




مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  تماما و 

: هدنسیون

يوقت یلامک  نسحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  9تماما و 

باتک 9تاصخشم 

19تیاور

يزاّرخ هَّللا  تیآ  20همدقم 

22راتفگشیپ

22هراشا

ثیدح نیودت  يروآ و  عمج  هچخیرات   - 122

یلامأو الما   - 228

هللا همحر  قودص  خیش  یگدنز  هب  یهاگن   - 329

رضاح رثا   - 430

ترضح جاودزا  نیدلاو و  33تدالو ،

" مالسلا هیلع   " یلع 33هدالو 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ردام  36ردپ و 

مالسلا هیلع  یلع  39جاوز 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  40جاودزا 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  41یلع 

نآرقلا یف  مالسلا  هیلع  41یلع 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  42ترضح 

لوا 42تمسق 

مود 52تمسق 

موس 60تمسق 

ترضح تلزنم  تماما ، یصو ، مرکا ، لوسر  يایاصو  نیرخآ  67ریدغ ،

ریدغلا لوح  67ثیداحأ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 5 



ریدغ نوماریپ  68یتایاور 

هریخألا هلاو " هیلع  هَّللا  یلص  " هَّللا لوسر  79ایاصو 

" هلآو هیلع  هَّللا  یلص  " ربمایپ ياه  تیصو  80نیرخآ 

هیصولا 85لاصتا 

تیاصو 86لاصتا 

" مالسلا هیلع   " یلع 89هماما 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  90تماما 

" مالسلا هیلع   " یلع 95هلزنم 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  96تلزنم 

تاجن یتشک  ترضح ،  تیالو  تباتک ، دای و  99باوث 

" مالسلا هیلع   " یلع لئاضف  ...و  هباتکو  رکذ  99باوث 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  لیاضف  ...و  نتشون  نایب و  100باوث 

" مالسلا هیلع   " یلع 101هیالو 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  102تیالو 

هاجنلا هنیفس  مالسلا " هیلع   " 108یلع

تاجن یتشک  مالسلا " هیلع   " یلع 109ترضح 

باوبالا دس  ملسم ، لوا  ایبنا ، لاصخ  ترضح ، ملع  قح ، 110نازیم 

قحلا نازیم  مالسلا " هیلع   " 110یلع

ّقح نازیم  مالسلا " هیلع   " یلع 111ترضح 

" مالسلا هیلع   " یلع 112ملع 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  113شناد 

ملعلا هنیدم  باب  مالسلا " هیلع   " 116یلع

ملع رهش  هزاورد  مالسلا " هیلع   " یلع 117ترضح 

ءایبنألا لاصخ  مالسلا " هیلع   " یلع 120یف 

تسا عمج  یلع  رد  مالسلا " مهیلع   " ایبنا همه  121یگژیو 

ٍملسم لّوأ  مالسلا " هیلع   " 124یلع

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 6 



ناملسم نیتسخن  مالسلا " هیلع   " 125یلع

باوبألا 126ّدس 

اه برد  ندش  127هتسب 

ریغ دوخ و  نابز  زا  ترضح  بقانم  لیاضف و  تامارک ، یصخش ، یگدنز  تشهب ، رد  128هقلح 

هّنجلا باب  128هقلح 

تشهب ِرد  129هقلح 

هسفن یف  مالسلا " هیلع   " یلع 130هریس 

مالسلا هیلع  " یلع ترضح  یصخش  131یگدنز 

" مالسلا هیلع   " یلع 136هعاجش 

" مالسلا هیلع  " یلع ترضح  137تعاجش 

" مالسلا هیلع   " یلع تامارک  نم  140هذبن 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تامارک  زا  141هشوگ يا 

هعماجلا 150هلئاضف 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ددعتم  ياه  151تلیضف 

لوا 151تمسق 

مود 157تمسق 

موس 165تمسق 

يرخألا هلئاضف  نم  173هذبن 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  زا  رگید  174یلیاضف 

هل مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع 179بقانم 

شدوخ نابز  زا  مالسلا " هیلع   " 180یلع

ریغلا مالک  یف  مالسلا " هیلع   " 187یلع

نارگید نابز  زا  مالسلا " هیلع   " 188یلع

نایعیش لئاضف  ، رادتسود یگداز  لالح  ترضح ، بس  تبوقع  رکنم و  ضغب ، 191بح و 

هضغبو مالسلا " هیلع   " یلع 191بح 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  اب  ینمشد  192یتسود و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 7 



" مالسلا هیلع   " یلع 198رکنم 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  200رکنم 

" مالسلا هیلع   " یلع ّبس  208هبوقع 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  زا  ییوگدب  209بقاوع 

" مالسلا هیلع   " یلع ّبحم  هدالو  212بیط 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  راد  تسود  یگداز  213لالح 

" مالسلا هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  214هذبن 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  نایعیش  لئاضف  زا  215هشوگ يا 

مرکا ربمایپ  ییوگ  شیپ  ترضح ، ناتسود  اب  یتسود  226تعافش ،

" مالسلا هیلع   " یلع 226هعافش 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  227تعافش 

" مالسلا هیلع   " یلع ءایلوأل  هالاوملا  230موزل 

" مالسلا هیلع   " نینمؤملاریما ناتسود  اب  یتسود  231موزل 

" مالسلا مهیلع   " هتیب لهأ  یلع  يرجی  امب  یبنلا  232رابخا 

" مالسلا مهیلع   " تیب لها  بیاصم  هرابرد  ربمایپ  ییوگ  233شیپ 

مرکا ربمایپ  نانیشناج  همئا و  تماما  تیبلا ، لها  234لئاضف 

" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  234هذبن 

" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  235هشوگ يا 

لوا 235تمسق 

مود 240تمسق 

" مالسلا مهیلع   " نیموصعملا هّمئأ  248هماما 

" مالسلا هیلع   " نیموصعم همئا  249تماما 

رشع انثا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دعب  252ءافلخلا 

دنرفن هدزاود  هلآو " هیلع  هَّللا  یلص  " ربمایپ 253نانیشناج 

تایآ 256تسرهف 

زکرم 260هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 8 



مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  تماما و 

باتک تاصخشم 

.ق یلع 311 381 نب  دمحم  هیوباب  نبا  هسانشرس : 

هدیزگرب یبرع  یسراف -  یلاما  يدادرارق :  ناونع 

نسحم صیخلت  نیودت و  هللا  همحر  قودص  خیش  یلاما  صیخلت  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  تماما و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
يدیعس دمحا  شیاریو  يزارخ  نسحم  همدقم  اب  يوقت  یلامک 

.1385 نارکمج ،  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص [ 239  : ] يرهاظ تاصخشم 

 : مود 2-76-8484-964-978 پاچ  لایر :   21000 لایر 964-8484-76-7 ؛ :   12000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.هللا همحر  قودص  خیش  یلاما  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  تیالو  تماما و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

ثیداحا تفالخ --  تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

نرق 4ق هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

 - 1344 نسحم ، يوقت ، یلامک  هدوزفا :  هسانش 

 - نسحم 1315 يزارخ  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

1385 804217 فلا 2 فلا /BP129 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3638-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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تیاور

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.هریغ اهددع  یصحی  لئاضف ال  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخأل  لعج  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 

.نیلقثلا بونذب  همایقلا  یفاو  ولو  رّخأت  امو  هبنذ  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  ًاّرقم  هلئاضف  نم  هلیضف  رکذ  نمف 

.مسر هباتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتست  هکئالملا  لزت  مل  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  نم  هلیضف  بتک  نمو 

.عامتسالاب اهبستکا  یّتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  هلیضف  یلإ  عمتسا  نمو 

...رظنلاب اهبستکا  یّتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  یف  هباتک  یلإ  رظن  نمو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دناد یم  ادخ  طقف  ار  نآ  شرامش  هک  هداد  رارق  تلیضف  ردق  نآ  بلاط ، یبا  نب  یلع  مردارب ، يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هب دنچ  ره  دزرمایب ، ار  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دـیامن ، فارتعا  نآ  هب  دـنک و  وگزاب  ار  وا  لیاضف  زا  یتلیـضف  سکره 
.دشاب هدرک  هانگ  سنا  ّنج و  هزادنا 

.دننک یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  ناگتشرف  تسا ، یقاب  هتشون  نآ  ات  دسیونب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یتلیضف  سک  ره  و 

.دزرمآ یم  هداد  ماجنا  شوگ  هلیسو  هب  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دهد ، شوگ  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یتلیضف  هب  هک  رهو 

.دزرمآ یم  هداد ، ماجنا  مشچ  اب  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دنک ، هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  يا  هتشون  هب  سک  ره  و 

ثیدح 10» سلجم 28 ، قودص ، یلامأ  »

ص:10
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يزاّرخ هَّللا  تیآ  همدقم 

نیعتسن هبو  میحَّرلا  نمحَّرلا  هَّللا  مسب 

هنعلو نیرهاطلا  هلآو  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلإ  بیبح  نیلسرملاو  ءایبنألا  دیس  یلع  مالـسلاو  هولـصلاو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 
نیدلا موی  مایق  یلإ  مهئادعا  یلع  هَّللا 

.دنریذپب ار  نآو  دنسانشب  ار  تقیقحو  قح  دنناوتب  یتحار  هب  ات  دیرفآ  ینطاب  شیوگو  لقع  ترطف ، رب  ار  اه  ناسنا  تشرس  دنوادخ 

.دنبای یم  رد  نارگید  زا  رتهبو  رتدوز  ار  قیاقح  دنا ، هدناشوپن  تشز  راتفرو  لامعا  تملظ  ریز  رد  ار  يدادادخ  ترطف  نیا  هک  نانآ 

نآ ياریذـپ  كاپو  دازآ  ياه  ناسنا  تشرـس  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناـنمؤمریما و  تیـالو  هلأـسم 
دراد یم  زاب  تسارو  پچ  هب  فارحنا  زاو  هداد  رارق  میقتسم  طارص  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  تیالو  نیمهو  دنراد  ناعذا  نآ  هبو  تسا 

.دیامن یم  يراتفر  یقالخا و  ياه  هنوگ  نیرتهبو  تفرعم  عون  نیرت  یلاع  ياراد  ار  واو 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  یمکحم  هعلقو  ژد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
.دراد یم  ظوفحم  منهج  شتآ 

«. میِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوی  َُّنلَئُْسَتلَو   » تسا نآ  زا  لاوئس  هتسیاش  هک  تسا  تیاده  تمعن  نامه  تقیقح  رد  تیالو  تمعنو 

تایاور هدرک و  كرد  یبوخ  هب  ار  هلأسم  نیا  تیمها  خیرات  لوط  رد  مالسا  ياملع 

ص:11
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دـندومن و فیلات  يا  هدـنزرا  ياه  باتک  نآ  فلتخم  تاـعوضوم  نوماریپ  دـنا و  هدرک  لـقن  هیلوا  عماوج  رد  ار  یناوارف  ثیداـحا  و 
فیلأت هک  يدایز  ياه  باتک  اب  هک  تسا  هللا  همحر  قودص  خیش  موحرم  نانآ  هلمج  زا  .دنتـشاد  لوذبم  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  یعس 

.هلیمجلا هیعاسم  هَّللا  رکش  تسا ، هدومن  افیا  هنیمز  نیا  رد  ار  یمهم  شقن  هدرک ،

لیاضف رشن  هب  هک  يرفاو  هقالع  تهج  هب  هزع -  دیز  يوقت -  یلامک  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  باطتـسم  بانج  باتک  مرتحم  فلؤم 
قّروت ار  نآ  دنا  هدومن  هرس  سدق  قودص  خیش  فیلأت  سلاجم »  » فیرـش باتک  زا  یتایاور  رـشن  شنیزگ و  هب  مادقا  دنراد ، تیالو 

.تسا ناسآو  لهس  نانابز  یسراف  يارب  نآ  زا  هدافتساو  تساسر  دازآ و  نآ  همجرت  مدومن ، یلامجا 

: دنشاب فیرش  ثیدح  نیا  لومشم  دهد و  رارق  یمالسا  فراعم  نیرشان  هرمز  رد  ار  ناشیا  دنوادخ  مراد  دیما 

هلمج یف  رـشحو  ءاـملعلا  هرمز  یف  بتک  ًاثیدـح  نیعبرا  یتما  نم  ینقحلی  مل  نم  یلا  یّنع  لـقن  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق 
« .ءادهشلا

يدهلا عبّتا  نم  یلع  مالسلاو 

يزاّرخ نسحم  دیس 

ص:12
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راتفگشیپ

هراشا

تسناد یمن  هچنآ  و  دش ، شنومنهر  ار  تداعس  لامک و  هار  دیرفآ و  ار  ناسنا  هک  تسازس  ار  لاعتم  يادخ  نایاپ  یب  ساپس  دمح و 
ندناوخ تئارق و  هژاو  اب  ار  دوخ  يربمایپ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ناربمایپ  متاخ  رب  نارک  یب  دورد  .تخومآ  وا  هب 

هک ترـضح  نآ  موصعم  نادـنزرف  رب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  وا  مولع  رهـش  هزاوردو  نیـشناج  نیتسخن  رب  مالـسو  دومن  زاـغآ 
.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  يدمحم  تنس  رگایحا  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  صوصخب  دنتیادهو ، رون  نایاوشیپ 

یلامأو الما  هراب  رد  يرـصتخم  حیـضوت  نآ  زا  سپ  هتخادرپ ، ثیدح  نیودتو  يروآ  عمج  هچخیرات  هب  ادـتبا  راتفگ ، شیپ  ناونع  هب 
رکذ یبلاطم  رضاح  رثا  هراب  رد  نایاپ  رد  هدنارذگ و  رظن  زا  ار  هللا  همحر  قودص  خیش  یگدنز  زا  يا  هصالخ  سپـس  منک ، یم  هیارا 

.دوش یم 

ثیدح نیودت  يروآ و  عمج  هچخیرات   - 1

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  تیاور  لقن  فلا )

ناناملـسم .دوب  لوادـتم  يرما  مدرم  نیب  رد  ناشیا ، راتفر  راتفگ و  لقن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  ناـمز  رد  خـیرات ، لـقن  قبط 
.دندومن یم  وگزاب  رگیدکی  يارب  دندینش ، یم  ای  دندید  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  هچنآ  هناقاتشم 

جیردـت هب  .تشاد  جاور  رایـسب  ناشیا ، راتفرو  راتفگ  ندرک  وگزاب  ینعی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  تیاور  رگید : تراـبع  هب 
زا یتیاور  رد  .تفرگ  یم  ماجنا  شترضح  قیوشتو  دیکأت  هیـصوت ، اب  راک  نیا  .دمآ  رد  هتـشونو  بوتکم  لکـش  هب  یهافـش  تایاور 

.دیروآ دنب  هب  ار  شنادو  ملع  دندومرف : هک  هدش  لقن  ترضح  نآ 

ص:13
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؟ تسیچ نآ  ندیشک  دنب  هب  مسرو  هار  دندیسرپ :

.نآ (1) نتشونو  تباتک  دندومرف :

يربمایپ نارود  لوط  رد  دندمآ و  یم  درگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ملع  هنیدم  نوماریپ  یهلا  ياه  شناد  نابلاط  ناس  نیدـبو 
يارب هدرک ، طبـضو  تبث  ار  اـه  نآو  دـنتفرگ  یم  هشوت  شترـضح  ياـهراتفر  اـهراتفگ و  زا  دوخ  هشیدـنا  رکف و  روخارف  هب  ناـشیا 

.دندرک یم  وگ  زاب  نارگید 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نامز  رد  ثیدح  نتشونو  لقن  زا  يریگولج  ب )

هـسیسد اب  نامز  نامه  رد  یلو  دوب ، لوادتم  يرما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایح  نامز  رد  ثیدح  لقن  دش ، نایب  هک  هنوگ  نامه 
.دمآ یم  لمع  هب  يریگولج  رما  نیا  زا  صاخ  ياه  فده  ابو  يا  هّدع 

هچره وت  دنتفگ : دنتشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ارم  شیرق  اما  متشون ، یم  مدینـش ، یم  ربمایپ  زا  هچنآ  ره  نم  : » دیوگ یم  رمع  نب  هَّللادبع 
نانخس اذلو   ) دیوگ یم  نخس  بضغو  مشخ  يور  زا  هاگ  هک  تسا  يرشب  وا  هک  نآ  لاح  یـسیون و  یم  يونـش ، یم  ادخ  لوسر  زا 

(. تسین دامتعا  لباق  وا 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  بلطم  نیاو  مدومن  يراددوخ  ثیدح  نتـشون  زا  سپ  نآ  زا  دیوگ : یم  همادا  رد  رمع  نب  هَّللادبع 
.متشاذگ نایم 

تسد رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  : » دندومرف دندرک ، یم  هراشا  دوخ  ناهد  هب  هک  یلاح  ردو  سیونب ؛ دندومرف : نم  هب  ناشیا 
(2) .تسا » هدشن  جراخ  نیا  زا  قح ، زج  يزیچ  تسوا !

شترضح هک  یماگنه  یّتح  .تشاد  همادا  ناشیا  تایح  لوط  مامت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیداحا  نتـشونو  لقن  زا  يریگولج 
ابو تسین  ربمایپ  مالک  هب  يزاین  نآرق ، دوجو  اـب  هک  نیا  هناـهب  هب  دـندرک ، تاودو  ملق  تساوخرد  شیوخ  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد 

.دمآ (3) لمع  هب  يریگولج  تاودو  ملق  ندرک  رضاح  زا  هَّللا ،» باتک  انبسح   » راعش

ص:14
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ارف ربمایپ  راضتحا  نامز  هک  هاگ  نآ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  هعیش -  ریغ  هربتعم  بتک  زا  يراخب -  حیحص  رد  . 3 - 3
زگره نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يا  هتـشون  امـش  يارب  ات  دـیروایب  تاودو } ملق  : } دومرف دـندوب ، رـضاح  وا  دزن  هک  یناـسک  هب  دیـسر ،

رد .تسا  یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  تسام ، شیپ  نآرق  هدرک ، هبلغ  وا  رب  يرامیبو  درد  دنتفگ : نیرـضاح  زا  یـضعب  .دـیوشن  هارمگ 
هتـشون تسا ، ربمایپ  رظن  دروم  هچنآ  ات  دیروایب ، ار  تاود  ملق و  دـنتفگ : يا  هّدـع  دـمآ ، دوجو  هب  فالتخا  هناخ  لها  نیب  ماگنه  نآ 
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ربمایپ تفرگ ، الاب  وگو  تفگ  عازن و  هک  یتقو  .دـنتفگ  یم  ار  نیا  زا  ریغ  اـه  نآ  زا  یخرب  و  دـیوشن ، هارمگ  زگره  هک  نیا  اـت  دوش ،
لوسر نیب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هطـساو  هب  هدـمآ  شیپ  ياه  تبیـصم  مامت  دـیوگ : سابع  نبا  دـیورب .) نوریبو   ) دـیزیخرب دـندومرف :

، رکفلا راد  تسفا ، پاچ  يراخب ، حیحص  يراخب : لیعامسا  نب  دّمحم  .درک  داجیا  هلصاف  وا  تیصو  نتشونو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
5 ص 138. .ق ج : .ه   1401 توریب ،
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  اه  تیعونمم  همادا  ج )

مردپ دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  هشیاع  .تفرگ  تدـش  ثیدـح  راشتناو  لقن  زا  يریگولج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
حبص .دیباوخ  یمنو  تشگ  یم  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  حبص  هب  ات  ار  یبش  دوب ، هدومن  يروآ  عمج  ربمایپ  زا  ثیدح  دصناپ  رکبوبا ،

.دنازوس (1) شتآ  اب  ار  اه  نآ  مامت  واو  مدرک  رضاح  وا  دزن  ار  ثیداحا  .مربب  وا  دزن  ار  ثیداحا  ات  تساوخ  نم  زا  دعب ، زور 

هب مدرم  .دـنروآ  وا  شیپ  دـنراد ، رایتخا  رد  هدـش  هتـشون  ثیداحا  هچنآ  هک  درک  مالعا  مدرم  هب  رکبوبا  تسا : هدـش  لـقن  نینچمه  و 
ندنازوس روتـسد  رکبوبا  هاگ  نآ  .دندروآ  درگ  وا  دزن  ار  ثیداحا  دراد ، ار  اه  نآ  نیودتو  يروآ  عمج  دصق  رکبوبا  هک  نیا  نامگ 

.داد (2) ار  اه  نآ 

یگتخاس ثیداحا  د )

يارب يا  هّدـع  .دوب  دازآ  یگتخاس  ثیداحا  لقن  دـش ، یم  لامعا  يوبن  حیحـص  ثیداحا  لقن  يارب  هک  اه  تیعونمم  نیا  اب  ناـمزمه 
اب زین  یهورگو  .دـنتخادرپ  یم  نیغورد  ثیداحا  نتخاسو  لعج  هب  نانآ ، میقتـسم  روتـسد  اـب  اـیو  روج  ناـمکاح  هب  یتمدـخ  شوخ 

.دندرک فیلات  ار  ییاه  باتک  یگتخاس ، تایاور  نامه  زا  هدافتسا 

باتک زا  یـشخب  ای  مامت  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  هک  دوب  هدش  هتخاس  ثیدح  يا  هزادنا  هب  دـیزیو  هیواعم  لیاضف  رد  هنومن ، ناونع  هب 
.دنداد (3) صاصتخا  ود  نآ  لیاضف  رد  نیغورد  تایاور  رکذ  هب  ار  دوخ 
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، دیدرگ یم  وگزاب  یتیعونمم  چیه  نودبو  هنادازآ  اهنت  هن  نایدوهی -  صوصخب  باتک -  لها  یگتخاس  ياه  ناتـساد  نیا ، رب  هوالع 
.تشاد رارق  دیکأتو  دییأت  دروم  اه  نآ  جیورت  هکلب 

مالسلا مهیلع  تیب  لهاو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیداحا  .ه )

یلصربمایپ تنس  نایب  زاو  هدوب  يوبن  ثیداحا  ظفاح  هک  دندوب  اه  نآ  ناوریپو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  اهنت  نایم ، نیا  رد 
.دندومن یمن  يراددوخ  هلآو  هیلع  هللا 

مهو دندوب  موصعم  مه  نانآ  هک  ارچ  دوب ؛ ینیقیو  حیحص  ًامامت  دندرک ، یم  لقن  مالـسلا  مهیلعراهطأ  همئا  هچنآ  هک  تسا  حضاو  رپ 
هیلع نینمؤملاریما  طـخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يـالما  هب  تاـیاور  زا  يرایـسب  یّتح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مولع  راد  هنازخ 

.دش یم  يرادهگن  نانآ  دزن  ًارصحنم  مالسلا 

ثیدح نیودت  تیعونمم  عفر  و )

هک یتالکـشم  .دوب  هدرک  داجیا  هعیـش -  ریغ  هّماع -  يارب  ار  يددعتم  تالکـشم  ثیدح ، نیودت  طبـض و  زا  يریگولج  لاح  ره  هب 
رد هک  نیا  ات  .دمآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا  اهنت  لئاسم ، زا  يرایسب  مکح  هک  ارچ  .دوبن  نکمم  تایاور  هب  هعجارم  اب  زج  اه  نآ  لح 

عمج سپ  نآ  زاو  دش  هتـشادرب  ثیدح  نیودتو  ظفح  تیعونمم  لاس ، دودح 95  زا  سپ  يوما -  هفیلخ  زیزعلادـبع -  نب  رمع  نامز 
.دیدرگ زاغآ  هّماع  نایم  رد  ثیداحا  نیودتو  يروآ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  یسک  ًابلاغ  مدرم  نایم  رد  هک  ارچ  دش ؛ هداهن  تسردان  یتروص  هب  راک  نیا  لّوا  تشخ  ادتبا ، زا  هنافّـسأتم  اّما 
مّود تسد  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  ثیدـح  نیودـت  ریزگانو  تشادـن  دوجو  دـنک  لقن  تیاور  ناـشیا  زا  ًامیقتـسمو  هدرک  كرد  ار  هلآو 
هللا یلصربمایپ  هب  بوسنم  تایاور  دندوب  رضاح  ثیدح ، يروآ  عمج  يارب  تموکح  هب  هتـسباو  ناملاع  .تفرگ  یم  تروص  مّوسو ،

.دنزادرپب نآ  نیودت  طبض و  هبو  دنونشب  یحو -  نادناخ  زا  ریغ  هب  یسک -  ره  زا  ار  هلآو  هیلع 

هدرک ادـیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  هک  دوب  یتایلیئارـسا  یلعج و  تایاور  دـندروآ ، رد  شراگن  هب  نانآ  هک  هچنآ  زا  يرایـسب  هجیتن ، رد 
تیب لها  رایتخا  رد  نانچمه  هک  يوبن  حیحـص  ثیداحا  بلاـغ  بیترت ، نیدـبو  دوب  هدـش  هداد  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هبو 

.تفرگن رارق  هماع  ثیدح  بتک  ناگدنراگن  هدافتسا  دروم  تشاد ، رارق  نانآ  بتکم  نادرگاش  مالسلا و  مهیلعربمایپ 

ص:16
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ثیدح نیودت  رد  همئا  باحصا  شقن  ز )

هبو هدیزرو  مامتها  حیحـص ، ثیداحا  شرتسگو  رـشن  هب  يرتشیب  تّدش  اب  روکذـم ، تیعونمم  عفر  زا  سپ  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا 
دوخ حطـس  نیرتالاب  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  صوصخبو  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ناـمز  رد  رما  نیا  .دـنتخادرپ  نادرگاـش  تیبرت 

، ترـضح نآ  نادرگاشو  باحـصا  .دنا  هتفگ  رفن  رازه  راهچ  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  دادـعت  هک  ییاج  ات  دوب ، هدیـسر 
ءاّشَو یلع  نب  نسح  .تسا  هدـش  لقن  ناشیا  نابز  زا  یعیـش  تایاور  رثکاو  دـنا  هتـشاد  حیحـص  تایاور  جـیورت  رد  ار  شقن  نیرتشیب 

(1) دمحم .» نب  رفعج  ینثّدح  : » دنتفگ یم  یگمه  هک  مدید  ار  دنمشناد  دص  هن  هفوک ، دجسم  رد  دیوگ :

طبـضو ظفحو  ندینـش  هب  تیب ، لها  نارادتـسودو  نایعیـش  دمآ ، یم  شیپ  یتصرف  هک  ناکمو  نامز  ره  رد  زین  دعب  ناماما  نامز  رد 
نایب ار  بهذلا » هلـسلس   » فورعم ثیدـح  روباشین  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  یتقو  هک  يروط  هب  .دنتـشامگ  یم  تمه  ناشیا  نانخس 

.دمآ نوریب  نادملق  زا  نآ  نتشون  يارب  ملق  رازه  داتفه  اه ، لقن  یخرب  ربانب  دندومرف ، یم 

يرادهگن دوخ  دزن  ار  تایاور  زا  يا  هعومجم  سک  رهو  دش  یم  يروآ  عمج  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  باحـصا  دزن  ثیداحا  جـیردت  هب 
بتک هلمج  زا  ییاور و  لّصفم  ياه  باتک  زاس  هنیمز  اه  نیمهو  دمآ  دوجو  هب  هعیش  ییاور  عماوج  نیتسخن  بیترت ، نیدبو  درک  یم 

.دندش راصبتسا » و« بیذهت » «، » هیقفلا هرضحی  نم ال  «، » یفاک  » ینعی هعیش ، هناگراهچ  فورعم 

ثیدح نیودت  رد  نایناریا  شقن  ح )

میقتـسم ناگدنونـش  هچرگ  .دـشاب  یم  ثیداحا  نیودـتو  میظنت  رما  هب  نایناریا  مامتها  تّدـش  تسا ، هّجوت  لـباق  هنیمز  نیا  رد  هچنآ 
ات .دنا  هدرک  ار  شالت  نیرتشیب  نایناریا  اه ، نآ  هب  نداد  بیترتو  طبـضو  ظفح  رد  تیاهن ، رد  اّما  دنا ، هدوب  یناریا  ریغ  رتشیب  تایاور 

طّسوت ًابلاغ  زین ، هعیش  ریغ  مهم  یثیدح  ياه  باتک  یتحو  .دنتسه  یناریا  یگمه  هعیش  هناگراهچ  ياه  باتک  ناگدنسیون  هک  ییاج 
.تسا هدش  فیلأت  نایناریا 
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ص 40. ، 1416 مق ، مجنپ ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  لاجر ، یشاجن : . 7 - 1
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یلامأو الما   - 2

نیا يارب  یـسک  يوس  زا  بلاطم  ندرک  نایب  ینعی  نهذ ؛ رد  ردابتم  يانعم  نامه  هب  ًابیرقت  ـالما » و« تسا ، ـالما »  » عمج یلاـمأ »  » هژاو
.دشاب یم  دسیونب ، ار  نآ  يرگید  هک 

مالـسلا هیلع  نوراه  ّطخ  هب  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  يالما  هب  یباتک  هک  نانچ  .تسا  هدوب  جیار  رود  ياه  نامز  زا  راک  نیا 
رد .تسا (2)  بوسنم  مالسلا  هیلع  نوعمش  طخو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  يالما  هب  یباتک  نینچمه  تسا (1)  هدش  هداد  تبسن 

نانمؤمریما طخ  هبو  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـفو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يـالما  هب  ییاـه  باـتک  زین  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  دزن 
.تسا (3) هدوب  دوجوم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسا هدش  هتشون  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  روضح  ردو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  طخو  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  يالما  هب  هیداّجس  هفیحص 
(4)

« لّضفم دیحوت   » فورعم ثیدح  .دنتشون  یم  ار  دوخ  ياه  هدینش  ناراوگرزب ، نآ  رضحم  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  باحصا  زا  يرایسب 
.دشاب (5) یم  لضفم  مان  هب  ناشباحصا  زا  یکی  طخ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  يالما  هب 

بلطم نیا  هب  تاـیاور  دنـس  رد  هک  رایـسب  هچ  .دـش  یم  تسد  هب  تسد  ـالما  تروـص  هب  ثیداـحا ، ناـیوار  نیب  رد  تاـیاور  رتـشیب 
.تسا هدش  حیرصت 

، اه نآ  نادرگاشو  نادنمـشناد  نیب  فلتخم ، نونفو  مولع  رد  هک  دشاب  الما  شور  بلاطم ، لاقتنا  هار  نیرت  نئمطم  دیاش  لاح ، ره  هب 
هتفگ نارگیدو  هدرک  یم  نایب  ار  شیاـه  هتـسناد  یـسلاجم ، رد  يدنمـشناد ، هک  هدوب  تروص  نیا  هب  راـک  هویـش  .تسا  هدوب  موسرم 

.دش یم  فیلأت  سلاجم »  » ای یلاما »  » مان هب  باتک و  تروص  هب  هدش  هتشون  بلاطم  هعومجم  هاگ  دنتشون و  یمار  وا  ياه 

خیش ياه : مان  هب  هعیش  گرزب  نادنمشناد  زا  نت  هس  طسوت  هک  باتک  هس  هتفای ، شراگن  هویش  نیا  هب  هک  یعیش  ياه  باتک  نایم  رد 
.دنراد يرتشیب  تیفورعم  تسا ، هدش  فیلأت  هَّللا » مهمحر   » یسوط خیشو  قودص  خیش  دیفم ،

ص:18

ص 20. راونألا ج 10 ، راحب  یسلجم : همالع  . 8 - 1
ص 49. ج 38 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، همالع  . 9 - 2

ات 241. ص 138  ج 1 ، یفاک ، ینیلک : . 10 - 3
.هیداجس هفیحص  يادتبا  هب  دوش  هعجارم  . 11 - 4

.57 3 ص : راونألا : راحب  یسلجم ، همالع  . 12 - 5
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لالخ رد  هسلج ، تفهو  دون  یط  ناشیا  هک  تسا  تیاور  رازه  دودح  زا  يا  هعومجم  هللا  همحر  قودـص  خیـش  سلاجم »  » ای یلامأ » »
هتـشون ار  اه  نآ  شنادرگاش ، هدومرف و  الما  هعمجو ، هبنـش  هس  ياـهزور  رد  رتشیبو  زور ، ود  يا  هتفه  .ه ق ، ياه 367 و 368  لاس 

.دنا

، يداقتعا بلاـطم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  لـیاضف  رکذ  نوماریپ  ًاـبلاغ  اـّما  تسا ، نوگاـنوگو  عونتم  باـتک  نیا  تاـیاور  عوضوم 
.دشاب یم  زردناو  دنپو  یقالخا  یخیرات ،

يا هرمک  هَّللا  تیآ  همجرت  اب  یلصا  نتم  اه ، پاچ  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  فلتخم  نیرـشان  طسوت  اهراب  باتک  نیا 
.دشاب یم  هارمه  هرس  سدق 

.ه ق، لاس 1417  رد  تثعب ، داینب  طّسوت  ناوارف  يایازم  اب  همجرت  نودـب  هللا  همحر  قودـص  خیـش  یلاـما »  » باـتک زا  يرگید  پاـچ 
.دشاب یم  تسرهف  دنچو  فلتخم ، خسن  قباطتو  قیقحت  رب  لمتشم  هخسن  نیا  .تسا  هدش  رشتنم 

، یمالـسا فراعم  هسـسؤم  هلیـسو  هبو  فیلأت  يدومحم  داوج  دمحم  ياقآ  طسوت  یلامألا » بیترت   » مان هب  یباتک  ریخا ، ياه  لاس  رد 
.دنا (1) هدش  يدنب  عوضوم  قیفلت و  رگیدکی  اب  رکذلا  قوف  یلاما  هس  ره  باتک ، نیا  رد  .تسا  هدش  رشتنمو  پاچ 

هللا همحر  قودص  خیش  یگدنز  هب  یهاگن   - 3

ماما ياعد  اب  .ه ق  لاس 306  دودح  رد  قودص » خیش   » هب روهـشم  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج ، وبأ 
نیا ار  ناشیا  تدالو  يارجام  تبیغ ،»  » باتک رد  هللا ، همحر  یـسوط  خیـش  .داهن  دوجو  هصرع  هب  اـپ  مق  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع 

: دنک یم  نایب  هنوگ 

همان ور  نیا  زا  .دش  یمن  دنزرف  ياراد  وا  زا  هک  تشاد  يرسمه  قودص ،) خیش  ردپ   ) هرس سدق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع 
هک دهاوخب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا  ات  تساوخ  وا  زاو  تشون  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  هعبرا  باون  زا   ) حور نب  نیـسح  خیـش  هب  يا 

.دنادرگ وا  يزور  یهیقف  نادنزرف  دنوادخ  ات  دیامرف ، اعد 

ص:19

.ق .ه   1420 مق ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  یلامالا ، بیترت  يدومحم : داوج  دمحم  . 13 - 1
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وا زاو  يوـش  یم  ناـیملید  زا  يزینک  کـلام  يدوزب  اـما  دـش ، یهاوـخن  دـنزرف  ياراد  نز  نیا  زا  وـت  هک  دـمآ  خـساپ  یتدـم  زا  سپ 
.دش (1) یهاوخ  هیقف  دنزرف  ود  بحاص 

.دنک (2) یم  نایب  نیدلا » لامک   » باتک رد  ار  ارجام  نیا  زین  دوخ  هللا  همحر  قودص  خیش 

خیـش هب  اهدعب  هک  دـش  دـلوتم  دـمحم »  » مان هب  یکدوک  مالـسلا ، هیلعرـصع  ماما  ترـضح  قح  تّجح  ياعد  تکرب  هب  ناس  نیدـبو 
فورعم هرس ، سدق  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  ناشیا  ردپ  .درک  دشر  يوقتو  ملع  تیب  رد  وا  .دیدرگ  بقلم  قودص 

.دوب يوتفو  تیعجرم  راد  مچرپو  شیوخ  نامز  ياهقفو  املع  نیرت  هتسجرب  زا  لوا -  قودص  هب 

شنادو ملع  بسک  وا  رـضحم  زا  تّدـم  نیا  ردو  دومن  كرد  ار  شراوگرزب  ردـپ  تایح  زا  لاس  دودح 22  هللا  همحر  قودص  خـیش 
ذخاو ندینـش  يارب  هاـگ  نآ  .دـش  دـنم  هرهبو  هدـیچ  هشوـخ  زین  مق  رگید  گرزب  ياـملع  شنادو  ملع  نمرخ  زا  نیا  رب  هوـالع  .درک 

زا يرایـسب  بیترت ، نیدب  تسب و  رفـس  راب  هنیدمو  هّکم  دادغب ، دنقرمـس ، خـلب ، ناسارخ ، ير ، ریظن  يددـعتم ؛ ياهرهـش  هب  ثیدـح 
.درک كرد  ار  هعیش  ریغو  هعیش  ناگرزبو  مظاعا 

نم  » باتک هک  دنا  هدرک  رکذ  ناونع  ات 300  ار  وا  تافیلأت  .تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدایز  ياه  باتک  هللا ، همحر  قودص  خـیش 
.تسا هلمج  نآ  زا  هعیش  هناگراهچ  ياه  باتک  زا  هیقفلا » هرضحی  ال 

كاخ هب  اج  نامه  ردو  درک  تافو  ير  رهـش  رد  .ه ق  لاس 381  رد  تکرب ، اب  رمع  لاس  دودح 75  زا  سپ  قودص ؛ خیـش  ماجنارس 
.تسا مدرم  هاگترایزو  فورعم  ير  رهش  رد  وا  هاگمارآ  نونکا  مه  .دش  هدرپس 

رضاح رثا   - 4

زا سپ  رگا  .تسا  يرگتیادـهو  تیالوو  ییاوشیپو  تماما  رما  هب  حیحـص  هّجوت  یناـسنا  عماوج  هفیظو  نیرتمهم  هک  تسا  حـضاو  رپ 
؛ ناشیا قح  هب  نیـشناج  زاو  دـندومن ، یم  هّجوت  ساسحو  یتایح  رما  نیا  هب  مدرم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تلحر 

یم تکرح  لامک  يوس  هبو  هتـشادرب  ماگ  تسار  هار  رد  نیقی  هب  دـندومن ، یم  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریمأ  ینعی 
.دوب ریطخ  رما  نیا  رد  فارحنا  داجیا  ترضح ، نآ  زا  ینادرگ  يور  .دندرک 

ص:20

.308 ص : ، 1411 لوا ، پاچ  یمالسا ، فراعم  هسسؤم  هبیغلا ، یسوط : خیش  . 14 - 1
.503 ص : ، 2 ج : مود 1395 ، پاچ  هیمالس ، الا  بتکلا  راد  نیدلا ، لامک  قودص : خیش  . 15 - 2
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ات مدش  نآ  رب  یلاما ،»  » باتک هلمج  نآ  زا  مالسلا ، هیلع  قودص  خیـش  ياه  باتک  زا  یخرب  هعلاطم  زا  سپ  یهلا  قیفوت  اب  بناج  نیا 
يا هعومجم  تروص  هبو  هدـیزگرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  طابترارد  ار  یتایاور  عوضوم ، تیمها  هظحـالم  هب  باـتک ، نیا  زا 

.مهد رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  لقتسم 

ناـیقتم يـالوم  لوبق  دروم  تسا  دـیُما  .تفریذـپ  ققحت  یلحارم  یط  اـبو  ناتـسود  زا  یعمج  يراـکمه  اـب  هتـساوخ ، نیا  هَّللا  دـمحب 
میقتسم طارص  هب  تبسن  رتشیب  تفرعم  لوصح  بجومو  هدوب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما 

.ددرگ

يا هرمک  هَّللا  تیآ  همجرت  اب  هللا ، همحر  قودص  خیـش  یلاما »  » باتک زا  يا  هخـسن  زا  رظن ، دروم  ثیداحا  ادـتبا  رثا ، نیا  ققحت  يارب 
دروم ًامامت  لاح ، نیع  رد  یلو  دوب ، بسانمو  ناور  ًاتبـسن  تاـیاور  همجرت  .دـندش  يدـنب  عوضوم  سپـسو  شنیزگ (1) ، هللا  هـمحر 

.دمآ دوجو  هب  اه  نآ  رد  يدایز  تارییغتو  هتفرگ  رارق  رظن  دیدجت 

هوالع هک  یخرب  یهاگآ  ياربو  هدیاف  لیمکت  روظنم  هب  اما  دشاب ، یمن  ناگدنناوخ  زا  يرایسب  هدافتـسا  دروم  هچرگ  تایاور ، دانـسا 
هدافتسا اب  ًابلاغ  تایاور  دانسا  صیخلت  .تسا  هدش  هدروآ  هصالخ  تروص  هب  دنتسه  زین  اه  نآ  دنس  نتسناد  ناهاوخ  تیاور ، نتم  رب 

.تسا هتفریذپ  تروص  راونألا » راحب   » فیرش باتک  زا 

ردارب زا  صوصخ  هب  دـنا ، هتـشاد  شقن  رثا ، نیا  ندـناسر  رمث  هب  ردو  راک  ماـجنا  فلتخم  لـحارم  رد  هک  یناـسک  هیلک  زا  ناـیاپ  رد 
يوـقت نیـسح  دّـمحم  دیـس  يدـمحا و  نیـسح  مالـسالا  تّجح  زا  دوـب و  ناـشیا  هدـهعرب  راـک  یلـصا  تمحز  هـک  يدیعـس  دـمحا 

.منک یم  تیقفوم  يوزرآ  نانآ  کیاکی  يارب  هدومن و  يرازگساپس 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریمأل  هیالولاو  همامالا 

قیفوتلا هَّللا  نم 

يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

يوقت یلامک  نسحم  دیس  مق -  سّدقم  رهش 

ص:21

هاگ هک  تسا  رما  نیا  زا  یشان  عوضوم  نیاو  تسین  ناسکی  تایاور  هرامش  یلاما »  » فلتخم ياه  پاچ  رد  هک  تسا  ینتفگ  . 16 - 1
رد هدومرف و  رکذ  مه  لابند  هب  دـنا ، هدوب  مه  دـننام  ًاقیقد  اـه  نآ  تاورو  دانـسا  هک  ار  تیاور  دـنچ  اـی  ود  هللا  همحر  قودـص  خـیش 

یخرب رد  اما  .تسا  هدش  هداد  صاصتخا  هرامش  کی  ًاعومجم  تایاور  هنوگ  نیا  هب  يراذگ ، هرامش  ماگنه  رد  اه ، پاچ  زا  يرایسب 
قلعت يا  هناگادج  هرامش  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  هدش و  کیکفت  مه  زا  ثیداحا  زا  هتسد  نیا  تثعب -  داینب  پاچ  هلمج ، زا  اه -  پاچ 

رد هک  ییاه  پاچ  بلاغ  رد  تایاور  يراذگ  هرامـش  هک  اج  نآ  زا  اما  دـسر ، یم  رظن  هب  تسرد  ریخا  شور  هک  نیا  اب  .تسا  هتفرگ 
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.دنا هدش  رکذ  ساسا  نامه  رب  اه ، سردآ  زین ، هعومجم  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  لوا  شور  هب  تسا ، ناگدنناوخ  سرتسد 
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ترضح جاودزا  نیدلاو و  تدالو ،

" مالسلا هیلع   " یلع هدالو 

نب تباث  نع  لّضفملا ، نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  دـیزی ، نب  نیـسحلا  نع  نارمع ، نب  یـسوم  نع  يدـسألا  نع  قاقدـلا  انثّدـح   - 1
: بنعق نب  دیزی  لاق  لاق : ریبج  نب  دیعس  نع  رانید ،

نینمؤملاریمأ ّمُأ  دـسأ  تنب  همطاف  تلبقأ  ذإ  مارحلا ، هَّللا  تیب  ءازإـب  يّزعلا  دـبع  نم  قیرفو  بلّطملادـبع  نب  ساـّبعلا  عم  ًاـسلاج  تنک 
بتکو لسر  نم  كدنع  نم  ءاج  امبو  کب  هنمؤم  ّینإ  ّبر ! تلاقف : قلطلا ، اهذخأ  دـقو  رهـشأ  هعـستل  هب  هلماح  تناکو  مالـسلا  هیلع 

یف يّذلا  دولوملا  ّقحبو  تیبلا ! اذه  ینب  يّذلا  ّقحبف  قیتعلا ، تیبلا  ینب  ّهنأو  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربإ  يّدج  مالکب  هقّدـصم  ّینإو 
انراصبأ نع  تباغو  هیف  همطاـف  تلخدو  هرهظ ، نع  حـتفنا  دـقو  تیبلا  اـنیأرف  بنعق : نب  دـیزی  لاـق  .یتدـالو  یلع  ترّـسی  اّـمل  ینطب !

.ّلجو ّزع  هَّللا  رمأ  نم  رمأ  کلذ  ّنأ  انملعف  .حتفنی  ملف  بابلا ، لفق  انل  حتفنی  نأ  انمرف  .طئاحلا  قزتلاو 

محازم تنب  هیـسآ  ّنأل  ءاسنلا ، نم  ینمّدقت  نم  یلع  تلّـضف  ّینإ  تلاق : ّمث  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  اهدیبو  عبارلا  دعب  تجرخ  ّمث 
یّتح اهدیب  هسبایلا  هلخنلا  تّزه  نارمع  تنب  میرم  ّنأو  ًارارطـضا ، ّالإ  هیف  هَّللا  دـبعی  نأ  ّبحی  عضوم ال  یف  ًاّرـس  ّلجو  ّزع  هَّللا  تدـبع 

: فتاه یب  فته  جرخأ  نأ  تدرأ  اّملف  .اهقاروأو  هّنجلا  رامث  نم  تلکأف  مارحلا ، هَّللا  تیب  تلخد  ّینإو  ًاینج ، ًابطر  اهنم  تلکأ 

، یملع ضماغ  یلع  هتفقوو  یبدأب ، هتبّدأو  یمـسا ، نم  همـسا  تققـش  ّینإ  : » لوقی یلعألا  یلعلا  هَّللاو  یلع ، وهف  ًایلع  هیّمـس  همطاف ! ای 
نمل لیوو  هعاطأو ، هّبحأ  نمل  یبوطف  یندّجمیو ، ینـسّدقیو  یتیب  رهظ  قوف  نّذؤی  يذـّلا  وهو  یتیب ، یف  مانـصألا  رـسکی  يذـّلا  وهو 

« .هاصعو هضغبأ 
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: دیوگ بنعق  نب  دیزی   - 1

رداـم دـسا ، تـنب  همطاـف  هاـگان  میدوـب ، هتــسشن  هـبعک  ّهناـخ  ربارب  يّزُعلادـبع »  » ّهفیاـط زا  یهورگ  بلطملادـبع و  دـنزرف  ساـّبع  اـب 
: تفگ داتسیا و  هبعک  لباقم  رد  تشاد  نامیاز  درد  هک  یلاح  رد  دش و  دراو  دوب  هلماح  ترضح  نآ  هب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ار مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مّدـج  نخـس  مراد ، نامیا  هدـمآ  وت  بناج  زا  هک  ییاـه  باـتک  ناربماـیپ و  هب  وت و  هب  نم  اراـگدرورپ !

مکش رد  هک  يدولوم  قح  هب  هتخاس و  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  قح  هب  سپ  .تسا  هتخاس  ار  قیتع  تیب  نیا  هک  ومه  منک ، یم  قیدصت 
تشادرب و فاکـش  تشپ  زا  هناخ  راوید  هک  میدید  دوخ  مشچ  هب  ام  دیوگ : بنعق  نب  دیزی  .نک  ناسآ  نم  رب  ار  وا  تدالو  تسا  نم 

مینک زاب  ار  هناخ  برد  لفق  میتساوخ  .دـمآ  مه  هب  راوید  سپـس  دـش ، ناهنپ  ام  ناگدـید  زاو  تشگ  هبعک  دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
نینمؤملاریما هک  یلاح  رد  زور ، راهچ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .تسا  گرزب  يادخ  بناج  زا  راک  نیا  میدـیمهف  دـشن ، زاب  یلو 

؛ مرتهب هیـسآ  زا  ما ، هدش  هداد  يرترب  نیـشیپ  نانز  همه  رب  نم  تفگ : نینچو  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  تشاد  تسد  يور  ار  مالـسلا  هیلع 
میرم زا   ) .دوبن هدیدنـسپ  يراچان  دراوم  رد  زج  ناکم  نآ  رد  شتـسرپ  هک  دیتسرپ  یم  ییاج  رد  یناهنپ  تروص  هب  ار  ادـخ  وا  نوچ 

مرتحم هناخ  رد  نم  یلو  دروخ ؛ نآ  زا  هزات  ياـمرخ  داد و  ناـکت  دوخ  تسد  اـب  ار  هدیکـشخ  ياـمرخ  تخرد  وا  هک  ارچ  مرتهب ) زین 
مان همطاف ! يا  داد : زاوآ  يدانم  کی  میآ  نوریب  متساوخ  نوچو  مدروخ  یتشهب  ياه  یندروخو  اه  هویم  زا  مدش و  دراو  هبعک »  » ادخ

شبدا مدوخ  بادآ  هب  متفرگ ، دوخ  ماـن  زا  ار  وا  ماـن  دـیامرف : یم  ـالعا  یلع  دـنوادخو  تسا  یلع  وا  هک  راذـگب ، یلع  ار  دولوم  نیا 
تسومه .دنکـش  یم  دراد  رارق  نم  هناخ  رد  هک  ار  ییاه  تب  هک  تسوا  متخاس ، هاگآ  مدوخ  مولع  ياه  یگدیچیپ  زا  ار  واو  مدرک ،

تعاطا وا  زاو  درادب  تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  .دنک  یم  دیجمتو  سیدقت  ارم  دـیوگ و  یم  ناذا  ما  هناخ  ماب  رب  هک 
.دیامن (1) یچیپ  رس  وا  نامرف  زاو  دزرو  ینمشد  وا  اب  هک  یسک  لاح  هب  ياو  دنک و 
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" مالسلا هیلع   " یلع ادلاو 

نع يدـبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  داّـمح ، نب  فـلخ  نع  هیبأ ، نع  یقربـلا ، نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، دّـمحم  نع  رورـسم  نبإ  انثّدـح   - 2
: لاق ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  یعبر ، نب  هیابع  نع  شمعألا ،

: لوقی وهو  ًایکاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  موی  تاذ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقأ 

« .نوعجار هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  »

؟ یلع ای  ْهَم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

.دسأ تنب  همطاف  یّمأ  تتام  هَّللا ! لوسر  ای  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف 

یتمامع ذـخ  ًاّمُأ ، یل  تناک  دـقف  ًاّمُأ  کل  تناک  نإ  اّهنإ  امأ  یلع ، ای  کّمأ  هَّللا  محر  لاق : ّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبّنلا  یکبف  لاق :
.اهرمأ یلآف  یجأ ء  یّتح  اهجرخت  الو  اهلسغ  نسحیلف  ءاسنلا  رمو  امهیف  اهنّفکف  نیذه  یبوث  ذخو  هذه 

هالص هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  اهیلع  یّلـصف  مالـسلا  هیلع  یلع  ّمُأ  همطاف  تجرخأو  هعاس  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لبقأو  لاق :
الو نینأ  هل  عمـسی  ملف  هیف  ددـمتف  ربقلا  یلإ  لـخد  ّمث  .هریبکت  نیعبرأ  اـهیلع  ّربک  ّمث  هالـصلا ، کـلت  لـثم  اـهلبق  دـحأ  یلع  ّلـصی  مل 

.لخدا نسح ! ای  لخدا ، یلع ! ای  لاق : ّمث  هکرح ،

.اجرخف .جرخا  نسح ! ای  .جرخا  یلع ! ای  هل : لاق  هیلإ  جاتحا  اّمم  غرف  اّملف  ربقلا  الخدف 

رکنم كاتأ  نإف  رخف ، الو  مدآ  دـلو  دیـس  دّـمحم  انأ  همطاف ! ای  لاق : ّمث  اهـسأر  دـنع  راـص  یّتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  فحز  ّمث 
.ییلوو یمامإ  ینباو  یباتک  نآرقلاو  ینید  مالسإلاو  ییبن  دّمحمو  ّیبر  هَّللا  یلوقف : ّکبر  نم  كالأسف  ریکنو 

.تباثلا لوقلاب  همطاف  ّتبث  ّمهّللا  لاق : ّمث 

تعمس دقل  هدیب ! دّمحم  سفن  يّذلاو  لاق : ّمث  امهضفنف ، يرسیلا  یلع  ینمیلا  هدیب  برـض  ّمث  تایثح ، اهیلع  اثحو  اهربق  نم  جرخ  ّمث 
.یلامش یلع  ینیمی  قیفصت  همطاف 

؟ هالصلا کلت  لثم  اهلبق  دحأ  یلع  ّلصت  مل  هالص  اهیلع  تیّلص  دقل  هَّللا ! لوسر  ای  یّمأو  یبأ  كادف  لاقف : رسای  نب  راّمع  هیلإ  ماقف 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ردام  ردپ و 

ّانِا : » تفگ دیسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  نانک  هیرگ  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يزور  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 2
« .نوُعِجار ِهَیِلا  ّانِاو  هَّلل 

؟ هدش هچ  ناج ! یلع  شاب  مارآ  دومرف : ترضح 

.تسا هتفر  ایند  زا  مردام  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف درک و  هیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

اه نز  هبو  نک  شنفک  اه  نآ  ابو  ریگب  ارم  نهاریپ  همامع و  نیا  دوب ؛ مه  نم  ردام  دوب ، وت  ردام  وا  رگا  ار ، تردام  دنک  تمحر  ادخ 
.تسا نم  اب  وا  راک  هک  میایب  نم  ات  دننکن  جراخ  نفدو ) زامن  يارب   ) ار شا  هزانجو  دنهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  وا  لسغ  وگب 

هدناوخن يا  هدرم  چیه  رب  ار  نآ  دـننامه  هک  دـناوخ  يزامن  وا  رب  دـش ، رـضاح  وا  هزانج  رب  یتعاس  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دیشک زارد  ادص ، یب  مارآ و  نآ  ردو  دش  دراو  وا  ربق  رد  سپس  .تفگ  ریبکت  راب  وا 40  رب  نآ  زا  سپ  دوب ،

.دیوش ربق  لخاد  نسح ! يا  یلع ! يا  دومرف : مالسلا ) هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ   ) ربمایپ نآ  زا  دعب 

.دندش جراخ  ربق  زا  سپ  دنوش ، جراخ  هک  تساوخ  نانآ  زا  ربمایپ  دوب ، مزال  هک  ار  هچنآ  ماجنا  زا  سپ  دندش و  ربق  لخاد  ود  نآ 

ود هک  یماگنه  متـسه ، مدآ  نادـنزرف  ياقآ  دّـمحم  نم  همطاف ! يا  دومرف : تفرگ و  رارق  دـسا ) تنب   ) همطاف رـس  دزن  ربمایپ  هاگ  نآ 
نید مالـسا  نم ، ربمایپ  دّمحم  تسا ، نم  راگدرورپ  هَّللا  وگب : هداد ، خـساپ  دندیـسرپ ، تراگدرورپ  زاو  دـندمآ  رکنم  ریکن و  هتـشرف 

.تسا نم  یلو  ماما و  مرسپ ، مباتک و  نآرق  نم ،

.رادب تباث  قح  راتفگ  رب  ار  همطاف  ایادخ ! درک : ضرع  سپس 

داد و ناکت  هدز ، مهرب  ار  دوخ  تسد  ود  دیـشاپ و  وا  ربق  رب  كاخ  تشم  دنچ  دـمآ ، نوریب  ربق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاگ  نآ 
.دینش ارم  تسد  ود  يادص  همطاف  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف :

؟ دیدوب هدناوخن  یسک  رب  وا  زا  شیپ  هک  دیدناوخ  وا  رب  يزامن  ادخ ! لوسر  يا  تنابرق  مردام  ردپ و  درک : ضرع  رسای  راّمع 
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" مالسلا هیلع   " یلع ادلاو 

، ًالیلق انریخ  ناکو  ًاریثک  مهریخ  ناک  دـقلو  ریثک  دـلو  بلاط  یبأ  نم  اهل  ناـک  دـقلو  یّنم  یه  کـلذ  لـهأو  ناـظقیلا ! اـبأ  اـی  لاـقف :
.مهثعشتو یننهدتو  مهیرعتو  ینوسکتو  مهعیجتو  ینعبشت  تناکف 

؟ هَّللا لوسر  ای  هریبکت  نیعبرأ  اهیلع  تّربک  َِملف  لاق :

.هریبکت فص  ّلکل  تّربکف  هکئالملا ، نم  ًاّفص  نیعبرأ  یلإ  ترظنف  ینیمی  نع  تفتلا  رامع ! ای  معن  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق 

؟ هکرح الو  نینأ  کل  عمسی  ملو  ربقلا  یف  تددمتف  لاق :

