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دوش یم  رصق  نآ  رد  زامن  هک  یتفاسم  رادقم  - 150160

دناوخب مامت  ای  هتسکش  ار  زامن  دیاب  یماگنه  هچ  ددرگ  یم  زاب  رفس  زا  ای  دنک ، رفس  دهاوخ  یم  هک  یسک  - 151160

رفس رد  اضق  زامن  - 152161

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  زور  دنچ  ات  دیآ  یم  يرهش  هب  هک  يرفاسم  - 153161

دنک یم  ادتقا  رفاسم  ریغ  صخش  هب  زامن  رد  هک  يرفاسم  - 154162

یتشک رد  زامن  - 155162

نآ باوث  و  نآ ، تاقوا  و  هلفان ، ياهزامن  - 156163

سرت فوخ و  زامن  - 157164

نابرق دیع  رطف و  دیع  زامن  ندناوخ  هوحن ي  - 158165

تسا موصعم  ماما  اب  هارمه  نابرق  دیع  رطف و  دیع  زامن  بوجو  - 159166

دناوخ درفنم  تروص  هب  موصعم  ماما  روضح  نودب  ار  نیدیع  زامن  تسا  زیاج  - 160167

نآ ندناوخ  هوحن ي  تایآ و  زامن  - 161168

تاکز 170باتک 

لاوما بجاو  قوقح  تاکز و  بوجو  - 162170

تاکز تخادرپ  مدع  - 163171

يدایز مک و  نودب  تاکز  عضو  تلع  - 164171

دندومرف ررقم  تاکز  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ار  هچنآ  - 165172

تالوصحم تاکز  باصن  نیرتمک  - 166172

هرقن الط و  تاکز  - 167173

دنرادن تاکز  تارهاوج  تالآ و  رویز  - 168173

تاکز تخادرپ  نامز  - 169174

رتش تاکز  - 170174

واگ دنفسوگ و  تاکز  - 171175

دوب دنمتورث  هک  دوش  یم  مولعم  هاگنآ  دزادرپ ، یم  تاکز  یتسدگنت  هب  دوخ  نامگ  هب  هک  یصخش  یمکح  - 172176

درک تخادرپ  دیاب  تیالو  لها  هب  طقف  ار  تاکز  - 173176

دزادرپ یم  شتاکز  تمیق  زا  هک  یسک  - 174177

دراد یمک  لام  یسک  تسین و  لالح  وا  رب  تاکز  ذخا  هک  یسک  تسا و  لالح  وا  رب  تاکز  ذخا  هک  یسک  - 175177

دنک یم  يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  یلو  تسا ، لالح  وا  رب  تاکز  هک  یسک  - 176178

مشاه ینب  رب  هقدص  - 177178

تسا حابم  تبیغ  نامز  رد  سمخ  - 178180
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دناسر یم  فرصم  هب  ار  نآ  هدرک و  فرصت  لخد و  سمخ  رد  موصعم  نذا  نودب  هک  یسک  رفیک  - 179182

هزور 186باتک 

راد هزور  هزور و  تلیضف  - 180186

ناضمر هام  تلیضف  - 181186

دهد يراطفا  يراد  هزور  هب  هک  یسک  شاداپ  - 182187

هام هملک  نودب  ناضمر  نتفگ  زا  یهن  - 183187

اه نآ  رب  نداد  یهاوگ  اه و  هام  لاله  - 184188

نابعش زا  ای  تسا  ناضمر  هام  زا  نآ  هک  دریگ  یم  رارق  کش  دروم  هک  يزور  مکح  - 185189

هزور ماسقا  - 186189

هزور بادآ  - 187194

زیچ راهچ  زا  بانتجا  - 188194

مهیلع هللا  تاولص  راهطا  همئا  هللا و  لوسر  هللا و  رب  بذک  - 189194

ندروخ يرحس  بابحتسا  - 190195

راطفا ماگنه  هب  راد  هزور  ياعد  - 191195

دشونب دروخب و  نآ  عولط  زا  دعب  ای  رجف و  عولط  رد  کش  اب  هک  یسک  مکح  - 192195

ددرگ یم  مارح  ندیماشآ  ندروخ و  یک  و  دوش ؟ یم  زاب  رجف  یک  - 193196

دومن راطفا  هدشن  بش  زونه  سپ  تسا  هدیسر  ارف  بش  تشادنپ  هک  یسک  مکح  - 194197

راطفا ماگنه  - 195197

دماشایب دروخب و  اذغ  یشومارف  يور  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 196198

دیامن عامج  ای  راطفا و  رذع  نودب  دمع  يور  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 197198

ددرگ ملتحم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  یسک  دسر و  ارف  حبص  ات  دنکن  لسغ  دوش و  بنج  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 198199

قاشنتسا همضمضم و  مکح  - 199199

دیآ یم  نوریب  وا  هدعم  زا  يزیچ  ای  دنک و  غارفتسا  رایتخا  نودب  ای  دمع  يور  زا  هک  يراد  هزور  مکح  - 200200

دنک یم  هیقنت  ای  دوش  یم  هتخیر  وراد  وا  شوگ  ینیب و  رب  هک  يراد  هزور  مکح  - 201200

دزیر یم  وراد  شمشچ  يارب  دشک و  یم  همرس  هک  يراد  هزور  مکح  - 202201

دشکب ار  شنادند  هک  يراد  هزور  مکح  - 203202

راد هزور  يارب  ندز  كاوسم  مکح  - 204202
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راد هزور  يارب  اه  لگ  ندیئوب  ندز و  رطع  مکح  - 205202

یندیوج هعون  ره  ندیوج  مکح  - 206203

دوج یم  ار  هجوج  ياذغ  دشچ و  یم  ار  گید  ياذغ  هک  يراد  هزور  مکح  - 207203

دوش یم  شیولگ  دراو  سگم  هک  یسک  درب و  یم  ورف  ار  طلخ  هک  يراد  هزور  مکح  - 208204

دنرادن هزور  ناوت  هک  ینز  ریپ  درم و  ریپ  - 209204

دسرتب دوخ  ناج  رب  هک  هنوگ يا  هب  دنک  هبلغ  وا  رب  یگنشت  هک  یسک  مکح  - 210205

دنوش یم  ناوتان  نتفرگ  هزور  زا  هک  یهدریش  رادراب و  نز  مکح  - 211205

دروخب ار  دوخ  ةزور  دناوت  یم  يرامیب  هچ  رد  ناسنا  - 212206

درذگب وا  رب  مه  رس  تشپ  ناضمر  هام  ود  هک  یسک  مکح  - 213206

ناضمر هام  ياضق  - 214207

دریگ یم  ار  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  ياضق  هزور  سپ  دنک  یم  حبص  هزور  هدارا  مدع  اب  هک  یسک  مکح  دیامن و  یم  راطفا  سپ  دنک  یم  حبص  هزور  هدارا  اب  هک  یسک  مکح  - 215207

دراد ناضمر  هام  هزور  ياضق  هک  نآ  اب  دریگ  یم  یبحتسم  هزور  هک  یسک  مکح  - 216209

دراد دوجو  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  هزور  وا  همذ ي  رب  دریم و  یم  هک  یسک  مکح  - 217209

دنوش یم  هذخاؤم  هزور  ببس  هب  اهنآ  یک  ناکدوک و  هزور  مکح  - 218209

دوش ناملسم  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 219211

ناضمر هام  رد  رفس  تهارک  - 220211

تسا یهلا  هقدص  رفس  رد  راطفا  - 221212

دریگب هزور  رفس  رد  هتسنادن  هک  یسک  مکح  - 222213

تسا بجاو  وا  رب  مکح  نیا  هک  یسک  تسین و  بجاو  وا  رب  رفس  رد  ریصقت  راطفا و  هک  یسک  - 223213

رفس رد  یبحتسم  هزور  - 224214

ددرگ یم  رب  رفس  زا  ای  دراد ، رفس  دصق  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 225214

درادن یمیمصت  نینچ  ای  دنامب  نآ  رد  دراد  میمصت  دش و  يرهش  دراو  هک  یسک  مکح  - 226215

هضاحتسم ضئاح و  هزور  - 227215

دراد زاب  نآ  ندرک  مامت  زا  هک  دنک  دماشیپ  يراک  سپ  دوش ، بجاو  وا  رب  مه  رس  تشپ  هام  ود  هزور  هک  یسک  مکح  - 228216

دنگوس هرافک  هزور  - 229217

دریگب هزور  رکش  ماگنه  هب  هدرک  رذن  هک  یسک  دیامن و  بجاو  ار  ینیعم  هزور  دوخ  رب  هک  یسک  مکح  - 230217

نآ هیدف  بجاو و  هزور  هرافک  - 231218
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اروشاع هفرع و  هزور  - 232218

قیرشت مایا  نابرق و  رطف ، دیع  هزور  - 233219

( تیالو دیع  مخ ، ریدغ  دیع   ) بیغرت هزور  - 234220

وا تساوخرد  ماگنه  هب  ینید  ردارب  دزن  رد  یبحتسم  هزور  ندومن  راطفا  تیلضف  - 235222

يرگید نذا  هب  طقف  یبحتسم  هزور  زاوج  - 236222

تسا بحتسم  ندومن  راطفا  هچنآ  اب  - 237223

( ردق ياه  بش  لسغ   ) ناضمر هام  رد  لسغ  ماجنا  - 238223

ردق بش  - 239224

( دنوش یمن  هدناوخ  تعامج  هب  لفاون   ) رمع تعدب  حیوارت  زامن  - 240227

نآ زور  رطف و  بش  ریبکت  - 241228

رطف زور  - 242228

دوش یم  بجاو  دنا  هزور  هک  یناسک  يارب  رطف  دیع  توبث  لاله و  تیؤر  تحص  زا  سپ  هک  يروما  - 243229

دنوش یمن  دیع  زور  هزور و  ییاسانش  هب  قفوم  نیفلاخم  - 244229

مهیلع هللا  تاولص  دمحم  لآ  هودنا  نزح و  زور  دیع  زور  - 245230

دنهدب هرطف  تاکز  تسا  بجاو  هک  یناسک  هرطف و  تاکز  - 246231

هرطف رادقم  - 247231

بئاغ صخش  فرط  زا  هرطف  تاکز  - 248232

لایع عیمج  زا  هرطف  تاکز  - 249232

دنک یم  هیذغت  نآ  زا  رتشیب  هک  یکاروخ  زا  هرطف  تاکز  - 250233

دوش یم  هداد  تیالو  لها  هب  هرطف  تاکز  - 251233

دوش یم  ناملسم  هزات  هک  يرفاک  دیآ و  یم  ایند  هب  رطف  دیع  زور  رد  هک  يدازون  هرطف  - 252234

نامهم هرطف  - 253234

دنتسه هرطف  تاکز  قحتسم  یناسک  هچ  - 254235

دهد هرطف  هک  تسین  بجاو  هرطف ، قحتسم  رب  - 255235

جح 236باتک 

نآ هب  ندییاس  تسد  ببس  دوسالا و  رجح  شیادیپ  زاغآ  - 256236

فاوط هبعک و  هناخ  زاغآ  - 257240
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مالسلا هیلع  مدآ  جح  یگنوگچ  - 258243

ناربمایپ جح  یگنوگچ  - 259246

دوش یم  ادیپ  مرح  رد  هچنآ  مکح  - 260247

هبعک هب  ندرک  هاگن  تلیضف  - 261248

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جح  - 262248

اهنآ شاداپ  هرمع و  جح و  تلیضف  - 263248

هرمع جح و  بوجو  - 264249

تسا بجاو  هلاس  همه  نادنمتورث  رب  جح  ماجنا  - 265250

جح ماجنا  رب  ییاناوت  تعاطتسا و  - 266250

دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  جح  ماجنا  ییاناوت  اب  هک  یسک  مکح  - 267252

دنک جح  هناور  هنیزه  تخادرپ  اب  ار  يرگید  درف  درادن و  ار  جح  ماجنا  ییاناوت  هک  یسک  مکح  - 268253

دراد زاب  مالسالا  هجح  زا  ار  وا  شرسمه  هک  ینز  مکح  - 269253

جح ياه  هام  - 270254

رغصا جح  ربکا و  جح  - 271254

جح عاونا  - 272255

عتمت جح  تابجاو  - 273255

دنک یم  تیصو  جح  ماجنا  هب  ای  دریم  یم  بجاو  جح  ماجنا  زا  شیپ  هک  یسک  مکح  - 274256

درم زا  نز  تباین  مکح  - 275257

بهذم نافلاخم  زا  تباین  مکح  - 276258

نآ تین  یتباین و  جح  بادآ  - 277258

مهیلع هللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  تباین  هب  جح  فاوط و  مکح  - 278259

دیامن یم  محر  هلص  نانآ  اب  دنک و  یم  کیرش  دوخ  جح  باوث  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  یسک  مکح  - 279260

مارحا ياه  تاقیم  - 280261

دوش مرحم  تاقیم  ریغ  رد  هک  یسک  مکح  - 281262

دوش هکم  دراو  مارحا  نودب  ای  دنک  روبع  مارحا  نودب  دوخ  رهش  تاقیم  زا  هک  یسک  مکح  - 282262

نتسب مارحا  تابجاو  - 283263

دنک یمن  تیافک  هک  یلسغ  دنک و  یم  تیافک  مارحا  يارب  هک  یلسغ  - 284264
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نآ طیارش  نتسب و  مارحا  مارحا ، زامن  - 285265

جح تین  - 286266

نتفگ کیبل  - 287267

هباشم دراوم  لادج و  زا  مرحم  يراددوخ  - 288268

مرحم يارب  هیاس  مکح  - 289270

مرحم يارب  رطع  مکح  - 290271

دنک یم  هاتوک  ار  نآ  زا  يزیچ  ای  اهوم  ای  اه  نخان  هک  یمرحم  مکح  - 291272

دنک یم  رود  دوخ  زا  ار  ناروناج  هک  یمرحم  مکح  - 292274

تسا روآ  هرافک  هک  ییاهزیچ  تسا و  زیاج  مرحم  يارب  اهنآ  نتشک  هک  ياهزیچ  - 293274

دنیچ یم  فلع  دوخ  ياپراهچ  يارب  دنک و  یم  حبذ  هک  یمرحم  مکح  - 294276

دورب ایند  زا  هک  یمرحم  مکح  - 295277

دنک یم  يراج  قالط  جاودزا و  دقع  ای  دنک ، یم  جاودزا  هک  یمرحم  مکح  - 296277

مارحا رد  عامج  - 297277

دنک یم  هاگن  يرگید  نز  هب  ای  دنک  یم  هاگن  توهش  نودب  ای  توهش  اب  وا  هب  دسوب و  یم  ار  شرسمه  هک  یمرحم  مکح  - 298279

دنکب دناوت  یم  ینابرق  اجک  رد  ددرگ  بجاو  وا  هدهع  رب  ینابرق  هک  یسک  مکح  - 299280

مرح هب  دورو  یگنوگچ  - 300280

عتمت جح  رد  مرحم  �هیبلت  عطق  - 301281

هکم هب  دورو  یگنوگچ  - 302281

مارحلا دجسم  هب  دورو  یگنوگچ  - 303282

نآ مالتسا  دوسالارجح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  اعد  - 304283

حسم مالتسا و  مکح  - 305284

دوسالارجح يارب  مدرم  ماحدزا  - 306284

ناکرا مالتسا  اعد و  فاوط ، - 307285

نآ رانک  رد  اعد  و  ینامی ) نکر  کیدزن  هبعک  تشپ   ) مزتلم - 308287

فاوط رد  کش  - 309288

وضو یب  فاوط  مکح  - 310289

دزادنا ریخأت  هب  ار  یعس  دهد و  ماجنا  ار  فاوط  ای  دیامن  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط  زا  شیپ  هک  یسک  مکح  - 311290
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دنهد شفاوط  هدش  لمح  تروص  هب  تلع  نودب  هک  یسک  رامیب و  فاوط  مکح  - 312290

اهنآ ياعد  اهنآ و  رد  تئارق  اهنآ و  تقو  فاوط و  زامن  تعکر  ود  - 313292

ار فاوط  زامن  تعکر  ود  دنک  شومارف  هک  یسک  - 314293

هورم افص و  هب  نتفر  زا  شیپ  مزمز  بآ  ندیماشآ  زامن و  تعکر  ود  زا  دعب  دوسالارجح  مالتسا  - 315294

ندرک اعد  افص و  يالاب  رد  نداتسیا  - 316295

دوش یم  هتفگ  نآ  رد  هچنآ  هورم و  افص و  نیب  یعس  - 317297

دیامن کش  هورم  افص و  نیب  ای  دیامن  عورش  هورم  افص و  زا  شیپ  ار  یعس  هک  یسک  مکح  - 318299

يراوس تروص  هب  نآ  ماجنا  یعس و  رد  تحارتسا  - 319300

وضو نودب  ندومن  یعس  نآ و  ریغ  ای  زامن  تهج  هب  یعس  ندومن  عطق  - 320301

مارحا زا  وا  ندمآ  نوریب  عتمتم و  يارب  وم  ندرک  هاتوک  - 321301

دیامن یم  یکیدزن  شرسمه  اب  ای  دشارت  یم  ار  شرس  ریصقت  زا  شیپ  ای  دندنب  یم  مارحا  جح  هب  ات  دیامن  ریصقت  هک  دنک  یم  شومارف  دهد و  یم  ماجنا  عتمت  هرمع  هک  یسک  مکح  - 322302

هضاحتسم ضئاح و  نز  مارحا  - 323303

دیامن فاوط  ار  تیب  دناوتیم  هضاحتسم  نز  - 324305

هجح يذ  متشه  زور  مارحا  - 325305

انم هب  نتفر  زا  شیپ  عتمت  جح  فاوط  ماجنا  - 326306

انم يوس  هب  تکرح  - 327306

نآ دودح  انم و  هب  ندمآ  دورف  - 328307

نآ دودح  تافرع و  يوس  هب  تکرح  - 329309

یجاح نتفگ  کیبل  نایاپ  مکح  - 330310

فقوم دودح  هفرع و  رد  فوقو  - 331310

تافرع زا  ندرک  چوک  - 332311

نآ دودح  نآ و  زا  ندمآ  دورف  رعشم و  هوک  هنماد ي  رد  نداتسیا  ماگنه ، بش  هفلدزم  هب  نتفر  - 333311

رّسَحُم يداو  رد  يور  دنت  هلورح و  - 334312

تشادن یهاگآ  رعشم  رد  فوقو  زا  هک  یسک  مکح  - 335313

؟ تسا ردقچ  اهنآ  دادعت  و  دوش ؟ یم  هتشادرب  اجک  زا  هزیرگنس  - 336314

تارمج یمر  شاداپ  تلیضف و  - 337316

دنا هتشادن  یهاگآ  هلئسم  زا  ای  دنک ، شومارف  ار  تارمج  یمر  هک  یسک  مکح  - 338317
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ینابرق ياهزور  - 339318

ینابرق دح  نیرتمک  - 340318

نآ حبذ  لحم  ینابرق و  بوجو  مکح  - 341319

انم زا  نآ  ندرب  نوریب  نآ و  نداد  هقدص  بجاو و  ینابرق  زا  ندروخ  - 342321

نخان وم و  ندومن  هاتوک  رس و  ندیشارت  - 343322

دوش یم  لالح  رطع  سابل و  زا  تیب  ترایز  زا  شیپ  رس  ندیشارت  زا  سپ  درم  يارب  هک  يدراوم  - 344324

دباین ینابرق  هک  یسک  مکح  - 345324

نآ لسغ  تیب و  ترایز  - 346325

ءاسن فاوط  - 347328

دنک هتوتیب  انم  رد  ماگنه  بش  هک  یسک  مکح  - 348329

قیرشت مایا  رد  ریبکت  - 349330

هنیدم هکم و  مرح  رد  زامن  مامتا  - 350331

هبعک اب  عادو  - 351332

عتمت جح  اب  هدرفم  هرمع  قرف  هدرفم و  هرمع  ماجنا  - 352334

وا رب  بجاو  لامعا  هدرفم و  هرمع  مرحم  نتفگ  کیبل  عطق  مکح  - 353335

نآ هرافک  دنک و  یم  یکیدزن  شرسمه  اب  هدرفم  هرمع  هب  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  مکح  - 354337

تسا مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  هللا و  لوسر  ترایز  ماما و  رادید  اب  جح ، ندش  لماک  - 355337

اه ترایز  هب  طوبرم  ياه  338شخب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  - 356338

هنیدم هب  تشگزاب  تلیضف  - 357339

ترضح نآ  هاگراب  دزن  اعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  هنیدم ، هب  دورو  - 358339

مهیلع هللا  تاولص  عیقب  همئا  ترایز  - 359342

ءادهش روبق  دهاشم و  ترایز  - 360343

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  اب  عادو  - 361344

مخ ریدغ  دجسم  تلیضف  - 362345

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هربقم  دزن  زامن  ترایز و  تلیضف  - 363346

هیلع هللا  تاولص  نینموملاریما  ترضح  ربق  رانک  رد  اعد  ترایز و  - 364348
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امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  تلیضف  - 365350

هیلع هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  مرح  رد  زامن  - 366352

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  - 367352

راوگرزب نآ  ربق  اب  عادو  و  تسا ، هدش  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  هک  نانچ  هیلع  هللا  تاولص  سابع  ترضح  ترایز  - 368356

امهیلع هللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  مظاک و  ماما  ترضح  ترایز  تیلضف  - 369358

دنکیم تیافک  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  هاگراب  رد  هک  یترایز  امهیلع  هللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  مظاک و  ماما  ترضح  ربق  رانک  لامعا  - 370360

اهنآ باوث  اه و  ترایز  تلیضف  - 371362

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  ترایز  تلیضف  - 372362

راوگرزب نآ  اب  عادو  هیلع و  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  ترایز  تیفیک  - 373364

امهیلع هللا  تاولص  ترضح ؛ ود  نآ  نحص  رد  اعد  ترایز و  بادآ  و  امهیلع ، هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  مامه ، ماما  ود  ترایز  تلیضف  - 374369

امهیلع هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دنزرف  تجح  ترضح  زور ، بش و  رد  راظتنا  دروم  ناگدیزگرب ، ياه  لد  رد  رضاح  ناگدید ، زا  ناهنپ  ماما  ترایز  - 375371

هناگراهچ ياه  مرح  رد  زامن  - 376376

مق رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  باوث  و  رود ، هار  زا  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  ترایز  - 377377

داهج 381باتک 

داهج شزرا  تلیضف و  - 378381

نز درم و  داهج  - 379382

هزرابم داهج و  عاونا  - 380382

تسین بجاو  یناسک  هچ  رب  بجاو و  يدارفا  هچ  رب  داهج  - 381383

تسا مارح  موصعم  ماما  نذا  نودب  موصعم و  ماما  ریغ  اب  داهج  تسا و  بجاو  موصعم  ماما  نذا  هب  ای  موصعم  ماما  هارمه  هب  داهج  - 382396

دنک مایق  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  مایق  زا  لبق  هک  یسک  مکح  - 383401

دنکب تعیب  دریگب و  تعیب  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  روهظ  زا  لبق  هک  یسک  مکح  - 384419

داهج هراب  رد  نانآ  يوگتفگ  هیلع و  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  نایلزتعم  دیبع و  نب  رمع و  نتفر  - 385452

دنک عفد  شا  هداوناخ  دوخ و  زا  ار  دزد  دناوت  یم  درم  - 386462

دوش هتشک  هنامولظم  هک  یسک  - 387463

تداهش تلیضف  - 388464

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 389465

بلق اب  تشز  رکنم و  راک  ندرک  راکنا  - 390470
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هداوناخ هراب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 391472

دنک نیگمشخ  ار  قلاخ  قولخم ، تیاضر  بلج  رطاخ  هب  هک  یسک  - 392473

درادن ار  نآ  تقاط  هک  يراک  هب  نمؤم  ندز  تسد  تهارک  - 393473

یگدنز بادآ  تشیعم و  475باتک 

يزور قزر و  بلط  رد  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  هب  ادتقا  بوجو  نازیم  - 394475

يزور قزر و  بلط  يارب  راک  رادقم  نیرتمک  - 395477

يراک یب  ندیباوخ و  تهارک  - 396477

یلبنت یلسک و  تهارک  - 397479

ندش ریجا  تهارک  - 398480

يراکهدب ضرق و  - 399481

يراکهدب تخادرپ  - 400483

دشاب هتشادن  یهدب  تخادرپ  دصق  یلو  دنک  ضرق  هک  یسک  - 401484

دنک یم  هیارک  ار  یتشک  ای  نامتخاس  هک  يدرم  - 402485

دهدب ضرق  ار  یلام  نتشون ) ای  نتفرگ  دهاش   ) هنیب نودب  هک  یسک  - 403485

وا شاداپ  هزیاج و  نتفرگ  هاشداپ و  يارب  راک  - 404486

یتموکح هاگتسد  رد  راک  هزاجا  يارب  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  طرش  - 405493

اه هفرح  اه و  لغش  - 406497

مارح لالح و  ياه  دمآرد  - 407498

يرگ هحون  ترجا  - 408514

ملعم ترجا  - 409515

اه نآرق  نتخورف  - 410516

هقباسم تخاب و  درب و  رامق و  - 411517

مارح دراوم  تحُس و  - 412518

میتی لام  ندروخ  - 413519

تسا لالح  وا  تسرپرس  هب  میتی  لام  زا  هک  يدراوم  - 414520

تناما يادا  - 415521

سکعلاب شرهوش و  لام  زا  نز  نتشادرب  - 416522
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هدش مگ  ءایشا  - 417522

ابر - 418523

تسین ابر  شکولمم  و  شدنزرف ، درم و  نیب  - 419524

نآ زا  تبقارم  تراجت و  يرترب  تلیضف و  - 420525

شورف دیرخ و  تراجت و  بادآ  - 421526

هلماعم رد  تنایخ  شغ و  - 422529

اه تمیق  - 423529

راکتحا - 424531

رگید ياهزیچ  سابل و  ناویح ، هلماعم  - 425532

سنج هب  سنج  تالماعم  زا  یخرب  - 426533

الاک شورف  دیرخ و  - 427536

یتنایخ يدزد و  ياهالاک  شورف  دیرخ و  - 428537

بارش هراصع و  شورف  دیرخ و  - 429538

یفارص - 430539

ندرک هحلاصم  - 431540

دهد یم  هراجا  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  شیب  دنک و  یم  هراجا  ار  هناخ يا  ای  نیمز  يدرم  - 432541

درب یم  دوس  هدرک  راذگاو  يرگید  هب  ار  نآ  سپس  دوش ، یم  اریذپ  ار  يراک  ماجنا  يدرم  - 433542

( لصاح یب   ) تاوم نیمز  ءایحا  - 434543

راسمس دزم  لالد و  دزم  هلماعم و  رد  ندرک  یلالد  - 435544

یمذ رفاک  اب  ندش  کیرش  - 436544

نآ ماکحا  جاودزا و  546باتک 

نانز هب  يزرورهم  - 437546

نانز نیرتهب  - 438546

نانز نیرتدب  - 439547

ندرک جاودزا  هب  قیوشت  - 440548

ندرکن جاودزا  تهارک  - 441548

دوش یم  يزور  ینوزف  ثعاب  ندرک  جاودزا  - 442549
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نز باختنا  - 443549

تورث تهج  هب  جاودزا  تهارک  راد و  نید  نز  اب  جاودزا  تلیضف  - 444550

جاودزا هلیسو ي  هب  نانآ  نتشاد  هگن  غلاب و  نارتخد  نداد  رهوش  بابحتسا  - 445550

تسا نمؤم  نز  نأش  مه  وفک و  نمؤم  درم  - 446551

کش لها  نایبصان و  اب  جاودزا  مکح  - 447554

دیهدن رتخد  راوخبارش  هب  - 448559

راکانز نز  راکانز و  درم  مکح  - 449559

انز زا  دعب  جاودزا  مکح  - 450560

یمذ نز  اب  جاودزا  مکح  - 451561

راغش جاودزا  - 452561

جاودزا دصق  هب  هاگن  مکح  - 453562

جاودزا هوجو  - 454563

مئاد دقع  هغیص  هبطخ و  یگنوگچ  - 455563

هیرهم تنس  - 456570

رتشیب ای  رتمک ، هاوخ  تسا ، نیفرط  تیاضر  اب  هیرهم  هزورما  - 457571

اهبریش هیرهم و  اب  جاودزا  مکح  - 458573

هیرهم رد  درم  نز و  فالتخا  - 459573

یلو نذا  نودب  جاودزا  مکح  - 460574

رتخد جاودزا  رد  ردپ  گرزب و  ردپ  فالتخا  - 461575

دنزرف يارب  رسمه  شنیزگ  رد  رسپ  ردپ و  فالتخا  - 462576

دیآ یم  رد  هزیشودان  هک  هزیشود يا  رتخد  مکح  - 463576

تسا هدش  هداد  یعرش  ریغ  قالط  هک  ینز  اب  جاودزا  مکح  - 464577

هقالط هس  للحم  مکح  - 465577

دوش یم  يدبا  مارح  يدرم  هب  ینز  مکح  - 466578

دنوش یم  ناملسم  ود  ره  ای  دوش و  یم  ناملسم  شنز  ای  درم و  هک  یناکرشم  و  اراصن ، دوهی ، حاکن  مکح  - 467579

نداد ریش  مکح  - 468580

تقوم جاودزا  هب  طوبرم  ياه  582شخب 
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تقوم جاودزا  - 469582

دنوش یمن  بوسحم  مئاد  نانز  وزج  دنتسه و  زینک  هلزنم  هب  تقوم  نانز  - 470584

تقوم جاودزا  رد  دقع  هغیص  طورش و  - 471585

تقوم جاودزا  رد  هیرهم  دح  نیرتمک  - 472587

تقوم جاودزا  رد  ناوناب  هدع ي  - 473588

تدم ندرک  ینالوط  - 474588

تدم نییعت  - 475589

دوش یمن  تخادرپ  هیرهم  فلخت  تروص  رد  - 476589

تسا دامتعا  لباق  شدوخ  روما  رد  نز  - 477590

هرکاب نارتخد  اب  تقوم  جاودزا  - 478590

تقوم جاودزا  دنزرف  مکح  - 479591

تسا كدوک  هک  هناخ يا  رد  يرتسبمه  تهارک  - 480591

تسا ناطیش  تکراشم  زا  تینوصم  بجوم  هچنآ  شزیمآ و  ماگنه  اعد  - 481592

نانز تداسح  تریغ و  - 482593

رسمه رب  رهوش  قح  - 483593

شرهوش هب  تبسن  نز  قح  - 484595

رهوش زا  نز  تعاطا  دح  - 485596

نانز زا  يرب  نامرف  كرت  - 486598

نانز یگدیشوپ  تیصخش و  ظفح  - 487598

تسا لالح  هاگن  هک  نز  ياضعا  زا  يدراوم  - 488599

یّمذ نانز  هاگن  - 489600

نایئاتسور نیشن و  هیداب  نانز  هب  هاگن  مکح  - 490600

نانز اب  نداد  تسد  - 491601

دوش یم  بجاو  نارتخد  رب  باجح  ینامز  هچ  - 492602

نادرم طسوت  نانز  ياوادم  - 493603

هنایهام تداع  لاح  رد  شزیمآ  مکح  - 494604

ربد زا  یکیدزن  مکح  - 495606
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تاناویح اب  یکیدزن  ءانمتسا و  مکح  - 496606

راکانز درم  - 497606

راکز نز  - 498608

طاول مکح  - 499609

نانز يزاب  سنجمه  - 500610

مدرم میرح  زا  ینمادکاپ  تفع و  - 501612

ندب ياضعا  يانز  - 502613

نانآ هب  طوبرم  روما  نادنزرف و  هقیقع  615باتک 

دنزرف شزرا  - 503615

نارتخد يرترب  - 504616

اه هینک  اه و  مان  - 505617

شیاه شوگ  رد  ندناوخ  هماقا  ناذا و  و  دزاون ، ییاشگ  ماک  - 506619

نآ بوجو  هقیقع و  - 507620

رسپ رتخد و  هقیقع  يواست  - 508621

ناوتان هداوناخ ي  رب  هقیقع  بوجو  مدع  - 509622

دازون دلوت  زور  نیمتفه  ياه  همانرب  - 510622

دنک لیم  هقیقع  تشوگ  زا  دیابن  دازون  ردام  - 511623

نارسپ هنتخ ي  - 512623

؟ تسیک اب  كدوک  یتسرپرس  قح  - 513624

كدوک يزومآ  بدا  نارود  - 514625

نادنزرف قح  - 515626

ییادج قالط و  628باتک 

راگزاس رسمه  نداد  قالط  تهارک  - 516628

راگزاسان رسمه  نداد  قالط  - 517628

دوش ارجا  تنس  باتک و  شور  ریغ  هب  هک  یقالط  - 518629

دوش یم  ققحم  ییادج  میمصت  اب  طقف  قالط  - 519630

دوش یم  قالط  بجوم  هچنآ  هدع و  تنس و  شور  هب  قالط  ریسفت  - 520630
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دنک یم  ارجا  هدنهد  قالط  هک  هغیص يا  - 521633

قالط کی  مکح  رد  قالط  هس  - 522633

ندرک عوجر  يارب  نتفرگ  هاوگ  - 523634

تسا یلمع  طقف  عوجر  - 524634

دنوش یم  هداد  قالط  تلاح  ره  رد  هک  ینانز  - 525634

بئاغ قالط  - 526635

رادراب نز  قالط  - 527635

تسا هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هک  ینز  قالط  - 528636

تسا هدش  سویأم  ندید  نوخ  زا  هک  ینز  هدیسرن و  غولب  نس  هب  هک  ینز  قالط  - 529636

هقلطم نز  جاودزا  مکح  - 530637

تسا هدش  هداد  قالط  هک  هلماح يا  نز  هنیزه ي  - 531637

هدش هداد  قالط  شزیمآ  نودب  هک  ینز  هیرهم ي  مکح  - 532638

دوش یم  لماک  هیرهم  تخادرپ  بجوم  هچنآ  - 533638

رهوش زا  رود  نز  هدع  مکح  - 534638

دریمیب رفس  رد  شرهوش  هک  ینز  هدع  - 535639

وا هنیزه  رهوش و  گوس  رد  رادراب  نز  هدع  - 536639

رهوش گوس  رد  هدرم  رهوش  نز  هدع  یگنوگچ  - 537640

تسا هدرک  توف  شرهوش  یسورع  زا  لبق  هک  ینز  هدع  هیرهم و  مکح  - 538641

قالط رد  تلاکو  - 539642

رسمه اب  ندرکن  شزیمآ  هب  دنگوس  ءالیا و  - 540642

تسا مارح  نم  رب  ترتسب  دیوگ : شرسمه  هب  هک  یسک  مکح  - 541643

« تسسگ ام  دنویپ   » و يراد » رهوش  وت  « » یتسین نم  رسمه  : » تالمج نیا  هب  قالط  مکح  - 542643

قالط رد  رایتخا  قح  - 543643

راهظ مکح  - 544644

ناعل مکح  - 545647

رهوش دادترا  مکح  - 546649

اهنآ هدع  یگنوگچ  همذ و  لها  قالط  مکح  - 547649
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دیص 652باتک 

گنلپ گس و  راکش  مکح  - 548652

رگید يراکش  ناگدنرپ  نیهاش و  زاب و  راکش  مکح  - 549652

حالس هلیسو  هب  راکش  تشوگ  - 550653

یلِگ ۀلولگ  گنس و  اب  راکش  مکح  - 551653

ماد هلت و  هلیسو  هب  راکش  - 552654

یهام دیص  - 553654

لالح یهام  - 554654

یلها ناگدنرپ  راکش  مکح  - 555656

وتسرپ راکش  مکح  - 556656

كاکِرو دهده و  راکش  مکح  - 557657

كواکچ راکش  مکح  - 558657

تاناویح هیکذت  حبذ و  658باتک 

نآ حبذ  نتخاس  لالح  ناویح و  هیکذت  یگنوگچ  - 559658

رارطضا لاح  رد  نتخاس  لالح  هیکذت و  - 560658

ماد ندیرد  ولگ  ندیرب و  رس  یگنوگچ  - 561659

دوش یم  حبذ  شحبذ  لحم  زا  ریغ  هک  یناویح  - 562661

ناویح نتخاس  لالح  يارب  تصرف  - 563661

بنج درف  مکح  و  هللا » مسب   » كرت ای  هلبق  ریغ  هب  حبذ  مکح  - 564661

دیآ یم  نوریب  هدش  حبذ  ناویح  مکش  زا  هک  ینینج  مکح  - 565663

دوش هتخیر  نوخ  نآ  رد  هک  یگید  مکح  - 566663

اه باصق  رازاب  زا  تشوگ  دیرخ  مکح  - 567664

انیبان نز و  كدوک ، هدش  حبذ  مکح  - 568665

(. مهریغو یحیسم  يدوهی ، ) باتک لها  یباصق  مکح  - 569665

اه یکاروخ  ماکحا  667باتک 

میرحت ياه  تلع  - 570667

تشوگ مارح  تاناویح  - 571668
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تشوگ مارح  تشوگ و  لالح  ناگدنرپ  - 572671

ناگدنرپ مخت  ییاسانش  - 573672

هدروخ كوخ  ریش  هک  هلاغزب يا  هرب و  مکح  - 574673

راوخ بارش  دنفسوگ  مکح  راوخ و  تساجن  تاناویح  مخت  تشوگ و  مکح  - 575674

دروخ ناوت  یمن  هک  یناویح  زا  ییاضعا  - 576675

هتیم زا  هدافتسا  دروم  ياضعا  - 577676

هدش یطو  ناسنا  طسوت  هک  ییاپراهچ  تشوگ  ندوب  مارح  - 578677

هدش هیکذت  ناویح  اب  رادرم  ناویح  ندش  طولخم  - 579678

اه نآ  فورظ  اه و  یندروخ  همذ  لها  ياذغ  مکح  - 580678

كاخ ندروخ  مکح  - 581679

تسا بارش  نآ  رد  هک  هرفس يا  - 582680

ناناملسم توعد  شریذپ  - 583681

اذغ فرص  ماگنه  هب  نتفگ  دمحلا هللا »  » و هللا » مسب  - » 584681

اه یندیماشآ  683باتک 

بآ شزرا  تلیضف و  - 585683

ندیماشآ ناوارف  بآ  - 586683

مزمز بآ  تلیضف  - 587683

تارف بآ  تلیضف  - 588684

تسا هدش  یهن  اهنآ  برُش  زا  هک  ییاه  بآ  - 589684

تسا هدوب  مارح  هشیمه  بارش  - 590686

هدننک تسم  هدام  راوخ و  بارش  مکح  - 591687

دوش یمن  لوبق  زور  لهچ  ات  راوخ  بارش  زامن  تسا و  يدب  هانگ و  ره  لصا  بارش ، - 592690

دشون یم  بارش  هراومه  هکیسک  - 593691

نآرق رد  بارش  میرحت  - 594692

دومرف میرحت  ار  روآ  یتسم  داوم  رایسب  كدنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  - 595693

تسا مارح  دشاب  نآ  دننام  شا  هجیتن  هک  هچره  سپ  تسا ؛ مارح  شا  هجیتن  رطاخب  بارش  - 596694

دنک هدافتسا  مارح  هدام  بارش و  زا  وراد  ناونع  هب  هک  یسک  مکح  - 597695
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بارش فورظ  - 598697

اذغ فرظ  رد  هدننک  تسم  داوم  زا  هرطق يا  - 599698

وج بآ  - 600699

یقیسوم انغ و  یناوخ و  زاوآ  مکح  - 601699

جنرطش درن و  اب  رامق  - 602703

يدرمناوج ییارآدوخ و  ششوپ و  ماکحا  705باتک 

تمعن ندرک  راکشآ  ییارآدوخ و  - 603705

ترهش سابل  - 604706

هایس سابل  ندیشوپ  - 605706

ابید ریرح و  سابل  ندیشوپ  - 606707

رتشگنا ندیشوپ  مکح  - 607709

تالآ رویز  مکح  - 608711

اه شرف  مکح  - 609712

لیبِس شیر و  مکح  - 610714

اه نخان  ندیچ  - 611715

ندز كاوسم  - 612716

نتفرگ شود  ندرک و  مامح  - 613716

ندودز ار  ندب  دیاز  ياهوم  ندیشک و  هرون  - 614717

گنت هناخ  عیسو و  هناخ  - 615719

اه لاثمت  اه و  سکع  اب  هناخ  نییزت  زا  یهن  - 616720

تیصو 722باتک 

ناناملسم همه  هدهع ي  رب  تسا  یقح  تیصو  - 617722

تیصو رب  یهاوگ  - 618724

ناثراو عفن  هب  تیصو  - 619725

دنک تیصو  دناوتیم  ناسنا  هچنآ  - 620725

دیامن یم  رظن  دیدجت  تیصو  رد  دنک و  یم  تیصو  هک  یسک  مکح  - 621727

نآ دافم  قبط  رب  تیصو  يارجا  - 622727
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ندومن جح  هب  تیصو  - 623728

دهد رییغت  ار  نآ  دناوت  یم  دید  یتلادعان  تیصو  رد  یصو  رگا  - 624728

دهد رییغت  ار  قح  تیصو  دناوت  یمن  یصو  - 625729

تیصو هاگنآ  یهدب و  دعب  نفک ، لوا  تیصو  يارجا  رد  - 626729

تسا هدشن  غلاب  هک  یسک  تیصو  مکح  - 627730

تسین زیاج  شتیصو  هک  یغلاب  - 628730

ناکیدزن هب  تیصو  میسقت  یگنوگچ  - 629731

گرم زا  سپ  ياهریخ  اه و  هقدص  مکح  - 630731

دراد ریغص  ثراو  دریم و  یم  تیصو  نودب  هک  یسک  مکح  - 631732

غولب دودح  ماتیا و  یتسرپرس  مکح  - 632734

ثاریم 736باتک 

بجاو ثرا  ياه  مهس  ياه  تروص  - 633736

ماهس نابحاص  - 634738

دنرب یمن  ثرا  رهوش  نز و  زج  دنزرف  ردام و  ردپ و  رانک  رد  - 635739

؟ مهس کی  رتخد  دراد و  مهس  ود  رسپ  ارچ  - 636739

گرزب دنزرف  یصاصتخا  ثرا  مکح  - 637740

نادنزرف ثاریم  - 638741

ناگداون ثاریم  - 639741

ردام ردپ و  ثاریم  - 640742

ردام ردپ و  رانک  رد  نادنزرف  ثاریم  - 641742

ردام ردپ و  رسمه و  رانک  رد  نادنزرف  ثاریم  - 642743

نز رهوش و  اب  ردام  ردپ و  ثاریم  - 643744

هلالک مکح  - 644745

درادن هدنامزاب  شرهوش  زج  هک  ینز  - 645745

درادن هدنامزاب  شنز  زج  هک  يرهوش  - 646746

دنرب یمن  ثرا  هعرزم  نیمز و  زا  يزیچ  نانز  - 647746

رگید نایدا  ناوریپ  ثاریم  - 648747
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مالسا زا  دترم  ثاریم  مکح  - 649748

یثنخ ثاریم  مکح  - 650748

دودح ماکحا  750باتک 

دح يارجا  - 651750

دیامن ارجا  ار  یهلا  دودح  دناوت  یمن  دراد  ندرگ  رب  یهلا  دح  هک  یسک  تسا و  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  هصاخ  تارایتخا  زا  دودح  يارجا  هماقا و  - 652753

نآ هب  ناموکحم  هنایزات و  راس و  گنس  - 653762

رادرسمه ریغ  رادرسمه و  يانز  مکح  - 654764

غلاب دارفا  اب  ناکدوک  يانز  مکح  - 655764

دوش یم  هنایزات  دح  بجوم  هچنآ  - 656765

انز دح  يارجا  یگنوگچ  - 657766

ددرگ یم  راس  گنس  بجوم  هچنآ  - 658767

راس گنس  يارجا  یگنوگچ  - 659767

نز هب  درم  زواجت  مکح  - 660775

مراحم اب  يانز  مکح  - 661776

هبترم نیموس  رد  هریبک  ناهانگ  نابکترم  راکانز و  نتشک  - 662777

هناوید نز  درم و  يانز  مکح  - 663777

دنک یم  جاودزا  رادرهوش  نز  اب  هک  يدرم  مکح  دنک و  یم  جاودزا  هدع  نارود  رد  ای  دنک  یم  جاودزا  هک  يرادرهوش  نز  دح  مکح  - 664779

دننک راداو  انز  هب  ار  وا  هارکا  رابجا و  يور  زا  هک  ینز  مکح  - 665781

نانز يزاب  سنجمه  قحس و  طاول و  دح  - 666782

دنک یم  یکیدزن  تاناویح  اب  هک  یسک  دح  - 667783

ناتهب تمهت و  دح  - 668784

دنز یم  تمهت  یهورگ  هب  هک  يدرم  مکح  - 669785

دنز یم  انز  تمهت  شدنزرف  نز و  هب  هک  يدرم  مکح  - 670785

تمهت دح  يارجا  یگنوگچ  - 671786

هدننک تسم  هدام  ره  راوخبارش و  دح  - 672787

دح يارجا  نامز  - 673788

دوش یم  هتشک  راب  نیموس  رد  راوخبارش  - 674789
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تقرس دح  يارجا  رد  هقورسم  لام  نازیم  - 675789

تقرس دح  يارجا  یگنوگچ  - 676790

هدنیابر رب و  هسیک  دح  مکح  - 677793

نامهم رگراک و  يدزد  - 678794

دوش یمن  عطق  دزد  تسد  هک  يدراوم  - 679795

دوش یمن  عطق  دزد  تسد  یطحق  لاس  رد  - 680795

دنوش یم  تقرس  بکترم  هک  یناکدوک  دح  - 681796

حلسم نازیگنا  هنتف  تازاجم  - 682796

دیامن یم  يراوخبارش  تقرس و  انز ، تمرح ، هب  یهاگآان  يور  زا  هک  یسک  مکح  - 683798

تسا ندش  هتشک  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  بجاو  وا  رب  دح  دنچ  هک  یسک  مکح  - 684799

دنک یم  هبوت  دح  يارجا  زا  شیپ  اما  دروخب  دح  دیاب  هک  یسک  مکح  - 685799

دودح زا  تشذگ  - 686800

تسین هتفریذپ  یسک  تعافش  دح  رد  - 687800

دح رد  تلافک  مدع  - 688801

دترم دح  - 689801

اهب نوخ  تاید و  804باتک 

ناسنا نتشک  مکح  - 690804

تسین هتفریذپ  وا  هبوت  دشکب  شنامیا  تهج  هب  ار  ینمؤم  هک  یسک  - 691804

لتق عاونا  - 692806

ییاطخ دمع و  لتق  رد  لوتقم  ياهب  نوخ  - 693809

دننک یم  تکرش  لتق  کی  رد  هک  یهورگ  مکح  - 694810

دنک یم  رما  ناسنا  نتشک  هب  هک  یسک  مکح  - 695811

دنک یم  کمک  لتاق  هب  لتق  رد  هک  یسک  مکح  - 696811

درادن هید  هک  یلوتقم  - 697812

دنک هبوت  دهاوخ  یم  هک  یلتاق  مکح  - 698813

دزد نتشک  - 699813

درم نز و  صاصق  هید و  مکح  - 700815
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یمذ ندرک  حورجم  نتشک و  مکح  - 701815

هید فصن  لماک و  هید  - 702817

محر نینج  ياهب  نوخ  - 703818

یهاوگ تداهش و  821باتک 

تداهش یهاوگ و  هب  توعد  - 704821

یهاوگ تداهش و  نامتک  - 705821

دهد یمن  یهاوگ  یلو  دونش  یم  ار  یهاوگ  هک  یسک  مکح  - 706822

نیغورد یهاوگ  تداهش و  - 707823

یهاوگ تداهش و  زا  تشگزاب  مکح  - 708823

دنگوس کی  لداع و  هاوگ  کی  - 709824

نانز یهاوگ  تداهش و  مکح  - 710828

رگیدکی عفن  هب  رهوش  نز و  تداهش  - 711829

نادنواشیوخ یهاوگ  - 712829

یصو ریجا و  کیرش ، یهاوگ  تداهش و  - 713830

دودرم ناهاوگ  - 714831

رگید ياه  تلم  یهاوگ  - 715832

ماکحا تواضق و  834باتک 

تسا هیلع  هللا  تاولص  موصعم  ماما  صوصخم  تموکح  - 716834

تواضق فانصا  - 717835

تسا هدرک  لزان  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  تواضق  - 718835

دوب دهاوخ  اوتف  نآ  نماض  دهد ، یم  اوتف  هک  یسک  - 719836

تواضق رد  نتفرگ  هوشر  مکح  یضاق و  قوقح  - 720837

دنک متس  مکح  رد  هک  یسک  - 721838

تسشن رگمتس  نایضاق  دزن  دیابن  - 722840

رگمتس نایضاق  هب  یهاوخداد  زا  یهن  - 723840

تواضق بادآ  - 724843

دنگوس دهاش و  اب  تواضق  - 725845
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تسا رکنم  هدهع  هب  دنگوس  یعدم و  هدهع  رب  دهاش  لیلد و  - 726847

دنگوس ندنادرگ  زاب  - 727847

تسین وا  هدهع  هب  يدنگوس  دراد  يدهاش  لیلد و  هک  یسک  - 728848

درادن ییاعدا  رگید  دوش  دای  دنگوس  وا  يارب  دشاب و  یضار  ندرک  دای  دنگوس  هب  هک  یسک  - 729848

اه هرافک  اهرذن و  اهدنگوس ، 849باتک 

دنگوس تهارک  - 730849

غورد دنگوس  - 731850

ادخ مان  هب  طقف  دنگوس  - 732850

دنگوس عاونا  - 733851

رثا یب  ياهرذن  اهدنگوس و  - 734852

هدوهیب دنگوس  - 735854

دنگوس رد  تین  - 736855

عالطا ملع و  ساسا  رب  طقف  دنگوس  - 737856

دراد یپ  رد  هرافک  هک  ییاهدنگوس  - 738856

باتک لها  زا  دنگوس  تساوخرد  - 739857

دنگوس هرافک  - 740857

اهرذن - 741860

راد هتکن  تیاور  دنچ  - 742861

میشاب مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  تایاور  ثیداحا و  میلست  - 743862

زکرم 868هرابرد 
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رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  نایب 

باتک تاصخشم 

رظتنم دمحم  رگید /  لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  نایب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ناهفصا 1400 ش هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسسوم  یلاتیجید : رشن  تاصخشم 

ص 940 يرهاظ :  تاصخشم 

همانباتک تشاددای : 

 ( هقف  : ) عوضوم

هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

1 ص :

هراشا
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تراهط باتک 

بآ یگدننک  كاپ  ندوب و  كاپ  - 1

َال ُرِّهَُطی َو  ُءاَْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُرَّهَُطی (1)

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یمن  كاپ  دنک و  یم  كاپ  بآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ایرد بآ  مکح  - 2

.ْمَعَن َلاَق  َوُه  ٌروُهَطَأ  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2)

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هدننک  كاپ  بآ  هک  مدیسرپ  ایرد  بآ  دروم 

.يرآ دومرف :

درادن یلاکشا  كوکشم  بآ  لامعتسا  - 3

ُرَّهَُطی َال  ُرِّهَُطی َو  ُءاَْملا  هیلع  هللا  تاولص  قداصلا  َلاَق  َو  لاق : قودصلا ، خیشلا  - 1

ِلاَـح ِیف  اَّلِإ  ْبَرْـشَت  اـَل  ُْهنِم َو  ْأَّضَوَتَت  اَـلَف  ُهُسِّجَُنی  اَـم  ِهِیف  َتْدَـجَو  ْنِإ  ْبَرْـشا َو  ُْهنِم َو  ْأَّضَوَتَف  ًهَساََـجن  ِهِیف  ْمَْلعَت  َْمل  ًءاَـم َو  َتْدَـجَو  یَتَمَف 
َْمل اَم  ْعَقَی  َْمل  ْوَأ  ْیَش ٌء  ِهِیف  َعَقَو  َبَرْشَت  ُْهنِم َو  َأَّضَوَتَت  ْنَِأب  َسَْأب  اَلَف  ًاّرُک  ُءاَْملا  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمَّمَیَت  ُْهنِم َو  ْأَّضَوَتَت  َال  ُْهنِم َو  ُبَرْشَتَف  ِراَرِطْـضِالا 

(3) .ُْهنِم ْأَّضَوَتَت  َال  ُْهبَرْشَت َو  اَلَف  َرَّیَغَت  ْنِإَف  ِءاَْملا  ُحیِر  ْرَّیَغَتَی 

.دوش یمن  كاپ  دنک و  یم  كاپ  بآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دیوگ : قودص ، خیش  موحرم 

3 ص :

یفاکلا ج 3 ص 1 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 1 ح 4. - . 2
هیقفلا ج 1 ص 6 ح 2. رضحیال  نم  - . 3
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نآ رد  هچنانچ  سکعرب  .ماشایب و  نآ  زا  زاسب و  وضو  نآ  اـب  یتشادـن  غارـس  یکاـپان  يدـیلپ و  نآ  رد  یتفاـی و  ار  یبآ  هاـگره  سپ 
نآ زا  طقف  یناوت  یم  لاح  نیا  رد  هک  يراچان  لاح  رد  رگم  ماـشایم  زاـسم و  وضو  نآ  زا  یتفاـی  دـنک  یم  كاـپان  ار  نآ  هک  يزیچ 

اب نتخاس  وضو  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ّرُک  رادـقم  هب  بآ  هکنآ  رگم  نک  ممیت  لاح  نیا  رد  و  زاـسم ، وضو  نآ  زا  یلو  یماـشایب ،
دشاب هدشن  نوگرگد  بآ  يوب  هکییاج  ات  هن  ای  دشاب  هداتفا  نآ  رد  تاساجن ) زا   ) يزیچ هاوخ  .درادن  یلاکشا  نآ  زا  ندیماشآ  نآ و 

.زاسب وضو  هن  ماشایب و  نآ  زا  هن  درک  لصاح  ینوگرگد  رییغت و  رگا  و 

یَّتَح ٌرِهاَط  ُهُّلُک  ُءاَْملا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيُِؤلْؤُّللا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌرِذَق (1) ُهَّنَأ  َمَْلُعی 

قداص رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شیوخ  دنس  اب  ییؤلؤل  نیسح  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا سجن  هک  دوش  لصاح  ملع  هکنیا  رگم  تسا ، كاپ  اه  بآ  همه ي  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

دنک یمن  شسجن  يزیچ  هک  یبآ  - 4

ِهِیف ُغَلَت  ُّباَوَّدلا َو  ِهِیف  ُلُوبَت  يِذَّلا  ِءاَْملا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٌء (2) ْیَش  ُهْسِّجَُنی  َْمل  ٍّرُک  َرْدَق  ُءاَْملا  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ُُبنُْجلا  ِهِیف  ُلِسَتْغَی  ُباَلِْکلا َو 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دنک ، لسغ  نآ  رد  بنج  درف  دنروخب و  بآ  نآ  زا  اه  گس  دنک ، راردا  نآ  رد  نایاپراهچ  یبآ  دروم 

.دنک یمن  سجن  ار  نآ  يزیچ  دشاب ، رک  هزادنا  هب  بآ  هاگره  دومرف :

4 ص :

یفاکلا ج 3 ص 1 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 2 ح 2. - . 2
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َْمل ًاّرُک  ِیِکَّرلا  ِیف  ُءاَْملا  َناَک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  ٍِحلاَص  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَهِضْرَع (1) ٍفِْصن  ٍراَبْشَأ َو  ِهَثاََلث  ِیف  اَهُقْمُع  ٌفِْصن  ٍراَبْشَأ َو  ُهَثاََلث  َلاَق  ُّرُْکلا  ِمَک  ُْتُلق َو  ْیَش ٌء  ُهْسِّجَُنی 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يروث  حلاص  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یمن  سجن  ار  نآ  يزیچ  دشاب ، رک  هزادنا  هب  اه  هاچ  بآ  هاگره 

؟ تسا رادقم  هچ  رک  متفگ :

.ضرع مین  بجو و  هس  رد  قمع  مین  بجو و  هس  دومرف :

لیلق بآ  - 5

ٌهَِّلق ِهِیف  ًءاَم َو  َْتیَتَأ  اَذِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِِّیلِهاَْکلا  یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْأَّضَوَت (2) َْکیَدَی َو  َْنَیب  َكِراَسَی َو  ْنَع  َِکنیِمَی َو  ْنَع  ْحِْضناَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلهاـک  هللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وضو نآ  اب  نزب و  رانک  ار  تیور  شیپ  پچ و  تمس  تسار ، تمس  زا  يرادقم  يدیـسر ، یلیلق  بآ  هب  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینش 

.ریگب

تسا هدش  هدولآ  سجن  تسد  اب  هک  یبآ  - 6

ِلِیلَْقلا ِءاَْملا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِبنُْجلا  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِرِّسَیُْملا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َّزَع َو ُهَّللا  َلاَق  اَّمِم  اَذَه  ُلِسَتْغَی  َُّمث  ُأَّضَوَتَی  ُهَدَی َو  ُعَضَی  َلاَق  ِناَتَرِذَق  ُهاَدَـی  ِِهب َو  ُفِْرغَی  ٌءاَنِإ  ُهَعَم  َْسَیل  ُْهنِم َو  َلِسَتْغَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ِقیِرَّطلا َو  ِیف 

(3) {. ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  : } َّلَج

5 ص :

یفاکلا ج 3 ص 2 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 3 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 4 ح 2. - . 3
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رـسیم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زین یفرظ  تسا و  سجن  شیاه  تسد  یلو  دـنک ، لسغ  نآ  زا  دـهاوخ  یم  دـسر ، یم  لیلق  بآ  هب  هار  رد  هک  یبنج  ناسنا  مدیـسرپ :

؟ دنک هچ  درادرب ، نآ  زا  ات  درادن  هارمه 

نید رد  ادخ  : } تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يدراوم  نامه  زا  نیا  .دـنک  لسغ  سپـس  دـیوشب ، ار  دوخ  ياه  تسد  دومرف :
هیآ 78) جح  هروس  {. ) تسا هدادن  رارق  یگنت  امش  يارب 

تسا هداتفا  نآ  رد  رادرم  هک  یبآ  - 7

ْأَّضَوَتَف ِهَفیِْجلا  َحیِر  ُءاَْملا  َبَلَغ  اَمَّلُک  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْبَرْشَت (1) َال  ْأَّضَوَتَت َو  اَلَف  ُمْعَّطلا  َرَّیَغَت  ُءاَْملا َو  َرَّیَغَت  اَذِإ  ْبَرْشا َو  ِءاَْملا َو  َنِم 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  زیرح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رییغت نآ  هزم  دـش و  نوگرگد  بآ  هک  هاگنآ  و  ماشایب ، ریگب و  وضو  بآ  نآ  زا  دـشاب ، هریچ  رادرم  يوب  رب  هک  یبآ  ره  دومرف : هیلع 

.یماشایب يریگب و  وضو  نآ  زا  یتسیابن  درک 

دتفا یم  نآ  رد  هچنآ  هاچ و  - 8

ُهُدِـسُْفی َال  ٌعِساَو  ِْرِئْبلا  ُءاَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  نع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهب (2) َرَّیَغَتَی  ْنَأ  اَّلِإ  ْیَش ٌء 

هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک رییغت  تساجن ، هلیسو  هب  بآ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  دساف  ار  نآ  يزیچ  تسا و  رایسب  هاچ  بآ  دومرف :

َلاَق ِْبلَْکلا  ِْریَّطلا َو  ِهَجاَجَّدلا َو  ِرْوَّنِّسلا َو  ِهَرْأَْفلا َو  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُحیِّرلا (3) َبَهْذَی  یَّتَح  ُْهنِم  ْذُخَف  ُءاَْملا  َرَّیَغَت  ْنِإَف  ٍءَالِد  ُسْمَخ  َکیِفْکَیَف  ِءاَْملا  ُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  ْوَأ  ْخَّسَفَتَی  َْمل  اَم 

6 ص :

یفاکلا ج 3 ص 4 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 5 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 5 ح 3. - . 3
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هراب رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هماـسا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بآ معط  ای  دوشن ، یـشالتم  اهنآ  دـسج  هک  یمادام  دومرف : دـنتفا ، یم  بآ  هاچ  رد  هک  یگـس  هدـنرپ و  یگناـخ ، غرم  هبرگ ، شوم ،

.دورب نیب  زا  نآ  يوب  ات  يرادرب ، نآ  زا  ردقنآ  دیاب  دنک ، رییغت  بآ  رگا  سپ  یشکب ، بآ  لطس  جنپ  تسا  یفاک  دنکن ، رییغت 

دراد رارق  بالضاف  هاچ  رانک  رد  هک  یهاچ  - 9

اَهُسِّجَُنی اَْهنِم َأ  ًابیِرَق  ُلْوَْبلا  يِرْجَی  اَْهنِم  ُأَّضَوَُتی  ٌْرِئب  َُهل  اَْنُلق  اُولاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ٍِملْـسُم َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْمل ٍعُرْذَأ  ِهََعبْرَأ  ْوَأ  ٍعُرْذَأ  ِهَثاََـلث  ُرْدَـق  اَـمُهَْنَیب  َناَـک  اَِـهتْحَت َو  ْنِم  ُلْوَْبلا  ِهِیف  يِرْجَی  يِداَْولا  يِداَْولا َو  یَلْعَأ  ِیف  ُْرِئْبلا  َِتناَـک  ْنِإ  َلاَـقَف  َلاَـق 
ُهَْنَیب ِْرِئْبلا َو  َْنَیب  َناَک  اَْهیَلَع َو  ُءاَْملا  ُّرُمَی  يِداَْولا َو  ِلَفْـسَأ  ِیف  ُْرِئْبلا  َِتناَک  ْنِإ  اَهُـسِّجَُنی َو  َِکلَذ  ْنِم  َّلَقَأ  َناَک  ْنِإ  ْیَـش ٌء َو  َِکلَذ  ْسِّجَُنی 
یَلَع ُُتْبثَی  َال  َناَک  اَِهقِْزِلب َو  ِلْوَْبلا  يَرْجَم  َناَک  ْنِإَف  َُهل  ُْتلُقَف  ُهَراَرُز  َلاَق  ُْهنِم  ُأَّضَوَُتی  اَلَف  َِکلَذ  ْنِم  َّلَقَأ  َناَک  اَم  اَهْـسِّجَُنی َو  َْمل  ٍعُرْذَأ  ُهَعِْـست 
ِْرِئْبلا یَلَع  َْسَیل  َْرِئْبلا َو  َُغْلبَی  یَّتَح  َُهل  َْرعَق  َال  َضْرَْألا َو  ُبُْقثَی  َال  ُهَّنِإَف  ٌلِیلَق  ُْهنِم  َّرَقَتْـسا  ِنِإ  ٌسَْأب َو  ِِهب  َْسیَلَف  ٌراَرَق  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَم  َلاَقَف  ِضْرَْألا 

.ُهُّلُک (1) َعَْقنَتْسا  اَذِإ  َِکلَذ  اَمَّنِإ  ُْهنِم  ُأَّضَوَُتیَف  ٌسَْأب  ُْهنِم 

هیلع هللا  تاولص  شترضح  هب  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  و  ملسم ، نب  دمحم  و  هرارز ، زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ار هاچ  نآ  بآ  بالضاف ، نیا  ایآ  تسا ، يراج  حارتسم  بالضاف  نآ  یکیدزن  رد  دنریگ و  یم  وضو  نآ  زا  هک  تسا  یهاچ  میتفگ :

؟ دنک یم  سجن 

هاچ تسا ، عارز  راهچ  ای  هس ، اه  نآ  نیب  هلـصاف  و  تسا ، يراج  بالـضاف  لوب و  نآ  زا  هک  دراد  رارق  نآ  زا  رتالاب  هاچ ، رگا  دومرف :
.دوش یم  سجن  هاچ  بآ  تسا ، نآ  زا  رتمک  هلصاف  رگا  و  دنک ، یمن  سجن  ار 

هچنآ یلو  دوش ، یمن  سجن  تسا ، عارز  هن  اه  نآ  ناـیم  هلـصاف  تسا و  يراـج  نآ  بآ  دراد و  رارق  نآ  زا  رت  نییاـپ  رد  هاـچ  رگا  و 
.دنریگ وضو  نآ  زا  دیابن  دشاب ، نیا  زا  رتمک  شا  هلصاف 

يراج دـشابن و  دـکار  نآ  بآ  یلو  دـشاب ، هاچ  یکیدزن  رانک و  رد  بالـضاف  لوب و  نایرج  لحم  رگا  مدرک : ضرع  دـیوگ : هرارز 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ،

7 ص :

یفاکلا ج 3 ص 7 ح 2. - . 1
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درادن زین  یقمع  دور و  ورف  نیمز  هب  هک  ارچ  دنامب ، لوب  زا  یمک  رادقم  هچرگ  درادـن ، یلاکـشا  دـنامن ، دـکار  اجنآ  رد  رگا  دومرف :
همه هک  تسا  یماگنه  لامـشا.تفرگ  وضو  نآ  زا  ناوت  یم  درادـن و  یلاکـشا  زین  تروص  نیا  رد  دـنک ، ذوفن  هاـچ  هب  هجیتن  رد  هک 

.ددرگ عمج  دوش و  دکار  اجنآ  رد  بالضاف  لوب و 

ْمَک ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِراَّمَْحلا  َدیِزَی  ِیبَأ  ِْنب  َهَماَدـُق  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َیلِإ يِرْجَی  ُءاَْملا  َلاَق  َُّمث  ٍعُرْذَأ  ُهَسْمَخَف  اًلَبَج  َناَک  ْنِإ  ٍعُرْذَأ َو  ُهَْعبَـسَف  اًلْهَـس  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِهَعُولاَْبلا  ِءاَْملا َو  ِْرِئب  ِْرِئْبلا  َْنَیب  ُنوُکَی  اَـم  یَنْدَأ 

ُِربُد َیلِإ  ِهَْلبِْقلا  َنِم  يِرْجَی  اـَل  ِهَْلبِْقلا َو  ِنیِمَی  َیلِإ  ِهَْلبِْقلا  ِراَـسَی  ْنَع  يِرْجَی  ِهَْلبِْقلا َو  ِراَـسَی  َیلِإ  ِهَْلبِْقلا  ِنیِمَی  ْنَع  يِرْجَی  ٍنـیِمَی َو  َیلِإ  ِهَْـلبِْقلا 
.ِهَْلبِْقلا (1)

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  یکی  زا  همادق  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دشاب رادقم  هچ  دیاب  بالضاف  هاچ  بآ و  هاچ  نایم  هلصاف  نیرتمک  مدیسرپ : هیلع 

فرط زا  نیمز ) ریز  رد   ) بآ دومرف : سپـس  .عارز  جـنپ  تسا ، تفـس ) (و  هوک هنماد  رگا  عارز و  تفه  تسا ، مرن  نیمز  رگا  دوـمرف :
هب هلبق  تمس  زا  هاگچیه  یلو  دراد ، نایرج  هلبق ، پچ  تمس  زا  و  هلبق ، پچ  تمس  هب  هلبق ، تسار  يوس  زا  و  تسار ، تمـس  هب  هلبق 

.ددرگ یمن  يراج  هلبق  تشپ 

ناگدنرپ ناگدنرد و  نایاپ ، راهچ  هدروخ  سپ  بآ  زا  نتفرگ  وضو  - 10

اَم ُّلُک  َلاَقَف  ُهَماَمَْحلا  ُْهنِم  ُبَرْشَت  اَّمَع  َِلئُس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَأ اَّلِإ  ُْهنِم  ُبَرْشَی  اَّمِم  ْأَّضَوَت  ِْریَّطلا  َنِم  ْیَش ٍء  ُّلُک  َلاَقَف  ٌباَقُع  ْوَأ  ٌْرقَص  ْوَأ  ٌزَاب  ُْهنِم  َبِرَـش  اَّمَع  ْبَرْـشا َو  ِهِرْؤُس َو  ْنِم  ْأَّضَوَتَف  ُهُمَْحل  َلِکُأ 

.ْبَرْشَت (2) َال  ُْهنِم َو  ْأَّضَوَت  اَلَف  ًامَد  ِهِراَْقنِم  ِیف  َْتیَأَر  ْنِإَف  ًامَد  ِهِراَْقنِم  ِیف  يَرَت 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسوم  نب  رامع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دندیسرپ هدروخ ، نآ  زا  رتوبک  هک  یبآ  هراب 

.ماشایب ریگب و  وضو  تشوگ  لالح  تاناویح  همه  هدروخ  سپ  زا  دومرف :

؟ دندیسرپ هدروخ  باقع  ای  یقرق  ای  زاب ، نآ  زا  هک  یبآ  دروم  رد  شترضح  زا 

8 ص :

یفاکلا ج 3 ص 8 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 9 ح 5. - . 2
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يور رب  رگا  سپ  دوش ، هدـید  نوخ  شراقنم  رب  هکنآ  رگم  تفرگ ، وضو  ناوت  یم  ناگدـنرپ  ياه  هنوگ  همه  هدروخ  سپ  زا  دومرف :
.ماشایم ریگم و  وضو  نآ  هدروخ  سپ  بآ  زا  يدید ، ینوخ  شراقنم 

اَهِْقلَأ َو َلاَق  ْتَتاَم  ْدَق  ُءاَسَْفنُخ  اَهِیف  َدِجُو  ٍهَّرَج  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَمُهُّیَأ يِرْدَی  َال  ٌرَذَق َو  اَمِهِدَحَأ  ِیف  َعَقَو  ٌءاَم  اَمِهِیف  ِناَءاَنِإ  ُهَعَم  ٍلُجَر  ْنَع  ِهِْریَغ َو  ٍءاَم  ْنِم  ْأَّضَوَت  َءاَْملا َو  ِقِرَأَف  ًابَْرقَع  َناَک  ْنِإ  ُْهنِم َو  ْأَّضَوَت 

.ُمَّمَیَتَی (1) ًاعیِمَج َو  اَمُهُقیِرَُهی  َلاَق  ِهِْریَغ  ٍءاَم  یَلَع  ُرِدْقَی  َْسَیل  َوُه 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دریمیب ، یکسوس  نآ  رد  هک  يا  هزوک 

وـضو يرگید  بآ  اـب  زیرب و  رود  ار  بآ  دریمیب  برقع  بآ ، نآ  رد  رگا  ریگب و  وـضو  نآ  زا  نـکفیب و  نوریب  ار  کـسوس  دوـمرف :
.ریگب

بآ تسا و  سجن  کـی  مادـک  دـناد  یمن  هداـتفا و  یتساـجن  نآ ، زا  یکی  رد  دراد ، فرظ  ود  هـک  یـسک  مدیـسرپ : شترـضح  زا  و 
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  درادن  مه  يرگید 

.دنک ممیت  وضو  ياج  هب  دزیرب و  نیمز  هب  ار  بآ  ود  ره  دومرف :

یبصان یحیسم و  يدوهی ، هدروخ  سپ  زا  نتفرگ  وضو  - 11

.َال (2) َلاَقَف  ِِّیناَرْصَّنلا  ِّيِدوُهَْیلا َو  ِرْؤُس  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِجَرْعَْألا  ٍدیِعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

هراب رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جرعا  دیعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا زیاج  ایآ  هک  مدیسرپ  یحیسم  يدوهی و  هدروخ  سپ  زا  هدافتسا 

.هن دومرف :

9 ص :

یفاکلا ج 3 ص 9 ح 6. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 11 ح 5. - . 2
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ِّيِدوُهَْیلا َو َرْؤُس  اـَنِّزلا َو  ِدـَلَو  َرْؤُس  َهِرَک  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِءاَّشَوـْلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِبِصاَّنلا (1) ُرْؤُس  ُهَْدنِع  َِکلَذ  َّدَشَأ  َناَک  َماَلْسِْإلا َو  ََفلاَخ  اَم  ِّلُک  ِكِرْشُْملا َو  ِِّیناَرْصَّنلا َو 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ءاشو  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
همه زا  ار  یبصان  هدروخ  سپ  تشاد و  یم  هورکم  ار ، مالسا  اب  فلاخم  كرـشم و  یحیـسم ، يدوهی ، انزلا ، دلو  درف  هدروخ  سپ  زا 

.تسناد یم  رتدب  اهنآ 

.تسا تمرح  تیاور  نیا  رد  تهارک  زا  دارم  حیضوت :

لوب اب  ناراب  بآ  ندش  طولخم  - 12

ُءاَم ُرَخآـْلا  ٌلَْوب َو  اَمُهُدَـحَأ  ـالاَس  ِْنَیباَزیِم  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (2) ُهَّرُضَی  َْمل  ٍلُجَر  َبَْوث  َباَصَأَف  اَطَلَتْخاَف  ِرَطَْملا 

هراب رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  متسه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، دروخ یم  يدرف  سابل  هب  هدـش ، طولخم  مه  اب  ود  نیا  تسا و  يراج  ناراب  بآ  يرگید  زا  لوب و  اـهنآ  زا  یکی  زا  هک  ینادواـن  ود 

.دناسر یمن  وا  رب  يررض  دومرف :

دزیر یم  فرظ  رد  بنج  لسغ  بآ  زا  هچنآ  مکح  - 13

ْنَع ُءاَْملا  ُرُطْقَیَف  ُلِسَتْغَی  ُِبنُْجلا  ِیف  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِّبَر  ِْدبَع  ِْنب  ِباَهِـش  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِّلُک (3) اَذَِهب  َسَْأب  َال  ُهَّنِإ  ِءاَنِْإلا  ِیف  ُریِصَیَف  ِضْرَْألا  َنِم  ُءاَْملا  ُحِضَْتنَی  ِءاَنِْإلا َو  ِیف  ِهِدَسَج 

یبنج هراب  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باهـش  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
فرظ لخاد  هب  نیمز  زا  نآ  زا  يرادـقم  دـشاپ و  یم  نیمز  رب  دزیر و  یم  فرظ  رد  شندـب  زا  بآ  زا  یتارطق  دـنک و  یم  لـسغ  هک 

.درادن يداریا  اه  نیا  زا  مادک  چیه  دومرف : دوش ، یم  هدیشاپ 

10 ص :

یفاکلا ج 3 ص 11 ح 6. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 13 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 13 ح 6. - . 3
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دتفا یم  ءاجنتسا  بآ  رد  شسابل  هک  یناسنا  مکح  - 14

ِیف ِیبَْوث  ُعَقَیَف  ِءاَْملِاب  یِْجنَتْـسَأَف  ِءاَلَْخلا  َنِم  ُجُرْخَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِلَوْحَْألا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهب (1) َسَْأب  َال  َلاَقَف  ِِهب  ُْتیَْجنَتْسا  يِذَّلا  ِءاَْملا  َِکلَذ 

، بآ اب  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لوحا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  داتفا  یم  مدوب ، هدرک  ءاجنتسا  هک  یبآ  نآ  رد  مسابل  دعب  مدمآ  نوریب  حارتسم  زا  هدرک و  ءاجنتسا 

.درادن یلاکشا  دومرف :

دباین بآ  هک  یسک  مکح  و  نآ ، نتسش  راردا و  زا  ءاربتسا  - 15

ُرِـصْعَی َلاَقَف  ٌءاَم  ُهَعَم  ْنُکَی  َْمل  َلَاب َو  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِلئاَبَْحلا (2) َنِم  ُهَّنَِکل  ِلْوَْبلا َو  َنِم  َْسیَلَف  ْیَش ٌء  َِکلَذ  َدَْعب  َجَرَخ  ْنِإَف  ُهَفَرَط  ُُرْتنَی  ٍتاَرَصَع َو  َثاََلث  ِِهفَرَط  َیلِإ  ِهِرَکَذ  َلْصَأ 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ شمکح  دیوشب ، ار  دوخ  هک  درادن  یبآ  دنک و  یم  لوب  يدرم  مدیسرپ :

لوب دـیآ ، نوریب  يزیچ  نآ  زا  دـعب  رگا  سپ  دـهد ، راشف  ار  نآ  كون  دراشفب و  راب  هس  نآ  كون  ات  ار  دوخ  تلآ  خـیب  دـیاب  دومرف :
.دوش یم  جراخ  اه  گر  زا  هک  تسا  یتبوطر  هکلب  تسین ،

ِهِْسبَح یَلَع  ُرِدْقَی  َال  ُلْوَْبلا َو  ِهیِرَتْعَی  ُلُجَّرلا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
(3) .ًهَطیِرَخ ُلَعْجَی  ِرْذُْعلِاب  َیلْوَأ  ُهَّللاَف  ِهِْسبَح  یَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  اَذِإ  ِیل  َلاَقَف  َلاَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ وا  هفیظو  دنک ، لرتنک  ار  نآ  دناوت  یمن  دزیر و  یم  شلوب  يدرم  مدیسرپ :

11 ص :

یفاکلا ج 3 ص 13 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 19 ح 1. - . 2
یفاکلا ج 3 ص 20 ح 5 - . 3
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هتشاد دوخ  اب  يا  هسیک  یتسیاب  سپ  تسا ، رتراوازس  مدرم  رذع  شریذپ  رب  لاعتم  دنوادخ  دنک  لرتنک  ار  نآ  دناوت  یمن  رگا  دومرف :
.دشاب

َّبُص َلاَق  َدَسَْجلا  ُبیُِصی  ِلْوَْبلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِْنیَتَّرَم َءاَْملا  ِْهیَلَع 

.ِهِْریَغ ِهَفَشَْحلا َو  ِْسأَر  یَلَع  َناَک  اَذِإ  ِءاَْملا  َنِم  ِِهْلثِِمب  َلِسْغَی  ْنَأ  ُئِزُْجی  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو  - 

.ََکلُْدی (1) ْنَأ  َجاَتْحَیَف  ٍخَسَِوب  َْسَیل  ٌءاَم  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو  - 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءالع  یبا  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  مدیسرپ  دنک ، یم  سجن  ار  ندب  هک  يراردا  هراب  رد 

.زیرب بآ  نآ  رب  هبترم  ود  دومرف :

تلآ و رس  رد  هاگره  درک ، كاپ  تسا  تساجن  نامه  رادقم  هب  هک  یبآ  اب  ناوت  یم  ار  تساجن  نیا  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
.دشاب نآ  وج 

.دشاب هتشاد  زاین  ندیلام  هب  هک  تسین  سجن  هک  تسا  بآ  دننامه  تساجن  نیا  تسا : هدش  تیاور  و 

دنک یم  تیافک  لسغ  وضو و  رد  هک  یبآ  رادقم  - 16

ْتَِئُلم اَم  ِءاَْجِنتْسِالا  ِلْسُْغلا َو  َنِم  َُکئِزُْجی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َُکنیِم (2) َ

لسغ و يارب  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  نب  نوراه  زا  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیامن یم  تیافک  وت  يارب  ینک ، رپ  بآ  زا  ار  دوخ  تسار  تسد  هک  يرادقم  هب  تراهط ،

.َُکبْسَحَف (3) ُءاَْملا  َكَْدلِج  َّسَم  اَذِإ  َلاَق  ِءوُضُْولا  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

وـضو هراب  رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا یفاک  وا  يارب  دیسر ، وت  تسوپ  هب  بآ  هاگره  دومرف :
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یفاکلا ج 3 ص 22 ح 7. - . 3
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ندز كاوسم  - 17

ْنِم ُلَْضفَأ  ِكاَوِّسلِاب  ِناَتَعْکَر  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْـقلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍهاَلَص (1) ِّلُک  َعَم  ِكاَوِّسلِاب  ْمُُهتْرَمََأل  ِیتَّمُأ  یَلَع  َّقُشَأ  ْنَأ  َال  َْول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍكاَوِس  ِْریَِغب  ًهَعْکَر  َنیِْعبَس 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نومیم  نب  هللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ندز  كاوسم  نودب  زامن  تعکر  داتفه  زا  رتهب  ندز ، كاوسم  اب  زامن  تعکر  ود  دومرف :

ره يارب  ندز  كاوسم  هب  ار  مدرم  هک  یتسار  هب  دوبن ، تخـس  متُما  رب  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دومرف : شترـضح 
.مداد یم  روتسد  زامن 

قاشنتسا هضمضم و  - 18

اَمُه َْسَیل  َلاَق  ِقاَْشِنتْسِالا  ِهَضَمْضَْملا َو  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِفْوَْجلا (2) َنِم  اَمُه  ِءوُضُْولا  َنِم 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ قاشنتسا  هضمضم و 

.دنتسه ندب  نورد  هب  طوبرم  هکلب  دنتسین ، وضو  وزج  لمع  ود  نیا  دومرف :

وضو یگنوگچ  - 19

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َءوُضُو  ْمَُکل  یِکْحَأ  َال  هیلع َأ  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِتناَک اَذِإ  اَذَکَه  َلاَق  َُّمث  یَنُْمْیلا  ُهَّفَک  ِهِیف  َسَمَغ  َُّمث  ِْهیَعاَرِذ  ْنَع  َرَـسَح  َُّمث  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهَعَـضَو  َُّمث  ٍءاَم  ْنِم  ْیَـش ٌء  ِهِیف  ٍْبعَِقب  اَعَدَف  یََلب  اَْنلُقَف 

ِرِهاَظ ِهِهْجَو َو  یَلَع  ُهَدَـی  َّرَمَأ  َُّمث  ِِهتَیِْحل  ِفاَرْطَأ  یَلَع  َُهلَدَـس  ِهَّللا َو  ِمِْسب  َلاَق  َُّمث  ِِهنِیبَج  یَلَع  اَهَعَـضَوَف  ًءاَم  اَهَأَلَمَف  َفَرَغ  َُّمث  ًهَرِهاَط  ُّفَْکلا 
یَلَع ُءاَْملا  يَرَج  یَّتَح  ِهِدِعاَس  یَلَع  ُهَّفَک  َّرَمَأ  یَنُْمْیلا َو  ِهِقَفِْرم  یَلَع  ُهَعَضَو  َُّمث  اَهَْأِلم  اَِهب  َفَرَغَف  يَرُْـسْیلا  ُهَدَی  َسَمَغ  َُّمث  ًهَدِحاَو  ًهَّرَم  ِِهنِیبَج 

ِفاَرْطَأ یَلَع  ُءاَْملا  يَرَج  یَّتَح  ِهِدِعاَس  یَلَع  ُهَّفَک  َّرَمَأ  يَرُْسْیلا َو  ِهِقَفِْرم  یَلَع  ُهَعَضَوَف  اَهَْأِلم  ِِهنیِمَِیب  َفَرَغ  َُّمث  ِهِِعباَصَأ  ِفاَرْطَأ 
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َْرتَْولا ُّبُِحی  ٌْرتَو  َهَّللا  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق َو  ُهاَنُْمی  ِهَِّلب  ِهَّیَِقب  ِهِراَسَی َو  ِهَِّلِبب  ِْهیَمَدَـق  َرْهَظ  ِهِسْأَر َو  َمَّدَـقُم  َحَـسَم  ِهِِعباَصَأ َو 
َِکنیِمَی ِهَِّلب  ْنِم  َیَِقب  اَم  َکَتَیِـصاَن َو  َكاَنُْمی  ِهَِّلِبب  ُحَـسْمَت  ِْنیَعاَرِّذـِلل َو  ِناَتَْنثا  ِهْجَْوِلل َو  ٌهَدِـحاَو  ٍتاَفَرُغ  ُثاََلث  ِءوُضُْولا  َنِم  َُکئِزُْجی  ْدَـقَف 

َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ُهَراَرُز  َلاَق  يَرُْـسْیلا  َکِمَدَق  َرْهَظ  َكِراَسَی  ِهَِّلِبب  ُحَسْمَت  یَنُْمْیلا َو  َکِمَدَق  َرْهَظ 
.َِکلَذ (1) َْلثِم  َُهل  یَکَحَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءوُضُو  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص 

زا ایآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ میوگن نخس  امش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوضو 

.دیئامرفب میتفگ :

ود نیتسآ  سپـس  داـهن ، دوخ  يور  شیپ  ار  نآ  تساوخ و  دوب ، بآ  يرادـقم  نآ  رد  هک  یگرزب  فرظ  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 
.دشاب كاپ  تسد  هک  یماگنه  درک ، دیاب  نینچنیا  دومرف : درب و  ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  دز و  الاب  ار  دوخ  كرابم  تسد 

دوخ نساحم  فارطا  رب  ار  بآ  و  هللا » مسب  : » دومرف داـهن و  شکراـبم  یناـشیپ  رب  ار  تسد  نآ  درک و  بآ  زا  رپ  ار  دوخ  فک  سپس 
درب و ورف  بآ  رد  ار  دوخ  پچ  تسد  نآ  زا  سپ  دیـشک و  یناشیپ  رهاظ  تروص و  رب  راب  کـی  ار  دوخ  تسد  سپـس  درک ، يراـج 

بآ هکنیا  ات  دیشک  وزاب  يور  رب  ار  دوخ  تسد  فک  داهن و  تسار  تسد  جنرآ  يور  رب  ار  نآ  سپس  درک ، بآ  زا  رپ  ار  دوخ  فک 
تسد فک  داهن و  شپچ  تسد  جنرآ  رب  ار  نآ  درک و  رپ  بآ  زا  ار  تسار  تسد  فک  سپـس  دش ، يراج  ناتـشگنا  رـس  فارطا  رب 
يولج رب  ار  پچ  تسد  تسار و  تسد  هدنام  تبوطر  نآ ، زا  سپ  دش و  يراج  ناتشگنا  رس  رب  بآ  هکنیا  ات  دیشک  وزاب  يور  رب  ار 

.دومن حسم  اهاپ  يور  رس و 

.دراد یم  تسود  ار  درف  ددع  تسا و  درف  لاعتم  دنوادخ  انامه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دیوگ : هرارز 

، تسار تسد  تبوطر  اـب  و  وزاـب ، ود  يارب  تشم  ود  تروص و  يارب  تشم  کـی  .تسا  یفاـک  بآ  تشم  هس  وضو  يارب  نیارباـنب ،
.ییامن یم  حسم  ار  پچ  ياپ  يور  پچ ، تسد  تبوطر  اب  تتسار و  ياپ  يور  نآ ، هدنام  اب  ار و  رس  يولج 

14 ص :

یفاکلا ج 3 ص 25 ح 4. - . 1
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يوضو هراب  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  يدرم  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  دـیوگ : هرارز 
؟ دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

.دومرف وگزاب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوضو  لکش  نیمه  رب  ترضح 

اهنآ نتسش  یگنوگچ  تسد و  ود  تروص و  نتسش  هزادنا  - 20

َلاَقَف َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  يِذَّلا  َأَّضَُوی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  يِذَّلا  ِهْجَْولا  ِّدَـح  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَم َِمثَأ  ُْهنِم  َصَقَن  ْنِإ  ْرَجُْؤی َو  َْمل  ِْهیَلَع  َداَز  ْنِإ  ُْهنِم  َصُْقنَی  اـَل  ِْهیَلَع َو  َدـیِزَی  ْنَأ  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  اـَل  يِذَّلا  ِِهلْـسَِغب  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َرَمَأ  يِذَّلا  ُهْجَْولا 

ِهْجَْولا َو َنِم  َوُهَف  ًاریِدَتْسُم  ِهْجَْولا  َنِم  ِناَعَبْصِْإلا  ِْهیَلَع  ْتَرَج  اَم  ِنَقَّذلا َو  َیلِإ  ِْسأَّرلا  ِصاَُصق  ْنِم  ُماَْهبِْإلا  یَطْسُْولا َو  َُهباَّبَّسلا َو  ِْهیَلَع  ْتَراَد 
.َال (1) َلاَق  ِهْجَْولا  َنِم  َْسَیل  ُغْدُّصلا  ُْتُلق  ِهْجَْولا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلَذ  يَوِس  اَم 

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ امرف هاگآ  تسا ، هدومرف  روتسد  یلاعت  يادخ  هک  نامه  دوش و  هتسش  تسا  راوازس  هک  تروص  نتسش  هزادنا  زا  ارم 

نآ رب  رگا  هک  دنک  مک  نآ  زا  ای  دیازفیب و  نآ  رب  یسک  تسین  هتسیاش  هداد و  روتسد  نآ  نتسش  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتروص  دومرف :
زا دریگ ؛ ورف  ار  نآ  تسـش  هنایم و  تشگنا  هک  تسا  يرادقم  تسا ، هدرک  هانگ  دـنک ، مک  نآ  زا  رگا  تسا و  هدربن  یـشاداپ  دوزفا ،

، نآ زج  تسا و  تروص  وزج  نیمه  دـنریگ ، یم  رب  رد  تروص  زا  تشگنا  ود  هک  تسا  يا  هریاد  نآ  و  هناچ ؛ ات  رـس  يوم  هاگنتـسر 
.دوش یمن  هدرمش  تروص  زا 

؟ تسین تروص  وزج  هاگجیگ  متفگ :

.هن دومرف :

.َال َلاَق  ُهَتَیِْحل  ُنِّطَُبی  ُأَّضَوَتَی َأ  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2)

15 ص :

یفاکلا ج 3 ص 28 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 28 ح 2. - . 2
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ای رقاـب و  دـمحم  ماـما  ترـضح  ود  زا  یکی  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دناسرب بآ  دوخ  شیر  لخاد  هب  تسا  مزال  ایآ  دریگ  یم  وضو  هک  يدرم  مدیسرپ : امهیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

.هن دومرف :

اُولِسْغاَف : } َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِمیِمَّتلا  َهَوْرُع  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
اُولِـسْغاَف َیِه  اَمَّنِإ  اَُهلیِْزنَت  اَذَـکَه  َْسَیل  َلاَـقَف  ِقَفْرِْملا  َیلِإ  یِّفَک  ِرْهَظ  ْنِم  ُتْحَـسَم  اَذَـکَه َو  ُْتلُقَف  ِِقفارَْملا } َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  ْمُکَهوُجُو َو 

.ِهِِعباَصَأ (1) َیلِإ  ِهِقَفِْرم  ْنِم  ُهَدَی  َّرَمَأ  َُّمث  ِِقفاَرَْملا  َنِم  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمیمت  هورع  نب  مثیه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیشک تسد  ار  جنرآ  ات  دوخ  تسد  يور  زا  تسا ، هنوگ  نیا  متفگ : مدیسرپ و  یلاعت  يادخ  راتفگ  هرابرد  هیلع 

سپس هیآ 6 ) هدئام  هروس  {. ) قفارملا نم  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  : } تسا نینچ  هکلب  هدـشن ؛ لزان  تروص  نیدـب  هیآ  دومرف :
.دیشک شناتشگنا  ات  جنرآ  زا  ار  دوخ  تسد 

ِیف ِءاَسِّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
(2) .ِعاَرِّذلا ِرِهاَِظب  ِلاَجِّرلا  ِیف  َّنِهِعُرْذَأ َو  ِنِطاَِبب  َْنئِدَْتبَی  ْنَأ  ِهاَلَّصِلل  ِءوُضُْولا 

هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.وزاب يور  زا  نادرم  و  دنیامن ، عورش  دوخ  يوزاب  تشپ  زا  زامن  يوضو  رد  هک  تسا  هدومرف  بجاو  نانز  رب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :

.اَمُُهلِسْغَی َلاَق  ِلْجِّرلا  ِدَْیلا َو  ِعَْطقَْألا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
(3)

16 ص :

یفاکلا ج 3 ص 28 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 28 ح 6. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 29 ح 7. - . 3
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يوضو دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تسا  هدش  هدیرب  وا  ياپ  تسد و  هک  یسک 

.دیوشب ار  اهنآ  هدنام  یقاب  دومرف : ترضح 

اهاپ رس و  حسم  - 21

ِثاََـلث ُعِـضْوَم  ِْسأَّرلا  یَلَع  ِحْـسَْملا  َنِم  ُئِزُْجی  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِرَمْعَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُلْجِّرلا (1) َِکلَذَک  َِعباَصَأ َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  رمعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  تیافک  تشگنا  هس  هزادنا  هب  اپ ، نینچمه  رس و  حسم 

اَم ًهَنَس  َنوُْعبَس  َنوُّتِس َو  ِلُجَّرلا  یَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .ِهِحْسَِمب ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  ُلِسْغَی  ُهَّنَِأل  َلاَق  َكاَذ  َْفیَک  ُْتُلق َو  ًهاَلَص  ُْهنِم  ُهَّللا  َِلبَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناورم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دریذپ یمن  وا  زا  مه  ار  زامن  کی  دنوادخ  دنک و  یم  یگدنز  لاس  داتفه  تصش و  يدرم  اسب  هچ  دومرف :

؟ هنوگچ متفگ 

.دیوش یم  تسا ، هدومرف  رما  نآ  حسم  هب  دنوادخ  هک  ار  يوضع  اریز  دومرف :

تحارج زا  یشان  ياه  مخز  یگتسکش و  هریبج و  - 22

ِْهیَلَع ُنوُکَت  ِریِـسَْکلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَّمِم َرَهَظ  اَّمِم  ُلْسُْغلا  ِْهَیلِإ  َلَصَو  اَم  ُلِسْغَی  َلاَق  ِهَعُمُْجلا  ِلْسُغ  َِهباَنَْجلا َو  ِلْسُغ  َْدنِع  ِءوُضُْولِاب َو  ُعَنْـصَی  َْفیَک  ُهَحاَرِْجلا  ِِهب  ُنوُکَت  ْوَأ  ُِرئاَبَْجلا 

.ِِهتَحاَرِِجب (3) ُثَبْعَی  َال  َِرئاَبَْجلا َو  ُعِْزنَی  َال  ُهَلْسَغ َو  ُعیِطَتْسَی  َال  اَّمِم  َِکلَذ  يَوِس  اَم  ُعَدَی  ُِرئاَبَْجلا َو  ِْهیَلَع  َْسَیل 

17 ص :

یفاکلا ج 3 ص 29 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 31 ح 9. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 32 ح 1. - . 3
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رد هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نامحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
لاوس دراد ، ندب  رد  یتحارج  ای  و  دنا ، هتشاذگ  يدنب  هتسکش  ياه  پوچ  هچراپ و  نآ  يور  هتسکش و  شناوختسا  هک  یـسک  دروم 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  هعمج  لسغ  تبانج و  لسغ  وضو ، يارب  هک  مدومن 

دـیوشب و دـسر  یم  نآ  هب  بآ  و  تسین ، نآ  يور  رب  يدـنب  هتـسکش  پوـچ  هچراـپ و  تسا و  راکـشآ  هک  ار  ياـه  تمـسق  دوـمرف :
ار مخز  دیامن و  زاب  ار  يدنب  هتـسکش  ياه  پوچ  هچراپ و  تسین  مزال  دـنک و  اهر  درادـن ، ار  نآ  نتـسش  ناوت  هک  ار  ییاه  تمـسق 

.دنک يراک  تسد 

ِوَْحن ْوَأ  ِهِعاَرِذ  ِیف  ُهَحْرَْقلا  ِِهب  ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنِإ ِهَقْرِْخلا َو  یَلَع  ْحَـسْمَْیلَف  ُءاَْملا  ِهیِذُْؤی  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  َأَّضَوَت  اَذِإ  اَْهیَلَع  ُحَـسْمَی  ُأَّضَوَتَی َو  ِهَقْرِْخلِاب َو  اَُـهبِّصَُعیَف  ِءوُضُْولا  ِعِضْوَم  ِیف  َکـِلَذ 

.َُهلْوَح (1) اَم  ْلِسْغا  َلاَق  ِِهلْسَغ  ِیف  ِِهب  ُعَنْصَأ  َْفیَک  ِحْرُْجلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  اَْهلِسْغَْیل  َُّمث  َهَقْرِْخلا  ِعِْزنَْیلَف  ُءاَْملا  ِهیِذُْؤی  َال  َناَک 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبـلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ يور  رب  وضو  ماگنه  هب  هتـسب و  هچراـپ  اـب  ار  نآ  دراد و  ینیکرچ  مخز  شیوضو  ياـضعا  زا  یکی  اـی  شیوزاـب و  رد  هک  یـسک 

؟ دندیسرپ دشک ، یم  تسد 

، دـنک زاب  ار  هچراپ  یتسیاب  درادـن ، ررـض  وا  هب  بآ  رگا  و  دـشکب ، تسد  هچراپ  يور  رب  یتسیاب  دراد ، ررـض  وا  هب  بآ  رگا  دومرف :
.دیوشب ار  اجنآ  سپس 

؟ میامن لمع  دیاب  هنوگچ  نآ ، نتسش  ماگنه  رد  هک  مدیسرپ  شتحارج  هرابرد  شترضح  زا  دیوگ : يوار 

.يوشب ار  نآ  فارطا  دیاب  دومرف :
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وضو رد  کش  - 23

َْتثَدْحَأ ْدَق  َکَّنَأ  َْتنَْقیَتْسا  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َْتثَدْحَأ (1) ْدَق  َکَّنَأ  َنِْقیَتْسَت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ًاءوُضُو  َثِدُْحت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ْأَّضَوَتَف َو 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  ریکب  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شیوخ يوضو  ندرک  لـطاب  رب  نیقی  اـت  زگره  و  ریگب ، وضو  يا ، هدومن  لـطاب  ار  دوخ  يوـضو  هک  يدوـمن  نیقی  رگا  دوـمرف : هیلع 

.ریگم وضو  يا ، هدرکن 

وضو تالطبم  - 24

ْنِم ُجُرْخَی  اَم  الاَقَف  َءوُضُْولا  ُضُْقنَی  اَم  امهیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ٍرَفْعَج َو  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُعَمْـسَت َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَرُْکی  ِمْوَّنلا  ُّلُک  َلْقَْعلا َو  َبِهُْذی  یَّتَح  ُمْوَّنلا  ٌحیِر َو  ْوَأ  ٌِّینَم  ْوَأ  ٌلَْوب  ْوَأ  ٌِطئاَغ  ِرَکَّذلا  ُِربُّدلا َو  َنِم  ِْنیَلَفْـسَْألا  َْکیَفَرَط 

.َتْوَّصلا (2)

قداص رفعج  ماما  ترـضح  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  لطاب  ار  وضو  يزیچ  هچ  متفگ : امهیلع  هللا  تاولص 

و داب ، ینم ، راردا ، عوفدم ، زا : دنترابع  هک  ددرگ ، یم  جراخ  تلآ -  ربد و  زا  ینعی  وت -  نییاپ  فرط  ود  زا  هک  يزیچ  نآ  دندومرف :
.دونشب لاح  نآ  رد  ار  ادص  هک  نآ  رگم  دنک ، یم  یمازلا  ار  نتفرگ  وضو  هک  یباوخ  ره  دیابرب و  ار  لقع  هک  یباوخ  نینچمه 

يدو يذم و  - 25

َْتنَأ ٍيْدَو َو  ْوَأ  ٍيْذَم  ْنِم  ْیَش ٌء  َكِرَکَذ  ْنِم  َلاَس  ْنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْکنِم ُجُرْخَی  ْیَش ٍء  ُّلُک  ِهَماَخُّنلا َو  َِهلِْزنَِمب  َِکلَذ  اَمَّنِإَف  َکَبیِقَع  َغََلب  ْنِإ  َءوُضُْولا َو  َُهل  ْضُْقنَت  َال  َهاَلَّصلا َو  ِعَطْقَت  َال  ُْهلِـسْغَت َو  اَلَف  ِهاَلَّصلا  ِیف 

.ُهَرَذْقَت (3) ْنَأ  اَّلِإ  َِکبَْوث  ْنِم  ُْهلِسْغَت  اَلَف  ْیَِشب ٍء  َْسَیل  ِریِساَوَْبلا َو  َنِم  ْوَأ  ِِلئاَبَْحلا  َنِم  ُهَّنِإَف  ِءوُضُْولا  َدَْعب 
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رد رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ییوشب و ار  نآ  تسین  مزال  دیـسر ، تیاپ  هنـشاپ  ود  هب  رگا  یتح  دـش ، يراج  وت  تلآ  زا  يدو  ای  يذـم  زا  يزیچ  يدوب و  زامن  لاح 

وضو زا  سپ  هچ  ره  تسا  هنیس  طلخ  ینیب و  بآ  ناس  هب  نآ  هک  اریز  نکشن ، ار  دوخ  يوضو  نآ  رطاخ  هب  ینک و  عطق  ار  زامن  دیابن 
كرچ ار ، نآ  هکنیا  رگم  يوـشن ، ار  نآ  هـب  هدوـلآ  ساـبل  تـسین و  سجن  تـسا و  ریـساوب  اـی  اـه  گر  زا  دوـش ، یم  جراـخ  وـت  زا 

.يرامشب

لسغ ماسقا  - 26

ِرَضَْحلا ِرَفَّسلا َو  ِیف  ٌبِجاَو  َلاَقَف  ِهَعُمُْجلا  ِلْسُغ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌبِجاَو ِهَضاَحَتْسُْملا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ْتَرُهَط  اَذِإ  ِِضئاَْحلا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  َِهباَنَْجلا  ُلْسُغ  َلاَق  ِءاَْملا َو  ِهَّلِِقل  ِرَفَّسلا  ِیف  ِءاَسِّنِلل  َصِّخُر  ُهَّنَأ  اَّلِإ 
ُلْـسُْغلا اَْهیَلَعَف  َفُسْرُْکلا  ُمَّدـلا  ِزُجَی  َْمل  ْنِإ  ٌلْسُغ َو  ِرْجَْفِلل  ِْنیَتاَلَـص َو  ِّلُِکل  ُلْسُْغلا  اَْهیَلَعَف  َفُسْرُْکلا  ُمَّدـلا  َزاَجَف  ِفُسْرُْکلاـِب  ْتَشَتْحا  اَذِإ 

ٌبِجاَو َو ِهَراَیِّزلا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ِتِّیَْملا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ِدُولْوَْملا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ِءاَسَفُّنلا  ُلْـسُغ  ٍهاَلَـص َو  ِّلُِـکل  ُءوُضُْولا  ًهَّرَم َو  ٍمْوَی  َّلُـک 
َنیِرْـشِع َو يَدْـحِإ َو  ِهَْلَیل  ُلْسُغ  ُّبَحَتُْـسی َو  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ِءاَقِْـستْسِالا  ُلْسُغ  ٌبِجاَو َو  ِْتیَْبلا  ِلوُخُد  ُلْـسُغ 

ُّبِحُأ َال  ٌهَّنُـس  یَحْـضَْألا  ِمْوَی  ُلْسُغ  ِرْطِْفلا َو  ِمْوَی  ُلْسُغ  ِرْدَْقلا َو  ُهَْلَیل  َنُهاَدْـحِإ  ِیف  یَجُْری  ُهَّنِإَف  اَهْکُْرتَت  َال  ٌهَّنُـس  َنیِرْـشِع  ٍثاََلث َو  ِهَْلَیل  ُلْسُغ 
ٍثاََلث َو َنیِرْـشِع َو  يَدْحِإ َو  َهَرْـشَع َو  َعِْست  َهَْلَیل  َناَضَمَر - ِرْهَـش  ْنِم  ِیلاَیَّللا  ِثاَلَّثلا  ِلْسُغ  ِیف  ُلَمَْعلا  ُبَحَتُْـسی  ِهَراَِختْـسِالا  ُلْسُغ  اَهَکْرَت َو 

.َنیِرْشِع (1)

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ هعمج  لسغ 

هزاجا نانز  هب  بآ ، دوبمک  لیلد  هب  رفـس  لاح  رد  هک  نیا  زج  تسا  بجاو  نطو  رد  مه  رد  رفـس و  لاح  رد  مه  هعمج  لسغ  دومرف :
.تسا هدش  هداد  نآ  كرت 

هک یتروص  رد  هضاحتـسا  لسغ  تسا ، بجاو  ددرگ ، یم  كاپ  هک  یماگنه  ضئاح  نز  لسغ  تسا ، بجاو  تبانج  لسغ  دومرف : و 
رهظ و  ) زامن ود  ره  يارب  تسا  مزال  وا  رب  تسا و  بجاو  دنزب ، نوریب  هبنپ  زا  نوخ 
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زور ره  تسا  مزال  وا  رب  درذگن  هبنپ  زا  نوخ  رگا  و  دروآ ، اج  هب  لسغ  کی  حبـص  زامن  يارب  لسغ و  کی  ءاشع ) برغم و  ای  رـصع 
.تسا بجاو  وئاز  نز  لسغ  دریگب ، وضو  کی  زامن  ره  يارب  دروآ و  اج  هب  لسغ  کی 

بجاو هبعک  هناخ  هب  ندـش  لخاد  لسغ  تسا ، بجاو  ترایز  لسغ  تسا ، بجاو  هدرم  نداد  لسغ  تسا ، بجاو  دازون  نداد  لـسغ 
.تسا بجاو  ناراب ) بلط  ) ءاقستسا لسغ  تسا ،

اریز نکم ؛ كرت  ار  نآ  تسا  تنـس  موس  تسیب و  بش  لسغ  مکی و  تسیب و  لسغ  تسا ، بحتـسم  ناضمر  هاـم  لوا  بش  لـسغ  و 
تـسود ار  نآ  رت  هک  تسا  یتنـس  نابرق  دیع  زور  لسغ  رطف و  دیع  زور  لسغ  و  دشاب ، ردـق  بش  ود ، نآ  زا  یکی  دور  یم  دـیما  هک 

تسیب و مکی و  تسیب و  مهدزون ، ناـضمر : هاـم  بش  هس  رد  ندومن  لـسغ  نینچمه  و  تسا ، بحتـسم  هراختـسا  لـسغ  مراد و  یمن 
.تسا بحتسم  موس 

ْنِم ٌهَضیِرَف  َِهباَنَْجلا  َلْسُغ  َّنَأ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُمَلْعا  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  ماـمإلا  َلاَـق  َو  هنع ، هللا  یـضر  یـسلجملا  همـالعلا  لاـق  - 2
ٍضَْعب َو ْنِم  ُمَْزلَأ  اَهَضَْعب  َّنَأ  اَّلِإ  ٌهَنُونْسَم  ٌهَّنُس  اَْهنِم  ٌهَبِجاَو َو  ٌهَّنُـس  ِلْسُْغلا  ِیقَاب  ُهُْریَغ َو  ٌضْرَف  ِلْسُْغلا  َنِم  َْسَیل  ُهَّنَأ  َّزَع َو  َّلَج َو  ِهَّللا  ِِضئاَرَف 

.ٍضَْعب ْنِم  ُبَجْوَأ 

ُلْـسُغ ِهَعُمُْجلا َو  ُلْسُغ  َتِّیَْملا َو  َلَّسَغ  ْنَم  ِتِّیَْملا َو  ُلْسُغ  ِماَرْحِْإلا َو  َِهباَنَْجلا َو  َنِم  َنوُرْـشِع  ٌهَثاََلث َو  ُلْـسُْغلا  َو  هیلع : هللا  تاولـص  َلاَـق  َو 
ُْهنِم ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ٍلاََیل  ِسْمَخ  َهَفَرَع  ِمْوَی  ِْتیَْبلا َو  ِهَراَیِز  ُلْسُغ  َهَّکَم َو  ِلوُخُد  ُلْسُغ  ِمَرَْحلا َو  ِلوُخُد  ُلْسُغ  ِهَنیِدَْملا َو  ِلوُخُد 
ْنِم ِفْصِّنلا  ِهَْلَیل  ِْنیَدـیِْعلا َو  ِْتیَْبلا َو  ِلوُخُد  َنیِرْـشِع َو  ٍثاََـلث َو  ِهَْلَیل  َنیِرْـشِع َو  يَدْـحِإ َو  ِهَْلَیل  َرَـشَع َو  َهَعِْـست  ِهَْلَیل  َرَـشَع َو  َهَْعبَـس  ِهَْلَیل  َو 

َِکلَذ ْنِم  ُضْرَْفلا  ٍّمُخ  ِریِدَغ  ِمْوَی  ُلْسُغ  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  َنِم  ِِجئاَوَْحلا  ِبَلَط  ُلْسُغ  ِهَراَِختْـسِالا َو  ُلْسُغ  ِتاَراَیِّزلا َو  ُلْسُغ  َناَبْعَش َو 
.ٌهَّنُس (1) ِیقاَْبلا  ِماَرْحِْإلا َو  ُلْسُغ  ِتِّیَْملا َو  ُلْسُغ  ُبِجاَْولا  َِهباَنَْجلا َو  ُلْسُغ 

هاگآ دیاشخبب ، ار  امـش  دنوادخ  تسا : هدومرف  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  دیوگ : هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  موحرم 
لسغ رگید  ياه  لسغ  درادن و  دوجو  نآ  زا  ریغ  یبجاو  لسغ  تسا و  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تابجاو  زا  یبجاو  تبانج  لسغ  هک  دیشاب 

رت مزال  رت و  بجاو  رگید  یخرب  زا  اه  لسغ  زا  یخرب  هکنیا  زج  دنتسه ، ّبحتسم  ياه  ّتنس  زین  یخرب  دنتـسه و  بجاو  ّتنـس  ياه 
.دنتسه

21 ص :
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لـسغ لسغ  ّتیم ، لسغ  مارحإ ، لسغ  تبانج ، لسغ  دـنا : عون  هس  تسیب و  اـه  لـسغ  تسا : هدومرف  همادا  رد  هللا  تاولـص  ترـضح 
ترایز لسغ  هّکم ، هب  ندش  دراو  لسغ  مارحلا ، دجـسم  هب  ندش  دراو  لسغ  هنیدـم ، هب  ندـش  دراو  لسغ  هعمج ، لسغ  ّتیم ، هدـننک 

هب ندش  دراو  لسغ  ناضمر ، هام  مّوسو  تسیب  مکیو و  تسیب  مهدزون ، مهدـفه ، لّوا ، ياه  بش  لسغ  هفرع ، زور  لسغ  هبعک ، هناخ 
هاگرد زا  تاجاح  بلط  لسغ  هراختـسا ، لسغ  اه ، ترایز  لسغ  نابعـش ، همین  بش  لسغ  نابرق ، رطف و  دـیع  زور  لسغ  هبعک ، هناـخ 

.مخ ریدغ  دیع  زور  لسغ  لاعتم و  دنوادخ 

ًارهاظ اذل  .دنا  هدش  هدناوخ  بحتـسم  اهنآ  يدـعب  ثیدـح  رد  هک  هدـمآ  بوجو  ظفل  هب  لاسغا  زا  یـضعب  یلبق  تیاور  رد  حیـضوت :
.دوب دهاوخ  دکوم  بحتسم  یلبق ، تیاور  رد  بوجو  زا  روظنم 

دیامن یم  تیافک  لسغ  دنچ  زا  هک  یلسغ  - 27

َدَْعب ُُبنُْجلا  َلَسَتْغا  اَذِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِمْوَْیلا (1) َِکلَذ  ِیف  ُهُمَْزلَی  ٍلْسُغ  ِّلُک  ْنِم  ُلْسُْغلا  َِکلَذ  ُْهنَع  َأَزْجَأ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط 

تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحصا  زا  یکی  زا  جارد  نب  لیمج  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یلسغ  ره  زا  دیامن ، لسغ  رجف  عولط  زا  یپ  بنج  هک  یتروص  رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ای  هیلع  هللا 

.دیامن یم  تیافک  دوب ، وا  هدهع  رب  زور  نآ  رد 

هعمج زور  لسغ  - 28

َلاَقَف ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ِلْسُْغلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌبِجاَو

.ٍّرُح (2) ْوَأ  ٍْدبَع  یَْثنُأ  ٍرَکَذ َو  ِّلُک  یَلَع  ِءاَْملا  ِهَّلِِقل  ِرَفَّسلا  ِیف  ِءاَسِّنِلل  َصِّخُر  ُهَّنَأ  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َو 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغم  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ هعمج  زور  لسغ 

22 ص :

یفاکلا ج 3 ص 41 ح 2. - . 1
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.تسا بجاو  دازآ  هچ  دشاب و  هدنب  هچ  نز  درم و  ره  رب  هعمج  لسغ  دومرف :

.تسا هدش  هداد  هعمج  لسغ  كرت  هزاجا  نانز  هب  بآ  دوبمک  لیلد  هب  رفس  رد  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد 

.ٌبِجاَو (1) اَهِیف  ُلْسُْغلا  َلاَق َو  ِهَعُمُْجلا  ِثیِدَح  ِیف  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هدرک  تیاور  هعمج  ثیدح  رد  هیلع  هَّللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.تسا بجاو  نآ  رد  لسغ  و 

ِرْطِْفلا یَحْضَْألا َو  ِهَعُمُْجلا َو  ِیف  ِلْسُْغلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 3
.ٍهَضیِرَِفب (2) َْسَیل  ٌهَّنُس َو  َلاَق 

رد هیلع  هَّللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیـش  موحرم 
.تسین هضیرف  تسا و  تنس  دومرف : مدرک ؛ لاؤس  رطف  دیع  نابرق و  دیع  هعمج و  لسغ  دروم 

ُْتُلق ٌهَّنُـس  َوُه  َلاَقَف  َوُه  ٌبِجاَو  ِْنیَدـیِْعلا َأ  ِلْسُغ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 4
.ٌهَّنُس (3) َوُه  َلاَق  ُهَعُمُْجلاَف 

دروم رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
.تسا تنس  نآ  دومرف : روطچ ؟ هعمج  متفگ : تسا ، تنس  نآ  دومرف : تسا ؟ بجاو  نآ  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  نابرق  رطف و  دیع  لسغ 

.ِرَضَْحلا (4) ِرَفَّسلا َو  ِیف  ٌهَّنُس  ِرْطِْفلا  ِهَعُمُْجلا َو  ُلْسُغ  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َيِوُر  دیفملا ، خیشلا  َلاَق  - 5

رد رطف  دیع  هعمج و  زور  لسغ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : دیفم ، خیـش  موحرم 
.تسا ّتنس  تماقا  لاح  رد  ترفاسم و 

23 ص :

هیقفلا ج 1 ص 411 ح 1. رضحیال  نم  - . 1
ماکحالا ج 1 ص 112 ح 27. بیذهت  - . 2
ماکحالا ج 1 ص 113 ح 29. بیذهت  - . 3
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ِمْوَی ُلْسُغ  َلاَق  ِنیِّدلا  ِِعئاَرَش  ْنِم  ِنُومْأَْمِلل  َبَتَک  اَمِیف  هیلع : هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 6
َهَْعبَس ِهَْلَیل  َناَضَمَر َو  ِرْهَش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ِماَرْحِْإلا َو  ُلْسُغ  ِهَراَیِّزلا َو  ُلْسُغ  ِهَنیِدَْملا َو  َهَّکَم َو  ِلوُخُد  ُلْسُغ  ِْنیَدیِْعلا َو  ُلْسُغ  ٌهَّنُـس َو  ِهَعُمُْجلا 

ٌهَضیِرَف َو َِهباَنَْجلا  ُلْسُغ  ٌهَّنُس َو  ُلاَسْغَْألا  ِهِذَه  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِع  ٍثاََلث َو  ِهَْلَیل  َنیِرْـشِع َو  يَدْحِإ َو  ِهَْلَیل  َرَـشَع َو  َهَعِْـست  ِهَْلَیل  َرَـشَع َو 
.ُُهْلثِم (1) ِْضیَْحلا  ُلْسُغ 

تاولص اضر  ماما  ترضح  ياه  هتـشون  نایم  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
دیع زور  لسغ  نینچمه  تسا ، ّتنـس  هعمج  زور  لـسغ  تسا : هدـمآ  نینچ  دـنا  هتخادرپ  نید  نیناوق  نییبت  هب  هک  نومأـم  هب  هیلع  هللا 

مکیو تسیب  مهدزون ، مهدـفه ، لّوا ، بش  لـسغ  مارحإ ، لـسغ  تراـیز ، لـسغ  هنیدـم ، هکم و  هب  ندـش  دراو  لـسغ  ناـبرق ، رطف و 
.تسا نآ  دننام  زین  ضیح  لسغ  تسا و  بجاو  تبانج  لسغ  و  دنتسه ، تنس  اه  لسغ  نیا  ناضمر ، هام  موسو  تسیبو 

رکذ ياه  هنومن  مادـک  ره  زا  هکنانچ  تنـس  ظفل  هب  مه  هدـمآ و  بوجو  ظـفل  هب  مه  هعمج  زور  لـسغ  باـب  رد  ثیداـحا  حیـضوت :
رد رگا  دوش و  كرت  دیابن  هعمج  زور  لسغ  ناکمالا  دـح  یلو  دـشاب  هدوب  دـکوم  بحتـسم  نامه  بوجو  زا  روظنم  ًارهاظ  .دـیدرگ 

ماجنا ار  نآ  ياضق  هبنش  زور  ای  هبنـشجنپ و  زور  رد  ناوت  یم  تسا  دراو  هک  یتایاور  قبط  درک ، ناوتن  لسغ  یلیالد  ربانب  هعمج  زور 
.دش دنم  هرهب  شریثک  باوث  زا  داد و 

لسغ یگنوگچ  - 29

َأََدب َُّمث  ِءاَْملا  ِیف  اَهَسَمَغ  ْیَش ٌء  ُهَّفَک  َباَصَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َلاَقَف  ُُبنُْجلا  ُلِسَتْغَی  َْفیَک  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
يَرَج اَمَف  ِْنیَتَّرَم  ِرَْـسیَْألا  ِِهبِْکنَم  یَلَع  ِْنیَتَّرَم َو  ِنَْمیَْألا  ِِهبِْکنَم  یَلَع  َّبَص  َُّمث  ٍّفُکَأ  َثاََلث  ِهِسْأَر  یَلَع  َّبَص  َُّمث  ٍفَرُغ  ِثاَلَِثب  ُهاَْـقنَأَف  ِهِجْرَِفب 

(2) .ُهَأَزْجَأ ْدَقَف  ُءاَْملا  ِْهیَلَع 

یم لسغ  هنوگچ  بنج  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  شترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیامن

24 ص :
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زیمت بآ  فک  هس  اب  ار  نآ  و  هدومن ، زاغآ  شیوخ  تروع  زا  هاگنآ  درب ، یم  ورف  بآ  رد  ار  نآ  دـشابن ، سحن  شتـسد  رگا  دومرف :
یم بآ  دوخ  پچ  هناش  رب  راب  ود  دوخ و  تسار  هناش  يور  رب  راب  ود  نآ  زا  سپ  شیوخ و  رس  يور  رب  فک  هس  سپـس  دیامن ، یم 

.دیامن یم  تیافک  وا  يارب  دوش ، يراج  نآ  رب  بآ  هک  اج  ره  سپ  دزیر ،

ًهَدِحاَو ًهَساَِمتْرا  ِءاَْملا  ِیف  ُُبنُْجلا  َسَمَتْرا  اَذِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهلْسُغ (1) ْنِم  َِکلَذ  ُهَأَزْجَأ 

یم هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا یفاک  وا  لسغ  يارب  دور ، ورف  بآ  رد  راب  کی  بنج  هاگره  دومرف :

لسغ زا  دعب  يوضو  - 30

.ٌهَعِْدب ِلْسُْغلا  َدَْعب  ُءوُضُْولا  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

.ِلْسُْغلا (2) َنِم  ُرَهْطَأ  ٍءوُضُو  ُّيَأ  َيِوُر  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامیلـس  هللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا تعدب  لسغ ، زا  دعب  نتفرگ  وضو  دومرف : یم  هک  مدینش 

.تسا هدننک  كاپ  لسغ ، زا  يوضو  هچ  تسا : هدش  تیاور  و 

وضو لسغ و  ماگنه  هب  وگنلا  دنب و  تسد  رتشگنا ، نداد  ناکت  - 31

ُراَوِّسلا َو اَْهیَلَع  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَتْحَت ُءاَْملا  َلُخْدَی  یَّتَح  ُهُکِّرَُحت  َلاَق  ْتَلَـسَتْغا  ِوَأ  ْتَأَّضَوَت  اَذِإ  ُعَنْـصَت  َْفیَک  َال  ْمَأ  ُهَتْحَت  ُءاَْملا  يِرْجَی  يِرْدَت  اَهِعاَرِذ َل  ِضَْعب  ِیف  ُُجْلمُّدلا 

ُهْجِرُْخْیلَف ُُهلُخْدَـی  َال  َءاَْملا  َّنَأ  َِملَع  ْنِإ  َلاَق  ُعَنْـصَی  َْفیَک  َال  ْمَأ  َأَّضَوَت  اَذِإ  ُهَتْحَت  ُءاَْملا  يِرْجَی  ْلَه  يِرْدَـی  َال  ِقِّیَّضلا  ِمَتاَْـخلا  ِنَع  ُهُعِْزنَت َو  ْوَأ 
.َأَّضَوَت (3) اَذِإ 

25 ص :

یفاکلا ج 3 ص 44 ح 5. - . 1
.13 یفاکلا ج 3 ص 45 ح 12 - - . 2

یفاکلا ج 3 ص 43 ح 6. - . 3
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تاولص رفعج  نب  یسوم  ترـضح  شیوخ  ردارب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک مدیـسرپ  هن  ای  دنک  یم  ذوفن  نآ  ریز  رد  بآ  ایآ  هک  دناد  یمن  تسا و  دنب  تسد  وگنلا و  وا  تسد  رد  هک  ینز  هرابرد  امهیلع  هللا 

؟ دیامن لمع  دیاب  هنوگچ  لسغ  ای  وضو و  ماگنه 

.دروآرد ار  اهنآ  هک  نیا  ای  دنک ، ذوفن  نآ  ریز  هب  بآ  هک  دهد  ناکت  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دیاب  دومرف :

؟ دیامن لمع  دیاب  هنوگچ  هک  مدیسرپ  دنک ، یم  ذوفن  نآ  ریز  بآ  وضو  ماگنه  ایآ  دناد  یمن  هک  یگنت  رتشگنا  دروم  رد  نینچمه 

.دروآ نوریب  ار  نآ  دریگ  یم  وضو  هک  یماگنه  یتسیاب  دنک ، یمن  ذوفن  نآ  ریز  هب  بآ  هک  دناد  یم  رگا  دومرف :

نز درم و  لسغ  تابجوم  - 32

اَلَف ِجْرَْفلا  َنِم  ًابیِرَق  َهَأْرَْملا  ُعِماَُجی  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ُْتلَأَس  َلاَق : َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمَعَن (1) َلاَق  ِهَفَشَْحلا  َُهبُوْبیَغ  َوُه  ِْنیَناَتِْخلا  ُءاَِقْتلا  ُْتلُقَف  ُلْسُْغلا  َبَجَو  ْدَقَف  ِناَناَتِْخلا  یَقَْتلا  اَذِإ  َلاَقَف  ُلْسُْغلا  ُبِجَی  یَتَم  ِنَالِْزُنی 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیعامسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ددرگ یم  بجاو  ود  نیا  رب  لسغ  یک  دنسر ، یمن  ینم )  ) لازنا هب  مادک  چیه  و  دنک ، یم  عامج  جرف  یکیدزن  رد  نز  اب  هک  يدرم 

.دوش یم  بجاو  لسغ  دنسرب ، رگیدکی  هب  هاگ  هنتخ  ود  هک  یماگنه  دومرف :

؟ تسا تلآ  رس  ندش  ناهنپ  نامه  هاگ ، هنتخ  ود  سامت  ایآ  متفگ :

.يرآ دومرف :

نز درم و  ندش  ملتحم  - 33

اًلََلب َدَجَو  َهَبَْتنا  اَّمَلَف  َمَلَتْحا  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُلْسُْغلا ِْهیَلَعَف  ًاضیِرَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ْیَِشب ٍء  َْسَیل  َلاَقَف 

26 ص :

یفاکلا ج 3 ص 46 ح 2. - . 1
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.ٌلْسُغ (1) ِْهیَلَع  َْسیَلَف  َرَبْکَْألا  َءاَْملا  َرَی  َْمل  ِهِماَنَم َو  ِیف  يَأَر  اَذِإَف  ِرَبْکَْألا  ِءاَْملا  َنِم  ُلْسُْغلا  اَمَّنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َناَک  َلاَق  َو 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دبای ، یم  دوخ  رد  یتبوطر  طقف  دوشیم ، رادیب  نوچ  دوش و  یم  ملتحم  باوخ  رد  هک  يدرم  دروم 

.تسا مزال  وا  رب  لسغ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رامیب  وا  هکنیا  رگم  تسین ، يزیچ  دومرف :

یلو دـید ، یباوخ  یـسک  هاگره  سپ  تسا ، ینم )  ) رتگرزب بآ  رد  طقف  لسغ  دومرف : یم  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  دومرف : ترـضح  و 
.دشاب یمن  وا  هدع  رب  لسغ  دیدن ، ار  بآ  نآ 

َلاَق ُلُجَّرلا  يَرَی  اَم  ِماَنَْملا  ِیف  يَرَت  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُلْسُْغلا (2) اَْهیَلَع  َْسیَلَف  ْلِْزُنت  َْمل  ْنِإ  ُلْسُْغلا َو  اَْهیَلَعَف  َْتلَْزنَأ  اَذِإ 

رد هک  ینز  هرابرد  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دنیب ، یم  درم  هک  ار  هچنآ  دنیب  یم  باوخ 

.دشاب یمن  وا  رب  لسغ  دشاب ، هدرکن  لازنا  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  وا  رب  لسغ  دشاب ، هدرک  لازنا  هک  یتروص  رد  دومرف :

دوش هدولآ  راردا  هب  هک  یندب  سابل و  مکح  - 34

َّبُص َلاَق  َدَسَْجلا  ُبیُِصی  ِلْوَْبلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُّبُـصَی َلاَق  ِبْوَّثلا  یَلَع  ُلُوبَی  ِِّیبَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  ِْنیَتَّرَم َو  ُْهلِـسْغا  َلاَق  ُلْوَْبلا  ُُهبیُِـصی  ِبْوَّثلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  ٌءاَـم َو  َوُه  اَـمَّنِإَف  ِْنیَتَّرَم  َءاَْـملا  ِْهیَلَع 

.ُهُرِصْعَی (3) َُّمث  اًلِیلَق  َءاَْملا  ِْهیَلَع 

27 ص :

.1 یفاکلا ج 3 ص 48 ح 2 - - . 1
یفاکلا ج 3 ص 48 ح 5. - . 2
یفاکلا ج 3 ص 55 ح 1. - . 3
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هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءالع  یبا  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، هدولآ  راردا  هب  ناسنا  ندب  رگا  مدیسرپ :

.تسا بآ  هتبلا  زین  نآ  هک  زیرب  بآ  نآ  رب  هبترم  ود  دومرف :

؟ مدیسرپ ددرگ ، هدولآ  راردا  هب  هک  یسابل  هرابرد  شترضح  زا 

.يوشب ار  نآ  هبترم  ود  دومرف :

؟ مدیسرپ دنک ، یم  راردا  سابل  يور  رب  هک  یکدوک  دروم  رد  شترضح  زا 

.ددرگ جراخ  شبآ  ات  دیهد  راشف  ار  نآ  سپس  دیزیرب ، نآ  يور  رب  بآ  یمک  رادقم  دومرف :

َیلِإ ُذُْفنَیَف  ُلْوَْبلا  ُُهبیُِصی  ِبْوَّثلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُْهلِـسْغاَف َو ُْهنِم  ْیَـش ٍء  َّسَم  َْتبَـصَأ  ْنِإَف  َرَخْآلا  َِبناَْجلا  َّسَم  ُْهنِم َو  َباَصَأ  اَم  ْلِسْغا  َلاَق  ِوْشَْحلا  َنِم  ِهِیف  اَم  ِوْرَْفلا َو  ِنَع  ِرَخْآلا َو  ِِبناَْجلا 

.ِءاَْملِاب (1) ُهْحِْضناَف  اَّلِإ 

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
اهنآ نورد  هک  ییاهزیچ  نیتسوپ و  دروم  رد  و  تسا ، هدرک  ذوفن  نآ  رگید  فرط  هب  هدـش و  هدولآ  راردا  هب  هک  یـسابل  هراـبرد  هیلع 

؟ مدیسرپ دنک ، یم  ذوفن  یتخس  هب  بآ  هک  تسا  يروط 

نآ هدـش  هدولآ  هک  يدرک  ساـسحا  رگا  شکب ، تسد  شرگید  فرط  هب  يوشب و  هدـش  هدوـلآ  راردا  هب  هک  ار  یتمـسق  نآ  دوـمرف :
.شاپب بآ  تمسق  نآ  يور  رب  تروص ، نیا  ریغ  رد  يوشب ، زین  ار  فرط 

دوش هدولآ  كرچ  نوخ و  هب  هک  یسابل  مکح  - 35

یِّلَُصی َو َلاَق  ُهَمَد  َلِسْغَی  َال  ُهَِطبْرَی َو  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َال  ُحْرُْجلا َو  ِوَأ  ُحْرَْقلا  ِِهب  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٍهَعاَس (2) َّلُک  َُهبَْوث  َلِسْغَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َال  ُهَّنِإَف  ًهَّرَم  اَّلِإ  ٍمْوَی  َّلُک  َُهبَْوث  ُلِسْغَی  َال 

ای نیکرچ  مخز  هک  یسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دیوشب ، ار  نآ  نوخ  ددنبب و  ار  نآ  دناوت  یمن  دراد ، تحارج 

28 ص :

یفاکلا ج 3 ص 55 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 58 ح 2. - . 2
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زا ) تعاس ره  رد  هک  درادن  ار  نآ  ییاناوت  نوچ  .دیوش  یم  ار  دوخ  سابل  رابکی  طقف  زور  ره  دروآ و  یم  اج  هب  ار  دوخ  زامن  دومرف :
.دیوشب ار  نآ  زامن )

ممیت یگنوگچ  - 36

َُّمث اَهَضَفَنَف  اَهَعَفَر  َُّمث  َضْرَْألا  ِهِدَِیب  َبَرَـضَف  ِمُّمَیَّتلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًهَدِحاَو ًهَّرَم  ِْهیَّفَک  ِْهیَنِیبَج َو  اَِهب  َحَسَم 

.ِعْطَْقلا (1) ِعِضْوَم  ُْثیَح  ْنِم  َْکیَّفَک  یَلَع  ْحَْسماَف  َلاَق  و 

یگنوگچ زا  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ممیت 

.دیشک شیوخ  تسد  ود  یناشیپ و  هب  راب  کی  ار  نآ  دناکت و  ار  نآ  دروآ و  الاب  سپس  هدز ، نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  شترضح 

.نک حسم  تسا ، ندش  هدیرب  لحم  هک  ییاج  نآ  زا  شیوخ  تسد  يور  رب  دومرف : و 

دبای یم  بآ  ممیت  زا  سپ  هک  یسک  مکح  ممیت و  بوجو  ماگنه  - 37

ْنِإَف ِْتقَْولا  ِرِخآ  َیلِإ  َمُّمَیَّتلا  ِرِّخَأَف  َمُّمَیَّتلا  َتْدَرَأ  ًءاَم َو  ْدِجَت  َْمل  اَذِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُضْرَْألا (2) َْکتُفَت  َْمل  ُءاَْملا  َکَتاَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ماـگنه نآ  رد  رگا  اریز  زادـنیب ؛ ریخأـت  هب  تقو  رخآ  اـت  ار  ممیت  ینک ، ممیت  یتـساوخ  یتفاـین و  یبآ  هاـگره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.تسوت رایتخا  رد  هک  نیمز  یبایب ، بآ  یتسناوتن 

اَهَّلُک ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َهاَلَص  ٍدِحاَو  ٍءوُضُِوب  ُلُجَّرلا  یِّلَُصی  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َءاَْملا َباَصَأ  ْنِإَف  ُْتُلق  ًءاَم  ْبُِصی  ْوَأ  ْثِدُْحی  َْمل  اَم  ْمَعَن  َلاَق  اَهَّلُک  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َهاَلَـص  ٍدِحاَو  ٍمُّمَیَِتب  یِّلَُـصیَف  ُْتُلق  ْثِدُْحی  َْمل  اَم  ْمَعَن  َلاَق 

ْنَأ ِْهیَلَع  ُهَمُّمَیَت َو  َِکلَذ  ُضُْقنَی  َلاَق  ِْهیَلَع  َِکلَذ  َرُسَعَف  َداَرَأ  اَمَّلُک  ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  ُهَّنَأ  َّنَظ  َرَخآ َو  ٍءاَم  یَلَع  َرِدْقَی  ْنَأ  اَجَر  َو 

29 ص :

.2 یفاکلا ج 3 ص 61 ح 1 - - . 1
یفاکلا ج 3 ص 63 ح 1. - . 2
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ِِهتاَلَـص ِیف  ِضْمَْیلَف  َعَکَر  ْدَق  َناَک  ْنِإَف  ْعَکْرَی  َْمل  اَم  ْأَّضَوَتَْیل  ْفِرَْـصنَْیلَف َو  َلاَق  ِهاَلَّصلا  ِیف  َلَخَد  ْدَق  َءاَْملا َو  َباَصَأ  ْنِإَف  ُْتُلق  َمُّمَیَّتلا  َدـیُِعی 
.ِْنیَروُهَّطلا (1) ُدَحَأ  َمُّمَیَّتلا  َّنِإَف 

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دروآ ياج  هب  وضو  کی  اب  ار  زور  هنابش  ياهزامن  یمامت  دناوت  یم  درم  ایآ 

.دیامنن لطاب  ار  نآ  رگا  يرآ ، دومرف :

؟ دروآ ياج  هب  ار  زور  هنابش  ياهزامن  یمامت  دناوت  یم  زین  ممیت  کی  اب  ایآ  متفگ :

.تسا هتفاین  یبآ  و  هدومنن ، لطاب  ار  نآ  هک  یماگنه  ات  يرآ ، دومرف :

نآ هب  دناوت  یم  دهاوخب  هاگره  هک  دنک  نامگ  نینچ  دشاب و  هتشاد  ار  يرگید  بآ  هب  یـسر  تسد  دیما  دسرب و  بآ  هب  رگا  متفگ :
؟ تسیچ وا  فیلکت  دشاب ، راوشد  وا  رب  رما  نیا  یلو  دبای ، یسر  تسد 

.دیامن ممیت  هرابود  هک  تسوا  هدهع  رب  و  دنک ، یم  لطاب  ار  وا  ممیت  رما  نیا  دومرف :

؟ دراد یمکح  هچ  دبای  تسد  بآ  هب  زامن  لاح  رد  رگا  متفگ :

ار دوخ  زاـمن  دـیاب  هتفر  عوکر  هب  رگا  یلو  دریگب ، وضو  دـشک و  تسد  زاـمن  زا  دـیاب  تسا ، هتفرن  عوکر  هب  هک  یماـگنه  اـت  دومرف :
.تسا هدننک  كاپ  ود  زا  یکی  ممیت  اریز  دهد ، همادا 

لِگ اب  ممیت  - 38

ِِهب ْمَّمَیَتَف  ِنیِّطلا  یَلَع  اَّلِإ  ُرِدْقَت  َال  ٍلاَح  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِِهب (2) َمَّمَیَتَت  ُهَضُْفنَت َو  ْنَأ  ُرِدْقَت  ٌْدِبل  ْوَأ  ٌّفاَج  ٌبَْوث  َکَعَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ِرْذُْعلِاب  َیلْوَأ  َهَّللا  َّنِإَف 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ شریذـپ  رب  دـنوادخ  هک  نک  ممیت  لِگ  هب  یتشادـن  یـسر  تسد  ممیت  يارب  يرگید  يزیچ  هب  لِگ  زا  ریغ  هب  هک  يدوب  یلاح  رد 

.تسا رتراوازس  رذع 

30 ص :

یفاکلا ج 3 ص 63 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 67 ح 1. - . 2
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تسا هدش  بنج  هتشاد و  یتحارج  ای  و  هلبآ ، یگتسکش ، هک  یسک  - 39

ُِبنُْجی ُهَحاَرِْجلا  ُحْرَْقلا َو  ِِهب  ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َمَّمَیَتَی (1) َلِسَتْغَی َو  َال  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ مدیسرپ تسا  هدش  بنج  هتشاد و  تحارج  نیکرچ و  مخز  هک  يدرم 

.دیامن ممیت  نآ  ياج  هب  دنکن و  لسغ  هک  درادن  لاکشا  دومرف :

ُروُدْـجَْملا َو ُمَّمَیَتَی  َلاَق : َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َُهباَنَْجلا ُْهَتباَصَأ  اَذِإ  ِباَرُّتلِاب  ُریِسَْکلا 

.ُلِسَتْغَی (2) َال  ُمَّمَیَتَی َو  ِنوُْطبَْملا  ِریِسَْکلا َو  ِیف  َِکلَذ  َيِوُر  َلاَق َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دنک ممیت  كاخ  اب  دیاب  دوش ، بنج  هک  یتروص  رد  دراد ، یتحارج  هک  یسک  و  راد ، هلبآ  صخش  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.لسغ هن  دنک ، ممیت  دیاب  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  دراد  درد  مکش  یگتسکش و  هک  یسک  دروم  رد  مکح  نیا  و  دیوگ : يوار 

31 ص :

یفاکلا ج 1 ص 68 ح 1. - . 1
.5 یفاکلا ج 3 ص 68 ح 2 - - . 2
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ناوناب ماکحا 

ضیح - 40

ِیف ِءاَسِّنِلل  َّدَح  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّرُْحلا  ِْنب  ِْمیَدُأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ًهَّرَم (1) ٍرْهَش  ِّلُک 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رح  نب  میدا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هداد  رارق  یضیح  دح و  یهام  ره  رد  نانز  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسار  هب  دومرف : یم  هک 

یکاپ ياهزور  نیرتمک  ضیح و  ياهزور  نیرتشیب  نیرتمک و  - 41

َنِم ُنوُکَی  اَـم  یَنْدَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌهَرَشَع (2) ُهُرَثْکَأ  ٌهَثاََلث َو  َلاَقَف  ِْضیَْحلا 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ مدیسرپ ضیح  ياهزور  نیرتمک  هرابرد 

.تسا زور  هد  نآ  نیرتشیب  و  زور ، هس  ضیح ، ياهزور  نیرتمک  دومرف :

َداَز اَمَف  ٍماَّیَأ  ِهَرَشَع  ْنِم  َّلَقَأ  ِیف  ُءْرُْقلا  ُنوُکَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َمَّدلا (3) يَرَت  ْنَأ  َیلِإ  ُرُهْطَت  ِنیِح  ْنِم  ٌهَرَشَع  ُنوُکَی  اَم  ُّلَقَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم نوخ  هک  يزور  ات  دوش  یم  كاـپ  نز  هک  یماـگنه  زا  ینعی  دـشاب ، رتشیب  تسا  نکمم  یلو  تسین ، زور  هد  زا  رتمک  یکاـپ  ماـیا 

.تسا زور  هد  مک ، تسد  دنیب ،

32 ص :

یفاکلا ج 3 ص 75 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 75 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 76 ح 4. - . 3
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دنیب یم  نوخ  شندش  كاپ  زا  سپ  ای  ضیح ، مایا  زا  شیپ  هک  ینز  مکح  - 42

اَهِْـضیَح ِْتقَو  َْلبَق  َمَّدـلا  ِتَأَر  اَذِإ  َلاَقَف  اَهِْـضیَح  ِْتقَو  َْلبَق  َمَّدـلا  يَرَت  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهُماَّیَأ یِـضْمَت  اَم  َدَْعب  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  ْصَّبَرَتَْتلَف  َّنِهِیف  ُضیِحَت  َْتناَک  ِیتَّلا  اَهِماَّیَأ  ْنِم  َرَثْکَأ  َناَک  اَذِإَف  ُْتقَْولا  اَِهب  َلَّجَعَت  اَمَّبُر  ُهَّنِإَف  َهاَلَّصلا  ِعَدَْتلَف 

.ُهَضاَحَتْسُْملا (1) ُعَنْصَت  اَمَک  ْعَنْصَْتلَف  ُمَّدلا  اَْهنَع  ْعِطَْقنَی  َْمل  ٍماَّیَأ َو  َهَثاََلث  ْتَصَّبَرَت  اَذِإَف 

تقو زا  شیپ  هک  ینز  هراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ مدیسرپ دنیب ، یم  نوخ  ضیح ،

، دریگ یم  یشیپ  وا  رب  تقو  اسب  هچ  اریز  دنک ، اهر  ار  زامن  یتسیاب  دنیبب ، نوخ  ضیح ، لومعم  تقو  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دومرف :
ات ضیح  ياهزور  مامتا  زا  سپ  یتسیاب  ددرگ ، نوزفا  هتـشگ ، یم  ضیح  نآ  رد  هک  ییاهزور  دادعت  زا  يزیرنوخ  هک  یتروص  رد  و 

.دیامن لمع  هضاحتسم  دننام  یتسیاب  دیدرگن ، عطق  نوخ  دیشک و  راظتنا  زور  هس  ات  رگا  دشکب ، راظتنا  زور  هس 

دنیب یم  ضیح  زا  سپ  شیپ و  نز  هک  يدرز  هکل  مکح  - 43

َنِم َْسَیل  ِْضیَْحلا  ِماَّیَأ  َدَْعب  ِْضیَْحلا َو  َنِم  َوُهَف  ِْنیَمْوَِیب  ِْضیَْحلا  َْلبَق  ُهَْرفُّصلا  هیلع : هللا  تاولص  مامإلا  َلاَق  َلاَق  ٍْمیَکُح  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  - 1
.ٌْضیَح (2) ِْضیَْحلا  ِماَّیَأ  ِیف  َیِه  ِْضیَْحلا َو 

ود ات  هک  يدرز  هکل  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میکح  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا ضیح  نوخ  زا  ضیح ، مایا  رد  نامه  تسین و  ضیح  زا  ضیح ، مایا  زا  دعب  و  تسا ، ضیح  زا  دشاب ، ضیح  زا  شیپ  زور 

دوش یم  ضئاح  نز  هک  يراب  نیتسخن  - 44

ِیف ُدُعْقَتَف  ُضیِحَت  اَم  َلَّوَأ  ِرِْکْبلا  ِهَیِراَْجلا  ِنَع  هیلع ) هللا  تاولص  مامإلا   ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُِفلَتْخَی ٍماَّیَأ َو  َهَثاََلث  ِرْهَّشلا  ِیف  ِْنیَمْوَی َو  ِیف  ِرْهَّشلا 
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یفاکلا ج 3 ص 77 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 78 ح 5. - . 2
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َقَفَّتا اَذِإَف  َهَرَـشَْعلا  ِزُجَت  َْمل  اَم  َمَّدـلا  يَرَت  ْتَماَد  اَم  َهاَلَّصلا  َعَدَـت  َسِلْجَت َو  ْنَأ  اَهَلَف  َلاَق  ًءاَوَس  ٍماَّیَأ  َهَّدِـع  ِرْهَّشلا  ِیف  اَُهثْمَط  ُنوُکَی  اـَل  اَْـهیَلَع 
.اَهُماَّیَأ (1) َْکِلتَف  ًءاَوَس  ٍماَّیَأ  َهَّدِع  ِناَرْهَّشلا 

يارب هک  تسا  يا  هرکاـب  رتـخد  مدیـسرپ  هیلع  هللا  تاولـص  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دادعت دوش و  یم  فلتخم  وا  رب  مایا  دنیب و  یم  ضیح  نوخ  زور  هس  رگید  هام  رد  زور و  رد  هام ، رد  ددرگ و  یم  ضیح  راب  نیتسخن 

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسین  ناسکی  هام  کی  رد  شضیح  ياهزور 

هاگره و  دـیامن ، اهر  ار  زامن  دـهد و  رارق  ضیح  دـیامنن ، زواجت  زور  هد  ات  دـنیب ، یم  نوخ  هک  يزور  زا  تسا  زیاج  وا  يارب  دومرف :
.تسوا ضیح  مایا  ياهزور  نامه  دیدرگ ، ناسکی  هام  ود  رد  وا  ياهزور  دادعت 

دنیب یم  نوخ  تبانج ، لاح  رد  هک  ینز  - 45

اَهُجْوَز اَهُعِماَُجی  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلِهاَْکلا  یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُلِسَتْغَت (2) اَلَف  َهاَلَّصلا  ُدِسُْفی  اَم  اَهَءاَج  ْدَق  َلاَق  ُلِسَتْغَت  َال  ْوَأ  ُلِسَتْغَت  ِلَسَتْغُْملا  ِیف  َیِه  ُضیِحَتَف َو 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلهاک  ییحی  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ هن ای  دنک  لسغ  ایآ  ددرگ ، یم  ضئاح  لسغ ، لحم  رد  هدومن و  تعماجم  وا  اب  شرهوش  هک  ینز  مدیسرپ : هیلع 

.دنکن لسغ  نیاربانب ، دنک ، یم  دساف  ار  زامن  هک  هدمآ  شیپ  یتلاح  وا  يارب  دومرف :

هضاحتسا نوخ  زا  ضیح  نوخ  ییاسانش  - 46

ُّرِمَتْسَی ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُْهَتلَأَسَف  ٌهَأَْرما  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ْتَلَخَد  َلاَق : ِّيِرَتْخَْبلا  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذِإَف ٌدِرَاب  ُرَفْصَأ  ِهَضاَِحتْسِالا  َمَد  ٌهَراَرَح َو  ٌْعفَد َو  َُهل  ُدَوْسَأ  ٌطِیبَع  ٌّراَح  ِْضیَْحلا  َمَد  َّنِإ  اََهل  َلاَقَف  َلاَق  ُهُْریَغ  ْوَأ  َوُه  ٌْضیَح  يِرْدَت  اَلَف  ُمَّدلا  اَِهب 

.اَذَه (3) یَلَع  َداَز  اَم  ًهَأَْرما  َناَک  َْول  ْنَأ  ِهَّللا  ُلوُقَت َو  َیِه  ْتَجَرَخَف َو  َلاَق  َهاَلَّصلا  ِعَدَْتلَف  ٌداَوَس  ٌْعفَد َو  ٌهَراَرَح َو  ِمَّدِلل  َناَک 
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یفاکلا ج 3 ص 78 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 83 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 91 ح 1. - . 3
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هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  ینز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخب  صفح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ نآ ریغ  ای  تسا ، ضیح  نوخ  ایآ  هک  دناد  یمن  و  هدرک ، ادیپ  رارمتسا  ینز  يزیرنوخ  دیسرپ : شترضح  زا  دش و  بای  رش ف  هیلع 

دیاب ماگنه  نیا  رد  تسا و  یمرگ  تعرـس و  تدش ، ياراد  جورخ  ماگنه  تسا و  هایـس  هزات و  مرگ ، ضیح ، نوخ  دومرف : ترـضح 
.تسا درس  درز و  هضاحتسا ، نوخ  یلو  دنک ، كرت  ار  زامن 

.تفگ یمن  نیا  زا  شیب  دوب ، یم  نز  مه  شدوخ  رگا  یتح  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  نز  دیوگ : يوار 

تحارج تراکب و  نوخ  زا  ضیح  نوخ  ییاسانش  - 47

ًارِیثَک ًامَد  ْتَأَرَف  ُهَتَمَأ  ْوَأ  ُهَتَأَْرما  َّضَْتقا  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : َهَقوُس  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُکِـسُْمت ُلِسَتْغَت َو  ِهَرْذـُْعلا  َنِم  ُهَّنِإَف  ِمَّدـلِاب  ًهَقَّوَطُم  ُهَنْطُْقلا  ِتَجَرَخ  ْنِإَف  َفُسْرُْکلا  ُکِسُْمت  َلاَق  ِهاَلَّصلِاب  ُعَنْـصَت  َْفیَک  ًامْوَی  اَْهنَع  ُعِطَْقنَی  َال 

.ِْضیَْحلا (1) َماَّیَأ  ِهاَلَّصلا  ِنَع  ُدُعْقَت  ِثْمَّطلا  َنِم  َوُهَف  ِمَّدلِاب  ًاسِمَْغنُم  ُفُسْرُْکلا  َجَرَخ  ْنِإَف  یِّلَُصت  ًهَنُْطق َو  اَهَعَم 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقوس  نب  دایز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زامن اب  هک  دندیسرپ  دوشن  عطق  وا  زا  مه  زور  کی  هک  دیامن  يدایز  يزیرنوخ  وا  دنک و  تراکب  هلازا  ار  دوخ  زینک  ای  نز ، هک  يدرم 

؟ دنک هچ 

تراکب نوخ  زا  دوب ، هتشغآ  نوخ  هب  هقلح  تروص  هب  هبنپ  نوخ  رگا  دنک ، یم  جراخ  ار  هبنپ  نوچ  دنک و  یم  لامعتـسا  هبنپ  دومرف :
ضیح زا  دوب ، نوخ  هب  هتـشغآ  شا  همه  دش و  جراخ  هبنپ  رگا  یلو  دناوخب ، زامن  دـنک و  لامعتـسا  هبنپ  و  دـنک ، لسغ  دـیاب  و  تسا ،

.دنک كرت  ار  زامن  ضیح ، مولعم  مایا  رد  دیاب  تسا و 

ْنِم يِرْدَت  َال  ٌِلئاَس  ُمَّدلا  اَهِجْرَف َو  ِیف  ٌهَحْرَق  اَِهب  اَّنِم  ٌهاَتَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍنَابَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َنِم ُمَّدـلا  َجَرَخ  ْنِإَف  یَطْـسُْولا  اَهَعَبْـصِإ  ُلِخْدَتْـسَت  َُّمث  اَْهیَلْجِر  ُعَفْرَت  َُّمث  اَهِرْهَظ  یَلَع  ِْقلَتْـسَْتلَف  اَـهُْرم  َلاَـقَف  ِهَحْرَْقلا  ِمَد  ْنِم  ْوَأ  ِْضیَْحلا  ِمَد 

.ِهَحْرَْقلا (2) َنِم  َوُهَف  ِرَْسیَْألا  ِِبناَْجلا  َنِم  َجَرَخ  ْنِإ  ِْضیَْحلا َو  َنِم  َوُهَف  ِنَْمیَْألا  ِِبناَْجلا 
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یفاکلا ج 3 ص 94 ح 2. - . 1
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نز متفگ : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای تسا و  ضیح  نوخ  نوخ ، نیا  ایآ  هک  دناد  یمن  تسا ، يراج  نآ  زا  نوخ  هک  دراد  یتحارج  دوخ  جرف  رد  ام ، ناگتسب  زا  یناوج 

؟ تحارج نوخ 

نوخ رگا  دنک ، جرف  لخاد  ار  هنایم  تشگنا  نآ  زا  دعب  دنک ، دنلب  ار  دوخ  ياپ  ود  سپـس  دباوخب ، تشپرب  ات  هد  روتـسد  وا  هب  دومرف :
تسا تحارج  زا  دوش ، جراخ  پچ  فرط  زا  رگا  تسا و  ضیح  دیآ ، نوریب ، تسار  فرط  زا 

دنیب یم  نوخ  هک  يرادرب  نز  - 48

يَرَت اَُهلَبَح  َناَبَتْسا  ِدَق  یَْلبُْحلا  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُءوُضُْولا اَّلِإ  اَْهیَلَع  َْسیَلَف  َرَفْصَأ  اًلِیلَق  َناَک  ْنِإ  ِّلَُصت َو  اَلَف  َرَمْحَأ  ًارِیثَک  ًامَد  َناَک  ْنِإ  ِمَّدلا  َنِم  ُهَقاَرِْهلا  َْکِلت  َلاَق  ِمَّدلا  َنِم  ُِضئاَْحلا  يَرَت  اَم 

(1)

رفعج ماما  ترضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنیب یم  نوخ  ضئاح  دننام  تسا و  راکشآ  وا  رد  لمح  راثآ  هک  تسا  يرادرب  نز  مدیسرپ : امهیلع  هللا  تاولص  قداص 

، دـشاب گنر  درز  مک و  رگا  یلو  دـناوخب ، زاـمن  دـیابن  دـشاب ، خرـس  داـیز و  نوخ ، رگا  تسا ، نوخ  هدـنام  یقاـب  نوخ ، نآ  دومرف :
.تسین وا  رب  وضو  زج  يزیچ 

دناوخب نآرق  دیوگب و  ار  يرکذ  ره  دناوت  یم  ضئاح  نز  - 49

َلُکْأَت ْنَأ  ْتَداَرَأ  اَذِإ  ُِضئاَْحلا  ُهَأْرَْملا  ُأَّضَوَتَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َّلَج (2) َّزَع َو  َهَّللا  ِتَرَکَذ  َنآْرُْقلا َو  ِتَلَت  ْتَرَّبَک َو  ْتَلَّلَه َو  َهَْلبِْقلا َو  ِتَلَبْقَتْسا  ْتَأَّضَوَت َو  ِهاَلَّصلا  ُْتقَو  َناَک  اَذِإ  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ریبکت لیلهت و  دوش ، هلبق  هب  يور  دریگب ، وضو  دیـسرارف ، زامن  تقو  هاـگره  و  دریگب ، وضو  دروخب  يزیچ  تساوخ  ضئاـح  نز  رگا 

.دیامن دای  ار  لاعتم  يادخ  دناوخب و  نآرق  دیوگ ،
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سمل شتـسد  اب  دـیابن  ار  نآرق  طوطخ  ضئاـح  نز  نینچمه  .تسا و  بابحتـسا  باـب  زا  ندروخ  ماـگنه  رد  نتفرگ  وضو  حیـضوت :
.دیامن

لسغ رد  دوش و  یم  كاپ  تقو  لوخد  زا  شیپ  ای  ددرگ  یم  ضئاح  نآ  ندناوخ  زا  شیپ  زامن و  تقو  ندیسر  ارف  زا  دعب  هک  ینز  - 50
دنک یم  يراگنا  لهس 

ِبوُرُغ َْلبَق  َرْهُّطلا  يَرَت  ُهَأْرَْملا  ُْتُلق  هیلع  هللا  تاولص  َلَّوَْألا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َُسنُوی  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِرْهُّظلا َْتقَو  َّنَِأل  َرْصَْعلا  اَّلِإ  یِّلَُصت  اَلَف  ٍماَْدقَأ  ُهََعبْرَأ  ِسْمَّشلا  ِلاَوَز  ْنِم  یِـضْمَی  اَم  َدَْعب  َرْهُّطلا  ِتَأَر  اَذِإ  َلاَق  ِهاَلَّصلِاب  ُعَنْـصَت  َْفیَک  ِسْمَّشلا 

َیِه ِهاَلَّصلا َو  َنِم  اَْهنَع  ُهَّللا  َحَرَط  اَم  َرْهُّظلا َو  َیِّلَُصت  ْنَأ  اَْهیَلَع  ْبِجَی  ْمَلَف  ِمَّدلا  ِیف  َیِه  ُْتقَْولا َو  اَْهنَع  َجَرَخ  ِمَّدلا َو  ِیف  َیِه  اَْهیَلَع َو  َلَخَد 
ِمَّدلا َنِم  ْتَرُهَط  اَذِإَف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  ْکِسُْمْتلَف  ٍماَْدقَأ  ُهََعبْرَأ  ِسْمَّشلا  ِلاَوَز  ْنِم  یِـضْمَی  اَم  َدـَْعب  َمَّدـلا  ُهَأْرَْملا  ِتَأَر  اَذِإ  َلاَق َو  ُرَثْکَأ  ِمَّدـلا  ِیف 
اَْهیَلَع َبَجَوَف  ِرْهُّظلا  َهاَلَص  ْتَعَّیَضَف  ٌرِهاَط  َیِه  ِرْهُّظلا َو  ُْتقَو  اَْهنَع  َجَرَخ  ٌرِهاَط َو  َیِه  اَْهیَلَع َو  َلَخَد  ِرْهُّظلا  َْتقَو  َّنَِأل  ِرْهُّظلا  َهاَلَـص  ِضْقَْتلَف 

.اَهُؤاَضَق (1)

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنوی  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک هچ  زامن  اب  دیاب  دوش ، یم  كاپ  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  هک  ینز  مدیسرپ :

رد رهظ ، زامن  تقو  رد  وا  اریز  دناوخ ، یم  ار  رـصع  زامن  طقف  دنیبب ، باتفآ  هیاس  زا  ماگ  راهچ  تشذگ  زا  سپ  ار  یکاپ  رگا  دومرف :
و دناوخب ، ار  رهظ  زامن  هک  تسین  بجاو  وا  رب  سپ  .تسا  هدوب  ضیح  لاح  رد  وا  زونه  هک  هدش  جراخ  نآ  تقو  و  دوب ، ضیح  لاح 

.تساه نیا  زا  شیب  هتشادرب ، وا  زا  ضیح  لاح  رد  دنوادخ  هک  ار  ییاهزامن 

، دش كاپ  نوخ  زا  هک  یتقو  و  دناوخب ، زامن  دیابن  دنیبب ، نوخ  دیشروخ ، هیاس  زا  ماگ  راهچ  تشذگ  زا  دعب  نز  رگا  و  دومرف : سپس 
سپ .تسا  هدش  جراخ  تقو  هدوب  كاپ  هکیلاح  رد  هدوب و  كاپ  وا  هدش و  لخاد  وا  رب  رهظ  تقو  اریز  دیامن ؛ اضق  ار  رهظ  زامن  دیاب 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  نآ  ياضق  هدومن و  عیاض  ار  رهظ  زامن 

ُْتقَو اَْهیَلَع  َلَخَد  ْدَـق  َرْهُّطلا َو  ُهَأْرَْملا  ِتَأَر  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِبوُجُو ِْتقَو  ِیف  ْتَرُهَط  اَذِإَف  اَهِیف  ْتَطَّرَف  ِیتَّلا  ِهاَلَّصلا  َْکِلت  ُءاَضَق  اَْهیَلَع  َناَک  يَرْخُأ  ٍهاَلَص  ُْتقَو  َلُخْدَت  یَّتَح  َلْسُْغلا  ِتَرَّخَأ  َُّمث  ِهاَلَّصلا 

ِتَرَّخَأَف ِهاَلَّصلا 
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.اَهِیف (1) ْتَطَّرَف  ِیتَّلا  ِهاَلَّصلا  َْکِلت  ُءاَضَق  اَْهیَلَع  َناَک  ًامَد  ْتَأَر  َُّمث  يَرْخُأ  ٍهاَلَص  ُْتقَو  َلُخْدَی  یَّتَح  َهاَلَّصلا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدـیبع  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگید يزامن  تقو  اـت  دزادـنا ، ریخأـت  هب  ار  لـسغ  دـنک و  یهاـتوک  هدیـسرارف و  زاـمن  تقو  هک  یلاـح  رد  دوش ، كاـپ  ینز  هاـگره 
زامن دوش ، كاپ  زامن  بوجو  ماگنه  هب  هاگره  .دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هدرک  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هک  ار  يزامن  ياـضق  دـسرارف ،

بجاو وا  رب  هدرک  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هک  يزامن  ياضق  دنک ، يزیرنوخ  سپـس  دسرارف ، يرگید  زامن  تقو  ات  دزادنا  ریخأت  هب  ار 
.دوش یم 

تسا هدش  ضئاح  هک  دنک  یم  ساسحا  زامن  لاح  رد  هک  ینز  مکح  - 51

ْدَق اَـهَّنَأ  ُّنُظَتَف  ِهاَـلَّصلا  ِیف  ُنوُـکَت  ِهَأْرَْملا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِنـْب  ِراَّمَع  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهَتاَلَص (2) ْتَّمَتَأ  ًاْئیَش  َرَت  َْمل  ْنِإ  ْتَفَرَْصنا َو  ًاْئیَش  ْتَأَر  ْنِإَف  َعِضْوَْملا  ُّسَمَتَف  اَهَدَی  ُلِخُْدت  َلاَق  ْتَضاَح 

ینز هرابرد  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسوم  نب  رامع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هدهاشم ینوخ  رگا  دشکب ، تسد  لحم  نآ  هب  دوخ  تسد  اب  دیاب  دومرف : تسا  هدش  ضئاح  هک  دـنک  یم  ساسحا  زامن  لاح  رد  هک 

.دناسرب نایاپ  هب  ار  شزامن  دیدن ، يزیچ  رگا  دنک و  اهر  ار  زامن  دش ،

دنک یمن  اضق  ار  زامن  دنک و  یم  اضق  ار  هزور  ضئاح  نز  - 52

یِضْقَت ُْتُلق  َال  َلاَق  َهاَلَّصلا  یِضْقَت  ُِضئاَْحلا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
(3) .ُسِیْلبِإ َساَق  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  َلاَق  اَذَه  َءاَج  َْنیَأ  ْنِم  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  َمْوَّصلا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـشار  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک اضق  ار  زامن  دیاب  ضئاح  ایآ  مدیسرپ :

.هن دومرف :
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؟ دنک اضق  دیاب  ایآ  روطچ ؟ ار  هزور  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ تسا هدش  یشان  اجک  زا  هضیرف ، ود  نیا  نایم  توافت  نیا  متفگ :

.دوب سیلبا  درک ، سایق  هک  یسک  نیتسخن  دومرف :

ناگدرم ماکحا 

دریم یم  گرم  زا  یعون  ره  هب  نمؤم  هک  نیا  گرم و  بابسا  للع و  - 53

ُناَمَز َناَک  اَّمَلَف  ًاطاَِبتْعا  َنوُِطبَتْعَی  ُساَّنلا  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍفیِرَط  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َوُه َموُْملا َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  َلاَق  ِباَصُْملا  ِنَع  اَِهب  یَّلَُـسی  ُتِّیَْملا َو  اَِهب  ُرَجُْؤی  ًهَّلِع  ِتْوَْمِلل  ْلَعْجا  ِّبَر  اَـی  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ 

(1) .َءاَّدلا ُهَدَْعب  َلَْزنَأ  َُّمث  ُماَسِْرْبلا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فیرط  نب  دیعس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هـضرع لاعتم  دـنوادخ  هب  دیـسرارف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  نوچ  دـندرم ، یم  تلع  نودـب  مدرم  نیـشیپ  ياه  ناـمز  رد 

سپ دـشاب ، رطاـخ  يالـست  هدز  تبیـصم  يارب  دربب و  شاداـپ  هدرم  نآ  هطـساو  هب  هک  هد  رارق  یتلع  گرم  يار  اراـگدرورپ ! تشاد :
.درک لزان  ار  اهدرد  عاونا  سپس  هنیس ، يرامیب  ناحبس  يادخ 

َال ُهَّنَأ  اَّلِإ  ٍهَتیِم  ِّلُِکب  ُتوُمَی  ٍهَِّیَلب َو  ِّلُِکب  یَلَْتُبی  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَیِجاـَن  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهَسْفَن (2) ُُلتْقَی 

یتسار هب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیجان  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یمن  یشکدوخ  هکنیا  زج  دریم ، یم  یگرم  عون  ره  هب  دوش و  یم  راچد  ییالب  ره  هب  نمؤم 
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تیم نیقلت  - 54

ُسِیْلبِإ ِِهب  َلَّکَو  اَّلِإ  ُتْوَْملا  ُهُرُضْحَی  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْمُهُونِّقَلَف ْمُکاَتْوَم  ُْمتْرَـضَح  اَذِإَف  ِْهیَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ًاـنِمُْؤم  َناَـک  ْنَمَف  ُهُسْفَن  َجُرْخَت  یَّتَح  ِِهنیِد  ِیف  ُهَکِّکَُـشی  ِْرفُْکلاـِب َو  ُهَُرمْأَـی  ْنَأ  ِِهناَْطیَـش  ْنِم 

.َتوُمَی یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُُهلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  َهَداَهَش 

َعِطَْقنَی یَّتَح  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  مهیلع  هللا  تاولص  ِهَِّمئَْألِاب  َراَْرقِْإلا  َُهل  یِّمَُست  ِْنیَتَداَهَّشلا َو  ِجَرَْفلا َو  ِتاَِملَک  ُْهنِّقَلَف  َلاَق : يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َو 
.ُماَلَْکلا (1) ُْهنَع 

چیه دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هجیدخ  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رد و  دـیامن ، رما  يزرو  رفک  هب  ار  وا  اـت  دراـمگب  وا  رب  ار  دوـخ  دارفا  زا  یکی  سیلبا  هکنیا  رگم  دـسر ، ارف  شگرم  هـک  تـسین  سک 

هاگره ور  نیا  زا  .دنک  ذوفن  وا  رب  دناوت  یمن  دشاب ، هعیش ) ) نمؤم سک ، ره  سپ  .دیآ  رد  شناج  ات  دراداو ، دیدرت  کش و  هب  شنید 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ال   » تداهش وا  هب  دیشاب  رـضاح  دیـسر  ارف  شگرم  هک  دوخ  ماوقا  زا  یـصخش  نیلاب  رب 

.دورب ایند  زا  هک  یماگنه  ات  دینک ، نیقلت  ار  هلآ »

يرگید زا  دعب  یکی   - ار مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  کی  کی  هب  رارقا  نیتداهش و  جرف و  تاملک  دومرف : رگید  تیاور  رد  و 
.دنام زاب  نتفگ  نخس  زا  هک  ینامز  ات  نک  نیقلت  وا  هب  مان - رکذ  اب 

دوش تخس  وا  رب  ندنک  ناج  و  راوشد ، تیم  رب  گرم  هک  یتقو  - 55

َبُِّرق ُهُعَْزن  ُُهتْوَم َو  ِتِّیَْملا  یَلَع  َرُـسَع  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِیف (2) یِّلَُصی  َناَک  يِذَّلا  ُهاَّلَصُم  َیلِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا هدناوخ  یم  زامن  اجنآ  رد  هک  دوش  هدرب  شزامن  هاگیاج  هب  یتسیاب  دوش ، راوشد  تیم  رب  ندنک  ناج  ندرم و  هاگره 
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تیم ندومن  هلبق  هب  ور  - 56

ُهوُّجَـسَف ٌتِّیَم  ْمُکِدَحَِأل  َتاَم  اَذِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَْلبِْقلا (1) َیلِإ  ِهِهْجَو  ِْهیَمَدَق َو  ِنِطاَِبب  اًِلبْقَتْسُم  ُنوُکَیَف  ِهَْلبِْقلا  َهاَُجت  ِلَسَتْغُْملا  ُعِضْوَم  َُهل  ُرَفُْحی  َلِّسُغ  اَذِإ  َِکلَذَک  ِهَْلبِْقلا َو  َهاَُجت 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هاگیاج لسغ ، ماگنه  هب  دیـشکب و  شیور  رب  يا  هماج  دـییامن ، هلبق  هب  ور  ار  وا  دریمیب ، امـش  زا  یکی  هاـگره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دریگ رارق  هلبق  هب  ور  زین  شتروص  اهاپ و  فک  دشاب ، هلبق  هب  ور  شلسغ 

دننیب یم  گرم  ماگنه  هب  رفاک  نمؤم و  هچنآ  - 57

ِهِذَه ْمُکِدَحَأ  ُسْفَن  ْتَغََلب  اَذِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍضاَّوَع  ِْنب  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
تاولـص ُهَمِطاَف  ٌِّیلَع َو  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  ُلاَُقی  ُْهنِم َو  َْتنِمَأ  ْدَقَف  اَِهنْزُح  اَْینُّدـلا َو  ِّمَه  ْنِم  ُرَذْـحَت  َْتنُک  اَم  اَّمَأ  َُهل  َلِیق 

.َکَماَمَأ (2) امهلآو  امهیلع  هللا 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ضاوع  نب  دیمحلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ایند مغ  هودنا و  زا  اما  دنیوگ : یم  وا  هب  دسرب ، ولگ ) ینعی   ) اج نیا  هب  نایعیش ) ) امـش زا  یکی  ناج  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع 

شیپ امهلآو  امهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنیوگ : یم  وا  هب  يدـش و  نمیا  يدیـسرت ، یم  هک 
.دنتسه وت  يور 

ُهَّنَأ ِّيِدَسَْألا  َهَیاَبَع  ْنَع  ٍمَثیِم  ُْنب  ُِحلاَص  ِینَثَّدَـح  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِمیِحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ًاَدبَأ ٌْدبَع  ِینُّبُِحی  َال  ُهَرْکَی َو  ُْثیَح  ِِهتْوَم  َْدنِع  ِینآَر  اَّلِإ  یِضُْغب  یَلَع  ُتوُمَی  ًاَدبَأ  ٌْدبَع  ِینُضِْغُبی  َال  ِهَّللا  ُلوُقَی َو  هیلع  هللا  تاولـص  ًاِّیلَع  َعِمَس 

.ِنیِمَْیلِاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَعَن َو  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـقَف  ُّبُِحی  ُْثیَح  ِِهتْوَم  َدـْنِع  ِینآَر  اَّلِإ  یِّبُح  یَلَع  ُتوُمَیَف 
(3)
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ضرع هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
! دنگوس ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدینـش  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  زا  وا  هک  دنک  یم  لقن  يدسا  هیابع  زا  مثیم  نب  حلاص  مدرک :

زگره دیآ و  شوخان  وا  رب  دنیبب و  ارم  شگرم  ماگنه  هک  نآ  رگم  دریمیب ، نم  ینمـشد  رب  هک  دراد  یمن  نمـشد  ارم  يا  هدـنب  زگره 
.دراد یم  تسود  هک  دنیبب  ارم  هنوگ  نآ  شگرم  ماگنه  هک  نآ  رگم  دریمیب ، نم  یتسود  رب  هک  دراد  یمن  تسود  ارم  يا  هدنب 

رـضاح وا  تسار  بناج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا و  نینچ  يرآ ، دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
.دش دهاوخ 

هب نمؤم  و  دنوش ، یم  رـضاح  رفاک  نمؤم و  رـس  يالاب  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  همه ي  هک  هدمآ  يدایز  تایاور  رد  حیـضوت :
يدونـشخان تیذا و  ببـس  هک  دـنیب  یم  نانچ  رفاک  و  دـنیب ، یم  ار  ناراوگرزب  نآ  دراد ، ار  شیوزرآ  هچنآ  يدونـشخ و  تیاضر و 

.ددرگ یم  شا 

رفاک نمؤم و  حور  ندروآ  نوریب  - 58

ِتْوَْملا َکَلَم  ُُرمْأَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّیِّمُْقلا  َسیِرْدِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّزَع َو ِهَّللا  َنِم  ٌنیِوْهَت  َِکلَذ  ُتْوَْملا َو  ٍناَُلف  یَلَع  َدِّدُـش  ْدََـقل  ُساَّنلا  ُلوُقَیَف  اَهِهْجَو  ِنَسْحَأ  ْنِم  اَهَجِرُْخی  ِْهیَلَع َو  َنِّوَُهِیل  ِنِمْؤُْملا  َسْفَن  ُّدُرَیَف 

َنِم ِدوُّفَّسلا  ِْلثِِمب  ْمُْکتَغََلب  ِیتَّلا  ََهبْذَْجلا  َبِذْجَی  ْنَأ  ُهَْرمَأ  ُهَّللا  َضَْغبَأ  ْنَّمِم  ْوَأ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَّمِم  َناَک  اَذِإ  ُْهنَع  ُفَرُْصی  َلاَق  ِْهیَلَع َو  َّلَج 
.َتْوَْملا (1) ٍناَُلف  یَلَع  ُهَّللا  َنَّوَه  ْدََقل  ُساَّنلا  ُلوُقَیَف  ِلُوْلبَْملا  ِفوُّصلا 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمق  سیردا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هجو نیرتهب  هب  و  دریگ ، ناسآ  وا  رب  ات  دـنادرگ  زاـب  ار  نمؤم  ناـج  هک  دـنک  یم  رما  توملا  کـلم  هب  لاـعتم  يادـخ  دومرف : یم  هک 

.دروآ نوریب 

.تسوا رب  لاعتم  يادخ  نتفرگ  ناسآ  نامه  تلاح ، نیا  هک  یلاح  رد  .دش  تخس  ینالف  رب  گرم  دنیوگ : یم  مدرم  سپ 
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کی هک  دهد  یم  نامرف  دراد ، یم  نمـشد  ار  وا  ادـخ  ای  هدومن ، بضغ  وا  رب  دـنوادخ  هک  یناسک  زا  درف  نآ  رگا  دومرف : شترـضح 
ار گرم  دنوادخ  دنیوگ : یم  تلاح  نیا  رد  مدرم  یلو  .بوطرم  مشپ  زا  غاد  نینهآ و  خیـس  ندیـشک  دننامه  دریگب ، ار  وا  ناج  هراب 

.درک ناسآ  ینالف  رب 

تیم نفد  رد  لیجعت  - 59

َال ِساَّنلا  َرَـشْعَم  اَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اََهبوُرُغ َال  ِسْمَّشلا َو  َعُولُط  ْمُکاَتْوَِمب  اوُرِظَْتنَت  َال  َْلیَّللا  ِِهب  َرَظَْتناَف  ًاراَهَن  ٌتِّیَم  َُهل  َتاَم  اًلُجَر  َال  َْحبُّصلا َو  ِِهب  َرَظَْتناَف  ٌتِّیَم  َُهل  َتاَم  اًلُجَر  َنَیِْفلُأ 

.ُهَّللا (1) َکُمَحْرَی  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتنَأ  ُساَّنلا َو  َلاَقَف  ُهَّللا  ُمُکُمَحْرَی  ْمِهِعِجاَضَم  َیلِإ  ْمِِهب  اُولِّجَع 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زور رد  یسک  ای  دوش ، حبص  ات  دنا  هدنام  رظتنم  مدرم  و  هدرم ، بش  رد  یسک  منیبب  ادابم  مدرم ! هورگ  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد دیـشابن و  دیـشروخ  بورغ  عولط و  رظتنم  دوخ  ناگدرم  نفد  رد  .دننک  نفد  ار  وا  سپـس  دوش ، بش  ات  دنا  هدـنام  رظتنم  و  هدرم ،
.دنک تمحر  ار  امش  دنوادخ  دینک ، باتش  اهنآ  نفد 

.دیامرف تمحر  زین  ار  وت  دنوادخ  هللا ! لوسر  يا  دنتفگ : مدرم 

تیم لسغ  - 60

ِنِطاَِبب ِْلبْقَتْـسا  َلاَقَف  ِتِّیَْملا  ِلْسُغ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیلِهاَْـکلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِضُرُْحلا ِرْدِّسلا َو  ِءاَِـمب  ِهِجْرَِفب  ْأَدـْبا  َُّمث  اَهْعَدَـف  َکـْیَلَع  ْتَعَنَْتما  ِنِإَـف  ُهَلِـصاَفَم  ُنِّیَُلت  َُّمث  ِهَْلبِْقلا  َِلبْقَتْـسُم  ُهُهْجَو  َنوُکَی  یَّتَح  َهَْلبِْقلا  ِْهیَمَدَـق 

ِّنَث َُّمث  ِهِسْأَر  ِِهتَیِْحل َو  ْنِم  ِنَْمیَْألا  ِهِّقِِـشب  ْأَْدبا  ِهِسْأَر َو  َیلِإ  ْلَّوَحَت  َُّمث  ًاقِیفَر  ًاحْـسَم  ُهَنَْطب  ْحَْسما  ِءاَْملا َو  َنِم  ِْرثْکَأ  ٍتاَلَـسَغ َو  َثاََلث  ُْهلِـسْغاَف 
ََکل َوُْدبَِیل  ِرَْسیَْألا  ِهِّقِش  یَلَع  ُهْعِجْضَأ  َُّمث  ًامِعاَن  اًلْسَغ  ُْهلِسْغا  َْفنُْعلا َو  َكاَّیِإ َو  ٍْقفِِرب َو  ُْهلِسْغا  ِهِهْجَو َو  ِِهتَیِْحل َو  ِهِسْأَر َو  ْنِم  ِرَْسیَْألا  ِهِّقِِـشب 

ُرَْسیَْألا ََکل  َوُْدبَی  یَّتَح  ِنَْمیَْألا  ِِهْبنَج  َیلِإ  ُهَّدُر  َُّمث  ٍتاَلَسَغ  َثاََلث  ِِهنَْطب  ِهِرْهَظ َو  یَلَع  َكَدَی  ْحَْسما  ِْهیَمَدَق َو  َیلِإ  ِِهنْرَق  ْنِم  ُْهلِسْغا  َُّمث  ُنَْمیَْألا 
َثاََلث ِِهنَْطب  ِهِرْهَظ َو  یَلَع  َكَدَی  ْحَْسما  ِْهیَمَدَق َو  َیلِإ  ِِهنْرَق  َْنَیب  اَم  ُْهلِسْغاَف 
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ِضُرُْحلا َو ِرُوفاَْکلا َو  ِءاَِمب  ٍتاَلَـسَغ  َثاََلث  ُْهلِـسْغا  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  َْتعَنَـص  اَمَک  ْعَنْـصاَف  ِرُوفاَْکلا  ِءاَِمب  ِهِجْرَِفب  ْأَدـْباَف  ُهاَـفَق  َیلِإ  ُهَّدُر  َُّمث  ٍتاَلَـسَغ 
ِءاَِمب ِهِهْجَو  ِهِسْأَر َو  اَمِْهیَلِک َو  ِْهیَِبناَج  ْنِم  ِِهتَیِْحِلب  ًالَّوَأ  َْتعَنَـص  اَـمَک  ْعَنْـصاَف  ِهِسْأَر  َیلِإ  ْلَّوَحَت  َُّمث  ًاـقِیفَر  ًاحْـسَم  ِِهنَْطب  یَلَع  َكَدَـی  ْحَْـسما 

َیلِإ ُهَّدُر  َُّمث  ٍتاَلَـسَغ  َثاََلث  ِْهیَمَدَـق  َیلِإ  ِِهنْرَق  ْنِم  ُْهلِـسْغاَف  ُنَْمیَْألا  ََکل  َوُدـْبَی  یَّتَح  ِرَْـسیَْألا  ِِبناَْجلا  َیلِإ  ُهَّدُر  َُّمث  ٍتاَلَـسَغ  َثاََـلث  ِرُوفاَْـکلا 
ُنوُکَی ِْهیَعاَرِذ َو  ِْهیَبِْکنَم َو  َتْحَت  َكَدَـی  ْلِخْدَأ  ٍتاَلَـسَغ َو  َثاََلث  ِْهیَمَدَـق  َیلِإ  ِِهنْرَق  ْنِم  ُْهلِـسْغاَف  ُرَْـسیَْألا  ََکل  َوُدـْبَی  یَّتَح  ِنَْمیَْألا  ِِبناَْـجلا 
ُْهلِـسْغا َُّمث  ِهِرْهَظ  َیلِإ  ُهَّدُر  َُّمث  ِْهیَعاَرِذ  ِنِطَاب  ِیف  ِْهیَبِْکنَم َو  َتْحَت  َكَدَی  َْتلَخْدَأ  ُْهنِم  ًاْئیَـش  َْتلَـسَغ  اَمَّلُک  ًهَرِهاَط  ِِهْبنَج  َعَم  ُّفَْکلا  ُعاَرِّذلا َو 

ُهْرِّزَأ َُّمث  ٍحاَرَق  ٍءاَِمب  ًالَّوَأ  َْتعَنَـص  اَمَک  َعَنْـصَت  یَّتَح  ِهْجَْولا  ِهَیْحِّللا َو  ِْسأَّرلا َو  َیلِإ  ْلَّوَحَت  َُّمث  ِجْرَْفلِاب  ُأَدـْبَت  اـًلَّوَأ  َْتعَنَـص  اَـمَک  ٍحاَرَق  ٍءاَِـمب 
َرَهْظَی ْنَأ  َفاَخَت  َال  یَّتَح  ًادیِدَش  ًاّدَـش  ِهَقْرِْخلِاب  ِنْطُْقلا  یَلَع  ِْهیَذِـخَف  ُّدُـشَت  َُّمث  ًارِیثَک  ًانُْطق  ًاراَفْذِإ  ِِهب  ُهُِرفْذـُت  ُنْطُْقلا  اَهَتْحَت  ُنوُکَی  ِهَقْرِْخلِاب َو 

ْنَأ َْکیَلَع  اَلَف  ْیَـش ٌء  ِْنیَرِْخنَْملا  َنِم  َرَهْظَی  ْنَأ  َْتفِخ  ْنِإَف  ًاْئیَـش  ِهِعِماَسَم  ِیف  َوُشْحَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ُهَنَْطب َو  َزِمْغَت  ْوَأ  ُهَدـِعُْقت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ْیَش ٌء َو 
.ِهَأْرَْملا (1) ُلْسُغ  َِکلَذَک  ُهَرِیفاَظَأ َو  ْلِّلَُخت  َال  ًاْئیَش َو  ِهِیف  ْلَعْجَت  اَلَف  ْفَخَت  َْمل  ْنِإ  ًانُْطق َو  َّمَث  َرِّیَُصت 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلهاـک  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ تیم  لسغ  هرابرد 

نک و مرن  وناز ) جـنرآ و  لصفم  ) ار شیاه  لصفم  هاگنآ  دـشاب ، هلبق  تمـس  هب  وا  تروص  اـت  نک  هلبق  هب  ار  وا  ياـپ  فک  ود  دومرف :
دایز بآ  هد و  وشتسش  راب  هس  نانـشا ، ردس و  بآ  اب  ار  نآ  نک و  عورـش  وا  تروع  زا  ار ، نتـسش  سپـس  راذگاو ، ار  نآ  دشن ، رگا 

.شکب تسد  وا  مکش  هب  یمارآ  هب  زیرب و 

شتروص نساحم و  رس و  شپچ ، فرط  زا  هرابود  نک و  عورش  رس  نساحم و  زا  تسار و  فرط  زا  درگزاب و  شرس  فرط  هب  هاگنآ 
هب ناـباوخب ، پچ  يولهپ  رب  ار  وا  نآ ، زا  سپ  هد ، لـسغ  ار  وا  یمارآ  یمرن و  اـب  و  زیهرپب ، نداد  راـشف  زا  هد و  وشتـسش  یمارآ  هب  ار 

.شکب تسد  شمکش  تشپ و  رب  راب  ره  رد  يوشب و  راب  هس  اپ  ات  رس  زا  ار  وا  هاگنآ  دوش  راکشآ  وت  رب  وا  تسار  تمس  هک  يروط 
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تشپ هب  نتسش  ره  رد  .يوشب و  راب  هس  اپ  ات  رس  زا  ار  وا  دوش و  راکشآ  وت  رب  شپچ  بناج  ات  نادرگرب  تسار  يولهپ  هب  ار  وا  سپس 
.شکب تسد  شمکش  و 

اب راب  هس  ار  نآ  يداد ، ماجنا  لوا  راـب  هک  نک  ناـمه  يوشب و  روفاـک  بآ و  اـب  ار  وا  تروع  و  نادرگرب ، تشپ  هب  ار  وا  نآ ، زا  سپ 
.شکب وا  مکش  رب  تسد  یمرن  اب  و  يوشب ، نانشا  روفاک و  بآ و 

اب ار  شتروص  رـس و  فرط و  ود  زا  ار  وا  نساحم  هد و  ماجنا  يداد ، ماـجنا  رت  شیپ  هک  ار  هچنآ  درگزاـب و  شرـس  بناـج  هب  سپس 
.يوشب راب  هس  روفاک ، بآ و 

بناج هب  ار  وا  سپـس  يوشب ، راب  هس  ار  وا  اپ  ات  رـس  زا  و  دوش ، راکـشآ  وت  رب  شتـسار  بناج  ات  نادرگرب  پچ  بناج  رب  ار  وا  هاگنآ 
شکب اه  جنرآ  هناش و  ریز  رب  ار  دوخ  تسد  و  يوشب ، راب  هس  ار  وا  اپ  ات  رس  زا  دوش و  راکشآ  وت  رب  شپچ  بناج  ات  نادرگرب  تسار 

وا جـنرآ  ریز  رب  هناـش و  ریز  رب  ار  دوخ  تسد  یتسـش ، ار  وا  ندـب  زا  یـشخب  هک  راـبره  و  دوش ، كاـپ  شیولهپ  فـک و  جـنرآ ، هک 
هب سپـس  نک ، عورـش  تروع  زا  یتسـش ، راب  لوا  هک  نانچمه  يوشب ، صلاخ  بآ  اـب  نادرگرب و  تشپ  هب  ار  وا  نآ ، زا  سپ  شکب ،

.ییوش یم  هنوگ  نامه  زین  صلاخ  بآ  اب  یتسش  ار  نآ  راب  لوا  هک  يروط  نامه  و  درگزاب ، تروص  نساحم و  رس و 

نانچ يدـنب ، یم  شنار  هب  ار  هچراپ  نآ  و  یناشوپ ، یم  يا  هتـشاذگ  يدایز  هبنپ  ًاتبـسن  نآ ، ریز  هک  يا ، هچراپ  اب  ار  شتروع  هاگنآ 
.دیآ نوریب  يزیچ  هک  دورن  نآ  نیب  هک  يدنب  یم  مکحم 

وا شوگ  زا  هک  يراد  نآ  میب  رگا  و  ینک ، ورف  يزیچ  وا  ياه  شوگ  رد  هک  زیهرپب  و  یهد ، راشف  ار  شمکـش  ای  یناـشنب  ار  وا  اداـبم 
وا ياه  نخان  يال  زا  هدم و  رارق  نآ  رد  يزیچ  يرادن ، میب  رگا  یهد و  رارق  يا  هبنپ  هکت  نآ  رد  هک  درادن  یعنام  دوش ، رهاظ  يزیچ 

.تسا هنوگ  نیا  زین  نز  نداد  لسغ  و  رواین ، نوریب  يزیچ 

تیم نفک  طونح و  - 61

ْطُْسبا َُّمث  ًاطَْـسب  َهَرَبِْحلا  ِطُْسبا  َلاَق  ِِهنیِفْکَت  ِتِّیَْملا َو  ِطِینْحَت  ِیف  َلاَق : مهیلع  هللا  تاولـص  ْمُْهنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهِدوُجُـس َو ِعِضْوَم  ِِهتَْهبَج  یَلَع  ُهْعَـضَف  ٍقوُحْـسَم  ٍرُوفاَک  َیلِإ  ْدِـمْعا  َُّمث  ِْهیَلَع  ِصیِمَْقلا  َمَّدَـقُم  ُّدُرَت  ِْهیَلَع َو  َصیِمَْقلا  ِطُْسبا  َُّمث  َراَزِْإلا  اَْـهیَلَع 

َنِم ِِهلِـصاَفَم  ْنِم  ٍلِصْفَم  ِّلُک  ِیف  ِهِِقفاَرَم َو  ِْهیَبِْکنَم َو  ِهُِقنُع َو  ِیف  ِهِسْأَر َو  ِیف  ِْهیَمَدَق َو  َیلِإ  ِِهنْرَق  ْنِم  ِِهلِـصاَفَم  ِعیِمَج  یَلَع  ِرُوفاَْکلِاب  ْحَْسما 
َال ٍفوُفْکَم َو  َْریَغ  ُصیِمَْقلا  ُنوُکَی  ِْهیَلَع َو  ِصیِمَْقلا  ُمَّدَـقُم  ُّدَُری  ِهِصیِمَق َو  یَلَع  ُعَضُویَف  ُلَمُْحی  َُّمث  ِْهیَتَحاَر  ِطَسَو  ِیف  ِْنیَلْجِّرلا َو  ِْنیَدَْـیلا َو 

َُهل ُلَعْجَی  ٍروُرْزَم َو 
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ُلَعُْجی َذِـخَْفلا َو  ِیلَی  اَّمِم  ٌفِْصن  َقاَّسلا َو  ِیلَی  اَّمِم  ٌفِْـصن  ِْهیَتَـبْکُر  َْنَیب  ٌهَدِـحاَو  َُهل  ُلَـعُْجی  ٍعاَرِذ  َرْدَـق  ًاـبْطَر  ِلْـخَّنلا  ِدـیِرَج  ْنِم  ِْنیَتَـعِْطق 
ُطَـسَو ُذَـخُْؤی  ُمَّمَُعی  َُّمث  ًارُوفاَک  َال  ًانُْطق َو  ِهِهْجَو  یَلَع  َال  ِهِعِماَسَم َو  ِهِرََـصب َو  ِیف  َال  ِْهیَرِْخنَم َو  ِیف  ُلَعُْجی  َال  ِنَْمیَأـْلا َو  ِهِْطبِإ  َتْحَت  يَرْخُأـْلا 

.ِهِرْدَص (1) یَلَع  ُّدَُمی  َُّمث  ِنَْمیَْألا  یَلَع  ِرَْسیَْألا  ِرَْسیَْألا َو  یَلَع  ِنَْمیَْألا  ِّقِّشلا  ُلْضَف  یَْقُلی  َُّمث  ِریِوْدَّتلِاب  ِهِسْأَر  یَلَع  یَْنُثیَف  ِهَماَمِْعلا 

هرابرد شترـضح  هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  تارـضح  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نهاریپ ولج  و  نک ، نهپ  گنل  يور  رب  ار  نهاریپ  نآ و  يور  ار  گنل  سپـس  نک ، نهپ  ار  یناـمی  درب  دـندومرف : تیم  نفک  طونح و 

رس بناج  زا  ار ، وا  ياهدنب  اه و  لصفم  همه  راذگب و  وا  هاگ  هدجس  رد  یناشیپ  رب  ار  هدییاس  روفاک  سپس  نادرگرب ، نآ  يور  رب  ار 
هجنپ ود  نایم  رد  اپ ، ود  تسد و  ود  زا  وا  ياهدـنب  زا  دـنب  ره  رد  نینچ  مه  وا ، ياه  جـنرآ  اه و  هناش  ندرگ ، رـس و  رد  اه و  مدـق  ات 

.راذگب روفاک  شا 

يور نهاریپ  يولج  دوش و  هتشاذگ  تسا -  همکد  یب  هیشاح و  یب  هک  ینهاریپ -  يور  رب  هتـشادرب و  ار  تیم  تسپ  دیاب  نآ  زا  سپ 
نآ فصن  هک  وناز  ود  نایم  یکی  دنراذگب ، وا  دزن  عارذ ، کی  هزادـنا  هب  امرخ  تخرد  هزات  هخاش  زا  هکت  ود  و  دوش ، هدـنادرگرب  وا 

خاروـس ود  ناـیم  یفرط  زا  .دریگ و  رارق  تسار  تسد  لـغب  ریز  رد  يرگید  نار و  يوـلهپ  رد  نآ  رگید  فـصن  قاـس و  يوـلهپ  رد 
.دنهدن رارق  روفاک  هبنپ و  شتروص ، رب  اه و  شوگ  مشچ و  رد  ینیب ،

يدایز پچ و  فرط  رب  سار ، فرط  يدایز  دوش و  هدیچیپ  وا  رس  رود  هب  طسو  زا  هک  تیفیک  نیا  هب  دندنبب ، همامع  شرس  رب  سپس 
.دنشکب شا  هنیس  رب  هتخادنا و  تسار  فرط  رب  پچ  فرط 

نز نیفکت  یگنوگچ  - 62

َْریَغ ُلُجَّرلا  ُنَّفَُکی  اَمَک  َلاَقَف  ُهَأْرَْملا  ُنَّفَُکت  َْفیَک  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ُهَعَفَر  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُُلبُْقلا َو یَشُْحی  ِلاَجِّرِلل َو  ُعَنُْصی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ُنْطُْقلا  اََهل  ُعَنُْصی  اَهِرْهَظ َو  یَلَع  ُّدَُشت  ِرْدَّصلا َو  َیلِإ  َيْدَّثلا  ُّمُضَت  ٌهَقْرِخ  اَْهیَیْدَث  یَلَع  ُّدَُشت  اَهَّنَأ 

.ًادیِدَش (2) ًاّدَش  ُهَقْرِْخلا  اَْهیَلَع  ُّدَُشت  َُّمث  ِطُونَْحلا  ِنْطُْقلِاب َو  ُُربُّدلا 
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دروم رد  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  دایز  نب  لهس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ نز  نیفکت  یگنوگچ 

رب مکحم  دنابـسچ و  یم  شا  هنیـس  هب  ار  وا  ياه  ناتـسپ  يا  هچراپ  اب  هکنآ  رگم  تسا ، درم  ندومن  نفک  ناس  هب  نز ، نیفکت  دومرف :
، دوـش رپ  طوـنح  هبنپ و  زا  وا  سپ  شیپ و  و  دـشاب ، درم  زا  شیب  دور  یم  راـک  هب  نز  يارب  هک  يا  هبنپ  دـیاب  و  دوـش ، هتـسب  وا  تـشپ 

.دوش هتسب  مکحم  يا  هچراپ  اب  نآ  يور  سپس 

اَذِإ ُهَأْرَْملا  ٍباَْوثَأ َو  ِهَثاََلث  ِیف  ُلُـجَّرلا  ُنَّفَُکی  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْنیَتَفاَِفل (1) ٍراَمِخ َو  ٍقَْطنِم َو  ٍعْرِد َو  ٍهَسْمَخ  ِیف  ًهَمیِظَع  َْتناَک 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش نفک  هفافل  ود  و  رداچ ، گنل ، نهاریپ ، هچراپ : جنپ  رد  دیاب  دشاب ، دنمونت  نز  رگا  دوش و  یم  نفک  هچراپ  هس  درم 

تسا مزال  تیم  لسغ  يارب  هک  روفاک  بآ و  رادقم  - 63

ِِهب ُلَّسَُغی  يِذَّلا  ِءاَْـملا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َیلِإ  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َبَتَک  َلاَـق  یَیْحَی  ُنـْب  ُدَّمَُحم  لاـق : ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُتِّیَْملا َو َلَّسَُغی  ْنَأ  ُزوُجَی  ْلَه  ِْهَیلِإ  َبَتَک  َلاَق َو  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َرُهْطَی  یَّتَح  ُلَسُْغی  ِتِّیَْملا  ِلْسُغ  ُّدَح  هیلع  هللا  تاولص  َعَّقَوَف  ُهُّدَح  ْمَک  ُتِّیَْملا 

هیلع هللا  تاولـص  َعَّقَوَف  ٍفِینَک  ِیف  ِِهئوُضُو  ُءاَم  َّبَُصی  ْنَأ  ِهاَلَّصلا  َءوُضُو  ُأَّضَوَتَی  ُلُجَّرلا  ِوَأ  ٍفِینَک  ِْرِئب  َیلِإ  ُلُخْدَی  ِْهیَلَع  ُّبَُصی  يِذَّلا  ُهُؤاَم 
.َعِیلاََلب (2) ِیف  َِکلَذ  ُنوُکَی 

هللا تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  نسح ، نب  دمحم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ییحی  نب  دمحم  دیوگ : ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسا ردقچ  داد ، لسغ  نآ  اب  ار  تیم  دیاب  هک  یبآ  رادقم  دیسرپ : تشون و  يا  همان  هیلع 

.دوش كاپ  هللا  ءاش  نا  ات  تسا  یفاک  لسغ  يارب  هک  دشاب  يردق  نامه  دیاب  تیم ، لسغ  بآ  هزادنا  تشون : خساپ  رد  ترضح 
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؟ دوش هتخیر  بالضاف  هاچ  رد  زامن  يوضو  بآ  ای  تیم  هلاسغ  بآ  تسا  زیاج  ایآ  تشون : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  يارب  نینچمه 

.دوش هتخیر  رگید  یهاچ  رد  دیاب  تشون : نینچ  خساپ  رد  ترضح 

.تسا تهارک  رب  روهشم  دنوش ، هتخیر  رگید  یهاچ  رد  وضو  تیم و  هلاسغ  بآ  دندومرف  ترضح  هکنیا  حیضوت :

ِرُوفاَْکلا َنِم  ُئِزُْجی  اَم  ُّلَقَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ٌلاَْقثِم ِتِّیَْمِلل 

.َلِیقاَثَم (1) ُهََعبْرَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُدْصَْقلا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَتْخُْملا  ِْنب  ِْنیَسُح  ِِّیلِهاَْکلا َو  ِهَیاَوِر  ِیف  َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  زا  یکی  زا  نارجن  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا لاثم  کی  تسا ، یفاک  تیم  يارب  هک  روفاک  رادقم  نیرتمک  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

، روفاک طسوتم  دـح  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـنیوگ : راتخم  نب  نیـسح  یلهاک و  يرگید  تیاور  رد  و 
.تسا لاقثم  راهچ 

دوش یم  هداهن  تیم  رانک  هک  ییامرخ  تخرد  �هخاش  - 64

ُعَضُوتَف َو ٍعاَرِذ  َرْدَـق  ٌهَبْطَر  ٌهَدـیِرَج  ُذَـخُْؤت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَداَبُع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهباَِیث (2) َعَم  ُّفَُلت  ِهِدَی  َیلِإ  ِِهتَُوقْرَت  ِْدنِع  ْنِم  ِهِدَِیب  َراَشَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دابع  نب  ییحی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شنفک اب  هداهن و  تیم  تسد  اـت  هوقرت  زا  دومرف  هراـشا  كراـبم  تسد  اـب  ار  نآ  دوش و  هیهت  عارذ ، کـی  هزادـنا  هب  يا  هخاـش  دـیاب 

.دوش هدیچیپ 
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ْیَش ٍء ِّيَِأل  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َلِیق  َلاَق : ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ٍْلیَُـضف َو  ٍزیِرَح َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًهَبْطَر (1) ْتَماَد  اَم  ُباَذَْعلا  ُْهنَع  یَفاَجَتَی  ُهَّنِإ  َلاَق  ُهَدیِرَْجلا  ِتِّیَْملا  َعَم  ُعَضُوت 

رفعج ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هللادبع  یبا  نب  نامحرلادبع  لیضف و  زیرح و  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنراذگ یم  امرخ  تخرد  هخاش  تیم  دزن  هچ  يارب  دندیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.دش دهاوخ  رود  وا  زا  باذع  دشاب ، هزات  رت و  امرخ  تخرد  هخاش  یتقو  ات  هکنیا  يارب  دومرف :

َلاَقَف ِهَدیِرَْجلا  یَلَع  ْرِدْقَن  َْمل  ْنِإ  َكاَِدف  اَْنلِعُج  َُهل  اَْنُلق  اُولاَق  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٍدِحاَو  ِْریَغ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِفاَلِْخلا (2) َدوُع  َلاَقَف  ِرْدِّسلا  یَلَع  ْرِدْقَن  َْمل  ْنِإَف  َلِیق  ِرْدِّسلا  َدوُع 

: دنتفگ هیلع  هللا  تاولص  ماما  هب  هک  هدرک  تیاور  ام  باحـصا  زا  يرایـسب  زا  دایز  نب  لهـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مینک هچ  میشاب ، هتشادن  امرخ  تخرد  هخاش  رب  ییاناوت  میدرگ ! تنابرق 

.دیراذگب شیاج  هب  ردس  بوچ  دومرف :

؟ هچ میتشادن  مه  نآ  رگا  دش : ضرع 

.دینک هیهت  دیب  بوچ  دومرف :

.ِناَّمُّرلا (3) ُدوُع  اََهلََدب  ُلَعُْجی  َلاَق : يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  يَوَر  هدانسإب َو  ینیلکلا ، خیشلا  - 4

ناوت یم  لـخن ، هخاـش  ياـج  هب  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور  رد  میهاربا  نب  یلع  دـیوگ : ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تشاذگ رانا  بوچ 
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دریم یم  سافن  ای  ضیح  ای  تبانج  لاح  رد  هک  یسک  - 65

َْفیَک اَهِساَِفن  ِیف  ْتَتاَم  اَذِإ  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ْطَقَف (1) ًادِحاَو  اًلْسُغ  ُلَّسَُغی  اَمَّنِإ  ُُبنُْجلا  َِکلَذَک  ُِضئاَْحلا َو  َِکلَذَک  ِهَرِهاَّطلا َو  ِلْسُغ  َْلثِم  َلاَق  ُلَّسَُغت 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسوم  نب  راـمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ داد لسغ  وا  دیاب  هنوگچ  دریم ، یم  سافن  لاح  رد  هک  ینز  مدیسرپ :

ضیح و لاح  رد  هک  ینز  تسا  نینچ  مه  و  دش ، یم  ماجنا  ضیح ) تبانج و  زا   ) وا یکاپ  تراهط و  يارب  هک  یلـسغ  دـننام  دومرف :
.دوش یم  هداد  تیم )  ) لسغ کی  طقف  زین  اهنآ  هب  دریمیب ، تبانج 

تیم نخان  وم و  ندرک  هاتوک  - 66

ُهَناَع َقَلُْحت  ْنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َهِرَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ٌْرعَش َُهل  َّزَُجی  ْوَأ  ٌرُفُظ  َُهل  َمَّلَُقی  ْوَأ  َلِّسُغ  اَذِإ  ِتِّیَْملا 

ترضح دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ثایغ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يوم ای  دنیچب و  ار  وا  نخان  ای  دنـشارتب ، ار  وا  راهز  يوم  تیم ، لسغ  ماگنه  هب  هک  تشاد  یم  هورکم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 

.دنشارتب ار  وا 

دیآ یم  نوریب  تیم  زا  لسغ ، زا  سپ  هک  يزیچ  مکح  - 67

ِلْـسُْغلا َدَْعب  َثَدْحَأ  َُّمث  ُتِّیَْملا  َلِّسُغ  اَذِإ  َلاَق : ُهَعَفَر  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِِّیلِهاَْکلا  یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُلْسُْغلا (3) ُداَُعی  َال  ُثَدَْحلا َو  ُلَسُْغی  ُهَّنِإَف 

هیلع هللا  تاولـص  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار ، زا  یکی  زا  یلهاـک  ییحی  نب  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش رارکت  لسغ  دیابن  یلو  تسش ، ار  نآ  دیاب  دمآ ، نوریب  وا  زا  يزیچ  لسغ  زا  دعب  دش ، هداد  لسغ  تیم  هاگره  دومرف :

50 ص :

یفاکلا ج 3 ص 155 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 155 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 156 ح 2. - . 3
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ْیَش ٌء ِتِّیَْملا  َنِم  َجَرَخ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُْهنِم (1) َضُِرق  َنَفَْکلا  َباَصَأَف  ُنَّفَُکی  اَم  َدَْعب 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هدـیرب دـیاب  نفک  زا  شخب  نآ  دومن ، هدولآ  ار  نفک  دـش و  جراخ  وا  زا  يزیچ  تیم ، نیفکت  زا  سپ  هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.دوش

دنک یم  سم  تسا ، درس  ای  و  تسا ، مرگ  هک  یماگنه  ات  ار  تیم  ندب  هک  یسک  دهد و  یم  لسغ  ار  تیم  هک  یسک  لسغ  - 68

َلاَق ًاّراَح  َماَد  اَم  ُهَّسَم  ْنِإَف  ُْتُلق  ْلِسَتْغَْیلَف  ًاتِّیَم  َلَّسَغ  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َباَیِّثلا (2) ُّسَمَی  اَمَّنِإ  ِْهیَلَع  َلْسُغ  َال  َلاَق  َْربَْقلا  ُهَلَخْدَأ  ْنَمَف  ُْتُلق  ْلِسَتْغَْیلَف  ُهَّسَم  َُّمث  َدََرب  اَذِإ  ِْهیَلَع َو  َلْسُغ  اَلَف 

هک یسک  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زیرح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک لسغ  زین  دوخ  دیاب  دهد ، یم  لسغ  ار  یتیم 

؟ هچ دشاب  هدرک  سم  ار  وا  هدوب ، مرگ  وا  ندب  هک  ینامز  ات  رگا  متفگ :

.دنک لسغ  دیاب  هدرک ، سم  ار  وا  هدش و  درس  تیم  ندب  رگا  یلو  تسین ، مزال  وا  رب  لسغ  دومرف :

؟ هچ دنک  یم  ربق  دراو  ار  تیم  هک  یصخش  متفگ :

.دیامن یم  سم  ار  هچراپ  وا  اریز  تسین ؛ مزال  وا  رب  لسغ  دومرف :

.تسیراج تیم  ناگدننک  سم  همه ي  رب  مکح  نیا  رگید ، دایز  تایاور  تیاور و  نیا  قبط  حیضوت :

دحل ربق و  رفح  �هزادنا  - 69

ِهَماَق ْمُهُـضَْعب  َلاَق  ِيْدَّثلا َو  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  َلاَق  ِهَُوقْرَّتلا َو  َیلِإ  ِْربَْقلا  َّدَـح  َّنَأ  اَُنباَحْـصَأ  يَوَر  َلاَق  ٍداَیِز  ُْنب  ُلْهَـس  لاق : ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
تاولص ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  َرَـضَح  اََّمل  َلاَق َو  ُسُولُْجلا  ِهِیف  ُنِکُْمی  اَم  ِرْدَِقبَف  ُدْحَّللا  اَّمَأ  ِْربَْقلا َو  ِیف  ْنَم  ِْسأَر  یَلَع  ُبْوَّثلا  َّدَُمی  یَّتَح  ِلُجَّرلا 

ُأَّوَبَتَن َهَّنَْجلا  اَنَثَرْوَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َُّمث  َبْوَّثلا  ُْهنَع  َعَفَر  َُّمث  ًهَعاَس  َیِقَبَف  ِْهیَلَع  َیِمْغُأ  ُهاَفَْولا  امهیلع  هللا 

51 ص :

یفاکلا ج 3 ص 156 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 160 ح 1. - . 2
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.هیلع (1) هللا  تاولص  َتاَمَف  ِْهیَلَع  َبْوَّثلا  َّدَم  َُّمث  َلاَق  ِحْشَّرلا  َیلِإ  اوُُغْلبا  ِیل َو  اوُرِفْحا  َلاَق  َُّمث  َنِیِلماْعلا  ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  اَْهنِم 

( هناش يولج  ناوختسا  ) هوقرت ات  ربق  قمع  هزادنا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  باحصا  تفگ : دایز  نب  لهـس  دیوگ : ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشاب یم 

.دشاب اه  ناتسپ  ات  یتسیاب  دنا : هتفگ  یخرب 

ربق رد  هک  ار  یسک  رس  دنشک ، ربق  رب  ار  يا  هچراپ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  .دشاب  درم  کی  تماق  ردق  هب  یتسیاب  دنا : هتفگ  رگید  یضعب 
.دوش نکمم  اجنآ  رد  نتسشن  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  دحل  یلو  .دناشوپب  تسا ، هداتسیا 

شوه هب  هاگنآ  دیـشک ، لوط  یتعاس  دش و  شوهیب  دیـسرارف ، هیلع  هللا  تاولـص  داجـس  ماما  ترـضح  تافو  هک  ینامز  دیوگ : يوار 
.دنتشادرب ترضح  نآ  يور  زا  ار  هچراپ  سپس  دمآ ،

یتسار هب  میریگ ، ياج  نآ  رد  میهاوخ ، ار  نآ  ياج  ره  هک  داد  ثاریم  ار  تشهب  اـم  هب  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : شترـضح 
.تسا کین  هچ  ناگدننک  لمع  شاداپ 

.دیناسرب نیمز  تبوطر  ات  ار  نآ  دینک و  رفح  يربق  نم  يارب  دومرف : هاگنآ 

.دـشاب یم  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموـصعم  زا  تیاور  دـمآ ، دـهاوخ  تشذـگ و  شیپ  زا  هک  شلاـثما  ناـیوار و  راـتفگ  نیا  حیـضوت :
هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  خیـش  ماکحالا  بیذهت  باتک  رد  ًادنـسم  ثیدح  نیمه  هکنانچ 

.تسا هدیدرگ  لقن  هیلع 

هب اذل  .تسا  هدش  نایب  نآ  بابحتـسا  بتارم  اریز  تسین ، فالتخا  تقیقح  رد  دـسر ، یم  رظن  هب  فالتخا  تایاور  رهاظ  رد  هکنیا  و 
.هللا ءاش  نا  تسیزجم ، دوش  لمع  اهنآ  زا  مادکره 

ناکدوک نانز و  نادرم ، ياه  هزانج  رب  زامن  - 70

ِءاَسِّنلا ِناَْیبِّصلا َو  ِلاَجِّرلا َو  ِِزئاَنَج  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َلاَجِّرلا (2) ِیلَی  اَّمِم  ُماَمِْإلا  ُموُقَی  َِکلَذ َو  َنوُد  َلاَجِّرلا  ْمُهَنوُد َو  َناَْیبِّصلا  َهَْلبِْقلا َو  ِیلَی  اَّمِم  َءاَسِّنلا  ُعَضَی  َلاَق 

52 ص :

یفاکلا ج 3 ص 165 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 175 ح 5. - . 2
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  زا  یکی  زا  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دـعب  ار  ناکدوک  دـنراذگب و  هلبق  کیدزن  ار  نانز  دـیاب  دومرف : نانز  لافطا و  نادرم و  هزانج  رب  زاـمن  یگنوگچ  هراـبرد  هیلع  هللا 

.دتسیاب تسا ، نادرم  هب  کیدزن  هک  ییاج  رد  ماما  و  ناکدوک ، زا  دعب  ار  نادرم  و  نانز ،

دتسیا یم  تیم  زامن  ماگنه  هب  ماما  هک  یناکم  - 71

اَذِإ اَهِسْأَر َو  َْدنِع  ْمُقَف  ِهَأْرَْملا  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .ِهِرْدَص َْدنِع  ْمُقَف  ِلُجَّرلا  یَلَع  َْتیَّلَص 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رکب  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسیاب شا  هنیس  دزن  يدناوخ ، یم  زامن  درم  هزانج  رب  هاگره  تسیاب و  وا  رس  دزن  یناوخ ، یم  زامن  نز  هزانج  رب  هاگره 

دراذگ یم  زامن  وضو  نودب  يا  هزانج  رب  هک  یسک  - 72

ِْریَغ یَلَع  اَْهیَلَع  یَّلَُـصی  ِهَزاَنِْجلا َأ  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍءوُضُو (2) ِْریَغ  یَلَع  َِکْتَیب  ِیف  ُحِّبَُست  ُرِّبَُکت َو  اَمَک  ٌلِیلْهَت  ٌحِیبْسَت َو  ٌدیِمْحَت َو  ٌرِیبْکَت َو  َوُه  اَمَّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  ٍءوُضُو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دناوخ زامن  يا  هزانج  رب  وضو  نودب  ناوت  یم  ایآ  مدیسرپ :

حیبست ریبکت و  یناوت  یم  وضو  نودب  دوخ  هناخ  رد  هک  نانچمه  تسا ؛ نتفگ  لیلهت  حـیبست و  ریبکت ، طقف  تیم ، زامن  يرآ ، دومرف :
.ییوگب

53 ص :

یفاکلا ج 3 ص 176 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 187 ح 1. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


تیم رب  نانز  زامن  - 73

ُءاَسِّنلا َماَق  َّنُهَطَسَو َو  ٌهَأَْرما  ِتَمَّدَقَت  ُلُجَّرلا  ِرُضْحَی  َْمل  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهاَلَّصلا (1) َنِم  َغُْرفَت  یَّتَح  ُرِّبَُکت  َّنُهَطَسَو  َیِه  اَِهلاَمِش َو  اَِهنیِمَی َو  ْنَع 

رد هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وا .دنتـسیاب  وا  پچ  تسار و  زا  نانز  ریاس  دتـسیاب و  تماما  هب  فص  طسو  رد  نانز  زا  یکی  دـیاب  دـشابن ، رـضاح  يدرم  تیم ، زامن 

.دناسرب نایاپ  هب  ار  زامن  ات  دیوگب  ریبکت 

اه هزانج  رب  زامن  تقو  - 74

ْتَْسَیل اَهَّنِإ  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَزاَنِْجلا  یَلَع  یَّلَُصت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍدوُجُس (2) َال  ٍعوُکُر َو  ِهاَلَِصب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن دوجس  عوکر و  هک  تسا  يزامن  تیم ، زامن  هک  اریز  یناوخب ؛ تیم  زامن  یناوت  یم  یتعاس  ره  رد 

هزانج رب  نتفگ  ریبکت  جنپ  تلع  - 75

ِتِّیَْملا یَلَع  ُهاَلَّصلا  ِمَک  يِرْدَـت  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِّلُک ْنِم  ٍتاَوَلَـص  ِسْمَْخلا  َنِم  ٍتاَرِیبْکَت  ُسْمَْخلا  ِتَذِـخُأ  َلاَق  َال  ُْتُلق  ُسْمَْخلا  ِتَذِـخُأ  َْنیَأ  ْنِم  يِرْدَـتَف  ٍتاَرِیبْکَت  ُسْمَخ  َلاَق  َال  ُْتُلق 

.ٌهَرِیبْکَت (3) ٍهاَلَص 

( نم هب   ) هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرضح  رکبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  تیم  رب  زامن  ردقچ  ینادیم  ایآ  رکبابا ! يا  دومرف :

.هن متفگ :

؟ تسا هدش  هتفرگ  اجک  زا  ریبکت  جنپ  نیا  ینادیم  ایآ  .ریبکت  جنپ  دومرف :
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.هن متفگ :

.تسا هدش  هتفرگ  ریبکت  کی  زامن  ره  زا  هک  زامن  جنپ  زا  ریبکت  جنپ  دومرف :

اعد ریبکت و  نمؤم و  رب  زامن  - 76

یلص ِِّیبَّنلا  یَلَع  یِّلَُصت  َُّمث  ُرِّبَُکت  َلاَق  ِتِّیَْملا  یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ٍدَّمَُحم َو ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ   ) هلآ هیلع و  هللا 

( ِهاَدُْهلا ِهَِّمئَْألا  یَلَع 

ْلَّبَقَت ِِهناَسْحِإ َو  ِیف  ْدِزَف  ًانِسُْحم  َناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  یِّنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  ًاْریَخ َو  اَّلِإ  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َال  َِکتَمَأ  ُْنبا  َكِْدبَع  ُْنبا  َكُْدبَع  َّمُهَّللا  : ُلوُقَت َُّمث 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِءاَقَفُر  ْنِم  ُْهلَعْجا  ِهِْربَق َو  ِیف  َُهل  ْحَْسفا  ُهْمَحْرا َو  ُهَْبنَذ َو  َُهل  ْرِفْغاَف  ًائیِسُم  َناَک  ْنِإ  ُْهنِم َو 

.َُهل ْرِفْغاَف  ًائِطاَخ  َناَک  ْنِإ  ِهِّکَزَف َو  ًایِکاَز  َناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت : َهَِیناَّثلا َو  ُرِّبَُکت  َُّمث 

.ُهَدَْعب اَِّنتْفَت  َال  ُهَرْجَأ َو  اَْنمِرْحَت  َال  َّمُهَّللا  : ُلوُقَت َهَِثلاَّثلا َو  ُرِّبَُکت  َُّمث 

هیلع و هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِءاَـقَفُر  ْنِم  ُْهلَعْجا  َنیِِرباَْـغلا َو  ِیف  ِِهبِقَع  یَلَع  ُْفلْخا  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  َكَدـْنِع  ُْهُبتْکا  َّمُهَّللا  : ُلوُقَت َهَِعباَّرلا َو  ُرِّبَُـکت  َُّمث 
.هلآ

.ْفِرَْصنا (1) َهَسِماَْخلا َو  ُرِّبَُکت  َُّمث 

هراـبرد هـیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تـفگ : هـک  هدرک  تـیاور  هرارز  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ   ) یتسرف یم  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هاگنآ  ییوگ ، یم  ریبکت  دومرف : تیم  زامن  یگنوگچ 
یم نآ  زا  سپ  و  ِهاَدُْهلا ) ِهَِّمئَْألا  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو 

: ییوگ

ُْهنِم َو ْلَّبَقَت  ِِهناَسْحِإ َو  ِیف  ْدِزَف  ًانِـسُْحم  َناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  یِّنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  ًاْریَخ َو  اَّلِإ  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َال  َِکتَمَأ  ُْنبا  َكِدـْبَع  ُْنبا  َكُدـْبَع  َّمُهَّللا  »
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِءاَقَفُر  ْنِم  ُْهلَعْجا  ِهِْربَق َو  ِیف  َُهل  ْحَْسفا  ُهْمَحْرا َو  ُهَْبنَذ َو  َُهل  ْرِفْغاَف  ًائیِسُم  َناَک  ْنِإ 

«. َُهل ْرِفْغاَف  ًائِطاَخ  َناَک  ْنِإ  ِهِّکَزَف َو  ًایِکاَز  َناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  : » یناوخ یم  هتفگ و  ار  مود  ریبکت  سپس 
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«. ُهَدَْعب اَِّنتْفَت  َال  ُهَرْجَأ َو  اَْنمِرْحَت  َال  َّمُهَّللا  : » یناوخ یم  هتفگ و  ار  موس  ریبکت  سپس 

ٍدَّمَُحم ِءاَقَفُر  ْنِم  ُْهلَعْجا  َنیِِرباَْغلا َو  ِیف  ِِهبِقَع  یَلَع  ُْفلْخا  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  َكَْدنِع  ُْهُبتْکا  َّمُهَّللا  : » یناوخ یم  هتفگ و  ار  مراهچ  ریبکت  سپس 
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص 

.نک مامت  ار  زامن  وگب و  ار  مجنپ  ریبکت  سپس 

: دوشیم هتفگ  هنوگنیا  دشاب  نز  تیم  هک  یتروص  رد  دشاب و  یم  درم  تیم  يارب  قوف  هیعدا  لاعفا  رئامض و  حیضوت :

: ییوگ یم  سپس  یتسرف و  یم  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رب  سپس  یناوخ و  یم  ار  نیتداهش  ییوگ و  یم  رَبْکَأ  هَّللا 

[ اهناسحإ  ] اِهتاَنَسَح ِیف  ْدِزَف  ًهنِـسُْحم  َْتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اَّنِم  اِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  ًاْریَخ َو  اَّلِإ  اْهنِم  ُمَلْعَأ  َال  َِکتَمَأ  ُْتِنب  َكِْدبَع  ُتِنب  َُکتَمأ  َّمُهَّللا  »
«. هلآ هیلع و  هللا  یلَص  ٍدَّمَُحم  ِءاَقَفُر  ْنِم  اُْهلَعْجا  اِهِْربَق َو  ِیف  اَُهل  ْحَْسفا  اُهَْبنَذ َو  اَُهل  ْرِفْغاَف  ًهَئیِسُم  َْتناَک  ْنِإ  اُْهنِم َو  ْلَّبَقَت  َو 

: وگب ییوگ و  یم  ار  مود  رَبْکَأ  ُهَّللَأ  سپس 

« اَُهل ْرِفْغاَف  ًهئِطاَخ  َْتناَک  ْنِإ  اِهِّکَزَف َو  ًهیِکاَز  َْتناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  »

: وگب ییوگ و  یم  ار  موس  رَبْکَأ  ُهَّللَأ  سپس 

« اُهَدَْعب اَِّنتْفَت  َال  اُهَرْجَأ َو  اَْنمِرْحَت  َال  َّمُهَّللا  »

: وگب ییوگ و  یم  ار  مراهچ  رَبْکَأ  ُهَّللَأ  سپس 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِءاَقَفُر  ْنِم  اْهلَعْجا  َنیِِرباَْغلا َو  ِیف  اِِهبِقَع  یَلَع  ُْفلْخا  َنیِّیِّلِع َو  ِیف  َكَْدنِع  اُْهُبتْکا  َّمُهَّللا  »

.ینک یم  مامت  ار  زامن  ییوگ  یم  ار  مجنپ  رَبْکَأ  ُهَّللَأ  سپس 

تسین مالس  نیعم و  ییاعد  تیم  زامن  رد  - 77

: َلاَق هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  َلیِعاَمْسِإ  یَیْحَی َو  ِْنب  ِرَمْعَم  َهَراَرُز َو  ٍِملْسُم َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ٌءاَعُد َال  ٌهَءاَِرق َو  ِتِّیَْملا  یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِیف  َْسَیل 
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.هلآ (1) هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِهاَلَّصلِاب  َأَْدبَی  ْنَأ  ُنِمْؤُْملا َو  َُهل  یَعُْدی  ْنَأ  یَتْوَْملا  ُّقَحَأ  ََکل َو  اََدب  اَِمب  وُعْدَت  ٌتَّقَُوم 

: دنتفگ هک  هدرک  تیاور  یفعج  نب  لیعامسا  ییحی و  نب  رمعم  هرارز و  ملـسم و  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ترظن هب  هک  يریخ  ياـعد  ره  تسین و  ینیعم  ياـعد  تئارق و  تیم ، زاـمن  رد  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح 

لوسر رب  تاولـص  اب  ار  اعد  دـنک و  اعد  شیارب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سک  ره  زا  رتشیب  تیم  و  یناوخب ، ار  نآ  یناوت  یم  دیـسر ،
.دنک زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

.ٌمِیلْسَت (2) ِتِّیَْملا  یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِیف  َْسَیل  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

تیم زامن  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.درادن مالس 

تسا سانشان  بهذم  رظن  زا  هک  نآ  هدیقع و  رد  فعضتسم  رب  زامن  - 78

َال ْنَم  یَلَع  ِفَعْـضَتْسُْملا َو  یَلَع  ِهاَلَّصلا  : ) َلاَق هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
: ُلوُقَت مث ) ربکت ، ُفِْرعَی -

.َِکلوُسَر َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ 

( لوقت هیناثلا و  ربکت  مث  )

.ُهَعَبَت ِْرثْکَأ  ُهَهْجَو َو  ْضَِّیب  ُهَتَعاَفَش َو  ْلَّبَقَت  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

(. لوقت هثلاثلا و  ربکت  مث  )

.َّیَلَع ُْبت  ِینْمَحْرا َو  ِیل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا 

( لوقت هعبارلا و  ربکت  مث  )

.ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمِِهق  َکَلِیبَس َو  اوُعَبَّتا  اُوبات َو  َنیِذَِّلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا 

( فرصنا هسماخلا و  ربکت  مث  )
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.اَْهنِم (1) َجَرَخ  ٍنِمْؤُِمب  َْسَیل  َناَک  ْنِإ  اَهِیف َو  َلَخَد  ًانِمُْؤم  َناَک  ْنِإَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ُهَّللا َو اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » وگب نینچ  لوا ) ریبکت  زا  دـعب  تسا ، سانـشان  هدـیقع  رظن  زا  هکنآ  فعـضتسم و  تیم  زاـمن  رد  : ) دومرف

«. َِکلوُسَر َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

«. ُهَعَبَت ِْرثْکَأ  ُهَهْجَو َو  ْضَِّیب  ُهَتَعاَفَش َو  ْلَّبَقَت  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( » یناوخ یم  نینچ  هتفگ و  ار  مود  ریبکت  سپس  )

«. َّیَلَع ُْبت  ِینْمَحْرا َو  ِیل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ( » یناوخ یم  هتفگ و  ار  موس  ریبکت  سپس  )

«. ِمیِحَْجلا َباذَع  ْمِِهق  َکَلِیبَس َو  اوُعَبَّتا  اُوبات َو  َنیِذَِّلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  : » یناوخ یم  هتفگ و  ار  مراهچ  ریبکت  سپس 

(. نک مامت  ار  زامن  وگب و  ار  مجنپ  ریبکت  سپس  )

.دش دهاوخن  وا  لماش  دشابن  نمؤم  رگا  دوش و  یم  اعد  نیا  لماش  دشاب  نمؤم  رگا  سپ 

.زیزع هدنناوخ  رتشیب  مهف  كرد و  رطاخب  ریقح  هدنب  نیا  زا  تسیبترت  هتفرگ ، رارق  زتنارپ  نیب  رد  هچنآ  حیضوت :

مهیلع هللا  تاولص  تیب  لها  نمشد  رب  تیم  زامن  - 79

ُدَهْشَأ - » لوقت مث  ربکت ، : ) ِهَّللا ِّوُدَع  یَلَع  َْتیَّلَص  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َهَعاَّسلا َّنَأ  ٌّقَح َو  َْثعَْبلا  ٌّقَح َو  َراَّنلا  ٌّقَح َو  َهَّنَْجلا  ٌّقَح َو  َتْوَْملا  َّنَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ 

«(. ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر  ٌهَِیتآ ال 

ٍدَّمَُحم َلآ  ًادَّمَُحم َو  ْمَـحْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ْكِراـَب  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  - » لوـقت هیناـثلا و  ربـکت  مـث  )
«(. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َنیَِملاَْعلا  ِیف  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  َتْمَّلَس  َتْمَّحَرَت َو  َتْمِحَر َو  َتْکَرَاب َو  َْتیَّلَص َو  اَم  َلَْضفَأ 

ْمُهَْنَیب اَنَْنَیب َو  ِْعباَـت  ِتاَْومَأـْلا  ْمُْهنِم َو  ِءاَـیْحَْألا  ِتاَِملْـسُْملا  َنیِِملْـسُْملا َو  ِتاَـنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُملل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  - » لوقت هثلاـثلا و  ربکت  مث  )
«(. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِتاَنَسَْحلا  ُِّیلَو  ِتاَوَعَّدلا َو  ُبیُِجم  َکَّنِإ  ِتاَْریَْخلِاب 
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ْلِّجَع ًاراَن َو  ُهَفْوَج  ُشْحا  ًاراَن َو  ُهَْربَق  ُشْحاَف  َّمُهَّللا  َِکلوُسَِرل  ََکل َو  ٌّوُدَـع  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ُْهنِم  ُمَْلعَن  َال  ًاناَُلف  َّنِإ  َّمُهَّللا  - » لوقت هعبارلا و  ربکت  مث  )
«. ُهَْربَق ِْهیَلَع  ْقِّیَض  َّمُهَّللا  َکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  ُضِْغُبی  َكَءاَِیلْوَأ َو  يِداَُعی  َكَءاَدْعَأ َو  یَّلَوَتَی  َناَک  ُهَّنِإَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِِهب 

(1) «. ِهِّکَُزت َال  ُهْعَفْرَت َو  َال  َّمُهَّللا  : » ِلُقَف َِعفُر  اَذِإَف 

رب هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ُهُْدبَع َو ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » وگب لوا ) ریبکت  زا  دعب  ، ) يرازگ یم  زامن  لاعتم  دنوادخ  نمـشد 

«. ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َْثعَْبلا  ٌّقَح َو  َراَّنلا  ٌّقَح َو  َهَّنَْجلا  ٌّقَح َو  َتْوَْملا  َّنَأ  ُُهلوُسَر َو 

( یناوخ یم  نینچ  هتفگ و  ار  مود  ریبکت  سپس  )

َتْکَرَاب َو َْتیَّلَـص َو  اَم  َلَْـضفَأ  ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ْمَحْرا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ْكِراـَب  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  »
«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َنیَِملاَْعلا  ِیف  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  َتْمَّلَس  َتْمَّحَرَت َو  َتْمِحَر َو 

( یناوخ یم  نینچ  هتفگ و  ار  موس  ریبکت  سپس  )

ُبیُِجم َکَّنِإ  ِتاَْریَْخلاـِب  ْمُهَْنَیب  اَـنَْنَیب َو  ِْعباَـت  ِتاَْومَأـْلا  ْمُْهنِم َو  ِءاَـیْحَْألا  ِتاَِملْـسُْملا  َنیِِملْـسُْملا َو  ِتاَـنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْـملل َو  رِفْغا  َّمُـهَّللا  »
«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِتاَنَسَْحلا  ُِّیلَو  ِتاَوَعَّدلا َو 

( یناوخ یم  نینچ  هتفگ و  ار  مراهچ  ریبکت  سپس  )

َناَک ُهَّنِإَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِِهب  ْلِّجَع  ًاراَن َو  ُهَفْوَج  ُشْحا  ًاراـَن َو  ُهَْربَق  ُشْحاَـف  َّمُهَّللا  َکـِلوُسَِرل  َکـَل َو  ٌّوُدَـع  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ُْهنِم  ُمَْلعَن  اـَل  ًاـناَُلف  َّنِإ  َّمُهَّللا  »
«. ُهَْربَق ِْهیَلَع  ْقِّیَض  َّمُهَّللا  َکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  ُضِْغُبی  َكَءاَِیلْوَأ َو  يِداَُعی  َكَءاَدْعَأ َو  یَّلَوَتَی 

«. ِهِّکَُزت َال  ُهْعَفْرَت َو  َال  َّمُهَّللا  : » وگب دنتشادرب ، نیمز  زا  نوچ  و 

زا هتفرگرب  هدش  بترم  هچنآ  .ما و  هداد  بیترت  نینچ  زیزع  هدـنناوخ  مهف  رد  تلوهـس  يارب  ریقح  هدـنب  ار  روکذـم  تیاور  حیـضوت :
.دشاب یم  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  مالک 
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ربق رد  تیم  نداهن  - 80

َلَفْسَأ ُهْعَـض  ْنَِکل  ِْربَْقلِاب َو  َکَتِّیَم  ْحَدْفَت  َال  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَلْجَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَتَبْهُأ (1) ُذُخْأَی  ُهْعَد  ٍهَثاََلث َو  ْوَأ  ِْنیَعاَرِِذب  ُْهنِم 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نـالجع  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هدامآ  ات  هد  تلهم  وا  هب  راذگب و  رت  نییاپ  عارز  هس - ای   - ود لوا  راذگم ، ربق  رد  هرابکی  ار  تیم  دومرف :

نآ زا  ندش  نوریب  ربق و  رد  ندش  لخاد  - 81

ُهَماَمِْعلا َو َْکیَلَع  ِْربَْقلا َو  ِیف  ْلِْزنَت  َال  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِناَْطیَّشلا َنِم  ِهَّللِاب  ْذَّوَعَتَْیل  ْتَرَج َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَّنُـس  َِکلَِذب  َكَراَرْزَأ َو  َّلُح  ُناَسَْلیَّطلا َو  َال  ُءاَذِْـحلا َو  َال  ُهَوُْسنَلَْقلا َو 

ْلَعْفَْیلَف ِضْرَْألِاب  ُهَقِْصُلی  ِهِّدَخ َو  ْنَع  َرِسْحَی  ْنَأ  َرَدَق  ْنِإ  ِّیِسْرُْکلا َو  َهَیآ  ٌدَحَأ َو  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِْنیَتَذِّوَعُْملا َو  ِباَتِْکلا َو  َهَِحتاَف  ْأَْرقَْیل  ِمیِجَّرلا َو 
.ِِهبِحاَص (2) َیلِإ  َیِهَْتنَی  یَّتَح  ُمَْلعَی  اَم  ْرُکْذَْیل  ْدَهْشَْیل َو  َو 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک اریز  اشگب ؛ ار  تسابل  ياهدـنب  هکلب  وشم ، ربق  دراو  يراد ، نت  رب  ابع  شفک و  هالک ، همامع ، هک  یلاح  رد  دومرف : یم  هک  مدـینش 

درب و هانپ  ادخ  رب  هدـش  هدـنار  ناطیـش  زا  دـیاب  دوش ، یم  ربق  لخاد  هک  یـسک  و  تسا ، نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنس 
رب ار  نآ  دشک و  رانک  تیم  راسخر  زا  نفک  یتسیاب  دناوتب ، رگا  و  دناوخب ، یـسرکلاهیآ  و  دحا } هللا  وه  لق   } نیتذوعم دمح ، هروس 
ات دروآ ، شدای  هب  دناد ، یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يایـصوا  زا   ) هک ار  هچنآ  دیوگب و  ار  نیتداهـش  دیاب  و  دراذگب ، نیمز 

.دسرب شنامز  ماما  هب  هک  نآ 

.ِْنیَلْجِّرلا (3) ِلَِبق  ْنِم  اَّلِإ  ْجُرْخَی  اَلَف  َْربَْقلا  َلَخَد  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
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یسک دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش جراخ  تیم  ياهاپ  تمس  زا  یتسیاب  دوش ؛ یم  ربق  دراو  هک 

وا نیقلت  ربق و  رد  تیم  نداهن  - 82

ُلَعُْجی ٍباَُرت َو  ْنِم  ٌهَداَسِو  َُهل  ُلَعُْجی  َلاَق  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمَرْکُم  ُْنب  ُِملاَس  يَوَر  ْدَق  َو  لاق : قودـصلا ، خیـشلا  - 1
ُْنبا َكِْدبَع َو  ُْنبا  َكُْدبَع َو  َّمُهَّللا  ُلاَُقی  َُهل َو  اَعْدـُی  َُّمث  ِهِهْجَو  ْنَع  ُفَشُْکی  اَهُّلُک َو  ِِهنَفَک  ُدَـقُع  ُّلَُحی  َیِْقلَتْـسَی َو  اَّلَِئل  ٌهَرَدَـم  ِهِرْهَظ  َْفلَخ 

َكَدَـی ُلِخْدـُت  َُّمث  ٍریِکَن  ٍرَْکنُم َو  َّرَـش  ِِهق  ِهِِّیبَِنب َو  ُهْقِْحلَأ  ُهَتَّجُح َو  ُْهنَِّقل  ِهِْربَق َو  ِیف  َُهل  ْحَْـسفا  َّمُهَّللا  ِِهب  ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َکـِب َو  َلََزن  َکـِتَمَأ 
َکُّبَر َو ُهَّللا  ٍناَُلف  َْنب  َناَُلف  اَی  ُلوُقَت  ًادیِدَش َو  ًاکیِرْحَت  ُهُکِّرَُحت  ِرَْـسیَْألا َو  ِِهبِْکنَم  یَلَع  يَرُْـسْیلا  َكَدَـی  ُعَضَت  ِنَْمیَْألا َو  ِِهبِْکنَم  َتْحَت  یَنُْمْیلا 

ُهَِّمئَأ َُکتَِّمئَأ  ْمِهِرِخآ  َیلِإ  ًادِحاَو  ًادِحاَو  مهیلع  هللا  تاولـص  َهَِّمئَْألا  یِّمَُـست  َکُماَمِإ َو  َکُِّیلَو َو  ٌِّیلَع  َُکنیِد َو  ُماَلْـسِْإلا  َکُِّیبَن َو  ٌدَّمَُحم 
ْنِمآ ُهَتَـشْحَو َو  ِْسنآ  ُهَتَدْحَو َو  ْلِص  ُهََتبْرُغ َو  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ِلُقَف  َِنبَّللا  ِْهیَلَع  َْتعَـضَو  اَذِإ  يَرْخُأ َو  ًهَّرَم  َنیِْقلَّتلا  ِْهیَلَع  ُدیُِعت  َُّمث  ٌراَْربَأ  يًدُـه 

.ُهاَّلَوَتَی (1) َناَک  ْنَم  َعَم  ُهْرُشْحا  َكاَوِس َو  ْنَم  ِهَمْحَر  ْنَع  اَِهب  ِینْغَتْسَی  ًهَمْحَر  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  ْنِکْسَأ  ُهَتَعْوَر َو 

تیم يارب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  مرکم  نب  ملاـس  دـیوگ : قودـص ، خیـش  موحرم 
دنوش زاب  شنفک  ياهدنب  اه و  هرگ  یمامت  و  دـتفین ، تشپ  رب  هک  دوش  هداد  رارق  یخولک  وا  تشپ  رب  دوش و  هتخاس  كاخ  زا  یـشلاب 

ِِهب ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َِکب َو  َلََزن  َِکتَمَأ  ُْنبا  َكِدـْبَع َو  ُْنبا  َكُدـْبَع َو  َّمُهَّللا  : » دـنناوخب ار  اـعد  نیا  شیارب  دوش و  هدز  راـنک  شیور  و 
«. ٍریِکَن ٍرَْکنُم َو  َّرَش  ِِهق  ِهِِّیبَِنب َو  ُهْقِْحلَأ  ُهَتَّجُح َو  ُْهنَِّقل  ِهِْربَق َو  ِیف  َُهل  ْحَْسفا  َّمُهَّللا 

يراذگ و یم  وا  پچ  شود  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  یهدـیم و  رارق  تسا  نیمز  رب  هک  وا  تسار  هناش  ریز  ار  دوخ  تسار  تسد  سپ 
: ییوگیم یهدیم و  ناکت  تدش  هب  ار  وا 

وت و ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تسا و  وت  راگدرورپ  هللا  ینکیم ) رکذ  ار  شردپ  تیم و  مان  ) ینالف دنزرف  نالف  يا  »
ناش نیرخآ  ات  ار  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  یماسا  کی  کی  و  تسا ، وت  ماما  یلو و  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  و  تسا ، وت  نید  مالـسا 

«. دنناراکوکین تیاده و  ریخ و  هار  نایاوشیپ  وت  ناماما  يرب ، یم  مان 
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ْلِـص ُهََتبْرُغ َو  ْمَحْرا  َّمُهَّللا  : » وـگب ینیچیم  دـحل  رب  رجآ  اـی  تـشخ  هـک  یماـگنه  ینکیم و  رارکت  وا  رب  ار  نـیقلت  رگید  راـبکی  سپس 
َناَک ْنَم  َعَم  ُهْرُـشْحا  َكاَوِس َو  ْنَم  ِهَمْحَر  ْنَع  اَِهب  ِینْغَتْـسَی  ًهَمْحَر  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  ْنِکْـسَأ  ُهَتَعْوَر َو  ْنِمآ  ُهَتَـشْحَو َو  ِْسنآ  ُهَتَدْـحَو َو 

«. ُهاَّلَوَتَی

دشاب يا  هدنز  كدوک  وا  محر  رد  دریم و  یم  هک  ینز  - 83

ِتَتاَم اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  ِبْهَو  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َلاَق اَْهیَلَع  ُفَّوَخَُتیَف  اَِهنَْطب  ِیف  اَهَُدلَو  ُتوُمَی  ِهَأْرَْملا  ِیف  َلاَق  َُدلَْولا َو  َجِرْخُأ  اَُهنَْطب َو  َّقُشَف  ِْهیَلَع  ُفَّوَخَُتیَف  ُكَّرَحَتَی  ٌَدلَو  اَِهنَْطب  ِیف  ُهَأْرَْملا َو 

.ُءاَسِّنلا (1) ِِهب  ُْقفْرَت  َْمل  اَذِإ  ُهَجِرُْخی  ُهَعِّطَُقیَف َو  ُهَدَی  ُلُجَّرلا  َلِخُْدی  ْنَأ  َسَْأب  َال 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  بهو  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، هتفاکـش ار  شمکـش  دـشاب ، يا  هدـنز  كدوک  وا  محر  رد  و  دریمیب ، ینز  هاـگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح 

.دنروآ نوریب  ار  كدوک 

( رهام نز  دوبن  اب  ) هک درادـن  يداریا  دومرف : هتخادـنا ، رطخ  هب  ار  وا  یگدـنز  و  هدرم ، شمکـش  رد  نینج  هک  ینز  هرابرد  شترـضح 
.دروآ نوریب  ار  نآ  و  دنک ، هراپ  هراپ  ار  نینج  و  هدومن ، لخاد  ار  دوخ  تسد  درم 

نانآ رب  ندرازگ  زامن  ناکدوک و  لافطا و  نداد  لسغ  - 84

ِْهیَلَع ُبِجَی  ُهُْقلَخ  يَوَتْسا  اَذِإ  ِْطقِّسلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِلَّوَْألا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْهیَلَع (2) ُبِجَی  َِکلَذ  ُّلُک  َلاَقَف  ُنَفَْکلا  ُدْحَّللا َو  ُلْسُْغلا َو 

لفط هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  وا  يارب  نیفکت  دحل و  لسغ ، ایآ  مدیسرپ : هدش  لماک  شتقلخ  هک  هدش ، طقس 

.تسا بجاو  وا  يارب  اه  نیا  همه  دومرف :
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ِِهب ُعَنُْـصی  َْفیَک  ِْطقِّسلا  ِنَع  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَـق : ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهِعِضْوَم (1) ِیف  ِهِمَِدب  ُنَفُْدی  َْطقِّسلا  َّنَأ  ََّیلِإ  هیلع  هللا  تاولص  َبَتَکَف 

تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  يا  همان  یط  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ هفیظو  هک  مدیسرپ  هدش  طقس  كدوک  هرابرد  شترضح  زا  متشون و  هیلع  هللا 

.دوش یم  نفد  شنوخ  نامه  اب  هدش  طقس  كدوک  تشون : ترضح  نآ 

.تسا دشاب ، شهام  راهچ  زا  رتمک  تروص ، نیا  هب  نینج  نفد  حیضوت :

ِْهیَلَع یَّلَُصی  یَتَم  ِِّیبَّصلا  یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِنَع  َِلئُس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِِّیبَلَْحلا َو  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَقاَطَأ (2) اَذِإ  ُماَیِّصلا  َنِینِس َو  ِّتِس  َْنبا  َناَک  اَذِإ  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ُهاَلَّصلا  ُبِجَت  یَتَم  ُْتُلق  َهاَلَّصلا  َلَقَع  اَذِإ  َلاَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  یبلح و  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دناوخ تیم  زامن  لفط  رب  دیاب  تقو  هچ  دش : مدیسرپ 

.دنک كرد  ار  زامن  هک  هاگره  دومرف :

؟ دوش یم  بجاو  وا  رب  زامن  ینامز  هچ  متفگ :

.دشاب هتشاد  ار  نآ  نتفرگ  ناوت  هک  دوش  یم  مزال  وا  رب  یماگنه  هزور  دسرب و  یگلاس  شش  نس  هب  هک  یماگنه  دومرف 

دوش یمن  هدیسرپ  یسک  هچ  زا  دوش و  یم  هدیسرپ  یسک  هچ  زا  ربق ، رد  شسرپ  - 85

ْمِهِرُوُبق ِیف  َنُولُوئْسَْملا  ِنَم  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِّیِمَرْضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َلاَق َنُولَأُْسی  َّمَع  ُْتُلق َو  َلاَق  ْمِِهب  ُأَبُْعی  اَم  ْمُْهنَع  ِهَّللا  یَْهُلی َو  َلاَق  ِْقلَْخلا  اَذَـه  ُهَّیِقَبَف  ُْتُلق  َلاَق  َْرفُْکلا  َضَحَم  ْنَم  َناَمیِْإلا َو  َضَحَم  ْنَم  َلاَـق 

َُهل ُحَـتُْفی  َکَْنیَع َو  ُهَّللا  َماَنَأ  ْمَن  ُلاَُقیَف  یِماَمِإ  َكاَذ  ُلوُقَیَف  ٍناَُـلف  ِْنب  ِناَُـلف  ِیف  ُلوُقَت  اَـم  ِنِمْؤُْمِلل  ُلاَُـقیَف  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب  ِهَِمئاَْـقلا  ِهَّجُْحلا  ِنَع 
ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  اَهِحْوَر  ْنِم  ُهُفِْحُتی  ُلاَزَی  اَمَف  ِهَّنَْجلا  َنِم  ٌبَاب 
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اَلَف ِراَّنلا  َنِم  ٌبَاب  َُهل  ُحَتُْفی  َلاَق َو  َْتیَرَد  َال  َُهل  ُلاَُقیَف  َوُه  اَم  يِرْدَأ  اَم  ِِهب َو  ُْتعِمَس  ْدَق  ُلوُقَیَف  َلاَق  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ِِرفاَْکِلل  ُلاَُقی  َو 
.ِهَماَیِْقلا (1) ِمْوَی  َیلِإ  اَهِّرَح  ْنِم  ُهُفِْحُتی  ُلاَزَی 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرضح  رکبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یم  لاوس  ربق  رد  یناسک  هچ  زا  دنک ! حالصا  ار  امش  ياهراک  دنوادخ  مدرک : ضرع 

.دشاب هتشاد  صلاخ  رفک  هک  یسک  صلاخ و  نامیا  هک  یسک  دومرف :

؟ هچ مدرم  نیا  یقاب  سپ  متفگ :

.دوش یمن  ییانتعا  نانآ  هب  تبسن  دنوش و  یم  هتشاذگاو  دوخ  لاح  هب  اهنآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

؟ دوش یم  هدیسرپ  يزیچ  هچ  زا  متفگ :

هراـبرد ییوـگ  یم  هچ  دوـش : یم  هتفگ  نمؤـم  هب  سپ  .تسا  اـجرب  اـپ  امـش  نیب  رد  هک  موـصعم ) ماـما  زا  ینعی   ) تـجح زا  دوـمرف :
؟) هیلع هللا  تاولص  بلاط  یبا  ) ینالف رسپ  هیلع ) هللا  تاولص  یلع  ) ینالف

.تسا نم  ماما  وا  دییوگ : یم 

.دناباوخب ار  وت  مشچ  دنوادخ  هک  باوخب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 

.دهد یم  هیده  وا  هب  تمایق  زور  ات  ار  تشهب  یتحار  شمارآ و  هشیمه  هک  دوش  یم  هدوشگ  تشهب  زا  يرد  وا  يارب 

؟) هیلع هللا  تاولص  بلاط  یبا  ) ینالف رسپ  هیلع ) هللا  تاولص  یلع   ) ینالف هرابرد  ییوگ  یم  هچ  دوش : یم  هتفگ  رفاک  هب  و 

؟ تسیک وا  هک  مناد  یمن  اما  ما ، هدینش  ییاهزیچ  وا  هرابرد  دیوگ : یم 

.تسناد یهاوخن  زگره  و  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 

.دهد یم  ناغمرا  وا  هب  شتآ  یمرگ  زا  تمایق  زور  ات  هراومه  هک  دوش  یم  هدوشگ  شیارب  خزود  زا  يرد  سپس 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  هس  هب  مدرم  رگید ، تایاور  تیاور و  نیا  قبط  حیضوت :

.فعضتسم .رفاک 3 - .نمؤم 2 - - 1

نانمشد زا  هتشاد و  مهیلع  هللا  تاولص  موصعم  ماما  هدزاود  تماما  هب  توبن  دیحوت و  هب  رارقا  داقتعا و  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  نمؤم 
.دنشاب راز  یب  ناراوگرزب  نآ 
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نانمشد زا  دنکن و  رارقا  ناراوگرزب  نآ  زا  یکی  ای  مهیلع و  هللا  تاولص  موصعم  ماما  هدزاود  یهلا  تماما  هب  هک  تسا  یـسک  رفاک  و 
.تسا رفاک  یسک  نینچ  مزاب  دشاب ، هتشاد  توبن  دیحوت و  هب  رارقا  هچرگ  دشابن ، راز  یب  ناراوگرزب  نآ 

.دشاب هتشادن  ار  شنایز  دوس و  رد  صیخشت  تردق  تالماعم  رد  هک  تسا  یسک  فعضتسم 

.دنناد یمن  ار  شیوخ  نایز  دوس و  يا  هلماعم  چیه  رد  هک  نیناجم  لافطا و  دننام 

.تمایق زور  رد  رگم  دش ، دهاوخن  لاوس  فعضتسم  زا  ًارهاظ  اما  .دوش  یم  رفاک  و  نمؤم ، زا  ربق  رد  لاوس  سپ 

َیلِإ ُهَِکئاَلَْملا  ُْهتَعَّیَش  ِِهْتَیب  ْنِم  َجِرْخُأ  اَذِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َُکْلثِم َّیَلَع  َیِـشْمَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  ُْتنُک  ْدََقل  ِهَّللا  اَمَأ َو  اًلْهَأ  َِکب َو  ًابَحْرَم  ُضْرَْألا  َُهل  َْتلاَق  ِهِْربَق  َیلِإ  ِِهب  یَهَْتنا  اَذِإ  یَّتَح  ِْهیَلَع  َنوُمِحَدْزَی  ِهِْربَق 

َیلِإ َحوُّرلا  ِهِیف  ِناَیِْقُلیَف  ٌریِکَن  ٌرَْکنُم َو  ِْربَْقلا  اَدـیِعَق  اَمُه  ِْربَْقلا َو  اَـکَلَم  ِهِْربَق  ِیف  ِْهیَلَع  ُلُخْدَـی  ِهِرََـصب َو  َّدَـم  َُهل  ُعَّسَوَتَف  َکـِب  ُعَنْـصَأ  اَـم  َّنَیَرََتل 
ٌدَّمَُحم ص ُلوُقَیَف  َکُِّیبَن  ْنَم  ِنَالوُقَیَف َو  ُماَلْـسِْإلا  ُلوُقَیَف  َُکنیِد  اَم  ِنَالوُقَیَف  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َکُّبَر  ْنَم  َُهل  ِنَالوُقَیَف  ِِهناـَلَأْسَی  ِِهناَدـِعُْقیَف َو  ِْهیَْوقَح 

َیلِإ ًابَاب  ِهِْربَق  ِیف  َُهل  اوُحَْتفا  ِهَّنَْجلا َو  َنِم  ِهِْربَق  ِیف  َُهل  اوُشُْرفا  يِْدبَع  َقَدَص  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  َلاَق  ٌناَُلف  ُلوُقَیَف  َکُماَمِإ  ْنَم  ِنَالوُقَیَف َو 
ًاِرفاَک َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  اَهِیف  َُملُح  َال  ًهَمَْون  ْمَن  ٍسوُرَع  َهَمَْون  ْمَن  َُهل  ُلاَُقی  َُّمث  َُهل  ٌْریَخ  اَنَدـْنِع  اَـم  اَـنَِیتْأَی َو  یَّتَح  ِهَّنَْجلا  ِباَِـیث  ْنِم  ُهوُِسْبلَأ  ِهَّنَْجلا َو 
ُْتنُک ْدََـقل  ِهَّللا  اَمَأ َو  اًلْهَأ  َال  َِکب َو  ًابَحْرَم  اـَل  ُضْرَأـْلا  َُهل  َْتلاَـق  ِهِْربَق  َیلِإ  ِِهب  یَهَْتنا  اَذِإ  یَّتَح  ُهَنُونَْعلَت  ِهِْربَق  َیلِإ  ُهُعِّیَُـشت  ُهَِکئاَـلَْملا  ِتَجَرَخ 

ِْربَْقلا َو اَکَلَم  ِْهیَلَع  ُلُخْدَـی  َُّمث  َلاَق  ُهُِحناَوَج  َیِقَْتلَت  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُقیِـضَتَف  َمْوَْیلا  َِکب  ُعَنْـصَأ  اَم  َّنَیَرََتل  َمَرَج  َال  َکـُْلثِم  َّیَلَع  َیِـشْمَی  ْنَأ  ُضِْغبُأ 
ِِهناَدِعُْقیَف َو َلاَق  َال  َلاَقَف  ٍهَدِحاَو  ٍهَروُص  ِیف  ِِرفاَْکلا  ِنِمْؤُْملا َو  یَلَع  ِناَلُخْدَـی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َلاَق  ٌریِکَن  ٌرَْکنُم َو  ِْربَْقلا  اَدـیِعَق  اَمُه 
اَم َُهل  ِنَالوُقَی  َْتیَرَد َو  َال  َُهل  ِنَالوُقَیَف  َنُولوُقَی  َساَّنلا  ُْتعِمَـس  ْدَـق  ُلوُقَی  ُجَـلْجَلَتَیَف َو  َکُّبَر  ْنَم  َُهل  ِناـَلوُقَیَف  ِْهیَْوقَح  َیلِإ  َحوُّرلا  ِهِیف  ِناَـیِْقُلی 

ِماَمِإ ْنَع  ُلَأُْسی  َْتیَرَد َو  َال  َُهل  ِنَالوُقَیَف  َنُولوُقَی  َساَّنلا  ُْتعِمَـس  ْدَـق  ُلوُقَیَف  َکُِّیبَن  ْنَم  َُهل  ِنَالوُقَی  َْتیَرَد َو  َال  َُهل  ِنَالوُقَیَف  ُجَـلْجَلَتَیَف  َکـُنیِد 
یَّتَح ِراَّنلا  َیلِإ  ًابَاب  َُهل  اوُحَْتفا  ِراَّنلا َو  ِباَِیث  ْنِم  ُهوُِسْبلَأ  ِراَّنلا َو  َنِم  ِهِْربَق  ِیف  َُهل  اوُشُْرفا  يِدـْبَع  َبَذَـک  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  َلاَـق  ِِهناَـمَز 

َبِرُض َْول  ًاراَن  ُهُْربَق  ُرَیاَطَتَی  اَّلِإ  ٌَهبْرَض  اَْهنِم  َْسَیل  ٍتَابَرَض  َثاََلث  ٍَهبَزْرِِمب  ِِهنَابِرْضَیَف  َُهل  ٌّرَش  اَنَْدنِع  اَم  اَنَِیتْأَی َو 
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ًاـشْهَن َو ُهُشَْهنَت  ِتاَّیَْحلا  ِهِْربَق  ِیف  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُطِّلَُـسی  هیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  ًاـمیِمَر َو  َْتناََـکل  َهَماَِـهت  ُلاَـبِج  َِهبَزْرِْملا  َکـِْلِتب 
ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  ْمِهیِْدیَأ َو  َضْقَن  ْمِِهلاَِعن َو  َْقفَخ  ُعَمْـسََیل  ُهَّنِإ  َلاَق َو  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َقَلَخ  ْنَم  َُهباَذَـع  ُعَمْـسَی  َلاَق َو  ًاّمَغ  ُهُّمُغَی  َناَْطیَّشلا 

(1) {. ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َنیِِملاَّظلا َو  ُهَّللا  ُّلُِضی  ِهَرِخْآلا َو  ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  : } َّلَج َّزَع َو 

هک یماگنه  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شربق هب  ار  وا  هک  یماگنه  و  دـننک ، یم  عییـشت  شربق  ات  ار  وا  يرایـسب  ناگتـشرف  دوش ، یم  هدروآ  نوریب  شا  هناخ  زا  نمؤم  هزاـنج 

يور رب  وت  دننامه  یسک  متشاد  یم  تسود  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت ! رب  نیرفآ  يدمآ ، شوخ  دیوگ : یم  وا  هب  نیمز  دنناسر ، یم 
.درک مهاوخ  راتفر  هنوگچ  وت  اب  هک  دید  یهاوخ  دورب و  هار  نم 

وا رب  دنتسه  ریکن  رکنم و  ربق ، نیشنمه  ود  نامه  هک  هتشرف  ود  و  دوش ، یم  خارف  شربق  دنک ، یم  راک  وا  مشچ  هک  يا  هزادنا  هب  سپ 
؟ تسیک وت  راگدرورپ  دنیوگ : یم  دنسرپ و  یم  زا  دنناشن و  یم  دننادرگ و  یم  زاب  شرمک  ات  ار  وا  حور  دراو و 

.هللا دیوگ : یم 

؟ تسیچ وت  نید  دنیوگ : یم 

.مالسا دیوگ : یم 

؟ تسیک وت  ربمایپ  دنیوگ : یم 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دیوگ : یم 

؟ تسیک وت  ماما  دنیوگ : یم 

(. مهیلع هللا  تاولص  شموصعم  دنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  ترضح  ) ینالف دیوگ : یم 

يوس هب  يرد  وا  يارب  دـینارتسگب و  یتشهب  ياـه  شرف  زا  ار  وا  ربق  تفگ ، تسار  نم  هدـنب  دـنک : یم  ادـن  نامـسآ  زا  يداـنم  سپس 
.تسا رتهب  وا  يارب  تسام  دزن  رد  هک  هچنآ  اریز  دیآ ؛ ام  دزن  ات  دیناشوپب  وا  رب  یتشهب  ياه  سابل  زا  و  دینک ، زاب  تشهب 
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.تسین ینتفای  نایاپ  نآ  تمعن  هک  یباوخ  نآ  سورع ، باوخ  نوچمه  باوخب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  سپس 

نیمز دنناسر  یم  شربق  هب  هک  یماگنه  دننک ، یم  نعل  عییـشت و  شربق  ات  ار  وا  دنیآ و  یم  نوریب  ناگتـشرف  دـشاب ، رفاک  تیم  رگا  و 
هک دید  یهاوخ  دورب و  هار  نم  يور  رب  وت  دننامه  یـسک  متـشاد  یم  نمـشد  دنگوس ! ادـخ  هب  هک  يدـماین  شوخ  دـیوگ : یم  وا  هب 

.درک مهاوخ  راتفر  هنوگچ  وت  اب  زورما 

، ربق نیشنمه  ود  نامه  هک  هتشرف  ود  هاگنآ  .دنسر  یم  رگیدکی  هب  شا  هنیس  ياه  ناوختـسا  هک  دنک  یم  گنت  وا  رب  ار  ربق  نانچ  نآ 
.دنوش یم  دراو  وا  رب  دنتسه  ریکن  رکنم و 

؟ دنوش یم  دراو  تروص  کی  هب  رفاک  نمؤم و  رب  هتشرف  ود  نآ  ایآ  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  ترضح  هب  ریصبوبا 

.هن دومرف :

؟ تسیک وت  راگدرورپ  دنیوگ : یم  دننادرگ و  یم  زاب  شرمک  ات  ار  وا  حور  دنناشن و  یم  ار  رفاک  تیم  هاگنآ  دومرف : سپس 

.دنیوگ یم  يزیچ  کی  هک  ما  هدینش  مدرم  زا  دیوگ : یم  دتفا و  یم  نابز  تنکل  هب 

.تسناد یهاوخن  زگره  وت  و  دنیوگ : یم  وا  هب 

؟ تسیچ وت  نید  دنسرپ : یم  وا  زا 

.دتفا یم  نابز  تنکل  هب 

.تسناد یهاوخن  زگره  دنیوگ : یم  وا  هب  و 

؟ تسیک وت  ربمایپ  دنسرپ : یم  وا  زا 

.دنیوگ یم  هک  مدینش  يزیچ  مدرم  زا  دهد : یم  خساپ 

.تسناد یهاوخن  وت  دنیوگ : یم  وا  هب 

.دنسرپ یم  وا  زا  شنامز  ماما  زا  نینچمه  و 

( درادن یخساپ  ًاملسم  درادن ، تماما  هب  رارقا  داقتعا و  یصخش  نینچ  هک  ییاجنآ  زا  )

رب نیشتآ  ياه  هماج  زا  دینارتسگب و  وا  ربق  رب  شتآ  زا  .تفگ  غورد  نم  هدنب  دنک ؛ یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  دومرف : ترضح  سپس 
.تسا رتدب  وا  يارب  تسام  دزن  رد  هچنآ  دیآ و  ام  دزن  هکنیا  ات  دییاشگب  شتآ  يوس  هب  يرد  وا  يارب  دیناشوپب و  وا 
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هکم ياـه  هوـک  هب  نآ ، اـب  رگا  هک  دریگ ، یم  ارف  شتآ  ار  وا  ربـق  هبرـض  ره  رد  هک  دـننز  یم  وا  هب  هبرـض  هس  نینهآ  يزرگ  اـب  سپ 
.درک دهاوخ  كاخ  زا  یلت  هب  لیدبت  ار  نآ  دننزب ،

دننز یم  شین  ار  وا  هک  دنک  یم  طلسم  رب  ار  اهرام  شربق  رد  دنوادخ  دومرف : همادا  رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
.دزاس یم  نیگمغ  تخس  ار  وا  هک  دنک  یم  طلسم  وا  رب  ار  ناطیش  و 

.دنوش یم  نایرپ  اه و  ناسنا  زج  ادخ  ناگدیرفآ  همه  ار  وا  ندش  هجنکش  يادص  و  دومرف : ترضح 

دنوش یم  ار  ناشتسد  ياه  كاخ  ندناشفا  ناگدننک و  عییـشت  نیلعن  يادص  نمؤم  هک  یتسار  هب  دومرف : داد و  همادا  ترـضح  سپس 
نآ هب  ترخآ  ناهج  ایند و  رد  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاه  نآ  دـنوادخ  : } دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  لوق  نامه  نیا  و 

ماجنا دهاوخ ، یم  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  هارمگ  ار  نارگمتـس  دـنوادخ  دراد و  راوتـسا  تباث و  تساجرب ، اپ  تباث و  هک  ار  يراتفگ 
هیآ 26) میهاربا  هروس  {. ) دهد یم 
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زامن باتک 

زامن تلیضف  - 86

ْمِهِّبَر َو َیلِإ  ُداَبِْعلا  ِِهب  ُبَّرَقَتَی  اَم  ِلَْضفَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َْنبا یَـسیِع  َِحلاَّصلا  َدـْبَْعلا  َّنَأ  يَرَت  َال  ِهاَلَّصلا َأ  ِهِذَـه  ْنِم  َلَْضفَأ  ِهَفِْرعَْملا  َدـَْعب  ًاْئیَـش  ُمَلْعَأ  اَم  َلاَقَف  َوُه  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکلَذ  ِّبَحَأ 

(1) {. ایَح ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  َو  : } َلاَق هیلع  هللا  تاولص  َمَیْرَم 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ دیوج ، یم  برقت  ادخ  هب  نآ  اب  ناسنا  هک  ییاهراک  نیرتبوبحم  نیرتهب و  دروم 

هیلع میرم  نب  یـسیع  ادـخ ، حـلاص  هدـنب  هک  ینیب  یمن  ایآ  .منیب  یمن  زاـمن  زا  رتهب  ار  يزیچ  تفرعم ، تخانـش و  زا  دـعب  نم  دومرف :
هیآ 32) میرم  هروس  {. ) دومرف شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  ارم  مراگدرورپ ) و( : } دیوگ یم  مالسلا 

ْنِم ٌْریَخ  ٌهَّجَح  ًهَّجَح َو  َنیِرْشِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَضیِرَف  ٌهاَلَص  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.یَنْفَی (2) یَّتَح  ُْهنِم  ُقَّدَصَُتی  ًابَهَذ  ٍءُولْمَم  ٍْتَیب 

کی دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا يزیچ  ات  دهد  هقدـص  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  الط  زا  رپ  يا  هناخ  زا  رتهب  جـح  کی  و  تسا ، رتهب  جـح  تسیب  ماجنا  زا  هضیرف  زامن 

.دنامن نآ 

دزاس هابت  عیاض و  ار  نآ  هک  یسک  و  دنک ، تبظاوم  دوخ  زامن  زا  هک  یسک  - 87

ِِهتاَلَص ُعیِمَج  ْتَِلُبق  ًهَّماَت  ًهَدِحاَو  ًهاَلَص  ُلُجَّرلا  يَّدَأ  اَم  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِلُوبَق َدـَْعب  ُهَِلفاَّنلا  ُلَبُْقت  اَمَّنِإ  ٌهَضیِرَف َو  اـَل  ٌهَِلفاـَن َو  َُهل  ْبَسُْحی  َْمل  اَْـهنِم َو  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  ْلَـبُْقی  َْمل  اَـهَّلُک  اَهَدَْـسفَأ  ْنِإ  ٍتاَّماَـت َو  َْریَغ  َّنُک  ْنِإ  َو 

.ِهَضیِرَْفلا (3) َنِم  َدِْسفُأ  اَم  اَِهب  َِّمتَِیل  ُهَِلفاَّنلا  ِتَلِعُج  اَمَّنِإ  ُهَِلفاَّنلا َو  ُْهنِم  ْلَبُْقی  َْمل  َهَضیِرَْفلا  ُلُجَّرلا  ِّدَُؤی  َْمل  اَذِإ  ِهَضیِرَْفلا َو 
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رقاـب دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باحـصا  زا  یکی  زا  جارد  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نـالفاغ زا  دروآ ، ياـج  هب  دوخ  تقو  رد  ار  اـهنآ  دـنک و  تبقارم  دوخ  هضیرف  ياـهزامن  زا  هک  ینمؤم  ره  دوـمرف : هیلع  هللا  تاوـلص 

.دوب دهاوخن 

ِدِجْسَْملا ِیف  ٌِسلاَج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
- ُُهتاَلَـص اَذَکَه  اَذَه َو  َتاَم  ِْنَئل  ِباَرُْغلا  ِْرقَنَک  َرَقَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف  ُهَدوُجُـس  َال  ُهَعوُکُر َو  َِّمُتی  ْمَلَف  یِّلَُـصی  َماَقَف  ٌلُجَر  َلَخَد  ْذِإ 

.ِینیِد (1) ِْریَغ  یَلَع  َّنَتوُمََیل 

يزور دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار نآ  دوجـس  عوکر و  یلاح  رد  تشگ  زامن  لوغـشم  دـش و  دراو  يدرم  هک  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.دروآ یمن  ياج  هب  تسرد 

.تسا هدرم  نم  نید  ریغ  رب  دشاب ، هنوگ  نیا  شزامن  دریمیب و  وا  رگا  .دز  راقنم  غالک  دننامه  درم  نآ  دومرف : ترضح  نآ 

زور هنابش  رد  یبحتسم  بجاو و  ياهزامن  - 88

َُعبْرَأ ُرْـصَْعلا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ  ُرْهُّظلا  ِهَضیِرَْفلا  ُهاَلَـص  هیلع : هللا  تاولـص  ُقِداَّصلا  َلاَق  َلاَـق  ِشَمْعَأـْلا  ِنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
ُهَّنُّسلا ًهَعْکَر َو  َهَرْشَع  َْعبَـس  ِهَضوُْرفَْملا  ِهاَلَّصلا  ُهَلْمُجَف  ِناَتَعْکَر  ُرْجَْفلا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ  ُهَرِخْآلا  ُءاَشِْعلا  ٍتاَعَکَر َو  ُثاََلث  ُبِْرغَْملا  ٍتاَعَکَر َو 

ِهَرِخْآلا ِءاَشِْعلا  َدـَْعب  ٍسُولُج  ْنِم  ِناَتَعْکَر  ٍرَـضَح َو  َال  ٍرَفَـس َو  ِیف  اَهِیف  َریِـصْقَت  َال  ِبِْرغَْملا - َدـَْعب  ٍتاَعَکَر  َُعبْرَأ  اَْهنِم  ًهَعْکَر  َنُوثاََـلث  ٌَعبْرَأ َو 
ٍتاَعَکَر ُناَمَث  ِْرتَْولا َو  َدَْعب  ِرْجَْفلا  اَتَعْکَر  ٌهَعْکَر َو  ُْرتَْولا  ِناَتَعْکَر َو  ُعْفَّشلا  ِْلیَّللا َو  ُهاَلَـص  َیِه  ِرَحَّسلا َو  ِیف  ٍتاَعَکَر  ُناَمَث  ٍهَعْکَِرب َو  ِناَّدَُـعت 

.ِرْصَْعلا (2) َْلبَق  ٍتاَعَکَر  ُناَمَث  ِرْهُّظلا َو  َْلبَق 

زامن دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شمعا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
ياهزامن مامت  تسا و  حبص  تعکر  ود  اشع و  تعکر  راهچ  برغم و  تعکر  هس  رـصع و  تعکر  راهچ  رهظ و  تعکر  راهچ  هضیرف 

راهچ هک  تسا  تعکر  راهچ  یس و  یبحتسم  دنتسه و  تعکر  هدفه  بجاو 
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کی هک  تساشع  زا  دعب  هتـسشن  زامن  تعکر  ود  دوش و  یمن  هتـسکش  رـضح  رفـس و  رد  هک  تسا  برغم  زامن  زا  دعب  نآ  زا  تعکر 
ود تعکر و  کی  رتو  تسا و  تعکر  ود  عفـش  تسا و  بش  زاـمن  نآ  تسا و  رحـس  رد  تعکر  تشه  دوش و  یم  بوسحم  تعکر 

.رصع زا  شیپ  تعکر  تشه  رهظ و  زا  شیپ  تعکر  تشه  تسا و  رتو  زامن  زا  دعب  رجف  تعکر 

ِهَْلیَّللا ِمْوَْیلا َو  ِیف  َهَِلفاَّنلا  َهَضیِرَْفلا َو  َّنَأ  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  ْمَلْعا  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  َلاَـق  لاـق : هنع ، هللا  یـضر  یـسلجملا  همـالعلا  - 2
َُعبْرَأ ُرْـصَْعلا  ٍتاَـعَکَر َو  ُعـَبْرَأ  ُرْهُّظلا  ًهَّنُـس  ًهَعْکَر  َنُوثاََـلث  ٌعـَبْرَأ َو  ًهَضیِرَف َو  ًهَعْکَر  َهَرْـشَع  َْعبَـس  اَْـهنِم  ُضْرَْفلا  ًهَعْکَر  َنوُـسْمَخ  يَدْـحِإ َو 

يَدْحِإ ُهَضیِرَْفلا  ِرَفَّسلا  ُهاَلَص  ،َو  ِرَضَْحلا ُهَضیِرَف  ِهِذَهَف  ِناَتَعْکَر  ُهاَدَْغلا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ  ُهَرِخْآلا  ُءاَشِْعلا  ٍتاَعَکَر َو  ُثاََلث  ُبِْرغَْملا  ٍتاَعَکَر َو 
ِیف ُِلفاَوَّنلا  ،َو  ِناَتَعْکَر ُهاَدَْـغلا  ِناَتَعْکَر َو  ُهَرِخآـْلا  ُءاَـشِْعلا  ٍتاَـعَکَر َو  ُثاََـلث  ُبِْرغَْملا  ِناَـتَعْکَر َو  ُرْـصَْعلا  ِناَـتَعْکَر َو  ُرْهُّظلا  ًهَعْکَر  َهَرْـشَع 

ِیْتَیب َو ِلْهَأ  یِسْفَن َو  یَلَع  ُتْضَرَفَف  ًهَعْکَر  َهَرْشَع  َْعبَـس  یِّبَر  َّیَلَع  َضَرَف  َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَِأل  ِهَضیِرَْفلا  اَْلثِم  ِرَـضَْحلا 
َیِه ،َو  ِسْمَّشلا ِلاَوَز  َْلبَق  ٍتاَعَکَر  ُناَـمَث  اَْـهنِم  ِْملَّثلا  ِریِـصْقَّتلا َو  َنِم  ُهُقَْحلَی  اَـم  ُِضئاَرَْفلا  َِکلَذـِب  َِّمتَِتل  ِْنیَتَعْکَر  ٍهَعْکَر  ِّلُـک  ِءاَزِإـِب  ِیتَعیِش 

َنیِرِکاَّذـلا َو ُهاَلَـص  َیِه  ِهَرِخْآلا َو  ِءاَـشِْعلا  ِبِْرغَْملا َو  َْنَیب  ٍتاَـعَکَر  َُعبْرَأ  َنیِعِـشاَْخلا َو  ُهاَلَـص  َیِه  ِرْهُّظلا َو  َدـَْعب  ٌناَـمَث  َنِیباَّوَأـْلا َو  ُهاَـلَص 
ُهاَلَـص َیِه  ِلـْیَّللا َو  ُهاَلَـص  ٍتاَـعَکَر  ُناَـمَث  َنیِرِکاَّشلا َو  ُهاَلَـص  َیِه  ٍماَِـیق َو  ْنِم  ًهَعْکَر  ُبَسُْحت  ٍسُولُج  ْنِم  ِهَرِخآـْلا  ِءاَـشِْعلا  َدـَْعب  ِناَـتَعْکَر 

ٍتاَعَکَر َُعبْرَأ  ِرَفَّسلا  ِیف  ُِلفاَوَّنلا  ،َو  َنیِدِماَْحلا ُهاَلَـص  َیِه  ِرْجَْفلا َو  َدـْنِع  ِناَتَعْکَر  َنِیبِغاَّرلا َو  ُهاَلَـص  َیِه  ُْرتَْولا َو  ٍتاَعَکَر  ُثاََلث  َنیِِفئاَْخلا َو 
اَهاَضَق ِْلیَّللِاب  ْرِدْقَی  َْمل  ْنِإ  ِرْجَْفلا َو  ِیَتَعْکَر  َعَم  ِْلیَّللا  ُهاَلَص  ًهَعْکَر  َهَرْـشَع  َثاََلث  ٍسُولُج َو  ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِءاَشِْعلا  َدَْعب  ِناَتَعْکَر  ِبِْرغَْملا َو  َدَْعب 

.ِْلیَّللا (1) ِلَّوَأ  ْنِم  ْوَأ  ِْلیَّللا  ِهاَلَص  ِْتقَو  ِیف  ِِهِلباَق  ْنِم  ْوَأ  ِراَهَّنلِاب 

هضیرف هک  نادب  دنک ، تمحر  تیادخ  دندومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  دیوگ : هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع  موحرم 
راـهچ تسا ؛ تنـس  نآ  زا  تعکر  راـهچ  یـس و  بجاو و  نآ  زا  تعکر  هدـفه  تسا ، تعکر  کـی  هاـجنپ و  زور  هنابـش  رد  هلفاـن  و 

.تسا رضح  هضیرف  نیا  .حبص  زامن  تعکر  ود  اشع و  تعکر  راهچ  برغم ، تعکر  هس  رصع ، تعکر  راهچ  رهظ ، تعکر 
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راونألاراحب ج 79 ص 301 ح 30. اضرلا ص 6 . هقف  - . 1
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.تعکر ود  حبص  تعکر و  ود  اشع  تعکر ، هس  برغم  تعکر ، ود  رصع  تعکر ، ود  رهظ  تسا ؛ تعکر  هدزای  رفس ، بجاو  زامن  و 

بجاو نم  رب  تعکر  هدـفه  مراـگدرورپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  تسا ؛ هضیرف  ربارب  ود  رـضح ، رد  لـفاون  و 
یهاتوک و هلیسو  نیدب  ات  مدومن  بجاو  منایعیش  تیب و  لها  دوخ و  رب  ار  رگید  تعکر  ود  هضیرف ، تعکر  ره  ربارب  رد  نم  دومرف و 

لیام لاوز و  زا  لبق  تعکر  تشه  زا : تسا  ترابع  اهزامن  نیا  .ددرگ  لـماک  اـهزامن  نیا  اـب  هدـش ، داـجیا  ضئارف  رد  هک  يا  هنخر 
برغم و زامن  نیب  تعکر  راهچ  و  تسا ، نیعشاخ  زامن  نآ  رهظ و  زا  دعب  تعکر  تشه  و  تسا ، نیباوت  زامن  نآ  هک  دیشروخ  ندش 

تسا نیرکاش  زامن  نآ  دیآ و  یم  رامش  هب  هداتسیا  تعکر  کی  هک  اشع  زا  دعب  هتـسشن  تعکر  ود  و  تسا ، نیرکاذ  زامن  نآ  اشع و 
رجف عولط  ماگنه  هب  تعکر  ود  و  تسا ، ناقاتـشم  زامن  نآ  رتو و  تعکر  هس  و  تسا ، نیفئاخ  زامن  نآ  بش و  زامن  تعکر  تشه  و 

.تسا نیدماح  زامن  نآ  و 

رجف تعکر  ود  هارمه  هب  بش  زامن  تعکر  هدزیـس  اشع و  زا  دعب  هتـسشن  تعکر  ود  برغم و  زا  دعب  تعکر  راهچ  رفـس ، رد  لفاون  و 
.دناوخب بش  لوا  زا  ای  يدعب ، بش  زامن  تقو  رد  ای  دناوخب ، ار  نآ  ياضق  زور  دناوخب ، ار  نآ  بش  تسناوتن  رگا  تسا و 

زیچ جنپ  يارب  رگم  دوش  یمن  هداعا  زامن  هکنیا  زامن و  تابجاو  - 89

ُهَْلبِْقلا َو ُروُهَّطلا َو  ُْتقَْولا َو  َلاَقَف  ِهاَلَّصلا  ِیف  ِضْرَْفلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٍهَضیِرَف (1) ِیف  ٌهَّنُس  َلاَق  َِکلَذ  يَوِس  اَم  ُْتُلق  ُءاَعُّدلا  ُدوُجُّسلا َو  ُعوُکُّرلا َو  ُهُّجَوَّتلا َو 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدیسرپ زامن  تابجاو 

.تسا تونق ) ) اعد دوجس و  عوکر ، هجوت ، هلبق ، تراهط ، تقو ، دومرف :

؟ هچ رگید  لامعا  مدیسرپ :

.دنا هدمآ  بجاو  نمض  رد  هک  دنتسه  تنس  لامعا ، نآ  دومرف :

72 ص :

یفاکلا ج 3 ص 272 ح 5. - . 1
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ِْتقَْولا َو ِروُهَّطلا َو  ٍهَسْمَخ  ْنِم  اَّلِإ  ُهاَلَّصلا  ُداَُـعت  اـَل  َلاَـق  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 2
.َهَضیِرَْفلا (1) ُهَّنُّسلا  ِضُْقنَت  َال  ٌهَّنُس َو  ُدُّهَشَّتلا  ٌهَّنُس َو  ُهَءاَرِْقلا  َلاَق  َُّمث  ِدوُجُّسلا  ِعوُکُّرلا َو  ِهَْلبِْقلا َو 

هداعا زامن  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیش  موحرم 
و تسا ، تنس  دهشت  و  تسا ، تنس  تئارق  دومرف : ترضح  سپس  .دوجس  عوکر و  هلبق ، تقو ، تراهط ، زیچ : جنپ  زا  رگم  دوش  یمن 

.دنک یمن  لطاب  ار  هضیرف  دوش ) كرت  وهس  هب  رگا   ) تنس

زامن تاقوا  - 90

ُلَّوَأ ِناَْتقَو َو  ٍهاَلَـص  ِّلُِکل  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ٍهَّلِع ِْریَغ  ْنِم  ٍرْذُع  ِیف  اَّلِإ  ًاْتقَو  ِْنیَْتقَْولا  َرِخآ  َلَعْجَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسَیل  ُُهلَْضفَأ َو  ِْتقَْولا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رارق زامن  تقو  ار  تقو  رخآ  هک  دـیابن  یـسک  و  تسا ، رتهب  نآ  تقو  نیتسخن  تسا و  تقو  ود  زامن  ره  يارب  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دشاب هتشاد  یهجوم  رذع  هک  نآ  رگم  دهد ،

رصع رهظ و  زامن  تقو  - 91

ِْنیَتاَلَّصلا ُْتقَو  َلَخَد  ْدَقَف  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِذَه (3) َْلبَق  ِهِذَه  َّنَأ  اَّلِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يرگید تقو  زا  شیپ  ود ، نآ  زا  یکی  تقو  هک  نآ  زج  دـسر ، یم  ارف  رـصع ) رهظ و   ) زامن ود  تقو  دـش ، باتفآ  لاوز  هک  یماگنه 

(. تسا رصع  زامن  زا  شیپ  رهظ  زامن  ینعی  ) تسا
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یَّتَح ًاـعیِمَج  اَـمُْهنِم  ٍْتقَو  ِیف  َْتنَأ  َُّمث  َداَز  ًاـعیِمَج َو  ِرْـصَْعلا  ِرْهُّظلا َو  ُْتقَو  َلَـخَد  ِهِیف  ُهَْلثِم َو  ِمِساَْـقلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُسْمَّشلا (1) َبیِغَت 

اب رـصع  رهظ و  زامن  تقو  هک : تسا  هدمآ  نآ  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  دننامه  نساق  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش ناهنپ  دیشروخ  هکنیا  ات  یتسه  زامن  ود  ره  تقو  رد  وت  سپس  هک : هدوزفا  زین  ار  ترابع  نیا  .دسر و  یم  ارف  مه 

.تسا هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  مساق  ار  رخآ  تیاور  حیضوت :

اشع برغم و  زامن  تقو  - 92

اَّلِإ ِْنیَتاَلَّصلا  ُْتقَو  َلَخَد  ُسْمَّشلا  َِتبَرَغ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِذَه (2) َْلبَق  ِهِذَه  َّنَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ینعی ) تسا يرگید  زا  شیپ  ود ، نآ  زا  یکی  هکنیا  زج  تسا  هدـش  لخاد  اـشع ) برغم و  ) زاـمن ود  تقو  دـنک ، بورغ  باـتفآ  نوچ 

(. تسا اشع  زامن  زا  لبق  برغم  زامن 

ِبوُجُو ِصْرُْقلا َو  ِطوُقُـس  ُْتقَو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُراَْطفِْإلا َبَجَو  ْدَقَف  ِبِْرغَْملا  ِهَیِحاَن  َیلِإ  ِْسأَّرلا  َهَِّمق  ْتَزاَج  اَذِإَف  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ُعِفَتْرَت  ِیتَّلا  َهَرْمُْحلا  َدَّقَفَتَت  ِهَْلبِْقلا َو  ِءاَذِِحب  َموُقَت  ْنَأ  ِراَْطفِْإلا 

.ُصْرُْقلا (3) َطَقَس  َو 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
زا هک  ار  یخرـس  یتسیاب و  هلبق  لباقم  نوچ  هک  تسا  یماگنه  راد ) هزور  ) راطفا ندـش  بجاو  باتفآ و  بورغ  تقو  دومرف : هیلع  هللا 

هتفر ورف  باتفآ  هدش و  بجاو  راطفا  ماگنه  نیا  رد  .دور  برغم  يوس  هب  رس  يالاب  زا  یخرـس  يوش ، يایوج  دوش ، یم  دنلب  قرـشم 
.تسا

74 ص :

یفاکلا ج 3 ص 276 ح 5. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 281 ح 12. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 279 ح 4. - . 3
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حبص زامن  تقو  - 93

یِعَم هیلع  هللا  تاولـص  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ِْنیَـصُْحلا  ُْنب  ِنَسَْحلا  وـُبَأ  َبَتَک  َلاَـق  َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یِّلَُصی ْنَم  ْمُْهنِم  ِءاَمَّسلا َو  ِیف  ُلیِطَتْسُْملا  ُلَّوَْألا  ُرْجَْفلا  َعَلَط  اَذِإ  یِّلَُـصی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِرْجَْفلا  ِهاَلَـص  ِیف  َكُولاَُوم  ْتَفَلَتْخا  ِدَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج 

ِیل َو ُهَّدُـحَت  ِْنیَْتقَْولا َو  َلَْضفَأ  ِینَمِّلَُعت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  ِهِیف  َیِّلَـصُأَف  ِْنیَْتقَْولا  َلَْضفَأ  ُفِرْعَأ  ُتَْسل  َناَبَتْـسا َو  ُِقفُْألا َو  ِلَفْـسَأ  ِیف  َضَرَتْعا  اَذِإ 
ُْتلَعَف ِرَـضَْحلا  ِرَفَّسلا َو  ِیف  َِکلَذ  ُّدَح  اَم  ِْمیَْغلا َو  َعَم  ُعَنْـصَأ  َْفیَک  َِحبُْـصی َو  َّرَمْحَی َو  یَّتَح  ُهَعَم  ُنَّیَبَتَی  َال  ُرْجَْفلا  ِرَمَْقلا َو  َعَم  ُعَنْـصَأ  َْفیَک 

اَلَف َءاَدَعُـص  َضَْیبَْألا  َوُه  َْسَیل  ُضِرَتْعُْملا  ُضَْیبَأـْلا  ُطـْیَْخلا  َوُه  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  ُرْجَْفلا  ُُهتْأَرَق  ِهِّطَِخب َو  هیلع  هللا  تاولـص  َبَتَکَف  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ 
َنَّیَبَتَی یَّتَح  اُوبَرْـشا  اُولُک َو  : } َلاَقَف اَذَـه  ْنِم  ٍهَْهبُـش  ِیف  ُهَْقلَخ  ْلَعْجَی  َْمل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإَف  ُهَنَّیَبَتَت  یَّتَح  ٍرَـضَح  َال  ٍرَفَـس َو  ِیف  ِّلَُصت 

ِمْوَّصلا َو ِیف  ُبْرُّشلا  ُلْـکَْألا َو  ِِهب  ُمُرْحَی  يِذَّلا  ُضِرَتـْعُْملا  َوُـه  ُضَْیبَأـْلا  ُطـْیَْخلاَف  ِرْجَْفلا } َنِم  ِدَوْسَأـْلا  ِطـْیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَأـْلا  ُطـْیَْخلا  ُمَُـکل 
.ُهاَلَّصلا (1) ِِهب  ُبَجُوت  يِذَّلا  َوُه  َِکلَذَک 

ماـما ترـضح  هب  يا  هماـن  نیـصح  نب  نسحلاوبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـیزهم  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تقو رد  امش  ناتسود  مدرگ ! تنابرق  تشون : همان  نآ  رد  درک ، لاسرا  نم  طسوت  ار  نآ  تشون و  هیلع  هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم 

، تسا دنلب  کیراب و  دومع  دننام  نامـسآ  رد  هک  لوا  رجف  عولط  ماگنه  هب  نانآ  زا  یـضعب  دـنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اب  حبـص  زامن 
مناد یمن  نم  دـنناوخ و  یم  زامن  ددرگ ، یم  نایامن  دوش و  یم  نهپ  قفا  نییاپ  رد  رجف  هک  یتقو  اهنآ  زا  یـضعب  و  دـناوخ ، یم  زامن 
هاگآ تقو  ود  نیا  نیرتهب  زا  ارم  دییامرفب و  فطل  دینادیم  حالـص  رگا  مرازگزامن ، نآ  رد  ات  تسا  رتهب  تقو  ود  نیا  زا  کی  مادـک 
دوجو اب  اریز  مهد ؟ صیخـشت  ار  رجف  هنوگچ  تسا ، یباتهم  بش  هک  هک  یماگنه  دییامرفب  دینک و  نشور  نم  يارب  ار  نآ  دـیزاس و 

رد و  منک ؟ هچ  اوه  ندوب  يربا  ماگنه  هب  و  ددرگ ، حبـص  دوش و  خرـس  قفا  هک  ینامز  رگم  درادـن ، ناکما  میارب  رجف  صیخـشت  هاـم 
؟ تسا هنوگچ  مود  لوا و  رجف  تقو  صیخشت  رضح  رفس و 

.دومرف دیهاوخ  ییامنهار  هللا  ءاش  نا 

: تشون ما  هدناوخ  دوخ  هک  شیوخ  كرابم  طخ  هب  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 
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ینامز ات  ناوخم  زامن  رضح  رفس و  رد  سپ  .هدنور  الاب  دومع  هتشر  هن  تسا  نهپ  دیفس  هتشر  نامه  رجف  دنک ! تمحر  وت  هب  دنوادخ 
هدادن و رارق  کش  رد  یعوضوم  نینچ  رد  ار  دوخ  قولخم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دوش ؛ راکـشآ  وت  يارب  قداص  رجف  نآ  هک 

یکیرات هایـس  هتـشر  زا  و  دیآ ، دیدپ  قفا  رـسارس  رد  دیپس  يا  هتـشر  دننام  هب  هدیپس  ینـشور  ات  دیماشایب ، دیروخب و  : } تسا هدومرف 
رد ندیماشآ  ندروخ و  نآ ، ندش  رادیدپ  اب  هک  تسا  ینهپ  هتشر  نآ  دیفس ، هتشر  هیآ 85 ) هرقب  هروس  { ) ددرگ ادج  بش  هدنامیقاب 

.دوش یم  بجاو  حبص  زامن  نآ ، اب  زین  و  دوش ، یم  مارح  هزور  لاح 

.َء یُِضی  یَّتَح  وُْدبَی  َنیِح  ِرْجَْفلا  ُْتقَو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَفِیلَخ  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

.َماَن (1) ْوَأ  َیِسَن  ْوَأ  َلِغُش  ْنَِمل  ٌْتقَو  ُهَّنَِکل  ًادْمَع  َِکلَذ  ُریِخْأَت  یِغَْبنَی  َال  َو  لاق : يرخا  تیاور  یف  و 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هفیلخ  نب  دیزی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک عولط  دیشروخ  هک  یماگنه  ات  دوش  رهاظ  رجف  هک  تسا  یتقو  حبص ، زامن  تقو 

ای دـشاب ، لوغـشم  يرورـض ) يراـک  هب  ) هک تسا  یـسک  يارب  دیـشروخ ) عولط  اـت  ) ریخأـت یلو  دومرف : ترـضح  يرگید  تیاور  رد 
.دشاب هتفر  باوخب  ای  دنک و  شومارف 

هلبق ریغ  هب  زامن  - 94

ِمْوَی ِیف  ِضْرَْألا  َنِم  ٍْرفَق  ِیف  ُنوُکَی  ُلُجَّرلا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُْتقَْولا یَضَم  َناَک  ْنِإ  ُهَتاَلَص َو  ْدُِعْیلَف  ٍْتقَو  ِیف  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ُعَنْصَی  َْفیَک  ِهَْلبِْقلا  ِْریَِغل  یَّلَص  ُهَّنَأ  ُمَْلعَیَف  یِحُْصی  َُّمث  ِهَْلبِْقلا  ِْریَِغل  یِّلَُصیَف  ٍْمیَغ 

.ُهُداَِهتْجا (2) ُُهبْسَحَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوش و یم  فرط  رب  ربا  سپـس  درازگ ، یم  زاـمن  هلبق  ریغ  رب  تسا  يربا  اوه  هک  يزور  رد  فـلع  بآ و  یب  ناـبایب  رد  يدرم  متفگ :

؟ تسیچ وا  هفیظو  تسا ، هدرازگ  زامن  هلبق  ریغ  رب  هک  دناد  یم 
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یم تیافک  هلبق ) نتفای  رد  ) يو يارب  وا  ششوک  تسا ، هتـشذگ  تقو  رگا  و  دنک ، یم  هداعا  ار  نآ  تسا ، زامن  تقو  رد  رگا  دومرف :
.دنک

هللا ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دروم  نیا  رد  رتشیب  ینشور  يدعب  باب  رد  حیضوت :

هلبق هب  ریحتم  زامن  - 95

.ُءاَشَی ُْثیَح  یِّلَُصی  َلاَقَف  ِرِّیَحَتُْملا  ِهَْلِبق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

.َِبناَوَج (1) َِعبْرَأ  َیلِإ  یِّلَُصی  ُهَّنَأ  ًاْضیَأ  َيِوُر  َو 

هک یسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ تسا ، تمس  مادک  هلبق  دناد  یمن 

.دناوخب زامن  دناوت ، یم  دهاوخب  هک  فرط  ره  هب  دومرف :

.دناوخب زامن  بناج  راهچ  ره  هب  تسا : هدش  تیاور  نینچمه 

هب ندومن  لمع  دشاب ، هدـش  نونظ  داهتجا و  هب  لمع  هکنیا  �هغدـغد  نودـب  زین  تسا و  نآ  رب  ثیدـح  باحـصا  لمع  هچنآ  حیـضوت :
اه فرط  زا  یکی  اریز  درازگ  زامن  بناج  راهچ  هب  تروص  نآ  رد  دنام ، هلبق  هب  ریحتم  هک  یسک  دندومرف  ترضح  هک  تسا  یثیدح 

.دوب دهاوخ  نونظ  داهتجا و  هعون  ره  زا  رود  ینیقی و  فلکم  زامن  دوب و  دهاوخ  هلبق  نیقی  هب 

دناوت یم  دـهاوخب  هک  یفرط  ره  هب  هک  هدـش  هداد  تصخر  هک  یثیدـح  هب  ناوت  یم  میلـست  باب  زا  دـشاب  گنت  زاـمن  تقو  رگا  اـما 
.دومن لمع  دناوخب 

زامن ود  نیب  عمج  - 96

َرْهُّظلا َو ِساَّنلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّلَص  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍهَّلِع ِْریَغ  ْنِم  ٍهَعاَمَج  ِیف  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  َنیِح  َرْصَْعلا 
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َعِـسَّتَِیل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَعَف  اَمَّنِإ  ٍهَعاَمَج َو  ِیف  ٍهَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  ِقَفَّشلا  ِطوُقُـس  َْلبَق  َهَرِخْآلا  َءاَشِْعلا  َبِْرغَْملا َو  ُمِِهب  یَّلَـص  َو 
.ِِهتَّمُأ (1) یَلَع  ُْتقَْولا 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زین ار  اشع  برغم و  زامن  دـناوخ و  تعامج  هب  مدرم  اب  تلع  نودـب  باتفآ ، لاوز  ماـگنه  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ماجنا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ار  راک  نیا  و  دروآ ، ياج  هب  تعامج  هب  ناشیا  اب  تلع  نودب  یخرـس ، ندـش  دـیدپان  زا  شیپ 
.دهد رارق  تعسو  رد  ار  تما  ات  داد 

دناوخ تاقوا  همه  رد  ناوت  یم  هک  ياهزامن  - 97

ُهاَلَـص ٍْتقَو  ِّلُک  ِیف  َّنِهیِّلَُـصت  ٍتاَوَلَـص  ُسْمَخ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َیلِإ ِرْصَْعلا  َدَْعب  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط  َیلِإ  ِرْجَْفلا  َنِم  ِفاَوَّطلا  ُهاَلَص  ُتوُفَت َو  ِیتَّلا  ُهاَلَّصلا  ِماَرْحِْإلا َو  ُهاَلَص  ِتِّیَْملا َو  یَلَع  ُهاَلَّصلا  ِفوُسُْکلا َو 

.ِْلیَّللا (2)

جنپ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زاـمن تیم ، زاـمن  یگتفرگ ، دیـشروخ  زاـمن  یناوخب ؛ ار  اـهنآ  یناوت  یم  زور  بش و  زا  عـقوم  ره  اـی  یتعاـس ، ره  رد  هک  تسا  زاـمن 
ناوت یم  بش  ات  رـصع  زا  دعب  باتفآ و  ندیمد  ات  رجف  عولط  زا  ار  فاوط  زامن  هک  فاوط  زامن  تسا و  هدـش  اضق  هک  يزامن  مارحا ،

.دناوخ

دیامن شومارف  ار  نآ  هک  نیا  ای  هدناوخن ، زامن  هتفر و  باوخ  هب  هک  یسک  - 98

َْمل ٍتاَوَلَـص  َیِـسَن  ْوَأ  ٍروُهَط  ِْریَِغب  یَّلَـص  ٍلُـجَر  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِضْقَْیلَف ُهَتاَف  ْدَق  اَم  َِّمُتی  َْمل  ِهاَلَّصلا َو  ُْتقَو  َلَخَد  اَذِإَف  ٍراَهَن  ْوَأ  ٍْلَیل  ْنِم  اَهَرَکَذ  ٍهَعاَس  ِّيَأ  ِیف  اَهَرَکَذ  اَذِإ  اَهیِـضْقَی  َلاَقَف  اَْهنَع  َماَن  ْوَأ  اَهِّلَُـصی 

َال یَضَم َو  ْدَق  اَّمِم  ُهَتاَف  اَم  ِّلَُصْیلَف  اَهاَضَق  اَذِإَف  اَهِّلَُصْیلَف  اَِهْتقَِوب  ُّقَحَأ  ِهِذَه  ْتَرَضَح َو  ْدَق  ِیتَّلا  ِهاَلَّصلا  ِهِذَه  ُْتقَو  َبَهْذَی  ْنَأ  ْفَّوَخَتَی  َْمل  اَم 
.اَهَّلُک (3) َهَضیِرَْفلا  َیِضْقَی  یَّتَح  ٍهَعْکَِرب  ْعَّوَطَتَی 
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یسک دندیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار اهنآ  درب و  یم  شباوخ  ای  دروآ و  یمن  ياج  هب  ار  اهنآ  دـنک و  یم  شومارف  ار  زامن  دـنچ  ای  دـناوخ ، یم  زامن  تراهط  نودـب  هک 

.)؟ دراد یمکح  هچ   ) دناوخ یمن 

نامه زامن  تقو  رگا  اما  دروآ ، ياج  هب  ار  نآ  ياضق  زور  ای  بش  زا  تقو  نامه  رد  دـیاب  دـسرب ، شرطاخ  هب  هک  یناـمز  ره  دومرف :
ياج هب  ار  اضق  زامن  دیاب  دوش ، مامت  زامن  نیا  تقو  دسرت  یمن  هک  ینامز  ات  هدرکن ، مامت  ار  دوخ  ياضق  زامن  زونه  دیسر و  ارف  زور 
هیقب سپـس  دروآ ، ياـج  هب  ار  نآ  ادـتبا  هک  تسا  رتراوازـس  دوـخ  تقو  هب  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  نوـنکا  هک  يزاـمن  نـیا  اریز  .دروآ 

ياضق ياهزامن  مامت  ات  دناوخب  هلفان  زامن  تعکر  کی  یتح  دـیابن  دراد ، اضق  زامن  هک  ینامز  ات  و  دـناوخب ، ار  دوخ  ياضق  ياهزامن 
.دروآ ياج  هب  ار  دوخ 

زامن فص  رد  نز  درم و  رخأت  مدقت و  - 99

ِهَرْجُْحلا َو ِهَیِواَز  ِیف  یِّلَُصی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَأْرَْملا ِلُجَّرلا َو  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُهَأَزْجَأ  ٌْربِش  اَمُهَْنَیب  َناَک  ْنِإَف  َِکلَذ  َُهل  یِغَْبنَی  َال  َلاَقَف  يَرْخُْألا  ِهَیِواَّزلا  ِیف  ُهاَذِِـحب  یِّلَُـصت  ُُهتَْنبا  ِوَأ  ُُهتَأَْرما 

.ُهَأْرَْملا (1) ِتَّلَص  یَّلَص  اَذِإَف  ُلُجَّرلا  یِّلَُصی  ْنَِکل  َال َو  َلاَقَف  ًاعیِمَج  ِناَیِّلَُصی  ِلِمْحَْملا  ِیف  ِناَلَماَزَتَی 

ماما ترـضح  ای  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، قاتا رگید  هشوگ  رد  زین  وا  رتخد  ای  رـسمه  دناوخ و  یم  زامن  قاتا  هشوگ  رد  هک  يدرم  مدیـسرپ : امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج 

؟ تسا هنوگچ  دناوخ  یم  زامن  وا  يزاوم 

یم تیافک  ار  وا  دشاب ، رخأت ) مدقت و  رد  ) هلـصاف بجو  کی  هزادـنا  هب  اهنآ  نایم  رگا  سپ  .تسین  هتـسیاش  وا  يارب  راک  نیا  دومرف :
.دنک

؟ دنناوخب زامن  مه  اب  دنناوت  یم  ایآ  دنشاب ، یم  هواجک  کی  رد  هک  ینز  درم و  مدیسرپ : شترضح  زا  دیوگ : ملسم  نب  دمحم 

.دروآ ياج  هب  ار  دوخ  زامن  نز  هاگنآ  درک ، مامت  نوچ  دناوخب و  ار  دوخ  زامن  درم  ادتبا  یلو  هن ، دومرف :

79 ص :

یفاکلا ج 3 ص 298 ح 4. - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
http://www.ghaemiyeh.com


هماقا ناذا و  تیفیک  - 100

: َلاَقَف َناَذَْألا  اَمَُهل  یَکَح  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِدَسَْألا  ٌْبیَلُک  ُّیِمَرْضَْحلا َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  نع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 1
َّنَأ ُدَهْـشَأ  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ ، ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا 
ِْریَخ یَلَع  َّیَح  ِلَـمَْعلا ، ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  ِحاَـلَْفلا ، یَلَع  َّیَح  ِحاَـلَْفلا ، یَلَع  َّیَح  ِهاَـلَّصلا ، یَلَع  َّیَح  ِهاـَـلَّصلا ، یَلَع  َّیَح  ِهَّللا ، ُلوُـسَر  ًادَّمَُحم 

.َِکلَذَک (1) ُهَماَقِْإلا  َو  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ِلَمَْعلا ،

تیاور هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  يدسا  بیلک  یمرـضح و  رکبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص ، خیـش  موحرم 
، ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  : » دومرف نینچ  هدرک  تیاـکح  ناـشیا  يارب  ار  ناذا  هک  دـنا  هدرک 

یَلَع َّیَح  ِهاَلَّصلا ، یَلَع  َّیَح  ِهاَـلَّصلا ، یَلَع  َّیَح  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ ، ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ 
دعب و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهـَلِإ  اـَل  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهـَلِإ  اـَل  ُرَبْـکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْـکَأ ، ُهَّللا  ِلَـمَْعلا ، ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  ِلَـمَْعلا ، ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  ِحاَـلَْفلا ، یَلَع  َّیَح  ِحاَـلَْفلا ،

.تسا ناذا  دننام  زین  هماقا  و  دومرف : ترضح 

ره ای  دنا  كرتشم  لوصف  هدمع  رد  هکنیا  رظن  زا  تسا ، نیبام  یف  یلک  تلثامم  ًارهاظ  هماقا  ناذا و  ندوب  دـننامه  زا  روظنم  حیـضوت :
یمن ناذا  رد  هک  دوش ، یم  هتفگ  هالصلا » تماقدق   » رابود هماقا  رد  هک  تسین  یکش  یلو  درک ، رارکت  دیاب  دروم  ود  ره  رد  ار  شخب 

.دوش یم  هتفگ  هماقا  رد  رابود  ناذا و  رد  راب  راهچ  ربکا » هللا   » نینچمه دنیوگ ،

نتفگ .تسا و  هدش  تیاور  هرارز  لیضف و  زا  جارعم  ثیدح  رد  هلمج  زا  هدمآ  دایز  ثیداحا  رد  هماقا ، رد  هالـصلا » تماقدق   » نتفگ
ماما ترـضح  زا  هرارز  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  يدایز  تاـیاور  رد  نآ ، رخآ  رد  لـیلهت  راـب  ود  ناذا و  لوا  رد  ربکا » هللا   » راـب راـهچ 

یم متخ  ریبکت و  راهچ  هب  ار  ناذا  ینک  یم  حاتتفا  هرارز  يا  دندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم 
.لیلهت ود  ریبکت و  ود  هب  ار  نآ  ینک 

هللا لوسر  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  هماقا  ناذا و  رد  هللا » یلو  ًایلع  نأ  دهـشأ   » و هللا » هجح  ًایلع  نینمؤملاریما  نأ  دهـشأ   » نتفگ اـما 
.تسا نآ  تابحتسم  هلمج  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواعم  نب  مساق  زا  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  خیـش  موحرم  هکنانچ 
، دـنداد ریـس  هنابـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  ینامز  هک  دـنراد  یثیدـح  جارعم  هرابرد  نیفلاـخم ) ) ناـنیا متفگ : هیلع  هللا 

.دید ار  هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » شرع رب  قیدص  رکبوبا 

؟ ار نیا  یتح  دنا  هداد  رییغت  ار  زیچ  همه  دومرف : ترضح 

.یلب متفگ :

ار نینمؤملاریما » ٌیلع  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  ال   » نآ يور  رب  درک ، قلخ  ار  شرع  هک  ینامز  لجوّزع  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 
و لیئربج ، لاب  ود  لیفارـسا ، یناـشیپ  حول ، یـسرک ، بآ ، يور  رب  تراـبع  نیا  تباـتک  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  سپـس  تشاـگن ،

هاگ ره  سپ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  سپـس  درک ، رکذ  ار  هام  دیـشروخ و  اه ، هوک  هلق  و  اـه ، نیمز  اـه و  نامـسآ  فارطا 
.دیوگب زین  نینموملا  ریما  ٌیلع  دیاب  تفگ ، هللا » لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   » امش زا  یکی 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  طسوت  لماک  زامن  کی  ماجنا  - 101

َلاَق ُداَّمَح  اَی  َیِّلَُصت  ْنَأ  ُنِسُْحت  ًامْوَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ُهَّنَأ  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
َیلِإ ًاهِّجَوَتُم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُتْمُقَف  َلاَق  ِّلَصَف  ُْمق  َْکیَلَع  َال  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَقَف  َلاَق  ِهاَلَّصلا  ِیف  ٍزیِرَح  َباَـتِک  ُظَـفْحَأ  اـَنَأ  يِدِّیَـس  اَـی  ُْتُلق 

َنوُْعبَس ْوَأ  ًهَنَس  َنوُّتِس  ِْهیَلَع  َِیتْأَت  ْنَأ  ِلُجَّرلِاب  َحَْبقَأ  اَم  َیِّلَُصت  ْنَأ  ُنِسُْحت  َال  ُداَّمَح  اَی  َلاَقَف  ُتْدَجَـس  ُْتعَکَر َو  َهاَلَّصلا َو  ُتْحَتْفَتْـساَف  ِهَْلبِْقلا 
ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َماَقَف  َهاَلَّصلا  ِینْمِّلَعَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ُّلُّذلا  َیِـسْفَن  ِیف  ِیَنباَصَأَف  ٌداَّمَح  َلاَق  ًهَّماَت  اَهِدوُدُِحب  ًهَدِـحاَو  ًهاَلَـص  ُمیُِقی  اَمَف  ًهَنَس 

ُثاََلث اَمُهَْنَیب  َناَک  یَّتَح  ِْهیَمَدَق  َْنَیب  َبَّرَق  ُهَِعباَصَأ َو  َّمَض  ْدَـق  ِْهیَذِـخَف  یَلَع  ًاعیِمَج  ِْهیَدَـی  َلَسْرَأَف  ًابِـصَْتنُم  ِهَْلبِْقلا  َِلبْقَتْـسُم  هیلع  هللا  تاولص 
ُْلق ٍلِیتْرَِتب و  َدْـمَْحلا  َأَرَق  َُّمث  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  ٍهَناَِکتْـسا  ٍعوُشُِخب َو  ِهَْلبِْقلا  ِنَع  اَمُْهفِّرَُحی  َْمل  ًاعیِمَج  ِْهیَلْجِر  ِِعباَصَِأب  َلَبْقَتْـساَف  ٍتاَجَّرَفُم  َِعباَصَأ 

َّدَر ٍتاَجَّرَفُم َو  ِْهیَتَبْکُر  ْنِم  ِْهیَّفَک  َأَـلَم  َعَکَر َو  َُّمث  ٌِمئاَـق  َوُه  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللا  َلاَـق  َُّمث  ٌِمئاَـق  َوُه  ُسَّفَنَتَی َو  اَـم  ِرْدَِـقب  ًهَْئیَنُه  َرَبَص  َُّمث  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه 
َبَـصَن ِهِْفلَخ َو  َیلِإ  ِْهیَتَبْکُر  َّدَر  ِهِرْهَظ َو  ِءاَِوتْـسِال  ْلُزَت  َْمل  ٍنْهُد  ْوَأ  ٍءاَـم  ُهَرْطَق  ِْهیَلَع  َّبُص  َْول  یَّتَح  ُهُرْهَظ  يَوَتْـسا  یَّتَـح  ِهِْفلَخ  َیلِإ  ِْهیَتَـبْکُر 

ُهَّللا َعِمَس  َلاَق  ِماَیِْقلا  َنِم  َنَکْمَتْسا  اَّمَلَف  ًاِمئاَق  يَوَتْسا  َُّمث  ِهِدْمَِحب  ِمیِظَْعلا َو  َیِّبَر  َناَْحبُـس  َلاَق  ٍلِیتْرَِتب َو  ًاثاََلث  َحَّبَـس  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َضَّمَغ  ُهَُقنُع َو 
ٌِمئاَق َوُه  َرَّبَک َو  َُّمث  ُهَدِمَح  ْنَِمل 

81 ص :

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ْعَـضَی َْمل  ٍتاَّرَم َو  َثاََلث  ِهِدْمَِحب  یَلْعَْألا َو  َیِّبَر  َناَْحبُـس  َلاَقَف  ِْهیَتَبْکُر  َْلبَق  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِْهیَدَـی  َعَضَو  َدَجَـس َو  ِهِهْجَو َو  َلاَیِح  ِْهیَدَـی  َعَفَر  َو 
ِهِذَهَف ِْفنَْألا  ِْنیَلْجِّرلا َو  ِیَماَْهبِإ  ِلِماَنَأ  ِْنیَتَبْکُّرلا َو  ِیَْنیَع  ِْنیَّفَْکلا َو  ِهَْهبَْجلا َو  ٍمُظْعَأ  ِهَِیناَمَث  یَلَع  َدَجَـس  ُْهنِم َو  ْیَـش ٍء  یَلَع  ِِهنَدـَب  ْنِم  ًاْئیَش 

یَلَع َدَعَق  َُّمث  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَق  ًاِسلاَج  يَوَتْـسا  اَّمَلَف  ِدوُجُّسلا  َنِم  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُماَغْرِْإلا  َوُه  ٌهَّنُـس َو  ِضْرَْألا  یَلَع  ِْفنَْألا  ُعْضَو  ٌضْرَف َو  ُهَْعبَّسلا 
َدَجَس ٌِسلاَج َو  َوُه  َرَّبَک َو  َُّمث  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  یِّبَر َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  َلاَق  يَرُْـسْیلا َو  ِهِمَدَق  ِنِطَاب  یَلَع  یَنُْمْیلا  ِهِمَدَق  َرِهاَظ  َعَضَو  ِرَْـسیَْألا َو  ِِهِبناَج 

ِْهیَعاَرِذ ْعَضَی  َْمل  ًاحِّنَُّجم َو  َناَک  ٍدوُجُس َو  َال  ٍعوُکُر َو  ِیف  ُْهنِم  ْیَش ٍء  یَلَع  ِِهنََدب  ْنِم  ْیَِشب ٍء  ْنِعَتْـسَی  َْمل  َیلوُْألا َو  ِیف  َلاَق  اَمَک  َلاَق  َهَِیناَّثلا َو 
َِکنیِمَی ْنَع  ْقُْزبَت  َال  َکِِعباَصَأ َو  َْکیَدَِیب َو  ْثَبْعَت  َال  ْتِفَْتلَت َو  َال  ِّلَص َو  اَذَکَه  ُداَّمَح  اَی  َلاَق  َُّمث  اَذَـه  یَلَع  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـصَف  ِضْرَْألا  یَلَع 

.َْکیَدَی (1) َْنَیب  َال  َكِراَسَی َو  َال  َو 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسیع  نب  دامح  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
؟ ینادیم ندرک  زامن  ایآ  دامح ! يا  دومرف : نم  هب  هیلع 

رب تسین  یکاب  دومرف : ترضح  نآ  دیوگ : مراد ، ظفح  زا  تسا  هتشون  زامن  هرابرد  هک  ار  زیرح  باتک  نم  مرورس  يا  متفگ : دیوگ :
.منیبب ات  ناوخب  زامن  زیخ و 

عوکر و مدرک و  زامن  زاغآ  متفگ و  مارحالاهریبکت  متـشاد  هلبق  هب  ور  هکیلاح  رد  متـساوخرب و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دـیوگ : يوار 
تشز ردقچ  ینادیمن ، ار  ندناوخ  زامن  وت  دامح ! يا  دومرف : درک ، هظحالم  ار  مزامن  ترضح  نآ  هکنیا  زا  سپ  مدروآ  اج  هب  دوجس 

اج هب  نآ  طئارش  بادآ و  همه  تیاعر  اب  ار  زامن  کی  لاح  نیع  رد  درذگب و  وا  نس  زا  لاس  داتفه  ای  تصش  هک  صخش  يارب  تسا 
.دروآ ياج  هب  دناوتن  ای  هدرواین 

نم هب  ار  زامن  امش  لاح  لاح  مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  داد ، تسد  نم  هب  رایسب  يراسمرـش  يراوخ و  نخـس  نیا  زا  دیوگ : دامح 
تسد تفرگ و  تسار  ار  دوخ  تماق  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  تساوخرب و  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  سپ  دیزومایب ،

کیدزن ار  دوخ  ياپ  ود  و  دینابسچ ، مه  هب  ار  تسد  ناتشگنا  دعب  تفرگ و  رارق  شیاه  نار  رب  ات  تخیوآ  لماک  روطب  ار  دوخ  ياه 
اهاپ و  تخاس - هلبق  هجوتم  یمامت  هب  ار  شیاهاپ  ناتسگنا  هاگنآ  دوب ، هلصاف  اپ  ود  نایم  زاب  تشگنا  هس  هزادنا  هب  ات  تشاذگ ، مه  هب 

« ربکا هللا  : » تفگ سپ  داد ، یم  ماجنا  عرـضت  عوشخ و  عوضخ و  لاح  اب  ار  اهراک  نیا  و  درکن - فرحنم  تسار  پچ و  هب  هلبق  زا  ار 
لیترت اب  ار  دمح »  » و

82 ص :

یفاکلا ج 3 ص 311 ح 8. 197 ح 916. هیقفلا ج 1 ص 196 - - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
http://www.ghaemiyeh.com


توص شوخ و  زاوآ  هب  رگید  رابخا  قبط  ای  فوقو و  تیاعر و  تاملک و  یناعم  نتخاس  راکشآ  رد  لمأت  اب  هدرمـش و  ینعی  دناوخ (
، درک ربص  ندیشک  سفن  کی  هزادنا  هب  دوب  هداتسیا  زونه  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دناوخ ، ار  دحا » هللا  وه  لق   » بیترت نیمه  هب  و  نیزح )

فک ود  يدوگ  هک  تشاذگ  ناونز  رب  نانچ  ار  اه  تسد  تفر و  عوکر  هب  سپـس  دوب ، هداتـسیا  نانچمه  و  ربکا » هللا  : » تفگ دـعب  و 
یم بقع  هب  تخاس  یم  دراو  نآ  رب  هک  يراشف  اـب  ار  اـهوناز  و  دوب ، هدوشگ  شناتـشگنا  و  درک ، رپ  اـهوناز  یگتـسجرب  اـب  ار  تسد 
ياج زا  دنتخیر  یم  ترـضح  نآ  تشپ  رب  نغور  ای  بآ  يا  هرطق  رگا  هک  نادنچ  دش ، حطـسم  فاص و  ترـضح  نآ  تشپ  ات  دـنار 

تـسار و  دوب ، هدـش  هدـنار  بقع  هب  هک  ناوناز  ندوب  میقتـسم  و  ترـضح ، نآ  تشپ  ندوب  فاص  رطاخ  هب  درک ، یمن  تکرح  دوخ 
ترضح نآ  مشچ  هک  هدیسر  شرظن  هب  يوار  هدوب  عوکر  لاح  رد  ترضح  نآ  نوچ  هتبلا   ) شنامشچ ندوب  هتـسب  شندرگ و  ندوب 

هدومرف و لاعتم  دنوادخ  حیبست  هرمش  لیترت و  اب  راب  هس  سپس  هتـسیرگن ) یم  دوخ  ياپ  ود  نایم  هب  ناشیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـسب 
هللا عمـس  : » تفگ تفرگ  رارق  فاص  تسار و  تلاح  هب  ًالماک  نوچ  و  داتـسیا ، تسار  دعب  و  هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبـس  : » تفگ

تکرح نیا  اب  نامزمه  دومرف و  دنلب  شیوخ  تروص  کیدزن  ات  ار  دوخ  ياه  تسد  دوب ، هداتـسیا  هک  یلاح  رد  هاگنآ  هدـمح » نمل 
یبر ناحبـس  : » تفگ راـب  هس  تشاذـگ و  نیمز  رب  شناوناز  لـباقم  رد  ار  شیاـه  تسد  و  تفر ، هدجـس  هب  دـعب  و  ربکا » هللا  : » تفگ

ماگنه دوب و  هدادـن  هیکت  يرگید  وضع  رب  ار  دوخ  ياـضعا  زا  يوضع  چـیه  هک  دروآ  اـج  هب  ناـنچ  ار  هدجـس  و  هدـمحب » یلعـالا و 
، وناز هساک  ود  تسد ، فک  ود  یناـشیپ ، دوب : هداـهن  نیمز  رب  ار  عضوم  تشه  نیا  اـی  هتخاـس  هاـگ  هیکت  ار  ناوختـسا  تشه  هدـجس 

ینیب هک  لمع  نیا  هب  و  تسا ، تنـس  نداهن  كاخ  رب  ینیب  و  تسا ، بجاو  ضرف و  لوا  عضوم  تفه  ینیب ، و  اپ ، تسـش  ود  ياـهرس 
هللا : » تفگ تسـشن  تسار  یتقو  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  ترـضح  نآ  سپـس  .تسا  بحتـسم  دنیوگ و  ماغرا  دنلامب  كاخ  رب  ار 

و داد ، رارق  پچ  ياپ  فک  ای  پچ  ياپ  نورد  ار  شیوخ  تسار  ياپ  تشپ  هک  وحن  نیا  هب  تسـشن  دوخ  پچ  بناج  رب  هاگنآ  ربکا »
و تفر ، مود  هدجـس  هب  و  ربکا » هللا  : » تفگ دوب  هتـسشن  هک  لاح  نامه  رد  و  هیلا » بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  : » تفگ لاح  نیا  نیا  رد 

يوضع ای  یئزج  چیه  زا  دوجس  عوکر و  رد  و  دروآ ، ياج  هب  ًاددجم  دوب  هتشاد  لومعم  لوا  هدجـس  رد  هک  ار  یلاوقا  لاعفا و  نامه 
هدوشگ و هناش  فرط  ود  زا  ار  دوخ  ناوزاب  اه و  جنرآ  هکلب  تفرگن  کمک  رگید  يوضع  نتـشادهگن  ای  نداد  هیکت  يارب  شندب  زا 

تعکر ود  ترـضح  نآ  بیترت  نیا  هب  مه ، زا  هدوشگ  لاب  ود  نوچمه  یتلاح  اب  دوب  هتـشاذگن  نیمز  رب  هتـشاد و  هگن  نیمز  زا  رتالاب 
.نک زامن  نینچ  نیا  دامح ! يا  دومرف : دعب  و  دناوخ ، زامن 
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تهج یب  ار  اهنآ  نکم و  يزاب  تیاـه  تسد  تناتـشگنا و  اـب  نارگن و  يور  نکن و  هاـگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  زاـمن  ماـگنه  و 
.زادنیم دوخ  ربارب  هن  دوخ و  پچ  تسار و  هب  ناهد  بآ  و  هدم ، تکرح 

هکنیا اما  .تسا  تسرد  کش  نودـب  باتک  نآ  هب  ندومن  لمع  حیحـص ، دـمتعم و  تسیباتک  زیرح ، باتک  هک  ییاـجنآ  زا  حیـضوت :
بانج ًارهاظ  هتفرگ ، رارق  شنزرـس  دروم  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  طسوت  شیوخ  درکلمع  رطاخب  دامح  باـنج 

زا هک  تفگ  ناوت  یم  .دنشاب و  هدومرف  بیدات  ار  وا  ترضح  تابحتـسم  كرت  ببـس  هب  دشاب و  هدروآ  اج  هب  ار  زامن  تابجاو  دامح 
اجنآ رد  هک  هدوب  یناسک  هکلب  هدوبن  دامح  بانج  شبطاخم  ترضح  ياه  تمذم  هک  تسادیوه  ترضح  راتفگ  رد  دهاوش  نئارق و 
رمع رخآ  ات  هکلب  لاس  داتشه  ای  داتفه  رگا  نانآ  اریز  دنشاب ؛ هدوب  نیفلاخم  شبطاخم  تمذم  نیا  تسا  نکمم  و  دنا ، هتـشاد  روضح 

.دوب دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  لوبق  دروم  دنناوخ  یم  هدرک و  ذخا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  ریغ  زا  هک  ار  يزامن  شیوخ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  ماما  طسوت  زامن  میلعت  - 102

ِیتَجاَح ْيَدَی  َْنَیب  ًادَّمَُحم  َْکَیلِإ  ُمِّدَقُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِلُقَف  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  َتُْمق  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ُقِداَّصلا  َلاَق  َو  لاق : قودصلا ، خیـشلا  - 1
ِِهب ِیئاَعُد  ًاروُفْغَم َو  ِِهب  ِیْبنَذ  ًَهلُوبْقَم َو  ِِهب  ِیتاَلَـص  ْلَعْجا  َنِیبَّرَقُْملا َو  َنِم  ِهَرِخآـْلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ًاـهیِجَو  ِِهب  ِیْنلَعْجاَـف  ِِهب  َکـَْیلِإ  ُهَّجَوَتَأ  َو 

یَلَع ْنَِکل  اًلِْجعَتْـسُم َو  َال  ًاسِعاَنَتُم َو  َال  اًلِـساَکَتُم َو  َال  ًاعَبِـش َو  اَِـهب  ِتْأَـت  اَـلَف  ِهاَـلَّصلا  َیلِإ  َتُْمق  اَذِإَـف  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًاباَجَتْـسُم 
ْمِِهتالَـص ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  َِکتاَلَـص  یَلَع  ِلاَْبقِْإلا  ِعُّشَخَّتلِاب َو  َکـْیَلَعَف  َِکتاَلَـص  ِیف  َْتلَخَد  اَذِإَـف  ٍراَـقَو  ٍنوُکُس َو 

ُْمق َکَتاَلَـص َو  َدِـسُْفتَف  ِهَْلبِْقلا  ِنَع  َکَهْجَو  ْبِّلَُقت  َال  َکِـهْجَِوب َو  َهَْلبِْقلا  ِِلبْقَتْـسا  َنیِعِـشاْخلا َو  یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اـهَّنِإ  ُلوُقَی َو  َنوُعِـشاخ َو 
ْنُکَْیل ِءاَـمَّسلا َو  َیلِإ  ُهْعَفْرَت  اـَل  َكِرَـصَِبب َو  ْعَشْخا  َُهل َو  َهاَلَـص  اَـلَف  ُهَْبلُـص  ْمُِقی  َْمل  ْنَم  َلاَـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَـف  ًابِـصَْتنُم 

َِلُبق اَمَّبُر  ُهَّنَأ  یَّتَح  َِکْبلَِقب  اَْهنِم  ِْهیَلَع  َْتلَْبقَأ  اَم  اَّلِإ  َِکتاَلَـص  ْنِم  ُلَبُْقی  َال  ُهَّنِإَف  َِکتاَلَِـصب  َکَْبلَق  ْلَغْـشا  َكِدوُجُـس َو  ِعِضْوَم  َیلِإ  َكُرَظَن 
ِلِیلَّذلا ِْدبَْعلا  َماَِیق  ِهاَلَّصلا  ِیف  َکُماَِیق  ْنُکَْیل  ِِلفاَوَّنلِاب َو  َنِینِمْؤُْمِلل  اَهُِّمُتی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِکل  اَهُفِْـصن َو  ْوَأ  اَُهُثُلث  ْوَأ  اَهُُعبُر  ِدـْبَْعلا  ِهاَلَـص  ْنِم 

ْثَبْعَت َال  ًادـَبَأ َو  اَهَدـَْعب  یِّلَُـصت  َال  َکَّنَأَک  ٍعِّدَُوم  َهاَلَـص  ِّلَص  ُهاَرَت َو  َال  َكاَرَی َو  ْنَم  ْيَدَـی  َْنَیب  َکَّنَأ  ْمَلْعا  َو  لـیلَجلا ، ِکـِلَْملا  ِيَدَـی  َْنَیب 
ِثاََلث َرْدَق  اَمُهَْنَیب  ْلَعْجا  َْکیَمَدَـق َو  َْنَیب  ْجِواَز  ٍلْجِر َو  یَلَع  اًلْجِر  ْمِّدَُـقت  َال  َکَِعباَصَأ َو  ِْعقْرَُفت  َال  َْکیَدَِـیب َو  َال  َکِسْأَِرب َو  َال  َِکتَیِْحِلب َو 

َِعباَصَأ
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ِكُّرَوَّتلا یَلَع  ًامْوَق  َبَّذَع  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ْكَّرَوَتَت  َال  َهاَلَّصلا َو  ُعَطْقَت  َهَهَقْهَْقلا  َّنِإَف  ْکَحْـضَت  َال  ْبَءاَثَتَت َو  َال  ْأَّطَمَتَت َو  َال  ٍْربِش َو  َیلِإ 
یَلَع اَمُهْعَـض  َْکیَدَـی َو  ْلِـسْرَأ  ُسوُجَْملا َو  َکـِلَذ  ُعَنْـصَی  اَـمَّنِإَف  ْرِّفَُکت  اـَل  ِهاَـلَّصلا َو  َِهلاَـلَم  ْنِم  ِْهیَکِرَو  یَلَع  ِْهیَدَـی  ُعَضَی  ْمُهُدَـحَأ  َناَـک 

ِْدنَتْـسَت َال  َکیِْهُلی َو  َِکلَذ  َناَک  اَهَتْکَّرَح  اَذِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  اَْهنَع  ْلَغْـشَت  َال  َِکتاَلَِـصب َو  َّمَتْهَت  ْنَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  َْکیَتَبْکُر  ََهلاَُـبق  َْکیَذِـخَف 
ُهَداَعِإ َْکیَلَع  َبَجَو  ْدَقَف  َکَْفلَخ  ْنَم  يَرَت  یَّتَح  َّتَفَْتلا  ِنِإَف  َكِراَسَی  ْنَع  َال  َِکنیِمَی َو  ْنَع  ْتِفَْتلَت  َال  ًاضیِرَم َو  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍراَدِـج  َیلِإ 

.ِهاَلَّصلا (1)

زا سپ  ًارهاظ   ) یتساوخرب زامن  هب  هک  یماگنه  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـیوگ : قودـص ، خیـش  موحرم 
ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ًاهیِجَو  ِِهب  ِیْنلَعْجاَف  ِِهب  َْکَیلِإ  ُهَّجَوَتَأ  ِیتَجاَح َو  ْيَدَی  َْنَیب  ًادَّمَُحم  َْکَیلِإ  ُمِّدَـقُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هماقا )

«. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًاباَجَتْسُم  ِِهب  ِیئاَعُد  ًاروُفْغَم َو  ِِهب  ِیْبنَذ  ًَهلُوبْقَم َو  ِِهب  ِیتاَلَص  ْلَعْجا  َنِیبَّرَقُْملا َو  َنِم  َو 

تلاح هب  ای  هدولآ  باوخ  یلبنت و  تلاـسک و  يور  زا  نینچمه  و  زادرپن ، زاـمن  هب  مکـش  يریـس  لاـح  اـب  ینک  زاـمن  یهاوخ  نوچ  و 
رب يدش  زامن  رد  لخاد  نوچ  و  ناوخب ، زامن  راقو  ینیگنس و  شمارآ و  اب  هکلب  راذگم ، زامن  باتـش  اب  زین  و  نکم ، زامن  ندز  ترچ 

یناـنمؤم نآ  قیقحت  هب  : } دـیامرف یم  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یـشاب  هجوتم  زاـمن  هب  بلق  روضح  اـب  و  یـشاب ، عوـشخ  اـب  هک  داـب  وـت 
لابند هب  هاگنآ  دیبلط ، يرای  ادخ  زا  زامن  هزور و  اب  هراومه  : } دیامرف یم  زاب  و  دنا } نتورف  عشاخ و  شیوخ  زامن  رد  هک  دنراگتسر 

و دنتسه } عشاخ  نتورف و  هک  یناتـسرپ  ادخ  رب  رگم  تسا  راوشد  نارگ و  رایـسب  راک  نیا  و  دیامرف : یم  تشذگ  هک  ار  يا  هیآ  نآ ،
تـسار و  يزاـس ، لـطاب  ار  تزاـمن  راـک  نیا  اـب  هک  نادرگم  رگید  بناـج  هب  هلبق  زا  ار  تتروص  و  نک ، هلبق  يوس  هب  ار  دوـخ  يور 

.تسین و حیحـص  شزاـمن  دریگ  یمن  تسار  فاـص و  ار  دوخ  تشپ  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هک  تسیاـب 
لحم هب  تهاگن  دـیاب  هکلب  ریگن ، الاب  ار  تهاگن  یلک  روط  هب  نکم و  نامـسآ  بناـج  هب  ار  تمـشچ  و  زادـنا ، ریز  هب  ار  دوخ  مشچ 

.دشاب هجوتم  تا  هدجس 

زیچ يا  هتخادرپ  نادـب  دوخ  لد  اـب  هدوب و  بلق  روضح  اـب  هک  رادـقم  نآ  زج  تزاـمن  زا  هک  راد ، لوغـشم  تزاـمن  هب  ار  دوـخ  لد  و 
دنوادـخ نکل  دوش ، یم  هتفریذـپ  نآ  فصن  ای  نآ و  ثلث  ای  نآ  عبر  طقف  يا  هدـنب  زاـمن  زا  هاـگ  هکییاـج  اـت  تسین ، لوبقم  يرگید 

نانچ دیاب  زامن  لاح  رد  و  دناسر ، یم  مامت  هجردب  ار  نانمؤم  زامن  لفاون  اب  لجوزع 
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يا هداتسیا  یسک  ربارب  رد  زامن  لاح  رد  هک  نادب  و  دتـسیا ، یم  هوکـش  رف و  اب  یهاشداپ  ربارب  رد  يردق  یب  لیلذ و  هدنب  هک  یتسیاب 
.ینیب یمن  ار  وا  وت  یلو  دنیب  یم  ار  وت  هک 

زاـمن ندـناوخ  ناـکما  زگره  نآ  زا  سپ  تسا و  وـت  زاـمن  نیرخآ  نیا  اـیوگ  تسا ، عادو  لاـح  رد  هک  نک  زاـمن  یـسک  نوـچمه  و 
ياپ زا  رتولج  ار  دوخ  ياپ  کی  نکـشم و  ار  تناتـشگنا  نکم و  يزاب  تناتـسد  رـس و  نساحم و  اب  زاـمن  ماـگنه  و  تفاـی ، یهاوخن 

بجو کی  ات  تشگنا  هس  هزادنا  هب  ار  اپ  ود  نایم  هلـصاف  هکلب  راذگم  هدوشگ  نک و  کیدزن  ار  اپ  ود  نایم  هلـصاف  و  راذـگم ، رگید 
ههقهق ای  ندیدنخ  دنلب  هک  نک  يراددوخ  زامن  ماگنه  رد  ندیدنخ  زا  نکم و  هرد  ناهد  و  شکن ، هزایمخ  و  راذگب ، زاب  رگیدکی  زا 

هک دوب  موسرم  ار  نانآ  و  تخاس ، بذـعم  لمع  نیمه  رطاخب  ار  یموق  لجوزع  دـنوادخ  هک  نکم  كروت  زین  و  دزاس ، لطاب  ار  زامن 
لومعم هکنانچ  ) هنیس هب  تسد  ای  هتسب  تسد  و  دادیم ، هیکت  شیاه  نار  يالاب  رب  ار  دوخ  ناتسد  دش  یم  هتسخ  زامن  زا  یـسک  هاگره 

فک و  زیوایب ، هناش  زا  ار  دوخ  ياه  تسد  و  دنهد ، یم  ماجنا  سوجم  ای  ناربگ  ار  راک  نیا  هک  نکم ، زامن  تسا ) نیفلاخم  تعامج 
هتـشاد مامتها  زامن  هب  یناوتیم  رت  هتـسیاش  وحن  هب  راک  نیا  اـب  هک  هد  رارق  تناوناز  دادـتما  ولج و  زا  تیاـه  نار  يور  رب  ار  تسد  ود 

.دراد یم  مرگرس  دوخ  هب  ار  وت  رطاخ  یهد  تکرح  ار  تیاه  تسد  هاگره  هک  دوشن ، لوغشم  نادب  زامن  زا  ترطاخ  و  یشاب ،

هلبق زا  ار  دوخ  يور  زامن  عقوم  رد  رگا  و  نکم ، دوخ  پچ  تسار و  بناج  هب  يور  یـشاب و  راـمیب  هکنآ  رگم  نکن  هیکت  راوید  هب  و 
.تسا بجاو  وت  رب  زامن  نآ  هداعا  ینیبب  ار  دوخ  رس  تسپ  رفن  هک  يدح  ات  ینادرگب 

ریبکت دح  زامن  زاغآ  - 103

اَمُهْعَفْرَت َال  َکِهْجَو َو  ََهلاَُبق  ِهاَلَّصلا  ِحاَِتْتفا  ِیف  َْکیَدَی  ُعَفْرَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (1) َّلُک 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  ای  رقاب و  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رتالاب تیور  ربارب  زا  ار  اهنآ  ربب و  الاب  دوخ  هرهچ  يور  هب  ور  ات  ار  دوخ  ياه  تسد  زامن ، عورـش  ماگنه  دومرف : اـمهیلع  هللا  تاولص 

.ربم
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ِتاَوَلَّصلا ِسْمَْخلا  ِضْرَْفلا  ِهاَلَص  ِیف  ُرِیبْکَّتلا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌهَسْمَخ (1) ِتُونُْقلا  ُتاَرِیبْکَت  اَْهنِم  ًهَرِیبْکَت  َنوُعِْست  ٌسْمَخ َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا هناگ  جنپ  ياه  تونق  ياهریبکت  اهنآ  زا  ریبکت  جنپ  هک  تسا  ریبکت  جنپ  دون و  هیموی - ياه  زامن  بجاو - زامن  رد  ریبکت 

َنیِرْـشِع يَدْحِإ َو  ِرْـصَْعلا  ِیف  ًهَرِیبْکَت َو  َنیِرْـشِع  يَدْحِإ َو  ِرْهُّظلا  ِیف  َّنُهَرَّسَف  ِهَریِغُْملا َو  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َسْمَخ ًهَرِیبْکَت َو  َهَرْـشَع  يَدْحِإ  ِرْجَْفلا  ِیف  ًهَرِیبْکَت َو  َنیِرْـشِع  يَدْـحِإ َو  ِهَرِخْآلا  ِءاَشِْعلا  ِیف  ًهَرِیبْکَت َو  َهَرْـشَع  َّتِس  ِبِْرغَْملا  ِیف  ًهَرِیبْکَت َو 

.ٍتاَوَلَص (2) ِسْمَخ  ِیف  ِتُونُْقلا  ِتاَرِیبْکَت 

رد تسا : هدرک  ریسفت  نینچ  ار  اهریبکت  شترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغم  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، ریبکت کی  تسیب و  اشع  زامن  رد  ریبکت ، هدزناش  برغم  زامن  رد  ریبکت ، کی  تسیب و  رصع  زامن  رد  ریبکت ، کی  تسیب و  رهظ  زامن 

.هناگ جنپ  ياهزامن  تونق  رد  ریبکت  جنپ  و  ریبکت ، هدزای  حبص  زامن  رد  و 

زامن رد  تئارق  - 104

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  ُأَْرقَأ  ِهاَلَّصِلل  ُتُْمق  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمَعَن (3) َلاَق  ِهَروُّسلا  َعَم  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُأَْرقَأ  ِنآْرُْقلا  َهَِحتاَف  ُْتأَرَق  اَذِإَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ِنآْرُْقلا  ِهَِحتاَف  ِیف  ِمیِحَّرلا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مناوخب دمح  هروس  رد  ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  ، » متساوخرب زامن  يارب  هاگره  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :
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؟ مناوخب ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » زین هروس  اب  ایآ  مدناوخ ، ار  دمح  نوچ  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

ٌعَّسَُوم اَهَعَم  ًهَروُس  ِهَِّلل َو  ُدْـمَْحلا  ِأَْرقاَـف  ِحاَِـتْتفِالا  َهَرِیبْکَت  َتْرَّبَک  اَذِإَـف  هیلع : هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  لاـق : قودـصلا ، خیـشلا  - 2
َْمل ٍفاَلیِِإل َو َأ  ٌهَدِحاَو َو  ٌهَروُس  ًاعیِمَج  اَمُهَّنَِأل  ْحَرْشَن  َْمل  یَحُّضلا َو َأ  ُهَروُس َو  َیِه  ٍرَوُس َو  ََعبْرَأ  اَّلِإ  َکِِضئاَرَف  ِیف  َْتأَرَق  ِرَوُّسلا  َّيَأ  َْکیَلَع 
ِیف َْفیَک  َرَت  َْمل  ٍفاَلیِِإل َو َأ  ٍهَدِـحاَو َو  ٍهَعْکَر  ِیف  ْحَرْـشَن  َْمل  یَحُّضلا َو َأ  َهَءاَِرق  َناَک  اَمُهَتْأَرَق  ْنِإَف  ٌهَدِـحاَو  ٌهَروُس  ًاعیِمَج  اَـمُهَّنَِأل  َْفیَک  َرَت 

.ٍهَضیِرَف (1) ِیف  ِْنیَتَروُس  َْنَیب  َّنَنِْرقَت  َال  ٍهَضیِرَف َو  ٍهَعْکَر  ِیف  ِرَوُّسلا  َِعبْرَْألا  ِهِذَه  ْنِم  ٍهَدِحاَِوب  ْدِرَْفنَت  َال  ٍهَعْکَر َو 

یتفگ و تسا  حاتتفا  ریبکت  هک  مارحالاهریبکت  نوچ  و  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  دیوگ : قودص ، خیـش  موحرم 
باختنا رد  یناوخب و  یناوتیم  یهاوخب  هک  ار  يا  هروس  ره  و  ناوخب ، رگید  هروس  کی  اب  ار  دـمح  هروس  سپ  يدرک  زاـغآ  زاـمن  هب 

و تسا ، بوسحم  هروس  کی  ود  نیا  هک  حرشن » ملا   » هروس و  یحضلاو »  » هروس زا  دنا  ترابع  هک  هروس  راهچ  رگم  تسا  زاب  تتسد 
ار اهنآ  هک  یهاوخب  رگا  و  دـیآ ، یم  باـسح  هب  هروس  کـی  ود  نیا  زین  هک  لـیف ) هروس  ینعی  « ) فیکرت ملا   » و فـالیإل »  » هروس زین 
هاگ چیه  و  رگید ، تعکر  رد  زین  ار  فالیإل  فیکرت و  ملا  و  یناوخ ، یم  تعکر  کی  رد  ار  حرشن  ملا  یحـضلاو و  هروس  یناوخب و 

ياـهزامن رد  زگره  و  ناوخم ، شیوـخ  بجاو  ياـهزامن  زا  تعکر  کـی  رد  شنیرق  نودـب  ار  هناـگراهچ  ياـه  هروـس  نیا  زا  یکی 
(. ناوخم زامن  کی  رد  مه  اب  دش  هتفگ  هکنآ  زا  ریغ  هروس  ود  ینعی  ) نکم ناِرق  هروس  ود  نایم  بجاو 

.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  ثیدح  نیا  حیضوت :

ِیف َداَز  اَمَف  َناَساَرُخ  َیلِإ  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلا  َعَم  ُتْجَرَخ  َلاَـق : ِهِّمَع  ْنَع  ِِغئاَّصلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 3
.ِهَِیناَّثلا (2) ِیف  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِدْمَْحلا َو  َیلوُْألا َو  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِدْمَْحلا َو  یَلَع  ِِضئاَرَْفلا 

88 ص :

هیقفلا ج 1 ص 200 ح 922. - . 1
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هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  اب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شیومع  زا  غئاص  نسحلاوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیش  موحرم 
طقف مود  تعکر  رد  هانلزنأ و  انإ  هروس  دمح و  طقف  لوا  تعکر  رد  بجاو  ياهزامن  رد  ترضح  .مدرک  تکرح  ناسارخ  تمـس  هب 

.دناوخ یم  ار  دحا  هللا  وه  لق  دمح و 

زامن رخآ  تعکر  ود  رد  حیبست  تئارق و  - 105

ِْنیَتَعْکَّرلا ِیف  ِماَمِْإلا  َْفلَخ  ِهَءاَرِْقلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْحِّبَسَف (1) َْتئِش  ْنِإ  اَمِهِیف َو  ْأَْرقاَف  َكَدْحَو  َْتنُک  اَذِإَف  ُحِّبَُسی  ُهَْفلَخ  ْنَم  ِباَتِْکلا َو  َهَِحتاَف  ُأَْرقَی  ُماَمِْإلا  َلاَقَف  ِْنیَتَریِخَْألا 

دروم رد  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ رخآ  تعکر  ود  رد  تعامج  ماما  رس  تشپ  تئارق 

رد یناوخب ، زامن  ادرف  اهنت و  رگا  اما  دیوگب ، حیبست  تسوا ، رـس  تشپ  هک  یـسک  دناوخب و  ار  دمح  هروس  تعامج  ماما  دیاب  دومرف :
.وگب ربکا ) هللاو  هللا  الا  هلا  دمحلاو هللا و ال  هللا  ناحبس   ) حیبست یتساوخ  رگا  ناوخب و  ار  دمح  تعکر  ود  نآ 

یلاعت هللا  لجع  هیلع و  هللا  تاولص  ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِجاَِجتْحِْإلا  ِیف  ُّیِسِْربَّطلا  خیشلا  - 2
ُلَْضفَأ َو اَهَدْحَو  ِدْمَْحلا  َهَءاَِرق  َّنَأ  يَرَی  ٌضْعَبَف  ُتاَیاَوِّرلا  اَمِهِیف  ْتَُرثَک  ْدَـق  ِْنیَتَریِخَْألا  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِنَع  ُُهلَأْسَی  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  فیرـشلا  هجرف 

ِْنیَتاَه ِیف  ِباَتِْکلا - ِّمُأ  ُهَءاَِرق  ْتَخَـسَن  ْدَـق  هیلع  هللا  تاولـص  َباَجَأَف  ُهَلِمْعَتْـسَِنل  اَـمِهِّیَِأل  ُلْـضَْفلاَف  ُلَْـضفَأ  اَـمِهِیف  َحـِیبْسَّتلا  َّنَأ  يَرَی  ٌضَْعب 
ِْهیَلَع ُُرثْکَی  ْنَم  ْوَأ  ِلِیلَْعِلل  اَّلِإ  ٌجاَدِخ  َیِهَف  اَهِیف  َهَءاَِرق  َال  ٍهاَلَـص  ُّلُک  هیلع  هللا  تاولـص  ِِملاَْعلا  ُلْوَق  َحِیبْسَّتلا  َخَسَن  يِذَّلا  َحـِیبْسَّتلا َو  ِْنیَتَعْکَّرلا 

.ِْهیَلَع (2) ِهاَلَّصلا  َناَلُْطب  ُفَّوَخَتَیَف  ُوْهَّسلا 

نامزلا بحاص  اقآ  زا  هک  یماگنه  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يریمح  هللا  دـبع  نب  دـمحم  زا  جاجتحا  باـتک  رد  ، یـسربط خیـش  موحرم 
ود هراب  رد  تایاور  قیقحت  هب  هک  مدرک  لاؤس  زامن  رخآ  تعکر  ود  صوصخ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هیلع و  هللا  تاولص 

لضفا دمح  هروس  اهنت  ندناوخ  دیوگ : یکی  هدش ، دایز  رایسب  زامن  رخآ  تعکر 

89 ص :
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؟ مینک نامه  ام  ات  تسا  ود  نآ  زا  کیمادک  نآ  زا  تلیضف  لاح  تسا ، لضفا  حیبست  نتفگ  دیوگ : يرگید  و  تسا ،

تسا یتیاور  حیبست ؛ خسن  هلأسم  و  هدومن ، خسن  ار  حیبست  ندناوخ  تعکر  ود  نیا  رد  دمح  هروس  تئارق  دومرف : خساپ  رد  ترـضح 
ندش لطاب  میب  هک  وهّسلا  ریثک  ای  لیلع ، درف  يارب  رگم  تسا  صقان  دمح  تئارق  نودب  زامن  ره  هدومرف : هک  هیلع  هللا  تاولص  ملاع  زا 

.دراد ار  زامن 

اهزامن رد  تافخا  رهج و  - 106

ِیف ِهَءاَرِْقلِاب  ُرَهْجَی  َناَک  َناَساَرُخ  ِقیِرَط  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلا  َّنَأ  ِكاَّحَّضلا : ِیبَأ  ِْنب  ِءاَـجَر  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُرَهْجَی ِب  َناَک  ِرْصَْعلا َو  ِرْهُّظلا َو  ِیف  َهَءاَرِْقلا  یِفُْخی  ِْرتَْولا َو  ِعْفَّشلا َو  ِْلیَّللا َو  ِهاَلَص  ِهَرِخْآلا َو  ِءاَشِْعلا  ِبِْرغَْملا َو 

(1) .ِراَهَّنلا ِْلیَّللِاب َو  ِِهتاَوَلَص  ِعیِمَج  ِیف 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  كاحض  یبا  نبا  ءاجر  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
یلو دـناوخ  یم  هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تئارق  رهج و  ار  رتو  بش و  زامن  اـشع و  برغم و  زاـمن  تئارق  دـمآ ، یم  ناـسارخ  هب 

.تفگ یم  دنلب  زور  بش و  ياهزامن  یمامت  رد  ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »

تخـس زین  صخـش  دوخ  يارب  شندینـش  هک  دنیوگ  یم  يا  هتـسهآ  يادص  هب  تافخا  دـنیوگ و  یم  دـنلب  يادـص  هب  رهج  حیـضوت :
يادص رازگزامن  هک  هتفگ  ار  يدـح  زین  تافخا  هب  و  دـنیوگ ، ندرک  دـنلب  طسوتم  ار  ادـص  ینعی  ندـناوخ  رهج  زامن ، رد  اما  .دـشاب 

.دونشب ار  دناوخ  یم  هک  یتاملک 

ُّدَح اَم  َءاَسِّنلا  ُّمُؤَت  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیشلا  - 2
ُرَهْجَتَف َءاَسِّنلا  ُّمُؤَت  ٌهَأَْرما  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  َال  َلاَق  ِهَءاَرِْقلِاب  ٌرْهَج  َّنِْهیَلَع  ْلَه  ِءاَسِّنلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُعَمْـسَت  اَم  ِرْدَِـقب  َلاَق  ِهَءاَرِْقلِاب  اَِـهتْوَص  ِْعفَر 

.اَهَتَءاَِرق ُعَمْسَت  اَم  ِرْدَِقب 

َْمل َءاَش  ْنِإ  َرَهَج َو  َءاَش  ْنِإ  َلاَـق  ِتُونُْقلا  ِدوُجُّسلا َو  ِعوُکُّرلا َو  ِیف  ِلْوَْقلا  ِدُّهَـشَّتلِاب َو  َرَهْجَی  ْنَأ  َُهل  ُُحلْـصَی  ْلَـه  ِلُـجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق َو 
.ْرَهْجَی (2)

90 ص :
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یـسوم ماما  ترـضح  مردارب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نبا  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  خیـش  موحرم 
؟ دربب الاب  ار  شیادص  دناوت  یم  هزادنا  هچ  دوش  نانز  تعامج  ماما  ینز  یتقو  مدیسرپ ، هیلع  هللا  تاولص  مظاک 

.دوش هدینش  هک  يا  هزادنا  هب  دومرف :

؟ دنناوخب يرهج  ار  تئارق  نانز  تسا  بجاو  ایآ  مدیسرپ : زاب 

.دوش هدینش  هک  دنک  دنلب  يا  هزادنا  هب  ار  شیادص  دنشاب ، هدرک  ادتقا  وا  هب  نانز  هک  یتروص  رد  یلو  هن  دومرف :

زامن تونق  - 107

هللا تاولـص  َلاَق  ِنیِّدلا  ِِعئاَرَـش  ْنِم  ِنُومْأَْمِلل  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  َبَتَک  اَمِیف  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَرِخْآلا (1) ِءاَشِْعلا  ِبِْرغَْملا َو  ِرْصَْعلا َو  ِرْهُّظلا َو  ِهاَدَْغلا َو  ِیف  ٌهَبِجاَو  ٌهَّنُس  ُتُونُْقلا  َو  هیلع :

هب يا  همان  رد  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیش  موحرم 
.تسا بجاو  تنس  يرخآ ، ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  حبص و  زامن  رد  تونق  تشون : نید  ماکحا  دروم  رد  نومأم 

ُهَْعبَس َلاَقَف : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  َثیِدَْحلا  ُعَفْرَی  ِهِداَنْـسِِإب  ٍعیَِزب  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
.ِفاَوَّطلا (2) اَتَعْکَر  ٍتاَفَرَِعب َو  ُفُوقُْولا  ُهَوْرَْملا َو  اَفَّصلا َو  ُراَجَتْسُْملا َو  ُتُونُْقلا َو  ِهَزاَنَْجلا َو  یَلَع  ُهاَلَّصلا  ٌتَّقَُوم  ٌءاَعُد  اَهِیف  َْسَیل  َنِطاَوَم 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.فاوط زامن  تعکر  ود  تافرع ، رد  فوقو  هورم ، افص ، راجتسم ، تونق ، تیم ، زامن  درادن : ینیعم  ياعد  دروم ، تفه  رد  دومرف :

ار لیذ  ياهاعد  تسا  فورعم  لومعم و  هکنانچ  اذل  تسین ، یـصاخ  ياعد  تونق  رد  هک  هدمآ  تایاور  رد  هک  يروطنامه  حیـضوت :
: دناوخ ناوت  یم  اهزامن  تونق  رد 

«. ِراَّنلا َباَذَع  اَِنقَو  ًهَنَسَح  ِهَرِخْآلا  ِیفَو  ًهَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  »

91 ص :

راونألاراحب ج 82 ص 197 ح 2. ج 2 ص 123 . ع )  ) اضرلا رابخألا  نویع  - . 1
راونألاراحب ج 82 ص 199 ح 8. لاضحلا ج 2 ص 10 . - . 2
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ًارِـصاَن َو ًادـِئاَق َو  ًاِظفاَح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئابآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَـص  نَسَحلا  ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکّ ْنُک  َّمُهَّللا  »
«. الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَحًاْنیَع  اًلِیلَد َو 

«. مهئادعا نعلا  مهجرف و  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  »

دوجس عوکر و  رکذ  - 108

ٍتاَّرَم َو َثاََلث  ِهِدْمَِحب  ِمیِظَْعلا َو  َیِّبَر  َناَْحبُس  ُلوُقَت  ًاثاََلث  َکِعوُکُر  ِیف  ْحِّبَس  هیلع : هللا  تاولـص  ُقِداَّصلا  َلاَق  لاق : قودصلا ، خیـشلا  - 1
یلص ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِمیِظَْعلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ِهِِّیبَن  یَلَع  َلَْزنَأ  اََّمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِأل  ِهِدْمَِحب  یَلْعَْألا َو  َیِّبَر  َناَْحبُس  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِدوُجُّسلا  ِیف 

َناَْحبُس ِهَّللا  َناَْحبُس  َْتُلق  ْنِإَف  ْمُکِدوُجُس  ِیف  اَهُولَعْجا  َلاَق  یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَّمَلَف  ْمُکِعوُکُر  ِیف  اَهُولَعْجا  هلآ  هیلع و  هللا 
.ِلِْجعَتْسُْملا (1) ِضیِرَْملا َو  ِّلَتْعُْمِلل َو  يِزُْجت  ٌهَدِحاَو  ٌهَحِیبْسَت  َكَأَزْجَأ َو  ِهَّللا  َناَْحبُس  ِهَّللا 

: وگب حـیبست  رکذ  نیا  اب  هبترم  هس  تعوکر  رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـیوگ : قودـص ، خیـش  موحرم 
« میظعلا کبر  مساب  حبسف   » هیآ یتقو  هک  ارچ  هدمحب ،» یلعالا و  یبر  ناحبس   » هبترم هس  هدجس  رد  و  هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبس  »
، دـش لزان  یلعالا » کـبر  مسا  حبـس   » هیآ یتقو  دـیناوخب و  ناـتعوکر  رد  ار  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـش ، لزاـن 

یسک تسا و  یفاک  هللا » ناحبس  هللا  ناحبـس  هللا  ناحبـس  : » ییوگب نآ  ياج  هب  رگا  دیناوخب و  ناتدوجـس  رد  ار  نیا  دومرف : ترـضح 
.تسا یفاک  دیوگب  راب  کی  رگا  دراد ، هلجع  هک  یسک  ضیرم و  و  جلف -  لثم -  دراد  یللع  هک 

ِهِدوُجُس َو ِهِعوُکُر َو  ِیف  َلاَق  ْنَم  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
.ِماَیِْقلا (2) ِدوُجُّسلا َو  ِعوُکُّرلا َو  ِْلثِِمب  َِکلَذ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍدَّمَُحم - ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِماَِیق 

92 ص :

راونألاراحب ج 82 ص 116 ح 23. ص 32. قودصلل )  ) هیادهلا - . 1
لامعألا ص 31. باقع  لامعألا و  باوث  - . 2
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تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هزمح  یبا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
ار رکذ  نیا  دنوادخ  دمحم » لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   » دیوگب ار  رکذ  نیا  شمایق  دوجس و  عوکر و  رد  سک  ره  دومرف : هیلع  هللا 

.دنک یم  باسح  مایق  دوجس و  عوکر و  لثم 

یتساخرب هدش  مامت  تعکر  ود  زا  هاگره  - 109

َْکیَّفَک یَلَع  ْدِمَتْعاَف  ِهَعْکَّرلا  َنِم  َتُْمق  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِمَرْضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (1) ُلَعْفَی  َناَک  هیلع  هللا  تاولص  ًاِّیلَع  َّنِإَف  ُدُْعقَأ » ُمُوقَأ َو  ِِهتُوق  ِهَّللا َو  ِلْوَِحب  : » ُْلق َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرضح  رکبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
اریز ُدـُْعقَأ » ُمُوقَأ َو  ِِهتُوق  ِهَّللا َو  ِلْوَِحب  : » وگب زیخ و  رب  نک و  هیکت  دوخ  تسد  فک  ود  هب  یتساخرب  هدـش  مامت  هک  یتعکر  زا  هاـگره 

.درک یم  نینچ  نیا  هیلع  هللا  تاولص  یلع 

زامن دهشت  - 110

ِْنیََتلَّوَْألا ِْنیَتَعْکَّرلا  ِیف  ُدُّهَشَّتلا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلَوْحَْألا  وٍرْمَع  ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  یسوطلا ، خیـشلا  - 1
ْلَّبَقَت ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

.ُهَتَجَرَد (2) ْعَفْرا  ُهَتَعاَفَش َو 

هدرک تیاور  هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  لوحا  ورمع  نب  کلملادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
ًادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تسا نینچ ) نیا   ) لوا تعکر  ود  رد  دهـشت  دومرف : هک 

« ُهَتَجَرَد ْعَفْرا  ُهَتَعاَفَش َو  ْلَّبَقَت  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو 

.دوش یم  هدناوخ  هتسشن  لاح  رد  یمود  هدجس  زا  دعب  يزامن  ره  مود  تعکر  رد  دهشت  حیضوت :

93 ص :

یفاکلا ج 3 ص 338 ح 10. - . 1
بیذهتلا ج 2 ص 92 ح 344. - . 2
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زامن مالس  - 111

ُمِیلْـسَت ُهَأَزْجَأ  ِمِیلْـسَّتلا  ِنَع  اَهَـس  ْنَم  َو  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  هدانـسإب  دمحم ، نب  نامعنلا  خیـشلا  هاور  و  - 1
.َنیِِحلاَّصلا (1) ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب ، ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  اَذِإ  ِدُّهَشَّتلا 

و دندومرف : ترضح  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شیوخ  دنس  اب  دمحم ، نب  نامعن  خیش  موحرم 
ِهَّللا َو ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  تسا : هتفگ  اریز  دنک ، یم  نآ  زا  تیافک  دهشت  مالس  نامه  تفگن ، ًاوهس  ار  مالس  سک  ره 

.تسا ُُهتاَکََرب ] ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  زا : ترابع  زامن  مالس  تقیقح ، رد  هک   ] .َنیِِحلاَّصلا ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب ،

ْنَع َِکنیِمَی َو  ْنَع  ْمِّلَسَف  َدُّهَشَّتلا  َْتیَضَق  اَذِإَف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  هدانسإب  دمحم ، نب  نامعنلا  خیشلا  هاور  و  - 2
.ُُهتاَکََرب (2) ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ُلوُقَت  َِکلاَمِش 

: دندومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شیوخ  دنـس  اب  دمحم ، نب  نامعن  خیـش  موحرم 
«. ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  : » وگب هدب و  مالس  پچ  تسار و  تمس  هب  يدناوخ ، ار  دهشت  هاگره 

رد هکنانچ  ددرگ  یم  متخ  زامن  ًالمع  نآ  نتفگ  اـب  هک  تسا  هتاـکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  زاـمن ، رد  مالـس  لـصا  حیـضوت :
.دنوش هتفگ  هک  تسا  تنس  زین  ار  اه  مالس  هیقب  اما  .تسا  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  يدایز  ثیداحا  مود و  لوا و  ثیدح 

.ما هدرک  لقن  ار  نآ  رصتخم  دراوم  هدنب  هک  هدش  لقن  زین  ینالوط  ياه  تروصب  زامن  مالس  هک  تفگ  دیاب  نینچمه 

موحرم هکنانچ  درک  رکذ  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  زا  ناوت  یم  یلامجا  تروصب  زامن ، مالـس  دهـشت و  رد  هک  مینادب  تسا  مزال 
: دومرف یم  نینچ  دهشت  رد  هک  هدرک  لقن  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  لوا  یسلجم 

94 ص :