تجرخ ام  هدیب ! دّـمحم  سفن  يذـّلاو  هریتس ، اهثعبی  نأ  ّلجو  ّزع  ّیبر  یلإ  بلطأ  لزأ  ملف  هارع  همایقلا  موی  نورـشحی  سانلا  ّنإ  لاق :
اهیکلمو اـهیلجر  دـنع  رون  نم  نیحابـصمو  اهیدـی  دـنع  رون  نم  نیحابـصمو  اهـسأر  دـنع  رون  نم  نیحابـصم  تیأر  یّتـح  اـهربق  نم 

.هعاسلا موقت  نأ  یلإ  اهل  نارفغتسی  اهربقب  نیلّکوملا 

، یعبر نب  هیابع  نع  شمعألا ، نع  يدـبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  داّـمح ، نب  فلخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  دعـس ، نع  یبأ  انثّدـح   - 3
: لاق هیبأ  نع  ساّبع ، نب  هَّللا  دبع  نع 

؟ کلسرأ هَّللا  یخأ ! نبای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  بلاطوبأ  لاق 

.معن لاق :

.هرجشلا کلت  یل  عدا  لاق : .هیآ  ینرأف  لاق :

.تفرصنا ّمث  هیدی ، نیب  تدجس  یّتح  تلبقأف  اهاعدف 

.کّمع نبا  حانج  ّلص  یلع ! ای  قداص ، ّکنأ  دهشأ  بلاطوبأ : لاقف 
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ناوارف و اه  نآ  تورثو  لام  تشاد و  يرایـسب  نادـنزرف  وا  زا  بلاطوبا  دوب ، نآ  قیال  وا  راّمع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ارم اه  نآ  زا  رتهبو  دـناشوپ  یم  ارم  اه  نآ  زا  لبق  تشاد ، یم  هگن  هنـسرگ  ار  اه  نآ  درک و  یم  ریـس  ارم  وا  .دوب  مک  ام  تورثو  لام 

.تسارآ یم 

؟ دیتفگ ریبکت  وا 40  يارب  ارچ  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع 

يریبکت فص ، ره  يارب  ور  نیا  زا  دندوب ، هداتسیا  ناگتـشرف  زا  فص  مدید 40  مدرک  هاگن  دوخ  تسار  تمـس  هب  راّمع ! يا  دومرف :
.متفگ

؟ دوب هچ  دیشاب  هتشاد  ییادصو  تکرح  هک  نیا  نودب  وا  ربق  رد  امش  ندیشک  زارد  تلع  درک : ضرع 

هک ییادخ  هب  دنگوس  .دـنازیگنارب و  هدیـشوپ  ار  وا  متـساوخ  ادـخ  زا  هتـسویپ  نم  دـنوش ، یم  روشحم  هنهرب  همه  تمایق  زور  دومرف :
نشور وا  ياپ  نییاپو  وا  يور  شیپو  رـس ، يالاب  رون  زا  ییاه  غارچ  مدید  هکنیا  ات  مدشن  نوریب  ربق  زا  تسوا ! تسد  رد  دّمحم  ناج 

.دنیوجب (1) شزرمآ  شیارب  تمایق  زور  ات  هک  دندش  وا  ربق  رب  لّکوم  هتشرف  ود  دش و 

: دنک یم  لقن  شردپ  زا  ساّبع  نبا   - 3

؟ تسا هداتسرف  ار  وت  ادخ  ًاتقیقح  ایآ  هدازردارب ! يا  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  يزور 

.يرآ دومرف :

.دیآ نم  دزن  ات  ناوخارف  ار  تخرد  نآ  .روایب  يا  هناشن  لیلد و  تفگ : بلاطوبا 

.تشگرب درک و  هدجس  ترضح  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  تخرد  دناوخ ، ارف  ار  تخرد  ربمایپ 

.ییوگ یم  تسار  وت  یتسار  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : بلاطوبا 

.تسیاب (2) زامن  هب  تیومع  رسپ  بناج  رد  یلع ! يا  تفگ ): شدنزرف  هب  (و 
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مالسلا هیلع  یلع  جاوز 

امهیلعرفعج نب  یسوم  نسحلا  ابأ  تعمس  لاق : رفعج  نب  یلع  نع  یطنزبلا ، نع  یّلعملا ، نع  رماع ، نبإ  نع  رورـسم ، نبإ  انثّدح   - 4
: لوقی مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  ًاهجو ، نورـشعو  هعبرأ  هل  کلم  هیلع  لـخد  ذإ  سلاـج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـنیب 
؟ هروصلا هذه  لثم  یف  كرأ  مل  لیئربج ! یبیبح 

.رونلا نم  رونلا  جّوزأ  نأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  ینثعب  دومحم  انأ  لیئربجب ، تسل  کلملا : لاقف 

؟ نّمم نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاقف 

.یلع نم  همطاف  لاق :

« .هیصو یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  : » هیفتک نیب  ًاذإ  کلملا  یلو  اّملف  لاق :

؟ کیفتک نیب  اذه  بتک  مک  ذنم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

.ماع فلأ  نیرشعو  نینثاب  مدآ  ّلجو  ّزع  هَّللا  قلخی  نأ  لبق  نم  لاقف :

نایبظ نب  سنوی  نع  هَّللا ، دـبع  نب  نسحلا  نع  ینـسحلا ، میظعلا  دـبع  نع  یقربلا ، نع  يدابآدعـسلا ، نع  لکوتملا ، نبإ  انثّدـح   - 5
: مالسلا هیلع  قداصلا  هَّللا  دبع  وبأ  لاق  لاق :

هثّدحملاو هیـضرملاو  هیـضرلاو  هیکزلاو  هرهاطلاو  هکرابملاو  هقیّدصلاو  همطاف  ّلجو : ّزع  هَّللا  دـنع  ءامـسأ  هعـست  مالـسلا  اهیلعهمطافل 
.ءارهزلاو

؟ مالسلا اهیلعهمطاف  تیّمس  یش ء  يأل  يردت  لاق : ّمث 

.يدیس ای  ینربخأ  تلق :

.ّرشلا نم  تمطف  لاق :

.هنود نمف  مدآ  همایقلا ، موی  یلإ  ضرألا  هجو  یلع  وفک  اهل  ناک  امل  اهجّوزت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّنأ  ول ال  لاق : ّمث  لاق :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  جاودزا 

: دیوگ یم  رفعج  نب  یلع   - 4

اـب 24 يا  هتـشرف  هک  دوب  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يزور  دوـمرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
.ما هدیدن  تروص  نیا  هب  ار  وت  نونک  ات  لیئربج ! نم ! بیبح  يا  دومرف : ترضح  .دش  دراو  وا  رب  تروص 

.منک جیوزت  رون  هب  ار  رون  هک  هداتسرف  ارم  دنوادخ  متسه ، دومحم  نم  متسین ، لیئربج  نم  درک : ضرع  هتشرف 

؟ یسک هچ  هب  ار  یسک  هچ  دومرف :

.یلع هب  ار  همطاف  درک : ضرع 

.وا ّیصو  یلع  تسادخ و  لوسر  دّمحم ، دوب : هتشون  هک  مدید  ار  شفتک  ود  نایم  تشگرب ، هتشرف  نآ  نوچ  دومرف :

؟ تسا هدش  هتشون  تا  هناش  ود  نایم  بلطم ، نیا  ینامز  هچ  زا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دنک (1) قلخ  ار  مدآ  دنوادخ ، هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه   22 تفگ : هتشرف 

شترـضح هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  هَّللادـبع  نب  نسح  زا  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح   - 5
: دومرف

، هیـضرم هیـضر ، هیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیّدـص ، همطاف ، دراد : مسا  ُهن  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
.ارهز هثّدحم ،

؟ تسا هدش  هدیمان  همطاف  وا  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : سپس 

! نم ياقآ  يا  دییامرفب ، امش  متفگ :

.تسا رود  يدب  ّرش و  ره  زا  نوچ  دومرف :

رـسمه و چـیه  تمایق  زور  اـت  نیمز  يور  رد  دوب ، هدرکن  جاودزا  وا  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  دومرف : شترـضح  هاـگ  نآ  و 
.دوبن (2) وا  يارب  مدآ  ینب  نایم  رد  ییاتمه 
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نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع 

نآرقلا یف  مالسلا  هیلع  یلع 

یبأ نع  دوراجلا ، یبأ  نع  شایع ، نب  ریثک  نع  يدّمحملا ، هَّللا  دبع  نب  رفعج  نع  ینادمهلا ، دمحأ  نع  متاح ، نب  یلع  ینربخأ   - 6
؛ مالسلا هیلعرفعج 

.هیآلا  (1) اُونَمآ » َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » ّلجو ّزع  هَّللا  لوق  یف 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  اوتأف  اـیروص ، نباو  نیماـی  نبا  هبلعث ، دـسأ ، مالـس ، نب  هَّللا  دـبع  مهنم  اوملـسأ ؛ دوهیلا  نم  ًاـطهر  ّنإ  لاـق :
؟ كدعب انیلو  نمو  هَّللا  لوسر  ای  کیصو ؟ نمف  نون ، نب  عشوی  یلإ  یصوأ  مالسلا  هیلع  یسوم  ّنإ  هَّللا ! یبن  ای  اولاقف :

«. َنوُعِکار ْمُهَو  َهاکَّزلا  َنُوتْؤیَو  َهالَّصلا  َنوُمیِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکِیلَو  امَّنِإ  : » هیآلا هذه  تلزنف 

.اوموق هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ّمث 

.جراخ لئاس  ًاذإف  دجسملا ، اوتأف  اوماقف 

؟ ًائیش دحأ  كاطعأ  امأ  لئاس ! ای  لاقف :

.متاخلا اذه  معن ، لاق :

؟ هکاطعأ نم  لاق :

.یّلصی يّذلا  لجرلا  کلذ  هیناطعأ  لاق :

؟ كاطعأ لاح  يأ  یلع  لاق :

.ًاعکار ناک  لاق :

.دجسملا لهأ  ّربکو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبّنلا  ّربکف 

.يدعب مکیلو  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف 
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نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

لوا تمسق 

: دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 6

: دومرف دنشاب » یم  ...دندروآ  نامیا  هک  یناسکو  وا  ربمایپو  ادخ  طقف  امش  تسرپرسو  یلو  »

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هدش ، ناملـسم  ایروص  نبا  نیمای و  نبا  هبلعث ، دسا ، مالـس ، نب  هَّللادبع  هلمج : زا  نایدوهی ؛ زا  يا  هّدـع 
، هدرک دوخ  نیـشناجو  یـصو  ار  نون  نب  عشوی  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ترـضح  ادخ ! ربمایپ  يا  دندرک : ضرع  دندیـسر و  هلآو  هیلع 

؟ تسام تسرپرس  امش  زا  سپ  یسک  هچ  تسیک ؟ امش  نیشناجو  یصو 

نامه دنـشاب ، یم  دندروآ  نامیا  هک  یناسکو  وا  ربمایپ  ادخ و  طقف  امـش  تسرپرـسو  یلو  : » هک دش  لزان  هیآ  نیا  اه ، نآ  باوج  رد 
« .دنهد یم  هقدص  عوکر  لاح  رد  هتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  هک  اه 

(. میورب دجسم  هب  ات   ) دیزیخرب دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس 

يزیچ وت  هب  یسک  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیآ ، یم  نوریب  دجـسم  زا  يریقف ، دندید  دندیـسر  دجـسم  هب  یتقو 
؟ دادن

.ار يرتشگنا  نیا  يرآ ، درک : ضرع 

؟ داد وت  هب  ار  نآ  یسک  هچ  دومرف : ترضح 

.دناوخ یم  زامن  هک  يدرم  نیا  درک : ضرع 

؟ داد وت  هب  ار  رتشگنا  یلاح  هچ  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دوب عوکر  لاح  رد  درک : ضرع 

.دنتفگ ریبکت  مه  دجسم  لهاو  تفگ ، ریبکت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.تسامش (1) تسرپرسو  یلو  بلاط  یبا  نب  یلع  نم ، زا  سپ  دومرف : ترضح  هاگ  نآ 
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مالـس نب  دمحأ  نع  يولعلا ، دّمحم  نب  یـسیع  نع  لدـعلا ، غئاصلا  دّـمحم  نب  دـمحأ  انثّدـح  نآرقلا 7 -  یف  مالـسلا " هـیلع   " یلع
رفعج یبأ  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  هقدص ، نب  لیعامـسإ  نب  دمحأ  نع  نسحلا ، نب  برح  نع  دحاولا ، دبع  نب  نیـسحلا  نع  یفوکلا ،

: لاق مالسلا  هیلعرقابلا  یلع  نب  دّمحم 

: الاقف امهسلجم  نم  نالجر  ماق   (1) ٍنِیبُم ،» ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَصْحَأ  یَش ٍء  َّلُک  َو   » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  هیآلا  هذه  تلزن  اّمل 
؟ هاروتلا وه  هَّللا  لوسر  ای 

.ال لاق :

؟ لیجنإلا وهف  الاق :

.ال لاق :

؟ نآرقلا وهف  الاق :

.ال لاق :

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  لبقأف  لاق :

.ء یش  لک  ملع  هیف  یلاعتو  كرابت  هَّللا  یصحأ  يّذلا  مامإلا  ّهنإ  اذه ، وه 

هیطع نع  فلخ ، نع  سلغم ، نب  ورمع  نع  هّدـج ، نع  مساقلا ، نع  یـسیع ، نبإ  نع  راطعلا ، دّـمحم  نع  لّـکوتملا ، نبإ  انثّدـح   - 8
: لاق يردخلا  دیعس  یبأ  نع  یفوعلا ،

(2) ِباتِْکلا .» َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  : » هنأش ّلج  هَّللا  لوق  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تلأس 

.دواد نب  نامیلس  یخأ  یصو  كاذ  لاق :

؟  (3) ِباتِْکلا » ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَنَیبَو  ِینَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  : » ّلجو ّزع  هَّللا  لوقف  هَّللا ! لوسر  ای  هل : تلقف 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخأ  كاذ  لاق :

نآرق رد  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 
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هیآلا 43. دعرلا : هروس  . 26 - 3
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: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 7

ود ًاروف  .میا » هدرمـش  ربو  هدرک  طبـض  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  ام   » هک دش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه 
؟ تسا تاروت  نآ  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دندیسرپ : دنتساخرب و  رفن 

.هن دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؟ تسا لیجنا  ایآ  دنتفگ :

.هن دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؟ تسا نآرق  ایآ  دنتفگ :

.هن دومرف :

هک تسا ، نیمه  نیبم » ماـما  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  دیـسر ؛ هار  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ماـگنه ، نیمه  رد 
.تسا (1) هدرک  هرامشو  طبض  وا  رد  ار  يزیچ  ره  ملع  دنوادخ ،

: دیوگ یم  يردخ  دیعسوبا   - 8

لاؤس دوب ، باتک  ملع  زا  يرادـقم  وا  دزن  هک  یـسک  نآ  تفگ  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  هراـب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا 
.مدرک

.دوب دوواد  نب  نامیلس  مردارب ، نیشناجو  یصو  دوب ، شدزن  باتک  زا  ملع  يرادقم  هک  یصخش  نآ  دومرف :

، تسوا دزن  باتک  هب  ملع  همه  هک  یـسک  یهاوگ  دـنوادخ و  یهاوگ  وگب :  » هیآ نیا  زا  دوصقم  سپ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  مدرک : ضرع 
« .دنک یم  تیافک  امشو  نم  نیب 

؟ تسیک

.تسا (2) مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نآ ، زا  روظنم  دومرف :
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دّمحم نع  يدولجلا ، نع  قاحـسإ ، نب  میهاربإ  نب  دّمحم  نع  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  انثّدـح  نآرقلا 9 -  یف  مالـسلا " هیلع   " یلع
نع هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  حداک ، نع  عفان ، نب  بیهو  نع  یخلبلا ، همطاف  یبأ  نب  رضخلا  نع  لهـس ، نب 

؛ مالسلا مهیلع  یلع 

(1) َنیِسای .» ِلا  یلَع  ٌمالَس  : » ّلجو ّزع  هلوق  یف 

.نیسای لآ  نحنو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  نیسای  لاق :

* * *

نع دیعس ، نب  ییحی  نع  يرقنملا ، دواد  نب  نامیلس  نع  یناساقلا ، دّمحم  نب  یلع  نع  راّفـصلا ، نع  نسحلا ، نب  دّمحم  انثّدح   - 10
: مالسلا امهیلع  هیبأ  نع  قداصلا ، هَّللا  دبع  یبأ 

: یلاعتو كرابت  هَّللا  لوق  یف 

(2) ٌّقََحل » ُهَّنِإ  ّیِبَرَو  يِإ  ُْلق  َوُه  ٌّقَحَأ  َکَنُوِئْبنَتْسی  «َو 

.ّقحل ّهنإ  ّیبرو  يإ  لق : وه ؟ مامإ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هّکم  لهأ  دّمحم ! ای  کئبنتسی  لاق :

عیبرلا و نب  سیق  نع  دّـمحم ، نب  میهاربإ  نع  دّـمحم ، نب  هریغملا  نع  يدوـلجلا ، نع  قاحـسإ ، نب  میهاربإ  نب  دّـمحم  انثّدـح   - 11
: مالسلا هیلع  یلع  لاق  لاق : هَّللا  دبع  نب  دابع  نع  ورمع ، نب  لاهنملا  نع  شمعألا ، نع  دوسألا ، یبأ  نب  روصنم 

.تلزن لبج  یف  وأ  تلزن  لهس  یفو  تلزن  یش ء  يأ  یفو  تلزن  نم  یفو  تلزن  نیأ  تملع  دقو  ّالإ  هیآ  نآرقلا  نم  تلزن  ام 

؟ کیف لزن  امف  لیق :

(3) ٍداه ؛» ٍمْوَق    ّ ِلُِکلَو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » هیآلا یف  تلزن  مکتربخأ ؛ ام  ینومتلأس  مّکنأ  الول  مالسلا : هیلع  لاقف 

.هب ءاج  ام  یلإ  يداهلا  انأو  رذنملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرف 
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: دنک یم  لقن  شا  یمارگ  ناردپ  زا  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  نآرق 9 -  رد  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

: دومرف .نیسای » لآ  رب  مالس   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.میتسه (1) نیسای  لآ  ام  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  نیسای  زا  دوصقم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 10

: وگب تسا ؟ قح  عوضوم  نیا  ایآ  هک  دـنریگ  یم  ربخ  وت  زا  ربمایپ )! يا  : » ) دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دومرف .تسا » قح  نآ  مراگدرورپ ! هب  دنگوس  يرآ ،

.تسا (2) قح  ماما و  وا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، وگب : تسا ؟ ماما  یلع ، ایآ  هک  دنریگ  یم  ربخ  وت  زا  هّکم  لها  دّمحم ! يا  ینعی 

، هدش لزان  یـسک  هچ  هرابرد  هدش ، لزان  اجک  مناد  یم  هک  نآ  رگم  دـشن  لزان  نآرق  زا  يا  هیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   - 11
.تسا هدش  لزان  تشد  ای  هوک  رد  ایآ  یعوضوم ؛ هچ  رد 

؟ هدش لزان  يا  هیآ  هچ  امش  دوخ  هرابرد  دش : ضرع 

اهنت وت  : » هک هدـش  لزاـن  هیآ  نیا  نم  هراـب  رد  میوـگ ) یم  دـیدرک  لاؤـس  هک  لاـح   ) متفگ یمن  يزیچ  دیدیـسرپ ، یمن  رگا  دوـمرف :
هب رگتیاده  نم  تسا و  هدنهد  رادـشه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  سپ  .تسا » يرگتیادـه  یموق  ره  ياربو  يا  هدـنهد  رادـشه 

.مشاب (3) یم  تسا ، هدروآ  وا  هچنآ 
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نآرقلا یف  مالسلا " هیلع   " یلع

هَّللا دبع  نع  روصنم ، نب  دّمحم  نع  نابزرملا ، نب  لهـس  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  هیبأ  نع  هّدج ، نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نبإ  انثّدـح   - 12
: لاق مالسلا  مهیلع  هّدج  نع  هیبأ ، نع  رقابلا ، یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  هیبأ ، نع  راتخملا ، نب  ضیفلا  نب  دّمحم  نع  رفعج ، نب 

: هل لاقف  یشمی ، وه  مالسلا و  هیلع  یلع  جرخو  بکار  وهو  موی  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  جرخ 

اذإ سلجتو  تیـشم ، اذإ  یـشمتو  تبکر ، اذإ  بکرت  نأ  ینرمأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإف  فرـصنت ، نأ  اـّمإو  بکرت  نأ  اـّمإ  نسحلا ! اـبأ  اـی 
، اـهلثمب کـمرکأ  دـقو  ّـالإ  همارکب  هَّللا  ینمرکأ  اـمو  هیف ، دوعقلاو  ماـیقلا  نم  کـل  ّدـبال  هَّللا  دودـح  نم  ّدـح  نوـکی  نأ  ّـالإ  تسلج 

.هرومأ بعص  یفو  هدودح  یف  موقت  کلذ ، یف  ییلو  کلعجو  هلاسّرلاو  هّوبّنلاب  ینّصخو 

نَِمل کلـضف  ّنإو  کب ، رفک  نم  هَّللاب  نمآ  الو  كدحج ، نم  یب  ّرقأ  الو  كرکنأ ، نم  یب  نمآ  ام  ًایبن ! ّقحلاب  ًادّـمحم  ثعب  يذـّلاو 
(1) َنوُعَمْجی » اّمِم  ٌریَخ  َوُه  اوُحَْرفْیلَف  َِکلذـِبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  : » ّلجو ّزع  ّیبر  لوق  وهو  هَّللا  لضفل  کـل  یلـضف  ّنإو  یلـضف 

اّمم ریخ  وه   » .هعیـشلا ینعی : اوحرفیلف »  » هیالولاو هّوبنلاب  لاق : کلذـبف ، .بلاط  یبأ  نب  یلع  هیـالو  هتمحرو ، مکیبن ، هّوبن  هَّللا ، لـضفف 
.ایندلا راد  یف  دلولاو  لاملاو  لهألا  نم  مهیفلاخم  ینعی : نوعمجی »
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نآرق رد  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

: دیامرف یم  یلع  ماما  دروم  رد  شکاپ  دادجا  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 12

هیلع هللا  یلصربمایپ  داتفا ، هار  هب  هدایپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دش ، جراخ  هناخ  زا  یبکرم  رب  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يزور 
: دومرف وا  هب  هلآو 

وت ما ، هدایپ  نم  رگا  یـشاب ، هراوس  مه  وت  ما  هراوس  نم  رگا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  ادخ  اریز  درگرب ؛ ای  وش  راوس  مه  وت  ای  یلع ! يا 
.دنک تساخرب  تسـشن و  هب  ریزگان  ار  وت  یهلا  دودح  زا  يّدح  هک  يدراوم  رد  زج  ینیـشنب ، مه  وت  ما  هتـسشن  رگا  یـشاب ، هدایپ  مه 

هتخاس نم  یلو  ار  وت  هدیزگرب و  تلاسر  يربمایپ و  هب  ارم  تسا ، هداد  مه  وت  هب  ار  نآ  دننام  هک  نیا  رگم  هدادن  یتمارک  نم  هب  ادـخ 
.ینک لح  ار  نآ  تخس  تالکشم  هتشاد و  اپ  هب  ار  نآ  دودح  هک 

هک نآ  تسا و  هدرواین  ناـمیا  نم  هب  دـنک ، راـکنا  ار  وت  هک  یـسک  هتخیگنارب ! يربماـیپ  هب  قح  هب  ار  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
زا وت  لضف  .تسا  هدرواین  نامیا  ادـخ  هب  دـشاب ، وت  هب  رفاـک  هک  نآ  تسا و  هدرکن  رارقا  نم  يربماـیپ  هب  دوش ، رکنم  ار  وت  تیـالو ) )

ادـخ تمحرو  لضف  هب  ًارـصحنم  دـیاب  وگب : : » دـیامرف یم  هک  تسادـخ  نخـس  نیا  تسادـخ و  لضف  زا  نم  لضف  تسا و  نم  لضف 
تمحر زا  دوصقم  تسامش و  ربمایپ  تّوبن  ادخ ، لضف  زا  دوصقم  سپ  دننک » یم  هتخودنا  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نآ  هک  دنوش  نامداش 

رتهب نآ  : » دومرف هک  نیا  .دنـشاب و  یم  نایعیـش  دـنوش ، نامداش  دـیاب  هک  یناسک  زا  دوصقمو  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  وا ،
.دننک یم  عمج  ایند -  رد  دنزرفو  لامو  لها  زا  نیفلاخم -  هچنآ  زا  ینعی : دننک » یم  هتخودنا  هچنآ  زا  تسا 

ص:37

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 49 



نآرقلا یف  مالسلا " هیلع   " یلع

کنع ّلض  نم  ّلض  دـقلو  لیبسلا  سراد  کب  حلـصیو  نیدـلا  ملاعم  کب  فرعیلو  ّکبر  دـبعتل ]  ] دـبعیل ّالإ  تقلخ  ام  یلع ! اـی  هَّللاو 
َلِمَعَو َنَمآَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّـفََغل  ّیِنِإَو  : » ّلـجو ّزع  ّیبر  لوق  وهو  کـتیالو ، یلإو  کـیلإ  دـتهی  مل  نم  ّلـجو  ّزع  هَّللا  یلإ  يدـتهی  نلو 
کّقح ّنإو  یّقح  نم  هضرتفأ  ام  کقح  نم  ضرتفأ  نأ  یلاعتو  كرابت  ّیبر  ینرمأ  دقلو  کتیالو ، یلإ  ینعی  يدَتْها (1)  َُّمث  ًاِحلاص 

.ء یشب  هقلی  مل  کتیالوب  هقلی  مل  نمو  هَّللا ، ّودع  فرعی  کبو  هَّللا  بزح  فرعی  مل  كالولو  نمآ ، نم  یلع  ضورفمل 

َْتغََّلب امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   » یلع ای  کتیالو  یف  ینعی   (2) َّکِبَر » ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای  : » یلإ ّلجو  ّزع  هَّللا  لزنأ  دقلو 
یل زجنی  ٌدعو  هلمع ، طبح  دقف  کتیالو  ریغب  ّلجو  ّزع  هَّللا  یقل  نمو  یلمع ، طبحل  کتیالو  نم  هب  ترمأ  ام  غلبأ  مل  ولو   (3) ُهََتلاسِر »

.کیف هلزنأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  نمل  لوقأ  يّذلا  ّنإو  یلاعتو  كرابت  ّیبر  لوق  ّالإ  لوقأ  امو 
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نآرق رد  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

هار یگنهک  ددرگ و  هتخانش  نید  ملاعمو  دوش ، تدابع  ادخ  وت  هلیسو  هب  هک  نآ  يارب  رگم  يدشن  هدیرفآ  وت  مسق ! ادخ  هب  یلع ! يا 
هب یهار  زگره  دوشن  تیادـه  وت  تیالو  وت و  هب  هک  یـسک  دـش و  هارمگ  وت  زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  هارمگ  .دوش  حالـصا  ادـخ ) )

تیاده سپـس  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو  دروآ  نامیاو  دنک  هبوت  ار  هک  ره  نم  و  : » هک دنوادخ  نخـس  تسا  نیا  درادن و  ادخ  يوس 
هک هداد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ  متح  روط  هب  .دوش  تیادـه  وت  تیالو  هب  ینعی  مهد » یم  رارق  دوخ  شزرمآو  وفع  دروم  رایـسب  دوش ،

بزح يدوبن  وت  رگا  تسا ، بجاو  هدروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  ره  رب  وت  قح  منک ، رّرقم  وـت  يارب  هدـش  رّرقم  نم  يارب  هک  یّقح  ناـمه 
ار وا  یلاخ  تسد  دنکن ، تاقالم  وت ، تیالو  اب  ار  ادخ  هک  ره  دوش و  یم  هتخانـش  ادخ  نمـشد  وت  هلیـسو  هب  دش ، یمن  هتخانـش  ادـخ 

.تسا هدرک  تاقالم 

یلع يا  وت  تیالو  هراب  رد  ینعی  هدش -  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ربمایپ ! يا  : » دومرف لزان  نم  رب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ 
هدرکن غالبا  متـشاد  روتـسد  وت  تیالو  زا  هچنآ  رگا  و  يا » هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر  عقاو  رد  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  و  نک ، غـالبا  - 

هک تسا  يا  هدعو  نیا  .تسا  دوبان  شلمع  دنک  تاقالم  وت  تیالو  نودب  ار  ادخ  هک  رهو  دش  یم  دوبان  رثا و  یب  ملامعا  مامت  مدوب ،
وت هراـبرد  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  میوگ  یم  هچنآ  میوگ و  یمن  ادـخ  نخـس  زج  يزیچ  مه  نم  تسا و  یمتح  نم  يارب 

.تسا (1) هدومرف  لزان 
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مالسلا هیلع  یلع  یف  هَّللا  نم  صوصن  مالسلا " هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 

مود تمسق 

نب حلاص  نع  ینوکـسلا ، نسحلا  نب  دّمحم  نع  ینوکـسلا ، یلع  نب  نیـسحلاو  ایرکز  نب  مساقلا  نب  دّمحم  نع  ظفاحلا  انثّدح   - 13
هللا یلـص  یبنلا  نع  هزرب ، یبأ  نع  مالـسلا ، امهیلعرقابلا  رفعج  یبأ  نع  یفعجلا ، مالـس  نع  يراذـملا ، رهطملا  یبأ  نع  دوسألا ، یبأ 

: لاق هلآو  هیلع 

.ًادهع مالسلا  هیلع  یلع  یف  یلإ  دهع  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ 

.یل هنیب  ّبر ! ای  تلق :

.عمسا لاق :

.تعمس دق  تلق :

.ینعاطأ هعاطأ  نمو  ینّبحأ  هّبحأ  نم  نیقّتملا ، اهتمزلأ  یّتلا  هملکلا  وهو  ینعاطأ ، نم  رونو  یئایلوأ  مامإو  يدهلا  هیار  ًایلع  ّنإ  لاق :

نـسحلا یبأ  نع  دلاخ ، نب  نیـسحلا  نع  دبعم ، نب  یلع  نع  هّدـج ، نع  هیبأ ، نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دـمحأ  انثّدـح   - 14
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  هئابآ ، نع  اضرلا ، یسوم  نب  یلع 

: لاق ّهنأ  هلالج  ّلج  هَّللا  نع  لیئربج  ینربخأ 

باذـعلا عفدأ  مهب  یلیبس ، یلإ  نوعدـیو  يرمأب ، نوموقی  هّمئأ  هبلـص  نم  جرخأ  ینید ، نایدو  یقلخ  یلع  یتّجح  بلاط  یبأ  نب  یلع 
.یتمحر لزنأ  مهبو  یئامإو ، يدابع  نع 

نب یلع  نع  هزمح ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  نارمح ، نب  هزمح  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  هّمع ، نع  رماع ، نبإ  نع  رورـسم ، نبإ  انثّدـح   - 15
؛ مالسلا مهیلع  نینمؤملاریمأ  نع  هیبأ ، نع  نیسحلا ،

: لاقف لجر  هیلإ  ءاج  ّهنأ 

؟ مهیلع كرّمأ  نمف  نینمؤملاریمأ ، یعدت  ّکنإ  نسحلا ! ابأ  ای 

.مهیلع ینرّمأ  هلالج  ّلج  هَّللا  مالسلا : هیلع  لاق 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 13

.درک شرافس  نم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 

.امرفب حیضوت  نم ! راگدرورپ  مدرک : ضرع 

.هد ارف  شوگ  دومرف :

.ما هدامآ  مدرک : ضرع 

تـسا ومه  دنک ، تعاطا  نم  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  رون  وا  .تسا  نم  ناتـسود  ياوشیپو  تیادـه  مچرپ  یلع  هک  یتسار  هب  دومرف :
تعاطا نم  زا  دنک  شتعاطا  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  دنوش ؛ مزتلم  نادب  ناراکزیهرپ  هک  يا  هملک 

.تسا (1) هدرک 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 14

: دومرف داد و  ربخ  نم  هب  لیئربج  هلیسو  هب  دنوادخ 

.دشاب یم  منید  قبط  رب  هدننک  مکحو  میاه  هدیرفآ  رب  نم  تّجح  بلاط  یبا  نب  یلع 

یمرب منازینک  ناگدنب و  زا  ار  باذـع  اه ، نآ  تکرب  هب  دـنناوخ ، ارف  نم  هار  هب  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  مروآرب  یناماما  وا  لسن  زا 
.میامن (2) یم  لزان  ار  متمحر  مراد و 

: درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  يدرم   - 15

؟ تسا هداد  رارق  مدرم  ریما  ار  امش  یسک  هچ  دنیوگ ، یم  نینموملاریما  امش  هب 

.تسا هداد  رارق  اه  نآ  رب  ریما  ارم  دنوادخ  دومرف :
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امیف یلع  قدـصیأ  هَّللا ! لوسر  ای  لاـقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  لـجرلا  ءاـجف  مالـسلا " هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 
؟ هقلخ یلع  هرّمأ  هَّللا  نإ  لوقی 

کلذ یلع  دهـشأو  هشرع  قوف  هل  اهدـقع  ّلجو  ّزع  هَّللا  نم  هیالوب  نینمؤملاریمأ  ًاـیلع  ّنإ  لاـق : ّمث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بضغف 
هلهج نمف  هَّللا ، هیـصعمب  هنورقم  هتیـصعمو  هَّللا ، هعاطب  هنورقم  هتعاط  نیملـسملا ، مامإل  ّهنإو  هَّللا  هّجحو  هَّللا  هفیلخ  ًایلع  ّنإ  هتکئـالم ؛
دقف هلـضف  عفد  نمو  یتلاسر ، دحج  دقف  هترمإ  دحج  نمو  یتوبن ، رکنأ  دـقف  هتمامإ  رکنأ  نمو  ینفرع ، دـقف  هفرع  نمو  ینلهج ، دـقف 

.نیسحلاو نسحلا  يَدلَو  وبأو  یتنبا  همطاف  جوز  وهو  یتنیط  نم  قلخ  یّنم ، ّهنأل  ینّبس  دقف  هّبس  نمو  ینلتاق ، دقف  هلتاق  نمو  ینصقنت ،

، هَّللا ءادعأ  انؤادعأ  هقلخ ، یلع  هَّللا  ججح  نیسحلا  دلو  نم  هعستو  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  انأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  ّمث 
.هَّللا ءایلوأ  انؤایلوأو 

یلع نب  نیـسحلا  نع  ریهظ ، نب  دّـمحم  نع  یفوـکلا ، میهاربإ  نب  تارف  نع  یمـشاهلا ، دیعـس  نب  دّـمحم  نـب  نیـسحلا  انثّدـح   - 16
نبا نع  سواط ، نع  رانید ، نب  ورمع  نع  دیزی ، نب  میهاربإ  نع  هعیبر ، نب  دّمحم  نع  یطـساولا ، دحاولا  دبع  نب  دّمحم  نع  يدبعلا ،

: لاق ساّبع 

 - نینمؤملاریمأ یلعل  هتیمـست  راکنإ  شیرق  نم  سانأ  نع  هغلب  دـقو  لوقی -  ربنملا  یلع  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمس 
: لاقف

ریمأت هریمأ  ًایلع  ّنإف  هیبن  تنک  نمف  الأ  ًاریمأ ، ًایلع  مکیلع  فلختـسأ  نأ  ینرمأو  ًالوسر  مکیلإ  ینثعب  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ  ساـنلا ! رـشاعم 
.نوهتنت رمأ  نع  مکاهن  اذإو  نورمتأت  مکرمأ  اذإ  اوعیطتو ، هل  اوعمستل  کلذ  مکملعأ  نأ  ینرمأو  مکیلع  ّلجو  ّزع  هَّللا  هرّمأ 

هاّمـسو مـکیلع  هرّمأ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإـف  یتاـفو ، دـعب  ـالو  یتاـیح  یف  مالــسلا  هـیلع  یلع  یلع  مـکنم  دـحأ  نرمتأـی  ـالف  ـالأ 
.مسالا اذهب  هلبق  نم  ًادحأ  ّمسی  ملو  نینمؤملاریمأ 
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یلع ایآ  درک : ضرع  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  برع  درم  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس 
؟ تسا هداد  رارق  ریما  ار  وا  ادخ  هک  دیوگ  یم  تسار 

نیا دنوادخ  هدـش ؛ مدرم  رب  ریما  یهلا ، تیالو  هب  یلع  هک  تسا  نینچ  یتسار  هب  دومرف : دـش و  نیگمـشخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
، تسا ناناملـسم  ماـما  ادـخ و  تّجح  هفیلخ و  یلع ، هک : هتفرگ  هاوگ  نآ  رب  ار  ناگتـشرف  هدرک و  دـقعنم  اـه  نامـسآ  رد  ار  تیـالو 
ره هتخانـشن و  ارم  دسانـشن ، ار  وا  سک  ره  .تسادخ  ینامرفان  اب  هارمه  وا ، زا  ینامرفان  تسادـخ و  زا  تعاطا  اب  هارمه  وا  زا  تعاطا 
دنک راـکنا  ار  وا  يریما  سک  ره  هدـش و  نم  يربماـیپ  رکنم  دوـش  وا  تماـما  رکنم  سک  ره  تـسا ، هتخانـش  ارم  دسانـشب  ار  وا  سک 
دربن نم  اب  دنک ، دربن  وا  اب  هک  ره  تسا ؛ هتـساک  ارم  تلیـضف )  ) دنک عفد  یفن و  ار  وا  تلیـضف  هک  نآ  .تسا  هدرک  راکنا  ارم  تلاسر 
رتخد همطاف ، رـسمه  وا  هدش ، هدیرفآ  نم  تشرـسو  تنیط  زا  تسا ، نم  زا  وا  اریز  هداد ؛ مانـشد  ارم  دهد ، مانـشد  ار  وا  هک  ره  هدرک ؛

.تسا نیسح  نسح و  مدنزرف ، ود  ردپ  نم و 

ادخ و نانمـشد  ام ، نانمـشد  میتسه ، ناگدیرفآ  رب  ادخ  ياه  تّجح  وا ، دـنزرف  هن  نیـسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، نم ، دومرف : سپس 
.دنیادخ (1) ناتسود  ام ، ناتسود 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 16

.دـننک یم  راکنا  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  نینمؤملاریما »  » ناونع شیرق ، زا  یخرب  هک  دیـسر  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هب 
: دومرف دوخ  ینارنخس  رد  تفر و  ربنم  زارف  رب  شترضح 

هاگآ سپ  .منک  یفرعم  مدوخ  زا  سپ  امش  ریما  ناونع  هب  ار  یلع  هک  هدومرف  روتسد  هداد و  رارق  ربمایپ  امش  رب  ارم  دنوادخ  مدرم ! يا 
هاگآ نآ  زا  ار  امش  هک  هدومرف  روتـسد  نم  هب  هداد و  نامرف  ادخ  هک  یتراما  تسوا ، ریما  یلع  متـسه ، وا  ربمایپ  نم  سک  ره  دیـشاب !

.دیشاب رذحرب  درک  یهن  رگا  دینک و  تعاطا  داد ، روتسد  رگا  دیرخب ؛ ناج  شوگ  هب  ار  وا  نخس  ات  منک ،

رب ار  وا  دنوادخ  هک  اریز  نم ؛ گرم  زا  سپ  هن  نم و  تایح  نامز  رد  هن  دشاب ، ریما  یلع ، رب  درادن  قح  امـش  زا  یـسک  دیـشاب ! هاگآ 
.تسا هدشن  هدیمان  مان ، نآ  هب  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هداد و  بقل  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  هدرک و  ریما  امش 
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یناصع نمو  هَّللا ، عاطأ  دقف  هیف  ینعاطأ  نمف  یلع ، یف  مکیلإ  هب  تلـسرأ  ام  مکتغلبأ  دـقو  مالـسلا " هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 
َهَّللا ِصْعی  ْنَم  َو  : » هباتک یف  ّلجو  ّزع  هَّللا  لاق  اـم  یلإ  هریـصم  ناـکو  ّلـجو  ّزع  هَّللا  دـنع  هل  هجح  ـالو  ّلـجو  ّزع  هَّللا  یـصع  دـقف  هیف 

(1) اهِیف .» ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتیَو  َُهلوُسَرَو 

، فیرط نب  نانـس  نع  بوقعی ، نب  سنوی  نع  دیلولا ، نب  دّمحم  نع  دایز ، نب  لهـس  نع  راّطعلا ، دّمحم  نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 17
: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع 

: يدانف ًایدانم  رمأ  ضرألاو  تاوامسلا  هَّللا  قلخ  اّمل  ّهنإ  انئامسأب ، هَّللا  هون  تیب  لهأ  لّوأ  ّانِا  لاق :

 -. ًاثالث ًاّقح -  نینمؤملاریمأ  ًایلع  ّنأ  دهشأ  ًاثالث -  هَّللا -  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ  ًاثالث ،-  هَّللا -  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 

نع نامثع ، نب  نابأ  نع  يدزألا ، دمحأ  نع  راّبجلا ، دبع  نب  دّـمحم  نع  هیبأ ، نع  راّطعلا ، ییحی  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  انثّدـح   - 18
: لاق ساّبع  نبا  نع  همرکع ، نع  بلغت ، نب  نابأ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

یبّرقم کـلذ  یلع  دهـشأو  هتاوامـس ، عبـس  قوـف  نم  یتـنبا  هجّوزو  بلاـط ، یبأ  نـب  یلع  نـیبو  ینیب  یخآ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ 
.هتّبحمب هَّللا  یلإ  بّرقتل  هکئالملا  نإو  یضغبم ، هضغبمو  یّبحم ، هّبحم  هنم ، انأو  یّنم  یلعف  هفیلخو ، ًایصو  یل  هلعجو  هتکئالم 
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ارم روتـسد ، نیا  رد  هک  ره  متفگ ، یلع  هرابرد  متـشاد  روتـسد  هچنآ  نم  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  هرابرد  دـنوادخ  زا  ینانخس 
نامه شماجنارـس  درادن و  يرذع  ادخ  دزن  دنادب  تسا و  هدومن  ادخ  تیـصعم  دریذپن  هک  نآ  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دـنک  تعاطا 

یم دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  دیامن ، زواجت  شدودح  زا  دنک و  ینامرفان  شربمایپ  ادخ و  زا  هک  ره  : » هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا 
(1) .دنام » دهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  دنک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 17

.تسا هدرک  دنلب  ار  ام  مان  دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  نیتسخن  ام 

: دنک نالعا  راب  هس  داد  روتسد  يا  هتشرف  هب  دیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  دنوادخ  هک  هاگ  نآ 

.تسین ادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک  مهد  یم  یهاوگ 

.تسادخ ربمایپ  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

.تسا (2) نانمؤمریما  تقیقح  هب  یلع ، هک  مهد  یم  یهاوگ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 18

ار بّرقم  ناگتشرف  درک و  وا  رـسمه  ار  مرتخد  داد و  رارق  يردارب  یلع  نم و  نیب  نامـسآ ، تفه  يالاب  زا  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ 
تسا و نم  تسود  وا  تسود  یلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  .دومن  ما  هفیلخ  یـصو و  ار  وا  تفرگ و  هاوگ  نآ  رب 

.دننک (3) یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  دوخ  وا  یتسود  هلیسو  هب  اه ، هتشرف  هک  یتسار  هب  نم ؛ نمشد  وا ، نمشد 
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" مالسلا هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 

بوقعی نب  دّمحم  نع  سنوی ، یخأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  ریهظ ، نب  دّـمحم  نع  تارف ، نع  یمـشاهلا  دیعـس  نبإ  انثّدـح   - 19
 - هَّللا نع  لیفارـسإ ، نع  لیئاکیم ، نع  لیئربج ، نع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مالـسلا ، مهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا ، نع  یلـشهنلا ،

: لاق ّهنأ  هلالج -  ّلج 

هلآو هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  مهعیمج  نم  ترتخاو  یئایبنأ  نم  تئـش  نم  مهنم  ترتخاف  یتردـقب  قلخلا  تقلخ  انأ ، ّالإ  هلإ  ـال  هَّللا  اـنأ 
، یقلخ یلإ  هدـعب  نم  هنع  ًایّدؤمو  ًاریزوو  ًایـصوو  ًاخأ  هل  هتلعجف  ًایلع  هل  تیفطـصاو  یقلخ  یلإ  ًـالوسر  هتثعبف  ًایفـصو ، ًـالیلخو  ًاـبیبح 

.یمکحب مهیف  ریسیو  یباتک  مهل  نیبیل  يدابع  یلع  یتفیلخو 

هیلإ أجل  نم  يذـّلا  ینـصحو  يران ، نم  ًانمآ  ناک  هلخد  نم  يذـّلا  یتیبو  هنم ، یتوأ  يذـّلا  یبابو  هلالـضلا ، نم  يداهلا  ملعلا  هتلعجو 
یلع نیـضرألاو  تاوامـسلا  یف  یتّـجحو  هنع ، یهجو  فرـصأ  مل  هیلإ  هّجوت  نم  يذـّلا  یهجوو  هرخـآلاو ، ایندـلا  هورکم  نم  هنـصح 

يدابع یلع  هطوسبملا  يدـی  وهو  یلوسر  دـمحأ  هّوبن  عم  هتیالوب  رارقإلاب  ّالإ  مهنم  لـماع  لـمع  لـبقأ  ـال  .یقلخ  نم  ّنهیف  نم  عیمج 
.يدابع نم  هتببحأ  نم  یلع  اهب  تمعنأ  یّتلا  همعنلا  وهو 

.هتیالوو هتفرعم  نع  هفارصنال  هتضغبأ  يدابع ، نم  هتضغبأ  نمو  هتفرعمو  هتیالو  هتفّرع  هتیلوتو ، يدابع  نم  هتببحأ  نمف 

يدابع نم  دـبع  هضغبی  الو  هّنجلا  هتلخدأو  راّنلا  نع  هتحزحز  ّالإ  يدابع  نم  دـبع  ًایلع  ّیلوتی  ّهنأ ال  تمـسقأ  یلالجبو  تفلح  یتّزعبف 
.ریصملا سئبو  رانلا  هتلخدأو  هتضغبأ  ّالإ  هتیالو  نع  لدعیو 

، قداـصلا نع  دـیز ، نب  هحلط  نع  زازخلا ، ییحی  نب  دّـمحم  نع  فورعم ، نبإ  نع  یقربـلا ، نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نبإ  انثّدـح   - 20
ّنإ دّمحم ! ای  لاقف : هلالج  ّلج  ّیبر  لبق  نم  لیئربج  یناتأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع 

.هاداع نم  محرأ  الو  هّالوت  نم  بّذعأ  ّینأب ال  ًایلع  كاخأ  رّشب  کل : لوقیو  مالسلا  کئرقی  ّلجو -  ّزع  هَّللا - 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس 

زا وا  و  لیئاکیم ، زا  وا  و  لیئربج ، زا  ناـشیا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  اـه  نآ  شناردـپ و  زا  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما   - 19
: دومرف دنوادخ  هک  دننک ، یم  لقن  لیفارسا 

ناربمایپ نایم  زا  مدیزگرب و  ار  یناربمایپ  اه  نآ  نیب  زا  مدیرفآ ، دوخ  تردق  اب  ار  تاقولخم  تسین ، يدوعبم  نم  زج  هک  ییادخ  منم 
هب ار  یلع  مداتسرف و  مدرم  يوس  هب  ار  وا  هاگ  نآ  مدرک ، باختنا  ّیفـص  لیلخ و  بیبح و  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زین 

نایب اه  نآ  يارب  ارم  نآرق  دشاب و  نم  نیـشناج  مدرم و  هب  وا  ناسر  مایپ  دّمحم ، زا  دعب  ات  مداد  رارق  وا  ریزو  ّیـصو و  ردارب و  ناونع 
.دنک ارجا  اه  نآ  نایم  رد  ارم  مکح  دیامن و 

تـسا نم  هناخ  وا  دـنیآ ، رد  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  يرد  وا  مداد ، رارق  یهارمگ  زا  رگ  تیادـه  یمچرپو  هناشن  ناونع  هب  ار  یلع  نم 
ترخآ ایند و  يدب  زا  درب ، هانپ  نادب  سک  ره  هک  تسا  نم  مکحم  ژد  دشاب ، ناما  رد  نم  خزود  شتآ  زا  دوش  نآ  لخاد  هک  ره  هک 

اهنت تسا ؛ نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  نم  تّجح  وا  .منادرگنرب  ور  وا  زا  دـنک ، ور  وا  هب  سکره  هک  تسا  نم  هجو  وا  .دـنامب  ظوـفحم 
یتمعن وا  .تسا  ناگدنب  رب  نم  هداشگ  تسد  وا  دننک ، رارقا  مربمایپ ، دـمحا  تلاسرو  یلع  تیالو  هب  هک  مریذـپ  یم  ار  یناسک  لمع 

.مداد متشاد  تسود  هک  مناگدنب  زا  کی  ره  هب  هک  تسا 

نمـشد هک  ار  مناگدنب  زا  مادک  ره  دندرک و  وا  بیـصن  ار  یلع  تخانـش  یتسود و  متـشاد ، تسود  هک  ار  مناگدنب  زا  سک  ره  سپ 
.تسا نادرگور  یلع  تخانش  یتسود و  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مراد 

و میاـمن ، تشهب  دراو  مزاـس و  رود  خزودزا  ار  وا  درادـب ، تسود  ار  یلع  سکره  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  مدوـخ  لـالج  تّزع و  هب 
یماجنارس دب  اجنآ  هک  میامن  خزود  لخاد  ار  وا  هدومن و  ینمشد  وا  اب  نم  دنادرگرب ، يور  شتیالوزا  درادب و  نمشد  ار  وا  سکره 

.تسا (1)

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 20

: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  زیزع  دنوادخ  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  گرزب ، يادخ  فرط  زا  لیئربج 

.منک (2) یمن  مّحرت  دنک ، ینمشد  وا  اب  هک  یسک  هب  منک و  یمن  شباذع  درادب ، تسود  ار  وا  هک  ره  هک  هدب  هدژم  ار  یلع  تردارب 
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موس تمسق 

" مالسلا هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 

نع دامح ، نب  فلخ  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  هیبأ  نع  هَّللا ، دبع  یبأ  نب  دمحأ  هدج  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، دـمحأ  نب  یلع  انثّدـح   - 21
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  یعبر ، نب  هیابع  نع  شمعألا ، نع  يدبعلا ، نسحلا  یبأ 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  یّمع  نباو  یخأ  هلزنم  ام  حرفلا  نم  هیف  تنأ  امب  لیئربج ! یبیبح  هل : تلقف  رـشبتسم ، حرف  وهو  لیئربج  یناتأ 
؟ ّهبر دنع  مالسلا 

یلعألا یلعلا  هَّللا  دّمحم ! ای  اذـهل ؛ ّالإ  اذـه  یتقو  یف  تطبه  ام  هلاسّرلاب ! كافطـصاو  هّوبنلاب  کثعب  يذـّلاو  دّـمحم ! ای  لیئربج : لاقف 
نإو هاداع  نم  محرأ  ـالو  یناـصع ، نإو  هـالاو  نم  بّذـعأ  ـال  یتّجح ، میقم  یلعو  یتمحر  یبن  دّـمحم  لوقیو : مالـسلا  کـیلع  أرقی 

.ینعاطأ

نب رفعج  نب  دّـمحم  نع  یملـسلا ، ناسح  نب  دّـمحم  نع  یقربلا ، نع  هیولیجاـم ، دّـمحم  نب  یلع  نع  یـسیع ، نب  یلع  انثّدـح   - 22
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  دّمحم ،

ّنهیف امو  عبـسلا  تاوامّـسلا  تقلخ  لوقیو : مالـسلا  کـئرقی  مالـسلا  دّـمحم ! اـی  لاـقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لـیئربج  لزن 
تاوامـسلا تقلخ  ذـنم  كاـنه  یناـعد  ًادـبع  ّنأ  ولو  ماـقملاو ، نکرلا  نم  مظعأ  ًاعـضوم  تقلخ  اـمو  ّنهیلع  نمو  عبـسلا  نیـضرألاو 

.رقس یف  هتببکأل  یلع  هیالولًادحاج  ینیقل  ّمث  نیضرألاو 

، رانید نب  تباث  نع  هیبأ ، نع  لضفلا ، نب  لیعامسإ  نع  يدزألا ، نع  راّبجلا ، دبع  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نبإ  انثّدح   - 23
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبإ  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع 

.ًایصو هفیلخو و  ًاثراو  ًاخأ و  یتُّما  نم  یل  لعاج  ّهنأ  یلإ  یحوأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 

؟ وه نم  ّبر ! ای  تلقف :
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.كدعب اهیلع  یتّجحو  کتُّما  مامإ  ّهنإ  دّمحم ! ای  ّلجو : ّزع  یلإ  یحوأف 

؟ وه نم  ّبر ! ای  تلقف :

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 21

بلاط یبا  نب  یلع  مردارب  ماقم  منادب  وگب  يدـمآ ، یلاح  نینچ  اب  هک  نونکا  متفگ : دـمآ ، نم  دزن  یمّرخ  يداش و  اب  لیئربج  يزور 
؟ تسا هنوگچ  راگدرورپ  دزن 

دناسر و یم  مالـس  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  دّمحم ! يا  .ما  هدـمآ  عوضوم  نیمه  يارب  طقف  مه  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : لیئربج 
هب دنشاب و  راکهانگ  دنچ  ره  منکن ، باذع  ار  شناتسود  نم ؛ تّجح  هدنراد  اپرب  یلع  تسا و  نم  تمحر  ربمایپ  دّمحم ، دیامرف : یم 

.دنشاب (1) هدرک  تعاطا  نم  زا  هچ  رگا  منکن ، محر  شنانمشد 

: دنک یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 22

تفه شنیرفآ  رد  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادـخ  دّـمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لیئربج 
رد هک   ) مدـیرفاین ماقم » نکر و   » زا رت  هوکـش  اـبو  رت  میظع  ییاـج  تسا ، نآ  رب  هچنآ  نیمز و  تفه  تسا و  نآ  رد  هچنآ  نامـسآ و 
ارم ناکم  نآ  رد  شگرم ، زور  ات  نیمز  اه و  نامسآ  شنیرفآ  يادتبا  زا  يا ، هدنب  رگا  لاح ) نیا  اب  تسا ، باجتـسم  ییاعد  ره  اجنآ 
یم شتآ  هب  تروـص  اـب  ار  وا  منک و  یمن  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  دـشاب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  رکنم  اـّما  دـناوخب 

.مزادنا (2)

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 23

رارق نم  یصو  نیـشناج و  ثراو ، ار  یـسک  متما  نایم  زا  هک  درک  یحو  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
.دهد یم 

؟ تسیک وا  مراگدرورپ ! مدرک : ضرع 

.تسوت زا  سپ  اه  نآ  رب  نم  تّجح  وت و  تُّما  ماما  وا  دّمحم ! يا  دومرف :

؟ تسیچ شمان  مراگدرورپ ! مدرک : ضرع 
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ثیدح 12. سلجم 73 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 50 - 2
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یلیبـس یف  دـهاجملا  كاذ  ینّبحیو ، هّبُِحا  نم  كاذ  دّـمحم ! اـی  ّلـجو : ّزع  یلإ  یحوأـف  مالـسلا " هـیلع   " یلع یف  هَّللا  نـم  صوـصن 
بلاط یبأ  نب  یلع  كدلو  وبأو  کتنبا  جوز  ًاّقح ، ییلو  كاذ  ینید ، نم  نیقراملاو  یمکح  یف  نیطساقلاو  يدهع  یثکانل  لتاقملاو 

.مالسلا هیلع 

هئابآ نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  لقیصلا ، روصنم  نع  سنوی ، نع  هیبأ ، نع  یسیع ، نبإ  نع  يریمحلا ، نع  یبأ ، انثّدح   - 24
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع 

.تاملک ثالث  مالسلا  هیلع  یلع  یف  ّیبر  یلإ  دهع  ءامسلا  یلإ  یب  يرسأ  اّمل 

! دّمحم ای  لاقف :

.ّیبر کیّبل  تلقف :

.نینمؤملا بوسعیو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نیقّتملا  مامإ  ًایلع  ّنإ  لاقف :

، لضفلا نب  هَّللا  دبع  نع  دیز ، نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  یفوکلا ، دّمحم  نب  رفعج  نع  راّطعلا ، دّـمحم  نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 25
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع 

! دّمحم ای  لاقف : هلالج  ّلج  ّیبر  ینمّلک  ءامسلا  یلإ  یب  يرسأ  هلیل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.ّیبر کیّبل  تلقف :