لئاسولا ج 5 ص 23 ح 5271. كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 188 . مئاعد  - . 1
مالسالا ج 1 ص 165. مئاعد  - . 2
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هلوسر هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  هّلل  اهّلک  ءامـسألا  ریخ  هّلل و  دمحلا  هّللاب و  هّللا و  مسب 
مامالا معن  ّیصولا و  معن  اّیلع  ّنا  لوسّرلا و  معن  ادّمحم  ّنا  ّبّرلا و  معن  ّیبر  ّنا  دهشا  هعاّسلا و  يدی  نیب  اریذن  اریـشب و  ّقحلاب  هلـسرا 

.نیملاعلا (1) ّبر  هّلل  دمحلا  هتجرد  عفرا  هتّما و  یف  هتعافش  لّبقت  دّمحم و  لا  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا 

تاولص اضر  ماما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  اضرلا  هقف  باتک  زا  هیلع  هللا  ناوضر  يرون  ثدحم  موحرم  نینچمه  و 
(: دیناوخب نینچ  دهشت  زا  دعب  هک   ) دندومرف زامن ) مالس  دروم  رد   ) هیلع هللا 

، َنیِِحلاَّصلا ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َنِیبِّیَّطلا ، َِکْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ُُهتاَـکََرب ، ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
(2) ُهتاَکََرب .) ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  )

هک هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  زا  امهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  قودص  خیش  موحرم  و  یسوط ، خیـش  موحرم  نینچمه  و 
: دناوخ ناوت  یم  نینچ  زامن  مالس  رد 

، َنیِحل اّصلا  ِهّللا  ِدابِع  یلَع  اـْنیَلَع َو  ُمـالَّسلَا  نییدـهملا ، نیداـهلا  همئا  یلع  مالـسلا  ُُهتاـکََرب ، ِهّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَـهُّیَا  َکـْیَلَع  ُمالـسَّلَا 
.ُُهتاکََرب (3) ِهّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلَا 

تایاور هتبلا  هک  دیدرگ  لقن  زامن ، مالس  دهشت و  ماگنه  هب  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  رکذ  رد  هک  دوب  یتایاور  زا  هنومن  دنچ  نیا 
.تسا دایز  هنیمز  نیا  رد 

درک دیابن  اهنآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ  درک و  هدجس  اهنآ  رب  ناوت  یم  هک  ياهزیچ  - 112

ِضْرَْألا یَلَع  اَّلِإ  ْدُجْسَت  َال  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َناَّتَْکلا (4) َنْطُْقلا َو  اَّلِإ  ُضْرَْألا  ِتَتَْبنَأ  اَم  ْوَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملادـبع  نب  لـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نکب هدجس  ناتک - هبنپ و  زج  تسا - هدییور  نیمز  زا  هک  يزیچ  رب  ای  نیمز  رب  طقف  دومرف :

95 ص :

لماک ص 63. هقف  هرود  کی  - . 1
لئاسولا ج 5 ص 22 ح 5268. كردتسم  ص 8 . ع )  ) اضرلا هقف  - . 2

هعیش ج 5 ص 331 ح 8. ثیداحألا  عماج  عنقملا ص 29 . دجهتملا ص 50 . حابصم  - . 3
یفاکلا ج 3 ص 330 ح 1. - . 4
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یَلَع َال  َال َو  َلاَقَف  َریِْقلا  ِینْعَی  ِْتفِّزلا  یَلَع  ُدُجْسَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َنِم ْیَش ٍء  یَلَع  َال  ِضْرَْألا َو  ِراَِمث  ْنِم  ْیَش ٍء  یَلَع  َال  ٍماَعَط َو  یَلَع  َال  ِناَوَیَْحلا َو  َنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  َال  ِفوُّصلا َو  یَلَع  َال  ِفُسْرُْکلا َو  ِبْوَّثلا 

.ِشاَیِّرلا (1)

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ منک هدجس  ریق  هب  مناوت  یم  ایآ 

یتنیز رخاف و  ياه  سابل  رب  نیمز و  ياه  هویم  زا  يزیچ  رب  یکاروخ ، رب  ناویح ، زا  يزیچ  رب  یمشپ ، يا و  هبنپ  سابل  رب  و  هن ، دومرف :
.درک هدجس  ناوت  یمن 

ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َُهبُْرت  اَهِیف  ُءاَْرفَص  ٍجاَبیِد  ُهَطیِرَخ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َناَک  َلاَق : ٍراَّمَع  ُْنب  ُهَیِواَعُم  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 3
ِْنیَـسُْحلا َِهبُْرت  یَلَع  ُدوُجُّسلا  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  َدَجَـس  ِِهتَداَّجَـس َو  یَلَع  ُهَّبَـص  ُهاَـلَّصلا  ِتَرَـضَح  اَذِإ  َناَـکَف  هیلع  هللا  تاولص 

.َْعبَّسلا (2) َبُجُْحلا  ُقِرْخَی  هیلع  هللا  تاولص 

هسیک هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نبا  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیش  موحرم 
دوخ هداجس  يور  رب  ار  نآ  دناوخب  زامن  تساوخ  یم  یتقو  دوب ، هیلع  هللا  تاولص  نیـسح  ماما  ترـضح  تبرت  نآ  رد  هک  تشاد  يا 
نایم زا  ار  باجح  تفه  هیلع ، هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  تبرت  رب  هدجس  دومرف : یم  درک و  یم  هدجـس  نآ  رب  داد و  یم  رارق 

.دنز یم  رانک  دراد و  یم  رب 

زامن رد  نانز  نادرم و  ياه  توافت  - 113

یَلَع َْسَیل  ُلوُقَی  امهیلع  هللا  تاولص  ِرقاَْبلا  ِیلَع  ْنب  دَّمَُحم  رَفْعَج  َابَأ  ُْتعمَس  لاَق  یِفْعُْجلا  دیِزَی  ِْنب  رباَج  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
ْتَّمَـض اَِهتاَلَـص  ِیف  ْتَماَق  اَذِإَف  ِهِرِهاَِظب - ُلُجَّرلا  ِعاَرِّذـلا َو  ِنِطاَِبب  ِءوُضُْولا  ِیف  ُأَدـْبَت  َو  ًهَعاَمَج - َال  ٌهَعُمُج َو  َال  ٌهَماَقِإ َو  اـَل  ٌناَذَأ َو  ِءاَـسِّنلا 

ِضْرَْألِاب ًهَئِطَال  ْتَدَجَس  َدوُجُّسلا  ِتَداَرَأ  اَذِإ  سلجت ]  ] اَْهیَذِخَف َو یَلَع  اَهِعوُکُر  ِیف  اَْهیَدَی  ُعَضَت  اَهِرْدَص و  یَلَع  اَْهیَدَی  ْتَعَضَو  اَْهیَلْجِر َو 
ْتَحَّبَس اَذِإ  َو  اَْهیَذِخَف - ْتَّمَـض  اَْهیَلْجِر َو  ْتَعَفَر  ِدُّهَـشَّتِلل  ْتَدَعَق  اَذِإ  ِماَیِْقلا َو  َیلِإ  ْتَضَهَن  َُّمث  ْتَسَلَج  ِدوُجُّسلا  َنِم  اَهَـسْأَر  ْتَعَفَر  اَذِإ  َو 

َّنُهَّنَِأل َلِماَنَْألا  ِتَدَقَع 

96 ص :

یفاکلا ج 3 ص 330 ح 2. - . 1
دجهتملا ص 511. حابصملا  - . 2
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ُحِّبَُسی ِهِدَِیب َو  ُریُِشی  ِِهتاَلَص َو  ِیف  َوُه  ِهِسْأَِرب َو  ُئِمُوی  ُلُجَّرلا  اَْهیَدَِیب َو  ْتَقَّفَص  اَِهتاَلَص  ِیف  َیِه  َهَجاَْحلا َو  ُهَأْرَْملا  ِتَداَرَأ  اَذِإ  َو  ٌتَالُوئْـسَم -
َعَم اَهَدْـحَو  ُهَأْرَْملا  ِتَّلَـص  اَذِإ  َو  ِْسأَّرلا - َهَفوُشْکَم  ٍراَمِخ  ِْریَِغب  یِّلَُـصت  اَهَّنِإَف  ًهَمَأ  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍراَـمِخ  ِْریَِغب  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  ُزوُجَی  اـَل  َو 

.ِِهْبنَِجب (1) ْمُقَت  َْمل  ُهَْفلَخ َو  ْتَماَق  ِلُجَّرلا 

هللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
نورد نطاب و  هب  وضو  رد  و  دومرف : هک  اجنآ  اـت  تسین - بجاو )  ) ناـنز هدـهع  رب  تعاـمج  هعمج و  هماـقا و  ناذا و  دومرف : یم  هیلع 

ود دنابـسچ و  یم  مه  هب  ار  شیاپ  ود  داتـسیا ، زامن  هب  نز  هک  یماگنه  و  شدعاس - يور  رهاظ و  هب  درم  دـنک و  یم  زاغآ  شدـعاس 
هدجـس هب  تساوخ  یتقو  و  دهد - یم  رارق  شنار  ود  يور  رب  ار  دوخ  ناتـسد  عوکر  رد  دراذگ و  یم  شا  هنیـس  يور  رب  ار  شتـسد 
سپـس دنیـشن و  یم  تشادرب ، مود )  ) هدجـس زا  ار  شرـس  هک  یماگنه  دنک و  یم  هدجـس  نیمز  هب  هدیبسچ  دنیـشن و  یم  ادـتبا  دور ،

و دنابـسچ - یم  مـه  هـب  ار  شنار  ود  دـنک و  یم  دـنلب  ار  شیاـپ  ود  تسـشن ، دهـشت  يارب  هـک  یماـگنه  و  دزیخ - یم  رب  ماـیق  يارب 
و دـنوش - یم  عقاو  لاؤس  دروم  ناتـشگنا  هک  ارچ  دـنک  یم  شرامـش  ار  اهنآ  شناتـشگنا  اـب  دـیوگب ، حـیبست  تساوخ  هک  یماـگنه 

هراشا شرس  اب  تشاد  يراک  زامن  لاح  رد  رگا  درم  یلو  دنز  یم  مه  هب  ار  شتـسد  ود  تشاد ، يراک  زامن  لاح  رد  نز  هک  یماگنه 
هکنیا رگم  دناوخب  زامن  شوپرـس  نودب  هک  تسین  زئاج  نز  يارب  و  دیوگ - یم  هللا  ناحبـس  دـنک و  یم  هراشا  شتـسد  اب  دـنک و  یم 

( تعامج  ) زامن اهنت  درم  کی  اب  نز  هک  یماگنه  و  دناوخ - یم  زامن  هنهرب  رـس  اب  شوپرـس ، نودـب  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  زینک 
.دتسیا یمن  وا  رانک  دتسیا و  یم  وا  رس  تشپ  دناوخ ، یم 

.ما هدرک  لقن  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  روکذم  تیاور  حیضوت :

َیلِإ اَْهیَدَـی  ُّمُضَت  اَمُهَْنَیب َو  ُجِّرَُفت  اـَل  اَْهیَمَدَـق َو  َْنَیب  ْتَعَمَج  ِهاَـلَّصلا  ِیف  ُهَأْرَْملا  ِتَماَـق  اَذِإ  َلاَـق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَلَعَف ْتَسَلَج  اَذِإَف  اَُهتَزیِجَع  َعِفَتْرَتَف  ًارِیثَک  َأَطْأَطَت  اَّلَِئل  اَْهیَذِـخَف  یَلَع  اَْهیَتَبْکُر  َقْوَف  اَْهیَدَـی  ْتَعَـضَو  ْتَعَکَر  اَذِإَـف  اَْهیَیْدـَث  ِناَـکَِمل  اَهِرْدَـص 

اَذِإَف ضْرَْألِاب  ًهَئِطَال  ُدُجْسَت  َُّمث  ِْنیَدَْیلا  َْلبَق  ْنیَتَبْکُّرلِاب  ِدوُعُْقلِاب َو  ْتَأََدب  ِدوُجُّسِلل  ْتَطَقَس  اَذِإ  ُلُجَّرلا و  ُدُعْقَی  امک  َْسَیل  اَْهیَتَْیلَأ 

97 ص :

لاصخلا ص 585. - . 1
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.ًالَّوَأ (1) اَهَتَزیِجَع  ُعَفْرَت  ًالاَلِْسنا  ِتَّلَْسنا  ِتَضَهَن  اَذِإ  ضْرَْألا و  َنِم  اَْهیَتَبْکُر  ْتَعَفَر  اَْهیَذِخَف و  ْتَّمَض  اَهِسُولُج  ِیف  َْتناَک 

یم زامن  هب  نز  هک  یماگنه  دومرف :) هیلع  هللا  تاولـص  ماما  :) تفگ هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنابسچ و یم  هنیـس  هب  شیاه  ناتـسپ  ناکم  رد  ار  شتـسد  ود  دهد و  یمن  هلـصاف  اهنآ  نیب  دنک و  یم  عمج  شمدق  ود  نیب  دتـسیا ،

دیاین الاب  وا  نساب  دوشن و  هدـیمخ  دایز  ات  دـهد  یم  رارق  شنار  ود  يور  رب  وناز  يالاب  ار  شیاه  تسد  تفر ، عوکر  هب  هک  یماگنه 
هک یماـگنه  دننیـشن و  یم  پچ ) نار  يور  رب   ) نادرم هک  يروطنآ  هن  دنیـشن ، یم  دوـخ  نساـب  ود  يور  رب  تسـشن ، هک  یماـگنه  و 

نیمز هب  هدیبسچ  سپس  دهد و  یم  رارق  نیمز  يور  رب  شتـسد  ود  زا  لبق  ار  شیوناز  ود  دنیـشن و  یم  ادتبا  دمآ ، دورف  هدجـس  يارب 
یم رگیدمه  هب  ار  شنار  ود  دنک و  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شیوناز  ود  دنیـشن ، یم  دهـشت ) يارب   ) هک یماگنه  دنک و  یم  هدجس 

.دنک یم  دنلب  ار  شنساب  لوا  دوش و  یم  دنلب  ّینأت  اب  جیردت و  هب  دوش ، دنلب  تساوخ  یتقو  دنابسچ و 

اهیلع هللا  تاولص  ارهز  ترضح  تاحیبست  - 114

ِیف اهیلع  هللا  تاولص  َهَمِطاَف  ُحِیبْسَت  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِطاَّمَْقلا  ٍِدلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٍمْوَی (2) ِّلُک  ِیف  ٍهَعْکَر  ِْفلَأ  ِهاَلَص  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ٍهاَلَص  ِّلُک  ُِربُد  ِیف  ٍمْوَی  ِّلُک 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  طاـمق  دـلاخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ره رد  زامن  تعکر  رازه  زا  رتهب  نم  دزن  زامن ، ره  زا  سپ  زور  ره  رد  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  حیبست  دومرف : یم  هک  مدینش 

.تسا زور 

ِحِیبْـسَت ْنَع  ِیبَأ  َُهلَأَـسَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتلَخَد  َلاَـق : ٍِرفاَذُـع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َناَْحبُـس َلاَق  َُّمث  َنیِّتِس  ًاْعبَـس َو  َغََلب  یَّتَح  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَق  َُّمث  ًهَّرَم  َنِیثاََلث  ًاَعبْرَأ َو  اَهاَصْحَأ  یَّتَح  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  اهیلع  هللا  تاولـص  َهَمِطاَـف 

.ًهَدِحاَو (3) ًهَلْمُج  ِهِدَِیب  اَهیِصُْحی  ًهَئاِم  َغََلب  یَّتَح  ِهَّللا 

98 ص :

یفاکلا ج 3 ص 335 ح 2. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 343 ح 15. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 342 ح 8. - . 3
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  مردپ  هارمه  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفاذع  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیسرپ اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  تاحیبست  دروم  ار  ترضح  نآ  زا  مردپ  .مدش  بای  رش ف  هیلع  هللا  تاولص 

.درمش هبترم  راهچ  یس و  و  ربکا » هللا  : » دومرف

ات هللا » ناحبس  : » دومرف نآ  زا  سپ  تفگ ) هللادمحلا  هبترم  هس  یس و  ینعی  ) دیسر تفه  تصش و  هب  هکنیا  ات  هللادمحلا » : » دومرف سپس 
.درمش یم  دوخ  تسد  هب  ار  اهنآ  همه  و  تفگ ) هبترم  هس  یس و  زین  ار  نآ  ینعی  ) دیسر دص  هب 

رکش هدجس  - 115

ُهَدْجَّسلا َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
ِهَِّلل ًارْکُـش  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َلاَُقی  ْنَأ  ِلْوَْقلا  َنِم  اَهِیف  يِزُْجی  اَم  یَنْدَأ  ِهِضْرَف َو  ِءاَدَأ  ْنِم  َْدبَْعلا  َُهل  َقَّفَو  اَم  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ِهَضیِرَْفلا  َدَْعب 

ِهِضْرَف ِءاَدَأ  ِِهتَمْدِخ َو  ْنِم  َُهل  ِینَقَّفَو  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ًارْکُش  یِّنِم  ُهَدْجَّسلا  ِهِذَه  ُلوُقَی  َلاَق  ِهَِّلل  ًارْکُش  ِِهلْوَق  یَنْعَم  اَمَف  ُْتُلق  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِهَِّلل  ًارْکُش 
.ِهَدْجَّسلا (1) ِهِذَِهب  َّمَت  ِِلفاَوَّنلِاب  َِّمتَی  َْمل  ٌریِصْقَت  ِهاَلَّصلا  ِیف  َناَک  ْنِإَف  ِهَداَیِّزِلل  ٌبِجُوم  ُرْکُّشلا  َو 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  شردپ  زا  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
هداد هضیرف  ءادا  يارب  شا  هدـنب  هب  هک  یقیفوت  رطاخ  هب  تسا  دـنوادخ  هاگرد  هب  رکـش  هّیموی ،)  ) بجاو زامن  زا  دـعب  هدجـس  دومرف :

« هَّلل ارکش  : » دیوگب راب  هس  هک  تسا  نیا  رکش  هدجس  رد  رکذ  ّلقا  دح  و  تسا ،

؟ تسیچ هَّلل » ارکش   » زا روظنم  مدیسرپ :

.تسا و هدومرف  ءاطع  نم  هب  هک  هضیرف  ءادا  تمدخ و  قیفوت  رطاخ  هب  تسا  دنوادخ  هاگرد  هب  رکش  عقاو  رد  نم  هدجـس  نیا  دومرف :
.دش دهاوخ  ناربج  هدجس  نیا  اب  دشاب  هدشن  ناربج  لفاون  اب  هک  دشاب  یصقن  یهاتوک و  زامن  رد  رگا  و  تسا ، يدایز  بجوم  رکش 

99 ص :

هعیشلا ج 7 ص 6 ح 8562. لئاسو  ج 1 ص 281 ح 27 . ع )  ) اضرلا رابخأ  نویع  - . 1
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زامن زا  دعب  ِنعل  - 116

ُِربُد ِیف  ُنَْعلَی  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَنْعِمَـس  الاَق  ِجاَّرَّسلا  َهَمَلَـس  ِیبَأ  ٍْریَُوث َو  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُتْخُأ ِمَکَْحلا  ُّمُأ  ٌدـْنِه َو  ُهَناَُلف َو  ُهَناَُلف َو  ْمِهیِّمَُـسی َو  ُهَیِواَعُم َو  ٌناَُلف َو  ٌناَُلف َو  ٌناَُلف َو  ِءاَـسِّنلا  َنِم  ًاـَعبْرَأ  ِلاَـجِّرلا َو  َنِم  ًهََعبْرَأ  ٍَهبُوتْکَم  ِّلُـک 

.َهَیِواَعُم (1)

قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  جارـس  هملـسوبا  ریوث و  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نالف نالف ، نالف ، دومرف : یم  نعل  ار  نانز  زا  رفن  راهچ  نادرم و  زا  رفن  راهچ  بجاو ، زاـمن  ره  زا  سپ  هک  مدیدنـش  هیلع  هللا  تاولص 

.هیواعم رهاوخ  مکح  ما  دنه و  هنالف ، هنالف ، و  درب ، یم  مان  ار  اهنآ  هیواعم و  و 

.دنشاب یم  هصفح  هشیاع و  نانز ؛ زا  و  هدوب ، نامثع  رمع و  رکبوبا ، نادرم ؛ زا  نالف  نالف و  نالف ، زا  روظنم  حیضوت :

زامن زاغآ  رد  وهس  - 117

.ُدیُِعی (2) َلاَق  ِحاَِتْتفِالا  َهَرِیبْکَت  یَْسنَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدیسرپ هدرک  شومارف  ار  مارحالاهریبکت  هک  یصخش 

.دنک هداعا  ار  زامن  دیاب  دومرف :

تئارق رد  وهس  - 118

ُهَءاَرِْقلا َدوُجُّسلا َو  َعوُکُّرلا َو  َضَرَف  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَـحَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْهیَلَع (3) ْیَش َء  َال  ُُهتاَلَص َو  ْتَّمَت  ْدَقَف  َهَءاَرِْقلا  َیِسَن  ْنَم  َهاَلَّصلا َو  َداَعَأ  ًادِّمَعَتُم  َهَءاَرِْقلا  َكَرَت  ْنَمَف  ٌهَّنُس 

رفعج ماما  ترضح  ای  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، هدومرف بجاو  ار  دوجس  عوکر و  دنوادخ ، هک  یتسار  هب  دومرف : امهیلع  هللا  تاولص  قداص 

100 ص :

یفاکلا ج 3 ص 342 ح 10. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 347 ح 1. - . 2
یفاکلا ج 3 ص 347 ح 1. - . 3
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شومارف ار  تئارق  هک  ره  دنک و  هداعا  ار  شزامن  دیاب  دـیامن ، كرت  دـمع  يور  زا  ار  تئارق  سک  ره  سپ  .تسا  تنـس  تئارق  یلو 
.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  تسا و  مامت  شزامن  دنک ،

ْعَکْرَی َْمل  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ِنآْرُْقلا  َّمُأ  َیِسَن  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِنآْرُْقلا (1) َّمُأ  ْدُِعْیلَف 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دنک ، یم  شومارف  ار  دمح ) هروس   ) نآرق ُما  هک  یسک 

.دناوخب ار  نآ  دیاب  هتفرن  عوکر  هب  رگا  دومرف :

عوکر رد  وهس  - 119

َْمل ْمَأ  َعَکَر  يِرْدَی  َال  ٌِمئاَق  َوُه  ُّکُشَی َو  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُدُجْسَی (2) ُعَکْرَی َو  َلاَق  ْعَکْرَی 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.)؟ تسیچ شمکح  (؟ هن ای  هدروآ  اج  هب  ار  عوکر  ایآ  هک  دنک  یم  کش  تسا ، مایق  لاح  رد  هک  یسک 

(. دهد همادا  ار  شزامن  (و  دنک هدجس  سپس  دورب ، عوکر  هب  دیاب  دومرف :

َموُقَی َدُجْسَی َو  یَّتَح  َعَکْرَی  ْنَأ  َیِـسَن  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَفِر  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُِلبْقَتْسَی (3) َلاَق 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعاـفر  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.)؟ دراد یمکح  هچ   ) دزیخ یم  رب  دور و  یم  هدجس  هب  دنک و  یم  شومارف  ار  عوکر  هک  یسک 

.دریگ رس  زا  ار  زامن  دیاب  دومرف :

101 ص :

یفاکلا ج 3 ص 348 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 348 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 348 ح 2. - . 3
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دوجس رد  وهس  - 120

َلاَق ِْنیَْتِنث  ْمَأ  َدَجَس  ًهَدْجَس  ِرْدَی  ْمَلَف  اَهَس  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُـس  َلاَق : ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِوْهَّسلا (1) اَتَدْجَس  ِهاَلَّصلا  ِءاَضِْقنا  َدَْعب  ِْهیَلَع  َْسَیل  يَرْخُأ َو  ُدُجْسَی 

یسک هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندیسرپ هدجس  ود  ای  هدروآ  اج  هب  هدجس  کی  ایآ  هک  دناد  یمن  دنک و  یم  شومارف  ار  هدجس  هک 

.تسین مزال  وا  رب  زین  وهس  هدجس  زامن ، ندش  مامت  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  يرگید  هدجس  دیاب  دومرف :

لوا تعکر  ود  رد  وهس  - 121

ِْنیََتلَّوَْألا ِْنیَتَعْکَّرلا  ِیف  َتْکَکَـش  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَـق  َلاَـق  ٍبَعْـصُم  ِْنب  َهَسَْبنَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْدِعَأَف (2)

هب هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بعـصم  نب  هسبنع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نک هداعا  ار  زامن  يدرک ، کش  لوا  تعکر  ود  رد  هاگره  دومرف : نم 

برغم حبص و  زامن  رد  وهس  - 122

ْدِعَأَف َو ِبِْرغَْملا  ِیف  َتْکَکَش  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  ِّيِرَتْخَْبلا َو  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْدِعَأَف (3) ِرْجَْفلا  ِیف  َتْکَکَش  اَذِإ 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  يرگید  يوار  يرتـهب و  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هداعا ار  نآ  يدرک ، کش  حبـص  زامن  رد  هاگره  و  نک ، هداعا  ار  نآ  يدرک ، کش  برغم  زاـمن  رد  هاـگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.نک

102 ص :

یفاکلا ج 3 ص 349 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 350 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 350 ح 1. - . 3
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مراهچ موس و  تعکر  رد  وهس  - 123

ِْهَیلِإ ُهُمْهَو  َبَهَذ  اَمَف  َلاَق  ِهَِعباَّرلا  ِیف  ْمَأ  َوُه  ِهَِثلاَّثلا  ِیف  ِرْدَی َأ  ْمَلَف  یَّلَص  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِباَتِْکلا (1) ِهَِحتاَِفب  اَمِهِیف  ُأَْرقَی  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَُصی  َُّمث  ِهِسْفَن  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َمَّلَس  ْیَش ٌء  ِهَِعباَّرلا  َنِم  ِِهْبلَق  ِیف  ِهَِثلاَّثلا َو  ِیف  ُهَّنَأ  يَأَر  ْنِإ 

قداص رفعج  ماما  ترضح  ای  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  ) زا تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، مراـهچ تعکر  رد  اـی  تسا  موـس  تعکر  رد  اـیآ  هک  دـناد  یمن  یلو  دـناوخ ، یم  زاـمن  هک  یـصخش  دروـم  رد  هـیلع ) هللا  تاوـلص 

.مدیسرپ

کش تعکر  راهچ  هب  شلد  رد  تسا و  موس  تعکر  رد  هک  دهد  یم  لامتحا  رگا  دراذگب ، دهد  یم  لامتحا  هک  یفرط  رب  انب  دومرف :
.دناوخ یم  دمح  هروس  اهنت ) ) تعکر ود  نآ  رد  هک  دروآ  اج  هب  هتسشن ) ) زامن تعکر  ود  سپس  دهد ، مالس  دراد ،

َْتیَّلَص ًاثاََلث  ِرْدَت  َْمل  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  ََهباَیَس َو  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ْفِرَْصناَف َو َکُمْهَو  َلَدَتْعا  ِنِإ  ْفِرَْـصنا َو  ْمِّلَـسَف َو  َِعبْرَْألا  یَلَع  َُکیْأَر  َعَقَو  ْنِإ  ِثاَلَّثلا َو  یَلَع  ِْنباَف  ِثاَلَّثلا  یَلَع  َُکیْأَر  َعَقَو  ًاَعبْرَأ َو  ْوَأ 

.ٌِسلاَج (2) َْتنَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  ِّلَص 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  سابعلاوبا  هبایـس و  نب  نامحرلادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تعکر هس  هب  روآ ) نیقی  ) رظن یلو  تعکر ، راـهچ  اـی  يا  هدـناوخ  زاـمن  تعکر  هس  هک  یتسنادـن  هاـگره  دوـمرف : هـیلع  هللا  تاوـلص 

هب تبسن  ترظن  رگا  و  وش ، غراف  زامن  زا  وگب و  ار  مالس  یتشاد ، روآ ) نیقی  ) رظن تعکر  راهچ  هب  رگا  و  راذگب ، هس  رب  ار  انب  یتشاد ،
.ناوخب هتسشن  لاح  رد  زامن  تعکر  ود  وش و  غراف  زامن  زا  دشاب ، يواسم  فرط  ود  ره 

مراهچ مود و  تعکر  رد  وهس  - 124

ًاَعبْرَأ ْمَأ  یَّلَص  ِْنیَتَعْکَر  يِرْدَی  َال  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ََعبْرَأ ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُصیَف  ُموُقَی  َُّمث  ُمِّلَُسی  ُدَّهَشَتَی َو  َلاَق 

103 ص :

یفاکلا ج 3 ص 351 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 353 ح 7. - . 2
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َْتناَک ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـص  َناَک  ْنِإ  ًهَِلفاَن َو  ِناَتاَه  َْتناَک  ًاَعبْرَأ  یَّلَـص  َناَک  ْنِإ  ُمِّلَُـسی َو  ُدَّهَـشَتَی َو  َُّمث  ِباَتِْکلا  ِهَِحتاَِـفب  اَـمِهِیف  ُأَْرقَی  ٍتاَدَـجَس 
.ِوْهَّسلا (1) ِیَتَدْجَس  ْدُجْسَْیلَف  َمَّلَکَت  ْنِإ  َِعبْرَْألا َو  َماَمَت  ِناَتاَه 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تعکر ، راهچ  ای  هدروآ  ياج  هب  تعکر  ود  ایآ  دناد  یمن  هک  یسک  دروم 

دناوخب ار  دهشت  دروآ و  اج  هب  هدجس  راهچ  دمح و  اب  زامن  تعکر  ود  دزیخ و  رب  سپس  دهد ، مالس  دناوخب و  ار  دهشت  دیاب  دومرف :
.دهد مالس  و 

، عقاو رد  رگا  ددرگ و  یم  روظنم  هلفان  ناونع  هب  وا  يارب  تعکر  ود  نآ  دشاب ، هدناوخ  تعکر  راهچ  ار  دوخ  زامن  عقاو ، رد  رگا  لاح 
اج هب  وهـس  هدجـس  ود  دیاب  دشاب ، هتفگ  ینخـس  زامن  رد  رگا  و  دوش ، یم  تعکر  راهچ  تعکر  ود  نیا  اب  دشاب ، هدـناوخ  تعکر  ود 

.دروآ

دنک کش  مجنپ  مراهچ و  تعکر  رد  هک  یسک  - 125

ْدُجْـساَف ًاـَعبْرَأ  ْمَأ  َْتیَّلَـص  ًاـسْمَخ  ِرْدَـت  َْمل  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .اَمُهَدَْعب ْمِّلَس  َُّمث  ٌِسلاَج  َْتنَأ  َکِمِیلْسَت َو  َدَْعب  ِوْهَّسلا  ِیَتَدْجَس 

ره دومرف : هیلع  هَّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دعب  یشاب و  هتـسشن  هک  یتقو  رد  مالـس  زا  دعب  نکب  وهـس  هدجـس  ود  سپ  تعکر  جنپ  ای  هدرک  زامن  تعکر  راهچ  هک  ینادن  هاگ 

.وگب مالس  نیتدجس 

.ُهَداَعِْإلا (3) ِْهیَلَعَف  ِِهتاَلَص  ِیف  َداَز  ْنَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

ره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین مزال  وا  رب  زامن  هداعا  دهد ، ماجنا  دایز  ار  یتعکر  دوخ  زامن  رد  سک 

104 ص :

یفاکلا ج 3 ص 353 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 355 ح 6. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 355 ح 5. - . 3
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دیوگب نخس  زامن  رد  هک  یسک  - 126

ِهاَلَّصلا ِیف  ًایِساَن  ُمَّلَکَتَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُدَْعب (1) َلاَق  ُدَْعب  ْوَأ  اَمُه  ِمِیلْسَّتلا  َْلبَق  ِوْهَّسلا  اَتَدْجَس  ُْتلُقَف  ِْنیَتَدْجَس  ُدُجْسَی  َُّمث  ُهَتاَلَص  ُِّمُتی  َلاَقَف  ْمُکَفوُفُص  اوُمِیقَأ  ُلوُقَی 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یمکح هچ   ) دینک بترم  ار  دوخ  ياه  فص  دیوگ : یم  ًالثم ) ( ؛ دیوگ یم  نخس  زامن  رد  یشومارف  يور  زا  هک  یسک  مدیسرپ : هیلع 

.)؟ دراد

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  سپس  دنک ، مامت  ار  دوخ  زامن  دومرف :

؟ نآ زا  سپ  ای  تسا  مالس  زا  شیپ  هدجس  ود  ایآ  مدرک : ضرع 

.مالس زا  سپ  دومرف :

دنک یم  شومارف  ار  مالس  دهشت و  هک  یسک  - 127

ْعَکْرَت َْمل  اَم  ْدَّهَشَت  َکَسْفَن َو  ْلِسْرَأَف  ِهَِثلاَّثلا  ِیف  َتْرَکَذ  ِهَِیناَّثلا َو  ِهَعْکَّرلا  ِیف  َدُّهَـشَّتلا  َتیِـسَن  ْنِإ  هیلع : هللا  تاولـص  اضرلا  مامإلا  َلاَق  - 1
َتیِـسَن ْنِإ  َو  َکَتاَف ، ْدَـق  اَم  اَمِهِیف  َتْدَّهَـشَتَف  ِوْهَّسلا  ِیَتَدْجَـس  َتْدَجَـس  َتْمَّلَـس  اَذِإَف  َِکتاَلَـص  ِیف  ِْضماَف  َْتعَکَر  اَم  َدـَْعب  َتْرَکَذ  ْنِإَـف 

.ُمِّلَُست (2) ُدَّهَشَت َو  ًادِعاَق َو  ْمَأ  َْتنُک  ًاِمئاَق  َهَْلبِْقلا  ِِلبْقَتْساَف  َهاَلَّصلا  َْتقَراَف  ْدَق  َتْرَکَذ َو  َمِیلْسَّتلا َو  َدُّهَشَّتلا َو 

سپ يدروآ ، دای  هب  موس  تعکر  رد  يدرک و  شومارف  ار  مود  تعکر  رد  دهـشت  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح 
همادا تزامن  هب  سپ  يدروآ ، داـی  هب  يدرک  عوکر  هکنیا  زا  دـعب  رگا  سپ  .يا  هدرکن  عوکر  هک  یناـمز  اـت  ناوخب ، دهـشت  درگرب و 

.یناوخ یم  ار  يا  هداد  تسد  زا  دهشت  زا  هک  هچنآ  نآ ، زا  سپ  هدروآ و  ياج  هب  ار  وهس  هدجس  ود  يداد ، مالس  هک  ینامز  هدب و 

هلبق هب  هتـسشن ، ای  يدوب  هداتـسیا  سپ  يدروآدای ، هب  يدرک  كرت  ار  زامن  هکنیا  زا  دعب  و  يدرک ، شومارف  ار  مالـس  دهـشت و  رگا  و 
.هدب مالس  ناوخب و  دهشت  نک و  يور 

105 ص :

یفاکلا ج 3 ص 356 ح 4. - . 1
راونالاراحب ج 85 ص 152 ح 5. ص 10 . ع )  ) اضرلا هقف  - . 2
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زامن مالس  رد  وهس  - 128

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّلَص  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِجَرْعَْألا  ٍدیِعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکلَذَک َلاَقَف َأ  ِْنیَتَعْکَر  َْتیَّلَص  اَمَّنِإ  اُولاَق  َِکلَذ  اَم  َلاَق َو  ْیَش ٌء  ِهاَلَّصلا  ِیف  َثَدَح  ِهَّللا َأ  َلوُسَر  اَی  ُهَْفلَخ  ْنَم  َُهلَأَسَف  ِْنیَتَعْکَر  ِیف  َمَّلَس  َُّمث 

َال ِهَّمُْأِلل َأ  ًهَمْحَر  ُهاَْسنَأ  يِذَّلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ًاَعبْرَأ َو  َهاَلَّصلا  َّمَتَأَف  ِِهتاَلَـص  یَلَع  یَنَبَف  ْمَعَن  َلاَقَف  ِْنَیلاَمِّشلا  اَذ  یَعْدـُی  َناَـک  ِْنیَدَْـیلا َو  اَذ  اَـی 
هلآ َو هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّنَس  ْدَـق  َلاَق  َكاَذ  َمْوَْیلا  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْنَمَف  َُکتاَلَـص  ُلَبُْقت  اَم  َلِیق  َرِّیَُعل َو  اَذَـه  َعَنَـص  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  يَرَت 

.ِماَلَْکلا (1) ِناَکَِمل  ِْنیَتَدْجَس  َدَجَس  ًهَوْسُأ َو  ْتَراَص 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جرعا  دیعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دوب ترضح  نآ  رس  تشپ  هک  یسک  .داد  مالس  تعکر  ود  ياهتنا  رد  درازگ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دومرف : یم  هک 

؟ تسا هدش  لزان  يا  هزات  مکح  زامن  رد  ایآ  هللا ! لوسر  يا  دیسرپ 

؟ تسیچ تدوصقم  دومرف :

! دیدروآ اج  هب  تعکر  ود  ار  زامن  درک : ضرع 

.يرآ تفگ : دش ، یم  هدناوخ  نیلامشلاوذ  هک  صخش  نآ  و  تسا ؟ نینچ  ایآ  نیدیلاوذ ! يا  دومرف :

.درک مامت  ار  تعکر  راهچ  داد و  همادا  ار  دوخ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سپ 

، تخاس یـشومارف  راچد  تما  يارب  تمحر  يور  زا  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
راچد یسک  زورما  رگا  اما  .تسین  لوبق  وت  زامن  دنتفگ  یم  وا  هب  دش و  یم  شنزرس  درک  یم  يراک  نینچ  یسک  رگا  ینیب  یمن  رگم 
رطاـخ هب  ترـضح  نآ  تساـم و  هوسا  وگلا و  وا  داد و  رارق  تنـس  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـیوگ : ددرگ ، یـشومارف 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  نتفگ ، نخس 

اَتَدْجَس ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ُهَّمَتَأَف  ُهَوْهَس  َظِفَح  ْنَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِوْهَّسلا (2)
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین مزال  وا  رب  وهس  هدجس  دنک ، كرادت  ار  نآ  دوش و  شوهس  هجوتم  سک  ره  دومرف :

صوصخ هب  یهلا  ناربمایپ  هب  ياه  تبسن  نینچ  ناگدننک  لعج  نیفلاخم  تعامج  اریز  هدوب ، هیقت  رد  یلوا  ثیدح  رودص  حیـضوت :
.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  ترضح  هب 

نانآ زا  یهانگ  اطخ و  چیه  دـنا و  موصعم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  یهلا و  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  رب  هیماما  هدـیقع  اما 
.تسا هدشن  رداص 

بلطم نیا  هب  مود  ثیدح  رد  هکنانچ  تسیراج  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  ناوریپ  يارب  زا  زامن  مالس  وهـس  رد  ثیدح  مکح  یلو 
دسر شرطاخب  هظحل  نامه  سپ  دهد ، مالس  ًاوهس  مود  تعکر  رد  دهشت  زا  دعب  یـصخش  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدش  حیرـصت 
سپ دشاب  هتفگ  ینخس  نایم  نیا  رد  رگا  .تسین  وهس  هدجس  وا  رب  تسا و  مامت  شزامن  دهد و  همادا  ار  شزامن  دیاب  هدرک ، وهس  هک 

.دهد ماجنا  وهس  هدجس  ود  هک  تسوا  رب 

.تسا هدوب  هیقت  رطاخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  هب  هیلع  هللا  تاولص  قطان  نآرق  ترضح  دانتسا  اما 

وهس هدجس  رکذ  - 129

ِّلَص َّمُهَّللا  ِهَّللِاب  ِهَّللا َو  ِمِْسب  ِوْهَّسلا : ِیَتَدْجَس  ِیف  ُلوُقَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُُهتاَکََرب (1) ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللِاب  ِهَّللا َو  ِمِْسب  ُلوُقَی  يَرْخُأ  ًهَّرَم  ُُهتْعِمَس  ُِّیبَلَْحلا َو  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 

ود رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
«. ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » ییوگ یم  وهس  هدجس 

«. ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللِاب  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف یم  شترضح  هک  مدینش  رگید  راب  کی  دیوگ : یبلح 
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دوش یم  دایز  وا  رب  یشومارف  وهس و  هک  یسک  دنک و  یم  کش  شیاهزامن  همه ي  رد  یسک  - 130

َیَِقب اَم  َال  یَّلَص َو  ْمَک  َيِرْدَی  َال  یَّتَح  ِِهتاَلَـص  ِیف  ًارِیثَک  ُّکُشَی  ُلُجَّرلا  َُهل  اَْنُلق  الاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهاَلَّصلا ِضْقَِنب  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  َثِیبَْخلا  اوُدِّوَُعت  َال  َلاَق  َُّمث  ِهِّکَش  ِیف  یِضْمَی  َلاَق  َّکَش  َداَع  اَمَّلُک  َِکلَذ  ِْهیَلَع  ُُرثْکَی  ُهَّنِإَف  َُهل  اَْنُلق  ُدیُِعی  َلاَق  ِْهیَلَع 

ْدُعَی َْمل  ٍتاَّرَم  َِکلَذ  َلَعَف  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ِهاَلَّصلا  َضْقَن  َّنَِرثُْکی  َال  ِمْهَْولا َو  ِیف  ْمُکُدَـحَأ  ِضْمَْیلَف  َدِّوُع  اَِمل  ُداَـتْعَی  ٌثِیبَخ  َناَْـطیَّشلا  َّنِإَـف  ُهوُعِمُْطتَف 
.ْمُکِدَحَأ (1) َیلِإ  ْدُعَی  َْمل  َیِصُع  اَذِإَف  َعاَُطی  ْنَأ  ُثِیبَْخلا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُهَراَرُز  َلاَق  ُّکَّشلا  ِْهَیلِإ 

ماما ترـضح  ای  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  هرارز و  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تعکر دنچ  دـناد  یمن  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  کش  رایـسب  دوخ  زامن  رد  یـصخش  میدرک : ضرع  امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج 

.تسا هدنام  تعکر  دنچ  هدناوخ و  زامن 

.دنک هداعا  ار  دوخ  زامن  دیاب  دومرف :

! دنک یم  کش  مه  زاب  دنک  هداعا  هاگره  تسا و  دایز  رایسب  وا  کش  میدرک : ضرع 

.دنک انتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  دومرف :

نیا هب  تسا و  دیلپ  ناطیش ، اریز  دنک ، عمط  امـش  رد  ات  دریگ  تداع  امـش  اب  زامن  نتـسکش  اب  دیلپ  ناطیـش )  ) دیراذگن دومرف : سپس 
هب ینعی  ) دـیامن نینچ  اهراب  نوچ  دـهد و  همادا  ار  زامن  دـش ، لیام  شنهذ  هک  یفرط  نآ  هب  امـش  زا  مادـک  ره  دـنک ، یم  تداع  راک 

.تشگ دهاوخن  زاب  وا  هب  کش  دنکن ) انتعا  کش 

يوس هب  رگید  دش ، تفلاخم  هاگره  دوش و  تعاطا  وا  زا  هک  دهاوخ  یم  طقف  دـیلپ  ناطیـش  دومرف : شترـضح  سپـس  دـیوگ : هرارز 
.تشگ دهاوخن  زاب  امش 

.دنیوگیم رمضم  ثیدح  ثیدح ، حالطصا  رد  تیاور  نیا  هب  حیضوت :

زا دنتسه و  امهیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  باحصا  يالجا  وزج  ریـصبوبا  هرارز و  بانج 
تارضح یماسا  ثیدح  نیا  لاثما  ثیدح و  نیا  رد  رگا  .دندرک  یم  ثیدح  لقن  ناراوگرزب  نآ 
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نآ زا  دعب  دندرکیم و  رکذ  ار  تارـضح  یماسا  باتک  لوا  رد  هک  هدوب  نیا  ثیدح  باحـصا  بأد  هک  تسا  نآ  رطاخب  هدـشن ، رکذ 
.دندنادرگ یم  رب  ناراوگرزب  نآ  هب  ار  ریامض  تاراشا و 

هدنخ هلیسو ي  هب  زامن  ندش  لطاب  - 131

اَّمَأ َهاَلَّصلا َو  ُعَطْقَی  اَلَف  ُمُّسَبَّتلا  اَّمَأ  َلاَق  َهاَلَّصلا  ُعَطْقَی  ْلَه  ِکِحَّضلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَـق : َهَعاَمَـس  ْنَع  َهَعْرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َهاَلَّصلا (1) ُعَطْقَت  َیِهَف  ُهَهَقْهَْقلا 

ار زامن  هدنخ  ایآ  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  لطاب 

.يرآ ههقهق ، یلو  دنک ، یمن  لطاب  ار  زامن  ندز ) دنخبل  ) مسبت دومرف :

زامن رد  هسطع  مکح  رازگ و  زامن  رب  ندرک  مالس  - 132

ُّدُرَی َلاَق  ِهاَلَّصلا  ِیف  َوُه  ِْهیَلَع َو  ُمَّلَُسی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِْهیَلَع َمَّلَـسَف  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ِِهب  َّرَمَف  یِّلَُـصی  ًاِمئاَق  َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ُماَـلَّسلا  ُمُْکیَلَع  ُلوُقَی َو  اـَل  َو  ْمُْکیَلَع * ٌمـالَس 

(2) .اَذَکَه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  ِْهیَلَع  َّدَرَف  ٌراَّمَع 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدرک لاوس  دنک ، یم  مالس  وا  رب  تسا و  زامن  لاح  رد  هک  یصخش 

زامن لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اریز  مالـسلا ؛ مکیلع  و  دیوگب : دیابن  مکیلع ، مالـس  دیوگب : نانآ  خساپ  رد  دیاب  دومرف :
.داد خساپ  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  درک و  مالس  تشذگ و  یم  ترضح  نآ  رانک  زا  رسای  رامع  هک  دوب 

َهَّللا ُدَمْحَأَف  ِهاَلَّصلا  ِیف  اَنَأ  َهَسْطَْعلا َو  ُعَمْسَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْمَعَن َو َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یِّلَصُأ  َو 
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ٍدَّمَُحم َو یَلَع  ِّلَص  ُّمَْیلا  َِکبِحاَص  َْنَیب  َکَْـنَیب َو  َناَـک  ْنِإ  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  ِّلَـص  ِهَِّلل َو  ُدْـمَْحلا  ِلـُقَف  ِهاَـلَّصلا  ِیف  َْتنَأ  َكوُخَأ َو  َسَطَع  اَذِإ 
.ِِهلآ (1)

ضرع هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هللا یلص  مرکا  یبن  رب  میوگ و  یم  ساپس  دمح و  ار  دنوادخ  نم  دنک و  یم  هسطع  یسک  هک  مونـش  یم  زامن  لاح  رد  یهاگ  مدرک :

.متسرف یم  تاولص  هلآ  هیلع و 

یبـن رب  و  هللادـمحلا ، وگب : يدوب  زاـمن  لاـح  رد  وت  درک و  هسطع  وت  ینید ) ) ردارب هاـگره  تسا و  بوخ  يرآ ، دوـمرف : ترـضح  نآ 
مهیلع هللا  تاولـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  مه  زاب  دوب ، هلـصاف  ییایرد  هدـننک  هسطع  وت و  نایم  رگا  تسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسرف دورد 

تعامج زامن  يرترب  تلیضف و  - 133

ْنِم ُلَْضفَأ  ٍهَعاَمَج  ِیف  َهاَلَّصلا  َّنَأ  ُساَّنلا  يِوْرَی  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِماَمِْإلا ِنیِمَی  ْنَع  ُلُجَّرلا  ُموُقَی  ْمَعَن َو  َلاَقَف  ًهَعاَمَج  ِناَنوُکَی  ِناَلُجَّرلا  ُْتلُقَف  اُوقَدَـص  َلاَقَف  ًهاَلَـص  َنیِرْـشِع  ٍسْمَِخب َو  ُهَدْـحَو  ِلُجَّرلا  ِهاَلَص 

(2)

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، تسا رتهب  دـناوخب ، ییاهنت  هب  هک  يزامن  جـنپ  تسیب و  زا  تعامج ، لاح  رد  ناسنا  زامن  هک  دـنک  یم  تیاور  مدرم  هک  ار  هچنآ  ایآ 

؟ تسا تسرد 

.دنا هتفگ  تسار  دومرف :

؟ دوب دهاوخ  تعامج  زامن  دنناوخب ، زامن  مه  اب  هک  درم  ود  ایآ  مدرک : ضرع 

.دتسیاب ماما  تسار  فرط  رد  دیاب  ود ، نآ  زا  یکی  و  يرآ ، دومرف :

دوش یمن  ادتقا  وا  هب  هک  یسک  رس  تشپ  زامن  - 134

اَّلِإ يِدـْنِع  ْمُه  اَم  َلاَقَف  َنیِِفلاَخُْملا  َْفلَخ  ِهاَلَّصلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِرُدُْجلا (3) َِهلِْزنَِمب 

110 ص :

یفاکلا ج 3 ص 367 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 371 ح 1. - . 2
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یفاکلا ج 3 ص 373 ح 1. - . 3
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زامن دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ نیفلاخم  تشپ  رد 

(. دوش یمن  انتعا  نانآ  تئارق  زامن و  هب  ینعی  ) دنتسه راوید  دننامه  نم  رظن  رد  نانآ  دومرف :

َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ُّبُِحی  ٌلُجَر  هیلع : هللا  تاولـص  ِرقاَبلا  ِماَمِإلا  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِّیِفْعُْجلا  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 2
، َهَماَرَک َال  َو  ُهَْفلَخ ، ِّلَُصت  اَلَف  ٌّوُدَع ، َوُه  ٌطَلِْخم َو  اَذَـه  َلاَقَف : ُهََفلاَخ ؛ ْنَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  ُلوُقَی : َو  ِهِّوُدَـع ، ْنِم  ُأَّرَبَتَی  َال  هیلع َو  هللا  تاولص 

.ُهَیِقَّتَت (1) ْنَأ  اَّلِإ 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
یمن يّربت  يراز و  یب  وا  نمـشد  زا  یلو  دراد  یم  تسود  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا  یـصخش  مدرک : ضرع 

.تسا رت  بوبحم  شا  نیفلاخم  زا  نم  دزن  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دیوگ : یم  یتح  و  دیوج ،

تمارک و وا  هک ) ارچ  ، ) راذـگن زامن  وا  رـس  تشپ  دوش ، یم  بوسحم  نمـشد  تسا و  لاح  هتفـشآ  یـصخش  نینچ  دومرف : ترـضح 
.یشاب هّیقت  هب  روبجم  یسرتب و  وا  زا  هکنیا  رگم  درادن ، یشزرا 

َِکلْوَِقب َو ُلوُقَی  َناَک  ْنِإ  ِیلاَْغلا َو  ُلوُهْجَْملا َو  ُمُهَْفلَخ  یَّلَُـصی  اـَل  ٌهَثاََـلث  هیلع  هللا  تاولـص  ُقِداَّصلا  َلاَـق  َو  لاـق : قودـصلا ، خیـشلا  - 3
.ًادِصَتْقُم (2) َناَک  ْنِإ  ِقْسِْفلِاب َو  ُرِهاَجُْملا 

: دناوخ تعامج  زامن  دیابن  سک  هس  رـس  تشپ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگ : قودـص ، خیـش  موحرم 
و دشاب ، تئارب ) تیالو و  رد   ) وت رواب  رب  هچرگ  دنک  یم  ولغ  هک  یـسک  و  تسا ، لوهجم  وت ] يارب  شا  هدـیقع  تمالـس   ] هک یـسک 

تاماقم رکنم  هن  دشاب و  یلاغ  هن  دشاب و  هدیقعلا  ملاس  ینعی   ) دـشاب ور  هنایم  هدـیقع ) رد   ) هچرگ دـنک  یم  هانگ  اراکـشآ  هک  یـسک 
(. مهیلع هللا  تاولص  تیب  لها 

ِلْهَِأب اَّلِإ  يَدَـتُْقی  َال  َلاَق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَـتِک  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلا  ِنَع  َناَذاَـش  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 4
.ِهَیَالَْولا (3)

111 ص :

ماکحألا ج 3 ص 28 ح 97. بیذهت  - . 1
لاصخلا ج 1 ص 154 ح 193. هیقفلا ج 1 ص 248 ح 1110 . - . 2

هعیشلا ج 8 ص 312 ح 10759. لئاسو  - . 3
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يا همان  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لصف  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
(. مهیلع هللا  تاولص  تیب  لها  ) تیالو لها  هب  رگم  نکم ، ادتقا  دومرف : دوب ، هتشون  نید ) عیارش  هرابرد  ) نومأم هب  هک 

ِهاَلَّصلا ِناَذَْألا َو  یَلَع  یِغَْتبَی  ْنَم  َْفلَخ  یَّلَُصی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ََهباَیَس  ِْنب  ِءاَلَْعلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ُُهتَداَهَش (1) ُلَبُْقت  َال  َرْجَْألا َو 

تشپ دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هبایـس  نب  ءالع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هتفریذـپ زین  یـصخش  نینچ  تداهـش  دـناوخ و  زامن  دـیابن  دریگ  یم  دزمتـسد  تعامج  زامن  هماقا  نتفگ و  ناذا  يارب  هک  یـسک  رس 

.تسین

ْمُهَْفلَخ یِّلَـصُأَف  اوُفَلَتْخا  ِدَق  َکَِیلاَوَم  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍدِـشاَر  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.ِِهنیِِدب (2) ُِقثَت  ْنَم  َْفلَخ  اَّلِإ  ِّلَُصت  َال  َلاَقَف  ًاعیِمَج 

هیلع هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دشار  نب  یلعوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ مناوخب زامن  مناوت  یم  اهنآ  همه  رس  تشپ  رد  ایآ  دنراد ، رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  امش  ناتسود  هک  یتسار  هب  مدرک : ضرع 

.یشاب هتشاد  دامتعا  وا  نید  هب  هک  یسک  رس  تشپ  رد  رگم  ناوخم  زامن  دومرف :

تسا هورکم  وا  هب  ادتقا  هک  یتعامج  ماما  - 135

ْمُکُدَحَأ َّنَیِّلَُصی  َال  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َنیِرِجاَهُْملا (3) ُّمُؤَی  َال  ُِّیباَرْعَْألا  اَنِّزلا َو  َِدلَو  ِدوُدْحَْملا َو  ِنُونْجَْملا َو  ِصَْربَْألا َو  ِموُذْجَْملا َو  َْفلَخ 

ترـضح دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، یسیپ رامیب  ماذج ، رامیب  رس  تشپ  امش  زا  یسک  دیابن  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما 

112 ص :

یفاکلا ج 7 ص 396 ح 11. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 374 ح 5. - . 2
یفاکلا ج 3 ص 376 ح 4. - . 3
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نیـشن هیداب  ینابایب و  هک  یـسک  نینچمه  درازگ و  زامن  هدش ، دلوتم  انز  زا  هک  نآ  تسا و  هدش  يراج  وا  رب  دـح  هک  یـسک  هناوید ،
.دیامن تماما  نارجاهم  رب  دناوت  یمن  تسا 

وا رس  تشپ  رد  تئارق  مکح  و  دوش ، یم  ادتقا  هک  یسک  رس  تشپ  رد  زامن  - 136

اَهِیف ُرَهُْجی  ٍهاَلَـص  ِیف  ِِهب  یِـضَتْرَت  ٍماَمِإ  َْفلَخ  َْتنُک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَْبیَُتق  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْأَْرقَت (1) اَلَف  َهَمَهْمَْهلا  ُعَمْسَت  َْتنُک  ْنِإ  َکِسْفَِنل َو  َْتنَأ  ْأَْرقاَف  ُهَتَءاَِرق  ْعَمْسَت  ْمَلَف  ِهَءاَرِْقلِاب 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبیتق  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وت يونش ، یمن  ار  وا  تئارق  رگا  دوش ، هدناوخ  دنلب  دیاب  هک  تسا  يزامن  رد  یتسه و  یضار  وا  تماما  هب  هک  يدوب  یماما  رس  تشپ 

.نکم تئارق  يونش ، یم  ار  ماما  �همهمه  رگا  اما  نک ، تئارق  تدوخ  يارب 

دنک یم  كرد  ماما  اب  ار  دوخ  زامن  زا  یتمسق  هک  یصخش  - 137

ٍهَعْکَِرب ُماَمِْإلا  َکَقَبَـس  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیتَّلا ِیف  اَهِیف َو  َْتأَرَق  ًهَدِـحاَو  ًهَعْکَر  اَّلِإ  ُهَعَم  ْكِرْدـُت  َْمل  ْنِإ  ََکل َو  ِناَْتِنث  َیِه  ِِهتاَلَـص َو  ْنِم  ِهَِثلاَّثلا  ِیف  َْتأَرَق  َهَریِخَأـْلا  َهَءاَرِْقلا  َتْکَرْدَأَـف 

ُْتْبثاَف ًادِجاَس  َماَمِْإلا  َتْدَجَو  اَذِإ  َلاَق  َلاَق َو  ًاماَِیق  ُفوُفُّصلا  َلِدَـتْعَت  یَّتَح  َُهل  ِهَِثلاَّثلا  ََکل َو  ِهَِیناَّثلا  ِیف  َتْسَلَج  ٍهَعْکَِرب  َکَقَبَـس  ْنِإ  اَهِیلَت َو 
.َتُْمق (2) ًاِمئاَق  َناَک  ْنِإ  َتْدَعَق َو  ًادِعاَق  َناَک  ْنِإ  ُهَسْأَر َو  َعَفْرَی  یَّتَح  َکَناَکَم 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هللادبع  یبا  نب  نمحرلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مود تعکر  هک  وا - موس  تعکر  رد  یبای ، یم  رد  ار  مود  تعکر  تئارق  دـشاب و  رتولج  وت  زا  تعکر  کی  ماما ، هاگره  دومرف : هیلع 
دعب تعکر  رد  تعکر و  نآ  رد  يدرکن ، رد  ار  تعکر  کی  زج  ار ، تعامج  رگا  و  ناوخب ) ار  هروس  دمح و  (و  نک تئارق  تسوت -

اه فص  اـت  نیـشنب  تسوا - موس  تعکر  هک   - دوخ مود  تعکر  رد  دوب ، رتولج  وـت  زا  تعکر  کـی  ماـما  رگا  و  نک ، تئارق  نآ ، زا 
(. وش قحلم  دوز  ناوخب و  دهشت  وت  و   ) .دنوش تسار 

113 ص :

یفاکلا ج 3 ص 377 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 381 ح 4. - . 2
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ات نک  گنرد  دوخ  ياج  رد  یکدنا  يدرک ، كرد  هدجـس  رد  ار  تعامج  ماما  زامن  هاگره  دومرف : ترـضح  نینچمه  دیوگ : يوار 
.یتسیا یم  دوب ، هداتسیا  رگا  ینشین و  یم  دوب ، هتسشن  رگا  و  درادرب ، هدجس  زا  رس  ماما 

ْنَأ َْلبَق  َْتعَکَر  َتْرَّبَکَف َو  َعَکَر  ْدَق  َماَمِْإلا  َتْکَرْدَأ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ُهَعْکَّرلا (1) َْکتَتاَف  ْدَقَف  َعَکْرَت  ْنَأ  َْلبَق  ُهَسْأَر  ُماَمِْإلا  َعَفَر  ْنِإَف  َهَعْکَّرلا  َتْکَرْدَأ  ْدَقَف  ُهَسْأَر  َعَفْرَی 

هب نوچ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ يورب ، عوکر  هب  ییوگب و  ریبکت  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دـشاب ، عوکر  رد  ماـما  یـسرب و  تعاـمج  زاـمن 

.تسا هدش  توف  وت  زا  تعکر  نآ  درادرب ، عوکر  زا  رس  ماما  يور و  عوکر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو  يا ، هدرک  كرد  ار  تعکر 

سوجم ياه  هناخ  اه و  هسینک  اهاسیلک و  رد  زامن  - 138

َلاَقَف ِِسئاَنَْکلا  ِعَِیْبلا َو  ِیف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِّلَص (2) اَهَّشُر َو  َلاَقَف  ِسوُجَْملا  ِتُوُیب  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ِّلَص  َّشُر َو 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ اه  هسینک  اهاسیلک و  رد  زامن  دروم 

.ناوخب زامن  شاپب و  بآ  دومرف :

؟ مدیسرپ نایتشترز )  ) سوجم ياه  هناخ  رد  زامن  هرابرد  ترضح  نآ  زا  نینچمه  دیوگ : يوار 

.ناوخب زامن  شاپب و  بآ  اجنآ  رد  دومرف :

زامن رد  نانز  ياه  سابل  دادعت  سابل و  کی  رد  ندناوخ  زامن  - 139

ُهَدَقَع ْدَق  ٍعِساَِوب  َْسَیل  ٍدِحاَو  ٍراَزِإ  ِیف  یَّلَص  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍدِحاَو ٍصیِمَق  ِیف  یِّلَُصی  ِلُجَّرِلل  يَرَت  اَم  َُهل  ُْتلُقَف  ِهُِقنُع  یَلَع 

114 ص :

یفاکلا ج 3 ص 382 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 387 ح 1. - . 2
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.ًارِیتَس (1) َناَک  اَذِإ  ِینْعَی  ًافِیثَک  ُعْرِّدلا  َناَک  اَذِإ  ِهَعَنْقِْملا  ِعْرِّدلا َو  ِیف  یِّلَُصت  ُهَأْرَْملا  ِِهب َو  َسَْأب  اَلَف  ًافِیثَک  َناَک  اَذِإ  َلاَقَف 

میدید ار  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ضرع ترـضح  نآ  هب  دوب ، هدز  هرگ  دوخ  ندرگ  هب  ار  نآ  دوبن و  خارف  گنل  نآ  هک  یلاح  رد  درازگ ، یم  زامن  گـنل  کـی  رد  هک 

؟ تسیچ دناوخ ، یم  زامن  نهاریپ  کی  رد  هک  يدرم  هرابرد  امش  رظن  مدرک :

ار وا  دشاب و  میخض  نهاریپ  هک  یتروص  رد  دناوخب ، زامن  هعنقم  نهاریپ و  رد  دیاب  نز  اما  درادن ، یلاکشا  دشاب ، میخـض  رگا  دومرف :
.دناشوپب

.دنناوخب زامن  رداچ  هعنقم و  يزورما ،) نابنت  ) گنل زا : دنترابع  هک  سابل  هس  رد  نانز  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  حیضوت :

ناگنهرب زامن  - 140

ِهِیف َو َبَنْجَأ  ٌدِـحاَو َو  ٌبَْوث  اَّلِإ  ِْهیَلَع  َْسَیل  ِضْرَْألا  َنِم  ٍهاَلَف  ِیف  ُنوُکَی  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًءاَمیِإ (2) ُئِمُوی  ًادِعاَق  ًاناَیْرُع  یِّلَُصی  ُمَّمَیَتَی َو  َلاَق  ُعَنْصَی  َْفیَک  ٌءاَم  ُهَْدنِع  َْسَیل 

يارحص رد  هک  یصخش  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک هچ  دیاب  وا  تسین ، مه  بآ  تسا و  هدش  بنج  نآ  رد  هک  دراد  سابل  کی  طقف  تسا و  یعیسو 

.دنک هراشا  دوجس ) عوکر و  يارب   ) دناوخب و زامن  هتسشن ، تروص  هب  هنهرب و  دنک و  ممیت  دومرف :

دناوخ یم  زامن  هتسنادن  ای  هتسناد  سجن  سابل  رد  هک  یسک  مکح  - 141

َلاَق ٌمَد  ْوَأ  ٌَهباَنَج  َُهبَْوث  َباَصَأ  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُّمث َیِّلَُصی  ْنَأ  َْلبَق  ٌَهباَنَج  َُهبَْوث  َباَصَأ  ُهَّنَأ  َِملَع  َناَک  ْنِإ 

115 ص :

یفاکلا ج 3 ص 394 ح 2. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 396 ح 15. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_115_2
http://www.ghaemiyeh.com


َرَی ْمَلَف  َرَظَنَف  ْیَـش ٌء  َُهباَصَأ  ُهَّنَأ  يَرَی  َناَک  ْنِإ  ٌهَداَعِإ َو  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ِِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َناَک  ْنِإ  یَّلَـص َو  اَـم  َدـیُِعی  ْنَأ  ِْهیَلَعَف  ُْهلِـسْغَی  َْمل  ِهِیف َو  یَّلَص 
.ِءاَْملِاب (1) ُهَحِْضنَی  ْنَأ  ُهَأَزْجَأ  ًاْئیَش 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تسا ، هدولآ  نوخ  ای  ینم  هب  شسابل  هک  یصخش  دروم 

هک تسا  مزال  وا  رب  دناوخب ، زامن  سابل  نامه  رد  دیوشن و  ار  نآ  تسا و  ینم  هب  هدولآ  شـسابل  هک  دـنادب  زامن  زا  شیپ  رگا  دومرف :
.تسین مزال  وا  رب  زامن  هداعا  هتشادن ، ربخ  نآ  زا  رگا  یلو  دنک ، هداعا  ار  دوخ  زامن 

، دزیرب نآ  رب  بآ  يرادقم  هک  نیمه  دنیبن ، يزیچ  دنک ، هاگن  نوچ  تسا و  هدولآ  یتساجن  هب  شـسابل  هک  دـنک  نامگ  رگا  نینچمه 
.دنک یم  تیافک  ار  وا 

ٌذِیبَن ْوَأ  ٌرْمَخ  ََکبَْوث  َباَصَأ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهاَوَر  ْنَم  ِضَْعب  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َکَتاَلَص (2) ْدِعَأَف  ِهِیف  َْتیَّلَص  ْنِإ  ُهَّلُک َو  ُْهلِسْغاَف  ُهَعِضْوَم  ْفِْرعَت  َْمل  ْنِإَف  ُهَعِضْوَم  َْتفَرَع  ْنِإ  ُْهلِسْغاَف  ٌرِکْسُم 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یتروص  رد  و  يوشب ، ار  اجنامه  ینادـیم  ار  نآ  ياج  رگا  دـسرب ، وت  سابل  هب  هدـننک  تسم  بارـش  اـی  رمخ  هاـگره  دومرف : هیلع 

.نک هداعا  ار  تزامن  يا ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  رگا  و  يوشب ، ار  نآ  مامت  ینادیمن ، ار  نآ  ياج 

دننک ندناوخ  زامن  هب  عورش  دیاب  یتقو  هچ  نانآ  ناکدوک و  زامن  - 142

ِیَنب اُوناَک  اَذِإ  ِهاَلَّصلِاب  اَنَناَْیبِص  ُُرمْأـَن  اَّنِإ  َلاَـق : اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِم اُوقاَطَأ  اَِمب  َنِینِس  ِْعبَـس  ِیَنب  اُوناَک  اَذِإ  ِمْوَّصلِاب  اَنَناَْیبِص  ُُرمَْأن  ُنَْحن  َنِینِـس َو  ِْعبَـس  ِیَنب  اُوناَک  اَذِإ  ِهاَلَّصلِاب  ْمُکَناَْیبِص  اوُرُمَف  َنِینِـس  ِسْمَخ 

یَّتَح اوُرَْطفَأ  ُثَرَْغلا  ُشَطَْعلا َو  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف  َّلَقَأ  ْوَأ  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْوَأ  ِراَهَّنلا  ِفِْصن  َیلِإ  َناَک  ْنِإ  ِمْوَْیلا  ِماَیِص 

116 ص :

یفاکلا ج 3 ص 406 ح 9. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 405 ح 4. - . 2
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.اوُرَْطفَأ ُشَطَْعلا  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف  ِمْوَْیلا  ِماَیِـص  ْنِم  اوُعاَطَتْـسا  اَم  ِمْوَّصلِاب  َنِینِـس  ِعِْست  ِیَنب  اُوناَک  اَذِإ  ْمُکَناَْـیبِص  اوُرُمَف  ُهوُقیُِطی  َمْوَّصلا َو  اوُدَّوَعَتَی 
(1)

هللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رد ار  دوخ  ناکدوک  امش  میناوخ و  یم  ارف  زامن  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  ار  دوخ  ناکدوک  ام  دومرف : شترضح  هک  هدرک  تیاور  هیلع 

.دیهد روتسد  زامن  هب  یگلاس  تفه 

هزور دـنناوت  یم  زور  کـی  زا  هک  يرادـقم  ناـمه  مینک ، یم  رما  هزور  نتفرگ  هب  یگلاـس  تفه  رد  ار  دوـخ  ناـکدوک  اـم  نینچمه 
هب ات  دـننک ، یم  راطفا  درک ، هبلغ  نانآ  رب  یگنـشت  یتقو  و  دـشاب ، نآ  زا  رتمک  ای  نآ و  زا  رتشیب  اـی  زور  فصن  اـت  دـنچ  ره  دـنریگب ،

دیراداو هزور  نتفرگ  هب  دندش  هلاس  ُهن  هک  یماگنه  ار  دوخ  نادنزرف  زین  امـش  .دنبایب  ار  نآ  نتفرگ  ناوت  دننک و  تداع  هزور  نتفرگ 
.دنیامن راطفا  ار  دوخ  هزور  درک ، هبلغ  نانآ  رب  یگنشت  یتقو  و  دنریگب ، هزور  دنناوت ، یم  هک  ار  هزور  زا  ردق  ره 

نارامیب ناریپ و  زامن  یگنوگچ  - 143

ًاـماِیق َو َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  : } َلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَـق  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِضیِرَْملا َنِم  َفَعْضَأ  ُنوُکَی  يِذَّلا  ْمِِهبُونُج  یلَع  ًاِسلاَج َو  یِّلَُـصی  ُضیِرَْملا  ًادوُُعق  ًاِمئاَق َو  یِّلَُـصی  ُحیِحَّصلا  َلاَق  ْمِِهبُونُج } یلَع  ًادوُُعق َو 

.ًاِسلاَج (2) یِّلَُصی  يِذَّلا 

راتفگ هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هیآ هدجـس  هروس  { ) دننک یم  دای  ناش  ياهولهپ  رب  هتـسشن و  هداتـسیا ، لاح  رد  ار  ادخ  هک  یناسک  : } دـیامرف یم  هک  یلاعت  يادـخ 

دنوادخ هک  یناسک  دناوخب و  زامن  هتـسشن  دیاب  رامیب ، صخـش  و  دـناوخب ، زامن  هتـسشن  هداتـسیا و  دـیاب  ملاس ، صخـش  دومرف : ( 15
زامن ولهپ  رب  (و  تسا رت  ناوتان  درازگ ، یم  زامن  هتـسشن  هک  يرامیب  زا  هک  تسا  یـسک  ناش } ياهولهپ  رب  و  : } هدومرف نانآ  هراـبرد 

(. دناوخ یم 

ار شزامن  هک  ملاس  صخـش  زا  روظنم  دناوخب » زامن  هتـسشن  هداتـسیا و  دـیاب  ملاس ، صخـش  : » دـندومرف ترـضح  هک  اجنآ  حیـضوت :
صخش زا  روظنم  اما  .دراد  ار  ندش  هداتسیا  رب  تردق  هک  تسا  یسک  دیامن ، هماقا  هداتسیا 

117 ص :

یفاکلا ج 3 ص 409 ح 1. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 411 ح 11. - . 2
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دیاب اذل  دروآ  اجب  ار  شزامن  هداتسیا  دناوت  یمن  یمسج  یناوتان  يریپ و  رطاخب  هک  تسا  یسک  دناوخب ، هتـسشن  ار  شزامن  هک  ملاس 
.دناوخب هتسشن 

هعمج زامن  بوجو  - 144

ًاسْمَخ َو ِهَعُمُْجلا  َیلِإ  ِهَعُمُْجلا  َنِم  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِِرفاَسُْملا َو ِنُونْجَْملا َو  ِرِیبَْکلا َو  ِریِغَّصلا َو  ِنَع  ٍهَعِْست  ْنَع  اَهَعَضَو  ُهَعُمُْجلا َو  َیِه  ٍهَعاَمَج َو  ِیف  ُهَّللا  اَهَضَرَف  ٌهَدِحاَو  ٌهاَلَص  اَْهنِم  ًهاَلَص  َنِیثاََلث 

.ِْنیَخَسْرَف (1) ِْسأَر  یَلَع  َناَک  ْنَم  یَمْعَْألا َو  ِضیِرَْملا َو  ِهَأْرَْملا َو  ِْدبَْعلا َو 

زا دنوادخ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بجاو دنوادخ  هک  تسا  زامن  کی  اهنت  اهزامن ، نایم  زا  تسا و  هدومرف  بجاو  مدرم  رب  زامن  جـنپ  یـس و  رگید ، �هعمج  ات  هعمج  ره 

، كدوک زا : دـنترابع  هک  هدوـمرف  طـقاس  هورگ  ُهن  زا  ار  نآ  تسا و  هعمج  زاـمن  نآ ، دوـش و  یم  رازگرب  تعاـمج  هب  هک  هدـینادرگ 
.دشاب نآ  �هماقا  لحم  یخسرف  ود  رد  هک  یسک  انیبان و  رامیب ، نز ، هدنب ، رفاسم ، هناوید ، هدروخلاس ،

ٌهَـسْمَخ ْوَأ  ٌهَْعبَـس  ِهَعُمُْجلا  ِیف  ُئِزُْجی  اَم  یَنْدَأ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهاَنْدَأ (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـبعلا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا نآ  نیرتمک  نیا  هک  تسا  رفن  جنپ  ای  تفه  دنک ، یم  تیافک  هعمج  زامن  رد  هک  يدادعت  نیرتمک 

هعمج زامن  تقو  - 145

.ُسْمَّشلا (3) ُلوُزَت  َنیِح  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ِرْهُّظلا  ُْتقَو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

118 ص :

یفاکلا ج 3 ص 419 ح 6. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 419 ح 5. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 420 ح 1. - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_118_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_118_3
http://www.ghaemiyeh.com


تقو دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا باتفآ  لاوز  ماگنه  هعمج ، زور  رد  رهظ 

.تسا هعمج  زامن  تقو  هعمج ، زور  رد  باتفآ  لاوز  تقو  حیضوت :

هعمج زامن  ندناوخ  هوحن ي  - 146

ْنَأ ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  َساَّنلا - ُبُطْخَی  يِذَّلا  ِماَمِْإِلل  یِغَْبنَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَّللا َو يَْوقَِتب  یِـصُوی  َُّمث  ِْهیَلَع  ِیْنُثی  َهَّللا َو  ُدَمْحَی  ٌِمئاَق  َوُه  َبُطْخَی َو  ٍِّینَدَع َو  ْوَأ  ٍِّینَمَی  ٍدُْرِبب  يَّدَرَتَی  ِْفیَّصلا َو  ِءاَتِّشلا َو  ِیف  ًهَماَمِع  َسَْبلَی 

ِهَِّمئَأ یَلَع  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یِّلَُـصی  ِْهیَلَع َو  ِیْنُثی  َهَّللا َو  ُدَـمْحَیَف  ُموـُقَی  َُّمث  ُسِلْجَی  َُّمث  ًهَریِغَـص  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَروُـس  ُأَْرقَی 
ِیف ِهَعُمُْجلا َو  ِهَروُِسب  َیلوُْألا  ِیف  ُأَْرقَی  ِْنیَتَعْکَر  ِساَّنلِاب  یَّلَصَف  ُنِّذَؤُْملا  َماَقَأ  اَذَه  ْنِم  َغَرَف  اَذِإَف  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ُرِفْغَتْسَی  َنیِِملْسُْملا َو 

.َنیِِقفاَنُْملا (1) ِهَروُِسب  ِهَِیناَّثلا 

هتسیاش دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هداتـسیا و  دزاس ، دوخ  يادر  ار  یندع  ای  ینمی  درب  دـهن و  رـس  رب  همامع  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  ماما  هک  تسا 

هروس دـیامن و  شرافـس  يراـگزیهرپ  اوـقت و  هب  ار  مدرم  سپـس  دـیوگ ، اـنث  وا  رب  دـیوگ و  ساپـس  دـمح و  ار  ادـخ  دـناوخب ، هبطخ 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  دیوگ و  وا  يانث  ادخ و  دمح  دزیخ و  رب  سپـس  دنیـشنب ، هاگنآ  دناوخب ، میرک  نآرق  زا  یکچوک 

.دنک شزرمآ  ششخب و  بلط  نمؤم  درم  نز و  رب  دتسرف و  دورد  ناناملسم  نایاوشیپ  رب  هلآ و 

هعمج و هروس  تسخن  تعکر  رد  هک  دروآ  یم  اج  هب  زامن  تعکر  ود  مدرم  اب  ماما  و  دیوگ ، هماقا  نذؤم  دیسر ، نایاپ  هب  هبطخ  یتقو 
.دناوخب ار  نیقفانم  هروس  مود  تعکر  رد 

.ددرگ یم  داریا  هعمج  زامن  زا  لبق  هک  دراد  هبطخ  ود  هعمج  زامن  هدمآ ، تیاور  رد  هک  يروطنامه  حیضوت :

119 ص :

یفاکلا ج 3 ص 421 ح 1. - . 1
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هعمج زامن  رد  تونق  - 147

ًاماَمِإ َناَک  اَذِإ  ِهَعُمُْجلا  ِتُوُنق  ِیف  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِعوُکُّرلا (1) َْلبَق  ِهَِیناَّثلا  ِهَعْکَّرلا  یِفَف  ًاَعبْرَأ  یِّلَُصی  َناَک  ْنِإ  َیلوُْألا َو  ِهَعْکَّرلا  ِیف  َتَنَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم اج  هب  یتعکر  راهچ  ار  زامن  رگا  و  تسا ، لوا  تعکر  رد  تونق  دـشاب  ماما  هاـگره  هعمج  زاـمن  تونق  رد  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.تسا عوکر  زا  شیپ  مود ، تعکر  رد  تونق  دروآ ،

.دشاب هدش  بوصنم  موصعم  ماما  فرط  زا  هکیسک  ای  موصعم و  ماما  روضح  اب  رگم  دوش  یمن  هماقا  هعمج  زامن  - 148

اَم َدـَْعب  َنیِِملْـسُْملا  یَلَع  ِماَلْـسِْإلا  ِمْکُح  ِهَّللا َو  ِمْکُح  ِیف  ُبِجاَْولا  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیلاَـلِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  - 1
ًاِملاَع ًافیِفَع  ًاماَمِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  اوُراَتْخَی  ْنَأ  َْلبَق  اًلْجِر  َال  ًادَی َو  اُومِّدَُقی  َال  اًلَمَع َو  اُولَمْعَی  َال  ْنَأ  ًایِدَـتْهُم  ْوَأ  َناَک  الاَض  ُلَتُْقی  ْوَأ  ْمُهُماَمِإ  ُتوُمَی 

.ْمِِهتاَقَدَص (2) ِیبْجَی  ْمُهَعُمُج َو  ْمُهَّجَح َو  ُمیُِقی  ْمُهَْئیَف َو  ِیبْجَی  ِهَّنُّسلا  ِءاَضَْقلِاب َو  ًافِراَع  ًاعِرَو 

دعب ناناملسم ، رب  مالـسا  مکح  ادخ و  مکح  رد  بجاو  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نیمؤملاریما  ترـضح  دیوگ : یلاله  سیق  نب  میلس 
تسد و دـنهدن و  ماجنا  يراک  چـیه  هک  تسا  نیا  هتفای ، تیادـه  ای  دـشاب  هدوب  هارمگ  دـش ، هتـشک  ای  درک  توف  ناش  ماما  هکنیا  زا 

رایتخا دوخ  يارب  تنـس ، تواضق و  هب  ملاع  راکزیهرپ ، ملاع و  فیفع ، یماـما  هکنیا  زا  لـبق  دـننکن ،) یمادـقا   ) دـنراذگن ولج  ییاـپ 
.دنک عمج  ار  ناش  تاقدص  دراد و  اپرب  ار  نانآ  هعمج  جح و  دنک و  لوصو  ار  جارخ )  ) تایلام ات  دینک 

ِهَّللا ِلوُـسَر  ْنَع  مهیلع  هللا  تاولـص  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِراَّجَّنلا  َدُواَد  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  هدانـسإب  ٍسُواَـط ، ُْنب  ُِّیلَع  ُدِّیَّسلا  - 2
ِءوُضُْولا ُغاَبْـسِإ  َلاَق  يِدِّیَـس  اَی  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  ُْتُلق  ُتاَجَرَّدلا  اَم  يِرْدَت  ْلَه  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َلاَق : ِجاَْرعِْملا  ِثیِدَـح  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِتاَهوُرْکَْملا َو ِیف 

120 ص :

یفاکلا ج 3 ص 427 ح 2. - . 1
لئاسولا ج 6 ص 14 ح 6309. كردتسم  یلالهلا ص 182 . سیق  نب  میلس  باتک  - . 2
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.ِهاَلَّصلا (1) َدَْعب  ِهاَلَّصلا  ُراَِظْتنا  َكِْدلُو َو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َکَعَم َو  ِتاَعُمُْجلا  َیلِإ  ِماَْدقَْألا  یَلَع  ُیْشَْملا 

زا مهیلع  هللا  تاولـص  شناردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  راجن  دواد  نب  یـسیع  زا  شیوخ  دنـس  اب  سوواط ، نب  دیـس  موحرم 
تاجرد یناد  یم  ایآ  دومرف : یحو  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  جارعم  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

؟ تسیچ

.مرورس يا  يرت  هاگآ  وت  مدرک : ضرع 

راظتنا وت و  نادنزرف  زا  همئا  هارمه  وت و  هارمه  هب  اه  هعمج  يوس  هب  نتشادرب  ماگ  و  تخس ، طیارـش  رد  نتفرگ  وضو  باداش  دومرف :
.زامن زا  دعب  زامن 

َال ُمْکُْحلا َو  ُّحِـصَی  اـَل  َلاَـق : مهیلع  هللا  تاولـص  ًاـِّیلَع  ْنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِرفعج  نب  یـسوم  هیخأ  نع  رفعج  نب  یلع  - 3
.ٍماَمِِإب (2) اَّلِإ  ُهَعُمُْجلا  َال  ُدوُدُْحلا َو 

تاولص نینموملاریما  ترضح  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  رفعج  یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع 
.تسین حیحص  ماما  هلیسو  هب  زج  هعمج ، زامن  هماقا  دودح و  يارجا  مکح و  رودص  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا 

َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٍرَفَن  ِهَْعبَس  یَلَع  ُهَعُمُْجلا  ُبِجَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِّیِّمُْقلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِرَفْعَج  خیشلا  - 4
.ِماَمِْإلا (3) ِيَدَی  َْنَیب  َدوُدُْحلا  ُبِرْضَی  يِذَّلا  ِناَدِهاَّشلا َو  ِْهیَلَع َو  یَعَّدُْملا  ًاّقَح َو  یِعَّدُْملا  ِهیِضاَق َو  ُماَمِْإلا َو  ْمُْهنِم  َّلَقَأ  یَلَع  ُبِجَت  َال  َو 

ترضح نآ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  شدنـس  اب  هللا  ۀمحر  یمق ، دمحا  نب  رفعج  خیـش  موحرم 
هک یـسک  یعدم -  ماما ، بوصنم  یـضاق  ماما ، تسین : بجاو  نانآ  زا  رتمک  رب  تسا و  بجاو  نانمؤم  زا  نت  تفه  رب  هعمج  دومرف :
یم يراج  ار  دودـح  ماما  روضح  رد  هک  یـسک  دـهاش و  ود  دوش .- یم  اعدا  وا  رب  هک  یـسک  هیلع -  یعدـم  تسا ،-  یقح  یعدـم 

.دنک

هللا ناوضر  یسوط  خیش  ماکحالا  بیذهت  و  هیلع ، هللا  ناوضر  قودص  خیش  موحرم  هیقفلا  باتک  رد  ًادنسم  روکذم  ثیدح  حیـضوت :
.تسا هدش  لقن  هیلع 

121 ص :

لئاسولا ج 6 ص 14 ح 6308. كردتسم  نیقیلا ص 90 . فشک  - . 1
لئاسولا ج 6 ص 13 ح 6304. كردتسم  تایرفعجلا ص 43 . - . 2

راونالاراحب ج 86 ص 176 ح 16. - . 3
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اَْهَیلِإ ُعاَِـمتْجِالا  ٌهَضیِرَف َو  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  ُهاَلَـص  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  ُّیِّمُْقلا ، َدَـمْحَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  خیـشلا  - 5
.ِماَمِْإلا (1) َعَم  ٌهَضیِرَف 

زامن دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  یمق ، دمحا  نب  رفعج  خیش  موحرم 
.تسا هضیرف  ماما  هارمه  هب  نآ  يارب  عامتجا  .تسا و  هضیرف  هعمج 

.ٍیِقَت (2) ٍلْدَع  ٍماَمِإ  َعَم  اَّلِإ  َهَعُمُج  َال  َلاَق : ُهَّنَأ  امهیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  هدانسإب  دمحم ، نب  نامعنلا  خیشلا  - 6

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شیوخ  دنس  اب  دمحم ، نب  نامعن  خیـش  موحرم 
.راگزیهرپ لداع و  ماما  رگم  تسین  هعمج  زامن 

.ٍلْدَع ٍماَمِِإب  اَّلِإ  ُهَعُمُْجلا  َال  ُدوُدُْحلا َو  َال  ُمْکُْحلا َو  ُُحلْصَی  َال  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  دمحم ، نب  نامعنلا  خیـشلا  - 7
(3)

: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  ترـضح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  دـمحم ، نب  ناـمعن  خیـش  موحرم 
.تسین حیحص  لداع  ماما  هلیسو  هب  زج  هعمج ، زامن  هماقا  دودح و  يارجا  مکح و  رودص 

هللا تاولص  شترضح  هک  ار  یسک  ای  هیلع و  هللا  تاولص  موصعم  روضح  هب  تسا  طورـشم  هعمج  زامن  هماقا  هک  ییاجنآ  زا  حیـضوت :
ماکحا ندروآ  زا  رـصتخم  نیا  هب  هدنب  اذـل  تسیلاخ  ًالمع  ناش  ياج  يربک  تبیغ  رـصع  رد  هک  دـشاب  هدرک  راک  نیا  هب  رومأم  هیلع 

.مدرک هدنسب  نآ 

122 ص :

لئاسولا ج 6 ص 14 ح 6307. كردتسم  سورعلا ص 56 . - . 1
لئاسولا ج 6 ص 14 ح 6306. كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 182 . مئاعد  - . 2
لئاسولا ج 6 ص 14 ح 6306. كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 182 . مئاعد  - . 3
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رفس رد  زامن  ماکحا  هب  طوبرم  ياه  شخب 

تسا یتعکر  ود  رفاسم  زامن  - 149

ِرَفَّسلا ِیف  اَهُّلُک  ُتاَوَلَّصلا  هیلع َو  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  لاق  َالاَق  اَـمُهَّنَأ  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
ِرَفَّسلا َو ِیف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَکَرَت  ٌریِـصْقَت  اَـهِیف  َْسَیل  ٌثاََـلث  اَـهَّنِإَف  َبِْرغَْملا  اَّلِإ  ٍهاَلَـص  ُّلُـک  ِناَـتَعْکَر  ُهَضیِرَْفلا 

(1) .ٍتاَعَکَر َثاََلث  ِرَضَْحلا 

هللا تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  هرارز و  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص ، خیـش  موحرم 
هَّللا یلـص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  تسا و  تعکر  هس  هک  ماش  زامن  رگم  تسا  تعکر  ود  رفـس  رد  یبجاو  زاـمن  ره  و  دومرف : هیلع 

.دشاب تعکر  هس  هک  رضح  رفس و  رد  تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و 

دوش یم  رصق  نآ  رد  زامن  هک  یتفاسم  رادقم  - 150

.َخِساَرَف (2) ُهََعبْرَأ  ُدیِرَْبلا  ٍدیَِرب َو  ِیف  ُریِصْقَّتلا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

رد زامن  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا خسرف  راهچ  دیرب  تسا و  رصق  دیرب  کی  تفاسم 

دناوخب مامت  ای  هتسکش  ار  زامن  دیاب  یماگنه  هچ  ددرگ  یم  زاب  رفس  زا  ای  دنک ، رفس  دهاوخ  یم  هک  یسک  - 151

ِعِضْوَْملا ِیف  َْتنُک  اَذِإ  َلاَق  ِریِصْقَّتلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  لاق : هیلع  هللا  تاولص  هَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  هَّللاْدبَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (3) ُْلثِمَف  َكِرَفَس  ْنِم  َْتمِدَق  اَذِإ  ْرِّصَقَف َو  َناَذَْألا  ِهِیف  ُعَمْسَت  َال  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  َِّمتَأَف َو  َناَذَْألا  ِهِیف  ُعَمْسَت  يِذَّلا 

رد هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیش  موحرم 
: مدرک لاؤس  زامن )  ) ریصقت دروم 

123 ص :

هیقفلا ج 1 ص 279 ح 1265. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 432 ح 1. - . 2

ماکحالا ج 4 ص 230 ح 50. بیذهت  - . 3
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رد ار  ناذا  هک  يدوب  یناکم  رد  هک  یماگنه  ناوخب و  لماک  ار  زامن  يدینش ، یم  ار  ناذا  هک  يدوب  یعضوم  رد  هک  یماگنه  دومرف :
.تسا روط  نیمه  مه  يدرگیم  زاب  رفس  زا  یتقو  ناوخب و  هتسکش  يونش  یمن  نآ 

َعِمَس اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  هَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  لجر  نع  نامثع  نب  دامح  نع  هدانسإب  یقربلا ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  خیشلا  - 2
.ِرفاَسُْملا (1) َّمَتَأ  َناَذَْألا 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  يدرم  زا  نامثع  نب  دامح  زا  شیوخ  دنس  اب  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  خیش  موحرم 
.دناوخ یم  لماک  ار  زامن  دونشب  ار  رهش )  ) ناذا يادص  رفاسم  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع 

تفر خسرف  راهچ  تروص  هب  دنچ  ره  خسرف  تشه  دصق  لقادح  هک  یسک  ینعی  تسا ، رفاسم  يارب  رما  نیا  هک  دوش  تقد  حیـضوت :
.دوش یمن  هزور  راطفا  زامن و  ندش  هتسکش  بجوم  رفس  دصق  نودب  صخرت  دح  هب  نتفر  دشاب و  هتشاد  تشگزاب  خسرف  راهچ  و 

رفس رد  اضق  زامن  - 152

ُهَتاَف اَمَک  ُهَتاَف  اَم  یِضْقَی  َلاَق  ِرَضَْحلا  ِیف  اَهَرَکَذَف  ِرَفَّسلا  ِهاَلَص  ْنِم  ٌهاَلَص  ُْهتَتاَف  ٌلُجَر  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُْهتَتاَف (2) اَمَک  ِرَضَْحلا  َهاَلَص  ِرَفَّسلا  ِیف  ِضْقَْیلَف  ِرَضَْحلا  َهاَلَص  َْتناَک  ْنِإ  اَهَْلثِم َو  ِرَضَْحلا  ِیف  اَهاَّدَأ  ِرَفَّسلا  َهاَلَص  َْتناَک  ْنِإ 

زامن رفس ، رد  یصخش  مدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
(. تسیچ وا  هفیظو   ) دیآ یم  شدای  رضح  رد  دوش و  یم  اضق ) ) توف وا  زا  یتعکر  ود 

هتسکش ار  رفس  رد  هدش  توف  زامن  رضح  رد  ینعی  دنک ، اضق  هدش ، توف  هک  يروط  نامه  هدش ، اضق ) ) توف وا  زا  هچنآ  دیاب  دومرف :
.دروآ اج  هب  مامت  درک ) ادا  رگا   ) ار رضح  رد  هدش  توف  زامن  رفس  رد  دنک و  ادا 

دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  زور  دنچ  ات  دیآ  یم  يرهش  هب  هک  يرفاسم  - 153

ْنَأ َُهل  یِغَْبنَی  یَتَـم  َیلِإ  ًهَدـَْلب  َمِدَـق  ْنَم  َْتیَأَر  َُهل َأ  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ًاضْرَأ َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق  َِّمُتی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  یَتَم  ًارِّصَقُم َو  َنوُکَی 

124 ص :

نساحملا ج 2 ص 371 ح 127. - . 1
یفاکلا ج 3 ص 435 ح 7. - . 2
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ْنَأ َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَم  ْرِّصَقَف  ٍدَغ  َدَْعب  ْوَأ  ُجُرْخَأ  ًادَغ  ُلوُقَت  اَِهب  َکُماَقُم  اَم  ِرْدَت  َْمل  ْنِإ  َهاَلَّصلا َو  َِّمتَأَف  ٍماَّیَأ  َهَرَـشَع  ًاماَقُم  اَِهب  ََکل  َّنَأ  َْتنَْقیَأَف 
.َِکتَعاَس (1) ْنِم  َجُرْخَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْنِإ  َهاَلَّصلا َو  َِّمتَأَف  ٌرْهَش  ََکل  َّمَت  اَذِإَف  ٌرْهَش  َیِضْمَی 

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دناوخب مامت  ینامز  هچ  ات  رصق و  ار  دوخ  زامن  هک  تسا  هتسیاش  ینامز  هچ  ات  دوش  یم  دراو  يرهش  هب  هک  یسک  دییامرفب 

هک یناد  یمن  رگا  اما  .روآ  ياج  هب  ماـمت  ار  دوخ  زاـمن  یناـم ، یم  زور  هد  هک  یتشاد  نیقی  يدـش و  ینیمزرـس  دراو  هاـگره  دومرف :
ار دوخ  زامن  يراد ، یعـضو  نینچ  هک  هام  کی  ات  یلاـح  نینچ  رد  ادرف ، سپ  اـی  مور  یم  ادرف  هک  ییوگ  یم  یناـم و  یم  زور  دـنچ 

.یناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  يوش ، جراخ  رگید  تعاس  کی  هچ  رگا  دش ، يرپس  هام  کی  نوچ  و  ناوخب ، هتسکش 

دنک یم  ادتقا  رفاسم  ریغ  صخش  هب  زامن  رد  هک  يرفاسم  - 154

ِْنیَتَعْکَر َو یِّلَُـصی  َلاَق  ِمیِقُْملا  َْفلَخ  یِّلَُـصی  ِِرفاَسُْملا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َءاَش (2) ُْثیَح  یِضْمَی 

يرفاسم هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دورب تساوخ  هک  اج  ره  دناوت  یم  سپس  دناوخ ، یم  زامن  تعکر  ود  دومرف : دناوخ ، یم  زامن  میقم  صخش  رس  تشپ  هک 

یتشک رد  زامن  - 155

ُِلبْقَتْـسَی َلاَقَف  ِهَنیِفَّسلا  ِیف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَّلِإ ًاـِمئاَق َو  ِّلَُـصْیلَف  ُماَـیِْقلا  ُهَنَْکمَأ  ْنِإَـف  َلاَـق  ِِهب  ْتَهَّجَوَت  ُْثیَح  ِّلَُـصْیلَف  اَّلِإ  ْلَـعْفَْیلَف َو  ِهَْلبِْقلا  َیلِإ  َهَّجَوَتَی  ْنَأ  َعاَطَتْـسا  ْتَراَد َو  اَذِإَـف  َهَْلبِْقلا 

.ِّلَُصْیل (3) َُّمث  ْدُعْقَْیلَف 

125 ص :

یفاکلا ج 3 ص 435 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 439 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 441 ح 2. - . 3
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زا هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  دامح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هلبق زا  وا  يور  ددرگب و  دوخ  تهج  زا  یتشک  هاگره  دنک و  هلبق  هب  ور  دیاب  رازگ  زامن  دومرف : دندیـسرپ ، یتشک  رد  زامن  یگنوگچ 
یم رگا  .دـنک و  ور  زین  وا  دور  یم  یتشک  هک  یتمـس  ره  هب  هنرگو  دـنک ، هلبق  هب  ور  ار  دوخ  تهج  تسناوت  هچناـنچ  دوش ، فرحنم 

.دناوخب زامن  سپس  دنیشنب ، دیاب  هنرگو  دروآ  اج  هب  هداتسیا  ار  زامن  دناوت 

ِیف ُنوُکَی  ِلُـجَّرلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَهِسْأَر (1) َوَْحن  یَّلَص  ِرْدَی  َْمل  ْنِإَف  يَّرَحَتَی  َلاَق  ُهَْلبِْقلا  َْنیَأ  يِرْدَی  اَلَف  ِهَنیِفَّسلا 

قداص رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شباحـصا  زا  یکی  زا  هریغم  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگا دـنک و  یم  شالت  هلبق  ندرک  ادـیپ  يارب  دومرف : دـناد ، یمن  ار  هلبق  تهج  تسا و  یتشک  رد  هک  یـسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص 

.درازگب زامن  یتشک  رس  هغامد و  فرط  هب  تسناوتن 

نآ باوث  و  نآ ، تاقوا  و  هلفان ، ياهزامن  - 156

ُرْهُّظلا ُهَضیِرَْفلا  ُهاَلَّصلا  َلاَق َو  ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
ًهَعْکَر َهَرْشَع  َْعبَس  ِهِذَه  ِناَتَعْکَر  ُهاَدَْغلا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ  ُهَرِخْآلا  ُءاَشِْعلا  ٍتاَعَکَر َو  ُثاََلث  ُبِْرغَْملا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ  ُرْـصَْعلا  ٍتاَعَکَر َو  َُعبْرَأ 

ِبِْرغَْملا َو َدـَْعب  ٍتاَعَکَر  َُعبْرَأ  ِرْـصَْعلا َو  ِهَضیِرَف  َْلبَق  ٍتاَعَکَر  ُناَـمَث  ِرْهُّظلا َو  ِهَضیِرَف  َلـْبَق  ٍتاَـعَکَر  ُناَـمَث  ًهَعْکَر  َنُوثاََـلث  ٌَعبْرَأ َو  ُهَّنُّسلا  َو 
اَتَعْکَر ِْنیَتَعْکَّرلا َو  َدَْعب  ُمِّلَُـست  ٍتاَعَکَر  ُثاََلث  ُْرتَْولا  ُعْفَّشلا َو  ِرَحَّسلا َو  ِیف  ٍتاَعَکَر  ُناَمَث  ٍهَعْکَِرب َو  ِناَّدَُعت  ِهَمَتَْعلا  َدَْعب  ٍسُولُج  ْنِم  ِناَتَعْکَر 

(2) .ِرْجَْفلا

دوخ همان  رد  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
زامن زا  لبق  تعکر  تشه  تسا ، تعکر  راـهچ  یـس و  هلفاـن )  ) تنـس ياـهزامن  دـندومرف : هضیرف  ياـهزامن  رکذ  زا  دـعب  نومأـم  هب 
زامن زا  دعب  هتـسشن  زامن  تعکر  ود  و  برغم ، زامن  زا  دـعب  تعکر  راهچ  و  رـصع ، هضیرف  زامن  زا  لبق  تعکر  تشه  و  رهظ ، هضیرف 

رد تعکر  تشه  و  دیآ ، یم  باسح  هب  تعکر  کی  هک  ءاشع 

126 ص :

یفاکلا ج 3 ص 442 ح 3. - . 1
ج 2 ص123 ع )  ) اضرلا رابخأ  نویع  - . 2
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تعکر ود  و  دوش ، یم  هداد  مالـس  نآ ) لوا   ) تعکر ود  زا  دـعب  دنتـسه و  تعکر  هس  هک  رحـس ) رد   ) رتو عفـش و  زاـمن  زین  و  رحس ،
(. دوش یم  هدناوخ  حبص  زامن  زا  لبق   ) حبص هلفان  زامن 

ُُثُلث َُهل  ُعَفُْری  َدـْبَْعلا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  َابأ  اَی  َلاَق  ٍثیِدَـح  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َِلفاَوَّنلا يَرَأ  اَم  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ِِلفاَوَّنلا  َنِم  َُهل  ُِّمتَی  ُهَّنَِکل  اَهِیف  ِهِوْهَـس  ِرْدَـق  یَلَع  ُرَثْکَأ  ُّلَقَأ َو  اَـهِعَابْرَأ َو  ُهَثاََـلث  اَهُفِْـصن َو  ِِهتاَـلَص َو 

.َال (1) ْلَجَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ٍلاَح  یَلَع  َكَْرُتت  ْنَأ  یِغَْبنَی 

ترضح هک  هدرک  تیاور  یثیدح  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دور و یم  الاب  رتشیب  ای  رتمک و  ای  نآ  مراهچ  هس  ای  نآ  فصن  ای  نآ  موس  کی  هدـنب  زامن  زا  انامه  دـمحم ! ابا  يا  دومرف : ریـصبابا  هب 

.دوش یم  مامت  لماک و  لفاون  هلیسو  هب  هدنب  زامن  نکلو  دوش ، یم  لوبق 

؟ دوش كرت  لفاون  یلاح  چیه  رد  تسین  راوازس  هک  منیب  یم  فصو ) نیا  اب   ) تفگ ریصب  وبا 

(. دوش كرت  لفاون  یلاح  چیه  رد  ) تسین راوازس  یلب ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  سپ 

سرت فوخ و  زامن  - 157

ْوَأ ًاِّصل  َتیِشَخَف  ٍهَفاَخَم  ِضْرَأ  ِیف  َْتنُک  ْنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َِکتَّباَد (2) یَلَع  ِّلَصَف  ًاُعبَس 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ناوخب زامن  تیاپ  راهچ  يور  رب  یتشاد  سرت  ناگدنرد  ای  دزد  زا  دوب و  كانفوخ  هک  یتفرگ  رارق  ینیمزرس  رد  رگا  دومرف : یم 

َلاَق اَْهنِم  ُهَرَسَأ  يِذَّلا  ُهُعَنْمَیَف  ُهاَلَّصلا  ُهُرُضْحَتَف  َنوُکِرْشُْملا  ُهُرِسْأَی  ِریِسَْألا  ِنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًءاَمیِإ (3) ُئِمُوی 

127 ص :

یفاکلا ج 3 ص 363 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 456 ح 3. - . 2

یفاکلا ج 3 ص 457 ح 4. - . 3
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ناکرشم هک  تسا  يریسا  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.)؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دننک یم  يریگولج  زامن  ندناوخ  زا  ناکرشم  دسر و  یم  ارف  زامن  تقو  دنا و  هتفرگ  تراسا  هب  ار  وا 

.درازگب زامن  هراشا  اب  دومرف :

نابرق دیع  رطف و  دیع  زامن  ندناوخ  هوحن ي  - 158

َْسَیل ْیَـش ٌء َو  اَمُهَدَْعب  َال  اَمُهَْلبَق َو  َْسَیل  ِناَتَعْکَر  َلاَقَف  ِْنیَدیِْعلا  ِهاَلَـص  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اهاحُض ِسْمَّشلا َو  ُأَْرقَی َو  َُّمث  ِباَتِْکلا  َهَِحتاَف  ُأَْرقَی  َُّمث  َهاَلَّصلا  ُِحتَتْفَی  ُرِّبَُکیَف َو  ُأَْدبَی  ًهَرِیبْکَت  َهَرْـشَع  ْیَتَْنثا  اَمِهِیف  ُرِّبَُکی  ٌهَماَقِإ  َال  ٌناَذَأ َو  اَمِهِیف 
َكاتَأ ْلَه  َو  ِباَتِْکلا - َهَِحتاَـف  ُأَْرقَیَف  ُموُقَی  َُّمث  ِْنیَتَدْجَـس  ُدُجْـسَی  َُّمث  ِهَِعباَّسلاـِب  ُعَکْرَی  ُنوُکَیَف  ُعَکْرَی  ُرِّبَُکی َو  َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  َسْمَخ  ُرِّبَُکی  َُّمث 

هلآ َو هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَنَص  َِکلَذَک  َلاَق َو  ُمِّلَُسی  ُدَّهَـشَتَی َو  ِْنیَتَدْجَـس َو  ُدُجْـسَی  ٍتاَرِیبْکَت َو  ََعبْرَأ  ُرِّبَُکی  َُّمث  ِهَیِـشاْغلا  ُثیِدَح 
.اًلِیلَق (1) ِْنیَتَبْطُْخلا  َْنَیب  ْدُعْقَْیلَف  ُماَمِْإلا  َبَطَخ  اَذِإ  ُناَْمثُع َو  ِهاَلَّصلا  َْلبَق  َهَبْطُْخلا  َثَدْحَأ  اَمَّنِإ  ِهاَلَّصلا  َدَْعب  ُهَبْطُْخلا 

رطف و دـیع  زامن  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ نابرق 

دـنرادن و هماـقا  ناذا و  زاـمن  ود  نیا  .تـسین  يا ) هلفاـن  ) يزیچ ود  نآ  زا  دـعب  تـعکر و  ود  نآ  زا  شیپ  .تـسا  تـعکر  ود  دوـمرف :
َو  } هروس نآ  زا  سپ  دمح و  هروس  سپـس  دنک ، یم  عورـش  ار  زامن  ریبکت  اب  دیوگ ، یم  ریبکت  هدزاود  تعکر  ود  نآ  رد  رازگزامن ،
ود نآ ، زا  سپ  و  دور ، یم  عوکر  هب  هتفگ و  ار  متفه  ریبکت  هاگنآ  .دیوگ  یم  ریبکت  جنپ  سپـس  دناوخ ، یم  ار  اهاحُـض } ِسْمَّشلا َو 
یم ریبکت  راهچ  سپـس  دـناوخ ، یم  ار  ِهَیِـشاْغلا } ُثیِدَـح  َكاتَأ  ْلَه   } دـمح و هروس  دزیخ و  یم  رب  هاگنآ  .دروآ  یم  اج  هب  هدـجس 

.دهد یم  مالس  دیوگ و  یم  ار  دهشت  دهد و  یم  ماجنا  هدجس  ود  دیوگ و 

زا شیپ  هبطخ  تسا و  زاـمن  زا  دـعب  زاـمن  نیا  هبطخ  ود )  ) .داد یم  ماـجنا  نینچ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دومرف : ترـضح 
.دنیشنب یکدنا  هبطخ  ود  نایم  دیاب  دناوخ ، ار  لوا )  ) هبطخ ماما  هک  یماگنه  .داهن  تعدب  نامثع  ار  زامن 
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ُرِّبَُکی َُّمث  ُأَْرقَی  َُّمث  ُرِّبَُکی  َلاَق  ِْنیَدیِْعلا  ِهاَلَص  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِّلُک َْنَیب  ُُتنْقَیَف  ًاـَعبْرَأ  ُرِّبَُکی  َُّمث  ُأَْرقَیَف  ِهَِیناَّثلا  ِیف  ُموُقَی  َُّمث  ُدُجْـسَی  َُّمث  اَِـهب  ُعَکْرَی  َهَِعباَّسلا َو  ُرِّبَُـکی  َُّمث  ِْنیَتَرِیبْـکَت  ِّلُـک  َْنَیب  ُُتنْقَی  ًاـسْمَخ َو 

.اَِهب (1) ُعَکْرَی  ُرِّبَُکی َو  َُّمث  ِْنیَتَرِیبْکَت 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود ره  نایم  دیوگ و  یم  ریبکت  جنپ  سپـس  دـنک ، یم  تئارق  دـیوگیم ، ریبکت  رازگزامن ، دومرف : نابرق ، دـیع  رطف و  دـیع  زامن  هرابرد 

تعکر يارب  سپـس  دنک ، یم  هدجـس  نآ  زا  سپ  دور و  یم  عوکر  هب  دـیوگ و  یم  ار  متفه  ریبکت  هاگنآ  دـناوخ و  یم  تونق  ریبکت 
هب هتفگ و  ریبکت  هاـگنآ  دـناوخ و  یم  تونق  ریبـکت  ود  ره  ناـیم  رد  دـیوگ و  یم  ریبـکت  راـهچ  دـنک و  یم  تئارق  دزیخ ، یم  رب  مود 

(. دهد یم  ار  مالس  هدناوخ و  ار  دهشت  هدومن و  هدجس  سپس  و   ) دور یم  عوکر 

تسا موصعم  ماما  اب  هارمه  نابرق  دیع  رطف و  دیع  زامن  بوجو  - 159

.ٍماَمِإ (2) َعَم  اَّلِإ  یَحْضَْألا  ِرْطِْفلا َو  َمْوَی  َهاَلَص  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِرَمْعَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ییحی  نب  رمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ماما اب  رگم  تسین  نابرق  دیع  رطف و  دیع  زور  زامن 

.ٍلِداَع ٍماَمِإ  َعَم  اَّلِإ  یَحْضَْألا  ِرْطِْفلا َو  َمْوَی  َهاَلَـص  َال  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ُْنب  ُهَراَرُز  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
(3)

دیع زور  زامن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.لداع ماما  اب  رگم  تسین  نابرق  دیع  رطف و 

َُهل َهاَلَص  اَلَف  ِدیِْعلا  َمْوَی  ٍهَعاَمَج  ِیف  ِماَمِْإلا  َعَم  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 3
.ِْهیَلَع (4) َءاَضَق  َال  َو 
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رد هک  یسک  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
.درادن مه  ییاضق  درادن و  يزامن  دناوخن  زامن  تعامج  رد  ماما  اب  دیع  زور 

دناوخ درفنم  تروص  هب  موصعم  ماما  روضح  نودب  ار  نیدیع  زامن  تسا  زیاج  - 160

ِِهْتَیب ِیف  یَّلَصَف  یَحْضَْألا - َمْوَی  ِیبَأ  َضِرَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَح  ِْنب  ٍروُْصنَم  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.یَّحَض (1) َُّمث  ِْنیَتَعْکَر 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  مزاح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.درک ینابرق  دروآ و  اج  هب  دوخ  هناخ  رد  تعکر  ود  ار  دیع  زامن  دش و  رامیب  نابرق  دیع  زور  هیلع  هللا  تاولص  مردپ 

ِْنیَدیِْعلا ِیف  ِساَّنلا  َهَعاَمَج  ْدَهْشَی  َْمل  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
.ٍهَعاَمَج (2) ِیف  یِّلَُصی  اَمَک  ُهَدْحَو  ِِهْتَیب  ِیف  ِّلَُصْیل  َدَجَو َو  اَِمب  ْبَّیَطَتَْیل  ْلِسَتْغَْیلَف َو 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  نانـس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
لـسغ دیاب  تروص  نیا  رد  دنک  تکرـش  دناوت  یمن  ای  دوش  یمن  رـضاح  دیع  تعامج  زامن  هب  رطف  دیع  نابرق و  دـیع  رد  هک  یـسک 
نامه هب  دنک  زامن  دوخ  هناخ  رد  ییاهنت  هب  و  تسا ، رودـقم  دـبای و  یم  هک  يا  هدـننک  وبـشوخ  ره  اب  هدرب  راکب  شوخ  يوب  هدرک و 

.دناوخ یم  تعامج  رد  هک  یبیترت 

َیِّلَُصی ْنَأ  ِْهیَلَع  ْلَه  َدیِْعلا  ُدَهْشَی  َال  ِلُجَّرلا  ِنَع  َِلئُس  ُهَّنَأ  هیلع : هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  هدانـسإب  دمحم ، نب  نامعنلا  خیـشلا  - 3
.ٍلْدَع (3) ٍماَمِإ  َعَم  اَّلِإ  َهاَلَص  َال  ْمَعَن َو  َلاَق  ِِهْتَیب  ِیف 

رد هک  يدرم  هرابرد  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شیوخ  دنس  اب  دمحم ، نب  نامعن  خیش  موحرم 
؟ دناوخب زامن  شا  هناخ  رد  هک  تسوا  رب  ایآ  هک  دش  لاؤس  دنک  یمن  تکرش  دیع 

.لداع ماما  هارمه  رگم  تسین  يزامن  چیه  و  یلب ، دومرف :
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هکنانچ تسا  زیاج  شندناوخ  بابحتسا  باب  زا  اما  .موصعم  ماما  اب  رگم  تسین  بجاو  ینعی  .ٍلْدَع » ٍماَمِإ  َعَم  اَّلِإ  َهاَلَـص  َال  َو  : » حیـضوت
.تسا هدش  هداد  تصخر  رگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رد 

َكَدْحَو َْتیَّلَص  ْنِإَف  ِماَمِْإلا  َعَم  اَّلِإ  ِْنیَدیِْعلا  ِیف  َهاَلَص  َال  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  یسوطلا ، خیشلا  - 4
.َسَْأب (1) اَلَف 

رطف دیع  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیـش  موحرم 
.درادن یلاکشا  يدناوخ  زامن  ییاهنت  هب  رگا  ماما و  اب  رگم  تسین  يزامن  نابرق  دیع  و 

ِهاَلَـص ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َهَُّرق  ِیبَأ  ُنـْب  ُدَّمَُحم  يَوَر  َلاَـق  سواـط ، نـب  یـسوم  نـب  یلع  خیـشلا  - 5
.ٍهَعاَمَج (2) ِْریَغ  ٍهَعاَمَج َو  ِیف  ِْنیَتَعْکَر  اَمِهِّلَص  َلاَق  ِرْطِْفلا  یَحْضَْألا َو 

هدرک تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شدانسا  اب  هرق  وبا  نب  دمحم  دیوگ : سواط ، نب  یسوم  نب  یلع  موحرم 
.دش لاؤس  رطف  یحضا و  زامن  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک 

.ناوخب تعکر  ود  تعامج ، ریغ  تعامج و  رد  ار  ود  نآ  دومرف :

نآ ندناوخ  هوحن ي  تایآ و  زامن  - 161

ْنَم ْمُْهنِم  اَمِْهیَلِک َو  ْنَع  ٍِملْسُم  ُْنب  دَّمُحم  ٌْدیَُرب َو  ُهَراَرُز و  ُْلیَـضُْفلا و  ُمُه  ٍطْهَر َو  نَع  َهَْنیَذُأ  ِْنب  رَمُع  نَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 1
اَهاَّلَـص ٍتاَدَجَـس  َُعبْرَأ  ٍتاَعَکَر َو  ُرْـشَع  َِهلَْزلَّزلا  ِهَفْجَّرلا و  ِرَمَْقلا َو  ِسْمَّشلا و  ِفوُسُک  َهاَلَـص  َّنَأ  امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ُهاَوَر 

ِهِذَه یف  َهاَلَّصلا  َّنَأ  اْوَوَر  اَُهفوُسُک َو  یَلَْجنا  ِدَـق  َغَرَف و  َنیِح  َغَرَفَف  ِسْمَّشلا  ِفوُسُک  ِیف  ُهَْفلَخ  ُساَّنلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
ُعَفْرَت َُّمث  ُعَکْرَت  َُّمث  ًهَروُس  ِباَـتِْکلا َو  َّمُأ  ُأَْرقَت  َُّمث  هاَـلَّصلا  ِحاَِـتْتفِاب  ُرِّبَُکتَف  ُأَدـْبَت  ِسْمَّشلا  ُفوُسُک  اَُـهلَوْطَأ  اَهُّدَـشَأ َو  ٌءاَوَس َو  اَـهِّلُک  ِتاَـیْآلا 
َهَِثلاَّثلا ُعَکْرَت  َُّمث  ًهَروُس  باَتِْکلا و  َّمُأ  ُأَْرقَتَف  عوُکُّرلا  َنِم  َکَسْأَر  ُعَفْرَت  َُّمث  َهَِیناَّثلا  ُعَکْرَت  َُّمث  ًهَروُس  باَتِْکلا و  َّمُأ  ُأَْرقَتَف  ِعوُکُّرلا  َنِم  َکَـسْأَر 

َُّمث ًهَروُس  باَـتِْکلا و  َّمُأ  ُأَْرقَتَف  ِعوُکُّرلا  َنِم  کَـسْأَر  ُعَفْرَت  َُّمث  َهَِعباَّرلا  ُعَکْرَت  َُّمث  ًهَروُس  ِباَـتِْکلا َو  َّمُأ  ُأَْرقَتَف  ِعوُکُّرلا  نِم  َکَـسْأَر  ُعَـفْرَت  َُّمث 
ْنَِمل ُهَّللا  َعِمَس  َْتُلق  َکَسْأَر  َْتعَفَر  اَذِإَف  َهَسِماَْخلا  ُعَکْرَت 
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ِسْمَْخلا ِیف  ًهَدِحاَو  ًهَروُس  َأَرَق  َوُه  ْنِإ  َو  ُْتُلق : لاَق  َیلوُْألا  یف  َْتعَنَص  اَم  َْلثِم  ُعَنْصَتَف  ُموُقَت  َُّمث  ِْنیَتَدْجَس  ُدُجْسَتَف  ًادجاَس  ُّرِخَت  َُّمث  ُهَدِمَح -
ِهَِیناَّثلا ِهَعْکَّرلا  ِیف  ُتُونُْقلا  ِباَتِْکلا و  ُّمُأ  ٍهَروُس  ِّلُک  َعَمَف  ٍرَوُس  سْمَخ  َأَرَق  ْنِإَف  ٍهَّرَم  ِلَّوَأ  ِیف  ِنآْرُْقلا  ُّمُأ  ُهَأَزْجَأ  لاَق  اَـهَْنَیب  اَُـهقِّرَُفی  ٍتاَـعَکَر 

.ِهَرِشاَْعلا (1) ِیف  َُّمث  ِهَنِماَّثلا  ِیف  َُّمث  ِهَسِداَّسلا  ِیف  َُّمث  ِکلَذ  ْلثِم  ِهَِعباَّرلا  ِیف  ُُتنْقَت  َُّمث  ِهَءاَرِْقلا  نِم  َتْغَرَف  اَذِإ  ِعوُکُّرلا  ْلبَق 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  باحـصا  ناگرزب  زا  یهورگ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
عوکر هد  هلزلز ، دیدش و  شزرل  یگتفرگ و  هام  یگتفرگ و  دیـشروخ  زامن  انامه  دندومرف : هک  دـنا  هدرک  تیاور  امهیلع  هللا  تاولص 

دندناوخ یتفرگ  دیشروخ  يارب  ار  نآ  دندوب  وا  رس  تشپ  مدرم  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دراد  هدجـس  راهچ  و 
همه دروم  رد  زامن  هک  دنا  هدرک  تیاور  باحـصا  هورگ  نیا  دوب و  هدش  فرطرب  دیـشروخ  یگتفرگ  هک  دندش  غراف  زامن  زا  یتقو  و 

ییوگ و یم  ریبکت  زامن  حاتتفا  يارب  ادتبا  هک  تسا  یگتفرگ  دیشروخ  زامن  نآ ، نیرت  ینالوط  نیرتدیدش و  تسا و  ربارب  تایآ  نیا 
یم يرگید  هروس  دمح و  يراد و  یم  رب  عوکر  زا  رـس  دعب  يور و  یم  عوکر  هب  سپـس  ینکیم و  تئارق  هروس  کی  دـمح و  سپس 

رس دعب  يور و  یم  موس  عوکر  هب  یناوخ و  یم  هروس  دمح و  يراد و  یمرب  عوکر  زا  رـس  سپـس  يور  یم  مود  عوکر  هب  یناوخ و 
دـمح و عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دـعب  يور و  یم  مراهچ  عوکر  هب  یناوخ و  یم  هروس  دـمح و  هراـبود  ینک و  یم  دـنلب  عوکر  زا 

« ُهَدِمَح ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  : » یئوگ یم  ینک و  یم  دنلب  عوکر  زا  رس  سپس  يور و  یم  مجنپ  عوکر  هب  یناوخ و  یم  هروس 

رد يداد ، ماجنا  لوا  تعکر  رد  هچنآ  ره  يوش و  یم  دـنلب  اج  زا  دـعب  یهد و  یم  ماجنا  هدجـس  ود  يور و  یم  هدجـس  هب  سپـس  و 
.یهد یم  ماجنا  مه  مود  تعکر 

؟ تسا روطچ  دنک  میسقت  عوکر  جنپ  نیب  ار  دحاو  هروس  کی  رگا  متفگ : دیوگ : يوار 

دیاب دناوخب  لماک  هروس  کی  رگا  یلو  دنک  یم  تیافک  نآ  يارب  لوا  هبترم  رد  دـمح  هروس  کی  تروص  نیا  رد  دومرف : ترـضح 
مراهچ عوکر  زا  لبق  نینچمه  تسا و  تئارق  زا  دعب  مود و  عوکر  زا  لبق  نآ  تونق  .دوش و  هدـناوخ  مه  دـمح  کی  هروس  ره  هارمه 

.دوش یم  هداد  ماجنا  تونق  مهد ، متشه و  مشش و  و 
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تاکز باتک 

لاوما بجاو  قوقح  تاکز و  بوجو  - 162

ْمِِهلاْومَأ ْنِم  ْذُخ  : } ِهاَکَّزلا ُهَیآ  َْتلِْزنُأ  اََّمل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َضَرَف َهَّللا  َّنَأ  ِساَّنلا  ِیف  يَداَنَف  ُهَیِداَنُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَمَأَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َْتلِْزنُأ  َو  اِهب } ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص 
ِمَنَْغلا ِرَقَْبلا َو  ِِلبِْإلا َو  َنِم  َهَقَدَّصلا  َضَرَف  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َضَرَفَف  َهاَلَّصلا  ُمُْکیَلَع  َضَرَف  اَمَک  َهاَـکَّزلا  ُمُْکیَلَع 

ْیَِـشل ٍء ْضِْرفَی  َْمل  َُّمث  َلاَق  َِکلَذ  يَوِس  اَّمَع  ْمَُهل  اَفَع  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  َِکلَذـِب  ْمِهِیف  يَداَنَف  ِبِیبَّزلا  ِرْمَّتلا َو  ِریِعَّشلا َو  ِهَْطنِْحلا َو  َنِم  َو 
ْلَبُْقت ْمَُکلاَْومَأ  اوُّکَز  َنوُِملْسُْملا  اَهُّیَأ  َنیِِملْسُْملا  ِیف  يَداَنَف  ُهَیِداَنُم  َرَمَأَف  اوُرَْطفَأ  اُوماَصَف َو  ٍِلباَق  ْنِم  ُلْوَْحلا  ُمِْهیَلَع  َلاَح  یَّتَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم 

(1) .ِقوُسَّطلا َلاَّمُع  ِهَقَدَّصلا َو  َلاَّمُع  َهَّجَو  َُّمث  َلاَق  ْمُُکتاَلَص 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رد هیآ 104 ) هبوت  هروس  {. ) يزاس هتـسراو  كاپ و  ار  نانآ  هک  نک  تفاـیرد  هضیرف  تاـکز  مدرم  لاوما  زا  : } هیآ نیا  هک  یماـگنه 

بحاو ار  تاکز  ادخ  انامه  دنک : مالعا  نینچ  هک  داد  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـش ، لزان  ناضمر  هام 
نارتش رب  ار  هقدص  درک و  بجاو  هرقن  الط و  رب  ار ) تاکز   ) ناشیا رب  لج  زع و  يادـخ  .درک  بجاو  امـش  رب  ار  زامن  هک  نانچ  درک ،

هب ناضمر  هام  رد  ار  مکح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .درک  بجاو  شمشک  امرخ و  و  وج ، مدنگ و  و  نادنفسوگ ، واگ و  و 
.دومن فاعم  دراوم  رگید  زا  ار  نانآ  دناسر و  مدرم  عمس 

راطفا دنتفرگ و  هزور  سپ  تشذگ .) لاس  کی   ) دیـسر ارف  هدـنیآ  لاس  هک  نیا  ات  دـشن  تخادرپ  ناش  لاوما  زا  يزیچ  تفگ : سپس 
ات دیهد  ار  نات  لاوما  تاکز  ناناملسم ! يا  دنک : مالعا  نینچ  هک  داد  روتسد  دوخ  يدانم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دندرک و 

.دوش لوبق  ناتزامن 

.دومرف لیسگ  اه  يدابآ  عتارم و  هب  ار  تاکز  نیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دومرف : شترضح 
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تاکز تخادرپ  مدع  - 163

ٌنوُْعلَم ٌنوُْعلَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.یَّکَُزی (1) َال  ٌلاَم 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا تنعل  دروم  تسا ، تنعل  دروم  دوشن ، تخادرپ  نآ  تاکز  هک  ییاراد  لام و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ًاّیِدوُهَی َءاَش  ْنِإ  ْتُمَْیلَف  ِهاَکَّزلا  َنِم  ًاطاَرِیق  َعَنَم  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاِّیناَرْصَن (2) ْوَأ 

ره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درم دهاوخ  نامیا ) یب  ینعی   ) ینارصن ای  يدوهی  دزادرپن ، ار  شلام  تاکز  زا  یطاریق  سک 

يدایز مک و  نودب  تاکز  عضو  تلع  - 164

هللا تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َلِیق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َنیِرْشِع ًهَسْمَخ َو  اَهَلَعَج  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  َنِیثاََلث  اَْهلَعْجَی  َْمل  ٍْفلَأ َو  ِّلُک  ِیف  َنیِرْـشِع  ًهَسْمَخ َو  َهاَکَّزلا  ُهَّللا  َلَعَج  ْیَـش ٍء  ِّيَِأل  هیلع 

.ٌدَحَأ (3) َجاَتْحا  اَم  ْمِِهلاَْومَأ  َهاَکَز  ُساَّنلا  َجَرْخَأ  َْول  ُءاَرَقُْفلا َو  ِِهب  یِفَتْکَی  اَم  ِرْدَِقب  ِءاَِینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َجَرْخَأ 

زا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ یس رد  هن  داد  رارق  جنپ  تسیب و  رازه  ره  رد  ار  تاکز  دنوادخ  ارچ  دندیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

دوخ ییاراد  تاکز  مدرم  رگا  دروآ ، نوریب  ارقف  زاین  هزادنا  هب  نادـنمتورث  لاوما  زا  داد و  رارق  جـنپ  تسیب و  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :
.دوش یمن  ادیپ  دنمزاین  کی  یتح  دنزادرپب ، ار 
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دندومرف ررقم  تاکز  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ار  هچنآ  - 165

ٍرَفْعَج َو ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُضف  ِِّیلْجِْعلا َو  َهَیِواَعُم  ِْنب  ِْدیَُرب  ٍریَِصب َو  ِیبَأ  ٍِملْسُم َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َءاَیْشَأ ِهَعِْست  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَّنَـس  ِلاَْومَْألا َو  ِیف  ِهاَلَّصلا  َعَم  َهاَکَّزلا  ُهَّللا  َضَرَف  الاَق  امهیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 

ِبِیبَّزلا َو ِرْمَّتلا َو  ِریِعَّشلا َو  ِهَْطنِْحلا َو  ِمَنَْغلا َو  ِرَقَْبلا َو  ِِلبِْإلا َو  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذلا َو  ِیف  َّنُهاَوِس  اَّمَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَفَع  َو 
.َِکلَذ (1) يَوِس  اَّمَع  اَفَع 

رفعج ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  باحصا  زا  یهورگ  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درک و  بجاو  ضرف و  زامن ، رانک  رد  ار  لاوما  تاکز  دنوادخ  دندومرف : امهیلع  هللا  تاولـص  قداص 

، دنفـسوگ واگ ، رتش ، هرقن ، الط و  هب  هضیرف  تاکز  ور ، نیا  زا  .درک  رظن  فرـص  داوم  ریاس  زا  داـهن و  تنـس  هداـم  ُهن  رد  ار  تاـکز 
.دیدرگ فاعم  تاکز  تخادرپ  زا  لاوما  ریاس  تفای و  صاصتخا  شمشک  امرخ و  وج ، مدنگ ،

تالوصحم تاکز  باصن  نیرتمک  - 166

ُِّرْبلا َنِم  ُهاَکَّزلا  ِهِیف  ُبِجَی  اَم  ِّلَقَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِرَعْشَْألا  ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یَلَع ْلَهَف  ُْتُلق  ًاعاَص  َنوُّتِـس  َلاَـق  ُقْسَْولا  ِمَک  ُْتلُقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِقْسَِوب  ٍقاَـسْوَأ  ُهَسْمَخ  َلاَـقَف  ِبِیبَّزلا  ِرْمَّتلا َو  ِریِعَّشلا َو  َو 

.ُهَتاَکَز (2) َجَرْخَأ  ُهَصَرَخ  اَذِإ  ْمَعَن  َلاَق  ًابِیبَز  ُهَرَّیَص  اَذِإ  ِْهیَلَع  ُبِجَت  اَمَّنِإ  ْوَأ  ٌهاَکَز  ِبَنِْعلا 

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعشا  هللادبع  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا رادقم  هچ  دنراد ، تاکز  هک  امرخ  شمشک و  وج ، مدنگ ، لوصحم  نیرتمک  مدرک : ضرع  هیلع 

( تاکز قح  نآ  راب  کی  ) رتش راب  جـنپ  زا ) ، ) دوب هدرک  ررقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  رایعم  اب  نآ  باصن  نیرتمک  دومرف :
.تسا

؟ دوش یم  ردقچ  رتش ، راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رایعم  اب  مدیسرپ :

135 ص :

یفاکلا ج 3 ص 509 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 514 ح 5. - . 2
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.عاص تصش  دومرف :

؟ دیآرد شمشک  تروص  هب  هک  نآ  زا  دعب  ای  دنهدب ؟ ار  نآ  تاکز  دیاب  دیآ ، تسد  هب  روگنا  لوصحم  هک  یتقو  متفگ :

.دنزادرپب ار  نآ  تاکز  دنناوت  یم  دننزب ، نیمخت  هک  یعقوم  يرآ ، دومرف :

هرقن الط و  تاکز  - 167

ِهَّضِْفلا َو َنِم  َمِهاَرَد  ُهَسْمَخ  ٍمَهْرِد  ْیَتَئاِم  ِّلُک  ِیف  َلاَق : َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌء (1) ْیَش  َْکیَلَع  َْسیَلَف  َصَقَن  ْنِإ  ٍراَنیِد َو  ُفِْصن  ًاراَنیِد  َنیِرْشِع  ِّلُک  ْنِم  ِبَهَّذلا  َنِم  ٌهاَکَز َو  َْکیَلَع  َْسیَلَف  َصَقَن  ْنِإ 

ره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ رانید  مین  الط ، رانید  تسیب  ره  .درادـن و  تاکز  مهرد  تسیود  زا  رتمک  .تسا  تاکز  قح  نآ  مهرد  جـنپ  هرقن ، مهرد  تسیود 

.درادن تاکز  نآ  زا  رتمک  تسا ، تاکز  قح 

دنرادن تاکز  تارهاوج  تالآ و  رویز  - 168

.َال (2) َلاَق  ٌهاَکَز  ِهِیف  ِِّیلُْحلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبـلح  دـمحم  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دنراد تاکز  تالآرویز  مدیسرپ :

.هن دومرف :

.َُرثَک (3) ْنِإ  ٌهاَکَز َو  ِهِهاَبْشَأ  ِرَهْوَْجلا َو  ِیف  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  هرارز و  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشاب رایسب  نآ  رادقم  هچرگ  دنرادن ، تاکز  اهب  نارگ  ياه  گنس  یتمیق و  رهاوج 

136 ص :

یفاکلا ج 3 ص 515 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 517 ح 1. - . 2
یفاکلا ج 3 ص 519 ح 10. - . 3
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تاکز تخادرپ  نامز  - 169

َنِم ًارْهَش  ْرُْظنا  َلاَقَف  ِهاَکَّزلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِخْرَْکلا  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِِدلاَخ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُلْوَْحلا َلاَح  اَذِإَف  ِهِّکَزَف  َِکلاَم  ْنِم  َكِدَـی  ِیف  َلَصَح  اَم  ِینْعَی  َّضَن  اَم  ْرُْظناَف  ُرْهَّشلا  َِکلَذ  َلَخَد  اَذِإَف  ِهِیف  َکَـتاَکَز  َيِّدَُؤت  ْنَأ  ِْوناَـف  ِهَنَّسلا 

.ُْهنِم (1) ُرَثْکَأ  َْکیَلَع  َْسَیل  َْتعَنَص  اَم  ِْلثِِمب  ِْلبْقَتْساَف  ِهِیف  َْتیَّکَز  يِذَّلا  ِرْهَّشلا  َنِم 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یخرک  جاجح  نب  دلاخ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تاکز  هرابرد  هیلع 

هچ نیبب  دیـسر ، ارف  هام  نآ  هک  ینامز  سپ  یهدـب ؛ هام  نآ  رد  ار  تتاکز  هک  نک  تین  ریگب و  رظن  رد  لاـس  رد  ار  هاـم  کـی  دومرف :
نآ رد  هک  یهام  زا  لاس  کی  هک  هاـگره  سپ  .زادرپب  ار  نآ  تاـکز  سپ  يا ، هدروآ  تسد  هب  يراد و  تسد  رد  ار  لاوما  زا  يزیچ 

.تسین وت  هدهع  رب  يزیچ  نیا  زا  شیب  و  هدب ، ماجنا  دیدج  لاس  رد  ار  راک  نامه  هرابود  تشذگ ، يا  هداد  تاکز  هام 

رتش تاکز  - 170

اَمِیف َْسَیل  ٌهاَش َو  َِصئاَلَق  ِسْمَخ  ِیف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ٍّتِس َو ِیف  ٌسْمَخ َو  َنیِرْشِع  ٍسْمَخ َو  ِیف  ٌَعبْرَأ َو  َنیِرْشِع  ِیف  ٍهاَیِش َو  ُثاََلث  َهَرْشَع  َسْمَخ  ِیف  ِناَتاَش َو  ٍرْشَع  ِیف  ْیَش ٌء َو  ِسْمَْخلا  َنوُد 

.َنِیثاََلث ٍسْمَخ َو  َیلِإ  ٍضاَخَم  ُْتِنب  َنیِرْشِع 

ٌهَّقِح اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  َنیَِعبْرَأ  ٍسْمَخ َو  َیلِإ  ٍنُوَبل  ُْتِنب  اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  ِساَّنلا  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  ٌقْرَف  اَذَه  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  َلاَق  َو 
یِفَف ُِلبِْإلا  ِتَُرثَک  اَذِإَف  َنیِعِْـست  َیلِإ  ٍنُوَبل  اَْتِنب  اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  َنیِْعبَـس  ٍسْمَخ َو  َیلِإ  ٌهَعَذَج  اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  َنیِّتِس  َیلِإ 

(2) .ٌهَّقِح َنیِسْمَخ  ِّلُک 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود رتش ، هد  .درادن  تاکز  رتش ، جنپ  زا  رتمک  .تسا  دنفسوگ  کی  رتش ، جنپ  تاکز  دومرف :

137 ص :

یفاکلا ج 3 ص 522 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 532 ح 2. - . 2
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، هلاس ود  رتش  هدام  کی  رتش ، جنپ  یس و  ات  شش  تسیب و  زا  .دنفسوگ  جنپ  رتش ، جنپ  تسیب و  دنفـسوگ ؛ هس  رتش ، هدزناپ  دنفـسوگ ،
.هلاس راهچ  رتش  هدام  کی  رتش ، تصش  ات  شش  لهچ و  زا  هلاس ، هس  رتش  هدام  کی  رتش ، جنپ  لهچ و  ات  شش  یس و  زا 

جنپ رتش  هدام  کی  رتش ، جنپ  داتفه و  ات  کی  تصـش و  زا  و  نیفلاخم ؛) ) مدرم و  نایعیـش ) ) ام نایم  تسیقرف  نیا  دـیوگ : نمحرلادـبع 
رتش هدام  کی  رتش  هاجنپ  ره  تباب  دوش ، نوزفا  رتش  رامش  هک  یعقوم  .هلاس و  هس  رتش  هدام  ود  رتش ، دون  ات  شـش  داتفه و  زا  و  هلاس ،

.دنزادرپب تاکز  ناونع  هب  هلاس  راهچ 

واگ دنفسوگ و  تاکز  - 171

َیلِإ ٌهاَش  اَهیِفَف  ٌهَدِـحاَو  َنیَِعبْرَْألا  یَلَع  ْتَداَز  اَذِإَف  ًهاَش  َنیَِعبْرَأ  َُغْلبَت  یَّتَح  ٌهاَکَز  ِمَنَْغلا  یَلَع  َْسَیل  هیلع : هللا  تاولـص  اضرلا  مامإلا  لاـق  - 1
ُهُّلُک َو اَذَه  َطِقْسُأ  ُمَنَْغلا  َُرثَک  اَذِإَف  ٍهَئاِِمثاََلث  َیلِإ  ٌهَثاََلث  اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  ِْنیَتَئاِم  َیلِإ  ِناَتاَش  اَهیِفَف  ٌهَدِحاَو  ْتَداَز  اَذِإَف  ٍهَئاِم  َنیِرْشِع َو 

.ٌهاَش ٍهَئاِم  ِّلُک  ِیف  ُجَرُْخی 

َنیِّتِس َیلِإ  ٌهَّنِسُم  اَهیِفَف  َنیَِعبْرَأ  ْتَغََلب  اَذِإَف  ْیَش ٌء  َنِیثاََلث  َنوُد  َْتناَک  اَذِإ  اَهِیف  َْسَیل  ٌِّیلْوَح َو  ٌعِیبَت  اَهیِفَف  ًهَرََقب  َنِیثاََلث  ْتَغََلب  اَذِإ  ِهَرَقَْبلا  ِیف  َو 
َیلِإ ِناَتَّنِـسُم  اَهیِفَف  َنِیناَمَث  ْتَغََلب  اَذِإَف  َنِیناَمَث  َیلِإ  ٌهَّنِـسُم  ٌهَعِیبَت َو  اَـهیِفَف  َنیِْعبَـس  ْتَغََلب  اَذِإَـف  َنیِْعبَـس  َیلِإ  ِناَـعِیبَت  اَـهیِفَف  َنیِّتِس  ْتَغََلب  اَذِإَـف 

َنیَِعبْرَأ ِّلُک  ْنِم  ِناَعِیبَت َو  ًهَرََقب  َنِیثاََلث  ِّلُک  ْنِم  ُجَرُْخی  ُهُّلُک َو  اَذَـه  َطَقَـس  ُهَرَقَْبلا  ِتَُرثَک  اَذِإَف  َِعیاَبَت  ُثاََلث  اَهیِفَف  َنیِعِْـست  ْتَغََلب  اَذِإَف  َنیِعِْـست 
.ٌهَّنِسُم (1)

کی دسر و  لهچ  هب  نوچ  سپ  دسر ؛ دنفسوگ  لهچ  هب  ات  تسین  تاکز  دنفسوگ  رب  دندومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح 
سپ تسیود ؛ ات  دهد  یم  دنفسوگ  ود  دوش  دایز  یکی  نوچ  سپ  تسیب ؛ دص و  ات  تسا  بجاو  دنفسوگ  کی  دوش ، دایز  دنفـسوگ 

ات دص  ره  زا  تسا و  طقاس  باسح  نیا  رگید  دوش  دایز  دنفسوگ  هاگره  سپ  دصیس ؛ ات  دهد  یم  دنفـسوگ  هس  دوش  دایز  یکی  رگا 
.دهد یم  یکی 

، تسا بجاو  هلاس ) کی  هلاسوگ  ) یلوح عیبت  نآ  رد  دسرب  واگ  یـس  هب  نوچ  دـسرب و  واگ  یـس  هب  ات  تسین  بجاو  تاکز  واگ  رد 
یم هعیبت  ود  دوش  یم  مامت  تصش  رگا  سپ  واگ ، تصش  ات  ینعی  لاس ) هس  رد  اپ  هلاسوگ  ) هّنسم نآ  رد  دسر  یم  واگ  لهچ  هب  نوچ 

ات دهد  یم  هنسم  کی  عیبت و  کی  دیسر  داتفه  هب  نوچ  سپ  داتفه ؛ ات  دهد 

138 ص :

راونالاراحب ج 93 ص 52 ح 4. - . 1
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رایـسب واگ  نوچ  دهد و  یم  عیبت  هس  دسر  یم  دون  هب  نوچ  و  دون ؛ ات  تسا  هنـسم  ود  نآ  رد  دـسر  یم  داتـشه  هب  نوچ  سپ  داتـشه ؛
.دهد یم  هنسم  کی  واگ  لهچ  ره  زا  دهد و  یم  عیبت  ود  واگ  یس  ره  زا  واگ  بحاص  تسا و  طقاس  ددع  نیا  دش 

دوب دنمتورث  هک  دوش  یم  مولعم  هاگنآ  دزادرپ ، یم  تاکز  یتسدگنت  هب  دوخ  نامگ  هب  هک  یصخش  یمکح  - 172

اًلُجَر َو ِِهلاَم  َهاَکَز  یِطُْعی  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُْهنَع (1) ُئِزُْجی  َال  َلاَق  ًارِسُوم  ُهَدَجَوَف  ٌرِسْعُم  ُهَّنَأ  يَرَی  َوُه 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  نامثع  نب  نیسح  زا  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، هدوب دنمتورث  هک  دمهف  یم  ًادعب  یلو  دهد ، یم  تسا  تسدگنت  شرادنپ  هب  هک  يدرف  هب  ار  شلام  تاکز  هک  یـصخش  هرابرد  هیلع 

(. دهدب تاکز  قحتسم  ریقف  دنمتسم و  هب  ار  لام  نآ  تاکز  دیاب   ) دنک یمن  تیافک  تاکز  زا  دومرف :

درک تخادرپ  دیاب  تیالو  لها  هب  طقف  ار  تاکز  - 173

َلاَق ِهَیَالَْولا  ِلْهَِأل  َیِه  ْلَه  ِهاَکَّزلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهیِخَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  نع  هدانـسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیـشلا  - 1
.ِباَتِْکلا (2) َنِم  ٍهَِفئاَط  ِیف  ْمَُکل  َِکلَذ  َنُِّیب  ْدَق 

هک تیاور  امهیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردارب  زا  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  خیـش  موحرم 
.دیسرپ تسا  تیالو  لها  يارب  طقف  تاکز  ایآ  هکنیا  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  تفگ :

.دش نییبت  امش  يارب  يدایز  ياه  همان  رد  بلطم  نیا  دومرف :

.ِهَفِْرعَْملا ِهَیَالَْولا َو  ِلْهَأ  َیلِإ  اَّلِإ  ُهاَکَّزلا  َعَفُْدت  ْنَأ  ُّلِحَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِشَمْعَْألا  نع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
(3)

تخادرپ دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شمعا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.تسین لالح  تفرعم  تیالو و  لها  رب  زج  تاکز 

139 ص :

یفاکلا ج 3 ص 545 ح 1. - . 1
راونالاراحب ج 93 ص 60 ح 18. دانسالا ص 135 . برق  - . 2

راونالاراحب ج 93 ص 64 ح 23. لاصخلا ج 2 ص 152 . - . 3
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دزادرپ یم  شتاکز  تمیق  زا  هک  یسک  - 174

ْلَه هیلع  هللا  تاولص  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : ِِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َجَرُْخی ْنَأ  اَّلِإ  ُزوُجَی  َال  ْمَأ  يَوْسَی  اَم  ِهَمیِِقب  ُمِهاَرَد  ِبَهَّذلا  یَلَع  ُبِجَی  اَم  ِریِعَّشلا َو  ِهَْطنِْحلا َو  َنِم  ِثْرَْحلا  ِیف  ُبِجَی  اَّمَع  َجَرُْخی  ْنَأ  ُزوُجَی 

.ُجَرُْخی (1) َرَّسَیَت  اَمُّیَأ  هیلع  هللا  تاولص  َباَجَأَف  ِهِیف  اَم  ْیَش ٍء  ِّلُک  ْنِم 

ماـما ترـضح  هب  يا  هماـن  یط  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یقرب ، دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
میراذگب و تمیق  ار  تاکز  قح  میناوت  یم  الط  هنیدقن  رد  ای  وج و  مدنگ و  لوصحم  رد  متشون : هیلع  هللا  تاولـص  داوج  یقت  دمحم 

؟ میزادرپب مهرد  نآ  ربارب  رد 

؟ مینک جراخ  الط  نیع  لوصحم و  نآ  دوخ  زا  ار  تاکز  مهس  دیاب  هکنیا  ای 

.دینک جراخ  ار  تاکز  قح  دشاب ، رت  ناسآ  هک  عون  ره  تشون : نم  خساپ  رد  شترضح 

دراد یمک  لام  یسک  تسین و  لالح  وا  رب  تاکز  ذخا  هک  یسک  تسا و  لالح  وا  رب  تاکز  ذخا  هک  یسک  - 175

َْمل اَذِإ  ِهَئاِمِْعبَّسلا  ُبِحاَص  َهاَکَّزلا  ُذُخْأَی  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
مهبارـش و مهماعط و  یف  مهیلع  اهب  عسوتی  يأ  ) ِِهلاَیِع یَلَع  ٌهَقَدَص  ُُهتاَکَز  َلاَق  ُهاَکَّزلا  ِْهیَلَع  ُبِجَت  ِهَئاِمِْعبَّسلا  َبِحاَص  َّنِإَف  ُْتُلق  ُهَْریَغ  ْدِجَی 

َناَک ْنَِمل  ُهاَکَّزلا  ُّلِحَت  َال  اَهُذُـخْأَی َو  اَذَـهَف  ٍهَنَـس  ْنِم  َّلَقَأ  ِیف  اَهَدَْـفنَأ  ِهَئاِـمِْعبَّسلا  یَلَع  َدَـمَتْعا  اَذِإ  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَهُذُـخْأَی  اـَل  َو  مهتوسک )
.ُهاَکَّزلا (2) ِهِیف  ُبِجَی  اَم  ُهَْدنِع  ًافِرَتُْحم َو 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دروآ تسدب  يرگید  لام  دناوتن  هک  یتروص  رد  دریگب ؛ تاکز  دناوت  یم  مهرد  دصتفه  يدوجوم  اب  ناسنا  دومرف : یم 

؟ دریگب تاکز  دناوت  یم  هنوگچ  دهدب ؟ تاکز  دیاب  شدوخ  مهرد  دصتفه  يدوجوم  اب  متفگ :

140 ص :

یفاکلا ج 3 ص 559 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 560 ح 1. - . 2
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دروخ و رد  ینعی  ) دهدب لزنم  لایع  لها و  هب  ار  دوخ  تاکز  دیاب  دهدب ، تاکز  هک  دشاب  رارق  رگا  زیچان ، يدوجوم  نینچ  اب  دومرف :
فرـصم هب  ار  دوخ  يدوجوم  دنیـشنب و  اپ  زا  رگا  هک  دریگب  تاکز  دناوت  یم  یعقوم  مهرد ، دصتفه  اب  دهد ) هعـسوت  نانآ  كاروخ 

هزادـنا هب  دـنک و  یم  نیمأت  ار  وا  جراخم  هک  دراد  هشیپ  راک و  رگا  یلو  .دـنک  ماـمت  ار  همه  لاـس ، کـی  تشذـگ  زا  شیپ  دـناسرب ،
.دریگب تاکز  دناوت  یمن  دراد ، يدوجوم  تاکز ، باصن 

َال ٍفِرَتْحُِمل َو  ُّلِحَت  َال  َهَقَدَّصلا  َّنِإ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَْهنَع (1) اوُهَّزَنَتَف  ٍّيِوَق  ٍّيِوَس  ٍهَِّرم  يِِذل 

یم هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تاکز نتفرگ  زا  راک ، هشیپ و  نتـشاد  اب  سپ  دـننک  تفایرد  تاکز  هک  تسین  لالح  هینب ، يوق  نارگراک  نارو و  هشیپ  يارب  دومرف :

.دییامن يراددوخ 

دنک یم  يراددوخ  نآ  نتفرگ  زا  یلو  تسا ، لالح  وا  رب  تاکز  هک  یسک  - 176

ْدَق ِهاَکَّزلا َو  ُكِراَت  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َناَـقاَخ  ِْنب  ِلاَـلِه  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْهیَلَع (2) ْتَبَجَو  ْدَق  اَهِِعناَم َو  ُْلثِم  َُهل  ْتَبَجَو 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناقاخ  نب  لاله  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تاکز تخادرپ  هک  تسا  یـسک  دننام  دریگ  یمن  تسا و  بجاو  وا  يارب  تاکز  تفایرد  هک  یـسک  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا 

.دهد یمن  تسا و  بجاو  وا  رب 

مشاه ینب  رب  هقدص  - 177

ِینَِبل ُهَقَدَّصلا  ُّلِـحَت  َُهل َأ  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمِـشاَْهلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَأ اوُعاَطَتْـسا  اَم  َِکلَذَـک  َناَک  َْول  ٌسَْأب َو  ِِهب  َْسیَلَف  َِکلَذ  ُْریَغ  اَّمَأَـف  اََـنل  ُّلِـحَت  اـَل  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَبِجاَْولا  ُهَقَدَّصلا  َکـِْلت  اَـمَّنِإ  َلاَـقَف  ٍمِشاَـه 

.ٌهَقَدَص (3) اَُهتَّماَع  ُهاَیِْملا  ِهِذَه  َهَّکَم  َیلِإ  اوُجُرْخَی 

141 ص :

یفاکلا ج 3 ص 560 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 3 ص 563 ح 1. - . 2
یفاکلا ج 4 ص 59 ح 3. - . 3
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هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  میهاربا  نب  رفعج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا لالح  مشاه  ینب  رب  هقدص  ایآ  مدرک : ضرع  هیلع 

هکم هب  دنتـسناوت  یمن  نانآ  دوب  نینچ  رگا  .درادـن و  يداریا  رگید  دراوم  یلو  .دوش  یمن  لالح  ام  رب  مدرم  رب  بجاو  تاکز  دومرف :
.دنتسه هقدص  هار  نیب  ياه  بآ  نیا  اریز  دنورب ،

ْتَمِّرُح ِیتَّلا  ِهَقَدَّصلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِمِـشاَْهلا  ِلْضَْفلا  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمَعَن (1) َلاَق  ٍضَْعب  یَلَع  ْمِهِضَْعب  ُهَقَدَص  ُّلِحَتَف  ُْتُلق  ُهاَکَّزلا  َیِه  َلاَق  َیِه  اَم  ٍمِشاَه  ِیَنب  یَلَع 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هدش  مارح  مشاه  ینب  رب  هقدص  مادک  مدیسرپ : هیلع  هللا 

.تاکز دومرف :

؟ دوش یم  لالح  رگیدمه  هب  اهنآ  هقدص  ایآ  متفگ :

.يرآ دومرف :

اَهَّنِإَف ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  اَهَداَرَأ  ْنَم  َهاَکَّزلا  اوُطْعَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَجیِدَـخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َنیِعَمْجَأ (2) ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِهَِّمئَْألا  ِهِدَْعب َو  ْنِم  يِذَّلا  ِماَمِْإلا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُمُرْحَت  اَمَّنِإ  ْمَُهل َو  ُّلِحَت 

ره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هجیدخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رب  طقف  تاکز  .تسا  لالح  نانآ  رب  تاکز  اریز  دیزادرپب ، وا  هب  تساوخ  تاکز  مشاه  ینب  زا  سک 

.تسا مارح  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  همئا  رب  وا و  زا  دعب 

ِناََوبَْألا َو ِهَیَالَْولا  ِلْهَأ  ْنِم  یَطُْعی  َال  ِهَیَالَْولا َو  ِلْهَأ  َیلِإ  اَّلِإ  ُهاَکَّزلا  َعَفُْدت  ْنَأ  ُزوُجَی  َال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُمَلْعا  لاق : قودـصلا ، خیـشلا  - 5
َمْوَْیلا اَّمَأَف  ْمِْهیَلَع  ِهاَکَّزلا  ِمیِرْحَِتب  ٍمِشاَه  ِیَنب  ُهَّللا  َلَّضَف  ْدَق  ِِهتَقَفَن َو  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُرَبُْجی  ْنَم  ُّلُک  ُكُولْمَْملا َو  ُهَجْوَّزلا َو  ُجْوَّزلا َو  َال  ُدـَلَْولا َو 

.َسُمُْخلا (3) اوُِعنُم  ْدَق  ْمُهَّنَِأل  ْمَُهل  ُّلِحَت  اَهَّنِإَف 
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لها نایم  زا  دوش و  هداد  تیالو  لها  ریغ  هب  تاکز  تسین  زیاج  هک  دینادب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دیوگ : قودص ، خیـش  موحرم 
ار اـه  نآ  هقفن  تسا  روـبجم  صخـش  هک  سک  ره  دوـش و  یمن  تخادرپ  تاـکز  هدرب  رهوـش و  نز و  رداـم و  ردـپ و  هب  زین  تیـالو 

زورما اـما  تسا ؛ هداد  يرترب  ار  اـه  نآ  مشاـه  ینب  رب  تاـکز  میرحت  اـب  دـنوادخ  نیقی  هب  و  دریگ ، یمن  قلعت  وا  هب  تاـکز  دزادرپب ،
.دنا هدش  عنم  سمخ  نتفرگ  زا  اریز  دوش  یم  لالح  نانآ  يارب  تاکز 

انگنت رد  رگا  اما  .دنا  هدش  عنم  يدایز  ثیداحا  رد  هکنانچ  دنیامن ، يراددوخ  تاکز  نتفرگ  زا  دنناوت  یم  ات  مرتحم  تاداس  حیضوت :
زین قودـص  خیـش  موحرم  مالک  زا  هکنانچ  دـنریگب  تاکز  دـنناوت  یم  رگید  ثیداحا  باب و  نیا  مراـهچ  ثیدـح  قبط  دـنتفرگ  رارق 

.دوش یم  هدیمهف  نینچ 

.تسا لالح  لاح  همه  رد  تاکز  یصاخشا  نینچ  رب  تسین ، دیس  شردپ  اما  تسا  هدیس  شردام  هک  یناسک  یلو 

تسا حابم  تبیغ  نامز  رد  سمخ  - 178

دق اباتک  یل  لصوی  نأ  هنع  هللا  یـضر  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  تلأس  لاـق  بوقعی  نب  قاحـسإ  نع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
اَِنتَعیِِشل َو َحِیبُأ  ْدَقَف  ُسُمُْخلا  اَّمَأ  َو  هیلع : هللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  انالوم  طخب  عیقوتلا  تدروف  یلع  تلکـشأ  لئاسم  نع  هیف  تلأس 

.َُثبْخَت (1) َال  ْمُُهتَدَالِو َو  َبیِطَِتل  اَنُْرمَأ  َرَهْظَی  ْنَأ  َیلِإ  ٍّلِح  ِیف  ُْهنِم  اُولِعُج 

هنع هللا  یـضر  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
تاولص نامّزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  طخ  هب  یعیقوت  دناسرب و  دوب  مراوشد  لئاسم  رب  لمتشم  هک  ار  يا  همان  مدرک  تساوخرد 

: دش رداص  نینچ  هیلع  هللا 

دیلپ دـشاب و  كاپ  ناش  تدالو  ات  تسا ، هتـشگ  لالح  ام  روهظ  ماگنه  ات  ناـشیا  يارب  تسا و  حاـبم  اـم  نایعیـش  يارب  سمخ  اـّما  و 
.دنوشن

.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  فیرش  ثیدح  نیا  حیضوت :

.هنم اوعنم  دـق  مّهنأل  سمخلا ، نع  اضوع  مویلا  مهل  لحت  اّهنإف  هاکزلا  اّمأ  و  لاق : هّیولعلا » یف  داقتعإلا  باب   » یف قودـصلا  خیـشلا  - 2
(2)
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زا نوچ  سمخ ، ضوع  هب  ناشیا  رب  تسا  لالح  زورما  تاکز  اما  و  دـیوگ : نایولع ) هرابرد  داقتعا  باـب  رد   ) قودـص خیـش  موحرم 
.دنا هدیدرگ  عونمم  نآ 

ای نتخادرپ  فیلکت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هیلع و  هللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  ناـمرف  نیا  رودـص  اـب  حیـضوت :
هیلع هللا  تاولص  هللا  هیقب  ترضح  نامرف  قبط  اذل  تسا  هتـشاذگن  یقاب  ار  یثحب  چیه  ياج  هدیدرگ و  نشور  ًالماک  سمخ  نتخادرپن 

.تسا هدیدرگ  حابم  شترضح  روهظ  ماگنه  ات  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  نایعیش  يارب  سمخ 

ذوخأم اه  نآ  همه ي  دنا ، هدرک  هفاضا  فیرـش  عیقوت  نیا  رد  ياهدنب  دیق و  فلتخم و  ریـسافت  زارد  نایلاس  لوط  رد  ءاملع  هچنآ  اما 
قودـص خیـش  موحرم  هکنانچ  .تسین  اریذـپ  ار  ییاهدـنب  دـیق و  ریـسافت و  نوچمه  فیرـش  عیقوت  نیا  هدوب و  نانآ  نامگ  يأر و  زا 

نودب ار  سمخ  هحابا  فیرـش  عیقوت  نیا  زا  دـندرک  یم  یگدـنز  يربک  تبیغ  لیاوا  يرغـص و  تبیغ  رـصع  رد  هک  هیلع  هللا  ناوضر 
.تسا هدرک  رکذ  شیوخ  هیماما  تاداقتعا  باتک  رد  هدیمهف و  يدنب  دیق و  چیه 

.مروایب هک  مدیدن  مزال  ار  دنتشاد  سمخ  اب  طبترم  هک  یماکحا  هدنب  اذل 

دننک یم  ذخا  تارضح  نایعیش  زا  ار  سمخ  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  تارضح  زا  تباین  هب  ءاملع  زا  يریثک  عمج  هکنیا  اما 
ًاـصوصخ دنراد  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  تارـضح  زا  تباین  ياعدا  غورد  هب  ًالوا  اریز  دنا  هدش  یگرزب  ياهاطخ  بکترم 

سمخ ذخا  باب  رد  صوصخ  هب  شیوخ  ياعدـم  رب  یلیلد  چـیه  ناشیا  تسا و  ضحم  غورد  نیا  هک  یلاح  رد  هلئـسم ، نیا  باب  رد 
فالخ ناشیا  ًایناث  .ما  هدرک  رکذ  دیلقت  هیقف و  تیالو  باب  رد  تباین  نیغورد  نایعدم  هراب  رد  ار  يدایز  تایاور  هدـنب  هکلب  دـنرادن 

نامز نآ  طیارـش  قبط  مهیلع  هللا  تاولـص  لبقام  همئا  رـصع  رد  هک  یتایاور  هب  هیکت  اـب  هیلع و  هللا  تاولـص  هللا  هیقب  ترـضح  ناـمرف 
شترـضح نذا  نودب  و  دنناوت ، یمن  هدـش  هیلع  هللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامرف  زا  ینامرفان  يارب  یلیلد  هک  هدـش  رداص 

.دنناسر یم  فرصم  هب  شیوخ  نامگ  يأر و  قبط  هدرک و  ذخا  نایعیش  زا  ار  سمخ  هیلع  هللا  تاولص 

یم هار  نیا  زا  هدرک  حرطم  دـنا  جاتحم  دـنمزاین و  ناشیا  زا  یـضعب  هکنیا  سمخ و  زا  تاداـس  قح  باـب  رد  ار  يا  ههبـش  ًاـضعب  اـما 
! دنیامن سمخ  مومع  ذخا  يارب  تیعورشم  دنهاوخ 

اذـل دـنا  هدومرفن  يروتـسد  ام  هب  سمخ  زا  تاداس  قح  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  ترـضح  ًـالوا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
هکلب هدوبن  سمخ  صوصخم  تاداس  هب  کمک  ًایناث  .مینک  داجیا  ار  يرما  شیوخ  رظن  اب  دیابن 
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هک یتاداس  زا  هدع  نآ  ًاثلاث  .دومن  کمک  یگدیـسر و  تسا  بجاو  هک  نمؤم  ناردارب  هب  کمک  دننامه  يددعتم  قرط  زا  ناوت  یم 
تسا و هدش  هدروآ  شتایاور  زا  یـضعب  یلبق  باب  رد  هکنانچ  دنریگب  هقدـص  تاکز و  هک  تسا  زیاج  دـنریگ  رارق  یلام  يانگنت  رد 

.دنراد ار  رظن  نیمه  زین  هیلع  هللا  ناوضر  قودص  خیش  موحرم 

دناسر یم  فرصم  هب  ار  نآ  هدرک و  فرصت  لخد و  سمخ  رد  موصعم  نذا  نودب  هک  یسک  رفیک  - 179

َلاَق َراَّنلا  ُْدبَْعلا  ِِهب  ُلُخْدَی  اَم  ُرَْسیَأ  اَم  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ُمِیتَْیلا (1) ُنَْحن  ًامَهْرِد َو  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ْنِم  َلَکَأ  ْنَم 

ضرع هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  منهج  دراو  یتحار  هب  ار  هدنب  یلمع  هچ  دهد ، ریخ  امش  هب  دنوادخ  مدرک :

.میتی نآ  میتسه  ام  و  میتی ، لام  زا  یمهرد  ندروخ  دومرف :

دق اباتک  یل  لصوی  نأ  هنع  هللا  یـضر  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  تلأس  لاـق  بوقعی  نب  قاحـسإ  نع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 2
ِنَمَف اَِـنلاَْومَِأب  َنوُسِّبَلَتُْملا  اَّمَأ  :َو  هیلع هللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  اـنالوم  طـخب  عیقوتلا  تدروف  یلع  تلکـشأ  لـئاسم  نع  هیف  تلأـس 

.َناَریِّنلا (2) ُلُکْأَی  اَمَّنِإَف  ُهَلَکَأَف  ًاْئیَش  اَْهنِم  َّلَحَتْسا 

هنع هللا  یـضر  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
تاولص نامّزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  طخ  هب  یعیقوت  دناسرب و  دوب  مراوشد  لئاسم  رب  لمتشم  هک  ار  يا  همان  مدرک  تساوخرد 

لالح ار  اـم  لاوما  زا  يزیچ  سک  ره  دـنزیمآ ، یم  رد  ناـشدوخ  لاوما  اـب  ار  اـم  لاوما  هک  یناـسک  اـّما  :و  دـش رداـص  نینچ  هیلع  هللا 
.تسا هدروخ  شتآ  انامه  دروخب  ار  نآ  درامش و 

.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  فیرش  عیقوت  نیا  حیضوت :

ِْنب ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِْخیَّشلا  َنِم ]  ] َّیَلَع َدَرَو  اَمِیف  َناَک  َلاَق  ِّيِدَسَْألا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنیَـسُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 3
ِیف اَم  ُّلِحَتْسَی  ْنَم  ِْرمَأ  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَس  اَم  اَّمَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِراَّدلا  ِبِحاَص  َیلِإ  ِیِلئاَسَم  ِباَوَج  ِیف  ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَق  ِّيِرْمَْعلا  َناَْمثُع 

ْنِم ِهِدَی 

145 ص :

هیقفلا ج 2 ص 22 ح 1655. - . 1
ص 470. یسربطلل )  ) جاجتحإلا همعنلا ج 2 ص 485 ح 4 . مامتإ  نیدلا و  لامکإ  - . 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ْدَقَف  ُهُؤاَمَصُخ  ُنَْحن  ٌنوُْعلَم َو  َوُهَف  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَمَف  اَنِْرمَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِِهلاَم  ِیف  ُهَفُّرَـصَت  ِهِیف  ُفَّرَـصَتَی  اَِنلاَْومَأ َو 
ِهَّللا ُهَنَْعل  َْتناَک  اََنل َو  َنیِِملاَّظلا  ِهَلْمُج  ْنِم  َناَک  اَنَمَلَظ  ْنَمَف  ٍباَُجم  ٍِّیبَن  ِّلُک  ِناَِسل  ِیناَِسل َو  یَلَع  ٌنوُْعلَم  ُهَّللا  َمَّرَح  اَم  ِیتَْرتِع  ْنِم  ُّلِحَتْسُْملا 

ُماَیِْقلا ُزوُجَی  ْلَه  اَِنتَیِحاَِنل  ِیتَّلا  ِعاَیِّضلا  ِْرمَأ  ْنِم  ُْهنَع  َْتلَأَـس  اَـم  اَّمَأ  َلاَـق َو  ْنَأ  َیلِإ  َنیِِملاَّظلا } یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ـالَأ  : } َّلَـج َّزَع َو  ِِهلْوَِقب  ِْهیَلَع 
ِیف َفَّرَصَتَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  اَلَف  ْمُْکَیلِإ  ًابُّرَقَت  ِرْجَْأِلل َو  ًاباَِستْحا  ِهَیِحاَّنلا - َیلِإ  اَِهلْخَد  ْنِم  ُلُضْفَی  اَم  ُفْرَـص  اَْهنِم َو  ِجاَرَْخلا  ُءاَدَأ  اَِهتَراَمِِعب َو 
اَِنلاَم ْنِم  َلَکَأ  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َمُرَح  اَم  اَّنِم  َّلَحَتْـسا  ِدَـقَف  اَنِْرمَأ  ِْریَِغل  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَـش  َلَعَف  ْنَم  اَِنلاَم  ِیف  َِکلَذ  ُّلِحَی  َْفیَکَف  ِِهنْذِإ  ِْریَِغب  ِهِْریَغ  ِلاَم 

.ًاریِعَس (1) یَلْصَیَس  ًاراَن َو  ِِهنَْطب  ِیف  ُلُکْأَی  اَمَّنِإَف  ًاْئیَش 

خیش طسوت  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنع  هَّللا  یضر  ّيدسا  رفعج  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
اه خـساپ  نیا  مدرک و  ییاه  لاوس  هیلع  هللا  تاولـص  ناـمّزلا  بحاـص  ترـضح  زا  هحور - هَّللا  سّدـق  ناـمثع - نبا  دّـمحم  رفعج  وبا 

لام دـننام  هب  ام  نذا  یب  درامـش و  یم  لالح  ار  نآ  دراد و  فّرـصت  رد  ام  زا  یلاوما  هک  یـسک  زا  يدیـسرپ  هچنآ  اّما  و  دـش : رداص 
هَّللا یّلـص  هللا  لوسر  میتسه و  وا  مصخ  تمایق  زور  رد  ام  تسا و  نوعلم  دنک  نینچ  هک  یـسک  سپ  دـنک ، یم  فّرـصت  نآ  رد  دوخ 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و 

هک ره  و  تسا ، نوعلم  يربمایپ  ره  نم و  نابز  هب  تسا  هدرمـش  مارح  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  دنرامـش  لالح  مترتع  زا  هک  یناسک 
یَلَع ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ  : } تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  اریز  دوب  دهاوخ  وا  رب  یلاعت  يادخ  تنعل  تسا و  ناراکمتس  هلمج  زا  دنک  متس  ام  رب 

ایآ هک  تسام  هیحان  هب  ّقلعتم  هک  یعرازم  زا  شـسرپ  اّما  دـندومرف : ترـضح  هک  اـجنآ  اـت  ( 18 تاـیآ 11 - دوه  هروس  {. ) َنیِِملاَّظلا
هب ام  هب  بّرقت  باوث و  تفایرد  يارب  دـشاب  شیب  شدـمآرد  زا  هچ  ره  تخادرپ و  ار  اـهنآ  جارخ  درک و  نارمع  ار  اـهنآ  تسا  زیاـج 
ام نذا  نودب  سک  ره  دشاب و  زیاج  ام  لام  رد  هنوگچ  سپ  تسین ، زیاج  وا  نذا  یب  يدحا  لام  رد  فّرصت  هک  نادب  داتـسرف ؟ هیحان 
رد هک  تسین  نیا  زج  دروـخب  ار  اـم  لاوـما  زا  يزیچ  سک  ره  تسا و  مارح  يو  رب  هـک  تـسا  هدرمـش  لـالح  ار  يزیچ  دـنک  نـینچ 

.دوش هدنکفا  شتآ  هب  يدوز  هب  دشاب و  هدرک  رپ  شتآ  شمکش 

ِهِیبَأ ْنَع  ُّيِدَسَْألا  ِْنیَسُْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ِِّیلَع  ُوبَأ  نع  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ُّیِعاَزُْخلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  نع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 4
ِْنب ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِْخیَّشلا  َنِم  ٌعِیقْوَت  َّیَلَع  َدَرَو  َلاَق :

146 ص :

هعیشلا ج 9 ص 540 ح 12670. لئاسو  همعنلا ص 520 ح 49 . مامتإ  نیدلا و  لامکإ  - . 1
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ِنَم یَلَع  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  ِهَِکئـالَْملا َو  ِهَّللا َو  ُهَنَْعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٌلاَؤُـس  ُْهمَّدَـقَتَی  َْمل  ًءاَدـِْتبا  ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَـق  ِّيِرْمَْعلا  َناَْـمثُع 
ًامَهْرِد ِهَیِحاَّنلا  ِلاَم  ْنِم  َّلَحَتْـسا  ِنَمِیف  َِکلَذ  َّنَأ  یِـسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُّيِدَـسَْألا  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  َلاَق  ًامَهْرِد  اَِنلاَْومَأ  ْنِم  َّلَحَتْـسا 

هللا تاولص  ِهَّجُْحِلل  َِکلَذ  ِیف  ٍلْضَف  ُّيَأَف  ًامَّرَُحم  َّلَحَتْـسا  ِنَم  ِعیِمَج  ِیف  َِکلَذ  َّنِإ  یِـسْفَن  ِیف  ُْتُلق  َُهل َو  ٍّلِحَتْـسُم  َْریَغ  ُْهنِم  َلَکَأ  ْنَم  َنوُد 
یِـسْفَن ِیف  َناَک  اَم  َیلِإ  َبَلَْقنا  ِدَق  ُُهتْدَـجَوَف  ِعِیقْوَّتلا  ِیف  َِکلَذ  َدـَْعب  ُتْرَظَن  ْدََـقل  ًاریَِـشب  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  َوَف  َلاَق  ِهِْریَغ  یَلَع  هیلع 

ٍدَّمَُحم ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ًاماَرَح  ًامَهْرِد  اَِنلاَم  ْنِم  َلَکَأ  ْنَم  یَلَع  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  ِهَِکئالَْملا َو  ِهَّللا َو  ُهَنَْعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
.ُهاَنْأَرَق (1) ِهِیف َو  اَنْرَظَن  یَّتَح  َعِیقْوَّتلا  اَذَه  ُّيِدَسَْألا  ِْنیَسُْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ِِّیلَع  ُوبَأ  اَْنَیلِإ  َجَرْخَأ  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ُّیِعاَزُْخلا 

هک هدرک  تیاور  شردپ  زا  ّيدسا  نیـسحلا  وبا  نب  ّیلع  وبا  زا  یعازخ  دـمحم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص ، خیـش  موحرم 
: دیدرگ رداص  نینچ  لاؤس  نودب  ءادتبا و  هحور - هَّللا  سّدق  يرمع - نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیش  بناج  زا  یعیقوت  تفگ :

وبا .درامـش  لالح  دوخ  رب  ار  اـم  لاـم  زا  یمهرد  هک  داـب  یـسک  رب  مدرم  همه  هکئـالم و  دـنوادخ و  تنعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
درامش و لالح  دوخ  رب  ار  هیحان  لاوما  زا  یمهرد  هک  تسا  یسک  هراب  رد  عیقوت  نیا  هک  درک  روطخ  ملد  رد  دیوگ : ّيدسا  نیـسحلا 
هک تسا  یناسک  همه  هراب  رد  نآ  متفگ : دوخ  اـب  درامـش و  یمن  لـالح  دوخ  رب  ار  نآ  یلو  دروخ  یم  هیحاـن  لاوما  زا  هک  یـسک  هن 

دّمحم ترضح  هک  ییادخ  هب  مسق  دیوگ : تسیچ ؟ باب  نیا  رد  نارگید  رب  هیلع  هللا  تاولص  ماما  يرترب  دنرامش و  لالح  ار  یمارح 
ملد رد  هچنآ  قبط  رب  عیقوت  نآ  مدـید  متـسیرگن و  عـیقوت  نآ  هب  راـب  رگید  داتـسرف  ریـشب  ربماـیپ و  ناوـنع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا یمهرد  هک  داـب  یـسک  رب  مدرم  همه  هکئـالم و  دـنوادخ و  تنعل  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : نینچ  هتفاـی و  رییغت  درک  روطخ 
.دروخب مارح  هب  ار  ام  لام 

ار نآ  میتـسیرگن و  نآ  هـب  اـم  دروآ و  نوریب  اـم  يارب  ار  عـیقوت  نـیا  ّيدـسا  ّیلع  وـبا  دـیوگ : ّیعازخ  دّـمحم  نـب  دّـمحم  رفعج  وـبا 
.میدناوخ
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فیح ار  نآ  هدومن و  سمخ  رد  فرصت  یناونع  ره  هب  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  هفیرش  ثیداحا  نیا  هدیدش  ياه  تمذم  حیضوت :
.دشاب و هداد  ینذا  نانآ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هیلع و  هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ترضح  هکنیا  نودب  دنیامن  یم  لیم  و 

فرصم يروآ و  عمج  رد  یسک  چیه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هیلع و  هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ترضح  هک  تسناد  دیاب 
.تسا هدومرف  حابم  شرورس  رپ  روهظ  ماگنه  ات  شیوخ  نایعیش  يارب  ار  نآ  هکلب  هدادن  ینذا  نآ 
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هزور باتک 

راد هزور  هزور و  تلیضف  - 180

ِهاَکَّزلا َو ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  َءاَیْشَأ  ِهَسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  َِیُنب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِراَّنلا (1) َنِم  ٌهَّنُج  ُمْوَّصلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِهَیَالَْولا َو  ِمْوَّصلا َو  ِّجَْحلا َو 

رب مالسا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  ساسا ، جنپ 

.تسا خزود  شتآ  زا  رپس  هزور  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  و 

.ٌحِیبْسَت (2) ُهُسَفَن  ٌهَداَبِع َو  ِِمئاَّصلا  ُمَْون  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَدَعْسَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

باوخ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدعسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا حیبست  وا  سفنت  تدابع و  راد  هزور 

ناضمر هام  تلیضف  - 181

ُرْهَش َلَخَد  اَذِإ  ُهَْدلُو  یِصُوی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َعِمَس  ُهَّنَأ  ِیِعَمْـسِْملا  ِنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌْریَخ اَهِیف  ُلَمَْعلا  ٌهَْلَیل  ِهِیف  ِْهَیلِإ َو  َنوُدِفَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ُْدفَو  ُبَتُْکی  ِهِیف  ُلاَجْآلا َو  ُبَتُْکت  ُقاَزْرَْألا َو  ُمَّسَُقت  ِهِیف  َّنِإَف  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُدِهْجَأَف  َناَضَمَر 

.ٍرْهَش (3) ِْفلَأ  ِیف  ِلَمَْعلا  َنِم 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یعمسم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحسا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد هک  اریز  دیراداو ، ششوک  هب  ار  دوخ  دسر  ارف  ناضمر  هام  هک  هاگنآ  دومرف : شنادنزرف  هب  تیصو  رد  شترضح  هک  هدینـش  هیلع 

نآ رد  .دوش  یم  هتشون  اه  لجا  دیسررس  ددرگ و  یم  میسقت  قازرا  هام  نآ 
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رد لمع  زا  نآ  رد  لمع  هک  تسا  یبش  هام  نآ  رد  دوش و  یم  هتـشون  دنوش  یم  فرـشم  ادخ  ینامهم  هب  هک  ناگدننک  جح  مامت  هام 
.تسا رتهب  هام  رازه 

َُهل ْرَفُْغی  َْمل  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َهَفَرَع (1) َدَهْشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍِلباَق  َیلِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ددرگ رضاح  هفرغ  رد  هک  نآ  رگم  دش  دهاوخن  هدیزرمآ  هدنیآ  ناضمر  هام  ات  دوشن  هدیزرمآ  ناضمر  هام  رد  هک  ره 

دهد يراطفا  يراد  هزور  هب  هک  یسک  شاداپ  - 182

ْنِم ُلَْضفَأ  َِمئاَّصلا  َكاَـخَأ  َكُرِْطف  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َکِماَیِص (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رکب  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا رتهب  تنتشاد  هزور  زا  تراد  هزور  ردارب  هب  وت  نداد  يراطفا 

هام هملک  نودب  ناضمر  نتفگ  زا  یهن  - 183

اَذَه اُولوُقَت  َال  َلاَقَف  َناَضَمَر  اَنْرَکَذَف  ٍلاَجِر  َهَِیناَمَث  ُهَْدنِع  اَّنُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُبَهْذَی یِجَی ُء َو  اَمَّنِإ  ُبَهْذَی َو  َال  یِجَی ُء َو  َال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  ٌمْسا  َناَضَمَر  َّنِإَف  ُناَضَمَر  َءاَج  َال  ُناَضَمَر َو  َبَهَذ  َال  ُناَضَمَر َو 

ُهَلَعَج ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُه  ُهُرْکِذ َو  َّزَع  ِهَّللا  ُمْسا  ُمْسِالا  ِمْسِالا َو  َیلِإ  ٌفاَضُم  َرْهَّشلا  َّنِإَف  َناـضَمَر  ُرْهَـش  اُولُوق  ْنَِکل  ُلـِئاَّزلا َو 
.ًادیِع (3) اًلَثَم َو 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  نت  تشه  اب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
اریز دـمآ ، ناـضمر  تفر و  ناـضمر  تسا ، ناـضمر  نیا  دـییوگن : دومرف : شترـضح  .دوب  ناـضمر  زا  نخـس  متـشاد ، روضح  فرش 

طقف دور ، یم  هن  دیآ و  یم  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  ياه  مان  زا  یمان  ناضمر ،
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زع يادخ  مان  مان ، نآ  هدش و  هدوزفا  نآ  رب  هام  هک  ارچ  ناضمر ، هام  دـییوگب : یلو  دور ، یم  دـیآ و  یم  تسا  هدـنور  نیب  زا  هچ  نآ 
.داد رارق  تراشب  تجح و  ار  نآ  ادخ  هک  دمآ  دورف  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  نآ  تسا و  هرکذ 

اه نآ  رب  نداد  یهاوگ  اه و  هام  لاله  - 184

ُهوُُـمْتیَأَر اَذِإ  اوـُموُصَف َو  َلاَـلِْهلا  ُُمْتیَأَر  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌدِحاَو ُهآَر  اَذِإ  ْنَِکل  ُهَنْوَرَی  اَلَف  ٌهَعِْـست  ُرُْظنَی  اَذ َو  َوُه  ٌدِحاَو  َلوُقَیَف  ٍرَفَن  ُهَرَـشَع  َموُقَی  ْنَأ  َهَیْؤُّرلا  َْسَیل  یِّنَظَّتلِاب َو  َال  ِْيأَّرلِاب َو  َْسَیل  اوُرِْطفَأَف َو 

.ٌْفلَأ (1) ُهآَر 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يأر هب  هام  دینک و  راطفا  دییامن ، تیؤر  ار  لاوش ) هام  ) لاله نوچ  دیرادب و  هزور  دـیدرک  تیؤر  ار  ناضمر ) هام  ) لاله هک  یماگنه 
رفن هن  تسا و  نیا  لاله  دیوگ : یم  ناشیا  زا  یکی  سپ  دنتـسیاب  هراظن )  ) هب رفن  هد  هک  تسین  نیا  تیؤر  دوش و  یمن  تباث  نامگ  و 

.تسا هدید  ار  نآ  رفن  رازه  عقاو  رد  دید  ار  نآ  رفن  کی  یتقو  هکلب  دننیبن ، ار  نآ  یلو  دننک ، هاگن 

اَذِإ ِِهتَْلیَِلل َو  َوُهَف  ِقَفَّشلا  َْلبَق  ُلاَلِْهلا  َباَغ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ِْتلَّصلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْنیَتَْلیَِلل (2) َوُهَف  ِقَفَّشلا  َدَْعب  َباَغ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زازخ  تلـص  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هبش  ود  هام  ددرگ ، دیدپان  قفش  زا  دعب  یتقو  تسا و  هبش  کی  هام  دوش ، دیدپان  قفش  زا  شیپ  هام ) ) لاله هاگره 

ُزوُجَت َال  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَـق  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِْنَیلْدَع (3) ِْنیَلُجَر  ُهَداَهَش  اَّلِإ  ُزوُجَت  َال  ِلاَلِْهلا َو  ِیف  ِءاَسِّنلا  ُهَداَهَش 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  دامح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا زیاج  لداع  درم  ود  یهاوگ  طقف  تسین و  زیاج  لاله  تیؤر  رد  نانز  یهاوگ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

نابعش زا  ای  تسا  ناضمر  هام  زا  نآ  هک  دریگ  یم  رارق  کش  دروم  هک  يزور  مکح  - 185

ُکَی ْنِإَف  ُهْمُص  َلاَقَف  ِّکَّشلا  ِمْوَی  ِمْوَص  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَّبَّنلا  ٍریَِشب  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َُهل (1) َْتقِّفُو  ٌمْوَیَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ُکَی  ْنِإ  ًاعُّوَطَت َو  َناَک  َناَبْعَش  ْنِم 

زور هزور  زا  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لابن  ریـشب  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ کش 

هک تسا  يزور  سپ  دشاب  ناضمر  هام  زا  رگا  دوش و  یم  بوسحم  یبحتسم  هزور  دشاب  نابعش  زا  رگا  رادب  هزور  ار  زور  نآ  دومرف :
.يا هدش  قفوم  نآ  هب 

هزور ماسقا  - 186

َْتئِج َْنیَأ  ْنِم  ُّيِرْهُز  اَی  ًامْوَی  ِیل  َلاَق  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  هدانـسإب  یمقلا ، میهاربإ  نب  یلع  - 1
اَّلِإ ٌبِجاَو  ْیَـش ٌء  ِمْوَّصلا  َنِم  َْسَیل  ُهَّنَأ  یَلَع  ِیباَحْـصَأ  ُْيأَر  ِییْأَر َو  َعَمْجَأَف  ِمْوَّصلا  َْرمَأ  اَنْرَکاَذَـت  ُْتُلق  ُْمْتنُک  َمِیف  َلاَق  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ُْتُلق 

َهََعبْرَأ َناَضَمَر َو  ِرْهَش  ِبوُجُوَک  ٌهَبِجاَو  اَْهنِم  ٍهُجْوَأ  ُهَرَـشَعَف  ًاهْجَو  َنیَِعبْرَأ  یَلَع  ُمْوَّصلا  ُُمْتُلق  اَمَک  َْسَیل  ُّيِرْهُز  اَی  َلاَقَف  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُمْوَص 
ُمْوَص ٍهوُجُو َو  ِهَثاََلث  یَلَع  ِنْذِْإلا  ُمْوَص  ٌماَرَح َو  اَْـهنِم  ٍهُجْوَأ  ُهَرَـشَع  َرَْطفَأ َو  َءاَـش  ْنِإ  َماَـص َو  َءاَـش  ْنِإ  ِراَـیِْخلِاب  اَـهِیف  اَُـهبِحاَص  ًاـهْجَو  َرَـشَع 

.ِضَرَْملا ِرَفَّسلا َو  ُمْوَص  ِهَحَابِْإلا َو  ُمْوَص  ِبیِدْأَّتلا َو 

َناَضَمَر ِرْهَـش  ْنِم  ًامْوَی  َرَْطفَأ  ْنَمِیف  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُماَیِـص  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ُماَیِـصَف  ُهَبِجاَْولا  اَّمَأ  َلاَقَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ِیل  َّنُهْرِّسَف  ُْتلُقَف 
ٍهَبَقَر ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  َو  َیلاَعَت : ُهَّللا  َلاَق  ٌبِجاَو  َْقتِْعلا  ِدِجَی  َْمل  ْنَِمل  ِءاَطَْخلا  ِْلتَق  ِیف  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُماَیِـص  ٌبِجاَو َو  ًادِّمَعَتُم 

ٍهَنِمُْؤم َو
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َْقتِْعلا ِدِجَی  َْمل  ْنَِمل  ِراَهِّظلا  ِهَراَّفَک  ِیف  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُماَیِـص  ِْنیَِعباتَتُم َو  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِِهلْوَق  َیلِإ  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌهَمَّلَـسُم  ٌهَیِد 
َْمل ْنَِمل  ٌبِجاَو  ِنیِمَْیلا  ِهَراَّفَک  ِیف  ٍماَّیَأ  ِهَثاََلث  ُماَیِـص  اَّساَمَتَی َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ٌبِجاَو 

ُماَیِـص ٍقِّرَفَتُِمب َو  َْسَیل  ٌِعباَتَتُم َو  َِکلَذ  ُّلُک  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُهَراَّفَک  َِکلذ  ٍماَّیَأ  ِهَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ُهَّللا : َلاَـق  َماَـعْطِْإلا  ِدِـجَی 
اَُهبِحاَصَف ٍکُُسن  ْوَأ  ٍهَقَدَص  ْوَأ  ٍمایِـص  ْنِم  ٌهَیْدـِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  َیلاَعَت : ُهَّللا  َلاَق  ٌبِجاَو  ِْسأَّرلا  ِْقلَح  يَذَأ 

اَمَف ِّجَْحلا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  َيْدَْـهلا  ِدِـجَی  َْمل  ْنَِمل  ٌبِجاَو  ِهَْعتُْملا  ِمَد  ُمْوَص  ٍماَّیَأ َو  َهَثاََلث  َماَص  َماَص  ْنِإَف  ِراَیِْخلِاب  اَهِیف 
َلاَق ٌبِجاَو  ِْدیَّصلا  ِءاَزَج  ُمْوَص  ٌهَِلماک َو  ٌهَرَـشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ٍهَْعبَـس  ِّجَْحلا َو  ِیف  ٍماَّیَأ  ِهَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا 
ُلْدَع ْوَأ  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌهَراَّفَک  ْوَأ  ِهَبْعَْکلا  َِغلاب  ًایْدَه  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  اوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا َو 

ُِّرْبلا یَلَع  ُهَمیِْقلا  َْکِلت  ُّضَُفت  َُّمث  ًهَمِیق  ُْدیَّصلا  ُمَّوَُقی  َلاَق  يِرْدَأ  َال  ُْتُلق  ُّيِرْهُز  اَی  ًاماَیِص  َِکلَذ  ُلْدَع  ُنوُکَی  َْفیَک  يِرْدَت  ًامایِص َأ َو  َِکلذ 
.ٌبِجاَو ِفاَِکتْعِالا  ُمْوَص  ٌبِجاَو َو  ِرْذَّنلا  ُمْوَص  ًامْوَی َو  ٍعاَص  ِفِْصن  ِّلُِکل  ُموُصَیَف  ًاعاَوْصَأ  ُُّرْبلا  َِکلَذ  ُلاَُکی  َُّمث 

ُهَموُصَن ْنَأ  ِِهب  اَنِْرمُأ  ُْهنَع  اَنیُِهن  ِِهب َو  اَنِْرمُأ  ِّکَّشلا  ِمْوَی  ُمْوَص  ِقیِرْشَّتلا َو  ِماَّیَأ  ِهَثاََلث  یَحْضَْألا َو  ِمْوَی  ِرْطِْفلا َو  ِمْوَی  ُمْوَصَف  ُماَرَْحلا  ُمْوَّصلا  اَّمَأ  َو 
ُعَنْصَی َْفیَک  ًاْئیَش  َناَبْعَـش  ْنِم  َماَص  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ُْتُلق  ُساَّنلا  ِهِیف  ُّکُشَی  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  ِیف  ٍماَیِِـصب  ُلُجَّرلا  َدِرَْفنَی  ْنَأ  ُْهنَع  اَنیُِهن  َناَبْعَـش َو  َعَم 
ُئِزُْجی َْفیَک  ُْتُلق َو  ُهَّرُضَی  َْمل  َناَبْعَش  ْنِم  َناَک  ْنِإ  ُْهنَع َو  َأَزْجَأ  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  َناَک  ْنِإَف  َناَبْعَـش  ْنِم  ٌِمئاَص  ُهَّنَأ  ِّکَّشلا  َهَْلَیل  يِْونَی  َلاَق 

َّنَِأل ُْهنَع  َأَزْجَأ  َِکلَذ  َدـَْعب  َِملَع  َُّمث  َناَضَمَر  ُرْهَـش  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َال  َوُه  ًاعُّوَطَت َو  َناَضَمَر  َرْهَـش  َماَص  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  َلاَقَف  ٍهَضیِرَف  ْنَع  ِعُّوَطَّتلا  ُمْوَص 
اَّمَأ ٌماَرَح َو  ِرْهَّدلا  ُمْوَص  ٌماَرَح َو  ِهَیِصْعَْملا  ِرْذَن  ُمْوَص  ٌماَرَح َو  ِتْمَّصلا  ُمْوَص  ٌماَرَح َو  ِلاَصِْولا  ُمْوَص  ِِهْنیَِعب َو  ِرْهَّشلا  یَلَع  َعَقَو  اَمَّنِإ  َضْرَْفلا 

ِرْهَـش َدـَْعب  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  ُمْوَص  ِضِیْبلا َو  ِماَّیَأ  ُمْوَص  ِْنیَْنثِْإلا َو  ِسیِمَْخلا َو  ِهَعُمُْجلا َو  ِمْوَی  ُمْوَصَف  ِراَیِْخلِاب  ِهِیف  ُُهبِحاَـص  يِذَّلا  ُمْوَّصلا 
َّنِإَف ِنْذِْإلا  ُمْوَص  اَّمَأ  َرَْطفَأ َو  َءاَش  ْنِإ  َماَص َو  َءاَش  ْنِإ  ِراَیِْخلِاب  ِهِیف  ُُهبِحاَـص  َکـِلَذ  ُّلُـک  َءاَروُشاَـع  ِمْوَی  ُمْوَص  َهَفَرَع َو  ِمْوَی  ُمْوَص  َناَـضَمَر َو 

ِهِدِّیَس َو ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاعُّوَطَت  ُموُصَی  َال  َْدبَْعلا  اَهِجْوَز َو  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاعُّوَطَت  ُموُصَت  َال  َهَأْرَْملا 
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.ْمِِهنْذِِإب اَّلِإ  ًاعُّوَطَت  ُموُصَی  اَلَف  ٍمْوَق  یَلَع  َلََزن  ْنَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ِِهبِحاَص  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاعُّوَطَت  ُموُصَی  َال  َْفیَّضلا 

ِهِمْوَی َهَّیَِقب  َِیفوُع  َُّمث  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ٍهَّلِِعل  َرَْطفَأ  ْنَم  َِکلَذَک  ٍضْرَِفب َو  َْسَیل  ًابیِدْأَت َو  ِمْوَّصلِاب  َقَهاَر  اَذِإ  ُرَمُْؤی  ُِّیبَّصلاَف  ِبیِدْأَّتلا  ُمْوَص  اَّمَأ  َو 
ِهِمْوَی َهَّیَِقب  ِكاَْسمِْإلِاب  َِرمُأ  ُهَرْـصِم  َلَخَد  َُّمث  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  ْنِم  َلَکَأ  اَذِإ  ُِرفاَسُْملا  َِکلَذَـک  ٍضْرَِفب َو  َْسَیل  ًابیِدْأَت َو  ِهِمْوَی  َهَّیَِقب  ِكاَْـسمِْإلِاب  َِرمُأ 

.ُهُمْوَص ُْهنَع  َأَزْجَأ  َِکلَذ َو  َُهل  ُهَّللا  َحَابَأ  ْدَقَف  ٍدُّمَعَت  ِْریَغ  ْنِم  َءاَق  ْوَأ  ًایِساَن  َبِرَش  ْوَأ  َلَکَأ  ْنَمَف  ِهَحَابِْإلا  ُمْوَص  اَّمَأ  ٍضْرَِفب َو  َْسَیل  ًابیِدْأَت َو 

َال ٌمْوَق  َلاَق  َرَْطفَأ َو  َءاَـش  ْنِإ  َماَـص َو  َءاَـش  ْنِإ  ٌمْوَق  َلاَـق  ُموُصَی َو  ٌمْوَق  َلاَـقَف  َکـِلَذ  ِیف  ْتَفَلَتْخا  َهَّماَْـعلا  َّنِإَـف  ِضَرَْملا  ِرَفَّسلا َو  ُمْوَص  اَّمَأ  َو 
َهَّللا َّنَِأل  َِکلَذ  ُءاَضَْقلا َو  ِْهیَلَع  ٍصاَع َو  َوُهَف  ِضَرَْملا  ِلاَح  ِیف  ْوَأ  ِرَفَّسلا  ِیف  َماَص  ْنِإَف  ًاعیِمَج  ِْنیََتلاَْحلا  ِیف  ُرِطُْفی  ُلوُقَنَف  ُنَْحن  اَّمَأ  ُموُصَی َو 

.ِماَیِّصلا (1) ُریِسْفَت  اَذَهَف  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَس  یلَع  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُلوُقَی 

نم هب  هیلع  هللا  تاولص  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرهز  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق ، میهاربا  نب  یلع  موحرم 
وگتفگ هزور  هراب  رد  مدرک : ضرع  دیتشاد ؟ وگتفگ  هچ  هراب  رد  دومرف : .دجسم  زا  مدرک : ضرع  يدمآ ؟ اجک  زا  يرهز  يا  دومرف :

هک تسین  نینچ  يرهز ، يا  دومرف : .تسین  یبجاو  هزور  ناضمر  هام  هزور  زج  هب  هک  دـش  نیا  رب  یگمه  منارای  نم و  يأر  میدرک و 
، نآ زا  مسق  هدراـهچ  ناـضمر و  هاـم  هزور  بوـجو  نوـچمه  تسا  بجاو  نآ  زا  مسق  هد  تـسا ، مـسق  لـهچ  رب  هزور  .دـیتفگ  اـمش 

.تسا مارح  شنتفرگ  هزور  اهنآ  زا  مسق  هد  دـنک و  یم  راـطفا  تساوخ  رگا  دریگ و  یم  هزور  تساوخ  رگا  دراد ، راـیتخا  شبحاـص 
.يرامیب رفس و  هزور  هحابا و  هزور  بیدأت و  هزور  تسا : مسق  هس  رب  نذا  هزور 

يارب یپ  رد  یپ  هام  ود  هزور  تسا و  ناضمر  هام  هزور  بجاو ، اما  دومرف : .دینک  ریسفت  نم  يارب  ار  اهنیا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع 
يور زا  هک  یـسک  دروم  رد  تسا ، بجاو  یپ  رد  یپ  هام  ود  هزور  دـشاب و  هدرک  راطفا  ًادـمع  ار  ناضمر  هام  زا  زور  کی  هک  یـسک 
هدنب دیاب  تشک ، هابتـشا  هب  ار  ینمؤم  سک  ره  و  : } دیامرف یم  لج  زع و  يادخ  هک  دنک  دازآ  ات  دباین  ار  يا  هدـنب  دـنک و  یلتق  اطخ 

هب یپایپ -  هام  ود  دیاب  تفاین ، هدنب ]  ] سک ره  و  : } دـیامرف یم  هک  اجنآ  ات  دـنک } تخادرپ  اهب  نوخ  وا  هداوناخ  هب  دازآ و  ار  ینمؤم 
{. درادب هزور  ادخ -  بناج  زا  يا  هبوت  ناونع 
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يادـخ .دـنک  دازآ  ار  يا  هدـنب  دـناوتن  هک  یـسک  هب  تسا  بجاو  راهظ  هراـفک  رد  یپ  رد  یپ  هزور  هاـم  ود  و  هیآ 92 ) ءاـسن  هروس  )
یپایپ هام  ود  دوخ ] نز  اب   ] سامت زا  شیپ  دیاب  درادن ، یـسرتسد  هدنب ] ندرکدازآ  رب   ] هک سک  نآ  و  : } دـیامرف یم  یلاعت  كرابت و 

كرابت يادخ  .دنک  ماعطا  دناوتن  هک  یسک  يارب  تسا  بجاو  مسق  هرافک  رد  زور  هس  هزور  و  هیآ 4 ) هلداجم  هروس  {. ) درادب هزور 
یتقو امـش  ياهدنگوس  هرافک  تسا  نیا  .درادب  هزور  زور  هس  دیاب ]  ] دباین ار ] اهنیا  زا  کی  چیه   ] هک یـسک  و  : } دیامرف یم  یلاعت  و 
مارحا لاح  رد  ندیـشارت  رـس  هزور  .هدـنکارپ و  هن  تسا  یپ  رد  یپ  اه  هزور  نیا  همه  هیآ 89 ) هدئام  هروس  {. ) دیدروخ دـنگوس  هک 

رـس رد  ای  دـشاب  راـمیب  امـش  زا  سک  ره  و  : } دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  .دـشاب  هدیـشارت  رازآ  عفر  يارب  هک  تسا  بجاو 
ینابرق ای  دهد ، يا  هقدص  ای  درادـب ، يا  هزور  دـیاب ] نآ ،  ] هراّفک هب  دـشارتب ] رـس  مارحا  رد  دوش  راچان  و   ] دـشاب هتـشاد  يا  یتحاران 

.دریگ یم  هزور  زور  هس  دریگب ، هزور  رگا  دراد و  رایتخا  هس ) نیا  زا  یکی  ندـیزگرب  رد   ) شبحاص و  هیآ 96 ) هرقب  هروس  {. ) دنکب
زا سک  ره  سپ  : } دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  .دـباین  ینابرق  هک  یـسک  يارب  تسا  بجاو  عتمت  جـح  ینابرق  ياج  هب  هزور  و 

ماگنه رد  دیاب ]  ] تفاین ینابرق ]  ] هک سک  نآ  و  دـنک ،] ینابرق   ] تسا رّـسیم  ینابرق  زا  هچنآ  دـیاب ] ، ] تخادرپ ّجـح  هب  هرمع  لامعا ] ]
و هیآ 96 ) هرقب  هروس  {. ) تسا مامت  ِزور ]  ] هد نیا  دیرادب ] هزور  رگید  زور   ] تفه دـیتشگرب ، نوچ  و  درادـب ]  ] هزور زور  هس  ّجـح ،
، دشکب ار  نآ  ًادمع  امش  زا  سک  ره  و  : } دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  .تسا  بجاو  مارحا  لاح  رد  ندرک  راکش  هرافک  هزور 
هب و  دننک ، قیدـصت  امـش  نایم  زا  لداع  نت  ود  ار  نآ  ندوب ] ریظن   ] هک دـهدب ، يا  هراّفک  نایاپراهچ  زا  تسا  هتـشک  هچنآ  ریظن  دـیاب 

هیآ 95) هدـئام  هروس  {. ) دریگب هزور  شلداعم  ای  دـهدب ، كاروخ  ار  نادنمتـسم  نآ ]  ] هراّفک هب  اـی  .دـسرب  هبعک  هب  یناـبرق  تروص 
ياهب سپس  .دننک  یم  تمیق  ار  راکش  دومرف : مناد  یمن  مدرک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  نتـشاد  هزور  نآ  ربارب  یناد  یم  دومرف : سپس 

، دنریگ یم  هزور  زور  کی  عاص  مین  ره  يارب  تسا ؛ عاص  دنچ  هک  دننک  یم  هنامیپ  ار  مدنگ  نآ  سپـس  دـنهد ، یم  مدـنگ  هب  ار  نآ 
.تسا بجاو  زین  فاکتعا  هزور  رذن و  هزور 

کشلا موی  هزور  هب  تسا : كوکـشم  هک  يزور  هزور  .قیرـشت  ياهزور  زا  زور  هس  نابرق و  زور  رطف و  زور  هزور  مارح ، هزور  اما  و 
نیدـب میا  هدـش  یهن  میرادـب و  هزور  نابعـش  اب  ار  زور  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  میرومأم  .میا  هدـش  یهن  نآ  هزور  زا  مه  میرومأم و  مه 
نابعـش زا  رگا  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  .درادـب  هزور  ییاهنت  هب  دـنراد ، کش  نآ  رد  مدرم  هک  يزور  رد  یـسک  دـیابن  هک  ینعم 
ناضمر هام  زا  عقاو  رد  رگا  دنک و  یم  نابعـش  هزور  تین  تسا  كوکـشم  هک  ار  یبش  نآ  دومرف : دنک ؟ هچ  دشاب  هتفرگن  هزور  چیه 

.درادن ینایز  ار  وا  دشاب  نابعش  زا  رگا  تسا و  یفاک  ار  وا  دشاب 

155 ص :

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنادن  درادـب و  هزور  ار  ناضمر  هام  یـسک  رگا  دومرف : دـنک ؟ یم  تیافک  بجاو  هزور  زا  هنوگچ  یبحتـسم  هزور  مدرک : ضرع 
هزور هدوب  بجاو  هک  ار  ینیعم  زور  هک  اریز  دـنک  یم  تیافک  هدوب ، ناضمر  هاـم  هک  دوش  مولعم  هزور  زا  سپ  تسا و  ناـضمر  هاـم 

.تسا هتفرگ 

مارح رهدـلا -  موص  هنارمع -  هزور  تسا و  مارح  تیـصعم  رد  رذـن  هزور  تسا و  مارح  توکـس  هزور  تسا و  مارح  لاصو  هزور  و 
.تسا

لاوش زور  شش  هزور  ضیبلا و  مایا  هزور  تسا و  هبنـشود  هبنـش و  جنپ  هعمج و  زور  هزور  دراد : رایتخا  شبحاص  هک  يا  هزور  اما  و 
دریگ یم  هزور  تساوخ  رگا  دراد ، رایتخا  صخش  دراوم  نیا  همه  رد  هک  تسا  اروشاع  زور  هفرع و  زور  هزور  ناضمر و  هام  زا  سپ 

.دنک یم  راطفا  تساوخ  رگا  و 

هزاجا اب  رگم  تسین  زیاج  یبحتـسم  هزور  هدنب  يارب  شرهوش و  هزاجا  اب  رگم  تسین  زیاج  یبحتـسم  هزور  نز  يارب  نذا ، هزور  اما  و 
یموق رب  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .شنابزیم  هزاجا  اب  رگم  تسین  زیاج  یبحتسم  هزور  نامهم  يارب  شیاقآ و 

.نانآ هزاجا  اب  رگم  دریگب  یبحتسم  هزور  دیابن  دش  نامهم 

بجاو یلو  دوش  یم  راداو  نتفرگ  هزور  هب  نید  بادآ  هب  ندش  هتـسارآ  يارب  دـش ، کیدزن  غولب  نس  هب  هک  هچب  بیدأت : هزور  اما  و 
هک تسا  فظوم  دشاب ، هتشاد  نتفرگ  هزور  يورین  راطفا  زا  دعب  دنک و  راطفا  يرامیب  تهج  هب  زور  لوا  هک  یسک  نینچمه  تسین و 

ار هزور  زور  لوا  هک  يرفاسم  نینچمه  تسین و  بجاو  یلو  دـنک  كاـسما  ار  زور  هدـنام  یقاـب  ینید ، بادآ  هب  یگتـسارآ  يور  زا 
.تسین بجاو  یلو  تسا  كاسما  هب  رومأم  روظنم  نیمه  هب  ار  زور  نآ  هدنام  یقاب  دسرب ، دوخ  هداوناخ  هب  سپس  دشاب  هدروخ 

حابم وا  يارب  ار  راک  نیا  دنوادخ  .دنک  یق  دمع  نودب  ای  دماشایب  ای  دروخب  یشومارف  يور  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  هحابا  هزور  اما  و 
.تسا یفاک  شا  هزور  هدرک و 

هزور دیابن  دنا  هتفگ  یعمج  دریگب و  هزور  دیاب  دـنا  هتفگ  یعمج  .دـنا  هدرک  فالتخا  هراب  نیا  رد  هماع  يرامیب ، رفـس و  هزور  اما  و 
؛ دنک یم  راطفا  لاح  ود  ره  رد  مییوگ  یم  ام  .دنک  یم  راطفا  تساوخ  رگا  دریگ و  یم  هزور  تساوخ  رگا  دنا  هتفگ  یعمج  دریگب و 
ره یلو ] : }] دـیامرف یم  لج  زع و  يادـخ  اریز  تسا  بجاو  وا  رب  هزور  نآ  ياضق  تشاد ، هزور  يرامیب  لاح  رد  رفـس  رد  رگا  سپ 

نیا هیآ 184 ) هرقب  هروس  [{. ) درادـب هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادـعت  هرامـش ] نامه  هب  ، ] دـشاب رفـس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  سک 
.تساه هزور  عاونا  ریسفت 
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هزور بادآ  - 187

َكُرََـصب َو َکُعْمَـس َو  ْمُصَْیلَف  َتْمُـص  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َكِرِْطف (1) ِمْوَیَک  َکِمْوَص  ُمْوَی  ُنوُکَی  َال  َلاَق  اَذَه َو  َْریَغ  َءاَیْشَأ  َدَّدَع  َكُْدلِج َو  َكُْرعَش َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.درادب هزور  زین  تتسوپ  وم و  مشچ ، شوگ ، یتسیاب  یتفرگ  هزور  هک  هاگنآ 

.دشاب وت  ندرک  راطفا  زور  دننامه  دیابن  وت  يراد  هزور  ِزور  دومرف : درمش و  ار  يرگید  دراوم  شترضح 

زیچ راهچ  زا  بانتجا  - 188

ٍلاَصِخ ََعبْرَأ  َبَنَتْجا  اَذِإ  َعَنَص  اَم  َِمئاَّصلا  ُّرُضَی  َال  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَْملا (2) ِیف  َساَِمتْرِالا  َءاَسِّنلا َو  َباَرَّشلا َو  َماَعَّطلا َو 

هزور دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیش  موحرم 
نتفر ورف  و  نانز ، تبراقم  و  یندیـشون ، و  یندروخ ، زا  دنک : بانتجا  زیچ  راهچ  زا  هاگره  دـناسر ، یمن  ینایز  دـنکب  راک  ره  ار  راد 

.بآ رد 

مهیلع هللا  تاولص  راهطا  همئا  هللا و  لوسر  هللا و  رب  بذک  - 189

ِهَِّمئَْألا یَلَع  هلوسر َو  یَلَع  ِهَّللا َو  یَلَع  َبِذَْـکلا  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
.َِمئاَّصلا (3) ُرِّطَُفی  مهیلع  هللا  تاولص 

غورد دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  لطاب  ار  هزور  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رب  هللا و  رب  نتسب 
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ندروخ يرحس  بابحتسا  - 190

َوُه ٌبِجاَو  َمْوَّصلا َأ  َداَرَأ  ْنَِمل  ِروُحَّسلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َناَضَمَر (1) ِرْهَش  ِیف  َكَْرُتی  َال  ْنَأ  ُّبُِحن  َرَّحَسَتَی  ْنَأ  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  اَّمَأ  َءاَش َو  ْنِإ  َرَّحَسَتَی  َال  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَقَف  ِْهیَلَع 

ایآ مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسا بجاو  دریگب  هزور  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  يرحس 

هک مراد  تسود  نم  .دروخب  يرحـس  هک  تسا  نآ  رتهب  ناضمر  هام  رد  یلو  دریگب ، هزور  يرحـس  نودب  هک  درادن  یلاکـشا  دومرف :
.دوشن كرت  ناضمر  هام  رد  ندروخ  يرحس 

راطفا ماگنه  هب  راد  هزور  ياعد  - 191

اَذِإ َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  مهیلع  هللا  تاولـص  ِِهئَابآ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُرْجَْألا (2) َیَِقب  ُقوُرُْعلا َو  ِتَّلَْتبا  ُأَمَّظلا َو  َبَهَذ  اَّنِم » ُْهلَّبَقَتَف  اَنْرَْطفَأ  َِکقْزِر  یَلَع  اَنْمُص َو  ََکل  َّمُهَّللا  : » َلاَق َرَْطفَأ 

ناردـپ زا  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
: دومرف یم  دومن  یم  راطفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  شراوگرزب 

« اَّنِم ُْهلَّبَقَتَف  اَنْرَْطفَأ  َِکقْزِر  یَلَع  اَنْمُص َو  ََکل  َّمُهَّللا  »

دش و سیخ  اه  گر  تفر و  یگنـشت  .ریذپب  ام  زا  ار  نآ  سپ  میدومن  راطفا  وت  قزر  رب  متفرگ و  هزور  وت  يارب  ایادـخ ! اعد : همجرت 
.دنام شاداپ 

دشونب دروخب و  نآ  عولط  زا  دعب  ای  رجف و  عولط  رد  کش  اب  هک  یسک  مکح  - 192

َناَضَمَر ِرْهَـش  ِیف  ُرْجَْفلا  َعَلَط  اَم  َدـَْعب  َبِرَـش  َلَکَأ َو  ٍلُجَر  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
يَأَرَف َداَع  َُّمث  َلَکَأَف  َرْجَْفلا  َرَی  ْمَلَف  َرَظَنَف  َماَق  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف 
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یِـضْقَی ُهَمْوَص َو  َِّمُتْیلَف  ُرْجَْفلا  َعَلَط  ْدَـق  ُهَّنَأ  يَأَرَف  ِرْجَْفلا  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  َبِرَـش  َلَکَأَف َو  َماَق  َناَـک  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  َهَداَـعِإ  اـَل  ُهَمْوَص َو  َِّمُتْیلَف  َرْجَْفلا 
.ُهَداَعِْإلا (1) ِْهیَلَعَف  ِرَظَّنلا  َْلبَق  ِلْکَْألِاب  َأََدب  ُهَّنَِأل  َرَخآ  ًامْوَی 

هام رد  يدرف  مدیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیماشآ دروخ و  رجف  عولط  زا  سپ  ناضمر 

لماک ار  شا  هزور  یتسیاب  دنیبب  ار  رجف  دنک و  هاگن  رگید  راب  نآ  زا  سپ  دروخب  دـنیبن و  ار  رجف  دـنک و  هاگن  دزیخ و  رب  رگا  دومرف :
عولط هک  دـنیبب  درگنب و  رجف  هب  نآ  زا  دـعب  دـماشایب و  دروخب و  دزیخرب و  باوـخ ) زا   ) رگا یلو  تسین ، مزـال  وا  رب  هداـعا  دـیامن و 
.تسا هدروخ  نتـسیرگن  زا  شیپ  وا  اریز  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  ياضق  رگید  يزور  دناسرب و  نایاپ  هب  ار  شا  هزور  یتسیاب  تسا  هدرک 

.دنک هداعا  ار  هزور  هک  تسوا  رب  سپ 

ددرگ یم  مارح  ندیماشآ  ندروخ و  یک  و  دوش ؟ یم  زاب  رجف  یک  - 193

ُضاََیب ُهَّنَأَک  ًاضِرَتْعُم  ُهَْتیَأَر  اَذِإ  يِذَّلا  َوُه  ُرْجَْفلا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَّیِطَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.يَروُس (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیطع  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا اروس  رهن )  ) هقطنم يدیفس  ناسب  روانهپ و  هک  ینیبب  ار  قداص  رجف  هک  تسا  یماگنه  رجف 

ِِمئاَّصلا َو یَلَع  ُباَرَّشلا  ُماَعَّطلا َو  ُمُرْحَی  یَتَم  ُْتلُقَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ُهاَلَـص ُهاَلَّصلا  ُّلِحَت  ُماَیِّصلا َو  ُّلِحَی  ُماَـعَّطلا َو  ُمُرْحَی  َّمَثَف  ِءاَْـضیَْبلا  ِهَّیِْطبُْقلاَـک  َناَـک  ُرْجَْفلا َو  َضَرَتْعا  اَذِإ  َلاَـقَف  ِرْجَْفلا  ُهاَلَـص  ُهاَـلَّصلا  ُّلِـحَت 

(3) .ِرْجَْفلا

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ددرگ یم  زیاج  حبص  زامن  دوش و  یم  مارح  ندیماشآ  ندروخ و  راد  هزور  هب  یک 

159 ص :

یفاکلا ج 4 ص 96 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 98 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 99 ح 5. - . 3
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دوش و یم  مارح  راد  هزور  رب  اذـغ  عقوم  نآ  هک  دـیآرد  دیفـس  یناتک  تروص  هب  دـبای و  شرتسگ  حبـص  يدیفـس  هک  هاگنآ  دومرف :
.ددرگ یم  زیاج  حبص  زامن 

دومن راطفا  هدشن  بش  زونه  سپ  تسا  هدیسر  ارف  بش  تشادنپ  هک  یسک  مکح  - 194

ِسْمَّشلا ِبوُرُغ  َْدنِع  ُدَوْسَأ  ٌباَحَس  ْمُهَیِشَغَف  َناَضَمَر  َرْهَش  اُوماَص  ٍمْوَق  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اوُِّمتَأ : } ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ُماَیِـص  َرَْطفَأ  يِذَّلا  یَلَع  َلاَقَف  ُسْمَّشلا  اَذِإَف  یَلَْجنا  َباَحَّسلا  َّنِإ  َُّمث  اوُرَْطفَأَـف  ٌلـَْیل  ُهَّنَأ  اوُّنَظَف 

.ًادِّمَعَتُم (1) َلَکَأ  ُهَّنَِأل  ُهُؤاَضَق  ِْهیَلَعَف  ُْلیَّللا  َلُخْدَی  ْنَأ  َْلبَق  َلَکَأ  ْنَمَف  ِْلیَّللا } َیلِإ  َمایِّصلا 

هاـم رد  یهورگ  مدیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
راطفا هدـش و  بش  هک  دـندومن  نامگ  اهنآ  تفرگارف و  ار  نامـسآ  یهایـس  ربا  دیـشروخ  بورغ  ماگنه  هب  دـنتفرگ و  هزور  ناـضمر 

؟ دراد یمکح  هچ  نانآ  هزور  .تشگ  رهاظ  دیشروخ ، تفر و  رانک  ربا ، نآ  سپس  دندومن ،

: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  دروآ ؛ ياج  هب  ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  هدومن  راطفا  ار  دوخ  هزور  هک  یسک  دومرف : ترـضح 
نآ ياضق  دیاب  دروخب ، يزیچ  بش ، ندیسرارف  زا  شیپ  یـسک  ره  سپ  هیآ 187 ) هرقب  هروس  {. ) دـیناسرب نایاپ  هب  بش  ات  ار  هزور  }

.تسا هدروخ  ار  زیچ  نآ  ًادمع  وا  هک  ارچ  دروآ  ياج  هب  ار 

راطفا ماگنه  - 195

ِبوُجُو ِصْرُْقلا َو  ِطوُقُـس  ُْتقَو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْدَقَف ِبِْرغَْملا  ِهَیِحاَن  َیلِإ  ِْسأَّرلا  َهَِّمق  ْتَزاَج  اَذِإَـف  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ُعِفَتْرَت  ِیتَّلا  َهَرْمُْحلا  َدَّقَفَتَی  ِهَْلبِْقلا َو  ِءاَذِِـحب  َموُقَی  ْنَأ  ِماَـیِّصلا  َنِم  ِراَْـطفِْإلا 

.ُصْرُْقلا (2) َطَقَس  ُراَْطفِْإلا َو  َبَجَو 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هلبق لباقم  هزور  راطفا  بوجو  باتفآ و  صرق  طوقس  ماگنه  هب  راد  هزور  دومرف : هیلع  هللا 

160 ص :

یفاکلا ج 4 ص 100 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 100 ح 1. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 197 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_160_2
http://www.ghaemiyeh.com


برغم بناج  هب  رس  يالاب  زا  یخرس  نیا  هاگره  سپ  .ددرگ  یم  دیآ  یم  الاب  قرشم  فرط  زا  هک  یخرس  يوجتسج  رد  دتسیا و  یم 
.تسا هدرک  بورغ  هداتفا و  باتفآ  صرق  هدش و  بجاو  راطفا  سپ  تشذگ 

دماشایب دروخب و  اذغ  یشومارف  يور  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 196

َال َلاَق  َرَکَذ  َُّمث  َبِرَـش  َلَکَأَف َو  َیِـسَن  ٍلُجَر  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَمْوَص (1) َِّمُتْیلَف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْیَش ٌء  َوُه  اَمَّنِإ  ْرِطُْفی 

: دندیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  هدش  هجوتم  دعب  هدیماشآ  بآ  هدروخ و  اذغ  یشومارف  يور  زا  ناضمر  هام  رد  هک  يدرف 

.دناسرب نایاپ  هب  ار  شا  هزور  سپ  تسا  هدومن  يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  يزیچ  نآ  دروخن ، ار  شا  هزور  دومرف :

دیامن عامج  ای  راطفا و  رذع  نودب  دمع  يور  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 197

ًامْوَی ًادِّمَعَتُم  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َرَْطفَأ  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُقیُِطی (2) اَِمب  َقَّدَصَت  ْرِدْقَی  َْمل  ْنِإَف  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  ُمِعُْطی  ْوَأ  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُموُصَی  ْوَأ  ًهَمَسَن  ُِقتُْعی  َلاَق  ٍرْذُع  ِْریَغ  ْنِم  ًادِحاَو 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
تـشپ هام  ود  ای  دنک ، دازآ  يا  هدنب  دومرف : دیامن ، راطفا  ار  شا  هزور  رذع  نودب  دمع و  يور  زا  ناضمر  هام  زا  زور  کی  هک  يدرم 

.دهدب هقدص  دناوت  یم  هک  ردق  نآ  تسناوتن  رگا  دیامن و  ماعطا  ار  نیکسم  تصش  ای  درادب ، هزور  مه  رس 

ْمَلَف َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ِِهلْهَأ  یَلَع  َعَقَو  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُقیُِطی (3) اَم  ِرْدَِقب  ُقَّدَصَتَی  َلاَق  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  یَلَع  ِِهب  ُقَّدَصَتَی  اَم  ْدِجَی 

161 ص :

یفاکلا ج 4 ص 101 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 102 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 103 ح 3. - . 3
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هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
شناوت هزادنا  هب  دومرف : دهد ، هقدص  نیکـسم  تصـش  رب  هک  درادن  يزیچ  دنک و  یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  ناضمر  هام  رد  هک  يدرم 

.دهد هقدص 

ددرگ ملتحم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  یسک  دسر و  ارف  حبص  ات  دنکن  لسغ  دوش و  بنج  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 198

اَلَف ِْلیَّللا  ِلَّوَأ  ِیف  ٌَهباَنَج  َْکَتباَصَأ  ْنِإ  ِمْوَْیلا َو  َِکلَذ  ُءاَضَق  َْکیَلَع  ْنُکَی  َْمل  ًاراَهَن  َتْمَلَتْحا  ِنِإ  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  ماـمإلا  لاـق  - 1
َنوُکَت ْنَأ  اَّلِإ  ْیَـش ٌء  َْکیَلَع  َْسیَلَف  َِحبُْـصت  یَّتَح  ُمْوَّنلا  َکَبَلَغ  ْنِإَف  ِرْجَْفلا  َلـْبَق  َلِـسَتْغَت  َموُقَت َو  ْنَأ  َکـِتَِّین  ِیف  ًادِّمَعَتُم َو  َماَـنَت  ْنَأـِب  َسْأـَب 

َتْدَّمَعَت ْنِإ  ُهَناَکَم َو  َرَخآ  ٍمْوَی  ُهَداَعِإ  ِمْوَْیلا َو  َِکلَذ  ُمْوَص  َکـْیَلَعَف  َْتلِـسَک  ْلِـسَتْغَت َو  َْمل  َْتیَناَوَت َو  َتِْمن َو  َُّمث  ِلـْیَّللا  ِضَْعب  ِیف  َتْهَبَْتنا 
.ًانیِکْسِم (1) َنیِّتِس  ُماَعْطِإ  ْوَأ  ٍهَبَقَر  ُْقتِع  ْوَأ  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُمْوَص  َوُه  ُهَراَّفَْکلا َو  ِمْوَْیلا َو  َِکلَذ  ُءاَضَق  َْکیَلَعَف  َِحبُْصت  ْنَأ  َیلِإ  َمْوَّنلا 

رد رگا  تسین و  بجاو  وـت  رب  زور  نآ  ياـضق  يدـش ، ملتحم  زور  ماـگنه  رد  رگا  دـندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح 
لـسغ يزیخرب و  رجف  عولط  زا  لبق  یـشاب  هتـشاد  دصق  یباوخب و  ًادمع  هک  یتروص  رد  تسین  وت  رب  یکاب  يدش  بنج  بش  يادـتبا 
سپس یـشاب  هدش  رادیب  بش  همین  هکنیا  رگم  .تسین  وت  رب  يزیچ  يوش ، حبـص  دراو  هکنیا  ات  درک  هبلغ  وت  رب  باوخ  رگا  سپ  .ینک 

زور يریگب و  هزور  ار  زور  نآ  دیاب  تلاح  نیا  رد  سپ  یـشاب ، هدرک  یلبنت  هدرکن و  لسغ  هدرک و  يراگنا  لهـس  یـشاب و  هدیباوخ 
هرافک ینک و  اضق  ار  زور  نآ  دیاب  يوش ، حبـص  دراو  هکنیا  ات  يور  باوخ  هب  ادمع  رگا  و  يریگب ، هزور  نآ  ياج  هب  زین  ار  يرگید 

.تسا نیکسم  تصش  هب  نداد  اذغ  ای  هدرب و  ندرک  دازآ  ای  یپایپ  هام  ود  هزور  نآ ، هرافک  یهدب و 

قاشنتسا همضمضم و  مکح  - 199

ْمَعَن َو َلاَق  ُقِْشنَتْسَی  ُضَمْـضَمَتَی َو  ِِمئاَّصلا  ِیف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْغلاَُبی (2) َال  ْنَِکل 

162 ص :

راونالاراحب ج 93 ص 287 ح 6. - . 1
یفاکلا ج 4 ص 107 ح 3. - . 2
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هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  داـمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنکن يور  هدایز  یلو  درادن ) یلاکشا   ) يرآ دومرف : دنک ، یم  قاشنتسا  همضمضم و  هک  يراد  هزور  هرابرد  هیلع 

.دنیوگ قاشنتسا  ار  ندینادرگ  ینیب  رد  بآ  همضمضم و  ار  ندینادرگ  ناهد  رد  بآ  حیضوت :

دیآ یم  نوریب  وا  هدعم  زا  يزیچ  ای  دنک و  غارفتسا  رایتخا  نودب  ای  دمع  يور  زا  هک  يراد  هزور  مکح  - 200

ُهَعَرَذ ْنِإ  ِمْوَْیلا َو  َِکلَذ  ُءاَضَق  ِْهیَلَعَف  ُِمئاَّصلا  َأَّیَقَت  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَمْوَص (1) َِّمُتْیلَف  َأَّیَقَتَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هزور دیاب  دیآ  نوریب  وا  هدعم  زا  يزیچ  غارفتـسا  نودب  رگا  دریگب و  ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  دنک  غارفتـسا  دمع ) يور  زا   ) راد هزور 

.دناسرب نایاپ  هب  ار  شا 

َال ُهَمْوَص َو  ُِّمُتی  َلاَق  ٌِمئاَص  َوُه  ْیَْقلا ُء َو  ُهُعَرْذَی  يِذَّلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.یِضْقَی (2)

یسک هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یمن  اضق  دناسر و  یم  نایاپ  هب  ار  شا  هزور  دومرف : دنک ، غارفتسا  رایتخا  یب  هک 

دنک یم  هیقنت  ای  دوش  یم  هتخیر  وراد  وا  شوگ  ینیب و  رب  هک  يراد  هزور  مکح  - 201

َنْهُّدلا ِِهنُذُأ  ِیف  ُّبُصَی  ُمِجَتْحَی َو  ِِمئاَّصلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِداَرُْملا  ٍْثَیل  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَرُْکی (3) ُهَّنِإَف  َطوُعُّسلا  اَّلِإ  َسَْأب  َال  َلاَق 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدارم  ثیل  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.)؟ دراد یمکح  هچ   ) دوش یم  هتخیر  نغور  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  تماجح  هک  يراد  هزور 

.تسا هورکم  لمع  نیا  هک  دوش  هتخیر  وا  ینیب  هب  هکنیا  رگم  درادن ، يداریا  دومرف :

163 ص :

یفاکلا ج 4 ص 108 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 108 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 110 ح 4. - . 3
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َال ُِمئاَّصلا  َلاَقَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ُهَّلِْعلا  ِِهب  ُنوُکَت  ُنِقَتْحَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  مامإلا ) ) َُهلَأَس ُهَّنَأ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َنِقَتْحَی (1) ْنَأ  َُهل  ُزوُجَی 

هب التبم  يدرم  دیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.)؟ دراد یمکح  هچ  ) دنک هیقنت  ناضمر  هام  رد  تسا و  يرامیب 

.تسین زیاج  عیام ) ) هیقنت راد  هزور  يارب  دومرف :

.تسین هزور  لطبم  شوگ  رد  يوراد  نتخیر  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  حیضوت :

.درادن یلاکشا  دماج  هیقنت  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

هدـنامرید و طـیاغ  يدـیلپ و  زا  هدور  ندرک  كاـپ  تهج  گرزب  هدور  لـخاد  هب  رگید  عیاـم  ره  اـی  بآ  ندرکورف  هب  هلاـِما  اـی  هینقت 
.دوش یم  هتفگ  زیگناداسف 

دزیر یم  وراد  شمشچ  يارب  دشک و  یم  همرس  هک  يراد  هزور  مکح  - 202

ِیف ُدَمَّرلا  ُُهبیُِصی  ْنَّمَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ٍدْعَـس  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌِمئاَص (2) َوُه  اَهُّرُذَی َو  َال  َرَْطفَأ َو  اَذِإ  اَهُّرُذَی  َلاَق  ٌِمئاَص  َوُه  ِراَهَّنلِاب َو  ُهَْنیَع  ُّرُذَی  ْلَه  َناَضَمَر  ِرْهَش 

هیلع هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دزیرب وراد  دوخ  مشچ  هب  هزور  لاح  رد  دناوت  یم  ناضمر  هام  رد  ایآ  دراد  درد  مشچ  هک  یسک  مدیسرپ :

.دنکن لامعتسا  وراد  هزور  لاح  رد  دنک و  لامعتسا  وراد  دنک ، راطفا  هک  هاگنآ  دومرف :

ٌکْسِم َو ِهِیف  َْسَیل  اًلْحُک  َناَک  اَذِإ  َلاَقَف  ِِمئاَّصِلل  ِلْـحُْکلا  ِنَع  ماـمإلا ) ) ُُهْتلَأَـس َلاَـق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهب (3) َسَْأب  اَلَف  ِْقلَْحلا  ِیف  ٌمْعَط  َُهل  َْسَیل 

هزور يارب  همرس  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ راد 

164 ص :

یفاکلا ج 4 ص 110 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 111 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 111 ح 3. - . 3
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.درادن يداریا  دوش ، ساسحا  ولگ  رد  هک  دشاب  هتشادن  يا  هزم  دشابن و  کشم  نآ  رد  هک  دشاب  يا  همرس  هاگره  دومرف :

دشکب ار  شنادند  هک  يراد  هزور  مکح  - 203

َال َال َو  َلاَق  ُهَسْرِـض  ُعِْزنَی  ِِمئاَّصلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّیِطَاباَّسلا  یَـسُوم  ُْنب  ُراَّمَع  نع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَمَف (1) یِمُْدی 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یطاباس  یـسوم  نب  رامع  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.ار دوخ  ناهد  دنک  یمن  نینوخ  و  هن ، دومرف : دشکب ، ار  شنادند  هک  يراد  هزور  هرابرد  هیلع 

راد هزور  يارب  ندز  كاوسم  مکح  - 204

ٍبْطَر َو ٍكاَوِِسب  َكاَتْسَی  ْنَأ  ِِمئاَّصِلل  َهِرَک  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌء (2) ْیَش  ِهِیف  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ُهَضُْفنَی  َُّمث  ِءاَْملِاب  ُهَکاَوِس  َُّلبَی  ْنَأ  ُّرُضَی  َال  َلاَق 

هورکم هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ار نآ  سپـس  دـیامن ، رت  بآ  اـب  ار  دوخ  كاوسم  هک  درادـن  ررـض  دومرف : دـنک و  كاوسم  رت  كاوـسم  اـب  راد  هزور  هک  تشاد  یم 

.دنامن نآ  رد  يزیچ  ات  دناشفب 

راد هزور  يارب  اه  لگ  ندیئوب  ندز و  رطع  مکح  - 205

َسَْأب َال  َلاَق  َبیِّطلا  َناَْحیَّرلا َو  ُّمَشَی  ُِمئاَّصلا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهب

.ِِهب (3) َذَّذَلَتَی  ْنَأ  َُهل  ُهَرُْکی  ُهَّنَِأل  َناَْحیَّرلا  ُّمَشَی  َال  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیوبب رطع  لگ و  دناوت  یم  راد  هزور  متفگ :

165 ص :

هیقفلا ج 2 ص 70 ح 1872. - . 1
یفاکلا ج 4 ص 112 ح 3. - . 2
یفاکلا ج 4 ص 113 ح 4. - . 3
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.درادن يداریا  دومرف :

تذل نآ  اب  هک  تسا  هورکم  هک  ارچ  دیوبب ؛ لگ  راد  هزور  دـیابن  دومرف : هک  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  زا  تسا  هدـش  تیاور  و 
.دیوج

یندیوج هعون  ره  ندیوج  مکح  - 206

.َال (1) َلاَق  َْکلِْعلا  ُغَضْمَی  ُِمئاَّصلا  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

هزور متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوجب یندیوج  عون  ره  دناوت  یم  راد 

.هن دومرف :

ُْتغَضَم یِّنِإَف  ًاْکلِع  َغَضْمَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  ُدَّمَُحم  اَی  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاْئیَش (2) ُْهنِم  یِسْفَن  ِیف  ُتْدَجَوَف  ٌِمئاَص  اَنَأ  ًاْکلِع َو  َمْوَْیلا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم تسدـب  ناتخرد  زا  هک  تسا  یندـیوج  یعون  ) زقـس هزور  لاـح  رد  يزور  نم  هک  اریز  يوجب ، زقـس  هکنیا  زا  زیهرپب  دـمحم ! يا 

.متفای شیوخ ) ندب  رد  توق  ای  ناهد و  بآ  هقئاذ و  رییغت  ) يزیچ نآ  زا  دوخ  دوجو  رد  و  مدیوج ، دیآ )

.دنا هدوب  یبحتسم  هزور  لاح  رد  ترضح  ًارهاظ  حیضوت :

دوج یم  ار  هجوج  ياذغ  دشچ و  یم  ار  گید  ياذغ  هک  يراد  هزور  مکح  - 207

َهَقَرَْملا ُقوُذَتَف  َرْدِْقلا  ُُخبْطَت  ِهَِمئاَّصلا  ِهَأْرَْملا  ِنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َناَک ْنِإ  َْریَّطلا  َسَْأب َو  َال  َلاَقَف  ُهُمِعُْطت  َْزبُْخلا َو  ُغَضْمَتَف  ٌهَِمئاَص  َیِه  ُِّیبَّصلا َو  اََهل  ُنوُکَی  ِهَأْرَْملا  ِنَع  َِلئُـس  َلاَـق َو  َسْأـَب  اـَل  َلاَـقَف  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَت 

.اََهل (3)

166 ص :

یفاکلا ج 4 ص 114 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 114 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 114 ح 1. - . 3
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یم اذغ  هک  يراد  هزور  نز  دش : لاوس  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  خیـش  موحرم 
.)؟ دراد یمکح  هچ   ) دشچ یم  ار  تشوگ  بآ  دزپ و 

.درادن يداریا  دومرف :

؟ دناروخ یم  وا  هب  دوج و  یم  ار  مان  دراد و  هچب  يراد  هزور  نز  دش : هدیسرپ  شترضح  زا  دیوگ : و 

.درادن لاکشا  دوجب ) ار  نآ  ياذغ  و   ) دشاب هتشاد  مه  يا  هدنرپ  رگا  درادن و  يداریا  دومرف :

دوش یم  شیولگ  دراو  سگم  هک  یسک  درب و  یم  ورف  ار  طلخ  هک  يراد  هزور  مکح  - 208

.ُهَتَماَُخن (1) ُِمئاَّصلا  َدِرَدْزَی  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثاـیغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دربب ورف  ار  دوخ  طلخ  راد  هزور  درادن  داریا  دومرف :

ِنَع َِلئُس  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ًاِّیلَع  َّنَأ  مهیلع  هللا  تاولص  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍماَعَِطب (2) َْسَیل  ُهَّنَِأل  ٌءاَضَق  ِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق  ِِمئاَّصلا  َْقلَح  ُلُخْدَی  ِبَابُّذلا 

زا هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدص  نب  هدعسم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
راد هزور  يولگ  دراو  هک  یـسگم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  يا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  شراوگرزب  ناردپ 

.دش هدیسرپ  دوش  یم 

.تسین اذغ  نآ  اریز  درادن ، اضق  وا  هزور  دومرف :

دنرادن هزور  ناوت  هک  ینز  ریپ  درم و  ریپ  - 209

ِزوُجَْعلا ِرِیبَْکلا َو  ِْخیَّشلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِمِـشاَْهلا  َهَْبتُع  ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍهَْطنِح (3) ِّدُِمب  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُقَّدَصَت  َلاَق  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ِمْوَّصلا  ِنَع  ُفُعْضَت  ِیتَّلا  ِهَرِیبَْکلا 
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تاولص مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  هبتع  نب  کلاملادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ دنراد يا  هفیظو  هچ  دنریگب  هزور  ناضمر  هام  رد  دنناوت  یمن  ینزریپ  درمریپ و  مدیسرپ : هیلع  هللا 

.دهد یم  هقدص  مدنگ  دُم  کی  زور  ره  يازا  رد  دومرف :

َال ُشاَطُْعلا  ِِهب  يِذَّلا  ُرِیبَْکلا َو  ُْخیَّشلا  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَلَف اَرِدْقَی  َْمل  ْنِإَف  اَمِْهیَلَع  َءاَضَق  َال  ٍماَعَط َو  ْنِم  ٍّدُِـمب  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  ُقَّدَـصَتَی  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  اَرِطُْفی  ْنَأ  اَمِْهیَلَع  َجَرَح 

.اَمِْهیَلَع (1) ْیَش َء 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دنروخب و ار  دوخ  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  درادن  یلاکـشا  تسا ، یگنـشت  هب  التبم  هک  یـسک  لاس و  گرزب  درمریپ  دومرف : یم  هک 
، دنـشاب هتـشادن  ار  نآ  نتخادرپ  ناوت  رگا  تسین و  نانآ  هدهع  رب  يا  هزور  ياضق  دـنهدب و  هقدـص  ماعط  دـم  کی  زور  ره  يازا  رد 

.تسین نانآ  هدهع  رب  يزیچ 

دسرتب دوخ  ناج  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  هبلغ  وا  رب  یگنشت  هک  یسک  مکح  - 210

َلاَق ِهِسْفَن  یَلَع  َفاَـخَی  یَّتَح  ُشاَـطُْعلا  ُُهبیُِـصی  ِلُـجَّرلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .يَوْرَی یَّتَح  ُبَرْشَی  َال  ُهَقَمَر َو  ِِهب  ُکِسُْمی  اَم  ِرْدَِقب  ُبَرْشَی 

هک یسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بآ دـناوت  یم  دـنک ، ظـفح  ار  دوخ  قمر  هک  يا  هزادـنا  هب  دومرف : دـسرتب ، دوخ  ناـج  رب  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنک ، هبلغ  وا  رب  یگنـشت 

.دوش باریس  هک  يا  هزادنا  هب  هن  دشونب ،

دنوش یم  ناوتان  نتفرگ  هزور  زا  هک  یهدریش  رادراب و  نز  مکح  - 211

ُهَلِیلَْقلا ُعِضْرُْملا  ُبِْرقُْملا َو  ُلِماَْحلا  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َال اَمُهَّنَِأل  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  اَرِطُْفی  ْنَأ  اَمِْهیَلَع  َجَرَح  َال  ِنَبَّللا 
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ِهِیف اَتَرَْطفَأ  ٍمْوَی  ِّلُک  ُءاَضَق  اَـمِْهیَلَع  ٍماَـعَط َو  ْنِم  ٍّدُِـمب  ِهِیف  ُرِطُْفی  ٍمْوَی  ِّلُـک  ِیف  اَـمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُـک  َقَّدَـصَتَی  ْنَأ  اَـمِْهیَلَع  َمْوَّصلا َو  ِناَـقیُِطت 
.ُدَْعب (1) ِِهناَیِضْقَت 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ار دوخ  هزور  ناضمر  هام  رد  تسا  ریـش  مک  هک  یهدریـش  نز  لمح و  عضو  فرـش  رد  رادراب  نز  هک  درادن  لاکـشا  دومرف : یم  هک 
، دنهدب هقدص  ماعط  دم  کی  دـنا  هدروخ  هک  يزور  ره  يارب  هک  تسا  اهنآ  همذ  رب  دـنرادن و  ار  هزور  تقاط  اهنآ  هک  اریز  دـنروخب ،

.دنروآ اج  هب  ار  يزور  ره  ياضق  یتسیاب  نینچمه 

دروخب ار  دوخ  ةزور  دناوت  یم  يرامیب  هچ  رد  ناسنا  - 212

ِهِیف ُرِطُْفی  يِذَّلا  ِضَرَْملا  ُّدَح  اَم  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َهَْنیَذُأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِسْفَِنب (2) ُمَلْعَأ  َوُه  ِْهَیلِإ  َكاَذ  َلاَق  ٌهَریَِصب َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب  َلاَق  ًاِمئاَق  َهاَلَّصلا  ُُهبِحاَص  ُعَدَی  يِذَّلا  ِضَرَْملا  ُُهبِحاَص َو 

یط هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنیذا  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ دراذگاو  ار  هداتسیا  زامن  دیامن و  راطفا  ار  دوخ  هزور  دناوت  یم  ناسنا  هک  يرامیب  هزادنا  متشون : يا  همان 

.دراد یهاگآ  دوخ  رب  ناسنا  هکلب  دومرف :

.تسا رت  هاگآ  دوخ  زا  وا  تسا  هدش  لوکوم  ناسنا  دوخ  هب  رما  نیا  دومرف : و 

درذگب وا  رب  مه  رس  تشپ  ناضمر  هام  ود  هک  یسک  مکح  - 213

َضِرَم ٍلُجَر  ْنَع  اَمُُهْتلَأَس  َلاَق : اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِّلُک ْنَع  َقَّدَـصَت  ُهَکَرْدَأ َو  يِذَّلا  َماَص  ِرَخْآلا  ُناَضَمَر  ُهَکِرْدـُی  ْنَأ  َْلبَق  یَناَوَت  َُّمث  َأََرب  َناَک  ْنِإ  الاَقَف  ُرَخآ  ٌناَضَمَر  ُهَکَرْدَأ  یَّتَح  ْمُصَی  ْمَلَف 
ِنَع َقَّدَصَت  ُهَکَرْدَأ َو  يِذَّلا  َماَص  ُرَخآ  ٌناَضَمَر  ُهَکَرْدَأ  یَّتَح  ًاضیِرَم  ْلَزَی  َْمل  َناَک  ْنِإ  ُهُؤاَضَق َو  ِْهیَلَع  ٍنیِکْـسِم َو  یَلَع  ٍماَعَط  ْنِم  ٍّدُِـمب  ٍمْوَی 

.ُهُؤاَضَق (3) ِْهیَلَع  َْسَیل  ٍنیِکْسِم َو  یَلَع  ًاّدُم  ٍمْوَی  ِّلُِکل  ِلَّوَْألا 
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رفعج ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ارف رگید  ناضمر  هام  ات  تفرگن  ار  هزور  ياضق )  ) نآ زا  دعب  دش و  رامیب  ناضمر  هام  رد  یسک  مدیـسرپ : امهیلع  هللا  تاولـص  قداص 

.)؟ دراد يا  هفیظو  هچ  ) دیسر

هک ار  یناضمر  هام  هزور  یتسیاب  دومن ، یتسـس  نآ  ياضق  نتفرگ  زا  ناضمر  هاـم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  تفاـی و  دوبهب  رگا  دـندومرف :
هام ات  وا  يرامیب  رگا  دشاب و  یم  وا  همذ  رب  مه  نآ  ياضق  دهدب و  نیکسم  هب  ماعط  دم  کی  زور ، ره  يازا  رد  دریگب و  تسا  هدیسر 

دهدب نیکسم  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  لوا  ناضمر  هام  يازا  رد  دریگب و  هزور  ار  ناضمر  هام  نآ  تشاد ، همادا  رگید  ناضمر 
.تسین وا  هدهع  رب  ییاضق  و 

ناضمر هام  ياضق  - 214

ْنِم ٌماَّیَأ  ِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِرَفْعَْجلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَراَّفَک ِمَّدلا َو  ُهَراَّفَک  ِراَهِّظلا َو  ُهَراَّفَک  ُقَّرَُفی  َال  يِذَّلا  ُماَیِّصلا  اَمَّنِإ  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِءاَضَق  ِقیِْرفَِتب  َسَْأب  َال  َلاَق  ًهَقِّرَفَتُم  اَهیِضْقَی  َناَضَمَر َأ  ِرْهَش 

.ِنیِمَْیلا (1)

هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک اضق  ار  اهنآ  ادج  ادج  دناوت  یم  ایآ  دراد  هدهع  رب  ناضمر  هام  هزور )  ) ياضق زور  دنچ  هک  یسک  مدیسرپ :

نوخ و هرافک  راهظ ، رافک  طقف  دـهد ، ماجنا  هدـنکارپ  تروص  هب  ار  ناضمر  هاـم  هزور )  ) ياـضق ناـسنا  هک  درادـن  یلاکـشا  دومرف :
.داد ماجنا  هدنکارپ  ناوت  یمن  ار  دنگوس  هرافک 

هزور سپ  دنک  یم  حبص  هزور  هدارا  مدع  اب  هک  یسک  مکح  دیامن و  یم  راطفا  سپ  دنک  یم  حبص  هزور  هدارا  اب  هک  یسک  مکح  - 215
دریگ یم  ار  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  ياضق 

ُِحبُْـصی َو اَم  َدـَْعب  َُهل  وُدـْبَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنُکَی َْمل  اَذِإ  ِِهب  َّدَتْعَْیل  ُهْمُـصَِیل َو  ْمَعَن  َلاَق  ِْلیَّللَا  َنِم  َِکلَذ  يََون  ْنُکَی  َْمل  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ْنِم  ُهَیِـضْقَِیل  ِمْوَْیلَا  َِکلَذ  ِمْوَص  ِیف  ُراَهَّنلَا  ُعِفَتْرَی 

.ًاْئیَش (2) َثَدْحَأ 
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هللا تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نامحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بـش زا  هک  نآ  اب  دـهد  ماجنا  ار  ناضمر  هام  ياضق  هزور  دـهاوخ  یم  دیـشروخ  ندـمآ  الاب  حبـص و  زا  دـعب  هک  یـسک  ةرابرد  هیلع 

ار هزور  تالطبم  زا  هک  یماداـم  دروآ ، رامـش  هب  ناـضمر  هاـم  ياـضق  درادـب و  هزور  ار  زور  نآ  يرآ ، دومرف : .دوب  هتفرگن  میمـصت 
.تسا هدادن  ماجنا 

َلاَق ِسْمَّشلَا  ِلاَوَز  َیلِإ  ِراَیِْخلِاب  ُِمئاَّصلَا  ِِهلْوَق  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِسْمَّشلَا (1) ِبوُرُغ  َیلِإ  َءاَش  ٍهَعاَس  َّيَأ  َرِطُْفی  ْنَأ  ُهَلَف  ُهَِلفاَّنلَا  اَّمَأَف  ِهَضیِرَْفلَا  ِیف  َِکلَذ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ةزور رگا  یلو  تسا ، بجاو  هزور  رد  مکح  نیا  دومرف : دراد » رایتخا  رهظ )  ) دیـشروخ لاوز  ات  راد  هزور   » هک وا  دوخ  راتفگ  ةرابرد 

.دنک راطفا  دناوت  یم  دیشروخ  بورغ  ات  دهاوخب  هک  یتعاس  ره  رد  دشاب  یبحتسم 

ِعِّوَطَتُْملَا ِِمئاَّصلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ْنَأ ُهَلَف  َِکلَذ  يََون  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  َموُصَی  ْنَأ  َُهل  اَدـَب  َُّمث  ِرْـصَْعلَا  یَّتَح  َثَکَم  ْنِإ  ِرْـصَْعلَا َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ِراَیِْخلِاب  َوُه  َلاَق  ُهَجاَْحلَا  َُهل  ُضِْرعَت 

.َءاَش (2) ْنِإ  َمْوَْیلَا  َِکلَذ  َموُصَی 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیآ یم  شیپ  وا  رب  يراک  دریگب  یبحتسم  هزور  دهاوخ  یم  هک  یسک 

.دریگ یم  هزور  ار  زور  نآ  تساوخ  رگا  تفرگ  هزور  میمصت  سپس  درکن ، ّتین  رصع  ات  رگا  دراد و  رایتخا  رصع  ات  دومرف :
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دراد ناضمر  هام  هزور  ياضق  هک  نآ  اب  دریگ  یم  یبحتسم  هزور  هک  یسک  مکح  - 216

ٌماَّیَأ َأ َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ِْهیَلَع  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َناَضَمَر (1) ِرْهَش  ْنِم  ِْهیَلَع  اَم  َیِضْقَی  یَّتَح  َلاَقَف َال  ُعَّوَطَتَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دروآ اج  هب  یبحتسم  هزور  دناوت  یم  ایآ  دراد  هدهع  هب  ناضمر  هام  هزور  ياضق  هک  یسک  مدیسرپ :

.دروآ اج  هب  ناضمر  هام  ياضق  هک  نآ  ات  هن ، دومرف :

دراد دوجو  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  هزور  وا  همذ ي  رب  دریم و  یم  هک  یسک  مکح  - 217

َلاَق ٌماَیِص  ْوَأ  ٌهَالَص  ِْهیَلَع  ُتوُمَی َو  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُلاَجِّرلَا (2) َّالِإ  َلاَقَف َال  ًهَأَْرِما  ِِهب  ِساَّنلَا  َیلْوَأ  َناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  ِِهثاَریِِمب  ِساَّنلَا  َیلْوَأ  ُْهنَع  یِضْقَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخب  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دراد دوجو  هزور  ای  زامن  وا  هّمذ  رب  دریم و  یم  هک  يدرم  ةرابرد 

.دنک یم  اضق  ثاریم  رظن  زا  درف  نیرتکیدزن  وا  بناج  زا  دومرف :

؟ روطچ دشاب  نز  درف ، نیرتکیدزن  رگا  متفگ :

.درم طقف  هن ، دومرف :

دنوش یم  هذخاؤم  هزور  ببس  هب  اهنآ  یک  ناکدوک و  هزور  مکح  - 218

اَِمب َنِینِس  ِْعبَس  ِیَنب  اُوناَک  اَذِإ  ِماَیِّصلِاب  اَنَناَْیبِص  ُُرمَْأن  اَّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َمْوَّصلَا اوُدَّوَعَتَی  یَّتَح  اوُرَْطفَأ  ُثَرَْغلَا  ُشَطَْعلَا َو  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف  َّلَقَأ  ْوَأ  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ِراَهَّنلَا َو  ِفِْصن  َیلِإ  َناَک  ْنِإَف  ِمْوَْیلَا  ِماَیِص  ْنِم  اُوقاَطَأ 

َو
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.اوُرَْطفَأ (1) ُشَطَْعلَا  ُمُهَبَلَغ  اَذِإَف  ٍماَیِص  ْنِم  اُوقاَطَأ  اَِمب  َنِینِس  ِعِْست  َءاَْنبَأ  اُوناَک  اَذِإ  ْمُکَناَْیبِص  اوُرُمَف  ُهوُقیُِطی 

رد ام  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سپ مینک ، یم  راداو  هزور  هب  رتمک -  ای  رتشیب  زور ، زا  یمین  ات  ناشناوت -  دـح  رد  زور  زا  یـشخب  هب  ار  نام  ناکدوک  یگلاس  تفه 

.دنشاب هتشاد  ار  نآ  ییاناوت  دنیامن و  هزور  هب  تداع  ات  دنیامن  یم  راطفا  دوش ، هریچ  اهنآ  رب  یگنسرگ  یگنشت و  هاگره 

، دـش هریچ  اهنآ  رب  یگنـشت  هاگره  سپ  دـنریگب ، هزور  ناشتقاط  هزادـنا  هب  دـینک  راداو  ار  دوخ  هلاس  هن  ناـکدوک  زین  امـش  ور  نیازا 
.دنیامن راطفا 

ُهَْنَیب اَم  َلاَق  ِماَیِّصلِاب  ُِّیبَّصلَا  ُذَخُْؤی  ْمَک  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُُهتْکَرَتَف (2) َِکلَذ  َْلبَق  ٌنَالُف  ِیْنبِا  َماَص  ْدََقل  ُهْعَدَف َو  َِکلَذ  َْلبَق  َماَص  َوُه  ْنِإَف  ًهَنَس  َهَرْشَع  ََعبْرَأ  ًهَنَس َو  َهَرْشَع  َسْمَخ  َْنَیب  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش هدرامگ  نتفرگ  هزور  هب  یتسیاب  یگلاس  دنچ  رد  هچب  مدیسرپ :

نم رسپ  نالف  .راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تفرگ  هزور  نیا ، زا  شیپ  رگا  دسرب و  یگلاس  هدراهچ  هدزناپ و  نس  هب  هک  ینامز  دومرف :
.متشاذگ یماو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  نم  تفرگ ، یم  هزور  نیا ، زا  شیپ 

ْدَقَف ٍهَِعباَتَتُم  ٍماَّیَأ  ِهَثَالَث  َماَیِـص  ُمَـالُْغلَا  َقاَـطَأ  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َناَضَمَر (3) ِرْهَش  ُماَیِص  ِْهیَلَع  َبَجَو 

هک یماگنه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا بجاو  وا  رب  ناضمر  هام  ةزور  دشاب ، هتشاد  ار  مه  رس  تشپ  زور  هس  نتفرگ  هزور  تقاط  هچب  رسپ 
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دوش ناملسم  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 219

اَم َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ِفْصِّنلَا  ِیف  َمَلْسَأ  ٍلُجَر  ْنَع  َِلئُس  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِیف (1) َمَلْسَأ  اَم  َّالِإ  ِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق  ِهِماَیِص  ْنِم  ِْهیَلَع 

: دـش لاؤس  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ هزور  دروم  رد  وا  هفیظو  دوش ، ناملسم  ناضمر  هام  ۀمین  رد  هک  يدرم 

.تسا هزور  هب  فّلکم  هدش ، ناملسم  هک  ییاهزور  رد  طقف  دومرف :

ْدَق َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  اوُمَلْـسَأ  ٍمْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِمِساَْقلَا  ِْنب  ِصیِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِهِیف اوُمَلْسَأ  يِذَّلَا  ُمُهُمْوَی  ٌءاَضَق َو َال  ْمِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَقَف  ِهِیف  اوُمَلْسَأ  يِذَّلَا  ُمُهَمْوَی  ْوَأ  ُْهنِم  یَـضَم  اَم  اُوموُصَی  ْنَأ  ْمِْهیَلَع  ْلَه  ٌماَّیَأ  ُْهنِم  یَـضَم 

.ِرْجَْفلَا (2) ِعُولُط  َْلبَق  اوُمَلْسَأ  اُونوُکَی  ْنَأ  َّالِإ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مساـق  نب  صیع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ياه هزور  ياضق  هک  تساهنآ  رب  ایآ  دـنا ، هدروآ  مالـسا  نآ ، زا  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ناـضمر  هاـم  رد  هک  یهورگ  مدیـسرپ :

؟ دنروآ اج  هب  دنا ، هدش  ناملسم  هک  ار  يزور  هزور  ای  دنروآ و  اج  هب  ار  هتشذگ 

.دنشاب هدروآ  مالسا  رجف  عولط  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  مالسا ، هب  ناشدورو  زور  نآ  هن  تسین و  اهنآ  هّمذ  رب  ییاضق  دومرف :

ناضمر هام  رد  رفس  تهارک  - 220

َّالِإ َلاَق َال  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َلَخَد  اَذِإ  ِجوُرُْخلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِّمُْألَا (3) ِبَْألَا َو  َنِم  ًاخَأ  َْسَیل  ُهَّنِإ  َهَعاَدَو َو  ُدیُِرت  ٌخَأ  ْوَأ  ُهَکَالَه  ُفاَخَت  ٌلاَم  ْوَأ  ِهَّللَا  ِلِیبَس  ِیف  ٌوْزَغ  ْوَأ  َهَّکَم  َیلِإ  ٌجوُرُخ  ِِهب  َكُِربْخُأ  اَمِیف 

لاؤس هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا زیاج  ترفاسم  ناضمر  هام  ندیسر  ارف  اب  ایآ  مدرک :
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نتفر نیب  زا  میب  هک  یلام  ظفح  يارب  ای  ادخ ، هار  رد  گنج  يارب  ای  هّکم ، يارب  رفـس  میوگ : یم  زاب  هک  يدراوم  رد  رگم  هن ، دومرف :
(. تسا ینامیا  ردارب  هکلب   ) تسین ردام  ردپ و  زا  هک  يردارب  هقردب  يارب  ای  یشاب ، هتشاد  ار  نآ 

تسا یهلا  هقدص  رفس  رد  راطفا  - 221

ِهَّللَا ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ٍهَقَدَِصب َقَّدَصَت  اَذِإ  ْمُکَدَحَأ  ُّرُـسَی  ِراَْطفِْإلَا َأ  ِریِـصْقَّتلِاب َو  اَهیِِرفاَسُم  ِیتَّمُأ َو  یَـضْرَم  یَلَع  َقَّدَصَت  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

(1) .ِْهیَلَع َّدَُرت  ْنَأ 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
رد ریصقت  ناضمر و  هام  رد  راطفا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا  تاولص 

ار نآ  داد  ار  يا  هقدص  هک  هاگ  نآ  دوش  یم  لاحشوخ  امش  زا  یـسک  ایآ  .تسا  هدرک  هقدص  نم  تّما  نارفاسم  نارامیب و  هب  ار  زامن 
!؟ دننک در  وا  هب 

ًاِرفاَسُم َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ُلُجَّرلَا  َجَرَخ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمِساَْقلَا  ِْنب  ِصیِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَهَْتنِا اَّمَلَف  ُهاَشُْملَا  ُمِهِیف  ُساَّنلَا َو  ُهَعَم  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  َهَّکَم  َیلِإ  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  َجَرَخ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  َرَْطفَأ َو 

ُمُهاَّمَـسَف ْمِهِمْوَص  یَلَع  ٌساَنُأ  َّمَث  ُهَعَم َو  ُساَّنلَا  َرَْطفَأ  َُّمث  َرَْطفَأ  َبِرَـشَف َو  ِرْـصَْعلَا  ِرْهُّظلَا َو  َْنَیب  اَمِیف  ٍءاَم  ْنِم  ٍحَدَِـقب  اَعَد  ِمیِمَْغلَا  ِعاَرُک  َیلِإ 
(2) .ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِْرمَأ  ِرِخِآب  ُذَخُْؤی  اَمَّنِإ  َهاَصُْعلَا َو 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مساـق  نب  صیع  هدانـسإب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک راطفا  دیاب  دور ، رفس  هب  ناضمر  هام  رد  ناسنا 

شترـضح اب  مدرم  زا  یهورگ  دش و  ناور  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  ناضمر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : شترـضح 
هساک دیسر  میمغ » عارک   » نیمزرس هب  رصع  رهظ و  نیب  رد  شترضح  هک  یماگنه  دندوب ، زین  یناگدایپ  نانآ  نایم  رد  دندوب ، رفسمه 

راطفا ترضح  نآ  اب  زین  مدرم  .درک  راطفا  دیشون و  ار  نآ  تساوخ و  یبآ 
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یتسیاب اهنآ  .دـیمان  ناراـک  نایـصع  ار  ناـنآ  شترـضح  ور  نیازا  .دـندناسر  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  هزور  ناـهارمه ، زا  یهورگ  .دـندرک 
.دندنبب راک  هب  تسا ) رفس  رد  هزور  ندروخ  نامه  هک   ) ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  رما  نیرخآ 

دریگب هزور  رفس  رد  هتسنادن  هک  یسک  مکح  - 222

َّنَأ ُهَغََلب  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِرَفَّسلَا  ِیف  َماَص  ٌلُجَر  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْهیَلَع (1) َءْیَش  َالَف  ُهَغََلب  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُءاَضَْقلَا َو  ِْهیَلَعَف  َِکلَذ  ْنَع  یَهَن  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر 

یسک متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  هتفرگ  هزور  رفس  رد  هک 

هتسناد یمن  رگا  دریگب و  ار  زور  نآ  ياضق  یتسیاب  هدومرف ، یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  هدیسر  وا  هب  رگا  دومرف :
.تسین وا  رب  يزیچ 

تسا بجاو  وا  رب  مکح  نیا  هک  یسک  تسین و  بجاو  وا  رب  رفس  رد  ریصقت  راطفا و  هک  یسک  - 223

َْسَیل ُِفلَتْخَی َو  يِذَّلَا  ُلاَّمَْجلَا  يِراَکُْملَا َو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َناَضَمَر (2) َرْهَش  ُموُصَی  َهَالَّصلَا َو  ُِّمُتی  ٌماَقُم  َُهل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هام هزور  هدـناوخ و  مامت  ار  زامن  یتسیاب  دـنرادن ، تماـقا  اـج  کـی  رد  و  دنتـسه ، دـمآو  تفر  لاـح  رد  هک  یناـبرتش  راداـپراهچ و 

.دنریگب ار  ناضمر 

ْنَأ َّالِإ  َرَْطفَأ  َرَّصَق َو  َرَفاَس  ْنَم  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َنیِِملْسُم (3) ٍمْوَق  یَلَع  ٍرَرَض  ِهَیاَعِس  ْوَأ  َءاَنْحَش  ِبَلَط  ِیف  ْوَأ  َهَّللَا  یِصْعَی  ْنَِمل  ًالوُسَر  ْوَأ  ِهَّللَا  ِهَیِصْعَم  ِیف  ْوَأ  ٍْدیَص  َیلِإ  ُهُرَفَس  ًالُجَر  َنوُکَی 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناورم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای راکش  يارب  شرفس  هک  یسک  رگم  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دنک و  راطفا  یتسیاب  دور  یم  رفس  هب  هک  یـسک  دومرف : یم  هک  مدینش 

ندیناسر ررض  ای  ینمشد  يوجو  تسج  رد  ای  دنک  یم  ادخ  تیصعم  هک  دشاب  يراک  تیصعم  هداتـسرف  ای  دشاب و  ادخ  تیـصعم  رد 
.دشاب ناناملسم  زا  یهورگ  رب 

رفس رد  یبحتسم  هزور  - 224

هیلع هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َجَرَخ  َلاَق : ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍلْهَس  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُرِطُْفت َناَبْعَـش َو  ُموُصَت  َُهل  َلیِقَف  َرَْطفَأَف  ِرَفَّسلَا  ِیف  َوُه  َناَضَمَر َو  ُرْهَـش  ِْهیَلَع  َلَخَد  َُّمث  ُموُصَی  َناَـکَف  َناَبْعَـش  ْنِم  َنیَِقب  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَنیِدَْـملَا  َنِم 

.ُراَْطفِْإلَا (1) َّیَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َنِم  ٌمْزَع  َناَضَمَر  ُرْهَش  ُْتئِش َال َو  ْنِإ  ُتْمُص َو  ُْتئِش  ْنِإ  ََّیلِإ  ُناَبْعَش  ْمَعَن  َلاَقَف  َناَضَمَر  َرْهَش 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  لهـس  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ارف ناضمر  هام  یتقو  .تفرگ  یم  هزور  شترـضح  درک ، تکرح  هنیدـم  زا  هک  دوب  هدـنام  نابعـش  هاـم  زا  زور  دـنچ  هیلع  هللا  تاولص 

.دومن راطفا  ار  شا  هزور  دوب  رفس  رد  ترضح  نآ  دیسر 

؟ ینک یم  راطفا  ار  ناضمر  هام  يریگ و  یم  هزور  ار  نابعش  هام  دش : هتفگ  راوگرزب  نآ  هب 

هام رد  ندرک  راطفا  یلو  مریگ ، یمن  هزور  متـساوخن  رگا  مریگ و  یم  هزور  متـساوخ  رگا  تسا  نم  راـیتخا  رد  نابعـش  يرآ ، دومرف :
.تسا یمتح  نم  رب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  بناج  زا  ناضمر 

ددرگ یم  رب  رفس  زا  ای  دراد ، رفس  دصق  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  مکح  - 225

ِلاَوَّزلَا َدَْعب  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ُلُجَّرلَا  َجَرَخ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َرَْطفَأ (2) ِلاَوَّزلَا  َْلبَق  َجَرَخ  اَذِإَف  َماَیِّصلَا  َّمَتَأ 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شنطو زا  رهظ  زا  شیپ  رگا  یلو  دـناسرب ، نایاپ  هب  ار  هزور  یتسیاب  دور ، نوریب  شنطو  زا  رهظ  زا  دـعب  ناضمر  هام  رد  ناسنا  هاگره 

.دنک یم  راطفا  تفر ، نوریب 

درادن یمیمصت  نینچ  ای  دنامب  نآ  رد  دراد  میمصت  دش و  يرهش  دراو  هک  یسک  مکح  - 226

ْنَأ ُدیُِرت  َْتنُک  ْنِإ  َِّمتَأ َو  ْمُصَف َو  ٍماَّیَأ  َهَرَشَع  اَِهب  َمیُِقت  ْنَأ  ُدیُِرت  َْتنَأ  ًاضْرَأ َو  َْتمِدَق  اَذِإ  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ًهَوْدُغ (1) ُلِحَتْرَأ  َْتُلق  ْنِإ  َماَیِّصلَا َو  َهَالَّصلَا َو  َِّمتَأَف  ُرْهَّشلَا  َغََلب  اَذِإَف  ٍرْهَش  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَم  ْرِْطفَأَف  ٍماَّیَأ  ِهَرَشَع  ْنِم  َّلَقَأ  َمیُِقت 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  نایوار  زا  هک   ) ریـصب وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مامت ار  زامن  ریگب و  هزور  یناـمب ، نآ  رد  زور  هد  یتساوخ  يدـش و  ینیمزرـس  دراو  هاـگره  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تسا ) اـمهیلع 

اج هب  مامت  ار  هزور  زامن و  دـش ، هام  کی  وت  تماقا  یتقو  نک ، راطفا  هام  کی  ات  ینک  تماقا  زور  هد  زا  رتمک  یتساوخ  رگا  ناوخب و 
.منک یم  چوک  ادرف  ییوگب : هچرگ  روآ ،

هضاحتسم ضئاح و  هزور  - 227

ُْتُلق ْمَعَن  َلاَق  َمْوَّصلَا  یِـضْقَت  ُِضئاَْحلَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍدِـشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُسِیْلبِإ (2) َساَق  ْنَم  ُلَّوَأ  َلاَق  اَذَه  َءاَج  َْنیَأ  ْنِم  ُْتُلق  َلاَق َال  َهَالَّصلَا  یِضْقَت 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـشار  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  اضق  ار  هزور  ضئاح  نز  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ دنک یم  اضق  ار  زامن  متفگ :

.هن دومرف :

؟ هدمآ اجک  زا  مکح  نیا  متفگ :
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.دوب سیلبا  دومن ، سایق  هک  یسک  نیتسخن  دومرف :

ُراَهَّنلَا َعَفَتِْرا  اَّمَلَف  ًهَِمئاَص  ْتَحَبْصَأ  ٍهَأَْرِما  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْمل َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ِراَهَّنلَا  ِلَّوَأ  ْنِم  َرْهُّطلَا  يَرَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ْرِطُْفْتلَف َو  ِبِْرغَْملَا  َْلبَق  َناَک  ْنِإ  ْمَعَن َو  َلاَق  ُرِطُْفت  ْتَضاَـح َأ  ُّیِـشَْعلَا  َناَـک  ْوَأ 

.ِمَّدلَا (1) َنِم  اَهُرِْطف  اَمَّنِإ  َلاَق  ِمْوَْیلَا  َِکلَِذب  ُعَنْصَت  َْفیَک  ْمَعْطَت  َْمل  ْلِسَتْغَت َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  راطفا  ار  دوخ  هزور  ایآ  تسا ، هدش  ضئاح  هدیسر ، ارف  زور  رخآ  ای  هدمآ  الاب  زور  یتقو  تسا ، هتفرگ  هزور  ینز  مدیسرپ :

.دنک راطفا  دیاب  دشاب ، برغم  زا  شیپ  رگا  يرآ و  دومرف :

هفیظو هچ  زور  نآ  رد  تسا  هدروخن  يزیچ  هدرکن و  لسغ  زونه  دش و  كاپ  ناضمر  هام  رد  زور  لّوا  رد  ینز  مدیـسرپ : نینچ  مه  و 
؟ دراد يا 

.تسا هدش  هتسکش  ضیح  نوخ  زا  شا  هزور  هک  ارچ  دنک ، یم  راطفا  ار  هزور  دومرف :

دراد زاب  نآ  ندرک  مامت  زا  هک  دنک  دماشیپ  يراک  سپ  دوش ، بجاو  وا  رب  مه  رس  تشپ  هام  ود  هزور  هک  یسک  مکح  - 228

ِماَّیَْألَا َْنَیب  ُقِّرَُفی  ِْنیَِعباَتَتُم َأ  ِْنیَرْهَش  ُمْوَص  ِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َماَیِّصلَا (2) َدیُِعی  ْنَأ  ِْهیَلَعَف  ًارْهَش  ْوَأ  ٍرْهَش  ْنِم  َّلَقَأ  َناَک  ْنِإَف  َسَْأب  َالَف  َرَْطفَأَف  ٌْرمَأ  َُهل  َضَرَع  َُّمث  ُهَلَصَوَف  ٍرْهَش  ْنِم  َرَثْکَأ  َماَص  اَذِإ  َلاَقَف 

هام ود  يدرم  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دهد هلصاف  اهزور  نآ  نایم  دناوت  یم  ایآ  دراد ، هدهع  هب  هزور  یپایپ 

يداریا دنک ، راطفا  هک  دیآ  شیپ  يراک  وا  رب  سپـس  دیامن ، لصو  رگید  هام  هب  ار  نآ  دریگب و  هزور  هام  کی  زا  شیب  هاگره  دومرف :
.دریگ رس  زا  ار  اه  هزور  هک  تسوا  رب  دریگب  هزور  هام  کی  طقف  ای  هام  کی  زا  رتمک  رگا  درادن و 
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دنگوس هرافک  هزور  - 229

ِهَراَّفَک ِیف  ٍماَّیَأ  َهَثَالَث  َّالِإ  ُقَّرَُفی  ٍمْوَص  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِنیِمَْیلَا (1)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنگوس هراّفک  هزور  رد  زور  هس  رگم  داد ، هلصاف  ناوت  یم  يا  هزور  عون  ره  نیب  دومرف :

دریگب هزور  رکش  ماگنه  هب  هدرک  رذن  هک  یسک  دیامن و  بجاو  ار  ینیعم  هزور  دوخ  رب  هک  یسک  مکح  - 230

ُِمئاَْقلَا َموُقَی  یَّتَح  َموُصَأ  ْنَأ  یِسْفَن  یَلَع  ُْتلَعَج  یِّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍماَّرَک  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َناَضَمَر (2) ِرْهَش  ْنِم  ِهِیف  ُّکَُشی  يِذَّلَا  َمْوَْیلَا  ِقیِرْشَّتلَا َو َال  َماَّیَأ  ِْنیَدیِْعلَا َو َال  ِرَفَّسلَا َو َال  ِیف  ْمُصَت  ْمُص َو َال  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص 

رب نم  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّرک  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مریگب هزور  دنک ، مایق  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  ات  ما  هدرک  مزال  دوخ 

.ریگم هزور  ناضمر  هام  زا  کشلا  موی  قیرشت و  ماّیا  اهدیع ، رفس ، رد  یلو  ریگب ، هزور  دومرف :

ْنَأ َرَذَن  ٌلُجَر  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  َیلِإ  ُْنیَسُْحلَا  َبَتَک  َلاَق : َمَیْشَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.یَضَم (3) اَم  ُبِسَتْحَی  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  یَضَم  اَِمب  ُبِسَتْحَی  ْمَأ  ِهِمْوَص  ِیف  ُئِدَْتبَی  َرَْطفَأَف َأ  َّلَتِْعا  َُّمث  اَهَضَْعب  َماَصَف  ًهَمُوْلعَم  ًاماَّیَأ  َموُصَی 

تاولص اضر  ماما  ترضح  هب  يا  همان  یط  نیـسح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میـشا  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هاـگ نآ  .تفرگ  هزور  ار  نآ  زا  یـشخب  سپ  .دریگب  هزور  ار  ینّیعم  ياـهزور  هک  هدرک  رذـن  يدرم  مدرگ ! تیادـف  تشون : هیلع  هللا 

؟ دروآ باسح  هب  ار  هتشذگ  ای  دریگ ، رس  زا  ار  شا  هزور  ایآ  دومن ، راطفا  دش و  رامیب 

.دروآ باسح  هب  ار  هتشذگ  تشون : وا  خساپ  رد  ترضح 
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نآ هیدف  بجاو و  هزور  هرافک  - 231

َناَک َلاَقَف  َزَجَعَف  ٍماَیِص  ِیف  ًارْذَن  َرَذَن  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍروُْصنَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .ٌّدُم ٍمْوَی  ِّلُک  َناَکَم  ِْهیَلَع  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِیبَأ 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روصنم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دش ناوتان  نآ  ماجنا  زا  یلو  دریگب  هزور  هک  هدرک  رذن  يدرم 

.دهدب هقدص  ماعط  ّدم  کی  زور  ره  يازا  رد  وا  دومرف : یم  هیلع  هللا  تاولص  مردپ  دومرف :

.شا هزور  زا  دنک  یم  تیافک  نداد  هقدص  رادقم  نآ  دش ، ناوتان  نتفرگ  هزور  ماجنا  زا  صخش  هک  ینامز  حیضوت :

اروشاع هفرع و  هزور  - 232

َءاَروُشاَع َو َال ِمْوَی  ِیف  ْمُصَت  َال  َالاَق : اـمهلآو  اـمهیلع  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِراَْصمَْألَا (2) َنِم  ٍرْصِم  ِیف  َِکنَطَو َو َال  ِیف  ِهَنیِدَْملَا َو َال  ِیف  َهَّکَِمب َو َال  َهَفَرَع 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  رقاـب و  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا يرهـش  رد  هن  دوـخ و  نطو  رد  هن  هنیدـم ، رد  هن  هّکم ، رد  هن  ار  هفرع  زور  اروشاـع و  زور  دـندومرف : اـمهلآو  اـمهیلع  هللا  تاوـلص 

.ریگم هزور  اهرهش 

هیلع هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ُراَّطَْعلَا  ِثِراَْحلَا  ُْنب  ُهَبََجن  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِءاَّشَْولَا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنِم هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَسَف  ُهَبََجن  َلاَق  ٌهَعِْدب  ُكوُْرتَْملَا  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِلوُُزِنب  ٌكوُْرتَم  ٌمْوَص  َلاَقَف  َءاَروُشاَع  ِمْوَی  ِمْوَص  ْنَع 
ُهَّنُـس َّالِإ  ٌهَّنُـس  ِِهب  ْتَرَج  ٌباَتِک َو َال  ِِهب  َلََزن  اَم  ٍمْوَی  ُمْوَص  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  َُّمث  ِهِیبَأ  ِباَوَج  ِْلثِِمب  ِیَنباَجَأَف  َِکلَذ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهِیبَأ  ِدَْعب 

.اَمِْهیَلَع (3) ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلَا  ِْلتَِقب  ٍداَیِز  ِلآ 
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زا تفگ : نم  هب  راّـطع  ثراـح  نب  هبجن  تفگ : هک  هدرک  تـیاور  ءاـشو  یلع  نـب  نـسح  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدرک لاؤس  اروشاع  ةزور  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 

.تسا تعدب  كورتم  ةزور  تسا و  كورتم  اروشاع  زور  هزور  ناضمر ، هام  ةزور  ندمآ  دورف  اب  دومرف :

نآ .مدیسرپ  دروم  نیا  رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  ترـضح  زا  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  سپ  دیوگ : هبجن 
نآ رب  ّتنـس  هن  هدـش و  لزاـن  نآ  دروـم  رد  باـتک  رد  هن  هک  تسا  يا  هزور  نآ  دوـمرف : هاـگ  نآ  .داد  ار  خـساپ  نیمه  زین  ترـضح 

.تسا هدش  يراج  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  نتشک  هب  هک  دایز  لآ  ّتنس  رگم  تسا ، هتشگ  يراج 

قیرشت مایا  نابرق و  رطف ، دیع  هزور  - 233

.ِقیِرْشَّتلَا (1) ِماَّیَأ  ُماَیِص  ُهُماَیِص َو َال  یِغَْبنَی  َلاَقَف َال  ِرْطِْفلَا  ِمْوَی  ِماَیِص  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

رطف زور  ةزور  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ

.تسین اور  قیرشت  ماّیا  هزور  زور و  نآ  هزور  دومرف :

.تسا هجحلا  يذ  هام  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای ، ياهزور  قیرشت  مایا  حیضوت :

ٍماَّیَأ َو َال َهَثَالَث  یَحْضَْألَا  َدَْعب  َماَیِص  هیلع َال  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  اََنل  َلاَق  َلاَق  ِلَّالَْحلَا  ِیبَأ  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍبْرُش (2) ٍلْکَأ َو  ُماَّیَأ  اَهَّنِإ  ٍماَّیَأ  َهَثَالَث  ِرْطِْفلَا  َدَْعب 

هب هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لالحلا  یبا  نب  دایز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ندیماشآ  ندروخ و  ياهزور  اهنآ  اریز  تسین ، هزور  رطف  زا  دعب  زور  هس  نابرق و  زا  دعب  زور  هس  دومرف : ام 
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( تیالو دیع  مخ ، ریدغ  دیع   ) بیغرت هزور  - 234

َْریَغ ٌدیِع  َنیِِملْـسُْمِلل  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدِـشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهِیف ِْهیَلَع  ُهُمَالَـس  ِهَّللَا َو  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َبُِصن  ٌمْوَی  َوُه  َلاَق  َوُه  ٍمْوَی  ُّيَأ  ُْتُلق َو  اَمُُهفَرْـشَأ  اَمُهُمَظْعَأ َو  ُنَسَح  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ِْنیَدـیِْعلَا 
ِهَّللَا َیلِإ  ُأَّرَبَت  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َهَالَّصلَا  ُِرثُْکت  ُنَسَح َو  اَی  ُهُموُصَت  َلاَق  ِهِیف  َعَنْـصَن  ْنَأ  اََـنل  یِغَْبنَی  اَـم  َكاَدـِف َو  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِساَّنِلل  ًاـمَلَع 
ْنَِمل اَمَف  ُْتُلق  َلاَق  ًادیِع  َذَخَُّتی  ْنَأ  ُّیِصَْولَا  ِهِیف  ُماَُقی  َناَک  يِذَّلَا  ِمْوَْیلِاب  َءاَیِصْوَْألَا  ُُرمْأَت  َْتناَک  ْمِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َءاَِیْبنَْألَا  َّنِإَف  ْمُهَمَلَظ  ْنَّمِم 

ُهَّللَا یَّلَص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَُّوبُّنلَا  ِهِیف  َْتلََزن  يِذَّلَا  ُمْوَْیلَا  َوُه  ُهَّنِإَف  ٍبَجَر  ْنِم  َنیِرْشِع  ٍْعبَس َو  ِمْوَی  َماَیِص  ْعَدَت  ًارْهَش َو َال  َنیِّتِس  ُماَیِـص  َلاَق  ُهَماَص 
.ْمَُکل (1) ًارْهَش  َنیِّتِس  ُْلثِم  ُُهباََوث  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـشار  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا يرگید  دیع  نابرق ، رطف و  دیع  ود  زج  ناناملسم  يارب  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

.دیع ود  نآ  زا  رت  تفارشاب  رتگرزب و  نسح ! يا  يرآ ، دومرف :

؟ تسا زور  مادک  متفگ :

.دیدرگ نییعت  امنهار  ناونع  هب  مدرم  يارب  نآ  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تسا  يزور  دومرف :

؟ میهد ماجنا  ار  یلمع  هچ  تسا  راوازس  زور  نآ  رد  موش ! تیادف  متفگ :

زا یتسرف و  یم  رایـسب  تاولـص  مهیلع ، هللا  تاولـص  وا  لآ  دّـمحم و  ترـضح  رب  يریگ و  یم  هزور  زور ، نآ  رد  نسح ! يا  دومرف :
يایصوا هب  مهیلع  هّللا  تاولص  ناربمایپ  ۀمه  هک  اریز  ییوج ، یم  يرازیب  دنوادخ  يوس  هب  دنا  هدرک  متـس  ناشیا  قح  رد  هک  یناسک 

.دنریگب دیع  ار  یصو  بصن  زور  هک  دنداد  روتسد  دوخ 

؟ تسیچ دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  هک  یسک  شاداپ  متفگ : دیوگ :

رب تّوبن  هک  تسا  يزور  ناـمه  زور ، نآ  هکاریز  نکن ، اـهر  ار  بجر  متفه  تسیب و  زور  ةزور  .هزور  هاـم  تصـش  شاداـپ  دوـمرف :
.تسا ربارب  هام  تصش  اب  امش  يارب  نآ  شاداپ  و  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح 
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ِمْوَی َْریَغ  ٌدیِع  َنیِِملْسُْمِلل  ْلَه  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهِیبَأ    ْ نَع ٍِملاَس  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ِهِیف  َبَصَن  يِذَّلَا  ُمْوَْیلَا  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َوُه  ٍدیِع  ُّيَأ  ُْتُلق َو  ًهَمْرُح  اَهُمَظْعَأ  ْمَعَن  َلاَق  ِرْطِْفلَا  یَحْـضَْألَا َو  ِهَعُمُْجلَا َو 

ُروُدَت َهَنَّسلَا  َّنِإ  ِمْوَْیلِاب  ُعَنْصَت  اَم  َلاَق َو  َوُه  ٍمْوَی  ُّيَأ  ُْتُلق َو  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق  هیلع َو  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 
ِماَـیِّصلِاب َو ِهِیف  ُهُرْکِذ  َّزَع  َهَّللَا  َنوُرُکْذَـت  َلاَـق  ِمْوَْیلَا  َکـِلَذ  ِیف  َلَـعْفَن  ْنَأ  اََـنل  یِغَْبنَی  اَـم  ُْتلُقَف َو  ِهَّجِْحلَا  يِذ  ْنِم  َرَـشَع  َهَِیناَـمَث  ُمْوَی  ُهَّنَِکل  َو 

َِکلَذ َذِـخَّتَی  ْنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  یَـصْوَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ِرْکِّذـلَا  ِهَداَبِْعلَا َو 
.ًادیِع (1) ُهَنوُذِخَّتَیَف  َِکلَِذب  ْمُهَءاَیِصْوَأ  َنوُصُوی  اُوناَک  ُلَعْفَت  ُمَالَّسلَا  ُمِْهیَلَع  ُءاَِیْبنَْألَا  َِتناَک  َِکلَذَک  ًادیِع َو  َمْوَْیلَا 

قداص رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  ملاـس  نب  نمحرلادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنراد يرگید  دیع  رطف ، دیع  نابرق و  دیع  هعمج ، زور  زج  ناناملسم  ایآ  مدرک : لاؤس  هیلع  هللا  تاولص 

.تسا رتگرزب  اهنآ  زا  نآ  تمرح  هک  يدیع  يرآ ، دومرف :

!؟ تسا دیع  مادک  نآ  مدرگ ! تیادف  متفگ :

درک و بصن  نیشناج ) ناونع  هب   ) ار هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  يزور  دومرف :
«. تسوا يالوم  یلع  سپ  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف

؟ تسا زور  مادک  نآ  متفگ :

.تسا هجحلا  يذ  مهدجیه  زور  نآ  یلو  تسا ، شدرگ  رد  لاس  انامه  يراد ؟ راک  هچ  نآ  زور  اب  دومرف :

؟ میهد ماجنا  یلمع  هچ  تسا  هتسیاش  زور  نآ  رد  متفگ :

یّلـص هللا  لوسر  اریز  .دیـشاب  مهیلع  هللا  تاولـص  دّمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  دای  تدابع و  هزور و  اب  دومرف :
مهیلع ناربمایپ  ۀـمه  نینچ  مه  دریگب ، دـیع  ار  زور  نآ  هک  دومن  ّتیـصو  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دنهد رارق  دیع  زور  نآ  هک  دندومن  شرافس  دوخ  يایصوا  هب  مالّسلا 
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وا تساوخرد  ماگنه  هب  ینید  ردارب  دزن  رد  یبحتسم  هزور  ندومن  راطفا  تیلضف  - 235

ْنِم ُلَْضفَأ  ِنِمْؤُْملَا  َکـیِخَِأل  َكُراَْـطفِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًاعُّوَطَت (1) َکِماَیِص 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا یبحتسم  هزور  نتفرگ  زا  رتهب  تنمؤم  ردارب  دزن  رد  وت  ندرک  راطفا  دومرف :

ُهَْدنِع َرَْطفَأَف  ٌِمئاَص  َوُه  ِهیِخَأ َو  یَلَع  َلَخَد  ْنَم  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .ٍهَنَس َمْوَص  َُهل  ُهَّللَا  َبَتَک  ِْهیَلَع  َّنُمَیَف  ِهِمْوَِصب  ُهِْمْلُعی  َْمل  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
وا رب  یتّنم  هک  دزاسن  هاگآ  دوخ  هزور  زا  ار  وا  دنک و  راطفا  ار  شا  هزور  وا  هرفـس  رانک  دورب و  دوخ  ینید  ردارب  دزن  هک  يراد  هزور 

.دسیون یم  ار  لاس  کی  ةزور  وا  يارب  دنوادخ  دهن ،

يرگید نذا  هب  طقف  یبحتسم  هزور  زاوج  - 236

ْنِم ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِْدبَْعلَا َو ِحَالَص  ْنِم  ِهِْرمَأ َو  ِِهنْذِِإب َو  َّالِإ  ًاعُّوَطَت  َموُصَت  ْنَأ َال  اَهِجْوَِزل  ِهَأْرَْملَا  ِهَعاَط  ْنِم  ِِهبِحاَص َو  ِنْذِِإب  َّالِإ  ًاعُّوَطَت  َموُصَی  ْنَأ َال  ِْفیَّضلَا  ِهِْقف 

َّالِإ اَمِهِْرمَأ َو  ِْهیََوبَأ َو  ِنْذِِإب  َّالِإ  ًاعُّوَطَت  َموُصَی  ْنَأ َال  ِدـَلَْولَا  ِِّرب  ْنِم  ِهِْرمَأ َو  ُهَالْوَم َو  ِنْذِِإب  َّالِإ  ًاعُّوَطَت  َموُصَی  ْنَأ َال  ُهَـالْوَِمل  ِهِحُْـصن  ِِهتَعاَـط َو 
.ًاّقاَع (3) َُدلَْولَا  َناَک  ًایِصاَع َو  ًاقِساَف  ُْدبَْعلَا  َناَک  ًهَیِصاَع َو  ُهَأْرَْملَا  َِتناَک  ًالِهاَج َو  ُْفیَّضلَا  َناَک 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دریگن و  یبحتـسم  هزور  شناـبزیم  ةزاـجا  اـب  زج  هک  تسا  نیا  ناـمهیم  شناد  مهف و  زا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  هللا  لوـسر 

یبحتسم هزور  وا  روتسد  هزاجا و  اب  زج  هک  تسا  نیا  شرسمه  زا  نز  تعاطا 
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دریگن یبحتسم  هزور  شیالوم  هزاجا  اب  زج  هک  تسا  نیا  شیالوم  رب  وا  یهاوخریخ  وا و  يرادربنامرف  هدنب و  یگتـسیاش  زا  دریگن و 
نز دوب ، دهاوخ  نادان  نامهیم  هنرگو  دریگن ، یبحتسم  ةزور  اهنآ  روتـسد  ردام و  ردپ و  ةزاجا  اب  زج  هک  تسا  نیا  دنزرف  یکین  زا  و 

.دش دنهاوخ  دادملق  قاع  دنزرف  یصاع و  قساف و  هدنب  دمآ ، دهاوخ  رامش  هب  نامرفان 

تسا بحتسم  ندومن  راطفا  هچنآ  اب  - 237

اَذِإ ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َدـِبَْکلَا َو َهَدـِعَْملَا َو  یِّقَُنی  ُلوُقَی  َناَک  ٍِرتاَف َو  ٍءاَمَف  ُهُّلُک  َِکلَذ  َزَوْعَأ  اَذِإَف  ٍتاَرَمَت  ْوَأ  ٍهَرَّکُـسَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنِإَـف  اَْـهیَلَع  ُرِطُْفی  َءاَْولَِحب  َأَدـَب  َرَْطفَأ 

َهَّرِْملَا َهَِجئاَْـهلَا َو  َقوُرُْعلَا  ُنِّکَُـسی  ًالْـسَغ َو  َبُونُّذـلَا  ُلِـسْغَی  َرِظاَّنلَا َو  ُولْجَی  َقَدَْـحلَا َو  يِّوَُقی  َساَرْـضَْألَا َو  يِّوَُقی  َمَْفلَا َو  َهَهْکَّنلَا َو  ُبِّیَُطی 
.ِعاَدُّصلِاب (1) ُبَهْذَی  ِهَدِعَْملَا َو  ِنَع  َهَراَرَْحلَا  ُئِفُْطی  َمَْغلَْبلَا َو  ُعَطْقَی  َهَِبلاَْغلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناکـسم  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سپ .امرخ  ای  رکـش  اب  تفای  یمن  اولح  رگا  دومن و  یم  زاغآ  اولح  اب  راطفا  ماگنه  هب  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :

ار ناهد  يوب  هزیکاپ ، ار  دـبک  هدـعم و  مرلو  بآ  دومرف : یم  دومن و  یم  راطفا  مرلو  بآ  اب  تفای  یمن  ار  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هاگره 
هب دیوش ، یم  لماک  روط  هب  ار  ناهانگ  دـشخب ، یم  هولج  هدـید  هب  دـیامن  یم  دـنمورین  ار  مشچ  هقدـح  مکحم ، ار  اهنادـند  وبـشوخ ،
یم نیب  زا  ار  دردرـس  دناشن و  یم  ورف  ار  هدـعم  ترارح  دـنک ، یم  عطق  ار  مغلب  دـشخب ، یمارآ  ادوس  ای  ارفـص و  یناحیه  ياه  گر 

.درب

( ردق ياه  بش  لسغ   ) ناضمر هام  رد  لسغ  ماجنا  - 238

ِسْمَّشلَا ِبوُجُو  َْدنِع  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ُلْسُْغلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْلیَُـضف  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُرِطُْفی (2) َُّمث  یِّلَُصی  َُّمث  ُهَْلیَُبق 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  هرارز و  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیامن یم  راطفا  هاگ  نآ  هدناوخ  زامن  راد  هزور  سپس  تسا ، باتفآ  نتفر  ورف  زا  شیپ  یکدنا  ناضمر  هام  رد  لسغ  ماجنا 

َعِْـست ِیف  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍلاََیل  ِیف  ُلْسُْغلَا  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
يَدْحِإ َو ِهَْلَیل  ِیف  َِضُبق  َهَرْشَع َو  َعِْست  ِهَْلَیل  ِیف  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َبیِصُأ  َنیِرْشِع َو  ٍثَالَث َو  َنیِرْـشِع َو  يَدْحِإ َو  َهَرْـشَع َو 

.ِهِرِخآ (1) َیلِإ  ُئِزُْجی  َوُه  ٍهَْلَیل َو  ِلَّوَأ  ِیف  ُلْسُْغلَا  َلاَق َو  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنیِرْشِع 

رفعج ماما  ترـضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون ، بش  رد  ناضمر ؛ هام  ياه  بش  رد  لسغ  دومرف : امهیلع  هللا  تاولص  قداص 

رب ادخ  تاولص  دیسر  تداهش  هب  مکی  تسیب و  بش  رد  دروخ و  تبرض  مهدزون  بش  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 
.داب وا 

.دنک یم  تیافک  نامه  زین  بش  نایاپ  ات  تسا و  بش  زاغآ  رد  لسغ  دومرف : شترضح 

ردق بش  - 239

ُْتلِعُج ٍریَِصب  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِِّیلاَمُّثلَا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َرَْـسیَأ اَم  َلاَقَف  اَمِْهیَْتلِک  یَلَع  َْوقَأ  َْمل  ْنِإَف  َلاَق  َنیِرْـشِع  ٍثَالَث َو  ْوَأ  َنیِرْـشِع  يَدْـحِإ َو  ِیف  َلاَقَف  یَجُْری  اَم  اَـهِیف  یَجُْری  ِیتَّلَا  ُهَْلیَّللَا  َكاَدـِف 
اَُهُبلْطَت ٍلاََیل  ََعبْرَأ  َرَْـسیَأ  اَم  َلاَقَف  يَرْخُأ  ٍضْرَأ  ْنِم  َِکلَذ  ِفَالِِخب  اَنُِربُْخی  ْنَم  اَنَءاَج  اَنَدـْنِع َو  َلَالِْهلَا  اَْنیَأَر  اَمَّبُرَف  ُْتُلق  ُُبلْطَت  اَـمِیف  ِْنیَتَْلَیل 

ِیف يَوَر  ٍدـِلاَخ  َْنب  َناَْمیَلُـس  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ُلاَُقَیل  َِکلَذ  َّنِإ  َلاَقَف  ِِّینَهُْجلَا  ُهَْلَیل  َنیِرْـشِع  ٍثَالَث َو  ُهَْلَیل  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  اَهِیف 
َیلِإ ُنوُکَی  اَم  ُقاَزْرَْألَا َو  اَیَالَْبلَا َو  اَیاَنَْملَا َو  ِرْدَْـقلَا َو  ِهَْلَیل  ِیف  ُبَتُْکی  ِّجاَْحلَا  ُدـْفَو  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَـقَف  ِّجاَْـحلَا  ُدـْفَو  ُبَتُْکی  َهَرْـشَع  َعِْست 

َْتعَطَتِْـسا ِنِإ  اَمِِهیْحَأ  ٍهَعْکَر َو  َهَئاِم  اَمُْهنِم  ٍهَدِحاَو  ِّلُک  ِیف  ِّلَص  َنیِرْـشِع َو  ٍثَالَث َو  َنیِرْـشِع َو  يَدْـحِإ َو  ِهَْلَیل  ِیف  اَْهُبلْطاَف  ٍِلباَق  ِیف  اَِهْلثِم 
َِکلَذ َو یَلَع  ْرِْدقَأ  َْمل  ْنِإَف  ُْتُلق  َلاَق  اَمِهِیف  ْلِسَتِْغا  ِروُّنلَا َو  َیلِإ 
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َباَْوبَأ َّنِإ  ِمْوَّنلَا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ِْلیَّللَا  َلَّوَأ  َلِحَتْکَت  ْنَأ  َْکیَلَع  َکِشاَِرف َال  یَلَعَف  َلاَق  ْعِطَتْـسَأ  َْمل  ْنِإَف  ُْتُلق  ٌِسلاَج  َْتنَأ  ِّلَصَف َو  َلاَق  ٌِمئاَق  اـَنَأ 
ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یَلَع  یَّمَُـسی  َناَک  ُناَضَمَر  ُرْهَّشلَا  َمِْعن  َنِینِمْؤُْملَا  ُلاَمْعَأ  ُلَبُْقت  ُنیِطاَیَّشلَا َو  ُدَّفَُـصت  َناَضَمَر َو  ِیف  ُحَّتَُفت  ِءاَمَّسلَا 

.َقوُزْرَْملَا (1) ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلاـمث  هزمح  وبا  نب  یلع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
مادک دور ، یم  یهلا  تمحر  دیما  نآ ، رد  هک  يردـق  بش  مدرگ ! تیادـف  تفگ : شترـضح  هب  ریـصب  وبا  هک  مدوب  هیلع  هللا  تاولص 

؟ تسا بش 

.موس تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  بش  دومرف :

؟ منک هچ  مشاب  هتشادن  ار  بش  ود  نآ  رد  تدابع  ناوت  رگا  تفگ :

! یبلط یم  وت  هچ  نآ  رد  بش  ود  تسا  ناسآ  هچ  دومرف :

.دهد یم  ربخ  رگید  نیمزرس  زا  نآ  فالخرب  هک  میبای  یم  ار  یسک  یلو  دوش ، یم  تباث  ام  دزن  رد  هام  لاله  یهاگ  متفگ :

! یبلط یم  وت  هچ  نآ  رد  بش  راهچ  نآ  تسا  ناسآ  هچ  دومرف :

؟ تسا ینهج  بش  موس  تسیب و  بش  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

.دوش یم  هتفگ  نینچ  دومرف :

.دوش یم  هتشون  تفر ، دنهاوخ  جح  هک  یناسک  مان  مهدزون  بش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلس  متفگ :

ردق بش  ات  هک  یثداوح  ۀمه  اه و  يزور  اه ، گرم  اهالب ، جـح ، نیدراو  مان  ردـق  بش  رد  دّـمحم ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  شترـضح 
ود نآ  زا  کیره  رد  نک و  بلط  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  رد  ار  اهنآ  سپ  .دوش  یم  هتـشون  دـتفا ، یم  قافّتا  هدـنیآ  لاـس 

.هدب ماجنا  لسغ  بش  ود  نآ  رد  رادب و  ایحا  اوه  ندش  نشور  ات  ار  بش  ود  نآ  یناوتب  رگا  رازگب و  زامن  تعکر  دص  بش ،

؟ هچ مناوخب  مناوتن  زامن ) ) هداتسیا لاح  هب  رگا  متفگ : دیوگ :

.روآ اج  هب  هتسشن  لاح  رد  دومرف :
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.مشاب هتشادن  زین  ار  نآ  ناوت  رگا  متفگ :

ياهرد ناضمر  هام  رد  اریز  ینک ، دوخ  مشچ  ۀمرـس  ار  باوخ  یکدـنا  بش  زاـغآ  رد  هک  درادـن  يداریا  ناوخب ، ترتسب  رد  دومرف :
رد هام  نیا  تسا ! یبوخ  هام  هچ  ناضمر ، هام  .دوش  یم  هتفریذپ  نانمؤم  لامعا  هدش و  هدیشک  دنب  هب  نیطایـش  دوش ، هدوشگ  نامـسآ 

.دش یم  هدیمان  قوزرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نامز 

َناَبْعَش ْنِم  ِفْصِّنلَا  َهَْلَیل  ُمَّسَُقت  ُقاَزْرَْألَا  َنُولوُقَی  ُهَنُولَأْسَی  ٌساَن  ُلوُقَی َو  ُُهتْعِمَـس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َهَرْشَع َعِْست  ِهَْلَیل  ِیف  َّنِإَف  َنیِرْـشِع  ٍثَالَث َو  َنیِرْـشِع َو  يَدْحِإ َو  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ْنِم  َهَرْـشَع  َعِْست  ِهَْلَیل  ِیف  َّالِإ  َكاَذ  اَم  ِهَّللَا  َلاَقَف َال َو  َلاَق 
َِکلَذ ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َداَرَأ  اَم  یَضُْمی  َنیِرْشِع  ٍثَالَث َو  ِهَْلَیل  ِیف  ٍمیِکَح َو  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  َنیِرْـشِع  يَدْحِإ َو  ِهَْلَیل  ِیف  ِناَعْمَْجلَا َو  یِقَْتلَی 

ْنِم َداَرَأ  اَم  اَهِیف  ُهَّللَا  ُعَمْجَی  َلاَق  ِناَعْمَْجلَا  یِقَْتلَی  ِِهلْوَق  یَنْعَم  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  ِیتَّلَا  ِرْدَْقلَا  ُهَْلَیل  َیِه  َو 
ُنوُکَی َنیِرْشِع َو  يَدْحِإ َو  ِهَْلَیل  ِیف  ُُهقُْرفَی  ُهَّنِإ  َلاَق  َنیِرْـشِع  ٍثَالَث َو  ِیف  ِهیِـضُْمی  یَنْعَم  اَمَف  ُْتُلق  َلاَق  ِِهئاَضَق  ِِهتَداَرِإ َو  ِهِریِخْأَت َو  ِهِمیِدْقَت َو 

.َیلاَعَت (1) َكَراَبَت َو  ِهِیف  َُهل  وُْدبَی  يِذَّلَا َال  ِمُوتْحَْملَا  َنِم  ُنوُکَیَف  ُهاَْضمَأ  َنیِرْشِع  ٍثَالَث َو  ُهَْلَیل  َْتناَک  اَذِإَف  ُءاَدَْبلَا  ِهِیف  َُهل 

خساپ مدرم  هب  هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یم  میسقت  نابعش  ۀمین  بش  رد  اه  يزور  ایآ  دنتفگ : یم  هدرک و  لاؤس  شترضح  زا  نانآ  دومرف ، یم 

موس تسیب و  مکی و  تسیب و  ناضمر ، هام  مهدزون  بش  رد  طقف  اه  يزور  میـسقت  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ، دومرف : شترـضح  دـیوگ :
یم صخـشم  مکحم  راک  ره  مکی  تسیب و  بش  دـننک ، یم  تاقالم  لاـمعا ) هماـن  ناگدنـسیون   ) هورگ مهدزون  بش  رد  اریز  تسا ،
ّلج ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  ردـق  بش  نآ  دوش و  یم  اـضما  دـهاوخب ، ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هچ  نآ  موـس  تسیب و  بش  رد  ددرگ و 

«. تسا هام  رازه  زا  رتهب  : » دومرف

؟ تسیچ دننک » یم  تاقالم  لامعا  همان  ناگدنسیون  هورگ   » هک شترضح  راتفگ  يانعم  متفگ : دیوگ : يوار 

.دروآ یم  مه  درگ  بش  نآ  رد  دیامن ، مکح  دنک و  هدارا  دزادنیب ، ریخأت  درادب ، میدقت  هک  دهاوخب  هچره  دنوادخ  دومرف :
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؟ تسیچ موس  تسیب و  بش  رد  اضما  يانعم  سپ  متفگ : دیوگ : يوار 

موس تسیب و  بش  نوچ  سپ  .دوش  یم  لصاح  تساوخ )  ) ءادب نآ  رد  دنک و  یم  ادج  ار  نآ  ياضما  مکی  تسیب و  بش  رد  دومرف :
.دوش یمن  یلاعت  كرابت و  يادخ  يارب  نآ  رد  ییادب  رگید  هک  دوش  یم  یمتح  مکح  دنک و  یم  ءاضما  ار  نآ  دش ،

( دنوش یمن  هدناوخ  تعامج  هب  لفاون   ) رمع تعدب  حیوارت  زامن  - 240

اوَُفلاَخ ًالاَمْعَأ  ِیْلبَق  ُهَالُْولا  ِتَلِمَع  ْدَق  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیلاَلِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلاَق ْنَأ  َیلِإ  َهَلیِوَّطلا  َهَبْطُْخلا  َقاَس  یِّنَع َو  اُوقَّرَفََتل  اَهِکْرَت  یَلَع  َساَّنلا  ُْتلَمَح  َْول  ِِهفاَلِِخل َو  َنیِدِّمَعَتُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَهِیف 
ِلْهَأ ُضَْعب  يَداَنَتَف  ٌهَعِْدب  ِِلفاَوَّنلا  ِیف  ْمُهَعاَِمتْجا  َّنَأ  ْمُُهتْمَلْعَأ  ٍهَضیِرَف َو  ِیف  اَّلِإ  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  اوُعِمَتْجَی  َال  ْنَأ  َساَّنلا  ُتْرَمَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو 
ِهَیِحاَن ِیف  اوُرُوثَی  ْنَأ  ُْتفِخ  ْدََقل  ًاعُّوَطَت َو  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  اَناَْهنَی  َرَمُع  ُهَّنُس  ْتَرِّیُغ  ِماَلْسِْإلا  َلْهَأ  اَی  یِعَم  ُِلتاَُقی  ْنَّمِم  يِرَکْسَع 

.ِراَّنلا (1) َیلِإ  ِهاَعُّدلا  ِلاَلَّضلا َو  ِهَِّمئَأ  ِهَعاَط  ِهَقْرُْفلا َو  َنِم  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  ُتیَِقل  اَم  يِرَکْسَع  ِِبناَج 

هیلع هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
نم رگا  دندرک و  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اب  دمع  يور  زا  هک  دندش  ییاهراک  يّدـصتم  نم  زا  شیپ  نایلاو  دومرف :

اجنیا ات  هدرک  نایب  ار  ینالوط  یثیدح  دنوش و  یم  هدنکارپ  نم  فارطا  زا  مرکشل  مامت  میامن ، نآ  كرت  هب  رما  عنم و  نآ  زا  ار  مدرم 
مدرک مالعا  اه  نآ  هب  دنناوخن و  تعامج  هب  ار  بجاو  زامن  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک 

يا دـندز : دایرف  دـننک  یم  گنج  نم  هارمه  هب  نونکا  هک  منایرکـشل  نیمه  زا  یخرب  .تسا  تعدـب  ندـناوخ ، تعامج  هب  لفاون  هک 
يوس کی  زا  هک  مراد  ار  نآ  سرت  دراد و  یم  زاب  ناـضمر  هاـم  رد  هلفاـن  زاـمن  زا  ار  اـم  یلع  .دـش  نوگرگد  رمع  تنـس  ناناملـسم !

هارمگ و ناـیاوشیپ  زا  ناـش  ندرک  يوریپ  زا  ناـش و  فـالتخا  زا  تما ! نیا  تسد  زا  مدیـشک  هچ  نم  .دـننک  شروـش  نـم  رب  رکـشل 
.خزود يوس  هب  ناگدنناوخ 
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نآ زور  رطف و  بش  ریبکت  - 241

َلاَق ٌرُوتْسَم  ُهَّنَِکل  ًارِیبْکَت َو  ِرْطِْفلَا  ِیف  َّنِإ  اَمَأ  ِیل : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِشاَّقَّنلَا  ٍدیِعَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُلُوقَأ َْفیَک  ُْتُلق  َلاَق  ُعَطُْقی  َُّمث  ِدـیِْعلَا  ِهَالَـص  ِیف  ِرْجَْفلَا َو  ِهَالَـص  ِیف  ِهَرِخْآلَا َو  ِءاَشِْعلَا  ِبِْرغَْملَا َو  ِیف  ِرْطِْفلَا  ِهَْلَیل  ِیف  َلاَـق  َوُه  َْنیَأ  ُْتُلق َو 

َو َّلَـج : َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  َوُه  اَناَدَـه َو  اَـم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُدْـمَْحلَا  ِهَِّلل  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُهَّللَا َو  ـَّالِإ  ََهلِإ  َـال  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُلوُقَت  َلاَـق 
.ْمُکا�دَه (1) ا�م  �یلَع  ّللَا 

�
َه اوُرِّبَُکِتل  َو  َماَیِّصلَا : ِینْعَی  َهَّدِْعلَا  اُولِمُْکِتل 

نم هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شاّـقن  دیعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ناهنپ  نآ  یلو  دراد ، يریبکت  رطف  دیع )  ) هک شاب ! هاگآ  دومرف :

؟ تسا تقو  مادک  رد  نآ  متفگ : دیوگ :

.دوش یم  عطق  هاگ  نآ  تسا و  دیع  زامن  رد  حبص و  زامن  رد  ءاشع و  برغم و  زامن  رد  رطف  بش  رد  دومرف :

؟ میوگب ار  نآ  هنوگچ  متفگ :

« اَناَدَه اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُدْمَْحلَا  ِهَِّلل  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُهَّللَا َو  َّالِإ  ََهلِإ  ُرَبْکَأ َال  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  : » وگب دومرف :

تیاده ار  امـش  هک  نیا  رب  ار  ادخ  دینک و  لیمکت  ار   » هزور ینعی  اه » هزور  نیا  : » دیامرف یم  هک  تسا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  لوق  نیا  و 
«. دییوگ ریبکت  دیرامش و  گرزب  دومن 

رطف زور  - 242

ْمَعْطَی َیِّلَُصی َو َال  ْنَأ  َْلبَق  ِرْطِْفلَا  َمْوَی  ْمَعْطَِیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْملَا  ٍحاَّرَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُماَمِْإلَا (2) َفِرَْصنَی  یَّتَح  یًحْضَأ  َمْوَی 

زور دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  ینئادـم  حاّرج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.يروخ یم  اذغ  دناسر ، نایاپ  هب  ار  دیع  زامن  ماما  هک  نآ  زا  دعب  نابرق  زور  رد  روخب و  ماعط  زامن  زا  شیپ  رطف 
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دوش یم  بجاو  دنا  هزور  هک  یناسک  يارب  رطف  دیع  توبث  لاله و  تیؤر  تحص  زا  سپ  هک  يروما  - 243

َلَالِْهلَا اَیَأَر  اَمُهَّنَأ  ِناَدِهاَش  ِماَمِْإلَا  َْدنِع  َدِهَش  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُماَمِْإلَا َرَمَأ  ِسْمَّشلَا  ِلاَوَز  َدَْعب  اَدِهَش  ْنِإَف  ِسْمَّشلَا  ِلاَوَز  َْلبَق  اَدِهَش  اَناَک  اَذِإ  ِمْوَْیلَا  َِکلَذ  ِیف  یَّلَص  ِراَْطفِْإلِاب َو  ُماَمِْإلَا  َرَمَأ  ًامْوَی  َنِیثَالَث  ُْذنُم 

.ْمِِهب (1) یَّلَصَف  ِدَْغلَا  َیلِإ  َهَالَّصلَا  َرَّخَأ  ِمْوَْیلَا َو  َِکلَذ  ِراَْطفِِإب 

دهاش ود  هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دشاب رهظ  زا  شیپ  رگا  دهد و  یم  نامرف  زور  نآ  راطفا  هب  ماما  دنا ، هدید  ار  هام  لاله  شیپ  زور  یس  زا  هک  دنهد  تداهـش  ماما  دزن 

دنک و یم  لوکوم  ادرف  هب  ار  دیع  زامن  دنک و  یم  رما  زور  نآ  راطفا  هب  ماما  دشاب ، رهظ  زا  دعب  رگا  دنناوخ و  یم  دـیع  زامن  زور  نآ 
.دناوخ یم  زامن  اهنآ  اب 

ٌلوُدُـع ٌمْوَق  َءاَج  َلَالِْهلَا َو  اُوَرَی  َْمل  ًاماَیِـص َو  ُساَّنلَا  َحَبْـصَأ  اَذِإ  َلاَـق : ماـمإلا ) ) ُهَعَفَر َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمِهِدیِع (2) َیلِإ  ِراَهَّنلَا  َلَّوَأ  ِدَْغلَا  َنِم  اوُجُرْخَْیل  اوُرِطُْفْیلَف َو  ِهَیْؤُّرلَا  یَلَع  َنوُدَهْشَی 

مدرم هاگره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  عوفرم  روطب  دمحا  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یتسیاب دنهد ، تداهش  هام  لاله  تیور  رب  دنسر و  ارف  لداع  یهورگ  دوشن و  تیؤر  هام  لاله  دننک و  یم  زاغآ  هزور  اب  ار  نادادماب 

.دنوش جراخ  رهش ) نوریب  هب   ) دیع زامن  يارب  زور  زاغآ  رد  دعب  زور  دننک و  راطفا  مدرم 

دنوش یمن  دیع  زور  هزور و  ییاسانش  هب  قفوم  نیفلاخم  - 244

اَم َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِیناَّثلَا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِزاَّرلَا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُْتلِعُج َِکلَذ  َْفیَک  ُْتلُقَف َو  َلاَق  ْمِهِیف  ِکَلَْملَا  ُهَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَـق  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  ٍمْوَِصل  َنوُقَّفَُوی  َـال  ْمُهَّنَأ  َيِوُر  ْدَـق  ُهَّنِإَـف  ِمْوَّصلَا  ِیف  ُلوُقَت 

اََّمل َساَّنلَا  َّنِإ  َلاَق  َكاَِدف 
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ٍمْوَِصل َو َال ُهَّللَا  ُمُکَقَّفَو  اَهِِّیبَن َال  َهَْرتِع  ُهَِلتاَْقلَا  ُهَِملاَّظلَا  ُهَّمُْألَا  اَُهتَّیَأ  يِداَُنی  ًاکَلَم  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللَا  َرَمَأ  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َْنیَـسُْحلَا  اُولَتَق 
.ٍرْطِِفل (1)

داوج یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يزار  لیعامـسا  نب  دّـمحم  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
یمن ّقفوم  نآ  هب  هماع ) لـها   ) اـهنآ هک  تسا  هدـش  تیاور  هک  يا  هزور  دروم  رد  امـش  رظن  مدرگ ! تناـبرق  متفگ : هیلع  هللا  تاولص 

؟ تسیچ دنوش ،

.تسا هدش  لوبق  اهنآ  ةرابرد  هتشرف  نیرفن  هک  ناه  دومرف :

؟ تسا هنوگچ  هتشرف  نیرفن  مدرگ ! تنابرق  متفگ : دیوگ :

ادن هک  داد  نامرف  يا  هتشرف  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنتـشک ، ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  مدرم  هک  هاگ  نآ  دومرف :
.دیامنن ّقفوم  رطف  دیع  هزور و  يارب  ار  امش  دنوادخ  ناشربمایپ ! ترتع  هدنشک  راکمتس و  تّما  يا  دهدرد :

مهیلع هللا  تاولص  دمحم  لآ  هودنا  نزح و  زور  دیع  زور  - 245

یًحْضَأ َنیِِملْسُْمِلل  ٍدیِع  ْنِم  اَم  ِهَّللَا  َْدبَع  اَی  َلاَق : َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَنیِد  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ْمِهِْریَغ (2) ِدَی  ِیف  ْمُهَّقَح  َنْوَرَی  ْمُهَّنَِأل  َلاَق  َكاَذ  َِمل  ُْتُلق َو  ًانْزُح  ِهِیف  مهیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ُدِّدَُجی  َوُه  َّالِإ َو  ٍرِْطف  َو َال 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رانید  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مهیلع هللا  تاولص  دّمحم  لآ  هودنا  دیع  نآ  رد  هک  نآ  رگم  تسین  رطف  هچ  نابرق و  هچ  ناناملـسم  دایعا  زا  يدیع  جیه  هّللا ! دبع  يا 

.ددرگ یم  دیدجت 

؟ ارچ متفگ :

.دننیب یم  نارگید  تسد  رد  ار  ناشدوخ  قح  نانآ  نوچ  دومرف :
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دنهدب هرطف  تاکز  تسا  بجاو  هک  یناسک  هرطف و  تاکز  - 246

ْوَأ ٍّرُح  ْنِم  َِکلاَیِع  َیلِإ  َتْمَمَض  ْنَم  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌهَقَدَص (1) ِهَالَّصلَا  َدَْعب  ُلَْضفَأ َو  ِهَالَّصلَا  َْلبَق  ِهَرْطِْفلَا  ُءاَطْعِإ  َلاَق َو  ُْهنَع  َهَرْطِْفلَا  َيِّدَُؤت  ْنَأ  َْکیَلَعَف  ٍكُولْمَم 

زا دوخ  ةداوناخ  هب  سک  ره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  دیوگ : نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.يزادرپب هرطف  تاکز  وا  بناج  زا  تسا  بجاو  وت  رب  يدرک  همیمض  هدنب  ای  دازآ و 

.تسا هقدص  زامن ، زا  دعب  تسا و  رتهب  دیع  زامن  زا  شیپ  هرطف  تاکز  نداد  دومرف : شترضح 

ٍّرُح ٍرِیبَک  ْوَأ  ٍریِغَص  ٍْسأَر  ِّلُک  یَلَع  ٌهَبِجاَو  ِهَرْطِْفلا  ُهاَکَز  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِشَمْعَْألا  نَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
ِهَیَالَْولا َو ِلْهَأ  َیلِإ  اَّلِإ  َِکلَذ  ُْعفَد  ُزوُجَی  َال  ٌّماَت َو  ٌعاَـص  َوُه  ِبِیبَّزلا َو  ِرْمَّتلا َو  ِریِعَّشلا َو  ِهَْطنِْحلا َو  َنِم  ٍداَدـْمَأ  ُهََعبْرَأ  یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ٍدـْبَع  ْوَأ 

.ِهَفِْرعَْملا (2)

: دومرف دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شمعا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
نآ و  تسا ، بجاو  زیوم  امرخ و  وج و  مدنگ و  زا  دم  راهچ  نز  ای  درم  هدنب ، ای  دازآ  ریبک ، ریغص و  ره  رب  هنارس  روط  هب  هرطف  تاکز 

.دوش هداد  تفرعم  تیالو و  لها  ریغ  هب  تاکز  هک  تسین  زیاج  و  تسا ، لماک  عاص  کی 

هرطف رادقم  - 247

ْنَع ُعَفْدَن  ْمَک  ِهَرْطِْفلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألَا  ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهلآ (3) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  ِعاَِصب  ٌعاَص  َلاَق  ِبِیبَّزلَا  ِرْمَّتلَا َو  ِریِعَّشلَا َو  ِهَْطنِْحلَا َو  َنِم  ٍْسأَر  ِّلُک 

تاکز ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعشا  دعس  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ میزادرپب شمشک  امرخ و  وج ، مدنگ ، رفن  ره  ضوع  زا  ردقچ  هک  مدرک  لاؤس  هرطف 

.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  عاص  نزو  هب  عاص  کی  دومرف :
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ِِهب َسَْأب  َلاَقَف َال  ٍمْوَِیب  ِهَرْطِْفلَا  ِلیِْجعَت  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهب (1) َسَْأب  َلاَق َال  ًاِملْسُم  ًادِحاَو  ًالُجَر  اَهَیِطُْعن  ًاقِرَو َو  اَهَتَمِیق  َلَعَْجن  اَهَعَمَْجن َو  ْنَِأب  يَرَت  اَمَف  ُْتُلق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدرک لاؤس  هرطف  تاکز  رتدوز  زور  کی  تخادرپ  ةرابرد 

.درادن يداریا  دومرف :

ناملـسم درم  کـی  هب  مییاـمن و  هّیهت  لوپ ) ) سانکـسا نآ  شزرا  هب  مینک و  عمج  ار  هرطف  تاـکز  هک  نیا  دروـم  رد  امـش  رظن  متفگ :
؟ تسیچ میزادرپب 

.درادن يداریا  دومرف :

بئاغ صخش  فرط  زا  هرطف  تاکز  - 248

ْمُه ِِهلاَیِع َو  ْنَع  ُلُجَّرلَا  َیِطُْعی  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ْمُْهنَع ٌِبئاَغ  َوُه  ُْهنَع َو  َنوُطُْعیَف  ْمُهَُرمْأَی  ُْهنَع َو  ٌبَّیُغ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
زین وا  بناج  زا  هک  دـیوگب  اهنآ  هب  دـهدب و  هرطف  تاکز  دنتـسین  وا  دزن  هک  دوخ  بیاغ  ةداوناخ  بناـج  زا  ناـسنا  هک  درادـن  يداریا 

.دنهدب هرطف  تاکز 

لایع عیمج  زا  هرطف  تاکز  - 249

اَم َّالِإ  ِهَرْطِْفلَا  َنِم  ٌءْیَـش  ُهَْدنِع  ُنوُکَی  ُلُجَّرلَا َال  هللااتاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْمُْهنَع ُنوُکَیَف  اَهَنوُدِّدَُری  ِهِسْفَن  ْنَع  ُرَخْآلَا  یِطُْعی  َُّمث  ِِهلاَیِع  َضَْعب  یِطُْعی  َلاَق  ُُهلاَـیِع  َوُه َو  ُلُـکْأَی  ْوَأ  ًاـبیِرَغ  ِهیِطُْعی  اَهَدْـحَو  ِهِسْفَن  ْنَع  يِّدَُؤی 

(3) .ٌهَدِحاَو ٌهَرِْطف  ًاعیِمَج 

195 ص :

یفاکلا ج 4 ص 171 ح 6. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 171 ح 7. - . 2
یفاکلا ج 4 ص 172 ح 10. - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_195_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_195_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_195_3
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هرطف تاکز  باسح  هب  ار  نآ  دـیاب  ایآ  تروص  نیا  رد  .تسوا  دوخ  هرطف  تاکز  هزادـنا  هب  طقف  وا  ییاراد  هک  یـسک  مدرک : ضرع 

؟ دننک قازترا  نآ  زا  شا  هداوناخ  دوخ و  ای  دزادرپب ، يرگید  هب 

هرطف تاکز  کی  دننک و  یم  نادرگ  تسد  یگمه  يرگید  هب  دوخ  بناج  زا  وا  دـهد و  یم  دوخ  هداوناخ  زا  یکی  هب  ار  نآ  دومرف :
.دوش یم 

دنک یم  هیذغت  نآ  زا  رتشیب  هک  یکاروخ  زا  هرطف  تاکز  - 250

ِلْهَأ یَلَع  ْلَـه  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِتوُْقلَا (1) َِکلَذ  ْنِم  َيِّدَُؤی  ْنَأ  ِْهیَلَعَف  ًاتُوق  َتاَْتِقا  ِنَم  ِّلُک  یَلَع  ُهَرْطِْفلَا  َلاَقَف  َلاَق  ُهَرْطِْفلَا  يِداَوَْبلَا 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  نانیشن  نابایب  رب  تاکز  تخادرپ  ایآ  مدرگ ! تنابرق  متفگ : هیلع 

.دزادرپب هرطف  تاکز  نآ  زا  دیاب  دشاب ، هدرک  تداع  یکاروخ  زا  یعون  هب  دوخ  هیذغت  رد  سکره  دومرف :

دوش یم  هداد  تیالو  لها  هب  هرطف  تاکز  - 251

ْنَأ َیلِإ  ٌهَضیِرَف  ِهَرْطِْفلا  ُهاَکَز  ِنُومْأَْملا َو  َیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 1
.ِهَیَالَْولا (2) ِلْهَأ  َیلِإ  اَّلِإ  اَهُْعفَد  ُزوُجَی  َال  َلاَق َو 

رد ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
ریغ هب  هرطف  تاکز  هک  تسین  زیاج  و  دومرف : ترـضح  هک  اجنآ  اـت  تسا  هضیرف  هرطف  تاـکز  دومرف : تشون  نومأـم  هب  هک  يا  هماـن 

.دوش هداد  تیالو  لها 

ِلْهَأ َیلِإ  اَّلِإ  ِهَرْطِْفلا ) ُهاَکَز  ) َِکلَذ ُْعفَد  ُزوُجَی  َال  َو  لاق : ثیدـح  یف  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِشَمْعَأـْلا  ِنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَفِْرعَْملا (3) ِهَیَالَْولا َو 

196 ص :

یفاکلا ج 4 ص 173 ح 14. - . 1
هعیشلا ج 9 ص 358 ح 12233. لئاسو  ج 2 ص 123 ح 1 . ع )  ) اضرلا رابخأ  نویع  - . 2

راونالاراحب ج 93 ص 105 ح 2. لاصخلا ج 2 ص 152 . - . 3
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: دومرف یثیدح  رد  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شمعا  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.دوش هداد  تفرعم  تیالو و  لها  ریغ  هب  تاکز  هک  تسین  زیاج  و 

دوش یم  ناملسم  هزات  هک  يرفاک  دیآ و  یم  ایند  هب  رطف  دیع  زور  رد  هک  يدازون  هرطف  - 252

َلاَق َال ٌهَرِْطف  ِْهیَلَع  ِرْطِْفلَا  َهَْلَیل  َِدلُو  ٍدُولْوَم  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َال (1) َلاَق  ٌهَرِْطف  ِْهیَلَع  ِرْطِْفلَا  َهَْلَیل  َمَلْسَأ  ٍّيِدوُهَی  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُرْهَّشلَا  َجَرَخ  ْدَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  وا  رب  هرطف  ایآ  هک  مدیسرپ  دوش  ّدلوتم  رطف  بش  هک  يدولوم  ةرابرد 

(. تسا هدش  دلوتم  وا  و   ) تسا هتفای  نایاپ  ناضمر )  ) هام نوچ  هن ، دومرف :

.هن دومرف : تسا ؟ بجاو  وا  رب  هرطف  ایآ  دوش ، ناملسم  رطف  بش  هک  يدوهی  مدیسرپ : شترضح  زا 

نامهم هرطف  - 253

ِِهناَوْخِإ ْنِم  ُْفیَّضلَا  ُهَْدنِع  ُنوُکَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍكُولْمَم (2) ْوَأ  ٍّرُح  ٍرِیبَک  ْوَأ  ٍریِغَص  یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ُلوُعَی  ْنَم  ِّلُک  یَلَع  ٌهَبِجاَو  ُهَرْطِْفلَا  ْمَعَن  َلاَق  َهَرْطِْفلَا  ُْهنَع  يِّدَُؤی  ِرْطِْفلَا  ُمْوَی  ُرُضْحَیَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  رمع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ار وا  هرطف  تاکز  دیاب  ایآ  دـسر ، یم  ارف  رطف  زور  نایم  نیا  رد  تسا ، نامهم  وا  دزن  شا  ینید  ناردارب  زا  یکی  هک  یـسک  مدیـسرپ :

؟ دنک ادا 

.تسا بجاو  دراد ، هدهع  رب  هدنب  ای  دازآ  گرزب ، ای  کچوک  نز ، ای  درم  زا  ار  اهنآ  شاعم  هک  یناسک  هرطف  تاکز  يرآ ، دومرف :

197 ص :

یفاکلا ج 4 ص 172 ح 12. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 173 ح 16. - . 2
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دنتسه هرطف  تاکز  قحتسم  یناسک  هچ  - 254

.ُدِجَی (1) َال  ْنَِمل  َلاَق  ُهَرْطِْفلا  ُّلِحَت  ْنَِمل  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلا  ِنَع  هدانسإب  یسوطلا ، خیشلا  - 1

نداد متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیضف  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیـش  موحرم 
؟ تسا لالح  یسک  هچ  هب  هرطف  تاکز 

! دبای یمن  يزیچ )  ) هک یسک  هب  دومرف :

ُبِجَی يِذَّلا  اَُهلْهَأ  ْنَم  ِهَرْطِْفلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  لاق : هیلع  هللا  تاولص  هَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  نع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  نع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 2
.ًاْئیَش (2) ُدِجَی  َال  ْنَم  َلاَق  ْمَُهل 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
؟ دنتسه یناسک  هچ  دوش  تخادرپ  اهنآ  هب  تسا  بجاو  هک  نآ  لها  هک  مدرک  لاؤس  هرطف  تاکز  دروم  رد 

! دنک یمن  ادیپ  يزیچ  هک  یسک  دومرف :

دهد هرطف  هک  تسین  بجاو  هرطف ، قحتسم  رب  - 255

(3) .ِْهیَلَع َّلِحَت  َْمل  ُهَرْطِْفلا  َُهل  ْتَّلَح  ْنَم  هیلع : هللا  تاولص  ُقِداَّصلا  َلاَق  لاق : قودصلا ، خیشلا  - 1

هرطف دشاب ، لالح  شیارب  هرطف  تاکز  هک  یسک  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگ : قودص ، خیـش  موحرم 
.تسین بجاو  وا  رب 

198 ص :

ماکحالا ج 4 ص 73 ح 11. بیذهت  - . 1
ماکحالا ج 4 ص 87 ح 1. بیذهت  - . 2

راونالاراحب ج 93 ص 109 ح 14. هیادهلا ص 206 . - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 235 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_198_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_198_3
http://www.ghaemiyeh.com


جح باتک 

نآ هب  ندییاس  تسد  ببس  دوسالا و  رجح  شیادیپ  زاغآ  - 256

يِذَّلَا ِنْکُّرلَا  ِیف  َرَجَْحلَا  ُهَّللَا  َعَضَو  ٍهَّلِع  ِّيَِأل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  ِْریَُکب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیف ْعَضُوی  َْمل  ِهِیف َو  ُدـْهَْعلَا  ِداَبِْعلَا َو  ُقاَثیِم  َعِضُو  ٍهَّلِع  ِّيَأـِل  ِهَّنَْجلَا َو  َنِم  َجِرْخُأ  ٍهَّلِع  ِّيَأـِل  ُلَّبَُقت َو  ٍهَّلِع  ِّيَأـِل  ِهِْریَغ َو  ِیف  ْعَضُوی  َْمل  ِهِیف َو  َوُه 

َِهلَأْـسَْملَا َو ِیف  َْتلَـضْعَأ  َْتلَأَـس َو  َلاَـقَف  َلاَـق  ٌبَجََعل  ِهـِیف  يِرُّکَفَت  َّنِإَـف  َكاَدـِف  ُهَّللَا  َِینَلَعَج  ِینُِربُْـخت  َکـِلَذ  ِیف  ُبَـبَّسلَا  َفـْیَک  ِهِْریَغ َو 
َیِه َدَوْسَْألَا َو  َرَجَْحلَا  َعَضَو  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  ُهَّللَا  َءاَـش  ْنِإ  َكِْربْخُأ  َکَعْمَـس  ِغْصَأ  َکَْـبلَق َو  ْغِّرَف  َباَوَْجلَا َو  ِمَْهفاَـف  َْتیَـصْقَتِْسا 
ْنِم َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َذَـخَأ  اََّمل  ُهَّنَأ  َکـِلَذ  ِقاَـثیِْملَا َو  ِهَّلِِعل  ِنْکُّرلَا  َکـِلَذ  ِیف  ْتَعِـضُوَف  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمَدآ  َیلِإ  ِهَّنَْجلَا  َنـِم  ْتَـجِرْخُأ  ٌهَرَهْوَـج 

ُْریَّطلَا ُِطبْهَی  ِناَکَْملَا  َِکلَذ  ْنِم  ْمَُهل َو  يَءاَرَت  ِناَکَْملَا  َِکلَذ  ِیف  ِناَـکَْملَا َو  َکـِلَذ  ِیف  َقاَـثیِْملَا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللَا  َذَـخَأ  َنیِح  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ 
َوُه ُهَرْهَظ َو  ُِمئاَْقلَا  ُِدنُْـسی  ِماَقَْملَا  َِکلَذ  َیلِإ  ُمَالَّسلَا َو  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  ِهَّللَا  َوُه َو  ُِرئاَّطلَا َو  َِکلَذ  ُهُِعیاَُـبی  ْنَم  ُلَّوَأَـف  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  ِِمئاَْـقلَا  یَلَع 
ُهَّللَا َذَخَأ  يِذَّلَا  َدْهَْعلَا  َقاَثیِْملَا َو  ِْهَیلِإ  يَّدَأ  ْنَم  یَلَع  ُدِـهاَّشلَا  ِناَکَْملَا َو  َِکلَذ  ِیف  ُهاَفاَو  ْنَِمل  ُدِـهاَّشلَا  َوُه  ِِمئاَْقلَا َو  یَلَع  ُلِیلَّدـلَا  ُهَّجُْحلَا َو 

يِذَّلَا َدْهَْعلَا  ِْهَیلِإ  اوُّدَُؤِیل  ِهَْعیَْبِلل  ًادیِدْجَت  ِقاَثیِْملَا َو  ِدـْهَْعلَا َو  َِکلَذـِل  ًادـیِدْجَت  ِدـْهَْعلَا  ِهَّلِِعلَف  ُمَالِتْـسِالَا  ُهَْلبُْقلَا َو  اَّمَأ  ِداَبِْعلَا َو  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو 
ِیتَناَمَأ ُلوُقَت  َکَّنَأ  يَرَت  ْمِْهیَلَع َأ َال  اَذِـخُأ  ِْنیَذَّللَا  َهَناَمَْألَا  َدـْهَْعلَا َو  َِکلَذ  ِْهَیلِإ  اوُّدَُؤی  ٍهَنَـس َو  ِّلُک  ِیف  ُهُوتْأَیَف  ِقاَثیِْملَا  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُهَّللَا  َذَـخَأ 

ُْریَغ ٌدَـحَأ  َقاَثیِْملَا  َدـْهَْعلَا َو  َِکلَذ  َظِفَح  اَِنتَعیِـش َو َال  ُْریَغ  ٌدَـحَأ  َِکلَذ  يِّدَُؤی  اَم  ِهَّللَا  ِهاَفاَوُْملِاب َو َو  ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَـهاَعَت  ِیقاَثیِم  اَُهْتیَّدَأ َو 
ُدَهْـشَی ِهَّللَا  ْمُکَلَف َو  ْمُکُْریَغ  َِکلَذ  ْظَفْحَی  َْمل  ُهَّنَأ  َِکلَذ  ْمُُهبِّذَُکی َو  ْمُهُرِْکُنیَف َو  ْمُهُْریَغ  ِهِیتْأَی  ْمُُهقِّدَُـصی َو  ْمُُهفِْرعَیَف َو  ُهُوتْأََیل  ْمُهَّنِإ  اَِنتَعیِش َو 

ِیف ِناَْنیَع  ٌقِطاَن َو  ٌناَِسل  َُهل  ُءیِجَی َو  ِهَماَـیِْقلَا  َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ِهَّللَا  َنِم  ُهَِغلاَْـبلَا  ُهَّجُْحلَا  َوُه  ِْرفُْکلَا َو  ِدوُحُْجلَا َو  ِْرفَْخلاـِب َو  ُدَهْـشَی  ِهَّللَا  ْمِْهیَلَع َو  َو 
ُدَهْـشَی ِهَناَمَْألَا َو  ِءاَدَأ  ِقاَثیِْملَا َو  ِدْهَْعلَا َو  ِْظفِِحب  ُهَْدنِع  َقاَثیِْملَا  َدْهَْعلَا َو  َدَّدَج  ُهاَفاَو َو  ْنَِمل  ُدَهْـشَی  ُهُرِْکُنی  ُْقلَْخلَا َو َال  ُُهفِْرعَی  َیلوُْألَا  ِِهتَروُص 

َلاَق ُْتُلق َال  ُرَجَْحلَا  َناَک  اَم  يِرْدَت  ْلَهَف  ِهَّنَْجلَا  َنِم  ُهَّللَا  ُهَجَرْخَأ  اَم  ُهَّلِع  اَّمَأَف  ِراَْکنِْإلَا  ِْرفُْکلِاب َو  َقاَثیِْملَا  َیِـسَن  َدَحَج َو  َرَْکنَأ َو  ْنَم  ِّلُک  یَلَع 
َِکلَذ َّرَقَأ  ِِهب َو  َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک  َقاَثیِْملَا  ِهَِکئَالَْملَا  َنِم  ُهَّللَا  َذَخَأ  اَّمَلَف  ِهَّللَا  َْدنِع  ِهَِکئَالَْملَا  ِءاَمَظُع  ْنِم  ًاکَلَم  َناَک 
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َراَْرقِْإلَا ٍهَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُهَدـْنِع  اوُدِّدَُـجی  ْنَأ  َْقلَْخلَا  َدَبْعَتِْـسا  ُهَدـْنِع َو  ُهَعَدْوَأ  َقاَثیِْملَا َو  ُهَمَْقلَأَـف  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ًاـنیِمَأ  ُهَّللَا  ُهَذَـخَّتاَف  ُکَـلَْملَا 
ٍهَنَـس ِّلُک  ِیف  َراَْرقِْإلَا  ُهَْدنِع  ُدِّدَُجی  َقاَثیِْملَا َو  ُهُرِّکَُذی  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َمَدآ  َعَم  ُهَّللَا  ُهَلَعَج  َُّمث  ْمِْهیَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َذَـخَأ  يِذَّلَا  ِدـْهَْعلَا  ِقاَثیِْملِاب َو 

ِِهلآ َو ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  ِهِدـْلُو  یَلَع  ِهـْیَلَع َو  ُهَّللَا  َذَـخَأ  يِذَّلَا  َقاَـثیِْملَا  َدـْهَْعلَا َو  ُهَّللَا  ُهاَْـسنَأ  ِهَّنَْجلَا  َنـِم  َجِرْخُأ  ُمَدآ َو  یَـصَع  اَّمَلَف 
َمَدآ َیلِإ  ِهَّنَْجلَا  َنِم  ُهاَمَرَف  َءاَْضَیب  ٍهَّرُد  ِهَروُص  ِیف  َکَلَْملَا  َِکلَذ  َلَّوَح  َمَدآ  یَلَع  ُهَّللَا  َباَت  اَّمَلَف  َناَْریَح  ًاـِهئاَت  ُهَلَعَج  ُمَـالَّسلَا َو  ِْهیَلَع  ِهِّیِـصَِول 

ُمَدآ َأ اَی  َُهل  َلاَقَف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهَقَْطنَأ  ٌهَرَهْوَج َو  ُهَّنَأ  ْنِم  َرَثْکَِأب  ُُهفِْرعَی  َوُه َال  ِْهَیلِإ َو  َسَنآ  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ِدـْنِْهلَا  ِضْرَأـِب  َوُه  ُمَـالَّسلَا َو  ِْهیَلَع 
َمَدِآل َلاَقَف  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َمَدآ  َعَم  َناَک  ِیتَّلَا  ِِهتَروُص  َیلِإ  َلَّوَحَت  َُّمث  َکِّبَر  َرْکِذ  َكاَْسنَأَف  ُناَْطیَّشلَا  َْکیَلَع  َذَوْحَتِْـسا  ْلَجَأ  َلاَق  َلاَـق َال  ِیُنفِْرعَت 

َّزَع َو ُهَّللَا  َُهلَّوَح  َُّمث  ِقاَثیِْملَا  ِدـْهَْعلِاب َو  َراَْرقِإـْلَا  َدَّدَـج  ُهَلَّبَق َو  َُهل َو  َعَضَخ  یََکب َو  َقاَـثیِْملَا َو  َرَکَذ  ُمَدآ َو  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف  ُقاَـثیِْملَا  ُدـْهَْعلَا َو  َْنیَأ 
ُْهنَع ُهَلَمَح  اَیْعَأ  اَذِإ  َناَکَف  ًامیِظْعَت  َُهل َو  ًالَالْجِإ  ِهِِقتاَع  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُمَدآ  ُهَلَمَحَف  ُءیُِـضت  ًهَِیفاَـص  َءاَْـضَیب  ًهَّرُد  ِرَجَْحلَا  ِهَرَهْوَج  َیلِإ  َّلَـج 
یََنب اََّمل  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َُّمث  ٍهَْلَیل  ٍمْوَی َو  َّلُـک  َُهل  َراَْرقِإـْلَا  ُدِّدَُـجی  َهَّکَِمب َو  ِِهب  ُسَنْأَـی  َلاَز  اَـمَف  َهَّکَم  ِِهب  یَفاَو  یَّتَـح  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُلـِیئَْربَج 
َِکلَذ ِیف  ِناَکَْملَا َو  َِکلَذ  ِیف  ُهَذَـخَأ  َمَدآ  ِدـْلُو  ْنِم  َقاَثیِْملَا  َذَـخَأ  َنیِح  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّنَأـِل  ِناَـکَْملَا  َکـِلَذ  ِیف  َرَجَْحلَا  َعَضَو  َهَبْعَْکلَا 
َعَـضَو ِهَوْرَْملَا َو  َیلِإ  َءاَّوَح  اَفَّصلَا َو  َیلِإ  ِْتیَْبلَا  ِناَکَم  ْنِم  َمَدآ  یََّحن  ِنْکُّرلَا َو  َِکلَذ  ِیف  َعَضَو  َِکلَذـِل  َقاَثیِْملَا َو  َکَلَْملَا  َمَْقلَأ  ِناَـکَْملَا 

ِرِیبْکَّتلِاب ُهَّنُّسلَا  ِتَرَج  َِکلَِذلَف  ُهَدَّجَم  ُهَلَّلَه َو  َهَّللَا َو  َرَّبَک  ِنْکُّرلَا  ِیف  ُرَجَْحلَا  َعِضُو  ْدَـق  اَفَّصلَا َو  َنِم  ُمَدآ  َرَظَن  اَّمَلَف  ِنْکُّرلَا  َِکلَذ  ِیف  َرَجَْحلَا 
َذَخَأ اََّمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنَِأل  ِهَِکئَـالَْملَا  َنِم  ِهِْریَغ  َنوُد  َدـْهَْعلَا  َقاَـثیِْملَا َو  ُهَعَدْوَأ  َهَّللَا  َّنِإَـف  اَـفَّصلَا  َنِم  ُرَجَْحلَا  ِهِیف  يِذَّلَا  ِنْکُّرلَا  ِلاَبِْقتِْـسا  َو 

َعَرْـسَأ ْنَم  ُلَّوَأَف  ِهَِکئَالَْملَا  ُِصئاَرَف  ْتَّکَطِْـصا  ِهَّیِـصَْولِاب  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ٍِّیلَِعل  ِهَُّوبُّنلِاب َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  ِهَِّیبُوبُّرلِاب َو  َُهل  َقاَثیِْملَا 
ْمِِهْنَیب َو ْنِم  ُهَّللَا  ُهَراَتِْخا  َِکلَذـِل  ُْهنِم َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ًاّبُح  ُّدَـشَأ  ْمِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ُکَلَْملَا  َکـِلَذ  ِراَْرقِإـْلَا  َیلِإ 

(1) .َقاَثیِْملَا َظِفَح  ِناَکَْملَا َو  َِکلَذ  َیلِإ  ُهاَفاَو  ْنَم  ِّلُِکل  ُدَهْشَی  ٌهَرِظاَن  ٌْنیَع  ٌقِطاَن َو  ٌناَِسل  َُهل  ِهَماَیِْقلَا َو  َمْوَی  ُءیِجَی  َوُه  َقاَثیِْملَا َو  ُهَمَْقلَأ 
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  ریکب  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دادن رارق  يرگید  نکر  رد  تساجنآ و  رد  نونکا  هک  داد  رارق  نآ  صوصخم  نکر  رد  ار  دوسالا  رجح  دنوادخ  هچ  يارب  مدیسرپ :

نآ ریغ  رد  هن  نآ -  رد  ناگدنب  دهع  نامیپ و  هچ  يارب  و  تسا ؟ هدـش  هدروآ  نوریب  تشهب  زا  نآ  ارچ  و  دنـسوب ؟ ار  نآ  هچ  يارب  و 
دروم نیا  رد  مرکف  هکارچ  دیزاس ؛ هاگآ  روما  نیا  زا  ارم  دنادرگ ! امش  يادف  ارم  دنوادخ  تسیچ ؟ راک  نیا  ببس  هدش ؟ هداد  رارق  - 

.تسا هدش  هدز  تفگش 

.يا هدش  نآ  تیاهن  هب  یبای  تسد  راتـساوخ  يدومن و  حرطم  ار  یلکـشم  ۀلأسم  يدرک و  لاؤس  دومرف : شترـضح  نآ  دیوگ : يوار 
.تخاس مهاوخ  هاگآ  ار  وت  هّللا -  ءاش  نا  هدارف -  شوگ  یلاخ و  ار  دوخ  لد  ونشب و  ار  خساپ  کنیا 

، نامیپ رطاخ  هب  دروآ و  نوریب  مالّسلا  هیلع  مدآ  يارب  تشهب  زا  دوب -  يرهوگ  هک  ار -  دوسالا  رجح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه 
ناکم نآ  رد  ناشنادـنزرف  زا  نانآ  ياه  لسن  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  هک  نیا  لـیلد  هب  .دـش  هدراذـگ  نکر  نآ  رد 

هیلع هللا  تاولـص  مئاق  يارب  يا  هدـنرپ  هک  تسا  ناکم  نامه  زا  و  دـندید ، ار  وا  ات  دـش  رهاظ  نانآ  يارب  اج  نامه  رد  تفرگ ، نامیپ 
.تسا مالّسلا  هیلع  لیئربج  وا  دنگوس ! ادخ  هب  هک  تسا  هدنرپ  نامه  دنک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  یسک  نیتسخن  دیآ و  یم  دورف 

يدارفا يارب  دـهاش  وا  .تسا  ترـضح  نآ  رب  لیلد  تّجح و  ومه  دـهد و  یم  هیکت  ناکم  ناـمه  هیلع  هللا  تاولـص  مئاـق  ترـضح  و 
هتفرگ ناگدنب  رب  ّلج  زع و  دنوادخ  هک  ار  يدهع  نامیپ و  هک  تسا  یـسک  رب  هاوگ  و  دنا ، هدرک  رادید  ار  وا  ناکم  نآ  رد  هک  تسا 

.تسا هدرک  ادا  تسا ،

قاثیم رد  دنوادخ  هک  يدهع  نآ  ات  تسا ، تعیب  نامیپ و  دهع و  نامه  دـیدجت  تهج  نآ ، هب  ندـییاس  تسد  ندیـسوب و  ّتلع  اّما  و 
یم ادا  هدش ، هتفرگ  نانآ  زا  هک  ار  یتناما  دهع و  نآ  دنیآ و  یم  نآ  دزن  لاس  ره  مدرم  ور  نیازا  .دننک  ادا  وا  هب  تسا  هتفرگ  نانآ  زا 

.دننک

یهاوگ ناـمیپ  هب  ياـفو  هب  نم  يارب  هک  نیا  اـت  مدومن  دـیدجت  ار  مناـمیپ  قاـثیم و  مدرک و  ادا  ار  دوخ  تناـما  : » ییوگ یمن  وت  رگم 
یتسار هب  و  دیامن ، یمن  ظفح  ار  قاثیم  دهع و  نآ  نانآ ، زج  دنک و  یمن  ادا  ار  نآ  یـسک  ام  نایعیـش  زج  دنگوس ! ادـخ  هب  یهد ،!؟»

، دنیآ یم  نآ  دزن  نایعیـش ) ریغ   ) نارگید و  دنک ، یم  قیدـصت  ار  نانآ  دسانـش و  یم  ار  اهنآ  ۀـمه  دـنیآ ، یم  نآ  دزن  ام  نایعیـش  هک 
.دیامن یم  بیذکت  دنک و  یم  راکنا  ار  اهنآ 
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، ینکش نامیپ  هب  نانآ  هیلع  دهد و  یم  یهاوگ  امش  يارب  وا  دنگوس ! ادخ  هب  دنک ، یمن  ظفح  ار  نآ  نایعیش  امـش  زج  یـسک  هکارچ 
ینابز هک  دـیآ  یم  یتلاح  رد  زور  نآ  رد  تسا و  نانآ  رب  دـنوادخ  ۀـغلاب  تّجح  تمایق  زور  رد  وا  .دـهد  یم  یهاوگ  رفک  راـکنا و 

تناـما يادا  ناـمیپ و  دـهع و  ظـفح  هب  دـننک ، یمن  راـکنا  ار  وا  دنـسانش و  یم  ار  وا  قلخ  .دراد  تروـص  رد  اـنیب  مشچ  ود  اـیوگ و 
.دهد یم  یهاوگ  راکنا  رفک و  هب  هدرک  شومارف  ار  نامیپ  دهع و  هدرک و  راکنا  ار  وا  هک  یسک  ره  رب  و  دهد ، یم  تداهش 

؟ دوب هچ  دوسالا  رجح  یناد  یم  ایآ  تخاس ، جراخ  تشهب  زا  ار  دوسالا  رجح  دنوادخ  هک  نیا  دروم  رد 

.هن مدرک : ضرع 

دوب يا  هتشرف  نیلّوا  تفرگ ، نامیپ  ناگتشرف  زا  دنوادخ  هک  یماگنه  .دوب و  ادخ  هاگشیپ  رد  گرزب  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  دومرف :
داهن و وا  ناهد  رب  ار  نامیپ  دـهع و  داد و  رارق  نیما  شناگدـیرفآ  همه  رب  ار  وا  دـنوادخ  .درک  رارقا  نآ  هب  دروآ و  ناـمیا  نآ  هب  هک 
زع و دنوادخ  هک  يدهع  قاثیم و  نآ  هب  وا  دزن  رد  لاس  ره  هک  تفرگ  یگدنب  هب  ار  ناگدنب  و  دراذگ ، وا  دزن  هعیدو  ناونع  هب  ار  نآ 
هب ار  نامیپ  دهع و  ات  داد  رارق  مدآ  اب  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  هاگ  نآ  دنیامن ، رارقا  نادب  و  دننک ، دهع  دـیدجت  هتفرگ ، نانآ  زا  ّلج 

.دنک رارقا  دیدجت  نآ  دزن  رد  هلاسره  دروآ و  وا  دای 

دّمحم ترضح  يارب  شنادنزرف  رب  وا و  رب  هک  ار  یقاثیم  دهع و  نآ  دنوادخ  دش ، نوریب  تشهب  زا  درک و  تفلاخم  مدآ  هک  یماگنه 
.داد رارق  نادرگرس  ّریحتم و  ار  وا  درب و  شدای  زا  دوب ، هتفرگ  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ّیصو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هک مدآ -  يوس  هب  تشهب  زا  دینادرگ و  گنردیفس  يدیراورم  تروص  هب  ار  هتشرف  نآ  تفریذپ ، ار  مدآ  ۀبوت  دنوادخ  هک  یماگنه 
.تخانش یمن  دیفس  يرهوگ  زج  ار  وا  هک  نآ  اب  تفرگ  سنا  وا  اب  دید  ار  وا  مدآ  هک  یتقو  دروآ ، دورف  دوب -  دنه  نیمزرس  رد 

؟ یسانش یم  ارم  ایآ  مدآ ! يا  تفگ : وا  هب  دروآرد و  نخس  هب  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

.هن تفگ :

.درب وت  دای  زا  ار  ادخ  دای  تشگ و  هریچ  وت  رب  ناطیش  يرآ ، تفگ :

قاثیم تسجرب ، وا  فرط  هب  مدآ  تساجک ؟ قاثیم  دهع و  تفگ : وا  هب  تشگرب و  دوب  مدآ  اب  تشهب  رد  هک  یتروص  نامه  هب  سپس 
هاـگ نآ  .دوـمن  دـیدجت  ار  نآ  درک و  قاـثیم  دـهع و  هب  رارقا  دیـسوب و  ار  وا  درک و  عوـضخ  وا  يارب  دوـمن ، هیرگ  دروآ ، داـی  هـب  ار 

.دینادرگرب شخب  ینشور  فاص و  دیفس و  يدیراورم  رهوگ و  هب  ار  نآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
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دـش یم  هتـسخ  هاـگره  درک و  یم  لـمح  دوخ  شود  يور  ار  نآ  شتمظع  هوکـش و  تشاد و  گرزب  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  و 
یم هزات  وا  يارب  ار  رارقا  زور  بش و  تفرگ و  یم  سنا  نآ  هب  هتـسویپ  دروآ و  هّکم  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  تشاد  یمرب  ناـنآ  لـیئربج 

.درک

زا ناکم  نامه  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  دراذـگ ، ناکم  نامه  رد  ار  رجح  تخاس  ار  هبعک  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یماگنه 
.دش هدراذگ  نکر  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  .دوب  هداهن  هتـشرف  نآ  ناهد  رب  ار  قاثیم  ناکم  نامه  رد  دوب و  هتفرگ  نامیپ  مدآ  نادنزرف 

.دراذگ نکر  نآ  رد  ار  دوسالا  رجح  داد و  هلصاف  هورم  هوک  هب  ار  اّوح  افص و  هوک  هب  هبعک  ناکم  زا  ار  مدآ 

دای یگرزب  هب  ار  ادخ  تفگ و  هّللا  ّالا  هلا  ربکا و ال  هّللا  هدش ، هداهن  نکر  رد  هک  دید  ار  رجح  درک و  هاگن  افـص  زا  مدآ  هک  یماگنه 
هک ینکر  هب  افـص  فرط  زا  ار  دوخ  يور  دـنیوگب و  ریبکت  یعـس  زاغآ  ماگنه  هب  هک  دـش  يراج  نیا  رب  ّتنـس  ببـس  نیمه  هب  .درک 

یماگنه اریز  .درپسن  ناگتـشرف  رگید  هب  درپس و  وا  هب  ار  دهع  قاثیم و  دنوادخ  اریز  دـنزاس ، هّجوتم  هدـش  هداهن  نآ  رد  دوسالا  رجح 
یلع الوم  ترـضح  ینیـشناج  تیاصو و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  تّوبن  دوخ ، تیبوبر  يارب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک 

.دیزرل ناشدوجو  ناکرا  دنداتفا و  ساره  هب  تخس  ناگتشرف  تفرگ ، نامیپ  هیلع  هللا  تاولص 

وا زا  هک  دوبن  یـسک  ناگتـشرف  نایم  رد  و  دوب ، دوسالا  رجح  هتـشرف  نامه  تفاتـشب  رارقا  هب  هراـب  نیارد  هک  يدوجوم  نیتسخن  سپ 
رب ار  قاثیم  دیزگرب و  ار  نآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ببـس  نیمه  هب  درادب و  تسود  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رتشیب 

رادید وا  اب  ناکم  نآ  رد  هک  یسک  ةرابرد  و  دراد ، انیب  یمـشچ  ایوگ و  ینابز  هک  دیآ  یم  یتلاح  رد  تمایق  زور  رد  داهن و  وا  ناهد 
.دهد یم  تداهش  تسا  هتشاد  ظوفحم  ار  قاثیم  هدرک و 

فاوط هبعک و  هناخ  زاغآ  - 257

ِیف اَنَأ  هیلع َو  هللا  تاولص  ِیبَأ  اَْنَیب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَّیِطَع  ِْنب  َناَرْمِع  ٍداَّبَع  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیْنَیب َو ُهَسْأَر  َلَخْدَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  َلاَقَف  ُلیِوَّطلَا  َلاَق  ُهَّللَا  َکَحَلْصَأ  ُبَجْرَّشلَا  اَم  ُْتلُقَف َو  ِلاَجِّرلَا  َنِم  ٌبَجْرَش  ٌلُجَر  َلَْبقَأ  ْذِإ  ِفاَوَّطلَا 

یَضَق اَّمَلَف  ِیُنلَأْسَت  َُّمث  اَنَفاَوَط  یِـضْقَن  ِیبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُهَّللَا  َکَمِحَر  َُکلَأْسَأ  َلاَق  َُّمث  َمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  اَنْدَدَرَف  اَنَأ  ِیبَأ َو  ِْهَیلِإ  َتَفَْتلاَف  َلاَق  ِیبَأ  َْنَیب 
ِلْهَأ ْنِم  َلاَق  ُلُجَّرلَا  ِنَّمِم  َلاَقَف  یَّلَص  ْدَق  ُهَءاَرَو  َوُه  اَذِإَف  َّیَُنب  اَی  ُلُجَّرلَا  َْنیَأ  َلاَقَف  َتَفَْتِلا  َُّمث  ِْنیَتَعْکَّرلَا  اَْنیَّلَصَف  َرْجِْحلَا  اَْنلَخَد  َفاَوَّطلَا  َِیبَأ 

ِلْهَأ ِّيَأ  ْنِم  َلاَقَف َو  ِماَّشلَا 
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ْنَع ِْتیَْبلَا َو  اَذَه  ِءْدـَب  ْنَع  َُکلَأْسَأ  َلاَقَف  ََکل  اَدـَب  اَّمَع  ْلَس  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِْنَیباَتِْکلَا  َْتأَرَق  َلاَقَف  ِسِدـْقَْملَا  َْتَیب  ُنُکْـسَی  ْنَّمِم  َلاَقَف  ِماَّشلَا 
ْعَمِْـسا ِماَّشلَا  ِلْهَأ  اَخَأ  اَی  َلاَقَف  ِموُرْحَْملَا »  ِلـِئا�ّسِلل َو   ` ٌمُوْلعَم ٌّقَح  ْمِِهلا�ْومَأ  ِیف  َنیِذَّلَا  َو  : » ِِهلْوَق ْنَع  َو  َنوُرُطْـسَی »  ـا�م  ِمَلَْقلَا َو  ن َو   » ِِهلْوَق
ِلوُسَر یَلَع  َبَذَک  ْنَم  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  َبَذَک  ْدَقَف  ٍءْیَـش  ِیف  اَْنیَلَع  َبَذَک  ْنَم  ُهَّنِإَف  اَْنیَلَع  ْبِذْـکَت  اَنَثیِدَـح َو َال 
َیلاَعَت َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإَف  ِْتیَْبلَا  اَذَه  ُءَْدب  اَّمَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َُهبَّذَع  ِهَّللَا  یَلَع  َبَذَک  ْنَم  ِهَّللَا َو  یَلَع  َبَذَک  ْدَقَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا 

ُکِفْـسَی ا�هِیف َو  ُدِـسُْفی  ْنَم  ا�هِیف  ُلَعْجَت  َأ   » َْتلاَقَف َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ُهَِکئَالَْملَا  ِتَّدَرَف  ًهَفِیلَخ »  ِضْرَْألَا  ِیف  ٌلِـعا�ج  یِّنِإ  : » ِهَِکئَـالَْمِلل َلاَـق 
ِهَـسِداَّسلَا ِءاَمَّسلَا  ِیف  ًاْتَیب  َُهل  َلَعْجَی  ْنَأ  ِهَِکئَالَْملَا  َنِم  ًاکَلَم  ُهَّللَا  َرَمَأَف  ِهِشْرَِعب  ْتَذَالَف  ِهِطَخَـس  ْنِم  َِکلَذ  َّنَأ  ْتَأَرَف  اَْـهنَع  َضَرْعَأَـف  َءا�مِّدـلَا »

ُمَدآ َطَبَه  ْنَأ  اَّمَلَف  َنوُرِفْغَتْسَی  َنوُدوُعَی َو  ٍمْوَی َال  ِّلُک  ِیف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِِهب  ُفوُطَی  ِءاَمَّسلَا  ِلْهَِأل  ُهَرَّیَصَف  ِهِشْرَع  ِءاَزِِإب  َحاَرُّضلَا  یَّمَُسی 
َْنبِا اَی  َْتقَدَـص  َلاَق  ِءاَمَّسلَا  ِلْهَِأل  َِکلَذ  َرَّیَـص  اَمَک  ِِهتَّیِّرُذ  َمَدِآل َو  ُهَرَّیَـصَف  َِکلَذ  ِءاَزِإـِب  َوُه  ِْتیَْبلَا َو  اَذَـه  ِهَّمَرَِمب  ُهَرَمَأ  اَْینُّدـلَا  ِءاَـمَّسلَا  َیلِإ 

.ِهَّللَا (1) ِلوُسَر 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّیطع  نب  نارمع  داّبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دمآ کیدزن  بجرش  يدرم  هاگان  میدوب ، فاوط  لوغشم  هیلع  هللا  تاولص  مردپ  هارمه  هب  هک  یماگنه  دومرف : هیلع 

!؟ تسیچ بجرش  دهد ! ریخ  امش  هب  دنوادخ  مدرک : ضرع 

.تخادنا هلصاف  ام  نیب  دوخ  رس  اب  مکیلع و  مالّسلا  تفگ : درک و  ام  هب  ور  درم  نآ  .تماق  دنلب  درم  دومرف :

امش زا  مهاوخ  یم  دنک ! تمحر  ار  امـش  دنوادخ  درک : ضرع  هاگ  نآ  میتفگ ، خساپ  ار  وا  مالـس  میدرک و  هاگن  وا  هب  مردپ و  نم و 
.منک یلاؤس 

.نک لاؤس  نم  زا  سپس  میناسرب ، نایاپ  هب  ار  دوخ  فاوط  دومرف : وا  هب  مردپ 

درم نآ  مدنزرف ! دومرف : درک و  هاگن  میدرازگ ، زامن  تعکر  ود  میدش و  لیعامـسا  رجح  دراو  دناسر  نایاپ  هب  ار  فاوط  مردـپ  یتقو 
؟ تساجک

.دوب هدرازگ  زامن  مردپ  رس  تشپ  رد  وا 
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؟ ییاجک لها  دومرف : وا  هب  مردپ 

.ماش لها  درک : ضرع 

؟ ماش ۀقطنم  مادک  زا  دومرف :

.دننکاس سدقملا  تیب  رد  هک  یناسک  زا  درک : ضرع 

؟ يا هدناوخ  ار  لیجنا ) تاروت و  ) باتک ود  نآ  ایآ  دومرف :

.يرآ درک : ضرع 

.سرپب دسر  یم  ترظن  هب  هچره  دومرف :

یم هچ  نآ  ملق و  هب  دنگوس  .ن  : » دیامرف یم  هک  یلاعت  يادخ  راتفگ  زا  و  مسرپ ، یم  امش  زا  هناخ  نیا  شیادیپ  زاغآ  زا  درک : ضرع 
«. تسا جاتحم  لئاس و  يارب  مولعم  یّقح  ناشیا  لاوما  رد  هک  یناسک  نآ  و  : » دیامرف یم  هک  دنوادخ  راتفگ  زا  و  دنسیون ،»

هللا لوسر  رب  ددنب ، غورد  ام  رب  يزیچ  رد  هک  یـسک  اریز  دنبم ، غورد  ام  رب  ونـشب و  ار  ام  ثیدح  یماش ! ردارب  يا  دومرف : شترـضح 
و تسا ، هتـسب  غورد  ادخ  رب  عقاو  رد  ددنب ، غورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  رب  هک  یـسک  و  هتـسب ، غورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.دنک باذع  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ددنب  غورد  ادخ  رب  یسک 

«. متسه هفیلخ  هدنروآ  دیدپ  نیمز  رد  نم  : » دومرف ناگتشرف  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  هناخ ، نیا  شیادیپ  زاغآ  دروم  رد 

؟ دنک يزیرنوخ  دنک و  یم  داسف  نآ  رد  هک  ینیرفآ  یم  نیمز  رد  ار  یسک  ایآ  : » دنتفگ ّلج  ّزع و  دنوادخ  خساپ  رد  ناگتشرف 

.تسوا بضغ  مشخ و  زا  ینادرگ  يور  نیا  هک  دنتسناد  دینادرگ و  يور  ناگتشرف  زا  دنوادخ 

نآ دزاسب و  يا  هناخ  وا  يارب  مشـش  نامـسآ  رد  ات  داد  نامرف  يا  هتـشرف  هب  دنوادخ  دـندرب و  هانپ  دـنوادخ  شرع  هب  نانآ  ور  نیا  زا 
زور ره  هک  داد  رارق  ناینامـسآ  يارب  ار  هناخ  نآ  و  تسا ، دنوادخ  شرع  ربارب  رد  دوش و  یم  هدـیمان  رومعملا ) تیب  « ) حارـض  » هناخ

.دننک یم  شزرمآ  بلط  دندرگ و  یمزاب  دننک و  یم  فاوط  ار  نآ  هتشرف  رازه  داتفه 

هناخ نآ  ربارب  رد  هناخ  نیا  و  دـنک ، دابآ  ار  هبعک  هناخ  نیا  ات  داد  نامرف  وا  هب  دـنوادخ  دـمآ ، دورف  ایند  نامـسآ  هب  مدآ  هک  یماگنه 
هداد رارق  ناینامـسآ  يارب  ار  رومعملا ) تیب   ) هناـخ نآ  هک  يروط  ناـمه  داد ، رارق  وا  نادـنزرف  مدآ و  يارب  ار  هبعک  دـنوادخ  .تسا 

.تسا
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.دیدومرف تسار  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  درم  نآ 

مالسلا هیلع  مدآ  جح  یگنوگچ  - 258

ُُهتَجْوَز ُمَدآ َو  َباَـصَأ  اََّمل  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُهل َّقُش  ُهَّنَِأل  اًفَص  َیِّمُس  اَمَّنِإ  ِهَوْرَْملَا َو  یَلَع  ُءاَّوَح  ْتَِطبْهُأ  اَفَّصلَا َو  یَلَع  ُمَدآ  َِطبْهُأَف  ِضْرَْألَا  َیلِإ  اَمُهَطَبْهَأ  ِهَّنَْجلَا َو  َنِم  اَمُهَجَرْخَأ  َهَْطنِْحلَا 

ِمِْـسا ِنِم  اََهل  َّقُش  ُهَّنَِأل  ًهَوْرَم  ُهَوْرَْملَا  ِتَیِّمُـس  َو  ًاحُون »  َمَدآ َو  �یفَطِْـصا  ّللَا 
�

َه َّنِإ  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَِقل  َکـِلَذ  یَفَطْـصُْملَا َو  َمَدآ  ِمِْسا  ِنِم 
ِلْجَأ ْنِم  َّیَلَع  ْتَمِّرُح  اَهَّنَِکل  اَفَّصلَا َو  یَلَع  یِعَم  ْتَطَبَه  ِیل  ُّلِحَت  َْتناَک  َْول  ِیل َو  ُّلِحَت  اَهَّنَأ َال  َّالِإ  اَهَْنَیب  ِیْنَیب َو  َقُِّرف  اَم  ُمَدآ  َلاَقَف  ِهَأْرَْملَا 
ُهَِبْلغَت ْنَأ  َفاَخ  ُْلیَّللَا َو  َناَک  اَذِإَف  ِهَوْرَْملَا  یَلَع  اَهَدـْنِع  ُثَّدَـحَتَیَف  ًاراَهَن  اَهِیتْأَی  َناَکَف  َءاَّوَح  ًالِزَتْعُم  ُمَدآ  َثَکَمَف  اَهَْنَیب  ِیْنَیب َو  َقُِّرف  َکـِلَذ َو 

ُهُمِّلَُکی َمَدِآل َال  ًاْسنُأ  َْتناَک  َءاَّوَح  َّنَأ  ِلْجَأ  ْنِم  َءاَسِّنلَا  َنیِّمُـس  َِکلَذـِل  اَهَْریَغ َو  ٌْسنُأ  َمَدِآل  ْنُکَی  َْمل  ِْهیَلَع َو  ُتِیبَیَف  اَفَّصلَا  َیلِإ  ُعِجْرَی  ُهُسْفَن 
َلِیئَْربَج ِْهَیلِإ  َثََعب  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  َباَت  اَِهب  َمَّلَکَت  اَّمَلَف  ٍتاَِملَِکب  ُهاَّقَلَت  َِهبْوَّتلاـِب َو  ِْهیَلَع  َّنَم  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َُّمث  ًـالوُسَر  ِْهَیلِإ  ُلِـسُْری  َـال  ُهَّللَا َو 

ِیتَّلَا َکِساَنَْملَا  َکَمِّلَعُِأل  َْکَیلِإ  ِینَلَـسْرَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِِهتَِّیلَِبل  ُِرباَّصلَا  ِِهتَئیِطَخ  ْنِم  ُِبئاَّتلَا  ُمَدآ  اَی  َْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  َلاَـقَف  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع 
ِروُمْعَْملَا ِْتیَْبلَا  ِلاَیِِحب  ُهَماَمَْغلَا  َِتناَک  ِْتیَْبلَا َو  َناَکَم  ْتَّلَظَأَف  ًهَماَمَغ  ِْهیَلَع  ُهَّللَا  َلَْزنَأ  ِْتیَْبلَا َو  ِناَکَم  َیلِإ  ِِهب  َقَلَْطناَف  ِهِدَِـیب  َذَـخَأَف  اَِـهب  ُرُهْطَت 

َكِدَْعب ْنِم  َِکبِقَع  َهَْلِبق  َکَتَْلِبق َو  ُنوُکَی  ٍهاَهَم  ْنِم  ًاْتَیب  ََکل  ُجِرُْخیَـس  ُهَّنِإَف  ُهَماَمَْغلَا  ِهِذَـه  َْکیَلَع  ْتَّلَظَأ  ُْثیَح  َِکلْجِِرب  َّطُخ  ُمَدآ  اَی  َلاَقَف 
َنِم َأَوْضَأ  ِنَبَّللَا َو  َنِم  ًاضاََیب  َّدَشَأ  َناَک  َدَوْسَْألَا َو  َرَجَْحلَا  ُهَّللَا  َلَْزنَأ  ٍهاَهَم َو  ْنِم  ًاْتَیب  ِهَماَمَْغلَا  َتْحَت  َُهل  ُهَّللَا  َجَرْخَأ  ُمَالَّسلَا َو  ِْهیَلَع  ُمَدآ  َلَعَفَف 
ْنِم َهَّللَا  َرِفْغَتْسَی  ْنَأ  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  ُهَرَمَأ  ُرَجَْحلَا َو  َّدَوِْسا  َنیِکِرْـشُْملَا  ِسََجن  ْنِمَف  ِِهب  اوُحَّسَمَت  َنیِکِرْـشُْملَا  َّنَِأل  َّدَوِْسا  اَمَّنِإ  ِسْمَّشلَا َو 

َعِـضْوَم َغََلب  اَّمَلَف  ِهَِفلَدْزُْملَا  َنِم  ِراَـمِْجلَا  ِتاَیَـصَح  َلِـمْحَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َُهل َو  َرَفَغ  ْدَـق  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنَأ  ُهُِربُْـخی  ِرِعاَـشَْملَا َو  ِعـیِمَج  َدـْنِع  ِِهْبنَذ 
ٍهاَصَح ِّلُک  َعَم  ْرِّبَک  ٍتاَیَصَح َو  ِْعبَِـسب  ِهِمِْرا  ُهْمِّلَُکت َو  ُمَالَّسلَا َال  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  َُهل  َلاَقَف  ُدیُِرت  َْنیَأ  ُمَدآ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ُسِیْلبِإ  َُهل  َضَّرَعَت  ِراَمِْجلَا 
ُهَـسْأَر َِقلْحَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  ِراَمِْجلَا َو  ِْیمَر  َْلبَق  ُيْدَْـهلَا  َوُه  َنَابْرُْقلَا َو  َبِّرَُقی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  ِراَـمِْجلَا َو  ِْیمَر  ْنِم  َغَرَف  یَّتَح  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُمَدآ  َلَـعَفَف 

اَفَّصلَا َو َْنَیب  یَعْسَی  ًاْعبَس َو  ِِهب  َفوُطَی  ْنَأ  ِْتیَْبلَا َو  ِهَراَیِِزب  ُهَرَمَأ  َُّمث  َِکلَذ  ُمَدآ  َلَعَفَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  ًاعُضاَوَت 
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یَّتَح َعِضاَُبی  ْنَأ  ِمِرْحُْمِلل  ُّلِحَی  ِءاَسِّنلَا َال  ُفاَوَط  َوُه  ِْتیَْبلِاب َو  ًاعُوبْسُأ  َِکلَذ  َدَْعب  َفوُطَی  َُّمث  ِهَوْرَْملِاب  ُِمتْخَی  اَفَّصلِاب َو  ُأَْدبَی  ًاعُوبْسُأ  ِهَوْرَْملَا 
َکَتَجْوَز ََکل  َّلَحَأ  َکََتبْوَت َو  َِلبَق  َکَْبنَذ َو  َرَفَغ  ْدَـق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ُلِیئَْربَج  َُهل  َلاَقَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُمَدآ  َلَعَفَف  ِءاَـسِّنلَا  َفاَوَط  َفوُطَی 

.ُُهتَجْوَز (1) َُهل  ْتَّلَح  ُُهَتبْوَت َو  ُْهنِم  ْتَِلُبق  ُُهْبنَذ َو  َُهل  َرِفُغ  ُمَدآ َو  َقَلَْطناَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، داتـسرف نیمز  هب  درک و  نوریب  تشهب  زا  ار  اهنآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دندروخ ، مدـنگ  زا  اّوح  شرـسمه  مدآ و  ترـضح  هک  یماگنه 
، نیا دندیمان و  افص  ار  هوک  نآ  دوب  هدیزگرب  یفطصم و  مدآ  هک  ور  نآ  زا  و  دمآ ، دورف  هورم  هوک  رانک  اّوح  افص و  هوک  رانک  مدآ 

يارب اریز  دش ، هدیمان  هورم  ور  نآ  زا  و  دیزگرب » ار  حون  مدآ و  ادـخ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  راتفگ  يانعم  نامه 
.تشگ باختنا  نز )  ) هأرم مسا  زا  یمسا  نآ 

.تسین لالح  نم  يارب  وا  هک  تسا  تهج  نیدب  طقف  اّوح  نم و  نایم  ییادج  تفگ : مدآ 

هداتفا ییادج  وا  نم و  نیب  هتـشگ و  مارح  نم  رب  رطاخ  نیمه  هب  دمآ و  یم  دورف  افـص  هوک  هب  نم  هارمه  هب  دوب  لالح  نم  يارب  رگا 
دش یم  بش  نوچ  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  هورم  هوک  رانک  دمآ و  یم  وا  دزن  هب  اهزور  تفرگ و  هرانک  اّوح  زا  مدآ  ینامزرید  .تسا 

.دیباوخ یم  اجنآ  رد  تشگ و  یمزاب  افص  هوک  هب  دوش ، هریچ  وا  رب  يو  سفن  ادابم  هک  نیا  سرت  زا 

مدآ اب  دنوادخ  و  دوب ، مدآ  يارب  یـسینا  اّوح  هک  نوچ  دنا ، هدـیمان  ءاسن  ار  اه  نز  ببـس  نیمه  هب  دوبن و  اّوح  زج  یـسنوم  مدآ  يارب 
داهن و ّتنم  وا  يارب  تشگزاب  هبوت و  هب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یماـگنه  .داتـسرف  یمن  وا  دزن  هب  ار  يا  هداتـسرف  تفگ ، یمن  نخس 

يو هب  داتـسرف و  وا  دزن  ار  لیئربج  تفریذپ و  ار  وا  ۀبوت  دنوادخ  تفگ ، ار  تاملک  نآ  مدآ  یتقو  .داتـسرف  ورف  يو  يارب  ار  یتاملک 
ات داتسرف  وت  دزن  ارم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  کنیا  شیوخ ! يالب  رب  ابیکش  دوخ و  ياطخ  زا  ةدننک  هبوت  يا  مدآ ! يا  وت  رب  مالـس  تفگ :

.ینک هزیکاپ  نآ  ماجنا  اب  ار  دوخ  هک  مزومایب  وت  هب  ار  یکسانم 

لباقم رد  ربا  نآ  دـنکفا و  هیاس  هبعک  ّلـحم  رب  داتـسرف و  يربا  وا  رب  دـنوادخ  .درب  هبعک  هناـخ  ناـکم  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس 
.دوب رومعملا  تیب 
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نوریب ّرد  زا  يا  هناخ  وت  يارب  يدوز  هب  نک و  هناشن  دوخ  ياپ  اـب  هدـنکفا  هیاـس  وت  رب  ربا  هک  ار  ییاـج  نآ  مدآ ! يا  تفگ : لـیئربج 
.دوب دهاوخ  وت  زا  سپ  تنادنزرف  وت و  ۀلبق  هک  دمآ  دهاوخ 

.دروآ نوریب  ّرد  زا  يا  هناخ  وا  يارب  ربا  ریز  زا  دنوادخ  درک و  نینچ  مدآ 

هب تشگ  هایس  هک  نیا  دوب و  رت  هدنشخرد  دیشروخ  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  یلاحرد  دروآ و  دورف  ار  دوسالا  رجح  دنوادخ  هاگ  نآ 
.دش هایس  نانآ  يدیلپ  رطاخ  هب  دندیلام و  تسد  نآ  هب  ناکرشم  هک  نآ  تهج 

داد ربخ  وا  هب  دـنک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  رگید ) دراوم  هفلدزم و  تافرع ،  ) رعاشم مامت  رد  ات  داد  ناـمرف  مدآ  هب  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج 
و درادرب ، هفلدزم  زا  ار  انم  رد  هناگ  هس  ياه  هرمج  ياه  هزیرگنس  ات  داد  روتـسد  وا  هب  و  تسا ، هدیـشخب  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک 

؟ يور یم  اجک  مدآ ! يا  تفگ : دش و  ور  هبور  وا  اب  سیلبا  دیسر ، اه  هرمج  ّلحم  هب  نوچ 

.وگب ریبکت  هزیرگنس  ره  باترپ  اب  نزب و  وا  هب  هزیرگنس  تفه  وگم و  نخس  وا  اب  تفگ : مدآ  هب  لیئربج 

یمر زا  شیپ  ینابرق  نآ  دـنک و  ینابرق  ات  داد  نامرف  وا  هب  و  تشگ ، غراف  هرمج  هس  یمر  زا  هک  نیا  اـت  درک  نینچ  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
.دشارتب ّلج  ّزع و  دنوادخ  يارب  ینتورف  عضاوت و  تهج  هب  ار  دوخ  رس  ات  داد  روتسد  وا و  هب  و  تسا ، هرمج  هس 

و دیامن ، فاوط  راب  تفه  نآ  رود  دنک و  ترایز  ار  هبعک  ات  داد  نامرف  وا  هب  هاگ  نآ  داد ، ماجنا  زین  ار  روتـسد  نیا  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
دنک فاوط  ار  هبعک  هناخ  راب  تفه  نآ  زا  سپ  .دنک  یعس  دوش ، یم  متخ  هورم  هب  عورش و  افـص  زا  هک  هورم  افـص و  نایم  راب  تفه 

ماجنا ار  ءاسن  فاوط  هک  نیا  ات  تسین  زیاج  نز  اب  یکیدزن  هدـش  مرحم  هک  یـسک  يارب  تسا و  ءاـسن  فاوط  ناـمه  فاوط ، نیا  هک 
.دهد

تفریذپ و ار  وت  ۀبوت  دیشخب ، ار  وت  هانگ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  تفگ : وا  هب  لیئربج  .داد  ماجنا  زین  ار  روتسد  نیا  مالّسلا  هیلع  مدآ 
.درک لالح  وت  يارب  ار  ترسمه 

.دوب هدش  لالح  وا  يارب  شرسمه  هتفریذپ و  شا  هبوت  هدوشخب ، شهانگ  هک  یلاحرد  دش  هناور  مالّسلا  هیلع  مدآ 
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ناربمایپ جح  یگنوگچ  - 259

ْتَفاَط ًهَرُومْأَم  َْتناَک  ٍحُون  َهَنیِفَـس  َّنِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَـق  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَسِّنلَا (1) َفاَوَط  ِْتیَْبلِاب  ْتَفاَط  ًهَرُومْأَم َو  َْتناَک  ُهَنیِفَّسلَا َو  ِتَعَجَر  َُّمث  اَهِماَّیَأ  ِیف  یًنِم  ْتَتَأ  َُّمث  ُضْرَْألَا  ِتَقِرَغ  ُْثیَح  ِْتیَْبلِاب 

هب هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یّلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
انم ماّیا  رد  سپس  درک ، فاوط  ار  هبعک  هناخ  یتشک ، نآ  تفرگارف ، بآ  ار  نیمز  هک  یتقو  دوب ، رومأم  حون  یتشک  انامه  دومرف : نم 

.داد ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  هبعک  ۀناخ  رود  رب  دوب  رومأم  هک  یلاحرد  تشگزاب و  یتشک  هاگ  نآ  دمآ و  انم  هب 

یَلَع ًاِّیبَن  َنیِْعبَس  ِیف  َناَرْمِع  ُْنب  یَسُوم  َّرَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َكِْدبَع (2) ُْنبِا  َكُْدبَع  َْکیََّبل  ُلوُقَی  ُهَِّیناَوَطَْقلَا  ُءاَبَْعلَا  ُمِْهیَلَع  ِءاَحْوَّرلَا  ِجاَِجف 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
( هنیدـم هکم و  ناـیم  تسا  یناـکم  ) ءاـحور ياـه  هار  گرزب  زا  ربماـیپ  داـتفه  عـمج  رد  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  دوـمرف : یم 

وت ةدنب  کّیبل ، تفگ : یم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  .دنتـشاد  نت  رب  هفوک ) رد  تسا  یناکم  ) یناوطق ییابع  یگمه  نانآ  .تشذگ 
.ماوت ةدنب  رسپ  و 

ِحاَفِِـصب ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُِّیبَّنلَا  یَـسُوم  َّرَم  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِحاَفِِصب یَّتَم  ُْنب  ُُسنُوی  َّرَم  َلاَق َو  َْکیََّبل  ُمیِرَک  اَی  َْکیََّبل  ُلوُقَی  َوُه  ِناَتَِّیناَوَطَق َو  ِناَتَءاَبَع  ِْهیَلَع  ٍفِیل  ْنِم  ُهُماَطِخ  َرَمْحَأ  ٍلَمَج  یَلَع  ِءاَحْوَّرلَا 

ُْنبِا َكُدـْبَع  َْکیََّبل  ُلوُقَی  َوُه  ِءاَحْوَّرلَا َو  ِحاَفِِـصب  َمَیْرَم  ُْنبِا  یَـسیِع  َّرَم  َلاَق َو  َْکیََّبل  ِماَظِْعلَا  ِبَرُْکلَا  َفاَّشَک  َْکیََّبل  ُلوُقَی  َوُه  ِءاَـحْوَّرلَا َو 
.َْکیََّبل (3) ِجِراَعَْملَا  اَذ  َْکیََّبل  ُلوُقَی  َوُه  ِءاَحْوَّرلَا َو  ِحاَفِِصب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َّرَم  َْکیََّبل َو  َِکتَمَأ 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود هک  یلاحرد  تشذگ  ءاحور  ناتسگنس  زا  دوب -  امرخ  فیل  زا  نآ  راهم  هک  يوم -  خرس  يرتش  زاهج  زارف  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم 

.کّیبل میرک ! يا  کّیبل  تفگ : یم  تشاد و  نت  رب  یناوطق  يابع 

ياه هودـنا  ةدـننک  فرطرب  کـّیبل ، تفگ : یم  هک  یلاـحرد  تشذـگ  ءاـحور  ناتـسگنس  رب  زین  یّتم  نب  سنوی  و  دومرف : شترـضح 
.کّیبل گرزب ،

ماوت زینک  رسپ  وت و  ةدنب  کّیبل ، تفگ : یم  هک  یلاحرد  تشذگ ، ءاحور  ناتسگنس  زا  میرم  نب  یـسیع  نینچ  مه  دومرف : شترـضح 
.کّیبل

.کّیبل اه ، هار  بحاص  کّیبل ، تفگ : یم  هک  تشذگ  ءاحور  ناتسگنس  رب  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  و 

دوش یم  ادیپ  مرح  رد  هچنآ  مکح  - 260

ْنِإَف ًهَنَـس  ُفِّرَُعت  ِمَرَْحلَا  ُهَطَُقل  ِناَتَطَُقل  ُهَطَقُّللَا  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلاَم (1) ِلِیبَسَک  َیِهَف  َّالِإ  اَُهبِحاَص َو  َءاَج  ْنِإَف  ًهَنَس  ُفِّرَُعت  اَهِْریَغ  ُهَطَُقل  اَِهب َو  َْتقَّدَصَت  َّالِإ  اَهَبِحاَص َو  َتْدَجَو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: تسا هنوگ  ود  رب  مرح  رد  هدشادیپ 

ار نآ  هنرگو  رتهب  هچ  یتفای  ار  نآ  بحاص  رگا  سپ  ینک ، یفّرعم  مالعا و  ار  نآ  لاس  کی  تّدم  یتسیاب  هک  مرح  رد  هدـشادیپ  - 1
.یهد یم  هقدص 

رد نآ  هنرگو  رتهب ، هچ  دمآ ، نآ  بحاص  رگا  ینک ، یفّرعم  مالعا و  لاس  کی  تّدم  هب  ار  نآ  یتسیاب  هک  مرح  ریغ  رد  هدشادیپ  - 2
.تسوت دوخ  لام  مکح 
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هبعک هب  ندرک  هاگن  تلیضف  - 261

ٌهَداَبِع َو ِْنیَِدلاَْولَا  َیلِإ  ُرَظَّنلَا  ٌهَداَبِع َو  ِهَبْعَْکلَا  َیلِإ  ُرَظَّنلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍتاَئِّیَس (1) ُرْشَع  ُْهنَع  ْتَیُِحم  ٌهَنَسَح َو  َُهل  ْتَِبتُک  ِهَبْعَْکلَا  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  َلاَق  ٌهَداَبِع َو  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  ُرَظَّنلَا 

هب هاگن  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زیرح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا تدابع  ماما  هب  هاگن  تسا و  تدابع  ردام  ردپ و  هب  هاگن  تسا ، تدابع  هبعک 

.ددرگ وحم  وا  زا  هانگ  هد  دوش و  هتشون  شاداپ  يو  يارب  دنک  رظن  هاگن  هبعک  هب  هک  یسک  دومرف : شترضح  نینچ  مه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جح  - 262

ِهِموُُدق َدَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  َّجُحَی  َْمل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍتاَّجِح (2) ِهِمْوَق  َعَم  َهَّکَِمب  َّجَح  ْدَق  ًهَدِحاَو َو  َّالِإ  َهَنیِدَْملَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثاـیغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
موق اب  نآ  زا  شیپ  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  جح  لامعا  راب  کی  طقف  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف :

.دوب هدروآ  اج  هب  ّجح  دنچ  دوخ 

اهنآ شاداپ  هرمع و  جح و  تلیضف  - 263

: امهیلع هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِِـسنَالَْقلَا  ٍِدلاَخ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُهل ٌفَنْأَتْسُم  ُهَّنَْجلَا َو  َُهل  ٌبوُجْوَم  َُهل َو  ٌروُفْغَم  ُّجاَْحلَا  َلاَق  ْمُِکلاَیِع َو  ِتاَنُوئَم  َنْوَفُْکت  ْمُُکقاَزْرَأ َو  ْعِسَّتَت  ْمُُکناَْدبَأ َو  َّحِصَت  اوُرِمَتِْعا  اوُّجُح َو 

.ِِهلاَم (3) ِِهلْهَأ َو  ِیف  ٌظوُفْحَم  ُلَمَْعلَا َو 
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ترضح دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسنالق  دلاخ  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
امـش يزور  دنامب ، تسردـنت  ملاس و  امـش  ياه  ندـب  ات  دـیهد  ماجنا  ار  هرمع  ّجـح و  کسانم  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  داّجـس  ماما 

.دیوش زاین  یب  دوخ  لایع  لها و  ۀنیزه  هب  تبسن  دوش و  ناوارف 

هتفرگرس زا  وا  لمع  ددرگ ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دوش ، یم  هدیزرمآ  ددرگ ، یم  یجاح  هک  یصخش  دومرف : شترـضح  نینچ  مه 
.ددرگ یم  ظوفحم  شلام  تورث و  هداوناخ و  و  دریگرس ) زا  ار  دوخ  لمع  دیاب  هدش و  هدوشخب  وا  ۀتشذگ  ناهانگ  ینعی   ) دوش یم 

هرمع جح و  بوجو  - 264

اَهُضَْعب ٍْریَُکب َو  ِْنبِا  َعَم  اَهُضَْعب  َِلئاَسَِمب  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َهَْنیَذُأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِِهب ِینْعَی  ًالِیبَس } ِْهَیلِإ  َعا�طَتِْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلَا  ُّجِـح  ّنلَا 

ِسا� یَلَع  ِّلل 
�

ِه َو  : } َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  َْتلَأَس  ِِهئَالْمِِإب  ُباَوَْجلَا  َءاَجَف  ِساَّبَْعلَا  ِیبَأ  َعَم 
اَمُهَءاَدَأ َو اَمِهِماَمَِتب  ِینْعَی  َلاَق  ِّلل }

�
ِه َهَرْمُْعلَا  َّجَْحلَا َو  اوُِّمتَأ  َو  : } َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  ِناَضوُْرفَم َو  اَمُهَّنَِأل  ًاعیِمَج  َهَرْمُْعلَا  َّجَْـحلَا َو 

ُْیمَر َهَفَرَِعب َو  ُفُوقُْولَا  ُرَبْکَْألَا  ُّجَْحلَا  َلاَقَف  ِرَبْکَْألَا  ِّجَْـحلِاب  ِینْعَی  اَم  ِرَبْکَْألَا } ِّجَْـحلَا  : } َیلاَعَت ِِهلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  اَمِهِیف َو  ُمِرْحُْملَا  یِقَّتَی  اَم  َءاَقِِّتا 
(1) .ُهَرْمُْعلَا ُرَغْصَْألَا  ُّجَْحلَا  ِراَمِْجلَا َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  يا  هماـن  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنیذا  نـب  رمع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
وبا ۀطـساو  هب  ار  رگید  یخرب  ریکب و  نبا  ۀطـساو  هب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  .مدیـسرپ  شترـضح  زا  ار  یلیاـسم  متـشون و  هیلع  هللا  تاولص 

.مداتسرف شترضح  تمدخ  ساّبعلا 

راـتفگ دروم  رد  دوب : هدومرف  موقرم  شترـضح  هک  دیـسر  متـسد  هب  دوب ، ترـضح  دوخ  يـالما  هب  اـهنآ  باوج  يواـح  هک  يا  هماـن 
هب نتفر  ییاناوت  هک  یناسک  دننک ، هبعک  هناخ  جح  هک  تسا  مدرم  رب  ادخ  يارب  و  : } دیامرف یم  هک  يدوب  هدیـسرپ  لجوزع  دـنوادخ 

هیآ 91) نارمع  لآ  هروس  {. ) دنراد ار  نآ  يوس 

.دنا هدش  بجاو  ود  ره  هک  اریز  تسا ؛ هرمع  و  ّجح ، نآ  زا  روظنم 

{. دینک مامت  دنوادخ  يارب  ار  هرمع  ّجح و  و  : } دیامرف یم  هک  مدیسرپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  راتفگ  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  نینچ  مه 
هیآ 196) هرقب  هروس  )
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اهنآ زا  ار  دوخ  دـیاب  هرمع  ّجـح و  رد  مرحم  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  يراددوخ  اـهنآ و  ندروآ  اـج  هب  ندرک ، ماـمت  زا  روظنم  دومرف :
.درادزاب

نآ زا  روظنم  هیآ 3 ) هبوت  هروس  {. ) رتگرزب جح  زور  رد  : } دیامرف یم  هک  مدیسرپ  یلاعت  يادخ  راتفگ  ةرابرد  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
؟ تسیچ

.تسا هرمع  ماجنا  رغصا  جح  تسا و  هناگ  هس  ياه  هرمج  یمر  هفرع ، رد  فوقو  رتگرزب ، ّجح  دومرف :

تسا بجاو  هلاس  همه  نادنمتورث  رب  جح  ماجنا  - 265

.ٍماَع ِّلُک  ِیف  ِهَدِْجلَا  ِلْهَأ  یَلَع  ٌضْرَف  ُّجَْحلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِّمُْقلَا  ٍریِرَج  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمق  ریرج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا بجاو  نادنمتورث  رب  هلاس  همه  ّجح  ماجنا 

ِلْهَأ یَلَع  َّجَْحلَا  َضَرَف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُْصنَم  ِْنب  َهَْفیَذُح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍماَع (2) ِّلُک  ِیف  ِهَدِْجلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روصنم  نب  هفیذـح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدومرف  بجاو  نادنمتورث  رب  هلاس  همه  ار  جح  ماجنا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  یتسار  هب  دومرف :

جح ماجنا  رب  ییاناوت  تعاطتسا و  - 266

ِْهَیلِإ َعا�طَتِْسا  ِنَم  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ِّیِماَّشلَا  ِعِیبَّرلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
هیلع هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َِلئُـس  ْدَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق  ُهَلِحاَّرلَا  ُداَّزلَا َو  َُهل  َلیِقَف  َلاَق  ُساَّنلَا  ُلوُقَی  اَم  َلاَقَف  ًالِیبَس »
ُهاَّیِإ ْمُُهُبلْسَیَف  ِْهَیلِإ  ُِقلَْطنَی  ِساَّنلَا  ِنَع  ِِهب  ِینْغَتْسَی  َُهلاَیِع َو  ُتوُقَی  اَم  َرْدَق  ٌهَلِحاَر  ٌداَز َو  َُهل  َناَک  ْنَم  َناَک  ِْنَئل  ًاذِإ  ُساَّنلَا  َکَلَه  َلاَقَف  اَذَه  ْنَع 

اَذِإ ِلاَْملَا  ِیف  ُهَعَّسلَا  َلاَقَف  َلاَق  ُلِیبَّسلَا  اَمَف  َُهل  َلیِقَف  اوُکَلَه  ْدََقل 
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.ٍمَهْرِد (1) ْیَتَئاِم  ُِکلْمَی  ْنَم  یَلَع  َّالِإ  اَْهلَعْجَی  ْمَلَف  َهاَکَّزلَا  ُهَّللَا  َضَرَف  ْدَق  َْسَیل  َُهلاَیِع َأ  ِِهب  ُتوُقَی  ًاضَْعب  یِْقُبی  ٍضْعَِبب َو  ُّجُحَی  َناَک 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یماـش  عیبر  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندرک لاؤس  دراد » ار  نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هکره  : » دیامرف یم  هک  ّلج  ّزع و  دنوادخ  راتفگ  يانعم  ةرابرد 

؟ دنیوگ یم  هچ  هماع ) تعامج   ) مدرم دومرف :

.تسا يراوس  بکرم  رفس و  ۀشوت  داز و  نتشاد  روظنم  دنیوگ : یم  اهنآ  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  دیوگ : يوار 

شترضح .دندیـسرپ  هراب  نیارد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
رفس و ۀشوت  هّیهت  ییاناوت  هک  یـسک  رگا  اریز  دش ، دنهاوخ  كاله  مدرم  تروص  نیا  رد  دشاب ، نینچ  تعاطتـسا  يانعم  رگا  دومرف :

دنک فرص  رفس  لیاسو  ۀّیهت  هار  رد  تسا ، مدرم  زا  يزاین  یب  لایع و  توق  نیمأت  ةزادنا  هب  هک  ار  غلبم  نیا  و  دشاب ، هتشاد  ار  بکرم 
.دنا هدنکفا  تکاله  هب  ار  دوخ  مدرم  تروص  نیارد  دیابرب ، دوخ  لایع  لها و  زا  ار  نآ  و  دوش ، هناور  ّجح  يوس  هب  و 

؟ تسیچ لیبس  زا  دوصقم  سپ  دنتفگ :

يارب ار  یـشخب  و  دروآ ، ياج  هب  ار  جـح  نآ ، زا  یـشخب  ندرک  فرـص  اب  صخـش  هک  تسا  لاـم  یناوارف  یخارف و  دوصقم  دومرف :
هک یـسک  رب  زج  ار  نآ  نیادوجواب  و  دومرف ، رّرقم  ار  تاکز  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هنرگم  دراد ، هاگن  دوخ  ةداوناخ  توق 

؟ تسا هدرکن  ضرف  دشاب ، هتشاد  مهرد  تسیود 

ُداَّزلا َو َوُه  اًلِیبَس َو  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ِنَِمل  ٌبِجاَو  ِْتیَْبلا  ُّجَح  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِشَمْعَْألا  نع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
.ِهِّجَح (2) ِدَْعب  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  اَم  ِِهلاَیِع َو  یَلَع  ُهُفِّلَُخی  اَم  ِناَْسنِْإِلل  َنوُکَی  ْنَأ  ِنَدَْبلا َو  ِهَّحِص  َعَم  ُهَلِحاَّرلا 

هناخ جح  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شمعا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
هشوت نامه  تعاطتسا  زا  روظنم  .تسا  بجاو  دشاب  هتشاد  ناوت  تعاطتسا و  هک  یسک  رب  ادخ 
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درازگ اج  هب  شیوخ  هداوناخ  يارب  جح  زا  سپ  هک  دشاب  هتشاد  يزیچ  دیاب  ناسنا  هک  نیا  تسا و  یتمالس  و  رفس ) هلیسو   ) بکرم و 
.دشاب هتشاد  يزیچ  زین  جح  زا  تشگزاب  زا  سپ  نینچمه  و 

ِلْوَق ْنَع  ُهَْدنِع  اَنَأ  هللا َو  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُّیِـساَنُْکلَا  ٌصْفَح  َلَأَس  َلاَق : ِّیِمَْعثَْخلَا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َُهل ُُهبْرَـس  یلَُخم  ِِهنََدب  ِیف  ًاحیِحَـص  َناَک  ْنَم  َلاَق  َِکلَِذب  ِینْعَی  اَم  ًالِیبَس » ِْهَیلِإ  َعا�طَتِْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلَا  ُّجِـح  ّنلَا 

ِسا� یَلَع  ِّلل 
�

ِه َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا 
َُهل ُُهبْرَـس  یلَُخم  ِِهنََدب  ِیف  ًاحیِحَـص  َناَک  اَذِإَف  ُّیِـساَنُْکلَا  ٌصْفَح  َُهل  َلاَقَف  ٌلاَم  َُهل  َناَک  ْنَّمِم  َلاَق  ْوَأ  َّجَْـحلَا  ُعیِطَتْـسَی  ْنَّمِم  َوُهَف  ٌهَلِحاَر  ٌداَز َو 

.ْمَعَن (1) َلاَق  َّجَْحلَا  ُعیِطَتْسَی  ْنَّمِم  َوُهَف  َّجُحَی  ْمَلَف  ٌهَلِحاَر  ٌداَز َو 

قداص رفعج  ماما  ترضح  روضح  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمعثخ  ییحی  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رب ادخ  يارب  و  : » دیامرف یم  هک  دیسرپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  راتفگ  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  یـسانک  صفح  هک  مدوب  هیلع  هللا  تاولص 

؟ تسیچ دنوادخ  روظنم  دنراد ،» ار  نآ  يوس  هب  نتفر  ییاناوت  هک  یناسک  دننک ، هبعک  هناخ  جح  هک  تسا  مدرم 

تعاطتسا ییاناوت و  هک  تسا  یناسک  زا  دشاب ، يراوس  بکرم  هشوت و  ياراد  دشاب و  نما  هار  دشاب ، تسردنت  ملاس و  هکره  دومرف :
.دراد ار  ّجح  يارب 

.دنشاب یم  یلام  ياراد  هک  تسا  یناسک  زا  دومرف : هک  نیا  ای 

هب دشاب و  يراوس  بکرم  هشوت و  ياراد  دشاب و  نما  هار  دشاب ، تسردـنت  ملاس و  رگا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـسانک  صفح 
؟ دراد ار  ّجح  يارب  ییاناوت  تعاطتسا و  هک  تسا  یناسک  زا  وا  ایآ  دورن  ّجح 

.يرآ دومرف :

دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  جح  ماجنا  ییاناوت  اب  هک  یسک  مکح  - 267

ُهْعَنْمَی َْمل  ِمَالْسِْإلَا  َهَّجَح  َّجُحَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبِراَحُْملَا  ٍحیِرَذ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ًاِّیناَرْصَن (2) ْوَأ  ًاّیِدوُهَی  ْتُمَْیلَف  ُهُعَنْمَی  ٌناَْطلُس  ْوَأ  َّجَْحلَا  ِهِیف  ُقیُِطی  ٌضَرَم َال  ْوَأ  ِِهب  ُفِحُْجت  ٌهَجاَح  َِکلَذ  ْنِم 

215 ص :

یفاکلا ج 4 ص 267 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 268 ح 1. - . 2
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبراحم  حیرذ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا ّجـح  زا  هدـنرادزاب  یناطلـس  ای  اسرف و  تقاط  یـضرم  ای  دـیدش ، یجایتحا  لثم  یعنام  هک  نآ  یب  هک و  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک 

.دریمب ینارصن  ای  يدوهی  دیاب  سپ  .دشاب  هدادن  ماجنا  ار  نآ  و  دشاب ، هتشاد  مالسالا  هّجح  ماجنا 

دنک جح  هناور  هنیزه  تخادرپ  اب  ار  يرگید  درف  درادن و  ار  جح  ماجنا  ییاناوت  هک  یسک  مکح  - 268

ُهُرِذْعَی ٌْرمَأ  ْوَأ  ٌضَرَم  ِّجَْـحلَا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َلاَح  ٍِملْـسُم  ٍلُجَر  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َُهل (1) َلاَم  ًهَروُرَص َال  ِِهلاَم  ْنِم  ُْهنَع  َّجُِحی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َلاَقَف  ِهِیف  ُهَّللَا 

صخـش مدیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نـب  یلع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دراد یم  روذعم  ّجح  راک  رد  ار  وا  دنوادخ  ایآ  دورب  جح  رفس  هب  هتسناوتن  يراک  ای  يرامیب  تهج  هب  هک  یناملسم 

.دتسرفب ّجح  هب  دوخ  ۀنیزه  اب  شیوخ  تباین  هب  هتفرن  ّجح  هب  هک  ار  يدرف  هک  تسوا  ةدهع  رب  دومرف :

دراد زاب  مالسالا  هجح  زا  ار  وا  شرسمه  هک  ینز  مکح  - 269

َنَذْأَی ْنَأ  َیبَأ  ٌجْوَز  اََهل  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِإ َّجُـحَْتلَف  ِمَالْـسِْإلَا  ِهَّجَح  ِیف  اَْهیَلَع  َُهل  َهَعاَط  َلاَق َال  َّجُـحَت  ْنَأ  اَهاَهَن  ْدَـق  اَْهنَع َو  اَهُجْوَز  َباَغَف  ِمَالْـسِْإلَا  َهَّجَح  َّجُـحَت  َْمل  َّجُـحَت َو  ْنَأ  اََـهل 

.ْتَءاَش (2)

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زین دوخ  بایغ  رد  رسمه  یتقو  تسا ، هدادن  ماجنا  ار  مالسالا  هّجح  نز  هک  نآ  اب  دورب  ّجح  هب  دهد  یمن  هزاجا  ینز  رسمه  مدیـسرپ :

؟ تسیچ وا  ۀفیظو  دنک  یم  یهن  ّجح  زا 

.دورب ّجح  هب  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  و  تسین ، مزال  نز  نآ  رب  رسمه  تعاطا  مالسالا  هّجح  ماجنا  يارب  دومرف :

216 ص :

یفاکلا ج 4 ص 273 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 282 ح 1. - . 2
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َلاَقَف َال ٍِّیلَو  ِْریَِغب  َهَّکَم  َیلِإ  ُّجُحَت  ِهَّرُْحلَا  ِهَأْرَْملَا  ِنَع  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍتاَِقث (1) ٍمْوَق  َعَم  ُجُرْخَت  َسَْأب 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  ناور  هّکم  يوس  هب  ّیلو  نودب  هک  ینز  مدیسرپ :

.دورب ّجح  هب  دامتعا  قوثو و  دروم  یهورگ  اب  هک  درادن  یلاکشا  دومرف :

جح ياه  هام  - 270

ِهَّجِْحلَا وُذ  ِهَدْعَْقلَا َو  وُذ  ٌلاَّوَش َو  ٌتا�مُوْلعَم ،» ٌرُهْشَأ  ُّجَْحلَا  : » َلاَق هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َّنُهاَوِس (2) اَمِیف  َّجُحَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسَیل 

: هیآ ریسفت  نوماریپ  هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، مدرم دنـشاب و  یم  جح  ياه  هام  هجحلا ، يذ  هدعقلا و  يذ  لاوش ، دومرف : دوش » یم  ماجنا  هدـش ، هتخانـش  ياههام  رد  جـح  مسارم  »

.دنورب جح  هب  اه  هام  نیا  رد  دیاب  اهنت ،

رغصا جح  ربکا و  جح  - 271

ِرْحَّنلَا َو ُمْوَی  َوُه  َلاَقَف  ِرَبْکَْألَا  ِّجَْحلَا  ِمْوَی  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَرْمُْعلَا (3) ُرَغْصَْألَا  ُّجَْحلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا يزور  هچ  ربکا  جح  زور  مدیسرپ :

(. درادن یصخشم  زور  هک   ) تسا هرمع  نامه  رغصا  جح  .دریگ  یم  تروص  ینابرق  مسارم  هک  تسا  يزور  ربکا  جح  دومرف :

217 ص :

یفاکلا ج 4 ص 282 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 289 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 290 ح 1. - . 3
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جح عاونا  - 272

ٍدَْرفُم َو ُّجَح  ٍفاَنْصَأ  ُهَثَالَث  ُّجَْحلَا  ُلوُقَی : ُهیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَِهب (1) َّالِإ  َساَّنلَا  ُُرمَْأن  اَهِیف َو َال  ُلْضَْفلَا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َرَمَأ  اَِهب  ِّجَْحلَا َو  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  ٍعُّتَمَت  ٍناَِرق َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  هرمع  ۀفاضا  هب  عتمت  جح  نارق و  جح  درفم ، جح  تسا : هنوگ  هس  رب  جح  دومرف : یم  هک  مدـینش 

(. هرمع عتمت و  جح  ) نآ هب  رگم  مینک  یمن  رما  ار  مدرم  ام  .دراد و  تلیضف  نامه  هداد و  نامرف  نآ  هب 

عتمت جح  تابجاو  - 273

ُهَثَـالَث ِّجَْـحلَا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلاـِب  ِعِّتَمَتُْملَا  یَلَع  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْنَیب ٌیْعَس  ُمَالَّسلَا َو  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َْدنِع  ِناَتَعْکَر  ِْتیَْبلِاب َو  ٌفاَوَط  َهَّکَم  َمِدَق  اَذِإ  ِْهیَلَع  ِهَوْرَْملَا َو  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ِناَیْعَس  ِْتیَْبلِاب َو  ٍفاَوْطَأ 

ِْتیَْبلِاب ٍفاَوَط  ِّلُک  َْدنِع  یِّلَُـصی  ِهَوْرَْملَا َو  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ٌیْعَـس  ِناَفاَوَط َو  ِّجَْحِلل  ِْهیَلَع  ِهَرْمُْعِلل َو  اَذَه  َّلَحَأ  ْدَـق  ُرِّصَُقی َو  َُّمث  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو 
.ُمَالَّسلَا (2) ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َْدنِع  ِْنیَتَعْکَر 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هب دنک ، یعس  هورم  افص و  نیب  تبون  ود  دنک و  فاوط  هبعک  ۀناخ  رود  تبون  هس  دیاب  دروآ ، یم  اج  هب  عّتمت  ةرمع  ّجح و  هک  یـسک 

میهاربا ترـضح  ماقم  تشپ  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  دـنک ، فاوط  تبون  کـی  هّکم ، هب  دورو  زاـغآ  رد  هک  تروص  نیا 
ةژیو مسارم  نیا  .دوش  جراخ  مارحا  زا  دنیچب و  ار  دوخ  نخان  ای  يوم  سپس  دنک ، یعـس  هورم  افـص و  نیب  دعب  .دناوخب  مالّـسلا  هیلع 

.تسا هرمع 

تعکر ود  فاوط ، ره  زا  دعب  .دنک و  یعس  هورم  افـص و  نیب  تبون  کی  دنک و  فاوط  هناخ  رود  تبون  ود  دیاب  زین ، عّتمت  جح  يارب 
.دناوخب مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  تشپ  رد  فاوط  زامن 

218 ص :

یفاکلا ج 4 ص 291 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 295 ح 1. - . 2
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َْنَیب ِناَفاَوَط  ِْتیَْبلِاب َو  ٍفاَوْطَأ  ُهَثَالَث  ِْهیَلَع  ُعِّتَمَتُْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُلوُزَت َنیِح  َهَفَرَع  َمْوَی  َهَِیبـْلَّتلَا  ُعَـطْقَی  ِهَیِوْرَّتـلَا َو  َمْوَـی  ِّجَْـحلِاب  ُمِرُْحی  َهَّکَم َو  ِتوـُُیب  َیلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ِِهتَْعتُم  ْنِم  ِهَِیبـْلَّتلَا  ُعْـطَق  ِهَوْرَْملَا َو  اَـفَّصلَا َو 

.ُسْمَّشلَا (1)

یسک دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نینچ دنک و  یعـس  هورم  افـص و  نیب  تبون  ود  دنک و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  تبون  هس  یتسیاب  دهد  یم  ماجنا  عّتمت  ةرمع  جح و  هک 
هیبلت رهظ  ماگنه  هفرع  زور  رد  ددنبب و  مارحا  هیورت  زور  رد  جح  يارب  دنک و  عطق  ار  هیبلت  دید  ار  هّکم  ياه  هناخ  هک  یماگنه  يدرف 

.دیامن عطق  ار 

دنک یم  تیصو  جح  ماجنا  هب  ای  دریم  یم  بجاو  جح  ماجنا  زا  شیپ  هک  یسک  مکح  - 274

ْنِإ َلاَق  ُْهنَع  َّجَُحی  ْنَأ  یَـصْوَأ  َیِّفُُوت َو  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْمل ِمَالْـسِْإلَا َو  َهَّجَح  َّجُـحَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  ِِهُثُلث َو  ْنِمَف  َّجَـح  ْدَـق  َناَک  ْنِإ  ِبِجاَْولَا َو  ِْنیَّدـلَا  َِهلِْزنَِمب  ُهَّنِإ  ِلاَْـملَا  ِعیِمَج  ْنِمَف  ًهَروُرَـص  َناَـک 

.ُْهنَع (2) اوُّجَحَأ  اوُءاَش  ْنِإ  اُولَکَأ َو  اوُءاَش  ْنِإَف  َكَرَت  اَِمب  ُّقَحَأ  ْمُهَف  ٌهَثَرَو  َُهل  َِهلوُمَْحلَا َو  ِهَقَفَن  َرْدَق  َّالِإ  ْكُْرتَی 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
 ( .مدیسرپ  ) دوش ماجنا  یّجح  وا  بناج  زا  هک  هدرک  ّتیصو  هتفر و  ایند  زا  بجاو  جح  ماجنا  زا  شیپ  هک  یسک  دروم 

هب رگا  .تسا و  بجاو  یهدب  ناس  هب  جح  نیا  هک  ارچ  دنرادرب ، ار  جح  غلبم  وا  ییاراد  ۀمه  زا  دیاب  دشاب ، جـح  نیتسخن  رگا  دومرف :
رفـس هنیزه  زج  دهدن و  ماجنا  ار  مالـسالا  هّجح  دریمب و  يدرف  رگا  .دـنراد و  یمرب  لام  موس  کی  زا  ار  جـح  غلبم  دـشاب ، هتفر  جـح 
نامه دـنناوت  یم  هثرو  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، رتدـنمزاین  كرت  ام  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هثرو  لاـح  نیع  رد  دـشاب  هتـشادن  يزیچ 

.دنهد ماجنا  یّجح  وا  بناج  زا  دنناوت  یم  دنتساوخ  رگا  دننک و  فرصم  ار  كرت  ام  رادقم 
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ِمَالْسِْإلَا َهَّجَح  َّجُحَی  َْمل  َتاَم َو  ٍهَروُرَص  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َُهل (1) َلاَم  ٌهَروُرَص َال  ُْهنَع  ُّجُحَی  َلاَق  ٌلاَم  َُهل  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ تسیچ فیلکت   ) تسا هتفر  ایند  زا  کنیا  هدادن  ماجنا  ار  مالسالا  هجح  یلو  هتشاد  یلام  ناوت  يدرم  مدیسرپ :

.دهد یم  ماجنا  دور ، یم  جح  هب  راب  نیتسخن  درادن و  یلام  ناوت  هک  يدرف  ار  وا  جح  دومرف :

درم زا  نز  تباین  مکح  - 275

ْدَق َْتناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِهَروُرَّصلَا  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُّجُحَت  ِهَأْرَْملَا  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍفِداَصُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍلُجَر (2) ْنِم  ُهَْقفَأ  ٍهَأَْرِما  َّبُرَف  ًهَهیِقَف  ًهَِملْسُم  َْتناَک  ْتَّجَح َو 

ینز دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فداصم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
جح لیاسم  هب  هاگآ  ناملـسم و  نز  هداد و  ماـجنا  جـح  رتشیپ  نز  رگا  دومرف : دوب ، هتفرن  جـح  هب  هک  دوش  یم  يدرم  جـح  بیاـن  هک 

.تسا رت  هاگآ  درم  زا  یعرش  لیاسم  رد  هک  ینز  اسب  هچ  هک  ارچ  درادن ؛ ) یلاکشا  ، ) دشاب

ِنَع ُّجُحَت  ُهَأْرَْملَا  ِهَأْرَْملَا َو  ِنَع  ُّجُحَی  ُلُجَّرلَا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َسَْأب (3) َلاَق َال  ِلُجَّرلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنورب جح  هب  اهدرم  زا  تباین  هب  دنناوت  یم  زین  اه  نز  ایآ  دنورب ، جح  هب  اه  نز  زا  تباین  هب  دنناوت  یم  هک  اهدرم  متفگ :

.درادن یعنام  دومرف :
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بهذم نافلاخم  زا  تباین  مکح  - 276

َلاَقَف َال ِبِصاَّنلَا  ِنَع  ُلُجَّرلَا  ُّجُـحَی  هیلع َأ  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ِهِّبَر  ِدـْبَع  ِْنب  ِبْهَو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمَعَنَف (1) َكَابَأ  َناَک  ْنِإَف  َلاَق  ِیبَأ  َناَک  ْنِإَف  ُْتلُقَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّهبر  دبع  نب  بهو  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دورب جح  هب  دریگب و  تباین  یبصان  بناج  زا  دناوت  یم  ناسنا  متفگ :

.هن دومرف :

؟ دراد تروص  هچ  دشاب ، مردپ  يدرف  نینچ  رگا  متفگ :

.درادن یعنام  دشاب ، تردپ  زا  تباین  هب  رگا  دومرف :

ْلَه ِبِصاَّنلَا َو  ِنَع  َّجَح  اَذِإ  ٌْمثِإ  ِْهیَلَع  ْلَه  ِبِصاَّنلَا  ِنَع  ُّجُحَی  ُلُجَّرلَا  ِْهَیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهب (2) َّجُحَی  ِبِصاَّنلَا َو َال  ِنَع  َّجُحَی  َبَتَکَف َال  ْمَأ َال  َبِصاَّنلَا  َِکلَذ  ُعَْفنَی 

تباین هب  یصخش  متشون : هیلع  هللا  تاولـص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم یشاداپ  عفن و  صخـش ، نیا  لمع  اب  یبصان  صخـش  نآ  ایآ  و  تسوا ؟ ندرگ  رب  یهانگ  ایآ  دهد  یم  ماجنا  جح  یبصان  کی  زا 

؟ درب

.داد رارق  بیان  جح  ماجنا  يارب  ار  یبصان  ناوت  یمن  دوش و  یمن  ماجنا  جح  یبصان  بناج  زا  تشون : باوج  رد  شترضح 

نآ تین  یتباین و  جح  بادآ  - 277

ِلُجَّرلَا ِنَع  ُّجُحَی  يِذَّلَا  یَلَع  ُبِجَی  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِفقاَوَْملَا (3) ِنِطاَوَْملَا َو  ِیف  ِهیِّمَُسی  َلاَق 

جح هک  یسک  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  دیوگ : ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک تیاعر  دیاب  ار  یبادآ  هچ  دروآ ، یم  اج  هب  یتباین 
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.دربب ار  جح  بحاص  مان  مسارم ، ۀمه  اج و  همه  رد  دومرف :

مهیلع هللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  تباین  هب  جح  فاوط و  مکح  - 278

ْنَع َْکنَع َو  َفوُطَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  ْدَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِیناَّثلَا  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِمِساَْقلَا  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُْتنُک یِّنِإ  َنِینِـس  ِثَالَِثب  َِکلَذ  َدـَْعب  َُهل  ُْتُلق  َُّمث  ٌِزئاَج  ُهَّنِإَف  َکَنَْکمَأ  اَم  ْفُط  َْلب  ِیل  َلاَقَف  ْمُْهنَع  ُفاَُطی  َءاَیِـصْوَْألَا َال  َّنِإ  ِیل  َلیِقَف  َکـِیبَأ 

اَم َلاَق َو  ِِهب  ُْتلِمَعَف  ٌءْیَش  ِیْبلَق  ِیف  َعَقَو  َُّمث  ُهَّللَا  َءاَش  اَم  اَمُْکنَع  ُْتفُطَف  َِکلَذ  ِیف  ِیل  َْتنِذَأَف  َکِیبَأ  ْنَع  َْکنَع َو  ِفاَوَّطلَا  ِیف  َُکْتنَذْأَتِْـسا 
ِریِمَأ ْنَع  َِیناَّثلَا  َمْوَْـیلَا  َُّمث  ِهَّللَا  ِلوُـسَر  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍتاَّرَم  َثَـالَث  َلاَـقَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُـسَر  ْنَع  ًاـمْوَی  ُْتفُط  ُتـُْلق  َوُـه 

ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  َسِماَْخلَا  هیلع َو  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ِنَع  َِعباَّرلَا  هیلع َو  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِنَع  َِثلاَّثلَا  َمْوَْیلَا  ُْتفُط  َُّمث  هللااتاولص  َنِینِمْؤُْملَا 
ٍدَّمَُحم ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  َعـِباَّسلَا  َمْوَْـیلَا  اـمهیلع َو  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَـع  َسِداَّسلَا  اـمهیلع َو  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا 
َرِشاَْعلَا َمْوَْیلَا  هیلع َو  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  َکِیبَأ  ْنَع  َعِساَّتلَا  َمْوَْیلَا  هیلع َو  هللا  تاولـص  یَـسُوم  َکِیبَأ  ْنَع  َنِماَّثلَا  َمْوَْیلَا  امهیلع َو  هللا  تاولص 

ُْتفُط اَمَّبُر  ُْتُلق َو  ُهَْریَغ  ِداَبِْعلَا  َنِم  ُلَبْقَی  يِذَّلَا َال  ِنیِّدلِاب  َهَّللَا  َنیِدَت  ِهَّللَا  ْنَذِإ َو  َلاَقَف  ْمِِهتَیَالَِوب  َهَّللَا  ُنیِدَأ  َنیِذَّلَا  ِءَالُؤَه  يِدِّیَس َو  اَی  َْکنَع 
.ُهَّللَا (1) َءاَش  ْنِإ  ُُهِلماَع  َْتنَأ  اَم  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  اَذَه  ْنِم  ِْرثْکَتِْسا  َلاَقَف  ْفُطَأ  َْمل  اَمَّبُر  اهیلع َو  هللا  تاولص  َهَمِطاَف  َکِّمُأ  ْنَع 

هیلع هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مساق  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دـنتفگ مدرم  .مهد  ماجنا  فاوط  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  ناتراوگرزب  ردـپ  زا  امـش و  زا  تباین  هب  متـساوخ  یم  متفگ :

) ؟ تسا تسرد  ایآ   ) .دنرادن فاوط  هب  يزاین  ایصوا 

.تسا زیاج  ایصوا  زا  تباین  هک  نک  فاوط  ایصوا  زا  تباین  هب  دشاب  نکمم  هک  دنچره  هکلب  دومرف :

ردـپ زا  تباین  امـش و  زا  تباین  هب  هک  متفرگ  هزاجا  امـش  زا  رتشیپ  نم  متفگ : هیلع  هللا  تاولـص  داوج  ماما  ترـضح  هب  دـعب  لاـس  هس 
.مدرک لمع  نآ  هب  هک  تشذگ  مرطاخ  رد  يرکف  دعب ، .مدرک  فاوط  اه  تّدم  نم  دیداد و  هزاجا  امش  منک ، فاوط  ناتراوگرزب 

؟ يرکف هچ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح 
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.مدرک فاوط  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  زا  تباین  هب  زور  کی  مدرک : ضرع 

.داب راثن  هللا  لوسر  رب  هللا  تاولص  دومرف : هبترم  هس  هلصافالب  شترضح 

نسح ماما  ترضح  زا  تباین  هب  موس ، زور  مدرک ، فاوط  هیلع  هللا  تاولص  نیمؤملاریما  ترـضح  زا  تباین  هب  مود  زور  مدرک : ضرع 
زا تباـین  هب  مجنپ  زور  هیلع ، هللا  تاولـص  نیـسح  ماـما  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  تباـین  هب  مراـهچ  زور  هیلع ، هللا  تاولـص  یبـتجم 
زا تباین  هب  متفه  زور  هیلع ، هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تباین  هب  مشـش  زور  هیلع ، هللا  تاولـص  داّجـس  ماـما  ترـضح 

، هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تراوگرزب  ّدج  زا  تباین  هب  متـشه  زور  هیلع ، هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
ایـصوا نیا  نم ! رورـس  يا  امـش  زا  تباین  هب  مهد  زور  هیلع و  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تراوگرزب  ردـپ  زا  تباین  هب  مهن  زور 

.منک یم  یگدنب  ار  ادخ  نانآ  تیالو  اب  نم  هک  دنتسه  یناربهر  نامه 

، دنوادخ هک  ینک  یم  یگدنب  ینییآ  نید و  اب  ار  ادخ  تروص  نیا  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  داوج  ماما  ترـضح 
.دریذپ یمن  ناگدنب  زا  ار  نآ  ریغ 

.منک یمن  فاوط  یهاگ  منک و  یم  فاوط  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  تراوگرزب  ردام  زا  تباین  هب  یهاگ  متفگ :

، یهد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  نیرتهب  هک  نک  فاوط  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  مردام  زا  تباـین  هب  رتشیب  هچره  دومرف :
.هّللا ءاش  نا 

دیامن یم  محر  هلص  نانآ  اب  دنک و  یم  کیرش  دوخ  جح  باوث  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  یسک  مکح  - 279

ْمَعَن َلاَق  ِیتَّجَح  ِیف  َّيََوبَأ  ُكِرْـشُأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُفوُطَأَف ُْتُلق  ْمُهاَّیِإ  َِکتَلِِـصل  ٌرْجَأ  ََکل  ًاّجَح َو  ْمَُهل  ًاّجَح َو  ََکل  ٌلِـعاَج  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَـق  ِیتَّجَح  ِیف  ِیتَوْخِإ  ُكِرْـشُأ  ُْتُلق 

.ُْهنَع (1) ُفوُطَت  يِذَّلَا  ٍنَالُف  ْنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللَا  َفاَوَّطلَا  ُِحتَتْفَت  َنیِح  ُلوُقَت  ْمَعَن  َلاَقَف  ِهَفوُْکلِاب  ْمُه  ِهَأْرَْملَا َو  ِلُجَّرلَا َو  ِنَع 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مزاس کیرش  دوخ  جح  رد  ار  مردام  ردپ و  مناوت  یم  متفگ :
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.يرآ دومرف :

؟ مزاس کیرش  دوخ  جح  رد  ار  مناردارب  مناوت  یم  متفگ :

يرگید شاداپ  جح و  کی  شاداپ  زین ، نانآ  يارب  دنک و  یم  روظنم  جح  کی  شاداپ  تدوخ  يارب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  .يرآ  دومرف :
.يا هدرک  محر  هلص  هک  درک  دهاوخ  تیانع  وت  هب  مه 

؟ منک فاوط  دنتسه  هفوک  رد  هک  ینانز  نادرم و  زا  تباین  هب  مناوت  یم  ایآ  متفگ :

.ریذپب ینالف  زا  ار  فاوط  نیا  ایادخ ! ییوگ : یم  فاوط ، هب  عورش  عقوم  يرآ ، دومرف :

مارحا ياه  تاقیم  - 280

َنِم َمِرُْحت  ْنَأ  ِهَرْمُْعلَا  ِّجَْـحلَا َو  ِماَـمَت  ْنِم  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌقاَرِع ٍذـِئَمْوَی  ْنُکَی  َْمل  ِقاَرِْعلَا َو  ِلْهَِأل  َتَّقَو  ُهَّنِإَف  ٌمِرُْحم  َْتنَأ  َّالِإ َو  اَهَزِواَُجت  ِِهلآ َو َال  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  اَهَتَّقَو  ِیتَّلَا  ِتِیقاَوَْملَا 

َیِه َهَفْحُْجلَا َو  ِبِْرغَْملَا  ِلْهَِأل  َتَّقَو  ِلِزاَنَْملَا َو  َنْرَق  ِِفئاَّطلَا  ِلْهَِأل  َتَّقَو  َمَلْمَلَی َو  ِنَمَْیلَا  ِلْهَِأل  َتَّقَو  ِقاَرِْعلَا َو  ِلـْهَأ  ِلَِـبق  ْنِم  ِقیِقَْعلَا  َنَْطب 
.ُُهلِْزنَم (1) ُُهْتقَوَف  َهَّکَم  ِیلَی  اَّمِم  ِتِیقاَوَْملَا  ِهِذَه  َْفلَخ  ُُهلِْزنَم  َناَک  ْنَم  ِهَْفیَلُْحلَا َو  اَذ  ِهَنیِدَْملَا  ِلْهَِأل  َتَّقَو  ُهَعَیْهَم َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
اهاج نآ  زا  هلصاف  يوش و  مرحم  هداد ، رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  ییاه  تاقیم  زا  هک  تسا  نیا  هرمع  جح و  لامک  زا 
قارع زور  نآ  رد  هک  ار  هداد  رارق  قارع  لها  يارب  ار  قیقعلا » نطب   » تاـقیم نآ  شترـضح  اریز  یـشاب ، مرحم  هک  نیا  رگم  يرذـگن 

و لزاـنملا » نرق   » فئاـط لـها  يارب  .داد و  رارق  تاـقیم  ار  ململی »  » نمی لـها  يارب  تسا و  هداد  رارق  قارع  لـها  فرط  زا  هک  هدوبن ،
، دـشاب هکم  اـت  تاـقیم  زا  دـعب  شلزنم  سکره  و  هفیلحلا » وذ   » هنیدـم لـها  يارب  تسا و  هعیهم  ناـمه  هک  هـفحج  برغم  لـها  يارب 

.تسا وا  تاقیم  شلزنم 

ِلْهَأ ِهَفوُْـکلا َو  ِلـْهَأ  ِماَرْحِإ  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهیِخَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  نـع  هدانـسإب  يریمحلا ، رفعج  نـب  هللا  دـبع  خیـشلا  - 2
َوُه َْنیَأ  ْنِم  َرْصِم  ِْدنِّسلا َو  ِلْهَأ  ْمِهِیلَی َو  ْنَم  َناَساَرُخ َو 
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َنِم ِدـْنِّسلا  ِلـْهَأ  ِلِزاَـنَْملا َو  ِنْرَق  ْنِم  ِنَمَْیلا  ِلـْهَأ  ِهَفْحُْجلا َو  َنِم  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَْفیَلُْحلا َو  يِذ  ْنِم  ِقـیِقَْعلا َو  َنـِم  ِقاَرِْعلا  ِلـْهَأ  ُماَرْحِإ  َلاَـق 
.ِهَرْصَْبلا (1) ِلْهَأ  َعَم  ْوَأ  ِهَرْصَْبلا 

ماـما ترـضح  شیوخ  ردارب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  خیـش  موحرم 
زا هک  مدرک  لاؤس  رـصم  دنـس و  یلاها  نآ ، راوجمه  قطانم  ناسارخ و  هفوک و  لـها  مارحا  هراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  مظاـک  یـسوم 

؟ تساجک

هرصب و زا  دنـس  یلاها  لزانملا ، نرق  زا  نمی  یلاها  هفحج ، زا  ماش  یلاها  هفیلحلا و  يذ  قیقع  زا  قارع  یلاها  مارحا  دومرف : ترـضح 
.دشاب یم  هرصب  مدرم  اب  هارمه  ای 

دوش مرحم  تاقیم  ریغ  رد  هک  یسک  مکح  - 281

َُهل َو َّجَح  َالَف  ِّجَْحلَا  ِرُهْشَأ  ِْریَغ  ِیف  ِّجَْحلِاب  َمَرْحَأ  ْنَم  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَْنیَذُأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َُهل (2) َماَرْحِإ  َالَف  ِتاَقیِْملَا  َنوُد  َمَرْحَأ  ْنَم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنیذا  نبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.درادن شزرا  وا  مارحا  هدش  مرحم  تاقیم  ریغ  رد  سکره  درادن و  یشزرا  وا  جح  ددنب ، مارحا  جح ، ياه  هام  ریغ  رد  سکره 

دوش هکم  دراو  مارحا  نودب  ای  دنک  روبع  مارحا  نودب  دوخ  رهش  تاقیم  زا  هک  یسک  مکح  - 282

ُمِرُْحی يِذَّلَا  ِْتقَْولَا  یَلَع  َّرَم  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُمِرُْحی َو ِمَرَْحلَا َو  َنِم  ُجُرْخَی  َلاَـقَف  ُّجَْـحلَا  ُهَتوُفَی  ْنَأ  ِْتقَْولَا  َیلِإ  َعَجَر  ْنِإ  َفاَـخَف  َهَّکَم  یَتَأ  یَّتَـح  ْمِرُْحی  ْمَلَف  َلِـهَج  ْوَأ  َیِـسَنَف  ُْهنِم  ُساَّنلَا 

.َِکلَذ (3) ُُهئِزُْجی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
درذگ و یم  دنوش  یم  مرحم  اج  نآ  زا  مدرم  هک  ییاه  تاقیم  زا  یکی  زا  هک  یسک  مدیسرپ :
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دراد نآ  میب  هلأسم ) نتـسناد  زا  سپ   ) دوش یم  هّکم  دراو  هک  نیا  ات  دوش  یمن  مرحم  دناد و  یمن  ار  شا  هفیظو  ای  دنک ، یم  شومارف 
) ؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دوش توف  وا  زا  جح  ددرگرب  تاقیم  هب  رگا  هک 

.دنک یم  شتیافک  نامه  هک  ددنبب  مارحا  دوش و  جراخ  مرح  زا  دومرف :

َّنَأ اُولِهَجَف  یِّلَُـصت  َیِه َال  ِْتقَْولَا َو  َیلِإ  اُومِدَـقَف  ْمُهَعَم  ٍهَأَْرمِاب  اوُّجَح  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍساـَنُأ  ْنَع  َهَراَرُز : ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِتِیقاَوَْملَا ِضَْعب  َیلِإ  ُجُرْخَت  اُولاَـقَف  َساَّنلَا  اُولَأَـسَف  ٌلَـالَح  ٌِثماَـط  َیِه  َهَّکَم َو  اُومِدَـق  یَّتَح  َیِه  اَـمَک  اَِـهب  اْوَضَمَف  َمِرُْحی  ْنَأ  یِغَْبنَی  اَـهَْلثِم 

.اَهَتَِّین (1) ُهَّللَا  َِملَع  ْدَق  اَِهناَکَم  ْنِم  ُمِرُْحت  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  اُولَأَسَف  َّجَْحلَا  ِكِرُْدت  َْمل  ْتَلَعَف  اَذِإ  َْتناَک  ُْهنِم َو  ُمِرُْحتَف 

زین نز  کی  هک  دندش  فّرشم  جح  هب  ام  باحصا  زا  یهورگ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
مرحم دناوت  یم  وا  ایآ  هک  دنتـسناد  یمن  دنارذگ و  یم  ار  هناهام  تداع  نارود  نز  نآ  دندیـسر ، تاقیم  هب  یتقو  .دنتـشاد  هارمه  هب 
مرحم اج  نآ  زا  دورب و  اه  تاقیم  زا  یکی  هب  دـنداد : باوج  اـه  نآ  دـندرک ، لاؤس  مدرم  زا  دروم  نیا  رد  دـندش و  هّکم  دراو  دوش ؟

.دیسر یمن  جح  هب  درک  یم  ار  راک  نیا  رگا  هک  دوب  نینچ  دوش و 

.دندیسرپ دروم  نیا  رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 

.تسا هاگآ  وا  ّتین  زا  دنوادخ  انامه  هک  دوش  مرحم  شناکم  نامه  زا  دومرف :

نتسب مارحا  تابجاو  - 283

ْوَأ ِقاَرِْعلَا  ِلَِبق  ْنِم  ِقیِقَْعلَا  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکبِراَش َو ْنِم  ْذُخ  َکَتَناَع َو  ِلِْطا  َكَراَفْظَأ َو  ْمِّلَق  َْکیَْطبِإ َو  ِْفْتناَف  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  َماَرْحِْإلَا  ُدـیُِرت  َْتنَأ  ِتِیقاَوَْملَا َو  ِهِذَـه  ْنِم  ِْتقَْولَا  َیلِإ 

َْمل ْنِإ  ِسْمَّشلَا َو  ِلاَوَز  َْدنِع  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  َِکلَذ  ْنِم  َکُغاَرَف  ْنُکَْیل  َْکَیبَْوث َو  ْسَْبِلا  ْلِسَتِْغا َو  ْکَتِْسا َو  َُّمث  َْتأََدب  َِکلَذ  ِّيَِأب  َكُّرُضَی  َال 
.ِسْمَّشلَا (2) ِلاَوَز  َْدنِع  ِراَِیتْخِالَا  َعَم  َكاَذ  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  یِّنَأ  َْریَغ  َكُّرُضَی  َالَف  ِسْمَّشلَا  ِلاَوَز  َْدنِع  ْنُکَی 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
تـساوخ هب  هک  يراد  دـصق  و  يدـش ؛ دراو  اه  تاقیم  نیا  زا  یتاقیم  هب  ای  يدیـسر ، قیقع  نیمزرـس  هب  قارع  فرط  زا  هک  یماـگنه 

يداریا و  نک ، هاتوک  ار  دوخ  لیبس  نک  تفاظن  ار  دوخ  ریگب ، ار  تیاه  نخان  يادزب ، ار  تیاه  لـغب  ریز  يوم  ینک ، مارحا  دـنوادخ 
شاب نانچ  و  نک ، نت  هب  ار  تمارحا  ياه  سابل  نک و  لسغ  نزب و  كاوسم  سپس  ینک ، زاغآ  ار  دوخ  لامعا  کیمادک  اب  هک  درادن 
مراد تسود  نم  هک  نیا  رگم  درادـن  يداریا  دیـسرن  نایاپ  رهظ  ماگنه  رگا  یهد و  نایاپ  لاـمعا  نیا  هب  رهظ  اـت  ادـخ  تساوخ  هب  هک 

.دشاب رهظ  ماگنه  رایتخا -  اب  هارمه  لامعا - ، نایاپ 

ِْریَِغب َمَرْحَأ  ٌلُـجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  َیلِإ  ٍدیِعَـس  ُْنب  ُنَسَْحلَا  َبَتَک  َلاَـق : َراَـیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُدیُِعی (1) هیلع  هللا  تاولص  َبَتَکَف  َعَنْصَی  ْنَأ  یِغَْبنَی  َْفیَک  َِکلَذ َو  ِیف  ِْهیَلَع  اَم  ٌلِهاَج  ْوَأ  ٌِملاَع  ٍهَالَص  ِْریَِغب  ْوَأ  ٍلْسُغ 

هللا تاولص  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  يا  همان  یط  دیعـس  نب  نسح  دیوگ : رایزهم  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  تسا  هتسب  مارحا  زامن  ای  لسغ ، نودب  یهاگآان  ای  دمع  يور  زا  هک  یسک  تشون : هیلع 

.دنک هداعا  دیاب  دومرف : موقرم  شترضح 

دنک یمن  تیافک  هک  یلسغ  دنک و  یم  تیافک  مارحا  يارب  هک  یلسغ  - 284

.َِکتَْلیَِلل َِکتَْلَیل  ُلْسُغ  َکِمْوَِیل َو  َکِمْوَی  ُلْسُغ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسوت بش  نامه  مارحا  يارب  تبش  لسغ  تسوت و  زور  مارحا  يارب  وت  زور  لسغ 

َْلبَق ُماَنَی  َُّمث  ِماَرْحِْإِلل  ُلِسَتْغَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَوُس  ِْنب  ِرْضَّنلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِلْسُْغلَا (3) ُهَداَعِإ  ِْهیَلَع  َلاَق  َمِرُْحی  ْنَأ 
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: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  هک : هدرک  تیاور  دیوس  نب  رـضن  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دباوخ یم  دوش  مرحم  هک  نیا  زا  شیپ  سپ  دنک  یم  لسغ  مارحا  يارب  یصخش 

.دنک لسغ  هرابود  دیاب  دومرف :

َسَِبل َُّمث  ِماَرْحِْإِلل  َلَسَتِْغا  ٍلُـجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُُهلْسُغ (1) َضَقَْتنِا  ِدَق  َلاَق  َمِرُْحی  ْنَأ  َْلبَق  ًاصیِمَق 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد یمکح  هچ   ) دیشوپ نهاریپ  دوش  مرحم  هک  نیا  زا  شیپ  درک و  لسغ  مارحا  يارب  هک  یسک  مدیسرپ :

.دش هتسکش  وا  لسغ  عطق  روط  هب  دومرف :

نآ طیارش  نتسب و  مارحا  مارحا ، زامن  - 285

ٍهَالَـص ُِربُد  ِیف  ـَّالِإ  ٌماَرْحِإ  ُنوُـکَی  َـال  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َهَّللَا ِدَمْحاَف  َِکتَالَص  ْنِم  َْتلَتَْفنِا  اَذِإَف  اَمِهُِربُد  ِیف  َْتمَرْحَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  َْتیَّلَص  ًهَِلفاَن  َْتناَک  ْنِإ  ِمِیلْـسَّتلَا َو  َدَْعب  اَهُِربُد  ِیف  َْتمَرْحَأ  ٍَهبُوتْکَم 
َعَبَِّتا َكِدـْعَِوب َو  َنَمآ  ََکل َو  َباَجَتِْـسا  ِنَّمِم  ِینَلَعْجَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ُِلق  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  ِّلَص  ِْهیَلَع َو  ِْنثَأ  َو 
ِْهیَلَع ِیل  َمِْزعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َّجَْـحلَا  َتْرَکَذ  ْدَـق  َْتیَطْعَأ َو  اَم  َّالِإ  ُذُـخآ  َْتیَقَو َو َال  اَم  َّالِإ  یَقوُأ  َِکتَْـضبَق َال  ِیف  َكُدـْبَع َو  یِّنِإَـف  َكَْرمَأ 

َنیِذَّلَا َكِْدفَو  ْنِم  ِیْنلَعِْجا  ٍهَِیفاَع َو  َْکنِم َو  ٍرُْسی  ِیف  یِکِساَنَم  یِّنِم  َمَّلَـسَت  ُْهنَع َو  ُْتفُعَـض  اَم  یَلَع  ِینَیِّوَُقت  َکِِّیبَن َو  ِهَّنُـس  َِکباَتِک َو  یَلَع 
ِهَّنُس َِکباَتِک َو  یَلَع  ِّجَْحلَا » َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب   » َعُّتَمَّتلَا ُدیِرُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِیتَرْمُع  یِّجَح َو  ِیل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللَا  َْتبَتَک  َْتیَّمَس َو  َْتیَضَتِْرا َو  َتیِضَر َو 
ًهَّجَح ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  َّمُهَّللَا  َّیَلَع  َتْرَّدَق  يِذَّلَا  َكِرَدَِقل  ِینَتْسَبَح  ُْثیَح  ِینَّلُحَف  ِینُِسبْحَی  ٌءْیَـش  ِیل  َضَرَع  ْنِإَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  َکِِّیبَن 

َکَهْجَو َو َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  ِبیِّطلَا  ِباَیِّثلَا َو  ِءاَسِّنلَا َو  َنِم  ِیبَصَع  یُِّخم َو  یِماَظِع َو  یِمَد َو  یِمَْحل َو  يِرََشب َو  يِْرعَش َو  ََکل  َمَرْحَأ  ًهَرْمُعَف 
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ًابِکاَر ْوَأ  َْتنُک  ًایِـشاَم  ُضْرَْألَا  َِکب  ْتَوَتِْـسا  اَذِإَف  ًهَْئیَنُه  ِشْماَف  ُْمق  َُّمث  ُمِرُْحت  َنیِح  ًهَدِحاَو  ًهَّرَم  اَذَه  َلوُقَت  ْنَأ  َُکئِزُْجی  َلاَق َو  َهَرِخْآلَا  َراَّدلَا 
.ِّبَلَف (1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
تعکر ود  دشاب  یبحتـسم  زامن  رگا  سپ  دـبای ، یمن  قّقحت  يوش  مرحم  نآ  مالـس  زا  سپ  هک  بجاو  زامن  یپ  رد  زج  یمارحا  چـیه 
ربماـیپ رب  يوگب و  شیاـنث  نک و  شیاتـس  ار  ادـخ  سپ  يدروآ ، اـج  هب  ار  زاـمن  نوچ  .يوش  یم  مرحم  نآ  یپ  رد  یناوخ  یم  زاـمن 

یِّنِإَف َكَْرمَأ  َعَبَِّتا  َكِدـْعَِوب َو  َنَمآ  ََکل َو  َباَجَتِْـسا  ِنَّمِم  ِینَلَعْجَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » وگب تسرفب و  دورد  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 
َِکباَتِک َو یَلَع  ِْهیَلَع  ِیل  َمِْزعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َّجَْحلَا  َتْرَکَذ  ْدَق  َْتیَطْعَأ َو  اَم  َّالِإ  ُذُخآ  َْتیَقَو َو َال  اَم  َّالِإ  یَقوُأ  َِکتَْـضبَق َال  ِیف  َكُدـْبَع َو 
َتیِـضَر َو َنیِذَّلَا  َكِدـْفَو  ْنِم  ِیْنلَعِْجا  ٍهَِیفاَـع َو  َکـْنِم َو  ٍرُْـسی  ِیف  یِکِـساَنَم  یِّنِم  َمَّلَـسَت  ُْهنَع َو  ُْتفُعَـض  اَـم  یَلَع  ِینَیِّوَُقت  َکِِّیبـَن َو  ِهَّنُس 

َکِِّیبَن ِهَّنُـس  َِکباَتِک َو  یَلَع  ِّجَْحلَا » َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب   » َعُّتَمَّتلَا ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِیتَرْمُع  یِّجَح َو  ِیل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللَا  َْتبَتَک  َْتیَّمَـس َو  َْتیَـضَتِْرا َو 
ًهَرْمُعَف ًهَّجَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  َّمُهَّللَا  َّیَلَع  َتْرَّدَق  يِذَّلَا  َكِرَدَِقل  ِینَتْسَبَح  ُْثیَح  ِینَّلُحَف  ِینُِـسبْحَی  ٌءْیَـش  ِیل  َضَرَع  ْنِإَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

َراَّدلَا َکَهْجَو َو  َِکلَِذب  یِغَْتبَأ  ِبیِّطلَا  ِباَیِّثلَا َو  ِءاَسِّنلَا َو  َنِم  ِیبَصَع  یُِّخم َو  یِماَظِع َو  یِمَد َو  یِمَْحل َو  يِرََشب َو  يِْرعَـش َو  ََکل  َمَرْحَأ 
«. َهَرِخْآلَا

، رادرب ماگ  هظحل  دـنچ  زیخرب  هاگ  نآ  .تسا و  سب  ییوگب ، ار  اعد  نیا  هبترم  کـی  يوش  یم  مرحم  هک  یماـگنه  دوزفا : شترـضح 
.نک زاغآ  ار  کیبل  هراوس -  هچ  هدایپ و  هچ  يدش -  هّکم  هّداج  دراو  نوچ 

جح تین  - 286

َیلِإ ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَتَأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِإ ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِهَّنُـس  َِکباَتِک َو  یَلَع  ِّجَْـحلَا  َیلِإ  ِهَرْمُْعلاـِب  َعَّتَمَتَأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ُلوُقَت  َلاَـق  ُلُوقَأ  َْفیَکَف  ِّجَْـحلَا 

.ُدیُِرت (2) يِذَّلَا  َتْرَمْضَأ  َْتئِش 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّـمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ میوگب هچ  منک و  ّتین  هنوگچ  سپ  مهد  ماجنا  هرمع  جح و  مهاوخ  یم  نم  متفگ :
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یهاوخب رگا  و  مراد » ار  جـح  يوس  هب  هرمع  هب  عّتمت  دـصق  وت  ربمایپ  ّتنـس  وت و  باتک  زا  يوریپ  هب  نم  ایادـخ ! : » ییوگ یم  دومرف :
.ینارذگ یم  لد  رد  ار  دوخ  هتساوخ 

نتفگ کیبل  - 287

َکیِرَش َْکیََّبل َال  َْکیََّبل  َّمُهَّللَا  َْکیََّبل  ُهَِیْبلَّتلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْکیََّبل َْکیََّبل  ِمَالَّسلَا  ِراَد  َیلِإ  ًایِعاَد  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِجِراَعَْملَا  اَذ  َْکیََّبل  ََکل  َکیِرَـش  َْکلُْملَا َال  َکـَل َو  َهَمْعِّنلَا  َدْـمَْحلَا َو  َّنِإ  َکـْیََّبل  َکـَل 

ُئِدـُْبت َو َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکَیلِإ  ًابوُغْرَم  ًابوُهْرَم َو  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِماَرْکِْإلَا  ِلَالَْجلَا َو  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِهَِیْبلَّتلَا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِبُونُّذـلَا  َراَّفَغ 
ِیف َِکلَذ  ُلوُقَت  َْکیََّبل  ُمیِرَک  اَی  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکیَدـْبَع  ُْنبِا  َكُدـْبَع َو  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِماَظِْعلَا  ِبَرُْکلَا  َفاَّشَک  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکَیلِإ  ُداَعَْملَا 
ْنِم َتْظَْقیَتِْـسا  ِوَأ  ًاـبِکاَر  َتیَِقل  ْوَأ  ًاـیِداَو  َتْطَبَه  ْوَأ  ًافَرَـش  َتْوَلَع  اَذِإ  َكُریَِعب َو  َکـِب  ُضَْهنَی  َنیِح  ٍهَِلفاـَن َو  ْوَأ  ٍَهبوـُتْکَم  ٍهَالَـص  ِّلُـک  ُِربُد 
َُّدب ُهَّنَأ َال  ْمَلِْعا  ُلَْضفَأ َو  اَهَماَمَت  َّنَأ  َْریَغ  َكُّرُضَی  َالَف  ِهَِیْبلَّتلَا  َضَْعب  َتْکَرَت  ْنِإ  اَِهب َو  ْرَهِْجا  اَْهنِم َو  َْتعَطَتِْسا  اَم  ِْرثْکَأ  ِراَحْسَْألِاب َو  َکِماَنَم َو 
یَّلَص ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِجِراَعَْملَا  يِذ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َنُولَسْرُْملَا َو  یََّبل  اَِهب  ُدیِحْوَّتلَا َو  َیِه  ُهَضیِرَْفلَا َو  َیِه  ِمَالَْکلَا َو  ِلَّوَأ  ِیف  َِعبْرَْألَا  ِتاَِیْبلَّتلَا  َنِم 

ِهَِیْبلَّتلِاب ُهُوباَجَأَف  ُهَْتَیب  اوُّجُحَت  ْنَأ  َیلِإ  ْمُکوُعْدَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُمیِهاَْربِإ  یََّبل  ْنَم  ُلَّوَأ  اَْهنِم َو  ُِرثُْکی  َناَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 
.ِهَِیْبلَّتلِاب (1) َباَجَأ  َّالِإ  ٍهَأَْرِما  ِنَْطب  ٍلُجَر َو َال  ِرْهَظ  ِیف  ِهاَفاَوُْملِاب  ُُهقاَثیِم  َذِخُأ  ٌدَحَأ  َْقبَی  ْمَلَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: تسا نینچ  نتفگ  کیبل 

َْکیََّبل ِجِراَعَْملَا  اَذ  َْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَـش  َال  َْکلُْملَا ، ََکل َو  َهَمْعِّنلَا  َدْـمَْحلَا َو  َّنِإ  َْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَـش  َـال  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل  َّمُهَّللَا  َکـْیََّبل  »
َْکیََّبل َْکیََّبل  ِماَرْکِْإلَا ، ِلَالَْجلَا َو  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِهَِیْبلَّتلَا ، َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِبُونُّذـلَا ، َراَّفَغ  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِمَالَّسلَا ، ِراَد  َیلِإ  ًایِعاَد  َکـْیََّبل 

ُْنبِا َكُدـْبَع َو  َْکیََّبل  َْکیََّبل  ِماَظِْعلَا ، ِبَرُْکلَا  َفاَّشَک  َْکیََّبل  َکـْیََّبل  َکـَْیلِإ  ُداَـعَْملَا  ُئِدـُْبت َو  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل  َکـَْیلِإ ، ًاـبوُغْرَم  ًاـبوُهْرَم َو 
«. َْکیََّبل ُمیِرَک  اَی  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْکیَْدبَع 
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ای يدمآ  نییاپ  يا  هّرد  زا  ای  درب  یم  يدنلب  يالاب  زا  ار  وت  ترتش  هک  ینامز  ییوگ و  یم  هلفان  ای  بجاو  زامن  ره  یپ  رد  ار  هیبلت  نیا 
رگا ناوخب و  دـنلب  زاوآ  اـب  ار  نآ  یناوت  یم  هچره  ناوخب ، ناهاگرحـس  يدـش و  رادـیب  باوخ  زا  اـی  يدرک  تاـقالم  يا  هراوـس  اـب 

.تسا رتهب  نآ  یمامت  نتفگ  هک  نیا  رگم  درادن  يررض  يدرک  كرت  ار  هیبلت  زا  یتمسق 

ناربمایپ تسا و  دـیحوت  نآ  تسا و  بجاو  نامه  تسا و  هدـمآ  مالک  لوا  رد  هک  يا  هناـگراهچ  ياـه  کـیبل  نتفگ  زا  هک  نادـب  و 
تفگ و یم  رتـشیب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اریز  وـگب ، رتـشیب  ار  جراـعملا » يذ   » زارف دـنا و  هتفگ  هیبـلت  نآ  رب  لـسرم 

.دوب مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تفگ  کیبل  هک  یسک  نیتسخن 

هیبلت اب  ار  وا  سپ  دـییامن  دـصق  ار  وا  هناخ ، هک  دـناوخ  یم  ارف  جـح  هب  ار  امـش  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف : شترـضح 
.دهد یم  خساپ  کیبل  هب  هک  نیا  رگم  ردام  مکش  ردپ و  بلص  رد  دنام ؛ یمن  یقاب  نامیپ  هب  افو  رد  یسک  چیه  دییامن ، تباجا 

ِّلُک یَلَع  ٍرْهُط َو  ِْریَغ  یَلَع  َْتنَأ  َیِّبَُلت َو  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍلاَح (1)

يداریا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ییوگب کیبل  یشاب  هک  لاحره  رب  تراهط و  نودب  هک  درادن 

.ِهَِیْبلَّتلِاب (2) ٌرْهَج  ِءاَسِّنلَا  یَلَع  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3

دنلب دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین زیاج  نانز  رب  هیبلت  نتفگ 

هباشم دراوم  لادج و  زا  مرحم  يراددوخ  - 288

ِهَّللَا ِرْکِذ  ِهَّللَا َو  يَْوقَِتب  َْکیَلَعَف  َْتمَرْحَأ  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّزَع َو َهَّللَا  َّنِإَف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  اَمَک  ٍْریَخ  ْنِم  َّالِإ  ُهَناَِسل  ُءْرَْملَا  َظَفْحَی  ْنَأ  ِهَرْمُْعلَا  ِّجَْـحلَا َو  ِماَـمَت  ْنِم  َّنِإَـف  ٍْریَِخب  ـَّالِإ  ِمَـالَْکلَا  ِهَِّلق  ًارِیثَک َو 

ُقوُسُْفلَا ُعاَمِْجلَا َو  ُثَفَّرلَا  َو  ِّجَْحلَا » ِیف  َلا�دِج  َقوُُسف َو �ال  َثَفَر َو �ال  �الَف  َّجَْحلَا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  : » ُلوُقَی َّلَج 
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َوُه ٍدِـحاَو َو  ٍماَقَم  ِیف  ًءَالِو  ٍناَْمیَأ  ِثَالَِثب  َفَلَح  اَذِإ  َلُجَّرلَا  َّنَأ  ْمَلِْعا  ِهَّللَا َو  یََلب َو  ِهَّللَا َو  ِلُجَّرلَا َال َو  ُلْوَق  ُلاَدِْـجلَا  ُباَبِّسلَا َو  ُبِذَْـکلَا َو 
ِقَِّتا َلاَق  ِِهب َو  ُقَّدَصَتَی  ُهُقیِرَُهی َو  ٌمَد  ِْهیَلَع  َلَداَج َو  ْدَقَف  ًَهبِذاَک  ًهَدِحاَو  ًانیِمَی  َفَلَح  اَذِإ  ِِهب َو  ُقَّدَصَتَی  ُهُقیِرَُهی َو  ٌمَد  ِْهیَلَعَف  َلَداَج  ْدَـقَف  ٌمِرُْحم 

ِْتیَْبلِاب اُوفَّوَّطَْیل  ْمُهَروُذـُن َو  اُوفُوْیل  ْمُهَثَفَت َو  اوُضْقَْیل  َُّمث   » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإَف  ِهَّللَا  یِـصاَعَم  ْنَع  َكُزُجْحَی  ٍعَرَِوب  َْکیَلَع  َهَرَخاَـفُْملَا َو 
َتْمَّلَکَت ِْتیَْبلِاب َو  َْتفُط  َهَّکَم َو  َْتلَخَد  اَذِإَف  ٍحِیبَق  ٍمَالَِکب  َکِماَرْحِإ  ِیف  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  ِثَفَّتلَا  َنِم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ِقِیتَْعلَا » 

ُلاَدِْـجلَا َال َو اَمَّنِإ  ِلاَدِْـجلَا  َنِم  اَذَـه  َْسَیل  َلاَق  يِرْمََعل  یََلب  يِرْمََعل َو  ُلوُقَی َال  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ًهَراَّفَک  َِکلَذ  َناَکَف  ٍبِّیَط  ٍمَالَِکب 
.ِهَّللَا (1) یََلب َو  ِهَّللَا َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
جح ندوب  لماک  زا  اریز  یکین ، هب  رگم  نتفگ  نخـس  مک  ندرک و  ادخ  دای  دایز  ادـخ و  ياوقت  هب  داب  وت  رب  یتسب  مارحا  هک  یماگنه 

: دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  اریز  دومرف ، ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنانچ  یکین  زا  رگم  دراد  زاب  ار  شنابز  ناسنا  هک  تسا  نیا  هرمع  و 
غورد و قوسف ، نانز ، اب  یکیدزن  ناـمه  ثفر  تسین » جـح  رد  لادـج  قوسف و  ثفر ، سپ  درک  مزـال  ار  جـح  اـههام  نآ  رد  هکره  »

ناکم کی  رد  مارحا  لاح  رد  راب  هس  صخـش  هک  یماگنه  هک  نادـب  تسا و  هّللا » يرآ و   » و هّللا » هن و   » راتفگ لادـج  تسا و  شحف 
سپ دروخب  غورد  دنگوس  کی  هک  ینامز  دهد و  هقدص  ار  نآ  دـنک و  ینابرق  یتسیاب  تسا و  هدومن  لادـج  سپ  دـنک  دای  دـنگوس 

.دهد هقدص  ار  نآ  دیامن و  ینابرق  کی  تسوا  رب  تسا  هدومن  لادج 

یم لاعتم  دنوادخ  اریز  دیامن ، رود  ادـخ  هب  نایـصع  زا  ار  وت  هک  يراکزیهرپ  اوقت و  داب  وت  رب  و  دیـسارهب ، یـشورف  رخف  زا  دومرف : و 
 « .دننک فاوط  ادخ  هناخ  هب  دنروآ و  اج  هب  ار  ناشیاهرذن  دنیادزب و  ار  ناشیاه  یگدولآ  دیاب  سپس  : » دیامرف

هک ینامز  سپ  ییوگب ، یتشز  نخـس  مارحا  لاح  رد  هک  تسا  نیا  یگدولآ  زا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
.دوش یم  ناهانگ )  ) هراّفک نیمه  سپ  یتفگ ، ییوکین  نخس  يدومن و  فاوط  ار  هبعک  يدش و  هّکم  دراو 

؟ هچ مناج » هب   » يرآ و مناج  هب  هن  : » دیوگ یم  هک  یسک  مدیسرپ : شترضح  زا  دیوگ : يوار 
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.تسا ادخ » هب  يرآ   » و ادخ » هب  هن   » نتفگ لادج  هکلب  تسین ، لادج  زا  راتفگ  هنوگ  نیا  دومرف :

ِباَبِّسلَا َو ِیف  ٌهاَش َو  ِلاَدِْجلَا  ِیف  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِّجَْحلَا (1) ُداَسَف  ِثَفَّرلَا  ٌهَرََقب َو  ِقوُسُْفلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بجوم نانز  اب  یکیدزن  تسا و  واـگ  کـی  قوسف  شحف و  رد  دوش ، یم  یناـبرق  دنفـسوگ  کـی  لادـج ، رد  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.تسا جح  نالطب 

مرحم يارب  هیاس  مکح  - 289

ُْنب ُدَّمَُحم  ِیل  َلاَـق  َلاَـق : َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِرِْـشب  ِْلیَـضُْفلَا َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِبـیِطَْخلَا  یَّنَثُْملَا  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُّمث هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ََهلاَُبق  َسَلَجَف  ًاِفنآ  ُقِساَْفلَا  اَذَه  َلَخَد  َلاَق  ِْهَیلِإ  ُتُْمق  یََلب َو  ُْتُلق  َلاَق  ینَثُم  َْنبِا  اَی  َكُّرُسَأ  َلیِعاَمْسِإ َأ َال 

َداَعَأَف ْمَعَن  َُهل  َلاَقَف  ِءاَبِْخلَا  ِیف  ُّلِظَتْـسَیَف  َلاَق  َُهل َال  َلاَقَف  ِلِمْحَْملَا  یَلَع  ُّلِظَتْـسَی  ِمِرْحُْملَا َأ  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ِنَسَْحلَا  اـَبَأ  اَـی  َُهل  َلاَـقَف  ِْهیَلَع  َلَْـبقَأ 
ْمُکِساَیِقَک ٍساَیِِقب  َْسَیل  َنیِّدلَا  َّنِإ  َفُسُوی  َابَأ  اَی  َلاَقَف  اَذَه  اَذَه َو  ِْنَیب  ُقْرَف  اَمَف  ِنَسَْحلَا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ُکَحْضَی  ِئِزْهَتْسُْملَا  َْهبِـش  َلْوَْقلَا  ِْهیَلَع 

ُلوُسَر َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  اَمَک  اَْنُلق  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َعَنَـص  اَمَک  اَنْعَنَـص  اَّنِإ  ِنیِّدلِاب  َنُوبَْعلَت  ُْمْتنَأ 
اَذِإ ِهِدَِیب َو  ُهَهْجَو  َرَتَس  اَمَّبُر  ٍضْعَِبب َو  ُهَضَْعب  ُهَدَـسَج  ُُرتْسَیَف  ُسْمَّشلَا  ِهیِذُْؤت  اَْهیَلَع َو  ُّلِظَتْـسَی  َالَف  ُهَتَلِحاَر  ُبَکْرَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا 

.ِراَدِْجلَا (2) ِءْیَف  ِْتیَْبلَا َو  ِءْیَف  ِءاَبِْخلِاب َو  َّلَظَتِْسا  َلََزن 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  رـشب  لیـضف و  نب  دّـمحم  زا  بیطخ  یّنثم  نب  رفعج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ منکب لاحشوخ  ار  وت  یهاوخ  یم  یّنثم  رسپ  يا  تفگ : نم  هب  دّمحم 

.متفر وا  بناج  هب  متساخرب  يرآ و  متفگ :

هب تسشن و  هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ربارب  هفینح  وبا  درگاش  یـضاق  فسوی  وبا  قساف  نیا  شیپ  یکدنا  تفگ :
؟ دشاب هیاس  ریز  رد  هواجک  رد  دناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ مرحم  دروم  رد  وت  رظن  نسحلا ! ابا  يا  تفگ : شترضح 
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.هن دومرف :

؟ دشاب هیاس  ریز  رد  دناوت  یم  همیخ  رد  ایآ  تفگ :

.يرآ دومرف :

؟ تسا یقرف  هچ  نآ  نیا و  نیب  تفگ : درک و  رارکت  دیدنخ  یم  هک  يرگ  هرخسم  دننامه  ار  شنخس  وا 

لمع ام  دینک  یم  يزاب  نید  اب  امش  دوش ، یمن  هدیجنـس  سایق  هب  امـش  سایق  دننامه  نید  یتسار  هب  فسوی ! ابا  يا  دومرف : ترـضح 
یم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  ناس  نآ  مییوگ  یم  دومن و  یم  لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  ناس  نآ  مینک  یم 
رازآ ار  وا  باتفآ  درک و  یمن  ناـب  هیاـس  نآ  رب  يزیچ  دـش و  یم  دوخ  رتش  رب  راوس  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  .دومرف 

دـش یم  هدایپ  نوچ  دیناشوپ و  یم  ار  شتروص  شتـسد  اب  اسب  هچ  دیناشوپ و  یم  ار  رگید  تمـسق  شندب  زا  یتمـسق  اب  سپ  داد  یم 
.تفرگ یم  رارق  راوید  هیاس  هناخ و  هیاس  همیخ و  ریز  رد  تفر و  یم  هیاس  ریز  رد 

ْمُه ِناَْـیبِّصلَا َو  ِءاَـسِّنلَا َو  یَلَع  ِهَّبُْقلاـِب  َسْأـَب  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  ِِّیلِهاَْـکلَا  ِنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َنُومِرُْحم (1)

يداریا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلهاک  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هدز  مرحم  ناکدوک  نانز و  رب  ناب  هیاس  هک  درادن 

مرحم يارب  رطع  مکح  - 290

ِیف ِنْهُّدلَا  َنِم  ِبیِّطلَا َو َال  َنِم  ًاْئیَش  َّسَمَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
یِغَْبنَی َـال  ُهَّنِإَـف  ِهَِنْتنُْملَا  ِحـیِّرلَا  َنِم  ُْهنَع  ْکِـسُْمت  َـال  ِهَبِّیَّطلَا َو  ِهَِحئاَّرلَا  َنِم  َکـِْفنَأ  یَلَع  ْکِْـسمَأ  َکـِماَعَط َو  ِیف  َبیِّطلَا  ِقَِّتا  َکـِماَرْحِإ َو 

.ٍهَبِّیَط (2) ٍحیِِرب  َذَّذَلَتَی  ْنَأ  ِمِرْحُْمِلل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
زا زین  اذغ  رد  یلامب و  نغور  تدوخ  هب  دیابن  يربب و  راک  هب  شوخ  يوب  تمارحا  لاح  رد  دیابن 
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زا هک  تسین  راوازـس  مرحم  يارب  اریز  ریگن ، دـب  يوب  زا  ار  تینیب  يولج  رادزاـب و  شوخ  يوب  زا  ار  دوخ  ینیب  زیهرپـب و  شوخ  يوب 
.دربب تّذل  شوخ  يوب 

اَفَّصلَا َو َْنَیب  اَمِیف  ِهَبِّیَّطلَا  ِحـیِّرلِاب  َسَْأب  َـال  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهِْفنَأ (1) یَلَع  ْکِسُْمی  َنیِراَّطَْعلَا َو َال  ِحیِر  ْنِم  ِهَوْرَْملَا 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  مکح  نب  ماـشه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دریگب دوخ  ینیب  دیابن  دنک و  مامشتسا  هورم  افص و  نیب  ياه  هزاغم  شوخ  يوب  زا  مرحم  هک  درادن  يداریا 

دنک یم  هاتوک  ار  نآ  زا  يزیچ  ای  اهوم  ای  اه  نخان  هک  یمرحم  مکح  - 291

ٍماَعَط ْنِم  ٍّفَِکب  ُقَّدَصَتَی  َلاَق  ًارُفُظ  َمَّلَق  ٍمِرُْحم  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْوَأ ًهَرَـشَع  َّصَق  ْنِإَف  ُهُقیِرَُهی  ٌمَد  ِْهیَلَع  َلاَق  ًهَسْمَخ  ُْتُلق  ٍّفُکَأ  ِهََعبْرَأ  َلاَق  ًهََعبْرَأ  ُْتُلق  ٍّفُکَأ  ِهَثَالَث  َلاَق  ًهَثَـالَث  ُْتُلق  ِْنیَّفَک  َلاَـق  ِْنیَرُفُظ  َلاَـق 

.ُهُقیِرَُهی (2) ٌمَد  َّالِإ  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  زیرح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دهد هقدص  ماعط  زا  یتشم  دومرف : دنیچب  ار  دوخ  نخان  هک  یمرحم  هرابرد 

؟ روطچ دشاب  نخان  ود  درک : ضرع  يوار 

.ماعط زا  تشم  ود  دومرف :

؟ روطچ نخان  هس  مدرک : ضرع  دیوگ ] : يوار  ]

.ماعط زا  تشم  هس  دومرف :

؟ روطچ نخان  راهچ  مدرک : ضرع 

.ماعط زا  تشم  راهچ  دومرف :

؟ روطچ نخان  جنپ  مدرک : ضرع 

.تسوا هدهعرب  ینابرق  کی  طقف  دنیچب ، ار  نآ  زا  رتشیب  ای  نخان  هد  رگا  سپ  .دنک  ینابرق  کی  یتسیاب  دومرف :
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ًالِهاَج ْوَأ  ًایِهاَس  ْوَأ  ًایِـساَن  ُهَْطبِإ  َفَتَن  ْوَأ  ُهَسْأَر  َقَلَح  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌمَد (1) ِْهیَلَعَف  ًادِّمَعَتُم  ُهَلَعَف  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َءْیَش  َالَف 

ای رس  هکره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دهد ماجنا  دمع  يور  زا  هک  یسک  تسین و  وا  هدهع  رب  يزیچ  دشارتب ، یهاگآان  ای  وهس  ای  یـشومارف  يور  زا  ار  دوخ  لغب  ریز  يوم 

.دیامن ینابرق  کی  هک  تسوا  هدهعرب 

دنک یم  رود  دوخ  زا  ار  ناروناج  هک  یمرحم  مکح  - 292

ًهَمَلَح ْوَأ  ًاداَُرق  َّیَلَع  ُتْدَجَو  ْنِإ  َْتیَأَر  هیلع َأ  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَمُهاَقْرَم (2) ِْریَغ  ِیف  اَِیقَر  اَمُهَّنِإ  اَمَُهل  ٌراَغَص  ْمَعَن َو  َلاَق  اَمُهُحَرْطَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ منک رود  ار  اهنآ  مناوت  یم  منیبب  یمرک  ای  يا و  هنک  دوخ  ندب  رد  مارحا  لاح  رد  رگا  متفگ :

.تسین ناشیاج  هک  دنا  هدمآرب  ییاج  رد  اهنآ  هک  ارچ  اهنآ ؛ نتخاس  راوخ  يارب  يرآ ، دومرف :

تسا روآ  هرافک  هک  ییاهزیچ  تسا و  زیاج  مرحم  يارب  اهنآ  نتشک  هک  ياهزیچ  - 293

َنِم ِهِسْفَن  یَلَع  ُمِرْحُْملَا  َفاَـخ  اَـم  ُّلُـک  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(3) .ُهْدُِرت َالَف  َكْدُِری  َْمل  ْنِإَف  ُْهُلتْقَْیلَف  اَهِْریَغ  ِتاَّیَْحلَا َو  ِعاَبِّسلَا َو 

زا دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يوار  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هتشادن يراک  نآ  اب  زین  وت  دشاب  هتشادن  يراک  وت  اب  يروناج  رگا  دشکب و  ار  نآ  دناوت  یم  دسرتب  دوخ  ناج  رب  مرحم  هک  يرادناج 

.شاب

َّالِإ اَهِّلُک  ِّباَوَّدـلَا  َْلتَق  ِقَّتاَف  َْتمَرْحَأ  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَلَع ُقِرُْحت  َءاَقِّسلَا َو  یِهُوت  اَهَّنِإَف  َهَرْأَْفلَا  َبَْرقَْعلَا َو  یَْعفَْألَا َو 
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َنیِعَدَـت َو َال ًاَّرب  ُهَّللَا َال  ِکَنََعل  َلاَقَف  ٌبَْرقَع  ُْهتَعَـسَلَف  ِرَجَْحلَا  َیلِإ  ُهَدَـی  َّدَـم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َِّیبَن  َّنِإَف  ُبَْرقَْعلَا  اَّمَأ  ِْتیَْبلَا َو  ِلـْهَأ 
َالَف َكاَدـیُِری  َْمل  ْنِإَف  اَـمُْهُلْتقاَف  َكاَداَرَأ  اَذِإ  ُُعبَّسلَا  ُروُقَْعلَا َو  ُْبلَْکلَا  اَـهْدُِرت َو  َـالَف  َكْدُِرت  َْمل  ْنِإَـف  اَْـهُلْتقاَف  َکـْتَداَرَأ  اَذِإ  ُهَّیَْحلَا  ًارِجاَـف َو 

.َكِریَِعب (1) ِرْهَظ  یَلَع  َهَأَدِْحلَا  ًاْیمَر َو  َباَرُْغلَا  ِمِْرا  ٍلاَح َو  ِّلُک  یَلَع  ُْهُلْتقاَف  ُرِدَْغلَا  ُدَوْسَْألَا  اَمُهْدُِرت َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ار هناخ  هدرک و  هراپ  ار  کیخ  شوم  اریز  .شوم  برقع و  یعفا ، رام  رگم  زیهرپب ، اه  هدنبنج  مامت  نتشک  زا  يدش  مرحم  هک  هاگ  نآ 
ار شتـسد  یبرقع  .درک  زارد  یگنـس  رب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  سپ  برقع ؛ دروم  رد  دنز ، یم  شتآ  شلها  رب 

.يراذگ یمن  اهر  ار  دب  بوخ و  دنک ! تنعل  ار  وت  ادخ  دومرف : شترضح  .دز  شین 

وت هب  ناگدنرد  اه و  گس  رگا  .شاب  هتـشادن  راک  نآ  هب  وت  تشادن  يراک  وت  اب  رگا  شکب ، ار  نآ  دمآ  وت  فرط  هب  يرام  هاگره  و 
ییاج ره  رد  سپ  تسا ، دیلپ  هایس  رام  .شاب  هتـشادن  يراک  اهنآ  اب  دنتـشادن  يراک  وت  اب  رگا  روآرد و  ياپ  زا  ار  اهنآ  دندرک ، هلمح 

.دشاب ترتش  تشپ  رب  هچرگ  نزب ، گنس  تسا ) غالک  یعون  هک   ) نغز غالک و  هب  شکب و  ار  نآ 

َْسیَلَف ًأَطَخ  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ًارُوْبنُز  َلَتَق  ٍمِرُْحم  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُْهُلْتقاَف (2) َكَداَرَأ  ٍءْیَش  ُّلُک  َلاَق  ِینَداَرَأ  ُهَّنِإ  ُْتُلق  ٍماَعَط  ْنِم  ًاْئیَش  ُمِعُْطی  َلاَق  ًادِّمَعَتُم  َْلب  ُْتُلق َال  ٌءْیَش  ِْهیَلَع 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد یمکح  هچ   ) دشک یم  ار  يروبنز  هک  یمرحم 

.تسین وا  رب  يزیچ  دشاب  هابتشا  يور  زا  رگا  دومرف :

؟ تسا هدوب  دمع  يور  زا  هکلب  هن ، متفگ :

.دنک یم  ماعطا  اذغ  زا  يزیچ  دومرف :

؟ دنزب شین  ارم  تساوخ  یم  روبنز  متفگ :
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(. تسین وت  رب  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  ) شکب ار  نآ  سپ  درک  دصق  ار  وت  هچره  دومرف :

َلاَق ُهاَداَرَأ  اَذِإ  َثوُغُْرْبلَا  َهَّقَْبلَا َو  ُُلتْقَی  ِمِرْحُْملَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ْمَعَن (1)

امهیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دشکب دنهد  یم  شرازآ  هک  ار  کک  هّشپ و  دناوت  یم  مرحم  ایآ  مدیسرپ :

.يرآ دومرف :

ُمِرْحُْملَا ُُلتْقَی  َلاَق : مهیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَزْرَْعلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ِهِسْفَن (2) یَلَع  ُهَیِشَخ  اَم  َّلُک 

شراوگرزب ردپ  زا  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمزرع  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، دنک رطخ  ساسحا  شیوخ  ناج  رب  هک  ار  يرادناج  ره  مرحم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا 

.دناسرب لتق  هب  دناوت  یم 

دنیچ یم  فلع  دوخ  ياپراهچ  يارب  دنک و  یم  حبذ  هک  یمرحم  مکح  - 294

َلاَق ُهَتاَش  َُحبْذَی  ْوَأ  ُهَریَِعب  ُرَْحنَی  ُمِرْحُْملَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َالَف (3) َمَرَْحلَا  َلَخَد  اَذِإَف  َمَرَْحلَا  َلُخْدَی  یَّتَح  ِرَجَّشلَا  َنِم  َءاَش  اَم  ُعَطْقَی  ْمَعَن َو  َلاَق  ِهِریَِعب  ِِهتَّباَِدل َو  ُّشَتْحَی  َُهل  ُْتُلق  ْمَعَن 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیامن حبذ  ار  شدنفسوگ  ای  دنک و  رحن  ار  شرتش  دناوت  یم  مرحم  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ دنیچب فلع  شرتش  اپراهچ و  يارب  دناوت  یم  مرحم  متفگ :

.دیامن نینچ  دناوت  یمن  رگید  دش  مرح  دراو  نوچ  دوش ، مرح  دراو  ات  دربب  تخرد  زا  دناوت  یم  تساوخ  هچ  نآ  يرآ و  دومرف :
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دورب ایند  زا  هک  یمرحم  مکح  - 295

ُعَنُْصی اَمَک  ِِهب  ُعَنُْصی  اَهِّلُک  ِباَیِّثلِاب  ُنَّفَُکی  ُلَّسَُغی َو  َلاَق  ُتوُمَی  ِمِرْحُْملَا  ِنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َبیِّطلَا (1) ُّسَُمی  ُهَّنَأ َال  َْریَغ  ِّلِحُْملِاب 

دریمب هک  یمرحم  ةراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  شترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ

وا يارب  دوش  یم  ارجا  مرحمریغ  هدرم  يارب  هک  یماکحا  همه  دوش و  یم  نفک  هچراپ  اب  شنت  ۀـمه  دوش و  یم  هداد  لـسغ  وا  دومرف :
.ددرگ یمن  رّطعم  وا  هک  نیا  رگم  ددرگ ، یم  ارجا  زین 

دنک یم  يراج  قالط  جاودزا و  دقع  ای  دنک ، یم  جاودزا  هک  یمرحم  مکح  - 296

ُحِْکنَی َو َال ُمِرْحُْملَا َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌلِطَاب (2) ُهُحاَِکنَف  َحَکَن  ْنِإ  َحاَکِّنلَا َو  ُدَهْشَی  ُبُطْخَی َو َال  ُحِْکُنی َو َال 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دناوت یمن  دیامن و  يراگتساوخ  یسک  زا  دزاس و  يراج  دقع  يرگید  يارب  دنک ، جاودزا  دناوت  یمن  مرحم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.تسا لطاب  شجاودزا  درک ، جاودزا  رگا  دوش و  یجاودزا  دقع  دهاش 

.ُجَّوَزَتَی (3) ُقِّلَُطی َو َال  ُمِرْحُْملَا  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیامن جاودزا  دناوت  یمن  یلو  دهد ، قالط  دناوت  یم  مرحم  دومرف : یم 

مارحا رد  عامج  - 297

ِیْنبِجَأ ُْتُلق  ِْنیَِملاَع  ْوَأ  ِْنیَلِهاَج  َلاَق  ٌهَمِرُْحم  َیِه  ُهَتَأَْرِما َو  َیِشَغ  ٍمِرُْحم  ْنَع  مامإلا ) ) ُُهْتلَأَس َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَرَفْغَتِْسا ِْنیَلِهاَج  اَناَک  ْنِإ  َلاَق  ًاعیِمَج  ِْنیَهْجَْولَا  ِیف 

239 ص :
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یفاکلا ج 4 ص 372 ح 6. - . 3
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اَمِْهیَلَع ٌهَنََدب َو  اَمِْهیَلَع  ِهِیف َو  اَثَدْحَأ  يِذَّلَا  ِناَکَْملَا  َنِم  اَمُهَْنَیب  َقُِّرف  ِْنیَِملاَع  اَناَک  ْنِإ  ٌءْیَـش َو  اَمِْهیَلَع  َْسَیل  اَمِهِّجَح َو  یَلَع  اَیَـضَم  اَمُهَّبَر َو 
ُْتُلق َاباَصَأ  اَم  ِهِیف  َاباَصَأ  يِذَّلَا  ِناَکَْملَا  َیلِإ  اَعِجْرَی  اَمُهَکُُسن َو  اَیِضْقَی  یَّتَح  اَمُهَْنَیب  َقُِّرف  ِهِیف  اَثَدْحَأ  يِذَّلَا  َناَکَْملَا  اَغََلب  اَذِإَف  ٍِلباَق  ْنِم  ُّجَْحلَا 

.ٌَهبوُقُع (1) اَمِْهیَلَع  يَرْخُْألَا  اَثَدْحَأ َو  اَم  اَهِیف  اَثَدْحَأ  ِیتَّلَا  َیلوُْألَا  َلاَق  اَمَُهل  ِْنیَتَّجَْحلَا  ُّيَأَف 

مه شا  همرحم  نز  اب  يدرم  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
) ؟ دراد یمکح  هچ   ) هدش رتسب 

؟ هن ای  دندوب  هاگآ  لئاسم  زا  ودره  ایآ  دومرف :

.دیهد خساپ  ار  تروص  ودره  متفگ :

يزیچ دـننام و  یم  یقاب  دوخ  جـح  اج  نامه  زا  دـننک و  رافغتـسا  ناشراگدرورپ  زا  دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هناـهاگآان  رگا  دومرف :
رتش کی  اهنآ  مادکره  رب  دنوش و  ادج  مه  زا  دنا  هدومن  ار  راک  نآ  هک  اج  نامه  زا  دنداد  ماجنا  هناهاگآ  رگا  تسین و  اهنآ  هدهعرب 
نیب دنـسرب  دنا  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  ناکم  نامه  هب  هاگره  دنهد و  ماجنا  هدـنیآ  لاس  رد  ار  جـح  یتسیاب  دوب و  دـهاوخ  هرافک 

.دندرگزاب دندوب  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  یناکم  نامه  هب  دنناسرب و  نایاپ  هب  ار  ناش  کسانم  ات  دتفا  یم  ییادج  اهنآ 

؟ دوش یم  باسح  اهنآ  يارب  جح  مادک  متفگ :

.تساهنآ رب  تبوقع  يرگید  جح  و  دندوب ، هدرک  ار  راک  نآ  نآ ، رد  هک  یلوا  جح  دومرف :

ْنَأ ِناَُولْخَی َو  ْيَأ َال  اَمُهَْنَیب  ُقَّرَُفی  یَنْعَم  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَـحَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌِثلاَث (2) اَمُهَعَم  َنوُکَی 

ای رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يا  هعوفرم  تیاور  رد  نامثع  نب  نابا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یموس صخـش  و  دنـشابن ) اهنت   ) هک تسا  نیا  اهنآ  نیبام  ییادـج  زا  روظنم  دومرف : امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح 

.دشاب اهنآ  هارمه 
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دنک یم  هاگن  يرگید  نز  هب  ای  دنک  یم  هاگن  توهش  نودب  ای  توهش  اب  وا  هب  دسوب و  یم  ار  شرسمه  هک  یمرحم  مکح  - 298

ْوَأ یَْنمَأَف  ِِهتَأَْرِما  َیلِإ  َرَظَن  ٍمِرُْحم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِإ ِْهیَلَع َو  َءْیَـش  َالَف  يَْذمَأ  ْوَأ  یَْنمَأَف  ٍهَوْهَـش  ِْریَغ  ْنِم  اَهَلَمَح  ْنِإ  ُهَّبَر َو  ُرِفْغَتْـسَی  ْلِسَتْغَِیل َو  ْنَِکل  ِْهیَلَع َو  َءْیَـش  َلاَق َال  ٌمِرُْحم  َوُه  يَْذمَأ َو 

.ٌهَنََدب (1) ِْهیَلَع  َلاَق  َلِْزُنی  یَّتَح  ٍهَوْهَِشب  اَُهلِْزُنی  ِِهتَأَْرِما َو  َیلِإ  ُرُْظنَی  ِمِرْحُْملَا  ِیف  َلاَق  ٌمَد َو  ِْهیَلَعَف  يَْذمَأ  ْوَأ  یَْنمَأَف  ٍهَوْهَِشب  اَهَّسَم  ْوَأ  اَهَلَمَح 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  هدمآ  نوریب  يذم  ای  ینم و  وا  زا  هدرک و  هاگن  شرسمه  هب  هک  یمرحم  مدیسرپ :

شوغآ رد  توهـش  نودب  ار  وا  رگا  دیامن و  ترفغم  بلط  شراگدرورپ  زا  دنک و  لسغ  دـیاب  یلو  تسین ، وا  ةدـهعرب  يزیچ  دومرف :
ینم و دنک و  سمل  ای  دشک  شوغآ  هب  توهـش  هب  ار  وا  رگا  تسین و  وا  ةدهع  رب  يزیچ  زاب  دیآ ، نوریب  يذم  ای  ینم و  وا  زا  دشک و 

.تسا ینابرق  کی  وا  ةدهعرب  دیآ  نوریب  وا  زا  يذم  ای 

: دومرف دیامن  ینم  لازنا  ات  دنک  هاگن  شرسمه  هب  توهش  هب  هک  یمرحم  دروم  رد  شترضح  و 

.دنک ینابرق  رتش  کی  تسا  وا  رب 

ْنِإ َُهل َو  ُّلِحَی  اَم  ِْریَغ  َیلِإ  َرَظَن  ُهَّنَِأل  ٌمَد  ِْهیَلَع  َلاَق  َلَْزنَأَف  ِِهلْهَأ  ِْریَغ  َیلِإ  َرَظَن  ٍمِرُْحم  ِیف  ٍراَّمَع : ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .ٌءْیَش ِْهیَلَع  َْسَیل  ْدُعَی َو  َهَّللَا َو َال  ِقَّتَْیلَف  َلَْزنَأ  ْنُکَی  َْمل 

هاگن شرسمه  ریغ  هب  هک  یمرحم  هرابرد  شترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دیاب هدرکن  لازنا  رگا  تسین و  لالح  وا  رب  هک  هدرک  هاگن  يزیچ  هب  وا  هک  اریز  دـنک ، ینابرق  هک  تسوا  رب  دومرف : درک  لازنا  دومن و 

.تسین يزیچ  وا  ةدهعرب  دنکن و  رارکت  ار  راک  نیا  دسرتب و  ادخ  زا 
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دنکب دناوت  یم  ینابرق  اجک  رد  ددرگ  بجاو  وا  هدهع  رب  ینابرق  هک  یسک  مکح  - 299

.َُهباَصَأ (1) ُْثیَح  ْنِم  ِْدیَّصلَا  َءاَِدف  ُمِرْحُْملَا  يِدْفَی  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

ییاج رد  مرحم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  شترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دهد یم  هراّفک  تسا  هدومن  راکش  هک 

ِیف ٌيْدَه  ِْهیَلَع  َبَجَو  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) {. ِهَبْعَْکلَا َِغلا�ب  ًایْدَه  : } ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإَف  ِْدیَّصلَا  َءاَِدف  َّالِإ  َءاَش  ُْثیَح  ُهَرَْحنَی  ْنَأ  ُهَلَف  ِهِماَرْحِإ 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگم دـیامن ، رحن  ار  نآ  تساوخ  هک  اجره  دـناوت  یم  دوش  بجاو  وا  رب  ینابرق  رتش  کـی  مارحا  رد  سکره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

هیآ 95) هدئام  هیآ  هروس  {. ) دشاب هدیسر  هبعک  هب  هک  ینابرق  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  ار ، راکش  ینابرق 

مرح هب  دورو  یگنوگچ  - 300

اَّمَلَف ِهَنیِدَْـملَا  َهَّکَم َو  َْنَیب  اَمِیف  ًهَلَماَُزم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَـق : َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِینَْتیَأَر اَم  َْلثِم  َعَنَـص  ْنَم  ُنَابَأ  اَی  َلاَقَف  َعَنَـص  اَم  َْلثِم  ُْتعَنَـصَف  ًاِیفاَح  َمَرَْحلَا  َلَخَد  َُّمث  ِْهیَدَِیب  ِْهیَْلعَن  َذَخَأ  َلَسَتِْغا َو  َلََزن َو  ِمَرَْحلَا  َیلِإ  یَهَْتنِا 

َهَئاِم َُهل  یَضَق  ٍهَجَرَد َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  یََنب  ٍهَنَسَح َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  َُهل  َبَتَک  ٍهَئِّیَـس َو  ِْفلَأ  َهَئاِم  ُْهنَع  ُهَّللَا  اَحَم  ِهَِّلل  ًاعُـضاَوَت  ُْتعَنَص 
.ٍهَجاَح (3) ِْفلَأ 

رفعج ماـما  ترـضح  هارمه  هنیدـم  هّکم و  نیب  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  ناـبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
، تفرگ دوخ  تسد  ود  رد  ار  دوخ  نیلعن  ود  دومن و  لسغ  دش ، هدایپ  بکرم  زا  دیـسر  مرح  هب  یتقو  مدوب ، هیلع  هللا  تاولـص  قداص 

.مدرک نینچ  مه  نم  دش  مرح  دراو  هنهرب  ياپ  اب  سپس 

242 ص :

یفاکلا ج 4 ص 384 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 384 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 398 ح 1. - . 3
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رازه دص  دنک و  یم  كاپ  ار  وا  هانگ  رازه  دص  دنوادخ  دهد ، ماجنا  نینچ  ادـخ  زا  ینتورف  تهج  هب  هکره  نابا ! يا  دومرف : هاگ  نآ 
.دنک یم  هدروآرب  شیارب  ار  تجاح  رازه  دص  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازه  دص  دسیون و  یم  شیارب  یکین 

عتمت جح  رد  مرحم  �هیبلت  عطق  - 301

َیلِإ َتْرَظَنَف  ٌعِّتَمَتُم  َْتنَأ  َهَّکَم َو  َْتلَخَد  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َهَِیْبلَّتلَا ِعَْطقاَف  ْنُکَی  َْمل  اَم  َهَّکَِمب  اُوثَدْحَأ  ْدَق  َساَّنلَا  َّنِإ  َنیِِّینَدَْملَا َو  ُهَبَقَع  ِمْوَْیلَا  َْلبَق  َْتناَک  ِیتَّلَا  َهَّکَم  ِتُوُیب  ُّدَح  َهَِیْبلَّتلَا َو  ِعَْطقاَف  َهَّکَم  ِتُوُیب 

.َْتعَطَتِْسا (1) اَِمب  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ِءاَنَّثلَا  ِدیِمْحَّتلَا َو  ِلِیلْهَّتلَا َو  ِرِیبْکَّتلِاب َو  َْکیَلَع  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رد هّکم  ياه  هناخ  دودح  نک و  عطق  ار  هیبلت  يدرک ، هّکم  ياه  هناخ  هب  هاگن  یتسب و  مارحا  عتمت  هرمع  هب  يدش و  هّکم  دراو  هاگره 

رتشیپ هک  دنتخاس  ار  ییاه  هناخ  مدرم  یلو  دندومن ) تعیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  اب  هک  اج  نآ   ) دوب هنیدم  مدرم  هبقع  قباس 
ار ّلج  ّزع و  دـنوادخ  وگب و  هّلل » دـمحلا  هّللا ، ـالا  هلا  ـال  ربکا ، هّللا   » يراد ناوت  هچ  نآ  نک و  عطق  ار  هیبلت  سپ  .دوبن  يزیچ  هّکم  رد 

.يوگ انث 

هکم هب  دورو  یگنوگچ  - 302

َنِم ُْتئِج  ْدَـق  َهَّکَم َو  ُلُخْدَأ  َْنیَأ  ْنِم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َهَّکَم (2) ِلَفْسَأ  ْنِم  ْجُرْخاَف  َهَنیِدَْملَا  ُدیُِرت  َتْجَرَخ  اَذِإ  َهَّکَم َو  یَلْعَأ  ْنِم  ْلُخُْدا  َلاَقَف  ِهَنیِدَْملَا 

زا یتقو  متفگ : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  دـیوگ : بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ موش هّکم  دراو  اجک  زا  میآ  یم  هنیدم 

.ور نوریب  هّکم  نییاپ  زا  يورب  هنیدم  هب  یهاوخ  یم  يوش و  یم  جراخ  نوچ  وش و  دراو  هّکم  يالاب  زا  دومرف :
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یفاکلا ج 4 ص 399 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 399 ح 1. - . 2
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ْلِسَتْغاَف ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  ِمَرَْحلَا  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َهَّکَِمب (1) َِکلِْزنَم  ْنِم  ْوَأ  ٍّخَف  ْنِم  ْوَأ  ٍنوُْمیَم  ِْرِئب  ْنِم  ْلِسَتْغاَف  َْتمَّدَقَت  ْنِإ  ُُهلُخْدَت َو  َنیِح 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
زا ای  ّخف  زا  ای  نومیم  هاچ  زا  سپ  يدیسر  اج  نآ  هب  لسغ  زا  شیپ  رگا  نک و  لسغ  دورو  ماگنه  هّللا  ءاش  نا  يدیسر  مرح  هب  هاگره 

.نک لسغ  هّکم  رد  تلزنم 

مارحلا دجسم  هب  دورو  یگنوگچ  - 303

ًاِیفاَح ُْهلُخْداَف  َماَرَْحلَا  َدِجْـسَْملَا  َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍرُّبَکَِتب ُْهلُخْدَـت  ُهَنیِکَّسلَا َال  َلاَق  ُعوُشُْخلَا  اَـم  ُْتُلق  ُهَّللَا  َءاَـش  ْنِإ  َُهل  ُهَّللَا  َرَفَغ  ٍعوُشُِخب  ُهَلَخَد  ْنَم  َلاَـق َو  ِعوُشُْخلَا َو  ِراَـقَْولَا َو  ِهَنیِکَّسلَا َو  یَلَع 

ُهَّللَا َو َءاَش  اَم  ِهَّللَا َو  َنِم  ِهَّللِاب َو  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ُُهتاَکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلَا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ُِلق : ْمُقَف َو  ِدِجْـسَْملَا  ِباـَب  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإَـف 
ْعَفْراَف َدِجْسَْملَا  َْتلَخَد  اَذِإَف  َنیَِملا�ْعلَا  ِّبَر  ِّلل 

�
ِه ُدْمَْحلَا  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا َو  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهلُسُر َو  ِهَّللَا َو  ِءاَِیْبنَأ  یَلَع  ُمَالَّسلَا 

َعَضَت ِیتَئیِطَخ َو  ْنَع  َزَواَجَت  ْنَأ  ِیَتبْوَت َو  َلَبْقَت  ْنَأ  یِکِساَنَم  ِلَّوَأ  ِیف  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ُِلق : َْتیَْبلَا َو  ِِلبْقَتِْـسا  َْکیَدَی َو 
ًيدُه ًاکَرا�بُم َو  ًاْنمَأ  ّنِلل َو 

ِسا� ًَهبا�ثَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلَا  ُماَرَْحلَا  َُکْتَیب  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َماَرَْحلَا  ُهَْتَیب  ِینَغََّلب  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  يِرْزِو  یِّنَع 
َكِرَدَِـقب ًایِـضاَر  َكِْرمَِأل  ًاعیِطُم  َکَـتَعاَط  ُّمُؤَأ  َکَـتَمْحَر َو  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب  ُْتیَْبلَا  َكُدََـلب َو  ُدَـلَْبلَا  َكُدـْبَع َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َنیَِملـا�ْعِلل 

.َِکتاَضْرَم (2) َِکتَعاَِطب َو  ِیْنلِمْعَتِْسا  َِکتَمْحَر َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتِفا  َّمُهَّللَا  َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاَْخلَا  َْکَیلِإ  ِّرَطْضُْملَا  ََهلَأْسَم  َُکلَأْسَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.وش دراو  ینتورف  راقو و  شمارآ و  اب  هنهرباپ  سپ  يدش ، مارحلا  دجسم  دراو  هاگره 

.هّللا ءاش  نا  دزرمآ  یم  ار  وا  دنوادخ  دش ، اج  نآ  دراو  ینتورف  هب  هکره  و  دوزفا : ترضح  نآ 

244 ص :

یفاکلا ج 4 ص 400 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 401 ح 1. - . 2
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؟ تسیچ عوشخ  متفگ :

ُهَمْحَر ُِّیبَّنلَا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  : » وگب تسیاب و  يدیـسر  دجـسم  برد  هب  نوچ  وشن ، اج  نآ  لخاد  ّربکت  اب  .تسا  شمارآ  دومرف :
یَلَع ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا َو  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِِهلُـسُر َو  ِهَّللَا َو  ِءاَِـیْبنَأ  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ُهَّللَا َو  َءاَـش  اَـم  ِهَّللَا َو  َنِم  ِهَّللاـِب َو  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللَا َو 

«. َنیَِملا�ْعلَا ِّبَر  ِّلل 
�

ِه ُدْمَْحلَا  َمیِهاَْربِإ َو 

: وگب هدرک و  هبعک  ۀناخ  هب  ور  امن و  دنلب  ار  تیاه  تسد  يدش  دجسم  لخاد  هاگره  و 

يِذَّلَا ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  يِرْزِو  یِّنَع  َعَضَت  ِیتَئیِطَخ َو  ْنَع  َزَواَجَت  ْنَأ  ِیَتبْوَت َو  َلَبْقَت  ْنَأ  یِکِـساَنَم  ِلَّوَأ  ِیف  اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »
َكُْدبَع َو یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َنیَِملا�ْعِلل  ًيدُه  ًاکَرا�بُم َو  ًاْنمَأ  ّنِلل َو 

ِسا� ًَهبا�ثَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلَا  ُماَرَْحلَا  َُکْتَیب  اَذَه  َّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َماَرَْحلَا  ُهَْتَیب  ِینَغََّلب 
َْکَیلِإ ِّرَطْـضُْملَا  ََهلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب  ًایِـضاَر  َكِْرمَِأل  ًاعیِطُم  َکَـتَعاَط  ُّمُؤَأ  َکَـتَمْحَر َو  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب  ُْتیَْبلَا  َكُدََـلب َو  ُدَـلَْبلَا 

«. َِکتاَضْرَم َِکتَعاَِطب َو  ِیْنلِمْعَتِْسا  َِکتَمْحَر َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْتِفا  َّمُهَّللَا  َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاَْخلَا 

نآ مالتسا  دوسالارجح و  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  اعد  - 304

َرَجَْحلَا َْتیَذاَح  َماَرَْحلَا َو  َدِجْسَْملَا  َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِتوُغاَّطلِاب َو ُتْرَفَک  ِهَّللِاب َو  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو َال  ُهَّللَا  ـَّالِإ  ََهلِإ  َـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ْلـُقَف : َدَوْسَأـْلَا 

ُهَّللَا ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ُلوُقَت  َُّمث  َِکنیِمَِیب  ُهِْملَتِْسا  ِرَجَْحلَا َو  َنِم  ُنُْدا  َُّمث  ِهَّللَا  ِنوُد  ْنِم  یَعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِهَداَبِِعب  ِناَْطیَّشلَا َو  ِهَداَبِِعب  يَّزُْعلَا َو  ِتَّاللِاب َو 
.ِهاَفاَوُْملِاب (1) ِیل  َكَْدنِع  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاَعَت  ِیقاَثیِم  اَُهْتیَّدَأ َو  ِیتَناَمَأ  َّمُهَّللَا  ُرَبْکَأ 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  زیرح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: وگب یتفرگ  رارق  دوسالا  رجح  لباقم  يدش و  مارحلا  دجسم  دراو  هاگره  دومرف :

يَّزُْعلَا َو ِتَّاللِاب َو  ِتوُغاَّطلِاب َو  ُتْرَفَک  ِهَّللِاب َو  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَش  ُهَدْحَو َال  ُهَّللَا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْشَأ  »
«. ِهَّللَا ِنوُد  ْنِم  یَعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِهَداَبِِعب  ِناَْطیَّشلَا َو  ِهَداَبِِعب 

: وگب سپس  هدرک  مالتسا  ار  نآ  تتسار  تسد  اب  وش و  کیدزن  دوسالا  رجح  هب  سپس 

«. ِهاَفاَوُْملِاب ِیل  َكَْدنِع  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاَعَت  ِیقاَثیِم  اَُهْتیَّدَأ َو  ِیتَناَمَأ  َّمُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  »

245 ص :

یفاکلا ج 4 ص 403 ح 3. - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 283 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_245_1
http://www.ghaemiyeh.com


حسم مالتسا و  مکح  - 305

َقِْصُلت ْنَأ  ُهُمَالِتِْسا  َلاَق  ِنْکُّرلَا  ِمَالِتِْسا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍْبیَعُش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َكِدَِیب (1) ُهَحَسْمَت  ْنَأ  ُحْسَْملَا  ِِهب َو  َکَنَْطب 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیعـش  نب  بوقعی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ نکر  مالتسا  دروم  رد 

.یلامب تسد  نآ  هب  هک  تسا  نیا  حسم  ینابسچب و  نآ  هب  ار  تمکش  هک  تسا  نیا  مالتسا  دومرف :

دوسالارجح يارب  مدرم  ماحدزا  - 306

ْمَلَف ًاماَحِز  ِْهیَلَع  ُتْدَجَوَف  َدَوْسَْألَا  َرَجَْحلَا  ُْتیَتَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِراَّمَّتلَا  ٍْفیَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍدیَِعب (2) ْنِم  ْمِّلَسَف  َّالِإ  ًاِیلاَخ َو  ُهَتْدَجَو  ْنِإ  َلاَقَف  ِهِمَالِتِْسا  ِنِم  َُّدب  َلاَقَف َال  ُُهْتلَأَسَف  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ًالُجَر  َّالِإ  َْقلَأ 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمت  فیـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
راچان تفگ : مدیسرپ ، مالتـسا  دروم  رد  وا  زا  متفاین ، نامباحـصا  زا  درم  کی  زج  دوب و  مدرم  ماحدزا  متفر ، دوسالا  رجح  رانک  یتقو 

.درک مالتسا  دیاب 

(. نک هراشا  تسد  اب  ینعی   ) نک مالس  نآ  هب  رود  زا  هنرگو  نک  مالتسا  یتفای  تولخ  ار  دوسالا  رجح  رگا  دومرف : ترضح 

ُماَحِّزلَا َُرثَک  ُهَّسَم َو  ْعِطَتْسَأ  َْمل  اَذِإ  ِرَجَْحلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیبَلَْحلَا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاُّدب (3) َدِجَت  ْنَأ َال  َّالِإ  ُهَّسَم  َعَدَت  ْنَأ  ُّبِحُأ  اَم  ٌصَّخَرُمَف َو  ُضیِرَْملَا  ُفیِعَّضلَا َو  ُرِیبَْکلَا َو  ُْخیَّشلَا  اَّمَأ  َلاَقَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبـلح  دّـمحم  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  میامن  مالتسا  ار  دوسالا  رجح  متسناوتن  ّتیعمج  ترثک  زا  هاگره  مدیسرپ :
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يا هراچ  هک  نیا  رگم  ییامن  كرت  ار  نآ  هب  ندـیلام  تسد  هک  مرادـن  تسود  نم  دـنراد و  تصخر  رامیب  ناوتاـن و  درمریپ ، دومرف :
.یشاب هتشادن 

ِرَجَْحلَا َو ُمَالِتِْسا  ِهَِیْبلَّتلِاب َو َال  ٌرْهَج  ِءاَسِّنلَا  یَلَع  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ََهلَوْرَْهلَا (1) ِینْعَی  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ٌیْعَس  ِْتیَْبلَا َو َال  ُلوُخُد  َال 

دنلب دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین نانز  رب  هورم  افص و  نیب  یعس  رد  هلوره  ندش و  تیب  لخاد  رجح و  مالتسا  کیبل ، نتفگ 

ناکرا مالتسا  اعد و  فاوط ، - 307

ِیف ُلوُقَت  ٍطاَوْشَأ َو  َهَْعبَـس  ِْتیَْبلاـِب  ْفُط  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُّزَتْهَی يِذَّلَا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  ِضْرَْألَا َو  ِدَدَج  یَلَع  ِِهب  یَشُْمی  اَمَک  ِءاَْملَا  ِلَلَط  یَلَع  ِِهب  یَشُْمی  يِذَّلَا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِفاَوَّطلَا 

ِروُّطلَا ِِبناَـج  ْنِم  یَـسُوم  ِِهب  َكاَـعَد  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  َکـِتَِکئَالَم َو  ُماَدـْقَأ  ُهـَل  ُّزَتـْهَت  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  َکُـشْرَع َو  ُهـَل 
َرَّخَأَت اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يِذَّلَا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َْکنِم َو  ًهَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَأ  َُهل َو  َْتبَجَتْـساَف 

ُهَّللَا یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  ِّلَصَف  ِهَبْعَْکلَا  ِبَاب  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَمَّلُک  ِءاَعُّدـلَا َو  َنِم  َْتبَبْحَأ  اَم  اَذَـک  اَذَـک َو  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َکَـتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  َو 
ُْلق َو  ّنلَا »

ِرا� َبا�ذَع  ا�ِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلَا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  ا�ْینُّدـلَا  ِیف  ا�ِنتآ  ا�نَّبَر  : » ِدَوْسَْألَا ِرَجَْحلَا  ِِّیناَمَْیلَا َو  ِنْکُّرلَا  َْنَیب  اَمِیف  ُلوُقَت  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو 
.یِمِْسا (2) ِلِّدَُبت  یِمْسِج َو َال  ْرِّیَُغت  َالَف  ٌریِجَتْسُم  ٌِفئاَخ  یِّنِإ  ٌریِقَف َو  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِفاَوَّطلَا  ِیف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: وگب فاوط  رد  نک و  فاوط  طوش  تفه  ار  تیب 
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َُهل ُّزَتْهَی  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ِضْرَْألَا َو  ِدَدَـج  یَلَع  ِِهب  یَـشُْمی  اَمَک  ِءاَْملَا  ِلَـلَط  یَلَع  ِِهب  یَـشُْمی  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »
َْتبَجَتْساَف ِروُّطلَا  ِِبناَج  ْنِم  یَسُوم  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َِکتَِکئَالَم َو  ُماَْدقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َکُشْرَع َو 

َتْمَْمتَأ َرَّخَأَت َو  اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يِذَّلَا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َْکنِم َو  ًهَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَأ  َُهل َو 
«. اَذَک اَذَک َو  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع 

تسرفب و دورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  يدیـسر  هبعک  رد  راـنک  هب  هک  راـبره  رد  نک و  اـعد  یتـشاد  تسود  هـچره  و 
: وگب دوسالا  رجح  ینامی و  نکر  نیبام 

«. ّنلَا
ِرا� َبا�ذَع  ا�ِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلَا  ِیف  ًهَنَسَح َو  ا�ْینُّدلَا  ِیف  ا�ِنتآ  ا�نَّبَر  »

: وگب فاوط  رد  و 

«. یِمِْسا ِلِّدَُبت  یِمْسِج َو َال  ْرِّیَُغت  َالَف  ٌریِجَتْسُم  ٌِفئاَخ  یِّنِإ  ٌریِقَف َو  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  »

َفاَوَـط ُْتلَخَد  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍْمیَُعن  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ِْنب  ِمَـالَّسلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلَأَس ْنَّمِم  ٌدَحَأ  َیِطْعُأ  اَم  َلاَقَف  َِکلَذَک  َناَکَف  ُْتیَعَـس  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَالَّصلَا  َّالِإ  ِءاَعُّدلَا  َنِم  ٌءْیَـش  ِیل  ْحَـتُْفی  ْمَلَف  ِهَضیِرَْفلَا 

(1) .َتیِطْعُأ اَّمِم  َلَْضفَأ 

قداص رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میعن  نب  نمحرلادبع  نب  مالـسلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تاولص دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  رگم  دشن  رودقم  میارب  ییاعد  چیه  هک  مدوب  بجاو  فاوط  لوغـشم  متفگ : هیلع  هللا  تاولص 

.دش نامه  مدومن  یعس  هچره  .مهیلع و  هللا 

.تسا هدشن  هداد  يزیچ  وت  زا  رتهب  يا  هدننک  تساوخرد  چیه  هب  دومرف :

ْرِّبَک َو َلاَقَف  َرَجَْحلَا  ُْتلَبْقَتِْسا  اَذِإ  ُلُوقَأ  اَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍْبیَعُش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ِِهلآ (2) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُلوُقَی  َرَجَْحلَا  یَتَأ  اَذِإ  ُُهتْعِمَس  َلاَق َو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیعـش  نب  بوقعی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مناوخب هچ  مدش  ور  هبور  دوسالا  رجح  اب  هاگره  متفگ :

.تسرفب مهیلع  هللا  تاولص  وا  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  وگ و  ریبکت  دومرف :

248 ص :

یفاکلا ج 4 ص 407 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 407 ح 4. - . 2
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.ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلَا  دومرف : یم  دیسر  دوسالا  رجح  هب  نوچ  مدینش  شترضح  زا  دیوگ : يوار 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ُُهلَعْفَی (1) ِیبَأ  ُْتیَأَر  اَمِْهیَلَع َو  ُهَّدَخ  ُعَضَی  اَمُُهلِّبَُقی َو  َُّمث  َِّیناَمَْیلَا  َدَوْسَْألَا َو  َنْکُّرلَا  َّالِإ  ُِملَتْسَی  َال 

زا هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثایغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ینامی دوسالا و  رجح  نکر  طقف  هراومه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  شراوگرزب  ردپ 

.درک یم  نینچ  هک  مدید  زین  ار  مردپ  داهن و  یم  اهنآ  رب  ار  دوخ  هنوگ  هدیسوب و  ار  اه  نآ  سپس  درک ، یم  مالتسا  ار 

نآ رانک  رد  اعد  و  ینامی ) نکر  کیدزن  هبعک  تشپ   ) مزتلم - 308

ِهَبْعَْکلَا َرَّخَُؤم  َْتغََلب  َِکفاَوَط َو  ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُْتیَْبلَا َّمُهَّللَا  ُِلق  ِْتیَْبلِاب َو  َكَّدَـخ  َکَـنَْطب َو  ْقِْصلَأ  ِْتیَْبلَا َو  یَلَع  َْکیَدَـی  ْطُْـسباَف  ٍلـِیلَِقب  ِِّیناَـمَْیلَا  ِنْکُّرلَا  َنوُد  ِراَجَتْـسُْملَا  ِءاَذِِـحب  َوُه  َو 

اَذَه ِیف  ِِهبُونُِذب  ِهِّبَِرل  ُّرُِقی  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  َْتلِمَع  اَِمب  َکِّبَِرل  َِّرقَأ  َُّمث  ِراَّنلَا  َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلَا  ُناَکَم  اَذَـه  َكُدـْبَع َو  ُدـْبَْعلَا  َُکْتَیب َو 
ِیل ْرِفِْغا  ِیل َو  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِإ  َّمُهَّللَا  ُهَِیفاَْعلَا  ُجَرَْفلَا َو  ُحْوَّرلَا َو  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهَّللَا  ُلوُقَت  ُهَّللَا َو  َءاَش  ْنِإ  َُهل  ُهَّللَا  َرَفَغ  َّالِإ  ِناَکَْملَا 
ِْتِئا َُّمث  َِّیناَمَْیلَا  َنْکُّرلَا  ِِملَتِْـسا  َُّمث  ِءاَعُّدـلَا  َنِم  َکِـسْفَِنل  ُرَّیَخَت  ِراَّنلَا َو  َنِم  ِهَّللاـِب  ُریِجَتْـسَت  َُّمث  َکـِْقلَخ  یَلَع  َیِفَخ  یِّنِم َو  ِْهیَلَع  َْتعَلَِّطا  اَـم 

.َدَوْسَْألَا (2) َرَجَْحلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
سپ تسا  ینامی  نکر  زا  یکدنا  هلـصاف  هب  راجتـسم  يور  هبور  نآ  يدیـسر و  هبعک  تشپ  هب  يدـناسر و  نایاپ  هب  ار  فاوط  هاگره 

: وگب هدینابسچ و  نآ  هب  ار  تا  هنوگ  مکش و  نک و  زاب  ار  اه  نآ  هداهن و  هبعک  هب  ار  تیاه  تسد 

249 ص :

یفاکلا ج 4 ص 408 ح 8. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 411 ح 5. - . 2
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«. ِراَّنلَا َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلَا  ُناَکَم  اَذَه  َكُْدبَع َو  ُْدبَْعلَا  َُکْتَیب َو  ُْتیَْبلَا  َّمُهَّللَا  »

ناکم نیا  رد  شراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  هانگ  تسین  ینمؤم  هدـنب  چـیه  اریز  نک ، رارقا  يدرک  هچ  نآ  هب  تراـگدرورپ  يارب  سپس 
: ییوگ یم  هّللا و  ءاش  نا  دزرمایب  ار  وا  ادخ  رگم  دیامن  رارقا 

«. َکِْقلَخ یَلَع  َیِفَخ  یِّنِم َو  ِْهیَلَع  َْتعَلَِّطا  اَم  ِیل  ْرِفِْغا  ِیل َو  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَض  ِیلَمَع  َّنِإ  َّمُهَّللَا  ُهَِیفاَْعلَا  ُجَرَْفلَا َو  ُحْوَّرلَا َو  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهَّللَا  »

.ورب دوسالا  رجح  دزن  هب  سپس  هدومن ، مالتسا  ار  ینامی  نکر  هاگ  نآ  نک ، باختنا  اعد  دوخ  رب  شتآ و  زا  ربب  هانپ  ادخ  هب  سپس 

فاوط رد  کش  - 309

ُدیُِعی َلاَق  ِهَضیِرَْفلَا  ِفاَوَط  ِیف  َّکَش  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِّلَقَْألَا (1) یَلَع  ِیْنبَی  َلاَق  ٍهَِلفاَن  ِفاَوَط  ِیف  َّکَش  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َّکَش  اَمَّلُک 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دومن  کش  هضیرف  فاوط  رد  يدرم 

.دیامن یم  هداعا  دنک  کش  هچره  دومرف :

؟ درک کش  هلفان  فاوط  رد  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

.دراذگ یم  رتمک  رب  ار  انب  دومرف :

َلاَق ًهَِیناَمَث  ْمَأ  ًهَْعبَس  ْمَأ  َفاَط  ًهَّتِس  ِرْدَی  ْمَلَف  ِهَضیِرَْفلَا  َفاَوَط  ِْتیَْبلِاب  َفاَط  ٌلُجَر  ُْتُلق  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَّمَأَـف ٍتاَـعَکَر  ََعبْرَأ  یِّلَُـصی  َُّمث  ِْنیَفاَوَط  ُهَِّمُتْیلَف  َلاَـق  ٍساـَن  َوُه  ٍتاَّرَم َو  َِیناَـمَث  ٌعِّوَطَتُم  َوُه  َفاَـط َو  ُهَّنِإَـف  ُْتُلق  َظَـفْحَی  یَّتَـح  ُهَفاَوَط  ُدـیُِعی 

.ٍطاَوْشَأ (2) َهَْعبَس  َِّمُتی  یَّتَح  ْدُِعْیلَف  َهَضیِرَْفلَا 

یبجاو فاوط  هک  یسک  متفگ : هیلع  هللا  تاولـص  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هدومن  فاوط  طوش  تشه  ای  تفه و  ای  شش  هک  تسنادن  دومن و 

250 ص :

یفاکلا ج 4 ص 417 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 417 ح 6. - . 2
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.دیامن ظفح  ات  دنک  یم  هداعا  ار  شفاوط  دومرف :

؟ دومن فاوط  طوش  تشه  دومن و  شومارف  یبحتسم  فاوط  رد  رگا  متفگ :

دناوخ و یم  فاوط  زامن  تعکر  راهچ  هاگ  نآ  دشاب  فاوط  ود  ات  دهد ) ماجنا  زین  رگید  طوش  شـش  ) دناسرب نایاپ  هب  ار  نآ  دومرف :
.دیامن لماک  ار  طوش  تفه  ات  دنک  یم  هداعا  بجاو  فاوط  رد  اّما 

وضو یب  فاوط  مکح  - 310

َلاَقَف ٍءوُضُو  ِْریَغ  یَلَع  َوُه  َکِساَنَْملَا َو  ُکُْسنَی  َِلئُس َأ  ُهَّنَأ  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًهَالَص (1) ِهِیف  َّنِإَف  ِْتیَْبلِاب  َفاَوَّطلَا  َّالِإ  ْمَعَن 

: دش لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ داد ماجنا  وضو  نودب  ار  کسانم  ناوت  یم  ایآ 

.دراد زامن  نآ  اریز  تیب ، فاوط  زج  يرآ ، دومرف :

یَلَع َوُه  ِهَضیِرَْفلَا َو  َفاَوَط  َفاَط  ٍلُجَر  ْنَع  امهیلع  هللا  تاولص  اَمُهَدَحَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِْنیَتَعْکَر (2) یَّلَص  َأَّضَوَت َو  ًاعُّوَطَت  َناَک  ْنِإ  ُهَفاَوَط َو  ُدیُِعی  ُأَّضَوَتَی َو  َلاَق  ٍروُهَط  ِْریَغ 

رفعج ماما  ترضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دومن هضیرف  فاوط  وضو  نودب  هک  یسک  مدیسرپ : امهیلع  هللا  تاولص  قداص 

.دناوخ یم  زامن  تعکر  ود  دریگ و  یم  وضو  دوب  هلفان  فاوط  رگا  دنک و  هداعا  ار  دوخ  فاوط  دریگب و  وضو  دومرف :

251 ص :

یفاکلا ج 4 ص 420 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 420 ح 3. - . 2
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دزادنا ریخأت  هب  ار  یعس  دهد و  ماجنا  ار  فاوط  ای  دیامن  هورم  افص و  نیب  یعس  فاوط  زا  شیپ  هک  یسک  مکح  - 311

َْلبَق ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  َفاَط  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَمُهَْنَیب (1) ُفوُطَیَف  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َیلِإ  ُدوُعَی  َُّمث  ِْتیَْبلِاب  ُفوُطَی  َلاَقَف  ِْتیَْبلِاب  َفوُطَی  ْنَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دومن هورم  افص و  یعس  تیب  فاوط  زا  شیپ  يدرم  مدیسرپ :

یمن انتعا  شیوخ  یلبق  یعس  هب  ) دیامن یم  یعـس  ود  نآ  نیب  ددرگ و  یمرب  هورم  افـص و  هب  هاگ  نآ  دنک ، یم  فاوط  ار  تیب  دومرف :
(. دنک

ِْهیَلَع َّدَتِْشا  ِدَق  ًاّجاَح َو  ُمَدْقَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُُهْتلَعَف (2) اَمَّبُر  ِِهب َو  َسَْأب  َلاَقَف َال  َدُْربَی  ْنَأ  َیلِإ  َیْعَّسلَا  ُرِّخَُؤی  ِهَبْعَْکلِاب َو  ُفوُطَیَف  ُّرَْحلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب ار  یعـس  دومن و  هبعک  فاوط  سپ  هدـش ، تخـس  وا  رب  امرگ  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  هّکم  دراو  جـح  ماـجنا  يارب  يدرم  مدیـسرپ :

؟ دوش کنخ  ات  تخادنا  ریخأت 

.منک یم  نینچ  زین  نم  یهاگ  درادن ، يداریا  دومرف :

دنهد شفاوط  هدش  لمح  تروص  هب  تلع  نودب  هک  یسک  رامیب و  فاوط  مکح  - 312

ُنوُْطبَْملَا َو َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ِجاَّجَْحلَا َو  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُراَمِْجلَا (3) اَمُْهنَع  یَمُْری  اَمُْهنَع َو  ُفاَُطی  ُریِسَْکلَا 

252 ص :

یفاکلا ج 4 ص 421 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 421 ح 3. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 422 ح 2. - . 3
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رفعج ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  جاّـجح و  نب  نمحرلادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دـنهد و  یم  فاوط  هتـسکش  وا  زا  يوضع  هک  ار  یـسک  دراد و  لاهـسا  درد و  لد  هک  ار  یـسک  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص 

.دننز یم  اه  هرمج  هب  گنس  وا  بناج 

َلاَق َو ْمُْهنَع  یَمُْری  ْمِِهب َو  ُفاَُطی  ُناَْیبِّصلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَْهنَع (1) ُفاَُطی  ْوَأ  اَِهب  ُفاَُطی  ُلِقْعَت  ًهَضیِرَم َال  ُهَأْرَْملَا  َِتناَک  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنزادنا یم  گنس  اه  نآ  بناج  زا  دنهد و  یم  فاوط  ار  ناکدوک 

شفاوط دنناوت  یم  دیوگ  نایذه  دشاب و  رامیب  نز  نوچ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  نینچ  مه  دیوگ : يوار 
.دننک فاوط  وا  بناج  زا  ای  دنهد 

هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍِملْسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 3
.ِهَوْرَْملا اَفَّصلا َو  َْنَیب  اَْهیَلَع  یَعَس  ِِهنَجْحِِمب َو  َرَجَْحلا  َمَلَتْسا  ِِهتَلِحاَر َو  یَلَع  َفاَط  هلآ  و 

.َنَجْحِْملا (2) ُلِّبَُقی  َناَک  ُهَّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو 

هَّللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
فاوط و لاـح  رد  دـندوب  راوس  رتش  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هک  هیلع  هَّللا  تاولـص  مردـپ  ارم  داد  ربـخ  هک  هیلع 
افص و نایم  دندومرف  یعـس  هلحار  نآ  رب  و  مالتـسا ، ههج  زا  دندیناسر  یم  دوسالا  رجح  هب  ار  اصع  نآ  دنتـشاد و  یجک  رـس  ياصع 

.هورم

هب ار  رجح  دندیـسوب  یم  ینعی   ) ار دوخ  ياصع  دندیـسوب  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  دراو  رگید  یثیدح  رد  و 
(. دندیسوب یم  ار  اصع  دندیناسر و  یم  رجح  هب  ار  اصع  دندوب  هراوس  نوچ  هک  نآ  هب  اصع 

ِهَّللَا َو ُْدبَع  ُُهْنبِا  ُهَْدنِع  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْبنَج  َیلِإ  ُْتنُک  َلاَق : ِِقلاَْخلَا  ِْدبَع  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ُفوُطَی ُهَّللَا  َکَحَلْصَأ  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  ِهِیلَی  يِذَّلَا  ُُهْنبِا 

253 ص :

یفاکلا ج 4 ص 422 ح 4. - . 1
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اَمُه َرَغْـصَْألَا َو  یَّمَـس  یِّنَع  َفاَطَف  ًانَالُف  ِیْنبِا  ُتْرَمََأل  ُزوُجَی  َِکلَذ  َناَـک  َْول  َـال  َلاَـقَف  ٌهَّلِع  ِِهب  َْسَیل  َهَّکَِمب  ٌمیِقُم  َوُه  ِلُـجَّرلَا َو  ِنَع  ُلُـجَّرلَا 
.ِناَعَمْسَی (1)

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  راـنک  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قلاـخلا  دـبع  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ادخ تفگ : شترضح  هب  يدرم  .دنتشاد  روضح  دوب  وا  اب  هک  وا  دنزرف  هّللا و  دبع  شدنزرف  وا  دزن  متـشاد و  روضح  هیلع  هللا  تاولص 

؟ دیامن فاوط  دناوت  یم  تسین  مه  رامیب  تسا و  هّکم  میقم  هک  يدرم  بناج  زا  يدرم  دیامن ! حالصا  ار  امش  راک 

رد درب  مان  ار  کچوک  دنزرف  شترضح  هک  .دیامن  فاوط  نم  بناج  زا  هک  متفگ  یم  ینالف  مدنزرف  هب  دوب  زیاج  نآ  رگا  هن ، دومرف :
.دندینش یم  ودره  هک  یلاح 

اهنآ ياعد  اهنآ و  رد  تئارق  اهنآ و  تقو  فاوط و  زامن  تعکر  ود  - 313

َمیِهاَْربِإ َماَقَم  ِْتئاَف  َِکفاَوَط  ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
« َنوُِرفا�ْکلَا اَهُّیَأ  ا�ی  ُْلق   » ِهَِیناَّثلَا ِیف  َو  ٌدَحَأ » ّللَا 

�
ُه َوُه  ُْلق   » ِدیِحْوَّتلَا َهَروُس  اَمُْهنِم  َیلوُْألَا  ِیف  ْأَْرِقا  ًاماَمَأ َو  ُْهلَعِْجا  ِْنیَتَعْکَر َو  ِّلَصَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع 

ُهَـضیِرَْفلَا اَمُه  ِناَتَعْکَّرلَا  ِناَتاَه  َْکنِم َو  َلَّبَقَتَی  ْنَأ  ُْهلَأِْسا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  ِّلَـص  ِْهیَلَع َو  ِْنثَأ  َهَّللَا َو  ِدَـمِْحا  ْدَّهَـشَت َو  َُّمث 
.اَمِهِّلَصَف ُغُْرفَت  ُفوُطَت َو  َهَعاَس  اَمُهْرِّخَُؤت  اَِهبوُرُغ َو َال  َْدنِع  ِسْمَّشلَا َو  ِعُولُط  َْدنِع  َْتئِش  ِتاَعاَّسلَا  ِّيَأ  ِیف  اَمُهَیِّلَُـصت  ْنَأ  ََکل  ُهَرُْکی  َْسَیل 

(2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
لوا تعکر  رد  هک  رازگزامن  تعکر  ود  نآ  تشپ  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  هب  اـیب  يدـناسر  ناـیاپ  هب  ار  فاوط  هاـگره 

رب وگ و  شیانث  نک و  ساپـس  ار  ادـخ  ناوخب و  ار  دّهـشت  نآ  زا  دـعب  .ناوخب  ار  نورفاـک » هروس   » مود تعکر  رد  و  دـیحوت » هروس  »
ود نآ  یناوت  یم  تسا  بجاو  تعکر  ود  نیا  دـیامن و  لوبق  وت  زا  هک  هاوخب  وا  زا  تسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
هک یتعاس  هب  ار  اـه  نآ  یلو  درادـن ، یتهارک  یناوخب و  شبورغ  دیـشروخ و  عولط  ماـگنه  هب  یتساوخ  هک  یتعاـسره  رد  ار  تعکر 

.زادنین ریخأت  هب  یناسر  یم  نایاپ  هب  ار  نآ  ینک و  یم  فاوط 

254 ص :

یفاکلا ج 4 ص 422 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 423 ح 1. - . 2
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ِهَضیِرَْفلَا ِفاَوَط  ْیَتَعْکَر  یِّلَُصی  هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتیَأَر  َلاَق : َناَْمثُع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِدِجْسَْملَا (1) ِلَالِظ  ْنِم  ًابیِرَق  ِماَقَْملَا  ِلاَیِِحب 

ار هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درازگ یم  دجسم  هیاس  کیدزن  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  ربارب  رد  ار  بجاو  فاوط  زامن  تعکر  ود  هک  مدید 

ُهاَلَّصلا ٌتَّقَُوم  ٌءاَعُد  اَهِیف  َْسَیل  َنِطاَوَم  ُهَْعبَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ٍعیَِزب  ِْنبا  ِنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 3
.ِفاَوَّطلا (2) اَتَعْکَر  ٍتاَفَرَِعب َو  ُفُوقُْولا  ُهَوْرَْملا َو  اَفَّصلا َو  ُراَجَتْسُْملا َو  ُتُونُْقلا َو  ِهَزاَنِْجلا َو  یَلَع 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  عوفرم  تروص  هب  عیزب  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
تعکر ود  تافرع ، رد  فوقو  هورم ، افـص ، راجتـسم ، تونق ، تیم ، رب  ندـناوخ  زامن  درادـن : یـصوصخم  ياعد  دروم  تفه  دومرف :

.فاوط زامن 

ار فاوط  زامن  تعکر  ود  دنک  شومارف  هک  یسک  - 314

َمیِهاَْربِإ ِماَقَم  َْفلَخ  ِْنیَتَعْکَّرلَا  َیِسَن  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَمُهَیِضْقَی (3) یَّتَح  ْحَْربَی  َالَف  ِدَلَْبلَا  ِیف  َوُه  اَمُهَرَکَذ َو  ْذِإ  َرَکَذ َو  ُْثیَح  اَمِهِّلَُصْیلَف  َلاَق  َهَّکَم  ْنِم  َلَحَتِْرا  یَّتَح  ْرُکْذَی  ْمَلَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درک چوک  اج  نآ  زا  ات  درواین  دای  هب  درک و  شومارف  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  زامن  تعکر  ود  يدرم  متفگ :

نآ زا  دوب  هّکم  رد  هک  دروآ  دای  هب  ینامز  رد  ار  نآ  نوچ  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  دروآ  دای  هب  اـجره  دومرف : ترـضح 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ات  دورن  اج 

255 ص :

یفاکلا ج 4 ص 423 ح 2. - . 1
راونالاراحب ج 96 ص 214 ح 5. لاصخلا ج 2 ص 113 . - . 2

یفاکلا ج 4 ص 425 ح 2. - . 3
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یًنِم َیلِإ  ُْتیَهَْتنِا  یَّتَح  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َْفلَخ  ِفاَوَّطلَا  ِیَتَعْکَر  ُتیِسَن  َلاَق : یَّنَثُْملَا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َرَکَذ (1) ُْثیَح  اَمُهَّالَص  َّالَأ  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َِکلَذ  اَنْرَکَذَف  اَمُُهْتیَّلَصَف  َهَّکَم  َیلِإ  ُْتعَجَرَف 

هیلع میهاربا  ترـضح  ماقم  تشپ  رد  فاوط  زاـمن  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یّنثم  نب  ماـشه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ترـضح هب  ار  عوضوم  نیا  مدناوخ  ار  تعکر  ود  نآ  متـشگرب و  هّکم  هب  سپـس  مدیـسر  انم  هب  هک  نیا  ات  مدرک  شومارف  ار  مالّـسلا 

.میتفگ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما 

!؟ دناوخن دروآ  دای  هب  هک  اج  نآ  ار  تعکر  ود  ارچ  دومرف :

هورم افص و  هب  نتفر  زا  شیپ  مزمز  بآ  ندیماشآ  زامن و  تعکر  ود  زا  دعب  دوسالارجح  مالتسا  - 315

َدَوْسَْألَا َرَجَْحلَا  ِْتئاَف  ِْنیَتَعْکَّرلَا  َنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُلوُقَت ْلَْعفاَف َو  اَفَّصلَا  َیلِإ  َجُرْخَت  ْنَأ  َْلبَق  َمَْزمَز  ِءاَم  ْنِم  َبَرْـشَت  ْنَأ  َتْرَدَق  ْنِإ  َلاَق  َِکلَذ َو  ْنِم  َُّدب  ُهَّنِإَف َال  ِْهَیلِإ  ْرِـشَأ  ْوَأ  ُهِْملَتِْـسا  ُْهلِّبَق َو  َو 

َلاَق ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  اَنَغََلب  َلاَق َو  ٍمْقُـس  ٍءاَد َو  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  ًاعِـساَو َو  ًاقْزِر  ًاِعفاَن َو  ًاـْملِع  ُْهلَعِْجا  َّمُهَّللَا  ُبَرْـشَت  َنیِح 
(2) .ِْنَیبُونَذ ْوَأ  ًابُونَذ  ُْهنِم  ُتْذَخََأل  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُّقُشَأ  یِّنَأ  َْول َال  َمَْزمَز  َیلِإ  َرَظَن  َنیِح 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؛ نک هراشا  نآ  يوس  هب  ای  نک  مالتـسا  ار  نآ  سوبب و  ار  نآ  ورب و  دوسالا  رجح  راـنک  يدـناوخ  ار  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  هاـگره 

.تسا مزال  لمع  نیا  هک  ارچ 

ُْهلَعِْجا َّمُهَّللَا  : » وگب ندیماشآ  عقوم  رد  نکب و  ار  راک  نیا  یماشایب ، مزمز  بآ  زا  هورم  افص و  هب  نتفر  زا  شیپ  یتسناوت  رگا  دومرف : و 
«. ٍمْقُس ٍءاَد َو  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِش  ًاعِساَو َو  ًاقْزِر  ًاِعفاَن َو  ًاْملِع 

تّما رد  رگا  دومرف : یم  درک  یم  هاگن  مزمز  هب  هاگره  هک  هدـش  تیاور  اـم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  دومرف : شترـضح 
.متشاد یمرب  لطس  ود  ای  کی  بآ  نآ  زا  دش  یمن  تخس  نم 

256 ص :

یفاکلا ج 4 ص 426 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 430 ح 1. - . 2
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ندرک اعد  افص و  يالاب  رد  نداتسیا  - 316

َغَرَف َنیِح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
« ّللَا

�
ِه ِِرئا�عَـش  ْنِم  َهَوْرَْملَا  ا�فَّصلَا َو  َّنِإ  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  اَفَّصلَا  ِناَْیتِإ  ْنِم  ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َأَدـَب  اَِمب  ُأَدـْبَأ  َلاَق  ِْهیَتَعْکَر  ِِهفاَوَط َو  ْنِم 

يِذَّلَا ُباَْبلَا  َوُه  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ُْهنِم  َجَرَخ  يِذَّلَا  ِباَْبلَا  َنِم  اَفَّصلَا  َیلِإ  ْجُرُْخا  َُّمث  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 
يِذَّلَا َنْکُّرلَا  َِلبْقَتْـسَت  ِْتیَْبلَا َو  َیلِإ  َرُْظنَت  یَّتَح  اَفَّصلَا  یَلَع  ْدَعْـصاَف  َراَقَْولَا  َهَنیِکَّسلَا َو  َْکیَلَع  َيِداَْولَا َو  َعَطْقَت  یَّتَح  َدَوْسَْألَا  َرَجَْحلَا  ُِلباَُقی 

ًاْعبَس َو َهَّللَا  ِرِّبَک  َُّمث  ِهِرْکِذ  یَلَع  َتْرَدَق  اَم  َْکَیلِإ  َعَنَص  اَم  ِنْسُح  ِِهئَالَب َو  ِِهئَالآ َو  ْنِم  ْرُکُْذا  َُّمث  ِْهیَلَع  ِْنثَأ  َهَّللَا َو  ِدَمِْحا  ُدَوْسَْألَا َو  ُرَجَْحلَا  ِهِیف 
َوُه ُتوُمَی َو  ٌّیَح َال  َوُه  ُتیُِمی َو  ِییُْحی َو  ُدْمَْحلَا  َُهل  ُْکلُْملَا َو  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو �ال  ّللَا 

�
ُه َّالِإ  َه�لِإ  �ال  : » ُْلق ًاْعبَـس َو  ُْهلِّلَه  ًاْعبَـس َو  ُهْدَمِْحا 

اَنَالْوَأ اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  اَناَدَه َو  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  : » ُِلق ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  ِّلَص  َُّمث  ٍتاَّرَم  َثَالَث  ٌریِدَق » ٍءْیَش  ِّلُک  �یلَع 
ُُهلوُسَر ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهَّللَا َو  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  : » ُْلق ٍتاَّرَم َو  َثَالَث  ِِمئاَّدلَا » ِّیَْحلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  ِموُّیَْقلَا َو  ِّیَْحلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  َو 

اَْینُّدـلَا َو ِیف  َنیِقَْیلَا  َهَِیفاَْعلَا َو  َْوفَْعلَا َو  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا   » ٍتاَّرَم َثرَـالَث  َنوُکِرْـشُْملَا » َهِرَک  َْول  َنیِّدـلَا َو  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاَّیِإ  ـَّالِإ  ُدـُبْعَن  َـال 
َهَئاِم ْلِّلَه  ٍهَّرَم َو  َهَئاِم  َهَّللَا  ِرِّبَک  َُّمث  ٍتاَّرَم  َثَالَث  ّنلَا »

ِرا� َبا�ذَع  ا�ِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلَا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  ا�ْینُّدلَا  ِیف  ا�ِنتآ  َّمُهَّللَا   » ٍتاَّرَم َثَالَث  ِهَرِخْآلَا »
ُْکلُْملَا َو ُهَلَف  ُهَدْحَو  َباَزْحَْألَا  َبَلَغ  ُهَْدبَع َو  َرَـصَن  ُهَدْعَو َو  َزَْجنَأ  ُهَدْحَو  ُهَّللَا  َّالِإ  ََهلِإ  َال  : » ُلوُقَت ٍهَّرَم َو  َهَئاِم  ْحِّبَـس  ٍهَّرَم َو  َهَئاِم  ْدَـمِْحا  ٍهَّرَم َو 

ِینَّلِظَأ َّمُهَّللَا  ِِهتَـشْحَو  ِْربَْقلَا َو  ِهَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِتْوَْملَا  َدَْعب  اَم  ِیف  ِتْوَْملَا َو  ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َّمُهَّللَا  ُهَدْحَو  ُهَدْحَو  ُدْـمَْحلَا  َُهل 
َنَمْحَّرلَا َهَّللَا  ُعِدْوَتْـسَأ  : » ُلوُقَت َُّمث  َکَلْهَأ » َکَسْفَن َو  َکَنیِد َو  َکَّبَر  َعِدْوَتْـسَت  ْنَأ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َکُّلِظ َو  َّالِإ  َّلِظ  َـال  َمْوَی  َکِـشْرَع  ِّلِـظ  ِیف 

َنِم ِینْذِـعَأ  ِِهتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفَوَت  َکِِّیبَن َو  ِهَّنُـس  َکـِباَتِک َو  یَلَع  ِیْنلِمْعَتِْـسا  َّمُهَّللَا  ِیلْهَأ  ِینیِد َو  یِـسْفَن َو  ُهُِعئاَدَو  ُعیِـضَی  َـال  يِذَّلَا  َمیِحَّرلَا 
تاولص ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  ُهَضْعَبَف َو  اَذَه  ْعِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  اَهُدیُِعت  َُّمث  ًهَدِحاَو  ُرِّبَُکت  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  اَهُدیُِعت  َُّمث  ًاثَالَث  ُرِّبَُکت  َُّمث  ِهَْنتِْفلَا »

257 ص :
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.ًالِّتَرَتُم (1) ِهَرَقَْبلَا  ُهَروُس  ُأَْرُقی  اَم  ِرْدَِقب  اَفَّصلَا  یَلَع  ُفِقَی  َناَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإ  هیلع  هللا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هک منک  یم  زاغآ  افـص  زا  دومرف : دـناوخ  زامن  تعکر  ود  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  فاوط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  یماگنه 
هیآ هرقب  هروس  {. ) تسا دنوادخ  رئاعـش  زا  هورم  افـص و  انامه  : } دیامرف یم  لج  زع و  يادـخ  هک  دومن  زاغآ  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ 

(158

دش جراخ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  یبرد  زا  افص  هب  ورب  سپس  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
هبعک هب  ات  ورب  افـص  يالاب  سپـس  راقو ! شمارآ و  هب  داب  وت  رب  ییامیپب و  ار  يداو  ات  تسا  دوسالا  رجح  لـباقم  هک  تسا  يرد  نآ  و 

دـنوادخ و ياه  تمعن  زا  سپـس  نک  ار  ادـخ  شیاتـس  ساپـس و  يوش و  ور  هب  ور  تسا  دوسالا  رجح  نآ  رد  هک  ینکر  اب  يرگنب و 
تفه وگب و  هّلل » دـمحلا   » ریبکت و هبترم  تفه  سپـس  .روآ  دای  هب  یناوت  یم  هک  هچره  هدرک ، وت  قح  رد  هک  ییاه  یکین  وا و  يـالب 

َال ٌّیَح  َوُه  ُتیُِمی َو  ِییُْحی َو  ُدْـمَْحلا  َُهل  ُْکلُْملا َو  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » وگب هبترم  هس  وگب و  هّللا » ّـالا  هلإ  ـال   » هبترم
«. ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ُتوُمَی َو 

اَنَالْوَأ َو اَـم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اَناَدَـه َو  اَـم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  : » وگب هبترم  هس  تسرفب و  تاولـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  رب  سپس 
«. ِِمئاَّدلا ِّیَْحلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِموُّیَْقلا َو  ِّیَْحلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

«. َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َنیِّدلا َو  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  ُُدبْعَن  َال  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  : » وگب هبترم  هس  و 

«. هرخآلا اینّدلا و  یف  نیقیلا  هیفاعلا و  وفعلا و  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » وگب هبترم  هس  و 

«. راّنلا باذع  انق  هنسح و  هرخآلا  یف  هنسح و  اینّدلا  یف  انتآ  ّمهّللا  : » وگب هبترم  هس  و 

: ییوگ یم  و  هّللا .» ناحبـس   » هبترم دص  و  هّلل » دمحلا   » هبترم دص  و  هّللا » الا  هلا  ال   » هبترم دـص  و  ربکا » هّللا  : » وگب هبترم  دـص  هاگ  نآ 
.ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُدْمَْحلا  َُهل  ُْکلُْملا َو  ُهَلَف  ُهَدْحَو  َباَزْحَْألا  َبَلَغ  ُهَْدبَع َو  َرَصَن  ُهَدْعَو َو  َزَْجنَأ  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  »

.ِتْوَْملا َدَْعب  اَم  ِیف  ِتْوَْملا َو  ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا 
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.ِِهتَشْحَو ِْربَْقلا َو  ِهَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

«. َکَلْهَأ َکَسْفَن َو  َکَنیِد َو  َکَّبَر  َعِدْوَتْسَت  ْنَأ  ْنِم  ِْرثْکَأ  َکُّلِظ َو  اَّلِإ  َّلِظ  َال  َمْوَی  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهَّللا 

.ِیلْهَأ ِینیِد َو  یِسْفَن َو  ُهُِعئاَدَو  ُعیِضَی  َال  يِذَّلا  َمیِحَّرلا  َنَمْحَّرلا  َهَّللا  ُعِدْوَتْسَأ  : » ییوگ یم  سپس 

«. ِهَْنتِْفلا َنِم  ِینْذِعَأ  ِِهتَِّلم َو  یَلَع  ِینَّفَوَت  َکِِّیبَن َو  ِهَّنُس  َِکباَتِک َو  یَلَع  ِیْنلِمْعَتْسا  َّمُهَّللا 

یم رارکت  رگید  راب  کی  هتفگ  ریبکت  هبترم  کـی  دـعب  ینک ، یم  رارکت  هبترم  ود  ار  اـعد  نیا  رگید  راـب  هتفگ  ریبکت  هبترم  هس  سپس 
.وگب ار  نآ  زا  یتمسق  یتسناوتن  ار  همه  رگا  ینک و 

هرقب ةروس  ندناوخ  هزادنا  هب  هورم  افص و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  و 
.دومن یم  فّقوت  هدرمش  شمارآ و  اب  لیترت  تروص  هب 

دوش یم  هتفگ  نآ  رد  هچنآ  هورم و  افص و  نیب  یعس  - 317

یَلَع ِیتَّلا  ِراَّدـلا  َیلِإ  َْتیَهَْتنا  اَذِإ  َلاَـق  ِهَوْرَْملا  اَـفَّصلا َو  َْنَیب  ِیْعَّسلا  ِنَع  ماـمإلا ) ) ُُهْتلَأَـس َلاَـق : َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِنَع َّفُکَف  ِْهَیلِإ  َْتیَهَْتنا  اَذِإَف  ِهَوْرَْملا  َیلِإ  َيِداَْولا  ُزِواَُجت  اَم  َدَْعب  َِکنیِمَی  ْنَع  ٍقاَقُز  ِلَّوَأ  َیلِإ  َیِهَْتنَت  یَّتَح  َعْساَف  يِداَْولا  ِلَّوَأ  َدـْنِع  َِکنیِمَی 

اَفَّصلا ِلَِبق  ْنِم  يِذَّلا  ِباَْبلا  َیلِإ  َْتیَهَْتنا  اَذِإَف  ََکل  ُْتفَصَو  يِذَّلا  ِقاَقُّزلا  ِْدنِع  ْنِم  ْأَْدباَف  ِهَوْرَْملا  ِْدنِع  ْنِم  َْتئِج  اَذِإ  ًایْشَم َو  ِشْما  ِیْعَّسلا َو 
.ٌیْعَس (1) ِءاَسِّنلا  یَلَع  َْسَیل  ِلاَجِّرلا َو  یَلَع  ُیْعَّسلا  اَمَّنِإَف  ًایْشَم  ِشْما  ِیْعَّسلا َو  ِنَع  ْفُفْکاَف  َيِداَْولا  ُزِواَُجت  اَم  َدَْعب 

هورم افـص و  نیب  یعـس  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ

هچوک لوا  هب  ات  نک ) هلوره  و   ) نک باتش  یعـس  رد  يدیـسر  تسا  يداو  لوا  هک  يا  هناخ  هب  تسار  تمـس  زا  هک  یماگنه  دومرف :
ورب هار  یلومعم  نک و  يراددوخ  یعس  زا  يدیسر  اج  نآ  هب  نوچ  .يرذگب  هورم  هب  يداو  زا  هک  نآ  زا  دعب  یسرب  تسار  تمـس  زا 

يداو زا  هچ  نآ  زا  دعب  افـص  زا  لبق  برد  ات  امن  عورـش  مدرک  فیـصوت  هک  يا  هچوک  زا  ار  هلوره  یعـس و  يدـمآ  هورم  زا  نوچ  و 
.تسین نانز  رب  تسا و  نادرم  رب  هلوره ) و   ) باتش اب  یعس  انامه  .ورب  هار  یلومعم  نک و  يراددوخ  باتش  اب  یعس  زا  یتشذگ 
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َْکیَلَع ِهَوْرَْملَا َو  َیلِإ  ًایِشاَم  اَفَّصلَا  َنِم  ْرِدَْحنِا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ٍدَّمَُحم یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ُْلق  َکِجوُُرف َو  َْأِلم  َعْساَف  یَعْـسَْملَا  ِفَرَط  یَلَع  َیِه  َهَراَنَْملَا َو  َِیتْأَت  یَّتَح  َراَقَْولَا  َهَنیِکَّسلَا َو 

ِّنَْملَا َو اَذ  اَی  ْلُقَف  اَهَتْزَواَج  اَذِإَف  يَرْخُْألَا  َهَراَنَْملَا  َُغْلبَت  یَّتَح  ُمَرْکَْألَا  ُّزَعَْألَا  َْتنَأ  ُمَْلعَت َو  اَّمَع  ْزَواَجَت  ْمَحِْرا َو  ْرِفِْغا َو  َّمُهَّللَا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َو 
َِیتْأَـت یَّتَـح  َراَـقَْولَا  َهَنیِکَّسلَا َو  َکـْیَلَع  ِشِْما َو  َُّمث  َْتنَأ  ـَّالِإ  َبُونُّذـلَا  ُرِفْغَی  َـال  ُهَّنِإ  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفِْغا  ِدوُْجلَا  ِءاَـمْعَّنلَا َو  ِمَرَْکلَا َو  ِلْـضَْفلَا َو 
ُِمتْخَت اَفَّصلِاب َو  ُأَْدبَت  ٍطاَوْشَأ  َهَْعبَـس  اَمُهَْنَیب  ْفُط  اَفَّصلَا َو  یَلَع  َْتعَنَـص  اَمَک  اَْهیَلَع  ْعَنِْـصا  ُْتیَْبلَا َو  ََکل  َوُْدبَی  یَّتَح  اَْهیَلَع  ْدَعْـصاَف  َهَوْرَْملَا 

.ِهَوْرَْملِاب (1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
باتـش اب  سپ  .یـسرب  تسا  یعـس  ّلحم  هار  رانک  يا  هرانم  هب  ات  وش  ناور  هورم  يوس  هب  افـص  زا  هدایپ  تروص  هب  راقو  شمارآ و  اب 

: وگب رادرب و  ماگ 

«. ُمَرْکَْألَا ُّزَعَْألَا  َْتنَأ  ُمَْلعَت َو  اَّمَع  ْزَواَجَت  ْمَحِْرا َو  ْرِفِْغا َو  َّمُهَّللَا  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  »

ُرِفْغَی ُهَّنِإ َال  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفِْغا  ِدوُْجلَا  ِءاَمْعَّنلَا َو  ِمَرَْکلَا َو  ِلْضَْفلَا َو  ِّنَْملَا َو  اَذ  : » وگب سپ  یتشذـگ  نآ  زا  نوچ  یـسرب ، يدـعب  هرانم  هب  ات 
«. َْتنَأ َّالِإ  َبُونُّذلَا 

رد هک  ییاهاعد  لامعا و  نامه  دوش و  هدـید  هبعک  ات  ورب  نآ  يالاب  هب  سپ  یـسرب ، هورم  هب  ات  رادرب  ماگ  راـقو  شمارآ و  اـب  هاـگنآ 
همتاخ هورم  هب  هدرک و  عورـش  افـص  زا  هک  نک  تکرح  هورم  افـص و  نیب  طوش  تفه  هدـب و  ماجنا  اج  ناـمه  رد  يداد  ماـجنا  اـفص 

.یهد

َْنَیب ِیْعَّسلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِِّیفَْریَّصلَا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ٌهَضیِرَف (2) َلاَقَف  ٌهَّنُس  ْمَأ  ٌهَضیِرَف  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو 
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رفعج ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یکی  زا  یفریص  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ بحتسم ای  تسا و  بجاو  ایآ  هک  دش  لاؤس  هورم  افص و  نیب  یعس  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.تسا بجاو  دومرف :

دیامن کش  هورم  افص و  نیب  ای  دیامن  عورش  هورم  افص و  زا  شیپ  ار  یعس  هک  یسک  مکح  - 318

َلاَق اَفَّصلَا  َْلبَق  ِهَوْرَْملِاب  َأََدب  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َءوُضُْولَا (1) َدیُِعی  ْنَأ  َداَرَأ  ِءوُضُْولَا  ِیف  ِِهنیِمَی  َْلبَق  ِِهلاَمِِشب  َأََدب  َْول  ُهَّنَأ  يَرَت  ُدیُِعی َأ َال 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دومن عورش  هورم  زا  افص  زا  شیپ  ار  یعس  هک  یسک  مدیسرپ :

هرابود دـیاب  دـنک  عورـش  پچ  تسد  زا  تسار  تسد  زا  شیپ  وضو  رد  وا  رگا  ینیب  یمن  رگم  دـهد ، ماـجنا  هراـبود  یتسیاـب  دومرف :
!؟ دریگب وضو 

ِهَوْرَْملَا اَفَّصلَا َو  َْنَیب  یَعَـس  ٍلُـجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍهَْعبَِسب (2) َّدَتِْعا  ًادِحاَو َو  َحَرَِّطا  ًأَطَخ  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِْهیَلَع  اَم  ٍطاَوْشَأ  َهَِیناَمَث 

هللا تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسوا ةدهعرب  يزیچ  هچ  هدومن  یعس  طوش  تشه  هورم  افص و  نیب  هک  یسک  مدیسرپ ):  ) هیلع

.دنک یم  باسح  ار  راب  تفه  هدومن  اهر  ار  یکی  هدوب  اطخ  يور  زا  رگا  دومرف :
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يراوس تروص  هب  نآ  ماجنا  یعس و  رد  تحارتسا  - 319

َلاَق ِهَّباَّدلَا  یَلَع  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ِیْعَّسلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِلِمْحَْملَا یَلَع  ْمَعَن َو 

.ُلَْضفَأ (1) ُیْشَْملَا  َو  هیلع : هللا  تاولص  لاق  يرخأ  هیاور  یف  و 

ایآ مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ داد ماجنا  يراوس  تروص  هب  ناوت  یم  ار  هورم  افص و  نیب  یعس 

.داد ماجنا  ناوت  یم  مه  هواجک  رب  و  يرآ ، دومرف :

.تسا رتهب  هدایپ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  يرگید  تیاور  رد  و 

ْعِرُْـسِیل ْنَِکل  ٌیْعَـس َو  ِبِکاَّرلَا  یَلَع  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاْئیَش (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنک تکرح  دنت  يرادقم  یلو  تسین ، مزال  تسا ، بکرم  رب  راوس  هک  یسک  يارب  باتشاب  یعس  ماجنا 

ُحیِرَتْسَی ِهَوْرَْملَا َأ  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ُفوُطَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُسِلْجَیَف (3) اَمُهَْنَیب  ِهَوْرَْملَا َو  اَفَّصلَا َو  یَلَع  َسَلَج  َءاَش  ْنِإ  ْمَعَن  َلاَق 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک تحارتسا  دناوت  یم  ایآ  دنک  یم  یعس  هورم  افص و  نیب  هک  یسک 

.دنیشن یم  اهنآ  نیبام  هورم و  افص و  رد  تساوخ  رگا  يرآ ، دومرف :
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وضو نودب  ندومن  یعس  نآ و  ریغ  ای  زامن  تهج  هب  یعس  ندومن  عطق  - 320

اَفَّصلَا َو َْنَیب  ِیْعَّسلَا  ِیف  ُلُخْدَـی  ُلُجَّرلَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌدِجْـسَم اَمِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق َأ َو  َغُْرفَی  یَّتَح  ِِهلاَح  یَلَع  َوُه  اَمَک  ُُتْبثَی  ْوَأ  ُدوُعَی  یِّلَُـصی َو  ُعَطْقَی َو  ْوَأ  ُفِّفَُخی  ِهَالَّصلَا َأ  ُْتقَو  ُلُخْدَیَف  ِهَوْرَْملَا 

.ِّباَوَّدلَا (1) یَلَع  یَعْسَی  اَذ  َوُه  َْسَیل  َلاَق َأ َو  اَمِْهیَلَع  ُسِلْجَی  ُْتُلق  ُدوُعَی  َُّمث  یِّلَُصی  َْلب  َال 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زامن دنک و  عطق  ار  نآ  ای  هاتوک  ار  یعس  دناوت  یم  ایآ  دسر  یم  ارف  زامن  تقو  تسا و  هورم  افص و  نیب  یعـس  لوغـشم  ناسنا  متفگ :

؟ دسر نایاپ  هب  ات  دهد  ماجنا  هک  هنوگ  نامه  ای  ددرگرب  دناوخب و 

.ددرگرب سپس  دناوخ  زامن  هکلب  هن ؛ تسین ،!؟ يدجسم  هدننک  یعس  يارب  اج  نآ  رد  رگم  دومرف :

؟ دنیشنب اج  نآ  رد  دناوت  یم  متفگ :

؟ دنک یم  یعس  يراوس  رب  وا  هک  تسین  نینچ  ایآ  یلب ، دومرف :

َهَثَالَث ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  یَعْسَی  ُلُجَّرلَا  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِقَرْزَْألَا  یَیْحَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ََّیلِإ (2) َّبَحَأ  َناَک  ٍءوُضُِوب  ُهَکُُسن  َّمَتَأ  َْول  َسَْأب َو  َلاَق َال  ٍءوُضُو  ِْریَِغب  ُهَیْعَس  ُِّمُتی  ُلُوبَی َأ  َُّمث  ًهََعبْرَأ  ْوَأ  ٍطاَوْشَأ 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قرزا  ییحی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وضو نودب  ار  دوخ  یعس  ایآ  دش  لطاب  شیوضو  لوب  تهج  هب  دعب  دومن  یعس  طوش  راهچ  ای  طوش  هس  هورم  افص و  نیب  هک  یـسک 

؟ دناسرب نایاپ  هب 

.تسا رتبوبحم  نم  دزن  دنک  مامت  وضو  اب  ار  شتدابع  رگا  درادن و  يداریا  دومرف :

مارحا زا  وا  ندمآ  نوریب  عتمتم و  يارب  وم  ندرک  هاتوک  - 321

ْرِّصَقَف ٌعِّتَمَتُم  َْتنَأ  َِکیْعَس َو  ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکبِراَش َو ْنِم  ْذُخ  َِکتَیِْحل َو  ِِهِبناَوَج َو  ْنِم  َكِْرعَش  ْنِم 
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ًاعُّوَطَت ِْتیَْبلِاب  ْفُطَف  ُْهنِم  َْتمَرْحَأ  ُمِرْحُْملَا َو  ُْهنِم  ُّلُِحی  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َْتلَلْحَأ  ْدَقَف  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإ  َکِّجَِحل َو  اَْهنِم  ِْقبَأ  َكَراَفْظَأ َو  ْمِّلَق 
.َْتئِش (1) اَم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دوخ ياه  نخان  زا  نک و  هاتوک  دوخ  لیبس  شیر و  فارطا و  ياهوم  زا  يدـناسر  نایاپ  هب  ار  یعـس  عّتمت  ةرمع  رد  وت  هک  یماـگنه 
مارح وت  رب  دوش و  یم  جراخ  نآ  زا  مرحم  رب  هک  هچ  نآ  يدرک  نینچ  نوچ  راذـگب و  یقاـب  دوخ  جـح  يارب  يزیچ  اـهنآ  زا  نیچب و 

.نک فاوط  ار  هبعک  هناخ  بحتسم  تروص  هب  یتساوخ  هچ  نآ  سپ  دش  لالح  وت  رب  دوب ،

.دوش جراخ  مارحا  زا  هک  تسیفاک  دوش  هدیچ  اهوم  زا  یشخب  زا  هاگره  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  حیضوت :

ریصقت زا  شیپ  ای  دندنب  یم  مارحا  جح  هب  ات  دیامن  ریصقت  هک  دنک  یم  شومارف  دهد و  یم  ماجنا  عتمت  هرمع  هک  یـسک  مکح  - 322
دیامن یم  یکیدزن  شرسمه  اب  ای  دشارت  یم  ار  شرس 

ْنَأ َیِـسَن  ِهَرْمُْعلِاب َو  َّلَهَأ  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُُهتَرْمُع (2) ْتَّمَت  ِْهیَلَع َو  َءْیَش  َهَّللَا َو َال  ُرِفْغَتْسَی  َلاَق  ِّجَْحلَا  ِیف  َلَخَد  یَّتَح  َرِّصَُقی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دش جح  لمع  دراو  ات  دنک  ریصقت  هک  درک  شومارف  دش و  جراخ  عّتمت  هرمع  مارحا  زا  هک  یسک  مدیسرپ :

.تسا هدش  لماک  وا  ةرمع  تسین و  وا  ةدهعرب  يزیچ  دهاوخ و  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دومرف :

ْدَق ِهَوْرَْملَا َو  اَفَّصلِاب َو  َُّمث  ِْتیَْبلِاب  َفاَط  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌهَرََقب (3) ْوَأ  ٌروُزَج  ِْهیَلَعَف  َعَماَج  ْنِإ  ُهُقیِرَُهی َو  ٌمَد  ِْهیَلَع  َلاَقَف  ِهِسْأَر  ْنِم  َرِّصَُقی  ْنَأ  َْلبَق  ُهَتَأَْرِما  َلَّبَقَف  َلَّجَع  َُّمث  َعَّتَمَت 
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: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ریـصقت زا  شیپ  هدروآ و  اـج  هب  ار  عّتمت  هرمع  هک  داد  ماـجنا  ار  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هاـگ  نآ  دومن و  فاوـط  ار  هبعک  هک  یـسک 

)؟ دراد یمکح  هچ   ) دیسوب ار  شنز  هدومن  لیجعت 

.دنک ینابرق  واگ  ای  رتش  کی  یتسیاب  هدش  رتسبمه  شنز  اب  رگا  دیامنب و  ینابرق  هک  تسا  مزال  وا  رب  دومرف :

ْنِإ َلاَق  َهَّکَِمب  ُهَسْأَر  َقَلَح  ٍعِّتَمَتُم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِیتَّلَا َنِیثَالَّثلَا  َدَْعب  َدَّمَعَت  ْنِإ  ٌءْیَش َو  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  اَْهنِم  ًامْوَی  َنِیثَالَِثب  ِّجَْحلَا  ِرُهْشَأ  ِلَّوَأ  ِیف  َِکلَذ  َدَّمَعَت  ْنِإ  ٌءْیَش َو  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًالِهاَج  َناَک 

.ِهِسْأَر (1) یَلَع  یَسوُْملَا  َّرَمَأ  ِرْحَّنلَا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  ُهُقیِرَُهی َو  ًامَد  ِْهیَلَع  َّنِإَف  ِّجَْحِلل  ُْرعَّشلَا  اَهِیف  ُرَّفَُوی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ   ) دیشارت ار  دوخ  رس  هّکم  رد  هتسب  مارحا  عّتمت  ةرمع  هب  هک  یسک  مدیسرپ :

يزیچ جح ، ياه  هام  زا  زور  یـس  زا  شیپ  هداد  ماجنا  دمع  يور  زا  رگا  تسین و  وا  ةدـهعرب  يزیچ  دوب  هاگآان  هلأسم  زا  رگا  دومرف :
مزال ینابرق  وا  رب  دیـشارت  ار  شیاهوم  دـمع  يور  زا  دـنک  دـنلب  ار  شیاهوم  نآ  رد  دـیاب  هک  يزور  یـس  زا  دـعب  رگا  تسین و  وا  رب 

.تسا

.دشارتب ار  شرس  غیت  اب  دوب  ینابرق  زور  رد  رگا  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

هضاحتسم ضئاح و  نز  مارحا  - 323

َسَْبلَت َلِسَتْغَت َو  َتاَقیِْملا َو  ِتَغََلب  اَذِإ  َیِـشَتْحَت  ْنَأ  اَْهیَلَعَف  َمِرُْحت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ُهَأْرَملا  ِتَضاَح  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  اضرلا  مامإلا  لاـق  - 1
ْدَقَف ِلاَوَّزلا  َلـْبَق  ِهَیِوْرَّتـلا  ِمْوَـی  َْنَیب  اَـهَْنَیب َو  اَـم  ْتَرُهَط  ْنِإَـف  َماَرَْحلا  َدِجْـسَْملا  ِبَْرقَت  اـَل  ٌهَمِرُْحم َو  َیِه  َهَّکَم َو  َلُخْدَـت  اَـهِماَرْحِإ َو  َباَِـیث 
َدَْعب ْتَرُهَط  ْنِإ  ِکِساَنَْملا َو  َنِم  اَْهیَلَع  اَم  َیِـضْقَت  ِهَوْرَْملا َو  اَفَّصلا َو  َْنَیب  یَعْـسَت  ِْتیَْبلِاب َو  َفوُطَت  َلِـسَتْغَت َو  ْنَأ  اَْـهیَلَعَف  اَـهَتَْعتُم  ْتَکَرْدَأ 

ِکِـساَنَْملا َنِم  ْتَغَرَف  ِهَوْرَْملا َو  اَفَّصلا َو  َْنَیب  ْتَعَـس  اَم  َدـَْعب  ْتَضاَح  ْنِإ  ًهَدَْرفُم َو  ًهَّجَح  اَُهلَعْجَتَف  اَُـهتَْعتُم  ْتَلََطب  ْدَـقَف  ِهَیِوْرَّتلا  َمْوَی  ِلاَوَّزلا 
ِهَْعتُْمِلل َو ٌفاَوَط  ٍفاَوْطَأ  ُهَثاََلث  اَْهیَلَع  ِّجَْحلا َو  َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  ٌهَعِّتَمَتُم  َیِه  ِْتیَْبلِاب َو  َفاَوَّطلا  ِتَضَق  ْتَرُهَط  اَذِإَف  ِْتیَْبلِاب  َفاَوَّطلا  اَّلِإ  اَهِّلُک 
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ْنَأ اََهل  ُزوُجَی  َال  ُهَأْرَْملا  َِکلَذَک  َفوُطَی َو  یَّتَح  ُءاَسِّنلا  َُهل  َّلِحَی  َْمل  ِءاَسِّنلا  َفاَوَط  ُلُجَّرلا  ِفُطَی  َْمل  یَتَم  ِءاَسِّنِلل َو  ٌفاَوَط  ِّجَْـحِلل َو  ٌفاَوَط 
ْنَأ اَْهیَلَعَف  ٍطاَوْشَأ  َهَثاََلث  ْتَفاَط  َْتناَک  ْنِإَف  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ْتَجَرَخ  ِفاَوَّطلا  ِیف  ُهَأْرَملا  ِتَضاَح  یَتَم  ِءاَسِّنلا َو  َفاَوَط  َفوُطَت  یَّتَح  َعَماَُـجت 

َمَّمَیَتَت َو یَّتَح  ِدِجْـسَْملا  یَلَع  ُزوُجَت  َال  اَْهیَلَع َو  َیَِقب  اَم  ْتَضَق  ْتََنب َو  ْتَرُهَط  اَذِإَف  اَِـهناَکَم  یَلَع  ْتَماَـقَأ  ًهََعبْرَأ  ْتَفاَـط  َْتناَـک  ْنِإ  َدـیُِعت َو 
ْنِإَف ُهَفِْـصن  ْزُجَی  َْمل  اَم  ُهَفاَوَط  َِکلَذ  َدَْعب  َداَعَأ  َجَرَخ َو  ُهَماَْمتِإ  ْرِدـْقَی  َْمل  ِفاَوَّطلا  ِیف  َوُه  ٌهَّلِع َو  ُْهَتباَصَأ  اَذِإ  ُلُجَّرلا  َِکلَذَـک  ُْهنِم َو  َجُرْخَت 

.َفاَط (1) اَم  یَلَع  َِیْنبَی  ْنَأ  ِْهیَلَعَف  ُهَفِْصن  َزاَج 

تاقیم هب  هک  ینامز  هک  تسوا  رب  ددرگ ، ضئاح  دوش ، مرحم  هک  نیا  زا  لبق  نز  رگا  دندومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح 
دجسم هب  دوش و  هکم  دراو  تسا  مرحم  هک  یلاح  رد  دنک و  نت  رب  ار  شمارحا  سابل  دنک و  لسغ  دناشوپب و  ار  دوخ  عضوم  دیـسر ،

دنک لسغ  هک  تسوا  رب  تسا و  هدرک  كرد  ار  دوخ  عتمت  هرمع  دوش ، كاپ  رهظ  زا  لبق  هیورت  زور  اـت  رگا  .ددرگن  کـیدزن  مارحلا 
زور رهظ  زا  سپ  رگا  .دهد و  ماجنا  تسوا  هدـهع  رب  هک  ار  یتادابع  دـنک و  یعـس  هورم  افـص و  نایم  دـنک و  فاوط  هبعک  درگ  هب  و 

دوش و ضئاح  هورم  افـص و  نایم  یعـس  زا  سپ  رگا  .دهد و  یم  رارق  دارفا  جح  ار  نآ  تسا و  لطاب  وا  عتمت  هرمع  دوش ، كاپ  هیورت 
دهد و ماجنا  ار  هبعک  درگ  هب  فاوط  دوش ، كاپ  هک  ینامز  هدـش ، غراف  هبعک  درگ  هب  فاوط  زج  کسانم  تادابع و  یمامت  ماجنا  زا 

درم هک  ینامز  .ءاسن  فاوط  جـح و  فاوط  عتمت و  هرمع  فاوط  دـنک : فاوط  راب  هس  دـیاب  دـهد و  ماجنا  ار  جـح  عتمت  هرمع  اـب  يو 
ماجنا ار  ءاسن  فاوط  هک  ینامز  ات  نز  نینچمه  و  دـنک ؛ فاوط  هک  ینامز  ات  دنتـسین  لالح  وا  رب  نانز  دـهدن ، ماجنا  ار  ءاـسن  فاوط 
فاوط رود  هس  رگا  دیآ و  نوریب  دجـسم  زا  دوش ، ضئاح  فاوط  ماگنه  رد  نز  هک  ینامز  تسین و  زیاج  وا  رب  ندش  رتسبمه  هدادـن ،

یم رود  راهچ  رب  ار  انب  دـش ، كاپ  هک  ینامز  اـت  دـنامب  شلزنم  رد  دوب ، هدرک  فاوط  رود  راـهچ  رگا  دـنک و  هداـعا  دـیاب  دوب  هدرک 
هکلب دـنکن  روبع  دجـسم  زا  ندـش  ضئاح  زا  سپ  .دـهد و  یم  ماجنا  ار  هدـنام  یقاب  وا  هدـهع  رب  تاداـبع  زا  هک  هچنآ  ره  دراذـگ و 
نایاپ هب  ار  فاوط  دـناوتن  دوش و  يرامیب  راچد  فاوط  نامز  رد  درم  رگا  نینچمه  دوش و  جراـخ  دجـسم  زا  دـنک و  مّمیت  اـج  ناـمه 

هتـشذگ فصن  زا  رگا  و  دـشاب ؛ هتـشذگن  فصن  زا  هک  یتروصرد  دـنک ، هداـعا  ار  دوخ  فاوط  نآ ، زا  سپ  دوش و  جراـخ  دـناسرب ،
.دراذگب هدرک  فاوط  هک  هچنآ  رب  ار  انب  هک  تسوا  رب  دشاب ،
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دیامن فاوط  ار  تیب  دناوتیم  هضاحتسم  نز  - 324

ِْتیَْبلِاب َو ُفوُطَت  ُهَضاَحَتْسُْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َهَبْعَْکلَا (1) ُلُخْدَت  یِّلَُصت َو َال 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یمن  هبعک  لخاد  یلو  دناوخب ، زامن  دیامن و  فاوط  دناوت  یم  هضاحتسم  نز  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

هجح يذ  متشه  زور  مارحا  - 325

ْلِسَتْغاَف َو ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  ِهَیِوْرَّتلَا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُّمث ِرْجِْحلَا  ِیف  ْوَأ  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َدـْنِع  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَص  َُّمث  َراَقَْولَا  َهَنیِکَّسلَا َو  َْکیَلَع  ًاـِیفاَح َو  َدِجْـسَْملَا  ِلُـخُْدا  َکـَْیبَْوث َو  ْسَْبِلا 

ِْضِما َو َُّمث  ِّجَْـحلِاب  ْمِرْحَأ  ِهَرَجَّشلَا َو  َنِم  َْتمَرْحَأ  َنیِح  َْتُلق  اَـمَک  َِکتَالَـص  ُِربُد  ِیف  ْلـُق  َُّمث  ََهبُوتْکَْملَا  ِّلَـصَف  ُسْمَّشلَا  َلوُزَت  یَّتَح  ْدـُْعُقا 
َکَتْوَص ْعَفْراَـف  ِحَْـطبَْألَا  یَلَع  َْتفَرْـشَأ  ِمْدَّرلَا َو  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإَـف  ِّبَلَف  ِمْدَّرلَا  َنوُد  ِءاَْـضفَّرلَا  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإَـف  َراَـقَْولَا  َهَنیِکَّسلَا َو  َکـْیَلَع 

.یًنِم (2) َِیتْأَت  یَّتَح  ِهَِیْبلَّتلِاب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
شمارآ و داب  وت  رب  .وش  دجسم  دراو  هنهرب  ياپ  اب  شوپب و  ار  تسابل  نک و  لسغ  هّللا  ءاش  نا  دیسر  ارف  هجح  يذ  متـشه  زور  هاگره 

نیشنب هاگ  نآ  رازگب ، مالّسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  رجح  رد  ای  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  دزن  زامن  تعکر  ود  سپس  راقو ،
جح هب  وگب و  یتـفگ  هرجـش  دجـسم  رد  مارحا  عقوم  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـننامه  زاـمن  زا  سپ  ناوخب ، ار  هضیرف  زاـمن  دوش و  رهظ  اـت 
نوچ وگب و  کیبل  يدیـسر  مدر »  » زا رت  نییاپ  اضفر »  » لحم هب  نوچ  ورب و  تافرع  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اـب  سپـس  ددـنبب ، مارحا 

.یسرب انم  هب  ات  نک  دنلب  کیبل  هب  ار  تیادص  سپ  يدش  حطبا  رب  فرشم  يدیسر و  نآ  دزن 
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انم هب  نتفر  زا  شیپ  عتمت  جح  فاوط  ماجنا  - 326

ًهَأَْرِما ِوَأ  ًارِیبَک  ًاْخیَش  َناَک  اَذِإ  ِعِّتَمَتُْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َهَّکَم ْنِم  ِّجَْحلِاب  ُمِرُْحی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُلِّجَُعی  اَذَکَه  َناَک  ْنَم  ْمَعَن  َلاَقَف  یًنِم  َِیتْأَت  ْنَأ  َْلبَق  ِّجَْـحلَا  َفاَوَط  ُلِّجَُعت  َْضیَْحلَا  ُفاَخَت 

ُلِّجَُعی ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلِاب َو  ِْتیَْبلِاب َو  َفاَـط  اَذِإ  ِّجَْـحلِاب  ُدِْرفُْملَا  ُْتُلق  َـال  َلاَـقَف  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  َجُرْخَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهب  ُفوُطَیَف  ًاـِیلاَخ  َْتیَْبلَا  يَرَی  َُّمث 
.یًنِم (1) ِیتْأَی  اَم  َدَْعب  ِءاَسِّنلَا  ُفاَوَط  اَمَّنِإ  َلاَقَف َال  ِءاَسِّنلَا  َفاَوَط 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
انم زا  شیپ  جح  فاوط  رد  دناوت  یم  دوش  ضئاح  دراد  میب  هک  ینز  ای  دشاب و  درمریپ  هاگره  دنک ، یم  عّتمت  جح  هک  یسک  مدیسرپ :

؟ دنک لیجعت 

.دیامن لیجعت  دناوت  یم  دشاب  نینچ  هکره  يرآ ، دومرف :

نتفر نوریب  زا  شیپ  ار  نآ  دنیب و  یم  تولخ  ار  تیب  سپس  دوش  یم  جح  هب  مرحم  هّکم  زا  هک  یسک  مدیـسرپ : شترـضح  زا  دیوگ :
؟ تسا يداریا  وا  رب  ایآ  دنک  یم  فاوط 

.هن دومرف :

؟ دنک لیجعت  ءاسن  فاوط  رب  دناوت  یم  دومن  هورم  افص و  یعس  تیب و  فاوط  نوچ  دهد  یم  ماجنا  درفم  جح  هک  یسک  متفگ :

.تسا انم  زا  ندمآ  زا  دعب  ءاسن  فاوط  نوچ  هن ، دومرف :

انم يوس  هب  تکرح  - 327

ْوَأ ًارِیبَک  ًاْخیَـش  ُنوُکَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُسِمَْتلَی ُحیِحَّصلَا  ُلُجَّرلَا  ُجُرْخَی  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ِهَیِوْرَّتلَا  ِمْوَی  َْلبَق  یًنِم  َیلِإ  ُجُرْخَی  ِّجَْحلِاب َو  ُمِرُْحی  ْمُهَماَحِز  ِساَّنلَا َو  َطاَغِض  ُفاَخَی  ًاضیِرَم 

.َال َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٍهَثَالَث  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ِْنیَمْوَِیب  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٍمْوَِیب  ُلِّجَُعی  ُْتُلق  َلاَق َال  ِناَکَْملَا  َِکلَذـِب  ُحَّوَرَتَی  ًاناَکَم َو 
(2)
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هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
انم يوس  هب  دوش و  مرحم  متـشه  زور  زا  شیپ  دناوت  یم  دسرت  یم  مدرم  راشف  یگنت و  زا  تسا و  رامیب  ای  ریپ و  هک  یـسک  مدیـسرپ :

؟ دورب

.يرآ دومرف :

؟ دورب انم  هب  رتدوز  دناوت  یم  دشاب  تحار  نآ  رد  هک  ییاج  يارب  زین  ملاس  درف  متفگ :

.هن دومرف :

؟ دیامن لیجعت  زور  کی  دناوت  یم  دشاب  ّتلع  بحاص  هک  یسک  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ روط هچ  زور  ود  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ روط هچ  زور  هس  متفگ :

.يرآ دومرف :

؟ نآ زا  شیب  متفگ :

.هن دومرف :

نآ دودح  انم و  هب  ندمآ  دورف  - 328

یًنِم َو ِهِذَه  َّمُهَّللَا  ِلُقَف  یًنِم  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یِّلَُـصت َُّمث  َِکتَْـضبَق  ِیف  َكُدـْبَع َو  اَنَأ  اَمَّنِإَف  َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اَِمب  اَْنیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ِکِساَنَْملَا  َنِم  اَْنیَلَع  اَِـهب  َْتنَنَم  اَّمِم  َیِه 
اَهِْریَِغب َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکیَلَع  ٌعَّسَُوم  َِکلَذ َو  َّالِإ  ُهُعَسَی  َرْهُّظلَا َال  اَِهب  یِّلَُصی  ُماَمِْإلَا  َرْجَْفلَا َو  َهَرِخْآلَا َو  َءاَشِْعلَا  َبِْرغَْملَا َو  َرْـصَْعلَا َو  َرْهُّظلَا َو  اَِهب 

(1) .ٍرِّسَُحم يِداَو  َیلِإ  ِهَبَقَْعلَا  َنِم  یًنِم  ُّدَح  َلاَق َو  ٍتاَفَرَِعب  ْمُهُکِرُْدت  َُّمث  ْرِدْقَت  َْمل  ْنِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: وگب يدیسر  انم  هب  هاگره 
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ِیف َكُدـْبَع َو  اَنَأ  اَمَّنِإَف  َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اَِمب  اَْنیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ِکِـساَنَْملَا  َنِم  اَْـنیَلَع  اَِـهب  َْتنَنَم  اَّمِم  َیِه  یًنِم َو  ِهِذَـه  َّمُهَّللَا  »
«. َِکتَْضبَق

نآ زا  شیب  دـناوخب و  اج  نآ  رد  ار  رهظ  زامن  طقف  دـیاب  ماما  ناوخب و  ار  رجف  ءاشع و  برغم و  رـصع ، رهظ ، زامن  اـج  نآ  رد  سپس 
.یسرب اهنآ  هب  تافرع  رد  سپس  یناوخب  اج  نآ  ریغ  رد  یتسناوتن  رگا  هک  یتسه  تعسو  رد  وت  درادن و  تعسو 

.تسا رّسحم  يداو  ات  هبقع  هرمج  زا  انم  دودح  دومرف :

نآ دودح  تافرع و  يوس  هب  تکرح  - 329

ٌهِّجَوَتُم َْتنَأ  ْلُقَف َو  َهَفَرَع  َیلِإ  َتْوَدَـغ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَأ ِیتَجاَح َو  ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأ  ِیتَلْحِر َو  ِیف  ِیل  َكِراَُبت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ُتْدَرَأ  َکَهْجَو  ُتْدَـمَتِْعا َو  َكاَّیِإ  ُتْدَمَـص َو  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  اَْـهَیلِإ 

َهَرِمَِنب َو َكَءاَبِخ  ْبِرْـضاَف  ٍتاَفَرَع  َیلِإ  َْتیَهَْتنِا  اَذِإَف  ٍتاَفَرَع  َیلِإ  ٍداَغ  َْتنَأ  ِّبَُلت َو  َُّمث  یِّنِم  ُلَْـضفَأ  َوُه  ْنَم  ِِهب  یِهاَُـبت  ْنَّمِم  َمْوَْیلَا  ِینَلَعْجَت 
ِْنیَتَماَقِإ َو ٍدِحاَو َو  ٍناَذَِأب  َرْـصَْعلَا  َرْهُّظلَا َو  ِّلَص  ْلِسَتْغاَف َو  َهَفَرَع  َمْوَی  ُسْمَّشلَا  َِتلاَز  اَذِإَف  َهَفَرَع  َنوُد  ِِفقْوَْملَا َو  َنوُد  َهَنَرُع  ُنَْطب  َیِه  ُهَرِمَن 

يِذ َیلِإ  َهَرِمَن  َهَّیَِوث َو  َهَنَرُع َو  ِنَْطب  ْنِم  َهَفَرَع  ُّدَح  َلاَق َو  ٍَهلَأْسَم  ٍءاَعُد َو  ُمْوَی  ُهَّنِإَف  ِءاَعُّدِلل  َکَسْفَن  َغِّرَُفِتل  اَمُهَْنَیب  ُعَمْجَت  َرْصَْعلَا َو  ُلِّجَُعت  اَمَّنِإ 
.ٌِفقْوَم (1) ِلَبَْجلَا  َْفلَخ  ِزاَجَْملَا َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: وگب یتسه  تافرع  هّجوتم  هک  یلاح  رد  يورب  تافرع  يوس  هب  انم  زا  مهن  زور  زاغآ  رد  هاگره 

ْنَأ ِیتَجاَـح َو  ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأ  ِیتَـلْحِر َو  ِیف  ِیل  َكِراَُـبت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأَف  ُتْدَرَأ  َکَـهْجَو  ُتْدَـمَتِْعا َو  َكاَّیِإ  ُتْدَمَـص َو  َکـَْیلِإ  َّمُـهَّللَا  »
«. یِّنِم ُلَْضفَأ  َوُه  ْنَم  ِِهب  یِهاَُبت  ْنَّمِم  َمْوَْیلَا  ِینَلَعْجَت 

نآ هک  نزب  هرهن »  » رد ار  دوخ  ۀـمیخ  يدیـسر  تافرع  هب  نوچ  سپ  یناور ، تافرع  يوس  هب  هک  یلاح  رد  ییوگ  یم  کیبل  هاگ  نآ 
روآ و اج  هب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  امن و  لسغ  دش  رهظ  نوچ  سپ  .تسا  هفرع  فقوم و  رت  نییاپ  هنرع  طسو 
اعد و زور  زور ، نآ  هک  ارچ  یبای ، تغارف  اعد  يارب  ات  دـناوخ  باتـش  اب  ار  رـصع  زامن  دـناوخ و  ار  زاـمن  ود  ره  باتـش  اـب  ناوت  یم 

.تسا نتساوخ 
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.فقوم هوک  تشپ  زاجملا و  يذ  ات  تسا  هرمن  هّیوث و  هنرع ، طسو  زا  هفرع  دودح  دومرف : و 

یجاح نتفگ  کیبل  نایاپ  مکح  - 330

َهَِیْبلَّتلَا ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َعَطَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَّللَا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َهَفَرَع  َمْوَی  ُسْمَّشلَا  ِتَغاَز  اَذِإ  َهَِیْبلَّتلَا  ُعَطْقَی  امهیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َهَفَرَع َو  َمْوَی  ُسْمَّشلَا  ِتَغاَز  َنیِح 

.َّلَج (1) َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ِءاَنَّثلَا  ِدیِجْمَّتلَا َو  ِدیِمْحَّتلَا َو  ِلِیلْهَّتلِاب َو  َْکیَلَعَف  َهَِیْبلَّتلَا  َْتعَطَق  اَذِإَف  هیلع  هللا  تاولص 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دومن عطق  رهظ  عقوم  هفرع  زور  رد  ار  هیبلت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

.داد یم  ماجنا  هنوگ  نیا  هراومه  زین  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و 

هّلل و دـمحلا  و  هّللا » ـالا  هلا  ـال   » نتفگ هب  داـب  وت  رب  يدومن  عطق  ار  هیبلت  نوچ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
.ّلج ّزع و  يادخ  يانث  دیجمت و 

فقوم دودح  هفرع و  رد  فوقو  - 331

.ِلَبَْجلَا ُحْفَس  ِِفقْوَْملَا  ُلَْضفَأ  ٌِفقْوَم َو  اَهُّلُک  ٌتاَفَرَع  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍعَمْـسِم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2)

یمامت دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عمـسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هوک  ۀنماد  فقوم ، نیرتهب  تسا و  فقوم  هفرع 

ٌءْیَـش َهَفَرَع  َهَّیِـشَع  ِءاَعُّدـلَا  َنِم  ٍءْیَـش  ِیف  َْسَیل  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْـجلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌتَّقَُوم (3)

يارب دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوراجلا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین یصوصخم  ياعد  هفرع  بورغ 
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تافرع زا  ندرک  چوک  - 332

َبَهَذ اَذِإ  َلاَق  ٍتاَفَرَع  ْنِم  ُهَضاَفِْإلَا  یَتَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِّیقْرَّشلَا (1) ِِبناَْجلَا  َنِم  ِینْعَی  ُهَرْمُْحلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ درک چوک  تافرع  زا  ناوت  یم  یک  متفگ :

.دورب یقرش  بناج  زا  یخرس  هاگره  دومرف :

نآ دودح  نآ و  زا  ندمآ  دورف  رعشم و  هوک  هنماد ي  رد  نداتسیا  ماگنه ، بش  هفلدزم  هب  نتفر  - 333

اَِهب َیِّلَُـصتَف  ًاعْمَج  َِیتْأَت  یَّتَح  َبِْرغَْملَا  ِّلَُصت  َال  َلاَق : َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَأ ِهَروُرَّصِلل  ُّبَحَتُْـسی  ِرَعْـشَْملَا َو  َنِم  ًابیِرَق  ِقیِرَّطلَا  ِنیِمَی  ْنَع  يِداَْولَا  ِنْطَِبب  ْلِْزنِا  ِْنیَتَماَـقِإ َو  ٍدِـحاَو َو  ٍناَذَأـِب  َهَرِخآـْلَا  َءاَـشِْعلَا  َبِْرغَْملَا َو 
ِیل َعَمْجَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ٌعْمَج  ِهِذَه  َّمُهَّللَا  ُلوُقَی  ِهَِفلَدْزُْملَا َو  َهَْلَیل  َضاَیِْحلَا  ِزِواَُجی  ِِهلْجِِرب َو َال  ُهَأَطَی  ِماَرَْحلَا َو  ِرَعْـشَْملَا  یَلَع  َفِقَی 

َكَءاَِیلْوَأ َْتفَّرَع  اَم  ِینَفِّرَُعت  ْنَأ  َْکَیلِإ  ُُبلْطَأ  ِیْبلَق َو  ِیف  ِیل  ُهَعَمْجَت  ْنَأ  َکـُْتلَأَس  يِذَّلَا  ِْریَْخلَا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت  َـال  َّمُهَّللَا  ِْریَْخلَا  َعِماَوَج  اَـهِیف 
َهَْلیَّللَا َْکِلت  ُقَْلُغت  ِءاَمَّسلَا َال  َباَْوبَأ  َّنَأ  اَنَغََلب  ُهَّنِإَف  ْلَْـعفاَف  َهَْلیَّللَا  َکـِْلت  َِییُْحت  ْنَأ  َْتعَطَتِْـسا  ِنِإ  ِّرَّشلَا َو  َعِماَوَج  ِینَیِقَت  ْنَأ  اَذَـه َو  ِیلِْزنَم  ِیف 
ْمَُکل َبیِجَتْـسَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌّقَح  یِّقَح َو  ُْمْتیَّدَأ  يِداَبِع  ُْمْتنَأ  ْمُکُّبَر َو  اَنَأ  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ُهَّللَا  ُلوُقَی  ِلْحَّنلَا  ِّيِوَدَـک  ٌّيِوَد  ْمَُهل  َنِینِمْؤُْملَا  ِتاَوْصَأـِل 

.َُهل (2) َرِفْغَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َُهبُونُذ َو  ُْهنَع  َّطُحَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَّمَع  َهَْلیَّللَا  َْکِلت  ُهَّللَا  ُّطُحَیَف 

زامن دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
طـسو رد  دورف  ماگنه  هب  یناوخب و  هفلدزم  رد  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  اشع  برغم و  زامن  يدنویپب و  هورگ  هب  ات  رازگم  ار  برغم 
مارحلا رعشم  رد  دهد  یم  ماجنا  جح  راب  نیتسخن  هک  یـسک  يارب  تسا  بحتـسم  .ایب و  دورف  رعـش  کیدزن م  تسار  تسد  زا  يداو 

اه ضوح  زا  هفلدزم  بش  رد  دراذگب و  اپ  نآ  رب  دنک و  فّقوت 
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ْنَأ َُکْتلَأَس  يِذَّلَا  ِْریَْخلَا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت  َّمُهَّللَا َال  ِْریَْخلَا  َعِماَوَج  اَهِیف  ِیل  َعَمْجَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ٌعْمَج  ِهِذَه  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب درذـگن و 
«. ِّرَّشلَا َعِماَوَج  ِینَیِقَت  ْنَأ  اَذَه َو  ِیلِْزنَم  ِیف  َكَءاَِیلْوَأ  َْتفَّرَع  اَم  ِینَفِّرَُعت  ْنَأ  َْکَیلِإ  ُُبلْطَأ  ِیْبلَق َو  ِیف  ِیل  ُهَعَمْجَت 

ياه توص  رب  بش  نآ  رد  نامـسآ  ياه  برد  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  هب  اریز  هدب ، ماجنا  يراد ، ءایحا  ار  بش  نآ  یتسناوت  رگا  و 
ْمُکُّبَر َو اَنَأ  : » دیامرف یم  تسا  گرزب  وا  يانث  هک  يدـنوادخ  دـنراد ، روبنز  يادـص  دـننامه  ییادـص  نانآ  دوش ، یمن  هتـسب  نانمؤم 

«. ْمَُکل َبیِجَتْسَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌّقَح  یِّقَح َو  ُْمْتیَّدَأ  يِداَبِع  ُْمْتنَأ 

.دشخب یم  ار  وا  دهاوخب  ار  هک  نآ  دزیر و  یم  دهاوخ  ار  هک  نآ  هانگ  بش  نآ  رد  دنوادخ 

ٍعْمَج ْنِم  َضِیفُأ  ْنَأ  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  ٍهَعاَس  ُّيَأ  هیلع  هللا  تاولص  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ٌسَْأب (1) ِِهب  َْسَیل  َلاَق  ُسْمَّشلَا  َُعلْطَت  یَّتَح  اَْنثَکَم  ْنِإَف  ُْتُلق  ََّیلِإ  ِتاَعاَّسلَا  ُّبَحَأ  َیِهَف  ٍلِیلَِقب  ُسْمَّشلَا  َُعلْطَت  ْنَأ  َْلبَق  َلاَقَف 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ عمج زا  ندرک  چوک  يارب  تسا  رتهب  امش  دزن  تعاس  مادک  مدیسرپ :

.تسا نم  دزن  تاعاس  نیرتهب  نآ  .باتفآ  عولط  زا  شیپ  یمک  دومرف :

؟ درک عولط  باتفآ  ات  میدومن  گنرد  رگا  متفگ :

.درادن يداریا  دومرف :

رّسَحُم يداو  رد  يور  دنت  هلورح و  - 334

ٌمیِظَع ٍداَو  َوُه  ٍرِّسَُحم َو  يِداَِوب  َتْرَرَم  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیل ْمِّلَـس  َّمُهَّللَا  َلاَق  ُهَتَقاَن َو  َكَّرَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإَف  ُهَزِواَُجت  یَّتَح  ِهِیف  َعْساَف  ُبَْرقَأ  یًنِم  َیلِإ  َوُه  یًنِم َو  ٍعْمَج َو  َْنَیب 

.يِدَْعب (2) ُتْکَرَت  ْنَمِیف  ِینُْفلُْخا  ِیتَوْعَد َو  ْبِجَأ  ِیَتبْوَت َو  ْلَْبِقا  يِدْهَع َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
انم هب  نآ  تسا و  انم  عمج و  نیبام  تسا  یگرزب  يداو  نآ  هک  یتشذگ  رّسحم  يداو  زا  نوچ 
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تکرح و هب  ار  دوخ  رتش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اریز  يرذـگب ؛ ار  اج  نآ  ات  نک  هلوره  یعـس و  نآ  رد  سپ  تسا  رتکیدزن 
«. يِدَْعب ُتْکَرَت  ْنَمِیف  ِینُْفلُْخا  ِیتَوْعَد َو  ْبِجَأ  ِیَتبْوَت َو  ْلَْبِقا  يِدْهَع َو  ِیل  ْمِّلَس  َّمُهَّللَا  : » دومرف تشاداو و  يوردنت 

.ٍهَوْطُخ (1) ُهَئاِم  ٍرِّسَُحم  يِداَو  ِیف  ُهَکَرَْحلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ماگ  دص  هزادنا  هب  رّسحم  يداو  رد  يوردنت 

تشادن یهاگآ  رعشم  رد  فوقو  زا  هک  یسک  مکح  - 335

ُهَفیِعَّضلَا ُهَأْرَْملَا  ُّیِمَجْعَأـْلَا َو  ُلُـجَّرلَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍمیِکَح  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَِهب اْوَّلَص  ْدَق  َْسَیل  َلاَقَف َأ  ًاعْمَج  ْمِِهب  ْلِْزنَی  َْمل  یًنِم َو  َیلِإ  ْمِِهب  َّرَم  اَمَک  ْمِِهب  َّرَم  ٍتاَفَرَع  ْنِم  ْمِِهب  َضاَفَأ  اَذِإَف  ِِّیباَرْعَْألَا  ِلاَّمَْجلَا  َعَم  ِناَنوُکَی 

.ْمُهَأَزْجَأ (2) ْدَقَف  اَهِیف  َهَّللَا  اوُرَکَذ  اُوناَک  ْنِإَف  اَهِیف  َهَّللَا  اوُرَکَذ  َلاَق  اَِهب  اوُّلَُصی  َْمل  ْنِإ  ُْتُلق َو  ْمُهَأَزْجَأ  ْدَقَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میکح  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دننامه داد  یم  چوک  تافرع  زا  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دنرفـسمه ، نیـشنارحص  نابرتش  اـب  یناوتاـن  نز  هارمه  هب  یهاـگآان  درم  متفگ :

) ؟ دنراد يا  هفیظو  هچ   ) درکن هدایپ  عمج  رد  ار  اهنآ  دوب و  انم  زا  نداد  چوک 

.دنک یم  تیافک  نامه  دندناوخن ؟ زامن  اج  نآ  رد  ایآ  دومرف :

؟ هچ دنشاب  هدناوخن  زامن  اج  نآ  رگا  متفگ :

.دنک یم  تیافک  ار  اهنآ  دندوب  ادخ  دای  هب  اج  نآ  رد  رگا  سپ  دندومن ، دای  ار  ادخ  دومرف :

اَفِقَی ْنَأ  َالِهَج  ِْنیَذَه  َّیَبِحاَص  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُهَسْأَر َسَکَنَف  َلاَق  ُساَّنلَا  َرَفَن  ْدَق  ُمْوَْیلَا َو  َناَک  یَّتَح  ٌدَحَأ  اَمُهِْربُْخی  َْمل  ُهَّنِإَف  ُْتُلق  ًهَعاَس  ِرَعْشَْملِاب  ِناَفِقَیَف  اَمُهَناَکَم  ِناَعِجْرَی  َلاَقَف  ِهَِفلَدْزُْملِاب 

َلاَقَف یََلب  ُْتُلق  اَمِِهتَالَص  ِیف  اَتَنَق  ْدَق  اَْسَیل  َلاَقَف َأ  یََلب  ُْتُلق  ِهَِفلَدْزُْملِاب  َهاَدَْغلَا  اَیَّلَص  ْدَق  اَْسَیل  َلاَق َأ  َُّمث  ًهَعاَس 
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.ِءاَعُّدلَا (1) َنِم  ُریِسَْیلَا  اَمِهیِفْکَی  اَمَّنِإ  ِرَعْشَْملَا َو  َنِم  ُهَِفلَدْزُْملَا  ِهَِفلَدْزُْملَا َو  َنِم  ُرَعْشَْملَا  َلاَق  َُّمث  اَمُهُّجَح  َّمَت 

: متفگ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دننک فوقو  هفلدزم  رد  دیاب  هک  دندوبن  هّجوتم  مناهارمه  رفن  ود  نیا  مدرگ ! تنابرق 

.دنیامن فقوت  اج  نآ  رد  یتعاس  دندرگرب و  رعشم  هب  دومرف :

؟ دنا هتفر  مه  مدرم  دوب و  هدادن  ربخ  زورما  هب  ات  اهنآ  هب  هک  یسک  متفگ :

؟ دنا هدناوخن  هفلدزم  رد  ار  حبص  زامن  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  تخادنا ، نییاپ  ار  شرس  یتاظحل  ترضح 

.يرآ متفگ :

؟ دنا هدرکن  تونق  ناشزامن  رد  ایآ  دومرف :

.ارچ متفگ :

.تسا مامت  ناشّجح  دومرف :

.دنک یم  تیافک  اهنآ  رد  اعد  نیرتمک  انامه  تسا ، رعشم  زا  هفلدزم  هفلدزم و  زا  رعشم  دومرف : سپس 

؟ تسا ردقچ  اهنآ  دادعت  و  دوش ؟ یم  هتشادرب  اجک  زا  هزیرگنس  - 336

.َْتئِش ُْثیَح  ْنِم  ِراَمِْجلا  ِتاَیَصَح  ْذُخ  هیلع : هللا  تاولص  اضرلا  مامإلا  لاق  - 1

َنِم ُذَـخُْؤت  َال  ًافیِظَن َو  اًلْـسَغ  اَْهلِـسْغا  ِهَلُْمنَْألا َو  ِْسأَر  َْلثِم  ًهَِّیلْحُک  ًهَطَّقَنُم  ُنوُکَت  ِهَِفلَدْزُْملا َو  َنِم  ُراَمِْجلا  ُذَـخُْؤی  اَم  َلَْضفَأ  َّنَأ  َيِوُر : ْدَـق  َو 
َْنَیب َکَْـنَیب َو  ُنوُکَی  ِهَْلبِْقلا  َِلبْقَتْـسُم  يِداَْولا  ِطَـسَو  ِیف  ُفِقَت  ٍتاَیَـصَح َو  ِْعبَِـسب  ِرْحَّنلا  ِمْوَـی  ِیف  ِهَبَقَْعلا  ِهَرْمَج  َیلِإ  ِمْرا  ًهَّرَم َو  َیِمُر  يِذَّلا 

ِیتاَیَـصَح ِهِذَـه  َّمُهَّللا  يَرُْـسْیلا  َکِّفَک  ِیف  یَـصَْحلا  ِهَْلبِْقلا َو  ُِلبْقَتْـسُم  َْتنَأ  ُلوُقَت َو  ًهَوْـطُخ َو  َهَرْـشَع  َسْمَخ  اـَل  ٍتاَوُـطُخ  ُرْـشَع  ِهَرْمَْجلا 
ِّلُک َعَم  ُرِّبَُکت  اَهاَلْعَأ َو  ْنِم  اَهیِمْرَت  اـَل  اَـهِهْجَو َو  ِلَِـبق  ْنِم  یِمْرَت  ًهَدِـحاَو َو  اَْـهنِم  ُلَواَـنَتَت  َُّمث  ِیلَمَع  ِیف  َّنُهْعَفْرا  َكَدـْنِع َو  ِیل  َّنِهِـصْحَأَف 
َیلِإ ُعَدَت  اَْهیَلَع َو  ُفِقَت  ٍهَْعبَِسب َو  َیلوُْألا  ِهَرْمَْجلا  َیلِإ  ًهاَصَح  َنیِرْشِع  يَدْحِِإب َو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِِعباَّرلا  ِِثلاَّثلا َو  ِیناَّثلا َو  َمْوَی  یِمْرَت  ٍهاَصَح َو 

ِهَرْمَْجلا یَلَع  ْدِعَأَف  ًَهبُوْلقَم  َْتیَمَر  َْتلِهَج َو  ْنِإَف  اَهَْدنِع  ْفِقَت  َال  ٍهَْعبَِسب َو  ِهَبَقَْعلا  ِهَرْمَج  َیلِإ  ُعَدَت  اَهَْدنِع َو  ُفِقَت  ٍهَْعبَِسب َو  یَطْسُْولا  ِهَرْمَْجلا 
ْنِم ْذُخَف  ٌهاَصَح  َْکنِم  ْتَطَقَس  ْنِإ  ِهَبَقَْعلا َو  ِهَرْمَج  یَطْسُْولا َو 
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ُهُْرم ِهَرْمَْجلا َو  َیلِإ  ُْهلِمْحاَف  َراَمِْجلا  َیِمْرَی  ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  َال  ٌضیِرَم  َکَعَم  َناَک  ْنِإ  َیِمُر َو  ْدَق  يِذَّلا  َنِم  ْذُخْأَت  َال  ِمَرَْحلا َو  َنِم  َْتئِـش  ُْثیَح 
ْنِإَف ُْهنَع  َْتنَأ  ِمْراَف  َناَلْمُْحلا  َال  َجوُرُْخلا َو  ُعیِطَتْـسَی  َال  ُلِقْعَی َو  َال  ًافیِعَـض  ْوَأ  ًانوُْطبَم  ْوَأ  ًاریِـسَک  َناَک  ْنِإ  ِهَرْمَْجلا َو  َیلِإ  ِهِّفَک  ْنِم  َیِمْرَی  ْنَأ 

َفْـصِّنلا ِزُجَت  َْمل  یَتَم  َهَِثلاَّثلا َو  ِدِعَأ  ٍهَدِحاَِوب َو  ِهَِیناَّثلا  َیلِإ  ِمْراَف  ٍثاَلَِثب  ِهَِثلاَّثلا  َیلِإ  ٍهَّتِِـسب َو  ِهَِیناَّثلا  َیلِإ  ٍْعبَِـسب َو  َِهلَّوَْألا  َیلِإ  َْتیَمَر  َْتلِهَج َو 
َْیمَّرلا َدـیُِعت  ْنَأ  َْکیَلَعَف  ِفْصِّنلا  َنوُد  َِهلَّوَْألا  ِهَرْمَْجلا  َیلِإ  َْتیَمَر  ْنِإ  َِکلَذ َو  یَلَع  ِْنباَف  َفْصِّنلا  َتْزُج  اَـم  یَتَم  ِِهلَّوَأ َو  ْنِم  َْیمَّرلا  ِدِـعَأَف 

.ِسْمَّشلا ِلاَوَز  َیلِإ  ِراَهَّنلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِراَمِْجلا  ُْیمَر  ََکل  ٌقَلْطُم  َهَّکَم َو  َیلِإ  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  ِِعباَّرلا  َمْوَی  َْتیَمَر  اَذِإَف  ِِهلَّوَأ  ْنِم  اَهِدَْعب  َیلِإ  اَْهَیلِإ َو 

ْتَعَقَو َْتیَمَر َو  ْنِإَف  ِْلیَّللِاب  ُْیمَّرلا  ِءاَسِّنلا  ِِفئاَْخِلل َو  ٌِزئاَج  ِلاَوَّزلا َو  َنِم  َبُرَق  اَم  َکـِلَذ  ُلَْـضفَأ  ِهِرِخآ َو  َیلِإ  ِراَـهَّنلا  ِلَّوَأ  ْنِم  َيِوُر  ْدَـق  َو 
.يَرْخُأ (1) اَهَناَکَم  ِمْرا  َْکنَع َو  ِزُْجت  َْمل  ِلِمْحَْملا  ِیف  ْتَیَِقب  ْنِإ  َْکنَع َو  ْتَأَزْجَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْهنِم  ْتَرَدَْحنا  ٍلِمْحَم َو  ِیف 

.رادرب یتساوخ  هک  اجک  ره  زا  ار  تارمج  ياه  هزیرگنس  دندومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح 

دنب هزادـنا  هب  اـه  هزیرگنـس  هک  نیا  تسا و  هفلدزم  دوـش  یم  هتـشادرب  هزیرگنـس  نآ  زا  هک  ییاـج  نیرتـهب  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
هرمج رد  نابرق  دـیع  زور  رد  .دوشن  هتـشادرب  هدـش ، باترپ  راب  کی  هک  اه  نآ  زا  يوشب و  زیمت  ار  اهنآ  .دنـشاب  راد  لاـخ  تشگنا و 

ماگ هد  هرمج  وت و  نایم  هک  يا  هنوگ  هب  یتسیا ، یم  هلبق  هب  ور  يداو  نایم  رد  هک  یلاـح  رد  ینک ، یم  باـترپ  هزیرگنـس  تفه  هبقع 
اهنیا اراـگدرورپ ! ییوگ : یم  تسوـت  پچ  تسد  رد  اـه  هزیرگنـس  یتـسیا و  یم  هلبق  هب  ور  هک  یلاـح  رد  .ماـگ و  هدزناـپ  هن  دـشاب ،
یمرب ار  اه  نآ  زا  یکی  سپـس  .رب  الاب  دوخ  يوس  هب  ملمع  هارمه  رامـشب و  دوخ  دزن  رد  نم  يارب  ار  اـهنآ  تسا ، نم  ياـه  هزیرگنس 

مود و زور  رد  .ییوگ  یم  ریبکت  ینک  یم  باترپ  هک  هزیرگنس  ره  اب  .ینز  یمن  نآ  يالاب  زا  ینز و  یم  گنـس  ور  هب  ور  زا  يریگ و 
یم اعد  یتسیا و  یم  سپـس  گنـس و  تفه  لوا  هرمج  يوس  هب  ینک ، یم  باترپ  گنـس  کـی  تسیب و  زور  ره  رد  مراـهچ ، موس و 

تفه هبقع  هرمج  تمـس  هب  .یناوخ  یم  اـعد  یتسیا و  یم  نآ  راـنک  رد  ینک و  یم  باـترپ  گنـس  تفه  زین  مود  هرمج  هب  یناوخ و 
هرمج مود و  هرمج  رگید  راب  يدرک ، باترپ  گنـس  سکعلاـب  یتسنادـن و  رگا  .یتسیا  یمن  نآ  راـنک  رد  ینک و  یم  باـترپ  گـنس 

زا ریگرب و  یتساوخ  هک  مرح  ياج  ره  زا  ار  نآ  دش ، اهر  يا  هزیرگنس  وت  تسد  زا  رگا  نک و  یمر  ار  هبقع 
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وا هب  ربب و  هرمج  هب  ار  وا  دـنک ، تارمج  یمر  دـناوت  یمن  هک  تسا  يرامیب  وت  هارمه  هب  رگا  ریگن و  هدـش  باـترپ  هک  ییاـه  گـنس 
هک دوب  لقع  یب  فیعض و  يدرف  هک  نیا  ای  دوب  هتسب  ای  هتسکش  وا  تسد  رگا  دنزب و  گنـس  هرمج  هب  شدوخ  تسد  اب  هک  هد  نامرف 
هب گنس و  تفه  لوا  هرمج  هب  هتسنادن  رگا  .نک  باترپ  گنس  يو  زا  تباین  هب  وت  سپ  دوش ، لمح  هن  دوش و  جراخ  تسناوت  یم  هن 

.نک رارکت  ار  موـس  هرمج  یمر  نزب و  گنـس  کـی  مود  هرمج  هب  سپ  يدز ، گنـس  هس  موـس  هرمج  هب  گنـس و  شـش  مود  هرمج 
ناـمه رب  ار  اـنب  يدوب ، هتـشذگ  همین  زا  هک  یناـمز  نک و  رارکت  لوا  زا  ار  موـس  هرمج  یمر  يدوـب ، هتـشذگن  یمر  همین  زا  هچناـنچ 

.ینک و باترپ  ادتبا  زا  نآ  دعبام  نآ و  يوس  هب  رگید  راب  هک  تسوت  رب  يدز  گنس  همین  زا  لبق  ات  لوا  هرمج  هب  هک  ینامز  راذگب و 
.تسا دازآ  رهظ  نامز  ات  زور  لوا  زا  وت  رب  تارمج  یمر  ورب و  هکم  هب  يدرک  تارمج  یمر  مراهچ  زور  رد  هک  ینامز 

يارب تسا و  رهظ  هب  کـیدزن  نآ  ناـمز  نیرتـهب  درک و  تارمج  یمر  ناوـت  یم  نآ  رخآ  اـت  زور  لوا  زا  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  و 
رب اـجنآ  زا  داـتفا و  لـمحم  رد  يدرک و  یمر  رگا  سپ  .تسا  زیاـج  بش  رد  تارمج  یمر  ناـنز ، دنـسرت و  یم  زور  رد  هـک  يدارفا 

.ینک باترپ  رگید  گنس  کی  دیاب  تسین و  يزجم  دنام ، لمحم  رد  رگا  اما  .تسا  یفاک  یمر  نآ  داتفا ، نیمز 

َنِم َّالِإ  ِمَرَْحلَا  ِعیِمَج  ْنِم  ِراَمِْجلَا  یَـصَح  ُذْـخَأ  ُزوُجَی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْفیَْخلَا (1) ِدِجْسَم  ِماَرَْحلَا َو  ِدِجْسَْملَا 

زیاج دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـنح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.فیخ دجسم  مارحلا و  دجسم  زا  رگم  يرادرب  مرح  ياج  همه  زا  ار  تارمج  هزیرگنس  هک  تسا 

تارمج یمر  شاداپ  تلیضف و  - 337

َنِم ٍلُجَِرل  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َكِرُمُع (2) ْنِم  ُِلبْقَتْسَت  اَِمل  ََکل  ُبَتُْکت  ٍتاَنَسَح  ُرْشَع  ٍهاَصَح  ِّلُِکب  ََکل  َناَک  َراَمِْجلَا  َْتیَمَر  اَذِإ  ِراَْصنَْألَا 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدـنیآ رد  هنـسح  هد  شاداپ  هزیر  گنـس  ره  يارب  ییامن  هرمج  یمر  هاگره  دومرف : يراـصنا  درم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

.دوش هتشون  وت  هب  ترمع 

ُْهنَع ُّطَُحت  اَِهب  یِمْرَی  ٍهاَصَح  ِّلُِکب  َُهل  َلاَق  ِراَـمِْجلَا  ِْیمَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌهَِقبُوم (1) ٌهَرِیبَک 

یمر دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زیرح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  هتخیر  وت  زا  هدننک  كاله  هریبک  هانگ  کی  يزادنا  یم  هک  يا  هزیر  گنس  ره  يازا  رد  دومرف : نم  هب  هرمج 

دنا هتشادن  یهاگآ  هلئسم  زا  ای  دنک ، شومارف  ار  تارمج  یمر  هک  یسک  مکح  - 338

یَّتَح َراَمِْجلَا  َیِمْرَی  ْنَأ  َیِسَن  ٌلُجَر  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َیْعَّسلَا َیِسَن  ٌلُجَرَف  ُْتُلق  َلاَق  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق  َجَرَخ  َِکلَذ َو  ُهَتاَف  ُْتُلق  ٍهَعاَِسب  ِْنیَتَْیمَر  ِّلُک  َْنَیب  ُلِصْفَی  اَهیِمْرَیَف  ُعِجْرَی  َلاَق  َهَّکَم  یَتَأ 

ٌهَّنُـس َْیمَّرلَا  َّنِإ  ِراَمِْجلَا  ِْیمَرَک  َْسَیل  اَذَه  َّنِإ  َیْعَّسلَا  ُدیُِعیَف  ُعِجْرَی  َلاَق  َجَرَخ  یَّتَح  َِکلَذ  ُهَتاَف  ُْتُلق  َیْعَّسلَا  ُدیُِعی  َلاَقَف  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب 
.ٌهَضیِرَف (2) ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  َیْعَّسلَا  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  دمآ  هّکم  هب  ات  دنک  شومارف  ار  تارمج  یمر  هک  یسک  متفگ :

.دهد یم  هلصاف  یتعاس  یمر  ودره  هنایم  دنک و  یم  یمر  ددرگ و  یم  رب  تارمج  هب  دومرف :

؟ هچ دشاب  هتفر  اج  نآ  زا  وا  هدش و  توف  یمر  تقو  رگا  متفگ :

.تسین يزیچ  وا  رب  دومرف :

) ؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) هدرک شومارف  هورم  افص و  نیب  یعس  يدرم  متفگ : دیوگ :

.دنک یم  هداعا  ار  یعس  دومرف :

؟ دشاب هتفر  دوش و  توف  وا  زا  تقو  رگا  متفگ :

278 ص :

یفاکلا ج 4 ص 480 ح 7. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 484 ح 1. - . 2
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هضیرف هورم  افص و  نیب  یعس  ّتنـس و  یمر  نوچ  تسین ، هرمج  یمر  دننام  نیا  اریز  دنک ، یم  هداعا  ار  یعـس  ددرگ و  یم  رب  دومرف :
.تسا

ینابرق ياهزور  - 339

اَّمَأ ٍماَّیَأ َو  ُهَثَالَثَف  یًنِِمب  اَّمَأ  َلاَقَف  ِرْحَّنلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِدَسَْألَا  ٍْبیَلُک  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌدِحاَو (1) ٌمْوَیَف  ِناَْدُلْبلَا  ِیف 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدـسا  بیلک  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ینابرق  ياهزور  دروم 

.تسا زور  کی  رگید  ياهرهش  رد  زور و  هس  انم  رد  ینابرق  ياهزور  دومرف :

ینابرق دح  نیرتمک  - 340

ِّجَْحلَا َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  : } َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٌهاَش (2) َلاَق  ِيْدَْهلَا } َنِم  َرَْسیَتِْسا  اَمَف 

راتفگ ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
حبذ تسا  رـسیم  وا  يارب  ینابرق  زا  هچ  نآ  دـنک ، زاغآ  ار  جـح  هرمع  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  هکره  سپ  : } دـیامرف یم  هک  لاـعتم  دـنوادخ 

.تسا دنفسوگ  کی  روظنم  دومرف : هیآ 195 ) هرقب  هروس  {. ) دنک

.ٌهاَش (3) ِهَْعتُْملَا  ِیف  ُئِزُْجی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا یفاک  دنفسوگ  کی  ینابرق  عّتمت  هرمع  رد 

279 ص :

یفاکلا ج 4 ص 486 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 487 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 487 ح 2. - . 3
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نآ حبذ  لحم  ینابرق و  بوجو  مکح  - 341

یَّتَح َهَّکَِمب  َماَقَأ  َُّمث  ِّجَْحلَا  ِرُهْشَأ  ِیف  َعَّتَمَت  ْنَم  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِجَرْعَْألَا  ٍدیِعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌهَدَْرفُم َو ٌهَّجَح  َیِه  اَمَّنِإ  ٌمَد  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ُّجَْحلَا  َرُضْحَی  یَّتَح  َرَواَج  َُّمث  ِّجَْحلَا  ِرُهْـشَأ  ِْریَغ  ِیف  َعَّتَمَت  ْنَم  ٌهاَش َو  ِْهیَلَعَف  ٍِلباَق  ْنِم  ُّجَْحلَا  َرُـضْحَی 

.ِراَْصمَْألَا (1) ِلْهَأ  یَلَع  یَحْضَْألَا  اَمَّنِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جرعا  دیعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
لاس جـح  ات  دـنک  گنرد  هّکم  رد  هاگ  نآ  دـهد ، ماجنا  هجحلا ) يذ  هدـعقلا و  يذ  لاوش ،  ) جـح ياـههام  رد  ار  عّتمت  جـح  سکره 

ارف جح  عقوم  ات  دنامب  دعب  دهد  ماجنا  جح  ياه  هام  ریغ  رد  ار  عّتمت  جـح  سکره  تسا و  دنفـسوگ  کی  وا  هّمذ  رب  دـسر  ارف  هدـنیآ 
.تسا رگید  ياهرهش  مدرم  يارب  طقف  ینابرق  .تسا  دارفا  جح  نآ  اریز  تسین ، ینابرق  وا  رب  دسر 

اَّلِإ ُهْرَْحنَت  اَلَف  ِّجَْـحلا  ِءاَزَج  ْنِم  ِهِیف  َْکیَلَع  ُبِجَی  اَّمِم  َهَبْـشَأ  اَم  ٍهَْعتُم َو  ِیف  َکـْیَلَع  َبَجَو  اَذِإ  َو  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  ماـمإلا  لاـق  - 2
اَْهبِرْضاَف َکَتَنََدب  َرِعُْشت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  یًنِِمب َو  ِرْحَّنلا  ِمْوَی  ِیف  اَّلِإ  ُهْرَْحنَت  اَلَف  ُهَتْرَعْـشَأ  ْوَأ  ُهَْتلَّلَج  ْوَأ  ُهَتْدَّلَق  ٌبِجاَو  ٌمَد  َْکیَلَع  َناَک  ْنِإَف  یًنِِمب 

اَهَرَْحن َتْدَرَأ  اَذِإ  ًالاَمِـش َو  ًانیِمَی َو  ِهَْرفَّشلِاب  اَْهبِرْـضا  اَهَْنَیب َو  ْلُخْداَف  ًهَرِیثَک  ُنْدـُْبلا  َِتناَک  ْنِإَـف  ِنَْمیَأـْلا  ِِبناَـج  ْنِم  اَهِماَنَـس  یَلَع  ِهَْرفَّشلاـِب 
ِهیِطُْعت اَِمب  ُعَنْقَی  يِذَّلا  ُِعناَْقلا  َّرَتْعُْملا  َِعناَْقلا َو  ِمِعْطَأ  َِکتَّیِحْضُأ َو  ْنِم  ْلُک  ٌهَکِرَاب َو  َیِه  اَهُرِعُْـشت َو  ِهَْلبِْقلا َو  َِلبْقَتْـسُم  ٌهَِمئاَق  َیِه  اَهْرَْحناَف َو 

.َکِّجَح (2) ِماَمَت  ْنِم  ُهَّنِإَف  ُهَتْرِرُطْضا  ِنِإ  ِْدیَّصلا  ِءاَِدف  ْنِم  ْلُکْأَت  َال  ًاْئیَش َو  اَْهنِم  َراَّزَْجلا  یِطُْعت  َال  َکیِرَتْعَی َو  يِذَّلا  ُّرَتْعُْملا  َو 

رد زج  ار  نآ  دش ، بجاو  وت  هدهع  رب  جح  هرافک  زا  نآ  هب  هیبش  ای  عتمت  جـح  رگا  و  دـندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح 
ار نآ  سپ  .ینک  یم  راعشا  ای  يزادنا  یم  نآ  رب  ّلُج  ای  يدنب  یم  هدالق  ار  نآ  تسوت ، هدهع  رب  بجاو  ینوخ  رگا  نکن و  حبذ  ینم 
نآ ناهوک  رب  تسار  تمـس  زا  غیت  کی  اب  ینک ، راعـشا  ار  ترتش  هک  یتساوخ  هاگره  نکن و  حـبذ  ینم  رد  نابرق  دـیع  زور  رد  زج 

یتساوخ هاگره  نزب و  اهنآ  رب  غیت  اب  تسار  پچ و  تمـس  زا  يوش و  یم  لخاد  اهنآ  نایم  رد  دوب ، دایز  نارتش  دادعت  رگا  ینز ، یم 
رحن یلاح  رد  سپ  ینک ، رحن  ار  نآ  هک 

280 ص :

یفاکلا ج 4 ص 478 ح 1. - . 1
راونالاراحب ج 96 ص 289 ح 61. مالسلا ص 28 . هیلع  اضرلا  هقف  - . 2
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رتعم عناق و  هب  روخب و  دوخ  ینابرق  زا  سپـس  و  ینک ؛ یم  راعـشا  ار  نآ  دشاب ، هدیباوخ  هاگره  دشاب و  هلبق  يوربور  هداتـسیا  هک  نک 
یم رذـگ  وت  رب  هک  تسا  یـسک  رتعم  دوش و  یم  عناق  یهد  یم  وا  هب  هک  هچ  نادـب  هک  تسا  یـسک  عناق  .ناروخب  نآ  تشوگ  زا  زین 
جح تیماـمت  نآ  هک  اریز  يدـش ، راـچان  هچرگا  روخن  راکـش  هراـفک  زا  یهد و  یمن  باـصق  هب  ار  یناـبرق  تشوگ  زا  يزیچ  .دـنک 

.تسوت

يِذَِّلل َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ْلُقَف  ُهَرَْحن  ْوَأ  ُهَْحبَذ  َتْدَرَأ  اَذِإَف  ُهَْحبْذا  َکَیْدَـه َو  ِرَتْشاَف  یًنِم  َْتیَتَأ  اَذِإَف  هیلع : هللا  تاولـص  اضرلا  مامإلا  لاـق  - 3
َُهل َکیِرَش  َال  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَم  َياَیْحَم َو  یِکُُسن َو  ِیتاَلَص َو  َّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  اَنَأ  اَم  ًاِملْـسُم َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  َرَطَف 
اَمَک یِّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْکَیلِإ  َِکب َو  ََکل َو  َْکنِم َو  اَذَه  َّمُهَّللا  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلَِذب  َو 

َال َتوُمَت َو  یَّتَح  اَهْعَْخنَت  َال  اَْهیَلَع َو  َنیِّکِّسلا  َِّرمَأ  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َکِمِیلَک َو  یَـسُوم  َِکلِیلَخ َو  َمیِهاَْربِإ  ْنِم  َْتلَّبَقَت 
ْنَع ُهَرَقَْبلا  يِزُْجت  ٍهَنَِـسل َو  ُعَذَْـجلا  ِنْأَّضلا  َنِم  ِهَِیناَّثلا َو  ِیف  َلَـخَد  ٌهَنَـس َو  َُهل  ْتَّمَت  يِذَّلا  َوُه  ُِّینَّثلا َو  اَّلِإ  ِنْدـُْبلا  َنِم  ِّیِحاَـضَْألا  ِیف  ُزوُـجَی 

.ٍهَسْمَخ

.ٍدِحاَو ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  اُوناَک  اَذِإ  ٍهَْعبَس  ْنَع  َيِوُر : َو 

.ِیقاَْبلِاب َْتقَّدَصَت  اَْهنِم َو  َْتلَکَأ  َکَتَّیِحْضُأ  َتْرََحن  اَذِإَف  ٍدِحاَو  ْنَع  اَّلِإ  يِزُْجت  َال  اَهَّنَأ  َيِوُر : َو 

.ِيْدَْهلا (1) َنِم  ْیَش ٌء  ْدَجُوی  َْمل  اَذِإ  َنیِْعبَس  ْنَع  يِزُْجت  ًهاَش  َّنَأ  َيِوُر : َو 

یتساوخ هک  ینامز  .نک  حبذ  ار  نآ  رخب و  ار  دوخ  ینابرق  يدمآ ، ینم  هب  هک  ینامز  دندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح 
ِیتاَلَـص َو َّنِإ  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  اَنَأ  اَم  ًاِملْـسُم َو  ًاـفِینَح  َضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  : » وگب ینک  رحن  اـی  حـبذ  ار  نآ 

َْکَیلِإ َِکب َو  ََکل َو  َْکنِم َو  اَذَه  َّمُهَّللا  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اَنَأ  ُتِْرمُأ َو  َِکلَِذب  َُهل َو  َکیِرَش  َال  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَم  َياَیْحَم َو  یِکُُسن َو 
ُهَّللا یَّلَـص  َِکبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َکِمِیلَک َو  یَـسُوم  َکـِلِیلَخ َو  َمیِهاَْربِإ  ْنِم  َْتلَّبَقَت  اَـمَک  یِّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

«. ْمِْهیَلَع

هک نیا  رگم  تسین  يزجم  رتش  زا  ینابرق  يارب  نکن و  ادـج  ار  نآ  رـس  هدرمن ، ینابرق  اـت  شکب و  یناـبرق  يولگ  رد  ار  وقاـچ  سپس 
هلاس کی  دیاب  زین  دنفـسوگو  .دشاب  تسا  هدـش  یگلاس  ود  دراو  هدـش و  مامت  نآ  لاس  کی  هک  تسا  يرتش  نآ  ینث »  » دـشاب و ینث 

.دنک یم  تیافک  ار  رفن  جنپ  واگ ، دشاب و 

281 ص :

.65 راونالاراحب ج 96 ص 290 ح 62 - .28 مالسلا : هیلع  اضرلا  هقف  - . 1
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.دنک یم  تیافک  ار  رفن  تفه  دنشاب ، هداوناخ  کی  زا  رگا  تسا : هدش  تیاور  و 

هقدص ار  هیقب  يروخ و  یم  نآ  زا  يدرک ، رحن  ار  تا  ینابرق  هک  ینامز  سپ  دـنک ، یم  تیافک  ار  رفن  کی  اهنت  تسا : هدـش  تیاور 
.یهد یم 

.دنک یم  تیافک  ار  رفن  داتفه  دنفسوگ ، کی  دشاب ، هتشادن  دوجو  ینابرق  رگا  تسا : هدش  تیاور 

انم زا  نآ  ندرب  نوریب  نآ و  نداد  هقدص  بجاو و  ینابرق  زا  ندروخ  - 342

َنیِح ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َرَمَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
تاولـص ٌِّیلَع  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلَکَأ  َخَبُْطت َو  َُّمث  ٍهَمُْرب  ِیف  َحَرُْطت  َُّمث  اَهِمَْحل  ْنِم  ٌهَوْذُح  ٍهَنَدـَب  ِّلُک  ْنِم  َذَـخُْؤت  ْنَأ  َرََحن 

.اَِهقَرَم (1) ْنِم  اَوَسَح  اَْهنِم َو  هیلع  هللا 

هک یماگنه  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رارق یگنـس  فرظ  رد  یناـبرق  رتـش  ره  تشوگ  زا  يا  هکت  هک  دومرف  رما  دومن  رحن  ار  دوخ  یناـبرق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

زا دـندروخ و  نآ  زا  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دـش  هتخپ  هک  هاـگ  نآ  تفرگ 
.دندیماشآ تشوگ  بآ 

ُِّیلَع َناَک  َلاَقَف  ِّیِحاَضَْألَا  ِموُُحل  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْتیَْبلَا (2) ِلْهَِأل  ُهَنوُکِسُْمی  ٌُثُلث  ِلاَّؤُّسلَا َو  یَلَع  ٍُثُلث  ْمِِهناَریِج َو  یَلَع  ٍُثُلِثب  ِناَقَّدَصَتَی  مهیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِْنیَسُْحلَا َو  ُْنب 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابص  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ینابرق  تشوگ  دروم 

رب ار  نآ  موس  کـی  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  اـمهیلع و  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هراومه  دومرف :
.دنتشاد یم  هگن  هناخ  لها  رب  ار  نآ  موس  کی  ناگدننک و  لاؤس  رب  ار  نآ  موس  کی  دنداد ، یم  هقدص  دوخ  ناگیاسمه 

282 ص :

یفاکلا ج 4 ص 499 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 499 ح 3. - . 2
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یًنِم ْنِم  ِّیِحاَضَْألَا  ِموُُحل  ِجاَرْخِإ  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِهِجاَرْخِِإب (1) َسَْأب  َالَف  ُساَّنلَا  َُرثَک  ْدَقَف  َمْوَْیلَا  اَّمَأَف  ِْهَیلِإ  ِساَّنلَا  ِهَجاَِحل  ٌءْیَش  اَْهنِم  ْجَرُْخی  ُلوُقَن َال  اَّنُک  َلاَقَف 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ انم  زا  ینابرق  تشوگ  ندرب  نوریب  دروم 

نوریب دنا  هدـش  دایز  مدرم  زورما  اما  دـنراد و  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  ارچ  دورن ، نوریب  اج  نآ  زا  يزیچ  میتفگ : یم  رتشیپ  ام  دومرف :
.درادن يداریا  شندرب 

نخان وم و  ندومن  هاتوک  رس و  ندیشارت  - 343

َمْوَی َءاَج  ُهَنَفَد  َُّمث  یًنِِمب  ُهَسْأَر  َقَلَح  اَذِإ  َنِمْؤُْملَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْلبِش  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .اَِهبِحاَص ِمْسِاب  یِّبَُلت  ٌْقلَط  ٌناَِسل  اََهل  ٍهَْرعَش  ُّلُک  ِهَماَیِْقلَا َو 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لبش  یبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
کیبل وا  مان  هب  ییایوگ  نابز  هب  وا  يوم  ره  هک  دیآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور  دنک  نفد  ار  نآ  سپس  دشارتب  انم  رد  ار  شرـس  نمؤم 

.دیوگ

ْنَأ َْلبَق  ِّیِمْطِْخلِاب  ُهَسْأَر  َلِسْغَی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُُهلِسْغَی (3) ُرِّصَُقی َو  َلاَق  ُهَِقلْحَی 

یم درم  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نابا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیوشب یمطخ  اب  ار  دوخ  رس  ندیشارت ، زا  شیپ  دناوت 

.دیوشب هدومن و  ریصقت  دومرف :

283 ص :

یفاکلا ج 4 ص 500 ح 7. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 502 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 502 ح 2. - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 322 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_283_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_283_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_283_3
http://www.ghaemiyeh.com


ِْهیَلَع ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ِِهتَیِْحل (1) ِفاَرْطَأ  ْنِم  ِِهبِراَش َو  ْنِم  ُذُخْأَی  ُهَراَفْظَأ َو  ُمِّلَُقی  ُهَسْأَر َو  ُِقلْحَی  ِرْحَّنلَا  َمْوَی  ِِهلآ  َو 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
شنساحم فارطا  اه و  لیبس  زا  تفرگ و  یم  نخان  دیشارت ، یم  ار  شرس  نابرق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع 

.درک یم  هاتوک  ار 

اَهَنَمَث َو َْتنَزَو  َکَتَّیِحْضُأ َو  َْتیَرَتِْشا  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِْقلْحاَف (2) َِقلْحَت  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلَا  َغََلب  ْدَقَف  َِکلْحَر  ِیف  ْتَراَص 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدیـسر  دوخ  لحم  هب  ینابرق  سپ  تفرگ  رارق  ترفـس  لیاسو  رد  يداد و  ار  نآ  غلبم  يدـیرخ و  ار  دوخ  ینابرق  نوچ  دومرف :

.شارتب سپ  یشارتب  رس  یتشاد  تسود  رگا  سپ 

اَهِْرعَش ْنِم  ُهَأْرَْملَا  ُرِّصَُقت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ٍهَلُْمنَأ (3) َرْدَق  اَِهتَرْمُِعل 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  هاتوک  دوخ  يوم  زا  تشگنا  دنب  هزادنا  هب  هرمع  زا  ندمآ  نوریب  يارب  نز  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

ُوبَأ َُهل  َِیتُْفتْساَف  َیِّبَُلی  ْنَأ  ُنِسُْحی  ِْسأَّرلَا َال  َعَْرقَأ  َناَک  ًاّجاَح َو  َمِدَق  َناَساَرُخ  ِلْهَأ  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  َهَراَرُز : ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.ُْهنَع (4) ُئِزُْجی  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهِسْأَر  یَلَع  یَسوُْملَا  َّرَُمی  ُْهنَع َو  یَّبَُلی  ْنَأ  َرَمَأَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع 

284 ص :

یفاکلا ج 4 ص 502 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 502 ح 4. - . 2
یفاکلا ج 4 ص 503 ح 11. - . 3
یفاکلا ج 4 ص 504 ح 13. - . 4
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دوب و لچک  وا  دوب ، هدـمآ  جـح  هب  ناسارخ  مدرم  زا  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندومن لاؤس ) ) اتفتسا هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دروم  نیا  رد  .دیوگب  کیبل  تسناوت  یمن  بوخ 

.دنک یم  تیافک  وا  يارب  نامه  هک  ارچ  دنشکب ، وا  رس  رب  ار  غیت  دنیوگ و  کیّبل  وا  ياج  هب  دومرف : رما  شترضح  سپ 

دوش یم  لالح  رطع  سابل و  زا  تیب  ترایز  زا  شیپ  رس  ندیشارت  زا  سپ  درم  يارب  هک  يدراوم  - 344

َروُزَی ْنَأ  َْلبَق  ُهَسْأَر  َقَلَح  اَذِإ  ِعِّتَمَتُْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَـسَی  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِنَـسَْحلَا َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق َو  ًهَثَالَث  ْوَأ  ِْنیَتَّرَم  َّیَلَع  اَهَدَّدَر  َءاَسِّنلَا  َّالِإ  ٍءْیَـش  ُّلُـک  ُبیِّطلَا َو  ُباَـیِّثلَا َو  ُءاَّنِْحلَا َو  ْمَعَن  َلاَـق  ِءاَّنِْحلاـِب  ِهِیلْطَی  َْتیَْبلَا 

.َءاَسِّنلَا (1) َّالِإ  ٍءْیَش  ُّلُک  ُبیِّطلَا َو  ُباَیِّثلَا َو  ُءاَّنِْحلَا َو  ْمَعَن  َلاَقَف  اَْهنَع  هیلع  هللا  تاولص 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـسی  نب  دیعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دلامب انح  دناوت  یم  دیامن ، ترایز  ار  تیب  هک  نیا  زا  شیپ  دیشارت  ار  شرس  هاگره  دهد  یم  ماجنا  عّتمت  جح  هک  یسک  مدیسرپ :

.نانز اب  طابترا  زج  دنک ، هدافتسا  رطع  سابل و  انح ، زا  دناوت  یم  يرآ  دومرف :

.دومرف رارکت  نم  يارب  راب  هس  ای  رابود و  ار  نخس  نیا  شترضح 

.دومرف خساپ  هنوگ  نامه  شترضح  مدیسرپ ، دروم  نیا  رد  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  دیوگ : يوار 

دباین ینابرق  هک  یسک  مکح  - 345

ِیف ِماَّیَْألَا  َهَثَالَّثلَا  َمِّدَُقی  ْنَأ  َّبَحَأ  ًایْدَه َو  ْدِجَی  َْمل  ْنَم  َلاَق : ُهَّنَأ  امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َسَْأب (2) َالَف  ِرْشَْعلَا  ِلَّوَأ 
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  ای  رقاب و  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن يداریا  دریگب  هجح  يذ  ههد  لوا  رد  رتشیپ  ار  هزور  زور  هس  تساوخ  تفاین و  ینابرق  سکره  دومرف : امهیلع  هللا  تاولص 

ُموُصَی َلاَق  ًایْدَه  ْدِجَی  َْمل  ٍعِّتَمَتُم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َمْوَْیلَا َِکلَذ  ُموُصَی  ِهَبْصَْحلَا َو  َهَْلَیل  ُرَّحَسَتَی  َلاَق  َِکلَذ  ُهَتاَف  ْنِإَف  ُْتُلق  َلاَق  َهَفَرَع  َمْوَی  ِهَیِوْرَّتلَا َو  َمْوَی  ِهَیِوْرَّتلَا َو  َْلبَق  ًامْوَی  ِّجَْحلَا  ِیف  ٍماَّیَأ  َهَثَالَث 

.ِِهلْهَأ (1) َیلِإ  َعَجَر  اَذِإ  َءاَش  ْنِإ  ِقیِرَّطلَا َو  ِیف  اَهَماَص  َءاَش  ْنِإ  َلاَق  ِقیِرَّطلَا  ِیف  اَهُموُصَی  ُُهلاَّمَج َأ  ِْهیَلَع  ْمُِقی  َْمل  ْنِإَف  ُْتُلق  ُهَدَْعب  ِْنیَمْوَی  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دباین ینابرق  رگا  هدمآ ، عّتمت  جح  يارب  هک  یسک  مدیسرپ :

.دریگ یم  هزور  تسا -  هفرع  زور  متشه و  زور  متفه ، زور  هک  جح -  مایا  رد  زور  هس  دومرف :

؟ دش توف  وا  زا  زور  هس  نآ  هزور  رگا  متفگ : دیوگ :

.دریگ یم  هزور  ار  نآ  زا  دعب  زور  ود  زور و  نآ  هدروخ  سرحس  انم ) زا  چوک   ) هبصح بش  دومرف :

؟ دریگب هزور  هار  رد  ایآ  درکن  گنرد  ناوراک  لوؤسم  رگا  متفگ :

.دریگ یم  هزور  دیسر  شا  هداوناخ  دزن  هب  هک  یماگنه  تساوخ  رگا  دریگ و  یم  هزور  هار  رد  تساوخ  رگا  دومرف :

نآ لسغ  تیب و  ترایز  - 346

یًنِم ْنِم  َْتیَْبلَا  َراَز  اَذِإ  ِلْسُْغلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءَالَْعلَا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َْتیَْبلَا (2) ُروُزَأ  َُّمث  یًنِم  ْنِم  ُلِسَتْغَأ  اَنَأ  َلاَقَف 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  الع  یبا  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دهد ماجنا  دوش  تیب  ترایز  هناور  انم  زا  نوچ  هک  مدیسرپ  هبعک  ترایز  لسغ  دروم  رد 

.منک یم  ترایز  ار  تیب  هاگ  نآ  منک  یم  لسغ  انم  رد  نم  دومرف :
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ِْلیَّللِاب َو ُلُجَّرلَا  ُلِسَتْغَی  ِهَراَیِّزلَا  ِلْسُغ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْلیَّللِاب (1) ُهَلْسُغ  ْدُِعْیلَف  َثَدْحَأ  ْنِإَف  ًاءوُضُو  ُبِجُوی  اَم  ْثِدُْحی  َْمل  اَم  ُُهئِزُْجی  َلاَق  َِکلَذ  ُُهئِزُْجی  ٍدِحاَو َأ  ٍلْسُِغب  ِْلیَّللَا  ِیف  ُروُزَی 

رد هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحسا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  تیافک  ایآ  دنک  یم  ترایز  بش  ماگنه  دنک و  یم  لسغ  کی  ماگنه  بش  ناسنا  هک  مدیسرپ  ترایز  لسغ  دروم 

ماگنه بش  سپ  دش  ثداح  يراک  رگا  دوش و  وضو  بجوم  هک  دوشن  رداص  وا  زا  يراک  هک  یمادام  دـنک  یم  تیافک  وا  زا  دومرف :
.دیامن هداعا  ار  شلسغ 

َْتلِغُش ْنِإَف  ُهْرُز  َلاَق  ِرْحَّنلَا  َمْوَی  ِْتیَْبلَا  ِهَراَیِز  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
اَذِإَف ُهَرِّخَُؤی  ْنَأ  ِدِْرفُْمِلل  ٌعَّسَُوم  ُهَرِّخَُؤی َو  ْنَأ  ِعِّتَمَتُْمِلل  ُهَرُْکی  ُهَّنِإَف  َکِمْوَی  ْنِم  َروُزَت  ْنَأ  ُهْرِّخَُؤت  َـال  ِدَْـغلَا َو  َنِم  َْتیَْبلَا  َروُزَت  ْنَأ  َكُّرُـضَی  َـالَف 

ِلِیلَّذلَا ِلِیلَْعلَا  ََهلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  ِیل  ُهْمِّلَس  َُهل َو  ِینْمِّلَس  َکِکُُسن َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َّمُهَّللَا  َْتُلق  ِدِجْسَْملَا  ِبَاب  یَلَع  َتْمُقَف  ِرْحَّنلَا  َمْوَی  َْتیَْبلَا  َْتیَتَأ 
َکَتَمْحَر َو ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َُکْتَیب  ُْتیَْبلَا  َكُدََلب َو  ُدَلَْبلَا  َكُْدبَع َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  ِیتَجاَِحب  ِینَعِجْرَت  ْنَأ  ِیبُونُذ َو  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِِهْبنَذـِب  ِفِرَتْعُْملَا 

ْنَأ َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاَْخلَا  َِکباَذَع  ْنِم  ِقِفْشُْملَا  َكِْرمَِأل  ِعیِطُْملَا  َْکَیلِإ  ِّرَطْضُْملَا  ََهلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِقب  ًایِضاَر  َكِْرمَِأل  ًاِعبَّتُم  َکَتَعاَط  ُّمُؤَأ 
ْنِإَف َكَدَی  ْلِّبَق  َكِدَِیب َو  ُهِْملَتْساَف  ْعِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  ُُهلِّبَُقت  ُهُِملَتْسَتَف َو  َدَوْسَْألَا  َرَجَْحلَا  ِیتْأَت  َُّمث  َِکتَمْحَِرب  ِراَّنلَا  َنِم  ِینَریُِجت  َكَْوفَع َو  ِینَغِّلَُبت 
َمْوَی ََکل  ُْتفَـصَو  اَمَک  ٍطاَوْشَأ  َهَْعبَـس  ِْتیَْبلِاب  ْفُط  َُّمث  َهَّکَم  َْتمِدَق  َمْوَی  ِْتیَْبلِاب  َْتفُط  َنیِح  َْتُلق  اَمَک  ُْلق  ْرِّبَک َو  ُْهِلبْقَتْـساَف َو  ْعِطَتْـسَت  َْمل 
َیلِإ ْعِجِْرا  َُّمث  َنوُِرفا�ْکلَا » اَهُّیَأ  ا�ی  ُْلق   » َو ٌدَحَأ » ّللَا 

�
ُه َوُه  ُْلق   » اَمِهِیف ِب ُأَْرقَت  ِْنیَتَعْکَر  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  َدـْنِع  ِّلَص  َُّمث  َهَّکَم  َْتمِدَـق 

ِْتِئا َُّمث  َهَّکَم  َْتلَخَد  َمْوَی  َْتعَنَـص  اَمَک  ْعَنِْـصا  ِْهیَلَع َو  ْدَعْـصاَف  اَفَّصلَا  َیلِإ  ْجُرُْخا  َُّمث  ْرِّبَک  ُْهِلبْقَتِْـسا َو  َْتعَطَتِْـسا َو  ِنِإ  ُْهلِّبَقَف  ِدَوْسَْألَا  ِرَجَْحلَا 
َْتمَرْحَأ ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َْتلَلْحَأ  ْدَقَف  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَف  ِهَوْرَْملِاب  ُِمتْخَت  اَفَّصلِاب َو  ُأَدـْبَت  ٍطاَوْشَأ  َهَْعبَـس  اَمُهَْنَیب  ْفُط  اَْهیَلَع َو  ْدَعْـصاَف  َهَوْرَْملَا 

ِماَقَم َْدنِع  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَص  َُّمث  َرَخآ  ًاعُوبْسُأ  ِِهب  ْفُط  ِْتیَْبلَا َو  َیلِإ  ْعِجِْرا  َُّمث  َءاَسِّنلَا  َّالِإ  ُْهنِم 
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.ُْهنِم (1) َْتمَرْحَأ  ٍءْیَش  ِّلُک  ِهِّلُک َو  َکِّجَح  ْنِم  َتْغَرَف  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ْنِم  َْتلَلْحَأ  َُّمث  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تیب ادرف  هک  دناسر  یمن  ررض  وت  هب  یتشاد  راک  رگا  نک و  ترایز  نابرق ) زور  رد   ) ار تیب  دومرف : نابرق  زور  رد  تیب  ترایز  دروم 

هب ار  نآ  هک  تسا  هورکم  دـهد  یم  ماجنا  عّتمت  جـح  هک  یـسک  يارب  اریز  زادـنیم ، ریخأت  هب  زور  ناـمه  زا  ار  نآ  ینک و  تراـیز  ار 
برد يدمآ ، تیب  دزن  نابرق  زور  رد  هاگره  سپ  .دزادنیب  ریخأت  هب  ار  نآ  هک  دـش  هداد  هزاجا  راذـگ  درفم  جـح  رب  دزادـنیب و  ریخأت 

: ییوگ یم  یتسیا و  یم  دجسم 

ِینَعِجْرَت ْنَأ  ِیبُونُذ َو  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِِهْبنَِذب  ِفِرَتْعُْملَا  ِلِیلَّذـلَا  ِلِیلَْعلَا  ََهلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  ِیل  ُهْمِّلَـس  َُهل َو  ِینْمِّلَـس  َکِکُُـسن َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َّمُهَّللَا  »
.ِیتَجاَِحب

ََهلَأْسَم َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِقب  ًایِـضاَر  َكِْرمَِأل  ًاِعبَّتُم  َکَتَعاَط  ُّمُؤَأ  َکَتَمْحَر َو  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َُکْتَیب  ُْتیَْبلَا  َكُدََلب َو  ُدَلَْبلَا  َكُدـْبَع َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
«. َِکتَمْحَِرب ِراَّنلَا  َنِم  ِینَریُِجت  َكَْوفَع َو  ِینَغِّلَُبت  ْنَأ  َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاَْخلَا  َِکباَذَع  ْنِم  ِقِفْشُْملَا  َكِْرمَِأل  ِعیِطُْملَا  َْکَیلِإ  ِّرَطْضُْملَا 

رگا سوبب و  ار  نآ  نک و  مالتسا  تتـسد  اب  یتسناوتن  رگا  یـسوب و  یم  هدومن و  مالتـسا  ار  نآ  ییآ و  یم  دوسالا  رجح  رانک  سپس 
طوش تفه  ناوخب و  يدـمآ  هبعک  هب  هک  يزور  رد  فاوط  عقوم  هک  ار  ییاعد  وگب و  ربکا » هّللا   » تسیاب و نآ  يور  هب  ور  یتسناوتن 

میهاربا ترـضح  ماقم  تشپ  رد  زامن  تعکر  ود  سپـس  مدومن ، فیـصوت  وت  رب  هکم  هب  ندـمآ  زور  هچنانچ  هدـب ، ماجنا  تیب  فاوط 
.یناوخ یم  ار  نورفاک  ةروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  ةروس  لوا  تعکر  رد  هک  رازگب  مالّسلا  هیلع 

ورب افـص  يالاب  سپـس  وگب ، ربکا » هّللا   » تسیاب و نآ  يور  هب  ور  سوبب و  ار  نآ  یتسناوت  رگا  درگرب ، دوسالا  رجح  رانک  هب  هاگ  نآ 
.هدب ماجنا  يداد ، ماجنا  هّکم  هب  ندمآ  زور  هک  ار  یلامعا  و 

.ییامن مامت  هورم  رد  هدومن و  عورش  افص  زا  هک  نک  یعس  اهنآ  نیبام  راب  تفه  نک و  دوعص  نآ  يالاب  ورب و  هورم  فاوط  هب  سپس 
.نانز زج  يدومن  لالح  دوخ  رب  دوب ، مارح  وت  رب  هک  يزیچ  همه  يداد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  نوچ 
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اب .رازگ  زاـمن  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماـقم  دزن  تعکر  ود  سپـس  نک ، فاوط  ار  نآ  طوش  تفه  ورب و  تیب  فرط  هب  سپس 
.يا هتشگ  غراف  جح  لک  زا  هدش و  لالح  وت  رب  هدوب -  مارح  وت  رب  هک  زیچ -  همه  لامعا  نیا  ماجنا 

ءاسن فاوط  - 347

ِْتیَْبلِاب اُوفَّوَّطَْیل  َو  : } َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَسِّنلَا (1) ُفاَوَط  ِهَضیِرَْفلَا  ُفاَوَط  َلاَق  ِقِیتَْعلَا }

رد هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
روظنم دومرف : هیآ 29 ) جح  هروس  {. ) دننک فاوط  قیتع  تیب  درگرب  دـیاب  : } دـیامرف یم  هک  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  راتفگ  ریـسفت  دروم 

.تسا ءاسن  فاوط  بجاو و  فاوط 

ْنِم ِساَّنلَا  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َّنَم  اَم  َْول َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُُهلْهَأ (2) َُهل  ُّلِحَی  َْسَیل  ِِهلْهَأ َو  َیلِإ  ُلُجَّرلَا  َعَجََرل  ِءاَسِّنلَا  ِفاَوَط 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یمرب شرـسمه  فرط  هب  یلاح  رد  درم  داهن ، ّتنم  ءاسن  فاوط  ماجنا  هب  نایعیـش )  ) مدرم هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا  دومرف :

.دوبن لالح  وا  رب  هک  تشگ 

ِهَرِیبَْکلَا َأ ِهَأْرَْملَا  ِناَیْصِْخلَا َو  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلَا  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
(3) .ْمِهِّلُک ُفاَوَّطلَا  ُمِْهیَلَع  ْمَعَن  َلاَق  ِءاَسِّنلَا  ُفاَوَط  ْمِْهیَلَع 

هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  نزریپ  هدش و  هتخا  درف  هب  ءاسن  فاوط  ایآ  مدیسرپ :

.تسا ءاسن  فاوط  اهنآ  ۀمه  رب  يرآ ، دومرف :
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ُهَلْهَأ َلَخَد  یَّتَح  ِءاَسِّنلَا  َفاَوَط  َیِسَن  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ُهُْریَغ ْوَأ  ُهُِّیلَو  ُْهنَع  ِضْقَْیلَف  ُْهنَع  َفاَُطی  ْنَأ  َْلبَق  َیِّفُُوت  ْنِإَف  َّجُحَی  َْمل  ْنِإ  ُْهنَع  یَضُْقی  ْنَأ  ُُرمْأَی  َلاَق  َْتیَْبلَا َو  َروُزَی  یَّتَح  ُءاَسِّنلَا  َُهل  ُّلِحَت  َلاَق َال 

(1)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد یمکح  هچ  ، ) تفر دوخ  هداوناخ  دزن  درک و  شومارف  ار  ءاسن  فاوط  يدرم  متفگ :

.دنک ترایز  ار  تیب  ات  دنتسین  لالح  وا  رب  نانز  دومرف :

ای وا  ّیلو  دریمب  فاوط  زا  شیپ  رگا  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  فاوط  وا  بناج  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  دورن  جـح  هب  دوخ  رگا  دومرف : و 
.دنروآ یم  اج  هب  ار  فاوط  وا  بناج  زا  يرگید 

دنک هتوتیب  انم  رد  ماگنه  بش  هک  یسک  مکح  - 348

ِیف َِّتب  ْنِإَف  یًنِِمب  َّالِإ  ِقیِرْشَّتلَا  َِیلاََیل  ِْتبَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِم َتْجَرَخ  ْدَق  ْوَأ  َکِکُُسِنب  َُکلُغُـش  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  یًنِِمب  َْتنَأ  َّالِإ َو  ُْلیَّللَا  ََکل  ْفِصَْتنَی  َالَف  ِْلیَّللَا  َلَّوَأ  َتْجَرَخ  ْنِإ  ٌمَد َو  َْکیَلَعَف  اَهِْریَغ 
ِیف ِِهئاَعُد َو  ِِهفاَوَط َو  ِیف  ْلَزَی  ْمَلَف  ًءاَشِع  َراَز  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق َو  اَـهِْریَِغب  َِحبُْـصت  ْنَأ  َكُّرُـضَی  َـالَف  ِلـْیَّللَا  َفِْصن  َتْجَرَخ  ْنِإ  َهَّکَم َو 

.ِهَّللَا (2) ِهَعاَط  ِیف  َناَک  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق  ُرْجَْفلَا  َُعلْطَی  یَّتَح  ِهَوْرَْملَا  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  ِیْعَّسلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
لوا بش  رگا  تسا و  ینابرق  وت  ۀّمذ  رب  يدنام  نآ  ریغ  رد  رگا  نامن و  انم  رد  زج  مهدزیس ) مهدزاود و  مهدزای ،  ) قیرـشت ياه  بش 

فـصن رگا  یـشاب و  هتفر  نوریب  هّکم  زا  هک  دـشاب  تکـسانم  دروم  رد  وت  راک  هک  نیا  رگم  درگرب  هدـشن  بش  فصن  ات  یتفر  نوریب 
.ینک حبص  اج  نآ  ریغ  رد  هک  درادن  يداریا  یشاب  هتفر  نوریب  بش 

افـص و نیب  یعـس  اعد و  فاوط و  رد  هتـسویپ  دومن و  ترایز  ار  تیب  نتفخ  تقو  ماگنه  بش  يدرم  مدیـسرپ : شترـضح  زا  دیوگ :
.دش حبص  ات  دوب  هورم 
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.دوب دنوادخ  تعاطا  رد  وا  .تسین  يداریا  وا  رب  دومرف :

ْوَأ ِراَهَّنلِاب  َراَز  ْنِإ  َلاَق  یًنِم  ْنِم  ِهَراَیِّزلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِمِساَْقلَا  ِْنب  ِصیِع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َهَّکَِمب (1) َوُه  ُرْجَْفلَا َو  َرِجَْفنَی  ْنَأ  َسَْأب  َالَف  َرَحْسَأ  ِْلیَّللَا َو  ِفِْصن  َدَْعب  َراَز  ْنِإ  یًنِِمب َو  َوُه  َّالِإ َو  ُرْجَْفلَا  ِرِجَْفنَی  َالَف  ًءاَشِع 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مساق  نب  صیع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ انم  زا  ترایز  فاوط  يارب  نتفر  دروم 

ترایز هب  بش  فصن  زا  دـعب  رگا  دـشاب و  انم  رد  دـیاب  هدـشن  رجف  عولط  ات  دورب  ترایز  هب  نتفخ  عقوم  ای  زور و  يدرف  رگا  دومرف :
.دشاب هّکم  رد  رجف  عولط  رد  هک  درادن  يداریا  دش ، رحس  تفر و 

ْنِإ ٌمَد َو  ِْهیَلَعَف  َهَّکَِمب  َتَاب  ْنِإ  َلاَق  ِقیِرَّطلَا  ِیف  َماَنَف  َْتیَْبلَا  َراَز  ٍلُـجَر  ِیف  اَِنباَحْـصَأ : ِضَْعب  ْنَع  ٍلـیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.یًنِم َنوُد  َحَبْصَأ  َْول  ٌءْیَش َو  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  اَْهنِم  َجَرَخ  ْدَق  َناَک 

.َماَنَی ْنَأ  َسَْأب  َالَف  َنیِِّینَدَْملَا  َهَبَقَع  َزاَج  اَذِإ  َلاَق  یًنِم  َنوُد  ُماَنَیَف  ُروُزَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َو 
(2)

هار رد  هک  يدرم  دروم  رد  شترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یکی  زا  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
( انم فرط  هب   ) هّکم زا  رگا  تسا و  ینابرق  وا  ۀـّمذ  رب  هجح ) يذ  مهدزای  بش   ) دـنام هّکم  رد  بش  رگا  دومرف : دـیباوخ  انم ) هب  هّکم  )

.دنک حبص  انم  ریغ  رد  هچرگ  تسین ، وا  ۀّمذ  رب  يزیچ  هتفر  نوریب 

رد دنک و  یم  ترایز  ار  هبعک  هناخ  هک  یسک  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
.تسین شندیباوخ  يارب  يداریا  درذگب  اه  یندم  ۀبقع  زا  رگا  دومرف : دباوخ  یم  انم  ریغ 

قیرشت مایا  رد  ریبکت  - 349

َمْوَی ِرْهُّظلَا  ِهَالَص  ْنِم  ِقیِرْـشَّتلَا  َماَّیَأ  ُرِیبْکَّتلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَّللَا َلوُقَت : ْنَأ  ُرِیبْکَّتلَا  ُرِیبْکَّتلَا َو  َْکیَلَع  َْسیَلَف  َتْجَرَخ  َْتنَأ  ْنِإ  یًنِِمب َو  َتْمَقَأ  َْتنَأ  ْنِإ  ِقیِرْشَّتلَا  ِماَّیَأ  ِرِخآ  ْنِم  ِرْصَْعلَا  ِهَالَـص  َیلِإ  ِرْحَّنلَا 

ُهَّللَا ُرَبْکَأ 
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ِهَِّلل ُدْـمَْحلَا  ِماَْعنَْألَا َو  ِهَمیَِهب  ْنِم  اَنَقَزَر  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  اَناَدَـه  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُدْـمَْحلَا  ِهَِّلل  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُهَّللَا َو  ـَّالِإ  ََهلِإ  َـال  ُرَبْکَأ 
.اَنَْالبَأ (1) اَم  یَلَع 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 

انم رد  رگا  تسا  قیرـشت  زور  رخآ  رـصع  زامن  ات  نابرق  زور  رهظ  زامن  زا  مهدزیـس ) مهدزاود و  مهدزای ، زور  ) قیرـشت مایا  رد  ریبکت 
: ییوگب هک  تسا  هنوگ  نیا  ریبکت  تسین و  ریبکت  وت  رب  یتفر  نوریب  رگا  یشاب و 

ِماَْعنَْألَا َو ِهَمیَِهب  ْنِم  اَنَقَزَر  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  اَناَدَه  اَم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُدْمَْحلَا  ِهَِّلل  ُرَبْکَأ َو  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  ُهَّللَا َو  َّالِإ  ََهلِإ  ُرَبْکَأ َال  ُهَّللَا  ُرَبْکَأ  ُهَّللَا  »
«. اَنَْالبَأ اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 

َنِم ِماَمِْإلَا  َعَم  ٌهَعْکَر  ُْهتَتاَف  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : اـمهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَـحَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِیف ِینْعَی  ٌتَّقَُوم  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنِإ  َْتئِش  ْمَک  َلاَقَف  ٍهَالَص  ِّلُک  َدَْعب  ِرِیبْکَّتلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُرِّبَُکی  َُّمث  ُهَتَالَص  ُِّمُتی  َلاَق  ِقیِرْـشَّتلَا  َماَّیَأ  ِهَالَّصلَا 

.ِمَالَْکلَا (2)

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  ای  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  زا  دیوگ : ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) دش توف  وا  زا  تعامج  زامن  زا  تعکر  کی  قیرشت  ياهزور  رد  هک  یسک  مدیسرپ : امهیلع  هللا 

.دیوگ یم  ریبکت  سپس  دنک  یم  مامت  ار  زامن  دومرف :

.مدیسرپ زامن  ره  زا  دعب  ریبکت  ددع  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  ماما  زا  دیوگ :

.درادن ینّیعم  ددع  وگب ، یتساوخ  ردقچ  ره  دومرف :

هنیدم هکم و  مرح  رد  زامن  مامتا  - 350

ِْنیَمَرَْحلَا ِیف  ِهَالَّصلَا  ِماَْمتِإ  ْنَع  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َهَْبیَـش  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِّمتَأ (3) اَمِهِیف َو  ِْرثْکَأَف  ِْنیَمَرَْحلَا  ِیف  ِهَالَّصلَا  َراَثْکِإ  ُّبُِحی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َناَک  ََّیلِإ  َبَتَکَف 
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داوج یقت  دمحم  ماما  ترـضح  تمدـخ  يا  همان  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبیـش  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ مدیسرپ نیمرح  رد  زامن  مامتا  دروم  رد  متشون و  هیلع  هللا  تاولص 

رد سپ  .دوش  هدناوخ  رتشیب  زامن  نیمرح  رد  هک  تشاد  یم  تسود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  تشون : خـساپ  رد  ترـضح  نآ 
.ناوخب مامت  تروص  هب  رازگب و  رایسب  زامن  اهنآ 

ِْنیَمَرَْحلَا ِیف  ِماَیِّصلَا  ِهَالَّصلَا َو  ِماَْمتِإ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًهَدِحاَو (1) ًهَالَص  َْول  اَهَِّمتَأ َو  َلاَقَف 

رد هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسیع  نب  نامثع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ نیمرح  رد  زور  نتفرگ  زامن و  مامت  دروم 

.دشاب زامن  کی  هچرگ  ناوخب  مامت  ار  زامن  دومرف :

هبعک اب  عادو  - 351

َِیتْأَـت َهَّکَم َو  ْنِم  َجُرْخَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِنـْب  َهَیِواَـعُم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِْحتَْتفاَف َّالِإ  ْلَْعفاَف َو  ٍطْوَش  ِّلُک  ِیف  َِّیناَمَْیلَا  َنْکُّرلَا  َدَوْسَْألَا َو  َرَجَْحلَا  َِملَتْسَت  ْنَأ  َْتعَطَتِْسا  ِنِإ  ًاعُوبْسُأ َو  ِْتیَْبلِاب  ْفُط  َْتیَْبلَا َو  ِعِّدَوَف  َکَلْهَأ 

َنِم َکِسْفَِنل  ْرَّیَخَت  َهَّکَم َو  َْتمِدَق  َمْوَی  َْتعَنَص  اَمَک  ُهَْدنِع  ُعَنْصَتَف  َراَجَتْـسُْملَا  ِیتْأَت  َُّمث  َْکیَلَع  ٌعَّسَوُمَف  َِکلَذ  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ْنِإَف  ِِهب  ِْمتِْخا  ِِهب َو 
ِْهیَلَع َو ِْنثَأ  َهَّللَا َو  ِدَمِْحا  َباَْبلَا َو  ِیلَی  اَّمِم  يَرْخُْألَا  ِرَجَْحلَا َو  یَلَع  َكَدَی  ُعَضَت  ِْتیَْبلِاب  َکَنَْطب  ْقِْصلَأ  َُّمث  َدَوْسَْألَا  َرَجَْحلَا  ِِملَتِْسا  َُّمث  ِءاَعُّدلَا 
َکِّیَِجن َو َِکبِیبَح َو  َِکنیِمَأ َو  َکِِّیبَن َو  َکـِلوُسَر َو  َكِدـْبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ِلـُق  َُّمث  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  ِّلَـص 

ُنیِقَْیلَا ُهاَتَأ  یَّتَح  َكَدَبَع  َِکْبنَج َو  ِیف  َيِذوُأ  َكِْرمَِأب َو  َعَدَـص  َِکلِیبَس َو  ِیف  َدَـهاَج  َِکتَالاَسِر َو  َغََلب  اَمَک  َّمُهَّللَا  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ 
ِهَِیفاَْعلَا ِناَوْضِّرلَا َو  ِهَمْحَّرلَا َو  ِهَکَرَْبلَا َو  ِهَرِفْغَْملَا َو  َنِم  َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِِهب  ُعِجْرَی  اَـم  ِلَْـضفَِأب  ِیل  ًاباَجَتْـسُم  ًاـحِْجنُم  ًاـِحْلفُم  ِیْنِبْلِقا  َّمُهَّللَا 

َكِدـْبَع َو ُْنبِا  َكُدـْبَع َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َِکْتَیب  ْنِم  ِدـْهَْعلَا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللَا َال  ٍِلباَق  ْنِم  ِهِیْنقُزْراَف  ِینَْتیَیْحَأ  ْنِإ  ِیل َو  ْرِفْغاَـف  ِینَّتَمَأ  ْنِإ  َّمُهَّللَا 
ِیل َرِفْغَت  ْنَأ  َِکب  یِّنَظ  ِنْسُح  ِیف  َناَک  ْدَق  َکَْنمَأ َو  َکَمَرَح َو  ِینَْتمَْدقَأ  یَّتَح  َكِدَِالب  ِیف  ِینَتْرَّیَـس  َکِّباَوَد َو  یَلَع  ِینَْتلَمَح  َِکتَمَأ  ُْنبِا 

اًضِر َو یِّنَع  ْدَدْزاَف  ِیبُونُذ  ِیل  َتْرَفَغ  ْدَق  َْتنُک  ْنِإَف  ِیبُونُذ 
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ْنِإ ِیفاَرِْـصنِا  ُناَوَأ  اَذَـهَف  يِراَد  َِکْتَیب  ْنَع  يَْأنَت  ْنَأ  َْلبَق  ِیل  ْرِفْغاَف  َنْآلَا  َنِمَف  ِیل  ْرِفْغَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإ  ِینْدِـعاَُبت َو  یَْفلُز َو َال  َْکَیلِإ  ِیْنبِّرَق 
ِینیِمَی َو ْنَع  یِْفلَخ َو  ْنِم  َّيَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ِینْظَفِْحا  َّمُهَّللَا  ِِهب  َِکب َو َال  ٍلِْدبَتْـسُم  َِکْتَیب َو َال  ْنَع  َْکنَع َو َال  ٍبِغاَر  َْریَغ  ِیل  َْتنِذَأ  َْتنُک 

َمَْزمَز ِْتِئا  َُّمث  یِّنِم  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکلَذ  ُِّیلَو  َکَّنِإَف  ِیلاَیِع  َكِداَبِع َو  َهَنُوئَم  ِینِفْکاَف  ِیلْهَأ  ِینَتْغََّلب  اَذِإَـف  ِیلْهَأ  ِینَغِّلَُبت  یَّتَح  ِیلاَمِـش  ْنَع 
َابَأ َّنِإ  َلاَق َو  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  َنوُعِجاَر  ِهَّللَا  َیلِإ  َنُوبِغا�ر  ا�نِّبَر  �یلِإ  َنوُدـِماَح  اَنِّبَِرل  َنوُدـِباَع  َنُوِبئاَت  َنُوِبئآ  ُْلق  ْجُرُْخا َو  َُّمث  اَِـهئاَم  ْنِم  ْبَرْـشاَف 

.َجَرَخَف (1) َماَق  َُّمث  ًالیِوَط  ِدِجْسَْملَا  ِبَاب  َْدنِع  ًادِجاَس  َّرَخ  ِماَرَْحلَا  ِدِجْسَْملَا  َنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  َداَرَأ  اَهَعَّدَو َو  اََّمل  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ره رد  یتـسناوت  رگا  نک و  فاوـط  نآ  هب  طوـش  تفه  هدرک و  عادو  ار  تیب  سپ  يورب ، تنطو  يوـس  هب  هّـکم  زا  یتـساوخ  هاـگره 

ناسرب نایاپ  هب  نآ  هب  نک و  عورش  دوسالا ) رجح   ) زا هنرگو  هدب  ماجنا  ار  راک  نیا  ینزب  تسد  ینامی  نکر  دوسالا و  رجح  هب  طوش 
.درادن يداریا  یتسناوتن  مه  ار  نآ  رگا  و 

.نک اعد  دوخ  يارب  یهد و  یم  ماجنا  يداد ، ماجنا  هّکم  هب  دورو  زور  رد  هک  ار  یلامعا  نامه  نآ  رانک  ایب و  راجتسم  رانک  سپس 

کیدزن ترگید  تسد  دوسالا و  رجح  رد  تتسد  کی  هک  نابسچب  هبعک  هب  ار  تمکش  هاگ  نآ  نک ، مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  سپس 
: وگب هاگ  نآ  تسرفب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دورد  نک و  ادخ  يانث  دمح و  دشاب و  هبعک  رد 

.َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ  َکِّیَِجن َو  َِکبِیبَح َو  َِکنیِمَأ َو  َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

.ُنیِقَْیلَا ُهاَتَأ  یَّتَح  َكَدَبَع  َِکْبنَج َو  ِیف  َيِذوُأ  َكِْرمَِأب َو  َعَدَص  َِکلِیبَس َو  ِیف  َدَهاَج  َِکتَالاَسِر َو  َغََلب  اَمَک  َّمُهَّللَا 

.ِهَِیفاَْعلَا ِناَوْضِّرلَا َو  ِهَمْحَّرلَا َو  ِهَکَرَْبلَا َو  ِهَرِفْغَْملَا َو  َنِم  َكِْدفَو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  ُعِجْرَی  اَم  ِلَْضفَِأب  ِیل  ًاباَجَتْسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ِیْنِبْلِقا  َّمُهَّللَا 

.َِکْتَیب ْنِم  ِدْهَْعلَا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللَا َال  ٍِلباَق  ْنِم  ِهِیْنقُزْراَف  ِینَْتیَیْحَأ  ْنِإ  ِیل َو  ْرِفْغاَف  ِینَّتَمَأ  ْنِإ  َّمُهَّللَا 

ْدَق َکَْنمَأ َو  َکَمَرَح َو  ِینَْتمَدـْقَأ  یَّتَح  َكِدَِالب  ِیف  ِینَتْرَّیَـس  َکِّباَوَد َو  یَلَع  ِینَْتلَمَح  َکـِتَمَأ  ُْنبِا  َكِدـْبَع َو  ُْنبِا  َكُدـْبَع َو  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
اًضِر َو یِّنَع  ْدَدْزاَف  ِیبُونُذ  ِیل  َتْرَفَغ  ْدَق  َْتنُک  ْنِإَف  ِیبُونُذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َِکب  یِّنَظ  ِنْسُح  ِیف  َناَک 
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ْنِإ ِیفاَرِْـصنِا  ُناَوَأ  اَذَـهَف  يِراَد  َِکْتَیب  ْنَع  يَْأنَت  ْنَأ  َْلبَق  ِیل  ْرِفْغاَف  َنْآلَا  َنِمَف  ِیل  ْرِفْغَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإ  ِینْدِـعاَُبت َو  یَْفلُز َو َال  َْکَیلِإ  ِیْنبِّرَق 
.ِِهب َِکب َو َال  ٍلِْدبَتْسُم  َِکْتَیب َو َال  ْنَع  َْکنَع َو َال  ٍبِغاَر  َْریَغ  ِیل  َْتنِذَأ  َْتنُک 

َكِداَبِع َو َهَنُوئَم  ِینِفْکاَـف  ِیلْهَأ  ِینَتْغََّلب  اَذِإَـف  ِیلْهَأ  ِینَغِّلَُبت  یَّتَح  ِیلاَمِـش  ْنَع  ِینیِمَی َو  ْنَع  یِْفلَخ َو  ْنِم  َّيَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ِینْظَفِْحا  َّمُهَّللَا 
«. یِّنِم َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکلَذ  ُِّیلَو  َکَّنِإَف  ِیلاَیِع 

َیلِإ َنُوبِغا�ر  ا�نِّبَر  �یلِإ  َنوُدـِماَح  اَنِّبَِرل  َنوُدـِباَع  َنُوِبئاَت  َنُوِبئآ  : » وگب ور و  نوریب  هاگ  نآ  .ماشایب  نآ  بآ  زا  ایب و  مزمز  راـنک  هب  سپس 
«. ُهَّللَا َءاَش  ْنِإ  َنوُعِجاَر  ِهَّللَا 

دور نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  دـنک و  عادو  ار  تیب  تساوخ  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  دـیوگ : يوار 
.تفر نوریب  تساخرب و  سپس  دومن ، ینالوط  هدجس  داتفا و  هدجس  هب  دجسم  رد  رانک 

ُعِّدَوُأ َْنیَأ  ْنِمَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُجُرْخَأ  اَذ  َوُه  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َلیِعاَمْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلاَقَف یِسْأَر  یَلَع  ُّبُصَأ  ُْتلُقَف  یِـضْمَت  َُّمث  َمَْزمَز  ْنِم  ُبَرْـشَتَف  ُجُرْخَت  َُّمث  َّمَث  ْنِم  ُهُعِّدَُوتَف  ِباَْبلَا  ِرَجَْحلَا َو  َْنَیب  َراَجَتْـسُْملَا  ِیتْأَت  َلاَق  َْتیَْبلَا 

(1) .َّبَّصلَا ِبَْرقَت  َال 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیعامسا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ منک عادو  ار  تیب  اجک  زا  مدرگ ! تنابرق  موریم  نوریب  هّکم  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس 

یم مزمز  هاچ  رانک  سپـس  ینک ، یم  عادو  ار  تیب  اج  نآ  زا  ییآ و  یم  تسا  هبعک  رد  دوسالا و  رجح  نایم  هک  راجتـسم  دزن  دومرف :
.يور یم  دعب  یشون  یم  نآ  بآ  زا  يور و 

؟ مزیرب مرس  هب  نآ  بآ  زا  مناوت  یم  متفگ :

.زیرن دومرف :

عتمت جح  اب  هدرفم  هرمع  قرف  هدرفم و  هرمع  ماجنا  - 352

َناَک هیلع  هللا  تاولـص  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌهَرْمُع (2) ٍرْهَش  ِّلُک  ِیف  ُلوُقَی 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هام  ره  رد  هرمع  ماجنا  دومرف : یم  هیلع  هللا  تاولص  یلع  دومرف : یم  هک  مدینش 

َُّمث ِّجَْحلَا  ِرُهْشَأ  ِیف  ِهَدَْرفُْملَا  ِهَرْمُْعلِاب  َسَْأب  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِِهلْهَأ (1) َیلِإ  ُعِجْرَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ددرگرب شا  هداوناخ  يوس  هب  هاگ  نآ  دهد ، ماجنا  جح  ياههام  رد  ار  هدرفم  هرمع  یسک  درادن  يداریا  دومرف :

َّنِإ َلاَقَف  ُرِمَتْعُْملَا  ُعِّتَمَتُْملَا َو  َقَرَْتِفا  َْنیَأ  ْنِم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َُّمث ِهَّجِْحلَا  يِذ  ِیف  امهیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلَا  َرَمَتِْعا  ِدَـق  َءاَش َو  ُْثیَح  َبَهَذ  اَْهنِم  َغَرَف  اَذِإ  َرِمَتْعُْملَا  ِّجَْـحلِاب َو  ٌِطبَتُْرم  َعِّتَمَتُْملَا 

.َّجَْحلَا (2) ُدیُِری  ْنَِمل َال  ِهَّجِْحلَا  يِذ  ِیف  ِهَرْمُْعلِاب  َسَْأب  یًنِم َو َال  َیلِإ  َنوُحوُرَی  ُساَّنلَا  ِقاَرِْعلَا َو  َیلِإ  ِهَیِوْرَّتلَا  َمْوَی  َحاَر 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ دهد  یم  ماجنا  هرمع  هک  یسک  اب  دهد  یم  ماجنا  عّتمت  جح  هک  یسک  قرف  متفگ :

اجره دـش  غراف  نآ  زا  نوچ  دـهد  یم  ماجنا  هرمع  هک  یـسک  تسا و  جـح  هب  لـصتم  دـهد  یم  ماـجنا  عّتمت  جـح  هک  یـسک  دومرف :
تکرح قارع  يوس  هب  هیورت  زور  داد و  ماجنا  هرمع  هّجح  يذ  رد  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دور و  یم  تساوخ 

.دهد ماجنا  هرمع  هّجح  يذ  رد  درادن  جح  ماجنا  دصق  هک  یسک  درادن  يداریا  دنتفر و  یم  انم  يوس  هب  مدرم  هک  درک 

وا رب  بجاو  لامعا  هدرفم و  هرمع  مرحم  نتفگ  کیبل  عطق  مکح  - 353

.َمَرَْحلَا (3) َلَخَد  اَذِإ  ِرِمَتْعُْملَا  ُهَِیْبلَت  ُعَطُْقی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
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هک یماگنه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  عطق  نتفگ  کیبل  دش  مرح  دراو  هدننک  هرمع 

َءاَش ْنِإَف  یَعَس  َفاَط َو  َهَّکَم َو  ُرِمَتْعُْملَا  َمِدَق  اَذِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهلْهَِأب (1) ْقَْحلَْیل  ِِهتَلِحاَر َو  یَلَع  ِضْمَْیلَف 

یم هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شبکرم رب  دـناوت  یم  تساوخ  رگا  دومن ، یعـس  فاوط و  دـش و  هّکم  دراو  دـهد  یم  ماـجنا  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  هاـگره  دومرف :

.دورب شلها  دزن  هب  دوش و  راوس 

َلاَق ًَهلُوْتبَم  ًهَرْمُع  ًارِمَتْعُم  ُءیِجَی  ِلُـجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َرَّصَق (2) َرِّصَُقی  ْنَأ  َءاَش  ْنَم  ِْتیَْبلِاب َو  ًادِحاَو  ًافاَوَط  َفوُطَی  ْنَأ  َقَلَح  ِهَوْرَْملَا َو  اَفَّصلَا َو  َْنَیب  یَعَس  ِْتیَْبلِاب َو  َفاَط  اَذِإ  ُُهئِزُْجی 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دیشارت  ار  شرـس  دومن و  هورم  افـص و  یعـس  تیب و  فاوط  هک  یماگنه  دومرف : دیآ  یم  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  هک  يدرم  دروم 

.دنک ریصقت  دناوت  یم  تساوخ  رگا  دنک و  تیب  هب  فاوط  کی  هک  دنک  یم  تیافک  وا 

َُهل َُّدب  َلاَق َو َال  ُِقلْحَی  یَعْسَی َو  ُفوُطَی َو  ُرِمَتْعُْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  ْوَأ  َرَمُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4
.َرَخآ (3) ٍفاَوَط  ْنِم  ِْقلَْحلَا  َدَْعب 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرگید  يوار  ای  رمع ، زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیامن قلح  دنک و  یعس  دیامن ، فاوط  دناوت  یم  دهد  یم  ماجنا  هرمع  هک  یسک  مدیسرپ : هیلع 

.دهد ماجنا  يرگید  فاوط  قلح  زا  سپ  دیاب  وا  دومرف :

ِءاَسِّنلَا ُفاَوَط  ِْهیَلَع  ِهَرْمُْعلَا  ِدِْرفُم  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍحاَیِر  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ْمَعَن (4) َلاَق 

297 ص :

یفاکلا ج 4 ص 537 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 538 ح 6. - . 2

یفاکلا ج 4 ص 538 ح 7. - . 3

یفاکلا ج 4 ص 538 ح 8. - . 4
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هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حایر  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دهد ماجنا  دیاب  زین  ءاسن  فاوط  ایآ  دهد  یم  ماجنا  هدرفم  هرمع  زا  هک  یسک  مدیسرپ :

.يرآ دومرف :

نآ هرافک  دنک و  یم  یکیدزن  شرسمه  اب  هدرفم  هرمع  هب  مارحا  لاح  رد  هک  یسک  مکح  - 354

َوُه ُهَلْهَأ َو  َئِطَوَف  ًهَدَْرفُم  ًهَرْمُع  َرَمَتِْعا  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِضَْعب َیلِإ  َجُرْخَیَف  ُرَخآ  ٌرْهَـش  َلُخْدَـی  یَّتَح  َهَّکَِمب  َمیُِقی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ِِهتَرْمُع َو  ِداَسَِفل  ٌهَنَدـَب  ِْهیَلَع  َلاَق  ِِهیْعَـس  ِِهفاَوَط َو  ْنِم  َغُْرفَی  ْنَأ  َْلبَق  ٌمِرُْحم 

.َرِمَتْعَی (1) َُّمث  ُْهنِم  َمِرُْحیَف  ِتِیقاَوَْملَا 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلع  وبا  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوخ رـسمه  اب  دـناسرب  ناـیاپ  هب  دوخ  یعـس  فاوط و  هک  نیا  زا  شیپ  مارحا  لاـح  رد  تسا و  درفم  هرمع  مارحا  هب  مرحم  هک  یـسک 

رد رگید  هام  ات  هک  تسا  مزال  وا  رب  تسا و  هدـش  لطاب  وا  هرمع  هک  ارچ  تسوا  ۀـّمذ  رب  رتش  کـی  یناـبرق  دومرف : دـنک  یم  یکیدزن 
.دهد ماجنا  ار  هرمع  هاگ  نآ  دوش  مرحم  اج  نآ  زا  دورب و  تیقاوم  یکی  هب  دنامب و  هّکم 

تسا مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  هللا و  لوسر  ترایز  ماما و  رادید  اب  جح ، ندش  لماک  - 355

َّنَِأل اَِنتَراَیِِزب  ُهَّجَح  ِْمتْخَْیلَف  ْمُکُدَحَأ  َّجَح  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِقِداَّصلا  ِنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ِجَْحلا (2) ِماَمَت  ْنِم  َِکلَذ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
ندش لماک  رطاخ  هب  ماما ، اب  رادید  هک  ارچ  دناسر ؛ نایاپ  هب  ام  ترایز  اب  ار  دوخ  جـح  دـیاب  دور ، جـح  هب  امـش  زا  یکی  رگا  دومرف :

.تسا جح 

298 ص :

یفاکلا ج 4 ص 538 ح 1. - . 1
راونالاراحب ج 96 ص 374 ح 1. رابخألا ج 2 ص 262 . نویع  - . 2
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.ِماَمِْإلا (1) ُءاَِقل  ِّجَْحلا  ُماَمَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 2

ندش لماک  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیش  موحرم 
.تسا ماما  اب  رادید  جح ،

َُّمث اَِهب  اُوفوُطَیَف  َراَجْحَْألا  ِهِذَه  اُوتْأَی  ْنَأ  ُساَّنلا  َِرمُأ  اَمَّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 3
.ْمُهَرْصَن (2) اَْنیَلَع  اوُضِْرعَی  ْمِِهتَیَالَِوب َو  اَنوُِربُْخیَف  اَنُوتْأَی 

مدرم دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  قودـص ، خیـش  موحرم 
دنهد و ربخ  ام  هب  ار  دوخ  تیالو  دنیایب و  ام  دزن  هب  سپـس  دننک و  فاوط  اه  نآ  درگ  هب  دنیایب و  اه  گنـس  دزن  هک  دنا  هدـش  رومأم 

.دننک هضرع  ام  رب  ار  شیوخ  يرای 

اه ترایز  هب  طوبرم  ياه  شخب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  - 356

یَّلَـص ِهَّللَا  َلوُسَر  َراَز  ْنَِمل  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(3) .ُهَّنَْجلَا َُهل  َلاَقَف  ًادِّمَعَتُم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارجن  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یشاداپ  هچ  دوش  فّرشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ترایز  هب  یهاگآ  يور  زا  هک  یسک  مدرگ ! تنابرق 

.تسوا يارب  تشهب  دومرف :

اَم ْهاََتبَأ  اَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَِرل  هیلع  هللا  تاولص  ُْنیَـسُْحلَا  َلاَق  َلاَق : ٍباَهِـش  ِیبَأ  یَّلَعُْملَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَی ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَقَف  َكَراَز  ْنَِمل 

299 ص :

راونالاراحب ج 96 ص 374 ح 2. رابخألا ج 2 ص 262 . نویع  - . 1

راونالاراحب ج 96 ص 374 ح 3. رابخألا ج 2 ص 262 . نویع  - . 2
یفاکلا ج 4 ص 548 ح 1. - . 3
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.ِِهبُونُذ (1) ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  ِهَماَیِْقلَا َو  َمْوَی  ُهَروُزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّقَح  َناَک  َكَراَز  ْوَأ  َكاَخَأ  َراَز  ْوَأ  َكَابَأ  َراَز  ْوَأ  ًاتِّیَم  ْوَأ  ًاّیَح  ِینَراَز  ْنَم  َّیَُنب 

هللا لوسر  هب  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  باهش  یبا  یّلعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسیچ دیامن  ترایز  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  ردپ ! يا  تشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تردارب ای  تردپ  ای  دنک ، ترایز  مگرم  زا  سپ  ای  میگدنز  نارود  رد  ارم  سکره  مرسپ ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 
.میامن صالخ  شناهانگ  زا  هدومن و  ترایز  تمایق  زور  رد  ار  وا  هک  تسا  نم  ةدهعرب  دیامن  ترایز  ار  وت  ای 

هنیدم هب  تشگزاب  تلیضف  - 357

.اَِنب (2) اوُِمتِْخا  َهَّکَِمب َو  اوُءَْدبِا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

اب ار  جح  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیناسرب نایاپ  هب  ام  ترایز  اب  دینک و  زاغآ  هکم 

ترضح نآ  هاگراب  دزن  اعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  هنیدم ، هب  دورو  - 358

اَهَلُخْدَت ْنَأ  َْلبَق  ْلِسَتْغاَف  َهَنیِدَْملَا  َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَناَوُطْسُْألَا َْدنِع  ُموُقَت  َُّمث  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمِّلَُستَف  ُموُقَت  َُّمث  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  َْربَق  ِیتْأَت  َُّمث  اَُهلُخْدَت  َنیِح  ْوَأ 

َُکبِْکنَم ِْربَْقلَا َو  ِِبناَج  َیلِإ  ُرَْـسیَْألَا  َُکبِْکنَم  ِهَْلبِْقلَا َو  ُِلبْقَتْـسُم  َْتنَأ  ِْربَْقلَا َو  ِهَیِواَز  َْدنِع  ِْربَْقلَا  ِْسأَر  َْدنِع  ِنَْمیَْألَا  ِْربَْقلَا  ِِبناَج  ْنِم  ِهَمَّدَقُْملَا 
َُهل َو َکیِرَـش  ُهَدْـحَو َال  ُهَّللَا  َّالِإ  ََهلِإ  َـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ُلوُقَت : ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِْسأَر  ُعِضْوَم  ُهَّنِإَـف  َرَْبنِْملَا  ِیلَی  اَّمِم  ُنَْمیَأـْلَا 

َکِّبَر ِتَالاَسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللَا َو  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللَا َو  ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ِهَمْکِْحلِاب َو ُنیِقَْیلَا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللَا  َتْدَبَع  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َِکتَّمُِأل َو  َتْحَصَن  َو 

300 ص :

یفاکلا ج 4 ص 548 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 4 ص 550 ح 1. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_300_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_300_2
http://www.ghaemiyeh.com


ِفَرَـش َلَْضفَأ  َِکب  ُهَّللَا  َغَلَبَف  َنیِِرفاَْکلَا  یَلَع  َتُْظلَغ  َنِینِمْؤُْملِاب َو  َْتفُؤَر  ْدَـق  َکَّنَأ  ِّقَْحلَا َو  َنِم  َکـْیَلَع  يِذَّلَا  َْتیَّدَأ  ِهَنَـسَْحلَا َو  ِهَظِعْوَْملَا 
َنِیبَّرَقُْملَا َو َِکتَِکئَالَم  ِتاَوَلَـص  َِکتاَوَلَـص َو  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللَا  َِهلَـالَّضلَا  ِكْرِّشلَا َو  َنِم  َکـِب  اَنَذَْقنَتِْـسا  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَا  َنیِمَرْکُْملَا  ِّلَـحَم 

یَلَع َنیِرِخْآلَا  َنِیلَّوَْألَا َو  َنِم  َنیَِملاَْعلَا  َّبَر  اَی  ََکل  َحَّبَـس  ْنَم  َنیِـضَرَْألَا َو  ِتاَواَمَّسلَا َو  ِلْهَأ  َنِیلَـسْرُْملَا َو  َِکئاَِیْبنَأ  َنیِِحلاَّصلَا َو  َكِداَبِع 
َّمُهَّللَا َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَْوفَـص َو  َِکتَّصاَخ َو  َکِّیِفَـص َو  َِکبِیبَح َو  َکِّیَِجن َو  َِکنیِمَأ َو  َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم 

ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  َْتُلق : َکَّنِإ  َّمُهَّللَا  َنوُرِخْآلَا  َنُولَّوَْألَا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهثَْعبِا  ِهَّنَْجلَا َو  َنِم  َهَلیِـسَْولَا  َهَجَرَّدلَا َو  ِهِطْعَأ 
َِکب ُهَّجَوَتَأ  یِّنِإ  ِیبُونُذ َو  ْنِم  ًاِبئاَت  ًارِفْغَتْسُم  َکَِّیبَن  ُْتیَتَأ  یِّنِإ  ًامیِحَر َو  ًابا�ّوَت  ّللَا 

�
َه اوُدَجََول  ُلوُسَّرلَا  ُمَُهل  َرَفْغَتِْسا  ّللَا َو 

�
َه اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤا�ج 

َهَْلبِْقلَا ِِلبْقَتِْسا  َْکیَِفتَک َو  َْفلَخ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  َْربَق  ْلَعْجاَف  ٌهَجاَح  ََکل  َْتناَک  ْنِإ  ِیبُونُذ َو  ِیل  َرِفْغَِیل  َکِّبَر  یِّبَر َو  ِهَّللَا  َیلِإ 
.ُهَّللَا (1) َءاَش  ْنِإ  یَضُْقت  ْنَأ  يَرْحَأ  َکَّنِإَف  َکَتَجاَح  ْلَأِْسا  َْکیَدَی َو  ْعَفِْرا  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
سپس ایب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربق  رانک  هاگ  نآ  نک  لسغ  دورو  ماگنه  هب  ای  دورو و  زا  شیپ  يدش  هنیدم  دراو  هک  یماگنه 

نآ هشوگ  رد  رس  يالاب  شخب  تسار  تمس  رد  هک  لوا  نوتس  دزن  هاگ  نآ  نک ، مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  رب  تسیاب و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  كرابم  رـس  عضوم  هک  ربنم  فرط  هب  شتـسار  هناش  دـشاب و  ربق  فرط  هب  تپچ  هناـش  هک  هلبق  هب  ور 

ُلوُسَر َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَش  ُهَدْحَو َال  ُهَّللَا  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْشَأ  : » ییوگ یم  یتسیا و  یم  تسا ،
َتْدَبَع ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َِکتَّمُِأل َو  َتْحَـصَن  َکِّبَر َو  ِتَالاَسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللَا َو  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللَا َو 
َتُْظلَغ َنِینِمْؤُْملِاب َو  َْتفُؤَر  ْدَـق  َکَّنَأ  ِّقَْحلَا َو  َنِم  َْکیَلَع  يِذَّلَا  َْتیَّدَأ  ِهَنَـسَْحلَا َو  ِهَظِعْوَْملَا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ُنیِقَْیلَا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاـِصلُْخم  َهَّللَا 

.َِهلَالَّضلَا ِكْرِّشلَا َو  َنِم  َِکب  اَنَذَْقنَتِْسا  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  َنیِمَرْکُْملَا  ِّلَحَم  ِفَرَش  َلَْضفَأ  َِکب  ُهَّللَا  َغَلَبَف  َنیِِرفاَْکلَا  یَلَع 
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ْنَم َنیِضَرَْألَا َو  ِتاَواَمَّسلَا َو  ِلْهَأ  َنِیلَسْرُْملَا َو  َِکئاَِیْبنَأ  َنیِِحلاَّصلَا َو  َكِداَبِع  َنِیبَّرَقُْملَا َو  َِکتَِکئَالَم  ِتاَوَلَص  َِکتاَوَلَص َو  ْلَعْجاَف  َّمُهَّللَا 
َکِّیِفَـص َِکبِیبَح َو  َکِّیَِجن َو  َِکنیِمَأ َو  َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َنیِرِخْآلَا  َنِیلَّوَْألَا َو  َنِم  َنیَِملاَْعلَا  َّبَر  اَی  ََکل  َحَّبَس 

.َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَْوفَص َو  َِکتَّصاَخ َو  َو 

.َنوُرِخْآلَا َنُولَّوَْألَا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهثَْعبِا  ِهَّنَْجلَا َو  َنِم  َهَلیِسَْولَا  َهَجَرَّدلَا َو  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللَا 

ُْتیَتَأ یِّنِإ  ًامیِحَر َو  ًابا�ّوَت  ّللَا 
�

َه اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلَا  ُمَُهل  َرَفْغَتِْـسا  ّللَا َو 
�

َه اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـ�ج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  َْتُلق : َکَّنِإ  َّمُهَّللَا 
«. ِیبُونُذ ِیل  َرِفْغَِیل  َکِّبَر  یِّبَر َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َِکب  ُهَّجَوَتَأ  یِّنِإ  ِیبُونُذ َو  ْنِم  ًاِبئاَت  ًارِفْغَتْسُم  َکَِّیبَن 

ار دوخ  تجاح  نک و  دـنلب  ار  تیاه  تسد  وش و  هلبق  هبور  هد و  رارق  تیاـه  هناـش  تشپ  ار  ترـضح  نآ  ربق  يراد ، یتجاـح  رگا  و 
.دوش هدروآرب  وت  تجاح  هّللا  ءاش  نا  هک  تسا  هتسیاش  هک  هاوخب 

ِهَّللَا ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلَا  َْفیَک  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍرْصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ُمَالَّسلَا ِهَّللَا  َهَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َبِیبَح  اَی  َکـْیَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِلـُق : َلاَـقَف  ِهِْربَق  َدـْنِع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

اَم َلَْضفَأ  ُهَّللَا  َكاَزَجَف  ُنیِقَْیلَا  َكاَتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَـبَع  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاَج  َِکتَّمُِأل َو  َتْحَـصَن  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللَا  َنیِمَأ  اَـی  َکـْیَلَع 
.ٌدیِجَم (1) ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َلَْضفَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِِهتَّمُأ  ْنَع  ًاِّیبَن  يَزَج 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ میهد مالس  شربق  رانک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هب  هنوگچ  متفگ :

ُدَهْـشَأ ِهَّللَا ، َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا ، َهَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا ، َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا ، ِلوُسَر  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  : » وگب دومرف :
.ِِهتَّمُأ ْنَع  ًاِّیبَن  يَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ُهَّللَا  َكاَزَجَف  ُنیِقَْیلَا  َكاَتَأ  یَّتَح  ُهَتْدَبَع  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َِکتَّمُِأل َو  َتْحَصَن  ْدَق  َکَّنَأ 

«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َلَْضفَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
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ِهَّللَا ِلوُسَر  یَلَع  اوُمِّلَسَف  ِهَنیِدَْملِاب  اوُُّرم  ْمَُهل : َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٍدیَِعب (1) ْنِم  ُهُُغْلبَت  ُهَالَّصلَا  َِتناَک  ْنِإ  ٍبیِرَق َو  ْنِم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ترـضح نآ  هب  مه  رود  زا  هچرگا  دینک ، مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هب  کیدزن  زا  دییامن و  رفـس  هنیدم  رهـش  هب  دومرف :

.دسر یم  مالس 

مهیلع هللا  تاولص  عیقب  همئا  ترایز  - 359

: وگب سپس  هد  رارق  دوخ  لباقم  ار  نآ  يدمآ  عیقب  ناتسربق  هب  هاگره  - 1

ِهَّیِرَْبلَا ِیف  َماَّوُْقلَا  ُمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  اَْینُّدـلَا ، ِلـْهَأ  یَلَع  َهَّجُْحلَا  ُمُْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  يَْوقَّتلَا ، َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  يَدُْـهلَا ، َهَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  »
.يَوْجَّنلَا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَْوفَّصلَا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِطْسِْقلِاب ،

َنوُّیِدْهَْملَا َو َنوُدِشاَّرلَا  ُهَِّمئَْألَا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُْمتْوَفَعَف َو  ْمُْکَیلِإ  َءیِسُأ  ُْمْتبِّذُک َو  ِهَّللَا َو  ِتاَذ  ِیف  ُْمتْرَبَص  ُْمتْحَصَن َو  ُْمتْغََّلب َو  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
.ُقْدِّصلَا ُمَُکلْوَق  َّنَأ  ٌهَضوُْرفَم َو  ْمُکَتَعاَط  َّنَأ 

ِبَالْـصَأ ِیف  ْمُکُخَْـسنَی  ِهَّللَا  ِْنیَِعب  اُولاَزَت  َْمل  ِضْرَْألَا َو  ُناَکْرَأ  ِنیِّدـلَا َو  ُِمئاَعَد  ْمُکَّنَأ  اوُعاَُـطت َو  ْمَلَف  ُْمتْرَمَأ  اُوباَُـجت َو  ْمَلَف  ُْمتْوَعَد  ْمُکَّنَأ  َو 
َّنَم ْمُُکِتْبنَم  َباَط  ُْمْتبِط َو  ِءاَوْهَْألَا  ُنَِتف  ْمُکِیف  ْكَرْـشَت  َْمل  ُءَالْهَْجلَا َو  ُهَِّیلِهاَْجلَا  ُمُکْـسِّنَُدت  َْمل  ِتاَرَّهَطُْملَا  ِماَـحْرَأ  ِیف  ْمُُکلُْقنَی  ٍرَّهَطُم َو  ِّلُـک 
اَذِإ اَِنبُونُِذل  ًهَراَّفَک  اََنل َو  ًهَمْحَر  ْمُْکیَلَع  اَِنتاَوَلَص  َلَعَج  ُهُمِْـسا َو  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ّللَا 

�
ُه َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ِنیِّدلَا  ُناَّیَد  اَْنیَلَع  ْمُِکب 

.ْمُکاَّیِإ اَنِقیِدْصَِتب  َنِیفِرَتْعُم  ْمُِکلْضَِفب  َْنیَّمَسُم  ُهَْدنِع  اَّنُک  ْمُِکتَیَالَو َو  ْنِم  اَْنیَلَع  ِِهب  َّنَم  اَِمب  اَنَْقلَخ  َبَّیَط  اََنل َو  ْمُکَراَتِْخا 

يَدَّرلَا َنِم  یَْکلَْهلَا  ُذِْقنَتْـسُم  ْمُِکب  ُهَذِْقنَتْـسَی  ْنَأ  َصَالَْخلَا َو  ِهِماَقَِمب  اَجَر  یَنَج َو  اَِمب  َّرَقَأ  َناَکَتِْـسا َو  َأَطْخَأ َو  َفَرْـسَأ َو  ْنَم  ُماَـقَم  اَذَـه  َو 
وُهْسَی َو ٌِمئاَق َال  َوُه  ْنَم  اَی  ا�ْهنَع  اوُرَبْکَتِْسا  ًاوُزُه َو  ِهَّللَا  ِتاَیآ  اوُذَخَِّتا  اَْینُّدلَا َو  ُلْهَأ  ْمُْکنَع  َبِغَر  اَذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَفَو  ْدَقَف  َءاَعَفُش  ِیل  اُونوُکَف 

اُولِهَج َكُداَبِع َو  ْمُْهنَع  َّدَص  ْذِإ  ِْهیَلَع  ِینَْتنَمَْتِئا  اَّمِم  ِینَْتفَّرَع  ِینَتْقَّفَو َو  اَِمب  ُّنَْملَا  ََکل  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ٌطیُِحم  وُْهلَی َو  ٌِمئاَد َال 
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.ِِهب ِینَتْصَصَخ  اَِمب  ْمُهَتْصَصَخ  ٍماَْوقَأ  َعَم  َّیَلَع  َْکنِم  ُهَّنِْملَا  َِتناَکَف  ْمُهاَوِس  َیلِإ  اُولاَم  ْمِهِّقَِحب َو  اوُّفَخَتِْسا  ْمُهَتَفِْرعَم َو 

(1) «. ُتْوَعَد اَمِیف  ِیْنبِّیَُخت  ُتْوَجَر َو َال  اَم  ِیْنمِرْحَت  ًابُوتْکَم َو َال  ًاروُکْذَم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْذِإ  ُدْمَْحلَا  َکَلَف 

.نکب اعد  تدوخ  يارب  يراد  تسود  هچ  نآ  و 

ءادهش روبق  دهاشم و  ترایز  - 360

اَهِّیَِأبَف ِهَنیِدَْملَا  َلْوَح  ِیتَّلَا  َدِجاَسَْملَا  ِیتَْأن  اَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  َهَبْقُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِّمُأ ََهبَرْـشَم  ِْتِئا  َُّمث  ِهَصْرَْعلَا  ِهِذَه  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ِهِیف  یَّلَـص  ٍدِجْـسَم  ُلَّوَأ  ُهَّنِإَف  ِْرثْکَأ  ِهِیف َو  ِّلَصَف  اَبُِقب  ْأَْدبِا  َلاَقَف  ُأَْدبَأ 

َکُِّیبَن ِهِیف  یَّلَص  ْدَقَف  ِهِیف  یِّلَُصتَف  ِخیِضَْفلَا  َدِجْسَم  ِیتْأَت  َُّمث  ُهَّالَصُم  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ُنَکْـسَم  َیِه  اَهِیف َو  ِّلَصَف  َمیِهاَْربِإ 
ِِبلَّطُْملَا ِْدبَع  ِْنب  َهَزْمَح  ِْربَِقب  َتْرَرَم  َُّمث  ِهِیف  َْتیَّلَـصَف  ِهَّرَْحلَا  َنوُد  يِذَّلَا  ِدِجْـسَْملِاب  َْتأَدَـبَف  ٍدُـحُأ  َِبناَج  َْتیَتَأ  َِبناَْجلَا  اَذَـه  َْتیَـضَق  اَذِإَف 

ْمُِکب اَّنِإ  ٌطَرَف َو  اََنل  ُْمْتنَأ  ِراَیِّدلَا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  َْتلُقَف  ْمُهَْدنِع  َتْمُقَف  ِءاَدَهُّشلَا  ِرُوبُِقب  َتْرَرَم  َُّمث  ِْهیَلَع  َتْمَّلَـسَف  امهیلع  هللا  تاولص 
َجَرَخ ُهَدـْنِعَف  ِهِیف  یِّلَُـصتَف  ًادُـحُأ  ُلُخْدَـت  َنیِح  َِکنیِمَی  ْنَع  ِلَبَْجلَا  ِْبنَج  َیلِإ  ِعِساَْولَا  ِناَکَْملَا  ِیف  َناَک  يِذَّلَا  َدِجْـسَْملَا  ِیتْأَت  َُّمث  َنوُقِحَال 
َعِجْرَت یَّتَح  ًاـْضیَأ  َُّرم  َُّمث  ِهِیف  یَّلَـصَف  ُهَـالَّصلَا  ِتَرَـضَح  یَّتَح  اوُحَْربَـی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُْملَا  َیَِقل  َنیِح  ٍدُـحُأ  َیلِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا 

َّنِإَف ِهِیف  َهَّللَا  َوُعْدَـت  ِهِیف َو  َیِّلَُـصتَف  ِباَزْحَْألَا  َدِجْـسَم  َِیتْأَت  یَّتَح  َکِهْجَو  یَلَع  ِْضِما  َُّمث  َکـَل  ُهَّللَا  َبَتَک  اَـم  ِءاَدَـهُّشلَا  ِرُوُبق  َدـْنِع  َیِّلَُـصتَف 
َثیِغُم اَـی  َنیِّرَطْـضُْملَا َو  ِهَوـْعَد  َبیُِجم  اَـی  َنِیبوُرْکَْملَا َو  َخیِرَـص  اَـی  َلاَـق  ِباَزْحَأـْلَا َو  َمْوَـی  ِهِیف  اَـعَد  ِهـِلآ  ِهـْیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُـسَر 

.ِیباَحْصَأ (2) َلاَح  ِیلاَح َو  يَرَت  ْدَقَف  یِّمَغ  ِیبْرَک َو  یِّمَه َو  ْفِشِْکا  َنیِموُمْهَْملَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  هبقع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ منک عورش  اهنآ  مادک  زا  میور  یم  هنیدم  فارطا  دجاسم  هب  ندید  يارب  ام  مدیسرپ :
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نیا زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  نآ  اریز  رازگب ، زامن  اج  نآ  رد  .نک  عورـش  ابق  دجـسم  زا  دومرف :
.دناوخ زامن  نآ  رد  هصرع  همه 

.دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  زامن  تنوکس و  لحم  نآ  رازگب و  زامن  زین  نآ  رد  ورب  میهاربا  ردام  هفرغ  هب  سپس 

دحا بناج  هب  يدومن  مامت  ار  فرط  نیا  یتقو  .درازگ  زامن  نآ  رد  تربمایپ  هک  رازگب  زامن  نآ  رد  ورب و  حیـضف  دجـسم  هب  هاگ  نآ 
مالّسلا امهیلع  بلطملا  دبع  دنزرف  هزمح  ربق  هب  سپس  يرازگ ، یم  زامن  نآ  رد  تسا  ناتسگنس  کیدزن  هک  يدجسم  زا  يور و  یم 

ُْمْتنَأ ِراَیِّدلَا  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  : » ییوگ یم  هداتسیا  اهنآ  دزن  يور و  یم  ادهش  روبق  هب  هاگ  نآ  ییامن ، یم  مالـس  وا  رب  يور ، یم 
«. َنوُقِحَال ْمُِکب  اَّنِإ  ٌطَرَف َو  اََنل 

نآ رد  تسا و  هتفرگ  رارق  هوک  رانک  عیسو  ياج  رد  وت  تسار  تمـس  رد  دحا  هب  وت  دورو  ماگنه  هب  هک  ییآ  یم  يدجـسم  هب  سپس 
.یناوخ یم  زامن 

تقو ات  دندرکن  گنرد  سپ  دش ، جراخ  دحا  يوس  هب  اج  نامه  زا  ناکرـشم  اب  ورردور  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
.دناوخ زامن  نآ  رد  سپ  دیسر  ارف  زامن 

رد ییایب و  بازحا  دجـسم  هب  ات  هد  همادا  دوخ  هار  هب  هاگ  نآ  .یناوخب  هضیرف  زامن  يدرگرب و  ادهـش  روبق  دزن  هب  ات  رذـگب  هاـگ  نآ 
درک و اـعد  دجـسم  نآ  رد  بازحا  گـنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اریز  یناوـخ  یم  ارف  ار  ادـخ  يرازگ و  یم  زاـمن  نآ 
ِیلاَح َو يَرَت  ْدَقَف  یِّمَغ  ِیبْرَک َو  یِّمَه َو  ْفِشِْکا  َنیِموُمْهَْملَا  َثیِغُم  اَی  َنیِّرَطْـضُْملَا َو  ِهَوْعَد  َبیُِجم  اَی  َنِیبوُرْکَْملَا َو  َخیِرَـص  اَی  : » دومرف

«. ِیباَحْصَأ َلاَح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  اب  عادو  - 361

َُّمث ْلِسَتْغاَف  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  َجُرْخَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َرِخآ ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللَا َال  ُِلق  َِکلوُخُد َو  َدـْنِع  َْتعَنَـص  اَم  َلـْثِم  ْعَنِْـصا  َکِِـجئاَوَح َو  ْنِم  ُغُْرفَت  اَـم  َدـَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  َْربَق  ِْتِئا 

َّنَأ َْتنَأ َو  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ِیتاَیَح  ِیف  ِْهیَلَع  ُتْدِهَـش  اَم  یَلَع  ِیتاَمَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  َِکلَذ  َْلبَق  ِینَْتیَّفَوَت  ْنِإَـف  َکِِّیبَن  ِْربَق  ِهَراَـیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلَا 
.َُکلوُسَر (1) َكُْدبَع َو  ًادَّمَُحم 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دورو ماگنه  هب  هک  ار  یلامعا  ورب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ربق  رانک  نک و  لسغ  يوش ، جراخ  هنیدـم  زا  یتساوخ  هاگره 

یَلَع ِیتاَمَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  َِکلَذ  َْلبَق  ِینَْتیَّفَوَت  ْنِإَف  َکِِّیبَن ، ِْربَق  ِهَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلَا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللَا َال  : » وگب هدب و  ماجنا  يداد ، ماجنا 
«. َُکلوُسَر َكُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َْتنَأ َو  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ِیتاَیَح  ِیف  ِْهیَلَع  ُتْدِهَش  اَم 

مخ ریدغ  دجسم  تلیضف  - 362

َیلِإ اَْـنیَهَْتنِا  اَّمَلَف  َهَّکَم  َیلِإ  ِهَنیِدَْـملَا  َنِم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَمَح  َلاَـق : ِلاَّمَْجلَا  َناَّسَح  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌِّیلَعَف ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق  ُْثیَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِمَدَـق  ُعِضْوَم  َِکلَذ  َلاَـقَف  ِدِجْـسَْملَا  ِهَرَْـسیَم  َیلِإ  َرَظَن  ِریِدَْـغلَا  ِدِجْـسَم 

اَّمَلَف ِحاَّرَْجلَا  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  َهَْفیَذُـح َو  ِیبَأ  َیلْوَم  ٍِملاَس  ٍنَالُف َو  ٍنَالُف َو  ِیبَأ  ِطاَطُْـسف  ُعِضْوَم  َِکلَذ  َلاَقَف  ِرَخْآلَا  ِِبناَْجلَا  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ُهَـالْوَم 
ُدا�کَی ْنِإ  َو  : » ِهَیْآلَا ِهِذَِهب  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ٍنُونْجَم  اَْنیَع  اَمُهَّنَأَک  ُروُدَت  ِْهیَْنیَع  َیلِإ  اوُرُْظنُا  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َلاَق  ِْهیَدَی  ًاِعفاَر  ُهْوَأَر  ْنَأ 

(1) «. َنیَِملا�ْعِلل ٌرْکِذ  ّالِإ 
�

َوُه  ا�م  َو   ` ٌنُونْجََمل ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َرْکِّذلَا َو  اوُعِمَس  ا�َّمل  ْمِهِرا�ْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا 

زا ار  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّـمج  ناّـسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هّللا یّلص  هللا  لوسر  ياپ  ياج  اج  نآ  دومرف : درک و  هاگن  دجسم  پچ  تمس  هب  میدیسر  ریدغ  دجـسم  هب  نوچ  مدرب ، هّکم  هب  هنیدم 

«. تسوا يالوم  یلع  سپ  میالوم  نم  ار  سکره  : » دومرف هک  یعقوم  تسا ، هلآ  هیلع و 

یبا هفیذح و  یبا  یلوم  ملاس  رمع ،) رکبابا و   ) نالف نالف و  ابا  رداچ  ياج  اج  نآ  دومرف : درک و  هاگن  دجسم  رگید  تمـس  هب  سپس 
! دینک هاگن  شنامشچ  هب  دنتفگ : رگیدکی  هب  هدرک  دنلب  ار  شناتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  یبن  دندید  یماگنه  .تسا  حاّرج  هدیبع 

 )!!( دخرچ یم  ناگناوید  دننامه  هک 

مشچ اب  دنونش  یم  ار  نآرق  تایآ  هک  یماگنه  نارفاک  تسا  کیدزن  : } هک دمآ  دورف  هیآ  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
رمق هروس  {. ) تسین نایناهج  يارب  يرادیب  ۀیام  زج  نآرق )  ) نیا هک  یلاح  رد  .تسا  هناوید  وا  دنیوگ : یم  دنربب و  نیب  زا  ار  وت  مخز 

(51 هیآ 50 -

306 ص :

یفاکلا ج 4 ص 566 ح 2. - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 345 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_306_1
http://www.ghaemiyeh.com


ُهَّللَا یَّلَص  َِّیبَّنلَا  َّنَِأل  ِریِدَْغلَا  ِدِجْسَم  ِیف  ُهَالَّصلَا  ُّبَحَتُْسی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َّقَْحلَا (1) ِهِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َرَهْظَأ  ٌعِضْوَم  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ِهِیف  َماَقَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 

ندناوخ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نابا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  اریز  تسا ، بحتـسم  مخ  ریدـغ  دجـسم  رد  زامن 

.دومرف رهاظ  ار  قح  نآ  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  تسا  ییاج  نآ  دومرف و  بصن  تفالخ 

هیلع هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هربقم  دزن  زامن  ترایز و  تلیضف  - 363

ُهَّنِإ ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  َرَثْکَأ  ًاْقلَخ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 1
َْربَق اْوَتَأ  اَِهب  اُوفاَط  اَذِإَف  ِهَبْعَْکلِاب  اُوفاَطَف  اُولََزن  ِِهب  اُوفاَط  ْمُه  اَذِإَـف  ِِهب  َنُوفوُطَیَف  َروُمْعَْملا  َْتیَْبلا  َنُوتْأَـیَف  ٍکَـلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ٍمْوَی  َّلُـک  ُلِْزنََیل 
هیلع هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  اْوَتَأ  َُّمث  ِْهیَلَع  اوُمَّلَسَف  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  اْوَتَأ  َُّمث  ِْهیَلَع  اوُمَّلَـسَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا 

.ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ْمُُهْلثِم  ُلِْزنَی  اوُجَرَع َو  َُّمث  ِْهیَلَع  اوُمَّلَسَف 

ٍدیِهَش ِْفلَأ  ِهَئاِم  َرْجَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍرِّبَکَتُم  َال  ٍرِّبَجَتُم َو  َْریَغ  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َراَز  ْنَم  هیلع : هللا  تاولـص  َلاَق  َو 
ِِهلِْزنَم َیلِإ  ُْهتَعَّیَش  َفَرَْـصنا  اَذِإَف  ُهَِکئاَلَْملا  ُهَلَبْقَتْـسا  ُباَسِْحلا َو  ِْهیَلَع  َنِّوُه  َنِینِمْآلا َو  َنِم  َثُِعب  َرَّخَأَت َو  اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َو 
ِْفلَأ َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  هیلع  هللا  تاولص  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  َلاَق َو  ِهِْربَق  َیلِإ  ِراَفِْغتْـسالِاب  ُهوُِعبَت  َتاَم  ْنِإ  ُهوُداَع َو  َضِرَم  ْنِإَف 

.َرَّخَأَت (2) اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرَفَغ  ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَرْمُع  َْفلَأ  ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَّجَح 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
ورف ار  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  دنوادخ  انامه  تسا ، هدیرفاین  ناگتـشرف  زا  رتشیب  دادعت  تهج  زا  ار  یقولخم  چیه  دنوادخ  دومرف :

فاوط هب  نآ  فارطا  رد  دنیآ و  یم  رومعملا  تیب  يوس  هب  هک  دتسرف  یم 
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ربماـیپ ربق  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دـننک ، یم  فاوط  ار  هبعک  دـنیآ و  یم  ورف  دـندرک  فاوط  ار  رومعملا  تیب  هک  یناـمز  دـنزادرپ ، یم 
وا رب  دنیآ و  یم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  ربق  دزن  سپس  دنتسرف ، یم  مالس  وا  رب  دنیآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا 

يوس هب  تیاهن  رد  دنتـسرف ، یم  مالـس  وا  رب  دنیآ و  یم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  دزن  هاگ  نآ  دنتـسرف ، یم  مالس 
.دننک یم  رارکت  ار  راک  نیا  تمایق  زور  ات  اه  نآ  دننامه  یناگتشرف  دندرگ ، یم  زاب  نامسآ 

یلاح رد  دنک  ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هربقم  یسک  ره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
هدنیآ هتشذگ و  ناهانگ  دنک ، یم  تبث  شیارب  ار  دیهش  رازه  دص  باوث  دنوادخ  ربکت ، رابجا و  يور  زا  هن  دشاب  وا  قح  هب  هاگآ  هک 

زاوشیپ هب  ناگتشرف  دوب و  دهاوخ  ناسآ  وا  لامعا  هب  یسرباسح  ددرگ ، یم  روشحم  تینما  ياراد  دارفا  هرمز  رد  دشخب و  یم  ار  شا 
وا زا  دوش  ضیرم  رگا  دننک ، یم  یهارمه  شلزنم  ات  ار  وا  ناگتـشرف  دـشاب  هتـشاد  تشگزاب  دـصق  هک  یماگنه  و  دـمآ ، دـنهاوخ  وا 

یـسک تسا : هدومرف  نینچمه  دننک ، یم  یهارمه  شرازم  ات  ار  وا  دننک و  یم  شـشخب  بلط  وا  يارب  دریمب  رگا  دننک و  یم  تدایع 
رازه جح و  رازه  باوث  دنوادخ  دشاب ، وا  قح  هب  هاگآ  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترـضح  هربقم  هک 

.دشخب یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یمامت  تبث و  شیارب  ار  لوبقم  هرمع 

هللا تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتیَتَأَف  َهَنیِدَْملا  ُْتلَخَد  َلاَق : ِّيِرْصَْقلا  ٍبْهَو  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبأ  خیشلا  - 2
ُتْرَظَن اَم  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َکَّنَأ  َال  َْول  َْتعَنَـص  اَم  َْسِئب  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  ْرُزَأ  َْمل  َُکْتیَتَأ َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  هیلع 

َریِمَأ َّنَأ  ْمَلْعاَف  َلاَق  َِکلَذ  ُتِْملَع  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َنُونِمْؤُْملا  ُهُروُزَی  ُءاَِیْبنَْألا َو  ُهُروُزَی  ِهَِکئاَلَْملا َو  َعَم  ُهَّللا  ُهُروُزَی  ْنَم  ُروُزَت  َال  َْکَیلِإ َأ 
.اُولُِّضف (1) ْمِِهلاَمْعَأ  ِرْدَق  یَلَع  ْمِِهلاَمْعَأ َو  ُباََوث  َُهل  ْمِهِّلُک َو  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ُلَْضفَأ  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا 

هنیدـم دراو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرـصقلا  بهو  وبأ  زا  زا  شیوخ  دنـس  اب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  موحرم 
ترضح هربقم  هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  يوس  هب  مدرگ ، تیادف  متفگ : متفر و  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  مدش و 

ایآ مدرک ، یمن  هاگن  وت  هب  يدوبن  ام  نایعیش  زا  رگا  يداد ، ماجنا  يدب  راک  دومرف : مدرکن ، ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 
اب هارمه  دنوادخ  هک  ار  یسک  هربقم  ینک  یمن  ترایز 
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: دومرف متـسناد ، یمن  ار  نیا  مدرگ  تیادـف  متفگ : دـننک ؟ یم  ترایز  ار  نآ  نانمؤم  ناربمایپ و  دـنک و  یم  ترایز  ار  وا  ناگتـشرف ،
قلعتم ناماما  ياهراک  باوث  و  دشاب ، یم  ناماما  یمامت  زا  رترب  دنوادخ  دزن  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  انامه  نادب  سپ 

.دنتسه يرترب  ياراد  ناشلامعا  هزادنا  هب  تسوا و  هب 

ِِبناَج َیلِإ  َّنِإ  ِیل  َلاَق  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  هدانسإب  سوواط ، نب  میرکلا  دبع  دیسلا  - 3
ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ُْربَق  ُْتُلق  ُهَتَجاَح  یَـضَق  ُهََتبْرُک َو  ُْهنَع  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٍتاَعَکَر  ََعبْرَأ  ْوَأ  ِْنیَتَعْکَر  ُهَدـْنِع  یَّلَـصَف  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ُهاَتَأ  اَم  ًاْربَق  َناَفوُک 

.ْمَعَن (1) ِهِسْأَِرب  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُْربَقَف  ُْتلُقَف  َال  ِهِسْأَِرب  َلاَقَف  امهیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  يدرم  زا  دیعـس  نب  نامثع  زا  شیوخ  دنـس  اب  سوواط ، نب  میرکلادبع  دیـس  موحرم 
تعکر راهچ  ای  تعکر  ود  هدماین و  نآ  دزن  يراتفرگ  درف  چـیه  هک  تسا  يا  هربقم  هفوک  فارطا  رد  انامه  دومرف : هک  هدرک  تیاور 

ترـضح هربقم  متفگ : تسا ، هدرک  هدروآرب  ار  شزاین  هدومن و  فرطرب  ار  شا  يراتفرگ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـشاب ، هدرازگ  زامن 
هللا تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هربقم  متفگ : سپ  ریخ ، داد : ار  مباوج  رـس  هراشا  اب  ترـضح  .امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح 

.هلب دومرف : رس  هراشا  اب  هیلع ،

هیلع هللا  تاولص  نینموملاریما  ترضح  ربق  رانک  رد  اعد  ترایز و  - 364

ِْربَق َْدنِع  ُلوُقَی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِِثلاَّثلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ِقِداَّصلَا  ِنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َهَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َكاَتَأ یَّتَح  َْتبَـسَتِْحا  َتْرَبَص َو  ُهَّقَح  َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍمُولْظَم َو  ُلَّوَأ  َْتنَأ  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع : ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ 

ًارِْـصبَتْسُم َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتئِج  َباَذَْعلَا  ِْهیَلَع  َدَّدَج  ِباَذَْعلَا َو  ِعاَْونَِأب  َکَِلتاَق  ُهَّللَا  َبَّذَـع  ٌدیِهَـش  َْتنَأ  َهَّللَا َو  َتیَِقل  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَف  ُنیِقَْیلَا 
َّنِإَف َکِّبَر  َیلِإ  ِیل  ْعَفْـشاَف  ًهَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَی  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  یِّبَر  َِکلَذ  یَلَع  یَْقلَأ  َکَمَلَظ  ْنَم  َِکئاَدـْعَِأل َو  ًایِداَعُم  َکـِنْأَِشب 

(2) {. �یضَتِْرا ِنَِمل  ّالِإ 
�

َنوُعَفْشَی  َو �ال  : } َیلاَعَت َلاَق  ْدَق  ًهَعاَفَش َو  ًاهاَج َو  ِهَّللَا  َْدنِع  ََکل  َّنِإ  ًامُوْلعَم َو  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ِهَّللَا  َْدنِع  ََکل 

يداه یقنلا  یلع  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  همروا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رارق هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  ترضح  ربق  رانک  هک  هاگ  نآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 
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َكاَـتَأ یَّتَح  َْتبَـسَتِْحا  َتْرَبَـص َو  ُهَّقَح  َبِصُغ  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍمُولْظَم َو  ُلَّوَأ  َْتنَأ  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُمَـالَّسلَا  ییوگ : یم  هنوگ  نیا  یتـفرگ 
ًارِْـصبَتْسُم َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتئِج  َباَذَْعلَا  ِْهیَلَع  َدَّدَج  ِباَذَْعلَا َو  ِعاَْونَِأب  َکَِلتاَق  ُهَّللَا  َبَّذَـع  ٌدیِهَـش  َْتنَأ  َهَّللَا َو  َتیَِقل  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَف  ُنیِقَْیلَا 

َّنِإَف َکِّبَر  َیلِإ  ِیل  ْعَفْـشاَف  ًهَرِیثَک  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإ  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَی  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  یِّبَر  َِکلَذ  یَلَع  یَْقلَأ  َکَمَلَظ  ْنَم  َِکئاَدـْعَِأل َو  ًایِداَعُم  َکـِنْأَِشب 
ءایبنا هروس  {. ) �یضَتِْرا ِنَِمل  ّالِإ 

�
َنوُعَفْشَی  �ال  : } َیلاَعَت َلاَق  ْدَق  ًهَعاَفَـش َو  ًاهاَج َو  ِهَّللَا  َْدنِع  ََکل  َّنِإ  ًامُوْلعَم َو  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ِهَّللَا  َْدنِع  ََکل 

هیآ 28)

: ییوگ یم  ینک و ] یم  ترایز  هنوگ  نیا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  رّهطم  ربق  رانک  رد  - ] 2