هب نودـتهی  کتّمأل  هبـصناف  یناصع ، هاـصع  نمو  ینعاـطأ  هعاـطأ  نم  یتعاـط ، لـهأ  ماـمإو  یقلخ  یلع  كدـعب  یتّجح  یلع  لاـقف :
.كدعب

، ملاس نب  یلع  نع  یلفونلا ، نع  یعخنلا ، نع  یفوکلا ، يدسألا  هَّللادبع  یبأ  نب  دّمحم  نع  ینانـسلا  دمح  نب أ  دّـمحم  انثّدـح   - 26
: مالسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ؛ نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  هیبأ ، نع 

یصو نییصولا و  دیسو  نیعمجأ ، قلخلا  یلع  يدعب  هَّللا  هّجحو  نیلّجحملا ، رغلا  دئاقو  نینمؤملاریمأو ، نیملـسملا ، مامإ  تنأ  یلع ! ای 
.نییبّنلا دیس 
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تـسود ارم  مه  وا  مراد و  شتـسود  هک  تسا  نامه  وا  دّمحم ! يا  دومرف : مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  هرابرد  دنوادخ  زا  ینانخس 
ناقرامو نم ، نامرف  رد  نارگدادیبو  ناطـساق  و  نم ، دـهع  نانکـش  نامیپ  اب  دـنک و  یم  داهج  نم  هار  رد  هک  یـسک  نامه  دراد ، یم 

هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تنادـنزرف ، ردـپو  وت  رتخد  رـسمه  نم ، ّیلو  ًاـتقیقح  وا  دومن ، دـهاوخ  دربـن  نم  نید  زا  ناگدـنور  نوریبو 
.تسا (1) مالسلا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 24

! دّمحم يا  دومرف : درک و  شرافس  هملک  هس  مالسلا ، هیلع  یلع  هرابرد  مراگدرورپ  متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه 

! نم راگدرورپ  يا  هلب  کیّبل ، متفگ :

.تسا (2) نانمؤم  هانپو  رورس  نادیفسور و  تسد و  ياوشیپ  ناراکزیهرپ ، ماما  یلع ، دومرف :

: دنک یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 25

! دّمحم يا  دومرف : مراگدرورپ  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

! نم راگدرورپ  يا  هلب  کیّبل ، مدرک : ضرع 

عقاو رد  دنک  تعاطا  وا  زا  سک  ره  تسا ؛ نم  ناگدننک  تعاطا  ياوشیپ  ماما و  مناگدیرفآ و  رب  نم  تّجح  یلع ، وت  زا  سپ  دومرف :
سپ ات  نک  بوصنم  تماما  هب  دوخ  تما  رب  ار  وا  سپ  تسا ، هدرک  ارم  ینامرفان  دـنک  شا  ینامرفان  سک  ره  هدرک و  تعاـطا  نم  زا 

.دنوش (3) تیاده  وا  هلیسو  هب  وت  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا   - 26

و ایصوا ، رورس  قلخ و  همه  رب  ادخ  تجح  نم  زا  سپ  ینادیفـس و  ور  تسد و  ياوشیپ  نانمؤمریمأ و  ناناملـسم و  مامإ  وت  یلع ! يا 
.یتسه ناربمایپ  رورس  یصو 
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بجح یلإ  اهنمو  یهتنملا ، هردس  یلإ  اهنمو  هعباسلا ، ءامـسلا  یلإ  یب  جرع  اّمل  ّهنإ  یلع ! ای  مالـسلا " هیلع   " یلع یف  هَّللا  نم  صوصن 
! دّمحم ای  یل : لاق  هتاجانمب ، هلالج  لج  ّیبر  ینمرکأو  رونلا ،

.تیلاعتو تکرابت  کیدعسو ، ّیبر  کیّبل  تلق :

.یناصع هاصع  نمو  ینعاطأ ، هعاطأ  نم  نیقّتملا ، اهتمزلأ  یتلا  هملکلا  وهو  ینعاطأ ، نمل  رونو  یئایلوأ ، مامإ  ًایلع  ّنإ  لاق :

؛ رباج نب  لیعامسإ  نع  یمرضحلا ، کلام  یبأ  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  یسیع ، نبإ  نع  رافصلا ، نع  دیلولا ، نبا  انثّدح   - 27

: هیف لوقی  لیوط  ثیدح  یف  مالسلا  هیلعرقابلا  رفعج  یبأ  نع 

: هل لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیبن  يرسأ  اّمل  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 

؟ كدعب نم  کتّمُأل  نمف  کلکأ ، عطقناو  کتّوبن  تضقنا  دق  ّهنإ  دّمحم ! ای 

.بلاط یبأ  نب  یلع  نم  یل  عوطأ  ًادحأ  دجأ  ملف  کقلخ  تولب  دق  ّینإ  ّبر ! ای  تلقف :

؟ کتّمُِال نمف  دّمحم ! ای  یلو  ّلجو : ّزع  لاقف 

.بلاط یبأ  نب  یلع  نم  یل  ًاّبح  ّدشأ  ًادحأ  دجأ  ملف  کقلخ  تولب  دق  ّینإ  ّبر ! ای  تلقف :

.ینعاطأ نمل  رونو  یئایلوأ  مامإو  يدهلا  هیار  ّهنأ  هغلبأف  دّمحم ، ای  یلو  ّلجو : ّزع  لاقف 
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هردـس هب  اـجنآ  زا  دـنداد و  جورع  متفه  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  یلع ! يا  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  هراـبرد  دـنوادخ  زا  یناـنخس 
! دمحم يا  دومرف : نم  هب  تشاد ، یمارگ  شیوخ  تاجانم  هب  ارم  دنوادخو  دندرب  رون  ياه  باجح  هب  اجنآ  زا  یهتنملا و 

.يرترب ماقم و  الاو  وت  منامرف ، هب  هدامآ  مراگدورپ ، يا  هلب  کیبل ، مداد : خساپ 

هملک نامه  وا  تسا و  رون  دنک  تعاطا  ارم  هک  سکره  يارب  دـشاب و  یم  نم  ناتـسود  ياوشیپ  یلع  هک  یتسرد  هب  دومرف : دـنوادخ 
دنک ینامرفان  وا  زا  سک  رهو  تسا  هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  وا  سک  ره  .ما  هداد  رارق  وا  هارمه  ار  ناراکزیهرپ  هک  تسا  يا 

.تسا (1) هدرک  ینامرفان  نم  زا 

: دومرف ینالوط  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 27

: دومرف وا  هب  درب ، جارعم  هب  ار  شربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  هک  هاگ  نآ 

یم رارق  ربهر  تتّما  يارب  تدوخ ، زا  سپ  ار  یـسک  هچ  تسا ، هدـش  مامت  ترمع  هدیـسر و  رـس  هب  تا  يربماـیپ  ماـگنه  دّـمحم ! يا 
؟ یهد

.متفاین مدوخ  هب  تبسن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رت  عیطم  ار  یسک  مدومزآ ، ار  قلخ  همه  اراگدرورپ ! متفگ :

.تسا نینچ  زین  نم  هب  تبسن  دومرف :

؟ یهد یم  رارق  ربهر  تتُما  يارب  تدوخ  زا  سپ  ار  یسک  هچ  دمحم ! يا 

.متفاین مدوخ  هب  تبسن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رتبوبحم  ار  یسک  مدومزآ ، ار  قلخ  همه  یتسار  هب  اراگدرورپ ! متفگ :

ییانـشورو رون  وا  تسا ، نم  ناتـسود  ياوشیپ  تیادـه و  مچرپ  وا  هک  نک  مـالعا  وا  هب  سپ  .تسا  نینچ  زین  نم  هب  تبـسن  و  دومرف :
.دنک (2) تعاطا  ارم  هک  تسا  یسک  ره  يارب 
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ترضح تلزنم  تماما ، یصو ، مرکا ، لوسر  يایاصو  نیرخآ  ریدغ ،

ریدغلا لوح  ثیداحأ 

، یعبر نب  هیابع  نع  شمعألا ، نع  يدبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  داّمح ، نب  فلخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  دعس ، نع  یبأ ، انثّدح   - 28
: لاق ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع 

، دّمحم تنأو  دومحملا  انأ  : » یلاعتو كرابت  ّبرلا  لاق  ام  عمـس  یّتح  مّدقتی  نأ  هَّللا  ءاش  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مّدـقتف  ... 
ًایبن ثعبأ  مل  ّینأو  كایإ  یتمارکب  مهربخأف  يدابع  یلإ  لزنأ  هتکتب ، کعطق  نمو  هتلصو ، کلصو  نمف  یمسا ، نم  کمـسا  تققش 

« .كریزو ًایلع  ّنأو  یلوسر  ّکنأو  ًاریزو  هل  تلعج  ّالإ 

.هیلهاجلاب دهع  یثیدح  اوناک  مّهنأل  هومهّتی ، نأ  هیهارک  یشب ٍء  سانلا  ثّدحی  نأ  هرکف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  طبهف 

(1) َكُرْدَص .» ِِهب  ٌِقئاضَو  َکَیلِإ  یحوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  : » یلاعتو كرابت  هَّللا  لزنأف  مایأ  هّتس  کلذل  یضم  یّتح 

َلِْزنُأ ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای  : » هیلع یلاعتو  كراـبت  هَّللا  لزنأـف  نماـثلا  موی  ناـک  یّتح  کـلذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لـمتحاف 
(2) ِساّنلا .» َنِم  َکُمِصْعی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َّکِبَر  ْنِم  َکَیلِإ 

نأ نم  یلع  نوهأ  وهف  ینوبذکیو  ینومهّتی  نإف  ّلجو  ّزع  هَّللا  رمأ  ّنیـضمأل  دیعو ، دعب  دـیدهت  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
.هرخآلاو ایندلا  یف  هعجوملا  هبوقعلا  ینبقاعی 

.نینمؤملا هرمإب  یلع  یلع  لیئربج  مّلسو  لاق :
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.هیؤرلا ّسحأ  الو  مالکلا  عمسأ  هَّللا ! لوسر  ای  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف 

.یندعو ام  قیدصتب  ّیبر  لبق  نم  یناتأ  لیئربج  اذه  یلع ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاقف 

.نینمؤملا هرمإب  هیلع  اومّلس  یّتح  هباحصأ  نم  ًالجرف  ًالجر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رمأ  ّمث 

ریدغ نوماریپ  یتایاور 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دیسر  اج  نیدب  ات  درک  یم  فیرعت  ار  ربمایپ  جارعم  دادخر  سابع  نبا   - 28

هب سک  ره  سپ  .متفرگ  دوخ  مان  زا  ار  وت  مان  دّمحم ، وتو  متـسه  دومحم  نم  دومرف : نم ) هب  نامـسآ  رد   ) یلاعتو كرابت  راگدرورپ 
.منک عطق  ار  وا  دنویپ  دیرب  وت  زا  سک  رهو  مزاس  رارقرب  دوخ  اب  ار  وا  دنویپ  تسویپ ، وت 

مدرکن ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  نم  هک  وگب ) نانآ  هب  زین  و   ) نک هاـگآ  متـشاد  وت  رب  هک  یتمارک  زا  ار  ناـنآو  ورب  مناگدـنب  يوس  هب 
.وت ریزو  یلعو  یتسه  نم  ربمایپ  وت  .مداد  رارق  يریزو  وا  يارب  هکنیا  رگم 

هچنآ هراب  رد   ) تشادـن تسود  دریگ  رارق  بیذـکت  تمهت و  دروم  ادابم  هک  نآ  رطاـخ  هب  یلو  دـمآ ، دورف  نیمز  هب  ربماـیپ  هاـگ  نآ 
.دندوب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  تیلهاج  نارود  هزات  نانآ  هک  ارچ  دیوگب ؛ يزیچ  مدرم  هب  دوب ) هدینش 

هدرک كرت  هدـش  یحو  وت  هب  هک  هچنآ  زا  یخرب  وت  هک  دـیاش  : » هک داتـسرف  ورف  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  تشذـگ  رما  نیا  زا  زور  شش 
« .يدش گنتلدو 

هچنآ لوسر ! يا  : » دش لزان  هیآ  نیا  متشه ، زور  رد  هک  نیا  ات  دیـشک  شودب  ار  هیآ  نیا  نیگنـس  راب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
مدرم ّرش  زا  ار  وت  ادخو  يا  هدرکن  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  عقاو  رد  یهدن  ماجنا  رگاو  نک  غالبا  هدیـسر ، وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا 

« .درک دهاوخ  ظفح 

ماهّتا و هک  منک  ارجا  ار  ادـخ  روتـسد  دـیاب  مدـش ، دـیدهت  کـنیا  مدـش و  هداد  راـطخا  ادـتبا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
.تسادخ تبوقع  باذع و  زا  رت  ناسآ  مدرم  بیذکت 

.درک مالس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نینمؤملاریما  ناونع  اب  لیئربج  و 

.منیب یمن  ار  یسک  یلو  مونش ؛ یم  یمالک  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

، تسا هداد  هدعو  نم  هب  وت ) هراب  رد  ادـخ  ار   ) هچنآ ات  هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دنک قیدصت 

.دنداد مالس  وا  رب  نینمؤملاریما »  » ناونع اب  دندمآ و  یکی  یکی  همه ، داد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  سپس 
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.مخ ریدغ  یلإ  جرخ  ّالإ  لیلع  ّالإ  دحأ  ًادغ  یقبی  نأ ال  سانلا  یف  دان  لالب ! ای  لاق : ّمث  ریدغلا  لوح  ثیداحأ 

: لاق ّمث  هیلع ، ینثأو  هَّللا  دمحف  هباحصأ ، هعامجب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  جرخ  دغلا  نم  ناک  اّملف 

یلع هَّللا  لزنأ  یّتح  ینوبّذکتو  ینومهّتت  نأ  هفاخم  اعرذ  اهب  تقـض  ّینإ  هلاسرب ، مکیلع  ینلـسرأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  سانلا ! اهیأ 
! دّمحم ای  لاقو : ینعمسأو  یب  يرسأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  .يایإ  هَّللا  هبوقع  نم  یلع  رسیأ  يایإ  مکبیذکت  ناکف  دیعو ؛ دعب  ًادیعو 

یتمارکب مهربخأف  يدابع  یلإ  لزنأ  هتکتب ، کعطق  نمو  هتلصو  کلصو  نمف  یمسا ، نم  کمسا  تققش  دّمحم ، تنأو  دومحملا  انأ 
.كریزو ًایلع  ّنأو  یلوسر  ّکنأو  ًاریزو  هل  تلعج  ّالإ  ًایبن  ثعبأ  مل  ّینأو  كایإ 

ّمث کلذ ، لبق  ری  ملو  امهیطبإ  ضایب  یلإ  سانلا  رظن  یّتح  امهعفرف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصذخأ  ّمث 
: لاق

، هاداع نم  داعو  هالاو ، نم  لاو  ّمهّللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  نینمؤملا ، یلوم  انأو  يالوم  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  ساـّنلا ! اـهیأ 
.هلذخ نم  لذخاو  هرصن ، نم  رصناو 

، هریزو یلع  نوکی  نأ  یـضرن  الو  متحب  سیل  هتلاقم  نم  هَّللا  یلإ  أربن  غیزو : ضرم  مهبولق  یف  نیذـّلاو  نوقفاـنملاو  كاّکـشلا  لاـقف 
.هیبصع هنم  هذه 

هصرعلا انحرب  ام  هَّللا ! و  رسای : نب  رامعو  رذوبأو  دادقملاو  ناملس  لاقف 

هللا یلص  هَّللا  لوسر  ررکف   (1) ًانیِد » َمالْسْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا   » هیآلا هذه  تلزن  یّتح 
.ًاثالث کلذ  هلآو  هیلع 

هیلعو هولـصلا  هیلع  ، ) بلاـط یبأ  نب  یلعل  يدـعب  هیـالولاب  مکیلإ  یلاـسرإب  ّبرلا  یـضرو  همعنلا  ماـمتو  نیدـلا  لاـمک  ّنإ  لاـق : ّمـث 
(. مالسلا
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.دنوش عمج  مخ  ریدغ  رد  رامیب -  دارفا  زج  همه -  ادرف  هک  نک  نالعا  دومرف : لالب  هب  هاگ  نآریدغ  نوماریپ  یتایاور 

: دومرف دنوادخ  يانثو  دمح  زا  سپو  تفر  مخ ) ریدغ  هب   ) شباحصا زا  یهورگ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دعب  زور 

نیا ات  مدرکن ، نالعا  ار  نآ  دییامن ، بیذکت  دینک و  مهّتم  ارم  هک  نیا  سرت  زا  یلو  تسا ؛ هداد  نم  هب  یتیرومأم  دـنوادخ  مدرم ! يا 
.تسا ادـخ  تبوقع  هب  ندـش  راتفرگ  زا  رت  ناـسآ  امـش  بیذـکت  لـباقم  رد  ییابیکـش  مدـید  درک ، دـیدهت  ارم  راـب  ود  دـنوادخ  هک 

سپ متفرگ ، دوخ  مان  زا  ار  وت  مان  .دمحم  وت  متسه و  دومحم  نم  دّمحم ! يا  دومرف : درب و  نامسآ  هب  ارم  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ 
ورب و مناگدنب  يوس  هب  .منک  عطق  وا  اب  ار  دوخ  دنویپ  دیرب  وت  زا  سک  ره  مزاس و  رارقرب  دوخ  اب  ار  وا  دنویپ  تسویپ ، وت  هب  سک  ره 

يریزو وا  يارب  هکنیا  رگم  مدرکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  نم  هک ) وگب  نانآ  هب  و   ) نک هاگآ  متـشاد  وت  رب  هک  یتمارک  زا  ار  ناـنآ 
.وت ریزو  یلع  یتسه و  نم  ربمایپ  وت  .مداد  رارق 

 - دـندید ار  ود  نآ  لغب  ریز  يدیفـس  مدرم  هک  يروط  هب  تفرگ ، الاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاگ  نآ 
: دومرف سپس  دوب -  هدشن  هدید  نیا  زا  شیپ  هک 

تسود ایادخ ! تسوا ، يالوم  مه  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  نانمؤم ، يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادخ  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 
.دراذگ اهنت  ار  وا  هک  ره  نک  راوخ  نک و  يرای  ار  شا  هدننک  يرای  رادب ، نمشد  ار  وا  نمشد  رادب و  تسود  ار  وا 

يور زا  ار  راک  نیا  نوچ  دشاب ، وا  ریزو  یلع  هک  میتسین  یـضارو  میرازیب  نانخـس  نیا  زا  ام  دـنتفگ : نالدرامیب  ناقفانم و  ناکاّکش ،
.تسا هداد  ماجنا  يدنواشیوخ  بّصعت 

میدوب هدشن  نوریب  لحم  نآ  زا  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : راّمع  رذوبا و  دادقم ، ناملس ،

امـش نید  ناونع  هب  ار  مالـساو  مدرک  مامت  امـش  رب  ار  متمعنو  مدناسر  لامک  هب  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  دـش : لزان  هیآ  نیا  هک  ات 
.مدیدنسپ

نداتسرف هطساو  هب  دنوادخ  يدونشخو  تیاضر  تمعن و  مامت  نید و  لامک  دومرف : هاگ  نآ  درک ، رارکت  راب  هس  ار  هیآ  نیا  ترضح 
.دشاب (1) یم  مدوخ  زا  دعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  تیالو  غالبا  يارب  امش  يوس  هب  نم 
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ریدغلا لوح  ثیداحأ 

نب ییحی  نع  نسحلا ، نب  مساق  نع  نوراه ، نب  دّمحم  نع  صفح ، نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  ظفاحلا ، رمع  نب  دّمحم  انثّدح   - 29
: لاق دیعس  یبأ  نع  نوراه ، یبأ  نع  عیبرلا ، نب  سیق  نع  دیمحلا ، دبع 

« .هعماج هالصلا  : » يدانف ًایدانم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رمأ  مخ  ریدغ  موی  ناک  اّمل 

.هاداع نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ّمهّللا  لاق : مالسلا و  هیلع  یلع  دیب  ذخأف 

؟ ًارعش یلع  یف  لوقأ  هَّللا ! لوسر  ای  تباث : نب  ناسح  لاقف 

.لعفا هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

: لاقف

مهیبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

ایدانم یبنلاب  مرکأ  ّمخب و 

مکیلو مکالوم و  نمف  لوقی :

ایداعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو تنأ  انالوم و  کهلإ 

ایصاع [ رهدلا مویلا  کل  انم  ندجت  نلو 

یّننإف یلع ! ای  مق  هل : لاقف 

ایداه ًامامإ و  يدعب  نم  کتیضر 

یغتبی نیعلا  دمرأ  یلع  ماقف   ] ناکو

ایوادم هیکتشی  امم  هینیعل 

[ هیقرب هقیرب  هنم  سانلا  ریخ  هاوادف 

ایقار كروب  ایقرم و  كروبف 
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نب رفاز  نع  رماع ، نب  لهـس  نع  فلخ ، نب  یلع  نب  دّمحم  نع  ینـسحلا ، دّمحم  نب  رفعج  نع  ظفاحلا ، رمع  نب  دّمحم  انثّدح   - 30
: لاق قاحسإ  یبأ  نع  کیرش ، نع  نامیلس ،

: مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلعل  تلق 

؟» هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  ینعم  ام 

.هدعب مامإلا  ّهنأ  مهربخأ  لاق :

ریدغ نوماریپ  یتایاور 
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: دیوگ یم  دیعسوبا   - 29

تفرگ و ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  سپـس  دنوش ، عمج  زامن  يارب  همه  هک  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  ریدغ ، زور 
: دومرف

.ار وا  نانمشد  رادب ، نمشد  ار و  یلع  ناتسود  رادب ، تسود  ایادخ ! .تسوا  يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  ره 

؟ میوگب يرعش  یلع ، هرابرد  دیهد  یم  هزاجا  درک : ضرع  فورعم  رعاش  تباث ، نب  ناّسح 

.وگب دومرف :

.تسا یمارگ  هدنهد  ادن  هچ  ربمایپ  داد و  ادن  ار  اه  نآ  مخریدغ  زور  رد  ناشربمایپ  : » تفگ

: دنداد خساپ  دوبن ، ینلع  ناش  ینمشد  هک  یلاح  رد  نانآ  تسا ؟ یسک  هچ  امش  یلو  الوم و  تفگ : یم  وا 

يا دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  .دـید  یهاوخن  ینامرفان  اـم  زا  زورما  زگره  یتسه و  اـم  یلو  وت  تسا و  اـم  يـالوم  وت  يادـخ 
.مدونشخ یضار و  مدوخ  زا  سپ  وت  يرگ  تیاده  ییاوشیپ و  هب  نم  هک  زیخاپ  هب  یلع !

.دوب دوخ  درد  مشچ  يارب  ییاود  يوجتسج  رد  هک  تساخرب  یلاح  رد  یلع 

(1) داب »! رامیب  نیا  رب  بیبط و  نیا  رب  کیربت  .درک  اوادم  شکرابم  ناهد  بآ  اب  ار  وا  نامشچ  مدرم ، نیرتهب  سپ 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  هب  دیوگ : یم  قاحساوبا   - 30

؟ تسیچ تسوا » يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره   » هک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شیامرف  يانعم 

.تسا (2) ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  يو ، زا  سپ  هک  داد  ربخ  مدرم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  دومرف : مالسلا  هیلعداّجس  ماما 
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ریدغلا لوح  ثیداحأ 

یلع نع  داتقلا ، نع  دّمحم ، نب  میهاربإ  نع  یناهبصألا ، هملس  نب  رفعج  نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  انثّدح   - 31
: لاق هیبأ  نع  دیربلا ، نب  مشاه  نب 

؛ هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  نع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  لئس 

؟» هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

.هقرفلا دنع  هَّللا  بزح  هب  ملعیل  ًاملع  هبصن  لاق :

نب یلع  نع  یـسوم ، نب  رـصن  یبأو  يرـسلا  نب  رفعج  یبأ  نع  دّـمحم ، نب  میهاربإ  نع  ینوکـسلا ، دّـمحم  نب  نـسحلا  انثّدـح   - 32
: لاق هریره  یبأ  نع  بشوح ، نب  رهش  نع  رطم ، نع  بذوش ، نب  هرمض  نع  دیعس ،

هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ذخأ  امل  مخ  ریدغ  موی  وهو  ًارهش  نیّتس  مایـص  هل  هَّللا  بتک  هجحلا  يذ  نم  رـشع  هینامث  موی  ماص  نم 
؟ نینمؤملاب یلوأ  تسلأ  لاق : مالسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  دیب 

.هَّللا لوسر  ای  معن ، اولاق :

.هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق :

.ملسم ّلک  یلومو  يالوم  تحبصأ  بلاط ! یبأ  نبای  ّخب  ّخب  رمع : هل  لاقف 

(1) ْمُکَنیِد .» ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  : » ّلجو ّزع  هَّللا  لزنأف 

مالـسلا مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، نع  لضفلا ، نب  هَّللا  دبع  نع  ریهظ ، نب  دّـمحم  نع  تارف ، نع  یمـشاهلا ، دیعـس  نبإ  انثّدـح   - 33
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق :

نودتهی یتمأل ، ًاملع  بلاط ، یبأ  نب  یلع  یخأ  بصنب  هیف  هرکذ  یلاعت  هَّللا  ینرمأ  يّذلا  مویلا  وهو  یتمأ  دایعأ  لضفأ  مخ  ریدـغ  موی 
.ًانید مالسإلا  مهل  یضرو  همعنلا  هیف  یتّمأ  یلع  ّمتأو  نیّدلا  هیف  هَّللا  لمکأ  يّذلا  مویلا  وهو  يدعب  نم  هب 
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ریدغ نوماریپ  یتایاور 

: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  شیامرف  دروم  رد  مالسلا  هیلعداّجس  ماما  دنزرف  دیز ، زا   - 31

.دش هدیسرپ  تسوا " يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هکره  "

.دوش صخشم  وا  هلیسو  هب  هَّللا  بزح  هقرفت ، فالتخا و  ماگنه  ات  داد  رارق  تیاده  هناشن  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  تفگ :
(1)

: دیوگ یم  هریرهوبا   - 32

، دـنک یم  اطع  وا  هب  ار  هام  تصـش  هزور  باوث  دـنوادخ  دریگب ، هزور  تسا  هجحیذ  اب 18  فداصم  هک  ار  ریدـغ  دـیع  زور  سک  ره 
: دومرف مدرم  هب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زور ، نیا  رد  اریز 

؟ متسین رتراوازس  ناشدوخ  هب  نانمؤم ، زا  نم ، ایآ 

.ادخ ربمایپ  يا  يرآ ، دنتفگ : یگمه 

.تسا وا  يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هکره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپس 

.يدش ناناملسم  همه  يالوم  نم و  يالوم  بلاط ! یبا  رسپ  يا  هب ، هب  تفگ : رمع  لاح  نیا  رد 

(2) .مدناسر » لامک  هب  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هاگ  نآ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 33

بـصن تماما  هب  ار  یلع  مردارب ، داد ، نامرف  نم  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا ، مخ  ریدغ  دیع  نم ، تما  دـیع  نیرتهب 
تّما رب  ار  تمعن  لماک و  ار  نید  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نامه  نآ  دندرگ و  تیادـه  وا  هلیـسو  هب  نم  زا  سپ  مدرم  ات  منک 

.دیدنسپ اه  نآ  يارب  ار  مالسا  نید  درک و  مامت  نم 
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، يدعب قلخلا  مامإ  وهو  یتنیط  نم  قلخ  یلع ، نم  انأو  ینم  ًایلع  ّنإ  سانلا ! رشاعم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  ّمث  ریدغلا  لوح  ثیداحأ 
ءاـسن هدیـس  جوزو  نییـصولا  ریخو  نینمؤملا  بوسعیو  نیلّجحملا  رغلا  دـئاقو  نینمؤملاریمأ  وه  یتّنـس و  نم  هیف  اوفلتخا  اـم  مهل  نیبی 

.نییدهملا هّمئألا  وبأو  نیملاعلا 

، هتوفج ًایلع  افج  نمو  هتعطق ، ًایلع  عطق  نمو  هتلصو ، ًایلع  لصو  نمو  هتـضغبأ ، ًایلع  ضغبأ  نمو  هتببحأ  ًایلع  بحأ  نم  سانلا ! رـشاعم 
.هتیداع ًایلع  يداع  نمو  هتیلاو ، ًایلع  یلاو  نمو 

ضغبیو ینّبحی  هنأ  معز  نم  بذکو  بابلا  لبق  نم  ّالإ  هنیدملا  یتؤت  نلو  اهباب  بلاط  یبأ  نب  یلعو  همکحلا  هنیدم  انأ  سانلا ! رشاعم 
.ًایلع

یف همـساب  هَّللا  هون  یّتح  ضرألا  یف  یتمأل  ًاملع  ًایلع  تبـصن  ام  هیربلا ! عیمج  یلع  ینافطـصاو  هوبنلاـب  ینثعب  يذـّلاو  ساـنلا ! رـشاعم 
.هتکئالم یلع  هتیالو  بجوأو  هتاوامس 
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هدش هدـیرفآ  نم  تشرـس  تنیط و  زا  وا  ما ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـینادب  مدرم ! يا  دومرف : سپـس  ریدـغ  نوماریپ  یتایاور 
تـسد ياوشیپ  نانمؤمریما ، وا  دنک ؛ یم  نایب  دشاب  فالتخا  دروم  نم  ّتنـس  زا  هچنآ  تسا و  ناگدیرفآ  ماما  وا  نم ، زا  سپ  تسا و 

.تسا رگتیاده  ناماما  ردپ  و  ناهج ، ناوناب  رورس  رسمه  نانیشناج ، نیرتهب  نانمؤم ، هانپ  ربهر و  نادیفسور ، و 

هب هک  ره  هب  مدنویپ  یم  .مراد  شنمشد  نم  درادب  نمـشد  ار  وا  هک  ره  مراد و  شتـسود  نم  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  ره  مدرم ! يا 
یتسود وا  اب  هک  ره  داد ، مهاوخ  خساپ  وا  هب  مه  نم  دنک  افج  یلع  هب  هک  ره  تسادج ؛ یلع  زا  هک  ره  زا  میادج  ددنویپب و  یلع 

.مزرو ینمشد  وا  اب  دزرو  ینمشد  یلع  اب  هک  ره  منک و  یتسود  وا  اب  دنک 

نامگ هک  ره  دیوگ  یم  غورد  .نآ  رد  زا  رگم  دش  ناوت  یمن  رهـش  لخاد  تسا و  نآ  رد  یلع  متـسه و  تمکح  رهـش  نم  مدرم ! يا 
.تسا نمشد  یلع  اب  هک  یلاح  رد  دراد ، یم  تسود  ارم  دراد 

بـصن تفـالخ  هب  نیمز  يور  رد  ار  یلع  نم  داد ! يرترب  مدرم  ماـمت  رب  تخیگنارب و  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  مدرم ! يا 
.تسا (1) هدومن  بجاو  ناگتشرف  رب  ار  شتیالو  و  هدرک ، دنلب  اه  نامسآ  رد  ار  شمان  دنوادخ  نم  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  مدرکن 
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هریخألا هلاو " هیلع  هَّللا  یلص  " هَّللا لوسر  ایاصو 

نع ینرعلا ، نیسحلا  نب  نسح  نع  ساّبعلا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  نع  هنانک ، نب  تباث  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  ظفاحلا ، انثّدح   - 34
: لاق ساّبع  نبا  نع  ییحی ، یبأ  نع  ءاطع ، نع  تباث ، نب  ورمع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  لاقف  هیلإ  سانلا  عمتجا  بطخف و  ربنملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعص 

متلمع نإ  ًاربخ  مکربخأ  ساّنلا ! اهیأ  ّینأ  لوتقم و  ًایلع  یّمع  نبا  ّنأ  ضوبقم و  ّینأ  یلإ  یحوأ  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ  نینمؤملا ! رـشعم  اـی 
.متکله هومتکرت  نإ  متملس و  هب 

نإ نیلجحملا ، رغلا  دـئاق  و  نیقّتملا ، مامإ  وه  ینع و  غّلبملا  وه  یتفیلخ و  وه  يریزو و  وه  یخأ و  وه  مالـسلا  هیلعًاـیلع  یّمع  نبا  ّنإ 
نإو متیـصع ، هَّللاف  هومتیـصع  نإو  متعطأ ، هَّللاف  هومتعطأ  نإو  متللـض ، هومتفلاخ  نإو  متوجن ، هومتعبت  نإو  مکدـشرأ ، هومتدـشرتسا 

یغتبا نمو  ّلض ، هفلاخ  نم  يذـّلا  وه  نآرقلا و  یلع  لزنأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ  متثکن ، هَّللا  هعیبف  هتعیب  متثکن  نإ  و  متعیاب ، هَّللاف  هومتعیاـب 
.کله یلع  ریغ  دنع  هملع 

یتماح و مّهنإـف  مهظفح ، نم  هب  مترمأ  يذـّلاب  ّـالإ  یتیب  لـهأ  یف  ینوفّلخت  ـال  یتحیـصن و  قح  اوفرعا  یلوق و  اوعمـسا  ساـنلا ! اـهیأ 
مهاذآ نمف  یتیب ، لهأ  مهنإ  امهیف ، ینوفّلخت  فیک  اورظناـف  نیلقثلا ، نع  نولءاـسم  نوعومجم و  مّکنإو  يدـالوأو ، یتوخإو  یتبارق 
مهلذـخ نمو  ینرـصن ، مهرـصن  نمو  ینمرکأ ، مهمرکأ  نمو  ینّزعأ ، مهّزعأ  نمو  یّنلذأ ، مّهلذأ  نمو  ینملظ ، مـهملظ  نـم  یناذآ و 

.ینبذک دقف  مهریغ  یف  يدهلا  بلط  نمو  ینلذخ ،
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" هلآو هیلع  هَّللا  یلص  " ربمایپ ياه  تیصو  نیرخآ 

، دندوب هدش  عمج  وا  درگ  مدرم  هک  یلاح  رد  تفر و  ربنم  زارف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يزور  دـیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 34
: دومرفو درک  ینارنخس  هب  عورش 

کنیا دیسر و  دهاوخ  تداهش  هب  یلع ، میومع ، رسپ  و  دش ، مهاوخ  حور  ضبق  نم  هک  هدرک  یحو  زیزع  دنوادخ  نانمؤم ! هورگ  يا 
: تسا نیا  ربخ  نآ  دیوش و  كاله  دینک  كرت  رگا  دینامب و  ملاس  دینک  لمع  نآ  هب  رگا  هک  مهد  یم  يربخ  امش  هب  نم  مدرم ! يا 

ياوشیپ ناراکزیهرپ و  ماـما  وا  دـنک و  یم  غیلبت  نم  فرط  زا  وا  تسا ، نم  نیـشناج  ریزو و  ردارب ، یلع ، میومع ، رـسپ  هک  یتسار  هب 
هارمگ دینک  وا  تفلاخم  رگا  دیبای و  یم  تاجن  دـیوش  وا  وریپ  رگا  دـنک ، ناتداشرا  دـیهاوخب  ییامنهار  وا  زا  رگا  تسا ؛ نادیفـسور 

دهع ضقن  وا ، دهع  ضقن  ادـخ و  اب  تعیب  وا ، اب  تعیب  تسا ؛ ادـخ  ینامرفان  وا ، ینامرفانو  ادـخ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  دـیوش ؛ یم 
هارمگ دـنک ، تفلاخم  نآ  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآرق  دومرف و  لزاـن  نم  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  یتسارب  تسادـخ ؛

.ددرگ كاله  دنک  وجتسج  یلع  هار  ریغ  زا  ار  نآرق  شناد  سک  ره  دوش و 

ار نانآ  دینک و  لمع  مدرک  رما  هک  هنوگ  نآ  منادناخ ، هب  تبسن  نم  زا  سپ  دیسانشب و  ارم  زردنا  قح  دیونـشب ، ارم  راتفگ  مدرم ! يا 
دش و دیهاوخ  عمج  تمایق  زور  رد  ًامتح  امـش  .دنتـسه  نم  نادنزرف  ناردارب و  ناشیوخ و  نم و  هزوح  رد  اه  نآ  اریز  دییامن ، ظفح 

دنتسه نم  نادناخ  نانآ  دینک ؛ یم  راتفر  هنوگچ  اه  نآ  اب  هک  دیـشاب  بظاوم  نم  زا  سپ  دیوش ، یم  یـسرپزاب  نم  ترتع  نآرق و  زا 
ره هدرک ، راوخ  ارم  دنک  ناشراوخ  سک  ره  هدرک ، متس  نم  هب  دنک  متـس  اه  نآ  هب  سک  ره  هداد ، رازآ  ارم  دهد  ناشرازآ  سک  ره 

يراـی ارم  دـنک  يراـی  ار  اـه  نآ  هک  ره  هتـشاد ، یمارگ  ارم  دراد  یمارگ  ار  اـه  نآ  سک  ره  هتـشاد ، زیزع  ارم  دـنک  ناـشزیزع  سک 
هدرک بیذکت  ارم  دهاوخب  تیاده  اه  نآ  ریغ  زا  سک  ره  هتـشادرب و  تسد  نم  يرای  زا  درادرب  تسد  اه  نآ  يرای  زا  هک  ره  هدرک ،

.تسا
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مهاذآ و نمل  مصخ  ّینإف  هومتیقل ؛ اذإ  نولئاق  متنأ  ام  اورظناو  هَّللا  اوقّتا  سانلا ! اهیأهریخألا  هلاو " هیلع  هَّللا  یلـص  " هَّللا لوسر  اـیاصو 
.مکل یل و  هَّللا  رفغتسأ  اذه و  یلوق  لوقأ  هتمصخ ، همصخ  تنک  نم 

، ءاذحلا دلاخ  نع  نوراه ، نب  دّمحم  نع  یطساولا ، ملسم  نب  دّمحم  نع  ینالدیـصلا ، نادمح  نب  دّمحم  نع  یناقلاّطلا ، انثّدح   - 35
: لاق ساّبع  نبإ  نع  یمرجلا ، دیز  نب  هَّللا  دبع  نع  هبالق ، یبأ  نع 

نم هَّللا  لوسر  ای  یّمُأو ! یبأ  كادـف  هل : لاـقف  رـسای  نب  راّـمع  هیلإ  ماـق  هباحـصأ ، هدـنعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ضرم  اّـمل 
؟ کنم کلذ  ناک  اذإ  اّنم  کلسغی 

.کلذ یلع  هکئالملا  هتناعأ  ّالإ  یئاضعأ  نم  وضعب  مهی  ّهنأل ال  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  كاذ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق 

؟ کنم کلذ  ناک  اذإ  اّنم  کیلع  یّلصی  نمف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  یّمُأو  یبأ  كادف  هل : لاقف 

.هَّللا کمحر  هم  لاق :

وأ نیذه -  يرمط  یف  ینفکو  یلسغ  قنأو  ینلسغاف  يدسج  تقراف  دق  یحور  تیأر  اذإ  بلاط ! یبأ  نبای  مالسلا : هیلع  یلعل  لاق  ّمث 
نم هلالج  ّلج  راّبجلا  یلع  یّلصی  نم  لّوأف  يربق ، ریفش  یلع  ینوعضت  یّتح  ینولمحاو  ینفک  لاغت  الو  نامی -  دربو  رصم  ضایب  یف 
ّمث شرعلاب ، نّوفاحلا  ّمث  ّلجو ، ّزع  هَّللا  ّالإ  مهددـع  یـصحی  هکئالملا ال  نم  دونج  یف  لیفارـسإو  لیئاکیمو  لـیئربج  ّمث  هشرع ، قوف 

[ ینوذؤیال  ] ینوذؤت ًامیلـست ال  نومّلـسیو  ءامیإ  نومؤی  نوبرقألاف ، نوبرقألا  یئاسنو  یتیب  لـهأ  ّلـج  ّمث  ءامـسف ، ءامـس  لـهأ  ناّـکس 
.هنزم الو  هیدان  توصب 
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هچ ادخ  تاقالم  ماگنه  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشاب و  هتـشاد  میب  ادخ  زا  مدرم ! يا  " هلآو هیلع  هَّللا  یلـص  " ربمایپ ياه  تیـصو  نیرخآ 
منک همـصاخم  وا  اب  مشاب  وا  مصخ  نم  سک  ره  دـهد و  رازآ  ار  اـه  نآ  هک  متـسه  یـسک  مصخ  نم ، هک  یتسار  هب  .تفگ  دـیهاوخ 

.منک (1) یم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  امش  دوخ و  يارب  میوگ و  یم  هک  تسا  نم  راتفگ  نیا  مزاس .) شروهقم  بولغم و  )

: دیوگ یم  ینالوط  ثیدح  کی  رد  ساّبع  نبا   - 35

مردام ردپ و  دیـسرپو : تساخرب  راّمع  دـندوب ، شرـضحم  نارای ، زا  يا  هدـع  دـش ، رامیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  هاگ  نآ 
؟ دهد یم  لسغ  ار  امش  یسک  هچ  داتفا ، یقافتا  رگا  ادخ ! ربمایپ  يا  امش ، يادف 

وا هب  ناگتشرف  دنکب ، ار  میاضعا  زا  يوضع  ره  نداد  تکرح  دصق  هاگره  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  هفیظو  نآ  دومرف : ترـضح 
.دننک یم  کمک 

؟ دناوخ دهاوخ  زامن  امش  رب  یسک  هچ  تنابرق ! مردام  ردپ و  درک : ضرع 

.شاب شوماخ  .دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : ترضح 

اب هدب و  لسغ  بوخ  هدب و  لسغ  ارم  دش ، جراخ  مندب  زا  حور  يدید  نوچ  یلع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ور  سپس 
رب دـیرادرب و  ارم  هاگ  نآ  .نکن  نفک  ارم  نارگ  هچراپ  اب  یلو  ینامی -  درب  ای  رـصم و  دیفـس  هچراپ  رد  ای  نک -  نفک  هچراپ  ود  نیا 
هک ناگتـشرف  رگید  لیفارـسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، هاگ  نآ  تسادخ ، درازگ (2)  زاـمن  نم  رب  هک  یـسک  نیتسخن  دـیراذگب ، ربق  بل 
نآ زا  سپ  اه و  نامسآ  لها  سپس  دنشرع و  درگ  هک  اه  نآ  سپـس  .دنرازگ  یم  زامن  نم  رب  دناد  یمن  دنوادخ  زج  ار  اه  نآ  رامش 

.دنرازاین هلان  نویش و  اب  ارم  .دنهد و  مالسو  دننک  يا  هراشا  دنراد ،) نم  اب  هک   ) يدنواشیوخ بیترت  هب  منارسمه  منادناخ و  همه  اه 
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ناک ضرملا  کلذ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنأ  ساّبع  نبا  نع  يورف  ...هریخـألا  هلاو " هیلع  هَّللا  یلـص  " هَّللا لوسر  اـیاصو 
ریغ دیری  هَّللا  لوسر  يرن  امف  یلع  یلإ  یـضما  همطافل ، لیقف  هنع ، ضرعیف  لجر ، دعب  لجر  هل  یعدی  لعجف  یبیبح ، یل  اوعدا  لوقی :
یلإ یلع ، ای  یلإ  لاق : ّمث  ههجو  لّلهتو  هینیع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  حتف  لخد  اّملف  مالسلا ، هیلع  یلع  یلإ  همطاف  تثعبف  یلع 

! یلع ای 

.هیلع یمُغا  ّمث  هسأر ، دنع  هسلجأو  هدیب  هذخأ  یّتح  هیندی  لاز  امف 

نأ مالسلا  هیلع  یلع  دارأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اعقو  یّتح  نایکبیو  ناحیـصی  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  ءاجف 
امأ یّنم ، نادّوزتیو  امهنم ، دّوزتأو  یناّمـشیو ، امهّمـشأ  ینعد  یلع  ای  لاـق : ّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  قاـفأف  هنع ، اـمهیّحنی 

.امهملظی نم  یلع  هَّللا  هنعلف  ًاملظ ، نالتقیو  يدعب  ناملظیس  امّهنإ 

.ًاثالث کلذ  لوقی 

هاجانم هیجانی  لعجو  هیف ، یلع  هاف  عضوو  هیلع ، ناک  يذـّلا  هبوث  تحت  هلخدأ  یّتح  هیلإ ، هبذـجف  مالـسلا ، هیلع  یلع  یلإ  هدـی  ّدـم  ّمث 
.هلآو هیلع  هَّللا  تاولص  هبیطلا ، هحور  تجرخ  یّتح  هلیوط 

.ءاکبلاو هّجضلاب  تاوصألا  تعفتراف  هیلإ ، هَّللا  هضبق  دقف  مکیبن ، یف  مکروُجا  هَّللا  مظعأ  لاقو : هبایث ، تحت  نم  یلع  ّلسناف 

؟ هبایث تحت  کلخدأ  نیح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  كاجان  يّذلا  ام  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأل  لیقف 

.باب فلأ  باب  ّلک  یل  حتفی  باب ، فلأ  ینمّلع  لاقف :
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نیا رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  هلآو ..." هیلع  هَّللا  یلـص  " ربماـیپ ياـه  تیـصو  نیرخآ 
اهیلع همطاف  هب  .دـندینادرگ  یم  ور  وا  زا  ترـضح  دـندرک  یم  رـضاح  ار  يدرم  ره  .دـینک » رـضاح  ارم  تسود  : » دومرف یم  يراـمیب 

هیلع یلع  لابند  همطاف  .دـهاوخب  ار  وا  زج  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  میرادـن  ناـمگ  .رواـیب  ار  یلع  ورب  دـنتفگ  مالـسلا 
نآ .دش  هدنـشخرد  زاب و  شا  هرهچ  دوشگ و  مشچ  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دش  دراو  ترـضح  نآ  نوچ  داتـسرف  مالـسلا 

.تفر شوه  زا  سپس  دناشن و  دوخ  رس  يالاب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاگ 

یلع .دنتخادنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور  ار  دوخ  دندرک  یم  هیرگ  نویـش و  هک  یلاح  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 
هتـشادن اه  نآ  هب  يراک  یلع ! يا  دومرف : دمآ و  شوه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنک ، دنلب  ار  اه  نآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع 

ملظ هب  دنـشک و  متـس  نم  زا  سپ  اه  نآ  .نم  زا  نانآ  مریگ و  هشوت  اه  نآ  زا  نم  دـنیوبب ، ارم  نانآ  میوبب و  ار  اـه  نآ  راذـگب  شاـب ،
.دنک متس  اه  نآ  هب  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  .دنوش  هتشک 

يزار وا  اـب  داـهن و  شبل  هب  بل  دیـشک و  دوخ  رتسب  نورد  ار  مالـسلا  هیلع  یلعو  درک  زارد  تسد  نآ  زا  سپ  .دومرف  ار  نیا  راـب  هس 
.دمآ رد  شکاپ  ناج  ات  تفگ ، ینالوط 

وا ادخ  هک  دنادرگ  گرزب  ار  امش  شاداپ  ربمایپ  گرم  رب  ربص  رد  دنوادخ  دومرف : دش و  نوریب  ربمایپ  رتسب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
.تساخرب هیرگ  نویش و  زاوآ  هاگ  نآ  .درب  شیوخ  دزن  هب  ار 

؟ تفگ هچ  وت  اب  هنامرحم  دوخ  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

.دوش (1) یم  هدوشگ  میارب  رد  رازه  رد ، ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  ِرد  رازه  دومرف :
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هیصولا لاصتا 

هَّللا دـبع  یبأ  نع  نامیلـس ، نب  لـتاقم  نع  بوـبحم ، نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نـبإ  نـع  يریمحلا ، نـع  لـکوتملا ، نـبإ  انثّدـح   - 36
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا 

.ءایصوألا هداس  یئایصوأ  نییصولا  دیس  ییصوو  نییبنلا  دیس  انأ 

.ًاحلاص ًایصو  هل  لعجی  نأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  لأس  مالسلا  هیلع  مدآ  ّنإ 

.ءایصوألا مهرایخ  تلعجو  یقلخ  ترتخا  ّمث  هّوبنلاب  ءایبنألا  تمرکأ  ّینأ  هیلإ : ّلجو  ّزع  هَّللا  یحوأف 

.مدآ نب  هَّللا  هبه  وهو  ثیش  یلإ  مدآ  یصوأف  ثیش ، یلإ  صوأ  مدآ ! ای  هیلإ : ّلجو  ّزع  هَّللا  یحوأ  ّمث 

.ًاثیش هنبا  اهجّوزف  هّنجلا  نم  مدآ  یلع  هَّللا  اهلزنأ  یّتلا  ءاروحلا  هلزن  نبا  وهو  نابش  هنبا  یلإ  ثیش  یصوأو 

وهو خونخأ  یلإ  اشیمثغ  یصوأ  و  اشیمثع ،]  ] اشیمثغ یلإ  قوحم  یصوأو  قوحم ، یلإ  ثلجم  یـصوأو  ثلجم ، یلإ  نابـش  یـصوأو 
یصوأو ماس ، یلإ  حون  یصوأو  مالـسلا  هیلع  یبنلا  حون  یلإ  روحان  اهعفدو  روحان  یلإ  سیردإ  یـصوأو  مالـسلا  هیلع  یبنلا  سیردإ 

یلإ هرب  یـصوأو  هرب ، یلإ  ثفای  یـصوأو  ثفای ، یلإ  اشاثیعرب  یـصوأ  و  اثاثیعرب ،]  ] اـشاثیعرب یلإ  رماـثع  یـصوأو  رماـثع ، یلإ  ماـس 
هنبا یلإ  میهاربإ  یـصوأو  مالـسلا ، هیلع  نامحرلا  لیلخ  میهاربإ  یلإ  نارمع  اهعفدو  نارمع  یلإ  هیـسفج  یـصوأ  و  هسیفج ،]  ] هیـسفج

، ءایرثب یلإ  فسوی  یصوأو  فسوی ، یلإ  بوقعی  یصوأو  بوقعی ، یلإ  قاحسإ  یصوأو  قاحسإ ، یلإ  لیعامسإ  یصوأو  لیعامـسإ 
، نون نب  عـشوی  یلإ  نارمع ، نب  یـسوم  یـصوأو  نارمع  نب  یـسوم  یلإ  بیعـش  اـهعفد  مالـسلا و  هیلع  بیعـش  یلإ  ءاـیرثب  یـصوأو 

نب فصآ  یصوأو  ایخرب ، نب  فصآ  یلإ  نامیلس  یصوأو  نامیلس ، یلإ  دواد  یصوأو  .مالسلا  هیلعدواد  یلإ  نون  نب  عشوی  یصوأو 
نب ییحی  یلإ  نوعمش  یصوأو  افصلا ، نومح  نب  نوعمش  یلإ  یسیع  یصوأو  میرم ، نب  یـسیع  یلإ  ایرکز  اهعفدو  ایرکز  یلإ  ایخرب 

.هدرب یلإ  همیلس  یصوأو  همیلس ، یلإ  رذنم  یصوأو  رذنم ، یلإ  ایرکز  نب  ییحی  یصوأو  ایرکز 
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تیاصو لاصتا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 36

.دنشاب یم  ایصوا  همه  دیس  نم  يایصوا  و  ایصوا ، دیس  نم ، یصو  مناربمایپ و  دیس  نم 

.دهد رارق  وا  يارب  يا  هتسیاشو  حلاص  یصو  هک  تساوخ  ادخ  زا  مدآ  ترضح 

.مدیزگرب یصو  ناونع  هب  ار  اه  نآ  نیرتهب  دوخ ، قلخ  نیب  زا  متشاد و  یمارگ  تّوبن  اب  ار  ناربمایپ  نم  دومن : یحو  وا  هب  دنوادخ 

.دومن تیصو  تسا  مدآ  نب  هَّللا  هبه  نامه  هک  ثیش  هب  مدآ  سپ  هد » رارق  دوخ  یصو  ار  ثیش  : » هک دش  یحو  وا  هب  هاگ  نآ 

جیوزت ثیش  هب  ار  وا  ات  دروآ  مدآ  يارب  تشهب  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ءاروح  هلزن  رسپ  نابش   » درک تیصو  نابش  شرسپ  هب  ثیش 
« .دنک

حون حون ، هب  وا  روحان ، هب  سیردا  یبن -  سیردا  ینعی  عونخا -  هب  وا  اشیمثغ ، هب  قوحم  قوحم ، هب  وا  درک ، تیصو  ثلجم  هب  نابش 
وا لیعامـسا ، هب  وا  لیلخ ، میهاربا  هب  وا  نارمع ، هب  وا  هیـسفج ، هب  وا  هرب ، هب  وا  ثفای ، هب  وا  اشاثیعرب ، هب  رماثع  رماثع ، هب  ماس  ماـس ، هب 
هب وا  دوواد ، هب  وا  نون ، نب  عشوی  هب  وا  نارمع ، نب  یـسوم  هب  وا  بیعـش ، هب  وا  اـیرثب ، هب  وا  فسوی ، هب  وا  بوـقعی ، هب  وا  قاحـسا ، هب 
هب وا  اـیرکز ، نب  ییحی  هب  وا  افـص ، نومح  نب  نوعمـش  هب  وا  میرم ، نب  یـسیع  هب  وا  اـیرکز ، هب  وا  اـیخرب ، نب  فصآ  هب  وا  ناـمیلس ،

.درک تیصو  هدرب  هب  وا  و  همیلس ، هب  وا  رذنم ،
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کیـصو یلإ  اهعفدـت  تنأو  یلع ! ای  کـیلإ  اـهعفدأ  اـنأو  هدرب  یلإ  اـهعفدو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  ّمثهیـصولا  لاـصتا 
.كدعب ضرألا  لهأ  ریخ  یلإ  عفدی  یّتح  دحاو  دعب  ًادحاو  كدلو  نم  کئایصوأ  یلإ  کیصو  اهعفدیو 

.نیرفاکلل يوثم  رانلاو  رانلا ، یف  کنع  ذاشلاو  یعم ، میقملاک  کیلع  تباثلا  ًادیدش ، ًافالتخا  کیلع  ّنفلتختلو  همألا  کب  ّنرّفکتلو 
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: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپس  تیاصو  لاصتا 

! یلع يا  مهد  یم  وت  هب  ار  نآ  نم  و  داد ، نم  هب  ار  نآ  مه  هدرب  و 

يور درف  نیرتـهب  تسد  هب  هک  نیا  اـت  يرگید  زا  سپ  یکی  تنادـنزرف ، زا  يایـصوا  هب  وا  یهد و  یم  دوـخ  یـصو  هب  ار  نآ  زین  وـت 
.دسرب نیمز 

هک تسا  یـسک  دننام  دنامب  تباث  وت  يوریپ  رد  سک  ره  دننک ، یم  فالتخا  تخـس  وت  هرابرد  دـش و  دـنهاوخ  رفاک  وت  هب  تُّما  نیا 
.تسا (1) نارفاک  هاگ  تماقا  شتآ  تسا و  خزود  شتآ  رد  شیاج  دنک  يریگ  هرانک  وت  زا  هک  نآ  هدوب و  مدق  تباث  نم  هارمه 
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" مالسلا هیلع   " یلع هماما 

: لاق ساّبع  نبإ  نع  نومیم ، نب  ورمع  نع  جلب ، یبأ  نع  هناوع ، وبأ  نع  ینامحلا ، ییحی  نع  یمرـضحلا ، نع  ینوکـسلا  انثدح   - 37
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.يدعب نم  نمؤم  ّلک  یلو  یلع 

نع هملـس ، نب  داّمح  نع  دـلاخ ، نب  هیمأ  نع  عفان ، نب  رکب  یبأ  نع  ییحی ، نب  یلع  نب  دّـمحم  نع  دّـمحم ، نب  دـمحأ  انثّدـح   - 38
تعمس لاق : ّهنأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  هیبأ  نع  ثّدحی  یبأ  تعمس  لاق : مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  دیز ، نب  یلع 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

.يدعب هقیلخلا  لضفأل  ّکنإ  همسنلا ! أربو  هّبحلا  قلف  يّذلاو  یلع ! ای 

.یناصع كاصع  نمو  ینعاطأ ، کعاطأ  نم  یتّمُأ ، مامإو  ییصو  تنأ  یلع ! ای 

نع دّـمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  نارهم ، نب  نامیلـس  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  هّمع ، نع  رماـع ، نبإ  نع  رورـسم ، نبإ  انثّدـح   - 39
لاـق لاـق : مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هیبأ ، نع  یلع ، نب  نیـسحلا  هیبأ  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  هیبأ  نع  یلع ، نب  دّـمحم  هـیبأ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

دعس دقل  يدعب ، یتّمُأ  یلع  هَّللا  هّجحو  یتفیلخو  ییصو  تنأ  یلع ! ای  کنم ، انأو  یّنم  تنأ  یلع ! ای  كوخأ ، انأو  یخأ  تنأ  یلع ! ای 
.كاداع نم  یقشو  كّالوت  نم 

یلع نسحلا  یبأ  نع  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسحلا  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، دّمحم  نع  رورسم ، نبإ  انثّدح   - 40
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  اضرلا ، یسوم  نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

مّدـقت دـقف  یلع  یلع  مّدـقت  نم  يدـعب ، هقیلخلا  مامإ  یلع  .ًایلع  فلاخ  نم  هَّللا  نعل  ًایلع ، لتاق  نم  هَّللا  لتاق  یلع ، نم  انأو  یّنم  یلع 
نمل ّودـعو  هالاو ، نمل  یلوو  هبراح ، نمل  برحو  هملاس ، نمل  ملـس  انأ  یلع ، رثآ  دـقف  هیلع  رثآ  نمو  ینقراف ، دـقف  هقراف  نمو  یلع ،

.هاداع
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تماما 

: دنک یم  لقن  ساّبع  نبا   - 37

.تسا (1) نانمؤم  يالوم  نم ، زا  سپ  یلع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعداّجس  ماما   - 38

يا دومرف : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  دومرف : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  مدینـش  مردـپ  زا 
.یتسه مدرم  نیرتهب  نم  زا  سپ  وت  هک  یتسار  هب  دیرفآ ! ار  نارادناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  یلع !