اَی َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِنیِّدـلَا  َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َهَفِیلَخ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُمَـالَّسلَا  »
.ِمَسیِْملَا اَصَْعلَا َو  َبِحاَص  ِراَّنلَا َو  ِهَّنَْجلَا َو  َمیِسَق  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلَا  َثِراَو 

.ُمیِقَتْسُْملَا ُطاَرِّصلَا  ُنِیتَْملَا َو  ُْلبَْحلَا  یَْقثُْولَا َو  ُهَوْرُْعلَا  يَدُْهلَا َو  ُبَاب  يَْوقَّتلَا َو  ُهَِملَک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا 

ُهَّللَا یَّلَـص  ِِهلوُسَر  وُخَأ  ِِهتَمْکِح َو  ُعِضْوَم  ِهِّرِـس َو  ُنِزاَخ  ِهِْملِع َو  یَلَع  ُُهنیِمَأ  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ُهُدِهاَش  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهَّللَا  ُهَّجُح  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
.ِِهلآ ِْهیَلَع َو 

َْتبَـسَتِْحا َتْرَبَصَف َو  ُهُّقَح  ٍبوُصْغَم  ُلَّوَأ  ٍمُولْظَم َو  ُلَّوَأ  َْتنَأ  ٌضوُحْدَـم  ٌلِطَاب  َکَنوُد  ٍبوُْصنَم  ٍعاَد  َّلُـک  ٌّقَح َو  َکَـتَوْعَد  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
ٍنِمُْؤم ٍدـْبَع  ُّلُک  ٍلَسُْرم َو  ٍِّیبَن  ُّلُـک  ٍبَّرَقُم َو  ٍکَـلَم  ُّلُـک  ِِهب  ْمُُهنَْعلَی  ًارِیثَک  ًاـنَْعل  َکـْنَع  َّدَـص  َکـْیَلَع َو  يَدَـتِْعا  َکَـمَلَظ َو  ْنَم  ُهَّللَا  َنََعل 

.ٍنَحَتْمُم

.َِکنََدب َکِحوُر َو  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  َنِینِمْؤُْملَا َو  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص 

ْنِم ْلِمَت  َْمل  يًدُه َو  یَلَع  یًمَع  ِْرثُْؤت  َْمل  ٍنیِقَی  یَلَع  َْتیَضَم  ًاقیِّدِص َو  َْتِلُتق  ًانیِمَأ َو  َْتیَّدَأ  ًاحِصاَن َو  َْتغََّلب  ُُهنیِمَأ  ِهَّللَا َو  ُْدبَع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
.ٍلِطَاب َیلِإ  ٍّقَح 

َتْوَلَت ِهَّمُْأِلل َو  َتْحَـصَن  َلوُسَّرلَا َو  َْتعَبَِّتا  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َتْرَمَأ  َهاَـکَّزلَا َو  َْتیَتآ  َهَـالَّصلَا َو  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
.ُنیِقَْیلَا َكاَتَأ  یَّتَح  ِهَنَسَْحلَا  ِهَظِعْوَْملَا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِِهلِیبَس  َیلِإ  َتْوَعَد  ِهِدا�هِج َو  َّقَح  ّللَا 

�
ِه ِیف  َتْدَهاَج  ِِهتَو�الِت َو  َّقَح  َباَتِْکلَا 

.ٍنِهُوم ٍنِهاَو َو َال  َْریَغ  ِهَّللَا  ِّقَِحب  َتُْمق  ِِهب َو  َتِْرمُأ  اَم  َْتغََّلب  ٍهَریَِصب َو  یَلَع  ِْهَیلِإ  َتْوَعَد  َکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یَلَع  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
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ِهَّللَا َو ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  َلَجَأ َو  َدَمَأ َو َال  اََهل َو َال  َعاَطِْقنِا  ًاضَْعب َال  اَهُـضَْعب  ُعَْبتَی  ًهَفِداَرَتُم  ًهَلِـصاَوَتُم  ًهَعَبَّتُم  ًهَالَـص  َْکیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَـصَف 
.ِِهتَّیِعَر ْنَع  ًاْریَخ  ٍقیِّدِص  ْنِم  ُهَّللَا  َكاَزَج  ُُهتاَکََرب َو 

.َكَْدنِع ِهَُّوبُّنلَا  َثاَریِم  ُُهنِدْعَم َو  ُُهلْهَأ َو  َْتنَأ  َْکَیلِإ َو  َکَعَم َو  َّقَْحلَا  َّنَأ  ٌداَهِج َو  َکَعَم  َداَهِْجلَا  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

.ِباَذَْعلَا ِعاَْونَِأب  َکَِلتاَق  ُهَّللَا  َبَّذَع  َو  ًامِیلْسَت ' َمَّلَس  َْکیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَصَف 

ْنِم َِکب  ًاذـِئاَع  َُکْتیَتَأ  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  َِکئاَِیلْوَِأل  ًاِیلاَُوم  َِکئاَدـْعَِأل  ًایِداَعُم  َِکنْأَِشب  ًارِْـصبَتْسُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َُکْتیَتَأ 
اَُهْتبَطَتِْحا ِیتَّلَا  َِیبُونُذ  ْنِم  ًابِراَه  َُکْتیَتَأ  ِراَّنلَا  َنِم  ِیتَبَقَر  َكاَکَف  َِکتَراَیِِزب  یِغَْتبَأ  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  یِسْفَن  یَلَع  ُْتیَنَج  اَِمب  ِیْلثِم  اَهَّقَحَتِْسا  ٍراَن 

.یِّبَر َْدنِع  َِکَتلِْزنَم  َِکلاَح َو  ِمیِظَِعل  ًاِدفاَو  َُکْتیَتَأ  يِرْهَظ  یَلَع 

ُهَّللَا َلاَق  ْدَق  ًَهلُوبْقَم َو  ًهَعاَفَش  ًارِیبَک َو  ًانْأَش  ًامیِظَع َو  ًاهاَج  ًامُوْلعَم َو  ًاماَقَم  ِهَّللَا  َْدنِع  ََکل  َّنِإ  ًهَرِیثَک َو  ًابُونُذ  ِیل  َّنِإَف  َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْعَفْـشاَف 
«. �یضَتِْرا ِنَِمل  ّالِإ 

�
َنوُعَفْشَی  َو �ال  : » َّلَج َّزَع َو 

یَّلَوَتَأ ْمُْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اَم  ِهَّللِاب َو  ُْتنَمآ  ِراَّنلَا  َنِم  ِیتَبَقَر  َّکُفَف  ًاذاَعَم  َکـِلوُسَر  یِخَأـِب  ُتْذُـع  یِّنِإ  ِباَـبْحَْألَا  َخیِرَـص  ِباـَبْرَْألَا  َّبَر  َّمُهَّللَا 
(1) «. يَّزُْعلَا ِتَّاللَا َو  ِتوُغاَّطلَا َو  ِْتبِْجلِاب َو  ُتْرَفَک  ْمَُکلَّوَأ َو  ِِهب  ُْتیَّلَوَت  اَِمب  ْمُکَرِخآ 

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  تلیضف  - 365

ِیبَأ ُْتعِمَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْـصَْبلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبأ  خیـشلا  - 1
یَّلَـص ْنَم  َلاَقَف  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َلاَق  ِِهب  ُدـیُِرت  ْنَم  ُروُزَت َو  ْنَم  َُهل  َلاَقَف  ِهَراَیِّزلا  ِنَع  َُهلَأَس  ِهِیلاَوَم َو  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص 

ْنَأ َراَّنلا  ُعَنْمَی  ُهَراَّوُز َو  ُمِرُْکی  ُهَّللا  ُهاَرَی َو  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َُهل  یَـشْغَی  اَم  ِروُّنلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُهاَْقلَی َو  َمْوَی  َهَّللا  َیَِقل  َهَّللا  اَِهب  ُدیُِری  ًهَدِـحاَو  ًهاَلَـص  ُهَْفلَخ 
َنِم ِهیِوْرَی  ُهُِحفاَُصی َو  ِضْوَْحلا  یَلَع  ٌِمئاَق  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِضْوَْحلا َو  َنوُد  َُهل  یَهاَنَتَی  اـَل  َُهل  َِرئاَّزلا  َّنِإ  ًاْئیَـش َو  ْمُْهنِم  َلاَُـنت 

َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ِلَِبق  ْنِم  ٌکَلَم  ُهَعَم  ِهَّنَْجلا  َنِم  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُفِرَْصنَی  َُّمث  َيِوْرَی  یَّتَح  َضْوَْحلا  ِهِدوُرُو  َیلِإ  ٌدَحَأ  ُهُِقبْسَی  اَم  ِءاَْملا َو 
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ُریِمَأ ُهَثََعب  يِذَّلا  ُُهلوُسَر  ُهَعَم  اَـهَزوُجَی َو  یَّتَح  ْیَـش ٌء  اَـهَحََفل  ْنَم  ُهَبیُِـصی  اـَل  ْنَأ  َراَّنلا  ُُرمْأَـی  َُهل َو  َّلِذَـی  ْنَأ  َطاَرِّصلا  ُُرمْأَـی  هیلع  هللا  تاولص 
.هیلع (1) هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  يرصب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  موحرم 
هچ ترایز  دومرف : دوب ، هدیـسرپ  ترایز  هرابرد  هک  دوخ  یلاوم  زا  یکی  هب  هیلع  هللا  تاولـص  مردپ  مدینـش ، دومرف : هک  هدرک  تیاور 

؟ یفده هچ  هب  یسک و 

.یلاعت كرابت و  يادخ  يدونشخ  فده  هب  هیلع و  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  تفگ :

رد دنک ، یم  رادید  يو  اب  هک  زور  نآ  رد  ار  دنوادخ  دناوخب ، ادخ  يدونـشخ  تهج  زامن  کی  وا  هربقم )  ) تشپ هک  ره  دومرف : سپ 
یم گرزب  ار  يو  نارئاز  دنوادخ  تسا و  رون  یب  نآ  ربارب  رد  دنیب ، یم  هک  ار  زیچ  ره  هک  تسوا  رب  يرون  هک  دنک  یم  رادید  یلاح 

و ددرگ ، یمن  بیـصن  رثوـک  ضوـح  زا  رت  نییاـپ  یناـکم  ار  وا  رئاز  دراد و  یم  زاـب  ناـشیا  هـب  ندـناسر  بیـسآ  زا  ار  شتآ  دراد و 
چیه دناشون و  یم  وا  هب  ضوح  بآ  زا  دـهد و  یم  تسد  يو  اب  هداتـسیا و  ضوح  رانک  رب  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  ترـضح 

رد ددرگ ، زاـب  تشهب  رد  شهاـگ  لزنم  يوس  هب  هتـشگ و  باریـس  وا  اـت  دریگ  یمن  یـشیپ  وا  رب  ضوح ، رب  وا  ندـش  دراو  رد  سک 
مار و وا  ياپ  ریز  هک  دنک  یم  رما  ار  طارص  تسا و  هارمه  وا  اب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  فرط  زا  يا  هتشرف  هک  یلاح 

هداتـسرف هک  یلاح  رد  درذگب ، نآ  زا  هکنآ  ات  دناسرن  بیـسآ  يو  هب  شیاه  هنابز  زا  يا  هرذ  هک  دنک  یم  رما  ار  شتآ  دـشاب و  لیلذ 
.تسوا هارمه  هداتسرف ، وا  اب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هک  يا 

ُِرئاَز ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّمَّتلا  ٍْفیَس  ْنَع  هدانسإب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبأ  خیـشلا  - 2
.َنِیفِرْسُْملا (2) َنِم  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  ْنَّمِم  ُراَّنلا  ُمَُهل  ْتَبَجَو  ْدَق  ْمُهُّلُک  ٍلُجَر  ِهَئاِِمل  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌعَّفَشُم  هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلا 

رفعج ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـمت  فیـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  خیـش  موحرم 
هنگ زا  یگمه  هک  رفن  دـص  يارب  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماـما  ترـضح  رئاز  هب  تماـیق  زور  رد  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص 

.دوش یم  هداد  تعافش  هزاجا  هتشگ ، بجاو  ناشیا  رب  خزود  شتآ  هدوب و  ایند  رد  ناگشیپ 
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هیلع هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  مرح  رد  زامن  - 366

ِیف ِلَّضَفُْمِلل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبأ  خیـشلا  - 1
َّجَح ْنَم  ِباَوَثَک  ُهَدـْنِع  اَهَتْعَکَر  ٍهَعْکَر  ِّلُِکب  ََکل  َِکتاَلَـص َو  َیلِإ  یِـضْمَت  َُّمث  هیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِهَراَیِز  ِیف  ٍلـیِوَط  ٍثیِدَـح 

.ٍلَسُْرم (1) ٍِّیبَن  َعَم  ٍهَّرَم  َْفلَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َفَقَو  اَمَّنَأَک  ٍهَبَقَر َو  َْفلَأ  َقَتْعَأ  ٍهَرْمُع َو  َْفلَأ  َرَمَتْعا  ٍهَّجَح َو  َْفلَأ 

رفعج ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  رباـج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  خیـش  موحرم 
: دومرف رمع  نب  لضفم  هب  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  ینالوط  ثیدح  نمض  هیلع  هللا  تاولـص  قداص 

ياج هب  هرمع  رازه  جح و  رازه  هک  یـسک  باوث  نوچمه  يروآ ، ياج  هب  يو  دزن  هک  یتعکر  ره  هب  يزادرپ و  یم  تزامن  هب  هاگنآ 
.یشاب هدرک  مایق  ادخ  هار  رد  راب  رازه  لسرم ، یبن  اب  هارمه  هک  ییوگ  درب و  یهاوخ  ار  هدرک  دازآ  ریسا  رازه  هدروآ و 

ِیف َهاَلَّصلا  ُِّمُتت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِدیِمَْحلا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبأ  خیـشلا  - 2
.هیلع (2) هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلا  ِمَرَح  ِهَفوُْکلا َو  ِدِجْسَم  ِلوُسَّرلا َو  ِدِجْسَم  ِماَرَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  َنِطاَوَم  ِهََعبْرَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دیمحلادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  موحرم 
مرح هفوک و  دجـسم  یبـنلا و  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  یناوـخ : یم  لـماک  هاـگیاج  راـهچ  رد  ار  زاـمن  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور 

.هیلع هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح 

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  - 367

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسانک  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم  - 1
شمارآ و اب  نک و  لسغ  شربق  لباقم  ورب و  تارف  دور  هب  سپ  يدمآ  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  هاگره  دومرف :

: وگب دورو  ماگنه  هب  وش  مرح  دراو  یقرش  فرط  زا  ات  نک  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  مرح  هب  ور  راقو 
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ِهَّللَا ِهَِکئَالَم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  َنیِمِّوَسُْملَا  ِهَّللَا  ِهَِکئَـالَم  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  َنِیفِدْرُْملَا  ِهَّللَا  ِهَِکئَـالَم  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  َنِیلَْزنُْملَا  ِهَّللَا  ِهَِکئَـالَم  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  »
«. َنوُمیِقُم ِمَرَْحلَا  اَذَه  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلَا 

: وگب يداتسیا  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  لباقم  نوچ 

یَلَع ِنِْمیَهُْملَا  َلَبْقَتِْـسا َو  اَِمل  ِحـِتاَْفلَا  َقَبَـس َو  اَِـمل  ِِمتاَْـخلَا  ِهِْرمَأ َو  ِِمئاَزَع  ِِهلُـسُر َو  یَلَع  ِهَّللَا  ِنیِمَأ  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  »
«. ُُهتاَکََرب ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  ِهِّلُک َو  َِکلَذ 

: ییوگ یم  سپس 

یَلَع َلِیلَّدلَا  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َکِْملِِعب َو  ُهَْتبَجَْتنِا  يِذَّلَا  َِکلوُسَر  یِخَأ  َكِدـْبَع َو  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »
ِهَّللَا َو ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  ِهِّلُک َو  َِکلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملَا  َکِْقلَخ َو  َْنَیب  َِکئاَضَق  َلْصَف  َِکلْدَِـعب َو  ِنیِّدـلَا  َناَّیَد  َکـِتَالاَسِِرب َو  ُهَْتثََعب  ْنَم 

.ُُهتاَکََرب

ُهَْتثََعب ْنَم  یَلَع  ِلِیلَّدـلَا  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َْتئِـش  ْنَِمل  ًایِداَه  ُهَْتلَعَج  َکِْملِِعب َو  ُهَْتبَجَْتنِا  يِذَّلَا  ِْنبِا  َكِدـْبَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
«. ُُهتاَکََرب ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  ِهِّلُک َو  َِکلَذ  یَلَع  ِنِْمیَهُْملَا  َکِْقلَخ َو  َْنَیب  َِکئاَضَق  ِلْصَف  َِکلْدَِعب َو  ِنیِّدلَا  ِناَّیَد  َِکتَالاَسِِرب َو 

ماما ترـضح  رب  هک  ناس  نآ  یتسرف ، یم  دورد  مهیلع  هللا  تاولـص  ناماما  رگید  هیلع و  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  سپس 
: ییوگ یم  ییآ و  یم  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  هاگ  نآ  يداتسرف ، مالس  دورد و  هیلع  هللا  تاولص  نیسح 

ِهَّللَا ِنَع  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َْنبِا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َْنبِا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  »
.ُنیِقَْیلَا َكاَتَأ  یَّتَح  ًاقِداَص  ُهَتْدَبَع  ِِهلِیبَس َو  ِیف  َتْدَهاَج  ُهَْریَغ َو  ًادَحَأ  َشْخَت  َْمل  ِِهب َو  َتِْرمُأ  اَم  َّلَج  َّزَع َو 

.يَرَّثلَا َتْحَت  ْنَم  یَْقبَی َو  ْنَم  یَلَع  ُهَّجُْحلَا  یَْقثُْولَا َو  ُهَوْرُْعلَا  يَدُْهلَا َو  ُبَاب  يَْوقَّتلَا َو  ُهَِملَک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

ْنِم ا�هُـضَْعب  َیِه  ْتَرُهَط  َْتباَط َو  ٌهَبِّیَط  ْمُکَتَنیِط  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َیَِقب  اَمِیف  ٌِحتاَف  ْمَُکل  َِکلَذ  یَـضَم َو  اَمِیف  ٌِقباَس  َِکلَذ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ِیلَمَع َو ِهَِمتاَـخ  ِینیِد َو  ِِعئاَرَـش  یِـسْفَن َو  ِتاَذ  ِیف  ٌِعباَـت  ْمَُکل  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  َهَّللَا َو  ُدِهْـشُأ  ًهَمْحَر َو  ِهَّللَا َو  َنِم  ًاـّنَم  ٍضَْعب 

ًادَحَأ اْوَشْخَت  َْنل  ِِهب َو  ْمُکَرَمَأ  اَم  ِهَّللَا  ِنَع  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِیل  َِکلَذ  َِّمُتی  ْنَأ  َمیِحَّرلَا  َّرَْبلَا  َهَّللَا  ُلَأْسَأ  َياَْوثَم َو  ِیبَلَْقنُم َو 
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ْمُْهنِم َکـِلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللَا  َنََعل  ِِهب َو  َرَمَأ  ْنَم  ُهَّللَا  َنََعل  ْمُکَلَتَق َو  ْنَم  ُهَّللَا  َنََعل  ُنیِقَْیلَا  ُمُکاَـتَأ  یَّتَح  ُهوُُمتْدَـبَع  ِِهلِیبَس َو  ِیف  ُْمتْدَـهاَج  ُهَْریَغ َو 
.ِِهب َیِضَرَف 

«. ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِّیِّمُْألَا  ِِّیبَّنلَا  ِناَِسل  یَلَع  َنُونوُْعلَم  ْمُکَمَد  اوُکَفَس  ْمُکَتَمْرُح َو  اوُکَهَْتنِا  َنیِذَّلَا  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

: ییوگ یم  سپس 

.َِکلِیبَس ْنَع  اوُّدَص  ََکلوُسَر َو  اوُمَهَِّتا  َكِْرمَأ َو  ْنَع  اُوبِغَر  َکَتَِّلم َو  اوَُفلاَخ  َکَتَمِْعن َو  اُولََّدب  َنیِذَّلَا  ِنَْعِلا  َّمُهَّللَا  »

.ًاقْرُز َمَّنَهَج  َیلِإ  ْمُهَعاَیْشَأ  ْمُهْرُشُْحا َو  ًاراَن َو  ْمُهَفاَوْجَأ  ًاراَن َو  ْمُهَرُوُبق  ُشُْحا  َّمُهَّللَا 

.ِناَمیِْإِلل ُهَْبلَق  َْتنَحَْتِما  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ُّلُک  ٍلَسُْرم َو  ٍِّیبَن  ُّلُک  ٍبَّرَقُم َو  ٍکَلَم  ُّلُک  ِِهب  ْمُُهنَْعلَی  ًانَْعل  ْمُْهنَْعِلا  َّمُهَّللَا 

.ِهَِینَالَْعلَا ِرِهاَظ  ِیف  ِّرِّسلَا َو  ِّرِسَتْسُم  ِیف  ْمُْهنَْعِلا  َّمُهَّللَا 

ًاباَذَـع َال ْمُْهبِّذَـع  ِْنیَـسُْحلَا َو  َهَلَتَق  ْنَْعِلا  َنِینِمْؤُْملَا َو  ِریِمَأ  َهَلَتَق  ْنَْعِلا  اَـهَتَنِعاَرَف َو  ْنَْعِلا  اَـهَتیِغاَوَط َو  ْنَْعِلا  ِهَّمُأـْلَا َو  ِهِذَـه  َتِیباَوَج  ْنَْعِلا  َّمُهَّللَا 
.َنیَِملاَْعلَا َنِم  ًادَحَأ  ِِهب  ُبِّذَُعت 

«. ِهَرِخْآلَا اَْینُّدلَا َو  ِیف  َِکنیِِدل  َكِرْصَِنب  ِْهیَلَع  ُّنُمَت  ِِهب َو  ُرِصَْتنَت  ُهُرُْصنَی َو  ْنَّمِم  اَْنلَعِْجا  َّمُهَّللَا 

: وگب نیشنب و  شترضح  رس  يالاب  سپس 

یَلَع یًمَع  ِْرثُْؤت  َْمل  ٍنیِقَی  یَلَع  َْتیَـضَم  ًاقیِّدِص َو  َْتِلُتق  ًانیِمَأ َو  َْتیَّدَأ  ًاحِـصاَن َو  َْتغََّلب  ُُهنیِمَأ  ِهَّللَا َو  ُْدبَع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َْکیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَـص  »
.ٍلِطَاب َیلِإ  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْمل  يًدُه َو 

ِِهتَو�الِت َّقَح  َباَتِْکلَا  َتْوَلَت  َلوُسَّرلَا َو  َْتعَبَِّتا  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلَا َو  َْتیَتآ  َهَالَّصلَا َو  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
.َِکتَّیِعَر ْنَع  ًاْریَخ  ٍقیِّدِص  ْنِم  ُهَّللَا  َكاَزَج  ًامِیلْسَت َو  َمَّلَس  َْکیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَنَسَْحلَا  ِهَظِعْوَْملَا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  �یلِإ  َتْوَعَد  َو 

ُهَّللَا یَّلَص  َِکْتَیب  ِلْهَأ  َْدنِع  َكَْدنِع َو  ِهَُّوبُّنلَا  َثاَریِم  ُُهنِدْعَم َو  ُُهلْهَأ َو  َْتنَأ  َْکَیلِإ َو  َکَعَم َو  َّقَْحلَا  َّنَأ  ٌداَهِج َو  َکَعَم  َداَهِْجلَا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
.ًامِیلْسَت َمَّلَس  َْکیَلَع َو 

َّنَأ ُدَهْـشَأ  ٌضوُحْدَم َو  ٌلِطَاب  َوُهَف  َكَْریَغ  ٍبوُْصنَم  ٍعاَد  َّلُک  ٌّقَح َو  َکَتَوْعَد  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ُُهتَّجُح  ِهَّللَا َو  ُقیِّدِص  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
«. ُنِیبُْملَا ُّقَْحلَا  َوُه  ّللَا 

�
َه
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یلع ترضح  رس  يالاب  فرط  هب  سپس  .ینک  یم  اعد  دوخ  يارب  یتساوخ  هچره  يور و  یم  شترضح  ياپ  نییاپ  فرط  هب  هاگ  نآ 
: ییوگ یم  يور و  یم  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب 

َْکیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَـص  َْکیَلَع  ُُهتاَکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  َيَالْوَم َو  َْنبِا  َيَالْوَم َو  اَی  َنِیلَـسْرُْملَا  ِِهئاَِیْبنَأ  َنِیبَّرَقُْملَا َو  ِِهتَِکئَـالَم  ُمَالَـس  ِهَّللَا َو  ُمَالَـس  »
«. ًاریِهْطَت ْمُهَرَّهَط  َسْجِّرلَا َو  ُمُْهنَع  ُهَّللَا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلَا  ِراَْربَْألَا  ِراَیْخَْألَا  َِکئَابآ  ِهَْرتِع  َِکْتَیب َو  ِلْهَأ  یَلَع 

: ییوگ یم  ینک و  یم  مالس  نانآ  رب  ییآ و  یم  ادهش  روبق  رانک  هاگ  نآ 

ِیف ِءاَدَـهُّشلَا  ُهَداَس  ِهَّللَا َو  ُراَْصنَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٌراَْصنَأ  ٌفَلَخ َو  ْمَُکل  ُنَْحن  ٌعَبَت َو  ْمَُکل  ُنَْحن  ٌطَرَف َو  اََنل  ُْمْتنَأ  َنوُِّیناَّبَّرلَا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  »
ِلِیبَس ِیف  ْمَُهبا�صَأ  ا�ِمل  اُونَهَو  ا�مَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتا�ق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  : } َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  اَمَک  ِهَّللَا  ُراَْـصنَأ  ْمُکَّنِإَـف  ِهَرِخآـْلَا  اَْینُّدـلَا َو 
یَلَع ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّماَّتلَا  ِهَّللَا  ِهَِملَک  ِهَرُْصن  ِّقَْحلَا َو  ِلِیبَس  یَلَع  َهَّللَا  ُُمتیَِقل  یَّتَح  ُْمْتنَکَتِْسا  اَم  ُْمتْفُعَـض َو  اَم  َو  اُونا�کَتِْـسا } اَم  اوُفُعَـض َو  ا�م  ّللَا َو 

�
ِه

.ًامِیلْسَت َمَّلَس  ْمُِکناَْدبَأ َو  ْمُکِحاَوْرَأ َو 

ِهَرِخْآلَا اَْینُّدلَا َو  ِیف  ِءاَدَهُّشلَا  ُهَداَس  ُْمْتنَأ  ْمُکَدَعَو  اَم  ِراَِثب  ْمَُکل  ٌكِرْدُم  ُهَّللَا  َدا�عیِْملَا َو  ُِفلُْخی  ُهَّنِإ �ال  َُهل  َْفلُخ  يِذَّلَا َال  ِهَّللَا  ِدِعْوَِمب  اوُرِْـشبَأ 
.ُراَْصنَْألَا َنوُرِجاَهُْملَا َو  َنوُِقباَّسلَا َو  ُُمْتنَأ 

ِِهلآ َو ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِْنبِا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِجاَْهنِم  یَلَع  ُْمْتِلُتق  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَهاَج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
.ًامِیلْسَت َمَّلَس 

«. َنوُّبُِحت اَم  ْمُکاَرَأ  ُهَدْعَو َو  ْمُکَقَدَص  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 

: ییوگ یم  يدرگ و  یمرب  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رانک  هاگ  نآ 

يَدُْهلِاب ٌفِراَع  َکََفلاَخ  ْنَم  َِهلَالَِضب  ٌرِْـصبَتْسُم  َِکلْـضَِفب  ٌّرِقُم  َکِّقَِحب  ٌفِراَع َو  َِکب  یِّنِإ  ِِهلوُسَر َو  َْنبِا  ِهَّللَا َو  ِلوُسَر  َبِیبَح  اَی  َُکْتیَتَأ  »
.یِسْفَن یِّمُأ َو  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  يِذَّلَا 

َعاَطِْقنِا ًاضَْعب َال  اَهُضَْعب  ُعَْبتَت  ًهَفِداَرَتُم  ًهَلِصاَوَتُم  ًهَِعباَتَتُم  ًهَالَص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َُکلوُسَر َو  َْتنَأ َو  ِْهیَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِْهیَلَع  یِّلَـصُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
«. ُُهتاَکََرب ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  اَنْدِهَش َو  اَْنبِغ َو  اَذِإ  اَذَه َو  اَنِرَضْحَم  ِیف  َلَجَأ  َدَمَأ َو َال  اََهل َو َال 

: وگب سپ  ینک  عادو  ار  ترضح  نآ  یتساوخ  هاگره  و 
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اَنْعَبَِّتا ِْهیَلَع َو  َْتَللَد  ِِهب َو  َْتئِج  اَِمب  ِلوُسَّرلِاب َو  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  َمَالَّسلَا  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َهَّللَا َو  َکُعِدْوَتْسَأ  ُُهتاَکََرب  ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  »
ّشلَا

�
.َنیِدِها َعَم  ا�ْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلَا 

.ُْهنِم اَّنِم َو  ِدْهَْعلَا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َّمُهَّللَا َال 

.ِهِّبُِحب اَنَعَْفنَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 

َْتنَأ �ال َِکلَذ َو  َتْدَـعَو  َکَّنِإَف  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ًابْرَح  َبَصَن  ْنَم  ِِهب  ُرِیُبت  َكَّوُدَـع َو  ِِهب  ُلـُتْقَت  َکَـنیِد َو  ِِهب  ُرُْـصنَت  ًادوُمْحَم  ًاـماَقَم  ُْهثَْعبِا  َّمُهَّللَا 
.ُُهتاَکََرب ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمَالَّسلَا  َدا�عیِْملَا  ُِفلُْخت 

(1) «. ًارِیثَک ًامِیلْسَت  َمَّلَس  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِجاَْهنِم  یَلَع  ُْمْتِلُتق  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَهاَج  ُءاَبَُجن  ُءاَدَهُش  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

نآ ربق  اب  عادو  و  تسا ، هدـش  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  زا  هک  نانچ  هیلع  هللا  تاولـص  سابع  ترـضح  ترایز  - 368
راوگرزب

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یلامث  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش  موحرم  - 1
تسا مرح  رانک  رد  تارف و  لحاس  رب  هک  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  سابع  ترایز  هب  یتساوخ  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع 

: وگب تسیاب و  هاگراب  رد  رانک  رب  يورب ،

ام - یف ُتابِّیَّطلا  ُتایِکاَّزلاَو  َنیقیّدِّصلاَو ، ِءادَـهُّشلا  ِعیمَجَو  َنیِحلاّصلا  ِهِدابِعَو  َنیلَـسْرُْملا  ِِهئاِیْبنَاَو  َنیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئـالَم  ُمالَـسَو  ِهللا  ُمالَـس  »
ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِهَحیـصَّنلاَو  ِءاـفَْولاَو  ِقیدْـصَّتلاَو  ِمیلْـسَّتلِاب  َکـَل  ُدَهْـشَا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنب  اَـی  َکـْیَلَع  ُحوُرَتَو  يدَـتْغَت 
ِنَعَو َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ْنَعَو  ِِهلوُسَر  ْنَع  ُهللا  َكازَجَف  ِمَضَتْهُْملا ، ِمُولْظَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ، ِّیِـصَْولاَو  ِِملاْعلا ، ِلیلَّدـلاَو  ِبَجَْتنُْملا ، ِْطبِّسلاَو  ِلَسْرُْملا ،

ْنَم ُهللا  َنََعلَو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهللا  َنََعل  ِراّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعَاَو  َْتبَـسَتْحاَو  َتْرَبَص  اِمب  ِءازَْجلا  َلَْضفَا  ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا 
ام ْمَُکل  ٌزِْجنُم  َهللا  َّنَاَو  ًاـمُولْظَم ، َْتِلُتق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِتارُْفلا ، ِءاـم  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  َلاـح  ْنَم  ُهللا  َنََعلَو  َکـِتَمْرُِحب ، َّفَخَتْـساَو  َکَّقَح  َلِـهَج 
ُهللا َمُکْحَی  یّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  یتَرُْـصنَو  -ٌع  ِبات ْمَُکل  اَنَاَو  ٌِعباتَو ، ْمَُکل  ٌمِّلَـسُم  یْبلَقَو  ْمُْکَیِلا ، ًادـِفاَو  َنینِمْؤُْمْلا  ِریمَا  َْنب  اَی  َُکْتئِج  ْمُکَدَـعَو ،

ْمُکِّوُدَع َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  َنیمِکاْحلا ، ُْریَخ  َوُهَو 
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«. ِنُْسلَالا يْدیَالِاب َو  ْمُْکتَلَتَق  ًهَُّما  ُهللا  َلَتَق  َنیرَفاْکلا ، َنِم  ْمُکَلَتَقَو  ْمُکََفلاخ  ْنَِمبَو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ْمُِکبایِإبَو  ْمُِکب  ّینِا 

: وگب وش و  مخ  ربق  يور  هب  وش و  لخاد  سپس 

َْکیَلَع ُمالَّسلَا  َمَّلَـسَو ، ْمِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِْنیَـسُْحلاو  ِنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملاِریمَِالَو  ِِهلوُسَِرلَو  ُعیطُْملا ِهللا  ُحـِلاّصلا  ُدـْبَْعلا  اَـهُّیَا  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َنوُّیِرْدَْـبلا ِهـِب  یـضَم  اـم  یلَع  َْتیَـضَم  َکَّنَا  َهللا  ُدِهُْـشاو  ُدَهـْـشَا  َِکنَدـَبَو ، َکِـحوُر  یلَعَو  ُُهناوْـضِرَو  ُهـُتَرِفْغَمَو  ُُهتاـکََربَو  ِهللا  ُهَـمْحَرَو 

، ِءازَْجلا َلَْضفَا  ُهللا  َكازَجَف  ِِهئاّبِحَا  ْنَع  َنوُّباّذلا  ِِهئاِیلْوَا  ِهَرُْصن  ِیف  َنوُِغلابُْملا  ِِهئادْعَا  ِداهِج  ِیف  َُهل  َنوُحِصانُْملا  ِهللا  ِلیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُمْلاَو 
ِیف َْتَغلاـب  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِهِْرمَا  َهـالُو ، َعاـطَاَو  ُهَتَوْعَد  َُهل  َباجَتْـساَو  ِِهتَْعیَِبب  یفَو  ْنَّمِم  دَـحَا  ِءازَج  یفْوَاَو  ِءازَْجلا ، َرَفْوَاَو  ِءازَْجلا ، َرَثْـکَاَو 

ًالِْزنَم اهَحَْـسفَا  ِِهنانِج  ْنِم  َكاطْعَاَو  ِءادَـعُّسلا ، ِحاوْرَا  َعَم  َکَحوُر  َلَعَجَو  ِءادَـهُّشلا ، ِیف  ُهللا  َکَثَعَبَف  ِدوُهْجْمَْلا ، َهَیاغ  َْتیَطْعَاَو  ِهَحیـصَّنلا ،
َکَّنَا ُدَهْـشَا  ًاقیفَر ، َِکئلُوا  َنُسَحَو  َنیِحلاّصلاَو  ِءادَـهُّشلاَو  َنیقیّدِّصلاَو  َنیِّیبَّنلا  َعَم  َكَرَـشَحَو  َنیّیِّلِع ، ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَرَو  ًافَرُغ ، اهَلَْـضفَاَو 
ِِهلوُسَر َْنَیبَو  َکَْنَیبَو  اـنَْنَیب  ُهللا  َعَمَجَف  َنیِّیبَّنِلل ، ًاـِعبَّتُمَو  َنیِحلاّـصلِاب ، ًایِدَـتْقُم  َكِْرمَا  ْنِم  هَریـَصب  یلَع  َْتیَـضَم  َکَّنَاَو  ْلُْـکنَت ، َْملَو  ْنِهَت  َْمل 

.َنیمِحاّرلا (1) ُمَحْرَا  ُهَّنِاَف  َنیِتبْخُملا ، ِلِزانَم  ِیف  ِِهئاِیلْوَاَو 

-2

رفعج ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  یبا  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش  موحرم 
: وگب ورب و  ترضح  نآ  دزن  هب  ییامن ، عادو  هیلع  هللا  تاولص  سابع  ترضح  اب  یتساوخ  نوچ  و  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص 

َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َمُهَّللا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  ِِهباَتِِکب َو  ِِهلوُسَِرب َو  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َکیِعْرَتْسَأ َو  َهَّللا َو  َکُعِدْوَتْسَأ  »
ِناَنِْجلا ِیف  ِِهئَابآ  َعَم  ُهَعَم َو  ِینْرُـشْحا  ِینَْتیَْقبَأ َو  اَم  ًاَدبَأ  ُهَتَراَیِز  ِیْنقُزْرا  َِکلوُسَر َو  یِخَأ  ِْنبا  َْربَق  ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َال  َّمُهَّللا 

َِکب َو ِناَمیِْإلا  یَلَع  ِینَّفَوَت  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکئاَِیلْوَأ  َِکلوُسَر َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ْفِّرَع  َو 
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(1) «. َِکلَِذب یِّبَر  اَی  ُتیِضَر  ْدَق  یِّنِإَف  ْمِهِّوُدَع  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  ِهِْدلُو َو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِهَیَالَْولا  َِکلوُسَِرب َو  ِقیِدْصَّتلا 

.ینیزگ یمرب  یتساوخ  ییاعد  ره  ینک و  یم  اعد  ناناملسم  نینموم و  تردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  سپس  و 

امهیلع هللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  مظاک و  ماما  ترضح  ترایز  تیلضف  - 369

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َْربَق  َراَز  ْنَمَک  َداَدْغَِبب  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  هیلع : هللا  تاولص  اَضِّرلَا  َلاَق  َلاَق  ِّیِّمُْقلَا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  - 1
.اَمُهَلْضَف (2) اَمِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَِأل  ِهَّللَا َو  ِلوُسَِرل  َّنَأ  َّالِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َْربَق  ِِهلآ َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمق  دّمحم  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هیلع هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ترضح  ربق  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک  ترایز  دادغب  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  مراوگرزب  ردپ  ربق  سکره 
هّللا تاولـص  نینمؤملاریما  هللا و  لوسر  هک  نیا  رگم  دـشاب  هدوـمن  تراـیز  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح  ربـق  هلآ و  و 

.دنراد دوخ  هب  تبسن  یتلیضف  امهیلع 

هللا تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ِْربَق  ِهَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَع  ِءاَّشَْولَا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ْمَعَن (3) َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ِْربَق  ُْلثِم  هیلع 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسا هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  دننامه  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  ربق  ترایز 

.يرآ دومرف :

ِهَّللَا ِْدبَع  ِیبَأ  ِهَراَیِز  ْنَع  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِِثلاَّثلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َهَبْقُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِنَسَْحلَا َو ِیبَأ  ِهَراَیِز  ْنَع  هیلع َو  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا 
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.ًارْجَأ (1) ُمَظْعَأ  ُعَمْجَأ َو  اَذَه  ُمَّدَقُْملَا َو  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  ََّیلِإ  َبَتَکَف  َنیِعَمْجَأ  امهیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ 

يا همان  هیلع  هللا  تاولص  يداه  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبقع  رـسپ  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تاولص یقت  دمحم  ماما  ترضح  مظاک و  یسوم  ماما  ترضح  هیلع و  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  زا  همان  رد  متـشون و 
ترایز شاداپ  و  مّدقم ، هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  تشون : نم  هب  همان  باوج  رد  ترضح  مدومن ؛ لاؤس  امهیلع  هللا 

.تسا رت  گرزب  رتشیب و  امهیلع  هللا  تاولص  ماما  ود  نیا 

هللا تاولـص  يداه  ماما  ترـضح  مالک  دنا : هدومرف  نینچ  هفیرـش  تیاور  لیذ  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همالع  موحرم  حیـضوت :
رترب رتولج و  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ینعی  تسا ، مّدقم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  دومرف : هک  هیلع 
عماج ماما ، ود  نیا  ترایز  عومجم  تسا و  هیلع  هللا  تاولـص  موصعم  ناماما  زا  کی  ره  ترایز  زا  رترب  ییاهنت  هب  وا  تراـیز  تسا و 
دعب رگا  .ددرگ  مدقم  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  تسا  راوازـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  .تسا  رت  تلیـضف  اب  رت و 

شباوث رت و  لماک  ددرگ ، هدوزفا  نآ  هب  زین  امهیلع  هللا  تاولص  ماما  ود  نیا  ترایز  هیلع ، هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  زا 
.تسا رتشیب 

هب داقتعا  اریز  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  اهنت  ترایز  زا  رت  لماک  ماما ، ود  نیا  ترایز  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اـی 
نینچ نآ  سکع  یلو  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  تماما  هب  داقتعا  مزلتسم  امهیلع ، هللا  تاولـص  ماما  ود  نیا  تماما 

نیا ترایز  هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  رب  لمتـشم  ماما  ود  نآ  ترایز  ایوگ  .تسین 
هتبلا و  دراد ؛ هدیزگرب  نایعیـش  هب  صاصتخا  دمآ ، دـهاوخ  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  ترایز  رد  هک  هنوگ  نامه  ماما ، ود 

.تسین (2) هدیشوپ  ریخا ، رظن  نیا  ندوب  دیعب 
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مهیلع هللا  تاولص  ناماما  هاگراب  رد  هک  یترایز  امهیلع  هللا  تاولص  داوج  ماما  ترضح  مظاک و  ماما  ترـضح  ربق  رانک  لامعا  - 370
دنکیم تیافک 

ُمَالَّسلَا َداَدْغَِبب : ُلوُقَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِِهنْأَش ِیف  ِهَِّلل  اَدـَب  ْنَم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِضْرَْألَا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللَا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َهَّجُح  اَـی  َکـْیَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع 

هللا تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  اَذَِهب  ُمِّلَُست  َلاَق َو  َکَتَجاَح  ْلَس  َهَّللَا َو  ُعُْدا  َکِّبَر َو  َْدنِع  ِیل  ْعَفْشاَف  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتیَتَأ 
.هیلع (1)

یلع ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  دـیبع  نب  یـسیع  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: ییوگ یم  امهیلع ) هللا  تاولص  نیمظاک  هاگراب  رد   ) دادغب رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  يداه  یقنلا 

ِیف ِهَِّلل  اَدـَب  ْنَم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِضْرَْألَا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللَا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَـالَّسلَا  »
«. َکِّبَر َْدنِع  ِیل  ْعَفْشاَف  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  َُکْتیَتَأ  ِِهنْأَش 

.هاوخب ار  دوخ  تجاح  ناوخب و  ار  ادخ  و 

.یهد یم  مالس  زین  هیلع  هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  هب  هنوگ  نیمه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  شترضح 

هیلع هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ِْربَق  ِناَْیتِإ  ْنَع  ِیبَأ  َِلئُـس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِهَّللَا َو ِءاَنَمُأ  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِِهئاَیِفْـصَأ  ِهَّللَا َو  ِءاَِـیلْوَأ  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  َلوُقَت : ْنَأ  اَـهِّلُک  ِعِضاَوَْملَا  ِیف  ُئِزُْجی  َُهلْوَح َو  ِدِـجاَسَْملَا  ِیف  اوُّلَـص  َلاَـقَف 
ِهَّللَا َو ِْرمَأ  يِرِهاَظُم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِرْکِذ  ِنِکاَسَم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهَفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهئاَفَلُخ  ِهَّللَا َو  ِراَْـصنَأ  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِِهئاَّبِحَأ 

ِءَّالِدَْألَا یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهَعاَط  ِیف  َنیِـصَّحَمُْملَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهاَضْرَم  ِیف  َنیِّرِقَتْـسُْملَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َیلِإ  ِهاَعُّدـلَا  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِِهیْهَن 
ْدَقَف ْمُهَلِهَج  ْنَم  َهَّللَا َو  َفَرَع  ْدَـقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم  َهَّللَا َو  يَداَع  ْدَـقَف  ْمُهاَداَع  ْنَم  َهَّللَا َو  َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُهَالاَو  ْنَم  َنیِذَّلَا  یَلَع  ُمَـالَّسلَا  ِهَّللَا  یَلَع 

ُدِهْشُأ ِهَّللَا  َنِم  یَّلَخَت  ْدَقَف  ْمُْهنِم  یَّلَخَت  ْنَم  ِهَّللِاب َو  َمَصَتِْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتِْعا  ِنَم  َهَّللَا َو  َلِهَج 
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ٍدَّمَُحم ِلآ  َّوُدَـع  ُهَّللَا  َنََعل  ْمُْکَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِینَالَع  ْمُکِّرِِـسب َو  ٌنِمُْؤم  ُْمْتبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ُْمتَْملاَـس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنَأ  َهَّللَا 
.ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  ْمُْهنِم َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ُأَْربَأ  ِْسنِْإلَا َو  ِّنِْجلَا َو  َنِم 

ْمِِهئاَدْعَأ َو ْنِم  ِهَّللَا  َیلِإ  ُأَْربَت  ْمِِهئاَمْـسَِأب َو  ًادِحاَو  ًادِحاَو  یِّمَُـست  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهَالَّصلَا  َنِم  ُِرثُْکت  اَهِّلُک َو  ِتاَراَیِّزلَا  ِیف  ُئِزُْجی  اَذَه 
.ِتاَنِمْؤُْملَا (1) َنِینِمْؤُْمِلل َو  َْتبَبْحَأ َو  اَم  ِءاَعُّدلَا  َنِم  َکِسْفَِنل  ُراَتْخَت 

ردپ زا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناّسح  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دش لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  مراوگرزب 

ِهَّللَا َو ِءاَِیلْوَأ  یَلَع  ُمَالَّسلَا  : » ییوگب نآ  عضاوم  ۀمه  رد  هک  تسا  یفاک  دیناوخب و  زامن  شترـضح  هاگراب  نوماریپ  دجاسم  رد  دومرف :
ِهَّللَا ِرْکِذ  ِنِکاَسَم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهَفِْرعَم  ِّلاَحَم  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهئاَفَلُخ  ِهَّللَا َو  ِراَْصنَأ  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهئاَّبِحَأ  ِهَّللَا َو  ِءاَنَمُأ  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهئاَیِفْـصَأ 
ِیف َنیِصَّحَمُْملَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهاَضْرَم  ِیف  َنیِّرِقَتْسُْملَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  َیلِإ  ِهاَعُّدلَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهیْهَن  ِهَّللَا َو  ِْرمَأ  يِرِهاَظُم  یَلَع  ُمَالَّسلَا 

.ِهَّللَا یَلَع  ِءَّالِدَْألَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا  ِهَّللَا  ِهَعاَط 

َهَّللَا َو َلِهَج  ْدَقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَم  َهَّللَا َو  َفَرَع  ْدَقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم  َهَّللَا َو  يَداَع  ْدَقَف  ْمُهاَداَع  ْنَم  َهَّللَا َو  َیلاَو  ْدَقَف  ْمُهَالاَو  ْنَم  َنیِذَّلَا  یَلَع  ُمَالَّسلَا 
: ِهَّللَا َنِم  یَّلَخَت  ْدَقَف  ْمُْهنِم  یَّلَخَت  ْنَم  ِهَّللِاب َو  َمَصَتِْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتِْعا  ِنَم 

ِلآ َّوُدَـع  ُهَّللَا  َنََعل  ْمُْکَیلِإ  ِهِّلُک  َِکلَذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِینَالَع  ْمُکِّرِِـسب َو  ٌنِمُْؤم  ُْمْتبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  ُْمتَْملاَـس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنَأ  َهَّللَا  ُدِهْـشُأ 
«. ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  ْمُْهنِم َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ُأَْربَأ  ِْسنِْإلَا َو  ِّنِْجلَا َو  َنِم  ٍدَّمَُحم 

اب ار  کیره  تسرفب و  تاولـص  رتشیب  مهیلع  هللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  .تسا و  یفاک  اه  هاگ  ترایز  ۀـمه  رد  ترایز  نیا 
نادرم نانز و  دوخ و  يارب  يراد  تسود  هک  ییاعد  ره  يوج و  يراز  یب  ادـخ  هب  ناش  نانمـشد  زا  ربب و  مان  ناش  كرابم  ياه  ماـن 

.ناوخب نمؤم 
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اهنآ باوث  اه و  ترایز  تلیضف  - 371

َلوُسَر َراَز  ْنَمَک  َلاَق  ْمُْکنِم  ًادَحَأ  َراَز  ْنَِمل  اَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِماَّحَّشلَا  ٍْدیَز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهلآ (1) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحـش  دیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  امش  زا  یکی  هک  یسک  شاداپ 

.دیامن ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  تسا  یسک  ناس  هب  دومرف :

َدَْعب ْوَأ  ِیتاَیَح  ِیف  ِینَراَز  ْنَم  ُِّیلَع  اَی  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَِهلاَوْهَأ ْنِم  ُهَصِّلَخُأ  ْنَأ  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  َُهل  ُْتنِمَـض  اَمِِهتْوَم  َدَْعب  ْوَأ  اَمِِهتاَیَح  ِیف  َْکیَْنبِا  َراَز  ْوَأ  َِکتْوَم  َدَْعب  ْوَأ  َِکتاَیَح  ِیف  َكَراَز  ْوَأ  ِیتْوَم 

.ِیتَجَرَد (2) ِیف  یِعَم  ُهَرِّیَصُأ  یَّتَح  اَهِِدئاَدَش  َو 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  یلع  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود ای  تگرم و  زا  سپ  ای  تندوب و  هدنز  نارود  رد  ار  وت  ای  مگرم ، زا  دـعب  ای  مندوب و  هدـنز  نارود  رد  ارم  سکره  یلع ! يا  دومرف :

دراوم زا  تمایق  زور  رد  هک  منک  یم  تنامـض  وا  رب  دـنک  ترایز  ناش  گرم  زا  سپ  اـی  ناـش و  ندوب  هدـنز  نارود  رد  ار  تدـنزرف 
.مهد رارق  دوخ  ماقم  هجرد و  رد  ار  وا  ات  میامن  شیاهر  نآ  ياه  یتخس  كانلوه و 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  ترایز  تلیضف  - 372

هیلع هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ُهَراَیِز  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُّلُک ُهُروُزَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  َِکلَذ  ُلَْضفَأ َو  ِیبَأ  ُهَراَیِز  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ُهَراَیِز  ْمَأ  ُلَْضفَأ 

.ِهَعیِّشلَا (3) َنِم  ُّصاَوَْخلَا  َّالِإ  ُهُروُزَی  ِیبَأ َال  ِساَّنلَا َو 
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هیلع هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ هیلع هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  ای  تسا  رترب  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  ترایز  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

ترایز ار  مردپ  یلو  دننک ، یم  ترایز  مدرم  ۀـمه  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  اریز  تسا ، رترب  مردـپ  ترایز  دومرف :
.هعیش صاوخ  زج  دننک  یمن 

ٍِّیلَع يِدـَلَو  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینِزاَْملَا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْفلَأ َنیِْعبَـس  ُْتُلق  َلاَق  ٍهَّجَح  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ْمَعَن َو  َلاَق  ًهَّجَح  َنیِْعبَـس  ُْتُلق  َلاَق  ًهَروُْربَم  ًهَّجَح  َنیِْعبَـسَک  ِهَّللَا  َْدنِع  َُهل  َناَک  هیلع  هللا  تاولص 
ِشْرَع یَلَع  َناَک  ِهَماَیِْقلَا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ْمَعَن  َلاَق  ِهِشْرَع  ِیف  َهَّللَا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ًهَْلَیل  ُهَدـْنِع  َتَاب  ُهَراَز َو  ْنَم  ُلَـبُْقت  َـال  ٍهَّجَح  َّبُر  َلاَـق  ٍهَّجَح 

ُمَالَّسلَا َو ِْهیَلَع  یَـسیِع  یَـسُوم َو  ُمیِهاَْربِإ َو  ٌحُونَف َو  َنِیلَّوَْألَا  َنِم  ْمُه  َنیِذَّلَا  ُهََعبْرَْألَا  اَّمَأَف  َنیِرِخْآلَا  َنِم  ٌهََعبْرَأ  َنِیلَّوَأـْلَا َو  َنِم  ٌهََعبْرَأ  ِنَمْحَّرلَا 
ِهَِّمئَْألَا َرُوُبق  َراَز  ْنَم  اَنَعَم  ُدـُعْقَیَف  ُراَمْـضِْملَا  ُّدَُـمی  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلَا  ُنَسَْحلَا َو  ٌِّیلَع َو  ٌدَّمَحُمَف َو  َنیِرِخآـْلَا  َنِم  ُهََعبْرَأـْلَا  اَّمَأ 

.هیلع (1) هللا  تاولص  ٍِّیلَع  يَِدلَو  ِْربَق  ُراَّوُز  ًهَْوبَح  ْمَُهبَْرقَأ  ًهَجَرَد َو  ْمُهَالْعَأ  َّنَأ  َّالِإ  مهیلع  هللا  تاولص 

هللا تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینزام  نامیلـس  نب  ییحی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا وکین  جح  داتفه  دننامه  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  يارب  دنک  ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولص  یلع  مدنزرف  ربق  سکره  دومرف : هیلع 

؟ جح داتفه  مدرک : ضرع 

.جح رازه  داتفه  و  يرآ ، دومرف :

؟ جح رازه  داتفه  مدرک : ضرع 

یـسک ناس  هب  دـنک  هتوتیب  وا  دزن  رد  ار  یبش  دـنک و  ترایز  ار  وا  سکره  .دریگ  یمن  رارق  شریذـپ  دروم  یّجح  هک  اسب  هچ  دومرف :
.تسا هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  دنوادخ  هک  تسا 
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.دوب دـهاوخ  ناینیـسپ  زا  نت  راهچ  ناینیـشیپ و  زا  نت  راهچ  نامحر  يادـخ  شرع  رب  دـسر  ارف  تمایق  زور  هک  هاگ  نآ  يرآ ، دومرف :
، دّمحم ترضح  زا  دنترابع  ناینیـسپ  زا  نت  راهچ  مالّـسلا و  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا ، حون ، زا : دنترابع  ناینیـشیپ  زا  نت  راهچ 

روبق ناریاز  دوش و  یم  هدامآ  هاگیاج  هاگنآ  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماـما  ترـضح  نسح و  ماـما  ترـضح  یلع ، ـالوم  ترـضح 
ربق ناریاز  نآ  زا  هیدـه  نیرتکیدزن  هجرد و  نیرتالاب  هک  توافت  نیا  اـب  دننیـشن  یم  اـم  اـب  مهیلع  هللا  تاولـص  راـهطا  همئا  تارـضح 

.تسا هیلع  هللا  تاولص  یلع  مدنزرف 

راوگرزب نآ  اب  عادو  هیلع و  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  ترایز  تیفیک  - 373

ربق یتساوخ  رگا  تسا : هتفگ  هدرک و  نایب  دوخ  عماج  باتک  رد  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  ام ، خیش  دیوگ : قودص ، خیش  موحرم  - 1
ینک یم  لسغ  هک  یماگنه  نک و  لسغ  لزنم  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  ینک ، ترایز  سوط  رد  ار  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح 

: وگب

ِیل ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َِکب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ُهَّنِإَف  َْکیَلَع  َءاَنَّثلا  َکَتَحْدـِم َو  ِیناَِـسل  یَلَع  ِرْجَأ  يِرْدَـص َو  ِیل  ْحَرْـشا  ِیْبلَق َو  ِیل  ْرِّهَط  ِینْرِّهَط َو  َّمُهَّللا  »
«. ًءاَفِش ًاروُهَط َو 

: ییوگ یم  لزنم  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  و 

َكَدـْنِع اَم  ُتْدَـصَق َو  َْکَیلِإ  ُتْهَّجَوَت َو  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ُهَّللا  َِیبْسَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبا  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِهَّللاـِب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  »
«. ُتْدَرَأ

: وگب تسیاب و  دوخ  هناخ  رد  رب  یتفر ، نوریب  یتقو 

َال ُهَداَرَأ َو  ْنَم  ُبِّیَُخی  َال  ْنَم  اَی  ِیْنبِّیَُخت  اَـلَف  ُْتِقثَو  َکـِب  ِینَْتلَّوَخ َو  اَـم  ِیلاَـم َو  ِیلْهَأ َو  ُْتفَّلَخ  َکـْیَلَع  یِهْجَو َو  ُتْهَّجَو  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللا  »
«. َتْظِفَح ْنَم  ُعیِضَی  َال  ُهَّنِإَف  َکِظْفِِحب  ِینْظَفْحا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُهَظِفَح  ْنَم  ُعِّیَُضی 

: وگب ندرک ، لسغ  ماگنه  نک و  لسغ  يورب ، ترایز  هب  یتساوخ  يدیسر و  تمالس  هب  هاگره  سپ 

ْدَق َِکب َو  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  ُهَّنِإَـف  َکـْیَلَع  َءاَـنَّثلا  َکَـتَّبَحَم َو  َکَتَحْدـِم َو  ِیناَِـسل  یَلَع  ِرْجَأ  يِرْدَـص َو  ِیل  ْحَرْـشا  ِیْبلَق َو  ْرِّهَط  ِینْرِّهَط َو  َّمُهَّللا  »
ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ًارُون  ًءاَفِش َو  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  ُهَداَهَّشلا  َکِِّیبَن َو  ِهَّنُِسل  ُعاَبِّتِالا  َكِْرمَِأل َو  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َهَُّوق  َّنَأ  ُتِْملَع 

«. ٌریِدَق ْیَش ٍء 
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و هللا » ناحبـس   » و هللا » الإ  هلإ  ال   » و ربکا » هللا   » رکذ راقو و و  شمارآ و  اب  هنهرب ، ياپ  اـب  شوپب و  ار  دوخ  ياـه  هماـج  نیرت  هزیکاـپ  و 
.رادرب هاتوک  ار  دوخ  ياه  ماگ  ورب و  دنوادخ ، دای  نتشاد  یمارگ 

: وگب ندش  لخاد  ماگنه 

ُهُْدبَع َو ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یَلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  »
«. ِهَّللا ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُُهلوُسَر َو 

: وگب تسیاب و  هلبق  هب  ور  وا و  يوربور  ورب و  ترضح  ربق  رس  فرط  هب  سپس 

ِءاَِیْبنَْألا َو ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا َو  ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  »
.َكُْریَغ اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص  َنیِعَمْجَأ  َکِْقلَخ  ِدِّیَس  َکِِّیبَن َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنِیلَسْرُْملا 

ْنِم َْتئِـش  ْنَِمل  ًاـیِداَه  ُهَْتلَعَج  َکِْـملِِعب َو  ُهَْتبَجَْتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر  یِخَأ  َكِدـْبَع َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ُماَلَّسلا ِهِّلُک َو  َِکلَذ  یَلَع  َنِْمیَهُْملا  َکِْقلَخ َو  َْنَیب  َِکئاَضَق  َلْصَف  َِکلْدَِعب َو  ِنیِّدـلا  َناَّیَد  َِکَتلاَسِِرب َو  ُهَْتثََعب  ْنَم  یَلَع  َلِیلَّدـلا  َکِْقلَخ َو 

.ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو 

ِهَرَّهَطُْملا ِهَرِهاَّطلا  ِرْهُّطلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِّسلا  ِّمُأ  َکِِّیلَو َو  ِهَجْوَز  َکِِّیبَن َو  ِْتِنب  َهَمِطاَف  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
.َكُْریَغ اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص  َنیِعَمْجَأ  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  َنیَِملاَْعلا َو  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  ِهَّیِکَّزلا  ِهَّیِضَّرلا  ِهَّیِقَّنلا  ِهَّیِقَّتلا 

َِکَتلاَسِِرب َْتثََعب  ْنَم  یَلَع  ِْنیَلِیلَّدلا  َکِْقلَخ َو  ِیف  ِْنیَِمئاَْقلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  َکِِّیبَن َو  ْیَْطبِس  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
.َکِْقلَخ َْنَیب  َِکئاَضَق  ْیَلْصَف  َِکلْدَِعب َو  ِنیِّدلا  ِیَناَّیَد  َو 

ِلْـصَف َِکلْدَِـعب َو  ِنیِّدـلا  ِناَّیَد  َِکَتلاَسِِرب َو  َْتثََعب  ْنَم  یَلَع  ِلِیلَّدـلا  َکـِْقلَخ َو  ِیف  ِِمئاَْـقلا  َكِدـْبَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
.َنیِِدباَْعلا ِدِّیَس  َکِْقلَخ  َْنَیب  َِکئاَضَق 

.َنیِِّیبَّنلا ِْملِع  ِِرقَاب  َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَفِیلَخ  َكِْدبَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.ِّراَْبلا ِقِداَّصلا  َنیِعَمْجَأ  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َِکنیِد َو  ِِّیلَو  َكِْدبَع َو  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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.َِکتَّیَِرب یَلَع  ِهَّجُْحلا  َکِْملِِعب َو  ِقِطاَّنلا  َکِْقلَخ  ِیف  َِکناَِسل  ِِحلاَّصلا َو  َكِْدبَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

َنِیقِداَّصلا ِِهئَابآ  ِنیِد  َِکنیِد َو  َیلِإ  یِعاَّدلا  َِکلْدَِعب َو  ِِمئاَْقلا  َِکنیِد  ِِّیلَو  َكِْدبَع َو  یَـضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
.َكُْریَغ اَِهئاَصْحِإ  یَلَع  يَْوقَی  َال  ًهاَلَص 

َكِدـْبَع َو ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکلِیبَس  َیلِإ  یِعاَّدـلا  َكِْرمَِأب َو  ِِمئاَْـقلا  َکِِّیلَو  َكِدـْبَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
.َنیِعَمْجَأ َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َِکنیِد َو  ِِّیلَو 

َکِْقلَخ یَلَع  َكِدـِـهاَش  َکِِّیبـَن َو  ْنَـع  يِّدَؤُْـملا  َکـِتَّجُح  َکـِْقلَخ َو  ِیف  ِِمئاَْـقلا  َكِْرمَأـِب  ِلـِماَْعلا  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِنَـسَْحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
.َنیِعَمْجَأ ْمِْهیَلَع  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  ِهَعاَط  َِکتَعاَط َو  َیلِإ  یِعاَّدلا  َِکتَماَرَِکب  ِصوُصْخَْملا 

اَْینُّدـلا َو ِیف  ُهَعَم  اَُنلَعْجَت  اَِهب َو  ُهُرُْـصنَت  ُهَجَرَف َو  اَِهب  ُلِّجَُعت  ًهَِیقَاب  ًهَیِماَن  ًهَّماَت  ًهاَلَـص  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئاَْـقلا  َکِِّیلَو  َکـِتَّجُح َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
.ِهَرِخْآلا

اَْینُّدلا َو َّرَـش  ْمِِهب  یِّنَع  ْفِرْـصا  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  َْریَخ  ْمِِهب  ِیْنقُزْراَف  ْمُهَّوُدَـع  يِداَعُأ  ْمُهَِّیلَو َو  ِیلاَوُأ  ْمِهِّبُِحب َو  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
«. ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َلاَوْهَأ  ِهَرِخْآلا َو 

: یئوگ یم  ینیشن و  یم  ترضح  نآ  رس  دزن  سپس 

ِنیِّدـلا َدوُمَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  َهَّجُح  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِّیِفَـص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا 
َثِراَو اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحوُر  یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِحِیبَذ  َلیِعاَمْـسِإ  َثِراَو  اَی 

ِهَّللا ِِّیلَو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِبِیبَح  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ِیبَأ َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَـس  ِءاَرْهَّزلا  َهَمِطاَـف  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 

َنِیلَّوَْألا َو ِْملِع  ِِرقَاب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِِدباَْعلا  ِدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع 
ِمِظاَْکلا ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِنیِمَْألا  ِّراَْبلا  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِرِخْآلا 
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َتْمَقَأ ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّیِقَّتلا  ُّراَْبلا  ُّیِـصَْولا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلُوتْقَْملا  ُمُولْظَْملا  ُدـیِعَّسلا  ُدـیِهَّشلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِمِیلَْحلا 
ِنَسَْحلا َو َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَع  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  َْتیَتآ  َهاَلَّصلا َو 

ِهَعِْدْبلا ِرْوَْجلا َو  ِْملُّظلا َو  َساَسَأ  ْتَسَّسَأ  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َْکتَمَلَظ  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َْکتَلَتَق  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  ٌدـیِجَم  ٌدـیِمَح  ُهَّنِإ  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر 
«. ِْتیَْبلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع 

: ییوگ یم  ینابسچ و  یم  ربق  رب  ار  دوخ  سپس 

ِْربَق یَلَع  ِیبُّلَقَت  ْمَحْرا  یِِجئاَوَح َو  ِءاَضَق  ِْریَِغب  ِینَّدُرَت  َال  ِیْنبِّیَُخت َو  اَلَف  َِکتَمْحَر  َءاَجَر  َداَِلْبلا  ُْتعَطَق  یِـضْرَأ َو  ْنِم  ُتْدَمَـص  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  »
يِرْهَظ یَلَع  ُْتبَطَتْحا  یِـسْفَن َو  یَلَع  ُْتیَنَج  اَّمِم  ًاذـِئاَع  ًادـِفاَو  ًاِرئاَز  َُکْتیَتَأ  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  یِخَأ  ِْنبا 

«. ٌهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع  َْتنَأ  ٌدوُمْحَم َو  ٌماَقَم  ِهَّللا  َْدنِع  َکَلَف  ِیتَقاَف  يِْرقَف َو  ِیتَجاَح َو  َمْوَی  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ًاِعفاَش  ِیل  ْنُکَف 

: ییوگ یم  يرتسگ و  یم  ربق  رب  ار  پچ  تسد  ینک و  یم  دنلب  ار  تتسار  تسد  سپس 

اُولَّدـَب َنیِذَّلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُهَنوُد  ٍهَجِیلَو  ِّلُک  ْنِم  ُأَْربَأ  ْمَُهلَّوَأ َو  ِِهب  ُْتیَّلَوَت  اَِمب  ْمُهَرِخآ  یَّلَوَتَأ  ْمِِهتَیَالَو  ْمِهِّبُِحب َو  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
َْکَیلِإ ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِفاَـتْکَأ  یَلَع  َساَّنلا  اُولَمَح  َکـِماَمِِإب َو  اوُرِخَـس  َکـِتاَیآ َو  اوُدَـحَج  َکَِّیبـَن َو  اوُـمَهَّتا  َکَـتَمِْعن َو 

«. ُناَمْحَر اَی  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِیف  ْمُْهنِم  ِهَءاَرَْبلا  ْمِْهیَلَع َو  ِهَنْعَّللِاب 

: ییوگ یم  يدرگ و  یمرب  ترضح  نآ  ياپ  دزن  سپس 

ْنَم ُهَّللا  َلَتَق  ُقَّدَصُْملا  ُقِداَّصلا  َْتنَأ  يَذَْألا َو  یَلَع  َتْرَبَص  َِکنََدب  َکِحوُر َو  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  »
«. ِنُْسلَْألا يِْدیَْألِاب َو  َکَلَتَق 

لوسر تیب  لها  همه  نالتاق  امهیلع و  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  نالتاق  نینمؤملاریما و  ترـضح  هدنـشُک  رب  ندرک  تنعل  رد  سپ 
.نک هغلابم  عّرضت و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ار نمحّرلا  هروس  مود  تعکر  رد  سی و  هروس  لّوا  تعکر  رد  رازگب ؛ زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  رس  دزن  ورب و  ربق  تشپ  زا  سپس 
، یهاوخ یم  ردق  ره  نک و  اعد  رایـسب  دوخ  نمؤم  ناردارب  همه  تردام و  ردـپ و  دوخ و  يارب  شوکب و  عّرـضت  اعد و  رد  و  ناوخب ،

.دشاب ربق  دزن  دیاب  وت  ياهزامن  نامب و  ترضح  نآ  رس  دزن 

؛ ندرک عادو 
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: وگب ینک ، عادو  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  اب  یتساوخ  هاگره 

ِیل َْتنِذَأ  َْتنُک  ْنِإ  َْکنَع  ِیفاَرِْصنا  ُناَوَأ  اَذَه  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ٌهَّنُج  اََنل  َْتنَأ  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َيَالْوَم َو  َْنبا  َيَالْوَم َو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
َدَالْوَْألا َو َلْهَْألا َو  ُتْکَرَت  ِناَثَدَْحِلل َو  یِـسْفَِنب  ُتْدُج  ْدَق  َِکبُْرق َو  ِیف  ٍدِـهاَز  َال  َْکیَلَع َو  ٍِرثُْؤم  َال  َِکب َو  ٍلِْدبَتْـسُم  َال  َْکنَع َو  ٍبِغاَر  َْریَغ 

ُلَأْسَأ يَِدلَو  َال  يِدـِلاَو َو  یِّنَع  ِینُْغی  َال  َمْوَی  ِیبیِرَق  َال  یِمیِمَح َو  یِّنَع  ِینُْغی  َال  َمْوَی  ِیتَقاَف  يِْرقَف َو  ِیتَجاَح َو  َمْوَی  ًاِعفاَش  ِیل  ْنُکَف  َناَطْوَْألا 
ْنِم ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  َال  ْنَأ  َکـِناَکَم  َقاَِرف  َّیَلَع  َرَّدَـق  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْـسَأ  ِیَتبْرُک َو  َکـِب  َسِّفَُنی  ْنَأ  َکـَْیلِإ  ِیتَلْحِر  َّیَلَع  َرَّدَـق  يِذَّلا  َهَّللا 

ِمِیلْـسَّتِلل ِیناَدَه  َکَناَکَم َو  ِیناَرَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ًارْخُذ َو  ًابَبَـس َو  ِیل  ُهَلَعْجَی  ْنَأ  َّیَْنیَع  َْکیَلَع  یَْکبَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َْکَیلِإ َو  یِعوُجُر 
.ِناَنِْجلا ِیف  ْمُکَتَقَفاَُرم  ِینَقُزْرَی  ْمُکَضْوَح َو  ِینَدِرُوی  ْنَأ  َكاَّیِإ  ِیتَراَیِز  َْکیَلَع َو 

ِنَسَْحلا َو یَلَع  ُماَلَّسلا  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِدـِئاَق  َنیَِملاَْعلا َو  ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  َهَْوفَـص  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
َنِیقاَْبلا ِهَّللا  ِهَِکئاَلَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ًادِحاَو َو  ًادِحاَو  ْمِهیِّمَُـست  ِهَِّمئَْألا َو  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا 

.َنیِِحلاَّصلا ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َنُولَمْعَی  ِهِْرمَِأب  َنیِذَّلا  َنیِحِّبَسُْملا  َنیِمیِقُْملا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا 

ًاَدبَأ ُهَتَراَیِز  ِیْنقُزْراَف  ِّبَر  اَی  ِینَْتیَْقبَأ  ْنِإ  َنیِـضاَْملا َو  ِِهئَابآ  َعَم  ُهَعَم َو  ِینْرُـشْحاَف  ُهَْتلَعَج  ْنِإَف  ُهاَّیِإ  ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  َال  َّمُهَّللا 
«. ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِینَْتیَْقبَأ  اَم 

: ییوگ یم  و 

ْمُهَتَّدَوَم ْمُهَّبُح َو  ِیْنقُزْراَف  َّمُهَّللا  َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف  ِْهَیلِإ  َتْوَعَد  اَِمب  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َکیِعْرَتْسَأ َو  َهَّللا َو  َکُعِدْوَتْـسَأ  »
(1) «. َنیِِحلاَّصلا ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  ُتِینَف  اَذِإ  ًاِمئاَد  ُتیَِقب َو  اَم  ًاَدبَأ  یِّنِم  ُماَلَّسلا  ِینَْتیَْقبَأ  اَم  ًاَدبَأ 

.هللا ءاش  نإ  نادرگن ؛ رب  وا  زا  تسا ، هدشن  ناهنپ  تناگدید  زا  ات  ار  دوخ  يور  يدش ، جراخ  هاگراب  زا  هک  یماگنه  و 
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ْنَم ُلوُقَی : مهیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  يِدِّیَـس  ُْتعِمَـس  َلاَق  ََفلُد  ِْنب  ِْرقَّصلا  ِنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
ِْنیَتَعْکَر َو ِهِسْأَر  َدـْنِع  ِّلَُصْیل  ٍلْسُغ َو  یَلَع  َوُه  َسوُِطب َو  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلا  َيِّدَـج  َْربَق  ْرُزَْیلَف  ٌهَجاَح  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َُهل  َْتناَـک 
َال ِهَّنَْجلا  ِعاَِقب  ْنِم  ٌهَعُْقَبل  ِهِْربَق  َعِضْوَم  َّنِإَف  ٍمِحَر  ِهَعیِطَق  ْوَأ  ٍمَثْأَـم  ِیف  ْلَأْـسَی  َْمل  اَـم  َُهل  ُبیِجَتْـسَی  ُهَّنِإَـف  ِِهتُوُنق  ِیف  ُهَتَجاَـح  َیلاَـعَت  َهَّللا  ِلَأْـسَْیل 

.ِراَرَْقلا (1) َراَد  ُهَلَخْدَأ  ِراَّنلا َو  َنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَقَتْعَأ  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  اَهُروُزَی 

هللا تاولـص  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  میاوشیپ  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فلد  نب  رقـص  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
رد ار  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  مدج  ربق  دشاب ، هتـشاد  لج  زع و  يادخ  دزن  یتجاح  سک  ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع 
زا ار  شتجاـح  تونق ، رد  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  ترـضح ، رـس  دزن  و  دـنک ؛ تراـیز  دـشاب ، هدرک  لـسغ  هک  یلاـح  رد  سوط ،

هعقب وا ، ربق  ناکم  اریز  دوش ؛ یم  هدروآرب  دشابن ، دنواشیوخ  اب  طابترا  ندیرب  ای  هانگ  شا  هتـساوخ  رگا  هک  دهاوخب  لاعتم  دـنوادخ 
دشخب و یم  ییاهر  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  نآ  ینمؤم  چـیه  تسا و  تشهب  ياه  هعقب  زا  يا 

.دیامن یم  تشهب  دراو 

نآ نحص  رد  اعد  ترایز و  بادآ  و  امهیلع ، هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  مامه ، ماما  ود  ترایز  تلیضف  - 374
امهیلع هللا  تاولص  ترضح ؛ ود 

ِیف ًادْهَع  ٍماَمِإ  ِّلُِکل  َّنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 1
ِهِیف اُوبِغَر  اَِمل  ًاقیِدْصَت  ْمِِهتَراَیِز َو  ِیف  ًهَبْغَر  ْمُهَراَز  ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق  َهَراَیِز  ِءاَدَْألا  ِنْسُح  ِدْهَْعلِاب َو  ِءاَفَْولا  ِماَمَت  ْنِم  َّنِإ  ِِهتَعیِش َو  ِِهئاَِیلْوَأ َو  ُِقنُع 

.ِهَماَیِْقلا (2) َمْوَی  ْمُهَءاَعَفُش  ْمُُهتَِّمئَأ  َناَک 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
ترایز مامت ، هب  نآ  ندرک  ءادا  دـهع و  ندرک  مامت  زا  و  شنایعیـش ، ناتـسود و  هّمذ  رب  تسیدـهع  یماما  ره  يارب  اـنامه  دومرف : یم 

ماجنا دنتـشاد و  تبغر  نادب  نانآ  هک  ار  هچنآ  دریذپب  دـنک و  ترایز  ار  نانآ  روبق  هقالع  قشع و  اب  سک  ره  سپ  تسا ، ناشیا  روبق 
.زیخاتسر زور  رد  دنشاب  شعیفش  وا  ناماما  دهد ،
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يَأَر ْنَم  َّرُِسب  يِْربَق  امهیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِّيِرَفْعَْجلا  ٍمِشاَه  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  یسوطلا ، خیـشلا  - 2
.ِْنیَِبناَْجلا (1) ِلْهَِأل  ٌناَمَأ 

هیلع هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاه  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
.تسا نیمز  قرشم  برغم و  نامدرم  ینمیا  بجوم  ءارماس ، رد  نم  ربق  دومرف : نم  هب 

-3

: دندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  ناماما  زا  یکی  زا  دـیوگ : هیولوق ، نب  دـمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  موحرم 
ربق هب  هک  یتروص  رد  ینک ، ترایز  ار  امهیلع  هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یقنلا و  یلع  ماما  ترضح  ربق  یتساوخ  رگا 

مالس دراد ، رارق  حیرض  ياه  هدرن  ور  هار  تمس  رد  هک  يرد  دزن  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  لسغ ، زا  دعب  يدیـسر ، ترـضح  ود  نآ 
: وگب هدب و 

اَمُکِّقَِحب ًافِراَع  ًاِرئاَز  اَمُُکْتیَتَأ  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  ِيَرُون  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِیَتَّجُح  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِیَِّیلَو  اَی  اَمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
یِّبَر َو َهَّللا  ُلَأْسَأ  اَُمْتلَْطبَأ  اَِمل  اًلِْطبُم  اَُمتْقَّقَح  اَِمل  ًاقِّقَُحم  ِِهب  اَُمتْرَفَک  اَِمب  ًاِرفاَک  ِِهب  اَُمْتنَمآ  اَِـمب  ًاـنِمُْؤم  اَـمُِکئاَِیلْوَِأل  ًاـِیلاَُوم  اَمُِکئاَدـْعَِأل  ًاـیِداَعُم 

ُُهلَأْسَأ َنیِِحلاَّصلا َو  اَمُِکئَابآ  َعَم  ِناَنِْجلا  ِیف  اَمُکَتَقَفاَُرم  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َهاَـلَّصلا  اَـمُِکتَراَیِز  ْنِم  یِّظَح  َلَـعْجَی  ْنَأ  اَـمُکَّبَر 
َنیِِحلاَّصلا َو اَمُِکئَابآ  َّبُح  اَمُکَّبُح َو  ِینَُبلْسَی  َال  اَمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  َفِّرَُعی  اَمُکَتَبَحاَصُم َو  اَمُکَتَعاَفَش َو  ِینَقُزْرَی  ِراَّنلا َو  َنِم  ِیتَبَقَر  َِقتُْعی  ْنَأ 

.ِِهتَمْحَِرب ِهَّنَْجلا  ِیف  اَمُکَعَم  ِینَرُشْحَی  اَمُِکتَراَیِز َو  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  َال  ْنَأ 

َنیِرِخْآلا َو ْمُْهنِم َو  َنِیلَّوَأـْلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم  ْمِقَْتنا  ْمُهَّقَح َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یِِملاَـظ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  اَـمِِهتَِّلم  یَلَع  ِینَّفَوَت  اَـمُهَّبُح َو  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
َّمُهَّللا ٌریِدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِإ  ِمیِحَْجلا  َنِم  ٍكْرَد  َلَفْـسَأ  ْمِهیِِعبَّتُم  ْمِهیِّبُِحم َو  ْمِهِعاَیْـشَِأب َو  ْمِِهب َو  ِْغْلبَأ  َباَذَْـعلا َو  ُمِْهیَلَع  ْفِعاَـض 

(2) «. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ْمِهِجَرَف  َعَم  اَنَجَرَف  ْلَعْجا  َکِِّیلَو َو  ِْنبا  َکِِّیلَو َو  َجَرَف  ْلِّجَع 

ود يدیـسر ، ناـشیا  ربق  دزن  رگا  و  نیزگرب ؛ یهاوخ ، یم  هک  اـعد  ره  و  شوکب ، ترداـم  ردـپ و  دوخ و  يارب  ندرک  اـعد  رد  سپس 
نکب یتساوخ  ییاعد  ره  يدناوخ ، زامن  يدش و  دجسم  دراو  رگا  و  روآ ، ياج  هب  ربق  دزن  زامن  تعکر 
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.دنا هتشاد  یم  اپرب  زامن  نآ  رد  امهیلع  هللا  تاولص  ماما  ود  نیا  هک  تسا  ناشیا  هناخ  رانک  دجسم  نیا  و  تسا ، باجتسم  هک 

.دشاب یم  هیلع  هللا  ناوضر  قودص  خیش  موحرم  هیقفلا  باتک  تیاور  قباطم  ترایز  نتم  حیضوت :

ترضح دنزرف  تجح  ترـضح  زور ، بش و  رد  راظتنا  دروم  ناگدیزگرب ، ياه  لد  رد  رـضاح  ناگدید ، زا  ناهنپ  ماما  ترایز  - 375
امهیلع هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  اََهلَأَس  ِیتَّلا  ِِلئاَسَْملا  ِنَع  ِباَوَْجلا  َدـَْعب  ِّيِرَیْمِْحلا  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  ِهَسَّدَـقُْملا  ِهَیِحاَّنلا  َنِم  َجَرَخ  لاـق : یـسربطلا ، خیـشلا  - 1
َنیِِحلاَّصلا ِهَّللا  ِداَبِع  یَلَع  اَْنیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َنُونِمُْؤی  َال  ٍمْوَق  ْنَع  ُرُذُّنلا  ِنُْغت  امَف  ٌهَِغلاب  ٌهَمْکِح  َنُولَبْقَت  ِِهئاَِیلْوَأ  ْنِم  َال  َنُولِقْعَت َو  ِهِْرمَِأل  اـَل  ِمیِحَّرلا 

ِِهتاَیآ َِّیناَّبَر  ِهَّللا َو  َیِعاَد  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِساَی  ِلآ  یَلَع  ٌماَلَـس  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  اُولوُقَف  اَْنَیلِإ  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  َیلِإ  اَِنب  َهُّجَوَّتلا  ُُمتْدَرَأ  اَذِإ 
ُماَلَّسلا ِِهتَداَرِإ  َلِیلَد  ِهَّللا َو  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِّقَح  َرِـصاَن  ِهَّللا َو  َهَفِیلَخ  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِهنیِد  َناَّیَد  ِهَّللا َو  َباـَب  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا 
ُماَلَّسلا ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َهَّیَِقب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َكِراَهَن  ِفاَرْطَأ  َِکْلَیل َو  ِءاَنآ  ِیف  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُهَناَـمُجْرَت  ِهَّللا َو  ِباَـتِک  َِیلاَـت  اَـی  َکـْیَلَع 

ُْملِْعلا ُبوُْـصنَْملا َو  ُمَلَْعلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُهَنِمَـض  يِذَّلا  ِهَّللا  َدـْعَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُهَدَّکَو  ُهَذَـخَأ َو  يِذَّلا  ِهَّللا  َقاَـثیِم  اَـی  َکـْیَلَع 
َنیِح َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدـُعْقَت  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُموُقَت  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ٍبوُذْـکَم  َْریَغ  ًادـْعَو  ُهَعِـساَْولا  ُهَمْحَّرلا  ُثْوَْغلا َو  ُبُوبْـصَْملا َو 

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُرِّبَُکت  ُلِّلَُهت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدُجْـسَت  ُعَکْرَت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُتنْقَت  یِّلَُـصت َو  َنیِح  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُنِّیَُبت  ُأَْرقَت َو 
اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یَّلَجَت  اذِإ  ِراهَّنلا  یـشْغَی َو  اذِإ  ِْلیَّللا  ِیف  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یِـسُْمت  ُِحبُْـصت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ُرِفْغَتْـسَت  ُدِّمَُحت َو  َنیِح 

ُهَدْحَو ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  َيَالْوَم  اَی  َكُدِهْشُأ  ِماَلَّسلا  ِعِماَوَِجب  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلُومْأَْملا  ُمَّدَقُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُنُومْأَْملا  ُماَمِْإلا 
ُُهتَّجُح َنَسَْحلا  ُُهتَّجُح َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َيَالْوَم  اَی  َكُدِهْشُأ  ُُهلْهَأ َو  َوُه َو  اَّلِإ  َبِیبَح  َال  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال 

َْنب َِّیلَع  ُُهتَّجُح َو  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  ُُهتَّجُح َو  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ُُهتَّجُح َو  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ُُهتَّجُح َو  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُهـُتَّجُح َو  َْنیَـسُْحلا  َو 
ُرِخْآلا ُلَّوَْألا َو  ُُمْتنَأ  ِهَّللا  ُهَّجُح  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتَّجُح َو  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ُُهتَّجُح َو  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ُُهتَّجُح َو  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ُُهتَّجُح َو  یَـسُوم 

ْنُکَت َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اَهِیف  َْبیَر  َال  ٌّقَح  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأ  َو 
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َطاَرِّصلا َّنَأ  ٌّقَح َو  َْثعَْبلا  َرْـشَّنلا َو  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٌّقَح َو  ًاریِکَن  ًارِکاَن َو  َّنَأ  ٌّقَح َو  َتْوَْملا  َّنَأ  ًاْریَخ َو  اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ 
ْنَم َیِقَـش  َيَالْوَم  اَی  ٌّقَح  اَمِِهب  َدیِعَْولا  َدْعَْولا َو  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  ٌّقَح َو  َباَسِْحلا  ٌّقَح َو  َرْـشَْحلا  ٌّقَح َو  َناَزیِْملا  ٌّقَح َو  َداَصْرِْملا  ٌّقَح َو 

اَم ُلِطاَْبلا  ُهوُُمتیِـضَر َو  اَم  ُّقَْحلاَف  َكِّوُدَـع  ْنِم  يَِرب ٌء  ََکل  ٌِّیلَو  اَنَأ  ِْهیَلَع َو  َُکتْدَهْـشَأ  اَـم  یَلَع  ْدَهْـشاَف  ْمُکَعاَـطَأ  ْنَم  َدِعَـس  ْمُکََفلاَـخ َو 
ْمُِکب َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَِأب  ِِهلوُسَِرب َو  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  ٌهَنِمُْؤم  یِـسْفَنَف  ُْهنَع  ُْمْتیَهَن  اَم  ُرَْکنُْملا  ِِهب َو  ُْمتْرَمَأ  اَم  ُفوُْرعَْملا  ُهوُُمتْطِخَس َو 

.َنیِمآ َنیِمآ  ْمَُکل  ٌهَِصلاَخ  ِیتَّدَوَم  ْمَُکل َو  ٌهَّدَعُم  ِیتَرُْصن  ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلَّوَأ َو  َيَالْوَم  اَی 

: ِلْوَْقلا اَذَه  َبیِقَع  ُءاَعُّدلا 

يِرِْکف ِناَمیِْإلا َو  َرُون  يِرْدَـص  ِنیِقَْیلا َو  َرُون  ِیْبلَق  َأَلْمَت  ْنَأ  َكِرُون َو  ِهَِملَک  َکـِتَمْحَر َو  ِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ِءاَـیِّضلا َو َرُون  يِرََـصب  َكِدـْنِع َو  ْنِم  ِِرئاَـصَْبلا  َرُون  ِینیِد  ِقْدِّصلا َو  َرُون  ِیناَِـسل  ِلَـمَْعلا َو  َرُون  ِیتَّوـُق  ِْملِْعلا َو  َروـُن  یِمْزَع  ِتاَّیِّنلا َو  َروـُن 

ِینَیِّشَُغتَف َِکقاَثیِم  َكِدـْهَِعب َو  ُْتیَفَو  ْدَـق  َكاَْقلَأ َو  یَّتَح  مهیلع  هللا  تاولـص  ِِهلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ِهـالاَوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَم  ِهَمْکِْحلا َو  َرُون  یِعْمَس 
ِِمئاَْقلا َِکلِیبَس َو  َیلِإ  یِعاَّدـلا  َكِداَِلب َو  ِیف  َکـِتَفِیلَخ  َکِـضْرَأ َو  ِیف  َکـِتَّجُح  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُدـیِمَح  اَـی  ُِّیلَو  اَـی  َکـُتَمْحَر 

.ِّقَْحلا ِرِینُم  ِهَْملُظلا َو  یِّلَُجم  َنیِِرفاَْکلا َو  ِراََوب  َنِینِمْؤُْملا َو  ِِّیلَو  َكِْرمَِأب  ِِرئاَّثلا  َکِطْسِِقب َو 

ِِفئاَْخلا ِبِقَتْرُْملا  َکِضْرَأ  ِیف  ِهَّماَّتلا  َِکتَِملَک  ِقْدِّصلا َو  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِقِطاَّنلا  َو 

ًالْدَع َضْرَْألا  ُأَلْمَی  يِذَّلا  یَمَْعلا  یِّلَُجم  يَدَتْرا َو  َصَّمَقَت َو  ْنَم  ِْریَخ  يَرَْولا َو  ِراَْصبَأ  ِرُون  يَدُْهلا َو  ِمَلَع  ِهاَجَّنلا َو  ِهَنیِفَـس  ِحِصاَّنلا  ِِّیلَْولا  َو 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًارْوَج  ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْسق  َو 

َّمُهَّللا ًاریِهْطَت  ْمُهَتْرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  ْمُهَّقَح َو  َْتبَجْوَأ  ْمُهَتَعاَـط َو  َتْضَرَف  َنـیِذَّلا  َکـِئاَِیلْوَأ  ِنـْبا  َکِِّیلَو َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
ْنِم ٍغاَط َو  ٍغَاب َو  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم  اَْنلَعْجا  ُهَراَْصنَأ َو  ُهَتَعیِش َو  ُهَءاَِیلْوَأ َو  َكَءاَِیلْوَأ َو  ِِهب  ْرُْـصنا  َِکنیِِدل َو  ِِهب  ْرِـصَْتنا  ُهْرُْـصنا َو 

ْظَفْحا ٍءوُِسب َو  ِْهَیلِإ  َلَـصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنما  ُهْسُرْحا َو  ِِهلاَمِـش َو  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َکـِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ِّرَش 
ِهیِرِصاَن َو ْرُْصنا  ِرْصَّنلِاب َو  ُهْدِّیَأ  َلْدَْعلا َو  ِِهب  ْرِهْظَأ  َِکلوُسَر َو  َلآ  ََکلوُسَر َو  ِهِیف 
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ِقِراَشَم ْنِم  اُوناَک  ُْثیَح  َنیِدِْـحلُْملا  َعیِمَج  َنیِِقفاَنُْملا َو  َراَّفُْکلا َو  ِِهب  ْلـُْتقا  ِْرفُْکلا َو  َهَِرباَـبَج  ِِهب  ْمِْصقا  ِهیِمِـصاَق َو  ْمِْصقا  ِهِیلِذاَـخ َو  ْلُذْـخا 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  َکِِّیبَن  َنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأ  ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ِِهب  ْأَْلما  اَهِرَْحب َو  اَهَِّرب َو  اَِهبِراَغَم  ِضْرَْألا َو 

َنوُرَذْحَی اَم  ْمِهِّوُدَع  ِیف  َنُوُلمْأَی َو  اَم  مهیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأ  ِِهتَعیِش َو  ِهِعاَْبتَأ َو  ِِهناَوْعَأ َو  ِهِراَْصنَأ َو  ْنِم  َّمُهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
(1) .َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِماَرْکِْإلا  ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  َنیِمآ  ِّقَْحلا  ََهلِإ 

دمحم يوس  هب  هسّدـقم  هیحاـن  زا  دوب ، هدرک  لاؤس  اـهنآ  دروم  رد  هک  یلئاـسم  باوج  نداد  زا  دـعب  دـیوگ : یـسربط ، خیـش  موحرم 
؛ دمآ نوریب  يریمح 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

میب دـنروآ ، یمن  نامیا  هک  ار  یتعاـمج  سپ  تسا ، اـسر  یتمکح  دـنریذپ ، یم  وا  ياـیلوا  زا  هن  و  دـننک ، یم  رکف  وا  رما  رد  دوخ  هن 
هب یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  ام  هلیسو  هب  دیتساوخ  هاگره  ادخ ؛ هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  دناسر ؛ یمن  يدوس  نداد 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  دییوگب  سپ  دینک ، هجوت  ام  يوس 

ادخ و هاگرد  يا  وت  رب  مالس  وا ، ياه  هناشن  هدننک  راکـشآ  ادخ و  يوس  هب  قلخ  هدننک  توعد  يا  وت  رب  مالـس  نیـسای ، لآ  رب  مالس 
وت رب  مالـس  وا ، تساوخ  يوس  هب  امنهار  ادخ و  تجح  يا  وت  رب  مالـس  وا ، قح  روای  ادخ و  هفیلخ  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، نید  ظفاح 
رد دنوادخ  هتـشاذگ  یقاب  يا  وت  رب  مالـس  زور ، بش و  تاعاس  مامت  رد  وترب  ام  مالـس  نآ ، رّـسفم  ادـخ و  باتک  هدـننک  توالت  يا 
هک ادخ  هدعو  يا  وت  رب  مالس  تسا ، هدینادرگ  راوتسا  هتفرگ و  ناگدیرفآ  زا  ار  نآ  هک  دنوادخ  نامیپ  دهع و  يا  وت  رب  مالس  نیمز ،

تـسار يا  هدـعو  و  هدرتسگ ، تمحر  هاـنپ و  و  ریگارف ، شناد  و  هتـشارفا ، مچرپ  يا  وت  رب  مالـس  تسا ، هدرک  تنامـض  ار  نآ  ققحت 
تئارق و هک  یتقو  وت  رب  مالـس  ینیـشنب ، هک  یتقو  وت  رب  مالـس  يزیخرب ، هک  ماـگنه  نآ  وت  رب  مالـس  .تسین  نیغورد  زگره  هک  تسا 

یم ياج  هب  هدجس  عوکر و  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  يریگ ، یم  تونق  یناوخ و  یم  زامن  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  ینک ، یم  ریـسفت 
هاـگرد هب  رافغتـسا  دـمح و  هب  هک  یماـگنه  وت  رب  مالـس  ییوگ ، یم  ربـکا » هللا   » و هللا » ـالإ  هلإ  ـال   » هک یماـگنه  وت  رب  مالـس  يروآ ،

رد وت  رب  مالس  ینک ، یم  بش  حبص و  هک  یماگنه  وت  رب  مالس  يزادرپ ، یم  دنوادخ 
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شیپ يا  وت  رب  مالـس  هتفای ، ینمیا  ماما  يا  وت  رب  مالـس  دوش ؛ نشور  هک  ماگنه  نآ  زور ، رد  و  ددرگ ، کـیرات  هک  ماـگنه  نآ  بش ،
.اه مالس  مامت  اب  وت ، رب  مالس  وزرآ ، دروم  نامدرم و  زا  هداتفا 

و درادن ، یکیرش  چیه  تسا و  هناگی  تسین ، هللا  زج  ییادخ  چیه  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم ، رورـس  يا 
یلع هک  نم ، رورـس  يا  مریگ  یم  هاوـگ  ار  وـت  و  تسین ؛ وا  تـیب  لـها  وا و  زج  یتـسود  چـیه  و  تـسا ، وا  هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم ،

و تسا ، ادخ  تجح  نیـسح  دنزرف  یلع  و  تسا ، ادخ  تجح  نیـسح  و  تسا ، ادخ  تجح  نسح  و  تسا ، ادـخ  تجح  نینمؤملاریما 
یلع و  تسا ، ادخ  تجح  رفعج  دنزرف  یـسوم  و  تسا ، ادـخ  تجح  دـمحم  دـنزرف  رفعج  و  تسا ، ادـخ  تجح  یلع  دـنزرف  دـمحم 

دنزرف نسح  و  تسا ، ادخ  تجح  دمحم  دنزرف  یلع  و  تسا ، ادـخ  تجح  یلع  دـنزرف  دـمحم  و  تسا ، ادـخ  تجح  یـسوم  دـنزرف 
چیه تسا و  قح  امـش  تشگزاب  و  دیتسه ، امـش  رخآ ، لوا و  یتسه ، ادخ  تجح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسا ، ادخ  تجح  یلع 

شندروآ نامیا  هدرواین ، تسد  هب  دوخ  ندروآ  نامیا  رد  يریخ  ای  هدرواین  نامیا  ًالبق  هک  یـسک  هک  يزور  تسین ، نآ  رد  يدـیدرت 
.دراد تقیقح  رکنم ، ریکن و  هتشرف  ود  تسا و  قح  گرم ، هک  مهد  یم  یهاوگ  دشخب ؛ یمن  دوس 

و تسا ، قح  لاـمعا  شجنـس  و  تسا ، قح  داـصرم  و  تسا ، قح  طارـص  و  تسا ، قح  ناـگدرم  نتخیگنارب  هک  مهد  یم  یهاوـگ  و 
قح ود  نآ  هب  دنوادخ  دیعو  هدعو و  و  تسا ، قح  خزود  تشهب و  و  تسا ، قح  باسح  و  تسا ، قح  رشحم  رد  ناگمه  ندمآ  درگ 
نآ رب  سپ  تسا ؛ دنمتداعس  دیامن ، يوریپ  امش  زا  سک  ره  و  تسا ، تخبدب  دزرو ، تفلاخم  امش  اب  سک  ره  نم ، رورـس  يا  تسا ؛
هک تسا  نامه  تقیقح  قح و  متسه ، امش  نانمـشد  نمـشد  و  متـسه ، امـش  تسود  نم  و  شاب ؛ هاوگ  متفرگ ، هاوگ  نآ  هب  ار  وت  هچ 

و دیدرک ، رما  نآ  هب  هک  تسا  نآ  وکین  لمع  و  دیتفرگ ، مشخ  نآ  هب  تبسن  امش  هک  تسا  نامه  لطاب  و  دیتشگ ، دونشخ  نآ  هب  امش 
نینمؤملاریما هب  وا و  ربمایپ  هب  و  تسین ، شیارب  یکیرـش  چـیه  هک  هناگی  دـنوادخ  هب  نم  دـیتشاد ؛ زاب  نآ  زا  هک  تسا  نآ  تشز  راک 

امش يارب  نم  یتسود  و  تسا ، ایهم  امـش  رب  نم  يرای  ترـصن و  مراد ، نامیا  امـش  نیرخآ  نیلوا و  هب  نم ، رورـس  يا  و  مراد ؛ نامیا 
.ریذپب ادخ ؛ يا  ریذپب ، تسا ؛ هناصلاخ 

: دوش یم  هدناوخ  اعد  نیا  نآ ، زا  دعب  و 

رون زا  ار  ما  هنیـس  و  نیقی ، رون  زا  ار  مبلق  و  یتـسرف ، دورد  دوخ  رون  هملک  تمحر و  ربماـیپ  دـمحم ، رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ،
اب ار  منید  و  قدـص ، رون  اب  ار  منابز  و  لمع ، رون  اب  ار  میورین  و  شناد ، رون  اب  ار  ما  هدارا  مزع و  و  اه ، ّتین  رون  زا  ار  مرکف  و  ناـمیا ،

، تمکح رون  اب  ار  مشوگ  و  ندید ، رون  اب  ار  ممشچ  و  دوخ ، بناج  زا  ییاه  تریصب  رون 
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هب هک  یلاح  رد  منک ، رادید  ار  وت  هک  هاگنآ  ات  ینک  رپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  دمحم و  اب  یتسود  رون  اب  ار  ما  یتسود  و 
.یشاب هدرک  دوخ  تمحر  قرغ  ارم  هدوتس ، تسرپرس  يا  وت  و  مشاب ، هدرک  افو  وت  قاثیم  دهع و 

لدع يارجا  هب  هدننک  مایق  و  وت ، هار  هب  هدننک  توعد  و  تیاه ، نیمزرـس  رد  وت  نیـشناج  و  نیمز ، رد  دوخ  تجح  دمحم ، رب  ایادخ ،
دورد تقیقح ، هدننک  راکـشآ  و  یگریت ، شخب  ینـشور  و  نارفاک ، هدننک  دوبان  و  نانمؤم ، رادتـسود  وت ، رما  هب  هدـننازیگنا  رب  و  وت ،

.تسرف

یتشک و  هاوخریخ ، تسرپرس  و  ناسرت ، راد  نتشیوخ  و  نیمز ، رد  وت  هتفای  لامک  هملک  و  یتسار ، تمکح و  هب  هدنیوگ  نخس  نامه 
یسک ییانیبان ، هدننک  فرط  رب  درک ، نت  رب  ادر  نهاریپ و  هک  یسک  نیرتهب  و  نامدرم ، نامـشچ  ینـشور  و  تیاده ، مچرپ  و  تاجن ،

.یتسه اناوت  زیچ  همه  رب  وت  یتسار  هب  دشاب ؛ هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  نآ  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک 

زا ار  اه  یکاپان  و  یتخاس ، بجاو  مدرم  رب  ار  اهنآ  قح  و  يدـینادرگ ، مزال  ار  ناشتعاط  هک  تئاـیلوا ، دـنزرف  دوخ و  ّیلو  رب  ایادـخ ،
هب و  نک ، يرای  وا  اب  ار  تنید  نک  يرای  ار  وا  ایادـخ ، تسرف ؛ دورد  یتخاس ، هزنم  كاـپ و  ار  اـهنآ  و  يدـینادرگ ، رود  ناـنآ  دوجو 
ره رـش  زا  ار  وا  ایادـخ ، هد ؛ رارق  نانآ  زا  ار  اـم  و  ناـسر ، يراـی  ار  وا  ناراـی  نایعیـش و  ناردتـسود و  دوخ و  نارادتـسود  وا  هطـساو 

فرط زا  تسار و  فرط  زا  رس و  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  و  ریگ ، دوخ  هانپ  رد  تناگدیرفآ  یمامت  رـش  زا  و  شکرـس ، رگمتس و 
وا دوجو  ظفح  رد  ار  دوخ  لوسر  نادـناخ  لوسر و  و  دـسرب ، وا  هب  يدـب  بیـسآ و  راذـگم  و  نک ، تظفاحم  وا  زا  و  راد ، هاگن  پچ 

و نک ، يرای  ار  وا  نارای  و  رادب ، دوخ  ترـصن  هب  دیؤم  ار  وا  و  نادرگ ، راکـشآ  ار  دوخ  لدع  مکح  وا  هلیـسو  هب  و  نادرگ ، ظوفحم 
مه رد  وا  دوـجو  هب  ار  رفک  ناراکمتـس  ناراـبج و  تـشپ  و  نکـشب ، ار  شنانمـشد  تـشپ  و  نادرگ ، راوـخ  مورحم و  ار  وا  ناـفلاخم 
هب ایرد ، یکـشخ و  رد  نیمز ، برغ  قرـش و  ياه  هنارک  رد  دنـشاب ، هک  اجک  ره  ار  نید  یب  دارفا  مامت  ناقفانم و  نارفاک و  و  نکش ،

.امرف راکشآ  وا  هطساو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تربمایپ  كاپ  نید  و  نک ، رپ  لدع  زا  وا  هطساو  هب  ار  نیمز  ناسرب و  لتق 

رد و  دـنراد ، دـیما  هک  ار  هچنآ  مهیلع ، هللا  تاولـص  دـمحم  نادـناخ  رد  و  هد ، رارق  وا  نایعیـش  ناوریپ و  نارای و  زا  ادـخ ، يا  زین  ارم 
نابرهم يا  يراوگرزب ، هوکـش و  هدنراد  يا  ریذپب ؛ قح ، يادخ  يا  نایامنب ؛ نم  هب  دـنراد ، یم  رذـح  رب  هک  ار  هچنآ  نانآ ، نانمـشد 

.نانابرهم نیرت 
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هناگراهچ ياه  مرح  رد  زامن  - 376

ِریِمَأ ُمَرَح  ِِهلوُسَر َو  ُمَرَح  ِهَّللَا َو  ُمَرَح  ُهَّکَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِِـسنَالَْقلَا  ٍدَّالَخ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُمَرَح ِهَّللَا َو  ُمَرَح  ُهَنیِدَْـملَا  ٍمَهْرِد َو  ِْفلَأ  ِهَئاِِمب  اَهِیف  ُمَهْرِّدـلَا  ٍهَالَـص َو  ِْفلَأ  ِهَئاِِـمب  اَـهِیف  ُهَـالَّصلَا  اـمهلآو  اـمهیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا 

ٍمَهْرِد َو ِفَالآ  ِهَرَـشَِعب  اَهِیف  ُمَهْرِّدـلَا  ٍهَالَـص َو  ِفَالآ  ِهَرَـشَِعب  اَهِیف  ُهَـالَّصلَا  اـمهلآ  اَـمِْهیَلَع و  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  ُمَرَح  ِِهلوُسَر َو 
.ٍمَهْرِد (1) ِْفلَِأب  اَهِیف  ُمَهْرِّدلَا  ٍهَالَص َو  ِْفلَِأب  اَهِیف  ُهَالَّصلَا  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  ُمَرَح  ِِهلوُسَر َو  ُمَرَح  ِهَّللَا َو  ُمَرَح  ُهَفوُْکلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسنالق  دّالخ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
کی تسا و  زامن  رازه  دـص  ربارب  نآ  رد  زامن  کـی  .تسا  اـمهلآو  اـمهیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  وا و  لوسر  ادـخ و  مرح  هّکم 

.تسا امهلآو  امهیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  وا و  لوسر  ادخ و  مرح  هنیدم  .تسا و  مهرد  رازه  دـص  ربارب  نآ  رد  قافنا )  ) مهرد
نینمؤملاریما وا و  لوسر  ادـخ و  مرح  هفوک  .تسا و  مهرد  رازه  هد  ربارب  نآ  رد  مهرد  کی  زامن و  رازه  هد  ربارب  نآ  رد  زاـمن  کـی 

.تسا مهرد  رازه  ربارب  نآ  رد  مهرد  کی  زامن و  رازه  ربارب  نآ  رد  زامن  کی  .تسا  امهلآو  امهیلع  هللا  تاولص 

ِیف َنِطاَوَم  ِهََعبْرَأ  ِیف  ُهَالَّصلَا  ُِّمتَت  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَـس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْهیَلَع (2) ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  ِْنیَسُْحلَا  ِمَرَح  ِهَفوُْکلَا َو  ِدِجْسَم  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِلوُسَّرلَا  ِدِجْسَم  ِماَرَْحلَا َو  ِدِجْسَْملَا 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مرح هفوک و  دجسم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرلا  دجـسم  مارحلا ، دجـسم  رد  دوش : یم  هدناوخ  مامت  اج  راهچ  رد  زامن  دومرف : یم 

.هیلع هّللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح 

ِرُز ْمَعَن  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  َْربَق  ُروُزَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍْلبِـش  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَفَعَّضلَا (3) َِکلَذ  ُلَعْفَی  اَمَّنِإ  َلاَق  َریِصْقَّتلَا  َنْوَرَی  اَِنباَحْصَأ  َضَْعب  َّنِإَف  ُْتُلق  ِهِیف  َهَالَّصلَا  َِّمتَأ  َبِّیَّطلَا َو 
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ضرع هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لبـش  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ میامنب ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  مدرک :

.رازگ مامت  اج  نآ  رد  ار  زامن  نک و  ترایز  هزیکاپ  يرآ ، دومرف :

.تسا رصق  هب  ناشرظن  ام  باحصا  زا  یضعب  متفگ :

.دنهد یم  ماجنا  ناناوتان  افعض و  طقف  ار  مکح  نیا  دومرف :

مق رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ترایز  باوث  و  رود ، هار  زا  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  ترایز  - 377

ِِهب ْتََأن  ُهَّقُّشلَا َو  ُمُکِدَحَِأب  ْتَدَُعب  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهاَوَر  ْنَّمَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَْنَیلِإ (1) ُلِصَی  َِکلَذ  َّنِإَف  اَنِرُوُبق  َیلِإ  ِمَالَّسلِاب  ِمُوْیل  ِْنیَتَعْکَر َو  ِّلَُصْیل  ِِهلِْزنَم َو  یَلْعَأ  ُلْعَْیلَف  ُراَّدلَا 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ياج نیرتالاب  رب  سپ  تشاد  يدایز  ۀلـصاف  ام  اب  شا  هناخ  دـش و  رود  امـش  زا  یکی  يارب  ام  ترایز  تفاسم  هاگره  دومرف : هیلع  هللا 

.دسر یم  ام  يارب  نامه  اریز  دنک ، هراشا  ام  روبق  هب  مالس  هب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دورب و  شلزنم 

ِیف هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  َْربَق  ُروُزَت  ُریِدَس  اَی  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍناَنَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
َلاَق ُْتُلق َال  ٍرْهَـش  ِّلُـک  ِیف  ُهَنوُروُزَتَف  َلاَـق  َـال  ُْتُلق  ٍهَعْمُج  ِّلُـک  ِیف  ُهَنوُروُزَتَف  َلاَـق  ْمُکاَـفْجَأ  اَـمَف  َلاَـق  َـال  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٍمْوَی  ِّلُـک 
ْیَْفلَأ َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  هیلع َأ  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحِلل  ْمُکاَفْجَأ  اَم  ُریِدَـس  اَی  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکَی  ْدَـق  ُْتُلق  ٍهَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُهَنوُروُزَتَف 
َسْمَخ ٍهَعْمُج  ِّلُک  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  َْربَق  َروُزَت  ْنَأ  ُریِدَس  اَی  َْکیَلَع  اَم  َنوُُرتْفَی َو  َنوُروُزَی َال  َنوُْکبَی َو  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ٍکَلَم  ِْفلَأ 

َُّمث ًهَرْـسَی  ًهَنْمَی َو  ُتِفَْتلَت  َُّمث  َکِحْطَـس  َقْوَف  ْدَعِْـصا  ِیل  َلاَقَف  ًهَرِیثَک  َخِساَرَف  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ًهَّرَم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ٍتاَّرَم َو 
ُمَالَّسلَا ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلَا  : » ُلوُقَت ِْربَْقلَا َو  َوَْحن  ُْحنُا  َُّمث  ِءاَمَّسلَا  َیلِإ  َکَسْأَر  ُعَفْرَت 
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.ًهَّرَم (1) َنیِرْشِع  ْنِم  َرَثْکَأ  ِرْهَّشلَا  ِیف  ُْتلَعَف  اَمَّبُرَف  ٌریِدَس  َلاَق  ٌهَرْمُع  ٌهَّجَح َو  ُهَرْوَّزلَا  ٌهَرْوَز َو  ََکل  ُبَتُْکت  ُُهتاَکََرب » ِهَّللَا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانح  شردپ  زا  نانح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ینک یم  ترایز  زورره  رد  ار  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ریدس ! يا  دومرف :

.هن مدرگ ! تنابرق  متفگ :

.دیراکافج هچ  امش  سپ  دومرف :

؟ ینک یم  ترایز  هتفه  ره  رد  دومرف :

.هن متفگ :

؟ ینک یم  ترایز  هام  ره  رد  ار  ترضح  نآ  دومرف :

.هن متفگ :

؟ ینک یم  ترایز  لاس  ره  رد  دومرف :

.دوش یم  یهاگ  متفگ :

!؟ دیراکافج هچ  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  هب  تبسن  امش  ریدس ! يا  دومرف :

دـننک و یم  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  دـندولآرابغ و  هدـیلوژ و  هک  تسا  هتـشرف  نویلیم  ود  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  يارب  هک  یناد  یمن  اـیآ 
یمن ترایز  ار  راب  کی  زور  ره  رد  راب و  جنپ  هتفه  ره  رد  هچ  يارب  ریدس ! يا  .دنزرو  یمن  یتسس  دننک و  یم  ترایز  ار  شترـضح 

.ینک

.تسا هلصاف  يرایسب  ياه  گنسرف  وا  ام و  نایم  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

نامسآ فرط  هب  ار  ترس  هاگ  نآ  .نک  هاگن  پچ  تسار و  تمس  هب  سپس  ورب ، تا  هناخ  ماب  تمس  يالاب  دومرف : نم  هب  شترـضح 
: وگب نک و  ور  ربق  يوس  هب  سپس  نک ، دنلب 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  کیلع و  مالّسلا  هّللا ، دبع  ابأ  ای  کیلع  مالّسلا  »

ماما ترـضح  ترایز  شاداپ  هک  دوش  یم  هتـشون  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  شاداپ  وت  يارب  لمع  نیا  ماجنا  اـب 
.تسا هرمع  کی  جح و  کی  شاداپ  هیلع  هللا  تاولص  نیسح 

.مداد یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  راب  تسیب  زا  شیب  هام  کی  رد  نم  یهاگ  دیوگ : ریدس 
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َهَمِطاَف ِهَراَیِز  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانسإب  هیولوق ، نب  رفعج  نب  دمحم  خیشلا  - 3
.ُهَّنَْجلا (1) ُهَلَف  اَهَراَز  ْنَم  َلاَق  امهیلع  هللا  تاولص  یَسُوم  ِْتِنب 

هللا تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  دعس  زا  شیوخ  دنس  اب  هیولوق ، نب  رفعج  نب  دمحم  خیش  موحرم 
؟ مدیسرپ امهیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  هب  عجار  هیلع 

.دوب دهاوخ  شیارب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یسک  دومرف : ترضح 

ْنَم َلاَق  امهیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِْنبا  ِنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّیِکَفُوْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِّیِکَرْمَْعلا  ِنَع  هدانسإب  هیولوق ، نب  رفعج  نب  دمحم  خیشلا  - 4
.ُهَّنَْجلا (2) ُهَلَف  َّمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَق  َراَز 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  یکفوبلا  یلع  نب  یکرمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  هیولوق ، نب  رفعج  نب  دـمحم  خیـش  موحرم 
.دشاب یم  شیارب  تشهب  دنک  ترایز  مق  رد  ار  ما  هّمع  ربق  هک  یسک  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح 

340 ص :

تارایزلا ص 581 ح 824. لماک  - . 1

تارایزلا ص 581 ح 825. لماک  - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 380 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_340_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_340_2
http://www.ghaemiyeh.com


داهج باتک 

داهج شزرا  تلیضف و  - 378

ُهُّلُک ُْریَْخلَا  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِراَّنلَا (1) ِهَّنَْجلَا َو  ُدِیلاَقَم  ُفُویُّسلَا  ُْفیَّسلَا َو  َّالِإ  َساَّنلَا  ُمیُِقی  ِْفیَّسلَا َو َال  ِّلِظ  َتْحَت  ِْفیَّسلَا َو  ِیف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نابا  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تـسار هار  هب  ریـشمش  زج  يزیچ  ار  مدرم  تسا ؛ نآ  هیاس  ریز  ریـشمش و  رد  اه  یبوخ  ۀـمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

.دنتسه خزود  تشهب و  ياهدیلک  اهریشمش  .دراد و  یمناو 

.ِِضئاَرَْفلَا (2) َدَْعب  ِءاَیْشَْألَا  ُلَْضفَأ  ُداَهِْجلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَرَْدیَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

داهج و دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هردیح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تساهراک نیرت  تلیضف  اب  تابجاو  ضیارف  زا  سپ  هزرابم 

َّنِإ ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْـخَْبلَا  ِیبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ْوَأ ِءاَمَّسلَا  َنِم  ٌهَرْطَق  َُهباَصَأ  اَمَف  َِکتَّمُأ  ْنِم  ِهَّللَا  ِلِیبَس  ِیف  ًهاَزَغ  اَزَغ  ْنَم  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  ِیْبلَق  ِِهب  َحِرَف  ِیْنیَع َو  ِِهب  ْتَّرَق  ٍْرمَِأب  ِینَرَبْخَأ  َلِیئَْربَج 

.ِهَماَیِْقلَا (3) َمْوَی  ًهَداَهَش  َُهل  َْتناَک  َّالِإ  ٌعاَدُص 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخبلا  وبأ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؛ مدـش ناـمداش  دـش و  زاـب  ملد  دـش و  نشور  نم  مشچ  هک  دروآ  يربـخ  نم  يارب  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 
ای دزیرب ، شرـس  رب  نامـسآ  زا  هک  یبآ  هرطقره  دگنجب  دورب و  يدربن  هب  ادخ  هار  رد  وت  تّما  زا  مادکره  دّـمحم ! يا  تفگ : لیئربج 

.دیآ یم  باسح  هب  تداهش  شیارب  تمایق  زور  رد  متح  روط  هب  دنک  درد  شرس  رگا 
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نز درم و  داهج  - 379

ِءاَسِّنلَا ِلاَجِّرلَا َو  یَلَع  َداَهِْجلَا  ُهَّللَا  َبَتَک  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَـق  َهَتاَُـبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهتَْریَغ (1) اَهِجْوَز َو  يَذَأ  ْنِم  يَرَت  اَم  یَلَع  َِربْصَت  ْنَأ  ِهَأْرَْملَا  ُداَهِج  ِهَّللَا َو  ِلِیبَس  ِیف  َلَتُْقی  یَّتَح  ِهِسْفَن  ِِهلاَم َو  ُلَْذب  ِلُجَّرلَا  ُداَهِجَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ادـخ هار  رد  هک  هاگ  نآ  ات  تسوا  ناج  تورث و  لام و  زا  شـشخب  درم ، داـهج  دومرف ؛ بجاو  ناـنز  نادرم و  رب  ار  داـهج  دـنوادخ ،

.دوش هتشک 

.دزرو ییابیکش  ربص و  شرهوش  تریغ  رازآ و  رب  هک  تسا  نآ  نز  داهج  و 

.تسا ندرک  يرادرهوش  بوخ  نز ، داهج  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

هزرابم داهج و  عاونا  - 380

ُداَهِْجلَا َلاَقَف  ٌهَضیِرَف  ْمَأ  ٌهَّنُس  ِداَهِْجلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍضاَیِع  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّزَع ِهَّللَا  یِصاَعَم  ْنَع  ُهَسْفَن  ِلُجَّرلَا  ُهَدَهاَجُمَف  ِْنیَـضْرَْفلَا  ُدَحَأ  اَّمَأَف  ِضْرَْفلَا  َعَم  َّالِإ  ُماَُقی  ٌهَّنُـس َال  ٌداَهِج  ٌضْرَف َو  ِناَداَهِجَف  ٍهُجْوَأ  ِهََعبْرَأ  یَلَع 

َّنِإَف ٍضْرَف  َعَم  َّالِإ  ُماَُـقی  َـال  ٌهَّنُـس  َوُه  يِذَّلَا  ُداَـهِْجلَا  اَّمَأ  ٌضْرَف َو  ّفُْکلَا 
ـ�

ِرا َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلَا  ُهَدَـهاَُجم  ِداَـهِْجلَا َو  ِمَظْعَأ  ْنِم  َوُه  َّلَـج َو  َو 
ْنَأ ُهَدْحَو  ِماَمِْإلَا  یَلَع  ٌهَّنُـس  َوُه  ِهَّمُْألَا َو  ِباَذَع  ْنِم  َوُه  اَذَه  ُباَذَْعلَا َو  ُمُهاَتََأل  َداَهِْجلَا  اوُکَرَت  َْول  ِهَّمُْألَا َو  ِعیِمَج  یَلَع  ٌضْرَف  ِّوُدَْعلَا  َهَدَـهاَُجم 

ُلَمَْعلاَف َو اَِهئاَیْحِإ  اَهِغُوُلب َو  اَِهتَماَقِإ َو  ِیف  َدَهاَج  ُلُجَّرلَا َو  اَهَماَقَأ  ٍهَّنُس  ُّلُکَف  ٌهَّنُـس  َوُه  يِذَّلَا  ُداَهِْجلَا  اَّمَأ  ْمُهَدِهاَُجیَف َو  ِهَّمُْألَا  َعَم  َّوُدَْعلَا  َِیتْأَی 
ْنَم ُرْجَأ  اَهُرْجَأ َو  ُهَلَف  ًهَنَـسَح  ًهَّنُـس  َّنَس  ْنَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ْدَق  ٍهَّنُـس َو  ُءاَیْحِإ  اَهَّنَِأل  ِلاَمْعَْألَا  ِلَْضفَأ  ْنِم  اَهِیف  ُیْعَّسلَا 

.ٌءْیَش (2) ْمِهِروُجُأ  ْنِم  َصَْقُنی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِهَماَیِْقلَا  ِمْوَی  َیلِإ  اَِهب  َلِمَع 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ضایع  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟) بجاو  ) هضیرف ای  تسا  ّتنس  داهج ، ایآ  مدیسرپ :
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داهج کی  و   ) .دوش یمن  ماجنا  هضیرف  اب  زج  هک  تسا  ّتنـس  داهج  کی  .تسا و  بجاو  داهج ، ود  تسا : عون  راهچ  داـهج ، دومرف :
 ( .تسا طقف  زین 

نیرتهب هک  دـگنجب ؛ دوخ  اب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هب  تبـسن  اـه  تیـصعم  دروم  رد  درم  هک  تسا  نآ  بجاو ، ياـهداهج  زا  یکی  اـّما 
.دنتفرگ ههبج  امش  لباقم  رد  هک  تسا  ینارفاک  اب  داهج  بجاو ، ياهداهج  زا  رگید  یکی  .تساهداهج 

تسا و بجاو  ضرف و  یمالـسا  تّما  یمامت  رب  هک  تسا  نمـشد  اب  داهج  دوش ، یمن  ماجنا  هضیرف  اب  زج  تسا و  ّتنـس  هک  يداهج 
ماما يارب  یلو  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  هن  تسا  یمالـسا  تّما  دروم  رد  باذـع ، نیا  دـنوش و  یم  باذـع  راـتفرگ  دـننک  اـهر  ار  نآ  رگا 

.دنک هزرابم  نمشد  اب  دورب و  گنج  هب  تّما  هارمه  هب  هک  تسا  ّتنس  هیلع  هللا  تاولص 

هدنز مدرم و  هب  نآ  ندـیناسر  يارب  دـنک و  داهج  هزرابم و  نآ  هب  لمع  هار  رد  دراد و  اپ  هب  ار  یتنـسره  تسا ، ّتنـس  هک  يداهج  اّما 
هدنز هک  ارچ  تسا ؛ اهراک  نیرت  شزرااب  زا  دش ، هتفگ  هچ  نآ  ماجنا  يارب  راک  شالت و  یعـس و  بیترت  نیدب  دگنجب ؛ ّتنـس  ندرک 

.دراد یپ  رد  ار  ّتنس  ندش 

شاداپ راک و  نآ  شاداپ  دننک ، لمع  نادب  نارگید  دنک و  زاغآ  ار  یکین  راک  سکره  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 
.دوب دهاوخ  زین  وا  يارب  دوش ، هتساک  اهنآ  شاداپ  زا  يزیچ  هک  نیا  نودب  دنهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  مامت 

تسین بجاو  یناسک  هچ  رب  بجاو و  يدارفا  هچ  رب  داهج  - 381

ِهَّللَا َو َیلِإ  ِءاَعُّدـلَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْرَیبُّزلَا  وٍرْمَع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِِهلوُسَِرب َنَمآ  َّلَج َو  َّزَع َو  َهَّللَا  َدَّحَو  ْنَم  ِّلُِکل  ٌحاَبُم  َوُه  ْمَأ  ْمُْهنِم  َناَک  ْنَم  َّالِإ  ِِهب  ُموُقَی  ْمَُهل َو َال  َّالِإ  ُّلِحَی  ٍمْوَِقل َال  َوُه  ِِهلِیبَس َأ  ِیف  ِداَـهِْجلَا 

ُّلِحَی ٍمْوَِقل َال  َِکلَذ  َلاَقَف  ِِهلِیبَس  ِیف  َدِـهاَُجی  ْنَأ  ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َوُعْدَـی  ْنَأ  ُهَلَف  اَذَـک  َناَک  ْنَم  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 
َنیِدِهاَجُْملَا یَلَع  ِداَهِْجلَا  ِلاَتِْقلَا َو  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِِطئاَرَِشب  َماَق  ْنَم  َلاَق  َِکَئلوُأ  ْنَم  ُْتُلق  ْمُْهنِم  َناَک  ْنَم  َّالِإ  َِکلَِذب  ُموُقَی  ْمَُهل َو َال  َّالِإ 

ٍنوُذْأَِمب َْسیَلَف  َنیِدِهاَجُْملَا  یَلَع  ِداَهِْجلَا  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِِطئاَرَِـشب  ًاِمئاَق  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ِءاَعُّدلَا  ِیف  َُهل  ُنوُذْأَْملَا  َوُهَف 
ِداَهِْجلَا َِطئاَرَش  ْنِم  ِْهیَلَع  ُهَّللَا  َذَخَأ  اَم  ِهِسْفَن  ِیف  َمُکْحَی  یَّتَح  ِهَّللَا  َیلِإ  ِءاَعُّدلَا  ِداَهِْجلَا َو َال  ِیف  َُهل 
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ْمَُهل َِکلَذ  َلَعَجَف  ِْهَیلِإ  َهاَعُّدـلَا  َفَصَو  ِْهَیلِإ َو  َءاَعُّدـلَا  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَِّیبَن ]  ] َرَبْخَأ َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق  ُهَّللَا  َکُـمَحْرَی  ِیل  ْنِّیَبَف  ُْتُلق 
ِعاَبِِّتا ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  اَعَد  ِهِسْفَن َو  َیلِإ  اَعَد  ْنَم  ُلَّوَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّنَأ  َرَبْخَأَف  ٍضَْعب  یَلَع  اَهِضْعَِبب  ُّلَدَتُْسی  ًاضَْعب َو  اَهُضَْعب  ُفِّرَُعی  ٍتاَجَرَد 
ِلِیبَس �یلِإ  ُعُْدا  : » َلاَقَف ِِهلوُسَِرب  یَّنَث  َُّمث  ٍمیِقَتْـسُم »  ٍطا�رِـص  �یلِإ  ُءا�شَی  ْنَم  يِدْهَی  ِم�الَّسلَا َو  ِرا�د  �یلِإ  اوُعْدَـی  ّللَا 

�
ُه َو  : » َلاَقَف ِهِسْفَِنب  َأَدَـبَف  ِهِْرمَأ 

َْرمَأ ََفلاَخ  ْنَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ًایِعاَد  ْنُکَی  َْمل  ِنآْرُْقلِاب َو  ِینْعَی  ُنَسْحَأ »  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداـ�ج  ِهَنَـسَْحلَا َو  ِهَظِعْوَْملَا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر 
�یلِإ يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  : » ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِیف  َلاَق  ِِهب َو  َّالِإ  یَعُْدی  ْنَأ َال  َرَمَأ  يِذَّلَا  ِِهباَتِک َو  ِیف  ِِهب ]  ] َِرمُأ اَم  ِْریَِغب  ِْهَیلِإ  وُعْدَـی  ِهَّللَا َو 
ْيَأ ُمَْوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلَا  اَذـ�ه  َّنِإ  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  َلاَقَف  ًاْضیَأ  ِِهباَـتِِکب  ِْهَیلِإ  ِءاَعُّدـلِاب  َثََّلث  َُّمث  وُعْدَـت  ُلوُقَی  ٍمیِقَتْـسُم »  ٍطا�رِص 
َیلِإ َنوُعْدَـی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو   » َلاَـقَف ِِهباَـتِک  ِیف  ِِهلوُسَر  َدـَْعب  ُهَدـَْعب َو  ِْهَیلِإ  ِءاَعُّدـلَا  ِیف  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َرَکَذ  َُّمث  َنِینِمْؤُْملَا »  ُرِّشَُبی  َو   » وُعْدَـی
ِهَّیِّرُذ ْنِم  اَـهَّنَأ  َیِه َو  ْنَّمِم  ِهَّمُأـْلَا َو  ِهِذَـه  ْنَع  َرَبْـخَأ  َُّمث  َنوُِـحْلفُْملَا »  ُمُه  َکـِئ�لوُأ  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلَا َو 

ْنِم َلیِعاَمْسِإ  َمیِهاَْربِإ َو  ُهَوْعَد  ُهَوْعَّدلَا  ُمَُهل  ْتَبَجَو  َنیِذَّلَا  ُّطَق  ِهَّللَا  َْریَغ  اوُُدبْعَی  َْمل  ْنَّمِم  ِمَرَْحلَا  ِناَّکُـس  ْنِم  َلیِعاَمْـسِإ  ِهَّیِّرُذ  ْنِم  َمیِهاَْربِإ َو 
َمیِهاَْربِإ ِهَّمُأ  ِهَفِص  ِیف  اَذَه  َْلبَق  ْمُهاَنْفَصَو  َنیِذَّلَا  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َسْجِّرلَا َو  ُمُْهنَع  َبَهْذَأ  ُهَّنَأ  ِِهباَتِک  ِیف  ْمُْهنَع  َرَبْخَأ  َنیِذَّلَا  ِدِجْـسَْملَا  ِلْهَأ 

یَلَع ُهَعَبَِّتا  ِنَم  َلَّوَأ  ِینْعَی  ِینَعَبَِّتا »  ِنَم  اـَنَأ َو  ٍهَریَِـصب  �یلَع  ّللَا 
�

ِه َیلِإ  اوُـعْدَأ  : » ِِهلْوَـق ِیف  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللَا  ُمُهاَـنَع  َنیِذَّلَا  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع 
ِهَّللِاب ْكِرُْـشی  َْمل  ْنَّمِم  ِْقلَْخلَا  َْلبَق  اَْهَیلِإ  اَْهنِم َو  اَهِیف َو  َثُِعب  ِیتَّلَا  ِهَّمُْألَا  َنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  َُهل  ِقیِدْـصَّتلَا  ِِهب َو  ِناَـمیِْإلَا 
ِْرمَْألِاب ِِهباَتِک  ِیف  اَهَفَـصَو  ِیتَّلَا  ِهَّمُْألَا  ِهِذَـه  َعاَْبتَأ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  َعاَْـبتَأ  َرَکَذ  َُّمث  ُكْرِّشلَا  َوُه  ٍْملُِظب َو  ُهَناَـمیِإ  ْسِْبلَی  َْمل  ُّطَـق َو 

َنِم َکَعَبَِّتا  ِنَم  ّللَا َو 
�

ُه َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلَا  اَهُّیَأ  ـا�ی  : » َلاَـقَف ِْهَیلِإ  ِءاَعُّدـلَا  ِیف  اََـهل  َنِذَأ  ِْهَیلِإ َو  ًهَیِعاَد  اَـهَلَعَج  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  ِیْهَّنلَا  ِفوُْرعَْملاـِب َو 
یَلَع ُءا�ّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلَا  ّللَا َو 

�
ِه ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َّلَـج «  َّزَع َو  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبـَن  َعاَْـبتَأ  َفَصَو  َُّمث  َنِینِمْؤُْـملَا » 

ِیف ْمُُهلَثَم  َِکل�ذ  ِدوُجُّسلَا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُها�میِـس  ًاـنا�وْضِر  ّللَا َو 
�

ِه َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  ْمُها�رَت  ْمُهَْنَیب  ُءاـ�مَحُر  ّفُْکلَا 
ـ�

ِرا
َِکَئلوُأ ِینْعَی  ْمِِهنا�ْمیَِأب »  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  �یعْسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  َِّیبَّنلَا َو  ّللَا 

�
ُه يِزُْخی  َمْوَی �ال   » َلاَق َو  ِلیِْجنِْإلَا »  ِیف  ْمُُهلَثَم  ِها�رْوَّتلَا َو 

َحَْلفَأ ْدَق   » َلاَق َنِینِمْؤُْملَا َو 
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ِیف ْمُه  َنیِذَّلَا  : » ْمُهَفَـصَو ِِهب َو  ْمُهَّالَح  اَمِیف  َلاَقَف  ْمُْهنِم  َناَک  ْنَم  َّالِإ  ْمِِهب  ِقاَـحَّللَا  ِیف  َعَمْطَی  َـال  ْیَک  ْمُهَفَـصَو  ْمُهَّـالَح َو  َُّمث  َنُونِمْؤُْملَا » 
َو َنوُدـِلا�خ »  ا�هِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلَا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلَا  َنُوثِرا�ْولَا  ُمُه  َکـِئ�لوُأ  : » ِِهلْوَق َیلِإ  َنوُضِْرعُم » ِْوغَّللَا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنوُعِـشا�خ َو  ْمِِهتـ�الَص 

ْنَم َنُونْزَی َو  ِّقَْحلِاب َو �ال  ّالِإ 
�

ّللَا 
�

ُه َمَّرَح  ِیتَّلَا  َسْفَّنلَا  َنُوُلتْقَی  َرَخآ َو �ال  ًاه�لِإ  ّللَا 
�

ِه َعَم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلَا �ال  : » ًاـْضیَأ ْمِِهتَْیلِح  ْمِِهتَفِـص َو  ِیف  َلاَـق 
یَلَع َناَک  ْنَم  َنِینِمْؤُْملَا َو  ِءَالُؤَه  ْنِم  يَرَتِْشا  ُهَّنَأ  َرَبْخَأ  َُّمث  ًانا�هُم »  ِهِیف  ْدـُلْخَی  ِهَما�یِْقلَا َو  َمْوَی  ُبا�ذَْـعلَا  َُهل  ْفَعا�ُضی  ًاـما�ثَأ  َْقلَی  َکـِل�ذ  ْلَـعْفَی 

ِلیِْجنِْإلَا َو ِها�رْوَّتلَا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ّللَا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتـا�ُقی  َهَّنَْجلَا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  : » ْمِِهتَفِـص ِلـْثِم 
ُزْوَْفلَا َوُه  َِکل�ذ  ِِهب َو  ُْمتْعَیا�ب  يِذَّلَا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ّللَا 

�
ِه َنِم  ِهِدـْهَِعب  �یفْوَأ  ْنَم  َو   » َلاَقَف ِِهتَعَیاَبُم  ِهِدـْهَِعب َو  َُهل  ْمُهَءاَفَو  َرَکَذ  َُّمث  ِنآْرُْقلَا » 

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  َیلِإ  ٌلُجَر  َماَق  َهَّنَْجلَا » ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  �يرَتِْشا  ّللَا 
�

َه َّنِإ  : » ُهَیْآلَا ِهِذَه  َْتلََزن  اَّمَلَف  ُمیِظَْعلَا » 
َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَْزنَأَف  َوُه  ٌدیِهَش  ِمِراَحَْملَا َأ  ِهِذَه  ْنِم  ُفِرَتْقَی  ُهَّنَأ  َّالِإ  َلَتُْقی  یَّتَح  ُِلتاَُقیَف  ُهَْفیَـس  ُذُخْأَی  ُلُجَّرلَا  َکَْتیَأَر  ِهَّللَا َأ  َِّیبَن  اَی  َلاَقَف  ِِهلآ 

َنوُِظفا�ْحلَا ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  ّنلَا 
َنوُها� ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُِرمْآلَا  َنوُدِـجا�ّسلَا  َنوُعِکا�ّرلَا  َنوُِحئا�ّسلَا  َنوُدـِما�ْحلَا  َنوُدـِبا�ْعلَا  ّتلَا 

َنُوِبئـا� : » ِِهلوُسَر یَلَع 
ِهَداَهَّشلِاب َو ْمُُهتَْیلِح  ْمُُهتَفِـص َو  ِهِذَه  َنیِذَّلَا  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  َنیِدِـهاَجُْملَا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  َرَّسَفَف  َنِینِمْؤُْملَا »  ِرَِّشب  ّللَا َو 

�
ِه ِدوُدُِـحل 

یَلَع َهَّللَا  َنوُدَمْحَی  َنیِذَّلَا  َنوُدِما�ْحلَا »  » ًاْئیَـش ِِهب  َنوُکِرُْـشی  َهَّللَا َو َال  َّالِإ  َنوُُدبْعَی  َنیِذَّلَا َال  َنوُِدبا�ْعلَا »  » ِبُونُّذلَا َنِم  ّتلَا »
َنُوِبئا�  » َلاَق ِهَّنَْجلَا َو 

ِسْمَْخلَا َو ِتاَوَـلَّصلَا  یَلَع  َنوـُبِظاَُوی  َنـیِذَّلَا  َنوُدـِـجا�ّسلَا » َنوـُعِکا�ّرلَا   » َنوُِـمئاَّصلَا ُمُـه  َو  َنوُِحئاـ�ّسلَا »  » ِءاَـخَّرلَا ِهَّدِّشلَا َو  ِیف  ٍلاَـح  ِّلُـک 
َنُوِلماَْعلَا َِکلَذ َو  َدَْعب  ِفوُْرعَْملِاب » َنوُِرمْآلَا   » اَِهتاَقْوَأ ِیف  اَهِیف َو  ِعوُشُْخلَا  ِیف  اَهِدوُجُـس َو  اَهِعوُکُِرب َو  اَْهیَلَع  َنوُِظفاَحُْملَا  اََهل َو  َنوُِظفاَْحلَا 

ُهَّنَأ َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َرَبْخَأ  َُّمث  ِهَّنَْجلَا  ِهَداَهَّشلِاب َو  ِطوُرُّشلَا  ِهِذَِـهب  ٌِمئاَق  َوُه  َِلُتق َو  ْنَم  ْرِّشَبَف  َلاَق  ُْهنَع  َنوُهَْتنُْملَا  َو  ِرَْکنُْملَا » ِنَع  ّنلَا 
َنوُها� َو   » ِِهب

َنیِذَّلَا ٌریِدََـقل  ْمِهِرْـصَن  �یلَع  ّللَا 
�

َه َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : » َّلَج َّزَع َو  َلاَقَف  ِطوُرُّشلَا  ِهِذَـه  َباَحْـصَأ  َّالِإ  ِلاَـتِْقلِاب  ُْرمْأَـی  َْمل 
اَمِهِعاَْبتَِأل ِِهلوُسَِرل َو  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَِّلل  ِضْرَْألَا  ِءاَمَّسلَا َو  َْنَیب  اَم  َعیِمَج  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ّللَا » 

�
ُه اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرـا�یِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ 

ِلْهَأ ْنِم  ِراَّجُْفلَا  ِهَمَلَّظلَا َو  ِراَّفُْکلَا َو  َنیِکِرْشُْملَا َو  يِْدیَأ  ِیف  اَْینُّدلَا  َنِم  َناَک  اَمَف  ِهَفِّصلَا  ِهِذَه  ِلْهَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم 
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ِتاَفِّصلَا َو ِهِذَه  ِلْهَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملَا  ِهِیف  اوُمَلَظ  ْمِهیِدـْیَأ  ِیف  َناَک  اَّمِم  اَمِِهتَعاَط  ْنَع  یِّلَوُْملَا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَِرل  ِفَالِْخلَا 
َُّمث َنیِکِرْـشُْملَا  َیلِإ  َراَص  اَم  ُّلُک  ِءْیَْفلَا  یَنْعَم  اَمَّنِإ  ْمِْهَیلِإ َو  ُهَّدَر  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  َءاَفَأ  ْمُهُّقَح  َوُهَف  ِِهلوُسَر »  �یلَع  ّللَا 

�
ُه َءـا�فَأ   » اَّمِم ِْهیَلَع  ْمُهُوبَلَغ 

ْمِِهئا�ِسن ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ُْلثِم  َءاَف  ْدَـقَف  ٍلِْعف  ْوَأ  ٍلْوَق  ْنِم  ِِهناَکَم  َیلِإ  َعَجَر  اَمَف  ِهِیف  ْوَأ  ِْهیَلَع  َِبلُغ  ْدَـق  َناَک  اَّمِم  َعَجَر 
ِنا�تَِفئا�ط ْنِإ  َو   » َلاَق َو  ٌمِیلَع »  ٌعیِمَس  ّللَا 

�
َه َّنِإَف  َق�الَّطلَا  اُومَزَع  ْنِإ  َو   » َلاَق َُّمث  اوُعَجَر  ْيَأ  ٌمیِحَر »  ٌروُفَغ  ّللَا 

�
َه َّنِإَف  ُؤا�ف  ْنِإَف  ٍرُهْشَأ  ِهََعبْرَأ  ُصُّبَرَت 

ْنِإَـف  » َعِجْرَت ْيَأ  ّللَا »
�

ِه ِْرمَأ  �یلِإ  َءیِفَت  ّتَح 
ی� یِْغبَت  ِیتَّلَا  اُوِلتـا�قَف  �يرْخُأـْلَا  یَلَع  ا�مُها�دْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَـف  اـ�مُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتِقا  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم 

َّنَأ یَلَع  ُلِیلَّدـلَا  َِکلَذَـف  َعِجْرَت  َءیِفَت  ِِهلْوَِقب  ِینْعَی  َنیِطِـسْقُْملَا »  ُّبُِحی  ّللَا 
�

َه َّنِإ  اوُطِْـسقَأ  ِلْدَْـعلِاب َو  ا�مُهَْنَیب  اوُِحلْـصَأَف   » ْتَعَجَر ْيَأ  ْتَءا�ف »
ِسْمَّشلَا ِعوُجُر  َْدنِع  ُءْیَْفلَا  ُءیِفَی  َنیِح  ُسْمَّشلَا  ِتَءاَف  ْدَـق  َْتلاَز  اَذِإ  ِسْمَّشِلل  ُلاَُقی  ِهِیف َو  ْوَأ  ِْهیَلَع  َناَک  ْدَـق  ٍناَکَم  َیلِإ  ٍعِجاَر  ُّلُک  َءْیَْفلَا 

َِکلَذَف ْمُهاَّیِإ  ِراَّفُْکلَا  ِْملُظ  َدـَْعب  ْمِْهَیلِإ  ْتَعَجَر  َنِینِمْؤُْملَا  ُقوُقُح  َیِه  اَمَّنِإَف  ِراَّفُْکلَا  َنِم  َنِینِمْؤُْملَا  یَلَع  ُهَّللَا  َءاَفَأ  اَم  َِکلَذَـک  اَِهلاَوَز َو  َیلِإ 
ِیتَّلَا ِناَـمیِْإلَا  ِِطئاَرَِـشب  اُوماَـق  َنیِذَّلَا  َنِینِمْؤُْمِلل  َنِذُأ  اَـمَّنِإ  ْمُْهنِم َو  ِِهب  َّقَحَأ  َنُونِمْؤُْملَا  َناَـک  اَـم  اوُِملُظ » ْمُهَّنَأـِب  َنُولَتـا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » ُُهلْوَـق
یَّتَح ًانِمُْؤم  ُنوُکَی  ًانِمُْؤم َو َال  َنوُکَی  یَّتَح  ًامُولْظَم  ُنوُکَی  ًامُولْظَم َو َال  َنوُکَی  یَّتَح  ِلاَتِْقلَا  ِیف  َُهل  ًانوُذْأَم  ُنوُکَی  ُهَّنَأ َال  َکـِلَذ  اَهاَنْفَـصَو َو 
َناَک َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُِطئاَرَـش  ِهِیف  ْتَلَماَکَت  اَذِإَف  َنیِدِـهاَجُْملَا  َنِینِمْؤُْملَا َو  یَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َطَرَتِْشا  ِیتَّلَا  ِناَـمیِْإلَا  ِِطئاَرَِـشب  ًاـِمئاَق  َنوُکَی 

اوُِملُظ َو ْمُهَّنَِأب  َنُولَتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَِقل  ِداَهِْجلَا  ِیف  َُهل  ًانوُذْأَم  َناَک  ًامُولْظَم  َناَک  اَذِإ  ًامُولْظَم َو  َناَک  ًانِمُْؤم  َناَک  اَذِإ  ًاـنِمُْؤم َو 
ُُهْلثِم َْسَیل  َبُوتَی َو  یَّتَح  ُهُداَهِج  ُبِجَی  یِْغبَی َو  ْنَّمِم  ٌِملاَظ  َوُهَف  ِناَمیِْإلَا  ِِطئاَرَِـشل  ًالِمْکَتْـسُم  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َو  ٌریِدََـقل » ْمِهِرْـصَن  �یلَع  ّللَا 

�
َه َّنِإ 

َْتلََزن اَّمَلَف  ِلاَتِْقلَا  ِیف  ِنآْرُْقلَا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  َنیِذَّلَا  َنیِمُولْظَْملَا  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  َْسَیل  ُهَّنَِأل  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ِءاَعُّدـلَا  ِداَهِْجلَا َو  ِیف  َُهل  ًانوُذْأَم 
ْمُهُداَهِج ْمَُهل  َّلِحُأ  ْمِِهلاَْومَأ  ْمِهِراَیِد َو  ْنِم  َهَّکَم  ُلْهَأ  ْمُهَجَرْخَأ  َنیِذَّلَا  َنیِرِجاَـهُْملَا  ِیف  اوُِملُظ » ْمُهَّنَأـِب  َنُولَتـا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » ُهَیآـْلَا ِهِذَـه 

يَرْـسِک َو ْمِِهلاَِتق  ِیف  ْمُُهلَاب  اَمَف  ْمَُهل  َهَّکَم  ِلْهَأ  یِکِرْـشُم  ِْملُِظب  َنیِرِجاَهُْملَا  ِیف  َْتلََزن  ِهِذَـهَف  ُْتلُقَف  ِلاَـتِْقلَا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  ْمُهاَّیِإ َو  ْمِهِْملُِظب 
َیلِإ ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْطَقَف  َهَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهَمَلَظ  ْنَم  ِلاَِتق  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  اَمَّنِإ  َناَک  َْول  َلاَـقَف  ِبَرَْعلَا  ِلـِئاَبَق  یِکِرْـشُم  ْنِم  ْمُهَنوُد  ْنَم  َرَْـصیَق َو 

َرَْصیَق يَرْسِک َو  ِعوُمُج  ِلاَِتق 
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ْمِهِجاَرْخِِإل َهَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهمَلَظ  ْنَم  ِلاَِـتق  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  اَـمَّنِإ  ْمُهُْریَغ َو  ْمُهوُمَلَظ  َنیِذَّلَا  َّنَأـِل  ٌلـِیبَس  ِبَرَْعلَا  ِلـِئاَبَق  ْنِم  َهَّکَم  ِلـْهَأ  ِْریَغ  َو 
ِضْرَْفلَا َهَعِفَتُْرم  ُهَیْآلَا  َِتناَک  َهَّکَم  ُلْهَأ  ْمُهَمَلَظ  َنیِذَّلَا  َنیِرِجاَهُْملَا  ِتَنَع  اَـمَّنِإ  ُهَیآـْلَا  َِتناَـک  َْول  ٍّقَح َو  ِْریَِغب  ْمِِهلاَْومَأ  ْمِهِراَـیِد َو  ْنِم  ْمُهاَّیِإ 

َنیِِملاَّظلَا َو َنِم  َقـْبَی  َْمل  اَذِإ   ] ْمُهَدـَْعب ِساَّنلَا  ِنَع  ًاـعُوفْرَم  اَهُـضْرَف  َناَـک  ٌدَـحَأ َو  َنیِموـُلْظَْملَا  َنیِِملاَّظلَا َو  َنـِم  َقـْبَی  ْمـَل  اَذِإ  ْمُهَدـَْعب  ْنَّمَع 
ْمِهِراَیِد ْنِم  ْمِهِجاَرْخِِإب  َهَّکَم  ُلْهَأ  ْمُهَمَلَظ  ِْنیَتَهِج  ْنِم  اوُِملُظ  َنیِرِجاَهُْملَا  َّنَِکل  َتْرَکَذ َو  اَمَک  َْتنَنَظ َو َال  اَمَک  َْسَیل  َو  ٌدَـحَأ ] َنیِمُولْظَْملَا 

ِیف َناَک  اَِمب  ِمَجَْعلَا  ِبَرَْعلَا َو  ِلـِئاَبَق  ْنِم  ْمُهَنوُد  َناَـک  ْنَم  ُرَْـصیَق َو  يَرْـسِک َو  ْمُهَمَلَظ  َکـِلَذ َو  ِیف  ْمَُهل  ِهَّللَا  ِنْذِإـِب  ْمُهُولَتاَـقَف  ْمِِهلاَْومَأ  َو 
ٍناَمَز ِّلُک  ُونِمُْؤم  ُِلتاَُقی  ِهَیْآلَا  ِهِذَه  ِهَّجُِحب  َِکلَذ َو  ِیف  ْمَُهل  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِنْذِِإب  ْمُهُولَتاَق  ْدَـقَف  ْمُْهنِم  ِِهب  َّقَحَأ  َنُونِمْؤُْملَا  َناَک  اَّمِم  ْمِهیِدـْیَأ 

ِناَمیِْإلَا َو ِیف  َنِینِمْؤُْملَا  یَلَع  ُهَّللَا  اَهَطَرَـش  ِیتَّلَا  ِِطئاَرَّشلَا  َنِم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  اَهَفَـصَو  اَِمب  اُوماَق  َنیِذَّلَا  َنِینِمْؤُْمِلل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َنِذَأ  اَمَّنِإ  َو 
َِکلَذ ِفَالِخ  یَلَع  َناَک  ْنَم  یَنْعَْملَا َو  َِکلَذـِب  ِداَهِْجلَا  ِیف  َُهل  ٌنوُذْأَم  ٌمُولْظَم َو  َوُه  ٌنِمُْؤم َو  َوُهَف  ِِطئاَرَّشلَا  َْکِلِتب  ًاِمئاَق  َناَک  ْنَم  ِداَهِْجلَا َو 

َِکلَذ َو ِلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألَا  ِرَْکنُْملَا َو  ِنَع  ِیْهَّنلِاب  ِلاَتِْقلَا َو َال  ِیف  َُهل  ٍنوُذْأَِـمب  َْسَیل  َنیِمُولْظَْملَا َو  َنِم  َْسَیل  ٌِملاَـظ َو  َوُهَف 
َنُونِمْؤُْملَا َِرمُأ  ْدَـق  ْنَم  ًادِـهاَُجم  ُنوُکَی  ِهَّللَا َو َال  َیلِإ  ِِهئاَعُدـِب  َِرمُأ  ُُهْلثِم َو  ُدِـهاَُجی  َْسَیل  ُهَّنَِأل  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ِءاَعُّدـلَا  ِیف  َُهل  ٍنوُذْأَـم  َـال 
ِفوُْرعَْملِاب ِْرمَْألَا  ِّقَْحلَا َو  َِهبْوَّتلَا َو  َیلِإ  ِِهْلثِم  ِءاَعُدـِب  َِرمُأ  ْنَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ًایِعاَد  ُنوُکَی  ُْهنِم َو َال  ُهَعَنَم  ِْهیَلَع َو  َداَهِْجلَا  َرَظَح  ِهِداَهِِجب َو 

ْتَّمَت ْدَق  َْتناَک  ْنَمَف  ُْهنَع  یَْهُنی  ْنَأ  َِرمُأ  ْدَق  ْنَم  ِرَْکنُْملَا  ِنَع  یَْهنَی  ِِهب َو َال  َرَمُْؤی  ْنَأ  َِرمُأ  ْدَـق  ْنَم  ِفوُْرعَْملِاب  ُُرمْأَی  ِرَْکنُْملَا َو َال  ِنَع  ِیْهَّنلَا  َو 
اَمَک ِداَهِْجلَا  ِیف  َُهل  ٌنوُذْأَم  َوُهَف  ٌمُولْظَم  َوُه  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  ِباَحْـصَأ  ْنِم  اَُهلْهَأ  اَِهب  َفِصُو  ِیتَّلَا  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُِطئاَرَـش  ِهِیف 

َنُولَّوَْألَا َو ُنوُکَی َو  ٍثِداَح  ْوَأ  ٍهَّلِع  ْنِم  َّالِإ  ٌءاَوَس  ْمِْهیَلَع  ُهَِضئاَرَف  َنیِرِخْآلَا َو  َنِیلَّوَْألَا َو  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َمْکُح  َّنَأـِل  ِداَـهِْجلَا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ 
َنُولَّوَأـْلَا َو ُْهنَع  ُلَأُْـسی  اَّمَع  ِِضئاَرَْفلَا  ِءاَدَأ  ْنَع  َنوُرِخآـْلَا  ُلَأُْـسی  ٌهَدِـحاَو  ْمِْهیَلَع  ُِضئاَرَْفلَا  ُءاَکَرُـش َو  ِثِداَوَْـحلَا  ِعـْنَم  ِیف  ًاـْضیَأ  َنوُرِخآـْلَا 

ٍنوُذْأَِمب َْسَیل  ِداَهِْجلَا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َْسیَلَف  َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  ِداَهِْجلَا  ِیف  َُهل  ُهَّللَا  َنِذَأ  ْنَم  ِهَفِص  یَلَع  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َنُوبَساَُحی َو  ِِهب  اَّمَع  َنُوبَـساَُحی 
َنِم َوُـهَف  َنیِدِـهاَجُْملَا  َنِینِمْؤُْـملَا َو  یَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُِطئاَرَـش  ِهِیف  ْتَلَماَـکَت  اَذِإَـف  ِْهیَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َطَرَـش  اَِـمب  َءیِفَی  یَّتَـح  ِهِیف  ُهـَل 

ِقَّتَْیلَف ِداَهِْجلَا  ِیف  ْمَُهل  َنِینوُذْأَْملَا 
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ُأَّرَبَتَی ُنآْرُْقلَا َو  اَُهبِّذَُکی  ِیتَّلَا  ِهَّللَا  یَلَع  َِهبِذاَْکلَا  ِثیِداَحَْألَا  ِهِذَـه  ْنِم  اَْهنَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  یَهَن  ِیتَّلَا  ِِّیناَمَْألِاب  َّرَتْغَی  ٌدـْبَع َو َال  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا 
ٌَهلِْزنَم ِهَّللَا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتَْقِلل  ِضِّرَعَتُْملَا  َءاَرَو  َْسَیل  ُهَّنِإَف  اَِهب  ُرَذـُْعی  ٍهَْهبُِـشب َال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ُمَدـْقَی  اَِـهتاَوُر َو َال  اَِـهتَلَمَح َو  ْنِم  اَْـهنِم َو 
َدَحَأ ُهَّنِإَف َال  ِْهیَلَع  اَهُضِْرعَی  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َباَتِک  اَهُِرْیل  ِهِسْفَِنل َو  ٌؤُْرِما  ِمُکْحَْیلَف  اَهِرْدَق  ِمَظِع  ِیف  ِلاَمْعَْألَا  ُهَیاَغ  َیِه  اَِهلَِبق َو  ْنِم  ُهَّللَا  یَتُْؤی 

اَهْمُِقْیل اَهِْحلُْـصْیلَف َو  ًاریِـصْقَت  َِملَع  ْنِإ  ِداَهِْجلَا َو  یَلَع  ْمِدُْقْیلَف  ِداَهِْجلَا  ِیف  ِْهیَلَع  ُهَّللَا  َطَرَـش  اَِمب  ًهَِمئاَق  اَهَدَـجَو  ْنِإَف  ِهِسْفَن  ْنِم  ِءْرَْملِاب  ُفَرْعَأ 
ْنَِمل ُلوُقَن  اَنَْـسل  اَهِداَهِج َو  َْنَیب  اَهَْنَیب َو  ُلوُحَی  ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  ٌهَرَّهَطُم  ٌهَرِهاَط  َیِه  اَِـهب َو  ْمِدـُْقْیل  َُّمث  ِداَـهِْجلَا  َنِم  اَْـهیَلَع  ُهَّللَا  َضَرَف  اَـم  یَلَع 

ْدَق ُلوُقَن  ْنَِکل  اوُدِـهاَُجت َو  َـال  َنیِدِـهاَجُْملَا  َنِینِمْؤُْـملَا َو  یَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِِطئاَرَـش  ْنِم  اَنْفَـصَو  اَـم  ِفَـالِخ  یَلَع  َوُـه  َداَـهِْجلَا َو  َداَرَأ 
َِملَع اَم  ٌؤُْرِما  ِِحلُْـصْیلَف  ِناَنِْجلِاب  ْمَُهلا�ْومَأ » ْمُهَـسُْفنَأ َو   » ْمُْهنِم يَرَتِْشا  ْمُهَعَیَاب َو  َنیِذَّلَا  ِداَهِْجلَا  ِلْهَأ  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َطَرَـش  اَم  ْمُکاَـنْمَّلَع 

َُهل َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َنِذَأ  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  ِهِیف  ْتَلَماَکَت  اَِهب َو  یَفَو  ْدَق  ُهَّنَأ  يَأَر  ْنِإَف  ِهَّللَا  ِِطئاَرَش  یَلَع  اَهْـضِْرعَْیل  َِکلَذ َو  ْنَع  ٍریِـصْقَت  ْنِم  ِهِسْفَن  ْنِم 
یَمَْعلَا ِطِیبْخَّتلِاب َو  ِداَهِْجلَا  یَلَع  ِماَْدقِْإلَا  ِمِراَحَْملَا َو  یِصاَعَْملَا َو  یَلَع  ِراَرْـصِْإلَا  َنِم  ِهِیف  اَم  یَلَع  ًادِهاَُجم  َنوُکَی  ْنَأ َال  َیبَأ  ْنِإَف  ِداَهِْجلَا  ِیف 

اَذَه ُرُْـصنَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلْعِْفلَا  اَذَـه  َلَعَف  ْنَمِیف  َُرثَْألَا  َءاَج  يِرْمََعل  ْدَـقَلَف  َِهبِذاَْکلَا  ِتاَیاَوِّرلَا  ِلْهَْجلِاب َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ِموُدـُْقلَا  َو 
ِلْهَْجلَا َو �ال ِیف  ِناَیَْبلَا  َدَْعب  ْمَُکل  َرْذُع  ْمَُکل َو َال  َنََّیب  ْدَقَف  ْمُْهنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ْرَذْحَْیل  ٌؤُْرِما َو  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  ِقَّتَْیلَف  ْمَُهل  َقَالَخ  ٍماَْوقَِأب َال  َنیِّدلَا 

.ُریِصَْملَا (1) ِْهَیلِإ  اَْنلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ُهَّللَا  اَُنبْسَح  ّللِاب َو 
�

ِه ّالِإ 
�

َهَُّوق 

هللا تاولص  قداص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يریبز  ورمع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ ای  تسین ، زیاج  نانآ  يارب  زج  دراد و  هورگ  کی  هب  صاصتخا  اهنت  ادخ  هار  رد  داهج  مالـسا و  هب  توعد  ایآ  مدرک : ضرع  هیلع 
هار رد  دناوخبارف و  وا  تعاطا  ادـخ و  نید  هب  دـناوت  یم  دـشاب  هدروآ  نامیا  وا  لوسر  هب  دسانـشب و  یگناگی  هب  ار  ادـخ  سکره  هک 

؟ دگنجب ادخ 

.تسین لالح  اهنآ  يارب  زج  و  دراد ، یهورگ  هب  صاصتخا  دروم  نیا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ 

؟ دننایک هورگ  نآ  مدیسرپ :
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یم یـسک  نینچ  دنک ، لمع  تسا ، هداد  رارق  نادـهاجم  يارب  هک  داهج ، نانمـشد و  راتـشک  دروم  رد  یهلا  طیارـش  هب  هکره  دومرف :
یمن زین  درادن و  گنج  ةزاجا  دنکن ، تیاعر  نادهاجم  ةزرابم  یهلا  طیارش  هک  یـسک  اّما  دناوخب ؛ ّلج  ّزع و  دنوادخ  يوس  هب  دناوت 

.دنک تیاعر  دنادب و  بجاو  دوخ  رب  ار  یهلا  ةزرابم  طیارش  هک  نامز  نآ  ات  دناوخبارف  ادخ  يوس  هب  دناوت 

! دهد رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  امش  ادخ  نک ؛ نشور  رتشیب  میارب  ار  بلطم  نیا  متفگ :

ناناوخارف دناوخبارف و  وا  يوس  هب  هک  تسا  هداد  ربخ  شربمایپ  هب  نآرق )  ) دوخ باتک  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یتسار  هب  دومرف :
فیرعت ار  رگید  یخرب  یخرب ، هک  تسا  هدروآ  باسح  هب  یتاجرد  ناناوخارف ، يارب  ار  راک  نیا  و  هدرک ، فیـصوت  ار  دوخ  يوس  هب 

.دننک یم  لالدتسا  رگید  یضعب  رب  یضعب  ای  و  دننک ، یم 

دوخ و تعاطا  هب  توعد  دناوخ و  یمارف  شیوخ  يوس  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یلاعت  كرابت و  وا  دوخ  یتسار  هب  هک  هداد  ربخ 
یمارف ّتینما ) ۀـناخ   ) مالـسلا راد  هب  هک  تسادـخ  و  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  زاـغآ  هک  تسومه  .دـیامن  یم  شیوـخ  رما  زا  ّتیعبت 

«. دیامرف یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سکره  دناوخ و 

هویـش نآ  اب  و  ناوخبارف ، وکین  ۀظعوم  تمکح و  اب  تراگدرورپ  هار  هب  : » دیامرف یم  و  هدرک ، دای  مود  ۀبترم  رد  ار  شلوسر  هاگ  نآ 
هچ نآ  زا  ریغ  یهار  اب  دهاوخب  دنک و  تفلاخم  ادخ  روتـسد  اب  هک  یـسک  .نآرق و  اب  ینعی  نک » هلداجم  اهنآ  اب  تسا  رتوکین  هک  يا 

يوس هب  ةدنناوخ  ارف  یـسک  نینچ  دنک ؛ توعد  وا  يوس  هب  دوشن ؛ هدـناوخارف  نآ  اب  زج  هک  هداد  روتـسد  هدومرف و  شباتک  رد  ادـخ 
«. ینک یم  تیاده  تسار  هار  هب  وت  هک  یتسار  هب  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شربمایپ  هب  ادخ  تسین !! ّلج  ّزع و  دنوادخ 

هب نآرق  نیا  انامه  : » دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  تسا ، شباتک  ۀطـساو  هب  ادـخ  يوس  هب  توعد  موس ، هبترم  رد  سپس 
«. دنک یم  تیاده  تسا ، رت  مکحم  هک  يزیچ  نآ 

: دیامرف یم  نآرق  رد  هک  تسا ، هداد  وا  هب  لوسر  ادـخ و  زا  سپ  ار  ادـخ  يوس  هب  توعد  ةزاجا  هک  دـنک  یم  دای  یناسک  زا  هاگ  نآ 
تشز راک  زا  دنهد و  یم  روتسد  هتسیاش  راک  ماجنا  هب  دنناوخ ، یمارف  یبوخ  ریخ و  هب  هک  دنشاب  امـش  زا  ییاه  هورگ  تّما و  دیاب  «و 

«. دنناراگتسر نامه  نانیا  و  دنراد ؛ یم  زاب  دنسپان  و 

هیلع لیعامـسا  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  نادنزرف  زا  نانآ  هک  دنک  یم  صخـشم  و  دهد ، یم  ربخ  زین  هورگ  تّما و  نیا  دروم  رد  سپس 
، نانیا رب  .دنا  هدیتسرپن  ار  ادخ  زج  یسک  زگره  و  دنشاب ، یهلا  مرح  نکاس  هک  دنتسه  مالّسلا 
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دنوادخ هک  یناسک  دجسم  لها  زا  مالّسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربا و  ترضح  ندناوخارف  .دنناوخبارف  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  بجاو 
: هک تسا  هداد  ربخ  شباتک  رد 

تّما فیـصوت  رد  زین  نیا  زا  شیپ  و  هدومن ،» كاپ  ار  اهنآ  یقیقح  لـماک و  روط  هب  تسا و  هدرک  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  »
نم اهنت  ینیب  نشور  تریصب و  يور  زا   » هک دنتسه  اهنآ  زین  هیآ  نیا  رد  ادخ  دوصقم  و  میدرک ، فصو  ار  نانآ  مالّسلا ، هیلع  میهاربا 

«. مناوخ یمارف  ادخ  يوس  هب  مناوریپ  و 

رد دش  ثوعبم  هک  یتّما  زا  دومن  قیدصت  ار  دوب  هدروآ  ادخ  بناج  زا  هک  ینید  درک و  يوریپ  يو  زا  وا ، هب  نامیا  اب  هک  یسک  نیلوا 
اب ار  دوخ  نامیا  و  درواین ، کیرـش  ادـخ  يارب  زگره  هک  یـسک  نامه  .دـش  هتخیگنارب  اهنآ  يوس  هب  دوب و  اهنآ  ةرمز  زا  اهنآ و  نایم 

.تخاسن هدولآ  كرش ) ینعی   ) یمتس چیه 

هب رما  هک  تسا  هدومرف  هدرک و  وگزاب  نآرق  رد  هک  ار  تّما  نیا  ناوریپ  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  ناوریپ  زین  يدعب  ۀبترم  رد 
دوخ يوس  هب  ندـناوخارف  ةزاجا  تسا و  هدومرف  یفرعم  دوخ  يوس  هب  هدـنناوخارف  ار  تّما  نیا  و  دـننک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

«. دندرک يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  زین  و  تسا ، یفاک  وت  يارب  ادخ  ربمایپ ! يا  : » هک هدومرف  رداص  ناشیا  دروم  رد  ار 

هداتـسرف لوسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  : » دیامرف یم  هدرک  فیـصوت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  نمؤم  ناوریپ  هاگ  نآ 
.دنریگ تخس  نارفاک  هب  تبسن  دنتسه ، وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و 

هدجـس رثا  ناشیامیـس  رد  دنهاوخ ؛ یم  ادـخ  زا  یناوضر  لضف و  هدجـس  عوکر و  لاح  رد  نانآ  دـننابرهم  رگیدـکی  اب  هک  یلاح  رد 
«. تسا هدمآ  لیجنا  رد  تاروت و  رد  دارفا ، نیا  لثم  تسادیپ ؛

رد ناشرون  هک  یلاح  رد  دنک ، یمن  راوخ  دندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  : » تسا هدومرف  نینچ  مه 
«. دنتسه نمؤم  دارفا ، نیا  اهنت  ینعی  .تسا  اهنآ  تسار  بناج  يور و  شیپ 

«. دندش راگتسر  نانمؤم  قیقحت ، هب  : » دومرف زین  و 

.دشاب هتشادن  ار  ناشیا  هب  دوخ  ندرک  قحلم  لایخ  دشاب ، نانآ  زا  هک  نآ  زج  سک  چیه  ات  هدرک ، فیصوت  شیاتـس و  ار  نانآ  سپس 
: تسا هدمآ  اه  فیصوت  نیا  نمض  رد 

؛ دنتـسه ناثراو  دارفا ، هنوگ  نیا  اهنت  دـننادرگ  يور  هدوهیب  وغل و  زا  هک  یناسک  و  دـنناوخ ؛ یم  زامن  عوشخ  تلاح  اـب  هک  یناـسک  »
«. دوب دنهاوخ  هنادواج  اج ، نآ  رد  و  دنرب ، یم  ثرا  هب  ار  سودرف  هک  یناسک  نامه 

: دومرف نینچ  زین  دارفا  نآ  شیاتس  فیصوت و  رد 

350 ص :

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


انز و  دنـشک ، یمن  قح ، هب  زج  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  هک  ار  یـسفن  دـنناوخ و  یمن  ار  يرگید  يادـخ  دـنوادخ ، اب  هک  یناسک  »
هنادواج باذـع ، رد  نیهوت ، يراوخ و  اب  دوش و  یم  ربارب  دـنچ  شباذـع  تماـیق ، زور  رد  دـنکب ، ار  راـک  نیا  سکره  دـننک و  یمن 

«. دوب دهاوخ 

یم ار  ناشیاه  ییاراد  اه و  ناج  ، » دنراد ار  یتافـص  نینچ  اهنآ  دننامه  هک  یناسک  و  نانمؤم ، نیا  زا  دنوادخ  هک  دیامرف : یم  سپس 
تسادخ رب  يدهع  نیا  .دنوش  یم  هتشک  زین  دوخ  هجیتن  رد  دنـشک و  یم  ادخ  هار  رد  .دشاب  ناشیارب  تشهب  اهنآ ، لباقم  رد  ات  درخ ،

«. تسا هدش  نایب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک 

رد لاعتم  دنوادخ  زا  یـسک  هچ  : » دـیامرف یم  دوش و  یم  روآدای  زین  ار  دارفا  نیا  اب  شنامیپ  دـهع و  هب  دوخ  يافو  دـنوادخ  هاگ  نآ 
«. تسا گرزب  یبایماک  يراگتسر و  نآ  و  دنتخورف ؛ ار  نآ  هک  يزیچ  نیا  يارب  دیریگب  تراشب  سپ  تسا !؟ رتالاب  شدهع  هب  يافو 

رگا هک  ییامرف  یم  نینچ  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  تساخرب و  يدرم  هفیرش ، هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 
، تسا هداد  یم  ماجنا  زین  مارح  راک  نآ  زا  شیپ  یلو  دوش ، هتـشک  زین  دوخ  ات  دنک  هزرابم  ردق  نآ  دریگرب و  ار  دوخ  ریـشمش  یـسک 

؟ تسا دیهش  یصخش  نینچ  ایآ 

، هدـننک عوکر  فکتعم ،) ای   ) راد هزور  رگ ، شیاتـس  هدنتـسرپ ، ناگدـننک ، هبوت  : » دومرف لزان  ار  هیآ  لاعتم  دـنوادخ  ماـگنه  نآ  رد 
«. هدب تراشب  ار  نانمؤم  دننک و  یم  تبقارم  ار  یهلا  دودح  هک  یناسک  هدننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدننک ، هدجس 

: داد تراشب  تشهب  تداهش و  هب  دنتـسه ، اه  یگتـسارآ  اه و  تفـص  نیا  ياراد  هک  ار  نمؤم  نادهاجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هک ینارگ  شیاتس  دنناد ؛ یمن  وا  کیرش  ار  زیچ  چیه  دنتسرپ و  یمن  ار  ادخ  زج  هک  یناگدننک  شتـسرپ  ناهانگ ؛ زا  ناگدننک  هبوت 
هک هدننک ، هدجـس  ناگدننک  عوکر  دـنناراد ؛ هزور  نامه  هک  ناحئاس ، دنیاتـس ؛ یم  یتحار ، یتخـس و  لاح  رد  لاحره ، رد  ار  ادـخ 
اج هب  و  اهزامن ، لاح  رد  ندوب  عشاخ  و  اهزامن ، ةدجـس  عوکر و  اب  دـننک و  یم  ظفح  ار  نآ  دنتـسه و  هناگ  جـنپ  ياـهزامن  بظاوم 

دوخ هک  نآ  زا  سپ  ناگدـننک  فورعم  هب  رما  دـننک ، یم  يرادـهگن  تظفاحم و  ار  دوخ  ياهزامن  اهنآ ، ياه  تقو  رد  اهنآ  ندروآ 
.دنهد یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  رکنم و  زین  دوخ  هک  ناگدننک  رکنم  زا  یهن  دنراد و  فورعم )  ) هدیدنسپ راتفر  زین 

.داد تشهب  تداهش و  هب  تراشب  دوش ، هتشک  هدرک و  تیاعر  ار  اهطرش  نیا  هک  ار  یسک  ترضح  نآ 
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نانمشد نتشک  داهج و  روتسد  دنشاب ، اهطرش  نیا  ياراد  هک  یناسک  هب  زج  هک  دنک  یم  وگزاب  زین  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگ  نآ 
: تسا هدادن  ار 

؛ تساناوت نانآ  يرای  يارب  متح  روط  هب  دـنوادخ  هدـش و  هداد  هزاـجا  دـنا ، هدـش  عقاو  مولظم  نوچ  دـننک ، یم  لاـتق  هک  یناـسک  هب  »
«. تسادخ اهنت  ام ، راگدرورپ  دنتفگ : هک  تهج  نیدب  طقف  دندش  هدنار  نوریب  قحان  هب  دوخ ، نیمزرس  زا  هک  نانامه 

ناوریپ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  ادـخ و  يارب  دراد  رارق  نامـسآ  نیمز و  نیب  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  نوـچ  هـک  نـیا  حیـضوت 
.دنشاب اه  یگژیو  نآ  ياراد  هک  ینانمؤم  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ادخ و  نامیااب 

فلاخم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اب  هک  نارجاف  ناراک و  متـس  نارفاـک ، ناکرـشم ، راـیتخا  رد  هک  اـیند  زا  شخب  نآ  نیارباـنب 
رایتخا رد  هک  ار  ییاهزیچ  دـنا و  هدرک  متـس  اه  یگژیو  نیا  ياراد  ناـنمؤم  هب  دـننز ، یم  زابرـس  لوسر  ادـخ و  تعاـط  زا  دنتـسه و 

.دنا هتفرگ  نانمؤم  زا  دنراد 

هتشگزاب نانآ  هب  ناناملسم ، دربن  رثا  رد  هاگ  نآ  تسا ، هدیسر  ناکرـشم  تسد  هب  هک  ییاهزیچ  سب ؛ تسا و  نیمه  زین  ءیف »  » يانعم
ّزع و دـنوادخ  هنومن ، يارب  تسا ؛ هدرک  تشگزاب  ینعی  تسا  هدـش  ءیف » ، » ددرگ یمرب  دوخ  ياج  هب  هک  ییاـهراک  نخـس و  .تسا 

تّدم نیا  رد  رگا  سپ  دننامب ؛ رظتنم  دننک و  فقوت  دنناوت  یم  هام  راهچ  ات  دننک  یم  ءالیا  ار  ناشنانز  هک  یناسک  ، » دـیامرف یم  ّلج 
.دنتشگزاب ینعی  دندرک ، یف »  » .تسا نابرهم  ةدنشخب  رایسب  دنوادخ  سپ  دندرک  ءیف » »

«. تساناد ياونش  رایسب  دنوادخ  تقیقح  رد  دنهدب ، قالط  ار  وا  هدنیآ  رد  دندرک  دصق  رگا  و  : » دیامرف یم  سپس 

ود نآ  زا  یکی  رگا  دینک ؛ حالصا  نانآ  نیب  سپ  دندرک ، راتشک  گنج و  رگیدکی  اب  ناناملـسم  زا  هفیاط  ود  رگا  و  : » دیامرف یم  زین 
رگا سپ  ددرگرب ؛ ادـخ  رما  روتـسد و  هب  اـت  دـیگنجب  دـنک  یم  متـس  هک  يا  هفیاـط  نآ  اـب  تسا ، هتـشاد  اور  متـس  يرگید  رب  هفیاـط 

«. دراد یم  تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  انامه  دینک ؛ هشیپ  تلادع  دیهدب و  حالصا  ار  ود  نآ  نیب  تلادع  اب  تشگزاب ،

تسا يزیچره  يانعم  هب  ءیف »  » هک نآ  رب  تسا  لیلد  نیا  و  دنک ؛» عوجر  ددرگرب و   » ینعی ءیفت » : » دومرف هک  نیا  زا  دنوادخ  روظنم 
ماگنه ینعی   ) دوش یم  لـیاز  دیـشروخ  یتقو  نینچ  مه  .ددرگرب  تسا ، هدوب  هک  یناـکم  هب  اـی  هتـشاد  رارق  نآ  رد  هک  یناـکم  هب  هک 

.تسا هتشگزاب  دوخ  لاوز  تلاح  هب  هرابود  دیشروخ  نوچ  تشگرب ؛» دیشروخ  : » دنیوگ یم  ددرگ  یمرب  هیاس  یتقو  رهظ )
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یطبر راّفک  هب  تسا و  هدوب  ناـنمؤم  یعقاو  قح  ءیف »  » نآ دـهد و  یم  راّـفک  زا  ناـنمؤم  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ  لکـش ، نیمه  هب 
.تسا هدش  هداد  تشگزاب  نانمؤم  هب  قوقح  نیا  دندوب ، هتفرگ  ار  نانمؤم  قح  هک  نانمؤم  هب  نارفاک  متس  زا  سپ  تسا و  هتشادن 

نانآ .دش  هداد  هزاجا  دندش  عقاو  متس  دروم  نوچ  دنگنج ، یم  ینانمؤم )  ) هک یناسک  هب  : » دیامرف یم  هک  تسادخ  نخس  يانعم  نیا 
«. دندوب رتراوازس  نانآ  زا  نانمؤم  هک  دندوب  هتفرگ  ار  يزیچ  نوچ  دنا ، هدرک  متس 

.دنشاب هدرک  تیاعر  میدرک -  نایب  نیا  زا  شیپ  هک  ار -  نامیا  طیارش  نآ  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  نیا  ینانمؤم  هب  اهنت  هّتبلا 

نآ رگم  دیآ  یمن  باسح  هب  مولظم  دشاب و  هدش  عقاو  مولظم  هک  ینامز  نآ  رگم  درادن  راتشک  داهج و  ةزاجا  نمؤم  هک  نیا  حیضوت 
رارق نادهاجم  نانمؤم و  رب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  ار -  نامیا  طیارش  رگم  دیآ  یمن  باسح  هب  نمؤم  و  دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یسک 

.دنک تیاعر  دراد و  اپ  هب  تسا -  هداد 

نمؤم هک  یماگنه  دوب و  دـهاوخ  نمؤم  دـشاب ، دوجوم  صخـش  نآ  رد  لماک  روط  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  طیارـش  رگا  ناـس ، نیدـب 
: دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  ارچ  دراد ؛ داهج  ةزاجا  دیآ ، باسح  هب  مولظم  هک  یماگنه  دوب و  دهاوخ  مولظم  دشاب ،

«. تساناوت نانآ  يرای  يارب  دنوادخ  متح  روط  هب  دش و  هداد  هزاجا  دندش  عقاو  متس  دروم  نوچ  دنگنج  یم  هک  یناسک  هب  »

اب داهج  و  تسا ، متس  یغب و  لها  هک  تسا  یناسک  زا  رگمتس و  شدوخ  دشابن ، دوجوم  وا  رد  لماک  روط  هب  نامیا  طیارـش  رگا  یلو 
.دنک هبوت  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  بجاو  وا 

تـسین يا  هدید  متـس  مولظم و  نانمؤم  زا  نوچ  درادن ؛ ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  يوس  هب  ندناوخارف  ندـیگنج و  ةزاجا  یـصخش  نینچ 
.تسا هداد  ندیگنج  هزاجا  نآرق  رد  نانآ  هب  دنوادخ  هک 

نایکم هک  ینارجاهم  دروم  رد  دـش  هداد  هزاجا  دـندش -  عقاو  متـس  دروم  نوچ  دـنگنج - ، یم  هک  یناسک  هب  : » هیآ نیا  هک  یماگنه 
«. دش هداد  ناشیا  هب  ناّیکم  نتشک  گنج و  ةزاجا  و  دندوب ) هدرک  متس  نارجاهم  هب  نوچ   ) دش لالح  نارجاهم  نیا  يارب 

گنج و هب  ارچ  سپ  دـش ؛ لزان  ناشیا  هب  تبـسن  هّکم  ناکرـشم  متـس  تهج  هب  نارجاهم  دروم  رد  هیآ  نیا  متفگ : نم  دـیوگ : يوار 
؟ دنتخادرپ یبرع  ياه  هلیبق  ناکرشم  رگید  زین  مور و  رصیق  ناریا ، يارسک  راتشک 
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یّکم ریغ  ياه  برع  رصیق و  ارسک و  گنج  راتشک و  هب  دنتشادن  هزاجا  دنتشاد ، ار  یّکم  ناراکمتـس  راتـشک  ةزاجا  اهنت  رگا  دومرف :
اب هزرابم  ةزاجا  اهنت  ضرف ، ربانب  دندوب و  نایکم ) ینعی  ، ) ناشیا ریغ  هکلب  دندوب  هتشادن  اور  متس  اهنآ  هب  دارفا  نیا  هک  ارچ  دنزادرپب ؛

.دندوب هدنار  نوریب  ناشنیمزرس  زا  قحان  هب  ار  اهنآ  ناّیکم  نوچ  .دنتشاد  ار  راکمتس  ناّیکم 

لماش هیآ  نیا  رگید  .دـش  یم  لـماش  دـندوب ، هدرک  متـس  اـهنآ  هب  هّکم  لـها  هک  ار  ینارجاـهم  اـهنت  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یتروص  رد 
هدـنامن یقاب  ملاظ  نایّکم  مولظم و  نارجاهم  زا  کـی  چـیه  هک  ناـمز  نآ   ) دـش یمن  دـندمآ ، یم  نارجاـهم  نیا  زا  سپ  هک  یناـسک 

.دش یمن  لماش  زین  ار  نارجاهم  نیا  زا  سپ  مدرم  زا  کی  چیه  و  دشاب )

: دندش عقاو  متس  دروم  لکش  ود  هب  نارجاهم  نیا  هکلب  تسین ؛ یتفگ  يدرک و  نامگ  وت  هک  هنوگ  نآ  یلو 

راک نیا  دندیگنج و  نانآ  اب  زین  نارجاهم  هجیتن  رد  و  دندنار ؛ ناش  نوریب  ناش  لاوما  نیمزرس و  زا  دندرک و  متس  نانآ  هب  هک  ناّیکم 
.دنداد ماجنا  یهلا  ةزاجا  اب  ار 

رتراوازـس نآ ، زا  هدافتـسا  يارب  نانمؤم  هک  ار  ایند  نوچ  دـندرک ؛ متـس  ناـنآ  هب  زین  مجع  برع و  ناکرـشم  رگید  رـصیق و  ارـسک و 
قح و   ) دندرک دربن  زین  نانآ  اب  تسا ) هدش  هداد  هیآ  نیا  رد  هک   ) یهلا ةزاجا  اب  نانمؤم  هجیتن ، رد  و  دـندوب ؛ هتفرگ  تسد  هب  دـندوب ،

(. دندنادرگزاب ار  دوخ 

گنج نینچ  ةزاجا  نانمؤم  هب  اهنت  زین  دنوادخ  .دنزادرپ  یم  ناکرشم )  ) راتـشک گنج و  هب  ینامز  ره  رد  نانمؤم  هیآ ، نیمه  لیلد  هب 
سکره و  دننک ؛ تیاعر  ار  داهج  نامیا و  دروم  رد  نانمؤم ، رب  دنوادخ  بناج  زا  هدـش  وگزاب  طیارـش  هک  تسا  هداد  ار  يراتـشک  و 

.دراد ار  انعم  نآ  هب  داهج  ةزاجا  .تسا و  مولظم  نمؤم و  یصخش  نینچ  دنک ، تیاعر  ار  طیارش  نآ 

هب رما  رکنم و  زا  یهن  راتـشک ، گـنج و  ةزاـجا  تسین و  ناـمولظم  زا  تسا و  ملاـظ  دـشاب ، هتـشادن  ار  یگژیو  نـیا  هـک  سکره  اـما 
يوس هب  نارگید  یناوخارف  ةزاجا  و  دـیآ ) یمن  باـسح  هب  ناـنمؤم  زا  ینعی   ) تسین راـک  نیا  لـها  وا  دوخ  هک  ارچ  درادـن ؛ فورعم 

هدش رومأم  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دگنجب  تسا ) ملاظ  ینعی   ) تسوا دوخ  دننام  هک  یـسک  اب  دـناوت  یمن  هک  ارچ  درادـن ؛ ار  دـنوادخ 
دیآ و یمن  باسح  هب  ادخ ) هار  رد   ) دهاجم تسا ، هدـش  هداد  وا  اب  داهج  روتـسد  نانمؤم  هب  هک  یـسک  دـنناوخبارف و  ار  دوخ  ات  دـنا 
هبوت و هب  وا  دننامه  دارفا  یناوخارف  روتسد  هک  یسک  تسا و  هدش  يریگولج  نآ  زا  تسا و  عونمم  مالسا ) هاپس  رد   ) وا ندرک  داهج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح و 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  دوخ  ات  هدش  هداد  روتـسد  هک  یـسک  دنک و  توعد  ادخ  يوس  هب  دـناوت  یمن  وا  تسا  هدـش  رداص 
.دنک

لماک روط  هب  تسا ، هدومرف  فیصوت  اهنآ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحـصا  دنوادخ  هک  یهلا  طیارـش  سکره  ناس ، نیدب 
زین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  هب  هک  هنوگ  نامه  دراد ، داهج  ةزاجا  یصخش  نینچ  دشاب ؛ هدش  عقاو  مولظم  و  دنک ، تیاعر 

هک ییاهزیچ  تسا و  ناسکی  نآ  زا  سپ  ياه  نامز  مالـسا و  ردـص  نانمؤم  دروم  رد  ادـخ  مکح  اریز  دوب ؛ هدـش  هداد  داهج  ةزاـجا 
.دوش انثتسا  بجوم  هک  دشاب  يدمآ  شیپ  ای  ّتلع  هک  نآ  رگم  تسا ، ناسکی  زین  تسا  هدرک  بجاو  ودره  رب  دنوادخ 

تسا و یکی  زین  تابجاو  ضیارف و  دنتـسه و  ناسکی  ودره  زین  ثداوح  زا  يریگولج  رد  يدـعب  ياه  نامز  مالـسا و  ردـص  ناـنمؤم 
.دندرگ یم  هبساحم  دنوش و  یم  تساوخزاب  ضیارف  يادا  دروم  رد  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  هنوگ  نامه 

زا دشاب ، هتشادن  دنراد ، داهج  يارب  یهلا  ةزاجا  هک  ار  ینانمؤم  ياه  یگژیو  سکره  دوب و  دنهاوخ  نینچ  زین  اهنآ  زا  سپ  ناناملسم 
هب هک  یماگنه  ددرگزاب و  یهلا  طیارـش  هب  هک  هاگ  نآ  ات  درادـن ، ار  يراک  نینچ  ةزاجا  دـیآ و  یمن  باسح  هب  هزرابم  داهج و  لـها 

.تفای دهاوخ  داهج  ةزاجا  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  رد  ار  طیارش  نآ  لماک  روط 

هک یثیداحا  رد  تسا و  هدومرف  یهن  اهنآ  زا  ادخ  هک  دوشن  رورغم  اهوزرآ  هب  دشاب و  راگزیهرپ  دسرتب و  ادـخ  زا  هدـنب  دـیاب  نیاربانب 
تئارب اهنآ  نایوار  نالماح و  اه و  ثیدح  نآ  زا  درامـش و  یم  غورد  ار  اهنآ  نآرق ، دنا و  هتـسب  غورد  دنوادخ  رب  تسا و  یگتخاس 

زا ات  درادن  دوجو  دنک ، یم  هضرع  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  يارب  ار  دوخ  هک  یـسک  تلزنم  زا  سپ  یتلزنم  اریز  .دیوج  یم  يرازیب  و 
رایـسب شردـق  شزرا و  هک  ارچ  تسا ، لاـمعا  اـهراک و  نیرت  ییاـهن  نیرتـالاب و  یتـلزنم  نینچ  و  دـنورب ؛ دـنوادخ  يوس  هب  هار  نآ 

و دـنایامنب ، وا  هب  ار  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  باـتک  و  دـنک ، لرتنک  شیوخ  سفن  یـصخش )  ) يدرمره دـیاب  سپ  .تسا  میظع  گرزب و 
دنوادخ هک  ار  یطیارش  دید  رگا  سپ  .دسانـش  یمن  ار  دوخ  ناسنا  دوخ  زا  رتهب  سک  چیه  نوچ  دنک ؛ هضرع  نآرق  ربارب  رد  ار  دوخ 

.دنک داهج  هب  مادقا  تساراد ، تسا ، هداد  رارق  داهج  يارب 

زا سپ  و  دنک ، داهج  دروم  رد  یهلا  تابجاو  ماجنا  هب  راداو  دنک و  حالصا  ار  نتشیوخ  دیاب  دراد  ییاهدوبمک  هک  دش  هّجوتم  رگا  و 
.تسا هدش  كاپ  دوب ، هدش  لیاح  داهج  وا و  سفن  نیب  هک  یهانگ  يدیلپره و  زا  هک  یلاح  رد  دنک  داهج  هب  مادقا  نآ 
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: مییوگ یم  هکلب  دینک ، داهج  مییوگ  یمن  دنیب ، یمن  دوخ  رد  میدرک  نایب  هک  ار  طیارش  یلو  دراد ، داهج  دصق  هک  سکره  هب  ام 

هدـیرخ تشهب  تخادرپ  لباقم  رد  ار  ناشلاوما  اه و  ناج  هدـش و  هلماعم  دراو  نانآ  اب  هک  هزرابم  داهج و  لها  رب  ار  دـنوادخ  طیارش 
دنک و حالـصا  ار  نتـشیوخ  ياه  یهاتوک  اهدوبمک و  درگنب و  شیوخ  رد  سکره  سپ  دیتسناد ؛ میدرک و  وگزاب  امـش  يارب  تسا ،
هک تسا  یناسک  زا  هک ) دنادب  ، ) تسا هدـش  اراد  ار  طیارـش  نآ  لماک  روط  هب  هک  دـید  رگا  و  دـنک ، هضرع  یهلا  طیارـش  رب  ار  دوخ 
اب مورب  داهج  هب  دیاب  تفگ  درک و  یچیپرـس  یـسک  رگا  سپ  .تسا  هداد  ار  ادخ  هار  رد  ندـیگنج  هزاجا  اهنآ  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ 

نیغورد تایاور  ینادان و  لهج و  اب  هتفر و  داهج  هب  هتسب  مشچ  تفرعم و  نودب  دراد  مارح  ياهراک  اه و  تیصعم  رب  رارصا  هک  نآ 
.تسا هتفر  ادخ  يوس  هب 

: تسا هدومرف  نایب  ار  یصاخشا  نینچ  راک  تسا و  هدش  دراو  ثیدح )  ) رثا نیا  شدروم  رد  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  یصخش  نینچ 

«. دنرادن یبیصن  هک  دنک ، یم  يرای  ییاه  هورگ  اب  ار  نید  نیا  دنوادخ ، »

رذح دشاب  دنرادن ) ناشگنج  زا  یبیـصن  هک   ) یهورگ نینچ  وزج  هک  نیا  زا  دنک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  یـصخش  ره  دـیاب  نیاربانب ،
.دسرتب دنک و 

.میتسناد یمن  دییوگب  هک  دیرادن  يرذع  نایب ، زا  سپ  و  دش ، نایب  امش  يارب  تقیقح ، رد 

هب اهنت  همه )  ) تشگزاـب و  میدرک ، لّـکوت  وا  رب  اـهنت  تسا ؛ سب  اـم  يارب  وا  و  تسین ، دـنوادخ  ۀطـساو  هب  زج  ییورین  تّوق و  چـیه 
.تسوا يوس 

مارح موصعم  ماما  نذا  نودـب  موصعم و  ماما  ریغ  اب  داهج  تسا و  بجاو  موصعم  ماما  نذا  هب  ای  موصعم  ماما  هارمه  هب  داهج  - 382
تسا

َّنِإ ََکل  ُْتُلق  یِّنَأ  ِماَنَْملَا  ِیف  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِناَّهَّدلَا  ٍریَِشب  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
هللا تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذَـک  َوُه  ِیل  َْتلُقَف  ِریِْزنِْخلَا  ِمَْحل  ِمَّدـلَا َو  ِهَْتیَْملَا َو  َْلثِم  ٌماَرَح  ُُهتَعاَط  ِضوُْرفَْملَا  ِماَمِْإلَا  ِْریَغ  َعَم  َلاَتِْقلَا 

.َِکلَذَک (1) َوُه  َِکلَذَک  َوُه  هیلع 
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ضرع هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناّهد  ریـشب  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: مدرک

ادـخ هک  هعاـطلا -  ضورفم  ماـما  زا  ریغ  یـسک  هارمه  هب  ندـیگنج  عـقاو  رد  مدرک : ضرع  امـش  هب  هک  مدـید  باوـخ  ملاـع  رد  نـم 
و تسا ، كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، تشوـگ  ندروـخ  مکح  دـننام  نآ  مکح  تسا و  مارح  تسا -  هدوـمرف  بجاو  ار  شتعاـطا 

.تسا روط  نیمه  يدومرف : نم  هب  امش 

.تسا روط  نیمه  تسا ، روط  نیمه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

ٌبِجاَو ُداَهِْجلا  َو  َلاَق : ِنیِّدلا  ِِعئاَرَـش  ِثیِدَح  ِیف  امهیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِشَمْعَْألا  ِنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 2
.ٌدیِهَش (1) َوُهَف  ِِهلاَم  َنوُد  َِلُتق  ْنَم  ٍلِداَع َو  ٍماَمِإ  َعَم 

حرش ار  نید  عئارش  هک  یثیدح  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شمعا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
، دوش هتـشک  شیوخ  ییاراد  زا  عافد  هار  رد  سک  ره  تسا و  بجاو  لداـع  ماـما  اـب  هارمه  داـهج  و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هدومرف 

.تسا دیهش 

ٍماَمِإ َعَم  ٌبِجاَو  ُداَهِْجلا  َو  َلاَق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَع  ناذاش  نب  لضفلا  نع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 3
اَذِإ َِکلَذ  داسف َو  یف  عاسوأ  ٍِلتاَق  اَّلِإ  ِهَّیِقَّتلا  ِراَد  ِیف  باصنلاو  ِراَّفُْکلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ُْلتَق  زوجی  َال  ٌدیِهَـش َو  َوُهَف  ِِهلاَم  َنوُد  َلَتَق  ْنَم  ٍلِدَـعلا َو 
.ِهِسْفَن (2) ْنَع  ًاْملُظ  اَِهب  ُعَفْدَی  ًهَّیِقَت  َفَلَح  ْنَم  یَلَع  َْثنِح  َال  ٌهَبِجاَو َو  ِهَّیِقَّتلا  ِراَد  ِیف  ُهَّیِقَّتلا  کباحصا َو  یلع  َکِسْفَن و  یَلَع  فخَت  َْمل 

يا همان  رد  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
دیهـش دوش  هتـشک  دوخ  لام  ظفح  تهج  هب  سک  ره  و  ددرگیم ، بجاو  لداع  ماما  روتـسد  هب  داـهج  و  دومرف : تشون  نومأـم  هب  هک 

(، راکمتـس ای   ) دسفم وجارجام و  ای  دشاب  لتاق  هکنیا  رگم  تشک ، هّیقت  نامز  رد  ار  نایبصان  ای  نارفاک  زا  يدحا  تسین  زیاج  و  تسا ،
نآ نارادفرط  هک  دشاب  نآ  میب  رگا  ینعی   ) یساره هن  ندش  هتـشک  زا  دوخ  نارای  باحـصا و  دوخ و  رب  هک  تسیتروص  رد  مه  نیا  و 

راتشک يزیرنوخ و  هب  تسد  یبصان  ای  رفاک 
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يور زا  دوخ  زا  ملظ  عفد  يارب  هک  یـسک  و  تسا ، بجاو  هّیقت  ّلحم  ای  هّیقت و  نامز  رد  ندرک  هّیقت  و  تسین ) زیاج  دـننزیم  ّقح  لـها 
.تسا هدرکن  هانگ  درادن و  هراّفک  دنک  دای  غورد  هب  دنگوس  هّیقت 

َكاَرَأ ِیل َال  اَم  ِِکلَْملَا  َدـْبَع  اَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : وٍرْمَع  ِْنب  ِکـِلَْملَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ًاراَِظْتنِا ُْتلُقَف  ُنیِوْزَق  ُهَصیِّصَْملَا َو  ُناَداَّبَع َو  ُهَّدُـج َو  َلاَقَف  َْنیَأ  ُْتُلق َو  َلاَـق  َكِدَـِالب  ُلـْهَأ  اَْـهَیلِإ  ُجُرْخَی  ِیتَّلَا  ِعِضاَوَْملَا  ِهِذَـه  َیلِإ  ُجُرْخَت 
ٌفَالِخ ٍرَفْعَج  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  َْسَیل  َنُولوُقَی  َهَّیِدـْیَّزلَا  َّنِإَف  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِْهَیلِإ  ا�نوُقَبَـس  ا�م  ًاْریَخ  َنا�ک  َْول  ِهَّللَا  يِإ َو  َلاَقَف  ْمُِکب  ِءاَدـِْتقِالَا  ْمُکِْرمَأـِل َو 

.ْمِِهلْهَج (1) َیلِإ  یِْملِع  َعَدَأ  ْنَأ  ُهَرْکَأ  ْنَِکل  ُهاَرََأل َو  یِّنِإ  ِهَّللَا  یََلب َو  ُهاَرَأ  اَنَأ َال  َلاَقَف  َداَهِْجلَا  يَرَی  ُهَّنَأ َال  َّالِإ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ورمع  نب  کلملا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ يورب دنور ، یم  تنیمزرس  لها  هک  یعضاوم  نیا  يوس  هب  وت  هک  منیب  یمن  ارچ  کلملا ! دبع  يا  دومرف : نم  هب 

؟ اجک متفگ :

.نیوزق و  ماش ) یحاون  زا   ) هیصیصم نادابآ ، هّدج ، دومرف :

.متسه امش  هب  ادتقا  امش و  رما  راظتنا  رد  مدرک : ضرع 

.دنتفرگ یمن  یشیپ  ام  رب  اهنآ  هجو  چیه  هب  دوب  ریخ  راک  نیا  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ! دومرف :

.درادن داهج  هب  رظن  وا  هک  تسا  نیا  هیلع  هللا  تاولص  رفعج  اب  ام  فالتخا  اهنت  دنیوگ : یم  هیدیز  ۀفیاط  متفگ :

هب ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  مراد  یمن  شوخ  یلو  مراد ، داـهج  هب  رظن  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ارچ ، مرادـن ، داـهج  هب  رظن  نم  دوـمرف :
.مربب اهنآ  ینادان  لهج و  يوس 

ِیبَأ ِینَثَّدَح  ُعَمْـسَأ  اَنَأ  ِْهیَلَع َو  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  اَضِّرِلل  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َلاَق : ِهَریِغُْملَا  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ْنِم ْلَهَف  ُمَْلیَّدلَا  َُهل  ُلاَُقی  ًاّوُدَع  ُنیِوْزَق َو  َُهل  ُلاَُقی  ٍطَابِر  َعِضْوَم  اَنِدَِالب  ِیف  َّنِإ  ْمِهِضْعَِبل  َلاَق  ُهَّنَأ  مهیلع  هللا  تاولص  ِِهئَابآ  ْنَع  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنَع 
ْنَأ ْمُکُدَحَأ  یَـضْرَی  اَم  ُهوُّجُحَف َأ  ِْتیَْبلَا  اَذَِهب  ْمُْکیَلَع  َلاَقَف  َثیِدَْحلَا  ِْهیَلَع  َداَعَأَف  ُهوُّجُحَف  ِْتیَْبلَا  اَذَِهب  ْمُْکیَلَع  َلاَقَف  ٍطَابِر  ْنِم  ْلَه  ْوَأ  ٍداَهِج 

ُهَکَرْدَأ ْنِإَف  اَنَْرمَأ  ُرِظَْتنَی  ِِهلْوَط  ْنِم  ِِهلاَیِع  یَلَع  ُقِْفُنی  ِِهْتَیب  ِیف  َنوُکَی 
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اَذَکَه هیلع  هللا  تاولص  اَنِِمئاَق  َعَم  َناَک  ْنَمَک  َناَک  اَنِْرمَِأل  ًارِظَْتنُم  َتاَم  ْنِإ  ًارَْدب َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َعَم  َدِهَـش  ْنَمَک  َناَک 
تاولص ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َلاَقَف  ِهِذَه  ْنِم  ُلَوْطَأ  ِهِذَه  َّنِإَف  یَطْسُْولَا  َِهباَّبَّسلَا َو  َْنَیب  َعَمَج  اَذَکَه َو  ُلُوقَأ  ِْنیََتباَّبَّسلَا َو َال  َْنَیب  َعَمَج  ِهِطاَطُْـسف َو  ِیف 

.َقَدَص (1) هیلع  هللا 

ترضح هب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هک  مدینش  یم  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغم  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مهیلع هللا  تاولـص  تیب  لها  زا  یکی  هب  هک  درک  لـقن  شناردـپ  زا  شنادـناخ  زا  مردـپ  تشاد : هضرع  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما 

؟ دومن ینابزرم  اجنآ  رد  ای  درک  داهج  نانآ  اب  ناوت  یم  دراد  دوجو  ملید  مان  هب  ینمشد  نیوزق و  مان  هب  يزرم  ام  روشک  رد  تفگ :

.دییامن جح  ار  ادخ  هناخ  سپ  هناخ ، نیا  ترایز  هب  داب  امش  رب  دومرف :

.درک رارکت  ار  دوخ  نخس  وا 

دنیشنب دوخ  هناخ  رد  هک  دوش  یمن  دونشوخ  امش  زا  یکی  ایآ  دییامن ! جح  ار  ادخ  هناخ  سپ  .هناخ  نیا  ترایز  هب  داب  امـش  رب  دومرف :
دوب دهاوخ  یـسک  ناس  هب  تفایرد ، ار  نآ  رگا  .دوش  ام  تلود )  ) رما رظتنم  دنک و  قافنا  شا  هداوناخ  هب  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  و 

هک دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننامه  دریمب  ام  تلود  راظتنا  رد  رگا  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  باکر  رد  ردـب  گنج  رد  هک 
رانک رد  ار  دوخ  پچ  تسار و  تسد  ةراشا )  ) هبابـس تشگنا  شترـضح  .دوب  دهاوخ  هیلع  هللا  تاولـص  ام  مئاق  همیخ  رد  نیا  دننامه 

نآ رانک  رد  هک  ینایم  تشگنا  اب  ار  دوخ  تسد  هراشا  تشگنا  نخـس  نیا  اب  وا  هنوگ : نیا  میوگ  یمن  داد : همادا  سپـس  داد  رارق  مه 
.تسا رت  گرزب  هراشا ) ینعی   ) يرگید زا  یطسو ) ینعی   ) تشگنا نیا  نوچ  دومرف : داد و  رارق  مه  رانک  تسا ،

.دیوگ یم  تسار  دومرف : هّللا ) دبع  نب  دّمحم  نخس  نایاپ  زا  سپ   ) هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  هاگ  نآ 

َال َلاَق َو  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِشیِرَْجلا  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.َراَوِْجلا (2) َهَرْمُْعلا َو  َّجَْحلا َو  اَّلِإ  ًاداَهِج  ِناَمَّزلا  اَذَه  ِیف  ُمَلْعَأ 
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دمحم ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینالوط  ثیدح  رد  شیرح  نب  سابع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مرادن غارس  بوخ  یگیاسمه  هرمع و  جح و  زج  يداهج  نامز  نیا  رد  نم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داوج  یقت 

ِهَّللَا ُتاَوَلَـص  ِْنیَـسُْحلَا  َْنب  َِّیلَع  ُّيِرْـصَْبلَا  ٌداَّبَع  َیَِقل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 7
َّنِإ ُلوُقَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِِهتَنِیل  ِّجَْـحلَا َو  یَلَع  َْتلَْبقَأ  ُهََتبوُعُـص َو  َداَهِْجلَا َو  َتْکَرَت  ِْنیَـسُْحلَا  َْنب  َِّیلَع  اَی  َُهل  َلاَقَف  َهَّکَم  ِقیِرَط  ِیف  اـمِْهیَلَع 

ِها�رْوَّتلَا َو ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ّللَا 
�

ِه ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتـا�ُقی  َهَّنَْجلَا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلا�ْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْـملَا  َنِم  �يرَتِْـشا  ّللَا 
�

َه
ِْنیَـسُْحلَا ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  ُمیِظَْعلَا  ُزْوَْفلَا  َوُه  َِکل�ذ  ِِهب َو  ُْمتْعَیا�ب  يِذَّلَا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ّللَا 

�
ِه َنِم  ِهِدـْهَِعب  �یفْوَأ  ْنَم  ِنآْرُْقلَا َو  ِلـیِْجنِْإلَا َو 

ِنَع ّنلَا 
َنوُها� ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُِرمْآلَا  َنوُدِـجا�ّسلَا  َنوُعِکا�ّرلَا  َنوُِحئا�ّسلَا  َنوُدـِما�ْحلَا  َنوُدـِبا�ْعلَا  ّتلَا 

َنُوِبئا� َلاَقَف  َهَیْآلَا  َِّمتَأ  اـمهیلع  هللا  تاولص 
ْمُُهتَفِـص ِهِذَـه  َنیِذَّلَا  ِءَـالُؤَه  اَْـنیَأَر  اَذِإ  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملَا  ِرَِّشب  ّللَا َو 

�
ِه ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاـ�ْحلَا  ِرَْکنُْملَا َو 

.ِّجَْحلَا (1) َنِم  ُلَْضفَأ  ْمُهَعَم  ُداَهِْجلاَف 

داّبع دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا يا و  هدرک  اهر  ار  داهج  نیسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ : درک و  تاقالم  هّکم  هار  رد  ار  هیلع  هللا  تاولص  داجس  ماما  ترضح  يرـصب 

دنگنج یم  ادخ  هار  رد  عقاو  رد  : } دیوگ یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تسا !؟ رت  ناسآ  هک  يا  هدروآ  يور  جح  هب  يا و  هتسر  نآ  یتخس 
رتافو اب  دهع  هب  تبسن  دنوادخ  زا  یسک  هچ  و  نآرق ؛ لیجنا و  تاروت ، رد  تسادخ  رب  قح  يا  هدعو  دوش ؛ یم  هتشک  دنشک و  یم  و 
هیآ 122) هبوت  هروس  {. ) تسا میظع  یبایماک  انامه  نآ  و  دیا ؛ هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  دروم  رد  امش  رب  داب  تراشب  سپ  تسا ؟

! ناسرب نایاپ  هب  هدب و  همادا  ار  هیآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داجس  ماما  ترضح 

، ناگدننک هدجـس  ناگدننک ، عوکر  ناراد ) هزور   ) ناگدـننک تحایـس  نایوگـساپس ، ناراک ، تدابع  ناگدـننک ، هبوت  : } تفگ دابع 
هیآ 113) هبوت  هروس  {. ) هدب هدژم  نانمؤم  نینچ )  ) هب ادخ و  ياهزرم  ناظفاح  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن  فورعم ، هب  نارمآ 
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جح زا  رترب  نانآ  هارمه  هب  داهج  مینیبب ، اـه  یگژیو  نیا  اـب  ار  ناـنمؤم  نینچ  هاـگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  داّجـس  ماـما  ترـضح 
.تسا

َال هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : مهیلع  هللا  تاولص  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 8
َناَک ِناَکَْملا  َِکلَذ  ِیف  َتاَم  ْنِإ  ُهَّنِإَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْرمَأ  ْیَْفلا ِء  ِیف  ُذـِْفُنی  َال  ِمْکُْحلا َو  یَلَع  ُنَمُْؤی  َال  ْنَم  َعَم  ِداَـهِْجلا  ِیف  ُِملْـسُْملا  ُجُرْخَی 

.ٌهَِّیلِهاَج (1) ٌهَتیِم  ُُهتَتیِم  اَِنئاَمِِدب َو  ِهَطاَشِْإلا  اَنِّقَح َو  ِْسبَح  ِیف  اَنِّوُدَِعل  ًانیِعُم 

تیاور مهیلع  هللا  تاولـص  شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص ، خیـش  موحرم 
هب نامیا  هک  دوب  یـسک  راکددم  هارمه و  داهج  رد  یتقو  ناملـسم  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف : هک  هدرک 
زا ناکم  نامه  رد  رگا  هک  تسا  یعطق  یمتح و  دناد  یمن  ذـفان  ار  تمینغ  یف ء و  رد  لج  ّزع و  دـنوادخ  رما  هتـشادن و  عراش  مکح 

، شندرم هدرک و  بوسحم  ام  نوخ  ندومن  هابت  قح و  سبح  رد  ام  نمشد  نیعم  روای و  ار  يو  دورب  ایند 

.ددرگ یم  یّقلت  تسا ) رفک  لاح  اب  ندرم  هک   ) ّتیلهاج ندرم 

دنک مایق  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  مایق  زا  لبق  هک  یسک  مکح  - 383

ٌثیِدَح َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیشلا  - 1
ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  َیَِقل  ُهَّنَأ  َهَراَرُز  ِْنب  ِدـْیَبُع  ْنَع  َيِوُر  ُْتُلق  َلاَـق  َوُه  اَـم  ِیل َو  َلاَـقَف  َلاَـق  َهَراَرُز  ِْنب  ِدـْیَبُع  ْنَع  ٍْریَُکب  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ِهیِوْرَی  َناَـک 
َعَراَس َماَلَْکلا َو  َِفلَأ  ْدَـق  اَذَـه  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  اَـهِیف  َجَرَخ  ِیتَّلا  ِهَنَّسلا  ِیف  هیلع  هللا  تاولص 

.ُضْرَْألا ُءاَمَّسلا َو  ِتَنَکَس  اَم  اُونُکْسا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  َلاَقَف  َلاَق  ِِهب  ُُرمْأَت  يِذَّلا  اَمَف  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا 

نـسحلا وبأ  یل  لاقف  لاق  مئاـق  نم  اـم  جورخ و  نم  اـمف  اـقداص  هرارز  نب  دـیبع  ناـک  نئل  هللا  لوقی و  ریکب  نب  هللا  دـبع  ناـک  لاـق و 
ام یلع  سیل  دیبع و  هاور  ام  یلع  ثیدحلا  هیلع  هللا  تاولص 
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ضرألا تنکس  ام  کبحاص و  مساب  ءادنلا  نم  ءامسلا  تنکس  ام  هلوقب  هیلع  هللا  تاولص  هللا  دبع  وبأ  ینع  امنإ  ریکب  نب  هللا  دبع  هلوأت 
.شیجلاب (1) فسخلا  نم 

ضرع هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودـص ، خیـش  موحرم 
.تسا هدرک  تیاور  هرارز ، نب  دیبع  زا  ریکب  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  یثیدح  موش ، تیادف  مدرک :

؟ تسیچ ثیدح  نآ  دومرف : ترضح 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  درک ، مایق  نسح  نب  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هک  یلاس  رد  تسا : هتفگ  هرارز  نب  دیبع  مدرک : ضرع 
؟ دییامرف یم  يروتسد  هچ  دنا ، هدروآ  ور  يو  هب  مدرم  هدرک و  ینارنخس  صخش  نیا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  مدید و  ار  هیلع  هللا 

رگا دـیوگ : یم  ریکب  نب  هَّللا  دـبع  و  دیـشاب ، مارآ  تسا ، رارقرب  نیمز  نامـسآ و  هک  یمادام  دیـشاب و  هتـشاد  يوقت  دومرف : ترـضح 
دیبع هک  تسا  نامه  ثیدـح  دومرف : ترـضح  دـیوگ : يوار  یمئاق ! هن  تسا و  راک  رد  یمایق  هن  دـشاب  هتفگ  تسار  هرارز  نب  دـیبع 

تـسا هدوب  نیا  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دارم  هکلب  هدیمهف ، ریکب  نبا  هک  تسین  نآ  شیانعم  یلو  هدرک  تیاور 
مارآ تسا ، مارآ  ینایفس ]  ] رکـشل ندرب  ورف  زا  نیمز  و  هیلع ، هللا  تاولـص  نامّزلا  بحاص  مان  ندرک  ادص  زا  نامـسآ  هک  یمادام  هک 

.دیشاب

هیلع هللا  تاولـص  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ُعَفُْرت  ٍهَیاَر  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َّلَج (2) َّزَع َو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنَم  ُدَبُْعی  ٌتوُغاَط  اَُهبِحاَصَف 

یمچرپ ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  هدیتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  بحاص  دوش  هتشارفارب  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  مایق  زا  شیپ  هک 

ِِمئاَْقلا ِماَِیق  َلـْبَق  ٍتاَـماَلَع  ُسْمَخ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َهَلَْظنَح  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِتاَماَلَْعلا ِهِذَه  َْلبَق  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌدَحَأ  َجَرَخ  ْنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ُِّیناَمَْیلا  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو 

.َال (3) َلاَق  ُهَعَم  ُجُرَْخن  َأ 

362 ص :

رابخألا ج 1 ص 395 ح 75. نویع  - . 1
هعیشلا ج 15 ص 52 ح 19969. لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 295 ح 452 . - . 2
هعیشلا ج 15 ص 52 ح 19970. لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 310 ح 483 . - . 3
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هلظنح  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
دیـشروخ ینایفـس ، جورخ  ینامـسآ ، هحیـص  دیایب : هناشن  جـنپ  هیلع ، هللا  تاولـص  مئاق  ترـضح  مایق  زا  شیپ  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.ینامی جورخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  یگتفرگ ،

یهارمه وا  اب  مه  ام  دـنک  جورخ  اـه  هناـشن  نیا  ندـش  هدـید  زا  شیپ  امـش  نادـناخ  زا  يدرف  رگا  مدرگ ، تناـبرق  مدرک : ضرع  نم 
؟ مینک

.هن دومرف :

اَم ْنُکْسا  ِهِساَلْحَأ َو  ْنِم  ًاْسلِح  ْنُک  َکَْتَیب َو  ْمَْزلا  ُریِدَس  اَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریِدَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4
.َِکلْجِر (1) یَلَع  َْول  اَْنَیلِإ َو  ْلَحْراَف  َجَرَخ  ْدَق  َِّیناَیْفُّسلا  َّنَأ  َکَغََلب  اَذِإَف  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  َنَکَس 

! ریدس يا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
نوچ و  شاب ، نکاس  مارآ و  زین  وت  دنراد  شمارآ  زور  بش و  ات  و  شاب ) ) تا هناخ  ياه  میلگ  زا  میلگ  نوچ  و  شاب ، تا  هناخ  مزالم 

.نک چوک  ایب و ) ) ام يوس  هب  هدایپ  ( ياپ اب  ) ول هدرک و  جورخ  ینایفس  هک  دیسر  ربخ  وت  هب 

َْسَیل َلاَقَف  ٍِملْـسُم  ِیبَأ  ُباَتِک  ُهاَتَأَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِِبتاَْکلا  ِلْـضَْفلا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
َُهلاَزَِإل ِداَبِْعلا َو  ِهَلَجَِعل  ُلَْجعَی  َال  ُهُرْکِذ  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُلْضَف  اَی  َنوُّراَُست  ْیَش ٍء  َّيَأ  َلاَقَف  ًاضَْعب  اَنُضَْعب  ُّراَُسی  اَْنلَعَجَف  اَّنَع  ْجُرْخا  ٌباَوَج  َِکباَتِِکل 

اَمِیف ُهَماَلَْعلا  اَمَف  ُْتُلق  ٍناَُلف  ِدـْلُو  ْنِم  َِعباَّسلا  َغََلب  یَّتَح  ٍناَُلف  َْنب  َناَُلف  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُُهلَجَأ  ِضَْقنَی  َْمل  ٍْکُلم  ِلاَوَز  ْنِم  ُرَْـسیَأ  ِهِعِـضْوَم  ْنَع  ٍلَبَج 
َنِم َوُه  ًاثاََلث َو  اَُهلوُقَی  اَْنَیلِإ  اُوبیِجَأَف  ُِّیناَیْفُّسلا  َجَرَخ  اَذِإَف  ُِّیناَیْفُّسلا  َجُرْخَی  یَّتَح  ُلْضَف  اَی  َضْرَْألا  ِحَْربَت  َال  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َکَْنَیب  اَنَْنَیب َو 

.ِمُوتْحَْملا (2)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بتاک  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیسر ناشیا  يارب  یناسارخ  ملسم  وبا  زا  يا  همان  هک  مدوب 

.ورب درادن  باوج  وت  همان  دومرف : ترضح 

363 ص :

هعیشلا ج 15 ص 51 ح 19966. لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 264 ح 383. - . 1
هعیشلا ج 15 ص 52 ح 19968. لئاسو  یفاکلا ج 8 ص 274 ح 412 . - . 2
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.ندرک اوجن  هب  مه  اب  میدرک  عورش  ام 

ياـج زا  دـنک و  یمن  باتـش  ناگدـنب  باتـش  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  دـینک ! یم  اوجن  مه  اـب  ار  ینخـس  هچ  لـضف ! يا  دوـمرف :
ات نالف  رسپ  نالف  انامه  دومرف : سپس  .هدیـسرن  نایاپ  هب  شرمع  زونه  هک  یتموکح  ندرک  طقاس  زا  تسا  رت  ناسآ  یهوک  ندروآرب 

.دیسر نالف  دنزرف  نیمتفه  هب 

؟ تسامش ام و  نایم  یناشن  هچ  سپ  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  نم 

دییایب و ام  يوس  هب  درک  جورخ  ینایفس  هک  یماگنه  دنک و  جورخ  ینایفس  ات  نکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  لضف ! يا  دومرف : ترضح 
.تسا هیلع ] هللا  تاولص  مئاق  ترضح  روهظ   ] یمتح ياه  هناشن  زا  نیا  و  تفگ ، زاب  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  دینک ، تباجا  ار  ام 

ْنِم اََنل  َُّدب  َال  هیلع  هللا  تاولـص  ِیبَأ  َِیل  َلاَق  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینامعنلا ، خیـشلا  - 6
ًاْوبَح َْول  ِْهَیلِإ َو  اْوَعْساَف  اَنُکِّرَحَتُم  َكَّرَحَت  اَذِإَف  اَنْدَْبلَأ  اَم  اوُِدْبلَأ  ْمُِکتُوُیب َو  َساَلْحَأ  اُونوُکَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  ْیَـش ٌء َو  اََهل  ُموُقَی  َال  َناَجِیبْرَذآ 

ِدَق ٍّرَـش  ْنِم  ِبَرَْعلا  ِهاَغُِطل  ٌْلیَو  َلاَق  ٌدـیِدَش َو  ِبَرَْعلا  یَلَع  ٍدـیِدَج  ٍباَتِک  یَلَع  َساَّنلا  ُِعیاَُبی  ِماَـقَْملا  ِنْکُّرلا َو  َْنَیب  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََـکل  ِهَّللا  َو 
.َبَرَْتقا (1)

هب مردپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینامعن ، خیـش  موحرم 
دیشاب نیشن  هناخ  دوش  نینچ  نوچ  داتـسیا و  دناوتن  شلباقم  رد  زیچ  چیه  هک  دوش  نشور  یـشتآ  ناجیابرذآ  رد  راچان  هب  دومرف : نم 

دیوش هناور  وا  يوس  هب  درک  تکرح  هیلع ) هللا  تاولص  مئاق  ترضح  ) ام كرحتم  نوچ  دینیشنب و  زین  امش  میا  هتسشن  هناخ  رد  ام  ات  و 
تعیب يدیدج  نآرق ) ) باتک هب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  نایم  رد  هک  شمنیب  یم  یئوگ  مسق  ادخ  هب  دشاب ، وناز  رس  تسد و  اب  دنج  ره 

! تسا کیدزن  هک  يرش  زا  برع  ناشکرس  رب  ياو  دومرف : ترضح  سپس  .دمآ  دهاوخ  نیگنس  برع  رب  دریگیم و 

َلاَق ُریِـضاَحَْملا  اَم  ُْتُلق َو  ُریِـضاَحَْملا  ِتَکَلَه  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِفِهْرُْملا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینامعنلا ، خیـشلا  - 7
یَلَع ُنْصِْحلا  َتَبَث  َنُوبِّرَقُْملا َو  اََجن  َنُولِْجعَتْسُْملا َو 

364 ص :

راونالاراحب ج 52 ص 135 ح 40. باب 11 ح 1 . ینامعن  تبیغ  - . 1
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.ْمَُهل (1) ُضَْرُعی  ٍْرمَِأل  ٍلِغاَِشب  ُهَّللا  ُمُهاَتَأ  اَّلِإ  ٍهَجاَِحب  ْمُکَنوُدیُِری  َال  ْمُهَّنِإ  اَهَراَثَأ َو  ْنَم  یَلَع  َهَْنتِْفلا  َّنِإَف  ْمُِکتُوُیب  َساَلْحَأ  اُونوُک  اَهِداَتْوَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فهرم  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  یناـمعن ، خیـش  موحرم 
هیاپ زارف  رب  هعلق  دنتفای و  تاجن  نیبرقم  دننکیم و  یگدزباتـش  هک  یناسک  دومرف  تسیچ ؟ ریـضاحم  متفگ : دـندش ، كاله  ریـضاحم 

ار هنتف  هک  تسا  یسک  نایز  رب  هنتف  رابغ  هک  دیهدم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هناخ  جنک  تسا  اج  رب  اپ  تباث و  دوخ  خیم  نوچمه  ياه 
.دنازیگنارب

ْمُکَتَنِْـسلَأ َو اوُّفُک  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  یلع  ِنَع  هدانـسإب  ینامعنلا ، خیـشلا  - 8
.ًاَدبَأ (2) ْمَُکل  ًءاَقِو  ُهَّیِْدیَّزلا  ُلاَزَت  َال  َهَّماَْعلا َو  ُبیُِصی  َال  ًاَدبَأ َو  ِِهب  َنوُّصُخَت  ٌْرمَأ  ْمُُکبیُِصی  َال  ُهَّنِإَف  ْمُکَتُوُیب  اُومَْزلا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  شباحـصا  زا  یـضعب  زا  طابـسا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یناـمعن ، خیـش  موحرم 
امـش صوصخ  ریگنماد  يراک  زگره  هک  دشاب  دینیـشنب  دوخ  ياه  هناخ  رد  دیرادهگن و  ار  دوخ  ياه  نابز  دومرف : هک  هدرک  تیاور 

.دوب دنهاوخ  امش  يالب  رپس  هیدیز  هراومه  دشاب و  یناگمه  هکلب  دوشن 

ِتَرَهَظ َنیِح  َِکلَذ  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ٌنَابَأ  اَنَأ َو  ُْتلَخَد  َلاَق : ِّیِمَرْضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینامعنلا ، خیشلا  - 9
.ِحاَلِّسلِاب (3) اَْنَیلِإ  اوُدَْهناَف  ٍلُجَر  یَلَع  اَنْعَمَتْجا  ِدَق  اَنوُُمْتیَأَر  اَذِإَف  ْمُِکتُوُیب  ِیف  اوُِسلْجا  َلاَقَف  يَرَت  اَم  اَْنلُقَف  َناَساَرُِخب  ُدوُّسلا  ُتاَیاَّرلا 

قداص رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هب  نابا  نم و  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرضح  رکبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینامعن ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ امش  رظن  میدرک  ضرع  دوب  هدش  رهاظ  ناسارخ  رد  هایس  ياه  مچرپ  هک  دوب  یماگنه  هب  نیا  میدیسر و  هیلع  هللا  تاولص 

اب تقو  نآ  میدـمآ  درگ  هیلع ) هللا  تاولـص  مئاق  ترـضح  ) يدرم درگ  هب  ام  هک  دـیدید  تقو  ره  دینیـشنب  ناـتدوخ  هناـخ  رد  دومرف :
.دیباتشب ام  يرای  هب  هحلسا 

ُتاَواَمَّسلا َو ِتَنَکَـس  اَم  اُونُکْـسا  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  یناـمعنلا ، خیـشلا  - 10
ٌءاَفَخ ِِهب  َْسَیل  ْمُکَْرمَأ  َّنِإَف  ٍدَحَأ  یَلَع  اوُجُرْخَت  َال  ْيَأ  ُضْرَْألا 

365 ص :
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ِْحبُّصلاَک ُهَّنِإَف  َحـْبُّصلا  َنُوفِْرعَت  ٍرِجاَف َأ  َال  ٍَّرب َو  یَلَع  یَفْخَی  َال  ِسْمَّشلا  َنِم  ُأَوْضَأ  اَهَّنِإ  َالَأ  ِساَّنلا  َنِم  ْتَْسَیل  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٌهَیآ  اَهَّنِإ  َالَأ 
.ٌءاَفَخ (1) ِِهب  َْسَیل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینامعن ، خیـش  موحرم 
هب داقتعا   ) امـش رما  اریز  .دـینکن  مایق  ام  عفن  هب  یـسک  هیلع  ینعی  .دـیریگب  مارآ  زین  امـش  تسا ، مارآ  نیمز  نامـسآ و  هک  روط  نامه 
زا نآ  هک  دـینادب  یلو  دـشاب ، هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  تسا ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نآ  زا  قـح  تلود  هـکنیا 

( .دنریگب ام  يارب  ار  نآ  دننک و  مایق  اهنآ  هک   ) تسین مدرم  تسد  هب  و  دنادرگ ) رهاظ  ار  ام  تلود  دیاب  وا  و   ) تسا دنوادخ  ياهراک 
تسا نشور  حبص  نوچ  مه  ام  قح  دینیب ؟ یم  ار  حبص  .تسین  هدیـشوپ  قساف  نمؤم و  رب  تسا و  رت  نشور  باتفآ  زا  قح  هک  دینادب 

! تسین هدیشوپ  یسک  رب  هک 

لهأ انم  مئاقلا  جورخ  لثم  َلاَق : اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِِرقاَْـبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  یناـمعنلا ، خیـشلا  - 11
ْتَبَعاَلَتَف ٍهَّوُک  ِیف  َعَقَو  َراَط َو  ٍخْرَف  ُلَثَم  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  َجَرَخ  ْنَم  ُلَثَم  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جورخک  تیبلا 

(2) .ُناَْیبِّصلا ِِهب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینامعن ، خیـش  موحرم 
دنک جورخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  تیب  لها  ام  زا  هکیـسک  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جورخ  دـننام  تیب  لها  ام  مئاق  جورخ 

.دوش ناکدوک  هچیزاب  شوخ  تسد  دتفا و  نوریب  دوخ  هنایشآ  زا  درپب و  هک  تسا  يا  هجوج  دننام 

َوُه ِْهَیلِإ َو  َثََعب  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َنـْب  َدـْیَز  َّنَأ  ُلَوْحَأـْلا  ِینَرَبْـخَأ  َلاَـق : ٍناـَبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 12
ُتْجَرَخ َكاَخَأ  ْوَأ  َكَابَأ  َناَک  ْنِإ  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ُهَعَم  ُجُرْخَت  اَّنِم َأ  ٌقِراَط  َکَقَرَط  ْنِإ  ُلوُقَت  اَم  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ُُهْتیَتَأَف  َلاَق  ٍفْخَتْـسُم 
ُبَغْرَت ِیل َأ  َلاَقَف  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُلَْعفَأ  اَم  َال  ُْتُلق  َلاَق  یِعَم  ْجُرْخاَـف  َمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  ُدِـهاَجُأ  َجُرْخَأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  اـَنَأَف  ِیل  َلاَـقَف  َلاَـق  ُهَعَم 

ٌهَّجُح ِضْرَْألا  ِیف  ِهَِّلل  َناَک  ْنِإَف  ٌهَدِحاَو  ٌسْفَن  َیِه  اَمَّنِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  یِّنَع  َکِسْفَِنب 

366 ص :
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َلاَقَف َلاَق  ٌءاَوَس  َکَعَم  ُجِراَْخلا  َْکنَع َو  ُفِّلَخَتُْملاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٌهَّجُح  ِهَِّلل  ْنُکَت  َال  ْنِإ  ٌِکلاَه َو  َکَعَم  ُجِراَْخلا  ٍجاَن َو  َکـْنَع  ُفِّلَخَتُْملاَـف 
ْقِفُْشی َْمل  َّیَلَع َو  ًهَقَفَش  َدُْربَت  یَّتَح  َهَّراَْحلا  َهَمْقُّللا  َِیل  ُدِّرَُبی  َهَنیِمَّسلا َو  َهَعْضَْبلا  ِینُمِْقُلیَف  ِناَوِْخلا  یَلَع  ِیبَأ  َعَم  ُسِلْجَأ  ُْتنُک  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  ِیل 
َفاَـخ َكِْربُْخی  َْمل  ِراَّنلا  ِّرَح  ْنِم  َکـْیَلَع  ِِهتَقَفَـش  ْنِم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ِِهب  ِینِْربُْـخی  َْمل  ِنیِّدـلِاب َو  َكَرَبْـخَأ  ًاذِإ  ِراَّنلا  ِّرَح  ْنِم  َّیَلَع 

ُْمْتنَأ َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َُّمث  َراَّنلا  َلُخْدَأ  ْنَأ  ِلاَُبی  َْمل  ْلَْبقَأ  َْمل  ْنِإ  ُتْوََجن َو  ُْتِلبَق  ْنِإَف  اَنَأ  ِینَرَبْخَأ  َراَّنلا َو  َلُخْدَـتَف  ُهَلَبْقَت  َال  ْنَأ  َْکیَلَع 
َْمل َِمل  ًادـْیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُـصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َفُسُوِیل  ُبوُقْعَی  ُلوُقَی  ُْتُلق  ُءاَِـیْبنَْألا  ِلـَب  َلاَـق  ُءاَِـیْبنَْألا  ِمَأ  ُلَْـضفَأ 
ْدََقل َِکلَذ  َْتُلق  ِْنَئل  ِهَّللا  اَمَأ َو  َلاَقَف  َلاَق  َْکیَلَع  َفاَخ  ُهَّنَِأل  َکَمَتَک  َكُوبَأ  اَذَکَف  َِکلَذ  ْمُهَمَتَک  ْنَِکل  ُهَنوُدیِکَی َو  َال  اُوناَک  یَّتَح  ْمُهِْربُْخی 
ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتثَّدَـحَف  ُتْجَجَحَف  ِیْبلَـص  ِیْلتَق َو  اَهِیف  ًهَفیِحََـصل  ُهَدـْنِع  َّنِإ  ِهَساَنُْکلِاب َو  ُبَلْـصُأ  ُلَْتقُأ َو  یِّنَأ  ِهَنیِدَْـملِاب  َکـُبِحاَص  ِینَثَّدَـح 
ْنِم ِهِسْأَر َو  ِقْوَف  ْنِم  ِِهلاَمِـش َو  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهَتْذَخَأ  ِیل  َلاَقَف  َُهل  ُْتُلق  اَم  ٍدـْیَز َو  َِهلاَقَِمب  هیلع  هللا  تاولص 

.ُهُُکلْسَی (1) ًاکَلْسَم  َُهل  ْكُْرتَت  َْمل  ِْهیَمَدَق َو  ِتْحَت 

تاولص نیسح  نب  یلع  نب  دیز  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  لوحا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نابا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
وت دزن  یـسک  هداوناخ  ام  زا  رگا  رفعج ! اـبا  يا  تفگ : نم  هب  متفر ، شدزن  تساوخ ، ارم  دوب  ناـهنپ  يراوتم و  هک  یناـمز  اـمهیلع  هللا 

؟ يور یم  گنج  ههبج  هب  وا  اب  یهد ، یم  باوج  هچ  دبلط ) يرای  هب  ارت  و   ) دیآ

.مور یم  دنهاوخب  ارم  تردارب  ای  تردپ  رگا  متفگ : وا  هب 

.ایب نم  اب  مورب  هیما ) ینب   ) موق نیا  گنج  هب  مهاوخ  یم  نم  تفگ : دیز 

.مدرگ تنابرق  هن ، متفگ :

!؟ یهد یم  حیجرت  نم  رب  ار  تدوخ  ناج  تفگ : نم  هب 

ره هتفای و  تاجن  دریگ  هرانک  وت  زا  سک  ره  دشاب ، وت  زج  یماما  ینیمز  يور  رد  رگا  مرادـن ) شیب  ناج  کی   ) مرفن کی  نم  متفگ :
دنک تیهارمه  هک  نآ  اب  دـنک  هرانک  وت  زا  هک  یـسک  دـشابن ، نیمز  يور  یماـما  ادـخ  يارب  رگا  هتـشگ و  كـاله  دـیآ  وت  اـب  سک 

.تسربارب

367 ص :
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يارب ار  غاد  همقل  درک و  یم  همقل  میارب  ار  برچ  تشوگ  هراپ  وا  متسشن ، یم  هرفس  کی  رس  مردپ  اب  نم  رفعجابا ! يا  تفگ : نم  هب 
هب هداد و  ربخ  وت  هب  يراد  نید  شور  زا  تسا ؟ هدرکن  يزوس  لد  نم  هب  خزود  شتآ  یمرگ  زا  وا  درک ، یم  درـس  نم  هب  يزوس  لد 

!!؟ تسا هدادن  ربخ  نم 

زا يریذـپن و  وت  هک  دیـسرت  یم  اریز  تسا ، هدادـن  تربخ  هدرک  يزوس  لد  وت  هب  خزود  شتآ  زا  نوچ  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع 
اریز  ) دشابن وا  رب  یکاب  نم  نتفر  خزود  زا  مریذپن  رگا  مبای و  تاجن  مریذـپب  رگا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  یلو  يور  خزود  هب  تهج  نآ 
رتهب امش  مدرگ ، تنابرق  متفگ : وا  هب  سپس  هدومرفن ) وت  هب  یلو  گنجن  هیما  ینب  اب  هدومرف  نم  هب  سپ  متـسین  وا  دنزرف  مشاب  هچ  ره 

؟ ناربمغیپ ای  دیتسه 

.ناربمغیپ دومرف :

تفگن و ار  شباوخ  وا  دـنزیرب » یگنرین  تیارب  اداـبم  وگم ، تناردارب  هب  ار  تباوـخ  ناتـساد   » دـیوگ یم  بوـقعی  هب  فـسوی  متفگ :
.تشاد میب  وت  رب  اریز  درک  ناهنپ  وت  زا  ار  بلطم  وت  ردپ  نینچمه  دنزیرن ، یگنرین  شیارب  هک  تشاد  ناهنپ 

مور راد  هب  هفوک  هسانک  رد  موش و  یم  هتـشک  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  هنیدم  رد  تیالوم  هکنادب  ییوگ  نینچ  هک  نونکا  دومرف : دـیز 
.تسا هتشون  نآ  رد  نم  نتفر  راد  هب  نتشک و  هک  تسوا  دزن  یباتک  هک  داد  ربخ  و 

.مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  دیز  اب  ار  مدوخ  يوگتفگ  متفر و  جح  هب  نم  دیوگ : لاوحا 

تفگ هچ  ره   ) دراد رب  مدـق  یهار  هب  یتشاذـگن  یتـسب و  وا  رب  ار  ربز  پچ و  تـسار و  سپ و  شیپ و  هار  هـک  وـت  دوـمرف : ترـضح 
(. يداد ار  شباوج 

ِْدبَع ِیبَأ  َیلِإ  ٍدِحاَو  ِْریَغ  ُِبتُک  ٍریِدَس َو  ٍْمیَُعن َو  ِْنب  ِماَلَّسلا  ِْدبَع  ِباَتِِکب  ُْتبَهَذ  َلاَق : ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 13
ُِبتُْکلِاب َبَرَضَف  َلاَق  يَرَت  اَمَف  َْکَیلِإ  ُْرمَْألا  اَذَه  َلُوئَی  ْنَأ  اَنْرَدَق  اَّنَِأب  ِساَّبَْعلا  ُْدلُو  َرَهْظَی  ْنَأ  َْلبَق  ُهَدِّوَسُْملا  َرَهَظ  َنیِح  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا 

.ُِّیناَیْفُّسلا (1) ُلَتُْقی  اَمَّنِإ  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  اَم  ٍماَمِِإب َأ  ِءَالُؤَِهل  اَنَأ  اَم  ٍّفُأ  ٍّفُأ  َلاَق  َضْرَْألا 

ملـسم وبا  نارادـفرط   ] ناشوپهایـس هک  ینامز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سینخ  نب  یّلعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
میعن نب  مالسلا  دبع  زا  ییاه  همان  نم  سابع  ینب  روهظ  زا  شیپ  دندرک  روهظ  یناسارخ ]
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: هک دندوب  هتشون  ترضح  نآ  هب  اه  همان  نآ  رد  هک  مدرب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يارب  يرگید  عمج  ریدس و  و 
؟ دیراد يرظن  هچ  ناتدوخ  کنیا  دیسر ، دهاوخ  امش  هب  تفالخ  رما  هک  میناد  یم  رّرقم  هدرک  ینیب  شیپ  ام 

ایآ .دوب  مهاوخن  تعامج  نیا  ماما  نم  .امـش  رب  ياو  امـش ، رب  ياو  دومرف : تفوک و  نیمز  هب  ار  اـه  هماـن  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 
.دوش هتشک  ینایفس  دیاب  تفالخ  هب  ام  ندیسر  يارب  هک  دنناد  یمن  نانیا 

هدانسإب هللا ، همحر  ُِّیْنیَـسُْحلا  ُّيِوَلَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َدَمْحا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِنَسَْحلاُوبا  ُّلَجَْالا ، ُدِّیَّسلا  - 14
یلا ٌهِّجَوَتُم  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  َْنب  یَیْحَی  ُتیَقل  َلاق : َنوُره  ِْنب  ِلِّکَوَتُم  ِهیبا  ْنَع  ُّیِْخلَْبلا ، ُّیِفَقَّثلا  ٍلِّکَوَتُم  ُْنب  ُْریَمُع  نع 

یَفْحا َو  ِهَنیدَْـملِاب ، ِهِّمَع  یَنب  ِِهلْها َو  ْنَع  یَنلَاَـسَف  ِّجَْـحلا ، َنِم  ُْتُلق : َْتلَْبقا ؟ َْنیا  ْنِم  یل : َلاـقَف  ِْهیَلَع ، ُتْمَّلَـسَف  ِهـیبا ، ِلـْتَق  َدـَْعب  َناـسارُخ 
: یل َلاقَف  هیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ِهیبا  یلَع  ْمِِهنْزُح  ْمِهِرَبَخ َو  ِهِرَبَِخب َو  ُُهتْرَبْخَاَف  امهیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َلاؤُّسلا 

ِْهَیلا ُنوُکَی  ام  َهَنیدَْـملا  َقَراف  َجَرَخ َو  َوُه  ْنا  ُهَفَّرَع  ِجوُرُْخلا َو  ِكْرَِتب  یبا  یلَع  َراشا  امهیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  یِّمَع  َناـک  ْدَـق 
، ْمَعَن ُْتُلق : يْرما ؟ ْنِم  ًاْئیَش  ُرُکْذَی  ُهَتْعِمَس  ْلَهَف  َلاق : ْمَعَن ، ُْتُلق : امهیلع ؟ هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  یِّمَع  َْنبا  َتیَقل  ْلَهَف  ِهِْرما ، ُریصَم 
، ُهَتْعِمَـس ام  ِتاه  ِیُنفِّوَُخت ؟ ِتْوَْملِابا  َلاقَف : ُْهنِم ، ُُهتْعِمَـس  اـِمب  َکَِلبْقَتْـسا  ْنا  ُّبِحا  اـم  َكادـِف ، ُْتلِعُج  ُْتُلق : ینْرِّبَخ ، ینَرَکَذ ؟ َِمب  َلاـق ،
ُّما ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءآـشَی َو  اـم  ُهّللا  وُحْمَی  َلاـق : ُهُهْجَو َو  َرَّیَغَتَف  َِبلُـص ، َكُوبا َو  َلـُِتق  اـمَک  ُبَلُْـصت  ُلَـتُْقت َو  َکَّنا  ُلوـُقَی : ُُهتْعِمَـس  ُْتلُقَف :

: ُْتلُقَف ُهَدْحَو ، ِْملِْعلِاب  انِّمَع  ُوَنب  َّصُخ  َو  اَنل ، اعِمُجَف  َْفیَّسلا  َْملِْعلا َو  اََنل  َلَعَج  اِنب َو  َْرمَْالا  اَذه  َدَّیا  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنا  ُلِّکَوَتُم  ای  ِباتِْکلا ،»

َْنب َدَّمَُحم  یِّمَع  َّنا  َلاقَف : َکیبا ، یلا  َکـَْیلا َو  ْمُْهنِم  َلَْـیما  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َکِّمَع  ِْنبا  َیلا  َساـّنلا  ُْتیَأَر  ّینا  َكَءادـِف  ُْتلِعُج 
ْما ُمَلْعا  ْمُها  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُْتلُقَف : ِتْوَْملا ، َیلا  ْمُهاـنْوَعَد  ُنَْحن  ِهوـیَْحلا َو  َیلا  َساـّنلا  اَوَـعَد  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ًارَفْعَج  ُهَْنبا  ٍِّیلَع َو 

: یل َلاق  َُّمث  .َنوُمَْلعَیام  َّلُک  ُمَْلعَنال  ُمَْلعَن َو  ام  َّلُک  َنوُمَْلعَی  ْمُهَّنا  َْریَغ  ٌْملِع  َُهل  اـنُّلُک  َلاـق : ُهَسْأَر َو  َعَفَر  َُّمث  ًاـِّیلَم  ِضْرَاـْلا  َیلا  َقَرْطَاَـف  ُْمْتنا ؟
تاولص ِهّللاِْدبَع  ُوبا  َّیَلَع  ُهالْما  ًهآعُد  َُهل  ُتْجَرْخا  ِْملِْعلا َو  َنِم  ًاهوُجُو  ِْهَیلا  ُتْجَرْخَاَف  ِهینِرا ، َلاق : ْمَعَن ، ُْتُلق : ًاْئیَـش ؟ یّمَع  ِْنبا  ِنِم  َْتبَتَکا 

ُهابا َّنا  ینَثَّدَح  هیلع َو  هللا 
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ِهَفیحَّصلا ِءاـعُد  ْنِم  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیبا  ِءآـعُد  ْنِم  ُهَّنا  ُهَرَبْخا  ِْهیَلَع َو  ُهـالْما  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم 
: َلاقَف ْمُْکنَع !؟ َوُه  امیف  ُنِذْاَتْـسَتا  ِهّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُْتلُقَف : ِهِخْـسَن ؟ یف  ُنَذْاَتا  یل : َلاـق  َو  ِهِرِخا ، یلَع  یتا  یّتَح  ییْحَی  ِهیف  َرَظَنَف  ِهَِلماـْکلا ،

َلاق ٌْریَمُع : َلاق  .اِهلْها  َْریَغ  اهِْعنَم  اِهنْوَِصب َو  یناصْوا  یبأ  َّنا  ِهیبا َو  ْنَع  یبا  ُهَظِفَح  اّمِم  ِلِماْکلا  ِءآعُّدـلا  َنِم  ًهَفیحَـص  َْکَیلا  َّنَجِرْخَُال  اـما 
یف ینَدِعُْـسی  ْنا  وُجْرَاـَل  ّینا  َو  ْمُِکتَعاـط ، ْمُکِّبُِحب َو  َهّللا  ُنیِدَاـَل  ّینا  ِهّللا  ِلوُـسَر  َْنب  اَـی  ِهّللا  َو  َُهل : ُْتُلق  َو  ُهَسْأَر ، ُْتلَّبَقَف  ِْهَیلا  ُتْـمُقَف  یبا :

ُهْـضِرْعا ٍنَسَح َو  ٍنَِّیب  ٍّطَِخب  َءآعُّدلا  اَذـه  ُْبتْکا  َلاق : ُهَعَم َو  َناک  ٍمالُغ  یلا  ِْهَیلا  اُهتْعَفَد  یتَّلا  َِیتَفیحَـص  یمَرَف  .ْمُِکتَیالَِوب  یتامَم  یتایَح َو 
َْمل َو  ُعَنْـصا ، ام  ِرْدَا  َْمل  ُْتلَعَف َو  اـم  یلَع  ُْتمِدَـنَف  ٌلِّکَوَتُم : َلاـق  .ِهینُعَنْمَیَف  ُهّللا -  ُهَظِفَح  ٍرَفْعَج -  ْنِم  ُُهُبلْطا  ُْتنُک  یِّنِاَـف  ُهُظَفْحا  یّلََعل  َّیَلَع 

ِمَتاْخلا َو َیلا  َرَظَنَف  ًهَمُوتْخَم  ًهَلَفْقُم  ًهَفیحَص  اْهنِم  َجَرْخَتْساَف  ٍهَْبیَِعب  اعَد  َُّمث  ٍدَحا ، یلا  ُهَعَفْدا  ّالا  ََّیلا  َمَّدَقَت  هیلع  هللا  تاولص  ِهّللاِْدبَع  ُوبا  ْنُکَی 
َتْرَکَذ ام  َْول ال  ُلِّکَوَتُم  ای  ِهّللا  َو  َلاق : ِهِهْجَو َو  یلَع  اهَّرَما  ِِهْنیَع َو  یلَع  اهَعَضَو  َهَفیحَّصلا َو  َرَـشَن  َُّمث  َلْفُْقلا ، َحَتَف  هّضَف َو  َُّمث  یَکب ، ُهَلَّبَق َو 
ُّحِـصَیَس ُهَّنا  ِِهئابا َو  ْنَع  ُهَذَـخا  ٌّقَح  َُهلْوَق  َّنا  ُمَلْعا  یّنِکلَو  ًانینَـض  اِهب  ُْتنَُکل  َْکَیلا َو  اـُهتْعَفَد  اـَمل  ُبَلْـصا  ُلَْـتقا َو  ینَّنا  یِّمَع  ِْنبا  ِلْوَق  ْنِم 

ُهّللا یَضَق  اذِاَف  اِهب  ْصَّبَرَت  اهینِفْکا َو  اهِْضْبقاَف َو  ْمِهِسُْفنَِال ، ْمِِهِنئآزَخ  یف  ُهوُرِخَّدَی  ُهوُُمتْکَیَف َو  َهَّیَما  یَنب  یلا  ِْملِْعلا  اَذه  ُْلثِم  َعَقَی  ْنا  ُْتفِخَف 
ِْنب ِهّللاِدـْبَع  ْیَْنبا  َمیهاْربا  ٍدَّمَُحم َو  یِّمَع : ْیَْنبا  َیلا  اهَلِـصُوت  یّتَـح  َكَدـْنِع  یل  ٌهَناـما  َیِهَف  ٍضاـق  َوُه  اـم  ِمْوَْـقلا  ِءـالُؤه  ِْرما  يْرما َو  ْنِم 

یَیْحَی َِلُتق  اّمَلَف  َهَفیحَّصلا  ُتْضَبَقَف  ُلِّکَوَتُْملا : َلاق  .يدَْعب  ِْرمَْالا  اَذه  یف  ِنآِمئاْقلا  اَمُهَّنِاَف  امهیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا 
ُهّللا َمِحَر  َلاق : َو  ِِهب ، ُهُدْجَو  َّدَتْشا  یکَبَف َو  ییْحَی ، ْنَع  َثیدَْحلا  ُُهْتثَّدَحَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهّللاِْدبَع  ابا  ُتیقَلَف  ِهَنیدَْملا  َیلا  ُتْرِص  ٍْدیَز  ُْنب 

؟ ُهَفیحَّصلا َْنیا  َو  ِهیبا ، ِهَفیحَـص  یلَع  ُهَفاخ  يذَّلا  اَّلا  ِْهَیلا  ِءآعُّدلا  ِْعفَد  ْنِم  ِینَعَنَم  ام  ُلِّکَوَتُم  ای  ُهّللا  َو  ِهِدادْـجا ، ِِهئابِآب َو  ُهَقَْحلا  یِّمَع َو  َْنبا 
ای ُْمق  ِِهْنبِِال : َلاق  َُّمث  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  يِّدَـج  ُءآـعُد  ٍدـْیَز َو  یِّمَع  ُّطَـخ  ِهّللا  اَذـه َو  : َلاـق اـهَحَتَفَف َو  َیِه ، اـه  : ُْتلُقَف

، ٍْدیَز ُْنب  یَیْحَی  ََّیلا  اهَعَفَد  یتَّلا  ُهَفیحَّصلا  اَهَّنَاَک  ًهَفیحَـص  َجَرْخَاَف  ُلیعمْـسا  َماقَف  ِِهنْوَصَو ، ِهِظْفِِحب  َُکتْرَما  يذَّلا  ِءآعُّدـلِاب  یِنتْاَف  ُلیعمْـسا 
ٍدَهْشَِمب امهیلع  هللا  تاولص  يِّدَج  ُءالْما  یبا َو  ُّطَخ  اذه  َلاق : ِِهْنیَع َو  یلَع  اهَعَضَو  ِهّللاِْدبَع َو  ُوبا  اهلَّبَقَف 
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، ًالْها َِکلذـِل  َُکْتیَاَر  ْدَـق  َلاق : َِکلذ َو  یف  یل  َنِذَاَف  ییْحَی ؟ ٍدـْیَز َو  ِهَفیحَـص  َعَم  اهَـضِرْعا  ْنا  َْتیَاَر  ْنا  ِهّللا : ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُْتلُقَف : یّنِم ،
ِْعفَد یف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهّللاِْدبَع  ابا  ُْتنَذْاَتْـسا  َُّمث  يرْخُْالا ، ِهَفیحَّصلا  ِیف  ام  ُِفلاُخی  اْهنِم  ًافْرَح  ْدِجا  َْمل  ٌدِحاو َو  ٌْرما  امُه  اذا  ُتْرَظَنَف َو 

امِِهئآِقِلل ُتْضَهَن  اّمَلَف  .امِْهَیلا  اهْعَفْداَف  ْمَعَن  اِهلْها ، یلا  ِتانامْآلا  اوُّدَُؤت  ْنا  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِا  َلاـقَف : ِنَسَْحلا ، ْنب  ِهّللاِدـْبَع  ْیَْنبا  َیلا  ِهَفیحَّصلا 
َو ِِهتَوْخا ، َنوُد  ِِهب  امُکَّصَخ  ْدَـق  ِهیبا  ْنِم  ییْحَی  امُکِّمَع  ِْنبا  ُثاریم  اذـه  َلاقَف : اءآجَف  َمیهاْربا  ٍدَّمَُحم َو  یلا  َهَّجَو  َُّمث  َکـَناکَم ، یل : َلاـق 

: الاقَف ًاطْرَش ، ِهیف  امُْکیَلَع  َنوُطِرَتْشُم  ُنَْحن 

اْهیَلَع َفاخ  امُکِّمَع  َْنبا  َّنا  َلاق : َكاذ ؟ َِمل  َو  الاق : ِهَنیِدَْـملا ، َنِم  ِهَفیحَّصلا  ِهِذـِهب  اجُرْخَتال  َلاقَف : ُلُوبْقَْملا ، َُکلْوَقَف  ْلـُق  ُهّللا ، َکَـمِحَر 
امُکَّنا ُمَلْعََأل  ِهّللاَوَف  انَمْأَتالَف  اُمْتنا  هیلع َو  هللا  تاولـص  ِهّللاِْدبَع  ُوبا  َلاقَف  ُلَتُْقی ، ُهَّنا  َِملَع  َنیح  اْهیَلَع  َفاخ  امَّنا  الاق : امُْکیَلَع ، اَنا  ُُهفاخا  ًاْرما 
ِهّللاِْدبَع ُوبا  یل  َلاق  اجَرَخ  اّملَف  .ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ّالا  َهَُّوقال  َلْوَحال َو  ِنالوُقَی : امُه  اماقَف َو  .َِلُتق  امَک  ِنالَتُْقتَـس  َجَرَخ َو  امَک  ِناجُرْخَتَس 

َیلا ْمُهاـنْوَعَد  ِهویَْحلا َو  َیلا  َساـّنلا  اَوَعَد  ًارَفْعَج  ُهَْنبا  ٍِّیلَع َو  َْنب  َدَّمَُحم  یِّمَع  َّنا  ییْحَی  َکـَل  َلاـق  َْفیَک  ُلِّکَوَـتُم ! اـی  هیلع  هللا  تاوـلص 
ِهِّدَج ْنَع  ِهیبا  ْنَع  ینَثَّدَح  یبا  َّنا  ییْحَی ، ُهّللا  ُمَحْرَی  َلاقَف : َِکلذ ، ییْحَی  َکِّمَع  ُْنبا  ِیل  َلاق  ْدَق  ُهّللا -  َکَحَلْـصا  ْمَعَن -  ُْتُلق : ِتْوَْملا ؟
ِهِرَْبنِم یلَع  َنوُْزنَی  ًالاجِر  ِهِمانَم  یف  ياَرَف  ِهِرَْبنِم ، یلَع  َوُه  ٌهَسْعَن َو  ُْهتَذَخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنا  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ْنَع 
ُهاَـتَاَف ِهِهْجَو ، یف  ُفَْرُعی  ُنْزُْحلا  ًاـِسلاج َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  يوَتْـساَف  يرَقْهَْقلا ، ُمِِهباـقْعا  یلَع  َساـّنلا  َنوُّدُرَی  ِهَدَرِْقلا  َوَْزن 

ْمُهُدـیِزَی اَمَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِناَءْرُْقلا و  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساّنِلل و  ًهَْنِتف  اَّلِإ  َکَْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْءُّرلا  اَْنلَعَج  اَم  و  ِهَیْالا : ِهِذـِهب  مالـسلا  هیلع  ُلـیْربِج 
َكِرَجاهُم ْنِم  ِمالْـسِْالا  یَحَر  ُروُدَت  ْنِکلَو  ال ، َلاق : ینَمَز ؟ یف  َنُونوُکَی َو  يدْهَع  یلَعا  ُلیْربِج  ای  َلاق : َهَّیَما ، یَنب  ینْعَی  اًرِیبَک » اًنَیْغُط  اَّلِإ 

ٍَهلالَض یحَر  ْنِم  َُّدبال  َُّمث  ًاسْمَخ ، َِکلِذب  ُثَْبلَتَف  َكِرَجاهُم  ْنِم  َنیثَلث  ٍهَسْمَخ َو  ِْساَر  یلَع  ِمالْسِْالا  یَحَر  ُروُدَت  َُّمث  ًارْشَع ، َِکلِذب  ُثَْبلَتَف 
 * ِرْدَْـقلا ُهَْلَیل  اَم  َکیَرْدَأ  آَم  و  ِرْدَْـقلا *  ِهَْلَیل  ِیف  ُهَْنلَزنَأ  آَّنِإ  َِکلذ : یف  یلاعَت  ُهّللا  َلَْزنا  َو  َلاق : ِهَنِعارَْفلا ، ُْکُلم  َُّمث  اِهبُْطق ، یلَع  ٌهَِمئآق  َیِه 

َهَّیَما یَنب  َّنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ُهَِّیبَن  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َعَلْطَاَف  َلاق : .ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  اهیف  َْسَیل  َهَّیَما  ُوَنب  اهُِکلْمَت  ٍرْهَش » ِْفلَأ  ِم  ْنّ ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل 
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یف ْمُه  َو  ْمِهِْکُلم ، ِلاوَِزب  یلاعَت  ُهّللا  َنَذْاَی  یّتَح  اْهیَلَع  اُولاَطل  ُلابِْجلا  ُمُْهَتلَواط  ْوَلَف  ِهَّدُْملا ، ِهِذه  َلوُط  اهَْکُلم  ِهَّمُْالا َو  ِهِذـه  َناْطلُـس  ُِکلْمَت 
ْمِهِماّیا َو یف  ْمُْهنِم  ْمُُهتَعیش  ْمِِهتَّدَوَم َو  ُلْها  ٍدَّمَُحم َو  ِْتَیب  ُلْها  یْقلَی  اِمب  ُهَِّیبَن  ُهّللا  َرَبْخا  انَـضُْغب ، ِْتیَْبلا َو  َلْها  انَتَوادَع  َنوُرِعْـشَتْسَی  َِکلذ 

َْسِئبَو اَهَنْوَلْـصَی  َمَّنَهَج  ِراَوَْـبلا *  َراَد  ْمُهَمْوَـق  ْاوُّلَحَأ  اًْرفُک و  ِهَّللا  َتَمِْعن  ْاُولَّدـَب  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  ْمِهیف : یلاـعَت  ُهّللا  َلَْزنا  َو  َلاـق : ْمِهِْکُلم ،
هیلع هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َّرَسَاَف  َراّنلا ، ُلِخُْدی  ٌقاِفن  ٌْرفُک َو  ْمُهُـضُْغب  َو  َهَّنَْجلا ، ُلِخُْدی  ٌنامیا  ْمُهُّبُح  ِِهْتَیب ، ُلْها  ٌدَّمَُحم َو  ِهّللا  ُهَمِْعن  َو  ُراَرَْقلا »
ٌدَحا انِِمئاق  ِماِیق  یلا  ِْتیَْبلا  َلْها  اّنِم  ُجُرْخَیال  َجَرَخ َو  ام  : هیلع هللا  تاولـص  ِهّللاِدـْبَع  ُوبا  َلاق  َُّمث  َلاـق : .ِِهْتَیب  ِلـْها  ٍِّیلَع َو  یلا  َکـِلذ  هلآ  و 

ُوبا َّیَلَع  یْلما  َُّمث  َنوُره : ُْنب  ُلِّکَوَتُْملا  َلاق  .اِنتَعیِـش  انِهوُرْکَم َو  ِیف  ًهَدایِز  ُهُماـِیق  َناـک  ُهَِّیلَْبلا َو  ُْهتَمَلَطْـصا  اَّلا  ًاّـقَح  َشَْعنَی  ْوا  ًاـْملُظ  َعَفْدَِـیل 
.ًاباب (1) َنیّتِس  ًافِّیَن َو  اْهنِم  ُتْظِفَح  َو  ًاباب ، َرَشَع  َدَحا  اْهنِم  یّنَع  َطَقَس  ًاباب ، َنوُْعبَس  ٌهَسْمَخ َو  َیِه  َهَیِعْدَْالا َو  هیلع  هللا  تاولص  ِهّللاِْدبَع 

ادخ تمحر  هک  ینیـسحلا -  يولعلا  ییحی  نب  رمع  نب  دمحم  دنزرف  یلع ، نب  دمحا  دنزرف  نسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا ، ّلجا ، دّیس 
نب دیز  نب  ییحی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نوراه  نب  لّکوتم  شردپ  زا  یخلب ، یفقث  لّکوتم  نب  ریمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  داب -  وا  رب 

، مدومن مالس  شترضح  هب  مدرک و  تاقالم  تفر  یم  ناسارخ  يوس  هب  هک  یتقو  هب  شردپ  تداهش  زا  سپ  ار  هیلع  هللا  تاولص  یلع 
دیسرپ و دندوب  هنیدم  رد  هک  شیوخ  ناگدازومع  شلها و  لاح  زا  ارم  سپ  جح ، زا  متـشاد : هضرع  ییآ ؟ یم  اجک  زا  دومرف : نم  هب 
رب ناش  هودـنا  ناشیا و  لاوحا  ترـضح و  نآ  لاح  زا  سپ  دومن ، هغلاـبم  اـمهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  لاـح  زا  شـسرپ  رد 

كرت هب  ار  مردپ  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  ترضح  میومع  دومرف : ییحی  مداد ، ربخ  وا  هب  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  دیز  شردپ  تداهش 
وت ایآ  دیـشک ، دهاوخ  اجک  هب  شراک  هنیدم  زا  ندش  ادج  جورخ و  تروص  رد  هک  دـنامهف  وا  هب  درک و  شرافـس  شروش  جورخ و 

؟ يدومن تاقالم  ار  امهیلع  هللا  تاولص  دمحم  نب  رفعج  ترضح  میومع  رسپ 

.يرآ متفگ :

؟ دیوگب يزیچ  يدینش  مراک  عضو و  نم و  ةرابرد  ایآ  تفگ :

.يرآ متفگ :
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.وگب نم  هب  دومرف ؟ دای  نم  زا  تروص  هچ  هب  تفگ :

.منک نایب  وت  ربارب  رد  ما  هدینش  ترضح  نآ  زا  ار  هچنآ  مرادن  هقالع  مدرگ ، تیادف  متفگ :

.يا هدینش  هچنآ  وگب  یناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ :

هرهچ سپ  دش ، هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  تردپ  هکنانچ  دـنزیوآ ، یم  راد  هب  ار  تندـب  يوش و  یم  هتـشک  وت  هک  مدینـش  وا  زا  متفگ :
انامه لّکوتم  يا  .تسوا  دزن  باتکلا  ّما  دیامن و  یم  تبث  ای  دنک و  یم  وحم  دهاوخ  ار  یتشونرس  ره  ایادخ  تفگ : درک و  رییغت  شا 

هتـشگ و مهارف  ام  يارب  ود  ره  هدرک و  تمحرم  ام  هب  ار  هحلـسا  شناد و  هدومرف و  دـییأت  اـم  دوجو  هب  ار  نید  نیا  قح  ترـضح  هک 
.دنا هتفای  صاصتخا  اهنت  شناد  هب  ام  ناگدازومع 

.تردپ وت و  هب  ات  دنرت  لیام  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  تیومع  رسپ  هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  مدرم  نم  مدرگ ، تنابرق  متفگ :

گرم هب  ار  نانآ  ام  دنا و  هدرک  توعد  یگدنز  هب  ار  مدرم  امهیلع ، هللا  تاولص  رفعج  شرسپ  یلع و  نب  دّمحم  میومع  انامه  تفگ :
: تفگ تشادرب و  رس  سپس  تخود  نیمز  هب  هدید  یتّدم  سپ  امش ، ای  دنرتاناد  ناشیا  ایآ  قح ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : میا ، هدناوخ 
، مینادـیمن دـنناد  یم  ناشیا  هچ  ره  ام  یلو  دـنناد ، یم  میناد  یم  ام  ار  هچ  ره  ناشیا  هکنآ  زج  میراد  يا  هرهب  شناد  زا  ام  زا  کی  ره 

نآ زا  هک  ار  شناد  عون  دنچ  سپ  هدب ، ناشن  نم  هب  تفگ : يرآ ، تفگ : يا ؟ هتـشون  يزیچ  میومع  رـسپ  زا  ایآ  تفگ : نم  هب  هاگنآ 
هدومرف الما  نم  رب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ترضح  هک  مداد  ناشن  وا  هب  ار  ییاعد  متشاد و  هضرع  وا  هب  مدوب  هدرک  طبـض  ترـضح 

ياـعد زا  نآ  هک  دوب  هداد  ربـخ  دوب و  هدومرف  ـالما  وا  رب  اـمهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  دـمحم  شردـپ  هک  دوب  هدرک  ثیدـح  دوـب و 
هزاجا ایآ  تفگ : درک و  رظن  ار  نآ  نایاپ  ات  ییحی  سپ  تسا ، هلماک  ۀفیحـص  ياعد  زا  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ 

؟ یهاوخ یم  تزاـجا  تسامـش  دوخ  زا  هک  هچنآ  رد  اـیآ  هللا ! لوسر  رـسپ  يا  متفگ : میرادرب ؟ نآ  يور  زا  يا  هخـسن  هک  یهد  یم 
هاگن هب  ارم  هدومرف و  ظفح  شردـپ  زا  مردـپ  هچنآ  زا  ار  لماک  ياعد  زا  يا  هفیحـص  درک  مهاوخ  هئارا  وت  رب  نونکا  مه  تفگ : سپ 

ادخ هب  تفگ : مدیسوب و  ار  وا  یناشیپ  متساخرب و  سپ  تفگ : مردپ  دیوگ : ریمع  .هدومرف  شرافس  لهاان  زا  نآ  نتشادزاب  نتـشاد و 
یتسود هب  تامم  تایح و  رد  ارم  هک  مراودیما  منک و  یم  شتسرپ  امـش  تعاط  ّتبحم و  اب  ار  ادخ  نم  هک  هللا  لوسر  رـسپ  يا  مسق !

وکین نشور و  یطخ  اب  ار  اعد  نیا  تفگ : داد و  دوب  وا  اب  هک  یناوج  هب  مدوب  هداد  وا  هب  هک  ار  يا  هفیحص  سپ  .دنک  دنمتداعـس  امش 
سیونب و
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وا متساوخ  یم  داب -  ادخ  ظفح  رد  هک  رفعج -  میومع  رسپ  زا  ار  نآ  نم  هک  اریز  میامن ؛ ظفح  زا  ار  نآ  دیاش  هک  ناسرب  نم  رظن  هب 
.داد یمن  نم  هب  ار  نآ 

روتـسد نم  هب  نآ  زا  لبق  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  منک و  هچ  متـسناد  یمن  مدـش و  مدان  دوخ  هدرک  زا  نم  تفگ : لّـکوتم 
جراخ نآ  زا  ار  يا  هدرک  رهم  ةدروخ  لفق  ۀفیحـص  دـیبلط و  ار  یناد  هماج  ییحی  نآ  زا  سپ  مهدـن ، یـسک  هب  ار  نآ  هک  دوب  هدادـن 

مشچ رب  دوشگ و  ار  هفیحـص  هاگنآ  درک ، زاب  ار  لفق  تسکـش و  ار  رهم  سپـس  درک ، هیرگ  دیـسوب و  دومن و  رظن  نآ  رهم  هب  درک و 
: تفگ دیلام و  دوخ  يور  رب  تشاذگ و  دوخ 

کش نودب  يدرک ، ثیدح  میومع  رسپ  زا  منتخیوآ  راد  هب  ندش و  هتـشک  اب  هطبار  رد  هک  یبلطم  دوبن  رگا  لکوتم  يا  مسق ! ادخ  هب 
تاولص قداص  ترضح  راتفگ  هک  تسا  نشور  نم  يارب  یلو  مدومن  یم  يراددوخ  شمیلـست  زا  مداد و  یمن  وت  هب  ار  هفیحـص  نیا 
تـسد هب  یملع  نینچ  هک  مدیـسرت  نم  دش و  دهاوخ  نشور  نآ  تّحـص  يدوز  هب  هتفرگ و  شناردـپ  زا  ار  نآ  تسا و  قح  هیلع  هللا 

رکف یناشیرپ  زا  ارم  ریگب و  ار  نآ  سپ  دـنیامن ، هریخذ  دوخ  يارب  شیوخ  ۀـنازخ  رد  دـنناشوپب و  اه  هدـید  زا  ار  نآ  دـتفا و  هیما  ینب 
ار دوخ  مکح  موق  نیا  نم و  راک  رد  دنوادخ  نوچ  ات  نیـشنب  راظتنا  هب  وت  دـشاب و  وت  دزن  رد  تناما  نیا  نک و  هدوسآ  نآ  هب  تبـسن 

امهیلع هللا  تاولـص  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نادنزرف  میهاربا ، دّمحم و  میومع  رـسپ  ود  هب  ار  هفیحـص  نیا  دزاس ، يراج 
نوچ متفرگ و  ار  هفیحص  نم  تفگ : لّکوتم  .دنتسه  نم  ماقم  مئاق  هیما  ینب  هیلع  رب  مایق  ۀلئـسم  رد  نم  زا  سپ  رفن  ود  نآ  هک  ناسرب 
يارب ار  ییحی  ۀّصق  مدرک و  ترایز  ار  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  متفر و  هنیدم  هب  دیسر  تداهش  هب  دیز  نب  ییحی 

هب دـنک و  تمحر  ار  ما  هدازومع  ادـخ  دومرف : دـش و  نیگهودـنا  ییحی  رب  هداـعلا  قوـف  تسیرگ و  ترـضح  نآ  تفگ ، باـنج  نآ 
شردپ ۀفیحـص  رب  ییحی  هک  ببـس  نامه  رگم  درکن  عنم  وا  هب  اعد  نیا  نداد  زا  ارم  لّکوتم  يا  مسق ! ادخ  هب  دزاس ، قحلم  شناردـپ 

! مسق ادخ  هب  دومرف : درک و  زاب  ار  نآ  سپ  تسا ، هفیحص  نامه  نیا  کنیا  متفگ : تساجک ؟ هفیحص  نآ  نونکا  دیـسرت ، یم  نآ  زا 
نآ زیخرب و  لیعامسا ! يا  دومرف : شدنزرف  هب  هاگنآ  تسا  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  مّدج  ياعد  دیز و  میومع  طخ  نیا 

تسا يا  هفیحص  نامه  راگنا  هک  ار  يا  هفیحص  تساخرب و  لیعامـسا  سپ  روایب ، مدرک  رما  ار  وت  شیرادهگن  ظفح و  هب  هک  ار  اعد 
داهن دوخ  مشچ  رب  دیسوب و  ار  نآ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  سپ  دروآ ، نوریب  دوب  هداد  نم  هب  دیز  نب  ییحی  هک 
یهد هزاجا  رگا  هللا ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  تسا ، نم  روضح  رد  امهیلع  هللا  تاولـص  مدج  يالما  مردپ و  طخ  نیا  دومرف : و 

سپ میامن ، هلباقم  ییحی  دیز و  ۀفیحص  اب  ار  نآ 
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رد یتح  تسا و  یکی  ود  ره  هک  مدـید  مدرک و  هلباقم  ار  ود  نآ  نم  سپ  مدـید ، هتـسیاش  لمع  نیا  يارب  ار  وت  دومرف : داد و  هزاـجا 
هب شتّیـصو  رب  اـنب  ار  ییحی  ۀفیحـص  هـک  مدـیبلط  هزاـجا  ترــضح  نآ  زا  سپــس  دـنرادن ، فـالتخا  رگیدـکی  اـب  مـه  فرح  کـی 

ناـشنابحاص هب  ار  اـه  تناـما  هـک  دـنک  یم  رما  ار  امـش  دـنوادخ  : » دوـمرف مراد ، ّدرتـسم  نـسح  نـب  هّللادـبع  نارـسپ  شناـگدازومع 
دّمحم و راضحا  هب  ار  یـسک  سپـس  نیـشنب ، دومرف : متـساخرب  ود  نآ  ترایز  يارب  نوچ  هدـب ، ناشیا  هب  ار  نآ  يرآ ، دـینادرگزاب ،»

نآ هب  دوخ  ناردارب  ياج  هب  ار  امش  هک  شردپ  زا  تسا  ییحی  ناتیومعرسپ  ثاریم  نیا  دومرف : دندش ، رضاح  نوچ  داتـسرف ، میهاربا 
، تسا لوبقم  وت  نخس  هک  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ  يوگب ، دنتفگ : تسا ، یطرش  امش  اب  نآ  صوصخ  رد  ار  ام  هداد و  صاصتخا 

تشاد سرت  يا  همانرب  زا  هفیحص  نیا  ةرابرد  امـش  يومع  رـسپ  دومرف : ارچ ؟ دنتفگ : دینکن ، جراخ  هنیدم  زا  ار  هفیحـص  نیا  دومرف :
ترضح دوش ، یم  هتشک  تسناد  هک  دیـسرت  هفیحـص  نیا  ةرابرد  ینامز  وا  دنتفگ : مراد ، سرت  هنوگ  نامه  هب  امـش  هب  عجار  نم  هک 

يدوز هب  امـش  هک  مناد  یم  نم  مسق  ادـخ  هب  اریز  دیـشابن ؛ نمیا  هعقاو  نیا  زا  زین  امـش  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما 
یلاح رد  دنتساخرب  ياج  زا  سپ  .دش  هتـشک  وا  هکنانچ  دش  دیهاوخ  هتـشک  يدوز  هب  درک و  جورخ  وا  هکنانچ  درک  دیهاوخ  جورخ 

.میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هوقال  لوحال و  دنتفگ : یم  هک 

هک تفگ  وت  هب  ییحی  هنوگچ  لّـکوتم ! يا  دوـمرف : نم  هب  دـنتفر  نوریب  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  دزن  زا  نوـچ 
!؟ گرم هب  ار  ناشیا  ام  و  دندرک ، توعد  یگدنز  هب  ار  مدرم  مهیلع  هللا  تاولص  رفعج  شرسپ  یلع و  نب  دمحم  میومع 

.تفگ نم  هب  ینخس  نینچ  ییحی  تا  هدازومع  هّللا -  َکَحَلْصا  يرآ -  متفگ :

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  درک  ثیدح  هیلع  هللا  تاولص  یلع  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  ارم  مردپ  دنک ، تمحر  ار  ییحی  ادخ  دومرف :
شربنم رب  ناگنیزوب  دننامه  دـنچ  ینادرم  هک  دـید  باوخ  ملاع  رد  سپ  دوبر ، یکبـس  باوخ  دوب ، ربنم  يور  هک  یلاح  رد  ار  هلآ  و 

تشگزاـب و يداـع  لاـح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سپ  .دـننادرگ  یمرب  ّتیلهاـج ) نارود   ) بقع هب  ار  مدرم  دـنهج و  یم 
باوخ رد  هک  ار  ییایؤر  ام  و  : » دروآ ترضح  يارب  ار  هیآ  نیا  یحو  نیما  سپ  دوب ، راکـشآ  شا  هرهچ  رد  نزح  هودنا و  تسـشن و 

یشکرس رب  زج  یلو  میهد  یم  میب  ار  مدرم  و  مدرم ؛ شیامزآ  يارب  رگم  میا  هدادن  رارق  ار  نآرق  رد  ۀنوعلم  ةرجـش  میدنایامن و  وت  هب 
نامز رد  ناشیا  ایآ  لیئربج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنتسه  هّیما  ینب  هنوعلم ، ةرجـش  زا  دارم  و  دیازفا » یمن  نانآ 

رس رب  سپس  ددرگ ، یم  لاس  هد  ات  دیآ و  یم  شدرگ  هب  تترجه  يادتبا  زا  مالسا  يایسآ  یلو  هن ، تفگ : دوب ؟ دنهاوخ  نم 
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روحم رب  تلالـض  يایـسآ  راچان  هب  هاگنآ  دنام ، یم  تروص  نآ  هب  لاس  جنپ  ات  دـتفا و  یم  شدرگ  هب  تترجه  زا  مجنپ  یـس و  لاس 
.تسا هنعارف  یهاشداپ  نآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  مئاق  دوخ 

بش رد  ار  نآ  ام  قیقحت  هب  : » هک درک  لزان  یحو  هراب  نیا  رد  گرزب  يادخ  و  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
بش دننک و  تموکح  نآ  رد  هّیما  ینب  هک  تسا » هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  تسیچ ؟ ردق  بش  هک  یناد  یم  هچ  میدرک و  لزان  ردق 

تردـق و هیما  ینب  هک  دوـمرف  هاـگآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ّلـجوّزع  يادـخ  سپ  دوـمرف : سپـس  .دـشابن  نآ  رد  ردـق 
یـشکرس هب  ناشیا  اـب  اـههوک  رگا  سپ  تسا ، ناـمز  نیمه  ربارب  ناـش  تنطلـس  تدـم  دـنریگ و  یم  تسد  هب  ار  تما  نیا  تموکح 

تدم نیا  رد  هیما  ینب  دـنک و  مکح  ناش  تموکح  يدوبان  هب  گرزب  يادـخ  هک  یتقو  ات  دـنریگ  يدـنلب  اههوک  رب  ناشیا  دـنزیخرب 
هللا تاولص  دمحم  تیب  لها  رب  هیما  ینب  تموکح  تدم  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  دنیامن ، یم  دوخ  راعـش  ار  تیب  لها  ام  ۀنیک  توادع و 
ادخ و  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگنآ  داد ، ربخ  شلوسر  هب  دـسر  یم  ناش  نایعیـش  ناتـسود و  مهیلع و 

تکاله راد  هب  ار  دوخ  موق  دندرک و  لدب  رفک  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » هک دومرف  لزان  یحو  هیما  ینب  ةرابرد 
یتسود هک  دنترـضح  نآ  تیب  لها  دـمحم و  ادـخ  تمعن  و  .تسا !»  یهاـگرارق  دـب  دـنوش و  نوگنرـس  نآ  رد  هک  خزود  دـندنکفا 

هللا لوسر  سپ  دروآ ، یمرد  مّنهج  هب  هک  تسا  یقافن  رفک و  ناشیا  ینمـشد  تسا و  تشهب  هب  دورو  ثعاب  هک  تسا  یناـمیا  ناـشیا 
.تشاذگ نایم  رد  مهیلع  هللا  تاولص  شتیب  لها  یلع و  اب  یناهنپ  ار  زار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هللا تاولص  ام  مئاق  مایق  زور  ات  تیب  لها  ام  زا  يدحا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  نآ  زا  سپ  تفگ : لّکوتم 
شماـیق دـنکرب و  هشیر  زا  ار  وا  ـالب  ناـفوط  هکنآ  رگم  درک  دـهاوخن  هدرکن و  جورخ  یّقح  نتـشاد  اـپ  هب  اـی  یملظ  عـفد  يارب  هـیلع 

.ددرگ ام  نایعیش  ام و  ۀّصغ  شیازفا  بجوم 

دوب باب  جنپ  داتفه و  نآ  دومرف و  الما  نم  رب  ار  هفیحص  ياهاعد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگنآ  تفگ : لّکوتم 
.مدومن ظفح  ار  نآ  باب  دنچ  تصش و  متفاین و  قیفوت  نآ  باب  هدزای  ظفح  هب  نم  هک 

ادی و ال كرحت  و ال  ضرألا ، مزلا  رباج ، ای  هیلع : هللا  تاولص  رفعج  وبأ  یل  لاق  لاق : یفعجلا ، رباج  نع  هدانسإب  دیفملا ، خیـشلا  - 15
و يدعب ، هب  ثدح  نکل  و  کلذ ، كردت  كارأ  ام  و  نالف ، دلو  فالتخا  اهلوأ  اهتکردأ : نإ  کل  اهرکذأ  تامالع  يرت  یتح  الجر 

و هیباجلا ، یمست  ماشلا  يرق  نم  هیرقب  فسخی  و  حتفلاب ، قشمد  هیحان  نم  توصلا  مکئیجی  و  ءامسلا ، نم  يدانی  دانم 
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یتح كرتلا  ناوخإ  لبقتـسی  و  مورلا ، هیحان  نم  اهبقعت  و  كرتلا ، هیحان  نم  قرمت  هقرام  و  نمیألا ، قشمد  دجـسم  نم  هفئاـط  طقـست 
یلع دـمحم و  لـآل  نإـف  دـمحم ، لآ  نم  اذاذـش  مکاـیإ و  و  لاـق : هنأ  یلإ  هلمرلا ، لزنت  یتح  مورلا  هقراـم  لبقتـسی  و  هریزجلا ، اولزنی 
یبن دهع  هعم  نیـسحلا ، دـلو  نم  الجر  يرت  یتح  ادـبأ  الجر  مهنم  عبتت  و ال  ضرألا ، مزلاف  تایار  مهریغل  و  هیار ، مهیلع  هللا  تاولص 

ءالؤه مزلاف  ءاشی ، ام  هللا  لعفی  و  یلع ، نب  دمحم  دنع  راص  مث  نیـسحلا ، نب  یلع  دـنع  راص  هللا  یبن  دـهع  نإف  هحالـس ، هتیار و  هللا و 
.کل ترکذ  نم  كایإ و  و  ادبأ ،

رمی یتح  هنیدملا  یلإ  ادـماع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیار  هعم  و  الجر ، رـشع  هعـضب  هئام و  ثالث  هعم  مهنم  لجر  جرخ  اذإف 
َفِسْخَی ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  : } یلاعت هللا  لاق  یتلا  هیآلا  یه  و  مهب ، فسخ  نیذلا  موقلا  ناکم  اذه  لوقی : یتح  ءادیبلاب ،

(1) {. َنیِزِْجعُِمب ْمُه  امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ  َنوُرُعْشَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا 

: دومرف نم  هب  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  شیوخ  دنس  اب  دیفم ، خیـش  موحرم 
؛ ینک هدهاشم  میوگ  یم  تیارب  هک  ار  ییاه  هناشن  هک  نآ  ات  نکن  مایق  سک  چیه  زا  یهاوخاوه  هب  نیـشنب و  دوخ  ياج  رب  رباج ! يا 

هناشن نیلوا  .نک  لقن  نم ، زا  سپ  مدرم  يارب  ار  اه  هناشن  نآ  یلو  یـشاب ، هتـشاد  روضح  نامز  نآ  رد  وت  هک  مهد  یمن  لامتحا  هتبلا 
یم امش  يوس  هب  حتف  هب  قشمد  هیحان  زا  ادص  دهد و  یم  رس  ادن  نامـسآ  رد  يدانم  تسا و  ینالف  نادنزرف  نیب  نداتفا  فالتخا  نآ ،

و دـننک ، یم  طوقـس  قـشمد  نمیا  دـجاسم  زا  یخرب  دور و  یم  ورف  نـیمز  رد  هیباـج  ماـن  هـب  ماـش ، ياهاتـسور  زا  ییاتـسور  دـیآ و 
جراوخ دننز و  یم  ودرا  هریزج  رد  كرت ، ناردارب  دننک و  یم  جورخ  نایمور ، هیحان  زا  زین  یجراوخ  و  اه ، كرت  هیحان  زا  یجراوخ 

.دنوش یم  رقتسم  هلمر  رد  مور 

یلع دمحم و  لآ  يارب  هک  قیقحت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  اه  هدـنکارپ  نآ  زا  زیهرپب  و  دـندومرف : ترـضح  هک  اجنآ  ات 
دوـخ ياـج  رب  امـش  سپ  تسا  اـه ) مچرپ  اـه و  قریب   ) تاـیار نارگید  يارب  تسا و  مچرپ ) قریب و  ) تیار کـی  مهیلع  هللا  تاوـلص 
دهع هک  یلاح  رد  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  نادنزرف  زا  يدرم  ینیب  یم  هک  نیا  ات  دینکن  يوریپ  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  زگره  دینیـشنب و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامیپ  دهع و  .دنک  یم  جورخ  دراد ، تسد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حالـس  مچرپ و  و 
هللا تاولص  نیسح  نب  یلع  دزن 
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زا شاب و  نانیا  مزالم  هشیمه  .دهد  یم  ماجنا  دهاوخب ، هچ  ره  ادخ  تسا و  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  دمحم  دزن  سپـس  امهیلع و 
لوسر مچرپ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  روهظ  يدنَا  رفن و  هد  دصیـس و  هارمه  اهنیا ، زا  يدرم  .شاب  رذحرب  متفگ ، تیارب  رتشیپ  هک  نآ 

هک تسا  یناـکم  نیا  دـیوگ : یم  دـسر ، یم  ءادـیب  هب  نوچ  دور و  یم  هنیدـم  يوـس  هب  دراد و  تسد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
دب ياهریبدت  هک  یناسک  ایآ  : } دیامرف یم  هک  تسا  يا  هیآ  يانعم  نیا  دنتفر و  ورف  نیمز  هب  دـندش و  راچد  باذـع  هب  نآ  رد  یموق 
رد ای  دیایب * ناشیارب  باذع  دننز  یمن  سدـح  هک  ییاج  زا  ای  دربب  ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادـخ  هک  نیا  زا  دـندش  نمیا  دنـشیدنا  یم 

(46 هیآ 45 - لحن  هروس  {. ) دیاینرب ناشتسد  زا  يراک  دریگب و  ار  نانآ  نابیرگ )  ) ناشدمآ تفر و  لاح 

.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  ثیدح  نیا  حیضوت :

ُلْهَأ اَـهَنََعل  ِّقَْحلَا ، ُهَیاَر  ْتَِعفُر  اَذإ  لاـق : هنأ  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  دـبع  یبأ  نع  مزاـح  نب  روصنم  نع  هدانـسإب  یناـمعنلا ، خیـشلا  - 16
.ٍمِشاَه (1) ِیَنب  ْنِم  َنْوَْقلَی  اَّمِم  َلاق  َِکلَذ ؟ َّمِم  َُهل  ُْتلق  .بِْرغَْملَا  ِقِرْشَْملَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاـح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یناـمعن ، خیـش  موحرم 
دهاوخ نینچ  ور  هچ  زا  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  .دننک  تنعل  ار  نآ  برغ  قرـش و  لها  دوش  هتـشارفارب  قح  مچرپ  نوچ  دومرف :

.دننیب یم  مشاه  ینب  زا  هچنآ  زا  دومرف : دش ؟

اَیَف ْمُهُماَمِإ  ْمُْهنَع  ُبیِغَی  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 17
يِّرِِـسب َو ُْمْتنَمآ  يِداَبِع  َّلَج  َّزَع َو  ُئِراَْبلا  ُمُهَیِداَُنی  ْنَأ  ِباَوَّثلا  َنِم  ْمَُهل  ُنوُکَی  اَـم  یَنْدَأ  َّنِإ  ِناَـمَّزلا  َکـِلَذ  ِیف  اـَنِْرمَأ  یَلَع  َنِیِتباَّثِلل  َیبوُط 

َيِداَبِع یِقْـسَأ  ْمُِکب  ُرِفْغَأ َو  ْمَُکل  وُفْعَأ َو  ْمُْکنَع  ُلَّبَقَتَأ َو  ْمُْکنِم  ًاّقَح  ِیئاَمِإ  يِداَبِع َو  ُْمْتنَأَـف  یِّنِم  ِباَوَّثلا  ِنْسُِحب  اوُرِْـشبَأَف  ِیْبیَِغب  ُْمْتقَّدَـص 
َِکلَذ ِیف  ُنِمْؤُْملا  ُُهلِمْعَتْـسَی  اَم  ُلَْضفَأ  اَمَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتلُقَف  ٌِرباَج  َلاَق  ِیباَذَع  ْمِْهیَلَع  ُْتلَْزنََأل  ْمُکَالَْول  َءاَلَْبلا َو  ُمُْهنَع  ُعَفْدَأ  َْثیَْغلا َو 

.ِْتیَْبلا (2) ُموُُزل  ِناَسِّللا َو  ُْظفِح  َلاَق  ِناَمَّزلا 
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مدرم رب  ینامز  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
تـسا نیا  نانآ  باوث  نیرتمک  .دـننامب  تباث  نامز  نآ  رد  ام  تماما  رب  هک  یناسک  هب  اشوخ  .دوش  یم  بیاغ  ناش  ماـما  هک  دـیآ  یم 

: دیامرف یم  اهنآ  هب  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک 

اریذپ امش  زا  نم  یتسار  هب  .مکین  باوث  امش  رب  داب  تراشب  .دیدرک  قیدصت  مبیغ  هب  دیدروآ و  نامیا  مّرس  هب  منازینک ! ناگدنب و  يا 
.منادرگ یم  اهنآ  زا  ار  الب  منک و  باریس  ناراب  زا  ار  مناگدنب  هک  تسامـش  هطـساو  هب  مزرمایب و  ار  امـش  مرذگرد و  امـش  زا  موش و 

.مدرک یم  لزان  نانآ  رب  ار  مباذع  دیدوبن  امش  رگا 

؟ تسیچ دهد ، ماجنا  نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  یلمع  نیرتهب  هللا ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : رباج 

.هناخ رد  نتسشن  نابز و  نتشاد  هگن  دومرف :

، یناسارخ ینامی و  ینایفـس و  روهظ  ات  ینیـشن  هناخ  هب  دـنرومأم  نایعیـش  هکنیا  موصعم و  ریغ  اـب  ماـیق  زا  یهن  رد  تاـیاور  حیـضوت :
.مدومن هدنسب  هدرک و  رکذ  اجنیا  رد  تایاور  نآ  زا  يا  هراپ  هدنب  اذل  دندایز 

دنکب تعیب  دریگب و  تعیب  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  روهظ  زا  لبق  هک  یسک  مکح  - 384

ِرَظَْتنُْملا ِلُومْأَْمِلل  ْلَه  هیلع  هللا  تاولص  َقِداَّصلا  َيِدِّیَس  ُْتلَأَس  َلاَق : َرَمُع ، ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  هدانسإب  یمقلا ، هللا  دبع  نب  دعس  خیـشلا  - 1
؟ ُساَّنلا ُهُمَْلعَی  ٍتَّقَُوم  ٍْتقَو  ْنِم  هیلع  هللا  تاولص  ِّيِدْهَْملا 

.اَُنتَعیِش ُهُمَْلعَی  ٍْتقَِوب  ُهَروُهُظ  َتِّقَُوی  ْنَأ  َشاَح ِهللا  َلاَقَف :

؟ َكاَذ َِمل  يِدِّیَس َو  اَی  ُْتُلق :

ْتَلُقَث َوُه  ّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اهاسُْرم  َناّیَأ  ِهَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َیلاَعَت : ُهللا  َلاَق  ِیتَّلا  ُهَعاَّسلا  َوُه  ُهَّنَأـِل  َلاَـق :
.ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف 

؟ ِهِماَِیق َْلبَق  ِهِروُهُظ َو  َْلبَق  َُهل  اوُعَیَاب  هیلع  هللا  تاولص  ِِمئاَْقلا  ِهَّنُس  ِْریَِغبَف  يِدِّیَس  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  یلإ - 

اََهل َو َِعیاَبُْملا  ُهَّللا  َنََعل  ٌهَعیِدَـخ  ٌقاَِفن َو  ٌْرفُک َو  ُُهتَْعیَبَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِِمئاَْـقلا  ِروُهُظ  َلـْبَق  ٍهَْعَیب  ُّلُـک  ُلَّضَفُم  اَـی  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَـقَف 
.َُهل َعَیاَبُْملا 
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ِهَّللا َو ِنَع  ِهَّللا َو  ُدَی  ِهِذَه  ُلوُقَی  ٍءوُس َو  ِْریَغ  ْنِم  َءاَْضَیب  يَُرتَف  ُهَدَـی  ُّدُـمَی  ِمَرَْحلا َو  َیلِإ  ُهَرْهَظ  هیلع  هللا  تاولـص  ُِمئاَْقلا  ُِدنُْـسی  ُلَّضَفُم  اَی  َْلب 
، َهَیْآلا ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  اـمَّنِإ  َکـَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َهَیآـْلا : ِهِذَـه  ُوْلتَی  َُّمث  ِهَّللا  ِْرمَأـِب 

.ُءاَبَقُّنلا (1) َُّمث  ِّنِْجلا  ُءاَبَُجن  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُهُِعیاَُبت  ُهُِعیاَُبی َو  َُّمث  مالسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  ُهَدَی  ُلِّبَُقی  ْنَم  ُلَّوَأ  ُنوُکَیَف 

رفعج ماما  ترـضح  دوخ  رورـس  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق ، هللادبع  نب  دعـس  خیـش  موحرم 
هب میوزرآ  هک  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  هیلع و  هللا  تاولـص  رظتنم  يدـهم  ترـضح  اـیآ  مدیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص 

؟ دوب دهاوخ  یک  دنناد  یم  مدرم  هک  دراد  ینیعم ] و   ] تقّوم نامز  شروهظ ] نامز  تبیغ و  نارود  ، ] تسوا

.دننادب ار  نآ  ام  نایعیش  هک  دنک  نیعم  يروط  ار  شروهظ  نامز  دنوادخ  هک  اشاح  دومرف : ترضح 

؟ مورس يا  ارچ  مدرک : ضرع 

شعوقو دنـسرپ  یم  وت  زا  تمایق ]  ] تعاس هرابرد  : } دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتعاس  نامه  وا  روهظ  ناـمز  اریز  دومرف :
لّمحت ققحت و   ] دزاس یمن  راکـشآ  شتقو  رد  ار  نآ  یـسک )  ) وا زج  تسا و  نم  راگدرورپ  دزن  طقف  شملع  وگب : تسا ؟ ینامز  هچ 

هیآ 187) فارعا  هروس  {. ) تسا نیگنس  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هثداح ] نیا 

وا و روهظ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  تعیب  هیلع ، هللا  تاولـص  مئاق  ترـضح  ایآ  نم  يالوم  يا  مدرک  ضرع  دـیوگ : لضفم  هک  اجنآ  ات 
؟ دهد یم  رییغت  دندرک  تعیب  وا  اب  شمایق  زا  لبق 

دنوادخ هک  تسا  هعدخ  قافن و  رفک و  تعیب  هیلع ، هللا  تاولص  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یتعیب  ره  لضفم ! يا  دومرف : ترـضح 
مارحلا هللا  تیب  هب  ار  شتـشپ  هیلع  هللا  تاولـص  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  لضفم  يا  هکلب ، دنک ، تنعل  ار  هدـنوش  تعیب  تعیب و  نآ 

دنوادخ و زا  دنوادخ و  تسد  نیا  دیوگ  یم  تسا و  صلاخ  دیفـس  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  زارد  ار  شکرابم  تسد  دـهد ، یم  هیکت 
ادخ اب  هک  تسین  نیا  زج  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  تقیقح  رد  : } دـنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  .تسا  دـنوادخ  رما  هب 

{. دنکـش یم  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دـنک  ینکـش  ناـمیپ  هک  ره  سپ  تسا  ناـنآ  ياـه  تسد  يـالاب  ادـخ  تسد  دـننک  یم  تعیب 
هکئالم و دنک و  یم  تعیب  وا  اب  سپس  .تسا  مالسلا  هیلع  لیئربج  دسوب ، یم  ار  وا  تسد  هک  یـسک  نیلوا  سپ  هیآ 10 ) حتف  هروس  )

.دننک یم  تعیب  وا  اب  ترضح  نآ  يافو  اب  نارای  سپس  فیرش و  ناّینج 
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.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  ثیدح  نیا  حیضوت :

ُلوُسَر َّجَح  َلاَق : ُهَّنَأ  امهیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َهَمَْقلَع  ْنَع  هدانسإب  یسربطلا ، خیـشلا  - 2
َّنِإ ُدَّمَُحم  اَی  َُهل  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ُهاَتَأَف  ِهَیَالَْولا  ِّجَْحلا َو  َْریَغ  ُهَمْوَق  ِِعئاَرَّشلا  َعیِمَج  َغََّلب  ْدَق  ِهَنیِدَْملا َو  َنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 

ِیتَّجُح ِدیِکْأَت  ِینیِد َو  ِلاَمْکِإ  َدَْعب  اَّلِإ  ِیلُسُر  ْنِم  ًالوُسَر  َال  ِیئاَِیْبنَأ َو  ْنِم  ًاِّیبَن  ْضَْبقَأ  َْمل  یِّنِإ  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َُکئِْرُقی  ُهُمْـسا  َّلَج  َهَّللا 
َْمل یِّنِإَف  َكِدـَْعب  ْنِم  ِهَفاَلِْخلا  ِهَیَالَْولا َو  ُهَضیِرَف  ِّجَْـحلا َو  ُهَضیِرَف  َکَمْوَق  اَمُهَغِّلَُبت  ْنَأ  ُجاَتْحَی  اَّمِم  ِناَتَـضیِرَف  َکـِلَذ  ْنِم  َکـْیَلَع  َیَِقب  ْدَـق  َو 
ِْهَیلِإ َعاَطَتْسا  ِنَم  ُّلُک  َکَعَم  َّجُحَی  َّجُحَت َو  َجَْحلا َو  َکَمْوَق  َغِّلَُبت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  ُهُؤاَنَث  َّلَج  َهَّللا  َّنِإَف  ًاَدبَأ  اَهَِیلْخُأ  َْنل  ٍهَّجُح َو  ْنِم  یِضْرَأ  ِلْخُأ 
ْنِم ْمُهَِفقُوت  ْمِهِماَیِـص َو  ْمِِهتاَکَز َو  ْمِِهتاَلَـص َو  ْنِم  ْمُهَتْمَّلَع  اَم  َْلثِم  ْمِهِّجَح  ْنِم  ْمُهَمِّلَُعت  ِباَرْعَْألا َو  ِفاَرْطَْألا َو  ِرَـضَْحلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  اًلِیبَس 
َّنِإ َالَأ  ِساَّنلا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِداَنُم  يَداَنَف  ِِعئاَرَّشلا  َنِم  ْمُهَتْغََّلب  اَم  ِعیِمَج  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُهَتْفَقْوَأ  يِذَّلا  ِلاَثِم  یَلَع  َکـِلَذ 

ْمُکَفَقْوَأ يِذَّلا  ِْلثِم  یَلَع  َِکلَذ  ْنِم  ْمُکَِفقُوی  ْمُِکنیِد َو  ِِعئاَرَـش  ْنِم  ْمُکَمَّلَع  يِذَّلا  َْلثِم  َکـِلَذ  ْنِم  ْمُکَمِّلَُعی  ْنَأ  َّجَْـحلا َو  ُدـیُِری  ِهَّللا  َلوُسَر 
َغََلب ْمِِهب َو  َّجَحَف  ُهَْلثِم  اوُعَنْصَیَف  ُعَنْصَی  اَم  اوُرُْظنَِیل  ِْهَیلِإ  اْوَغْصَأ  ُساَّنلا َو  ُهَعَم  َجَرَخ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخَف  ِهِْریَغ  ْنِم  ِْهیَلَع 
ِوَْحن یَلَع  َنوُدیِزَی  ْوَأ  ٍناَْسنِإ  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِباَرْعَْألا  ِفاَرْطَْألا َو  ِلْهَأ  ِهَنیِدَْـملا َو  ِلْهَأ  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َّجَـح  ْنَم 

َّيِِرماَّسلا َو َلْجِْعلا َو  اوُذَخَّتا  اُوثَکَنَف َو  مالـسلا  هیلع  َنوُراَه  َهَْعَیب  ْمِْهیَلَع  َذَـخَأ  َنیِذَّلا  ًاْفلَأ  َنیِْعبَّسلا  مالـسلا  هیلع  یَـسُوم  ِباَحْـصَأ  ِدَدَـع 
َهَْعیَْبلا َو اُوثَکَنَف  یَـسُوم  ِباَحْـصَأ  ِدَدَع  ِوَْحن  یَلَع  ِهَفاَلِْخلِاب  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَِعل  َهَْعیَْبلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَخَأ  َِکلَذَک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَقَو  اَّمَلَف  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَم َو  َْنَیب  اَم  ُهَِیْبلَّتلا  ِتَلَـصَّتا  ٍْلثِِمب َو  اًْلثِم  ٍهَّنُِـسب َو  ًهَّنُـس  َّيِِرماَّسلا  َلْجِْعلا َو  اوُذَخَّتا 
اَنَأ َُکتَّدُم َو  َُکلَجَأ َو  اَنَد  ْدَـق  ُهَّنِإ  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َُکئِْرُقی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنَع  ُلِیئَْربَج  ُهاَتَأ  ِِفقْوَْملِاب 

ِمُولُع ِثاَریِم  ِْملِْعلا َو  َنِم  َكَدـْنِع  اَم  َیلِإ  ْدِـمْعا  َکَتَّیِـصَو َو  ْمِّدَـق  َكَدـْهَع َو  ْدَـهْعاَف  ٌصیِحَم  ُْهنَع  َال  ُْهنِم َو  َّدـُب  َال  اَـم  یَلَع  َکُمِدْقَتْـسُم 
ِیتَّجُح َكِدـَْعب  ْنِم  َِکتَفِیلَخ  َکِّیِـصَو َو  َیلِإ  اَهْمِّلَـسَف  ِءاَِیْبنَْألا  ِتاَیآ  ْنِم  َكَدـْنِع  اَـم  ِعیِمَج  ِتُوباَّتلا َو  ِحاَـلِّسلا َو  َکـِْلبَق َو  ْنِم  ِءاَِـیْبنَْألا 

ًامَلَع ِساَّنِلل  ُهِْمقَأَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِْقلَخ  یَلَع  ِهَِغلاَْبلا 
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ْنِم ْمِْهَیلِإ  َتْدَـهاَع  ِیتَّلا  يِدـْهَع  ِِهب َو  ْمُهَتْقَثاَو  يِذَّلا  ِیقاَثیِم  ِیتَْعَیب َو  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َتْذَـخَأ  اَم  ْمُهْرِّکَذ  ُهَتَْعَیب َو  ُهَقاَـثیِم َو  ُهَدـْهَع َو  ْدِّدَـج  َو 
ِماَْمتِإ ِینیِد َو  ِلاَمْکِإ  َدـَْعب  اَّلِإ  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ًاِّیبَن  ْضَْبقَأ  َْمل  یِّنِإَـف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ِّلُـک  َیلْوَم  ْمُهاـَلْوَم َو  یِِّیلَو َو  ِهَیاـَلَو 

یِّنَأ َِکلَذ  ِِهتَعاَط َو  یِِّیلَو َو  ِعاَبِّتِاب  یِْقلَخ  یَلَع  ِیتَمِْعن  ُماَْمتِإ  ِینیِد َو  يِدیِحْوَت َو  ُلاَمَک  َِکلَذ  ِیئاَدْعَأ َو  ِهاَداَعُم  ِیئاَِیلْوَأ َو  ِهَیَالَِوب  ِیتَمِْعن 
َماَلْـسِْإلا ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلاَف  یِْقلَخ  یَلَع  ِیل  ًهَّجُح  َنوُکَِیل  ٍمِّیَق  ِْریَِغب  یِـضْرَأ  ُكُْرتَأ  اـَل 

ِهَعاَِطب ُُهتَعاَط  ٍنوُْرقَم  یِْقلَخ  یَلَع  ِهَِغلاَْبلا  َِیتَّجُح  ِهِدَْعب َو  ْنِم  ِهَفِیلَْخلا  یِِّیبَن َو  ِّیِصَو  يِْدبَع َو  ٍِّیلَع  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ِّلُک  َیلْوَم  یِِّیلَِوب َو  ًانیِد 
یِْقلَخ َْنَیب  ِیْنَیب َو  ًامَلَع  ُُهْتلَعَج  ِیناَصَع  ْدَقَف  ُهاَصَع  ْنَم  ِینَعاَطَأ َو  ْدَـقَف  ُهَعاَطَأ  ْنَم  ِیتَعاَِطب  ٍدَّمَُحم  ِهَعاَط  َعَم  ُُهتَعاَط  ٍنوُْرقَم  یِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم 

ِِهتَواَدَِـعب ِینَیَِقل  ْنَم  َهَّنَْجلا َو  َلَخَد  ِِهتَیَالَِوب  ِینَیَِقل  ْنَم  ًاکِرْـشُم َو  َناَک  ُهَتَْعَیب  َكَرْـشَأ  ْنَم  ًاِرفاَک َو  َناَک  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ًاـنِمُْؤم َو  َناَـک  ُهَفَرَع  ْنَم 
ََّیلِإ َو َکُِـضباَق  یِّنِإَـف  ِْهیَلَع  ْمُهَتْقَثاَو  يِذَّلا  ُمَُهل  ِیقاَـثیِم  يِدـْهَع َو  ْدِّدَـج  َهَْعیَْبلا َو  ُمِْهیَلَع  ْذُـخ  ًاـمَلَع َو  ًاـِّیلَع  ُدَّمَُحم  اَـی  ِْمقَأَـف  َراَّنلا  َلَـخَد 

َفَرَع اَِمل  ٍهَِّیلِهاَج  َیلِإ  اوُعِجْرَی  اُوقَّرَفَتَی َو  ْنَأ  ِقاَقِّشلا  ِقاَفِّنلا َو  َلـْهَأ  ُهَمْوَق َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیِـشَخَف  َّیَلَع  َکُمِدْقَتْـسُم 
َنِم َهَمْـصِْعلا  ُهَّبَر  َلَأْسَی  ْنَأ  َلِیئَْربَج  َلَأَـس  ِءاَـضْغَْبلا َو  ِهَواَدَْـعلا َو  َنِم  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَِعل  ْمُهُـسُْفنَأ  ِْهیَلَع  يِوَْطنَت  اَِـمل  ْمِِهتَواَدَـع َو  ْنِم 

ُهاَتَأَف ِْفیَْخلا  َدِجْـسَم  َغََلب  ْنَأ  َیلِإ  َکـِلَذ  َرَّخَأَـف  ُهُمْـسا  َّلَـج  ِهَّللا  َنِم  ِساَّنلا  َنِم  ِهَمْـصِْعلِاب  مالـسلا  هیلع  ُلـِیئَْربَج  ُهَِیتْأَـی  ْنَأ  َرَظَْتنا  ِساَّنلا َو 
يِذَّلِاب َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ِهَمْـصِْعلِاب  ِِهتْأَی  َْمل  ِساَّنِلل َو  ًامَلَع  ًاِّیلَع  َمیُِقی  ُهَدْهَع َو  َدَـهْعَی  ْنَِأب  ُهَرَمَأَف  ِْفیَْخلا  ِدِجْـسَم  ِیف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج 

یِّنِإ ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  ِهَمْصِْعلِاب  ِِهتْأَی  َْمل  ِهَّللا َو  ِلَِبق  ْنِم  ِهِیف  ُهاَتَأ  يِذَّلِاب  ُهَرَمَأَف  ُلِیئَْربَج  ُهاَتَأَف  ِهَنیِدَْملا  َهَّکَم َو  َْنَیب  ِمیِمَْغلا  َعاَرُک  َغََلب  یَّتَح  َداَرَأ 
ِسْمَخ یَلَع  ُلِیئَْربَج  ُهاَتَأ  ٍلاَْیمَأ  ِهَثاَلَِثب  ِهَفْحُْجلا  َلـْبَق  ٍّمُخ  َریِدَـغ  َغََلب  اَّمَلَف  َلَـحَرَف  ٍِّیلَع  ِیف  ِیلْوَق  اُولَبْقَی  اـَل  ِینُوبِّذَُـکی َو  ْنَأ  یِمْوَق  یَـشْخَأ 

اَهُّیَأ ای  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َُکئِْرُقی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ِساَّنلا  َنِم  ِهَمْـصِْعلا  ِراَِهْتنِالا َو  ِرْجَّزلِاب َو  ِراَهَّنلا  َنِم  ْتَضَم  ٍتاَعاَس 
َنِم ًابیِرَق  ْمُُهِلئاَوَأ  َناَک  ِساَّنلا َو  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  ٍِیلَع َو  ِیف  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 
ِیف ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ْمُهَغِّلَُبی  ِساَّنِلل َو  ًامَلَع  ًاِّیلَع  َمیُِقِیل  ِناَـکَْملا  َکـِلَذ  ِیف  ْمُْهنَع  َرَّخَأَـت  ْنَم  َسِبْحَی  ْمُْهنِم َو  َمَّدَـقَت  ْنَم  َّدُرَی  ْنَأ  ُهَرَمَأَـف  ِهَفْحُْجلا 

ُهَرَبْخَأ هیلع َو  هللا  تاولص  ٍِّیلَع 
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ِهاَلَّصلِاب ِساَّنلا  ِیف  يِداَُنی  ًایِداَنُم  ُهَمْـصِْعلا  ِتَءاَج  اَم  َْدنِع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَمَأَف  ِساَّنلا  َنِم  ُهَمَـصَع  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَأ 
ِنَع ُلِیئَْربَج  َِکلَِذب  ُهَرَمَأ  ِریِدَْـغلا  ِدِجْـسَم  ِْبنَج  َیلِإ  ِقیِرَّطلا  ِنیِمَی  ْنَع  یَّحَنَت  ْمُْهنَع َو  َرَّخَأَت  ْنَم  ُسِبْحَی  ْمُْهنِم َو  َمَّدَـقَت  ْنَم  ُّدُرَی  ًهَعِماَج َو 

َفِرُْشِیل ِرَْبنِْملا  ِهَْئیَهَک  ٌراَجْحَأ  َُهل  َبَْصُنی  َّنُهَتْحَت َو  اَم  َّمَُقی  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَمَأَف  ٌتاَمَلَس  ِعِضْوَْملا  ِیف  ُهُمْسا َو  َّزَع  ِهَّللا 
ِراَجْحَْألا َْکِلت  َقْوَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َماَقَف  َنُولاَزَی  َال  ِناَـکَْملا  َکـِلَذ  ِیف  ْمُهُرِخاَوَأ  َسُِبتْحا  ُساَّنلا َو  َعَجاَرَتَف  ِساَّنلا  یَلَع 

ِّلُِکب َطاحَأ  ِِهناَکْرَأ َو  ِیف  َمُظَع  ِِهناَْطلُـس َو  ِیف  َّلَج  ِهِدُّرَفَت َو  ِیف  اَنَد  ِهِدُّحَوَت َو  ِیف  اَلَع  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  ِْهیَلَع : یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِـمَح  َُّمث 
یِحاَد ِتاَکوُمْـسَْملا َو  ُئِراـَب  ُلاَزَی  اـَل  ًادوُـمْحَم  ْلَزَی  َْمل  ًادـیِجَم  ِِهناَـهُْرب  ِِهتَرْدـُِقب َو  ِقـْلَْخلا  َعـیِمَج  َرَهَق  ِِهناَـکَم َو  ِیف  َوُـه  ًاـْملِع َو  ْیَش ٍء 

َّلُک ُظَْحلَی  ُهاَنْدَأ  ْنَم  یَلَع  ٌلِّوَطَتُم  ُهَأََرب  ْنَم  ِعیِمَج  یَلَع  ٌلِّضَفَتُم  ِحوُّرلا  ِهَِکئاَـلَْملا َو  ُّبَر  ٌحوُّبُـس  ٌسوُّدـُق  ِتاَواَـمَّسلا  ُراَّبَج  ِتاَّوُحْدَْـملا َو 
اَِمب ْمِْهَیلِإ  ُرِداَُـبی  اـَل  ِهِماَِـقْتنِاب َو  ُلَْـجعَی  اـَل  ِِهتَمِْعِنب  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ُُهتَمْحَر َو  ْیَـش ٍء  َّلُـک  َعِسَو  ْدَـق  ٍهاـَنَأ  وُذ  ٌمِیلَح  ٌمیِرَک  ُهاَرَت  اـَل  ُنُویُْعلا  ٍْنیَع َو 

ْیَش ٍء َو ِّلُِکب  ُهَطاَحِْإلا  َُهل  ُتاَّیِفَْخلا  ِْهیَلَع  ْتَهَبَتْشا  َال  ُتاَنُونْکَْملا َو  ِْهیَلَع  َفْخَت  َْمل  َِرئاَمَّضلا َو  َِملَع  َِرئاَرَّسلا َو  َمِهَف  ْدَق  ِِهباَذَع  ْنِم  اوُّقَحَتْـسا 
ٌِمئاَق ٌِمئاَد  ْیَش َء  َال  َنیِح  ْیَّشلا ِء  ُئِْـشنُم  َوُه  ْیَـش ٌء َو  ُُهْلثِم  َال  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  ُهَرْدُْقلا  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  ِیف  ُهَّوُْقلا  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  یَلَع  ُهَبَلَْغلا 

ْنِم ُهَفْـصَو  ٌدَحَأ  ُقَْحلَی  َال  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرُْدی  َوُه  ُراَْصبَْألا َو  ُهَکِرُْدت  ْنَأ  ْنَع  َّلَج  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِطْسِْقلِاب ال 
یَـشْغَی يِذَّلا  ُهُسُْدق َو  َرْهَّدلا  َأَلَم  يِذَّلا  ُهَّنَِأب  ُدَهْـشَأ  ِهِسْفَن َو  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  َّلَد  اَِمب  اَّلِإ  ٍهَِیناَلَع  ٍّرِـس َو  ْنِم  َوُه  َْفیَک  ٌدَحَأ  ُدِـجَی  َال  ٍهَنَیاَعُم َو 

َقَلَخ ٍلاَثِم َو  ِْریَغ  یَلَع  َعَْدبَأ  اَم  َرَّوَص  ٍرِیبْدَت  ِیف  ٍتُواَفَت  َال  ٍریِدْقَت َو  ِیف  ٌکیِرَـش  ُهَعَم  َال  ٍریِـشُم َو  ِهَرَواَشُم  اَِلب  ُهَْرمَأ  ُذِّفَُنی  يِذَّلا  ُهُرُون َو  ََدبَْألا 
ِهَعِینَّصلا ُنَسَْحلا  ِهَْعنَّصلا  ُنِْقتُْملا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َوُهَف  َْتناَبَف  اَهَأََرب  َْتناَکَف َو  اَهَأَْشنَأ  ٍلاَِیتْحا  َال  ٍفُّلَکَت َو  َال  ٍدَـحَأ َو  ْنِم  ٍهَنوُعَم  اَِلب  َقَلَخ  اَم 
َمَلْسَتْسا ِِهتَّزِِعل َو  ْیَش ٍء  ُّلُک  َّلَذ  ِِهتَمَظَِعل َو  ْیَش ٍء  ُّلُک  َعَضاَوَت  يِذَّلا  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُرُومُْألا َو  ِْهَیلِإ  ُعِجْرَت  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا  ُروُجَی َو  َال  يِذَّلا  ُلْدَْعلا 
یمَـسُم ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  ِرَمَْقلا  ِسْمَّشلا َو  ُرِّخَـسُم  ِكاَْلفَْألا َو  ُکِّلَفُم  ِكاَْلمَْألا َو  ُِکلاَم  ِِهتَْبیَِهل  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َعَشَخ  ِِهتَرْدُِقل َو  ْیَـش ٍء  ُّلُک 

َال ٌّدِض َو  ُهَعَم  ْنُکَی  َْمل  ٍدیِرَم  ٍناَْطیَـش  ِّلُک  ُِکلْهُم  ٍدِینَع َو  ٍراَّبَج  ِّلُک  ُمِصاَق  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  ِْلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  ِراهَّنلا َو  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی 
ِْدلَی َْمل  ٌدَمَص  ٌدَحَأ  ٌِّدن 
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ُرِقُْفی َو ِییُْحی َو  ُتیُِمی َو  یِـصُْحیَف َو  ُمَْلعَی  یِـضْقَیَف َو  ُدیُِری  یِـضُْمیَف َو  ُءاَشَی  ٌدِجاَم  ٌّبَر  ٌدِحاَو َو  ٌَهلِإ  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  َو 
َْلیَّللا ُِجلُوی  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِیب  ُدْمَْحلا  َُهل  ُْکلُْملا َو  َُهل  يِْرُثی  ُعَنْمَی َو  یِصُْقی َو  ِینُْدی َو  یِْکُبی َو  ُکِحُْـضی َو  ِینُْغی َو 

ُلِکُْشی َال  ِساَّنلا  ِهَّنِْجلا َو  ُّبَر  ِساَْفنَْألا َو  یِصُْحم  ِءاَطَْعلا  ُلِزُْجم  ِءاَعُّدلا َو  ُبیُِجم  ُراَّفَْغلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  الَأ  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو  ِیف 
َنِینِمْؤُْملا َو َیلْوَم  َنیِِحْلفُْمِلل َو  ُقِّفَوُْملا  َنیِِحلاَّصِلل َو  ُمِصاَْعلا  َنیِِّحلُْملا  ُحاَْحلِإ  ُهُمِْرُبی  َال  َنیِخِرْصَتْسُْملا َو  ُخاَرُص  ُهُرِجُْـضی  َال  ْیَـش ٌء َو  ِْهیَلَع 
ِِهتَِکئاَلَِمب َو ِِهب َو  ُنِموُأ  ِءاَـخَّرلا  ِهَّدِّشلا َو  ِءاَّرَّضلا َو  ِءاَّرَّسلا َو  یَلَع  ُهَدَـمْحَی  ُهَرُکْـشَی َو  ْنَأ  َقَلَخ  ْنَم  ِّلُـک  ْنِم  َّقَحَتْـسا  يِذَّلا  َنیَِملاَْـعلا  ُّبَر 
َال يِذَّلا  ُهَّللا  ُهَّنَِأل  ِِهَتبوُقُع  ْنِم  ًافْوَخ  ِِهتَعاَط َو  ِیف  ًهَبْغَر  ُهاَضَق  اَِمل  ُِملْسَتْسَأ  ُهاَضْرَی َو  اَم  ِّلُک  َیلِإ  ُرِدَابُأ  ُعیِطُأ َو  ُهَْرمَأ َو  ُعَمْـسَأ  ِِهلُـسُر  ِِهُبتُک َو 

َّلِحَتَف َلَْعفَأ  َال  ْنَأ  ْنِم  ًارَذَـح  ََّیلِإ  یَحْوَأ  اَم  يِّدَؤُأ  ِهَِّیبُوبُّرلِاب َو  َُهل  ُدِهْـشُأ  ِهَّیِدُوبُْعلِاب َو  یِـسْفَن  یَلَع  َُهل  ُِّرقُأ  ُهُرْوَج  ُفاَُخی  اـَل  ُهُرْکَم َو  ُنَمُْؤی 
ُهََتلاَسِر َو ُْتغََّلب  اَمَف  ََّیلِإ  َلَْزنَأ  اَم  ْغَِّلبُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنَأ  ِینَمَلْعَأ  ْدَـق  ُهَّنَِأل  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُُهتَلیِح  ْتَمُظَع  ْنِإ  ٌدَـحَأ َو  یِّنَع  اَهُعَفْدَـی  َال  ٌهَعِراَق  ُْهنِم  ِیب 

َلِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ََّیلِإ  یَحْوَأَف  ُمیِرَْکلا  ِیفاَْکلا  ُهَّللا  َوُه  َهَمْـصِْعلا َو  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ِیل  َنِمَـض  ْدَـق 
اَنَأ ََّیلِإ َو  َُهلَْزنَأ  اَم  ِغِیْلبَت  ِیف  ُتْرَّصَق  اَـم  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاـسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ 
َّلُک َِملْعُأَف  ِدَهْـشَْملا  اَذَه  ِیف  َمُوقَأ  ْنَأ  ُماَلَّسلا  َوُه  یِّبَر َو  ِماَلَّسلا  ِنَع  ِینُُرمْأَی  ًاثاََلث  ًاراَِرم  ََّیلِإ  َطَبَه  َلِیئَْربَج  َّنِإ  ِهَیْآلا  ِهِذَه  َبَبَـس  ْمَُکل  ٌنِّیَبُم 

َال ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ُّلَحَم  یِّنِم  ُهُّلَحَم  يِذَّلا  يِدَْعب  ْنِم  ُماَمِْإلا  ِیتَفِیلَخ َو  یِّیِصَو َو  یِخَأ َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َدَوْسَأ  َضَْیبَأ َو 
ُُهلوُسَر َو ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ِِهباَـتِک  ْنِم  ًهَیآ  َِکلَذـِب  َّیَلَع  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَـق  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َدـَْعب  ْمُکُِّیلَو  َوُه  يِدـَْعب َو  َِّیبَن 

ُدیُِری ٌعِکاَر  َوُه  َهاَکَّزلا َو  یَتآ  َهاَلَّصلا َو  َماَقَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنوُعِکار َو  ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ِهَْرثَـک َنِینِمْؤُْـملا َو  ِهَّلِِقب  یِْملِِعل  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ْمُْکَیلِإ  َکـِلَذ  ِغـِیْلبَت  ْنَـع  ِیل  َیِفْعَتْـسَی  ْنَأ  َلـِیئَْربَج  ُْتلَأَـس  ٍلاَـح َو  ِّلُـک  ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا 

ْمِِهبُوُلق َو ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَِأب  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَفَـصَو  َنیِذَّلا  ِماَلْـسِْإلِاب  َنیِءِزْهَتْـسُْملا  ِْلتَخ  َنیِِمثْآلا َو  ِلاَغْدَأ  َنیِِقفاَنُْملا َو 
ِیلاَْبقِإ َياَّیِإ َو  ِِهتَمَزاَُلم  ِهَْرثَِکل  َِکلَذَک  یِّنَأ  اوُمَعَز  ًانُذُأ َو  ِینْوَّمَـس  یَّتَح  ٍهَّرَم  َْریَغ  ِیل  ْمُهاَذَأ  ِهَْرثَک  ٌمیِظَع َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  ًانِّیَه َو  ُهَنُوبَـسْحَی 

َلَْزنَأ یَّتَح  ِْهیَلَع 
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َْول َهَیآـْلا َو  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه  َنوـُلوُقَی  َِّیبَّنلا َو  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َکـِلَذ َو  ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا 
ِیف ِهَّللا  یِّنَِکل َو  ُْتَللَدـَل َو  ْمِْهیَلَع  َّلُدَأ  ْنَأ  ُتْأَمْوََأل َو  ْمِِهناَیْعَِأب  ْمِْهَیلِإ  َئِموُأ  ْنَأ  ُْتیَّمََـسل َو  ْمِِهئاَمْـسَِأب  َِکلَذـِب  َنِیِلئاَْقلا  َیِّمَـسُأ  ْنَأ  ُْتئِش 

ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  اَلَت  َُّمث  ََیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  َغَِّلبُأ  ْنَأ  اَّلِإ  یِّنِم  ُهَّللا  یَـضْرَی  اـَل  َکـِلَذ  َّلُـک  ُْتمَّرَکَت َو  ْدَـق  ْمِهِرُومُأ 
ُهَبَـصَن ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  اوُمَلْعاَف  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  ٍِیلَع َو  ِیف  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ 

ِّیِمَجْعَْألا َو یَلَع  ِرِـضاَْحلا َو  يِداَْبلا َو  یَلَع  ٍناَسْحِِإب َو  َنیِِعباَّتلا  یَلَع  ِراَْـصنَْألا َو  َنیِرِجاَـهُْملا َو  یَلَع  ُُهتَعاَـط  ًهَضَرَتْفُم  ًاـماَمِإ  ًاـِّیلَو َو  ْمَُکل 
ٌنوُْعلَم ُهُْرمَأ  ٌذـِفاَن  ُُهلْوَق  ٌِزئاَج  ُهُمْکُح  ٍضاَم  ٍدِّحَُوم  ِّلُک  یَلَع  ِدَوْسَأـْلا َو  ِضَْیبَأـْلا َو  یَلَع  ِرِیبَْکلا َو  ِریِغَّصلا َو  ِكُولْمَْملا َو  ِّرُْحلا َو  ِِّیبَرَْعلا َو 

اَذَـه ِیف  ُهُموـُقَأ  ٍماَـقَم  ُرِخآ  ُهَّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َُهل  َعاَـطَأ  ُْهنِم َو  َعِمَـس  ْنَِمل  َُهل َو  ُهَّللا  َرَفَغ  ْدَـقَف  ُهَقَّدَـص  ْنَم  ُهَِعبَت َو  ْنَم  ٌموُـحْرَم  ُهََفلاَـخ  ْنَم 
ُِمئاَْقلا ْمُکُِّیلَو َو  ٌدَّمَُحم  ْمُُکلوُسَر  ِِهنوُد  ْنِم  َُّمث  ْمُکَُهلِإ  ْمُکُِّیلَو َو  َوُه  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُکِّبَر  ِْرمَِأل  اوُداَْقنا  اوُعیِطَأ َو  اوُعَمْـساَف َو  ِدَهْـشَْملا 

ُهُمْـسا َو َّزَع  َهَّللا  َنْوَْقلَت  ِمْوَی  َیلِإ  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ُهَماَمِْإلا  َُمث  ْمُکِّبَر  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمُکُماَمِإ  ْمُکُِّیلَو َو  ٌِّیلَع  يِدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل  ُبِطاَـخُْملا 
ِِهباَتِک َو ْنِم  یِّبَر  ِینَمَّلَع  اَِمب  ُْتیَْـضفَأ  اَنَأ  َماَرَْحلا َو  َلاَـلَْحلا َو  ُهَّللا  َِینَفَّرَع  ُهَّللا  ُهَمَّرَح  اَـم  اَّلِإ  َماَرَح  اـَل  ُهَّللا َو  ُهَّلَحَأ  اَـم  اَّلِإ  َلاَـلَح  اـَل  َُهلوُسَر 

اَّلِإ ٍْملِع  ْنِم  اَم  َنیِقَّتُْملا َو  ِماَمِإ  ِیف  ُُهْتیَصْحَأ  ْدَقَف  ُُهتِْملَع  ٍْملِع  َّلُک  َِّیف َو  ُهَّللا  ُهاَصْحَأ  ْدَق  اَّلِإ َو  ٍْملِع  ْنِم  اَم  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ِْهَیلِإ  ِهِماَرَح  ِِهلاَلَح َو 
ِّقَْحلا َو َیلِإ  يِدْهَی  يِذَّلا  َوُهَف  ِِهتَیَالَو  ْنِم  اوُفِْکنَتْسَت  َال  ُْهنِم َو  اوُرِْفنَت  َال  ُْهنَع َو  اوُّلِضَت  َال  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُنِیبُْملا  ُماَمِْإلا  َوُه  ًاِّیلَع َو  ُُهتْمَّلَع  ْدَق  َو 

یلـص ِهَّللا  َلوُسَر  يَدَف  يِذَّلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ُهَّنِإ  َُّمث  ٍِمئَال  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخْأَت  َال  ُْهنَع َو  یَْهنَی  َلِطاَْبلا َو  ُقِهُْزی  ِِهب َو  ُلَمْعَی 
ُهَلَّضَف ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُهُْریَغ  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َهَّللا  ُدـُبْعَی  َدَـحَأ  َال  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  َعَم  َناَک  يِذَّلا  ِهِسْفَِنب َو  هلآ  هیلع و  هللا 

ْنَأ ِهَّللا  یَلَع  ًاـْمتَح  َُهل  َرِفْغَی  َْنل  ُهَتَیاـَلَو َو  َرَْکنَأ  ٍدَـحَأ  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َْنل  ِهَّللا َو  َنِم  ٌماَـمِإ  ُهَّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُهَّللا  ُهَبَـصَن  ْدَـقَف  ُهُولَْبقا  ُهَّللا َو 
ُساَّنلا َو اَهُدُوقَو  ًاراَن  اُولِـصَتَف  اوُِفلاَُخت  ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروُهُّدلا  َرْهَد  َِدبَْألا َو  ََدبَأ  ًارُْکن  ًاباَذَـع  َُهبِّذَُـعی  ْنَأ  ِهِیف َو  ُهَْرمَأ  ََفلاَخ  ْنَِمب  َِکلَذ  َلَعْفَی 

یَلَع ُهَّجُْحلا  َنِیلَـسْرُْملا َو  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُمَتاَخ  اَنَأ  َنِیلَـسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  َنُولَّوَْألا  َرََّشب  ِهَّللا  ِیب َو  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َنیِِرفاـْکِلل  ْتَّدِـعُأ  ُهَراـجِْحلا 
ِعیِمَج
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اَذَه ِیلْوَق  ْنِم  ْیَش ٍء  ِیف  َّکَش  ْنَم  َیلوُْألا َو  ِهَِّیلِهاَْجلا  َْرفُک  ٌِرفاَک  َوُهَف  َِکلَذ  ِیف  َّکَش  ْنَمَف  َنیِـضَرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  َنِیقُولْخَْملا 
ََهلِإ َال  ََّیلِإ َو  ُْهنِم  ًاناَسْحِإ  َّیَلَع َو  ُْهنِم  ًاّنَم  ِهَلیِـضَْفلا  ِهِذَِهب  ُهَّللا  َِیناَبَح  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُراَّنلا  ُهَلَف  َِکلَذ  ِیف  ُّكاَّشلا  ُْهنِم َو  ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَـقَف 

یَْثنُأ ٍرَکَذ َو  ْنِم  يِدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ًاِّیلَع  اُولِّضَف  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  َنیِرِهاَّدلا  َرْهَد  َنیِِدبْآلا َو  ََدبَأ  یِّنِم  ُدْـمَْحلا  َُهل  َوُه  اَّلِإ 
َیلاَعَت ِهَّللا  ِنَع  ِینَرَّبَخ  َلِیئَْربَج  َّنَأ  اَّلِإ  ُهِْقفاَُوی  َْمل  اَذَه َو  ِیلْوَق  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم  ٌبوُضْغَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُْقلَْخلا  َیَِقب  َقْزِّرلا َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِنب 

َدَْعب ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ُهوُِفلاَُخت  ْنَأ  َهَّللا  اوُقَّتا  ٍدَِغل َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  ِیبَضَغ َف  ِیتَنَْعل َو  ِْهیَلَعَف  ُهَّلَوَتَی  َْمل  ًاِّیلَع َو  يَداَع  ْنَم  ُلوُقَی  َِکلَذـِب َو 
ِساَّنلا َرِشاَعَم  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  ِِهباَتِک  ِیف  َلََزن  يِذَّلا  ِهَّللا  ُْبنَج  ُهَّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  اِهتُوُبث 

اَّلِإ ُهَریِـسْفَت  ْمَُکل  ُحِّضَُوی  َال  ُهَرِجاَوَز َو  ْمَُکل  َنِّیَُبی  َْنل  ِهَّللا  َوَف  ُهَِهباَشَتُم  اوُِعبَّتَت  َال  ِِهتاَـمَکُْحم َو  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِِهتاَـیآ َو  اوُمَْهفا  َنآْرُْقلا َو  اوُرَّبَدَـت 
یِخَأ َو ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َوُه  ُهَالْوَم َو  ٌِّیلَع  اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َّنَأ  ْمُکُِمْلعُم  ِهِدُضَِعب َو  ٌِلئاَش  ََّیلِإ َو  ُهُدِعْـصُم  ِهِدَِـیب َو  ٌذِـخآ  اَنَأ  يِذَّلا 

ُرَبْکَْألا ُلْقِّثلا  َوُه  ُنآْرُْقلا  ُرَغْصَْألا َو  ُلْقِّثلا  ُمُه  يِْدلُو  ْنِم  َنِیبِّیَّطلا  ًاِّیلَع َو  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َّیَلَع  اََهلَْزنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُُهتالاَُوم  یِّیِصَو َو 
َالَأ َو ِهِضْرَأ  ِیف  ُهُؤاَمَکُح  ِهِْقلَخ َو  ِیف  ِهَّللا  ُءاَنَمُأ  ْمُهَّنِإ  َالَأ  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  َُهل  ٌِقفاَُوم  ِِهبِحاَص َو  ْنَع  ٌِئْبنُم  ٍدِـحاَو  ُّلُـک  َو 

َْسَیل ُهَّنِإ  َالَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  ُْتُلق  اَنَأ  َلاَق َو  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َالَأ َو  ُتْحَـضْوَأ  ْدَق  َالَأ َو  ُْتعَمْـسَأ  ْدَـق  َالَأ َو  ُْتغََّلب  ْدَـق  َالَأ َو  ُْتیَّدَأ  ْدَـق 
َدِعَـص اَم  ِلَّوَأ  ُْذنُم  َناَک  ُهَعَفَرَف َو  ِهِدُضَع  یَلَع  ِهِدَِیب  َبَرَـض  َُّمث  ِهِْریَغ  ٍدَحَِأل  يِدَْعب  َنِینِمْؤُْملا  ُهَْرمِإ  ُّلِحَت  َال  اَذَـه َو  یِخَأ  َْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ 
ْتَراَص یَّتَح  ًاـِّیلَع  َلاَـش  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهْجَو  َوَْحن  ُهَدَـی  َطَـسَبَف  ِهِماَـقَم  َنوُد  ًهَجَرَد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

ِیتَّمُأ َو یَلَع  ِیتَفِیلَخ  یِْملِع َو  یِعاَو  یِّیِصَو َو  یِخَأ َو  ٌِّیلَع  اَذَه  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َلاَق  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَبْکُر  َعَم  ُُهلْجِر 
ِِهتَیِصْعَم ْنَع  یِهاَّنلا  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  ِیلاَوُْملا  ِِهئاَدْعَِأل َو  ُبِراَحُْملا  ُهاَضْرَی َو  اَِمب  ُلِماَْعلا  ِْهَیلِإ َو  یِعاَّدلا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِریِـسْفَت  یَلَع 

ِْرمَِأب َيَدـَل  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُـبی  ام  ُلُوقَأ  ِهَّللا  ِْرمَِأب  َنِیقِراَْملا  َنیِطِـساَْقلا َو  َنِیثِکاَّنلا َو  ُِلتاَق  يِداَْهلا َو  ُماَـمِْإلا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  ُهَفِیلَخ 
َهَماَمِْإلا َّنَأ  َّیَلَع  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ُهَّقَح  َدَـحَج  ْنَم  یَلَع  ْبَضْغا  ُهَرَْکنَأ َو  ْنَم  ْنَْعلا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَـع  ُهـالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُلُوقَأ  یِّبَر 

َِکلَذ ِیناَْیِبت  َْدنِع  َکِِّیلَو  ٍِیلَِعل 
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َْریَغ ِغَْـتبَی  ْنَم  َْتلُقَف َو  ًاـنیِد  َماَلْـسِْإلا  ُمَُهل  َتیِـضَر  َکَـتَمِْعن َو  ْمِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  ْمِِهنیِد َو  ْنِم  َكِداَـبِِعل  َتـْلَمْکَأ  اَِـمب  ُهاَّیِإ  ِیبْـصَن  ْمِْـهیَلَع َو 
َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلَمْکَأ  اَمَّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ُْتغََّلب  ْدَق  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِرِساْخلا  َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا 

َِکئلوُأ َّلَـج َف  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ِضْرَْعلا  ِهَماَـیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهْبلُـص  ْنِم  يِدـْلُو  ْنِم  ُهَماَـقَم  ُموُقَی  ْنَِمب  ِِهب َو  َّمَتْأَـی  َْمل  ْنَمَف  ِِهتَماَـمِِإب  ْمُکَنیِد 
ِیب ْمُکُّقَحَأ  ِیل َو  ْمُکُرَْصنَأ  ٌِّیلَع  اَذَه  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َنوُرَْظُنی  ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َنوُِدلاخ ال  ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ َو  ْتَِطبَح 

ِِهب َأََدب  اَّلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َبَطاَخ  اَم  ِهِیف َو  اَّلِإ  یًضِر  ُهَیآ  َْتلََزن  اَم  ِناَیِـضاَر َو  ُْهنَع  اَنَأ  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللا  َّیَلَع َو  ْمُکُّزَعَأ  ََّیلِإ َو  ْمُُکبَْرقَأ  َو 
ُهَْریَغ اَِهب  َحَدَـم  َال  ُهاَوِس َو  ِیف  اََهلَْزنَأ  َال  َُهل َو  اَّلِإ  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  ِیف  ِهَّنَْجلِاب  ُهَّللا  َدِهَـش  َال  ِهِیف َو  اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍحْدَـم  ُهَیآ  َْتلََزن  َال  َو 

ُْریَخ ْمُکُّیِـصَو  ٍِّیبـَن َو  ُْریَخ  ْمُکُِّیبـَن  ُّيِدـْهَْملا  يِداَْـهلا  ُّیِقَّنلا َو  ُّیِقَّتلا  َوُه  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  ْنَع  ُلِداَـجُْملا  ِهَّللا َو  ِنیِد  ُرِـصاَن  َوُه  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم 
َنِم َمَدآ  َجَرْخَأ  َسِیْلبِإ  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ٍِّیلَع  ِْبلُص  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِِهْبلُـص َو  ْنِم  ٍِّیبَن  ِّلُک  ُهَّیِّرُذ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِءاَیِـصْوَْألا  ُْریَخ  ُهُوَنب  ٍّیِـصَو َو 

َّلَج َو َّزَع َو  ِهَّللا  ُهَْوفَـص  َوُه  ٍهَدِحاَو َو  ٍهَئیِطَِخب  ِضْرَْألا  َیلِإ  َِطبْهُأ  َمَدآ  َّنِإَف  ْمُکُماَْدقَأ  َّلِزَت  ْمُُکلاَمْعَأ َو  َطَبْحَتَف  ُهوُدُسْحَت  اَلَف  ِدَسَْحلِاب  ِهَّنَْجلا 
ِیف ٌِصلُْخم  ٌنِمُْؤم  اَّلِإ  ِِهب  ُنِمُْؤی  َال  ٌّیِقَت َو  اَّلِإ  ًاِّیلَع  َیلاَوَتَی  َال  ٌّیِقَـش َو  اَّلِإ  ًاِّیلَع  ُضِْغُبی  َال  ُهَّنِإ  َالَأ  ِهَّللا  ُءاَدـْعَأ  ْمُْکنِم  ُْمْتنَأ َو  ُْمْتنَأ  ْمُِکب َو  َْفیَک 

ام ِیَتلاَسِر َو  ْمُْکتَغََّلب  َهَّللا َو  ُتْدَهْشَأ  ْدَق  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  اَهِرِخآ  َیلِإ  ِرْـصَْعلا  ِمیِحَّرلا َو  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرْـصَْعلا  ُهَروُس  َْتلََزن  ِهَّللا  ٍِّیلَع َو 
ِِهلوُسَر َو ِهَّللِاب َو  اُونِمآ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َنوُِملْـسُم : ُْمْتنَأ  اَّلِإ َو  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت َو ال  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع 

ٍِّیلَع ِیف  َُّمث  ٌكُولْسَم  َِّیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُروُّنلا  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  ِروُّنلا 
َنیِرِّصَقُْملا َو یَلَع  ًهَّجُح  اَنَلَعَج  ْدَـق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِأل  اََنل  َوُه  ٍّقَح  ِّلُِکب  ِهَّللا َو  ِّقَِحب  ُذُـخْأَی  يِذَّلا  ِّيِدـْهَْملا  ِِمئاَْقلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِلْـسَّنلا  ِیف  َُّمث 

ْدَق ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  ْمُکُرِذـْنُأ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َنیَِملاَْعلا  ِعیِمَج  ْنِم  َنِیبِصاَْغلا  َنیِِملاَّظلا َو  َنیِِمثْآلا َو  َنِیِنئاَْخلا َو  َنیِِفلاَـخُْملا َو  َنیِدـِناَعُْملا َو 
َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ُْتِلُتق  ْوَأ  ُِّتم  ْنِإَف  ُلُسُّرلا َأ  َِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ 

ْمُْکیَلَع َطَخْسَیَف  ْمُکَماَلْـسِإ  ِهَّللا  یَلَع  اوُّنُمَت  َال  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِِهْبلُـص  ْنِم  يِْدلُو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُّمث  ِرْکُّشلا  ِْربَّصلِاب َو  ُفوُصْوَْملا  َوُه  ًاِّیلَع  َّنِإ  َالَأ َو 
ْمُکَبیُِصیَف
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َّنِإ ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َنوُرَْـصُنی  ِهَمایِْقلا ال  َمْوَی  ِراَّنلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَِّمئَأ  يِدَْعب  ْنِم  ُنوُکَیَـس  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِداصْرِْملِاَبل  ُهَّنِإ  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍباذَِـعب 
َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئَبل  ِراَّنلا َو  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  ْمُهَعاَْبتَأ  ْمُهَعاَیْـشَأ َو  ْمُهَراَْصنَأ َو  ْمُهَّنِإ َو  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ْمُْهنِم  ِناَئیَِرب  اَنَأ  َهَّللا َو 

یِّنِإ ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِهَفیِحَّصلا  ُْرمَأ  ْمُْهنِم  ًهَمِذْرِـش  اَّلِإ  ِساَّنلا  یَلَع  َبَهَذَـف  َلاَق  ِِهتَفیِحَـص  ِیف  ْمُکُدَـحَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِهَفیِحَّصلا  ُباَحْـصَأ  ْمُهَّنِإ  اـَلَأ 
ْنَّمِم ٍدَـحَأ  ِّلُک  یَلَع  ٍِبئاَغ َو  ٍرِـضاَح َو  ِّلُک  یَلَع  ًهَّجُح  ِهِغِیْلبَِتب  ُتِْرمُأ  اَم  ُْتغََّلب  ْدَـق  ِهَماَـیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِیبِقَع  ِیف  ًهَثاَرِو  ًهَماَـمِإ َو  اَـهُعَدَأ 

ُهَّللا َنََعل  َالَأ  ًاباَِصتْغا  ًاْکُلم َو  اَهَنُولَعْجَیَـس  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َِبئاَْغلا َو  ُرِـضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  ْدـَلُوی  َْمل  ْوَأ  َدـِلُو  ْدَهْـشَی  َْمل  ْوَأ  َدِـهَش 
َهَّللا َّنِإ  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ِنارِصَْتنَت  الَف  ٌساُحن  ٍران َو  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری  ِنالَقَّثلا َف  َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  اَهَْدنِع  َنِیبِصَتْغُْملا َو  َنِیبِصاَْغلا َو 

اَم ُهَّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  ِبِّیَّطلا َو  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع  ْمُکُرَذَـی  ْنُکَی  َْمل  َّلَـج  َّزَع َو 
ُدیِعاَوَم َوُه  ْمُکُِّیلَو َو  ْمُکُماَمِإ َو  اَذَه  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  َرَکَذ  اَمَک  ٌهَِملاظ  َیِه  يرُْقلا َو  ُِکلُْهی  َِکلَذَک  اَِهبیِذْـکَِتب َو  اَهُِکلْهُم  ُهَّللا  اَّلِإ َو  ٍهَیْرَق  ْنِم 

َّنِإ ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َنیِرِخْآلا  ُِکلْهُم  َوُه  َنِیلَّوَْألا َو  َکَلْهَأ  ْدَق  ُهَّللا  َنِیلَّوَْألا َو  ُرَثْکَأ  ْمُکَْلبَق  َّلَض  ْدَق  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُهُدْعَو  ُقُدْـصَی  ُهَّللا  ِهَّللا َو 
اْوَهَْتنا اوُدَتْهَت َو  ُهوُعیِطَأ  اوُمَلْسَت َو  ِهِْرمَِأل  اوُعَمْـساَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهِّبَر  ْنِم  َیْهَّنلا  َْرمَْألا َو  َِملَعَف  ُُهْتیَهَن  ًاِّیلَع َو  ُتْرَمَأ  ْدَق  ِیناَهَن َو  ِینَرَمَأ َو  ْدَق  َهَّللا 

َُّمث ِهِعاَبِّتِاب  ْمُکَرَمَأ  يِذَّلا  ُمیِقَتْـسُْملا  ِهَّللا  ُطاَرِـص  اَنَأ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِِهلِیبَس  ْنَع  ُُلبُّسلا  ُمُِکب  ُقَّرَفَتَت  َال  ِهِداَُرم َو  َیلِإ  اوُریِـص  اوُدُـشْرَت َو  ِِهیْهَِنل 
َْتلََزن َِّیف  َلاَق  اَهِرِخآ َو  َیلِإ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َأَرَق ص  َُّمث  َنُولِدْعَی  ِِهب  ِقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ٌهَِّمئَأ  ِِهْبلُص  ْنِم  يِْدلُو  َُّمث  يِدَْعب  ْنِم  ٌِّیلَع 

َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  ـالَأ  َنوـُنَزْحَی  ْمُه  ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَـخ  ـال  ِهَّللا  ُءاَِـیلْوَأ  َکـَِئلوُأ  ْتَّصَخ  ْمُهاَّیِإ  ْتَّمَع َو  ْمَُهل  َْتلََزن َو  ْمِهِیف  َو 
َّنِإ َالَأ  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  َنیِذَّلا  ِنیِطاَیَّشلا  ُناَوْخِإ  َنوُداَْعلا َو  ِقاَقِّشلا  ُلْهَأ  ْمُه  ٍِّیلَع  َءاَدْعَأ  َّنِإ  َالَأ  َنُوِبلاَْغلا 

َهَّللا َو َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِـجَت  َلَج ال  َّزَع َو  َلاَقَف  ِِهباَـتِک  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَرَکَذ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  ْمُهَءاَِـیلْوَأ 
ُْنمَْألا ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َلاَقَف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُمُهَفَـصَو  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ  ِهَیآـْلا  ِرِخآ  َیلِإ  َُهلوُسَر 

ُمُهَءاَِیلْوَأ َّنِإ  َالَأ  َنیِِدلاخ  اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْنَأ  ِمِیلْسَّتلِاب  ُهَِکئاَلَْملا  ُمُهاَّقَلَتَت  َنِینِمآ َو  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ  َنوُدَتْهُم  ْمُه  َو 
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َمَّنَهَِجل َنوُعَمْسَی  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَدْعَأ  َّنِإ  َالَأ  ًاریِعَس  َنْوَلْـصَی  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَدْعَأ  َّنِإ  َالَأ  ٍباسِح  ِْریَِغب  ...َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا 
ْمَُهلَأَس ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  َلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  ْمُهَءاَدـْعَأ  َّنِإ  اـَلَأ  اـهَتْخُأ  ْتَنََعل  ٌهَّمُأ  ْتَلَخَد  اـمَّلُک  ٌرِیفَز  اََـهل  ُروُفَت َو  َیِه  ًاـقیِهَش َو 

ْمَُهل ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُمُهَءاَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ  ِریِعَّسلا  ِباحْصَِأل  ًاقْحُـسَف  ِِهلْوَق  َیلِإ  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق  ٌریِذَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ 
ِساَّنلا َرِـشاَعَم  ُهَّبَحَأ  ُهَّللا َو  ُهَحَدَم  ْنَم  اَنُِّیلَو  ُهَنََعل َو  ُهَّللا َو  ُهَّمَذ  ْنَم  اَنُّوُدَـعَف  ِهَّنَْجلا  ِریِعَّسلا َو  َْنَیب  اَم  َناَّتَـش  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٌرِیبَک  ٌرْجَأ  ٌهَرِفْغَم َو 

َالَأ ِنیِّدلا  یَلَع  ُرِهاَّظلا  ُهَّنِإ  َالَأ  ُّيِدْهَْملا  ُِمئاَْقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَْألا  َمَتاَخ  َّنِإ  َالَأ  یِّیِـصَو  ٌِّیلَع  ٌِّیبَن َو  یِّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٍداَه  ٌِّیلَع  ٌرِذـْنُم َو  یِّنِإ  َالَأ َو 
ِهَّللا ِءاَِیلْوَِأل  ٍراَث  ِّلُِکب  ُكِرْدُْملا  ُهَّنِإ  َالَأ  ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍهَلِیبَق  ِّلُک  ُِلتاَق  ُهَّنِإ  َالَأ  اَهُمِداَه  ِنوُصُْحلا َو  ُِحتاَف  ُهَّنِإ  َالَأ  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُهَّنِإ 

ُهَّنِإ َالَأ  ِِهلْهَِجب  ٍلْهَج  يِذ  ِّلُک  ِِهلْـضَِفب َو  ٍلْضَف  يِذ  ِّلُک  ُمیِـسَق  ُهَّنِإ  َالَأ  ٍقیِمَع  ٍرَْحب  ْنِم  ُفاَّرَْغلا  ُهَّنِإ  َالَأ  ِهَّللا  ِنیِدـِل  ُرِـصاَّنلا  ُهَّنِإ  َالَأ  َّلَـج  َّزَع َو 
ُدیِـشَّرلا ُهَّنِإ  َالَأ  ِِهناَمیِإ  ِْرمَأـِب  ُهِّبَنُْملا  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهِّبَر  ْنَع  ُِربْخُْملا  ُهَّنِإ  اـَلَأ  ِِهب  ُطـیِحُْملا  ٍْملِع َو  ِّلُـک  ُثِراَو  ُهَّنِإ  اـَلَأ  ُهُراَـتُْخم  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ُهَرَیِخ 

اَّلِإ َرُون  َال  ُهَعَم َو  اَّلِإ  َّقَح  َال  ُهَدـَْعب َو  َهَّجُح  َال  ًهَّجُح َو  ِیقاَْبلا  ُهَّنِإ  َالَأ  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َفَلَـس  ْنَم  ِِهب  َرََّشب  ْدَـق  ُهَّنِإ  َالَأ  ِْهَیلِإ  ُضَّوَفُْملا  ُهَّنِإ  َالَأ  ُدـیِدَّسلا 
ْدَق ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِِهتَِیناَلَع  ِهِّرِـس َو  ِیف  ُُهنیِمَأ  ِهِْقلَخ َو  ِیف  ُهُمَکَح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  ُِّیلَو  ُهَّنِإ  َالَأ َو  ِْهیَلَع  َروُْصنَم  َال  َُهل َو  َِبلاَغ  َال  ُهَّنِإ  َالَأ  ُهَدـْنِع 
َُّمث ِِهب  ِراَْرقِْإلا  ِِهتَْعَیب َو  یَلَع  ِیتَقَفاَصُم  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیتَبْطُخ  ِءاَـضِْقنا  َدـْنِع  َّنِإ  اـَلَأ َو  يِدـَْعب  ْمُکُمِهُْفی  ٌِّیلَع  اَذَـه  ْمُُکتْمَْهفَأ َو  ْمَُکل َو  ُْتنََّیب 

ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  َلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  َُهل  ِهَْعیَْبلِاب  ْمُکُذِخآ  اَنَأ  ِینَعَیَاب َو  ْدَق  ٌِّیلَع  َهَّللا َو  ُْتعَیَاب  ْدَق  یِّنِإ  َالَأ  يِدَْعب  ِِهتَقَفاَصُم 
اَّلِإ ٍْتَیب  ُلْهَأ  ُهَدَرَو  اَمَف  َْتیَْبلا  اوُّجُح  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َهَیْآلا  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َهَرْمُْعلا  َّجَْحلا َو  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َهَیْآلا 

اَذِإَـف َکـِلَذ  ِِهْتقَو  َیلِإ  ِِهْبنَذ  ْنِم  َفَلَـس  اَـم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ِِفقْوَْملاـِب  َفَقَو  اَـم  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  اوُرَقَْتفا  اَّلِإ  ُْهنَع  اوُفَّلَخَت  اـَل  اْوَنْغَتْـسا َو 
اوُّجُح ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َنِینِسْحُْملا  َرْجَأ  ُعیُِضی  ُهَّللا ال  ٌهَفَّلَُخم َو  ْمُُهتاَقَفَن  َنُوناَعُم َو  ُجاَّجُْحلا  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ُُهلَمَع  ِْهیَلَع  َِفنُوتْسا  ُهُّجَح  ْتَضَْقنا 

ُهَّللا ُمُکَرَمَأ  اَمَک  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٍعاَْلقِإ  ٍَهبْوَِتب َو  اَّلِإ  ِدِهاَشَْملا  ِنَع  اُوفِرَْـصنَت  َال  ِهُّقَفَّتلا َو  ِنیِّدـلا َو  ِلاَمَِکب  َْتیَْبلا 
ُهَّللا ُهَقَلَخ  ْنَم  يِدَْعب َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَبَصَن  يِذَّلا  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  ْمُکُِّیلَو َو  ٌِّیلَعَف  ُْمتیِسَن  ْوَأ  ُْمتْرَّصَقَف  ُدَمَْألا  ُمُْکیَلَع  َلاَط  ِْنَئل  َّلَج  َّزَع َو 
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َُرمآَف اَمُهَفِّرَعُأ  اَمُهَیِـصْحُأ َو  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َماَرَْحلا  َلاَلَْحلا َو  َّنِإ  اـَلَأ  َنوُمَْلعَت  اـَل  اَـم  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  ُْهنَع َو  َنُولَأْـسَت  اَِـمب  ْمُکُِربُْخی  ُْهنِم  اـَنَأ  یِّنِم َو 
ِیف َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  ِِهب  ُْتئِج  اَم  ِلُوبَِقب  ْمَُکل  َهَقْفَّصلا  ْمُْکیَلَع َو  َهَْعیَْبلا  َذُـخآ  ْنَأ  ُتِْرمُأَـف  ٍدِـحاَو  ٍماَـقَم  ِیف  ِماَرَْحلا  ِنَع  یَْهنَأ  ِلاَـلَْحلِاب َو 

َرِـشاَعَم ِّقَْحلِاب  یِـضْقَی  يِذَّلا  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُّيِدـْهَْملا  ُمِهِیف  ْمُهُِمئاَق  ٌهَِّمئَأ  ُْهنِم  یِّنِم َو  ْمُه  َنیِذَّلا  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَأـْلا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ٍِّیلَع 
اْوَصاَوَت ُهوُظَفْحا َو  َِکلَذ َو  اوُرُکْذاَف  َالَأ  ْلَِّدبُأ  َْمل  َِکلَذ َو  ْنَع  ْعِجْرَأ  َْمل  یِّنِإَف  ُْهنَع  ْمُُکْتیَهَن  ٍماَرَح  ُّلُک  ِْهیَلَع َو  ْمُُکْتَللَد  ٍلاَلَح  ُّلُک  ِساَّنلا َو 

َّنِإ َالَأ َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُُرمْأ  َهاکَّزلا َو  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمِیقَأَف  اـَلَأ  َلْوَْقلا  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  اـَلَأ َو  ُهوُرِّیَُغت  اـَل  ُهُولِّدَُـبت َو  اـَل  ِِهب َو 
َّلَج َو َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٌْرمَأ  ُهَّنِإَف  ِِهتََفلاَُخم  ْنَع  ُهْوَْهنَت  ِِهلُوبَِقب َو  ُهوُُرمْأَت  ُهْرُـضْحَی  َْمل  ْنَم  ُهوُغِّلَُبت  ِیلْوَق َو  َیلِإ  اوُهَْتنَت  ْنَأ  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَأـْلا  َْسأَر 

ْمُهَّنَأ ْمُُکْتفَّرَع  ُهُْدلُو َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ْمُُکفِّرَُعی  ُنآْرُْقلا  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  ٍموُصْعَم  ٍماَمِإ  َعَم  اَّلِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  َیْهَن  َال  ٍفوُْرعَِمب َو  َْرمَأ  َال  یِّنِم َو 
يَْوقَّتلا َو يَوـْقَّتلا  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  اَـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَـم  اوُّلِـضَت  َْنل  ُْتُلق  ِِهبِقَع َو  ِیف  ًهَِیقاـب  ًهَِملَک  َلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلوـُقَی  ُْثیَح  ُْهنِم  یِّنِم َو 

ْيَدَی َْنَیب  َهَبَـساَحُْملا  َنیِزاَوَْملا َو  َباَسِْحلا َو  َتاَمَْملا َو  اوُرُکْذا  ٌمیِظَع  ْیَـش ٌء  ِهَعاَّسلا  ََهلَْزلَز  َّنِإ  َلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  َهَعاَّسلا  اوُرَذْـحا 
ُرَثْکَأ ْمُکَّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٌبیِـصَن  ِناَنِْجلا  ِیف  َُهل  َْسیَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم  َبِیثُأ َو  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم  َباَقِْعلا َو  َباَوَّثلا َو  َنیَِملاَْـعلا َو  ِّبَر 
ِهَْرمِإ ْنِم  ٍِّیلَِعل  ُتْدَـقَع  اَِمب  َراَْرقِْإلا  ُمُِکتَنِْـسلَأ  ْنِم  َذُـخآ  ْنَأ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َِینَرَمَأ  ٍدِـحاَو َو  ٍْتقَو  ِیف  ٍهَدِـحاَو  ٍّفَِکب  ِینوُِقفاَُـصت  ْنَأ  ْنِم 

َنوُضاَر َنوُعیِطُم  َنوُعِماَس  اَّنِإ  ْمُکِعَمْجَِأب  اُولوُقَف  ِِهْبلُـص  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  َّنَأ  ْمُُکتْمَلْعَأ  اَم  یَلَع  ُْهنِم  یِّنِم َو  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ُهَدـَْعب  َءاَج  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو 
اَِنتَنِْـسلَأ َو اَنِـسُْفنَأ َو  اَِنبُولُِقب َو  َِکلَذ  یَلَع  َکُِعیاَُبن  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ِِهْبلُـص  ْنِم  ِهِدـْلُو  ِْرمَأ  ٍِّیلَع َو  ِْرمَأ  ِیف  َکِّبَر  اَنِّبَر َو  ْنَع  َْتغََّلب  اَِمل  َنوُداَْـقنُم 

َهَّللا ُعیُِطن  َقاَثیِْملا َو  ُضُْقنَن  َال  ٍدْهَع َو  ْنَع  ُعِجَْرن  َال  ُباَتَْرن َو  َال  ُّکُشَن َو  َال  ُلِّدَُـبن َو  َال  ُرِّیَُغن َو  َال  ُثَْعُبن  ُتوُمَن َو  اَیَْحن َو  َِکلَذ  یَلَع  اَنیِدـْیَأ 
یِّنِم َو اَمُهَناَکَم  ْمُُکْتفَّرَع  ْدَق  َنیِذَّلا  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َدَْعب  ِِهْبلُـص  ْنِم  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُهَتْرَکَذ  َنیِذَّلا  َهَِّمئَْألا  ُهَدـْلُو  َنِینِمْؤُْملا َو  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َو 

اَنَأ ٍِّیلَع َو  اَمِهِیبَأ  َدـَْعب  ِناَماَمِْإلا  اَمُهَّنِإ  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَمُهَّنِإَف  ْمُْکَیلِإ  َِکلَذ  ُْتیَّدَأ  ْدَـقَف  یِّبَر  ْنِم  اَمُهََتلِْزنَم  يِدـْنِع َو  اَـمُهَّلَحَم 
َنِینِمْؤُْملا ِریِمَِأل  ًاذوُخْأَم  ًاقاَثیِم  ًادْهَع َو  َتْرَکَذ  َنیِذَّلا  َهَِّمئَْألا  َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  ًاِّیلَع َو  َكاَّیِإ َو  َِکلَِذب َو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  اُولوُقَف  ُهَْلبَق  اَمُهُوبَأ 

اَِنتَنِْسلَأ َو اَنِسُْفنَأ َو  اَِنبُوُلق َو  ْنِم 
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َْکنَع َِکلَذ  يِّدَُؤن  ُنَْحن  ًاَدبَأ  ًالَوِح  ُْهنَع  اَنِـسُْفنَأ  ْنِم  يََرن  َال  ًالََدب َو  َِکلَِذب  یِغَْتبَن  َال  ِِهناَِسِلب  اَمِِهب  َّرَقَأ  ِهِدَِیب َو  اَمُهَکَرْدَأ  ْنَم  اَنیِْدیَأ  ِهَقَفاَصُم 
َرَتَتْـسا َو َرَهَظ َو  ْنَّمِم  َعاَطَأ  ْنَم  ُّلُک  ٌدیِهَـش َو  ِِهب  اَْنیَلَع  َْتنَأ  ًادیِهَـش َو  ِهَّللِاب  یفَک  َهَّللا َو  اَنْدَهْـشَأ  اَنِیلاَهَأ  اَنِدَالْوَأ َو  ْنِم  َیِـصاَْقلا  َِیناَّدـلا َو 

ِنَمَف ٍسْفَن  ِّلُک  َهَِیفاَخ  ٍتْوَص َو  َّلُک  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَف  َنُولوُقَت  اَم  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٍدیِهَـش  ِّلُک  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُهُدـِیبَع َو  ُهُدُونُج َو  ِهَّللا َو  ُهَِکئاَـلَم 
َریِمَأ ًاِّیلَع  اوُِعیَاب  َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  ُِعیاَُبی  اَمَّنِإَف  َعَیَاب  ْنَم  اْهیَلَع َو  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  يدَتْها 
ْنَمَف یَفَو  ْنَم  ُمَحْرَی  َرَدَـغ َو  ْنَم  ُهَّللا  ُِکلُْهی  ًهَِیقَاب  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  مالـسلا  مهیلع  َهَِّمئَْألا  َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا 

انَّبَر َو َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  انْعِمَس َو  اُولُوق  َنِینِمْؤُْملا َو  ِهَْرمِِإب  ٍِّیلَع  یَلَع  اوُمِّلَس  ْمَُکل َو  ُْتُلق  يِذَّلا  اُولُوق  ِساَّنلا  َرِشاَعَم  َهَیْآلا  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن 
ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َِلئاَضَف  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُهَّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولُوق  ُریِـصَْملا َو  َْکَیلِإ 

ْنَم ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ُهُوقِّدَصَف  اَهَفَّرَع  اَِهب َو  ْمُکَأَْبنَأ  ْنَمَف  ٍدِحاَو  ٍماَقَم  ِیف  اَهَیِـصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  َرَثْکَأ  ِنآْرُْقلا  ِیف  اََهلَْزنَأ  ْدَق  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َدـْنِع 
ِْهیَلَع ِمِیلْـسَّتلا  ِِهتالاَُوم َو  ِِهتَعَیاَبُم َو  َیلِإ  َنوُِقباَّسلا  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزاف  ْدَـقَف  ْمُُهتْرَکَذ  َنیِذَّلا  َهَِّمئَأـْلا  ًاـِّیلَع َو  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعُِطی 
ِیف ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإ  ِلْوَْقلا َف  َنِم  ْمُْکنَع  ُهَّللا  یَـضْرَی  اَم  اُولُوق  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  ِیف  َنوُِزئاَْفلا  َکـَِئلوُأ  َنِینِمْؤُْملا  ِهَْرمِإـِب 

اَنْعِمَس َو ْمَعَن  ُمْوَْقلا  ُْهتَداَنَف  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِِرفاَْکلا َو  یَلَع  ْبِطْعَأ  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَت  ْنَلَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا 
مالـسلا َو هیلع  ٍِّیلَع  یَلَع  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  یَلَع  اوُّکاَدَـت  اَنیِدـْیَأ َو  اَِنتَنِْـسلَأ َو  اَِـنبُولُِقب َو  ِِهلوُـسَر  َْرمَأ  ِهَّللا َو  َْرمَأ  اَـنْعَطَأ 
ْمِْهیَلَع َو اَم  ْمِْهیَلَع  َسِماَْخلا  َِعباَّرلا َو  َِثلاَّثلا َو  َِیناَّثلا َو  َلَّوَْألا َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َقَفاَص  ْنَم  ُلَّوَأ  َناَکَف  ْمِهیِْدیَِأب  اوُقَفاَص 
ُبِْرغَْملا َو ٍدِحاَو َو  ٍْتقَو  ِیف  ُرْـصَْعلا  ُرْهُّظلا َو  ِتَیِّلُـص  ْنَأ  َیلِإ  ْمِِهلِزاَنَم  ِرْدَق  یَلَع  ْمِهِرِخآ  ْنَع  ِساَّنلا  ِیقَاب  ِراَْصنَْألا َو  َنیِرِجاَهُْملا َو  ِیقَاب 

ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  ٌمْوَق  َعَیَاب  اَمَّلُک  ُلوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًاثاََلث َو  َهَقَفاَصُْملا  َهَْعیَْبلا َو  اُولَـصْوَأ  ٍدِـحاَو َو  ٍْتقَو  ِیف  ُهَرِخآـْلا  ُءاَـشِْعلا 
.اَهِیف ٌّقَح  َُهل  َْسَیل  ْنَم  اَُهلِمْعَتْسَی  ًامْسَر  ًهَّنُس َو  ُهَقَفاَصُْملا  ِتَراَص  َنیَِملاَْعلا َو  ِعیِمَج  یَلَع  اَنَلَّضَف  يِذَّلا 
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ِیف َِیئُر  ِهَبْطُْخلا  ِهِذَه  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َغَرَف  اََّمل  لاق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِقِداَّصلا  ِنَع  َيِوُر  لاق : یسربطلا ، خیـشلا 
ٌِرفاَک اَّلِإ  ُهُّلُحَی  َال  ًادْقَع  َُهل  َدَقََعل  ُهَّنِإ  ِهِّمَع َو  ِْنبِال  ُدِّکَُؤی  اَم  َّدَـشَأ  اَم  ُّطَق  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللاَت  َلاَقَف  ِحـیِّرلا  ُبِّیَط  ٌّیَِهب  ٌلیِمَج  ٌلُجَر  ِساَّنلا 
ِِّیبَّنلا َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ُُهتَْئیَه  ُْهتَبَجْعَأَف  ُهَماَلَک  َعِمَـس  َنیِح  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  َتَفَْتلاَف  َلاَق  ُهَدـْقَع  َّلَح  ْنَِمل  ٌلیِوَط  ٌْلیَو  ِمیِرَْکلا  ِِهلوُسَِرب  ِمیِظَْعلا َو  ِهَّللاـِب 
َِکلَذ ْنَم  يِرْدَت  ُرَمُع َأ  اَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَذَک  اَذَک َو  ُلُجَّرلا  اَذَه  َلاَق  اَم  َْتعِمَس  اَم  َلاَق َأ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص 

.ُءآَُرب (1) َْکنِم  َنُونِمْؤُْملا  ُُهتَِکئاَلَم َو  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللاَف َو  َْتلَعَف  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُهَّلُحَت  ْنَأ  َكاَّیِإَف  ُلِیئَْربَج  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  َِکلَذ  َلاَق  َال  َلاَق  ُلُجَّرلا 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یمرـضح  دمحم  نب  همقلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسربط ، خیـش  موحرم 
، دوب هداد  میلعت  دوخ  موق  هب  ار  تیالو  جح و  زا  ریغ  ماکحا  همه  اریز  تفر ، جح  هب  هنیدم  زا  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  دومرف :
: دیوگ یم  دنک و  یم  ناتمالس  داب  دنمهوکـش  شمان  هک  دنوادخ  دّمحم ، ای  تفگ : هدمآ و  يو  دزن  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ور  نیا  زا 

هدرک دیکأت  ار  شیوخ  تّجح  لماک و  ار  دوخ  نید  هکنیا  رگم  ما  هدومنن  حور  ار  ضبق  دوخ  لسر  ایبنا و  زا  یلوسر  ای  یبن  چیه  نم 
زا سپ  تفالخ  تیالو و  هضیرف  جح و  هضیرف  دنتسه : نآ  غالبا  دنمزاین  وت  موق  هک  تسا  هدنام  یقاب  هضیرف  ود  ماجنا  وت  رب  و  مشاب ،

ار جح  ماکحا  هک  دهد  یم  نامرف  ار  وت  هئانث  ّلج  دـنوادخ  نیاربانب  مراذـگ ؛  یمن  یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  زگره  نم  اریز  تدوخ ،
ّجح درازگب ، جـح  وـت  اـب  دراد ، ار  نآ  تعاطتـسا  هک  بارعا  فارطا و  اهرهـش و  زا  هک  ره  يرازگب و  جـح  ینک و  غـالبا  تموـق  هب 

فقاو و ماکحا  نیا  رب  ار  ناشیا  يداد و  میلعت  نانآ  هب  ار  ناش  هزور  تاکز و  زامن و  هک  روط  نامه  يزومایب ، ناـشیا  هب  ار  ندرازگ 
.يدینادرگ فقاو  يا ، هدرک  غالبا  ناشیا  هب  هک  نیشیپ  ضیارف  ماکحا  رب  ار  نانآ  هک  روط  نامه  ینادرگ ، هاگآ 

ات دراد  جـح  دـصق  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  هک  ناه  داد : رد  ادـن  مدرم  ناـیم  رد  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  يداـنم  سپ 
فقاو و ماکحا  نیا  رب  ار  امـش  و  تخومآ ، امـش  هب  ار  نات  نید  ماکحا  رگید  هک  روط  نامه  دزومایب ، امـش  هب  ار  نآ  مسارم  لامعا و 
هدـش و نوریب  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  سپ  .تسا  هدـینادرگ  هاگآ  ماـکحا  رگید  رب  شیپ  زا  هک  روط  ناـمه  دـنادرگ ، هاـگآ 

هچ دننیبب  ات  دندرپس  شوگ  يو  هب  هدمآ و  نوریب  يو  اب  زین  مدرم 
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مرکا ربمایپ  اب  هک  یناسک  دادعت  درازگ و  جح  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  سپ  دـهد ؛ یم  ماجنا  وا  هک  دـننک  نامه  زین  اه  نآ  دـنک و  یم 
ناهارمه رامـش  هب  دندوب ، رتشیب  ای  ناسنا  رازه  داتفه  هب  کیدزن  دندرازگ ، جح  بارعا  نآ و  فارطا  هنیدم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؛ دندش تسرپ  هلاسوگ  يرماس و  ورپپ  هدرک و  ینکش  نامیپ  اه  نآ  نکیل  تفرگ  تعیب  نوراه  يارب  ناشیا  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یسوم 
هب زین  نانآ  اما  تفرگ ، تعیب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  تفالخ  يارب  رفن  رازه  داتفه  زا  لکـش  نامه  هب  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر 

هنیدم زا  نتسب ، مارحا  نتفگ و  هیبلت  .دندرک و  ینکش  تعیب  هدومن ، ادتقا  دندرک  عضو  هک  یتّنس  مالسلا و  هیلع  یسوم  موق  زا  يوریپ 
.دوب هتسویپ  هکم  ات 

، دّـمحم ای  تفگ : هدـمآ و  يو  دزن  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  دومن ، فوقو  تافرع  رد  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  نوچ  و 
وت نم  تسا و  ندمآ  رـس  هب  لاح  رد  ترمع  هتـشگ و  کیدزن  تگرم  هک  دیوگ  یم  وت  هب  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  لجوّزع  يادخ 

مولع و زا  هچنآ  نک و  مهارف  ار  دوخ  تیـصو  دـنیب و  ار  شیوخ  ناـمیپ  نونکا  مرب ، یم  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  يزیچ  يوـس  هب  ار 
تدوخ زا  دـعب  هفیلخ  یـصو و  هب  تسه ، ایبنا  تایآ  زا  وت  دزن  هچره  توباـت و  حالـس و  زا  تسوت ، دزن  نیـشیپ  ياـیبنا  مولع  ثاریم 

بوصنم مدرم  رب  تمس  نیا  هب  ار  وا  سپ  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  مدرم ، رب  نم  هغلاب  تّجح  وا  هک  راپسب 
دیاب هک  ما  هتفرگ  ناشیا  زا  ینامیپ  دـهع و  هچ  هک  نک  يروآدای  ناـنآ  هب  نک و  دـیدجت  ار  شتعیب  قاـثیم و  ناـمیپ و  دـهع و  نک و 
بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  ینمؤم ، نز  درم و  ره  يالوم  ناشیا و  يالوم  هک  دـننادب  دـنرادب و  شتـسود  هتفریذـپ ، ارم  ّیلو  تیالو 
تمعن مشاب و  هدرک  لـماک  ار  دوخ  نید  هکنیا  رگم  ما  هدرکن  حور  ضبق  ار  ناربماـیپ  زا  کـی  چـیه  نم  اریز  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولص 

مامتا نید و  دـیحوت و  لامک  هب  یگتـسب  عوضوم  نیا  و  مشاب ، هدرک  مامت  منانمـشد  اب  ینمـشد  شیوخ و  يایلوا  تیـالو  اـب  ار  دوخ 
تّجح ات  دنامب  مّیق  نودب  منیمز  مراذـگ  یمن  نم  اریز  دـنیامن ، شتعاطا  هدومن و  يوریپ  نم  ّیلو  زا  دـیاب  دراد و  قلخ  رب  نم  تمعن 

امش يارب  ار  مالـسا  نید  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  هدرک و  لماک  نات  يارب  ار  نات  نید  زورما  ور  نیا  زا  .دشاب  نم  قلخ  رب  نم 
هغلاب تّجح  وا و  زا  سپ  نم  هفیلخ  نم و  ّیبن  ّیـصو  هدنب و  یلع ، ینمؤم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  ّیلو  تیالو  اب  هتبلا  مدیزگرب ،

زا سک  ره  سپ  تسا ؛ نم  زا  تعاطا  دـننامه  دّـمحم ، وا و  زا  تعاطا  تسا و  نم  ّیبن  دّـمحم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  .مقلخ  رب  نم 
نایم يا  هناشن  ار  وا  نم  .تسا  هدرک  ینامرفان  ارم  دـچیپب ، رـس  يو  نامرف  زا  سکره  تسا و  هدرک  تعاـطا  نم  زا  دـنک ، تعاـطا  وا 

.تسا رفاک  دنک ، شراکنا  هک  نآ  نمؤم و  دسانشب  ار  وا  سکره  .ما  هداد  رارق  شیوخ  قلخ  دوخ و 
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اب سکنآ  دوش و  یم  دراو  تشهب  هب  دیآ ، نم  رادید  هب  یلع  تیالو  اب  سکره  تسا و  كرـشم  دزرو ، كرـش  وا  تعیب  هب  سک  ره 
تعیب يو  يارب  مدرم  زا  نک و  بوصنم  تیالو  هب  ار  یلع  دّـمحم ، يا  سپ  .ددرگ  خزود  دراو  دـیآ ، نم  رادـید  هب  یلع  اـب  ینمـشد 

.دروآ مهاوخ  شیوخ  يوس  هب  ار  وت  نم  هک  روایب  ناشرطاخ  هب  ما ، هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ارم  قاثیم  دهع و  ریگب و 

، دندرگرب تیلهاج  هرود  هب  هتشگ و  هدنکارپ  هک  دیـسرت  ینکفا  هقرفت  قافن و  لها  دوخ و  موق  زا  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  اما 
زا .دنا  هتفرگ  لد  هب  ار  يو  هنیک  دنراد و  ینمشد  هیلع  هللا  تاولص  یلع  اب  دح  هچ  ات  تعامج  نیا  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ  اریز 

لیئربج ات  دـنام  رظتنم  دـیامن و  تساوخرد  ناما  مدرم  لاـبق  رد  يو  يارب  شراـگدرورپ  زا  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  زا  ور  نیا 
تخادنا ریخأت  هب  ار  مدرم  هب  هیلع  هللا  تاولص  یلع  تیالو  غالبا  اذل  دیامن ، غالبا  يو  هب  راگدرورپ  بناج  زا  ار  هتـساوخ  نیا  تباجا 

لمع دوخ  دهع  هب  تساوخ  ترضح  نآ  زا  تشگ و  لزان  يو  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  اجنآ  رد  دندیـسر و  فیخ  دجـسم  هب  هکنیا  ات 
هب هکنیا  ات  دومنن  غالبا  لـجوّزع  يادـخ  بناـج  زا  ار  مدرم  زا  ندوب  ناـما  رد  اـما  دـیامن ، بوصنم  ار  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هدرک و 

، دیامن غالبا  ار  ادخ  نامرف  تساوخ  يو  زا  هدـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  لیئربج  اجنیا  رد  .دندیـسر  هنیدـم  هکم و  نایم  میمغلا » عارک  »
هک مراد  نآ  میب  دومرف : مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  ترـضح  نآ  اذـل  دوب ، هدرواین  دوخ  اب  ادـخ  بناـج  زا  ار  مدرم  زا  ناـما  ناـمرف  یلو 
هک مخریدغ  هب  هک  نیا  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  .دنریذپن  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هرابرد  ارم  نخـس  دننک و  بیذـکت  ارم  مموق 

بیهن دیدهت و  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  دوب ، هتشذگ  زور  زا  تعاس  جنپ  هک  یلاح  رد  دیـسر و  دراد ، رارق  هفحج  زا  لبق  یلیام  هس  رد 
: دیوگ یم  وت  هب  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  لجوّزع  يادـخ  دّـمحم ، يا  تفگ : هدـمآ و  زاب  ادـخ  بناج  زا  مدرم ، زا  ناما  نیمـضت  و 
و هیآ 67 ) هدـئام  هروس  {. ) ساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاَسِر َو  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإ  َکِّبَّر َو  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اُّهیَأاَی  }

دنک ربص  دنادرگزاب و  ار  نانآ  تساوخ  يو  زا  سپ ، .دـندوب  هدیـسر  هفحج  یکیدزن  هب  ناوراک  نالوارق  شیپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
یلع هرابرد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـنک و  بوصنم  مدرم  رب  تیالو  هب  ار  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  سپـس  دنـسرب ، رـس  تشپ  زا  هیقب  اـت 

سپـس تسا ؛ هتـشاد  ناما  رد  مدرم  دنزگ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  داد  ربخ  يو  هب  و  دـیامن ، غالبا  نانآ  هب  هدومرف  لزان  هیلع  هللا  تاولص 
شیپ دـهد و  رـس  هعماج » ةالـصلا   » يادـن مدرم  نایم  رد  يدانم  دومرف  روتـسد  همان ، ناـما  ندـمآ  اـب  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر 

، دیسر ریدغ  دجسم  رانک  هب  ات  دیچیپ  هار  تسار  تمس  هب  سپس  .دنسرب  مه  اه  يرس  تشپ  ات  دنـشاب  رظتنم  دنادرگ و  زاب  ار  نالوارق 
بناج زا  لیئربج  هک  ییاج 
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ار اه  نآ  ریز  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  تخرد  دنچ  اج  نآ  رد  .دوب  هداد  نامرف  نادـب  همـسا  ّزع  يادـخ 
هک ینانآ  هتشگزاب و  نالوارق  شیپ  سپس  .دوش  فرـشم  مدرم  رب  ات  دنهد  رارق  مه  يور  ربنم  لکـش  هب  ار  ییاه  گنـس  دننک و  زیمت 
ادخ يانث  دمح  هتفر و  الاب  اه  گنس  نآ  زا  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَص  هللا  لوسر  هاگ  نآ  .دندنام  اج  نامه  رد  دندیسر و  دندوب  رـس  تشپ 

: دومرف سپس  هدروآ و  ياج  هب  ار 

شتنطلـس رد  تسا ، کیدزن  تادوجوم  هب  دّرفت ، نیع  رد  هبترم و  دـنلب  دوخ  ییاتکی  رد  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و 
اب ار  قلخ  همه  و  دوش ، اج  هباج  هکنآ  یب  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  شناد  تسا و  تمظع  اـب  شتموکح  ناـکرا  رد  دـنمهوکش و 
اه یتسپ  هتـشارفارب و  ار  اه  يدنلب  هک  ییادخ  .تسا  هدوتـس  هتـسویپ  تباث و  شیراوگرزب  .تسا  هدومن  روهقم  دوخ  ناهرب  تردق و 

سدقلا حور  ناگتشرف و  راگدرورپ  دشاب ، یم  كاپ  یصقن  بیع و  ره  زا  تسا و  هّزنم  .تسا  ّطلسم  اه  نامسآ  رب  هدومن و  راومه  ار 
اب يا  هدـید  ره  .تسا  هدومرف  شـشخب  هتـسج ، یکیدزن  يو  هب  هک  سک  ره  هب  هدومن و  مرک  فطل و  دوخ  تاـقولخم  همه  رب  .تسا 

تمحر دهد ، یم  تلهم  شتاقولخم  هب  هک  رابدرب  میرک و  تسا  يراگدرورپ  .دـنزجاع  يو  ندـید  زا  اه  مشچ  تسانیب و  وا  تردـق 
رد دزرو و  یمن  باتـش  نتفرگ  ماقتنا  رد  .تسا  هداهن  ّتنم  شتاقولخم  همه  رب  تمعن  نداتـسرف  ورف  اـب  هتفرگرب و  رد  ار  زیچ  همه  وا 

دناد یم  دنراد  ریمض  رد  هک  ار  هچنآ  تسا و  فقاو  رارسا  همه  رب  .دریگ  یمن  یشیپ  دننآ ، راوازس  ناراک  هانگ  هک  یباذع  نداتـسرف 
بلاغ زیچ  همه  رب  دراد و  هطاحا  زیچ  همه  رب  .دوش  یمن  هبتـشم  وا  رب  يا  هدیـشوپ  چـیه  دنتـسین و  هدیـشوپ  وا  رب  ینورد  تاـنونکم  و 

چیه هک  هاگ  نآ  تسا  زیچ  همه  هدنروآ  دوجو  هب  وا  درادـن و  يدـننام  چـیه  .تسا  دـنمورین  يراک  ره  رب  اناوت و  راک  همه  رد  .تسا 
تسا نآ  زا  رت  گرزب  .تسوا  میکح  زیزع و  تسین و  وا  زج  ییادخ  يرگداد ، هب  ياپ  رب  تسا و  یگشیمه  وا  هتشادن ؛ دوجو  يزیچ 

وا فصو  هب  رداق  هنیاعم  هار  زا  سک  چیه  .تسا  هاگآ  نابرهم و  يادخ  وا  و  دبای ، یم  رد  ار  اه  هدید  وا  دنبایرد و  ار  وا  اه  هدید  هک 
شیوخ ییاسانـش  هب  ار  دارفا  لـجوّزع  وا  دوـخ  هچنآ  هب  رگم  دـبای  یمن  رد  ار  شندوـب  ناـهن  راکـشآ و  یگنوـگچ  يدـحا  تسین و 

وا هتفرگ ، ارف  ار  ملاع  رس  ات  رس  شتـسادق  تسین ، وا  زج  یقلاخ  هک  تسا  ییادخ  وا  هکنیا  هب  مهد  یم  یهاوگ  دشاب ؛ هدومرف  تلالد 
ار وا  ریدـقت  رد  تسا ، ذـفان  يرواـشم  اـب  تروشم  یب  شناـمرف  هک  یـسک  هتفرگ ، رب  رد  ار  تیدـبا  شرون  هک  تسا  ییادـخ  ناـمه 

نودب هدومرف و  ریوصت  هناعدبم  ار  دوخ  ناگدیرفآ  ، تسین دوجوم  یتوافت  یتسه  ملاع  روما  هب  تبسن  يو  ریبدت  رد  تسین و  یکیرش 
.دشاب هدیدرگ  لسوتم  يا  هلیح  رکم و  هب  هکنیا  ای  دشاب  هدش  یتمحز  لّمحتم  هکنآ  یب  هدیرفآ ، ار  تاقولخم  یسک ، زا  نتسج  يرای 

هدیشخب یتسه  ار  تادوجوم  شندروآ ، دوجو  هب  اب 

395 ص :

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


مکحم و شتعنـص  هکنآ  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  تسوا  سپ  تسا ، هدـناسر  روهظ  هلحرم  هب  ار  یتسه  ملاع  شنیرفآ ، اب  و 
.ددرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  روما  مامت  هک  تسا  يدوجوم  نیرت  میرک  دنک و  یمن  متس  هک  تسا  يرگداد  تسوکین ، شعونصم 

ءایـشا همه  شتّزع  ربارب  رد  هدروآ و  ورف  میظعت  رـس  شتمظع  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  و 
هدننادرگ كالما و  کلام  تسا ؛ هتـشگ  عشاخ  شتبیه  ربارب  رد  زیچ  همه  و  هدیدرگ ، شتردق  میلـست  زیچ  همه  دـنا و  هدـیزگ  ّتلذ 

ار زور  زور و  رد  ار  بش  تسا ، نّیعم  ینامز  ار  اه  نآ  زا  مادک  ره  شدرگ  هک  تسا  هام  دیـشروخ و  هدـننک  ریخـست  تسا و  كالفا 
ناطیـش ره  تسا و  زوـت  هـنیک  رگمتـس  ره  هدننکـش  مـه  رد  .دـنک  یم  هـناور  يرگید  یپ  رد  ار  کـیره  دـناتلغ و  یم  ورف  بـش  رد 

يرـسمه هن  هدش و  هدییاز  هن  دیاز و  یم  هن  زابنا ، یب  تسا  ییاتکی  ییاتمه ، هن  دراد و  يّدض  هن  .دناسر  یم  تکاله  هب  ار  یـشکرس 
.دهد یم  شیارجا  هب  مکح  دنک ، هدارا  هچنآ  دروآ و  دوجو  هب  دهاوخ  هچره  گرزب ، تسا  يراگدرورپ  اتکی و  تسا  ییادخ  .دراد 
.دزاس یم  رود  دوخ  زا  ای  دـنک  یم  زاین  یب  تورث  زا  ـالتبم و  رقف  هب  دـنادرگ ، یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـنک ، یم  اـصحا  دـناد و  یم 
ساپـس تسوا و  صتخم  یهاشداپ  تکلمم و  دیامرف ، یم  اطع  ناوارف  دهاوخ  هک  ره  هب  دراد و  یم  زاب  دهاوخ  هک  ره  زا  ار  شتیانع 

، دـنک یم  دراو  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بش  تساـناوت ، زیچ  همه  رب  وا  تسوا و  تسد  رد  تـسا  ریخ  هـچ  ره  .دزـس  ار  وا  اـهنت 
زیچ چیه  تسا ؛ سنإ  نج و  راگدرورپ  اه و  سفَن  هدنرامش  اطع ، هدنشخب  اعد ، هدننک  تباجا  .تسوا  هدنزرمآ  رایـسب  زیزع  هک  ناه 

زا ار  ناکین  دزاس ، یمن  شلولم  نادـنم  تجاح  هناّرـصم  هبال  زجع و  دـنک و  یمن  شگنتلد  نانز  دایرف  ِدایرف  دوش ، یمن  هبتـشم  وا  رب 
دراد ار  نآ  قاقحتـسا  هک  یـسک  .تسا  نایناهج  راگدرورپ  نانمؤم و  رَورـس  دشخب ؛ یم  قیفوت  ار  ناراگتـسر  دنک و  یم  ظفح  هانگ 

ادـخ و نیا  هب  دنـشاب ، وا  رگـشیاتس  رازگـساپس و  یخارف  یتخـس و  رد  یـشوخان ، یـشوخ و  رد  تاقوا ، همه  رد  تاـقولخم  همه  هک 
دزاس دونشخ  ار  وا  هک  يراک  ره  و  منک ، یم  تعاطا  مونـش و  یم  ار  شنامرف  مراد ، نامیا  شناگداتـسرف  اه و  باتک  شناگتـشرف و 

تـسا ییادـخ  وا  اریز  شتازاجم ؛ زا  میب  وا و  زا  تعاطا  هب  لیم  رطاخ  هب  موش ، یم  میلـست  دـیامرف  مکح  هچ  ره  هب  مهد و  یم  ماجنا 
وا يراگدرورپ  هب  هدومن و  رارقا  وا  ربارب  رد  دوخ  یگدنب  هب  .دـسرت  یمن  یـسک  شمتـس  زا  تسین و  نمیا  وا  رکم  زا  سک  چـیه  هک 
دیآ دورف  نم  رب  يا  هدـنبوک  باذـع  نانچ  مرواین ، ياج  هب  رگا  ادابم  ات  منک  یم  غـالبا  هدومرف  یحو  نم  هب  هچنآ  .مهد  یم  یهاوگ 

دومرف هاگآ  ارم  اریز  تسین ، وا  زج  ییادخ  دشاب ؛ گرزب  يو  یـشیدنا  هراچ  دنچ  ره  دـشابن ، نآ  ندرک  فرطرب  هب  رداق  يدـحا  هک 
تلاسر منکن ، غالبا  هتشگ  لزان  نم  رب  هک  ار  هچنآ  رگا  هک 
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هدننک تیافک  نامه  تسا ، هللا  وا  و  دیامرف ، ظفح  نانمشد  ّرش  زا  ارم  هک  هدومرف  نیمضت  یلاعت  كرابت و  وا  و  ما ، هدرکن  غالبا  ار  وا 
اَمَف ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإ  َکِّبَّر َو  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اُّهیَأاَـی  میِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دومرف یحو  نینچ  نم  هب  سپ  .راوگرزب 

«. ساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاَسِر َو  َْتغََّلب 

؛ منک یم  نشور  امـش  يارب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ّتلع  نم  ما و  هدرکن  یهاتوک  هدومرف  لزاـن  نم  رب  دـنوادخ  هچنآ  غـالبا  رد  مدرم ، يا 
رد هک  تسا  هدومن  رما  نم  هب  تسوا -  مالـس  و  مراگدرورپ -  بناج  زا  مالـس  غـالبا  زا  سپ  هتـشگ و  لزاـن  نم  رب  راـب  هس  لـیئربج 
نم زا  دعب  امـش  ماما  نیـشناج و  یـصو ، ردارب ، بلاط  یبا  نب  یلع  هک  منک  مالعا  یتسوپ  هایـس  تسوپ و  دیفـس  ره  هب  ناکم ، نیمه 

و دمآ ، دهاوخن  يربمایپ  چیه  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، نم  هب  تبسن  ار  یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا 
ّیلو : } هک دومرف  لزان  نم  رب  دوخ  باتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  و  تسامـش ، ّیلو  وا  لوسر  ادخ و  زا  سپ 
یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  دـنا : هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  اـمش ،

عوکر لاـح  رد  ار  تاـکز  هتـشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  هیلع  هللا  تاولـص  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح  و  هیآ 55 ) هدئام  هروس  {. ) دـنهد
تلع دراد و  فاعم  رما  نیا  مالعا  زا  ارم  هک  متساوخ  لیئربج  زا  .تسا  لجوّزع  يادخ  يدونشخ  راتساوخ  هتـسویپ  هدومن و  تخادرپ 

هب يرگ  هعدـخ  هشیپ و  تیانج  ناراکهانگ  يزاـب  لـغد  زین  تسا و  ناـقفانم  ترثک  ناـنمؤم و  ندوب  كدـنا  زا  نم  یهاـگآ  مه  نآ 
لد زا  هدمآرب    ِ نخس دنروآ ، یم  نابز  هب  هچنآ  هک  هدومرف  فیصوت  ار  اه  نآ  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  مالسا  ناگدنریگ  رخسمت 

تبسن اه  نآ  رّرکم  ياهرازآ  زین  و  تسا ؛ گرزب  سب  ادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دنرادنپ  یم  زیچان  یهانگ  ار  راک  نیا  تسین و  ناشیاه 
ات وا ، هب  تبـسن  نم  لابقا  نم و  اب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  تمزالم  ببـس  هب  مه  نآ  دندیمان ، روابدوز ) « ) نُُذا  » ارم هک  ییاج  ات  نم  هب 
وا دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  و  : } دومرف لزاـن  نینچ  دروم  نیا  رد  لـجوّزع  يادـخ  هکنیا 
هک امش  زا  یناسک  يارب  و  دنک ، یم  رواب  ار  نانمؤم  نخس ]  ] دراد و نامیا  ادخ  هب  تسامش ، يارب  یبوخ  شوگ  وگب : .تسا  روابدوز 

هروس {. ) تشاد دنهاوخ  شیپ ] رد   ] درد رپ  یباذـع  دـنناسر ، یم  رازآ  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  یناسک  .تسا و  یتمحر  دـنا  هدروآ  نامیا 
متـساوخ یم  رگا  مدرک و  یم  دای  مسا  هب  ار  همه  مربب ، مان  دنناوخ  یم  یمان  نینچ  اب  ارم  هک  ار  یناسک  مهاوخب  رگا  و  هیآ 61 ) هبوت 

نکیل مدرک ، یم  ار  راک  نیا  مهد ، ناشن  ار  نانآ  درف  درف  متـساوخ  یم  رگا  و  مدرک ، یم  ار  راک  نیا  منک ، هراشا  اه  نآ  هب  تسد  اـب 
هچنآ هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  دونـشخ  یـضار و  نم  زا  دنوادخ  همه  نیا  اب  یلو  منک ، یم  يراوگرزب  ناشیا  قح  رد  دنگوس  ادخ  هب 

.منک غالبا  هدومرف ، لزان  نم  رب  هک  ار 
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رگا نک و  غالبا  هدـش ، لزان  یلع  هرابرد  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  ربماـیپ ، يا  : } هیآ هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  ترـضح  نآ  سپس 
يا سپ  دومرف : هدرک و  تئارق  هیآ 67 ) هدئام  هروس  {. ) دراد یم  هاگن  مدرم  ِدـنزگ ]  ] زا ار  وت  ادـخ  .يا و  هدـناسرن  ار  شمایپ  ینکن 

مومع رب  يو  زا  تعاطا  هک  تسا  هدومن  بوصنم  ۀـعاطلا  ضرتفم  ماـما  ّیلو و  ناونع  هب  امـش  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـینادب  مدرم !
، گرزب کـچوک و  هدـنب ، دازآ و  برع ، مـجع و  يرهـش ، هـچ  نیـشن و  هیداـب  هـچ  ناگدـنیآ ، راـصنا و  نیرجاـهم و  زا  ناناملــسم 

یسک تسا  نوعلم  .تسا  ذفان  شنامرف  مکاح و  شمالک  يراج ، شمکح  تسا ؛ بجاو  يدّحوم  ره  تسوپ و  هایـس  تسوپدیفس و 
شنخـس هک  سک  ره  وا و  دنوادخ  اریز  دیامن ، شقیدـصت  هدومن و  يوریپ  يو  زا  هکنآ  تسا  هدـیزرمآ  دزرو و  تفلاخم  يو  اب  هک 

.تسا هدیزرمآ  دنک ، تعاطا  دونشب و  ار 

هب دینک و  تعاطا  دینک و  شوگ  بوخ  سپ  میوگ ، یم  نخـس  ناکم  نیا  رد  امـش و  عمج  رد  هک  تسا  يراب  نیرخآ  نیا  مدرم ، يا 
هکنیا تسامـش ، ّیلو  دّمحم  امـش  ربمایپ  وا ، زا  دعب  تسامـش و  هلإ  ّیلو و  دوخ  لجوّزع  يادخ  هک  دیهن  ندرگ  ناتراگدرورپ  نامرف 

رد تماما  سپ  نآ  زا  تسا ؛ ناتراگدرورپ  ادخ  رما  هب  امش  ِماما  ّیلو و  یلع  نم ، زا  دعب  سپس  دیوگ ، یم  نخـس  امـش  اب  هداتـسیا و 
ادخ هچنآ  زج  یلالح  چیه  .دییآ  لئان  وا ، لوسر  داب و  دنمجرا  شمان  هک  دنوادخ  ياقل  هب  هک  يزور  ات  تسوا  نادـنزرف  زا  وا  هّیرذ 
زین نم  هدناسانش و  نم  هب  ار  مارح  لالح و  دنوادخ  تسین ، دشاب  هدرک  مارح  ادخ  هچنآ  زج  یمارح  چیه  تسین و  دشاب  هدرک  لالح 

.مدرک لقتنم  هیلع  هللا  تاولص  یلع  هب  هتخومآ ، نم  هب  مارح  لالح و  نآرق و  زا  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ 

ترـضح نایاسراپ  ياوشیپ  هب  ار  مولع  نیا  مامت  مه  نم  دشاب و  هداد  نم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  یملع  چـیه  مدرم ، يا 
زا دـیدرگن و  رود  وا  زا  دـیوشن و  لـفاغ  هـیلع  هللا  تاولـص  یلع  زا  مدرم ، يا  .مدوـمن  لـقتنم  هـیلع  هللا  تاولـص  بلاـط  یبا  نـب  یلع 

هتخاس و دوبان  ار  لطاب  تسا و  نآ  هب  لماع  دوخ  هدرک و  ییامنهار  قح  هب  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  دینزن ، زاب  رـس  شتیالو  شریذـپ 
، تسوا لوسر  ادخ و  هب  نمؤم  نیتسخن  وا  هکنیا  رگید  .درادن  كاب  يرگ  تمالم  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دنک و  یم  یهن  نآ  زا 

هللا لوسر  اب  هک  نادرم  زا  تسا  یـسک  اهنت  وا  دومن ، هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  يادـف  ار  دوخ  ناـج  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا 
.دیدوب تسرپ  تب  امش  همه  تخادرپ و  یم  ادخ  تدابع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب ار  يو  ادخ  هک  دیروآ  يور  يو  هب  و  تسا ، هداد  يرترب  شیادخ  هک  دیهد  يرترب  نارگید  رب  ار  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  مدرم ، يا 
یمن دشاب  يو  تیالو  رکنم  هک  ار  یسک  هبوت  زگره  دنوادخ  .تسا  هدرک  بوصنم  امش  تیالو 
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دهاوخ نینچ  دهنن ، ندرگ  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هرابرد  ار  وا  نامرف  هک  یـسک  اب  دنوادخ  ٌاعطق  و  دزرمآ ، یمن  ار  وا  زگره  دریذپ و 
هب هنرگو  دـییآ ، رد  تفلاخم  رد  زا  وا  اب  هکنیا  زا  دیـسرتب  سپ  دومرف ، دـهاوخ  باذـع  رهدـلا  دـبا  ات  یتخـس  هب  ار  يو  ًاـنیقی  درک و 

، دنگوس ادخ  هب  مدرم ، يا  .تسا  هتـشگ  اّیهم  نارفاک  يارب  دنتـسه و  اه  گنـس  نایمدآ و  نآ  همیه  تخوس و  هک  دـیور  یم  یـشتآ 
لها ناگدیرفآ  همه  رب  ادخ  تّجح  نیلسرم و  ایبنا و  متاخ  نم  دنا و  هدش  هداد  تراشب  نم  تّوبن  هب  هتشذگ  نالوسر  ناربمایپ و  همه 

نم نخـس  نیا  رد  سکره  و  تیلهاج ، نارود  رفک  دـننام  هب  تسا ، رفاـک  دـنک  کـش  نآ  رد  سک  ره  سپ  .متـسه  نیمز  نامـسآ و 
.دوب دنهاوخ  دهاوخ  شتآ  بجوتسم  تسا و  هدرک  کش  مراتفگ  همه  هب  دنک ، کش 

وا زج  ییادـخ  و  تسا ، هتـشاد  ینازرا  نم  هب  ار  تلیـضف  نیا  هدوـمرف و  فـطل  نم  قـح  رد  هداـهن و  ّتنم  نم  رب  دـنوادخ  مدرم ، يا 
.متسه وا  رگشیاتس  رازگساپس و  لاح  همه  رد  رهدلادبا و  ات  تسین ،

يزور دنوادخ  هک  تسام  رطاخ  هب  نز ! درم و  زا  تسا ، نم  زا  سپ  مدرم  لضفا  هک  دیهد  يرترب  ار  هیلع  هللا  تاولص  یلع  مدرم ، يا 
اب هدومن و  در  ارم  نخس  نیا  سک  ره  تسا  بوضغم  ِبوضغم  نوعلم و  ِنوعلم  تسا ! هتشاد  هاگن  ار  تاقولخم  دیامرف و  یم  لزان  ار 
هللا تاولـص  یلع  اب  سک  ره  دیوگ : یم  هدومن و  هاگآ  انعم  نیا  زا  ارم  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  هک  دـینادب  دـشابن ! قفاوم  نآ 

هچ تمایق  يادرف  يارب  هک  درگنب  کین  دیاب  یـسک  ره  سپ  داب ! وا  رب  نم  مشخ  تنعل و  دریذـپن ، ار  وا  تیالو  دـنک و  ینمـشد  یلع 
، دنا هدوب  راوتـسا  شیپ  زا  هک  ییاه  ماگ  تروص ، نیا  رد  هک  دینک  تفلاخم  يو  اب  هکنیا  زا  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  تسا ، هداتـسرف  شیپ 

.تسا هاگآ  دینک  یم  هچنآ  هب  دنوادخ  دش و  دنهاوخ  شزغل  راچد 

یهاـتوک ادـخ  روـضح  رد  هچنآ  رب  اـغیرد  هـیآ { : قادـصم  هللا و  بـنج  هـیلع  هللا  تاولـص  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ترـضح  مدرم ، يا 
.دشاب یم  هیآ 56 ) رمز  هروس  {. ) مدیزرو

، دینکن يوریپ  هباشتم  تایآ  زا  دیهد و  رارق  رظندم  ار  نآ  تامکحم  هتسویپ  دیمهفب و  ار  نآ  تایآ  هدرک و  ّربدت  نآرق  رد  مدرم ، يا 
نایب ریـسفت و  ار  نآرق  قیاقد  قیاقح و  دناوت  یمن  تسا ، نم  ّیـصو  ردارب و  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  یـسک  دنگوس ، ادـخ  هب  اریز 

ره هک  تفگ  مهاوخ  امـش  هب  هدرک و  دـنلب  ار  وا  يوزاب  مروآ و  یم  ـالاب  ادـخ  دزن  هتفرگ و  ار  وا  تسد  نونکا  مه  هک  یـسک  دـنک ،
دنوادـخ بناج  زا  وا  تالاوم  تسا و  نم  ّیـصو  ردارب و  بلاط ، یبا  نب  یلع  وا  تسوا ، يالوم  یلع  کـنیا  میوا ، يـالوم  نم  سک 

.تسا هتشگ  لزان  نم  رب  لجوّزع 
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زا زگره  تسا و  يرگید  قفاوم  دیؤم و  ود  نیا  زا  کیره  هک  تسا  نآرق  ربکا  لقث  دنرغـصا و  لقث  شرّهطم  دالوا  یلع و  مدرم ، يا 
رب وا  يامکح  ادخ و  يانُما  اه  نآ  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه 

هداد و حیـضوت  ار  بلطم  مدناسر ، همه  شوگ  هب  مدرک ، غالبا  مدومن ، ادا  ار  ما  هفیظو  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  .دنا  نیمز  يور 
زج هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  مدرک ، نایب  لجوّزع  يادـخ  بناـج  زا  نم  دوب و  لـجوّزع  يادـخ  نخـس  متفگ  هچ  ره  .مدرک  نشور 

.تسین اور  وا  يارب  زج  نم ، زا  سپ  نانمؤم  رب  تراما  تسین و  نانمؤم  تراما  بصنم  راوازس  یسک  یلع ، مردارب 

گنـس زا  نتفر  الاب  يادـتبا  زا  یلع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درک -  دـنلب  ار  وا  هدز ، مالّـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  رب  دوخ  تسد  اب  سپس 
يوس هب  ار  دوخ  تسد  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَص  ربمایپ  سپس  دوب ، هداتسیا  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَصربمایپ  زا  رت  نییاپ  هجرد  کی  اه ،

259 ص :

نآ هتفرگ و  رارق  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَص  ادخ  لوسر  يوناز  تاذاحم  هب  ترضح  نآ  ياپ  هکنیا  ات  دیشک  الاب  ار  یلع  و  هدرک -  زارد  وا 
لـجوّزع و يادـخ  باـتک  رـسفم  نم و  تُّما  رب  منیـشناج  نم و  ملع  ظـفاح  یـصو و  ردارب ، تسا ، یلع  نـیا  مدرم ، يا  دوـمرف : هاـگ 

یهن يو ، زا  تعاطا  رادـفرط  تسا و  گنج  رد  ادـخ  نانمـشد  اـب  .تسا  یهلا  ياـضر  دروم  هچنآ  هب  لـماع  نآ و  هب  هدـننک  توعد 
ناراکمتس نانکـش ، نامیپ  اب  ادخ  نامرف  هب  .تسا  رگتیاده  یماما  و  نانمؤمریما ، ادخ ، لوسر  نیـشناج  وا  تسوا ، ینامرفان  زا  هدننک 

.دگنج یم  قح  زا  ناگدش  جراخ  و 

وا هک  شاب  یسک  رادتسود  ادنوادخ ، میوگ : یم  .دهد  یم  رییغت  راگدرورپ  رما  هب  ار  ینخس  ره  هک  مروآ  یم  نابز  رب  ینخس  نونکا 
دروم ار  شقح  هدـننک  لامیاپ  دـنک و  شراکنا  هک  ره  امرف  نعل  دـنک و  ینمـشد  يو  اب  هک  شاـب  یـسک  نمـشد  درادـب و  تسود  ار 

یبا نب  یلع  ِنآ  زا  نم ، زا  سپ  مدرم  ییاوشیپ  تماـما و  هک  يدومرف  لزاـن  نم  رب  دوخ  وـت  ادـنوادخ ، هد ! رارق  دوـخ  ترفن  مشخ و 
نیا اب  ار  تناگدنب  نید  ات  مدومن  بوصنم  ماقم  نیا  هب  ار  یلع  هدرک و  نشور  مدرم  يارب  ار  رما  نیا  هک  هاگ  نآ  تسوت ، ّیلو  بلاط 

: يدومرف سپس  يدنسپب و  نانآ  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  ددرگ و  مامت  ناشیا  رب  امـش  تمعن  یـشاب و  هدرک  لماک  ناشیارب  راک 
نارمع لآ  هروس  {. ) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  يو  و  دوشن ، هتفریذپ  يو  زا  زگره  دـیوج ، رگید ]  ] ینید مالـسا ، زج  هک  ره  {و 

امـش نید  لجوّزع  دنوادخ  ًانیقی  مدرم ، يا  .مدرک  غالبا  يدوب  هدومرف  هک  ار  هچنآ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادـنوادخ ، هیآ 85 )
بلص زا  نم  نادنزرف  هک  وا  زا  سپ  يافلخ  هب  زین  يو و  هب  سک  ره  سپ  هدینادرگ ، لماک  يو  تماما  هب  ار 
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هتشگ و هابت  ناشلامعا  اهراک و  هک  دنتسه  یناسک  دوخ  نانآ  دنکن ، ادتقا  لجوّزع ، يادخ  رب  ندش  هضرع  تمایق و  زور  هب  ات  دنیوا ،
.دنوش هداد  یتلهم  ای  دوش و  هتساک  ناشباذع  زا  هکنآ  یب  دنتسه ، نادواج  منهج  رد 

ندوب دنمجرا  زیزع و  يدنواشیوخ و  یکیدزن و  یگتسیاش ، نم ، هب  ندناسر  يرای  رد  هک  تسا  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نیا  مدرم ، يا 
يو هرابرد  ادخ  ياضر  رب  لمتشم  تایآ  همه  .میتسه  دونشخ  یضار و  وا  زا  نم  لجوّزع و  يادخ  تسا و  رترب  امش  همه  زا  نم ، دزن 

هدوب هیآ  نیا  نابطاخم  همه  شیپاشیپ  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هتفر ، نخـس  نآرق  رد  اونما » نیذـلا  اهّیا  ای   » زا هاگره  دـنا و  هدـش  لزان 
رب لمتـشم  هک  ِناـْسنِْإلا » یَلَع  یتَأ  ْلَـه   » هروس تسا و  هدـشن  لزاـن  وا  قح  رد  زج  دـشاب ، حدـم  رب  لمتـشم  هک  يا  هیآ  چـیه  تسا و 

.تسا هدوتسن  هروس  نیا  اب  ار  وا  زج  یسک  تسا و  هدش  لزان  وا  قح  رد  ًارصحنم  تسادخ ، بناج  زا  تشهب  هب  فارتعا 

ربمایپ و نیرتهب  امـش  ربمایپ  تسا ؛ يدهم  يداه و  یقن ، یقت ، وا  تسادخ ، لوسر  عفادم  ادخ و  نید  هب  هدـنناسر  يرای  وا  مدرم ، يا 
.دنتسه ایصوا  نیرتهب  زین  وا  نادنزرف  تسا و  یصو  نیرتهب  امش  ّیصو 

.تسا هیلع  هللا  تاولص  یلع  بلص  زا  نم  لسن  تسوا و  بلُص  زا  يربمایپ  ره  لسن  مدرم ، يا 

دوش و یم  هابت  نات  لامعا  هک  دیزرون  دسح  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هب  سپ  دـنار ، نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  دـسح  اب  سیلبا  مدرم ، يا 
هچ تسا ، لجوّزع  هللا  هوفـص  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش و  هداتـسرف  ورف  نیمز  هب  اطخ  کی  اب  مدآ  اریز  دیزغل ؛ دهاوخ  ناتیاه  ماگ 

یمن لد  هب  ار  هیلع  هللا  تاولص  یلع  هنیک  تخبدب  زج  دیتسه !؟ ادخ  نانمـشد  رگید  هورگ  ادخ و  ناگدنب  یهورگ  هک  امـش  هب  دسر 
یلع هرابرد  رـصع »  » هروس دنگوس ، ادخ  هب  .دروآ  یمن  نامیا  وا  هب  صلخم  نمؤم  زج  دریذـپ و  یمن  ار  وا  تیالو  اسراپ  زج  دریگ و 

«. ِرْصَْعلا َو  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا هدش  لزان  هیلع  هللا  تاولص 

{. تسین يا  هفیظو  غالبا  زج  ادخ  ربمایپ  رب  و   } مدرک و غالبا  امش  هب  ار  دوخ  تلاسر  هتفرگ و  هاوگ  ار  ادخ  مدرم ، يا 

ناملـسم زج  راـهنیز ، دـینک و  اورپ  تسوا ، زا  ندرکاورپ  ّقح  هک  هنوـگ  نآ  ادـخ  زا  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ، } مدرم يا 
{. دیریمن

ار ییاه  هرهچ  هکنآ  زا  شیپ  دیروایب ، نامیا  هدـش  هداتـسرف  يو  اب  هک  يرون  نآ  هب  دـیروایب و  نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ، } مدرم يا 
{. مینادرگ زاب  ارقهق  هب  ار  اه  نآ  هجیتن  رد  مینک و  وحم 
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هللا تاولـص  یلع  دوجو  رد  نم  زا  دعب  تسا و  نم  دوجو  رد  هدـش ، هداتـسرف  ورف  لجوّزع  يادـخ  بناج  زا  هک  يرون  نآ  مدرم ، يا 
ار دشاب  ام  ِنآ  زا  هک  یّقح  ره  ادخ و  ّقح  هیلع ، هللا  تاولص  يدهم  مئاق  ترـضح  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  يو  لسن  رد  وا  زا  دعب  هیلع و 

نابـصاغ ناملاظ و  ناراکهانگ ، نانئاخ ، نافلاخم ، نادـناعم ، نارّـصقم ، رب  دوخ  تّجح  ار  ام  لـجوّزع  يادـخ  اریز  تفرگ ، دـهاوخ 
.تسا هداد  رارق  ملاع 

ایآ دنا ، هتسب  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  دنا و  هدوب  یناربمایپ  زین  نم  زا  شیپ  میادخ و  ربمایپ  نم  هک  مهد  یم  رادشه  امـش  هب  مدرم ، يا 
تسا هدناسرن  ادخ  هب  ینایز  ددرگ ، زاب  دوخ  نیشیپ  رفک  هب  سک  ره  و  دیدرگ ؟ یم  زاب  ارقهق  هب  امـش  موش ، هتـشک  ای  مریمب  نم  رگا 

يرازگـساپس ییابیکـش و  هب  فوصوم  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  داد ؛ دـهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  دـنوادخ  و 
.دوب دنهاوخ  تفص  نیا  هب  فصتم  دنتسه ، وا  بلص  زا  هک  منادنزرف  وا ، زا  سپ  تسا و 

دهاوخ راتفرگ  دوخ  بناج  زا  یباذع  هب  تفرگ و  دهاوخ  مشخ  امش  رب  هک  دیهنن  ّتنم  ادخ  رب  نات  ندروآ  مالسا  رطاخ  هب  مدرم ، يا 
.تسامش نیمک  رد  وا  هک  تخاس 

يرای چـیه  زیخاتـسر  زور  رد  دـناوخ و  دـنهاوخ  ارف  مّنهج  يوس  هب  ار  مدرم  هک  درک  دـنهاوخ  روهظ  یناربهر  نم  زا  سپ  مدرم ، يا 
.دش دنهاوخن 

.میرازیب نانآ  زا  نم  ادخ و  ًانیقی  مدرم ، يا 

هاگآ ناّربکتم ! هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دـب  هچ  دـنا و  خزود  ياج  نیرت  تسپ  رد  ناش  ناوریپ  ناوعا و  راصنا و  اـه و  نآ  مدرم ، يا 
.درگنب دوخ  هفیحص  رد  دیاب  امش  زا  کیره  سپ  دنا ، هفیحص  باحصا  اه  نآ  هک  دیشاب 

یتّجح ات  مدرک  غالبا  مدوب ، هتفای  ناـمرف  هک  ار  هچنآ  و  مراذـگ ، یم  ثرا  هب  دوخ  هّیرذ  رد  تماـیق  زور  اـت  ار  تماـما  نم  مدرم ، يا 
؛ دشاب هدـشن  هداز  زونه  ای  هدوب  تایح  دـیق  رد  درادـن ، ای  دراد  روضح  سلجم  نیا  رد  هک  سک  ره  رب  نابیاغ و  نارـضاح و  رب  دـشاب 

دنهاوخ بصغ  ار  نآ  هناملاظ  لاوحا ، نیا  اب  اما  تمایق ! زور  ات  دزاس  هاگآ  ار  شدنزرف  ردپ  دنزاس و  هاگآ  ار  نابیاغ  نارـضاح  سپ 
يا : } هک تسا  هاگ  نآ  دننک و  بصغ  ار  نآ  هک  داب  یناسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  هک  ناه  .دروآ  دنهاوخرد  تنطلس  تروص  هب  درک و 

زا  ] و دـش ، دـهاوخ  هداتـسرفورف  سم  نهآ و  هتفت  عون ]  ] زا ییاـه  هرارـش  امـش  ِرَـس  رب  : } و میزادرپب } امـش  هب  هک  ادوز  سنا ، نج و 
هیآ 55) نمحرلا  هروس  {. ) دیبلط دیناوتن  يرای  یسک ]
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ار امش  هک  تسین  نآ  رب  ادخ  دنک و  ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  هکنیا  ات  : } دزاس یمن  اهر  لاح  نیا  رب  ار  امـش  لجوّزع  دنوادخ  مدرم ، يا 
{. دنادرگ هاگآ  بیغ  زا 

نآ زین  دنـشاب و  هدرک  بیذکت  ار  ناربمایپ  هکنیا  رگم  هدناسرن ، تکاله  هب  ار  ییاتـسور  رهـش و  چیه  دـنوادخ  دـیدرت  یب  مدرم ، يا 
یلع نیا  .دزاس و  یم  ناریو  بارخ و  دشاب ، هدش  هنیداهن  نآ  رد  متـس  ملظ و  هک  ار  ییاهرهـش  هدومرف ، رکذ  لاعتم  يادخ  هک  هنوگ 

.دنک یم  لمع  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  تسا و  یهلا  ياه  هدعو  زا  وا  .تسامش  ّیلو  ماما و  هیلع  هللا  تاولص 

، مدرم يا  .درک  دهاوخ  كاله  زین  ار  نیرخآ  هدومرف و  كاله  ار  ناینیـشیپ  دنوادخ  دندش و  هارمگ  امـش  ناینیـشیپ  رتشیب  مدرم ، يا 
زا ار  یهن  رما و  وا  نیاربانب ، مدومن ؛ یهن  رما و  ار  هیلع  هللا  تاولص  یلع  زین  نم  هدومرف و  یهن  يروما  زا  رما و  يروما  هب  ارم  دنوادخ 

دیبای و تیاده  ات  دینک  تعاطا  يو  زا  دـینامب و  ملاس  ات  دیـشاب  وا  نامرف  هب  شوگ  سپ  تسا ، هدرک  تفایرد  لجوّزع  شراگدرورپ 
ریسم رد  تکرح  زا  دیوشن و  یگدنکارپ  هقرفت و  راچد  ات  دیروآرب  ار  وا  هتساوخ  دیتفیب و  تسار  هار  هب  ات  دیدنب  راک  هب  ار  وا  یهاون 

.دینامن زاب  وا 

میقتسم طارص  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نم  زا  سپ  و  دینک ، يوریپ  نآ  زا  هداد  نامرف  ار  امش  هک  میادخ  میقتسم  طارـص  نم  مدرم ، يا 
هب ار  مدرم  هک  دنتسه  یناماما  اه  نآ  دنتسه ، ادخ  میقتسم  طارص  هیلع  هللا  تاولص  یلع  بلص  زا  نم  نادنزرف  وا ، زا  دعب  تسادخ و 

.دننک یم  يرگداد  هلیسو  نادب  دوخ  هدومن و  تیاده  قح 

هراـبرد نم و  قح  رد  هروس  نیا  دومرف : هاـگ  نآ  هدومن و  توـالت  رخآ  اـت  ار  نیملاـعلا » بر  هللادـمحلا   » دـمح هکراـبم  هروس  سپس 
تسین و ناـشیارب  یمیب  چـیه  هک  دنتـسه  ادـخ  ياـیلوا   } ناـنآ .ًاـصاصتخا  ناشردـپ  يارب  ًاـمومع و  اـه  نآ  يارب  دـش ، لزاـن  ناـشیا 

هللا تاولـص  یلع  نانمـشد  هک  ناه  .دننادنمزوریپ  و  دنراگتـسر .} ادخ  بزح  يرآ ، ادخ ، بزح  دننانیا   {، } .دنوش یمن  نیگهودنا 
یم لدب  در و  هدـنبیرف  نانخـس  رگیدـکی  اب  هناراکبیرف  هک  نیطایـش  ناردارب  دنناگتـشذگ و  دـح  زا  قافن و  قاقـش و  لها  دوخ  هیلع 

هدومرف هدرک و  دای  ناشیا  زا  دوخ  باتک  رد  لجوّزع  دنوادخ  هک  دنتسه  ینانمؤم  دوخ  ناشیا  ناتـسود  دیـشاب ! هاگآ  دینادب و  .دننک 
ره دنا -  هدرک  تفلاخم  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  و ]  ] دنشاب هتشاد  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یباین  ار  یموق  : } تسا

هتشون و ار  نامیا  ادخ ]  ] هک تساهنیا  لد  رد  .دنرادب  تسود  دنشاب -  نانآ  هریشع  ای  ناش  ناردارب  ای  ناش  نارسپ  ای  ناش  ناردپ  دنچ 
[ ناتخرد  ] ریز زا  هک  ییاه  تشهب  هب  ار  نانآ  و  تسا ، هدرک  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  اهنآ 
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بزح دننانیا  .دندونـشخ  وا  زا  اهنآ  دونـشخ و  ناشیا  زا  ادخ  .دـنراگدنام  اجنآ  رد  هشیمه  .دروآ  یم  رد  تسا  ناور  ییاه  يوج  نآ 
(. هیآ 22 هلداجم  هروس  دنناراگتسر ( .} هک  تسادخ  بزح  يرآ ، .ادخ 

یناسک : } تسا هدومرف  هدومن و  فصو  ار  ناشیا  لجوّزع  يادخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناشیا  ناتـسود  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و 
هیآ 82) ماعنا  هروس  {. ) دنناگتفای هار  ناشیا  ینمیا و  تسار  نانآ  دنا ، هدولاین  كرش  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک 

هدمآ ناش  لابقتسا  هب  مالس  اب  ناگتشرف  دنوش و  یم  تشهب  دراو  لماک  تینما  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دیشاب  هاگآ 
دنوادخ هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  ناه  .دینامب  هنادواج  نآ  رد  دییآ و  رد  تشهب  هب  سپ  دیـشاب ، شوخ  دـنیوگ : یم  و 

{. دنوش هداد  يزور  باسح  یب  نآ  رد  دنیآ و  رد  تشهب  هب  : } هدومرف ناشیا  هرابرد 

یم هدرب  خزود  هب  ناشیا  نانمـشد  هک  ناه  .دـنیآ  رد  نازورف  یـشتآ  رد  يدوز  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نانمـشد  دیـشاب ! هاـگآ 
یم نآ  دراو  دنونـشب ، نآ  زا  نارخ  زاوآ  ناس  هب  شارخ  لد  یگناب  دشوج و  یم  مّنهج  هک  یلاح  رد  نانآ  نانمـشد  دـینادب ، دـنوش ؛

يادخ هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  نانمـشد  هک  دیـشاب  هاگآ  .دتـسرف  نعل  ار  دوخ  ياتمه  تُّما  ددرگ ، نآ  دراو  یتُما  هاگره  و  دنوش ،
هدنهدرادشه ار  امش  رگم  : » دنسرپ ناشیا  زا  نآ  نانابهاگن  دنوش ، هدنکفا  نآ  رد  یهورگ  هک  راب  ره  : } دومرف ناشیا  هرابرد  لجوّزع 

امـش تسا ، هداتـسرفن  ورف  يزیچ  ادخ  میتفگ : میدرک و  بیذکت  یل ]  ] دمآ و ام  يوس  هب  يا  هدنهدرادشه  ارچ ، : » دنیوگ دـماین » يا 
هب سپ  میدوبن » نایخزود  نایم ]  ] رد میدوب ، هدرک  لّقعت  ای  میدوب  هتفریذپ ] و   ] هدینش رگا  : » دنیوگ و  دیتسین » گرزب  یهارمگ  رد  زج 
رد هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  ناه  ( 11 هیآ 8 - کلم  هروس  {. ) مّنهج لـها  رب  داـب  گرم  .دـننک و  یم  رارقا  دوخ  هاـنگ 

.دنراد یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  اه  نآ  دنسرت ، یم  ناشراگدزورپ  زا  ناهن 

شیاتس و دروم  ام  ناتسود  دنیادخ و  نیرفن  شهوکن و  لومشم  ام  نانمشد  سپ  تشهب ، خزود و  هلصاف  تسا  رایـسب  هچ  مدرم ، يا 
.دوب دنهاوخ  راگدرورپ  تّدوم 

هیلع هللا  تاولـص  یلع  مربماـیپ و  نم  مدرم ، يا  .تسا  رگ  تیادـه  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  ما و  هدـنهد  میب  نم  هـک  دـینادب  مدرم ، يا 
دینادب .تسا  تردق  اب  طلـسم و  نید  رد  هک  دینادب  .تسا  هیلع  هللا  تاولـص  مئاق  يدهم  ترـضح  ام  ناماما  متاخ  هک  دینادب  ّیـصو ،

كرش لها  لیابق  مامت  وا  هک  دینادب  .تساه  نآ  هدننک  ناریو  اهژد و  هدنیاشگ  وا  هک  دینادب  .تسوا  نارگمتس ، زا  هدنریگ  ماقتنا  هک 
يایلوا همه  ماقتنا  وا  هک  دینادب  .دناسر  یم  لتق  هب  ار 
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ماقم و شلهج  ای  لضف  روخارف  هب  ار  سکره  وا  هک  دینادب  .تسادخ  نید  هدـنهد  يرای  وا  هک  دـینادب  .دریگ  یم  ار  لجوّزع  يادـخ 
وا هک  دـینادب  .اه  نآ  هب  طـیحم  تسا و  مولع  همه  ثراو  وا  هک  دـینادب  .تسادـخ  بختنم  هدـیزگرب و  وا  هک  دـینادب  .دـهد  یم  هبتر 
هک دـینادب  .تسا  يأر  رد  تابث  میلـس و  لقع  بحاص  وا  هک  دـینادب  .تسوا  هب  ناـمیا  فّرعم  تسا و  لـجوّزع  شراـگدرورپ  ربخم 
زا دعب  هک  تسادخ  یقاب  تّجح  وا  هک  دینادب  .دنا  هداد  تراشب  وا  هب  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  دینادب  .دوش  یم  راذـگاو  وا  هب  نید  روما 
يو رب  سک  چیه  هک  دینادب  .دشاب  وا  دزن  هکنیا  رگم  تسین  يرون  چیه  دشاب و  وا  اب  هکنیا  رگم  تسین  یقح  چیه  تسین و  یتّجح  وا 

نیما شناگدنب و  نایم  رد  وا  مکاح  تسوا و  ِنیمز  يور  رب  ادـخ  ّیلو  وا  هک  دـینادب  .درادـن  یهار  وا  رد  تسکـش  دـنک و  یمن  هبلغ 
.تسادخ ناهن  راکشآ و 

؛ دنامهف یم  امش  هب  نم  زا  سپ  هک  تسا  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نیا  مدنامهف و  امـش  هب  ار  اه  نآ  متفگ و  ار  اه  ینتفگ  نم  مدرم ، يا 
نم اـب  وا  تماـما  هب  رارقا  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  اـب  تعیب  ناونع  هب  درک  مهاوخ  توعد  امـش  زا  ما  هبطخ  ناـیاپ  زا  سپ  هک  دـینادب 

تعیب نم  اب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  مدرک و  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب  .دیهد  تسد  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  اب  سپـس  دـیهد و  تسد 
هب اهنت  دنک ، ینکـش  نامیپ  هک  ره  سپ   } مریگ یم  تعیب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  يارب  امـش  زا  لجوّزع  يادـخ  بناج  زا  نم  دومن و 

هرمع ای  دـنک  جـح  هک  ره  سپ  تسادـخ ، رئاعـش  زا  هورم  افـص و  ، } مدرم يا  هیآ 10 ) حـتف  هروس  {. ) دنکـش یم  نامیپ  دوخ  ناـیز 
هیآ 158) هرقب  هروس  {. ) تسین یهانگ  وا  رب  درازگ ،

زا هک  ینادناخ  ره  دنوش و  یم  دنمتورث  زاین و  یب  دـننک ، جـح  هک  يا  هداوناخ  ره  اریز  دـیروآ ، ياج  هب  ادـخ  هناخ  جـح  مدرم ، يا 
.دنوش یم  راتفرگ  يرادن  رقف و  هب  دننز ، زابرس  جح 

نوچ دزرمایب و  هظحل  نآ  ات  ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  مامت  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دتـسیا  یمن  تافرع  هاگیاج  رد  ینمؤم  چـیه  مدرم ، يا 
.دنوش یم  تبث  وا  ناهانگ  ون  زا  دریذپ ، نایاپ  وا  ّجح 

ناربج ناشیا  يارب  دننک ، فرـصم  ّجـح  هار  رد  رادـقم  ره  هک ، ره  هب  دـنوش و  یم  هداد  يرای  راگدرورپ  بناج  زا  جاّجح  مدرم ، يا 
{. دنک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ   } دوش یم 

.دینکن تعجارم  یصاعم  باکترا  زا  ندنک  لد  ندرک و  هبوت  نودب  دیروآ و  ياج  هب  هُّقفت  لماک و  نید  اب  ار  جح  مدرم ، يا 
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تسا و هدومرف  رما  امـش  هب  لـجوّزع  يادـخ  هک  دـینک  تخادرپ  هنوگنآ  ار  تاـکز  دـیروآ و  ياـج  هب  هنوـگ  نآ  ار  زاـمن  مدرم ، يا 
.دنک یم  نایب  نات  يارب  ار  ماکحا  تسامـش و  ّیلو  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  دیدرک ، شومارف  ای  یهاتوک  نامز  رورم  ببـس  هب  هچنانچ 

نم رون  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  هدومرف ، بوصنم  نم  ینیـشناج  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  هیلع  هللا  تاولـص  یلع 
مارح لالح و  هک  دینادب  .دنایامنب  ناتیارب  ار  دیناد  یمن  هچنآ  دشاب و  امش  ياه  شسرپ  يوگخساپ  ات  متـسه ، وا  زا  زین  نم  هدیرفآ و 

زا هدومن و  رما  نآ  لالح  هب  مناسانـشب و  امـش  هب  هدرمـش و  ناتیارب  سلجم  کی  رد  ار  اـه  نآ  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  ادـخ 
یلع تیـالو  رد  لـجوّزع  يادــخ  بناـج  زا  هـک  ار  هـچنآ  يارب  امــش  زا  ما ، هتفاـی  روتــسد  ور  نـیا  زا  .مراد  زاـب  ار  امــش  نآ  مارح 

تاولص يدهم  ترضح  مدرم  نایم  رد  ناشیا  مئاق  دنا و  ماما  یگلمج  دنتسه و  وا  نم و  لسن  زا  هک  وا  زا  سپ  ناماما  نینمؤملاریما و 
.مریگب تعیب  دیامن ، یم  تواضق  قح  هب  دنک و  یم  تموکح  تمایق  زور  ات  هک  تسا  هیلع  هللا 

یقاب دوخ  تّوق  هب  ما  هدرک  یهن  نآ  ماجنا  زا  ار  امـش  هک  یمارح  ره  ما و  هدرک  ییامنهار  نآ  هب  ار  امـش  هک  ار  یلالح  ره  مدرم ، يا 
هب دـیریگ و  ارف  ارم  نانخـس  دیـشاب و  بقارم  ما ، هدرک  اـج  هباـج  ار  یمکح  هن  هدـش و  ضوع  اـه  نآ  هراـبرد  مرظن  هن  نم  دنتـسه و 
یم رارکت  هرابود  ار  مراتفگ  هک  ناه  .دینکن  اج  هباج  دیهدن و  رییغت  ارم  نانخس  دینک ، ارجا  ارم  تاروتـسد  .دینک  شرافـس  رگیدکی 
نآ فورعم  هب  رما  دمآرـس  هک  دینادب  .دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  مدرم ، يا  منک :

یهن نآ  اب  تفلاخم  زا  رما و  نآ  شریذـپ  هب  ار  ناشیا  دـینک و  غالبا  دنتـسین  اجنیا  رد  هک  یناـسک  هب  دـیریذپب و  ارم  نخـس  هک  تسا 
ماما دوجو  اب  رگم  تسین  هتفریذـپ  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  چـیه  نم و  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یناـمرف  راـک  نیا  اریز  دـینک ،

.موصعم

امـش هب  ار  ناـنآ  مه  نـم  و  دنتـسه ، وا  نادـنزرف  هـیلع ، هللا  تاولـص  یلع  زا  سپ  ناـماما  هـک  دناسانـش  یم  امـش  هـب  نآرق  مدرم ، يا 
نادواج ینخس  دوخ  یپ  رد  ار  نآ  وا  و  : } دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  لجوّزع  دنوادخ  دنشاب و  یم  وا  نم و  لسن  زا  هک  مدناسانش 

دیهاوخن هارمگ  زگره  دیـشاب ، هدز  گنچ  ترتع ) نآرق و   ) ود نآ  هب  هک  ینامز  اـت  متفگ : زین  نم  و  هیآ 28 ) فرخز  هروس  {. ) درک
.دش

كانلوه يرما  زیخاتـسر  هلزلز  ًانیقی  : } دـیامرف یم  لـجوّزع  يادـخ  اریز  زیخاتـسر ، زور  زا  دیـسرتب  ییاـسراپ ! ییاـسراپ ، مدرم ، يا 
هیآ 1) جح  هروس  {. ) تسا

راک اب  سکره  هکنیا  باقع و  باوث و  هب  و  نایناهج ، راگدرورپ  رـضحم  رد  تساوخزاب  نازیم و  باـسح و  زا  دـینک و  داـی  گرم  زا 
.تشاد دهاوخن  تشهب  زا  يا  هرهب  دشاب ، هدمآ  هانگ  اب  هک  ره  دبای و  یم  شاداپ  دشاب ، هدمآ  وکین 
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رد هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  لجوّزع  يادخ  دیهد و  تسد  نم  هب  تعیب  هناشن  هب  نامز  کی  رد  هک  دـینآ  زا  رتشیب  امـش  مدرم ، يا 
، متشاذگ رارق  ناش  ندوب  نانمؤمریما  صوصخ  رد  يو  زا  سپ  ناماما  یلع و  هرابرد  نم  هچنآ  هب  مریگب ، رارقا  نات  نابز  زا  دروم  نیا 

هرابرد يدومرف ، غالبا  ام  هب  ادخ  زا  هچنآ  دروم  رد  میدونشخ ، یضار و  میرادربنامرف ، میدینـش ، ام  دییوگب : ادص  کی  یگلمج  سپ 
نابز ناج و  لد و  زا  امش  اب  دروم  نیا  رد  میتسه و  داقنم  عیطم و  دنا ، هدنیآ  نایاوشیپ  هک  شنادنزرف  هیلع و  هللا  تاولص  یلع  تراما 

میهد و یم  رییغت  ار  نآ  هن  .دش  میهاوخ  هتخیگنارب  درم و  میهاوخ  دنام و  میهاوخ  هدنز  تعیب  نیا  رب  مینک ؛ یم  تعیب  نامناتـسد  اب  و 
مینک و یمن  ینکشدهع  تشگ و  میهاوخن  زاب  میا  هتـسب  هک  ینامیپ  زا  درک ، میهاوخ  دیدرت  نآ  دروم  رد  هن  مینک و  یم  اج  هب  اج  هن 

نیسح نسح و  زا  سپ  هک  هیلع  هللا  تاولص  یلع  بلص  امـش و  هّیرذ  زا  یتفگ  هک  یناماما  شنادنزرف ، نینمؤملاریما و  یلع  ادخ و  زا 
دـنرادروخرب و نآ  زا  نم  دزن  هک  یلحم  هاگیاج و  هک  یماما  ود  نآ  درک ؛ میهاوخ  تعاـطا  دنتـسه ، دـنیآ ، یم  اـمهیلع  هللا  تاولص 
زا سپ  ود  نآ  دـنا و  تشهب  لـها  ناـناوج  رورـس  ود  ود ، نآ  هک  متفگ  مدناسانـش و  امـش  هـب  ار  دـنراد  راـگدرورپ  دزن  هـک  یتـلزنم 

نیا رد  : دـییوگب نونکا  سپ  .متـسه  ود  نآ  ردـپ  هیلع ، هللا  تاولـص  یلع  زا  شیپ  نم  دنتـسه و  ماما  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  ناشردـپ 
یقاثیم دهع و  رظن  زا  يدش ، روآدای  هک  ار  یناماما  نیـسح و  نسح و  یلع و  هب  داب  امـش  رب  زین  میدومن و  تعاطا  ار  وت  ادخ و  دروم 

رد  ] هدرک كرد  تسد  اب  ار  ود  نیا  هک  یـسک  هدـش -  هتفرگ  ام  ياه  تسد  نابز و  ناج و  لد و  زا  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  يارب  هک 
زگره تساوخ و  میهاوخن  ار  يرگید  زیچ  بلطم  نیا  زا  ریغ  تسا -  هدرک  رارقا  نابز  اب  و  تسا ] هدرک  تعیب  هتـشاد و  روضح  هعقاو 

کیدزن رود و  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  هب  امـش  بناج  زا  ار  رما  نیا  اـم  میدرگرب و  دوخ  ناـمیپ  زا  میهاوخب  هک  منیب  یمن  دوخ  رد 
یم هچنآ  رب  زین  ناـتدوخ  تسا و  یفاـک  ادـخ  ندوب  هاوگ  ریگب و  هاوگ  مییوگ  یم  هچنآ  رب  ار  ادـخ  وت  و  درک ، میهاوخ  غـالبا  دوـخ 

نازابرس و ادخ و  ناگتشرف  زین  هدیـشوپ و  هچ  دشاب و  رهاظ  هچ  دنک ، یم  تعاطا  ار  ادخ  هک  يدوجوم  ره  زین  دیتسه و  هاوگ  مییوگ 
.تسا رت  گرزب  یهاوگ  ره  زا  ادخ  دنتسه و  ناهاوگ  هلمج  زا  زین  وا  ناگدنب 

، دوش تیاده  سک  ره  سپ  : } تسا هاگآ  درذگب ، اه  ناسنا  نورد  رد  هچ  ره  ادص و  ره  زا  دنوادخ  ًانیقی  دییوگ ؟ یم  هچ  مدرم ، يا 
، هدرک تعیب  هک  ره  و  هیآ 41 ) هرمز  هروس  {. ) دوش یم  هارمگ  شدوخ  ناـیز  هب  اـهنت  دور ، ههاریب  سک  ره  و  تسوا ، دوخ  دوـس  هب 

هیآ 10) حتف  هروس  {. ) تسا نانآ  ياهتسد  يالاب  ادخ  تسد   } .تسا هدرک  تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد 
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ناـشیا زا  سپ  ناـماما  نیـسح و  نسح و  اـب  دـینک و  تعیب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  یلع  اـب  هدوـمن و  اورپ  ادـخ  زا  مدرم ، يا 
دهع و هب  هکنآ  دناسر و  یم  تکاله  هب  دنک  تنایخ  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  .تسا  دـنوادخ  هیقاب  هبیط  هملک  هک  مهیلع  هللا  تاولص 
{. دنکـش یم  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دـنک ، ینکـش  نامیپ  هک  ره  سپ  : } دزاـس شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  دـنک  اـفو  دوخ  ناـمیپ 

هیآ 10) حتف  هروس  )

ندرگ میدینش و  [ } 4 : ] دییوگب دیهد و  مالـس  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  رب  دییوگب و  متفگ  ار  هچنآ  مدرم ، يا 
ار ییادخ  شیاتس  : } دییوگب و  هیآ 285 ) هرقب  هروس  {. ) تسا وت  يوس  هب  ماجرف  و  میراتساوخ ]  ] ار وت  شزرمآ  اراگدرورپ ، میداهن ،

يا هیآ 43 ) فارعا  هروس  {. ) میتفای یمن  تیادـه  دوخ  ام  درک ، یمن  يربهر  ار  ام  ادـخ  رگا  و  دومن ، تیادـه  هار ]  ] نیدـب ار  ام  هک 
زا رتشیب  هدومرف ، لزان  نآرق  رد  ار  نآ  هک  لجوّزع  يادخ  دزن  هیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  لیاضف  کش  یب  مدرم ،

، دناسانش امش  هب  ار  اه  نآ  دومن و  هاگآ  يو  لیاضف  زا  ار  امـش  سکره  سپ  مروآ ، رامـش  هب  هبطخ  کی  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  نآ 
! دینک شرواب 

.تسا هتفای  تسد  یگرزب  یبایماک  هب  ًاقیقحت  دنک ، تعاطا  مدرک  دای  هک  یناماما  یلع و  وا و  لوسر  ادخ و  زا  سک  ره  مدرم ، يا 

یـشیپ نارگید  رب  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  يو  هب  نداد  مالـس  وا و  اـب  تدّوم  یتسود و  راـهظا  تعیاـبم و  رد  هک  یناـسک  مدرم ، يا 
.دنا بایماک  یتشهب  ياه  غاب  رد  دوخ  نانیا  دنریگ ،

یگلمج تسا ، نیمز  يور  رب  هکنآ  ره  امـش و  رگا  اریز  دینک ، يراج  نابز  رب  دنک  یم  دونـشخ  امـش  زا  ار  ادـخ  هک  هچنآ  مدرم ، يا 
ّبر هللا  ُدـمحلا  زیر و  ورف  نارفاـک  رب  ار  تمـشخ  زرماـیب و  ار  ناـنمؤم  ادـنوادخ ، دـیناسر ؛ یمن  ادـخ  هب  یناـیز  چـیه  دـیزروب ، رفک 

.نیملاعلا

مینک و یم  تعاطا  نامیاه  تسد  اه و  نابز  اه ، لد  اب  ار  لوسر  ادخ و  نامرف  میدینـش و  دندروآرب : دایرف  ادـص  کی  موق  نآ  سپس 
دندومن تعیب  هداد و  تسد  نانآ  اب  هدروآ و  موجه  هیلع  هللا  تاولص  یلع  هلآ و  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  فرط  هب  تیعمج  هاگنآ 

وبا نامثع ، رمع ، رکبوبا ، دنداد ، تسد  هیلع  هللا  تاولص  یلع  اب  تعیب  هناشن  هب  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَص  هللا  لوسر  هب  هک  یناسک  نیلوا  و 
هب رفن  نیرخآ  ات  مدرم  هیقب  راصنا و  نیرجاـهم و  ناـشیا  زا  سپ  دـندوب و  مهیلع  هللا  تنعل  هفیذـح  وبا  يـالوم  ملاـس  حاّرج و  هدـیبع 

دـندش و هماقا  مهاب  اشع  برغم و  مهاـب و  رـصع  رهظ و  زاـمن  هک  يا  هنوگ  هب  دـندومن ؛ تعیب  دنتـشاد ، هک  یبتارم  بسح  هب  تبون و 
: دومرف یم  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَص  هللا  لوسر  دندرک ، یم  تعیب  یعمج  هاگره  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  اه  نآ  ندرک  تعیب 
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یتقو هک  يا  هنوگ  هب  دش ، موسرم  ّتنـس و  نداد  تسد  سپ  نآ  زا  و  داد ! يرترب  نایناهج  رب  ار  ام  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپس 
.دننک تعیب  تیفیک  نیمه  هب  دنتخاس  یم  راداو  ار  مدرم  دنتفرگ ، یم  تعیب  مدرم  زا  قحان  هب  دارفا 

ِهیلع هللا  یلَص  هللا  لوسر  نوچ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیوگ : یسربط ، خیـش  موحرم 
دنگوس ادـخ  هب  تفگ : یم  هک  دـید  ار  وبـشوخ  رظنم و  شوخ  هرهچ ، اـبیز  يدرم  مدرم  ناـیم  رد  تفاـی ، تغارف  هبطخ  نیا  زا  هلآ  و 

تعیب دهع و  نانچ  وا  و  دهد ، یم  رارق  دیکأت  دروم  شمعرـسپ  تیالو  يارب  ار  یمکحم  نامیپ  هچ  .مدوب  هدـیدن  يزور  نینچ  زگره 
ار ینامیپ  هکنآ  رب  ياو  يا  دـیاشگ ؛ یمن  ار  نآ  وا ، میرک  لوسر  گرزب و  يادـخ  هب  رفاـک  زج  یـسک  هک  تسب  يو  يارب  یمکحم 
زا تشگرب و  وا  فرط  هب  دینـش ، ار  يو  نخـس  هیلع  هللا  تنعل  رمع  نوچ  دـیوگ : .دنکـشب  هتـسب ، هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  هک 

، نیا هک  يدینـشن  ایآ  تفگ : هتـشگرب و  هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  تمـس  هب  سپـس  دمآ ، شـشوخ  يو  تأیه  لامج و  ندـید 
: دومرف ریخ ! درک : ضرع  تسیک ؟ درم  نآ  یناد  یم  ایآ  رمع ، يا  دومرف : هلآ  ِهیلع و  هللا  یلَـص  هللا  لوسر  سپ  تفگ ؟ نانچ  نینچ و 
شلوسر و ادـخ و  ینک ، نینچ  رگا  هک  ینک ، ینکـش  نامیپ  هکنیا  زا  شاب  رذـحرب  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  لیئربج  نیمـألا  حور  وا 

.تسج دنهاوخ  يرازیب  وت  زا  نانمؤم  ناگتشرف و 

یلص ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  ُلوُقَی  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  َّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیلاَلِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا 

-

 3
هللا تاولص  ٍِّیلَع  ِهَّجُِحب  ْمُهوُمَصَخَف  َراَْصنَْألا  ِحاَّرَْجلا  ُْنب  َهَْدیَبُع  ُوبَأ  ُرَمُع َو  ٍرَْکب َو  ُوبَأ  َمَصاَخ  اوُعَنَـص َو  اَم  ُساَّنلا  َعَنَـص  هلآ َو  هیلع و  هللا 

َیلاَعَت َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنِم  َنیِرِجاَهُْملا  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَِأل  ْمُْکنِم  ِْرمَْألِاب  ُّقَحَأ  ٌْشیَُرق  ِراَْصنَْألا  َرَـشْعَم  اَی  اُولاَق  هیلع 
ًاِّیلَع ُْتیَتَأَـف  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُناَْملَـس  َلاَـق  ٍْشیَُرق  ْنِم  ُهَِّمئَأـْلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  ْدَـق  ْمُهَلَّضَف َو  ِِهباَـتِک َو  ِیف  ْمِِهب   

ب

َأَدـَ
ِهَّللا ِلوُسَر  ِرَْبنِم  یَلَع  َهَعاَّسلا  ٍرَْکب  َابَأ  َّنِإ  ُْتُلق  ُساَّنلا َو  َعَنَص  اَِمب  ُُهتْرَبْخَأَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُلِّسَُغی  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولص 

يِرْدَت ْلَه  ُناَْملَس  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِِهلاَمِش  ِِهنیِمَِیب َو  ًاعیِمَج  ِْهیَدَِیب  ُهَنوُِعیاَُبَیل  ْمُهَّنِإ  ٍهَدِحاَو  ٍدَِیب  ُهوُِعیاَُبی  ْنَأ  یَـضْرَی  اَم  ِهَّللا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص 
ُراَْصنَْألا َو ِتَمَصَخ  َنیِح  َهَدِعاَس  ِیَنب  ِهَّلُظ  ِیف  ُْتیَأَر  یِّنَأ  اَّلِإ  يِرْدَأ  َال  ُْتُلق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِرَْبنِم  یَلَع  ُهَعَیَاب  ْنَم  ُلَّوَأ  ْنَم 

َُکلَأْسَأ ُتَْسل  َلاَق  ٌِملاَس  َُّمث  ُرَمُع  َُّمث  ِحاَّرَْجلا  ُْنب  َهَْدیَبُع  ُوبَأ  ٍدْعَس َو  ُْنب  ُریَِشب  ُهَعَیَاب  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک 
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ًائِّکَوَتُم ًارِیبَک  ًاْخیَش  ُْتیَأَر  یِّنَِکل  َال َو  ُْتُلق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِرَْبنِم  یَلَع  َدِعَـص  َنیِح  ُهَعَیَاب  ْنَم  َلَّوَأ  يِرْدَت  ْنَِکل  اَذَه َو  ْنَع 
یَّتَح اَْینُّدلا  َنِم  ِیْنتُِمی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَی  یِْکبَی َو  َوُه  َدِعَص َو  ْنَم  َلَّوَأ  ِْهَیلِإ  َدِعَص  ِریِمْـشَّتلا  ُدیِدَش  ٌهَداَّجَـس  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ُهاَصَع  یَلَع 

َوُه ْنَم  يِرْدَت  ْلَه  هیلع  هللا  تاولـص  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِدِجْـسَْملا  َنِم  َجَرَخَف  َلََزن  َُّمث  ُهَعَیاَبَف  ُهَدَـی  َطَسَبَف  َكَدَـی  ْطُْسبا  ِناَکَْملا  اَذَـه  ِیف  َُکْتیَأَر 
هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَبْخَأ  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُسِیْلبِإ  َكاَذ  َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِتْوَِمب  ٌِتماَش  ُهَّنَأَک  ُُهَتلاَقَم  ِیْنتَءاَس  ْدََقل  َال َو  ُْتُلق 
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِْرمَأـِب  ٍّمُخ  ِریِدَِـغب  ِساَّنِلل  َياَّیِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َبْصَن  اوُدِهَـش  ِِهباَحْـصَأ  َءاَـسَؤُر  َسِیْلبِإ َو  َّنَأ  هلآ  هیلع و 
ٌهَّمُأ ِهِذَه  َّنِإ  اُولاَقَف  ِِهباَحْـصَأ  ُهَدَرَم  ُُهتَِـسلَابَأ َو  َسِیْلبِإ  َیلِإ  َلَْبقَأَف  َِبئاَْغلا  ُدِـهاَّشلا  َغِّلَُبی  ْنَأ  ْمُهَرَمَأ  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ْنِم  ْمِِهب  َیلْوَأ  یِّنَأ  ْمُهَرَبْخَأَف 

ًانیِزَح َو ًابِیئَک  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُسِیْلبِإ  َقَلَْطناَف  ْمِهِِّیبَن  َدـَْعب  ْمُهَعَْزفَم  ْمُهَماَمِإ َو  اوُِملْعُأ  ْدَـق  ٌلـِیبَس  ْمِْهیَلَع  اََـنل  اـَل  َکـَل َو  اَـم  ٌهَموُصْعَم َو  ٌهَموُحْرَم َو 
َنُوتْأَی َُّمث  َنوُمِـصَتْخَی  اَـم  َدـَْعب  َهَدِـعاَس  ِیَنب  ِهَّلُظ  ِیف  ٍرَْکب  اـَبَأ  َنوُِعیاَُـبی  َساَّنلا  َّنَأ  َِضُبق  َْول  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَبْخَأ 
ُهَنیِطاَیَش ُعَمْجَیَف  ُجُرْخَی  َُّمث  اَذَک  اَذَک َو  ُلوُقَی  ٍرِّمَشُم  ٍْخیَش  ٍلُجَر  ِهَروُص  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُسِیْلبِإ  يِرَْبنِم  یَلَع  ُهُِعیاَُبی  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَیَف  َدِجْـسَْملا 

َّلَج َو َّزَع َو  ِهَّللا  َْرمَأ  اوُکَرَت  یَّتَح  ْمِِهب  ُْتعَنَص  اَم  ُْمْتیَأَر  َْفیَکَف  ٌلِیبَس  ْمِْهیَلَع  ِیل  َْسَیل  ْنَأ  ُْمتْمَعَز  اَّلَک  ُلوُقَی  ُعَسْکَی َو  ُرُْخنَیَف َو  ُهَتَِـسلَابَأ  َو 
.هلآ (1) هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  ْمُهَرَمَأ  اَم  ُهَتَعاَط َو 

هک مدینش  هیلع  هللا  ناوضر  یسراف  ناملس  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وبا رمع و  رکب و  وبا  دندرک و  هچنآ  دـندرک  مدرم  تسب  ورف  ناهج  زا  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یماگنه  تفگ : یم 

.دـندومن موکحم  دوب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  لیلد  هک  دوخ ، یـشیوخ  لیلد  هب  ار  اه  نآ  دـندرک و  هزیتس  راـصنا  اـب  حارج  نب  هدـیبع 
زین نارجاهم  دوب و  شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اریز  دنرتراوازـس ؛ امـش  زا  تماما  رما  هب  شیرق  راصنا ! هورگ  يا  دنتفگ :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  و  تسا ، هدیـشخب  يرترب  ار  اه  نآ  هدومن و  زاغآ  اـه  نآ  اـب  دوخ  نآرق ، رد  ادـخ  دـندوب و  شیرق  زا 

.دنشاب شیرق  زا  ناماما  تسا : هدومرف 
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متفر و دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نداد  لسغ  لوغشم  هک  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  ترـضح  دزن  هب  نم  تفگ : ناملس 
، دـنگوس ادـخ  هب  تسا و  هتفرگ  ياـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  رب  رکب  وبا  کـنیا  متفگ : مدرک و  هاـگآ  ناـیرج  زا  ار  وا 

هللا تاولص  یلع  .دننک  یم  تعیب  وا  اب  تسار ، پچ و  تسد  ود  ره  اب  مدرم  دننک و  تعیب  وا ، تسد  کی  اب  مدرم  هک  تسین  دونـشخ 
؟ دوب یـسک  هچ  درک  تعیب  وا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربنم  رب  هک  یـسک  نیتسخن  یناد  یم  چـیه  ناملـس ! يا  دومرف : هیلع 

درک تعیب  وا  اب  هک  یـسک  نیتسخن  راصنا ، هلداجم  ماگنه  هدعاس  ینب  ناب  هیاس  ریز  رد  هک  مدید  هکنیا  زج  مناد ، یمن  مدرک : ضرع 
.ملاس وا  زا  دعب  رمع و  سپس  دوب و  حارج  نب  هدیبع  وبا  دعس و  نب  ریشب 

ربنم رب  رکبوبا  نتـسشن  ماگنه  هک  یـسک  نیتسخن  یناد  یم  ایآ ] هک  مدیـسرپ  ، ] مدیـسرپن وت  زا  اـه  نیا  هراـب  رد  نم  دومرف : ترـضح 
شیوخ ياصع  رب  هک  مدید  ار  لاسنهک  يریپ  یلو  هن ، مدرک : ضرع  دوب ؟ یسک  هچ  درک  تعیب  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یم هک  یلاـح  رد  تفر ؛ ـالاب  ربـنم  هلپ  زا  هک  دوب  یـسک  نیتـسخن  وا  و  دوب ، يداـیز  هدجـس  رثا  شا  هدـید  ود  ناـیم  دوـب و  هدز  هیکت 
زاب ار  شتسد  رکبوبا  .نک  زاب  ار  تتسد  منیبب ، هاگیاج  نیا  رد  ار  وت  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  تفگ : یم  تسیرگ و 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  .تفر  نوریب  دجـسم  زا  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپـس  دومن و  تعیب  وا  اب  درمریپ  درک و 
.درک یم  یلاحشوخ  ربمایپ  گرم  زا  ییوگ  اریز  دمآ ؛ مدب  شمالک  زا  یلو  هن ، متفگ : دوب ؟ یسک  هچ  وا  یتسناد 

هک نیا  زا  شباحـصا  نارـس  ناطیـش و  هک  داد  ربـخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دوب  هللا  هنعل  ناطیـش  وا  دوـمرف : ترـضح 
بـصن مدرم  يارب  مدرم و  رب  تفالخ  تماما و  هب  لـج ، زع و  دـنوادخ  رما  هب  ارم  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نارگن دنناسرب  نابئاغ  هب  نارضاح  ات  دومرف  اه  نآ  هب  مرتراوازـس و  اه  نآ  دوخ  زا  اه  نآ  هب  تبـسن  نم  هک  داد  ربخ  اه  نآ  هب  درک و 

رب ار  ام  هن  وت و  هن  تسا و  هموصعم  هموحرم و  تما ، نیا  انامه  دنتفگ : دندمآ و  وا  درگ  سیلبا  ياه  ناطیـش  نارـس و  همه  دـندش و 
هدرـسفا و هللا  هنعل  ناطیـش  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دنتـسناد  ناشربمغیپ  زا  سپ  ار  دوخ  هاـگهانپ  اوشیپ و  اـنامه  .تسین  یهار  اـه  نآ 

سپ مدرم  ددنبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  هاگ  ره  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دش و  رود  رـضحم  نآ  زا  نیگمغ 
نم ربنم  يالاب  هک  یسک  نیتسخن  دنور و  دجسم  هب  اج  نآ  زا  و  دننک ، تعیب  رکبوبا  اب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  رگیدکی  اب  همصاخم  زا 

اج نآ  زا  سپـس  دـیوگب ، نانچ  نینچ و  دـیایب و  اج  نادـب  شوک  تدابع  يدرمریپ  هرهچ  هب  هک  تسا  ناطیـش  دـنک  تعیب  رکبوبا  اـب 
تسج و هب  دنک و  ینیب  رد  داب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ناوریپ  نیطایش و  دور و  نوریب 
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ات مدرک  هچ  اه  نآ  اب  نم  دـیدید  نونکا  تسین ، یهار  ناشیا  رب  ارم  هک  دـیدرب  ناـمگ  امـش  زگره ، دـیوگ : اـه  نآ  هب  دزادرپ و  زیخ 
.دنداهناو ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رماوا  لج و  زع و  يادخ  يربنامرف  روتسد و  ماجنارس 

یلـص ِهِدَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذه  ُجِـعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب  ُرُطْخَی  َال  یِعْوُر َو  ِیف  یَْقُلی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف  هیلع : هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  لاق  - 4
.ُهَنوُِعیاَُبی (1) ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدَْعب ! ْنِم  یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأَال  َو  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا 

برع هک  درک ، یمن  روطخ  مرطاخ  هب  مدرک و  یمن  رکف  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 
یمن رواب  دنهد و  رارق  رگید  ياج  رد  و   ) دـننادرگب وا  تیب  لها  زا  ار  يربهر  تماما و  رما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب 

! دنزاس رود  نم  زا  ار  نآ  اهنآ  مدرک )

.دننک تعیب  وا  اب  هک  دوب  نالف  فارطا  مدرم  عامتجا  درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت 

ُهَحیِـصَّنلاَف َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَأَف  ٌّقَح  َّیَلَع  ْمَُکل  ًاّقَح َو  ْمُْکیَلَع  ِیل  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِِهبَطُخ  ِضَْعب  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  - 5
ِیف ُهَحیِـصَّنلا  ِهَْعیَْبلاـِب َو  ُءاَـفَْولاَف  ْمُْکیَلَع  یِّقَح  اَّمَأ  اوُمَْلعَت َو  اَـم  ْیَک  ْمُُکبیِدْأَـت  اُولَهْجَت َو  اـَل  ْیَک  ْمُکُمِیْلعَت  ْمُْکیَلَع َو  ْمُِکْئیَف  ُرِیفْوَـت  ْمَُکل َو 

.ْمُکُُرمآ (2) َنیِح  ُهَعاَّطلا  ْمُکوُعْدَأ َو  َنیِح  َُهباَجِْإلا  ِبیِغَْملا َو  ِدَهْشَْملا َو 

امش قح  اما  .تسا  یقح  زین  نم  رب  ار  امش  یقح و  امش  رب  ارم  مدرم ! دومرف : شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 
دینامن و لهج  رد  هک  مهد  شزومآ  ار  امش  میامن و  نوزفا  امش  يارب  ار  یلام  دمآرد  میامن و  تحیـصن  ار  امـش  هک  تسا  نیا  نم  رب 
روضح و رد  دیـشاب  دوخ  ماما  هاوخریخ  دینک ، افو  دوخ  نامیپ  تعیب و  هب  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قح  اما  .دیوش  اناد  ات  میامن  بدا 

.دینک تعاطا  مداد ، هک  يروتسد  ره  دیریذپب و  مدناوخارف  ار  امش  هک  یماگنه  و  نم ، تبیغ 

داهج هراب  رد  نانآ  يوگتفگ  هیلع و  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  نایلزتعم  دیبع و  نب  رمع و  نتفر  - 385

ِْهیَلَع َلَخَد  ْذِإ  َهَّکَِمب  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ًادِعاَق  ُْتنُک  َلاَق : ِّیِمِشاَْهلَا  َهَْبتُع  ِمیِرَْکلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُْنب ُلِصاَو  ٍْدیَبُع َو  ُْنب  وُرْمَع  ْمِهِیف  َِهلِزَتْعُْملَا  َنِم  ٌساَنُأ 
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اوُمَّلَکَتَف َو ْمُهَْنَیب  ِماَّشلَا  ِلْهَأ  ِفَالِتِْخا  ِدـِیلَْولَا َو  ِْلتَق  ُناَثْدِـح  َِکلَذ  ْمِِهئاَـسَؤُر َو  ْنِم  ٌساـَن  َهَْریَبُه َو  ِْنبِا  َیلْوَم  ٍِملاَـس  ُْنب  ُصْفَح  ٍءاَـطَع َو 
ْمَّلَکَتَْیل ْمُْکنِم َو  ٍلُجَر  َیلِإ  ْمُکَْرمَأ  اوُِدنْـسَأَف  َّیَلَع  ُْمتْرَثْکَأ  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ْمَُهل  َلاَـقَف  اُولاَـطَأَف  اُوبَطَخ  اوُرَثْکَأ َو 

ْمُهَتَفِیلَخ َو ِماَّشلَا  ُلْهَأ  َلَتَق  ْدَـق  َلاَق  ْنَأ  َلاَق  اَـمِیف  َناَـکَف  َلاَـطَأ  َغَْلبَأَـف َو  َمَّلَکَتَف  ٍدـْیَبُع  ِْنب  وِرْمَع  َیلِإ  ْمُهَْرمَأ  اوُدَنْـسَأَف  ُزِجُوی  ْمُکِجَجُِحب َو 
َوُه ِهَفَالِْخِلل َو  ٌنِدْعَم  ٌعِضْوَم َو  ٌهَّوُُرم َو  ٌلْقَع َو  ٌنیِد َو  َُهل  ًالُجَر  اَنْدَجَوَف  اَنْرَظَنَف  ْمُهَْرمَأ  ُهَّللَا  َتَّتَش  ٍضْعَِبب َو  ْمُهَـضَْعب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َبَرَض 
ُْهنَع اَنْفَفَک  اََنلَزَتِْعا  ِنَم  ُْهنِم َو  اَّنُک  اَّنِم َو  َوُهَف  اَنَعَیَاب  َناَک  ْنَمَف  ُهَعَم  َرَهْظَن  َُّمث  ُهَِعیاَُبنَف  ِْهیَلَع  َعِمَتَْجن  ْنَأ  اـَنْدَرَأَف  ِنَسَْحلَا  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
یَنِغ ُهَّنِإَف َال  اَنَعَم  َلُخْدَتَف  َْکیَلَع  َِکلَذ  َضِْرعَن  ْنَأ  اَْنبَبْحَأ  ْدَق  ِِهلْهَأ َو  ِّقَْحلَا َو  َیلِإ  ِهِّدَر  ِِهیَْغب َو  یَلَع  َُهل  اَْنبَـصَن  ُهاَنْدَـهاَج َو  اََنل  َبَصَن  ْنَم  َو 

َدِمَحَف ْمَعَن  اُولاَق  وٌرْمَع  َلاَق  اَم  ِْلثِم  یَلَع  ْمُکُّلُک  هیلع َأ  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َغَرَف  اَّمَلَف  َِکتَعیِش  ِهَْرثَک  َکِعِضْوَِمل َو  َِکْلثِم  ْنَع  اَِنب 
َْول وُرْمَع  اَی  ِینِْربْخَأ  اَنیِضَر  َعیِطُأ  اَذِإ  اَّمَأَف  ُهَّللَا  َیِصُع  اَذِإ  ُطَخْسَن  اَمَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  یَّلَـص  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللَا َو 
َْنَیب يَروُش  اَُهلَعْجَأ  ُْتنُک  َلاَق  اَهیِّلَُوت  َْتنُک  ْنَم  َْتئِـش  ْنَم  اَهِّل  ََکل َو  َلـِیق  ٍهَنُوئَم َو  َـال  ٍلاَِـتق َو  ِْریَِغب  َکـْتَّلَو  اَـهَْرمَأ َو  َکـْتَدَّلَق  َهَّمُأـْلَا  َّنَأ 

ِمَجَْعلَا ِبَرَْعلَا َو  َلاَق َو  ْمَعَن  َلاَق  ْمِهِْریَغ  ٍْشیَُرق َو  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ْمِهِراَیِخ  ْمِِهئاَهَُقف َو  َْنَیب  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ْمِهِّلُک  َنیِِملْسُْملَا  َْنَیب  َلاَق  َنیِِملْسُْملَا 
ْوَأ اَمُهَنْوَّلَوَتَت  ُْمْتنَأ  َنُولوُقَت  اَم  اَمُهَتَْفلاَخ  ْدَـقَف  َلاَقَف  اَمُهَّالَوَتَأ  َلاَق  اَمُْهنِم  ُأَّرَبَتَت  ْوَأ  َرَمُع  ٍرَْکب َو  َابَأ  یَّلَوَتَت  وُرْمَع َأ  اَـی  ِینِْربْخَأ  َلاَـق  ْمَعَن  َلاَـق 

ْدَقَف اَمُهَّالَوَتَت  َْتنُک  ْنِإ  اَمِْهیَلَع َو  ُفَالِْخلَا  ََکل  ُزوُجَی  ُهَّنِإَف  اَـمُْهنِم  ُأَّرَبَتَت  ًـالُجَر  َْتنُک  ْنِإ  وُرْمَع  اَـی  َلاَـق  اَـمُهَّالَوَتَن  اُولاَـق  اَـمُْهنِم  َنوُءَّرَبَتَت 
يَروُش ُرَمُع  اَهَلَعَج  َُّمث  ًادَحَأ  ِهِیف  ْرِواَُشی  َْمل  ِْهیَلَع َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَهَّدَر  َُّمث  ًادَحَأ  ِهِیف  ْرِواَُشی  َْمل  ُهَعَیاَبَف َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ُرَمُع  َدِهَع  ْدَـق  اَمُهَتَْفلاَخ 

َْتنَأ َو َال ِِهب  یَـضْرَت  َكاَرَأ  ًاْئیَـش َال  ْمِهِیف  یَـصْوَأ  ٍْشیَُرق َو  ْنِم  ِهَّتِّسلَا  َِکَئلوُأ  َْریَغ  ِراَْصنَْألَا  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َعیِمَج  اَْهنِم  َجَرْخَأ  ٍهَّتِـس َو  َْنَیب 
َِکَئلوُأ َرِواَُشی  ْنَأ  ٍماَّیَأ َو  َهَثَالَث  ِساَّنلِاب  َیِّلَُـصی  ْنَأ  ًاْبیَهُـص  َرَمَأ  َلاَق  َعَنَـص  اَم  َلاَق َو  َنیِِملْـسُْملَا  ِعیِمَج  َْنَیب  يَروُش  اَهَْتلَعَج  ْذِإ  َُکباَحْـصَأ 
ْتَـضَم ْنِإ  ِراَْصنَْألَا  َنیِرِجاَهُْملَا َو  َنِم  ِِهتَرْـضَِحب  ْنَم  یَـصْوَأ  ٌءْیَـش َو  ِْرمَْألَا  َنِم  َُهل  َْسَیل  ُهَنوُرِواَُشی َو  َرَمُع  ُْنبِا  َّالِإ  ٌدَحَأ  ْمُهَعَم  َْسَیل  َهَّتِّسلَا 

ٍماَّیَأ َو ُهَثَالَث  َیِـضْمَت  ْنَأ  َْلبَق  ٌهََعبْرَأ  َعَمَتِْجا  ِنِإَف  ًاعیِمَج  ِهَّتِّسلَا  َکـَِئلوُأ  َقاَـنْعَأ  اُوبِرْـضَی  ْنَأ  ًـالُجَر  اوُِعیاَُـبی  ْوَأ  اوُغُْرفَی  ْنَأ  َلـْبَق  ٍماَّیَأ  ُهَثَـالَث 
ِْنیَْنثِالَا َأ َقاَنْعَأ  اُوبِرْضَی  ْنَأ  ِناَْنِثا  ََفلاَخ 
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َکَبِحاَص ُْتعَیَاب  َْول  َْتیَأَر  اَذ َأ  ْعَد  وُرْمَع  اَی  َلاَق  َُّمث  اُولاَق َال  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٍهَعاَـمَج  ِیف  يَروُّشلَا  َنِم  َنُولَعْجَت  اَـمِیف  ُْمْتنَأ  اَذَِـهب  َنْوَضْرَتَف 
َنوُِملُْـسی َو َال َـال  َنیِذَّلَا  َنیِکِرْـشُْملَا  َیلِإ  ُْمتْـضَفَأَف  اَـهِیف  ِنَـالُجَر  ْمُْکیَلَع  ِْفلَتْخَی  ْمَلَف  ُهَّمُأـْلَا  ُمَُکل  ْتَعَمَتِْجا  َُّمث  ِِهتَْعَیب  َیلِإ  ِینوُعْدَـت  يِذَّلَا 

ِِهبوُرُح ِیف  َنیِکِرْشُْملَا  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِهَریِِسب  َنوُریِـسَت  اَم  ِْملِْعلَا  َنِم  ْمُِکبِحاَص  َْدنِع  ْمُکَْدنِع َو  َناَک  َهَیْزِْجلَا َأ  َنوُّدَُؤی 
َلاَق ِباَتِْکلَا  ِلْهَِأب  اوُْسَیل  ًاسوُجَم  اُوناَک  ْنِإ  َلاَق َو  ِهَیْزِْجلَا  َیلِإ  ْمُهاَنْوَعَد  اَْوبَأ  ْنِإَف  ِمَالْـسِْإلَا  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَن  َلاَق  اَذ  اَم  ُعَنْـصَتَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَـق 

َنیِذَّلَا �ال اُوِلتا�ق   » ْأَْرِقا َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ُهُؤَْرقَت  ِنآْرُْقلَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَـق  ٌءاَوَس  َلاَـق  ِناـَثْوَْألَا  َهَدَـبَع  ِبَرَْعلَا َو  یِکِرْـشُم  اُوناَـک  ْنِإ  َلاَـق َو  ٌءاَوَس 
اوُطُْعی ّتَح 

ی� َبـا�تِْکلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َنِم  ِّقَْحلَا  َنیِد  َنُونیِدَـی  ـ�ال  ُُهلوُسَر َو  ّللَا َو 
�

ُه َمَّرَح  ـا�م  َنُومِّرَُحی  ـ�ال  ِرِخآـْلَا َو  ِمْوَْیلاـِب  ـ�ال  ّللاـِب َو 
�

ِه َنُونِمُْؤی 
َلاَق ٌءاَوَس  َباَتِْکلَا  اُوَتُْؤی  َْمل  َنیِذَّلَا  ْمُهَف َو  َباَتِْکلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َنِم  ُهُطاَِرتِْشا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُءاَْنِثتْـساَف  َنوُرِغاـ�ص » ْمُه  ٍدَـی َو  ْنَع  َهَیْزِْجلَا 

ِهَمِینَْغلِاب ُعَنْـصَت  َْفیَک  ْمِْهیَلَع  َتْرَهَظَف  ْمُهَْتلَتاَقَف  َهَیْزِْجلَا  اَُوبَأ  ْمُه  ْنِإَف  اَذ  ْعَدَـف  َلاَق  َنُولوُقَی  َساَّنلَا  ُْتعِمَـس  َلاَق  اَذ  َتْذَـخَأ  ْنَّمَع  َلاَـق  ْمَعَن 
َو  » َأَرَقَف َلاَق  ُهَّللَا  یَّمَـس  اَُمْثیَح  َلاَق  ِهیِطُْعت  ْنَم  ِسُمُْخلَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َلاَق  ِْهیَلَع  َلَتاَق  ْنَم  َْنَیب  ٍساَـمْخَأ  َهََعبْرَأ  ُمِْسقَأ  َسُمُْخلَا َو  ُجِرْخُأ  َلاَـق 

ْنَم ِلوُسَّرِلل  يِذَّلَا  َلاَق  ِلِیبَّسلَا » ِْنبِا  ِنیِکاـ�سَْملَا َو  �یمـا�تَْیلَا َو  �یبْرُْقلَا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـ�مَّنَأ  اوُمَلِْعا 
ُهَفِیلَْخلَا َو ُمُهُضَْعب  َلاَق  ِِهْتَیب َو  ُلْهَأ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  َُهباَرَق  ْمُهُـضَْعب  َلاَقَف  ُءاَهَقُْفلَا  ِهِیف  َفَلَتِْخا  ِدَق  َلاَق  َیبْرُْقلَا  وُذ  ْنَم  ِهیِطُْعت َو 
َلاَق َأ َُّمث  اَذ  ْعَدَـف  يِرْدَـت  َكاَرَأَف َال  َلاَق  يِرْدَأ  َلاَق َال  َْتنَأ  ُلوُقَت  َِکلَذ  َّيَأَف  َلاَـق  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ِْهیَلَع  اُولَتاَـق  َنیِذَّلَا  َُهباَرَق  ْمُهُـضَْعب  َلاَـق 
ِیْنَیب َو ِِهتَریِس  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َْتَفلاَخ  ْدَقَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  اَْهیَلَع  َلَتاَق  ْنَم  ِعیِمَج  َْنَیب  اَهُمِـسْقَت  ٍساَمْخَأ  َهََعبْرَْألَا  َْتیَأَر 

ََحلاَص اَمَّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  ِیف  َنوُعَزاَنَتَی  َنوُِفلَتْخَی َو َال  ْمُهَّنِإَف َال  ْمُْهلَأْساَف  ْمُُهتَخیِـشَم  ِهَنیِدَْملَا َو  ِلْهَأ  ُءاَهَُقف  َکَْنَیب 
ِهَمِینَْغلَا ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  ْمِِهب َو  َِلتاَُقیَف  ْمُهَرِْفنَتْـسَی  ْنَأ  ٌمْهَد  ِهِّوُدَـع  ْنِم  ُهَمِهَد  ْنِإ  یَلَع  اوُرِجاَُهی  ْمِهِراَیِد َو َال  ِیف  ْمُهَعَدَـی  ْنَأ  یَلَع  َباَرْعَْألَا 

اَم اَذَه  َعَم  َنیِکِرْشُْملَا َو  ِیف  ِِهتَریِس  ِیف  َْتُلق  اَم  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َْتَفلاَخ  ْدَقَف  ْمِهِعیِمَج  َْنَیب  ُلوُقَت  َْتنَأ  ٌبیِصَن َو 
اَهُمِسْقَت َْفیَکَف  ْمَعَن  َلاَق  ِهَیْآلَا  ِرِخآ  َیلِإ  ا�ْهیَلَع » َنِیِلما�ْعلَا  ِنیِکا�سَْملَا َو  ِءا�رَقُْفِلل َو  ُتا�قَدَّصلَا  اَمَّنِإ  : » َهَیْآلَا ِْهیَلَع  َأَرَقَف  ِهَقَدَّصلَا  ِیف  ُلوُقَت 
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ًالُجَر ْمُْهنِم  ٌْفنِـص  ٍفَالآ َو  َهَرَـشَع  ْمُْهنِم  ٌْفنِـص  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  ًاءْزُج  ِهَِیناَمَّثلَا  َنِم  ٍءْزُج  َّلُک  یِطْعُأَـف  ٍءاَزْجَأ  ِهَِیناَـمَث  یَلَع  اَهُمِْـسقَأ  َلاَـق 
ِلْهَأ ِرَـضَْحلَا َو  ِلْهَأ  ِتاَقَدَـص  ُعَمْجَت  َلاَق َو  ْمَعَن  َلاَق  ٍفَالآ  ِهَرَـشَْعِلل  َْتلَعَج  اَـم  َلـْثِم  ِدِـحاَْولَا  اَذَِـهل  َْتلَعَج  ًهَثَـالَث  ْوَأ  ِْنیَلُجَر  ْوَأ  ًادِـحاَو 

ِهَّللَا ُلوُسَر  َناَک  ِِهتَریِـس  ِیف  َْتُلق  اَم  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َْتَفلاَخ  ْدَـقَف  َلاَـق  ْمَعَن  َلاَـق  ًءاَوَس  اَـهِیف  ْمُُهلَعْجَتَف  يِداَوَْبلَا 
ِهَّیِوَّسلِاب َو ْمُهَْنَیب  ُهُمِسْقَی  ِرَضَْحلَا َو َال  ِلْهَأ  ِیف  ِرَـضَْحلَا  ِلْهَأ  َهَقَدَص  يِداَوَْبلَا َو  ِلْهَأ  ِیف  يِداَوَْبلَا  ِلْهَأ  َهَقَدَص  ُمِسْقَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

ِرْدَق یَلَع  يَرَی  اَِمب  َِکلَذ  ُعَنْصَی  اَمَّنِإ  ٌفَّظَُوم َو  ٌتَّقَُوم  ٌءْیَـش  َِکلَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َْسَیل  يَرَی َو  اَم  ْمُْهنِم َو  ُهُرُـضْحَی  اَم  ِرْدَق  یَلَع  ُهُمِـسْقَی  اَمَّنِإ 
ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  ِیف  َنوُِفلَتْخَی  ْمُهَّنِإَف َال  ِهَنیِدَْملَا  ِلْهَأ  َءاَهَُقف  َْقلاَف  ٌءْیَش  ُْتُلق  اَّمِم  َکِسْفَن  ِیف  َناَک  ْنِإَف  ْمُْهنِم  ُهُرُضْحَی  ْنَم 

ِلْهَأ َْریَخ  َناَک  ِینَثَّدَـح َو  ِیبَأ  َّنِإَف  َهَّللَا  اوُقَّتاَف  ُطْهَّرلَا  اَهُّیَأ  ُْمْتنَأ  َهَّللَا َو  ِقَِّتا  َُهل  َلاَقَف  ٍدـْیَبُع  ِْنب  وِرْمَع  یَلَع  َلَْـبقَأ  َُّمث  ُعَنْـصَی  َناَـک  اَذَـک  ِِهلآ 
َساَّنلَا َبَرَـض  ْنَم  َلاَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُـس  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَتِِکب  ْمُهَمَلْعَأ  ِضْرَْألَا َو 

.ٌفِّلَکَتُم (1) ٌّلاَض  َوُهَف  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  َنیِِملْسُْملَا  ِیف  ِهِسْفَن َو  َیلِإ  ْمُهاَعَد  ِهِْفیَِسب َو 

رفعج ماـما  ترـضح  دزن  هّکم  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمـشاه  هبتع  نب  میرکلا  دـبع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ملاس نب  صفح  ءاـطع ، نب  لـصاو  دـیبع ، نب  ورمع  هلمج  زا  ناـیلزتعم  زا  یهورگ  هاـگان  هک  مدوب  هتـسشن  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص 

نایماش دوب و  هدش  هتـشک  يوما  کلملا  دبع  نب  دیلو  هزات  عقوم ، نآ  رد  دـندش و  دراو  نانآ  ياسؤر  زا  یهورگ  و  هریبه ) نبا  مالغ  )
.دنتشاد فالتخا  دوخ  نیب  رد  زین 

.دنداد لوط  ار  نآ  رایسب  دندرک و  ینارنخس  نخس و  هب  عورش  دارفا ، نآ 

، دیتفگ نخـس  رایـسب  دیدرک  نم  اب  نخـس  هب  عورـش  يرفن  دـنچ  امـش  دومرف : نانآ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
.دیوگب میارب  ار  امش  نانخس  اه و  لیلد  هاتوک  روط  هب  زین  وا  دیراپسب و  ناتدوخ  زا  یکی  هب  ار  دوخ  نانخس 

.دندرک باختنا  دوخ  ةدنیامن  ناونع  هب  ار  دیبع  نب  ورمع  زین  اهنآ 
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زین دنوادخ  دنتشک و  ار  دوخ  ۀفیلخ  نایماش ، تفگ : هلمج  زا  .دش  ینالوط  شمالک  تفگ و  رایسب  نخس  درک و  نخس  هب  عورش  يو 
.تخیسگ مه  زا  ار  نآ  تخادنا و  هقرفت  اهنآ  تموکح  رد  دز و  رگید  یخرب  ۀلیسو  هب  ار  یخرب  تخادنا و  فالتخا  اهنآ  نیب 

نب هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  وا  تسا و  تفالخ  نیتسار  عبنم  هاگیاج و  دراد و  ریبدـت  لقع و  نید ، هک  میتفای  ار  يدرم  میدرک و  ّتقد  اـم 
ام زا  درک  تعیب  ام  اب  سکره  هاگ  نآ  .مینک  روهظ  شهارمه  هب  مینک و  تعیب  وا  اب  مییایب و  وا  درگ  هک  میا  هدرک  هدارا  .تسا  نسح 
هب میورب و  وا  گنج  هب  دزیخرب  ام  اب  تفلاخم  هب  سکره  میشاب و  هتشادن  وا  هب  يراک  دریگب  هرانک  ام  زا  سک  ره  و  وا ، زا  ام  دشاب و 

.مینادرگزاب نآ  لها  تقیقح و  قح و  يوس  هب  ار  وا  مینک و  تفلاخم  وا  اب  تسا  هدرک  متس  ام  هب  هک  نیا  رطاخ 

ّتیعقوـم ياراد  هک  وـت  دـننام  یـسک  زا  اـم  هک  ارچ  یـشاب ؛ اـم  اـب  زین  وـت  مینک و  هضرع  زین  وـت  رب  ار  بلطم  نیا  هک  میتـشاد  تسود 
.میتسین زاین  یب  یتسه  ناوارف  ناوریپ  یلاع و  یعامتجا 

ورمع هک  ینانخـس  رد  امـش  ۀـمه  ایآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دـش ، مامت  ورمع  نانخـس  هک  نآ  زا  سپ 
؟ دیتسه هدیقع  مه  وا  اب  تفگ 

! يرآ دنتفگ : یگمه 

دورد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگ  نآ 
دوشب تعاطا  وا  رگا  یلو  میوش ، یم  كانبضغ  نیگمشخ و  دریذپ  تروص  دنوادخ  تیصعم  هک  یماگنه  اهنت  ام ، دومرف : داتـسرف و 

.میتسه یضار  ام 

ار وت  یتخـس  يزیرنوخ و  گـنج و  نودـب  دزادـنیب و  وت  ندرگ  هب  ار  دوخ  تموـکح  تّما ، رگا  هک  نک  وگزاـب  نم  يارب  ورمع ! يا 
یم تدوخ  يدـهع  تیالو  هب  ار  یـسک  هچ  هدـب ، رارق  دوخ  دـهعیلو  یهاوخ  یم  ار  سکره  دوش  هتفگ  وت  هب  دـنادرگ و  دوخ  مکاح 

؟ یناسر

.مداد یم  رارق  ناناملسم  نیب  اروش  کی  رد  ار  نآ  دش ، یم  نینچ  رگا  تفگ : ورمع 

؟ ناناملسم مامت  نیب  دومرف : ترضح 

.يرآ درک : ضرع 

؟ تّما دارفا ) نیرتهب   ) ناگدیزگرب ناهیقف و  نیب  دومرف :

.يرآ تفگ :
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؟ شیرق ریغ  شیرق و  دومرف :

يرآ تفگ :

؟ مجع برع و  دومرف :

.يرآ تفگ :

ود نآ  زا  هک  نآ  ای  یناد  یم  دوخ  یلو  ار  اهنآ  يراد و  یم  تسود  ار  رمع  رکب و  ابا  ایآ  هک  نک  وگزاـب  نم  يارب  ورمع ! يا  دومرف :
؟ ییوج یم  يرازیب  نت 

.مناد یم  دوخ  یلو  ار  اهنآ  تفگ : ورمع 

اهنآ زا  هک  نآ  ای  دـیناد  یم  دوخ  یلو  ار  ود  نآ  اـیآ  روط ؟ هچ  امـش  .يا  هدرک  تفلاـخم  نت  ود  نآ  اـب  وت  عقاو  رد  دومرف : ترـضح 
؟ دیرازیب

.میناد یم  دوخ  یلو  ار  اهنآ  دنتفگ :

ینک راتفر  اهنآ  فالخرب  هک  دوب  زیاـج  تیارب  یتسج  یم  يرازیب  ود  نآ  زا  هک  يدوب  يدرم  وت  رگا  ورمع ! يا  دومرف : ترـضح  نآ 
رمع يا ؛ هدرک  تفلاخم  رفن  ود  نآ  اب  تقیقح ، هب  یناد  یم  دوخ  ّیلو  ار  اهنآ  هک  یـشاب  يدرم  رگا  و  يزیخرب ، ناـش  تفلاـخم  هب  و 

اب درپس و  رمع  هب  ار  نآ  زین  رکبابا  و  درکن ، تروشم  سک  چـیه  اـب  هنیمز  نیا  رد  درک و  تعیب  وا  اـب  تفریذـپ و  ار  رکباـبا  تموکح 
زا هک  نت  شش  نآ  زا  ریغ  راصنا  نارجاهم و  مامت  داد و  رارق  رفن  شش  نیب  اروش  رد  ار  تفالخ  رمع  هاگ  نآ  درکن ؛ تروشم  یـسک 

نیب ییاروـش  رگا  تباحـصا  هن  وـت و  هن  نم ، رظن  هـب  هـک  درک  ّتیـصو  يا  هنوـگ  هـب  زین  اـهنآ  و  درک ، نوریب  ار  هـمه  دـندوب ، شیرق 
.داد دیهاوخن  ماجنا  ار  راک  نآ  دش و  دیهاوخن  یضار  درک  ّتیصو  رمع  هک  يزیچ  نآ  هب  دیهدب ، رارق  ناناملسم 

؟ درک راک  هچ  رگم  تفگ : ورمع 

اب زور  هس  نیا  رد  زین  رفن  شـش  نآ  و  دراد ، اـپ  هب  ار  تعاـمج  زاـمن  مدرم  اـب  زور  هس  اـت  داد  روتـسد  نانـس ، نب  بیهـص  هب  دوـمرف :
هتـشادن ار  ندیـسر  تموکح  هب  قح  زین  رمع  دنزرف  یلو  دننکن ، تروشم  سک  چیه  اب  رمع  دنزرف  زا  ریغ  دننک و  تروشم  رگیدـکی 

دوخ تروشم  هب  زور  هس  زا  شیب  نت  شش  نآ  رگا  هک  درک  ّتیـصو  زین  دندوب  وا  روضح  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  مامت  هب  .دشاب 
مه .دننزب  ار  رفن  شـش  نآ  مامت  ندرگ  دندرکن ، تعیب  ناشدوخ  زا  رفن  کی  اب  ای  دشن  مامت  ناشتروشم  تّدم  نیا  رد  دـنداد و  همادا 

مامت زا  شیپ  رفن  شش  نآ  زا  رفن  راهچ  رگا  نینچ 
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هب یـضار  امـش  ایآ  .دننزب  دنا ، هدشن  رظن  مه  رفن  راهچ  نآ  اب  هک  ار  يرفن  ود  ندرگ  اهنت  دندش ، رظن  مه  رگیدـکی  اب  زور  هس  ندـش 
؟ دوش راتفر  دیراذگ  یم  ناناملسم  رد  هک  ییاروش  دروم  رد  هک  دیتسه  يزیچ  نینچ 

.هن دنتفگ : یگمه 

سپس دنک ، تعیب  یناوخ -  یمارف  شتعیب  هب  ارم  هک  تتسود -  اب  رگا  وت  رظن  هب  .نک  اهر  ار  نیا  ورمع ! يا  دومرف : ترضح  هاگ  نآ 
دنروآ و یمن  مالسا  هک  یناکرشم  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دننکن و  تفلاخم  امش  اب  زین  تّما  زا  رفن  ود  یّتح  دنیایب و  امـش  درگ  زین  تّما 

هّللا یّلص  هّللا  لوسر  ةریس  هب  هک  دیراد  ار  شناد  ملع و  نیا  ناتتسود  امش و  ایآ  دینک ،) هلمح   ) دیوش ریزارس  دنزادرپ  یمن  مه  هیزج 
؟ دینک راتفر  تشاد ، ناکرشم  اب  شیاه  گنج  رد  هک  هلآ  هیلع و 

.يرآ تفگ :

؟ دینک یم  راک  هچ  دومرف :

.مینک یم  هیزج  تخادرپ  تساوخرد  اهنآ  زا  دندرک  یچیپرس  رگا  میناوخ و  یمارف  مالسا  هب  ار  اهنآ  تفگ :

؟ روط هچ  دنشابن  باتک  لها  دنشاب و  تسرپ ) شتآ   ) یسوجم رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

.درادن یقرف  تفگ :

؟ روط هچ  دنشاب  ناتسرپ  تب  برع و  ناکرشم  رگا  دومرف :

.درادن یقرف  تفگ :

؟ ینک یم  تئارق  ار  نآرق  ایآ  منادب  وگب  نم  يارب  دومرف :

.يرآ تفگ :

شلوسر ادـخ و  ار  هچ  نآ  دـنا و  هدرواین  نامیا  ترخآ  زور  ادـخ و  هب  هک  باتک  لـها  زا  ار  یناـسک  : } ناوخب دومرف : ترـضح  نآ 
اب دوخ و  تسد  اب  ار  هیزج  دنریذپب )  ) هک هاگ  نآ  ات  دیـشکب ، دننک  یمن  راتفر  قح  نید  هب  دنرامـش و  یمن  مارح  زین  دـنا  هدرک  مارح 

هیآ 29) هبوت  هروس  {. ) دنزادرپب یکچوک  يراوخ و 

باتک لها  ریغ  اب  باـتک  لـها  اـیآ  تسا ، هدومن  طرـش  اـهنآ  دروم  رد  ار  هیزج  هدرک و  انثتـسا  ار  باـتک  لـها  دـنوادخ  هک  نیا  اـیآ 
؟ دنتسه يواسم 

.يرآ تفگ :
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؟ يا هتخومآ  یسک  هچ  زا  ار  نیا  دومرف :

.دنیوگ یم  نینچ  هک  ما  هدینش  مدرم  زا  تفگ :

اهنآ گنج  هب  دندرک و  یچیپرس  زین  هیزج  تخادرپ  زا  زین  باتک  لها  ریغ  رگا  سپ  نک ؛ ) اهر   ) راذگب رانک  ار  نیا  دومرف : ترضح 
؟ ینک یم  راک  هچ  اه  تمینغ  اب  يدش ، زوریپ  ناشیا  رب  یتفر و 

.منک یم  میسقت  هدیگنج  نم  هارمه  هک  یناسک  نیب  ار  رگید  تمسق  راهچ  مریگ و  یمرب  ار  نآ  مجنپ  کی  تفگ :

؟ يزادرپ یم  یناسک  هچ  هب  ار  سمخ  هک  منادب  نک  وگزاب  نم  يارب  دومرف :

.تسا هدومرف  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تفگ :

يذ لوسر ، ادخ ، يارب  نآ  زا  مجنپ  کی  عقاو  رد  دیریگ ، یم  تمینغ  هب  هچ  نآ  دـینادب  و  : } دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ 
هیآ 41) لافنا  هروس  {. ) تسا ناگدنام  هار  رد  و  نانیکسم ، نامیتی ، وا ،) نادنواشیوخ   ) یبرقلا

هچ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ناـشیوخ   ) یبرقلا يذ  یهد و  یم  یـسک  هچ  هب  ار  تسا  لوـسر  يارب  هک  نآ  دوـمرف : هاـگ  نآ 
؟ دنتسه یناسک 

مرکا ربمایپ  تیب  لها  ناشیوخ و  یبرقلا ، يذ  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  دـنا ؛ هدرک  فالتخا  دروم  نیا  رد  ناـهیقف  تفگ : دـیبع  نب  ورمع 
یناملسم نایوجگنج  ناشیوخ ، هک  دنیوگ  یم  زین  یخرب  تسا ؛ هفیلخ  روظنم ، هک  دنیوگ  یم  یخرب  و  دنتـسه ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.دنا هتفر  گنج  هب  هک  دنتسه 

؟ يا هتفریذپ  ار  کی  مادک  وت  دوخ  دومرف : ترضح 

.مناد یمن  تفگ :

.نک اهر  ار  نانخس  نیا  سپ  یناد ، یمن  هک  منیب  یم  دومرف :

تکرـش لاتق  هزرابم و  گنج  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  نیب  ار  تمینغ  ةدـنام  یقاب  تمـسق  راهچ  دـیاب  وت ، رظن  هب  ایآ  دومرف : هاگ  نآ 
؟ ینک میسقت  دنا ، هدرک 

.يرآ تفگ :

تواـضق نآ  ناوریپ  هنیدـم و  ناـهیقف  وت ، نم و  نیب  يا ؛ هدرک  تفلاـخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اـب  وت  دومرف : ترـضح  نآ 
اب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  نیا  رد  دنرادن  ییاوعد  رگیدکی  اب  دنرادن و  نیا  رد  یفالتخا  کی  چیه  سرپب ، نانآ  زا  دننک ؛
نآ هب  یناوارف  نانمـشد  رگا  هک  نآ  طرـش  هب  دنـشابن ، ترجاهم  هب  روبجم  دننامب و  ناشدوخ  ياهرهـش  رد  هک  درک  هحلاصم  بارعا 
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هاپس روکذم ) بارعا   ) اهنآ دارفا  زا  دندرک ، هلمح  ترضح 
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تسا یلاح  رد  همه  نیا  تسا ؛ هتـشادن  یگنج  تمینغ  زا  یبیـصن  مهـس و  یلو  دزادرپب ، نانمـشد  گنج  هب  اهنآ  کمک  اب  دریگرب و 
.منک یم  میسقت  نانآ  یگمه  نیب  ییوگ  یم  وت  هک 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ةریـس  دروم  رد  هچ  نآ  مامت  رد  يا  هدرک  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اب  وت  قیقحت ، هب 
یم هچ  هقدـص  دروم  رد  اـه ) تفلاـخم  همه  نیا  اـب   ) دوجو نیا  اـب  يا ؛ هدرک  تفلاـخم  ترـضح  نآ  اـب  یتفگ ، ناکرـشم  هب  تبـسن 

؟ ییوگ

هبوت هروس  {. ) تسا ...تاقدص  نتفرگ  نادنمراک  نانیکـسم و  ناریقف ، يارب  اهنت  تاقدـص ، : } درک تئارق  ار  هیآ  نیا  دـیبع ، نب  رمع 
.درک توالت  ار  تاکز  هیآ  رخآ  ات  هیآ 60 )

؟ ینک یم  میسقت  ار  نآ  هنوگچ  الاح  يرآ  دومرف : ترضح  نآ 

.مزادرپ یم  ار  تمسق  کی  زین  هورگ  تشه  نآ  زا  کیره  هب  منک و  یم  تمسق  تشه  ار  نآ  تفگ :

؟ ینک یم  هچ  درم ، هس  ای  درم  ود  ای  درم  کی  رگید  فنص  دنشاب و  رفن  رازه  هد  فنص ، تشه  نآ  زا  فنص  کی  رگا  و  دومرف :

؟ يزادرپ یم  رفن  رازه  هد  نآ  ةزادنا  هب  رفن ، کی  نیا  هب  ایآ 

.يرآ تفگ :

یم ناسکی  نآ  رد  ار  همه  ینک و  یم  يروآدرگ  ار  نانیـشن  هیداب  نانیـشنرهش و  ياه ) تاـکز   ) تاقدـص اـیآ )  ) و دومرف : ترـضح 
؟ يراد

.يرآ تفگ :

هـشیمه .يدرک  تفلاخم  وا  ةریـس  ترـضح و  نآ  اب  يداد ، تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ةریـس  هب  هچ  نآ  ۀمه  رد  دومرف :
ۀقدـص درک و  یم  میـسقت  نانیـشن  هیداـب  نیب  ار  نانیـشن  هیداـب  هقدـص  هک  درک  یم  راـتفر  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

.دومرف یمن  میسقت  ناسکی  ار  لاوما  نیا  ۀمه  و  دومرف ، یم  میسقت  نانیشنرهش  نیب  ار  نانیشنرهش 

ناـمز نوناـق و  دومرف و  یم  میـسقت  تسناد  یم  حالـص  دـش و  یم  رـضاح  وا  دزن  سکره  ةزادـنا  هب  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  ةویش 
هک دش  یم  ماجنا  نانآ  زا  یناسک  ردق  هب  ترضح و  دید  حالص  ةزادنا  هب  اهنت  تاکز ، میـسقت  دوب ؛ هتـشاذگن  دروم  نیا  رد  یّـصاخ 

.دندش یم  رضاح  ترضح  نآ  دزن 
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هک دـنرادن  دروم  نیا  رد  یفالتخا  هنوگ  چـیه  اهنآ  نک ؛ تاـقالم  ار  هنیدـم  لـها  ناـهیقف  يراد ، یّکـش  متفگ  هچ  نآ  دروم  رد  رگا 
.تسا هتشاد  يراتفر  نینچ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

: دومرف وا  هب  درک و  ور  دیبع  نب  ورمع  هب  ترضح و  هاگ  نآ 

.دیسرتب ادخ  زا  هورگ ! يا  امش  نینچ  مه  سرتب ) ادخ  زا   ) نک هشیپ  یهلا  ياوقت 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  شربمایپ  ّتنس  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  باتک  هب  تبسن  همه  زا  دوب و  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  هک  مردپ  یتسار  هب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  درک  ثیدح  میارب  دوب  رت  ملاع  رتاناد و 

وا زا  رت  ملاع  یـسک  ناناملـسم  نیب  رد  هک  یلاح  رد  دـناوخبارف ، شیوخ  يوس  هب  ار  نانآ  دـنزب و  ار  مدرم  دوخ  ریـشمش  اـب  سکره 
.تسا هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  تسا و  هارمگ  یصخش  نینچ  سپ  دشاب ، هتشاد  دوجو 

دنک عفد  شا  هداوناخ  دوخ و  زا  ار  دزد  دناوت  یم  درم  - 386

یِسْفَن َو ُدیُِری  ِیْتَیب  ِیف  ُلُخْدَی  ُّصِّللَا  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِءاَرَْبلَا  ِْنب  ِمَْثیَه  ْوَأ  ٍسَنَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.یُِقنُع (1) ِیف  ُهَمَد  َّنَأ  َعِمَس  ْنَم  َهَّللَا َو  ُدِهْشُأَف  ُْلْتُقا  َلاَق  ِیلاَم 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءارب  نب  مثیه  ای  سنا ، زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ منک راک  هچ  دشاب ، هتشاد  ار  متورث  نم و  ناج  دصق  دیایب و  ما  هناخ  هب  دزد  رگا  مدیسرپ :

زیاـج وا  نتـشک  ینعی   ) دـشاب نم  ندرگ  هب  شنوـخ  هک  مریگ  یم  هاوـگ  دـهاش و  دینـش  هک  ار  سکره  ادـخ و  شکب ؛ ار  وا  دوـمرف :
(. تسا

َْکیَلَع َلَخَد  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.یُِقنُع (2) ِیف  ُهُمَدَف  ََکباَصَأ  اَمَف  ُْهُلْتقاَف  ُبِراَحُْملَا  ُّصِّللَا 

ترضح دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب نم  ار  شنوخ  يدـش  راتفرگ  رگا  و  شکب ، ار  وا  دـش  دراو  وت  رب  گـنج  لاـح  اـب  دزد  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 

.مریگ یم  ندرگ 
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دوش هتشک  هنامولظم  هک  یسک  - 387

َنوُد َِلُتق  ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهاَبْـشَأ ِِهلاَم َو  َنوُد  ِِهلْهَأ َو  َنوُد  ُلَتُْقی  ُلُجَّرلَا  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِِهتَِملْظَم  َنوُد  اَم  يِرْدَـت  ْلَه  َمَیْرَم  اـَبَأ  اَـی  َلاَـق  َُّمث  ٌدیِهَـش  َوُهَف  ِِهتَِملْظَم 

.ِّقَْحلَا (1) َناَفْرِع  ِهْقِْفلَا  َنِم  َّنِإ  َمَیْرَم  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َِکلَذ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میرم  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

یناد یم  ایآ  میرم ! ابا  يا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هاـگ  نآ  .تسا  دیهـش  دوش  هتـشک  هناـمولظم  سکره 
؟ هچ ینعی  ندش  هتشک  هنامولظم 

.دوش هتشک  اه  نیا  ریظن  شا و  ییاراد  شا و  هداوناخ  زا  عافد  رد  يدرم  هک  نیا  ینعی  موش ! تیادف  مدرک : ضرع 

.تسا تقیقح  تخانش  هقف ، زا  یشخب  میرم ! ابا  يا  دومرف :

َلاَقَف ِِهلاَم  َنوُد  ُِلتاَُقی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءَالَْعلَا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْمل ُْتنُک  َْول  اَنَأ  اَّمَأ  َلاَق  ِْلتاَُقی  َْمل  ْوَأ  ُلَْضفَأ  ُِلتاَُقی  ُْتُلق َأ  ِدـیِهَّشلَا  َِهلِْزنَِمب  َوُهَف  ِِهلاَم  َنوُد  َلـُِتق  ْنَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق 

.ُُهتْکَرَت (2) ِْلتاَقُأ َو 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءالعلا  یبا  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ دوش ) یم  هتشک  ای  دنک  یم  راتشک  و   ) دگنج یم  شتورث  زا  عافد  رطاخ  هب  هک  يدرم  دروم  رد 

.تسا دیهش  ۀلزنم  هب  دوش  هتشک  شلام  زا  عافد  رد  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

؟ دگنجن لام ) رطاخ  هب   ) رگا ای  تسا  رتهب  دگنجب  رگا  ایآ  مدرک : ضرع 

.منک یم  اهر  ار  وا  و  مشک ) یمن  ار  دزد  و   ) مگنج یمن  اهنت ) لام  رطاخ  هب  ، ) مشاب نم  رگا  دومرف :

ِیف ُنوُکَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع : هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َذْخَأ َنوُدیُِری  ٌمْوَق  ُءیِجَیَف  َُهل  ٌهَیِراَج  ُهَعَم  ِرَفَّسلَا َو 
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ُْتُلق َو ْمَعَن  َلاَـق  ٌهَأَْرِما  ُهَعَم  َْتناَـک  ْنِإ  َِکلَذَـک  ُْتُلق َو  ْمَعَن  َلاَـق  َلـْتَْقلَا  ِهِسْفَن  یَلَع  َفاَـخ  ْنِإ  َذَـخُْؤت َو  ْنَأ  ْنِم  ُهَتَیِراَـج  ُعَنْمَی  ِِهتَیِراَـج َأ 
ِیف ُهَذْـخَأ  َنوُدـیُِری  ُلاَْملَا  َِکلَذَـک  َو  ُْتُلق ]  ] ْمَعَن َلاَق  َْلتَْقلَا  ِهِسْفَن  یَلَع  َفاَخ  ْنِإ  َّنُهُعَنْمَی َو  َُهباَرَْقلَا  ِّمَْعلَا َو  ُهَْنبِا  ُْتِنْبلَا َو  ُّمُْألَا َو  َِکلَذَـک 

.ْمَعَن (1) َلاَق  َْلتَْقلَا  َفاَخ  ْنِإ  ُهُعَنْمَیَف َو  ٍرَفَس 

ترضح زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  شردپ  زا  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دـنیایب و یهورگ  رگا  هک  مدیـسرپ  دراد  دوـخ  اـب  زین  يزینک  تسا و  هتفر  رفـس  هب  هک  يدرم  دروـم  رد  هـیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما 

؟ دشاب هتشاد  ار  شناج  سرت  رگا  یتح  دنک  يریگولج  شزینک  ندرب  زا  دیاب  ایآ  دنریگب ، وا  زا  ار  زینک  نآ  دنهاوخب 

.يرآ دومرف :

؟ تسا روط  نیمه  زین  دشاب  شهارمه  نز  رگا  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

؟ تسا روط  نیمه  زین  دشاب  شهارمه  شکیدزن  ناگتسب  زا  ینز  شیومع و  رتخد  شرتخد ، شردام ، رگا  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

روط نیمه  زین  دسرتب ) دوخ  ندش  هتشک  زا  رگا   ) دنناتسب وا  زا  دنهاوخ  یم  دراد و  هارمه  هب  رفس  رد  هک  ییاراد  لام و  مدرک : ضرع 
؟ تسا

.يرآ دومرف :

تداهش تلیضف  - 388

َناَک امهیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِهَّللَا (2) ِلِیبَس  ِیف  ٍمَد  ِهَرْطَق  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍهَرْطَق  ْنِم  اَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی 
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هک مدینش  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هرطق چیه  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : یم  هشیمه  هیلع  هللا  تاولص  داّجس  ماما  ترضح  یتسار  هب  دومرف : یم 

.تسین دوش  هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  ةرطق  زا  رت  ینتشاد  تسود  ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  يا 

ِدیِهَّشلَا َال ُلَاب  اَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنِلل  َلِیق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًهَْنِتف (1) ِهِسْأَر  َقْوَف  ِهَقِراَْبلِاب  یَفَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ُِّیبَّنلَا ]  ] َلاَقَف ِهِْربَق  ِیف  ُنَتُْفی 

هب دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یمن  شیامزآ  شربق  رد  دیهش  ارچ  دش : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

.تسا یفاک  وا  شیامزآ  يارب  گنج ) نامز  رد   ) شرس يالاب  اه  نآ  قرب  اهریشمش و  دومرف :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 389

َنوُءاَُرم ٌمْوَـق  ْمِهِیف  ُعَـبَُّتی  ٌمْوَـق  ِناَـمَّزلَا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُـکَی  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َصَخُّرلَا َو ُمِهِـسُْفنَِأل  َنُوُبلْطَی  َرَرَّضلَا  اُونِمَأ  اَذِإ  َّالِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  ًاـیْهَن  َـال  ٍفوُْرعَِمب َو  ًاْرمَأ  َنُوبِجُوی  َـال  ُءاَهَفُـس  ُءاَثَدُـح  َنوُکَّسَنَتَی  َنوُءَّرَقَتَی َو 

ُهَالَّصلَا ِتَّرَـضَأ  َْول  ٍلاَم َو  ٍسْفَن َو َال  ِیف  ْمُهُِملْکَی  اَم َال  ِماَیِّصلَا َو  ِهَالَّصلَا َو  یَلَع  َنُوِلبُْقی  ْمِِهلَمَع  َداَسَف  ِءاَمَلُْعلَا َو  ِتَّالَز  َنوُِعبَّتَی  َریِذاَـعَْملَا 
ٌهَضیِرَف ِرَْکنُْملَا  ِنَع  َیْهَّنلَا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألَا  َّنِإ  اَهَفَرْشَأ  ِِضئاَرَْفلَا َو  یَمْـسَأ  اوُضَفَر  اَمَک  اَهوُضَفََرل  ْمِِهناَْدبَأ  ْمِِهلاَْومَِأب َو  َنُولَمْعَی  اَم  ِِرئاَِسب 

ِراَد ِیف  ُراَغِّصلَا  ِراَّجُْفلَا َو  ِراَد  ِیف  ُراَْربَْألَا  ُکَـلُْهیَف  ِِهباَـقِِعب  ْمُهُّمُعَیَف  ْمِْهیَلَع  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُبَضَغ  ُِّمتَی  َکـِلاَنُه  ُِضئاَرَْفلَا  ُماَُـقت  اَِـهب  ٌهَمیِظَع 
ُبِهاَذَْـملَا َو ُنَمْأَت  ُِضئاَرَْفلَا َو  ُماَُقت  اَِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِءاَحَلُّصلَا  ُجاَْهنِم  ِءاَِیْبنَْألَا َو  ُلِیبَس  ِرَْکنُْملَا  ِنَع  َیْهَّنلَا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألَا  َّنِإ  ِراَـبِْکلَا 

اوُّکُـص ْمُِکتَنِْـسلَِأب َو  اوُظِْفِلا  ْمُِکبُولُِقب َو  اوُرِْکنَأَف  ُْرمَْألَا  ُمیِقَتْـسَی  ِءاَدـْعَْألَا َو  َنِم  ُفَصَْتُنی  ُضْرَْألَا َو  ُرَمُْعت  ُِملاَظَْملَا َو  ُّدَُرت  ُبِساَکَْملَا َو  ُّلِحَت 
ّنلَا َو

َسا� َنوُِملْظَی  َنیِذَّلَا  یَلَع  ُلِیبَّسلَا  اَمَّنِإ  : » ْمِْهیَلَع َلِیبَس  َالَف  اوُعَجَر  ِّقَْحلَا  َیلِإ  اوُظَعَِّتا َو  ِنِإَف  ٍِمئَال  َهَمَْول  ِهَّللَا  ِیف  اُوفاَخَت  ْمُهَهاَبِج َو َال  اَِهب 
َِکلاَنُه ٌمِیلَأ » ٌبا�ذَع  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  ِّقَْحلَا  ِْریَِغب  ِضْرَْألَا  ِیف  َنوُْغبَی 
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ْمُهوُدِهاَجَف

یَلَع اوُضْمَی  ِهَّللَا َو  ِْرمَأ  َیلِإ  اُوئیِفَی  یَّتَح  ًارَفَظ  ٍْملُِظب  َنیِدـیُِرم  ًالاَم َو َال  َنیِغَاب  َـال  ًاناَْطلُـس َو  َنِیِبلاَـط  َْریَغ  ْمُِکبُولُِقب  ْمُهوُضِْغبَأ  ْمُِکناَدـْبَِأب َو 
ْمِهِراَرِـش َو ْنِم  ًاْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  ٍْفلَأ  َهَئاِم  َکِمْوَق  ْنِم  ٌبِّذَعُم  یِّنَأ  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  ِِّیبَّنلَا  ٍْبیَعُـش  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  یَحْوَأ  َلاَق َو  ِِهتَعاَط 

یِصاَعَْملَا َلْهَأ  اُونَهاَد  ِْهَیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  یَحْوَأَف  ِراَیْخَْألَا  ُلَاب  اَمَف  ُراَرْـشَْألَا  ِءَالُؤَه  ِّبَر  اَی  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَقَف  ْمِهِراَیِخ  ْنِم  ًاْفلَأ  َنیِّتِس 
.ِیبَضَِغل (1) اُوبَضْغَی  َْمل  َو 

رخآ رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ياراد تادابع ، ماجنا  لها  نآرق ، يراق  راکایر ، هک  دننک  یم  يوریپ  يا  هقرف  زا  دوخ  نیب  رد  هک  دنیآ  یم  دوجو  هب  یهورگ  نامزلا 
یتروص رد  رگم  دنناد  یمن  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دنا  نادان  هیفـس و  هدیـسر و  نارود  هب  هزات  هنوگدـهز ، یتلاح 

یم يوریپ  اه  نآ  یلمع  دـب  املع و  ياه  شزغل  زا  و  دـنیوج ، یم  هناـهب  تصخر و  ناـشدوخ  يارب  دنـشاب ، ناـما  رد  يررـض  زا  هک 
ماجنا هک  ار  ییاهراک  رگید  زامن و  رگا  و  دنروآ ، یم  يور  دنزن  يا  همطل  ناش  لام  هاج و  هب  هک  ییاهزیچ  هزور و  زامن و  هب  .دـننک 

یم اهر  دندرک ، كرت  هک  يرگید  گرزب  تابجاو  اه و  هضیرف  دننامه  مه  ار  نآ  دناسرب ، يررـض  ناش  ناج  لام و  هب  زین  دنهد  یم 
.دننک

.دوش یم  اپرب  اهنآ  اب  اهنت  تابجاو ، ضیارف و  هک  تسا  یگرزب  میظع و  بجاو  هضیرف و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عقاو  رد 

نیمزرـس رد  زین  ار  ناکین  دنک و  یم  راتفرگ  دوخ  رفیک  هب  ار  همه  دوش و  یم  لماک  مامت و  دارفا  نیا  رب  یهلا  بضغ  هک  تساج  نیا 
.دنک یم  دوبان  كاله و  ناگرزب  نیمزرس  رد  ار  اه  کچوک  و  ناراکدب ،

هدـنز و نآ  اـب  ضیارف  هک  گرزب  تسا  يا  هضیرف  و  ناـحلاص ، نـشور  شور  اـیبنا ، هار  تـقیقح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
هتفرگ متـس  هب  هچ  نآ  دوش ، یم  لالح  اه  تراجت  دنام ، یم  ناما  رد  اه ) تعدـب  زا   ) اه نآ  اب  نید  ياه  کلـسم  دوش و  یم  اجرباپ 

.دوش یم  هدیشک  تسار  هار  هب  ایند ) نید و   ) روما دوش و  یم  هتفرگ  ماقتنا  نانمشد  زا  دوش و  یم  دابآ  نیمز  ددرگ و  یم  زاب  هدش 

يور رب  تّدش  هب  و  دییوگب ، ار  بلطم  نیا  دوخ  ياه  نابز  اب  و  دینادب ، تشز  دینک و  راکنا  ار  دـب  راک  رکنم و  نات  ياه  لد  اب  سپ ،
.دیسرتم يا  هدننک  شنزرس  چیه  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  و  دینزب ، اه  نآ 
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یناسک دروم  رد  اهنت  هزاجا  : } هکلب تسین ) یهار  و   ) دـیرادن ار  اـهنآ  رازآ  ةزاـجا  رگید  دنتـشگزاب  ّقح  هب  دـنتفرگ و  دـنپ  رگا  سپ 
{. دوب دـهاوخ  نانیا  يارب  كاـندرد  یباذـع  دـننک ؛ یم  تساوخرد  بلط و  قحاـن  هب  نیمز  رد  و  دـننک ، یم  متـس  مدرم  هب  هک  تسا 

هیآ 42) يروش  هروس  )

تموکح یپ  رد  هک  نیا  نودب  دیریگب ، مشخ  نانآ  رب  ناتیاه  لد  اب  و  دـیزادرپب ، اهنآ  اب  داهج  هب  نات  ياه  ندـب  اب  يدروم  نینچ  رد 
هب ات  دینکب  ار  راک  نیا  دیوش ؛ زوریپ  نانآ  رب  تلادع ) نودب  و   ) يرگمتـس اب  دـیهاوخب  ای  دـیریگب  متـس  هب  ار  یلام  ای  و  دیـشاب ، یبای 

.دنوش وا  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  لوغشم  دندرگزاب و  یهلا  روتسد 

زا رفن  رازه  لـهچ  منک ، یم  باذـع  ار  وت  موق  زا  رفن  رازه  دـصکی  نم  درک : یحو  مالّـسلا  هیلع  ربماـیپ  بیعـش  هب  ّلـج  ّزع و  يادـخ 
.ار ناش  ياه  نیرتهب  زا  رفن  رازه  تصش  ناشیاهدب و 

؟ ببس هچ  هب  ناکین  یلو  دنرارشا ، نانیا  نم ! راگدرورپ  يا  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  بیعش 

.دندشن نیگمشخ  نم ، بضغ  مشخ و  رطاخ  هب  دندمآ و  رانک  ناراک  تیصعم  اب  دومرف : یحو  وا  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

َّنُْهنََتل ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنُُرمْأََتل  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَفَرَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمَُهل (1) ُباَجَتُْسی  َالَف  ْمُکُراَیِخ  وُعْدَیَف  ْمُکُراَرِش  ْمُْکیَلَع  َّنَلَمْعَتُْسَیل  ْوَأ  ِرَْکنُْملَا  ِنَع 

هیلع هللا  تاولـص  اضر  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هفرع  نب  رمع  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هتشامگ امش  رب  امـش  ياه  نیرتدب  هنرگ  و  دینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  امـش  هک  منک  یم  دیکأت  دومرف : یم  هک  مدینش 

.دوش یمن  باجتسم  دننک و  یم  اعد  امش  ناکین  یطیارش  نینچ  رد  دنوش و  یم 

ِفوُْرعَْملِاب َو َْرمَْألَا  َنُوبیِعَی  ٌمْوَق  ُمْوَْقلَا  َْسِئب  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّيِرْهُّزلَا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِرَْکنُْملَا (2) ِنَع  َیْهَّنلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرهز  دیعس  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
! دنتسه یمدرم  دب  هچ  دنرامشب ، بیع  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یموق  نآ 
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ُلوُسَر اَنَرَمَأ  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ٍهَّرِهَفْکُم (1) ٍهوُجُِوب  یِصاَعَْملَا  َلْهَأ  یَْقَلن  ْنَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا 

نینمؤملاریما ترضح  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگ : ینوکـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
( ور شرت  ) سوبع ییاه  هرهچ  اب  ناراک  تیـصعم  اب  هک  دنداد  روتـسد  ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.مینک تاقالم 

ْمُهُزوُجَی َنوُمِـصَتْخَی َال  ٍهَعاَمَِجب  َّرَم  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َناَک  َلاَق : َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَـیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ُهَتْوَص (2) اَِهب  ُعَفْرَی  َهَّللَا  اوُقَِّتا  ًاثَالَث  َلوُقَی  یَّتَح 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ةویش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثایغ  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هس هک  نآ  رگم  تشذگ  یمن  نانآ  دزن  زا  دنتشاد  اوعد  همـصاخم و  رگیدکی  اب  هک  تشذگ  یم  یهورگ  رانک  زا  هاگره  هک  دوب  نآ 

! دینک هشیپ  اوقت  دیسرتب و  ادخ  زا  دومرف : یم  دنلب  يادص  اب  هبترم 

ِفوُْرعَْملِاب َو ِْرمَْألَا  ِنَع  َِلئُـس  َو  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْـسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ِرَْکنُْملَا َنِم  ِفوُْرعَْملِاب  ِِملاَْعلَا  ِعاَطُْملَا  ِّيِوَْقلَا  یَلَع  َوُه  اَمَّنِإ  َلاَق  َِمل  َُهل َو  َلیِقَف  َلاَـقَف َال  ًاـعیِمَج  ِهَّمُأـْلَا  یَلَع  َوُه  ٌبِجاَو  ِرَْکنُْملَا َأ  ِنَع  ِیْهَّنلَا 

ُُهلْوَق َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُباَتِک  َِکلَذ  یَلَع  ُلِیلَّدـلَا  ِلِطاَْبلَا َو  َیلِإ  ِّقَْحلَا  َنِم  ُلوُقَی  ٍّيَأ  ْنِم  ٍّيَأ  َیلِإ  ًالِیبَس  يِدَـتْهَی  يِذَّلَا َال  ِفیِعَّضلَا  یَلَع  َـال 
ْنِم َو  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  اَمَک  ٍّماَع  ُْریَغ  ُّصاَخ  اَذَهَف  ِرَْکنُْملَا » ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلَا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  «َو 

ٌهَدِحاَو ُهَّمُْألَا  ٌهَِفلَتُْخم َو  ٌمَمُأ  ٍِذئَمْوَی  ْمُه  ِهِمْوَق َو  ِّلُک  یَلَع  یَـسُوم َو َال  ِهَّمُأ  یَلَع  ْلُقَی  َْمل  َو  َنُولِدْعَی » ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدـْهَی  ٌهَّمُأ  �یـسُوم  ِمْوَق 
ِهَنْدُْهلَا ِهِذَه  ِیف  َِکلَذ  ُمَْلعَی  ْنَم  یَلَع  َْسَیل  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَِّلل  ًاعیِطُم  ُلوُقَی  ِّلل »

�
ِه ًاِتنا�ق  ًهَّمُأ  َنا�ک  َمیِها�ْربِإ  َّنِإ   » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  اَمَک  ًادِعاَصَف 

يِذَّلَا ِثیِدَْحلَا  ِنَع  َِلئُس  ُلوُقَی َو  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  ُهَدَعْـسَم َو  َلاَق  َهَعاَط  َرْذُع َو َال  َُهل َو َال  َهَُّوق  َناَک َال  اَذِإ  ٍجَرَح  ْنِم 
ِِّیبَّنلَا ِنَع  َءاَج 
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ُلَبُْقی َِکلَذ  َعَم  َوُه  ِِهتَفِْرعَم َو  َدَْعب  ُهَُرمْأَی  ْنَأ  یَلَع  اَذَـه  َلاَق  ُهاَنْعَم  اَم  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  َدـْنِع  ٍلْدَـع  ُهَِملَک  ِداَهِْجلَا  َلَْضفَأ  َّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 
.َالَف (1) َّالِإ  ُْهنِم َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدص  نب  هدعـسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا بجاو  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  دش : هدیسرپ  شترضح  زا  هک  مدینش 

.هن دومرف :

؟ ارچ دش : ضرع 

رکنم زا  دسانـشب و  ار  کین  فورعم و  هک  تسا  بجاو  دنریذپب  دـننک و  تعاطا  وا  زا  هک  يدـنمورین  اناوت و  صخـش  رب  اهنت  دومرف :
.درب یم  لطاب  هب  قح  زا  ار  مدرم  تسا و  هدشن  تیاده  شدوخ  ار  هک  یفیعض  ناوتان  رب  هن  دهدب ، صیخشت 

توعد و هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  نایم  زا  دیاب  و  : } دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  باتک  رد  زین  بلاطم  نیارب  لیلد 
هیآ 104) نارمع  لآ  هروس  {. ) دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  ریخ  راک  هب  ناوخارف 

( یهورگ و   ) تّما یسوم  موق  زا  و  : } دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  نانچ  .تسین  ماع  تسا و  صاخ  انعم ، نیا  هک  تسا  حضاورپ 
هیآ فارعا  هروس  {. ) دندرک یم  ارجا  ار  تلادع  قح و  نانآ  نیب  دندرک و  یم  ییامنهار  تیاده و  تقیقح  هب  ار ) مدرم   ) هک دـندوب 

(158

هب تّما  هک  یلاح  رد  دـندوب ، نوگانوگ  ياه  تّما  ماگنه  نآ  رد  هک  یـسوم ،» موق  ماـمت  رب  : » دومرفن و  یـسوم ؛» تما  رب  : » دومرفن و 
دنوادخ زا  دوب و  تّما  کی  میهاربا  عقاو  رد  : } دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدـمآ  نآ  زا  شیب  رفن و  کی  يانعم 

هیآ 119) لحن  هروس  {. ) درک یم  تعاطا 

رب میتسه  سب  شتآ  حلـص و  لاح  رد  ناراک  متـس  اب  ام  هک  نامز  نیا  رد  هّتبلا  .دوب  عیطم  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  تبـسن  وا  دـیامرف : یم 
.تسین مزال  تسین و  یجرح  درب  یمن  نامرف  وا  زا  زین  یسک  درادن و  يا  هناهب  درادن و  ناوت  رگا  ییاناد 
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هدش دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  زا  هک  ثیدح  نیا  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیوگ : هدعسم 
.دش هدیسرپ  دوش ، هتفگ  رگمتس  رئاج و  ییاوشیپ  دزن  هک  تسا  یلدع  نخس  داهج ، نیرت  تلیضف  اب  عقاو ، رد  تسا :

هب دـنک ،) قح  هب  رما  و   ) دـهدب روتـسد  رئاج  نآ  هب  دـیمهف  یتقو  هک  تسا  نینچ  نخـس  نیا  ياـنعم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  مدـینش 
.دنکن راتفر  نینچ  هنرگ  و  دریذپب ، زین  وا  هک  یطرش 

.موصعم (1) مامإ  عم  الإ  رکنم  نع  یهن  الو  فورعمب  رمأ  ال  ثیدح : یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  - 7

یمن ققحت  موصعم  ماما  روضح  اب  زج  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  چـیه  دـندومرف : یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دبای

بلق اب  تشز  رکنم و  راک  ندرک  راکنا  - 390

يَأَر اَذِإ  ًاّزِع  ِنِمْؤُْملَا  ُبْسَح  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَْقنِْملَا  ِبِحاَص  ِلیِوَّطلَا  یَیْحَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَراَْکنِإ (2) ِِهْبلَق  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َمَْلعَی  ْنَأ  ًارَْکنُم 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرقنم  بحاص  لیوط  ییحی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنادب ار  وا  یبلق  راکنا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  درک ، هدهاشم  ار  يرکنم  یتقو  هک  سب  نیمه  نمؤم  تّزع  يارب  دومرف : هیلع 

یَْهُنی ِفوُْرعَْملِاب َو  ُرَمُْؤی  اَمَّنِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّيِرَْقنِْملَا  ِبِحاَص  ِلیِوَّطلَا  یَیْحَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َالَف (3) ٍْفیَس  ْوَأ  ٍطْوَس  ُبِحاَص  اَّمَأ  ُمَّلَعَتَیَف َو  ٌلِهاَج  ْوَأ  ُظِعَّتَیَف  ٌنِمُْؤم  ِرَْکنُْملَا  ِنَع 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرقنم  بحاص  لیوط  ییحی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رما ار  نمؤم  ای  دشاب : دناوت  یم  دروم  نیا  رد  اهنت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دومرف : هیلع 
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تسد هب  ریـشمش  ای  تسد  هب  هنایزات  دروم  رد  و  دریگ ، یم  دای  دننک و  یم  یهن  رما و  ار  هاگآان  ای  دریگ ، یم  دنپ  دننک و  یم  یهن  و 
(. درک یهن  رما و  دیابن   ) هن

ٍِرئاَج ٍناَْطلُِسل  َضَّرَعَت  ْنَم  ُلَّضَفُم  اَی  ِیل  َلاَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  ِلَّضَفُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.اَْهیَلَع (1) َْربَّصلَا  ِقَزُْری  َْمل  اَْهیَلَع َو  ْرَجُْؤی  َْمل  ٌهَِّیَلب  ُْهَتباَصَأَف 

نم هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  لّضفم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يارب یباوث  رجا و  تشگ  تبیصم  الب و  راتفرگ  و  دش ) شضّرعتم  و   ) درک ییورایور  يرگمتس  ناطلس  اب  سکره  لّضفم ! يا  دومرف :

! دوش یمن  وا  يزور  زین  الب  نآ  رب  ییابیکش  ربص و  دروآ و  یمن  تسد  هب  راک  نیا 

ُْتیَشَمَف َفَرَْصنِا  ِهَبَقَْعلَا َو  َهَرْمَج  یَمَر  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتیَأَر  َلاَق : ِفاَکْـسِْإلَا  ٍظوُفْحَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ٌفُوقُو َال ُساَّنلَا  ِهِطاَطُْـسف َو  َیلِإ  ُهََطبَر  ِحـِباَّسلَا َو  َْهبِـش  ِضْرَْألَا  ِیف  ًهَدوُع  َلَخْدَأ  ْدَـق  ٌّیِکَرْمَع  ُرَفْـصَأ  ٌلُجَر  اَذِإَف  َُهل  ِقِّرَطُْملاَک  ِْهیَدَـی  َْنَیب 

ُّیِکَرْمَْعلَا َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ََکل  َْسَیل  ُهُعَنْـصَت  يِذَّلَا  اَذَه  َّنِإَف  َهَّللَا  ِقَِّتا  اَذَه  اَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اوُّرُمَی  ْنَأ  یَلَع  َنوُرِدْقَی 
ِهَّللَا ِدـْبَع  ُوبَأ  َعَفَرَف  َلاَق  َهَّللَا  ِقَِّتا  اَذَـه  اَی  ُلوُقَیَف  ِیُنئیِجَی  َوُه  ْنَم  يَرْدـُی  يِذَّلَا َال  ُفِّلَکُْملَا  ُلاَزَی  َِکلَمَع َال  َیلِإ  َبَهْذَـت  ْنَأ  ُعیِطَتْـسَت  اَـم  َأ 

.ُدَوْسَْألَا (2) ُّیِکَرْمَْعلَا  ُهَکَرَت  یَضَمَف َو  ُهَسْأَر  َأَطْأَطَف  ًاروُطْقَم  َُهل  ٍریَِعب  ِماَطِِخب  هیلع  هللا  تاولص 

ار هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فاکـسا  ظوفحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تسوپدرز يدرم  هاگان  مدرک ؛ یم  زاب  ار  هار  متفر و  یم  ترـضح  نآ  ربارب  رد  زین  نم  تفر و  دز و  گنـس  هبقع  ةرمج  هب  هک  مدید 

مدرم تسا و  هتسب  شا  همیخ  هب  ینامسیر ) اب   ) ار نآ  هدرکورف و  نیمز  رد  يریگ  یهام  بوچ  دننامه  ار  یبوچ  هک  مدید  ار  یکرمع 
.دنرذگب اجنآ  زا  دنناوت  یمن  دنا و  هداتسیا 

.يرادن ار  راک  نیا  قح  وت  سرتب ! ادخ  زا  صخش ! يا  دومرف : وا  هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

نم هب  دـنیآ و  یم  دنتـسیک  تسین  مولعم  هک  یناسک  هتـسویپ  يورب ؟ تدوخ  راک  لاـبند  یناوت  یمن  تفگ : ترـضح  هب  صخـش  نآ 
! سرتب ادخ  زا  صخش ! يا  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  روتسد 
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خساپ زا  و   ) تفر داد و  ناکت  ار  دوخ  كرابم  رـس  دیـشک و  ار  رتش  مامز  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگ : يوار 
(. درک يراددوخ  یقش ، درم  نآ  هب  نداد 

هداوناخ هراب  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 391

اَهُّیَأ ا�ی  : » ُهَیْآلَا ِهِذَـه  َْتلََزن  اََّمل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍماَـس  ِلآ  َیلْوَم  یَلْعَأـْلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَّللَا ُلوُسَر  َلاَقَف  ِیلْهَأ  ُْتفِّلُک  یِسْفَن  ْنَع  ُتْزَجَع  اَنَأ  َلاَق  یِْکبَی َو  َنیِِملْسُْملَا  َنِم  ٌلُجَر  َسَلَج  ًارا�ن » ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلَا 

.َکَسْفَن (1) ُْهنَع  یَْهنَت  اَّمَع  ْمُهاَْهنَت  َکَسْفَن َو  ِِهب  ُُرمْأَت  اَِمب  ْمُهَُرمْأَت  ْنَأ  َُکبْسَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلعالا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هروس {. ) دینک ظفح  شتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا   } دیامرف یم  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه 

ار ما  هداوناخ  هنوگچ )  ) مدوب ناوتان  مدوخ  دروم  رد  نم  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش  تسـشن و  ناناملـسم  زا  يدرم  هیآ 6 ) میرحت 
!؟ مراداو فیلکت  هب 

تسا و یفاک  یهد  یم  روتسد  نآ  هب  ار  تدوخ  هک  یهد  روتسد  يزیچ  هب  ار  نانآ  هک  نیمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 
.دنک یم  تیافک  ینک  یهن  ار  اهنآ  يراد ، یمزاب  ار  تدوخ  هک  ییاهزیچ  زا  هک  نیمه 

اَِمب ْمُهُُرمْأَت  َلاَق  ْمِهِیقَأ  َْفیَک  ُْتُلق  ًارا�ن » ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  ٍریَِـصب : ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َْکیَلَع (2) اَم  َْتیَضَق  ْدَق  َْتنُک  َكْوَصَع  ْنِإ  ْمُهَْتیَقَو َو  ْدَق  َْتنُک  َكوُعاَطَأ  ْنِإَف  ُهَّللَا  ُمُهاَهَن  اَّمَع  ْمُهاَْهنَت  ُهَّللَا َو  َرَمَأ 

زا ار  نات  هداوناخ  دوخ و  : } دیامرف یم  هک  يا  هیآ  دروم  رد  شترـضح  زا  دیوگ : ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ منک ظفح  ار  ما  هداوناخ  هنوگچ  متفگ : مدیسرپ ، هیآ 6 ) میرحت  هروس  {. ) دینک ظفح  شتآ 

.يرادب ناشزاب  زین  تسا  هدرک  یهن  دنوادخ  هک  هچ  نآره  زا  و  یهدب ، روتـسد  اهنآ  هب  تسا  هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  هچره  دومرف :
.يا هداد  ماجنا  ار  تا  هفیظو  زین  دندرکن  تعاطا  رگا  يا و  هدرک  ظفح  ار  اهنآ  دندرک ، تعاطا  وت  زا  رگا 
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دنک نیگمشخ  ار  قلاخ  قولخم ، تیاضر  بلج  رطاخ  هب  هک  یسک  - 392

َهاَضْرَم َبَلَط  ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهاَفَک  َساَّنلَا  ُبِضُْغی  اَِمب  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َهَعاَط  ََرثآ  ْنَم  ًاـّماَذ َو  ُساَّنلَا  َنِم  ُهُدـِماَح  َناَـک  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  ُطِخُْـسی  اَِـمب  ِساَّنلَا 

.ًاریِهَظ (1) ًارِصاَن َو  َُهل  ُهَّللَا  َناَک  ٍغَاب َو  ِّلُک  َیَْغب  ٍدِساَح َو  ِّلُک  َدَسَح  ٍّوُدَع َو  ِّلُک  َهَواَدَع 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب تسا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  هک  يزیچ  اـب  ار  مدرم  يدونـشخ  دـهاوخب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.دنک یم  شتمذم  دنک  شیاتس  ار  وا  دیاب  مدرم ) زا   ) هک یسک  نآ  دروآ ، تسد 

زا ار  وا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دـهدب ، حـیجرت  دوـش  یم  مدرم  مشخ  بجوـم  هـک  يزیچ  رب  ار  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  تعاـطا  سکره  و 
.دوب دهاوخ  وا  نابیتشپ  روای و  دنوادخ  دراد و  یم  ناما  رد  رگمتسره  متس  دوسحره و  تداسح  نمشدره ، ینمشد 

یَضْرَأ ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِمَالْسِْإلَا (2) ِنیِد  ْنَع  َجَرَخ  ِهَّللَا  ِطَخَِسب  ًاناَْطلُس 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا هدش  جراخ  مالسا  نید  زا  دنک  دونشخ  یضار و  دنوادخ ، نتخاس  نیگمشخ  اب  ار  یناطلس  سکره 

درادن ار  نآ  تقاط  هک  يراک  هب  نمؤم  ندز  تسد  تهارک  - 393

َْمل اَهَّلُک َو  ُهَرُومُأ  ِنِمْؤُْملَا  َیلِإ  َضَّوَف  َّلَج  َّزَع َو  هَّللَا  َّنِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ًازیِزَع َو َال َنوُکَی  ْنَأ  یِغَْبنَی  ُنِمْؤُْملاَـف  َنِینِمْؤُْمِلل » ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلَا َو  ِّلل 

�
ِه َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَِقل  ْعَمْـسَت  َْمل  ُهَسْفَن َأ  َّلِذـُی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ْضِّوَُفی 

.ِمَالْسِْإلَا (3) ِناَمیِْإلِاب َو  ُهَّللَا  ُهُّزُِعی  ًالِیلَذ  َنوُکَی 
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دنوادخ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگم دنک ؛ لیلذ  راوخ و  ار  دوخ  هک  تسا  هدادن  وا  هب  ار  هزاجا  نیا  یلو  تسا ، هدرپس  شدوخ  هب  ار  نمؤم  ياهراک  یمامت  ّلج  ّزع و 

هیآ 7) نوقفانم  هروس  {. ) تسا نانمؤم  شلوسر و  ادخ و  يارب  اهنت  تّزع ، : } دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  يا  هدینشن 

.دنادرگ یم  زیزع  مالسا  نامیا و  اب  ار  وا  دنوادخ ، .ددرگن  لیلذ  دشاب و  زیزع  نمؤم  هک  تسا  حیحص  هتسیاش و  نیاربانب ،

َُهل َو َلِیق  ُهَسْفَن  َّلُِذی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّیِّقَّرلَا  َدُواَد  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ُقیُِطی (1) اَِمل َال  ُضَّرَعَتَی  َلاَق  ُهَسْفَن  ُّلُِذی  َْفیَک 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یّقر  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک راوخ  لیلذ و  ار  نتشیوخ  نمؤم  تسین  هتسیاش  دومرف : یم  هک 

؟ دنادرگ یم  راوخ  لیلذ و  ار  شیوخ  هنوگچ  رگم  دش : هتفگ 

.درادن ار  شماجنا  تقاط  ناوت و  هک  دنزب  يراک  هب  تسد  دومرف :
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یگدنز بادآ  تشیعم و  باتک 

يزور قزر و  بلط  رد  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  هب  ادتقا  بوجو  نازیم  - 394

ُلوُقَی َناَک  ِرِدَْکنُْملَا  َْنب  َدَّمَُحم  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
امهیلع هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ُهَْنبِا  ُْتیَأَر  یَّتَح  ُْهنِم  َلَْـضفَأ  ًاـفَلَخ  ُعَدَـی  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  يَرَأ  ُْتنُک  اَـم 

ُوبَأ ِینَیِقَلَف  ٍهَّراَح  ٍهَعاَس  ِیف  ِهَنیِدَْـملَا  یِحاََون  ِضَْعب  َیلِإ  ُتْجَرَخ  َلاَق  َکَظَعَو  ٍءْیَـش  ِّيَأـِب  ُُهباَحْـصَأ  َُهل  َلاَـقَف  ِینَظَعَوَف  ُهَظِعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَـف 
ْنِم ٌْخیَـش  ِهَّللَا  َناَْحبُـس  یِـسْفَن  ِیف  ُْتلُقَف  ِْنیََیلْوَم  ْوَأ  ِْنیَدَوْسَأ  ِْنیَمَالُغ  یَلَع  ٌئِکَّتُم  َوُه  ًالیِقَث َو  ًانِدَاب  ًالُجَر  َناَـک  ٍِّیلَع َو  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج 
َوُه ٍرْهَِنب َو  َمَالَّسلَا  َّیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  ُْهنِم  ُتَْونَدَـف  ُهَّنَظِعَأـَل  اَـمَأ  اَْینُّدـلَا  ِبَلَط  ِیف  ِلاَْـحلَا  ِهِذَـه  یَلَع  ِهَعاَّسلَا  ِهِذَـه  ِیف  ٍْشیَُرق  ِخاَیْـشَأ 

َُکلَجَأ َو َءاَج  َْول  َْتیَأَر  اَْینُّدلَا َأ  ِبَلَط  ِیف  ِلاَْحلَا  ِهِذَه  یَلَع  ِهَعاَّسلَا  ِهِذَه  ِیف  ٍْشیَُرق  ِخاَیْشَأ  ْنِم  ٌْخیَش  ُهَّللَا  َکَحَلْـصَأ  ُْتلُقَف  ًاقَرَع  ُّباَصَتَی 
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِهَعاَط  ْنِم ] ٍهَعاَط   ] ِیف اَنَأ  ِینَءاَج َو  ِلاَْحلَا  ِهِذَـه  یَلَع  اَنَأ  ُتْوَْملَا َو  ِینَءاَج  َْول  َلاَقَف  ُعَنْـصَت  َْتنُک  اَم  ِلاَْحلَا  ِهِذَـه  یَلَع  َْتنَأ 

ُْتلُقَف ِهَّللَا  یِـصاَعَم  ْنِم  ٍهَیِـصْعَم  یَلَع  اَنَأ  ُتْوَْملَا َو  ِینَءاَج  َْول  ْنَأ  ُفاَخَأ  ُْتنُک  اَـمَّنِإ  ِساَّنلَا َو  ِنَع  َکـْنَع َو  ِیلاَـیِع  یِـسْفَن َو  اَِـهب  ُّفُکَأ 
(1) .ِینَتْظَعَوَف َکَظِعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأ  ُهَّللَا  َکُمَحْرَی  َْتقَدَص 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نامحرلا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رتهب يدنزرف  امهیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  مدرک  یمن  نامگ  هاگ  چیه  تفگ : یم  رکنم  نب  دّمحم  دومرف : هیلع 

ار وا  متساوخ  مدید و  ار  امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  دّمحم  ترضح  شرسپ  هک  هاگ  نآ  ات  دشاب ، وا  نیشناج  دشاب و  هتـشاد  دوخ  زا 
.داد دنپ  ارم  وا  یلو  مهد ، دنپ 

؟ داد وت  هب  يدنپ  هچ  دنتفگ : شناتسود 

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ترضح  متفر و  هنیدم  یحاون  زا  یکی  هب  دوب  مرگ  رایـسب  هک  زور  زا  یتعاس  رد  تفگ :
ارچ هّللا ! ناحبـس  متفگ : دوخ  اب  .دوب  هدرک  هیکت  مـالغ  ود  اـی  هایـس  ناوجون  ود  رب  دوب و  نیگنـس  هبرف و  درم  ترـضح  نآ  .دـید  ارم 

.منک تحیصن  ار  وا  دیاب  دور ؟ یم  ایند  بسک  یپ  رد  تلاح  نیا  اب  زور  زا  مرگ  تعاس  نیا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یکی 
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شیور رـس و  زا  قرع  دوـمرف و  یتخـس ) هب  و   ) دز یم  سفن  سفن  هک  یلاـح  رد  ار  مخـساپ  مدرک و  مالـس  وا  رب  متفر و  وا  کـیدزن 
ایند بلط  هب  لاح  نیا  اـب  نازوس  مرگ و  تعاـس  نیا  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  یکی  روط ) هچ  ! ) دـهدب تریخ  ادـخ  متفگ : .دوب  يراـج 

؟ ینک یم  راک  هچ  دسرب ، نایاپ  هب  ترمع  يراد  هک  یلاح  نیا  رد  رگا  تسا ؟ هدمآ 

هداوناخ مدوخ و  متسه و  لوغشم  دنوادخ  تعاطا  هب  نم  هک  تسا  هدمآ  یلاح  رد  دیایب ، مغارس  هب  گرم  تلاح  نیا  رد  رگا  دومرف :
تیصعم زا  یکی  ماجنا  لاح  رد  دیآ  یم  مغارس  هب  گرم  یتقو  هک  مراد  میب  نیا  زا  اهنت  نم  منادرگ ، یم  زاین  یب  مدرم  وت و  زا  ار  ما 

.مشاب یهلا  ياه 

.يدرک تحیصن  ارم  وت  یلو  مهد ، دنپ  ار  وت  متساوخ  نم  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  ییوگ ؛ یم  تسار  متفگ :

ِْهیَلَع ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَُّرق  ِیبَأ  ِْنب  ِلْـضَْفلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َریِمَأ َّنِإ  ِِهتَعاَس َو  ْنِم  ُُعلْطَیَف  ُهُسِْرغَی  ِهیِِفب َو  يَوَّنلَا  ُّصَمَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َناَـک  َنیِـضَرَْألَا َو  ُجِرْخَتْـسَی  ِّرَْملاـِب َو  ُبِرْـضَی 

.ِهِدَی (1) ِّدَک  ِِهلاَم َو  ْنِم  ٍكُولْمَم  َْفلَأ  َقَتْعَأ  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّرق  یبا  نب  لـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
زین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  درک ؛ یم  دوـگ  ار  نآ  و  دز ، یم  لـیب  ار  نیمز  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح  دوـمرف :

.دش یم  زبس  تعاس  نامه  و  تشاک ، یم  نیمز  رد  درک و  یم  سیخ  شکرابم  ناهد  رد  بآ  اب  ار  اه  هتسه 

.درک دازآ  شیوخ  جنرتسد  اب  دوخ و  لام  زا  ار  هدرب  رازه  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

ِیف ِهَنیِدَْملَا  ِقُرُط  ِضَْعب  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَبْقَتِْـسا  َلاَق : ٍماَس  ِلآ  َیلْوَم  یَلْعَْألَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ُدِهُْجت َْتنَأ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ْنِم  َُکَتباَرَق  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َْدنِع  َُکلاَح  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ِّرَْحلَا  ِدیِدَش  ٍِفئاَص  ٍمْوَی 

.َِکْلثِم (2) ْنَع  َِینْغَتْسَِأل  ِقْزِّرلَا  ِبَلَط  ِیف  ُتْجَرَخ  یَلْعَْألَا  َْدبَع  اَی  َلاَقَف  ِمْوَْیلَا  اَذَه  ِْلثِم  ِیف  َکِسْفَِنل 

هار زا  یکی  رد  نازوس و  مرگ و  زور  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماس  لآ  مالغ  یلعالا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: مدرک ضرع  متفر و  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  لابقتسا  هب  هنیدم  ياه 
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هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اب  هک  يدنواشیوخ  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  دزن  هک  یتلاح  ماقم و ) شزرا و   ) دوجو اب  دوش ! امـش  يادف  مناج 
؟ ینکفا یم  جنر  تمحز و  هب  یمرگ  زور  نینچ  رد  ار  دوخ  هنوگ  نیا  مه  زاب  يراد ، هلآ  و 

.موش زاین  یب  وت  لاثما  زا  ات  ما ، هدمآ  نوریب  يزور  قزر و  بسک  يارب  یلعالا ! دبع  يا  دومرف :

يزور قزر و  بلط  يارب  راک  رادقم  نیرتمک  - 395

اَذِإ َلاَقَف  ِقْزِّرلَا  ِبَلَط  ِیف  ِلُجَّرلَا  یَلَع  ٍءْیَـش  ُّيَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍریِدَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .َْکیَلَع اَم  َْتیَضَق  ْدَقَف  َکَطاَِسب  َتْطََسب  ََکبَاب َو  َتْحَتَف 

مک مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ دنهد ، ماجنا  تسا  مزال  يزور  بسک  يارب  مدرم  هک  يراک  نیرت 

.يا هدرک  لمع  تا  هفیظو  هب  تروص  نیا  رد  يرتسگب ؛ ار  تطاسب  ییاشگب و  ار  تا  هزاغم  رد  هک  نیا  دومرف :

ٍءْیَش ِیف  اَنَأ  اَم  ُْتلُقَف  ُعَنْصَت  ٍءْیَش  َّيَأ  ُِجلاَُعت  ٍءْیَش  َّيَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ِراَّیَّطلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ُْتقِزُرَف (2) ُْتلَعَفَف  ُْتمِدَقَف  َلاَق  َْکیَلَع  َبَجَو  اَم  َْتیَضَق  ْدَقَف  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَف  ًاطاَِسب  ِهِیف  ْطُْسبُا  ُهَّشُر َو  ُهاَِنف َو  ْسُنُْکا  ًاْتَیب َو  ْذُخَف  َلاَق 

هچ دومرف : نم  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّیط  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ینک یم  راکچ  يا ؟ هتفرگ  شیپ  ار  یهار 

.منک یمن  يراک  متفگ :

يا هفیظو  يداد ، ماجنا  ار  نیا  رگا  .نارتسگب  اج  نآ  رد  یطاسب  شاپب و  بآ  نک و  زیمت  ار  نآ  يولج  نک و  هّیهت  يا  هزاـغم  دومرف :
.يا هداد  ماجنا  تسا  بجاو  وت  رب  هک  ار 

.دش مبیصن  يزور  قزر و  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دیوگ : يوار 

يراک یب  ندیباوخ و  تهارک  - 396

ِنیِّدِلل َو ٌهَبَهْذَـم  ِمْوَّنلَا  ُهَْرثَک  َلاَق : ُهیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَْینُّدلَا (3)
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درب یم  ار  ایند  نید و  رایسب ، باوخ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

َهَْرثَـک ِمْوَّنلَا َو  َهَْرثَـک  ُضِْغُبی  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِغاَرَْفلَا (1)

هب دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دراد یم  نمشد  ار  ندوب  راک  یب  دایز  ندیباوخ و  دایز  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسار 

یلبنت یلسک و  تهارک  - 397

.ُلَسَْکلَا (2) ِلَمَْعلَا  ُّوُدَع  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدـق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا تلاسک  یلبنت و  راک ، نمشد 

ِضْعَِبل هیلع  هللا  تاولص  ِیبَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَرِخْآلَا (3) اَْینُّدلَا َو  َنِم  َکِّظَح  ْنِم  َِکناَعَنْمَی  اَمُهَّنِإَف  َرَجَّضلَا  َلَسَْکلَا َو  َكاَّیِإ َو  ِهِْدلُو :

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فلخ  یبا  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا ار  وت  ود  نیا  هک  شاب  رذحرب  یگلـصوح  یب  یلبنت و  تلاسک و  زا  دومرف : شنادـنزرف  زا  یکی  هب  هیلع  هللا  تاولـص  مردـپ  دومرف :

.دنراد یم  زاب  ترخآ  ایند و  يرو  هرهب 
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ندش ریجا  تهارک  - 398

یَلَع َرَظَح  ْدَـقَف  ُهَسْفَن  َرَجآ  ْنَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَرَجآ (1) يِذَّلَا  ِهِّبَِرل  َوُهَف  ِهِیف  َباَصَأ  اَم  ُهُرُظْحَی َو  َْفیَک َال  يَرْخُأ َو  ٍهَیاَوِر  ِیف  َقْزِّرلَا َو  ِهِسْفَن 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّـضفم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدرک  يریگولج  دوخ  يزور  قزر و  زا  دهدب  هراجا  ار  نتشیوخ  سکره  دومرف : یم  هک  مدینش 

: تسا هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  و 

هداد هراـجا  وا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يارب  درواـیب  تسد  هب  هچره  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هدرکن  عونمم  ار  دوخ  يزور  هنوـگچ  و 
.تسا

َحَصَن اَذِإ  ِِهب  َسَْأب  ٌِحلاَص َال  َلاَقَف  ِهَراَجِْإلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِینَرُجْأَت ْنَأ   » ِهِیف َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَْزنَأَف  ًارْـشَع  ُْتئِـش  ْنِإ  َِیناَمَث َو  ُْتئِـش  ْنِإ  َلاَقَف  َطَرَتِْشا  ُهَسْفَن َو  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  یَـسُوم  َرَجآ  ْدَق  ِِهتَقاَط  َرْدَق 

(2) «. َكِْدنِع ْنِمَف  ًارْشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینا�مَث 

رد هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ ندش  ریجا  دروم 

ار دوخ  زین  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دهدب ، هراجا  ار  شدوخ  تقاط  ردق  هب  هک  یطرـش  هب  درادن  یلاکـشا  تسا و  بوخ  دومرف :
یحو دروم  نیا  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  لاس ؛ هد  یهاوخ  یم  رگا  لاس و  تشه  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : درک و  طرش  یلو  داد ، هراجا 

هیآ 28) صصق  هروس  {. ) دشاب تدوخ  زا  يدناسر  نایاپ  هب  ار  لاس  هد  رگا  شاب و  وا  هراجا  رد  لاس  تشه  هک  : } داتسرف
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يراکهدب ضرق و  - 399

ِهَبَلَغ ِْنیَّدلا َو  ِهَبَلَغ  ْنِم  ِهَّللِاب  اوُذَّوَعَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِمِّیَْألا (1) ِراََوب  ِلاَجِّرلا َو 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دیربب هانپ  ادخ  هب  رهوش ، یب  نانز  یمک  نادرم و  ۀبلغ  يراکهدب و  یناوارف  زا  دومرف :

َتاَم َو ِراَْصنَْألَا  َنِم  ًالُجَر  َّنَأ  اََنل  َرِکُذ  ُهَّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُوبَأ َلاَقَف  ِِهَتباَرَق  ُضَْعب  ُْهنَع ]  ] اَمُهَنِمَـض یَّتَح  ْمُِکبِحاَص  یَلَع  اوُّلَـص  َلاَق  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  ِْهیَلَع  ِّلَُصی  ْمَلَف  ًاْنیَد  ِناَراَـنیِد  ِْهیَلَع 

ٍضَْعب یَلَع  ْمُهُضَْعب  َّدُرَِیل  اوُظِعَّتَِیل َو  َِکلَذ  َلَعَف  اَمَّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُّقَْحلَا  َِکلَذ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع 
َِلُتق ٌْنیَد َو  ِْهیَلَع  هیلع َو  هللا  تاولـص  ُنَسَْحلَا  َتاَم  ٌْنیَد َو  ِْهیَلَع  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َتاَم  ْدَـق  ِْنیَّدـلِاب َو  اوُّفِخَتْـسَی  َّالَِئل  َو 

.ٌْنیَد (2) ِْهیَلَع  هیلع َو  هللا  تاولص  ُْنیَسُْحلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وا رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دوب و  راکهدـب  رانید  ود  تفر و  اـیند  زا  راـصنا  زا  يدرم  هک  دـنا  هتفگ  اـم  يارب  مدرک : ضرع 

.دندش نماض  ار  وا  یهدب  شناشیوخ  زا  یخرب  ماجنارس  و  دیناوخب ؛ زامن  نات  تسود  رب  ناتدوخ  دومرف : دناوخن و  ّتیم  زامن 

.تسا تسرد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

رگید یهدب )  ) یخرب دنریگب و  دـنپ  اهنآ  هک  داد  ماجنا  تهج  نادـب  اهنت  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : هاگ  نآ 
ماما ترـضح  تشاد و  يراکهدب  تافو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  ارچ  .دنرامـشن  کبـس  ار  یهدب  دننادرگرب و  ار 

.دندوب نینچ  زین  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  هیلع و  هللا  تاولص  نسح 
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َّزَع َو َهَّللَا  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ُعَمْـسَأ  اَنَأ  ٌلُجَر َو  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  َلَأَس  َلاَق : ٍدَّمَُحم  َابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
اَذِإ ُفَْرُعی  ٌّدَح  اََهل  ِِهباَتِک  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  اَهَرَکَذ  ِیتَّلَا  ِهَرِظَّنلَا  ِهِذَـه  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ٍهَرَْـسیَم » �یلِإ  ٌهَرِظَنَف  ٍهَرْـسُع  وُذ  َنا�ک  ْنِإ  َو  : » ُلوُقَی َّلَج 
ٌْنیَد اَهُکاَرْدِإ َو َال  ُرَظَْتُنی  ٌهَّلَغ  َُهل  َْسَیل  ِِهلاَیِع َو  یَلَع  ُهَقَْفنَأ  ِلُجَّرلَا َو  اَذَه  َلاَم  َذَـخَأ  ْدَـق  َرَظَْتُنی َو  ْنَأ  ْنِم  َُهل  َّدـُب  ِْهَیلِإ َال  ُرِـسْعُْملَا  اَذَـه  َراَص 

اَذِإ َنیِمِراَْغلَا  ِمْهَـس  ْنِم  ِْهیَلَع  اَم  ُْهنَع  یِـضْقَیَف  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  ُهُرَبَخ  یِهَْتنَی  اَم  ِرْدَِـقب  ُرَظَْتُنی  ْمَعَن  َلاَق  ُهُموُدـُق  ُرَظَْتُنی  ٌِبئاَغ  ٌلاَم  َـال  ُهُّلِحَم َو  ُرَظَْتُنی 
َوُه ُهَنَمَْتِئا َو  يِذَّلَا  ِلُجَّرلَا  اَذَِهل  اَمَف  ُْتُلق  ِماَمِْإلَا  یَلَع  َُهل  َءْیَش  َالَف  ِهَّللَا  ِهَیِـصْعَم  ِیف  ُهَقَْفنَأ  ْدَق  َناَک  ْنِإَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأ  َناَک 

.ٌرِغاَص (1) َوُه  ِْهیَلَع َو  ُهُّدُرَیَف  ِِهلاَم  ِیف  َُهل  یَعْسَی  َلاَق  ِِهتَیِصْعَم  ِیف  ْمَأ  ِهَّللَا  ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأ  اَمِیف  ُمَْلعَی  َال 

هک مدوب  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  روضح  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دمحم  ابا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک ینامز  ات  دـیهدب  تلهم  وا  هب  دوب ، تسدـگنت  رگا  و  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  موش ! تیادـف  تفگ : دیـسرپ و  شترـضح  زا  يدرم 

هیآ 281) هرقب  هروس  {. ) دناوتب

یتقو ات  هک  دراد  زین  يّدـح  ایآ  هک  امرفب  نایب  نم  يارب  تسا  هدومرف  نایب  دوخ  باتک  رد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تلهم  نیا  ةراـبرد 
هتفرگ و ار  راکبلط  لام  صخش  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دریگن  ار  دوخ  بلط  دنک و  ربص  دشاب  راچان  دیسر  ّدح  نآ  هب  تسدگنت  نیا 

رظتنم هک  درادـن  یـسک  زا  زین  یبـلط  دریگب و  ار  نآ  ةدافتـسا  هک  درادـن  مه  یمـالغ  اـی  نیمز  هناـخ و  هدرک و  دوـخ  هداوناـخ  جرخ 
؟ دشاب نآ  ندیسر  رظتنم  هک  درادن  رگید  ییاج  رد  زین  یتورث  لام و  دشاب و  نآ  تفایرد 

( ناگتـسکشرو  ) ناراکهدـب تاـکز  مهـس  زا  ار  وا  يراکهدـب  دـسرب و  ماـما  شوگ  هب  ناـیرج  نیا  ربخ  هک  يردـق  هب  يرآ ، دومرف :
فرـصم هب  یهلا  تیـصعم  هار  رد  رگا  یلو  دـشاب ؛ هدرک  فرـصم  ادـخ  تعاـطا  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  یتروـص  رد  نـیا  .دزادرپـب 

.درادن يا  هفیظو  نآ  تخادرپ  دروم  رد  ماما  دشاب ، هدناسر 

رد ای  دناسر  یم  یهلا  تعاط  فرصم  هب  ایآ  هک  تسناد  یمن  تسا  هداد  ضرق  وا  هب  هدرک و  دامتعا  وا  رب  هک  يدرم  نیا  الاح  متفگ :
؟ دراد یهانگ  هچ  وا  دنک ؟ راکچ  دنک ، یم  جرخ  تیصعم 

.دریگب وا  زا  يراوخ  اب  دشورفب و  ار  وا  لاوما  دیاب  دومرف :
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ْمُکاَّیِإ َو َلاَق : مهیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِهَرِخْآلَا (1) ِیف  ٌءاَضَق  اَْینُّدلَا َو  ِیف  ٌءاَضَق  ِْلیَّللِاب َو  ٌهَّمَهَم  ِراَهَّنلِاب َو  ٌهَّلَذَم  ُهَّنِإَف  َْنیَّدلَا 

ناردـپ زا  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدـق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک ارچ  دـیزیهرپب ؛ نتفرگ  ضرق  زا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  یلع  ـالوم  ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  مهیلع  هللا  تاولـص  شراوگرزب 

تخادرپ يراکهدب  دـیاب  ایند  رد  مه  و  تسا ، یهودـنا  لکـشم و  زین  بش  رد  تسا و  ّتلذ  يراوخ و  بجوم  زور  رد  نتفرگ  ضرق 
.ترخآ ناهج  رد  مه  دوش و 

يراکهدب تخادرپ  - 400

يِْونَیَف ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َناَک  ْنَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍطَابِر  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَم ِرْدَِـقب  ِهَنوُعَْملَا  َنِم  ُْهنَع  اَرُـصَق  ِءاَدَْألَا  ِنَع  ُُهتَِّین  ْتَرُـصَق  ْنِإَف  ِِهتَناَمَأ  ْنَع  ِءاَدَْألَا  یَلَع  ِِهناَنیُِعی  ِناَِظفاَح  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َنِم  ُهَعَم  َناَـک  ُهَءاَـضَق 

.ِِهتَِّین (2) ْنِم  َرُصَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک : هدرک  تیاور  طابر  نب  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ظـفاحم و ود  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  بناـج  زا  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  تخادرپ  دـصق  دـشاب و  راکهدـب  سکره  دوـمرف : یم  هک  مدـینش 

یم ماجنا  وا  يراد  تناما  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  دـننک و  شکمک  شا  یهدـب  تخادرپ  يارب  هک  دوش  یم  هداد  رارق  وا  يارب  ناـبهاگن 
.دنهد

، شا یهدـب  تخادرپ  هب  تبـسن  وا  میمـصت  رد  هک  ردـق  ناـمه  دـننک  یم  شکمک  رت  مک  دـشابن  شا  یهدـب  رکف  هب  یلیخ  رگا  یلو 
.دراد دوجو  یتساک 

ٌلُجَر ٌهَثَالَث  ُْنیَّدلَا  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
َكاَذَف ْلُطْمَی  َْمل  یَطْعَأَف َو  ِْهیَلَع  َناَک  اَذِإ  َرَْظنَأَف َو  َُهل  َناَک 
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ِْهیَلَع َناَک  اَذِإ  یَفْوَتِْـسا َو  َُهل  َناَک  اَذِإ  ٌلُجَر  ِْهیَلَع َو  َُهل َو َال  َكاَذَـف َال  یَفْوَأ  ِْهیَلَع  َناَـک  اَذِإ  یَفْوَتِْـسا َو  َُهل  َناَـک  اَذِإ  ٌلُـجَر  ِْهیَلَع َو  َـال  َُهل َو 
.َُهل (1) ِْهیَلَع َو َال  َكاَذَف  َلَطَم 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: تسا عون  هس  ضرق  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

.درب یم  دوس  یصخش  نینچ  دنکن ؛ ادرف  زورما و  دزادرپب و  دشاب  راکهدب  رگا  و  دهدب ، تلهم  دشاب  راکبلط  رگا  هک  یسک 

قح زین  یـصخش  نینچ  دزادرپب ؛ زین  دشاب  راکهدـب  هک  یماگنه  و  دـهدن ) تلهم   ) دـنک بلط  ار  نآ  دـشاب  راک  بلط  رگا  هک  یـسک 
.تسین شررض  هب  هتفرگ و  ار  دوخ 

هب یـصخش  نینچ  دـنک ، ادرف  زورما و  دـشاب ، راکهدـب  رگا  یلو  دـهدن ،) تلهم   ) دـنک بلط  ار  نآ  دـشاب  راک  بلط  رگا  هک  یـسک 
.تسا هدرکن  راتفر  قح  هب  دوش و  یم  مامت  شررض 

دشاب هتشادن  یهدب  تخادرپ  دصق  یلو  دنک  ضرق  هک  یسک  - 401

ْنِإ َلاَق  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َتاَم َو  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِزاَْجلَا  ِراَّفَْغلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َِهلِْزنَِمب َوُهَف  ِِهتَناَمَأ  ْنَع  َيِّدَُؤی  ْنَأ  ُدـیُِری  َناَک َال  ْنَم  َّالِإ  َءاَدَْألَا ]  ] ِِهتَِّیِنب َِملَع  اَذِإ  ِْهیَلَع ]  ] ُهَّللَا ُهْذِـخاَُؤی  َْمل  ٍداَسَف  ِْریَغ  ْنِم  ِْهیَدَـی  یَلَع  َِیتُأ  َناَـک 

.ِءاَسِّنلَا (2) ِروُهُِمب  َبَهْذَی  ْنَأ  َّلَحَتِْسا  ِنَم  َِکلَذَک  ًاْضیَأ َو  ُهاَکَّزلَا  َِکلَذَک  ِقِراَّسلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يزاج  راّفغلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دراد یهدب  تسا و  هدرم  هک  یسک  مدیسرپ :

؛ درک دهاوخن  تازاجم  ار  وا  تسا ، هتـشاد  تخادرپ  دصق  وا  هک  دنادب  ادخ  دـشاب و  هدرکن  فرـصم  لطاب  هار  رد  ار  نآ  رگا  دومرف :
.تسا دزد  دننامه  يدرف  نینچ  هک  تسا  هتشادن  ار  نآ  تخادرپ  دصق  هک  یسک  رگم 

تروص نیمه  هب  دناد  یم  لالح  دوخ  يارب  زین  ار  نانز  هیرهم  تخادرپ  مدـع  هک  یـسک  نینچ  مه  .تسا  لکـش  نیمه  هب  زین  تاکز 
.تسا
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دنک یم  هیارک  ار  یتشک  ای  نامتخاس  هک  يدرم  - 402

َنِم يَراَکَتَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلْهَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َءاَش ْنِإ  اَهِّبَر  َیلِإ  ِءاَرِْکلَا  ِذْـخَأ  ِیف  ُراَیِْخلَا  ِْهَیلِإ َو  ُهاَراَکَت  يِذَّلَا  ِْتقَْولَا  َیلِإ  ٌمِزَال  ُهاَرِک  َلاَق  َّلَقَأ  ْوَأ  َرَثْکَأ  ْوَأ  ًهَنَـس  َهَنیِفَّسلَا  َْتیَْبلَا َو  ِلُـجَّرلَا 

.َكَرَت (1) َءاَش  ْنِإ  َذَخَأ َو 

تاولص مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  لهـس  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  هیارک  رتشیب  ای  رتمک  ای  لاس  کی  تّدم  يارب  يدرم  زا  ار  یتشک  هناخ و  يدرم  مدیسرپ : هیلع  هللا 

هناخ و بحاص  اب  هیارک  نتفرگ  دروم  رد  رایتخا  تسارجـألا و  مزـال  دـنا ، هدرک  دادرارق  نآ  رـس  رب  هک  یناـمز  اـت  شا  هیارک  دومرف :
.دریگ یمن  تساوخن  رگا  دریگ و  یم  تساوخ  رگا  تسا ، یتشک 

دهدب ضرق  ار  یلام  نتشون ) ای  نتفرگ  دهاش   ) هنیب نودب  هک  یسک  - 403

ْمُهُدَحَأ ٌهَوْعَد  ْمَُهل  ُباَجَتُْسی  ٌهََعبْرَأ َال  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍمِصاَع  ِیبَأ  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَداَهَّشلِاب (2) َكُْرمآ  َْمل  َّلَج َأ  َّزَع َو  ُهَّللَا  ُلوُقَی  ٍهَنَِّیب  ِْریَِغب  ُهَناَدَأَف  ٌلاَم  َُهل  َناَک  ٌلُجَر 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مصاع  یبا  نب  نارمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب نتشون ) ای  دهاش   ) هنّیب نودب  ار  نآ  تسا و  هتشاد  یلام  هک  تسا  یسک  اهنآ  زا  یکی  دوش : یمن  باجتسم  رفن  راهچ  ياعد  دومرف :

رومأم ار  وت  رگم  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دوش .) یمن  باجتسم  شلام  نتـشگرب  يارب  صخـش  نیا  ياعد   ) دشاب هداد  ضرق  یـسک 
.يریگب دهاش  هک  میدوب  هدرکن 

.ْرَجُْؤی (3) َْمل  ٍهَنَِّیب  ِْریَغ  یَلَع  ُهُّقَح  َبَهَذ  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن یشاداپ  رجا و  دورب ، شتسد  زا  هتشون ) دهاش و   ) هنّیب هک  نآ  نودب  شّقح  سکره  دومرف :

َنِم َبَلْغَأ  ُرْوَْجلَا  َناَک  اَذِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِبَّالَْجلَا  َنوُراَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُْهنِم (1) َِکلَذ  َفِْرعَی  یَّتَح  ًاْریَخ  ٍدَحَِأب  َّنُظَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َّلِحَی  َْمل  ِّقَْحلَا 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بّالج  نب  نوراه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یـسک هب  هک  تسین  لالح  سک  چـیه  يارب  دـشاب ، هدـش  عیاش  رتشیب و  تقیقح  زا  متـس  روج و  هک  ینامزره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دنک هدهاشم  ار  یکین  ریخ و  وا  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دربب  کین  نامگ 

ِهَّللَا ِدـْبَع  ِیبَأـِل  َلاَـق  ُهَّنَأ  َُهل  ٍثیِدَـح  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهَـعَفَر  َمـیِهاَْربِإ  ِنـْب  اَّیِرَکَز  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
(2) .ِهَّللَا یَلَع  َُهل  َهَّجُح  َالَف  ٍنَمَتُْؤم  َْریَغ  َنَمَْتِئا  ِنَم  هیلع  هللا  تاولص 

رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يا  هعوفرم  ثیدح  رد  میهاربا  نب  ایرکز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تناما دنک و  دامتعا  تسین  راد  تناما  هک  يدرف  هب  سکره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  هیلع  هللا  تاولص 

.درادن ادخ  هاگشیپ  رد  یتّجح  دراپسب ، ار 

وا شاداپ  هزیاج و  نتفرگ  هاشداپ و  يارب  راک  - 404

َبوُّیَأ َابَأ  ُلِماَُعت  َکَّنِإ  ُِرفاَذُع  اَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِرفاَذُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْيَأ َُهباَصَأ  اَم  يَأَر  اََّمل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِیبَأ  َمَجَوَف  َلاَـق  ِهَمَلَّظلَا  ِناَوْعَأ  ِیف  َکـِب  َيِدُون  اَذِإ  َکـُلاَح  اَـمَف  َعِیبَّرلَا  َو 

.َتاَم (3) یَّتَح  ًابوُرْکَم  ًاموُمْغَم  ْلَزَی  ْمَلَف  ِیبَأ  َمِدَقَف  ٌدَّمَُحم  َلاَق  ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  ِینَفَّوَخ  اَِمب  َُکْتفَّوَخ  اَمَّنِإ  ُِرفاَذُع 
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : مردپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفاذع  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ادن رگمتـس  نارای  وزج  تمایق ) رد   ) ار وت  یتقو  يراد  یلاح  هچ  ینک ؛ یم  راک  عیبر  بّویا و  اب  وت  رفاذـع ! يا  دومرف : نم  هب  هیلع  هللا 

؟ دنهد

.داتسیا زاب  نتفگ  نخس  زا  تفرگ و  ضغب  ار  شیولگ  دش و  نیگهودنا  رایسب  مردپ  دیوگ : دّمحم 

دنوادخ هک  مدناسرت  يزیچ  زا  ار  وت  اهنت  نم  رفاذع ! يا  دومرف : وا  تلاح  نیا  هدهاشم  اب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
.تسا هدیناسرت  نآ  زا  ارم 

.تفر ایند  زا  ات  دوب ، لاحدب  نیگمغ و  هتسویپ  نامز  نآ  زا  مردپ  دیوگ : دّمحم 

ِهَّللَا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِیل  ْنِذْأَتِْـسا  ِیل  َلاَقَف  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ِباَّتُک  ْنِم  ٌقیِدَص  ِیل  َناَک  َلاَق : َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِمْوَْقلَا ِءَـالُؤَه  ِناَویِد  ِیف  ُْتنُک  یِّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَـق  َُّمث  َسَلَج  َمَّلَـس َو  َلَـخَد  ْنَأ  اَّمَلَف  َُهل  َنِذَأَـف  ِْهیَلَع  َُهل  ُْتنَذْأَتْـساَف  هیلع  هللا  تاولص 

ْمَُهل َو ُُبتْکَی  ْنَم  اوُدَجَو  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َّنَأ  َْول َال  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِِهِبلاَطَم  ِیف  ُتْضَمْغَأ  ًارِیثَک َو  ًالاَم  ْمُهاَْینُد  ْنِم  ُْتبَـصَأَف 
ِیف َعَقَو  اَم  َّالِإ  ًاْئیَش  اوُدَجَو  اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَم  ُساَّنلَا َو  ُمُهَکَرَت  َْول  اَنَّقَح َو  اَنُوبَلَس  اََمل  ْمُهَتَعاَمَج  ُدَهْشَی  ْمُْهنَع َو  ُِلتاَُقی  َءْیَْفلَا َو  ُمَُهل  ِیبْجَی 
ِیف َْتبَسَتِْکا  اَم  ِعیِمَج  ْنِم  ْجُرْخاَف  َُهل  َلاَق  ُلَْعفَأ  َلاَق  ُلَعْفَت  ََکل  ُْتُلق  ْنِإ  َلاَق  ُْهنِم  ٌجَرْخَم  ِیل  ْلَهَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  یَتَْفلَا  َلاَقَف  َلاَق  ْمِهیِْدیَأ 

یَتَْفلَا َقَرْطَأَف  َلاَق  َهَّنَْجلَا  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ََکل  ُنَمْضَأ  اَنَأ  ِِهب َو  َْتقَّدَصَت  ْفِْرعَت  َْمل  ْنَم  َُهلاَم َو  ِْهیَلَع  َتْدَدَر  ْمُْهنِم  َْتفَرَع  ْنَمَف  ْمِِهناَویِد 
َّالِإ ِضْرَْألَا  ِهْجَو  یَلَع  ًاْئیَـش  َكَرَت  اَمَف  ِهَفوُْکلَا  َیلِإ  اَنَعَم  یَتَْفلَا  َعَجَرَف  َهَزْمَح  ِیبَأ  ُْنبِا  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلَعَف  ْدَـق  َلاَق  َُّمث  ًـالیِوَط  ُهَسْأَر 

ُِلئَالَق ٌرُهْشَأ  َّالِإ  ِْهیَلَع  یَتَأ  اَمَف  َلاَق  ٍهَقَفَِنب  ِْهَیلِإ  اَْنثََعب  ًاباَِیث َو  َُهل  اَْنیَرَتِْشا  ًهَمِْسق َو  َُهل  ُتْمَسَقَف  َلاَق  ِِهنََدب  یَلَع  َْتناَک  ِیتَّلَا  َُهباَِیث  یَّتَح  ُْهنِم  َجَرَخ 
َُّمث َلاَق  َُکبِحاَص  ِهَّللَا  ِیل َو  یَفَو  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَق  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َحَـتَفَف  َلاَق  ِقْوَّسلَا  ِیف  َوُه  ًامْوَی َو  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  َلاَـق  ُهُدوُعَن  اَّنُکَف  َضِرَم  یَّتَح 
َلاَق َکـِبِحاَِصل  ِهَّللَا  اَْـنیَفَو َو  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـق  ََّیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  ُتْجَرَخَف  ُهَْرمَأ  اَْـنیَّلَوَتَف  َتاَـم 

.ِِهتْوَم (1) َْدنِع  ِیل  َلاَق  ِهَّللَا  اَذَکَه َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َْتقَدَص  ُْتلُقَف 
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دوب و هّیما  ینب  رابرد  بتاک  هک  متـشاد  یتسود  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ریگب تاقالم  هزاجا  نم  يارب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : نم  هب 

هورگ نیا  يرادرتفد )  ) ناوید رد  نم  مدرگ ! تنابرق  تفگ : تسـشن و  درک و  مالـس  دمآ ، هک  یماگنه  .متفرگ  هزاجا  شیارب  زین  نم 
) ؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن   ) .تسا هدش  لکشم  میارب  عوضوم  نیا  ما و  هدروآ  تسد  هب  اه  نآ  زا  یناوارف  تورث  ما و  هدوب 

دریگب ناشیارب  تایلام  هک  دنتشادن  رایتخا  رد  ار  یناسک  درک و  یمن  ادیپ  دراگنب  اه  نآ  يارب  هک  یناگدنـسیون  هیما  ینب  رگا  دومرف :
چیه هب  دشاب ) ناشرکـشل  یهاپـس  و   ) دنک تکرـش  ناش  تاعامتجا  رد  دشکب و  ار  نافلاخم  دگنجب و  ناشیارب  دـنک و  يروآدرگ  و 
يزیچ زین  هیما  ینب  دندرک ، یم  اهر  ناشتاناکما  تورث و  لام و  اب  ار  اه  نآ  مدرم  رگا  و  دننک ، بصغ  ار  ام  قح  دنتـسناوت  یمن  هجو 

.دندید یمن  دوخ  هب  دنتشاد -  تسد  رد  یتاناکما )  ) هچ نآ  زج  ار - 

؟ مراد راک  نیا  ناربج  يارب  یهار  ایآ  مدرگ ! تنابرق  تفگ : ناوج  نآ 

؟ درک یهاوخ  لمع  نادب  میوگب  رگا  دومرف :

.درک مهاوخ  لمع  درک : ضرع 

وا هب  یـسانش  یم  ار  شبحاص  هک  مادک  ره  وش ، جراخ  تروص  نیدب  يا  هدروآ  تسد  هب  یتشاد  هک  یلغـش  رثا  رد  هچره  زا  دومرف :
يارب وت  نماض  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دزن  نم  ینکب ) ار  راک  نیا  رگا   ) و هدـب ، هقدـص  شبناج  زا  یـسانش  یمن  ار  سکره  نادرگزاـب و 

.متسه تشهب 

لمع امـش  روتـسد  هب  امتح  مدرگ ! تنابرق  تفگ : هاگ  نآ  تخادنا ، نییاپ  ار  شرـس  يدایز  تّدـم  ناوج  نآ  دـیوگ : هزمح  نب  یلع 
.منک یم 

هب تشاد  نت  هب  هک  ار  دوخ  نهاریپ  یتح  تشاد  نیمز  يور  رب  هچره  تشگزاب و  هفوک  هب  ام  اب  ناوج  نآ  دـیازفا : یم  هزمح  یبا  نبا 
یجرخ میدـیرخ و  نهاریپ  شیارب  مدرک و  عمج  شیارب  لوـپ  يرادـقم  ناتـسود  زا  کـیره  زا  زین  نم  و  داد ؛ ارقف  هب  اـی  شناـبحاص 

.میتفر وا  تدایع  هب  زین  ام  دش و  رامیب  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  ماجنارس  میداتسرف ، شیارب 

تتسود دنگوس ! ادخ  هب  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  سپس  دوشگ ، ار  شنامـشچ  تسا ، ندنک  ناج  لاح  رد  مدید  متفر و  وا  دزن  يزور 
.درک افو  شا  هدعو  هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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فرـش هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  نم  میداد و  ماجنا  ار  وا  نفد  نفک و  روما  ام  .تفر  ایند  زا  هاـگ  نآ 
.مدش بای 

.میدرک افو  میدوب  هداد  تتسود  هب  هک  يا  هدعو  هب  دنگوس ! ادخ  هب  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ 

.تفگ نم  هب  شگرم  ماگنه  ار  نخس  نیمه  دنگوس ! ادخ  هب  داب ! امش  يادف  مناج  متفگ : زین  نم 

ٍمَلَق َهَّدَم  ٍدَّمَُحم َال َو َال  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ْمِِهلاَمْعَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَْلثِم (1) ِِهنیِد  ْنِم  اُوبیُِصی  یَّتَح  َلاَق  ْوَأ  ُهَْلثِم  ِِهنیِد  ْنِم  اُوباَصَأ  َّالِإ  ًاْئیَش  ْمُهاَْینُد  ْنِم  ُبیُِصی  ْمُهَدَحَأ َال  َّنِإ 

راک دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ هیما  ینب  يارب 

چیه تسین ، تسرد  ندز ) رهوج  رد  ای   ) ندیـشک ار  ملق  راب  کی  یتح  هن  تسین ) تسرد  نانآ  يارب  راک   ) هن دّـمحم ! اـبا  يا  دومرف :
.دنریگ یم  رب  شنید  زا  نآ  دننامه  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  تسد  هب  نانآ  زا  ار  ایند  زا  يرادقم  نانآ  نارازگراک  زا  هاگ 

َلاَقَف اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ِیف ُلوُقَت  اَمَف  اَهُِحلُْصی  ِهاَّنَسُْملَا  ِوَأ  ِهیِرْکَی  ِرَهَّنلَا  ِوَأ  ِهِیْنبَی  ِءاَِنْبلَا  َیلِإ  یَعُْدیَف  ُهَّدِّشلَا  ِوَأ  ُْقیَّضلَا  اَّنِم  َلُجَّرلَا  َباَصَأ  اَمَّبُر  ُهَّنِإ  ُهَّللَا  َکَحَلْصَأ  َُهل 
ًهَّدَـم اَْهیََتبَال َال َو َال  َْنَیب  اَم  ِیل  َّنِإ  ًءاَکِو َو  ْمَُهل  ُْتیَکَو  ْوَأ  ًهَدـْقُع  ْمَُهل  ُتْدَـقَع  یِّنَأ  ُّبِحُأ  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذ 

.ِداَبِْعلَا (2) َْنَیب  ُهَّللَا  َمُکْحَی  یَّتَح  ٍراَن  ْنِم  ٍقِداَرُس  ِیف  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  ِهَمَلَّظلَا  َناَوْعَأ  َّنِإ  ٍمَلَِقب 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
راـچد اـم  ناتـسود  زا  یکی  یهاـگ  دـنادرگ ! حالـصا  ار  امـش  روـما  دـنوادخ  درک : ضرع  دـمآ و  ناتـسود  زا  یکی  هک  مدوـب  هـیلع 

یم توعد  يزیچ  حالـصا  ریمعت و  ای  بآ ، رهن  ثادـحا  ای  نامتخاس ، نتخاس  يارب  ار  وا  دوش و  یم  يدـیدش  لکـشم  ای  یتسدـگنت 
؟ تسیچ راک  نیا  رد  امش  رظن  دننک ؛
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رب ملق  ندیـشک  کی  یتح  و  منزب ، اهنآ  هچراپ  هب  كوک  کی  ای  منزب ، هرگ  کـی  ناـنآ  يارب  هک  مراد  یمن  تسود  یتح  نم  دومرف :
.مرادن لوبق  ار  تاود ) رد  ملق  ندز  ای   ) ذغاک

باسح هب  هاگ  نآ   ) دنک مکح  ناگدنب  نیب  دـنوادخ  ات  دوب  دـنهاوخ  شتآ  زا  يا  همیخ  رد  تمایق  زور  رد  نارگمتـس  نارای  عقاو  رد 
(. دنک یگدیسر  نانیا 

ُوبَأ َمِدَقَف  ِهَفوُْکلِاب  ُْتنُک  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ِْنب  ِِّیلَِعل  ًیلْوَم  ِینَرَبْخَأ  َلاَق  ٍِّیبْرُز  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ِهِذَـه ِضَْعب  ِیف  َلُـخْدَأَف  ِءَـالُؤَه  َضَْعب  ْوَأ  ٍِّیلَع  َْنب  َدُواَد  َتْمَّلَک  ْوـَل  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُتـْلُقَف  ُُهْتیَتَأَـف  َهَریِْحلَا  هـیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع 

ُهَّنَِیتَآل َو ِهَّللَا  َروُجَأ َو  ْوَأ  َِملْظَأ  ْنَأ  َهَفاَخَم  َّالِإ  ِینَعَنَم  ُُهبَسْحَأ  اَم  ُْتلُقَف  ُتْرَّکَفَتَف  ِیلِْزنَم  َیلِإ  ُْتفَرَْـصناَف  َلاَق  َلَْعفَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَقَف  ِتاَیَالِْولَا 
ِیف ُتْرَّکَف  یِّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ُُهْتیَتَأَف  َلاَق  ََّنلِدـْعََأل  َروُجَأ َو  ًادَـحَأ َو َال  َِملْظَأ  ـَّالَأ  َهَظَّلَغُْملَا  َناَْـمیَْألَا  َقاَـتَْعلَا َو  َقَـالَّطلَا َو  ُهَّنَیِطْعُأـَل 

ٌّرُح ِیل  ٍكُولْمَم  َّلُک  ٌِقلاَـط َو  ِیل  ٍهَأَْرِما  َّلُـک  َّنِإ  َِملْظَأ َو  ْوَأ  َروُجَأ  ْنَأ  َهَفاَـخَم  َکـِلَذ  َتْهِرَک  ِینَتْعَنَم َو  اَـمَّنِإ  َکَّنَأ  ُْتنَنَظَف  َّیَلَع  َکـِئَابِإ 
َلاَقَف ِءاَمَّسلَا  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  َناَْـمیَْألَا  ِْهیَلَع  ُتْدَـعَأَف  َلاَـق  َْتُلق  َْفیَک  َلاَـق  ْلِدـْعَأ  َْمل  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  ُتْرُج  ْوَأ  ًادَـحَأ  ُتْمَلَظ  ْنِإ  َّیَلَع  َّیَلَع َو 

.َِکلَذ (1) ْنِم  َْکیَلَع  ُرَْسیَأ  ِءاَمَّسلَا  ُلُواَنَت 

هدرک تیاور  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  یبرز  نب  دواد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ناشیا تمدـخ  زین  نم  دروآ و  فیرـشت  هریح  رهـش  هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  مدوب و  هفوک  رد  نم  تفگ : هک 

نیا زا  یخرب  رد  ات  درک  یم  وگو  تفگ  اه  نیا  زا  یکی  ای  یلع ، نب  دواد  اب  شاک  يا  دوش ! امـش  يادـف  مناـج  مدرک : ضرع  متفر و 
.مدش یم  دراو  اهراک 

.درک مهاوخن  نینچ  نم  دومرف :

روج ای  متس  یسک  رب  نم  هک  نیا  زا  سرت  زج  يزیچ  ترـضح  راک  نیا  لیلد  منک  یمن  نامگ  متفگ : دوخ  اب  متـشگرب و  هناخ  هب  نم 
هک مدنب  یم  گرزب  ياه  نامیپ  مهد و  یم  رارق  ناگدرب  ندرک  دازآ  قالط و  نامیپ  مور و  یم  وا  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  دـشاب ، منک ،

.منک راتفر  تلادع  هب  و  مرادن ، اور  روج  ملظ و  یسک  هب 

هب و  مدرک ، رکف  دیدومرف  يراددوخ  نم  هتـساوخ  نآ  زا  هک  نیا  دروم  رد  نم  داب ! امـش  يادف  مناج  متفگ : متفر و  ترـضح  نآ  دزن 
سرت هک  دماین  ناتشوخ  راک  نیا  زا  دیتشاد و  زاب  ارم  ببس  نیدب  اهنت  امش  هک  مدیسر  هجیتن  نیا 
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یتلادع یب  ای  مراد ، اور  یمتـس  ای  روج  یـسک  هب  رگا  هک  مدـنب  یم  نامیپ  امـش  اب  الاح  مراد ، اور  متـس  روج و  نم  هک  تفر  یم  نآ 
.دنشاب دازآ  مناگدرب  همه  هداد ، قالط  منانز  همه  منک ،

؟ هنوگچ دومرف :

.مدرک وگزاب  ار  روکذم  نامیپ  هرابود 

راک نیا  زا  تیارب  نآ ) هب  نتفر  ای   ) نامـسآ ندروآ  تسد  هب  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  نآ 
.تسا رت  ناسآ 

َلاَق ُْتُلق َال  َلاَق  ِءَالُؤَه  َناَْطلُس  یَشْغَت  اَم  هیلع َأ  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمْهَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.َُکنیِد (1) ََکل  َِملَس  َنْآلَا  ِیل  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتُلق  َِکلَذ  یَلَع  َْتمَزَعَف  َلاَق  ِینیِِدب  ًاراَِرف  ُْتُلق  َِمل  َو 

نم هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیمح  نب  مهج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ يوش یمن  دراو  دارفا  نیا  تنطلس  هب  ایآ  دومرف :

.هن مدرک : ضرع 

؟ ارچ دومرف :

.منک رارف  مرادرب و  ار  منید  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع 

؟ يراد راک  نیا  يارب  يّدج  میمصت  دومرف :

.يرآ متفگ :

.دنام یم  ملاس  تیارب  تنید  نونکا  دومرف : نم  هب 

ْنَأ َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  یَلَع  ٌّقَح  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َهَبْقُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 7
.ُهاَْینُد (2) ِیف  ُهَعَم  ُْمتْشِع  ْنَم  َعَم  اوُریِصَت 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  هبقع  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یگدنز وا  اب  يویند ) عفانم  و   ) شیایند رد  هک  دیشاب  یناسک  هارمه  هب  امش  هک  تسا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  قح  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.دیا هدرک 
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َیلِإ َرَظَنَف  ِهَنیِدَْملِاب  ِهِراَد  ِبَاب  یَلَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َْدنِع  ًادِعاَق  ُْتنُک  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 8
َّنِإ َلاَقَف  ُهَنُوئِّنَُهی  ُساَّنلَا  اَدَغَف  ٍلاَو  َهَنیِدَْملَا  َیِّلُو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَقَف  ٌْرمَأ  ِهَنیِدَْـملِاب  َثَدَـح  ُهَدـْنِع  ْنَم  ِضْعَِبل  َلاَقَف  ًاجاَْوفَأ  َنوُّرُمَی  ِساَّنلَا 

.ِراَّنلَا (1) ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌباََبل  ُهَّنِإ  ِِهب َو  َأَّنَهَت  ِْرمَْألِاب  ِْهیَلَع  يَدُْغَیل  َلُجَّرلَا 

رد هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هناخ  برد  رانک  رد  دیوگ : ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یناسک زا  یکی  زا  تهج  نیمه  هب  دنور ، یم  هورگ  هورگ  هک  دید  ار  مدرم  ترضح  نآ  و  مدوب ، هتسشن  ترـضح  نآ  رانک  رد  هنیدم 

؟ تسا هداتفا  يدیدج  قافتا  هنیدم  رد  ایآ  دیسرپ : دوب  شرانک  رد  هک 

.دنور یم  شدزن  هب  کیربت  يارب  مدرم  تسا و  هدمآ  هنیدم  يارب  يدیدج  یلاو  امش ! يادف  هب  مناج  تفگ :

.تسا مّنهج )  ) شتآ ياهرد  زا  یکی  متح  روط  هب  دنیوگب  کیربت  ات  دنور  یم  وا  دزن  مدرم  هک  یلاو  درف  نیا  هک  یتسار  هب  دومرف :

یتموکح هاگتسد  رد  راک  هزاجا  يارب  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما  طرش  - 405

َکَّنِإ ُداَیِز  اَی  ِیل  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : َهَمَلَـس  ِیبَأ  ِْنب  ِداَـیِز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُداَیِز اَی  ِیل  َلاَقَف  ٌءْیَـش  يِرْهَظ  َءاَرَو  َْسَیل  ٌلاَیِع َو  َّیَلَع  ٌهَءوُُرم َو  ِیل  ٌلُجَر  اَنَأ  ُْتُلق  َِمل  ِیل َو  َلاَق  ْلَجَأ  ُْتُلق  َلاَق  ِناَْـطلُّسلَا  َلَـمَع  ُلَـمْعََتل 

يِرْدَأ ُْتُلق َال  اَذ  اَِمل  َّالِإ  ْمِهِدَـحَأ  َطاَِسب  َأَطَأ  ْوَأ  ًالَمَع  ْمُْهنِم  ٍدَـحَِأل  یَّلَوَتَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًهَعِْطق  ًهَعِْطق  َعَّطَقَتَأَـف  ٍِقلاَـح  ْنِم  َطُقْـسَأ  ْنَأـَل 
ْنَأ ًالَمَع  ْمَُهل  یَّلَوَت  ْنَِمب  ُهَّللَا  ُعَنْـصَی  اَم  َنَوْهَأ  َّنِإ  ُداَیِز  اَی  ِِهْنیَد  ِءاَضَق  ْوَأ  ِهِرْـسَأ  ِّکَف  ْوَأ  ٍنِمُْؤم  ْنَع  ٍَهبْرُک  ِجیِْرفَِتل  َّالِإ  َلاَقَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج 

َِکناَوْخِإ َیلِإ  ْنِسْحَأَف  ْمِِهلاَـمْعَأ  ْنِم  ًاْئیَـش  َتیِّلُو  ْنِإَـف  ُداَـیِز  اَـی  ِِقئَـالَْخلَا  ِباَـسِح  ْنِم  ُهَّللَا  َغُْرفَی  ْنَأ  َیلِإ  ٍراـَن  ْنِم  ٌقِداَرُـس  ِْهیَلَع  َبَرُْـضی 
َْتنَأ َُهل  اُولوُقَف  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  يَواَس  َُّمث  ًـالَمَع  ْمُْهنِم  ٍدَـحَِأل  یَّلَوَت  ْمُْکنِم  ٍلُـجَر  اَـمُّیَأ  ُداَـیِز  اَـی  َکـِلَذ  ِءاَرَو  ْنِم  ُهَّللَا  ٍهَدِـحاَِوب َو  ٌهَدِـحاَوَف 
َْتیَتَأ اَم  َءاََقب  ْمُْهنَع َو  ْمِْهَیلِإ  َْتیَتَأ  اَم  َداَفَن  ًادَـغ َو  َْکیَلَع  ِهَّللَا  َهَرُدـْقَم  ْرُکْذاَف  ِساَّنلَا  یَلَع  َکَتَرُدـْقَم  َتْرَکَذ  اَذِإ  ُداَیِز  اَی  ٌباَّذَـک  ٌلِحَْتنُم 

.َْکیَلَع (2) ْمِْهَیلِإ 
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هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  دزن  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هملس  یبا  نب  دایز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟! یتسه تموکح  نارازگراک  وزج  وت  هک  دراد  ّتیعقاو  ایآ  دایز ! يا  دومرف : ترضح  نآ  متفر و 

.يرآ مدرک : ضرع 

!؟ ارچ دومرف :

.مرادن مه  يا  هیامرس  مراد و  مه  ییاهروخ  نان  متسه و  يدرم  ناوج  ششخب و  لها  يدرم  نم  مدرک : ضرع 

نیا زا  یکی  راک  هک  تسا  نیا  زا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  مدرگ ، هراپ  هراپ  موش و  ترپ  يا  هتشارفا  هوک  زا  رگا  دایز ! يا  دومرف :
؟ زیچ هچ  يارب  رگم  یتفگ ) رگا   ) مرتسگب نانیا  زا  یکی  يارب  یطاسب  ای  مهد ، ماجنا  ار  اه 

؟ مناد یمن  تیادف ! هب  مناج  مدرک : ضرع 

.شتجاح ندروآرب  ای  دنب و  زا  وا  ندرک  دازآ  ای  ینمؤم ، يراتفرگ  عفر  يارب  رگم  دومرف :

همیخ رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  ارجا  دوش  اه  نیا  رازگراک  هک  یناسک  دروم  رد  دـنوادخ  هک  یتازاجم  نیرت  تحار  داـیز ! يا 
.دوش غراف  تمایق ) رد   ) قیالخ باسح  زا  ات  دهد  یم  رارق  شتآ  زا  يا 

دنوادـخ و  هدـب ، رارق  تنمؤم  ناردارب  هب  ناسحا  لـباقم  رد  يداد  ماـجنا  ناـشیارب  ار  يراـک  يدـش ، ناـنیا  رازگراـک  رگا  داـیز ! يا 
(. دهد رارق  اهراک  نآ  ناربج  ار  وت  ناسحا  و   ) تسا ناسحا ) اب  اهراک  ۀلباقم   ) نیا يدصتم 

ناسکی ار  نانآ  امـش و  هاگ  نآ  داد ، ماجنا  ناشیارب  يراـک  دـش و  ناـهاشداپ  نیا  زا  یکی  رازگراـک  هک  امـش  زا  مادـکره  داـیز ! يا 
.یتسه وگ  غورد  يا و  هتسب  نید  هب  ار  دوخ  وت  دییوگب : وا  هب  تسناد ،

دای هب  و  دسر ، یم  وت  هب  شروز  تمایق  يادرف  زین  دنوادخ  هک  روآدای  هب  دسر ، یم  مدرم  هب  تروز  هک  دـمآ  تدای  هب  رگا  دایز ! يا 
.دنام یم  تدوخ  يارب  شهانگ  یلو  دوش ، یم  مامت  درذگ و  یم  يروایب  اهنآ  رس  رب  هچره  هک  روآ 

َْتنُک َال ْنِإ  َلاَق  ِءَالُؤَه  ِلاَمْعَأ  ِیف  ُلوُقَت  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍنیِطْقَی : ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِّرِّسلَا (1) ِیف  ْمِْهیَلَع  اَهُّدُرَی  ًهَِینَالَع َو  ِهَعیِّشلَا  َنِم  اَهِیبْجَی  َناَک  ُهَّنَأ  ٌِّیلَع  ِینَرَبْخَأَف  َلاَق  ِهَعیِّشلَا  َلاَْومَأ  ِقَّتاَف  ًالِعاَف  َُّدب 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دیراد يرظن  هچ  سابعلا ) ینب  تموکح   ) نانیا يارب  راک  دروم  رد  مدرک : ضرع 

.شاب نایعیش  لاوما  بقارم  یهدب ، ماجنا  هک  یتسه  راچان  رگا  دومرف :
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زاـب هناـیفخم  روط  هب  یلو  مدرک ، یم  يروآدرگ  راکـشآ  روط  هب  ار  نایعیـش  لاوما  هک  تفگ  نم  هب  نیطقی  نب  یلع  دـیوگ ): يوار  )
.مدنادرگ یم 

ًهَنَس َهَرْشَع  ََعبْرَأ  ِْهَیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِراَْبنَْألَا  ِْنیَسُْحلَا  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
َکَّنِإ ِیل  ُلوُقَی  َناَْطلُّسلَا  َّنَأ  یُِقنُع َو  ِطـْبَخ  یَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنَأ  ُرُکْذَأ  ِْهَیلِإ  ُُهْتبَتَک  ٍباَـتِک  ِرِخآ  ِیف  َناَـک  اَّمَلَف  ِناَْـطلُّسلَا  ِلَـمَع  ِیف  ُُهنِذْأَتْـسَأ 

اَم َکـَباَتِک َو  ُتْمِهَف  ْدَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  ََّیلِإ  َبَتَکَف  ِْضفَّرِلل  ِناَْـطلُّسِلل  َلَـمَْعلَا  َتْکَرَت  َکَّنَأ  ِیف  ُّکُـشَن  اَنَْـسل  ٌّیِِـضفاَر َو 
َُّمث ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ِِهب  َرَمَأ  اَِمب  َِکلَمَع  ِیف  َْتلِمَع  َتیِّلُو  اَذِإ  َکَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإَـف  َکِـسْفَن  یَلَع  ِفْوَْخلَا  َنِم  َتْرَکَذ 
َّالِإ اَذـِب َو  اَذ  َناَک  ْمُْهنِم  ًادِـحاَو  َنوُکَت  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملَا  َءاَرَُقف  ِِهب  َْتیَـساَو  ٌءْیَـش  َْکَیلِإ  َراَص  اَذِإَف  َِکتَِّلم  َلْهَأ  ََکباَّتُک  َکَناَوْعَأ َو  ُرِّیَُـصت 

.َالَف (1)

اضر ماما  ترضح  هب  لاس  هدراهچ  لوط  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرابنا  نیسح  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
يا همان  نیرخآ  رد  ماجنارس  .متـساوخ  یم  ار  یتموکح  هاگتـسد  هب  دورو  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  متـشون و  یم  همان  هیلع  هللا  تاولص 

هب هک  میرادن  یکـش  یتسه و  یـضفار  وت  هک  دیوگ  یم  نم  هب  هاش  و  دـننزب ، ار  مندرگ  مسرت  یم  نیا  زا  هک  مدرک  نایب  متـشون ، هک 
.ینک یم  يراددوخ  یتموکح  هاگتسد  رد  راک  زا  تندوب  هعیش  تهج 

یم رگا  .مدش  تناج  رب  تا  سرت  هّجوتم  و  مدیمهف ، يا  هتشون  همان  رد  هچ  نآ  تشون : نم  يارب  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح 
تسد رگید ، يوس  زا  و  ینک ، یم  راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  روتـسد  هب  یتموکح  ياهراک  شریذپ  تروص  رد  هک  یناد 
یهاوخ میسقت  نمؤم  ارقف  نیب  دیسر  تتسد  هب  يزیچ  رگا  و  دوب ، دنهاوخ  نایعیـش ) ینعی   ) تتلم لها  زا  زین  تناگدنـسیون  تنارای و 

هدیدنسپ بوخ و  راک  نیا  يدرگ ؛ هیامرـس ) دمآرد و  حطـس  رظن  زا   ) نایعیـش رگید  دننام  زین  تدوخ  تیاه  شـشخب  رثا  رد  ات  درک 
.هن تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ،
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اه هفرح  اه و  لغش  - 406

َهَّللَا َّنِإ  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َفِرَتْحُْملَا (1) َنِمْؤُْملَا  ُّبُِحی  َیلاَعَت  َهَّللَا  َّنِإ  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  َنیِمَْألَا َو  َفِرَتْحُْملَا  ُّبُِحی  َّلَج  َّزَع َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یم تسود  دـشاب ، راد  تناما  هک  ار  يا  هفرح  بحاص  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  یتسار  هب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.دراد

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

.دراد یم  تسود  ار  هفرح  بحاص  نمؤم  دنوادخ  یتسار  هب 

َقِیقَّدـلَا َو ُجـِلاَعُأ  یِّنِإ  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُلَأْسَی  ًالُجَر  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍلاَّضَف  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َسَْأب (2) َالَف  ُْدبَْعلَا  ِهِیف  َهَّللَا  یَقَِّتا  اَذِإ  ُعاَُبی  اَّمِم  ٍءْیَش  ُّلُک  ُهُسَْأب  اَم  هیلع َو  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  َُهل  َلاَقَف  یِغَْبنَی  َنُولوُقَی َال  ُساَّنلَا  ُهُعِیبَأ َو 

هللا تاولـص  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک  مدینـش  يدرم  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین تسرد  راک  نیا  دنیوگ : یم  مدرم  مشورف و  یم  منک و  یم  تسرد  درآ  نم  تفگ : درک و  یم  لاؤس  هیلع 

هب و   ) دنک هشیپ  یهلا  ياوقت  نآ  رد  هدنب  رگا  ار  یشورف  لباق  زیچره  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح 
.تسین نآ  رد  یلاکشا  دنک ) لمع  نید  ماکحا 

َلاَقَف َأ َال ٌمَالُغ  ِیل  َِدلُو  ُهَّنَأ  ُُهتْرَّبَخَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َكِدَْعب ْنِم  ٍقْدِص  َفَلَخ  َِکتاَیَح َو  ِیف  ََکل  ٍْنیَع  َهَُّرق  ُهَّللَا  ُهَلَعَج  ُهَّبُـسَت  ًادَّمَُحم َو َال  ْبِرْـضَت  َالَف  َلاَق  ُْتلَعَف  ْدَـق  ُْتُلق  َلاَق  ًادَّمَُحم  ُهَْتیَّمَس 

َِّیفَْریَّصلَا َال َّنِإَف  ًاِّیفَْریَـص  ُهِْملُْـست  َْتئِـش َال  ُْثیَح  ُهْعَـضَف  َءاَیْـشَأ  ِهَسْمَخ  ْنَع  ُهَْتلَدَع  اَذِإ  َلاَق  ُهُعَـضَأ  ِلاَمْعَْألَا  ِّيَأ  ِیف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف 
ُهُّرُسَی ِناَفْکَْألَا  َبِحاَص  َّنِإَف  ِناَفْکَْألَا  َعاََّیب  ُهِْملُْست  َابِّرلَا َو َال  َنِم  ُمَلْسَی 
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ًاساََّخن ُهِْملُْست  ُهَمْحَّرلَا َو َال  ُْهنِم  ُبَلُْست  َراَّزَْجلَا  َّنِإَف  ًاراَّزَج  ُهِْملُْست  ِراَِکتْحِالَا َو َال  َنِم  ُمَلْسَی  ُهَّنِإَف َال  ِماَعَّطلَا  َعاََّیب  ُهِْملُْـست  َناَک َو َال  اَذِإ  ُءَابَْولَا 
.َساَّنلَا (1) َعَاب  ْنَم  ِساَّنلَا  ُّرَش  َلاَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإَف 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رضحم  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ما هدش  رادرسپ  هک  مدرک  ضرع  ترضح  نآ  هب  مدش و  فّرشم  هیلع 

؟ يا هتشاذگن  دّمحم  ار  شمان  ایآ  دومرف :

.ما هدرک  ار  راک  نیمه  مدرک : ضرع 

زا سپ  دهد و  رارق  تنامشچ  رون  وت  یناگدنز  رد  وت  يارب  ار  وا  دنوادخ  مراودیما  يوگم ، مانشد  ار  وا  نزم و  ار  دّمحم  سپ  دومرف :
.دنادرگ تیارب  یبوخ  نیشناج  زین  تگرم 

.مرامگب يراک  هچ  هب  ار  وا  موش ! تنابرق  متفگ :

ابر زا  فاّرص  نوچ  راپـسم  فاّرـص  تسد  هب  ار  وا  رامگب ، یهاوخ  یم  يراکره  هب  ار  وا  يدنادرگزاب ، زیچ  جنپ  زا  ار  وا  رگا  دومرف :
یم ششوخ  دوش  عیاش  مدرم  نیب  رد  رگا  رادریگاو ) يرامیب  و   ) ابو زا  شورف  نفک  نوچ  راپسم ، شورف  نفک  هب  دنام ؛ یمن  ناما  رد 

وا اریز  راپسم ؛ زین  باّصق  هب  ار  وا  تسین و  ناما  رد  راکتحا  زا  یصخش  نینچ  نوچ  راپسم ، زین  ییاذغ  داوم  هدنشورف  هب  ار  وا  و  دیآ ؛
یـسک مدرم  نیرتدـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  اریز  راپـسم ، زین  شورف  هدرب  تسد  هب  وا  و  درب ، یم  وا  لد  زا  ار  محر 

.دشورفب ار  مدرم  هک  تسا 

مارح لالح و  ياه  دمآرد  - 407

ِیتَّلا ِداَبِْعلا  ِشِیاَعَم  ُتاَهِج  ْمَک  َلاَقَف  ٌِلئاَس  ُماَـلَّسلا  ُهاَـلَّصلا َو  ِْهیَلَع  َقِداَّصلا  َلَأَـس  لوقعلا : فحت  یف  یلع ، نب  نسحلا  خیـشلا  يور  - 1
ِهِیف ْمَُهل  ُنوُکَی  اَّمِم  ْمُهَْنَیب  اَمِیف  ِتاَلَماَعُْملا  ِهوُجُو  ْنِم  اَـهِّلُک  ِشِیاَـعَْملا  ُعیِمَج  َلاَـقَف  ِتاَـقَفَّنلا  ُهوُجُو  ْمُهَْنَیب َو  ُلـُماَعَّتلا  ِوَأ  ُباَِـستْکِالا  اَـهِیف 

َلاَقَف ٌماَرَح  اَهُضَْعب  ٌلاَلَح َو  اَهُـضَْعب  ْوَأ  ٌماَرَح  اَهُّلُک  ْوَأ  ٌلاَلَح  ٍساَنْجَأ  ِهََعبْرَْألا  ِءَالُؤَه  ُّلُک  َُهل َأ  َلاَقَف  ِتاَلَماَعُْملا  َنِم  ٍتاَهِج  َُعبْرَأ  ُبِساَکَْملا 
ِتاَهِْجلا ِهِذَه  ُلَّوَأَف  ِتاَهِْجلا  ُتاَفوُْرعَم  ٌتاَیَّمَـسُم  ُساَنْجَْألا  ِهِذَه  ٍهَهِج َو  ْنِم  ٌماَرَح  ٍهَهِج  ْنِم  ٌلاَلَح  ِهََعبْرَْألا  ِساَنْجَْألا  ِءَالُؤَه  ِیف  ُنوُکَی  ْدَـق 

یَلَع ِهَیَالِْولا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ًابَاب  ْمُهاَنْدَأ  َیلِإ  ِهَالُْولا  ِهَالُو  ِهَالُْولا َو  ُهَیَالِو  ِهَیَالِْولا  ُلَّوَأَف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  ُهَِیلْوَّتلا  ُهَیَالِْولا َو  ِهََعبْرَْألا 
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اَم ِّلُـک  ِیف  ُتاَراَـجِْإلا  َُّمث  اَِهفُونُـص  ِعیِمَج  ِیف  ُتاَـعاَنِّصلا  َُّمث  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ِءاَرِّشلا  ِْعیَْبلا َو  ِعیِمَج  ِیف  ُهَراَـجِّتلا  َُّمث  ِْهیَلَع  ٍلاَو  َوُه  ْنَم 
ِهِذَـه ِیف  ِداَـبِْعلا  یَلَع  ِهَّللا  َنِم  ُضْرَْفلا  ٍهَهِج َو  ْنِم  ًاـماَرَح  ٍهَهِج َو  ْنِم  اـًلاَلَح  ُنوُـکَت  ِفوـُنُّصلا  ِهِذَـه  ُّلُـک  ِتاَراَـجِْإلا َو  َنِم  ِهـَْیلِإ  ُجاَـتُْحی 
ِناَتَهِج َیِه  ِتاَیَالِْولا َو  یَنْعَم  ُریِسْفَت  اَْهنِم  ِماَرَْحلا  ِتاَهِج  ُباَِنتْجا  ِلاَلَْحلا َو  َِکلَِذب  ُلَمَْعلا  اَْهنِم َو  ِلاَلَْحلا  ِتاَهِج  ِیف  ُلوُخُّدلا  ِتاَلَماَعُْملا 
ْمُهاَنْدَأ َیلِإ  ِِهتَالُو  ِهَالُو  ِِهتَالُو َو  ُهَیَالِو  ِساَّنلا َو  یَلَع  ْمِِهتَِیلْوَت  ْمِِهتَیَالِِوب َو  ُهَّللا  َرَمَأ  َنیِذَّلا  ِلْدَْـعلا  ِهَالُو  ُهَیاـَلِو  ِهَیاـَلِْولا  َنِم  ِْنیَتَهِْجلا  يَدْـحِإَف 
ِباَْوبَْألا َنِم  ًابَاب  ْمُهاَنْدَأ  َیلِإ  ْمِِهتَالُو  ِهَالُو  ِرْوَْجلا َو  ِهَالُو  ُهَیَالِو  ِهَیَالِْولا  َنِم  يَرْخُْألا  ُهَهِْجلا  ِْهیَلَع َو  ٍلاَو  َوُه  ْنَم  یَلَع  ِهَیاـَلِْولا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ًاـبَاب 

ِِهتَالُو ِهَیَالِو  ِِهتَیَالِو َو  ِیف  َُهل  ِلَمَْعلا  ِِهتَیاـَلِو َو  ِِهتَفِْرعَِمب َو  ُهَّللا  َرَمَأ  يِذَّلا  ِلِداَْـعلا  ِیلاَْولا  ُهَیاـَلِو  ِهَیاـَلِْولا  َنِم  ِلاَـلَْحلا  ُهْجَوَف  ِْهیَلَع  ٍلاَو  َوُه  ِیتَّلا 
َراَص اَذِإَف  ِهِْریَغ  َیلِإ  ِهِْرمَِأل  ٍّدَـعَت  َال  ِِهلْوَِقل َو  ٍفیِرْحَت  اـَل  ُْهنِم َو  ٍناَـصُْقن  اـَل  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  اَـمِیف  ٍهَداَـیِز  اَِـلب  َلِداَْـعلا  َِیلاَْولا  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَـم  ِهَهِِجب 
َّنَأ َِکلَذ  ْمُهَعَم َو  ُبْسَْکلا  ٌلاَلَح  ٌلَّلَُحم َو  ٌلاَلَح  ُُهتَیِْوقَت  ِِهتَیَالِو َو  ِیف  ُُهتَنوُعَم  ُهَعَم َو  ُلَمَْعلا  َُهل َو  ُهَیاـَلِْولاَف  ِهَهِْجلا  ِهِذَِـهب  ٍلْدَـع  َِیلاَو  ِیلاَْولا 

ِِهناَْطلُـس َو ِهَیِْوقَت  ِیف  یِعاَّسلا  َناَک  َِکلَِذلَف  ٍداَسَف  ٍرْوَج َو  ٍْملُظ َو  ِّلُک  ُهَتاَمِإ  ٍلْدَع َو  ِّلُک  ٍّقَح َو  ِّلُک  ُءاَیْحِإ  ِِهتَالُو  ِلْدَْـعلا َو  ِیلاَو  ِهَیَالِو  ِیف 
.ِِهنیِِدل ًایِّوَقُم  ِهَّللا  ِهَعاَط  ِیف  ًایِعاَس  ِِهتَیَالِو  یَلَع  َُهل  ُنیِعُْملا 

ْنِم ًابَاب  ْمُهاَنْدَأ  َیلِإ  ِهَالُْولا  ِهَالُو  ْنِم  ُهَنوُد  ْنَمَف  ِیلاَْولا  ِعاَْبتَأ  ْمُْهنِم َو  ِسِیئَّرلا  ُهَیَالِو  ِِرئاَْـجلا َو  ِیلاَْولا  ُهَیاـَلِوَف  ِهَیاـَلِْولا  َنِم  ِماَرَْحلا  ُهْجَو  اَّمَأ  َو 
ٍلِیلَق یَلَع  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَم  ٌبَّذَـعُم  ٌمَّرَُحم  ٌماَرَح َو  ْمَُهل  ِهَیَالِْولا  ِهَهِِجب  ْمُهَعَم  ُبْسَْکلا  ْمَُهل َو  ُلَمَْعلا  ِْهیَلَع َو  ٍلاَو  َوُه  ْنَم  یَلَع  ِهَیاـَلِْولا  ِباَْوبَأ 

.ِِرئاَبَْکلا َنِم  ٌهَرِیبَک  ٌهَیِصْعَم  ِهَنوُعَْملا  ِهَهِج  ْنِم  ْیَش ٍء  َّلُک  َّنَِأل  ٍرِیثَک  ْوَأ  ِِهْلِعف  ْنِم 

َْلتَق ُِبتُْکلا َو  َلاَْطبِإ  ِداَسَْفلا َو  ِرْوَْجلا َو  ِْملُّظلا َو  َراَهْظِإ  ِهِّلُک َو  ِلِطاَْبلا  َءاَـیْحِإ  ِهِّلُک َو  ِّقَْحلا  َسوُرُد  ِِرئاَْـجلا  ِیلاَْولا  ِهَیاـَلِو  ِیف  َّنَأ  َکـِلَذ  َو 
ِهَهِِجب اَّلِإ  ْمُهَعَم  ُبْسَْکلا  ْمُُهتَنوُعَم َو  ْمُهَعَم َو  ُلَـمَْعلا  َمُرَح  َِکلَذـِلَف  ِهِِعئاَرَـش  ِهَّللا َو  ِهَّنُـس  َلیِدـْبَت  ِدِـجاَسَْملا َو  َمْدَـه  َنِینِمْؤُْملا َو  ِءاَِـیْبنَْألا َو 

.ِهَْتیَْملا ِمَّدلا َو  َیلِإ  ِهَروُرَّضلا  َریِظَن  ِهَروُرَّضلا 

َِکلَذَـک َُهل َو  ُزوُجَی  اـَل  اَّمِم  َعِیبَـی  ْنَأ  ِِعئاَْـبِلل  ُزوُجَی  ِیتَّلا  ِتاَراَـجِّتلا  ِهْجَو  ْنِم  ِلاَـلَْحلا  ِهوُجُو  ِعُوُیبـْلا َو  ِعیِمَج  ِیف  ِتاَراَـجِّتلا  ُریِـسْفَت  اَّمَأ  َو 
ِِهب ٍرُومْأَم  ُّلُکَف  َُهل  ُزوُجَی  َال  اَّمِم  ُهُؤاَرِش  َُهل  ُزوُجَی  يِذَّلا  يِرَتْشُْملا 
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َنوُحِْکنَی َو َنوُسَْبلَی َو  َنُوبَرْـشَی َو  َنُولُکْأَی َو  اَّمِم  ُهُْریَغ  ْمُهُمیُِقی  َال  يِذَّلا  ِحاَلَّصلا  ِهوُجُو  ِیف  ْمِهِرُومُأ  ِیف  ِِهب  ْمُهُماَِوق  ِداَبِْعِلل َو  ٌءاَذِغ  َوُه  اَّمِم 
ْیَش ٍء ِّلُک  ْنِم  اَهُْریَغ  ْمُهُمیُِقی  َال  ِیتَّلا  ُمَُهل  ِِعفاَنَْملا  ِتاَهِج  ِعیِمَج  ْنِم  َُهل  ُلاَمِْعتْسِالا  ُمَُهل  ُزوُجَی  ْمِهِْکِلم َو  ِهَهِج  ْنِم  َنُولِمْعَتْـسَی  َنوُِکلْمَی َو 

ُهوُجُو اَّمَأ  ُُهتَّیِراَـع َو  ُُهتَبِه َو  ُُهلاَمِْعتْـسا َو  ُهُکاَْـسمِإ َو  ُهُؤاَرِـش َو  ُهُْعَیب َو  ٌلاَـلَح  ُهُّلُک  اَذَـه  ِتاَـهِْجلا َو  َنِم  ٍهَهِج  ْنِم  ُحاَـلَّصلا  ِهِیف  ْمَُهل  ُنوُـکَی 
ِهِکاَْسمِإ ْوَأ  ِهِْکِلم  ْوَأ  ِهِحاَِکن  ْوَأ  ِِهبْسَک  ْوَأ  ِِهبْرُش  ِِهلْکَأ َو  ِهَهِج  ْنِم  ُْهنَع  ٌّیِْهنَم  َوُه  اَّمِم  ُداَسَْفلا  ِهِیف  ُنوُکَی  ٍْرمَأ  ُّلُکَف  ِءاَرِّشلا  ِْعیَْبلا َو  َنِم  ِماَرَْحلا 

ِمَْحل ْوَأ  ِمَّدلا  ِوَأ  ِهَْتیَْمِلل  ِْعیَْبلا  ِوَأ  ِداَسَْفلا  َنِم  َِکلَذ  ِیف  اَِمل  َابِّرلِاب  ِْعیَْبلا  ِریِظَن  ِداَسَْفلا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌهْجَو  ِهِیف  ُنوُکَی  ْیَش ٍء  ْوَأ  ِِهتَّیِراَع  ْوَأ  ِِهتَبِه  ْوَأ 
ٌماَرَح َو ُهُّلُک  اَذَـهَف  ِسِجَّنلا  ِهوُجُو  ْنِم  ْیَـش ٍء  ْوَأ  ِرْمَْخلا  ِوَأ  اَـهِدُولُج  ْوَأ  ِْریَّطلا  ِوَأ  ِشْحَوـْلا  ِعاَبِـس  ِفُونُـص  ْنِم  ِعاَـبِّسلا  ِموُُـحل  ْوَأ  ِریِْزنِْخلا 

ُعیِمَجَف ِداَـسَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَِـمل  ِهوُجُْولا  َنِم  ٍهْجَوـِب  ِهِیف  ِبُّلَقَّتلا  ِهِکاَْـسمِإ َو  ِهِْکِلم َو  ِهِْسُبل َو  ِِهبْرُـش َو  ِِهلْکَأ َو  ْنَع  ٌّیِْهنَم  ُهَّلُک  َکـِلَذ  َّنَأـِل  ٌمَّرَُحم 
ِعیِمَج ْنِم  ُكْرِّشلا  ُْرفُْکلا َو  ِِهب  يَْوقَی  ْوَأ  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  اَّمِم  ُْهنَع  ٍّیِْهنَم  ُّلُـک  ِِهب َو  ٍّوُْهلَم  ٍعـَْیب  ُّلُـک  َِکلَذَـک  ٌماَرَح َو  َکـِلَذ  ِیف  ِِهبِیْلقَت 
ٌماَرَح َوُهَف  ُّقَْحلا  ِِهب  ُنَهُوی  ٌبَاب  ْوَأ  ِلِطاَْبلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  ْوَأ  َِهلاَـلَّضلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌباـَب  ِِهب  يَْوقَی  ِباَْوبَأـْلا  َنِم  ٌباـَب  ْوَأ  یِـصاَعَْملا  ِهوُجُو 

.َِکلَذ َیلِإ  ِهِیف  ُهَروُرَّضلا  وُعْدَت  ٍلاَح  ِیف  اَّلِإ  ِهِیف  ِبُّلَقَّتلا  ُعیِمَج  ُُهتَّیِراَع َو  ُُهتَبِه َو  ُهُْکِلم َو  ُهُکاَْسمِإ َو  ُهُؤاَرِش َو  ُهُْعَیب َو  ٌماَرَح  ٌمَّرَُحم 

ِتاَراَجِْإلا ِتاَهِج  ْنِم  ِلاَلَْحلا  ِهْجَِوب  ِِهبَْوث  ْوَأ  ِِهتَّباَد  ْوَأ  ِِهَتباَرَق  ْنِم  ُهَْرمَأ  ِیلَی  ْوَأ  ُِکلْمَی  اَم  ْوَأ  ُهَسْفَن  ِناَْسنِْإلا  ُهَراَجِإَف  ِتاَراَجِْإلا  ُریِـسْفَت  اَّمَأ  َو 
ِهِکُولْمَم ِهَِدلَو َو  ِهِسْفَِنب َو  ِلَمَْعلا  ِوَأ  ِِعفاَنَْملا  ِهوُجُو  ْنِم  ِِهب  ُعَفَْتُنی  اَمِیف  ُهُِکلْمَی  ًاْئیَش  ْوَأ  ُهَضْرَأ  ْوَأ  ُهَراَد  ْوَأ  ُهَسْفَن  ُرِجُْؤی  ْوَأ 

ِیف ُهَلیِکَو  ْوَأ  ُهَْکِلم  ْوَأ  ُهََتباَرَق  ْوَأ  ُهََدلَو  ْوَأ  ُهَسْفَن  ُرِجُْؤی  ًاریِجَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َسَْأب  اَلَف  ِیلاَْوِلل  ًاِیلاَو  ْوَأ  ِیلاَْوِلل  اًلیِکَو  َنوُکَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِهِریِجَأ  ْوَأ 
ُلِمْحَیَف ٍمُوْلعَم  ٍعِضْوَم  َیلِإ  ٍمُوْلعَم  ْیَِـشب ٍء  ًاْئیَـش  ُلِمْحَی  يِذَّلا  ِلاَّمَْحلا  ُریِظَن  ِیلاَْولا  ِءَالَِوب  ْمَُهل  َْسَیل  ِهِدـْنِع  ْنِم  ِریِجَْألا  ُءاَلَکُو  ْمُهَّنَِأل  ِِهتَراَجِإ 

ْوَأ ِهِکُولْمَِمب  ْوَأ  ِهِسْفَِنب  َلَمَْعلا  َکـِلَذ  ُلَـمْعَی  ٍلَـمَع  ِیف  ُهَسْفَن  ُرِجاَُؤی  ْوَأ  ِِهتَّباَد  ْوَأ  ِهِکُولْمَِمب  ْوَأ  ِهِسْفَِنب  ُُهلْمَح  َُهل  ُزوُجَی  يِذَّلا  ْیَّشلا َء  َکـِلَذ 
ُُهتَراَجِإ َو ٌلاَلَحَف  ًانِمُْؤم  ْوَأ  ًاِرفاَک  ْوَأ  ًهَقوُس  ْوَأ  ًاِکلَم  ِساَّنلا  َنِم  َناَک  ْنَِمل  ٌلاَلَح  ِتاَراَجِْإلا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌهوُجُو  ِهِذَهَف  ِِهلَِبق  ْنِم  ٍریِجَِأب  ْوَأ  ِِهَتباَرَق 

ْوَأ ُهُْسُبل  ْوَأ  ُُهبْرُش  ْوَأ  ُُهلْکَأ  ِْهیَلَع  ُمُرْحَی  اَم  یَلَع  ُهَسْفَن  َرِجاَُؤی  ْنَأ  ِریِظَن  ِهَراَجِْإلا  ِهوُجُو  ْنِم  ِماَرَْحلا  ُهوُجُو  اَّمَأَف  ِهوُجُْولا  ِهِذَه  ْنِم  ُُهبْسَک  ٌلاَلَح 
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ِلْمَح ْوَأ  ٍّلِح  ِْریَِغب  ِسْفَّنلا  ِْلتَق  ْوَأ  ًاراَرِـض  ِدِـجاَسَْملا  ِمْدَـه  ِیف  ُهَسْفَن  َرِجاَُؤی  ْوَأ  ِهِْسُبل  ْوَأ  ِهِظْفِح  ْوَأ  ْیَّشلا ِء  َِکلَذ  ِهَْعنَـص  ِیف  ُهَسْفَن  َرِجاَُؤی 
ْنِم ِْهیَلَع  ًامَّرَُحم  َناَک  يِذَّلا  ِداَسَْفلا  ِهوُجُو  ْنِم  ْیَـش ٍء  ْوَأ  ِمَّدـلا  ِهَْتیَْملا َو  ِریِزاَنَْخلا َو  ِرْمَْخلا َو  ِِطباَرَْبلا َو  ِریِماَزَْملا َو  ِماَنْـصَْألا َو  ِریِواَـصَّتلا َو 
اَّلِإ َُهل  ْوَأ  ُْهنِم  ْیَـش ٍء  ْوَأ  َُهل  ْوَأ  ِهِیف  ِهِسْفَن  ُهَراَـجِإ  ِناَْـسنِْإلا  یَلَع  ٌمَّرَُحم  ِتاَـهِْجلا  َنِم  ٍهَهِج  ْنِم  ُْهنَع  ٍّیِْهنَم  ٍْرمَأ  ُّلُـک  ِهِیف َو  ِهَراَـجِْإلا  ِهَهِج  ِْریَغ 

.َِکلَذ َهَبْشَأ  اَم  ِهِْریَغ َو  يَذَأ  ْوَأ  ُهاَذَأ  ْنَع  اَهیِّحَُنی  َهَْتیَْملا  َُهل  ُلِمْحَی  َریِجَْألا  ُرِجْأَتْسَی  يِذَّلاَک  ُهَرَجْأَتْسا  ِنَم  ِهَعَْفنَِمل 

ِیلَیَف ِهَالُْولا  ِهَالُِول  ْوَأ  ِهَالُْولا  ِیلاَِول  ُناَْسنِْإلا  َِیلَی  ْنَأ  ِهَیَالِْولا  یَنْعَم  َّنَأ  ٍرْجَِأب  ِناَلَمْعَی  اَمُهاَلِک  َناَک  ْنِإ  ِهَراَجِْإلا َو  ِهَیَالِْولا َو  یَنْعَم  َْنَیب  ُقْرَْفلا  َو 
ِِهتَنوُعَم ِیف  ِهِدیِکْوَت  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ِِهئاَلَکُو  َماَقَم  ْوَأ  ِسِیئَّرلا  َیلِإ  ِِّیلَْولا  َماَقَم  ِهِماَِیق  ِِهیْهَن َو  ِهِْرمَأ َو  ِزاَوَج  ِهِطِیلْسَت َو  ِْهیَلَع َو  ِهَِیلْوَّتلا  ِیف  ِهِْریَغ  َْرمَأ 

ْمِِهْلتَق ِیف  ِساَّنلا  َهَیَالِو  َنُولَی  َنیِذَّلا  ِراَبِْکلا  ِهَالُْولا  يَرْجَم  يِرْجَی  ِْهیَلَع  ٍلاَو  َوُه  ْنَم  یَلَع  ٍلاَو  َوُهَف  ًهَیَالِو  ْمُهاَنْدَأ  َناَک  ْنِإ  ِِهتَیَالِو َو  ِدیِدْسَت  َو 
ْیَِـشل ٍء َرَجاَُؤی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ُهُِکلْمَی  اَم  ْوَأ  ُهَسْفَن  ِناَْسنِْإلا  ِهَراَجِإ  ْنِم  اَنْرَّسَف  اَم  یَلَعَف  ِهَراَجِْإلا  یَنْعَم  اَّمَأ  ِداَسَْفلا َو  ِرْوَْجلا َو  ِراَـهْظِإ  اُولَتَق َو  ْنَم 

ِساَّنلا ِرُومُأ  ْنِم  ُِکلْمَی  َال  ِیلاَْولا  ُهَرَجآ َو  َوُه  ْنَّمِم  ُهَرِجاَُؤی  ْنَأ  َْلبَق  ُِکلْمَی  اَـم  َْرمَأ  ِهِسْفَن َو  َْرمَأ  ِیلَی  اـَل  ُهَّنَأـِل  ُهَنیِمَی  ُکـِلْمَی  َوُهَف  ِهِْریَغ  ْنِم 
ٍِکلَم ْوَأ  ٍنِمُْؤم  ْوَأ  ٍِرفاَک  ْنِم  ُهَْرمَأ  ِیلَی  ْوَأ  ُهُسْفَن  ُِکلْمَی  اَم  َرَجآ  ْوَأ  ُهَسْفَن  َرَجآ  ْنَم  ُّلُک  ْمُهَتَِیلْوَت َو  ُِکلْمَی  ْمُهَرُومُأ َو  ِیلَی  اَم  َدَْعب  اَّلِإ  ًاْئیَش 

َنوُمِّلَُعی ْوَأ  ُداَبِْعلا  ُمَّلَعَتَی  اَم  ُّلُـکَف  ِتاَـعاَنِّصلا  ُریِـسْفَت  اَّمَأ  ُُهبْـسَک َو  ُُهْلِعف َو  ٌلَّلَُحم  ٌلاَـلَحَف  ِهِیف  ُهَراَـجِْإلا  ُزوُجَی  اَّمِم  اـَنْرَّسَف  اَـم  یَلَع  ٍهَقوُس  ْوَأ 
ِهَطاَیِْخلا َو ِهَراَصِْقلا َو  ِهَکاَیِْحلا َو  ِءاَِنْبلا َو  ِهَجاَرِّسلا َو  ِهَغاَبِّصلا َو  ِهَراَـجِّتلا َو  ِباَـسِْحلا َو  َِهباَـتِْکلا َو  ِلـْثِم  ِتاَـعاَنِّصلا  ِفُونُـص  ْنِم  ْمُهَْریَغ 
ْمُهُماَِوق َو اَِهب  ْمُهُِعفاَنَم َو  اَْهنِم  ِیتَّلا  ُداَبِْعلا  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِفُونُـص  ِعاَْونَأ  ِِّیناَحوُّرلا َو  َُلثُم  ْنُکَی  َْمل  اَم  ِریِواَـصَّتلا  ِفُونُـص  ِهَْعنَص 

ُناَعَتُْـسی ْدَـق  َُهلْآلا  َْکِلت  ُهَعاَنِّصلا َو  َْکِلت  َْتناَک  ْنِإ  ِهِْریَِغل َو  ْوَأ  ِهِسْفَِنل  ِهِیف  ِِهب َو  ُلَمَْعلا  ُهُمِیْلعَت َو  ُُهْلِعف َو  ٌلاَلَحَف  ْمِهِِجئاَوَح  ِعیِمَج  ُهَْغُلب  اَهِیف 
یَلَع َیِه  ِیتَّلا  َِهباَتِْکلا  ِریِظَن  ِهِمِیْلعَت  ِِهتَعاَنِِـصب َو  َسَْأب  اَلَف  ِلِطاَْبلا  ِّقَْحلا َو  یَلَع  ًهَنوُعَم  ُنوُکَی  یِـصاَعَْملا َو  ِهوُجُو  ِداَسَْفلا َو  ِهوُجُو  یَلَع  اَِـهب 
َِهلْآلا ِهوُجُو  ْنِم  َِکلَذ  ُْریَغ  ُسْوَْقلا َو  ُْحمُّرلا َو  ُْفیَّسلا َو  ُنیِّکِّسلا َو  َِکلَذَک  ِرْوَْجلا َو  ِهَالُو  ِهَیَالِو  ِهَنوُعَم  ِهَیِْوقَت  ْنِم  ِداَسَْفلا  ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو 

ِهِمِیْلعَِتب َو َسَْأب  اَلَف  اَْهیَلَع  ًهَنوُعَم  ًَهلآ َو  ُنوُکَت  ِداَسَْفلا َو  ِتاَهِج  ِحاَلَّصلا َو  ِتاَهِج  َیلِإ  ُفَرُْصت  ْدَق  ِیتَّلا 
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َیلِإ ُهُفیِرْـصَت  ِهِیف  ْمِْهیَلَع  ٌمَّرَُحم  ِِقئاَلَْخلا َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِحاَلَّصلا  ُتاَهِج  ِهِیف  َُهل  َناَک  ْنَِمل  ِهِیف  ِِهب َو  ِلَمَْعلا  ِهِیف َو  ِْهیَلَع َو  ِرْجَأـْلا  ِذْـخَأ  ِهِمُّلَعَت َو 
ْمِهِماَِوق َو ْمِهِحاَلَـص َو  ِتاَهِج  ِِعفاَـنَم  ِیف  ِناَـحْجُّرلا  َنِم  ِهِیف  اَِـمل  ٌرْزِو  اـَل  ٌْمثِإ َو  ِمِّلَعَتُْملا  ِِملاَْـعلا َو  یَلَع  َْسیَلَف  ِّراَـضَْملا  ِداَـسَْفلا َو  ِتاَـهِج 

یِجَی ِیتَّلا  اَهُّلُک  ٌماَرَح  ِیتَّلا  َهَعاَنِّصلا  ُهَّللا  َمَّرَح  اَمَّنِإ  َِکلَذ  ِماَرَْحلا َو  ِداَسَْفلا َو  ِهوُجُو  ِیف  اَِهب  ِفِّرَصَتُْملا  یَلَع  ُرْزِْولا  ُْمثِْإلا َو  اَمَّنِإ  ْمِِهئاََقب َو 
َِهبِرْـشَْألا ِتاَعاَنِـص  ْنِم  َِکلَذ  َهَبْـشَأ  اَم  ِماَنْـصَْألا َو  ِناَْبلُّصلا َو  ِِهب َو  ٍّوُْهلَم  ِّلُک  ِْجنَرْطِّشلا َو  ِریِماَزَْملا َو  ِِطباَرَْبلا َو  ُریِظَن  ًاضْحَم  ُداَسَْفلا  اَْهنِم  ُء 

ُذْخَأ ِِهب َو  ُلَمَْعلا  ُهُمُّلَعَت َو  ُهُمِیْلعَت َو  ٌماَرَحَف  ِحاَلَّصلا  ِهوُجُو  ْنِم  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  َال  ِهِیف َو  ُنوُکَی  َال  ًاضْحَم َو  ُداَسَْفلا  ِهِیف  ُْهنِم َو  ُنوُکَی  اَم  ِماَرَْحلا َو 
ْدَق َناَک  ْنِإ  ِِعئاَنَّصلا َو  ِتاَهِج  َیلِإ  ُفَرُْـصت  ْدَـق  ًهَعاَنِـص  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَهِّلُک  ِتاَکَرَْحلا  ِهوُجُو  ِعیِمَج  ْنِم  ِهِیف  ِبُّلَقَّتلا  ُعیِمَج  ِْهیَلَع َو  ِرْجَأـْلا 

ُهَفَرَص ْنَم  یَلَع  ُمُرْحَی  ِِهب َو  ُلَمَْعلا  ُهُمِیْلعَت َو  ُهُمُّلَعَت َو  َّلَح  ِحاَلَّصلا  َنِم  ِهِیف  اَِمل  ُهَّلَعَلَف  یِـصاَعَْملا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌهْجَو  اَِهب  ُلَواَنَُتی  اَِهب َو  ُفَّرَـصَُتی 
ِجاَرْخِإ ُهوُجُو  ْمِِهباَِستْکا  ِهوُجُو  ِعیِمَج  ِیف  ْمِهِمِیْلعَت  ِداَـبِْعلا َو  ِشِیاَـعَم  ِباَِـستْکا  ِهْجَو  ِریِـسْفَت  ُناََـیب  اَذَـهَف  ِحاَـلَّصلا  ِّقَْحلا َو  ِهْجَو  ِْریَغ  َیلِإ 

ٌهََعبْرَأَف َو اَـهِّلُک  ِلـِفاَوَّنلا  ُهوُجُو  ْمِْهیَلَع َو  ُضَرَتْفُْملا  ِلاَـلَْحلا  ِهوُجُو  ِعیِمَج  ِیف  ِلاَْومَأـْلا  ُجاَرْخِإ  اَـهِیف  ِیتَّلا  ُهوُجُْولا  اَّمَأ  اَِـهقاَْفنِإ َو  ِلاَْومَأـْلا َو 
اَّمِم ٍهُجْوَأ  ُهََعبْرَأ  ِتاَلِّصلا َو  ِهوُجُو  ْنِم  اَهِیف  ُهُمَْزلَی  اَّمِم  ٍهوُجُو  ُهَسْمَخ  ِْنیَّدلا َو  ِهوُجُو  ْنِم  اَهِیف  ُهُمَْزلَی  اَّمِم  ٍهوُجُو  ُهَثاََلث  نِم َو  ًاهْجَو  َنوُرْـشِع 

ُهُسَْبلَم َو ُُهبَرْـشَم َو  ُهُمَعْطَم َو  َیِهَف  ِهِسْفَن  ِهَّصاَخ  یَلَع  ُهَقَفَّنلا  اَهِیف  ُهُمَْزلَی  ِیتَّلا  ُهوُجُْولا  اَّمَأَف  ِفوُْرعَْملا  ِعاَنِطْـصا  ِهوُجُو  ْنِم  ُهَقَفَّنلا  اَـهِیف  ُهُمَْزلَی 
ْوَأ ِِهلِْزنَم  ُوَْحن  ٌنِّیَبَف  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  اَم  یَنْعَم  ِهِظْفِح َو  ْوَأ  ِِهلْمَح  ْوَأ  ِهِعاَتَم  ِهَّمَرَم  یَلَع  ِرْجَْألا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  اَـمِیف  ُهُؤاَـطَع  ُهُمَدْـخَم َو  ُهُحَْکنَم َو 

ِِهتَأَْرما ِْهیَِدلاَو َو  ِهَِدلَو َو  یَلَعَف  ُهُسْفَن  ُهُمَْزلَی  ْنَِمل  ُهَقَفَّنلا  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ِیتَّلا  ُسْمَْخلا  ُهوُجُْولا  اَّمَأ  ِهِِجئاَوَح َو  یَلَع  اَِهب  ُنیِعَتْـسَی  ِتَالْآلا  َنِم  ٍَهلآ 
ِّلُک ِیف  ُهَبِجاَْولا  ُهَضوُْرفَْملا  ُهاَکَّزلاَف  ِْنیَّدلا  ِهوُجُو  ْنِم  ُهَضوُْرفَْملا  ُهَثاَلَّثلا  ُهوُجُْولا  اَّمَأ  ِرْـسُْعلا َو  ِرُْـسْیلا َو  ِلاَح  ِیف  َِکلَذ  َُهل  ٌمِزَال  ِهِکُولْمَم  َو 

َِهباَرَْقلا َو ُهَلِـص  ُهَقْوَف َو  ْنَم  ُهَلِـصَف  ِِلفاَوَّنلا  ِتاَلِّصلا  ِهوُجُو  ْنِم  ُسْمَْخلا  ُهوُجُْولا  اَّمَأ  ِِهناَمَز َو  ِِهناَّبِإ َو  ِیف  ُداَهِْجلا  ُضوُْرفَْملا َو  ُّجَْـحلا  ٍماَع َو 
ِْفیَّضلا ُءاَْرقِإ  ُضْرَْقلا َو  ُهَّیِراَْـعلا َو  ِْنیَّدـلا َو  ُءاَـضَقَف  َُعبْرَأـْلا  ُهوُـجُْولا  اَّمَأ  ُقـْتِْعلا َو  ِِّربـْلا َو  ِهَقَدَّصلا َو  ِهوُـجُو  ِیف  ُلُّفَنَّتلا  َنِینِمْؤُْـملا َو  ُهَلِص 

ِهَیِذْغَْألا َنِم  ٍفُونُص  ُهَثاَلَثَف  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  اَّمِم  ُُهلْکَأ  ِناَْسنِْإِلل  ُّلِحَی  اَم  اَّمَأَف  ُُهلْکَأ  ِناَْسنِْإِلل  ُزوُجَی  ُّلِحَی َو  اَم  ِهَّنُّسلا  ِیف  ٌتاَبِجاَو 
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اَهِْریَغ ِمِساَمَّسلا َو  ِفُونُـص  ِّبَْحلا َو  ِفُونُـص  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  ِصَّمِْحلا َو  ِّزُرَأـْلا َو  ِریِعَّشلا َو  ِهَْطنِْحلا َو  َنِم  ِهِّلُک  ِّبَْحلا  ُعیِمَج  اَْـهنِم  ٌْفنِص 
ِِهنََدب ِیف  ِناَْسنِْإلا  یَلَع  ُهَّرَضَْملا  ِهِیف  ُنوُکَت  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ُُهتُوق  ِِهنََدب َو  ِیف  ِناَْسنِْإلا  ُءاَذِغ  ِهِیف  ُنوُکَی  اَم  ِّبَْحلا  َنِم  ْیَـش ٍء  ُّلُک 

ِناَْسنِْإلا ُءاَذِـغ  ِهِیف  ُنوُکَی  اَّمِم  اَهِّلُک  ِراَمِّثلا  ِفُونُـص  ِعیِمَج  ْنِم  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  اَّمِم  ِیناَّثلا  ُْفنِّصلا  ِهَروُرَّضلا َو  ِلاَح  ِیف  اَّلِإ  ُُهلْکَأ  ٌماَرَحَف 
ِلوُُقْبلا َو ِفُونُـص  ُعیِمَج  ُِثلاَّثلا  ُْفنِّصلا  ُُهلْکَأ َو  ٌماَرَحَف  ِِهلْکَأ  ِیف  ِناَْسنِْإلا  یَلَع  ُهَّرَـضَْملا  ِهِیف  َناَک  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ِِهب  ُُهتُوق  َُهل َو  ٌهَعَْفنَم  َو 

ِهِیف اَّمِم  ِلوُُقْبلا  ِفُونُـص  ْنِم  َناَک  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ُهُؤاَذِـغ  ِناَْسنِْإلا َو  ُِعفاَنَم  ِهِیف  اَّمِم  اَهِّلُک  ِلوُُقْبلا  َنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ِتاَبَّنلا َو 
اَم اَّمَأ  ُُهلْکَأ َو  ٌماَرَحَف  ِِلتاَْقلا  ِّمَّسلا  ِفُونُـص  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  یَْلفِّدلا َو  َریِظَن  ِهَِلتاَْقلا َو  ِموُمُّسلا َو  ِلوُُقب  َریِظَن  ِِهلْکَأ  ِیف  ِناَْسنِْإلا  یَلَع  ُهَّرَـضَْملا 

ُّلِحَی اَم  ٌبَلِْخم َو  َُهل  َال  ٌباَن َو  ِهِیف  َْسَیل  اَم  ُّلُک  ِشْحَْولا  ِموُُحل  ْنِم  ُّلِحَی  اَم  ِِلبِْإلا َو  ِمَنَْغلا َو  ِرَقَْبلا َو  ُموُُحلَف  ِناَوَیَْحلا  ِموُُحل  ْنِم  ُُهلْکَأ  ُّلِحَی 
اَم اَّمَأ  ِداَرَْجلا َو  ِفُونُص  ِلْکَِأب  َسَْأب  َال  ُُهلْکَأ َو  ٌماَرَحَف  ٌهَِصناَق  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ٌهَِصناَق  َُهل  َْتناَک  اَم  اَهِّلُک  ِْریَّطلا  ِموُُحل  ِلْکَأ  ْنِم 

ِفُونُص ْنِم  ِرْحَْبلا  ِْدیَـص  ْنِم  ُُهلْکَأ  ُزوُجَی  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌماَرَحَف  ُهاَفَرَط  يَوَتْـسا  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ُهاَفَرَط  َفَلَتْخا  اَمَّلُکَف  ِْضیَْبلا  َنِم  ُُهلْکَأ  ُزوُجَی 
ُرِّیَُغی َال  اَمَف  اَِهفُونُـص  ِعیِمَج  ْنِم  َِهبِرْـشَْألا  َنِم  ُزوُجَی  اَم  اَّمَأ  ُُهلْکَأ َو  ٌماَرَحَف  ٌروُُشق  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُُهلْکَأ َو  ٌلاَلَحَف  ٌروُُشق  َُهل  َناَـک  اَـم  ِکَـمَّسلا 

اَلَف ُضْرَْألا  ِتَتَْبنَأ  اَم  ُّلُکَف  ِساَبِّللا  َنِم  ُزوُجَی  اَم  ٌماَرَح َو  ُْهنِم  ُلِیلَْقلاَف  ُهُرِیثَک  َلْقَْعلا  اَْهنِم  ُرِّیَُغی  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ِِهبْرُِـشب َو  َسْأـَب  اَـلَف  ُهُرِیثَک  َلـْقَْعلا 
ُفوُّصلا َو َناَک  ْنِإ  ِهَِربَو َو  ِهِْرعَـش َو  ِِهفوُص َو  ُْهنِم َو  ِّیِکَّذـلا  ِهِدـْلِج  ِْسُبِلب  َسَْأب  اَلَف  ُهُمَْحل  ُّلِحَی  ْیَـش ٍء  ُّلُـک  ِهِیف َو  ِهاَـلَّصلا  ِهِْسُبِلب َو  َسْأـَب 

.ِهِیف ِهاَلَّصلا  َِکلَذ َو  ِْسُبِلب  َسَْأب  اَلَف  ًاّیِکَذ  ِهَْتیَْملا  ِْریَغ  ِهَْتیَْملا َو  َنِم  َُربَْولا  ُشیِّرلا َو  ُْرعَّشلا َو 

ْنِم ِضْرَْألا  ِتاَبَن  ْنِم  َناَک  اَم  اَّلِإ  ُدوُجُّسلا  َال  ِْهیَلَع َو  ُهاَلَّصلا  ُزوُجَت  اَلَف  ُهَسَْبلَم  ْوَأ  ِِهبَرْـشَم  ْوَأ  ِهِمَعْطَم  ِیف  ِناَْسنِْإلا  َءاَذِغ  ُنوُکَی  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َو 
ٍهوُجُو ُهََعبْرَأَف  ِحِـکاَنَْملا  َنِم  ُزوُجَی  اَم  اَّمَأ  ِهَروُرَّضلا َو  ِلاَح  ِیف  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ُهاَلَّصلا  ُزوُجَت  اَلَف  ًالْزَغ  َراَـص  اَذِإَـف  اـًلوُْزغَم  َریِـصَی  ْنَأ  َلـْبَق  ٍرَمَث  ِْریَغ 

ِْکلِْملا َو َنِم  ُزوُجَی  اَم  اَّمَأ  ُِکلْمَی َو  ْنَم  ِْکِلم  ْنِم  َُهل  ِلِّلَحُْملا  َنِم  ٍلِیلْحَِتب  ٌحاَِکن  ِنیِمَْیلا َو  ُحاَِکن  ٍثاَریِم َو  ِْریَِغب  ٌحاَِکن  ٍثاَریِِمب َو  ٌحاَِـکن 
ُْکِلم ِثاَریِْملا َو  ُْکِلم  ِءاَرِّشلا َو  ُْکِلم  ِهَمِینَْغلا َو  ُْکِلم  ٍهوُجُو  ُهَّتِسَف  ِهَمْدِْخلا 
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اَم ِهِهوُجُو َو  ِیف  ِلاَلَْحلا  ِهَهِِجب  ُهُجاَرْخِإ  ِِهلاَم َو  ُقاَْفنِإ  ِناَْسنِْإِلل  ُزوُجَی  اَم  ُّلِـحَی َو  اَـم  ُهوُجُو  ِهِذَـهَف  ِرْجَأـْلا  ُکـِْلم  ِهَّیِراَْـعلا َو  ُکـِْلم  ِهَبِْهلا َو 
.ِهَِلفاَّنلا (1) ِهَضیِرَْفلا َو  ِهوُجُو  ْنِم  ُبُّلَقَّتلا  ُفُّرَصَّتلا َو  ِهِیف  ُزوُجَی 

ماما ترضح  زا  يدرم  هک : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  باتک  رد  یلع ، نب  نسح  خیـش  موحرم 
ياه هار  زین  نانآ و  نایم  تالماعم  راک و  بسک و  هلمج  زا  ناگدـنب ، شاعم  رارما  ياه  هار  دیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج 
راهچ دراد ، يدمآرد  نانآ  يارب  هک  مدرم  نایم  جیار  تالماعم  عاونا  تشیعم و  ماسقا  هیلک  دومرف : تسا ؟ هنوگ  دنچ  لاوما  فرـصم 

؟ تسا فلتخم  ای  مارح ، همه  ای  تسا  لالح  همه  عون  راهچ  نیا  دنتفگ : .تسا  هنوگ 

.تسا روهشم  مولعم و  شتایصوصخ  مان و  اهنآ  همه  مارح و  یعون  دراد و  لالح  یعون  مادک  ره  دومرف :

هبتر مک  ات  رت  نیئاپ  تاقبط  تسدریز و  ماکح  و  رادمامز ، لماش  هک  تسا  يرگید  رب  مدرم  زا  یضعب  تموکح  و  تیالو » : » لوا عون 
.دنراد تموکح  دنا  شذوفن  تحت  مدرم  ناتسدریز و  رب  یعون  هب  کی  ره  هک  تسا  دنمراک  نیرت 

.تساه شورف  دیرخ و  هیلک  لماش  هک  هلماعم  تراجت و  مود : عون 

.شماسقا همه  اب  تسا  تعنص  موس : عون 

.تسا هراجا  هب  زاین  نآ  رد  هک  يدراوم  هیلک  رد  تاراجا  مراهچ : عون  و 

زا هک  تسا  هدرک  بجاو  ناگدـنب  رب  تالماعم  نیا  رد  دـنوادخ  دنتـسه و  مارح  یتهج  زا  لالح و  یتهج  زا  ماسقا  نیا  زا  کی  ره  و 
.دنزرو بانتجا  مارح  زا  دنروایب و  يور  لالح  هب  و  دنوش ، دراو  شلالح  هار 

.تسا مسق  ود  تیالو  تیالو :»  » عاونا ریسفت 

و دـنهن ، ندرگ  ار  ناش  تموکح  تیالو و  ات  هدرک  رما  مدرم  رب  دـنوادخ  هک  یناسک  تسا ، لداع  ماکح  تیـالو  نآ  ماـسقا  زا  یکی 
و دـننک ؛ یم  تموکح  دوخ  ناتـسدریز  رب  یعون  هب  کی  ره  هک  نانآ  هقبط  نیرت  لزان  ات  رت  تسدریز  تسدریز و  ياه  تموکح  زین 

.دنراد تموکح  ناش  تسدریز  مدرم  رب  مادک  ره  هک  ناشدرف  نیرت  نیئاپ  ات  اهنآ  ناهدنامرف  روج و  ماکح  تیالو  رگید ، عون 

هک تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  هداد  روتسد  شتیالو  نتفریذپ  وا و  تخانش  هب  دنوادخ  هک  تسا  یلداع  مکاح  تیالو  نآ ، لالح  هجو 
قبط دیاب  وا ) فرط  زا  هدش  بصن  نارادنامرف  روظنم   ) شنایلاو تموکح  وا و  تموکح  رد 
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دننکن و فیرحت  ار  شنخس  زین  دنهاکب و  نآ  زا  هن  دنیازفیب ، نآ  رب  يزیچ  هن  دوش ، راتفر  هداد  لداع  مکاح  نآ  هب  ادخ  هک  يروتسد 
شیارب و ندرک  راـک  وا ، بناـج  زا  تموکح  دوب ، رتـسگداد  متفگ  هک  هنوگ  نادـب  مکاـح  هچناـنچ  و  دـنیامنن ، فـلخت  شناـمرف  زا 
لداع و مکاح  يرادـمامز  رد  اریز  تسا  زیاج  یهاگتـسد  نینچ  اب  هلماعم  و  دوب ، دـهاوخ  عورـشم  لالح و  شتیوقت ، وا و  هب  کمک 
رد هک  ره  ور  نیا  زا  دوش ، دوبان  يداسف  دادـیب و  ملظ و  ره  ددرگ و  ایحا  یتناما  تلادـع و  ره  دوش ، هدـنز  یقح  ره  وا ، نارادـنامرف 

.تسا هدومن  تیوقت  ار  ادخ  نید  هدرک و  شالت  ادخ  تعاط  رد  دهد ، شا  يرای  تموکح  رما  رد  و  دشوکب ، يو  تردق  میکحت 

رت و نیئاپ  تاقبط  ات  مکاح  نایفارطا  اسؤر و  هقبط  زا : .تساهنآ  ناگدناشن  تسد  رگمتـس و  نارادمامز  تموکح  شمارح ، هجو  اما 
کچوک و هچ  يراک  ره  و  تسا ، عورـشمان  مارح و  ینارمکح ، رما  رد  اهنآ  اب  يراـکمه  اـه و  تموکح  نیا  رد  راـک  هبتر ، نیرخآ 

گرزب ناهانگ  زا  نانآ  اـب  يراـکمه  عون  ره  اریز  تسا ؛ باذـع  هیاـم  دریگ ، ماـجنا  اـه ) تموکح  نیا  هب  کـمک  يارب   ) گرزب هچ 
ملظ و ددرگ و  هدنز  تسا  لطاب  هچ  ره  دوش ، بوکدگل  تسا  قح  هچ  ره  رگمتس ، نانارمکح  تموکح  رد  هک  رطاخ  نیا  هب  تسا ؛

یهلا تاررقم  اه و  تنس  ددرگ ، ناریو  اهدجسم  دنسر ، لتق  هب  نانمؤم  ناربمایپ و  دوش و  دوبان  یهلا  بتک  دبای ، جاور  داسف  دادیب و 
باجیا یترورـض  هک  ینامز  رگم  تسا ، مارح  ناشیا  اب  هلماعم  ناـش و  ندرک  يراـی  اـهنآ ، اـب  ندرک  راـک  ور  نیا  زا  دوش ؛ ور  ریز و 

.دیآ شیپ  رادرم  ای  نوخ  ندروخ  هب  هک  يرارطضا  ریظن  دنک ،

یم حرش  نیدب  تسا ، مارح  ای  زیاج و  رادیرخ  ای  هدنشورف  يارب  هک  یتالماعم  ماسقا  اهشورف : دیرخ و  هیلک  رد  تاراجت  عاونا  ریـسفت 
رد هک  ییاهزیچ  عاونا  و  دـشاب ، یگدـنز  ماوق  هیام  مدرم و  كاروخ  هچنآ  دـنا ، هدـش  رما  نآ  هب  اه  ناسنا  همه  هک  هنوگنامه  دـشاب :
یم ریزگان  نآ  زا  دـنمزاین و  نادـب  هناکلام  لامعتـسا  تیکلام ، جاودزا ، ندیـشوپ ، ندیـشون ، ندروخ ، يارب  یگدـنز  فلتخم  نوئش 
نآ زا  هک  دـشاب  نانآ  لاح  هب  دـیفم  مدرم و  حالـص  هب  یتهج  زا  ای  دنـشاب ، یم  ریزگان  نآ  زا  مدرم و  حالـص  هب  یتهج  زا  ای  دنـشاب ،

.تسا لالح  شنداد  ضرق  و  ششخب ، لامعتسا ، يرادهگن ، دیرخ ، شورف ، اهنیا ، همه  رد  دنرادن ، هراچ 

، یبساـک ندیـشون ، ندروـخ ، تهج  زا  و  دـشاب ، داـسف  هیاـم  هـک  يزیچ  ره  شورف  دـیرخ و  زا : دـنترابع  مارح ، ياهدتـس  داد و  اـما 
، دشاب هتشاد  داسف  مدرم  يارب  یتهج  زا  ای  دشاب ، ادخ  یهن  دروم  عونمم و  نداد ، ضرق  ندیشخب ، نتشادهگن ، ندش ، کلام  جاودزا ،
، یـشحو ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  تشوگ  كوخ ، تشوگ  نوـخ ، رادرم ، شورف  اـی  تسا ، زیمآ  هدـسفم  هک  ییاـبر  تـالماعم  دـننام 

همه اهنیا  هک  تاساجن  هیلک  و  بارش ، ناگدنرد ، تسوپ 
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هب اهنآ  رد  فرـصت  ندش و  کلام  نتـشادهگن ، ندیـشوپ ، ندیـشون ، ندروخ ، زا  تسا و  مارح  اهنیا  یمامت  .تسا  عورـشمان  مارح و 
( یقیسوم تالآ  نوچ   ) دشاب مارح }  } یمرگرس هیام  هک  يزیچ  ره  هلماعم  نینچمه  .تسا  هدش  یهن  دراد ، رب  رد  هک  يدسافم  رطاخ 

تیوقت ار  یلطاب  ای  دشخب ، ورین  ار  تلالـض  یهارمگ و  یعون  ای  ددرگ  كرـش  رفک و  تیوقت  ثعاب  ای  ادخ  ریغ  هب  برقت  بجوم  ای 
هیلک نداد و  هیراع  ندش ، کلام  نتـشادهگن ، دیرخ ، شورف ، دـیامن ، فیعـضت  ار  یقح  ای  هریغ ) مومـسم و  راکفا  رـشن  نوچ   ) دـنک

.دیآ شیپ  یترورض  هکنیا  زج  تسا  مارح  شتافرصت 

ناگتـسب نوچ  تسوا ، تسد  هب  شرایتخا  هک  ار  يزیچ  ای  شلام  ای  شدوخ  یـسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هراجا  اه : هراجا  ریـسفت  اما 
زیچ ره  ای  نیمز  ای  هناخ  شدوخ ، ناسنا  هک  تسا  نیا  هراجا  لالح  عون  .دـهن  يرگید  رایتخا  رد  هدافتـسا  يارب  سابل ، اـی  اـپراهچ  اـی 

دنزرف ای  دوخ  تسد  هب  ار  يراک  هک  دنک  دهعت  ای  دراذگ ، يرگید  رایتخا  رد  نآ  عفانم  زا  هدافتسا  يارب  تسا ، کلام  هک  ار  يرگید 
ای دوخ  یـسک  هک  درادن  یلاکـشا  زین  دـشاب و  مکاح  بناج  زا  يرازگراک  ای  لیکو  هکنیا  نودـب  دـهد ، ماجنا  شریجا  ای  شمالغ  ای 

مکاح رازگراک  و  دـننک ، یم  راک  وا  تلاکو  هب  وا و  ياج  هب  زین  نانآ  اریز  دـهد ، هراجا  ار  شریجا  ای  کلم  ای  دـنواشیوخ  ای  دـنزرف 
( هریغ بورشم و  لثم  هن   ) ار یلالح  زیچ  و  درب ، یم  یصخشم  ياج  هب  یمولعم  ترجا  هب  ار  ینیعم  راب  هک  یلامح  دننام  دنتـسین ؛ مه 
ای ناشیوخ  ای  مالغ  ای  دوخ  تسد  هب  هک  دوش  ریجا  يراک  يارب  ای  دـنک ، یم  لمح  شیاپراهچ  اـی  مـالغ  هلیـسو  هب  اـی  دوخ  تسد  هب 

و تسا ، لالح  شنداد  هراجا  نمؤم ، رفاک و  تلم ، هاشداپ ، زا  سک  ره  يارب  هک  تسا  هراجا  لالح  عاونا  اهنیا  دـهد ، ماـجنا  شریجا 
.دشاب یم  لالح  زین  شتادیاع 

لثم  ) تسا مارح  شندیـشوپ  اـی  و  ندیـشون ، اـی  ندروخ  هک  دوش  ریجا  يزیچ  لـقن  لـمح و  يارب  یـسک  هکنیا  ریظن  مارح : عاونا  اـما 
ای دجاسم ، لیلد  یب  ندرک  بارخ  يارب  ای  ددرگ ، ریجا  نآ  ندیـشوپ  ای  يرادـهگن ، ای  یمارح  زیچ  نتخاس  يارب  ای  بورـشم ،) لمح 
زا رظن  فرص  هک  يزیگنا  داسف  راک  ره  ای  نوخ  رادرم ، كوخ ، بارش ، ین ، زاس ، اهتب ، اه ، همسجم  لقن  لمح و  ای  هانگ ، یب  نتـشک 
وا هب  قلعتم  هک  ار  يزیچ  ای  دوخ و  ناـسنا  هک  تسا  مارح  .تسا  هدـش  یهن  یتاـهج  زا  دراوم  نیا  همه  دـشاب ؛ مارح  هراـجا ، عوضوم 
هب رادرم  لمح  دننام  دشاب ، دنمدوس  نآ  هب  لمع  هک  ییاج  رگم  دـهد ، هراجا  رما  نیا  رد  هیلقن ) هلیـسو  مالغ ، دـنزرف ، لیبق  زا   ) تسا

.نآ لاثما  دنوش و  هدوسآ  شنفعت  زا  هک  یتسدرود  ياج 
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رد هک  تسا  نیا  دوش -  ماجنا  يدزم  تفایرد  يارب  اهنآ  يود  ره  رگا  هراجا -  و  رگمتـس ) ماکح  تیالو   ) تیالو ياـنعم  نیب  قرف  و 
رما ناتـسدریز و  رب  طلـست  تموکح و  رد  و  دنک ، یم  تمدخ  تسدریز  ناهدنامرف  رتکچوک و  ماکح  ای  مکاح  يارب  ناسنا  تیالو ،
رگا و  دـنک ، یم  یعـس  اهنآ  يرای  تردـق و  میکحت  رد  و  تسا ، تاـماقم  ناـمه  نیـشناج  دـنک و  یم  اـفیا  ار  مکاـح  شقن  یهن ، و 

راتـشک و رد  دراد و  یهدـنامرف  دـنک ، یم  تموـکح  یلاو  هک  یمدرم  ناـمه  رب  زاـب  دـشاب ، مـه  هـقبط  نـیرت  نیئاـپ  درف و  نیرتلزاـن 
.تسالاب تاماقم  تسد ) تلآ  و   ) نیزگیاج داسف ، متس و  شرتسگ 

ریجا دراد ، ار  شرایتخا  هدادـن و  هراجا  ًـالبق  هک  ار  شکولمم  اـی  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  میدرک  ریـسفت  هک  يروط  هب  هراـجا  یلو 
رادرایتخا مکاح  تسا و  شیوخ  كولمم  دوخ و  رادرایتخا  کلام و  هدـشن ، یـسک  ریجا  هک  یماداـم  صخـش  هتبلا  و  دـنک ، يرگید 

ای دوـخ  سک  ره  .دـنک و  یم  هضبق  ار  اـهنآ  ياـهراک  دیـسر ، ماـقم  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مدرم  روـما  یتـقو  اـهنت  تـسین و  مدرم 
ياهراک رد  میدرک ، ریسفت  هک  يوحن  هب  یتیعر ، ای  ناطلس  ای  نمؤم  ای  رفاک  هب  تسوا ، تسد  هب  شرایتخا  هک  ار  یـسک  ای  شکولمم 

.تسا عورشم  زیاج و  شدمآرد  راک و  دهد ، هراجا  لالح 

، یگدنـسیون لیبق : زا  دـنزومآ ، یم  نارگید  هب  ای  دـنریگ  یم  ارف  مدرم  هک  يراک  ره  زا  تسا  ترابع  تعنـص  عیانـص : ریـسفت  اـما  و 
و نارادناج -  ریوصت  هن  هتبلا  يرگتروص -  یطایخ ، ییوش ، سابل  یگدـنفاب ، یئانب ، يزاس ، نیز  يزر ، گنر  تراجت ، یـسرباسح ،

همه اهنیا  تساه ؛ يدنمزاین  عفر  یگدـنز و  ماوق  هیام  و  دـنا ، جاتحم  اه  نادـب  دوخ  عفانم  يارب  ادـخ  ناگدـنب  هک  ییاهرازبا  نتخاس 
ای داسف  يارب  رازبا  نآ  ای  راک  نآ  زا  ًانایحا  تسا  نکمم  هچرگ  تسا ، زیاج  نارگید  ای  دوخ  يارب  شمیلعت ، شلمع و  تسا و  لـالح 

: دننام درادن ، یلاکـشا  نآ  نداد  دای  ندرک و  هشیپ  نیاربانب  دور ، راک  هب  ود  ره  لطاب  قح و  هار  رد  و  دـننک ، هدافتـسا  ءوس  یتیـصعم 
.دوش رگمتس  ياه  تموکح  نارازگراک  يرای  تیوقت و  ینعی  داسف  ثعاب  هک  يا  یگدنسیون  میلعت 

ود ره  هب  کمک  رازبا و  دوش و  فرـصم  داسف  ای  حالـص و  هار  رد  هک  یگنج  ياهرازبا  ریاس  نامک و  هزین ، ریـشمش ، دراک ، نینچمه 
دننک فرـصم  حالـص  هار  رد  ار  نآ  هک  یناـسک  يارب  اـهنآ ، نتخاـس  اـی  میلعت  يارب  نـتفرگ  دزم  نداد و  داـی  نتخوـمآ ، دریگ ؛ رارق 

هدـنریگدای هدـنزومآ و  تسا و  مارح  دـننک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  نارگید  ناـیز  هب  داـسف و  هار  رد  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا ، عورـشم 
ار نآ  مارح  داسف و  رد  هک  اهنآ  تسا ، قلخ  ياقب  ماوق و  هیام  زیمآ و  تحلـصم  دنمدوس و  لمع  تاذ  اریز  دنرادن ، یهانگ  ریـصقت و 

.دنراکهنگ رصقم و  دنرب ، یم  راک  هب 
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هیلک جنرطـش ، ین ، زاـس ، نتخاـس  دـننام : تسا ، ضحم  داـسف  رد  ًارـصحنم  شفرـصم  هـک  هدرک  مارح  ار  یتاعونـصم  اـهنت  دـنوادخ 
تسا و ضحم  داسف  هک  هچ  ره  یلک ) روطب   ) مارح و ياه  هباشون  ندرک  تسرد  ریظن  اهنآ ، لاثما  و  تب ، بیلـص ، و  وهل »  » ياـهرازبا

اهنآ رد  تافرـصت  مامت  و  نتفرگ ، دزم  نتخاس ، نتفرگ ، دای  نداد ، دای  نیاربانب  درادـن ؛ يدـنمدوس ) فرـصم   ) یتحلـصم هنوگ  چـیه 
رارق هدافتـسا  دروم  زین  تیـصعم  رد  هک  دنچ  ره  دور ، راک  هب  تعنـص  ماسقا  عفن  هب  هک  دـشاب  یتعنـص  هکنیا  رگم  تسا ، مارح  ًاقلطم 

اـجبان و لامعتـسا  اـهنت  تروص ، نیا  رد  و  تسا ، لـالح  شنتخاـس  نداد و  داـی  نتفرگداـی ، لـالح ، تعفنم  نآ  روـظنم  هب  هک  دریگ 
.اه بسک  میلعت  مکح  ناگدنب و  شاعم  رارما  قرط  اههار و  دوب  نیا  .دوب  دهاوخ  عونمم  شیاوران 

اهنآ رد  بحتـسم  ای  بجاو  تروص  هب  لاوما  هک  یلالح  هوجو  لام و  ندرک  نوریب  ياه  هار  لاوما  قاـفنا  لاـم و  ندرک  نوریب  عاونا 
بجاو دارفا  صوصخم  عون  جنپ  تسا ، ناسنا  یصخش  فراصم  هب  طوبرم  عون  تفه  تسا : عون  راهچ  تسیب و  ًالک  دوش ، یم  جرخ 

ریخ فراصم  عون  راهچ  مزال و  ياه  ششخب  اهادها و  عون  جنپ  تسوا ، هدهع  رب  نیَد  ناونع  هب  هک  یعرـش  تابجاو  عون  هس  هقفنلا ،
.تسا

هنیزه جاودزا ، هـنیزه  كاـشوپ ، یندیـشون ، كاروـخ ، دـننام : تایرورـض  تاـجایتحا و  زا  تـسا  تراـبع  یــصخش : فراـصم  اـما 
ییاه يدنمزاین  سانجا ، يرادـهگن  ای  لمح  راک ،) لحم  هناخ و   ) مزاول ریمعت  دزم  لیبق : زا  یجئاوح  موزل ،) تروص  رد   ) راکتمدـخ

.یگدنز مزاول  بابسا و  هناخ و  نوچ :

نیا هقفن  ناویح .) مالغ و   ) كولمم نز و  ردام ، ردپ و  دـنزرف ، هنیزه  یـصخش ، ياه  هنیزه  زا : تسا  ترابع  هناگجنپ ، ياه  هقفن  اما 
.تسا بجاو  يدنم ، ناوت  هچ  یتسد و  گنت  لاح  رد  هچ  دارفا 

.شتقو رد  داهج  هنیزه )  ) موس بجاو و  جح  رگید  تسا ، هنالاس  بجاو  هک  تسا  تاکز  یکی  یهلا ،]  ] بجاو نید  عون  هس  اما 

.ناگدرب ندرک  دازآ  و  ناسحا ، هقدص و  نانمؤم و  ناشیوخ ، هب  تسدالاب ، قوفام و  هب  ادها  بحتسم : ششخب  عون  جنپ  اما 

.تسا بجاو  تنس  رد  اهنیا  هک  ینامهم  و  نداد ، ضرق  ماو ، یهدب ، تخادرپ  ریخ : فراصم  هناگراهچ  عاونا  و 

« لالح ياه  یکاروخ  »

: تسا هنوگ  هس  دیور  یم  نیمز  زا  هک  یلالح  ياه  یندروخ 
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زا هک  يا  هناد  ره  هریغ و  دجنک و  ماسقا  و  تابوبح ، رگید  عاونا  و  دوخن ، جنرب ، وج ، مدنگ ، لثم  یلک ) روط  هب  : ) یتابن ياه  هناد  - 1
رد رگم  تسا ، مارح  دشاب  رـضم  ندـب  يارب  هچنآ  و  تسا ؛ لالح  همه  اهنیا  دـشاب ، دـیفم  ناسنا  تیوقت  ندـب و  يارب  دـیورب و  نیمز 

.ترورض لاح 

ره .تسا و  شخبورین  دـنمدوس و  ندـب  يارب  دور و  یم  راـک  هب  ناـسنا  هیذـغت  رد  دـیور و  یم  نیمز  زا  هک  اـه  هویم  ماـسقا  همه  - 2
.تسا مارح  دشاب  هتشاد  نایز  مادک 

اما .تسا  لالح  شندروخ  دوش ، بوسحم  ناسنا  ياذغ  دشاب و  دیفم  ندب  يارب  دـیورب و  نیمز  زا  هک  یناهایگ  اه و  يزبس  عاونا  - 3
.تسا مارح  هریغ ، هرهزرخ و  لثم  هدنشک  یمس  ناهایگ  دننام : رضم ، ياه  يزبس 

« تشوگ لالح  تاناویح  »

و تسا ؛ لالح  درادـن ، لاـگنچ  شین و  نادـند  هک  یناویح  ره  و  تشوگ ، لـالح  یـشحو  تاـناویح  رتش ، دنفـسوگ ، واـگ ، تشوگ 
زین خـلم  ماسقا  و  دـنا ، مارح  دـنرادن  نادگنـس  هک  اهنآ  اما  دـنراد ، نادگنـس  هک  دنتـسه  ییاهنآ  تشوگ  لـالح  ناگدـنرپ  نینچمه 

.تسا زیاج  شندروخ 

« لالح ياه  مخت  »

.تسا مارح  دشاب  يواسم  شفرط  ود  هچنآ  لالح و  دشابن  يواسم  شفرط  ود  هک  یمخت  ره 

« لالح ياه  یهام  عاونا  »

.تسا مارح  درادن  کلوپ  مادک  ره  تسا و  لالح  راد  کلوپ  یهام 

« لالح ياه  یندیشون  عاونا  »

.تسا مارح  زین  شکدنا  و  دوش ؛ یتسم  بجوم  نوگرگد و  ار  لقع  شدایز  هک  اهنآ  زج  دنا  لالح  همه  اه  یندیشون 

« لالح ياه  كاشوپ  »

مالسا روتسد  قبط  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  ره  و  تسا ، لالح  نآ  رد  ندرازگ  زامن  ندیشوپ و  دیآ ، تسد  هب  هایگ  زا  هک  هچنآ  ره 
هدش هدیرب  رس  مالسا  روتـسد  قبط  هچ  تشوگ ) لالح  ) كاپ تاناویح  تسا و  لالح  ناشکرک  و  وم ، مشپ ، تسوپ ، دوش ، هدیرب  رس 

، ندروخ فرصم  هب  هچ  ره  تسا و  زیاج  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  نینچمه  ناشکرک و  و  رپ ، وم ، مشپ ، ندیشوپ  دنشاب ، هدرم  ای  دنـشاب 
تسا زیاج  ناهایگ  رب  هدجس  اه ، هویم  زج  هب  .تسین  زیاج  نآ  رب  هدجس  زامن و  اه ،) یندروخ   ) دسرب ناسنا  ندیـشوپ  ای  ندیـشون ، ای 

.درک هدجس  ناوت  یم  مه  هتسر  رب  هک  ترورض  لاح  رد  زج  تسین ، زیاج  اهنآ  رب  هدجس  نتسر ، زا  دعب  هک  نتسر  لباق  ناهایگ  رگم 
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« لالح ياه  یئوشانز  »

: تسا لالح  یئوشانز  عون  راهچ 

(. دنرب یم  ثرا  مه  زا  رهوش  نز و  هک  مئاد  دقع   ) دوش ندرب  ثرا  هب  رجنم  هک  یجاودزا  - 1

(. تقوم دقع   ) ثرا نودب  جاودزا  - 2

.نتفرگ زینک  - 3

(. دیامن لالح  رگید  صخش  يارب  نیعم  یتدم  يارب  ار  دوخ  زینک  یصخش  ینعی   ) لیلحت اب  جاودزا  - 4

: دش يزیچ  کلام  ناوت  یم  هار  شش  زا 

.هراجا .هیراع 6 - .هبه 5 - .ثرا 4 - .دیرخ 3 - .تمینغ 2 - - 1

دنک و هنیزه  نآ  هوجو  رد  لالح و  تهج  رد  دنک و  قافنا  ار  شلام  تسا  زیاج  ناسنا  يارب  هچنآ  لالح و  ياهزیچ  لیصفت  دوب  نیا 
.بحتسم بجاو و  عاونا  زا  دنک ، داجیا  ینوگرگد  فرصت و  نآ  رد  دناوت  یم  هچنآ 

ْنِم ْمِهِرُومُأ  ِیف  ْمَُهل  ٌماَِوق  ِداَبِْعلا َو  یَلَع  ٌنْوَع  َوُه  اَّمِم  ِِهب  ٍرُومْأَـم  َّلُـک  َّنَأ  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  ْمَلْعا  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  ماـمإلا  لاـق  - 2
ُهُْعَیب َو ٌلاَـلَح  ُهُّلُک  اَذَـهَف  َنُولِمْعَتْـسَی  َنوُِکلْمَی َو  َنوُحِْکنَی َو  َنوُسَْبلَی َو  َنُوبَرْـشَی َو  َنُولُکْأَـی َو  اَّمِم  ُهُْریَغ  ْمُهُمیُِقی  اـَل  يِذَّلا  ِحاَـلَّصلا  ِهوُجُو 

ِداَسَْفلا ِهْجَِول  ِهِکاَْسمِإ  ِهِحاَِکن َو  ِهِْسُبل َو  ِِهبْرُـش َو  ِِهلْکَأ َو  ِهَهِج  ْنِم  ُْهنَع  َیُِهن  ْدَـق  اَّمِم  ُداَسَْفلا  ِهِیف  ُنوُکَی  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُُهتَّیِراَع َو  ُُهتَبِه َو  ُهُؤاَرِش َو 
ٌداَسَف ِمْسِْجِلل َو  ٌّراَض  ٌماَرَحَف  َکـِلَذ  َهَبْـشَأ  اَـم  ِرْمَْخلا َو  ِعاَـبِّسلا َو  ِموُُحل  ِشِحاَوَْفلا َو  ِعیِمَج  اـَبِّرلا َو  ِریِْزنِْخلا َو  ِمَْحل  ِمَّدـلا َو  ِهَْتیَْملا َو  َلـْثِم 

.ِسْفَّنِلل (1)

هچنآ هب  دنا ، هدش  رما  هک  ار  یناسک  همه  دهد ، یم  رارق  تمحر  دروم  دـنوادخ  نادـب ، دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح 
، ندروخ يارب  دشاب و  نانآ  لاح  هب  دـیفم  مدرم و  حالـص  هب  یتهج  زا  دـشاب و  نانآ  یگدـنز  ماوق  هیام  ناگدـنب و  هدـننک  يرای  هک 
، يرادـهگن دـیرخ ، شورف ، .دنـشاب  یم  ریزگان  نآ  زا  دـنمزاین و  نادـب  هناـکلام  لامعتـسا  تیکلاـم و  جاودزا ، ندیـشوپ ، ندیـشون ،
، ندیشوپ ندیشون ، ندروخ ، تهج  زا  و  دشاب ، داسف  هیام  هک  يزیچ  ره  تسا و  لالح  اه  نیا  همه  نداد  ضرق  و  ششخب ، لامعتسا ،
، رادرم شورف  دننام  دشاب ، هتـشاد  داسف  مدرم  يارب  یتهج  زا  ای  دشاب ، ادخ  یهن  دروم  عونمم و  نتـشادهگن ، ندش و  کلام  جاودزا ،

ابر كوخ ، تشوگ  نوخ ،
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هدوب رضم  مسج  يارب  تسا و  عورـشمان  مارح و  همه  نآ ، هب  هیبش  ییاهزیچ  و  بارـش ، ناگدنرد و  تشوگ  شورف  اهداسف و  هیلک  و 
.دشاب یم  روآداسف  حور ، يارب  و 

اَذِإ ِهَطِـشاَْملا  ِبْسَِکب  َسَْأب  َال  ًاقْدِـص َو  َْتلاَق  اَذِإ  ِهَِحئاَّنلا  ِبْسَِکب  َسَْأب  َال  ٌماَرَح َو  ِهَیِّنَغُْملا  ُبْسَک  هیلع : هللا  تاولـص  اضرلا  مامإلا  لاق  - 3
هیلع و هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َنََعل  ْدَق  َلَصُوی َو  ْنَِأب  َسَْأب  اَلَف  ِْزعَْملا  ُْرعَش  اَّمَأ  اَهِْرعَـش َو  ِْریَِغب  ِهَأْرَملا  َْرعَـش  ُلِصَت  َال  یَطُْعت َو  اَم  ْتَِلبَق  ْطِراَُشت َو  َْمل 

َیلِإ َّیِعَّدلا  ِْهیَدَِیب َو  َمِشوُْملا  ِِهناَنْسَِأب َو  َجِّلَفُملا  ِءاَسِّنلِاب َو  ِلاَجِّرلا  ِلاَجِّرلِاب َو  ِءاَسِّنلا  َنِم  َهِّبَـشَتُْملا  ِهِْرعَـش َو  ِْریَِغب  ُهَْرعَـش  َلِصاَْولا  ًهَْعبَـس  هلآ 
.َثوُّیَّدلا اُوُلْتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ُثوُّیَّدلا َو  َوُه  ِِهتَجْوَز َو  یَلَع  َِلفاَغَتُْملا  ُهَالْوَم َو  ِْریَغ 

.ِمیِظَْعلا (1) ِهَّللِاب  ُْرفُْکلا  َوُهَف  ِمْکُْحلا  ِیف  اَشِّرلا  اَّمَأ  ِْدیَّصلا َو  َْبلَک  اَّلِإ  ٌتْحُس  ِْبلَْکلا  َنَمَث  ِهَِیناَّزلا َو  َهَرْجُأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

هک یتروص  رد  رگ  هحون  نز  نتفرگ  ترجا  تسا و  مارح  ناوخ  هزاوآ  نز  نتفرگ  دزم  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماـما  ترـضح 
یعنام دراذگن ، یطرـش  دریذـپب و  دـنداد  هچ  ره  هک  یتروص  رد  رگـشیارآ ، نز  نتفرگ  ترجا  زین  و  درادـن ؛ لاکـشا  دـیوگب  تسار 
.درادن یلاکـشا  زب  يوم  دننام  ناویح  يوم  لصو  یلو  ددنب ، رگید  نز  رـس  هب  رگید ) صخـش  زا   ) یعونـصم يوم  دـیابن  اما  درادـن ،

تفص و درم  نانز  دنک ، لصو  شیوم  رب  یعونصم  يوم  هک  یسک  تسا : هدرک  تنعل  ار  هورگ  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر 
، شیالوم زا  ریغ  یـسک  هب  هدننک  توعد  دـنک ، یبوکلاخ  شتـسد  رد  هک  یـسک  دـیاسب ، ار  شنادـند  هک  یـسک  تفـص ، نز  نادرم 

یمن تیمها  دناد و  یم  وا  دراد و  عورشمان  هطبار  رگید  نادرم  اب  شرـسمه  هک  يدرم   ) ثوید ینعی  دشاب ، لفاغ  شنز  زا  هک  یـسک 
.دیشکب ار  ثوید  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهد .)