، دنک ینامرفان  وت  زا  هک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  نم  زا  دـنک  تعاطا  وت  زا  سک  ره  یتسه ، نم  تُّما  ماما  نم و  یـصو  وت  یلع ! يا 
.تسا (2) هدرک  ینامرفان  نم  زا 

: دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  یلع  ماما  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  قداص  ماما   - 39

تجح نم  زا  سپ  یشاب و  یم  نم  هفیلخ  یصو و  وت  یلع ! يا  .متسه  وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  ماوت ؛ ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  یلع ! يا 
.درک (3) ینمشد  وت  اب  هک  نآ  دش  تخبدب  دیزرو و  یتسود  وت  اب  هک  یسک  دش  راگتسر  متح  روط  هب  یتسه ؛ تُّما  رب  ادخ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیامرف  یم  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 40

یلع فلاخم  ار  هک  ره  دنک  یم  تنعل  دنک و  دربن  یلع  اب  هک  یسک  اب  تسا  دربن  رد  ادخ  متـسه ، یلع  زا  مه  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
.دشاب

؛ هدش ادج  نم  زا  دوش  ادـج  وا  زا  هک  رهو  تسا ، هتفرگ  یـشیپ  نم  زا  دریگ  یـشیپ  یلع  زا  هک  ره  تسا ، مدرم  ماما  یلع ، نم  زا  سپ 
اب منمـشد  و  یلع ، ناتـسود  اب  متـسود  تسا ؛ دربن  رد  وا  اب  هک  ره  اب  مدربن  ردو  متـسه  شزاس  رد  تسا  شزاس  رد  وا  اب  هک  ره  اب  نم 

.وا (4) نانمشد 
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دبع نب  نامیلـس  نع  یفوکلا ، نع  یفقثلا ، دّـمحم  نب  میهاربإ  نع  یناهبـصألا ، یلع  نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 41
هَّللا لوسر  تعمـس  لوقی : يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمـس  لاق : یفعجلا  رباج  نع  لّضفملا ، نع  نانـس ، نبإ  نع  یمـشاهلا ، هَّللا 

: مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

كّودـعو یـضغبم ، کضغبمو  یّبحم ، کـّبحم  یتاـفو ، دـعبو  یتاـیح  یف  یتّمُأ  یلع  یتفیلخو  یثراوو  ییـصوو  یخأ  تنأ  یلع  اـی 
.ییلو کیلوو  يّودع ،

نب ییحی  نع  مشاـه ، یبأ  نب  ناـمحرلا  دـبع  نع  یفقثلا ، نـع  یناهبـصألا ، یلع  نـب  دـمحأ  نـع  بّدؤـملا ، نـع  یبأ ، انثّدـح   - 42
: لاق یسرافلا  ناملس  نع  هتابن ، نب  غبصألا  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  نیسحلا ،

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

؟ ًادبأ يدعب  اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نإ  ام  یلع  مّکلدأ  الأ  راصنألاو ! نیرجاهملا  رشاعم  ای 

.هَّللا لوسر  ای  یلب  اولاق :

هلوقأ نأ  ینرمأ  لیئربج  ّنإف  یتمارکل ، هومرکأو  یّبحل ، هّوبحأـف  مکماـمإ ، یتفیلخو  یثراوو  يریزوو  ییـصوو  یخأ  یلع  اذـه  لاـق :
.مکل

، نامیلس نب  مکحلا  نع  لیزید ، نب  میهاربإ  نع  هیبأ ، نع  يّدنقـسولا ، یـسیع  نب  دّمحم  نع  غئاصلا ، دّمحم  نب  هَّللادبع  انثّدح   - 43
؛ هللا همحر  یسرافلا  ناملس  ینثّدح  لوقی : سنأ  نع  نومیم ، نب  ریطم  نع  مشاه ، نب  یلع  نع 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  یبن  ّنأ 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدعب ، هفّلخأ  نم  ریخو  يریزوو  یخأ  ّنإ 

ساّبع نبا  نع  همرکع ، نع  بلغت ، نب  نابأ  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  يدزألا ، نع  هّمع ، نع  رماع ، نبإ  نع  رورـسم ، نبإ  انثّدح   - 44
: لاق

تنأ یلع ! ای  نوعمتجم : راصنألاو  ءابق  دجسم  یف  وهو  موی  تاذ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
.كوخأ انأو  یخأ 

ص:76

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 91 



" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تماما 

: دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 41

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا 

، وـت تسود  نم ؛ تاـفو  زا  دـعب  هچ  نم و  یگدـنز  نارود  رد  هچ  یتـسه ؛ تـُّما  رب  نـم  هـفیلخ  ثراو و  یـصو ، ردارب ، وـت  یلع ! يا 
.نم (1) وریپ  وت ، وریپ  تسا و  نم  هاوخدب  وت ، هاوخدب  نم ؛ نمشد  وت ، نمشد  تسا و  نم  تسود 

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : هللا  همحر  یسراف  ناملس   - 42

؟ دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دینز ، گنچ  نادب  رگا  هک  منکن  ییامنهار  يزیچ  هب  ار  امش  ایآ  راصنا ! رجاهم و  هورگ  يا 

! ادخ لوسر  يا  دییامرفب ، دنتفگ :

تسود نم  ّتبحم  رطاخ  هب  ار  وا  سپ  .دشاب  یم  امش  ماما  تسا ، نم  هفیلخ  ثراو و  و  ریزو ، و  یـصو ، ردارب و  هک  یلع  نیا  دومرف :
.میوگب (2) امش  هب  هک  تسا  لیئربج  نامرف  نیا  هک  ارچ  دیراد ، شا  یمارگ  نم  رطاخ  هب  دیرادب و 

: دیوگ یم  یسراف  ناملس   - 43

زا سپ  ار  وا  هک  تسا  یسک  نیرتهب  نم و  ریزو  ردارب و  بلاط ، یبا  نب  یلع  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا 
.مهد (3) یم  رارق  نیشناج  مدوخ 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 44

وت یلع ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دندوب  عمج  مه  راصنا  زا  یهورگ  هک  ءابق  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  يزور 
.ماوت ردارب  مه  نم  ینم و  ردارب 
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ضغبأو كاداع ، نم  هَّللا  يداعو  كالاو ، نم  هَّللا  یلاو  يدعب ، یتّمُأ  مامإو  یتفیلخو  ییصو  تنأ  یلع ! ای  مالـسلا " هیلع   " یلع هماما 
.کلذخ نم  هَّللا  لذخو  كرصن ، نم  هَّللا  رصنو  کضغبأ ، نم  هَّللا 

.يدلو وبأو  یتنبا  جوز  تنأ  یلع ! ای 

! دّمحم ای  لاقف : تاملک ، ثالث  کیف  ّیبر  یلإ  دهع  ءامسلا  یب  جرع  اّمل  ّهنإ  یلع ! ای 

.تیلاعتو تکرابت  کیدعسو ، ّیبر  کیّبل  تلق :

.نینمؤملا بوسعیو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نیقّتملا  مامإ  ًایلع  ّنإ  لاقف :

نب فنحألا  نع  راوس ، نب  ثعشأ  نع  هریمع ، نب  فیـس  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  هیبأ ، نع  راطعلا ، انثّدح   - 45
: لاق هللا  همحر  يرافغلا  رذ  یبأ  نع  سیق ،

نم مکیلع  لخدی  یباحصأ ! رشاعم  لاق : ذإ  هباحـصأ  نم  رفن  نحنو  ابق  دجـسم  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنع  موی  تاذ  اّنک 
.نیملسملا مامإو  نینمؤملاریمأ  وه  لجر  بابلا  اذه 

.علط دق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعب  نحن  اذإف  رظن ، نمیف  تنکو  اورظنف  لاق :

، میرکلا ههجوب  انیلع  لبقأ  ّمث  هبناج ، یلإ  هسلجأ  یّتح  هب  ءاجو  هینیع  نیب  اـم  لـّبقو  هقناـعو  هلبقتـساف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ماـقف 
: لاقف

.ّلجو ّزع  هَّللا  هیصعم  یتیصعمو  هَّللا  هعاط  یتعاط  و  یتیصعم ، هتیصعمو  یتعاط ، هتعاط  يدعب ، نم  مکمامإ  اذه 
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سک نآ  دراد  تسود  ار  ادخ  یتسه ، نم  تُّما  ماما  هفیلخ و  یصو و  نم ، زا  سپ  وت  یلع ! يا  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تماما 
يرای ار  وت  هک  ره  .دراد  ضغب  وت  اـب  هک  ره  دراد  ضغب  ادـخ  اـبو  تسوت ، نمـشد  هک  نآ  تسادـخ  نمـشد  دراد ، تسود  ار  وت  هک 

.تسا هدز  زاب  رس  ادخ  يرای  زا  دنک  يراددوخ  وت  يرای  زا  هک  ره  هدرک و  يرای  ار  ادخ  دنک 

.ینم نادنزرف  ردپ  مرتخد و  رسمه  وت  یلع ! يا 

: دومرف درک و  شرافس  وت  هرابرد  مراگدرورپ  متفر ، جارعم  هب  هک  هاگ  نآ  یلع ! يا 

! دّمحم يا 

! يرترب ماقم و  الاو  وت  نم ، يادخ  يا  هلب  کیبل ، متفگ :

.تسا (1) نانمؤم  رادولج  رورس و  نادیفسور و  تسد و  ياوشیپ  ناراکزیهرپ و  ماما  یلع ، دومرف :

: دیوگ یم  هللا  همحر  يرافغ  رذوبا   - 45

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .میدوب  شرـضحم  رد  ابق  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  زا  يدادعت  هارمه  يزور 
.تسا ناناملسم  ماما  نانمؤمریما و  هک  دوش  یم  دراو  یسک  رد ، نیا  زا  نونکا  منارای ! هورگ  يا 

.دش نایامن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگان  میدرک ، هاگن  رد  نآ  هب  همه  ام  تفگ : رذوبا 

رد ار  وا  دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دیشک ، شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  لابقتسا  اب  تساخرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
: دومرف درک و  ام  هب  ور  سپس  .دناشن  دوخ  رانک 

، نم زا  ینامرفان  تعاطا و  و  تسا ، نم  ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا ، نم  زا  تعاطا  وا ، زا  تعاطا  تسامـش ؛ ماما  نم  زا  سپ  یلع  نیا 
.تسادخ (2) زا  ینامرفان  تعاطا و 
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" مالسلا هیلع   " یلع هلزنم 

نع نامیلـس ، نب  لـتاقم  نع  ناـمحرلا ، دـبع  نب  میکح  نع  حـلاص ، نب  دـمحأ  نع  ینادـمهلا ، دـمحأ  نع  یناـقلاطلا ، انثّدـح   - 46
: مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ،

هلزنمبو یـسوم ، نم  نوراه  هلزنمبو  میهاربإ ، نم  قاحـسإ  هلزنمبو  حون ، نم  ماس  هلزنمبو  مدآ ، نم  هَّللا  هبه  هلزنمب  یّنم  تنأ  یلع ! ای 
.يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسیع ، نم  نوعمش 

.همایقلا موی  همصخ  انأو  هنم  تسلو  یّنم  سیلف  کتفالخو  کتیصو  دحج  نمف  یتفیلخو ، ییصو  تنأ  یلع ! ای 

.ًاّفک مهاخسأو  ًابلق ، مهعجشأو  ًاملح ، مهرفوأو  ًاملع ، مهرثکأو  ًاملس ، مهمدقأو  ًالضف ، یتّمُأ  لضفأ  تنأ  یلع ! ای 

.ریظن نم  یتّمُأ  یف  کلامو  ریزولاو ، يدعب  بحاصلا  تنأو  ریمألاو ، يدعب  مامإلا  تنأ  یلع ! ای 

.راّفکلاو نینمؤملا  نیبو  رایخألاو ، رارشألا  نیب  زیمیو  راّجفلا ، نم  راربألا  فرعی  کتّبحمب  رانلاو ، هّنجلا  میسق  تنأ  یلع ! ای 

نع یناـنکلا ، دعـس  نع  ناـبأ ، نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  حوـن ، نب  بوـیأ  نع  هیبأ ، نـع  يریمحلا ، دّـمحم  نـع  یماـفلا ، انثّدـح   - 47
: لاق ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  هتابن ، نب  غبصألا 

: مالسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

، میهاربإ نم  لیعمـساکو  حون ، نم  ماـسکو  مدآ ، نم  ثیـشک  یّنم  تنأو  یتوم ، دـعبو  یتاـیح  یف  یتُّما  یلع  یتـفیلخ  تنأ  یلع ! اـی 
.یسیع نم  نوعمشکو  یسوم ، نم  عشویکو 

.یتادع زجنتو  ینید  يّدؤتو  یترفح  یف  ینیراوت  يّذلا  تنأو  یتّثج  لساغو  یثراوو  ییصو  تنأ  یلع ! ای 

.نیقّتملا بوسعیو  نیلّجحملا ، ّرغلا  دئاقو  نیملسملا ، مامإو  نینمؤملاریمأ  تنأ  یلع ! ای 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تلزنم 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 46
: دومرف مالسلا 

يارب نوراه  و  میهاربا ، يارب  قاحـسا  و  حون ، يارب  ماـس  دـننام  و  یتسه ، مدآ  هب  تبـسن  هَّللا  هبه  دـننامه  نم ، هب  تبـسن  وت  یلع ! يا 
.تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  یتسه ، یسیع  يارب  نوعمش  یسوم و 

نمشد تمایق  زور  رد  متسین و  وا  زا  مه  نم  تسین و  نم  زا  دنک  راکنا  ار  نیا  سک  ره  سپ  .یتسه  نم  هفیلخ  یـصو و  وت  یلع ! يا 
.میوا

، شناد رظن  زا  اه  نآ  نیرتدنمشناد  و  مالـسا ، شریذپ  رظن  زا  اه  نآ  نیرت  ماگـشیپ  و  لضف ، رظن  زا  نم  تُّما  درف  نیرترب  وت  یلع ! يا 
.یتسه ششخبو  مرک  رظن  زا  اه  نآ  نیرتدنمتواخسو  بلق  رظن  زا  اه  نآ  نیرت  عاجشو  ییابیکش ، رظن  زا  اه  نآ  نیرترابدرب  و 

.تسین نم  تما  نایم  رد  وت  دننام  یسک  و  ینم ؛ ریزو  رای و  وت  ینم ، زا  سپ  ریما  ماما و  وت  یلع ! يا 

زا نانمؤم  و  نادب ، زا  نابوخ  و  دنوش ، هتخانـش  ناقـساف  زا  ناکین  وت ، یتسود  هب  .یتسه  خزود  تشهب و  هدـننک  تمـسق  وت  یلع ! يا 
.دنوش (1) ادج  نارفاک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 47

و یتسه ، مدآ  هب  تبـسن  ثیـش  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  یتسه ، نم  گرم  زا  سپ  یگدنز و  نارود  رد  متُما  رب  نم  هفیلخ  وت  یلع ! يا 
.یتسه یسیع  يارب  نوعمش  یسوم و  يارب  عشوی  و  میهاربا ، يارب  لیعامسا  و  حون ، يارب  ماس  دننام 

یم افو  میاه  هدـعو  هب  ینک و  یم  ادا  ارم  نیَد  وت  يراپـس ، یم  كاخ  هب  یهد و  یم  لـسغ  ارم  وت  ینم ، ثراو  یـصو و  وت  یلع ! يا 
.ییامن

.یتسه ناراکزیهرپ  هانپ  نادیفس و  ور  تسد و  ياوشیپ  ناناملسم و  ماما  و  نانمؤمریما ، وت  یلع ! يا 
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.نیسحلاو نسحلا  یطبس  وبأو  یتنبا  همطاف  ءاسنلا ، هدیس  جوز  تنأ  یلع ! ای  مالسلا " هیلع   " یلع هلزنم 

.کبلص نم  یتیرذ  لعجو  هبلص  نم  یبن  ّلک  هیرذ  لعج  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ  یلع ! ای 

.کنم انأو  یّنم  ّکنأل  هتیداعو ، هتضغبأ  كاداعو  کضغبأ  نمو  هتیلاوو ، هتببحأ  كالاوو  کّبحأ  نم  یلع ! ای 

.هتدالو تباط  نم  ّالإ  انّبحی  الف  مدآ  ندل  نم  طق  حافس  یلع  ناوبأ  انل  قتلی  مل  انافطصاو  انرّهط  هَّللا  ّنإ  یلع ! ای 

.لوتقمو يدعب  مولظم  ّکنإف  هداهشلاب  رشبأ  یلع ! ای 

؟ ینید نم  همالس  یف  کلذو  هَّللا  لوسر  ای  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف 

.يدعب هَّللا  بزح  فرعی  مل  كالولو  لزت ، ملو  ّلضت  نل  کنإ  یلع ! ای  کنید ، نم  همالس  یف  لاق :
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.یتسه نیسح  نسح و  ما  هداون  ود  ردپ  ینم و  رتخد  همطاف  نانز ، رورس  رهوش  وت  یلع ! يا  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  تلزنم 

.وت لسن  زا  ارم  هیرذ  داد و  رارق  وا  دوخ  لسن  زا  ار  يربمایپ  ره  هیرذ  دنوادخ  یلع ! يا 

نم دشاب  هتـشاد  ینمـشد  هنیک و  وت  اب  سک  ره  متـسه و  وا  ناهاوخ  تسود و  مه  نم  دشاب  وت  ناهاوخ  تسود و  سک  ره  یلع ! يا 
.وت زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  نوچ  مشاب ؛ نینچ  وا  اب  مه 

هدشن داسف  هب  هدولآ  نونک  ات  مدآ  نامز  زا  ام  ناردام  ناردپ و  زا  کی  چـیه  تسا ، هدـیزگرب  هدومن و  كاپ  ار  ام  دـنوادخ  یلع ! يا 
.تسا هداز  لالح  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  نیاربانب ، دنا ؛

.يوش یم  لوتقم  مولظم و  نم  زا  سپ  وت  اریز  يوش ؛ یم  دیهش  هک  وت  رب  داب  هدژم  یلع ! يا 

؟ تسا ملاس  نم  نید  لاح ، نآ  رد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 

وت رگا  تسین ، وت  رد  مه  یشزغل  يوش و  یمن  هارمگ  زگره  وت  یلع ! يا  .دشاب  ملاس  وت  نید  يرآ ، دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.دش (1) یمن  هتخانش  ادخ  بزح  نم  زا  سپ  يدوبن 
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تاجن یتشک  ترضح ،  تیالو  تباتک ، دای و  باوث 

" مالسلا هیلع   " یلع لئاضف  ...و  هباتکو  رکذ  باوث 

مهیلع نیقداـصلا  هئاـبآ  نع  قداـصلا ، نع  هیبأ ، نع  هراـمع ، نب  دّـمحم  نع  يرهوجلا ، نع  يدوـلجلا ، نع  یناـقلاطلا ، انثّدـح   - 48
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا 

.هریغ اهددع  یصحی  لئاضف ال  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخأل  لعج  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 

.نیلقثلا بونذب  همایقلا  یفاو  ولو  رّخأت  امو  هبنذ  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  اهب  ًاّرقم  هلئاضف  نم  هلیضف  رکذ  نمف 

.مسر هباتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتست  هکئالملا  لزت  مل  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  نم  هلیضف  بتک  نمو 

.عامتسالاب اهبستکا  یّتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  نم  هلیضف  یلإ  عمتسا  نمو 

.رظنلاب اهبستکا  یّتلا  بونذلا  هل  هَّللا  رفغ  هلئاضف  یف  هباتک  یلإ  رظن  نمو 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ّمث 

.هئادعأ نم  هءاربلاو  هتیالوب  ّالإ  دبع  نامیإ  لبقی  الو  هدابع ، هرکذو  هدابع ، بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  رظنلا 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  لیاضف  ...و  نتشون  نایب و  باوث 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 48

.دناد یم  ادخ  طقف  ار  نآ  شرامش  هک  هداد  رارق  تیلضف  ردق  نآ  بلاط ، یبا  نب  یلع  مردارب ، يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

هب دنچ  ره  دزرمایب ، ار  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دیامن ، فارتعا  نآ  هب  دـنک و  وگزاب  ار  وا  لیاضف  زا  یتلیـضف  سک  ره 
.دشاب هدرک  هانگ  سنا  ّنج و  هزادنا 

.دننک یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  ناگتشرف  تسا ، یقاب  هتشون  نآ  ات  دسیونب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یتلیضف  سک  ره  و 

.تسا هداد  ماجنا  شوگ  هلیسو  هب  هک  ار  یناهانگ  دزرمآ  یم  دنوادخ  دهد ، شوگ  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یتلیضف  هب  هک  رهو 

.دزرمآ یم  هداد ، ماجنا  مشچ  اب  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دنک ، هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  يا  هتشون  هب  سک  رهو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  سپس 

مالسلا و هیلع  یلع  تیالو  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  يا  هدنب  نامیاو  تسا  تدابع  وا ، ندرک  دای  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ندرک  هاگن 
.وا (1) نانمشد  زا  يرازیب 
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" مالسلا هیلع   " یلع هیالو 

نع يزاوهألا ، ییحی  نب  هَّللا  دبع  نع  يرازفلا ، میهاربإ  نب  دّمحم  نع  ینیـسحلا ، دّمحم  نب  نامحرلا  دبع  نع  ناطقلا ، انثّدـح   - 49
رفعج نع  رفعج ، نب  یـسوم  نع  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  نع  لـالب ، نب  یلع  نع  روهمج ، نب  دّـمحم  نب  نسحلا  نع  ورمع ، نب  یلع 

یلص یبنلا  نع  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  یلع ، نب  نیـسحلا  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  یلع ، نب  دّمحم  نع  دّمحم ، نب 
: یلاعت كرابت و  هَّللا  لوقی  لاق : ملقلا  نع  حوللا ، نع  لیفارسإ ، نع  لیئاکیم ، نع  لیئربج ، نع  هلآو ، هیلع  هللا 

« .يران نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیالو  »

نبإ نع  ریبج ، نب  دیعـس  نع  دوراـجلا ، یبأ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  مشاـه ، نب  میهاربإ  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نبإ  انثّدـح   - 50
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع 

برح هبرحو  هَّللا ، ءادـعأ  هؤادـعأو  هَّللا ، ءایلوأ  هؤایلوأو  هَّللا ، هضیرف  هعابّتاو  هَّللا ، هدابع  هّبحو  هَّللا ، هیـالو  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هیـالو 
.ّلجو ّزع  هَّللا  ملس  هملس  و  هَّللا ،

، بلغت نب  نابأ  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  هیبأ ، نع  ملاس ، نب  یلع  نع  یلفونلا ، نع  یعخنلا ، نع  يدسألا ، نع  ینانـسلا ، انثّدـح   - 51
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبإ  نع  همرکع ، نع 

: هلالج ّلج  هَّللا  لاق 

.رانلا تقلخ  ام  یلع  هیالو  یلع  مهّلک  سانلا  عمتجا  ول 

، هیبأ نع  ریثک ، نب  نامحرلا  دبع  نع  قاّرولا ، مینست  نب  دّمحم  نع  باّطخلا ، نب  هملس  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  نع  یبأ ، انثّدح   - 52
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع 

: هباحصأل موی  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ال يدعب ، نم  مکمامإو  مکیلو  وهف  هب ، ءادتقالا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیالوب  مکرمأی  هلالج  ّلج  هَّللا  ّنإ  یباحصأ ! رشاعم 
.اّولضتف هوقرافت  الو  اورفکتف ، هوفلاخت 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تیالو 

لقن ملق  حول و  زا  لیفارـسا ، زا  لیئاکیم ، زا  لیئربج ، زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ ، زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما   - 49
: دنک یم 

رد نم  خزود  شتآ  زا  دوش ، لخاد  ژد  نیا  رد  سک  ره  تسا ، نم  مکحم  ژد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ 
.تسا (1) ناما 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا   - 50

، وا ناتـسود  .تسا  یهلا  بـجاو  هـضیرف و  وا  زا  يوریپ  و  وا ، تداـبع  شا  یتـسود  تسادـخ ؛ تیـالو  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  تیـالو 
.تسا (2) لاعتم  دنوادخ  اب  شزاس  وا ، اب  شزاس  تسادخ و  اب  گنج  یلع ، اب  گنج  .دنیادخ  نانمشد  شنانمشد ، ادخ و  ناتسود 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 51

نم دندش ، یم  قفتم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  مدرم  همه  رگا  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.مدیرفآ (3) یمن  ار  خزود 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 52

: دومرف شنارای  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يزور 

وا اریز  دینک ؛ يوریپ  وا  زا  دینزب و  گنچ  یلع  تیالو  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  امـش  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  منارای ! هورگ  يا 
.دیدرگ هارمگ  هک  دیوشن  ادج  وا  زا  دیوش و  یم  رفاک  هک  دینکن  تفلاخم  وا  اب  تسامش ، ماما  یلو و  نم  زا  سپ 
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.ًاقفانم ناک  هضغبأ  نمو  ًانمؤم  ناک  هّبحأ  نمف  قافنلاو ، نامیإلا  نیب  ًاملع  ًایلع  لعج  هلالج  ّلج  هَّللا  ّنإ  مالسلا " هیلع   " یلع هیالو 

هیملاظ وکشأ  هَّللا  یلإ  یلهأ ، یف  یتفیلخو  یملع ، هبیعو  يّرس ، عضوم  وهف  يدعب ، يدهلا  رانمو  ییصو  ًایلع  لعج  هلالج  ّلج  هَّللا  ّنإ 
.يدعب ْنِم  یتُّما  نم 

نع هیبأ ، نع  یقربلا ، هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  نع  يدابآدعـسلا ، نیـسحلا  نب  یلع  نع  لکوتملا ، نب  یـسوم  نب  دّـمحم  انثّدـح   - 53
: لاق مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  رمع ، نب  لضفملا  نع  نانس ، نب  دّمحم 

.مالسلا مهیلع  هدلو  نم  هّمئألاو  نینمؤملاریمأ  هیالوو  ّجحلا  موصلاو و  هاکزلاو  هالصلا  یلع  مئاعد : سمخ  یلع  مالسإلا  ینب 

یبأ نع  هیبأ ، نع  ریبج ، نب  ورمع  نع  مکحلا ، نب  میهاربإ  نع  یعخنلا ، نع  يدـسألا ، نع  یـسوم ، نب  دـمحأ  نب  یلع  انثّدـح   - 54
: لاق مالسلا  امهیلعرقابلا  رفعج 

هؤایلوأ هذـخأو  هلتقف  هلجرب  ًالجر  حـفنف  نمیلا  لـهأ  نم  لـجرل  سرف  تلفناـف  نمیلا ، یلإ  ًاـیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب 
.هلجرب لجرلا  حفنف  هراد  نم  تلفنا  سرفلا  ّنأ  هنیبلا  بحاص  ماقأف  مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  هوعفرف  هولتقیل ،

.لجرلا مد  مالسلا  هیلع  یلع  لطبأف 

مد لـطبأو  اـنملظ  ًاـیلع  ّنإ  اولاـقف : مهیلع ، مکح  اـمیف  ًاـیلع  نوکـشی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  یلإ  نمیلا  نم  لوتقملا  ءاـیلوأ  ءاـجف 
.انبحاص

لوقلاو همکح  مکحلاو  یلعل  يدعب  نم  هیالولا  ّنإو  ملظلل  یلع  قلخی  ملو  مّالظب  سیل  ًایلع  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
.نمؤم ّالإ  هتیالوو  هلوقو  همکحب  یضری  الو  رفاک ، ّالإ  هتیالوو  هلوقو  همکح  ّدری  ال  هلوق ،

.همکحو یلع  لوقب  انیضر  هَّللا ! لوسر  ای  اولاق : مالسلا  هیلع  یلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  نوینامیلا  عمس  اّملف 

.متلق اّمم  مکتبوت  وه  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 
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نمؤم درادـب  تسود  ار  وا  هک  ره  هداد ، رارق  قافن  نامیا و  نیب  هناشن  ار  یلع  دـنوادخ ، انامه  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تیـالو 
.تسا قفانم  دنک ، ینمشد  وا  اب  هک  ره  تسا و 

هفیلخ و نم و  ملع  هنیجنگ  رادزار و  وا  تـسا ، هداد  رارق  نـم  زا  سپ  تیادـه  غارچ  نـم و  یـصو  ار  یلع  دـنوادخ ، هـک  یتـسار  هـب 
.تسا نم  نیشناج 

.مرب (1) یم  هوکِش  ادخ  دزن  اهنت  دننک ، یم  متس  وا  هب  نم  زا  سپ  هک  متما  زا  یناسک  زا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 53

.مالسلا (2) مهیلع  شنادنزرف  زا  ناماما  نانمؤمریما و  تیالو  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا  نید 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 54

رارف یـسک  بسا  نمی  رد  دهد .) ناماس  ار  اجنآ  روُما  ات   ) داتـسرف نمی  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
زا هدروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  دنتفرگ و  ار  بسا  بحاص  هدش ، هتـشک  درف  هداوناخ  .تشک  ار  يدرف  دگل ، ندز  اب  درک و 

.دندرک تیاکش  وا 

.تسا هتشک  ار  وا  هدرک و  رارف  مبسا  هک  دروآ  لیلد  بسا  بحاص 

.تسناد هانگ  یب  ار  بسا  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ،

هب یلع  دنتفگ : هدرک ، تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  مکح  زا  دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمدخ  هدش ، تحاران  لوتقم  هداوناخ 
.تسا هدرک  ملظ  ام 

مکح تسوا ، اب  نم  زا  دـعب  یتسرپرـس  تیالو و  .هدـش  هدـیرفآ  ملظ  يارب  هن  تسا و  ملاظ  هن  یلع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
دنک یمن  در  ار  وا  تیالو  لوق و  مکح ، یـسک  رفاک  زج  .هتفگ  وا  هک  تسا  نامه  نخـس  و  هدرک ، رداـص  وا  هک  تسا  ناـمه  یعقاو 

.ددرگ یمن  دونشخ  وا  تیالوو  لوق  مکح ، هب  یسک  نمؤم  زجو 

مالسلا هیلع  یلع  مکح  هب  ام  دنتفگ : دندینش ، مالسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  نخس  اه  ینمی  هک  یماگنه 
.میدش یضار 

.دیتفگ (3) ًالبق  هچنآ  يارب  دشاب  امش  هبوت  هتفگ ، نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
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" مالسلا هیلع   " یلع هیالو 

یسیع نع  یبوقعیلا ، نع  دیزی ، نب  نیـسحلا  نع  فورعم ، نب  ساّبعلا  نع  یـسیع ، نبإ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  نع  یبأ ، انثّدح   - 55
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبأ ، نع  رقابلا  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  هیبأ ، نع  يولعلا ، هَّللا  دـبع  نب 

: هلآو هیلع 

یلهأ یلع  یتفیلخ  یبحاصو و  ییـصوو  ییلو  ّلوتیلف  باـسح  ریغب  هّنجلا  جـلیو  فصاـعلا  حـیرلاک  طارـصلا  یلع  زوجی  نأ  هّرـس  نم 
هنإو هنم  ّالإ  یتؤی  يذـّلا ال  هَّللا  باـبل  ّهنإ  هلـالجو  ّیبر  هّزعوف  هتیـالو ، كرتیلف  راـنلا  جـلی  نأ  هّرـس  نمو  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  یتمأو 

.همایقلا موی  هتیالو  نع  هَّللا  لأسی  يّذلا  ّهنإو  میقتسملا  طارصلا 

، رمع نب  لّضفملا  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  یـشرقلا ، یلع  نب  دّـمحم  نع  مساقلا ، یبأ  نب  دّـمحم  هّمع  نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 56
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

، مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدعب  نم  یتفیلخو  ییـصو  عبّتیل  ییلو ، ّلوتیلف  مویلا  کلذ  لوه  نم  صّلختی  نأ  مکنم  دارأ  نمف  ... 
مل هبرـش  هنم  یقـس  نمو  ًادبأ ، وری  ملو  ناشطع  لزی  مل  هنم  قسی  مل  نمف  هءایلوأ ، یقـسیو  هءادعأ  هنع  دوذـی  یـضوح ، بحاص  ّهنإف 

.ًادبأ أمظی  ملو  قشی 

ّهنأل هّنجلا ، لخدـی  نم  لّوأ  هنإو  ایندـلا  یف  یئاول  بحاص  ناک  امک  هرخآلا  یف  یئاول  بحاصل  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإو 
.ءایبنألا نم  هنود  نمو  مدآ  هتحت  یئاول  هدیبو  ینمدقی 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تیالو 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 55

قیفر و و  یصو ، و  یلو ، تیالو  دیاب  دوش ، تشهب  دراو  باسح  نودب  دنک و  روبع  طارص  لپ  زا  داب  تعرـس  هب  دراد  تسود  هک  ره 
هب .دـنک  كرت  ار  یلع  تیـالو  دورب  مّنهج  هب  دراد  تسود  هک  ره  و  دریذـپب ، ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  متُّما ، نادـناخ و  رب  نـم  هـفیلخ 
وا و  تسا ؛ میقتـسم  طارـص  نامه  وا  دـننک ، روبع  نآ  زا  همه  دـیاب  هک  تسا  یهلا  باـب  ناـمه  وا  مسق ! مراـگدرورپ  لـالج  تّزع و 

.دسرپ (1) یم  شتیالو  زا  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نامه 

: دومرف ینانخس  نمض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  دادجا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 56

سپ هفیلخ  یـصو و  عبات  دریذپب و  ار  نم  یلو  تیالو  دیاب  دشاب ، ناما  رد  تمایق  زور  باذع  زا  دهاوخ  یم  هک  امـش  زا  مادک  ره  ... 
ره دنک ؛ یم  باریس  ار  شناتـسود  رود و  نآ  زا  ار  شنانمـشد  تسا ، رثوک  ضوح  بحاص  وا  اریز  دشاب ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا 

.دوشن هنشت  زگره  دشونب  يا  هعرج  نآ  زا  سک  ره  و  دوشن ، باریس  تسا و  هنشت  هشیمه  دشونن  نآ  زا  هک 

دراو هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  تسا ، نم  رادمچرپ  ایند  رد  هک  ناس  نآ  دوب ، دهاوخ  نم  رادـمچرپ  ترخآ  رد  یلع  هک  یتسار  هب 
.دنراد (2) رارق  ناربمایپ  ریاس  مدآ و  مچرپ  نآ  ریز  هک  تسا  نم  مچرپ  لماح  نم و  يولج  رد  اریز  دوش ، یم  تشهب 
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هاجنلا هنیفس  مالسلا " هیلع   " یلع

نب یلع  نسحلا  یبأ  نع  دـلاخ ، نب  نیـسحلا  نع  دـبعم ، نب  یلع  نع  هیبأ ، نع  مـیهاربإ ، نـب  یلع  نـع  يوـلعلا ، هزمح  انثّدـح   - 57
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  اضرلا ، یسوم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ّمتأیلو هّودـع  داعیلو  يدـعب ، ًایلع  لاویلف  نیتملا ، هَّللا  لبحب  مصتعیو  یقثولا  هورعلاـب  کسمتـسیو  هاـجنلا  هنیفـس  بکری  نأ  ّبحأ  نم 
مهبزح هّنجلا ، یلإ  ءایقتألا  هداقو  یتّمُأ  هداسو  يدـعب  قلخلا  یلع  هَّللا  جـجح  یئایـصوأو و  یئافلخ  مّهنإـف  هدـلو ، نم  هادـهلا  هّمئـألاب 

.ناطیشلا بزح  مهئادعأ  بزحو  هَّللا  بزح  یبزحو  یبزح 
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تاجن یتشک  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

: دومرف شترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 57

هیلع یلع  دـیاب  دزیوآ ، رد  یهلا  نامـسیر  هب  دـنزب و  گـنچ  مکحم  هقلح  هب  دوـش و  راوـس  تاـجن  یتـشک  رب  دراد  تسود  سک  ره 
و نم ، یـصو  هفیلخ و  نانآ ، اریز  دنک ؛ ادتقا  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  هب  زین  و  دـشاب ، نمـشد  وا  نمـشد  اب  درادـب و  تسود  ار  مالـسلا 

تسا نم  بزح  اه ، نآ  بزح  .دنتسه  تشهب  يوس  هب  ناراکزیهرپ  رادولج  اه  نآ  دنتسه ، نم  تُّما  نارورـس  مدرم و  رب  ادخ  تّجح 
.تسا (1) ناطیش  بزح  اه ، نآ  نانمشد  بزح  تسادخ و  بزح  نم ، بزح  و 
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باوبالا دس  ملسم ، لوا  ایبنا ، لاصخ  ترضح ، ملع  قح ، نازیم 

قحلا نازیم  مالسلا " هیلع   " یلع

نع دیزی ، نب  رباج  نع  رمع ، نب  لّضفملا  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  یفوکلا ، یلع  نب  دّـمحم  نع  هّمع ، نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 58
: لاق هرمس  نب  نامحرلا  دبع  نع  بیسملا ، نب  دیعس 

.هاجنلا یلإ  یندشرأ  هَّللا ! لوسر  ای  تلق :

یتفیلخو یتّمُأ  مامإ  ّهنإف  بلاط ، یبأ  نب  یلعب  کـیلعف  ءارـآلا  تقّرفتو  ءاوهـألا  تفلتخا  اذإ  هرمـس ! نباـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف 
هدـنع نم  قحلا  بلط  نمو  هدـشرأ ، هدـشرتسا  نمو  هباجأ ، هلأس  نم  لطابلاو ، ّقحلا  نیب  زیمی  يذـّلا  قورافلا  وهو  يدـعب ، نم  مهیلع 

.هاده هب  يدتقا  نمو  هاجن ، هب  کسمتسا  نمو  هنمأ ، هیلإ  أجل  نمو  هفداص ، هیدل  يدهلا  سمتلا  نمو  هدجو ،

.هاداعو هیلع  ّدر  نم  کلهو  هالاوو ، هل  ملس  نم  ملس  هرمس ! نبای 

نم نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  همطاف  یتنبا  جوز  وهو  هوخأ ، انأو  یخأ  وهو  یتنیط ، نم  هتنیطو  یحور  نم  هحور  یّنم ، ًایلع  ّنإ  هرمس ! نبای 
مهعسات مالسلا  هیلع  نیسحلا  دلو  نم  هعـستو  نیـسحلاو  نسحلا  هّنجلا  لهأ  بابـش  يدیـسو  یتّمُأ  یَمامإ  هنم  ّنإو  نیرخآلاو ، نیلّوألا 

.ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمی  یتّمُأ  مئاق 
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ّقح نازیم  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

: دیوگ یم  هرمس  دنزرف  نامحرلادبع ،  - 58

.امرف ییامنهار  تاجن  يوس  هب  ارم  مدرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هب 

یلع فرط  هراومه ، وت  دش ، فلتخم  اه  هتساوخو  اهرظن  اه و  يأر  هک  هاگ  نآ  هرمس ! رسپ  يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
.دنک ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  قوراف  وا  تسامش ، رب  نم  هفیلخ  نم و  تُما  ماما  نم ، زا  سپ  وا  اریز  شاب ؛ بلاط  یبا  نب 

دیوـجب ار  قـح  وا  دزن  سک  ره  دـیامن ؛ شداـشرا  دـهاوخب ، ییاـمنهار  وا  زا  هـک  نآ  و  دـهد ؛ شباوـج  دـنک ، لاؤـس  وا  زا  سک  ره 
وا هب  هک  نآ  دهد و  شتاجن  دنز ، گنچ  ودب  هک  ره  دهد و  شناما  درب ، هانپ  وا  هب  هک  ره  .دسر  یم  اه  نادب  دـنک  بلط  ار  تیادـهو 

.دسر دوصقم  لزنم  رس  هب  دنک  ادتقا 

شنمـشد دنک و  در  ار  وا  رما  هک  نآ  دنامب و  ملاس  درادب ، تسود  ار  وا  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  میلـست  سک  ره  هرمـس ! رـسپ  يا 
.دوش دوبان  دشاب ،

ردارب نم  نم و  ردارب  وا  .تسا  نم  تشرس  حور و  زا  وا  تشرس  حور و  تسا ، نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتسار  هب  هرمس ! رسپ  يا 
ناناوج ياقآ  نم و  تّما  ماما  ود  تسوا  زا  و  تسا ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  نایناهج  نانز  نیرترب  هک  تسا  همطاـف  مرتخد ، رـسمه  وا  میوا ،

لدع و زا  ار  نیمز  هک  ومه  تسا ، نم  تما  مئاق  اه  نآ  نیمهن  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  ماما  ُهن  نیـسح و  نسح و  تشهب ،
.دنشاب (1) یم  وا  لسن  زا  همه ) ، ) دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد 
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" مالسلا هیلع   " یلع ملع 

نع رقشألا ، نسحلا  نب  نیسحلا  نع  فاّرـصلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  یفقّثلا ، نع  یلع ، نب  دمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدح   - 59
: لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ناملس  نع  هَّللا ، دبع  نب  دابع  نع  رکب ، یبأ  نب  دّمحم  نع  عفار ، یبأ  نع  مشاه ، نب  یلع 

.یلع يدعب  یتّمُأ  ملعأو  یتّمُأ  یضقأ 

: لاق میهاربإ  نب  لوخم  انثّدح  لاق : یفقثلا  دّـمحم  نب  میهاربإ  نع  یناهبـصألا ، یلع  نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 60
: لاق هللا  همحر  یسرافلا  ناملس  نع  هَّللا ، دیبع  نب  دّمحم  نع  يرکشیلا ، دوسألا  نب  نامحرلا  دبع  انثّدح 

؟ هتّمُأ نم  یصو  هل  ناک  ّالإ  یبن  ثعبی  مل  ّهنإف  کتّمُأ  نم  کیصو  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تلأس 

.ُدعب یل  نیبی  مل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 

نم ییصو  نع  ینتلأس  ناملس ! ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینادانف  دجـسملا ، تلخد  ّمث  ثکمأ ، نأ  هَّللا  ءاش  ام  تثکمف 
؟ هتّمُأ نم  یسوم  یصو  ناک  نم  يردت  لهف  یتّمُأ ،

.نون نب  عشوی  هیصو  ناک  تلقف :

؟ هیلإ یصوأ  ناک  مل  يردت  لهف  لاق : هاتف ،

.ملعأ هلوسرو  هَّللا  تلقف :

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدعب  نم  یتّمُأ  ملعأو  ییصوو  هدعب ، هتّمُأ  ملعأ  ناک  ّهنأل  هیلإ  یصوأ  لاق :

نع دـمحأ ، نب  دّـمحم  هرامع  یبأ  نع  لیعامـسا ، نب  هیطع  نع  بیبح ، نبإ  نع  ناّـطقلا ، اـیرکز  نبإ  نع  یـسوم ، نبإ  انثّدـح   - 61
نع نسحلا ، نع  هیبأ ، نع  نامیلس ، نب  رمتعملا  نع  درص ، نب  رارض  نع  ًاعم  قاّرولا ، میهاربإ  نب  قاحسإ  ینارجنلا و  دیزی  نب  ساّبعلا 

: لاق کلام  نب  سنأ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.يدعب نم  هیف  اوفلتخا  ام  یتّمُال  نیبی  یلع 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  شناد 

: دیوگ یم  یسراف  ناملس   - 59

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.تسا (1) نم  زا  سپ  مدرم  نیرتدنمشنادو  رواد  یضاق و  نیرتهب  یلع ،

: دیوگ یم  هللا  همحر  یسراف  ناملس   - 60

دوخ تُّما  زا  هک  نیا  رگم  هدشن  ثوعبم  يربمایپ  چیه  نوچ  تسیک ؟ امـش  یـصو  مدیـسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  يزور 
.تسا هتشاد  ییصو 

.تسا هدشن  نایب  نم  يارب  يزیچ  زونه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دز ادص  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدش ، دجسم  لخاد  يزور  هک  نیا  ات  مدرک ، توکـس  نم  تشذگ و  یتّدم  دیوگ : یم  ناملس 
: دومرف و 

؟ دوب یسک  هچ  یسوم  یصو  یناد  یم  ایآ  يدیسرپ ، مدوخ  یصو  دروم  رد  ناملس ! يا 

.نون نب  عشوی  مدرک : ضرع 

؟ درک تیصو  وا  هب  ارچ  یناد  یم  دومرف : درک و  یگنرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

.دنناد یم  رتهب  شلوسر  ادخ و  مدرک : ضرع 

نم زا  سپ  نم ، تُّما  نیرت  ملاع  نم و  یصو  و  دوب ، مدرم  نیرت  ملاع  یسوم ، زا  سپ  وا ، نوچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
.تسا (2) مالسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا   - 61

.درک (3) دهاوخ  نشور  نایب و  دننک ، فالتخا  نآ  رد  نم  زا  سپ  متما  هک  ار  هچنآ  یلع ،
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نب دّمحم  نع  دـمحم ، نب  میهاربإ  نع  یناهبـصإلا ، یلع  نب  دـمحأ  نع  بدؤملا ، نع  یبأ ، ینثّدـح   - 62 مالـسلا " هیلع   " یلع ملع 
، یلع نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نع  هیخأ ، نع  دوسألا ، یبأ  نب  حلاص  نع  رقـشألا ، نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  فارـصلا ، یلع 

: لاق هّدج  نع  هیبأ ، نع 

.ًایلع هب  ربخی  یّتح  حبصی  مل  ًالیل  هیلع  لّزن  اذإو  ًایلع  هب  ربخی  یّتح  سمی  مل  ًاراهن  یحولا  هیلع  لّزن  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبّنلا  ناک 

دبع نع  راّشب ، نب  لیعامسإ  نع  یفقثلا ، نع  يزاوهألا ، هملـس  نب  رفعج  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  یلع  نع  هناتان ، نبإ  انثّدح   - 63
: لوقی همامأ  ابأ  تعمس  لاق : ردکنملا  نب  دّمحم  نع  یندملا ، ییحی  یبأ  نب  میهاربإ  نع  يرصملا ، جلب  نب  هَّللا 

یلع يدعب  يّرس  نزاخ  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انعمـس  ّانأ  کلذو  هیف ، ّکشن  مل  ًائیـش  لاق  اذإ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک 
.مالسلا هیلع 

نع يدـبعلا ، ملاـس  نب  ییحی  نع  يدوعـسملا ، نع  یفقثلا ، نع  هملـس ، نب  رفعج  نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  هناـتان ، نبإ  انثّدـح   - 64
: لاق شیبح  نب  ّرز  نع  ورمع ، نب  لاهنملا  نع  هرسیم ، نع  لیئارسإ ،

نوذـخأت نوـموقت  ـالأ  هللا : همحر  ناملـس  لاـقف  ءـالم ، یف  ناملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هلغب  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  ّرم 
ول نکست ، هیلإو  اهینّابرو  ضرألا  ملاعل  ّهنإو  هریغ  دحأ  مکیبن  ّرسب  مکربخی  ّهنإ ال  همـسنلا ! أربو  هّبحلا  قلف  يّذلا  وف  هنولأست ؟ هتزجحب 

.سانلا مترکنأو  ملعلا  متدقفل  هومتدقف 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما   - 62 مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  شناد 

یم لزان  يا  هیآو   ) دـش یم  یحو  شترـضح  رب  زور  ماگنه  هب  هاـگ  ره  هک  دوب  نینچ  هراومه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  شور 
مالسلا هیلع  یلع  هب  هدشن  حبص  ات  دیـسر ، یم  یحو  بش  رگا  و  داد ، یم  شرازگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هدشن  بش  ات  ار  نآ  تشگ ،)

.داد (1) یم  عالطا 

: دیوگ یم  هماما  ابا   - 63

یم هک  میدوب  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  زا  اریز  میدرک ؛ یمن  دیدرتو  ّکش  نآ  رد  دومرف ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  ره 
: دومرف

.تسا (2) مالسلا  هیلع  یلع  نم ، ياهزار  راد  هنیجنگ  نم ، زا  سپ 

: دیوگ یم  شیبح  دنزرف   - 64

، دوب هتسشن  مدرم  زا  یهورگ  اب  هک  ناملس  .درک  یم  روبع  یلحم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بکرم  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
؟ دینک شسرپ  وا  زا  دیریگب و  ار  شنماد  هک  دیوش  یمن  دنلب  ایآ  تفگ : اه  نآ  هب 

ینابر و نیمز و  ملاـع  وا  دزاـس ، هاـگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رارـسا  زا  ار  امـش  دـناوت  یمن  وا  زج  سک  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب 
هب تبـسنو  دـیا  هداد  تسد  زا  ار  ملع  دـیهدب  تسد  زا  ار  وا  رگا  دریگ ، یم  شمارآ  وا  هطـساو  هب  نـیمز  تـسا ، نآ  هدـنهد  شرورپ 

.درک (3) دیهاوخن  ادیپ  تخانش  مدرم 
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ملعلا هنیدم  باب  مالسلا " هیلع   " یلع

، فیرط نب  دعـس  نع  رانید ، نب  تباث  نع  میهاربإ ، نب  ثایغ  نع  دلاخ ، نب  دّمحم  هیبأ  نع  هّدج ، نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، انثّدح   - 65
: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع 

: مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

انأو یّنم  ّکنأل  کضغبیو  ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذکو  بابلا ، لبق  نم  ّالإ  هنیدملا  یتؤت  نلو  اهباب ، تنأو  همکحلا  هنیدم  انأ  یلع ! ای 
یتّمُأ مامإ  تنأو  یتینالع ، کـتینالعو  یتریرـس ، کتریرـسو  یحور ، نم  کـحورو  یمد ، نم  کـمدو  یمحل  نم  کـمحل  کـنم ،

.يدعب اهیلع  یتفیلخو 

.کقراف نم  کلهو  کمزل ، نم  زافو  كاداع ، نم  رسخو  كّالوت ، نم  حبرو  كاصع ، نم  یقشو  کعاطأ ، نم  دعس 

، موجنلا لثم  مکلثمو  قرغ ، اهنع  فّلخت  نمو  اجن  اهبکر  نم  مالـسلا ، هیلع  حون  هنیفـس  لثم  يدـعب  كدـلو  نم  هّمئألا  لـثمو  کـلثم 
.همایقلا موی  یلإ  مجن  علط  مجن  باغ  امّلک 

نب دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  باّطخلا ، یبأ  نبإ  نع  لـیتم ، نبإ  نع  دـیلولا ، نبإ  انثّدـح   - 66
: لوقی يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  تعمس  لاق : مالسلا  مهیلعرقابلا  یلع 

هیلع بلاـط  یبأ  نب  یلع  لـبقأ  ذإ  هباحـصأ ، نم  رفن  هدـنعو  میهاربإ  ّمأ  لزنم  یف  موی  تاذ  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ّنإ 
: لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هب  رصب  اّملف  مالسلا ،

.یتیصعمک همّرحم  هتیصعمو  یتعاطک ، هضورفم  هتعاط  مکالوم ، وهو  يدعب  سانلا  ریخ  مکیلإ  لبقأ  سانلا ! رشعم  ای 

.حاتفملاب ّالإ  رادلا  یلإ  لصوی  نلو  اهحاتفم ، یلعو  همکحلا  راد  انأ  سانلا ! رشاعم 

.ًایلع ضغبیو  ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذکو 
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ملع رهش  هزاورد  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا   - 65

.نآ ِرد  زا  رگم  دنوشن  رهش  دراو  و  نآ ، ِرد  وت  متسه و  تمکح  رهش  نم  یلع ! يا 

نم تشوگ  زا  وت  تشوگ  وت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  اریز  دنک ، یم  ینمشد  وت  اب  دراد و  تسود  ارم  درادنپ  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد 
، یتسه نم  زا  سپ  هفیلخ  تُّما و  ماما  وت  تسا ، نم  راکـشآ  ناهن و  وت ، راکـشآ  ناهن و  نم و  ناج  نوخ و  زا  وت  ناج  نوخ و  تسا ،

.دنک ینامرفان  وت  زا  هک  نآ  تخبدب  دنک و  تعاطا  وت  زا  هک  تسا  یسک  تخبشوخ 

هدرک نایز  دوش ، ادج  وت  زا  هک  نآ  هدرب و  دوس  دشاب  وت  مزالم  هک  یسک  هدیدرگ ؛ تخبدب  وت  نمـشد  هدش و  راگتـسر  وت ، تسود 
.تسا

.دوش قرغ  دزرو ، فلخت  هکره  دبای و  تاجن  دوش ، راوس  نآ  رب  سک  ره  دیتسه ؛ حون  یتشک  دننامه  وت ، زا  سپ  ناماما  وت و 

.دیامن (1) یم  عولط  يرگید  هراتس  دنک  بورغ  يا  هراتس  هاگره  تسا ، ناگراتس  نوچمه  ریخاتسر ، زور  ات  امش  ِلَثَم 

: دیامرف یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  لوق  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 66

یبا نب  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـندوب ، رـضاح  مه  ناراـی  زا  يدادـعت  دوب و  میهاربا  ُّما  لزنم  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يزور 
: دومرف داتفا ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مشچ  هک  نیمه  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  بلاط 

ینامرفان تسا و  بجاو  نم  تعاطا  نوچ  وا  تعاطا  تسامـش ، يالوم  وا  دمآ ، امـش  شیپ  نم ، زا  سپ  درف  نیرتهب  نونکا  مدرم ! يا 
.تسا مارح  نم  ینامرفان  دننام  زین  وا 

.نآ دیلک  هلیسو  هب  رگم  دوش  هناخ  دراو  دناوت  یمن  یسک  نآ و  دیلک  مالسلا  هیلع  یلع  متسه و  تمکح  هناخ  نم  مدرم ! يا 

.تسا (2) یلع  نمشد  یلو  دراد ، تسود  ارم  دنک  یم  نامگ  هک  نآ  دیوگ  یم  غورد  و 
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نب بوـقعی  نع  ینادـمهلا ، دـمحأ  نع  یثـیللا ، میهاربإ  نب  دـمحأ  نـب  دّـمحم  انثّدـح  ملعلا 67 -  هنیدـم  باـب  مالـسلا " هیلع   " یلع
نع یلع ، نب  نیسحلا  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  رقابلا ، رفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  داّمح ، نب  دمحأ  نع  فسوی ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 

.اهباب نم  ّالإ  اهیلإ  يدتهی  الو  هّنجلا  یلإ  يدتهملا  يدتهی  فیکف  اهباب ، یلع ! ای  تنأو  هّنجلا ، یهو  همکحلا  هنیدم  انأ 
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نیسح ماما  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ملع 67 -  رهش  هزاورد  مالسلا " هیلع   " یلع ترـضح 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالسلا  هیلع 

زج دوش  تشهب  دراو  دناوت  یم  یسک  هنوگچ  یتسه و  نآ  ِرد  یلع  يا  وت  دشاب و  یم  تشهب  نامه  نآ  هک  متسه  تمکح  رهـش  نم 
.نآ (1) رد  زا 
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ءایبنألا لاصخ  مالسلا " هیلع   " یلع یف 

دیـس نع  یلامثلا ، نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  باّطخلا ، یبأ  نبإ  نع  لیّتم ، نبإ  نع  دیلولا ، نبإ  انثّدـح   - 68
: لاق مالسلا  امهیلع  هیبأ  نع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  لاقف  هباحصأ  نم  هعامج  هلوحو  لبقأ  دقو  مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  موی  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رظن 