دنوادـخ هب  رفک  تواضق ، رد  يریگ  هوشر  تسا و  مارح  يراکـش -  گس  زا  ریغ  هتبلا  گس -  ياهب  راـکانز و  نز  ترجا  هک  نادـب 
.تسا گرزب 

ِباَسِْحلا َو ِباَتِْکلا َو  َْلثِم  ِِعئاَنَّصلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ُداَـبِْعلا  ُهُمَّلَعَتَی  اَـم  َّلُـک  َّنَأ  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  ْمَلْعا  هیلع : هللا  تاولـص  اـضرلا  ماـمإلا  لاـق  - 4
ِتَالْآلا ِفُونُـص  ُباَْوبَأ  َنیِِّیناَحوُّرلا َو  ُلاَثِم  ِهِیف  َْسَیل  اَم  ِریِواَصَّتلا  ِهَسَدـْنَْهلا َو  ِهَِیْنبَْألاَک َو  ِتاَـعاَنِّصلا  ِِرئاَـس  ِّبِّطلا َو  ِموُجُّنلا َو  ِهَراَـجِّتلا َو 

اَْهَیلِإ ُجاَتُْحی  ِیتَّلا 
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ِهوُجُو ِیف  اَِـهب  ُفِرْـصَت  ْدَـق  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  ِهَرْجُأـْلا  ُذْـخَأ  ِِهب َو  ُلَـمَْعلا  ُهُمِیْلعَت َو  ُهُّلُک  ٌلاَـلَحَف  ِبْسَْکلا  ُبَلَط  ٍشاَـعَم َو  ُِمئاَوَق  ُِعفاَـنَم َو  ِهِیف  اَّمِم 
یِصاَعَْملا ِباَبْسَأ  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  ِِملاَّظلا َو  ِهَنَواَعُم  َْلثِم  ِماَرَْحلا َو  ِباَْوبَأ  َیلِإ  ُُهفِرْـصَت  َُّمث  ِلاَلَْحِلل  َلِعُج  اَم  ِلاَمِْعتْـسا  َْلثِم  ًاْضیَأ  یِـصاَعَْملا 

ِّقَْحلا َو ِهوُجُو  ِْریَغ  َیلِإ  ُُهفِرْـصَی  ْنَم  یَلَع  َمُرَح  ُُهلَمَع َو  ُهُمِیْلعَت َو  َزاَج  ِِعفاَنَْملا  َنِم  ِهِیف  اَِمل  ُهَّلََعل  َِکلَذ َو  َهَبْـشَأ  اَم  ِحاَدـْقَْألا َو  ِءاَنِْإلا َو  َلـْثِم 
.اَهِْریَغ َنوُد  اَِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  يِذَّلا  ِحاَلَّصلا 

يِوَذ ِریِواَصَت  ِراَّنلا َو  ِْتَیب  ِِسئاَنَْکلا َو  ِهَعِیْبلا َو  ِءاَِنب  َْلثِم  ِِهتَالآ َو  ِهَْعنَـص  ِءاَنِْغلا َو  َْلثِم  اَْـهنَع  ًاـّیِْهنَم  ْوَأ  ًهَمَّرَُحم  ًهَعاَنِـص  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َّمُهَّللا 
ِیف ُُحلْـصَت  َال  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِرِکْـسُْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِلَمَع  ِهِهاَبْـشَأ َو  ِدوُْعلا َو  ِّفَّدلا َو  ِهَْعنَـص  َْلثِم  ِِّیناَحوُّرلا َو  ِناَوَیَْحلا َو  ِلاَثِم  یَلَع  ِحاَوْرَْألا 

.ُقِیفْوَّتلا (1) ِهَّللِاب  َِکلَذ َو  ُزوُجَی  َال  ُهُمِیْلعَت َو  ُُهلَمَع َو  ٌماَرَحَف  ِتاَلَّلَحُْملا  َنِم  ْیَش ٍء 

دروم دزومایب ، ناگدـنب  هب  ار  اه  هفرح  عاونا  زا  يزیچ  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  نادـب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماـما  ترـضح 
تروص هسدنه و  يزاس و  نامتخاس  لثم  اه  هفرح  رگید  بط و  موجن ، تراجت ، باسح ، یگدنسیون ، دننام : دهد ؛ یم  رارق  تمحر 

یگدنز و ماوق  هیام  و  دنجاتحم ، اه  نادب  دوخ  عفانم  يارب  ادخ  ناگدـنب  هک  یئاهرازبا  نتخاس  زین  نارادـناج و  ریوصت  هن  هتبلا  يرگ 
هدافتـسا تیـصعم  ای  داسف  ياه  هار  رد  نآ ، زا  یهاگ  هچرگ  تسا ، لالح  اه  نیا  همه  نتخاس  هشیپ  میلعت و  تساـه ؛ يدـنمزاین  عفر 

ملاظ و هب  يرای  لثم : دوش ، هداد  صاصتخا  مارح  ياهراک  هب  نآ  رگا  یتح  سپ  دور ؛ یم  راک  هب  قح  هار  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ،
هـشیپ نداد و  دای  شتعفنم ، نآ  ببـس  هب  نآ ، هب  هیبش  ییاهراک  بارـش و  ياه  ماج  فورظ و  نتخاس  لثم  تیـصعم  ياـه  هار  رگید 

مارح دهد ، صاصتخا  هدرک  رما  نآ  رب  دنوادخ  هک  یلالح  قح و  هار  زا  ریغ  هب  یهار  رد  ار  نآ  هک  یـسک  اما  تسا ، لالح  شندرک 
.تسا

انب یقیـسوم و  تالآ  نتخاس  انغ و  رازبا  لثم : دـشاب  هدـش  یهن  نآ  زا  مارح و  هک  یتعنـص  رگم  هتخاـس ، لـالح  ار  تعنـص  دـنوادخ 
و یقیـسوم ) تلآ   ) دوع فد و  نتخاس  ای  ناسنا  ای  ناویح  لکـش  هب  ینارادـناج  يرگ  تروص  هدکـشتآ و  دـباعم و  اـسیلک و  ندرک 

ندرک هشیپ  نیاربانب  دنوش ، یمن  هتخاس  عورشم  لالح و  رازبا  اب  هک  یتالآ  رکسم و  بارـش و  ندرک  تسرد  نآ و  هب  هیبش  ییاهزیچ 
.تسادخ بناج  زا  اهنت  قیفوت  و  تسین ؛ زیاج  تسا و  مارح  شنتفرگ  دای  و 
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.ِهَّیِّرُّذلَا (1) ِیف  ُنِیبَی  ِماَرَْحلَا  ُبْسَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 5

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  رهاظ  ار  شدوخ  رثا  نادنزرف  رد  مارح ، دوس  ندروآ  تسد  هب 

َلاَقَف ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ٌلُجَر  یَتَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ُریِمَأ َلاَقَف  َّیَلَع  َطَلَتِْخا  ِدَق  َماَرَْحلَا َو  ُْهنِم َو  َلَالَْحلَا  يِرْدَأ  ََهبْوَّتلَا َو َال  ُتْدَرَأ  ْدَـق  ًاماَرَح َو  ًالَالَح َو  ِِهِبلاَطَم  ِیف  ُتْضَمْغَأ  ًالاَم  ُْتبَـسَک  یِّنِإ 

.ٌلَالَح (2) ََکل  ِلاَْومَْألَا  ُِرئاَس  ِسُمُْخلِاب َو  ِءاَیْشَْألَا  َنِم  َیِضَر  ُهُمِْسا  َّلَج  َهَّللَا  َّنِإَف  َِکلاَم  ِسُمُِخب  ْقَّدَصَت  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا 

يدرم دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دشاب لالح  هار  زا  متشادن  يراک  هک  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  یلام  نم  درک : ضرع  دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن 

هدـش طولخم  مه  اب  شمارح  لالح و  تسا و  مادـک  شمارح  لـالح و  هک  مناد  یمن  و  مراد ، هبوت  دـصق  و  تسا ) طولخم   ) مارح اـی 
.دنا

تیاضر لام  زا  مجنپ  کی  هب  دنوادخ  نوچ  هدب ، هقدص  ار  تدوخ  لام  زا  مجنپ  کی  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 
.تسا لالح  وت  يارب  تلاوما  هیقب  تسا و  هداد 

ُكَراَُبی یَمَن َال  ْنِإ  یِْمنَی َو  َماَرَْحلَا َال  َّنِإ  ُدُواَد  اَی  هیلع : هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِمْرَّصلَا  َدُواَد  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 7
.ِراَّنلَا (3) َیلِإ  ُهَداَز  َناَک  ُهَفَّلَخ  اَم  ِْهیَلَع َو  ْرَجُْؤی  َْمل  ُهَقَْفنَأ  اَم  ِهِیف َو  َُهل 

هیلع هللا  تاولـص  يداـه  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرـص  دواد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هک ار  یمارح  زیچره  و  دهد ، یمن  تکرب  نادب  دنوادخ  دنک  دـشر  مه  رگا  دـنک و  یمن  دـشر  مارح  هک  یتسار  هب  دواد ! يا  دومرف :

.تسا خزود  شتآ  هب  نتفر  يارب  وا  هشوت  زین  دراذگب  یقاب  هچ  ره  دریگ و  یمن  شربارب  رد  یشاداپ  رجا و  دنک  قافنا  یسک 
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ُلْکَأ ٌماَرَح َو  ِْجنَرْطِّشلا  ُْعَیب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  سیردإ ، نب  دمحأ  نب  دمحم  خیـشلا  - 8
.ٌْرفُک (1) اَهُذاَخِّتا  ٌتْحُس َو  ِِهنَمَث 

هدرک تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  سیردا ، نب  دمحا  نب  دمحم  خیـش  موحرم 
.دوش یم  بوسحم  رفک  زین  نآ  زا  هدافتسا  تسا و  مارح  دیآ  تسد  هب  نآ  شورف  زا  هک  یلوپ  ندروخ  جنرطش و  شورف  دومرف : هک 

يرگ هحون  ترجا  - 408

ِیلاَم ْنِم  ِیل  ِْفقْوَأ  ُرَفْعَج  اَی  ِیبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .یًنِم َماَّیَأ  یًنِِمب  َنِینِس  َرْشَع  ِیُنبُْدنَت  َبِداَوَِنل  اَذَک  اَذَک َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رخآ زور  هس   ) انم ياهزور  رد  لاس  هد  ات  هک  راد ) هگن   ) نک فقو  يرادـقم  يارب  نم  لام  زا  رفعج ! يا  دومرف : نم  هب  مردـپ  دومرف :

.دنک بقانم ) لیاضف و  نایب  و   ) يراوگوس نم  يارب  انم  نیمزرس  رد  جح )

ِّمَع اَی  َْتلاَقَف  ِیبَأ  َیلِإ  ْتَءاَجَف  ٌهَِحئاَن  ٌهَیِراَج  اََهل  ِّیَْحلَا َو  ِیف  اَنَعَم  ٌهَأَْرِما  َِتناَک  َلاَق : ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَـنَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َِکلَذ ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  َلَأْسَت  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ْدَـق  ِهَِحئاَّنلَا َو  ِهَیِراَْجلَا  ِهِذَـه  ْنِم  َُّمث  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َنِم  ِیتَشیِعَم  َّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ 

ْنَأ هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُمِظْعَُأل  یِّنِإ  ِهَّللَا  ِیبَأ َو  اََهل  َلاَقَف  ِجَرَْفلِاب  ُهَّللَا  َِیتْأَی  یَّتَح  اَِهنَمَث  ْنِم  ُْتلَکَأ  اَُهتِْعب َو  َّالِإ  ًالَالَح َو  َناَک  ْنِإَف 
يِرْدَأ اَم  ِهَّللَا  ُْتُلق َو  ُطِراَُشت  هیلع َأ  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذـِب  اَنَأ  ُُهتْرَبْخَأ  ِْهیَلَع  اَْنمِدَـق  اَّمَلَف  َلاَـق  َِهلَأْـسَْملَا  ِهِذَـه  ْنَع  َُهلَأْـسَأ 

.ْتَیِطْعُأ (3) اَم  ُلَبْقَت  ُطِراَُشت َو  اََهل َال  ُْلق  َلاَقَف  ْمَأ َال  ُطِراَُشت 
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یم تسود  دوب و  رگ  هحون  هک  تشاد  يزینک  دوب و  ام  هلحم  رد  ینز  دیوگ : ریدس  نب  نانح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
نآ هنرگا  دراد و  هگن  ار  وا  تسا  لالح  رگا  هک  دنک ، لاؤس  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دروم  نیا  رد  هک  تشاد 

.دنک شیاشگ  شیارب  ادخ  ات  دنک  فرصم  ار  شیاهب  دشورفب و  ار  زینک 

زا یلاؤس  نینچ  هک  مناد  یم  نآ  زا  رت  گرزب  ار  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : وا  هب  مردپ 
.مدرک وگزاب  ترضح  نآ  يارب  ار  بلطم  نیا  نم  میتفر  ترضح  نآ  تمدخ  یتقو  .مسرپب  وا 

؟ دریگب دزم  هک  دنک  یم  طرش  ایآ  دومرف : ترضح 

.هن ای  دنک  یم  طرش  مناد  یمن  دنگوس ! ادخ  هب  مدرک : ضرع 

.دریگب دنشخب  یم  وا  هب  ار  هچ  نآ  یلو  دنکن ، طرش  وگب  وا  هب  دومرف :

ملعم ترجا  - 409

ْذُخْأَت َلاَقَف َال  ِمِیْلعَّتلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِمِّلَعُْملَا  َناَّسَح  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِلْضَْفلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ِمِیْلعَّتلَا َال ِیف  ًءاَوَس  َكَدـْنِع  ُناَْیبِّصلَا  َنوُکَی  ْنَأ  َدـَْعب  ْمَعَن  َلاَق  ِْهیَلَع  ُطِراَشُأ  َکـِلَذ  َهَبْـشَأ  اَـم  ُلـِئاَسَّرلَا َو  ُْرعِّشلَا َو  ُْتُلق  ًارْجَأ  ِمِیْلعَّتلَا  یَلَع 

.ٍضَْعب (1) یَلَع  ْمُهَضَْعب  ُلِّضَُفت 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مّلعم  ناّـسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ نداد ) سرد   ) میلعت دروم 

.ریگم دزم  نداد ، سرد  يارب  دومرف :

؟ منکب نتفرگدزم  طرش  مناوت  یم  لیبق  نیا  زا  يدراوم  همان و  رعش ، يارب  متفگ :

.یهدن يرترب  يرگید  رب  ار  یخرب  دنشاب و  ناسکی  وت  دزن  اه  هچب  مامت  هک  نآ  طرش  هب  يرآ ، دومرف :

ٌتْحُس ِمِّلَعُْملَا  َبْسَک  َّنِإ  َنُولوُقَی  ِءَالُؤَه  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َهَُّرق  ِیبَأ  ِْنب  ِلْضَْفلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاحاَبُم (2) ِمِّلَعُْمِلل  َناََکل  ِهَِدلَو  َهَیِد  ٌلُجَر  ُهاَطْعَأ  َمِّلَعُْملَا  َّنَأ  َْول  َنآْرُْقلَا َو  اوُمِّلَُعی  ْنَأ َال  اوُداَرَأ  اَمَّنِإ  ِهَّللَا  ُءاَدْعَأ  اُوبَذَک  َلاَقَف 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّرق  یبا  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
!؟ تسا تحس  مّلعم  نتفرگ  دزم  دنیوگ : یم  هماع ) تعامج   ) اه نیا  مدرک : ضرع 

هب ار  شدنزرف  هید  يدرم  رگا  دهدن و  دای  ار  نآرق  یـسک  هک  تسا  نآ  اهنآ  یلـصا  دوصقم  .دنا  هتفگ  غورد  ادخ ، نانمـشد  دومرف :
.دوب دهاوخ  حابم  شیارب  دشخبب  مّلعم 

شیوخ تیاضر  هب  نیملعتم  رگا  اما  دنک ، نییعت  دزم  دـیابن  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  میلعت  يارب  ملعم  حیـضوت :
.تسا زیاج  شنتفرگ  دنهدب ، يو  هب  هک  ار  یغلبم  ره 

اه نآرق  نتخورف  - 410

ِرَتْشَت َلاَقَف َال  اَِهئاَرِـش  ِفِحاَصَْملَا َو  ِْعَیب  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَذَک (1) اَذَِکب َو  اَذَه  َْکنِم  يِرَتْشَأ  ُْلق  ِْنیَتَّفَّدلَا َو  َقَرَْولَا َو  َدیِدَْحلَا َو  ِرَتِْشا  ِنَِکل  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َباَتِک 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ اه ) نآرق   ) اه فحصم  دیرخ  شورف و 

هک یماگنه  يرخب ، ار  نآ  دلج  ود  و  قرو ، ینهآ ) هبعج  ای  لفق   ) نهآ یناوت ) یم   ) یلو نکم ، يرادیرخ  ار  دـنوادخ  باتک  دومرف :
.مرخ یم  وت  زا  رادقم  نیا  هب  ار  اه  نیا  وگب : زین  يرخب  یهاوخ  یم 

ِینَْتیَهَن ْنِإَف  َفِحاَصَْملَا  ُعِیبَأ  ٌلُجَر  اَنَأ  ُْتلُقَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِقاَّرَْولَا  َهَسَْبنَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَِهب (2) َسَْأب  َلاَق َال  اَهُِجلاَعُأ  یََلب َو  ُْتُلق  ِهِیف  ُُبتْکَت  ًاقَرَو َو  يِرَتْشَت  َتَْسل  َلاَقَف َأ  اَهِْعبَأ  َْمل 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تـیاور  قاّرو  هـسبنع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مراد یمرب  راک  نیا  زا  تسد  ییامرفب ، یهن  ارم  امش  رگا  مشورف و  یم  ار  اه  نآرق  هک  متسه  يدرم  نم  مدیسرپ :

؟ یسیونب نآ  رد  هک  يرخ  یمن  ذغاک  وت  رگم  دومرف :

.منک یم  زین  یفاحص  ار  نآ  و  ارچ ، مدرک : ضرع 
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.درادن یلاکشا  سپ  دومرف :

هقباسم تخاب و  درب و  رامق و  - 411

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَْزنَأ  اََّمل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِرموُُقت اَم  ُّلُک  َلاَقَف  ُرِْـسیَْملَا  اَم  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َلِیق  ُهُوِبنَتْجاَف » ِنا�ْطیَّشلَا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُم�الْزَْألَا  ُبا�ْصنَْألَا َو  ُرِْـسیَْملَا َو  ُرْمَْخلَا َو  اَـمَّنِإ  : » ِِهلآ

.اَِهب (1) َنوُمِسْقَتْسَی  ِیتَّلَا  ُمُهُحاَِدق  َلاَق  ُمَالْزَْألَا  اَمَف  َلِیق  ْمِِهتَِهلِآل  ُهوَُحبَذ  اَم  َلاَق  ُباَْصنَْألَا  اَمَف  َلِیق  ُزْوَْجلَا  ُباَعِْکلَا َو  یَّتَح  ِِهب 

هک یماگنه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يدیلپ رامق ،) تالآ   ) مالزا و  باصنا ، و  رسیم ، بارـش و  انامه  : } دومرف لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 

هیآ 93) هدئام  هروس  {. ) دینک بانتجا  نآ  زا  سپ  تسا  ناطیش  ياهراک  زا  و 

؟ تسیچ رسیم  هللا ! لوسر  يا  دش : هدیسرپ  ترضح  نآ  زا 

.ودرگ اه و  ناوختسا  یّتح  دوش ، رامق  نآ  اب  هک  يزیچره  دومرف :

؟ تسیچ باصنا  دش : هدیسرپ 

.دنشک یم  دوخ  ياه  تب  ربارب  رد  هک  ییاهزیچ  دومرف :

؟ تسیچ مالزا  دش : هتفگ 

(. تسا هتفر  یم  راک  هب  رامق  رد  ای   ) دنا هدرک  یم  دای  دنگوس  نآ  هب  هک  ییاهریت  دومرف :

.ُهَبْهُّنلَا (2) ُهَرَماَقُْملَا َو َال  ُُحلْصَت  َال  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

رفعج ماما  ترـضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین تسرد  هقباسم  يزابرامق و  دومرف : امهیلع  هللا  تاولص  قداص 
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ِمْوَْقلَا یَلَع  ُرَْثُنیَف  ُسْرُْعلَا  ُنوُکَی َو  ُكَالْمِْإلَا  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ُهْذُخَف (1) ُْهنِم  َكْوَطْعَأ  اَم  ْنَِکل  ٌماَرَح َو  َلاَقَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنزیر یم  ...و )  لوپ  ینیریش و  لقن و  دننام   ) ییاهزیچ نارضاح ، فرط  هب  دوش و  یم  اپرب  یسورع  سلجم  مدرک : ضرع 

.روخب دنهد  یم  تدوخ  هب  هک  ار  ییاهزیچ  یلو  تسا ، مارح  دومرف :

ِْضیَْبلَا َو ِزْوَْجلاـِب َو  َنُوبَْعلَی  ُناَْـیبِّصلَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ٌماَرَح (2) ُهَّنِإَف  ُْهنِم  ْلُکْأَت  َلاَقَف َال  َنوُِرماَُقی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دننک یم  رامق  اهزیچ  نیا  رس  رب  دننک و  یم  يزاب  غرم  مخت  ودرگ و  اب  اه  هّچب  مدرک : ضرع 

.تسا مارح  نوچ  رخم ، اه  نآ  زا  دومرف :

مارح دراوم  تحُس و  - 412

َوُهَف ِماَمِْإلَا  َنِم  َّلُغ  ٍءْیَش  ُّلُک  َلاَق  ِلُولُْغلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َناَوْرَم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَنِّیَْبلَا َدَْعب  َابِّرلَا  ِرِکْـسُْملَا َو  ِذِیبَّنلَا  ِرْمَْخلَا َو  ُنَمَث  ِرِجاَوَْفلَا َو  ُروُجُأ  اَْهنِم  ٌهَرِیثَک  ٌعاَْونَأ  ُتْحُّسلَا  ٌتْحُـس َو  ُهُْهبِـش  ِمِیتَْیلَا َو  ِلاَم  ُلْکَأ  ٌتْحُس َو 

.ِِهلآ (3) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِهلوُسَِرب  ِمیِظَْعلَا َو  ِهَّللِاب  ُْرفُْکلَا  َِکلَذ  َّنِإَف  ِمْکُْحلَا  ِیف  اَشِّرلَا  اَّمَأَف 

رد هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناورم  نب  راّمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ هلماعم  رد  هلیح  شغ و  دروم 

تحـس و  تسا ، تحـس  نآ  هیبش  میتی و  لام  ندروخ  تسا ، تحـس  دریگب  ماما  زا  تنایخ ) و   ) هلیح اب  ناسنا  هک  ار  يزیچره  دومرف :
، بارش ياهب  دنهد ، یم  نارجاف  هک  يدزم  هلمج : زا  دراد ، يرایسب  عاونا  مارح ) لام  )
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هب رفک  يرواد  مکح و  رد  نداد ) نتفرگ و   ) هوشر اـما  تساـبر .) هک  نیا  ندـش  موـلعم  ینعی   ) هنیب زا  سپ  اـبر  هدـننک و  تسم  ذـیبن 
.تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  وا  لوسر  میظع و  يادخ 

ِرْمَْخلَا َو ُنَمَث  ِْبلَْکلَا َو  ُنَمَث  ِهَْتیَْملَا َو  ُنَمَث  ُتْحُّسلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِنِهاَْکلَا (1) ُرْجَأ  ِمْکُْحلَا َو  ِیف  ُهَوْشِّرلَا  ِّیِغَْبلَا َو  ُرْهَم 

تحس دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نهاک دزم  و  تواضق ) و   ) مکح رد  نتفرگ ) نداد و   ) هوشر و  راکانز ، هّیرهم  و  بارـش ، ياهب  گس ، ياهب  رادرم ، ياهب  مارح ) لام  )

.تسا

اَهَّظَح َْنیَْعلَا  ِْطُعی  َْمل  ٍبْسَک َو  ِیف  ًارِهاَس  َتَاب  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِریِعَّشلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٌماَرَح (2) َِکلَذ  ُُهبْسَکَف  ِمْوَّنلَا  َنِم 

سکره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعش  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح  شبش ) نآ   ) یبساک دهدن ، نآ  هب  ار  باوخ ) ینعی   ) مشچ هرهب  قح و  دشاب و  رادیب  یبساک  يارب  حبص  ات  ار  یبش 

میتی لام  ندروخ  - 413

اَمُهاَدْحِإ ِْنیََتبوُقُِعب  ِمِیتَْیلَا  ِلاَم  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َدَعْوَأ  ُهیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِینْعَی َهَیْآلَا » ْمِْهیَلَع -  اُوفا�خ  ًافا�عِض  ًهَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکَرَت  َْول  َنیِذَّلَا  َشْخَْیل  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَقَف  اَْینُّدلَا  َُهبوُقُع  اَّمَأ  ُراَّنلَا َو  ِهَرِخْآلَا  َُهبوُقُع 

.یَماَتَْیلَا (3) ِءَالُؤَِهب  َعَنَص  اَمَک  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ُهَُفلْخَأ  ْنَأ  َشْخَِیل 

دنوادخ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تبوقع و  تسا ، خزود  شتآ  هک  یترخآ  تبوقع  کی  تسا ، هدرک  تازاـجم  تبوقع و  ود  هب  دـیدهت  میتی ، لاـم  ندروخ  دروم  رد 

دوخ ياه  هچب  يارب  دنریمب ) و   ) دنراذگب یقاب  دوخ  زا  یناوتان  فیعض و  نادنزرف  رگا  هک  یناسک  : } دیامرف یم  دنوادخ  هک  ییایند 
هیآ 11) ءاسن  هروس  {. ) هیآ رخآ  هک -  نیا  زا  دنسرت  یم 

475 ص :

یفاکلا ج 5 ص 126 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 127 ح 6. - . 2

یفاکلا ج 5 ص 128 ح 1. - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 519 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_475_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_475_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_475_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دهدب ماجنا  تسا  هدرک  نامیتی  اب  وا  هک  ار  يراک  نیمه  اه  نآ  اب  یسک  دنوش ، میتی  زین  ناشدوخ  ياه  هّچب  هک  دنسرتب  نیا  زا  ینعی 

َلاَق اَمَک  َوُه  َلاَقَف  ِمِیتَْیلَا  ِلاَم  ِلْکَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِحلاَص  ِیبَأ  َنَالْجَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنِم هیلع  هللا  تاولـص  َلاَق  َُّمث  ًاریِعَـس » َنْوَلْـصَیَس  ًارا�ن َو  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  ًاْملُظ  �یما�تَْیلَا  َلا�ْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا 

.ِمِیتَْیلَا َلاَم  َلَکَأ  ْنَِمل  َراَّنلَا  َبَجْوَأ  اَمَک  َهَّنَْجلَا  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َبَجْوَأ  ِهِسْفَِنب  َِینْغَتْسَی  ْوَأ  ُهُْمُتی  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ًامِیتَی  َلاَع  ْنَم  َُهلَأْسَأ  ْنَأ  ِْریَغ 
(1)

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نالجع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ میتی  لام  ندروخ 

ار ناشیاه  مکـش  اهنت  دنروخ  یم  ار  میتی  لاوما  هک  یناسک  عقاو  رد  : } تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  يروط  نامه  راک  نیا  دومرف :
هیآ 12) ءاسن  هروس  {. ) دنسر یم  ریعس  باذع ) هب   ) يدوز هب  دننک و  یم  شتآ  زا  رپ 

دریذپ و نایاپ  وا  یمیتی  نارود  ات  دنک  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سکره  دومرف : مسرپب  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  نم  هک  نیا  نودب  هاگ  نآ 
ار میتی  لام  هک  یسک  رب  ار  خزود  شتآ  هک  ناس  نآ  دنادرگ ؛ یم  بجاو  صخش  نیا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دوش ، زاین  یب  وا  دوخ  ای 

.تسا هدومرف  بجاو  دروخب 

تسا لالح  وا  تسرپرس  هب  میتی  لام  زا  هک  يدراوم  - 414

ْلُکْأَْـیلَف ًاریِقَف  َناـ�ک  ْنَم  َو  : » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَـق  ِیف  هـیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  َهَعاَمَـس  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍرَدَِقب َو ْلُکْأَْیلَف  ْمِِهتَْعیَض  ِیف  ُموُقَی  ْمَُهلاَْومَأ َو  یَضاَقَتَی  َوُهَف  ُهُمیُِقی  اَم  َُهل  َْسَیل  ٌجاَتُْحم  َوُه  یَماَتَْیِلل َو  ًاْئیَـش  ِیلَی  َناَک  ْنَم  َلاَقَف  ِفوُْرعَْملِاب »

.ًاْئیَش (2) ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  َّنَأَزْرَی  َالَف  ِهِسْفَِنل  ُِجلاَُعی  اَّمَع  ُُهلَغْشَت  ْمُُهتَْعیَض َال  َناَک  ْنِإ  ْفِرُْسی َو  َال 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
: دومرف هیآ 6 ) ءاـسن  هروس  {. ) دروـخب نآ  زا  تجاـح  عـفر  ردـق  هب  دـیاب  تسا  ریقف  سکره  و  : } دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  شیاـمرف 

درادن و یجرخ  شدوخ  یلو  دنک ، یم  یتسرپرس  ار  نامیتی  زا  یلام ) ای   ) يراک سکره 
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ناش لام  زا  زاین  عفر  هزادـنا  هب  دـیاب  دـنک ، یم  یگدیـسر  ناش  ياـه  غاـب  هب  دریگ  یم  مدرم  زا  ار  ناـمیتی  ياـه  بلط  تسا  جاـتحم 
نآ لاوما  زا  يزیچ  دیاب  دراد ، یمن  زاب  شراک  بسک و  زا  ار  وا  اه  نآ  غاب  هب  یگدیسر  رگا  یلو  دنکن ، يور  هدایز  دنک و  هدافتـسا 

.درادنرب دنکن و  مک  اه 

« ِفوُْرعَْملِاب ْلُکْأَْیلَف   » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمُهُِحلُْصی (1) اَم  ْمِِهلاَْومَأ َو  ِیف  َمِّیَْقلَا  ِوَأ  َّیِصَْولَا  یَنَع  اَمَّنِإ  ُتوُْقلَا َو  َوُه  ُفوُْرعَْملَا  َلاَق 

رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
كاروـخ ینعی  فورعم  دوـمرف : هیآ 6 ) ءاـسن  هروس  {. ) دروـخب فورعم  هزادـنا  هب  دـیاب  سپ  : } دـیامرف یم  هک  ادـخ  راـتفگ  دروـم 

یم یگدیـسر  اهنآ  حلاصم  هب  يرادهگن و  ار  اه  نآ  لاوما  هک  تسا  نامیتی  تسرپرـس  ای  یـصو  دروم  رد  اهنت  نیا  تسا و  يرورض 
.دنک

تناما يادا  - 415

ٍدَحَِأل َرْذُع  ٌهَثَالَث َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیناَدْمَْهلَا  ٍبَعْـصُم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْنیَرِجاَف (2) ْوَأ  اَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَِدلاَْولَا  ُِّرب  ِرِجاَْفلَا َو  ِّرَْبلَا َو  َیلِإ  ِدْهَْعلِاب  ُءاَفَْولَا  ِرِجاَْفلَا َو  ِّرَْبلَا َو  َیلِإ  ِهَناَمَْألَا  ُءاَدَأ  اَهِیف 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینادمه  بعصم  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يادا تسین :) هتفریذـپ  وا  زا  يا  هناـهب   ) تسین روذـعم  اـه  نآ  دروم  رد  سک  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا 

.راکدب ای  دنشاب  راکوکین  هاوخ  ردام ، ردپ و  هب  یکین  و  راکدب ، ای  کین  اب  دهع ، هب  يافو  راکدب ، ای  کین  صخش  هب  تناما ،

اوُّدَأ ِْهیَلَع : ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِءاَِیْبنَْألَا (3) ِْدلُو  ِِلتاَق  َیلِإ  َْول  َهَناَمَْألَا َو 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دینادرگرب دشاب ، ناربمایپ  نادنزرف  لتاق  يارب  رگا  یتح  ار  تناما  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

سکعلاب شرهوش و  لام  زا  نز  نتشادرب  - 416

َْکَیلِإ َِکلَِذب  ْتَْضفَأ  ْدَق  اَهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإ  اَذَه  اَی  لاق : ثیدح  یف  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  نع  ٍراَسَی  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ٍءْیَـش ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  : » ِِهباَتِک ِیف  ُهُمِْـسا  َّلَج  ُهَّللَا  ُلوُقَی  َلاَق  َُّمث  ٍتاَّرَم  َثَالَث  ٌبِّیَط  ٌلَالَحَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َْنَیب  اَهَْنَیب َو  َکَْـنَیب َو  اَـمِیف 

(1) «. ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم 

هک هدرک  تیاور  یثیدح  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  راسی  نب  دیعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هزیکاـپ لـالح و  سپ  تسا ، هدرک  راذـگاو  وت  هب  دـنوادخ ، شدوخ و  وت و  نیب  ار  راـک  ترـسمه  هک  یناد  یم  رگا  درم ! يا  دومرف :

.تسا

زا يزیچ  رگا  سپ  : } دـیامرف یم  دوخ  باتک  رد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دومرف : هاگ  نآ  دومرف ، رارکت  هبترم  هس  ار  نخـس  نیا  ترـضح 
هیآ 4) ءاسن  هروس  {. ) داب نات  ياراوگ  دیروخب ، ار  نآ  دندیشخب  امش  هب  ار  نآ 

اَهِجْوَز ِْتَیب  ْنِم  ِِهب  َقَّدَصَتَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  ُّلِحَی  اَّمَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُموُدْأَْملَا (2) َلاَق  ِِهنْذِإ  ِْریَِغب 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دهدب ، هقدص  وا  هناخ  لاوما )  ) زا شرهوش  ةزاجا  نودب  دناوت  یم  نز  هک  یلام  رادقم 

.تشروخ نان و  ّدح  رد  دومرف :

هدش مگ  ءایشا  - 417

ِِرئاَسَک َیِه  َُّمث  ًهَنَـس  اَُهفِّرَُعی  ِهَطَقُّللَا  ِیف  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَحْرِـس  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهلاَم (3)
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رد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناحرـس  نب  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  شدوخ  لام  وزج  لاس ، کی  زا  سپ  دنک و  مالعا  ار  نآ  دیاب  لاس  کی  دومرف : دننک ، ادیپ  هک  يزیچ  دروم 

ِهَطَقُّللَا ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُفَّرَُعی (1) َالَف  ِمَهْرِّدلَا  َنوُد  َناَک  اَم  َلاَق َو  ًارِیثَک  ْوَأ  َناَک  ًالِیلَق  ًهَنَس  ُفَّرَُعت  َلاَق 

رفعج ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  هزمح  یبا  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدیسرپ هدش ) ادیپ  لام   ) هطقل دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.ینک مالعا  لاس  کی  ات  دیاب  دایز ، ای  دشاب  مک  دومرف :

.درادن ندزراج )  ) مالعا هب  يزاین  دشاب ، مهرد  کی  زا  رتمک  رگا  دومرف : ترضح  نآ 

ابر - 418

ِتاَِذب اَهُّلُک  ًهَْینَز  َنیِْعبَـس  ْنِم  ُّدَشَأ  ًابِر  ٌمَهْرِد  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍمَرْحَم (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا رتدب  دنشاب ، مرحم  اب  یگمه  هک  ندرکانز  داتفه  زا  ابر ، مهرد  کی 

َابِّرلَا ُلِکآ  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌءاَوَس (3) ِهِیف  ُهُدِهاَش  ُُهِبتاَک َو  ُُهلِکُْؤم َو  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنتسه ناسکی  یگمه  شدهاش  و  وا ، ةدنسیون  وا ، راوخاذغ  راوخابر ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 
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َُهل ُهَّنَأ  يَرَی  َوُه  َابِّرلَا َو  ُلُکْأَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.َّلَج (1) َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  ِیتَّلَا  َِهلِْزنَْملِاب  َوُهَف  ًادِّمَعَتُم  َُهباَصَأ  اَذِإَف  ًادِّمَعَتُم  ُهَبیُِصی  یَّتَح  ُهُّرُضَی  َلاَق َال  ٌماَرَح 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تسا ، لالح  هک  تسا  نیا  شرظن  یلو  دروخ  یم  ابر  هک  يدرم  دروم 

نامه هلزنم  هب  دروخب  ابر  یهاگآ  اب  دـمع و  يور  زا  رگا  یلو  درادـن ، يررـض  شیارب  دریگن  ابر  دـمع  يور  زا  هک  یتقو  اـت  دومرف :
.تسا هدومرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسا 

َِعنَتْمَی َْالیَِکل  َابِّرلَا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َمَّرَح  اَمَّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِفوُْرعَْملَا (2) ِعاَنِطِْصا  ِنِم  ُساَّنلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دننکن يراددوخ  نداد  هنسحلا  ضرق  زا  مدرم  هک  دومرف  مارح  ار  ابر  نیا  يارب  طقف  دنوادخ 

ْوَأ ُلاَُکی  اَمِیف  َّالِإ  َابِّرلَا  ُنوُکَی  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  َهَراَرُز  ِْنب  ِدـْیَبُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ُنَزُوی (3)

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دـیبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشاب یمن  دوش ) یم  هتخورف   ) ندرک نزو  اب  ای  ندرک  هنامیپ  اب  ای  هک  يزیچ  رد  زج  ابر ، دومرف : یم  هک  مدینش 

تسین ابر  شکولمم  و  شدنزرف ، درم و  نیب  - 419

ُهَْنَیب َو ِهِْدبَع َو َال  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ِهِدـَلَو َو  ِلُجَّرلَا َو  َْنَیب  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َکَّنِإ َلاَقَف  ُکِیلاَمَم  ْمُهَّنِإَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ًابِر  ْمُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  َنوُکِرْـشُْملاَف  ُْتُلق  ُِکلْمَت  اَم َال  َْنَیب  َکَْـنَیب َو  اَـمِیف  اـَبِّرلَا  اَـمَّنِإ  اـًبِر  ِِهلْهَأ  َْنَیب 

اَمَّنِإ ْمُهُِکلْمَت  َتَْسل 
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.َكِْریَغ ِدـْبَع  َكِدـْبَع َو  َْلثِم  َْسَیل  َكَدـْبَع  َّنَِأل  َِکلَذ  ْنِم  َْسَیل  ْمُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلاَـف  ٌءاَوَس  ْمِهِیف  َكُْریَغ  َْتنَأ َو  َكِْریَغ  َعَم  ْمُهُِکلْمَت 
(1)

درم و نیب  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا حرطم  یتسین  نآ  کلام  هک  يزیچ  وت و  نیب  اهنت  ابر ، تسین ؛ ابر  شنز  وا و  نیب  شمالغ و  وا و  نیب  شدنزرف و 

؟ دیآ یم  باسح  هب  ابر  اهنآ  نم و  نیب  ایآ  روطچ ؟ ناکرشم  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

! دنتسه كولمم  مه  اهنآ  مدرک : ضرع 

يوجگنج ناناملـسم  وت و  یتسه ؛ اهنآ  کلام  یکیرـش ) روط  هب  و   ) نارگید هارمه  هب  هکلب  یتسین ، اهنآ  کلام  ییاـهنت  هب  وت  دومرف :
وت ةدنب  وت ، ةدنب  هک  ارچ  تسین ؛ تا  هدنب  اب  وت  ۀطبار  لیبق  زا  تسه  نانآ  وت و  نیب  هک  يا  هطبار  و  دیتسه ، ناسکی  اهنآ  رد  وت  زا  ریغ 

.تسین يرگید  و 

نآ زا  تبقارم  تراجت و  يرترب  تلیضف و  - 420

ُْتُلق َو ِساَّنلَا  ِنَع  یَنْغَتِْسا  َهَراَجِّتلَا  َبَلَط  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَرَفْعَّزلَا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِهَراَجِّتلَا (2) ِیف  ِقْزِّرلَا  ِراَشْعَأ  َهَعِْست  َّنِإ  ًالیِعُم  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  ًالیِعُم  َناَک  ْنِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینارفعز  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  زاین  یب  مدرم  زا  دشاب  تراجت  یپ  رد  سکره 

؟ دشاب روخ  نان  هداوناخ و  ياراد  رگا  یتح  مدرک : ضرع 

.تسا تراجت  رد  يزور ، قزر و  مهد  هن  عقاو  رد  دشاب ؛ هداوناخ  ياراد  رگا  یّتح  دومرف :

.َقوُّسلَا ِینْعَی  َكِّزِع  َیلِإ  ُدُْغا  ٍفِداَصُِمل  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َناَک  َلاَق : َرَمْحَأ  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
(3)
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هراومه هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمحا  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
! شاب رازاب -  ینعی  دوخ -  هوکش  تّزع و  یپ  رد  نادادماب  زورره  دومرف : یم  فداصم  هب 

شورف دیرخ و  تراجت و  بادآ  - 421

َهْقِْفلَا ِراَّجُّتلَا  َرَشْعَم  اَی  ِرَْبنِْملَا : یَلَع  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْصَْألَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِقْدِّصلِاب ْمُکَناَْمیَأ  اُوبوُش  اَـفَّصلَا  یَلَع  ِلْـمَّنلَا  ِبِیبَد  ْنِم  یَفْخَأ  ِهَّمُأـْلَا  ِهِذَـه  ِیف  اـَبِّرَلل  ِهَّللَا  َرَْجتَْملَا َو  َُّمث  َهْقِْفلَا  َرَْجتَْملَا  َُّمث  َهْقِْفلَا  َرَْجتَْملَا  َُّمث 

.َّقَْحلَا (1) یَطْعَأ  َّقَْحلَا َو  َذَخَأ  ْنَم  َّالِإ  ِراَّنلَا  ِیف  ُرِجاَْفلَا  ٌرِجاَف َو  ُرِجاَّتلَا 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دومرف یم  ربنم  زارف  رب 

هب .تراجت  سپس  هقف  تسخن  تراجت ، سپس  هقف  تسخن  تراجت ، سپس  تراجت ) نید و  ماکحا  نتخومآ   ) هقف تسخن  نارجات ! يا 
؛ تسا رت  یئرمان  رت و  ناهنپ  قاّرب  یلقیص و  گنس  يور  رب  هچروم  نتفر  هار  زا  تّما  نیا  رد  ابر  هک  دیشاب  هتـشاد  نیقی  دنگوس ! ادخ 
هک يرجات  نآ  رگم  تسا ، شتآ  رد  رجاف  تسا و  رجاف  رجات ، .دینکم  دای  غورد  مسق  دـیزیمایب و  ییوگتـسار  اب  ار  نات  ياهدـنگوس 

.دزادرپب ار  ّقح  دریگب و  ار  ّقح 

َعَاب َو ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.يَرَتِْشا (2) اَذِإ  َّمَّذلَا  َعَاب َو  اَذِإ  َدْمَْحلَا  ِْبیَْعلَا َو  َناَْمتِک  َْفلَْحلَا َو  َابِّرلَا َو  َّنَعِیبَی  َّنَیِرَتْشَی َو َال  َالَف  َّالِإ  ٍلاَصِخ َو  َسْمَخ  ْظَفْحَْیلَف  يَرَتِْشا 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب تسد  دیاب  هنرگ  و  دنک ، تیاعر  ار  یگژیو  تلصخ و  جنپ  دیاب  دنک  یم  شورف  دیرخ و  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

.ندیرخ ماگنه  هب  ییوگدب  شورف و  ماگنه  رد  فیرعت  بیع ، ندرک  ناهنپ  دنگوس ، ابر ، دنزن : شورف  دیرخ و 

ْمُکَدـْنِع ِهَفوُْکلِاب  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َناَک  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِیف ُفوُطَیَف  ِرْصَْقلَا  َنِم  ًهَرُْکب  ٍمْوَی  َّلُک  يِدَتْغَی 
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اَی يِداَُنیَف  ٍقوُس  ِّلُک  ِلْهَأ  یَلَع  ُفِقَیَف  َهَبِیبَّسلَا  یَّمَُـست  َْتناَک  ِناَفَرَط َو  اََهل  َناَک  ِهِِقتاَـع َو  یَلَع  ُهَّرِّدـلَا  ُهَعَم  ًاـقوُس َو  ًاـقوُس  ِهَفوُْکلَا  ِقاَوْسَأ 
ُلوُقَیَف ْمِِهناَذِآب  اوُعِمَس  ْمِِهبُولُِقب َو  ِْهَیلِإ  اْوَعْرَأ  ْمِهیِْدیَِأب َو  اَم  اْوَْقلَأ  هیلع  هللا  تاولص  ُهَتْوَص  اوُعِمَـس  اَذِإَف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  اوُقَِّتا  ِراَّجُّتلَا  َرَـشْعَم 

َبِذَْکلَا َو اُوِبناَج  ِنیِمَْیلَا َو  ِنَع  اْوَهاَنَت  ِْملِْحلِاب َو  اُونَّیَزَت  َنیِعاَْتبُْملَا َو  َنِم  اُوبِرَْتِقا  َِهلوُهُّسلِاب َو  اوُکَّرَبَت  َهَراَِختْـسِالَا َو  اُومِّدَق  هیلع  هللا  تاولص 
ِیف اْوَثْعَت  َو �ال  «... » ْمُهَءا�یْـشَأ ّنلَا 

َسا� اوُسَْخبَت  ـ�ال  َنا�زیِْملَا َو  َلـْیَْکلَا َو   » اُوفْوَأ اـَبِّرلَا َو  اُوبَْرقَت  َـال  َنیِمُولْظَْملَا َو  اوُفِْـصنَأ  ِْملُّظلَا َو  ِنَع  اْوَفاَـجَت 
.ِساَّنِلل (1) ُدُعْقَیَف  ُعِجْرَی  َُّمث  ِهَفوُْکلَا  ِقاَوْسَأ  ِعیِمَج  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ُفوُطَیَف  َنیِدِسْفُم » ِضْرَْألَا 

ترـضح دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یکی یکی  هفوک ، ياهرازاب  رد  دمآ و  یم  امـش  دزن  یتموکح  ّرقم  زا  حبـص  زورره  هفوک  رد  هراومه  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 

دـمآ و یم  ترـضح  نآ  .دوب  هبلود ) ینعی   ) هبیبس شمان  تشاد و  هبل  ود  هک  دوب  هداـهن  هناـشرب  زین  یتسد  بوچ  درک و  یم  شدرگ 
: دز یم  گناب  داتسیا و  یم  اهرازاب  زا  کیره  لها  دزن 

! دینک هشیپ  اوقت  دیسرتب و  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زا  نارجات ! يا 

لد و دـندمآ و  یم  دـندنکفا و  یم  دنتـشاد  تسد  رد  هچره  دندینـش ، یم  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  يادـص  یتقو 
ندرک ناسآ  اب  دینک و  ادخ  زا  ریخ  بلط  هراختـسا و  راک  زا  شیپ  دومرف : یم  دـندرپس ؛ یم  شنانخـس  هب  شوگ  دوب و  وا  اب  ناشناج 

، دییارایب يرابدرب  ملح و  هب  ار  دوخ  و  دیـشورفم ،) نارگ  و   ) دینک کیدزن  نارادیرخ  هب  ار  ناتدوخ  دیبایب ، تکرب  ناتـشورف  دیرخ و 
ابر کیدزن  دینک ، ارادم  ناگدیدمتـس  اب  دیزیرگب ، ندرک  متـس  زا  دیزیهرپب ، نتفگ  غورد  زا  دینک ، يراددوخ  ندروخ  دنگوس  زا  و 

.دینکم داسف  نیمز  رد  دیرخم و  ینازرا  هب  ار  مدرم  سانجا  دیریگب ، تسرد  لماک و  ار  وزارت  هنامیپ و  دیوشم ،

ماجنا يارب  تشگ و  یم  زاب  هاگ  نآ  درک ، یم  یشکرس  شدرگ و  هفوک  ياهرازاب  ۀمه  رد  ناس  نیدب  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ 
.دومرف یم  سولج  مدرم  ياهراک 

َنِم ُهَحاَمَّسلَا  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.اَهُعِیبَی (2) ٌهَْعلِس  ُهَعَم  ِهیِصُوی َو  ٍلُجَِرل  َِکلَذ  َلاَق  ِحَابَّرلَا 
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لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک دوـمرف  یـسک  هب  ار  مـالک  نیا  .دروآ  یم  يرتـشیب  تکرب  شورف ، دـیرخ و  رد  نتفرگ  تحار  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  هللا 

.درک یم  شرافس  وا  هب  ترضح  نآ  و  دوب ، هدروآ  شورف  يارب  یعاتم 

.ٌتْحُس (1) ِلِسْرَتْسُْملَا  ُْنبَغ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 5

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح )  ) تحس دنک ، یم  دامتعا  ناسنا  رب  تمیق  رد  هک  یسک  هب  یشورف ) نارگ   ) ندز ررض  دومرف :

َیلاَعَت ُهَّللَا  َُهلاَقَأ  ٍْعَیب  ِیف  ًاِملْـسُم  َلاَقَأ  ٍدـْبَع  اَمُّیَأ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.ِهَماَیِْقلَا (2) َمْوَی  ُهَتَْرثَع 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دریگ یم  سپ  ار  وا  هانگ  شزغل و  تمایق  زور  رد  یلاعت  دنوادخ  دریگب ، سپ  ناملسم  زا  ار  سنج  هک  يا  هدنبره 

ًابِر ِنِمْؤُْملَا  یَلَع  ِنِمْؤُْملَا  ُْحبِر  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْلبِش  ِیبَأ  ٍِحلاَص َو  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 7
.ْمِِهب (3) اوُُقفُْرا  ْمِْهیَلَع َو  اوَُحبْراَف  ِهَراَجِّتِلل  ُهَیِرَتْشَی  ْوَأ  َکِمْوَی  َتُوق  ِْهیَلَع  َْحبْراَف  ٍمَهْرِد  ِهَئاِم  ْنِم  َرَثْکَِأب  َيِرَتْشَی  ْنَأ  َّالِإ 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  لبـش  وبا  حلاص و  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب اهنت  دـشاب و  هدرک  يرادـیرخ  مهرد  دـصکی  زا  شیب  ار  يزیچ  هک  نآ  رگم  تسابر ، نمؤم  زا  نمؤم  نتفرگ  دوس  دومرف : هیلع  هللا 

نیا رد  هک  درخب  وت  زا  ندرک  تراـجت  يارب  ار  ـالاک  نآ  هک  نآ  اـی  يریگب ؛ هدافتـسا  وا  زا  تزور  ناـمه  زاـین  دروـم  یجرخ  هزادـنا 
.دینکب زین  ارادم  نانآ  اب  دیریگب و  دوس  نانموم ) زا   ) تروص
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هلماعم رد  تنایخ  شغ و  - 422

.اَنَّشَغ (1) ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین ام  زا  دنک  شزرااب ) زیچ  اب  شزرا  یب  يزیچ  ندرک  طولخم  صلاخان و   ) ّشغ ام  اب  هک  یسک 

ُعِیبَی ٌلُجَر  ِْهیَلَع  َلَخَد  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ٍماَشِه  ِْنب  ِْسیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِِهلْهَأ (2) ِیف  َّشُغ  ٌلاَم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ِِهلاَم  ِیف  َّشُغ  َّشَغ  ْنَم  َّنِإَف  َّشِْغلَا  َكاَّیِإ َو  َلاَقَف  َقِیقَّدلَا 

دزن دوب  شورفدرآ  هک  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایعیش  زا  يدرم  زا  ماشه  نب  سیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب سکره  نوچ  ینکن ؛ شغ  منک  یم  شرافـس  وت  هب  دومرف : وا  هب  ترـضح  و  دـمآ ، هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 

دروم رد  دـشاب  هتـشادن  یتورث  رگا  و  دنـشورف ، یم  وا  هب  شوشغم  صلاخان و  لاـم  زین  نارگید  دـشورفب ، ار  یـصلاخان  زیچ  يرگید 
.دوش یم  تنایخ  شغ و  وا  اب  شا  هداوناخ 

اه تمیق  - 423

ِهَّللَا اَضِر  ُهَمَالَع  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِمِساَْـقلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمِهِراَعْسَأ ُءَالَغ  ْمِِهناَْطلُس َو  ُرْوَج  ِهِْقلَخ  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَّللَا  ِبَضَغ  ُهَمَالَع  ْمِهِراَعْسَأ َو  ُصْخُر  ْمِِهناَْطلُـس َو  ُلْدَع  ِهِْقلَخ  ِیف  َیلاَعَت 

(3)

ۀناشن دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  تفگ : مردپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يادخ مشخ  تمالع  و  تسا ؛ ناش  ياه  تمیق  ندوب  نازرا  و  ناش ، هاشداپ  يرگداد  تلادـع و  شتاقولخم ، رد  دـنوادخ  يدونـشخ 

.تسا ناشیاه  تمیق  ینارگ  ناش و  هاشداپ  يرگ  متس  شتاقولخم ، رب  یلاعت  كرابت و 
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هنَأ امهیلع  هللا  تاولـص  بلاط  یبَأ  نب  یلع  نع  هدج  نع  هیبأ  نع  هرمـض  نب  هَّللادبع  نب  نیـسحلا  نع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 2
ُْثیَح ِقاَوْسَأـْلا و  ِنوُُطب  َیلِإ  َجَرُْخت  ْنَأ  ْمِِهتَرْکُِحب  َرَمَأَـف  َنیِرِکَتْحُْملاـِب  َّرَم  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َثیِدَْـحلا  عَفَر  لاـق :

اَنَأ َلاَقَف  ِهِهْجَو  ِیف  ُبَضَْغلا  َفِرُع  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َبِضَغَف  ْمِْهیَلَع  َْتمَّوَق  َْول  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َلیِقَف  اَْهَیلِإ  ُراَْـصبَْألا  ُرُْظنَت 
.َءاَش (1) اَذِإ  ُهُضِفْخَی  َءاَش َو  اَذِإ  ُهُعَفْرَی  ِهَّللا  َیلِإ  ُْرعِّسلا  اَمَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ُمِّوَقُأ 

هللا تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  زا  شدج  زا  شردپ  زا  هرمض  نب  هللادبع  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیـش  موحرم 
يراکتحا سانجا  هک  داد  روتـسد  درک و  روبع  ناگدننک  راکتحا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  امهیلع 

.دنک رظن  نآ  هب  اهمشچ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  هدروآ  اهرازاب  لد  هب 

تروص رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک  بضغ  ترـضح  سپ  دـیدرک ! یم  نییعت  اهنآ  يارب  یتمیق  شاـک  يا  دـش : هتفگ  ناـشیا  هب  سپ 
نآ تساوخ  هک  یعقوم  ره  تسا ، هَّللا  تسد  هب  تمیق  انامه  منک !؟ نییعت  تمیق  اهنآ  يارب  نم  ایآ  دومرف :  دیدرگ و  صخشم  ناشیا 

! دروآ یم  نییاپ  ار  نآ  تساوخ  هک  یعقوم  ره  درب و  یم  الاب  ار 

ٍهَعِْدِبب َهَّللا  یَْقلَِأل  ُْتنُک  اَم  لاَقَف  ُصُْقنَت  ُدیِزَت َو  َراَعْسَْألا  َّنِإَف  ًاْرعِس  اََنل  َتْرَّعَس  َْول  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنِلل  َلِیق  يرخأ : هیاور  یف  و  - 3
.ٍضَْعب (2) ْنِم  ْمُهُضَْعب  ْلُکْأَی  ِهَّللا  َداَبِع  اوُعَدَف  ًاْئیَش  اَهِیف  ََّیلِإ  ْثِّدَُحی  َْمل 

انامه اریز  دـیدرک ، یم  نییعت  اـم  يارب  یتمیق  شاـک  دـش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
! دوش یم  مک  دایز و  اه  تمیق 

دینک اهر  ار  ادخ  ناگدنب  منک ! یمن  تاقالم  تسا  هدشن  هتفگ  نم  هب  نآ  دروم  رد  يزیچ  هک  یتعدب  اب  ار  ادخ  نم  دومرف : ترـضح 
! دنروخب يزور )  ) رگید یخرب  زا  یخرب  هک 

ِْرعِّسلِاب َلَّکَو  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  لاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َمَلْـسَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.هَْرثَک (3) ْنِم  َصُخْرَی  َْنل  ٍهَِّلق َو  ْنِم  َُوْلغَی  ْنَلَف  ًاکَلَم 
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قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  ملـسا  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یمن نارگ  سنج ، ندوب  مک  رطاخ  هب  سپ  تسا ، هدومن  لِّکَُوم  تمیق  هب  ار  یکَلَم  َّلَج  َّزَع َو  دـنوادخ  انامه  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.دوش یمن  نازرا  يدایز  رطاخ  هب  دوش و 

اَم ْمِِهتَلَماَعُم  ْنِم  ِیل  َّدُحَف  ِیناَوْخِإ  ِینِیتْأَی  ْنَم  َهَّماَع  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  لاق : رِّسَیُم  نع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ِّقاَدُْملا (1) ِریِصَْبلا  َْعَیب  ُهِْعبَف  اَّلِإ  ٌنَسَحَف َو  َكاَخَأ  َْتیَّلَو  ْنِإ  َلاَقَف  ِهِْریَغ  َیلِإ  ُهُزوُجَأ  َال 

مومع متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رـسیم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.منکن زواجت  نآ  زا  هک  امرف  نیعم  نم  يارب  يدح  اهنآ  اب  هلماعم  يارب  سپ  دنتسه ، نم  ینید  ناردارب  دنیآ  یم  نم  دزن  هک  یناسک 

لثم یناوت  یم  هنرگ  تسوکین و  بوـخ و  هچ  هک  ینک ) هبـساحم  دـیرخ  تمیق  هب  ینک (  راذـگاو  تردارب  هب  رگا  دوـمرف : ترـضح 
.ینک هلماعم  وا  اب  باسح ، رد  قیقد  ِریصب  صخش 

راکتحا - 424

ِریِعَّشلَا َو ِهَْطنِْحلَا َو  ِیف  َّالِإ  ُهَرْکُْحلَا  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ِنْمَّسلَا ِبِیبَّزلَا َو  ِرْمَّتلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربإ  نب  ثاـیغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین نغور  شمشک و  امرخ ، وج ، مدنگ ، دروم  رد  زج  راکتحا ، دومرف :

ُهُْریَغ ِرْـصِْملَا  ِیف  َْسَیل  ًاـماَعَط  َيِرَتْشَی  ْنَأ  ُهَرْکُْحلَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَـلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْدنِع َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِْتیَّزلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  َلْضَْفلَا  ِِهتَْعلِِـسب  َسِمَْتلَی  ْنَِأب  َسْأـَب  َـالَف  ُهُْریَغ  ُعاَُـبی  ْوَأ  ٌماَـعَط  ِرْـصِْملَا  ِیف  َناَـک  ْنِإَـف  ُهَرِکَتْحَیَف 

.ِهِکاَْسمِِإب (3) َسَْأب  َالَف  َكِْریَغ 
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؛ راکتحا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
اذغ رهـش  رد  رگا  نیاربانب ، .دیامن  راکتحا  ار  نآ  دنک و  يرادیرخ  درادن ، دوجو  اذغ  نآ  زج  رهـش  رد  هک  ار  ییاذـغ  داوم  درف  ینعی 

.دناتسب دوخ  يالاک  يارب  يرتشیب  دوس  هک  درادن  یلاکشا  دوش ، هتخورف  يرگید  ییاذغ  داوم  ای  دشاب ،

.مدیسرپ نوتیز  نغور  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  دیوگ : يوار 

.درادن یعنام  نآ  ندرک  رابنا  دراد ، نآ  زا  یسک  زین  وت  زا  ریغ  رگا  دومرف :

ِهَّدِّشلَا َو ِیف  ًامْوَی َو  َنوَُعبْرَأ  ِبْصِْخلَا  ِیف  ُهَرْکُْحلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٌنوُْعلَم (1) ُُهبِحاَصَف  ِهَرْسُْعلَا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِهَثَالَث  یَلَع  َداَز  اَم  ٌنوُْعلَم َو  ُُهبِحاَصَف  ِبْصِْخلَا  ِیف  ًامْوَی  َنیَِعبْرَْألَا  یَلَع  َداَز  اَمَف  ٍماَّیَأ  ُهَثَالَث  ِءَالَْبلَا 

راکتحا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یتحار نامز  رد  زور  لهچ  زا  شیب  رگا  نیاربانب  .تسا  زور  هس  يراتفرگ  الب  یتخـس و  نامز  رد  و  تسا ، زور  لهچ  يداع  نامز  رد 
نوعلم هدننک  راکتحا  زین  دوش  راکتحا  يراتفرگ  یتخس و  نامز  رد  زور  هس  زا  شیب  رگا  تسا و  نوعلم  هدننک  راکتحا  دوش ، راکتحا 

.تسا

رگید ياهزیچ  سابل و  ناویح ، هلماعم  - 425

.ٌسَْأب ِِهب  َْسَیل  ٍدَِیب  ًادَی  ِْنیَتَّباَّدلِاب  ُهَّباَّدلَا  ِْنیَریِعَْبلِاب َو  ُریِعَْبلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2)

کی ۀلماعم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.درادن یلاکشا  رس  هب  رس  روط  هب  بسا ، ود  لباقم  رد  بسا  کی  و  رتش ، ود  لباقم  رد  رتش 

ِباَـیِّثلِاب ِلْزَْغلَا  ِْعَیب  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َسَْأب (3) َلاَق َال  ِباَیِّثلَا  َنِم  ًانْزَو  ُرَثْکَأ  ُلْزَْغلَا  ِهَطوُْسبَْملَا َو 
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ تسا  رت  نیگنس  سابل  زا  یمشپ  هچراپ  هک  سابل  لباقم  رد  یمشپ  ۀچراپ  شورف  دروم  رد  هیلع  هللا 

.درادن یلاکشا  دومرف :

ِءاَیْشَْألَا َنِم  ٍءْیَش  ْوَأ  ٍعاَتَم  ْوَأ  ٍِفلَتُْخم  ٍماَعَط  ْنِم  َناَک  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ُُحلْصَت (1) َالَف  ًهَرِظَن  اَّمَأَف  ٍدَِیب  ًادَی  ٍْلثِِمب  ِْنیَْلثِم  ِهِْعیَِبب  َسَْأب  َالَف  ُلَضاَفَتَی 

رگا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوش هتخورف  يدقن  تروص  هب  و  ناسکی )  ) لثم هب  لثم  روط  هب  دنا  توافتم  رگیدکی  اب  هک  يرگید  زیچ  ای  الاک  ای  نوگانوگ ، مدـنگ 

.تسین زیاج  يدقن ، ریغ  یلو  درادن ، یلاکشا 

.ًانْزَو (2) ْوَأ  ًْالیَک  ْنُکَی  َْمل  اَم  َسَْأب  َلاَق َال  ِْنیَتَْضیَْبلِاب  ِهَْضیَْبلَا  ِْنیَتاَّشلِاب َو  ِهاَّشلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ٍروُْصنَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4

ود ربارب  رد  دنفـسوگ  کی  شورف  دروم  رد  شترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ غرم  مخت  ود  ربارب  رد  غرم  مخت  کی  شورف  دنفسوگ و 

.درادن یلاکشا  تسین ، ندرک  نزو  ای  هنامیپ  اب  نآ  شورف  هک  يزیچ  هنوگ  نیا  شورف  دومرف :

سنج هب  سنج  تالماعم  زا  یخرب  - 426

ٌلْضَف ِهِضْعَِبل  َْسَیل  ًءاَوَس  ٍنْزَِوب  ًانْزَو  ِهَّضِْفلِاب  ُهَّضِْفلَا  ِبَهَّذلِاب َو  ُبَهَّذلَا  َلاَق : ُهَرَکَذ  ِِهلاَجِر  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  لاق : ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُهَّضِْفلَا ُبَهَّذـلَا َو  ُهَئیِـسَّنلَا َو  ُّلِحَت  َِکلَذـِب َو َال  َسَْأب  ٍدَِـیب َو َال  ًادَـی  َْتئِـش  َْفیَک  ِهَّضِْفلِاب  ُبَهَّذـلَا  ِبَهَّذـلِاب َو  ُهَّضِْفلَا  ُعاَُبت  ٍضَْعب َو  یَلَع 

ٌدِحاَو ُُهلْصَأ  اَّمِم  َنِزُو  ْوَأ  َلیِک  اَم  َِکلَِذب َو  َسَْأب  ًاعیِمَج َال  ًهَئیِـسَن  ٍدَِیب َو  ًادَی  َِکلَذ  ِْریَغ  ْوَأ  ٍدَدَع  ْوَأ  ٍْلیَک  ْوَأ  ٍنْزَو  ْنِم  اَمُهاَوِس  اَِمب  ِناَعاَُبی 
ًهَئیِـسَن ُهَرُْکی  ٍدَِـیب َو  ًادَـی  ٍدِـحاَِوب  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ُلاَُکی  اَم  ُلْصَأ  َفَلَتِْخا  اَذِإَف  ٍنْزَِوب  ًانْزَو  ْوَأ  ٍْلیَِکب  ًْالیَک  ٍضَْعب  یَلَع  ٌلْضَف  ِهِضْعَِبل  َْسیَلَف 

ِناَْنِثا ٌسَْأب  ِِهب  َْسیَلَف  ُنَزُوی  اَم  ُلْصَأ  َفَلَتِْخا  ِنِإَف  ]
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ْنَزُوی َْمل  ْلَُکی َو  َْمل  ًادَدَع َو  َّدُع  اَم  ِِهب َو  َسَْأب  ًاعیِمَج َال  ًهَئیِـسَن  ٍدَِیب َو  ًادَی  ِِهب  َسَْأب  َالَف  َنِزُو  اَِمب  َلیِک  اَم  َو  ًهَئیِـسَن ] ُهَرُْکی  ٍدَِیب َو  ًادَی  ٍدِـحاَِوب 
ٍدَِیب ًادَی  ٍدِحاَِوب  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ُّدَُعی  اَم  ُلْصَأ  َفَلَتِْخا  ِنِإ  ًادِحاَو َو  ُُهلْصَأ  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ًهَئیِسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِیب َو  ًادَی  ٍدِحاَِوب  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف 
َناَک اَم  َِکلَذـِب َو  َسَْأب  ًاعیِمَج َال  ًهَئیِـسَن  ٍدَِـیب َو  ًادَـی  ُنَزُوی  اَِمب  ْوَأ  ُلاَُکی  اَِمب  ِِهب  َسَْأب  َالَف  َّدَُـعی  َْمل  ْوَأ  َّدُـع  اَم  ِِهب َو  َسَْأب  ًاعیِمَج َال  ًهَئیِـسَن  َو 

َنْطُْقلَا َو َّنَأ  َِکلَذ  ًهَئیِـسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِـیب َو  ًادَـی  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ُنَزُوی  ُلاَُکی َو َال  َـال  ٌءْیَـش  ُْهنِم  َجَرَخَف  ُنَزُوی  ْوَأ  ُلاَُـکی  َناَـک  ًادِـحاَو َو  ُُهلْـصَأ 
ٍنْزَِوب ًانْزَو  ٍْلثِِمب َو  ًْالثِم  َّالِإ  ُُحلْصَی  َالَف  ٌدِحاَو  ُُهلْصَأ  ِلْزَْغلَا َو  یَلَع  ٌلْضَف  ِنْطُْقِلل  َْسیَلَف  ُنَزُوت  ُُهباَِیث َال  ُنَزُوی َو  ُُهلْزَغ  ُنَزُوی َو  ُُهلْـصَأ  َناَّتَْکلَا 

ٌنُْطق َو َناَک  اَذِإ  ًهَئیِسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِیب َو  ًادَی  ًادِحاَو  ُُهلْـصَأ  َناَک  ْنِإ  ِبْوَّثلِاب َو  ِنَابْوَّثلَا  َسَْأب  ُباَیِّثلَا َال  ٍدَِیب َو  ًادَی  َحَلَـص  ُباَیِّثلَا  ُْهنِم  َِعنُـص  اَذِإَف 
اَمُهَالِک ًهَئیِسَن  ٍدَِیب َو  ًادَی  ٍدِحاَِوب  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ًاناَّتَک  ًانُْطق َو  ُباَیِّثلَا  َِتناَک  ْنِإ  ًهَئیِسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِیب َو  ًادَی  ٍدِحاَِوب  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ٌناَّتَک 

ُُهلْـصَأ َناَک  ْنِإ  ٍدِحاَِوب َو  ِناَْنِثا  ِِهب  َسَْأب  َالَف  ٍناَوَیَح  ْنِم  َناَک  اَم  ًهَئیِـسَن َو  ٍدَِیب َو  ًادَی  ِفوُّصلِاب  ِناَّتَْکلَا  ِنْطُْقلَا َو  ِباَِیِثب  َسَْأب  ِِهب َو َال  َسَْأب  َال 
ٍضْرَِعب ٌناَوَیَح  َناَک  اَذِإ  ًهَئیِـسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِـیب َو  ًادَـی  ٍدِـحاَِوب  ِناَْنِثا  َسَْأب  َالَف  ِناَوَیَْحلَا  ُلْـصَأ  َفَلَتِْخا  اَذِإ  ًهَئیِـسَن َو  ُهَرُْکی  ٍدَِـیب َو  ًادَـی  ًادِـحاَو 

ْوَأ ٍناَوَیَِحب  ًاـناَوَیَح  َْتِعب  اَذِإ  ٌهوُرْکَم َو  َوُهَف  َناَوَیَْحلَا  َتْأَْـسنَأ  َضْرَْعلَا َو  َْتلَّجَعَت  ْنِإ  ِِهب َو  َسْأـَب  َـالَف  َضْرَْعلَا  َتْأَْـسنَأ  َناَوَـیَْحلَا َو  َْتلَّجَعَتَف 
ِِهب َسَْأب  ِْنیَبیِرَِجب َال  ٍضْرَأ  ُبیِرَج  ِْنیَراَّدلِاب َو  ُراَّدلَا  َمِهاَرَّدـلَا َو  َئِْـسُنت  َناَوَیَْحلَا َو  َلَّجَعَت  ْنَأ  َسَْأب  َسَْأب َو َال  َالَف  ٍضْرَع  ْوَأ  ٍمَهْرِد  ِهَداَیِز 

َنُولیِکَی َمْحَّللَا َو  َنُولیِکَی  ٌمْوَق  َناَک  ْنِإَف  ِهَّصاَْخلِاب  ِهِیف  ُذَخُْؤی  ِهَّماَْعلَا َو َال  َیلِإ  َّالِإ  ُنَزُوی  ُلاَُکی َو  اَمِیف  ُرَْظُنی  َلاَق َو َال  ًهَئیِسَن  ُهَرُْکی  ٍدَِیب َو  ًادَی 
.َّدَُعی (1) ْنَأ  ِزْوَْجلَا  َلْصَأ  َنَزُوی َو  ْنَأ  ِمْحَّللَا  َلْصَأ  َّنَِأل  ْمِِهب  ُرَبَتُْعی  َالَف  َزْوَْجلَا 

يازا رد  هرقن  الط و  يازا  رد  الط  دومرف : شترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  نایوار  زا  میهاربا  نب  یلع  دـیوگ : ینیلک ، خیـش  موحرم 
، هرقن يازا  رد  الط  و  ـالط ، يازا  رد  هرقن  دـشابن و  يرگید  زا  رتهب  اـهنآ  زا  یکی  راـیع  دنـشاب و  نزو  کـی  ودره  هک  يروط  هب  هرقن 

.تسین زیاج  هیسن  یلو  دشاب ، يدقن  هک  یطرش  هب  درادن  یلاکشا  ناش  هلماعم  یهاوخب  هک  هنوگره 
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هب ناوت  یم  دوش ، هتخورف  رگید  دراوم  ای  ندرمـش  ای  ندرک  نزو  ای  هنامیپ  اـب  هاوخ  ناـشدوخ ، زج  يزیچ  اـب  ناوت  یم  ار  هرقن  ـالط و 
.درادن یلاکشا  درک و  ضوع  هیسن  ای  يدقن  روط 

روط هب  درادن  یتوافت  رگیدـکی  هب  تبـسن  اهنآ  شزرا  تسا و  یکی  زین  ناش  لصا  و  دوش ، یم  هتخورف  ینزو  ای  يا  هنامیپ  هک  يزیچ 
ود روط  هب  یتح  يدقن  روط  هب  ناوت  یم  دشاب ، توافتم  يا  هنامیپ  ياهزیچ  لصا  رگا  یلو  دوش ، یم  هتخورف  ناسکی ، ۀـنامیپ  ای  نزو 

.دراد تهارک  شا  هیسن  یلو  تخورف  کی  هب 

.تسا نینچ  زین  دشاب  توافتم  ناش  لصا  یندش ، نزو  ياهزیچ  رگا  و 

.دوش هتخورف  يا  هیسن  ای  يدقن  هچ  درک  ضوع  یندش  نزو  زیچ  اب  ناوت  یم  زین  ار  يا  هنامیپ  ياهزیچ 

يدـقن یلو  کـی  هب  ود  روط  هب  ناوـت  یم  دوـش ، یمن  نزو  هناـمیپ و  دوـش و  یم  هتخورف  یندرمـش -  ینعی  يدادـعت -  هک  ار  يزیچ 
.دراد تهارک  شا  هیسن  تخورف و 

.درادن یلاکشا  زین  شا  هیسن  دشاب  توافتم  ناش  لصا  رگا  اما  تسا ، نینچ  دشاب  یکی  زیچ  نیا  لصا  رگا  هتبلا  دومرف : و 

هب تسا  یندش  نزو  ای  يا  هنامیپ  هک  يزیچ  اب  ناوت  یم  ار  تسا ) تروص  ودره  هب  ای   ) تسین یندرمـش  ای  تسا  یندرمـش  هک  يزیچ 
.درک هضواعم  يا  هیسن  ای  يدقن  روط 

نزو هن  تسا و  يا  هنامیپ  هن  هک  دـمآ  تسد  هب  اـهنآ  زا  يزیچ  دـندوب و  یندـش  نزو  اـی  يا  هناـمیپ  دوب و  یکی  زیچ  ود  لـصا  رگا  و 
.دراد تهارک  شا  هیسن  یلو  درک  هضواعم  يدقن  ناوت  یم  ار  نیا  یندش ،

نزو اب  ار  نآ  زا  لصاح  سابل  یلو  دوش ، یم  نزو  زین  نآ  زا  لصاح  ۀتـشر  دوش و  یم  نزو  ناش  لصا  ناتک  هبنپ و  هک  بیترت  نیدب 
قیرط زا  زج  ار  ود  نآ  ناوت  یمن  سپ  تسا ، یکی  ناش  لصا  درادن و  يرترب  يا  هبنپ  ۀتشر  هب  تبـسن  هبنپ  یلو  دنـشورف ؛ یمن  ندرک 

.تخورف يدقن  روط  هب  ناوت  یم  دش ، هتخاس  یسابل  اهنیا  زا  رگا  اما  تخورف  نزو  مه  لثم و  هب  لثم 

.تسین زیاج  هیسن  و  تسا ، زیاج  يدقن  روط  هب  تسا ، یکی  ناش  لصا  هچرگ  دننک ، هضواعم  سابل  ود  يازا  رد  ار  سابل  کی  رگا 

.درک هضواعم  يا  هیسن  ای  يدقن  روط  هب  یمشپ  سابل  ود  يازا  رد  ار  یکی  ناوت  یم  زین  دنشاب  ناتک  هبنپ و  اه  سابل  رگا  و 

.تسا هورکم  شا  هیسن  یلو  درک ، هضواعم  کی  هب  ود  روط  هب  يدقن ، ناوت  یم  زین  ار  سنج  مه  تاناویح  مامت 
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.تسین تسرد  شا  هیسن  تخورف و  يدقن  روط  هب  ناوت  یم  دشاب  توافتم  ناویح  ود  لصا  رگا  و 

یلاکـشا دزادرپب  ار  الاک  دورب  شدای  یلو  دریگب ، ار  ناویح  دـنک و  هضواعم  رانید ) مهرد و  زج   ) يزیچ اب  ار  ناویح  دـهاوخب  رگا  و 
.دراد تهارک  نیا  دنک ، شومارف  ناویح  نتفرگ  دهدب و  ار  الاک  ادتبا  رگا  اما  .درادن 

هک درادـن  یلاکـشا  زین  و  درادـن ، یلاکـشا  یتخورف  رگید  يالاک  ای  لوپ ، ۀمیمـض  هب  ای  ییاـهنت ، هب  یناویح  ربارب  رد  ار  یناویح  رگا 
.ینک شومارف  ار  اه  لوپ  یهدب و  ار  ناویح  ادتبا 

شا هیـسن  یلو  درادـن ، یلاکـشا  يدـقن  روط  هب  زین  نیمز  هراوق  ود  لباقم  رد  نیمز  هراوق  کی  و  هناخ ، ود  ربارب  رد  هناخ  کی  شورف 
.تسین زیاج 

تـشوگ یهورگ  رگا  نیاربانب  .صاخ  دراوم  هب  هن  درک ، هعجارم  فرع  هب  دیاب  تسا  یندـش  نزو  ای  يا  هنامیپ  زیچ  هک  نیا  دروم  رد 
دروم رد  دوش و  نزو  هک  تسا  نیا  تشوگ  دروم  رد  لصا  هک  ارچ  درک ؛ لمع  راک  نیا  هب  ناوت  یمن  دنـشورفب  يا  هنامیپ  روط  هب  ار 

.ددرگ شرامش  هک  تسا  نیا  ودرگ 

الاک شورف  دیرخ و  - 427

یَلَع ْطِرَتْشَی  َْمل  ًاـبَْوث َو  يَرَتِْـشا  ٍلُـجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَـلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َرَثْکَِأب ُهَعَاب  ُهَذَخَأَف َو  َلِهَج  ْنِإَف  ٍهَعیِضَِوب  ُهَذُخْأَی  ْنَأ  َُهل  ُُحلْصَی  َلاَق َال  ٍهَعیِضَِوب  َّالِإ  ُهَلَبْقَی  ْنَأ  َیبَأَف  ِِهبِحاَص  یَلَع  ُهَّدَر  َُّمث  ُهَهِرَکَف  ًاْئیَش  ِِهبِحاَص 

.َداَز (1) اَم  ِلَّوَْألَا  ِِهبِحاَص  یَلَع  َّدَر  ِِهنَمَث  ْنِم 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدنشورف یلو  دهدب  سپ  دهاوخ  یم  هدیدنـسپن و  ار  سابل  نآ  .تسا  هدرکن  طرـش  ار  يزیچ  هدنـشورف  اب  هدیرخ و  ار  یـسابل  يدرم 

.دریذپ یمن  تمیق  مک  زج 

یتسیاـب دـشورفب  يرگید  هب  يرتشیب  تمیق  هب  دریگب و  یهاـگآان  يور  زا  رگا  دـنک ، رـسک  شتمیق  زا  دـناوت  یمن  هدنـشورف  دومرف :
.دنادرگزاب شلوا  بحاص  هب  ار  نآ  دازام 
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ْدَق ِقوُّسلَا َو  ِلْهَِأل  َعاَتَْملَا  ُلِمْحَی  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًهََحباَُرم (1) ْمُهُعِیبَی  ْنَِکل َال  َِکلَِذب َو  َسَْأب  َلاَق َال  َکَلَف  َتْدَدِْزا  اَمَف  ِْعب  َنُولوُقَیَف  ًهَمِیق  ِْهیَلَع  ُهُومَّوَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هفاضا هچره  شورفب  دنیوگ : یم  نایرازاب  دنا  هدرک  يراذـگ  تمیق  نآ  هب  اهنآ  هک  درب  یم  رازاب  هب  ار  ییالاک  يدرم  دـش : هدیـسرپ 

.دشاب تدوخ  لام  دش 

.دشورفن نانآ  هب  دوس  هب  یلو  درادن ، لاکشا  يا  هلماعم  نینچ  دومرف :

یتنایخ يدزد و  ياهالاک  شورف  دیرخ و  - 428

َنوُکَی ْنَأ  َّالِإ  َلاَقَف َال  ِهَقِرَّسلَا  ِهَناَیِْخلَا َو  ِءاَرِش  ْنَع  امهیلع  هللا  تاولص  اَمُهَدَحَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَِذب (2) َسَْأب  َالَف  ِناَْطلُّسلَا  ِعاَتَم  ْنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  َالَف  اَِهْنیَِعب  ُهَقِرَّسلَا  اَّمَأَف  ُهُْریَغ  ُهَعَم  َطَلَتِْخا  ِدَق 

قداص رفعج  ماما  ترضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دشاب ، یتنایخ  ای  هدش  هدیدزد  هک  يزیچ  ندیرخ  دروم  رد  امهیلع  هللا  تاولص 

ناوت یمن  ییاهنت  هب  ار  هدش  هدیدزد  زیچ  اّما  دشاب ، هدـش  طولخم  لالح ) اب  ینعی   ) شدوخ اب  هک  نآ  رگم  تسین ،) زیاج  ، ) هن دومرف :
.درادن یلاکشا  هک  دوش  هدیدزد  هاشداپ  يالاک  زا  هک  نآ  رگم  دیرخ 

َوُه ًهَقِرَـس َو  يَرَتِْشا  ِنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَهِْمثِإ (3) اَهِراَع َو  ِیف  َكِرَش  ْدَقَف  ُمَْلعَی 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  نارجن  یبا  نـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا کیرش  نآ  هانگ  رد  دنک ، يرادیرخ  تسا  يدزد  دراد  نیقی  هک  ار  يا  هدش  هدیدزد  لام  سکره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 
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بارش هراصع و  شورف  دیرخ و  - 429

ًارْمَخ ُریِصَیَف  ِریِصَْعلَا  ِْعَیب  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِدْقَّنلِاب َّالِإ  ُعاَُبی  َالَف  ًاریِصَع  َناَک  اَذِإ  اَّمَأَف  ٌسَْأب  َِکلَِذب  ْنُکَی  َْمل  ًاماَرَح  ُُهلَعْجَی  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَّمِم  ُهَتَرَمَث  َعَاب  َْول  َلاَقَف  َلاَق  ُنَمَّثلَا  َضَبُْقی  ْنَأ  َْلبَق 

(1)

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دوـش یم  بارـش  هب  لیدـبت  دـنک  تفاـیرد  ار  نآ  يرتـشم  هک  نآ  زا  شیپ  دوـش و  یم  هـتخورف  هـک  يروـگنا  بآ  شورف  دروـم  رد 

.مدیسرپ

یلاکشا دنک ، یم  يرگید ) هدننک  تسم  بارـش و   ) مارح هب  لیدبت  ار  نآ  دناد  یم  هک  دشورفب  یـسک  هب  ار  روگنا  هویم  رگا  دومرف :
.دشورفب دقن  دیاب  دشورفب ، ار  روگنا  بآ  دهاوخب  رگا  یلو  درادن ؛

ًابَنِع ُهُعِیبَی  َُهل  ٍمْرَک  ِیف  َُهل  ًامَالُغ  َكَرَت  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َیلِإ  يَدْهَأ  ٍفیِقَث  ْنِم  ًالُجَر  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُُهنَمَث  ُُحلْصَی  َلاَق َال  ُهَعَاب  َُّمث  ًارْمَخ  َرَـصَعَف  ُمَالُْغلَا  َقَلَْطناَف  ًاریِـصَع  ْوَأ 

ِهَّللَا ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  اَهَنَمَث  َمَّرَح  اََهبْرُش  َمَّرَح  يِذَّلَا  َّنِإ  َلاَق  اَتَقیِرَهُأَف َو  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  اَمِِهب  َرَمَأَف  ٍرْمَخ  ْنِم  ِْنیَتَیِواَر  ِِهلآ 
.اَِهنَمَِثب (2) َقَّدَصَُتی  ْنَأ  ُمَالُْغلَا  اَهَعَاب  ِیتَّلَا  ِهِذَه  ِلاَصِخ  َلَْضفَأ  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، روگنا غاب  زا  تسا و  هتفر  مالغ  دشورفب ، ار  نآ  بآ  ای  روگنا  ات  تسا  هتشاذگ  دوخ  ناتسکات  رد  ار  دوخ  مالغ  هک  يدرم  مدیـسرپ :

.تسا هتخورف  هدرک و  تسرد  بارش 

.تسین لالح  تسا ، هدش  تفایرد  هک  ییاهب  دومرف :

اهنآ هک  داد  روتسد  ترـضح  و  دروآ ، هیده  بارـش  کشم  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  يارب  فیقث ، زا  يدرم  دومرف : سپس 
.تسا هدرک  مارح  زین  ار  نآ  ياهب  هدرک ، مارح  ار  بارش  ندیشون  هک  ییادخ  نامه  دومرف : دوش و  هتخیر  رود 
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ماجنا تسا  هتفرگ  مالغ  هک  یلوپ  ةرابرد  ناوت  یم  هک  يراک  نیرتهب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هاـگ  نآ 
.دنوش هداد  هقدص  اه  لوپ  نآ  هک  تسا  نیا  داد 

یفارص - 430

َلاَق ًانْزَو  ٍمَهْرِد  َهَئاِم  اَهِیناَضَق  ًادَدَع  ٍمَهْرِد  ُهَئاِم  ِْهیَلَع  ِیل  َْتناَک  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِِدلاَخ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُطوُرُّشلَا (1) ُهُدِسُْفت  اَمَّنِإ  ِطوُرُّشلَا  ِلَِبق  ْنِم  َابِّرلَا  َءاَج  َلاَق  َلاَق َو  ْطِرَتْشَی  َْمل  اَم  َسَْأب  َال 

مدیـسرپ يدرم  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  دلاخ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنادرگزاب نم  هب  كوکسم  ریغ  هرقن  مهرد  دصکی  ندرک  نزو  اب  وا  یلو  مراد ، بلط  هّکس  مهرد  دصکی  وا  زا  هک 

.درادن یلاکشا  دهدب ) سپ  هّکس  هک   ) دشاب هدرکن  طرش  رگا  دومرف :

.دننک یم  مارح  ار  هلماعم  هک  دنتسه  اهطرش  طقف  هدمآ ؛ اهطرش  رطاخ  هب  ابر ، دوزفا : ترضح  نآ 

ُحَـضَْولَا ُمِهاَرَّدلَا  َيِْدنِع  ِلُجَّرِلل  ُنوُکَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یََلب ُلُوقَأَف  ًاحَضَو  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  اَذَک  اَذَک َو  َكَْدنِع  ِیل  َْسَیل  ُلوُقَیَف َأ  اَذَک  اَذَک َو  َُهل  ُلُوقَأَف  َمْوَْیلَا  ِحَضَْولَا  ُْرعِـس  َْفیَک  ِیل  ُلوُقَیَف  ِیناَْقلَیَف 

َالَف ٍِذئَمْوَی  َْرعِّسلَا  َُهل  َْتیَـصْقَتِْسا  ِدَـق  َْتنُک  اَذِإ  ِیل  َلاَقَف  اَذَـه  ِیف  يَرَت  اَمَف  َكَدـْنِع  ِیل  اَْهِتْبثَأ  ِْرعِّسلَا َو  اَذَِـهب  َرِیناَنَد  َیلِإ  اَْهلِّوَح  ِیل  ُلوُقَیَف 
َكِدـْنِع ْنِم  ُرِیناَنَّدـلَا  َكِدـْنِع َو  ْنِم  ُمِهاَرَّدـلَا  َْسَیل  َلاَقَف َأ  ُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  ٌمَالَک  َناَک  اَمَّنِإ  ُهْدـِقاَنُأ  َْمل  ُْهنِزاَوُأ َو  َْمل  یِّنِإ  ُْتلُقَف  َِکلَذـِب  َسَْأب 

.َِکلَِذب (2) َسَْأب  َالَف  َلاَق  یََلب  ُْتُلق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ردـق هچ  حیحـص  مهرد  ياـهب  زورما ، دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  نم  دزن  دراد و  بلط  حیحـص  مهرد  دـنچ  نم  زا  يدرم  مدرک : ضرع 

؟ تسا

.رادقم نالف  میوگ : یم  نم 

.ارچ میوگ : یم  مرادن ؟ بلط  وت  زا  حیحص  مهرد  رازه  نم  ایآ  دیوگ : یم  وا 
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هچ هلأسم  نیا  دروم  رد  امـش  رادهاگن ؛ تدوخ  دزن  ار  اهرانید  و  نک ، رانید  هب  لیدبت  میارب  زورما ، تمیق  هب  ار  اهنآ  سپ  دیوگ : یم 
؟ دیراد يرظن 

.درادن یلاکشا  يا  هدرک  باسح  وا  اب  زور  نآ  رد  ار  مهرد  یعقاو  تمیق  رگا  دومرف :

.متفریذپ میدرک و  ار  شتبحص  اهنت  هکلب  ما ، هدومنن  زین  رانید  هب  لیدبت  و  مدرکن ، نزو  شیارب  نم  مدرک : ضرع 

؟ تسا هدوبن  تدوخ  لوپ  زا  اهرانید  مهرد و  نیا  باسح  رگم  دومرف :

.ارچ مدرک : ضرع 

.درادن یلاکشا  سپ  دومرف :

ٍمَهْرِد َو ِفَالآ  َهَثَالَث  ٍلُجَر  یَلَع  ِیل  َّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِساَّنلَا َْنَیب  َمْوَْیلَا  ُقُْفنَی  اَم  ْوَأ  اَِهناَیْعَِأب  ُمِهاَرَّدـلَا  َْکِلت  ِْهیَلَع  ِیلَف  َمْوَْیلَا  ُقُْفنَت  ْتَْسَیل  َماَّیَْألَا َو  َْکِلت  ِساَّنلَا  َْنَیب  ُقُْفنَت  ُمِهاَرَّدـلَا  َکـِْلت  َْتناَـک 

.ِساَّنلَا (1) َْنَیب  ُقُْفنَی  اَم  ُهَْتیَطْعَأ  اَمَک  ِساَّنلَا  َْنَیب  ُقُْفنَی  اَم  ُْهنِم  َذُخْأَت  ْنَأ  ََکل  ََّیلِإ  َبَتَکَف  َلاَق 

: متشون هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  هب  يا  همان  یط  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، مریگب وا  زا  دیاب  ار  اه  مهرد  نامه  رـضاح  لاح  رد  ایآ  تسین ، جـیار  الاح  یلو  دوب  جـیار  زور  نآ  رد  هک  مهرد  رازه  هس  يدرم  زا 

؟ ار جیار  ياه  مهرد  ای 

.يا هداد  جیار  لوپ  وا  هب  هک  هنوگ  نامه  يریگب ، ار  جیار  لوپ  يراد  قح  وت  دومرف : موقرم  خساپ  رد  ترضح  نآ 

ندرک هحلاصم  - 431

یمَـسُم ٍلَجَأ  َیلِإ  ٌْنیَد  َُهل  ُنوُکَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  َِلئُـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلاَق َال َْکیَلَع  َیَِقب  اَمِیف  ِلَجَْألَا  ِیف  ََکل  ُّدـُمَأ  ُهَضَْعب َو  ِینْدـُْقنُا  ُلوُقَی  ْوَأ  ُهَتَّیَِقب  َْکنَع  ُعَضَأ  اَذَـک َو  اَذَـک َو  ِینْدـُْقنُا  ُلوُقَیَف  ُهُمیِرَغ  ِهِیتْأَـیَف 

(2) «. َنوُمَلُْظت َنوُِملْظَت َو �ال  ْمُِکلا�ْومَأ �ال  ُسُؤُر  ْمُکَلَف  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  ِِهلاَم  ِْسأَر  یَلَع  ْدَدْزَی  َْمل  ُهَّنِإ  ًاسَْأب  ِِهب  يَرَأ 

: دش هدیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دیوگ یم  دیآ و  یم  راکبلط  نآ ، دیسررس  زا  شیپ  یلو  دراد ، یهدب  ینّیعم  دیسررس  ات  يدرم 
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زین نم  اـت  زادرپب  نم  هب  ار  يرادـقم  دـیوگ : یم  هک  نآ  اـی  .مریگ  یمن  وت  زا  ار  شا  هیقب  زین  نم  زادرپب ، نم  هب  ار  مبلط  زا  رادـقم  نیا 
.مهد یم  يرتشیب  تلهم  وت  هب  ار  شا  هیقب 

نات هیامرـس  لصا  : } دیامرف یم  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  .تسا  هدـشن  نوزفا  شلام  لصا  زا  نوچ  منیب ؛ یمن  یلاکـشا  راک  نیا  رد  دومرف :
هیآ 279) هرقب  هروس  {. ) دوش متس  امش  رب  هن  دینک و  متس  هن  تسامش ، لام 

.ِساَّنلَا (1) َْنَیب  ٌِزئاَج  ُْحلُّصلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  يرتخب  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا زیاج  مدرم ، نیب  هحلاصم 

دهد یم  هراجا  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  شیب  دنک و  یم  هراجا  ار  يا  هناخ  ای  نیمز  يدرم  - 432

َنِم َضْرَأـْلَا  ُلَّبَقَتَی  ِلُـجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِماَّشلَا  ِعـِیبَّرلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلْضَف َّنِإ  ِْتیَْبلَا  َْلثِم  ِریِجَْألَا َو َال  َْلثِم  ْتَْسَیل  َضْرَْألَا  َّنِإ  ِِهب  َسَْأب  َلاَق َال  ِناَْطلُّسلَا  ِّظَِحب  اَهِیف  ُموُقَی  اَُهلَّبَقَتَی َو  اَّمِم  َرَثْکَِأب  اَهُرِجاَُؤیَف  ِنِیقاَهَّدلَا 

.ٌماَرَح (2) ِْتیَْبلَا  ِریِجَْألَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یماـش  عیبر  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يرگید صخـش  هب  دوب ، هدرک  هیارک  اهنآ  زا  هک  يرادقم  زا  شیب  ار  نآ  دـنک و  یم  هیارک  ار  ینیمز  نازرواشک ، زا  يدرم  مدیـسرپ :

.دزادرپ یم  شدوخ  زین  ار  یتموکح  تایلام  یلو  دهد  یم  هراجا 

هراجا هک  یـصخش  ةراجا ) زا   ) نتفرگ يدایز  عقاو  رد  .تسین  مه  هناخ  دننامه  تسین و  ریجا  دننامه  نیمز ، درادـن ، یلاکـشا  دومرف :
.تسا مارح  هناخ ، زین  تسا و  هدش 
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اَّمِم َرَثْکَِأب  اَهُرِجاَُؤی  َُّمث  َضْرَْألَا  ُرِجْأَتْـسَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَْرغَْملَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌماَرَح (1) ِتُوناَْحلَا  ِریِجَْألَا َو  َلْضَف  َّنِإ  ِریِجَْألَا  ِتُوناَْحلاَک َو َال  َْسَیل  اَذَه  َّنِإ  َسَْأب  َلاَقَف َال  اَهَرَجْأَتِْسا 

هدیـسرپ  ) هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ارغم  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دهد یم  هراجا  يرگید  هب  تسا ، هدرک  هراجا  هک  نآ  زا  شیب  سپس  هدرک  هراجا  ار  ینیمز  هک  يدرم  دش :)

مارح ناّکد  ریجا و  ةراجا  ینوزف  عقاو ، رد  .تسین  هدش  ریجا  صخـش  دـننامه  و  تسین ، ناّکد  دـننامه  نیا ، .درادـن  یلاکـشا  دومرف :
.تسا

اَْهیَُثُلث َنَکَسَف  َمِهاَرَد  ِهَرَشَِعب  ًاراَد  َرَجْأَتِْسا  ًالُجَر  َّنَأ  َْول  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ًاْئیَش (2) اَهِیف  َثِدُْحی  ْنَأ  َّالِإ  اَهَرَجْأَتِْسا  اَّمِم  َرَثْکَِأب  اَهْرِجاَُؤی  ٌسَْأب َو َال  ِِهب  ْنُکَی  َْمل  َمِهاَرَد  ِهَرَشَِعب  اَهَُثُلث  َرَجآ  َو 

رگا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبـلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هراـجا مهرد  هد  هب  ار  رگید  موس  کـی  و  دوش ، نکاـس  شدوخ  نآ  زا  موـس  ود  رد  و  دریگب ، هراـجا  مهرد  هد  هب  ار  يا  هناـخ  يدرم 

.دروایب دوجو  هب  يرییغت  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دهدب  هراجا  تسا ، هدرک  هراجا  هک  یغلبم  زا  شیب  دیابن  یلو  درادن ؛ یلاکشا  دهدب ،

درب یم  دوس  هدرک  راذگاو  يرگید  هب  ار  نآ  سپس  دوش ، یم  اریذپ  ار  يراک  ماجنا  يدرم  - 433

ِهِیف َو ُلَمْعَی  َالَف  ِلَمَْعلِاب  ُلَّبَقَتَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  َِلئُس  ُهَّنَأ  امهیلع : هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًاْئیَش (3) ِهِیف  َلِمَع  ْدَق  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  َلاَق َال  ِهِیف  َُحبْرَیَف  َرَخآ  َیلِإ  ُهُعَفْدَی 
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رفعج ماما  ترضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دراپس و یم  يرگید  هب  ار  نآ  و  دهد ، یمن  ماجنا  يراک  دریذپ و  یم  ار  يراک  ماجنا  يدرم  دش : هدیسرپ  امهیلع  هللا  تاولص  قداص 

.دوش یم  شبیصن  يدوس  هار ، نیا  زا 

.دهدب ماجنا  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  نآ  رگم  تسین ،) زیاج   ) هن دومرف :

( لصاح یب   ) تاوم نیمز  ءایحا  - 434

َّنِإ هیلع : هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  اَنْدَجَو  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیُلباَْکلَا  ٍِدلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَمَف اََنل  اَهُّلُک  ُضْرَْألَا  َنوُقَّتُْملَا َو  ُنَْحن  َضْرَْألَا َو  اَنَثَرْوَأ  َنیِذَّلَا  َِیْتَیب  ُلْهَأ  اَنَأ َو  َنیِقَّتُْمِلل  ُهَِبقا�ْعلَا  ِهِدا�بِع َو  ْنِم  ُءا�شَی  ْنَم  ا�ُهثِرُوی  ِّلل 

�
ِه َضْرَأـْلَا 

ٌلُجَر اَهَذَـخَأَف  اََهبَرْخَأ  ْوَأ  اَهَکَرَت  ْنِإَف  اَْهنِم  َلَکَأ  اَم  َُهل  ِیْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  اَهَجاَرَخ  ِّدَُؤْیل  اَـهْرُمْعَْیلَف َو  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ًاـضْرَأ  اَـیْحَأ 
یَّتَح َلَکَأ  اَم  َُهل  ِیْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  اَهَجاَرَخ  ِّدَُؤْیلَف  اَهَکَرَت  يِذَّلَا  َنِم  اَِـهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  اَـهاَیْحَأ  اَـهَرَمَعَف َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم 

ِِهلآ َو ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  اَهاَوَح  اَمَک  اَْهنِم  ْمُهَجِرُْخی  اَهَعَنْمَی َو  اَهَیِوْحَیَف َو  ِْفیَّسلِاب  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  هیلع  هللا  تاولص  ُِمئاَْقلَا  َرَهْظَی 
.ْمِهیِْدیَأ (1) ِیف  َضْرَْألَا  ُكُْرتَی  ْمِهیِْدیَأ َو  ِیف  اَم  یَلَع  ْمُهُعِطاَُقی  ُهَّنِإَف  اَِنتَعیِش  يِْدیَأ  ِیف  َناَک  اَم  َّالِإ  اَهَعَنَم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ثرا هب  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کیره  هب  ار  نآ  تسادخ و  يارب  نیمز  عقاو  رد  میتفای : هنوگ  نیا  هیلع  هللا  تاولص  یلع  باتک  رد 

ام ناراـکزیهرپ  میا و  هدرب  ثرا  هب  ار  نیمز  هک  میتسه  یناـسک  ناـمه  متیب  لـها  نم و  .تسا  ناراـکزیهرپ  يارب  تبقاـع  دـهد و  یم 
هب ار  شتاکز  دـنادرگ و  دابآ  ار  نآ  دـیاب  درک  ایحا  ار  ینیمز  هک  ناناملـسم  زا  کیره  سپ  تساـم ، يارب  شا  همه  نیمز ، .میتسه و 
یب و   ) بارخ ای  درک  اهر  ار  نآ  رگا  تسوا و  دوخ  لام  دروخب  ار  نآ  زا  رادـقمره  و  دزادرپب ، نم  نادـناخ  زا  هیلع  هللا  تاولـص  ماما 
نآ هب  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  یـسک  زا  وا  دوـمن ، شیاـیحا  داـبآ و  تـفرگ و  ار  نآ  وا  زا  سپ  ناناملـسم  زا  يدرم  دوـمن و  لـصاح )
هاگ نآ  ات  تسوا ، دوخ  لام  دروخب  هچره  و  دزادرپب ، نم  تیب  لها  زا  ماما  هب  ار  نآ  تاکز  صخـش ، نیا  دـیاب  سپ  .تسا  رتراوازس 

نارگید دریگب و  تسد  هب  ار  نیمز  دیامرف و  روهظ  ریشمش  اب  نم  تیب  لها  زا  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  هک 
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رگم درک ، تشادزاب  تفرگ و  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، نوریب  نآ  زا  ار  ناـنآ  درادـبزاب و  ار 
.دنادرگ یم  اهر  ناش  تسد  رد  ار  نیمز  دنک و  یم  هلماعم  نانآ  اب  دنراد  تسد  رد  هچ  نآ  هک  دشاب ، ام  نایعیش  تسد  رد  هچ  نآ 

راسمس دزم  لالد و  دزم  هلماعم و  رد  ندرک  یلالد  - 435

ُذُخْأَی ِعاَیِّضلَا َو  ِروُّدلَا َو  یَلَع  ُّلُدَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍراََّشب  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَِهب (1) َسَْأب  ٌهَرْجُأ َال  ِهِذَه  َلاَق  َرْجَْألَا  ِْهیَلَع 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راشب  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  تفایرد  دزم  شراک  نیا  يارب  و  دهد ، یم  ناشن  نارادیرخ  هب  هلماعم ، يارب  ار  غاب  هناخ و  يدرم  دش : هدیسرپ 

.درادن یلاکشا  تسا ، ترجا  نیا  دومرف :

َال َالاَق : اُولاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  هیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـَّالَو  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِریِجَْألَا (2) ُْلثِم  َوُه  اَمَّنِإ  ٍمُوْلعَم َو  ٍءْیَِشب  ٍمْوَی  َدَْعب  ًامْوَی  ِساَّنِلل  يِرَتْشَی  َوُه  اَمَّنِإ  ِراَسْمِّسلَا  ِرْجَِأب  َسَْأب 

رگید نایوار  هیلع و  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّالو  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یتمیق اب  زورره  وا  نوچ  درادن ؛ یلاکـشا  دریگ  یم  راسمـس  هک  يدزم  دندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دنیوگ :

.تسا ریجا  کی  دننامه  طقف  وا  دنک ، یم  يرادیرخ  مدرم  يارب  ار  سانجا  صّخشم 

یمذ رفاک  اب  ندش  کیرش  - 436

َّیِّمِّذلَا َو َال َكِراَُشی  ْنَأ  ِِملْـسُْملَا  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  َال  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍباَئِر  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َهَّدَوَْملَا (3) ُهَِیفاَُصی  ًهَعیِدَو َو َال  ُهَعِدُوی  ًهَعاَِضب َو َال  ُهَعِْضُبی 
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يارب دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بائر  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای دراذـگب ، تناما  هب  وا  دزن  ار  يزیچ  ای  دـهدب ، وا  هب  تراجت  يارب  ار  یلام  ای  دوش  کیرـش  یّمذ  رفاک  اب  هک  تسین  زیاج  ناناملـسم 

.دشاب هتشاد  وا  اب  یعقاو  یتسود  تّدوم و 

َهَکَراَـشُم َهِرَک  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْـملَا  َریِمَأ  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُـکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُِملْسُْملَا (1) اَْهنَع  ُبیِغَی  ًهَرِضا�ح َال  ًهَرا�ِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ 

�
ِّیِسوُجَْملَا  ِِّیناَرْصَّنلَا َو  ِّيِدوُهَْیلَا َو 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
یتروص رد  رگم  دمآ ؛ یمن  ششوخ  یسوجم  ینارصن و  يدوهی ، اب  ندش  کیرش  زا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

.دشاب رضاح  هلماعم  ّلحم  رد  ناملسم  نآ  دریگب و  تروص  ناناملسم  روضح  رد  یتراجت  هک 
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نآ ماکحا  جاودزا و  باتک 

نانز هب  يزرورهم  - 437

ُّبُح ْمِْهیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَص  ِءاَِیْبنَْألَا  ِقَالْخَأ  ْنِم  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .ِءاَسِّنلَا

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا نانز  هب  يزرورهم  نتشاد و  تسود  مهیلع ، هللا  تاولص  ناربمایپ  يوخ  قلخ و  زا  دومرف :

َداَدِْزا َّالِإ  ًاْریَخ  ِناَمیِْإلَا  ِیف  ُداَدْزَی  ًالُجَر  ُّنُظَأ  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِءاَسِّنِلل (2) ًاّبُح 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دبای ینوزف  نانز  هب  وا  يزرورهم  هک  نآ  رگم  دوش ، نوزفا  يدرم  نامیا  منک  یمن  نامگ 

نانز نیرتهب  - 438

َْریَخ َّنِإ  َلاَقَف : ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  َْدنِع  اَّنُک  ُلوُقَی  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َْنب  َِرباَج  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُعیُِطت َُهلْوَق َو  ُعَمْـسَت  ِیتَّلَا  ِهِْریَغ  یَلَع  ُناَصَْحلَا  اَـهِجْوَز  َعَم  ُهَجِّرَبَتُْملَا  اَِـهْلَعب  َعَم  ُهَلِیلَّذـلَا  اَِـهلْهَأ  ِیف  ُهَزیِزَْعلَا  ُهَفیِفَْعلَا  ُدوُدَْولَا  ُدُولَْولَا  ُمُِکئاَِـسن 

.ِلُجَّرلَا (3) ِلُّذَبَتَک  ْلَّذَبَت  َْمل  اَْهنِم َو  ُدیُِری  اَم  َُهل  َْتلََذب  اَِهب  َالَخ  اَذِإ  ُهَْرمَأ َو 

يزور تفگ : یم  هک  مدینش  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، از هچب  رایـسب  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  یتسار  هب  دومرف : هک  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح  دزن 

شرسمه يارب  ار  دوخ  دشاب ، ینوزف  شرهوش  هب  تبـسن  و  مرتحم ، زیزع و  شنادناخ  رد  دشاب ، نمادکاپ  ینتـشاد ، تسود  نابرهم و 
ریگ و هرانک  رگید  نادرم  هب  تبسن  یلو  دیارایب ،
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دهاوخ یم  وا  زا  هچره  دوش  یم  اهنت  وا  اب  هک  یماگنه  و  دنک ، تعاطا  شا  هتـساوخ  زا  دونـشب و  ار  شرهوش  راتفگ  دشاب ؛ نمادکاپ 
.دنک یمن  اهر  ار  شیارآ  نادرم  دننامه  یلو  دهد ، ماجنا 

ِءاَِسن ُلَْضفَأ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًارْهَم (1) َّنُهُّلَقَأ  ًاهْجَو َو  َّنُهُحَبْصَأ  ِیتَّمُأ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا كدنا  اهنآ  هیرهم  ابیز و  اهنآ  ةرهچ  هک  دنتسه  ینانز  نم  تّما  نانز  نیرت  تلیضفرپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

نانز نیرتدب  - 439

ْمُِکئاَِسن ِراَرِِشب  ْمُکُِربْخُأ  َأ َال  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُعَمْسَت َرَضَح َال  اَذِإ  ُهَعَم  ُناَصَْحلَا  اَُهْلَعب  اَْهنَع  َباَغ  اَذِإ  ُهَجِّرَبَتُْملَا  ٍحِیبَق  ْنِم  ُعَّرَوَت  ِیتَّلَا َال  ُدوُقَْحلَا  ُمیِقَْعلَا  اَِهْلَعب  َعَم  ُهَزیِزَْعلَا  اَِهلْهَأ  ِیف  ُهَلِیلَّذلَا 

.ًاْبنَذ (2) َُهل  ُرِفْغَت  ًارْذُع َو َال  ُْهنِم  ُلَبْقَت  اَِهبوُکُر َال  ْنَع  ُهَبْعَّصلَا  ُعَّنَمَت  اَمَک  ُْهنِم  ْتَعَّنَمَت  اَُهْلَعب  اَِهب  َالَخ  اَذِإ  ُهَْرمَأ َو  ُعیُِطت  َُهلْوَق َو َال 

: دومرف یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا  تاولـص  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شنادناخ رد  هک  ینز  مهد : یم  شرازگ  نات  نانز  نیرتدب  هب  تبسن  ار  امـش  هک  دینک  هجوت  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

بایغ رد  دنک ، یمن  يراددوخ  تشز  راک  زا  هک  يزوت  هنیک  ازان و  و  دشاب ، دنم  تّزع  تأرجرپ و )  ) شرهوش هب  تبـسن  و  راسکاخ ،
دـشک و یم  راـنک  ار  دوخ  وا  ربارب  رد  دـیایب  وا  هک  هاـگ  نآ  دـهد و  یم  رارق  دـید  ضرعم  رد  دـنک و  یم  شیارآ  ار  دوخ  شرهوـش 
، دـنک یم  تولخ  وا  اب  شرهوش  هک  هاـگ  نآ  و  دـنک ، یمن  هدروآرب  ار  شا  هتـساوخ  دونـش و  یمن  ار  شراـتفگ  دوش ، یم  نمادـکاپ 
، دنک یم  يریگولج  شرهوش  زا  زین  نز  نیا  دـنک ؛ یم  يراددوخ  شتـشپ  رب  یـسک  ندـش  راوس  زا  یـشحو  بکرم  هک  هنوگ  نامه 

.دشخب یمن  وا  زا  ار  یهانگ  هابتشا و  چیه  و  دریذپ ، یمن  شرهوش  زا  ار  يا  هناهب  رذع و  چیه 
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ندرک جاودزا  هب  قیوشت  - 440

: ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِمَالْـسِْإلَا ِیف  ُرَمُْعی  ٍْتَیب  ْنِم  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَـم  ٍهَمِّیَأ َو  ِهَمِیق  ُقاَْـفنِإ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرِما  ِّظَـح  ْنِمَف  َـالَأ  اوُجِّوَز  اوُـجَّوَزَت َو 

هللا تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َقَالَّطلَا  ِینْعَی  ِهَقْرُْفلِاب  ِمَالْـسِْإلَا  ِیف  ُبَرُْخی  ٍْتَیب  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َضَْغبَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  ِحاَکِّنلِاب َو 
(1) .َهَقْرُْفلَا ِهِضُْغب  ْنِم  َلْوَْقلَا  ِهِیف  َرَّرَک  ِقَالَّطلَا َو  ِیف  َدَّکَو  اَمَّنِإ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  هیلع 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  ناوفـص  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
درم ياه  يدنم  هرهب  زا  هک  نامه  دیریگب  رـسمه  نات  نادنزرف  يارب  دـینک و  جاودزا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :

ساـسارب هک  تسین  يا  هناـخ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  يزیچ  یهلا  هاگـشیپ  رد  .تسا  رهوش  یب  نارتـخد  ناـنز و  نداد  رهوش  ناملـسم 
قالط ییادـج و  اب  نآ  ناملـسم  لها  هک  تسین  يا  هناخ  زا  رت  ضوغبم  يزیچ  یهلا  هاگـشیپ  رد  دوش و  دابآ  جاودزا  اـب  مالـسا  نییآ 

.ددرگ ناریو 

قالط دروم  رد  ییادج  اب  ینمشد  تهج  هب  ّلج  زع و  يادخ  یتسار  هب  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگ  نآ 
.تسا هداد  ار  قالط  تساوخرد  رارکت  روتسد  هدرک و  يریگ  تخس 

ندرکن جاودزا  تهارک  - 441

َنیِْعبَـس ْنِم  ُلَْضفَأ  ُجِّوَزَتُْملَا  اَمِهیِّلَُـصی  ِناَتَعْکَر  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِحاَّدَْـقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُبَزْعَأ (2) اَهیِّلَُصی  ًهَعْکَر 

ود دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دروآ یم  اج  هب  رسمه  یب  درف  هک  تسا  یتعکر  داتفه  زا  رترب  دروآ ، یم  اج  هب  لهأتم  صخش  هک  يزامن  تعکر 
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ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدَسَْألَا  َهَیِواَعُم  ِْنب  ِْبیَلُک  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِیقاَْبلَا (1) ِوَأ  ِرَخْآلَا  ِفْصِّنلَا  ِیف  َهَّللَا  ِقَّتَْیلَف  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  ِِهنیِد َو  َفِْصن  َزَرْحَأ  َجَّوَزَت  ْنَم  ِِهلآ :

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدـسا  هیواعم  نب  بیلک  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدرک  ظفح  ار  شنید  زا  یمین  دنک  جاودزا  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع 

.دنک هشیپ  یهلا  ياوقت  شنید  ۀیقب  ای  رگید  فصن  دروم  رد  سپ  دیازفا : یم  رگید  ثیدح  رد  شترضح 

دوش یم  يزور  ینوزف  ثعاب  ندرک  جاودزا  - 442

َءاَسَأ ْدَقَف  ِهَْلیَْعلَا  َهَفاَخَم  َجیِوْزَّتلَا  َكَرَت  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍحـِیبَص  ِْنب  ِدـِیلَو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َّنَّظلَا (2) ِهَّللِاب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حیبص  نب  دیلو  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدش  نامگ  دب  ادخ  هب  عقاو  رد  دنک ، كرت  رقف  زا  سرت  تهج  هب  ار  جاودزا  سکره 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْهیَلَع (3) َعِّسُوَف  َجَّوَزَتَف  ْجَّوَزَت  َلاَقَف  َهَجاَْحلَا  ِْهَیلِإ  اَکَشَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درک تیاکش  یتسدگنت  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  يزور 

.دش بوخ  شیگدنز  عضو  درک و  جاودزا  زین  وا  نک ؛ جاودزا  دومرف : ترضح 

نز باختنا  - 443

ُهَأْرَْملَا اَمَّنِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْسَیل ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق َو  ُهُدَّلَقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌهَدَالِق 
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اَّمَأ ِهَّضِْفلَا َو  ِبَهَّذـلَا َو  َنِم  ٌْریَخ  َیِه  َْلب  َهَّضِْفلَا  َبَهَّذـلَا َو  اَـهُرَطَخ  َْسیَلَف  َّنُُهتَِحلاَـص  اَّمَأ  َّنِِهتَِحلاَِـطل  َـال  َّنِِهتَِحلاَِـصل َو  َـال  ٌرَطَخ  ِهَأْرَْمِلل 
.اَْهنِم (1) ٌْریَخ  ُباَرُّتلَا  َِلب  اَهَرَطَخ  ُباَرُّتلَا  َْسیَلَف  َّنُُهتَِحلاَط 

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ناکسم  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هب يزیزواـیب  دوخ  ناـبیرگ  هب  یهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  سپ  تسا ؛ يدـنبندرگ  نز ، اـنامه  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا  تاوـلص 

.رگنب یبوخ 

، حلاص نانز  تمیق  شدب ؛ هن  دراد و  تمیق  شا  حلاص  هن  درادن ، تمیق  نز ، دومرف : یم  شترضح  هک  مدینش  نینچ  مه  دیوگ : يوار 
هکلب داد ، اهنآ  ياهب  ناونع  هب  ناوت  یمن  ار  كاخ  یّتح  دب  نانز  ةرابرد  و  دنتسه ؛ هرقن  الط و  زا  رتهب  هکلب  تسین ، هرقن  الط و  تمیق 

.تسرتهب دب  نانز  زا  كاخ 

تورث تهج  هب  جاودزا  تهارک  راد و  نید  نز  اب  جاودزا  تلیضف  - 444

اَِهلاَم ْوَأ  اَِهلاَمَِجل  َهَأْرَْملَا  ُلُجَّرلَا  َجَّوَزَت  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َلاَْملَا (2) َلاَمَْجلَا َو  ُهَّللَا  ُهَقَزَر  اَِهنیِِدل  اَهَجَّوَزَت  اَذِإ  َِکلَذ َو  َیلِإ  َلِکُو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترصح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شا يراد  نید  تهج  هب  ار  ینز  رگا  و  دوش ؛ یم  هدرپس  زیچ  نامه  هب  دـنک  جاودزا  وا  اب  ینز  ییاراد  ای  ییاـبیز  تهج  هب  يدرم  رگا 

.دنک یم  شبیصن  زین  ار  تورث  ییابیز و  دنوادخ  دریگب ،

جاودزا هلیسو ي  هب  نانآ  نتشاد  هگن  غلاب و  نارتخد  نداد  رهوش  بابحتسا  - 445

ُجاَتُْحی اَّمِم  ًاْئیَش  ْكُْرتَی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّنِإ ُساَّنلَا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللَا َو  َدِمَحَف  ٍمْوَی  َتاَذ  َرَْبنِْملَا  َدِعَص  ُهَّنَأ  ُهاَّیِإ  ِهِمِیْلعَت  ْنِم  َناَکَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُهَِّیبَن  ُهَمَّلَع  َّالِإ  ِْهَیلِإ 

ُْهتَرَثـَن ُسْمَّشلَا َو  ُْهتَدَْـسفَأ  یَنَتُْجی  ْمَلَف  ُهُرَمَث  َكَرْدَأ  اَذِإ  ِرَجَّشلَا  یَلَع  ِرَمَّثلَا  َِهلِْزنَِمب  َراَْـکبَْألَا  َّنِإ  َلاَـقَف  ِرِیبَْـخلَا  ِفیِطَّللَا  ِنَع  ِیناَـتَأ  َلـِیئَْربَج 
َُهلوُُعْبلَا َّالِإ  ٌءاَوَد  َّنَُهل  َْسیَلَف  ُءاَسِّنلَا  ُكِرُْدی  اَم  َنْکَرْدَأ  اَذِإ  ُراَْکبَْألَا  َِکلَذَک  ُحاَیِّرلَا َو 
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ِنَم ِهَّللَا َو  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َءاَفْکَْألَا  َلاَقَف  ُجِّوَُزن  ْنَمَف  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٌلُجَر  ِْهَیلِإ  َماَـقَف  َلاَـق  ٌرََـشب  َّنُهَّنَأـِل  ُداَـسَْفلَا  َّنِْهیَلَع  ْنَمُْؤی  َْمل  ـَّالِإ  َو 
.ٍضَْعب (1) ُءاَفْکَأ  ْمُهُضَْعب  َنُونِمْؤُْملَا  ٍضَْعب  ُءاَفْکَأ  ْمُهُضَْعب  َنُونِمْؤُْملَا  َلاَقَف  ُءاَفْکَْألَا 

هب دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نایعیـش  زا  یکی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هتخومآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شربمایپ  هب  ار  اهنآ  هدرکن و  اهر  دشاب  زاین  نادب  هک  ار  يزیچ  چیه  ّلج  زع و  يادخ  یتسار 

يا دومرف : هاگ  نآ  دروآ  ياج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  يزور  هک  تسا  نیا  هتخومآ  راوگرزب  نآ  هک  ییاهزیچ  زا 
هویم رگا  هک  دنا  تخرد  رب  هویم  دـننامه  ناگزیـشود  درک : ضرع  دـمآ و  نم  دزن  هاگآ  فیطل و  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  مدرم !

، دنتـسه هنوگ  نیمه  زین  ناگزیـشود  دـنکفا ؛ یم  نیمز  رب  ار  نآ  داـب  دـنک و  یم  بارخ  ار  نآ  دیـشروخ  دـشن ، هدـیچ  دیـسر و  شا 
نانیا هک  ارچ  دنتـسین ؛ ناما  رد  داسف  هابت و  زا  هنرگ  و  دـنرادن ، ندرک  رهوش  زج  ینامرد  دـندش ، هاگآ  نانز  لـئاسم  زا  هک  یماـگنه 

.دنتسه رشب 

؟ میهدب رهوش  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  نارتخد  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  يدرم  هاگ  نآ 

.ناتدوخ دننامه  نأش و  مه  دارفا  هب  دومرف :

؟ دنتسه یناسک  هچ  نأش  مه  زا  روظنم  هللا ! لوسر  يا  درک : ضرع 

.دنتسه يرگید  نأش  مه  وفک و  کیره  نانمؤم ، دنتسه ؛ يرگید  نأش  مه  وفک و  کیره  نانمؤم ، دومرف :

زا ًادنـسم  توافت  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  نیمه  مود  دـلج  زا  باب  نیرخآ  رد  عئارـشلا  للع  باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  حیـضوت :
.تسا هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح 

تسا نمؤم  نز  نأش  مه  وفک و  نمؤم  درم  - 446

َنوُکَی ْنَأ  ُْوفُْکلا  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَعاَمَج  ِینَثَّدَـح  َلاَق  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
.ٌراَسَی (2) ُهَْدنِع  ًافیِفَع َو 

هدرک تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نایعیش  زا  یتعامج  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.دشاب زاب  شتسد  دشاب و  فیفع  یصخش  هکنیا  ینعی  نأش  مه  دومرف : هک 
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ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَّلَـص ِهَّللَا  ِلوُسَِرب  اْوَّسَأَتَِیل  ُحِکاَنَْملَا َو  َعِضَّتَِتل  َداَدْقِْملَا  اَهَجَّوَز  اَمَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِِبلَّطُْملَا  ِْدبَع  ِْنب  ِْرَیبُّزلَا  َْتِنب  َهَعاَبُـض  َدَوْسَأ  َْنب  َداَدـْقِْملَا  َجَّوَز 

.اَمِهِّمُأ (1) اَمِهِیبَِأل َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِهَّللَا َو  ِْدبَع  اَخَأ  ُْرَیبُّزلَا  َناَک  ْمُکا�ْقتَأ َو  ّللَا 
�

ِه َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـصخش  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.هدرک جیوزت  بلّطملا  دبع  نب  ریبز  رتخد  هعابض ، اب  ار  دوسا  نب  دادقم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع 

یّلص هللا  لوسر  هب  ناناملـسم  دوش و  ناسآ  جاودزا  هک  دروآرد  دادقم  جاودزا  هب  ار  وا  ببـس  نیدب  اهنت  دومرف : ترـضح  هاگ  نآ  و 
هّللا و دبع  يردام  ردپ و  ردارب  ریبز ، .تسامش  نیرتاوقت  اب  دنوادخ ، دزن  امش  نیرت  یمارگ  هک  دننادب  و  دننک ، یّـسأت  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دوب امهیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا 

اَذِإ هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  مهیلع  هللا  تاولـص  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِّیِعِـشاَجُْملا  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 3
.ٌرِیبَک (2) ٌداسَف  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَْنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  اَّلِإ  ُهوُجِّوَزَف  ْمُْکَیلِإ  ُبُطْخَی  ُهَتَناَمَأ  ُهَنیِد َو  َنْوَضْرَت  ْنَم  ْمُکَءاَج 

هک دمآ  امش  دزن  يراگتساوخ  يارب  یصخش  رگا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیش  موحرم 
دهاوخ گرزب  يداسف  نیمز و  رد  يا  هنتف  دینکن ، ار  راک  نیا  رگا  و  دیهدب ، وا  هب  رتخد  دیتشاد ، تیاضر  شا  يراد  تناما  نید و  زا 

.دوب

ٌماَلُغ ِیْتِنب  َجْوَز  َّنَأ  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  نع  هدانسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیشلا  - 4
.ُهْجِّوَزَف (3) ًهَشِحاَف  ْنُکَت  َْمل  اَذِإ  َلاَق  ِِهب  َسَْأب  َال  ُهُوبَأ  ٌنِیل َو  ِهِیف 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  شردارب  زا  لـقن  هب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  خیـش  موحرم 
؟ درادن یلکشم  مه  شردپ  دراد و  مارآ  یعبط  هک  مروآ  رد  یناوج  جاودزا  هب  ار  مرتخد  ایآ  مدیسرپ ، تفگ : هک  هدرک  تیاور 
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.روآ رد  شجاودزا  هب  ار  ترتخد  ینیب ، یمن  يدب  زیچ  ناوج  نآ  رد  رگا  دومرف : ترضح 

ْنَأ ُزوُجَی  ِمَجَْعلَا  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ُماَشِه  اَی  َلاَقَف  ِجِراَوَْخلَا  ُضَْعب  ِمَکَْحلَا  َْنب  َماَشِه  َیَِقل  َلاَق : ٍلَِالب  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
َتْذَـخَأ ْنَّمَع  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِیف  ُجَّوَزَتَی  ٌْشیَرُقَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٍْشیَُرق  ْنِم  اوُجَّوَزَتَی  ُبَرَْعلاَـف  َلاَـق  ْمَعَن  َلاَـق  ِبَرَْعلَا  ِیف  اوُجَّوَزَتَی 

ِهَّللَا ِدـْبَع  َابَأ  یَتَأ  یَّتَح  ُّیِجِراَْـخلَا  َجَرَخَف  َلاَـق  ْمُکُجوُُرف  ُأَـفاَکَتَت  َـال  ْمُکُؤاَـمِد َو  ُأَـفاَکَتَت  ُلوُقَی َأ  ُُهتْعِمَـس  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َلاَـق  اَذَـه 
َلاَقَف َِکلَذ  ُْتُلق  ْدَق  ْمَعَن  َلاَق  َْکنِم  ُهَعِمَـس  ُهَّنَأ  َرَکَذ  اَذَـک َو  اَذَِـکب َو  ِینَرَبْخَأَف  اَذَـک  ْنَع  ُُهْتلَأَسَف  ًاماَشِه  ُتیَِقل  یِّنِإ  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص 

َهَّللَا َّنَِکل  َکِمْوَق َو  ِیف  َِکبَسَح  َکِمَد َو  ِیف  ٌْوفَُکل  َکَّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ًابِطاَخ  َُکْتئِج  ْدَق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ُّیِجِراَْخلَا 
اََنل ُهَّللَا  َلَعَج  اَم  َْلثِم  َُهل  ُهَّللَا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  ِِهب  ُهَّللَا  اَنَلَّضَف  اَمِیف  َكِرُْشن  ْنَأ  ُهَرْکَنَف  ِساَّنلَا  يِْدیَأ  ُخاَسْوَأ  َیِه  ِهَقَدَّصلَا َو  ِنَع  اَنَناَص  َّلَج  َّزَع َو 

.ِِهبِحاَص (1) ِلْوَق  ْنِم  َجَرَخ  اَم  ٍّدَر َو  َحَْبقَأ  ِهَّللَا  ِینَّدَر َو  ُّطَق  ُهَْلثِم  ًالُجَر  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللاَت  ُلوُقَی  َوُه  ُّیِجِراَْخلَا َو  َماَقَف 

! ماشه تفگ : درک و  تاقالم  مکح  نب  ماشه  اب  جراوخ  زا  یکی  يزور  دیوگ : لالب  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک جاودزا  برع  کی  اب  دناوت  یم  مجع  درف  کی  ایآ  امش  رظن  هب 

.يرآ تفگ :

؟ دنک جاودزا  یشیرق  کی  اب  دناوت  یم  زین  برع  درف  سپ  تفگ :

.يرآ تفگ :

؟ دنک جاودزا  یمشاه  کی  اب  دناوت  یم  یشیرق  درف  سپ  تفگ :

.يرآ تفگ :

؟ يا هتفرگ  یسک  هچ  زا  ار  ثیدح  نیا  تفگ :

، دیربارب تاید  صاصق و  روما  رد  امش  ایآ  دومرف : یم  شترضح  هک  مدینـش  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ :
.دیتسین ربارب  یسومان  روما  رد  یلو 
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دش و بای  فرش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هاگ  نآ  تفر ، نوریب  ماشه  دزن  زا  یجراخ  درم  دیوگ : يوار 
.تسا هدینش  امش  زا  هک  داد  خساپ  نینچ  مدیسرپ و  نانچ  نینچ و  وا  زا  مدرک و  تاقالم  ماشه  اب  نم  درک : ضرع 

.ما هتفگ  نینچ  نم  يرآ ، دومرف :

.منک یم  يراگتساوخ  امش  زا  ار  يرتخد  کنیمه  نم  سپ  تفگ : هناروسج  یجراخ  درم 

لاعتم دنوادخ  یلو  یتسه ، نأش  مه  دوخ  ۀلیبق  تفارش  بسح و  و  نوخ ، رد  وت  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
هک يدراوـم  رد  هک  میراد  تهارک  اـم  ور  نیا  زا  .تـسا  هدرک  نوـصم  تـسا -  مدرم  ناتـسد  كرچ  هـک  هقدـص -  نـتفرگ  زا  ار  اـم 

.مینک کیرش  ار  یسک  تسا ؛ هدادن  رارق  ام  نوچمه  یسک  يارب  هداد و  يرترب  ار  ام  دنوادخ 

نآ هب  دـنگوس  ادـخ  هب  .دوب  هدرکن  در  نینچ  ارم  یـسک  نونکات  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  تساـخرب  یجراـخ  درم 
.دریگب سپ  ار  دوخ  ۀباحص  نخس  هک  نآ  یب  درک  در  تروص  نیرت  تشز  هب  ارم  ترضح 

زا هچ  نمؤم  لاـح  تسا ، هدـمآ  يرگید  داـیز  ثیداـحا  ثیداـحا و  نیا  رد  هکناـنچ  .تسا  نمؤم  وـفک  نأـش و  مه  نمؤـم  حیـضوت :
.دیدرگ لقن  نآ  زا  يا  هنومن  هکنانچ  تاداس ، ریغ  زا  هچ  دشاب و  تاداس 

زا يو  ندوب  جراخ  ینامیا و  یب  لیلد  هب  دندومرف  در  ار  یجراخ  درم  تساوخرد  هیلع  هللا  تاولص  ترـضح  هک  ریخا  ثیدح  رد  اما 
هلئـسم یجراخ  درم  تساوخرد  هب  در  رد  رهاظ  هب  ترـضح  هک  نیا  اما  .تسا و  نمؤم  يوفک  نمؤم  اریز  هدوب  نامیا  مالـسا و  هریاد 

تارـضح تاـشیامرف  رد  اـه  خـساپ  عوـن  نیا  زا  هکناـنچ  هدوـب  هیقت  اـی  اـقتا و  رطاـخب  .دـندومرف  ناـیب  ار  هقدـص  تمرح  تیلح و  ي 
.تسین هدیشوپ  ملع  لها  رب  بلطم  نیا  و  تسا ، دایز  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم 

کش لها  نایبصان و  اب  جاودزا  مکح  - 447

َّنِإَف ْمُهوُجِّوَُزت  ِكاَّکُّشلَا َو َال  ِیف  اوُجَّوَزَت  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهنیِد (1) یَلَع  اَهُرَهْقَی  اَهِجْوَز َو  ِبَدَأ  ْنِم  ُذُخْأَت  َهَأْرَْملَا 

510 ص :

یفاکلا ج 5 ص 349 ح 1. - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 554 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_510_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوخ نید  هب  ار  وا  رهوش  دـنک و  یم  يوریپ  شرهوش  قالخا  زا  نز  اریز  دـیهدم ؛ نز  نانآ  هب  یلو  دـینک ، جاودزا  کش  لها  نانز  اب 

.دراد یماو 

َْسَیل اَِنیْأَر َو  یَلَع  ًهَفِراَع  ًاتْخُأ  ِیتَأَْرمِال  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَضُْفلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
َیلِإ َّنُهوُعِجْرَت  �الَف   » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َهَماَرَک  َهَمِْعن َو َال  َلاَق َال َو َال  اَـهَیْأَر  يَرَی  َـال  ْنَّمِم  اَـهُجِّوَزُأَف  ٌلـِیلَق  ـَّالِإ  ِهَرْـصَْبلِاب  اَِـنیْأَر  یَلَع 

(1) «. َّنَُهل َنوُّلِحَی  ْمُه  ْمَُهل َو �ال  ٌّلِح  َّنُه  ّفُْکلَا �ال 
�
ِرا

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؛ دنرادن دوجو  نایعیش  زا  یکدنا  دادعت  زج  هرصب  رد  یلو  تسا ،) هعیش ، و   ) هدیقع مه  ام  اب  هک  دراد  يرهاوخ  نم  نز  مدرک : ضرع 

؟ تسین هدیقع  مه  وا  اب  هک  مهدب  رهوش  یسک  هب  ار  وا  ایآ 

يارب اهنآ  هن  دینادرگنزاب ؛ نارفاک  هب  ار  نمؤم ) نانز   ) اهنآ : } دیامرف یم  ّلج  زع و  دنوادخ  درادـن ؛ یـشزرا  هرهب و  چـیه  هن ، دومرف :
هیآ 10) هنحتمملا  هروس  {. ) دنا لالح  اهنآ  يارب  نارفاک  هن  و  دنا ، لالح  نارفاک 

ُُهبْـصَن َو َفِرُع  ْدَق  يِذَّلَا  ِبِصاَّنلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َهَنِمْؤُْملَا َو َال ُبِصاَّنلَا  ِجَّوَزَتَی  َهَبِـصاَّنلَا َو َال  ُنِمْؤُْملَا  ِجَّوَُزی  َلاَق َال  ِهِّدَِرب  ُمَْلعَی  َـال  َوُه  ِهِّدَر َو  یَلَع  ٌرِداَـق  َوُه  َهَنِمْؤُْملَا َو  ُهُجِّوَُزن  ْلَـه  ُُهتَواَدَـع 

.ًهَنِمُْؤم (2) ُفَعْضَتْسُْملَا  ِجَّوَزَتَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، میهدب رهوش  فورعم  یبصان  درف  هب  ار  هعیش )  ) نمؤم نز  میناوت  یم  ایآ  تسا ، مولعم  وا  ینمشد  هک  تسا  یبصان  یصخش  مدیسرپ :

.دمهفن وا  هک  مینک  در  يروط  ار  وا  میناوت  یم  هک  نآ  اب 

فاعـضتسا هک  يدرم  و  دنک ، جاودزا  نمؤم  نز  اب  دناوت  یمن  زین  یبصان  درم  و  دنک ، جاودزا  یبصان  نز  اب  نمؤم  درم  دـیابن  دومرف :
.دنک جاودزا  نمؤم  نز  اب  دناوت  یمن  زین  دراد و  يرکف 
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ْنَأ ِیل  َّلِحَی  ْنَأ َال  ُفاَـخَأ  یِّنِإ  ُهَّللَا  َکَحَلْـصَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
اَم َْنفِْرعَی  َْنبِْـصنَی َو َال  ِیتَّاللَا َال  ُتاَفَعْـضَتْسُْملَا  َّنُه  َلاَق  ِءاَسِّنلَا َو  َنِم  ِْهُلْبلَا  َنِم  َکُعَنْمَی  اَم  َلاَـق َو  ِهِْرمَأ  یَلَع  ْنُکَی  َْمل  ْنَّمِم  ِینْعَی  َجَّوَزَتَأ 

.ِْهیَلَع (1) ُْمْتنَأ 

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
! دشابن لالح  تسین ) هعیش  هک  ینز  اب   ) جاودزا نم  يارب  هک  مراد  میب  نیا  زا  نم  دیامرف ! حالصا  ار  ناتروما  دنوادخ 

؟ ینک یمن  جاودزا  دنرادن ) تسرد  كرد  هک   ) فعضتسم نانز  اب  ارچ  دومرف : ترضح 

.دنتسین هاگآ  زین  هعیش  دیاقع  زا  یلو  دنتسین ، یبصان  هک  دنتسه  یفعضتسم  نانز  نانز ، نیا  دومرف : و 

ُّلِحَی اَم  ِهَّللَا  َلاَقَف َال َو  ِبِصاَّنلَا  ِحاَِکن  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَضُْفلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ُعَـضُوت َهَفِراَْعلَا َال  َّنِإ  َلاَق  ٌهَفِراَع  ُْتُلق  ٌهَفِراَع  ُهَأْرَْملَا  َلاَق َو  ْمِهِحاَِکن  ِیف  ُلوُقَت  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  يَرْخُأ  ًهَّرَم  ُُهْتلَأَس  َُّمث  ٌْلیَُـضف  َلاَـق 

(2) .ٍفِراَع َْدنِع  َّالِإ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین لالح  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، دومرف : .مدیسرپ  یبصان  اب  جاودزا  ةرابرد 

؟ دییامرف یم  هچ  نمؤم  نز  اب  اهنآ  جاودزا  دروم  رد  موش ! تنابرق  مدرک : ضرع  شترضح  هب  مدیسرپ و  هرابود  دیوگ : لیضف 

؟) تسا هعیش   ) دراد تفرعم  نز ، نآ  ایآ  دومرف :

.دراد تفرعم  يرآ ) : ) مدرک ضرع 

.دورب هعیش )  ) تفرعم اب  درم  دزن  دناوت  یم  طقف  هعیش )  ) تفرعم اب  نز  دومرف :

َال َلاَق  َبِصاَّنلا  اَهُجِّوَزُأ  ْلَه  ِهَفِراَْعلا  ِهَأْرَْملا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَضُْفلا  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 6
.ٌِرفاَک (3) َبِصاَّنلا  َّنَِأل 

رد هیلع  هَّللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
؟ مروآرد یبصان  درم  جاودزا  هب  ار  وا  ایآ  هک  مدرک  لاوس  هعیش )  ) تفرعم لها  نز  دروم 
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! تسا رفاک  یبصان  اریز  ریخ ! دومرف :

ْلُکْأَت َال  ْمُهْحِکاَُنت َو  َال  َلاَقَف  َباَّصُّنلا  َرَکَذ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَُـضف  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 7
.ْمُهَعَم (1) ْنُکْسَت  َال  ْمُهَتَحِیبَذ َو 

هیلع هَّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
.دیوشن هناخمه  اهنآ  اب  دیروخن و  ار  اهنآ  هحیبذ  دینکن و  جاودزا  اهنآ  اب  دومرف : دندرک و  دای  ار  اه  یبصان 

تـسا لئاق  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  تیالو  هب  هک  يا  هعیـش  ینعی  نمؤم  درم  هک  تسا  نشور  هریغ  قوف و  تاـیاور  زا  حیـضوت :
یبصان درم  اب  دیابن  دشاب ، هتـشاد  ار  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  تیالو  هک  ینز  ینعی  هنمؤم  نز  دنک و  جاودزا  یبصان  نز  اب  دیابن 

.دیامن جاودزا 

زا ریغ  تسا و  هدـش  فیرعت  يرگ  یبصاـن  زا  یفلتخم  تاـهج  تاـیاور  رد  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هچ  هب  یبصاـن  هکنیا  دروم  رد  اـما 
ترــضح رب  ار  اـمهیلع  هللا  تـنعل  رمع  رکبوـبا و  هـک  یناـسک  مـهیلع ، هللا  تاولــص  تـیب  لـها  اـب  توادـع  بـصَن  گـنج و  بـصَن 

.دنوش یم  بوسحم  یبصان  دنشاب  هتشاد  ود  نآ  تفالخ  تماما و  هب  داقتعا  دنراد و  یم  مدقم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما 

تیالو و هک  یناسک  اب  یلو  دـنک  یمن  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  اب  ینمـشد  توادـع و  نـالعا  زاربا و  ناـبز  رد  هک  یـسک  زین  و 
یبصان دنک ، یم  توادع  ینمـشد و  دنتـسه  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  نایعیـش  دـنراد و  ار  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  یتسود 

.دشاب یم  لالح  ریغ  یهنم و  اهنآ  نانز  نادرم و  اب  هعیش  نادرم  نانز و  جاودزا  دوش و  یم  بوسحم 

دـنرادن و صیخـشت  تردـق  هریغ ، لقع و  فعـض  لیلد  هب  دنتـسه و  نیفعـضتسم  وزج  هک  دنتـسه  صاخـشا  زا  یخرب  ناـیم  نیا  رد 
تیب لها  هب  تبـسن  مزال  تخانـش  تفرعم و  یلو  دـنزرو  یمن  اـهنآ  نایعیـش  مهیلع و  هللا  تاولـص  تیب  لـها  اـب  توادـع  ینمـشد و 
هعیش قفاوم و  ناملسم  رـسمه  نمؤم ، هعیـش و  درم  يارب  رگا  هک  دوش  یم  هدهاشم  قوف  تایاور  رد  هک  دنرادن  ار  مهیلع  هللا  تاولص 

.دوش یمن  هدروآرد  یبصان  درم  جوادزا  هب  فعضتسم  نز  یلو  دیامن  جاودزا  نانز  زا  نیفعضتسم  اب  هک  دراد  هزاجا  دوشن ، تفای 
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جوز بدا  نز  هک  تسا  نیا  کش  لها  نادرم  اب  هعیـش  نز  جاودزا  زاوج  مدع  للع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدهاشم  لوا  تیاور  رد  اما 
! دوش یم  هریچ  نز  رب  هدیقع  نید و  رد  درم  دریگ و  یم  ار  دوخ 

حیحص و اهنآ  جاودزا  دشابن ، هعیش  نز  رب  یبصان  درم  ینید  هبلغ  فوخ  رگا  هک  دنا  هدرک  ار  اجبان  هدافتسا  نیا  بلطم  نیا  زا  یخرب 
اب جاودزا  ندوب  عونمم  لیلد  همه ي  نیا  ًایناث  دراد  قرف  یبصان  اب  کش  لها  الوا  اریز  تسا  طلغ  تشادرب  کـی  نیا  هک  تسا  زئاـج 

فوخ دـح  زا  دوش و  یم  بلاغ  وا  رب  هدـیقع  رد  درم  دریگ و  یم  ار  جوز  بدا  نز  هک  تسا  یعطق  ماـما  ربخ  ًاـثلاث  تسین و  یبصاـن 
.دشاب یم  بلطم  نیا  ندش  ققحم  ناشن  ماما  ربخ  تسا و  هتشذگ 

دیهدن رتخد  راوخبارش  هب  - 448

ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َبَطَخ (1) اَذِإ  ُجَّوَُزی  ِرْمَْخلَا َال  ُبِراَش  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شناراـی  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دوش هداد  نز  وا  هب  دیابن  دمآ ، يراگتساوخ  هب  يراوخبارش  هاگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

راکانز نز  راکانز و  درم  مکح  - 449

ْوَأ ًهَِینا�ز  ّالِإ 
�

ُحِْکنَی  ِینا�ّزلَا �ال  : » َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکَئلوُأ ْنَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  یَهَنَف  اَنِّزلِاب  َنیِروُهْـشَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع  اُوناَک  ٌءاَِسن  ٌلاَـجِر َو  ْمُه  َلاَـق  ًهَکِرْـشُم »

.ُُهَتبْوَت (2) َفَْرُعت  یَّتَح  ُهوُجِّوَُزت  َالَف  ُّدَْحلَا  ِْهیَلَع  َمِیقُأ  ْوَأ  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  َرَهَش  ْنَم  َِهلِْزنَْملَا  َْکِلت  یَلَع  َمْوَْیلَا  ُساَّنلَا  ِءاَسِّنلَا َو  ِلاَجِّرلَا َو 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یمن جاودزا  كرشم  ای  راکانز  نز  اب  زج  راکانز  درم  : } دیامرف یم  هک  ّلج  زع و  دنوادخ  راتفگ 
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ترهـش انز  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نامز  رد  هک  دـندوب  يراکانز  نانز  نادرم و  ناـنآ  دومرف : هیآ 3 ) رون  هروس  {. ) دـنک
هب هکره  تسا ، يراج  مدرم  دروم  رد  زین  هزورما  مکح  نآ  و  دومن ، یهن  نانز  نادرم و  نآ  اب  جاودزا  زا  لاعتم  دنوادخ  دندوب ، هتفای 

.ددرگ مولعم  شا  هبوت  ات  دینکن  جاودزا  وا  اب  دش  ارجا  انز  ّدح  وا  رب  ای  دیدرگ ، روهشم  هراب  نیا  رد  یعون 

انز زا  دعب  جاودزا  مکح  - 450

ًهَأَْرِما َجَّوَزَتَی  ْنَأ  َُهل  ُّلِحَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهْجَّوَزَتَْیلَف (1) َْتبَأ  ْنِإ  ٌماَرَح َو  ِْهیَلَع  َیِهَف  ُْهتََعباَت  ْنِإَف  ِماَرَْحلَا  یَلَع  اَهَّنَدِواَُرْیلَف  َّالِإ  ْمَعَنَف َو  ًادْشُر  اَْهنِم  َسَنآ  ْنِإ  َلاَقَف  اَِهب  ُرُْجفَی  َناَک 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسوم  نب  راّـمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک جاودزا  وا  اب  تسا  زیاج  ایآ  تسا ، هدرک  انز  ینز  اب  هک  يدرم  مدرک : لاؤس 

رگا دـنک ، توعد  مارح  راک  هب  ار  وا  هنرگو  .درادـن  یلاکـشا  سپ  تسا  هتفر  تسار  هار  هب  هدرک و  هبوت  نز  هک  دـمهفب  رگا  دومرف :
.دیامن جاودزا  وا  اب  سپ  دومن ، عانتما  رگا  دنک و  جاودزا  وا  اب  تسا  مارح  درم  رب  سپ  داد ، باوج 

َُهل وُْدبَی  َُّمث  ِهَأْرَْملِاب  ُرُْجفَی  ُلُجَّرلَا  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِرَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَمَّنِإ اَهَجَّوَزَتَی َو  ْنَأ  ُهَلَف  ِروُجُْفلَا  ِءاَم  ْنِم  اَهِمِحَر  ِءاَْرِبتْـسِاب  اَُهتَّدِـع  َیِـضَْقنَت  یَّتَح  اَهَبَنَتِْجا  َوُه  اَذِإ  ْمَعَن  َلاَق  َِکلَذ  َُهل  ُّلِحَی  ْلَه  اَهِجیِوْزَت  ِیف 

.اَِهَتبْوَت (2) یَلَع  َفِقَی  ْنَأ  َدَْعب  اَهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  َُهل  ُزوُجَی 

يدرم مدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  دیوگ : ریرج  نب  قاحسا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا لالح  درم  نآ  رب  یجاودزا  نینچ  ایآ  دنک  یم  وا  اب  جاودزا  هب  مادقا  سپس  دوش ، یم  انز  بکترم  ینز  اب 

زا نز  نآ  محر  ات  دـناسر  نایاپ  هب  ار  شا  هّدـع  ات  دـنک  يرود  وا  زا  نز  نآ  هک  تسا  لالح  یتروص  رد  وا  اـب  جاودزا  يرآ ، دومرف :
لـصاح نیقی  هک  دـنک  جاودزا  نآ  اب  تسا  زیاج  یتروص  رد  دـنک و  جاودزا  وا  اب  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  ددرگ ، كاـپ  اـنز  بآ 

.تسا هدرک  هبوت  وا  دنک 
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یمذ نز  اب  جاودزا  مکح  - 451

َمَلْسَأ اَذِإ  ٌهَّمِذ  َُهل  ْنَم  َعیِمَج  ِباَتِْکلَا َو  َلْهَأ  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَّمَأَف ِراَهَّنلِاب  اَـهِیتْأَی  ُهَّنَِکل  اَـهَعَم َو  َتِیبَی  َـال  اَـهِْریَغ َو  َیلِإ  ِمَالْـسِْإلَا  ِراَد  ْنِم  اَـهَجِرُْخی  ْنَأ  َُهل  َْسَیل  اَـمِهِحاَِکن َو  یَلَع  اَـمُهَف  ِْنیَجْوَّزلَا  ُدَـحَأ 

ِءاَضِْقنِا َْلبَق  ُلُجَّرلَا  َمَلْـسَأ  َُّمث  ُهَأْرَْملَا  ِتَمَلْـسَأ  ْنِإَف  ِهَّدـِْعلَا  ِءاَـضِْقنِا  َیلِإ  ْمِهِحاَِـکن  یَلَع  ْمُهَف  ْمِهِْریَغ  ِبَرَْعلَا َو  یِکِرْـشُم  ُلـْثِم  َنوُکِرْـشُْملَا 
یِغَْبنَی َُهل َو َال  َهَّمِذ  ْنَم َال  ُعیِمَج  َِکلَذَک  اَْهیَلَع َو  َُهل  َلِیبَس  ُْهنِم َو َال  َْتنَاب  ْدَقَف  ِهَّدِْعلَا  ِءاَضِْقنِا  َدـَْعب  َّالِإ  ِْملُْـسی  َْمل  ْنِإ  ُُهتَأَْرِما َو  َیِهَف  اَِهتَّدِـع 

.ًهَمَأ (1) ْوَأ  ًهَّرُح  ًهَِملْسُم  ُدِجَی  َوُه  ًهَِّیناَرْصَن َو  ًهَّیِدوُهَی َو َال  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ِِملْسُْمِلل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ناشدوخ حاکن  دقع  رب  سپ  دش ، ناملسم  نارسمه  زا  یکی  هاگره  دنا ، هتفرگ  رارق  مالـسا  هطلـس  ریز  هک  یناسک  ۀمه  باتک و  لها 

هب دناوت  یم  اهزور  یلو  دباوخب ، وا  اب  درادن  قح  .دنک و  نوریب  مالسا  راد  زا  ار  دوخ  رـسمه  درادن  قح  رـسمه  نآ  دننام و  یم  یقاب 
.دنک ترشاعم  وا  اب  دورب و  شرادید 

نز رگا  تروص  نیا  رد  .دبای  نایاپ  هّدع  ات  .دننام  یم  یقاب  دوخ  دقع  حاکن  نامه  رب  نارگید  برع و  ناکرـشم  دـننام  ناکرـشم ؛ اّما 
ادج وا  زا  نز  دشن ، ناملسم  درم  هّدع  نایاپ  ات  رگا  دوب و  دهاوخ  وا  رـسمه  دش ، ناملـسم  هّدع  نایاپ  زا  شیپ  زین  درم  دش و  ناملـسم 
درم يارب  .تسا و  هنوگ  نیا  دنتـسه ، مالـسا  هطلـس  ریز  رد  هک  يدارفا  ۀمه  مکح  .درادن و  وا  هب  یبای  تسد  يارب  یهار  درم  هدش و 

.دنک جاودزا  یحیسم  يدوهی و  نز  اب  زینک  ای  دازآ  ناملسم  نز  دوجو  اب  تسین  زیاج  ناملسم 

راغش جاودزا  - 452

يرگید رتخد  دـقع  ربارب  رد  رتخد  دـقع  ای  رهاوخ  دـقع  ربارب  رد  رهاوخ  دـقع  هک  دوب  فورعم  یلهاج  نامز  رد  جاودزا  نیا  هراـشا :
.دش یم  ارجا  يا  هیرهم  چیه  نودب 

هیلع هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ْوَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَمُْهنِم ٍهَدِحاَِول  َْسَیل  ِْنیَتَأْرَْملَا  ِحاَِکن  ْنَع  َیُِهن  َلاَق :
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(1) .َنیِِملْسُْملَا ِحاَِکن  ٍقاَدَِصب َو  َّالِإ  اَمُْهنِم  ًهَدِحاَو  َحِْکنَی  ْنَأ  ُّلِحَی  َلاَق َال  اَِهتَبِحاَص َو  ُعُْضب  َّالِإ  ٌقاَدَص 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا ندرب  هرهب  اهنآ  زا  یکی  هّیرهم  هک  لثم ) هب  هلباقم   ) دـقع زا  شترـضح  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  ای  هیلع 

.دومرف یهن  تسا ، يرگید 

.ناناملسم ّتنس  ساسا  رب  هّیرهم و  اب  رگم  تسین ، زیاج  يدقع  نینچ  دومرف : و 

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُهَتْخُأ َو َال ْوَأ  ِجِّوَزَتُْملَا  َهَْنبِا  َوُه  َجَّوَزَتَی  ُهَتْخُأ َو  ْوَأ  ُهَتَْنبِا  َلُجَّرلَا  ُلُجَّرلَا  َجِّوَُزی  ْنَأ  ُراَغِّشلَا  ِمَالْسِْإلَا َو  ِیف  َراَغِش  َبَنَج َو َال  َبَلَج َو َال  َال  ِِهلآ :

.اَذَه (2) ْنِم  اَذَه  اَذَه َو  ْنِم  اَذَه  ِجیِوْزَت  ُْریَغ  ٌرْهَم  اَمُهَْنَیب  َنوُکَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثایغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : یم  هک  مدینش 

: دـیوگ یم  يرگید  درم  هب  يدرم  هک  تسا  نیا  راغـش  جاودزا  زا  روظنم  هک  دراد  دوـجو  راغـش  هن  بنج و  هن  و  بلج ، هن  مالـسا  رد 
جاودزا زج  تسین  اهنآ  نیب  رد  يا  هیرهم  چیه  هک  یلاح  رد  مهدب و  وت  هب  ار  مرهاوخ  ای  رتخد  نم  ات  هدب  نم  هب  ار  ترهاوخ  ای  رتخد 

.ینینچ نیا 

جاودزا دصق  هب  هاگن  مکح  - 453

هیلع هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ْمِهِّلُک  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  َناَْمثُع َو  ِْنب  ِداَّمَح  ٍِملاَس َو  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهَجَّوَزَتَی (3) ْنَأ  َداَرَأ  اَذِإ  اَهِمِصاَعَم  اَهِهْجَو َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق :
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ماما ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخب  نب  صفح  نامثع و  نب  داّمح  ملاس ، نب  ماشه  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار سورع  ياـه  تسد  تروص و  دـناوت  یم  دراد  جاودزا  هب  میمـصت  ناـسنا  هک  یتروص  رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج 

.دنیبب

ُلُجَّرلَا ُرُْظنَی  َُهل َأ  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلْضَْفلَا  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاذِّذَلَتُم (1) ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  َِکلَِذب  َسَْأب  َلاَق َال  اَِهنِساَحَم  اَهِْرعَش َو  َیلِإ  ُرُْظنَیَف  اَهَجیِوْزَت  ُدیُِری  ِهَأْرَْملَا  َیلِإ 

رفعج ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  شردپ  زا  لضف  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ دنک هاگن  نز  ياه  ییابیز  رس و  يوم  هب  جاودزا  زا  شیپ  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  مدیسرپ  هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.درادن یلاکشا  دشابن  تّذل  توهش و  اب  رگا  دومرف :

جاودزا هوجو  - 454

.ِنیِمَْیلا ِْکِلم  ِحاَِکن  ٍثاَریِم َو  اَِلب  ٍحاَِکن  ٍثاَریِِمب َو  ٍحاَِکن  ٍثاَلَِثب  ُجْرَْفلا  ُّلِحَی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  - 1
(2)

شزیمآ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.نیمی کلم  هلیسو  هب  حاکن  ثاریم و  نودب  حاکن  ثاریم ، هلیسو  هب  حاکن  ددرگ : یم  لالح  زیچ  هس  هب 

مئاد دقع  هغیص  هبطخ و  یگنوگچ  - 455

هتـشاد ار  مزال  طیارـش  هک  يا  هجوز  جوز و  ندـش  نیعم  زا  دـعب  هک  تسا  جورف  لالحتـسا  هناگ  هس  ماسقا  زا  یکی  مئاد  دـقع  : هراشا
ای ّیلَو  ای  هجوز  طـسوت  دریگ و  یم  رارق  يراگتـساوخ  تساوخرد و  دروم  وا  لـیکو  اـی  جوز  طـسوت  هیرهم ، رادـقم  نییعت  دنـشاب و 

.دوش یم  رارقرب  حاکن  دقع  جوز ، بناج  زا  جیوزت  لوبق  اب  دریگ و  یم  تروص  جیوزت  وا  لیکو 
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: دشاب یم  تمسق  هس  رب  لمتشم  نآ  بحتسم  بادآ  هارمه  هب  مئاد  حاکن  دقع  تایاور ، هب  هجوت  اب 

ای جوز  يراگتساوخ  ینعی  هَبْطِخ  هارمه  هب  رگید  يوکین  ياه  مالک  تایآ و  یخرب  تاولص و  یهلا و  دمح  رب  لمتـشم  يا  هبطُخ  - 1
.لباقم فرط  زا  جیوزت  تساوخرد  يداهنشیپ و  هیرهم  رظن و  دروم  هجوز  نییعت  هارمه  هب  وا  لیکو 

نآ هب  هک  هدـش  رکذ  هیرهم  بسح  رب  ندومن  جـیوزت  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  دـعب  وا  ّیلو  اـی  لـیکو  اـی  هجوز  فرط  زا  باوـج  - 2
.دوش یم  هتفگ  باجیا 

.دوش یم  هتفگ  لوبق »  » ًاحالطصا نآ  هب  هک  وا  لیکو  ای  جوز  فرط  زا  جیوزت  لوبق  - 3

هوحن هب  ار  دقع  هغیـص  دناوت  یم  زین  نز  درم و  بناج  زا  كرتشم  لیکو  کی  دمآ ، دـهاوخ  مراهچ  هرامـش  رد  هک  یتیاور  قبط  هتبلا 
: دیامن يراج  ریز  ي 

« ِیلاَم ْنِم  ُدْقَّنلا  ٍمَهْرِد َو  ِهَئاِمَِعبْرَِأب  ِماَلُْغلا  اَذَه  ْنِم  َهَیِراَْجلا  ِهِذَه  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَأ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  َرَضَح  ْنَم  ُدِهْشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْشُأ  »

رادـقم درک و  نیعم  ار  اهنآ  موهفم ، ظافلا  اب  ای  درک  نیزگیاج  ار  داـماد  سورع و  ماـن  ناوت  یم  مـالغلا »  » و هیراـجلا »  » ياـج هب  هتبلا 
.درک هراشا  قباس  هدش  قفاوت  رادقم  هب  زین  ار  هیرهم 

.دشاب یم  ُتْجَّوَز » ْدَق   » نآ مهم  تباث و  ترابع 

تاولص یقنلا  یلع  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  میظعلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم  - 1
: دندناوخ مئاد ) جیوزت  يارب   ) ار هبطخ  نیا  هیلع  هللا 

ُماَْلقَْألا َو ِِهب  ْتَرَج  اَِمب  ِباَبْـسَْألا  ِفِّلَُؤم  ِضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ِرِطاَف  ٌِنئاَد  ِهِْقلَخ  ْنِم  َُهل  َنیِدَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٌِنئاَک  َوُه  اَِمب  ِِملاَْعلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
َِهلاَلَّضلا َنِم  ِِهب  ُذوُعَأ  يَدُْهلا َو  َهَّللا  يِدْهَتْسَأ  ِهِمَِقن َو  ْنِم  ِِهب  ُذوُعَأ  ِهِمَِعن َو  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  ِهِمْکُح  ِرَّدَقُم  ِهِْملِع َو  ِِقباَس  ْنِم  ُماَتْحَْألا  ِِهب  ْتَضَم 

َیلِإ يَوَه  يَدُْهلا َو  ِنَع  َراَح  ْدَقَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  یَمْظُْعلا َو  َهَمِینَْغلا  َِمنَغ  یَْلثُْملا َو  َهَقیِرَّطلا  َکَلَـس  يَدَتْها َو  ِدَقَف  ُهَّللا  ِهِدْهَی  ْنَم  يَدَّرلا  َو 
ُهَلَسْرَأ يَدُْهلِاب  ُُهثیَِعب  یَضَتْرُْملا َو  ُهُِّیلَو  یَفَطْصُْملا َو  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  يَدَّرلا َو 

َغَّلَبَف ِتاَنِّیَْبلا  يَدُْـهلا َو  ِماَلْعَأ  ْنِم  ٍسوُمُط  ِهَمْکِْحلا َو  َنِم  ٍسوُرُد  ُِلبُّسلا َو  َنِم  ٍعاَطِْقنا  ِلَلِْملا َو  َنِم  ٍفاَِلتْخا  ِلُسُّرلا َو  َنِم  ٍهَْرتَف  ِنیِح  یَلَع 
ِهِذَه َّنِإ  َُّمث  ًادوُمْحَم  ًادیِقَف  َیِّفُُوت  ِْهیَلَع َو  يِذَّلا  َّقَْحلا  يَّدَأ  ِهِْرمَِأب َو  َعَدَص  ِهِّبَر َو  ََهلاَسِر 
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ِِهباَتِک َو َیلِإ  يِرْجَی  ُُهلَجَأ  ِِهلَجَأ َو  َیلِإ  يِرْجَی  ُهُرَدَـق  ِهِرَدَـق َو  َیلِإ  يِرْجَی  ِهَّللا  ُْرمَأَف  اَهِریِداَقَم  اَِهباَبْـسَأ َو  َیلِإ  يِرْجَت  ِهَّللا  ِدَِـیب  اَهَّلُک  َرُومُْألا 
َهَبِْـسن ِبُولُْقِلل َو  ًهََفلْأَم  َرْهِّصلا  َلَـعَج  َّزَع  َّلَـج َو  َهَّللا  َّنِإَفُدـَْعب  اَّمَأ  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاـشَی َو  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  ٌباـتِک  ٍلَـجَأ  ِّلُِـکل 
ِءاْملا َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ِِهباَتِک - ِمَکُْحم  ِیف  َلاَق  َنیِِملاْعِلل َو  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَْفأَر َو  ُهَلَعَج  َماَـحْرَْألا َو  ِِهب  َجَـشْوَأ  ِبوُْسنَْملا 

«. ْمُِکئامِإ ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َلاَق َو  ًارْهِص َو  ًابَسَن َو  ُهَلَعَجَف  ًارََشب 

: دنزادرپ یم  جیوزت  داهنشیپ  تساوخرد و  نایب  هب  ترضح  همادا ، رد  دوش و  یم  مامت  يراگتساوخ  لبقام  هبطخ  اجنیا  ات  حیضوت :

ْمُکاَتَأ ْمُکَتَرَهاَصُم َو  َّبَحَأ  ْمُِکتَکَراَشُم َو  ِیف  َبِغَر  ْدَق  ِبَدَْألا َو  ِیف  ُهَبَهْذَم  ِبَسَْحلا َو  ِیف  ُهَبِْـصنَم  ُْمْتفَرَع  ْدَق  ْنَّمِم  ٍناَُلف  َْنب  َناَُلف  َّنِإ  «َو 
اوُحِْکنَأ اَنَِعفاَش َو  اوُعِّفَـشَف  اَذَـک  ُْهنِم  ُلِجْآلا  اَذَـک َو  ُْهنِم  ُلِجاَْعلا  اَذَـک  اَذَـک َو  ِقاَدَّصلا  َنِم  اََهل  َلَذـَب  ْدَـق  ٍناَُلف َو  َْتِنب  َهَناَُلف  ْمُکَتاَتَف  ًابِطاَخ 

(1) «. َنیِِملْسُْملا ِعیِمَِجل  ْمَُکل َو  ِیل َو  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  ًانَسَح َو  ًالْوَق  اُولُوق  اًلیِمَج َو  ًاّدَر  اوُّدُر  اَنَبِطاَخ َو 

: جیوزت تساوخرد  نامه  ای  هَبطِخ  تمسق  همجرت 

دیـسانش و یم  بدا  رد  ار  وا  بهذم  بسح و  رد  ار  وا  هاگیاج  هک  تسا  یناسک  زا  جوز ) داماد و  ینعی   ) ینالف رـسپ  ینالف  انامه  «و 
رتخد يراگتساوخ  هب  تسا و  هدش  رادتسود  ار  امـش  يداماد  هرهاصم و  تسا و  هدومن  تبغر  امـش  اب  تکراشم  رد  وا  هک  قیقحت  هب 

راد تدم  نآ  رادقم  نالف  يدقن و  نآ  رادقم  نالف  هک  تسا  هدیـشخب  وا  هب  هیرهم  رادقم  نالف  تسا و  هدمآ  ینالف  رتخد  ینالف  امش 
راتفگ دیهدب و  ییابیز  لیمج و  باوج  دیئامن و  جیوزت  ار  ام  راگتساوخ  دینک و  لوبق  ار  ام  هدننک  تعافـش  تعافـش  سپ  دشاب ، یم 

«. منک یم  ترفغم  بلط  هَّللا  زا  نیملسم  همه  امش و  مدوخ و  يارب  دیئوگب و  ییوکین 

یم هتفگ  هیرهم  رادـقم  اذـک » اذـک و   » ياج هب  هجوز و  مان  نالف » نب  هنالف   » ياج هب  داماد و  مان  نالف » نب  نـالف   » ياـج هب  حیـضوت :
.دوش
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تارابع اب  هجوز  بناج  زا  جـیوزت  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  هبطخ  نایاپ  رد  هک  جـیوزت  داهنـشیپ  تساوخرد و  نایب  قوف و  هبطخ  زا  دـعب 
.دوش یم  يراج  حاکن  دقع  جوز  ییاهن  تیاضر  لوبق و  اب  دوش و  یم  ماجنا  دمآ  دنهاوخ  هک  موس  مود و  ثیدح  رد  هدراو 

هدمآ ریز  تیاور  رد  یهلا  ءانث  دـمح و  رب  لمتـشم  هبطُخ  هارمه  هب  وا ، ّیلو  ای  لیکو  ای  هجوز  بناج  زا  جـیوزت  باوج و  هوحن  : هراشا
: تسا

-2

هیلع هَّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  عوفرم  تروص  هب  يدادغب  یسوم  نب  سابع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دنتفگ حاکن  هبطخ  باوج  رد  ترضح  هک  هدرک  تیاور 

ِهِحاََجن َو َءاَجَر  ُهُّدُعَن  اَم  يََرن  ِهِیف  َنیِّکاَش  َْریَغ  ُهُدَمَْحن  ُهَْرمَأ  ِِهب  یَنْـسَأ  ُهَرْکِذ َو  ِِهب  َدَّجَم  ِهِسْفَِنل  ِهِِصلْخَتْـسُم  ِدْمَْحلا َو  یِفَطْـصُم  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
یَمَْعلا َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  يَْوقَّتلا َو  ِِمئاَزَع  يَرُْعلا َو  ِِقئاَثَو  يَدُْـهلا َو  ِمَصِِعب  َهَّللا  يِدْهَتْـسَن  ِهِدـْنِع َو  ْنِم  ِتاَجاَْحلا  ِِهب  ُلَواَنَتَن  ِهِحَابَر َو  َحاَـتْفِم 

ُْدبْعَی َْمل  ٌْدبَع  ُُهلوُسَر  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َُهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  يَوَْهلا َو  ِتاَّلَضَم  ِیف  ِلَمَْعلا  يَدُْهلا َو  َدَْعب 
«. ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَصَف  ِهِْقلَخ  َیلِإ  ًالوُسَر  ِِهیْحَو َو  یَلَع  ًانیِمَأ  ِهِْملِِعب َو  ُهاَفَطْصا  ُهَْریَغ  ًادَحَأ 

: دوش یم  زاغآ  وا  ّیلو  ای  لیکو  ای  هجوز  بناج  زا  جیوزت  باوج و  همادا  رد  تفای و  نایاپ  هبطُخ  حیضوت :

اَنْعَّفَـش ْدَـقَف  ْمُِکئاَخِِإب  ُّنَضَن  ْمُِکتَجاَِحب َو  ْمُکُفِعُْـسن  ْمُِکتَرَهاَصُم َو  ِیف  ُبَغَْرن  َنُوبَْرقَأـْلا  ُءاَـیْحَْألا  ُُمْتنَأ  ْمُکََتلاَـقَم َو  اَنْعِمَـس  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  »
َیلِإ اَذَه  اَنِِـسلْجَم  َهَِبقاَع  َلَعْجَی  ْنَأ  ِِهتَرْدُِقب  َرُومُْألا  َمَْربَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَن  ُْمتْرَکَذ  اَم  ِقاَدَّصلا  َنِم  اََهل  َّنَأ  یَلَع  ْمُکَبِطاَخ  اَنْحَْکنَأ  ْمُکَِعفاَش َو 

(1) «. ِْهیَلَع ُرِداَْقلا  َِکلَذ َو  ُِّیلَو  ُهَّنِإ  ِهِّباَحَم 

: جیوزت باوج و  تمسق  همجرت 

امش اب  ندرک  ادیپ  تبسن  نداد و  نز  رد  دیتسه و  کیدزن  ياه  هلیبق  امش  هکیلاح  رد  میدینـش  ار  امـش  راتفگ  هک  قیقحت  هب  دعب ! اما  »
هک اققحم  میراد و  یم  هگن  ار  امـش  اب  يردارب  مینک و  یم  اور  ار  امـش  تساوخرد  تجاح و  میراد و  لیم  تبغر و  جـیوزت  قیرط  زا 
هک يا  هیرهم  نآ  هک  باسح  طرش و  نیا  اب  میدروآرد  تیجوز  حاکن و  هب  ار  امش  راگتساوخ  میدرک و  لوبق  ار  امـش  عفاش  تعافش 

.دشاب وا  يارب  دیدرک  رکذ 
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تـسود هک  هچنآ  يوس  هب  ار  اـم  سلجم  نیا  تبقاـع  هک  مینک  یم  تساوخرد  تسا  هدومن  مکحم  ار  روـما  شتردـق  اـب  هک  یهلا  زا 
«. تسا نآ  رب  رداق  نآ و  ّیلو  وا  انامه  هک  دهد  رارق  دراد 

دمآ لبق  تایاور  رد  هک  ار  دوخ  جیوزت  تساوخرد  هبطُخ و  وا  لیکو  ای  جوز  هکنیا  زا  دعب  قوف ، جـیوزت  باوج و  هبطُخ و  حیـضوت :
دقع وا  لیکو  ای  جوز  تیاضر  لوبق و  زا  دعب  دوش و  یم  هتفگ  باجیا  جیوزت  باوج و  نیا  هب  ًاحالطصا  هک  دوش  یم  نایب  داد  ماجنا 

.دوش یم  عقاو  حاکن 

ثیدـح رد  روهـشم  باجیا »  » نامه ای  جـیوزت  باوج و  و  هَبْطِخ »  » نامه ای  جـیوزت  تساوخرد  هبطخ و  لبق  ياـه  تمـسق  رد  : هراـشا
.دیدرگ رکذ  هناگادج  روط  هب  مود ،

طـسوت هک  روهـشم  باجیا  نامه  ای  جیوزت  باوج و  دوش و  یم  نایب  وا  لیکو  ای  جوز  طسوت  هک  جیوزت  تساوخرد  ریز ، تیاور  رد 
هک تسا  هدـش  رکذ  مه  اب  همه  دوش ، یم  مالعا  وا  لیکو  ای  جوز  طسوت  هک  ییاهن  لوبق  دوش و  یم  ماجنا  وا  ّیلو  ای  لیکو  اـی  هجوز 

: دومن هدافتسا  مئاد  دقع  جیوزت و  يارب  نآ  زا  رظن  دروم  یماسا  ندومن  نیزگیاج  اب  ناوت  یم 
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شرتخد هک  دومن  هدارا  هیلع  هللا  تنعل  نومأم  یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیبش  نب  نایر  زا  شیوخ  دنس  اب  یسربط ، خیش  موحرم 
تخس اهنآ  رب  دیسر و  نایسابع  شوگ  هب  ربخ  نیا  دروآرد ، هیلع  هَّللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  جوادزا  هب  ار  لضف  ُما 

امش ایآ  رفعجابا ، يا  تفگ : درک و  ور  هیلع  هَّللا  تاولـص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  هب  نومأم  سپـس  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دمآ ،
؟ دیناوخ یم  ار  هبطخ 

( دندومرف هیقت  يور  زا  ار  نینمؤملاریما  هتبلا  هک   ) نینموملاریما يا  هلب  دندومرف : ترضح 

مدوخ يارب  ار  وت  نم  هک  ناوخب  هبطخ  تدوخ  يارب  موش ! تیادف  تفگ : هیلع  هَّللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  هب  نومأم 
! دشاب يا  هدع  لیم  هتساوخ و  فالخ  رب  دنچ  ره  مروآ  یم  رد  وت  جاودزا  هب  ار  لضف  ُما  مرتخد  مدیدنسپ و 

: دندناوخ هنوگنیا  ار  هبطخ  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

َناَک ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِِهتَْرتِع  ْنِم  ِءاَیِفْصَْألا  ِِهتَّیَِرب َو  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهتَِّیناَدْحَِول َو  ًاصاَلْخِإ  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِِهتَمِْعِنب َو  ًاراَْرقِإ  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »
ْنِإ ْمُِکئامِإ  ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  ُهَناَْحبُس َو  َلاَقَف  ِماَرَْحلا  ِنَع  ِلاَلَْحلِاب  ْمُهاَنْغَأ  ْنَأ  ِماَنَْألا  یَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم 

« ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی 
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(: دندومرف نایب  هنوگنیا  ار  جیوزت  داهنشیپ  تساوخرد و  سپس  )

ٍدَّمَُحم ِْتِنب  َهَمِطاَف  ِِهتَّدَج  َرْهَم  ِقاَدَّصلا  َنِم  اََهل  َلََذب  ْدَق  ِنُومْأَْملا َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْتِنب  ِلْضَْفلا  َّمُأ  ُبُطْخَی  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َّنِإ  َُّمث  »
»؟ ِقاَدَّصلا اَذَه  یَلَع  اَِهب  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ُهَتْجَّوَز  ْلَهَف  اًداَیِج  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمُسْمَخ  َوُه  َو 

: جیوزت تساوخرد  شخب  همجرت 

، رهم يارب  دنک و  یم  يراگتـساوخ  ار  نومأم  هللادـبع  رتخد  لضف  ُما  امهیلع ، هَّللا  تاولـص  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  انامه  سپـس  »
يا سپ  تسا ، هدیـشخب  وا  هب  دشاب  یم  هرقن  يوکین  مهرد  دص  جنپ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  شا  هدج  هیرهم 

»؟ ینک یم  جیوزت  وا  هب  ار  ترتخد )  ) هیرهم نیا  اب  ایآ  نومأم ،) ینعی   ) نینمؤملاریما

(: رتخد ّیلو  طسوت  روهشم  باجیا  نامه  ای  جیوزت  ماجنا  : ) تفگ نومأم  سپ 

« َحاَکِّنلا َْتِلبَق  ْلَهَف  ِروُکْذَْملا  ِقاَدَّصلا  یَلَع  ِیتَْنبا  ِلْضَْفلا  َّمُأ  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  َُکتْجَّوَز  ْدَق  ْمَعَن  »

لوـبق ار  حاـکن  امـش  اـیآ  سپ  مدروآرد ، رفعجاـبا  يا  وـت  جاودزا  هب  روکذـم  هیرهم  اـب  ار  لـضف  ُما  مرتـخد  هک  اـققحم  هلب ، همجرت :
؟ دیدومن

(: روهشم لوبق  نامه  ای  جوز  طسوت  ییاهن  لوبق  )

: دومرف هیلع  هَّللا  تاولص  داوج  یقت  دمحم  ماما  ترضح  سپ 

(1)« ِِهب ُتیِضَر  َِکلَذ َو  ُْتِلبَق  ْدَق  »

.مدش یضار  نآ  هب  مدرک و  لوبق  ار  نآ  ینعی :

نامه ای  جـیوزت  باوج و  دوش و  یم  ناـیب  داـماد  دوخ  طـسوت  جـیوزت ) تساوخرد  ینعی   ) هَبْطِخ هبطُخ و  قوف ، تیاور  رد  حیـضوت :
یم عقاو  حاکن  دقع  روهـشم ، لوبق  نامه  ای  جوز  بناج  زا  جـیوزت  ییاهن  لوبق  زا  دـعب  دریذـپ و  یم  ماجنا  رتخد  ّیلَو  طسوت  باجیا 

.دوش

يراج ار  دقع  هغیص  ییاهنت  هب  شدوخ  دشاب و  هتـشاد  تلاکو  هجوز  جوز و  بناج  زا  دقاع  هک  یتقو  دروم  رد  ریز  تیاور  هب  : هراشا
: دییامرف هجوت  دنک 
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ِهِذَه َأ اَی  ِهَأْرَْمِلل  َلاَق  َُّمث  هیلع : هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نع  ٍثیِدَـح  ِیف  ِِّیلُولَّسلا  َهَرْمَـض  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
َنِم َرَـضَح  ْنَم  ُدِهْـشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْـشُأ  َلاَق  ْمَعَن  اُولاَق  ٌِزئاَج  ْمُِکتْخُأ  ِیف  ْمُکِیف َو  يِْرمَأ  اَِهتَوْخِِإل  َلاَقَف  ِیتَوْخِإ  ِءاـَلُؤَه  ْمَعَن  َْتلاَـقَف  ٌِّیلَو  ِکـَل 

اَهَّبَـصَف اَِهب  ُرَْبنَق  ُهاَتَأَف  ِمِهاَرَّدلِاب  َّیَلَع  ُرَْبنَق  اَی  ِیلاَم  ْنِم  ُدْقَّنلا  ٍمَهْرِد َو  ِهَئاِمَِعبْرَِأب  ِماَلُْغلا  اَذَه  ْنِم  َهَیِراَْجلا  ِهِذَـه  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنَأ  َنیِِملْـسُْملا 
.َِکتَأَْرما (1) ِرْجَح  ِیف  اَهَّبُصَف  اَهْذُخ  َلاَقَف  ِماَلُْغلا  ِدَی  ِیف 

دـصق  ) هیلع هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یثیدـح  رد  ینولـس  هرمـض  نب  مصاع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ يراد ّیلو  وت  ایآ  دومرف : نز  هب  دنتشاد ،) رفن  ود  نیب  دقع  هغیص  ندومن  يراج 

.دنتسه نم  ناردارب  اهنیا  یلب ، تفگ :

نم هب  ینعی  (؟ تسا زئاج  ناترهاوخ  امـش و  دروم  رد  نم  رمأ  ایآ  تفگ : نز  نآ  ناردارب  هب  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 
)؟ دیهد یم  تلاکو 

.یلب دنتفگ : اهنآ 

: دومرف ترضح 

« ِیلاَم ْنِم  ُدْقَّنلا  ٍمَهْرِد َو  ِهَئاِمَِعبْرَِأب  ِماَلُْغلا  اَذَه  ْنِم  َهَیِراَْجلا  ِهِذَه  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَأ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  َرَضَح  ْنَم  ُدِهْشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْشُأ  »

مدرک جیوزت  مهرد  دصراهچ  هیرهم  اب  رسپ  نیا  هب  ار  رتخد  نیا  نم  انامه  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  رضاح  نیملـسم  دنوادخ و  همجرت :
.دشاب یم  نم  دوخ  لام  زا  هیرهم  تخادرپ  و 

ار اهنآ  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دروآ و  ار  نآ  ربنق  سپ  روایب ، میارب  ار  مهرد  دصراهچ  ربنق  يا  دومرف : ربنق  هب  سپس 
.زیرب ترسمه  ناماد  رد  رادرب و  ار  اهنآ  دومرف : تخیر و  رسپ  نآ  تسد  رب 

نیا اـب  تسا  هتفرگ  تلاـکو  نز  بناـج  زا  مه  درم و  بناـج  زا  مه  هک  یـصخش  هداـس ، رایـسب  يوـحن  هب  قوـف  تیاور  رد  حیـضوت :
.دنک یم  يراج  ار  دقع  هغیص  تارابع 

تـسا هدشن  بجاو  جیوزت  زا  لبق  جیوزت و  تساوخرد  زا  لبق  هبطخ  ندناوخ  دـنچ  ره  هک  دـیدرگ  نشور  قوف  بلاطم  عومجم  زا  و 
دقع ماگنه  تسا  راوازـس  هک  دـندناوخ  یم  جـیوزت  تساوخرد و  زا  لبق  يارب  ییابیز  ياه  هبطخ  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  یلو 

.مینک هدافتسا  نآ  زا  حاکن 
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یفرعم اب  وا  لیکو  ای  داماد  رگید ، يابیز  نانخـس  نآرق و  تایآ  زا  یخرب  رکذ  تاولـص و  ءانث و  دمح و  رب  لمتـشم  هبطخ ي  زا  دعب 
نایب نز  نآ  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  دصق  داهنشیپ و  يراگتـساوخ و  هدش ، قفاوت  هیرهم  رادقم  نایب  رظن و  دروم  رتخد  نییعت  داماد و 

.میدرک هدهاشم  ار  اهنآ  دش  هدروآ  هک  یتایاور  رد  دوش و  یم  هتفگ  هَبْطِخ  ًاحالطصا  نآ  هب  هک  دنک  یم 

نیمه مود  تیاور  قبط  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  جیوزت  هدومن و  تباجا  ار  تساوخرد  نآ  وا ، ّیلَو  ای  لیکو  ای  رظن  دروم  ِنز  نآ  سپس 
نیمه موس  تیاور  ای  تیاور  نآ  رد  هدراو  تالمج  سپـس  دوش و  هدـناوخ  تیاور  نآ  رد  هدراو  هبطُخ  ادـتبا  هک  تسا  بوخ  باـب ،

« باجیا  » ًاحالطـصا تمـسق  نیا  هب  هک  ددرگ  نایب  ءاشنا  دصق  هب  دـشاب  یم  ندومن  جـیوزت  تباجا و  رب  لمتـشم  هک  نآ  لاثما  باب و 
.دوش یم  هتفگ 

موس ثیدح  ینایاپ  تمسق  رد  هلمج  زا  نآ  هوحن  هک  دوش  یم  عقاو  تیاضر  لوبق و  دروم  وا  لیکو  ای  جوز  طسوت  جیوزت  نیا  سپس 
.دوش یم  هتفگ  لوبق »  » نآ هب  ًاحالطصا  تسا و  هدمآ 

هدراو ياه  هبطخ  زا  یکی  زا  هدافتسا  زا  دعب  دریگب و  تلاکو  درم  نز و  بناج  زا  دناوت  یم  دحاو  صخـش  هک  تسا  نشور  نینچمه 
.دنادرگ يراج  ار  حاکن  دقع  نآ  لاثما  باب و  نیمه  مراهچ  ثیدح  رد  هدراو  وحن  هب  قوف ، تایاور  رد 

جوز و یهاـگآ  عمـس و  هب  دومن و  قفاوت  هبطخ  زا  لـبق  ار  هیرهم  رادـقم  ناوت  یم  هک  تسا  نشور  هریغ  قوف و  تاـیاور  زا  نینچمه 
.دومن هراشا  نآ  هب  طقف  حاکن  دقع  لوبق  باجیا و  رد  دیناسر و  دوهش  هجوز و 

.تسا هدمآ  تایاور  رد  لوبق  رد  نآ  هب  هراشا  باجیا و  رد  ای  حاکن  دقع  لوبق  باجیا و  رد  زین  نآ  نیع  رکذ  هتبلا 

هیرهم تنس  - 456

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َقاَس  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍمَهْرِد ِهَئاِمَسْمَخ  َِکلَذ  َناَکَف  ًامَهْرِد  َنوُرْشِع  ِهَِّیقوُْألَا  ُفِْصن  ُّشَّنلَا  ًامَهْرِد َو  َنوَُعبْرَأ  ُهَِّیقوُْألَا  ًاّشَن َو  ًهَِّیقوُأ َو  َهَرْشَع  ْیَتَْنِثا  ِهِجاَوْزَأ  َیلِإ  ِِهلآ 

.ْمَعَن (1) َلاَق  اَِننْزَِوب  ُْتُلق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدزاود دوخ ، ياه  مناخ  زا  کیره  هب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : یم  هک  مدینش 
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رد هک  مهرد  تسیب  اب  هیقوا  فصن  دوب و  ربارب  هرقن  مهرد  لهچ  اب  الط  هیقوا  کـی  هک  .درک  دادرارق  هّیرهم  مسر  هب  ـالط  مین  هیقوا و 
.دشاب یم  مهرد  دصناپ  عومجم 

؟ ام نزو  هب  هرقن  مهرد  دصناپ  متفگ :

.يرآ دومرف :

رتشیب ای  رتمک ، هاوخ  تسا ، نیفرط  تیاضر  اب  هیرهم  هزورما  - 457

َهَرْشَع اَتَْنِثا  ِوَأ  ُساَّنلَا  ِْهیَلَع  یَضاَرَت  اَم  ُرْهَْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍمَهْرِد (1) ِهَئاِمُسْمَخ  ْوَأ  ٌّشَن  ًهَِّیقوُأ َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.هرقن مهرد  دصناپ  ای  الط و  هیقوا  مین  هدزاود و  ای  دنسر ، یم  قفاوت  هب  نآ  رب  مدرم  هک  تسا  يرادقم  هب  هّیرهم 

ْوَأ َّلَق  ُساَّنلَا  ِْهیَلَع  یَضاَرَت  ٍءْیَش  ُّلُک  ُقاَدَّصلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍهَْعتُم (2) ِْریَغ  ٍجیِوْزَت  ْوَأ  ٍهَْعتُم  ِیف  َُرثَک 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ّتقوم جاودزا  رد  هچ  مئاد و  جاودزا  رد  هچ  مک ، هچ  دایز و  هچ  دنراد ، قفاوت  نآ  رب  مدرم  هک  تسا  يزیچره  هّیرهم 

اَهِمْکُح یَلَع  ًهَأَْرِما  َجَّوَزَت  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ُْتُلق َأ ِهَّضِْفلَا  َنِم  ٍمَهْرِد  ِهَئاِمِـسْمَخ  ُنْزَو  َوُه  ًاّشَن َو  ًهَِّیقوُأ َو  َهَرْـشَع  ْیَتَْنِثا  مهیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َروُهُم  اَـهُمْکُح  ْزِواَُـجی  َـال  َلاَـق 

َْفیَکَف َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ًارِیثَک  ْوَأ  َناَک  ًالِیلَق  اَْهیَلَع  ٌِزئاَج  َوُهَف  ٍءْیَش  ْنِم  َمَکَح  اَم  َلاَقَف  َلاَق  َِکلَِذب  ْتَیِضَر  ِهِمْکُح َو  یَلَع  اَهَجَّوَزَت  ْنِإ  َْتیَأَر 
ِِهلآ َو ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َّنَس  اَم  َزوُجَت  ْنَأ  اََهل  ْنُکَی  ْمَلَف  اَهَمَّکَح  ُهَّنَِأل  َلاَقَف  َلاَق  اَْـهیَلَع  ُهَمْکُح  َتْزَجَأ  ِْهیَلَع َو  اَـهَمْکُح  ْزُِجت  َْمل 

ِهَّنُّسلَا َو َیلِإ  اَُهتْدَدَرَف  ُهَءاَِسن  ِْهیَلَع  َجَّوَزَت 
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.ًارِیثَک (1) ْوَأ  َناَک  ًالِیلَق  ُهَمْکُح  َلَبْقَت  ْنَأ  اَْهیَلَعَف  َِکلَذ  ِیف  ِهِمْکُِحب  ْتَیِضَر  ِرْهَْملَا َو  ِیف  ِْهَیلِإ  َْرمَْألَا  ِتَلَعَج  ُْهتَمَّکَح َو  َیِه  اَهَّنَِأل 

هللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هرارز  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد تروص  هچ  دنک ، یم  راذگاو  نز  نآ  ةدهع  هب  ار  هّیرهم  غلبم  دنک و  یم  جاودزا  ینز  اب  يدرم  متفگ : هیلع 

مهرد دصناپ  اب  هک  تسا  الط  ۀّیقوا  مین  هدزاود و  هک  دنک ، زواجت  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  هّیرهم  زا  دیابن  نز  نآ  مکح  دومرف :
.دوش یم  ربارب  هرقن 

؟ دراد تروص  هچ  دهدب ، تیاضر  سورع  و  دوش ، راذگاو  رهوش  ةدهع  هب  هّیرهم  غلبم  رگا  امش  رظن  هب  متفگ :

.دایز ای  دشاب  مک  تسا ، مزال  نز  رب  نآ  لوبق  دنک ، نّیعم  رهوش  هک  يا  هیرهم  ره  دومرف :

!؟ دیدومرف هزاجا  ار  نز  رب  رهوش  مکح  اّما  دیدومنن  لوبق  ار  رهوش  رب  نز  مکح  هنوگچ  متفگ :

هیلع و هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  هک  هچ  نآ  زا  درادـن  هزاـجا  نز  سپ  .تسا  هداد  رارق  مکح  ار  نز  درم  نز ) ّتیمکح  رد   ) اریز دوـمرف :
ّتیمکح رد   ) نینچ مه  .مهد  یم  تشگرب  ّتنس  هب  ار  وا  نم  سپ  .دیامن  زواجت  دومن ، جاودزا  شنارسمه  اب  نآ  هب  داهن و  ّتنس  هلآ 

رهوش مکح  تسا  مزال  نز  رب  سپ  .تسا  هدـش  یـضار  وا  مکح  هب  هدرپس و  وا  هب  ار  هیرهم  رایتخا  هداد ، رارق  مکح  ار  درم  نز  درم )
.دایز هچ  دشاب ، مک  هیرهم  هچ  دنک  لوبق  ار 

ُلِجْآلَا َلاَق  ٍلِجآ  ٍلِجاَِعب َو  ُجَّوَزَتَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ٍهَقُْرف (2) ْوَأ  ٍتْوَم  َیلِإ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثاـیغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا قالط  ای  گرم  ات  رهم  تخادرپ  تّدم  دومرف : دنک  یم  جاودزا  راد  تّدم  دقن و  هیرهم  اب  هک  يدرم  ةرابرد 
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ُرِفْغَی َهَّللَا  َّنِإ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ًاّرُح (1) َعَاب  ْنَم  ُهَرْجَأ َو  ًاریِجَأ  َبَصَتِْغا  ِنَم  ٍهَأَْرِما َو  َرْهَم  َّالِإ  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  ٍْبنَذ  َّلُک 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دزم نتخادرپـن  نز ؛ هّیرهم  رگم  دـشخب  یم  ار  یهاـنگره  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  هللا 

.هدازآ درم  ناسنا  نتخورف  رگراک و 

اهبریش هیرهم و  اب  جاودزا  مکح  - 458

َنیِرْـشِع اَهَرْهَم  َلَعَج  ًهَأَْرِما َو  َجَّوَزَت  ًالُجَر  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَـس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَع  ِءاَّشَْولَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا 
.ًادِساَف (2) اَهِیبَِأل  َلَعَج  يِذَّلَا  ًاِزئاَج َو  ُرْهَْملَا  َناَک  ٍفَالآ  َهَرَشَع  اَهِیبَِأل  َلَعَج  ًاْفلَأ َو 

: دومرف یم  هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هّیرهم دـنک ، رّرقم  اهبریـش )  ) مهرد رازه  هد  سورع  ردـپ  يارب  هّیرهم و  مهرد  رازه  تـسیب  سورع  يارب  دـنک و  جاودزا  یـسک  رگا 

.دوب دهاوخ  دساف  وغل و  هدرک  ررقم  اهبریش ) ناونع  هب   ) شردپ يارب  هچنآ  زیاج و  مناخ ، سورع 

هیرهم رد  درم  نز و  فالتخا  - 459

اَهَقاَدَص َّنَأ  ْتَعَّداَف  اَِهب  ْلُخْدَی  ْمَلَف  ًهَأَْرِما  َجَّوَزَت  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِِهنیِمَی (3) َعَم  ِجْوَّزلَا  ُلْوَق  ُلْوَْقلَا  َلاَقَف  ٌهَنَِّیب  اَمُهَْنَیب  َْسَیل  ًاراَنیِد َو  َنوُسْمَخ  اَهَقاَدَص  َّنَأ  ُجْوَّزلَا  َرَکَذ  ٍراَنیِد َو  ُهَئاِم 

يدرم ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
و تسا ، رانید  دص  نم  هّیرهم  هک  دنک  یم  اعّدا  نز  یسورع ، زا  شیپ  دنک و  یم  جاودزا  هک 
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اب تسا  رهوش  ياعّدا  لوبقم ، ياعّدا  دومرف : تسین ، اهنآ  نایم  رد  يدـهاش  چـیه  .تسا و  راـنید  هاـجنپ  نز  هّیرهم  دـیوگ : یم  رهوش 
.ندرک دای  دنگوس  دیق 

َرْهَْملَا َو ِتَعَِّدا  َُّمث  ِِهتَأَْرمِاب  ُلُجَّرلَا  َلَخَد  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُنیِمَْیلَا (1) ِْهیَلَع  ُهَنِّیَْبلَا َو  ِْهیَلَعَف  ُِکْتیَطْعَأ  ْدَق  َلاَق 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
درم يدروم  نینچ  رد  مداد ، ار  تا  هّیرهم  البق  دیوگب : درم  دـنک و  هّیرهم  ياعّدا  نز  سپـس  دـیامن ، شزیمآ  شرـسمه  اب  درم  هاگره 

.دنک دای  دنگوس  دیاب  نز  دروایب و  دهاش  دیاب 

یلو نذا  نودب  جاودزا  مکح  - 460

اَهِیبَأ ِنْذِِإب  َّالِإ  ُجَّوَزَتَت  ٌبَأ َال  اََهل  ِیتَّلَا  ُرِْکْبلَا  ُهَیِراَْجلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
(2) .ْتَءاَش یَتَم  ْتَجَّوَزَت  اَهِْرمَِأل  ًهَِکلاَم  َْتناَک  اَذِإ  َلاَق  َو 

رتخد دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میرم  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک جاودزا  دناوت  یمن  شردپ  ةزاجا  اب  زج  دراد  ردپ  هک  يا  هرکاب 

.دنک جاودزا  تساوخ  تقو  ره  دناوت  یم  دشاب  شرما  رایتخا  بحاص  هرکاب  رتخد  رگا  دومرف : نینچ  مه 

.ُبَْألَا (3) َّالِإ  َحاَکِّنلَا  ُضُْقنَی  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

مدینش هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک لطاب  ار  جاودزا  دناوت  یمن  یسک  رتخد ، ردپ  زج  دومرف : یم  هک 

َیِه َلاَـق  اَهِـسْفَن  َیلِإ  ُبُطْخَت  ِبِّیَّثلَا  ِهَأْرَْملَا  ِیف  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَْلبَق (4) ًالُجَر  ْتَحَکَن  ْدَق  َنوُکَت  ْنَأ  َدَْعب  ًاْوفُک  َناَک  اَذِإ  ْتَءاَش  ْنَم  اَهَْرمَأ  یِّلَُوت  اَهِسْفَِنب  ُکَْلمَأ 
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هویب نز  ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد دراپس ، یم  دهاوخ  یم  هک  سکره  هب  ار  دوخ  رایتخا  .دشاب  یم  دوخ  رایتخا  بحاص  وا  دومرف : دناوخ ، یم  دوخ  يوس  هب  هک  يا 

.دشاب هدومن  جاودزا  يرگید  درم  اب  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هتبلا  .دشاب  شا ) هدیقع  مه  ) شنأش مه  هک  یتروص 

رتخد جاودزا  رد  ردپ  گرزب و  ردپ  فالتخا  - 461

ُّدَْجلَا ُبَْألَا َو  َجَّوَز  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمیِکَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍِملاَس َو  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َیلْوَأ (1) ُّدَْجلاَف  ٍهَدِحاَو  ٍلاَح  ِیف  ًاعیِمَج  َناَک  ْنِإَف  ِلَّوَْأِلل  ُجیِوْزَّتلَا  َناَک 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  میکح  نب  دّـمحم  ملاـس و  نب  ماـشه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ دنک ، دقع  يرگید  يارب  ار  رتخد  نامه  گرزبردـپ  و  دـنک ، دـقع  یـسک  يارب  ار  دوخ  رتخد  ردـپ ، رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 
دقع دننک ، يراج  ار  دقع  ۀغیـص  نامز  کی  رد  ود  ره  گرزبردپ  ردپ و  رگا  .دشاب و  هتفرگ  ماجنا  رتدوز  هک  دراد  ّتیمـسر  يدقع 

.تسا ّتیولوا  گرزبردپ 

َناَک ِِهْنبِا َو  َهَْنبِا  َجَّوَز  اَذِإ  َّدَْجلَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِکلَْملَا  ِدـْبَع  ِْنب  ِلْضَْفلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ََّیلِإ ُّبَحَأ  َلاَق  اَضِّرلَا  ِلْدَْعلَا َو  ِیف  ٌءاَوَس  اَمُه  يًوَه َو  ُّدَْجلَا  َيِوَه  يًوَه َو  ِهَیِراَْجلَا  ُوبَأ  َيِوَه  ْنِإَف  اَْنُلق  َزاَج  ًاّیِضْرَم  ُّدَْجلَا  َناَک  ًاّیَح َو  اَهُوبَأ 

.ِّدَْجلَا (2) ِلْوَِقب  یَضْرَت  ْنَأ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  کلملا  دبع  نب  لضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک طرـش  نیا  اـب  تسا  یمـسر  جاودزا  دـقع  دـهدب ، رهوش  ار  دوخ  ةون  گرزبردـپ  رتـخد ، ردـپ  ندوب  هدـنز  لاـح  رد  رگا  دوـمرف :

.دشاب حلاص  هتسیاش و  یعامتجا ، رظن  زا  گرزبردپ 

رظن زا  گرزبردـپ  ردـپ و  هک  یلاـحرد  ار ؛ يرگید  ناوج  رتـخد ، گرزبردـپ  دریگب و  رظن  رد  ار  یناوـج  رتـخد ، ردـپ  رگا  میتـفگ :
؟ دوب دهاوخ  هچ  رتخد  فیلکت  دنشاب  ناسکی  یگتسیاش  تلادع و 

.دهدب اضر  شگرزبردپ  داهنشیپ  هب  رتخد  مراد  تسود  نم  دومرف :
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َجیِوْزَت َّنِإَف  ُهُِدلاَو  َِکلَذ  َیبَأَف  ُلُجَّرلَا  َجَّوَز  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِساَّبَْعلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَّدُرَی (1) ْنَأ  ُبَْألَا  ُدیُِری  َُّمث  ُّدَْجلَا  ُُهلَعْفَی  يِذَّلَا  َْلثِم  اَذَه  َْسَیل  ُّدَْجلَا  َهِرَک  ْنِإ  ٌِزئاَج َو  ِبَْألَا 

رگا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساّبع  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نیا دشابن و  یـضار  گرزبردپ  هچرگ  تسا ، زیاج  ردپ  دقع  یتلاح  نینچ  رد  دیامن  تفلاخم  شردپ  دنک و  دـقع  ار  شرتخد  يدرم 

.دیامن تفلاخم  ردپ  دعب  دنک  جیوزت  ار  رتخد  گرزبردپ  هک  تسین  نینچ 

دنزرف يارب  رسمه  شنیزگ  رد  رسپ  ردپ و  فالتخا  - 462

َّيََوبَأ َّنِإ  ًهَأَْرِما َو  َجَّوَزَتَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َكاََوبَأ (2) يَوْهَی  ِیتَّلَا  ِعَد  َتیِوَه َو  ِیتَّلَا  ِجَّوَزَت  َلاَق  اَهَْریَغ  اَداَرَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ تسیچ نم  فیلکت  دنا ، هتفرگ  رظن  رد  میارب  ار  يرگید  مناخ  مردام  ردپ و  و  منک ، جاودزا  ینز  اب  مراد  هقالع  نم  متفگ :

.نک رظن  فرص  دنراد ، لیامت  تردام  ردپ و  هک  ینز  نآ  زا  نک و  جاودزا  يراد  لیامت  هقالع و  هک  ینز  نآ  اب  دومرف :

دیآ یم  رد  هزیشودان  هک  يا  هزیشود  رتخد  مکح  - 463

اَهَّنَأ یَلَع  َهَأْرَْملَا  ُجَّوَزَتَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍْلیَُـضف  ِْنب  ِمِساَْـقلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَوْزَّنلَا (3) َنِم  ِبَکْرَْملَا َو  َنِم  ُرِْکْبلَا  ُقَتُْفت  ْدَق  َلاَقَف  َلاَق  اَْهیَلَع  َمیُِقی  ْنَأ  َُهل  ُزوُجَی  ًابِّیَث َأ  اَهُدِجَیَف  ٌرِْکب 

531 ص :

یفاکلا ج 5 ص 396 ح 6. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 401 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 5 ص 413 ح 1. - . 3
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ةرابرد هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مساق  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
وا زا  هک  تساور  ایآ  .تسین  هزیـشود  هک  دبای  یمرد  ادـعب  یلو  تسا ، هزیـشود  هک  نامگ  نیا  هب  دـنک  یم  جاودزا  ینز  اب  هک  يدرم 

؟ دنک تیاکش 

.دوش یم  لیاز  ندیرپ  ای  بکرم و  رب  يراوس  رثا  رد  یهاگ  تراکب  ةدرپ  دومرف :

تسا هدش  هداد  یعرش  ریغ  قالط  هک  ینز  اب  جاودزا  مکح  - 464

ْنَأ ٌلُجَر  َداَرَأَـف  ًاـثَالَث  ُهَتَأَْرِما  َقَّلَط  ٍلُـجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهَکَرَت ْمَعَن  َلاَق  اَذِإَف  َهَنَالُف  َْتقَّلَط  ُلوُقَیَف َأ  ِناَدِـهاَش  ِنَـالُجَر  ُهَعَم  ِهِیتْأَـی َو  َُّمث  َرُهْطَت  َضیِحَت َو  یَّتَح  اَهُعَدَـی  َلاَـق  ُعَنْـصَی  َْفیَک  اَـهَجَّوَزَتَی 

.اَهِسْفَن (1) َیلِإ  اَهَبَطَخ  َُّمث  ٍرُهْشَأ  َهَثَالَث 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنکب دیاب  هچ  دنک ، جاودزا  نز  نآ  اب  دهاوخ  یم  يرگید  درم  دومن و  هقالط  هس  سلجم  کی  رد  ار  شنز  يدرم  مدیسرپ 

دورب و قباس  رهوش  دزن  دراد  هارمه  هب  دهاش  ود  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  دوش  كاپ  سپس  دوش ، ضئاح  ات  دراذگاو  ار  نز  نآ  دومرف :
دوـخ يارب  ار  وا  سپــس  دـنک ، اـهر  هاـم  هـس  اـت  ار  نز  يرآ ، دـیوگب : هـک  یماـگنه  يداد ؟ قـالط  ار  نز  نـالف  اـیآ  دـیوگب : وا  هـب 

.دنک يراگتساوخ 

هقالط هس  للحم  مکح  - 465

َحِْکنَت یَّتَح  َُهل  ُّلِحَت  َال  يِذَّلا  ِقاَلَّطلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  یـشایعلا ، خیـشلا  - 1
ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  َُهل  ُّلِحَت  الَف  َهَِثلاَّثلا  ُقِّلَُطی  َُّمث  ُعِجاَُری  َُّمث  ُقِّلَُطی  َُّمث  ُعاَمِْجلا  َوُه  ُهَعْجَّرلا  ُعِجاَُری َو  َُّمث  ُقِّلَُطی  يِذَّلا  َوُه  َلاَق  ُهَْریَغ  ًاجْوَز 

.ٌهَدِحاَو (2) َیِهَف  اَّلِإ  َو 

532 ص :

یفاکلا ج 5 ص 424 ح 3. - . 1
راونالاراحب ج 101 ص 156 ح 71. یشایع ج 1 ص 138 ح 372. ریسفت  - . 2
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: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـشایع ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یمن  لالح  وا  رب  دنکن ، مئاد )  ) جاودزا دوخ  قباس )  ) رهوش زا  ریغ  يدرم  اب  ات  نز  نآ ، زا  سپ  هک  تسا  قالط  مادک 

یم عامج  يانعم  هب  عوجر  دـنک -  عوجر  وا  هب  سپـس  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نز  درم ، هک  تسا  نامه  قـالط ، نآ  دومرف : ترـضح 
يدرم اب  نز  نآ  ات  تروص ) نیا  رد  هک   ) دهد قالط  ار  وا  سپـس  دنک و  عوجر  وا  هب  سپـس  دهد و  قالط  ار  نز  نآ  سپـس  دشاب - 
قـالط کـی  دـهدن ، قـالط  لکـش  نیا  هب  ار  دوخ  نز  درم ، رگا  اـما  .دوـش  یمن  لـالح  وا  رب  دـنکن ، مئاد )  ) جاودزا درم ، نآ  زا  ریغ 

.دوش یم  بوسحم 

َُهل ُّلِحَت  ًاقَالَط َال  ُهَتَأَْرِما  َقَّلَط  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ِلَْـقیَّصلَا  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُْهنِم (1) ْتَجَرَخ  اَم  ِْلثِم  ِیف  َلُخْدَت  یَّتَح  َلاَق َال  اَهَحِْکنَی  ْنَأ  َُهل  ُّلِحَی  ًهَْعتُم َأ  ٌلُجَر  اَهَجَّوَزَت  ُهَْریَغ َو  ًاجْوَز  َحِْکنَت  ّتَح 

ی�

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لقیـص  نـسح  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
درم ّتقوم  هغیـص  هب  رگا  دوش ، یمن  لـالح  وا  رب  يرگید ، درم  اـب  مئاد )  ) جاودزا اـب  زج  هداد و  قـالط  ار  وا  درم ، هک  ینز  مدیـسرپ :

؟ دنک جاودزا  نز  نآ  اب  هک  تسا  لالح  قباس ، رهوش  رب  ایآ  دیآرد ، يرگید 

رد مئاد ) حاکن  ینعی   ) هدوب نآ  رب  قالط  زا  لبق  هچ  نآ  دـننام  هب  رگید ، يدرم  حاکن  هب  نز  نآ  هک  ینامز  اـت  ریخ ، دومرف : ترـضح 
.دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  وا  قباس  رهوش  دیاین ،

دوش یم  يدبا  مارح  يدرم  هب  ینز  مکح  - 466

اَهَنَعَـال اَذِإ  ُهَنَعَـالُْملَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَحْرِـس  ِْنب  َدُواَد  َنَیْعَأ َو  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ّتَح

ی� َُهل  ُّلِحَت  يِذَّلَا َال  َقَـالَّطلَا  ُقِّلَُطی  يِذَّلَا  ًادـَبَأ َو  َُهل  ُّلِـحَت  َـال  ُمَْلعَی  َوُه  اَِهتَّدِـع َو  ِیف  َهَأْرَْملَا  ُجَّوَزَتَی  يِذَّلَا  ًادـَبَأ َو  َُهل  َّلِـحَت  َْمل  اَـهُجْوَز 
.ًادـَبَأ َُهل  َّلِحَت  َْمل  ِْهیَلَع  ٌماَرَح  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  َجَّوَزَت َو  اَذِإ  ُمِرْحُْملَا  ًادـَبَأ َو  َُهل  ُّلِحَت  ٍتاَّرَم َال  َثَالَث  َجَّوَزَت  ٍتاَّرَم َو  َثَالَث  ُهَْریَغ  ًاـجْوَز  َحِْـکنَت 

(2)

533 ص :

یفاکلا ج 5 ص 425 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 426 ح 1. - . 2
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ناحرـس  نب  دوواد  نیعا و  نب  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رهوش نآ  يارب  رگید  دـنک ، تنعل  ار  وا  هنعـالم »  » مسارم رد  شرهوش  دوش و  عـقاو  تمهت  دروـم  هک  ینز  دوـمرف : هیلع  هللا  تاوـلص 
یسک .دش و  دهاوخن  لالح  وا  يارب  نز  نآ  دشاب ، قالط  هّدع  رد  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  هناهاگآ  هک  یـسک  .دش و  دهاوخن  لالح 

هـس همانرب  نیا  و  دوش ، لالح  لوا  رهوش  يارب  ات  دـنک  رایتخا  يرگید  رهوش  دـیاب  نز  نآ  دـهدب و  قـالط  تبون  هس  ار  دوخ  نز  هک 
مارحا لاح  رد  تمرح  زا  یهاگآ  اب  یجاح  رگا  .دش و  دهاوخن  لالح  وا  رب  رگید  دهدب ،) قالط  ار  وا  هبترم  هن  و   ) دوش رارکت  تبون 

.دش دهاوخن  لالح  وا  هب  هشیمه  يارب  نز  نآ  دنک ، جاودزا 

دنوش یم  ناملسم  ود  ره  ای  دوش و  یم  ناملسم  شنز  ای  درم و  هک  یناکرشم  و  اراصن ، دوهی ، حاکن  مکح  - 467

ِْریَغ یَلَع  اَـهُجْوَز  ٌهَأَْرِما َو  ِتَمَلْـسَأ  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْوَأ ِلَّوَْألَا  ِحاَکِّنلِاب  اَهُکِسُْمی  ِِهب َأ  َِکلَذ  َدَْعب  ْتَقَِحل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملَا  ِیف  ُهَتَأَْرِما  َكَرَت  َرَجاَه َو  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  اَمُهَْنَیب  َقُِّرف  ِمَالْـسِْإلَا 

.ُُهتَأَْرِما (1) َیِه  اَهُکِسُْمی َو  َْلب  َلاَق  اَُهتَمْصِع  ُعِطَْقنَت 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: مدیـسرپ شترـضح  زا  .دـننک و  یم  ادـج  شرهوش  زا  ار  نز  نآ  دـنامب ، یقاب  ناملـسمان  شرهوش  دروایب و  مالـسا  ینز  رگا  دومرف :

ناکرـشم نیب  ار  دوب ) هدـشن  ناملـسم  هک   ) شرـسمه دومن و  ترجاـهم  مالـسا  راـید  هب  ناکرـشم  راـید  زا  دـش و  ناملـسم  یـصخش 
قباس جاودزا  نامه  اب  ار  نز  نیا  دناوت  یم  رهوش  ایآ  دمآ ؛ شرهوش  دزن  و  دروآ ) مالـسا  زین   ) شرـسمه یتّدـم  زا  سپ  .تشاذـگاو 

؟ دوش یم  عطق  نز  قوقح  ای  دراد  هگن 

.تسا شرسمه  نز ، نیمه  درادهگن و  ار  نز  دومرف :

ٍكِرْشُم ْوَأ  ٍّیِسوُجَم  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْوَأ َمَلْسَأَف  ٌهَأَْرِما  ُهَتْحَت  َْتناَک  ِباَتِْکلَا  ِلْهَأ  ِْریَغ  ْنِم 
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َْمل َوُه  ْنِإ  ِلَّوَْألَا َو  اَمِهِحاَِکن  یَلَع  اَمُهَف  اَُهتَّدِع  َیِـضَْقنَت  ْنَأ  َْلبَق  ْتَمَلْـسَأ  ْوَأ  َمَلْـسَأ  َوُه  ْنِإ  اَِهتَّدِـع َو  ُءاَضِْقنِا  َِکلَذـِب  ُرَظَْتُنی  َلاَق  ْتَمَلْـسَأ 
.ُْهنِم (1) َْتنَاب  ْدَقَف  ُهَّدِْعلَا  َیِضَْقنَت  یَّتَح  ِْملُْسی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
درواـین مالـسا  يرگید  درواـیب و  مالـسا  ود  نآ  زا  یکی  دنـشاب و  باـتک  لـها  زا  ریغ  كرـشم  اـی  یـسوجم  رهوش  نز و  رگا  متفگ :

)؟ تسیچ نانآ  فیلکت  )

یلبق جاودزا  رب  ود  ره  دروایب ، مالسا  زین  يرگید  نآ  هّدع ، نایاپ  زا  لبق  رگا  .دسرب  نایاپ  هب  نز  نآ  هّدع  ات  دننامب  رظتنم  دیاب  دومرف :
.دش دهاوخ  ادج  شرهوش  زا  نز  درواین ، مالسا  يرگید  نآ  دسرب و  نایاپ  هب  نز  نآ  ةّدع  رگا  و  دوب ، دنهاوخ  یقاب  دوخ 

ِراَهَّنلِاب َو َال اَهَْدنِع  ُنوُکَی  ُُهتَأَْرِما  َیِه  َلاَق  ُُهتَأَْرِما  ُِملُْـستَف  ُهَّیِّمِّذـلَا  ُهَأْرَْملَا  َُهل  ُنوُکَت  ُّیِّمِّذـلَا  َلاَق : َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِراَهَّنلَا (2) ِْلیَّللِاب َو  اَهَْدنِع  ُلُجَّرلَا  ُنوُکَی  ُهَأْرَْملَا  ِِملُْست  َْمل  ُلُجَّرلَا َو  َمَلْسَأ  ْنِإَف  َلاَق  ِْلیَّللِاب  اَهَْدنِع  ُنوُکَی 

.دوش یم  ناملسم  شا  یمذ  شنز  یّمذ  درف  مدیسرپ : شترضح  زا  دیوگ : سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 

.دوب دهاوخن  وا  اب  بش  تسوا و  اب  زور  هک  تسوا  نز  وا  دومرف :

.دوب دهاوخ  نز  دزن  زور  بش و  درم  درواین  مالسا  نز  دوش و  ناملسم  درم  هاگره  دومرف :

نداد ریش  مکح  - 468

ُمُرْحَی اَم  ِعاَضَّرلَا  َنِم  ُمُرْحَی  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِهباَرَْقلَا (3) َنِم 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنوش یم  میرحت  زین  ندروخ  ریش  اب  دنا ، هدش  میرحت  تبارق  یشیوخ و  رثا  رد  هک  یناسک  مامت  دومرف : یم  هک  مدینش 
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تقوم جاودزا  هب  طوبرم  ياه  شخب 

تقوم جاودزا  - 469

ِهَْعتُم ِیف  ُلوُقَت  اَم  َُهل  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َیلِإ  ُِّیْثیَّللَا  ٍْریَمُع  ُْنب  ِهَّللَا  ُْدبَع  َءاَج  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُلوُقَی َُکْلثِم  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِهَماَیِْقلَا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌلَالَح  َیِهَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِناَِسل  یَلَع  ِِهباَـتِک َو  ِیف  ُهَّللَا  اَـهَّلَحَأ  َلاَـقَف  ِءاَـسِّنلَا 
َْتنَأَف َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ُرَمُع  ُهَمَّرَح  ًاْئیَـش  َّلُِحت  ْنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِهَّللِاب  َكُذیِعُأ  یِّنِإ  َلاَق  َلَعَف  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف َو  اَْهنَع  یَهَن  ُرَمُع َو  اَهَمَّرَح  ْدَق  اَذَـه َو 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  اَم  َلْوَْقلَا  َّنَأ  َْکنِعَالُأ  َُّملَهَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِلْوَق  یَلَع  اَنَأ  َِکبِحاَص َو  ِلْوَق  یَلَع 
.َُکبِحاَص (1) َلاَق  اَم  َلِطاَْبلَا  َّنَأ  َو 

دمحم ماما  ترضح  كرابم  رضحم  هب  یثیل  ریمع  نب  هّللا  دبع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسیچ ّتقوم  جاودزا  ۀنیمز  رد  امش  رظن  تفگ : دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  رقاب 

ات ّتقوم  جاودزا  ور ، نیا  زا  .تسا  هدرک  لالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  نابز  رب  نینچ  مه  نآرق و  رد  ار  نآ  دـنوادخ  دومرف :
.تسا لالح  زیخاتسر  زور 

نآ باکترا  زا  هدرک و  میرحت  ار  نآ  رمع  هک  نآ  اب  دیوگ  یم  نینچ  امـش  دننام  یتّیـصخش  رفعج ! وبا  يا  تفگ : ریمع  نب  هّللا  دـبع 
؟ تسا هدومن  یهن 

.دشاب هدرک  میرحت  مه  رمع  هچرگ  دومرف :

.ییامن لالح  تسا ، هدومن  مارح  رمع  هک  ار  يزیچ  هک  مهد  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  وت  نم  تفگ : ریمع  نب  هّللا  دبع 

نامه قح ، هک  منک  هلهابم ) و   ) هنعالم وت  اب  ات  ایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ۀـتفگ  رب  نم  شاـب و  تبحاـص  هتفگ  رب  وت  دومرف :
.تسا لطاب  تبحاص  ۀتفگ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ۀتفگ 

اَم ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ِقاَّطلَا  َبِحاَص  ِناَمْعُّنلَا  َْنب  َدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلَأَـس  َلاَـق : ُهَعَفَر  ٌِّیلَع  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْسَیل ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َْکیَلَع  َْنبِسَتْکَی  َنْعَتْمَتُْسی َو  ْنَأ  َكَءاَِسن  َُرمْأَت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٌلَالَح  اَهَّنَأ  ُمُعْزَت  ِهَْعتُْملَا َأ  ِیف  ُلوُقَت 

ِذـِیبَّنلَا َأ ِیف  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  ُلوُقَت  اَم  ْنَِکل  ْمُهَراَدـْقَأ َو  َنوُعَفْرَی  ُِبتاَرَم  ٌراَدـْقَأ َو  ِساَّنِلل  ًالَالَح َو  َْتناَـک  ْنِإ  اَـهِیف َو  ُبَغُْری  ِتاَـعاَنِّصلَا  ُّلُـک 
ِتِیناَوَْحلَا ِیف  َكَءاَِسن  َدِعُْقت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَقَف  ٌلَالَح  ُهَّنَأ  ُمُعْزَت 
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ُقِْطنَت ٌِلئاَس  َلَأَس  ِیف  ِیتَّلَا  َهَیْآلَا  َّنِإ  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  َُهل  َلاَق  َُّمث  ُذَْـفنَأ  َکُمْهَـس  ٍهَدِـحاَِوب َو  ٌهَدِـحاَو  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  َْکیَلَع  َْنبِـسَتْکَیَف  ٍتاَذاَّبَن 
ٌهَّیِّکَم ٌِلئاَس  َلَأَس  َهَروُس  َّنِإ  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اَهِخْـسَِنب  ْتَءاَج  ْدَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  ِنَع  َهَیاَوِّرلَا  ِهَْعتُْملَا َو  ِمیِرْحَِتب 

ُحاَکِّنلَا َتَبَث  ْدَق  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف  ِهَْعتُْملَا  ِخْسَِنب  ُقِْطنَت  ًاْضیَأ  ِثاَریِْملَا  ُهَیآ  َهَفِینَح َو  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ٌهَّیِدَر  ٌهَّذاَش  َکَتَیاَوِر  ٌهَِّینَدَـم َو  ِهَْعتُْملَا  ُهَیآ  َو 
اَْهنَع َیِّفُُوت  َُّمث  ِباَتِْکلَا  ِلْهَأ  ْنِم  ًهَأَْرِما  َجَّوَزَت  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ًالُجَر  َّنَأ  َْول  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَقَف  َكاَذ  َْتُلق  َْنیَأ  ْنِم  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  ٍثاَریِم  ِْریَِغب 

.اَقَرَْتِفا (1) َُّمث  ٍثاَریِم  ِْریَِغب  ُحاَکِّنلَا  َتَبَث  ْدَقَف  َلاَق  ُْهنِم  ُثِرَت  َلاَق َال  اَهِیف  ُلوُقَت  اَم 

يا دیسرپ : قاط  نموم  رفعج  ابا  زا  هفینح  وبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ تسا لالح  ینک  یم  نامگ  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  ّتقوم  جاودزا  ةرابرد  رفعج ! ابا 

.يرآ تفگ : قاط  نمؤم 

دمآرد تیارب  دننک و  تقوم  جاودزا  هک  یهد  روتسد  ...و )  نارتخد  نازینک و   ) تنانز هب  هک  دوش  یم  تعنام  يزیچ  هچ  سپ  تفگ :
؟ دننک بسک 

نآ دنشوک  یم  هک  دنراد  یتلزنم  نأش و  مدرم  .دشاب و  مه  لالح  هچرگ  تسین ؛ مدرم  تبغر  دروم  هک  يراک  ره  تفگ : قاط  نمؤم 
؟ تسا لالح  ینک  یم  نامگ  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  بارش  هرابرد  هفینح ! وبا  يا  اّما  .دنرب  رتالاب  ار 

.يرآ تفگ : هفینح  وبا 

بـسک يدـمآرد  تیارب  ات  يراـمگب  یـشورف  بارـش  ياـه  ناـکد  رد  ار  تناـنز  هک  دوش  یم  تعناـم  يزیچ  هچ  سپ  تفگ : نمؤم 
؟ دنیامن

.دوب رتزیت  وت  ریت  .یلو  يریت ، لباقم  رد  يریت  تفگ :

روط نیمه  .دراد  تقوم  جاودزا  ندوب  مارح  هب  حیرـصت  هک  هدش  لزان  ٌِلئا�س » َلَأَس   » ةروس رد  هک  يا  هیآ  رفعج ! ابا  يا  تفگ : سپس 
.دنک یم  خسن  ار  نآ  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور 

تسا و ّذاش  یتفگ  هک  یتیاور  تسا و  یندـم  ّتقوم  جاودزا  هیآ  تسا و  یّکم  ٌِلئا�س » َلَأَس   » هروس هفینح ! وبا  يا  تفگ : قاـط  نمؤم 
.دوش یم  در 

.دراد ّتقوم  جاودزا  خسن  هب  حیرصت  زین  ثرا  ۀیآ  تفگ : هفینح  وبا 
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.تسا هدش  تباث  زین  ندرب  ثرا  نودب  جاودزا  تفگ : قاط  نمؤم 

؟ ییوگ یم  اجک  زا  ار  نیا  تفگ :

؟ يراد يرظن  هچ  صوصخ  نیا  رد  دریمب ، درم  سپس  دنک  جاودزا  باتک  لها  زا  ینز  اب  یناملسم  درم  رگا  تفگ : نمؤم 

.درب یمن  ثرا  وا  زا  نز  تفگ : هفینح  وبا 

.دش تباث  ندرب  ثرا  نودب  جاودزا  سپ  تفگ : قاط  نمؤم 

.دندش ادج  رگیدمه  زا  قاط  نمؤم  هفینح و  وبا  سپس 

دنوش یمن  بوسحم  مئاد  نانز  وزج  دنتسه و  زینک  هلزنم  هب  تقوم  نانز  - 470

.َْتئِش (1) ْمَک  هیلع ) هللا  تاولص  قداصلا  ) َلاَق ِهَْعتُْملَا  َنِم  ُّلِحَی  اَم  ُْتُلق  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا زئاج  ّتقوم  نز  دنچ  اب  جاودزا 

.یشاب لیام  هک  يدادعت  ره  دومرف :

َْدبَع َْقِلا  َلاَقَف  ِهَْعتُْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِمِـشاَْهلَا  ِلْضَْفلَا  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلاَق ٍْجیَرُج  ُْنبِا  َِیل  يَوَر  اَمِیف  َناَکَف  اَِهلَالِْحتِْسا  ِیف  ًارِیثَک  ًاْئیَش  اَْهنِم  َّیَلَع  یَْلمَأَف  ُُهتیِقَلَف  ًاْملِع  اَْهنِم  ُهَْدنِع  َّنِإَف  اَْهنَع  ُْهلَـسَف  ٍْجیَرُج  َْنب  ِِکلَْملَا 

ٍِّیلَو َو َال ِْریَِغب  َءاَش  اَم  َّنُْهنِم  ُجَّوَزَتَی  ٍهَوِْسن  َِعبْرَأـْلَا  ُبِحاَـص  َءاَـش َو  ْمَک  َّنُْهنِم  ُجَّوَزَتَی  ِءاَـمِْإلَا  َِهلِْزنَِمب  َیِه  اَـمَّنِإ  ٌدَدَـع  َـال  ٌْتقَو َو  اَـهِیف  َْسَیل 
َنوَُعبْرَأ ٌهَسْمَخَف َو  ُضیِحَت  َْتناَک َال  ْنِإ  ِناَتَْـضیَح َو  اَُهتَّدِـع  َریِـسَْیلَا َو  َءْیَّشلَا  اَهیِطُْعی  ٍقَالَط َو  ِْریَِغب  ُْهنِم  َْتنَاب  ُلَجَْألَا  یَـضَْقنِا  اَذِإَـف  ٍدوُهُش 

اَذَه ُلوُقَی  َنَیْعَأ  ُْنب  ُهَراَرُز  َناَک  َهَْنیَذُأ َو  ُْنبِا  َلاَق  ِِهب  َّرَقَأ  َقَدَص َو  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ُتْضَرَعَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ِباَتِْکلِاب  ُْتیَتَأَف  ًامْوَی 
.ٌفِْصن (2) ٌرْهَشَف َو  ُضیِحَت  َْتناَک َال  ْنِإ  ٌهَْضیَحَف َو  ُضیِحَت  َْتناَک  ْنِإ  ُلوُقَی  َناَک  ُهَّنَأ  َّالِإ  ُّقَْحلَا  ُهَّنَأ  ُِفلْحَی  َو 

539 ص :

یفاکلا ج 5 ص 451 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 451 ح 6. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 584 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_539_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_539_2
http://www.ghaemiyeh.com


تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ّتقوم  جاودزا  دروم  رد  هیلع  هللا 

.تسوا دزن  یشناد  صوصخ  نیا  رد  اریز  سرپب ؛ وا  زا  صوصخ  نیا  رد  ورب و  جیرج  نب  کلملا  دبع  تاقالم  هب  دومرف :

نایم رد  هک  متـشون ) نم  و   ) دومن الما  نم  رب  ّتقوم  جاودزا  ندوب  لالح  دروم  رد  يداـیز  ياـهزیچ  وا  متفر و  کـلملا  دـبع  دزن  نم 
: دوب نینچ  دومن  تیاور  نم  رب  هک  یماکحا 

هک يدادـعت  ره  هب  دنـشاب ، یم  نازینک  هلزنم  هب  ّتقوم  نانز  .دـشاب  یمن  طرـش  نز ) راـهچ  طـقف   ) دادـعت تقو و  تقوم ، جاودزا  رد 
.دنک جاودزا  نانآ  اب  دناوت  یم  دهاوخب  صخش 

دهاش یلو و  هب  زاین  ّتقوم  جاودزا  .دنک  رایتخا  ّتقوم  رـسمه  دهاوخب  هک  يدادـعت  ره  هب  دـناوت  یم  دراد  مئاد  نز  راهچ  هک  یـسک 
.دزادرپ یم  وا  هب  یکدنا  لوپ  درم  دوش و  یم  ادج  درم  زا  قالط  نودب  ّتقوم  نز  دیسر  نایاپ  هب  هدش  نّیعم  تّدم  هک  هاگره  .درادن 

.دشاب یم  زور  جنپ  لهچ و  دوشن ، ضئاح  رگا  تسا و  ضیح  ود  ّتقوم  رسمه  هّدع 

.مدومن هضرع  ناشیا  هب  مدروآ و  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  ار  هتشون  نیا  نم  سپ  دیوگ : لضف  نب  لیعامسا 

.دومرف ریرقت  ار  نآ  شترضح  تسا و  هتفگ  تسار  کلملا  دبع  دومرف : ترضح 

تقوم جاودزا  رد  دقع  هغیص  طورش و  - 471

.یمَسُم ٍرْجَأ  یمَسُم َو  ٍلَجَأ  ِْنیَْرمَِأب  َّالِإ  ٌهَْعتُم  ُنوُکَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1)

جاودزا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نّیعم ترجا  نّیعم و  تّدم  تفرگ : دهاوخن  تروص  مهم  رما  ود  اب  زج  ّتقوم ،

ُلوُقَت َلاَق  اَِهب  ُتْوَلَخ  اَذِإ  اََهل  ُلُوقَأ  َْفیَک  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ًهَنَـس اَذَک  اَذَک َو  َْتئِـش  ْنِإ  ًامْوَی َو  اَذَک  اَذَک َو  ًهَثوُرْوَم  ًهَثِراَو َو َال  ِِهلآ َال  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُـس  ِهَّللَا َو  ِباَتِک  یَلَع  ًهَْعتُم  ِکُجَّوَزَتَأ 

ًامَهْرِد َو اَذَک  اَذَِکب َو 
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یِّنِإَف ُْتُلق  اَِهب  ِساَّنلَا  َیلْوَأ  َْتنَأ  َُکتَأَْرِما َو  َیِهَف  ْتَیِـضَر  ْدَـقَف  ْمَعَن  َْتلاَق  اَذِإَف  ًارِیثَک  ْمَأ  َناَک  ًالِیلَق  ِْهیَلَع  اَُمْتیَـضاَرَت  اَم  ِرْجَأـْلَا  َنِم  یِّمَُـست 
ِیف ُهَقَفَّنلَا  َْکتَمَِزل  ٍماَقُم َو  َجـیِوْزَت  َناَک  ْطِرَتْشَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإ  َلاَق  َْفیَک  ُْتُلق َو  َکـْیَلَع  ُّرَـضَأ  َوُه  َلاَـق  ِماَّیَأـْلَا  َطْرَـش  َرُکْذَأ  ْنَأ  ِییْحَتْـسَأ 

.ِهَّنُّسلَا (1) َقَالَط  َّالِإ  اَهَقِّلَُطت  ْنَأ  یَلَع  ْرِدْقَت  َْمل  ًهَثِراَو َو  َْتناَک  ِهَّدِْعلَا َو 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ میوگب هچ  منک ، جاودزا  وا  اب  ّتقوم  تروص  هب  متساوخ  مدش و  اهنت  نز  کی  اب  هک  یعقوم 

ثرا هن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  ربانب  منک  یم  جاودزا  وت  اـب  ّتقوم  تروص  هب  نم  : » ییوگ یم  دومرف :
مک ار ، ترجا  غلبم  و  هّیرهم ، مهرد  دـنچ  ربارب  رد  لاـس  دـنچ  یهاوـخب  رگا  زور و  دـنچ  تّدـم  هب  يراذـگ ، یم  ثرا  هن  يرب و  یم 

.يروآ یم  نابز  رب  دیا  هدرک  قفاوت  نآ  هب  هک  ینازیم  نامه  رب  دشاب ، دایز  ای  دشاب 

.يراد حیجرت  ناگمه  زا  نز  نآ  هب  وت  دوب و  دهاوخ  وت  رسمه  نز  نآ  مداد ، تیاضر  يرآ  دیوگب : مناخ  نوچ  و 

.مروایب نابز  رب  ینخس  تّدم  نوچ  دنچ و  زا  هک  مراد  مرش  متفگ :

.درک یهاوخ  ررض  رتشیب  وت  تروص  نآ  رد  دومرف :

؟ هنوگچ متفگ :

نیمأت ار  وا  یگدنز  جراخم  تّدم  مامت  رد  دیاب  دش و  دهاوخ  یمئاد  امـش  جاودزا  ینکن  صّخـشم  يربن و  مان  ار  تّدـم  رگا  دومرف :
.یعرش ّتنس و  قالط  اب  زج  یهد  قالط  ار  وا  یناوت  یمن  دوب و  دهاوخ  رارقرب  ثرا  قح  گرم ، تروص  رد  ینک و 

ِِهب َو ْتَیِضَرَف  ِهَْعتُْملَا  َطوُرُش  ِهَأْرَْملَا  یَلَع  َتْطَرَتِْشا  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
َْلبَق ِطْرَّشلَا  َنِم  َناَک  اَم  اَْهیَلَع  ُزوُجَی  َالَف  ُهْزُِجت  َْمل  ْنِإ  َزاَج َو  ْدَقَف  ُْهتَزاَجَأ  ْنِإَف  ِحاَکِّنلَا  َدَْعب  َلَّوَْألَا  َکَطْرَـش  اَْهیَلَع  ْدُدْراَف  َجیِوْزَّتلَا  ِتَبَجْوَأ 

(2) .ِحاَکِّنلَا
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هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
يارجا زا  دعب  يدرک ، يراج  ار  جاودزا  ۀغیص  وت  تفرگ و  رارق  وا  تیاضر  دروم  يدومن و  طرش  نز  يارب  ار  ّتقوم  جاودزا  طیارش 

هک یطیارش  تفریذپن ، ار  طیارش  رگا  دش و  دهاوخ  ارجالا  مزال  تفریذپ ، ار  طیارش  رگا  سپ  نک ، رارکت  وا  رب  ار  طیارـش  نآ  دقع ،
.دوش یمن  مزال  وا  رب  دش  ناونع  جاودزا  زا  شیپ 

اَذَک اَذَِکب َو  ًامْوَی  اَذَک  اَذَک َو  ًهَْعتُم  ِکُجَّوَزَتَأ  ِطوُرُّشلَا  ِهِذَـه  ِیف  َلوُقَت  ْنَأ  ْنِم  َّدـُب  َال  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ْنَأ یَلَع  ِکَثِرَأ َو  ِینِیثِرَت َو َال  َـال  ْنَأ  یَلَع  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُـس  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَـتِک  یَلَع  ٍحاَفِـس  َْریَغ  ًاـحاَِکن  ًاـمَهْرِد 

.ًهَْضیَح (1) ْمُهُضَْعب  َلاَق  ًامْوَی َو  َنیَِعبْرَأ  ًهَسْمَخ َو  يِّدَتْعَت 

ّتقوم تروص  هب  وت  اب  : » ییوگب ّتقوم  جاودزا  طیارـش  نایب  رد  یتسیاـب  دـیوگ : ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هّللا یّلص  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  ربانب  انز ، زا  ریغ  یجاودزا  مهرد ؛ رادقم  نالف  ربارب  رد  زور و  نالف  تّدم  هب  منک  یم  جاودزا 

«. يراد هگن  هّدع  زور  جنپ  لهچ و  هک  نیا  .وت و  زا  نم  هن  يربب و  ثرا  نم  زا  وت  هن  هک  نیا  ربانب  هلآ و  هیلع و 

َنِم ُئِزَتْجَی  اَم  یَنْدَأ  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  هدانسإب  دیفملا ، خیشلا  - 5
.اَذَک (2) َیلِإ  اَذَک  اَذَِکب َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  ِهَّللا َو  ِباَتِک  یَلَع  ًهَْعتُم  ِکُجَّوَزَتَأ  َلوُقَی  ْنَأ  ِلْوَْقلا 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  دیفم ، خیش  موحرم 
هیلع هللا  یلص  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  هعتم  هب  ار  وت  دیوگب : درم  هک  تسا  نیا  تسا  یفاک  هک  ینخس  نیرتمک  دومرف :

.مریگ یم  تدم  نیا  ات  رهم  نیا  اب  هلآ  و 

تقوم جاودزا  رد  هیرهم  دح  نیرتمک  - 472

اَیَضاَرَت اَم  َلاَق  ِهَْعتُْملَا  ِیف  ِینْعَی  ُرْهَْملَا  ِمَک  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِلَجَْألَا (3) َنِم  َءاَش  اَم  َیلِإ  ِْهیَلَع 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا رادقم  هچ  ّتقوم  جاودزا  رد  هّیرهم  مدیسرپ :

.دنهاوخب هک  یتّدمره  ات  دننک ، قفاوت  نآ  هب  هک  هچره  دومرف :

ُمَهْرِّدلَا ِهِیف  ُئِزُْجی  ُهَّنِإ  ٌلَالَح َو  َلاَق  ِءاَسِّنلَا  ِهَْعتُم  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهَقْوَف (1) اَمَف 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هنوگچ  ّتقوم  جاودزا 

.دنک یم  تیافک  نآ  زا  رتشیب  ای  مهرد و  کی  نآ ، هّیرهم  دروم  رد  تسا و  لالح  دومرف :

تقوم جاودزا  رد  ناوناب  هدع ي  - 473

ُضیِحَت َْتناَک َال  ْنِإ  ٌهَْضیَحَف َو  ُضیِحَت  َْتناَک  ْنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌفِْصن (2) ٌرْهَشَف َو 

رد دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مین هام و  کی  درادن ، هنایهام  تداع  رگا  تسا و  هنایهام  تداع  کی  شا ، هّدع  دراد  هنایهام  تداع  نز  رگا  ّتقوم  جاودزا 

تدم ندرک  ینالوط  - 474

ٍلَجَِأب ُِکْتلَلْحَتِْسا  ُلوُقَت  اَمُکَْنَیب  اَمِیف  ُلَجَْألَا  َعَطَْقنِا  اَذِإ  اَهَدیِزَت  َكَدیِزَت َو  ْنَِأب  َسَْأب  َال  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(3) .اَُهتَّدِع َیِضَْقنَت  یَّتَح  َكِْریَِغل  َِکلَذ  ُّلِحَی  اَْهنِم َو َال  ًاضِِرب  َرَخآ 

ار تّدم  ّتقوم ، رسمه  هک  درادن  يداریا  دومرف : ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تیاضر اب  دیـسر  نایاپ  هب  نّیعم  تّدـم  هک  یماگنه  هک ) تروص  نیا  هب   ) .يزاس رتشیب  ار  شا  هّیرهم  مه  وت  دـهد و  شیازفا  وت  يارب 

«. منک یم  لالح  رگید ، تّدم  کی  هب  ار  وت  : » ییوگ یم  نز 
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.تسین زیاج  دسر  نایاپ  هب  شا  هّدع  هک  یماگنه  ات  وت  زا  ریغ  نارگید  يارب  يراک  نینچ  و 

تدم نییعت  - 475

ْوَأ ًهَنَس  ًهَْعتُم  ُجَّوَزَتَی  ُلُجَّرلَا  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمَعَن (1) َلاَق  ٍقَالَط  ِْریَِغب  ُنِیبَت  ُْتُلق َو  َلاَق  ٍمُوْلعَم  ٍلَجَأ  َیلِإ  ًامُوْلعَم  ًاْئیَش  َناَک  اَذِإ  َلاَق  َرَثْکَأ  ْوَأ  َّلَقَأ 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دریگب ّتقوم  نز  رتمک ، ای  رتشیب و  ای  لاس ، کی  تّدم  يارب  دناوت  یم  ناسنا 

.درادن یعنام  دشاب ، صّخشم  دمآرس  نّیعم و  ترجا  اب  ّتقوم  جاودزا  رگا  دومرف :

؟ دنوش یم  ادج  مه  زا  قالط  نودب  تّدم ، نایاپ  زا  دعب  متفگ :

.يرآ دومرف :

دوش یمن  تخادرپ  هیرهم  فلخت  تروص  رد  - 476

ْنَأ َُهل  ُطِرَتْشَت  ًهَْعتُم  َهَأْرَْملَا  ُجَّوَزَتَی  ُلُجَّرلَا  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهَبِساَُحی ْنَأ  َُهل  ُُحلْصَی  ْلَهَف  اَْهیَلَع  ُهَطَرَـش  اَم  یَلَع  ِهِیتْأَت  َالَف  ِِهب  ُرِدْغَتَف  اَهِیف  ِهِیتْأَت  ًهَمُوْلعَم  ًاماَّیَأ  ُطِرَتْشَت  ْوَأ  ُهَطْرَـش  ُهَیِّفَُوت  یَّتَح  ٍمْوَی  َّلُک  ُهَِیتْأَت 
ِراَدـْقِِمب اَهِرْهَم  ْنِم  اَْهنَع  ُسِبْحَیَف  ِطْرَّشلَا  َنِم  ْتَعَطَق  اَم  ُرُْظنَی  ْمَعَن  َلاَق  َِکلَذ  ِباَسِِحب  اَهِرْهَم  ْنِم  اَْهنَع  َسِبْحَیَف  ِماَّیَْألَا  َنِم  ِِهتْأَت  َْمل  اَم  یَلَع 

.اَهَجْرَف (2) َُهل  َّلَحَأ  اَم  َّالِإ  َُهل  ُنوُکَی  َالَف  اََهل  اَهَّنِإَف  ِثْمَّطلَا  َماَّیَأ  َالَخ  اَم  َُهل  ِفَت  َْمل  اَم 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تّدـم اـت  دورب  درم  دزن  یـصّخشم  ياـهزور  اـی  هزور و  ره  هک  دراذـگب  طرـش  درم  يارب  نز  و  دریگب ، ّتقوم  نز  یـسک  رگا  متفگ :

دناوت یم  شرهوش  اـیآ  دوـشن ، رـضاح  رّرقم  ناـمز  رد  روـبزم  طرـش  قباـطم  دـنزب و  گـنرین  درم  هب  نز  یلو  .دـسرب  رـس  هب  جاودزا 
؟ دراذگب مک  وا  ترجا  زا  فّلخت  ساسا  رب  دنک و  تبث  ار  وا  تافّلخت 
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هک ارچ  یگدـعاق ؛ ياهزور  زج  هب  دـهاکب ، ترجا  غلبم  زا  رادـقم ، ناـمه  هب  دراد و  هگن  ار  فّلخت  ياـهزور  باـسح  .يرآ  دومرف :
.تسا رهوش  يارب  یکاپ  تراهط و  ياهزور  طقف  تسا و  نز  دوخ  يارب  یگدعاق  ياهزور 

تسا دامتعا  لباق  شدوخ  روما  رد  نز  - 477

اََهل ُلُوقَأَف  ٌدَـحَأ  اَهِیف  َْسَیل  ِیتَّلَا  ِهَالَْفلِاب  َهَأْرَْملَا  یَْقلَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍرِّسَیُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهِسْفَن (1) یَلَع  ُهَقَّدَصُْملَا  َیِه  ْمَعَن  َلاَق  اَهُجَّوَزَتَأَف  ُلوُقَتَف َال  ٌجْوَز  َِکل  ْلَه 

ار ینز  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رّسیم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم ایآ  .مرادن  رهوش  دیوگ : یم  وا  يراد ؟ رهوش  مسرپ : یم  منک و  یم  هدهاشم  تسین  نآ  رد  یسک  هک  یفلع  بآ و  یب  ینابایب  رد 

؟ منک جاودزا  وا  اب  مناوت 

.دوش یم  قیدصت  شدوخ  دروم  رد  وا  ياعّدا  .يرآ  دومرف :

هرکاب نارتخد  اب  تقوم  جاودزا  - 478

َْمل اَم  ِرِْکْبلِاب  َعَّتَمَتَی  ْنَِأب  َسَْأب  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِلَّالَْحلَا  ِیبَأ  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَِهلْهَأ (2) یَلَع  ِْبیَْعلَا  ِهَیِهاَرَک  َهَفاَخَم  اَْهَیلِإ  ِضُْفی 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لّالح  یبا  نب  دایز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
میب زا  دـناسرن و  یبیـسآ  اهنآ  تراـکب  هب  هک  یتروص  رد  درادـن ، یعناـم  هرکاـب  نارتخد  زا  ّتقوم ، یباـیماک  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.شا هداوناخ  رب  نتفرگ  هدرخ  بیع و  تهارک 

اَْهیَوـَبَأ َْنَیب  ٌرِْکب  ٌهَیِراَـج  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق  ُهاَوَر  ْنَّمَع  ِطاَّمَْقلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  یـسوطلا ، خیـشلا  - 2
َِکلَِذب ْتَیِضَر  ْنِإ  َلاَق َو  َِکلَِذب  ْتَیِضَر  ْنِإَف  ُْتُلق  َلاَق  ِجْرَْفلا  َعِضْوَم  ِقَّتا  ْمَعَن َو  َلاَق  َِکلَذ  ُلَْعفَأَف  اَْهیََوبَأ َأ  ْنِم  ًاّرِس  اَهِسْفَن  َیلِإ  ِینوُعْدَت 

.ِراَْکبَْألا (3) یَلَع  ٌراَع  ُهَّنِإَف 

545 ص :

یفاکلا ج 5 ص 462 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 462 ح 2. - . 2
ماکحالا ج 7 ص 254 ح 21. بیذهت  - . 3
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قداص رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  طامق  دیعس  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  یـسوط ، خیـش  موحرم 
دنمهفب شردام  ردـپ و  هکنیا  نودـب  ناهن  رد  شیوخ  هب  ارم  وا  تسه  شردام  ردـپ و  شیپ  يا  هرکاـب  رتخد  متفگ : هیلع  هللا  تاولص 

؟ منکب ار  راک  نیا  نم  ایآ  .دنک  یم  توعد 

.نک زیهرپ  رتخد  جرف  عضوم  زا  یلو  يرآ ، دومرف :

؟ دهد تیاضر  زین  جرف  رد  یسنج  ترشابم  هب  شدوخ  رتخد  رگا  متفگ : دیوگ : يوار 

.تسا گنن  اه  هرکاب  رب  راک  نیا  هک  ارچ  دهد  تیاضر  نادب  رتخد  ولو  تسین ) زیاج  هن ، : ) دومرف

ّضَتفَی َمل  اَم  َسَأب  َال  َلاَق  اَهیََوبَأ  ِنذِإ  اَِلب  اَهیََوبَأ  َنَیب  َتناَک  اَذِإ  ِرِکبلا  َنِم  ِعّتَمّتلا  ِنَع  ُُهتلَأَس  َلاَق  ِیَبَلحلا  ِنَع  هدانسإب  یسوطلا ، خیـشلا  - 3
.َِکلَِذب (1) ّفِعَِتل  َكاَنُه  اَم 

ردپ شیپ  هک  يا  هرکاب  رتخد  ندرک  هعتم  هرابرد  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  یسوط ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ ردام ، ردپ و  هزاجا  نودب  تسا  شردام  و 

.درادهگن ار  شیوخ  تفع  راک  نیا  اب  رتخد  ات  درادن  یلاکشا  دنکن ، یسنج  ترشابم  رگا  دومرف : ترضح 

تقوم جاودزا  دنزرف  مکح  - 479

.ُهَُدلَو َوُه  َلاَق  ْتَِلبَح  ْنِإ  َْتیَأَر  َُهل َأ  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد تروص  هچ  امش  رظن  هب  دوش ، نتسبآ  ّتقوم  نز  رگا  متفگ :

.تسا درم  دنزرف  دنزرف ، نیا  دومرف :

تسا كدوک  هک  يا  هناخ  رد  يرتسبمه  تهارک  - 480

یَّلَص ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَز  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ًالُجَر َّنَأ  َْول  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلَا  َو  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 

546 ص :

راصبتسالا ج 3 ص 145 ح 2. - . 1
یفاکلا ج 5 ص 464 ح 1. - . 2
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َْتناَک ًهَیِراَج  ْوَأ  ًاِیناَز  َناَک  ًامَالُغ  َناَک  اَذِإ  ًاَدبَأ  َحَْـلفَأ  اَم  اَمُهَـسَفَن  اَمُهَمَالَک َو  ُعَمْـسَی  اَمُهاَرَی َو  ٌظِْقیَتْسُم  ٌِّیبَص  ِْتیَْبلَا  ِیف  ُهَتَأَْرِما َو  َیِـشَغ 
.ًهَِیناَز (1)

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  دـیز  نب  نیـسح  نب  هللادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شرـسمه اـب  يدرم  رگا  دـنگوس ! تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

كدوک نیا  هاگ  چیه  دونـشب ، ار  نانآ  سفن  يادص  نخـس و  دنیبب و  ار  نانآ  هک  دشاب  يرادیب  كدوک  هناخ  نآ  رد  دـنک و  شزیمآ 
.دش دهاوخ  راکانز  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  رگا  دش ؛ دهاوخن  راگتسر 

تسا ناطیش  تکراشم  زا  تینوصم  بجوم  هچنآ  شزیمآ و  ماگنه  اعد  - 481

ُناَْطیَّشلَا ُهَکِراَُشی  ْنَأ  َیِشَخَف  ُهَلْهَأ  یَتَأ  اَذِإ  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِناَْطیَّشلَا (2) َنِم  ِهَّللِاب  ُذَّوَعَتَی  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ُلوُقَی  َلاَق 

هک یسک  ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
: دومرف دراد ، میب  ناطیش  تکراشم  زا  دنک و  یم  یکیدزن  شرسمه  اب 

.درب یم  هانپ  دنوادخ  هب  ناطیش  زا  و  هّللا » مسب  : » دیوگ یم 

َعَماَج اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْـقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُناَْطیَّشلَا ُهُّرُـضَی  ًاَدلَو َال  اَمُهَْنَیب  ُهَّللَا  یَـضَق  ْنِإَف  َلاَق  ِینَْتقَزَر ، اَم  َناَْطیَّشلَا  ِبِّنَج  َناَْطیَّشلَا َو  ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللَا  ِهَّللِاب  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  ْلُقَْیلَف : ْمُکُدَـحَأ 

.ًاَدبَأ (3) ٍءْیَِشب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدـق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
َناَْطیَّشلَا ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللَا  ِهَّللِاب  ِهَّللَا َو  ِمِْسب  : » دیوگب دنک  یم  شزیمآ  امش  زا  یکی  هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

«. ِینَْتقَزَر اَم  َناَْطیَّشلَا  ِبِّنَج  َو 

.دنک دراو  وا  هب  يررض  هنوگ  چیه  دناوت  یمن  ناطیش  زگره  دزاس ، رّرقم  يدنزرف  ود  نآ  نیب  دنوادخ  رگا  سپ  دومرف :

547 ص :

یفاکلا ج 5 ص 500 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 502 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 5 ص 503 ح 3. - . 3
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نانز تداسح  تریغ و  - 482

ِءاَسِّنِلل َو َهَْریَْغلَا  ِلَعْجَی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِبَّالَْجلَا  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْلَعْجَی َْمل  ُُهنیِمَی َو  ْتَکَلَم  اَم  ًاَعبْرَأ َو  ِلُجَّرِلل  َّلَحَأ  ُهَّنَِأل  ِلاَـجِّرِلل  َهَْریَْغلَا  ُهَّللَا  َلَـعَج  اَـمَّنِإ  َـالَف  ُتاَـنِمْؤُْملَا  اَّمَأَـف  َّنُْهنِم  ُتاَرِْکنُْملَا  ُراَـغَت  اَـمَّنِإ 

.ًهَِیناَز ِهَّللَا  َْدنِع  َْتناَک  ُهَْریَغ  ُهَعَم  ْتَداَرَأ  اَذِإَف  اَهَجْوَز  َّالِإ  ِهَأْرَْمِلل 

.ُهَْریَغ (1) ُهَعَم  ْتََغب  ْنِإَف  هیلع : هللا  تاولص  لاق  يرخأ  هیاور  یف  و 

هیلع هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بّـالج  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تریغ نمؤم  نانز  اما  دنزرو  یم  کشر  تریغ و  نمؤم  ریغ  نانز  اهنت  .تسا  هدادـن  رارق  نانز  يارب  ار  تریغ  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :

هک ار  يزینک  دادعت  ره  نز و  راهچ  نادرم  يارب  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  نادرم  يارب  ار  تریغ  دنوادخ  هک  یتسار  هب  .دننک  یمن  يدنم 
، دهاوخب ار  يرگید  درم  شرهوش ، هفاضا  هب  نز  رگا  سپ  .تسا  هداد  رارق  ار  شرهوش  طقف  نز  يارب  اّما  تسا ، هدومن  لالح  دـنرخب 

.تسا راکانز  دنوادخ  دزن 

دنوادخ هاگشیپ  رد  درک  وزرآ  ار  يرگید  درم  شرهوش ، دوجو  اب  هاگره  دندومرف : هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  يرگید  تیاور  رد  و 
.تسا راکانز 

اَذِإ َءاَسِّنلَا  َّنِإ  ِْرفُْکلَا  ُلْصَأ  َوُه  ُدَسَْحلَا  ُدَسَْحلَا َو  ِءاَسِّنلَا  ُهَْریَغ  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍِرباَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َّنُْهنِم (2) ُتاَِملْسُْملَا  َّالِإ  َنْرَفَک  َْنبِضَغ  اَذِإ  َْنبِضَغ َو  َنْرِغ 

نانز تریغ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نیگمـشخ هک  هاگ  نآ  دـنوش و  یم  نیگمـشخ  دـنزرو ، یم  تریغ  نانز  هک  یماگنه  .تسا  رفک  ۀـشیر  دـسح  تسا و  دـسح  نامه 

(. نامیا اب   ) ناملسم نانز  رگم  دنزرو  یم  رفک  دندش 

رسمه رب  رهوش  قح  - 483

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  َیلِإ  ٌهَأَْرِما  ِتَءاَج  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اََهل َلاَقَف  ِهَأْرَْملَا  یَلَع  ِجْوَّزلَا  ُّقَح  اَم  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف 

548 ص :

یفاکلا ج 5 ص 505 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 505 ح 4. - . 2
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ٍبَتَق َو َال ِرْهَظ  یَلَع  َْتناَک  ْنِإ  اَهَـسْفَن َو  ُهَعَنْمَت  ِِهنْذِِإب َو َال  َّالِإ  ًاعُّوَطَت  َموُصَت  ِِهنْذِِإب َو َال  َّالِإ  ِِهْتَیب  ْنِم  َقَّدَـصَت  َـال  ُهَیِـصْعَت َو  َـال  ُهَعیُِطت َو  ْنَأ 
ُهَِکئَالَم ِبَضَْغلَا َو  ُهَِکئَالَم  ِضْرَأـْلَا َو  ُهَِکئَـالَم  ِءاَـمَّسلَا َو  ُهَِکئَـالَم  اَْـهتَنََعل  ِِهنْذِإ  ِْریَِغب  اَِـهْتَیب  ْنِم  ْتَجَرَخ  ْنِإ  ِِهنْذِإـِب َو  ـَّالِإ  اَِـهْتَیب  ْنِم  َجُرْخَت 

ِساَّنلَا ُمَظْعَأ  ْنَم  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ُهُدـِلاَو  َلاَق  ِلُجَّرلَا  یَلَع  ًاّقَح  ِساَّنلَا  ُمَظْعَأ  ْنَم  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  اَِهْتَیب  َیلِإ  َعِجْرَت  یَّتَح  ِهَمْحَّرلَا 
.ٌهَدِحاَو (1) ٍهَئاِم  ِّلُک  ْنِم  َلاَق َال َو َال  َّیَلَع  َُهل  اَم  ُْلثِم  ِّقَْحلَا  َنِم  ِْهیَلَع  ِیل  اَمَف  َْتلاَق  اَهُجْوَز  َلاَق  ِهَأْرَْملَا  یَلَع  ًاّقَح 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ شرسمه  رب  رهوش  قح  هللا ! لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دزن  ینز 

دریگن یبحتـسم  هزور  رهوش ، ةزاجا  اب  رگم  دـهدن  هقدـص  شرهوش  لاوما  زا  دـیامنن ، ینامرفان  وا  زا  دـنک ، شتعاـطا  هک  نیا  دومرف :
رهوش و ةزاجا  اب  رگم  دوشن  جراخ  هناخ  زا  دشاب و  رتش  ناهوک  تشپ  رب  هچرگ  دنکن  عنم  دوخ  زا  ار  شرهوش  رهوش و  ةزاجا  اب  رگم 

یماگنه ات  دننک  یم  نعل  ار  وا  تمحر  بضغ و  ناگتـشرف  نیمز و  نامـسآ و  ناگتـشرف  دوش ، جراخ  هناخ  زا  شا  هزاجا  نودـب  رگا 
.ددرگزاب لزنم  هب  هک 

؟ دراد درم  رب  ار  قح  نیرتگرزب  یسک  هچ  هلآ ! هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  يا  درک : ضرع  نز 

.شردپ دومرف :

؟ دراد نز  ندرگ  رب  ار  قح  نیرتگرزب  یسک  هچ  هللا ! لوسر  يا  درک : ضرع 

.شرهوش دومرف :

؟ مراد دراد ، نم  رب  وا  هک  یّقح  دننام  مرهوش  رب  یّقح  هچ  نم  سپ  درک : ضرع 

.يرادن مه  ار ) نانآ  زا   ) یکی وت ) دراد ، وا  هک  یّقح   ) دص ره  زا  و  تسین ) ترهوش  قوقح  دننام  وت  قوقح  ، ) هن دومرف :

اَْهیَلَع اَهُجْوَز  ْتَتَاب َو  ٍهَأَْرِما  اَمُّیَأ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِبَّالَْجلَا  وٍرْمَع  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَْهنَع َو یَضْرَی  یَّتَح  ٌهَالَص  اَْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  ٍّقَح  ِیف  ٌطِخاَس 
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(1) .اَِهَتباَنَج ْنِم  اَِهلْسُغَک  اَِهبیِط  ْنِم  َلِسَتْغَت  یَّتَح  ٌهَالَص  اَْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  اَهِجْوَز  ِْریَِغل  ْتَبَّیَطَت  ٍهَأَْرِما  اَمُّیَأ 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بّالج  ورمع  یبا  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ات دوش  یمن  لوبق  وا  زا  يزامن  چیه  دشاب ، نیگمشخ  وا  رب  دوخ ) قوقح  زا   ) یّقح دروم  رد  شرهوش  دباوخب و  ینز  ره  دومرف : هیلع 

.ددرگ یضار  وا  زا  شرهوش  هک  نیا 

نامه دـیوشب  رطع  نیا  زا  ار  دوخ  هک  یماگنه  ات  دـش  دـهاوخن  لوبق  وا  زا  يزامن  چـیه  دـنزب  رطع  شرهوش  ریغ  يارب  هک  ینز  ره  و 
.دنک یم  تبانج  لسغ  هک  روط 

.ِلُّعَبَّتلَا (2) ُنْسُح  ِهَأْرَْملَا  ُداَهِج  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا يرادرهوش  وکین  نز ، داهج 

شرهوش هب  تبسن  نز  قح  - 484

ُهَّللَا یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  َیلِإ  ٌهَأَْرِما  ِتَءاَج  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْزَْعلَا  ٍْریَبُج  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِإ ِعوُْجلَا َو  َنِم  اَهُمِعُْطی  ِيْرُْعلَا َو  َنِم  اَهوُسْکَی  َلاَـق  ِْهیَلَع  اَـهُّقَح  اَـمَف  َْتلاَـق  َُّمث  اَـهَرَّبَخَف  ِهَأْرَْملَا  یَلَع  ِجْوَّزلَا  ِّقَح  ْنَع  ُْهَتلَأَـسَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 
ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  َلاَقَف  ْتَّلَو  َُّمث  ًاَدبَأ  ُتْجَّوَزَت  ِهَّللَا َال  َْتلاَق َال َو  َلاَق َال  اَذَـه  ُْریَغ  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  اََهل  َْسیَلَف  َْتلاَقَف  اََهل  َرَفَغ  ْتَبَنْذَأ 

(3)  «. َّنَُهل ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ  َو   » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَقَف  ْتَعَجَرَف  یِعِجِْرا 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرزع  ریبج  نب  ورمع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دومن لاؤس  رسمه  رب  درم  قوقح  دروم  رد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  تمدخ  ینز  دومرف :
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.داد یهاگآ  وا  هب  صوصخ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

؟ تسیچ شرهوش  رب  نز  قح  سپ  تفگ : نز 

.درذگرد وا  زا  دز ، رس  شرسمه  زا  یهانگ  رگا  دیامن و  ریس  یگنسرگ  زا  دناشوپب ، ینایرع  زا  ار  وا  دومرف :

؟ درادن رهوش  رب  نیا  زا  ریغ  یقح  نز  تفگ : نز 

.هن دومرف :

.درک مهاوخن  جاودزا  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :

.تشگزاب وا  درگزاب ! دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  .تشگرب  سپس 

هیآ 60) رون  هروس  {. ) تسا رتهب  نانآ  يارب  دنزروب  تّفع  رگا  و  : } دیامرف یم  دنوادخ  دومرف :

: ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍهَنِّیَبُم (1) ٍهَشِحاَف  ْنِم  َّالِإ  اَُهقَالَط  یِغَْبنَی  ُهَّنَأ َال  ُْتنَنَظ  یَّتَح  ِهَأْرَْملِاب  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  ِیناَصْوَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هک مدرک  رّوصت  هک  دح  نآ  ات  دومن  یم  شرافس  رسمه  تیاعر  هب  ارم  هراومه  نیما ، لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

.دوش بکترم  راکشآ  ياشحف  هک  نآ  رگم  دوب ، دهاوخن  اور  نز  قالط  زگره 

رهوش زا  نز  تعاطا  دح  - 485

هللا تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  نع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  دیز  نب  نیـسحلا  نع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 1
ِءاَمَّسلا ِیف  ٍکَلَم  ُّلُک  اَهَنََعل  ْتَجَرَخ  ْنِإَف  اَهِجْوَز  ِنْذِإ  ِْریَِغب  اَِهْتَیب  ْنِم  ُهَأْرَْملا  َجُرْخَت  ْنَأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یهن  لاـق  مهیلع 

َّزَع ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  ْتَلَعَف  ْنِإَف  اَهِجْوَز  ِْریَِغل  ُهَأْرَْملا  َنَّیَزَتَت  ْنَأ  یَهَن  اَِهْتَیب َو  َیلِإ  َعِجْرَت  یَّتَح  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ِْهیَلَع  ُّرُمَت  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َو 
اَهِجْوَز َو ِْریَغ  َْدنِع  ُهَأْرَْملا  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  یَهَن  ِراَّنلِاب َو  اَهَقِرُْحی  ْنَأ  َّلَج  َو 
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.اَهِجْوَز (1) َعَم  ِِهب  ُولْخَت  اَِمب  ُهَأْرَْملا  َثِّدَُحت  ْنَأ  یَهَن  ُْهنِم َو  اََهل  َُّدب  َال  اَّمِم  ٍتاَِملَک  ِسْمَخ  ْنِم  َرَثْکَأ  اَْهنِم  ٍمَرْحَم  يِذ  ِْریَغ 

زا شراوگرزب  ناردپ  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیز  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
نودـب نز  هک  دـندومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  دـندومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

یم شتنعل  دننک  رذگ  وا  رب  هک  ینج  سنإ و  همه  نامـسآ و  ناگتـشرف  یمامت  دـش ، جراخ  رگا  دوش و  جراخ  هناخ  زا  رـسمه  هزاجا 
قح دنوادخ  درک ، نینچ  رگا  و  دـنک ، شیارآ  يرگید  يارب  شرـسمه  زا  ریغ  دـیابن  نز  دـندومرف : زین  .ددرگ و  زاب  هناخ  هب  ات  دـننک 

يور زا  مـه  نآ  دـنزب ، فرح  هـملک  جــنپ  زا  شیب  مرحماـن  دزن  نز  هـک  دــندومرف  یهن  زین  .دــنازوسب و  خزود  شتآ  هـب  ار  وا  دراد 
.دنک تبحص  دهد ، ماجنا  شرهوش  اب  تولخ  رد  هچنآ  زا  نز  هک  دندومرف  یهن  زین  .ترورض و 

ِرْحَّنلَا َمْوَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلَا  ٍِرباَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َّنِإَـف َّنُکَجاَوْزَأ  َنْعِطَأ  َْنقَّدَـصَت َو  ِءاَـسِّنلَا  َرِـشاَعَم  اَـی  َلاَـق  َُّمث  َّنِْهیَلَع  َفَـقَوَف  ِءاَـسِّنلِاب  َّرَمَف  ِمْسِْجلَا  يِراَـع  ٍلَـمَج  یَلَع  ِهَنیِدَْـملَا  ِرْهَظ  َیلِإ 

ِراَّفُْکلَا َو َعَم  ِراَّنلَا  ِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  َّنُْهنِم  ٌهَأَْرِما  ِْهَیلِإ  ْتَماَق  َُّمث  َْنیََکب  َِکلَذ  َنْعِمَـس  اَّمَلَف  ِراَّنلَا  ِیف  َّنُکَرَثْکَأ 
.َّنُکِجاَوْزَأ (2) ِّقَِحب  ٌتاَِرفاَک  َّنُکَّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ِراَّنلَا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُکَنَف  ٍراَّفُِکب  ُنَْحن  اَم  ِهَّللَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  رباـج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا یهورگ  انثا  نیا  رد  درب  یم  فیرشت  هنیدم  نوریب  هب  دش و  اپ  یب  رتش  رب  راوس  نابرق  دیع  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 
امش رتشیب  هک  ارچ  دینک ؛ تعاطا  نات  نارهوش  زا  دیهد و  هقدص  نانز ! هورگ  يا  دومرف : سپـس  درک  فقوت  شترـضح  .دید  ار  نانز 

.دیتسه خزود  شتآ  رد 

، شتآ رد  ایآ  هللا ! لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  نانآ  زا  ینز  هاگ  نآ  .دنتـسیرگ  دندینـش ، شترـضح  راتفگ  نیا  نانز  هک  یماـگنه 
! میشاب شتآ  رد  ات  میتسین  رفاک  ام  دنگوس ! ادخ  هب  نارفاک !؟ هارمه 

.دیزرو یم  رفک  دوخ  نارهوش  قوقح  هب  امش  هک  یتسار  هب  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

552 ص :

راونالاراحب ج 100 ص 243 ح 13. سلجم 66 ح 1 . قودصلل )  ) یلاما - . 1
یفاکلا ج 5 ص 514 ح 3. - . 2
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نانز زا  يرب  نامرف  كرت  - 486

َعاَطَأ ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِتاَحاَیِّنلَا ِتاَدیِْعلَا َو  ِتاَسُرُْعلَا َو  ِتاَماَّمَْحلَا َو  َیلِإ  َباَهَّذلَا  ُْهنِم  ُُبلْطَت  َلاَق  ُهَعاَّطلَا  َْکِلت  اَم  َلِیق َو  ِراَّنلَا  ِیف  ِهِهْجَو  یَلَع  ُهَّللَا  ُهَّبَکَأ  ُهَتَأَْرِما 

.َقاَقِّرلَا (1) َباَیِّثلَا  َو 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ دنتفگ : .دنکفا  یم  خزود  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، تعاطا  شرسمه  زا  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

؟ تسا مادک  تعاطا 

ياه سابل  نینچ  مه  دورب و  يرادازع  ياه  مسارم  دـیع و  ياه  نشج  اـه ، یـسورع  اـه ، ماـمح  هب  هک  دـهاوخب  رهوش  زا  نز  دومرف :
(. دیامن تعاطا  رهوش  و   ) دبلطب كزان 

ِهَأْرَْملَا ُهَعاَط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌهَماَدَن (2)

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ینامیشپ  ثعاب  رسمه  زا  تعاطا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

نانز یگدیشوپ  تیصخش و  ظفح  - 487

َْسَیل ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍحِیبَص  ِْنب  ِدِیلَْولَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِقیِرَّطلَا (3) ِِطئاَْحلَا َو  ِِبناَج  ِیف  یِشْمَت  اَهَّنَِکل  ٌءْیَش َو  ِقیِرَّطلَا  ِتاَوَرَس  ْنِم  ِءاَسِّنِلل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حیبص  نب  دیلو  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تکرح ریـسم  ۀیـشاح  راوید و  هانپ  رد  دـیاب  هکلب  دـنرادن ، ار  ریـسم  طسو  زا  روبع  قح  نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

.دنیامن

553 ص :

یفاکلا ج 5 ص 517 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 517 ح 4. - . 2

یفاکلا ج 5 ص 518 ح 1. - . 3
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ُّيَأ ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍحِیبَص  ِْنب  ِدـِیلَْولَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْتَعَجَر (1) اَم  یَتَم  اَِهْتَیب  َیلِإ  َعِجْرَت  یَّتَح  ُنَْعُلت  َیِهَف  اَِهْتَیب  ْنِم  ْتَجَرَخ  َُّمث  ْتَبَّیَطَت  ٍهَأَْرِما 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حیبص  نب  دیلو  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تنعل دروم  هراومه  دوش ، جراخ  هناخ  زا  سپـس  دزاس ، وبـشوخ  رّطعم و  ار  دوخ  هک  ینز  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

(. رید ای  ددرگزاب  دوز   ) ددرگزاب هک  هاگره  ددرگزاب ؛ هناخ  هب  هک  یعقوم  ات  دوب  دهاوخ 

ِيَدَی َْنَیب  َفِشَْکنَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  یِغَْبنَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َّنِهِجاَوْزَِأل (2) َِکلَذ  َنْفِصَی  َّنُهَّنِإَف  ِهَِّیناَرْصَّنلَا  ِهَّیِدوُهَْیلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخب  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوـخ نارهوـش  يارب  ار  وا  ياـبیز  ناـنآ ، اریز  دـشاب ، باـجح  نودـب  ینارـصن  يدوـهی و  نز  دزن  هک  تـسین  زیاـج  نز  يارب  دوـمرف :

.دننک یم  فیصوت 

تسا لالح  هاگن  هک  نز  ياضعا  زا  يدراوم  - 488

ِلُجَّرِلل ُّلِحَی  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِكَوْرَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِناَمَدَْقلَا (3) ِناَّفَْکلَا َو  ُهْجَْولَا َو  َلاَق  ًامَرْحَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ِهَأْرَْملَا  َنِم  يَرَی  ْنَأ 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  دـیبع  نب  كورم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا لالح  مرحمان  درم  رب  نز ، ندب  ياضعا  مادک  هب  ندرک  هاگن  مدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولص 

(. كزوق نامه  ای  چم  ات   ) اهاپ تسد و  ود  فک  تروص ، دومرف :

554 ص :

یفاکلا ج 5 ص 518 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 519 ح 5. - . 2

یفاکلا ج 5 ص 521 ح 2. - . 3
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اْهنِم َرَهَظ  ام  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ِِهلْوَق َو ال  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  نع  هدانـسإب  یمقلا ، میهاربإ  نب  یلع  - 2
ِساَّنلا ُهَنیِز  اَّمَأَف  ِجْوَّزِلل  ٌهَنیِز  ِمَرْحَْمِلل َو  ٌهَنیِز  ِساَّنِلل َو  ٌهَنیِز  ٌثاََلث  ُهَنیِّزلا  ُراَوِّسلا َو  ِّفَْکلا َو  ُباَـضِخ  ُمَتاَْـخلا َو  ُلْـحُْکلا َو  ُباَـیِّثلا َو  َیِهَف 

.ُهُّلُک (1) ُدَسَْجلاَف  ِجْوَّزلا  ُهَنیِز  اَّمَأ  ُْهنِم َو  َلَفْسَأ  اَم  ُلاَْخلَْخلا َو  ُهَنوُد َو  اَم  ُُجْلمُّدلا َو  اَهَقْوَف َو  اَمَف  ُهَداَلِْقلا  ِمَرْحَْملا  ُهَنیِز  اَّمَأ  اَنْرَکَذ َو  ْدَقَف 

نآ هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دوراـج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یمق ، میهاربا  نب  یلع  موـحرم 
: دومرف هیآ 31 ) رون  هروس  {. ) تسادـیپ نآ  زا  ًاعبط  هک  هچنآ  رگم  دـننادرگن  راکـشآ  ار  دوخ  ياـهرویز  و  : } هیآ هراـب  رد  ترـضح 

يارب هک  یتنیز  یکی  تسا : مسق  هس  رب  تنیز  .تسا  دـنب  تسد  تسد و  يانح  رتشگنا ، همروس ، سابل ، رهاظ ، ياـه  تنیز  زا  روظنم 
يارب تنیز  اّما  میدومن و  نایب  ار  تسا  مدرم  يارب  هک  ییاه  تنیز  اـما  تسا ، رـسمه  يارب  یموس  مرحم و  يارب  يرگید  تسا ، مدرم 
يارب نز  تنیز  اّما  و  تسا ، نآ  زا  رت  نییاپ  ات  لاخلخ  ياج  نآ و  زا  رت  نییاپ  ات  وگنلا  ياج  نآ ، زا  رتالاب  دـنب و  ندرگ  ياـج  مرحم ،

.تسوا ندب  مامت  رسمه ،

یّمذ نانز  هاگن  - 489

ِءاَِسِنل َهَمْرُح  َال  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َّنِهیِْدیَأ (2) َّنِهِروُعُش َو  َیلِإ  َرَْظُنی  ْنَأ  ِهَّمِّذلَا  ِلْهَأ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هاگن  ناشناتسد  اهوم و  هب  هک  دنرادن  یتمرح  یّمذ  نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

نایئاتسور نیشن و  هیداب  نانز  هب  هاگن  مکح  - 490

ِلْهَأ ِسوُءُر  َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  َسَْأب  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍْبیَهُـص  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذِإ ْمُهَّنَِأل  ِجُولُْعلَا  ِداَوَّسلَا َو  ِلْهَأ  ِباَرْعَْألَا َو  ِهَماَهِّتلَا َو 

555 ص :

راونالاراحب ج 101 ص 33 ح 5. یمق ج 2 ص 77 . ریسفت  - . 1
یفاکلا ج 5 ص 524 ح 1. - . 2
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.َِکلَذ (1) ْدَّمَعَتَی  َْمل  اَم  اَهِدَسَج  اَهِْرعَش َو  َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  َسَْأب  اَِهْلقَع َو َال  یَلَع  َِهبُوْلغَْملَا  ِهَنُونْجَْملَا َو  َلاَق َو  َنوُهَْتنَی  اوُُهن َال 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیهـص  نب  داـّبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یتروص رد  نانآ  اریز  درادـن ، یعنام  نانید  یب  نانز  نیـشن و  هیداب  نانز  هماهت ،»  » نانز ياهوم  هب  ندرک  هاگن  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دنریذپ یمن  دنوش ، یهن  هک 

رد درادن ، یعنام  نانآ  ندب  اهوم و  هب  ندرک  هاگن  هک  دنراد  ار  مکح  نیمه  زین  هیفـس  لقع و  یب  نز  هناوید و  نز  دومرف : شترـضح 
.دشابن يدمع  ياشامت  هک  یتروص 

نانز اب  نداد  تسد  - 491

ُّلِحَی َلاَق َال  َهَأْرَْملَا  ِلُجَّرلَا  ِهَحَفاَصُم  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیتَّلَا ُهَأْرَْملَا  اَّمَأَف  اَـهُوَْحن  ْوَأ  ٍتْخُأ  ُهَْنبِا  ِوَأ  ٌَهلاَـخ  ْوَأ  ٌهَّمَع  ْوَأ  ٌْتِنب  ْوَأ  ٌتْخُأ  اَـهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ُمُرْحَی  ًهَأَْرِما  ـَّالِإ  َهَأْرَْملَا  َحـِفاَُصی  ْنَأ  ِلُـجَّرِلل 

.اَهَّفَک (2) ْزِمْغَی  ِبْوَّثلَا َو َال  ِءاَرَو  ْنِم  َّالِإ  اَهِْحفاَُصی  َالَف  اَهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  َُهل  ُّلِحَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا لالح  نز  درم و  نداد  تسد  مدیسرپ :

، رهاوخ دننام ): ، ) دشاب مارح  وا  اب  شجاودزا  هک  یمرحم  نز  نآ  رگم  دـهدب ، تسد  ینز  اب  هک  تسین  اور  يدرم  چـیه  يارب  دومرف :
رگم دهد  تسد  وا  اب  دیابن  تسا ، لالح  وا  اب  شجاودزا  و  مرحمان )  ) هک یمناخ  نآ  اما  .نانآ  لاثما  هدازرهاوخ و  هلاخ ، هّمع ، رتخد ،

.دراشفن ار  شتسد  هک  یطرش  هب  سابل  يور  زا 

هللا تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  نع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  دیز  نب  نیـسحلا  نع  هدانـسإب  قودـصلا ، خیـشلا  - 2
ِیف َنُِرق  ًاماَرَح  ًهَأَْرما  َمَزَْتلا  ِنَم  ِهَّللا َو  َنِم  ٍطَخَِـسب  َءاب  ْدَقَف  ِْهیَلَع  ُمُرْحَت  ًهَأَْرما  َحَـفاَص  ْنَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  َلاَق  لاق  مهیلع 

.ِراَّنلا (3) ِیف  ِناَفَذُْقیَف  ِناَْطیَّشلا  َعَم  ٍراَن  ْنِم  ٍهَلِْسلِس 

556 ص :

یفاکلا ج 5 ص 524 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 525 ح 1. - . 2
سلجم 66 ح 1. قودصلل )  ) یلاما - . 3
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زا شراوگرزب  ناردپ  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیز  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
مرحمان نز  اب  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح 

شتآ رد  ود  ره  دوش و  هتـسب  ریجنز  کی  هب  ناطیـش  اب  دبـسچب ، مرحمان  نز  هب  هک  یـسک  و  هدش ، راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  دـهد  تسد 
.دنوش هدنکفا 

دوش یم  بجاو  نارتخد  رب  باجح  ینامز  هچ  - 492

َرِمَتْخَت ْنَأ  َّالِإ  ْتَضاَح  اَذِإ  ِهَیِراَْجِلل  ُُحلْصَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَدِجَت (1) ْنَأ َال  َّالِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نیا زج  دشاب ، هتشاد  يرسور  هک  نیا  رگم  دوش ) رهاظ  راظنا  رد  هک   ) تسین زیاج  تسا ، هدیسر  ضیح  نس  هب  هک  يرتخد  چیه  يارب 

.دنکن ادیپ  يرسور  هک 

یَتَم ْكِرُْدت  َْمل  ِیتَّلَا  ِهَیِراَْجلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َمُرْحَت یَّتَح  اَهَـسْأَر  یِّطَُغت  َلاَق َال  ِهَالَّصِلل  اَهَـسْأَر  َعِّنَُقت  ْنَأ  اَْهیَلَع  ُبِجَی  یَتَم  ٌمَرْحَم َو  ُهَْنَیب  اَهَْنَیب َو  َْسَیل  ْنَّمِم  اَهَـسْأَر  َیِّطَُغت  ْنَأ  اََهل  یِغَْبنَی 

.ُهَالَّصلَا (2) اَْهیَلَع 

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زامن ماـگنه  رد  دـیاب  یعقوم  هچ  زا  و  دـناشوپب ؟ مرحماـن  زا  ار  دوخ  رـس  دـیاب  یناـمز  هچ  زا  دـشابن ، غلاـب  هک  يرتخد  مدیـسرپ : هیلع 

؟ دناشوپب ار  دوخ  رس  ندناوخ 

.ددرگ مارح  وا  رب  ندناوخ  زامن  و  دوش ) ضیح   ) هک نیا  ات  دناشوپب ، ار  دوخ  رس  غلابان  رتخد  هک  تسین  مزال  دومرف :

557 ص :

یفاکلا ج 5 ص 532 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 533 ح 2. - . 2
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نادرم طسوت  نانز  ياوادم  - 493

ِیف ُءَالَْبلَا  اَُهبیُِصی  ِهَِملْسُْملَا  ِهَأْرَْملَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَمُّثلَا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذِإ َلاَق  اَْهَیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َُهل  ُُحلْصَی  ِءاَسِّنلَا َأ  َنِم  ِهِجَالِِعب  َقَفْرَأ  ُلاَجِّرلَا  ُنوُکَی  ِْهَیلِإ َو  ُرَظَّنلَا  ُُحلْـصَی  ٍناَکَم َال  ِیف  ٌحاَرِج  ْوَأ  ٌرْـسَک  اَّمِإ  اَهِدَسَج 

.ْتَءاَش (1) ْنِإ  اَهُِجلاَُعیَف  ِْهَیلِإ  ْتَّرُطُْضا 

هیلع هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلاـمث  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ندرک هاگن  هک  تسا  ییاج  رد  مخز  یگتـسکش و  نیا  .دوش  یم  یمخز  ای  یگتـسکش  دـننام : ییالب  راـچد  یناملـسم  نز  مدیـسرپ :
همدـص وضع  هب  دـناوت  یم  درم  بیبط  ایآ  .دـنرترهام  نانآ  ياوادـم  هب  نانز  هب  تبـسن  نادرم  یفرط  زا  تسین و  زیاج  نآ  هب  مرحماـن 

؟ درگنب نز  نیا  هدید 

.دنک هجلاعم  ار  وا  دناوت  یم  درم  بیبط  دشاب  هتشاد  لیامت  نز  نآ  و  دیآ ، شیپ  رارطضا  هاگره  دومرف :

ْنَأ اََهل  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  نع  هدانسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیـشلا  - 2
؟ ٌلُجَر اَهَمُجْحَی 

.َال َلاَق 

.َال َلاَق  ُهَِجلاَُعی  ِْهَیلِإ َو  َرُْظنَی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  ُُحلْصَی  ْلَه  اَهِدُضَع  ْوَأ  اَهِذِخَف  ِیف  ُحْرُْجلا  اَِهب  ُنوُکَی  ِهَأْرَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو 

.َسَْأب (2) اَلَف  ًهَرْوَع  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  َلاَق  ُهَیِواَُدت  ْوَأ  ِْهَیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  ُُحلْصَی  ْلَه  ُحْرُْجلا  ِِهتَْیلَأ  ْوَأ  ِهِذِخَف  ِلْصَِأب  ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  خیـش  موحرم 
؟ دورب درم  دزن  تماجح  يارب  دناوت  یم  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  نز  درومرد  ترضح  نآ  زا  دومرف : هک  هدرک  تیاور 

.هن دومرف :

558 ص :

یفاکلا ج 5 ص 534 ح 1. - . 1
راونالاراحب ج 101 ص 33 ح 8. دانسالا ص 101 . برق  - . 2
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هجلاعم دنک و  هاگن  نآ  هب  درم  تسا  هتـسیاش  ایآ  دراد ؛ مخز  شیوزاب  ای  نار  يور  هک  مدرک  لاؤس  ینز  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  و 
؟ دیامن شا 

.هن دومرف :

شیاوادم هاگن و  نآ  هب  ینز  تسا  هتسیاش  ایآ  تسا ؛ مخز  شنـساب  ای  نار  يالاب  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  و 
؟ دنک

.درادن لاکشا  دشابن  تروع  رگا  دومرف :

یلوا ثیدح  رد  هک  تسا  یتصخر  رارطـضا  لاح  رد  هجلاعم  يارب  زا  مرحمان  نز  رب  مرحمان  درم  ندز  تسد  ندرک و  هاگن  حیـضوت :
تـسین زیاج  مرحمان  درم  طسوت  دشاب ، هدش  مهلاثما  مخز و  راچد  ولو  مرحمان  نز  هجلاعم  رارطـضا  تلاح  زا  ریغ  رد  و  تسا ، هدـمآ 

.تسا هدش  نایب  یمود  ثیدح  رد  هکنانچ 

هنایهام تداع  لاح  رد  شزیمآ  مکح  - 494

اَْهنِم ِِضئاَْحلَا  ِهَأْرَْملَا  ِبِحاَِصل  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : وٍرْمَع  ِْنب  ِکـِلَْملَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهْنیَِعب (1) َُلبُْقلَا  اَدَع  اَم  ٍءْیَش  ُّلُک  َلاَقَف 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ورمع  نب  کلملا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش بایماک  دوخ  رسمه  زا  دناوت  یم  دح  هچ  ات  رهوش  هنایهام ، تداع  رد  مدیسرپ : هیلع 

.هاگمرش دوخ  زج  مادنا ، همه  دومرف :

ْمَعَن ُْتُلق  َلاَق  ْمُهُْقلَخ  َنیِهَّوَشُْملَا  ِءَالُؤَه  يَرَت  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِِّیفَْریَّصلَا  ٍِرفاَذُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .ِثْمَّطلَا ِیف  ْمُهَءاَِسن  َنُوتْأَی  ْمُهُؤَابآ  َنیِذَّلَا  ِءَالُؤَه  َلاَق 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفریـص  رفاذع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ینیب یم  ار  هفایقدب  نامدرم  نیا  ایآ 

.يرآ متفگ :

.دنا هدرک  ترشابم  دوخ  نانز  اب  تداع  لاح  رد  ناش  ناردپ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دومرف :

559 ص :

یفاکلا ج 5 ص 538 ح 1. - . 1
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یفاکلا ج 5 ص 539 ح 5. - . 2
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ربد زا  یکیدزن  مکح  - 495

ْنِم ًالُجَر  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرِلل  ُْتُلق  ُلوُقَی : یَیْحَی  َْنب  َناَْوفَـص  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکلَذ َلاَق  اَهُِربُد  ِیف  ُهَتَأَْرِما  ِیتْأَی  ُلُجَّرلَا  ُْتُلق  َیِه  اَم  َلاَق َو  ََکلَأْسَی  ْنَأ  َْکنِم  اَیْحَتِْسا  ََکباَه َو  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  ََکلَأْسَأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َکِیلاَوَم 

.َِکلَذ (1) ُلَعْفَن  اَّنِإ َال  َلاَق  ُلَعْفَت  َْتنَأَف  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  َُهل 

ترضح هب  تفگ : یم  ییحی  نب  ناوفص  هک  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
حرطم امش  تمدخ  ار  وا  لاؤس  هک  تسا  هدرک  شرافس  نم  هب  امش  ناراد  تسود  زا  یکی  مدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما 

.دسرپب ار  هلأسم  نیا  هک  دراد  مرش  امش  زا  شدوخ  و  منک ،

؟ تسیچ وا  لاؤس  دومرف :

؟ دنک یکیدزن  دوخ  نز  هب  ربد  زا  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  متفگ :

.دناوت یم  دومرف :

؟ دینک یم  يراک  نینچ  زین  امش  متفگ :

.میهد یمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ام  دومرف :

تاناویح اب  یکیدزن  ءانمتسا و  مکح  - 496

اَم ُّلُک  َلاَقَف  ُُکلْدَی  ْوَأ  ًهَمیَِهب  ُحِْکنَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.یًنِز (2) َوُهَف  ِهِْهبِش  اَذَه َو  ِیف  ُهَءاَم  ُلُجَّرلَا  ِِهب  َلَْزنَأ 

رد هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسوم  نب  رامع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد ار  دوخ  بآ  درم ، هک  يدراوم  نیا  مامت  رد  دومرف : دوش ، یم  انمتـسا  بکترم  ای  دنک و  یم  یکیدزن  تاناویح  اب  هک  یـسک  دروم 

.تسا انز  نامه  سپ  دزیرب ، نآ  هیبش  دروم و  نیا 

راکانز درم  - 497

ٍلاَصِخ ُّتِس  ِیناَّزِلل  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلَا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَْینُّدلَا ِیف  ِیتَّلَا  اَّمَأ  ِهَرِخْآلَا  ِیف  ٌثَالَث  اَْینُّدلَا َو  ِیف  ٌثَالَث 
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.ِراَّنلَا (1) ِیف  ُدُولُْخلَا  ِباَسِْحلَا َو  ُءوُس  ِّبَّرلَا َو  ُطَخَسَف  ِهَرِخْآلَا  ِیف  ِیتَّلَا  اَّمَأ  َءاَنَْفلَا َو  ُلِّجَُعی  َْرقَْفلَا َو  ُثِرُوی  ِهْجَْولَا َو  ِرُوِنب  ُبَهْذَیَف 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدق  نومیم  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هـس اـیند و  رد  یگژیو  هس  تسا ، یگژیو  شـش  راـکانز  درم  يارب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  دومرف : هیلع 

.ترخآ ناهج  رد  یگژیو 

هـس اـما  دـنک و  یم  لـیجعت  ار  گرم  دروآ و  یم  رقف  درب ، یم  ار  وا  تروص  روـن  اـنز  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  اـیند  رد  یگژیو  هس 
.دوش یم  وا  ندوب  خزود  رد  هشیمه  يارب  هبساحم و  ءوس  راگدرورپ ، بضغ  ثعاب  هک  نیا  ترخآ  ناهج  رد  یگژیو 

راکز نز  - 498

َأ هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلَالِْهلَا  ِیبَأ  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُهَّللَا َو َال اَهُمِّلَُکی  ِیتَّلَا َال  َْکِلتَف  اَهَجْوَز  ُهُمِْزُلتَف  ِهِْریَغ  ْنِم  ٍدـَلَِوب  ِیتْأَتَف  اَهِجْوَز  َشاَِرف  ُئِطُوت  ٌهَأَْرِما  َیِه  َلاَق  یََلب  اُولاَق  اَنِّزلَا  ِْربِِکب  ْمُکُِربْخُأ  َال 

.ٌمِیلَأ (2) ٌباَذَع  اََهل  اَهیِّکَُزی َو  ِهَماَیِْقلَا َو َال  َمْوَی  اَْهَیلِإ  ُرُْظنَی 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاله  وبا  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
!؟ مزاسن هاگآ  انز  لمع  یگرزب  زا  ار  امش  ایآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دومرف :

.يرآ دندرک : ضرع 

قحلم شرهوش  هب  ار  دـنزرف  نآ  .دروآ و  یم  يدـنزرف  ناـنآ  زا  دـهد و  یم  نارگید  هب  ار  شرهوش  رتـسب  هک  تسا  ینز  نآ ، دومرف :
هزیکاپ و ار  وا  هن  دنک ، یم  هاگن  وا  هب  هن  دیوگ ، یم  نخـس  وا  اب  هن  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینامه  نز ، نیا  سپ  .دـنک  یم 

.تسا كاندرد  یباذع  وا  يارب  دیامن و  یم  رهاط 
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طاول مکح  - 499

ُمَظْعَأ ُِربُّدلَا  ُهَمْرُح  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِجْرَْفلَا (1) ِهَمْرُِحب  ًادَحَأ  ِْکلُْهی  َْمل  ُِربُّدلَا َو  ِهَمْرُِحب  ًهَّمُأ  َکَلْهَأ  َهَّللَا  َّنِإ  ِجْرَْفلَا  ِهَمْرُح  ْنِم 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
كـاله ربد  تمرح  رطاـخ  هب  ار  یتـّما  دـنوادخ  .تسا  نز  جرف  تمرح  زا  رت  گرزب  درم  ربد  تمرح  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا 

.درکن كاله  جرف  ببس  هب  ار  سک  چیه  اّما  دومن ،

ْنَم ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلَا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َرَکَّذـلَا َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ًاریِـصَم  ْتَءا�س  َمَّنَهَج َو  َُهل  َّدَـعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  َبِضَغ  اَْینُّدـلَا َو  ُءاَم  ِهیِّقَُنی  ِهَماَیِْقلَا َال  َمْوَی  ًاـُبنُج  َءاَـج  ًاـمَالُغ  َعَماَـج 

َُّمث ِِقئَالَْخلَا  ِباَـسِح  ْنِم  َغُْرفَی  یَّتَح  َمَّنَهَج  ِرْـسِج  یَلَع  ُهَّللَا  ُهُِسبْحَیَف  ِِهبَقَح  ِیف  یَتُْؤَیل  َلُـجَّرلَا  َّنِإ  َِکلَذـِل َو  ُشْرَْعلَا  ُّزَتْهَیَف  َرَکَّذـلَا  ُبَکْرََیل 
.اَْهنِم (2) ُجُرْخَی  اَِهلَفْسَأ َو َال  َیلِإ  َّدَُری  یَّتَح  ًهَقَبَط  ًهَقَبَط  اَِهتاَقَبَِطب  ُبَّذَُعیَف  َمَّنَهَج  َیلِإ  ِِهب  ُرَمُْؤی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرـضح  رکب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هک دوش ؛ یم  رشحم  دراو  تبانج  لاح  رد  تمایق  زور  دنک  یکیدزن  يرسپ  اب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

تبقاع دزاس و  یم  اّیهم  شیارب  ار  خزود  دتـسرف و  یم  نعل  دـنک و  یم  بضغ  وا  رب  دـنوادخ  درک و  دـهاوخن  كاـپ  ار  وا  اـیند  بآ 
.درک دهاوخ  یط  ار  يدب 

دنوادـخ دـیآ و  یم  رد  هزرل  هب  لمع  نیا  زا  یهلا  شرع  دوش ، یم  راوس  يرگید  درم  رب  يدرم  هک  هاـگ  نآ  یتسار  هب  دومرف : سپس 
یم روتـسد  مّنهج  هب  هاگ  نآ  دوش  غراف  تاقولخم  باـسح  زا  اـت  دـنک  یم  سبح  مّنهج  لـپ  رب  دوش  یم  لاـخدا  شربد  رد  ار  يدرم 
نآ زا  دوش و  منهج  هقبط  نیرت  نییاپ  لخاد  ات  دنک  یم  باذع  درب و  یم  نییاپ  ار  وا  شیاه  هقبط  همه  مّنهج ، دریگب و  ار  وا  هک  دهد 

.دش دهاوخن  جراخ 
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َنوُد اَم  ُطاَوِّللَا  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ُْرفُْکلَا (1) َوُه  ُُربُّدلَا  ُِربُّدلَا َو 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
رفک هلزنم  هب  ربد ، رد  لاـخدا  .تسا و  ربد  رد  لاـخدا  نودـب  شزیمآ  ناـمه  طاول ، دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح 

.تسا

نانز يزاب  سنجمه  - 500

اََهل َنِذَأَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  اََهل  َنِذْأَتْـسَأ  ْنَأ  ٌهَأَْرِما  ِیْنَتلَأَس  َلاَق : ٍریِرَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّنِإ ُهَأْرَْملَا  اَُهتَّیَأ  َلاَقَف  اَذَِـهب  یَنَع  اَم  ٍهَِّیبْرَغ » ٍهَِّیقْرَـش َو �ال  ٍهَنُوْتیَز �ال  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  اََهل  ٌهَالْوَم  اَهَعَم  ْتَلَخَدَـف َو 
ِهِیف َّنُهُّدَح  اَم  ِیتاَوَّللَا  َعَم  ِیتاَوَّللَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َْتلاَقَف  َنیِدـیُِرت  اَّمَع  ِیلَـس  َمَدآ  ِینَِبل  َلاَْثمَْألَا  َبَرَـض  اَمَّنِإ  ِرَجَّشِلل  َلاَْثمَْألَا  ِبِرْـضَی  َْمل  َهَّللَا 
ِیف َلِخْدُأ  ِراَّنلَا َو  َنِم  َْنلِوْرُـس  ٍراَن َو  ْنِم  َِعناَقَِمب  َنْعُِّنق  ٍراَن َو  ْنِم  ٍتاَعَّطَقُم  َنِْسْبلُأ  ْدَـق  َّنِِهب  یَتُْؤی  ِهَماَیِْقلَا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ُهَّنِإ  اـَنِّزلَا  ُّدَـح  َلاَـق 

ُلاَجِّرلَا یَنْغَتْـساَف  ٍطُول  ُمْوَق  َلَمَْعلَا  اَذَـه  َلِمَع  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  ُهَأْرَْملَا  اَُهتَّیَأ  ِراَّنلَا  ِیف  َّنِِهب  َفِذـُق  ٍراَن َو  ْنِم  ٌهَدِـمْعَأ  َّنِهِـسوُءُر  َیلِإ  َّنِِهفاَوْجَأ 
.َّنُُهلاَجِر (2) َلَعَف  اَمَک  َْنلَعَفَف  ٍلاَجِر  ِْریَِغب  ُءاَسِّنلَا  َیِقَبَف  ِلاَجِّرلِاب 

تهج شیارب  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  ینز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریرج  نب  قاحـسا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مریگب هزاجا  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دزن  دورو 

یقرـش هن  هک  ینوتیز  : } دیامرف یم  دنوادخ  هّللا ! دـبع  ابا  يا  درک : ضرع  دـش و  دراو  شزینک  هارمه  هب  نز  نآ  .داد  هزاجا  ترـضح 
؟ تسیچ نوتیز  تخرد  نیا  زا  روظنم  هیآ 35 ) رون  هروس  {. ) یبرغ هن  تسا و 

.سرپب یهاوخ  یم  هچره  زا  تسا ؛ هدز  لثم  نایمدآ  يارب  هکلب  تسا ، هدزن  ار  اه  لثم  ناتخرد  يارب  دنوادخ  نز ! يا  دومرف :

؟ تسیچ زاب  سنج  مه  نانز  ّدح  وگب  نم  هب  درک : ضرع  نز 
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زا ییاه  هعنقم  دنا ، هدیـشوپ  شتآ  زا  ییاه  هکت  هک  دنروآ  یم  یلاح  رد  ار  اه  نآ  تمایق  زور  ماگنه  هک  یتسار  هب  انز ؛ دـح  دومرف :
دوش و یم  لـخاد  شتآ  زا  ییاـهدومع  ناـش  ياهرـس  اـت  ناـش  ياـه  مکـش  زا  دـنا و  هدیـشوپ  شتآ  زا  ییاهراولـش  دـنراد و  شتآ 

.دنزادنا یم  شتآ  رد  ار  نانآ  ماجنارس ) )

نادرم هب  اهنآ  نادرم  هک  هاگ  نآ  .دوب  مالّسلا  هیلع  طول  ترضح  موق  داد ، ماجنا  ار  لعف  نیا  هک  یناسک  نیلوا  هک  یتسار  هب  نز ! يا 
.دندش بکترم  ناش  نادرم  هک  ناس  نامه  دندش ، يزاب  سنج  مه  بکترم  ور  نیا  زا  .دندنام  رهوش  نودب  نانز  دندومن ، تیافک 

ُقِحاَُست ِهَأْرَْملَا  ِنَع  امهیلع  هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ْوَأ  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ٌلُجَر  َلَأَس  َلاَق : ٍرَفْعَج  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َكَراَبَت َو َهَّللَا  َّنِإَف  َُهبوُکْرَْملَا  ُهَبِکاَّرلَا َو  اَِهباَْوثَأ  ْنِم  َجُرْخَت  یَّتَح  ٌهَنوُْعلَم  َُهبوُکْرَْملَا َو  ُهَبِکاَّرلَا َو  ٌهَنوُْعلَم  َلاَقَف  َسَلَجَف  ًاـئِکَّتُم  َناَـک  َهَأْرَْملَا َو 

َّنَُهل اَم  ِهَّللَا  ُرَبْکَْألَا َو َال َو  اَنِّزلَا  ِهَّللَا  َوُهَف َو  ِءاَسِّنلَا  ِماَحْرَأ  ِلاَجِّرلَا َو  ِبَالْـصَأ  ِیف  َیَِقب  ْنَم  اَنَأ َو  اَمُهَنُونَْعلَی َو  ُهَءاَِیلْوَأ  َهَِکئَـالَْملَا َو  َیلاَـعَت َو 
ِهَّللَا ِلوُسَر  ِدْهَع  یَلَع  َناَک  ْدََـقل  ِهَّللَا  َلاَقَف َو  ِقاَرِْعلَا  ُلْهَأ  ِِهب  َءاَج  اَم  اَذَـه  ُلُجَّرلَا  َلاَقَف  ِِهب  ْتَءاَج  اَذ  اَم  َسِیْلبِإ  َْتِنب  َسِیقَال  ُهَّللَا  َلَتاَق  ٌَهبْوَت 

ِءاَسِّنلَا َو َنِم  ِلاَـجِّرلِاب  ِتاَهِّبَـشَتُْملَا  ُهَّللَا  َنََعل  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َّنِهِیف  ُقاَرِْعلَا َو  َنوُکَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 
.ِءاَسِّنلِاب (1) ِلاَجِّرلَا  َنِم  َنیِهِّبَشَتُْملَا  ُهَّللَا  َنََعل 

ترضح ای  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یصخش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  بوقعی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هاگان دوب ، هداد  هیکت  ماگنه  نآ  رد  هک  ترـضح  .درک  لاؤس  نانز  يزاب  سنج  مه  هرابرد  اـمهیلع  هللا  تاولـص  مظاـک  یـسوم  ماـما 

.دنتسه نوعلم  دوش ، یم  ماجنا  وا  اب  یلمع  نینچ  هک  ینز  دهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  ینز  دومرف : تسشن و 

يایلوا ناگتـشرف و  لاعتم ، دنوادخ  هک  ارچ  .دنروآرد  دنتـشاد ، نت  هب  عقوم  نآ  رد  هک  ار  ناش  ياه  سابل  هک  یماگنه  ات  دـننوعلم  و 
یم نعل  ار  اهنآ  زین  ناگدـنیآ  دـنا  هدـنام  یقاب  نانز  محر  نادرم و  رمک  رد  هک  یناسک  نم و  نینچ  مه  .دـننک  یم  نعل  ار  اهنآ  یهلا 

.مینک

ار سیلبا »  » رتـخد سیقـال »  » دـنوادخ .تسین  ناـنز  نینچ  يارب  يا  هبوت  دـنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  ربـکا » ياـنز   » نآ دـنگوس ! ادـخ  هب 
! دروآ ناغمرا  هب  اه  ناسنا  هب  ار  یهانگ  هچ  دشکب ؛
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.دنا هدروآ  ار  نآ  قارع  لها  هک  تسا  يزیچ  نیا ، تفگ : صخش  نآ  ماگنه  نیا  رد 

دوب و زین  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یقارع  هک  نآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـمز  رد  لـمع  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوـمرف :
هیبـش ار  دوخ  هک  ار  یناـنز  ناـنز و  هیبـش  ار  دوخ  هک  ار  ینادرم  دـنوادخ  دومرف : ناـنز  نیا  ةراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 

.دنک تنعل  دنیامن  یم  نادرم 

مدرم میرح  زا  ینمادکاپ  تفع و  - 501

ِرِْوعُْملَا ِناَکَْملِاب  يَُری  ْنَأ  ْنِم  ِلُجَّرلِاب  َحَْبقَأ  اَم  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلَا  ٍلَّضَفُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْتناَک اَهَّنِإ  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق َال  ِِهب  َنُْزی  ًامْوَی  ِنْزَی  ْنَم  َلِیق  َِمل  يِرْدَـت  ُلَّضَفُم َأ  اَی  اَِنباَحْـصَأ  یِِحلاَص  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َِکلَذ  َلَخْدـُیَف 

اَمَأ اَِهناَِسل  یَلَع  ُهَّللَا  يَرْجَأ  اَهاَتَأ  اَم  ِرِخآ  ِیف  َناَـک  اَّمَلَف  اَْـهَیلِإ  َفَـالِتْخِالَا  ُِرثُْکی  ٌلُـجَر  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِیف  َناَـک  َلِیئاَرْـسِإ َو  ِیَنب  ِیف  ٌّیَِغب 
َِکلَذ َْلبَق  اَِهب  ُلُخْدَـی  َناَک  ِیتَّلَا  ِلاَْحلَا  َْریَغ  َُهلِْزنَم  َلَخَدَـف  ِسْفَّنلَا  ُثِیبَخ  َوُه  َجَرَخَف َو  َلاَق  ًالُجَر  اَهَعَم  ُدِـجَتَف  َِکلْهَأ  َیلِإ  ُعِجْرَتَس  َکَّنِإ 

ُمَالَّسلَا ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  یَـسُوم  َیلِإ  اَعَفَتْراَف  ًالُجَر  ِهِشاَِرف  یَلَع  َدَجَوَف  ٍنْذِإ  ِْریَِغب  ٍِذئَمْوَی  َلَخَدَف  ٍنْذِِإب  ُلُخْدَـی  َناَک  ِمْوَْیلَا َو 
.ْمُکُؤاَِسن (1) َّفِعَت  اوُّفِع  َلاَقَف  اَمِْهَیلِإ  َرَظَنَف  ِِهب  َنُْزی  ًامْوَی  ِنْزَی  ْنَم  یَسُوم  اَی  َلاَقَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  یَسُوم  یَلَع 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  لّضفم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  لمح  ام  ۀتسیاش  حلاص  نارای  ام و  رب  وا ، راک  نیا  اریز  دوش ؛ هدهاشم  ماندب  ناکم  رد  هک  درم  يارب  تسا  تشز  هچ 

؟ دش دهاوخ  انز  وا  سومان  اب  يزور  دنک ، انز  يزور  سکره  هدش : هتفگ  ارچ  یناد  یم  ایآ  لّضفم ! يا 

! مدرگ تنابرق  هن ؛ مدرک : ضرع 

هراکدب نز  دزن  راب  نیرخآ  يارب  هک  یماگنه  .دمآ  یم  نز  نیا  دزن  هب  ناوارف  يدرم  هک  دوب  يا  هراکدب  نز  لیئارـسا  ینب  رد  دومرف :
.ینیب یم  وا  رانک  ار  يدرم  يدرگ و  یمزاب  ترسمه  دزن  يدوز  هب  وت  شاب ! هاگآ  دومن : يراج  نینچ  نز  نیا  نابز  رب  دنوادخ  دمآ ،
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هناخ دراو  هزاجا  اب  هراومه  هک  دـش  شلزنم  دراو  تشادـن  نآ  زا  شیپ  هک  نارگید  راتفر  اب  .دـش و  جراخ  هنادـیلپ  یتلاح  اـب  درم  نآ 
.تفای دوخ  رتسب  رد  ار  يدرم  .دش و  دراو  هزاجا  نودب  زورما  اّما  دش ، یم 

دش و لزان  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  .دندرب  تیاکش  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دزن  هب  ود  نآ 
.دش دهاوخ  انز  شرسمه  اب  يزور  دنک ، انز  يزور  سکره  یسوم ! يا  درک : ضرع 

.دنزروب تّفع  نات  نانز  ات  دیزروب  تّفع  دومرف : درک و  یهاگن  ود  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  سپ 

ِءاَِسن ْنَع  اوُّفِع  ْمُکُؤاَْنبَأ َو  ْمُکَّرَبَی  ْمُکَءَابآ  اوَُّرب  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمُکُؤاَِسن (1) َّفِعَت  ِساَّنلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مـشچ امـش  نانز  زا  هک  دینک  یـشوپ  مشچ  مدرم  نانز  زا  دومن و  دـنهاوخ  یکین  امـش  هب  نات  نارـسپ  هک  دـینک  یکین  نات  ناردـپ  هب 

.دش دهاوخ  یشوپ 

ٍنَْطب َو ِهَّفِع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍهَداَبِع  ْنِم  اَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِحاَّدَْـقلَا  ٍنوُْمیَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٍجْرَف (2)

مدینش هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدق  نومیم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین هاگمرش  مکش و  تّفع  زا  رت  تلیضف  اب  یتدابع  چیه  دومرف : یم  هک 

ندب ياضعا  يانز  - 502

ًاّظَح ُبیُِصی  َوُه  َّالِإ َو  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  َالاَق : امهیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع  َهَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َبَّذَک (3) ْمَأ  َِکلَذ  ُجْرَْفلَا  َقَّدَص  ُسْمَّللَا  ِْنیَدَْیلَا  یَنِز  ُهَْلبُْقلَا َو  ِمَْفلَا  یَنِز  ُرَظَّنلَا َو  ِْنیَْنیَْعلَا  یَنِزَف  یَنِّزلَا  َنِم 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  رقاب و  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هلیمج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يانز سپ  .درب  یم  انز  زا  يا  هرهب  هک  نیا  رگم  تسین  یسک  چیه  دندومرف : امهیلع  هللا  تاولص 

566 ص :

یفاکلا ج 5 ص 554 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 5 ص 554 ح 7. - . 2
یفاکلا ج 5 ص 559 ح 11. - . 3
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رب نوزفا  ینعی   ) دنکن هچ  دنک  دـییأت  ار  نآ  یلـسانت  تلآ  هچ  تسا ، ندرک  سمل  اه  تسد  يانز  هسوب و  بل ، يانز  هاگن ، نامـشچ ،
(. تسا هدش  ققحم  اضعا  نآ  يانز  دنکن  انز  هاوخ  دنکب  انز  هاوخ  سمل  هسوب و  هاگن ،
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نانآ هب  طوبرم  روما  نادنزرف و  هقیقع  باتک 

دنزرف شزرا  - 503

ُِحلاَّصلَا َُدلَْولَا  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیَنب ْنِم  ِْنیَْطبِـس  ِمْسِاب  اَمُُهْتیَّمَـس  امهیلع  هللا  تاولـص  ُْنیَـسُْحلَا  ُنَسَْحلَا َو  اَْینُّدـلَا  َنِم  َّیَتَناَْحیَر  َّنِإ  ِهِداَـبِع َو  َْنَیب  اَهَمَـسَق  ِهَّللَا  َنِم  ٌهَناَْـحیَر 

(1) .ًارِیبَش ًارَّبَش َو  َلِیئاَرْسِإ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود انامه  تسا و  هدومن  میسقت  شناگدنب  نیب  ار  نآ  هک  تسا  دنوادخ  بناج  زا  یلگ  حلاص  دنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

يراذـگمان ریبش  ّربش و  لیئارـسا : ینب  طبـس  ود  مان  هب  ار  ود  نآ  نم  .دنتـسه  اـمهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  اـیند ؛ زا  نم  لـگ 
.مدومن

اوُِرثْکَأ ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًادَغ (2) َمَمُْألَا  ُمُِکب  ِْرثاَکُأ  ََدلَْولَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.منک یم  تاهابم  متّما  ینوزف  هب  زیخاتسر  يادرف  هک  دیشاب  هتشاد  يرایسب  نادنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

ِسْمَخ ُْذنُم  ِدـَلَْولَا  َبَلَط  ُْتبَنَتِْجا  یِّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : ٍحـِلاَص  ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ََدلَْولَا ُِبلُْطا  ََّیلِإ  هیلع  هللا  تاولـص  َبَتَکَف  يَرَت  اَمَف  ِءْیَّشلَا  ِهَّلِِقل  ْمُُهتَِیبْرَت  َّیَلَع  ُّدَتْـشَی  ُهَّنِإ  َْتلاَق  َِکلَذ َو  ْتَهِرَک  ِیلْهَأ  َّنَأ  َِکلَذ  َنِینِس َو 

.ْمُُهقُزْرَی (3) َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإَف 

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  هب  يا  همان  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حلاص  نب  رکب  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
زا مرسمه  هک  ارچ  میامن ؛ یم  يراددوخ  دنزرف  نتساوخ  زا  شیپ  لاس  جنپ  زا  نم  متشون : هیلع 
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یفاکلا ج 6 ص 2 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 2 ح 3. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 3 ح 7. - . 3
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امـش رظن  تسا ؛ راوشد  میارب  نادـنزرف  ندرک  گرزب  تیبرت و  یلام ، ییاناوت  مدـع  رطاـخ  هب  دـیوگ : یم  تسا و  یـضاران  راـک  نیا 
؟ تسیچ

.دهد یم  ار  نانآ  يزور  دنوادخ  هک  هاوخب  دنزرف  تشون : خساپ  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

ََدلَْولَا َّنِإ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِهَّنَْجلَا (1) ِنیِحاَیَر  ْنِم  ٌهَناَْحیَر  َِحلاَّصلَا 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا یتشهب  ياه  لگ  زا  یلگ  حلاص ، دنزرف  هک  یتسار  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

نارتخد يرترب  - 504

َُدلَْولَا َمِْعن  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌتاَیِّلَفُم (2) ٌتاَکَراَبُم  ٌتاَِسنُوم  ٌتاَزِّهَُجم  ٌتاَفِْطُلم  ُتاَنَْبلَا 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
( دوخ ردام  ردـپ و  روما  ماجنا  هدامآ  هک   ) یفیطل ياه  ناـسنا  دنتـسه ! یبوخ  نادـنزرف  هچ  نارتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

.دنتسه هدنهد  شزاون  تکرباب و  هدنریگ ، سنا  هدوب و 

ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َّالِإ ٌهَمْرُح  اَهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  ٍهَأَْرِما  یَلَع  ًهَحْرَف  ُلِخُْدی  ٍلُجَر  ْنِم  اَم  ِروُکُّذلَا َو  یَلَع  ُْهنِم  ُفَأْرَأ  ِثاَنِْإلَا  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو 

.ِهَماَیِْقلَا (3) َمْوَی  َیلاَعَت  ُهَّللَا  ُهَحَّرَف 

هیلع هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار یمرحم  نز  هک  يدرم  ره  .نارـسپ و  ات  تسا  رت  نابرهم  نارتخد  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :

.دومن دهاوخ  لاحشوخ  ار  درم  نآ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  لاحشوخ 
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َلاَع ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ِهَّللَا َو َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  ِْنیَتَْنِثا  َلاَقَف َو  ِْنیَتَْنِثا  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  ُهَّنَْجلَا  َُهل  ْتَبَجَو  ٍتاَوَخَأ  َثَالَث  ْوَأ  ٍتاََـنب  َثَـالَث 

.ًهَدِحاَو (1) َلاَقَف َو  ًهَدِحاَو 

لوسر دومرف : هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  رمع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ددرگ یم  بجاو  شیارب  تشهب  دشاب  هتشاد  ار  دوخ  رهاوخ  هس  ای  رتخد ، هس  یتسرپرس  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

؟ روطچ رهاوخ  ود  ای  رتخد  ود  هللا ! لوسر  يا  دش : هتفگ 

.رهاوخ ود  ای  رتخد  ود  و  دومرف :

؟ روطچ رهاوخ  کی  ای  رتخد  کی  هللا ! لوسر  يا  دش : هتفگ 

.رهاوخ کی  ای  رتخد  کی  و  دومرف :

ْنَأ ُهَّبَر  َلَأَس  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِطِـساَْولَا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِِهتْوَم (2) َدَْعب  ُُهبُْدنَت  ِهیِْکبَت َو  ًهَْنبِا  ُهَقُزْرَی 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یطساو  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هبدن هیرگ و  شیارب  شگرم  زا  سپ  ات  دـنک  يزور  وا  هب  يرتخد  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  مردـپ 

.دنک

اه هینک  اه و  مان  - 505

ُقَدْـصَأ َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهاَّمَـس  ْدَـق  ٍلُـجَر  ْنَع  ٍنوُْـمیَم  ِْنب  َهَبَْلعَث  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَِیْبنَْألَا (3) ُءاَمْسَأ  اَُهلَْضفَأ  ِهَّیِدُوبُْعلِاب َو  َیِّمُس  اَم  ِءاَمْسَْألَا 

570 ص :
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دمحم ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  نومیم  نب  هبلعث  قاحسا  یبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یهلا ناربمایپ  مان  اه ، مان  نیرترب  دوش و  هدیمان  دنوادخ  یگدـنب  هب  هک  تسا  یمان  اه ، مان  نیرت  تسار  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب 

.تسا

َنِینِمْؤُْملَا ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  يِّدَـج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َّنِإَف یَْثنُْألَا  ِرَکَّذـِلل َو  ُنوُکَت  ِیتَّلَا  ِءاَمْـسَْألِاب  ْمُهوُّمَـسَف  یَْثنُأ  ْمَأ  ٌرَکَذ  اوُرْدَـت َأ  َْمل  ْنِإَف  اوُدـَلُوی  ْنَأ  َْلبَق  ْمُکَدَـالْوَأ  اوُّمَـس  هیلع : هللا  تاولص 

ًانِّسَُحم ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَّمَـس  ْدَق  ِینَْتیَّمَـس َو  َّالَأ  ِهِیبَِأل  ُْطقِّسلَا  ُلوُقَی  ْمُهوُّمَُـست  َْمل  ِهَماَیِْقلَا َو  َمْوَی  ْمُکوَُقل  اَذِإ  ْمُکَطاَقْـسَأ 
.ََدلُوی (1) ْنَأ  َْلبَق 

ردپ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شیپ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داّجـس  ماما  ترـضح  مّدج  هک  دومرف  نم  هب  مراوگرزب 

هک دینک  باختنا  یمسا  شیارب  رتخد ، ای  تسا  رـسپ  هک  دیتسنادن  رگا  .دیراذگب  مسا  ناش  يارب  دنوش  ّدلوتم  نات  نادنزرف  هک  نآ  زا 
دننک و یم  تیاکش  امـش  زا  رادید ، ماگنه  هب  تمایق  زور  رد  امـش  ةدش  طقـس  نادنزرف  اریز  دشاب ؛ نارتخد  نارـسپ و  يارب  كرتشم 

!؟ یتشاذگن مان  ام  يارب  ارچ  دنیوگ : یم 

.داهن مان  شیارب  دوش  ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نسحم  ترضح  هک  نآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  انامه 

ٍنَسَح ٍمْسِاب  ُهَیِّمَُسی  ْنَأ  ُهََدلَو  ُلُجَّرلَا  ُّرَبَی  اَم  ُلَّوَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ِهَِدلَو (2) َمِْسا  ُمُکُدَحَأ  ْنِسُْحْیلَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رکب  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دینک باختنا  وکین  مان  ناتنادنزرف  يارب  .دهن  یم  وا  هب  هک  تسا  ییوکین  ابیز و  مان  شدنزرف  هب  ناسنا  یکین  نیتسخن 

َُهل َِدلُو  ْنَم  َلاَق : ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  َِّیبَّنلَا  َّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِزوُْکلَا  ٍمِصاَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِیناَفَج (3) ْدَقَف  یِمْسِاب  ْمُهَدَحَأ  ِّمَُسی  َْمل  ٍدَالْوَأ  ُهََعبْرَأ 
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یفاکلا ج 6 ص 18 ح 3. - . 2
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يزوک  مصاع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب دیامنن ، يراذگمان  نم  مان  هب  ار  نانآ  زا  مادک  چیه  یلو  دشاب ، هتشاد  دنزرف  راهچ  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

.تسا هدرک  افج  نم  هب  یتسار 

ْنَأ ُهَرَمَأ  ِهَنیِدَْـملَا َو  یَلَع  ِمَکَْحلَا  َْنب  َناَوْرَم  ُهَیِواَعُم  َلَمْعَتِْـسا  َلاَـق : ِّیِمَرْزَْعلَا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
اَم َلاَقَف  ِْنیَسُْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  ُْتلُقَف  َکُمِْسا  اَم  َلاَقَف  ُُهْتیَتَأَف  امهیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَقَف  ْمَُهل  َضَرَفَف  ٍْشیَُرق  ِباَبَِـشل  َضِْرفَی 

ِیبَأ َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ِیل  َضَرَف  َُّمث  ًاـِّیلَع  ُهاَّمَـس  ـَّالِإ  ِهِدـْلُو  ْنِم  ًادَـحَأ  َعَدَـی  ْنَأ  َكوـُبَأ  ُدـیُِری  اَـم  ٌِّیلَع  ٌِّیلَع َو  َلاَـق  ٌِّیلَع  ُْتلُقَف  َکـیِخَأ  ُمِْسا 
.ًاِّیلَع (1) َّالِإ  ْمُْهنِم  ًادَحَأ  َیِّمَسُأ  ْنَأ َال  ُْتبَبْحََأل  ٌهَئاِم  ِیل  َِدلُو  َْول  ِمَدَْألَا  ِهَغاَّبَد  ِءاَقْرَّزلَا  ِْنبِا  یَلَع  ِیْلیَو  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف 

رادناتسا ار  مکح  نب  ناورم  هیواعم ، تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرزع  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دهد رارق  يا  هیمهس  شیرق  ناناوج  يارب  هک  داد  نامرف  وا  هب  درک و  هنیدم 

.متفر ناورم  دزن  نم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  داّجس  ماما  ترضح 

؟ تسیچ وت  مان  تفگ : ناورم 

.امهیلع هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  متفگ :

؟ تسیچ تردارب  مان  تفگ :

.یلع متفگ :

!؟ دمانب یلع  ار  شنادنزرف  مامت  دهاوخ  یم  تردپ  یلع !؟ یلع و  تفگ : ناورم 

.مدرک وگزاب  ترضح  نآ  يارب  ار  ارجام  متشگزاب و  مراوگرزب  ردپ  دزن  نم  .تخادرپ  ارم  هیمهس  هاگ  نآ 

زج ار  مادک  چیه  مراد  تسود  دوش ، دـّلوتم  دـنزرف  دـص  نم  يارب  رگا  اه ! تسوپ  غّابد  یبآ  مشچ  نز  دـنزرف  رب  ياو  دومرف : مردـپ 
! مراذگن مان  یلع » »

شیاه شوگ  رد  ندناوخ  هماقا  ناذا و  و  دزاون ، ییاشگ  ماک  - 506

ِتاَرُْفلَا َو ِءاَِمب  ُدُولْوَْملَا  ُکَّنَُحی  َلاَق : َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهنُذُأ ِیف  ُماَُقی 
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.ِءاَمَّسلَا ِءاَِمبَف  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  هیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ِْربَق  َِهبُْرِتب  ِتاَرُْفلَا َو  ِءاَِمب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُکِّنَح  يَرْخُأ : ٍهَیاَوِر  ِیف  َو 

.ِرْمَّتلِاب (1) ْمُکَدَالْوَأ  اوُکِّنَح  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  يَرْخُأ : ٍهَیاَوِر  ِیف  َو 

: هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  هتفگ  هماقا  ششوگ  رد  هدش و  ییاشگ  ماک  تارف  بآ  اب  دازون 

هللا تاولص  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  تبرت  تارف و  بآ  اب  ار  دوخ  نادازون  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  يرگید : تیاور  رد  و 
.ناراب بآ  اب  دوبن ، تارف  بآ  رگا  .دییاشگب  ماک  هیلع 

.دینک ییاشگ  ماک  امرخ  اب  ار  دوخ  نادازون  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  يرگید : تیاور  رد 

َُهل َِدلُو  ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِمیِجَّرلَا (2) ِناَْطیَّشلَا  َنِم  ٌهَمْصِع  اَهَّنِإَف  يَرُْسْیلَا  ِیف  ْمُِقْیل  ِهَالَّصلَا َو  ِناَذَِأب  یَنُْمْیلَا  ِِهنُذُأ  ِیف  ْنِّذَُؤْیلَف  ٌدُولْوَم 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدـنار ناطیـش  زا  ار  وا  دـیوگب ، هماـقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  شدازون  تسار  شوگ  رد  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

.تسا هدرک  رود  هدش 

نآ بوجو  هقیقع و  - 507

ْنِإَف ٌَدلَو  ِلُجَّرِلل  َِدلُو  اَذِإ  ٌهَبِجاَو  ُهَقیِقَْعلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِِحلاَّصلَا  ِْدبَْعلَا  ِنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َلَعَف (3) ِهِمْوَی  ْنِم  ُهَیِّمَُسی  ْنَأ  َّبَحَأ 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ماـن شیارب  دـلوت  زور  ناـمه  زا  دراد  تسود  رگا  تسا ، بـجاو  هـقیقع  ددرگ ، دـلوتم  يدـنزرف  یناـسنا  يارب  هـک  هاـگ  نآ  دوـمرف :

.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دراذگب ،
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ُْهنَع ُّقَُعی  ِهِیف َو  یَّمَُسی  ٍْشبَِکب  ِهِِعباَِسب  ٌنْهَر  ُمَالُْغلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّرَْفلَا  ٍذاَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًهَِّضف (1) اَمِهِْرعَش  ِنْزَِوب  ْتَقَّدَصَت  اَْهیَْنبِا َو  ْتَقَلَح  اهیلع  هللا  تاولص  َهَمِطاَف  َّنِإ  َلاَق  َو 

دازون دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّرف  ذاعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنشک یم  هقیقع  شیارب  دوش و  یم  يراذگ  مان  زور  نیا  رد  تسا ؛ چوق  کی  ندرک  ینابرق  اب  شدلوت  زور  نیمتفه  يورگ  رد  رسپ 

.داد هقدص  هرقن  نانآ ، يوم  نزو  يازا  رد  دیشارت و  ار  دوخ  رسپ  دازون  ود  رس  يوم  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  دومرف : و 

رسپ رتخد و  هقیقع  يواست  - 508

.ٌءاَوَس (2) یَْثنُْألَا  ِرَکَّذلَا َو  ِیف  َلاَقَف  ِهَقیِقَْعلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: مدیسرپ هیلع ) هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما   ) ترـضح زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد قرف  رسپ  رتخد و  ۀقیقع 

.تسا ناسکی  رسپ  رتخد و  ۀقیقع  دومرف :

ِهَیِراَْجلَا ِمَالُْغلَا َو  ُهَقیِقَع  َلاَقَف  ِهَقیِقَْعلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌْشبَک (3) ٌْشبَک 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناکسم  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ مینک هیهت  يدنفسوگ  عون  هچ  هقیقع  يارب 

.چوق کی  زین  رتخد  دازون  يارب  چوق و  کی  رسپ  دازون  يارب  دومرف :
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ناوتان هداوناخ ي  رب  هقیقع  بوجو  مدع  - 509

َلاَقَف ِرِسْعُْملَا  ِرِسوُْملَا َو  یَلَع  ِهَقیِقَْعلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌءْیَش (1) ُدِجَی  ْنَم َال  یَلَع  َْسَیل 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا مزال  ریقف  دنمتورث و  رب  دنزرف  ۀقیقع  مدیسرپ :

.تسین بجاو  درادن ، یسر  تسد  هک  یسک  رب  دومرف :

دازون دلوت  زور  نیمتفه  ياه  همانرب  - 510

َیِه َْفیَک  ِدُولْوَْملَا  ِنَع  ِهَقیِقَْعلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ًهَِّضف َو ْوَأ  ًابَهَذ  ِهِْرعَـش  ِنْزَِوب  ُقَّدَـصَُتی  ُهُسْأَر َو  ُقَلُْحی  َُّمث  ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهاَّمَـس  يِذَّلَا  ِمْسِالِاب  یَّمَُـسی  ٍماَّیَأ  ُهَْعبَـس  ِدُولْوَْمِلل  یَتَأ  اَذِإ  َلاَـق 

َهَِلباَْقلَا یَطُْعی  ِهَنَّسلَا َو  ِنَالْمُح  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ُمَظْعَأ  ٌلَمَحَف  َّالِإ  ِهَّیِحْـضُْألَا َو  ِیف  ُئِزُْجی  اَم  ُهَأَزْجَأ  ٌْشبَک  ْدَـجُوی  َْمل  ْنِإ  ٌْشبَک َو  ُْهنَع  ُحـَبُْذی 
ٌهَمِزَال ُهَقیِقَْعلَا  ُْهنِم َو  ُلُکْأَت  ُلَْضفَأ َو  َوُهَف  اوُداَز  ْنِإَف  َنیِِملْسُْملَا  َنِم  ًهَرَـشَع  ُْهنِم  ُمِعُْطت  ْتَءاَش َو  ْنَم  اَهیِطُْعت  ِهِّمُِألَف  ٌهَِلباَق  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  اَهُُعبُر َو 

ْنِم ُلُکْأَت  ًهَّیِدوُهَی َال  ُهَِلباَْقلَا  َِتناَک  ْنِإ  َلاَق  ُهَّیِحْـضُْألَا َو  ُْهتَأَزْجَأ  ْدَقَف  ُْهنَع  یَّحَـض  یَّتَح  ُْهنَع  َّقُعَی  َْمل  ْنِإ  َرَْـسیَأ َو  اَذِإ  ًاریِقَف  ْوَأ  ًاِّینَغ  َناَک  ْنِإ 
.ِْشبَْکلَا (2) ُِعبُر  َهَمِیق  ْتَیِطْعُأ  َنیِِملْسُْملَا  ِهَحِیبَذ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسوم  نب  راّـمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هنوگچ  دازون  ۀقیقع  مدیسرپ :

، دوش یم  يراذـگ  مان  تسا ، هدومن  باختنا  شیارب  دـنوادخ  هک  یمان  ناـمه  هب  دیـسرارف ، دازون  دـّلوت  زور  نیمتفه  هاـگره  دومرف :
چوق رگا  دـشاب و  چوق  یتسیاب  هقیقع  .دوش  یم  هداد  هقدـص  هرقن  ای  الط  نآ  نزو  لداعم  رد  دوش و  یم  هدیـشارت  شرـس  يوم  سپس 

.دوش حبذ  لاس  نآ  هّرب  نیرتگرزب  هنرگو  تسا ، یفاک  نامه  دنک ، یم  تیافک  نابرق  دیع  زور  ینابرق  رد  هک  هچره  دوشن ، تفای 

575 ص :

یفاکلا ج 6 ص 26 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 28 ح 9. - . 2
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هک سکره  هب  هک  دوب  دـهاوخ  دازون  ردام  نآ  زا  شمهـس  دـشاب ، هتـشادن  هلباق  دازون  رگا  دوش و  میدـقت  هلباق  هب  هقیقع  مراهچ  کی 
هقیقع زا  دراد و  يرتشیب  تلیضف  دنـشاب  رتشیب  رگا  دوش و  یم  ماعطا  ناملـسم  رفن  هد  هب  هقیقع  تشوگ  زا  دنک و  یم  میدقت  دهاوخب 

زور رد  دوشن و  هقیقع  دازون  يارب  رگا  .تسا  مزال  دهدب -  هقیقع  دناوتب  ریقف  هک  یتروص  رد  ریقف -  دنمتورث و  هقیقع  دنروخ و  یم 
.تسا یفاک  دازون  يارب  نامه  دننک ، ینابرق  وا  ضوع  زا  نابرق  دیع 

یم تخادرپ  وا  هب  چوق  تمیق  مراـهچ  کـی  هکلب  دروخب ؛ ناناملـسم  هقیقع  زا  دـیابن  دـشاب ، يدوهی  هلباـق  هک  یتروص  رد  دوـمرف : و 
.دوش

دنک لیم  هقیقع  تشوگ  زا  دیابن  دازون  ردام  - 511

اَهَِدلَو َو ِهَقیِقَع  ْنِم  ُهَأْرَْملَا  ُلُکْأَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَکْـسُم  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِمْحَّللَا َنِم  َجاَتْحُْملَا  َراَْجلَا  اَهَیِطُْعت  ْنَِأب  َسَْأب  َال 

.َّمُْألَا (1) َّالِإ  ٍدَحَأ  ُّلُک  ِهَقیِقَْعلَا  َنِم  ُلُکْأَی  َلاَق  يرخأ : هیاور  یف  و 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ناکسم  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دـهدب دنمتـسم  ۀـیاسمه  هب  ار  دوخ  تشوگ  مهـس  رگا  دـنک و  لیم  شدـنزرف  ۀـقیقع  تشوگ  زا  دـیابن  دازون  رداـم  دومرف : هیلع  هللا 

.درادن يداریا 

.دنک لیم  هقیقع  تشوگ  زا  دناوت  یم  یسکره  دازون  ردام  زج  دومرف : يرگید  تیاور  رد  و 

نارسپ هنتخ ي  - 512

ُرَهْطَأ َو ُهَّنِإَف  ٍماَّیَأ  ِهَْعبَِسل  ْمُکَدَالْوَأ  اُوِنتِْخا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْـسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ِفَلْغَْألَا َلَْوب  ُهَرْکََتل  َضْرَْألَا  َّنِإ  ِمْحَّللَا َو  ِتاَبَِنل  ُعَرْسَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدـص  نب  هدعـسم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رت هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  اریز  دینک ؛ هنتخ  ناشّدلوت  زور  نیمتفه  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دومرف :

576 ص :

.2 یفاکلا ج 6 ص 32 ح 1 - - . 1
یفاکلا ج 6 ص 38 ح 1. - . 2
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.تسا دنسرخان  هدشن ) هنتخ   ) راد فالغ  صخش  راردا  زا  نیمز  هک  یتسار  هب  دشخب و  یم  تعرس  ار  تشوگ  شیور  تسا و 

ْوَأ َوُه  ِهَّنُّسلَا  َنِم  ٍماَّیَأ  ِهَْعبَِسل  ِِّیبَّصلَا  ِناَتِخ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  نَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َسَْأب (1) َالَف  َرِّخُأ  ْنِإ  ِهَّنُّسلَا َو  َنِم  ٍماَّیَأ  ِهَْعبَِسل  َلاَق  ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأ  ُرَّخَُؤی َو 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد يرتشیب  تلیضف  کی  مادک  و  دتفیب ؟ ریخأت  هب  دناوت  یم  ای  تسا  بجاو  ّتنس  تدالو ، متفه  زور  رد  ناکدوک  ۀنتخ  مدیسرپ :

.درادن یعنام  دتفیب  ریخأت  رگا  و  تسا ، هدش  تنس  تدالو  متفه  زور  رد  هنتخ  دومرف :

َمَلْـسَأ اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َنِیناَمَث (2) َغََلب  َْول  َنَتَتِْخا َو  ُلُجَّرلَا 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دشاب هلاس  داتشه  هچرگ  ددرگ ؛ هنتخ  یتسیاب  دش  ناملسم  يدرف  هک  هاگ  نآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

؟ تسیک اب  كدوک  یتسرپرس  قح  - 513

یَْلبُح َیِه  ُهَتَأَْرِما َو  ُلُجَّرلَا  َقَّلَط  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَـنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْتَیِـضَر َیِه  ْنِإَف  اَْهنِم  ًارْجَأ  ُصَخْرَأ  َوُه  ْنَم  َدِـجَی  ْنَأ  َّالِإ  اَـهَّراَُضی  َـال  اَـهَرْجَأ َو  اَـهاَطْعَأ  ُْهتَعَـضَو  اَذِإ  اَـهَلْمَح َو  َعَضَت  یَّتَح  اَْـهیَلَع  َقَْفنَأ 

.ُهَمِطْفَت (3) یَّتَح  اَِهْنبِاب  ُّقَحَأ  َیِهَف  ِرْجَْألَا  َِکلَِذب 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناـنک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نز هک  نیا  ات  دزادرپب  ار  شا  هقفن  دیاب  دهد ، قالط  ار  دوخ  رادراب  نز  درم  هک  یماگنه  دومرف :

577 ص :

یفاکلا ج 6 ص 36 ح 7. - . 1
یفاکلا ج 6 ص 37 ح 10. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 45 ح 2. - . 3
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زا نز  ندرک  ادج  اب  درادن  قح  دزادرپب و  وا  هب  ار  نز  نداد  ریـش  ترجا  دیاب  شرهوش  دومن ، نامیاز  نز  هک  هاگ  نآ  دـنک و  نامیاز 
تمیق نامه  هب  نز  رگا  تروص  نیا  رد  .دریگ  یم  ترجا  شرـسمه  زا  رتمک  هک  دبایب  ار  يا  هیاد  رگم  دناسرب ، ررـض  وا  هب  شدنزرف 

.تسا رتراوازس  نتفرگ  ریش  زا  ماگنه  ات  شدنزرف  نداد  ریش  هب  وا  دوش ، یضار  رتمک 

َماَد اَم  َلاَق  َّنُهَد�الْوَأ » َنْعِضُْری  ُتا�ِدلا�ْولَا  َو  : » َلاَق هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَصُْحلَا  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُبَْألَا َدَـجَو  ْنِإَف  ِهَبَـصَْعلَا  َنِم  ِِهب  ُّقَحَأ  ُّمُْألاَف  ُبَْألَا  َتاَم  اَذِإَف  ِّمُْألَا  َنِم  ِِهب  ُّقَحَأ  ُبَْألاَف  َمُِطف  اَذِإَف  ِهَّیِوَّسلِاب  ِْنیََوبَْألَا  َْنَیب  َوُهَف  ِعاَضَّرلَا  ِیف  ُدـَلَْولَا 
َكَْرُتی ْنَأ  ِِهب  ُقَفْرَأ  َُهل َو  ٌْریَخ  َِکلَذ  َّنَأ  َّالِإ  اَْهنِم  ُهَعِْزنَی  ْنَأ  َُهل  َّنِإَف  َمِهاَرَد  ِهَسْمَِخب  َّالِإ  ُهُعِـضْرُأ  ُّمُْألَا َال  َِتلاَق  َمِهاَرَد َو  ِهََعبْرَأـِب  ُهُعِـضُْری  ْنَم 

.ِهِّمُأ (1) َعَم 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیـصح  نب  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مادام دومرف : هیآ 233 ) هرقب  هروس  {. ) دنهدب ریـش  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  ناردام  و  : } دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک : هیآ  نیا  ةرابرد 

ریـش زا  ار  كدوک  هک  نآ  زا  دـعب  .تسا  ناـسکی  رداـم  ردـپ و  هب  كدوک  تبـسن  دـنارذگ ، یم  ار  یگراوخریـش  ةرود  كدوک  هک 
قح كدوک ، يردپ  ناشیوخ  رب  كدوک  ردام  دریمب  كدوک  ردپ  رگا  تسا و  رت  هتـسیاش  ردام  زا  كدوک  هب  تبـسن  ردـپ  دـنریگب ،

.دراد مدقت 

یم ردـپ  مهد ، یمن  ریـش  مهرد  جـنپ  زا  رتمک  اب  نم  دـیوگب : ردام  دریگب و  ترجا  مهرد  راهچ  هک  دـبایب  يا  هیاد  كدوک  ردـپ  رگا 
ردام ریـش  زا  دنامب و  ردام  نماد  رد  هک  تسا  نآ  كدوک  حالـص  یلو  دراپـسب ، هیاد  هب  دنک و  ادج  شردام  زا  ار  دوخ  دنزرف  دـناوت 

.دوش گرزب 

كدوک يزومآ  بدا  نارود  - 514

َُّمث َنِینِس  ُّتِس  َُهل  َِیتْأَی  یَّتَح  َکَِّیبَص  ْلِْهمَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُْهنَع (2) ِّلَخَف  َّالِإ  َحَلَص َو  َِلبَق َو  ْنِإَف  َِکبَدَِأب  ُْهبِّدَأَف  َنِینِس  َْعبَس  َْکَیلِإ  ُهَّمُض 
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگا زوماـیب ، بدا  وا  هب  دوخ  بدا  اـب  نک و  دوخ  هارمه  ار  وا  لاـس  تفه  سپـس  نک ، اـهر  لاـس  شـش  اـت  ار  دوخ  كدوک  دوـمرف :

.نک شیاهر  هنرگو  رتهب ) هک   ) دش حلاص  تفریذپ و 

َباَتِْکلَا ُمَّلَعَتَی  َنِینِـس َو  َْعبَـس  ُبَْعلَی  ُمَالُْغلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(1) .َنِینِس َْعبَس  َماَرَْحلَا  َلَالَْحلَا َو  ُمَّلَعَتَی  َنِینِس َو  َْعبَس 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاـس  نب  بوقعی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دزادرپب مارح  لالح و  شزومآ  هب  لاس  تفه  دزومایب و  نتشون  ندناوخ و  لاس  تفه  دنک ، يزاب  لاس  تفه  دیاب  رسپ  دومرف :

ْنَأ َْلبَق  ِثیِدَْحلِاب  ْمُکَدَالْوَأ  اوُرِدَاب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  ٍجاَّرَد َو  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُهَئِجْرُْملَا (2) ُمِْهَیلِإ  ْمُکَِقبْسَی 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  نارگید  جاّرد و  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد هئجرم »  » هک نآ  زا  شیپ  دـینک ؛ تیبرت  مهیلع ) هللا  تاولـص  تیب  لها   ) ثیدـح اـب  یناوجون  زاـغآ  رد  ار  ناتنادـنزرف  دومرف : هیلع 

.دنریگ یشیپ  امش  زا  نات  نادنزرف  راکفا 

مهیلع هللا  تاولـص  نیرهاط  تیب  لـها  ناـفلاخم  هلمج ي  زا  هدوب و  هماـع  تعاـمج  یتدـیقع  ياـه  ناـیرج  زا  یکی  هئجرم  حیـضوت :
.دنتسه

نادنزرف قح  - 515

ُِّینوُکَس اَی  ِیل  َلاَقَف  ٌبوُرْکَم  ٌموُمْغَم  اَنَأ  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َِکقْزِر ِْریَغ  ْنِم  ُلُکْأَت  َِکلَجَأ َو  ِْریَغ  ِیف  ُشیِعَت  اَُهقْزِر  ِهَّللَا  یَلَع  اَُهْلِقث َو  ِضْرَْألَا  یَلَع  ُِّینوُکَـس  اَی  َلاَقَف  ٌهَْنبِا  ِیل  ْتَِدلُو  ُْتُلق  َکُّمَغ  اَّمِم 

ُّقَح ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَقَف  ِِهتَْهبَج  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َُّمث  ِهآ  ِهآ  َلاَق  َهَمِطاَف  ُْتُلق  اَهَْتیَّمَس  اَم  ِیل  َلاَقَف  یِّنَع  ِهَّللَا  يَّرَـسَف َو 
ُهَمِّلَُعی ُهَمِْسا َو  َنِسْحَتْسَی  ُهَّمُأ َو  َهِْرفَتْسَی  ْنَأ  ًارَکَذ  َناَک  اَذِإ  ِهِِدلاَو  یَلَع  َِدلَْولَا 
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َهَروُس اَهَمِّلَُعی  ِروُّنلَا َو َال  َهَروُس  اَهَمِّلَُعی  اَهَمِْـسا َو  َنِسْحَتْـسَی  اَهَّمُأ َو  َهِْرفَتْـسَی  ْنَأ  یَْثنُأ  َْتناَک  اَذِإ  َهَحاَـبِّسلَا َو  ُهَمِّلَُعی  ُهَرِّهَُطی َو  ِهَّللَا َو  َباَـتِک 
.اَْهبِرْضَت (1) اَْهنَْعلَت َو َال  اَهَّبُسَت َو َال  َالَف  َهَمِطاَف  اَهَْتیَّمَس  اَذِإ  اَّمَأ  اَهِجْوَز  ِْتَیب  َیلِإ  اَهَحاَرَس  َلِّجَُعی  َفَرُْغلَا َو  اََهلِْزُنی  َفُسُوی َو َال 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هودنا  اب  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ یتسه نیگهودنا  ارچ  ینوکس ! يا  دومرف : مدش ، بای  فرش  هیلع  هللا 

.تسا هدش  ّدلوتم  میارب  يرتخد  مدرک : ضرع 

زج دنک و  یم  یگدنز  وت  یگدـنز  ریغ  رد  وا  تسا ؛ دـنوادخ  هدـهع  هب  وا  يزور  نیمز و  رب  ترتخد  ینیگنـس  ینوکـس ! يا  دومرف :
.درب یم  هرهب  وت  يزور 

.دودز نم  زا  ار  مغ  شترضح  نخس  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : ینوکس 

؟ يا هتشاذگ  هچ  ار  وا  مان  دومرف : هاگ  نآ 

.همطاف مدرک : ضرع 

.هآ هآ ! دومرف : داتفا و ) اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  ترضح  ّتیمولظم  دای  هب   ) ترضح نآ 

هنوگ نیا  شردپ  رب  رـسپ  دـنزرف  قح  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : تشاذـگ و  یناشیپ  رب  ار  كرابم  تسد  سپس 
وا رب  دنک و  هنتخ  ار  وا  دزومایب ، نآرق  وا  هب  دراذـگب ، ییابیز  مان  شیارب  دـنک ، باختنا  یتفارـش  اب  كریز و  ردام  وا ، يارب  هک  تسا 

.دهد شزومآ  انش 

وا دزوماین و  ار  فسوی  ةروس  دزومایب ، رون  ةروس  وا  هب  دنک ، باختنا  ییابیز  مان  شیارب  دنیزگرب ، كریز  ردام  رتخد ، دـنزرف  يارب  و 
.دنک باتش  شرهوش  هناخ  هب  وا  نداتسرف  رد  دهدن و  ياج  هناخ  یناقوف  هقبط  رد  ار 

.نزن کتک  ار  وا  نکن و  تنعل  ار  وا  هدن ، مانشد  وا  هب  يداهن ؛ همطاف  ار  ترتخد  مان  هک  هاگ  نآ 
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ییادج قالط و  باتک 

راگزاس رسمه  نداد  قالط  تهارک  - 516

ُسْرُْعلَا ِهِیف  يِذَّلَا  َْتیَْبلَا  ُّبُِحی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِقَالَّطلَا (1) َنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  َضَْغبَأ  ٍءْیَش  ْنِم  اَم  ُقَالَّطلَا َو  ِهِیف  يِذَّلَا  َْتیَْبلَا  ُضِْغُبی  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هجیدـخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دراد و یم  نمـشد  تسا  قالط  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دراد و  یم  تسود  تسا  یـسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  ّلج  زع و  دـنوادخ 

.تسین قالط  زا  رت  ضوغبم  دنوادخ  دزن  زیچ  چیه 

راگزاسان رسمه  نداد  قالط  - 517

َوُکْشَأ ْنَأ  ُدیِرُأ  اَنَأ  هیلع َو  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ِینْعَی  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : َهَمَلَـس  ِْنب  ِباَّطَخ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَم ِیل  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َِکلَذ  ُتْوَکَـشَف  ُِقلُْخلَا  َهَئِّیَـس  ًهَأَْرِما  ًهَّرَم  ِینَجَّوَز  َناَک  ِیبَأ  َّنِإ  َلاَقَف  ِینَأَدَْـتباَف  اَهُِقلُخ  ِءوُس  ْنِم  ِیتَأَْرِما  ِنِم  یَْقلَأ  اَـم  ِْهَیلِإ 

.یِّنَع (2) َتْجَّرَف  ْدَق  یِسْفَن  َْنَیب  ِیْنَیب َو  اَمِیف  ُْتلُقَف  َْکَیلِإ  َِکلَذ  ُهَّللَا  َلَعَج  ْدَق  اَِهقاَِرف  ْنِم  َکُعَنْمَی 

تاولص مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تمدخ  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هملس  نب  باّطخ  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.منک تیاکش  ترضح  نآ  هب  مرسمه  یقالخادب  زا  متساوخ  یم  مدش  بای  فرش  هیلع  هللا 

زا نم  دروآرد  نم  دـقع  هب  ار  یقالخادـب  نز  مردـپ  يزور  دوـمرف : مـنک  شـسرپ  هـک  نـیا  زا  شیپ  هـیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ 
.مدومن تیاکش  مردپ  هب  وا  یقالخادب 

.تسا هدرپس  وت  تسد  هب  ار  وا  رایتخا  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تشاد ؟ یمزاب  ترسمه  نداد  قالط  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف :

.يدومرف لح  ارم  لکشم  هک  یتسار  هب  متفگ : مدوخ  شیپ  دیوگ : باّطخ 
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دوش ارجا  تنس  باتک و  شور  ریغ  هب  هک  یقالط  - 518

َّزَع َو ِهَّللَا  َباَتِک  ََفلاَخ  ٍءْیَش  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفَْریَّصلَا  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِهَّنُّسلَا (1) َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَتِک  َیلِإ  َّدُر  َّلَج 

هللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفریـص  نامیلـس  نب  هّللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر   ) ّتنـس لجوزع و  يادخ  باتک  هب  دشاب  لجوزع  يادخ  باتک  فلاخم  هک  یمکحره  دومرف : هیلع 

.دوش یم  هداد  تشگرب 

َّلَج َو َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَتِک  َیلِإ  َّدُر  ِهَّنُّسلَا  ِْریَِغل  َقَّلَط  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهُْفنَأ (2) َمِغَر  ْنِإ 

هکره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هدیلام  كاخ  هب  وا  ینیب  هچرگ  دوش ، یم  هدنادرگزاب  ّتنس  هب  وا  قالط  دهد  قالط  ّتنس  تارّرقم  فالخ  رب  ار  دوخ  نز 

اَهَقِّلَُطی َو ْنَأ  ٍقَالَِطب  َْسیَلَف  ِهَّدِْعلَا  ِْریَِغل  ٍقَالَط  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  ٍْریَُکب َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ُلْضَْفلَا َْسیَلَف  ٍهَدِحاَو  ْنِم  َرَثْکَأ  ِهَّدِْعِلل  اَهَقَّلَط  ْنِإَف  ٍقَالَِطب  اَُهقَالَط  َْسیَلَف  َضیِحَت  ْنَأ  َْلبَق  اَهاَشْغَی  اَم  َدَْعب  ْوَأ  اَهِساَِفن  ِمَد  ِیف  ْوَأ  ٌِضئاَح  َیِه 

.ِءاَسِّنلَا (3) ُهَداَهَش  ِهِیف  ُزوُجَت  ٍقَالَِطب َو َال  ُُهقَالَط  َْسیَلَف  ٍلْدَع  ْيَدِهاَش  ِْریَِغب  ِهَّدِْعِلل  اَهَقَّلَط  ْنِإ  ٍقَالَِطب َو  ِهَدِحاَْولَا  یَلَع 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  يرگید  يوار  ریکب و  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای تداع و  ياـهزور  رد  ار  دوخ  نز  یـسک  رگا  سپ  .تسین  یمـسر  قـالط  دـشاب ، جراـخ  هّدـع  تاررقم  زا  هک  یقـالط  ره  دومرف :
رثا یب  وغل و  وا  قالط  دهدب ، قالط  ار  وا  دعب  دنک و  ترـشابم  وا  اب  یکاپ  ياهزور  رد  ای  و  دـهدب ، قالط  نامیاز  سافن و  يزیرنوخ 
نز یـسک  رگا  تسا و  یعرـش  و  هتفرگ ، قالط  کی  اـهنت  دـهد ، قـالط  دریگب ، تروص  ررقم  تقو  رد  هک  یقـالط  ره  .دوب  دـهاوخ 

ناوناب یهاوگ  قـالط ، مسارم  رد  .تسین  یعرـش  وا  قـالط  دریگن ، هاوگ  ار  لداـع  درم  ود  اـما  دـهدب ، قـالط  ررقم  تقو  رد  ار  دوخ 
.دوب دهاوخن  هتفریذپ 
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دوش یم  ققحم  ییادج  میمصت  اب  طقف  قالط  - 519

َّالِإ ِهَّنُّسلَا  یَلَع  َقَالَط  ِهَّنُّسلَا َو َال  یَلَع  َّالِإ  َقَالَط  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِعَسَْیلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ِْریَغ ْنِم  ٍرْهُط  یَلَع  ٍهَّنُـس َو  یَلَع  َقَّلَط  ًالُجَر  َّنَأ  َْول  ٍهَنِّیَِبب َو  َّالِإ  ٍعاَمِج  ِْریَغ  ْنِم  ٍرْهُط  یَلَع  ٍهَّنُـس َو  یَلَع  َقَالَط  ٍعاَـمِج َو َال  ِْریَغ  ْنِم  ٍرْهُط  یَلَع 

ْنُکَی َْمل  َقَالَّطلَا  ِْونَی  َْمل  َدَهْـشَأ َو  ٍعاَمِج َو  ِْریَغ  ْنِم  ٍرْهُط  یَلَع  ٍهَّنُـس َو  یَلَع  َقَّلَط  ًالُجَر  َّنَأ  َْول  ًاقَالَط َو  ُُهقَالَط  ْنُکَی  َْمل  ْدِهُْـشی  َْمل  ٍعاَمِج َو 
.ًاقَالَط (1) ُُهقَالَط 

یم هک  مدینـش  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عسی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ررقم ماگنه  رد  هچرگ  یقـالط -  چـیه  .دریگب  تروص  نآ  ررقم  ماـگنه  رد  هک  یعقوم  رگم  درادـن ، تیمـسر  یقـالط  چـیه  دومرف :

 - دـشاب هتفرگن  تروص  ترـشابم  عاـمج و  قـالط ، مسارم  زا  لـبق  هک  یعقوم  رگم  درادـن ، تیمـسر  دـشاب -  هدـش  هتفرگ  تروـص 
تراهط و لاح  رد  ررقم و  تقو  رد  ار  دوخ  مناخ  یسک  رگا  ینعی  .دنشاب  نآ  هاوگ  لداع  دهاش  ود  هک  یعقوم  رگم  درادن ، تیمسر 
، دنک تیاعر  ار  طیارش  ۀمه  یـسک  رگا  تسا و  رثا  یب  وا  قالط  دریگن ، هاوگ  ار  لداع  دهاش  رفن  ود  یلو  دهد ، قالط  ترـشابم  یب 

.تسا رثا  یب  وغل و  وا  قالط  دشاب ، هتشادن  قالط  ییادج و  میمصت  اما 

دوش یم  قالط  بجوم  هچنآ  هدع و  تنس و  شور  هب  قالط  ریسفت  - 520

ْنِم ٍرْهُط  یَلَع  ِینْعَی  ًهَقِیلْطَت  اَهُقِّلَُطی  ِهَّنُّسلَا  ُقَالَط  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ْتَءاَش ْنِإ  ِباَّطُْخلَا  َنِم  ٌبِطاَخ  َوُه  ُْهنِم َو  َْتنَاب  ْدَقَف  اَهُؤاَْرقَأ  ْتَضَم  اَذِإَف  اَهُؤاَْرقَأ  َیِـضْمَت  یَّتَح  اَهُعَدَی  َُّمث  ِْنیَدِـهاَش  ِهَداَهَِـشب  ٍعاَمِج  ِْریَغ 

َلاَق َو ِهَیِضاَْملَا  ِهَقِیلْطَّتلَا  یَلَع  ُهَْدنِع  ُنوُکَتَف  اَهُؤاَْرقَأ  َیِـضْمَت  ْنَأ  َْلبَق  اَِهتَعْجَر  یَلَع  َدَهْـشَأ  اَهَعِجاَُری  ْنَأ  َداَرَأ  ْنِإ  َالَف َو  ْتَءاَش  ْنِإ  ُْهتَحَکَن َو 
ُهَقِیلْطَّتلَا ٍنا�سْحِِإب » ٌحیِرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكا�ْسمِإَف  ِنا�تَّرَم  ُق�الَّطلَا   » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  َوُه  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َلاَـق 

(2) .ٍناَسْحِِإب ُحیِرْسَّتلَا  ُهَِیناَّثلَا 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ رد  هک  طرـش  نیا  اب  دـشاب ، كاپ  هک  یعقوم  رد  مه  نآ  دـیوگب ، قالط  تبون  کی  ار  دوخ  نز  ناسنا  هک  تسا  نآ  قـالط  ّتنس 

.دوش يراج  لداع  دهاش  ود  ربارب  رد  قالط  ۀغیص  هک  دیق  نیا  اب  و  دشاب ، هدرکن  ترشابم  یکاپ  ةرود 

هدش ادـج  نز  هتفای و  ّتیمـسر  قالط  درذـگب ، تلهم  نیا  نوچ  دوش و  كاپ  هنایهام  تداع  زا  تبون  هس  نز  ات  دـهد  تلهم  هاگ  نآ 
.تسا

جاودزا وا  اب  دهدب  تیاضر  مناخ  رگا  دورب ؛ وا  يراگتساوخ  هب  دیاب  ناراگتساوخ  ریاس  دننام  دنک ، یگدنز  وا  اب  دهاوخب  رهوش  رگا 
.دهد یم  در  باوج  دهاوخن  رگا  دنک و  یم 

رد .دنک  عوجر  دریگب و  هاوگ  دیاب  هّدع ، نتشذگ  زا  لبق  دنک ، عوجر  دوخ  قالط  زا  هک  دریگب  میمصت  هّدع  ياهزور  رد  رهوش  رگا 
.دیآ یم  رامش  هب  هقالط  کی  وا  نز  تروص  نیا 

یم هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  راتفگ  نامه  نیا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : ریـصب  وبا  دـیوگ : يوار 
هروس {. ) دـنک اهر  ار  وا  یکین  اب  ای  دـنک و  يراد  هگن  دوخ  رـسمه  زا  هتـسیاش  روط  هب  یتسیاب  هک  تسا ؛ هبترم  ود  قـالط  : } دـیامرف

.تسا یکین  اب  وا  ندرک  اهر  نامه  مود  هبترم  قالط  هیآ 229 ) هرقب 

ِهَّدِْعلَا یَلَع  ٍقَالَط  ْوَأ  ِهَّنُّسلَا  یَلَع  ُنوُکَی  ٍقَالَط َال  ُّلُک  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُلُجَّرلَا َداَرَأ  اَذِإَف  ِهَّنُّسلَا  ُقَالَط  اَّمَأ  َلاَقَف  ِهَّدِْعلَا  َقَالَط  ِهَّنُّسلَا َو  َقَالَط  ِیل  ْرِّسَف  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ُهَراَرُز  َلاَق  ٍءْیَِـشب  َْسیَلَف 

َِکلَذ یَلَع  ِْنیَدِـهاَش  ُدِهُْـشی  ٍعاَمِج َو  ِْریَغ  ْنِم  ًهَقِیلْطَت  اَهَقَّلَط  اَِهثْمَط  ْنِم  ْتَجَرَخ  اَذِإَـف  َرُهْطَت  َثَمْطَت َو  یَّتَح  اَِـهب  ْرِظَْتنَْیلَف  ُهَتَأَْرِما  َقِّلَُطی  ْنَأ 
ْنِإ ُْهتَجَّوَزَت َو  ْتَءاَش  ْنِإ  ِباَّطُْخلَا  َنِم  ًابِطاَخ  ُنوُکَی  ُْهنِم َو  َْتنَاب  ْدَـق  ٍضَیِح َو  ِثَـالَِثب  اَُهتَّدِـع  َیِـضَْقنَتَف  ِْنیَتَثْمَط  َثَمْطَت  یَّتَح  اَهُعَدَـی  َُّمث 
َلاَق يِذَّلَا  ِهَّدِْعلَا  ُقَالَط  اَّمَأ  َلاَق َو  ُهَّدِْعلَا  َیِـضَْقنَت  یَّتَح  ِناَثَراَوَتَی  اَمُه  اَِهتَّدِـع َو  ِیف  ْتَماَد  اَم  یَنْکُّسلَا  اَُهتَقَفَن َو  ِْهیَلَع  ُهْجَّوَزَتَت َو  َْمل  ْتَءاَش 

َضیِحَت َو یَّتَح  اَِهب  ْرِظَْتنَْیلَف  ِهَّدـِْعلَا  َقَالَط  ُهَتَأَْرِما  َقِّلَُطی  ْنَأ  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلَا  َداَرَأ  اَذِإَف  َهَّدـِْعلَا » اوُصْحَأ  َّنِِهتَّدـِِعل َو  َّنُهوُقِّلَطَف  : » َّلَـج َّزَع َو  ُهَّللَا 
ٍماَّیَِأب َِکلَذ  َدَْعب  ْوَأ  َّبَحَأ  ْنِإ  َِکلَذ  ِهِمْوَی  ْنِم  اَهُعِجاَُری  ِْنَیلْدَع َو  ِْنیَدِهاَش  ُدِهُْشی  ٍعاَمِج َو  ِْریَغ  ْنِم  ًهَقِیلْطَت  اَهُقِّلَُطی  َُّمث  اَهِْـضیَح  ْنِم  َجُرْخَت 

اَهِْضیَح ْنِم  ْتَجَرَخ  ْتَضاَح َو  اَذِإَف  َضیِحَت  یَّتَح  اَهَعَم  ُنوُکَی  اَهُِعقاَُوی َو  اَِهتَعْجَر َو  یَلَع  ُدِهُْشی  َضیِحَت َو  ْنَأ  َْلبَق  ْوَأ 
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اَهُِعقاَُوی َو اَِهتَعْجَر َو  یَلَع  ُدِهُْشی  َضیِحَت َو  ْنَأ  َْلبَق  َءاَش  یَتَم  ًاْضیَأ  اَهُعِجاَُری  َُّمث  َِکلَذ  یَلَع  ُدِهُْـشی  ٍعاَمِج َو  ِْریَغ  ْنِم  يَرْخُأ  ًهَقِیلْطَت  اَهَقَّلَط 
اَذِإَف َِکلَذ  یَلَع  ُدِهُْـشی  ٍعاَمِج َو  ِْریَِغب  َهَِثلاَّثلَا  َهَقِیلْطَّتلَا  اَهَقَّلَط  ِهَِثلاَّثلَا  اَِهتَْـضیَح  ْنِم  ْتَجَرَخ  اَذِإَف  َهَِثلاَّثلَا  َهَْضیَْحلَا  َضیِحَت  ْنَأ  َیلِإ  ُهَعَم  ُنوُکَت 

.ِهَّنُّسلَا َقَالَط  ُقَّلَُطت  ِهِذَـه  ُْلثِم  َلاَقَف  ُضیِحَت  ْنَّمِم َال  َْتناَک  ْنِإَف  َُهل  َلِیق  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْـکنَت  ّتَح 
ی� َُهل  ُّلِحَت  ُْهنِم َو َال  َْتنَاب  ْدَـقَف  َِکلَذ  َلَـعَف 

(1)

یقالطره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن ّتیمسر  دشابن ، هّدع  ساسا  رب  ای  دشابن  تنس  قبط  هک 

! دییامرف ریسفت  نم  يارب  ار  هدع  ساسا  رب  قالط  تنس و  قالط  متفگ 

دوش ضئاح  شنز  ات  دنامب  رظتنم  یتسیاب  دهد  قالط  ار  شنز  تفرگ  میمصت  يدرم  هاگره  هک  تسا  هنوگ  نیا  ّتنـس  قالط  دومرف :
، دریگ یم  دهاش  ود  رما  نیا  رب  دـهد و  یم  قالط  دـنک  یکیدزن  وا  اب  هک  نآ  نودـب  دـش  كاپ  ضیح  زا  یتقو  ددرگ ، كاپ  هاگ  نآ 

دننامه وا  ددرگ و  یم  ادـج  وا  زا  دـبای و  یم  نایاپ  وا  ةدـع  ضیح  نیموس  اب  هک  دوش  ضئاح  هرابود  ات  دـنک  یم  اهر  ار  وا  هاـگ  نآ 
درم هدهع  رب  وا  نکسم  هنیزه و  تسا  هّدع  رد  هک  یمادام  دنک و  یم  جاودزا  وا  اب  تساوخ  رگا  هک  دوش ؛ یم  ناراگتـساوخ  زا  یکی 

.دنرب یم  ثرا  رگید  مه  زا  هدع  نایاپ  ات  تسا و 

هروس {. ) دیرامـشب نآ  نامز  دیهد و  قالط  هّدع  تقو  رد  ار  نانآ  سپ  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  يا  هّدـع  قالط  ةرابرد  و  دومرف :
ضیح نارود  دوش و  ضئاح  ات  دنامب  رظتنم  یتسیاب  دهدب  هّدـع  قالط  ار  دوخ  رـسمه  دـهاوخب  امـش  زا  يدرم  هاگره  هیآ 2 ) قالط 
تـشاد تسود  رگا  دریگب و  هاوگ  وا  يارب  لداع  دـهاش  ود  دـهد و  قالط  ار  وا  دـنک  یکیدزن  وا  اـب  هک  نآ  یب  هاـگ  نآ  دوش  ماـمت 

رد دنک و  یکیدزن  وا  اب  دریگب و  دـهاش  عوجر  نیا  رب  دـنک و  عوجر  وا  هب  شندـش  ضئاح  زا  شیپ  ای  رگید  زور  دـنچ  ای  زور  نیمه 
رب دهد و  قالط  هرابود  دنک  یکیدزن  وا  اب  هک  نآ  یب  ار  وا  دش  كاپ  ضیح  زا  دـش و  ضئاح  یتقو  .ددرگ  ضئاح  ات  دـشاب  وا  رانک 
وا اـب  دریگب و  دـهاش  عوجر  نیا  رب  دـنک و  عوـجر  وا  هب  ندـش  ضئاـح  زا  شیپ  تساوـخ  یم  هاـگره  سپـس  دریگب ، دـهاش  رما  نیا 

یکیدزن وا  اب  هک  نآ  یب  دهد  قالط  ار  وا  موس  راب  يارب  دـش  كاپ  موس  ضیح  زا  یتقو  دـشاب ، وا  اب  موس  ضیح  ات  دـنک و  یکیدزن 
رـسمه هک  نیا  رگم  دنک  جاودزا  نز  نیا  اب  دناوت  یمن  رگید  هدـش و  ادـج  وا  زا  عقاو  رد  درک  نینچ  یتقو  دریگب ، دـهاش  زاب  دـنک و 

.دنک جاودزا  وا  اب  يرگید 
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)؟ دراد یمکح  هچ   ) دنوش یمن  ضئاح  هک  دشاب  يدارفا  زا  نز  رگا  دش : هتفگ 

.دوش یم  هداد  قالط  ّتنس  قالط  هب  ینز  وچمه  دومرف :

دنک یم  ارجا  هدنهد  قالط  هک  يا  هغیص  - 521

ٌهَِنئَاب ْوَأ  ٌماَرَح  َّیَلَع  ِْتنَأ  ِِهتَأَْرمِال  َلاَق  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  ٍِملْسُم : ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهَعِماَُجی ْنَأ  َْلبَق  اَهِـضیِحَم  ْنِم  ُرُهْطَت  اَم  َدَْعب  ِهَّدِْعلَا  ُِلُبق  ِیف  اََهل  َلوُقَی  ْنَأ  ُقَالَّطلَا  اَمَّنِإ  ٍءْیَِـشب  َْسَیل  ُهُّلُک  اَذَه  َلاَق  ٌهَِّیلَخ  ْوَأ  ٌهَئیَِرب  ْوَأ  ٌهََّتب  ْوَأ 

.ِْنَیلْدَع (1) ِْنیَلُجَر  َِکلَذ  یَلَع  ُدِهُْشی  َقَالَّطلَا َو  َِکلَِذب  ُدیُِری  يِّدَتِْعا  ِوَأ  ٌِقلاَط  ِْتنَأ 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رهوش وت   » و يدازآ » وت  «، » دـیرب اـم  دـنویپ  «، » یئادـج نم  زا  وت  «، » مارح نم  رب  وت  رتسب   » دـیوگب دوخ  رـسمه  هب  یـسک  رگا  دیـسرپ :

؟ دوش یم  يراج  یعرش  قالط  تاریبعت ، هنوگ  نیا  اب  ایآ  يرادن ،»

ندـش و كاپ  زا  دـعب  هدـع  عورـش  ماگنه  هک  دوش  یم  يراج  ترابع  نیا  اب  طـقف  یعرـش  قـالط  .تسا  رثا  یب  تاریبعت  نیا  دومرف :
شروظنم و  راد ، هگن  قالط  هّدع  ینعی  يّدتعا ،» : » دیوگب ای  .شاب  اهر  جاودزا  دیق  زا  وت  ینعی  قلاط ،» تنأ  : » دیوگب ترشابم  زا  شیپ 

زین ار  لداع  درم  ود  دیاب  هکلب  دنک ، یمن  تیافک  قالط  ۀغیـص  اهنت  تسا ، قالط  هّدع  نتـشادهگن  نآ  ۀمزال  هک  دشاب  یعرـش  قالط 
.دریگب هاوگ  دوخ  ۀتفگ  رب 

قالط کی  مکح  رد  قالط  هس  - 522

ْوَأ ٍدِحاَو  ٍسِلْجَم  ِیف  ًاثَالَث  ُهَتَأَْرِما  َقَّلَط  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌهَدِحاَو (2) َیِه  َلاَق  ٌرِهاَط  َیِه  َرَثْکَأ َو 

قداص رفعج  ماما  ترضح  ای  رقاب و  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد قالط  هسره  یلو  دـیوگب ، قالط  تبون  هس  هسلج  ود  ای  هسلج ، کی  رد  ار  دوخ  رـسمه  یـسک  رگا  مدیـسرپ : اـمهیلع  هللا  تاولص 

؟ دراد تروص  هچ  دوش ، عقاو  تراهط  ةرود  کی 

.ددرگ یمرب  قالط  کی  هب  قالط ، هس  دومرف :
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ندرک عوجر  يارب  نتفرگ  هاوگ  - 523

َّنِإ ٍدوُهُش َو  ِْریَِغب  ُنوُکَی  َقَالَّطلَا َال  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .ُلَْضفَأ َوُهَف  ُدَْعب  ُدِهُْشَیل  ْنَِکل  ٌهَعْجَر َو  ٍدوُهُش  ِْریَِغب  َهَعْجَّرلَا 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رد دریگن ، دـهاش  دـنک و  عوجر  رگا  تسا ، یعرـش  عوجر  دـهاش  یب  عوـجر  اـما  تسین ، یعرـش  قـالط  دـهاش ، یب  قـالط  دوـمرف :

.تسا رتهب  نتفرگ  دهاش  هدرک ، ترشابم  هچرگ  دریگب ، دهاش  دعب  ياهزور 

تسا یلمع  طقف  عوجر  - 524

َعِجاَُری ْنَأ  َُهل  ُهَتَأَْرِما : ُقِّلَُطی  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.اَهَّسَمَی (2) یَّتَح  يَرْخُْألَا  َهَقِیلْطَّتلَا  ُقِّلَُطی  َلاَق َال  َو 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دراد عوجر  قح  دهد ، قالط  ار  دوخ  رسمه  یسکره  دومرف :

.دشاب هدرک  ترشابم  وا  اب  هک  یعقوم  رگم  دهدب  قالط  ًاددجم  ار  دوخ  رسمه  درادن  قح  دنک ، عوجر  هک  یسک  دومرف : و 

دنوش یم  هداد  قالط  تلاح  ره  رد  هک  ینانز  - 525

ٍلاَـح ِّلُـک  یَلَع  ُلُـجَّرلَا  َّنُهُقِّلَُطی  ٌسْمَخ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلَا  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْضیَْحلَا (3) َنِم  ْتَِسئَی  ْدَق  ِیتَّلَا  ْضِحَت َو  َْمل  ِیتَّلَا  اَهُجْوَز َو  اَْهنَع  ُِبئاَْغلَا  اَهُجْوَز َو  اَِهب  ْلُخْدَی  َْمل  ِیتَّلَا  ُلِماَْحلَا َو 

هتسد جنپ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دهدب قالط  دناوت  یم  یلاحره  رد  اه  نآ  درم  هک  دنتسه  نانز  زا 
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ضیح زا  هک  ینز  دـنیب ، یمن  ضیح  هک  ینز  تسا ، بیاـغ  شرهوـش  هک  ینز  هدرکن ، یکیدزن  وا  اـب  شرهوـش  هک  ینز  هلماـح ، نز 
.تسا هدش  هسئای 

بئاغ قالط  - 526

.ًارْهَـش اَهَکَرَت  اَهَقِّلَُطی  ْنَأ  َداَرَأ  اَذِإ  ُِبئاَْغلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1)

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک ربص  هام  کی  تّدم  هب  دیاب  دهدب  قالط  ار  شنز  تساوخ  هک  یتقو  تسا ، رفس  رد  هک  يدرم  دومرف :

ْوَأ ٍراَّمَع  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُِبئاَْغلَا  ُقِّلَُطی  یَتَم  َهَزْمَح  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  ُْتلَأَس  َلاَـق : َهَعاَمَـس  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌرْهَش (2) َُهل  یَضَم  اَذِإ  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْوَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ُْنب  ُقاَحْسِإ  يَوَر 

یک بیاغ  صخش  هک  مدیسرپ  هزمح  یبا  نب  دّمحم  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دهدب قالط  دناوت  یم 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  راّمع  نب  قاحـسا  ای  درک  لقن  اـم  يارب  راّـمع  نب  قاحـسا  دـیوگ : هزمح  یبا  نب  دّـمحم 
.درذگب وا  رب  هام  کی  هک  یتقو  دومرف : هک  هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  ای  هیلع  هللا  تاولص 

رادراب نز  قالط  - 527

ُبَْرقَأ اَُهتَّدِع  ٌهَدِحاَو َو  ِلِماَْحلَا  ُقَالَط  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْنیَلَجَْألَا (3)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناـنک  حابـصلا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
کی ار  وا  دوش  یم  طقف  تسا  هلماح  هک  یتقو  ات  ینعی   ) تسا راب  کی  هلماح  نز  قالط  دومرف :
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قافتا رتدوز  هک  مادـکره  درذـگب  هام  هس  هک  نیا  ای  لمح و  عضو  نامز   ) تسا ناـمز  ود  نیرت  کـیدزن  وا  ةّدـع  و  داد ) قـالط  راـب 
(. داتفا

اَهَلْمَح َو َعَضَت  ْنَأ  اَُهلَجَأَف  ٌلِماَح  َیِه  ُهَأْرَْملَا َو  ِتَقِّلُط  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَِهتَعاَس (1) ْنِم  ْتَعَضَو  ْنِإ 

یسک رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تروص طقـس  ای  نامیاز و  رگید  تعاس  کی  زا  دـعب  هچرگ  دیـسر ، دـهاوخ  رـس  هب  وا  هّدـع  نامیاز  اب  دـهدب ، قـالط  ار  رادراـب  نز 

.دریگب

تسا هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هک  ینز  قالط  - 528

اَْهیَلَع َْسیَلَف  اَِهب  َلُخْدَی  ْنَأ  َْلبَق  ُهَتَأَْرِما  ُلُجَّرلَا  َقَّلَط  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َضَرَف (2) اَم  ُفِْصن  اَهَلَف  ًارْهَم  اََهل  َضَرَف  َناَک  ْنِإ  ٌهَدِحاَو َو  ٌهَقِیلْطَت  اَُهنِیُبت  ْتَءاَش َو  ْنِإ  اَِهتَعاَس  ْنِم  ُجَّوَزَت  ٌهَّدِع 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دعب  ) تعاس نامه  رد  دناوت  یم  تساوخ  رگا  درادن و  هّدـع  نز  نآ  دـنک ، لوخد  وا  هب  هک  نیا  زا  لبق  دـهدب  قالط  ار  شنز  يدرم ،

فـصن دشاب ، هدـش  مولعم  نز  نآ  يارب  يا  هیرهم  رگا  .دـنک و  یم  ادـج  شرهوش  زا  ار  وا  قالط  راب  کی  دـنک و  جاودزا  قالط ) زا 
.تسوا يارب  رادقم  نآ 

تسا هدش  سویأم  ندید  نوخ  زا  هک  ینز  هدیسرن و  غولب  نس  هب  هک  ینز  قالط  - 529

ِیتَّلَا َهَِّیبَّصلَا  ُقِّلَُطی  ِلُجَّرلَا  ِیف  امهیلع : هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَمِْهیَلَع َْسَیل  َلاَق  اَُهْلثِم  ُدـِلَت  َالَف  اَهُْـضیَح  َعَفَتِْرا  ِضیِحَْملَا َو  َنِم  ْتَِسئَی  ْدَـق  ِیتَّلَا  َهَأْرَْملَا  اَِهب َو  َلَخَد  َناَک  ْدَـق  اَُهْلثِم َو  ُلِمْحَت  ُْغْلبَت َو َال  َْمل 

.اَمِِهب (3) َلَخَد  ْنِإ  ٌهَّدِع َو 

589 ص :

یفاکلا ج 6 ص 82 ح 11. - . 1
یفاکلا ج 6 ص 83 ح 3. - . 2
یفاکلا ج 6 ص 84 ح 1. - . 3
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رقاب و دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یکی  زا  جارد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مه يرتخد  نینچ  لثم  هدیـسرن و  غولب  نس  هب  هک  ار  يرتخد  هک  يدرم  هرابرد  اـمهیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  اـی 
دـش سویأم  ندید  ضیح  زا  هک  ار  ینز  نینچ  مه  هدرک و  مه  یکیدزن )  ) لوخد وا  هب  هک  یلاحرد  دـهد  یم  قالط  دوش  یمن  هلماح 

؟) دییامرف یم  هچ  دراوم  نیا  رد   ) هدش عفترم  مه  شضیح  دیاز و  یمن  مه  هّچب  ینز  نینچ  لثم  و 

.دشاب هدش  مه  یکیدزن  اه  نآ  اب  هچرگا  دنراد ) هگن  هّدع  قالط ، زا  دعب  تسین  مزال  ینعی   ) دنرادن هّدع  نز  ود  نآ  دومرف :

هقلطم نز  جاودزا  مکح  - 530

.ُْهنِم َْتنَاب  ْدَقَف  ِهَِثلاَّثلَا  ِهَْضیَْحلَا  َنِم  َمَّدلَا  ِتَأَر  اَذِإ  ُهَقَّلَطُْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1)

هک ینز  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  ادج  دوخ  رهوش  زا  دید  ار  موس  راب  ضیح  نوخ  هک  نیمه  هدش  هداد  قالط 

ُّقَحَأ َوُـه  َلاَـق  ُهَتَأَْرِما  َقَّلَط  ٌلُـجَر  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلَا  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَِثلاَّثلَا (2) ِهَْضیَْحلَا  َنِم  ِمَّدلَا  ِیف  ْعَقَت  َْمل  اَم  اَِهتَعْجَِرب 

ضرع هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  لیعامسا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا هداد  قالط  ار  شنز  يدرم  مدرک :

.تسا هدشن  عقاو  موس  راب  ضیح  نوخ  رد  نز  هک  یمادام  تسا ؛ رتراوازس  نز  نآ  هب  عوجر  هب  درم  نآ  دومرف :

تسا هدش  هداد  قالط  هک  يا  هلماح  نز  هنیزه ي  - 531

اَُهتَقَفَن ِْهیَلَع  اَهَلْمَح َو  َعَضَت  ْنَأ  اَُهلَجَأ  ُلِماَْحلَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهَلْمَح (3) َعَضَت  یَّتَح  ِفوُْرعَْملِاب 

590 ص :

یفاکلا ج 6 ص 87 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 87 ح 4. - . 2
یفاکلا ج 6 ص 103 ح 1. - . 3
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: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
فراعتم ّدح  رد  یکین و  هب  ار  وا  ۀنیزه  هک  تسا  بجاو  درم  رب  دـنک و  نامیاز  هک  تسا  نیا  هب  هلماح  نز  هدـع  ندـمآ  رـس  هب  نامز 

.دزادرپب نامیاز  تقو  ات  دزادرپب 

هدش هداد  قالط  شزیمآ  نودب  هک  ینز  هیرهم ي  مکح  - 532

ْدَقَف اَِهب  َلُخْدَـی  ْنَأ  َْلبَق  ُهَتَأَْرِما  ُلُجَّرلَا  َقَّلَط  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهْعِّتَُمْیلَف (1) ًارْهَم  اََهل  َضَرَف  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ِرْهَْملَا َو  ُفِْصن  اَهَلَف  ًارْهَم  اََهل  َضَرَف  َناَک  ْنِإ  اَِهتَعاَس َو  ْنِم  ْتَءاَش  ْنِإ  ُجَّوَزَتَت  ُْهنِم َو  َْتنَاب 

رگا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگا .دنک  جاودزا  هظحل  نامه  رد  دناوت  یم  نز  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  هّدع  نودب  دـهدب ، قالط  شزیمآ  زا  لبق  ار  دوخ  نز  یـسک 

اب دیاب  دشاب  هدرکن  صخـشم  يزیچ  رگا  دهدب و  نز  هب  ار  نآ  مین  دـیاب  دـشاب  هدرک  صخـشم  ار  نز  ۀـّیرهم  جاودزا ، ماگنه  رهوش ،
.دیامن هقردب  ار  وا  عاتم  زاهج و  میدقت 

دوش یم  لماک  هیرهم  تخادرپ  بجوم  هچنآ  - 533

ُهَّدِْعلَا ُرْهَْملَا َو  َبَجَو  ِناَناَتِْخلَا  یَقَْتِلا  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُلْسُْغلَا (2) َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرتخب  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  بجاو  تبانج  لسغ  قالط و  ةّدع  نز ، ۀّیرهم  دبای ، سامت  نز  هاگ  هنتخ  اب  درم  هاگ  هنتخ  هک  هاگره  دومرف :

رهوش زا  رود  نز  هدع  مکح  - 534

ْنِم اَْهنَع  ٌِبئاَغ  َوُه  ُهَتَأَْرِما َو  ُقِّلَُطی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْتَقِّلُط اَهَّنَأ  ٍلْدَع  َهَنَِّیب  اََهل  ْتَماَقَأ  ْنِإ  َلاَقَف  ُّدَتْعَت  ٍمْوَی  ِّيَأ 

591 ص :

یفاکلا ج 6 ص 106 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 109 ح 2. - . 2
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.اَهُُغْلبَی (1) ِمْوَی  ْنِم  َّدَتْعَْتلَف  ٍرْهَش  ِّيَأ  ِیف  ٍمْوَی َو  ِّيَأ  ِیف  ْظَفْحَت  َْمل  ْنِإ  ْتَقِّلُط َو  َمْوَی  ْنِم  َّدَتْعَْتلَف  ْتَنَّقَیَت  ٍمُوْلعَم َو  ٍمْوَی  ِیف 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد هگن  هّدع  يزور  هچ  زا  نز  دهد ؛ یم  قالط  ار  شرسمه  تسا  رفس  رد  هک  يدرم 

هک يزور  زا  دـیاب  دـنک ؛ نیقی  نز  هدـش و  هداد  قالط  یـصّخشم  زور  رد  وا  هک  دـهد  تداهـش  نز  يارب  یلداـع  دـهاش  رگا  دومرف :
وا هب  قالط  ربخ  هک  يزور  نامه  زا  دیاب  دش ، هداد  قالط  یهام  هچ  زور و  هچ  رد  هک  دنادن  رگا  .دراد و  هگن  هّدع  هدـش  هداد  قالط 

.دراد هگن  هّدع  هدیسر ،

دریمیب رفس  رد  شرهوش  هک  ینز  هدع  - 535

اَْهنَع ِِبئاَْغلَا  ِیف  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَیِواَعُم  ِْنب  ِْدیَُرب  ٍِملْسُم َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِْهیَلَع (2) ُّدُِحت  اَهَّنَِأل  ُرَبَْخلَا  اَهِیتْأَی  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَتْعَت  اَهُجْوَز  اَْهنَع  یَّفَوَتُْملَا  َلاَق  َیِّفُُوت  اَذِإ  اَهُجْوَز 

دمحم ماما  ترـضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواعم  نب  دیرب  ملـسم و  نب  دـمحم  هرارز و  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم ربخاب  رهوش  گرم  زا  هک  يزور  نامه  زا  دـیاب  وا  رـسمه  دومرف : دریمب ، رفـس  لاح  رد  هک  یـسک  ةراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب 

.دنک زیهرپ  رویز  رز و  زا  رهوش ، گوس  رد  دیاب  اریز  دراد ؛ هگن  هّدع  دوش ،

وا هنیزه  رهوش و  گوس  رد  رادراب  نز  هدع  - 536

ِْنیَلَجَْألَا ُرِخآ  اَُهلَجَأ  ُلِماَْحلَا  اَهُجْوَز  اَْهنَع  یَّفَوَتُْملَا  َلاَق : هیلع ) هللا  تاولص  قداصلا  مامإلا   ) َلاَق َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُهََعبْرَأ اََهل  َِّمتَی  ْنَأ  َْلبَق  اَهَلْمَح  ُعَضَت  َْتناَک  ْنِإ  َعَضَت َو  ْنَأ  َیلِإ  اَهَتَّدِـع  َّنِإَف  ْعَضَت  َْمل  ٌرْـشَع َو  ٍرُهْـشَأ َو  ُهََعبْرَأ  اََـهل  ْتَّمَتَف  یَْلبُح  َْتناَـک  اَذِإ 

.ِْنیَلَجَْألَا (3) ُدَْعبَأ  َِکلَذ  ٍرْشَع َو  ٍرُهْشَأ َو  ِهََعبْرَأ  َماَمَت  ُعَضَت  اَم  َدَْعب  ُّدَتْعَت  ٌرْشَع  ٍرُهْشَأ َو 

ینز رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هد هام و  راهچ  رگا  دنک ، تیاعر  ار  دعوم  نیرترود  دیاب  دورب ، ایند  زا  وا  رهوش  دشاب و  رادراب 
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هتـشذگن زور  هد  هام و  راهچ  زونه  دـنک و  نامیاز  رگا  و  دراد ، همادا  ناـمیاز  زور  اـت  وا  ةّدـع  دـشاب ، هدرکن  ناـمیاز  درذـگب و  زور 
.تسا نیمه  دعوم  نیرترود  يانعم  هک  دراد  هگن  هّدع  ازع  لاح  اب  دیاب  ار  زور  هد  هام و  راهچ  ۀیقب  دشاب ،

اَهُجْوَز اَْهنَع  یَّفَوَتُْملَا  یَْلبُْحلَا  ُهَأْرَْملَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَـنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَِهنَْطب (1) ِیف  يِذَّلَا  اَهَِدلَو  ِلاَم  ْنِم  اَْهیَلَع  ُقَْفُنی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناـنک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  هداد  هقفن  دراد  شمکش  رد  هک  يدنزرف  لاوما  زا  دریم ، یم  شرهوش  هک  يرادراب  نز  هب  دومرف :

رهوش گوس  رد  هدرم  رهوش  نز  هدع  یگنوگچ  - 537

َیلِإ ُجُرْخَت  اَهُجْوَز َأ  اَْهنَع  یَّفَوَتُْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَِهلْهَأ َو َال ِیف  ْتَّدَـتِْعا  ِتَءاَش  ْنِإ  ْتَّدَـتِْعا َو  اَهِجْوَز  ِْتَیب  ِیف  َّدَـتْعَت  ْنَأ  ْتَءاَش  ْنِإ  َلاَقَف  ُّدَـتْعَتَف  ْتَءاَش  ْنِإ  اَِـهْتَیب  ْنِم  اَـهِّمُأ  اَـهِیبَأ َو  ِْتَیب 

.ًاِّیلُح (2) ُسَْبلَت  ُلِحَتْکَت َو َال 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامیلس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
اج نآ  رد  دورب و  شردام  ردـپ و  ۀـناخ  هب  هدـش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  دـناوت  یم  هدومن  تاـفو  شرهوش  هک  ینز  اـیآ  مدرک : لاؤس 

؟ دراد هگن  هّدع 

هگن هّدع  دوخ  هداوناخ  دزن  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  .دـنک و  نینچ  دـناوت  یم  دراد ، هگن  هّدـع  شرهوش  هناخ  رد  دـهاوخب  رگا  دومرف :
.دنک هدافتسا  تالآ  رویز  زا  دیابن  زین  دشکب و  همرس  دیابن  ینز  نینچ  دراد ؛

َلاَقَف َال اَهُجْوَز  اَْـهنَع  یَّفَوَتُْملَا  ِنَع  ُْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِیف َْتناَک  ْنِإ  ُّجُـحَت َو  ٍهَلْـسِِغب َو  ُطِشَتْمَت  َقوُقُْحلَا َو  یِـضْقَت  اَِهْتَیب َو  ْنَع  ُتِیبَت  ًاغُوبْـصَم َو َال  ًابَْوث  ُسَْبلَت  ُبَّیَطَت َو َال  ِهَنیِّزِلل َو َال  ُلِـحَتْکَت 

.اَِهتَّدِع (3)
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دراد یفیلکت  هچ  هدرم ، شرهوش  هک  ینز  مدیسرپ :

جراخ رد  اـه  بش  دـشوپن و  گـنراگنر  ياـه  ساـبل  دربن ، راـک  هب  شوخ  يوب  دـشکن ، همروس  دوخ  مشچ  هب  شیارآ ، يارب  دومرف :
یهار جح  دصق  هب  ای  دنک و  هناش  بآ  کی  اب  ار  دوخ  رـس  دزادرپب و  یقوقح  ياهدیدزاب  دـید و  هب  دـناوت  یم  اما  .دربن  رـس  هب  لزنم 

.ددرگ ادخ  ۀناخ 

تسا هدرک  توف  شرهوش  یسورع  زا  لبق  هک  ینز  هدع  هیرهم و  مکح  - 538

َجَّوَزَت ٍلُجَر  ِیف  ُلوُقَت  اَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  اَْنُلق  َالاَق : ِساَّبَْعلَا  ِیبَأ  ٍلْضَف  َهَراَرُز َو  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َِکلَذَک (1) َیِهَف  ْتَتاَم  ْنِإ  ٍءْیَش َو  ِّلُک  ْنِم  ُُهثِرَت  ِقاَدَّصلَا َو  ُفِْصن  اََهل  َلاَقَف  َقاَدَّصلَا  اََهل  َضَرَف  ْدَق  اَْهنَع َو  َتاَم  َُّمث  ًهَأَْرِما 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  وبا  لضف  هرارز و  نب  دـیبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ایند زا  هداد و  رارق  شرـسمه  يارب  يا  هیرهم  هدومن و  جاودزا  ینز  اـب  هک  يدرم  دروم  رد  امـش  رظن  میدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولص 

؟ تسیچ تسا ، هتفر 

.دراد ار  مکح  نیمه  زین  دریمب  نز  رگا  .درب و  یم  ثرا  شرهوش  لاوما  همه  زا  وا  تسا و  نز  نآ  زا  هیرهم  فصن  دومرف :

َلاَق اَِهب  ْلُخْدَی  َْمل  اَهُجْوَز َو  َکَلَه  ٍهَأَْرِما  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.اََهل (2) َءْیَش  َالَف  ًارْهَم  اََهل  یَّمَس  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُهُفِْصن َو  اَهَلَف  ًارْهَم  اََهل  یَّمَس  ْنِإ  ًهَِلماَک َو  ُهَّدِْعلَا  اَْهیَلَع  ُثاَریِْملَا َو  اََهل 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دـیبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
) ؟ درک دیاب  هچ   ) تسا هتفر  ایند  زا  دنک  یکیدزن  وا  اب  هک  نآ  نودب  ینز  رهوش  مدیسرپ :

ار نآ  فصن  قاقحتـسا  نز  دوب  هدومن  نّیعم  يا  هّیرهم  وا  يارب  رهوش  رگا  دراد و  هگن  لماک  هّدع  دـیاب  دراد و  ثرا  قح  نز  دومرف :
.درادن ار  يزیچ  قاقحتسا  نز  دوب ، هدرکن  نیعم  يا  هیرهم  رگا  دراد و 
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قالط رد  تلاکو  - 539

ٍلُجَر َیلِإ  ِِهتَأَْرِما  َْرمَأ  َلَعَج  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِجَرْعَْألَا  ٍدیِعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْمَعَن (1) َلاَق  ِلُجَّرِلل  َِکلَذ  ُزوُجَی  ٍنَالُف َأ  َیلِإ  َهَنَالُف  َْرمَأ  ُْتلَعَج  یِّنَأ  اوُدَهِْشا  َلاَقَف 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جرعا  دیعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هب ار  مرـسمه  نالف  قالط  رایتخا  نم  هک  دیـشاب  دهاش  تسا : هتفگ  هدرپس و  يرگید  صخـش  هب  ار  شرـسمه  قالط  رایتخا  یـصخش 

؟ دراد يرایتخا  نینچ  درم  ایآ  مدرپس ؛ صخش  نالف 

.يرآ دومرف :

رسمه اب  ندرکن  شزیمآ  هب  دنگوس  ءالیا و  - 540

اَذِإ َالاَق : اَمُهَّنَأ  امهیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع  َهَیِواَعُم  ِْنب  ِدـْیَُرب  َنَیْعَأ َو  ِْنب  ِْریَُکب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِتَضَم ْنِإَف  ِرُهْـشَْألَا  ِهََعبْرَْألَا  ِیف  اَْهنَع  ِهِّفَک  ِیف  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ِرُهْـشَْألَا َو َال  ِهََعبْرَْألَا  ِیف  ٌّقَح  ٌلْوَق َو َال  اََهل  َْسیَلَف  ُهَتَأَْرِما  َبَْرقَی  ْنَأ َال  ُلُجَّرلَا  َیلآ 

َقِّلَُطت َو ْنَأ  اَّمِإ  اَهَّسَمَتَف َو  َءیِفَت  ْنَأ  اَّمِإ  َُهل  َلِیق  اَهَْرمَأ  ْتَعَفَر  ْنِإَف  ٍهَعَس  ٍّلِح َو  ِیف  َوُهَف  ْتَیِضَر  ْتَتَکَـسَف َو  اَهَّسَمَی  ْنَأ  َْلبَق  ِرُهْـشَْألَا  ُهََعبْرَْألَا 
ُهَّللَا َُهلَْزنَأ  يِذَّلَا  ُءَالیِْإلَا  اَذَـهَف  ٍءوُُرق  ُهَثَالَث  ِضْمَت  َْمل  اَم  اَِهتَعْجَِرب  ُّقَحَأ  َوُه  اَهَقَّلَط َو  ْتَرُهَط  ْتَضاَـح َو  اَذِإَـف  اَْـهنَع  َیِّلَُخی  ْنَأ  ِقَـالَّطلَا  ُمْزَع 

.ِِهلآ (2) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ِهَّنُس  ِِهباَتِک َو  ِیف  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو 

رقاـب و دـمحم  ماـما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواـعم  نب  دـیرب  نیعا و  نب  ریکب  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
فرظ وا ، نز  دورن ، رتسب  هب  دوخ  رسمه  اب  هک  دنک  دای  دنگوس  یسک  رگا  دندومرف : امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
رهوش درذگب و  هام  راهچ  رگا  .تسا  هدـشن  بکترم  یهانگ  هکراتم ، هام  راهچ  نیا  فرظ  رهوش ، و  درادـن ، ضارتعا  قح  هام ، راهچ 

و دوب ، دهاوخ  شیاشگ  يدازآ و  رد  وا  رهوش  مه  زاب  دنک  لمحت  دنامب و  تکاس  وا  نز  و  دوشن ، رتسبمه  دنکن و  یتشآ  دوخ  نز  اب 
قالط رب  میمـصت  .دـهدب  قالط  ار  نز  نآ  ای  ددرگزاب و  يداع  یگدـنز  هب  ای  هک  دوش  یم  فّلکم  رهوش  دورب ، تیاکـش  هب  نز  رگا 

ار نز  هک  تسا  نینچ 
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، هتفرگ تروص  یـضاق  تراظن  اب  قالط  هک  نیا  دوجو  اب  و  دـیوگب ، قالط  سپـس  دوش ، كاپ  ادّدـجم  دوشب و  تداـع  اـت  دراذـگاو 
دوخ و باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یئالیا  نامه  نیا  .دراد  عوجر  قح  وا  رهوش  دـشاب ، هدـماین  رـس  هب  قالط  ةّدـع  هک  مادام 

.تسا هدومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  تنس 

تسا مارح  نم  رب  ترتسب  دیوگ : شرسمه  هب  هک  یسک  مکح  - 541

َلاَق ٌماَرَح  َّیَلَع  ِْتنَأ  ِِهتَأَْرمِال  َلاَق  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌقَالَط (1) ٌهَراَّفَک َو َال  ِْهیَلَع  َْسَیل 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ  « ) داب مارح  نم  رب  وت  رتسب  : » دیوگب دوخ  رسمه  هب  یسک  رگا  مدرک : ضرع 

.تسا قالط  ۀغیص  هن  دراد و  هرافک  هن  نخس ، نیا  دومرف :

« تسسگ ام  دنویپ   » و يراد » رهوش  وت  « » یتسین نم  رسمه  : » تالمج نیا  هب  قالط  مکح  - 542

ْوَأ ٌهَِّیلَخ  یِّنِم  ِْتنَأ  ِِهتَأَْرمِال  ُلوُقَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍءْیَِشب (2) َْسَیل  َلاَق  ٌماَرَح  ْوَأ  ٌهََّتب  ْوَأ  ٌهَئیَِرب 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هچ « ) یمارح نم  رب  وت   » و تسسگ » ام  دنویپ  «، » يرادن رهوش  وت  «، » یتسین نم  رسمه  وت  : » دیوگب دوخ  رسمه  هب  یسک  رگا  مدیـسرپ :

.)؟ دراد یمکح 

.درادن يرثا  دومرف :

قالط رد  رایتخا  قح  - 543

اَمَّنِإ َكاَذ  اَم  َوُه َو  اَم  َلاَقَف َو  ِراَیِْخلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهلآ (3) ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَِرل  َناَک  ٌءْیَش  َكاَذ 
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ةرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ رایتخا  قح 

.دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نآ  زا  طقف  رما  نیا  تسا ؟ مادک  و  تسیچ !؟ رایتخا  قح  دومرف :

ِیف ُلوُقَت  اَم  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َحاَکِّنلَا (1) ِزُِجی  َْمل  َهَّنُّسلَا َو  ََفلاَخ  ُهَلْهَأ َو  َْسَیل  ْنَم  َْرمَْألَا  یَّلَو  َلاَقَف  َلاَق  اَهِدَِیب  ِِهتَأَْرِما  َْرمَأ  َلَعَج  ٍلُجَر 

رفعج ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  ملـسم  نب  نوراـه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دییامرف یم  هچ  دراپس ، یم  وا  تسد  هب  ار  شرسمه  رایتخا  هک  یسک  هرابرد  مدرک : ضرع  هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.تسا هدرکن  لمع  جاودزا  مکح  هب  هدرک و  تفلاخم  ّتنس  اب  درادن و  ار  نآ  یگتسیاش  هک  تسا  هدرپس  یسک  هب  ار  رایتخا  دومرف :

راهظ مکح  - 544

.یتسه نم  ردام  ناسب  وت  دیوگب : شنز  هب  يدرم  ینعی  راهظ  هراشا :

َنِم ًهَأَْرِما  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  َّنِإ  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْمُح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْمَلَف ِِهتَرِخآ  ُهاَْینُد َو  یَلَع  ُُهْتنَعَأ  ِینَْطب َو  َُهل  ُتْرَثَن  ْدَق  یِجْوَز  ًانَالُف  َّنِإ  ُلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  ْتَتَأ  َنیِِملْـسُْملَا 

یِّمُأ َو ِرْهَظَک  ٌماَرَح  َّیَلَع  ِْتنَأ  َمْوَْیلَا  َِیل  َلاَق  ُهَّنِإ  َُهل  َْتلاَق  ُهَنیِکَتْـشَت  اَّمِم  َلاَق  َْکَیلِإ  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ُهوُکْـشَأ  اـَنَأ  ًاـهوُرْکَم َو  یِّنِم  َرَی 
ِکِجْوَز َْنَیب  َکَْنَیب َو  ِِهب  یِْضقَأ  ًاباَتِک  َّیَلَع  ُهَّللَا  َلَْزنَأ  اَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَقَف  يِْرمَأ  ِیف  ْرُْظناَف  ِیلِْزنَم  ْنِم  ِینَجَرْخَأ  ْدَق 

اَهَتَرَواَُحم َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َعِمَسَف  ْتَفَرَْصنِا  ِِهلوُسَر َو  َیلِإ  ِهَّللَا َو  َیلِإ  اَِهب  اَم  یِکَتْـشَت  یِْکبَت َو  ْتَلَعَجَف  َنیِفِّلَکَتُْملَا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُهَرْکَأ  اَنَأ  َو 
ّللَا

�
ُه َعِمَـس  ْدَق  ِمیِحَّرلَا  ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 

�
ِه ِمِْسب   » ًانآُْرق َِکلَذـِب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَْزنَأَف  ِْهَیلِإ  ْتَکَـش  اَم  اَهِجْوَز َو  ِیف  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِهلوُسَِرل 

ِیف ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَِرل  اَـهَتَرَواَُحم  ِینْعَی  اـ�مُکَرُوا�حَت » ُعَمْـسَی  ّللَا 
�

ُه ّللَا َو 
�

ِه َیلِإ  یِکَتْـشَت  اـ�هِجْوَز َو  ِیف  َکـُلِدا�ُجت  ِیتَّلَا  َلْوَق 
: اَهِجْوَز
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َنِم ًارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِإ  ْمُهَنْدـَلَو َو  ّاللَا 
�

ِیئ َّالِإ  ْمُُهتا�هَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتا�هَّمُأ  َّنُه  ا�م  ْمِِهئا�ِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاـ�ُظی  َنیِذَّلَا  .ٌریَِـصب  ٌعیِمَـس  ّللَا 
�

َه َّنِإ  »
َُهل َأ َلاَقَف  ُْهتَتَأَف  ِکِجْوَِزب  ِینِیئیِج  اََهل  َلاَقَف  ُْهتَتَأَف  ِهَأْرَْملَا  َیلِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َثَعَبَف  ٌروُفَغ » ٌّوُفََعل  ّللَا 

�
َه َّنِإ  ًاروُز َو  ِلْوَْقلَا َو 

َّزَع َو ُهَّللَا  َلَْزنَأ  ْدَـق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  َِکلَذ  اََهل  ُْتُلق  ْدَـق  َلاَق  یِّمُأ  ِرْهَظَک  ٌماَرَح  َّیَلَع  ِْتنَأ  ِهِذَـه  َِکتَأَْرمِال  َْتُلق 
ٌّوُفََعل ّللَا 

�
َه َّنِإ   » ِِهلْوَق َیلِإ  ا�هِجْوَز » ِیف  َُکلِدا�ُجت  ِیتَّلَا  َلْوَق  ّللَا 

�
ُه َعِمَـس  ْدَق  : » ِِهلْوَق ْنِم  ُهَّللَا  َلَْزنَأ  اَم  ِْهیَلَع  َأَرَقَف  ًانآُْرق  َِکتَأَْرِما  ِیف  َکِیف َو  َّلَج 

َوُه ُلُجَّرلَا َو  َفَرَْـصناَف  ْدُعَت  َالَف  ََکل  َرَفَغ  َْکنَع َو  ُهَّللَا  اَفَع  ْدَق  ًاروُز » ِلْوَْقلَا َو  َنِم  ًارَْکنُم   » َْتُلق ْدَـق  َکَّنِإَف  َْکَیلِإ  َکَتَأَْرِما  َّمُضَف  ٌروُفَغ »
« اُولا�ق ا�ِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئا�ِسن  ْنِم  َنوُرِها�ُظی  َنیِذَّلَا  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَْزنَأَف  ُدـَْعب  َنِینِمْؤُْمِلل  َِکلَذ  ُهَّللَا  َهِرَک  ِِهتَأَْرمِال َو  َلاَق  اَـم  یَلَع  ٌمِداـَن 

ُریِرْحَتَف  » ِْهیَلَع َّنِإَف  ِلَّوَْألَا  ِلُجَّرِلل  َرَفَغ  ُهَّللَا َو  اَفَع  اَم  َدـَْعب  اََهلاَق  ْنَمَف  َلاَق  یِّمُأ  ِرْهَظَک  ٌماَرَح  َّیَلَع  ِْتنَأ  ِِهتَأَْرمِال  ُلَّوَْألَا  ُلُجَّرلَا  َلاَـق  اَِـمل  ِینْعَی 
ِْلبَق ْنِم  ِْنیَِعبا�تَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُما�یِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  .ٌرِیبَخ  َنُولَمْعَت  ا�ِمب  ّللَا 

�
ُه ِِهب َو  َنوُظَعُوت  ْمُِکل�ذ  : » اَهَتَعَماَُجم ِینْعَی  ا�ّساَمَتَی » ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍهَبَقَر 

ِِهلوُسَر َو ّللِاب َو 
�

ِه اُونِمُْؤِتل  َِکل�ذ   » َلاَق اَذَـه َو  ِیْهَّنلَا  َدـَْعب  َرَهاَظ  ْنَم  ََهبوُقُع  ُهَّللَا  َلَعَجَف  ًانیِکْـسِم » َنیِّتِس  ُما�عْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اـ�ّساَمَتَی  ْنَأ 
ِیف ٍنیِمَی َو َال  ِیف  ٌراَهِظ  ُنوُکَی  هیلع َو َال  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ُناَرْمُح  َلاَقِراَهِّظلَا  َّدَح  اَذَه  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلَعَجَف  ّللَا »

�
ِه ُدوُدُح  َْکِلت 

.ِْنیَِملْسُم (1) ِْنیَدِهاَش  ِهَداَهَِشب  ٍعاَمِج  ِْریَِغب  ٍرْهُط  یَلَع  َّالِإ  ٌراَهِظ  ُنوُکَی  ٍبَضَغ َو َال  ِیف  ٍراَرْضِإ َو َال 

ترضح دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ینالف هللا ! لوسر  يا  درک : ضرع  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دزن  یناملـسم  نز  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 
هدیدن نم  زا  يدنـسپان  زیچ  چیه  سپ  .مدومن  يرای  شترخآ  ایند و  رب  ار  وا  مدروآ و  يدایز  نادـنزرف  وا  يارب  نم  .تسا  نم  رهوش 

.منک یم  تیاکش  امش  دنوادخ و  هب  وا  زا  نم  نونکا  تسا و 

؟ يراد تیاکش  يزیچ  هچ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 
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رب سپ  .تسا  هدومن  نوریب  ما  هناخ  زا  ارم  و  یتسه » مردام  رمک  ناـس  هب  نم  يارب  وت  : » تسا هتفگ  نم  هب  زورما  مرهوش  درک : ضرع 
.امن تراظن  نم  هلأسم 

یناـسک زا  هک  مراد  تهارک  نم  منک و  يرواد  ترهوش  وـت و  نیب  نآ  اـب  هک  هداتـسرفن  یمکح ) ) یباـتک نم  يارب  دـنوادخ  دوـمرف :
.دننکفا تمحز  هب  ار  دوخ  هک  مشاب 

.تفر دومن و  یم  تیاکش  شربمایپ  ادخ و  هب  دوب  هدمآ  شرس  رب  هک  هچ  نآ  زا  تسیرگ و  یم  نز 

لزان هیآ  دروم  نیا  رد  دینش و  ار  وا  تیاکـش  شرهوش و  هرابرد  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  نز  نآ  نخـس  دنوادخ 
یم تیاکـش  ادخ  هب  هدرک و  هعجارم  وت  هب  شرهوش  ةرابرد  هک  ار  ینز  نخـس  دنوادخ  .نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  : } هک دومن 

ناشناردام نانآ  دنراگنا ) یم  ردام  ناس  هب  و   ) دننک یم  راهظ  دوخ  نانز  هب  امـش  زا  یناسک  .تسانیب  اونـش و  دنوادخ  دینـش و  درک ؛
هدنـشخب و دنوادخ  دنیوگ و  یم  لطاب  تشز و  نخـس  نانآ  دنا ، هدروآ  ایند  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناسک  طقف  ناشناردام  دنتـسین ؛

(3 هیآ 1 - هلداجم  هروس  {. ) تسا هدنزرمآ 

نم دزن  ار  ترهوـش  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  .دـمآ  نز  داتـسرف و  نز  یپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر 
.روایب

هب نم  يارب  وت   » هک یتـفگ  ترـسمه  هب  ار  نخـس  نیا  وت  اـیآ  دومرف : درم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  .دروآ  ار  شرهوـش  نز 
؟» یتسه مردام  ناس 

.ما هتفگ  وا  هب  ینخس  نینچ  يرآ  درک : ضرع  درم 

: هیآ زا  هدومن  لزان  ناشیا  رب  دنوادخ  هک  ار  یتایآ  هاگ  نآ  .دومن  لزان  يا  هیآ  ترـسمه  وت و  هرابرد  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :
وت اریز  .راد  هگن  دوخ  دزن  ار  ترـسمه  دومرف : دـناوخ و  درم  يارب  ( 3 هیآ 1 - هلداجم  هروس  {. ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  ّللَا 

�
َه َّنِإ   } ات َعِمَـس } ْدَـق  }

.نکن نینچ  رگید  سپ  دیشخب ؛ ار  وت  تشذگرد و  وت  زا  دنوادخ  .يا  هتفگ  يا  هنایوگروز  دنسپان و  نخس 

ناناملسم يارب  ار  راهظ »  » دنوادخ نامز  نآ  زا  سپ  .تفر  دوب ، هدش  نامیشپ  دوب ، هتفگ  شرسمه  هب  هک  هچ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  درم 
؛ دننک یم  رارکت  دنتفگ  هک  ار  هچ  نآ  سپس  دننک  یم  راهظ  ناش  نانز  اب  هک  یناسک  هک و  دومن  لزان  هیآ  تشاد و  دنسپان  هورکم و 

«. یتسه مردام  ناس  هب  نم  يارب  وت  : » تفگ شرسمه  هب  ناتساد ) رد  روکذم  صخش  لوا  رفن  هک  ار  هچ  نآ  ینعی 
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رتسبمه وا  اـب  هک  نیا  زا  شیپ  هک  تسوا  رب  دـیزرمآ -  دیـشخب و  ار  لوا  رفن  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگب -  ار  نیا  سکره  سپ 
سپ .تسا  هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  هب  ادخ  دـیوش و  یم  هداد  دـنپ  نآ  هب  هک  تسا  يروتـسد  نیا  ، » دـنک دازآ  ار  يا  هدرب  دوش 

ماـعطا ار  اون  یب  تصـش  دـناوتن  مه  ار  نیا  هک  یـسک  دریگب و  هزور  شزیمآ  زا  شیپ  یپاـیپ  هاـم  ود  درادـن  هدرب  يدازآ  ناوت  هکره 
«. دنک

«. دیروایب نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  ات  : » دومرف داد و  رارق  یتبوقع  دنک  راهظ  هک  یسک  يارب  دومن ، یهن  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  سپ 

.داد رارق  راهظ  ّدح  ار  مکح  نیا  ادخ  سپ  .تسا  دنوادخ  دودح  نیا  و 

رد ندرک و  دراو  ررـض  دروم  رد  تسین و  دنگوس  رد  يراهظ  و  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  دـیوگ : نارمح 
ود تداهـش  اب  هارمه ) و   ) دشاب هتفرگن  تروص  شزیمآ  هک  نز  یگزیکاپ  نارود  رد  طقف  راهظ  .تسین و  زیاج  زین  تینابـصع  ماگنه 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  دشاب  ناملسم  دهاش 

َّالِإ َراَهِظ  ُقَالَّطلَا َو َال  ِِهب  َدیِرُأ  اَم  َّالِإ  َقَالَط  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ُراَهِّظلَا (1) ِِهب  ُدیِرُأ  اَم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هارمه راهظ  تین  اب  هک  هاگ  نآ  رگم  درادن  رثا  يراهظ  چیه  .دشاب  هارمه  ییادج  قالط و  ّتین  اب  هک  نآ  رگم  درادن  رثا  یقالط  چیه 

.دشاب

ناعل مکح  - 545

َدَْعب ـَّالِإ  ُءَـالیِْإلَا  َـال  ُهَنَعَـالُْملَا َو  ُنوُـکَت  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِلوُخُّدلَا (2)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دریگ یم  تروص  شزیمآ  زا  دعب  طقف  ءالیا  ناعل و 

ْمُهَجا�وْزَأ َو َنُومْرَی  َنیِذَّلَا  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
يِذَّلَا ُفِذاَْقلَا  َوُه  َلاَق  ْمُهُسُْفنَأ » ّالِإ 

�
ُءا�دَهُش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل 
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ٍتا�دا�هَش َُعبْرَأ   » اَْهیَلَع ُدَهْشَیَف  َیِـضْمَی  ْنَأ  َّالِإ  َیبَأ  ْنِإ  ُُهتَأَْرِما َو  ِْهَیلِإ  ْتَّدُر  َّدَْحلَا َو  َِدلُج  اَْهیَلَع  َبَذَک  ُهَّنَأ  َّرَقَأ  َُّمث  اَهَفَذَق  اَذِإَف  ُهَتَأَْرِما  ُفِذْقَی 
َوُه ُباَذَْـعلَا  َباَذَْـعلَا َو  اَهِـسْفَن  ْنَع  َعَفْدَـت  ْنَأ  ْتَداَرَأ  ْنِإَف  َنِیبِذا�ْکلَا » َنِم  َنا�ک  ْنِإ   » ُهَسْفَن اَهِیف  ُنَْعلَی  ُهَسِماَْخلَا  َو  َنِیقِدا�ّصلَا » َنَِمل  ُهَّنِإ  ّللِاب 

�
ِه

ْتَمِجُر ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنِیقِدا�ّصلَا » َنِم  َنا�ک  ْنِإ  ا�ْهیَلَع  ّللَا 
�

ِه َبَضَغ  َّنَأ  َهَسِما�ْخلَا  َو   ` َنِیبِذا�ْکلَا َنَِمل  ُهَّنِإ  ّللِاب 
�

ِه ٍتا�دا�هَش  ََعبْرَأ   » ْتَدِهَش ُمْجَّرلَا 
ْنِإ ُهُّمُأ َو  ُُهثِرَت  َلاَق  َتاَمَف  ٌدـَلَو  اََهل  اَمُهَْنَیب َو  َقُِّرف  ْنِإ  َْتیَأَر  ُْتُلق َأ  ِهَماَیِْقلَا  ِمْوَی  َیلِإ  َُهل  ُّلِحَت  َـال  َُّمث  َّدَْـحلَا  اَهِـسْفَن  ْنَع  ْتَأَرَد  ْتَلَعَف  ْنِإ  َو 

ُُهثِرَی َْنبِالَا َو  ُثِرَی  َهَماَرَک َو َال  َلاَق َال َو َال  ِِهب  َّرَقَأ  اَذِإ  ُدـَلَْولَا  ِْهَیلِإ  ُّدَُری  ُْتُلق  َّدَْـحلَا  َدـِلُج  یًنِز  ُدـَلَو  ُهَّنِإ  َلاَـق  ْنَم  ُُهلاَوْخَأ َو  ُهَثِرَو  ُهُّمُأ  ْتَتاَـم 
.ُْنبِالَا (1)

راتفگ هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هیآ 4) رون  هروس  {. ) دنرادن دوخ  زج  یناهاوگ  دنیامن و  یم  مهتم  ار  دوخ  نمادکاپ  نارـسمه  هک  یناسک  و  : } دـیامرف یم  هک  ادـخ 

.دندیسرپ

غورد هک  دنک  رارقا  سپس  دنزب  انز  تمهت  شرسمه  هب  هاگره  سپ  .دنز  یم  انز  تمهت  شرـسمه  هب  هک  تسا  یـسک  روظنم  دومرف :
نیا ات  دنک  يراددوخ  نتفگ  غورد  هب  ندرک  رارقا  زا  رگا  دوش و  هدنادرگزاب  وا  هب  شرـسمه  دوش و  هدز  ّدح  وا  هب  دیاب  تسا ، هتفگ 

ار دوخ  مجنپ  تداهـش  رد  تسوگ و  تسار  شدوخ  هک  دـهد  یم  دـنوادخ  هب  تداهـش  اب  راهچ  نز  هیلع  درم  نیا  سپ  درذـگب ، هک 
.دشاب وگ  غورد  هک  یتروص  رد  دنک ، یم  نعل 

غورد شرهوش  هک  دهد  یم  تداهش  دنوادخ  هب  راب  راهچ  دنک ، رود  دوخ  زا  تسا  راسگنـس  نامه  هک  باذع  دهاوخب  نز  رگا  سپ 
.دشاب وگ  تسار  شرهوش  هک  یتروص  رد  دشاب ، شدوخ  رب  دنوادخ  مشخ  هک  دهد  یم  تداهش  مجنپ  هبترم  رد  تسوگ و 

رگید تمایق  زور  ات  دراد و  یمرب  دوخ  زا  ار  راسگنـس  ّدح  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دوش و  یم  راسگنـس  دـنکن ، نینچ  نز  رگا 
.دوب دهاوخن  لالح  شرهوش  يارب 

)؟ دراد یمکح  هچ   ) دریمب وا  دنشاب و  هتشاد  يدنزرف  نانآ  دتفیب و  ییادج  رهوش  نز و  نیب  رگا  امش  رظن  هب  مدرک : ضرع 

601 ص :

یفاکلا ج 6 ص 162 ح 3. - . 1

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 648 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_601_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دـنزرف نیا  هک  دـیوگب  سکره  دـنرب و  یم  ثرا  وا  زا  شیاه  ییاد  دـشاب ، هدرم  شرداـم  رگا  درب و  یم  ثرا  وا  زا  شرداـم  دومرف :
.دوش یم  هدز  دح  وا  هب  تسا  هدازانز 

؟ دش دهاوخ  هداد  وا  هب  دنزرف  تسا  شدوخ  نآ  زا  دنزرف  نیا  هک  دنک  رارقا  درم  رگا  مدرک : ضرع 

.درب یم  ثرا  وا  زا  دنزرف  اّما  درب ، دهاوخن  ثرا  دنزرف  زا  وا  دوش و  یمن  ییانتعا  و  هن ، دومرف :

.َنَیاَع (1) ْدَق  ُهَّنَأ  َمُعْزَی  یَّتَح  ُناَعِّللَا  ُنوُکَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  نابا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  شرسمه ) تنایخ   ) هک دنک  اعّدا  درم  هک  نیا  ات  دریگ  یمن  تروص  ناعل  دومرف :

رهوش دادترا  مکح  - 546

ِمَالْـسِْإلَا َو ِنَع  َبِغَر  ْنَم  َلاَقَف  ِّدَتْرُْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یَلَع َكَرَت  اَم  ُمَسُْقی  ُُهتَأَْرِما َو  ُْهنِم  َْتنَاب  ُُهْلتَق َو  َبَجَو  ْدَـق  َُهل َو  ََهبْوَت  َالَف  ِهِمَالْـسِإ  َدـَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  َرَفَک 

.ِهِْدلُو (2)

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ دترم 

مالـسا نید  رد  هک  نآ  اب  دوش ، رفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ماکحا  هب  دنادرگ و  يور  مالـسا  نید  زا  سکره  دومرف :
شنادنزرف رب  ار  وا  ثاریم  و  دوش ، یم  ادج  وا  زا  شرـسمه  .دنـشکب  ار  وا  دیاب  دوش ، یمن  هتفریذپ  وا  ۀبوت  رگید  دشاب ، هتفای  شرورپ 

.دننک یم  میسقت 

اهنآ هدع  یگنوگچ  همذ و  لها  قالط  مکح  - 547

ْلَه اَهَقَّلَطَف  ٍِّیناَرْـصَن  َتْحَت  َْتناَک  ٍهَِّیناَرْـصَن  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلْهَأ َّنَِأل  َلاَقَف َال  ِهَِملْسُْملَا  ِهَّدِع  ُْلثِم  ٌهَّدِع  اَْهیَلَع 
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ُْهنَع ُحَرُْطت  ٌّرُح  َوُهَف  ْمُْهنِم  َمَلْسَأ  ْنَم  َلاَق َو  ُهَالْوَم  َیلِإ  َهَبیِرَّضلَا  ُْدبَْعلَا  يِّدَُؤی  اَمَک  َهَیْزِْجلَا  ُمُهَنوُّدَُؤی  ْمُهَّنَأ  يَرَت  ِماَمِْإِلل َأ َال  ُکِیلاَمَم  ِباَتِْکلَا 
ُْتُلق َلاَق  َِملُْست  ْنَأ  َْلبَق  ًامْوَی  َنوَُعبْرَأ  ٌهَسْمَخ َو  ْوَأ  ِناَتَْـضیَح  ِهَمَْألَا  ُهَّدِع  اَُهتَّدِع  َلاَق  اَهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  ُِملْـسُْملَا  َداَرَأ  ْنِإ  اَُهتَّدِع  اَمَف  ُْتُلق  ُهَیْزِْجلَا 

َوُه ٌهَِّیناَرْـصَن َو  َیِه  اَْهنَع َو  َتاَم  ْنِإَف  ُْتُلق  ِهَِملْـسُْملَا  ُهَّدِـع  اَهَتَّدِـع  َّنِإَف  اَهَقَّلَط  اَم  َدـَْعب  ْتَمَلْـسَأ  اَذِإ  َلاَقَف  اَهَقَّلَط  اَم  َدـَْعب  ْتَمَلْـسَأ  ْنِإَـف  َُهل 
ِهَِملْسُْملَا َهَّدِع  ًارْشَع  ٍرُهْـشَأ َو  َهََعبْرَأ  ِِّیناَرْـصَّنلَا  َنِم  َّدَتْعَت  یَّتَح  ُِملْـسُْملَا  اَهُجَّوَزَتَی  َلاَق َال  اَهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  َنیِِملْـسُْملَا  َنِم  ٌلُجَر  َداَرَأَف  ٌِّیناَرْـصَن 

ِهَِملْـسُْملَا َو ِهَّرُْحلَا  َهَّدِع  اَهُجْوَز  اَْهنَع  َتاَم  اَذِإ  اَُهتَّدِع  ْتَلِعُج  ِهَمَْألَا َو  َهَّدِع  ْتَقِّلُط  اَذِإ  اَُهتَّدِـع  ْتَلِعُج  َْفیَک  َُهل  ُْتُلق  اَهُجْوَز  اَْهنَع  یَّفَوَتُْملَا 
اَذِإ اَمِْهیَْتلِک  َهَّرُْحلَا  َهَمَْألَا َو  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  اَهُجْوَز  اَْهنَع  َیِّفُُوت  اَذِإ  اَِهتَّدِع  َْلثِم  ِقَالَّطلَا  ِیف  اَُهتَّدِع  َْسَیل  َلاَقَف  ِماَمِْإلَا  ُکِیلاَمَم  ْمُهَّنَأ  ُرُکْذَت  َْتنَأ 

.ُّدُِحت (1) َهَمَْألَا َال  ُّدُِحت َو  َهَّرُْحلَا  َّنَأ  َّالِإ  ِهَّدِْعلَا  ِیف  ٌءاَوَس  اَمُهُجْوَز  اَمُْهنَع  َتاَم 

ینز مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد هگن  هّدع  ناملسم  نانز  دننام  یتسیاب  ایآ  دهد ، یم  قالط  ار  وا  شا  یحیسم  رهوش  هک  یحیسم 

هب دزادرپ ، یم  هیزج  دوخ  يالوم  هب  هک  يا  هدرب  ناس  هب  نانآ  هک  ینیب  یمن  ایآ  .دنتـسه  ماـما  ناـگدرب  باـتک  لـها  اریز  .هن  دومرف :
؟ دنزادرپ یم  هیزج  ناناملسم 

.ددرگ یم  طقاس  وا  زا  هیزج  دوش ، ناملسم  نانآ  زا  مادکره  دومرف :

؟ تسا هنوگچ  شا  هّدع  دنک ، جاودزا  نز  نآ  اب  دهاوخب  یناملسم  درم  رگا  متفگ :

.دوش ناملسم  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ؛ زور  جنپ  لهچ و  ای  ندش و  ضیاح  راب  ود  تسا ؛ زینک  هّدع  دننام  شا  هّدع  دومرف :

؟ دراد یمکح  هچ  دروایب  مالسا  قالط  زا  سپ  رگا  متفگ :

.تسا ناملسم  نز  هّدع  شا  هّدع  دوش ، ناملسم  قالط  زا  سپ  هاگره  دومرف :

)؟ دراد یمکح  هچ   ) دنک جاودزا  نز  نآ  اب  دهاوخب  یناملسم  درم  سپ  .دریمب  رهوش  دنشاب و  یحیسم  رهوش  نز و  رگا  متفگ :
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یناملسم نز  هّدع  زور -  هد  هام و  راهچ  دوخ  یحیـسم  رهوش  يارب  نز  هک  نیا  ات  دنک  جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  ناملـسم  درم  دومرف :
.دراد هگن  هّدع  دریم -  یم  شرهوش  هک 

دازآ نز  هّدـع  شا  هّدـع  دریمب  شرهوـش  هک  یتروـص  رد  زینک و  هّدـع  شا  هّدـع  دوـش  هداد  قـالط  هک  یتروـص  رد  هنوـگچ  متفگ :
؟ دنتسه ماما  ناگدرب  نانآ  هک  دیدومن  نایب  امش  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  هداد  رارق  ناملسم 

.تسین شتافو  هّدع  دننام  وا  قالط  هّدع  دومرف :

« دادـح  » زینک دراد و  دادـح »  » دازآ نز  هک  نیا  زج  دـنا  ناسکی  مه  اـب  هّدـع  رد  دریمب ، دازآ  نز  زینک و  رهوش  هاـگره  دومرف : سپس 
.درادن

.تسا يراج  باتک  لها  نارفاک  رب  مکح  نیا  حیضوت :
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دیص باتک 

گنلپ گس و  راکش  مکح  - 548

یِّمَُسی َمَّلَعُْملَا َو  ُهَْبلَک  ُحَرْسَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِءاَّذَْحلَا  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذِإ َلاَق  ُدْهَْفلاَف  ُْتلُقَف  ُْهنِم  ُلُکْأَی  َالَف  ٍمَّلَعُم  َْریَغ  ًاْبلَک  ُهَعَم  َدَـجَو  ْنِإ  ُهاَّکَذ َو  ِِهْلتَق  َْلبَق  ُهَکَرْدَأ  اَذِإَف  ِْهیَلَع  َکَْسمَأ  اَّمِم  ُلُکْأَی  َلاَقَف  ُهَحَرَـس  اَذِإ 

.ُْبلَْکلَا (1) َّالِإ  ٌبَّلَکُم  ٌءْیَش  َْسَیل  ِیل  َلاَقَف  ِْبلَْکلَا  َِهلِْزنَِمب  ُدْهَْفلَا  َْسَیل  ُْتُلق َأ  َالَف  َّالِإ  ْلُکَف َو  ُهَتاَکَذ  َتْکَرْدَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّذـح  ةدـیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنک یم  تیافک  دربب ، ار  ادخ  مان  دزاس و  ناور  راکش  يوس  هب  ار  هدید  میلعت  گس  یچراکش  رگا  مدیسرپ :

راکـش نداد  ناج  زا  شیپ  رگا  دنک و  لوانت  نآ  راکـش  زا  دناوت  یم  یچراکـش  دـشاب ، هتـشاد  هگن  ملاس  ار  دوخ  راکـش  رگا  دومرف :
، تسا هدش  کیرش  وا  گس  اب  ناویح  راکش  رد  هدیدن  میلعت  گس  کی  هک  دنیبب  یچراکـش  رگا  و  دنک ، حبذ  ار  راکـش  دیاب  دسرب ،

.دنک لوانت  گس  ود  نآ  راکش  زا  دیابن 

؟ دراد تروص  هچ  دوش ، راکش  هدش  تیبرت  گنلپ  اب  هک  يدیص  مدرک : ضرع 

.نکم لوانت  نآ  زا  هنرگو  نک  لوانت  نک و  حبذ  ار  گنلپ  دیص  يدیسر ، عقوم  هب  رگا  دومرف :

؟ تسین يراکش  گس  دننام  يراکش  گنلپ  رگم  مدرک : ضرع 

.تسین هدنریگ »  » یناویح چیه  يراکش ، گس  زج  دومرف :

رگید يراکش  ناگدنرپ  نیهاش و  زاب و  راکش  مکح  - 549

ُنَْحن یِقَّتَی َو  َناَک  ِیتُْفی َو  هیلع  هللا  تاولـص  ِیبَأ  َناَـک  ُمَـالَّسلَا : ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّنَأ ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  ُهَّنِإَف  ُُهتاَکَذ  َكَرُْدت  ْنَأ  َّالِإ  اَهَْدیَص  ُّلُِحن  ُفاََخن َو َال  اَّنِإَف َال  َنْآلَا  اَّمَأ  ِروُقُّصلَا َو  ِهاَُزْبلَا َو  ِْدیَص  ِیف  ُفاََخن 

.ِبَالِْکلَا (2) ِیف  َنِیبِّلَکُم » ِحِرا�وَْجلَا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ا�م  َو  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا 
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مردـپ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم هیقت  نیهاش  زاب و  راکـش  هب  تبـسن  عقوم  نآ  رد  دوب ، اوتف  بحاـص  دوخ  ناـمز  رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح 

لالح دوش  یم  راکـش  نیهاـش  زاـب و  طـسوت  هک  یناویح  ور  نیازا  درک ، میهاوخن  هیقت  تسین و  ناـیم  رد  یمیب  کـنیا  یلو  میدرک ؛
هدمآ هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  باتک  رد  .ینک  حبذ  ار  وا  یسرب و  راکش  رس  رب  ناج  همین  هک  یعقوم  رگم  میناد ، یمن 
هدئام هروس  {. ) هتخومآ ياه  گس  يراکـش و  تاناویح  دیـص  و  : } دیامرف یم  يراکـش  ياه  گس  ةرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا 

.دنتسه اه  گس  روظنم  هیآ 4 )

حالس هلیسو  هب  راکش  تشوگ  - 550

ِْحمُّرلِاب ُُهنُعْطَی  ْوَأ  ِْفیَّسلِاب  ُلُجَّرلَا  ُُهبِرْضَی  ِْدیَّصلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهب (1) َسَْأب  ْلُک َال  َلاَقَف  َِکلَذ  َلَعَف  َنیِح  یَّمَس  ْدَق  ُهَلَتَقَف َو  ٍمْهَِسب  ِهیِمْرَی  ْوَأ 

رگا مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وا يوس  هب  راد  ناکیپ  ریت  ای  دربورف و  وا  نت  رب  ار  دوخ  ةزین  ای  دروآ و  دورف  راکش  نت  رب  دراک  ریـشمش و  اب  دربب و  ار  ادخ  مان  ناسنا 

)؟ دنک یم  تیافک   ) دوش هتشک  وا  راکش  دنک و  باترپ 

.تسا لالح  راکش  تشوگ  تروصره  رد  دومرف :

ُرَبْکَأ َوُه  ٍءْیَِشب  ُْدیَّصلَا  یَمُْری  َال  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  ٍلُجَر  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُْهنِم (2)

قداص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  ییحی  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دریگ رارق  فده  دروم  شدوخ  زا  رت  گرزب  يا  هلیسو  اب  دیابن  راکش  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

یلِگ ۀلولگ  گنس و  اب  راکش  مکح  - 551

.َال َلاَق  ُْهنِم  ُلَکُْؤی  ُقُْدُنْبلَا َأ  ُرَجَْحلَا َو  َلَتَق  اَّمَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(3)
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: دندیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دروخ ناوت  یم  دوش  یم  هتشک  یلگ  هلولگ  گنس و  ۀلیسو  هب  هک  ار  يدیص 

.هن دومرف :

ماد هلت و  هلیسو  هب  راکش  - 552

ُْهنِم ْتَعَطَقَف  َُهلاَبِْحلَا  ِتَذَخَأ  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُْهنِم (1) ْلُک  َُّمث  ِهِّکَذَف  ًاّیَح  ِهِدَسَج  ِِرئاَس  ْنِم  َتْکَرْدَأ  اَم  ٌتِّیَم َو  َوُهَف  ًاْئیَش 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  وبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یبایرد هدنز  هک  راکش  ياضعا  ریاس  تسا و  رادرم  دوش ، عطق  هک  وا  ياضعا  زا  يوضع  ره  دتفیب ، هلت  رد  يراکـش  رگا  دومرف : هیلع 

.يروخب ار  نآ  یناوت  یم  هیکذت  حبذ و  تروص  رد 

یهام دیص  - 553

َنُوبِرْـضَی َنیِح  ِکَمَّسِلل  ِّیِـسوُجَْملَا  ِْدیَـص  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهُذْخَأ (2) ِناَتیِْحلَا  ُْدیَص  اَمَّنِإ  َسَْأب  َلاَقَف َال  ُّيِدوُهَْیلَا  َِکلَذَک  َنوُّمَُسی َو  ِکَبَّشلِاب َو َال 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنرب یمن  ار  ادخ  مان  دننک و  یم  دیص  یهام  یتسد  روت  اب  هک  تسا  لالح  نایدوهی  نایسوجم و  دیص  ایآ 

.تسا نتفرگ  بآ  زا  طقف  یهام  دیص  .درادن  یعنام  دومرف :

لالح یهام  - 554

اَذِإَف هیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ْنِم  ًاْئیَش  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِینَأَْرقَأ  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یِهاَمْراَْملَا َو ِریِّمِّزلَا َو  ِّيِّرِْجلَا َو  ِنَع  ْمُکاَْهنَأ  ِهِیف 
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اَم ِکَمَّسلَا َو  َنِم  ٌرِْـشق  َُهل  اَم  ْلُک  َلاَقَف  ٌرِْـشق  َُهل  َْسَیل  ِکَمَّسلِاب  یَتُْؤن  اَّنِإ  ُهَّللَا  َکُـمَحْرَی  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َْنبِا  اَـی  ُْتُلق  َلاَـق  ِلاَـحِّطلَا  ِیفاَّطلَا َو 
.ُْهلُکْأَت (1) َالَف  ٌرِْشق  َُهل  َْسَیل 

زا یشخب  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، رادراـخ یهاـم  يّرج ، یهاـم  ندروـخ  زا  ار  امـش  نم  مدـناوخ : هماـن  نآ  رد  .داـهن  نم  راـیتخا  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  باـتک 

.مراد یمزاب  اه  ماد  لاحط  هدرم )  ) یبآور یهام  یهامرام ،

کلوپ سلف و  هک  دنروآ  یم  ینایهام  نادایص  دهد ! ياج  دوخ  تمحر  رد  ار  امش  دنوادخ  هللا ! لوسر  رسپ  يا  متفگ : شترـضح  هب 
)؟ دنا لالح  ایآ   ) .درادن

.نکم لوانت  درادن  سلف  هک  یهام  ره  نک و  لوانت  تسا ، لالح  دراد ، کلوپ  سلف و  هک  یهام  ره  دومرف :

َلاَقَف اَْهنِم  ُلَکُْؤی  اَم  ُناَتیِْحلَا  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
اَهَّنَِکل یََلب َو  ِیل  َلاَقَف  ٌرِْـشق  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِِهلْکَِأب  َسَْأب  َـال  َلاَـقَف  ِتَْعنَْکلَا  ِیف  ُلوُقَت  اَـم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٌرِْـشق  َُهل  َناَـک  اَـم 

.ًارِْشق (2) اََهل  َتْدَجَو  اَِهنُذُأ  ِلْصَأ  ِیف  َتْرَظَن  اَذِإ  ٍءْیَش َو  ِّلُِکب  ُّکَتْحَت  ُِقلُْخلَا  ُهَئِّیَس  ٌهَکَمَس 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّـمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا لالح  اه  یهام  زا  عون  هچ  ندروخ  مدرگ ! نات  نابرق  متفگ :

.دراد کلوپ  سلف و  هک  نآ  دومرف :

؟ دییامرف یم  هچ  تعنک »  » یهام هرابرد  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

.درادن يداریا  شندروخ  دومرف :

.درادن کلوپ  تعنک  یهام  متفگ :

ار نآ  کلوپ  يرگنب ، نآ  شوگ  خیب  هب  هاگره  دشارت و  یم  يزیچره  اب  ار  دوخ  هک  تسا  ییوخدنت  یهام  تعنک ، اّما  يرآ ؛ دومرف :
.یبای یم 
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یلها ناگدنرپ  راکش  مکح  - 555

اَذِإ َْریَّطلَا  َّنِإ  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَذَخَأ (1) ْنَِمل  ٌلَالَح  َوُه  ٌْدیَص َو  َوُهَف  ِْهیَحاَنَج  َکَلَم 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هک یسک  يارب  دوش و  یم  بوسحم  دیص  دشاب ؛ هتشاد  ار  زاورپ  ییاناوت  هدنرپ  هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

.تسا لالح  دریگب  ار  نآ 

وتسرپ راکش  مکح  - 556

ٌفاَّطُخ ِهِدَِیب  ٌلُجَر  َّرَم  ْذِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ٌدوُُعق  ُنَْحن  اَْنَیب  َلاَق : ِهِْریَغ  ْوَأ  ِّیِّقَّرلَا  َدُواَد  نع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذَِهب ْمُکَرَمَأ  ْمُکُِملاَع  هیلع َأ  هللا  تاولص  َلاَقَف  َضْرَْألَا  ِِهب  اَحَد  َُّمث  ِهِدَی  ْنِم  ُهَذَخَأ  یَّتَح  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف  ٌحُوبْذَم 

ِءاَمَّسلَا ِیف  ُهَناَرَوَد  َّنِإ  َلاَق  ُفاَّطُْخلَا َو  اَْهنِم  ِهَّتِّسلَا  ِْلتَق  ْنَع  یَهَن  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  يِّدَج  ْنَع  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ  ْمُکُهیِقَف  ْمَأ 
(2) «. ّضلَا

�
َنیِّلا َو َال   » ُلوُقَی ُهَنْوَرَت  َأ َال  َنیَِملا�ْعلَا » ِّبَر  ِّلل 

�
ِه ُدْمَْحلَا   » ُهَءاَِرق ُهَحِیبْسَت  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَِأب  َلُِعف  اَِمل  ًافَسَأ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  دیوگ : يرگید  صخـش  ای  یّقر  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دیرپ و شفرط  هب  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  .دوب  يا  هدش  حبذ  يوتـسرپ  شتـسد  رد  هک  دومن  روبع  يدرم  هاگان  هک  میدوب  هتـسشن 
!؟ نات هیقف  ای  تسا ؛ هداد  روتسد  یلمع  نینچ  هب  ار  امش  امش ، ملاع  ایآ  دومرف : دنکفا و  نیمز  هب  ار  نآ  تفرگ و  شتسد  زا  ار  وتـسرپ 

.دوب وتسرپ  نانآ  زا  یکی  هک  دومن  یهن  ناویح  شش  نتشک  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  داد  ربخ  نم  هب  مّدج  زا  مردپ 

هروس تئارق  نآ ، حیبست  تسا و  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  تیب  لها  بیاصم  يارب  فسأت  نامـسآ ، رد  وتـسرپ  زاورپ  انامه  دومرف : و 
!؟» نّیلاضلا و ال  : » دیوگ یم  هک  دینیب  یمن  رگم  .تسا  دمح 
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كاکرِو دهده و  راکش  مکح  - 557

ٍدُهْدُـه ِحاَنَج  ِّلُـک  ِیف  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَّیِرَْبلَا (1) ُْریَخ  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ِهَِّیناَیْرُّسلِاب  ٌبُوتْکَم 

هیلع هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنتسه مدرم  نیرتهب  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  تسا : هدش  هتشون  ینایرس  نابز  هب  دهده  ياه  لاب  زا  مادکره  رد  دومرف :

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَهَن  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِهَلْحَّنلَا (2) ِماَّوُّصلَا َو  ِدَرُّصلَا َو  ِدُهْدُْهلَا َو  ِْلتَق  ْنَع 

یّلص هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دومن یهن  لسع  روبنز  ماّوص و  ةدنرپ  كاکرو ، دهده ، نتشک  زا  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دنک یم  راکش  ار  کشجنگ  هک  تسا  يا  هدنرپ  كاکرِو  حیضوت :

كواکچ راکش  مکح  - 558

: َلاَق مهیلع  هللا  تاولص  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍدَّمَُحم ِلآ  یِـضِْغبُم  ُهَّللَا  َنََعل  اَهُحِیبْسَت  َیلاَعَت َو  ِهَِّلل  ِحـِیبْسَّتلَا  ُهَرِیثَک  اَهَّنِإَف  اَِهب  َنُوبَْعلَی  َناَْیبِّصلَا  اَهوُطُْعت  اَهوُّبُـسَت َو َال  َهَُرْبنُْقلَا َو َال  اُولُکْأَت  َال 

.مهیلع (3) هللا  تاولص 

ناردـپ زا  شراوگرزب  ردـپ  زا  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  يرفعج  نامیلـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ناکدوک هب  ار  نآ  دییوگن و  ازسان  نآ  هب  دیروخن و  ار  كواکچ  تشوگ  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  مهیلع  هللا  تاولص  شراوگرزب 

لآ نانمـشد  رب  دنوادخ  تنعل  تسا : نینچ  شحیبست  دیوگ و  یلاعت  دنوادخ  حیبست  ناوارف  نآ  هک  اریز  دننک ، يزاب  نآ  اب  ات  دیهدن 
.مهیلع هللا  تاولص  دّمحم 
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یفاکلا ج 6 ص 224 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 224 ح 3. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 225 ح 1. - . 3
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تاناویح هیکذت  حبذ و  باتک 

نآ حبذ  نتخاس  لالح  ناویح و  هیکذت  یگنوگچ  - 559

َهاَکَذ َلاَقَف َال  ِهَوْرَْملِاب  ِهَطیِّللِاب َو  ِهَحِیبَّذلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍهَدیِدَِحب (1) َّالِإ 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد تروص  هچ  دنربب ، گنس  ین و  ۀشارت  اب  ار  ماد  يولگ  هک  یتروص  رد  مدیسرپ :

.تفرگ دهاوخن  تروص  زیت  دراک  اب  زج  ماد ، نتخاس  لالح  دومرف :

َلاَق ِهَبَـصَْقلَا  ِرَجَْحلَا َو  ِدوُْعلِاب َو  ِهَحِیبَّذـلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَدیِدَْحلِاب (2) َّالِإ  ُْحبَّذلَا  ُُحلْصَی  هیلع َال  هللا  تاولص  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَقَف 

اب حبذ  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ین  گنس و  بوچ و 

.تسین زیاج  نهآ  اب  زج  حبذ  دومرف : امهیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  دومرف :

رارطضا لاح  رد  نتخاس  لالح  هیکذت و  - 560

ِدوُْعلَا َأ ِهَبَـصَْقلَا َو  ِهَوْرَْملَا َو  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَِذب (3) َسَْأب  َالَف  َجاَدْوَْألَا  يَرَف  اَذِإ  َلاَق  ًانیِّکِس  اوُدِجَی  َْمل  اَذِإ  َّنِِهب  َُحبُْذی 

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دربب ار  ماد  رس  یبوچ  دراک  ین و  ۀشارت  زیت و  گنس  اب  دناوت  یم  دباین ، ینهآ  دراک  ناسنا  هک  یتروص  رد  مدیسرپ : هیلع 

.درادن یعنام  دفاکشب ، ار  ندرگ  ياه  گر  لیاسو  نیا  اب  رگا  دومرف :
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َُحبْذَی ٌنیِّکِـس َأ  ِِهتَرْـضَِحب  ْنُکَی  َْمل  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِماَّحَّشلَا  ٍدـْیَز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َسَْأب (1) َالَف  ُمَّدلَا  َجَرَخ  َموُْقلُْحلَا َو  َعَطَق  اَذِإ  َهَدیِدَْحلَا  ِبُِصت  َْمل  اَذِإ  ِدوُْعلِاب  ِمْظَْعلِاب َو  ِرَجَْحلِاب َو  ِهَبَصَْقلِاب َو  َْحبِْذا  َلاَقَف  ٍهَبَصَِقب 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحش  دیز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دربب ار  ماد  يولگ  ین ، ۀشارت  اب  دناوت  یم  دشابن ، ینهآ  دراک  یسک  هارمه  هب  رگا 

ار ماد  يولگ  یبوچ  دراک  یناوختـسا و  دراک  اب  زیت ، گنـس  اب  ین ، ۀـشارت  اـب  یناوت  یم  یباـین ، ینهآ  دراـک  هک  یتروص  رد  دومرف :
.درادن یعنام  دزیرب ، نوریب  ماد  نوخ  دربب و  ار  موقلح  هک  طرش  نیا  اب  یفاکشب ،

ماد ندیرد  ولگ  ندیرب و  رس  یگنوگچ  - 561

.ِْقلَْحلَا (2) ِیف  ُْحبَّذلَا  ِهَّبَّللَا َو  ِیف  ُرْحَّنلَا  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّمع  نب  هیواعم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.موقلح ندیرب  اب  اه  ماد  ریاس  حبذ  دریگ و  یم  تروص  موقلح  ریز  رد  دراک  ندربورف  اب  رتش ، رحن 

ْلِسْرَأَف َو َتَْحبَذ  اَذِإ  َلاَقَف  ِْحبَّذلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  َناَرْمُح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َنِم ٍهَدْهَو  ْوَأ  ٍّبُج  ِیف  يَّدَرَت  ْنِإَف  ًهَّصاَخ  ِْریَّطِلل  ُلاَسْرِْإلَا  ُقْوَف َو  َیلِإ  ُهَعَطْقَت  ِموُْقلُْحلَا َو  ِتْحَت  ْنِم  اَهَلِخُْدِتل  َنیِّکِّسلَا  ِِبْلقَت  ِْفتْکَت َو َال  َال 

َّنَکِسُْمت ُهَْرعَش َو َال  ْوَأ  ُهَفوُص  ْکِْسمَأَف  ِمَنَْغلَا  َنِم  ٌءْیَـش  َناَک  ْنِإ  ُْحبَّذلَا َو  ِوَأ  ُهَلَتَق  يِّدَرَّتلَا  يِرْدَت  َکَّنِإَف َال  ُهْمِعُْطت  ُْهلُکْأَت َو َال  َالَف  ِضْرَْألَا 
ِْریَّطلَا َو َنِم  ٌءْیَـش  َکَتَْلفَأ  ْنِإ  ِْهیَلْجِر َو  ِْقلْطَأ  ِهِطَابآ َو  َیلِإ  ُهَفاَفْخَأ  َّدُـشَف  ُریِعَْبلَا  اَّمَأ  ََبنَّذـلَا َو  ِِقلْطَأ  اَْهلِقْعاَف َو  ُرَقَْبلَا  اَّمَأ  ًالْجِر َو  ًادَـی َو َال 

.ِْدیَّصلَا (3) َِهلِْزنَِمب  ِهِّکَذَف  َطَقَس  َوُه  اَذِإَف  َکِمْهَِسب  ِهِمْراَف  َْکیَلَع  َّدَن  ْوَأ  ُهَْحبَذ  ُدیُِرت  َْتنَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  نارمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ ندرک  حبذ  هرابرد 
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یفاکلا ج 6 ص 228 ح 3. - . 1
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زا ار  نآ  ات  نادرگنرب  ار  وقاچ  .دنبن و  اه ) هناش  تشپ  رد   ) ار نآ  ياه ) تسد   ) نک و اهر  ار  ناویح  يدرک ، حبذ  هک  یماگنه  دومرف :
.يربب ندرگ  يالاب  يوس  هب  ینک و  لخاد  موقلح  ریز 

نارگید هب  روخن و  ار  نآ  تشوگ  داتفا  یلادوگ  ای  هاـچ  رد  ناویح  رگا  سپ  .تسا  ناگدـنرپ  صوصخم  طـقف  ناویح ، ندرک  اـهر  و 
ار شیوم  ای  مشپ  سپ  دـشاب ، يدنفـسوگ  حوبذـم ، رگا  .حـبذ و  ای  هدـش  شلتق  ثعاب  نداتفا  هک  یناد  یمن  وت  اریز  نکن ؛ ماـعطا  زین 

.ریگن ار  شیاپ  تسد و  یلو  ریگب ؛

.نک اهر  ار  شمد  دنبب و  ار  واگ  اما 

.نک اهر  ار  شیاهاپ  دنبب و  شیاه  لغب  ریز  رد  ار  شیاهاپ  فک  سپ  رتش ؛ اما 

هاگره سپ  نزب ، دوخ  ریت  اب  ار  نآ  دومن ، یـشکرس  ای  ینک و  حبذ  ار  نآ  يراد  دصق  هک  یلاحرد  دـش  ناهنپ  وت  زا  يا  هدـنرپ  رگا  و 
.نک هیکذت  دیص  دننام  ار  نآ  دومن ، طوقس 

هیلع هللا  تاولـص  َلاَقَف  ِهَحِیبَّذـلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.اَهَِحبْذَم (1) ْنِم  َْحبُْذت  َْمل  اَم  ٍهَحِیبَذ  ْنِم  ْلُکْأَت  َتوُمَت َو َال  یَّتَح  اَهْعَْخنَت  َهَْلبِْقلَا َو َال  َِکتَحِیبَِذب  ِْلبْقَتِْسا 

ةرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ مدیسرپ ماد  ندیرب  رس  طیارش 

تکرح زا  ناویح  هک  یعقوم  اـت  نکم  عطق  ار  ندرگ  لـخاد  عاـخن  موقلح ، ندـیرب  زا  دـعب  نک و  هلبق  يوـس  هب  ار  ماد  يور  دوـمرف :
.روخن نآ  تشوگ  زا  دنربن ، ار  ماد  يولگ  ةژیو  هاگیاج  زا  هک  مادام  دنامبزاب و 

َال َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْـملَا  َریِمَأ  َّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَـیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِْهَیلِإ (2) ُرُْظنَی  َوُه  ِروُزَْجلَا َو  َْدنِع  َروُزَْجلَا  ِهاَّشلَا َو َال  َْدنِع  َهاَّشلَا  َِحبْذَت 

نینمؤملاریما ترـضح  زا  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  میهاربا  نب  ثایغ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگید يرتش  لباقم  رد  ار  رتش  دیابن  درک و  حبذ  رگید  دنفسوگ  ربارب  رد  ار  دنفـسوگ  دیابن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص 

.تشک تسا  رظان  هک 

613 ص :
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دوش یم  حبذ  شحبذ  لحم  زا  ریغ  هک  یناویح  - 562

اَهَِحبْذَم َو ِْریَغ  ِیف  ًهاَش  ْوَأ  ًاروُزَج  ِهِْفیَِسب  َبَرَض  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَذِإ اَّمَأَف  ٍراَرِطِْضا  َلاَح  ُُهلاَح  ْنُکَت  َْمل  َِکلَِذل َو  َدَّمَعَت  اَذِإ  ِینْعَی  اَهَِحبْذَم  ْنِم  َُحبُْذت  ٍهَحِیبَذ َال  ُلْکَأ  ُُحلْصَی  َلاَقَف َال  َبَرَـض  َنیِح  یَّمَـس  ْدَق 

.َِکلَِذب (1) َسَْأب  َالَف  ََحبْذَی  ْنَأ  ُدیُِری  اَم  ِْهیَلَع  ْتَبَعْصَتِْسا  اَْهَیلِإ َو  َّرُطُْضا 

هک يدرم  ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ندروخ دومرف : دوب ، هتفگ  هّللا » مسب   » ندز هبرـض  ماگنه  هک  نیا  اب  دنز  یم  هبرـض  دنفـسوگ  ای  رتش  حـبذ  لحم  ریغ  هب  شریـشمش  اب 

.تسین زیاج  تسا  هدشن  حبذ  شندش  حبذ  لحم  زا  هک  يا  هدش  حبذ  ناویح 

اما دشابن ؛ رارطـضا  لاح  رد  دهد و  ماجنا  دمع  يور  زا  ار  راک  نیا  هاگره  ینعی  دـیوگ : ثیدـح  نایوار  زا  یکی  ای  ینیلک و  موحرم 
.درادن يداریا  دشاب  هدش  راوشد  شیارب  ندرک  حبذ  دشاب و  راچان  رگا 

ناویح نتخاس  لالح  يارب  تصرف  - 563

اَذِإ هیلع : هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِّکَذَف (2) ُهَتْکَرْدَأ  َُبنَّذلَا َو  َكَّرَحَت  ْوَأ  ُلْجِّرلَا  ِتَضَکَر  ْوَأ  ُْنیَْعلَا  ِتَفَرَط 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامیلـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنابنج یم  مد  دبوک و  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  دخرچ ، یم  ماد  مشچ  هاگره  تسا : هدـمآ  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  باتک  رد  دومرف :

.يزاس لالح  هیکذت و  ار  ماد  هک  تسا  یقاب  تصرف 

بنج درف  مکح  و  هللا » مسب   » كرت ای  هلبق  ریغ  هب  حبذ  مکح  - 564

َیلِإ اَهَهِّجَُوی  ْنَأ  َلِهَجَف  ًهَحِیبَذ  ََحبَذ  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َالَف َلاَق  اَهْهِّجَُوی  َْمل  ُهَّنِإَف  َُهل  ُْتلُقَف  اَْهنِم  ْلُک  َلاَق  ِهَْلبِْقلَا 
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َِکتَحِیبَِذب ِْلبْقَتْساَف  ََحبْذَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولص  َلاَق  اَْهیَلَع َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُمِْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَم  ٍهَحِیبَذ  ْنِم  ْلُکْأَت  اَْهنِم َو َال  ْلُکْأَت 
.َهَْلبِْقلَا (1)

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ   ) دناشکن هلبق  يوس  هب  ار  ماد  ندب  دنک و  شومارف  یسک  رگا  مدیسرپ :

.ینک لوانت  نآ  تشوگ  زا  یناوت  یم  دومرف :

)؟ دراد تروص  هچ   ) دنکن هلبق  يوس  هب  ار  ماد  ندب  نآ  دوجو  اب  دشاب و  شدای  رگا  متفگ :

.روخم ماد  نآ  تشوگ  زا  دنیامن ، هیکذت  ار  ماد  دنربن و  ار  ادخ  مان  هک  یتروص  رد  زین  .روخن و  ماد  نآ  تشوگ  زا  دومرف :

.نک هلبق  تمس  هب  ار  ماد  يور  ینک ، حبذ  ار  ماد  یتساوخ  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  شترضح 

ْلُک َو َلاَقَف  ِهَْلبِْقلَا  ِْریَِغل  ْتَِحبُذ  ٍهَحِیبَذ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِِهلَّوَأ یَلَع  ِهَّللَا  ِمِْسب  ُلوُقَی  ُرُکْذَی َو  َنیِح  ِّمَُسْیلَف  ًایِـساَن  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِّمَُسی  َْمل  ََحبَذ َو  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ُهْدَّمَعَتَی  َْمل  اَم  َِکلَِذب  َسَْأب  َال 

(2) .ِهِرِخآ یَلَع  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ   ) دنشاب هدرکن  هلبق  يوس  هب  ار  وا  يور  دنربب و  رس  ار  ماد  رگا  مدیسرپ :

.درادن یعنام  دشابن ، يدمع  هک  یمادام  روخب  نآ  تشوگ  زا  دومرف :

؟ دراد تروص  هچ  هدرک  حبذ  ار  یماد  هدربن و  ار  ادخ  مان  یباصق  رگا  مدیسرپ :

هلّوأ و یلع  هّللا  مسب  : » دیوگب دربب و  ار  ادخ  مان  دیاب  دـیایب ، شرطاخ  هک  يا  هظحل  ره  دـشاب ، هدرک  شومارف  هک  یتروص  رد  دومرف :
«. هرخآ

ُلُجَّرلَا َو ََحبْذَی  ْنَأ  َسَْأب  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٌُبنُج (3) َوُه 
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنک حبذ  ار  یناویح  تبانج  لاح  رد  ناسنا  هک  درادن  يداریا  دومرف : هیلع  هللا 

دیآ یم  نوریب  هدش  حبذ  ناویح  مکش  زا  هک  ینینج  مکح  - 565

ُهَمیَِهب ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  امهیلع  هللا  تاولص  اَمُهَدَحَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َّلَج (1) َّزَع َو  ُهَّللَا  یَنَع  يِذَّلَا  َِکلَذَف  ِهِّمُأ  ُهاَکَذ  ُُهتاَکَذَف  ََربْوَأ  َرَعْشَأ َو  اَذِإ  ِهِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُنِینَْجلَا  َلاَقَف  ِما�ْعنَْألَا »

ای هیلع و  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
{. تسا هدـش  لالح  امـش  يارب  نایاپراهچ  : } دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  راتفگ  ةرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 

.مدیسرپ هیآ 2 ) هدئام  هروس  )

، نیا سپ  .دوب  دهاوخ  شردام  هیکذت  نامه  شا  هیکذت  دشاب ؛ هتـشاد  مشپ  يوم و  هاگره  تسا  شردام  مکـش  رد  هک  ینینج  دومرف :
.تسا هدرک  روظنم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییانعم  نامه 

ْلُکَف ًاّماَت  ًاَدلَو  اَِهنَْطب  ِیف  َتْدَجَوَف  َهَحِیبَّذلَا  َتَْحبَذ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ْلُکْأَت (2) َالَف  ًاّماَت  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َو 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.روخن ار  نآ  دشابن ، لماک  رگا  روخب و  ار  نآ  یتفای ؛ یلماک  دنزرف  شمکش  رد  يدومن و  حبذ  ار  یناویح 

دوش هتخیر  نوخ  نآ  رد  هک  یگید  مکح  - 566

ْنِم ٍهَِّیقوُأ  ُراَدْقِم  اَهِیف  َعَقَو  ٌروُزَج  اَهِیف  ٍرِْدق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِجَرْعَْألَا  ٍدیِعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َمَّدلَا (3) ُلُکْأَت  َراَّنلَا  َّنَِأل  ْمَعَن  ُهیلع  هللا  تاولص  َلاَقَف  ُلَکُْؤی  ٍمَد َأ 
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: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جرعا  دیعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؟ دروخ ار  دنفسوگ  ناوت  یم  ایآ  دوش ؛ یم  هتخیر  نوخ  نآ  رد  هّیقوا  کی  هزادنا  هب  دراد ، رارق  يدنفسوگ  گید ، کی  رد 

.دروخ یم  ار  نوخ  شتآ  اریز  يرآ ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

اه باصق  رازاب  زا  تشوگ  دیرخ  مکح  - 567

َِّرق ْلُک َو  َلاَقَف  ِّيِروُرَْحلَا  ِئِجْرُْملَا َو  ِهَحِیبَذ  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُنوُکَی (1) اَم  َنوُکَی  یَّتَح  َّرِقَتِْسا  َو 

هراـبرد هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبـلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدیسرپ دوش  حبذ  يرورح »  » و ءیجرم »  » صخش طسوت  هک  یناویح 

.دوب دهاوخ  هک  هچ  نآ  دشاب  هک  نیا  ات  شاب ، تباث  نآ  رب  نک و  ریرقت  ار  نآ  روخب و  دومرف :

.دنا جراوخ  نامه  هیرورح  دنتسه و  هیرمع  تعامج  زا  یهورگ  هئجرم  حیضوت :

َنِم ِمْحَّللَا  ِءاَرِـش  ْنَع  ُهیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  اُولَأَـس  ْمُهَّنَأ  ٍِملْـسُم : ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُز َو  ِْلیَـضُْفلَا َو  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُْهنَع (2) ْلَأْسَت  َنیِِملْسُْملَا َو َال  ِقاَوْسَأ  ِیف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  ْلُک  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َلاَق  َنُوباَّصَْقلَا  ُعَنْصَی  اَم  يَرُْدی  ِقاَوْسَْألَا َو َال 

رقاب دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  هرارز و  لیـضف ، زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم تیاعر  ار  هیکذت  طیارش  دح  هچ  ات  نانآ  هک  میناد  یمن  میرخ و  یم  اه  باصق  رازاب  زا  ار  تشوگ  ام  میدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص 

.دننک

.دینکن قیقحت  شسرپ و  دیروخب و  دشاب ، ناناملسم  رازاب  رگا  دومرف :

617 ص :
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انیبان نز و  كدوک ، هدش  حبذ  مکح  - 568

َناَک َكَّرَحَت َو  اَذِإ  َلاَقَف  ِِّیبَّصلَا  ِهَحِیبَذ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  َمِْسا  ِرُکْذَْتل  َّنُُهلَقْعَأ َو  َْحبْذَْتلَف  ٌلُجَر  َّنُهَعَم  َْسَیل  ًءاَِسن  َّنُک  ْنِإ  َلاَقَف  ِهَأْرَْملَا  ِهَحِیبَذ  ْنَع  َهَْرفَّشلَا َو  َقاَطَأ  ٍراَبْشَأ َو  ُهَسْمَخ  َُهل 

.اَْهیَلَع (1)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد تروص  هچ  دنک  حبذ  ار  ماد  یکدوک  رگا  مدیسرپ :

یعنام دزادنا ، راک  هب  ار  دراک  دـناوتب  دـسرب و  بجو  جـنپ  هب  وا  تماق  دـشاب و  هدیـسر  زیخ  تسج و  دـح  هب  هک  یتروص  رد  دومرف :
.درادن

)؟ دراد تروص  هچ  ، ) دربب رس  ار  ماد  نز  رگا  مدیسرپ :

حبذ طیارـش  هب  انـشآ  هک  اه  نآ  ۀمه  زا  رت  لقاع  دنک ، یباصق  نانآ  يارب  هک  دشابن  يدرم  دنـشاب و  مه  اب  مناخ  نت  دنچ  رگا  دومرف :
.دربب ار  ماد  رس  دربب و  ار  لاعتم  دنوادخ  مان  دشاب 

ِتَداَجَأ اَذِإ  ِهَأْرَْملَا  َهَحِیبَذ  َّنَأ  امهیلع : هللا  تاولـص  ًاعیِمَج  اَمُْهنَع  ُهْوَوَر  ٍدِـحاَو  ِْریَغ  ْنَع  َهَْنیَذُأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .َدِّدُس اَذِإ  یَمْعَْألَا  َِکلَذَک  ِِهلْکَِأب َو  َسَْأب  َالَف  ْتَّمَس  َْحبَّذلَا َو 

هللا تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ددعتم  نایوار  زا  هنیذا  نب  رمع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دنک حبذ  یبوخ  هب  نز  هک  هاگره  نز  طسوت  هدش  حبذ  ناویح  ندروخ  دندومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هیلع و 

.دنک حبذ  یتسرد  هب  هک  هاگره  انیبان ؛ صخش  تسا  روط  نیمه  .درادن و  يداریا  دیوگب ؛ هّللا » مسب   » و

(. مهریغو یحیسم  يدوهی ، ) باتک لها  یباصق  مکح  - 569

ْنِإ یَّمَس َو  ْنِإ  ُْهلُکْأَت  َلاَقَف َال  ِّیِّمِّذلَا  ِهَحِیبَذ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ِماَّحَّشلَا  ٍْدیَز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِّمَُسی (3) َْمل 

618 ص :
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هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحـش  دیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندیسرپ یمذ  رفاک  یباصق 

.روخن دشاب  هتفگن  هچ  دشاب  هتفگ  هّللا » مسب   » هچ یمذ  رفاک  طسوت  هدش  حبذ  ماد  زا  دومرف :

يَراَصَّنلَا َو َال ِدوُهَْیلَا َو  ِحـِئَابَذ  ْنِم  ْلُکْأَت  َال  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  ٍِرباَـج  ُْنب  ُلیِعاَمْـسِإ  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ْمِِهتَِینآ (1) ِیف  ْلُکْأَت 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباـج  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.روخن زین  نانآ  فرظ  زا  .روخن  نایحیسم  نایدوهی و  هحیبذ  زا  دومرف :
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اه یکاروخ  ماکحا  باتک 

میرحت ياه  تلع  - 570

َكَراَبَت ُهَّللَا  َمَّرَح  َِمل  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِینِْربْخَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُْهنِم ًهَبْغَر  ُهاَوِس  ْمَُهل  َّلَحَأ  ِهِداَبِع َو  یَلَع  َِکلَذ  ْمِّرَُحی  َْمل  َیلاَعَت  ُهَناَْحبُـس َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـقَف  ِریِْزنِْخلَا  َمَْحل  َمَّدـلَا َو  َهَْتیَْملَا َو  َرْمَْخلَا َو  َیلاَـعَت  َو 

ُهَحَابَأ ْمَُهل َو  ُهَّلَحَأَف  ْمُهُِحلُْـصی  اَم  ْمُُهناَْدبَأ َو  ِِهب  ُموُقَت  اَم  َّلَج  َّزَع َو  َِملَع  َْقلَْخلَا َو  َقَلَخ  ُهَّنَِکل  ْمَُهل َو  َّلَحَأ  اَمِیف  ًادـْهُز  ْمِْهیَلَع َو َال  َمَّرَح  اَمِیف 
ِیف َُهل  ُهَّلَحَأ  ِّرَطْـضُْمِلل َو  ُهَحَابَأ  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ُهَمَّرَح  ُْهنَع َو  ْمُهاَـهَنَف  ْمُهُّرُـضَی  اَـم  َِملَع  ْمِِهتَحَلْـصَِمل َو  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ِِهب  ْمِْهیَلَع  ُْهنِم  ًـالُّضَفَت 

ُُهنََدب َو َفُعَـض  َّالِإ  ٌدَحَأ  اَُهنِمُْدی  ُهَّنِإَف َال  ُهَْتیَْملَا  اَّمَأ  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ  ِْریَغ  ِهَْغُلْبلَا َال  ِرْدَِقب  ُْهنِم  َلاَنَی  ْنَأ  ُهَرَمَأَف  ِِهب  َّالِإ  ُُهنَدـَب  ُموُقَی  يِذَّلَا َال  ِْتقَْولَا 
َمَْفلَا َو ُرِْخُبی  َرَفْـصَْألَا َو  َءاَْملَا  ُهَلِکآ  ُثِرُوی  ُهَّنِإَف  ُمَّدـلَا  اَّمَأ  ًهَأْجَف َو  َّالِإ  ِهَْتیَْملَا  ُلِکآ  ُتوُمَی  ُُهلْـسَن َو َال  َعَطَْقنِا  ُُهتَُّوق َو  ْتَبَهَذ  ُهُمْـسِج َو  َلََحن 
ِْهیَدـِلاَو َو َال ُهَدـَلَو َو  َُلتْقَی  ْنَأ  َنَمُْؤی  َـال  یَّتَح  ِهَمْحَّرلَا  ِهَْفأَّرلَا َو  َهَِّلق  ِْبلَْقلَا َو  ِیف  َهَوْسَْقلَا  َبَلَْکلَا َو  ُثِرُوی  َُقلُْخلَا َو  ُءیُِـسی  َحـیِّرلَا َو  ُنِّتَُنی 
ِریِْزنِْخلَا َو ِْهبِـش  یَّتَش  ٍرَوُص  ِیف  ًامْوَق  َخَسَم  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإَف  ِریِْزنِْخلَا  ُمَْحل  اَّمَأ  ُُهبَحْـصَی َو  ْنَم  یَلَع  َنَمُْؤی  ِهِمیِمَح َو َال  یَلَع  َنَمُْؤی 

اَهَمَّرَح ُهَّنِإَف  ُرْمَْخلَا  اَّمَأ  اَِهَتبوُقُِعب َو  َّفَخَتُْـسی  اَِهب َو َال  ُساَّنلَا  َعِفَْتنَی  َْالیَِکل  ِهَُلثَْمِلل  ِِهلْکَأ  ْنَع  یَهَن  َُّمث  ِخوُسُْملَا  َنِم  َناَک  اَم  ِّبُّدـلَا َو  ِدْرِْقلَا َو 
یَلَع َرُـسْجَی  ْنَأ  یَلَع  ُُهلِمْحَت  ُهَتَءوُُرم َو  ُمِدـْهَت  ِهِرُوِنب َو  ُبَهْذَـت  َشاَِعتْرِالَا َو  ُُهثِرُوت  ٍنَثَو  ِدـِباَعَک  ِرْمَْخلَا  ُنِمْدـُم  َلاَق  اَـهِداَسَِفل َو  اَِـهْلعِِفل َو 

َّالِإ اَُهبِراَش  ُداَدْزَی  ُرْمَْخلَا َال  َِکلَذ َو  ُلِقْعَی  َوُه َال  ِهِمَرَح َو  یَلَع  َِبثَی  ْنَأ  َرِکَـس  اَذِإ  ُنَمُْؤی  َالَف  اَنِّزلَا  ِبوُکُر  ِءاَمِّدـلَا َو  ِکْفَـس  ْنِم  ِمِراَحَْملَا 
.ٍءوُس (1) َّلُک 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّـضفم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دومن مارح  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، بارش ، لاعتم ، دنوادخ  ارچ  دییامرفب  موش ! تنابرق  مدرک : ضرع 

، مارح دراوم  هب  شناگدنب  هک  دومن  لالح  ار  دراوم  نآ  ریغ  مارح و  شناگدنب  رب  ار  دراوم  نآ  تهج  نیدب  ناحبـس  دنوادخ  دومرف :
ياه يدنمزاین  هب  دیرفآ و  ار  ناگدیرفآ  وا  یلو  دنشاب ؛ هتشاد  تبغر  لالح  دراوم  هب  تبغر و  یب 
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ار يدراوم  نانآ  تحلصم  يارب  شـشخب  فطل و  يور  زا  دنوادخ  ور  نیا  زا  .تشاد  یهاگآ  نانآ  حالـص  يرادیاپ و  اه و  نآ  ندب 
.درک حابم  لالح و  نانآ  يارب 

مارح نانآ  رب  دومن و  یهن  دراوم  نآ  زا  ار  نانآ  ور  نیا  زا  تشاد ، یهاـگآ  زین  دـناسر  یم  ررـض  ناـنآ  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  یفرط  زا 
هک دومن  لالح  رطضم  صخش  يارب  ینامز  رد  ار  نآ  دومن و  لالح  تسا  رطضم  راچان و  هک  یسک  يارب  ار  دراوم  نآ  سپـس  .دومن 

.دنک لوانت  رتشیب -  هن  یگنسرگ -  عفر  هزادنا  هب  هک  داد  نامرف  وا  هب  سپ  .دباین  يرادیاپ  نآ  هلیسو  هب  زج  صخش  ندب 

زا ار  دوخ  ییاناوت  ددرگ ، یم  رغال  ناوتاـن و  شندـب  دـنک  تموادـم  نآ  ندروخ  هب  یـسکره  هک  نیا  رادرم  دروم  رد  دومرف : سپس 
.دریم یم  یناهگان  گرم  اب  دوش و  یم  عطق  شلسن  و  دهد ، یم  تسد 

، دوش یم  یقالخادب  بجوم  دزاس ، یم  وبدب  ار  ندب  ناهد و  نوخ ، .دوش  یم  درز  بآ  يرامیب  راتفرگ  دروخ  یم  نوخ  هک  یسک  و 
يدرف نینچ  هک  تسین  یناـنیمطا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  یناـبرهم  هفطاـع و  یمک  یلدگنـس و  بجوم  دوش ، یم  یگنـشت  ثعاـب 

.دوش یم  رطخ  ساسحا  شنانیشن  مه  ناشیوخ و  ناج  رب  دناسرب و  لتق  هب  ار  شردام  ردپ و  دنزرف ،

خسم سرخ و  نومیم و  كوخ ، لکـش  هب  دومن ؛ خسم  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  هک  نیا  كوخ  تشوگ  ةرابرد 
رفیک تبوقع و  دنربن و  هرهب  نآ  هلیسو  هب  مدرم  ات  دومن  یهن  ندوب  لکـش  مه  تهج  هب  نآ  ندروخ  زا  سپـس  .دندوب  هک  ییاه  هدش 

.دنرامشن کبس  ار  نآ 

تـسرپ تب  ناس  هب  تسا  رمخلا  مئاد  هک  یـسک  : » دومرف دومن و  مارح  شداسف  نداد و  ماجنا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  بارـش  هرابرد  و 
هب هک  دراد  یماو  ار  وا  درب و  یم  نیب  زا  ار  يدرمناوج  درب ، یم  ار  هدـید  رون  دوش ، یم  مادـنا  شزرل  بجوم  يراوخ  بارـش  تسا .»

دوشن و انز  بکترم  دوخ  مراحم  اب  هتـسنادن  هک  تسین  ینانیمطا  هک  تسا  يدرف  وا  دنک ؛ تراسج  انز ؛ يزیر ، نوخ  رد  دوخ  مراحم 
.دهد یم  ماجنا  ار  يدب  ره  راوخ  بارش 

تشوگ مارح  تاناویح  - 571

ِْریَّطلَا َنِم  ٍبَلِْخم  ِعاَبِّسلَا َو  َنِم  ٍباَن  يِذ  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَـقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌماَرَح (1)
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دقرف  نب  دوواد  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح  دراد ، لاگنچ  هک  یغرم  ره  دراد و  شین  هک  يا  هدنرد  ره 

ٍباَن يِذ  ُّلُک  َلاَق : ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ًاْئیَش (1) ِعاَبِّسلَا  َنِم  ْلُکْأَت  هیلع َال  هللا  تاولص  َلاَق  ٌماَرَح َو  ِْریَّطلَا  َنِم  ٍبَلِْخم  ِعاَبِّسلَا َو  َنِم 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا مارح  دراد ، لاگنچ  هک  يا  هدنرپ  ره  دراد و  شین  هک  يا  هدنرد  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

! روخن ار  ناگدنرد  زا  مادک  چیه  تشوگ  دومرف : و 

ُّلِحَی ِدَوْسَْألَا َأ  ِعَْقبَْألَا َو  ِباَرُْغلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِهِْریَغ (2) ٍغاَز َو َال  ِنَابْرِْغلَا  َنِم  ٍءْیَش  ُلْکَأ  ُّلِحَی  َلاَقَف َال  اَمُُهلْکَأ 

یـسوم ماـما  ترـضح  مردارب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ تسا لالح  هایس ، غالک  دیفس و  هایس و  غالک  تشوگ  ندروخ  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  مظاک 

.رگید عون  هن  غاز ، هن  تسین ؛ لالح  اه  غالک  زا  عون  چیه  ندروخ  دومرف :

.ُهُْضَیب ُُهلْکَأ َو َال  ُّلِحَی  ُسُواَّطلَا َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
(3)

ندروخ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسین لالح  نآ  مخت  نینچ  مه  سوواط و  تشوگ 
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َلاَقَف َال ِْلیَْخلَا  ِموُُحل  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.اَهَلْکَأ (1) َعَنَم  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  َلاَقَف  ِهَِّیلْهَْألَا  ِرُمُْحلَا  ِموُُحل  ٌهَروُرَض َو  َکَبیُِصت  ْنَأ  َّالِإ  ْلُکْأَت 

قداص رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  بلغت  نب  ناـبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ بسا  تشوگ  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص 

.یشاب ریزگان  هک  نآ  رگم  روخن ، ار  نآ  دومرف :

.مدیسرپ یلها  غالا  تشوگ  هرابرد  شترضح  زا  دیوگ : يوار 

.دومن عنم  ار  نآ  تشوگ  ندروخ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هیلع  هللا  تاولص  یلع  باتک  رد  دومرف :

ًءاَّنَز ًاِکلَم  َناَک  ٌخْسَم  ُلیِْفلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألَا  ِنَسَْحلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ُقِرْـسَی َناَک  ٌخْسَم  ُطاَوْطَْولَا  اَهِْـضیَح َو  ْنِم  ُلِسَتْغَت  اَهَجْوَز َو َال  ُنوُخَت  ًهَأَْرِما  َِتناَک  ٌخْـسَم  َُبنْرَْألَا  ًاثوُّیَد َو  ًاِّیباَرْعَأ  َناَک  ٌخْـسَم  ُْبئِّذـلَا  َو 

ُْثیَح اُونِمُْؤی  َْمل  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌهَقِْرف  ُّبَّضلَا  ُثیِّرِْجلَا َو  ِْتبَّسلَا َو  ِیف  اْوَدَـتِْعا  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌمْوَق  ُریِزاَنَْخلَا  ُهَدَرِْقلَا َو  ِساَّنلَا َو  َروُُمت 
َناَک ُبَْرقَْعلَا  ُهَقِْـسیَوُْفلَا َو  َیِهَف  ُهَرْأَْفلَا  ِّرَْبلَا َو  ِیف  ٌهَقِْرف  ِرْحَْبلَا َو  ِیف  ٌهَقِْرف  ْتَعَقَوَف  اوُهاَتَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  َمَیْرَم  ِْنبِا  یَـسیِع  یَلَع  ُهَِدئاَْملَا  َِتلََزن 

.ِناَزیِْملَا (2) ِیف  ُقِرْسَی  ًاماََّحل  َْتناَک  ُرُوْبنُّزلَا  ُّبُّدلَا َو  ًاماَّمَن َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعشا  نسح  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.درک یم  انز  رایسب  هک  دوب  یهاشداپ  وا  .تسا  هدش  خسم  لیف 

.دوب ثّوید  ینیشن  هیداب  برع  وا  .تسا  هدش  خسم  زین  گرگ 

.داد یمن  ماجنا  ضیح  لسغ  دیزرو و  یم  تنایخ  شرهوش  هب  هک  دوب  ینز  وا  .تسا  هدش  خسم  زین  شوگرخ 

.دیدزد یم  ار  مدرم  ياهامرخ  هک  دوب  یسک  وا  .تسا  هدش  خسم  زین  شافخ 

.دندومن توادع  یشکرس و  هبنش  زور  رد  هک  دندوب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  كوخ  نومیم و 
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، دش لزان  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رب  ینامسآ  هرفس  نآ  هک  یماگنه  هک  دندوب  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هقرف  رامـسوس ، تیّرج و  رام 
.دنداتفا یکشخ  رد  رگید  یهورگ  ایرد و  رد  یهورگ  .دندش  كاله  ور  نیا  زا  .دندرواین  نامیا 

.تسا شوم  نامه  شوم  و 

.دوب نیچ  نخس  یصخش  برقع  و 

.درک یم  يدزد  تشوگ  شجنس  رد  هک  دوب  یباصق  روبنز ، سرخ و  و 

تشذگ زا  دعب  دندوب  هدش  خسم  هک  ياهزیچ  هدوب و  مالسا  زا  لبق  نامز  رد  دندش  هدرب  مسا  هک  ناگدش  خسم  زا  هدع  نآ  حیضوت :
خـسم اب  ناش  تهابـش  لیلد  هب  هدـش  هدرب  مسا  نانآ  زا  هک  يزورما  تاناویح  تشوگ  ندروخ  تمرح  اما  .دـندش  یم  دوباـن  زور  هس 

.تسا ناگدش 

تشوگ مارح  تشوگ و  لالح  ناگدنرپ  - 572

َلاَقَف ِشْحَْولَا  ِْریَّطلَا َو  َنِم  ِلوُکْأَْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلاَقَف ُِعبَّسلَا  َنِم  َنُولوُقَی  َساَّنلَا  َّنِإ  ُْتلُقَف  ِشْحَْولَا  َنِم  ٍباَن  يِذ  َّلُک  ِْریَّطلَا َو  َنِم  ٍبَلِْخم  يِذ  َّلُک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َمَّرَح 

َّزَع َو ُهَّللَا  َمَّرَح  ًالیِـصْفَت َو  اَذَـه  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  اَمَّنِإ  َُهل َو  َباَن  ًاُعبَـس َال  َناَک  ْنِإ  ٌماَرَح َو  ُهُّلُک  ُُعبَّسلَا  ُهَعاَمَـس  اَی  ِیل 
ٌهَِـصناَق َُهل  َناَک  اَم  ِءاَْملَا  ِْریَط  ْنِم  ٌهَلَـصْوَح َو  َُهل  َْتناَک  اَم  ِّرَْبلَا  ِْریَط  ْنِم  َنْآلَا  ِلُکَف  اَـهَعیِمَج  َخوُسُْملَا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُُهلوُسَر  َّلَـج َو 
ُهَأَدِْحلَا ُْرقَّصلَا َو  يِزاَْبلَا َو  ُریِطَی  اَمَک  ُفیِفَّصلَا  ٌماَرَح َو  َوُهَف  ٍبَلِْخم  وُذ  َوُه  َّفَص َو  اَم  ُّلُک  ِناَْسنِْإلَا َو  ِهَدـِعَمَک  ٌهَدـِعَم  ِماَمَْحلَا َال  ِهَِصناَقَک 

.ٍلوُهْجَم (1) ٍْریَط  ُّلُک  ُُهناَرَیَط َو  ُفَْرُعی  اَم َال  ِْریَّطلَا  َنِم  اَِهب  ُنَحَتُْمی  ُهَِصناَْقلَا  ُهَلَصْوَْحلَا َو  ٌلَالَح َو  َوُهَف  َّفَد  اَم  ُّلُک  َِکلَذ َو  َهَبْشَأ  اَم  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا زیاج  یشحو  تاناویح  ناگدنرپ و  تشوگ  ندروخ  ایآ  مدیسرپ :

.دومن مارح  ار  راد  شین  یشحو  ناویحره  راد و  لاگنچ  ةدنرپ  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

.دومن مارح  ار  راد  شین  یناگدنرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دنیوگ : یم  هماع ) تعامج  ) مدرم نیا  مدرک : ضرع 
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  انامه  دشاب و  هتـشادن  شین  يا  هدنرد  هچرگ  دنا ؛ مارح  ناگدنرد  همه  هعامـس ! يا  دومرف : ترـضح 
.دندومن مارح  ار  ناگدش  خسم  همه  شربمایپ  ادخ و  دومن و  نایب  لصفم  روط  هب  ار  تامّرحم  همه 

هدعم هن  دنراد ، نادگنس  رتوبک  دننامه  هک  یبآ  ناگدنرپ  .نک و  لوانت  راد  ناد  هنیچ  یکـشخ  ناگدنرپ  تشوگ  زا  نونکا ، نیاربانب 
.تسا تشوگ  مارح  دشاب  لاگنچ  ياراد  دنک و  زاورپ  هدوشگ  ياه  لاب  اب  هک  يا  هدنرپ  ره  ناسنا و  هدعم  ناس  هب  يا 

.تسا مارح  اه  نیا  دننام  نغز و  نیهاش و  زاب  زاورپ  دننامه  هدوشگ  ياه  لاب  اب 

شزاورپ هک  يا  هدـنرپ  ره  نادگنـس و  ناد و  هنیچ  .تسا  تشوگ  لالح  ددـنب  یم  دـنک و  یم  زاب  ار  شیاه  لاب  هک  يا  هدـنرپ  ره  و 
.دوش یم  صخشم  شندوب  مارح  ای  لالح  شیامزآ و  اه  نآ  هلیسو  هب  تسا  لوهجم  هتخانشان و  هک  يا  هدنرپ  ره  تسین و  صخشم 

ْوَأ ٌهَیِـصیِص  ْوَأ  ٌهَِصناَق  َُهل  َْتناَک  اَم  ِْریَّطلَا  َنِم  ْلُک  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌهَلَصْوَح (1)

زا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.روخب دنراد  ناد  هنیچ  ای  اپ و  تشپ  راخ  ای  نادگنس  هک  یناگدنرپ  تشوگ 

ناگدنرپ مخت  ییاسانش  - 573

ُهاَسْأَر ِوَتْسَی  َْمل  اَم  ِْضیَْبلَا  َنِم  ْلُک  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْسَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ْلُکْأَت (2) َالَف  َّالِإ  ٌحَطْرَفُم َو  ِْهیَسْأَر  ُدَحَأ  ِِهتَْقلِخ  یَلَع  ِجاَجَّدلَا َو  ِْضَیب  َْلثِم  ِءاَْملَا  ِْریَط  ِْضَیب  ْنِم  َناَک  اَم  َلاَق  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدص  نب  هدعـسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشابن ناسکی  شرس  ود  هک  روخب  ار  یمخت  ناگدنرپ ، مخت  زا  دومرف : یم  هک  مدینش 

دیابن هنرگو  تسا  ضیرع  نهپ و  نآ  رـس  کی  شتقلخ ، قبط  غرم و  مخت  دننام  دروخ  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یبآ  هدنرپ  مخت  دومرف : و 
.يروخب
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هدروخ كوخ  ریش  هک  يا  هلاغزب  هرب و  مکح  - 574

ْنِم ُعِضْرَی  ٍيْدَج  ْنَع  ُهَْدنِع  ٌرِـضاَح  اَنَأ  ُهیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َِلئُـس  َلاَق : ٍریِدَـس  ِْنب  ِناَنَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهََّنبَْرقَت َو َالَف  ِِهْنیَِعب  ِِهلْسَن  ْنِم  َْتفَرَع  اَم  اَّمَأ  َلاَقَف  ٌلْسَن  َُهل  َجِرْخُأَف  ِهِمَنَغ  ِیف  ُهَلَْحفَتِْسا  ًالُجَر  َّنِإ  َُّمث  ُهُمْظَع  َّدَتِْشا  َّبَش َو  َِربَک َو  یَّتَح  ٍهَریِْزنِخ 

.ُْهنَع (1) ْلَأْسَت  ُِّنبُْجلَا َو َال  َِهلِْزنَِمب  َوُهَف  ُْهلُکَف  ُْهفِْرعَت  َْمل  اَم  اَّمَأ 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  روضح  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  نب  ناّنح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ هتشگ و  مکحم  شناوختسا  هدش و  گرزب  هدروخ و  ریـش  كوخ  ناتـسپ  زا  يا  هلاغزب  دندیـسرپ : شترـضح  زا  هک  مدوب  هیلع  هللا 

یمکح هچ  هلاغزب  نیا  ياه  هرب  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  نآ  زا  یلـسن  هدش و  دراو  دنفـسوگ  ۀمر  کی  رد  هدـش ، حـیقلت  هدامآ  هک  هاگ 
؟ دنراد

هرب تشوگ  زا  دـشاب ، صخـشمان  رگا  و  روخم ،) ) وشم کیدزن  اه  نآ  هب  دنـشاب ، مولعم  صخـشم و  هلاـغزب  نآ  ياـه  هّرب  رگا  دومرف :
مزال قیقحت  شـسرپ و  دـیآ .) یم  لمع  هب  سجن  ۀـیام  اـب  یهاـگ  هک   ) تسا رینپ  دـننام  كوکـشم  دراوم  .نک  لواـنت  همر  نآ  ياـه 

.تسین

ٍلَمَح ْنَع  َِلئُـس  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِنَبَّللَا ِنَع  یَنْغَتِْسا  ِنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ِنَبَّللَا  ِنَع  یَنْغَتِْـسا  َناَک  ْنِإ  َْزبُْخلَا  َریِعَّشلَا َو  يَوَّنلَا َو  َبْسُْکلَا َو  ُهوُِفلِْعا  ُهوُدِّیَق َو  َلاَقَف  ٍهَریِْزنِخ  ِنَبَِلب  َيِّذُغ 

.ُهُمَْحل (2) ُلَکُْؤی  َُّمث  ٍماَّیَأ  َهَْعبَس  ٍهاَش  ِعْرَض  یَلَع  یَْقُلیَف 

زا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دش هدیسرپ  هدرک  هیذغت  كوخ  ریش  اب  هک  يا  هّرب  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

و دیناروخب ؛ نان  وج و  امرخ ، هتـسه  نغور ، هراصع  دیراد و  هگن  ییاج  رد  ار  نآ  هدش  هتفرگزاب  ریـش  زا  هّرب  هک  یتروص  رد  دومرف :
.دروخ ار  نآ  تشوگ  ناوت  یم  سپس  دنک ، هیذغت  يدنفسوگ  ناتسپ  زا  زور  تفه  هدش  هتفرگن  زاب  ریش  زا  رگا 
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راوخ بارش  دنفسوگ  مکح  راوخ و  تساجن  تاناویح  مخت  تشوگ و  مکح  - 575

ُلُکْأَت ِیتَّلَا  َیِه  ِتَـالَّالَْجلَا َو  َموُُحل  اُولُکْأَـت  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُْهلِسْغاَف (1) اَِهقَرَع  ْنِم  ََکباَصَأ  ْنِإ  َهَرِذَْعلَا َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.يوشب ار  نآ  درک ، تیارس  وت  ندب  هب  ناویح  نآ  قرع  رگا  دیروخن و  ار  راوخ  تساجن  تاناویح  تشوگ 

ُهَجاَجَّدـلَا هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ًامْوَی َو َنیِرْشِع  َُهلَّالَْجلَا  ُهَرَقَْبلَا  ٍماَّیَأ َو  َهَرَـشَع  َُهلَّالَْجلَا  ُهاَّشلَا  ٍماَّیَأ َو  َهَسْمَخ  َُهلَّالَْجلَا  ُهَّطَْبلَا  ٍماَّیَأ َو  َهَثَالَث  َدَّیَُقت  یَّتَح  اَهُمَْحل  ُلَکُْؤی  َُهلَّالَْجلَا َال 

.ًامْوَی (2) َنیَِعبْرَأ  ُهَقاَّنلَا 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
شتداع زور  هس  تدم  هب  هک  نیا  ات  دروخ  ناوت  یمن  ار  راوخ  تساجن  غرم  تشوگ  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

راوخ تساجن  واگ  زور ، هد  راوخ ، تساجن  دنفسوگ  زور و  جنپ  راوخ ، تساجن  یباغرم  تداع  نتـسکش  نامز  تّدم  .دوش  هتـسکش 
.تسا زور  لهچ  راوخ  تساجن  رتش  زور و  تسیب 

ْتَِحبُذ َُّمث  ًالَْوب  َْتبِرَش  ٍهاَش  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْلیَکُأ  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.اَهَءاَذِغ َِکلَذ  ُنوُکَی  ِیتَّلَا  َُهلَّالَْجلَا  ًَهلَّالَج َو  ْنُکَت  َْمل  اَم  َهَرِذَْـعلَا َو  ِتَفَلَتِْعا  اَذِإ  َِکلَذَـک  ِِهب َو  َسَْأب  َُّمث َال  اَِهفْوَج  ِیف  اَم  ُلَسُْغی  َلاَقَف  َلاَق 

(3)

تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  لیکا  نب  یسوم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
نآ ندروخ  سپـس  دوش  یم  هتـسش  شمکـش  نورد  دومرف : دندومن  حـبذ  ار  وا  سپـس  دیـشون ، لوب  هک  يدنفـسوگ  هرابرد  هیلع  هللا 

ناویح .دوشن و  بوسحم  راوخ  تساـجن  هک  يا  هنوگ  هب  دروـخب  عوفدـم  هک  يدنفـسوگ  مکح  تسا  روـط  نیمه  .درادـن و  يداریا 
.دنک هیذغت  عوفدم  زا  هک  تسا  یناویح  راوخ ، تساجن 
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ِجاَجَّدلَا ِموُُحل  ِلْکَأ  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألَا  ٍدْعَس  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِِهب (1) َسَْأب  َلاَقَف َال  َّنِهِْضَیب  ِلْکَأ  ْنَع  اَْهنَع َو  یلَُخم  ِهَرِذَْعلَا  یَلَع  ُّرُمَت  ٍءْیَش  ْنِم  اَهَنوُعَنْمَی  ْمُه َال  ِرِکاَسَّدلَا َو  ِیف 

هیلع هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
غرم نابحاص  دننک و  یم  هیذغت  نآ  زا  دنبایب ، سجن  عوفدـم  رگا  دـنخرچ و  یم  دازآ  اهر و  تاهد  رد  هک  یگناخ  ناغرم  مدیـسرپ :

؟ دراد تروص  هچ  اه  نآ  مخت  تشوگ و  ندروخ  دنتسین ، تبقارم  تعنامم و  رکف  هب  اه 

.درادن یعنام  دومرف :

نآ زا  دعب  هدـش و  لمع  مود  ثیدـح  قبط  دوشب ، نانآ  هیذـغت  ثعاب  تساجن  عوفدـم و  ندروخ  هک  یتاناویح  زا  هدـع  نآ  حیـضوت :
.دوش و یم  لمع  مراهچ  موس و  ثیدـح  هب  دروخب ، یهاگ  زا  ره  ار  تساجن  یناویح  رگا  اما  .ددرگ  یم  هدافتـسا  لباق  نانآ  تشوگ 

سپ دـشاب  نآ  ندرک  لیم  هب  لیام  هدرک و  حـبذ  ار  نآ  راوخ ، تساـجن  ناویح  هیکزت  تشاد  رظن  رد  نودـب  دـهاوخب  یـسک  هاـگره 
.دننک هدافتسا  ناویح  نآ  تشوگ  زا  دیابن  لوا  ثیدح  قبط  نینمؤم  هدوبن و  زیاج  شراک  نینچ 

دروخ ناوت  یمن  هک  یناویح  زا  ییاضعا  - 576

ُهَرَشَع ِهاَّشلَا  َنِم  ُلَکُْؤت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَراَرَْملَا (2) ُءاَیَْحلَا َو  ِناَیَْثنُْألَا َو  ُبیِضَْقلَا َو  ُدَدُْغلَا َو  ُءاَْبلِْعلَا َو  ُعاَخُّنلَا َو  ُلاَحِّطلَا َو  ُمَّدلَا َو  ُثْرَْفلَا َو  َءاَیْشَأ 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، اه هّدغ  ندرگ ، گر  عاخن ، گر  لاحط ، نوخ ، هبنکش ، لخاد  نیگرس  دروخ : دیابن  ار  دنفـسوگ  وضع  هد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.ارفص هسیک  یگدام و  تلآ  اه ، هضیب  هرن ، تلآ 

ِْریَغ ِمَنَْغلَا َو  ِرَقَْبلَا َو  ِِلبِْإلَا َو  ِیف  ُنوُکَی  اَّمِم  ُلَکُْؤی  َال  َلاَق : مهیلع  هللا  تاولص  ْمُْهنَع  ٍراَّرَم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُُهنِطَاب َو ُهُرِهاَظ َو  ِهِیف  اَِمب  ُجْرَْفلَا  ٌلَالَح  ُهُمَْحل  اَّمِم  َِکلَذ 

628 ص :

یفاکلا ج 6 ص 252 ح 8. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 254 ح 3. - . 2
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ِْبلُّصلَا َو ِیف  ُنوُکَی  يِذَّلَا  ُّخُْـملَا َو  ِقوُرُْعلَا َو  َعَـم  ُدَدـُْغلَا  ٌمَد َو  ُهَّنَأـِل  ُلاَـحِّطلَا  ِدـَلَْولَا َو  ُعِـضْوَم  َیِه  ُهَمیِـشَْملَا َو  ِناَتَْـضیَْبلَا َو  ُبیِـضَْقلَا َو 
(1) .ُمَّدلَا ِغاَمِّدلَا َو  ِیف  ُنوُکَت  ِیتَّلَا  ُهَزَرَْخلَا  ُقَدَْحلَا َو  ُهَراَرَْملَا َو 

، رتش زا  دندومرف : مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّرم  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دروخ ناوت  یمن  ار  اضعا  نیا  رگید  تشوگ  لالح  تاناویح  دنفسوگ و  واگ ،

، تسا نوخ  هک  اریز  لاحط ؛ تسا ، نینج  یگدـنز  لـحم  هک  یتسوپ  اـه و  هضیب  يرن و  تلآ  نآ -  لـخاد  نوریب و  یگداـم -  تلآ 
دراد و رارق  رس  زغم  نایم  رد  هک  هزرخ » ، » مشچ یهایـس  ارفـص و  هسیک  تسا و  رمک  ناوختـسا  رد  یگر  ناوختـسا و  زغم  اه و  گر 

.نوخ

هتیم زا  هدافتسا  دروم  ياضعا  - 577

ِهَْتیَْملَا َو َنِم  ِنَبَّللَا  ِنَع  ُُهلَأْسَی  ِیبَأ  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : َهَراَرُز  ِْنب  ِْنیَسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَْهنِم ُبَرُْـشی  ِیتَّلَا  ِْرِئْبلَا  َنِم  ِِهب  یَقَتُْـسی  ًْالبَح َو  ُلَمُْعی  ِریِْزنِْخلَا  ُْرعَـشَف  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ٌّیِکَذ  اَذَه  ُّلُک  َلاَقَف  ِهَْتیَْملَا  ِهَحَْفنِإ  ِهَْتیَْملَا َو  َنِم  ِهَْضیَْبلَا 

.ٌّیِکَذ ُهُّلُک  ُفوُّصلَا  ُْرعَّشلَا َو  َو  َلاَق : ٍطَابِر  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ُْنب  ُِّیلَع  َهَبْقُع َو  ُْنب  ُِّیلَع  ِهِیف  َداَز  .ِِهب َو  َسَْأب  َلاَق َال  اَْهنِم  ُأَّضَوَُتی  ْوَأ 

ٍِتباَن َال ُّلُک  ُشیِّرلَا َو  َُربَْولَا َو  ُفوُّصلَا َو  ُْرعَّشلَا َو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  َناَْوفَـص  ِهَیاَوِر  ِیف  َو 
.اَُهلُکْأَت (2) َلاَق  ِهَْتیَْملَا  ِهَجاَجَّدلَا  ِنَْطب  ْنِم  ُجَرُْخت  ِهَْضیَْبلَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ًاْتیَم  ُنوُکَی 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  روضح  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
يا هیام  رینپ  دیآ و  نوریب  هدرم  ناغرم  مکش  زا  هک  یمخت  دوش ، جراخ  هدرم  واگ  ناتـسپ  زا  هک  يریـش  دیـسرپ : مردپ  .مدوب  هیلع  هللا 

)؟ دنراد یمکح  هچ   ) دنزاس جراخ  هدرم  هلاغزب  مکش  زا  هک 

.دنتسه كاپ  اهنیا  ۀمه  دومرف :

؟ دراد تروص  هچ  دنریگب ، وضو  دنشونب و  دنشکب و  بآ  نامسیر  نآ  اب  دنفابب و  نامسیر  كوخ  يوم  زا  رگا  متفگ :

629 ص :

یفاکلا ج 6 ص 254 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 258 ح 3. - . 2
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.درادن یعنام  دومرف :

رپ كرک ، مشپ ، وم ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدمآ  هرارز  نب  نیـسح  زا  ناوفـص  تیاور  رد  و 
.تسین رادرم  دیورب ، ناویح  ندب  زا  هک  يرگید  وضع  ره  و 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، جراخ  هدرم  غرم  مکش  زا  هک  یمخت  مدیسرپ :

.تسا لالح  دومرف :

ُْرعَّشلَا ُهَْضیَْبلَا َو  ُأَبِّللَا َو  ُنَبَّللَا َو  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  َهَراَرُِزل َو  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍزیِرَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ِّلَص ُْهلِسْغاَف َو  َتوُمَت  ْنَأ  َدَْعب  اَْهنِم  ُهَتْذَخَأ  ْنِإ  ٌّیِکَذ َو  َوُهَف  ِهَّباَّدلَا  ِهاَّشلَا َو  َنِم  ُلَصُْفی  ٍءْیَش  ُّلُک  ُِرفاَْحلَا َو  ُباَّنلَا َو  ُنْرَْقلَا َو  ُفوُّصلَا َو  َو 

.ِهِیف (1)

دّمحم هرارز و  هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زیرح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
تشوگ لالح  تاناویح  ندب  زا  هک  اهنیا  دننام  يزیچره  و  مس ، شین ، نادند  خاش ، مشپ ، وم ، غرم ، مخت  هلف ، ریش ، دومرف : ملـسم  نب 

.تسا لالح  كاپ و  هک  ناوخب  زامن  نآ  اب  يوشب و  ار  نآ  دوش ، ادج  ناویح  گرم  زا  دعب  رگا  و  تسا ، كاپ  دزیرب ،

هدش یطو  ناسنا  طسوت  هک  ییاپراهچ  تشوگ  ندوب  مارح  - 578

ِیتَّلَا ِهَمیِهَْبلَا  ِنَع  َِلئُس  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍعَمْسِم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَُهنََبل (2) َِکلَذَک  اَهُمَْحل َو  ٌماَرَح  َلاَقَف  ُحَْکُنت 

زا دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عمـسم  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دندرک لاؤس  هدش ، یطو  ناسنا  طسوت  هک  ییاپراهچ  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

.تسا مارح  اه  نآ  ریش  نینچ  مه  شتشوگ و  دومرف :

630 ص :

یفاکلا ج 6 ص 258 ح 4. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 259 ح 1. - . 2
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هدش هیکذت  ناویح  اب  رادرم  ناویح  ندش  طولخم  - 579

ُكِرُْدی َناَک  ٌرََقب َو  ٌمَنَغ َو  َُهل  َْتناَک  ٍلُجَر  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَّنِإَف َال ُهَنَمَث  ُلُکْأَی  َهَْتیَْملَا َو  ُّلِحَتْـسَی  ْنَّمِم  ُهُعِیبَی  َلاَقَف  ِِهب  ُعَنْـصَی  َْفیَکَف  اَطَلَتِْخا  َّیِکَّذلَا  َهَْتیَْملَا َو  َّنِإ  َُّمث  َهَْتیَْملَا  ُلِْزعَی  ُُهلِْزعَیَف َو  اَْهنِم  َّیِکَّذلَا 

.ِِهب (1) َسَْأب 

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار رادرم  تشاذگ و  يرانک  ار  هدش  هیکذت  سپ  تسا ؛ هدش  هیکذـت  ناش  مادـک  هک  تسناد  یم  وا  تشاد ، يواگ  دنفـسوگ و  يدرم 

)؟ دراد يا  هفیظو  هچ   ) .دندش طولخم  هدش  هیکذت  رادرم و  سپس  داهن ، يرانک  هب  زین 

.درادن يداریا  اریز  دنک ؛ هدافتسا  نآ  لوپ  زا  دشورفب و  دناد  یم  لالح  ار  رادرم  هک  یسک  هب  ار  نآ  دومرف :

ُّلِحَتْسَی ْنَّمِم  ُهَعَاب  ُهَْتیَْملَا  ُّیِکَّذلَا َو  َطَلَتِْخا  اَذِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ُهَنَمَث (2) ُلُکْأَی  َهَْتیَْملَا َو 

یم هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
نآ لوپ  زا  دـشورفب و  دـناد  یم  لـالح  ار  رادرم  هک  یـسک  هب  ار  نآ  دـندش ، طولخم  رادرم  هدـش و  هیکذـت  ناوـیح  هاـگره  دوـمرف :

.دنک هدافتسا 

اه نآ  فورظ  اه و  یندروخ  همذ  لها  ياذغ  مکح  - 580

َلاَقَف َال ِسوُجَْملَا  ِهَّمِّذـلَا َو  ِلْهَأ  ِهَِینآ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َرْمَْخلَا (3) اَهِیف  َنُوبَرْشَی  ِیتَّلَا  ُمِِهتَِینآ  ِیف  َنوُُخبْطَی َو َال  يِذَّلَا  ُمِهِماَعَط  ْنِم  ْمِِهتَِینآ َو َال  ِیف  اُولُکْأَت 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا كاپ  دروخب  اذغ  نآ  رد  یسوجم  ینارصن و  ای  يدوهی ، هک  یفرظ  مدیسرپ :

.دیشونن بآ  دنروخ  یم  بورشم  هک  یفرظ  زا  دیروخن و  نانآ  ینتخپ  زا  دیروخم ، اذغ  نانآ  فرظ  رد  دومرف :

631 ص :

یفاکلا ج 6 ص 260 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 260 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 264 ح 5. - . 3
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اُوتوُأ َنیِذَّلَا  ُما�عَط  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ِدوُراَْـجلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُلوُُقْبلَا (1) ُبُوبُْحلَا َو  هیلع  هللا  تاولص  َلاَقَف  ْمَُهل » ٌّلِح  ْمُکُما�عَط  ْمَُکل َو  ٌّلِح  َبا�تِْکلَا 

هرابرد هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوراـج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
روظنم دومرف : هیآ 5 ) هدئام  هروس  {. ) تسا لالح  نانآ  يارب  امـش  ياذغ  زین  باتک و  لها  ياذغ  : } دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  راتفگ 

.تسا تاجیزبس  تابوبح و 

ِیْتَیب َلْهَأ  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ُتْمَلْـسَأَف  ًاِّیناَرْـصَن  ُْتنُک  َلاَق : َمیِهاَْربِإ  ِْنب  اَّیِرَکَز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َلاَق َال ُْتُلق َال  ِریِْزنِْخلَا  َمَْحل  َنُولُکْأَی  هیلع َأ  هللا  تاولـص  ِیل  َلاَقَف  ْمِِهتَِینآ  ْنِم  ُلُکآ  ٍدِحاَو َو  ٍْتَیب  ِیف  ْمُهَعَم  ُنوُکَأَف  ِهَِّیناَرْـصَّنلَا  ِنیِد  یَلَع 

.َسَْأب (2)

رفعج ماما  ترـضح  هب  .مدروآ  مالـسا  دـعب  مدوب و  ینارـصن  نم  دـیوگ : میهاربا  نب  اّیرکز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نانآ فرظ  زا  منک و  یگدنز  هناخ  کی  رد  نانآ  اب  مناوت  یم  نم  ایآ  دنتـسه ، ینارـصن  نم  نادناخ  متفگ : هیلع  هللا  تاولـص  قداص 

؟ مروخب اذغ 

؟ دنروخ یم  كوخ  تشوگ  تنادناخ  ایآ  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ 

.هن متفگ :

.درادن یعنام  دومرف :

كاخ ندروخ  مکح  - 581

ِمْحَلَک ُهُّلُک  ٌماَرَح  ُنیِّطلَا  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  وـُبَأ  َلاَـق  َلاَـق  ٍلُـجَر  ْنَع  ِّیِطِـساَْولَا  یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَلَکَأ ْنَم  ٍءاَد َو  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  ِهِیف  َّنِإَف  هیلع ) هللا  تاولـص  نیـسحلا  مامإلا  ) ِْربَْقلَا َنیِط  َّالِإ  ِْهیَلَع  ِّلَصُأ  َْمل  ِهِیف  َتاَم  َُّمث  ُهَلَکَأ  ْنَم  ِریِْزنِْخلَا َو 

.ٌءاَفِش (3) ِهِیف  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍهَوْهَِشل 
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  یطـساو  ییحی  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زاـمن وا  رب  نم  دریمب ، دروخب و  كاـخ  یـسکره  تسا و  مارح  كوخ  تشوگ  دـننامه  كاـخ  عاوـنا  همه  دوـمرف : هیلع  هللا  تاوـلص 
سوـه يور  زا  ار  نآ  سکره  تسا و  ءافـش  نآ  رد  اریز  هـیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماـما  ترـضح  ربـق  كاـخ  زج  .دـناوخ  مهاوـخن 

.دید دهاوخن  نآ  رد  ییافش  دروخب ،

تسا بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفس  - 582

ِروُْصنَْملَا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  َمِدَق  َنیِح  ِهَریِْحلِاب  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  اَّنُک  َلاَق : ِمْهَْجلَا  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُلُکْأَی َو ِهَِدئاَْملَا  یَلَع  َوُه  اَْنیَبَف  َیِعُد  ْنَمِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َناَک  َساَّنلَا َو  اَعَد  ًاماَعَط َو  َعَنَـص  َُهل َو  ًاْنبِا  ِداَّوُْقلَا  ُضَْعب  َنَتَخَف 

ِهَّللَا ِدـْبَع  ُوبَأ  َماَق  ِلُجَّرلَا  ِدَـی  ِیف  ُحَدَْـقلَا  َراَص  ْنَأ  اَّمَلَف  ْمَُهل  ٌباَرَـش  ِهِیف  ٍحَدَِـقب  َِیتُأَف  ًءاَم  ْمُْهنِم  ٌلُـجَر  یَقْـسَتْساَف  ِهَدـِئاَْملَا  یَلَع  ٌهَّدِـع  ُهَعَم 
اَْهیَلَع ُبَرُْـشی  ٍهَدـِئاَم  یَلَع  َسَلَج  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَقَف  ِهِماَِیق  ْنَع  َِلئُـسَف  ِهَدـِئاَْملَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص 

.ُرْمَْخلَا (1) اَْهیَلَع  ُبَرُْشی  ٍهَِدئاَم  یَلَع  ًاِعئاَط  َسَلَج  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  يَرْخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  ُرْمَْخلَا َو 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هارمه  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مهج  نب  نوراه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا یکی  رـسپ  یناروـس  هـنتخ  مـسارم  .دـندومن  راـضحا  یقیناود  روـصنم  دزن  ار  ترـضح  نآ  هـک  یماـگنه  میدوـب ، هریح »  » رد هـیلع 

.دوب نیوعدم  وزج  زین  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  .دوب  هدرک  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  مدرم  هک  دوب  اهرکـشلرس 
هک دندروآ  شیارب  يا  هساک  .تساوخ  بآ  نانآ  زا  یکی  دندوب ، هرفس  رس  رب  زین  نیوعدم  دومن و  یم  لوانت  اذغ  هرفـس  رب  ترـضح 

.تساخرب هرفس  رس  زا  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  تفرگ ، رارق  صخش  نآ  تسد  رد  هساک  هک  یماگنه  .دوب  بارش  نآ  رد 

؟ یتساخرب ارچ  دندرک : ضرع  شترضح  هب 

.تسا نوعلم  دوش ، یم  هدیشون  بارش  نآ  رب  هک  دنیشنب  يا  هرفس  رب  هک  یسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

هدیشون بارش  نآ  رب  هک  دنیشنب  يا  هرفس  رب  دوخ  لیم  اب  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  تسا : هدمآ  نینچ  يرگید  تیاور  رد 
.دوش یم 
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ناناملسم توعد  شریذپ  - 583

ْنَأ ِنِمْؤُْمِلل  ِتاَـبِجاَْولَا  ِقوُقُْحلَا  َنِم  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُُهتَوْعَد (1) َباَُجت 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سینخ  نب  یّلعمزا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هتفریذپ  شتوعد  هک  تسا  نیا  نمؤم  تابجاو  قوقح  زا 

ْنِم َدِهاَّشلَا  یِصوُأ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِنیِّدلَا (2) َنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ٍلاَْیمَأ  ِهَسْمَخ  یَلَع  َْول  ِِملْسُْملَا َو  َهَوْعَد  َبیُِجی  ْنَأ  َِبئاَْغلَا  ِیتَّمُأ َو 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
جنپ هلصاف  هب  توعد  هچرگ  دنک ؛ لوبق  ار  ناملسم  توعد  هک  منک  یم  شرافس  متّما  بیاغ  رضاح و  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسا نییآ  زا  نیا  اریز  دشاب ؛ لیم 

اذغ فرص  ماگنه  هب  نتفگ  دمحلا هللا »  » و هللا » مسب  - » 584

ِتَعِضُو اَذِإ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْجُرُْخا ِناَْطیَّشِلل  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمُکِماَعَط  ِیف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللَا  َكَرَاب  ُهَِکئَالَْملَا  َِتلاَق  ِهَّللَا  ِمِْسب  ُدـْبَْعلَا  َلاَق  اَذِإَف  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُهََعبْرَأ  اَْهتَّفَح  ُهَدـِئاَْملَا 

َِتلاَق اوُّمَُسی  َْمل  اَذِإ  ْمِهِّبَر َو  َرْکُش  اْوَّدَأَف  ْمِْهیَلَع  ُهَّللَا  َمَْعنَأ  ٌمْوَق  ُهَِکئَالَْملَا  َِتلاَق  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  اُولاَقَف  اوُغَرَف  اَذِإَف  ْمِْهیَلَع  ََکل  َناَْطلُس  ُقِساَف َال  اَی 
اوُسَنَف ْمِْهیَلَع  ُهَّللَا  َمَْعنَأ  ٌمْوَق  ُهَِکئَالَْملَا  َِتلاَق  اَْهیَلَع  ِهَّللَا  َمِْسا  اوُرُکْذَی  َْمل  ُهَِدئاَْملَا َو  ِتَِعفُر  اَذِإَف  ْمُهَعَم  ْلُکَف  ُقِساَف  اَی  ُنُْدا  ِناَْطیَّشِلل  ُهَِکئَالَْملَا 

.َّزَع (3) َّلَج َو  ْمُهَّبَر 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنریگ و یمرب  رد  ار  نآ  هتشرف  رازه  راهچ  دوش ، یم  هدرتسگ  اذغ  فرص  يارب  هرفـس  هک  یماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

ناگتشرف میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  : » دیوگ یم  هدنب  هک  یماگنه 
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ریثأت هطلس و  نانآ  رب  وت  وش  نوریب  قساف ! يا  : » دنیوگ یم  ناطیش  هب  هاگ  نآ  دهد .» تکرب  امش  هب  ناتیاذغ  رد  دنوادخ  : » دنیوگ یم 
«. يرادن

نانآ هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یموق  نانیا  : » دنیوگ یم  ناگتـشرف  هّلل » دمحلا  : » دنیوگب دنوش و  غراف  ندروخ  اذغ  زا  نانآ  هک  یماگنه 
«. دندروآ ياج  هب  ار  ناشراگدرورپ  رکش  داد و  تمعن 

ینامز و  روخب » اذغ  نانآ  اب  وش و  کیدزن  قساف ! يا  : » دنیوگ یم  ناطیـش  هب  ناگتـشرف  دنیوگن ، هّللا » مسب   » اذغ يادتبا  رد  هاگره  و 
؛ داد تمعن  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یموق  نانیا  : » دنیوگ یم  ناگتشرف  دنـشاب ، هدربن  نآ  رب  ار  ادخ  مان  دوش و  هتـشادرب  هرفـس  هک 

«. دندرک شومارف  ار  دوخ  لاعتم  راگدرورپ  اهنیا  یلو 
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اه یندیماشآ  باتک 

بآ شزرا  تلیضف و  - 585

ِباَرَّشلَا ُدِّیَس  ُءاَْملَا  ِْهیَلَع : ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَرِخْآلَا (1) اَْینُّدلَا َو  ِیف 

نینمؤـملاریما ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  هللادـبع  نب  یـسیع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا ترخآ  ایند و  رد  اه  یندیشون  ياقآ  بآ ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

ندیماشآ ناوارف  بآ  - 586

ْنِم ِْلْلقَأ  َُهل  َلاَقَف  ًالُجَر  یِصُوی  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِِّیبَلَْحلَا  َرَمُع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َءاَّدلَا (2) َُکنََدب  َلَمَتِْحا  اَم  َءاَوَّدلَا  ِِبنَتِْجا  ٍءاَد َو  َّلُک  ُّدُمَی  ُهَّنِإَف  ِءاَْملَا  ِبْرُش 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  رمع  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنک و یم  ینالوط  ار  يرامیب  تّدم  بآ  ناوارف  ندیماشآ  اریز  ماشایب ؛ بآ  رتمک  دومرف : دومن ، یم  هیصوت  یصخش  هب  هک  یلاح  رد 

.نک يراددوخ  وراد  فرصم  زا  دراد  ار  يرامیب  لّمحت  تندب  هک  ییاج  ات 

مزمز بآ  تلیضف  - 587

َمَْزمَز ُءاَم  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْـقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْلیَّللِاب (3) ِراَّفُْکلَا  ُماَه  ُهُدِرَت  َتْوَمَرْضَِحب  يِذَّلَا  َتوُهََرب  ُءاَم  ِضْرَْألَا  ِهْجَو  یَلَع  ٍءاَم  ُّرَش  ِضْرَْألَا َو  ِهْجَو  یَلَع  ٍءاَم  ُْریَخ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدـق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
توهرب بآ  نیمز ، يور  بآ  نیرتدـب  تسا و  مزمز  بآ  نیمز ، يور  بآ  نیرتـهب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح 

.دیشونب نآ  زا  ات  دنوش  یم  نآ  دراو  نارفاک  ياهرس  ماگنه  بش  دراد و  رارق  تومرضح »  » رد هک  تسا 
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ُلوُسَر َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلَا  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(1) .َُهل َبِرُش  اَّمِم  ٌءاَوَد  َمَْزمَز  ُءاَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حاّدـق  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هب هک  تسا  يراـمیب  ره  ياود  مزمز ، بآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح 

.دنماشایب ار  مزمز  بآ  نآ ، يافش  رطاخ 

تارف بآ  تلیضف  - 588

ِءاَِمب ُکَّنَُحی  ًادَحَأ  ُلاَخِإ  اَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِهَّنَْجلَا َنِم  ِنَاباَزیِم  ِهِیف  ُّبَُصی  َلاَق  اَم َو  ٍْرمَِأل  َّالِإ  ِتاَرُْفلَا  َءاَم  ِهَفوُْکلَا  ُلْهَأ  َیِقُـس  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَق  ِْتیَْبلَا َو  َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  ـَّالِإ  ِتاَرُْفلَا 

(2)

قداص رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  هزمح  یبا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  اـم  هک  نآ  زج  دوش  هتـشادرب  تارف  بآ  زا  یـسکره  ماـک  منک  یمن  ناـمگ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.تشاد دهاوخ  تسود 

.نانآ ياه  بلق  رد  ام  تیالو  ذوفن  رطاخ  هب  رگم  دنشون ؛ یمن  تارف  بآ  زا  هفوک  لها  دومرف : نینچ  مه 

.دوش یم  هتخیر  تارف  بآ  رد  یتشهب  نادوان  ود  بآ  دومرف : و 

تسا هدش  یهن  اهنآ  برُش  زا  هک  ییاه  بآ  - 589

ِنَع ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَهَن  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َمَّنَهَج (3) ِْحیَف  ْنِم  اَهَّنِإ  َلِیق  ِتیِْربِْکلَا َو  ُهَِحئاَر  اَهِیف  ُدَجُوت  ِیتَّلَا  ِلاَبِْجلَا  ِیف  ُنوُکَت  ِیتَّلَا  ُهَّراَْحلَا  ُنُویُْعلَا  َیِه  ِتاَیَّمُْحلِاب َو  ِءاَفِْشتْسِالَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدـص  نب  هدعـسم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بآ ياه  همشچ  نامه  هک  تایّمح »  » اب يافشتسا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :
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.تسا خزود  ششوج  زا  نآ ، دوش : یم  هتفگ  نینچ  مه  .دومن  یهن  .دوش  یم  مامشتسا  درگوگ  يوب  نآ  رد  دنتسه و  اه  هوک  مرگ 

ِتاَرُْفلَا ِیف  اَمُه  اَمِْهیَلَع َو  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَسَْحلِاب َو  ُتْرَرَم  َلاَـق : ِّیِْمیَّتلَا  اَـصیِقَع  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُّبَحَأ ِْنیَراَزِْإِلل  اَنُداَسَف  ٍدیِعَس  َابَأ  اَی  ِیل  َالاَقَف  ِْنیَراَزِْإلَا  اَُمتْدَْسفَأ  اَمُْکیَلَع  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ْیَْنبِا  اَی  اَمَُهل  ُْتلُقَف  ِْنیَراَزِإ  ِیف  ِناَعِْقنَتْـسُم 
ُْتلُقَف ُءاَْملَا  اَذَه  اَم  َالاَقَف َو  ِءاَْملَا  اَذَه  َیلِإ  ُْتلُقَف  ُدیُِرت  َْنیَأ  َیلِإ  َالاَق  َُّمث  ِضْرَْألَا  ِناَّکُـسَک  ًاناَّکُـس  ًالْهَأ َو  ِءاَْمِلل  َّنِإ  ِنیِّدـلَا  ِداَسَف  ْنِم  اَْنَیلِإ 

ٍءْیَش ِیف  َلَعَج  َّزَع  َّلَج َو  َهَّللَا  َّنَأ  ُبَسَْحن  اَم  َالاَقَف  َنْطَْبلَا  َلِهُْسی  ُدَسَْجلَا َو  َُهل  َّفِخَی  ْنَأ  وُجْرَأ  ِیب  ٍهَّلِِعل  ِّرُْملَا  اَذَه  ْنِم  ُبَرْـشَأ  ُهَءاَوَد  ُدیِرُأ 
َیلِإ یَحْوَأ  ٍرِمَْهنُم َو  ٍءا�ِمب  ِءا�مَّسلَا  َحَـتَف  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ٍحُون  ُمْوَق  ُهَفَـسآ  اََّمل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنَِأل  َـالاَقَف  َكاَذ  َِمل  ُْتُلق َو  ًءاَفِـش  ُهَنََعل  ْدَـق 

َابَأ اَی  َالاَق  امهیلع  هللا  تاولـص  اَمُهَّنَأ  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْـمَح  ِهَیاَوِر  ِیف  ًاجاَجُأ َو  ًاْحِلم  اَهَلَعَج  اَهَنَعَلَف َو  اَْهنِم  ٌنُویُع  ِْهیَلَع  ْتَصْعَتْـساف  ِضْرَْألَا 
اَم َباَط َو  َبُذَـع َو  اَنَتَیَالَو  َِلبَق  اَمَف  ِهاَیِْملَا  یَلَع  اَنَتَیَالَو  َضَرَع  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ٍتاَّرَم  َثَالَث  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  اَنَتَیَالَو  ُرِْکُنی  ًءاَم  ِیتْأَت  ٍدـیِعَس 

.ًاجاَجُأ (1) ًاْحِلم  ْوَأ  ًاُّرم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهَلَعَج  اَنَتَیَالَو  َدَحَج 

هیلع هللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمیت  اصیقع  دیعس  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندوب ینت  بآ  لوغشم  تارف  رد  دندوب و  هدیشوپ  رازإ  هک  مدید  ار  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ءادهشلادیس  ترضح  و 

! دیدرک هابت  ار  اهرازإ  دتسرف ! دورد  امش  رب  دنوادخ  هللا ! لوسر  نارسپ  يا  مدرک : ضرع  نانآ  هب 

ینانکاس یلاها و  بآ ، هک  یتسار  هب  .نید  ندومن  هابت  زا  تسا  رت  بوبحم  ام  دزن  اهرازا  ندرک  هاـبت  دیعـس ! وبا  يا  دـندومرف : نم  هب 
.نیمز نانکاس  دننام  دراد 

؟ يورب یهاوخ  یم  اجک  هب  دندومرف : سپس 

.بآ نیا  يوس  هب  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ بآ  نیا  دندومرف :
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هب هک  مراودـیما  .مشوـن  یم  خـلت  بآ  نیا  زا  مراد  هک  يراـمیب  رطاـخ  هب  .مهاوـخ  یم  ار  بآ  نیا  ییوراد  هدـیاف  نـم  مدرک : ضرع 
.دوش ناور  ممکش  کبس و  مندب  نآ ، هلیسو 

.دشاب هداد  رارق  افش  تسا ، هدومن  تنعل  ار  نآ  هک  يزیچ  رد  دنوادخ  مینک  یمن  نامگ  دندومرف :

؟ تسا نینچ  ارچ  مدرک : ضرع 

یحو نیمز  هب  دوشگ و  نازیر  یبآ  هب  ار  نامـسآ  دـنوادخ  دـندروآ ، بضغ  هب  ار  دـنوادخ  حوـن ، موـق  هک  یماـگنه  اریز  دـندومرف :
.دنادرگ روش  ار  اهنآ  دومن و  نعل  ار  نانآ  دنوادخ  هاگ  نآ  دندومن ، ینامرفان  ار  دنوادخ  نیمز  ياه  همشچ  زا  یضعب  دومن ،

هک يور  یم  یبآ  يوس  هب  دیعس ! وبا  يا  دندومرف : امهیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  ود  نآ  تسا : نینچ  نامیلـس  نب  نادمح  تیاور  رد 
ار ام  تیالو  هک  یبآ  ره  سپ  دومن ؛ هضرع  اه  بآ  رب  ار  ام  تیالو  لاعتم  دنوادخ  دنک !؟ یم  راکنا  راب  هس  زور ، ره  رد  ار  ام  تیالو 

.دینادرگ روش  خلت و  ار  نآ  دنوادخ  درک ، راکنا  ار  ام  تیالو  هک  یبآ  ره  دش و  هزیکاپ  اراوگ و  نیریش ، تفریذپ 

تسا هدوب  مارح  هشیمه  بارش  - 590

ُّطَق ًاِّیبَن  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َثََعب  اَم  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَمَْیلَا  َرَمُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َیلِإ ٍهَلْصَخ  ْنِم  ُلَّوَُحی  اَمَّنَأ  َنیِّدلَا  َّنِإ  ًاماَرَح  ُرْمَْخلَا  ِلَزَت  َْمل  ِرْمَْخلَا َو  ُمیِرْحَت  ِهِیف  َناَک  ُهَنیِد  َُهل  َلَمْکَأ  اَذِإ  ُهَّنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِْملِع  ِیف  َّالِإ َو 

.ِنیِّدلَا (1) َنوُد  ْمِِهب  َعُِطق  ًهَلْمُج  َِکلَذ  َناَک  ْوَلَف  يَرْخُأ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینامی  رمع  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
لماک وا  يارب  ار  نید  یماگنه  هک  دوب  نینچ  يدـنوادخ  ملع  رد  هک  نآ  رگم  دومنن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  هاـگ  چـیه  دـنوادخ  دومرف :
رگید مکح  هب  مکح  کـی  زا  نید  هک  یتـسار  هب  .تسا  هدوب  مارح  بارـش  هشیمه  دـشاب و  ماـگنه  نآ  رد  بارـش  ندوب  مارح  دومن ،

.دندش یم  هدنامرد  نید  لباقم  رد  مدرم  دش ، یم  نایب  هرابکی  نید  ماکحا )  ) رگا دوش و  یم  لقتنم 
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هدننک تسم  هدام  راوخ و  بارش  مکح  - 591

ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَقَف  ِرْمَْخلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ِّیِماَّشلَا  ِعِیبَّرلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ْنَأ َال یِّبَر  َمَْسقَأ  َلاَق  َناَثْوَْألَا َو  ِهَِّیلِهاَْجلَا َو  َرُومُأ  َریِماَزَْملَا َو  َفِزاَعَْملَا َو  َقَْحمَأـِل  َنیَِملـا�ْعِلل َو  ًهَمْحَر  ِینَثََعب  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 

ًاِّیبَص ِیل  ٌْدبَع  اَهیِقْـسَی  َُهل َو َال  ًاروُفْغَم  ْوَأ  ًابَّذَعُم  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  ِمیِمَْحلَا  َنِم  اَْهنِم  َبِرَـش  اَم  َْلثِم  ُُهْتیَقَـس  َّالِإ  ًارْمَخ  اَْینُّدلَا  ِیف  ِیل  ٌدـْبَع  َبَرْـشَی 
.َُهل (1) ًاروُفْغَم  ْوَأ  ُدَْعب  ًابَّذَعُم  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  ِمیِمَْحلَا  َنِم  ُهاَقَس  اَم  َْلثِم  ُُهْتیَقَس  َّالِإ  ًاکُولْمَم  ْوَأ  ًاریِغَص 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یماـش  عیبر  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نایناهج يارب  تمحر  ارم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : شترضح  .دندیـسرپ  بارـش  هرابرد 

.دومن مهاوخ  دوبان  ار  اه  تب  یلهاج و  نارود  روما  اه ، ین  یقیسوم ، تالآ  نیقی  هب  تخیگنارب و 

زور رد  رادـقم  نامه  دـشونب ، بارـش  ایند  رد  نم  هدـنب  هک  يرادـقم  ره  هک  تسا  هدرک  داـی  دـنگوس  مراـگدرورپ  دومرف : نینچ  مه 
ره دریگ و  رارق  ترفغم  دروـم  اـی  دوـش و  باذـع  خزود  شتآ  هب  هاـگ  نآ  مناـشون ، یم  خزود  نیکرچ  مرگ و  بآ  زا  ار  وا  تماـیق 

، مناشون یم  وا  هب  خزود  نیکرچ  مرگ و  بآ  زا  رادقم  نامه  هب  تمایق  زور  رد  دناشونب  يا  هدرب  ای  كدوک و  هب  ار  بارـش  زا  رادقم 
.دوش هدیزرمآ  ای  و  دوش ، باذع  هاگ  نآ 

ُهَّللَا یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَلَع ُهُونِمَتْأَت  َبَطَخ َو َال  اَذِإ  ُهوُجِّوَُزت  َدِهَـش َو َال  اَذِإ  ُهوُّکَُزت  َـال  ٌهَزاَـنَج َو  َُهل  ُدَهُْـشی  َـال  َضِرَم َو  اَذِإ  ُداَُـعی  َـال  ِرْمَْخلَا  ُبِراَـش  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو 

.ٍهَناَمَأ (2)

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رضاح شا  هزانج  رب  تفر و  شتدایع  هب  دیابن  دوش  رامیب  راوخ  بارش  هاگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا 

.دیهدن رارق  نیما  تناما  رب  ار  وا  دیهدن و  رسمه  وا  هب  دومن  يراگتساوخ  هاگره  دینادن و  هزیکاپ  ار  وا  داد  تداهش  هاگره  دش و 
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َبِرَـش ْنَم  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍحـِلاَص  ِیبَأ  َنَالْجَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ُُهْتیَقَس َهَّنَْجلَا َو  ُُهْتلَخْدَأ  ِیتاَضْرَم  َءاَِغْتبِا  َرِکْسُْملَا  َكَرَت  ْنَم  َُهل َو  ًاروُفْغَم  ْوَأ  ًابَّذَعُم  ِمیِمَْحلَا  ِءاَم  ْنِم  ُُهْتیَقَـس  ُلِقْعَی  ًاِّیبَص َال  ُهاَقَـس  ْوَأ  ًارِکْـسُم 

.ِیئاَِیلْوَِأب (1) ُلَْعفَأ  اَم  ِهَماَرَْکلَا  َنِم  ِِهب  ُْتلَعَف  ِمُوتْخَْملَا َو  ِقیِحَّرلَا  َنِم 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حلاص  وبا  نالجع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وا دناشونب ، دمهف  یمن  هک  یکدوک  هب  ار  نآ  ای  دماشایب و  يروآ  یتسم  هدام  سکره  دومرف : لاعتم  دـنوادخ  دومرف : یم  هک  مدـینش 

يدونـشخ رطاخ  هب  ار  هدـننک  تسم  هدام  سکره  میاشخبب و  ای  منک  باذـع  ار  وا  دـناشون ؛ مهاوخ  خزود  نیکرچ  مرگ و  بآ  زا  ار 
یم اور  دوخ  ياـیلوا  يارب  هک  یتـمارک  نآ  منک و  یم  باریـس  موتخم » قیحر   » زا میاـمن و  یم  دراو  تشهب  هب  ار  وا  دـنک ، كرت  نم 

.مهد یم  ماجنا  وا  اب  مراد ،

َرْمَْخلَا َو ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُـسَر  َنََعل  َلاَـق : مهیلع  هللا  تاولـص  ِِهئاـَبآ  ْنَـع  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِدـْیَز  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِْهَیلِإ (2) ََهلوُمْحَْملَا  اَهَِلماَح َو  اََهبِراَش َو  اَِهنَمَث َو  َلِکآ  اَهَِیقاَس َو  اَهَیِرَتْشُم َو  اَهَِعئَاب َو  اَهَرِصَتْعُم َو  اَهَرِصاَع َو 

مهیلع هللا  تاولـص  شراوگرزب  ناردپ  زا  هیلع  هللا  تاولـص  داّجـس  ماما  ترـضح  رـسپ  دـیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
فرصم بارش  رادیرخ  هدنشورف و  هدنهد ، شرافس  زاس ، بارش  بارش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دندومرف : هک  هدرک  تیاور 

.دومن تنعل  ار  همه  دنروآ ؛ یم  شیارب  ار  بارش  هک  یسک  نآ و  هدننک  لمح  راوخ ، بارش  نآ ، لوپ  هدننک 

ِراَّنلَا ِیف  َدِّلُخ  ٌلَالَح  ُهَّنَأ  یَلَع  َذِیبَّنلَا  َبِرَش  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفَْریَّصلَا  ٍرِضَخ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 5
.ِراَّنلَا (3) ِیف  َبِّذُع  ٌماَرَح  ُهَّنَأ  یَلَع  َُهبِرَش  ْنَم  َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفریص  رـضخ  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دـشونب هدیقع  نیا  اب  دشونب  ذیبن  سکره  دنام و  دهاوخ  خزود  شتآ  رد  هراومه  تسا ، لالح  هک  داقتعا  نیا  اب  دشونب  ذـیبن  سکره 

.دش دهاوخ  باذع  شتآ ، رد  تسا ، مارح  هک 

641 ص :

یفاکلا ج 6 ص 397 ح 7. - . 1
یفاکلا ج 6 ص 398 ح 10. - . 2
یفاکلا ج 6 ص 398 ح 11. - . 3

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 688 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_641_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_641_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_641_3
http://www.ghaemiyeh.com


ْنَم ُهَّنَأ  یِّنَع  َهَّیِطَع  ِْغْلبَأ  َناَْیبَظ  َْنب  َُسنُوی  اَی  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ِهِدَسَج َو ْنِم  ِناَمیِْإلَا  ُحوُر  َعُِزن  اَْهنِم  َرَکْسَی  یَّتَح  اََهبِرَـش  ْنِإَف  َنُونِمْؤُْملَا  ُُهلُـسُر َو  ُُهتَِکئَالَم َو  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهَنََعل  ٍرْمَخ  ْنِم  ًهَعْرُج  َبِرَش 
َتْرَفَک َو يِدـْبَع  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَـق  ُهَِکئَـالَْملَا َو  ُْهتَرَّیَع  َهَـالَّصلَا  َكَرَت  اَذِإَـف  َهَـالَّصلَا  ُكُْرتَیَف  ٌهَنوُْعلَم  ٌهَثِیبَخ  ٌهَفیِخَـس  ٌحوُر  ِهِیف  ْتَبِکَر 

َّلَج ِلِیلَْجلَا  ُخـِیبْوََتل  ِهَّللَا  َهَأْوَّسلَا َو  ُنوُکَت  اَمَک  ًهَأْوَس  ًهَأْوَس  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  يِدـْبَع  ََکل  ًهَأْوَس  ُهَِکئَالَْملَا  َکـْتَرَّیَع 
َُّمث ًالِیتْقَت  اُولُِّتق  اوُذِخُأ َو  اوُفُِقث  ا�مَْنیَأ  َنِینوُْعلَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ٍماَع  ِْفلَأ  ِباَذَع  ْنِم  ُّدَشَأ  ًهَدِحاَو  ًهَعاَس  ُهُمِْـسا 

.ُهُمِْـسا َّزَع  ِلِیلَْجلَا  ِبَضَِغل  ُبَضُْغی  ُْهتَقَّرَغ  ًارَْحب  َذَـخَأ  ْنِإ  ُْهتَرَّمَد َو  ًاَّرب  َذَـخَأ  ْنِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  َْرمَأ  َكَرَت  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُُسنُوی  اَی  َلاَق 
(1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ادخ و ناربمایپ  ناگتشرف ، لاعتم ، دنوادخ  دشونب  بارـش  هعرج  کی  سکره  هک  هد  ربخ  نم  بناج  زا  هیطع  هب  نایبظ ! نب  سنوی  يا 
، فیخـس یحور  دوش و  یم  ادج  شندب  زا  نامیا  حور  دوش ، تسم  هک  دشونب  يا  هزادنا  هب  رگا  سپ  .دنتـسرف  یم  نعل  وا  رب  نانمؤم 

یم شنزرـس  ار  وا  ناگتـشرف  ماـگنه  نیا  رد  هک  دـنک  یم  كرت  ار  زاـمن  تروص  نیا  رد  .ددرگ  یم  راوس  نآ  رد  نوعلم  ثیبخ و  و 
.دنیامن

! نم هدنب  يا  داب  وت  رب  ییاوسر  دندومن ؛ تشنزرس  ناگتشرف  يدش و  رفاک  نم ! هدنب  يا  دیامرف : یم  وا  هب  دنوادخ 

! دـنگوس ادـخ  هب  تسا ؟ ییاوسر  هک  روط  ناـمه  ییاوسر ! ییاوـسر ! دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  سپس 
.تسا رت  تخس  باذع  لاس  رازه  زا  دنوادخ  تعاس  کی  شنزرس 

.دنتسه نوعلم  دنوش  هتشک  دنوش و  هتفرگ  دنشاب ، اجره  نانآ  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  سپس 

دریگ شیپ  رد  ار  یکـشخ  هار  رگا  دـنک ؛ كرت  ار  دـنوادخ  رما  هـک  یـسک  تـسا  نوـعلم  تـسا ؛ نوـعلم  سنوـی ! يا  دوـمرف : سپس 
یم رارق  بضغ  دروم  دنوادخ ، مشخ  رطاخ  هب  .دنک  یم  شقرغ  ایرد  دریگ ، شیپ  ار  ایرد  هار  رگا  دـنک و  یم  كاله  ار  وا  یکـشخ 

.دریگ
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دوش یمن  لوبق  زور  لهچ  ات  راوخ  بارش  زامن  تسا و  يدب  هانگ و  ره  لصا  بارش ، - 592

ٍنَثَو ِِدباَعَک  ِرْمَْخلَا  ُنِمْدُم  ٍّرَش َو  ِّلُک  ُحاَتْفِم  ُبْرُّشلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُهَماَرَح (1) َمَّرَح  ِهَّللَا  َباَتِک  َقَّدَص  َْول  َیلاَعَت  ِهَّللَا  ِباَتِِکب  ٌبِّذَکُم  اََهبِراَش  ٍْمثِإ َو  ِّلُک  ُْسأَر  َرْمَْخلَا  َّنِإ  َو 

بارش دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هماسا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
، تسا یهانگ  ره  لـصا  بارـش  هک  یتسار  هب  تسا و  تسرپ  تب  دـننام  دروخ  یم  بارـش  هراومه  هک  یـسک  .تسا  يدـب  ره  دـیلک 

.تسناد یم  مارح  ار  نآ  مارح  دومن ؛ یم  قیدصت  ار  هللا  باتک  رگا  تسا ؛ یلاعت  هللا  باتک  رگ  بیذکت  راوخ  بارش 

ُُهتَالَـص ُْهنِم  ْلَبُْقت  َْمل  ًارِکْـسُم  َبِرَـش  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـصُْحلَا  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْهیَلَع (2) ُهَّللَا  َباَت  َباَت  ْنِإ  ًهَِّیلِهاَج َو  ًهَتیِم  َتاَم  َنیَِعبْرَْألَا  ِیف  َتاَم  ْنِإَف  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیـصح  نب  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
گرم هب  دریمب  زور  لـهچ  نیا  رد  رگا  دوش و  یمن  هتفریذـپ  شزاـمن  زور  لـهچ  اـت  دـشونب  يا  هدـننک  تسم  هداـم  سکره  دوـمرف :

.دریذپ یم  ار  وا  ۀبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  رگا  تسا و  هدرم  تیلهاج  نارود 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  ِنَع  اَنیِّوُر  اَّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َّلَقَأ ًاحاَبَص َال  َنیَِعبْرَأ  ُُهتَالَص  ُبَسَتُْحت  َْفیَک َال  ُْتُلق َو  اُوقَدَص  َلاَقَف  َلاَق  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ُُهتَالَـص  َُهل  ْبَسَتُْحت  َْمل  َرْمَْخلَا  َبِرَـش  ْنَم  َلاَق  ُهَّنَأ 
اَهَلَقَن َُّمث  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ًهَقَلَع  اَهَرَّیَـصَف  اَهَلَقَن  َُّمث  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ًهَفُْطن  ُهَرَّیَـصَف  ِناَْسنِْإلَا  َْقلَخ  َرَّدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَقَف  َرَثْکَأ  َِکلَذ َو َال  ْنِم 

هیلع َو هللا  تاولص  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِِهتَْقلِخ  ِلاَِقْتنِا  ِرْدَق  یَلَع  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ِهِشاَشُم  ِیف  ْتَیَِقب  َرْمَْخلَا  َبِرَش  اَذِإ  َوُهَف  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ًهَغْضُم  اَهَرَّیَصَف 
.ًامْوَی (3) َنیَِعبْرَأ  ِهِشاَشُم  ِیف  یَْقبَی  ِِهبْرُش  ِِهلْکَأ َو  ِِهئاَذِغ  ُعیِمَج  َِکلَذَک 
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هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شزامن زور  لهچ  اـت  دـشونب  بارـش  سکره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  اـم  هب  مدرک : ضرع 

.دش دهاوخن  هبساحم 

.دنا هتفگ  تسار  دومرف :

!؟ رتشیب هن  رتمک و  هن  دش ؛ دهاوخن  هبساحم  شزامن  دادماب  لهچ  ات  هنوگچ  مدرک : ضرع 

لقتنم ار  نآ  سپـس  داد ، رارق  هفطن  ار  نآ  زور  لهچ  دومرف ؛ ررقم  ینامز  ناسنا  شنیرفآ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :
یم بارـش  ناسنا  هک  یماگنه  نیاربانب  .داد  رارق  هغـضم  زور  لـهچ  دومن و  لـقتنم  ار  نآ  سپـس  داد ، رارق  هقلع  زور  لـهچ  هدومن و 

.دنام یم  یقاب  شتعیبط  تشرس و  رد  شتقلخ -  ییاج  هباج  هزادنا  هب  زور -  لهچ  ات  دشون 

.دنام یم  یقاب  شتشرس  رد  زور  لهچ  ات  وا  ندیماشآ  ندروخ و  ناسنا ؛ ياذغ  مامت  تسا  نینچ  مه  و  دومرف : سپس 

دشون یم  بارش  هراومه  هکیسک  - 593

َلاَـق ِرِکْـسُْملَا  ِبِراَـش  ْنَع  ُُهلَأْـسَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَـق : ِْهیَوَذاَد  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌِرفاَک (1) ِرْمَْخلَا  ُبِراَش  هیلع  هللا  تاولص  َبَتَکَف 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیوذاد  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مسرپب دشون  یم  روآ  یتسم  هدام  هک  یسک  هرابرد  ات  متشون  همان 

.تسا رفاک  راوخ  بارش  تشون : نم  خساپ  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

.َُهبِرَش (2) ُهَدَجَو  اَذِإ  يِذَّلَا  ِرِکْسُْملَا  ُنِمْدُم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْصَْبلَا  ٍْمیَُعن  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرـصب  میعن  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشونب دبایب ، بارش  هاگره  هک  تسا  یسک  رمخلا  مئاد 
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نآرق رد  بارش  میرحت  - 594

ِباَتِک ِیف  ٌهَمَّرَُحم  َیِه  ْلَه  ِرْمَْخلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُّيِدْهَْملَا  َلَأَس  َلاَق : ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ِیف ٌهَمَّرَُحم  َیِه  َْلب  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اََهل  َمیِرْحَّتلَا  َنُوفِْرعَی  اَْهنَع َو َال  َیْهَّنلَا  َنُوفِْرعَی  اَمَّنِإ  َساَّنلَا  َّنِإَـف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا 

َّزَع َو ِهَّللَا  ِلْوَق  َلاَقَف  ِنَسَْحلَا  َابَأ  اَی  ُهُمِْـسا  َّلَج  ِهَّللَا  ِباَتِک  ِیف  ٌهَمَّرَُحم  َیِه  ٍعِضْوَم  ِّيَأ  ِیف  َُهل  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَـتِک 
َنَْلعُْملَا َو اَنِّزلَا  ِینْعَی  ا�ْهنِم » َرَهَظ  ا�م   » ُُهلْوَق اَّمَأَف  ِّقَْحلَا » ِْریَِغب  َیْغَْبلَا  َْمثِْإلَا َو  َنََطب َو  ا�م  اـ�ْهنِم َو  َرَهَظ  ـا�م  َشِحا�وَْفلَا  َیِّبَر  َمَّرَح  اـ�مَّنِإ  ْلـُق  : » َّلَـج

َساَّنلَا َّنَِأل  ِءَابْآلَا  َنِم  َحَکَن  اَم  ِینْعَی  َنََطب » ا�م  َو   » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  اَّمَأ  ِهَِّیلِهاَْجلَا َو  ِیف  ِشِحاَوَْفِلل  ُرِجاَوَْفلَا  اَهُعَفْرَت  َْتناَک  ِیتَّلَا  ِتاَیاَّرلَا  َبْصَن 
ُهَّللَا َمَّرَحَف  ُهَّمُأ  ْنُکَت  َْمل  اَذِإ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُُهْنبِا  اَهَجَّوَزَت  اَْهنَع  َتاَم  ٌهَجْوَز َو  ِلُجَّرِلل  َناَک  اَذِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  َثَْعُبی  ْنَأ  َْلبَق  اُوناَـک 

ا�مِهِیف ُْلق  ِرِْـسیَْملَا  ِرْمَْخلَا َو  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  : » َرَخآ ٍعِضْوَم  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  ْدَـق  اَِهْنیَِعب َو  ُهَرْمَْخلَا  اَهَّنِإَف  ُْمثِْإلَا  اَّمَأ  َِکلَذ َو  َّلَـج  َّزَع َو 
اَی ُّيِدـْهَْملَا  َلاَقَف  َلاَق  َیلاَعَت  ُهَّللَا  َلاَق  اَمَک  ُرَبْکَأ » ا�مُهُْمثِإ  َو   » ُرِْـسیَْملَا ُهَرْمَْخلَا َو  َیِهَف  ِهَّللَا  ِباَتِک  ِیف  ُْمثِْإلَا  اَّمَأَف  ّنِلل »

ِسـا� ُِعفـا�نَم  ٌرِیبَک َو  ٌْمثِإ 
َلْهَأ ْمُْکنِم  َْملِْعلَا  اَذَه  ْجِرُْخی  َْمل  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  ِهَّللَا  َْتقَدَص َو  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ٌهَّیِمِشاَه  يَْوتَف  ِهَّللَا  ِهِذَه َو  ٍنیِطْقَی  َْنب  َِّیلَع 

.ُّیِِضفاَر (1) اَی  َْتقَدَص  ِیل  َلاَق  ْنَأ  ُّيِدْهَْملَا  َرَبَص  اَم  ِهَّللَا  َوَف  َلاَق  ِْتیَْبلَا 

مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  یـسابع  يدـهم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
یمن ار  نآ  میرحت  اما  دنراد ، یهاگآ  بارش  زا  یهن  زا  مدرم  اریز  تسا ؟ هدش  میرحت  نآرق  رد  بارـش  ایآ  دیـسرپ : هیلع  هللا  تاولص 

.دنناد

! نانمؤم ریما  يا  هدش  میرحت  نآرق  رد  هکلب  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

! نسحلا ابا  يا  تسا ؟ هدش  میرحت  نآرق  ياجک  رد  تفگ :

مارح ار  قحان  هب  متـس  هانگ و  یناهنپ  يرهاظ و  تشز  لاـمعا  طـقف  نم  راـگدرورپ  وگب : : } دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  دومرف :
هیآ 31) فارعا  هروس  {. ) تسا هدرک 
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.دنتشارفا یم  یلهاج  نارود  رد  انز  ماجنا  يارب  هراکدب  نانز  هک  ییاه  مچرپ  نتشارفارب  راکشآ و  يانز  راکشآ » هانگ   » زا روظنم 

نینچ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  تثعب  زا  شیپ  مدرم  اریز  تسا ؛ ناردپ  رـسمه  اب  جاودزا  ینعی  ینطاب » هانگ  زا   » دنوادخ روظنم 
.دوبن شردام  نز ، نآ  هک  هاگره  درک ؛ یم  جاودزا  نز  نآ  اب  شرـسپ  وا  زا  سپ  درم ، یم  تشاد و  ینز  يدرم  هک  یماـگنه  دـندوب :

.دومن میرحت  ار  جاودزا  نیا  دنوادخ  سپ 

وگب دنسرپ  یم  رامق  بارـش و  ةرابرد  وت  زا  : } دیامرف یم  يرگید  ياج  رد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا و  بارـش  هانگ »  » زا روظنم  و 
رامق بارـش و  نامه  نآرق  رد  هاـنگ »  » زا روظنم  هیآ 216 ) هرقب  هروس  {. ) دـنراد مدرم  يارب  یعفاـنم  تسا و  یگرزب  هاـنگ  اـهنآ  رد 

.تسا هدومرف  دنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ؛ نآ  عفانم  زا  رت  گرزب  نآ  هانگ  تسا و 

! تسا یمشاه  ياوتف  نیا  دنگوس  ادخ  هب  نیطقی ! نب  یلع  يا  تفگ : یسابع  يدهم 

.دومنن جراخ  تیب  لها  امش  زا  ار  شناد  ملع و  نیا  هک  ار  ییادخ  ساپس  نانمؤم ! ریما  يا  یتفگ  تسار  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :

! یضفار يا  یتفگ  تسار  تفگ : نم  هب  گنرد  نودب  ساّبع  يدهم  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : نیطقی  نب  یلع 

یم نینمؤملاریما  هیلع  هللا  تنعل  یـسابع  يدـهم  هب  نیطقی  نب  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  هکنیا  حیـضوت :
، هللا دی  نید ، ماغرـض  رارک ، ردـیح  بلاغ ، هللا  دـسا  ناهاش ، هاشنهاش  صوصخم  هفیرـش  بقل  نیا  هنرگو  هدوب  هیقت  رطاخب  دـندومرف 

.تسا امهیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  بلاغ  لک  بلاغ  هللا ، فیس 

دومرف میرحت  ار  روآ  یتسم  داوم  رایسب  كدنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  - 595

اَُهلِیلَقَف اَِهْنیَِعب  َرْمَْخلَا  َمَّرَح  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِماَّشلَا  ِعِیبَّرلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُهَمَّرَح اَم  ٍرِکْـسُم َو  ِّلُک  ْنِم  َباَرَّشلَا  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َمَّرَح  ِریِْزنِْخلَا َو  َمَْحل  َمَّدـلَا َو  َهَْتیَْملَا َو  َمَّرَح  اَـمَک  ٌماَرَح  اَـهُرِیثَک  َو 

.َّلَج (1) َّزَع َو  ُهَّللَا  ُهَمَّرَح  ْدَقَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یماش  عیبر  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
روط نامه  تسا ، مارح  نآ  دایز  مک و  دومن ، مارح  یّلک  روط  هب  ار  بارش  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
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مارح ار  يا  هدننک  تسم  عون  ره  زا  یندـیماشآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  .دومن و  مارح  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، هک 
.تسا هدومن  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دنک ، مارح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  هچ  نآ  دومن و 

ٍرِکْسُم ُّلُک  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ِْنب  ِءاَطَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌرْمَخ (1) ٍرِکْسُم  ُّلُک  ٌماَرَح َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راسی  نب  ءاطع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا بارش  يا  هدننک  تسم  هدام  ره  تسا و  مارح  يا  هدننک  تسم  بارش  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

ُهَّللَا یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَقَف  ِذِیبَّنلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّيِدَـسَْألَا  ٍْبیَلُک  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٌماَرَح (2) ُُهلِیلَقَف  ُهُرِیثَک  َرَکْسَأ  اَم  َالَأ َو  ٌماَرَح  ٍرِکْسُم  َّلُک  َّنِإ  َالَأ  ُساَّنلَا  اَهُّیَأ  ِِهتَبْطُخ  ِیف  َلاَقَف  َساَّنلَا  َبَطَخ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدـسا  بیلک  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  شمشک  امرخ و  بارش  مدیسرپ :

کی هک  یبارـش  تسا و  مارح  یبارـش  عون  ره  دیـشاب  هاگآ  مدرم ! يا  دومرف : دوخ  ۀبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :
.تسا مارح  زین  نآ  ةرطق  کی  دروآ ، یتسم  نآ  ماج 

تسا مارح  دشاب  نآ  دننام  شا  هجیتن  هک  هچره  سپ  تسا ؛ مارح  شا  هجیتن  رطاخب  بارش  - 596

َرْمَْخلَا ِمِّرَُحی  َْمل  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍنیِطْقَی  ِنـْب  ِِّیلَع  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌرْمَخ (3) َوُهَف  ِرْمَْخلَا  َلِْعف  َلَعَف  اَمَف  اَِهتَِبقاَِعل  اَهَمَّرَح  ْنَِکل  اَهِمْسِال َو 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سپ .تسا  هدومن  مارح  نآ  تبقاع  تهج  هب  هکلب  هدرکن ؛ مارح  نآ  مان  تهج  هب  ار  بارـش  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب 

.تسا بارش  دنک ، بارش  راک  هچره 

َرْمَْخلَا ِمِّرَُحی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  یِـضاَْملَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌرْمَخ (1) َوُهَف  ِرْمَْخلَا  َهَِبقاَع  ُُهتَِبقاَع  َناَک  اَمَف  اَِهتَِبقاَِعل  اَهَمَّرَح  ُهَّنَِکل  اَهِمْسِال َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بارـش تبقاع  شتبقاع ، هک  هچره  سپ  .درک  مارح  ار  نآ  شتبقاـع  تهج  هب  هکلب  دومنن ؛ مارح  شماـن  تهج  هب  ار  بارـش  دـنوادخ 

.تسا بارش  دشاب ،

دنک هدافتسا  مارح  هدام  بارش و  زا  وراد  ناونع  هب  هک  یسک  مکح  - 597

ُْتلِعُج َْتلاَقَف  ُهَْدنِع  اَنَأ  هیلع َو  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُهَّیِْدبَْعلَا  ٍِدلاَخ  ُّمُأ  ْتَلَخَد  َلاَق : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُْتفَقَو َو ْدَـق  ِقیِوَّسلِاب َو  َذـِیبَّنلَا  ِقاَرِْعلَا  ُءاَّبِطَأ  ِیل  َفَصَو  ْدَـق  َو  َْتلاَق ] ِءاَسِّنلَا َو  ِلَالْعَأ  ْنَع  ُْهَتلَأَـسَف   ] ِینَْطب ِیف  ُِرقاَرَق  ِینیِرَتْعَی  ُهَّنِإ  َكاَدـِف 

َّلَج َّزَع َو  َهَّللَا  یَْقلَأَف  ِینیِد  َُکتْدَّلَق  ْدَـق  َْتلاَق  ِِهبْرُـش  ْنَع  ِکُعَنْمَی  اَم  اََهل َو  َلاَقَف  َکـِلَذ  ْنَع  َکـَلَأْسَأ  ْنَأ  ُْتبَبْحَأَـف  َُهل  َکَـتَهاَرَک  ُْتفَرَع 
ِهِذَـه ِهَأْرَْملَا َو  ِهِذَـه  َیلِإ  ُعَمْـسَت  َالَأ  ٍدَّمَُحم  اـَبَأ  اَـی  َلاَـقَف  ِیناَـهَن  ِینَرَمَأ َو  اـمهیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  َّنَأ  ُهُِربْخُأَـف  ُهاَْـقلَأ  َنیِح 

ِِهتَرَْجنَح َیلِإ  ِهِدَِـیب  َأَمْوَأ  اَنُهاَه َو  ِکُسْفَن  ْتَغََلب  اَذِإ  َنیِمَدـْنَت  اَمَّنِإَف  ًهَرْطَق  ُْهنِم  ِیقوُذَـت  ُْهنِم َو َال  ٍهَرْطَق  ِیف  َِکل  ُنَذآ  َـال  ِهَّللَا  َـال َو  ِلـِئاَسَْملَا 
.ًاثَالَث (2) اَُهلوُقَی  ٍءاَم  ْنِم  ًاّبُح  ُسِّجَُنی  َلیِْملَا  ُُّلبَی  اَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ْمَعَن  َْتلاَق  ِتْمِهَف  ًاثَالَث َأ  اَُهلوُقَی 

قداص رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  هیدبع  دلاخ  ّما  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ّما .مدوب  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  روضح  رد  زین  نم  دش ، بای  فرش  هیلع  هللا  تاولص 
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مناد یم  نم  .دنا  هدرک  هیصوت  میارب  توواق  اب  ار  ذیبن  قارع  ناکشزپ  .دریگ و  یم  ربرد  ارم  هچیپ  مکـش  مدرگ ! تیادف  تفگ : دلاخ 
.مسرپب امش  زا  نآ  ةرابرد  هک  متشاد  تسود  سپ  .دیراد  تهارک  نآ  زا  امش  هک  مهاگآ  و 

؟ تسا هتشادزاب  نآ  ندیماشآ  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : ترضح 

مهد ربخ  وا  هب  منک و  تاقالم  تاـقالم ، زور  رد  ار  دـنوادخ  مهاوخ  یم  .متخیوآ  مندرگ  هب  امـش  زا  ار  دوخ  نید  هدـالق  نم  تفگ :
.دومن یهن  رما و  نم  هب  امهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  هک 

! دنگوس ادخ  هب  هن ، ینک !؟ یم  شوگ  نز  نیا  نخس  هب  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
تـسد اب  و  اج -  نیا  هب  تناـج  هک  یماـگنه  اریز  شچن ؛ ار  نآ  هرطق  کـی  یتح  مهد و  یمن  هزاـجا  وت  هب  مه  نآ  زا  هرطق  کـی  رد 

.دش یهاوخ  نامیشپ  دیسر ، دومن -  هراشا  دوخ  هرجنح  هب  شکرابم 

؟ يدیمهف ایآ  دومرف : دومن و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

.يرآ تفگ : دلاخ  ّما 

.دنک یم  سجن  ار  بآ  هزوک  کی  دنک ، رت  ار  همرس  لیم  هک  یتساجن  دومرف : هبترم  هس  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  سپس 

ْنِم ُءاَوَّدلَا  َُهل  ُثَْعُبی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : َهَْنیَذُأ  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َّزَع َو َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ًهَعْرُج  َلاَقَف َال َو َال  َءاَوَّدلَا  ِِهب  ُدیُِری  اَمَّنِإ  َهَّذَّللَا َو  ِِهب  ُدیُِری  َْسَیل  ٍْبلُص  ٍذِیبَن  ْنِم  ٍهَجُّرُکْسُأ  ِرْدَِقب  ُُهبَرْشَیَف  ِریِساَوَْبلَا  ِحیِر 

.ًءاَوَد (1) ًءاَفِش َو َال  َمَّرَح  اَّمِم  ٍءْیَش  ِیف  ْلَعْجَی  َْمل  َّلَج 

: متشون هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هنیذا  نب  رمع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رامیب .دراد  دوجو  شمشک  بارش  هلایپ  کی  رادقم  هب  وراد  نیا  رد  .دننک  جالع  ار  وا  ریساوب  داب  ات  دنا  هداتـسرف  وراد  يرامیب ، يارب 

؟ تسا لالح  وراد  ناونع  هب  بارش  نیا  زا  ةدافتسا  ایآ  .دنک  جالع  ار  دوخ  درد  دهاوخ  یم  طقف  تسین ، تذل  رکف  هب 

.نآ ۀعرج  کی  هن  و  هن ، دومرف :

.دشاب شخبافش  يوراد  دناوت  یمن  هدرک ، مارح  لاعتم  دنوادخ  ار  هچ  نآ  دومرف : شترضح 
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ِیف ُلَعُْجی  ِذـِیبَّنلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  َهَْحلَط : ِْنب  ِدـِئاَق  ْنَع  ِّیِعَمْـسِْملَا  ٍِکلاَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
(1) .ِماَرَْحلِاب َیِفْشَتْسَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  َْسَیل  َلاَقَف َال  ِءاَوَّدلَا 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هحلط  نب  دئاق  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یعمسم  کلام  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دیسرپ تسا  هتفرگ  رارق  وراد  رد  هک  يذیبن  هرابرد  هیلع  هللا 

.دنک نامرد  ار  دوخ  مارح  اب  هک  تسین  اور  هتسیاش و  سک  چیه  يارب  دومرف : ترضح 

بارش فورظ  - 598

ْنَع ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَهَن  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِماَّشلَا  ِعِیبَّرلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِتَّفَزُملَا ِءاَّبُّدلَا َو  ِنَع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَهَن  َلاَقَف  ُْهنِم  اَهِیف  ُعَنُْصی  ِیتَّلَا  ُفوُرُّظلاَف  َُهل  ُْتلُقَف  ٌماَرَح  ٍرِکْسُم  ُّلُکَف  ٍرِکْسُم  ِّلُک 
اَهَنوُرُْقنَی ُهَِّیلِهاَْجلَا  َِتناَک  ٌبَشَخ  ُریِقَّنلَا  ٌرْـضُخ َو  ٌراَرِج  ُمَْتنَْحلَا  ُناَنِّدـلَا َو  ُتَّفَزُملَا  ُعْرَْقلَا َو  ُءاَّبُّدـلَا  َلاَق  َكاَذ  اَـم  ُْتُلق َو  ِریِقَّنلَا  ِمَْتنَْحلَا َو  َو 

.اَهِیف (2) َنوُِذْبنَی  ٌفاَوْجَأ  اََهل  َریِصَی  یَّتَح 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یماش  عیبر  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح  يروآ  یتسم  هدام  ره  نیاربانب  .درک  یم  یهن  يا  هدننک  تسم  هدام  ره  ندیشون  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  هیهت  دننک  تسم  هدام  نآ  رد  هک  یفورظ  مدرک : ضرع 

.دومن یهن  ار  ریقن  متنح و  ّتفزم ، ییاولح ، ودک  هبد  زا  هدافتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

؟ دنتسه هچ  اه  نیا  مدرک : ضرع 

ار نآ  تیلهاج  نامز  رد  هک  دوب  یبوچ  ریقن  تسا و  زبس  يوبـس  متنح  تسا ، گرزب  مخ  ّتفزم  تسا ، ییاولح  يودـک  ءاـّبد  دومرف :
.دننک هیهت  ذیبن  نآ  رد  هک  دندرک  یم  یلاخ  ار  نآ  يوت  دندرک و  یم  خاروس 
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اذغ فرظ  رد  هدننک  تسم  داوم  زا  يا  هرطق  - 599

ٍرِْدق ِیف  ْتَرَطَق  ٍرِکْسُم  ٍذِیبَن  ْوَأ  ٍرْمَخ  ِهَرْطَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َمَدآ  ِْنب  اَّیِرَکَز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِإَف ُْتُلق  ُْهلُک  ُْهلِـسْغاَف َو  َمْحَّللَا  ِبَالِْکلَا َو  ِوَأ  ِهَّمِّذـلَا  ِلْهَِأل  ُهُمِعُْطی  ْوَأ  ُقَرَْملَا  ُقاَرَُهی  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَقَف  ٌرِیثَک  ٌقَرَم  ٌرِیثَک َو  ٌمَْحل  اَـهِیف 

ِدوُهَْیلَا َو َنِم  ُهُعِیبَأ  ُْتُلق  َدَـسَف  َلاَقَف  َلاَق  ٌمَد  ْوَأ  ٍنیِجَع  ِیف  َرَطَق  ٌذـِیبَن  ْوَأ  ٌرْمَخَف  ُْتُلق  ُهَّللَا  َءاَـش  ْنِإ  ُراَّنلَا  ُُهلُکْأَـت  ُمَّدـلَا  َلاَـقَف  ُمَّدـلَا  اَـهِیف  َرَطَق 
ُهَلُکآ ْنَأ  ُهَرْکَأ  َلاَق  َِکلَذ  ْنِم  ٍءْیَش  ِیف  َرَطَق  اَذِإ  َِهلِْزنَْملَا  َْکِلِتب  َوُه  ُعاَّقُْفلَا  ُْتُلق َو  ْمَعَن  َلاَق  َُهبْرُـش  َنوُّلِحَتْـسَی  ْمُهَّنِإَف  ْمَُهل  ُنَِّیبُأ  يَراَصَّنلَا َو 

(1) .یِماَعَط ْنِم  ٍءْیَش  ِیف  َرَطَق  اَذِإ 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مدآ  نب  اـّیرکز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدرک لاؤس  تسا ، ناوارف  شروخ  تشوگ و  نآ  رد  هک  یگید  رد  هدننک  تسم  ذیبن  ای  بارش  زا  يا  هرطق  ندیکچ  هرابرد 

.روخب روشب و  ار  تشوگ  یلو  دناروخ ؛ ناگس  ای  هّمذ و  لها  هب  ای  يزیرب و  رود  ای  دیاب  ار  شروخ  دومرف :

؟ دکچب نوخ  گید  نآ  رد  رگا  مدرک : ضرع 

.درب یم  نیب  زا  ار  نوخ  شتآ  هّللا  ءاش  نا  دومرف :

؟ دراد یمکح  هچ  دکچب ؟ یطولخم  ياذغ  رد  نوخ  ای  ذیبن  بارش  رگا  مدرک : ضرع 

.دوش یم  دساف  دومرف :

.دنناد یم  لالح  ار  نآ  ندیشون  نانآ  اریز  مهد ؟ حیضوت  ناشیا  رب  مشورفب و  نایحیسم  نایدوهی و  هب  ار  نآ  مناوت  یم  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

؟ دراد ار  مکح  نیمه  دکچب ، دراوم  نیا  زا  یکی  رد  وج  بآ  هک  یماگنه  مدرک : ضرع 

.منک لیم  ار  اذغ  نآ  مراد  تهارک  دکچب ، وج  بآ  نم  ياهاذغ  زا  يزیچ  رد  هک  یماگنه  دومرف :
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وج بآ  - 600

ٌرْمَخ َو َوُه  ٌماَرَح َو  َبَتَکَف  َلاَق  ِعاَّقُْفلَا  ِنَع  ُُهلَأْسَأ  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِینْعَی  ِْهَیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : ِءاَّشَْولَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُهبِراَش َو ُتْدَلََجل  ُهَِعئَاب َو  ُْتلَتََقل  يِراَد  َراَّدلَا  َّنَأ  َْول  هیلع  هللا  تاولص  ُریِخَْألَا  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق َو  ِرْمَْخلَا  ِبِراَش  َِهلِْزنَِمب  َناَک  َُهبِرَـش  ْنَم 

.ُساَّنلَا (1) اَهَرَغْصَتِْسا  ٌهَْریَمُخ  َیِه  هیلع  هللا  تاولص  َلاَق  ِرْمَْخلَا َو  ِبِراَش  ُّدَح  ُهُّدَح  هیلع  هللا  تاولص  ُریِخَْألَا  ِنَسَْحلَا  ُوبَأ  َلاَق 

رد ات  متـشون  همان  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّـشو  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.منک لاؤس  ناشیا  زا  وج  بآ  صوصخ 

راوخ بارـش  هلزنم  هب  دـشونب  ار  نآ  سکره  تسا و  بارـش  ناـمه  نآ  تسا و  مارح  تشون : باوج  رد  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 
.تسا

یم ار  نآ  هک  یسک  رب  متـشک و  یم  ار  نآ  هدنـشورف  دوب ، نم  رایتخا  رد  تموکح  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما  ترـضح 
.مدومن یم  يراج  دح  دشون 

.تسا راوخ  بارش  دح  نآ ، دح  دومرف : نینچ  مه 

.دنا هدرمش  کچوک  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  یکچوک  بارش  نآ ، دومرف : و 

ٍرَّمَُخم ُّلُک  ٌماَرَح َو  ٍرِکْسُم  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولَا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌماَرَح (2) ُعاَّقُْفلَا  ٌماَرَح َو 

ره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح  وج  بآ  تسا و  مارح  بارش  ره  تسا ، مارح  يروآ  یتسم  ةدام 

یقیسوم انغ و  یناوخ و  زاوآ  مکح  - 601

.ِقاَفِّنلَا (3) ُّشُع  ُءاَنِْغلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
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انغ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هماسا  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا قافن  ۀنال 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َدَعَو  اَّمِم  ُءاَنِْغلَا  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَـس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ٌبا�ذَع ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  ًاوُزُه  ا�هَذِخَّتَی  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ّللَا 

�
ِه ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْـحلَا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ّنلَا 

ِسا� َنِم  َو  : » َهَیْآلَا ِهِذَـه  َالَت  َراَّنلَا َو  ِْهیَلَع 
(1) «. ٌنیِهُم

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ماما ترـضح  .تسا و  هداد  خزود  ةدـعو  ار  نآ  ةدنونـش  هدـنناوخ و  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  یناوخ  هزاوآ  اـنغ و 

دـننک و مرگرـس  ار  نارگید  ات  دـنا  هدوهیب  نخـس  رادـیرخ  مدرم ، زا  یخرب  : } درک توالت  ار  هیآ  نیا  هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم 
هیآ نامقل  هروس  {. ) تسا ایهم  هدننکراوخ  باذع  نانآ  يارب  .دریگب  يزاب  هب  ار  ادخ  نخس  و  دنزاس ، هتـشگرس  ادخ  هار  زا  هتـسنادن 

(6

ِنَع ْمُکاَْهنَأ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِتاَرَبَْکلَا (2) ِتَابوُْکلَا َو  ِنَع  ِراَمْزِْملَا َو  ِْنفَّزلَا َو 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.منک یم  یهن  ندز  لبط  ندز و  هریاد  ندز ، ین  صقر ، زا  ار  امش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

ِینَّنِإ یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ٍداَیِز  ِْنب  َهَدَعْسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
َلاَقَف ْلَعْفَت  َلاَـقَف َال  َّنَُهل  یِّنِم  ًاعاَِمتِْـسا  َسُولُْجلَا  ُْتلَطَأ  اَـمَّبُرَف  ِدوُْعلاـِب  َْنبِرْـضَی  َْنیَّنَغَتَی َو  ٍراَوَج  ْمُهَدـْنِع  ٌناَریِج  ِیل  ِیل َو  ًاـفِینَک  ُلُـخْدَأ 

ُّلُک َدا�ؤُْفلَا  َرَصَْبلَا َو  َعْمَّسلَا َو  َّنِإ  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َْتعِمَس  اَم  َْتنَأ َأ  ِهَِّلل  َلاَقَف  ِینُذُِأب  ُهُعَمْسَأ  ٌعاَمَـس  َوُه  اَمَّنِإ  َّنِهِیتآ  اَم  ِهَّللَا  ُلُجَّرلَا َو 
ْنِإ ُدوُعَأ  ِینَّنَأ َال  َمَرَج  ٍِّیبَرَع َال  ٍّیِمَجْعَأ َو َال  ْنِم  ِهَّللَا  ِباَتِک  ْنِم  ِهَیْآلَا  ِهِذَِهب  ْعَمْـسَأ  َْمل  یِّنَأََکل  ِهَّللَا  یََلب َو  َلاَقَف  ًالُؤْسَم » ُْهنَع  َنا�ک  َِکئ�لوُأ 
َِّتم َْول  ََکلاَح  َأَوْسَأ  َناَک  اَم  ٍمیِظَع  ٍْرمَأ  یَلَع  ًامیِقُم  َْتنُک  َکَّنِإَف  ََکل  اَدـَب  اَم  ْلَـس  ْلِـسَتْغاَف َو  ُْمق  َُهل  َلاَـقَف  َهَّللَا  ُرِفْغَتْـسَأ  یِّنَأ  ُهَّللَا َو  َءاَـش 

یَلَع
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.ًالْهَأ (1) ٍّلُِکل  َّنِإَف  ِِهلْهَِأل  ُهْعَد  َحِیبَْقلَا  ٍحِیبَق َو  َّلُک  َّالِإ  ُهَرْکَی  ُهَّنِإَف َال  ُهَرْکَی  اَم  ِّلُک  ْنِم  ََهبْوَّتلَا  ُْهلَس  َهَّللَا َو  ِدَمِْحا  َِکلَذ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دایز  نب  هدعسم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ات منک  یم  فقوت  اج  نآ  رد  رتشیب  یهاگ  موش  یم  ما  هناخ  حارتسم  دراو  یتقو  امـش ! يادف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : يدرم  هک  مدوب 

.مونشب دننز  یم  رات  هک  ار  هیاسمه  ناوخ  هزاوآ  نازینک  يادص 

! نکن نینچ  دومرف :

.مونش یم  مشوگ  اب  ار  ناش  يادص  طقف  مور ، یمن  اهنآ  دزن  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درم  نآ 

{. دنتـسه لوئـسم  همه  لد  مشچ و  شوگ ، انامه  : } دیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  ار  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  رگم  ادـخ ! هب  ار  وت  دومرف :
هیآ 38) ءارسا  هروس  )

درک و مهاوخن  نینچ  رگید  هّللا  ءاش  نا  مدوب ؛ هدینشن  یبرع  مجع و  چیه  زا  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  ییوگ  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  تفگ :
.مهاوخ یم  شزرمآ  ادخ  زا  نم 

ردـقچ .يدـش  یم  بکترم  یگرزب  راک  هب  وت  هک  ارچ  هاوخب ، ادـخ  زا  یهاوخ  یم  هچره  نک و  لـسغ  زیخرب  دومرف : وا  هب  ترـضح 
تـشز راک  ره  زا  وا  هک  ارچ  نک ؛ هبوت  يدنـسپان  راک  ره  زا  يوگ و  ساپـس  ار  ادـخ  يدرم  یم  لاح  نیا  اب  رگا  دـش  یم  دـب  تلاـح 

.تسا یلها  يراک  ره  يارب  هک  ارچ  راذگاو ، شلها  هب  ار  تشز  راک  تسا و  دنسرخان 

ِهِیف ُباَُجت  ُهَعیِجَْفلَا َو َال  ِهِیف  ُنَمُْؤت  ِءاَنِْغلَا َال  ُْتَیب  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِماَّحَّشلَا  ٍْدیَز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ُکَلَْملَا (2) ُُهلُخْدَی  ُهَوْعَّدلَا َو َال 

ۀناخ دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحش  دیز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.ددرگ یمن  دراو  نآ  هب  هتشرف  دوش و  یمن  باجتسم  نآ  رد  اعد  .تسین  ناما  رد  هدننکراوخ  ۀعجاف  زا  انغ ، زاوآ و 

اَنَأ ِءاَنِْغلَا َو  ِنَع  َِلئُس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِِّینیِدَْملَا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
(3) .اَِهلْهَأ ْنَع  ٌضِْرعُم  ُهَّللَا  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  َلاَقَف َال  ٌرِضاَح 
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ترـضح تمدخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ینیدـم  دـمحم  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دش لاؤس  انغ  صوصخ  رد  هک  مدوب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما 

.دیوشن تسا  نادرگ  يور  نآ  زا  دنوادخ  هک  ییاه  هناخ  لخاد  دومرف :

اَمَک ِْبلَْقلَا  ِیف  َقاَفِّنلَا  ُِتْبُنی  ِوْهَّللَا  ِءاَنِْغلَا َو  ُعاَِمتِْـسا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَسَْبنَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 7
.َعْرَّزلَا (1) ُءاَْملَا  ُِتْبُنی 

شوگ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هسبنع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنایور یم  ار  تعارز  بآ  هک  ناس  نآ  دنایور  یم  ار  قافن  بلق  رد  یقیسوم  یناوخ و  هزاوآ  انغ و  هب  نداد 

ُُرمْأَی ًهَرَجَش  ِهَّنَْجلَا  ِیف  َّنِإَف  ِءاَنِْغلَا  ِنَع  ُهَسْفَن  َهََّزن  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِمِداَْخلَا  ٍرِساَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 8
.ُهْعَمْسَی (2) َْمل  ُْهنَع  ْهَّزَنَتَی  َْمل  ْنَم  ِِهْلثِِمب َو  ْعَمْسَی  َْمل  ًاتْوَص  اََهل  ُعَمْسَیَف  اَهَکِّرَُحت  ْنَأ  َحاَیِّرلَا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ناکت ار  نآ  هک  دـهد  یم  نامرف  اهداب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتخرد  تشهب  رد  هک  یتسار  هب  دراد ، هگن  رود  انغ  زا  ار  دوخ  سکره 

.دونش یمن  ار  نآ  دنکن  يرود  انغ  زا  سکره  .تسا و  هدشن  هدینش  نآ  دننام  هک  دسر  یم  شوگ  هب  ییادص  سپ  دنهد 

ْنِإَف ُهَدَبَع  ْدَقَف  ٍقِطاَن  َیلِإ  یَغْصَأ  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍنیِطْقَی  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 9
.َناَْطیَّشلَا (3) َدَبَع  ْدَقَف  ِناَْطیَّشلَا  ِنَع  يِّدَُؤی  ُقِطاَّنلَا  َناَک  ْنِإ  َهَّللَا َو  َدَبَع  ْدَقَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِنَع  يِّدَُؤی  ُقِطاَّنلَا  َناَک 

تاولص داوج  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نخـس دنوادخ  بناج  زا  هدنیوگ  رگا  سپ  .تسا  هدرک  تدابع  ار  وا  دهد ، ارف  شوگ  يا  هدنیوگ  نخـس  هب  سکره  دومرف : هیلع  هللا 
تدابع ار  ناطیـش  هک  یتسار  هب  دیوگ ، یم  نخـس  ناطیـش  بناج  زا  رگا  تسا و  هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دیوگ ، یم 

.تسا هدومن 
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جنرطش درن و  اب  رامق  - 602

ٍهَدِحاَو ٍَهلِْزنَِمب  َرَشَع  َهََعبْرَْألَا  ُْجنَرْطِّشلَا َو  ُدْرَّنلَا َو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّالَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌرِْسیَم (1) َوُهَف  ِْهیَلَع  َِرمُوق  اَم  ُّلُک  َو 

اب يزاب  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّالخ  نب  رّمعم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مارح  دوش ، رامق  نآ  اب  هک  يا  هلیسو  ره  تسا ، مکح  کی  رد  كرپ  هس  جنرطش و  درن ، هتخت 

َنِم َسْجِّرلَا  اُوِبنَتْجاَف   » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِماَّحَّشلَا  ٍْدیَز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُءاَنِْغلَا (2) ِروُّزلَا  ُلْوَق  ُْجنَرْطِّشلَا َو  ِناَثْوَْألَا  َنِم  ُسْجِّرلَا  َلاَقَف  ِروُّزلَا » َلْوَق  اُوِبنَتِْجا  ِنا�ثْوَْألَا َو 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحـش  دیز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدرک لاؤس  هیآ 32 ) جح  هروس  {. ) دینک يرود  لطاب  نانخس  زا  دیلپ و  ياه  تب  زا  سپ  : } دنوادخ هدومرف 

.تسا انغ  نامه  لطاب » نانخس   » زا روظنم  تسا و  جنرطش  نامه  دیلپ » ياه  تب   » زا روظنم  دومرف :

ُْجنَرْطِّشلَا َو هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ُرِْسیَْملَا (3) اَمُه  ُدْرَّنلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دنتسه رامق  نامه  درن  جنرطش و  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

َُهل َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِلَّوَْألَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  یَلَع  َنیِّیِرْـصَْبلَا  َنِم  ٌلُجَر  َلَخَد  َلاَـق : یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِِهلْهَأ (4) َیلِإ  ُهَّللَا  ُرُْظنَی  ٍسِلْجَِمل َال  ََکل َو  اَم  َلاَقَف  ُرُْظنَأ  ْنَِکل  اَِهب َو  ُبَْعلَأ  ُتَْسل  ِْجنَرْطِّشلِاب َو  َنُوبَْعلَی  ٍمْوَق  َعَم  ُدُْعقَأ  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
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یفاکلا ج 6 ص 437 ح 12. - . 4
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هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسیع  نب  داّمح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یهانگ ایآ  .منک  یمن  يزاـب  مدوخ  یلو  منک ، یم  اـشامت  جنرطـش  يزاـب  هب  منیـشن و  یم  نازاـبرامق  اـب  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع 

؟ دراد

؟ تسا راک  هچ  دنکفا ، یمن  رظن  نآ  هب  ادخ  هک  یسلجم  اب  ار  وت  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 

ِیف ِِعلَّطُْملاَک  ِجـْنَرْطِّشلَا  ِیف  ُِعلَّطُْملَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلَا  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ِراَّنلَا (1)

هاگن دومرف : هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا منهج  شتآ  هب  هدننک  هاگن  دننام  جنرطش  هب  هدننک 
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یفاکلا ج 6 ص 437 ح 16. - . 1
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يدرمناوج ییارآدوخ و  ششوپ و  ماکحا  باتک 

تمعن ندرک  راکشآ  ییارآدوخ و  - 603

ُّبُِحی َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِیبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1) .َسُؤاَبَّتلَا َسُْؤْبلَا َو  ُضِْغُبی  َلُّمَجَّتلَا َو  َلاَمَْجلَا َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  مشاـه  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
یم نمـشد  ار  نآ  هب  رهاـظت  یتـخب و  هریت  دراد و  تسود  ار  ییارآدوخ  ییاـبیز و  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  دومرف : هیلع  هللا  تاوـلص 

.دراد

ْتَرَهَظَف ٍهَمِْعِنب  ِهِْدبَع  یَلَع  ُهَّللَا  َمَْعنَأ  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعَفَر  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَّللَا (2) ِهَمِْعِنب  ًابِّذَکُم  ِهَّللَا  َضیَِغب  َیِّمُس  ِْهیَلَع  ْرَهْظَت  ْمَلَف  ٍهَمِْعِنب  ٍْدبَع  یَلَع  ُهَّللَا  َمَْعنَأ  اَذِإ  ِهَّللَا َو  ِهَمِْعِنب  ًاثِّدَُحم  ِهَّللَا  َبِیبَح  َیِّمُس  ِْهیَلَع 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروـص  هب  دـمحم  نب  یلع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هدنیوگ ادخ ، تسود  : » دوش یم  هدیمان  دوش ، رهاظ  وا  رد  تمعن  نآ  دهد و  یتمعن  شا  هدـنب  رب  دـنوادخ  هاگره  دومرف : هللا  تاولص 

بیذکت ادخ ، نمـشد  : » دوش یم  هدیمان  دوشن ، رهاظ  وا  رد  تمعن  نآ  دهد و  یتمعن  يا  هدـنب  رب  دـنوادخ  هاگره  و  دـنوادخ » تمعن 
«. دنوادخ تمعن  هدننک 

ِهَّللَا َیلِإ  ُّبَحَأ  ِهَمْعِّنلَا  ُراَهْظِإ  ٍداَیِز  ِْنب  ِْدیَبُِعل  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : َهَیِواَعُم  ِْنب  ِدـْیَُرب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َتاَم (3) یَّتَح  ِهِمْوَق  ِّيِز  ِنَسْحَأ  ِیف  َّالِإ  ٌْدیَبُع  َِیئُر  اَمَف  َلاَق  َکِمْوَق  ِّيِز  ِنَسْحَأ  ِیف  َّالِإ  َنَّیَزَتَت  ْنَأ  َكاَّیِإَف  اَِهتَناَیِص  ْنِم 

دیبع هب  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیواعم  نب  دیرب  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ار دوخ  شیوخ  موق  شـشوپ  نیرتهب  اب  طقف  .تسا  رت  بوبحم  نآ  يرادـهگن  زا  دـنوادخ  دزن  تمعن  ندرک  راکـشآ  دومرف : دایز  نب 

.ارایب

.دومن تافو  هک  نیا  ات  دشن  هدید  دوخ  موق  ششوپ  نیرتهب  رد  زج  دیبع  نآ  زا  سپ  دیوگ : دیرب 

658 ص :

یفاکلا ج 6 ص 440 ح 14. - . 1
یفاکلا ج 6 ص 438 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 440 ح 15. - . 3
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ترهش سابل  - 604

َهَرْهُـش ُضِْغُبی  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلَا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِساَبِّللَا (1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زاّزخ  بّویا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دراد یم  نمشد  ار  ترهش  سابل  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

َنِم ًابَْوث  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  ُهَّللَا  ُهاَسَک  ُهُرَهْشَی  ًابَْوث  َسَِبل  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِراَّنلَا (2)

سکره دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیعـس  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دناشوپ یم  وا  رب  شتآ  زا  یسابل  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، امن  تشگنا  ار  وا  هک  دشوپب  یسابل 

.دوش یمن  عقاو  نانآ  دنسپ  دروم  هتشادن و  یهاگیاج  هنامز  نآ  لها  يالقع  دزن  رد  هک  تسا  یسابل  نآ  ترهش  سابل  حیضوت :

هایس سابل  ندیشوپ  - 605

ِّفُْخلا َو ٍهَثاََلث  ِیف  اَّلِإ  ُداَوَّسلا  ُهَرُْکی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعَفَر  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَسِْکلا ِهَماَمِْعلا َو 

.َسَْأب (3) اَلَف  ُهَماَمِْعلا  ِوَأ  ُءاَسِْکلا  ِوَأ  ُّفُْخلا  اَّمَأَف  َدَوْسَأ  ٍبَْوث  ِیف  ِّلَُصت  َال  َيِوُر  َو 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ءابع همامع و  شفک ، زیچ : هس  رد  رگم  تسا ، هورکم  هایس  سابل  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

ءاسک ای  تسا ) نوریب  اپ  ناتـشگنا  هک  یبرع  صوصخم  ) شفک اب  زامن  ندناوخ  اما  رازگم ، زامن  هایـس  سابل  رد  تسا : هدش  تیاور  و 
.درادن یلاکشا  هایس ، همامع  ای 

.َنْوَعِْرف (4) ُساَِبل  ُهَّنِإَف  َداَوَّسلا  اوُسَْبلَت  َال  َُهباَحْصَأ  َمَّلَع  اَمِیف  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : قودصلا ، خیشلا  - 2

659 ص :

یفاکلا ج 6 ص 444 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 445 ح 4. - . 2
یفاکلا ج 6 ص 449 ح 1. . 24 یفاکلا ج 3 ص 403 ح 29 - - . 3

هیقفلا ج 1 ص 251 ح 767. - . 4
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: دندومرف دندومرف ، یم  میلعت  ار  دوخ  باحصا  هک  یسلجم  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دیوگ : قودص ، خیـش  موحرم 
.تسا نوعرف  سابل  نآ  هک  دیشوپم  هایس  سابل 

ابید ریرح و  سابل  ندیشوپ  - 606

َریِرَْحلَا َو ُلُـجَّرلَا  ُسَْبلَی  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِبْرَْحلَا (1) ِیف  َّالِإ  َجاَبیِّدلَا 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشوپب ابید  ریرح و  سابل  دناوت  یم  گنج  رد  طقف  درم  دومرف : هیلع 

اَّمَأَف ِجاَبیِّدلَا  ِریِرَْحلَا َو  ُساَِبل  لجرلا )  ) ُُحلْصَی َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َسَْأب (2) َالَف  اَمُهُْعَیب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن یعنام  نآ  شورف  دیرخ و  اما  تسین ، اور  درم ) يارب   ) ابید ریرح و  سابل  ندیشوپ 

َجاَبیِّدلَا َریِرَْحلَا َو  َنْسَْبلَی  ُءاَسِّنلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِماَرْحِْإلَا (3) ِیف  َّالِإ 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مارحا دروم  رد  رگم  دنشوپب  ابید  ریرح و  سابل  دنناوت  یم  نانز  دومرف : هیلع 

َیِه َضْحَْملَا َو  َریِرَْحلَا  َسَْبلَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  یِغَْبنَی  َال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.َسَْأب (4) َالَف  ِدْرَْبلَا  ِّرَْحلَا َو  ِیف  اَّمَأ  ٌهَمِرُْحم َو 

هتسیاش دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يابید امرـس  تدـش  رد  ای  كزان و  ریرح  امرگ  تدـش  رد  رگا  اـما  دنـشوپب ؛ صلاـخ  مشیربا  ساـبل  مارحا  لاـح  رد  ناـنز  هک  تسین 

.درادن یعنام  دنشوپب ، لمخم 
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َناَک ْنِإ  َلاَقَف  ُریِرَْحلَا  ِهِیف  ُنوُکَی  ِبْوَّثلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلْضَْفلَا  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.َسَْأب (1) َالَف  ٌْطلِخ  ِهِیف 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لضف  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد تروص  هچ  مشیربا  سابل  ندیشوپ  مدیسرپ :

.درادن یعنام  دشاب  طولخم  هک  یتروص  رد  دومرف :

ٍّزَخ َو ُءاَـبَق  َّیَلَع  هیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق : َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َفُـسُوی  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ٌّزَخ َوُه  ُْتُلق  ِناَسَْلیَّطلَا  ُلَاب  اَم  َلاَق َو  اَذَـه  ِیناَسَْلیَط  ُْتُلق  َوُه  اَم  َلاَقَف َو  ُهَْسُبل  ُهَرْکَأ  ًاـبَْوث  َّیَلَع  َّنِإ  ُْتلُقَف  ٌعِفَتُْرم  ٍّزَخ  ُناَـسَْلیَط  ٌّزَخ َو  ُُهتَناَِـطب 

اَمَّنِإ ُهُمَلَع  ُهُّرِز َو َال  ًامَـسیِْربِإ َو َال  ِبْوَّثلَا  يَدَـس  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَرُْکی  َلاَق َال  ِمَسیِْربِْإلَا  ُلَاب  اَم  َلاَق َو  ٌمَسیِْربِإ  ُهاَدَـس  ُْتُلق  ِّزَْخلَا  ُلَاب  اَـم  َلاَـق َو 
.ِءاَسِّنِلل (2) ُهَرُْکی  ِلاَجِّرِلل َو َال  ِمَسیِْربِْإلَا  َنِم  ُتَمْصُْملَا  ُهَرُْکی 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  فسوی  دوواد  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
منت رب  سنج  نامه  زا  يدـنلب  ناسلیط  دوب و  زخ  زا  زین  نآ  رتسآ  هک  زخ  زا  ییاـبق  هک  یلاـح  رد  مدـش  باـی  فرـش  هیلع  هللا  تاولص 

.دوب

.مراد تهارک  نآ  ندیشوپ  زا  هک  تسا  یسابل  نم  نت  رب  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ سابل  نآ  دومرف :

.ناسلیط نیمه  مدرک : ضرع 

؟ دراد یلاکشا  هچ  ناسلیط  دومرف :

.تسا زخ  زا  نآ  سنج  مدرک : ضرع 

؟ تسیچ زخ  لاکشا  دومرف :

.تسا مشیربا  زا  نآ  هیشاح  مدرک : ضرع 

؟ دراد يداریا  هچ  مشیربا  دومرف :
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يارب صلاـخ  مشیربا  طـقف  .دـشاب  مشیربا  زا  نآ  شقن  ساـبل و  ۀـمکد  روط  نیمه  ساـبل و  هیـشاح  هک  تسین  هورکم  دوـمرف : سپس 
.تسین هورکم  نانز  يارب  اما  تسا ، هورکم  نادرم 

رتشگنا ندیشوپ  مکح  - 607

.ِمَتاَْخلَا (1) ُْسُبل  ِهَّنُّسلَا  َنِم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.تسا ّتنس  زا  ندیشوپ  رتشگنا 

ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  ُمَتاَخ  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍقِرَو (2) ْنِم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوب هرقن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  رتشگنا 

.ٍبَهَذ (3) ْنِم  ًامَتاَخ  َكِدَی  ِیف  ْلَعْجَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْملَا  ٍحاَّرَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینئادم  حاّرج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نکم تشگنا  رد  الط  رتشگنا 

َْتئِش ْنِإ  َلاَقَف  ِنیِمَْیلَا  ِیف  ُسَْبُلی  ِمَتاَْخلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  یَسُوم  یِخَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4
.ِراَسَْیلَا (4) ِیف  َْتئِش  ْنِإ  ِنیِمَْیلَا َو  ِیف 

یـسوم ماـما  ترـضح  مردارب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.مدیسرپ دوش ، یم  هتشاذگ  تسار  تسد  رد  هک  يرتشگنا  ةرابرد  هیلع  هللا  تاولص  مظاک 

.پچ تسد  هب  یتساوخ  رگا  شوپب و  تسار  تسد  هب  یتساوخ  رگا  دومرف :

662 ص :

یفاکلا ج 6 ص 468 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 468 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 469 ح 7. - . 3

یفاکلا ج 6 ص 469 ح 9. - . 4
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یَّلَص ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِکُونَّتلَا  َمَلْسَأ  ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.یَنْسُْحلِاب (1) َُهل  یَضُْقی  ْنَأ  ُکِشُوی  ِقیِقَْعلِاب  َمَّتَخَت  ْنَم  ٌكَراَبُم َو  ُهَّنِإَف  ِقیِقَْعلِاب  اوُمَّتَخَت  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یکونت  ملـسا  نب  دیز  نب  نمحرلادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب قیقع  رتشگنا  سکره  .تسا  كرابم  اریز  دیـشوپب ؛ قیقع  رتشگنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.ددرگ هدروآرب  هجو  نیرتهب  هب  شیاه  تجاح  هک  تسا  کیدزن  دنک  تسد 

اوُمَّتَخَت ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِْنیَسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
.َْرقَْفلَا (2) یِْفنَت  اَهَّنِإَف  ِتِیقاَوَْیلِاب 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دنار یم  ار  يرادان  رقف و  اریز  دینک ؛ تسد  هب  توقای  رتشگنا  دومرف : یم  هراومه  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

هیلع هللا  تاولص  یِـضاَْملَا  ِرُومُأ  ِضْعَِبب  ُموُقَی  َناَک  ِلاَْزنَْألَا َو  ِبِحاَص  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 7
.ِهِیف (3) َرْسُع  ٌرُْسی َال  ِدُُّرمُّزلِاب  ُمُّتَخَّتلَا  ٍباَتِک  ْنِم  َّیَلَع  یَْلمَأ  ًامْوَی َو  ِیل  َلاَق  َلاَق :

يداه یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  ياهراک  زا  یـضعب  رد  هک  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  دندوب  لیکو  هیلع  هللا  تاولص 

یناسآ و ندرک  تسد  هب  دّرمز  رتشگنا  دومرف : دومن و  الما  هنوگ  نیا  نم  هب  یباتک  زا  هیلع  هللا  تاولـص  يداه  ماـما  ترـضح  يزور 
.تسین يراتفرگ  یتخس و  نآ  رد  هک  تسا  یشیاشگ 

.ُهُّفَک (4) ْرِقَتْفَی  َْمل  ِجَزوُْریَْفلِاب  َمَّتَخَت  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 8

663 ص :

یفاکلا ج 6 ص 470 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 471 ح 1. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 471 ح 3. - . 3

یفاکلا ج 6 ص 472 ح 1. - . 4

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 710 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_663_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_663_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_663_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_663_4
http://www.ghaemiyeh.com


هدرک تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  عوفرم  تروص  هب  دایز  نب  لهس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنام یمن  یلاخ  ریقف و  شتسد  دنک ، تسد  هب  هزوریف  رتشگنا  سکره  دومرف : هک 

: هیلع هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَسُْحلَا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 9
.ِنیِطاَیَّشلَا (1) ِهَدَرَم  َْدیَک  ُّدُرَی  ُهَّنِإَف  ِِّیناَمَْیلَا  ِعْزَْجلِاب  اوُمَّتَخَت 

ترضح تفگ : هک  هدرک  تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  نیسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنادرگ یم  زاب  ار  شکرس  ياه  ناطیش  گنرین  اریز  دینک ؛ تسد  هب  ینامی  عزج  رتشگنا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما 

.ُرْوَِّلْبلَا (2) ُّصَْفلَا  َمِْعن  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 10

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  ثیدـح  رد  دّـمحم  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا یبوخ  نیگن  رولب ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

تالآ رویز  مکح  - 608

ُِّیلَع َناَک  َلاَقَف  ُناَْیبِّصلَا  ِِهب  یَّلَُحی  ِبَهَّذلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَّضِْفلَا (3) ِبَهَّذلِاب َو  ُهَءاَِسن  ُهَْدلُو َو  یِّلَُحی  امهیلع  هللا  تاولص  ِْنیَسُْحلَا  ُْنب 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تساور غلابان  ناکدوک  يارب  الط  تنیز 

.تسارآ یم  هرقن  الط و  رویز  اب  ار  دوخ  ناوناب  نادنزرف و  هیلع  هللا  تاولص  داّجس  ماما  ترضح  دومرف :

ِبَهَّذلِاب ِفُویُّسلَا  ِفِحاَصَْملَا َو  ِهَِیلْحَِتب  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَحْرِس  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ٌسَْأب (4) ِهَّضِْفلَا  َو 

664 ص :

یفاکلا ج 6 ص 472 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 6 ص 472 ح 2. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 475 ح 1. - . 3

یفاکلا ج 6 ص 475 ح 7. - . 4
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناحرـس  نب  دواد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.درادن يداریا  هرقن ، الط و  اب  اهریشمش  اهنآرق و  ندرک  تنیز  دومرف :

ِیف ُهُکاَْسمِإ  ُُحلْصَی  ُبَهَّذلَا َأ  ِهِیف  ٍریِرَس  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَسَی  ِْنب  ِْلیَضُْفلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.َسَْأب (1) َالَف  ِبَهَّذلَا  َءاَم  َناَک  ْنِإ  َالَف َو  ًابَهَذ  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِْتیَْبلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ درک يرادهگن  هناخ  رد  ناوت  یم  هتفر  راک  هب  الط  نآ  رد  هک  ار  یتخت  ایآ  مدیسرپ :

.درادن يداریا  دشاب ، الط  بآ  رگا  هن و  دشاب ، الط  رگا  دومرف :

اه شرف  مکح  - 609

هیلع هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ٌِلئاَق  َلاَق  ُلوُقَی : ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  اَـضِّرلَا  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِهَریِغُْملَا  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُُهنِهَتْمََنل (2) اَّنِإ  ُهُمِّظَُعت َو  ُمِجاَعَْألَا  َلاَقَف  ُلِیثاَمَت  ِهِیف  ٍطاَِسب  یَلَع  ُلُجَّرلَا  ُسِلْجَی 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغم  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سکع هک  دنیـشنب  یـشرف  يور  رب  دـناوت  یم  ناـسنا  اـیآ  دیـسرپ : هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  يدرف  دومرف : یم 

؟ دشاب هتسب  شقن  نآ  رب  رادناج ) تاناویح  یمدآ و  سکع  ) لیثامت

دنزیوآ و یم  هدرپ  دننام  ار  نآ  و   ) دنهن یم  تمظع  اه  شقن  هنوگ  نیا  هب  اه  مجع  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
(. میزادنا یم  اپ  ریز  و   ) مینک یم  راوخ  ار  نآ  ام  دنبوک ،) یم  راوید  رب  ای 

ِجاَبیِّدـلَا َو َنِم  ِِهْلثِم  ِریِرَْحلَا َو  ِشاَرِْفلَا  ِنَع  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْهیَلَع (3) ُدُجْسَی  ِْهیَلَع َو َال  ُموُقَی  ُهُشُْرفَی َو  َلاَقَف  ُهَالَّصلَا  ُهَأَکُّتلَا َو  ِْهیَلَع َو  ُمْوَّنلَا  ِلُجَّرِلل  ُُحلْصَی  ْلَه  ِجاَبیِّدلَا  َنِم  ِِهْلثِم  ِریِرَْحلَا َو  یَّلَصُْملَا 
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مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
زامن دـهد و  هیکت  دـباوخب ، نآ  يور  دـناوت  یم  ناـسنا  اـیآ  هک  مدیـسرپ  اـبید  ریرح و  زاـمناج  زادـناریز و  ةراـبرد  هیلع  هللا  تاولص 

؟ دناوخب

.دنک هدجس  نآ  يور  دیابن  اما  دتسیاب ، نآ  يور  رب  دنک و  نهپ  ار  نآ  دناوت  یم  دومرف :

اََهل ِطاَِسْبلا  ِیف  ِلـِیثاَمَّتلا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.اَلَف (1) ِناَْنیَع  اََهل  َناَک  ْنِإ  َسَْأب َو  اَلَف  ٌهَدِحاَو  ٌْنیَع  اََهل  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  یِّلَُصت  َْتنَأ  ِناَْنیَع َو 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
مـشچ کی  ریوصت  رگا  دومرف : یناوخ ، یم  زامن  نآ  يور  مه  وت  دراد و  مشچ  ود  تسا و  شرف  يور  هک  يریوصت  هراـبرد  هیلع  هللا 

( ناوخن زامن  نآ  يور  ینعی  ! ) هن تشاد ، مشچ  ود  رگا  اّما  درادن  لاکشا  تشاد 

َّنِإ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِهِیف (2) ُلاَُبی  ٌءاَنِإ  َال  ٍدَسَج َو  ُلاَثِْمت  َال  ٌْبلَک َو  ِهِیف  ًاْتَیب  ُلُخْدَن  َال  ِهَِکئاَلَْملا  َرَشْعَم  اَّنِإ  َلاَقَف  ِیناَتَأ  مالسلا  هیلع  َلِیئَْربَج 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  ورمع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ریوصت گس ، نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  هکئالم  ام  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.میوش یمن  دراو  دننک ، یم  راردا  نآ  رد  هک  دشاب  یفرظ  و  رادناج ) تاناویح  ناسنا و  ) رکیپ

، تسا رادـناج  تاناویح  راگن  شقن و  ياراد  هک  ياه  شرف  رد  زامن  هک  دوش  یم  مولعم  يرگید  تایاور  تایاور و  نیا  زا  حیـضوت :
.دنشابن هدجس  لحم  رد  هدوب و  اپ  ریز  رد  هکنیا  رگم  تسین  زیاج 

هیقب مراهچ و  تیاور  رد  هکنانچ  تسا  رتهب  دوش  بانتجا  دنتـسه  رادـناج  تاـناویح  راـگن  شقن و  ياراد  هک  ياـه  شرف  زا  رگا  اـما 
.دننک یم  بانتجا  دنتسه  رادناج  تاناویح  لیثامت  ریواصت و  ياراد  هک  ياه  هناخ  رد  ندمآ  زا  هکئالم  هک  هدمآ  تایاور 
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لیبِس شیر و  مکح  - 610

یَلَع َكِدَِیب  ُِضبْقَت  َلاَق  ِهَیْحِّللَا  ِرْدَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َلَضَف (1) اَم  ُّزُجَت  ِهَیْحِّللَا َو 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نک هاتوک  نیچب و  ار  نآ  ینوزف  ریگب و  ار  تنساحم  دوخ  تسد  اب  دومرف : نساحم  هزادنا  هرابرد  هیلع 

ُّزَُجن اَّنِإ  ْمَُهبِراَوَـش َو  اوُرَّفَو  ْمُهاَِـحل َو  اوُّزَج  َسوُـجَْملا  َّنِإ  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  لاـق : قودـصلا ، خیـشلا  - 2
.ُهَرْطِْفلا (2) َیِه  یَحِّللا َو  یِفُْعن  َبِراَوَّشلا َو 

ار اـه  لـیبس  دـندیچ و  یم  ار  شیر  ناربـگ  هک  قیقحت  هب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیوگ : قودـص ، خیـش  موحرم 
ياـه تنـس  زا  اـی  مالـسا   ) ترطف نیا  میراذـگ و  یم  زارد  ار  شیر  مینیچ و  یم  ار  اـه  براـش  ناناملـسم  اـم  دـندرک و  یم  گرزب 

.تسا هیلع ) هَّللا  تاولص  میهاربا  ترضح 

ِهَّنُّسلَا َنِم  َّنِإ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َراَطِْإلَا (3) َُغْلبَی  یَّتَح  ِبِراَّشلَا  َنِم  َذُخْأَت  ْنَأ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش هاتوک  لیبس  نییاپ  شیور  لحم  بل و  یخرس  ات  لیبس  هک  تسا  تنس  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

ََّنلِّوَُطی َال  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِِهب (4) ُِرتَتْسَی  ًأَبْخَم  ُهُذِخَّتَی  َناَْطیَّشلَا  َّنِإَف  َُهبِراَش  ْمُکُدَحَأ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ اب  هک  دزاس  یم  دوخ  هاگ  ناهن  ار  نآ  ناطیـش  اریز  دنکن ؛ دنلب  ار  دوخ  لیبس  امـش  زا  مادک  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

.دنک یم  راتتسا 

667 ص :

یفاکلا ج 6 ص 487 ح 3. - . 1

هیقفلا ج 1 ص 76 ح 334. - . 2

یفاکلا ج 6 ص 487 ح 6. - . 3
یفاکلا ج 6 ص 487 ح 11. - . 4
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ِهَیْحِّللَا ُلیِوَط  ٌلُجَر  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلِاب  َّرَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َتْسُرُد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ُهآَر اَّمَلَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلَا  یَلَع  َلَخَد  َُّمث  ِْنیَتَیْحِّللَا  َْنَیب  ُهَتَیِْحل  َأَّیَهَف  َلُجَّرلَا  َِکلَذ  َغَلَبَف  ِِهتَیِْحل  ْنِم  َأَّیَه  َْول  اَذَه  یَلَع  َناَک  اَم  َلاَقَف 

.اُولَْعفاَف (1) اَذَکَه  َلاَق 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تسرد  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نـساحم درم  نیا  رب  رگا  هک  دش  یم  هچ  دومرف : دوب ، دنلب  زارد و  شنـساحم  هک  تشذگ  یـصخش  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

؟ دومن یم  حالصا  وکین و  ار  دوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  تمدخ  سپـس  دومن ، حالـصا  طسوتم  هزادنا  هب  ار  دوخ  نساحم  وا  .دیـسر  صخـش  نآ  هب  ربخ  نیا 
.دینک نینچ  زین  امش  سپ  دومرف : دید ، ار  وا  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دش ، بای  فرش 

اه نخان  ندیچ  - 611

ُّرُِدی َمَظْعَْألَا َو  َءاَّدلَا  ُعَنْمَی  ِراَفْظَْألَا  ُمِیْلقَت  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلَا  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َقْزِّرلَا (2)

نخان ندیچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دشار  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنک یم  يراج  ار  يزور  قزر و  دوش و  یم  عنام  گرزب  يرامیب  هب  التبا  زا  اه ،

.ِراَفْظَْألَا (3) ُمِیْلقَت  ِهَّنُّسلَا  َنِم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَبْقُع  ِْنبِا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  هبقع  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا ّتنس  زا  اه  نخان  ندیچ  دومرف :
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ندز كاوسم  - 612

مهیلع هللا  تاولـص  ِءاَِیْبنَْألَا  ِقَـالْخَأ  ْنِم  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُكاَوِّسلَا (1)

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا مهیلع  هللا  تاولص  ناربمایپ  ةویش  زا  ندز  كاوسم  دومرف :

ٌهَرَهْطَم ٍلاَصِخ  ُهَرَـشَع  ِكاَوِّسلَا  ِیف  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّيِدَسَْألَا  ٍمَزْهِم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْرفَْحلِاب (2) ُبَهْذَی  ِمَْغلَْبلِاب َو  ُبَهْذَی  َرَصَْبلَا َو  ُولْجَی  َهَثِّللَا َو  ُّدُشَی  ِهَّنُّسلَا َو  َنِم  َوُه  ِهَِکئَالَْمِلل َو  ٌهَحَْرفَم  ِّبَّرِلل َو  ٌهاَضْرَم  ِمَْفِلل َو 

مدینش هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدسا  مزهم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ناگتـشرف شخب  يداش  تسا ، راگدرورپ  يدونـشخ  ثعاب  تسا ، ناـهد  هدـننکزیمت  دراد : یگژیو  هد  ندز  كاوسم  دومرف : یم  هک 

ار نآ ) ندش  درز  ای   ) نادند یبارخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغلب  دهد ، یم  الج  ار  مشچ  دـنک ، یم  مکحم  ار  هثل  تسا ، ّتنـس  زا  تسا ،
.درب یم  نیب  زا 

نتفرگ شود  ندرک و  مامح  - 613

ِهَّللَا ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  ِِّیلَبَْجلَا  َمَلْـسَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُساَّنلَا َبَسَن  َلاَق َو  َْرتِّسلَا  ُِکتْهَی  َهَرْوَْعلَا َو  يِْدُبی  ُماَّمَْحلَا  ُْتیَْبلَا  َْسِئب  ُرَمُع  َلاَق  ِنَرَّدلِاب َو  ُبَهْذَـی  َراَّنلَا َو  ُرِّکَذـُی  ُماَّمَْحلَا  ُْتیَْبلَا  َمِْعن  ِْهیَلَع :

.هیلع (3) هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َیلِإ  َرَمُع  َلْوَق  َرَمُع َو  َیلِإ  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َلْوَق 

قداص رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروصب  یلبج  ملـسا  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم روآداـی  ار  خزود  شتآ  تسا ! یبوخ  هناـخ  هچ  ماـمح  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف : هیلع  هللا  تاوـلص 

.درب یم  نیب  زا  ار  كرچ  دوش و 

.درد یم  ار  ششوپ  دنک و  یم  راکشآ  ار  تروع  تسا ! یتشز  هناخ  هچ  مامح  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  رمع 
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تنعل رمع  هب  ار  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  مالک  مدرم  اما  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگ  نآ 
.هیلع هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  هیلع  هللا  تنعل  رمع  نخس  دنداد و  تبسن  هیلع  هللا 

َلاَقَف َأ ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  اَـضِّرلَا  یَلَع  ُْتلَخَدَـف  یِمَْحل  َبَهَذ  یَّتَح  ُتْضِرَم  َلاَـق : ِّيِرَفْعَْجلَا  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َّلِّسلَا ُثِرُوی  ُهَناَمْدِإ  َّنِإَف  ُهَنِمْدـُت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َکُمَْحل َو  َْکَیلِإ  ُدوُعَی  ُهَّنِإَف  ًاّبِغ  َماَّمَْحلَا  ِمَْزِلا  َلاَق  یََلب  ُْتُلق  َکُمَْحل  َْکَیلِإ  َدوُعَی  ْنَأ  َكُّرُـسَی 

(1)

تمدخ يزور  مدش ، رغال  رایسب  يرامیب  رثا  رب  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  نامیلس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ يوش هبرف  قباس  دننام  هک  يراد  تسود  دومرف : نم  هب  مدیسر ، هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح 

.يرآ متفگ :

.تسا يرغال  ۀیام  هک  ینک  مامح  هزور  ره  ادابم  ددرگزاب ؛ ار  تندب  تشوگ  ات  نک  مامح  نایم  رد  زور  کی  دومرف :

ندودز ار  ندب  دیاز  ياهوم  ندیشک و  هرون  - 614

ٌهَرُْشن َو ُهَروُّنلَا  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِدَسَْجِلل (2) ٌروُهَط 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا ندب  یگزیکاپ  تراهط و  هودنا و  مغ و  ندودز  بجوم  هرون ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

ُهَّنِإَـف َْرعَّشلَا  ُمُْکنَع  اوُْقلَأ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِدـیِمَْحلَا  ِدـْبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُنِّسَُحی (3)

هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  ییابیز  ثعاب  هک  ارچ  دییادزب ؛ ار  ندب )  ) دیاز ياهوم  دومرف : یم  هک  مدینش  هیلع 
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ُّبِحُأ هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ًامْوَی (1) َرَشَع  َهَسْمَخ  ِّلُک  ِیف  َِیلَّطَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل 

هیلع هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دشکب هرون  راب  کی  زور  هدزناپ  ره  رد  نمؤم  مراد  تسود  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دومرف :

َنا�ک ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
َقْوَف اَْهنِم  َِکلَذ  َعَدَـت  ْنَأ  ِرِخْآلَا  ِمْوَْیلَا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤت  ٍهَأَْرمِال  ُّلِـحَی  َـال  ًاـمْوَی َو  َنیَِعبْرَأ  َقْوَف  ُهَتَناَـع  ْكُْرتَی  َـالَف  ِرِخآـْلَا  ِمْوَْیلَا  ّللاـِب َو 

�
ِه ُنِمُْؤی 

.ًامْوَی (2) َنیِرْشِع 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رتشیب ار  شهاگمرش ) يوم   ) شا هناع  يوم  ندودز  دیابن  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 
كرت زور  تسیب  زا  رتشیب  ار  راک  نیا  هک  تسین  لالح  دراد  نامیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ینز  يارب  دـنک و  كرت  زور  لـهچ  زا 

.دنک

ََّنلِّوَُطی َال  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
(3) .ِِهب َِرتَتْسَِیل  ًأَبْخَم  ُهُذِخَّتَی  َناَْطیَّشلَا  َّنِإَف  ِهِْطبِإ  َْرعَش  ْمُکُدَحَأ 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنیزگ یمرب  دوخ  هاگ  ناهن  ار  نآ  ناطیش  اریز  دنکن ؛ دنلب  ار  دوخ  لغب  ریز  يوم  امش  زا  مادک  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

.دنک ناهنپ  نآ  اب  ار  دوخ  ات 

ُلَْضفَأ ُهُْقلَح  ُْتلُقَف  ِهِْقلَح  ِْطبِْإلَا َو  ِْفتَن  ِیف  ُهَراَرُز  ِیناَحَالَف  ِهَنیِدَْملِاب  اَّنُک  َلاَق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
َهَراَرُِزل ُْتلُقَف  ِْهیَْطبِإ  یَلَِّطا  ِدَـق  ِیلَّطَی  ِماَّمَْحلَا  ِیف  َوُه  اََنل َو  َنِذَأَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  اَّنَذْأَتْـساَف  ُلَْضفَأ  ُهُْفتَن  ُهَراَرُز  َلاَـق  َو 

ِْطبِْإلَا َو ِْفتَن  ِیف  ُهَراَرُز  ِیناَحَال  ُْتلُقَف  ُْمْتنَأ  َمِیف  َلاَقَف  ُهَلَْعفَأ  ْنَأ  ِیل  ُزوُجَی  اَِمل َال  اَذَه  َلَعَف  ُهَّلََعل  َلاَق َال  َکیِفْکَی 
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َلاَق َُّمث  ِهِْقلَح  ْنِم  ُلَْضفَأ  ُُهْیلَط  ِهِْفتَن َو  ْنِم  ُلَْضفَأ  ُهُْقلَح  ُهَراَرُز  اَهَأَطْخَأ  َهَّنُّسلَا َو  َْتبَـصَأ  َلاَقَف  ُلَْضفَأ  ُهُْفتَن  َلاَق  ُلَْـضفَأ َو  ُهُْقلَح  ُْتلُقَف  ِهِْقلَح 
.ٌروُهَط (1) َءَالِّطِالَا  َّنِإَف  اَدیِعَأ  َلاَقَف  ٍثَالَث  ُْذنُم  َِکلَذ  اَْنلَعَف  اَْنلُقَف  اَِیلَِّطا  اََنل 

ندـنک هرابرد  هرارز  .میدوب  هنیدـم  رد  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سپ .تسا  لضفا  نآ  ندنک  تفگ : هرارز  تسا و  لضفا  نآ  ندیشارت  متفگ : نم  .دومن  هعزانم  نم  اب  نآ  ندیـشارت  لغب و  ریز  يوم 

رد هک  یلاح  رد  داد  هزاجا  ام  هب  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  .میتساوخ  دورو  هزاجا  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا 
.دوب هدیشک  هرون  ار  دوخ  لغب  ریز  دیشک و  یم  هرون  مامح 

؟ تسا یفاک  ار  وت  نیمه  متفگ : هرارز  هب 

.مهد شماجنا  دشابن  زیاج  نم  يارب  هک  تسا  هداد  ماجنا  یتلع  هب  ار  راک  نیا  ترضح  دیاش  هن ؛ تفگ :

؟ دینک یم  ثحب  يزیچ  هچ  هرابرد  امش  دومرف : ترضح 

تسا و لضفا  نآ  ندیـشارت  متفگ : نم  .دومن  هعزانم  نم  اب  نآ  ندیـشارت  لغب و  ریز  يوم  ندـنک  هرابرد  نم  اـب  هرارز  مدرک : ضرع 
.تسا لضفا  نآ  ندنک  دیوگ : هرارز 

زا نآ  ندیـشک  هرون  تسا و  لـضفا  نآ  ندـنک  زا  نآ  ندیـشارت  .دوـمن  هابتـشا  نآ  دروـم  رد  هرارز  یتفاـیرد و  ار  ّتنـس  وـت  دوـمرف :
.تسا لضفا  نآ  ندیشارت 

.دیشکب هرون  دومرف : ام  هب  سپس 

.میداد ماجنا  ار  راک  نیا  شیپ  زور  هس  ام  میدرک : ضرع 

.تسا یگزیکاپ  تراهط و  ندیشک ، هرون  اریز  دیهد ؛ ماجنا  هرابود  دومرف :

گنت هناخ  عیسو و  هناخ  - 615

ِلِْزنَْملَا َو ُهَعَس  َلاَق  اَْینُّدلَا  ِْشیَع  ِلْضَف  ْنَع  َِلئُس  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  َّنَأ  ٍدِحاَو : ِْریَغ  ْنَع  ٍدیِعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َنیِّبِحُْملَا (2) ُهَْرثَک 
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هللا تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  يددعتم  نایوار  زا  دیعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دش لاؤس  ییایند  یگدنز  یبوخ  هرابرد  هیلع 

.تسا نارادتسود  ندوب  دایز  لزنم و  ندوب  عیسو  دومرف :

.ِلِْزنَْملَا (1) ُقیِض  ِْشیَْعلَا  ِءاَقَش  ْنِم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهَریِغُْملَا  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغم  یبا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دزاس یم  راوشد  تخس و  ار  یگدنز  رقحم  گنت و  ۀناخ 

اه لاثمت  اه و  سکع  اب  هناخ  نییزت  زا  یهن  - 616

ُلِیئَْربَج ِیناَتَأ  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِلِیثاَمَّتلَا ُریِواَصَت  َلاَقَف  ِتُوُیْبلَا  ُقیِوْزَت  اَم  ُْتلُقَف  ٍریَِـصب  ُوبَأ  َلاَق  ِتُوُیْبلَا  ِقیِوْزَت  ْنَع  یَْهنَی  َمَـالَّسلَا َو  َکـُئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـق  َو 

(2)

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یم مالـس  وت  هب  تراـگدرورپ  هک  یتسار  هب  دّـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  مدزن  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

.دنک یم  یهن  اه  هناخ  نییزت  زا  دناسر و 

؟ تسیچ اه  هناخ  نییزت  مدرک : ضرع  دیوگ : ریصب  وبا 

.تساه لاثمت  اه و  سکع  اب  نییزت  دومرف :

ُلِیثاَمَّتلَا ِهِیف  ُنوُکَی  ِطاَِسْبلَا  ِهَداَسِْولَا َو  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهب (3) َسَْأب  َالَف  ُأَطُوی  ٍءْیَش  ُّلُک  َلاَقَف  ُلِیثاَمَّتلَا  ُْتُلق  ِْتیَْبلَا  ِیف  ُنوُکَی  ِِهب  َسَْأب  َلاَقَف َال 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، شّقنم  رادناج ) تاناویح  یمدآ و   ) ياه لاثمت  وتپ  شرف و  يور  رب  رگا 
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.دریگب رارق  هدافتسا  دروم  هناخ  رد  هک  درادن  یعنام  دومرف :

؟ درادن یلاکشا  نآ  تروص  شقن  متفگ : نم 

.درادن یلاکشا  دریگب  رارق  اپ  ریز  رد  هک  یشقن  ره  دومرف :

ُلـِیثاَمَّتلَا َأ اَـهِیف  ِهَرْجُْحلَا  ِراَّدـلَا َو  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.اَهِیف (1) ِّلَُصت  َالَف  َّالِإ  اَهَسوُءُر َو  َعَطْقَتَف  ًاُّدب  َدِجَت  ْنَأ َال  َّالِإ  َُکِلبْقَتْسَی  ٌءْیَش  اَهِیف  اَهِیف َو  ِّلَُصت  َلاَقَف َال  اَهِیف  یَّلَُصی 

مظاـک یـسوم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دناوخ زامن  دوش  یم  تسا ، نآ  رد  تروص  سکع  هک  یقاتا  هناخ و  رد  ایآ  مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص 

نآ رـس  سپ  یباین ؛ يا  هراچ  هک  نآ  رگم  دـشاب  تیور  هب  ور  یتروص  سکع  هناخ  قاتا و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  ناوخن  زاـمن  دومرف :
.ناوخن زامن  نآ  رد  هنرگو  .نزب  مه  هب  ار  نآ  تروص  نک و  بارخ  عطق و  ار  سکع 

ِیف َبَذَک  ٌلُجَر  ِهَماَیِْقلَا  َمْوَی  َنُوبَّذَعُم  ٌهَثَالَث  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِرِْذنُْملَا  ِْنب  ِْنیَسُْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4
.ٍِخفاَِنب (2) َْسَیل  اَهِیف َو  َخُْفنَی  ْنَأ  ُفَّلَُکی  َلِیثاَمَت  َرَّوَص  ٌلُجَر  اَمُهَْنَیب َو  ٍِدقاَِعب  َْسَیل  ِْنیَتَریِعَش َو  َْنَیب  َدِقْعَی  ْنَأ  ُفَّلَُکی  ُهاَیْؤُر 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رذنم  نب  نیسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هرگ مه  هب  ار  يوم  رات  ود  هک  دوش  یم  فیلکت  دـنک  یم  فیرعت  نیغورد  باوخ  هک  یـصخش  دـنا : بّذـعم  تمایق  زور  رد  رفن  هس 

اه سکع  نآ  رد  هک  دوش  یم  فیلکت  تسا  هدرک  ریوصت  ار  ییاه  سکع  هک  یـصخش  .دـنزب  هرگ  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  وا  اما  دـنزب ،
.دمدب حور  دناوت  یمن  وا  دمدب و  حور 
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تیصو باتک 

ناناملسم همه  هدهع ي  رب  تسا  یقح  تیصو  - 617

َْمل ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َعَمَتِْجا ُُهتاَفَو َو  ُْهتَرَـضَح  اَذِإ  َلاَق  ُتِّیَْملَا  یِـصُوی  َْفیَک  ِهَّللَا َو  َلوُسَر  اَی  َلِیق  ِِهْلقَع  ِِهتَءوُُرم َو  ِیف  ًاصْقَن  َناَـک  ِتْوَْملَا  َدـْنِع  ُهَتَّیِـصَو  ْنِسُْحی 

یِّنَأ اَْینُّدـلَا  ِراَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُدَـهْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َمیِحَّرلَا  َنَمْحَّرلَا  ِهَدا�هَّشلَا  ِْبیَْغلَا َو  َِملا�ع  ِضْرَأـْلَا  ِتا�واـ�مَّسلَا َو  َرِطـا�ف  ّللَا 
�

َّمُه َلاَـق : ِْهَیلِإ  ُساَّنلَا 
ٌّقَح َو َْثعَْبلَا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلَا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َهَّنَْجلَا  َّنَأ  َُکلوُسَر َو  َكُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ََکل َو  َکیِرَش  َكَدْحَو َال  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْشَأ 

َنآْرُْقلَا َّنَأ  َْتثَّدَح َو  اَمَک  َلْوَْقلَا  َّنَأ  َتْعَرَـش َو  اَمَک  َمَالْـسِْإلَا  َّنَأ  َْتفَـصَو َو  اَمَک  َنیِّدلَا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َناَزیِْملَا  َرَدَْقلَا َو  ٌّقَح َو  َباَسِْحلَا  َّنَأ 
ِمَالَّسلِاب ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ُهَّللَا  اَّیَح  ِءاَزَْجلَا َو  َْریَخ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  ُهَّللَا  يَزَج  ُنِیبُْملَا  ُّقَْحلَا  ُهَّللَا  َْتنَأ  َکَّنَأ  َْتلَْزنَأ َو  اَمَک 

َکَّنِإَف ًاَدبَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  ِیئَابآ َال  ََهلِإ  یَِهلِإ َو  ِیتَمِْعن  َِّیلَو  اَی  ِیتَّدِش َو  َدـْنِع  ِیبِحاَص  اَی  ِیَتبْرُک َو  َدـْنِع  ِیتَّدُـع  اَی  َّمُهَّللَا 
َُّمث ًاروُْشنَم  َكاَْقلَأ  َمْوَی  ًادْهَع  ِیل  ْلَعِْجا  ِیتَشْحَو َو  ِْربَْقلَا  ِیف  ِْسنآَف  ِْریَْخلَا  َنِم  ْدـُْعبَأ  ِّرَّشلَا َو  َنِم  ْبُْرقَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  ْنِإ 
ِنَم ّالِإ 

�
َهَعا�فَّشلَا  َنوُِکلْمَی  �ال   » َّلَج َّزَع َو  ِِهلْوَق  ِیف  َمَیْرَم  اَهِیف  ُرُکْذَی  ِیتَّلَا  ِهَروُّسلَا  ِیف  ِنآْرُْقلَا  ِیف  ِهَّیِـصَْولَا  ِهِذَه  ُقیِدْـصَت  ِِهتَجاَِحب َو  یِـصُوی 

َنِینِمْؤُْملَا ُریِمَأ  َلاَق  اَهَمِّلَُعی َو  َهَّیِـصَْولَا َو  ِهِذَه  َظَفْحَی  ْنَأ  ٍِملْـسُم  ِّلُک  یَلَع  ٌّقَح  ُهَّیِـصَْولَا  ِتِّیَْملَا َو  ُدْهَع  اَذَـهَف  ًادـْهَع » ِن�مْحَّرلَا  َدـْنِع  َذَـخَِّتا 
.ُمَالَّسلَا (1) ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  اَهِینَمَّلَع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  اَهِینَمَّلَع  هیلع  هللا  تاولص 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شلقع يدرمناوج و  رد  دـنکن ، یلماک  بوخ و  تیـصو  گرم  ماـگنه  هب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :

.تسا یتساک  صقن و 

؟ دنک تیصو  هنوگچ  رضتحم  ناسنا  هللا ! لوسر  يا  دندرک : ضرع 
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ِْبیَْغلَا َو َِملا�ع  ِضْرَْألَا  ِتا�وا�مَّسلَا َو  َرِطا�ف  ّللَا 
�

َّمُه : » دـیوگب دـندش  عمج  شراـنک  مدرم  دیـسر و  ارف  شگرم  ناـمز  هک  یماـگنه  دومرف :
ًادَّمَُحم َّنَأ  ََکل َو  َکیِرَـش  َكَدْحَو َال  َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  اَْینُّدـلَا  ِراَد  ِیف  َْکَیلِإ  ُدَـهْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  َمیِحَّرلَا  َنَمْحَّرلَا  ِهَدا�هَّشلَا 

اَمَک َنیِّدـلَا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َناَزیِْملَا  َرَدَْـقلَا َو  ٌّقَح َو  َباَـسِْحلَا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َْثعَْبلَا  َّنَأ  ٌّقَـح َو  َراَّنلَا  َّنَأ  ٌّقَـح َو  َهَّنَْجلَا  َّنَأ  َکـُلوُسَر َو  َكُدـْبَع َو 
ًادَّمَُحم ُهَّللَا  يَزَج  ُنِیبُْملَا  ُّقَْحلَا  ُهَّللَا  َْتنَأ  َکَّنَأ  َْتلَْزنَأ َو  اَمَک  َنآْرُْقلَا  َّنَأ  َْتثَّدَح َو  اَمَک  َلْوَْقلَا  َّنَأ  َتْعَرَش َو  اَمَک  َمَالْسِْإلَا  َّنَأ  َْتفَصَو َو 

اَی ِیتَّدِـش َو  َدـْنِع  ِیبِحاَص  اَی  ِیَتبْرُک َو  َدـْنِع  ِیتَّدُـع  اَی  َّمُهَّللَا  ِمَـالَّسلِاب  ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ُهَّللَا  اَّیَح  ِءاَزَْجلَا َو  َْریَخ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 
َنِم ْدُْعبَأ  ِّرَّشلَا َو  َنِم  ْبُْرقَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ًاَدبَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  ِیئَابآ َال  ََهلِإ  یَِهلِإ َو  ِیتَمِْعن  َِّیلَو 

«. ًاروُْشنَم َكاَْقلَأ  َمْوَی  ًادْهَع  ِیل  ْلَعِْجا  ِیتَشْحَو َو  ِْربَْقلَا  ِیف  ِْسنآَف  ِْریَْخلَا 

.دنک تیصو  دوخ  ياهزاین  هب  سپس 

دنبای یمن  تعافـش  و  : » دـیامرف یم  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدـش  قیدـصت  میرم  هروس  رد  میرک  نآرق  رد  تیـصو  نیا 
«. دنا هتسب  ینامیپ  دهع و  نامحر  دنوادخ  دزن  هک  یناسک  رگم 

.دزومایب زین  نارگید  هب  دراپسب و  رطاخ  هب  ار  تیصو  نیا  هک  تسا  یناملسم  ره  ةدهع  رب  تسا و  ّتیم  نامیپ  دهع و  نیا  سپ 

و داد ، شزوـمآ  میلعت و  نم  هب  ار  تیـصو  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح  و 
.داد شزومآ  میلعت و  نم  هب  ار  تیصو  نیا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

یَلَع ٌّقَح  َیِه  َلاَقَف  ِهَّیِـصَْولَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍِملْسُم (1) ِّلُک 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تیصو  ةرابرد 

.تسا ناناملسم  ۀمه  ةدهع  رب  یقح  تیصو  دومرف :
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تیصو رب  یهاوگ  - 618

َنیِذَّلَا اَهُّیَأ  ا�ی  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِناَِملْسُم َو ْمُْکنِم  ِناَذَّللَا  َلاَق  ْمُکِْریَغ » ْنِم  ِنا�رَخآ  ْوَأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  ا�وَذ  ِنا�ْنِثا  ِهَّیِصَْولَا  َنیِح  ُتْوَْملَا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  ا�ذِإ  ْمُِکْنَیب  ُهَدا�هَـش  اُونَمآ 

ِیف َّنَس  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَِأل  ِسوُجَْملَا  َنِمَف  ِباَـتِْکلَا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُدِـجَت  َْمل  ْنِإَـف  ِباَـتِْکلَا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِناَذَّللَا 
ِباَتِْکلَا ِلْهَأ  ْنِم  ِْنیَلُجَر  َدَهْـشَأ  ِْنیَِملْـسُم  ْدِـجَی  ْمَلَف  ٍَهبْرُغ  ِضْرَأ  ِیف  ُلُجَّرلَا  َتاَم  اَذِإ  َِکلَذ  ِهَیْزِْجلَا َو  ِیف  ِباَتِْکلَا  ِلـْهَأ  َهَّنُـس  ِسوُجَْملَا 

َلاَق َو َنیِِمثْآلَا » َنَِمل  ًاذِإ  ّنِإ 
�
ا ّللَا 

�
ِه َهَدا�هَـش  ُُمتْکَن  �یبُْرق َو �ال  ا�ذ  َنا�ک  َْول  ًانَمَث َو  ِِهب  يِرَتْشَن  �ال   » َّلَج َّزَع َو  ّللِاب 

�
ِه ِنا�مِـسُْقیَف  ِهَالَّصلَا  َدَْعب  ِناَسَبُْحی 

ِْنیَدِهاَِشب َءیِجَی  یَّتَح  اَمُهَتَداَهَـش  َضُْقنَی  ْنَأ  َُهل  َْسیَلَف  ِلِطاَْبلِاب  اَدِهَـش  اَمُهَّنَأ  یَلَع  َرَثَع  ْنِإَف  اَمِِهتَداَهَـش  ِیف  ِتِّیَْملَا  ُِّیلَو  َباَتِْرا  اَذِإ  َِکلَذ 
َِکلَذ َلَعَف  اَذِإَف  ّظلَا »

�
َنیِِملا َنَِمل  ًاذِإ  ّنِإ 

�
ا ا�ْنیَدَـتِْعا  اَم  ا�مِِهتَدا�هَـش َو  ْنِم  ُّقَحَأ  ا�ُنتَدا�هََـشل  ّللِاب 

�
ِه ِنا�مِـسُْقیَف   » ِْنَیلَّوَأـْلَا ِْنیَدِـهاَّشلَا  َماَـقَم  ِناَـموُقَیَف 

َّدَُرت ْنَأ  اُوفا�خَی  ْوَأ  ا�هِهْجَو  �یلَع  ِهَدا�هَّشلِاب  اُوتْأَی  ْنَأ  �ینْدَأ  َِکل�ذ  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  ُلوُقَی  ِْنیَرَخْآلَا  ُهَداَهَـش  ْتَزاَـج  ِْنَیلَّوَأـْلَا َو  َهَداَهَـش  َضَقَن 
(1) «. ْمِِهنا�ْمیَأ َدَْعب  ٌنا�ْمیَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّـمحم  نب  ییحی  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا لداع  ود  یهاوگ  تیـصو  يارب  راضتحا ، لاح  رد  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : } دـیامرف یم  هک  مدیـسرپ  هیآ  نیا  ةراـبرد 

هیآ 106) هدئام  هروس  {. ) ناتدوخ ریغ  زا  نت  ود  یهاوگ  ای  و  دیبلطب ، ناتدوخ 

زا هک  یتروص  رد  و  باتک ؛ لها  زا  نت  ود  ینعی  ناتدوخ » ریغ  زا  نت  ود   » و لداع ؛ ناملسم  نت  ود  ینعی  ناتدوخ  زا  لداع  ود  دومرف :
نایـسوجم ةرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  اریز  دـنراد ، باتک  ياعدا  هک  نایـسوجم  زا  نت  ود  دـنباین ، ار  یـسک  باتک  لـها 

.تفرگ هیزج  نانآ  زا  درک و  ارجا  ار  باتک  لها  تنس 

هب باتک  لها  زا  نت  ود  دیاب  دباین ، لداع  ناملـسم  نت  ود  دتفیب و  راضتحا  لاح  هب  تبرغ  دالب  رد  ناسنا  هک  تسا  یعقوم  رد  مه  نیا 
ام  » هک دنروخب  دنگوس  لج  ّزع و  دنوادخ  هب  دنوش و  راضحا  دجسم  هب  رـصع  زامن  زا  دعب  هک  تروص  نیا  هب  دنوش  رـضاح  یهاوگ 

یمن نامتک  ار  ادـخ  یهاوگ  ام  میا ؛ هداد  یهاوگ  دوخ  دـنواشیوخ  دوس  هب  هچرگ  میرخ ، یمن  ار  شزرا  مک  ياـیند  دوخ  یهاوگ  اـب 
«. دوب میهاوخ  ناراکهنگ  زا  هنرگو  مینک ،
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نت ود  نآ  یهاوگ  درادن  قح  یـسک  دنا ، هدروخ  دنگوس  قحان  هب  دنا و  هداد  یهاوگ  قحان  هب  ود  نآ  هک  دوش  نشور  رگا  و  دومرف :
یهاوگ قح  هب  دنریگ و  رارق  ناملـسمان  نت  ود  نآ  ياج  رد  دنزیخرب و  ناثراو  نایم  زا  دهاش  نت  ود  هک  یعقوم  رگم  دـنک ، ضقن  ار 

زا هنرگو  میا ، هدرکن  زواجت  یسک  قح  هب  ام  و  تسا ، رت  کیدزن  تقیقح  هب  نانآ  یهاوگ  زا  ام  یهاوگ   » هک دننک  دای  مسق  و  دنهد ،
«. میناراک متس 

.دوب دهاوخ  ارجالا  مزال  ناثراو  یهاوگ  دوش و  یم  ضقن  ناملسمان  نت  ود  نآ  یهاوگ  دننارذگب ، ار  یهاوگ  نیا  دنناوتب  رگا 

لقا و ال  دننک ؛ ادا  تقیقح  قدص و  هب  ار  دوخ  یهاوگ  دنزیهرپب و  غورد  دنگوس  زا  تاررقم  نیا  اب  : } دیامرف یم  لج  ّزع و  دنوادخ 
هیآ 108) هدئام  هروس  {. ) دوش فیلکت  ناش  نارکنم  هب  يرگید  دنگوس  ناشدنگوس ، زا  دعب  هک  دنسرتب 

ناثراو عفن  هب  تیصو  - 619

َلاَق ٍضَْعب  یَلَع  ِهِْدلُو  َضَْعب  ُلِّضَُفی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ُهَءاَِسن (1) ْمَعَن َو 

هیلع هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ دهد يرترب  شرگید  نادنزرف  رب  ار  شنادنزرف  زا  یضعب  ندرک  تیصو  ماگنه  هب  دناوت  یم  ناسنا  مدیسرپ :

.دهد يرترب  رگیدکی  رب  دناوت  یم  زین  ار  شنارسمه  يرآ ؛ دومرف :

دنک تیصو  دناوتیم  ناسنا  هچنآ  - 620

َُهل َلاَقَف  ِِهلاَم  ْنِم  َُهل  اَم  ُتوُمَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َبوُقْعَی  ِْنب  ِْبیَعُش  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًاْضیَأ (2) ِهَأْرَْمِلل  ِِهلاَم َو  ُُثُلث 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  بیعـش  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دسر یم  تیصو  فرصم  هب  دح  هچ  ات  وا  لاوما  دریمب ، دنک و  تیصو  یسک  رگا  مدیسرپ :

678 ص :

یفاکلا ج 7 ص 10 ح 6. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 11 ح 3. - . 2
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.دنراد ار  قح  نیمه  زین  ناوناب  .دراد  قلعت  شدوخ  هب  وا  لاوما  موس  کی  دومرف :

ْنََأل ُلوُقَی : ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َناَک  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
ْمَلَف ُِثلُّثلِاب  یَصْوَأ  ْنَم  ُِثلُّثلِاب َو  َیِصوُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُِعبُّرلِاب  َیِصوُأ  ْنََأل  ُِعبُّرلِاب َو  َیِـصوُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِیلاَم  ِسُمُِخب  َیِـصوُأ 
َیلِإ ُّدَُرت  َهَّیِصَْولَا  َّنِإ  َلاَقَف  ِهِرَثْکَأ  ْوَأ  ِهِّلُک  ِِهلاَِمب  یَـصْوَأ  َیِّفُُوت َو  ٍلُجَر  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  یَـضَق  َلاَق َو  ََغلَاب  ْدَقَف  ْكِرَّتَی 

ْمُُهثاَریِم َو ِثاَریِْملَا  ِلْهَِأل  ُكَْرُتی  ِفوُْرعَْملَا َو  َیلِإ  ُّدَُرت  اَهَّنِإَف  َْفیَْحلَا  َرَْکنُْملَا َو  ِِهتَّیِـصَو  ِیف  یَتَأ  ُهَسْفَن َو  َمَلَظ  ْنَمَف  ِرَْکنُْملَا  ِْریَغ  ِفوُْرعَْملَا 
.ُِعبُّرلِاب (1) َیِصوُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِیلاَم  ِسُمُِخب  َیِصوُأ  ْنََأل  َلاَق  َُّمث  يَدَْملَا  َغََلب  ْدَق  ْكِرَّتَی َو  ْمَلَف  ِِهلاَم  ُِثُلِثب  یَصْوَأ  ْنَم  َلاَق 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نیا زا  رت  بوبحم  نم  يارب  منک ، تیصو  دوخ  لاوما  مجنپ  کی  هب  رگا  دومرف : یم  هراومه  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 
موس کی  هب  هک  تسا  نیا  زا  رت  بوبحم  نم  يارب  منک ، تیـصو  مراهچ  کی  هب  رگا  و  منک ، تیـصو  نآ  مراـهچ  کـی  هب  هک  تسا 

هدرکن راذگ  ورف  دنک  تیصو  دراد  هزاجا  هک  ار  يا  هزادنا  نآ  زا  رادقم  چیه  دنک ، تیـصو  موس  کی  هب  هک  یـسک  .منک و  تیـصو 
.تسا هدیسر  نآ  تیاهن  هب  هک  یتسار  هب  تسا و 

تفر ایند  زا  هک  یسک  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  نینچ  مه  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 
زاب فورعم  کین و  ياهراک  هب  تیـصو  هک  یتسار  هب  دومرف : دومن و  تواضق  دومن ، تیـصو  نآ  مظعا  شخب  اـی  شلاوما  همه  هب  و 

فورعم هب  تیـصو  سپ  درواـیب ، یتلادـعان  رکنم و  شتیـصو  رد  دـنک و  متـس  شدوـخ  هب  هک  سکره  سپ  .تارکنم  هن  ددرگ ؛ یم 
.دوش یم  هتشاذگ  ياج  هب  نانآ  يارب  هثرو  ثاریم  ددرگ و  یم  زاب  موس ) کی  )

.تسا هدیسر  نآ  تیاغ  هب  تسا و  هتشاذگن  ياج  هب  يزیچ  دنک ، تیصو  شلاوما  موس  کی  هب  سکره  دومرف : و 

.منک تیصو  مراهچ  کی  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  منک ، تیصو  دوخ  لاوما  مجنپ  کی  هب  رگا  دومرف : هاگ  نآ 

679 ص :

یفاکلا ج 7 ص 11 ح 4. - . 1
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دیامن یم  رظن  دیدجت  تیصو  رد  دنک و  یم  تیصو  هک  یسک  مکح  - 621

ْنِإ ِِهتَّیِصَو  ِیف  َعِجْرَی  ْنَأ  یِـصوُْمِلل  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍضَرَم (1) ْوَأ  ٍهَّحِص  ِیف  َناَک 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  نب  دـیبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تیصو تّحص  لاح  رد  هاوخ  دنک ، رظن  دیدجت  نآ  رد  ای  دنک و  وغل  ار  دوخ  تیصو  دناوت  یم  هدننک  تیصو  دومرف : یم  هک  مدینش 

.يرامیب لاح  رد  ای  دنک 

ِیف َثِدُْحی  اَهِیف َو  َعِجْرَی  ْنَأ  ِهَّیِصَْولَا  ِبِحاَِصل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلْجِْعلَا  ٍْدیَُرب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاّیَح (2) َماَد  اَم  ِِهتَّیِصَو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلجع  دـیرب  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دهد رییغت  ار  دوخ  تیصو  ای  ددرگرب  دوخ  تیصو  زا  دناوت  یم  تسا  هدنز  هک  ینامز  ات  هدننک  تیصو 

نآ دافم  قبط  رب  تیصو  يارجا  - 622

َلاَقَف ِهَّللَا  ِلِیبَس  ِیف  ِِهلاَِمب  یَصْوَأ  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َنیِذَّلَا یَلَع  ُهُْمثِإ  ا�مَّنِإَف  ُهَعِمَس  ا�م  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  : » ُلوُقَی َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  ًاِّیناَرْـصَن  ْوَأ  ًاّیِدوُهَی  َناَک  ْنِإ  َُهل َو  ِِهب  یَـصْوَأ  ْنَِمل  ِهِطْعَأ 

(3) «. ُهَنُولِّدَُبی

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسیچ فیلکت  دنناسرب ، فرصم  هب  ادخ  هار  رد  ار  وا  لاوما  هک  هدرک  تیصو  يدرم  مدیسرپ :

هک ارچ  دشاب ؛ ینارصن  ای  يدوهی و  دنچ  ره  ینک ، میلست  صخش  نامه  هب  ار  وا  لاوما  دیاب  هدرک ، تیصو  هک  یـسکره  يارب  دومرف :
ةدهع رب  نآ  تیلوئـسم  هانگ و  دـهد ، رییغت  ار  نآ  سپـس  دـنک ، لوبق  دونـشب و  ار  تیـصو  سکره  : } دـیوگ یم  لج  ّزع و  دـنوادخ 

هیآ 181) هرقب  هروس  {. ) دنا هداد  رییغت  ار  تیصو  هک  تسا  یناسک  نامه 

680 ص :
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یفاکلا ج 7 ص 14 ح 1. - . 3
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ندومن جح  هب  تیصو  - 623

ِطَسَو ْنِم  ُْهنَع  ُّجَُحی  ًهَروُرَـص  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ُْهنَع  َّجَُحی  ْنَأ  یَـصْوَأ  َتاَم َو  ٍلُجَر  ِیف  ٍراَّمَع : ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُِثلُّثلَا (1) َنِمَف  ٍهَروُرَص  َْریَغ  َناَک  ْنِإ  ِلاَْملَا َو 

( هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  : ) تفگ هک  هدرک  تیاور  راـمع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
همه زا  جـح  ۀـنیزه  دـشاب ، هتفرن  جـح  هب  رگا  دومرف : دـننک ، مازعا  جـح  يارب  یبئان  وا  بناج  زا  هک  دـنک  تیـصو  هک  يدرم  هراـبرد 

.دش دهاوخ  نیمأت  وا  ثاریم  موس  کی  زا  یتباین  جح  نیا  ۀنیزه  دشاب ، هدرک  ادا  ار  بجاو  جح  رگا  دوش و  یم  نیمأت  وا  ثاریم 

نانآ هب  ثیدح  حالطـصا  رد  هدشن ، رکذ  نانآ  رد  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  ینارون  یماسا  هک  شلاثما  ثیدـح و  نیا  حیـضوت :
.تسا هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  يوار  هباحص و  رامع  نب  هیواعم  .دنیوگ و  یم  رمضم  ثیداحا 

دهد رییغت  ار  نآ  دناوت  یم  دید  یتلادعان  تیصو  رد  یصو  رگا  - 624

َدَْعب َُهلََّدب  ْنَمَف  : » َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَقوُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َحَلْـصَأَف ًاْمثِإ  ْوَأ  ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفا�خ  ْنَمَف   » َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  اَهَدـَْعب  ِیتَّلَا  ُهَیْآلَا  اَْهتَخَـسَن  َلاَق  ُهَنُولِّدَُـبی » َنیِذَّلَا  یَلَع  ُهُْمثِإ  ا�مَّنِإَف  ُهَعِمَـس  ا�م 

ِّقَْحلَا ِفَالِخ  ْنِم  ِِهب  ُهَّللَا  یَـضْرَی  اَّمِم َال  ِْهَیلِإ  ِِهب  یَـصْوَأ  اَمِیف  یِـصوُْملَا  َنِم  ًافَنَج  َفاَخ  ْنِإ  ِْهَیلِإ  یَـصوُْملَا  ِینْعَی  َلاَق  ِْهیَلَع » َْمثِإ  �الَف  ْمُهَْنَیب 
.ِْریَْخلَا (2) ِلِیبَس  ْنِم  ِِهب  ُهَّللَا  یَضْرَی  اَم  َیلِإ  ِّقَْحلَا َو  َیلِإ  َُهلِّدَُبی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  یَصوُْملَا  یَلَع  ْيَأ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  َالَف 

هیلع هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقوس  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
نامه ةدهع  رب  نآ  تیلوئـسم  دهد ، رییغت  ار  نآ  سپـس  دنک  عامتـسا  ار  تیـصو  سکره  : } دیامرف یم  لج  ّزع و  دـنوادخ  مدیـسرپ :

هیآ 181) هرقب  هروس  {. ) دنا هداد  رییغت  ار  تیصو  هک  تسا  یناسک 
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تیـصو هک  دشاب  هتـشاد  میب  سکره  : } دیامرف یم  هک  تسا  هدرک  خوسنم  ار  نآ  هدمآ  هیآ  نیا  زا  سپ  هک  يا  هیآ  دومرف : ترـضح 
، دـنک رارقرب  یتشآ  حلـص و  قح  نابحاص  ناـیم  دوخ  صیخـشت  اـب  تسا و  هدرک  قحاـن  ار  یقح  اـی  هدرک و  تیـصو  قحاـن  هب  رازگ 

هیآ 182) هرقب  هروس  {. ) تسین وا  ةدهع  رب  یتیلوئسم 

نآ هدش و  فرحنم  قح  زا  هدومن ، تیصو  وا  هب  ثلث  مامت  زا  هک  هچ  نآ  رد  هدننک  تیصو  هک  دشاب  هتشاد  نآ  میب  رگا  یـصو  ینعی 
قح و هب  ار  نآ  هک  تسین  یصو  رب  ینعی  وا  رب  یهانگ  سپ  دشابن ، یهلا  تیاضر  دروم  قح و  فالخ  رب  هدرک  تیـصو  وا  هب  هک  هچ 

.دهد رارق  ریخ ، هار  رد  هداد و  رییغت  تسا  یهلا  تیاضر  دروم  هک  هچ  نآ  هب 

دهد رییغت  ار  قح  تیصو  دناوت  یمن  یصو  - 625

ِیف ُهُّیِصَو  اَهَلَعَجَف  ٍهَّجَِحب  یَصْوَأ  ٍلُجَر  ْنَع  َِلئُس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یَلَع ُهُْمثِإ  ا�مَّنِإَف  ُهَعِمَس  ا�م  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  : » ُلوُقَی َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإَف  ِِهب  یَصْوَأ  اَمَک  ٍهَّجَح  ِیف  اَُهلَعْجَی  ُهُّیِصَو َو  اَهُمَْرغَی  َلاَقَف  ٍهَمَـسَن 

(1) «. ُهَنُولِّدَُبی َنیِذَّلَا 

: دندیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.داد رارق  هدرب  ندرک  دازآ  هار  رد  ار  نآ  یصو  اما  .دنهد  ماجنا  جح  وا  يارب  هک  دومن  تیصو  يدرم 

ندینـش زا  سپ  هکره  سپ  : } دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دهد ؛ رارق  جـح  ماجنا  هار  رد  ار  غلبم  نآ  دـیاب  تسا و  نماض  یـصو ، دومرف :
هیآ 181) هرقب  هروس  {. ) دنهد یم  رییغت  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  رب  شهانگ  دزاس  نوگرگد  ار  نآ  ّتیصو 

تیصو هاگنآ  یهدب و  دعب  نفک ، لوا  تیصو  يارجا  رد  - 626

َُّمث ُْنیَّدلَا  َُّمث  ُنَفَْکلَا  ِلاَْملَا  َنِم  ِِهب  ُأَْدُبی  ٍءْیَش  ُلَّوَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُثاَریِْملَا (2) َُّمث  ُهَّیِصَْولَا 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسا ثاریم  هاگ  نآ  تیصو و  سپس  یهدب ، سپس  نفک ، تیم ، لاوما  فرص  دروم و  نیتسخن 
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تسا هدشن  غلاب  هک  یسک  تیصو  مکح  - 627

اَم ِِهلاَم  ِیف  َُهل  ُزوُجَی  ُهَّنِإَف  َنِینِس  ُرْشَع  ِمَالُْغلَا  یَلَع  یَتَأ  ْذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌِزئاَج (1) َوُهَف  ٍّقَح  ٍفوُْرعَم َو  ٍّدَح  یَلَع  یَصْوَأ  َقَّدَصَت َو  َقَتْعَأ َو 

رسپ هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یعرـش قوقح  دـح  رد  ریخ و  هار  رد  ای  دـهد و  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ای  دـنک و  دازآ  ار  دوخ  ةدرب  هک  دراد  قح  دوش ، هلاس  هد  غلاـبان 

.تسارجالا مزال  وا  تافرصت  دروم  هس  نیا  رد  دنک  تیصو 

تسین زیاج  شتیصو  هک  یغلاب  - 628

َمَّنَهَج ِراَن  ِیف  َوُهَف  ًادِّمَعَتُم  ُهَسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍدَّالَو  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َثِدُْـحی ْنَأ  َْلبَق  یَـصْوَأ  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  َلاَق  ُُهتَّیِـصَو  ُذـُْفنَت  ِِهتَعاَس  ْنِم  ُهَسْفَن  َلَتَق  َُّمث  ٍهَّیِـصَِوب  یَـصْوَأ  َناَک  ْنِإ  َْتیَأَر  َُهل َأ  َلِیق  اَهِیف  ًادـِلاَخ 

ْنِم ِهِسْفَن  ِیف  َثَدْـحَأ  اَـم  َدـَْعب  ٍهَّیِـصَِوب  یَـصْوَأ  َناَـک  ْنِإ  ُِثلُّثلَا َو  ِیف  ُُهتَّیِـصَو  ْتَزیِجُأ  ُتوُمَی  ُهَّلََعل  ٍلـِْعف  ْوَأ  ٍهَحاَرِج  ْنِم  ِهِسْفَن  ِیف  ًاثَدَـح 
.ُُهتَّیِصَو (2) ْزَُجت  َْمل  ُتوُمَی  ُهَّلََعل  ٍلِْعف  ْوَأ  ٍهَحاَرِج 

هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّالو  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوب دهاوخ  خزود  شتآ  رد  هشیمه  يارب  دیامن  یشکدوخ  دمع  يور  زا  سک  ره  دومرف : یم 

وا تیصو  ایآ  دنک ، یشکدوخ  تعاس  نامه  رد  دنک و  میظنت  ار  دوخ  ۀمان  تیصو  یسک  رگا  امش  رظن  هب  دیسرپ : نارضاح  زا  یـسک 
؟ دوش ارجا  دیاب 

تیصو دنک ، لوانت  یمس  ای  دناسرب و  دوخ  نت  رب  یتحارج  دنز ؛ یشکدوخ  هب  تسد  سپس  دنک  تیـصو  تسخن  یـسک  رگا  دومرف :
یمـس ای  دنک و  دراو  دوخ  نت  رب  یتحارج  ینعی  دشاب ؛ هدز  یـشکدوخ  هب  تسد  تسخن  رگا  یلو  دش ؛ دهاوخ  ارجا  ثلث  دـح  رد  وا 

.دش دهاوخن  ارجا  وا  تیصو  دنک ، تیصو  دعب  و  دنک ، لوانت 
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ناکیدزن هب  تیصو  میسقت  یگنوگچ  - 629

َُهل اَمُهُدَحَأ َو  َتاَمَف  ِناَْنبِا  َُهل  َناَک  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق : ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
تاولـص َعَّقَوَف  ِْنیَیَْثنُْألَا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمَأ  ٌءاَوَس  ِهِیف  یَْثنُْألَا  ُرَکَّذلَا َو  ُمْهَّسلَا  اَذَهَف  ْمِهِیبَأ  ِمْهَِـسب  ْمُهُّدَج  ْمَُهل  یَـصْوَأَف  ٌثاَنِإ  ٌروُکُذ َو  ٌدـْلُو 

َْمل ِهِْدلُِول َو  اَهَّنَأ  ٍهَْعیَِـضب  ْمَُهل  َّرَقَأَف  ٌثاَنِإ  ٌروُکُذ َو  ٌدـْلُو  َُهل  ٌلُجَر  ِْهَیلِإ  ُْتبَتَک  َلاَق َو  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  َرَمَأ  اَمَک  ْمِهِّدَـج  َهَّیِـصَو  َنوُذـِْفُنی  هیلع  هللا 
اَم یَلَع  ْمِهِیبَأ  َهَّیِصَو  اَهِیف  َنوُذِْفُنی  هیلع  هللا  تاولص  َعَّقَوَف  ٌءاَوَس  ِهِیف  یَْثنُْألَا  ُرَکَّذلَا َو  ِهِِضئاَرَف  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِماَهِس  یَلَع  ْمُهَْنَیب  اَهَّنَأ  ْرُکْذَی 

.ُهَّللَا (1) َءاَش  ْنِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُس  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِباَتِک  َیلِإ  اَهوُّدَر  ًاْئیَش  یَّمَس  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  یَّمَس 

هیلع هللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دایز  نب  لهـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يارب ار  اه  هچب  نیا  ردپ  مهس  گرزبردپ ، .دنک  یم  تافو  دراد  ینارتخد  نارسپ و  هک  نانآ  زا  یکی  دراد و  رـسپ  ود  يدرم  متـشون :

؟ دراد رتخد  مهس  ربارب  ود  رسپ  ای  دنا ؟ ناسکی  مهس  نیا  رد  رتخد  رسپ و  ایآ  دنک ؛ یم  تیصو  نانآ 

! هّللا ءاش  نا  دنروآ ؛ ياج  هب  دوب  هداد  روتسد  هک  روط  نامه  ار  ناشگرزبردپ  تیصو  دومرف : عیقوت  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

نادنزرف نآ  زا  يزرواشک  ینیمز  هک  تسا  هدرک  فارتعا  دراد و  يرتخد  رسپ و  نادنزرف  يدرم  متشون : ترضح  نآ  يارب  نینچ  مه 
زا یناسکی  مهس  رتخد  رسپ و  ایآ  دوش ؛ میـسقت  دنوادخ  ضیارف  ماهـس و  قبط  نادنزرف  نیب  نیمز  نآ  هک  تسا  هدرکن  نایب  اما  .دشاب 

؟ دنراد نیمز  نآ 

هب ار  يدراوم  رگا  سپ  .دـنروآ  ياج  هب  دومن  هک  یتیـصو  نامه  قبط  ار  ناشردـپ  تیـصو  دومرف : عیقوت  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 
! هّللا ءاش  نا  دینادرگرب ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  تنس  نآرق و  هب  ار  تیصو  درکن ، نایب  ینشور 

گرم زا  سپ  ياهریخ  اه و  هقدص  مکح  - 630

اَهَّنَس ٌهَّنُس  َلاَقَف  ِِهتْوَم  َدَْعب  َلُجَّرلَا  ُقَْحلَی  اَم  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنِم اَِهب  َلِمَع  ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  ُنوُکَیَف  ِِهتْوَم  َدَْعب  اَِهب  ُلَمُْعی 
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ُقَّدَصَتَی ُّجُحَی َو  اَمِِهتْوَم َو  َدَْعب  ِْهیَِدلاَِول  وُعْدَی  ُِحلاَّصلَا  ُدـَلَْولَا  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  يِرْجَت  ُهَیِراَْجلَا  ُهَقَدَّصلَا  ٌءْیَـش َو  ْمِهِروُجُأ  ْنِم  َصِقَْتنَی  ْنَأ  ِْریَغ 
.ْمَعَن (1) َلاَق  یِّجَح  ِیف  اَمُهُکِرْشُأ  ُْتلُقَف  اَمُْهنَع  یِّلَُصی  ُموُصَی َو  ُِقتُْعی َو  اَمُْهنَع َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یم  لصاو  ناسنا  هب  مه  گرم  زا  دعب  هک  تسا  یشاداپ  رجا و  مادک  مدرک : ضرع 

هب نآ  شاداپ  رجا و  دننک ، راک  شور  نآ  هب  مدرم  نوچ  دوش و  لوادتم  مدرم  نایم  رد  هک  دـنک  يراذـگ  هیاپ  ار  یکین  شور  دومرف :
دروم ناسنا  گرم  زا  دـعب  هک  یماوداب  تاریخ  و  دـبای ؛ شهاک  نارگید  شاداپ  رجا و  هک  نآ  یب  دـسر ، یم  شور  نآ  راذـگ  ناینب 

جح نانآ  تباین  هب  دنک و  اعد  نانآ  رب  نیدلاو  گرم  زا  دعب  هک  يا  هتـسیاش  حلاص و  دنزرف  و  دوش ؛ عقاو  مدرم  یبای  هرهب  هدافتـسا و 
.دناوخب زامن  دریگب و  هزور  دنک ، دازآ  هدنب  دهد ، هقدص  درازگب ،

؟ مهدب تکرش  دوخ  جح  باوث  رد  ار  مردام  ردپ و  مناوت  یم  مدرک : ضرع 

.يرآ دومرف :

َُهل َو ُرِفْغَتْسَی  ٌَدلَو  ِِهتاَفَو  َدَْعب  َنِمْؤُْملَا  ُقَْحلَت  ٌهَّتِس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍسَمْهَک  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهِدَْعب (2) ْنِم  اَِهب  ُذَخُْؤی  ٌهَّنُس  اَهیِرُْجی َو  ٌهَقَدَص  ُهُرِفْحَی َو  ٌبِیلَق  ُهُسِْرغَی َو  ٌسْرَغ  ُهُفِّلَُخی َو  ٌفَحْصُم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سمهک  یبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوخ زا  هک  یثیدح ) بتک  نآرق و   ) یفحـصم دهاوخب ، شزرمآ  شیارب  هک  يدنزرف  دـسر : یم  وا  هب  ناسنا  گرم  زا  سپ  زیچ  شش 

یتنـس دزاس و  یم  يراج  ار  نآ  هک  يریخ  لمع  دـنک ، یم  رفح  ار  نآ  هک  یهاچ  دراک ، یم  ار  نآ  هک  یلاهن  دراذـگ ، یم  ياـج  هب 
.دوش یم  لمع  نآ  هب  شگرم  زا  سپ  هک 

دراد ریغص  ثراو  دریم و  یم  تیصو  نودب  هک  یسک  مکح  - 631

ًادَالْوَأ َكَرَت  َتاَم َو  ٌَهباَرَق  ُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍباـَئِر  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْمِهِْعَیب ِیف  يَرَت  اَم  ٍدـَلَو َو  َّمُأ  اَهُذِـخَّتَی  َهَیِراَْجلَا  ُمُْهنِم  يِرَتْشَی  ْنَمِیف  يَرَت  اَمَف  ِصُوی  َْمل  يِراَوَج َو  ٌناَْـملِغ َو  َُهل  َکـِیلاَمَم  َكَرَت  ًاراَـغِص َو 

ْمَُهل َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  َلاَق 
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َسَْأب َلاَق َال  ٍدـَلَو  َّمُأ  اَهُذِـخَّتَیَف  َهَیِراَْجلَا  ُمُْهنِم  يِرَتْشَی  ْنَمِیف  يَرَت  اَمَف  ُْتُلق  ْمِهِیف  ًاروُجْأَم  َناَـک  ْمَُهل  َرَظَن  ْمِْهیَلَع َو  َعاـَب  ْمِهِْرمَأـِب  ُموُقَی  ٌِّیلَو 
.ْمُهُِحلُْصی (1) اَمِیف  ُرِظاَّنلَا  ُمَُهل  ُمِّیَْقلَا  َعَنَص  اَمِیف  اوُعِجْرَی  ْنَأ  ْمَُهل  َْسَیل  ْمُهُِحلُْصی َو  اَمِیف  ُرِظاَّنلَا  ُمَُهل  ُمِّیَْقلَا  َِکلَذ  َذَْفنَأ  اَذِإ  َِکلَِذب 

لاؤس هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بائر  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تیـصو اما  داهن  ياج  هب  زین  ینازینک  نامالغ و  وا  .تشاذگ  ياج  هب  یکچوک  نادـنزرف  تفر و  ایند  زا  نم  ناشیوخ  زا  یکی  مدرک :

نینچ مه  تسیچ ؟ دهد  یم  رارق  ندش  راددـنزرف  تهج  ار  وا  درخ و  یم  نانآ  زا  يزینک  هک  یـسک  ةرابرد  امـش  رظن  نیاربانب  .درکن 
؟ تسیچ دنهد  یم  ماجنا  ناکدوک  نآ  هک  یشورف  هرابرد  امش  رظن 

شاداپ دریگب ، رظن  رد  ار  نانآ  قح  دـشورفب و  ناـنآ  يارب  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  اـه  نآ  روما  هک  دـنراد  یتسرپرـس  ناـنآ  رگا  دومرف :
.درب دهاوخ 

؟ تسیچ دوش  یم  راددنزرف  وا  زا  درخ و  یم  زینک  نادنزرف  نآ  زا  هک  یسک  هرابرد  امش  رظن  متفگ :

رد دنک و  اضما  ار  هلماعم  نیا  هتفرگ  رظن  رد  ار  اهنآ  حـلاصم  هک  نانآ  تسرپرـس  هک  نآ  طرـش  هب  درادـن  يداریا  هلماعم  نیا  دومرف :
.درادن زین  هلماعم  زا  عوجر  قح  تروص  نیا 

ْنِم ٌراَبِک  ٌراَغِص َو  ٌتاََنب  َنُوَنب َو  َُهل  َتاَم َو  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َسَْأب َالَف  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْمُهَمَساَق  ٌهَِقث  ٌلُجَر  َماَق  ْنِإ  َلاَق  ِثاَریِْملَا  َِکلَذ  ِهَمْسِِقب  ُهَثَرَْولَا  ُعَنْصَی  َْفیَک  ٌدَقُع  ُکِیلاَمَم َو  ٌمَدَخ َو  َُهل  ٍهَّیِصَو َو  ِْریَغ 

(2)

: مدیـسرپ هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ثاریم هنوگچ  هثرو  .دراد  یناگدرب  ناراک و  تمدخ  یگرزب و  کچوک و  نارتخد  نارـسپ و  وا  .تفر  ایند  زا  تیـصو  نودـب  يدرم 

؟ دننک میسقت  ار 

.درادن یعنام  دومن ، میسقت  هثرو  نیب  ار  ثاریم  همه  تساخاپ و  هب  يدامتعا  دروم  صخش  رگا  دومرف :
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غولب دودح  ماتیا و  یتسرپرس  مکح  - 632

ُهُماَْتیَأ ُكِرْدـُت  ٍماَْتیَأ  ِّیِـصَو  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلَا  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (1) یَلَع  ْمُهُهِرُْکی  ْمِْهیَلَع َو  ُهُّدُرَی  هیلع  هللا  تاولص  َلاَق  ُعَنْصَی  َْفیَک  ِْهیَلَع  َنَْوبْأَیَف  ْمَُهل  يِذَّلَا  اوُذُخْأَی  ْنَأ  ْمِْهیَلَع  ُضِْرعَیَف 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  لیعامسا  نب  دعس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دیریگب لیوحت  ار  دوخ  لاوما  دییایب و  هک  دنک  فیلکت  نانآ  هب  تسرپرس  یصو و  دنـسرب و  دشر  غولب و  دح  هب  ماتیا  رگا  مدیـسرپ :

؟ دوب دهاوخ  هچ  یصو  فیلکت  دننک ، يراددوخ  نانآ  یلو 

.دنک در  نانآ  هب  ار  ناش  لاوما  هارکا  ربج و  اب  دیاب  دومرف :

َمَلَتِْحا َو ِنِإ  ُهُّدُشَأ َو  َوُه  ِمَالِتْحِالِاب َو  ِمِیتَْیلَا  ِْمُتی  ُعاَطِْقنِا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َُهلاَم (2) ُهُِّیلَو  ُْهنَع  ْکِسُْمْیلَف  ًافیِعَض  ْوَأ  ًاهیِفَس  َناَک  ٌدْشُر َو  ُْهنِم  ْسَنُْؤی  َْمل 

نایاپ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماـشه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دوب ناوتان  هیفـس و  هکلب  دشن  هدهاشم  وا  زا  يدشر  اما  دوش ، ملتحم  رگا  تسوا و  دـشر  نامه  هک  تسوا  مالتحا  میتی ، یمیتی  نتفای 

.درادهگن شیارب  ار  وا  لاوما  دیاب  شتسرپرس  سپ 

َُهل ْتَِبتُک  ًهَنَس  َهَرْشَع  َثَالَث  ُمَالُْغلَا  َغََلب  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َنِینِس (3) ِعِْسِتل  ُضیِحَت  اَهَّنَأ  َِکلَذ  َِکلَذَکَف َو  َنِینِس  َعِْست  ُهَیِراَْجلَا  ِتَغََلب  اَذِإ  َِبقوُع َو  ُهَئِّیَّسلَا َو  ِْهیَلَع  ْتَِبتُک  ُهَنَسَْحلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هن نس  هب  رتخد  هاگره  دراد و  تیلوئـسم  دوش و  یم  تبث  وا  دـب  کین و  ياهراک  دـسرب ، یگلاس  هدزیـس  نس  هب  رـسپ  هاگره  دومرف :
رد رتخد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تیلوئـسم  .دراد  تیلوئـسم  دوش و  یم  تبث  وا  دب  کین و  ياهراک  تروص  نیمه  هب  دسرب ، یگلاس 

.دوش یم  ضئاح  یگلاس  هن  نس 
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ِیف َلَخَد  ًهَنَس َو  َهَرْشَع  َثَالَث  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ٍءْیَش ُّلُک  َُهل  َزاَج  ُتاَنَسَْحلَا َو  َُهل  ْتَِبتُک  ُتاَئِّیَّسلَا َو  ِْهیَلَع  ْتَِبتُک  ِْملَتْحَی  َْمل  ْوَأ  َمَلَتِْحا  َنیِِملَتْحُْملَا  یَلَع  َبَجَو  اَم  ِْهیَلَع  َبَجَو  َهَرْـشَع  ََعبْرَْألَا 

.ًاهیِفَس (1) ْوَأ  ًافیِعَض  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
بجاو ناگدـش  ملتحم  رب  هک  یفیلاکت  دـش ، یگلاس  هدراهچ  لخاد  دیـسر و  یگلاس  هدزیـس  هب  هچب  رـسپ  دـشر  هک  یماگنه  دومرف :

.دوشن هچ  دوشب  ملتحم  هچ  ددرگ ؛ یم  بجاو  زین  وا  رب  تسا 

.دشاب هیفس  ای  ناوتان و  هک  نیا  زج  ددرگ  یم  زیاج  وا  يارب  يزیچ  ره  دوش و  یم  هتشاگن  شیارب  اه  یکین  تانسح و  و  ناهانگ ،
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ثاریم باتک 

بجاو ثرا  ياه  مهس  ياه  تروص  - 633

َِدلَْولِاب َو َأَدَبَف  ٍمُهْسَأ  ِهَّتِـس  ْنِم  اَهَجِراَخَم  َلَعَج  ٍفاَنْـصَأ َو  ِهََعبْرَأ  یَلَع  َِضئاَرَْفلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُجْوَّزلا َو اَّلِإ  ْمُهُْریَغ  ٌدَحَأ  ْمُهَعَم  ُثِرَی  َال  ًاَدبَأ َو  ِثاَریِْملا  َنِم  َنوُطُقْـسَی  َال  ْمِهِْریَِغب َو  َال  َنُوبَّرَقَتَی  ْمِهِـسُْفنَِأب  َنُوبَْرقَْألا َو  ُمُه  َنیِذَّلا  ِْنیَدـِلاَْولا 

ٌدِحاَو اَّلِإ  ْمُْهنِم  ْرُضْحَی  َْمل  ْنِإ  َِکلَذَکَف َو  ْمُهُضَْعب  َرَضَح  ْنِإ  َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللا  یَّمَـس  اَم  یَلَع  ْمُهَْنَیب  ُلاَْملا  َمُِسق  ْمُهُّلُک  َرَـضَح  ْنِإَف  ُهَجْوَّزلا 
َّنَأ ِعاَمْجِْإلا  ِقیِرَط  ْنِم  ِِهب  ُهَّللا  َّصَخ  اَم  اَّلِإ  ِهِْریَِغب  ُبَّرَقَتَی  اَمَّنِإ  ِهِسْفَِنب َو  ُبَّرَقَتَی  َال  ُهُْریَغ  َناَک  اَذِإ  ُهُْریَغ  ٌدَـحَأ  ُهَعَم  ُثِرَی  َال  َُهل َو  ُهُّلُک  ُلاَْـملاَف 

ُمَلْعَأ َال  ِْهیَلَع َو  ٌعَمُْجم  َِدلَْولا  ِْرمَأ  ْنِم  اَذَه  ٌهَوْخِإ َو  َال  ِْبلُّصلا َو  َُدلَو  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ِهَوْخِْإلا  َُدلَو  َِکلَذَـک  ِدـَلَْولا َو  َماَقَم  َنُوموُقَی  ِدـَلَْولا  َدـَلَو 
اَمِهِرْکِِذب یَّنَث  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ُهَجْوَّزلا  ُجْوَّزلا َو  َوُهَف  ِیناَّثلا  ُْفنِّصلا  اَّمَأ  ِهََعبْرَْألا َو  ِفاَنْـصَْألا  ُدَـحَأ  ِءَالُؤَهَف  ًافاَِلتْخا  َِکلَذ  ِیف  ِهَّمُْألا  َْنَیب 

ُمُهَف ُِثلاَّثلا  ُْفنِّصلا  اَّمَأ  ًاَدبَأ َو  ِثاَریِْملا  َنِم  َنوُطُقْسَی  َال  ٍدَحَأ َو  ِّلُک  َعَم  َنُوثِرَی  ْمَُهل َو  یَّمَـسُْملا  ُمْهَّسلا  ُمُهَلَف  ِْنیَِدلاَْولا  َِدلَْولا َو  ِرْکِذ  َدَْعب 
ِهِسْفَِنب َبَّرَقَت  ْنَمَف  ِْنیَِدلاَْولِاب  َنُوبَّرَقَتَی  اَمَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأب َو  َنُوبَّرَقَتَی  َال  ْمُهَّنَِأل  ِناَِدلاَْولا  َال  ٌَدلَو َو  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُتاَوَخَْألا  ُهَوْخِْإلا َو  ُمُه  َُهلاَلَْکلا َو 

َّزَع ِهَّللا  ِلْوَِقل  ًَهلاَلَک  ُتاَوَخَْألا  ُهَوْخِْإلا َو  ِنُکَت  َْمل  ْمُْهنِم  ٌدِحاَو  ْوَأ  ِناَِدلاَو  ٌَدلَو َو  ِتِّیَْمِلل  َناَک  ْنِإ  ِهِْریَِغب َو  َبَّرَقَت  ْنَّمِم  ِثاَریِْملِاب  َیلْوَأ  َناَک 
َخَْألا ِینْعَی  اُهثِرَی  َوُه  َكَرَت َو  ام  ُفِْصن  اهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  ٌدـَلَو َو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  َِهلالَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ِلـُق  َکَنُوتْفَتْـسَی  : » َّلَـج َو 

ِْنیَِدلاَْولا َِدلَْولا َو  َِهلِْزنَِمب  اوُْسَیل  ًاْئیَش َو  َنُوثِرَی  َال  َعِضاَوَم َو  ِیف  َنوُطُقْسَی  ْدَق  ٍطْرَِشب َو  َثاَریِْملا  ُمَُهل  ُهَّللا  َلَعَج  اَمَّنِإ  َو  ٌَدلَو » اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ 
َْمل اَذِإ  ْمُهُْریَغ  ٌدَحَأ  ْمُهَعَم  ُثِرَی  َال  ْمَُهل  ُهاَّمَسُْملا  ُمُهُماَهِس  َِهلاَلَْکِللَف  ِناَِدلاَو  َال  ٌَدلَو َو  ْرُـضْحَی  َْمل  اَذِإَف  ًاَدبَأ  ِثاَریِْملا  ِنَع  َنوُطُقْـسَی  َال  َنیِذَّلا 

َال ٌدـَلَو َو  ْرُـضْحَی  َْمل  اَذِإَف  َِهلاَلَْکلا  َنِم  ُدَْـعبَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  ِماَحْرَْألا  ُولوُأ  ْمُهَف  ُِعباَّرلا  ُْفنِّصلا  اَّمَأ  ْمُهاَـنْعَم َو  ِلـْثِم  ِیف  َناَـک  ْنَم  اَّلِإ  ٌدـَلَو  ْنُکَی 
ُثِرَی َال  ِِهَتباَرَِقب َو  ُبَّرَقَتَی  ْنَم  َبیِـصَن  ْمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  ُذُـخْأَی  ِبَْرقَْألاَف  ْمُْهنِم  ِبَْرقَْألا  ْمُْهنِم  ِماَحْرَْألا  ِیلوُِأل  ُثاَریِْملاَف  ٌَهلاَلَک  اـَل  ِناَدـِلاَو َو 

ْمُهُّقَحَأ ِتِّیَْملا  َیلِإ  ْمُُهبَْرقَأَف  ِمِحَّرلِاب  ِماَحْرَْألا  ُولوُأ  ُثِرَی  اَمَّنِإ  ًاْئیَش َو  َِهلاَلَْکلا  َعَم  َال  ِْنیَِدلاَْولا َو  َعَم  َال  َِدلَْولا َو  َعَم  ِماَحْرَْألا  ُولوُأ 
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اَم یَلَع  ِبَْرقَْأِلل  ُثاَریِْملاَف  َدَْـعبَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُدَـحَأ  َناَک  اَذِإ  ِناَُثلُّثلا َو  ِبَْألا  َِهباَرَِقل  ُُثلُّثلا َو  ِّمُأـْلا  َِهباَرَِقلَف  ِنوُُطْبلا  ِیف  اْوَوَتْـسا  اَذِإ  ِثاَریِْملاـِب َو 
.ُهَّللا (1) َءاَش  ْنِإ  ُهوُرِکاَذ  ُنَْحن 

رب ار  اه  نآ  ياه  یجورخ  داد و  رارق  هورگ  راهچ  رب  ار  ثرا  ياه  مهـس  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دـیوگ : ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مهس شش 

شیوخ تیم ، اب  ناشدوخ  هطـساو  هب  دنتـسه و  نیم  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  نانآ ، هک  دومن  زاغآ  نیدلاو  دـنزرف و  زا  تسخن  سپ 
ثرا قح  نانآ  هارمه  يرگید  درف  رهوش  نز و  زج  نینچمه  .دنوش  یمن  طقاس  ثرا  زا  هاگچیه  رگید و  یـسک  هطـساو  هب  هن  دـنراد ،

زا یخرب  طقف  رگا  ددرگ و  یم  میسقت  نانآ  نیب  لاعتم  دنوادخ  يدنب  هیمهس  قبط  ثاریم  دنـشاب ، رـضاح  نانآ  �همه  رگا  سپ  .درادن 
.دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  ثرا  همه  دشاب ، نانآ  زا  یکی  طقف  رگا  دوش و  یم  میسقت  لاعتم  دنوادخ  يدنب  هیمهس  قبط  زین  دنشاب  نانآ 

هدز عامجا  قیرط  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یصیصخت  زج  دنرب ؛ یمن  ثرا  دنراد ، يدنواشیوخ  تیم  اب  هطساو  اب  هک  یناسک  وا  هارمه  و 
نینچمه یبلـص و  دـنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  ردارب  نادـنزرف  روـط  نیمه  دـنریگ و  یم  رارق  ناشردـپ  ياـج  هب  نادـنزرف  هک  تسا 

.دشاب هتشادن  يردارب 

.ما هتفاین  رد  صوصخ  نیا  رد  یفالتخا  ناناملسم  نیب  رد  تسا و  یعامجا  دنزرف  هلأسم  نیا  و 

.تسا هناگراهچ  ياه  هورگ  زا  یکی  نیا  سپ 

نیدـلاو دـنزرف و  مان  زا  دـعب  مود و  هبترم  رد  ار  اهنآ  مان  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  سپ  .تسا  رهوش  نز و  هک  مود  هورگ  اـما  و 
.دندرگ یمن  طقاس  ثرا  زا  هاگچیه  دنرب و  یم  ثرا  هثرو  همه  هارمه  دنراد و  ار  دوخ  هدش  نییعت  مهس  اهنآ  سپ  .تسا  هدروآ 

اریز دـنوش ؛ یم  بوسحم  هثرو  نانآ  دـشابن ، نیدـلاو  دـنزرف و  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  هلالک ، دنتـسه ؛ هلالک  هک  موس  هورگ  اما  و 
اب شدوخ  هطساو  هب  سکره  نیاربانب  .دنراد  یشیوخ  نیدلاو  هطساو  هب  هکلب  دنرادن ، يدنواشیوخ  تیم  اب  ناشدوخ  هطـساو  هب  نانآ 

.دشاب یم  رتراوازس  ثرا  هب  تبسن  دشاب  هتشاد  یشیوخ  يرگید  هطساو  هب  هک  یسک  زا  دشاب ، هتشاد  يدنواشیوخ  تیم 

دنوادخ اریز  دنوش ؛ یمن  بوسحم  هلالک  نارهاوخ  ناردارب و  دشاب ، اراد  ار  نانآ  زا  یکی  ای  ردام و  ردـپ و  دـنزرف و  تیم  هچنانچ  و 
دریمیب و يدرم  رگا  دنک : یم  نایب  امش  يارب  ار  هلالک  مکح  دنوادخ  وگب  { ؛ تسا هدومرف  لاعتم 
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رد نینچمه  هیآ 176 ) ءاسن  هروس  {. ) درب یم  ثرا  هب  ار  هکرت  فصن  شرهاوخ  دشاب ، هتـشاد  رهاوخ  کی  دشاب و  هتـشادن  يدـنزرف 
نانآ هب  طرش  کی  اب  ار  ثرا  قح  دنوادخ  انامه  درب و  یمن  یثرا  نینچ  زین  شردارب  دریمیب  دشاب و  دنزرف  نودب  رهاوخ  هک  یتروص 

.تسا هداد 

چیه هک  دنتـسین  نیدلاو  دنزرف و  هلزنم  هب  نانآ  دـنرب ، یمن  یثرا  چـیه  دـنوش و  یم  طقاس  ثرا  زا  عضاوم  یخرب  رد  هلالک  یهاگ  و 
.دندرگ یمن  طقاس  ثرا  زا  تقو 

، دشاب هتـشادن  يدنزرف  تیم  هاگره  .دـنریگ  یم  ار  دوخ  هدـش  نییعت  ياه  مهـس  هلالک  دـشابن ، يردام  ردـپ و  دـنزرف و  هاگره  سپ 
(. يردام يردپ و  دادجا  ) دنتسه هلالک  هلزنم  هب  هک  یناسک  زج  درب ؛ دهاوخن  ثرا  يرگید  درف  هلالک  هارمه 

نآ زا  ثاریم  دوبن ، يا  هلالک  و  ردام ، ردپ و  دنزرف ، هاگره  سپ  .دنرترود  تیم  هب  هلالک  زا  دنتـسه و  ناگتـسب  هک  مراهچ  هورگ  اما 
وا طسوت  هک  ار  يا  هطساو  مهس  نانآ  زا  مادک  ره  .دنرب  یم  ثرا  دنراد  تیم  اب  هک  يدنواشیوخ  هجرد  بیترت  هب  هک  تسا  ناگتـسب 

هجرد بیترت  هب  ناگتسب  هک  انامه  .دنرب و  یمن  یثرا  هلالک  نیدلاو و  دنزرف و  هارمه  ناگتـسب  .دریگ و  یم  تسا  دنواشیوخ  تیم  اب 
هجرد همه  هک  یماگنه  تسا و  راوازس  زین  ثرا  هب  تسا ، رت  کیدزن  تیم  هب  هک  یسک  نیاربانب  .دنرب  یم  ثرا  تیم  اب  يدنواشیوخ 

يردپ و ناگتسب  نآ  زا  موس  ود  دوب و  دهاوخ  يردام  ناگتـسب  نآ  زا  هکرت  موس  کی  دنـشاب ، هتـشاد  تیم  اب  یناسکی  يدنواشیوخ 
ربانب دنرت ؛ کیدزن  هک  تسا  یناگتسب  نآ  زا  ثاریم  دنشاب ، رترود  يردپ  ناگتسب  يردام و  ناگتـسب  هورگ  ود  زا  یکی  هک  یماگنه 

.درک میهاوخ  رکذ  هللا  ءاش  نا  هک  یشور 

ماهس نابحاص  - 634

َِکْنبِا ُْنبِا  َِکْنبِا َو  ِْنبِا  ِنِم  َِکب  َیلْوَأ  َُکْنبِا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِـساَنُْکلَا  َدـیِزَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َکیِخَأ ْنِم  َِکب  َیلْوَأ  َکِیبَِأل  َكوُخَأ  َلاَق َو  َکِیبَِأل  َکیِخَأ  ْنِم  َکـِب  َیلْوَأ  َکِّمُأ  َکـِیبَِأل َو  َكوُخَأ  َلاَـق َو  َکـیِخَأ  ْنِم  َکـِب  َیلْوَأ 

َلاَق َکِّمَع  ْنِم  َِکب  َیلْوَأ  َکِیبَأ  ْنِم  َکیِخَأ  ُْنبِا  َلاَق َو  َکِیبَِأل  َکیِخَأ  ِْنبِا  ِنِم  َِکب  َیلْوَأ  َکِّمُأ  َکِیبَِأل َو  َکیِخَأ  ُْنبِا  َلاَـق َو  َکِّمُأـِل 
َکِّمَع ْنِم  َِکب  َیلْوَأ  ِهِیبَِأل  َکِیبَأ  وُخَأ  َکُّمَع  َلاَق َو  ِهِیبَأ  ْنِم  َکِیبَأ  یِخَأ  َکِّمَع  ْنِم  َکـِب  َیلْوَأ  ِهِّمُأ  ِهِیبَأ َو  ْنِم  َکـِیبَأ  وُخَأ  َکُّمَع  َو 

َِکب َیلْوَأ  ِهِّمُأ  ِهِیبَأ َو  ْنِم  َکِیبَأ  یِخَأ  َکِّمَع  ُْنبِا  َلاَق َو  ِهِّمُِأل  َکِیبَأ  یِخَأ 
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.ِهِّمُِأل (1) َکِیبَأ  یِخَأ  َکِّمَع  ِْنبِا  ِنِم  َِکب  َیلْوَأ  ِهِیبَأ  ْنِم  َکِیبَأ  یِخَأ  َکِّمَع  ُْنبِا  َلاَق َو  ِهِیبَِأل  َکِیبَأ  یِخَأ  َکِّمَع  ِْنبِا  ِنِم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسانک  دـیزی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يردپ ردارب  زا  يردام  ردپ و  ردارب  .تسا و  رتراوازس  وت  هب  تردارب  زا  ترسپ  رسپ  .تسا و  رتراوازـس  وت  هب  ترـسپ  رـسپ  زا  ترـسپ 

ردـپ يردام  ردـپ و  ردارب  هک  وت  يومع  .تسا و  رتراوازـس  وت  هب  تا  يردام  ردارب  زا  تا  يردـپ  ردارب  .تسا و  رتراوازـس  وت  هب  تا 
زا تسوت ، ردپ  يردام  ردـپ و  ردارب  هک  وت  يومع  رـسپ  .تسا و  رتراوازـس  وت  هب  تسوت  ردـپ  يردـپ  ردارب  هک  وت  يومع  زا  تسوت 

.تسا رتراوازس  وت  هب  تسوت  ردپ  يردام  ردارب  هک  وت  يومع  رسپ 

دنرب یمن  ثرا  رهوش  نز و  زج  دنزرف  ردام و  ردپ و  رانک  رد  - 635

ِْنبِالَا َو َعَم  ِبَْألَا َو َال  َعَم  ِّمُْألَا َو َال  َعَم  ُثِرَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َْمل اَذِإ  ًاْئیَـش  ُِعبُّرلَا  َنِم  ُهَجْوَّزلَا  ُصَْقُنت  ٌدـَلَو َو َال  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ًاْئیَـش  ِفْصِّنلَا  َنِم  ُصَْقُنی  َجْوَّزلَا َال  َّنِإ  ُهَجْوَّزلَا َو  ُجْوَّزلَا َو  َّالِإ  ِهَْنبِـالَا  َعَم  َـال 

.ُنُمُّثلَا (2) ِهَأْرَْمِلل  ُُعبُّرلَا َو  ِجْوَّزِللَف  ٌَدلَو  اَمُهَعَم  َناَک  اَذِإَف  ٌَدلَو  ْنُکَی 

رد دومرف : هیلع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دشابن يدنزرف  هک  یتروص  رد  .درادن  مهـس  رهوش  نز و  زج  يرگید  ثراو  چیه  رـسپ ، هچ  رتخد و  هچ  نادنزرف ، ردـپ ، ردام ، رانک 

رارق نانآ  رانک  رد  نادنزرف  هک  یتروص  رد  دیآ و  یمن  رت  نییاپ  مراهچ  کی  زا  زین  نز  مهس  دنک و  یمن  لزنت  فصن  زا  رهوش  مهس 
.متشه کی  نز  درب و  یم  ثرا  مراهچ  کی  رهوش  دنریگب ،

؟ مهس کی  رتخد  دراد و  مهس  ود  رسپ  ارچ  - 636

ِهَنیِکْسِْملَا ِهَأْرَْملَا  ُلَاب  اَم  هیلع : هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  َابَأ  ُّیِکَفْهَْفلَا  َلَأَس  َلاَق  ِّیِعَخَّنلَا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَْهیَلَع ٌهَقَفَن َو َال  ٌداَهِج َو َال  اَْهیَلَع  َْسَیل  َهَأْرَْملَا  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َلاَقَف  ِْنیَمْهَس  ُلُجَّرلَا  ُذُخْأَی  ًادِحاَو َو  ًامْهَس  ُذُخْأَت  ِهَفیِعَّضلَا 

ِهَّللَا ِْدبَع  َابَأ  َلَأَس  ِءاَجْوَْعلَا  ِیبَأ  َْنبِا  َّنِإ  ِیل  َلِیق  َناَک  ْدَق  یِسْفَن  ِیف  ُْتلُقَف  ِلاَجِّرلَا  یَلَع  َِکلَذ  اَمَّنِإ  ٌهَلُقْعَم 
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ِیبَأ ِْنبِا  َُهلَأْسَم  َُهلَأْسَْملَا  ِهِذَه  ْمَعَن  َلاَقَف  َّیَلَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َلَْبقَأَف  ِباَوَْجلَا  اَذَِهب  َُهباَجَأَف  َِهلَأْسَْملَا  ِهِذَه  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص 
ِهَّللَا ِلوُسَِرل  ٌءاَوَس َو  ِْملِْعلَا  ِیف  اَنُرِخآ  اَُنلَّوَأ َو  اَِنلَّوَِأل َو  يَرَج  اَم  اَنِرِخِآل  يَرَج  ًادِحاَو  َِهلَأْسَْملَا  یَنْعَم  َناَک  اَذِإ  ٌدِـحاَو  اَّنِم  ُباَوَْجلَا  ِءاَجْوَْعلَا َو 

.اَمُُهلْضَف (1) هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

يرکسع نسح  ماما  ترـضح  زا  یکفهف  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یعخن  دمحم  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
!؟ مهس ود  درم  دریگ و  یم  مهس  کی  ناوتان  ياون  یب  نز  ارچ  دیسرپ : هیلع  هللا  تاولص 

هدـهع رب  دـنریگ ) یم  لتاق  دـنواشیوخ  نادرم  زا  هک   ) ییاطخ لتق  هید  نینچ  مه  تسین و  نز  هدـهع  رب  يا  هقفن  داهج و  اریز  دومرف :
.تسین شا 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ار  هلأسم  نیا  اجوعلا  یبا  نبا  هک  دوب  هدش  هتفگ  نم  هب  متفگ : مدوخ  اب  نم  دیوگ : قاحـسا 
.دوب هداد  وا  هب  ار  باوج  نیمه  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دوب و  هدیسرپ  هیلع 

هاگره تسا و  اجوعلا  یبا  نبا  هلأسم  هلأسم ، نیا  يرآ ، دومرف : دومن و  ور  نم  هب  هیلع  هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  سپ 
ام نیتسخن  صوصخ  رد  هک  دوش  یم  يراج  ام  نیرخآ  صوصخ  رد  یمکح  نامه  .تسا  ناسکی  زین  ام  باوج  دـشاب  ناسکی  هلأسم 

ترـضح هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترـضح  اما  دـنا ، ناسکی  شناد  ملع و  رد  ام  نیرخآ  نیتسخن و  تسا و  هتـشگ  يراـج 
.تسام لضفا  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما 

گرزب دنزرف  یصاصتخا  ثرا  مکح  - 637

ُهُفَحْصُم ُهُمَتاَخ َو  ُهُْفیَسَف َو  ُلُجَّرلَا  َتاَم  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِْنب  ِّیِْعبِر  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِروُکُّذلَا (2) َنِم  ِرَبْکَْأِللَف  ًهَْنبِا  ُرَبْکَْألَا  َناَک  ْنِإَف  ِهِْدلُو  ِرَبْکَِأل  ُُهتَوْسِک  ُُهتَلِحاَر َو  ُُهلْحَر َو  ُُهُبتُک َو  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  یعبر  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يراوس بکرم  یگدنز ، ساسا  اه ، باتک  نآرق ، رتشگنا ، ریشمش ، دریمب ، يدرم  هاگره  دومرف :
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یفاکلا ج 7 ص 85 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 86 ح 4. - . 2
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قلعت وا  رـسپ  نیرت  گرزب  هب  دـشاب  رتخد  وا  دـنزرف  نیرت  گرزب  رگا  و  دیـسر ، دـهاوخ  وا  دـنزرف  نیرت  گرزب  هب  وا  ياـه  ساـبل  و 
.تفرگ دهاوخ 

نادنزرف ثاریم  - 638

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َثِرَو  ْنَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَرْمُح  ِْنب  َهَزْمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َُهل (1) َناَک  اَم  َّلُک  َِّیثْرُْخلَا َو  ِْتیَْبلَا َو  َعاَتَم  ُْهتَثِرَو  اهیلع َو  هللا  تاولص  ُهَمِطاَف  َلاَقَف  ِِهلآ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارمح  نب  هزمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دندرب ثرا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  زا  یناسک  هچ  مدرک : ضرع 

ثرا هب  ار  ترـضح  نآ  ییاراد  همه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هناخ  ثاثا  ناشیا  اهیلع ، هللا  تاولـص  همطاف  ترـضح  دومرف :
.درب

ُهَتَْنبِا َو َكَرَت  َتاَم َو  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  َابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  ِّيِرَْقنِْملَا : ٍشاَدِخ  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَْنبِِالل (2) ُلاَْملَا  َلاَق  ُهاَخَأ 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  هک  هدرک  تیاور  يرقنم  شادخ  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دیسرپ دوب  هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يردارب  رتخد و  دوب و  هتفر  ایند  زا  هک  يدرم  هرابرد 

.تسا رتخد  نآ  زا  هکرت  دومرف :

ناگداون ثاریم  - 639

َْمل اَذِإ  ِْتِنْبلَا  َماَقَم  َنْمُقَی  ِهَْنبِالَا  ُتاََنب  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِلَّوَْألَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍفَلَخ  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َّنُهُْریَغ (3) ٌثِراَو  ٌدَالْوَأ َو َال  ٌتاََنب  ِتِّیَْمِلل  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ِْنبِالَا  َماَقَم  َنْمُقَی  ِْنبِالَا  ُتاََنب  َّنُهُْریَغ َو  ٌثِراَو  ٌتاََنب َو َال  ِتِّیَْمِلل  ْنُکَی 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فلخ  یبا  نب  دعـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یتروص  رد  دنرب ، یم  ار  دوخ  ردام  ثاریم  دننیشن و  یم  رتخد  ياج  هب  رتخد  نارتخد  دومرف :
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یفاکلا ج 7 ص 86 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 87 ح 4. - . 2

یفاکلا ج 7 ص 88 ح 1. - . 3
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رد دنرب ، یم  ار  ردپ  ثاریم  دننیشن و  یم  رـسپ  ياج  هب  رـسپ  نارتخد  نارـسپ ؛ زا  يرگید  ثراو  هن  دشابن و  يرگید  رتخد  ّتیم  يارب 
.نارسپ زا  يرگید  ثراو  هن  دشابن و  يرگید  رتخد  ّتیم  يارب  هک  یتروص 

ردام ردپ و  ثاریم  - 640

.ٌمْهَس ِّمُْأِلل  ِناَمْهَس َو  ِبَْأِلل  َلاَق  ِْهیََوبَأ  َكَرَت  َتاَم َو  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(1)

زا هک  یسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  روظنم  مهس  کی  ردام  يارب  مهس و  ود  ردپ  يارب  دومرف : هتشاذگ ، اج  هب  ار  شردام  ردپ و  اهنت  هتفر و  ایند 

ردام ردپ و  رانک  رد  نادنزرف  ثاریم  - 641

ُءَالْمِإ َیِه  ِیتَّلَا  ِِضئاَرَْفلَا  ِباَتِک  َهَفیِحَـص  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِینَأَْرقَأ  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍمُهْسَأ َو ُهَثَالَث  ُفْصِّنلَا  ِهَْنبِِالل  ُهَّمُأ  ُهَتَْنبِا َو  َكَرَت  ٌلُجَر  اَهِیف  ُتْدَجَوَف  ِهِدَِیب  هیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ُّطَخ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ِلوُسَر 

ٌلُجَر اَهِیف  ُْتأَرَق  َلاَق َو  ِّمُْأِلل  َوُهَف  ًامْهَس  َباَصَأ  اَم  ِهَْنبِالِلَف َو  ٍمُهْـسَأ  َهَثَالَث  َباَصَأ  اَمَف  ٍمُهْـسَأ  ِهََعبْرَأ  یَلَع  ُلاَْملَا  ُمَسُْقی  ٌمْهَـس  ُسُدُّسلَا  ِّمُْأِلل 
ِهَْنبِالِلَف َو ٍمُهْسَأ  َهَثَالَث  َباَصَأ  اَمَف  ٍمُهْـسَأ  ِهََعبْرَأ  یَلَع  ُلاَْملَا  ُمَسُْقی  ٌمْهَـس  ُسُدُّسلَا  ِبَْأِلل  ٍمُهْـسَأ َو  ُهَثَالَث  ُفْصِّنلَا  ِهَْنبِالِلَف  ُهَابَأ  ُهَتَْنبِا َو  َكَرَت 

اَمُْهنِم ٍدِـحا�و  ِّلُِکل  ِْنیََوبَْأِلل  ٍمُهْـسَأ َو  ُهَثَالَث  ُفْصِّنلَا  ِهَْنبِالِلَف  ُهَتَْنبِا  ِْهیََوبَأ َو  َكَرَت  ٌلُجَر  اَهِیف  ُتْدَـجَو  ٌدَّمَُحم َو  َلاَق  ِّمُْأِللَف  ًامْهَـس  َباَصَأ  اَـم 
.ِْنیََوبَْأِللَف (2) ِْنیَمْهَس  َباَصَأ  اَم  ِهَْنبِالِلَف َو  ًهَثَالَث  َباَصَأ  اَمَف  ٍمُهْسَأ  ِهَسْمَخ  یَلَع  ُلاَْملَا  ُمَسُْقی  ٌمْهَس ] اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل   ] ُسُدُّسلَا

یباتک هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
باتک نآ  رد  .دوب  هتشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  يالما  هب  دوخ و  طخ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  هک  داهن  مرایتخا  رد  یثاریم 

: مدناوخ
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کی دوب و  دـهاوخ  مهـس  هس  هک  تسا  رتخد  نآ  زا  ثاریم  مین  دنـشاب ، ردام  کـی  رتخد و  کـی  وا  ناگدـنامزاب  دریمب و  هک  یـسک 
: دنـشک یم  هعرق  دننک و  یم  تمـسق  راهچ  هب  ار  ثاریم  مامت  ور  نیا  زا  دوب ؛ دـهاوخ  مهـس  کی  هک  تسا  ردام  نآ  زا  ثاریم  مشش 

.ردام هب  ار  تمسق  کی  دنهد و  یم  رتخد  هب  ار  تمسق  هس 

زا ثاریم  مین  دشاب ، شردپ  رانک  رد  رتخد  کی  وا  ناگدنامزاب  دریمب و  هک  یـسک  مدناوخ : باتک  نآ  رد  دـیوگ : ملـسم  نب  دـمحم 
هب ار  لاوما  مامت  ور  نیازا  دوب ؛ دهاوخ  مهس  کی  هک  شردپ  نآ  زا  مشش  کی  دوب و  دهاوخ  مهـس  هس  هک  دوب  دهاوخ  شرتخد  نآ 

.ردپ هب  ار  تمسق  کی  دنهد و  یم  رتخد  هب  ار  تمسق  هس  دنشک : یم  هعرق  دننک و  یم  تمسق  راهچ 

نآ زا  ثاریم  مین  دنهدب ، لیکـشت  شرتخد  اهنت  ردام و  ردپ ، ار  وا  ناثراو  دریمب و  هک  یـسک  مدناوخ : هتـشون  نآ  رد  دیوگ : دـمحم 
نیازا دوب ؛ دهاوخ  مهس  کی  دننک و  یم  روظنم  مشش  کی  شردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  و  دوب ، دهاوخ  مهـس  هس  هک  تسا  رتخد 

ردپ و هب  ار  تمسق  کی  دنهد و  یم  رتخد  هب  ار  تمـسق  هس  دنـشک : یم  هعرق  دننک و  یم  میـسقت  تمـسق  جنپ  هب  ار  ثاریم  مامت  ور 
.ردام هب  ار  تمسق  کی 

ردام ردپ و  رسمه و  رانک  رد  نادنزرف  ثاریم  - 642

اَهَتَْنبِا اَْهیََوبَأ َو  اَهَجْوَز َو  ْتَکَرَت  ْتَتاَم َو  ٍهَأَْرِما  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُهَسْمَخ َیَِقب  ًامْهَس َو  َرَـشَع  ْیَْنِثا  ِنِم  ِناَمْهَـس  ُسُدُّسلَا  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  ِْنیََوبَْأِلل  ًامْهَـس َو  َرَـشَع  ْیَْنِثا  ِنِم  ٍمُهْـسَأ  ُهَثَالَث  ُُعبُّرلَا  ِجْوَّزِلل  َلاَق 
اَمُْهنِم ٍدِحاَو  ِّلُِکل  ِناَصَْقُنی  ِْنیََوبَْألَا َال  َّنَِأل  ًامْهَس  َرَشَع  ْیَْنِثا  ِنِم  ٍمُهْسَأ  ِهَسْمَخ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ًارَکَذ  َناَک  َْول  ُهَّنَِأل  ِهَْنبِِالل  َیِهَف  ٍمُهْـسَأ 

.ًاْئیَش (1) ُِعبُّرلَا  َنِم  ُصَْقُنی  َجْوَّزلَا َال  َّنَأ  ًاْئیَش َو  ِسُدُّسلَا  َنِم 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
مهس هس  لداعم  مراهچ ، کی  وا  رهوش  يارب  دومرف : دنشاب ، رـصحنم  شرتخد  اهنت  ردام و  ردپ ، رهوش ، هب  وا  ناثراو  دریمب و  هک  ینز 

، هدنام یقاب  و  دوب ؛ دهاوخ  تسا  مهس  هدزاود  زا  مهـس  ود  لداعم  هک  مشـش ، کی  شردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  مهـس ، هدزاود  زا 
زا مهس  جنپ  زا  شیب  مه  زاب  دوب ، رسپ  کی  رتخد  نیا  ياج  هب  رگا  هک  ارچ  تسوا ، رتخد  اهنت  ةژیو  مهس  هدزاود  زا  مهـس  جنپ  لداعم 

ردپ و اریز  تشادن ؛ یقح  مهس  هدزاود 
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.درک دهاوخن  لزنت  مراهچ ) کی   ) دوخ بیرض  زا  رهوش  و  دنیآ ، یمن  رت  نییاپ  مشش ) کی   ) دوخ مود  بیرض  زا  ردام 

نز رهوش و  اب  ردام  ردپ و  ثاریم  - 643

ِّمُأـِْلل ُفْصِّنلَا َو  ِجْوَّزِلل  َلاَـق  ِْنیَوـَبَأ  ٍجْوَز َو  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلَا  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِبَْأِللَف (1) َیَِقب  اَم  ُُثلُّثلَا َو  ِّمُْأِلل  ُُعبُّرلَا َو  ِهَأْرَْمِلل  َلاَق  ِْنیََوبَأ  َعَم  ٍهَأَْرِما  ِیف  َلاَق  َیَِقب َو  اَم  ِبَْأِلل  ُُثلُّثلَا َو 

ةرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفعج  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
روظنم ثاریم  موس  کی  ردام  يارب  ثاریم و  فصن  رهوش  يارب  دومرف : دنـشاب  وا  ناـثراو  شرداـم  ردـپ و  رهوش و  دریمب و  هک  ینز 

.دراد صاصتخا  ردپ  هب  دنامب  یقاب  هچ  نآ  دوش و  یم 

یم روظنم  موس  کی  ردام  يارب  مراهچ و  کی  نز  يارب  دومرف : دنـشاب  وا  ناثراو  شردام  ردـپ و  نز و  دریمب و  هک  یـسک  ةرابرد  و 
.دوب دهاوخ  ردپ  ةژیو  دنامب  یقاب  هچ  نآ  دوش و 

یَّلَص ِهَّللَا  ُلوُسَر  اَهَالْمَأ  ِیتَّلَا  ِِضئاَرَْفلَا  َهَفیِحَص  ُهَأَْرقَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  َّنَأ  ٍِملْسُم : ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِناَمْهَـس ِّمُْأِلل  ٍمُهْـسَأ َو  ُهَثَالَث  ُفْصِّنلَا  ِجْوَّزِللَف  اَْهیََوبَأ  اَهَجْوَز َو  ْتَکَرَت  ٌهَأَْرِما  اَهِیف  ُْتأَرَقَف  ِهِدَِـیب  ُمَـالَّسلَا  ِْهیَلَع  ٌِّیلَع  َّطَـخ  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا 

.ٌمْهَس (2) ُسُدُّسلَا  ِبَْأِلل  ًاّماَت َو  ُُثلُّثلَا 

باتک هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نینچ باـتک  نآ  رد  .داـهن  نم  راـیتخا  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  يـالما  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  طـخ  هب  هک  ار  یثرا 

: مدناوخ

يارب مهـس ، شـش  زا  مهـس  هس  لداـعم  ثاریم ، �همین  کـی  شرهوش  يارب  دنـشاب ، هدـنز  وا  رداـم  ردـپ و  رهوـش و  دریمب و  ینز  رگا 
بیصن تسا ، مهس  شش  زا  مهس  کی  هک  ثاریم ، ۀیقب  دوش و  یم  روظنم  مهس ، شش  زا  مهـس  ود  لداعم  ثاریم ، موس  کی  شردام 

.دوب دهاوخ  ردپ 
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هلالک مکح  - 644

اَذِإ ُهَتَْنبِا  ِوَأ  ُهَْنبِا  ِوَأ  ُهَّمُأ  ْوَأ  ُهَابَأ  ُلُجَّرلَا  َكَرَت  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
(1) «. َِهل�الَْکلَا ِیف  ْمُکِیتُْفی  ّللَا 

�
ُه ُِلق  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  یَنَع  َنیِذَّلَا  ُمُه  َْسیَلَف  ِهََعبْرَْألَا  ِءَالُؤَه  ْنِم  ًادِحاَو  َكَرَت 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: وگب : } دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  اب  نانآ  ثرا  دراذگب ، ياجرب  ار  دوخ  رتخد  ای  رـسپ و  ای  ردام  ای  ردـپ  دریمب و  یـسک  رگا 

هیآ 176) ءاسن  هروس  {. ) دنک یم  نایب  ار  هلالک  مکح  دنوادخ 

درادن هدنامزاب  شرهوش  زج  هک  ینز  - 645

ٌهَأَْرِما اَهِیف  اَذِإَف  اَهِیف  اَنْرَظَنَف  ِهَعِماَْجلِاب  اَعَدَف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهُّلُک (2) ُلاَْملَا  َُهل  ُهُْریَغ  اََهل  َثِراَو  اَهَجْوَز َال  ْتَکَرَت  ْتَکَلَه َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  ام  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دوب هدمآ  نینچ  باتک  نآ  رد  .میدرک  هاگن  نآ  هب  ام  .دنروایب  ار  هعماج  باتک  هک  دومرف  روتسد  ترضح  .میدوب 

.دوب دهاوخ  رهوش  نآ  زا  لاوما  همه  دشاب ، هتشادن  يرگید  ثراو  دشاب و  شرهوش  وا  هدنامزاب  دریمب و  ینز  رگا 

ترـضح كرابم  تسد  اـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  يـالما  هب  هک  تسا  یبتک  زا  یکی  هعماـجلا  باـتک  حیـضوت :
هدش هتـشون  تمایق  زور  هب  ات  مارح  لالح و  ماکحا  مامت  فیرـش  باتک  نآ  رد  .تسا و  هدـش  هتـشون  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 
هیلع هللا  تاولـص  نامّزلا  بحاص  ترـضح  دزن  رد  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  تارـضح  رگید  بتک  باـتک و  نآ  نونکا  .تسا و 

.دندوجوم
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درادن هدنامزاب  شنز  زج  هک  يرهوش  - 646

اَم ُُعبُّرلَا َو  ِهَأْرَْمِلل  َلاَقَف  ُهَتَأَْرِما  َكَرَت  َیِّفُُوت َو  ٍلُـجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِماَمِْإِللَف (1) َیَِقب 

يدرم هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تاولص موصعم  ماما  يارب  هیقب  دوب و  دهاوخ  شرـسمه  نآ  زا  ثاریم  مراهچ  کی  دومرف : دشاب ، شرـسمه  وا  ثراو  اهنت  هدرم و  هک 

.تسا هیلع  هللا 

دنرب یمن  ثرا  هعرزم  نیمز و  زا  يزیچ  نانز  - 647

ِروُّدـلَا َو يَرُْقلَا َو  َنِم  اَهُجْوَز  َكَرَت  اَّمِم  ُثِرَت  َـال  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُبَـصَْقلَا ُعوُذُْجلَا َو  ُباَْوبَْألَا َو  ُضْقِّنلَا َو  ُمَّوَُقی  َكَرَت َو  اَّمِم  ِْتیَْبلَا  ِعاَتَم  ِباَیِّثلَا َو  ِشُرُْفلَا َو  ِلاَْملَا َو  َنِم  ُثِرَت  ًاْئیَـش َو  ِّباَوَّدلَا  ِحَالِّسلَا َو 

.ُْهنِم (2) اَهَّقَح  یَطُْعتَف 

زا نانز  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سابل و شرف ، هنیدقن ، زا  طقف  دنرب ، یمن  ثرا  وا  يراوس  بکرم  یـصخش و  ۀحلـسا  هناخ و  يدابآ و  غاب و  هب  ناش  نارهوش  ثاریم 
هب دـیاب  هک  دـنرب ، یم  ثرا  اه  نابیاس  اهریت و  اهرد ، لیبق  زا  نآ  ینایعا  زا  طقف  هناخ  يدابآ و  غاـب و  زا  .دـنرب  یم  ثرا  هناـخ  ثاـثا 

.دنیامن ادا  ار  نارسمه  قح  دنناسرب و  تمیق 

ِروُّدلَا ِراَقَع  ْنِم  ُءاَسِّنلَا  ُثِرَت  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  و  َأ ]  ] َهَراَرُز ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِثیِراَوَْملَا ِلـْهَأ  یَلَع  َنْدِـسُْفیَف  ُءاَـسِّنلَا  َنْجَّوَزَتَـی  َّـالَِئل  َكاَذ  اَـمَّنِإ  َلاَـق َو  اَـهَُعبُر  ْوَأ  اَـهَنُُمث  یَطُْعت  ُبوُّطلَا َو  ُءاَِـنْبلَا َو  ُمَّوَُـقی  ْنَِکل  ًاـْئیَش َو 

.ْمُهَثیِراَوَم (3)

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  ای  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شمراهچ کی  ای  متـشه  کی  دننک و  یم  يراذگ  تمیق  ار  اهرجآ  نامتخاس و  اما  درب ، یمن  یثرا  چـیه  اه  هناخ  زا  نز  دومرف : هیلع 

.دنهد یم  وا  هب  ار 

.دننک عیاض  ار  هثرو  ثاریم  قح  راک ؛ نیا  اب  دننکن و  جاودزا  نانز  هک  تسا  تهج  نیدب  مکح  نیا  دومرف : و 
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ْنَِکل َلاَقَف َال َو  َضْرَْألَا  َْنثِرَی  ْلَه  ِءاَسِّنلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِغئاَّصلَا  َدـیِزَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِْفیَّسلِاب ْمُهاَْنبَرَض  اوُمیِقَتْـسَی  َْمل  ْنِإَف  ِطْوَّسلِاب  ْمُهاَْنبَرَـض  اْوَضْرَی  ْمَلَف  اَنیِّلُو  اَذِإ  َلاَقَف  اَِذب  َنْوَضْرَی  َساَّنلَا َال  َّنِإَف  ُْتُلق  َلاَق  ِءاَِنْبلَا  َهَمِیق  َْنثِرَی 

(1)

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  غئاص  دیزی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنرب یم  ثرا  ار  نیمز  نانز  ایآ 

.دنرب یم  ثرا  ار  نامتخاس  تمیق  اما  هن ؛ دومرف :

.دنوش یمن  یضار  مکح  نیا  هب  نیفلاخم ) تعامج   ) مدرم متفگ :

دنتفریذپن رگا  سپ  .مینز  یم  هنایزات  اب  ار  اه  نآ  دنشابن ، یضار  مکح  نیا  هب  مدرم  مینک و  تموکح  مدرم  رب  ام  هک  یماگنه  دومرف :
.مینز یم  ریشمش  اب  ار  اه  نآ 

رگید نایدا  ناوریپ  ثاریم  - 648

ٌْنبِا َُهل  ُتوُمَی َو  ُِّیناَرْـصَّنلَا  َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَّنُوثِرَی (2) ْمُُهثَِرن َو َال  ُنْحَنَف  ًاّزِع  َّالِإ  ِمَالْسِْإلِاب  ُهْدِزَی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  َلاَق  ُُهثِرَی  ٌِملْسُم َأ 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ درب یم  ثرا  وا  زا  شرسپ  ایآ  .دراد  ناملسم  يرسپ  دور و  یم  ایند  زا  یحیسم  يدرم  مدرگ ! تنابرق  مدرک : ضرع 

اما میرب ، یم  ثرا  نانآ  زا  ام  نیارب  انب  .تسا  هدوزفا  وا  تزع  رب  طقف  مالسا  هلیـسو  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  يرآ ، دومرف :
.دنرب یمن  ثرا  ام  زا  نانآ 

.ُُهثِرَت (3) َهَّیِّمِّذلَا َو َال  ُهَتَأَْرِما  ُثِرَی  ُِملْسُْملَا  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍدَّالَو  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
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هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دّالو  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درب یمن  ثرا  وا  زا  شرسمه  اما  درب ، یم  ثرا  دوخ  یّمذ  رسمه  زا  ناملسم  درم  دومرف :

مالسا زا  دترم  ثاریم  مکح  - 649

ِمَالْسِْإلَا َو ِنَع  ًاّدَتُْرم  ُتوُمَی  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َنیِِملْسُْملَا (1) ِهِْدلُِول  ُُهلاَم  َلاَقَف  ٌدَالْوَأ  َُهل 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  ناـمثع  نب  ناـبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ناملسم نادنزرف  يارب  شلاوما  دومرف : دراد ، ینادنزرف  دور و  یم  ایند  زا  مالسا  زا  دادترا  لاح  هب  هک  يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص 

.تسوا

یثنخ ثاریم  مکح  - 650

اَم َُهل  ِلاَجِّرِلل َو  اَم  َُهل  َُدلُوی  ُدُولْوَْملَا  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِءاَسِّنلَا (2) ِلاَجِّرلَا َو  َثاَریِم  َثِّرُو  ًءاَوَس  اَناَک  ْنِإَف  ُثِعَْبنَی  ُْثیَح  ْنِمَف  ًءاَوَس  اَمُْهنِم  َجَرَخ  ْنِإَف  ُُهلَْوب  َقَبَس  ُْثیَح  ْنِم  ُثَّرَُوی  َلاَق  ِءاَسِّنِلل 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاـس  نب  ماـشه  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ درب یم  ثاریم  هنوگچ  ، ) هنانز تلآ  مه  دراد و  يدرم  تلآ  مه  هک  دوش  دلوتم  یکدوک  رگا  مدرک : ضرع 

یم عقاو  دنـس  ییارجم  نآ  دنک ، راردا  تلآ  ود  ره  زا  یهاگ  رگا  دوش ؛ یم  صخـشم  وا  راردا  يارجم  ساسارب  یثنخ  ثاریم  دومرف :
.دریگ یم  ار  نانز  نادرم و  ثرا  دوش ، عورش  مه  اب  تلآ  ود  ره  زا  راردا  نایرج  رگا  دریگب و  تقبس  نآ  زا  راردا  نایرج  هک  دوش 

یَْثنُْأِلل اَم  ِروُکُّذِلل َو  اَم  َُهل  ٍدُولْوَم  ِیف  امهیلع : هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنَع یَْثنُأـْلَا َو  َثاَریِم  َثِّرُو  یَْثنُأـْلَا  ِعِضْوَم  ْنِم  َلاـَب  ْنِإ  ِرَکَّذـلَا َو  َثاَریِم  َثِّرُو  ِرَکَّذـلَا  َنِم  َلاـَب  ْنِإ  ُلُوبَی  يِذَّلَا  ِعِضْوَْملَا  َنِم  ُثَّرَُوی  َلاَـق 

َُهل َْسَیل  ٍدُولْوَم 
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ِرَکَّذـلَا َو َثاَریِم  َثِّرُو  ِِهلْوَِبب  یََّحن  َلَاب  اَذِإ  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ُثَّرَُوی  ٍثاَریِم  ِّيَأ  یَلَع  ُلْوَْبلَا  ُْهنِم  ُجُرْخَی  ٌْبقَث  َّالِإ  ِءاَسِّنِلل  اَم  َُهل  ِلاَـجِّرِلل َو َال  اَـم 
.یَْثنُْألَا (1) َثاَریِم  َثِّرُو  ِِهلْوَِبب  یِّحَُنی  َناَک َال  ْنِإ 

تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحصا  زا  یکی  زا  ریکب  نبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
! هنانز تلآ  مه  دراد و  يدرم  تلآ  مه  يدازون  دندیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ای  هیلع  هللا 

تلآ زا  رگا  درب و  یم  ار  نادرم  ثرا  دـنک ، یم  راردا  يدرم  تلآ  زا  رگا  دـنک : یم  راردا  هک  تـسا  یعـضوم  رباـنب  وا  ثرا  دوـمرف :
.دریگ یم  ار  نانز  ثرا  دنک ، یم  راردا  هنانز 

هچ دندیسرپ : دیآ  یم  نوریب  نآ  زا  راردا  هک  دراد  خاروس  کی  اهنت  هنانز و  تلآ  هن  دراد و  هنادرم  تلآ  هن  هک  يدازون  زا  نینچ  مه 
؟ دراد یثاریم 

.دراد ار  نانز  ثاریم  دنز ، یمن  هراوف  رگا  دراد و  ار  نادرم  ثاریم  دنز ، یم  هراوف  ندومن  راردا  نامز  رد  رگا  دومرف :
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دودح ماکحا  باتک 

دح يارجا  - 651

َضْرَْألَا ِیُْحی   » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیف ُعَْفنَأ  ِهَِّلل  ِّدَْـحلَا  ُهَماَقَِإل  ِلْدَْـعلَا َو  ِءاَیْحِِإل  ُضْرَْألَا  اَیُْحتَف  َلْدَْـعلَا  َنُویُْحیَف  ًالاَجِر  ُهَّللَا  ُثَْعبَی  ْنَِکل  ِرْطَْقلِاب َو  اَهِییُْحی  َْسَیل  َلاَق  اـ�ِهتْوَم » َدـَْعب 

.ًاحاَبَص (1) َنیَِعبْرَأ  ِرْطَْقلَا  َنِم  ِضْرَْألَا 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هدنز ناراب  اب  ار  نیمز  دومرف : هیآ 19 ) مورلا  هروس  {. ) دنک یم  هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  : } دـیامرف یم  هک  ادـخ  راتفگ  هرابرد 
نیقی هب  دوش و  یم  ایحا  نیمز  لدـع ، يایحا  رطاخ  هب  سپ  .دـننک  یم  اـیحا  ار  لدـع  هک  دـنازیگنا  یم  رب  ار  ینادرم  هکلب  دـنک ، یمن 

.تسا رتدیفم  هاگحبص  لهچ  ناراب  زا  نیمز  رد  یهلا  دح  هماقا 

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلَا  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍطَابِر  ِْنب ] ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلَا   ] ِْنب ِِّیلَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َنوُد اَم  َلَعَج  ًاّدَح َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِدوُدُح  ْنِم  ًاّدَح  يَّدَـعَت  ْنَم  ِّلُک  یَلَع  َلَعَج  ًاّدَـح َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َلَعَج  َهَّللَا  َّنِإ  َهَداَبُع : ِْنب  ِدْعَِـسل  ِِهلآ 

.َنیِِملْسُْملَا (2) یَلَع  ًارُوتْسَم  ِءاَدَهُّشلَا  ِهََعبْرَْألَا 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  طابر  نب  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
يارب .داد و  رارق  يدـح  يزیچ ، ره  يارب  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  دومرف : هداـبع  نب  دعـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دوـمرف :

هدیشوپ و دراد  زاین  دهاش  راهچ  زا  رتمک  هب  هک  ار  يّدح  ناناملسم  يارب  داد و  رارق  يدح  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا  یکی  زا  هکره 
.داد رارق  روتسم 

َّلَج َّزَع َو  َهَّللَا  َّنَأ  َتْرَعَش  ٍْسیَق َأ  َْنب  وَرْمَع  اَی  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍْسیَق  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ْنَِمل ًاّدَـح َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َلَعَج  ِْهیَلَع َو  ُّلُدَـی  ًالِیلَد  َُهل  َلَعَج  ِْهَیلِإ َو  ُجاَتُْحی  اَم  َّلُک  ِباَتِْکلَا  ِیف  َلَْزنَأ  ًاـباَتِک َو  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ًـالوُسَر َو  َلَـسْرَأ 

ًالِیلَد َو ِْهیَلَع  َلَعَج  ِْهَیلِإ َو  ُجاَتُْحی  اَم  َّلُک  ِباَتِْکلَا  ِیف  َلَْزنَأ  ًاباَتِک َو  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ًالوُسَر َو  َلَسْرَأ  ُْتُلق  َلاَق  ًاّدَح  َّدَْحلَا  َزَواَج 
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َّالِإ َذَخُْؤت  ْنَأ َال  ِلاَْومَْألَا  ِیف  َّدَح  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَق  َلاَق  ًاّدَح  َّدَْـحلَا  َزَواَج  ْنَِمل  َلَعَج  َْفیَک  ُْتُلق َو  ْمَعَن  َلاَق  ًاّدَـح  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َلَعَج 
ْنَم ِهِّلِح َو  ْنِم  َّالِإ  ُحاَکِّنلَا  َحَْکُنی  ْنَأ َال  َّدَح  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِّدَْـحلَا َو  ِهَزَواَجُِمل  ًاّدَـح  ُهُدَـی  ْتَعُِطق  اَهِّلِح  ِْریَغ  ْنِم  اَهَذَـخَأ  ْنَمَف  اَهِّلِح  ْنِم 

.َّدَْحلَا (1) ِِهتَزَواَجُِمل  َمِجُر  ًانَصُْحم  َناَک  ْنِإ  َّدُح َو  ًابَزَع  َناَک  ْنِإ  َِکلَذ  َْریَغ  َلَعَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  ورمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک ار  هچره  باتک ، نآ  رد  دومن و  لزاـن  وا  رب  یباـتک  داتـسرف و  يربماـیپ  لـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یناد  یم  اـیآ  سیق ! نب  ورمع  يا 

يارب داد و  رارق  يزرم  دـح و  يزیچ ، ره  يارب  داد و  رارق  نآ  يارب  دــنک ، تلـالد  نآ  رب  هـک  یلیلد  درک و  لزاـن  تـسا  زاـین  دروـم 
؟ داد رارق  يدح  دنک ، زواجت  زرم  نآ  زا  هک  سکره 

داد رارق  یلیلد  نآ  يارب  دومن و  لزان  باتک  نآ  رد  ار  زاین  دراوم  دومن و  لزان  وا  رب  یباتک  داتـسرف ، يربمایپ  دـنوادخ  مدرک : ضرع 
؟ داد رارق  يزرم  دح و  يزیچ  ره  يارب  و 

.يرآ دومرف :

؟ داد رارق  يدح  دنک ، زواجت  زرم  دح و  نآ  زا  هک  یسک  يارب  هنوگچ  مدرک : ضرع 

ریغ هار  زا  ار  نآ  سکره  سپ  .دـیآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  طقف  هک  داد  رارق  ار  زرم  نیا  لاوما  هرابرد  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :
رارق ار  زرم  نیا  دنوادخ  هک  یتسار  هب  .زرم و  نآ  زا  زواجت  تهج  هب  تسا  يدـح  هک  دوش ؛ یم  عطق  شتـسد  دروآ ، تسد  هب  لالح 
دروخ یم  دح  دشاب ، هتشادن  رـسمه  رگا  دنک ، حاکن  لالح  هار  ریغ  زا  سکره  دریگ و  یم  تروص  حاکن  لالح  هار  زا  طقف  هک  داد 

.زرم نآ  زا  زواجت  تهج  هب  دوش ، یم  راسگنس  دشاب ، هتشاد  رسمه  رگا  و 

ِْهیَلَع َو ُهَّللَا  یَّلَص  ِِّیبَّنلَا  َباَحْصَأ  َّنِإ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ُلوُسَر َجَرَخَف  َلاَق  ِْفیَّسلِاب  ُُهبِرْضَأ  ُْتنُک  َلاَق  ِِهب  ًاِعناَص  َْتنُک  اَم  ًالُجَر  َِکتَأَْرِما  ِنَْطب  یَلَع  َتْدَجَو  َْول  َْتیَأَر  َهَداَبُع َأ  ِْنب  ِدْعَِسل  اُولاَق  ِِهلآ 
ُُهبِرْـضَأ ُْتلُقَف  ِِهب  ُعَنْـصَت  َْتنُک  اَم  ًالُجَر  َِکتَأَْرِما  ِنَْطب  یَلَع  َتْدَـجَو  َْول  اُولاَق  ٌدْعَـس  َلاَق  ُدْعَـس  اَی  اَذ  اَـم  َلاَـقَف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا 

ِیْنیَع ِْيأَر  َدَْعب  ِهَّللَا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِدوُهُّشلَا  ِهََعبْرَْألِاب  َْفیَک  ُدْعَس َو  اَی  َلاَقَف  ِْفیَّسلِاب 
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ْنَِمل َلَعَج  ًاّدَح َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َلَعَج  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنَِأل  َلَعَف  ْدَق  ُهَّنَأ  ِهَّللَا  ِْملِع  َِکْنیَع َو  ِْيأَر  َدَْعب  ِهَّللَا  يِإ َو  َلاَق  َلَعَف  ْدَق  ُهَّنَأ  ِهَّللَا  ِْملِع  َو 
.ًاّدَح (1) َّدَْحلَا  َِکلَذ  يَّدَعَت 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـقرف  نب  دوواد  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم انز  ترـسمه  اب  يدرم  هک  ینیبب  رگا  دنتفگ : هدابع  نب  دعـس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  باحـصا  دومرف : یم  هک  مدـینش 

؟ درک یهاوخ  هچ  دنک 

.منک یم  مین  ود  هب  ریشمش  اب  ار  وا  تفگ : دعس 

؟ تسا ینخس  هچ  نیا  دعس ! يا  دومرف : دعس  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  انثا  نیا  رد 

دوخ ریـشمش  اب  ار  وا  متفگ : نم  و  درک ، یهاوخ  هچ  دـنک  یم  انز  ترـسمه  اب  يدرم  هک  ینیبب  رگا  دـنتفگ : اـه  نیا  هک  تفگ  دـعس 
.درک مهاوخ  هراپود 

؟ دوش یم  هچ  دهاش  راهچ  فیلکت  سپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

!( تسا زاین  دهاش  راهچ  هب   ) دشاب وا  رادرک  دهاش  دنوادخ ، منیبب و  دوخ  مشچ  اب  هک  نآ  زا  دعب  هللا ! لوسر  يا  درک : ضرع  دعس 

راهچ دـیاب  دـشاب ، وا  رادرک  هاوگ  دـنوادخ ، ینیبب و  دوخ  مشچ  اب  هک  نآ  اـب  ادـخ ، هب  يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر 
هدومن نیعم  يرفیک  دـح ، نآ  زا  زواجتم  ره  يارب  هداد و  رارق  يدـح  يزیچ  ره  يارب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  ارچ  ینک ؛ ادـیپ  دـهاش 

.تسا

ُبِرْضَی َناَک  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  َّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
َلِیق َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِدوُدُح  ْنِم  ًاّدَح  ُلِْطُبی  اَکِرُْدی َال  َْمل  ٍهَیِراَج  ٍمَالُِغب َو  َِیتُأ  اَذِإ  َناَک  ِدوُدُْـحلَا َو  ِیف  ِهِضْعَِبب  ِطْوَّسلَا َو  ِفِْصِنب  ِطْوَّسلِاب َو 

ْنِم ًاّدَـح  ُلِْطُبی  ْمِِهناَنْـسَأ َو َال  ِرْدَـق  یَلَع  ِِهب  ُبِرْـضَی  َُّمث  ِِهُثُلث  ْنِم  ْوَأ  ِهِطَـسَو  ْنِم  ِهِدَِـیب  َطْوَّسلَا  ُذُـخْأَی  َناَک  َلاَق  ُبِرْـضَی  َناَـک  َْفیَک  َُهل َو 
.َّلَج (2) َّزَع َو  ِهَّللَا  ِدوُدُح 
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باتک رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دز و یم  هبرض  نآ  زا  یتمسق  نآ و  فصن  هنایزات و  کی  اب  دودح ، يارجا  رد  ترضح  نآ  تسا : هدمآ  نینچ  هیلع  هللا  تاولص  یلع 

.درک یمن  لطاب  ار  یهلا  دودح  زا  يدح  چیه  دندوب ، هدشن  غلاب  هک  دندروآ  یم  ناشیا  دزن  ار  يرتخد  ای  رسپ  هاگره 

؟ دز یم  هنایزات  اه  نآ  هب  هنوگچ  دش : ضرع 

دز یم  هبرض  اه  نآ  هب  ناش  لاس  ّنس و  هزادنا  هب  نآ  اب  سپـس  تفرگ ، یم  نآ  موس  ود  ای  طسو  زا  ار  هنایزات  دوخ ، تسد  اب  دومرف :
.درک یمن  لطاب  ار  یهلا  دودح  زا  يدح  چیه  و 

یمن دراد  ندرگ  رب  یهلا  دح  هک  یسک  تسا و  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  هصاخ  تارایتخا  زا  دودح  يارجا  هماقا و  - 652
دیامن ارجا  ار  یهلا  دودح  دناوت 

یِـضاَْقلا ِوَأ  ُناَْطلُّسلا  َدوُدُْحلا  ُمیُِقی  ْنَم  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍثاَیِغ  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ُمْکُْحلا (1) ِْهَیلِإ  ْنَم  َیلِإ  ِدوُدُْحلا  ُهَماَقِإ  َلاَقَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ثایغ  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
؟ یضاق ای  ناطلس  دنک ، یم  ارجا  ار  دودح  یسک  هچ  مدرک  لاؤس 

.تسا وا  يارب  تموکح  هک  تسا  یسک  تسد  رد  دودح  هماقا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

زا ریغ  دنتسه و  هللا  هتجح  هللا و  هفیلخ  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  تارضح  تسا و  یلاعت  كرابت و  هللا  زا  تموکح  لصا  حیضوت :
هماقا و هک  دندومرف  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  اجنیا  اذل  .دنرادن  ار  تموکح  قح  یسک  چیه  ناراوگرزب  نآ 

ءاش نا  دش  دهاوخ  يرتشیب  حیرـصت  يدعب  ثیداحا  رد  هکنانچ  تسا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  تارایتخا  زا  طقف  دودح  يارجا 
.هللا

ِءاَیِصْوَْألا ُثْرِإ  ِءاَِیْبنَْألا َو  َُهلِْزنَم  َیِه  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  لاق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِْنیَـسُْحلا ِنَسَْحلا َو  ُثاَریِم  هیلع َو  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْـملا  ِریِمَأ  ُماَـقَم  هلآ َو  هـیلع و  هللا  یلـص  ِلوُـسَّرلا  ُهَفاَـلِخ  ِهَّللا َو  ُهَفاَـلِخ  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ 

ُهُعْرَف یِماَّنلا َو  ِماَلْـسِْإلا  ُّسُأ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُّزِع  اَْینُّدـلا َو  ُحاَلَـص  َنیِِملْـسُْملا َو  ُماَِظن  ِنیِّدـلا َو  ُماَمِز  َهَماَـمِْإلا  َّنِإ  اـمهیلع  هللا  تاولص 
ِداَهِْجلا ِّجَْحلا َو  ِماَیِّصلا َو  ِهاَکَّزلا َو  ِهاَلَّصلا َو  ُماَمَت  ِماَمِْإلِاب  یِماَّسلا 
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ُمیُِقی ِهَّللا َو  َماَرَح  ُمِّرَُحی  ِهَّللا َو  َلاَلَح  ُّلُِحی  ُماَمِْإلا  ِفاَرْطَأـْلا  ِروُغُّثلا َو  ُْعنَم  ِماَـکْحَْألا َو  ِدوُدُْـحلا َو  ُءاَْـضمِإ  ِتاَـقَدَّصلا َو  ْیَْفلا ِء َو  ُرِیفْوَت  َو 
.ِهَِغلاَْبلا (1) ِهَّجُْحلا  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِهِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  وُعْدَی  ِهَّللا َو  ِنیِد  ْنَع  ُّبُذَی  ِهَّللا َو  َدوُدُح 

ترـضح هک  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  ملـسم  نب  زیزعلادـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تفالخ  هللا و  تفالخ  تماما  یتسار  هب  تسا ، ءایصوا  ثاریم  ناربمغیپ و  ماقم  تماما  یتسار  هب  دندومرف :

.تسا امهیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح  ثاریم  هیلع و  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  ماقم  هلآ و 

.تسا نآ  تکرب  اب  هخاش  مالسا و  كاپ  هشیر  تماما  .تسا  نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  نیملـسم ، ماظن  نید ، مامز  تماما  یتسار  هب 
اهزرم و يرادهگن  ماکحا و  دودح و  يارجا  تاقدـص و  مئانغ و  يروآ  عمج  داهج و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  ندـش  لماک 

اپرب ار  یهلا  دودح  دنک و  یم  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار  ادـخ  لالح  هک  تسا  ماما  .دوش  یم  ماجنا  ماما  هلیـسو  هب  روشک ، فارطا 
راگدرورپ يوس  هب  ار ] مدرم  ، ] اسر ياـه  لـیلد  وکین و  ياهزردـنا  زیمآ و  تمکح  ناـیب  اـب  دـنک و  یم  عاـفد  ادـخ  نید  زا  هتـشاد و 

.دنک یم  توعد  شیوخ 

اَی َلاَقَف  ِهَفوُْکلِاب  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َِکب َلاَقَف َأ  َداَجَأَف  َأَرَقَف  ْأَْرقاَف  َلاَق  یََلب  َلاَق  ًاْئیَـش  ِنآْرُْقلَا  َنِم  ُأَْرقَت  َلاَق َأ  َهَْنیَُزم  ْنِم  َلاَق  َْتنَأ  ْنَّمِم  َلاَق  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ 
ََکل َلاَقَف َأ  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ُدـَْعب  ِْهَیلِإ  َعَجَر  َُّمث  ُلُجَّرلَا  َبَهَذَـف  َْکنَع  َلَأْسَن  یَّتَح  ْبَهْذاَـف  َلاَـق  َـال  َلاَـق  ٌهَّنِج 
َثَعَبَف َْکنَع  َلَأْسَن  یَّتَح  َلاَق  َبَهَذَف َو  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  ُهَرَمَأَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِدَـلَْبلَا  ِیف  َکَعَم  ٌهَمیِقُمَف  َلاَق  یََلب  َلاَق  ٌهَجْوَز 
َْکنَع َلَأْسَن  یَّتَح  ْبَهِْذا  َُهل  َلاَقَف  ِِهَتلاَقَم  َْلثِم  َُهل  َلاَقَف  َهَِثلاَّثلَا  ِْهَیلِإ  َعَجَرَف  ِلْقَْعلَا  ُحیِحَص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  اُولاَقَف  ِهِرَبَخ  ْنَع  َلَأَسَف  ِهِمْوَق  َیلِإ 
َِیتْأَـی ْنَأ  ْمُْکنِم  ِلُـجَّرلِاب  َحَْـبقَأ  اَـم  َلاَـق  َُّمث  َبِضَغ  َُّمث  ِِهب  ْظـِفَتِْحا  ٍرَْبنَِقل  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَـق  َّرَقَأ  اَّمَلَف  َهَِعباَّرلَا  ِْهَیلِإ  َعَجَرَف 

ِْهیَلَع ِیتَماَقِإ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهَّللَا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَـمِیف  ُُهَتبْوََتل  ِهَّللَا  َوَف  ِِهْتَیب  ِیف  َباَـت  َـالَف  ِإَـلَْملَا َأ  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَسْفَن  َحَـضْفَیَف  ِشِحاَوَْفلَا  ِهِذَـه  َضَْعب 
ُّدَْحلَا َو َال ِلُجَّرلَا  اَذَه  یَلَع  َماَُقِیل  اوُجُرُْخا  َنیِِملْسُْملَا  َرَشْعَم  اَی  ِساَّنلَا  ِیف  يَداَن  ُهَجَرْخَأ َو  َُّمث  َّدَْحلَا 
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َساَّنلَا َلَبْقَتِْـسا  ِِهتَْرفُح َو  ِیف  ُهَعَـضَو  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَـصُأ  ِینْرِْظنَأ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َلاَـقَف  ِناَّبَْجلَا  َیلِإ  ُهَجَرْخَأَـف  ُهَبِحاَـص  ْمُکُدَـحَأ  َّنَفِْرعَی 
ِهَّللَا َدوُدُح  ُمیُِقی  ْفِرَْـصنَْیلَف َو َال  ٌّقَح  ِهُِقنُع  ِیف  ِهَِّلل  َناَک  ْنَمَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ِقوُقُح  ْنِم  ٌّقَح  اَذَـه  َّنِإ  َنیِِملْـسُْملَا  َرِـشاَعَم  اَی  َلاَقَف  ِهِهْجَِوب 
ُهاَمَر َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  َثَالَث  َرَّبَکَف  ًارَجَح  َذَخَأَف  مهیلع  هللا  تاولـص  ُْنیَـسُْحلَا  ُنَسَْحلَا َو  َوُه َو  َیَِقب  ُساَّنلَا َو  َفَرَْـصناَف  ٌّدَـح  ِهَِّلل  ِهُِقنُع  ِیف  ْنَم 
ُهاَمَر َُّمث  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  ُهاَمَر  اَم  َْلثِم  هیلع  هللا  تاولـص  ُنَسَْحلَا  ُهاَمَر  َُّمث  ٍتاَرِیبْکَت  َثَالَث  ٍرَجَح  ِّلُک  ِیف  ٍراَـجْحَأ  ِهَثَـالَِثب 
َریِمَأ اَی  َلـیِقَف  ُهَنَفَد  ِْهیَلَع َو  یَّلَـص  َُهل َو  َرِفُحَف  َرَمَأَـف  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  ُهَجَرْخَأَـف  ُلُـجَّرلَا  َتاَـمَف  هیلع  هللا  تاولـص  ُْنیَـسُْحلَا 

.ٍمیِظَع (1) ٍْرمَأ  یَلَع  َرَبَص  ْدََقل  ِهَماَیِْقلَا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌرِهاَط  َوُه  اَِمب  َلَسَتِْغا  ِدَق  َلاَقَف  ُُهلِّسَُغت  َنِینِمْؤُْملَا َأ َال 

هب يدرم  هفوک  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.امن ریهطت  ارم  ما  هدرک  انز  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : دمآ و  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ 

؟ یتسه يا  هلیبق  هچ  زا  دومرف :

.هنیزم هلیبق  زا  تفگ :

؟ یناوخب نآرق  زا  يرادقم  یناوت  یم  ایآ  دومرف :

.يرآ تفگ :

.ناوخب سپ  دومرف :

.درک یم  تئارق  بوخ  دناوخ و  نآرق  صخش  نآ  سپ 

؟ يا هناوید  ایآ  دومرف : ترضح  سپ 

.هن تفگ :

.مینک وجو  سرپ  وت  دروم  رد  ات  ورب  دومرف :

.امن مریهطت  ما  هدش  انز  بکترم  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : تشگزاب و  یتدم  زا  دعب  هاگ  نآ  تفر ، درم  نآ 

؟ يراد رسمه  ایآ  دومرف :
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.يرآ تفگ :

.تسا نکاس  رهش  نیمه  رد  وت  اب  دومرف :

.يرآ تفگ :

.مینک قیقحت  وت  هرابرد  ات  دومرف  دورب و  هک  دومن  رما  وا  هب  ترضح  سپ 

يا دــنتفگ : شا  هلیبـق  لـها  .درک  قـیقحت  درم  نآ  هراــبرد  دوـمن و  ناور  درم  نآ  هلیبـق  يوـس  هـب  ار  یــصخش  ترــضح  هاــگ  نآ 
.تسا ملاس  شلقع  وا  نینمؤملاریما !