.اذه یلإ  رظنیلف  هتّوق  یف  دواد  یلإو  هتجهب ، یف  نامیلس  یلإو  هئاخس ، یف  میهاربإ  یلإو  هلامج ، یف  فسوی  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم 

نع هیبأ ، نع  میرم ، یبأ  نب  مکحلا  نب  دیعـس  نع  یبـطحقلا ، لیعامـسإ  نب  نسحلا  نع  سورمع ، نب  میهاربإ  نع  یبأ ، انثّدـح   - 69
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : سیق  نب  هملس  نع  هّرم ، نب  هَّللا  دبع  نع  ریثک ، یبأ  نب  ییحی  نع  یعازوألا ،

نم ًایلع  هَّللا  یطعأ  ضرألا ، یف  لیللاب  رمقلاک  ایندلا  ءامسلا  یفو  ضرألا ، یف  راهنلاب  سمشلاک  هعباسلا  ءامسلا  یف  مالـسلا  هیلع  یلع 
؛ مهعسول ضرألا  لهأ  یلع  مّسق  ول  ًاءزج  مهفلا  نم  هَّللا  هاطعأو  مهعسول ، ضرألا  لهأ  یلع  مّسق  ول  ًاءزج  لضفلا 

هّوقب هتّوقو  دواد ، نب  نامیلس  هجهبب  هتجهبو  میهاربإ ، ءاخسب  هاخسو  بویأ ، دهزب  هدهزو  ییحی ، قلخب  هقلخو  طول ، نیلب  هنیل  تهّبش 
؛ دواد

.يدنع هراشبلا  هل  تناکو  ّیبر  هب  ینرّشب  هّنجلا ، یف  باجح  ّلک  یلع  بوتکم  مسا  هل 

یتصلاخو یتّصاخو  هکئالملا ، دنع  یکزم  ّقحلا ، دنع  دومحم  مالسلا  هیلع  یلع 

؛ يدعب ًادیهش  هضبقی  نأ  هتلأسو  یلبق  هضبقی  نأ ال  ّیبر  تلأسف  ّیبر ، هب  ینسنآ  یقیفرو ، یتّنجو  یحابصمو  یترهاظو 

یلع نم  انأو  یّنم  یلع  رـشبلا ، ددـعک  مالـسلا  هیلع  یلع  روصقو  رجـشلا  قرو  نم  رثکأ  مالـسلا  هیلع  یلع  روح  تیأرف  هّنجلا  تلخدأ 
.نوحلاصلا ّنجلا  هب  تّفحو  هکئالملا  هب  ناد  هلیضف ، هعابّتاو  همعن  مالسلا  هیلع  یلع  ّبح  ینّالوت ، دقف  ًایلع ، ّیلوت  نم  مالسلا ، هیلع 
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تسا عمج  یلع  رد  مالسلا " مهیلع   " ایبنا همه  یگژیو 

: دیامرف یم  لقن  شردپ  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما   - 68

، دـندوب ناشیا  درگادرگ  مه  ناراـی  زا  یهورگ  دـمآ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزور 
: دومرف درک و  هاگن  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.دنک (1) هاگن  یلع  نیا  هب  دیاب  درگنب  دوواد  تمکح  نامیلس و  تجهب  میهاربا ، تواخس  فسوی ، لامج  هب  دهاوخ  یم  سک  ره 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  سیق  نب  هملس   - 69

.تسا بش  رد  ناـبات  هاـم  نوـچمه  اـیند ، نامـسآ  رد  و  زور ؛ رد  ناـشخرد  دیـشروخ  نوـچمه  متفه ، نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دسرب همه  هب  دوش  میسقت  نیمز  لها  رب  رگا  هک  تسا  هداد  یلع  هب  مهف  تلیضف و  ردق  نآ  دنوادخ ،

هب تواخـس  رد  بویا ، هب  دـهز  رد  ییحی ، هب  قالخا  رد  ربمایپ ، طول  هب  شمرن  رد  دراد ؛ تهابـش  یهلا  ناربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مالسلا مهیلعدوواد  هب  ییاناوت  رد  نامیلس و  هب  یمّرخ  رورُس و  رد  میهاربا ،

وا هب  نم  هدژم  نیمه  داد و  هدژم  وا  دوجو  هب  ارم  مراگدرورپ ، تسا ؛ هدـش  هتـشاگن  تشهب ، ياه  هدرپ  ّهمه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن 
.دوب

نم روهظ  رون و  تسا ، نم  صلاخ  صاخ و  وا  تسا ، هزیکاپ  هّزنم و  ناگتشرف  دزن  هدش و  شیاتس  یهلا ، هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
.تسا نم  قیفر  تشهب و  و 

.دهدب رارق  تداهش  ار  وا  گرم  نم ، زا  دعب  دریمن و  نم  زا  شیپ  ات  متساوخ  ادخ  زا  نیاربانب ، درک ؛ سونأم  وا  اب  ارم  دنوادخ 

.ناسنا دارفا  رامش  هب  ار ، وا  ياه  خاک  مدید و  ناتخرد  گرب  زا  شیب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایروح  مدش ، تشهب  دراو  هک  هاگ  نآ 

.تسا نم  راد  تسود  وا ، راد  تسود  میوا ؛ زا  مه  نم  تسا و  نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

.دنتسه وا  درگادرگ  نج  زا  نیحلاصو  تسا  ناگتشرف  داقتعا  نیا  هک  تلیضف ، وا  زا  يوریپ  تسا و  تمعن  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 
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ًاّظف کی  مل  ًاجاهنمو ، ًارخفو  ًاّزع  هنم  مرکأ  وه  ناک  ّالإ  يدـعب  شام  ضرـألا  یلع  شمی  ملءاـیبنألا  لاـصخ  مالـسلا " هیلع   " یلع یف 
ملو هنم ، ًاجورخ  مرکأ  ناک  دـحأ  يدـعب  یثنُا  نطب  نم  جرخی  مل  هتمرکأف ، ضرألا  هتلمح  ًادـّنعتم ، الو  داسفل  ًالـسرتسم  ـالو  ًـالوجع 

یحوأل يدـعب  دـحأ  یلإ  یحوأ  ولو  اهاری ؛ الو  هکئالملا  هسلاجت  مهفلاب ، هادرو  همکحلا  هیلع  هَّللا  لزنأ  ًانومیم ، ناـک  ّـالإ  ًـالزنم  لزنی 
، روزی ـالو  رازی  مارحلا  هَّللا  تیب  لـثمک  هلثم  داـنجألا ، هب  ّزعأ  و  دـالبلا ، هب  بصخأو  رکاـسعلا ، هب  مرکأو  لـفاحملا ، هب  هَّللا  نیزف  هیلإ ،

هیف فصوو  هتایآب ، هحدمو  هباتک ، یف  هَّللا  هفـصو  ترانأ ، تعلط  اذإ  سمـشلا  لثمک  هلثمو  هملظلا ، ءاضأ  علط  اذإ  رمقلا  لثمک  هلثمو 
.ًاتیم دیهشلاو  ًایح  میرکلا  وهف  هلزانم ، يرجأو  هراثآ 
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یسک نیرت  ینارون  نیرتراختفارپ و  نیرتزیزع ، مالسلا  هیلع  یلع  نم ، زا  سپ  تسا  عمج  یلع  رد  مالـسلا " مهیلع   " ایبنا همه  یگژیو 
اب ار  وا  نیمز  زروداـنع ، راـگنا و  لهـس  داـسف ، هب  تبـسن  هن  تسا و  راکباتـش  نشخ و  هن  وا  .تسا  هتـشاذگ  ماـگ  نیمز  رب  هک  تـسا 

.دنک یم  لمح  تمارک 

دنوادخ .دـنادرگ  كرابم  ار  اجنآ  دـهن ، ماگ  یناکم  ره  رب  نیاربانب  تسا ؛ هدـشن  دـّلوتم  وا  زا  رت  یمارگ  يدـنزرف  چـیه  نم ، زا  سپ 
، دوب رارق  رگا  .دنیب  یمن  ار  اه  نآ  یلو  دـنیوا  نیـشنمه  ناگتـشرف  تسا ، هدـناشوپ  وا  رب  شناد  مهف و  هدرک و  لزان  وا  رب  ار  تمکح 

هتشاد یمارگ  ار  اه  شترا  هداد ، تنیز  ار  اه  لفحم  وا  دوجو  هب  دنوادخ  .دش  یم  یحو  وا  رب  ًامتح  دوش ، یحو  یـسک  رب  نم  زا  دعب 
هب وا  یلو  دنور  یم  وا  ترایز  هب  همه  هک  تسا  هبعک  لثَم  مالسلا  هیلع  یلع  لَثَم  .تسا  هداد  تّزع  اهرکشل  هب  یناوارف و  اهرهش  هب  و 

.دزاس نشور  دیشروخ ، نوچ  دزادنارب و  ار  یکیرات  هام ، دننامه  وا  .دور  یمن  یسک  ترایز 

ناور شلزانم  رد  هدومن و  فیصوت  ار  شراثآ  هدرک ، شیاتس  ار  وا  شتایآ  اب  فصو و  دوخ  باتک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنوادخ 
.تسا (1) تداهش  اب  وا  گرم  يراوگرزب و  تمارک و  اب  وا  یگدنز  سپ  .تسا  هتخاس 
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ٍملسم لّوأ  مالسلا " هیلع   " یلع

یناجرجلا رمع  نب  دّمحم  نع  رفعج ، نب  یلع  نع  دیعـس ، نب  نسحلا ]  ] نیـسحلا نع  یـسیع ، نبإ  نع  هیبأ ، نع  راّطعلا ، انثّدـح   - 70
: مالسلا امهیلعدّمحم  نب  رفعج  قداصلا  لاق  لاق :

...هعم مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأو  یّلصی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنأ  تناک  هعامج  لّوأ 

نع ثراحلا ، نب  ریمع  نع  یملیدلا ، نامیلـس  هیبأ  نع  نامیلـس ، نب  دّـمحم  نع  نامیلـس ، نب  دابع  نع  دعـس ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 71
: لاق هلیخس  یبأ  نع  مثیم ، نب  نارمع 

؟ ینرمأت اذ  امبف  ًاطالتخا ]  ] ًافالتخا تیأر  دق  ّینإ  رذابأ ! ای  تلقف : هَّللا ، همحر  رذابأ  تیتأ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ّینإف  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  خیـشلاو  هَّللا  باتک  نیتلـصخلا ، نیتاهب  کـیلع  لاـق :
.لطابلاو ّقحلا  نیب  قرفی  يّذلا  قورافلا  وهو  ربکألا ، قیّدصلا  وهو  همایقلا ، موی  ینحفاصی  نم  لّوأو  یب  نمآ  نم  لّوأ  اذه  لوقی :

نع یـسوم ، نب  دّمحم  نع  یلمرلا ، یلع  نب  دمحأ  نع  رمعم ، نب  یلع  نب  دّمحم  نع  تارف ، نع  یمـشاهلا ، دیعـس  نبإ  انثّدـح   - 72
نع يدـبعلا ، نوراه  یبأ  نع  هیبأ ، نع  ریثک ، یبأ  نب  ییحی  نع  نابأ ، نب  لیعامـسإ  نع  روصنم ، نب  ورمع  نع  قاحـسإ ، نب  بوقعی 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج 

مهعجشأو ًاّفک ، مهحمـسأو  ًاملح ، مهملحأو  ًانیقی ، مهلـضفأو  ًانید ، مهّحـصأو  ًاملع ، مهرثکأو  ًاملـس ، یتّمُأ  مدقأ  بلاط  یبأ  نب  یلع 
.يدعب هفیلخلاو  مامإلا  وهو  ًابلق ،

ص:108

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 124 



ناملسم نیتسخن  مالسلا " هیلع   " یلع

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 70

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  و  دـناوخ ، یم  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  دـش  اپرب  هک  یتعامج  زاـمن  نیتسخن 
...درک (1) یم  یهارمه  ار  وا  مالسلا  هیلع  بلاط 

: دیوگ یم  هلیخس  یبا  مان  هب  یصخش   - 71

دیاـب هچ  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  یفـالتخا  نیا  رد  امـش  رظن  هب  رذوبا ! يا  متفگ : متفر و  يو  دزن  يزور  ار ، رذوبا  دـنک  تمحر  ادـخ 
؟ درک

ربماـیپ زا  اریز  یـشاب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درم ، گرزب  نیا  نآرق و  مزـالم  هراوـمه  هـک  تـسا  بـجاو  وـت  رب  تـفگ : رذوـبا 
زور رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یلع ، دومرف : یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

.دنک (2) یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  یقوراف  نامه  وا  تسا و  ربکا  قیّدص  وا  داد ، دهاوخ  تسد  نم  اب  تمایق 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 72

نارگید زا  رترب  نیقی ، نید و  تّحـص  رد  دراد ؛ ملع  همه  زا  شیب  هدش و  ناملـسم  همه  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  بلاط ، یبا  نب  یلع 
.دشاب (3) یم  هفیلخ  ماما و  نم ، زا  سپ  ومه  .تسا و  همه  دمآرس  يراد  مدرم  يروالد و  تواخس و  يرابدرب ، رظن  زا  تسا و 
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باوبألا ّدس 

امهیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  مالسلا ، مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا ، هیلعاضّرلا  نع  یمیمّتلا ، نع  يدادغبلا ، رمع  نب  دّمحم  انثّدح   - 73
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا 

.یلع باب  ّالإ  دجسملا  یف  هعراشلا  باوبألا  اوّدس 

یبأ نب  نومیم  نع  فوع ، نع  ردنغ ، نع  ملاس ، نب  فلخ  نع  یسوم ، نب  دمحأ  نع  يدادغبلا ، ظفاحلا  رمع  نب  دّمحم  انثّدح   - 74
: لاق مقرأ  نب  دیز  نع  هَّللا ، دبع 

باوبألا هذه  اوّدس  ًاموی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاقف  دجسملا ، یف  هعراش  باوبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصأ  نم  رفنل  ناک 
.یلع باب  ّالإ 

.سانلا کلذ  یف  مّلکتف 

: لاق ّمث  هیلع  ینثأو  هَّللا  دمحف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ماقف  لاق :

یـشب ء ترمأ  یّنکلو  هتحتف  الو  ًائیـش  تددس  ام  هَّللاو ! ّینإو  مکلئاق  هیف  لاقف  یلع ، باب  ریغ  باوبألا  هذه  ّدسب  ترمأ  ّینإف  دعب ، اّمأ 
.هتعبتاف
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اه برد  ندش  هتسب 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دیامرف  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 73

.ار (1) یلع  هناخ  ِرد  زج  دیدنبب ، دوش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  ییاه  هناخ  ِرد 

: دیوگ یم  مقرا  نب  دیز   - 74

زج هب  داد : نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يزور  دش ، یم  زاب  دجسم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نارای  زا  نتدنچ  هناخ  برد 
! دیدنبب ار  اهرد  همه  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد 

؛ تفرگ رد  ینانخس  مدرم  نیب  دروم ، نیا  رد 

: دومرف ادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  تساخرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  سپ 

ادخ هب  یلو  دنا ؛ هتفگ  ییاهزیچ  مدرم  زا  یخرب  دوش ، هتسب  یلع -  هناخ  ِرد  زج  هب  اهرد -  همه  هک : دوب  هدیسر  نامرف  نم  هب  دینادب !
.مدرک (2) تعاطا  ار  نآ  مدرک و  تفایرد  ینامرف  هکلب  مدرکن ، يراک  دوخ ، شیپ  زا  نم  هک  مسق 
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ریغ دوخ و  نابز  زا  ترضح  بقانم  لیاضف و  تامارک ، یصخش ، یگدنز  تشهب ، رد  هقلح 

هّنجلا باب  هقلح 

نب دیعس  نع  ینارشعلا ، رذنم  نع  دواد ، نب  دّمحم  نع  یفقثلا ، نع  یناهبـصألا ، یلع  نب  دمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدح   - 75
: لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ساّبع ، نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  لبنق  یبأ   ] لیتق یبأ  نع  دیز ،

! یلع ای  تلاقو : ّتنط  هحفصلا  یلع  هقلحلا  ّتقد  اذإف  بهذلا ، حئافص  یلع  ءارمح  هتوقای  نم  هّنجلا  باب  هقلح  ّنإ 
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تشهب ِرد  هقلح 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ  یم  ساّبع  نبا   - 75

(1) یلع ! ای  دیوگب : دروآ و  رب  یگناب  دوش ، هدیبوک  رد  رب  هقلح  هاگره  الط ، زا  يا  هحفص  رب  تسا  خرس  توقای  زا  تشهب  رد  هقلح 
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هسفن یف  مالسلا " هیلع   " یلع هریس 

نع سیق ، نب  دّمحم  نع  دـیمح ، نب  مصاع  نع  نارجن ، یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  یبأ ، انثّدـح   - 76
: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلعرقابلا  رفعج  یبأ 

همالغ ریخیف  نیینالبنـسلا  نیـصیمقلا  يرتشیل  ناـک  نإو  دـبعلا ، هسلج  سلجیو  دـبعلا  لـکأ  لـکأیل  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـک  نإ  هَّللاو !
هنبل الو  هرجآ ، یلع  هرجآ  عضو  ام  نینس  سمخ  یلو  دقلو  هفذح ، هبعک  زاج  اذإو  هعطق ، هعباصأ  زاج  اذإف  رخآلا ، سبلی  ّمث  امهریخ ،

زبخ لکأیو  هلزنم  یلإ  فرـصنیو  محللاو  ّربلا  زبخ  سانلا  معطیل  ناک  ناو  ءارمح  ـالو  ءاـضیب  ثروأ  ـالو  ًاـعیطق ، عطقأ  ـالو  هنبل ، یلع 
.هندب یلع  امهدشأب  ذخأ  ّالإ  یضر  هَّلل  امهالک  نارمأ  هیلع  درو  امو  ّلخلاو ، تیزلاو  ریعشلا 

مویلا و یف  یّلـصیل  ناک  نإو  سانلا  نم  دحأ  هلمع  قاطأ  امو  ههجو ، هیف  قرعو  هادی  هیف  تبرت  هدی  ّدک  نم  كولمم  فلأ  قتعأ  دقلو 
.هدعب سانلا  نم  دحأ  هلمع  قاطأ  امو  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ًاهبش  سانلا  برقأ  ناک  نإو  هعکر ، فلأ  هلیللا 

ِلیَّللا َءانآ  ٌِتناـق  َوُه  ْنَّمَأ   » مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  یف  هیـآلا  هذـه  تلزن  لوقی : کـلام  نب  سنأ  نیعباـتلا  نم  لـجر  عمـسو 
(1) ِّهِبَر .» َهَمْحَر  اوُجْریَو  َهَرِخآلا  ُرَذْحی  ًاِمئاقَو  ًادِجاس 

غرف اّملف  برغملا ، هباحصأب  یّلصی  هتدجوف  برغملا ، تقو  هتیتأ  دقل  هَّللاب  دهشأف  هتدابع  یلإ  رظنأل  مالسلا  هیلعًایلع  تیتأف  لجرلا  لاق 
نأ یلإ  نآرقلا  أرقی  یّلـصی و  لیللا  لوط  هتدجوف  هعم  تلخدف  هلزنم  لخد  ّمث  .هرخآلا  ءاشع  یلإ  ماق  نأ  یلإ  بیقعتلا  یف  سلج  اهنم 
ّمث سمـشلا ، تعلط  نأ  یلإ  بیقعتلا  یف  سلج  ّمث  رجفلا ، هالـص  سانلاب  یلـصو  دجـسملا  یلإ  جرخو  هءوضو  دّدـج  ّمث  رجفلا ، علط 

.رهظلا هالص  یلإ  ماق  نأ  یلإ  نارخآ  مصتخاو  اماق  اغرف  اذإف  نالجر  هیلإ  مصتخی  لعجف  سانلا  هدصق 
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مالسلا هیلع  " یلع ترضح  یصخش  یگدنز 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : سیق  نب  دّمحم   - 76

هب دـیرخ ، یم  نهاریپ  ود  هاـگ  ره  دوب ؛ ناگدـنب  دـننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تساـخرب  تسـشن و  كاروـخ و  هک  مسق ! ادـخ  هب 
دوب رتدنلب  شناتشگنا  زا  نهاریپ ، نیتسآ  رگا  دیـشوپ ؛ یم  ار  رگید  نهاریپ  دوخ  راد و  رب  وت  ار  شنیرتهب  هک  دومرف  یم  شراکتمدخ 

.دیرب یم  ار  نآ  تشذگ ، یم  اپ  چم  زا  نآ  نییاپ  رگا  زین  درک و  یم  عطق  ار  نآ 

ثرا هب  ییالط  هرقن و  لوپ و  دـشن و  کلام  ار  ییاج  داهنن ، مه  يور  ار  یماـخ  تشخ  رجآ و  چـیه  یلو  درک ؛ تموکح  لاـس  جـنپ 
.دروخ یم  هکرس  وج و  نان  دوخ ، یلو  دیناروخ  یم  نادنمتسم  هب  ار  تشوگ  مدنگ و  نان  نیرتهب  تشاذگن ،

.دیزگ یمرب  ار  اه  نآ  رت  تخس  دنیزگرب ، ار  یکی  دیاب  هک  دش  یم  ور  هب  ور  دنسپادخ  راک  ود  اب  هاگره 

يدحا .درک  دازآ  ار  هدنب   1000 دوب ، هدروآ  تسد  هب  شا  هرهچ  ندرک  قرعو  شناتسد  ندش  دولآ  كاخ  اب  هک  دوخ  جنر  تسد  اب 
ماما تهج  نیا  زا  وا  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هچرگا  دناوخ ، یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  تشادن ، ار  وا  ياهراک  ماجنا  ناوت 

.تشادن ار  ناشیا  راک  ماجنا  ناوت  یسک  وا  زا  دعب  یلو  دوب ، مالسلا  هیلعداجس 

هک یـسک  ای  هک ...« : هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  هیآ  نیا  تفگ : یم  هک  دینـش  کـلام  نب  سنا  زا  ناـعبات ، زا  يدرم 
« .دشاب هتشاد  دیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دنارذگب و  ترخآ  زا  سرت  تهج  هب  هدجس  مایق و  هب  ار  بش 

شنارای هارمه  متفر ، وا  دزن  برغم  ماگنه  تسا  هاوگ  ادـخ  مرگنب ، ار  وا  تدابع  ات  متفر  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  دـیوگ : یم  درم  نآ 
وا هارمه  نم  دمآ ، لزنم  هب  دناوخ و  زین  ار  ءاشع  زامن  .دش  تابحتـسم  تابیقعت و  لوغـشم  سپـس  دوب ، برغم  زامن  ندناوخ  لوغـشم 
اب ار  حبـص  زامن  دمآ ، دجـسم  هب  تفرگ و  وضو  درک ، عولط  حبـص  هدـیپس  هک  نیا  ات  دوب  نآرق  زامن و  لوغـشم  بش  مامت  رد  متفر ،

حرطم ار  دوخ  تافالتخا  دـندمآ و  یم  رفن  ود  رفن  ود  مدرم ، هاگ  نآ  دـش ؛ تابیقعت  لوغـشم  باتفآ  عولط  ماگنه  اـت  دـناوخ و  مدرم 
.تشاد همادا  رهظ  ات  راک  نیا  دنتفر  یم  دنتفرگ و  یم  باوج  دندرک ، یم 
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یّلص نأ  یلإ  بیقعتلا  یف  دعق  ّمث  رهظلا ، هباحـصأب  یّلـص  ّمث  هءوضو ، رهظلا  هالـصل  دّدجف  لاق : هسفن  یف  مالـسلا " هیلع   " یلع هریس 
: لوقأ انأو  تجرخف  سمـشلا  تباغ  نأ  یلإ  مهیتفیو  مهنیب  یـضقی  نارخآ  دـعقیو  نالجر  موقی  لـعجف  ساـنلا  هاـتأ  ّمث  رـصعلا ، مهب 

.هیف تلزن  هیآلا  هذه  ّنأ  هَّللاب  دهشأ 

غبـصألا نع  یلامثلا ، هزمح  یبأ  نع  نانـس ، نب  هَّللا  دبع  نع  سنوی ، نع  رارم ، نبإ  نع  مشاه ، نبإ  نع  دعـس ، نع  یبأ ، انثّدح   - 77
: لاق ّهنأ  هتابن  نب 

هدی برض  ّمث  نیقحتـسملا ، عمج  ّمث  نیملـسملا ، لام  تیب  هلخدأ  لاملاب  یتأ  اذإ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  ناک 
.يریغ يّرغ  ینیرغت ، ال  ءاضیب ! ای  ءارفص ! ای  لوقی : وه  هرسیو و  هنمی  هرثنف  لاملا  یف 

هیف هرایخو  يانج  اذه 

هیف یلإ  هدی  ناج  ّلک  ذإ 

ّمث نیتعکر ، هیف  یّلـصی  ّمث  ّشریو  سنکی  نأ  رمأی  ّمث  هّقح ، قح  يذ  ّلک  یتؤیو  نیملـسملا  لام  تیب  یف  ام  قرفی  یّتح  جرخی  ـال  ّمث 
.کیلع یل  هعجر  ًاثالث ال  کتقّلط  دقف  ینیّرغت  الو  نیقّوشتت  الو  یل  نیضّرعتت  ال  ایند ! ای  میلستلا : دعب  لوقی  ًاثالث  ایندلا  قلطی 

نب دّمحم  نع  یموزخملا ، نامحرلا  دبع  نب  دّمحم  نع  دّمحم ، نب  نسحلا  نع  يربطلا ، ریرج  نب  دّمحم  نع  یناقلاطلا ، انثّدح   - 78
: لاق محازم  نب  كاّحضلا  نع  هریغملا ، نب  یسوم  نع  یمیمتلا ، بویأ  یبأ  نب  یسوم  نع  روفعی ، یبأ 

: لاقف هتافو  دعب  ساّبع  نبا  دنع  مالسلا  هیلع  یلع  رکذ 

نوهأ ایندلا  تناک  دـقل  هَّللاو ! .هَّللا  ّالإ  رثآ  الو  عنم  الو  عمج  الو  رـصق  الو  لّدـب  الو  ریغ  ام  هَّللاو  یـضم  نسحلا ، یبأ  یلع  هافـسأ ! او 
.یلعلا تاجردلا  یلإ  یضم  دق  تاهیه ! ءامکحلا ، یف  میکح  سلاجملا ، یف  رحب  اغولا ، یف  ثیل  هلعن ، عسش  نم  هیلع 
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شنارای هارمه  ار  رهظ  زامن  درک و  هزات  وضو  تساـخرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  یـصخش  یگدـنز 
یلع ماما  دـندمآ و  یم  رفن  ود  رفن  ود  هک  دوب  مدرم  هعجارم  عقوم  زاب  رـصع و  زامن  نآ  زا  سپ  رهظ و  زامن  تابیقعت  سپـس  دـناوخ ،

هک مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  متفگ : .مدـش  جراخ  وا  دزن  زا  درک و  بورغ  باتفآ  هک  نیا  ات  درک  یم  تواضق  اه  نآ  نیب  مالـسلا  هیلع 
.تسا (1) هدش  لزان  یلع  درومرد  هیآ  نیا 

: دیوگ یم  هتابن  نب  غبصا   - 77

ار ناقحتـسم  هدرک ، ناناملـسم ) هنازخ   ) لاملا تیب  دراو  ار  نآ  دـندروآ ، یم  تاـیلام  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هک  یماـگنه 
: دومرف یم  درک و  یم  نهپ  پچ ، تسار و  هب  دوخ  تسد  اب  ار  اه  لوپ  دومن و  یم  عمج 

.دیهد بیرف  ار  يرگید  دیورب  دیهدن ، بیرف  ارم  دیفس ! درز و  ياه  لوپ  يا 

اه نآ  نایم  رد  زین  نم  ياه  هدـیچ  نیرتهب  ما و  هدـیچ  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مامت  نیا  دومرف : یم  نایب  ار  لثملا  برـض  نیا  سپس 
(. ما هدروخن  اه  نآ  زا  چیه  دوخ  و   ) تسا

.دشاب یم  شدوخ  ناهد  رد  شتسد  هدیچ ، يزیچ  سک  ره  هک  ینامز  رد 

، رخآ رد  درک ، یم  تمـسق  دوـب  لاـملا  تیب  رد  هچ  ره  اـت  تفر  یمن  نوریب  اـجنآ  زا  تخادرپ و  یم  اـه  لوـپ  میـسقت  هب  ماـما  سپس 
زا سپ  داد و  یم  قالط  هس  ار  ایند  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  دندیشاپ ، یم  بآ  دندرک ، یم  بوراج  ار  لحم  نآ  داد  یم  روتسد 
هار چـیه  مداد و  قـالط  هس  ار  وـت  نم  هک  هدـن  بیرف  نکن و  قـیوشت  دوـخ  هب  ارم  زادـنین ، تسد  نـم  هـب  اـیند ! يا  دوـمرف : یم  زاـمن 

.تسین (2) یتشگزاب 

: تفگ ساّبع  نبا  دش ، هدرب  ترضح  نآ  مسا  ساّبع  نبا  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  دعب  دیوگ : محازم  نب  كاّحض   - 78

ار يزیچ  هن  تخاس ، نوگرگد  ار  يزیچ  هن  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  مسق  ادـخ  هب  مالـسلا !) هیلع  یلع  ماـما   ) نسحلاوبا رب  سوسفا 
.تشادن ادخ  زج  مه  يروظنم  چیه  دش و  یسک  قح  عنام  هن  درک و  عمج  یلام  هن  تساک ، يزیچ  زا  هن  درک ، ضوع 

، نامیکح نیب  رد  دوب و  ایرد  سلاجم  رد  دوب ، ریـش  اـهدربن  رد  .دوب  رت  شزرا  یب  مه  یـشفک  دـنب  زا  شربارب  رد  اـیند  مسق ! ادـخ  هب 
.دیسر (3) يدنلب  تاجرد  هب  تشذگ و ) رد   ) وا تاهیه  میکح ؛
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، باّطخلا یبأ  نبإ  نع  راّطعلا ، ییحی  نب  دّـمحم  نع  هنع ، هللا  یـضر  لّکوتملا  نبإ  انثّدـح  هسفن 79 -  یف  مالـسلا " هیلع   " یلع هریس 
: لاق هتابن  نب  غبصألا  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  نایبظ ، نب  سنوی  نع  رمع ، نب  لّضفملا  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع 

: هل لاق  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  یلع  یلشهنلا  هرمض  نب  رارض  لخد 

.مالسلا هیلعًایلع  یل  فص 

.ینیفعت وأ  لاق :

.یل هفص  لب  ال ، لاقف :

باب اننود  هل  قلغی  ال  هانرز ، اذإ  انبّرقیو  هانلأس ، اذإ  انبیجیو  هانیتأ ، اذإ  انیندـی  اندـحأک ، انیف  هَّللاو  ناک  ًایلع ، هَّللا  محر  رارـض : هل  لاـقف 
.موظنملا ؤلؤللا  لثم  نعف  مّسبت  اذإف  هتمظعل ، هیدتبن  الو  هتبیهل ، همّلکن  اّنم ال  هبرقو  انل  هبیرقت  عم  هَّللاو  نحنو  بجاح ، هنع  انبجحی  الو 

.هتفص نم  یندز  هیواعم : لاقف 

، هتجهمب هَّلل  دوجیو  راهنلا  فارطأو  لیللا  ءانآ  هَّللا  باتک  ولتی  داقرلا ، لـیلق  داهـسلا ، لـیوط  هَّللاو  ناـک  ًاـیلع ، هَّللا  محر  رارـض : لاـقف 
، هبارحم یف  لّثم  ذإ  هتیأر  ولو  ءافجلا ، نشختـسی  الو  ءاکّتالا  نیلتـسی  الو  رودبلا ، اّنع  رخّدی  الو  روتـسلا  هل  قلغت  ال  هتربعب ، هیلإ  ءوبیو 

: لوقی وهو  نیزحلا  ءاکب  یکبیو  میلسلا ، لملمت  لملمتی  هتیحل ، یلع  ضباق  وهو  هموجن ، تراغو  هلودس ، لیللا  یخرأ  دقو 

دعبل هاو ! هاو  ّمث  کیلع ، یل  هعجر  ًاثالث ال  کتنبأ  کـیف ، یل  هجاـح  ـال  تاـهیه ! تاـهیه ، تقّوشت ؟ یلإ  مأ  تضّرعت ، یلإ  اـیند ! اـی  »
« قیرطلا هنوشخو  دازلا ، هلقو  رفسلا ،

: لاقو هیواعم  یکبف  لاق :

.نسحلا ابأ  هَّللا  محر  یلع ، هَّللاو  ناک  کلذک  رارض ، ای  کبسح 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  یصخش  یگدنز 

: دیوگ یم  هتابن  نبا  غبصا   - 79

.نک فیصوت  نم  يارب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هرمض  نب  رارض  هب  هیواعم  دش ، لخاد  هیواعم  سلجم  هب  هرمض  نب  رارض 

.رادب فاعم  ارم  دوش  یم  رگا  تفگ : رارض 

.ییامن فیصوت  دیاب  ًامتح  ریخ ، تفگ : هیواعم 

یم کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  درک ، یم  یگدنز  ام  نیب  ام و  زا  یکی  دننام  وا  ادخ ! هب  دـنگوس  دـنک ، تمحر  ار  یلع  ادـخ  تفگ : رارض 
.تشادن ینابهگن  دوب و  زاب  شا  هناخ  ِرد  داد ، یم  باوج  ام  شسرپ  هب  دومن ،

، مینک زاغآ  نخـس  وا  اـب  تشاذـگ  یمن  وا  تهبُا  تبیه و  یلو  میدوب  کـیدزن  وا  هب  اـم  اـم و  هب  وا  هک  همه  نیا  اـب  ادـخ ! هب  دـنگوس 
.دش یم  ادیوه  وا  دیراورم  نوچمه  ياه  نادند  دنخبل  ماگنه 

! وگب مه  زاب  تفگ : هیواعم 

ادخ هب  ار  دوخ  ناج  دناوخ ، یم  نآرق  تاقوا  رتشیب  دوب ، رایـسب  شا  يرادیب  مک و  شباوخ  دنک ، تمحر  ار  یلع  ادـخ  تفگ : رارض 
، تخیر یم  کشا  وا  ناتسآ  رد  هدرپس ،

ار وا  اه  بش  رگا  ییوخدب ، ناراکافج  رب  هن  تشاد ، یمرن  ناگتسباو  رب  هن  تخودنین ، رز  ياه  هسیک  درکن و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ 
یم تسیرگ و  یم  دـیچیپ و  یم  دوخ  رب  هدـیزگ  راـم  نوچ  هتفرگ ، دوـخ  شیر  هب  تسد  هداتـسیا ، تداـبع  بارحم  رد  يدـید ، یم 

: دومرف

وت هب  يزاین  نم  هک  شاب  نئمطم  تاهیه ! تاهیه ، ینک ؟ قاتـشم  ارم  یهاوخ  یم  اـی  یـشک ؟ یم  نم  خر  هب  ار  تدوخ  اـیآ  اـیند ! يا 
.درادن تشگزاب  هار  هک  مدرک  هقالط  هس  نانچ  ار  وت  مرادن و 

.تمایق رفس  یتخس  هشوت و  یمک  هار ، يرود  زا  هآ ! هآ  دومرف : یم  سپس 

: تفگ درک و  هیرگ  هیواعم 

.دنک (1) تمحر  ار  وا  ادخ  دوب ، نینچ  یلع  يرآ  رارض ! يا  تسا  یفاک 
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، یقـشمدلا زیزع  نب  دیوس  انثّدح  لاق : میهاربإ  نب  دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : ماسب  نب  ساّبعلا  نب  دّـمحم  نع  غئاصلا ، انثّدـح   - 80
: لاق صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  لبنق ، نبإ  نع  هعیهل ، نب  هَّللا  دبع  نع 

هباحصأ نبجی  عجرف  رخآ  یلإ  اهعفدف  ًامزهنم ، عجرف  هباحـصأ  نم  لجر  یلإ  ربیخ  موی  هیارلا  عفد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ 
.ًامزهنم هیارلا  ّدر  دق  هنونبجیو 

یلع هَّللا  حتفی  یّتح  عجری  ال  هلوسرو ، هَّللا  هّبحیو  هلوسرو  هَّللا  ّبحی  ًالجر  ًادغ  هیارلا  ّنیطعأل  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف 
« .هیدی

.ًایلع یلإ  اوعدا  لاق : حبصأ  اّملف 

.دمر وه  هَّللا  لوسر  ای  هل : لیقف 

.هوعدا لاقف :

.دربلاو ّرحلا  هنع  عفدا  ّمهللا  لاقو : هینیع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لفت  ءاج  اّملف 

.ربیخ حتفب  ّالإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  عجر  امف  یضمو ، هیلإ  هیارلا  عفد  ّمث 

نم اند  یّتح  مالـسلا  هیلع  یلع  مهیلع  لمحف  هراجحلاو  لبنلاب  هنومری  دوهیلا  نم  هَّللا  ءادـعأ  لـبقأ  صومغلا  نم  اـند  اّـمل  ّهنإ  لاـق : ّمث 
.ًاعارذ نیعبرأ  هرهظ  فلخ  هب  یمر  ّمث  هعلتقاف ، بابلا  هبتع  لصأ  یلإ  ًابضغم  لزن  ّمث  هلجر ، ینثف  بابلا ،

هلمح فّلکت  دقلو  ًاعارذ ، نیعبرأ  هفلخ  هیمرو  بابلا  هعلق  نم  انبجع  اّنکلو  یلع  يدی  یلع  ربیخ  هَّللا  حتف  نم  انبجع  ام  ورمع : نبا  لاق 
: لاقف کلذب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ربخأف  .هوقاطأ  امف  ًالجر  نوعبرأ 

.ًاکلم نوعبرأ  هیلع  هناعأ  دقل  هدیب ! یسفن  يّذلاو 
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" مالسلا هیلع  " یلع ترضح  تعاجش 

: دیوگ یم  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع   - 80

يرگید صخش  هب  ار  مچرپ  تشگرب ؛ نازیرگ  وا  یلو  داد ، دارفا  زا  یکی  هب  ار  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ربیخ ، گنج  رد 
رارف هدروخ  تسکـش  مچرپ  اب  هک  دـندناوخ  یم  وسرت  ار  وا  مه  اه  نآ  دـیناسرت و  یم  ار  شنارای  هک  تشگرب  یلاـح  رد  مه  وا  داد ،

.تسا هدرک 

شلوسر ادخ و  زین  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  مهدب  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
.يزوریپ اب  رگم  ددرگنرب  گنج  زا  وا  دراد ، تسود  ار 

.دیایب دییوگب  یلع  هب  دومرف : دش  هک  حبص 

.دنک یم  درد  شمشچ  یلع  دش : هتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب 

.دیایب ات  دیناوخب  ار  وا  دومرف :

.نک ظفح  امرس  امرگ و  زا  ار  وا  ایادخ ! دومرف : دیلام و  وا  مشچ  هب  ار  شکرابم  ناهد  بآ  ربمایپ  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 

.داد وا  تسد  هب  ار  مچرپ  سپس 

.ربیخ هعلق  ندوشگ  اب  رگم  تشگن  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع 

شیپ نانچ  مه  وا  یلو  دندز ؛ یم  گنـس  ریت و  اب  ار  وا  نایدوهی  دش ، کیدزن  صومغ  هعلق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  دـیوگ : يوار 
دنک و اج  زا  ار  ربیخ  برد  دوخ  تسد  اب  تخادنا ، نییاپ  هب  بسا  زا  ار  دوخ  كانمـشخ  تلاح  اب  دیـسر  هعلق  رد  هب  یتقو  .تفر  یم 

.درک باترپ  دوخ  رس  تشپ  هب  عارذ  ار 40  نآ 

دنک اج  زا  هنت  کی  ار  هعلق  برد  روطچ  هک  دوب  نیا  زا  ام  بجعت  میدرکن ، بجعت  مالـسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  زا  ام  دیوگ : ورمع  نبا 
زار زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دننک  اج  هباج  ار  نآ  دنتـسناوت  یمن  مه  درم  هک 40  نیا  اب  تخادنا  رـس  تشپ  هب  عارذ  ار 40  نآ  و 

.دندرک (1) کمک  وا  هب  برد  ندنک  رد  هتشرف  هک 40  مسق ! ادخ  هب  دومرف : داد و  ربخ  نآ 
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نع نارهم ، نب  نامیلس  نع  يدبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  دامح ، نب  فلخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نبإ  انثّدح   - 81
: لاق مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نع  یشبح ، نب  ورمع  نع  قاحسإ ، یبأ 

برـض امو  نیرغاص ، اوبلقناو  اهباحـصأ  بلغو  یلاعتو  كرابت  هَّللا  اهـسکن  ّالإ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  اهتحت  لتوق  هیار  تمدق  ام 
توملا کلمو  هراسی  نع  لیئاکیمو  هنیمی  نع  لیئربج  لتاق ]  ] لتاق اذإ  ناکو  اجنف ، ًادحأ  راقفلا  يذ  هفیسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 

.هیدی نیب 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تعاجش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگ : یم  یشبح  نب  ورمع   - 81

اب هدروخ ، تسکـش  شدارفا  تخاـس و  یم  شنوگنرـس  ادـخ  هک  نیا  زج  دـماین  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  گـنج  هب  یمچرپ  چـیه 
نینمؤملاریما هاگره  .دشاب و  هتفای  تاجن  هک  دََزن  یـسک  هب  ار  شراقفلاوذ  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنتـشگ  یمرب  يراوخ 

.دندوب (1) شربارب  توملا  کلم  ترضح و  نآ  پچ  تمس  لیئاکیم  شتسار ، تمس  لیئربج  دیگنج ، یم  مالسلا  هیلع 
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" مالسلا هیلع   " یلع تامارک  نم  هذبن 

نع نایفـس ، نع  یبایرفلا ، فسوی  نب  دّـمحم  نع  يورهلا ، تلـصلا  یبأ  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 82
: لاق مهجلا  نب  بیبح  نع  ریثک ، یبأ  نب  ییحی  نع  یعازوألا ،

یف انب  سرع  ّمث  اهنع ، انربعف  انرمأ  ّمث  ادودنص ،» : » اهل لاقی  هیرقب  لزن  نیّفص ، دالب  یلإ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  انب  لحر  اّمل 
؟ ءام ریغ  یلع  سانلا  لزنت  أ  نینمؤملاریمأ ! ای  لاقف : رتشألا  ثراحلا  نب  کلام  هیلإ  ماقف  عقلب  ضرأ 

نم دربأو  لالزلا ، دـبزلا  نم  نیلأو  دهـشلا  نم  بذـعأ  ءام  ناکملا  اذـه  یف  انیقـسیس  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ  کلام ! اـی  مالـسلا : هیلع  لاـقف 
.توقایلا نم  یفصأو  جلثلا ،

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لوق  نم  بجع  الو  انبّجعتف 

.کباحصأو تنأ  رفتحا  کلام ! ای  لاقف : عقلب ، ضرأ  یلع  فقو  یّتح  هفیس  هدیبو  هءادر  رجی  لبقأ  ّمث 

لجر هئام  نحنو  انعمجأب  اهانمرف  اهومر ، انل : لاقف  نیجللاک ، قربت  هقلح  اهیف  همیظع  ءادوس  هرخصب  نحن  اذإف  انرفتحا  و  کلام : لاقف 
.اهعضوم نع  اهلیزن  نأ  عطتسن  ملف 

وناحاح ابوک  ایمتـش  هثوباث  وبیط  ملاع  اـیرم  باـط  باـط  : » لوقی وهو  وعدـی  ءامـسلا  یلإ  هدـی  ًاـعفار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  اندـف 
« نوراهو یسوم  ّبر  نیملاعلا ، ّبر  نیمآ ، نیمآ  اثوحرب ، اثیدوتاث 

یفـصأو جلثلا  نم  دربأو  دهـشلا  نم  بذعأ  ءام  انل  رهظف  رتشألا : ثراحلا  نب  کلام  لاق  ًاعارذ ، نیعبرأ  نیعلا  نع  اهامرف  اهبذتجا  ّمث 
.بارتلا اهیلع  اوثحن  نأ  انرمأو  هرخصلا  ّدر  ّمث  انیقس  انبرشف و  .توقایلا  نم 

؟ نیعلا عضوم  فرعی  مکنم  نم  لاق : دیعب  ریغ  ّالإ  انرس  امف  انرسو  لحترا  ّمث 

! نینمؤملاریمأ ای  انّلک  انلقف :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تامارک  زا  يا  هشوگ 

: دیوگ یم  مهج  نب  بیبح   - 82

سپس دش ، رقتسم  ادودنص »  » مان هب  ییاتسور  رد  شترضح  میتفر ، یم  نیّفـص  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه  هب  هک  یماگنه 
رد ار  ام  نینمؤملاریما ! يا  درک : ضرع  رتشا  کلام  .میدمآ  دورف  بآ  نودـب  ینابایب  رد  هک  نیا  ات  مینک  روبع  اتـسور  زا  داد  روتـسد 

؟ ینک یم  رقتسم  یبآ  یب  لحم 

، رت مرن  فاص  هرک  زا  رت و  نیریـش  لسع  دهـش  زا  هک  دنک  دنم  هرهب  یبآ  زا  ار  ام  لاعتم  يادخ  متح ، روط  هب  کلام ! يا  دومرف : ماما 
.دشاب رت  کنخ  فرب  زا  و 

.درادن بّجعت  ماما  راتفگ  هک  میتسناد  یم  مه  یفرط  زا  .میدرک  بّجعت  ام 

داد و ناـشن  ار  هاـیگ  یب  کـشخ و  نیمز  هعطق  دوـب ، هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  هـک  یلاـح  رد  تـشادرب و  شود  زا  ءادر  ماـما ، سپس 
: دومرف

.دینکب ار  اجنیا  تناهارمه ، کمک  هب  کلام ! يا 

گنس نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .میدرک  دروخرب  یگرزب  هایـس  گنـس  کی  هب  یلو  میدنک ، ار  رظن  دروم  لحم  دیوگ : یم  کلام 
.دیرادرب ار 

.میهدب ناکت  ار  نآ  میتسناوتن  میدرک  هچ  ره  میدوب ، رفن  دص  هک  ام 

: درک ضرع  دش و  اعد  لوغشم  هدرک ، دنلب  نامسآ  هب  ار  اه  تسد  دمآ ، کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

يا نایناهج ، راگدرورپ  يا  نک ، تباجا  نک ، تباجا  اثوح ، رب  انیدوت  اث  وناـحاح  اـب  وکایمتـش  هثوباـث  وبیط  ملاـع  اـیرم  باـط  باـط  »
!« نوراه یسوم و  يادخ 

.تخادنا رود  هب  عارذ  لهچ  هدروآرد ، دوخ  ياج  زا  دیشک و  ار  گنس  نآ  سپس 

بآ نآ  زا  .دوب  رت  فاص  توقای  زا  رت و  کنخ  فرب  زا  رت ، نیریـش  لسع  زا  هک  دـش  نایامن  یبآ  همـشچ  هاـگان  دـیوگ : یم  کـلام 
.میناشوپب ار  نآ  كاخ  اب  داد ، نامرف  ام  هب  داهن و  دوخ  ياج  رب  ار  گنس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  میدیشون ، میتشادرب و 

امـش زا  یـسک  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میدوب  هدـشن  رود  اجنآ  زا  يداـیز  هلـصاف  زونه  .میدرک  تکرح  لـحم  نآ  زا  سپس 
؟ دناد یم  ار  همشچ  نآ  ياج 
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دق مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ّنأ  اننظف  ءافخ ، ّدـشأ  انیلع  اهناکم  یفخف  نیعلا  انبلطف  انعجرف ، مالـسلا " هیلع   " یلع تاـمارک  نم  هذـبن 
: انلقف .ربکلا  نم  هینیع  یلع  هابجاح  تطقـس  دق  بهارب  نحن  اذإف  اهنم  انوندف  بهار  هعموصب  نحن  اذإف  انفارطأب  انأموأف  شطعلا ، هقهر 

؟ انبحاص هنم  یقسن  ءام  كدنع  بهار ! ای 

.ًانشخ ًاّرم  ءام  انیلإ  لزنأف  .نیموی  ذنم  هتبذعتسا  دق  ءام  يدنع  لاق :

.رمألاب هانثّدحو  انبحاص ؟ هنم  اناقس  يّذلا  ءاملا  نم  تبرش  ولو  فیکف  نیموی ! ذنم  هبذعتسا  دق  اذه  انلقف :

؟ یبن اذه  مکبحاص  لاقف :

.یبن یّصو  هنکلو  ال  انلق :

.مکبحاص یلإ  یب  اوقلطنا  لاق : اّنم و  هتشحو  دعب  انیلإ  لزنف 

؟ نوعمش مالسلا : هیلع  لاق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هب  رصب  اّملف  هب  انقلطناف 

یّتح ّمتأف  هتفرع  فیکف  تنأ ، ّمث  یلاعتو ، كرابت  هَّللا  ّالإ  دـحأ  هیلع  علطا  اـم  یّمُأ  هب  ینتّمـس  مسا  اذـه  نوعمـش ، معن ، بهارلا : لاـق 
.کل هّمتأ 

؟ نوعمش ای  ءاشت  امو  مالسلا : هیلع  لاق 

.همساو نیعلا  اذه  لاق :

.هنم تبرش  نییصولا  رخآ  انأو  ًایصو  رشع  هثالثو  هئامثالث  هنم  برش  هّنجلا ، نم  وهو  اموحار  نیعلا  اذه  لاق :

یلـصدّمحم یـصو  ّکنأو  هَّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  انأو  لیجنإلا  بتک  عیمج  یف  تدجو  اذکه  بهارلا : لاق 
.هلآو هیلع  هللا 
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، مینک ادیپ  ار  نآ  ياج  هک  میتشگرب  .میناد  یم  ام  همه  نانمؤمریما ! يا  میتفگ : مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تامارک  زا  يا  هشوگ 
بآ يوـجو  تسج  هب  نیارباـنب ، .تسا  هنـشت  مالـسلا  هیلع  ماـما  میدرک  رکف  اـم  .میتفاـین  نآ  زا  يرثا  میدرک  وـجو  تسج  هچره  اـّما 

: میتفگ .دوب  هدناشوپ  ار  شنامشچ  شدنلب ، ياهوربا  دایز ، يریپ  زا  هک  میدید  یبهار  .میتفر  کیدزن  دش ، نایامن  یبهار  هبلک  میتفر ،
؟ مینک باریس  ار  نامیالوم  ات  يراد  یبآ  دوخ  اب  ایآ  بهار ! يا 

.دروآ يا  هزم  دب  خلت و  بآ  هاگ  نآ  مدرک ؛ اراوگ  ار  نآ  ات  مدیشک  تمحز  زور  ود  هک  تسا  یبآ  يرآ ، تفگ :

یبآ نآ  زا  مه  وت  شاک  تسا ؟ یخلت  نیا  هب  زونه  يا ، هدرک  فرص  نآ  ندرک  نیریش  يارب  ار  دوخ  تقو  زور  ود  هک  نیا  اب  میتفگ :
.میدرک وگزاب  شیارب  ار  همشچ  ناتساد  سپس  .يدیشون  یم  داد  ام  هب  ام  يالوم  هک 

؟ تسا ربمایپ  امش  يالوم  ایآ  تفگ : بهار 

.تسا ربمایپ  یصو  هن ، میتفگ :

.دیربب دوخ  يالوم  شیپ  ارم  تفگ : دمآ و  رت  کیدزن  تشاد  تشحو  ام  زا  ادتبا  رد  هک  نیااب 

؟ یتسه نوعمش  وت  دومرف : ماما  میدروآ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیپ  ار  وا  هک  نیمه 

دوخ تماما  هناشن  نونکا  یتسناد ؟ اجک  زا  وت  تشادن ، ربخ  نآ  زا  ادـخ  زج  یـسک  هتـشاذگ و  نم  رب  مردام  ار  مان  نیا  يرآ ، تفگ :
.منک لیمکت  وت  هب  ار  منامیا  مه  نم  ات  نک ، لیمکت  ار 

؟ یهاوخ یم  هچ  نوعمش ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.ار نآ  مان  همشچ و  ناتساد  تفگ : بهار 

.مدیشون نآ  زا  هک  مدوب  یصو  نیرخآ  نم  دنا و  هدیشون  نآ  زا  یصو   313 تسا ، تشهب  زا  و  اموحار »  » نآ مسا  دومرف :

يادـخ زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  کنیا  ما ، هدـناوخ  لیجنا  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ناـمه  یتفگ  هک  اـه  نیا  تفگ : بهار 
.یشاب یم  دّمحم  یصو  وت  تسوا و  هداتسرف  دّمحمو  تسین  هناگی 
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هعم لزنو  نیّفص  لزن  یّتح  همدقی ، بهارلاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لحر  ّمث  مالسلا " هیلع   " یلع تامارک  نم  هذبن 

.بهارلا هداهشلا  هتباصأ  نم  لّوأ  ناکف  ناّفصلا ، یقتلاو  نیدباعب ]  ] نیدناعب

.هّنجلا یف  یقیفر  همایقلا  موی  انعم  بهارلا  ّبحأ ، نم  عم  ءرملا  لوقی : وهو  نالمهت  هانیعو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لزنف 

: لاق هبده  یبأ  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  هللا  همحر  یبأ  انثّدح   - 83

: لاقف اهنع  هتلأسف  هباصعب  ًابوصعم  کلام  نب  سنأ  تیأر 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هوعد  یه 

؟ کلذ نوکی  فیکو  هل : تلقف 

ّبحأب ینتئا  ّمهّللا  : » لاقف يوشم ؛ رئاط  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  يدهأف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  ًامداخ  تنک  لاقف :
« .رئاطلا اذه  نم  یعم  لکأی  یلإو ، کیلإ  کقلخ 

.یموق نم  ًالجر  نوکی  نأ  تببحأو  لوغشم ، کنع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل : تلقف  مالسلا  هیلع  یلع  ءاجف 

یلع ءاجف  .رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکأی  یلإو ، کیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف : هیناثلا ، هدی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عفرف 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  عفرف  .یموق  نم  ًـالجر  نوکی  نأ  تبّبحأو  لوغـشم ، کـنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلقف : مالـسلا  هیلع 

لوسر تلقف : مالسلا  هیلع  یلع  ءاجف  .رئاطلا  اذه  نم  یعم  لکأی  یلإو ، کیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  ّمهّللا  لاقف : هثلاثلا ، هدی  هلآو  هیلع 
هَّللا لوسر  لغشی  امو  لاقف : هتوص  مالسلا  هیلع  یلع  عفرف  .یموق  نم  ًالجر  نوکی  نأ  تبّبحأو  لوغشم  کنع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

؟ یّنع هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ اذه نم  سنأ ! ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هعمسف 

.هل نذئا  لاق : .مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تلقف :

، رئاطلا اذـه  نم  یعم  لکأی  یلإو ، هیلإ  هقلخ  ّبحأب  ینیتأی  نأ  تاّرم  ثالث  ّلجو  ّزع  هَّللا  توعد  دـق  ینإ  یلع ! ای  هل : لاق  لخد ، اّملف 
.کب ینیتأی  نأ  کمساب  هَّللا  توعدل  هثلاثلا  یف  ینئجت  مل  ولو 
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گنج رد  ناشیا  هارمه  دش و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  بهار  سپ  نآ  زا  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تامارک  زا  يا  هشوگ 
.دیسر تداهش  هب  هک  دوب  ماما  نارای  زا  رفن  نیتسخن  وا  دندرک و  عورش  ار  هزرابم  رکشل  ود  درک ، تکرش  نیّفص 

وا هک  دوش  یم  روشحم  نامه  اب  یسک  ره  دومرف : دوب  ریزارـس  شناگدید  زا  کشا  هک ، یلاح  رد  دش و  رـضاح  بهار  نیلاب  رب  ماما 
.تسا (1) نم  هارمه  قیفر و  تشهب ، رد  بهار  نیا  دراد ، تسود  ار 

: دیوگ یم  هبده  وبا   - 83

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نیرفن  رثا  رب  تفگ : مدیـسرپ ، نآ  ّتلع  زا  دوـب ، هدـیچیپ  شرـس  هب  یلامتـسد  هک  مدـید  ار  کـلام  نب  سنا 
.تسا مالسلا 

؟ درک نیرفن  هچ  يارب  متفگ :

! ایادخ درک : اعد  ربمایپ  دندروآ ، هیده  ترضح  نآ  يارب  ینایرب  غرم  يزور  مدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مداخ  نم  تفگ : سنا 
.دوش کیرش  غرم  نیا  ندروخ  رد  ات  تسرفب  ار  نم  دوخ و  دزن  درف  نیرت  بوبحم 

موق زا  یـسک  متـشاد  تسود  و  مدادن ) هار  ار  وا  هتفگ ، نیا  اب  و   ) دراد يراک  ربمایپ  متفگ : وا  هب  دیـسر ، رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  مدید 
.دوش ام  بیصن  راختفا  نیا  ات  دیایب  مدوخ 

یلع درک ، اعد  ربمایپ  مّوس  راب  يارب  .مدادـن  هار  ار  وا  نم  یلو  دـمآ ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  زاب  درک ، رارکت  ار  اعد  ناـمه  هراـبود  ربماـیپ 
هچ تفگ : دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دراد ، راک  ربمایپ  متفگ : منادرگرب ، ار  وا  متساوخ  یم  دمآ ، رد  تشپ  هب  مالسلا  هیلع 

؟ تسا هتشاد  زاب  نم  زا  ار  ربمایپ  يراک 

؟ تسیک صخش  نیا  سنا ! يا  دومرف : دینش و  ار  ادص  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  متفگ :

.دوش دراو  هدب  هزاجا  دومرف :

ار شقلخ  نیرت  بوبحم  هک  مدرک  اعد  ادـخ  هاگرد  هب  راـب  هس  نم  یلع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، دراو  یلع  نوچ 
یم تساوخرد  دـنوادخ  زا  تمان  رکذ  اب  ار  وت  ندـمآ  يدـمآ ، یمن  موس  تبون  رد  رگا  دروخب ، نایرب  غرم  نیا  زا  نم  اب  اـت  دتـسرفب 

.مدرک
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سنأ یندری  کلذ  ّلک  تاّرم ، ثالث  تئج  دـق  ینإ  هَّللا ! لوسر  اـی  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـقف  مالـسلا " هیلع   " یلع تاـمارک  نم  هذـبن 
.لوغشم کنع  هَّللا  لوسر  لوقیو :

؟ اذه یلع  کلمح  ام  سنأ ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یل  لاقف 

.یموق نم  ًالجر  نوکی  نأ  تببحأف  هوعدلا  تعمس  هَّللا ! لوسر  ای  تلقف :

.هتیسن ّینإ  تلقف : هتمتکف  مالسلا  هیلع  یلع  یندهشتسا  رادلا  موی  ناک  اّملف 

: لاقف ءامسلا ، یلإ  هدی  مالسلا  هیلع  یلع  عفرف 

.سانلا نم  هرتسی  حضوب ال  ًاسنأ  مرا  ّمهللا 

.یلع هوعد  هذه  یلع ، هوعد  هذه  لاقف : هسأر ، نع  هباصعلا  فشک  ّمث 

، دوراجلا یبأ  نع  رمع ، نب  لّضفملا  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  هیبأ  نع  یقربلا ، نع  يدابآدعـسلا ، نع  لّـکوتملا ، نبإ  انثّدـح   - 84
: لاق يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  یفعجلا ، دیزی  نب  رباج  نع 

طهر هعبرأ  اذـه  مکربنم  ماّدـق  نإ  ساّنلا ! اهیأ  لاق : ّمث  هیلع ، ینثأو  هَّللا  دـمحف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  انبطخ 
نب دـلاخو  يدـنکلا  سیق  نب  ثعـشألاو  يراصنألا  بزاع  نب  ءاربلاو  کلام  نب  سنأ  مهنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  باحـصأ  نم 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  تعمس  تنک  نإ  سنأ ! ای  لاقف : کلام  نب  سنأ  یلع  ههجوب  لبقأ  ّمث  یلجبلا ، دیزی 

هیطغت صربب ال  کیلتبی  یّتح  هَّللا  کتامأ  الف  هیالولاب  مویلا  یل  دهـشت  مل  ّمث  هالوم ،» مالـسلا ] هیلع  یلع  اذهف   ] یلعف هالوم  تنک  نم  »
.همامعلا

نم لاو  ّمهّللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم ، تنک  نم  : » لوقی وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تنک  نإف  ثعـشأ ! ای  تنأ  اّمأو 
.کیتمیرکب بهذی  یّتح  هَّللا  کتامأ  الف  هیالولاب  مویلا  یل  دهشت  مل  ّمث  هاداع » نم  داعو  هالاو ،

نم لاو  ّمهّللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمـس  تنک  نإ  دیزی ! نب  دلاخ  ای  تنأ  اّمأو 
.هیلهاج هتیم  ّالإ  هَّللا  کتامأ  الف  هیالولاب  مویلا  یل  دهشت  مل  ّمث  هاداع » نم  داعو  هالاو 
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رد یلو  مدمآ ، هک  تسا  موس  راب  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تامارک  زا  يا  هشوگ 
.دنادرگ یمرب  ارم  سنا  راب ، ره 

؟ يدنادرگ یمرب  ار  یلع  ارچ  سنا ! يا  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دوش نم  موق  زا  يدرم  بیصن  راختفا  نیا  متشاد  تسود  مدرک : ضرع 

نامتک ار  نآ  نم  یلو  مهد ، یهاوگ  بلطم  نیا  رب  هک  تساوخ  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ ، رد  فـالتخا  ماـگنه  یتدـم ، زا  سپ 
.ما هدرک  شومارف  متفگ : هدرک ،

: تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع 

.دناشوپب مدرم  زا  ار  نآ  دناوتن  هک  نک  راچد  یسیپ  کی  هب  ار  سنا  ایادخ !

.مالسلا (1) هیلع  یلع  نیرفن  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نیرفن  تسا  نیا  تفگو : تشادرب  ار  لامتسد  سنا 

: دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 84

: دومرف ام  يارب  ینارنخس  کی  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

بزاع نب  ءارب  کـلام ، نب  سنا  دنتـسه : رـضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  ناـگرزب  زا  رفن  راـهچ  امـش  عمج  رد  مدرم ! يا 
.یلجب دیزی  نب  دلاخ  و  يدنک ، سیق  نب  ثعشا  يراصنا ،

يالوم نم  هک  ره  : » دومرف هک  يدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  رگا  سنا ! يا  دومرف : کـلام و  نب  سنا  هب  درک  ور  سپس 
ار نآ  تا  همامع  اب  یناوتن  هک  دـنک  یـسیپ  یعون  راـتفرگ  ار  وت  ادـخ  یهدـن ، یهاوگ  زورما  و  تسوا » يـالوم  یلع  نیا   ] یلع میوا ،

.یناشوپب

تـسود ار  وا  تسود  ایادخ ! تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  : » دومرف هک  يدینـش  ادـخ  ربمایپ  زا  رگا  ثعـشا ! يا  وت  اّما 
.دنک روک  ار  وت  ادخ  هک  نیا  رگم  یسرن  گرم  هب  یهدن ، یهاوگ  زورما  و  شاب » نمشد  ار  شنمشد  رادب و 

.دناریمب تیلهاج  گرم  هب  ار  وت  ادخ  یهدن ، یهاوگ  لاح  يدینش و  ربمایپ  زا  ار  نانخس  نیا  رگا  دلاخ ! يا  وت  و 

ص:131

ثیدح 3. سلجم 94 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 117 - 1

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 147 



تنک نم   » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  تنک  نإ  بزاع ! نب  ءارب  ای  تنأ  امأو  مالـسلا " هیلع   " یلع تامارک  نم  هذبن 
.هنم ترجاه  ثیح  ّالإ  هَّللا  کتامأ  الف  هیالولاب  مویلا  یل  دهشت  مل  ّمث  هاداع » نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم 

ثعـشألا تیأر  دقلو  .هرتست  امف  همامعلاب  هیطغی  صربب  یلتبا  دقو  کلام  نب  سنأ  تیأر  دقل  هَّللاو ! يراصنألا : هَّللا  دبع  نب  رباج  لاق 
ملو ایندـلا  یف  یمعلاب  یلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  ءاعد  لعج  يذـّلا  هَّلل  دـمحلا  لوقی : وهو  هاتمیرک  تبهذ  دـقو  سیق  نب 

کلذب تعمـسف  نفدف ، هلزنم  یف  هل  رفحو  هونفدی  نأ  هلهأ  دارأف  تام  هنإف  دیزی  نب  دلاخ  اّمأف  .بذعأف  هرخآلا  یف  باذعلاب  یلع  عدی 
اهب تامف  نمیلا  هیواعم  هالو  هنإف  بزاع  نب  ءاربلا  اّمأو  .هیلهاج  هتیم  تامف  هلزنم ، باب  یلع  اـهترقعف  لـبإلاو  لـیخلاب  تءاـجف  هدـنک 

.رجاه ناک  اهنمو 
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نم تیالو  هب  زورما  يا و  هدینـش  ار  بلاطم  نیا  رگا  بزاـع ! نب  ءارب  يا  وت  و  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  تاـمارک  زا  يا  هشوگ 
.يریمب اجنآ  رد  يدرگرب و  اج  نامه  هب  يدرک  ترجه  يدمآ و  هک  اجنآ  زا  یهدن  یهاوگ 

ریز ار  نآ  دـناوت  یمن  هک  يروطب  هدـش ، یـسیپ  راتفرگ  هک  مدـید  ار  کلام  نب  سنا  تفگ : یم  دروخ و  یم  مسق  هَّللادـبع  نب  رباج 
نیرفن نم  يایند  يارب  طقف  نینموملاریما  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ : یم  دوب و  هدش  روک  هک  مدید  ار  ثعـشا  .دـنک  ناهنپ  دوخ  همامع 

هدنک لها  یلو  دندرپس ؛ كاخ  هب  لزنم  رد  ار  وا  شا  هداوناخ  دیـسر ، ارف  شگرم  زین  دلاخ  .موش و  باذع  هک  نم  ترخآ  رب  هن  درک 
، دُرم اج  نامه  رد  درک و  نمی  رادنامرف  هیواعم  ار  بزاع  نب  ءارب  و  دنتفرگ ، مسارم  شیارب  تیلهاج  مسر  هب  دندمآ  دندش و  رادربخ 

.دوب (1) هدرک  ترجه  اجنآ  زا  وا  هک  یلاح  رد 
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هعماجلا هلئاضف 

نع هیفـص ، یبأ  نب  تباث  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  ریثک ، نب  رماع  نع  یفوکلا ، یلع  نب  دّـمحم  نع  هّمع ، نع  هیولیجاـم ، انثّدـح   - 85
مهیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نییـصولا  دیـس  نع  یلع ، نب  نیـسحلا  ءادهـشلا  دیـس  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نیدـباعلا  دـیس 

: لاق ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نییبنلا  دیس  نع  مالسلا ،

یلع هعاـط  نم  مکیلع  ضرفو  يرمأ ، عاـبّتا  مکیلع  بجوأو  یتیـصعم ، نع  مکاـهنو  یتعاـط ، مکیلع  ضرف  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ 
.یتیصعم نم  هنع  مکاهن  اّمع  هتیصعم  نم  مکاهنو  یتعاط ، نم  هضرف  ام  يدعب 

نم یلوم  وهو  یضغبم ، هضغبمو  یّبحم ، هّبحمو  رفک ، هضغبو  نامیإ  هّبح  هنم ، انأ  یّنم و  وهو  یثراوو  ییـصوو  يریزوو  یخأ  هلعجو 
.هّمألا هذه  اوبأ  هایإو  انأو  هملسمو ، ملسم  لک  یلوم  انأو  هالوم ، انأ 

نب دیعـس  نع  هیفـص ، یبأ  نب  تباث  نع  رمع ، نب  لّضفملا  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  یفوکلا ، نع  هّمع ، نع  هیولیجام ، انثّدح   - 86
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  ریبج ،

؟ ًاثیدح هَّللا  نم  قدصأو  ًالیق  هَّللا  نم  نسحأ  نم  سانلا ! رشاعم 

.ًاریزوو ًاخأ  هذّختأ  نأو  ًایصوو  ًهفیلخو  ًامامإو  ًاملع  ًایلع  مکل  میقأ  نأ  ینرمأ  هلالج  ّلج  مّکبر  ّنإ  سانلا ! رشاعم 

َلِمَعَو ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَمَو   » نینمؤملا حـلاص  وهو  ّیبر ، یلإ  یعادـلاو  يدـعب ، يدـهلا  باـب  ًاـیلع  ّنإ  ساـنلا ! رـشاعم 
(1) َنیِِملْسُْملا .» َنِم  ِینَّنِإ  َلاقَو  ًاِحلاص 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ددعتم  ياه  تلیضف 

لوا تمسق 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما   - 85
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو 

امش رب  ارم  رما  زا  يوریپ  تسا و  هتـشاد  زاب  ار  امـش  نم  ینامرفان  زا  هدومرف و  مزال  امـش  رب  ارم  تعاطا  لاعتم ، دنوادخ  هک  یتسار  هب 
.تسا هتخاس  بجاو 

نآ هتشاد ، زاب  وا  ینامرفان  زا  ار  امش  و  دوب ، هدرک  بجاو  ارم  تعاطا  هک  نانچ  هدرک ، بجاو  امش  رب  ار  یلع  تعاطا  زین ، نم  زا  سپ 
.دوب هتشاد  زاب  نم  ینامرفان  زا  هک  ناس 

.تسا هداد  رارق  نم  ثراو  ریزو و  یصو ، ردارب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنوادخ 

نم نمـشد  وا ، نمـشد  نم و  رادتـسود  وا ، رادتـسود  .تسا  رفک  وا ، اب  ینمـشد  نامیا و  یلع ، یتسود  .میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا 
.تسا

یم تما  نیا  ردـپ  ود  یلع  نم و  متـسه ، ناملـسم  نز  درم و  ره  يـالوم  مه  نم  میوا و  يـالوم  نم  هـک  تـسا  یـسک  ره  يـالوم  وا 
.میشاب (1)

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 86

؟ تسادخ زا  رتوگ  تسار  یسک  هچ  ادخ و  نخس  زا  رتهب  ینخس  هچ  مدرم ! يا 

نیشناج و  امـش ،) رب   ) ماما تیاده ، مچرپ  ناونع  هب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رما  نم  هب  گرزب ، يادخ  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 
.مهد رارق  دوخ  ریزو  ردارب و  ار  وا  منک و  مالعا  مدوخ  یصو  و 

تـسیک .تسا و  نانمؤم  راکوکین ) و   ) حلاص وا  .تسا و  راگدرورپ  يوس  هب  هدننک  توعد  تیاده و  باب  نم  زا  دعب  یلع  مدرم ! يا 
؟ مناناملسم زا  نم  انامه  دیوگب  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار ) مدرم   ) هک نآ  زا  رت  نخس  وکین 
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.ییهن هیهنو  يرمأ ، هرمأ  یتبیبح ، جوز  وهو  يدلو ، هدلو  یّنم ، ًایلع  ّنإ  سانلا ! رشاعم  هعماجلا  هلئاضف 

.یتیصعم هتیصعمو  یتعاط ، هتعاط  ّنإف  هتیصعم ، بانتجاو  هتعاطب  مکیلع  سانلا ! رشاعم 

هنیفـسو اهتطح  باب  ّهنإ  اهنوعمـشو ، اهفـصآو  اهعـشویو  اهنوراه  ّهنإ  اهثّدـحمو ، اهقورافو  هّمألا  هذـه  قیّدـص  ًایلع  ّنإ  سانلا ! رـشاعم 
.اهینرق وذو  اهتولاط  ّهنإ  اهتاجن ،

.یقثولا هورعلاو  ایندلا ، لهأ  مامإو  يربکلا ، هیآلاو  یمظعلا ، هّجحلاو  يرولا ، هنحم  ّهنإ  سانلا ! رشاعم 

.هناسل یلعو  هعم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ًایلع  ّنإ  سانلا ! رشاعم 

هنع حزحزی  الو  هل  ّودع  اهلخدی  هّنجلا ال  میـسق  ّهنإ  هل ، ّودع  اهنم  وجنی  الو  هل ، یلو  راّنلا  لخدـی  راّنلا ال  میـسق  ًایلع  ّنإ  سانلا ! رـشاعم 
.هل یلو 

.مکلو یل  هَّللا  رفغتسأو  اذه  یلوق  لوقأ  نیحصانلا (1)  نّوبحت  نکلو ال  ّیبر  هلاسر  مکتغّلبو  مکل  تحصن  دق  یباحصأ ! رشاعم 

، یسبعلا یسوم  نب  هَّللا  دیبع  نع  نسحلا ، نب  رفعج  نع  یفقثلا ، نع  یناهبصألا ، یلع  نب  دمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدح   - 87
هَّللا لوسر  تعمـس  دـقل  لاق : هنأ  يراصنألا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  نع  لیقع ، نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نع  یملـسلا ، یلع  نب  دّـمحم  نع 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.ًالضف اهب  اوفتکال  سانلا  عیمج  یف  اهنم  هدحاو  تناک  ول  ًالاصخ  مالسلا  هیلع  یلع  یف  ّنإ 
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رـسمه ومه  نم و  نادنزرف  شنادنزرف ، تسا ، نم  زا  یلع  یتسار ، هب  مدرم ! يا  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  ددـعتم  ياه  تلیـضف 
.تسا نم  یهن  وا ، یهن  نم و  نامرف  شنامرف ، .تسا  همطاف  نم  هبیبح 

ینامرفان يو ، زا  ینامرفان  نم و  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  اریز  دینکن ؛ شا  ینامرفان  دینک و  تعاطا  وا  زا  تسا  مزال  امـش  رب  مدرم ! يا 
.تسا نم  زا 

تُّما نیا  نوعمـش  فصآ و  عشوی و  نوراه و  ومه  .تسا و  نآ  ثّدحم  نآ و  قوراف  تُّما و  نیا  قیدص  یلع ، هک  دـینادب  مدرم ! يا 
.تسا تُّما  نیا  نینرقلاوذ  تولاط و  نینچمه  تاجن و  یتشک  شزرمآ ،)  ) هّطح باب  وا  تسا ،

.تسادخ مکحم  نامسیر  ایند و  مدرم  ياوشیپ  وا  تسادخ ، ياربک  هناشن  یمظع و  تجح  رشب ، شیامزآ  هلیسو  یلع  مدرم ! يا 

.تسا وا  نابز  رب  یلع و  اب  زین  قح  تسا و  قح  اب  یلع  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 

شتآ زا  شنانمشد  زا  کی  چیه  دنوش و  یمن  منهج  لخاد  شناتسود  زا  کی  چیه  تسا ، مّنهج  هدننک  میـسقت  یلع  انامه  مدرم ! يا 
وا ناتسود  زا  کی  چیه  دنوش و  یمن  تشهب  لخاد  شنانمشد  زا  کی  چیه  تسا ، تشهب  هدننک  میسقت  وا  دنبای ، یمن  ییاهر  خزود 

.دندرگ یمن  رود  تشهب  زا 

یمن تسود  ار  ناحـصان  امـش  هچرگا  مدـناسر ، ار  مراـگدرورپ  ماـیپ  مدرک و  تحیـصن  ار  امـش  نم  متح  روط  هب  ! » مناراـی هورگ  يا 
.مهاوخ (1) یم  شزرمآ  امش  مدوخ و  يارب  و  میوگ ، یم  هک  تسا  نم  نخس  نیا  دیراد ،»

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 87

دنترابع تازایتما ، نآ  .تسا و  یفاک  ناشیارب  دوش  هداد  مدرم  مامت  هب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دراد  ییاـه  یگژیو  مالـسلا  هیلع  یلع 
: وا هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شیامرف  زا :
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؛ هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  هعماجلا  هلئاضف 

؛ یسوم نم  نوراهک  یّنم  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ هنم انأو  یّنم  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ یتیصعم هتیصعمو  یتعاط ، هتعاط  یسفنک ، یّنم  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ هَّللا ملس  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو  هَّللا  برح  مالسلا  هیلع  یلع  برح  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ هَّللا ّودع  یلع  ّودعو  هَّللا  یلو  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ هدابع یلع  هتفیلخو  هَّللا  هجح  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ رفک هضغبو  نامیإ  مالسلا  هیلع  یلع  ّبح  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ ناطیشلا بزح  هئادعأ  بزحو  هَّللا  بزح  مالسلا  هیلع  یلع  بزح  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ ضوحلا یلع  ادری  یّتح  ناقرتفیال  هعم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ راّنلاو هّنجلا  میسق  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

؛ ّلجوّزع هَّللا  قراف  دقف  ینقراف  نمو  ینقراف ، دقف  مالسلا  هیلعًایلع  قراف  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

.همایقلا موی  نوزئافلا  مه  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوقو 

نع ءالعلا ، نب  لماک  نع  نامیلـس ، نب  هدـبع  نع  قاحـسإ ، نب  نوراه  نع  متاـح ، یبأ  نب  ناـمحرلا  دـبع  نع  ناّـطقلا ، انثّدـح   - 88
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  نع  ریبج ، نب  دیعـس  نع  تباث ، یبأ  نب  بیبح 

: مالسلا

، ءاـیبنألا ثیراوم  عدوتـسم  تنأو  یملع ، ثراوو  یبلق ، بیبـحو  یتادـع ، زجنمو  یئاول ، بحاـصو  یـضوح ، بحاـص  تنأ  یلع ! اـی 
ملعلا تنأو  يدهلا ، رانم  تنأو  یجدـلا ، حابـصم  تنأو  نامیإلا ، نکر  تنأو  هتیرب ، یلع  هَّللا  هجح  تنأو  هضرأ ، یف  هَّللا  نیمأ  تنأو 

.کله کنع  فّلخت  نمو  اجن ، کعبت  نم  ایندلا ، لهأل  عوفرملا 
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« .تسا وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  " » مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ددعتم  ياه  تلیضف 

« .تسا یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچ  نم ، هب  تبسن  یلع   » و

« .یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع   » و

« .تسا نم  زا  ینامرفان  وا ، زا  ینامرفان  نم و  زا  تعاطا  وا ، زا  تعاطا  تسا ، نم  ناج  نوچ  نم ، هب  تبسن  یلع   » و

« .تسا ادخ  اب  شزاس  یلع ، اب  شزاس  تسادخ و  اب  گنج  یلع ، اب  گنج   » و

« .تسا ادخ  نمشد  وا ، نمشد  تسادخ و  تسود  یلع ، تسود   » و

« .تسا ناگدنب  رب  ادخ  هفیلخ  تّجح و  یلع   » و

« .تسا رفک  هناشن  وا ، اب  ینمشد  نامیا و  هناشن  یلع ، یتسود   » و

« .تسا ناطیش  بزح  وا ، نانمشد  بزح  تسادخ و  بزح  یلع  بزح   » و

قحلم نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  رب  هک  نیا  اـت  دـنوشن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اـب  قح  هک  روط  ناـمه  تسا ، قح  اـب  یلع   » و
« .دنوش

« .تسا خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  یلع   » و

« .تسا هدش  ادج  ادخ  زا  دوش ، ادج  نم  زا  سک  ره  هدش و  ادج  نم  زا  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره   » و

(1) .دنتسه » تمایق  زور  ناراگتسر  یلع ، نایعیش  طقف   » و

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 88

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

نم شناد  ثراو  نم و  یمیمـص  تسود  وت  .ینک  یم  هدروآرب  ارم  ياه  هدعو  ینم و  رادمچرپ  رثوک و  ضوح  بحاص  وت  یلع ! يا 
وت اه  یکیرات  رد  تیادـه  غارچ  ناـمیا و  نکر  یتسه ، مدرم  رب  وا  تّجح  نیمز و  رد  ادـخ  نیما  وت  یناربماـیپ ، ثاریم  راد  تناـما  و 

دزرو فلخت  وت  زا  سک  ره  دـبای و  تاجن  دـنک ، يوریپ  وت  زا  سک  ره  یـشاب ، یم  ایند  لها  يارب  هدـش  هتـشارفارب  هناـشن  وت  یتسه ،
.دوش دوبان 
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مود تمسق 

یلوم تنأو  نینمؤملا ، بوسعی  تنأو  نیلّجحملا ، ّرغلا  دئاق  تنأو  میقتـسملا ، طارـصلا  تنأو  حضاولا ، قیرطلا  تنأو  هعماجلا  هلئاضف 
.هدالولا ثیبخ  ّالإ  کضغبی  الو  هدالولا ، رهاط  ّالإ  کّبحی  ال  هنمؤمو ، نمؤم  لک  یلوم  انأو  هالوم  انأ  نم 

رونو یئایلوأ  مامإ  ّهنأ  هفّرعو  مالـسلا  یّنم  ًایلع  أرقا  دّـمحم ! ای  : » یل لاق  ّالإ  ّیبر  ینمّلکو  ّطق  ءامـسلا  یلإ  ّلجو  ّزع  ّیبر  یب  جرع  امو 
« .یتعاط لهأ 

.همارکلا هذه  یلع ! ای  کل  ًائینهف 

مثیخ نب  دیعـس  نع  دیـشر ، نب  دمحأ  نع  يربطلا ، ریرج  نب  دّمحم  نع  هنع ، هللا  یـضر  قاحـسإ  نب  میهاربإ  نب  دّمحم  انثّدـح   - 89
يرصبلا نسحلا  نع  دعس ، نع  میثخ ، 

: لاقف ًاموی  هباحصأ  یف  ماقف  مالسلا ، هیلعًایلع  صقتنی  ّهنأ  معزی  ًامعاز  ّنأ  هغلب  ّهنأ 

دعب ساـنلا  ریخ  صقتنأ  ّینأ  معزی  مکنم  ًاـمعاز  ّنأ  ینغلب  یلجأ ، ینیتأـی  یّتـح  یتـیب  نم  جرخأ  ـال  ّمث  یباـب  قـلغأ  نأ  تـممه  دـقل 
أرق لجر  مکقراف  دـقل  لزاـنتلا ، موی  نارقـألل  لـتاقلاو  لزـالزلا ، دـنع  هنع  برکلل  جّرفملاو  هسیلجو  هسینأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصانیبن 

.برکلاو ءاوأللا  دنع  ًارکاش  برحلا ، ضضم  یلع  ًارباص  ّهبر ، هعاط  یف  هلمعتساف  سأبلا  زاحو  هّرفوف ، ملعلا  ذخأو  هّرقوف ، نآرقلا 

لتقی ًاریبک ، هعم  لتاقو  ًاریغـص  هنع  دهاجو  هّرـس ، هدنع  لعجو  هباحـصأ  نود  هاخآ  هیخأو ، هّمع  نباو  هیبنل  حـصنو  ّهبر  باتکب  لمعف 
ّمث ّداضم ، هیلع  یلامی  الو  ّداص ، هّدصی  هیبن ال  دهعب  ًاکّـسمتم  اهرازوأ ، برحلا  تعـضو  یّتح  هَّللا  نید  نود  ناسرفلا  لزانیو  نارقألا ،

.ضار هنع  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یضم 
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رورس و نادیفـسور و  تسد و  ياوشیپ  یتسه ، میقتـسم  طارـص  نشور و  هار  وت  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  ددعتم  ياه  تلیـضف 
رگم ار  وت  درادـن  تسود  منانمؤم ، مامت  يالوم  نم  متـسه و  وا  يالوم  نم  هک  یتسه  یـسک  ره  يالوم  وت  یـشاب ، یم  ناـنمؤم  ربهر 

.هدازمارح كاپان و  رگم  دزرو  یمن  ینمشد  وت  اب  هداز و  كاپ 

: دومرف هک  نیا  رگم  تفگن ، نخس  نم  اب  دربن و  الاب  نامسآ  هب  ارم  هاگ  چیه  مراگدرورپ 

« .تسا نم  تعاط  لها  رون  نم و  ناتسود  ماما  هک  هد  ربخ  وا  هب  ناسرب و  یلع  هب  ارم  مالس  دّمحم ! يا  »

(1) یلع ! يا  تمارک ، نیا  وت  رب  داب  اراوگ  سپ 

یم داریاو  هدرخ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  دننک  یم  نامگ  یخرب  هک  دینش  يرصب  نسح  دیوگ : یم  دعس  لوق  زا  مثیخ  نب  دیعس   - 89
: تفگ داتسیا و  دوخ  نارای  نیب  رد  يزور  .دریگ 

امش زا  یکی  ما  هدینش  مشاب ، هتشادن  يراک  یـسکاب  میاین و  نوریب  هناخ  زا  رمع  رخآ  ات  یتحاران ) تدش  زا   ) هک مدوب  هتفرگ  میمـصت 
، دوب وا  نیـشنمه  سینا و  دوب ، مدرم  نیرتـهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  هک  مریگ  یم  هدرخ  یـسک  هب  نم  هک  هدرک  مهّتم  ارم 

.دروآ یم  رد  ياپ  زا  ار  دوخ  نادربن  مه  اه  گنج  رد  درک ، یم  يراتفرگ  عفر  وا  زا  يراتفرگ  ماگنه 

تعاـط رد  ار  شا  يرواـگنج  تـشاد و  رفاو  مـلع  درک ، یم  تـئارق  مارتـحا  اـب  ار  نآرق  هـک  تـفر  امــش  ناـیم  زا  يدرم  دــیدرت  یب 
.رازگرکش یگدنز  تامیالمان  رد  دوب و  ابیکش  گنج  ياه  یتخس  رد  تسب ، یم  راک  هب  شراگدرورپ 

نیب زا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب ؛ شرداربو  ومع  رـسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هاوخ  ریخ  درک و  لمع  ادـخ  باـتک  هب 
هب یلاس  گرزب  رد  درک و  یم  داهج  وا  هارمه  هب  یکچوک  زا  درپس ؛ وا  هب  ار  شرارـسا  دـیزگرب و  ردارب  ناونع  هب  ار  وا  شنارای  همه 
هب کّسمتم  .درک  یم  هزرابم  ناراوس  هکی  ابو  تشک  یم  ار  ناناولهپ  گنج ، ياهتنا  ات  ادـخ  نید  رطاـخ  هب  .دومن  یم  دربن  شهارمه 
هک یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  .تشگ  یمن  هریچ  وا  رب  یفلاخم  دش و  یمن  وا  عنام  يزیچ  چیه  دوب و  شربمایپ  شرافس 

.دومرف تلحر  دوب  یضار  وا  زا 
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تفلظف هبئارـض ، یف  هل  هیبش  الو  هبقانم ، یف  هل  ریظن  ال  مالـسإلا ، یف  مهمدـقأو  ًامهف ، مهمهفأو  ًاملع ، نیملـسملا  ملعأهعماجلا  هلئاضف 
ًارمشم تاذللا ، نع  هسفن  عطقو  تاولصلا ، یف  هَّلل  عشخو  تاربسلا ، یف  روهطلا  غبـسأو  تالفغلا ، یف  هَّلل  لمعو  تاوهـشلا ، نع  هسفن 

ًالاقم هیف  دجی  هملعأ  دحأ  امو  ینقبوی  ام  هیف  لوقأ  فیکف  .هیلو  راثآ  یفتقاو  هیبن  ننس  عبّتا  قارعألا ، میرک  قالخألا ، بیط  قاس ، نع 
.يدرلا قیرط  اوبّنجتو  يذألا  اّنع  اوّفکف 

نع زاّزخلا ، رصن ]  ] رـضن نب  نسحلا  نع  یلبجلا ، یلع  نب  میحرلا  دبع  نع  بیبح ، نبإ  نع  ایرکز ، نبإ  نع  یـسوم ، نبإ  انثّدح   - 90
: لاق ریبج  نب  دیعس  نع  برح ، نب  كامس  نع  رضن ، نب  طابسأ  نع  هحلط ، نب  رمع 

؟ هیف سانلا  فالتخاو  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  کلأسأ  کتئج  ّینإ  هَّللا ! لوسر  مع  نبای  هل : تلقف  ساّبع ، نب  هَّللا  دبع  تیتأ 

نع ینلأست  ینتئج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  یبن  دّـمحم  دـعب  هّمُألا  نم  هَّللا  قلخ  ریخ  نع  ینلأست  ینتئج  ریبج ! نبای  ساّبع : نبا  لاقف 
؟ هبرقلا هلیل  یهو  هدحاو  هلیل  یف  هبقنم  فالآ  هثالث  هل  تناک  لجر 

؟ هتعافشو هئاولو  هضوح  بحاصو  هتفیلخ  هریزوو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یصو  نع  ینلأست  ینتئج  ریبج ! نبای 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  اوبتکف  ًاباّتک  اهلهأو  ًامالقأ ، راجـشألاو  ًادادـم ، ایندـلا  راحب  تناـک  ول  هدـیب ! ساـّبع  نبا  سفن  يذـّلاو 
.یلاعتو كرابت  هَّللا  هاتآ  ام  راشعم  اوغلب  ام  اهینفی ، نأ  یلإ  ایندلا  ّلجو  ّزع  هَّللا  قلخ  موی  نم  هلئاضف  مالسلا و 
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لیاضف بقانم و  ردو  دوب ، ناناملسم  نیرت  ماگشیپو  نیرت  میهف  نیرت ، ملاع  یلع ، مالسلا " هیلع   " یلع ترـضح  ددعتم  ياه  تلیـضف 
لماک تراهط  امرس ، ماگنه  .درک  یم  راک  ادخ  يارب  وا  نارگید ، ِتلفغ  تاقوا  رد  تفرگ و  زاب  تاوهش  زا  ار  دوخ  تشادن ، دننامه 

دـندوب و راوگرزب  شناکاین  داد ، رارق  دوخ  تّمه  ار  یقالخا  شوخ  تخادرپن ، ییوج  تّذـل  هب  دوب ، عشاخ  زامن  رد  داد و  یم  ماجنا 
.دوب دوخ  یلو  يور  هلابند  و  ربمایپ ، ياه  شور  وریپ 

هتشاد ار  وا  زا  ییوگدب  تأرج  هک  مسانش  یمن  مه  ار  یسک  دوش و  ما  يدوبان  بجوم  هک  میوگب  يزیچ  یسک  نینچ  هرابرد  هنوگچ 
.دیراد (1) هگن  رود  يدوبان  یهارمگ و  زا  ار  دوخ  دیهدن و  رازآ  ار  ام  دینک ، سب  .دشاب 

: دیوگ یم  ریبج  نب  دیعس   - 90

.منک شسرپ  وا  هرابرد  مدرم  فالتخا  بلاط و  یبا  نب  یلع  دروم  رد  ات  متفر  ساّبع  نبا  شیپ 

هک ینک  قیقحت  یـسک  دروم  رد  يدمآ  یـسرپب ؟ ربمایپ  زا  سپ  ادخ  قلخ  نیرتهب  دروم  رد  يدـمآ  ریبج ! رـسپ  يا  تفگ : ساّبع  نبا 
؟ تشاد تبقنم  رازه  هس  تسا (2) ، هبرقلا  هلیل  نآ  هک  بش  کی  رد  طقف 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رادمچرپ  رثوک و  ضوح  بحاص  وا و  هفیلخ  ریزو و  ربمایپ و  یـصو  هرابرد  يدمآ  ریبج ! رـسپ  يا 
؟ یسرپب وا  تعافش  بحاص 

دنوش هدنـسیون  ادخ  قلخ  همه  ملق و  ناتخرد  همه  دوش و  بکرم  اهایرد  همه  رگا  تسوا ! رایتخا  رد  ساّبع  نبا  ناج  هک  ییادـخ  هب 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  لیاضف و  مهد  کی  دنوش ، نتـشون  لوغـشم  ایند  نایاپ  ات  هدـیرفآ  ار  ناهج  دـنوادخ ، هک  يزور  زا  و 

.دنسیونب (3) دنناوت  یمن  مه  ار  مالسلا 
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ریبزلا یبأ  نع  دیزی ، نب  رباج  نع  لّضفملا ، نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  یفوکلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  هّمع ، نع  هیولیجام ، انثّدح   - 91
: لاق يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  یکملا ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.بتکلا دیس  یلع  لزنأو  ًالوسر  ینلعجو  ینراتخاو  ینافطصا  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنإ 

هلوق هب  قدصتو  هدضع  هب  ّدشت  ًاریزو ، نوراه  هاخأ  هعم  لعجت  نأ  کلأسف  نوعرف  یلإ  یسوم  تلسرأ  ّکنإ  يدیـسو ! یهلإ ! تلقف :
یف هعاجشلا  لعجو  ًاخأو  ًاریزو  ًایلع  یل  هَّللا  لعجف  يدضع ، هب  ّدشت  ًاریزو ، یلهأ  نم  یل  لعجت  نأ  یهلإو ! يدیـس ! ای  کلأسأ  ّینإو 

.هیناطعأف ّلجو  ّزع  ّیبر  کلذ  تلأس  ّینإو  یعم ، هَّللا  دّحو  نم  لّوأو  ینقّدصو  یب  نمآ  نم  لّوأ  وهو  .هّودع  یلع  هبیهلا  هسبلأو  هبلق 

يربکلا هقیّدصلا  هتجوزو  یمسا ، یلإ  نورقم  هاروتلا  یف  همساو  هداهش ، هتعاط  یف  توملاو  هداعـس ، هب  قوحللا  ءایـصوألا ، دیـس  وهف 
.يانبا هّنجلا  لهأ  بابش  ادیس  هانباو  یتنبا ،

مهب يدـتقا  نمو  رانلا ، نم  اجن  مهعبت  نم  یتّمأ ، یف  ملعلا  باوبأ  مهو  نییبنلا ، دـعب  هقلخ  یلع  هَّللا  جـجح  مهدـعب  هّمئألاو  امهو  وهو 
.هّنجلا هَّللا  هلخدأ  ّالإ  دبعل  مهتّبحم  ّلجو  ّزع  هَّللا  بهی  مل  میقتسم ، طارص  یلإ  يده 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 91

.دومرف لزان  نم  رب  ار  باتک  نیرترب  داد و  رارق  لوسر  ناونع  هبو  دیزگرب  ارم  دنوادخ ، هک  یتسار  هب 

شردارب درک ، تساوخرد  وـت  زا  يداتـسرف ، نوـعرف  يوـس  هب  ار  یـسوم  هک  هاـگ  نآ  نم ! يـالوم  ایادـخ ! مدرک : ضرع  نآ  زا  سپ 
هب منادـناخ ، زا  ار  یـسک  مهاوخ  یم  وت  زا  مه  نم  ایادـخ ! دـنک ، قیدـصت  ار  وا  دـشاب و  وا  کمک  ات  یهد ، رارق  وا  ریزو  ار  نوراـه 

.دشاب نم  ریزو  ات  یهدب  رارق  نم  کمک  ناونع 

نمـشد لد  رد  ار  شتبیه  داد و  رارق  شبلق  رد  ار  تعاجـش  داد ، رارق  نم  ردارب  ریزو و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ ، سپ 
.تخادنا

متساوخ ادخ  زا  ار  نآ  نم  دیتسرپ ، ار  هناگی  يادخ  نم ، هارمه  درک و  قیدصت  ارم  دروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یلع 
.دومرف اطع  نم  هب  ار  وا  مه  ادخ  و 

تسا و نم  مان  رانک  رد  تاروت ، رد  یلع  ماـن  .تداهـش  وا  هار  رد  گرم  تسا و  تداعـس  وا ، هب  نتـسویپ  تسا ، ایـصوا  دیـس  وا  سپ 
.دننم نارسپ  دنتسه ، تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  هک  وا  رسپ  ود  تسا ، نم  رتخد  يربک ، هقیدص  وا ، رسمه 

نم تُّما  نایم  رد  ملع  ياهرد  نانآ  دنتـسه ، مدرم  رب  ادـخ  ياه  تّجح  اه ، نآ  زا  سپ  ناماما  وا و  رـسپ  ود  یلع و  ناربمایپ ، زا  دـعب 
يادخ .تسا  هدش  تیاده  تسار  هار  هب  دنک  ادـتقا  ناشیا  هب  هک  نآ  هتفای و  تاجن  شتآ  زا  دـنک  يوریپ  اه  نآ  زا  سک  ره  .دنتـسه 

.درک (1) دهاوخ  تشهب  لخاد  ار  وا  هک  نیا  زج  هدیشخبن ، يا  هدنب  هب  ار  اه  نآ  یتسود  گرزب ،
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نب هَّللا  دـبع  نع  یلجبلا ، حداـک  نع  روصنم ، نب  قاحـسإ  نع  باوث ، نب  دّـمحم  نع  دـیزی ، نب  هَّللا  دـبع  نع  ظـفاحلا ، انثّدـح   - 92
: لاق هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  راسی ، نب  هملس  نع  دایز ،-  نبإ  ینعی  نامحرلا -  دبع  نع  هعیهل ،

: هَّللا لوسر  هل  لاق  ربیخ ، حتفب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  مالسلا  هیلع  یلع  مدق  اّمل 

اوذـخأ ّالإ  ءالمب  ّرمت  ًالوق ال  مویلا  کیف  تلقل  میرم  نب  یـسیع  حیـسملل  يراصنلا  تلاق  اـم  یتمأ  نم  فئاوط  کـیف  لوقت  نأ  ـال  ول 
ینم ّکنأو  کثرأو ، ینثرت  کنم ، انأو  یّنم  نوکت  نأ  کبسح  نکلو  هب ، نوفشتسی  كروهط  لضف  نمو  کیلجر  تحت  نم  بارتلا 

ّکنأو یتفیلخ ، ضوحلا  یلع  ًادـغ  ّکنأو  یتّنـس ، یلع  لتاقتو  یتّمذ ، ئربت  ّکنأو  يدـعب  یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب 
هّضیبم رون  نم  ربانم  یلع  کتعیش  ّنأو  یتّمُأ ، نم  هّنجلا  لخاد  لّوأ  ّکنأو  یعم ، یسکی  نم  لّوأ  ّکنأو  ضوحلا ، یلع  دری  نم  لّوأ 

کتینالعو يّرـس  كّرـس  ّنأو  یملـس ، کملـسو  یبرح ، کبرح  ّنأو  یناریج ، هّنجلا  یف  ًادغ  اونوکیو  مهل  عفـشأ  یلوح ، مههوجو 
.يدلو كدلو  ّنأو  یتریرسک ، كردص  هریرس  ّنأو  یتینالع ،

طلاخ امک  کمدو  کمحل  طلاخم  نامیإلا  کینیع ، نیبو  کبلقو  کناسل  یلع  قحلا  ّنأو  کـعم ، قحلا  ّنأو  یتادـع ، زجنت  کـّنأو 
.کعم ضوحلا  دری  یّتح  کل  ّبحم  هنع  بیغی  نلو  کل  ضغبم  ضوحلا  یلع  دری  نل  ّهنأو  یمدو ، یمحل 

نییبنلا متاخ  هیربلا  ریخ  یلإ  ینبّبحو  نآرقلا  ینمّلعو  مالسإلاب  یلع  معنأ  يّذلا  هَّلل  دمحلا  لاق : ّمث  ًادجاس ، مالسلا  هیلع  یلع  ّرخف  لاق 
.یلع هنم  ًالضفو  هنم  ًاناسحإ  نیلسرملا  دیسو 

.يدعب نونمؤملا  فرعی  مل  تنأ  ول ال  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  لاق :
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: دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 92

زا یخرب  رگا  دومرف : وا  هب  ترضح  دروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  يارب  ار  ربیخ  حتف  هدژم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یماگنه 
هک متفگ  یم  ییاهزیچ  وت  هراب  رد  دنتفگ ، نینچ  یسیع  هرابرد  يراصن  هک  هنوگ  نآ  دنتفگ  یمن  ار  ینانخـس  وت  دروم  رد  نم ، تما 

ینم و زا  وت  هک : تسا  یفاک  وت  يارب  نیمه  لاح  نیا  اب  دنتفرگ ، یم  افش  ناونع  هب  ار  تیوضو  بآ  يدایز  تیاپ و  ریز  كاخ  مدرم 
نم زا  دـعب  هک  نیا  زج  یـسوم ، هب  تبـسن  یتـسه  نوراـه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  وت ؛ ثراو  مه  نم  ینم و  ثراو  وت ، ماوت ؛ زا  نم 

.یشاب یم  نم  هفیلخ  رثوک  ضوح  رب  تمایق  يادرف  ینک و  یم  گنج  نم  شور  هب  ینک ، یم  ادا  وت  ارم  نیَد  .تسین  يربمایپ 

نیلوا ینک ، یم  نت  رب  هماج  نم  هارمه  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  .يوش  یم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت 
مه نم  دنشاب و  نم  درگادرگ  دیفس ، يور  اب  رون و  زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیـش  يوش ؛ یم  تشهب  دراو  نم  تُّما  زا  هک  یتسه  یـسک 
زار وت ، ّرس  زار و  تسا ، نم  اب  حلص  گنج و  وت ، اب  حلص  گنج و  .دنتـشهب  رد  نم  ياه  هیاسمه  نانآو  منک  یم  تعافـش  ار  اه  نآ 

.دنتسه نم  نادنزرف  وت ، نادنزرف  نم و  راکشآ  وت  راکشآ  تسا ؛ نم  ّرس  و 

اب ناـمیا  .تسوت  مشچ  بلق و  رد  يراـج و  وت  ناـبز  رب  هدوب و  وت  اـب  قح  هشیمه  ینک ، یم  لـمع  نم  ياـه  هدـعو  هب  هک  ییوـت  نیا 
دـسرن و رثوک  ضوح  رب  وت  نمـشد  زگره  و  تسا ؛ هتخیمآ  نم  نوخو  تشوگ  اب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ هتخیمآ  وت  نوخ  تشوگ و 

.دوش نآ  دراو  وت  هارمه  هب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  بیاغ  نآ  زا  زین  وت  تسود 

نآرق ارم  داد ، نم  هب  یناملـسم  تمعن  هک  ار  ادخ  دـمح  تفگ : داتفا و  هدجـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  رباج 
.داد رارق  ناربمایپ  ياقآ  ربمایپ و  نیرخآ  مدرم ، نیرتهب  بوبحم  ارم  شدوخ  ناسحا  لضف و  هب  تخومآ و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هاگ  نآ  دیوگ : یم  رباج 

.دندش (1) یمن  هتخانش  نانمؤم  نم  زا  سپ  يدوبن ، وت  رگا  یلع ! يا 
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هعماجلا هلئاضف 

نع رقابلا ، یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  تارفلا ، نب  دّمحم  نع  نامثع ، نب  یلع  نع  یفوکلا ، نع  هّمع ، نع  هیولیجام ، انثّدح   - 93
مالسلا مهیلع  هدج  نع  هیبأ ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق :

هَّللا بیبحو  ییفـصو ، هَّللا  یّفـصو  یباـبو ، هَّللا  باـبو  یتّجحو  هَّللا  هّجحو  یتـفیلخو  هَّللا  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ّنإ 
.یفیسو هَّللا  فیسو  یلیلخو ، هَّللا  لیلخو  یبیبحو ،

، یملس هملـسو  یبرح ، هبرحو  يّودع ، هّودعو  ییلو ، هیلوو  یـضغبم ، هضغبمو  یّبحم ، هّبحم  ییـصوو ، يریزوو  یبحاصو  یخأ  وهو 
.نیعمجأ یتّمُأ  ریخو  نییصولا ، دیس  وهو  يدلو ، هدلوو  یتنبا ، هتجوزو  يرمأ ، هرمأو  یلوق ، هلوقو 

، دلاخ نب  نیسحلا  نع  دبعم ، نب  یلع  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  يولعلا ، هزمح  انثّدح   - 94

: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

کـضغبأ نم  ینّبحأ و  کـّبحأ  نم  یـضوح ، بحاـص  تنأ  هرخـآلا و  ایندـلا و  یف  یئاوـل  بحاـص  يریزو و  یخأ و  تـنأ  یلع ! اـی 
.ینضغبأ

نع یلع ،  نب  دّـمحم   ] یلع یبأ  نب  دّـمحم  نع  یفقثلا ، نع  هملـس ، نب  رفعج  نـع  مـیهاربإ ، نـب  یلع  نـع  ینادـمهلا ، انثّدـح   - 95
: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع  دوعسم ، نب  نامحرلا  دبع  نع  دوسألا ، نب  نامحرلادبع  نع  هَّللا ، دبع  نب  ساّبعلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يدعب  كرتأ  نم  لضفأو  یلإ  یتیب  لهأ  ّبحأ 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رقاب  ماما   - 93

، تسا نم  ادـخ و  تخانـش )  ) هزاورد وا  تسا ، نم  تّجح  ادـخ و  تّجح  وا  تـسا ، نـم  هـفیلخ  ادـخ و  هـفیلخ  بلاـط ، یبا  نـب  یلع 
.تسا نم  ریشمش  ادخ و  ریشمش  تسا و  نم  قیفر  ادخ و  قیفر  .تسا  نم  بیبح  ادخ و  بیبح  تسا ، نم  ادخ و  هدیزگرب 

تسا و نم  اب  گنج  وا ، اب  گنج  نم ؛ نمـشد  وا ، نمـشد  تسا و  نم  تسود  وا  تسود  تسا ، نم  یـصو  ریزو و  راـی ، ردارب ، یلع 
نادنزرف شنادنزرف و  تسا و  همطاف  مرتخد  وا ، رسمه  نم ؛ نامرف  شنامرف ، تسا و  نم  نخس  وا ، نخس  نم ؛ اب  شزاس  وا ، اب  شزاس 

.تسا (1) نم  تُّما  درف  نیرتهب  ایصوا و  ياقآ  وا  دننم ؛

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 94

؛ یتسه نم  رادمچرپ  ریزو و  ردارب ، ترخآ  ایند و  رد  وت  یلع ! يا 

.تسا هدرک  ینمـشد  نم  اـب  دراد ، نمـشد  ار  وت  هک  نآ  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هک  ره  يرثوک ؛ ضوح  بحاـص  وت 
(2)

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لوق  زا  دوعسم  نبا   - 95

.تسا (3) بلاط  یبا  نب  یلع  مراذگ ، یم  اج  هب  مدوخ  زا  سپ  هک  یسک  نیرترب  منادناخ و  درف  نیرت  بوبحم 
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هعماجلا هلئاضف 

نع مشاـه ، نب  یلع  نع  نامیلـس ، نب  مکحلا  نع  یفقثلا ، نع  هملـس ، نب  رفعج  نع  میهاربإ ، نـب  یلع  نـع  ینادـمهلا ، انثّدـح   - 96
: لاق هللا  همحر  ناملس  نع  لیلخلا ، یبأ  نع  نامحرلا ، دبع  نب  هعدرب  نع  یعجشألا ، ثیرح  نب  ورمع 

: لاقف توملا ، دنع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  تلخد 

.يدعب تکرت  نم  لضفأ  بلاط  یبأ  نب  یلع 

، مشاه نب  میهاربإ  نع  يرعـشألا ، نارمع  نب  ییحی  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  نب  نیـسحلا  انثّدـح   - 97
: لاق دیعس  یبأ  نع  مساقلا ، نع  روزحلا ، نب  یلع  نع  هزمح ، یبأ  نع  رفاذع ، نب  دّمحم  نع  نامثع ، نب  ورمع  نع 

.لاحلا فعض  هدنع  ترکذف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  مالسلا  اهیلعهمطاف  تتأ 

نبا وهو  فیسلاب  يدی  نیب  برضو  هنـس  هرـشع  یتنثا  نبا  وهو  يرمأ  ینافک  يدنع ، مالـسلا  هیلع  یلع  هلزنم  ام  نیردت  ام  أ  اهل : لاقف 
نیتنثا نبا  وهو  ربـیخ  باـب  عفرو  هنـس ، نیرـشع  نبا  وهو  یمومه  جّرفو  هنـس ، هرـشع  عست  نبا  وهو  لاـطبألا  لـتقو  هنـس ، هرـشع  تس 

.ًالجر نوسمخ  هعفری  ناکو ال  هلماک ، هنس  نیرشعو 

.هتربخأف مالسلا  هیلعًایلع  تتأ  یّتح  اهامدق  رقت  ملو  مالسلا  اهیلعهمطاف  نول  قرشأف  لاق :

.هّلک یلع  هَّللا  لضفب  کتثدح  ول  فیک  لاقف :

؛ رمع نب  لضفملا  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  یفریصلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  مساقلا ، یبأ  نب  دّمحم  نع  دیلولا ، نبإ  انثّدح   - 98

: لاق مالسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبأ  نع  قداصلا ، هَّللا  دبع  یبأ  نع 

: هل تلاق  اهیلإ  راص  نأ  اّملف  .هیلإ  تلسرأف  هلوانتیو ، ًایلع  صقتنی ]  ] صقنتی اهل  یلوم  ّنأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هجوز  هملس  ّمأ  غلب 
.هلوانتتو ًایلع  صقتنت ]  ] صقنتت ّکنأ  ینغلب  ینب ! ای 

.هاُّما ای  معن  اهل : لاق 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  ددعتم  ياه  تلیضف 

: دومرف مدیسر ، شتمدخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  تلحر  ماگنه  دیوگ : یم  یسراف  ناملس   - 96

.مراذگ (1) یم  اج  هب  دوخ  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیرتهب  بلاط  یبا  نب  یلع 

: دیوگ یم  دیعس  وبأ   - 97

.درک تلاسک  راهظا  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  يزور 

؟ دراد نم  دزن  یماقم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  یناد  یمن  رگم  دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

رد 20 .تشک  ار  اه  ناولهپ  هک  دوب  هلاـس  دز و 19  یم  ریشمش  مربارب  یگلاس  رد 16  درک ، یم  هرادا  ارم  ياهراک  هک  دوب  هلاـس   12
اج هباج  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  مه  درم  هک 50  يرد  دنک ، اج  زا  ار  ربیخ  رد  هک  دوب  هلاس  .درک 22  یم  فرطرب  ارم  مغ  ّمه و  یگلاس 

.دننک

وا هب  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  اـت  تشادـن  رارق  مارآ و  تـخورفارب و  يداـش  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هرهچ  ماـگنه  نـیا  رد 
.داد شرازگ 

(2) ینک ؟ یم  ادیپ  یلاح  هچ  منک ، وگزاب  تیارب  هداد  نم  هب  ادخ  هک  ار  یلیاضف  همه  رگا  سپ  دومرف : شباوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیامرف یم  لقن  شماقم  الاو  ّدج  زا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 98

ار وا  دنک ، یم  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شناکیدزن  زا  یکی  هک  دیسر  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رـسمه  هملـس ، ُّما  هب  يزور 
؟ دراد تّحص  ربخ  نیا  ایآ  تفگ : تساوخ و 

! ردام هلب  تفگ :
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ّانإ کسفنل ، رتخا  ّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمس  ثیدحب  کثّدحأ  یّتح  کُّما ! َْکتلکث  دعقا ، تلاقهعماجلا : هلئاضف 
هللا یلـص  یبنلا  لخدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  یمویو  یتلیل  تناکو  هوسن  عست  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـنع  اّنک 

: لاقف هیلع ، هدی  ًاعضاو  مالسلا  هیلع  یلع  عباصأ  یف  هعباصأ  للهتم  وه  هلآو و  هیلع 

.انل هیّلخأ  تیبلا  نم  یجرخا  هملس ! ُّما  ای 

لوسر ای  لخدأ  تلقف : بابلا ، تیتأف  راهنلا  فصتنا  دق  تلق : اذإ  یّتح  نالوقی ، ام  يردأ  امو  مالکلا  عمسأ  نایجانتی ، البقأو  تجرخف 
؟ هَّللا

بابلا تیتأ  نأ  ثبلأ  مل  ّمث  ءامسلا ، نم  یش ء  یف  لزن  وأ  هطخس ]  ] هطخس نم  ینّدر  نوکی  نأ  هفاخم  هدیدش ، هوبک  توبکف  .ال  لاق :
ای لخدأ  تلقف : هثلاثلا ، بابلا  تیتأ  یّتح  ثبلأ  مل  ّمث  یلوألا ، نم  ّدـشأ  هوبک  توبکف  .ال  لاق : هَّللا ؟ لوسر  اـی  لـخدأ  تلقف : هیناـثلا ،

؟ هَّللا لوسر 

.هملس ُّما  ای  لخُدا  لاقف :

؟ ینرمأت امف  اذکو  اذک  ناک  اذإ  هَّللا ! لوسر  ای  یُّماو  یبأ  كادف  لوقی : وهو  هیدی  نیب  ّثاج  مالسلا  هیلع  یلعو  تلخدف 

.ربصلاب كرمآ  لاق :

.هثلاثلا لوقلا  هیلع  داعأف  ربصلاب ، هرمأف  هیناثلا ، لوقلا  هیلع  داعأ  ّمث 

رهاش کفیسو  یناقلت  یّتح  ًامدق  ًامدق  هب  برضاو  کقتاع  یلع  هعضو  کفیس ، ّلسف  مهنم  كاذ  ناک  اذإ  یخأ ! ای  یلع ، ای  هل : لاقف 
.مهئامد نم  رطقی 

! هملس ُّما  ای  هبأکلا  هذه  ام  هَّللاو ! یل : لاقف  یلإ ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  تفتلا  ّمث 