.درک رارکت  ار  دوخ  نخس  تشگزاب و  هبترم  نیموس  يارب  درم  نآ 

.مینک قیقحت  وت  هرابرد  ات  ورب  دومرف : وا  هب  ترضح 

هگن ار  وا  دومرف : ربنق  هب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دومن ، فارتعا  هک  یماگنه  .تشگزاب  هبترم  نیمراهچ  يارب  درم  نآ 
.راد

رد ار  دوخ  ددرگ و  ناهانگ  زا  یخرب  بکترم  هک  تسا  حیبق  تشز و  امـش  زا  یکی  يارب  ردق  هچ  دومرف : دـش و  نیگمـشخ  هاگ  نآ 
يارجا زا  دوخ ، يادخ  دوخ و  نیب  رد  وا  ندرک  هبوت  دنگوس ! ادخ  هب  دـنک !؟ یمن  هبوت  شا  هناخ  رد  ارچ  دزاس ! اوسر  مدرم  هاگـشیپ 

.تسا رترب  وا  رب  نم  طسوت  دح 

دوخ يروط   ) .ددرگ و ارجا  دح  صخش  نیا  رب  ات  دییآ  نوریب  ناناملـسم ! يا  درک : مالعا  مدرم  نیب  درب و  رهـش  نوریب  هب  ار  وا  سپس 
.دسانشن ار  دوخ  قیفر  نات  مادک  چیه  هک ) دیناشوپب  ار 

.مناوخب زامن  تعکر  ود  هد  تلهم  نم  هب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : درم  نآ  .درب  ارحص  هب  ار  درم  نآ  سپ 

.دنداتسیا درم  نآ  تروص  لباقم  رد  مدرم  داد و  رارق  لادوگ  رد  ار  وا  ترضح  سپس 

ددرگزاب و دراد ، ندرگرب  یهلا  قح  سکره  نیاربانب  .تسا  لاعتم  دنوادخ  قوقح  زا  یقح  نیا  ناناملسم ! يا  دومرف : ترـضح  سپ 
.دراد اپ  هب  ار  یهلا  دودح  دناوت  یمن  دراد  ندرگرب  یهلا  يدح  هک  یسک 

یگنس ترضح  هاگ  نآ  .دندنام  مهیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترـضح  اب  ناشیا  دنتـشگزاب ، مدرم  همه  سپ 
ماما ترضح  سپس  .تفگ  ریبکت  راب  هس  یگنـس  ره  يارب  تخادنا و  وا  يوس  هب  گنـس  هس  سپـس  تفگ ، ریبکت  راب  هس  تشادرب و 
ماما ترضح  سپس  .تخادنا  گنس  شیوس  هب  تخادنا  گنـس  وا  يوس  هب  ترـضح  هک  روط  نامه  هیلع  هللا  تاولـص  یبتجم  نسح 

نیا رد  .دز  گنس  اب  ار  وا  هیلع  هللا  تاولص  نیسح 
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دـناوخ و زامن  وا  رب  دـندنک و  يربق  وا  يارب  داد  روتـسد  دروآ و  نوریب  لادوگ  زا  ار  وا  ترـضح  سپ  .تفر  اـیند  زا  درم  نآ  ماـگنه 
.دومن شنفد 

؟ دیدادن شلسغ  ارچ  نینمؤملاریما ! يا  دندرک : ضرع  ترضح  هب 

.دومن لمحت  ار  راسگنس )  ) یگرزب رما  اریز  دش ؛ هداد  لسغ  تمایق  زور  ات  هزیکاپ  یبآ  اب  هک  یتسار  هب  دومرف :

اَی لاق : ثیدح  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  نع  هیبأ  نع  مثیم  نب  حـلاص  وأ  میثم  نب  نارمع  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ُمیُِقی ُهَّنَِأب َال  ََّیلِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  ُهَدِـهَع  ًادـْهَع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  َیلِإ  َدِـهَع  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  ُساَّنلَا  اَـهُّیَأ 

.ٌّدَح (1) ِْهیَلَع  ِهَِّلل  ْنَم  َّدَْحلَا 

رد هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شردپ  زا  مثیم  نب  حـلاص  ای  مثیم  نب  نارمع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دندومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  یثیدح 

اب ار  نامیپ  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  .تسب  يدهع  دوخ  ربمایپ  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 
.دزادرپن دح  هماقا  هب  دراد ، ندرگرب  یهلا  دح  هک  یسک  هک  داد  رارق  نم 

.ما هدرک  لقن  نآ  زا  ار  رظن  دروم  لحم  طقف  هدنب  تسا ، ینالوط  ثیدح  نیا  حیضوت :

.دمآ دهاوخ  راس » گنس  يارجا  یگنوگچ   » باب رد  فیرش  ثیدح  نیا  لماک  نتم  هللا  ءاش  نا 

ْنَع هیلع  هللا  تاولـص  ِیبَأ  ٌلُـجَر  َلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍثاَـیِغ  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
هیلع هللا  یلص  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َثََعب  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اَنیِّبُِحم  ْنِم  ُِلئاَّسلا  َناَک  هیلع َو  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِبوُرُح 

 - اَْنَیلِإ ُهُمْکُح  اَنِْریَغ َو  َیلِإ  ُهُّلَس  ٌدوُمْغَم  اَْهنِم  ٌْفیَس  ٌفوُفْکَم َو  اَْهنِم  ٌْفیَـس  َو  لاق : نأ -  یلإ  ٌهَرِهاَش -  اَْهنِم  ٌهَثاََلث  ٍفاَیْـسَأ  ِهَسْمَِخب  هلآ  و 
َیلِإ ُهُّلَـسَف  ِْنیَْعلِاب » َْنیَْعلا  ِسْفَّنلِاب َو  َسْفَّنلا  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  ُصاَصِْقلا  ِِهب  ُموُقَی  يِذَّلا  ُْفیَّسلاَف  ُدوُمْغَْملا  ُْفیَّسلا  اَّمَأَو  لاق : نأ -  یلإ 
ًاْئیَش ْوَأ  اَْهنِم  ًادِحاَو  َدَحَج  ْوَأ  اَهَدَحَج  ْنَمَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  اَِهب  ُهَّللا  َثََعب  ِیتَّلا  ُفُویُّسلا  ِهِذَهَف  اَْنَیلِإ  ُهُمْکُح  ِلُوتْقَْملا َو  ِءاَِیلْوَأ 

.هلآ (2) هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِمب  َرَفَک  ْدَقَف  اَهِماَکْحَأ  اَهِرَیِس َو  ْنِم 
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هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ثاـیغ  نب  صفح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.دیسرپ هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  ياه  گنج  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  مراوگرزب  ردپ  زا  يدرم  دومرف :

هس هک  داتسرف  ریشمش  جنپ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنوادخ  دومرف : وا  هب  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
رد رگید  ریـشمش  تسا و  فوفکم  ریـشمش  کی  دـندومرف : هک -  نآ  ات  دنتـسه -  فـالغ  زا  نوریب  ناـیرع و  ینعی  هرهاـش  ریـشمش ،
رد هک  يریـشمش  نآ  اما  و  دندومرف : هک -  نآ  ات  دوش -  هدز  ام  روتـسد  هب  دیاب  یلو  دـشِک ، یم  ار  نآ  رگید  يدرف  تسوا و  فالغ 
ناج ناج ، يازا  رد  : } دیامرف یم  دـنوادخ  .دوش  یم  يراج  نآ  اب  صاصق  هک  تسا  يریـشمش  نامه  مجنپ ،) ریـشمش   ) تسا فالغ 

فالغ رد  ای  ریـشمش  نیا  ندیـشک  نوریب  هیآ 45 ) هدـئام  هروـس  {. ) دـننک یم  صاـصق  ار  مشچ  مشچ ، يازا  رد  دوـش و  یم  هتفرگ 
(. دوش یم  ماجنا  صاصق  ام  مکح  اب   ) تسا ام  تسد  رد  نآ  مکح  هدش و  هتشک  هک  تسا  یصخش  يایلوا  قح  نآ  ندرک 

ای دـنک ، راکنا  ار  اهنیا  سکره  سپ  تخیگنارب ؛ اهنآ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـنوادخ ، تسا  ییاه  ریـشمش  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  دیامن ، راکنا  ار  اهنآ  ماکحا  ای  تیرومأم  زا  یـشخب  ای  اهنآ ، زا  یکی 

.تسا هدش  رفاک  هداتسرف 

ْمِهِدوُهُع َو ِءاَیِـصْوَْألا َو  يِدـْیَأ  ِْریَغ  یَلَع  يِرْجَی  ِْریَْخلا  ِلاَـمْعَأ  ْنِم  ٍلَـمَع  ُّلُـکَف  ثیدـح : یف  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملا  ریمأ  لاـق  - 6
.ِناَمیِْإلا (1) ُهَفِص  ْمُهَلِمَش  ْنِإ  ٍْرفُک َو  ِّلَحَِمب  ُُهلْهَأ  ٍلُوبْقَم َو  ُْریَغ  ٌدوُدْرَم  ْمِِهنیِد  ِِملاَعَم  ْمِِهنَنُس َو  ْمِهِِعئاَرَش َو  ْمِهِدوُدُح َو 

زا نید  ملاعم  ننس و  عیارش و  دودح و  دهع و  دننام  يریخ  لمع  ره  و  دندومرف : یثیدح  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح 
نامیا تفـص  لومـشم  دـنچره  دـنرفاک ، نآ  لـها  تسا و  لوبقمریغ  دودرم و  همه  همه و  دوش ، ماـجنا  ءایـصوا  تسد  زا  ریغ  یتسد 

.دنشاب

َال ُدوُدُْـحلا َو  َال  ُمْکُْحلا َو  ُُحلْـصَی  َال  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  یمیمتلا ، دـمحم  نب  ناـمعنلا  هفینح  یبإ  خیـشلا  - 7
.ٍلْدَع (2) ٍماَمِِإب  اَّلِإ  ُهَعُمُْجلا 
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هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  یمیمت ، ناـمعن  نـب  دـمحم  خیـش  هفینحوـبا  موـحرم 
.تسین حیحص  لداع  ماما  هلیسو  هب  زج  هعمج ، زامن  هماقا  دودح و  يارجا  مکح و  رودص  دندومرف :

هـصاخ تارایتخا  زا  یهلا  دودـح  يارجا  هماقا و  هک  میدرک  تباث  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  ثیداحا  اب  هکییاـجنآ  زا  هتکن :
.تسا مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  تارضح 

هک یهلا  دودح  رگا  دوش ؟ یم  هچ  یهلا  دودح  فیلکت  تسا  بیاغ  ماما  یتقو  دـنیوگب  هدرک و  حرطم  ار  ههبـش  نیا  یناسک  رگا  اما 
نانچمه دح  هچنانچ  لطاب و  تسا و  تعیرش  خسن  املـسم  هک  دنوش  طقاس  ماما  تبیغ  اب  هدرک  بجاو  لتاق  یناج و  رب  سدقم  عراش 

؟ دنک ارجا  هماقا و  ار  نآ  دیاب  یسک  هچ  ماما  تبیغ  هب  هجوت  اب  تروص  نیا  رد  دشاب ، بجاو 

ترـضح هچنانچ  تسا و  یقاب  مهلاثما  رمخ و  براش  یناج ، لثم  نآ  ناقحتـسم  هدـهع  رب  دودـح  ماما ، تبیغ  ناـمز  رد  مییوگ : یم 
اب هیلع  هللا  تاولـص  ماما  هک  دندوب  هدنز  دودح  نیقحتـسم  درک و  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هیلع و  هللا  تاولـص  هللا  هیقب 

دودح يارجا  مدع  هانگ  دـشاب ، هدرم  یناج  الثم  صخـش  رگا  اما  و  دـیامرف ، یم  يراج  ار  یهلا  دودـح  ّدـح و  قحتـسم ، رارقا  هنّیب و 
ارچ .تسین  دودح  هماقا  خسن  نیا  دنا و  هدرک  تبیغ  هب  روبجم  ار  ناشیا  هدـش و  ماما  فوخ  بجوم  هک  تسا  یناسک  هدـهع  رب  یهلا 

.دشاب هتشادن  دوجو  مه  یعنام  هدرک ، ارجا  ار  نآ  دناوتب  هیلع  هللا  تاولص  ماما  هک  تسا  بجاو  ینامز  دودح  هماقا  هک 

: دییامن هجوت  زین  فیرش  ثیدح  نیا  هب 

َلاَقَف َلاَق  ٌجْوَز  اََهل  ًالُجَر َو  ْتَجَّوَزَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا 
َلاَق َو َمْجَّرلَا  ِنَصْحُْملَا  ِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  اَْهَیلِإ  ُلِصَی  ِْهَیلِإ َو  ُلِصَت  ِهِیف  َیِه  يِذَّلَا  ِرْـصِْملَا  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  ُلَّوَْألَا  اَـهُجْوَز  َناَـک  ْنِإ 
ِهَنَصْحُْملَا َو ِْریَغ  ِهَِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  اَْهَیلِإ َو َال  ُلِصَی  ِرْصِْملَا َال  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  َناَک  ْوَأ  اَْهنَع  ًاِبئاَغ  ُلَّوَْألَا  اَهُجْوَز  َناَک  ْنِإ 
َّدَْحلَا َال َّنِإ  َلاَقَف  اَْهنِم  َِکلَذ  ُدیُِری  ِماَمِْإلَا َو َال  َیلِإ  اَهُمِّدَُقی  اَهُجْوَز َال  َّدَْحلَا َو  اَمُُهبِرْضَی  ْوَأ  اَمُهُمُجْرَی  ْنَم  ُْتُلق  َقیِْرفَت  اَمُهَْنَیب َو َال  َناَِعل  َال 

ِیف َیِه  َْسَیل  َلاَقَف َأ  َلاَق  ْتَعَنَص  اَِمب  ًهَلِهاَج  َْتناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  ُناَبْـضَغ  اَْهیَلَع  َوُه  َهَّللَا َو  یَْقلَت  ْوَأ  َماَق  ْنَم  ِِهب  َموُقَی  یَّتَح  اَِهنََدب  ِیف  ِهَِّلل  ُلاَزَی 
َهَأْرَْملَا َّنَأ  ُمَْلعَت  َیِه  َّالِإ َو  َنیِِملْسُْملَا  ِءاَِسن  ْنِم  َمْوَْیلَا  ٍهَأَْرِما  ِنِم  اَمَف  َلاَق  یََلب  ُْتُلق  ِهَرْجِْهلَا  ِراَد 
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َهَِملْسُْملَا

ًاذِإ ُّدَْـحلَا  اَْهیَلَع  ْمَُقی  َْمل  ٌماَرَح َو  ُْتلَعَف  يِذَّلَا  َّنَأ  ُْتلِهَج  ْوَأ  ِرْدَأ  َْمل  َْتلاَق  ْتَرَجَف  اَذِإ  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  َْول  َلاَق َو  ِْنیَجْوَز  َجَّوَزَتَت  ْنَأ  اََهل  ُّلِحَی  َـال 
.ُدوُدُْحلَا (1) ِتَلَّطَعََتل 

موحرم

نز هراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدـیبع  وـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خـیش 
.مدیسرپ دومن  جاودزا  رگید  درم  اب  هک  يرادرهوش 

: دومرف

راـکانز دـح  دنتـشاد ، یـسرتسد  مه  هب  ود  ره  دوب و  نکاـس  تشاد ، تماـقا  نز  هک  يرهـش  ناـمه  رد  وا  اـب  شلوا  رهوش  هچ  ناـنچ 
.تسا راسگنس  هک  دیآ  یم  نز  هدهع  رب  نصحم 

: دومرف

هنصحم ریغ  راکانز  دح  دنتـشادن ، یـسرتسد  مه  هب  اما  دوب ، نکاس  نز  تماقا  لحم  رهـش  نامه  رد  ای  دوب  بیاغ  شلوا  رهوش  رگا  و 
.دنوش یم  ادج  رگید  کی  زا  هن  دننک و  ناعل  مه  اب  تسا  مزال  هن  دوش و  یم  مزال  وا  رب 

: متفگ

درب و یمن  هیلع  هللا  تاولص  موصعم  ماما  دزن  ار  نز  لوا  رهوش  هک  یلاح  رد  دنزب  دح  ای  دنک  راسگنس  ار  مود  رهوش  نز و  یسک  هچ 
!؟ درادن يا  هبلاطم  نز  زا 

: دومرف

دنوادخ هک  نیا  ای  دنک  هماقا  ار  نآ  موصعم ) ماما   ) يا هدننک  مایق  هک  ینامز  ات  دوب  دهاوخ  نز  هدـهعرب  یهلا  دـح  هراومه  یتسار  هب 
.دیامن تاقالم  تسا  كانبضغ  وا  رب  هک  یلاح  رد  ار 

: متفگ

؟ هچ دوب  هاگآان  تسا  هدرک  هک  يراک  زا  رگا 

: دومرف

؟ دنک یمن  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  وا  رگم 
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: متفگ

.يرآ

: دومرف

.دنک جاودزا  رهوش  ود  اب  هک  تسین  زیاج  شیارب  هک  دناد  یم  یناملسم  نز  ره  هزورما  نیاربانب 

: دومرف

يراج دح  وا  رب  تسا و  مارح  مداد  ماجنا  هک  يراک  هک  مدوب  لهاج  ای  متـسناد  یمن  دیوگب : دش  انز  بکترم  نز  هک  یماگنه  رگا  و 
.دش دهاوخ  لیطعت  یهلا  دودح  نیاربانب  ددرگن ،

نآ هب  ناموکحم  هنایزات و  راس و  گنس  - 653

اَذِإَف ُرَغْصَْألَا  ِهَّللَا  ُّدَح  ُْدلَْجلَا  ُرَبْکَْألَا َو  ِهَّللَا  ُّدَح  ُمْجَّرلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ْدَلُْجی (2) َْمل  ُمَجُْری َو  ُنَصْحُْملَا  ُلُجَّرلَا  یَنَز 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هنایزات دوش و  یم  راسگنس  دنک ، انز  رادرسمه  درم  هاگره  سپ  .یهلا  کچوک  دح  ندز  هنایزات  تسا و  یهلا  گرزب  دح  راسگنس ،

.دروخ یمن 

َهَئاِم اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  َدـِلُج  اَیَنَز  اَذِإ  ُهَّرُْحلَا  ُّرُْحلَا َو  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُمْجَّرلَا (1) اَمِْهیَلَعَف  ُهَنَصْحُْملَا  ُنَصْحُْملَا َو  اَّمَأَف  ٍهَْدلَج 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندرگ راسگنس  دیاب  رادرهوش ، نز  رادرسمه و  درم  اما  .دنروخ  یم  هنایزات  هبرض  دص  مادکره  دنوش ، انز  بکترم  دازآ  نز  درم و 

ِیف هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْـملَا  ُریِمَأ  یَـضَق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
اَمِهِرْصِم َو ِْریَغ  ِیف  ٍهَنَس  َیْفَن  ٍهَئاِم َو  َْدلَج  اَیَنَز  اَذِإ  ِهَرِْکْبلَا  ِرِْکْبلَا َو  ِیف  یَضَق  َمْجَّرلَا َو  ِنَصْحُْمِلل  یَضَق  ًهَئاِم َو  اَدَلُْجی  ْنَأ  ِهَْخیَّشلَا  ِْخیَّشلَا َو 

.اَِهب (2) َالُخْدَی  َْمل  اَِکْلمُأ َو  ْدَق  ِناَذَّللَا  اَمُه 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هبرض دص  ار  مادک  ره  هک  دومرف  يرواد  نینچ  دندوب  هدرک  انز  هک  ینزریپ  درمریپ و  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح 
هدش انز  بکترم  هاگره  هک  يا  هرکاب  نز  درجم و  درم  دروم  رد  داد و  شندرک  راسگنـس  هب  مکح  رادرـسمه  درم  دروم  رد  دـننزب و 
ینز درم و  ود  نیا  زا  روظنم  هتبلا  .دـنوش  یم  دـیعبت  رگید  يرهـش  رد  لاس  کی  دـنروخ و  یم  هبرـض  دـص  هک  دومرف  تواـضق  دـنا 

.دنا هدرکن  یکیدزن  اما  دنراد ، رهوش  رسمه و  هک  دنتسه 

714 ص :

یفاکلا ج 7 ص 177 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 177 ح 7. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 763 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_714_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_714_2
http://www.ghaemiyeh.com


رادرسمه ریغ  رادرسمه و  يانز  مکح  - 654

َهَْعتُْملَا ُجَّوَزَتَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّيِرَتْخَْبلَا  ِْنب  ِصْفَح  ٍماَشِه َو  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهَْدنِع (1) ِِمئاَّدلَا  ِءْیَّشلَا  یَلَع  َكاَذ  اَمَّنِإ  َلاَق َال  ُُهنِصُْحت  َأ 

رفعج ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  يرتخب  نب  صفح  ماشه و  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا يرادرسمه  درم  وا  تقوم  رسمه  دوجو  اب  ایآ  دنک ؛ یم  تقوم  جاودزا  هک  يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص 

.ددرگ یم  لصاح  مئاد  رسمه  اب  اهنت  ندوب  رادرسمه  ناصحا و  هن ؛ دومرف :

ُمَجُْری ْلَه  ِینْزَی  ِِهلْهَأ  ْنَع  ِِبئاَْغلَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
یِفَف ُْتُلق  ِهَْعتُْملَا  ُبِحاَص  ِِهلْهَِأب َو َال  ِْنبَی  َْمل  يِذَّلَا  ُکَلْمُْملَا  ِِهلْهَأ َو َال  ْنَع  ُِبئاَْغلَا  ُمَجُْری  َلاَق َال  اَْـهنَع  ٌِبئاَـغ  َوُه  ٌهَجْوَز َو  َُهل  َْتناَـک  اَذِإ 

.ٍنَصْحُِمب (2) َْسیَلَف  َرَْطفَأ  َرَّصَق َو  اَذِإ  َلاَق  ًانَصُْحم  ُنوُکَی  ِهِرَفَس َال  ِّدَح  ِّيَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  ورمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ددرگ یم  راسگنس  ایآ  دنک  انز  هک  رسمه  ياراد  بیاغ  درم  دییامرفب  مدرک : ضرع 

، دراد تقوـم  رـسمه  هک  يدرم  هدرکن و  فاـفز  وا  اـب  اـما  دراد  رـسمه  هک  يدرم  تـسا ، بیاـغ  شا  هداوناـخ  زا  هـک  يدرم  دوـمرف :
.دنوش یمن  راسگنس 

؟ دوش یمن  بوسحم  رادرسمه  شرفس  زرم  دح و  زا  مادک  رد  سپ  مدرک : ضرع 

.دروخب ار  شا  هزور  دناوخب و  هتسکش  ار  شزامن  هک  هاگره  دومرف :

غلاب دارفا  اب  ناکدوک  يانز  مکح  - 655

َعَقَو َُملُْحلَا  ُِغْلبَی  َْمل  ٍمَالُغ  ْنَع  ُُهتیَِقل  اَم  ِرِخآ  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍْریَُکب  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُبَرُْضی َلاَق  اَمِِهب  ُعَنُْصی  ٍءْیَش  ُّيَأ  ٍهَأَْرمِاب  َرَجَف  ْوَأ  ٍهَأَْرِما  یَلَع 
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ُماَُقی ِّدَْـحلَا َو  َنوُد  ُهَیِراَْجلَا  ُبَرُْـضت  َلاَق  اَِهب  ُرُْجفَی  ٍلُجَر  َعَم  ْتَدِـجُو  ُْغْلبَت  َْمل  ٌهَیِراَج  ُْتُلق  ُّدَْـحلَا  ِهَأْرَْملَا  یَلَع  ُماَُقی  ِّدَْـحلَا َو  َنوُد  ُمَـالُْغلَا 
.ُلِماَْکلَا (1) ُّدَْحلَا  ِلُجَّرلَا  یَلَع 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  هک  يا  هبترم  نیرخآ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ درک دیاب  هچ  ود  نآ  اب  دنک  یم  انز  ینز  اب  تسا  هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  يرسپ  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  مدید  ار  هیلع  هللا  تاولص 

.دوش یم  ارجا  لماک  دح  نز  رب  اما  دننز ، یم  هنایزات  دح  زا  رتمک  ار  رسپ  دومرف :

.دنک یم  انز  وا  اب  هک  دنبای  یم  يدرم  اب  ار  يا  هچب  رتخد  مدرک : ضرع 

.ددرگ یم  يراج  لماک  دح  درم  رب  دننز و  یم  هنایزات  لماک  دح  زا  رتمک  ار  هچب  رتخد  دومرف :

دوش یم  هنایزات  دح  بجوم  هچنآ  - 656

ْنَأ یَنِّزلَا  ِیف  ِْدلَْجلَا  ُّدَـح  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَـس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍدِحاَو (2) ٍفاَِحل  ِیف  ِناَدَجُوت  ِناَتَأْرَْملَا  ٍدِحاَو َو  ٍفاَِحل  ِیف  ِناَدَجُوی  ِنَالُجَّرلَا  ٍدِحاَو َو  ٍفاَِحل  ِیف  اَدَجُوی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود تسا  نینچ  مه  .دـنبایب  فاـحل  کـی  ریز  رد  ار  نز  درم و  هک  تسا  نیا  اـنز  هلأـسم  رد  ندز  هناـیزات  دـح  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دنبای یم  فاحل  کی  ریز  رد  هک  ینز  ود  دننک و  یم  ادیپ  فاحل  کی  ریز  رد  هک  يدرم 

ِیف ُهَأْرَْملَا  ُلُجَّرلَا َو  َدِجُو  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍهَْدلَج (3) َهَئاِم  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َِدلُج  َِکلَذ  يَوِس  اَم  یَلَع  اَمُْهنِم  ْعَلَُّطی  َْمل  ٌهَنَِّیب َو  َِکلَِذب  اَمِْهیَلَع  ْتَماَق  ٍدِحاَو َو  ٍفاَِحل 
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تاولـص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدید يزیچ  نآ  زا  نیا  زا  زج  دوش و  هماقا  راک  نیا  رب  يدهاش  دنبایب و  فاحل  کی  ریز  رد  ار  ینز  درم و  هاگره  دومرف : یم  هیلع  هللا 

.دنروخ یم  هنایزات  هبرض  دص  مادک  ره  دوشن ،

انز دح  يارجا  یگنوگچ  - 657

ُّلُک ُبَرُْضی  ًهَدِعاَق َو  ُهَأْرَْملَا  ًاِمئاَق َو  َّدَْحلَا  ُلُجَّرلَا  ُبَرُْضی  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُریِکاَذَْملَا (1) ُْسأَّرلَا َو  ُكَْرُتی  ٍوْضُع َو 

يارجا رد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دننزب تروع  رس و  تمسق  زج  نت  ۀمه  رب  دیاب  ار  هنایزات  دننزب ؛ هنایزات  دنناشنب و  ار  نانز  دننک و  اپرب  ار  اهدرم  دودح ،

ِْدلَْجلَا َّدَشَأ  َلاَق  ُدَـلُْجی  َْفیَک  ِیناَّزلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  َمیِهاَْربِإ  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِِهباَِیث (2) َقْوَف  ُهُّلُک  ُهُدَسَج  ُبَرُْضی  ِْنَیبْرَّضلَا  َْنَیب  ُبَرُْضی  َلاَق  يِرَتْفُْملاَف  ُْتُلق  ُُهباَِیث  ُعَلُْخی  َْلب  َلاَق  ِِهباَِیث  ِقْوَف  ْنِمَف  ُْتُلق 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دننز یم  هنایزات  راکانز  رب  هنوگچ  مدیسرپ :

.اه هبرض  نیرتدیدش  دومرف :

؟ شیاه سابل  يور  زا  متفگ :

.دنروآ یم  نوریب  ار  شیاه  سابل  هکلب  هن ، دومرف :

؟ روط هچ  دنز  یم  انز  تمهت  هک  یسک  متفگ :

.دننز یم  شندب  مامت  رب  شیاه  سابل  يور  زا  .دننز  یم  دیدش  مرن و  هبرض  نیب  يا  هبرض  دومرف :
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ددرگ یم  راس  گنس  بجوم  هچنآ  - 658

ُهََعبْرَأ اَمِْهیَلَع  َدَهْشَی  یَّتَح  ُهَأْرَْملَا  ُلُجَّرلَا َو  ُمَجُْری  َال  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهَلُحْکُْملَا (1) ِیف  ِلیِْملاَک  ِلاَخْدِْإلَا  ِجَالیِْإلَا َو  ِعاَمِْجلَا َو  یَلَع  َءاَدَهُش 

درم و دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدوب ناد  همرس  رد  لیم  دننام  جورخ  لوخد و  انز و  لمع  هک  دنهد  یهاوگ  نانآ  رب  دهاش  راهچ  هک  نیا  ات  دنوش  یمن  راسگنـس  نز 

.تسا

راس گنس  يارجا  یگنوگچ  - 659

اَهوُمُجْرَی َو ْنَأ  اوُداَرَأ  اَذِإ  اَهِطَسَو  َیلِإ  ُهَأْرَْملَا  ُنَفُْدت  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍراَغِص (2) ٍراَجْحَِأب  ُدَْعب  ُساَّنلَا  َُّمث  ُماَمِْإلَا  یِمْرَی 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
سپس .دزادنا  یم  گنس  وا  يوس  هب  ماما  دننک و  یم  نفد  یلادوگ  رد  رمک  ات  ار  وا  دننک ، راسگنس  ار  ینز  دنهاوخ  یم  هک  یماگنه 

.دنزادنا یم  گنس  کچوک  ياه  گنس  اب  ماما  زا  دعب  مدرم 

ْنَم َلَّوَأ  َناَک  ُنَصْحُْملَا  ِیناَّزلَا  َّرَقَأ  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهاَوَر  ْنَّمَع  َناَْوفَـص  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُساَّنلَا (3) َُّمث  ُماَمِْإلَا  َُّمث  ُهَنِّیَْبلَا  ُهُمُجْرَی  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک  ُهَنِّیَْبلَا  ِْهیَلَع  ْتَماَق  اَذِإَف  ُساَّنلَا  َُّمث  ُماَمِْإلَا  ُهُمُجْرَی 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  ناوفـص  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنا مدرم  سپـس  ماما  دنز ، یم  گنـس  وا  هب  هک  یـسک  نیلوا  دـنک ، رارقا  انز  باکترا  هب  راکانز ، رادرـسمه  درم  هاگره  دومرف : هیلع 

، نآ زا  سپ  ماما و  سپس  دنتسه ؛ دوهـش  دنز ، یم  گنـس  وا  هب  هک  یـسک  نیلوا  دنهد ، یهاوگ  راکانز  درم  هیلع  دوهـش  هاگره  سپ 
.مدرم
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یِمْرَی ُماَمِْإلَا َو  یِمْرَی  َُّمث  اَهِطَـسَو  َیلِإ  ُهَأْرَْملَا  ُنَفُْدت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِْهیَْوقَح (1) َیلِإ  َّالِإ  َمِجُر  اَذِإ  ُلُجَّرلَا  ُنَفُْدی  ٍراَغِص َو َال  ٍراَجْحَِأب  ُساَّنلَا 

ات ار  نز  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
یماگنه کچوک و  ياه  گنس  اب  مدرم ؛ نآ ) زا  سپ   ) دزادنا و یم  گنس  وا  يوس  هب  ماما  سپـس  دننک ، یم  نفد  یلادوگ  رد  رمک 

.دوش یم  نفد  یلادوگ  رد  شیاهولهپ  ات  طقف  ددرگ ، یم  راسگنس  يدرم  هک 

َنِم َبَرَه  َوُه  اَذِإ  ِنَصْحُْملَا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
َنِم َبَرَه  َُّمث  ِهِسْفَن  یَلَع  َّرِقُْملَا  َوُه  َناَـک  اَذِإ  َلاَـقَف  َکـِلَذ  َْفیَک  ُْتلُقَف َو  ُّدَُری  َـال  ُّدَُری َو  َلاَـقَف  ُّدَْـحلَا  ِْهیَلَع  َماَُـقی  یَّتَـح  ُّدَُری  ْلَـه  ِهَریِفَْحلَا 
َماَُقی یَّتَح  ٌرِغاَص  َوُه  َّدُر َو  َبَرَه  َُّمث  ُدَـحْجَی  َوُه  ُهَنِّیَْبلَا َو  ِْهیَلَع  ْتَماَق  اَمَّنِإ  َناَک  ْنِإ  َّدَُری َو  َْمل  ِهَراَجِْحلَا  َنِم  ٌءْیَـش  ُُهبیُِـصی  اَـم  َدـَْعب  ِهَریِفَْحلَا 
ُهاَمَرَف ِهَریِفَْحلَا  َنِم  َبَرَهَف  َمَجُْری  ْنَأ  ِِهب  َرَمَأَف  یَنِّزلِاب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ِلوُسَر  َدـْنِع  َّرَقَأ  ٍِکلاَم  َْنب  َزِعاَـم  َّنَأ  َکـِلَذ  ُّدَْـحلَا َو  ِْهیَلَع 

َّالَهَف ْمَُهل  َلاَـقَف  َِکلَذـِب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُـسَر  اوُرَبْـخَأ  َُّمث  ُهوـُلَتَقَف  ُساَّنلَا  ُهَقِحَلَف  َطَقَـسَف  ُهَلَقَعَف  ٍریَِعب  ِقاَِـسب  ِماَّوَْـعلَا  ُْنب  ُْرَیبُّزلَا 
َلاَق َو ُْمْتلَلَض  اََمل  ْمُکَعَم  ًارِضاَح  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َناَک  َْول  اَمَأ  ْمَُهل  َلاَق  ِهِسْفَن َو  یَلَع  َّرَقَأ  يِذَّلَا  َوُه  اَمَّنِإَف  ُبَهْذَی  َبَرَه  اَذِإ  ُهوُُمتْکَرَت 

.َنیِِملْسُْملَا (2) ِلاَم  ِْتَیب  ْنِم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ُهاَدَو 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ ددرگ يراج  دح  وا  رب  ات  دننادرگ  یمرب  ار  وا  ایآ  دومن ، رارف  لادوگ  زا  رادرسمه  درم  هک  یماگنه  دیهد  ربخ  نم  هب  مدرک : ضرع 

.دوش یمن  هدنادرگرب  یهاگ  دوش و  یم  هدنادرگرب  یهاگ  دومرف :

؟ تسا هنوگچ  نآ  و  مدرک : ضرع 
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زا درک  تباصا  وا  هب  گنـس  يدادعت  هک  نیا  زا  دعب  هاگ  نآ  دشاب ، هدرک  فارتعا  هانگ  باکترا  رب  شدوخ  درم  هک  یماگنه  دومرف :
زا سپس  درک ، یم  راکنا  وا  هک  یلاح  رد  دنشاب ، هداد  یهاوگ  وا  هیلع  دوهـش  هچ  نانچ  .دش و  دهاوخن  هدنادرگرب  دنک ، رارف  لادوگ 

.ددرگ يراج  وا  رب  دح  ات  دوش  یم  هدنادرگرب  زیمآریقحت  یتلاح  هب  دومن ، رارف  لادوگ 

هّللا یّلـص  هللا  لوسر  .دومن  رارقا  انز  ماجنا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دزن  کـلام  نب  زعاـم  هک  تسا  تلع  نیا  هب  مکح  نیا 
وا يوس  هب  يرتش  قاس  ماوع  نب  ریبز  ماـگنه  نیا  رد  .درک  رارف  لادوگ  زا  زعاـم  سپ  .دـننک  شراسگنـس  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و 

علطم ارجام  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  سپـس  .دنتـشک  ار  وا  دندیـسر و  مدرم  سپ  .دـنکفا  نیمز  رب  ار  وا  دومن و  باـترپ 
.دندرک

.دوب هدرک  رارقا  شدوخ  هیلع  شدوخ  وا  اریز  دورب !؟ هک  دیتشاذگناو  ار  وا  درک  رارف  هک  یماگنه  ارچ  سپ  دومرف :

.دیدش یمن  هارمگ  دوب ، رضاح  امش  اب  هیلع  هللا  تاولص  یلع  رگا  دیشاب ! هاگآ  دومرف : نانآ  هب  نینچ  مه 

ناناملسم لاملا  تیب  زا  ار  کلام  نب  زعام  هید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 
.دومن تخادرپ 

هیلع هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ٌّحُِـجم  ٌهَأَْرِما  ِتَتَأ  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمَثیِم  ِْنب  ِحـِلاَص  ْوَأ  ٍمَثیِم  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
اَّمِم اََهل  َلاَقَف  ُعِطَْقنَی  َـال  يِذَّلَا  ِهَرِخآـْلَا  ِباَذَـع  ْنِم  ُرَْـسیَأ  اَْینُّدـلَا  َباَذَـع  َّنِإَـف  ُهَّللَا  َكَرَّهَط  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَـی  َْتلاَـقَف 

اَم ِْتلَعَف  ْذِإ  ُِکْلَعب  َناَک  ًارِضاَحَف  اََهل َأ  َلاَقَف  ٍلَْعب  ُتاَذ  َْلب  َْتلاَقَف  ِِکلَذ  ُْریَغ  ْمَأ  ِْتنَأ  ٍلَْعب  ُتاَذ  اََهل َأ َو  َلاَقَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َْتلاَقَف  ِكُرِّهَطُأ 
ْتَراَصَف ُهَأْرَْملَا  ُْهنَع  ْتَّلَو  اَّمَلَف  ِكْرِّهَطُأ  ِیِنْتِئا  َُّمث  ِِکنَْطب  ِیف  اَم  یِعَـضَف  یِِقلَْطنِا  اََهل  َلاَقَف  ًارِـضاَح  َْلب  َْتلاَقَف  ِْکنَع  َناَک  ًاِبئاَغ  ْمَأ  ِْتلَعَف 

َهَمَأ اَی  ِكُرِّهَطُأ  َلاَقَف  اَْهیَلَع  َلَهاَجَتَف  َلاَق  ِینْرِّهَطَف  ُْتعَـضَو  ْدَـق  َْتلاَقَف  ُْهتَتَأ  ْنَأ  ْثَْبلَی  ْمَلَف  ٌهَداَهَـش  اَهَّنِإ  َّمُهَّللَا  َلاَق  ُهَمَالَک  ُعَمْـسَت  َـال  ُْثیَح 
َْلب َْتلاَق  ًاِبئاَغ  ْمَأ  ًارِـضاَح  ِکُجْوَز  َناَک  َلاَق َو  ْمَعَن  َْتلاَق  ِْتلَعَف  اَم  ِْتلَعَف  ْذِإ  ٍلـَْعب  ُتاَذ  َلاَـقَف َو  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َْتلاَـقَف  اَذ  اَّمِم  ِهَّللَا 
َلاَق ُهَمَالَک  ُعَمْـسَت  ُْثیَح َال  ْنِم  ْتَراَص  اَّمَلَف  ُهَأْرَْملَا  ِتَفَرَْـصناَف  َلاَق  ُهَّللَا  ِكَرَمَأ  اَمَک  ِْنیَِلماَـک  ِْنَیلْوَح  ِهیِعِـضْرَأ  یِِقلَْطناَـف َو  َلاَـق  ًارِـضاَح 
َلاَق اَْهیَلَع َو  َلَهاَجَتَف  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  ِینْرِّهَطَف  ِْنَیلْوَح  ُُهتْعَـضْرَأ  ْدَـق  َْتلاَقَف  ُهَأْرَْملَا  ِتَتَأ  ِنَالْوَح  یَـضَم  اَّمَلَف  َلاَق  ِناَتَداَهَـش  اَـمُهَّنِإ  َّمُهَّللَا 

اَم ِْتلَعَف  ْذِإ  ِْکنَع  ٌِبئاَغ  ُِکْلَعب  َلاَق َو  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ِْتلَعَف  اَم  ِْتلَعَف  ْذِإ  ِْتنَأ  ٍلَْعب  ُتاَذ  َلاَق َو  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َْتلاَقَف  اَذ  اَّمِم  ِكُرِّهَطُأ 
یِِقلَْطناَف َلاَق  ٌرِضاَح  َْلب  َْتلاَق  ٌرِضاَح  ْوَأ  ِْتلَعَف 
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ُْثیَح ْتَراَصَف  ْتَّلَو  اَّمَلَف  یِْکبَت  َیِه  ْتَفَرَْصناَف َو  َلاَق  ٍْرِئب  ِیف  َرَّوَهَتَی  ٍحْطَس َو َال  ْنِم  يَّدَرَتَی  َبَرْـشَی َو َال  َلُکْأَی َو  ْنَأ  َلِقْعَی  یَّتَح  ِهِیلُفْکاَف 
ْدَق ِهَّللَا َو  َهَمَأ  اَی  ِکیِْکُبی  اَم  اََهل  َلاَـقَف  ُّیِموُزْخَْملَا  ٍْثیَرُح  ُْنب  وُرْمَع  اَهَلَبْقَتْـساَف  َلاَـق  ٍتاَداَهَـش  ُثَـالَث  اَـهَّنِإ  َّمُهَّللَا  َلاَـق  ُهَمَـالَک  ُعَمْـسَت  َـال 

ِیلُفُْکا َلاَـقَف  ِینَرِّهَُطی  ْنَأ  ُُهْتلَأَـسَف  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ُْتیَتَأ  یِّنِإ  َْتلاَـقَف  ِكَرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَنِیلَأْـسَت  ٍِّیلَع  َیلِإ  َنیِِفلَتْخَت  ِکـُْتیَأَر 
َلاَقَف ِینْرِّهَُطی  َْمل  ُتْوَْملَا َو  َّیَلَع  َِیتْأَی  ْنَأ  ُْتفِخ  ْدَق  ٍْرِئب َو  ِیف  َرَّوَهَتَی  ٍحْطَس َو َال  ْنِم  يَّدَرَتَی  َبَرْـشَی َو َال  َلُکْأَی َو  ْنَأ  َلِقْعَی  یَّتَح  ِكََدلَو 

َنِینِمْؤُْملَا ُریِمَأ  اََـهل  َلاَـقَف  وٍرْمَع  ِلْوَِقب  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  ْتَرَبْخَأَـف  ْتَعَجَرَف  ُُهلُفْکَأ  اـَنَأَف  ِْهَیلِإ  یِعِجِْرا  ٍْثیَرُح  ُْنب  وُرْمَع  اََـهل 
ْذِإ ِْتنَأ  ٍلَْعب  ُتاَذ  َلاَقَف َو  ِینْرِّهَطَف  ُْتیَنَز  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  َْتلاَقَف  ِكََدلَو  وٌرْمَع  ُلُفْکَی  َِمل  اَْهیَلَع َو  ٌلِهاَجَتُم  َوُه  هیلع َو  هللا  تاولص 
َلاَق ِءاَمَّسلَا َو  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  َلاَق  ًارِـضاَح  َْلب  َْتلاَقَف  ًارِـضاَح  ْمَأ  ِْتلَعَف  اَم  ِْتلَعَف  ْذِإ  ُِکْلَعب  َناَک  ًاِبئاَغَف  َلاَق َأ  ْمَعَن  َْتلاَق  ِْتلَعَف  اَـم  ِْتلَعَف 
ْنَم ُدَّمَُحم  اَی  َِکنیِد  ْنِم  ِِهب  ُهَتْرَبْخَأ  اَمِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  َکِِّیبَِنل  َْتُلق  ْدَـق  َکَّنِإ  ٍتاَداَهَـش َو  َُعبْرَأ  اَْـهیَلَع  َکـَل  َتَبَث  ْدَـق  ُهَّنِإ  َّمُهَّللَا 

ٍعِّیَـضُم َکَتَّداَضُم َو َال  ٍِبلاَط  َكَدوُدُح َو َال  ٍلِّطَعُم  ُْریَغ  یِّنِإَف  َّمُهَّللَا  ِیتَّداَضُم  َِکلَذـِب  َبَلَط  ِینَدـَناَع َو  ْدَـقَف  يِدوُدُـح  ْنِم  ًاّدَـح  َلَّطَع 
اَّمَلَف ِهِهْجَو  ِیف  ُأَقُْفی  ُناَّمُّرلَا  اَمَّنَأَک  ٍْثیَرُح َو  ُْنب  وُرْمَع  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  َلاَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  َکِِّیبَن  َهَّنُـس  ٌِعبَّتُم  ََکل َو  ٌعیِطُم  َْلب  َکِماَکْحَِأل 
َلاَقَف ُلَْعفَأ  ُتَْسل  یِّنِإَف  ُهَتْهِرَک  اَذِإ  اَّمَأَف  َکـِلَذ  ُّبُِحت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  ْذِإ  ُُهلُفْکَأ  ُتْدَرَأ  اَـمَّنِإ  ِینَّنِإ  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَـی  َلاَـق  وٌرْمَع  َکـِلَذ  يَأَر 

اَی َلاَقَف  َرَْبنِْملَا  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َدِعَصَف  ٌرِغاَص  َْتنَأ  ُهَّنَلُفْکََتل َو  ِهَّللِاب  ٍتاَداَهَـش  َِعبْرَأ  َدَْعب  هیلع َأ  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ 
ِْهیَلَع ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َماَق  ِِهلْهَِأب َو  ُدِجْـسَْملَا  َّصَغ  یَّتَح  اوُعَمَتْجاَف  ِساَّنلَا  ِیف  ٌرَْبنَق  يَداَـنَف  ًهَعِماَـج  َهَـالَّصلَا  ِساَّنلَا  ِیف  ِداـَن  ُرَْبنَق 

ْمُْکیَلَع َمَزَعَف  ُهَّللَا  َءاَش  ْنِإ  َّدَْحلَا  اَْهیَلَع  َمیُِقِیل  ِرْهَّظلَا  اَذَـه  َیلِإ  ِهَأْرَْملَا  ِهِذَِـهب  ٌجِراَخ  ْمُکَماَمِإ  َّنِإ  ُساَّنلَا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َهَّللَا َو  َدِـمَحَف 
َءاَش ْنِإ  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  اُوفِرَْـصنَت  یَّتَح  ٍدَحَأ  َیلِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  ُفَّرَعَتَی  ْمُکُراَجْحَأ َال  ْمُکَعَم  َنوُرِّکَنَتُم َو  ُْمْتنَأ  ُْمتْجَرَخ َو  اََّمل  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ 

ْمِِهتَیِدْرَأ ِیف  ُهَراَجِْحلَا  ْمِِهتَیِدْرَِأب َو  ْمِهِِمئاَمَِعب َو  َنیِمِّثَلَتُم  َنیِرِّکَنَتُم  ُساَّنلَا  َجَرَخ  ِهَأْرَْملِاب َو  َجَرَخ  ًهَرُْکب  ُساَّنلَا  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف  َلََزن  َُّمث  َلاَق  ُهَّللَا 
ِْهیَلْجِر َتَْبثَأ  ُهَتَْلَغب َو  َبِکَر  َُّمث  اَهِیف  اَهَنَفَد  َُّمث  ٌهَریِفَح  اََهل  َرَفُْحی  ْنَأ  َرَمَأَف  ِهَفوُْکلِاب  ِرْهَّظلَا  َیلِإ  ُهَعَم  ُساَّنلَا  اَِهب َو  یَهَْتنِا  یَّتَح  ْمِهِماَـمْکَأ  ِیف  َو 

ِْهیَعَبْصِإ َعَضَو  َُّمث  ِباَکِّرلَا  ِزْرَغ  ِیف 
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ُهَدِـهَع ًادـْهَع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  َیلِإ  َدِـهَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  ُساَّنلَا  اَـهُّیَأ  اَـی  ِِهتْوَص  یَلْعَأـِب  يَداـَن  َُّمث  ِْهیَنُذُأ  ِیف  ِْنیََتباَّبَّسلَا 
َلاَق َّدَْـحلَا  اَْهیَلَع  ُمیُِقی  َالَف  اَْـهیَلَع  اَـم  ُلـْثِم  ٌّدَـح  ِْهیَلَع  َناَـک  ْنَمَف  ٌّدَـح  ِْهیَلَع  ِهَِّلل  ْنَم  َّدَْـحلَا  ُمیُِقی  َـال  ُهَّنَأـِب  ََّیلِإ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم 

ُهَثَالَّثلَا ِءَالُؤَه  َماَقَأَف  امهیلع  هللا  تاولـص  َْنیَـسُْحلَا  َنَسَْحلَا َو  هیلع َو  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  َـالَخ  اَـم  ْمُهُّلُک  ٍذـِئَمْوَی  ُساَّنلَا  َفَرَْـصناَف 
.هیلع (1) هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍِذئَمْوَی  َفَرَْصنِا  ِنَمِیف  َفَرَْصنِا  َلاَق َو  ْمُهُْریَغ  ْمُهَعَم  اَم  ٍِذئَمْوَی َو  َّدَْحلَا  اَْهیَلَع 

نتـسبآ ینز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مثیم )  ) شردـپ زا  مثیم  نب  حـلاص  اـی  مثیم  نب  نارمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تریهطت دـنوادخ  نک ؛ ریهطت  ارم  ما  هداد  اـنز  نم  نینمؤـملاریما ! يا  تـفگ : دـمآ و  هـیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضحتمدخ 

.تسا رت  ناسآ  دوش  یمن  مامت  هاگ  چیه  هک  ترخآ  باذع  زا  ایند  باذع  اریز  دیامن !

؟ منک ریهطت  ار  وت  يزیچ  هچ  زا  دومرف : وا  هب  ترضح 

.ما هداد  انز  نم  تفگ :

؟ يرهوش نودب  ای  يراد  رهوش  ایآ  دومرف :

.مراد رهوش  هکلب  تفگ :

؟ بیاغ ترفاسم ) رد   ) ای دوب  رضاح  ترهوش  يدش ، بکترم  ار  لمع  نآ  هک  یماگنه  دومرف :

.دوب رضاح  هکلب  تفگ :

.منک تریهطت  ات  ایب  سپس  نک  نامیاز  ار  تدنزرف  ورب و  دومرف :

کی نیا  ادنوادخ ! دومرف : ترضح  دینش  یمن  ار  ترـضح  يادص  هک  دیـسر  ییاج  هب  تفر و  ترـضح  دزن  زا  نز  هک  یماگنه  سپ 
.تداهش

.امن ریهطت  ارم  ما  هدرک  لمح  عضو  نم  تفگ : دمآ و  نز  هک  تشذگن  ینامز  سپ 

؟ منک ریهطت  ار  وت  يزیچ  هچ  زا  ادخ ! زینک  يا  دومرف : دسانش  یمن  ار  وا  هک  راگنا  ترضح  اما 

.امن مریهطت  سپ  ما ؛ هداد  انز  نم  تفگ :

؟ یتشاد رهوش  يدش  لمع  نآ  بکترم  هک  یماگنه  رد  ایآ  دومرف :
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.يرآ تفگ :

؟ بیاغ ای  دوب  رضاح  ترهوش  دومرف :

.دوب رضاح  هکلب  تفگ :

.هدب ریش  لماک  لاس  ود  ار  تدنزرف  تسا  هداد  روتسد  وت  هب  دنوادخ  هک  روط  نامه  ورب و  دومرف :

.تداهش ود  نیا  ایادخ ! دومرف : ترضح  دینش ، یمن  ار  ترضح  يادص  هک  دیسر  ییاج  هب  نز  هک  یماگنه  .تفر  نز 

! نینمؤملاریما يا  نک ، ریهطت  ارم  سپ  مداد ؛ ریش  ار  مدنزرف  لاس  ود  نم  تفگ : دمآ و  نز  تشذگ ، لاس  ود  هک  هاگ  نآ 

؟ منک ریهطت  ار  وت  يزیچ  هچ  زا  دومرف : دسانش  یمن  ار  وا  راگنا  هک  یتلاح  هب  ترضح  اما 

.امن مریهطت  سپ  ما ؛ هداد  انز  نم  تفگ :

؟ یتشاد رهوش  لمع  نآ  ماجنا  ماگنه  دومرف :

.يرآ تفگ :

؟ رضاح ای  دوب  بیاغ  لمع  نآ  باکترا  ماگنه  رد  ترهوش  دومرف :

.دوب رضاح  هکلب  تفگ :

.دنکن طوقس  هاچ  رد  دتفین و  ماب  زا  دریگب و  دای  ار  ندیماشآ  ندروخ و  ات  نک  یتسرپرس  ار  تدنزرف  ورب و  دومرف :

هس نیا  ادنوادخ ! دومرف : ترضح  دینش ، یمن  ار  ترضح  يادص  هک  دیـسر  ییاج  هب  تفر و  وا  هک  یماگنه  .تفر  هیرگ  اب  نز  سپ 
.تداهش

هک ما  هدـید  ار  وـت  نم  و  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ادـخ ! زینک  يا  تفگ : وا  هب  دوـمن و  دروـخرب  نز  هب  ثیرح  نب  ورمع  ماـگنه  نـیا  رد 
.دنک تریهطت  هک  یهاوخ  یم  ناشیا  زا  يور و  یم  ییآ و  یم  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ 

یتسرپرـس دومرف : ناشیا  اما  .دیامن  ریهطت  ارم  متـساوخ  ناشیا  زا  متفر و  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  نم  تفگ : نز 
هب گرم  هک  مسرت  یم  نم  .دتفین  یهاچ  رد  دنکن و  طوقس  یماب  زا  دریگب و  دای  ار  ندیماشآ  ندروخ و  ات  ریگ  هدهع  هب  ار  تدنزرف 

.دشاب هدرکن  ریهطت  ارم  ترضح  هک  یلاح  رد  دیایب  مغارس 

.مریگ یم  هدهع  هب  ار  تکدوک  یتسرپرس  نم  درگزاب ؛ ترضح  نآ  دزن  تفگ : نز  هب  ثیرح  نب  ورمع 
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.تفگ زاب  ترضح  يارب  ار  ورمع  نخس  تشگزاب و  نز 

؟ تفرگ هدهع  هب  ار  تکدوک  یتسرپرس  ورمع  ارچ  دومرف : وا  هب  دسانش  یمن  ار  نز  راگنا  هک  یتلاح  اب  ترضح 

.امن ریهطت  ارم  سپ  ما ؛ هداد  انز  نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ :

؟ یتشاد رهوش  يدش  لمع  نآ  بکترم  هک  یماگنه  دومرف :

.يرآ تفگ :

؟ رضاح ای  دوب  بیاغ  ترهوش  يداد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  هک  یماگنه  دومرف :

.دوب رضاح  هکلب  تفگ :

.دش تباث  نز  نیا  هیلع  تداهش  راهچ  وت  يارب  هک  یتسار  هب  ایادخ ! دومرف : دومن و  نامسآ  هب  ار  كرابم  رس  ترضح  ماگنه  نیا  رد 
ارم دودـح  زا  یکی  سکره  دّـمحم ! يا  : » يدومرف ناشیا  هب  يداد ، ربخ  دوخ  ربمایپ  هب  هک  دوخ  نید  زا  لـئاسم  نآ  رد  هک  یتسار  هب 
هب ار  وت  دودح  نم  سپ  ایادخ ! تسا .» هدوب  نم  اب  تفلاخم  یپ  رد  راک ، نیا  اب  هدومن و  ینمـشد  نم  اب  هک  یتسار  هب  دزادـنیب ، ریخأت 

.متسه تربمایپ  ّتنس  عبات  وت و  عیطم  هکلب  درک ؛ مهاوخن  عیاض  ار  وت  ماکحا  متسین و  وت  اب  تفلاخم  یپ  رد  .مزادنا و  یمن  ریخأت 

شکرابم تروص  رد  يرانا  هک  نیا  دننام  دوب ) هدش  خرس  شکرابم  هرهچ  یتحاران  زا   ) درک و یهاگن  ترـضح  هب  ثیرح  نب  ورمع 
هب ار  كدوک  یتسرپرـس  متـساوخ  یم  طقف  نم  نانمؤم ! ریما  يا  درک : ضرع  دـید  ار  هنحـص  نیا  ورمع  هک  یماگنه  .تسا  هدـیکرت 

مهاوخن يراک  نینچ  نم  دیتحاران ، نآ  زا  امـش  هک  یماگنه  اما  .دیوش  یم  دونـشخ  راک  نیا  زا  امـش  مدرک  نامگ  اریز  .مریگ  هدـهع 
.درک

.دش یهاوخ  ریقحت  هک  یلاح  رد  يریذپب  ار  كدوک  یتسرپرس  دیاب  یهلا !؟ تداهش  راهچ  نیا  زا  سپ  ایآ  دومرف : ترضح 

.دنوش عمج  ات  نک  ادن  مدرم  نیب  رد  ربنق ! يا  دومرف : تفر و  ربنم  زارف  رب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هاگ  نآ 

ياج هب  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  ترـضح  .دش  رپ  تیعمج  زا  دجـسم  هک  يدح  هب  دندمآ  درگ  مدرم  داد و  ادن  مدرم  نیب  ربنق 
: دومرف سپس  .دروآ 
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دییآ نوریب  هک  یماگنه  .دـیامن  يراج  دـح  وا  رب  هّللا  ءاش  نا  اـت  دروآ  یم  هفوک  تشپ  هب  ار  نز  نیا  امـش  ماـما  هک  یتسار  هب  مدرم !
يرگید مادک  چیه  دشاب و  ییاه  گنس  نات  هارمه  دییآ و  نوریب  هتخانشان  تروص  هب  امش  دمآ و  دهاوخ  امش  يوس  هب  نینمؤملاریما 

.هّللا ءاش  نا  دیدرگ ؛ زاب  نات  ياه  هناخ  هب  هک  ینامز  ات  دسانشن  ار 

کی هک  یلاـح  رد  مدرم  دروآ و  نوریب  ار  نز  نآ  ترـضح  دنتـساخرب ، ناـهاگ  حبـص  مدرم  هک  یماـگنه  .دـمآ  دورف  ربنم  زا  سپس 
نیا ات  دندمآ  نوریب  دنتـشاد ، دوخ  نیتسآ  ابع و  رد  ییاه  گنـس  دندوب و  هدناشوپ  ار  دوخ  ابع  همامع و  اب  دنتخانـش و  یمن  ار  رگید 
سپس .دننک  رفح  نز  يارب  یلادوگ  هک  داد  روتسد  ترضح  .دندوب  هفوک  تشپ  رد  ترضح  نآ  هارمه  مدرم  .دندیسر  نز  نآ  هب  هک 

هاگ نآ  .درک  مکحم  باکر  رد  ار  كرابم  ياپ  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  سپـس  .درک  نفد  ار ) وا  رمک  ات   ) داد و رارق  نآ  رد  ار  نز 
: دز دایرف  دوخ  يادص  نیرتدنلب  اب  سپس  داد ، رارق  دوخ  بسا  شوگ  رد  ار  دوخ  هبابس  ياه  تشگنا 

اب ار  نامیپ  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  .تسب  يدهع  دوخ  ربمایپ  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 
ندرگرب نز  نیا  دـح  دـننام  يدـح  سک  ره  ور  نیا  زا  .دزادرپـن  دـح  هماـقا  هب  دراد ، ندرگرب  یهلا  دـح  هک  یـسک  هک  داد  رارق  نم 

.دزادرپن نز  نیا  دح  هماقا  هب  دراد ،

هیلع و هللا  تاولـص  نسح  ماما  ترـضح  هیلع ، هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زج  دنتـشگرب  مدرم  همه  زور  نآ  رد  دـیوگ : مثیم 
.دوبن نانآ  اب  يرگید  صخش  دندرک و  ارجا  ار  نز  نآ  دح  زور  نآ  رد  رفن  هس  نیمه  سپ  .هیلع  هللا  تاولص  نیسح  ماما  ترضح 

.دوب هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  نب  دمحم  دنتشگرب ، زور  نآ  رد  هک  یناسک  زا  دیوگ : مثیم 

نز هب  درم  زواجت  مکح  - 660

ًانَصُْحم ُلَتُْقی  َلاَق  اَهَجْرَف  ًهَأَْرِما  َبَصَتِْغا  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ِِّیلْجِْعلَا  ٍْدیَُرب  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍنَصُْحم (1) َْریَغ  ْوَأ  َناَک 

: دندیسرپ هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلجع  دیرب  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ   ) .دنک یم  زواجت  ینز  هب  يدرم 

.دوش یم  هتشک  دّرجم  هچ  دشاب و  رادرسمه  هچ  دومرف :
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ًَهبْرَض َبِرُض  اَهِسْفَن  یَلَع  َهَأْرَْملَا  ُلُجَّرلَا  ََرباَک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َشاَع (1) ْوَأ  اَْهنِم  َتاَم  ِْفیَّسلِاب 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنامب هدنز  هچ  دریمب و  هچ  دننز ، یم  وا  هب  ریشمش  هبرض  کی  دیامن ، زواجت  ینز  هب  يدرم 

مراحم اب  يانز  مکح  - 661

ِتاَِذب یَنَز  ْنَم  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولـص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  يِوْرَی  َنَیْعَأ  َْنب  َْریَُکب  ُْتعِمَـس  َلاَق  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْتَذَخَأ اَم  اَْهنِم  ْتَذَخَأ  ِْفیَّسلِاب  ًَهبْرَـض  َْتبِرُـض  ُْهتََعباَت  َْتناَک  ْنِإ  ْتَذَخَأ َو  اَم  ُْهنِم  ْتَذَخَأ  ِْفیَّسلِاب  ًَهبْرَـض  َبِرُـض  اَهَِعقاَُوی  یَّتَح  ٍمَرْحَم 

.ِْهَیلِإ (2) اَِعفُر  اَذِإ  ِماَمِْإلَا  یَلَع  َكاَذ  َلاَق  ٌمْصَخ  اَمَُهل  َْسَیل  اَمُُهبِرْضَی َو  ْنَمَف  َُهل  َلِیق 

ای رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هک  مدینش  نیعا  نب  ریکب  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بّویا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هنوگ هب  دنک  انز  شیوخ  مرحم  اب  سکره  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  یم  تیاور  امهیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

، دشاب هدرک  يراکمه  وا  اب  نز  رگا  دـناسرب و  وا  هب  هک  یمخز  ره  دـننز ؛ یم  وا  هب  ریـشمش  هبرـض  کی  دـیامن ، شزیمآ  وا  اب  هک  يا 
.دناسرب وا  هب  هک  یمخز  ره  دننز ؛ یم  نز  هب  زین  ریشمش  هبرض  کی 

!؟ دنرادن يوعد  فرط  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دنک  دراو  هبرض  اه  نآ  هب  یسک  هچ  دندرک : ضرع 

.دنشاب هدرب  وا  دزن  ار  اه  نآ  هاگره  تسا ؛ هیلع ) هللا  تاولص  موصعم   ) ماما اب  مکح  نیا  يارجا  دومرف :

ٍمَرْحَم َتاَذ  ِیتْأَـی  يِذَّلَا  ُبَرُْـضی  َْنیَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُُهتَبَقَر (3) ُبَرُْضت  َلاَق  ْوَأ  ُهُُقنُع  ُبَرُْضی  َلاَق  َُهبْرَّضلَا  ِهِذَه  َْنیَأ  ِْفیَّسلِاب 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یم  دراو  هبرض  دنک  یم  انز  شیوخ  مرحم  اب  هک  یسک  ندب  ياجک  هب  مدرک : ضرع 

.دننز یم  ار  شندرگ  دومرف :
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ٍلُجَر ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَرْهِم  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َتوُمَی (1) یَّتَح  ًاَدبَأ  ُسَبُْحی  َلاَق  ُصَّلَُخی  ُهَّنِإَف  ُْتُلق  ِْفیَّسلِاب  ًَهبْرَض  ُبَرُْضی  َلاَق  ِِهتْخُأ  یَلَع  َعَقَو 

ماما ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  نارهم  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک یم  انز  دوخ  رهاوخ  اب  يدرم  متفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج 

.دننز یم  وا  هب  ریشمش  هبرض  کی  دومرف :

؟ دراد یمکح  هچ  دنامب  هدنز  هبرض  نیا  زا  سپ  رگا  مدرک : ضرع 

.دریمب ات  دوش  یم  ینادنز  هشیمه  يارب  دومرف :

هبترم نیموس  رد  هریبک  ناهانگ  نابکترم  راکانز و  نتشک  - 662

ًاثَالَث َو َِدلُج  یَنَز  اَذِإ  ِیناَّزلَا  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍتاَّرَم (2) َثَالَث  َِدلُج  اَذِإ  ِینْعَی  ِهَِعباَّرلَا  ِیف  ُلَتُْقی 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دوش یم  هتشک  مراهچ  هبترم  رد  دروخ و  یم  دح  راب  هس  ات  دومن  انز  راکانز 

ُّدَْحلَا ُمِْهیَلَع  َمِیقُأ  اَذِإ  اَهِّلُک  ِِرئاَبَْکلَا  ُباَحْصَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  یِـضاَْملَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَِثلاَّثلَا (3) ِیف  اُوِلُتق  ِْنیَتَّرَم 

هاگره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنوش یم  هتشک  موس  هبترم  رد  دش ، ارجا  دح  هبترم  ود  هریبک  ناهانگ  نابکترم  يارب 

هناوید نز  درم و  يانز  مکح  - 663

ٍهَأَْرِما ِیف  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهِـسْفَن یَلَع  ْتَّرَقَأ  ٍهَأَْرِما  ِیف  َلاَق  ٌیْفَن َو  ٌدـْلَج َو َال  ٌمْجَر َو َال  اَْهیَلَع  َْسَیل  اَهَْرمَأ َو  ُِکلْمَت  ِهَِبئاَّسلَا َال  ُْلثِم  َیِه  َلاَـق  ْتَِلبَحَف  َْتنَز  ٍهَنُونْجَم 

اَهَهَرْکَتِْسا ُهَّنَأ 
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.ٌمْجَر (1) ٌیْفَن َو َال  ٌْدلَج َو َال  اَْهیَلَع  َْسیَلَف  اَهَلَتَق  َءاَش  ْوَلَف  اَهَسْفَن  ُِکلْمَت  ِهَِبئاَّسلَا َال  ُْلثِم  َیِه  َلاَق  اَهِسْفَن  یَلَع  ٌلُجَر 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تـسرپرس یب  نز  دـننام  نز  نیا  دومرف : دـش  نتـسبآ  دومن و  انز  هک  يا  هناوید  نز  هراـبرد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.ددرگ یم  دیعبت  هن  دروخ و  یم  هنایزات  هن  دوش ، یم  راسگنس  هن  .درادن  ار  دوخ  رایتخا  وا  تسا ،

وا .تسا  تسرپرـس  یب  نز  دـننام  نز  نیا  دومرف : درک  انز  ماـجنا  هب  روبجم  ار  وا  يدرم  دومن  فارتعا  هک  ینز  هراـبرد  ترـضح  نآ 
هن ددرگ و  یم  دـیعبت  هن  دـننز  یم  هنایزات  وا  رب  هن  نیارباـنب  .تشک  یم  ار  وا  تساوخ ، یم  درم  نآ  رگا  اریز  درادـن ؛ ار  دوخ  راـیتخا 

.دوش یم  راسگنس 

ْنِإ َّدَْحلَا َو  َِدلُج  ُهُوتْعَْملَا  ِوَأ  ُنُونْجَْملَا  یَنَز  اَذِإ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِینْزَی اَمَّنِإ  ِیتْأَی َو  ُلُجَّرلَا  یَتُْؤت َو  اَمَّنِإ  ُهَأْرَْملَا  َلاَق  ِهَهُوتْعَْملَا  ِهُوتْعَْملَا َو  ِهَنُونْجَْملَا َو  ِنُونْجَْملَا َو  َْنَیب  ُقْرَْفلَا  اَم  ُْتُلق َو  َمِجُر  ًانَـصُْحم  َناَـک 

.اَِهب (2) ُلَعُْفی  اَم  ُلِقْعَت  َیِه َال  اَِهب َو  ُلَعُْفی  ُهَرْکَتُْست َو  اَمَّنِإ  َهَأْرَْملَا  َّنِإ  َهَّذَّللَا َو  ِیتْأَی  َْفیَک  َلَقَع  اَذِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوش یم  راسگنس  دشاب ، رادرسمه  رگا  .دروخ و  یم  هنایزات  دح  ددرگ ، انز  بکترم  لقع  مک  ای  هناوید  درم  هاگره 

؟ تسیچ لقع  مک  هناوید و  نز  درم و  نیب  قرف  مدرک : ضرع 

ینار توهـش  تّذـل  هب  هنوگچ  دـنادب  هک  یماگنه  درم  ددرگ و  یم  انز  بکترم  درم  اما  دریگ ، یم  تروص  انز  نز  اـب  اـنامه  دومرف :
وا اب  يراک  هچ  دناد  یمن  شدوخ  وا  دریگ و  یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  دوش و  یم  روبجم  نز  یلو  دوش ؛ یم  انز  بکترم  دزادرپب ،

.دریگ یم  تروص 
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جاودزا رادرهوش  نز  اب  هک  يدرم  مکح  دنک و  یم  جاودزا  هدع  نارود  رد  ای  دنک  یم  جاودزا  هک  يرادرهوش  نز  دـح  مکح  - 664
دنک یم 

َلاَق ٌجْوَز  اََهل  ًالُجَر َو  ْتَجَّوَزَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َمْجَّرلَا ِنَصْحُْملَا  ِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  اَْهَیلِإ  ُلِصَی  ِْهَیلِإ َو  ُلِصَت  ِهِیف  َیِه  يِذَّلَا  ِرْـصِْملَا  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  ُلَّوَأـْلَا  اَـهُجْوَز  َناَـک  ْنِإ  َلاَـقَف 

ِْریَغ ِهَِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  اَْهَیلِإ َو َال  ُلِصَی  ِرْـصِْملَا َال  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  َناَـک  ْوَأ  اَْـهنَع  ًاـِبئاَغ  ُلَّوَأـْلَا  اَـهُجْوَز  َناَـک  ْنِإ  َلاَـق َو 
َلاَقَف اَْهنِم  َِکلَذ  ُدیُِری  ِماَمِْإلَا َو َال  َیلِإ  اَهُمِّدَُقی  اَهُجْوَز َال  َّدَْحلَا َو  اَمُُهبِرْضَی  ْوَأ  اَمُهُمُجْرَی  ْنَم  ُْتُلق  َقیِْرفَت  اَمُهَْنَیب َو َال  َناَِعل  ِهَنَصْحُْملَا َو َال 

َلاَقَف َأ َلاَق  ْتَعَنَـص  اَِمب  ًهَلِهاَج  َْتناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  ُناَبْـضَغ  اَْهیَلَع  َوُه  َهَّللَا َو  یَْقلَت  ْوَأ  َماَق  ْنَم  ِِهب  َموُقَی  یَّتَح  اَِهنَدـَب  ِیف  ِهَِّلل  ُلاَزَی  َّدَْـحلَا َال  َّنِإ 
ْنَأ اََهل  ُّلِحَی  َـال  َهَِملْـسُْملَا  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َیِه  ـَّالِإ َو  َنیِِملْـسُْملَا  ِءاَِـسن  ْنِم  َمْوَْیلَا  ٍهَأَْرِما  ِنِم  اَـمَف  َلاَـق  یََلب  ُْتُلق  ِهَرْجِْهلَا  ِراَد  ِیف  َیِه  َْسَیل 

ِتَلَّطَعََتل ًاذِإ  ُّدَْـحلَا  اَْـهیَلَع  ْمَُقی  ْمـَل  ٌماَرَح َو  ُتـْلَعَف  يِذَّلَا  َّنَأ  ُتـْلِهَج  ْوَأ  ِرْدَأ  ْمـَل  َْتلاَـق  ْتَرَجَف  اَذِإ  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  ْوـَل  َلاَـق َو  ِنـْیَجْوَز  َجَّوَزَتَـت 
.ُدوُدُْحلَا (1)

نز هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ دومن  جاودزا  رگید  درم  اب  هک  يرادرهوش 

راکانز دح  دنتشاد ، یسرتسد  مه  هب  ود  ره  دوب و  نکاس  تشاد ، تماقا  نز  هک  يرهش  نامه  رد  وا  اب  شلوا  رهوش  هچ  نانچ  دومرف :
.تسا راسگنس  هک  دیآ  یم  نز  هدهع  رب  نصحم 

ریغ راکانز  دـح  دنتـشادن ، یـسرتسد  مه  هب  اما  دوب ، نکاس  نز  تماقا  لحم  رهـش  نامه  رد  ای  دوب  بیاغ  شلوا  رهوش  رگا  و  دومرف :
.دنوش یم  ادج  رگید  کی  زا  هن  دننک و  ناعل  مه  اب  تسا  مزال  هن  دوش و  یم  مزال  وا  رب  هنصحم 

هیلع هللا  تاولـص  موصعم  ماما  دزن  ار  نز  لوا  رهوش  هک  یلاح  رد  دنزب  دـح  ای  دـنک  راسگنـس  ار  مود  رهوش  نز و  یـسک  هچ  متفگ :
!؟ درادن يا  هبلاطم  نز  زا  درب و  یمن 

هک نیا  ای  دنک  هماقا  ار  نآ  موصعم ) ماما   ) يا هدننک  مایق  هک  ینامز  ات  دوب  دـهاوخ  نز  هدـهعرب  یهلا  دـح  هراومه  یتسار  هب  دومرف :
.دیامن تاقالم  تسا  كانبضغ  وا  رب  هک  یلاح  رد  ار  دنوادخ 
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؟ هچ دوب  هاگآان  تسا  هدرک  هک  يراک  زا  رگا  متفگ :

؟ دنک یمن  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  وا  رگم  دومرف :

.يرآ متفگ :

.دنک جاودزا  رهوش  ود  اب  هک  تسین  زیاج  شیارب  هک  دناد  یم  یناملسم  نز  ره  هزورما  نیاربانب  دومرف :

دح وا  رب  تسا و  مارح  مداد  ماجنا  هک  يراک  هک  مدوب  لهاج  ای  متسناد  یمن  دیوگب : دش  انز  بکترم  نز  هک  یماگنه  رگا  و  دومرف :
.دش دهاوخ  لیطعت  یهلا  دودح  نیاربانب  ددرگن ، يراج 

َْتناَک ْنِإ  َلاَق  اَِهتَّدِع  ِیف  ْتَجَّوَزَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِـساَنُْکلَا  َدـیِزَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
اَْهیَلَع َّنِإَف  ُهَعْجَّرلَا  اَْهیَلَع  اَهِجْوَِزل  َْسَیل  ٍهَّدِـع  ِیف  ْتَجَّوَزَت  َْتناَک  ْنِإ  َمْجَّرلَا َو  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ُهَعْجَّرلَا  اَْهیَلَع  اَهِجْوَِزل  ٍقَـالَط  ِهَّدِـع  ِیف  ْتَجَّوَزَت 
َمْجَر َالَف  ٍماَّیَأ  ِهَرَـشَْعلَا  ٍرُهْـشَأ َو  ِهََعبْرَْألَا  ِءاَضِْقنِا  ِْلبَق  ْنِم  اَهِجْوَز  ِتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ٍهَّدِـع  ِیف  ْتَجَّوَزَت  َْتناَک  ْنِإ  ِنَصْحُْملَا َو  ِْریَغ  ِیناَّزلَا  َّدَـح 

َیِه َّالِإ َو  َنیِِملْـسُْملَا  ِءاَِسن  ْنِم  َمْوَْیلَا  ٍهَأَْرِما  ِنِم  اَم  َلاَقَف  َلاَق  ٍَهلاَهَِجب  اَْهنِم  َِکلَذ  َناَک  ْنِإ  َْتیَأَر  ُْتُلق َأ  ٍهَدـْلَج  ِهَئاِم  ُبْرَـض  اَْهیَلَع  اَْـهیَلَع َو 
ْمَک يِرْدَـت  ًهَّدِـع َو َال  اَْهیَلَع  َّنَأ  ُمَْلعَت  َْتناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  َِکلَذ  َْنفِْرعَی  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ُءاَِسن  َّنُک  ْدََـقل  ٍتْوَم َو  ْوَأ  ٍقَالَط  ِیف  ًهَّدِـع  اَْـهیَلَع  َّنَأ  ُمَْلعَت 

.َمَْلعَت (1) یَّتَح  ُلَأْسَتَف  ُهَّجُْحلَا  اَْهتَمَِزل  َهَّدِْعلَا  اَْهیَلَع  َّنَأ  ْتَِملَع  اَذِإ  َلاَقَف  َلاَق  َیِه 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسانک  دیزی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دوب  هدرک  جاودزا  شا  هدع  نارود  رد  هک  ینز 

دح تسا ، هدرک  جاودزا  نئاب  قـالط  هدـع  رد  رگا  ددرگ و  راسگنـس  دـیاب  تسا ، هدرک  جاودزا  یعجر  قـالط  هدـع  رد  رگا  دومرف :
راسگنـس دشاب ، هدرک  جاودزا  زور ، هد  هام و  راهچ  نایاپ  زا  شیپ  تافو و  هدع  رد  رگا  دوش و  یم  يراج  وا  رب  رـسمه  نودب  راکانز 

.دننز یم  وا  هب  هنایزات  هبرض  دص  دوش و  یمن 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  یهاگآان  يور  زا  رگا  مدرک : ضرع 

هاگآ مکح  نیا  زا  زین  یلهاج  نارود  ناـنز  دراد و  هگن  هدـع  دـیاب  تاـفو  قـالط و  رد  هک  دـناد  یم  ناملـسم  نز  ره  هزورما  دومرف :
.دندوب

؟ هچ تسا ، زور  دنچ  شا  هدع  هک  دناد  یمن  اما  دراد ، هگن  هدع  دیاب  هک  دنادب  نز  رگا  مدرک : ضرع 
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.دنادب ات  دسرپب  نارگید  زا  دیاب  نیاربانب  .تسا  مامت  وا  رب  تجح  دراد ، هگن  هدع  دیاب  هک  دنادب  هاگره  دومرف :

َلاَق ًاجْوَز  اََهل  َدَجَوَف  ٌلُجَر  اَهَجَّوَزَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
ِعُوْصَأ ِهَسْمَِخب  َقَّدَصَتَی  ْنَأ  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  ْمَّدَقَُتی  َْمل  ْنِإ  ُُهتَراَّفَک  ٍْملِِعب َو  َیِه  ْتَمَّدَقَت  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  َمَّدَـقَت  ْدَـق  ُهَّنَِأل  ُمْجَّرلَا  اَْهیَلَع  ُدـْلَْجلَا َو  ِْهیَلَع 

.ٍقِیقَد (1)

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هتشاد  رهوش  نز  هک  دش  هجوتم  دعب  درک و  جاودزا  ینز  اب  يدرم 

تسا و هدرک  جاودزا  هب  مادـقا  یهاگآ  اب  نز  یهاگآ و  مدـع  اب  درم  اریز  ددرگ ، یم  راسگنـس  نز  دروخ و  یم  هناـیزات  درم  دومرف :
.دهد هقدص  درآ  عاص  جنپ  هک  تسا  نیا  شا  هرافک  دندربن ، هیلع  هللا  تاولص  موصعم  ماما  دزن  مکح ) يارجا  يارب   ) ار درم  رگا 

دننک راداو  انز  هب  ار  وا  هارکا  رابجا و  يور  زا  هک  ینز  مکح  - 665

َرَجَف ْدَق  ٍلُجَر  َعَم  ٍهَأَْرمِاب  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َِیتُأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َنِینِمْؤُْملَا ُریِمَأ  ُهَلَعَف  ْدَق  ُقَّدَُصت َو  اُولاََقل َال  َِکلَذ  ْنَع  ِءَالُؤَه  َِلئُـس  َْول  َّدَْحلَا َو  اَْهنَع  َأَرَدَـف  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  اَی  ِهَّللَا  ِینَهَرْکَتِْـسا َو  َِتلاَقَف  اَِهب 

.هیلع (2) هللا  تاولص 

درم و دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
اب نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : نز  دندروآ  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  يراکانز  نز 

.مداد نت  راک  نیا  هب  هارکا  ربج و 

.تشادرب نز  نآ  زا  ار  دح  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

وا رب  ار  یهلا  دح  دیاب  تسین و  قیدصت  لباق  نز  ياعّدا  هک  تفگ  دنهاوخ  دنسرپب ، نیفلاخم  تعامج  ياهقف  زا  ار  هلئسم  نیمه  رگا 
.درک طقاس  وا  زا  ار  یهلا  دح  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هک  نآ  اب  دننک ، يراج 
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نانز يزاب  سنجمه  قحس و  طاول و  دح  - 666

ِْهیَلَعَف ًانَصُْحم  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ًالُجَر  یَتَأ  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ٍنَصُْحم (1) َْریَغ  ْوَأ  َناَک  ًانَصُْحم  ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  ُْلتَْقلَا  ِْهیَلَع  َلاَق  ِإَطوُْملَا  یَلَع  اَمَف  ُْتلُقَف  َلاَق  ُْدلَْجلَا  ِْهیَلَعَف  ًانَصُْحم  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْلتَْقلَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّـمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ   ) .دومن یکیدزن  يدرم  اب  يدرم  متفگ :

.دروخب هنایزات  دیاب  دشابن  رادرسمه  رگا  دوش و  هتشک  دیاب  تسا  رادرسمه  رگا  دومرف :

؟ دراد یمکح  هچ  هدنهد  طاول  متفگ :

.دوشب هتشک  دیاب  رادرسمه  ریغ  هچ  دشاب و  رادرسمه  هچ  لاح  ره  رد  دومرف :

هیلع هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َِیتُأ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلَا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َبِرُـضَف هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  ِِهب  َرَمَأَف  ُدوُهُّشلَا  َِکلَذـِب  ِْهیَلَع  َدِهَـش  ُهَبَقَث َو  ِهِْریَغ َو  ْنِم  اَِهْنبِاب  اَهُجْوَز  َطَـال  ْدَـق  ٍهَأَْرِما  ٍلُـجَِرب َو 

.َِکبْقَِثب (2) َکِسْفَن  ْنِم  ُهاَّیِإ  َِکناَْکمِِإل  َُکْتلَتََقل  ًاکِرْدُم  َْتنُک  َْول  اَمَأ  َلاَق  ِّدَْحلَا َو  َنوُد  ُمَالُْغلَا  َبِرُض  َِلُتق َو  یَّتَح  ِْفیَّسلِاب 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمرـضح  رکب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
دوب يرگید  رهوش  زا  هک  نز  رـسپ  اب  نز  رهوش  هک  دـندروآ  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  ار  ینز  درم و  دومرف :

ار رـسپ  اما  .دریمب  اـت  دـننزب  ریـشمش  اـب  ار  وا  هک  دومرف  روتـسد  ترـضح  سپ  .دـندوب  هداد  یهاوگ  نآ  هب  دوهـش  دوب و  هدومن  طاول 
یم دنک  طاول  وت  اب  درم  نیا  هک  يدوب  هداد  هزاجا  هک  نیا  تهج  هب  ار  وت  يدوب  غلاب  رگا  دومرف : دز و  هنایزات  دح  زا  رتمک  يرادـقم 

.متشک

هیلع هللا  تاولص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  َّنِإ  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َمِجُر (3) ًانَصُْحم  َناَک  َبَقَث َو  َناَک  ْنِإ  ُمَالُْغلَا َو  َبِّدُأ  ُلُجَّرلَا َو  َبِرُض  ِْنیَدَّرَُجم  ٍفاَِحل  ِیف  ٍمَالُغ  َعَم  ُلُجَّرلَا  َذِخُأ  اَذِإ 
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هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ود ره  دـننک و  ریگتـسد  یفاحل  ریز  رد  يرـسپ  اـب  ار  يدرم  هاـگره  تسا : هدـمآ  نینچ  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  باـتک  رد  دومرف : یم 

.ددرگ یم  راسگنس  دشاب  هدرک  لوخد  رادرسمه  درم  رگا  دننک و  یم  بیدأت  ار  رسپ  دننز و  یم  هنایزات  ار  درم  دنشاب ، نایرع 

(1) .ُدَلُْجت ُهَقاَّحَّسلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4

نز دومرف : هیلع  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دروخ یم  هنایزات  هدننک ، قحس 

ْنَأ َّالِإ  ٍدِحاَو  ٍفاَِحل  ِیف  اَتِیبَت  ْنَأ  ِْنیَتَأَْرمِال  َْسَیل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ٍفاَِحل ِیف  ًاْضیَأ  اَتَدِجُو  ْنِإَف  ًاّدَح  ًاّدَح  اَمُْهنِم  ٍهَدِحاَو  ُّلُک  ْتَدـِلُج  ِیْهَّنلَا  َعَم  اَتَدِـجُو  ْنِإَف  َِکلَذ  ْنَع  اَتَیُِهن  اَتَلَعَف  ْنِإَف  ٌزِجاَح  اَمُهَْنَیب  َنوُکَی 

.اَتَِلُتق (2) َهَِثلاَّثلَا  اَتَدِجُو  ْنِإَف  اَتَِدلُج 

ود دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هجیدخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ار اه  نآ  دیاب  دننک ، نینچ  رگا  سپ  .دشاب  اه  نآ  نیب  یعنام  هک  نیا  رگم  دنربب ، رـس  هب  ار  بش  فاحل  کی  ریز  رد  دـنرادن  قح  نز 

رگا سپ  .دنروخ  یم  هنایزات  دح ، رادقم  هب  مادکره  دندش  هدید  فاحل  کی  ریز  رد  یهن ، دوجو  اب  رگا  سپ  .دـنراد  زاب  راک  نیا  زا 
.دنوش یم  هتشک  دندش ، هدید  هبترم  نیموس  يارب  رگا  سپ  .دنروخ  یم  هنایزات  دندش ، هدید  فاحل  کی  ریز  رد  مه  زاب 

دنک یم  یکیدزن  تاناویح  اب  هک  یسک  دح  - 667

َهَمِیق ُمَْرُغی  ِّدَْـحلَا َو  َنوُد  ُّدَُـحی  َلاَق  َهَمیِهَْبلَا  ِیتْأَی  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَهَتَمِیق َو َمِرْغُأ  ُهُرْهَظ  ُبَکُْری  اَّمِم  َْتناَک  ْنِإ  ُهُمَْحل َو  ُلَکُْؤی  اَّمِم  َْتناَک  ْنِإ  ُنَفُْدت  ُقَرُْحت َو  َُحبُْذت َو  ِْهیَلَع َو  اَهَدَْـسفَأ  ُهَّنَِأل  اَِهبِحاَِصل  ِهَمیِهَْبلَا 

ِّدَْحلَا َو َنوُد  َِدلُج 
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.اَِهب َرَّیَُعی  َْالیَک  اَهِیف  اَهُعِیبَیَف  ُفَْرُعت  ُْثیَح َال  يَرْخُأ  ٍدَِالب  َیلِإ  اَهِیف  اَِهب  َلَعَف  ِیتَّلَا  ِهَنیِدَْملَا  َنِم  اَهَجَرْخَأ 

(1) .ِیناَّزلَا ِّدَح  َُعبُر  ًاطْوَس  َنیِرْشِع  ًهَسْمَخ َو  َوُه  َبِرُض  َو  هیلع : هللا  تاولص  َلاَق  يرخأ  هیاور  یف  و 

اب هک  يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هب ار  نآ  تمیق  دشاب  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  دوش و  یم  يراج  وا  رب  لماک  دح  زا  رتمک  يدح  دومرف : دنک  یم  یکیدزن  یناویح 

رگا دنیامن و  یم  شنفد  دننازوس و  یم  دننک و  یم  حـبذ  ار  ناویح  تسا و  هدرک  هابت  ار  شناویح  اریز  دوش ؛ یم  راکهدـب  شبحاص 
هک يرهـش  زا  ار  نآ  ناویح  بحاص  دروخ و  یم  لماک  دح  زا  رتمک  يدـح  دوش و  یم  راکهدـب  ار  نآ  تمیق  دـشاب  يراوس  ناویح 
یم ار  رهش  نآ  رد  ار  ناویح  نآ  دوشن و  ییاسانش  ناویح  هک  يا  هنوگ  هب  درب ، یم  رگید  ياهرهـش  هب  تسا  هتفرگ  رارق  زواجت  دروم 

.دنریگن راعو  بیع  ناویح  رطاخ  هب  ناویح  بحاص  رب  ات  دشورف 

دح مراـهچ  کـی  هک  دروخ  یم  هناـیزات  هبرـض  جـنپ  تسیب و  راـک  هاـنگ  و  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  يرگید  تیاور  رد  و 
.تسا راکانز 

ناتهب تمهت و  دح  - 668

َّنَأ هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  یَضَق  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َنُوناَمَث (2) ٌّدَح  ِهِیف  َِکلَذَف  ِهِیبَأ  ِْریَِغل  َیِعُد  اَذِإ  ٌهَِیناَز َو  ُهَّمُأ  َّنِإ  َلاَق  اَذِإ  یَنِّزلِاب َو  َلُجَّرلَا  ُلُجَّرلَا  یَمَر  ْذِإ  ٍهوُجُو  َثَالَث  ِینْعَی  ٌهَثَالَث  َهَیْرِْفلَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یتروص  رد  لوا ) : ) دـنک یم  باـجیا  ار  یهلا  دـح  تمهت  عون  هس  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  تواـضق  رد  دوـمرف :

، تسا راکانز  شردام  دنیوگب : شدنزرف  هب  دنک و  انز  هب  مهتم  بایغ  رد  ار  یسک  ردام  مود ) ، ) دننک مهتم  انز  هب  ار  یـسک  يورایور 
.هنایزات هبرض  داتشه  دوش  یم  يراج  دح  تروص  نیارد  هک  دنهدب  تبسن  نارگید  هب  ار  یسک  دنزرف  موس ) )
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دنز یم  تمهت  یهورگ  هب  هک  يدرم  مکح  - 669

َلاَق ًهَعاَمَج  ٍمْوَق  یَلَع  يَرَْتِفا  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ًاّدَح (1) ْمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکل  َبِرُض  َنِیقِّرَفَتُم  ِِهب  اْوَتَأ  ْنِإ  ًادِحاَو َو  ًاّدَح  َبِرُض  َنیِعِمَتُْجم  ِِهب  اْوَتَأ  ْنِإ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جارد  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ   ) دنک مهتم  یعمج  هتسد  ار  یتعامج  ناسنا  رگا  مدیسرپ :

تیاکـش هب  کت  کت  رگا  دوش و  یم  يراـج  وا  رب  ناـنآ  روضح  رد  دـح  کـی  طـقف  دـنیایب ، تیاکـش  هب  یعمج  هتـسد  رگا  دومرف :
.دروخ دهاوخ  هنایزات  دح  کی  رفن  ره  تیاکش  اب  دنیایب ،

دنز یم  انز  تمهت  شدنزرف  نز و  هب  هک  يدرم  مکح  - 670

ُهَسْفَن َبَذْکَأ  َُّمث  ُهَتَأَْرِما  ُلُجَّرلَا  َفَذَق  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَمُهَْنَیب (2) ُقَّرَُفی  اَنَعَالَت َو  ِهِسْفَن  یَلَع  ْبِذُْکی  َْمل  ْنِإ  ُهَتَأَْرِما َو  َِتناَک  َّدَْحلَا َو  َِدلُج 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دهاوخ شرسمه  نز ، دروخ و  یم  يا  هنایزات  دح  دنک ، بیذکت  ار  دوخ  سپـس  دنزب ، انز  تمهت  شرـسمه  هب  يدرم  هاگره  دومرف :

.دنزادنا یم  ییادج  اه  نآ  نیب  دننک و  یم  هنعالم  رگیدکی  اب  دنکن ، بیذکت  ار  دوخ  رگا  دوب و 

اَم ُهَلَتَق  َْول  َلاَق  یَنِّزلِاب  ُهَْنبِا  َفَذَـق  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
یَفَْتنِا يِذَّلَا  ََدلَْولَا  َِکلَذ  ْمَْزُلی  َْمل  اَنَعَالَت َو  اَهَِدلَو  ْنِم  یَفَْتنِا  اَهَفَذَق َو  ْنِإ  َلاَقَف  ُهَّمُأ  ُهُوبَأ  َفَذَـق  ْنِإَف  ُْتُلق  َُهل  ْدَـلُْجی  َْمل  ُهَفَذَـق  ْنِإ  ِِهب َو  َِلُتق 
ْقَّرَُفی َْمل  اََهل َو  َّدَْحلَا  َِدلُج  اَهَِدلَو  ْنِم  ِفَْتنَی  َْمل  ِهَِیناَّزلَا َو  َْنبِا  اَی  ٌهَّیَح  ُهُّمُأ  ِِهْنبِال َو  َلاَق  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  ًادـَبَأ  َُهل  َّلِحَت  َْمل  اَمُهَْنَیب َو  َقُِّرف  ُْهنِم َو 

َّنَِأل ُّدَْـحلَا  ِْهیَلَع  ُماَُقی  ُهَّنِإَف َال  ُْهنِم  اَهُدـَلَو  َّالِإ  ُْهنِم  اَهِّقَِحب  ُذُـخْأَی  ْنَم  اََهل  ْنُکَی  َْمل  ٌهَتِّیَم َو  ُهُّمُأ  ِهَِیناَّزلَا َو  َْنبِا  اَی  ِِهْنبِال  َلاَق  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  اَمُهَْنَیب 
َناَک ْنِإ  اَْهنِم َو  ِهَِدلَِول  َراَص  ْدَق  ِّدَْحلَا  َّقَح 
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.ْمَُهل (1) َِدلُج  ِّدَْحلَا  ِذْخَِأب  َنُوموُقَی  ٌَهباَرَق  اََهل  َناَک  ِهِْریَغ َو  ْنِم  ٌَدلَو  اََهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َُهل َو  ُدَلُْجی  اَهُِّیلَو  َوُهَف  ِهِْریَغ  ْنِم  ٌَدلَو  اََهل 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد یمکح  هچ   ) دنز یم  تمهت  دوخ  دنزرف  هب  يدرم  مدیسرپ :

.دروخ دهاوخن  هنایزات  دنزب  تمهت  رگا  دش و  دهاوخن  صاصق  دشکب ، ار  دوخ  دنزرف  ردپ  رگا  دومرف :

؟ دراد تروص  هچ  دناوخب  هدازانز  ار  دوخ  دنزرف  ردپ  رگا  مدرک : ضرع 

اب دنک ؛ ارجا  ار  تنعل  مسارم  دوخ  رـسمه  اب  دیاب  دنادن ، دوخ  دنزرف  ار  وا  دنزرف  دناوخب و  راکانز  ار  دوخ  رـسمه  یـسک  رگا  دومرف :
دوش و یم  رارقرب  ییادـج  هکراتم و  وا  ردام  ردـپ و  نایم  اما  دـشاب ، هدازاـنز  وا  دـنزرف  هک  دوش  یمن  تباـث  تنعل  مسارم  نیا  يارجا 

.دوب دنهاوخن  لالح  مه  يارب  رگید 

دیاب ردپ  دشاب ، هتفرگن  ماجنا  تنعل  مسارم  دشاب و  هدنز  رسپ  نآ  ردام  و  هراکدب »! نز  دنزرف  : » دیوگب شدنزرف  هب  ردپ  رگا  و  دومرف :
دنهاوخ لالح  مه  هب  تبـسن  رـسمه  رهوش و  دح ، يارجا  تمهت و  نیا  اب  دروخب و  هنایزات  داتـشه  رـسپ  نآ  ردام  هب  تمهت  تهج  هب 

.دوب

نز نآ  قح  هک  دشابن  يرگید  ثراو  دنزرف  نیمه  زج  دشاب و  هدرم  شردام  و  هراکدب » نز  رسپ  يا  : » دیوگب شدنزرف  هب  ردپ  رگا  و 
اما .دنک  تیاکـش  ردپ  هیلع  دناوت  یمن  دنزرف  دسر و  یم  دنزرف  هب  هبلاطم  قح  هک  ارچ  دروخ ؛ دـهاوخن  هنایزات  ردـپ  دـنک ، هبلاطم  ار 

دیامن هبلاطم  ار  شردام  قح  دنک و  تیاکش  دناوت  یم  رـسپ  نآ  دشابن ، ردپ  نیا  لسن  زا  هک  دشاب  هتـشاد  يرگید  دنزرف  نز  نآ  رگا 
یم دنـشاب ، هتـشاد  تیاکـش  ثرا و  قح  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  ناشیوخ  نز  نآ  رگا  ای  و  دزاونب ؛ شیردـپان  رب  هناـیزات  داتـشه  و 

.دنیامن دح  يارجا  شرهوش  رب  دننک و  هبلاطم  ار  نز  نآ  قح  دنناوت 

تمهت دح  يارجا  یگنوگچ  - 671

ُبَرُْـضی ِْنَیبْرَّضلَا  َْنَیب  ُبَرُْـضی  يِرَتـْفُْملَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِِهباَِیث (2) َقْوَف  ُهُّلُک  ُهُدَسَج 
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هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدز شندب  مامت  رب  شیاه  سابل  يور  زا  اه  هبرـض  همه  دننز و  یم  مرن  تخـس و  هبرـض  نیب  يا  هبرـض  ار  هدـننز  تمهت  درم  دومرف :

.دوش یم 

هدننک تسم  هدام  ره  راوخبارش و  دح  - 672

ُدَلُْجی َلاَق  ٍرْمَخ  َهَوْسُح  َبِرَش  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌماَرَح (1) اَهُرِیثَک  اَُهلِیلَق َو  ًهَْدلَج  َنِیناَمَث 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ تسا  هدیشون  بارش  يا  هعرج  هک  يدرم  هرابرد 

.تسا مارح  بارش  ناوارف  كدنا و  دروخ ؛ یم  هبرض  داتشه  دومرف :

َْدبَْعلَا َو َّرُْحلَا َو  ُِدلْجَی  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َنِیناَمَث (2) ِرْمَْخلَا  ِیف  َِّیناَرْصَّنلَا  َّيِدوُهَْیلَا َو 

یلع دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دز یم  هبرض  داتشه  بارش  ندیماشآ  صوصخ  رد  ار  یحیسم  يدوهی و  هدرب ، دازآ ، هیلع  هللا  تاولص 

اَمَک ِهِیف  ُبِجَی  َِهبِرْشَْألَا  َنِم  ٍرِکْسُم  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِّدَْحلَا (3) َنِم  ِرْمَْخلَا  ِیف  ُبِجَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یناـنک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.ددرگ یم  بجاو  بارش  صوصخ  رد  هک  دوش  یم  بجاو  يدح  نامه  يا  هدننک  تسم  یندیماشآ  ره  يارب  دومرف :

ِرْمَْخلَا َو ِیف  ِكُولْمَْملَا  ِِّیناَرْصَّنلَا َو  ِّيِدوُهَْیلَا َو  ُّدَح  هیلع :) هللا  تاولص  موصعملا  ) َلاَق َلاَق  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
ْنَأ ِهَّمِّذلَا  ُلْهَأ  َِحلوُص  اَمَّنِإ  ٌءاَوَس َو  ِهَیْرِْفلَا 
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یَلَع ُدَلُْجیَف  ِفْذَْقلَا  ِیف  ُّدَْحلَا  اَّمَأَف  ِْنیَِفتَْکلَا  َْنَیب  ِْنیَدَّرَُجم  ِطاَیِّسلِاب  ِناَدَلُْجی  َلاَق  ِیناَّزلَا  ِناَرْکَّسلَا َو  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ْمِِهتُوُیب  ِیف  اَهُوبَرْشَی 
.ِْنَیبْرَّضلَا (1) َْنَیب  ًابْرَض  ِِهباَِیث 

دح دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  موـصعم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
رد ار  بارـش  هک  تسا  هدش  هحلاصم  همذ  لها  اب  انامه  تسا و  ناسکی  ندز  تمهت  بارـش و  صوصخ  رد  هدرب  یحیـسم و  يدوهی ،

.دنشونب ناشیاه  هناخ 

.مدیسرپ راکانز  تسم و  درم  دح  هرابرد  ترضح  نآ  زا  نینچ  مه  دیوگ : ریصب  وبا 

ياه سابل  يور  زا  ار  هدـننز  تمهت  دـح  اـما  دـنزاون ، یم  ناـش  ياـه  فتک  نیب  هب  هناـیزات  اـب  دنتـسه  ناـیرع  هک  یلاـح  رد  دومرف :
.مارآ هبرض  دیدش و  هبرض  نیب  يا  هبرض  دننز ؛ یم  وا  یصخش 

دح يارجا  نامز  - 673

هیلع هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َعَـم  ُتْرَرَم  َلاَـق : اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ِّقِرَتْـسُْملَا  َدُواَد  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُهل ُْتُلق  ُبَرُْضی  ِْتقَْولَا  اَذَه  ِْلثِم  ِیف  ِهَّللَا  َناَْحبُس  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِطْوَّسلِاب  ُبَرُْضی  ٌلُجَر  اَذِإ  ٍدِرَاب َو  ٍمْوَی  ِیف  ِهَنیِدَْملِاب 

.ِراَهَّنلَا (2) ِدَْرب  ِیف  َبِرُض  ِّرَْحلَا  ِیف  َناَک  اَذِإ  ِراَهَّنلَا َو  ِّرَح  ِیف  َبِرُض  ِدْرَْبلَا  ِیف  َناَک  اَذِإ  ْمَعَن  َلاَق  ٌّدَح  ِبْرَّضِلل  َو 

درس يزور  رد  تفگ : نم  يارب  ام  نارای  زا  یکی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  قرتسم  دوواد  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دومرف ترـضح  .دـندز  یم  هنایزات  ار  يدرم  هاگان  .میدرک  یم  روبع  هنیدـم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هارمه 

؟ دننز یم  هنایزات  ار  وا  یتقو  نینچ  رد  هّللا ! ناحبس 

؟ دراد ینیعم  تقو  ندز  هنایزات  ایآ  مدرک : ضرع 

زور یکنخ  رد  دـشاب ، امرگ  لصف  هک  یماگنه  دـننز و  یم  هنایزات  زور  ياـمرگ  رد  دـشاب ، امرـس  لـصف  هک  یماـگنه  يرآ ؛ دومرف :
.دننز یم  هنایزات 
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دوش یم  هتشک  راب  نیموس  رد  راوخبارش  - 674

ْنِإَف َبِرُض  َبِرَش  اَذِإ  ِرْمَْخلَا  ِبِراَش  ِیف  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِیف َلَتُْقی  ْنَأ  یَنْعَْملَا  َناَک  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنبِا  َلاَق  ِهَِعباَّرلَا  ِیف  ُلَتُْقی  ُهَّنَأ  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  يَوَر  ٌلیِمَج َو  َلاَق  ِهَِثلاَّثلَا  ِیف  َِلُتق  َداَع  ْنِإَف  َبِرُض  َداَع 

.ِهَِعباَّرلَا (1) ِیف  ُلَتُْقی  ِِهب  یَتُْؤی  اَمَّنِإ  َناَک  ْنَم  ِهَِثلاَّثلَا َو 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
رد درک ، رارکت  مه  زاـب  رگا  سپ  .دروخ  یم  هناـیزات  درک ، رارکت  رگا  .دروخب  هناـیزات  دـشونب  بارـش  هاـگره  دوـمرف : راوـخ  بارش 

.دوش یم  هتشک  هبترم  نیموس 

.دوش یم  هتشک  هبترم  نیمراهچ  رد  هک  دنا  هدومن  تیاور  ام  باحصا  زا  یضعب  و  دیوگ : لیمج 

، دـنروایب ار  وا  هبترم  نیمراـهچ  رد  هک  سکره  دوش و  یم  هتـشک  هبترم  نیموس  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  ياـنعم  دـیوگ : ریمع  یبا  نبا 
.دوش یم  هتشک 

ُدوُدُْحلَا ُمِْهیَلَع  َمِیقُأ  اَذِإ  اَهِّلُک  ِِرئاَبَْکلَا  ُباَحْصَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  یِضاَْملَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِهَِثلاَّثلَا (2) ِیف  اُوِلُتق  ِْنیَتَّرَم 

نابکترم دومرف : هیلع  هللا  تاولص  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.دنوش یم  هتشک  هبترم  نیموس  رد  دش ، يراج  دح  اه  نآ  رب  رابود  هاگره  هریبک ، هانگ  عاونا  یمامت 

تقرس دح  يارجا  رد  هقورسم  لام  نازیم  - 675

ٍراَنیِد ُِعبُر  ِیف  َلاَقَف  ُقِراَّسلَا  ُعَطُْقی  ْمَک  ِیف  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َنیِح ِْهیَلَع  ُعَقَی  ْلَه  ٍراَنیِد  ُِعبُر  ْنِم  َّلَقَأ  َقَرَـس  ْنَم  َْتیَأَر  َُهل َأ  ُْتلُقَف  َلاَق  َغََلب  اَم  ُراَنیِّدـلَا  َغََلب  ٍراَنیِد  ُِعبُر  ِیف  َلاَقَف  ِْنیَمَهْرِد  ِیف  َُهل  ُْتُلق  َلاَق 

ُهاَوَح َو ْدَق  ًاْئیَش  ٍِملْسُم  ْنِم  َقَرَس  ْنَم  ُّلُک  َلاَقَف  ِلاَْحلَا  َْکِلت  ِیف  ٌقِراَس  ِهَّللَا  َْدنِع  َوُه  ْلَه  ِقِراَّسلَا َو  ُمِْسا  َقَرَس 
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َوُه اَمِیف  ِقاَّرُّسلَا  يِْدیَأ  ْتَعُِطق  َْول  َرَثْکَأ َو  ْوَأ  ٍراَنیِد  ُِعبُر  ِیف  َّالِإ  ُعَطُْقی  ْنَِکل َال  ٌقِراَس َو  ِهَّللَا  َدـْنِع  َوُه  ِقِراَّسلَا َو  ُمِْسا  ِْهیَلَع  ُعَقَی  َوُهَف  ُهَزَرْحَأ 
.َنیِعَّطَقُم (1) ِساَّنلَا  َهَّماَع  َْتیَْفلََأل  ٍراَنیِد  ُِعبُر  ْنِم  ُّلَقَأ 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دش دهاوخ  هدیرب  قراس  تسد  هقورسم  لام  نازیم  هچ  رد  مدرک : ضرع 

.الط رانید  مراهچ  کی  اب  دومرف :

؟ هرقن مهرد  ود  اب  ینعی  مدرک : ضرع 

.تسا رانید  مراهچ  کی  نامه  دح  هزادنا  دسرب ، یغلبم  ره  هب  رانید  تمیق  دومرف :

؟ هن ای  دنک  یم  قدص  وا  رب  دزد  ناونع  دنوادخ  رظن  زا  دشاب ، هدیدزد  رانید  مراهچ  کی  زا  رت  مک  یسک  رگا  مدرک : ضرع 

دوش و یم  هدناوخ  دزد  مان  هب  دشاب ، هدرک  ناهن  هتشاد و  رایتخا  رد  ار  لام  نآ  شبحاص  هک  ددزدب  ار  یناملسم  لام  سکره  دومرف :
ای رانید و  مراهچ  کی  هقورـسم  لام  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  دزد  تسد  ندـیرب  یلو  دوش ؛ یم  هتخانـش  قراـس  زین  دـنوادخ  رظن  زا 

.دندوب اپ  تسد و  یب  مدرم  رتشیب  دوش ، هدیرب  يدزد  ره  تسد  هک  دش  یم  رارق  رگا  دشاب ؛ هتشاد  تمیق  رتشیب 

تقرس دح  يارجا  یگنوگچ  - 676

ِطَـسَو ْنِم  ُهُدَـی  ْتَعُِطق  ُقِراَّسلَا  َذِـخُأ  اَذِإ  هیلع :) هللا  تاولـص  موصعملا  ) َلاَـق َلاَـق  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِلُتق (2) ِنْجِّسلَا  ِیف  َقَرَس  ْنِإَف  َنْجِّسلَا  َعِدُوتُْسا  َداَع  ْنِإَف  ِمَدَْقلَا  ِطَسَو  ْنِم  ُُهلْجِر  ْتَعُِطق  َداَع  ْنِإَف  ِّفَْکلَا 

ار دزد  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ياپ دوش ، ریگتـسد  تقرـس  مرج  هب  اددـجم  رگا  و  دـننک ؛ یم  عطق  ار  وا  تسار ) تسد  تشگنا  راهچ   ) تسد فک  دـننک ، ریگتـسد 

، دـنک يدزد  زین  نادـنز  رد  رگا  دـتفا و  یم  نادـنز  هب  هشیمه  يارب  دوش ، ریگتـسد  مه  زاب  رگا  .دوش  یم  عطق  مدـق  طسو  زا  وا  پچ 
.دوش یم  هتشک 
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َبِرُضَف اَْهنَع  ََرباَکَف  ًهَقِرَس  َقَرَس  ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِباَذَْعلَا (1) یَلَع  َفَرَتِْعا  ُهَّنَِأل  ُهُدَی  ْعَطُْقت  َْمل  ِهَقِرَّسلِاب  ْئِجَی  َْمل  َفَرَتِْعا َو  َِول  ْنَِکل  ْمَعَن َو  َلاَق  ُعْطَْقلَا  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ْلَه  اَِهْنیَِعب  اَِهب  َءاَجَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دهدب لیوحت  دنک و  راکشآ  ار  يدزد  لام  دنزاس  بورـضم  ار  وا  هک  یماگنه  دوش ، رکنم  یلو  دنک ، تقرـس  یـسک  رگا  مدیـسرپ :

؟ دنربب ار  وا  تسد  دیاب  ایآ 

هجنکـش رثا  رب  دزد  فارتعا  هک  ارچ  دـنربب ؛ ار  وا  تسد  دـیابن  دـنکن ، راکـشآ  ار  يدزد  لاـم  دـنک و  فارتعا  رگا  اـما  .يرآ  دومرف :
.تسا هتفرگ  تروص 

اَذِإ ِقِراَّسلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
.ِراَّدلَا (2) َنِم  ِِهب  َجُرْخَی  یَّتَح  ُعْطَْقلَا  ِْهیَلَع  َْسَیل  َلاَقَف  ُدَْعب  ْجُرْخَی  َْمل  ِْتیَْبلَا  ِیف  َوُه  َعاَتَْملَا َو  َذَخَأ  ْدَق  َذِخُأ َو 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
نتشادرب زا  سپ  هک  دوش  ریگتسد  هناخ  رد  هدش  هدیدزد  ثاثا  لیاسو و  اب  هک  يدزد  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.ددرگ جراخ  هناخ  زا  ثاثا  هارمه  هک  نیا  ات  دوش  عطق  وا  تسد  تسین  بجاو  دومرف : تسا ، هتفرن  نوریب  ثاثا ،

يَرْخُأ ًهَّرَم  َقَرَس  َُّمث  ِْهیَلَع  ْرَدُْقی  ْمَلَف  َقَرَس  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  ِْریَُکب  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
َیلوُْألَا َو ِهَقِرَّسلِاب  ُهُدَی  ُعَطُْقت  َلاَقَف  ِهَریِخَْألَا  ِهَقِرَّسلَا  َیلوُْألَا َو  ِهَقِرَّسلِاب  ِْهیَلَع  اوُدِهَشَف  ُهَنِّیَْبلَا  ِتَءاَجَف  َذِخُأَف  يَرْخُأ  ًهَّرَم  َقَرَس  ِْهیَلَع َو  ْرَدُْقی  ْمَلَف 

ْنَأ َْلبَق  ِهَریِخَْألَا  َیلوُْألَا َو  ِهَقِرَّسلِاب  ٍدِـحاَو  ٍماَقَم  ِیف  ًاعیِمَج  اوُدِهَـش  َدوُهُّشلَا  َّنَِأل  َلاَقَف  َكاَذ  َْفیَک  َلیِقَف  ِهَریِخَأـْلَا  ِهَقِرَّسلاـِب  ُُهلْجِر  ُعَطُْقت  َـال 
ْتَعُِطق ِهَریِخَْألَا  ِهَقِرَّسلِاب  ِْهیَلَع  اوُدِهَـش  َُّمث  َعَطُْقی  یَّتَح  اوُکَْـسمَأ  َُّمث  َیلوُأـْلَا  ِهَقِرَّسلاـِب  ِْهیَلَع  اوُدِهَـش  َدوُهُّشلَا  َّنَأ  َْول  َیلوُأـْلَا َو  ِهَقِرَّسلاـِب  َعَطُْقی 

.يَرُْسْیلَا (3) ُُهلْجِر 
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هرابرد هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نیعا  نب  ریکب  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک موس  تبون  دزیرگب و  مدرم  گـنچ  زا  مهزاـب  دـنک و  تقرـس  مود  تبون  دـنرواین ، گـنچ  هب  ار  وا  یلو  دـنک ، تقرـس  هک  يدرم 

تقرـس درم  نیا  هک  دـنا  هدـید  رخآ  تبون  لوا و  تبون  رد  هک  دـنهدب  یهاوگ  لداع  هاوگ  ود  دـنروآ و  گنچ  هب  ار  وا  دـنک  تقرس 
.دنربب مود  تقرس  مرج  هب  ار  وا  پچ  ياپ  دنناوت  یمن  دنربب ، دیاب  ار  وا  تسار  تسد  طقف  دومرف : تسا ، هدرک 

؟ دنربب ار  وا  ياپ  دنناوت  یمن  ارچ  دندیسرپ :

ود نیا  رگا  دـنا ؛ هداد  یهاوگ  تقرـس  ود  ره  هب  هاگیاج  کی  هسلج و  کی  رد  قراس ، تسد  ندـیرب  زا  شیپ  ناـهاوگ ، اریز  دومرف :
رارق تداهش  هاگیاج  رد  سپـس  دنربب ، ار  قراس  تسد  ات  دندنب  ورف  مد  يدعب  تقرـس  زا  دنهدب و  یهاوگ  لوا  تقرـس  هب  اهنت  دهاش 

.دنربب زین  ار  وا  پچ  ياپ  دیاب  دنا ، هدید  تقرس  باکترا  نیح  رد  ار  وا  رگید  تبون  کی  هک  دنهدب  یهاوگ  ون  زا  دنریگب و 

ِنَع ِینِْربْخَأ  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلَالِه  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
اَذِإ َْتلَأَس  اَم  َنَسْحَأ  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  َلاَـقَف  یَنُْمْیلَا  ُُهلْجِر  یَنُْمْیلَا َو  ُهُدَـی  ُعَطُْقت  َـال  يَرُْـسْیلَا َو  ُُهلْجِر  یَنُْمْیلَا َو  ُهُدَـی  ُعَطُْقت  َِمل  ِقِراَّسلَا 

َلَدَتِْعا َو يَرُْـسْیلَا  ُُهلْجِر  یَنُْمْیلَا َو  ُهُدَی  ْتَعُِطق  اَذِإَف  ِماَیِْقلَا  یَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ِرَْـسیَْألَا َو  ِِهِبناَج  یَلَع  َطَقَـس  یَنُْمْیلَا  ُُهلْجِر  یَنُْمْیلَا َو  ُهُدَـی  ْتَعُِطق 
َنِم ُلْجِّرلَا  ُعَطُْقی  اَمَّنِإ  ُعَطُْقی  َْتیَأَر  ُْثیَح  ْنِم  َْسَیل  َعْطَْقلَا  َّنِإ  َلاَق  ُُهلْجِر  ْتَعُِطق  ْدَق  ُموُقَی َو  َْفیَک  َكاَِدف َو  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  ًاِمئاَق  يَوَتِْسا 

ُدِمَتْعَی ُماَْهبِْإلَا  ُكَْرُتت  َِعباَصَأ َو  َُعبْرَْألَا  ُعَطُْقت  َلاَق  ُدَْیلَا  ُعَطُْقت  َْنیَأ  ْنِم  َُهل  ُْتُلق  َهَّللَا  ُُدبْعَی  یِّلَُـصی َو  ِْهیَلَع  ُموُقَی  اَم  ِهِمَدَق  ْنِم  ُكَْرُتی  ِْبعَْکلَا َو 
.َهَیِواَعُِمل َِکلَذ  َنَّسَح  َناَّفَع  ُْنب  ُناَْمثُع  َناَک  ْدَـق  َلاَق  َعَطَق  ْنَم  ُلَّوَأ  ْنَم  َعْطَْقلَا  اَذَـهَف  ُْتُلق  ِهَالَّصِلل  ُهَهْجَو  اَِهب  ُلِسْغَی  ِهَـالَّصلَا َو  ِیف  اَْـهیَلَع 

(1)

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاله  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یمن عطق  شتـسار  ياپ  تسار و  تسد  اما  دوش ؛ یم  عطق  دزد  پچ  ياپ  تسار و  تسد  ارچ  دـییامرفب  نم  هب  مدرک : ضرع  هیلع  هللا 

؟ دوش
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دنک و یم  طوقس  دوخ  ندب  پچ  تمس  رب  دوش ، عطق  دزد  تسار  ياپ  تسار و  تسد  هاگره  يدیـسرپ ! یبوخ  شـسرپ  هچ  دومرف :
فاص دناوت  یم  تشاد و  دهاوخ  لادتعا  شندب  دوش  عطق  شپچ  ياپ  تسار و  تسد  هک  یماگنه  سپ  .درادـن  ار  نداتـسیا  ییاناوت 

.دتسیاب

!؟ تسا هدش  عطق  شیاپ  هک  یلاح  رد  دتسیاب  دناوت  یم  هنوگچ  مدرگ ! تنابرق  متفگ :

ای كزوق   ) اپ بعک  زا  اپ  اـنامه  .ددرگ  یمن  عطق  دوش ؛ یم  عطق  يدـید  وت  هک  ییاـج  نآ  زا  یعقاو  ندرک  عطق  هک  یتسار  هب  دومرف :
ار یهلا  تدابع  دناوخب و  زامن  دتسیاب و  نآ  يور  هک  يا  هزادنا  هب  ار  شیاپ  زا  يرادقم  دوش و  یم  عطق  اپ ) يولج  هدمآرب  ناوختسا 

.دنراذگ یماو  دروآ  ياج  هب 

؟ دوش یم  عطق  ییاج  هچ  زا  تسد  متفگ :

تروص نآ  اب  زامن  يارب  دـنک و  هیکت  نآ  هب  زامن  رد  ات  دـنراذگ  یماو  ار  ماـهبا  تشگنا  دـننک و  یم  عطق  ار  تشگنا  راـهچ  دومرف :
.دیوشب ار  دوخ 

؟ درک هنوگ  نیا  راب  نیلوا  یسک  هچ  سپ  متفگ :

.دوب هتسناد  وکین  هیواعم  يارب  ار  ندرک  عطق  هنوگ  نیا  نافع  نب  نامثع  دومرف :

هدنیابر رب و  هسیک  دح  مکح  - 677

َال هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُهُرِّزَعُأ (1) ْنَِکل  ُهَْسلُْخلَا َو  َیِه  ِهَنَْلعُْملَا َو  ِهَراَغَّدلَا  ِیف  ُعَْطقَأ 

قداص رفعج  ماما  ترضح  ای  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
يزیچ دنزب و  گنچ  راکشآ  هب  یسک  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف : یم  هک  مدینـش  امهیلع  هللا  تاولص 

.منک یم  ریزعت  بیدأت و  ار  وا  هکلب  مرب ، یمن  ار  وا  تسد  نم  دیابرب ،

ٍراَّرَِطب َِیتُأ  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  َریِمَأ  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّیَـس  ِیبَأ  ٍعَمْـسِم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهاَنْعَطَق (2) ِلَفْسَْألَا  ِهِصیِمَق  ْنِم  َّرَط  َناَک  ْنِإ  ُهْعَطْقَن َو  َْمل  یَلْعَْألَا  ِهِصیِمَق  ْنِم  َّرَط  َناَک  ْنِإ  َلاَق  َمِهاَرَد  ِِهنْدُر  ْنِم  ٍلُجَر  ْنِم  َّرَط  ْدَق 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّیس  وبا  عمسم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دوب هدوبر  مهرد  يدادعت  يدرم  نیتسآ  زرد  زا  هک  دندروآ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  ار  يرب  بیج 

عطق ار  شتـسد  دشاب ، هدوبر  نیریز  نهاریپ  زا  رگا  مینک و  یمن  عطق  ار  شتـسد  دشاب ، هدوبر  ییالاب  نهاریپ  زا  رگا  دومرف : ترـضح 
.مینک یم 

نامهم رگراک و  يدزد  - 678

ِِهْتَیب ْنِم  ُقِرْسَیَف  ًاریِجَأ  ُرِجْأَتْسَی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٌِنئاَخ (1) اَذَه  ٍقِراَِسب  َْسَیل  ٌنَمَتُْؤم  اَذَه  َلاَق  ُهُدَی  ُعَطُْقت  ْلَه 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ایآ دربب ، تقرس  هب  يزیچ  هناخ  لئاسو  زا  مدختسم  دهد و  ماجنا  یتمدخ  وا  ۀناخ  رد  ات  دنک  مادختسا  ار  یـسک  ناسنا  رگا  مدیـسرپ :

؟ دننک یم  عطق  ار  وا  تسد 

، دوب دهاوخن  دزد  دنک  ناهن  درادرب و  يزیچ  رگا  دوش و  یم  دراو  نیما  ناونع  هب  دوش  یم  لزنم  دراو  هک  یمدختـسم  ریجا و  دومرف :
.دیآ یم  رامش  هب  راک  تنایخ  هکلب 

َفاَـضَأ ْنِإ  ْعَـطُْقی َو  َْمل  َقَرَـس  اَذِإ  ُفـْیَّضلَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْفیَّضلَا (2) ُْفیَض  َعُِطق  َقَرَسَف  ًاْفیَض  ُْفیَّضلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تـسد دنک  يدزد  نامهم  نامهم  دـنک و  توعد  ار  رگید  ینامهم  نامهم ، رگا  دوش و  یمن  عطق  شتـسد  دـنک  يدزد  نامهم  هاگره 

.ددرگ یم  عطق  نامهم  نامهم 

744 ص :

یفاکلا ج 7 ص 227 ح 3. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 228 ح 4. - . 2
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دوش یمن  عطق  دزد  تسد  هک  يدراوم  - 679

َراَمِّثلَا َقَرَس  ْنَمِیف  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ُِّیبَّنلَا  یَضَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.ِْنیَتَّرَم (1) ُهَتَمِیق  ُمَّرَُغی  ُرَّزَُعیَف َو  َلَمَح  اَم  ِْهیَلَع َو  َءْیَش  َالَف  ُْهنِم  َلَکَأ  اَمَف  ِهِّمُک  ِیف 

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نآ هک  دومرف  يرواد  دوب  هدـیدزد  هدومن و  ناهنپ  شنیتسآ  رد  ار  اـه  هویم  هک  یـسک  هراـبرد  دروم  ود  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا 

ار نآ  تمیق  ددرگ و  یم  ریزعت  تسا  هدرب  دوخ  اب  هک  هویم  رادقم  نآ  رطاخ  هب  اما  درادـن ؛ یمکح  تسا  هدروخ  هک  يا  هویم  رادـقم 
.دزادرپب دیاب 

ٍلَخْدَم ُّلُک  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.َهَیِحْرَْألَا (2) ِتاَناَْخلَا َو  ِتاَماَّمَْحلَا َو  ِینْعَی  ِْهیَلَع  َعْطَق  َالَف  ُقِراَّسلَا  ُْهنِم  َقَرَسَف  ِِهبِحاَص  ِنْذِإ  ِْریَِغب  ِهِیف  ُلَخُْدی 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هبامرگ ینعی  دندرگ ؛ نآ  دراو  شبحاص  زا  نتفرگ  هزاجا  نودب  مدرم  هک  یناکم  ره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.دوش یمن  عطق  شتسد  دنزب ، درب  تسد  ناکم  نآ  هب  قراس  رگا )  ) اه بایسآ  اهارس و  ناوراک  اه ،

دوش یمن  عطق  دزد  تسد  یطحق  لاس  رد  - 680

ِیف ِلْحَْملَا  ِهَنَس  ِیف  ُقِراَّسلَا  ُعَطُْقی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ِّيِْدنَْقلَا  ٍداَیِز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
(3) .َِکلَذ ِهاَبْشَأ  ِمْحَّللَا َو  ِْزبُْخلَا َو  ِْلثِم  ُلَکُْؤی  ٍءْیَش  ِّلُک 
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تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  يدنق  دایز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
عطق نآ ، لاثما  تشوگ و  نان و  دننام  ییاذـغ  داوم  عاونا  تقرـس  هرابرد  قراس  تسد  یگنـسرگ ، یطحق و  لاس  رد  دومرف : هیلع  هللا 

.ددرگ یمن 

دنوش یم  تقرس  بکترم  هک  یناکدوک  دح  - 681

ًهَّرَم َو ُْهنَع  یَفُْعی  َلاَق  ُقِرْسَی  ِِّیبَّصلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َِکلَذ (1) ْنِم  ُلَفْسَأ  َعُِطق  َداَع  ْنِإَف  ِهِِعباَصَأ  ُفاَرْطَأ  ْتَعُِطق  َداَع  ْنِإَف  ِهَِثلاَّثلَا  ِیف  ُرَّزَُعی  ِْنیَتَّرَم َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دوش  یم  يدزد  بکترم  هک  یکدوک  هرابرد 

رس دز ، تقرـس  هب  تسد  هرابود  رگا  سپ  .دننک  یم  شزیرعت  راب ، نیموس  رد  دوش و  یم  یـشوپ  مشچ  وا  زا  مود  لوا و  هعفد  دومرف :
.دننک یم  عطق  ار  شیاه  تشگنا  رس  زا  رت  نییاپ  دومن ، يدزد  مهزاب  رگا  .دنرب  یم  ار  وا  ياه  تشگنا 

حلسم نازیگنا  هنتف  تازاجم  - 682

ْوَأ َدِجْـسَْملَا  ُدیُِری  ِِهلِْزنَم  ْنِم  ُجُرْخَی  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍْبیَلُک  ِْنب  َهَرْوَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَمَّنِإ ٌهَنَْلعُم َو  ٌهَراَغَد  ِهِذَه  َنُولوُقَی  ُْتُلق  ْمُکَلَِبق  ْنَم  ِهِیف  ُلوُقَی  ٍءْیَـش  َّيَأ  َلاَق  َُهبَْوث  ُذُخْأَی  ُُهبِرْـضَیَف َو  ِهیِفْقَتْـسَی  ْوَأ  ٌلُجَر  ُهاَْقلَیَف  َهَجاَْحلَا  ُدـیُِری 
ِهِذَـه ِلْهَأ  ْنِم  ِءَالُؤَه  َلاَقَف  ِمَالْـسِْإلَا  ُراَد  ُْتلُقَف  َلاَق  ِكْرِّشلَا  ُراَد  ْوَأ  ِمَالْـسِْإلَا  ُراَد  ًهَمْرُح  ُمَظْعَأ  اَمُهُّیَأ  َلاَقَف  ٍهَّیِکِرْـشُم  يًُرق  ِیف  ُبِراَـحُْملَا 

.ِهَیْآلَا (2) ِرِخآ  َیلِإ  َُهلوُسَر » ّللَا َو 
�

َه َنُوبِرا�ُحی  َنیِذَّلَا  ُءا�زَج  ا�مَّنِإ   » ِهَیْآلَا

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بیلک  نب  هروس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا یکی  هاگان  دوش ، یم  جراخ  دوخ  هناخ  زا  يرگید  راک  ای  دجسم  هب  نتفر  تین  اب  ناسنا  متفگ :

746 ص :

یفاکلا ج 7 ص 232 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 245 ح 2. - . 2
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دوجو یمکح  هچ  دارفا  هنوگ  نیا  هب   ) .دور یم  دـیابر و  یم  ار  وا  ساـبل  کـتک ، روز و  اـب  دـنک و  یم  هلمح  رـس  تشپ  اـی  ور  هبور 
)؟ دراد

؟ دنیوگ یم  هچ  هراب  نیا  رد  دنتسه  امش  دزن  هک  يدارفا  دومرف :

كرشم ياه  يدابآ  رد  هک  تسا  یسک  براحم ، انامه  و  تسا ؛ راکـشآ  سالتخا  مکح  رد  درب ، تسد  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  متفگ :
.دزادرپ یم  يزیگنا  هنتف  بوشآ و  هب  نیشن 

؟ مالسا نیمزرس  ای  دراد  يرتشیب  تمرح  نیشن  كرشم  نیمزرس  دومرف :

.مالسا نیمزرس  متفگ :

دننازیگنا یمرب  هنتف  نیمز ، رد  دنزیخرب و  زیتس  گنج و  هب  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  نانآ  : } دـنا هیآ  نیا  قیداصم  زا  دارفا ، نیا  دومرف :
هیآ 33) هدئام  هروس  {. ) هیآ رخآ  ات  - 

َّزَع َو ِهَّللَا  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْملَا  َقاَحْسِإ  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدیَبُع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنِم ًهَدِـحاَو  َبَجْوَتِْـسا  ُهَلَعَف  اَذِإ  يِذَّلَا  اَمَف  َهَیْآلَا  اُولَّتَُقی » ْنَأ  ًادا�سَف  ِضْرَْألَا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  ّللَا َو 

�
َه َنُوبِرا�ُحی  َنیِذَّلَا  ُءا�زَج  ا�مَّنِإ  : » َّلَـج

َذَخَأ ْنِإ  َِبلُـص َو  َِلُتق َو  َلاَْملَا  َذَـخَأ  َلَتَق َو  ْنِإ  ِِهب َو  َِلُتق  َلَتَقَف  ًاداَسَف  ِضْرَأـْلَا  ِیف  یَعَـس  َُهلوُسَر َو  َهَّللَا َو  َبَراَـح  اَذِإ  َلاَـقَف  َِعبْرَأـْلَا  ِهِذَـه 
َْمل ُْلتْقَی َو  َْمل  ًاداَسَف َو  ِضْرَْألَا  ِیف  یَعَـس  َُهلوُسَر َو  َهَّللَا َو  َبَراَحَف  َْفیَّسلَا  َرَهَـش  ْنِإ  ٍفَالِخ َو  ْنِم  ُُهلْجِر  ُهُدَـی َو  ْتَعُِطق  ُْلتْقَی  َْمل  َلاَْملَا َو 
َیلِإ ُبَتُْکی  ِهِْریَغ َو  ٍرْصِم  َیلِإ  َلَعَف  اَم  ِهِیف  َلَعَف  يِذَّلَا  ِرْصِْملَا  َنِم  یَْفُنی  َلاَق  ِِهیْفَن  ُّدَح  اَم  یَْفُنی َو  َْفیَک  ُْتُلق  ِضْرَْألَا  َنِم  یَْفُنی  َلاَْملَا  ِذُخْأَی 

ْنِم َجَرَخ  ْنِإَف  ًهَنَـس  ِِهب  َِکلَذ  ُلَعُْفیَف  ُهُوبِراَُشت  ُهُولِکاَُؤت َو َال  ُهوُحِکاَُنت َو َال  ُهوُِعیاَُبت َو َال  ُهوُِسلاَُجت َو َال  َـالَف  ٌّیِْفنَم  ُهَّنَأ  ِرْـصِْملَا  َکـِلَذ  ِلـْهَأ 
ِضْرَأ َیلِإ  َهَّجَوَت  ْنِإ  َلاَق  اَهَلُخْدَِیل  ِكْرِّشلَا  ِضْرَأ  َیلِإ  َهَّجَوَت  ْنِإَف  ُْتُلق  ُهَنَّسلَا  َِّمتَت  یَّتَح  َِکلَذ  ِْلثِِمب  ْمِْهَیلِإ  َِبتُک  ِهِْریَغ  َیلِإ  ِرْـصِْملَا  َِکلَذ 

.اَُهلْهَأ (1) َِلتُوق  اَهَلُخْدَِیل  ِكْرِّشلَا 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینئادم  قاحسا  نب  هّللا  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
یم مزال  وا  رب  هناگراهچ  ماکحا  نیا  زا  یکی  دهد ، ماجنا  ار  نآ  ناسنا  هاگره  هک  تسا  لمع  مادک  هک  دندیسرپ  هبراحم  هیآ  هرابرد 

؟ ددرگ
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هتـشک نآ  يازا  رد  دوش ، لتق  بکترم  رگا  .دـنک و  اپرب  داسف  هنتف و  نیمز ، رد  دزیخرب و  گنج  هب  شلوسر  ادـخ و  اب  هاگره  دومرف :
یلو ددزدب  ار  لام  رگا  ددرگ و  یم  هتخیوآ  راد  هب  هدش و  هتشک  دنک ، تقرـس  زین  لام  دناسرب و  لتق  هب  ار  یـسک  رگا  دش و  دهاوخ 

هب شربمایپ  ادخ و  اب  دشکب و  ریـشمش  رگا  دوش و  یم  عطق  رگید  کی  فلاخم  تهج  رد  شیاپ  تسد و  دـنزن ، یـشکمدآ  هب  تسد 
دیعبت دوخ  نیمزرـس  زا  دربن ، تقرـس  هب  ار  یلام  دشکن و  ار  یـسک  اما  دـنک ، شالت  نیمز  رد  داسف  هنتف و  داجیا  يارب  دزادرپب و  دربن 

.دوش یم 

؟ تسا هزادنا  هچ  ات  دیعبت  زرم  دح و  دوش و  یم  دیعبت  هنوگچ  مدیسرپ :

اب تسا ؛ يدیعبت  وا  : » دنسیون یم  رهش  نآ  یلاها  هب  دوش و  یم  دیعبت  يرگید  رهـش  هب  هدش ، لمع  نآ  بکترم  هک  يرهـش  زا  دومرف :
«. دیماشاین یندیشون  دیروخن و  اذغ  وا  اب  دینکن و  جاودزا  دییامنن ، شورف  دیرخ و  دینکن ، ترشاعم  وا 

همان دننامه  زین  رهـش  نآ  یلاها  يارب  تفر ، يرگید  رهـش  هب  رهـش  نآ  زا  رگا  .دننک  یم  راتفر  وا  اب  شور  نیمه  هب  لاس  کی  ات  سپ 
.دسرب نایاپ  هب  لاس  کی  هک  ینامز  ات  دنراگن ؛ یم  ار  یلبق 

؟ دراد یمکح  هچ  دورب  كرش  نیمزرس  هب  دهاوخب  رگا  مدیسرپ :

.دنزادرپب دربن  هب  نآ  مدرم  اب  دیاب  ناناملسم  دورب ، كرش  نیمزرس  هب  دهاوخب  رگا  دومرف :

دیامن یم  يراوخبارش  تقرس و  انز ، تمرح ، هب  یهاگآان  يور  زا  هک  یسک  مکح  - 683

ْنِم ِْهیَلَع  ُنَْحن  اَم  ِهَلْمُج  َیلِإ  ُهاَنْوَعَد  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َلاَق َال ُهَلِهَج  اَذِإ  ُّدَْحلَا  ِْهیَلَع  َمِیقُأ  ِماَرَْحلَا  ِلَالَْحلَا َو  َنِم  ٌءْیَـش  َُهل  ْنَّیَبَتَی  َْمل  َابِّرلَا َو  َلَکَأ  یَنَز َو  َرْمَْخلَا َو  َبِرَـش  َُّمث  ِِهب  َّرَقَأَف  ِمَالْـسِْإلَا  ِهَلْمُج 

.اَهِمیِرْحَِتب (1) َّرَقَأ  َناَک  ْدَق  ُهَّنَأ  ٌهَنَِّیب  ِْهیَلَع  َموُقَت  ْنَأ  َّالِإ 

ضرع هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
؛ تخادرپ يراوخابر  هب  دش و  انز  بکترم  دیشون و  بارش  نآ  زا  سپ  .دش  ناملسم  زین  وا  میدومن  توعد  مالـسا  هب  ار  يدرم  مدرک :

دح دـیاب  هتـشادن ، یهاگآ  نآ  ندوب  مارح  زا  هک  یماگنه  ایآ  .تسا  هدرکن  صخـشم  وا  يارب  ار  مارح  لالح و  یـسک  هک  یلاح  رد 
؟ دروخب

.دوب هدرک  فارتعا  شندوب  مارح  هب  هک  دشاب  وا  هیلع  یکردم  رگم  هن ، دومرف :
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تسا ندش  هتشک  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  بجاو  وا  رب  دح  دنچ  هک  یسک  مکح  - 684

ُْلتَْقلَا اَهُدَحَأ  ٌدوُدُح  ِْهیَلَع  ُذَخُْؤی َو  ِلُجَّرلَا  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.هیلع (1) هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َُفلاَُخی  ُُهُلتْقَی َو َال  َُّمث  َدوُدُْحلَا  ِْهیَلَع  ُمیُِقی  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َناَک  َلاَقَف 

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ترـضح دوـمرف : تـسا  یـشکمدآ  دـح  اـه ، نآ  زا  یکی  هدوـب و  شندرگ  رب  دـح  دـنچ  هـک  یلاـح  رد  دوـش ، ریگتـسد  هـک  یــسک 

اب سک  چیه  تشک و  یم  ار  وا  سپـس  دومن ، یم  يراج  ار  یهلا  دودح  همه  يدارفا  نینچ  رب  هراومه  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 
.درک یمن  تفلاخم  هیلع  هللا  تاولص  یلع  يرواد 

دنک یم  هبوت  دح  يارجا  زا  شیپ  اما  دروخب  دح  دیاب  هک  یسک  مکح  - 685

: امهیلع هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ًاعیِمَج  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبِا  ٍدیِدَح َو  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا 
َْمل ٌلیِمَج  ٌْرمَأ  ُْهنِم  َفِرُع  َحَلَص َو  اَذِإ  َلاَقَف  َحَلَص  َباَت َو  یَّتَح  ْذَخُْؤی  َْمل  ُْهنِم َو  َِکلَِذب  ْمَْلُعی  ْمَلَف  یَنَز  ْوَأ  َرْمَْخلَا  َبِرَش  ْوَأ  َقَرَس  ٍلُجَر  ِیف 

ٌلیِمَج ٌْرمَأ  َرَهَظ  ْدَـق  ُْهنِم َو  َّلَقَأ  ْوَأ  ٍرُهْـشَأ  َهَسْمَخ  َناَک  َْول  َلاَق  ْمَُقی  َْمل  ًابیِرَق  ًاْرمَأ  َناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ُّدَْـحلَا  ِْهیَلَع  ْمَُقی 
.ُدوُدُْحلَا (2) ِْهیَلَع  ْمَُقی  َْمل 

هک هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  جارد  نب  لـیمج  زا  ریمع  یبا  نبا  دـیدح و  نـب  یلع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
، يدزد بکترم  هک  یسک  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ای  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ :

رگا دومرف : دـش ، حالـصا  دومن و  هبوت  هک  نیا  ات  تسا  هدـشن  مه  ریگتـسد  هدـشن و  نآ  هجوتم  یـسک  اـما  هدـش ، اـنز  يراوخبارش و 
.دروخ دهاوخن  دح  دش ، هدهاشم  وا  زا  یبوخ  یکین و  هتشگ و  حالصا 

؟ دش دهاوخن  ارجا  دح  دشاب ، یکدنا  هلصاف  شندرک  هبوت  هانگ و  ماجنا  نیب  رگا  متفگ : لیمج  هب  دیوگ : ریمع  یبا  نب  دمحم 

.دوش یمن  يراج  وا  رب  اهدح  نآ  دشاب ، هدش  هدهاشم  وا  زا  ییوکین  لمع  هدوب و  نآ  زا  رتمک  ای  هام  جنپ  رگا  تفگ : لیمج 
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دودح زا  تشذگ  - 686

َِعفُر ْنِإَف  َُهل  َكاَذَف  ُْهنَع  اَفَعَف  ًاقِراَس  َذَخَأ  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ِماَمِْإلَا َو َیلِإ  َعَفُْری  ْنَأ  َْلبَق  ُهَبِْهلَا  اَمَّنِإ  ِْهَیلِإ َو  َِعفُر  اَذِإ  ُهَعَطْقَی  یَّتَح  ُماَمِْإلَا  ُهْعَدَـی  َْمل  َُهل  ُبَهَأ  اَنَأ  ُْهنِم  َقِرُـس  يِذَّلَا  َلاَق  ْنِإَف  ُهَعَطَق  ِماَمِْإلَا  َیلِإ 

(1) .ُهَکُْرتَی ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسیَلَف  ِماَمِْإلَا  َیلِإ  ُّدَْحلَا  یَهَْتنِا  اَذِإَف  ّللَا »
�

ِه ِدوُدُِحل  َنوُِظفا�ْحلَا  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  َِکلَذ 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارهم  نب  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
وا رگا  اما  .دراد  ار  يراک  نینچ  قح  دنک ، وفع  ار  وا  هدومن و  یـشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  اما  دنک ، ریگتـسد  ار  يدزد  سکره  دومرف :
لام نم  : » دـیوگب لام  بحاـص  تسا  هدرب  ماـما  دزن  ار  دزد  هک  یماـگنه  رگا  سپ  .دـنک  یم  عطق  ار  دزد  تسد  وا  دربب ، ماـما  دزن  ار 

یتروص رد  وفع  شـشخب و  انامه  .دشاب  هدیرب  ار  وا  تسد  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دنک ؛ یمن  دازآ  ار  دزد  ماما  مدیـشخب ،» وا  هب  ار  دوخ 
هروس {. ) دـننک یم  يرادـساپ  ار  یهلا  دودـح  هک  نانآ  و  : } تسا دـنوادخ  هدومرف  نیا ، دـشاب و  هدربن  ماما  دزن  ار  دزد  هک  دراد  رثا 

.دیامن یشوپ  مشچ  نآ  زا  درادن  قح  سک  چیه  دننک ، هضرع  ماما  هب  ار  یهلا  دح  هک  نآ  زا  دعب  نیاربانب  هیآ 112 ) هبوت 

اَّمَأَف ِماَمِْإلَا  َنوُد  ِهَِّلل  ِیتَّلَا  ِدوُدُْحلَا  ِنَع  یَفُْعی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِساَنُْکلَا  ٍْسیَرُض  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.ِماَمِْإلَا (2) َنوُد  ُْهنَع  یَفُْعی  ْنَأ  َسَْأب  َالَف  ٍّدَح  ِیف  ِساَّنلَا  ِّقَح  ْنِم  َناَک  اَم 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسانک  سیرـض  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک درادـن  يداریا  تسا ، مدرم  قوقح  زا  هک  يدـح  اما  درک ؛ رظن  فرـص  هللا ) قح  ) یهلا دودـح  زا  ماما ، دزن  ندیـسر  زا  شیپ  دـیابن 

.درک رظن  فرص  نآ  زا  ماما  روضح  هب  ندیسر  زا  شیپ 

تسین هتفریذپ  یسک  تعافش  دح  رد  - 687

ِیف ٌدَحَأ  َّنَعَفْشَی  َال  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا 
َْمل اَمِیف  ْعَفِْشا  ُهُِکلْمَی َو  ُهَّنِإَف  َماَمِْإلَا  َغََلب  اَذِإ  ٍّدَح 
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َّالِإ ِهِْریَغ  ٍِملْسُم َو َال  ٍئِْرِما  ِّقَح  ِیف  ْعَفْشَت  َُهل َو َال  ِعوُفْشَْملَا  َنِم  ِعوُجُّرلَا  َعَم  ِّدَْحلَا  ِْریَغ  ِیف  ِماَمِْإلَا  َْدنِع  ْعَفِْـشا  َمَدَّنلَا َو  َْتیَأَر  اَذِإ  َماَمِْإلَا  ُِغْلبَی 
.ِِهنْذِِإب (1)

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
مکح اریز  دنک ؛ تعافش  دیابن  سک  چیه  هدش ، هدرب  ماما  دزن  هک  یمرجم  ّدح  هرابرد  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح 

تعافـش ماما  دزن  تسا  هدش  نامیـشپ  هک  يدـید  رگا  دـنا ، هدربن  ماما  دزن  ار  وا  زونه  هک  یـسک  دروم  رد  تسا و  ماما  رایتخا  رد  نآ 
تعافـش يرگید  ناملـسم و  درم  چیه  هرابرد  نک و  تعافـش  دـح ، يارجا  زا  ریغ  دراوم  رد  هدرک ، هبوت  مرجم  هک  یتروص  رد  نک ،

.شدوخ هزاجا  اب  زج  نکن 

دح رد  تلافک  مدع  - 688

.ٍّدَح ِیف  ََهلاَفَک  َال  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا 
(2)

لوسر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین تلافک  دح  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

دترم دح  - 689

ِیف اـمهیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ٍرَفْعَج َو  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍدِـحاَو  ِْریَغ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َقِّیُـض ِنْجِّسلَا َو  ِیف  ْتَدِّلُخ  َّالِإ  ْتَعَجَر َو  َْتباَت َو  ْنِإَف  ْتَبِیُتتُْـسا  ِمَالْـسِْإلَا  ِنَع  ْتَّدَتِْرا  اَذِإ  ِهَأْرَْملَا  َِلُتق َو  َّالِإ  َباَت َو  ْنِإَف  ُباَتَتُْـسی  ِّدَتْرُْملَا 

.اَهِْسبَح (3) ِیف  اَْهیَلَع 

رقاب دـمحم  ماما  ترـضح  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  نت  دـنچ  بوبحم  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رگا سپ  دـنک ؛ هبوت  هک  دـنهاوخ  یم  وا  زا  دـندومرف : دـترم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هیلع و  هللا  تاولص 
هبوت رگا  دننک ؛ یم  راداو  هبوت  هب  ار  وا  دوش ، دترم  ینز  رگا  .دنـشک و  یم  ار  وا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دننک  یم  شیاهر  دومن ، هبوت 

یتخـس انگنت و  رد  ار  وا  نادنز ، رد  دنیامن و  یم  ینادـنز  هشیمه  يارب  ار  وا  هنرگو  دـننک ، یم  شیاهر  تشگزاب ، مالـسا  هب  دومن و 
.دنهد یم  رارق 
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َلاَق ٌجْوَز  اََهل  ًالُجَر َو  ْتَجَّوَزَت  ٍهَأَْرِما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َمْجَّرلَا ِنَصْحُْملَا  ِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  اَْهَیلِإ  ُلِصَی  ِْهَیلِإ َو  ُلِصَت  ِهِیف  َیِه  يِذَّلَا  ِرْـصِْملَا  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  ُلَّوَأـْلَا  اَـهُجْوَز  َناَـک  ْنِإ  َلاَـقَف 

ِْریَغ ِهَِیناَّزلَا  یَلَع  اَم  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  اَْهَیلِإ َو َال  ُلِصَی  ِرْـصِْملَا َال  ِیف  اَهَعَم  ًامیِقُم  َناَـک  ْوَأ  اَْـهنَع  ًاـِبئاَغ  ُلَّوَأـْلَا  اَـهُجْوَز  َناَـک  ْنِإ  َلاَـق َو 
َلاَقَف اَْهنِم  َِکلَذ  ُدیُِری  ِماَمِْإلَا َو َال  َیلِإ  اَهُمِّدَُقی  اَهُجْوَز َال  َّدَْحلَا َو  اَمُُهبِرْضَی  ْوَأ  اَمُهُمُجْرَی  ْنَم  ُْتُلق  َقیِْرفَت  اَمُهَْنَیب َو َال  َناَِعل  ِهَنَصْحُْملَا َو َال 

َلاَقَف َأ َلاَق  ْتَعَنَـص  اَِمب  ًهَلِهاَج  َْتناَک  ْنِإَف  ُْتُلق  ُناَبْـضَغ  اَْهیَلَع  َوُه  َهَّللَا َو  یَْقلَت  ْوَأ  َماَق  ْنَم  ِِهب  َموُقَی  یَّتَح  اَِهنَدـَب  ِیف  ِهَِّلل  ُلاَزَی  َّدَْـحلَا َال  َّنِإ 
ْنَأ اََهل  ُّلِحَی  َـال  َهَِملْـسُْملَا  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َیِه  ـَّالِإ َو  َنیِِملْـسُْملَا  ِءاَِـسن  ْنِم  َمْوَْیلَا  ٍهَأَْرِما  ِنِم  اَـمَف  َلاَـق  یََلب  ُْتُلق  ِهَرْجِْهلَا  ِراَد  ِیف  َیِه  َْسَیل 

ِتَلَّطَعََتل ًاذِإ  ُّدَْـحلَا  اَْـهیَلَع  ْمَُقی  ْمـَل  ٌماَرَح َو  ُتـْلَعَف  يِذَّلَا  َّنَأ  ُتـْلِهَج  ْوَأ  ِرْدَأ  ْمـَل  َْتلاَـق  ْتَرَجَف  اَذِإ  َهَأْرَْملَا  َّنَأ  ْوـَل  َلاَـق َو  ِنـْیَجْوَز  َجَّوَزَتَـت 
.ُدوُدُْحلَا (1)

نز هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ دومن  جاودزا  رگید  درم  اب  هک  يرادرهوش 

راکانز دح  دنتشاد ، یسرتسد  مه  هب  ود  ره  دوب و  نکاس  تشاد ، تماقا  نز  هک  يرهش  نامه  رد  وا  اب  شلوا  رهوش  هچ  نانچ  دومرف :
.تسا راسگنس  هک  دیآ  یم  نز  هدهع  رب  نصحم 

ریغ راکانز  دـح  دنتـشادن ، یـسرتسد  مه  هب  اما  دوب ، نکاس  نز  تماقا  لحم  رهـش  نامه  رد  ای  دوب  بیاغ  شلوا  رهوش  رگا  و  دومرف :
.دنوش یم  ادج  رگید  کی  زا  هن  دننک و  ناعل  مه  اب  تسا  مزال  هن  دوش و  یم  مزال  وا  رب  هنصحم 

هیلع هللا  تاولـص  موصعم  ماما  دزن  ار  نز  لوا  رهوش  هک  یلاح  رد  دنزب  دـح  ای  دـنک  راسگنـس  ار  مود  رهوش  نز و  یـسک  هچ  متفگ :
!؟ درادن يا  هبلاطم  نز  زا  درب و  یمن 

هک نیا  ای  دنک  هماقا  ار  نآ  موصعم ) ماما   ) يا هدننک  مایق  هک  ینامز  ات  دوب  دـهاوخ  نز  هدـهعرب  یهلا  دـح  هراومه  یتسار  هب  دومرف :
.دیامن تاقالم  تسا  كانبضغ  وا  رب  هک  یلاح  رد  ار  دنوادخ 

؟ هچ دوب  هاگآان  تسا  هدرک  هک  يراک  زا  رگا  متفگ :

؟ دنک یمن  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  وا  رگم  دومرف :
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.يرآ متفگ :

.دنک جاودزا  رهوش  ود  اب  هک  تسین  زیاج  شیارب  هک  دناد  یم  یناملسم  نز  ره  هزورما  نیاربانب  دومرف :

دح وا  رب  تسا و  مارح  مداد  ماجنا  هک  يراک  هک  مدوب  لهاج  ای  متسناد  یمن  دیوگب : دش  انز  بکترم  نز  هک  یماگنه  رگا  و  دومرف :
.دش دهاوخ  لیطعت  یهلا  دودح  نیاربانب  ددرگن ، يراج 
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اهب نوخ  تاید و  باتک 

ناسنا نتشک  مکح  - 690

ا�ْنبَتَک َِکل�ذ  ِلْجَأ  ْنِم  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  یَنْعَم  اَم  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َناَرْمُح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َساَّنلَا َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  َْفیَک  ُْتُلق َو  َلاَق  ًاعیِمَج » ّنلَا 

َسا� َلَتَق  اـ�مَّنَأَکَف  ِضْرَأـْلَا  ِیف  ٍداـ�سَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئا�رْـسِإ  ِیَنب  �یلَع 
َِکلَذ ُلُخْدَی  َناَک  اَمَّنِإ  ًاعیِمَج  َساَّنلَا  َلَتَق  َْول  اَِهلْهَأ  ِباَذَع  ُهَّدِـش  یِهَْتنَی  ِْهَیلِإ  َمَّنَهَج  ْنِم  ٍعِضْوَم  ِیف  ُعَضُوی  َلاَقَف  ًادِـحاَو  َلَتَق  اَمَّنِإَف  ًاعیِمَج 

.ِْهیَلَع (1) ُفَعاَُضی  َلاَق  َرَخآ  َلَتَق  ُهَّنِإَف  ُْتُلق  َناَکَْملَا 

: مدرک ضرع  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نتشک نودب  ار  یناسنا  یسک ، رگا  هک  میتشاد  ررقم  لیئارسا  ینب  رب  تهج  نیمه  هب  : } دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  يانعم 

هب هنوـگچ  تسیچ ؟ هیآ 32 ) هدـئام  هروس  {. ) تسا هتـشک  ار  اه  ناسنا  همه  ییوگ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  يداـسف  هنتف و  اـی  یـسک 
.تسا هتشک  ار  رفن  کی  اهنت  وا  هک  اریز  تسا ؟ مدرم  همه  نتشک  هلزنم 

ار مدرم  همه  رگا  دوـش ؛ یم  یهتنم  اـج  نآ  هب  ناـیخزود  باذـع  هـجرد  نـیرخآ  هـک  دریگ  یم  رارق  خزود  زا  ییاـج  رد  وا  دوـمرف :
.دوش یم  دراو  ناکم  نیا  هب  طقف  دشکب ،

)؟ دراد یمکح  هچ  تروص  نیا  رد  ( ؛ دشک یم  زین  ار  يرگید  صخش  وا  مدرک : ضرع 

.دوش یم  هدوزفا  شباذع  دومرف :

تسین هتفریذپ  وا  هبوت  دشکب  شنامیا  تهج  هب  ار  ینمؤم  هک  یسک  - 691

َنِمْؤُْملَا ُُلتْقَی  ِنِمْؤُْملَا  ِنَع  َِلئُس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبِا  ٍناَنِس َو  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
ُْهنِم َو َداَُقی  ْنَأ  ُهََتبْوَت  َّنِإَف  اَْینُّدلَا  ِْرمَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  ِبَبَِـسل  ْوَأ  ٍبَضَِغل  ُهَلَتَق  َناَک  ْنِإ  َُهل َو  ََهبْوَت  َالَف  ِِهناَمیِِإل  ُهَلَتَق  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ٌَهبْوَت  َُهل  ًادِّمَعَتُم َأ 

ُهُوُلتْقَی ْمَلَف  ُْهنَع  اْوَفَع  ْنِإَف  ْمِِهبِحاَص  ِْلتَِقب  ْمُهَْدنِع  َّرَقَأَف  ِلُوتْقَْملَا  ِءاَِیلْوَأ  َیلِإ  َقَلَْطنِا  ِِهب  َِملُع  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ 
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.َّلَج (1) َّزَع َو  ِهَّللَا  َیلِإ  ًَهبْوَت  ًانیِکْسِم  َنیِّتِس  َمَعْطَأ  ِْنیَِعبا�تَتُم َو  ِْنیَرْهَش  َماَص  ًهَمَسَن َو  َقَتْعَأ  َهَیِّدلَا َو  ُمُهاَطْعَأ 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  نانس و  نب  هللادبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هتفریذپ  شا  هبوت  ایآ  دشک ؛ یم  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  ینامیااب ، درم  دندیسرپ : هیلع  هللا 

هب ای  مشخ ، رثا  رب  رگا  یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  يا  هبوت  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  وا  هک  دـشاب  هدـش  ثعاـب  لوتقم  یناـمیا  ماـقم  رگا  دومرف :
عالطا یب  لتاق  زا  لوتقم ، هداوناـخ  رگا  دـهدب و  صاـصق  هب  نت  هک  تسا  نآ  لـتاق ، هبوت  دـشکب ، ار  وا  يویند  روما  زا  یخرب  تهج 
شناج صاصق  زا  دننک و  وفع  نانآ  رگا  سپ  .ما  هتشک  ار  امـش  دنواشیوخ  نم  هک  دنک  رارقا  دورب و  لوتقم  يایلوا  دزن  دوخ  دنـشاب ،

ود دنک ، دازآ  ادخ  هار  رد  ار  نمؤم  هدرب  کی  لج ، زع و  يادخ  هاگرد  هب  هبوت  روظنم  هب  دزادرپب و  ار  لوتقم  ياهب  نوخ  دنرذگرد ،
.دهدب اذغ  ار  نیکسم  تصش  دریگب و  هزور  یپایپ  هام 

ُنِّکَُمی َلاَق  ُُهَتبْوَت  اَم  ًادِّمَعَتُم  ًالُجَر  َلَتَق  ٌلُجَر  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِریِرَّضلَا  یَسیِع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْرُْظنَْیل َُّمث  ًارَرُـص  اَْهلَعْجَْیلَف  ِهَیِّدـلَا  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  َلاَق  َِکلَذـِب  اوُمَْلعَی  ْنَأ  ُفاَخَی  ُْتُلق  َهَیِّدـلَا  ُمِهِطُْعْیلَف  َلاَـق  ُهُوُلتْقَی  ْنَأ  ُفاَـخَی  ُْتُلق  ِهِسْفَن  ْنِم 

.ْمِهِراَد (2) ِیف  اَهِْقُلْیلَف  ِتاَوَلَّصلَا  َتِیقاَوَم 

ضرع هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریرض  یسیع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هنوگچ  شا  هبوت  تسا ؛ هتشک  دمع  يور  زا  ار  یناسنا  يدرم ، مدرک :

.دهد لیوحت  ار  شدوخ  دیاب  دومرف :

.دنشکب ار  وا  هک  دراد  میب  مدرک : ضرع 

.دزادرپب اه  نآ  هب  ار  هید  دیاب  نیاربانب  دومرف :

.دنوش هجوتم  اه  نآ  راک ، نیا  اب  هک  دسرت  یم  مدرک : ضرع 

755 ص :

یفاکلا ج 7 ص 276 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 276 ح 4. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 805 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_755_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_755_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  اه  نآ  سپـس  دشاب ، زامن  تاقوا  رظتنم  دهد و  رارق  ییاه  هسیک  رد  ار  اه  نآ  هاگ  نآ  هدرک ، هبـساحم  ار  هید  دـیاب  سپ  دومرف :
.دزادنیب نانآ  هناخ 

لتق عاونا  - 692

ُبِجَی اَم  ُْهنِم  ُهَیِّدلا َو  ِوَأ  ُدَوَْقلا  ِهِیف  ُبِجَی  اَم  ُْهنِمَف  ٍبوُرُـض  ِهَثاََلث  یَلَع  ِدْمَْعلا  ِْلتَْقلا  ُهوُجُو  َلاَق  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  لاق : ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَّللا ِءاَِیلْوَأ  ْنِم  ٍنِمُْؤم  ٍلُـجَِرل  ُدِـصْقَی  ٌلُـجَرَف  ُراَّنلا  ِهِیف  ُبِجَی  اَـم  اَّمَأَـف  ُراَّنلا  ِهِیف  ُبِجَی  اَـم  ُْهنِم  ُهَراَّفَْکلا َو  ُدَوَْقلا َو  ِهِیف  ُبِجَی  اـَل  ُهَیِّدـلا َو  ِهِیف 
َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِءاَِیْبنَأ  ْنِم  ًاِّیبَن  َلَتَق  ْنَم  ُلَثَم  َِکلَذ  ُلَثَم  ٌلِیبَس َو  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  َُهل  َْسَیل  ًاـْمتَح َو  ُراَّنلا  ِهِیف  ْتَبَجَو  ْدَـقَف  ًادِّمَعَتُم  ِِهنیِد  یَلَع  ُُهُلتْقَیَف 

ِِهب َداَُقیَف  ِلُوتْقَْملا  َلـْثِم  ُلـِتاَْقلا  َکـِلَذ  ُنوُکَی  اـَل  ُهَّنَأـِل  ٌَهبْوَت  َُهل  َْسیَلَف  ِلِزاَـنَْملا  ِهِذَـه  ْنِم  ُبُْرقَی  اَـم  ْوَأ  ِِهنیِد  یَلَع  ِهَّللا  ِجَـجُح  ْنِم  ًهَّجُح  ْوَأ 
ٌماَمِإ َال  ٍِّیبَِنب َو  ٌِّیبَن  َداَُقیَف  ِِهنیِد  یَلَع  ًاِملاَع  ًانِمُْؤم  اًلُجَر  ٌِملاَع  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  َال  ًاماَمِإ َو  ٌماَمِإ  َال  ًاِّیبَن َو  ٌِّیبَن  ُلـُتْقَی  اـَل  ُهَّنَأـِل  َُهلْدِـع  َکـِلَذ  َنوُکَیَف 

ُدِـصْقَی ٌلُجَرَف  ُهَیِّدـلا  ِوَأ  ُدَوَْقلا  ِهِیف  ُبِجَی  اَم  اَّمَأَف  ٌلِیبَس  َِهبْوَّتلا  َیلِإ  َُهل  َْسَیل  اَنُه  ْنِمَف  ُْهنِم  ٍدُّمَعَت  یَلَع  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  ٍِملاَِعب  ٌِملاَع  َال  ٍماَمِِإب َو 
َهَیِّدلا ُءاَِیلْوَْألا  َلَبْقَی  ْوَأ  ِِهب  َداَُقیَف  ِهِسْفَن  ْنِم  َنِّکَُمی  ْنَأ  ُُهَتبْوَتَف  ُُهُلتْقَیَف  ٍدَسَح  ْوَأ  ٍبَضَِغل  اَْینُّدلا  ِباَبْسَأ  ْنِم  ٍبَبَِـسل  ُهَّنَِکل  ٍنیِد َو  ِْریَغ  یَلَع  اًلُجَر 

یَلَع َال  ْیَِـشب ٍء  ُهاَمَر  ْوَأ  ُهَلَکَر  ْوَأ  ُهَزَکَوَف  اًلُجَر  َحَزاَم  ٌلُجَرَف  ُدَوَْقلا  ِهِیف  ُبِجَی  َال  ُهَیِّدـلا َو  ِهِیف  ُبِجَی  اَم  اَّمَأ  َمَدـْنَی َو  َکـِلَذ َو  َدـَْعب  َبُوتَی  َو 
َِکلَذ َدَْعب  ُهَراَّفَْکلا  ِْهیَلَع  َُّمث  ُهَیِّدـلا  ُْهنِم  ْتَِلُبق  ٍدُّمَعَت  یَلَع  ُْهنِم  ْنُکَی  َْمل  َِکلَذ  َّنَأ  َِملُع  اَذِإ  ُهَیِّدـلا  ِهِیف  ُبِجَیَف  ِهِسْفَن  یَلَع  یَتَأَف  ِبَضَْغلا  ِهَهِج 

اَّمَأ َدوُعَی َو  َال  ْنَأ  یَلَع  ُهَمیِرَْغلا  ًاّیَح َو  َماَد  اَم  ِراَفِْغتْسِالا  ِهَماَدَّنلِاب َو  َُهبْوَّتلا  ًانیِکْـسِم َو  َنیِّتِس  ُماَعْطِإ  ْوَأ  ٍهَبَقَر  ُْقتِع  ْوَأ  ِْنیَِعباَتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمْوَص 
ِهِیف ُبِجَت  اَم  ُْهنِم  ُهَیِّدـلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  َال  ُهَراَّفَْکلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  اَم  ُْهنِم  ُهَیِّدـلا َو  ُهَراَّفَْکلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  اَم  ُْهنِم  ٍبوُرُـض  ِهَثاََلث  یَلَعَف  ِإَـطَْخلا  ُلـْتَق 

ٍهَنِمُْؤم ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  ًأَطَخ َو  اَّلِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  : » َلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ُدَْعب َو  ُهَراَّفَْکلا  ُْلبَق َو  ُهَیِّدلا 
ٍمْوَق ْنِم  َناک  ْنِإ  ٌهَیِد َو  ِهِیف  َْسَیل  ٍهَنِمُْؤم َو  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  ْمَُکل َو  ٍّوُدَع  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإَف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌهَمَّلَـسُم  ٌهَیِد  َو 

َِکلَذ ُریِـسْفَت  َو  ِهَّللا » َنِم  ًَهبْوَت  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍهَنِمُْؤم  ٍهَبَقَر  ُریِرْحَت  ِِهلْهَأ َو  یلِإ  ٌهَمَّلَـسُم  ٌهَیِدَف  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو 
ًالِزاَن َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌلُجَر  َناَک  اَذِإ 
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ِیف َلََزن  ٍنِمُْؤم  اَمُّیَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلْوَِقل  َُهل  َهَیِد  اَلَف  ُنِمْؤُْملا  َِکلَذ  َِلتُقَف  ٌبْرَح  ْمُهَْنَیب  ْتَعَقَوَف  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٍمْوَق  َْنَیب 
.ُهَّمِّذلا ُْهنِم  َْتئَِرب  ْدَقَف  ِبْرَْحلا  ِراَد 

َِکلَذ َلَتَقَف  ٍهَّدـُم  َیلِإ  ٌدـْهَع  ْوَأ  ٌقاَثیِم  ِماَمِْإلا  ِوَأ  ِلوُسَّرلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِبْرَْحلا َو  ِلْهَأ  َنیِکِرْـشُْملا َو  َنِم  ٍمْوَق  َْنَیب  ًالِزاَن  ُنِمْؤُْملا  َناَـک  ْنِإَـف 
ٌلُجَرَف ُهَیِّدـلا  ُهَراَّفَْکلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  يِذَّلا  ِإَطَْخلا  ُْلتَق  اَّمَأ  ُهَراَّفَْکلا َو  ُهَیِّدـلا َو  ِْهیَلَع  ْتَبَجَو  ْدَـقَف  ُمَْلعَی  َال  َوُه  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ٌلُـجَر  َنِمْؤُْملا 

.ُهَیِّدلا (1) ُهَراَّفَْکلا َو  ِْهیَلَع  ْتَبَجَو  ْدَقَف  َنیِِملْسُْملا  َنِم  اًلُجَر  َباَصَأَف  َأَطْخَأَف  ُهَْریَغ  ْوَأ  ًاُعبَس  َداَرَأ 

: تسا عون  هس  دمع  لتق  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 

یم خزود  شتآ  بجوم  هک  یلتق  هراـفک و  صاـصق و  هن  دوش ؛ هید  بجوم  اـهنت  هک  یلتق  ددرگ ، صاـصق  اـی  هید  بجوـم  هک  یلتق 
.دوش

رطاخ هب  ار  وا  دـمع  يور  زا  دریگ و  یم  فدـه  ار  ادـخ  يایلوا  زا  ینمؤم  تسا ، يدرم  دوش : یم  خزود  شتآ  بجوم  هک  یلتق  اـما 
ناتـساد دـننام  نیا ، .دریذـپ  یمن  هجو  چـیه  هب  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  ددرگ و  یم  مزـال  وا  يارب  خزود  شتآ  سپ  دـشک ؛ یم  شنید 

رطاخ هب  ار  یتاجرد  نینچ  هب  کیدزن  یتاجرد ، ياراد  يدرف  ای  دنوادخ و  ياه  تجح  زا  یکی  ای  ناربمایپ  زا  یکی  هک  تسا  یـسک 
لـصاح يربارب  ات  دـننک  صاـصق  ار  وا  هک  تسین  لوتقم  نأـش  مه  لـتاق ، نیا  اریز  دوش ؛ یمن  لوبق  شا  هبوت  هک  تسا  هتـشک  شنید 

ات دـشک ؛ یمن  شنید  رطاخ  هب  ار  یملاع  نمؤم  یملاع ، نمؤم  چـیه  ار و  یماما  یماما ، چـیه  ار ، يربمایپ  يربماـیپ ، چـیه  اریز  دوش ؛
دمع يور  زا  لتق  عون  نیا  هاگره  تلع ، نیمه  هب  .دوش  صاصق  ملاع  يازا  رد  ملاع ، ماما و  يازا  رد  ماما ، ربماـیپ و  يازا  رد  ربماـیپ ،

.دریذپ یمن  ار  لتاق  هبوت  دنوادخ  دشاب ،

ای مشخ  دـننام  يویند  روما  تهج  هب  هکلب  نید ، رطاخ  هب  هن  ار  يرگید  هک  تسا  يدرم  دوش : یم  هید  ای  صاصق  بجوم  هک  یلتق  اما 
یم صاـصق  اـی  ار  وا  سپ  .دـنک  یفرعم  ار  دوـخ  هک  تسا  نیا  شا  هید  يدروـم ، نینچ  رد  .دـشک  یم  دریگ و  یم  فدـه  يدوـسح 

.دنک هبوت  دناوت  یم  نآ  زا  سپ  .دنهد  تیاضر  هید  نتفرگ  هب  مد ، يایلوا  هکنیا  ای  دننک ؛

ای دـنز  یم  یتـشم  يرگید  هب  مشخ ، يور  زا  هن  یخوـش ، هب  هک  تسا  يدرم  درادـن : صاـصق  دوـش و  یم  هید  بجوـم  هک  یلتق  اـما 
ار دوخ  لتاق ، سپ  دتفا ، یم  بسا  زا  وا  دنز و  یم  وا  مسا  هب  اپ ، اب  ای  دزادنا و  یم  شفرط  هب  يزیچ 
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وا زا  ار  نآ  دزادرپب و  هید  دیاب  تسا ، هدـشن  لتق  بکترم  دـمع  يور  زا  هک  دوش  لصاح  ملع  رگا  تروص  نیا  رد  .دـنک  یم  یفرعم 
.تسا و ریقف  تصـش  ماعطا  ای  و  هدرب ، ندرک  دازآ  ای  یپایپ ، هام  ود  نتفرگ  هزور  نآ ، هک  دزادرپ  یم  هرافک  نآ  زا  سپ  .دنریذپ  یم 

.تسا نآ  هرابود  ندشن  بکترم  هدارا  ندوب و  هدنز  نامز  ات  ندیبلط ، شزرمآ  ندش و  نامیشپ  شا ، هبوت 

: تسا عون  هس  زین  ییاطخ  لتق  اما  و 

.دوش یم  هید  هرافک و  بجوم  هک  یلتق 

.تسین بجاو  نآ  رد  هید  دوش و  یم  هرافک  بجوم  طقف  هک  یلتق 

درادن قح  ینمؤم  چیه  و  : } دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  هدومرف  نآ ، .دوش و  یم  هرافک  نآ  زا  سپ  هید و  بجوم  هک  یلتق  و 
نمؤم �هدرب  کی  دیاب  دشکب  اطخ  يور  زا  ار  ینمؤم  هک  یسک  دنز و  رـس  وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  هک  نیا  رگم  دشکب ، ار  ینمؤم 

امش نانمشد  یهورگ  زا  هدش  هتـشک  رگا  دنـشخبب و  ار  اهب  نوخ  اهنآ  هک  نیا  رگم  دزادرپب ، وا  ناسک  هب  ییاهب  نوخ  دنک و  دازآ  ار 
نامیپ مه  یهورگ  زا  هدش  هتـشک  رگا  تسین و  مزال  هید  تخادرپ  دنک و  دازآ  نمؤم  �هدرب  کی  دیاب  سپ  دشاب ، نمؤم  لتاق  دـشاب و 
یپرد یپ  هام  ود  درادن  هدرب  هب  یـسرتسد  هک  یـسک  دنک و  دازآ  ار  نمؤم  �هدرب  کی  دزادرپب و  وا  ناسک  هب  ار  وا  هید  دیاب  دشاب  امش 

هیآ 92) ءاسن  هروس  {. ) تسا دنوادخ  يارب  يا  هبوت  نیا  هک  دریگب  هزور 

هب نمؤم  نآ  دریگرد و  يدربن  ناناملـسم  ناکرـشم و  نیب  دـنک و  تماقا  ناکرـشم  نایم  رد  ینمؤم  رگا  تسا : نینچ  هیآ ، نیا  ریـسفت 
وا زا  همذ  دـیامن ، تماقا  ناکرـشم  نیب  هک  ینمؤم  ره  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اریز  درادـن ؛ يا  هید  دـسر ، لـتق 

.دوش یم  هتشادرب 

یکی دشاب و  ینامیپ  دهع و  صخـشم ، ینامز  ات  ماما  ای  ربمایپ  نانآ و  نیب  دنک و  تماقا  نایوج  هزیتس  ناکرـشم و  نایم  ینمؤم  رگا  و 
.دیآ یم  لتاق  هدهع  هب  هرافک  هید و  تسا ، هدوب  نمؤم  لوتقم ، دنا  هتسناد  یم  ناناملسم  هک  یلاح  رد  دشکب ، ار  وا  نانمؤم  زا 

اما دـهد ، رارق  فدـه  ار  يرگید  يزیچ  ای  هدـنرد  یناویح  تساوخ  یم  یـصخش  دوش : یم  هید  هرافک و  بجوم  هک  ییاطخ  لتق  اما 
.دهدب هک  تسا  بجاو  هید  هرافک و  طقف  تروص  نیا  رد  .دنک  یم  تباصا  یناملسم  هب  دنک و  یم  هابتشا 
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ییاطخ دمع و  لتق  رد  لوتقم  ياهب  نوخ  - 693

ٌْفلَأ ْوَأ  ِِلبِْإلَا  َنِم  ٌهَئاِم  ِإَطَْخلَا  ِْلتَق  ِیف  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلَا  ِْنب  ِءَالَْعلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌسْمَخ ٍنُوَبل َو  َهَْنبِا  َنوُرْشِع  ٌسْمَخ َو  ٍضاَخَم َو  َهَْنبِا  َنوُرْشِع  ٌسْمَخَف َو  ُِلبِْإلَا  َناَک  ْنِإَف  ٍراَنیِد  ُْفلَأ  ْوَأ  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُهَرَشَع  ْوَأ  ِمَنَْغلَا  َنِم 

ََهبْرَّضلَا َو اَصَْعلِاب  ْوَأ  ِرَجَْحلِاب  ُبِرْـضَی  يِذَّلَا  َدْمَْعلَا  ُِهبُْـشی  يِذَّلَا  ِإَطَْخلَا  ِیف  ُهَظَّلَغُْملَا  ُهَیِّدلَا  ًهَعَذَج َو  َنوُرْـشِع  ٌسْمَخ َو  ًهَّقِح َو  َنوُرْـشِع  َو 
ِلْحَْفلَا َو ُهَقوُرَط  ٌهَِفلَخ  اَهُّلُک  ًهَِّینَث  َنُوثَالَث  ٌَعبْرَأ َو  ًهَعَذَـج َو  َنُوثَالَث  ٌثَالَث َو  ًهَّقِح َو  َنُوثَالَث  ٌثَالَث َو  ٌثَْالثَأ  َیِهَف  ُهَْلتَق  ُدـیُِری  ِْنیََتبْرَّضلَا َال 

.ِلُوتْقَْملَا (1) ِِّیلَو  اَضِر  ْوَأ  ُدَوَْقلَا  َوُه  ُدْمَْعلَا  ٍْشبَک َو  ُْفلَأَف  ِمَنَْغلَا  َنِم  َناَک  ْنِإ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیضف  نب  ءالع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رتش هدام  جنپ  تسیب و  دشاب ، رتش  رگا  سپ  .تسا  رانید  رازه  ای  مهرد و  رازه  هد  ای  دنفـسوگ  رازه  ای  رتش  دص  هید ، ییاطخ ، لتق  رد 

.تسا هلاس  جنپ  رتش  جنپ  تسیب و  هلاسراهچ و  رتش  جنپ  تسیب و  هلاسود ، رتش  هدام  جنپ  تسیب و  هلاس ، کی 

هورگ هس  رب  درادن ، نتـشک  دصق  هک  یلاح  رد  دنز  یم  هبرـض  ود  ای  کی  اصع ، ای  گنـس  اب  هک  دمع  هبـش  ياطخ  رد  نیگنـس  هید  و 
هدوب و نتـسبآ  نانآ  یگمه  هک  هلاس ؛ شـش  رتش  راهچ  یـس و  هلاـس و  جـنپ  رتش  هس  یـس و  هلاـسراهچ ، رتش  هس  یـس و  تسا : ینس 
ای صاصق  دمع ، لتق  مکح  .دوب و  دـهاوخ  رن  دنفـسوگ  رازه  دـشاب ، دنفـسوگ  زا  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  رن  رتش  اب  یکیدزن  ییاناوت 

.تسا مد  يایلوا  تیاضر 

ِلَلُْحلَا ِباَحْـصَأ  ْنِم  ُذَـخُْؤی  ٍمَهْرِد َو  ِفَالآ  ُهَرَـشَع  ْوَأ  ٍراَنیِد  ُْفلَأ  َلاَـق  ِهَیِّدـلَا  ِیف  ٍجاَّرَد : ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُرَقَْبلَا (2) ِرَقَْبلَا  ِباَحْصَأ  ْنِم  ُمَنَْغلَا َو  ِمَنَْغلَا  ِباَحْصَأ  ْنِم  ُِلبِْإلَا َو  ِِلبِْإلَا  ِباَحْصَأ  ْنِم  ُذَخُْؤی  ُلَلُْحلَا َو 

، هید دومرف : هید  دروم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جارد  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا دنفــسوگ و  ناراددنفــسوگ ، زا  رتـش ؛ نارادرتـش ، زا  دـنریگ ؛ یم  هـلح  هـلح ، ناـبحاص  زا  .تـسا  مـهرد  رازه  هد  اـی  راـنید  رازه 

.دنراد یمرب  واگ  نارادواگ ،

759 ص :

یفاکلا ج 7 ص 282 ح 7. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 281 ح 4. - . 2

رگید لوصا  یفاک و  باتک  هدیزگ  مالسلا :  مهیلع  همئا  مالک  اب  ماکحا  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 869زکرم  هحفص 809 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_759_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16362/AKS BARNAMEH/#content_note_759_2
http://www.ghaemiyeh.com


ُهَیِد يَدْأَتُْـست  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ٌِّیلَع  َناَک  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـَّالَو  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٍهَنَس (1) ِیف  ِدْمَْعلَا  ُهَیِد  يَدْأَتُْست  َنِینِس َو  ِثَالَث  ِیف  ِإَطَْخلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـالو  وـبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
فرظ يدـمع ، لتق  رد  دـننک و  ادا  دـیاب  لاس  هس  فرظ  ار  هید  ییاطخ ، لتق  رد  دومرف : یم  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.لاس کی 

دننک یم  تکرش  لتق  کی  رد  هک  یهورگ  مکح  - 694

َداَرَأ ْنِإَف  ًالُجَر  ُهَثَـالَّثلَا  ِنَـالُجَّرلَا َو  َلَـتَق  اَذِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) .ْمِِهبِحاَص َهَیِد  اوُذَخَأ  َّالِإ  ِتاَیِّدلَا َو  َلْضَف  اوُّداَرَت  ْمُهَْلتَق  ُهُؤاَِیلْوَأ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناکـسم  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دیاب ار  ناـنآ  هید  هفاـضا  دـننک ، صاـصق  ار  نـالتاق  همه  دـنهاوخب  مد  ياـیلوا  رگا  دنـشکب ؛ ار  یـصخش  رفن  هس  اـی  ود  هک  یماـگنه 

.دننک یم  تفایرد  ار  لوتقم  هید  هنرگو ، .دنزادرپب 

ُهُؤاَِیلْوَأ َءاَش  ْنِإ  َلاَقَف  ًالُجَر  اُولَتَق  ٌهَرَـشَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍراَـسَی  ِْنب  ِْلیَـضُْفلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُّلُک ِهَیِّدـلَا  َرْـشُع  ِریِخَْألَا  ِلُوتْقَْملَا  ِلْهَأ  َیلِإ  َنُوقاَْبلَا  ُهَعْـسِّتلَا  يَّدَأ  ُهُولَتَقَف َو  ًالُجَر  اوُرَّیَخَت  اوُءاَش  ْنِإ  ٍتاَیِد َو  َعِْست  اُومِرَغ  ًاـعیِمَج َو  ْمُهُولَتَق 

.ْمُهَْسبَح (3) ْمَُهبَدَأ َو  ِیلَی  ُدَْعب  َِیلاَْولَا  َّنِإ  َُّمث  َلاَق  ْمُْهنِم  ٍلُجَر 

: متفگ هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راسی  نب  لیضف  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دوب دهاوخ  هچ  فیلکت  ، ) دنناسرب لتق  هب  ار  يدرم  رگیدمه  يرای  اب  رفن  هد  رگا 
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ات دنزادرپب  رفن  هد  نآ  ناثراو  هب  ار  رفن  هن  ياهب  نوخ  لداعم  دنـشکب و  ار  رفن  هدره  دنناوت  یم  دـنهاوخب ، نوخ  نابحاص  رگا  دومرف :
مهد کی  مادکره ، رگید ، رفن  هن  نآ  دنـشکب و  هدرک ، باختنا  ار  رفن  کی  هک  دنراد  قح  دنهاوخب ، رگا  .دـننک و  میـسقت  دوخ  نایم 

.دنزادرپب هدش  صاصق  درف  هداوناخ  هب  ار  اهب  نوخ 

.دنکفا یم  نادنز  هب  هدومن و  بیدأت  ار  نانآ  مکاح  سپس  دومرف :

دنک یم  رما  ناسنا  نتشک  هب  هک  یسک  مکح  - 695

ُهَلَتَق يِذَّلَا  ِِهب  ُلَتُْقی  َلاَقَف  ُهَلَتَقَف  ٍلُجَر  ِْلتَِقب  ًالُجَر  َرَمَأ  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َتوُمَی (1) یَّتَح  ِنْجِّسلَا  ِیف  ِِهْلتَِقب  ُِرمْآلَا  ُسَبُْحی  َو 

هک يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یـسک  نآ  دوش و  یم  صاـصق  لـتاق  دومرف : دوب  هتـشک  ار  صخـش  نآ  زین  وا  دـشکب و  ار  یـصخش  دوب  هداد  روتـسد  يرگید  هب 

.دریمب هک  ینامز  ات  دنامب  نادنز  رد  دیاب  هدرک ، رداص  ار  لتق  نامرف 

دنک یم  کمک  لتاق  هب  لتق  رد  هک  یسک  مکح  - 696

هیلع هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ِریِمَأ  َیلِإ  اوُِعفُر  ٍرَفَن  َهَثَالَث  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
یَّتَح َنَجُْـسی  ْنَأ  َکَْسمَأ  يِذَّلَا  ِیف  ُهاَْنیَع َو  َلَمُْـست  ْنَأ  ِهَیْؤُّرلَا  ِیف  یَـضَقَف  ْمُهاَرَی  ُرَخْآلَا  ُهَلَتَقَف َو  ُرَخآ  َلَْبقَأ  ًالُجَر َو  َکَْسمَأ  ْمُْهنِم  ٌدِـحاَو 

.َلَتُْقی (2) ْنَأ  َلَتَق  يِذَّلَا  ِیف  یَضَق  ُهَکَْسمَأ َو  اَمَک  َتوُمَی 

رفن هس  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
نانآ یموس ، دوب و  هتشک  ار  وا  يرگید  هتفرگ و  ار  یصخش  نانآ ، زا  یکی  هک  دندرب  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  ار 

.درک یم  هاگن  ار 

ار لوتقم  هک  یـصخش  هرابرد  دـننک و  روک  ار  شمـشچ  هک  دومن  مکح  تسیرگن ، یم  ار  لتق  هرظنم  هک  یـصخش  هرابرد  ترـضح 
مکح لتاق  هرابرد  و  دریمب ) اـت   ) دوب هتـشاد  هگن  ار  لوتقم  هک  روط  ناـمه  دریمب ؛ اـت  دوش  ینادـنز  هک  دومرف  مکح  دوب ، هتـشاد  هگن 

.دوش هتشک  هک  دومرف 
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درادن هید  هک  یلوتقم  - 697

َلاَق َُهل َو  َهَیِد  َالَف  ِصاَصِْقلَا  ِیف  ُّدَْحلَا  ُهَلَتَق  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َرُْظنَِیل ْمِهِراَد  ِیف  ٍمْوَق  یَلَع  َعَلَِّطا  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  َلاَق  ِْهیَلَع َو  َءْیَـش  َالَف  ُهَلَتَق  ْوَأ  ُهَحَرَجَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُهَعَفَدَـف  َُهبِرْـضَِیل  ٍلُجَر  یَلَع  اَدَـع  ٍلُجَر  اَمُّیَأ 

.َُهل (1) َدَوَق  َالَف  ِْهیَلَع  َيُِدتْعاَف  يَدَتْعاَف  َأََدب  ْنَم  َلاَق  َُهل َو  َهَیِد  َالَف  ُهوُحَرَج  ْوَأ  ِْهیَْنیَع  اُوئَقَفَف  ُهْوَمَرَف  ْمِِهتاَرْوَع  َیلِإ 

یسکره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.درادن يا  هید  دریمب  دح  يارجا  ماگنه  هب  هک 

یمخز ثعاب  راک  نیا  اب  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  وا  لباقم  فرط  دـنزب و  ار  وا  اـت  دـنک  هزیتس  يرگید  درم  اـب  هک  يدرم  ره  دومرف : و 
.تسین شا  هدهع  رب  يزیچ  دوش  وا  گرم  ای  ندش 

دـننک و باترپ  وا  فرط  هب  يزیچ  نانآ  و  دـنک ، هاـگن  ناـنآ  سوماـن  هب  اـت  دـشکب  كرـس  یهورگ  هناـخ  هب  هک  يدرم  ره  دومرف : و 
.درادن يا  هید  دننک ، یمخز  ار  وا  ای  دننک ، روک  ار  شنامشچ 

.درادن صاصق  قح  دوش  زواجت  شدوخ  هب  هاگ  نآ  دیامن  زواجت  نارگید  هب  دشاب و  يا  هزیتس  رگزاغآ  سکره  دومرف : و 

اَهِسْفَن یَلَع  ًهَأَْرِما  َداَرَأ  ٍلُجَر  ِیف  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهَمَد َرَدـْهَأ  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  َیلِإ  ْتَمِّدـُق  ْنِإ  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللَا  َْنَیب  اَهَْنَیب َو  اَمِیف  ٌءْیَـش  اَْهیَلَع  َْسَیل  َلاَق  ًالَتْقَم  ُْهنِم  َباَـصَأَف  ٍرَجَِحب  ُْهتَمَرَف  ًاـماَرَح 

(2)

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هنوگ هب  گنس  دنک و  باترپ  درم  نآ  يوس  هب  یگنـس  مناخ  نآ  دنک و  هلمح  یمناخ  هب  زواجت  دصق  هب  هک  يدرم  ةرابرد  هک  مدینش 

دنربـب لداـع  ماـما  دزن  هب  ار  تیاکـش  رگا  تسین و  يداریا  مناـخ  نیا  رب  ادـخ  مکح  رظن  زا  دومرف : دـشکب  ار  وا  هک  دروخب  وا  هب  يا 
.تخاس دهاوخ  رده  ار  لوتقم  نوخ 
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دنک هبوت  دهاوخ  یم  هک  یلتاق  مکح  - 698

َلاَق ُُهَتبْوَت  اَم  ًادِّمَعَتُم  ًالُجَر  َلَتَق  ٌلُـجَر  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ِفیِعَّضلَا  یَـسیِع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َُّمث ًارَرُـص  اَْهلَعْجَْیلَف  ِهَیِّدـلَا  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  َلاَق  َِکلَذـِب  اوُمَْلعَی  ْنَأ  ُفاَخَی  ُْتُلق  َهَیِّدـلَا  ُمِهِطُْعْیلَف  َلاَق  ُهُوُلتْقَی  ْنَأ  ُفاَـخَی  ُْتُلق  ِهِسْفَن  ْنِم  ُنِّکَُمی 

.ْمِهِراَد (1) ِیف  اَهِْقُلْیلَف  ِهَالَّصلَا  َتِیقاَوَم  ْرُْظنَْیل 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  فیعـض  یـسیع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا هنوگچ  شا  هبوت  دشک ، یم  دمع  يور  زا  ار  يرگید  يدرم ، مدرک : ضرع 

.دهد لیوحت  ار  دوخ  دومرف :

.دنشکب ار  وا  هک  دسرت  یم  متفگ :

.دزادرپب هید  مد  يایلوا  هب  دومرف :

.دنسانشب ار  وا  هک  دراد  میب  متفگ :

مد يایلوا  هناخ  رد  ار  اه  نآ  تقو  نآ  دـنامب و  زامن  تاقوا  رظتنم  دـهد و  رارق  هسیک  دـنچ  رد  ار  نآ  دـنک و  هبـساحم  ار  هید  دومرف :
.دزادنیب

دزد نتشک  - 699

ِهَّللَا َلوُسَر  َّنِإ  َلاَقَف  ِِهلاَم  ْنَع  ُِلتاَُقی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُْتنُک ْوَلَف  اَنَأ  اَّمَأ  َسَْأب  َالَف  ِْلتاَُقت  َْمل  ْنِإ  َلاَقَف  ُلَْضفَأ  ُِلتاَُقیَف  َُهل َأ  اَْـنلُقَف  ٍدیِهَـش  َِهلِْزنَِمب  َوُهَف  ِِهلاَـم  َنوُد  َلـُِتق  ْنَم  َلاَـق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص 

(2) .ِْلتاَقُأ َْمل  ُُهتْکَرََتل َو 

دروم رد  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دزادرپ  یم  قراس  اب  هزرابم  هب  شلاوما  زا  تظافح  يارب  هک  یسک 

.دوب دهاوخ  دیهش  دننامه  دوش ، هتشک  شلاوما  رطاخ  هب  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :
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؟ تسا رتهب  دنک  هزرابم  رگا  میدیسرپ :

.مگنج یمن  وا  اب  منک و  یم  اهر  ار  دزد  مشاب  نم  رگا  اما  درادن ، يداریا  ینکن ، هزرابم  رگا  دومرف :

ِّدَِحب َّالِإ  ْمُهوُهِّبَُنت  َـال  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  ِداَرْکَأـْلَا  ِنَع  ُُهلَأْـسَی  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  ِهِْریَغ : ِهَّللَا َو  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِْفیَّسلَا (1)

يرکسع نسح   ) ماما ترضح  هب  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  نارگید  هّللا و  دبع  یبا  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دندیسرپ ناشیا  زا  اهدزد )  ) اهدرک هرابرد  هتشون و  يا  همان  هیلع ) هللا  تاولص 

.دینک یمخز ) ) هیبنت ریشمش  كون  اب  اهنت  ار  نانآ  دنتشون : باوج  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

ِیْتَیب ِیف  َّیَلَع  ُلُخْدَـی  ُّصِّللَا  َُهل  ُْتُلق  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَرَبـْلَا  ِْنب  ِمَْثیَه  ْوَأ  ٍسَنَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
يَرَت َلاَقَف َأ  ِْرمَْألَا  اَذَه  ُهَمَالَع  َْنیَأَف  ُهَّللَا  َکَحَلْـصَأ  ُْتُلق  َلاَق  یُِقنُع  ِیف  ُهَمَد  َّنَأ  َعِمَـس  ْنَم  َهَّللَا َو  ُدِهْـشُأَف  ُْهُلْتقاَف  َلاَقَف  ِیلاَم  یِـسْفَن َو  ُدیُِری 
ٍْکُلم َِهلَواَُزم  ْنِم  ُنَوْهَأ  ٍرُفُِظب  ٍلَبَج  َُهلَواَُزم  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِْحبُّصلَا  ِقَلَف  ْنِم  َنَْیبَأ  َناَک  َناَک  اَذِإ  اَنَْرمَأ  َّنِإَف  َلاَق  ُْتُلق َال  َلاَق  ٍءاَفَخ  ْنِم  ِحـْبُّصلِاب 

.ِهَمَلَّظِلل (2) ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َیلاَعَت َو َال  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  اوُقَّتاَف  ُُهلْکَأ  ِضَْقنَی  َْمل 

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءارب  نب  مثیه  ای  سنا و  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ منک هچ   ) دراد ارم  لام  ناج و  دصق  دوش و  یم  ما  هناخ  لخاد  يدزد  متفگ :

.تسا نم  ندرگ  هب  وا  نوخ  هک  مریگ  یم  دهاش  دونش  یم  هک  سکره  دنوادخ و  شکب و  ار  وا  دومرف :

؟ تسیچ امش  شیامرف  نیا  هناشن  دنک ! حالصا  ار  امش  روما  دنوادخ  مدیسرپ :

؟ ینیب یم  کیرات  ار  حبص  ایآ  دومرف :

.هن متفگ :

.تسا رت  نشور  حبص  مد  هدیپس  زا  دشاب ، هک  هاگره  ام  رما  دومرف :

دنوادخ ياوقت  سپ  .تسا  رت  ناسآ  هدیـسرن  نایاپ  هب  نآ  نارود  زونه  هک  یتموکح  نتخادنارب  زا  نخان  اب  هوک  ندنک  دومرف : سپس 
.دیهدن نتشک  هب  ناراکمتس  رطاخ  هب  ار  دوخ  دینک و  هشیپ  یلاعت  كرابت و 
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رد هک  دشاب  هتـشاد  ار  شـسومان  ناج و  دصق  دزد  هکنیا  رگم  .دیامن  لمع  ثیداحا  نیا  زا  مادک  ره  هب  تسا  ریخم  فلکم  حیـضوت :
.دهدن شناما  تروص  نآ 

درم نز و  صاصق  هید و  مکح  - 700

ْنَأ ِهَأْرَْملَا  ُلْهَأ  َداَرَأَف  ًادِّمَعَتُم  َهَأْرَْملَا  ُُلتْقَی  ٍلُجَر  ِیف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِِهب َو ْتَِلُتق  َلُجَّرلَا  ُهَأْرَْملَا  ِتَلَتَق  ْنِإ  ِلُجَّرلَا َو  ِهَیِد  ُفِْصن  ْمُهَلَف  َهَیِّدـلَا  اُوِلبَق  ْنِإ  ِهَیِّدـلَا َو  َفِْصن  ِِهلْهَأ  َیلِإ  اْوَّدَأ  اَذِإ  ْمَُهل  َکـِلَذ  َلاَـق  ُهُوُلتْقَی 

ِهَأْرَْملَا ُعَبْصِإ  ِلُجَّرلَا َو  ِهَحِضوُِمب  ِهَأْرَْملَا  ُهَحِضُوم  ِلُجَّرلَا َو  ِّنِِسب  ِهَأْرَْملَا  ُّنِس  ٌءاَوَس  ِءاَسِّنلَا  ِلاَجِّرلَا َو  ُتاَحاَرِج  َلاَق  اَهُسْفَن َو  َّالِإ  ْمَُهل  َْسَیل 
.ِهَأْرَْملَا (1) ِهَیِد  یَلَع  ِلُجَّرلَا  ُهَیِد  ْتَفِعْضُأ  ِهَیِّدلَا  َُثُلث  ْتَغََلب  اَذِإَف  ِهَیِّدلَا  َُثُلث  ُهَحاَرِْجلَا  َُغْلبَت  یَّتَح  ِلُجَّرلَا  ِعَبْصِِإب 

هک يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
وا هـب  ار  درم  هـید  فـصن  هـک  یماـگنه  دوـمرف : دـننک  صاـصق  ار  وا  دـنهاوخ  یم  نز  ياـیلوا  تـسا و  هتـشک  دـمع  يور  زا  ار  ینز 
یم صاصق  دشکب  ار  يدرم  ینز  رگا  دنریگ و  یم  ار  درم  هید  فصن  دنریگب  هید  دنهاوخب  رگا  دنراد و  ار  راک  نیا  هزاجا  دنزادرپب ،

.دنتسین يرگید  زیچ  بحاص  نز ، ناج  نتفرگ  زج  هب  درم  يایلوا  دوش و 

رـس یگتـسکش  لباقم  رد  نز  رـس  یگتـسکش  درم ، نادند  لباقم  رد  نز  نادـند  تسا ؛ ناسکی  نانز  نادرم و  تحارج  هید  دومرف : و 
هب هک  یماگنه  نیاربانب  دـسرب ، لماک  هید  موس  کی  هزادـنا  هب  تحارج  هید  هک  ییاج  اـت  درم ؛ تشگنا  لـباقم  رد  نز  تشگنا  درم ،

.دوش یم  نز  هید  ربارب  ود  درم  هید  دسرب ، هید  موس  کی 

یمذ ندرک  حورجم  نتشک و  مکح  - 701

ٌثیِدَح اَذَه  َلاَقَف  ِهَّمِّذلَا  ِلْهَأ  ْنِم  ًالُجَر  َلَتَق  ٍِملْـسُم  ٍلُجَر  ِیف  ُمَالَّسلَا : ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُِملْسُْملَا (2) ِِهب  ُلَتُْقی  َُّمث  ِِملْسُْملَا  َهَیِد  ُّیِّمِّذلَا  یِطُْعی  ْنَِکل  ُساَّنلَا َو  ُُهلِمَتْحَی  ٌدیِدَش َال 
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درم هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ناملسم هید  مد  يایلوا  اما  .دنرادن  ار  نآ  تقاط  مدرم  هک  تسا  راوگان  ییارجام  نیا  دومرف : دوب  هتـشک  ار  یمذ  يدرم  هک  یناملـسم 

.دننک یم  صاصق  ار  وا  سپس  دنزادرپ  یم  ار 

ِدوُهَْیلَا َو ِسوُـجَْملَا َو  ِءاَـمِد  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِلْـضَْفلَا  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلاَق َو ْمِِهْلتَِقل  ًادِّوَعَتُم  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  َـال  َلاَـق  ْمَُهل  َهَواَدَْـعلَا  اوُرَهْظَأ  َنیِِملْـسُْملَا َو  اوُّشَغ  اَذِإ  ٌءْیَـش  ْمُهَلَتَق  ْنَم  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ْلَـه  يَراَـصَّنلَا 

.ٌرِغاَص َوُه  ُلَتُْقیَف َو  ْمُهَْلتَق  ُعَدَی  َِکلَِذل َال  ًاداَتْعُم  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  َلاَق َال  ْمُهَلَتَق  اَذِإ  ِباَتِْکلَا  ِلْهَأ  ِهَّمِّذلَا َو  ِلْهَِأب  ُلَتُْقی  ْلَه  ِِملْسُْملَا  ِنَع  ُُهْتلَأَس 
(1)

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لضف  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دننک ینمشد  نانآ  اب  اراکشآ  هدومن و  تنایخ  ناناملـسم  رب  هاگره  متفگ : مدیـسرپ و  نایحیـسم  نایدوهی و  نایـسوجم ، نوخ  هرابرد 

؟ دراد دوجو  یمکح  هتشک  ار  اه  نآ  هک  یسک  نانآ و  رب  ایآ 

.دیامن تداع  نانآ  نتشک  هب  هک  نیا  رگم  هن ، دومرف :

؟ دوش یم  صاصق  باتک  لها  همذ و  لها  نتشک  اب  ناملسم  ایآ  مدیسرپ : و 

يزیمآریقحت تلاح  هب  تروص  نیا  رد  درادنرب ؛ تسد  نانآ  نتـشک  زا  هک  يدح  هب  دـنک  تداع  راک  نیا  هب  هک  نیا  رگم  هن ، دومرف :
.دوش یم  هتشک 

ِیف َـال  ِلـْتَْقلَا َو  ِیف  ٍّیِّمِذـِب  ٌِملْـسُم  ُداَُـقی  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٍمَهْرِد (2) ِهَئاِِمناَمَث  ِّیِّمِّذلَا  ِهَیِد  ِرْدَق  یَلَع  ِّیِّمِّذِلل  ُُهتَیاَنِج  ِِملْسُْملَا  َنِم  ُذَخُْؤی  ْنَِکل  ِتاَحاَرِْجلَا َو 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تبسن هب  ار  شتیانج  هید  ناملسم  زا  اما  دراد ، ار  مکح  نیمه  زین  ندرک  حورجم  دوش و  یمن  صاصق  یمذ  نتشک  رطاخ  هب  ناملـسم 

.دنهد یم  یمذ  هب  دنریگ و  یم  تسا  مهرد  دصتشه  هک  یمذ  هید 
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هید فصن  لماک و  هید  - 702

ِباَهَذ ِیف  ِهِیف  َناَک  ِتاَیِّدـلَا َو  َباَـتِک  هیلع  هللا  تاولـص  اَـضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  یَلَع  َضَرَع  ُهَّنَأ  َُسنُوی : ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِلَلَـش ٍراَـنیِد َو  ُْفلَأ  ِهِّلُک  ِلَـلَّشلَا  َو ]  ] اَـمِْهیَْتلِک ِْنیَدَْـیلَا  ِلَلَـش  ٍراَـنیِد َو  ُْفلَأ  ِحَـحَْبلَا  ِنَنَْغلَا َو  َنِم  ِهِّلُک  ِتْوَّصلَا  ٍراَـنیِد َو  ُْفلَأ  ِهِّلُک  ِعْـمَّسلَا 

ِْنیَتَْضیَْبلَا ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ  َلِصُْؤتُْـسا  اَذِإ  ِرَکَّذلَا  ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ  َبِدَح  اَذِإ  ِرْهَّظلَا  ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ  اَتَلِـصُْؤتُْسا  اَذِإ  ِْنیَتَفَّشلَا  ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ  ِْنیَلْجِّرلَا 
َنوُد َناَک  اَمَف  ٍراَنیِد  ِهَئاِمُـسْمَخ  ِهَیِّدـلَا  ُفِْصن  ُلُجَّرلَا  َفَرَْحنِا  اَم  َّالِإ  َتِفَْتلَی  ْنَأ  ْعِطَتْـسَی  ْمَلَف  َبیِـصُأ  اَذِإ  ِلُجَّرلَا  ِغْدُـص  ِیف  ٍراَنیِد َو  ُْفلَأ 

.ِِهباَسِِحبَف (1) َِکلَذ 

اضر ماما  ترضح  رضحم  هب  دوب  اهب  نوخ  ةرابرد  هک  یباتک  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سنوی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: دوب هتشون  نینچ  باتک  نآ  رد  .مداد  ناشن  ناشیا  هب  مدرب و  هیلع  هللا  تاولص 

مدع ینعی  ادص  تنوشخ  هچ  ینیب و  زا  ملکت  هچ  ملکت -  تردـق  مامت  نتفر  نیب  زا  دراد ، هید  رانید  رازه  ییاونـش  مامت  نتفر  نیب  زا 
.دراد رانید  رازه  اپ  ودره  یلش  .دراد  رانید  رازه  نآ  عاونا  مامت  تسد  ود  ره  یلش  .دراد  رانید  رازه  ملکت -  عون  ود  نیا  هب  تردق 

یگنادرم تلآ  .دراد  رانید  رازه  دوش  زوق  هک  یتروص  رد  رمک  .دـنراد  رانید  رازه  دـنوش  نازیوآ  تسوپ  هب  هک  یتروص  رد  اـه  بل 
.دنراد رانید  رازه  اه  هضیب  .دراد  رانید  رازه  دوش  نازیوآ  تسوپ  هب  هک  یتروص  رد 

شـساوح زا  يرادقم  هک  نیا  رگم  دراد ، رانید  رازه  دورب ، نیب  زا  شـساوح  لماک  روط  هب  دنیبب و  بیـسآ  هک  یتروص  رد  هاگ  جیگ 
.دراد رانید  دصناپ  هید  فصن  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هداد  تسد  زا 

.دوش یم  هبساحم  وضع  نامه  هید  تبسن  هب  دشاب  لماک  وضع  زا  رتمک  هک  هچ  نآ  و 

ِیف ًهَِلماَک َو  ُهَیِّدلَا  ِهِیف  َلاَق  ُهُرْهَظ  ُرَـسُْکی  ِلُجَّرلَا  ِیف  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُقْوَف اَم  ُهَفَـشَْحلَا َو  ِتَعُِطق  اَذِإ  ِرَکَّذلَا  ِیف  ِهَیِّدلَا َو  ُفِْصن  اَمُهاَدْحِإ  ِیف  ُهَیِّدلَا َو  ِْنیَنُذُْألَا  ِیف  ِهَیِّدلَا َو  ُفِْصن  اَمُهاَدْحِإ  ِیف  ُهَیِّدـلَا َو  ِْنیَْنیَْعلَا 

.ُهَیِّدلَا (2) ِْنیَتَفَّشلَا  ِیف  ُهَیِّدلَا َو  ُنِراَْملَا  َعُِطق  اَذِإ  ِْفنَْألَا  ِیف  ُهَیِّدلَا َو 
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هک يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
هید اه  شوگ  دراد ، هید  فصن  مشچ  کـی  دـنراد و  لـماک  هید  اـه  مشچ  دراد ، لـماک  هید  رمک  دومرف : دوب  هدـش  هتـسکش  شرمک 

ینیب دراد ، لماک  هید  دوش  هدیرب  نآ  زا  رتشیب  هفـشح و  هک  یتروص  رد  یگنادرم  تلآ  دراد ، هید  فصن  شوگ  کی  دنراد و  لماک 
.دنراد لماک  هید  اه  بل  دراد و  لماک  هید  دوش  هدیرب  نآ  همرن  ای  نآ  رس  هک  یتروص  رد 

محر نینج  ياهب  نوخ  - 703

: هیلع هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  لاـق  لاـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  نع  ُبِّبَطَتُْملا  وٍرْمَع  ُوبَأ  نع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٍراَنیِد َو َهَئاِم  ُحوُّرلَا  ُهَِجلَت  ْنَأ  َْلبَق  ًانِینَج  َناَک  اَذِإَف  ٍءاَزْجَأ  َهَسْمَخ  ًانِینَج  َنوُکَی  ْنَأ  َیلِإ  ِلُجَّرلَا  َِّینَم  َلَعَج  ٍراَـنیِد َو  َهَئاـِم  ِنِینَْجلَا  َهَیِد  َلَـعَج 

ًامْظَع َُّمث  ٍءاَزْجَأ  ُهَثَالَث  َوُهَف  ًهَغْـضُم  َُّمث  ِناَءْزُج ' َوُهَف  ًهَقَلَع  َُّمث  ٌءْزُج  اَذَـهَف  ُهَفْطُّنلَا  َیِه  ٍَهل�الُـس َو  ْنِم  َنا�ْسنِْإلَا  َقَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنَأ  َکـِلَذ 
ِهَفْطُّنِلل َلَعَجَف  ٍءاَزْجَأ  ُهَسْمَخ  ٍراَنیِد  ُهَئاِْـملَا  ٍراَـنیِد َو  ُهَئاـِم  ٍءاَزْجَأ  ُهَسْمَخ  َُهل  ْتَلَمَکَف  ًاـنِینَج  َّمَت  ٍذـِئَنیِحَف  ًاـمَْحل  یَـسُْکی  َُّمث  ٍءاَزْجَأ  ُهََعبْرَأ  َوُهَف 

َهََعبْرَأ ِمْظَْعِلل  ًاراَنیِد َو  َنیِّتِس  ِهَئاِْـملَا  ِساَـمْخَأ  َهَثَـالَث  ِهَغْـضُْمِلل  ًاراَـنیِد َو  َنیَِعبْرَأ  ِهَئاِْـملَا  ِیَـسُمُخ  ِهَقَلَْعِلل  ًاراَـنیِد َو  َنیِرْـشِع  ِهَئاِْـملَا  َسُمُخ 
ِهِیف ٌسْفَن  ٍذـِئَنیِح  َوُهَف  ُحوُّرلَا  َوُه  ُرَخآ َو  ٌْقلَخ  ِهِیف  َأَشَن  اَذِإَف  ًهَِلماَک  ٍراَنیِد  ُهَئاِم  َُهل  َْتناَک  َمْحَّللَا  َیِـسُک  اَذِإَف  ًاراَنیِد  َنِیناَـمَث  ِهَئاِْـملَا  ِساَـمْخَأ 

ْمَْلُعی َْمل  اَهَُدلَو َو  ْطُقْـسَی  ْمَلَف  َّمَتَف  یَْلبُح  َیِه  ٌهَأَْرِما َو  ِتَِلُتق  ْنِإ  ٍراَنیِد َو  ِهَئاِمُـسْمَخَف  یَْثنُأ  َناَک  ْنِإ  ًارَکَذ َو  َناَک  ْنِإ  ٌهَِلماَک  ٌهَیِد  ٍراَنیِد  ُْفلَأ 
َدَْعب ٌهَِلماَـک  ِهَأْرَْملَا  ُهَیِد  یَْثنُأـْلَا َو  ِهَیِد  ُفِْصن  ِرَکَّذـلَا َو  ِهَیِد  ُفِْصن  ِناَفِْـصن  ُُهتَیِدَـف  اَـهَْلبَق  ْوَأ  َتاَـم  اَهَدـَْعب  ْمَْلُعی َأ  َْمل  یَْثنُأ َو  ْمَأ  َوُه  ٌرَکَذ  َأ 
َِکلَذ ْدُِری  َْمل  َءاَْـملَا َو  اَْـهنَع  ُلِْزعَیَف  ِهِسْرِع  ْنِم  ُغِْرُفی  ِلُـجَّرلَا  ِِّینَم  ِیف  هیلع  هللا  تاولـص  یَْتفَأ  ِنِینَْجلَا َو  َنِم  ٍءاَزْجَأ  ُهَّتِـس  َکـِلَذ  َکـِلَذ َو 

ْنِم ُنوُکَی  اَم  یَلَع  ِهَئاِْملَا  ِباَسِح  ْنِم  ِنِینَْجلَا  ِحاَرِج  ِهَیِد  ِیف  یَـضَق  ًاراَنیِد َو  َنیِرْـشِع  اَهِیف  َغَْرفَأ  اَذِإ  َرِیناَنَد َو  َهَرَـشَع  ِهَئاِْملَا  ِسُمُخ  َفِْصن 
(1) .ٍراَنیِد ُهَئاِم  َیِه  ِِهتَیِد َو  ِرْدَق  یَلَع  ِِهتَلُقْعَم  ِِهتَحاَرِج َو  ِصاَِصق  ِیف  َُهل  َلَعَج  ًهَِلماَک َو  ِهَأْرَْملَا  ِلُجَّرلَا َو  یَْثنُْألَا  ِرَکَّذلَا َو  ِحاَرِج 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ببطم  ورمع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ءزج جنپ  دوش ، نینج  هب  لیدبت  هک  ینامز  ات  درم ، ینم  تسا و  رانید  دـص  نینج  هید  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

زا ار  ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شتلع  .تسا  راـنید  دـص  نآ  هید  حور ، لوخد  زا  شیپ  دـشاب  ینینج  هک  یماـگنه  تسا :
.تسا هغضم  سپـس  .تسا  ءزج  ود  نیا ، سپ  .تسا  هقلع  سپـس  .تسا  ءزج  کی  نیا  ور ، نیازا  .تسا  هفطن  نامه  هک  دیرفآ  هلالس 
ماگنه نیا  رد  سپ  .دناشوپ  یم  تشوگ  نآ ، هب  سپس  .تسا  ءزج  راهچ  نیا ، سپ  .تسا  ناوختـسا  سپـس  .تسا  ءزج  هس  نیا ، سپ 

.تسا ءزج  جنپ  رانید  دص  رانید و  دص  اب  دراد  ءزج  جنپ  هک  هدش  لماک  ینینج 

هس هغـضم  يارب  تسا ، رانید  لهچ  هک  دص  مجنپ  ود  هقلع  يارب  تسا و  رانید  تسیب  هک  داد  رارق  ار  دص  مجنپ  کی  هفطن  يارب  سپ 
.داد رارق  تسا ، رانید  داتشه  هک  دص  مجنپ  راهچ  ناوختسا ، يارب  تسا و  رانید  تصش  هک  دص  مجنپ 

هک دشاب  هدش  داجیا  نآ  رد  رگید  یتقلخ  رگا  سپ  .دراد  لماک  رانید  دص  دشاب ، هدـش  هدیـشوپ  ناوختـسا  نآ  رب  تشوگ ، رگا  سپ 
دـشاب رتخد  رگا  دراد و  هید  لماک  رانید  رازه  دـشاب ، رـسپ  رگا  هک  دوش  یم  بوسحم  ناج »  » کی ماگنه  نیا  رد  تسا ، حور  ناـمه 

.دراد رانید  دصناپ 

مه رتخد ؛ ای  تسا  رـسپ  نینج ، هک  دوشن  مولعم  دـنکن و  طقـس  ار  نینج  اما  دوش ، هتـشک  تسا  لماک  شنینج  هک  رادراـب  ینز  رگا  و 
زا دـعب  .رتخد و  هید  فصن  رـسپ و  هید  فصن  تسا : فصن  ود  شا  هید  وا ، زا  دـعب  اـی  هدرم  شرداـم  زا  شیپ  هک  دوشن  مولعم  نینچ 

.تسا نینج  زا  ءزج  شش  نیا ، دوش و  یم  هبساحم  لماک  نز ، هید  نآ ،

زا ار  ینم  دراد و  یمزاب  شرسمه  زا  یسورع  بش  رد  هک  يدرم  ینم  صوصخ  رد  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  نینچ  مه 
.تسا و رانید  هد  ینعی  دص  مجنپ  کی  فصن  نآ  هید  هک  دومن  مکح  هنوگ  نیا  هتـساوخ ، یمن  نینچ  شدوخ  اما  دزیر ، یم  رود  نز 

.دراد هید  رانید  تسیب  دریگ ، ياج  محر  رد  هاگره 

هک یتروص  رد  دشاب ؛ نز  درم و  تحارج  هید  هک  دومن  يرواد  دص  هبـساحم  اب  ینینج  ياه  تحارج  هرابرد  ترـضح  نآ  نینچ  مه 
.داد رارق  تسا ، رانید  دص  هک  وا  هید  رادقم  رب  ار  نآ  هید  نینج و  تحارج  صاصق  يارب  دشاب و  لماک  نینج 
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ِیف اَم  ْتَْقلَأَف  یَْلبُح  ٍهَأَْرِما  َنَْطب  ٌلُجَر  َبَرَـض  ْنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.اَْهَیلِإ (1) اَهُعَفْدَی  ٍهَمَأ  ْوَأ  ٍْدبَع  َهَّرُغ  ِْهیَلَع  َّنِإَف  ًاتِّیَم  اَِهنَْطب 

رگا دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب هک  تسا  درم  هدهع  رب  زینک  ای  هدرب  کی  تمیق  دنک ، طقس  هدرم  ار  دوخ  نینج  نز ، دنزب و  يا  هبرض  رادراب  ینز  مکـش  هب  يدرم 

.دزادرپب نز 

ْتَْقلَأَف اَهََدلَو  َحَرْطَِتل  ٌلِماَح  َیِه  ًءاَوَد َو  َْتبِرَش  ٍهَأَْرِما  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ْوَأ ًهَقَلَع  ًانِینَج  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  ِهِیبَأ  َیلِإ  اَهُمِّلَُست  ُهَتَیِد  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ُرَـصَْبلَا  ُعْمَّسلَا َو  َُهل  َّقُش  ُمْحَّللَا َو  ِْهیَلَع  َتَبَن  ْدَق  ًامْظَع  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  اَهََدلَو 

(2) .ُْهتَلَتَق اَهَّنَِأل  َلاَق َال  ِِهتَیِد  ْنِم  اَهَِدلَو  ْنِم  ُثِرَت  َیِهَف َال  ُْتُلق  ِهِیبَأ  َیلِإ  اَهُمِّلَُست  ًهَّرُغ  ْوَأ  ًاراَنیِد  َنیَِعبْرَأ  اَْهیَلَع  َّنِإَف  ًهَغْضُم 

هک ینز  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
شناوختـسا رب  هدـش و  مکحم  نینج  ناوختـسا  رگا  دومرف : هدومن ، طقـس  ار  دوخ  نینج  هدیـشون و  ییوراد  شرهوش  یهاگآ  نودـب 

هتسب نوخ  تروص  هب  نینج  رگا  دزادرپب و  شرهوش  هب  لماک  هید  کی  دیاب  نز  هدش ، صخـشم  وا  شوگ  مشچ و  هدییور و  تشوگ 
هدرب تمیق  ناونع  هب  رانید  لهچ  ای  دنک و  میلست  شرهوش  هب  زینک  کی  ای  هدرب  کی  دیاب  نز  دشاب ، هدش  طقـس  هدیوج  تشوگ  ای  و 

.دزادرپب شردپ  هب  زینک  و 

؟ درادن یمهس  نز  دوخ  رگم  متفگ :

.تسا هتشک  ار  كدوک  وا  اریز  هن ؛ دومرف :
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یهاوگ تداهش و  باتک 

تداهش یهاوگ و  هب  توعد  - 704

ا�ذِإ ُءا�دَهُّشلَا  َبْأَی  َو �ال   » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُْهنَع (1) َسَعاَقَت  ْنَأ  ََکل  ِغَْبنَی  َْمل  ٍّقَح  ْوَأ  ٍْنیَد  یَلَع  َُهل  َدَهْشَِتل  ُلُجَّرلَا  َكاَعَد  اَذِإ  َلاَقَف  اوُعُد » ا�م 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک هاگ  نآ  دومرف : هیآ 282 ) هرقب  هروس  {. ) دننک يراددوخ  دیابن  دنوش ، هدناوخارف  دوهش  هک  یماگنه  و  : } دنوادخ هدومرف  هرابرد 

.يزادنیب ریخأت  هب  ار  نآ  هک  تسین  اور  یهد ، تداهش  یقح  ای  وا  یهدب  يارب  هک  دناوخارف  ار  وت  یصخش 

.ْبِجَأَف (2) ِهَداَهَّشلَا  َیلِإ  َتیِعُد  اَذِإ  هیلع ) هللا  تاولص  قداصلا  مامإلا   ) َلاَق لاق : ِِّیِنئاَدَْملَا  ٍحاَّرَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینئادم  حاّرج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.نک تباجا  دنیامن ، توعد  نداد  یهاوگ  يارب  ار  وت  هاگره 

یهاوگ تداهش و  نامتک  - 705

ْوَأ ًهَداَهَش  َمَتَک  ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ٌحوُدُـک ِهِهْجَو  ِیف  ِرَـصَْبلَا َو  َّدَـم  ٌهَْملُظ  ِهِهْجَِول  ِهَماَیِْقلَا َو  َمْوَی  یَتَأ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرِما  َلاَم  َيِوْزَِیل  ْوَأ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرِما  َمَد  اَِهب  اََهل  َرِدـُْهِیل  اَِهب  َدِـهَش 

ُُهفِْرعَت ِرَـصَْبلَا  َّدَـم  ٌرُون  ِهِهْجَِول  ِهَماَیِْقلَا َو  َمْوَی  یَتَأ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرِما  َّقَح  اَِـهب  َِییُْحِیل  ٍّقَح  َهَداَهَـش  َدِهَـش  ْنَم  ِِهبَـسَن َو  ِهِمْـسِاب َو  ُِقئَـالَْخلَا  ُُهفِْرعَت 
(3)  «. ِّلل

�
ِه َهَدا�هَّشلَا  اوُمِیقَأ  َو   » ُلوُقَی َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنَأ  يَرَت  هیلع َأ َال  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِِهبَسَن  ِهِمْسِاب َو  ُِقئَالَْخلَا 
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هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
درم لاوما  ای  دزاس و  رده  ار  یناملـسم  درم  نوخ  ات  دهد  یتداهـش  ای  دـنک  نامتک  ار  یتداهـش  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تسا و هتفرگارف  یکیرات  مشچ  دید  هلـصاف  ات  ار  شتروص  هک  دـنروآ  یم  ار  وا  یلاح  رد  تمایق  زور  دروآ ، گنچ  هب  ار  یناملـسم 
.دنسانش یم  شا  بسن  مسا و  هب  ار  وا  مدرم  هک  تسوا  هرهچ  رد  یمخز 

ات ار  شتروص  هک  دـنروآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  ار  وا  دـنک ، ایحا  ار  یناملـسم  درم  قح  اـت  دـهد  تداهـش  یقح  هب  سکره  و 
.دنسانش یم  شا  بسن  مسا و  هب  ار  وا  مدرم  تسا و  هتفرگارف  يرون  مشچ  دید  هلصاف 

دنوادخ يارب  ار  تداهش  و  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هدیدن  رگم  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  سپس 
هیآ 2) قالط  هروس  {. ) دیراد اپرب 

دهد یمن  یهاوگ  یلو  دونش  یم  ار  یهاوگ  هک  یسک  مکح  - 706

اَْهیَلَع ْدَهُْـشی  َْمل  َهَداَهَّشلَا َو  ُلُجَّرلَا  َعِمَـس  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َدَهْشَی (1) ْنَأ  َّالِإ  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َدِهْشُأ  اَذِإ  َلاَق  َتَکَس َو  َءاَش  ْنِإ  َدِهَش َو  َءاَش  ْنِإ  ِراَیِْخلِاب  َوُهَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک توکس  ای  دهد  یهاوگ  هک  دراد  رایتخا  دوبن ، هاوگ  ناونع  هب  یلو  دینش ، ار  یهاوگ  یسک  رگا 

.دهد یهاوگ  دیاب  هکلب  دیامن ؛ توکس  ای  دنک و  نامتک  درادن  قح  دشاب ، هدوب  هاوگ  ناونع  هب  رگا  دومرف : و 

َوُهَف اَْهیَلَع  ْدَهُْشی  َْمل  َهَداَهَّشلَا َو  ُلُجَّرلَا  َعِمَس  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2
.َدَهْشَی (2) ْنَأ  َّالِإ  َُهل  ُّلِحَی  ْدَهْشَْیلَف َو َال  ِِملاَّظلَا  َنِم  َِملَع  اَذِإ  َّالِإ  َتَکَس  َءاَش  ْنِإ  َدِهَش َو  َءاَش  ْنِإ  ِراَیِْخلِاب 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دسانشب ار  ملاظ  هک  نآ  رگم  دنک ؛ توکس  ای  دهد  یهاوگ  هک  دراد  رایتخا  دوبن ، هاوگ  ناونع  هب  یلو  دینش ، ار  یهاوگ  یسک  رگا 

.دیامن رایتخا  توکس  هک  دوب  دهاوخن  اور  شیارب  دهد و  یهاوگ  دیاب  سپ 

نیغورد یهاوگ  تداهش و  - 707

َال ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َهَداَهَّشلَا (1) َمَتَک  ْنَم  َِکلَذَک  ِراَّنلَا َو  َنِم  ُهَدَعْقَم  َأَّوَبَتَی  یَّتَح  ِمِکاَْحلَا  ِيَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ِروُّزلَا  ِدِهاَش  ُمَالَک  یِضَْقنَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زا شهاگیاج  هک  نیا  ات  دسر ، یمن  نایاپ  هب  مکاح  لباقم  رد  وگغورد  دهاش  نخـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :

.دراد ار  مکح  نیمه  دنک  یم  نامتک  ار  تداهش  هک  یسک  .ددرگ و  یم  هدامآ  شتآ 

یهاوگ تداهش و  زا  تشگزاب  مکح  - 708

َُّمث ٍلُجَر  یَلَع  اوُدِهَش  اَذِإ  ِدوُهُّشلَا  ِیف  امهیلع : هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ُدوُهُّشلَا ِمَّرَُغی  َْمل  ْمُُهتَداَهَش َو  ْتَحِرُط  َیُِضق  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اُومِّرُغ َو  ِِهب َو  اوُدِهَش  اَم  اُونِّمُض  ِلُجَّرلَا  یَلَع  َیُِـضق  ْدَق  ْمِِهتَداَهَـش َو  ْنَع  اوُعَجَر 

.ًاْئیَش (2)

تاولص رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  جارد  نب  لیمج  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دوخ تداهش  زا  سپس  دنهد  تداهـش  يدرم  ررـض  هب  هک  ینادهاش  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ای  هیلع  هللا 
مکح رگا  دـنهد و  ناوات  دـیاب  دنتـسه و  دوخ  تداهـش  نماض  دومرف : تسا  هدـش  رداص  درم  نآ  رب  مکح  هک  یلاـح  رد  دـندرگرب ،

.دندرگ یمن  نویدم  يزیچ  دوش و  یم  لاطبا  نانآ  تداهش  دشاب ، هدشن  رداص 
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ٍلُجَر یَلَع  اوُدِهَـش  ٍهََعبْرَأ  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِّيِدْزَأـْلَا  ٍْمیَُعن  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهَیِّدلَا (1) ِعَابْرَأ  َهَثَالَث  ِِهلْهَأ  َیلِإ  ُهَثَالَّثلَا  يِّدَُؤی  ُِعباَّرلَا َو  ُلَتُْقی  َلاَقَف  َلاَق  ِِهتَداَهَش  ْنَع  ْمُهُدَحَأ  َعَجَر  َِلُتق  اَّمَلَف  یَنِّزلِاب 

هللا تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدزا  میعن  نب  میهاربا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تشگزاب شتداهش  زا  نادهاش  زا  یکی  دش ، هتشک  مهتم  هک  یماگنه  .دنداد  انز  هب  تداهش  يدرم  هیلع  رفن  راهچ  مدیسرپ : هیلع 

.دنزادرپ یم  وا  هداوناخ  هب  ار  هید  مراهچ  هس  رگید ، دهاش  هس  دوش و  یم  هتشک  مراهچ  دهاش  دومرف :

ٍلُجَر ِیف  هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  یَضَق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3
َْتعَطَق يِذَّلَا  َْسَیل  ُقِراَّسلَا َو  اَذَه  َالاَقَف  َرَخآ  ٍلُجَِرب  ِناَدِهاَّشلَا  َءاَج  َِکلَذ  َدـَْعب  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  ُهَدَـی  َعَطَقَف  َقَرَـس  ُهَّنَِأب  ِنَالُجَر  ِْهیَلَع  َدِـهَش 

.ِرَخْآلَا (2) یَلَع  اَمُهَتَداَهَش  ْزُِجی  َْمل  ِهَیِّدلَا َو  َفِْصن  اَمُهَمَّرَغ  ْنَأ  اَمِْهیَلَع  یَضَقَف  اَذَِهب  َِکلَذ  اَنْهَّبَش  اَمَّنِإ  ُهَدَی 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک دومرف  يرواد  هنوگ  نیا  .تسا  دزد  هک  دنداد  تداهش  وا  هیلع  رفن  ود  هک  يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

عطق ار  شتـسد  هک  يدرم  نآ  تسا و  درم  نیا  دزد ، دـنتفگ : هدروآ و  ار  يرگید  درم  دـهاش  ود  نآ  سپـس  .درک  عـطق  ار  وا  تـسد 
.میدرک هابتشا  ام  انامه  .تسین  دزد  يدومن ،

رگید ياهارجام  هرابرد  ناـش  تداهـش  دـنزادرپب و  ار  هید  فصن  اـه  نآ  هک  دومن  مکح  نینچ  ود  نآ  رب  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح 
.دوشن هتفریذپ 

دنگوس کی  لداع و  هاوگ  کی  - 709

ُزیُِجی هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َناَک  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.یِعَّدُْملَا (3) َنیِمَی  ٍلُجَر َو  َهَداَهَش  ِْنیَّدلَا  ِیف 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّـمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تفریذپ یم  یعدم  دنگوس  هارمه  هب  ار  درم  کی  تداهش  یهدب ، هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  یلع  هراومه  دومرف : یم  هک  مدینش 

َّنَأ هیلع  هللا  تاولص  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ُلوُقَی  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(1) .ٍنیِمَی ٍدِهاَِشب َو  یَضَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسیع  نب  داّمح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
تواضق دنگوس  دهاش و  کی  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  داد  ربخ  نم  هب  هیلع  هللا  تاولـص  مردـپ  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دندومرف یم 

ُمَالَّسلَا ِْهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ٍْلیَهُک  ُْنب  ُهَمَلَس  َهَْبیَتُع َو  ُْنب  ُمَکَْحلَا  َلَخَد  َلاَق : ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
اَذَـه َالاَقَف  ِهَفوُْکلِاب  ْمُکَدـْنِع  ُمَالَّسلَا  ِْهیَلَع  ٌِّیلَع  ِِهب  یَـضَق  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ِِهب  یَـضَق  َلاَقَف  ٍنیِمَی  ٍدِـهاَش َو  ْنَع  ُهَـالَأَسَف 
اَمَُهل َلاَقَف  ْمُْکنِم »  ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْـشَأ  َو  : » ُلوُقَی َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللَا  َّنِإ  َالاَقَف  ِنآْرُْقلَا  َفَالِخ  ُهوُُمتْدَـجَو  َْنیَأ  َلاَقَف َو  ِنآْرُْقلَا  ُفَالِخ 

هیلع هللا  تاولص  ًاِّیلَع  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ًانیِمَی  ٍدِحاَو َو  َهَداَهَش  اُولَبْقَت  ْنَأ َال  َوُه  ْمُْکنِم » ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْشَأ  َو   » ُُهلْوَقَف هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ 
ْتَذِخُأ َهَْحلَط  ُعْرِد  ِهِذَه  هیلع  هللا  تاولص  ٌِّیلَع  َلاَقَف  َهَْحلَط  ُعْرِد  ُهَعَم  ُّیِمیِمَّتلَا َو  ٍلُْفق  ُْنب  ِهَّللَا  ُْدبَع  ِِهب  َّرَمَف  ِهَفوُْکلَا  ِدِجْسَم  ِیف  ًادِعاَق  َناَک 

ٌِّیلَع َلاَقَف  ًاْحیَرُش  ُهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  َلَعَجَف  َنیِِملْسُْمِلل  ُهَتیِضَر  يِذَّلَا  َکَیِضاَق  َکَْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلَعْجاَف  ٍلُْفق  ُْنب  ِهَّللَا  ُْدبَع  َُهل  َلاَقَف  ِهَرْصَْبلَا  َمْوَی  ًالُولُغ 
هیلع هللا  تاولـص  ِنَسَْحلِاب  ُهاَتَأَف  ًهَنَِّیب  ُلوُقَت  اَم  یَلَع  ِتاَه  ٌْحیَرُـش  َُهل  َلاَقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َمْوَی  ًالُولُغ  ْتَذِـخُأ  َهَْحلَط  ُعْرِد  ِهِذَـه  هیلع  هللا  تاولص 
اَعَدَف ُرَخآ  ُهَعَم  َنوُکَی  یَّتَح  ٍدِهاَش  ِهَداَهَِشب  یِْضقَأ  َالَف  ٌدِحاَو  ٌدِهاَش  اَذَه  ٌْحیَرُـش  َلاَقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َمْوَی  ًالُولُغ  ْتَذِخُأ  َهَْحلَط  ُعْرِد  اَهَّنَأ  َدِهَـشَف 

ٌِّیلَع َبِضَغَف  َلاَق  ٍكُولْمَم  ِهَداَهَِـشب  یِْـضقَأ  ٌكُولْمَم َو َال  اَذَـه  ٌْحیَرُـش  َلاَـقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َمْوَی  ًـالُولُغ  ْتَذِـخُأ  َهَْحلَط  ُعْرِد  اَـهَّنَأ  َدِهَـشَف  ًارَْبنَق 
َْنَیب یِْضقَأ  َلاَق َال  َُّمث  ٌْحیَرُش  َلَّوَحَتَف  َلاَق  ٍتاَّرَم  َثَالَث  ٍرْوَِجب  یَضَق  اَذَه  َّنِإَف  اَهوُذُخ  َلاَقَف  هیلع  هللا  تاولص 
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ًالُولُغ ْتَذِـخُأ  َهَْحلَط  ُعْرِد  اَهَّنَأ  َُکتْرَبْخَأ  اََّمل  یِّنِإ  َکَْحیَو  ْوَأ  َکَْلیَو  َُهل  َلاَقَف  ٍتاَّرَم  َثَـالَث  ٍرْوَِجب  ُْتیَـضَق  َْنیَأ  ْنِم  ِینَِربُْخت  یَّتَح  ِْنیَْنِثا 
َْمل ٌلُجَر  ُْتلُقَف  ٍهَنَِّیب  ِْریَِغب  َذِخُأ  ٌلُولُغ  َدِجُو  اَُمْثیَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  ْدَق  ًهَنَِّیب َو  ُلوُقَت  اَم  یَلَع  ِتاَه  َْتلُقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َمْوَی 
ُهَعَم َنوُکَی  یَّتَح  ٍدِحاَو  ِهَداَهَِشب  یِْضقَأ  ٌدِحاَو َو َال  اَذَه  َْتلُقَف  َدِهَشَف  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلِاب  َُکْتیَتَأ  َُّمث  ٌهَدِحاَو  ِهِذَهَف  َثیِدَْحلَا  ِعَمْـسَی 

ْتَذِخُأ َهَْحلَط  ُعْرِد  اَهَّنَأ  َدِهَـشَف  ٍرَْبنَِقب  َُکْتیَتَأ  َُّمث  ِناَْتِنث  ِهِذَهَف  ٍنیِمَی  ٍدِحاَو َو  ِهَداَهَِـشب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  یَـضَق  ْدَق  ُرَخآ َو 
ْوَأ َکَْلیَو  َلاَق  َُّمث  ًالْدَـع  َناَک  اَذِإ  ِكُولْمَْملَا  ِهَداَهَِـشب  ٌسَْأب  اَم  ٍكُولْمَم َو  ِهَداَهَِـشب  یِْـضقَأ  ٌكُولْمَم َو َال  اَذَـه  َْتلُقَف  ِهَرْـصَْبلَا  َمْوَی  ًـالُولُغ 

.اَذَه (1) ْنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَم  یَلَع  ْمِهِرُومُأ  ْنِم  ُنَمُْؤی  َنیِِملْسُْملَا  ُماَمِإ  َکَْحیَو 

هب لـیهک  نب  هملـس  هبیتـع و  نب  مکح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاـجح  نب  ناـمحرلا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ترـضح نآ  زا  قح  بحاص  دنگوس  اب  دهاش  کی  هرابرد  دندش و  بای  فرـش  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تمدـخ 

.دندیسرپ

مکح نآ  قبط  هفوک ، رد  امش ، دزن  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نینچ  مه  .دومن  مکح  دروم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :
.دومرف

.تسا نآرق  فالخ  نیا ، دنتفگ :

؟ دیتفای نآرق  فالخ  ار  نآ  هنوگچ  و  دومرف :

هیآ 2) قالط  هروس  {. ) دیریگب هاوگ  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  و  : } دیامرف یم  دنوادخ  دنتفگ :

شیانعم دـیریگب » هاوگ  ناتدوخ  زا  لداع  رفن  ود  و  : » دـنوادخ شیامرف  دومرف : اه  نآ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
!؟ دیریذپن دنگوس  اب  ار  رفن  کی  تداهش  هک  تسا  نیا 

یلاح رد  درک ، روبع  ترضح  نآ  رانک  زا  یمیمت  لفق  نب  هّللا  دبع  .دوب  هتسشن  هفوک  دجسم  رد  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  دومرف : سپس 
.دوب شهارمه  هحلط  هرز  هک 

.تسا هدش  هدیدزد  یناهنپ  تروص  هب  هرصب ، زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص  یلع 

.هد رارق  یضاق  نم  دوخ و  نیب  يا ، هتفریذپ  ناناملسم  نیب  تواضق  يارب  هک  ار  دوخ  یضاق  نیاربانب  تفگ : هّللا  دبع 
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تروص هب  هرصب ، زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  نیا  دومرف : هاگ  نآ  داد ، رارق  هّللا  دبع  دوخ و  یضاق  ار  حیرش  هیلع  هللا  تاولـص  یلع 
.تسا هدش  هدیدزد  یناهنپ 

.روایب يدهاش  لیلد و  دوخ  ياعدا  يارب  تفگ : حیرش 

داد تداهش  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  ترضح  دروآ و  حیرش  دزن  ار  هیلع  هللا  تاولص  نسح  ماما  ترـضح  هیلع  هللا  تاولـص  یلع 
.تسا هدش  هدیدزد  هنایفخم  هرصب ، زور  رد  هک  تسا  هحلط  هرز  هرز ، نآ  هک 

وا هارمه  زین  رگید  يدـهاش  هک  نیا  ات  منک ، یمن  مکح  دـهاش  کی  تداهـش  هب  نم  نیاربانب  .تسا  دـهاش  کـی  نیا ، تفگ : حـیرش 
.دشاب

.تسا هدش  هدیدزد  یناهنپ  هرصب  زور  رد  هدوب ، هحلط  هرز  نآ ، هک  داد  تداهش  ربنق  .دناوخارف  ار  ربنق  هیلع  هللا  تاولص  یلع 

.منک یمن  مکح  هدرب  تداهش  اب  نم  تسا و  هدرب  نیا ، تفگ : حیرش 

.تسا هدرک  يرواد  هناملاظ  هبترم  هس  وا  اریز  دیریگب ! ار  وا  دومرف : دش و  نیگمشخ  هیلع  هللا  تاولص  یلع  ماگنه  نیا  رد 

هبترم هس  هنوگچ  هک  یهد  ربخ  نم  هب  هک  نیا  ات  درک ، مهاوخن  تواضق  يرفن  ود  چیه  نیب  نم  تفگ : سپـس  دـش  نوگرگد  حـیرش 
.ما هدرک  يرواد  هنارگمتس 

هب هرـصب ، گـنج  رد  هدوـب و  هحلط  هرز  نآ ، هک  مداد  ربـخ  وـت  هب  نم  هک  یماـگنه  وـت ! رب  ياو  دوـمرف : وا  هب  هیلع  هللا  تاولـص  یلع 
هیلع و هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هک  یلاح  رد  روایب ؛» يدهاش  لیلد و  دوخ  ياعدا  يارب  : » یتفگ وت  تسا ، هدش  هدـیدزد  یناهنپ  تروص 

«. دوش یم  هتشادرب  دهاش  لیلد و  نودب  دش ، ادیپ  تسا  هدش  هدیدزد  هنایفخم  هک  یتمینغ  اجره  : » تسا هدومرف  هلآ 

.هبترم کی  نیا ، سپ  تسا .» هدینشن  ار  ثیدح  هک  تسا  يدرم  حیرش )  ) وا : » متفگ نم 

مکح رفن  کی  تداهـش  اب  نم  تسا و  رفن  کی  نیا ، : » یتفگ وت  اما  .داد  تداهـش  مدروآ و  وت  دزن  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نسح  سپس 
کی دهاش و  کی  تداهش  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هک  یلاح  رد  دشاب ؛» شهارمه  زین  يرگید  دهاش  هک  نیا  ات  منک ، یمن 

.هبترم ود  نیا ، سپ  .دومن  مکح  دنگوس 
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وت اما  .تسا  هدش  هدیدزد  یناهنپ  تروص  هب  هرصب  زور  رد  هدوب ، هحلط  هرز  نآ ، هک  داد  تداهش  وا  مدروآ و  وت  شیپ  ار  ربنق  سپس 
.درادن يداریا  شتداهش  دشاب ، لداع  هدرب ، هاگره  هک  یلاح  رد  منک ؛» یمن  مکح  هدرب  تداهش  اب  نم  تسا و  هدرب  نیا ، : » یتفگ

.تسا نانیمطا  دامتعا و  دروم  هلأسم  نیا  زا  رت  گرزب  لئاسم  رب  نانآ ، روما  هرابرد  ناناملسم ، ماما  وت ! رب  ياو  دومرف : سپس 

ِءاَسِّنلَا َهَداَهَش  َزاَجَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  َلوُسَر  َّنَأ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
(1) .ٌّقََحل ُهَّقَح  َّنِإ  ِهَّللِاب  ُِفلْحَی  ِْنیَّدلَا  ِیف  ِِبلاَّطلَا  ِنیِمَی  َعَم 

هللا لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
دنگوس ادخ  هب  دیاب  راکبلط  .تسناد  یم  زیاج  راکبلط  دنگوس  اب  ار  نانز  تداهـش  یهدـب ، هلأسم  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تسا قح  وا ، قح  هک  دنک  دای 

نانز یهاوگ  تداهش و  مکح  - 710

ِیف ِءاَسِّنلَا  ُهَداَهَش  ُزوُجَت  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِْلیَضُْفلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
َّنُُهتَداَهَـش ُزوُجَت  ٌلُجَر َو  َّنُهَعَم  َْسَیل  ِْهَیلِإ َو  اوُرُْظنَی  ْنَأ  ُلاَجِّرلَا  ُعیِطَتْـسَی  اَمِیف َال  ِءاَسِّنلَا  ُهَداَهَـش  ُزوُجَت  َلاَق  ٍمْجَر  ِیف  ْوَأ  ٍقَالَط  ْوَأ  ٍحاَِـکن 

َِعبْرَأ ِْنیَلُجَر َو  ُهَداَهَـش  ُزوُجَت  ِناَتَأَْرِما َو َال  ٍلاَجِر َو  ُهَثَالَث  َناَک  اَذِإ  یَنِّزلَا  ِّدَـح  ِیف  َّنُُهتَداَهَـش  ُزوُجَت  ٌلُجَر َو  َّنُهَعَم  َناَک  اَذِإ  ِحاَـکِّنلَا  ِیف 
(2) .ِمَّدلَا ِیف  ِقَالَّطلَا َو َال  ِیف  َّنُُهتَداَهَش  ُزوُجَت  ِمْجَّرلَا َو َال  یَنِّزلَا َو  ِیف  ٍهَوِْسن 

مدیسرپ و هیلع  هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا زیاج  ندرک  راسگنس  ای  قالط و  ای  جاودزا  هرابرد  نانز  تداهش  مدرک : ضرع  ناشیا  هب 

.دوب دهاوخن  نانآ  هارمه  زین  يدرم  چیه  .تسا و  زیاج  دنرادن  ار  نآ  هدهاشم  هزاجا  نادرم  هک  يروما  هرابرد  نانز  تداهـش  دومرف :
.تسا و زیاج  دشاب ، ناش  هارمه  درم  کی  هک  یماگنه  جاودزا ، دروم  رد  نانز  تداهش  و 
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صوصخ رد  نز  راهچ  درم و  ود  تداهش  اما  .تسا  زیاج  دنشاب ، نز  ود  درم و  هس  هک  هاگره  يراکانز ، دح  دروم  رد  نانآ  تداهش 
.تسین زیاج  لتق  قالط و  هرابرد  نانز  تداهش  .تسین و  زیاج  ندرک ، راسگنس  انز و 

ِهَیْؤُر ِیف  ِءاَسِّنلَا  ُهَداَهَش  ُزوُجَت  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِءاَـسِّنلَا ُهَداَهَـش  ُزوُجَت  َلاَـق  ِناَـتَأَْرِما َو  ٍلاَـجِر َو  ُهَثَـالَث  َکـِلَذ  ِیف  ُزوُجَت  ٍهَوِْسن َو  َِعبْرَأ  ِْنیَلُجَر َو  ُهَداَهَـش  ِمْجَّرلَا  ِیف  ُزوُـجَت  َـال  ِلَـالِْهلَا َو 

.ِسوُْفنَْملَا (1) ِیف  اَهَدْحَو  ِهَِلباَْقلَا  ُهَداَهَش  ُزوُجَت  ِْهَیلِإ َو  ُرَظَّنلَا  ِلاَجِّرِلل  ُزوُجَی  اَم َال  ِّلُک  ِیف  ٍلاَجِر  َِالب  َّنُهَدْحَو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نز راهچ  درم و  ود  تداهش  ندرک ، راسگنـس  صوصخ  رد  تسین و  زیاج  لاله  تیؤر  هرابرد  نانز  تداهـش  دومرف : یم  هک  مدینش 

.تسا زیاج  نز  ود  درم و  هس  تداهش  هلأسم ، نیا  هرابرد  اما  .تسین  زیاج 

نز تداهـش  .تسا و  زیاج  تسین ، زیاج  نآ  هب  هاگن  نادرم  يارب  هک  يروما  همه  رد  دنـشاب ، نانآ  طقف  هک  ناـنز  تداهـش  دومرف : و 
.تسا زیاج  تسا ، سافن  لاح  رد  هک  ینز  صوصخ  رد  ییاهنت ، هب  هلباق ،

رگیدکی عفن  هب  رهوش  نز و  تداهش  - 711

اَذِإ اَهِجْوَِزل  ِهَأْرَْملَا  ِِهتَأَْرمِال َو  ِلُجَّرلَا  ُهَداَهَـش  ُزوُجَت  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَهُْریَغ (2) اَهَعَم  َناَک 

تداهش دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا زیاج  دشاب ، زین  رگید  ینز  نز ، هارمه  هک  یماگنه  شرهوش ، عفن  هب  نز  تداهش  شرسمه و  عفن  هب  درم 

نادنواشیوخ یهاوگ  - 712

ِلُجَّرلَا ِنَع  اَِنباَحْـصَأ : ُضَْعب  َُهلَأَس  َلاَق  ْوَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق  َناَوْرَم  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهیِخَِأل (3) ِخَْألَا  ِِهْنبِال َو  ِبَْألَا  ِهِیبَِأل َو  ُُهتَداَهَش  ْتَزاَج  ًارِّیَخ  َناَک  اَذِإ  َِکلَِذب  َسَْأب  َلاَق َال  ِهیِخَِأل  ِخَْألَا  ِوَأ  ِِهْنبِال  ُدَهْشَی  ِبَْألَا  ِوَأ  ِهِیبَِأل  ُدَهْشَی 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناورم  نب  راـمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
عفن هب  دناوت  یم  ردارب  دنزرف و  يارب  دناوت  یم  ردپ  ردـپ ، يارب  دـناوت  یم  دـنزرف  ایآ  دیـسرپ :- نارای  زا  یکی  دـیوگ : ای  مدیـسرپ - 

؟ دهد تداهش  ردارب 

عفن هب  ردارب  یهاوگ  دنزرف و  عفن  هب  ردپ  یهاوگ  ردپ  عفن  هب  وا  یهاوگ  دشاب ، نئمطم  راکوکین و  دـنزرف  رگا  درادـن ، یعنام  دومرف :
.تسا هتفریذپ  ردارب 

یصو ریجا و  کیرش ، یهاوگ  تداهش و  - 713

ِناَْنِثا َدِهَش  َءاَکَرُش  ِهَثَالَث  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.اَمُُهتَداَهَش (1) ُزوُجَی  َلاَق َال  ٍدِحاَو  یَلَع 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هّلل  دبع  وبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ   ) دنهد یهاوگ  دوخ  موس  کیرش  هیلع  اکرش  زا  نت  ود  رگا  مدیسرپ : هیلع  هللا 

.تسین زیاج  نانآ  یهاوگ  دومرف :

ِّیِـصَْولَا ُهَداَهَـش  ُلَبُْقت  ْلَه  هیلع : هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َیلِإ  ِنَسَْحلَا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َبَتَک  َلاَق  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  لاـق : ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ُزوُجَی َبَتَک َأ  ٌنیِمَی َو  یِعَّدُْملَا  یَلَعَف  ٌلْدَع  ُرَخآ  ُهَعَم  َدِهَـش  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  َعَّقَوَف  ٍلْدَع  َرَخآ  ٍدِهاَش  َعَم  ٍلُجَر  یَلَع  َُهل  ٍْنیَِدب  ِتِّیَْمِلل 

ِرِیبَْـکِلل َْسَیل  ِریِغَّصلَا َو  ِثِراَوـِْلل  ُِضباَْـقلَا  َوُـه  ِهِْریَغ َو  یَلَع  ْوَأ  ِتِّیَْملَا  یَلَع  َُهل  ٍّقَِـحب  ٍرِیبَـک  ْوَأ  ٍریِغَـص  ِتِّیَْملَا  ِثِراَوـِل  َدَهْـشَی  ْنَأ  ِّیِـصَْوِلل 
َعَم ِتِّیَْملَا  یَلَع  ِّیِصَْولَا  ُهَداَهَش  ُلَبُْقت  َبَتَک َأ َو  َهَداَهَّشلَا َو  َُمتْکَی  ِّقَْحلِاب َو َال  َدَهْشَی  ْنَأ  ِّیِصَْوِلل  یِغَْبنَی  ْمَعَن  هیلع  هللا  تاولص  َعَّقَوَف  ٍِضباَِقب 

.ٍنیِمَی (2) ِدَْعب  ْنِم  ْمَعَن  هیلع  هللا  تاولص  َعَّقَوَف  ٍلْدَع  َرَخآ  ٍدِهاَش 

ایآ تشون : هیلع  هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  نسح  نب  دمحم  دیوگ : ییحی  نب  دمحم  دیوگ : ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ تسا راک  بلط  ینالف  زا  تیم  نیا  هک  دهد  یهاوگ  رگید  دهاش  کی  اب  دناوت  یم  یصو 

.دنک دای  دنگوس  دیاب  قح  بحاص  دشاب ، هدرک  یهاوگ  زین  يرگید  هاوگ  هاگره  تشون : خساپ  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضح 
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؛ دنراکبلط نارگید  ای  ّتیم  نآ  زا  هک  دـهد  یهاوگ  ّتیم  نآ  لاسدرخ  لاسگرزب و  ناثراو  عفن  هب  دـناوت  یم  یـصو  ایآ  تشون : يو 
؟ تفرگ دهاوخ  رارق  وا  فرصت  رد  ناغلابان  مهس  طقف  دنک ، لوصو  ار  بلط  رگا  هک  یلاح  رد 

.دوشن هتفریذپ  هچرگ  دنکن ؛ نامتک  ار  دوخ  یهاوگ  دهد و  قح  هب  یهاوگ  دیاب  یصو  يرآ ، تشون : هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

؟ دش دهاوخ  هتفریذپ  دهد ، یهاوگ  ّتیم  نآ  هیلع  رگید  لداع  کی  اب  یصو  رگا  تشون : وا 

.قح بحاص  دنگوس  زا  دعب  يرآ ، تشون : هیلع  هللا  تاولص  ترضح 

ُزیُِجی هیلع َال  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ََهباَیَس  ِْنب  ِءَالَْعلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِریِجَْألَا (1) َهَداَهَش 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبایس  نب  ءالع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسناد یمن  زیاج  شبابرا ) هرابرد   ) ار ریجا  یهاوگ  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هراومه 

دودرم ناهاوگ  - 714

ُمَهَّتُْملَا َو ُنِینَّظلَا َو  َلاَقَف  ِدوُهُّشلَا  َنِم  ُّدَُری  اَّمَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِنِینَّظلَا (2) ِیف  ُلُخْدَی  اَذَه  ُّلُک  َلاَق  ُِنئاَْخلَا  ُقِساَْفلَا َو  ُْتُلق  َلاَق  ُمْصَْخلَا 

: مدیسرپ هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يدارفا  هچ  یهاوگ 

.دوب دهاوخن  لوبق  لباق  نانمشد ، یهاوگ  ماندب و  كوکشم ، نونظم و  دارفا  یهاوگ  دومرف :

؟ روطچ نئاخ  قساف و  یهاوگ  متفگ :

.تسا كوکشم  نونظم و  یهاوگ  مکح  رد  نانئاخ  ناقساف و  یهاوگ  دومرف :
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.ِهِسْفَن یَلَع  َّالِإ  ِقِساَْفلَا  َهَداَهَـش  ُلَْبقَأ  َال  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَدَْـملَا  ٍحاَّرَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینئادم  حاّرج  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک فارتعا  شدوخ  هیلع  هک  نیا  رگم  مناد ، یمن  لوبق  لباق  ار  قساف  یهاوگ  نم 

یَلَع يِْدنِع  اوُدِهَـش  ًهََعبْرَأ  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.َساَّنلَا (2) ُّمُؤَی  ُُهتَداَهَش َو َال  ُزوُجَت  ُهَّنَِأل َال  ًاعیِمَج  ْمُُهتْدَدََحل  یَنِّزلَا  َُدلَو  ْمِهِیف  یَنِّزلِاب َو  ٍلُجَر 

تاولـص رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هرارز  نب  هللا  دیبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
همه رب  دشاب ، هدازانز  نانآ  زا  یکی  تسا و  هدرک  انز  يدرم  هک  دنهد  یهاوگ  نم  دزن  رفن  راهچ  رگا  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  هللا 
ماما دناوت  یمن  وا  تسین و  هتفریذـپ  هدازانز  تداهـش  هک  ارچ  منک ؛ یم  يراج  دـح  ار  مادـکره  منک و  یم  يراج  تمهت  دـح  نانآ 

.دوشب تعامج 

ِناَذَأـْلَا َو یَلَع  یِغَْتبَی  ْنَم  َفـْلَخ  یَّلَُـصی  َـال  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ََهباَیَـس  ِْنب  ِءَـالَْعلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ُُهتَداَهَش (3) ُلَبُْقت  َرْجَْألَا َو َال  ِهَالَّصلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هبایـس  نب  ءالع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
زامن وا  تماما  هب  دیابن  دبلط  یم  ترجا  تعامج  زامن  هماقا  نتفگ و  ناذا  يارب  هک  یسک 

.تسین هتفریذپ  وا  یهاوگ  دوش و  هدناوخ 

رگید ياه  تلم  یهاوگ  - 715

ِلَلِْملَا َو ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  َنیِِملْسُْملَا  ُهَداَهَش  ُزوُجَت  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َنیِِملْسُْملَا (4) یَلَع  ِهَّمِّذلَا  ِلْهَأ  ُهَداَهَش  ُزوُجَت  َال 

782 ص :

یفاکلا ج 7 ص 395 ح 5. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 396 ح 8. - . 2
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یفاکلا ج 7 ص 398 ح 1. - . 4
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: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدـیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
.تسین هتفریذپ  ناناملسم  هیلع  هّمذ  لها  یهاوگ  اما  تسا ، هتفریذپ  اه  تلم  همه  هیلع  ناناملسم  یهاوگ 

یَلَع َّالِإ  ُزوُجَت  َلاَقَف َال  َلاَق  ِهَّلِْملَا  ِلْهَأ  ِهَداَهَـش  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍدَحَأ (1) ِّقَح  ُباَهَذ  ُُحلْصَی  ُهَّنَِأل َال  ِهَّیِصَْولَا  یَلَع  ْمُُهتَداَهَش  ْتَزاَج  ْمُهَْریَغ  ْدِجَت  َْمل  ْنِإَف  ْمِِهتَِّلم  ِلْهَأ 

هراـبرد هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ رگید  نایدا  لها  یهاوگ 

زیاج تیـصو  رب  اه  نآ  یهاوگ  دـشابن ، نانآ  زا  ریغ  يدـهاش  رگا  سپ  .تسا  زیاج  ناشدوخ  نید  لها  رب  طقف  ناـنآ  یهاوگ  دومرف :
.تسین اور  یسک  قح  نتفر  تسد  زا  اریز  تسا ؛

ُدوُهَْیلَا َو هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْـملَا  ُریِمَأ  َلاَـق  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُـکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ْمُُهتَداَهَش (2) ْتَزاَج  اوُمَلْسَأ  َُّمث  اوُدِهَش  اَذِإ  يَراَصَّنلَا 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
، دـندرگ ناملـسم  سپـس  دـنهدب ، یهاوگ  يدروم  رد  نایحیـسم  نایدوهی و  هاـگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.تسا زیاج  ناش  تداهش 

783 ص :

یفاکلا ج 7 ص 398 ح 2. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 398 ح 3. - . 2
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ماکحا تواضق و  باتک 

تسا هیلع  هللا  تاولص  موصعم  ماما  صوصخم  تموکح  - 716

َیِه اَمَّنِإ  َهَموُکُْحلَا  َّنِإَف  َهَموُکُْحلَا  اوُقَِّتا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍِّیبَن (1) ِّیِصَو  ْوَأ  ٍِّیبَِنل  َنیِِملْسُْملَا  ِیف  ِلِداَْعلَا  ِءاَضَْقلِاب  ِِملاَْعلَا  ِماَمِْإِلل 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای ربمایپ  يارب  تموکح  تسا ؛ ناناملـسم  نیب  لداع  تواضق و  زا  هاگآ  ماما  يارب  اـهنت  تموکح  اریز  دـیزیهرپب ! تموکح  زا  دومرف :

.تسا وا  یصو 

: ٍْحیَرُِشل هیلع  هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٌّیِقَش (2) ْوَأ  ٍِّیبَن  ُّیِصَو  ْوَأ  ٌِّیبَن  َّالِإ  ُهُِسلْجَی  ًاِسلْجَم َال  َتْسَلَج  ْدَق  ُْحیَرُش  اَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ای ربمایپ  طقف  نآ ، رد  هک  يا  هتـسشن  یهاگیاج  رد  وت  حیرـش ! يا  دومرف : حیرـش  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  دومرف :

.دنیشن یم  یقش  تخبدب و  صخش  ای  وا و  یصو 

ِْهیَلَع ِهَّللَا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  یَّلَو  اََّمل  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِْهیَلَع (3) ُهَضِْرعَی  یَّتَح  َءاَضَْقلَا  َذِْفُنی  ْنَأ َال  ِْهیَلَع  َطَرَتِْشا  َءاَضَْقلَا  ًاْحیَرُش 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنک ذیفنت  ار  مکح  یتروص  رد  هک  دومن  طرش  وا  اب  درپس ، حیرش  هب  ار  تواضق  هیلع  هللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یماگنه 

.دشاب هدرک  هضرع  ترضح  نآ  هب  هک 

784 ص :

یفاکلا ج 7 ص 406 ح 1. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 406 ح 2. - . 2
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َال ُدوُدُْـحلا َو  َال  ُمْکُْحلا َو  ُُحلْـصَی  َال  َلاَـق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  یمیمتلا ، دـمحم  نب  ناـمعنلا  هفینح  یبإ  خیـشلا  - 4
.ٍلْدَع (1) ٍماَمِِإب  اَّلِإ  ُهَعُمُْجلا 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  ترـضح  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  یمیمت ، ناـمعن  نـب  دـمحم  خیـش  هفینحوـبا  موـحرم 
.تسین حیحص  لداع  ماما  هلیسو  هب  زج  هعمج ، زامن  هماقا  دودح و  يارجا  مکح و  رودص  دندومرف :

تواضق فانصا  - 717

ٌهَثَالَث ٌهََعبْرَأ  ُهاَضُْقلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعَفَر  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
یَـضَق ٌلُجَر  ِراَّنلَا َو  ِیف  َوُهَف  ُمَْلعَی  َوُه َال  ٍرْوَِجب َو  یَـضَق  ٌلُجَر  ِراَّنلَا َو  ِیف  َوُهَف  ُمَْلعَی  َوُه  ٍرْوَِجب َو  یَـضَق  ٌلُجَر  ِهَّنَْجلَا  ِیف  ٌدِحاَو  ِراَّنلَا َو  ِیف 

ِهَّللَا َو ُمْکُح  ِناَمْکُح  ُمْکُْحلَا  هیلع  هللا  تاولص  َلاَق  ِهَّنَْجلَا َو  ِیف  َوُهَف  ُمَْلعَی  َوُه  ِّقَْحلِاب َو  یَـضَق  ٌلُجَر  ِراَّنلَا َو  ِیف  َوُهَف  ُمَْلعَی  َوُه َال  ِّقَْحلِاب َو 
.ِهَِّیلِهاَْجلَا (2) ِمْکُِحب  َمَکَح  ِهَّللَا  َمْکُح  َأَطْخَأ  ْنَمَف  ِهَِّیلِهاَْجلَا  ُمْکُح 

قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  دـلاخ  نب  دـمحم  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
یم هنارگمتـس  تواضق  هک  یـسک  تشهب : رد  هتـسد  کی  شتآ و  رد  هتـسد  هس  دـنا ؛ هتـسد  راهچ  تاـضق ، دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

وا .درادن  یهاگآ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  هنارگمتـس  تواضق  هک  یـسک  .تسا  خزود  شتآ  رد  وا  .دراد  یهاگآ  هک  یلاح  رد  دنک ،
قح تواضق  هک  یـسک  تسا و  شتآ  رد  زین  وا  .درادـن  یهاگآ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  قح  تواضق  هک  یـسک  .تسا  شتآ  رد  زین 

.تسا تشهب  رد  وا  .دراد  یهاگآ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم 

دور اطخ  هار  ادـخ  مکح  دروم  رد  سک  ره  سپ  .تیلهاج  مکح  ادـخ و  مکح  تسا : عون  ود  مکح ، دومرف : ترـضح  نآ  نینچ  مه 
.تسا هدرک  مکح  تیلهاج  مکح  هب 

تسا هدرک  لزان  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  تواضق  - 718

ُهَّللَا َلَْزنَأ  اَم  ِْریَِغب  ِْنیَمَهْرِد  ِیف  َمَکَح  ْنَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِمیِظَْعلَا (3) ِهَّللِاب  ٌِرفاَک  َوُهَف  َّلَج  َّزَع َو 

785 ص :

لئاسولا ج 6 ص 13 ح 6306. كردتسم  مالسإلا ج 1 ص 182 . مئاعد  - . 1
یفاکلا ج 7 ص 407 ح 1. - . 2
یفاکلا ج 7 ص 408 ح 2. - . 3
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هک مدینش  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا هدش  رفاک  گرزب  دنوادخ  هب  دنک ، تواضق  هدرک  لزان  ادخ  هچ  نآ  فالخرب  مهرد  ود  هرابرد  سکره  دومرف : یم 

ِمْکُِحب ِْنیَمَهْرِد  ِیف  َمَکَح  ْنَم  ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلاَقَف ِْهیَلَع  ُُربْجَی  َْفیَک  ُْتلُقَف َو  َنوُِرفا�ْکلَا » ُمُه  َکـِئ�لوُأَف  ّللَا 

�
ُه َلَْزنَأ  اـ�ِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  : » ِهَیآـْلَا ِهِذَـه  ِلـْهَأ  ْنِم  َناَـک  ِْهیَلَع  َرَبَج  َُّمث  ٍرْوَج 

.ِِهنْجِس (1) ِیف  ُهَسَبَح  ِهِطْوَِسب َو  َُهبَرَض  َّالِإ  ِِهتَموُکُِحب َو  َیِضَر  اَذِإَف  ِْهیَلَع  ُمُکْحَیَف  ٌنْجِس  ٌطْوَس َو  َُهل  ُنوُکَی 

هیلع هللا  تاولـص  موصعم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  ناکـسم  نب  هللادـبع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
دیوگب روز  موکحم  رب  سپس  دیامن ، هنارگمتس  مکح  مهرد  ود  صوصخ  رد  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومرف :

هیآ هدئام  هروس  {. ) دننارفاک نامه  نانآ ، سپ  دنکن ، مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هک  هچ  نآ  هب  سکره  و  : } تسا هیآ  نیا  دارفا  وزج 
(44

؟ دیوگ یم  روز  موکحم  هب  هنوگچ  مدرک : ضرع  دیوگ ): يوار  )

( رتهب هچ  ، ) دـش یـضار  وا  مکح  هب  موکحم ، هاگره  سپ  .دـنک  مکح  موکحم  رب  دـشاب و  هتـشاد  ینادـنز  هناـیزات و  یـضاق ، دومرف :
.دنک ینادنز  دوخ ، نادنز  رد  دنزب و  شا  هنایزات  اب  ار  وا  هنرگو 

َأَطْخَأَف ِْنیَْنِثا  َْنَیب  یَضَق  ٍضاَق  ُّيَأ  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ِءاَمَّسلَا (2) َنِم  َدَْعبَأ  َطَقَس 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بهو  نب  هیواـعم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هدرک طوقـس  نامـسآ  زا  رتارف  زا  ییوگ ) ، ) دنک هابتـشا  مکح  رد  دیامن و  تواضق  رفن  ود  نیب  هک  یـضاق  ره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.تسا

دوب دهاوخ  اوتف  نآ  نماض  دهد ، یم  اوتف  هک  یسک  - 719

َءاَجَف ِْيأَّرلَا  ِهَعِیبَر  ِهَْقلَح  ِیف  ًادِعاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک  َلاَق : ِجاَّجَْحلَا  ِْنب  ِنَمْحَّرلَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَّمَلَف َُهباَجَأَف  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  ِْيأَّرلَا  َهَعِیبَر  َلَأَسَف  ٌِّیباَرْعَأ 
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ُِّیباَرْعَْألَا َُهل  َلاَقَف  َِکلَذ  ِْلثِِمب  َُهباَجَأَف  ََهلَأْسَْملَا  ِْهیَلَع  َداَعَأَف  ًاْئیَش  ِْهیَلَع  َّدُرَی  َْمل  ُهَعِیبَر َو  ُْهنَع  َتَکَسَف  َکُِقنُع  ِیف  َوُه  ُِّیباَرْعَْألَا َأ  َُهل  َلاَق  َتَکَس 
.ٌنِماَض (1) ٍْتفُم  ُّلُک  ْلُقَی َو  َْمل  ْوَأ  َلاَق  ِهُِقنُع  ِیف  َوُه  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ُهَعِیبَر  َتَکَسَف  َکُِقنُع  ِیف  َوُه  َأ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.داد خساپ  وا  هب  هعیبر  .درک  حرطم  یشسرپ  دمآ و  نیشن  هیداب  یبرع  .دوب  رضاح  هنیدم  یضاق  يأرلا ، هعیبر  سلجم  رد 

؟ تفرگ یهاوخ  هدهع  رب  ار  اوتف  نیا  تیلوئسم  ایآ  تفگ : برع  درم  نآ 

.دومن رارکت  ار  یلبق  ياوتف  نامه  زین  هعیبر  .درک  رارکت  ار  دوخ  شسرپ  اددجم  برع  درم  .دادن  یخساپ  هعیبر 

؟ تسوت ندرگ  رب  اوتف  نیا  تیلوئسم  دیسرپ : برع  درم 

.دنام تکاس  مهزاب  هعیبر 

فارتعا ای  دـنک  فارتعا  هاوخ  تسوا ؛ ندرگ  رب  اوتف  نیا  تیلوئـسم  دومرف : درم  نآ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
.دوب دهاوخ  اوتف  نآ  نماض  دهد ، یم  اوتف  هک  یسک  دنکن و 

ُْهتَنََعل ِهَّللَا  َنِم  ًيدُـه  ٍْملِع َو �ال  ِْریَِغب  َساَّنلَا  یَْتفَأ  ْنَم  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ُهاَْیتُِفب (2) َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحل  ِباَذَْعلَا َو  ُهَِکئَالَم  ِهَمْحَّرلَا َو  ُهَِکئَالَم 

سکره دومرف : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک ییاطخره  دننک و  یم  نیرفن  وا  رب  باذع  ناگتشرف  تمحر و  ناگتشرف  دهدب ، اوتف  ادخ  بناج  زا  یتیاده  شناد و  ملع و  نودب 

.تفرگ دهاوخ  ار  وا  نماد  نآ  لابو  رزو و  دریگب ، تروص  وا  ياوتف  اب 

تواضق رد  نتفرگ  هوشر  مکح  یضاق و  قوقح  - 720

ِناَْطلُّسلَا َنِم  ُذُخْأَی  ِْنیَتَیْرَق  َْنَیب  ٍضاَق  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ُتْحُّسلَا (3) َِکلَذ  َلاَقَف  َقْزِّرلَا  ِءاَضَْقلَا  یَلَع 
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هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ   ) دنک تفایرد  مکاح  زا  یقح  تواضق ، يارب  تسا  بوصنم  يدابآ  ود  يارب  هک  یضاق  یکی  دندیسرپ :

.تسا تحس  نیا  دومرف :

.ِهَّللِاب (1) ُْرفُْکلَا  َوُه  ِمْکُْحلَا  ِیف  اَشِّرلَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 2

هوشر دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هعامـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا دنوادخ  هب  رفک  نامه  مکح ، رودص  يارب  نتفرگ 

.ِمْکُْحلَا (2) ِیف  اَشِّرلَا  َوُه  َلاَقَف  ِتْحُّسلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍدَقْرَف  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 3

هرابرد هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دقرف  نب  دیزی  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
.مدیسرپ تحس 

.تسا مکح  رد  هوشر  نآ ، دومرف :

دنک متس  مکح  رد  هک  یسک  - 721

َقْوَف ِهَّللَا  ُدَی  هیلع : هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِهِسْفَن (3) َیلِإ  ُهَّللَا  ُهَلَکَو  َفاَح  اَذِإَف  ِهَمْحَّرلِاب  ُفِْرفَُرت  ِمِکاَْحلَا  ِْسأَر 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
هتفرگ رارق  وا  رـس  يالاب  تمحر  ياه  لاب  تسا و  مکاـح  رـس  يور  دـنوادخ  تسد  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.دیامن یم  راذگاو  شدوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، متس  مکح  رد  وا  هک  یماگنه  سپ  .تسا 
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یِـضْقَی َناَک  ٍضاَق  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِیف  َناَک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَـمُّثلَا  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْنیَرَت ِکَّنِإَف َال  یِهْجَو  یِّطَغ  يِریِرَـس َو  یَلَع  ِینیِعَـض  ِینِینِّفَک َو  ِینِیلِـسْغاَف َو  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  ِِهتَأَْرمِال  َلاَق  ُتْوَْملَا  ُهَرَـضَح  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ِّقَْحلِاب 

ْنِم ْتَعِزَفَف  ُهَرِْخنَم  ُضِْرقَت  ٍهَدوُِدب  َیِه  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  َرُْظنَِتل  ِهِهْجَو  ْنَع  ْتَفَـشَک  اَهَّنِإ  َُّمث  ًانیِح  َِکلَذـِب  ْتَثَکَم  َُّمث  َِکلَذ  ْتَلَعَف  َتاَم  اَّمَلَف  ًاءوُس 
يِذَّلَا َناَک  اَم  ِتْعِزَف  ِْتنُک  ِْنَئل  اَمَأ  اََهل  َلاَقَف  ُتْعِزَف  ْدََـقل  ْلَجَأ  َْتلاَق  ِْتیَأَر  اَم  ِکَعَْزفَأ  اََهل  َلاَقَف  اَهِماَنَم  ِیف  اَهاَتَأ  ُْلیَّللَا  َناَک  اَّمَلَف  َِکلَذ 

اَمَـصَتِْخا اَّمَلَف  ِِهبِحاَص  یَلَع  َءاَضَْقلَا  ِهِّجَو  َُهل َو  َّقَْحلَا  ِلَعِْجا  َّمُهَّللَا  ُْتُلق  ََّیلِإ  اَسَلَج  اَّمَلَف  َُهل  ٌمْصَخ  ُهَعَم  ِیناَتَأ َو  ٍنَالُف  ِکیِخَأ  ِیف  َّالِإ  ِْتیَأَر 
ِهَقَفاَُوم َعَم  َناَک  َياَوَه  ِعِضْوَِمل  ِْتیَأَر  اَم  ِیَنباَصَأَف  ِِهبِحاَص  یَلَع  َُهل  َءاَضَْقلَا  ُتْهَّجَوَف  ِءاَـضَْقلَا  ِیف  ًاـنَِّیب  َکـِلَذ  ُْتیَأَر  َُهل َو  ُّقَْحلَا  َناَـک  ََّیلِإ 

.ِّقَْحلَا (1)

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
: تفگ دوخ  رـسمه  هب  دیـسرارف  شگرم  هک  یماگنه  درک ، یم  تواضق  قح  هب  نانآ  نایم  رد  هک  دوب  یـضاق  کـی  لییارـسا  ینب  رد 

هدـهاشم یتـشز  دنـسپان و  زیچ  اـت  ناـشوپب  ار  متروص  هد و  رارق  تخت  يور  نک و  نفک  هد ، لـسغ  ارم  متفر ، اـیند  زا  نم  هک  هاـگنآ 
.ینکن

ار شتروص  هاگ  نآ  .درک  گنرد  تروص  نامه  هب  یتدـم  سپـس  .درک  لـمع  وا  روتـسد  هب  نز  تفر ، اـیند  زا  یـضاق  هک  یماـگنه 
، دیـسر ارف  بش  هک  هاگ  نآ  .دیـسرت  نز  .دـیرب  یم  ار  وا  ینیب  خاروس  یمرک  هک  دـش  هجوتم  ماگنه  نیا  رد  .دـنیبب  ار  وا  اـت  درکزاـب 

؟ دناسرت ار  وت  يدرک  هدهاشم  هک  يزیچ  ایآ  تفگ : وا  هب  دمآ و  شباوخ  هب  شرهوش 

.مدیسرت يرآ ، تفگ :

رد دـمآ ، نم  دزن  وا  .دوب  ینالف  تردارب ، رطاخ  هب  طقف  يدیـسرت ، يدرک  هدـهاشم  هک  هچ  نآ  زا ، رگا  شاب ! هاگآ  تفگ : شرهوش 
ررـض هب  ار  مکح  وا و  عـفن  هب  ار  قـح  ایادـخ ! متفگ : مدوـخ  اـب  دنتـسشن ، نم  دزن  هک  یماـگنه  .دوـب  شهارمه  شنمـشد  هک  یلاـح 

.هد رارق  شنمشد 

ررض هب  اما  .متفایرد  تواضق  رد  راکشآ  روط  هب  ار  نآ  هک  دوب  تردارب  اب  قح  دندرک ، وگزاب  نم  دزن  ار  دوخ  تیاکـش  هک  یماگنه 
.دوب قح  تقفاوم  هارمه  هک  مسفن  ياوه  رطاخ  هب  .مدش  راچد  يدید  هک  هچ  نآ  هب  سپ  .مدومن  مکح  وا  نمشد 
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تسشن رگمتس  نایضاق  دزن  دیابن  - 722

ٍضاَق َدـْنِع  ٌِسلاَج  اَنَأ  امهیلع َو  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ٍرَفْعَج َو  ُوبَأ  ِیب  َّرَم  َلاَق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
اَمَّبُرَف ٌمِرْکُم  ِیل  َیِـضاَْقلَا  اَذَـه  َّنِإ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  ِسْمَأ  ِهِیف  َُکْتیَأَر  ٌسِلْجَم  اَم  ِیل  َلاَقَف  ِدَْـغلَا  َنِم  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  ِهَنیِدَْـملِاب 

.ِسِلْجَْملَا (1) ِیف  ْنَم  َّمُعَتَف  ُهَنْعَّللَا  َلِْزنَت  ْنَأ  َُکنِمُْؤی  اَم  ِیل َو  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  ُتْسَلَج 

هک مدوب  هتـسشن  یـضاق  کی  دزن  هنیدـم  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هب زور  نآ  يادرف  .تشذگ  نم  رانک  زا  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هیلع و  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 

؟ دوب هچ  مدید ، نآ  رد  ار  وت  زورید  هک  یسلجم  نآ  دومرف : نم  هب  ترضح  مدش ، بای  فرش  ترضح  نآ  تمدخ 

.منیشن یم  وا  دزن  یهاگ  زین  نم  .دراد  یم  یمارگ  ارم  یضاق ، نیا  مدرگ ! تنابرق  مدرک : ضرع 

!؟ دریگارف ار  سلجم  نآ  رد  نارضاح  همه  ددرگ و  لزان  یهلا  تنعل  هک  دهد  یم  نانیمطا  ار  وت  يزیچ  هچ  دومرف : نم  هب  ترضح 

رگمتس نایضاق  هب  یهاوخداد  زا  یهن  - 723

َیلِإ ٍهَموُصُخ  ِیف  ًانِمُْؤم  َمَّدَق  ٍنِمُْؤم  اَمُّیَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْمثِْإلَا (2) ِیف  ُهَکِرَش  ْدَقَف  ِهَّللَا  ِمْکُح  ِْریَِغب  ِْهیَلَع  یَضَقَف  ٍِرئاَج  ٍناَْطلُس  ْوَأ  ٍضاَق 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، دننک تواضق  ادخ  مکح  فالخ  رب  نانآ  دنک و  تیاکش  رگمتس  مکاح  ای  یضاق و  هب  دوخ  ینید  ردارب  تسد  زا  ینمؤم  ره  دومرف :

.دوب دهاوخ  میهس  کیرش و  مکاح ، یضاق و  هانگ  رد 

ٍّقَح ِیف  ٌهاَراَمُم  َُهل  ٍخَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َناَک  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َیلِإ َرَت  َْمل  َأ  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  َلاَق  َنیِذَّلَا  َِهلِْزنَِمب  َناَـک  ِءَـالُؤَه  َیلِإ  ُهَِعفاَُری  ْنَأ  ـَّالِإ  َیبَأَـف  ُهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  َمُکْحَِیل  ِِهناَوْخِإ  ْنِم  ٍلُـجَر  َیلِإ  ُهاَعَدَـف 

ْمُهَّنَأ َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلَا 
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.َهَیْآلَا (1) ِِهب » اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  ّطلَا َو 
�

ِتوُغا َیلِإ  اوُمَکا�حَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ا�م  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ا�ِمب  اُونَمآ 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
شردارب یلو  دهد ، تیاضر  شدوخ  ینامیا  ناردارب  تاضق  يرواد  هب  ات  دیامن  توعد  ار  وا  دنک و  عازن  دوخ  ینید  ردارب  اب  سکره 

هب ایآ  : } دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلزنم  هب  دیامن ، تیاکش  روج  ماکح  هب  هک  نآ  رگم  دهدن ، تیاضر  یتواضق  نینچ  هب 
یهاوخداد توغاط  زا  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  نامیا  میدرک  لزان  نیـشیپ  ناربمایپ  وت و  رب  هچ  نآ  هب  دـنرادنپ  هک  يرگن  یمن  یناسک 

هیآ 60) ءاسن  هروس  {. ) هیآ رخآ  ات  دنوش -  رفاک  توغاط  هب  هک  دنراد  روتسد  هک  نآ  اب  دنیامن ،

اُولُکْأَت ـ�ال  َو  : » ِِهباَـتِک ِیف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
َْمل ُهَّنِإ  اَمَأ  َنوُروُجَی  ًاماَّکُح  ِهَّمُْألَا  ِیف  َّنَأ  َِملَع  ْدَق  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ٍریَِـصب  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ّکُْحلَا »

�
ِما َیلِإ  ا�ِهب  اُولْدـُت  ِلِطا�ْبلِاب َو  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ 

ِلْدَْعلَا ِلْهَأ  ِماَّکُح  َیلِإ  ُهَتْوَعَدَـف  ٌّقَح  ٍلُجَر  یَلَع  ََکل  َناَک  َْول  ُهَّنِإ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِرْوَْجلَا  ِلْهَأ  َماَّکُح  یَنَع  ُهَّنَِکل  ِلْدَْـعلَا َو  ِلْهَأ  َماَّکُح  ِنْعَی 
َرَت َْمل  َأ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ُلْوَق  َوُه  ِتوُغاَّطلَا َو  َیلِإ  َمَکاَح  ْنَّمِم  َناََکل  َُهل  اوُضْقَِیل  ِرْوَْجلَا  ِلْهَأ  ِماَّکُح  َیلِإ  َکَِـعفاَُری  ْنَأ  ـَّالِإ  َکـْیَلَع  َیبَأَـف 

(2) «. ّطلَا
�

ِتوُغا َیلِإ  اوُمَکا�حَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ا�م  َْکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  ا�ِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلَا  َیلِإ 

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هیآ هرقب  هروس  {. ) دیراپـسب نایـضاق  هب  ار  یـشخب  هک  دـیروخم ، قحاـن  هب  ار  رگید  کـی  لاوما  و  : } مدرک توـالت  ار  نآرق  هیآ  نیا 

(188

هک ناه  .دنزادرپ  یم  تواضق  يرواد و  هب  متـس  روج و  هار  زا  یهورگ  تما  نایم  رد  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  ریـصب ! ابا  يا  دومرف :
.تسا رگمتس  نایضاق  دوصقم  هکلب  تسین ، لداع  نایضاق  دنوادخ  روظنم 

هب ار  وت  هک  نآ  زج  دریذـپن ، وا  یناوخب و  لداع  نایـضاق  تواضق  هب  ار  وا  یـشاب و  هتـشاد  یقح  یـسک  هدـهع  رب  رگا  دـمحم ! ابا  يا 
شکرس توغاط  زا  هک  تسا  نانچ  دنیامن ، تواضق  وا  دوس  هب  ات  دناشکب  متس  لها  تواضق 
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وـت و رب  هچ  نآ  هب  دـنرادنپ  یم  هک  يرگن  یمن  یناـسک  هب  اـیآ  : } دـیامرف یم  هک  ادـخ  مـالک  تسا  نیا  .دـشاب و  هدرک  یهاوـخداد 
رفاک توغاط  هب  هک  دـنراد  روتـسد  هک  نآ  اب  دـننک ، یهاوخداد  توغاط  زا  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  نامیا  هدـش  لزان  نیـشیپ  ناربمایپ 

هیآ 60) ءاسن  هروس  {. ) دنوش

ِلْهَأ َیلِإ  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َمِکاَُحی  ْنَأ  ْمُکاَّیِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  َهَجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ِْهَیلِإ (1) اوُمَکاَحَتَف  ًایِضاَق  ُُهْتلَعَج  ْدَق  یِّنِإَف  ْمُکَْنَیب  ُهُولَعْجاَف  اَِنئاَضَق  ْنِم  ًاْئیَش  ُمَْلعَی  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  َیلِإ  اوُرُْظنُا  ِنَِکل  ِرْوَْجلَا َو 

نم هب  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هجیدـخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
رظن رد  ار  ناـتدوخ  زا  یکی  اـما  .دـیورب  همکاـحم  هب  متـس  لـها  دزن  هب  رگید ، یخرب  زا  امـش ، زا  یخرب  هک  نیا  زا  دـیزیهرپب  دوـمرف :
يارب وا  دزن  سپ  .ما  هداد  رارق  یـضاق  ار  وا  نم  اریز  دیهد ؛ رارق  یـضاق  دوخ ، نایم  ار  وا  دـنادب و  ار  ام  ماکحا  زا  يزیچ  هک  دـیریگب 

.دیورب همکاحم 

اَمُهَْنَیب ُنوُـکَی  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ِْنیَلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : َهَلَْظنَح  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ُذُخْأَی اَمَّنِإَف  َُهل  َمَکَحَف  ِتوُغاَّطلَا  َیلِإ  َمَکاَحَت  ْنَم  َلاَقَف  َِکلَذ  ُّلِحَی  ِهاَضُْقلَا َأ  َیلِإ  ْوَأ  ِناَْطلُّسلَا  َیلِإ  اَـمَکاَحَتَف  ٍثاَریِم  ْوَأ  ٍْنیَد  ِیف  ٌهَعَزاَـنُم 
ْمُْکنِم َناَک  ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنُا  َلاَق  ِناَعَنْـصَی  َْفیَک  ُْتُلق  ِِهب  َرَفُْکی  ْنَأ  ُهَّللَا  َرَمَأ  ْدَـق  ِتوُغاَّطلَا َو  ِمْکُِحب  َذَـخَأ  ُهَّنَِأل  ًاِتباَث  ُهُّقَح  َناَک  ْنِإ  ًاـتْحُس َو 

ْمَلَف اَنِمْکُِحب  َمَکَح  اَذِإَف  ًامِکاَح  ْمُْکیَلَع  ُُهْتلَعَج  ْدَق  یِّنِإَف  ًامَکَح  ِِهب  اْوَضْراَف  اَنَماَکْحَأ  َفَرَع  اَنِماَرَح َو  اَِنلَالَح َو  ِیف  َرَظَن  اَنَثیِدَح َو  يَوَر  ْدَـق 
.ِهَّللِاب (2) ِكْرِّشلَا  ِّدَح  یَلَع  َوُه  ِهَّللَا َو  یَلَع  ُّداَّرلَا  اَْنیَلَع  ُّداَّرلَا  َّدَر َو  اَْنیَلَع  َّفَخَتِْسا َو  ِدَق  ِهَّللَا  ِمْکُِحب  اَمَّنِإَف  ُْهنِم  ُْهلَبْقَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هلظنح  نب  رمع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
؟ تسا زیاج  ایآ  دندومن ؛ همکاحم  نایضاق  دزن  نانآ  .تسا  ثاریم  ای  یهدب  هرابرد  يا  هعزانم  ام  نارای  زا  رفن  ود  نیب  مدیسرپ :
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قح هچرگ  تسا ؛ هتفرگ  ار  نآ  متس  ملظ و  يور  زا  انامه  ددرگ ، مکح  شعفن  هب  دورب و  توغاط  دزن  همکاحم  يارب  سکره  دومرف :
رفاک نآ  هب  هک  هداد  ناـمرف  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  توغاـط  مکح  اـب  ار  نآ  وا ، اریز  دـشاب ؛ هدـش  تاـبثا  وا 

.دنوش

؟ دننک لح  ار  هلأسم  هنوگچ  مدرک : ضرع 

.دشاب هاگآ  ام  ماکحا  زا  درگنب و  ام  مارح  لالح و  رد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیدـح  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ناتدوخ  زا  يدرم  دومرف :
فرط ود  زا  یکی  دـیامن و  يرواد  ام  مکح  قبط  هاـگره  سپ  .مدومن  یـضاق  امـش  رب  ار  وا  نم  اریز  دـیریذپب ؛ تیمکح  هب  ار  وا  سپ 
تسا دنوادخ  رب  هدننکدر  ام ، رب  هدننکدر  تسا و  هدومن  در  ام  رب  هدرمش و  کبس  ار  ادخ  مکح  انامه  دریذپن ، وا  زا  ار  مکح  يوعد 

.تسا دنوادخ  هب  كرش  هزادنا  دح و  رد  نیا ، و 

تواضق بادآ  - 724

ِلْطَْملَا َو ِکْعَْملَا َو  ِلْهَأ  َیلِإ  ْرُْظنُا  ٍْحیَرُِشل  ُلوُقَی  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  ًاِّیلَع  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍْلیَهُک  ِْنب  َهَمَلَس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َراَقَْعلَا َو اَهِیف  ِْعب  ْمُْهنِم َو  ْمِِهقوُقُِحب  ِساَّنِلل  ْذُخَف  ِماَّکُْحلَا  َیلِإ  َنیِِملْسُْملَا  ِلاَْومَِأب  ِیلُْدی  ْنَّمِم  ِراَسَْیلَا  ِهَرُدْقَْملَا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِساَّنلَا  ِقوُقُح  ِْعفَد 
ٌراَد َو َال ٌراَقَع َو َال  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ِِملْـسُْمِلل َو  ٌْملُظ  ِرِـسوُْملَا  ِِملْـسُْملَا  ُلْطَم  ُلوُقَی  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإَف  َراَیِّدلَا 
َکِقِْطنَم َو َکِهْجَِوب َو  َنیِِملْـسُْملَا  َْنَیب  ِساَو  َُّمث  ِلِطاَْبلَا  ِنَع  ْمُهَعَّرَو  ْنَم  َّالِإ  ِّقَْحلَا  یَلَع  َساَّنلَا  ُلِمْحَی  ُهَّنَأ َال  ْمَلِْعا  ِْهیَلَع َو  َلِیبَس  َالَف  ٌلاَـم 

یَلْجَأ َِکلَذ  َّنِإَف  ٍهَنَِّیب  َعَم  یِعَّدُْـملَا  یَلَع  َنیِمَْیلَا  َّدُر  َِکلْدَـع َو  ْنِم  َكُّوُدَـع  َسَْأیَی  َکِْفیَح َو َال  ِیف  َکـُبیِرَق  َعَمْطَی  َـال  یَّتَح  َکِِـسلْجَم 
ٍروُز ِهَداَهَِـشب  ٌفوُْرعَم  ْوَأ  ُْهنِم  ُْبتَی  َْمل  ٍّدَح  ِیف  ًادُولْجَم  َّالِإ  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  ٌلوُدُع  َنیِِملْـسُْملَا  َّنَأ  ْمَلِْعا  ِءاَضَْقلَا َو  ِیف  ُتَْبثَأ  یَمَْعِلل َو 

َّنَأ ْمَلِْعا  ِّقَْحلِاب َو  یَضَق  ْنَِمل  َرْخُّذلَا  ِهِیف  ُنِسُْحی  َرْجَْألَا َو  ِهِیف  ُهَّللَا  َبَجْوَأ  يِذَّلَا  ِءاَضَْقلَا  ِسِلْجَم  ِیف  َيِّذَأَّتلَا  َرُّجَضَّتلَا َو  َكاَّیِإ َو  ٌنِینَظ َو  ْوَأ 
َُهل َتْذَخَأ  ْمُهَرَضْحَأ  ْنِإَف  اَمُهَْنَیب  ًادَمَأ  ًابَّیُغ  ًادوُهُش  یَعَِّدا  ِنَِمل  ْلَعِْجا  ًاماَرَح َو  َّلَحَأ  ْوَأ  ًالَالَح  َمَّرَح  ًاْحلُص  َّالِإ  َنیِِملْسُْملَا  َْنَیب  ٌِزئاَج  َْحلُّصلَا 

ِقوـُقُح ْنِم  ٍّقَـح  ْوَأ  ِهَّللَا  ِدوُدُـح  ْنِم  ٍّدَـح  ْوَأ  ٍصاَِـصق  ِیف  ًهَّیِـضَق  ِهِیف  َذِّفَُنت  ْنَأ  َكاَّیِإَـف  َهَّیِـضَْقلَا  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  ْمُهْرِـضُْحی  ْمـَل  ْنِإ  ِهِّقَِحب َو 
.َمَعْطَت (1) یَّتَح  ِءاَضَْقلَا  ِسِلْجَم  ِیف  َّنَدُعْقَت  ُهَّللَا َو َال  َءاَش  ْنِإ  َّیَلَع  َِکلَذ  َضِْرعَت  یَّتَح  َنیِِملْسُْملَا 
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هب هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولص  یلع  الوم  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیهک  نب  هملس  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
ناناملسم ییاراد  هک  نایزور ، هداشگ  نارگناوت و  زا  ار  مدرم  قوقح  رگنب و  ار  ندرک  ادرف  زورما و  گنرد و  لها  دومرف : یم  حیرش 

ار نانآ  ياه  هناخ  نیمز و  مدرم ، قح  ندناتـس  رطاخ  هب  ناتـسزاب و  ناـنآ  زا  ار  مدرم  قوقح  سپ  .ناتـسب  دـنزادرپ ، یم  ماـکح  هب  ار 
هب ملظ  دراد ، یلام  ییاناوت  هک  یناملسم  ندرک  ادرف  زورما و  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  اریز  شورفب ؛

.تسین وا  رب  يا  هطلس  یلاوما ، هن  يا و  هناخ  هن  دراد و  ینیمز  هن  هک  سکره  تسا و  قح  بحاص  ناملسم 

.دراد یم  زاب  لطاب  زا  ار  نانآ  هک  یسک  زج  درب ، یمن  قح  يوس  هب  ار  مدرم  سک  چیه  نادب ! و 

وت متس  هب  تسوت ، کیدزن  هک  یسک  ات  نک  رارقرب  تاواسم  ناناملسم  نایم  دوخ ، نتـسشن  هاگیاج  نتفگ و  نخـس  هرهچ ، اب  هاگ  نآ 
نیا اریز  نادرگرب ؛ یعدم  هب  دهاش ، لیلد و  هارمه  ار  دـنگوس  دوشن و  دـیماان  وت  لدـع  زا  تسا ، رود  وت  زا  هک  یـسک  دـنکن و  عمط 

.تسا رتراوتسا  تواضق  رد  رگ و  نشور  هاگآان ، درف  يارب  راک ،

هنایزات هدرکن ، هبوت  نآ  زا  هک  يدح  رطاخ  هب  هک  یـسک  زج  دنتـسه ؛ لداع  رگید ، یخرب  هب  تبـسن  ناناملـسم ، زا  یخرب  هک  نادب  و 
.تسا نونظم  هک  یسک  ای  دشاب و  فورعم  نداد  نیغورد  تداهش  هب  هک  یسک  ای  تسا ، هدروخ 

هریخذ دـنک  يرواد  قح  هب  هک  یـسک  يارب  ار  یکین  هداد و  رارق  شاداـپ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  یتواـضق  سلجم  رد  هک  نیا  زا  زیهرپب 
.یهد رازآ  ار  دوخ  ینک و  يرارق  یب  هدرک ،

اعدا هک  یـسک  يارب  .دنک و  لالح  ار  یمارح  ای  دنک  مارح  ار  یلالح  هک  یحلـص  زج  تسا ؛ زیاج  ناناملـسم  نیب  حلـص ، هک  نادب  و 
وا قح  دومن ، رـضاح  ار  دوخ  دوهـش  رگا  سپ  .هد  رارق  رکنم  یعدـم و  نیب  ینیعم  تقو  دنتـسه ، بیاغ  هک  دراد  ینادـهاش  دـنک  یم 

.ددرگ یم  مزال  وا  رب  مکح  درکن ، رضاح  ار  نانآ  رگا  دوش و  یم  هدناتس 

ذفاـن ار  یمکح  ناناملـسم ، قوقح  زا  یقح  اـی  ادـخ و  دودـح  زا  يدـح  اـی  صاـصق  صوصخ  رد  تواـضق ، رما  رد  هک  زیهرپب  سپ 
.يروخب اذغ  هک  نیا  ات  نیشنن ، تواضق  هاگیاج  رد  هجو  چیه  هب  .هّللا و  ءاش  نا  ینک ؛ هضرع  نم  رب  ار  نآ  هک  نیا  ات  ینادرگ ،

ِیف ًادَـحَأ  َّراَُست  ٍْحیَرُِـشل َال  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَـق : ُهَعَفَر  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َلاَق ُناَبْضَغ  َْتنَأَف  َّنَیِضْقَت  َالَف  ْمُقَف  َْتبِضَغ  ْنِإ  َکِِسلْجَم َو 
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.َکَْسمَأ (1) ِْهیَلَع  َناَک  ْنِإ  َلاَق َو  َُهل  َناَک  ْنِإَف  ِِهْبلَق  َءاَرَو  یِضاَْقلَا  ُناَِسل  ِْهیَلَع  ِهَّللَا  ُتاَوَلَص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َو 

ترـضح دـیوگ : يوار  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  هللادـبع  یبا  نب  دـمحا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
زیخرب و يدـش  نیگمـشخ  رگا  وگن و  زار  سک  چـیه  اـب  دوخ  تواـضق  سلجم  رد  دومرف : حیرـش  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما 

.نکن يرواد  مشخ  لاح  اب  زگره 

، دشاب وا  رایتخا  رد  شبلق  رگا  سپ  .تسوا  بلق  تشپ  یضاق  نابز  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دیوگ : يوار 
.دنک يراددوخ  تواضق  زا  دشاب  وا  هیلع  شبلق  رگا  .دنک و  مکح 

ْنَِمل ُلوُقَی  ُمِکاَْحلَا  َناَک  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعِمَـس  ْنَّمَع  َدیِزَی  ِیبَأ  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ْمُهُِـسلُْجت ِهِِسلْجَم َو  ْنِم  ُموُقَی  ـَّالَأ  َنیِعَمْجَأ  ّنلَا 

ِسـا� ِهَِکئـ�الَْملَا َو  ّللَا َو 
�

ِه ُهَنَْعل  َکـِلَذ  یَلَعَف  ُلوُقَت  اَـم  يَرَت  اَـم  ِهِراَـسَی  ْنَع  ْنَِمل  ِِهنیِمَی َو  ْنَع 
.ُهَناَکَم (2)

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  دیزی  نب  دواد  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
سپ ییوگ ؟ یم  هچ  تسیچ ؟ ترظن  دیوگب : دنا  هتسشن  وا  پچ  تسار و  فرط  ود  رد  هک  يدارفا  هب  یـضاق  هاگره  دومرف : هیلع  هللا 

.دهد رارق  دوخ  ياج  هب  ار  دارفا  نآ  دزیخرب و  دوخ  هاگیاج  زا  هک  نیا  رگم  داب ! یگمه  مدرم ، ناگتشرف و  دنوادخ و  تنعل  وا ، رب 

دنگوس دهاش و  اب  تواضق  - 725

هیلع و هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  مهیلع : هللا  تاولص  ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍداَّبَع  ِْنب  ِْبیَهُص  ْنَع  هدانسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 1
.ِقاَرِْعلِاب (3) ِِهب  یَضَق  هیلع  هللا  تاولص  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِدِحاَْولا َو  ِدِهاَّشلا  َعَم  ِنیِمَْیلِاب  یَضَق  هلآ 

هک هدرک  تیاور  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  شردپ  زا  دابع  نب  بیهص  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
.داد مکح  نادب  قارع  رد  مه  هیلع  هللا  تاولص  یلع  داد و  مکح  مسق  اب  هارمه  دهاش  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومرف :
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: ُلوُقَی هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلا  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّیِْطنَزَْبلا  رصن  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  هدانسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیشلا  - 2
هلآ َو هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  یَـضَق  ْمَعَن  َلاَق  ٍنیِمَی  ٍدِـحاَو َو  ٍدِـهاَِشب  َنوُءِزَتْجَت  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق 

اَذَه ْنِم  ُبَجْعَأ  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َهَفِینَح  ُوبَأ  َبِجَعَف  ٍنیِمَی  ٍدِـهاَِشب َو  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب  هیلع  هللا  تاولـص  ٌِّیلَع  ِِهب  یَـضَق 
ْنَع ُلَأْسَیَف  ًادِـحاَو  اًلُجَر  َنُوثَْعبَت  یََلب  َلاَقَف  ُلَعْفَن  َال  َُهل  َلاَقَف  ِِهلْوَِقب  ْمِِهتاَداَهَِـشب  َنوُءِزَتْجَت  ٍدِـهاَش َو  ِهَئاِم  ِیف  ٍدِـحاَو  ٍدِـهاَِشب  َنوُضْقَت  ْمُکَّنَأ 
ِْدبَع ُوبَأ  َلاَقَف  ِءاَبِْخلا  ِمِرْحُْملا َو  ِلاَلِظ  َْنَیب  اَم  ٌقْرَف  ٍْشیَأ  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  ٌدِـحاَو  ٌلُجَر  َوُه  اَمَّنِإ  ِِهلْوَِقب َو  ْمِِهتاَداَهَـش  َنوُزیُِجتَف  ٍدِـهاَش  ِهَئاـِم 

.ُساَُقت (1) َال  َهَّنُّسلا  َّنِإ  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا 

ترضح زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  شیوخ  دنـس  اب  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  خیـش  موحرم 
دنگوس اب  هنوگچ  تفگ : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  هفینح  وبا  دومرف : یم  هک  مدینش  هیلع  هللا  تاولـص  اضر  ماما 

؟ دیهد یم  مکح  دهاش  کی  اب  هارمه 

تاولص نینمؤملاریما  ترضح  درک و  مکح  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
! درک بجعت  هفینحوبا  .داد  مکح  دنگوس  دهاش و  کی  هب  امش  دزن  مه  هیلع  هللا 

رفن دص  تداهش  هب  مکح  یکی ، تداهش  اب  امـش  هک  تسا  نیا  رتروآ  تفگـش  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
؟ دیناد یم  يزُجم  ار  رفن  دص  نآ  تداهش  دیهد و  یم 

.مینک یمن  ار  راک  نیا  تفگ : هفینحوبا 

یم قیقحت  نانآ  هرابرد  رفن  کی  نآ  دـیتسرف و  یم  ار  رفن  کی  امـش  دـنهد ، یم  تداهـش  رفن  دـص  .دـینک  یم  یلب  دومرف : ترـضح 
.دیناد یم  يزُجم  رفن ، کی  نیا  هتفگ  هب  ار  نانآ  تداهش  سپس  .دنک 

؟ دراد دوجو  رداچ  مرحم و  نابیاس  نایم  یتوافت  هچ  تفگ : هفینح  وبا 

.دوش یمن  سایق  تنس  هک  یتسار  هب  دومرف : ترضح 
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تسا رکنم  هدهع  هب  دنگوس  یعدم و  هدهع  رب  دهاش  لیلد و  - 726

ُهَنِّیَْبلَا ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍماَشِه  ٍلیِمَج َو  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ِْهیَلَع (1) َیِعُُّدا  ِنَم  یَلَع  ُنیِمَْیلَا  یَعَِّدا َو  ِنَم  یَلَع 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دنتفگ : هک  هدرک  تیاور  ماشه  لیمج و  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا رکنم  هدهع  هب  دنگوس  یعدم و  هدهع  هب  دهاش  لیلد و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر 

ِیف ِِهب  َمَکَح  اَم  ِْریَِغب  ْمُِکئاَمِد  ِیف  َمَکَح  َهَّللَا  َّنِإ  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِْهیَلَع َو َیِعُُّدا  ِنَم  یَلَع  َهَنِّیَْبلَا  َّنَأ  ْمُِکئاَمِد  ِیف  َمَکَح  ِْهیَلَع َو  یَعَّدُْـملَا  یَلَع  َنیِمَْیلَا  یِعَّدُْـملَا َو  یَلَع  َهَنِّیَْبلَا  َّنَأ  ْمُِکلاَْومَأ  ِیف  َمَکَح  ْمُِکلاَْومَأ 

.ٍِملْسُم (2) ٍئِْرِما  ُمَد  َلُْطبَی  َْالیَِکل  یَعَِّدا  ِنَم  یَلَع  َنیِمَْیلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
مکح نات  لاوما  هرابرد  .تسا  هدومرف  مکح  هدومن ، مکح  نات  لاوما  هرابرد  هک  هچ  نآ  ریغ  هب  امـش ، ياـه  نوخ  دروم  رد  دـنوادخ 

هب هاوگ  لیلد و  هک  هدومن  مکح  امـش  ياه  نوخ  هرابرد  اما  .تسا  رکنم  هدهع  هب  دنگوس  یعدم و  هدـهع  هب  هاوگ  لیلد و  هک  هدومن 
.دورن رده  هب  یناملسم  درم  نوخ  ات  تسا ، یعدم  هدهع  هب  دنگوس  رکنم و  هدهع 

دنگوس ندنادرگ  زاب  - 727

َّدَر ْنِإَف  ُهُِفلْحَتْسَی  َلاَق  َُهل  َهَنَِّیب  یِعَّدَی َو َال  ِلُجَّرلَا  ِیف  امهیلع : هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1
.َُهل (3) َّقَح  َالَف  ِْفلْحَی  ْمَلَف  ِّقَْحلَا  ِبِحاَص  یَلَع  َنیِمَْیلَا 

ای هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دشاب هتشادن  لداع  دهاش  ود  هک  یعدم  صخش  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
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.تشاد دهاوخن  یقح  دنکن ، دای  دنگوس  شدوخ  دنادرگرب و  قح  بحاص  هب  ار  دنگوس  رگا  سپ  .دنهد  یم  دنگوس  ار  وا  دومرف :

ِْنیَلُجَر ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ِْنَیلْدَع  ِْنیَلُجَر  ِهَداَهَِـشب  ٍهوُجُو  ِهََعبْرَِأب  ِقوُقُْحلَا  ُجاَرِْختِْـسا  َلاَق : ُهاَوَر  ْنَّمَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ِْفلْحَی َْمل  ْنِإَف  ِْهیَلَع  یَعَّدُْملَا  یَلَع  ُنیِمَْیلاَف  ٌدِـهاَش  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  یِعَّدُْـملَا  ُنیِمَی  ٌلُجَرَف َو  ِناَتَأَْرِما  ِنُکَت  َْمل  ْنِإَف  ِناَتَأَْرِما  ٌلُجَرَف َو  ِْنَیلْدَـع 

.َُهل (1) َءْیَش  َالَف  َِفلْحَی  ْنَأ  َیبَأ  ْنِإَف  ُهَّقَح  َذُخْأَی  َِفلْحَی َو  ْنَأ  ِْهیَلَع  ٌبِجاَو  َوُهَف  یِعَّدُْملَا  یَلَع  َنیِمَْیلَا  َّدَر  [َو ]

هب دومرف : هیلع ) هللا  تاولـص  موصعم  : ) تفگ هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
رگا .نز  ود  درم و  کی  دوبن ، لداع  درم  ود  رگا  .لداع  درم  ود  تداهـش  اـب  دوش : یم  لـصاح  قیرط  راـهچ  زا  قوقح  ندروآ  تسد 

دروخن و دنگوس  رکنم  رگا  .تسا  رکنم  هدهع  هب  دنگوس  دوبن ، يدهاش  چـیه  رگا  .یعدـم  دـنگوس  هارمه  هب  درم  کی  دوبن ، نز  ود 
ندرک داـی  دـنگوس  زا  رگا  سپ  .دریگب  ار  دوخ  قح  هدوـمن و  داـی  دـنگوس  هک  تسا  بجاو  یعدـم  رب  دـنادرگرب ، یعدـم  هب  ار  نآ 

.تشاد دهاوخن  یقح  درک ، يراددوخ 

تسین وا  هدهع  هب  يدنگوس  دراد  يدهاش  لیلد و  هک  یسک  - 728

ْنَأ ِْهیَلَع  ْلَه  ِهِّقَح  یَلَع  َهَنِّیَْبلَا  ُمیُِقی  ِلُجَّرلَا  ِنَع  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َال (2) َلاَق  َفَلْحَتُْسی 

هیلع هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنهاوخب دنگوس  وا  زا  دیاب  ایآ  دنک ؛ یم  هماقا  يدهاش  لیلد و  دوخ  قح  يارب  يدرم  مدیسرپ :

.هن دومرف :

درادن ییاعدا  رگید  دوش  دای  دنگوس  وا  يارب  دشاب و  یضار  ندرک  دای  دنگوس  هب  هک  یسک  - 729

ِهِّقَِحل ِرِْکنُْملَا  ِنیِمَِیب  ِّقَْحلَا  ُبِحاَص  َیِضَر  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبِا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
َماَقَأ ْنِإ  ْمَعَن َو  َلاَق  ٌَهلِداَع  ٌهَنَِّیب  ِْهیَلَع  َْتناَک  ْنِإ  َُهل َو  ُْتُلق  َُهل  يَوْعَد  َالَف  یِعَّدُْـملَا  ِّقَِحب  ُنیِمَْیلَا  ِتَبَهَذ  ُهَلَِبق  َُهل  َّقَح  ْنَأ َال  َفَلَحَف  ُهَفَلْحَتْـساَف 

اَم َدَْعب 
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.ِْهیَلَع (1) ُهَفَلْحَتِْسا  ِدَق  اَّمِم  ُهَْلبَق  ُهاَعَِّدا  اَم  َّلُک  ْتَلَْطبَأ  ْدَق  ُنیِمَْیلَا  َِتناَک  َُهل َو  َناَک  اَم  ًهَماَسَق  َنیِسْمَخ  ِهَّللِاب  ُهَفَلْحَتِْسا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
، درادن نم  ندرگ  رب  یقح  هنوگ  چیه  یعدم  هک  دنک  دای  دنگوس  رکنم  دنک و  دای  دنگوس  وا  رکنم  هک  دهد  تیاضر  یعدـم  هاگره 

.دنک حرطم  ار  دوخ  ياوعد  درادن  قح  رگید  دنک و  یم  بلس  ار  یعدم  قح  دنگوس  نیا 

؟ دشاب هتشاد  لداع  دهاش  ود  دوخ  قح  تابثا  يارب  هچرگ  متفگ :

، رکنم دنگوس  .دـنک  حرطم  ار  دوخ  ياعدا  هک  درادـن  قح  مهزاب  دروایب ، دـهاش  رفن  هاجنپ  رکنم  دـنگوس  زا  دـعب  رگا  يرآ ، دومرف :
.درک دهاوخ  بلس  تسا  هدرک  دای  دنگوس  نآ  يارب  هک  ار  ییاعدا  هنوگره 

اه هرافک  اهرذن و  اهدنگوس ، باتک 

دنگوس تهارک  - 730

َنِیقِداَص َو َال ِهَّللِاب  اوُِفلْحَت  َـال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِزاَّزَْخلَا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) «. ْمُِکنا�ْمیَِأل ًهَضْرُع  ّللَا 

�
َه اُولَعْجَت  َو �ال  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  ُهَّنِإَف  َنِیبِذاَک 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : زاّزخ  بویا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 

دوخ ياهدنگوس  ضرعم  رد  ار  ادخ  مان  و  : } دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکارچ  غورد ؛ هچ  تسار و  هچ  دینکن ، دای  دـنگوس  ادـخ  هب 
هیآ 224) هرقب  هروس  {. ) دیهدن رارق 

ٌلاَم َو َْکیَلَع  َیِعُُّدا  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِمَکَْحلَا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِهِطُْعت ِْفلْحاَف َو َال  َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ  َناَک  ْنِإ  ِْفلْحَت َو  ِهِطْعَأَف َو َال  ًامَهْرِد  َنِیثَالَث  َراَدـْقِم  َغََلب  ْنِإَف  َکَفِّلَُحی  ْنَأ  َداَرَأَف  َکـْیَلَع  َُهل  ْنُکَی  َْمل 

(3)
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قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـیوار  زا  یکی  زا  مکح  نـب  یلع  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
، دهد دـنگوس  ار  وت  دـهاوخ  یم  درادـن و  وت  رب  یقح  عقاو  رد  یعدـم  دـش و  یلاوما  ياعدا  وت  هیلع  هاگره  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

نآ نک و  دای  دنگوس  دشاب ، مهرد  یس  زا  رتشیب  رگا  روخن و  مسق  هدب و  وا  هب  ار  نآ  دسرب ، مهرد  یس  هزادنا  هب  لاوما  نآ  رگا  سپ 
.هدن وا  هب  ار 

غورد دنگوس  - 731

ٌبِذاَک ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  ٍنیِمَی َو  یَلَع  َفَلَح  ْنَم  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِرَمْحَْألَا  َبوُقْعَی  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َّلَج (1) َّزَع َو  َهَّللَا  َزَرَاب  ْدَقَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمحا  بوقعی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
گنج هب  لج  زع و  دنوادخ  اب  ورردور  تسا ، غورد  وا  ياعدا  هک  دناد  یم  دنک و  یم  دای  دنگوس  دوخ  ياعدا  تحص  رب  هک  یسک 

.تسا هتساخرب 

َّنَأ هیلع : هللا  تاولـص  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  َّنِإ  َلاَـق  هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّذَْـحلَا  َهَدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِلْسَّنلَا (2) َعاَطِْقنِا  ِینْعَی  َمِحَّرلَا  ُلِْغُنت  اَِهلْهَأ َو  ْنِم  َِعقَالَب  َراَیِّدلَا  ِناَرَذَت  ِمِحَّرلَا  َهَعیِطَق  ََهبِذاَْکلَا َو  َنیِمَْیلَا 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّذح  هدیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
کشخ نآ ، یلاها  يارب  ار  اه  نیمزرس  يدنواشیوخ ، دنویپ  عطق  غورد و  دنگوس  تسا : هدمآ  نینچ  هیلع  هللا  تاولص  یلع  باتک  رد 

.دزاس یم  دوبان  ار  لسن  دنک و  یم  فلع  بآ و  یب  و 

ادخ مان  هب  طقف  دنگوس  - 732

ْقُدْصَی َْمل  ْنَم  ْقُدْصَْیلَف َو  ِهَّللِاب  َفَلَح  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلَا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.َّلَج (3) َّزَع َو  ِهَّللَا  َنِم  َْسیَلَف  َضْرَی  َْمل  ْنَم  َضْرَْیلَف َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللِاب  َُهل  َِفلُح  ْنَم  ِهَّللَا َو  َنِم  َْسیَلَف 
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: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زاّزخ  بویا  وبا  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دنوادخ تیالو  زا  دشابن ، وگتـسار  دنک و  دای  دنگوس  هک  یـسک  .دیوگب  تسار  دـیاب  دـنک ، یم  دای  دـنگوس  ادـخ  مان  هب  هک  یـسک 

نوریب ادخ  تیالو  زا  ددرگن ، یـضار  یهلا  دـنگوس  هب  سکره  دریذـپب و  دـیاب  دـننک ، دای  یهلا  دـنگوس  سکره  يارب  .تسا  نوریب 
.تسا

دنگوس عاونا  - 733

َْسَیل ٌنیِمَی  ٌثَالَث  ُناَْمیَْألَا  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍدیِدَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْنَأ َال ٍِّرب  ِبَاب  یَلَع  ِهَّللاـِب  ُِفلْحَی  ُلُـجَّرلَا  ٌهَراَّفَک  اَـهِیف  َْسَیل  ِیتَّلَا  ُنیِمَْیلاَـف  َراَّنلَا  ُبِجُوت  ٌسوُمَغ  ٌنیِمَی  ٌهَراَّفَک َو  اَـهِیف  ٌنیِمَی  ٌهَراَّفَک َو  اَـهِیف 
ُهَراَّفَْکلَا َو ِْهیَلَع  ُبِجَتَف  ُُهلَعْفَیَف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ َال  ٍهَیِـصْعَم  ِبَاب  یَلَع  ُِفلْحَی  ُلُجَّرلَا  ُهَراَّفَْکلَا  اَـهِیف  ُبِجَت  ِیتَّلَا  ُنیِمَْیلَا  ُهَلَعْفَی َو  ْنَأ  ُُهتَراَّفَکَف  ُهَلَعْفَی 

.ِِهلاَم (1) ِْسبَح  یَلَع  ٍِملْسُم  ٍئِْرِما  ِّقَح  یَلَع  ُِفلْحَی  ُلُجَّرلَا  َراَّنلَا  ُبِجُوت  ِیتَّلَا  ُسوُمَْغلَا  ُنیِمَْیلَا 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ام  باحـصا  زا  یکی  زا  دیدح  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
هک یغورد  دـنگوس  دراد و  هراـفک  هک  يدـنگوس  درادـن ، هراـفک  هک  يدـنگوس  دـنا : عون  هس  اهدـنگوس  دوـمرف : هیلع  هللا  تاوـلص 

.تسا خزود  شتآ  بجوم 

ماجنا ار  نآ  هک  تسا  نیا  شا  هرافک  .دهدن  ماجنا  ار  یبوخ  لمع  هک  دنک  یم  دای  دنگوس  صخـش  درادن : هرافک  هک  يدـنگوس  اما 
.دهد یم  شماجنا  اما  دـهدن ؛ ماجنا  ار  یتیـصعم  لمع  هک  دروخ  یم  مسق  صخـش  دوش : یم  هرافک  بجوم  هک  يدـنگوس  .دـهد و 

یم دای  دـنگوس  یناملـسم  درم  قح  رب  صخـش  تسا : خزود  شتآ  بجوم  هک  یغورد  دـنگوس  .ددرگ و  یم  مزال  وا  رب  هرافک  سپ 
.دروآ تسد  هب  ار  نآ  ات  دنک 
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رثا یب  ياهرذن  اهدنگوس و  - 734

َال ِِهلآ : ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَـح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍمِحَر (1) ِهَعیِطَق  ِیف  َنیِمَی  ٍهَیِصْعَم َو َال  ِیف  َرْذَن  اَهِجْوَز َو َال  َعَم  ِهَأْرَْمِلل  ُهَالْوَم َو َال  َعَم  ٍكُولْمَِمل  ِهِِدلاَو َو َال  َعَم  ٍَدلَِول  َنیِمَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاـح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
دوجو اب  .درادن  يدنگوس  هدرب  الوم ، دوجو  اب  .درادن  يدنگوس  دنزرف  ردپ ، دوجو  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  دومرف :

.تسین حیحص  محر ، عطق  هرابرد  يدنگوس  چیه  تیصعم و  دروم  رد  يرذن  چیه  درادن و  يدنگوس  نز  رهوش ،

ٍماَرَح َو ِلِیلْحَت  ِیف  ٌنیِمَی  ُزوُجَی  َال  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ٍمِحَر (2) ِهَعیِطَق  ٍلَالَح َو َال  ِمیِرْحَت  َال 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین زیاج  دنگوس  ندرک ، محر  عطق  لالح و  ندرک  مارح  مارح ، ندرک  لالح  صوصخ  رد  دومرف : یم  هک  دینش 

ِیف َفَلَح  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألَا  ٍدْعَس  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ُهَفَلْحَأ ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق َو  ٍمِحَر  ِهَعیِطَق  ِیف  َنیِمَی  ٍهَیِـصْعَم َو َال  ِیف  َرْذـَن  َـال  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَـص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـقَف  ٍمِحَر  ِهَعیِطَق 

َلاَق َال ُْهنِم  ِِهب  َوُْجنَِیل  ُِفلْحَیَف  ِناَْطلُّسلَا  َنِم  ِِهلاَم  یَلَع  ُفاَخَی  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  ِْهیَلَع َو  َحاَنُج  َلاَق َال  َفَلَحَف  َِکلَذ  ِْریَغ  ِقَالَّطلِاب َو  ُناَْـطلُّسلَا 
.ْمَعَن (3) َلاَق  ِِهلاَم  یَلَع  اَمَک  ِهیِخَأ  ِلاَم  یَلَع  ُلُجَّرلَا  ُِفلْحَی  ْلَه  ُُهْتلَأَس  ِْهیَلَع َو  َحاَنُج 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ   ) دیامن هطبار  عطق  دوخ  ناشیوخ  زا  یخرب  اب  هک  دنک  دای  دنگوس  ناسنا  رگا  مدیسرپ :
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هطبار عطق  يارب  يدنگوس  چیه  .دوش و  یمن  دقعنم  ادخ  ینامرفان  يارب  يرذن  چیه  هدومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دومرف :
.دروآ یمن  دهعت  ناشیوخ ، اب 

) ؟ دراد تروص  هچ  ، ) دنک دای  دنگوس  وا  دنک و  دای  دنگوس  نآ  ریظن  قالط و  يارب  هک  دنک  روبجم  ار  یسک  مکاح  رگا  مدیسرپ :

.درادن یهانگ  وا  يارب  دومرف :

تاجن ار  دوخ  ات  دـنک  دای  دـنگوس  یلام  نتـشادن  هب  ور  نیازا  دـنک ، هرداصم  ار  شلاوما  هک  دـسرتب  مکاـح  زا  ناـسنا  رگا  مدیـسرپ :
؟ دراد تروص  هچ  دهد ،

.درادن یهانگ  وا  يارب  دومرف :

؟ دنک دای  دنگوس  زین  نارگید  لاوما  ظفح  يارب  دناوت  یم  ناسنا  مدیسرپ :

.يرآ دومرف :

یَّمَس ْنِإ  َلاَق  ِهِّمَُـسی  َْمل  ًارْذَن َو  ِْهیَلَع  ِهَِّلل  َلَعَج  ٍلُجَر  ِیف  هیلع : هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 4
.ٌءْیَش (1) ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ِّمَُسی  َْمل  ْنِإ  یَّمَس َو  يِذَّلَا  َوُهَف 

هک يدرم  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیش  موحرم 
تسا و هدرب  مسا  هک  تسا  يرذن  نامه  دـشاب ، هدرب  مسا  رگا  دومرف : دربن ، مسا  ار  نآ  داد و  رارق  دوخ  هدـهع  هب  يرذـن  ادـخ ، يارب 

.تسین وا  هدهع  هب  يزیچ  دشاب ، هدربن  مسا  رگا 

َلیِْزنَّتلَا َو ُهَِّیبَن  َمَّلَع  َهَّللَا  َّنِإ  امهیلع : هللا  تاولـص  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِیل  َلاَق  ْدََقل  ِهَّللَا  َلاَق َو  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
ْنِم ِْهیَلَع  ُْمتْفَلَح  ْوَأ  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْعَنَص  اَم  َلاَق  َُّمث  ِهَّللَا  اَنَمَّلَع َو  َلاَق َو  هیلع  هللا  تاولص  ًاِّیلَع  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللَا  یَّلَص  ِهَّللَا  ُلوُسَر  ُهَمَّلَعَف  َلیِوْأَّتلَا 

.ٍهَعَس (2) ِیف  ُْهنِم  ُْمْتنَأَف  ٍهَّیِقَت  ِیف  ٍنیِمَی 

تاولص قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
لوسر تخومآ و  شربمایپ  هب  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  لج  زع و  دنوادخ  دومرف : نم  هب  هیلع  هللا 

803 ص :

یفاکلا ج 7 ص 441 ح 10. - . 1

یفاکلا ج 7 ص 442 ح 15. - . 2
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.میا هتخومآ  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  زین  ام  تخومآ و  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 

.دیراد لماک  يدازآ  نآ  هب  هرابرد  دینک ، دای  هک  يدنگوسره  ای  دیهد و  ماجنا  هیقت  رطاخ  هب  هک  یلمع  ره  دومرف : سپس 

ٍمِحَر َو ِهَعیِطَق  ِیف  ٍبَضَغ َو َال  ِیف  َنیِمَی  َال  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللَا  ِْدبَع  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ِهَجْوَّزلَا َو َنِم  ُهاَرْکِْإلَا  ُنوُکَی  ِناَْطلُّسلَا َو  َنِم  ُْربَْجلَا  َلاَق  ِْربَْجلَا  ِهاَرْکِْإلَا َو  َْنَیب  ٌقْرَف  اَمَف  ُهَّللَا  َکَحَلْـصَأ  ُْتُلق  َلاَق  ٍهاَرْکِإ  ِیف  ٍْربَج َو َال  ِیف  َال 

.ٍءْیَِشب (1) َِکلَذ  َْسَیل  ِبَْألَا َو  ِّمُْألَا َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دـبع  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسین حیحص  هارکا ، لاح  رد  رابجا و  لاح  رد  محر و  عطق  هرابرد  مشخ و  لاح  رد  يدنگوس  دومرف :

؟ تسیچ هارکا  رابجا و  نیب  قرف  دنک ! حالصا  ار  امش  ياهراک  دنوادخ  مدرک : ضرع 

.دوش یمن  دقعنم  يرذن  دنگوس و  نآ ، دوجو  اب  تسا و  ردپ  ردام و  رسمه ، يوس  زا  هارکا  هاشداپ و  يوس  زا  رابجا  دومرف :

هدوهیب دنگوس  - 735

�ال : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْـسَم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
.ٍءْیَش (2) یَلَع  ُدِقْعَی  ِهَّللَا َو َال  یََلب َو  ِهَّللَا َو  ِلُجَّرلَا َال َو  ُلْوَق  ُْوغَّللَا  َلاَق  ْمُِکنا�ْمیَأ » ِیف  ِْوغَّللِاب  ّللَا 

�
ُه ُمُکُذِخا�ُؤی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدص  نب  هدعـسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
{. درک دهاوخن  تساوخزاب  دوخ  هدوهیب  ياهدـنگوس  هرابرد  ار  امـش  دـنوادخ  : } دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  راتفگ  هرابرد  هک  مدـینش 

ادخ هب  يرآ ،  » و دنگوس »! ادخ  هب  هن ، : » دـیوگ یم  هک  تسا  ناسنا  نخـس  هدوهیب ، دـنگوس  زا  روظنم  دومرف : هیآ 225 ) هرقب  هروس  )
.دزاس یمن  يراج  يدقع  يزیچ  رب  اما  دنگوس ،»!

804 ص :

یفاکلا ج 7 ص 442 ح 16. - . 1
یفاکلا ج 7 ص 443 ح 1. - . 2
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دنگوس رد  تین  - 736

ُزوُجَی َو ْدَق  اَّمَع  امهیلع  هللا  تاولص  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  َِلئُس  َلاَق : َهَقَدَص  نب  هدعسم  ِنَع  هدانسإب  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  خیـشلا  - 1
َناَک اَذِإَف  ِهِیف  ُزوُجَت  اَم  اَّمَأَف  َرَخآ  ِیف  ُزوُجَت  َال  ٍعِضْوَم َو  ِیف  ُزوُجَت  ْدَـق  ِتاَّیِّنلا  َّنِإ  َلاَـقَف  ِنیِمَْیلا  ِیف  ِراَمْـضِْإلا  یَلَع  ِهَّیِّنلا  َنِم  ُزوُجَی  اـَل  اَّمَع 
ِلْهَأ ْنِم  ُتاَّیِّنلا  َِتناَـک  َْول  َلاَـق َو  َُّمث  ِمُولْظَْملا  ِهَِّین  یَلَع  ُنیِمَْیلاَـف  ًاـِملاَظ  َناَـک  اَذِإ  اَّمَأ  ِِهتَِّین َو  یَلَعَف  َنیِمَْیلا  يََون  ِِهب َو  َفَـلَح  اَـمَف  ًاـمُولْظَم 

َهَّللا َّنَِکل  ِْلتَْقلِاب َو  َْلتَْقلا  يََون  ْنَم  ُّلُک  ِهَقِرَّسلِاب َو  َهَقِرَّسلا  يََون  ْنَم  ُّلُک  اـَنِّزلِاب َو  اـَنِّزلا  يََون  ْنَم  ُّلُـک  َذِـخَُأل  ًاذِإ  اَُـهلْهَأ  اَِـهب  ُذَـخُْؤی  ِقْسِْفلا 
یَّتَح ِقوُسُْفلا  َلـْهَأ  ُذِـخاَُؤی  اـَل  اَْـهیَلَع َو  ْمِهِراَمْـضِإ  اَـهَلْهَأ َو  ِْریَْخلا  ِتاَِّین  یَلَع  ُبِیُثی  ُهَّنَِکل  ِِهنْأَـش َو  ْنِم  ُرْوَْجلا  َْسَیل  ٌمیِکَح  ٌمیِرَک  ٌلْدَـع 

.اُولَعْفَی (1)

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هقدص  نب  هدعسم  زا  شیوخ  دنـس  اب  يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  خیـش  موحرم 
اه تین  دومرف : ترـضح  .دش  لاؤس  دـنگوس -  تین  دروم  رد  تسین -  زیاج  هک  یتّین  تسا و  زیاج  هک  یتّین  هرابرد  هیلع  هللا  تاولص 

مولظم صخـش  هک  تسا  نامز  نآ  سپ  تسا ، زیاج  نآ  رد  تین  هک  يدروم  اـما  تسین ، زیاـج  يدروم  رد  تسا و  زیاـج  يدروم  رد 
هیاپ رب  دنگوس  سپ  دشاب ، ملاظ  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخ  شتّین  نامه  رب  دنکب ، نادب  دنگوس  تین  دروخب و  يدـنگوس  ره  سپ  دـشاب ،

، دنوش هذخاوم  نادب  نآ  نابحاص  هک  دوش  بجوم  ناراکهنگ  تاّین  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  ترضح  سپـس  .تسا  مولظم  تین 
هک سکره  دوش و  هتفرگ  يدزد  لیلد  هب  درک  یم  يدزد  تین  هک  سکره  دوش و  هذخاوم  انز  هب  دیاب  درک  یم  انز  ّتین  هک  سکره 
ریخ ياه  تین  ساسا  رب  وا  تسین و  وا  نأش  رد  متس  تسا و  میرک  لداع و  دنوادخ  یلو  دوش ، هتفرگ  لتق  لیلد  هب  درک  یم  لتق  تین 

.دنک یمن  هذخاوم  دنهدن ، ماجنا  ات  ار  ناقساف  دهد و  یم  شاداپ  نآ  لها  هب  ریخ ، نتفرگ  لد  رد  و 

َفَلَح َو ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  اَضِّرلَا  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألَا  ٍدْعَس  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ِریِمَّضلَا (2) یَلَع  ُنیِمَْیلَا  َلاَق  َفَلَح  اَم  ِْریَغ  یَلَع  ُهُریِمَض 

هیلع هللا  تاولص  اضر  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  لیعامـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
)؟ دراد تروص  هچ  ، ) دشابن یکی  شلد  اب  شنابز  اما  دنک ، دای  يدنگوس  ناسنا  رگا  مدیسرپ :

.تسا یبلق  تین  ساسارب  دنگوس  دومرف :

805 ص :

راونالاراحب ج 101 ص 287 ح 22. دانسالا ص 6 . برق  - . 1
یفاکلا ج 7 ص 444 ح 2. - . 2
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عالطا ملع و  ساسا  رب  طقف  دنگوس  - 737

.ِهِْملِع (1) یَلَع  َّالِإ  ُلُجَّرلَا  ُِفلْحَی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 1

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.دنک دای  دنگوس  دوخ  یهاگآ  ملع و  ساسارب  دیاب  طقف  ناسنا 

ِهِْملِع یَلَع  َّالِإ  ُلُجَّرلَا  ُفَلْحَتُْسی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
(2) .ْفَلْحَتُْسی َْمل  ْوَأ  َِفلُْحتُْسا  ِْملِْعلَا  یَلَع  َّالِإ  ُنیِمَْیلَا  ُعَقَی  َو َال 

هللا تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شنارای  زا  یکی  زا  سنوی  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
ملع صوصخ  رد  رگم  دوش ، یمن  عقاو  دنگوس  .وا و  یهاگآ  ملع و  ساسارب  رگم  دننک ، یمن  دـنگوس  بلط  یـسک ، زا  دومرف : هیلع 

.دنهاوخن دنگوس  هچ  دنهاوخب و  دنگوس  وا  زا  هچ  یهاگآ ؛ و 

دراد یپ  رد  هرافک  هک  ییاهدنگوس  - 738

ِیف ٌهَعَْفنَم  ِهِیف  َُهل  اَّمِم  اَهَلَعْفَی  ْنَأ َال  اَْهیَلَع  َفَلَح  ٍنیِمَی  ُّلُک  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِهَّللَا َال ُقِرْـسَأ َو  ِهَّللَا َال  َرْمَْخلَا َو  ُبَرْـشَأ  ِهَّللَا َال  ِینْزَأ َو  ِهَّللَا َال  ُلُجَّرلَا َو  َِفلْحَی  ْنَأ  ِیف  ُهَراَّفَْکلَا  اَمَّنِإ  ِْهیَلَع َو  َهَراَّفَک  َالَف  ِهَرِخآـْلَا  اَْینُّدـلَا َو 

.ِهِیف (3) ُهَراَّفَْکلَا  ِْهیَلَعَف  َلَعَف  َُّمث  یِصْعَأ  اَذَه َو َال  ِهاَبْشَأ  ُنوُخَأ َو 

ره دوـمرف : هیلع  هللا  تاولـص  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تـیاور  هرارز  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
يدروم رد  هرافک  درادن  هرافک  دهدن  ماجنا  ار  نآ  هک  دنک  دای  دنگوس  ناسنا  دشاب و  هتشاد  یترخآ  ییایند و  تعفنم  هک  يدنگوس 

! مسق ادخ  هب  «، » دیـشون مهاوخن  بارـش  مسق ! ادخ  هب  «، » دش مهاوخن  انز  بکترم  مسق ! ادخ  هب   » هک دنک  دای  دنگوس  ناسنا  هک  تسا 
، دـهد ماجنا  ار  نآ  سپـس  درک ،» مهاوخن  تیـصعم   » و اه ، نیا  دـننام  و  دومن » مهاوخن  تنایخ  مسق ! ادـخ  هب  «، » درک مهاوخن  يدزد 

.تسوا هدهع  هب  هرافک 
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ْنَأ َْکیَلَع  َناَک  اَم  َلاَقَف  ِناَْـمیَْألَا  َنِم  ُرَّفَُکی  اَّمَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َْکیَلَعَف ُهَْتلَعَف  َُّمث  ُهَلَعْفَت  ْنَأ َال  َْتفَلَحَف  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  ًاـبِجاَو  َکـْیَلَع  ْنُکَی  َْمل  اَـم  ٌءْیَـش َو  َکـْیَلَع  َْسیَلَف  ُهَْتلَعَف  َُّمث  ُهَلَعْفَت  َـال  ْنَأ  َْتفَلَحَف  ُهَلَعْفَت 

.ُهَراَّفَْکلَا (1)

مادک مدیسرپ : هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
؟ دنراد هرافک  اهدنگوس 

درادن هرافک  یهد ، ماجنا  ار  نآ  اما  یهدن ، ماجنا  ار  نآ  هک  يدرک  دای  دـنگوس  وت  دوب و  مزال  وت  رب  نآ  ماجنا  هک  يراک  نآ  دومرف :
هرافک دـیاب  یهد ، ماجنا  ار  نآ  اما  یهدـن ، ماجنا  ار  نآ  هک  يدرک  دای  دـنگوس  وت  دـشابن و  بجاو  وت  رب  نآ  ماجنا  هک  يراک  نآ  و 

.يزادرپب

باتک لها  زا  دنگوس  تساوخرد  - 739

ُِّیناَرْـصَّنلَا َو َال ُّيِدوُهَْیلَا َو َال  ُفَلُْحی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
(2) «. ّللَا

�
ُه َلَْزنَأ  ا�ِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  : » ُلوُقَی َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  ِهَّللَا  ِْریَِغب  ُّیِسوُجَْملَا 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دوهی و نایم  رد  : } دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  .دنهد  دنگوس  دنناوت  یمن  ادـخ  مان  هب  زج  ار  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی ، دومرف :

هیآ 52) هدئام  هروس  {. ) نک يرواد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچ  نآ  مکح  هب  اراصن 

دنگوس هرافک  - 740

ٌّدُم ٍنیِکْسِم  ِّلُِکل  َنیِکاَسَم  َهَرَشَع  ُمِعُْطی  ِنیِمَْیلَا  ِهَراَّفَک  ِیف  هیلع : هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْرِدْقَی َْمل  ْنِإَف  َعَنَـص  ِهَثَالَّثلَا  َّيَأ  ِراَیِْخلِاب  َِکلَذ  ِیف  َوُه  ٍهَبَقَر َو  ُْقتِع  ْوَأ  ِنَابَْوث  ٍناَْسنِإ  ِّلُِکل  ْمُُهتَوْسِک  ْوَأ  ٌهَنْفَح  ٍقِیقَد َو  ْنِم  ٌّدُم  ْوَأ  ٍهَْطنِح  ْنِم 

.ٍماَّیَأ (3) َهَثَالَث  ِْهیَلَع  ُماَیِّصلاَف  ِهَثَالَّثلَا  َنِم  ٍهَدِحاَو  یَلَع 
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هرافک هرابرد  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
نیکسم رفن  هد  ای  درآ و  ّدم  کی  ای  مدنگ  ّدم  کی  ینیکسمره  يارب  دهد ؛ كاروخ  ار  اون  یب  نیکسم و  رفن  هد  دیاب  دومرف : دنگوس 

، دوش باختنا  هرافک  هس  نیا  زا  کیره  .دنک  دازآ  هدرب  کی  ای  .ادر و  رازا و  هراوق  ود  ینیکـسمره  يارب  دناشوپب ؛ سابل  ار  اون  یب  و 
.دریگب هزور  زور  هس  دیاب  دزادرپب ، ار  هرافک  عون  هس  نیا  زا  مادک  چیه  دناوتن  رگا  دنک و  یم  تیافک 

َّزَع َو ِهَّللَا  ِلْوَق  ِیف  ِنیِمَْیلَا  ِهَراَّفَک  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  َمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
ْنَع ٌلْضَف  ُهَْدنِع  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  َلاَقَف  ُدِجَی  َوُه  ِهِّفَک َو  ِیف  ُلَأْسَی  َلُجَّرلَا  َّنِإ  ْدِـجَی َو  َْمل  ْنَم  ُّدَـح  اَم  ّیَأ »

ٍما� ِهَث�الَث  ُما�یِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  : » َّلَج
.ُدِجَی (1) ْنَّمِم َال  َوُهَف  ِِهلاَیِع  ِتُوق 

هیلع هللا  تاولص  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
{. دریگب هزور  زور  هس  دـیاب  دـباین ، ار  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  سکره  سپ  : } دـیامرف یم  دـنگوس  هرافک  هرابرد  دـنوادخ  مدیـسرپ :

ماعطا ار  نیکـسم  هد  دنناوت  یم  اما  دننک ، یم  ییادـگ  هک  دنتـسه  یخرب  تسیچ ؟ نتـشادن  نتفاین و  نیا  دـح  هیآ 91 ) هدـئام  هروس  )
.دننک

.دریگب هزور  دناوت  یم  دشاب ، هتشادن  رتشیب  شا  هداوناخ  كاروخ  زا  هک  یتروص  رد  دومرف :

ِهَرَـشَع ُماَـعْطِإ  ْوَأ  ٍهَبَقَر  ُقـْتِع  ِنیِمَْیلَا  ِهَراَّفَک  ِیف  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
ٍهَْطنِح ْنِم  ٌّدـُم  ٌّدـُم  ُهَقَدَّصلَا  ُمْحَّللَا َو  ُْزبُْخلَا َو  ُهُعَفْرَأ  ُْتیَّزلَا َو  ُّلَْخلَا َو  ُطَسَْولَا  َو  ْمُُهتَوْسِک » ْوَأ  ْمُکِیلْهَأ  َنوُمِعُْطت  ا�م  ِطَـسْوَأ  ْنِم   » َنیِکاَـسَم

(2) «. ّیَأ
ٍما� ِهَث�الَث  ُما�یِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  : » َّلَج َّزَع َو  ُهَّللَا  ُلوُقَی  ُماَیِّصلَا  ِْهیَلَعَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِنَابَْوث  ُهَوْسِْکلَا  ٍنیِکْسِم َو  ِّلُِکل 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هلیمج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
دح تساه  نآ  ندناشوپ  ای  دیناروخ و  یم  دوخ  هداوناخ  هب  هک  ییاذغ  طسو  دح  رد  ریقف  هد  ماعطا  ای  هدرب ، يدازآ  دـنگوس ، هرافک 

کی هقدص ، .تسا  تشوگ  نان و  نآ ، هجرد  نیرتالاب  نوتیز و  نغور  هکرس و  طسو ،
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یم لج  ّزع و  دنوادخ  .دوب  دـهاوخ  وا  هدـهع  هب  هزور  تسناوتن ، سکره  سپ  .تسا  سابل  ود  ندـناشوپ ، ریقفره و  يارب  مدـنگ  ّدـم 
هیآ 91) هدئام  هروس  {. ) دریگب هزور  زور  هس  دباین ، ار  اه  نیا  زا  مادک  چیه  سکره  سپ  : } دیامرف

ِیف ْدِجَی  َْمل  ْنِإ  هیلع : هللا  تاولص  َنِینِمْؤُْملَا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلَا  ِنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیشلا  - 4
.ًادَغ (1) ْمِهیِطُْعی  َُّمث  َمْوَْیلَا  ُمِهیِطُْعی  َهَرَشَْعلَا  َلِمْکَتْسَی  یَّتَح  ْمِْهیَلَع  ْرِّرَُکْیلَف  ِْنیَلُجَّرلَا  َلُجَّرلَا َو  َّالِإ  ِهَراَّفَْکلَا 

: دوـمرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینوکـس  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
رارکت اه  نآ  رب  ار  ماعطا  دـیاب  سپ  تفای ، ریقف  درم  ود  ای  کی  طقف  هراـفک  رد  رگا  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح 

.دهد یم  اذغ  نانآ  هب  زین  ادرف  سپس  دهد ، یم  اذغ  اه  نآ  هب  زورما  هک  تروص  نیا  هب  .ددرگ  لماک  ماعطا ، هد  هک  نیا  ات  دنک ،

ِنیِمَْیلَا ِهَراَّفَک  ِیف  ِریِغَّصلَا  ُماَعْطِإ  ُئِزُْجی  َال  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِثاَیِغ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 5
.ٍرِیبَِکب (2) ِْنیَریِغَص  ْنَِکل  َو 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  ثاـیغ  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
تیافک لاسگرزب  کی  ضوع  رد  لاسدرخ  هچب  ود  اما  دـنک ، یمن  تیافک  لاسدرخ  هچب  هب  ماعطا  دـنگوس ، هرافک  دروم  رد  دومرف :

.دنک یم 

ْنَأ َُهل  َْسیَلَف  ُمِعُْطی  اَم  َُهل  َناَک  ْنَم  ُلوُقَی : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  َابَأ  َعِمَـس  ُهَّنَأ  ِطاَّمَْقلَا  ٍدـِلاَخ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 6
ّیَأ (3)

.ٍما� ِهَث�الَث  ُما�یِصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ًاّدُم  ًاّدُم  َنیِکاَسَم  َهَرَشَع  ُمِعُْطی  َموُصَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  طاّـمق  دـلاخ  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
سپ .دنک  یم  ماعطا  دـم  کی  مادـکره  ار  ریقف  هد  دریگب ؛ هزور  درادـن  قح  دراد ، ماعطا  ییاناوت  هک  سکره  دومرف : یم  هک  مدـینش 

.دریگب هزور  زور ، هس  تسناوتن ، سکره 

ٍماَّیَأ َهَثَالَث  ُموُصَی  َلاَقَف  ِنیِمَْیلَا  ِهَراَّفَک  ْنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 7
یَلَع ُقَّدَصَتَی  َلاَق  َزَجَع  ِمْوَّصلَا َو  ِنَع  َفُعَض  ُهَّنِإ  ُْتُلق 
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ًَهبْوَت َو ُرِهُْظی  ُهَّبَر َو  ْرِفْغَتْسَْیلَف  ُهاَنْدَأ  ُهاَْصقَأ َو  ِهَراَّفَْکلَا َو  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ْدُعَی  َهَّللَا َو َال  ِرِفْغَتْسَْیلَف  َلاَق  َِکلَذ  ْنَع  َزَجَع  ُهَّنِإ  ُْتُلق  َنیِکاَسَم  ِهَرَـشَع 
.ًهَماَدَن (1)

یشخب دروم  رد  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  شیوخ  دنس  اب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ هرافک  زا 

.دریگ یم  هزور  زور ، هس  دومرف :

.تسا ناوتان  زجاع و  نتفرگ  هزور  زا  وا  متفگ :

.دهد هقدص  ریقف  هد  هب  دومرف :

.تسا زجاع  زین  راک  نیا  زا  متفگ :

نییاپ نیرتالاب و  هرافک و  نیرت  تلیضف  اب  هک  اریز  دنکن ؛ رارکت  ار  راک  نیا  رگید  دنک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دیاب  سپ  دومرف :
.دزاس راکشآ  ار  دوخ  ینامیشپ  هبوت و  دبلطب و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  دیاب  هک  .تسا  نآ  هجرد  نیرت 

اهرذن - 741

ِهَّللَا َو ِْتَیب  َیلِإ  ُیْشَْملَا  َّیَلَع  ُلُجَّرلَا  َلاَق  اَذِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  هدانسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ْوَأ ٍهَّجَِحب  َمِرْحُأ  ْنَأ  َّیَلَع  ِهَِّلل  َلوُقَی  ْوَأ  ِِهْتَیب  َیلِإ  ُیْـشَْملَا  َّیَلَع  ِهَِّلل  َلوُقَی  یَّتَح  ٍءْیَِـشب  َْسیَلَف  اَذَـک  اَذَـک َو  ُيْدَـه  َّیَلَع  ْوَأ  ٍهَّجَِحب  ٌمِرُْحم  َوُه 

.اَذَک (2) اَذَک َو  ْلَْعفَأ  َْمل  ْنِإ  اَذَک  اَذَک َو  ُيْدَه  َّیَلَع  ِهَِّلل  َلوُقَی 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مزاـح  نب  روصنم  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
نیا منک ، میدقت  ینابرق  دنچ  ای  مورب  هدایپ  ادـخ  هناخ  ات  هک  تسا ؛ نم  هدـهع  رب  دـیوگب : دـشاب و  مارحا  لاح  رد  یـسک  رگا  دومرف :

مارحا ای  مورب ؛ هدایپ  هبعک  هناخ  ات  هک  منک  یم  دهعت  ادخ  يارب  مهدن ، ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  دـیوگب : هک  رگم  تسا ، رثا  یب  دـهعت 
.منک میدقت  ینابرق  دنچ  ای  مشوپب ، جح 
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َلاَق ٍلُجَر  ْنَع  هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللَا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِِّیناَنِْکلَا  ِحاَّبَّصلَا  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلَا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
.ًاّجَح (1) ْوَأ  ًایْدَه  ْوَأ  ًهَقَدَص  ْوَأ  ًاماَیِص  ِهَِّلل  ًاْئیَش  َیِّمَُسی  یَّتَح  ٍءْیَِشب  ُرْذَّنلَا  َْسَیل  َلاَق  ٌرْذَن  َّیَلَع 

هیلع هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حابـص  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.مدیسرپ دشاب  ما  هدهع  هب  يرذن  دیوگ : یم  هک  يدرم  هرابرد 

ماجنا ای  و  يا ، هبعک  هب  هیده  ای  يا ، هقدص  ای  يا ، هزور  دربب ؛ مان  دـنوادخ  يارب  ار  يزیچ  هک  نیا  ات  دوش ، یمن  ققحم  رذـن ، دومرف :
.یجح

ُهَرَذـَن ٍرْذـَن  ْنَع  َزَجَع  ْنَم  ُّلُک  َلاَق : ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولـص  یَـسُوم  ِنَسَْحلَا  ِیبَأ  ْنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 3
.ٍنیِمَی (2) ُهَراَّفَک  ُُهتَراَّفَکَف 

هیلع هللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حـلاص  نب  لـیمج  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
.تسا دنگوس  هرافک  نآ  هرافک  سپ  دهد ، ماجنا  هدومن  هک  ار  يرذن  دناوتن  سکره  دومرف :

راد هتکن  تیاور  دنچ  - 742

ْوَأ ٍمْوَص  ِْهیَلَع  ُبِجَت  ِیتَّلَا  ِهَراَّفَْکلَا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 1
ِراَهِّظلَا َنیِمَی  َالَخ  اَم  ٌهَراَّفَک  َُهل  ُراَفِْغتْـسِالاَف  ُهَراَّفَْکلَا  ِهِیف  ِِهبِحاَص  یَلَع  ُبِجَی  اَّمِم  َِکلَذ  ِْریَغ  ْوَأ  ٍلـْتَق  ْوَأ  ٍرْذـَن  ْوَأ  ٍنیِمَی  ِیف  ٍهَقَدَـص  ْوَأ  ٍْقتِع 

.اَهَعِماَُجی (3) ُهَعَم َو َال  َنوُکَت  ْنَأ  ُهَأْرَْملَا  یَضْرَت  ْنَأ  َّالِإ  اَمُهَْنَیب  َقُِّرف  اَهَعِماَُجی َو  ْنَأ  ِْهیَلَع  َمُرَح  ُرِّفَُکی  اَم  ْدِجَی  َْمل  اَذِإ  ُهَّنِإَف 

: دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  شیوـخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موـحرم 
ای يرذن  ای  دنگوس ، هرابرد  نداد ، هقدص  ای  ندرک  دازآ  هدرب  ای  نتفرگ  هزور  دننام  تسا  هدش  بجاو  وا  رب  هک  يا  هرافک  زا  سکره 

دهاوخ رافغتـسا  راهظ  دـنگوس  رد  زج  وا  هرافک  دوش  ناوتان  زجاع و  دـنک  یم  مزال  هرافک  دوخ  بحاـص  رب  هک  اـه  نیا  ریغ  اـی  یلتق 
وا رب  شرسمه  اب  شزیمآ  دهد ، هرافک  هک  تفاین  يزیچ  هاگره  سپ  .دوب 
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شزیمآ وا  اب  هک  یلاح  رد  دـشاب ، وا  اـب  هک  دوش  یـضار  شرـسمه  هک  نیا  رگم  دـنزادنا  یم  ییادـج  اـه  نآ  نیب  ددرگ و  یم  مارح 
.دنکن

ِهَراَّفَْکلَا ِنَع  ُُهبِحاَـص  َزَجَع  اَذِإ  ُراَـهِّظلَا  َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللَا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَـع  هدانـسإب  ینیلکلا ، خیـشلا  - 2
َنِم ًامْوَی  ُرِّفَُکی  اَم  َیلِإ  َلِیبَّسلَا  َدَـجَو  اَذِإَف  ِهَراَّفَْکلَا  َنِم  ُْهنَع  َِکلَذ  َأَزْجَأ  ْدَـق  ِْعقاَُوْیل َو  َُّمث  َِعقاَُوی  ْنَأ  َْلبَق  َدوُعَی  ْنَأ َال  يِْونَی  ُهَّبَر َو  ْرِفْغَتْـسَْیلَف 

َدوُعَی ْنَأ َال  يِْونَی  ُهَّبَر َو  ْرِفْغَتْـسَْیلَف  َِکلَذ  ْدِـجَی  َْمل  ْنِإ  ًاجاَتُْحم َو  َناَک  اَذِإ  ُُهئِزُْجی  ُهَّنِإَف  َُهلاَیِع  ُهَسْفَن َو  َمَعْطَأ  َقَّدَـصَت َو  ْنِإ  ْرِّفَُکْیلَف َو  ِماَّیَْألَا 
.ًهَراَّفَک (1) ِهَّللَا  َِکلَذ َو  ُُهبْسَحَف 

هیلع هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راـمع  نب  قاحـسا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  ینیلک ، خیـش  موحرم 
دهاوخب و شزرمآ  شراگدرورپ  زا  شزیمآ  زا  شیپ  دـیاب  سپ  ددرگ ، زجاع  هرافک  تخادرپ  زا  هدـننکراهظ  صخـش  هاگره  دومرف :
زا يزور  رد  هاگره  سپ  دوب  دهاوخ  یفاک  هرافک  زا  وا  يارب  نیمه ، .دنک و  شزیمآ  سپس  دوشن ، راهظ  بکترم  رگید  هک  دنک  تین 

یفاک شیارب  دنک ، ماعطا  شا  هداوناخ  دوخ و  هب  دهد و  هقدص  رگا  .دهد و  هرافک  دیاب  دـهد ، هرافک  هک  درک  ادـیپ  يا  هراچ  اهزور 
رگید هک  دنک  تین  دزرمایب و  ار  وا  هک  دـهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  تفاین ، يزیچ  نینچ  هاگره  .دـشاب و  دـنمزاین  هک  یماگنه  تسا ؛

.تسا یفاک  وا  يارب  هرافک  تهج  زا  لمع ، نیمه  دنگوس ! ادخ  هب  سپ  .دنکن  رارکت 

دوب و ناوتان  هرافک  تخادرپ  زا  درم  هک  ینامز  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  راهظ  هراـفک  هلئـسم  رد  تیاور  ود  نیا  نیب  عمج  هجو  حیـضوت :
، هدرک رافغتـسا  هبوت و  درم  نآ  لاح  نینچ  رد  سپ  دشاب  شزیمآ  هب  یـضار  نینچمه  دنامب و  شرانک  رد  هک  دهاوخب  شرـسمه  رگا 

.مود ثیدح  دافم  هیقب  هب  هجوت  اب  هتبلا  تشاد  دهاوخ  ار  شرسمه  اب  شزیمآ  قح 

میشاب مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  تایاور  ثیداحا و  میلست  - 743

ُِکلْهَی َلاَـق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِِـسناَلَْقلا ، ِراَـتْخُْملا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  هدانـسإب  یمقلا ، هللا  دـبع  نـب  دعـس  خیـشلا  - 1
.ُءاَبَجُّنلا (2) ُمُه  َنیِمِّلَسُْملا  َّنِإ  َنوُمِّلَسُْملا ، وُْجنَی  َو  ِماَلَْکلا ، ُباَحْصَأ 

812 ص :
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قداص رفعج  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسنالق  راـتخم  نب  نیـسح  زا  شیوخ  دنـس  اـب  یمق ، هللادـبع  نب  دعـس  موحرم 
نامه ناگدنوش  میلست  هک  یتسار  هب  دنبای ، یم  تاجن  ناگدنوش  میلست  دنوش و  یم  كاله  مالک  باحصا  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

.دنرابتالاو ناگرزب 

َّنِإ ِهَّللا  اَمَأ َو  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  هیلع  هللا  تاولص  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  هدانسإب  رافـصلا ، نسحلا  نب  دمحم  خیـشلا  - 2
ُبَْـسُنی َثیِدَْحلا  َعِمَـس  اَذِإ  يِذَّلا  ََّیلِإ  ْمُهَتَْقمَأ  ًالاَح َو  يِْدنِع  ْمُهَأَوْسَأ  َّنِإ  اَِنثیِدَِحل َو  ْمُهُمَتْکَأ  ْمُهُهَْقفَأ َو  ْمُهُعَرْوَأ َو  ََّیلِإ  ِیباَحْـصَأ  َّبَحَأ 

َجَرَخ َو اَنِدـْنِع  ْنِم  َثیِدَْـحلا  َّلََعل  يِرْدَـی  َال  َوُه  ِِهب َو  َناَد  ْنَِمب  َرَّفَک  ُهَدَـحَج َو  ُْهنِم َو  َّزَأَمْـشا  ُُهْبلَق  ُْهلَبْقَی  َْمل  ُْهلِقْعَی َو  ْمَلَف  اَّنَع  يَوُْری  اَْنَیلِإ َو 
.اَِنتَیَالَو (1) ْنِم  ًاجِراَخ  َِکلَِذب  ُنوُکَیَف  َِدنْسُأ  اَْنَیلِإ 

رقاـب دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاذـح  هدـیبع  وبا  زا  شیوخ  دنـس  اـب  رافـص ، نسح  نب  دـمحم  خیـش  موحرم 
نیرت هدنناشوپ  نیرت و  هیقف  نیرت و  عرواب  نم ، باحصا  نیرتهب  انامه  مسق  ادخ  هب  يرآ  دومرف : یم  هک  مدینش  هیلع  هیلع  هللا  تاولص 

ار یثیدح  ینامز  هک  تسا  یـسک  نم  يارب  نانآ  نیرت  هدـش  كاله  نم و  دزن  رد  نم  نیرت  لاحدـب  انامه  تسام ، ثیدـح  رب  ناشیا 
دیایب شدب  دنک و  ترفن  نآ  زا  دنک  یمن  لوبق  دمهف و  یمن  ار  نآ  ددرگ و  یم  تیاور  ام  زا  دوش و  یم  هداد  تبسن  ام  هب  هک  دونشب 
هدمآ نوریب  ام  فرط  زا  ثیدح  نیا  دیاش  دناد  یمن  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـشاد  داقتعا  هک  نآ  هب  دوش  رفاک  دنک و  راکنا  ار  نآ  و 

.دوش جراخ  ام  تیالو  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  سپ  تسا ، هدش  هداد  دنس  ام  هب  تسا و 

ُأَْربَی َنیِِفلَتُْخم  َکَِیلاَوَم  ُتْکَرَت  یِّنِإ  هیلع : هللا  تاولـص  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍریِدَس ، ْنَع  هدانـسإب  یمقلا ، هللا  دـبع  نب  دعـس  خیـشلا  - 3
َدَرَو اَمِیف  ْمَُهل  َمِیلْـسَّتلا  َو  مهیلع ، هللا  تاولـص  ِهَِّمئَْألا  َهَفِْرعَم  ًاـثاََلث : َساَّنلا  ُهللا  َفَّلَک  اَـمَّنِإ  َكاَذ ، َْتنَأ َو  اَـم  َو  َلاَـقَف : ٍضَْعب ، ْنِم  ْمُهُـضَْعب 

.ِهِیف (2) اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ْمِْهَیلِإ  َّدَّرلا  َو  ْمِْهیَلَع ،

هیلع هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یفریص  ریدَس  زا  شیوخ  دنس  اب  یمق ، هللادبع  نب  دعس  موحرم 
یم يرازیب  رگید  کی  زا  دنتـشاد و  فالتخا  هک  مدمآ ) امـش  يوس  هب  و   ) متفگ كرت  یلاح  رد  ار  امـش  ناتـسود  نم  مدرک : ضرع 

.دنتسج

813 ص :

راونالاراحب ج 2 ص 186 ح 12. تاجردلا ص 557 ح 2 . رئاصب  - . 1
راونالاراحب ج 2 ص 202 ح 74. تاجردلا ص 227 ح 18 . رئاصب  رصتخم  - . 2
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رد ندوب  میلـست  مهیلع و  هللا  تاولـص  هّمئا  نتخانـش  دـنراد : فیلکت  هس  مدرم  انامه  راک ؟ هچ  اه  نآ  عضو  اب  ار  وت  دومرف : ترـضح 
.ناشیا هب  دوخ  تافالتخا  عاجرا  اه و  نآ  ربارب 

َّنِإ َكاَِدف  ُْتلِعُج  هیلع  هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِطْمِّسلا  ِْنب  َناَیْفُـس  ْنَع  هدانـسإب  رافـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  خیـشلا  - 4
هیلع هللا  تاولـص  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق  َُهبِّذَُکن  یَّتَح  اَنُروُدُص  َِکلَِذب  ُقیِـضَیَف  ِْرمَْألا  َنِم  ِمیِظَْعلِاب  َْکنَع  اَنُِربُْخیَف  َِکلَِبق  ْنِم  اَنِیتْأََیل  َلُجَّرلا 

َْتبَّذَـک ْنِإ  َکَّنِإَف  اَْنَیلِإ  ُهَّدُر  َلاَقَف  َلاَق  َال  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَق  ٌْلَیل  ُهَّنِإ  ِراَهَّنِلل  ٌراَهَن َو  ُهَّنِإ  ِلـْیَِّلل  ُلوُقَیَف  َلاَـق  یََلب  ُْتُلق  َلاَـق  ْمُُکثِّدَُـحی  یِّنَع  َْسَیل  َأ 
.اَُنبِّذَُکت (1) اَمَّنِإَف 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  طمـس  نب  نایفـس  زا  شیوخ  دنـس  اب  رافـص ، نسح  نب  دـمحم  خیـش  موحرم 
ياه هنیس  دهد ، یم  ربخ  ار  یگرزب  رما  ام  هب  امـش  زا  دیآ و  یم  ام  دزن  هب  امـش  فرط  زا  يدرم  موش  تیادف  متفگ : هیلع  هللا  تاولص 

ایآ دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  مینک ، یم  بیذـکت  ار  ربخ  نآ  هک  ییاج  ات  دوش  یم  گـنت  ربخ  نیا  زا  اـم 
؟ تسا بش  دیوگ  یم  زور  هب  تسا و  زور  دیوگ  یم  بش  هب  ایآ  دومرف : یلب ، متفگ : دیوگ ؟ یمن  ثیدح  امـش  هب  نم  يوس  زا  رگم 

.دیا هدرک  بیذکت  ار  ام  هک  انامه  ینک  بیذکت  ار  نآ  رگا  وت  دینادرگرب ، ام  هب  ار  ثیدح  نآ  سپ  دومرف : هن ، متفگ :

ٍَهلاَسِر َو ِیف  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  هیلع  هللا  تاولص  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَّسلا  دیوس  نب  ٍِّیلَع  ْنَع  هدانسإب  رافصلا ، نسحلا  نب  دمحم  خیشلا  - 5
.ٍهَفِص (2) ٍهْجَو َو  ِّيَأ  یَلَع  اَْنُلق َو  َِمل  يِرْدَت  َال  َکَّنِإَف  ُهَفاَلِخ  ُفِْرعَت  َْتنُک  ْنِإ  ٌلِطَاب َو  اَذَه  اَْنَیلِإ  َبُِسن  ْوَأ  اَّنَع  َکَغََلب  اَِمل  ْلُقَت  َال 

مظاک یسوم  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یئاس  دیوس  نب  یلع  زا  شیوخ  دنـس  اب  رافـص ، نسح  نب  دمحم  خیـش  موحرم 
، تسا لطاب  نیا  وگن : تسا  هدش  هداد  تبـسن  ام  هب  تسا و  هدیـسر  وت  هب  ام  زا  هک  يزیچ  رب  و  تشون : يا  همان  وا  هب  هیلع  هللا  تاولص 

! میا هتفگ  یتفص  تهج و  هچ  يارب  میا و  هتفگ  ار  نآ  ام  هچ  يارب  یناد  یمن  وت  ینادب ، ار  نآ  فالخ  هچ  رگا 

814 ص :

راونالاراحب ج 2 ص 187 ح 14. تاجردلا ص 557 ح 3 . رئاصب  - . 1

راونالاراحب ج 2 ص 186 ح 11. تاجردلا ص 557 ح 2 . رئاصب  - . 2
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َال ٌّيِرَدَق َو  َال  ٌِّیئِجُْرم َو  ْمُکاَتآ  ٍثیِدَِحب  اُوبِّذَُکت  َال  َلاَق : امهیلع  هللا  تاولص  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  قودصلا ، خیـشلا  - 6
.ِهِشْرَع (1) َقْوَف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  اُوبِّذَُکتَف  ِّقَْحلا  َنِم  ْیَش ٌء  ُهَّلََعل  َنوُرْدَت  َال  ْمُکَّنِإَف  اَْنَیلِإ  ُهَبَسَن  ٌّیِجِراَخ 

ماما ترضح  ای  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا  زا  شیوخ  دنس  اب  قودص ، خیـش  موحرم 
یم تبسن  ام  هب  تسا و  هدروآ  یجراخ  ای  يردق و  ای  یئجرم و  هک  ار  یثیدح  دینکن  بیذکت  دومرف : هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج 

وا شرع  يالاب  رب  ار  ادخ  دینک ) در  ار  ثیدح  ار  نآ  رگا  ) امـش سپ  دـشاب  قح  زا  يزیچ  ثیدـح  نآ  دـیاش  دـیناد  یمن  امـش  دـهد ،
.دیا هدرک  بیذکت 

اَنَْدنِع َّنِإ  َُهل : ُْتُلق  َلاَق : هیلع  هللا  تاولـص  ِهللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا ، ٍْدیَز  َهَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  هدانـسإب  یمقلا ، هللا  دـبع  نب  دعـس  خیـشلا  - 7
اَم َنوُرْدَت  َأ  َلاَق : ِْهیَلَع َو  َمَّحَرَتَف  َلاَق : .ُمِّلَُسی  ٌْبیَلُک  ُهاَْنیَّمَـسَف : ُمِّلَـسُأ ، اَنَأ  َلاَق : اَّلِإ  ْیَـش ٌء  َال  ٌثیِدَح َو  ْمُْکنَع  ُجُرْخَی  َال  ًاْبیَلُک  یَّمَُـسی  اًلُجَر 

(2) «. ْمِهِّبَر یلِإ  اُوتَبْخَأ  ِتاِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا  : » َّلَجَوَّزَع ِهللا  ُلْوَق  ُتاَبْخِْإلا ، ِهللا  َوُه َو  َلاَقَف : اَْنتَکَسَف ، ُمِیلْسَّتلا ؟

هیلع هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّحَش  دیز  زا  شیوخ  دنس  اب  یمق ، هللادبع  نب  دعـس  موحرم 
ام ور  نیا  زا  ممیلـست ، نم  دیوگ  یم  دسر ، یم  امـش  زا  هک  یثیدـح  ره  وا  تسا ، بیَلُک  شمان  هک  تسا  يدرم  ام  دزن  مدرک : ضرع 

.میا هدیمان  میلست  بُیلک  ار  وا 

مسق ادخ  هب  دومرف : ترضح ) دوخ   - ) میدرک توکس  ام  تسیچ - ؟ میلست  دیناد  یم  دومرف : سپس  داتسرف و  تمحر  وا  هب  ترضح 
ناشراگدرورپ ربارب  رد  دـنداد و  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا  ینتورف  میلـست ،

هیآ 23) دوه  هروس  {. ) دندرک عوشخ  ینتورف و 

هیلع هللا  تاولص  ِهللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ، ْنِم  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َناَرْهِم ، ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  هدانـسإب  یمقلا ، هللا  دبع  نب  دعـس  خیـشلا  - 8
.اَِنتَِیناَلَع (3) اَنِّرِِسب َو  َنَمآ  ْدَق  َنوُکَیَف  ْمُُهلْوَق ، ُلْوَْقلا  َلوُقَی : ْنَأ  ُهَتَفِْرعَم  َْطُعی  َْمل  ٌثیِدَح  اَّنَع  ُهَغََلب  اَذِإ  ْمُکِدَحَأ  یَلَع  اَم  َلاَق : َلاَق :

815 ص :

راونالاراحب ج 2 ص 187 ح 16. عئارشلا ص 395 ح 13 . للع  - . 1
راونالاراحب ج 2 ص 203 ح 80. تاجردلا ص 230 ح 25 . رئاصب  رصتخم  - . 2

ناهربلا ج 5 ص 863 ح 21. ریسفت  تاجردلا ص 233 ح 31 . رئاصب  رصتخم  - . 3
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رفعج ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یکی  زا  نارهم  نب  لیعامسا  زا  شیوخ  دنس  اب  یمق ، هللا  دبع  نب  دعس  موحرم 
یتخانش نآ  دروم  رد  دیسر و  وا  هب  ام  زا  یثیدح  هک  یماگنه  دراد  یلاکشا  هچ  امـش  زا  یکی  يارب  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  قداص 

.تسا هدروآ  نامیا  ام  راکشآ  ناهن و  هب  سپ  تسا ، مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  مالک  دروم ) نیا  رد  نم   ) مالک دیوگب : تشادن 

ْنِم اََنل  ًاهْجَو  َنوُْعبَس  اََهل  ِهَِملَْکلِاب  ُمَّلَکَتََنل  اَّنِإ  َلاَق : هیلع  هللا  تاولص  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  هدانـسإب  دیفملا ، خیـشلا  - 9
.ُجَرْخَْملا (1) اَهِّلُک 

: دومرف هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  دیفم ، خیـش  موحرم 
.تسا جورخ  هار  اهنآ  همه  زا  نم  يارب  میوگ ، یم  نخس  تروص  داتفه  رب  نم 

ِِثلاَّثلا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  َُهباَتِک  ٍدَقْرَف  ُْنب  ُدُواَد  ِینَأَْرقَأ  َلاَق : ٍْدیَبُع ، ِْنب  یَسیِع  ُْنب  ُدَّمَُحم  نع  هدانسإب  یمقلا ، هللا  دبع  نب  دعس  خیشلا  - 10
َْفیَکَف اَهِیف ، اَْنیَلَع  اوُفَلَتْخا  ِدَق  ُثیِداَحَأ  مهیلع َو  هللا  تاولـص  َِکئَابآ  ْنَع  اَْنَیلِإ  ِلوُْقنَْملا  ِْملِْعلا  ِنَع  ُُهلَأْسَی  ِهِّطَِخب ، ُُهفِرْعَأ  هیلع  هللا  تاولص 

ُهوُّدُرَف ِِهب  اوُمَْلعَت  َْمل  اَم  َو  ُهُومَْزلاَف ، اَُنلْوَق  ُهَّنَأ  ُْمتِْملَع  اَم  ُُهتْأَرَق : َو  ِْهَیلِإ -  َبَتَکَف  ِهِیف ؟ اوُفَلَتْخا  ِدَـق  َْکَیلِإ َو  ُّدَّرلا  َو  اَِهفاَِلتْخا ؟ یَلَع  اَِهب  ُلَـمَْعلا 
.اَْنَیلِإ (2)

هب هک  يا  همان  دقرف  نب  دواد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیبُع  نب  یـسیع  نب  دّمحم  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق ، هللا  دـبع  نب  دعـس  موحرم 
یمولع ةرابرد  دوب : هدیسرپ  .دناوخ  میارب  ار  شیوخ  ّطخ  هب  ترضح  نآ  باوج  دوب و  هتشون  هیلع  هللا  تاولـص  يداه  ماما  ترـضح 

امـش هب  هدش ، لقن  فالتخا  اب  نوچ  هک  مینک  هچ  دسر  یم  ام  هب  فالتخا  هب  مهیلع  هللا  تاولـص  امـش  راوگرزب ]  ] دادـجا ابآ و  زا  هک 
، تسا ام  نخس  دیناد  یم  ار  هچنآ  دوب : نیا  مدناوخ  ار  نآ  نم  هک  خساپ  رد  هیلع  هللا  تاولص  يداه  ماما  ترضح  ۀتشون  مینادرگرب ؟

(. دینکن در  و   ) دینادرگرب ام  هب  دیناد  یمن  ار  هچنآ  و  دینک ، لمع  نآ  هب 

یَّتَح اوُمِّلَـس  ُهَدـْنِع َو  اوُِفق  اَْنَیلِإ َو  ُهوُّدُرَف  َنُوفِْرعَت  َال  اَم  اَِنثیِدَـح  ْنِم  ُْمتْعِمَـس  اَذِإ  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  ِهَئاِمَِعبْرَْألا  ِیف  - 11
.یَلْجَع (3) َعِییاَذَم  اُونوُکَت  َال  ُّقَْحلا َو  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی 

816 ص :

راونالاراحب ج 2 ص 198 ح 53. ص 300 . دیفملل )  ) صاصتخإلا - . 1
راونالاراحب ج 2 ص 241 ح 33. تاجردلا ص 229 ح 23 . رئاصب  رصتخم  - . 2

راونالاراحب ج 2 ص 189 ح 20. - . 3
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زا دیدینـش  هک  ینامز  دومرف : تسا  هدـمآ  تسا  هدـش  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هک  ثیدـح  دـصراهچ  رد 
يارب قح  ات  دیوش  میلـست  و  دینک ، فقوت  نآ  رانک  رد  و  دیراذگاو ، دـینادرگرب و  ام  هب  ار  نآ  دـیمهف  یمن  هک  ار  يزیچ  ام  ثیداحا 

.دینکن ینلع  عیاض و  ار  نآ  باتش  اب  و  دوش ، نایب  راکشآ و  امش 

ُْنب ُدَّمَُحم  اَنَأ َو  هیلع  هللا  تاولص  ِهللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ٍراَسَی ، ِْنب  ِْلیَضُْفلا  ِنَع  هدانـسإب  یمقلا ، هللا  دبع  نب  دعـس  خیـشلا  - 12
َو ُْهنِم ، اَْنئَِرب  ُْهنِم  ُْمْتئَِرب  ْنَم  َو  اَْنیَّلَوَت ، ِهللا  ُْمْتیَّلَو َو  ْنَم  َو  ُمِّلَُـسن ، ِهللا  ْمَُکل َو  َو  ُذُخَْأن ، ْمُْکنَع  َو  ُّمَتَْأن ، ِهللا  ْمُِکب َو  ِساَّنِلل ، اََنل َو  اَم  اَْنلُقَف : ٍِملْـسُم 

.ُْهنَع اَنْفَفَک  ُْهنَع  ُْمتْفَفَک  ْنَم 

.ُنِیبُْملا (1) ُّقَْحلا  َوُه  اَذَه  ِهللا  َو  َلاَقَف : ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  هیلع  هللا  تاولص  ِهللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َعَفَرَف 

ماما ترـضح  رب  ملـسم  نب  دّمحم  نم و  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا  شیوخ  دنـس  اب  یمق ، هللا  دبع  نب  دعـس  موحرم 
( مهیلع هللا  تاولـص  تیب  لها   ) امـش زا  ام  مسق  ادـخ  هب  راک ، هچ  مدرم  هب  ار  ام  میتفگ : هدـش و  دراو  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج 

تسود ار  امش  سک  ره  و  مییامش ، رادربنامرف  میلـست و  مسق  ادخ  هب  و  میریگ ، یم  ار ) دوخ  نید  لئاسم   ) امـش زا  مینک و  یم  يوریپ 
وا زا  دشک  تسد  امـش  زا  سک  ره  و  مییوج ، تئارب  وا  زا  دـیوج  تئارب  امـش  زا  سک  ره  میراد و  تسود  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  درادـب 

.میشک یم  تسد 

ّقح نامه  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هدرب و  الاب  نامـسآ  هب  ار  شیوخ  كراـبم  تسد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
.تسا راکشآ 

يرجه لاس 1399  نازیم )  ) رهم هام  اب 25  تسا  ربارب  هک  يرمق  يرجه  لاس 1442  رفص  هام  خیرات 28  هب  هعمج  زور  رد  باتک  نیا 
.هللا دمحلا  دیسر  نایاپ  هب  یسمش 

نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیموصعملا و  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

941 ص :

ناهربلا ج 5 ص 863 ح 19. ریسفت  تاجردلا ص 232 ح 29 . رئاصب  رصتخم  - . 1
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