! هَّللا لوسر  ای  یل  كّدر  نم  ناک  يذّلل  تلق :

يراـسی نع  یلعو  ینیمی  نع  لـیئربجو  ینتیتأ  نکل  هلوـسرو ، هَّللا  نم  ریخ  یلعل  کـّنإو  هدـجوم  نـم  کـتددر  اـم  هَّللاو ! یل : لاـقف 
.ًایلع کلذب  یصوأ  نأ  ینرمأو  يدعب  نم  نوکت  یّتلا  ثادحألاب  ینربخی  لیئربجو 
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هچنآ ات  نیشنب  يدرک ! یتشز  راک  هچ  دیرگب ! تیازع  هب  تردام  تفگ : هملس  ُّما  مالسلا " هیلع   " یلع ترـضح  ددعتم  ياه  تلیـضف 
.نک رظن  دیدجت  تراک  رد  سپ  میوگب ، تیارب  ما  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا 

تسد رد  تسد  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب ، نم  تبون  هک  يزور  بش و  کی  رد  میدوب ، ربمایپ  نارـسمه  نز ، ُهن  ام 
.راذگب اهنت  ار  ام  وش و  نوریب  قاطا  زا  دومرف : دش و  نم  هناخ  دراو  تشاد ، مالسلا  هیلع  یلع 

.دنیوگ یم  هچ  هک  مدیمهف  یمن  یلو  مدینش ، یم  ار  اه  نآ  همهمه  طقف  نوریب  زا  .دندش  تبحـص  لوغـشم  اه  نآ  مدش و  جراخ  نم 
رد يا  هیآ  ای  هدـش  تحاران  نم  زا  دـیاش  مدیـسرت  .دومرفن  هزاجا  یلو  متفرگ ، دورو  هزاـجا  رد ، تشپ  مدـمآ  تشذـگ ، زور  فصن 

.هن دومرف : زاب  متساوخ ، هزاجا  هرابود  مدرک ، گنرد  یتدم  .تسا  هدش  لزان  نم  دروم 

.مدز رد  مّوس  راب  يارب  .مدش  تحاران  مدیسرت و  رتشیب 

.وش دراو  دومرف :

رگا امـش ! نابرق  مردام  ردـپ و  درک : یم  ضرع  دوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربارب  وناز  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  مدـش ، دراو 
؟ دییامرف یم  يروتسد  هچ  دش ، نانچ  نینچ و 

.تسا ربص  روتسد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.ربص دومرف : دیسرپ ، هرابود 

ات ورب  شیپ  نزب و  ردق  نآ  رادرب ، ریـشمش  دـندرک  نینچ  رگا  مردارب ! يا  یلع ، يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  موس ، هبترم  رد 
.ییایب نم  رادید  هب  دکچ ، یم  تریشمش  زا  نوخ  هک  یلاح  رد 

؟ يا هدرسفا  ارچ  هملس ! ما  يا  دومرف : نم  هب  ور  سپس 

.يا هدش  تحاران  نم  زا  مدیسرت  مدرک : ضرع 

یلو ییوـکین ، شلوـسر  ادـخ و  رظن  رد  وـت  هک  ارچ  مدوـمنن ؛ نوریب  یتحاراـن  مشخ و  يور  زا  ار  وـت  نم  دـنگوس ! ادـخ  هـب  دوـمرف :
ارم زا  سپ  ياهدماشیپ  شرازگ  لیئربج  پچ ، تمس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  نم  تسار  تمـس  لیئربج  يدمآ ، وت  هک  یماگنه 

.منک تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  اه  نآ  هک  درک  یم  شرافس  داد و  یم 
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.هرخآلا یف  یخأو  ایندلا  یف  یخأ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  يدهشاو ، یعمسا  هملس ! ُّما  ایهعماجلا  هلئاضف 

.هرخآلا یف  يریزوو  ایندلا  یف  يریزو  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  يدهشاو ، یعمسا  هملس ! ُّما  ای 

.همایقلا یف  ًادغ  یئاول  لماحو  ایندلا  یف  یئاول  لماح  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  يدهشاو ، یعمسا  هملس ! ُّما  ای 

.یضوح نع  دئاذلاو  یتادع  یضاقو  يدعب  نم  یتفیلخو  ییصو  بلاط  یبأ  نب  یلع  اذه  يدهشاو ، یعمسا  هملس ! ُّما  ای 

نیثکاـنلا لـتاقو  نیلّجحملا ، ّرغلا  دـئاقو  نیقتملا ، ماـمإو  نیملـسملا ، دیـس  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  اذـه  يدهـشا ، یعمـسا  هملـس ! ُّما  اـی 
.نیقراملاو نیطساقلاو 

؟ نوثکانلا نَم  هَّللا  لوسر  ای  تلق :

.هرصبلاب نوثکنیو  هنیدملاب  هنوعیابی  نیذلا  لاق :

؟ نوطساقلا نَم  تلق :

.ماشلا لهأ  نم  هباحصأ  هیواعم و  لاق :

؟ نوقراملا نم  تلق :

.ناورهنلا باحصأ  لاق :

.ًادبأ ًایلع  تببس  ال  هَّللاو ! .کنع  هَّللا  جّرف  یّنع  تجّرف  هملس : ُّما  یلوم  لاقف 
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ایند رد  تسا  نم  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  هک  شاب  هاوگ  ونشب و  هملس ! ُّما  يا  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  ددعتم  ياه  تلیضف 
.ترخآ و 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  نم  ریزو  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  هک  شاب  هاوگ  ونشب و  هملس ! ُّما  يا 

.تمایق يادرف  ایند و  رد  تسا  نم  رادمچرپ  یلع ، نیا  هک  شاب  هاوگ  ونشب و  هملس ! ّما  يا 

ضوح زا  ار  نالهاان  دـیامن و  یم  لمع  نم  ياه  هدـعو  هب  تسا ، نم  هفیلخ  یـصو و  یلع ، نیا  هک  شاب  هاوگ  ونـشب و  هملـس ! ُّما  يا 
.دنک یم  رود  رثوک 

ناثکان و هدنـشک  نادیفـسور و  تسد و  ياوشیپ  ناراکزیهرپ ، ماما  ناناملـسم ، ياقآ  یلع ، نیا  هک  شاـب  هاوگ  ونـشب و  هملـس ! ُّما  يا 
.تسا ناقرام  ناطساق و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  ناثکان  ادخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع 

.دنیامن ینکش  تعیب  هرصب  رد  دننک و  تعیب  هنیدم  رد  هک  اه  نآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؟ دننایک ناطساق  متفگ :

.وا یماش  باحصا  هیواعم و  دومرف :

؟ دنتسه یناسک  هچ  ناقرام  متفگ :

.ناورهن باحصا  دومرف :

: تفگ دوب ، هدرک  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  یصخش  ماگنه  نیا  رد 

.منک (1) یمن  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  زگره  رگید  مسق ! ادخ  هب  .دهد  رارق  شیاشگ  وت  راک  رد  ادخ  يدوشگ ، ار  ملد  هدقع 
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يرخألا هلئاضف  نم  هذبن 

مهیلع هئابآ  نع  اضرلا ، نع  هیبأ ، نع  یمیمتلا ، دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  نب  نسحلا  نع  يدادـغبلا ، ظفاحلا  رمع  نب  دّـمحم  انثّدـح   - 99
: لاق مالسلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.دحاو رون  نم  یلعو  انأ  تقلُخ 

هللا یلص  یبنلا  نع  مالـسلا : مهیلع  هئابآ  نع  مالـسلا ، هیلعاضّرلا  نع  مراد ، نع  هسبنع ، نب  دّمحم  نب  یلع  نع  قاّرولا ، انثّدح   - 100
: لاق هلآو  هیلع 

.رخف الو  هَّللا  یلع  مهمرکأ  انأ  یبن ؛ فلأ  نیرشعو  هعبرأو  یبن  فلأ  هئام  ّلجو  ّزع  هَّللا  قلخ 

.مهلضفأو هَّللا  یلع  مهمرکأ  یلعف  یصو  فلأ  نیرشعو  هعبرأو  یصو  فلأ  هئام  ّلجو  ّزع  هَّللا  قلخ  و 

، دیعـس نب  نسحلا  نع  نارهم ، نب  یلع  انثّدح  لاق : رجاتلا  قاحـسإ  نب  نیـسحلا  نع  راّطعلا ، ییحی  نب  دّمحم  نع  یبأ ، انثّدح   - 101
: لاق کلام  نب  سنأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  ردب  نع  رذنملا ، نب  دایز  نع  ناولع ، نب  نیسحلا  نع 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

.ءایبنألا نم  هلزنم  سانلا  یندأ  ءادهشلا و  دیسو  ءایصوألا  ریخ  بابلا  اذه  نم  مکیلع  لخدی 

بحاص تنأو  نسحلا ! ابأ  اـی  اذـه  لوقأ  ـال  یل  اـمو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـقف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لخدـف 
.ینید یّنع  يّدؤملاو  یتّمذب  یفوملاو  یضوح 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  زا  رگید  یلیاضف 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 99

.میدش (1) هدیرفآ  رون  کی  زا  یلع  نم و 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  شراوگرزب و  ناردپ  زا  اضر  ماما   - 100

یمن تاهابم  رخف و  نیا  رب  نمو  میادـخ ، دزن  اه  نآ  نیرت  یمارگ  نم  هک  دـیرفآ  ربمغیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  کـی  دـنوادخ 
.منک

.تساه نآ  همه  زا  رت  یمارگ  رترب و  ادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دیرفآ  یـصو  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  دـنوادخ  و 
(2)

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  کلام  دنزرف  سنا   - 101

.دوش یم  دراو  رد  نیا  زا  دراد ، ناربمایپ  هب  ار  ماقم  نیرت  کیدزن  هک  یسک  نادیهش و  رورس  اقآ و  ایصوا ، نیرتهب  نونکا 

؛ متفگ هک  تسا  نیمه  قح  میوگن ؟ نینچ  ارچ  نسحلا ! ابا  يا  دومرف : ربمایپ  .دش  دراو  رد  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگ  نآ 
.یتسه (3) نم  نیَد  هدننک  تخادرپ  نم و  نامیپ  دهع و  هدننک  افو  وت  یتسه ، رثوک  ضوح  بحاص  وت  نوچ 
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يرخألا هلئاضف  نم  هذبن 

نع نارمع ، نب  دـمحأ  نع  یفقثلا ، نع  هملـس ، نب  رفعج  نع  مشاـه ، نب  میهاربإ  نب  یلع  نـع  هللا ، هـمحر  ینادـمهلا  انثّدـح   - 102
: لاق هعفر  یلیل  یبأ  نب  نامحرلا  دبع  نع  يراصنألا ، یسیع  نب  دلاخ  نع  هَّللا ، دبع  نب  نسحلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

(1) َنوُدَـتْهُم » ْمُهَو  ًاَرْجَأ  ْمُُکلَئْـسی  ـال  ْنَم  اوُِعبّتا  َنِیلَـسْرُملا  اوُِعبَّتا   » لوقی يذـّلا  نیـسای  لآ  نمؤم  راـجنلا ، بیبـح  هثـالث : نوقیّدـصلا 
.مهلضفأ وهو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعو  نوعرف ، لآ  نمؤم  لیقزحو ،

نع فافخلا ، دعس  نع  عیبرلا ، نب  سیق  نع  يوافطلا ، دمحأ  نب  نیسحلا  نع  يودعلا ، یلع  نب  نسحلا  نع  یناقلاطلا ، انثّدح   - 103
؛ یلهذلا دیز  نب  جودخم  نع  یفوعلا ، هیطع 

: لاق ّمث  نیملسملا  نیب  یخآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنأ 

.يدعب یبن  ّهنأ ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأو  یخأ  تنأ  یلع ! ای 

ّمث هّنجلا  للح  نم  ءارـضخ  هّلح  یـسکأف  شرعلا  نیمی  نع  موقأف  یب ، یعدـی  هماـیقلا  موی  هب  یعدـی  نم  لّوأ  ّهنأ  یلع ! اـی  تملع  اـمأ 
مهـضعب نییبنلاب  یعدی  ّمث  هّنجلا ، للح  نم  ءارـضخ  هّلح  یـسکیف  هلظ  یف  شرعلا  نیمی  نع  موقیف  مالـسلا ، هیلع  میهاربإ  انیبأب  یعدـی 

؟ هّنجلا للح  نم  ءارضخ  ًاللح  نوسکیو  هّلظ  یف  شرعلا  نیمی  نع  نیطامس  نوموقیف  ضعب  رثأ  یلع 

.همایقلا موی  نوبساحی  ممألا  لّوأ  یتّمُأ  ّنأ  یلع ! ای  كربخأ  ّینإو  الأ 

ءاول وهو  یئاول  کیلإ  عفدیف  يدنع ، کتلزنمو  یّنم  کتبارقل  اذه  کب ، یعدـی  همایقلا  موی  یعدـی  نم  لّوأ  ّنأ  یلع ! ای  كرّـشبأ  ّمث 
: رطسأ هثالث  اهیلع  بوتکم  دمحلا ...،

.میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  لّوألا :

.نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  رخآلاو :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  زا  رگید  یلیاضف 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 102

امـش زا  هک  نانامه  دـینک ، يوریپ  ادـخ  ناگداتـسرف  زا  : » دـیوگ یم  هک  نامه  نیـسای ، لآ  نمؤم  راّجن ، بیبح  دـنرفن : هس  ناقیّدـص 
همه زا  وا  و  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوعرف و  لآ  نمؤم  لیقزح ، و  دنا » هدش  تیادـه  دوخ  دـننک و  یمن  تساوخرد  يدزم 

.تسا (1) رترب  نانیا 

: دیوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  یلهذ  دیز  نب  جودخم   - 103

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاگ  نآ  تسب ؛ يردارب  نامیپ  ناناملسم  نایم  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.دیآ یمن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یشاب ، یم  یسوم  يارب  نوراه  لثم  نم ، يارب  وت  .یتسه  نم  ردارب  زین  وت  یلع ! يا 

رد متسیا  یم  شرع  تسار  تمس  رد  هاگ  نآ  موش ، یم  هدناوخارف  تمایق  زور  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  یناد  یمن  ایآ  یلع ! يا 
زا سپ  یکی  ار  ناربماـیپ  ریاـس  سپـس  و  میهاربا ، نامردـپ ، نآ  زا  سپ  .مراد  نت  رب  یتـشهب  ياـه  ساـبل  زا  يزبـس  ساـبل  هک  یلاـح 

؟ دنتسیا یم  شرع  رانک  رد  فص ، ود  رد  دننک و  یم  ادص  يرگید 

وت هک  یلع ! يا  وت  رب  داب  هدژم  دوش و  یم  یگدیـسر  اـه  نآ  باـسح  هب  هک  تسا  یتُّما  نیتسخن  نم ، تُّما  هک  شاـب  هاـگآ  یلع ! يا 
.يراد نم  شیپ  هک  تسا  یماقم  یکیدزن و  تهج  هب  نیا  يوش و  یم  هدناوخارف  هک  یتسه  یسک  نیتسخن 

...دنهد یم  وت  هب  تسا -  دمح  مچرپ  هک  ارم -  مچرپ  سپس 

: هدش هتشون  رطس  هس  مچرپ  نیا  رب 

.میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  لّوا : رطس 

.نیملاعلا ّبر  هَّللدمحلا  مود : رطس 
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.هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  ثلاثلاو : يرخألا  هلئاضف  نم  هذبن 

نم ءارضخ  هّلح  یسکتف  شرعلا ، لظ  یف  میهاربإ  نیبو  ینیب  فقت  یّتح  كراسی  نع  نیسحلاو  کنیمی  نع  نسحلاو  ءاوللاب  ریستف  ... 
: شرعلا دنع  نم  دانم  يدانی  ّمث  .هّنجلا  للح 

...یلع كوخأ  خألا  معنو  میهاربإ ، كوبأ  بألا  معن 

نع ًاـعم ، ییحی  نب  نسحلا  یلع و  نب  میهاربإ  نع  نسحلا ، نب  ییحی  هّدـج  نع  يوـلعلا ، ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  انثّدـح   - 104
مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  یلع ، نب  دیز  نع  دلاخ ، یبأ  نع  محازم ، نب  رصن 

: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع 

.يدعب دحأ  نهاطعیالو  یلبق  دحأ  نهطعی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  رشع  یل  ناک 

یلزنمو هماـیقلا ، موـی  ًاـفقوم  یّنم  ساـنلا  برقأ  تنأ  هرخـآلا ، یف  یخأو  ایندـلا  یف  یخأ  تنأ  یلع ! اـی  یل : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لاـق 
هَّللا ّودـع  يّودـعو  يّودـع  كّودـع  ریزولا ، تنأو  یلوـلا ، تنأو  یـصولا ، تنأو  نیوخـألا ، لزنمک  ناـهجاوتم  هّنجلا  یف  کـلزنمو 

.ّلجو ّزع  هَّللا  یلو  ییلو  ییلو و  کیلوو 

نب دعـس  نع  باهولادـبع ، نب  هبدـه  نع  روـصنم ، نب  دـمحأ  نع  یناوـلحلا ، میهاربإ  نـب  لیعامـسإ  نـع  یناـقلاطلا ، انثّدـح   - 105
: لاق کلام  نب  سنا  نع  هحلط ، یبأ  نب  هَّللادبع  نب  قاحسإ  نع  رامع ، نب  همرکع  نع  ینامیلا ، دایز  نب  هَّللادبع  نع  دیمحلادبع ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ءادهشلا دیس  هزمحو  هَّللا  لوسر  هّنجلا : لهأ  هداس  بلّطملادبع  ونب  نحن 

.يدهملاو نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  نیحانجلاوذ  رفعجو 

قداصلا نع  ینوکسلا ، ملسم  نب  لیعامسإ  نع  هریغملا ، نب  هَّللا  دبع  هّدج  نع  یلع ، نب  نسحلا  هّدج  نع  هریغملا ، نبإ  انثّدح   - 106
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.هزمح یلإ  یمامعأ  ّبحأو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  یناوخإ  ّبحأ 
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.هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلإ  ال  مّوس : رطس  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  زا  رگید  یلیاضف 

نیب هک  نیا  ات  يروآ  یم  ار  مچرپ  تسوت ، پچ  تمس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  وت و  تسار  تمس  مالسلا  هیلع  نسح  هک  یلاح  رد  ... 
بناـج زا  سپـس  .ینک  یم  نت  رب  یتشهب  ياـه  ساـبل  زا  يزبس  ساـبل  زین  وت  یتسیا ، یم  شرع  ّهیاـس  رد  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  نم و 

: هک دننز  ادص  شرع 

(1) .یلع » تردارب  تسا  یبوخ  ردارب  هچ  میهاربا و  تردپ  تسا  یبوخ  ردپ  هچ  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح   - 104

نیا زیچ  هد  نآ  هدـشن و  هداد  نم  زا  سپ  هن  نم و  زا  شیپ  هن  سک ، چـیه  هب  هک  داد  نم  هب  زیچ  هد  هلآو ، هـیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ 
: دومرف هک  تسا 

رد وـت  نم و  لزنم  .تسا  رت  کـیدزن  نم  هب  مدرم  همه  زا  تماـیق  رد  وـت  هاـگیاج  .یتـسه  نم  ردارب  ترخآ ، اـیند و  رد  وـت  یلع ! يا 
، نم نمـشد  تسا و  نم  نمـشد  وت ، نمـشد  .یتـسه  ریزو  یلو و  یـصو ، وت  .دنتـسه  مه  يور  هب  ور  ردارب  ود  لزنم  دـننامه  تشهب 

.تسادخ (2) تسود  نم ، تسود  تسا و  نم  تسود  وت ، تسود  .تسادخ  نمشد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا   - 105

تـشهب رد  لاب  ود  هک   ) رایط رفعج  ءادهـشلادیس ، هزمح ، ادـخ ، لوسر  ینعی  میتسه ؛ تشهب  لها  ناـیاقآ  بلطملادـبع ، نادـنزرف  اـم 
.مالسلا (3) مهیلع  يدهم  نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، دراد ،)

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  ناشیا  شناردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 106

.تسا (4) هزمح  میاهومع  نیرتهب  بلاط و  یبا  نب  یلع  مناردارب ، نیرت  بوبحم 
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هل مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع بقانم 

، فیرط نب  دعس  نع  لضفلا ، نب  هَّللا  دبع  نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نع  دّمحم ، نب  رذنملا  نع  ینادمهلا ، نع  یناقلاطلا  انثّدح   - 107
: لاق هتابن ، نب  غبصألا  نع 

: هبطخ ضعب  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق 

وبأو هّمُألا ، هذـه  ءاسن  هدیـس  جوز  هقیلخلا ، ریخ  یـصوو  هیربلا ، مامإ  انأ  بیرق ، قارفلا  ّنإف  یّنع ، هولقعاو  یلوق  اوعمـسا  سانلا ! اـهیأ 
.هیداهلا هّمئألاو  هرهاطلا  هرتعلا 

.هلیلخو هبیبحو  هیفصو  هبحاصو  هریزوو  هیلوو  هیصو  هَّللا و  لوسروخأانأ 

، هَّللا هیالو  یتیالوو  هَّللا ، هعاط  یتعاطو  هَّللا ، ملس  یملسو  هَّللا ، برح  یبرح  نییصولا ، دیـسو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نینمؤملاریمأ ، انأ 
.هَّللا راصنأ  يراصنأو  هَّللا ، ءایلوأ  یتعیشو 

نیطـساقلاو نیثکانلا  ّنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دـقل  ًائیـش ! كأ  ملو  ینقلخ  يذـّلاو 
(1) يَرَْتفا .  ِنَم  َباخ  ْدَقَو   » یّمُألا هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناسل  یلع  نونوعلم  نیقراملاو 

، هیبأ نع  تباث ، نب  ورمع  نع  ناولع ، نب  نیسحلا  نع  يدهنلا ، قورـسم  یبأ  نب  مثیهلا  نع  هَّللادبع ، نب  دعـس  نع  یبأ  انثّدح   - 108
: لاق هتابن ، نب  غبصألا  نع  فیرط ، نب  دعس  نع 

: هفوکلا ربنم  یلع  موی  تاذ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق 

مِّتخَتملا انأ  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  جوزو  نینمؤملا ، یلوو  نیقّتملا ، دئاقو  نیملسملا ، مامإ  انأ  نییبّنلا ، دیس  یـصوو  نییـصولا ، دیـس  انأ 
لماحلاو نیفیّـسلاب ، براضلا  انأ  نینحو ، ردـب  بحاص  انأ  نیتعیبلا ، تعیابو  نیترجهلا ، ترجاه  يذـّلا  انأ  نیبجلل ، ِّرفعملاو  نیمیلاـب ،

لهأ .نییبّنلا  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحمو  ءایبنألا  دعب  نیملاعلا  یلع  هَّللا  هّجحو  نیلّوألا ، ملع  ثراو  انأ  نیسرف ، یلع 
کّبح یلع ! ای  یل : لوقی  ام  ًاریثک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبیبح  ناک  دـقلو  نونوعلم ، یتوادـع  لهأ  و  نوموحرم ، یتـالاوم 

.کضغبیو ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذکو  هحاتفم ، تنأو  همکحلا  تیب  انأو  قافنو  رفک  کضغبو  نامیاو ، يوقت 
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شدوخ نابز  زا  مالسلا " هیلع   " یلع

: دومرف شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ : یم  هتابن  نبا  غبصا   - 107

.تسا کیدزن  ییادج  هک  دیمهفب  ار  نآ  دیونشب و  ارم  نخس  مدرم ! يا 

.مشاب یم  رگتیاده  ناماما  هرهاط و  ترتع  ردپ  تُّما و  نیا  نانز  يوناب  رسمه  .متسه  مدرم  نیرتهب  یصو  قلخ و  ماما  نم 

.متسه ادخ  لوسر  قیفر  تسود و  هدیزگرب ، هارمه ، ریزو ، یلو ، یصو ، ردارب ، نم 

اب حلـص  نم  اب  حلـصو  تسادـخ  اـب  گـنج  نم  اـب  گـنج  متـسه ؛ ءایـصوا  رورـس  نادیفـسور و  تسد و  ياوشیپ  ناـنمؤمریما و  نم 
.ادخ نارای  نم ، نارای  دنیادخ و  ناتسود  نم ، ناوریپ  تسادخ ؛ تیالو  نم ، تیالو  ادخ و  زا  تعاطا  نم ، زا  تعاطا  تسادخ ،

نآ هک  دـنناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناراـی  متح  روـط  هب  مدوـبن -  چـیه  هک  هاـگ  نآ  دـیرفآ -  ارم  هک  نآ  هب  دـنگوس 
غورد هک  سک  نآ  دـش  دـیمون  متح  روط  هب  تسا و  هدومرف  تنعل  ار  ناگتفر  نوریب  نید  زا  نارگمتـس و  نانکـش ، ناـمیپ  ترـضح ،

.تسب (1)

: دومرف هفوک  ربنم  يالاب  رب  يزور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 108

، نایناهج نانز  رورس  رسمه  نانمؤم و  یلو  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  ناناملسم و  ماما  منم  .ناربمایپ  رورس  ّیصو  ءایـصوا و  رورـس  منم 
ردب رواگنج  منم  .مدومن  تعیب  راب  ود  مدرک و  ترجه  راب  ود  هک  منم  .مهن  كاخ  رب  یناشیپ  منک و  تسار  تسد  هب  رتشگنا  هک  منم 
هیلع هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دّمحم  اه ، نآ  متاخ  ناربمایپ و  زا  دعب  .بسا  ود  رب  هدنوش  راوس  ریـشمش و  ود  اب  هدننز  تبرـض  نینح و  و 

مبیبـح .دنـشاب  یم  تنعل  دروم  منانمـشد  تمحر و  دروم  منارادتـسود  .متـسه  نم  نیملاـع  رب  ادـخ  تجح  نیلوا و  ملع  ثراو  هلآو 
وت متمکح و  هناخ  نم  .تسا  قافن  رفک و  وت  اب  ینمشد  تسا و  نامیا  يوقت و  وت  اب  یتسود  یلع ! يا  : » دومرف یم  رایـسب  ادخ  لوسر 

(2) .دراد » لد  رد  ار  وت  هنیک  هک  نآ  لاح  دراد و  تسود  ارم  درب  نامگ  هک  یسک  تسا  وگغورد  .ینآ  دیلک 
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هل مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع بقانم 

یبأ نع  رباج ، نع  دشار ، نب  بیعـش  نع  حلاص ، نب  نامحرلا  دبع  نع  دعجلا ، نب  زیزعلا  دبع  نب  دـمحأ  نع  ظفاحلا ، انثّدـح   - 109
: لاق مالسلا  هیلعرفعج 

: لاقف مایأ ، هسمخب  ریرهلا  لبق  کلذو  هعمج  موی  نیّفصب  سانلا  بطخی  مالسلا  هیلع  یلع  ماق 

...هلضافلا همعن  یلع  هَّلل  دمحلا 

لطاب یلإ  مهوعدی  مهسیئر  نم  متفرع  دقو  مکّودع  مکرضح  دقو  هنع  جرخأ  نل  ًادهع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  دهع  دقو 
رکذ ّلک  لبق  یّلـص  نم  ءاوس  الو  مکیبن ، هنـسب  لمعلاو  مّکبر  هعاط  یلإ  مکوعدی  مکرهظأ  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مکیبن  ّمع  نباو 

.هَّللا یبن  ریغ  هالصلاب  ینقبسی  مل 

نع اوقّرفتتو  هیلع  اوعمتجیو  مهلطاب  یلع  موقلا  ربصی  الف  لطابلا ، یلعل  موقلا  ّنإو  قحلا  یلعل  مکنإ  هَّللاو ! ردـب ، لـهأ  نم  هَّللاو ! اـنأو 
.مکریغ يدیأب  هَّللا  مهنبّذعیل  اولعفت  مل  نإف  ، (1) ْمُکیِدیَِأب » ُهَّللا  ُمُْهبِّذَعی  ْمُهُوِلتاق  ، » مکّقح

.کعم ایحنو  کعم  تومن  ًالدب ، کب  یغبن  ام  هَّللا ! وف  تئش  اذإ  موقلا  یلإ  ضهنا  نینمؤملاریمأ ! ای  اولاقف : هباحصأ ، هباجأف 

وذ ّالإ  فیس  ال  : » لاقف یفیسب ، همادق  برضأ  انأو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  رظنی  هدیب ! یـسفن  يّذلاو  مهل : ًابیجم  مهل  لاقف 
کتومو یلع ! ای  کتایحو  يدـعب  یبن  ّهنأ ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  یلع ! ای  یل : لاق  ّمث  یلع » ّـالإ  یتف  ـالو  راـقفلا 

هیبنل اهنیب  ّیبر  نم  هنیب  یلعل  ّینإو  یسنل  ًاذإ  ّینإ  یلإ  دهع  ام  تیسن  الو  یب  ّلض  الو  تللـض  الو  تبذک  الو  تبذک  ام  هَّللا ! وف  یعم ،
.ًاطقل هطقلأ  حضاولا ، قیرطلا  یلعل  ّینإو  یلإ  اهنیبف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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شدوخ نابز  زا  مالسلا " هیلع   " یلع

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  دیوگ  یم  رباج   - 109

دیسر اج  نیدب  ات  درک  داریا  یلّصفم  هبطخ  ریرهلا (1)  هلیل  زا  شیپ  زور  جنپ  هعمج ، زور  رد  نیفص ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف هک 

.موشن جراخ  نآ  زا  زگره  هک  هدومن  يدهع  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ... 

.تسا و یسک  هچ  دناوخ  یم  ارف  لطاب  يوس  هب  ار  نانآ  هک  اه  نآ  سیئر  هک  دیناد  یم  هدرک و  ییارآ  فص  امش  لباقم  رد  نمـشد 
همه زا  شیپ  هک  یـسک  .دنک  یم  توعد  شربمایپ  ّتنـس  هب  لمع  ادـخ و  تعاطا  هب  ار  امـش  تسامـش و  نیب  ناتربمایپ ، يومع  رـسپ 

.تسین ربارب  نارگید  اب  تسا ، هتفرگن  یشیپ  وا  رب  یسک  ربمایپ  زج  هدوب و  ناوخ  زامن 

امـش دنتـسه و  دّحتم  اه  نآ  لاح  نیا  اب  لطاب ، رب  امـش  نمـشد  دیّقح و  رب  امـش  مسق ! ادخ  هب  متـسه ، ردـب  لها  زا  نم  مسق ! ادـخ  هب 
ار اه  نآ  نارگید  تسد  هب  ادخ  دیهدن  ماجنا  امـش  رگا  .دنک » باذـع  امـش  تسد  هب  ار  اه  نآ  ادـخ  ات  دـینک  دربن  اه  نآ  اب  ، » قّرفتم

.درک دهاوخ  باذع 

وت اب  میهاوخن ، ار  یـسک  وت  زج  ام  مسق ! ادخ  هب  هدـب ، داهج  نامرف  نک و  تکرح  یتساوخ  هاگ  ره  نانمؤمریما ! يا  دـنتفگ : شنارای 
.میریم یم  وت  اب  میا و  هدنز 

ریشمش هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ربارب  رد  تسوا ! تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دومرف : ناشباوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نوراـه دـننام  نم ، هب  تبـسن  وت  یلع ! يا  : » دومرف سپـس  .تسین » یلع  زج  يدرمناوجو  راـقفلاوذ  زج  يریـشمش  : » دوـمرف مدز ، یم 

« .تسا نم  اب  وت  گرم  یگدنز و  یلع ! يا  .تسین  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یتسه  یسوم  هب  تبسن 

هب هک  مه  یـشرافس  دنا ، هدرب  یهارمگ  هب  ارم  هن  مهارمگ و  هن  تسا ، هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  میوگ و  یم  غورد  هن  مسق ، ادخ  هب 
میارب مه  وا  دومرف و  شرافـس  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  نامه  مراد ؛ نشور  لیلد  مراگدرورپ  بناج  زا  ما ، هدرکن  شومارف  هدـش  نم 

.مسانش یم  ار  نآ  مدق  هب  مدق  هک  مهن  یم  ماگ  یهار  هب  نم  .هدومن  نایب 
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ام قفـشلا ، باغ  یّتح  سمـشلا  تعلط  نیح  نم  اولتتقاف  سیمخلا  موی  موقلا  یلإ  ضهن  ّمث  هل  مـالک  یف  مالـسلا " هیلع   " یلع بقاـنم 
، موقلا هعامج  نم  رفن  هتسو  هئامسمخ  هدیب  ذئموی  مالـسلا  هیلع  یلع  لتقف  هالـصلا ، تیقاوم  دنع  ًاریبکت  ّالإ  ذئموی  موقلا  هالـص  تناک 

!! انقلا فارطأ  یلع  فحاصملا  اوعفرو  هیقبلا  یف  هَّللا  ّقتا  یلع ! ای  نودانی : ماشلا  لهأ  حبصأف 

نع هیفـص ، یبأ  نب  تباث  نع  نامیلـس ، نب  مساقلا  نع  دمحأ ، نب  هَّللا  دبع  نع  یکمربلا ، نع  يدسألا ، نع  ینانـسلا ، انثّدـح   - 110
نب یلع  نینمؤملاریمأ  ءایصوألا  دیس  نع  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  ءادهشلا  دیس  نع  اصیقع ، دیعـس  یبأ  نع  هقالع ، نب  دیعس 

: لاق مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

انأ و و  لیوأتلا ، بحاص  تنأ  لیزنتلا و  بحاص  انأ  و  همامإلل ، یبتجملا  تنأ  هّوبنلل و  یفطصملا  انأ  كوخأ ، انأ  یخأ و  تنأ  یلع ! ای 
.همألا هذه  اوبأ  تنأ 

یئاـیلوأ و كؤاـیلوأ  يراـصنأ و  كراـصنأو  یتعیـش ، کتعیـش  يدـلو ، وـبأ  یثراو و  يریزو و  یتـفیلخ و  ییـصو و  تنأ  یلع ! اـی 
.یئادعأ كؤادعأ 

بحاص تنأامکهرخآلا  یف  یئاول  بحاـص  تنأو  دومحملا ، ماـقملا  یف  یبحاـص  تنأ  ًادـغ و  ضوحلا  یلع  یبحاـص  تنأ  یلع ! اـی 
.ایندلا یف  یئاول 

.کتیالو کتّبحمب و  هرکذ  سدقت  هَّللا  یلإ  برقتل  هکئالملا  ّنإو  كاداع ، نم  یقشو  كّالوت ، نم  دعس  دقل 

.ضرألا یف  مهنم  رثکأل  ءامسلا  یف  کتّدوم  لهأ  ّنإ  هَّللاو !

، ییهن کیهنو  يرجز ، كرجزو  یتعاط ، کتعاطو  يرمأ ، كرمأو  یلوق ، کلوق  يدعب ؛ اهیلع  هَّللا  هجح  یتّمُأ و  نیمأ  تنأ  یلع ! ای 
(1) َنُوِبلاْغلا .» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّلَوَتی  نَمَو   » هَّللا بزح  یبزح  و  یبزح ، کبزحو  یتیصعم ، کتیصعمو 
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رد دندرک ، زاغآ  ار  دربن  رکشل  دش و  دربن  هدامآ  مالسلا  هیلع  شترضح  هبنش  جنپ  زور  هاگ  نآ  شدوخ  نابز  زا  مالـسلا " هیلع   " یلع
رد .دوب  ریبکت  طقف  اه  نآ  ياهزامن  زور  نآ  رد  دندوب و  گنج  لوغـشم  باتفآ ، یخرـس  ندش  دـیدپان  ات  باتفآ  عولط  زا  زور  کی 

دروم رد  تسا ، سب  رگید  یلع ! يا  دـندز : دایرف  ماش  لـها  شیادرف  تشک ، ار  نمـشد  زا  رفن  مالـسلا 506  هیلع  یلع  ماما  زور ، نآ 
.دندرک (1) اه  هزینرس  ار  اه  نآرق  گنرین ، اب  سپس  سرتب )!!(  ادخ  زا  دارفا  هیقب 

هیلع هللا  یلصادخ  ربمایپ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما   - 110
: دومرف نم  هب  هلآو 

بحاص وت  متـسه و  لیزنت  بحاص  نم  تماما ، يارب  وت  مدش و  هدـیزگرب  يربمایپ  يارب  نم  ماوت ، ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  یلع ! يا 
.میتسه تّما  نیا  ردپ  ود  وتو ، نم  لیوأت ،

وت نارای  دنشاب ؛ یم  نم  نایعیش  وت  نایعیش  یـشاب ، یم  نم  نادنزرف  ردپ  وت  یتسه ، نم  ثراو  ریزو و  هفیلخ و  یـصو و  وت  یلع ! يا 
.دننم نانمشد  وت  نانمشد  نم و  ناتسود  وت  ناتسود  نم ، نارای 

رادـمچرپ ترخآ  ناهج  رد  وت  یتسه ، نم  شیپ  دومحم  ماـقم  رد  نم و  هارمه  رثوک ، ضوح  رـس  رب  زیخاتـسر ، زور  رد  وت  یلع ! يا 
.ینم رادمچرپ  ایند  رد  هک  ناس  نآ  دوب ، یهاوخ  نم 

یتسود اب  نامسآ  ناگتشرف  .دش  تخبدب  دزرو  ینمشد  وت  اب  هک  نآ  و  دنک ، یتسود  وت  اب  هک  یـسک  تشگ  دنمتداعـس  متح  روط  هب 
.دنیوج یم  بّرقت  ادخ  هب  وت ، تیالو  و 

.دنتسه نیمز  رد  تناتسود  زا  رتشیب  نامسآ  رد  وت  ناتسود  هک  مسق ! ادخ  هب 

وت زا  تعاـطا  تسا و  نم  رما  وـت  رما  و  نم ، نخـس  وـت  نخـس  ییاـه ، نآ  رب  ادـخ  تّجح  نم و  تُّما  نیما  وـت  نـم ، زا  سپ  یلع ! يا 
و  » .تسادـخ بزح  نم ، بزح  و  نم ، بزح  وت  بزح  .تسا  نم  زا  ینامرفان  وت  یناـمرفان  نم و  یهن  وت  یهن  تسا و  نم  زا  تعاـطا 

(2) .تسا » زوریپ  ًاعطق  ادخ  بزح  اریز  تسا ؛ زوریپ  دریذپب ، ار  نامیا  اب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادخ و  اب  یتسود  تیالو و  هک  سک  ره 
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هل مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع بقانم 

یبأ نع  داّمح ، نب  فلخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  نع  هیولیجام ، نبإ  نع  یمقلا ، یـسیع  نب  یلع  انثّدح   - 111
: لاق مالسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  رفعج  قداصلا  نع  نارهم ، نب  نامیلس  نع  يدبعلا ، نسحلا 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.یضغبم کضغبمو  یّبحم  کّبحم  یتامم ، دعبو  یتایح  یف  یتّمُأو ، یلهأ  یف  یتفیلخو  ییصوو  یثراوو  یخأ  تنأ  یلع ! ای 

.هّمُألا هذه  اوبأ  تنأو  انأ  یلع ! ای 

ّزع هَّللا  رکنأ  دـقف  انرکنأ  نمو  هَّللا ، فرع  دـقف  انفرع  نم  هرخآلا ، یف  كولمو  ایندـلا  یف  هداس  كدـلو  نم  هّمئألاو  تنأو  انأ  یلع ! ای 
.ّلجو

نب غبـصألا  نع  فیرط ، نب  دعـس  نع  دلاخ ، نب  ورمع  نع  ناولع ، نب  نیـسحلا  نع  يدـهنلا ، نع  دعـس ، نع  قاّرولا ، انثّدـح   - 112
: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  لاق : هتابن 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

انالاو نمو  هَّللا ، ضغبأ  دقف  انـضغبأ  نمو  هَّللا ، ّبحأ  دقف  انّبحأ  نم  یتمأ ؛ هداس  كدعب  نم  هّمئألاو  یلع ! ای  تنأو  مدآ  دـلو  دیـس  انأ 
.هَّللا یصع  دقف  اناصع  نمو  هَّللا ، عاطأ  دقف  انعاطأ  نمو  هَّللا ، يداعدقف  اناداع  نمو  هَّللا ، یلاو  دقف 

، دیلت نع  يدّالخلا ، دوعـسم  نع  ناّطقلا ، هرزع  نع  نوراه ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  نع  لضفلا ، نب  ساّبعلا  نع  ناّطقلا ، انثّدـح   - 113
: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع  دهاجم ، نع  سیردإ ، یبأ  نع  فاجحلا ، یبأ  نع 

: یل هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.ّلجو ّزع  هَّللا  قراف  دقف  ینقراف  نمو  ینقراف ، دقف  کقراف  نم  یلع ! ای 
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شدوخ نابز  زا  مالسلا " هیلع   " یلع

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 111

نم تسود  وت ، تسود  مگرم ؛ زا  سپ  متاـیح و  ناـمز  رد  متُّما ، رد  منادـناخ و  رد  ینم ، هفیلخ  یـصو و  ثراو ، ردارب ، وـت  یلع ! يا 
.نم نمشد  وت  نمشد  تسا و 

.میتسه تُّما  نیا  ردپ  ود  وتو ، نم  یلع ! يا 

ار ادـخ  عقاو  رد  تخانـش ، ار  ام  هک  ره  میـشاب ؛ یم  ترخآ  ناـهاشداپ  اـیند و  نارورـس  وت ، نادـنزرف  زا  ناـماما  وت و  نم و  یلع ! يا 
.تسا (1) هدش  ادخ  رکنم  عقاو  رد  دوش ، ام  رکنم  هک  ره  هتخانش و 

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 112

ادخ درادب ، تسود  ار  ام  سک  ره  دیتسه ، نم  تُّما  نایاقآ  وت ، زا  دعب  ناماما  و  یلع ! يا  وت  متـسه و  مدآ  نادنزرف  ياقآ  دیـس و  نم 
ره و  هدمآ ، رد  ادخ  تیالو  هب  دریذپب ، ار  ام  تیالو  هک  ره  .تسا  هدیزرو  هنیک  ادخ  رب  دزرو ، هنیک  ام  رب  هک  نآ  هتـشاد و  تسود  ار 

، دـنک ینامرفان  ام  زا  هک  ره  هدرک و  ادـخ  تعاطا  دـنک ، تعاطا  ام  زا  هک  ره  .تسا  هدرک  ینمـشد  ادـخ  اـب  دـنک  ینمـشد  اـم  اـب  هک 
.تسا (2) هدرک  ار  ادخ  ینامرفان 

: دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دهاجم   - 113

.تسا (3) هدش  ادج  لاعتم  دنوادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  سک  ره  هدش و  ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  سک  ره  یلع ! يا 
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ریغلا مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع

، رشب یبأ  نع  هناوع ، یبأ  نع  حلاص ، نب  هَّللا  دبع  نع  لولهب ، نبإ  نع  بیبح ، نبإ  نع  ناّطقلا ، ایرکز  نبإ  نع  ناّطقلا ، انثّدح   - 114
، ریبج نب  دیعس  نع 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  تلاق : هشئاع ، نع 

هلیضف هعابّتاو  هضیرف  هتیالو  یتّمُأ ، یلع  یتفیلخو  یثراوو  یخأ  وهو  نییصولا  دیـس  بلاط  یبأ  نب  یلعو  نیرخآلاو  نیلّوألا  دیـس  انأ 
یلومو نیملـسملا  مامإ  وهو  هَّللا  ءادـعأ  هؤادـعأو  هَّللا  ءایلوأ  هؤایلوأو  هَّللا  راـصنأ  هتعیـشو  هَّللا ، بزح  هبزحف  هلیـسو ، هَّللا  یلإ  هتّبحمو 

.يدعب مهریمأو  نینمؤملا 

نامحرلادبع نع  يدنکلا ، هبتع  نب  دیبع  نب  دّمحم  نع  رافـصلا ، دّمحم  نب  لیعامـسإ  نع  هیقفلا ، فسوی  نب  بوقعی  انثّدـح   - 115
: لاق ءاطع  نع  شمعألا ، نع  هیبأ ، نع  کیرش ، نب 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هشئاع  تلأس 

.رفاک ّالإ  هیف  ّکشی  الو  رشبلا  ریخ  کلذ ]  ] كاذ تلاقف :

نب نارمع  انثّدح  لاق : حابـصلا  نب  کلملا  دبع  نع  یعمـسملا ، ناسغ  یبأ  نع  عیفر ، نب  ورمع  نب  دّمحم  نع  ظفاحلا ، انثّدح   - 116
: رمع لاق  لاق : نسحلا  نع  ریرج ،

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ینعی  هنم ، هیبن  هنسو  هَّللا  باتک  یلع  مهلمحی  نأ  يرحأ  ًادحأ  موقلا  یف  يرأ  ّینإ ال 

هَّللا دبع  انثّدح  لاق : یبنعقلا  هملسم  نب  هَّللا  دبع  نع  هیبأ ، نع  هناوع ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  سیرض ، نب  ییحی  نب  نیسحلا  انثّدح   - 117
: لاق هدج  نع  هیبأ ، نع  ریبزلا ، نب  هورع  نبا  نامحرلا  دبع  نب  دّمحم  نع  هعیهل  نب 

.باّطخلا نب  رمع  نم  رضحمب  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  لجر  عقو 

ًایلع نرکذت  ال  بلطملادبع ، نب  بلاط  یبأ  نب  یلعو  بلطملادـبع ، نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ربقلا ؟ اذـه  بحاص  فرعت  رمع : هل  لاقف 
.هربق یف  اذه  تیذآ  هتصقنت  نإ  ّکنإف  ریخب ، ّالإ 
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نارگید نابز  زا  مالسلا " هیلع   " یلع

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هشیاع   - 114

؛ تسا تُّما  رب  نم  نیـشناج  ثراو و  ردارب ، وا  تسایـصوا ؛ رورـس  بلاـط  یبا  نب  یلع  متـسه و  نیرخآ  نـیلوا و  رورـس  اـقآ و  نـم ،
.تسادخ هب  یکیدزن  هلیسو  وا  ّتبحم  و  تسا ، يرترب  تلیضف و  هیام  وا  زا  يوریپ  بجاو و  وا  تیالو 

ماـما نـم ، زا  سپ  یلع  دـنیادخ ؛ نانمـشد  شنانمـشد  ادـخ و  ناتـسود  شناتـسود  ادـخ ، ناراـی  وا  نایعیــش  ادـخ و  بزح  وا  بزح 
.تسا (1) نانمؤمریمأ  یلوم و  ناناملسم ،

.مدیسرپ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  عجار  هشیاع  زا  دیوگ : یم  ءاطع   - 115

.دنک (2) یمن  کش  وا  رد  رفاک  زج  یسک  تسا و  رشب  نیرترب  وا ، تفگ :

: تفگ رمع  دیوگ : هک  دنک  یم  لقن  نسح  زا  ریرج  نب  نارمع   - 116

یمن شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  تعاطا  هب  مدرم  ندرک  راداو  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رت  هتسیاش  ار  یسک  مدرم  همه  نیب  رد 
.منیب (3)

: دنک یم  لقن  شّدج  زا  ریبز  دنزرف  هورع   - 117

.درک یم  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باّطخ ، نب  رمع  روضح  رد  يدرم 

؟ یسانش یم  ار  ربق  نیا  بحاص  ایآ  تفگ : درم  نآ  هب  رمع 

دای یکین  هب  زج  ار  یلع  سپ  تسا ، بلّطملادبع  دنزرف  بلاطوبا  رـسپ  زین  یلع  تسا و  بلطملادبع  دنزرف  هَّللادبع ، دـنزرف  دّـمحم  وا 
.يوش (4) یم  ربق  نیا  بحاص  تیّذا  رازآ و  بجوم  ینک  وا  ییوگدب  رگا  اریز  نکم ،

ص:171

ثیدح 25. سلجم 85 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 156 - 1
ثیدح 3. سلجم 18 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 157 - 2

ثیدح 25. سلجم 72 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 158 - 3

ثیدح 12. سلجم 61 ، هللا ، همحر  قودص  یلامأ  . 159 - 4

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 188 



ریغلا مالک  یف  مالسلا " هیلع   " یلع

ناـمحرلا دـبع  نع  دـیز ، نب  داّـمح  نع  دیعـس ، نب  هبیتق  نع  یفقثلا ، نع  یناهبـصألا ، دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 118
: لاق رمع  نب  هَّللا  دبع  نع  عفان ، نع  جارّسلا ،

: مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

، فقوملا لهأ  راصبأ  فطخی  داکو  هرون  ءاضأ  دـق  جات  کسأر  یلعو  رون  نم  بیجن  یلع  یلع ! ای  کب  یتؤی  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ 
؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  هفیلخ  نیأ  هلالج : ّلج  هَّللا  دنع  نم  ءادنلا  یتأیف 

.اذ انأ  اه  لوقتف :

.رانلا میسق  تنأو  هّنجلا ، میسق  تنأف  رانلا ، كاداع  نمو  هّنجلا ، کّبحأ  نم  لخدأ  یلع ! ای  يدانملا : يدانیف  لاق :

نب نمحرلا  دـبع  نع  دـیز ، نب  داّـمح  نع  دیعـس ، نب  هبیتـق  نع  یفقثلا ، نع  یلع ، نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 119
: لاق رمع  نبإ  نع  عفان ، نع  جارسلا ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رفک دقف  مالسلا  هیلع  یلع  یلع  یباحصأ  نم  ًادحأ  لّضف  نم 
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نارگید نابز  زا  مالسلا " هیلع   " یلع

: دیوگ یم  رمع  نب  هَّللادبع   - 118

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

هک تسا  ناشخرد  نانچ  ترـس  جات  رون  دـنروایب ، رون  سنج  زا  بیجن  یبسا  رب  راوس  ار  وت  دوش  اپ  رب  تماـیق  هک  هاـگ  نآ  یلع ! يا 
: دسر یم  ادن  ادخ  بناج  زا  لاح  نیا  رد  دنک ، یم  هریخ  ار  رشحم  لها  مشچ 

؟ ادخ ربمایپ  دّمحم ، هفیلخ  تساجک 

.متسه اجنیا  نم  ییوگ : یم  وت  و 

تشهب و هدـننک  میـسقت  وت  هک  ارچ  خزود ، هب  ار  تنانمـشد  ربـب و  تشهب  هب  ار  تناتـسود  یلع ! يا  دـنک : یم  نـالعا  يداـنم  سپس 
.یتسه (1) خزود 

: دیوگ یم  رمع  دنزرف  لوق  زا  عفان   - 119

.تسا (2) رفاک  متح  روط  هب  دهد  يرترب  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ارم  نارای  زا  یکی  سک ، ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 
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نایعیش لئاضف  ، رادتسود یگداز  لالح  ترضح ، بس  تبوقع  رکنم و  ضغب ، بح و 

هضغبو مالسلا " هیلع   " یلع بح 

بویأ نب  دّمحم  نع  فسوی ، نب  ماصع  نع  رماع ، نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نع  ینیوزقلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  نب  یلع  انثّدـح   - 120
: لاق تباث  نب  دیز  نع  نامیلس ، نب  ورمع  نع  یبالکلا ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

هتایح یف  هضغبأ  نمو  تبرغو ، سمـش  هیلع  تعلط  ام  نامیإلاو  نمألا  نم  هل  ّلجو  ّزع  هَّللا  بتک  هتوم  دعبو  هتایح  یف  ًایلع  ّبحأ  نم 
.لمع امب  بسوحو  هیلهاج  هتوم  تام  هتوم  دعبو 

دیعس نع  رذنملا ، نب  دایز  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  یفوکلا ، یلع  نب  دّمحم  نع  همع ، نع  هللا  همحر  یلع  نب  دّمحم  انثّدح   - 121
: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

، قفاـنم هل  ضغبملاو  نمؤـم ، هل  ّبحملاو  كرـشم ، هـب  كرـشملاو  رفاـک ، يدـعب  مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  یلع  فلاـخملا 
.قهاز هیلع  ّدارلاو  قرام ، هل  براحملاو  قحال ، هرثأل  یفتقملاو 

.هدابع یلع  هتّجحو  هدالب  یف  هَّللا  رون  یلع ،

.هئایبنأ ملع  ثراوو  هئادعأ ، یلع  هَّللا  فیس  یلع ،

.یلفسلا (1) هئادعأ  هملکو  ایلعلا ، هَّللا  هملک  یلع 

.ءایبنألا دیس  یصوو  ءایصوألا ، دیس  یلع 

.هتعاطو هتیالوب  ّالإ  نامیإلا  هَّللا  لبقی  ال  نیملسملا ، مامإو  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاقو  نینمؤملاریمأ  یلع ،
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  اب  ینمشد  یتسود و 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  تباث  نب  دیز   - 120

باتفآ هک  اجنآ  ات  دهدب  نامیا  ناما و  وا  هب  دنوادخ  درادب  تسود  شگرم  زا  سپ  وا و  یگدـنز  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسک  ره 
.دوش (1) هبساحم  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  دریمب و  تیلهاج  گرم  هب  درادب ، نمشد  ار  وا  سک  ره  دیامن و  بورغ  دباتب و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  ساّبع  نبا   - 121

.تسا كرشم  دهد  رارق  وا  يارب  کیرش  هک  یسک  .تسا  رفاک  دنک ، تفلاخم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هک  ره  نم ، زا  سپ 
نید زا  دنک  گنج  وا  اب  هک  ره  دیـسر و  دـهاوخ  قح  هب  دـنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره  .قفانم  وا ، نمـشد  تسا و  نمؤم  یلع ، تسود 

.ددرگ یم  دوبان  دنک  در  ار  وا  رما  هک  نآ  .دوش و  یم  جراخ 

.تسا ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  نیمز و  رد  ادخ  رون  مالسلا  هیلع  یلع 

.ناربمایپ ملع  ثراو  تسوا  نانمشد و  رس  رب  تسادخ  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا هبترم  نیرت  تسپ  رد  وا ، نانمشد  هملک  تسا و  ادخ  هبترم  دنلب  هملک  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا ناربمایپ  ياقآ  یصو  ایصوا و  ياقآ  مالسلا  هیلع  یلع 

تیالو و اب  زج  ار  یسک  نامیا  دنوادخ  تسا ، ناناملسم  ماما  نادیفسور و  تسد و  رادولج  نانمؤم ، يالوم  ریما و  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دریذپ (2) یمن  وا  تعاطا 
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هضغبو مالسلا " هیلع   " یلع بح 

، يرکسعلا دّمحم  یبأ  نع  امهیوبأ ، نع  رایس ، نب  دّمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دّمحم  نب  فسوی  نع  مساقلا ، نب  دّمحم  انثّدح   - 122
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع 

: موی تاذ  هباحصأ  ضعبل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

معط لجر  دـجی  الو  کلذـب  ّالإ  هَّللا  هیالو  لانت  ـال  ّهنإـف  هَّللا ؛ یف  داـعو  هَّللا ، یف  لاوو  هَّللا ، یف  ضغبأو  هَّللا ، یف  ببحأ  هَّللا ! دـبع  اـی 
نوّداوتی اهیلع  ایندلا ، یف  اهرثکأ  اذه  مکموی  سانلا  هاخاؤم  تراص  دـقو  کلذـک ، نوکی  یّتح  همایـصو  هتالـص  ترثک  نإو  نامیإلا 

.ًائیش هَّللا  نم  مهنع  ینغی  کلذو ال  نوضغابتی  اهیلعو 

؟ هیداعأ یّتح  هّودع  نمو  هیلاوأ  یّتح  ّلجوّزع  هَّللا  یلو  نمف  ّلجوّزع ؟ هَّللا  یف  تیداعو  تیلاو  دق  ینأ  ملعأ  نأ  یل  فیکو  هل : لاقف 

؟ اذه يرت  أ  لاقف : مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  راشأف 

.یلب لاقف :

ّهنأ ولو  اذـه  ّودـع  داعو  كدـلوو ، کیبأ  لتاق  ّهنأ  ولو  اذـه  یلو  لاو  هداعف ، هَّللا ، ّودـع  اذـه  ّودـعو  هلاوف ، هَّللا ، یلو  اذـه  یلو  لاق :
.كدلوو كوبأ 

نع رذـنملا ، نب  دایز  دوراجلا  یبأ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  يدابآدعـسلا ، نع  لکوتملا ، نبإ  انثّدـح   - 123
: لاق هلامث  نم  خیش  نع  دیلولا ، نب  مساقلا 

یلع نینمؤملاریمأ  لئاضف  ضعب  یف  ینیثّدح  هَّللا ! کمحری  اهل : تلقف  سانلا  ثّدحت  یهو  هریبک  زوجع  میمت ، نم  هأرما  یلع  تلخد 
.مالسلا هیلع 

.مئان يدی  نیب  يرت  امک  خیش  اذهو  کثّدحأ  تلاق :

؟ اذه نمو  اهل : تلقف 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مداخ  ءارمحلا ، وبأ  تلاقف :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  اب  ینمشد  یتسود و 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ   - 122

نیا اب  زج  یسر ، یمن  ادخ  تیالو  هب  هک  اریز  ادخ ؛ يارب  زین  تبـضغ  رهم و  دشاب و  ادخ  يارب  تا  ینمـشد  یتسود و  ادخ ! هدنب  يا 
.راک

رثکا راگزور ، نیا  رد  یلو  دشاب ، نینچ  هک  نیا  رگم  دشاب  دایز  شا  هزور  زامن و  دنچ  ره  دـنک  یمن  كرد  ار  نامیا  هزم  سک  چـیه 
.درادن ادخ  بناج  زا  يدوس  چیه  ناشیارب  نیا ، هک  یلاح  رد  دننک  یم  ینمشد  یتسود و  ایند ، ساسا  رب  مدرم 

وا اب  ات  تسیک ، ادـخ  تسود  تسیچ ؟ ادـخ  هار  رد  ینمـشد  یتسود و  رایعم  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صخـش  نآ 
؟ مشاب وا  نمشد  ات  تسیک  ادخ  نمشد  و  منک ؟ یتسود 

؟ ینیب یم  ار  درم  نیا  ایآ  دومرف : درک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.يرآ درک : ضرع 

تسود .شاب  نمشد  وا  اب  سپ  تسادخ ، نمشد  وا ، نمشد  .نک  یتسود  وا  اب  سپ  تسادخ ؛ تسود  وا ، تسود  دندومرف : ترـضح 
.دشاب (1) تدنزرف  ای  ردپ  دنچ  ره  رادب ، نمشد  ار  وا  نمشد  و  دشاب ، تدنزرفو  ردپ  لتاق  دنچ  ره  رادب ، تسود  ار  وا 

: دیوگ یم  هلاُمث  هفیاط  زا  یصخش   - 123

لیاـضف زا  یثیدـح  دـنک ! تمحر  تیادـخ  متفگ : وا  هب  تفگ ، یم  ثیدـح  مدرم  يارب  هک  مدـید  ار  مـیمت  هلیبـق  زا  توـترف  ینزریپ 
.وگزاب میارب  نینمؤملاریما 

.تسا هدیباوخ  اج  نیا  رد  درمریپ  نیا  ینیب  یم  هک  یلاح  رد  میوگب  ثیدح  نم  هنوگچ  تفگ :

؟ تسیک درم  نیا  متفگ :

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  مداخ  ءارمح ، وبا  تفگ :
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؟ هم لاقف : ًاسلاج ، يوتسا  یّسح  عمس  اّملف  هیلإ ، تسلجف  هضغبو  مالسلا " هیلع   " یلع بح 

.هنع کلأسی  هَّللا  ّنإف  مالسلا ، هیلع  یلعب  عنصی  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  تیأر  امب  ینثّدح  هَّللا ! کمحر  تلقف :

! ءارمحلا ابأ  ای  موی : تاذ  یل  لاق  ّهنإف  مالـسلا ، هیلع  یلعب  هعنـصی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیأر  اـم  اـمأ  تعقو ، ریبخلا  یلع  لاـقف :
ماقف مهب ، تیتأف  .هشبحلا  نم  ًالجر  نیرـشعو  طبقلا  نم  ًالجر  نیثـالثو  مجعلا  نم  ًـالجر  نیـسمخو  برعلا  نم  هئاـم  یل  عداـف  قلطنا 
فلخ هشبحلا  ّفصو  مجعلا ، فلخ  طـبقلا  ّفـصو  برعلا  فـلخ  مجعلا  ّفـص  ّمث  برعلا ، ّفـصف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر 

: لاق ّمث  هلثمب ، قئالخلا  عمسی  مل  دیجمتب  هَّللا  دجمو  هیلع  ینثأو  هَّللا  دمحف  ماق  ّمث  طبقلا ،

؟ هلوسرو هدبع  ًادّمحم  ّنأو  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهشب  متررقأ  هشبحلاو ! طبقلاو  مجعلاو  برعلا  رشعم  ای 

.معن اولاقف :

نب یلع  ّنأ  هلوسرو و  هدـبع  دّـمحم  ّینأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهـشب  متررقأ  هثالثلا : یف  لاقف  ًاثالث -  اهلاق  یّتح  دهـشا -  ّمهّللا  لاقف :
؟ يدعب نم  مهرمأ  یلوو  نینمؤملاریمأ  بلاط  یبأ 

.معن ّمهّللا  اولاقف :

.ًاثالث اهلاق  یّتح  دهشا ، ّمهّللا  لاقف :

.هاودو هفیحصب  ینتئاف  قلطنا  نسحلا ! ابأ  ای  مالسلا : هیلع  یلعل  لاق  ّمث 

.بتکا لاقو : بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  اهعفدف 

؟ بتکأ امو  لاقف :

ًادّمحم ّنأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهـشب  اوّرقأ  هشبحلاو ؛ طبقلاو  مجعلاو  برعلا  هب  تّرقأ  ام  اذـه  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب   » بتکا لاق :
« .يدعب نم  مهرمأ  یلوو  نینمؤملاریمأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنأو  هلوسرو  هدبع 

.هعاسلا یلإ  اهتیأر  امف  مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  اهعفدو  هفیحصلا  متخ  ّمث 

ص:178

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 195 



؟ تسا ربخ  هچ  دیسرپ  تسشن ، تساخرب و  دش  نم  روضح  هجوتم  متسشن ، وا  دزن  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  اب  ینمشد  یتسود و 

زا مه  ادخ  هک  وگب  نم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دروخرب  هوحن  زا  یثیدح  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ :
.درک دهاوخ  یسرپزاب  وت 

.مراد يدایز  تاعالّطا  نم  يدمآ ، ییاج  بوخ  تفگ :

رضاح نم  دزن  ار  یشبح  رفن  یطبق و 20  رفن   30 مجع ، رفن   50 برع ، رفن  ورب 100  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زور  کی 
.نک

دمح تساخرب و  سپس  درک ، بترم  هناگادج  فوفص  رد  بیترت  هب  ار  یـشبح  یطبق و  مجع ، برع ، ترـضح  نآ  مدرک ، نینچ  نم 
: دومرف هاگ  نآ  .دندوب  هدینشن  ار  نآ  دننام  مدرم  هک  درک  قح  دیجمت  نانچ  دومن و  ادخ  شیاتس  و 

هدنب و دّمحم  درادن و  یکیرـش  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک : دـیراد  فارتعا  ایآ  یـشبح ! یطبق و  مجع و  برع و  هورگ  يا 
؟ تسوا هداتسرف 

.يرآ دنتفگ :

ادخ و ربمایپ  هدنب و  دّمحم  تسا ، یکی  ادخ  هک  دیراد  فارتعا  ایآ  دومرف : مّوس  هبترم  رد  شاب و  هاوگ  ایادخ  دومرف : هبترم  هس  ربمایپ 
؟ تسا نم  زا  سپ  نانآ  رما  یلو  نانمؤمریما و  بلاط ، یبا  نب  یلع 

يرآ دنتفگ :

.شاب دهاش  ایادخ  دومرف : هبترم  هس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.روایب ملق  ذغاک و  ورب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس 

.سیونب دومرف : داد و  یلع  هب  ار  ملق  ذغاک و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

؟ مسیونب هچ  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع 

هناـگی يادـخ  زج  ییادـخ  هک  یـشبح  یطبق و  مجع ، برع ، فارتـعا  تسا  نیا  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب   » سیونب دومرف :
« .تسا نم  زا  سپ  اه  نآ  رما  ّیلو  نانمؤمریما و  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسوا و  هدنب  دّمحم  درادن و  یکیرش  تسین ،

.مدیدن الاح  ات  ار  نآ  نم  درپس و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  رهم  ار  همان  نآ  ربمایپ 
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.یندز هَّللا ! کمحر  تلقف : هضغبو  مالسلا " هیلع   " یلع بح 

هَّللا ّنإ  قئالخلا ! رـشعم  ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـیب  ذـخآ  وهو  هفرع  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـنیلع  جرخ  معن ، لاـقف :
.هّصاخ یلع  ای  کل  رفغو  هل : لاقف  مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  تفتلا  ّمث  هّماع ، مکل  رفغیل  مویلا  اذه  یف  مکب  یهاب  یلاعتو  كرابت 

.یّنم ندا  یلع ! ای  لاقو :

.کضغبأو کل  بصنو  كاداع  نم  یقشلا  ّلک  یقّشلا  ّنإو  کعاطأو ؛ کّبحأ  نم  دیعسلا  ّقح  دیعسلا  ّنإ  لاقف : هنم ، اندف 

.کضغبیو ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذک  یلع ! ای 

.ّلجوّزع هَّللا  براح  دقف  ینبراح  نمو  ینبراح  دقف  کبراح  نم  یلع ! ای 

.منهج ران  هلخدأ  هدج و  هَّللا  سعتأو  هَّللا ، ضغبأ  دقف  ینضغبأ  نمو  ینضغبأ ، دقف  کضغبأ  نم  یلع ! ای 

ص:180

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 197 



.وگب مه  زاب  ءارمحوبا ! يا  متفگ : مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  اب  ینمشد  یتسود و 

هیلع یلع  تسد  هک  یلاح  رد  دـش و  دراو  اـم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هفرع ، زور  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مداـخ 
: دومرف تشاد ، تسد  هب  ار  مالسلا 

.دزرمایب ار  امش  همه  هک  دنک  یم  تاهابم  امش  هب  زورما  دنوادخ  هک  یتسار  هب  مدرم ! يا 

.داد رارق  هژیو  ترفغم  دروم  ار  وت  دنوادخ  دومرف : درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپس 

.ایب نم  کیدزن  یلع ! يا  دومرف : سپس 

.تفر کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ زا  اه  یتخبدـب  همه  دـنک و  تتعاطا  درادـب و  تسود  ار  وت  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دنمتداعـس  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دشاب هتشاد  ار  تا  هنیک  دتسیاب و  وت  لباقم  دراد و  نمشد  ار  وت  هک  تسا  یسک 

.دنک یم  ینمشد  وت  اب  تسا و  نم  تسود  دراد  نامگ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد  یلع ! يا 

.تسا هدیگنج  ادخ  اب  دگنجب  نم  اب  هک  ره  هدیگنج و  نم  اب  دگنجب  وت  اب  هک  ره  یلع ! يا 

خزود هب  هدنادرگ و  هتشگرب  تخب  ار  یسک  نینچ  دنوادخ  تسادخ ، نمـشد  نم ، نمـشد  تسا و  نم  نمـشد  وت ، نمـشد  یلع ! يا 
.درب (1) یم 

" مالسلا هیلع   " یلع رکنم 
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یبأ نع  يزارلا ، ساّبعلا  نب  یلع  نبدّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  نسحلا  دّمحم  وبأ  نع  يدادـغبلا ، ظفاحلا  رمع  نب  دّـمحم  انثّدـح   - 124
: لاق مالسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  یمیمتلا ، نوراه  نب  ساّبعلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.رفاک ّالإ  کیف  ّکشی  الو  رشبلا  ریخ  تنأ 

نبإ نع  نابأ ، نع  دـیزی ] نب  داّمح   ] دـیزی نب  دـمحأ  نع  ءاـجر ، نب  میهاربإ  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  یبأ ، انثّدـح   - 125
: لاق کلام  نب  سنأ  نع  تباث ، نب  نابأ  نع  وأ  ساّبع ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رفاک وهف  یلع  یف  ّکش  نمو  هَّللا ، براح  ًایلع  بصان  نم 

نع ینرعلا ، نیـسح  نب  نسح  نع  يدزـألا ، ییحی  نب  دـمحأ  نع  یطیخلا ، ناـمحرلا  دـبع  نع  فـسوی ، نـب  بوـقعی  انثّدـح   - 126
: هفیذح نع  یعبر ، نع  روصنم ، نع  کیرش ، نع  فسوی ، نب  میهاربإ 

؛ مالسلا هیلع  یلع  نع  لئس  ّهنأ 

.قفانم ّالإ  هیف  ّکشی  الو  رشبلا  ریخ  کلذ ]  ] كاذ لاقف :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  رکنم 

نم هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  متـشه  ماـما   - 124
: دومرف

.دنک (1) یمن  دیدرتو  کش  وت  دروم  رد  رفاک ، زج  یسک ، يرشب و  نیرترب  وت 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا   - 125

.تسا رفاک  دنک ، کش  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  سک  ره  تسا و  گنج  رد  ادـخ  اب  دـنک ، ینمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره 
(2)

: دیوگ یم  یعبر   - 126

: تفگ دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  هفیذح  زا 

.دنک (3) یمن  کش  وا  رد  قفانم  زج  یسک  تسا و  رشب  نیرترب  وا 
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" مالسلا هیلع   " یلع رکنم 

لیعامسا نع  عیزب ، نب  نامیلس  نب  دّمحم  نع  هناوع ، یبأ  نع  يولعلا ، دّمحم  نب  یـسیع  نع  غئاصلا ، دمحم  نب  دمحأ  انثّدح   - 127
دیـسأ نب  هفیذح  نع  هلثاو ، نب  رماع  لیفطلا  یبأ  نع  یّکملا ، ذوبّرخ  نب  فورعم  نع  یناسارخلا ، هرمع  یبأ  نب  مالـس  نع  نابأ ، نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : يرافغلا 

ّکش هیف  ّکشلاو  هَّللاب ، كرـش  هب  كرـشلاو  هَّللاب ، رفک  هب  رفکلا  بلاط ، یبا  نب  یلع  يدعب  کیلع   ] مکیلع هَّللا  هجح  ّنإ  هفیذح ! ای 
هیصوو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  وخأ  ّهنأل  هَّللاب ، نامیإ  هب  نامیإلاو  هَّلل ، راکنإ  هل  راکنالاو  هَّللا ، یف  داحلا  هیف  داحلالاو  هَّللا ، یف 

لاـغ بحم  هل : بنذ  ـالو  ناـنثإ  هیف  کلهیـسو  اـهل ، ماـصفنا  ـال  یّتلا  یقثولا  هتورعو  نیتـملا ، هَّللا  لـبح  وه  و  مهـالومو ، هتُّما  ماـمإو 
.رّصقمو

دقف هاضرأ  نمو  ینطخـسأ ، دـقف  هطخـسأ  نم  هنم ، انأو  یّنم  ًایلع  ّنإ  ینفلاختف ، ًایلع  ّنفلاختالو  ینقرافتف ، ًایلع  ّنقرافت  ال  هفیذـح ! ای 
.یناضرأ

نب تباث  نع  لضف ، نب  هَّللادبع  نع  لیعامـسإ ، نب  رفعج  نع  دّمحم ، نب  رذنملا  نع  ینادمهلا ، دمحأ  نع  یناقلاطلا ، انثّدـح   - 128
: لاق ساّبع  نب  هَّللا  دبع  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  رانید ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.ّلجو ّزع  ّهبر  هیبوبر  رکنأ  نمک  ناک  یتّوبن  رکنأ  نمو  یتایح ، یف  یتّوبن  رکنأ  نمک  ناک  يدعب  مالسلا  هیلع  یلع  همامإ  رکنأ  نم 

نب هَّللا  دـبع  نع  هَّللا ، دـبع  نب  کیرـش  نع  عـیکو ، نع  ءاـجر ، نب  میهاربإ  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نـب  یلع  نـع  یبأ ، انثّدـح   - 129
: لاق يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  لیقع ، نب  دّمحم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رفک دقف  مالسلا  هیلع  یلع  یلع  یباحصأ  نم  ًادحأ  لّضف  نم 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  رکنم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  يرافغ  دیسا  رسپ  هفیذح   - 127

هب كرش  وا ، هب  كرش  ادخ و  هب  رفک  وا ، هب  رفک  .تسامـش  رب  ادخ  تّجح  نم ، زا  سپ  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یتسار  هب  هفیذح ! يا 
ردارب وا  نوچ  تسادخ ؛ هب  نامیا  وا ، هب  نامیا  تسادخ و  راکنا  داحلا و  وا ، راکنا  داحلا و  و  ادخ ، رد  کش  وا ، رد  کش  تسادـخ ؛

هب .دش و  دـهاوخن  هتخیـسگ  زگره  هک  تسا  یهلا  مکحم  نامـسیر  وا  تساه ؛ نآ  يالوم  ربمایپ و  تُّما  ماما  ادـخ و  لوسر  یـصو  و 
یهاتوک وا  قح  رد  هک  یـسک  رگید  دنک و  ولغ  يور و  هدایز  وا  هراب  رد  هک  یتسود  یکی  دـنوش : دوبان  وا  رطاخ  هب  هورگ  ود  يدوز 

.دیامن

یلع يوش ؛ یم  نم  فلاخم  هک  نکن  تفلاخم  وا  اب  يوش ، یم  ادج  نم  زا  هک  وشن  ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هاگ  چـیه  هفیذـح ! يا 
دونشخ ارم  دنک  دونـشخ  ار  وا  سک  ره  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  یلع ؛ زا  نم  تسا و  نم  زا  مالـسلا  هیلع 

.تسا (1) هدرک 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 128

راکنا ارم  يربمایپ  نم ، یگدـنز  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک ، راـکنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما  نم ، زا  سپ  سک  ره 
.تسا (2) هدش  رکنم  ار  شراگدرورپ  ییادخ  هک  تسا  یسک  دننامه  دشاب  نم  يربمایپ  رکنم  سک  ره  و  تسا ، هدرک 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیوگ : یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 129

.تسا (3) هدیزرو  رفک  متح  روط  هب  دهدب  يرترب  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ارم  نارای  زا  یکی  سک  ره 
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" مالسلا هیلع   " یلع رکنم 

نب هَّللا  دبع  نع  يرـصبلا ، سنوی  نب  دّمحم  نع  ریخلا ، یبأ  نع  ساّبعلا ، نب  دّمحم  نع  یفریـصلا ، دـمحأ  نب  دّـمحم  انثّدـح   - 130
نب هفیذح  نع  لئاو ، یبأ  نع  قاحسإ ، یبأ  نع  کیرش ، نع  یعخنلا ، ریکب  یبأ  نع  یـسوم ، نب  دمحأ  نع  ًاعم  ریخلا ، یبأ  سنوی و 

: ینامیلا

: لاق هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 

.رفک دقف  یبأ  نمو  رشبلا  ریخ  بلاط  یبأ  نب  یلع 

، نامثع نب  لیضف  نع  مکحلا ، نب  یلع  نع  يدنـسلا ، نب  دّمحم  نع  يرعـشألا ، نع  راّطعلا ، دّمحم  نع  لّکوتملا ، نبإ  انثّدح   - 131
: لاق یکملا  ریبزلا  یبأ  نع 

: لوقی وهو  مهسلاجمو  راصنألا  ککس  یف  رودی  وهو  هاصع  یلع  ًائّکوتم  ًارباج  تیأر 

.رفک دقف  یبأ  نمف  رشبلا ، ریخ  یلع 

.هّمأ نأش  یف  اورظناف  یبأ  نمف  مالسلا ، هیلع  یلع  ّبح  یلع  مکدالوأ  اوبّدأ  راصنألا ! رشعم  ای 

یبأ نع  ناوزغ ، نب  ورمع  نع  دیعـس ، نب  هبیتـق  نع  یفقثلا ، نع  یناهبـصألا ، یلع  نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 132
: لاق ملسم 

، يرـصبلا نسحلا  عـم  تلخد  باـبلا و  یلع  سنأ  دـعقف  هملـس  ّمُأ  باـب  اـنیتأ  یّتـح  کـلام ، نب  سنأو  يرـصبلا  نسحلا  عـم  تجرخ 
.هتاکربو هَّللا  همحرو  هاّمُأ  ای  کیلع  مالسلا  لوقی : وهو  نسحلا  تعمسف 

؟ ینب ای  تنأ  نم  مالسلا ، کیلعو  هل : تلاقف 

.يرصبلا نسحلا  انأ  لاقف :

؟ نسح ای  تئج  امیف  تلاقف :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  رکنم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  هفیذح   - 130

.تسا (1) رفاک  دیدرت  یب  دنک  راکنا  ار  نیا  سک  ره  تسا و  رشب  نیرترب  بلاط  یبا  نب  یلع 

: دیوگ یّکم  ریبزابا   - 131

: تفگ یم  تشگ و  یم  راصنا  لفاحم  هلحم و  رد  هک  مدید  دوب  هداد  هیکت  اصع  رب  هک  یلاح  رد  ار  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 

.تسا رفاک  دیدرت  یب  دنک  راکنا  سک  ره  تسا و  رشب  نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع 

دینیبـب درک ، راـکنا  سک  ره  سپ  .دـیهد  شرورپ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  یتـسود  رب  ار  دوـخ  نادـنزرف  راـصنا ! هورگ  يا 
(2) دینک .) کش  وا  ردام  یکاپ  رد  ! ) تسا هراک  هچ  شردام 

: دیوگ یم  ملسم  وبا   - 132

نسح هارمه  نم  تسشن و  برد  يولج  سنا  میدیسر ، هملـس  ُّما  هناخ  هب  هک  نیا  ات  میتفر  یم  کلام  نب  سنا  يرـصب و  نسح  هارمه 
.میدش هناخ  دراو 

.داب وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  ناج ! ردام  مالس  تفگ : نسح 

؟ مرسپ یتسیک  وت  تفگ : داد و  ار  مالس  باوج  هملس  ُّما 

.متسه يرصب  نسح  تفگ :

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  تفگ : هملس  ُّما 
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یبأ نب  یلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  كانذأ  هتعمـس  ثیدـحب  ینیثّدـحتل  تئج  اهل : لاـقف  مالـسلا " هیلع   " یلع رکنم 
.مالسلا هیلع  بلاط 

هاعوو اتیمعف ، ّالإو  يانیع  هتأرو  اتمصف ، ّالإ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمـس  ثیدحب  کنثّدحأل  هَّللاو ! هملـس : ّمُأ  تلاقف 
.نکأ مل  نإ  یناسل  سرخأو  هیلع ، هَّللا  عبطف  ّالإو  یبلق ،

: مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

 -. نثو وأ  منص -  هدابعب  یقل  ّالإ  کتیالول  ًادحاج  هاقلی  موی  هَّللا  یقل  دبع  نم  ام  یلع ! ای 

.نینمؤملا یلومو  يالوم  ًایلع  ّنأ  دهشأ  ربکأ  هَّللا  لوقی : وهو  يرصبلا  نسحلا  تعمسف  لاق :

؟ ّربکت كارأ  یل  ام  کلام : نب  سنأ  هل  لاق  جرخ  اّملف 

، اذکو اذک  یل  تلاقف  مالسلا  هیلع  یلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  هتعمس  ثیدحب  ینثّدحت  نأ  هملـس  مأ  انّمُأ  تلأس  لاق :
.نمؤم ّلک  یلومو  يالوم  ًایلع  ّنأ  دهشأ  ربکأ ، هَّللا  تلقف :

وأ تاّرم  ثالث  هلاقملا  هذه  لاق  ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  دهشأ  لوقی : وهو  کلام  نب  سنأ  کلذ  دنع  تعمـسف  لاق :
« .تاّرم عبرأ 

نع شایع ، نب  رکب  یبأ  نع  هریون ، یبأ  نب  روصنم  نع  بوقعی ، نب  دابع  نع  يرازفلا ، نع  يدسألا ، نع  یـسوم ، نبإ  انثّدح   - 133
: لاق یبضلا  نامیلس  یبأ  نرق 

میعن هیلإ  ماقف  كامس ، دجسم  یلع  هب  اوّرمف  هطرـش ، ضعب  يدراطعلا  دیبل  یلإ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  لسرأ 
.هب یجف ء  میعن  یلإ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لسرأف  هنیبو ، مهنیب  لاحف  يدسألا ، هجاجد  نب 

.هبرضیل ًائیش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  عفرف  لاق :

.رفکل کفالخ  ّنإو  ّلذل  کتبحص  ّنإ  هَّللاو ، میعن : لاقف 

؟ کلذ ملعتو  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف 

..معن لاق :

.هولخ مالسلا : هیلع  لاق 
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هیلع یلع  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  تیاه  شوگ  اب  هک  ار  یثیدح  ات  ما  هدمآ  تفگ : مالسلا " هیلع   " یلع ترـضح  رکنم 
.ییوگب میارب  يا  هدینش  مالسلا 

هدرک ظفح  ار  نآ  مبلق  ما و  هدید  دوخ  مشچ  اب  ما ، هدینـش  دوخ  شوگ  اب  هک  میوگب  یثیدح  وت  يارب  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : هملـس  ُّما 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  رگا  موشب  لـال  دـنک ، رهم  ار  ملد  روک و  ار  ممـشچ  رک ، ار  مشوـگ  ادـخ  متفگ  غورد  رگا  تسا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  .مشاب  هدینشن  نینچ 

.درک دهاوخ  تاقالم  ناتسرپ ، تب  دننامه  دنک  یم  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  دوش ، رکنم  ار  وت  تیالو  هک  يا  هدنب  ره  یلع ! يا  »

.تسا نانمؤم  همه  يالوم  نم و  يالوم  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  ربکا ،» هَّللا  : » تفگ يرصب  نسح  ماگنه ، نیا  رد 

: تفگ نسح  هب  کلام  نب  سنا  میدمآ ، نوریب  هناخ  زا  یتقو 

؟ یتفگ ریبکت  هچ  يارب 

وا دیوگب و  هدینش  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  ار  یثیدح  متـساوخ ، هملـس  ُّما  نامردام ، زا  تفگ : نسح 
.مداد مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  یهاوگ  متفگ و  ریبکت  نم  درک و  نایب  ار  ثیدح  نیا 

ربمایپ زا  هبترم  راهچ -  ای  هس -  ار  بلطم  نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  نم  تفگ : کـلام  نب  سنا  هک  مدینـش  دـیوگ : یم  ملـسم  وبا 
.ما (1) هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

: دیوگ یم  یبض  نامیلسوبا   - 133

یماگنه دنتفای ، كامس  دجسم  رد  ار  وا  داتسرف ، يدراطع  دیبل  يریگتـسد  يارب  ار  دوخ  نارومأم  زا  رفن  دنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دش عنام  تساخرب و  وا  زا  تیامح  هب  يدسا  هناجد  نب  میعن  دننک ، ریگتسد  ار  وا  دنتساوخ  یم  هک 

.دندرک راضحا  ار  میعن  داد ، روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنک هیبنت  ار  وا  تساوخ  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : یم  نامیلس  وبا 

.تسا رفک  امش  اب  تفلاخم  دراد و  يراوخ  امش  اب  یهارمه  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : میعن 

؟ يراد داقتعا  ار  نیا  ًاعقاو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.يرآ درک : ضرع 

.دینک (2) اهر  ار  وا  دومرف : ماما 
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" مالسلا هیلع   " یلع ّبس  هبوقع 

، قلاو نب  لدنج  نع  يرـصبلا ، دّمحم  نب  دمحأ  نع  یناهبـصألا ، تارفلا  نب  یلع  نع  لضفلا ، نب  ساّبعلا  نع  ناّطقلا ، انثّدح   - 134
: ساّبع نبا  نع  دیعس ، نع  داّمح ، نب  یلع  نع 

؟ ءالؤه لوقی  ام  هدئاقل : لاقف  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نّوبسی  مهو  شیرق  سلاجم  نم  سلجمب  ّرم  ّهنأ 

!! ًایلع نّوبسی  لاق :

؟ هَّللا ّباسلا  مکیأ  لاق : مهیلع  فقو  نأ  اّملف  مهیلإ ، ینبّرق  لاق :

.هَّللاب كرشأ  دقف  هَّللا  ّبسی  نمو  هَّللا ! ناحبس  اولاق :

؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّباسلا  مکیأف  لاق :

.رفک دقف  هَّللا  لوسر  ّبسی  نم  و  اولاق :

؟ مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّباسلا  مکیأف  لاق :

.کلذ ناک  دق  اولاق :

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس  دقل  هَّلل  دهشأو  هَّللاب  دهشأف  لاق :

.ّلجوّزع هَّللا  ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًایلع  ّبس  نم 

؟ تلق ام  مهل  تلق  نیح  ًائیش  اولاق  لهف  هدئاقل : لاقف  یضم ، ّمث 

.ًائیش اولاق  ام  لاق :

؟ مههوجو تیأر  فیک  لاق :

: لاق

ًهّرمحم نیعأب  کیلإ  اورظن 

رزاجلا رافش  یلإ  سویتلا  رظن 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  زا  ییوگدب  بقاوع 

: دیوگ یم  دیعس   - 134

یم دـندوب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نداد  مانـشد  لاح  رد  هک  شیرق  زا  يا  هّدـع  راـنک  زا  یـصخش ، هارمه  هب  ساـّبع  نبا 
: دیسرپ دوخ  هارمه  زا  .تشذگ 

؟ دنیوگ یم  هچ  اه  نیا 

! دنهد یم  مانشد  یلع  هب  داد : خساپ 

: دیسرپ تفرگ ، رارق  اه  نآ  کیدزن  یتقو  .ربب  اه  نآ  کیدزن  ارم  تفگ :

؟ داد یم  مانشد  ادخ  هب  امش  زا  کی  مادک 

.تسا كرش  بجوم  ادخ  هب  مانشد  هَّللا ! ناحبس  دنتفگ :

؟ داد یم  مانشد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  کی  مادک  تفگ :

.تسا رفک  بجوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هب  مانشد  هَّللا ! ناحبس  دنتفگ : زاب 

؟ داد یم  مانشد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  کی  مادک  تفگ : سپس 

(. دش یم  هداد  مانشد  وا  هب  و   ) .دوب نینچ  دنتفگ :

ره دومرف : یم  هک  مدینـش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  مهد  یم  تداهـش  وا  يارب  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : ساـّبع  نبا 
.تسا هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانشد  ارم  سک  ره  هداد و  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک 

؟ دوب هچ  نم  نانخس  هب  تبسن  اه  نآ  لمعلا  سکع  دیسرپ : دوخ  هارمه  زا  تفرگ و  هلصاف  نانآ  زا  سپس 

.دنتفگن يزیچ  داد : خساپ 

؟ دوب هنوگچ  ناشیاهتروص  دیسرپ :

.دوب هدش  خرس  دنک ، یم  هاگن  باصق  يوقاچ  هب  هک  يدنفسوگ  دننام  اه  نآ  نامشچ  داد : خساپ 
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.كوبأ كادف  یندز  لاق : مالسلا " هیلع   " یلع ّبس  هبوقع 

: لاق

مهناقذأ مهباقر  وسکان  بجاوحلا  رزخ 

رهاقلا زیزعلا  یلإ  لیلذلا  رظن 

.كوبأ كادف  یندز  لاق :

.اذه ریغ  يدنع  ام  لاق :

: يدنع نکل  لاق :

مهتاومأ یلع  يزخ  مهؤایحأ 

.رباغلل هحیضف  نوتیملاو 
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.وگب مه  زاب  تفگ : سابع  نبا  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  زا  ییوگدب  بقاوع 

.دنمتردق یگرزب  ربارب  رد  لیلذ  یصخش  دننام  هداتفا ، ریز  هب  ناشندرگ  مهرد و  اه  نآ  ياهوربا  تفگ :

.وگب رتشیب  تفگ : ساّبع  نبا 

.مناد یمن  يزیچ  متفگ  هچنآ  زا  ریغ  تفگ :

ییاوـسر بجوـم  ناـشیاه ، هدرم  دنتـسه و  ناـشیاه  هدرم  گـنن  بجوـم  اـه  نآ  ياـه  هدـنز  مناد  یم  نـم  یلو  تـفگ : ساـبع  نـبا 
.ناگدنامزاب (1)
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" مالسلا هیلع   " یلع ّبحم  هدالو  بیط 

نع ًاعم ، يرابنألا  دیزی  نب  بوقعیو  یفوکلا  نامحرلا  دـبع  نع  یقربلا ، نع  دعـس ، نع  ًاعم ، نسحلا  نب  دّـمحم  یبأ و  انثّدـح   - 135
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ، نع  دیز ، نب  نیسحلا  نع  يرافغلا ، دّمحم  نب  هَّللا  دبع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.معنلا لّوأ  یلع  هَّللا  دمحیلف  تیبلا  لهأ  انّبحأ  نم 

؟ معنلا لّوأ  امو  لیق :

.هتدالو تباط  نم  ّالإ  انّبحی  الو  هدالولا ؛ بیط  لاق :

ص:194

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 212 



دیز نع  حلاص ، نب  هَّللا  دیبع  نع  يدهنلا ، دایز  یبأ  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  هناتان ، نبإ  انثّدح   - 136
: لاق مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  هّدج ، نع  هیبأ ، نع  یلع ، نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

انـضغبی الو  هتدالو  تباط  نم  ّالإ  انّبحی  ّهنإف ال  هدلوم ، بیط  یلع  هَّللا  دمحیلف  كدـلو  نم  هّمئألا  ّبحأو  کّبحأو  ینّبحأ  نم  یلع ! ای 
.هتدالو تثبخ  نم  ّالإ 

" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  راد  تسود  یگداز  لالح 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 135

.دنک دمح  تمعن ، نیتسخن  رب  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  تیب ، لها  ام ، سک  ره 

؟ تسا مادک  تمعن  نیتسخن  دش : ضرع 

.درادن (1) تسود  هداز  لالح  زج  یسک  ار  ام  نوچ  یگداز ؛ لالح  دومرف :

: دنک یم  لقن  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  شّدج  زا  شراوگرزب ، ردپ  زا  مالسلا  هیلعداّجس  ماما   - 136

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

یمن تسود  اریز  دـنک ؛ شیاتـس  شدوخ  یگداز  لالح  رب  ار  ادـخ  دراد ، تسود  ار  وت  دـالوا  زا  ناـماما  وت و  نم و  هک  ره  یلع ! يا 
.هداز (2) مارح  رگم  ار  ام  دراد  یمن  نمشد  هداز و  لالح  رگم  ار  ام  دراد 
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" مالسلا هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  هذبن 

، هیبأ نع  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  نع  تلـصلا ، نب  ناـیرلا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  هناـتان ، نبإ  انثّدـح   - 137
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع 

.همایقلا موی  نوزئافلا  مه  یلع  هعیش 

یلع نع  هَّللا ، دیبع  نب  دّمحم  نع  بیبح ، نب  هَّللا  دـبع  نب  رکب  نع  ناّطقلا ، ایرکز  نب  ییحی  نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، انثّدـح   - 138
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رقابلا ، یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  یلامثلا ، هزمح  یبأ  نع  ماشه ، نع  مکحلا ، نب 

: مالسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.هّنجلا کّبحب  ّلجو  ّزع  هَّللا  هلخدی  یّتح  مدق  هل  تتبث  ّالإ  طارصلا  یلع  همدق  هب  تلزف  نمؤم  ئرما  بلق  یف  کّبح  تبث  ام  یلع ! ای 

، رکب نب  یـسوم  نع  بائر ، نب  یلع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  یبأ ، انثّدح   - 139
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نب  یسوم  نسحلا  یبأ  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رضمو هعیبر  لثم  یف  عفشیل  مهنم  لجرلا  ّنإف  هدعب ، نم  هترتعو  یلع  هعیش  ءارقفب  اوّفختست  ال 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  نایعیش  لئاضف  زا  يا  هشوگ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما   - 137

.دنتسه (1) زیخاتسر  زور  ناراگتسر  یلع ، نایعیش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  رقاب  ماما   - 138

دنوادـخ ات  دـنامب ، تباـث  شمدـق  هکلب  دزغلب ، طارـص  رب  شمدـق  دریگ و  ياـج  ینمؤم  لد  رد  وت  تبحم  هک  تسین  نینچ  یلع ! يا 
.دنک (2) تشهب  لخاد  وت  یتسود  ببس  هب  ار  وا  لاعتم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شمارگ  ناردپ  زا  مظاک  ماما   - 139

لثم يا ، هلیبق  دنناوت  یم  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  اریز  دیرامشن ؛ کبـس  وا  زا  سپ  ار  شنادناخو  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ناریقف 
.دننک (3) تعافش  ار  رضم  هعیبر و  هلیبق 
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" مالسلا هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  هذبن 

نب نارمح  نع  نارمح ، نب  هزمح  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّـمحم  نع  دـیزی ، نب  بوقعی  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  نع  یبأ ، انثّدـح   - 140
: لاق مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  یلامثلا ، هزمح  یبأ  نع  نیعأ ،

: یسرافلا ناملس  لاق 

؟ یلع ای  كرّشبُا  أ ال  هل : لاقف  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقأ  ذإ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  ًاسلاج  موی  تاذ  تنک 

! هَّللا لوسر  ای  یلب  لاق :

دنع سنألاو  توملا ، دنع  قفرلا  لاصخ : عبس  کتعیـشو  کیّبحم  یطعأ  دق  ّهنأ  هلالج  ّلج  هَّللا  نع  ینربخی  Ę̠ �ئربج یبیبح  اذه  لاق :
نم سانلا  رئاس  لبق  هّنجلا  لوخدو  طارـصلا ، یلع  زاوجلاو  نازیملا ، دـنع  طسقلاو  عزفلا ، دـنع  نمـألاو  هملظلا ، دـنع  رونلاو  هشحولا ،

.ًاماع نینامثب  ممألا 

نع مصاعلا ، نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نع  هَّللا ، دـبع  نب  رمع  نع  بیبح ، نبإ  نع  ناّطقلا ، ایرکز  نبإ  نع  یـسوم ، نبإ  انثّدـح   - 141
: لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  يولعلا ، هَّللا  دبع  نب  یسیع 

! ناملس ای  لاق : ّالإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنع  انأو  تنأ  تلبقأ  امّلق  نسحلا ! ابأ  ای  لاقف : هنع  هللا  یـضرریخلا  ناملـس  ینثّدح 
.همایقلا موی  نوحلفملا  مه  هبزحو  اذه 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  نایعیش  لئاضف  زا  يا  هشوگ 

: دیوگ یم  یسراف  ناملس   - 140

: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دش ، دراو  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رـضحم  رد  يزور 
؟ مهدن وت  هب  يا  هدژم  ایآ  یلع ! يا 

! ادخ لوسر  يا  دییامرفب  تفگ :

: هدش هداد  یگژیو  تفه  وت  نایعیش  ناتسود و  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  فرط  زا  لیئربج ، متسود  دومرف :

.گرم ماگنه  یّتحار  ( 1

.تشحو ماگنه  رد  سنا  ( 2

.یکیرات رد  تینارون  ( 3

.ساره نامز  رد  شمارآ  یگدوسآ و  ( 4

.نازیم تقو  رد  يرگدادو  تلادع  ( 5

.طارص زا  روبع  ( 6

.رگید (1) ياه  تُّما  زا  رتدوز  لاس   80 تشهب ، هب  دورو  ( 7

: دیامرف یم  ناملس  لوق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 141

رگم مشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دزن  نم  ییایب و  وت  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  نسحلاوبا ! يا  یلع ، يا  تفگ : نم  هب  ناـملس 
: دومرف یم  هک  نیا 

.دنتسه (2) زیخاتسر  زور  ناراگتسر  نامه  وا  بزح  درم و  نیا  ناملس ! يا 
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" مالسلا هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  هذبن 

نع یمرزعلا ، نع  دمحأ ، نب  دّمحم  نع  یلجعلا ، یسیع  نب  دمحأ  نع  ینـسحلا ، دّمحم  نب  نامحرلا  دبع  نع  ناّطقلا ، انثّدح   - 142
: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  سطفألا ، ملاس  نع  کیرش ، نع  متاح ، نب  یلع 

: مالسلا هیلع  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

هَّللا هلخدأ  ینناهأ  نمو  ینناهأ ، دـقف  کناهأ  نمو  کناهأ ، دـقف  مهنم  ًادـحاو  ناهأ  نمف  همایقلا ، موی  نوزئافلا  مه  کتعیـش  یلع ! ای 
.ریصملا سئبو  اهیف  ًادلاخ  مّنهج  ران 

، انّبحأ دـقف  مهّبحأ  نمف  انتنیط ، لضف  نم  اوقلخ  کتعیـشو  یتنیط ، نم  کتنیطو  یحور ، نم  کحور  کنم ، اـنأو  یّنم  تنأ  یلع ! اـی 
.انّدو دقف  مهّدو  نمو  اناداع ، دقف  مهاداع  نمو  انضغبأ ، دقف  مهضغبأ  نمو 

.بویعو بونذ  نم  مهیف  ناک  ام  یلع  مهل  روفغم  کتعیش  ّنإ  یلع ! ای 

.کلذب مهرّشبف  دومحملا ، ماقملا  تمق  اذإ  ًادغ  کتعیشل  عیفشلا  انأ  یلع ! ای 

.هَّللا بزح  کبزحو  هَّللا ، ءایلوأ  كؤایلوأو  هَّللا ، راصنأ  كراصنأو  هَّللا ، هعیش  کتعیش  یلع ! ای 

.كاداع نم  یقشو  كّالوت ، نم  دعس  یلع ! ای 

.اهینرق وذ  تنأو  هّنجلا  یف  زنک  کل  یلع ! ای 

یبأ نع  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  نع  يدوراجلا ، راّمع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحأ  نع  يدبعلا ، یلع  نب  نسحلا  نع  یناقلاطلا ، انثّدـح   - 143
: لاق کلام  نب  سنأ  نع  مثیهلا ، یبأ  نع  دوراجلا ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

، ءایبنألا هلزنمب  شرعلا ، ّلظ  یف  رون ، نم  بایث  مهیلع  رون ، نم  یـسارک  یلع  رون ، نم  مههوجو  ًاـسانأ  ثعبی  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ 
ءایبنألاب اوسیلو 
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هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا   - 142 مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  نایعیـش  لئاضف  زا  يا  هشوگ 
: دومرف مالسلا 

هب تناها  وت  هب  تناها  و  هدرک ، تناها  وت  هب  دنک  تناها  وت  نایعیش  زا  یکی  هب  سک  ره  دنتمایق ، زور  ناراگتسر  وت  نایعیش  یلع ! يا 
یماجنارـس دـب  هچ  دـنامب و  نآ  رد  هشیمه  يارب  هدـنکفا ، خزود  شتآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، تناـها  نم  هب  سک  ره  و  تسا ، نم 

! تسا

ام تشرـس  ینوزف  زا  زین  وت  نایعیـش  تسا ، نم  تشرـس  زا  وت  تشرـسو  نم  حور  زا  وت  حور  متـسه ، وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع ! يا 
هب هک  ره  هدرک و  ینمـشد  ام  اب  دنک  ینمـشد  اه  نآ  اب  هکره  هتـشاد و  تسود  ار  ام  درادب ، تسود  ار  اه  نآ  هک  ره  دندش ، هدـیرفآ 

.تسا هدیزرو  رهم  ام  هب  دزرو  رهم  اه  نآ 

.تسا هدش  هدیشخب  وت  نایعیش  ناهانگ  اه و  بیع  یلع ! يا 

.هدب اه  نآ  هب  ار  هدژم  نیا  سپ  متسیاب ، دومحم  ماقم  رد  هک  هاگ  نآ  ماوت ، نایعیش  عیفش  نم  یلع ! يا 

.تسادخ بزح  وت ، بزح  ادخ و  ناتسود  وت ، ناتسود  دنتسه ؛ ادخ  نارای  وت ، نارای  تسادخ و  هعیش  وت ، هعیش  یلع ! يا 

.درادب نمشد  ار  وت  هک  نآ  تخبدب ، درادب و  تسود  ار  وت  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  یلع ! يا 

.یتسه (1) نآ  نینرقلاوذ  وتو  .تسا  یجنگ  تشهب ، رد  وت  يارب  یلع ! يا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا   - 143

رب نانآ  دـنراد ، نت  هب  رون  زا  ییاه  سابلو  هدوب  ینارون  ياه  هرهچ  ياراد  هک  دـنک  ثوعبم  ار  ییاه  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  یتسار  هب 
شرع هیاس  رد  ینارون و  ياه  هاگیاج 
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.ءادهشلاب اوسیلو  ءادهشلا ، هلزنمبو  مالسلا " هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  هذبن 

؟ هَّللا لوسر  ای  مهنم  انأ  لجر : لاقف 

.ال لاق :

؟ هَّللا لوسر  ای  مهنم  انأ  رخآ : لاق 

.ال لاق :

؟ هَّللا لوسر  ای  مه  نم  لیق :

.هتعیشو اذه  لاق : مالسلا و  هیلع  یلع  سأر  یلع  هدی  عضوف  لاق :

نب یلع  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  نابأ ، نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  نسحلا ، نب  دّـمحم  انثّدـح   - 144
: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  هزمح ، یبأ 

: لاق ّمث  مالسلا ، هیلع  اوّدرف  مهیلع ، مّلسف  هعیشلا ، نم  سانأب  وه  اذإ  ربنملاو ، ربقلا  نیب  اّنک  اذإ  یّتح  مالسلا  هیلع  یبأو  انأ  تجرخ 

ّمتئا نم  داهتجالاو ، لمعلاب  ّالإ  لانت  انتیالو ال  ّنأ  اوملعاو  داهتجاو ، عروب  کلذ  یلع  ینونیعأف  مکحاورأو  مکحیر  ّبحأل  هَّللاو ! ّینإ 
.هلمعب لمعیلف  دبعب  مکنم 

هرخآلا یف  نوقباسلا  انتیالو ، یلإ  ایندـلا  یف  نوقباسلا  نورخآلا ، نوقباسلاو  نولوألا  نوقباسلا  متنأو  هَّللا ، راصنأ  متنأو  هَّللا  هعیـش  متنأ 
لئاضف یف  اوسفانتف  مکنم ، ًاجاوزأ  رثکأ  دـحأ  هّنجلا  تاجرد  یلع  ام  هلوسر ، نامـضو  هَّللا  نامـضب  هّنجلا  مکل  انمـض  دـقو  هّنجلا  یلإ 

.تاجردلا

: ربنقل مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  دقلو  قیدص ، نمؤم  لکو  ءانیع  ءاروح  هنمؤم  ّلک  تابیطلا ، مکؤاسنو  نوبیطلا  متنأ 
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دنتسین دیهـش  دنراد ، ار  ناربمایپ  ماقم  یلو  دنتـسین  ربمایپ  دنوش ؛ رقتـسم  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  نایعیـش  لئاضف  زا  يا  هشوگ 
.دنراد ار  نادیهش  ماقم  یلو 

؟ متسه اه  نآ  ءزج  نم  ایآ  ادخربمایپ ! يا  درک : ضرع  یصخش 

.هن دومرف :

.هن دومرف : ترضح  درک ، لاؤس  يرگید  صخش 

؟ دنا یناسک  هچ  اه  نآ  دش : ضرع 

: دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  رس  رب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.وا (1) ناوریپ  درم و  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  ابا   - 144

ماما مردپ ، دنداد ؛ باوج  میدرک و  مالـس  دندوب ، عمج  نایعیـش  زا  يا  هّدع  رّهطم ، ربق  ربنم و  نیب  میتفر  یبنلا  دجـسم  هب  مردپ  هارمه 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب 

دینادب دینک و  کمک  ارم  هار ، نیا  رد  دوخ  ششوک  يوقت و  اب  مه  امش  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  امش  ناج  حور و  امـش و  يوب  نم 
.دنک راتفر  وا  دننام  دیاب  دیوشب ، هک  سک  ره  وریپ  امش  .دیآ  یم  تسد  هب  ششوک  راک و  اب  طقف  مه  ام  تیالو  هک 

هب ترخآ  رد  دیا و  هتفرگ  یـشیپ  ام  تیالو  هب  ایند  رد  دیتسه ، ترخآو  ایند  رد  ناگدنریگ  یـشیپ  زا  ادخ و  نارای  ادـخ ، هعیـش  امش 
زا شیب  تشهب  رد  امش  نایروح  میدرک ؛ تنامض  لوسر ، ادخ و  تنامض  هب  امش  يارب  ار  تشهب  ام  .دیریگ  یم  یـشیپ  تشهب  يوس 

.دیوش لیان  تشهب  زا  يرتالاب  تاجرد  هب  ات  دیشوکب  سپ  .دنتسه  نارگید 

.قیّدص کی  ینمؤم  درم  ره  تسا و  یتشهب  هیروح  کی  ینمؤم  نز  ره  دنکاپ ، امش  نارسمه  هک  نانچمه  دیتسه  كاپ  امش 

: دومرف ربنق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یتسار  هب 
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هتُّما یلع  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تام  دقلف  رـشبتساو ، رّـشبو  رـشبأ  ربنق ! ای  مالـسلا " هیلع   " یلع هعیـش  لئاضف  نم  هذبن 
.هعیشلا ّالإ  طخاس 

.هعیشلا مالسإلا  هورعو  هورع  یش ء  ّلکل  نإو ش  الأ 

.هعیشلا مالسإلا  هماعدو  هماعد  یش ء  لکل  ّنإو  الأ 

.هعیشلا مالسإلا  فرشو  ًافرش  یش ء  ّلکل  ّنإو  الأ 

.هعیشلا سلاجم  سلاجملا  دیسو  ًادیس  یش ء  ّلکل  ّنإو  الأ 

.هعیشلا اهنکسی  ضرأ  ضرألا  مامإو  ًامامإ  یش ء  ّلکل  ّنإو  الأ 

ّلک بیـصن ، نم  هرخآلاو  ایندـلا  یف  مهل  ام  تابیطلا  اوباصأ  الو  مکفالخ  لـهأ  یلع  هَّللا  معنأ  اـمل  مکنم  ضرـألا  یف  اـم  ـال  ول  هَّللاو !
َّالِإ ٌماعَط  ْمَُهل  َسَیل  ٍهِینآ *  ٍنیَع  ْنِم  یقُْـست  ًهیِماح *  ًاران  یلْـصَت  ٌهَبِـصان *  ٌهَِلماع  : » هیآلا هذه  یلإ  بوسنمف  دهتجاو ، دبعت  نإو  بصان 

.ءابه هلمعف  دهتجم  بصان  ّلک   (1) ٍعوُج » ْنِم  ِینْغی  ُنِمْسی َو ال  ال  ٍعیِرَض *  ْنِم 

.هَّللا طخسب  بلقنی ]  ] ّبلقتی مهفلاخ  نمو  ّلجو ، ّزع  هَّللا  رونب  نورظنی  انتعیش 

یفو هتمحر  زونک  یف  هلعج  هلجأ  هیلع  یتأ  دق  ناک  نإف  ءامسلا ؛ یلإ  هحورب  ّلجوّزع  هَّللا  دعصأ  ّالإ  مانی  انتعیـش  نم  دبع  نم  ام  هَّللاو !
نکـسیل هنم  جرخ  يذـّلا  دـسجلا  یلإ  هیّدؤیل  هکئالملا  نم  هنیمأ  عم  هب  ثعب  هنع  ًارّخأتم  هلجأ  ناک  نإو  هشرع ، ّلظ  یفو  هتّنج  ضایر 

.هیف

هَّللا هوعد  لهأل  مکّلک  مّکنإو  عونقلا ، لهأل  مکءاینغأ  ّنإو  ءانغلا ، لهأل  مکءارقف  نإو  هَّللا ، هّصاـخل  مکراّـمعو  مکجاّـجح  ّنإ  هَّللاو !
.هتباجإ لهأو 
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ماگنه ربماـیپ  هک  شاـب  دنـسرخ  هدـب و  هدژم  وت و  رب  داـب  هدژم  ربنق ! يا  مالـسلا " هیلع   " یلع ترـضح  نایعیـش  لـئاضف  زا  يا  هشوگ 
.هعیش زا  زج  دوب  تحاران  شتُّما  زا  تلحر ،

.تسا هعیش  مالسا  هریگتسد  دراد و  يا  هریگتسد  يزیچ  ره  هک  شاب ! هاگآ 

.تسا هعیش  مالسا  نوتس  تسا و  ینوتس  يزیچ  ره  يارب  هک  شاب ! هاگآ 

.تسا هعیش  مالسا  هرگنک  دراد ، يا  هرگنک  يزیچ  ره  هک  شاب ! هاگآ 

.تسا هعیش  سلاجم  سلاجم ، رورس  تسا و  يرورس  يزیچ  ره  يارب  هک  شاب ! هاگآ 

.دنشاب یم  نکاس  اجنآ  رد  نایعیش  هک  تسا  ینیمز  نیمز ، ماما  تسا و  ییاوشیپ  ماما و  يزیچ  ره  يارب  هک  شاب ! هاگآ 

رد دندش و  یمن  لیان  دنا  هدیـسر  ایند  رد  هچنآ  هب  داد و  یمن  تمعن  ام  نافلاخم  هب  دنوادخ  دندوبن  ام  نایعیـش  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 
راک : » هک تسا  هیشاغ  هروس  تایآ  نیا  لومشم  دیامن  ناوارف  شـشوک  دنک و  تدابع  هچرگ  یبصان  ره  دنرادن ، يا  هرهب  زین  ترخآ 
دنک قاچ  هن  هک  تسا  عیرض  ناشکاروخ  دنـشون ، یم  ناشوج  غاد و  همـشچ  زا  تسا و  شتآ  رد  ناشهاگیاج  اما  دننک  یم  شالت  و 

.تسا داب  رب  شراک  دشاب ، اشوک  رایسب  دنچ  ره  امش  نمشد  بصان و  ره  .دیامن » لیاز  ار  یگنسرگ  هن 

.دنطلغ یم  ادخ  مشخ  رد  اه  نآ  نافلاخم  دنرگن و  یم  ادخ  رون  اب  ام  نایعیش 

ار نآ  دشاب  هدیسر  ارف  شگرم  رگا  درب ، یم  الاب  نامـسآ  هب  ار  شحور  ادخ  دباوخ ، یم  هک  ام  نایعیـش  زا  مادک  ره  دنگوس ! ادخ  هب 
شندب هب  ات  دنادرگ  یمرب  نیما  هتـشرف  اب  ار  نآ  هنرگ ، دـهد و  یم  رارق  شیوخ  شرغ  هیاس  تشهب و  ياه  غاب  تمحر و  هنیجنگ  رد 

.دوش قحلم 

، دنزاسمد تعانق  اب  امش ، نارگناوت  زاین و  یب  امش ، ناریقف  .دنتسه  یهلا  ناّصاخ  زا  امـش  ناگدننک  هرمع  نایجاح و  دنگوس ! ادخ  هب 
.دیتسه (1) وا  تباجا  لها  ادخ و  توعد  لها  همه ، امش 
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" مالسلا هیلع   " یلع هعیش  لئاضف  نم  هذبن 

نع شمعألا ، نع  يدـبعلا ، نسحلا  یبأ  نع  يدـسألا ، دامح  نب  دـلاخ  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، نع  هیبأ ، نع  هیولیجام ، انثّدـح   - 145
: لاق دعجلا  یبأ  نب  ملاس 

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  لئس 

نیلـسرملاو نییبنلا  دـعب  ًاقلخ  قلخی  مل  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ  نیلـسرملاو ، نییبنلا  الخ  ام  نیرخآلاو  نیلّوألا  نم  هَّللا  قلخ  ریخ  كاذ  لاقف :
.هدعب هدلو  نم  هّمئألاو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  هیلع  مرکأ 

؟ هصقتنیو هضغبی  نمیف  لوقت  امف  تلق :

.قفانم ّالإ  هصقتنی  الو  رفاک  ّالإ  هضغبی  ال  لاقف :

؟ هدعب هدلو  نم  هّمئألا  ّیلوتیو  هّالوتی  نمیف  لوقت  امف  تلق :

.همایقلا موی  نونمآلا  نوزئافلا  مه  هدلو  نم  هّمئألاو  یلع  هعیش  ّنإ  لاقف :

؟ هنم سانلا  برقأ  ناک  نم  هلالض ، یلإ  سانلا  وعدی  جرخ ، ًالجر  ّنأ  ول  نورت  ام  لاق : ّمث 

.هراصنأو هتعیش  اولاق :

؟ هنم سانلا  برقأ  ناک  نم  يده  یلإ  سانلا  وعدی  جرخ ، ًالجر  ّنأ  ولف  لاق :

.هراصنأو هتعیش  اولاق :

.هراصنأو هتعیش  هنم  سانلا  برقأ  همایقلا  موی  دمحلا  ءاول  هدیب  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  کلذکف  لاق :
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  نایعیش  لئاضف  زا  يا  هشوگ 

: داد باوج  دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروم  رد  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا   - 145

وا زا  سپ  ناـماما  یلع و  زا  رت  یمارگ  یـصخش  ناربماـیپ ، زا  سپ  دـنوادخ  تسا ، ناربماـیپ -  زج  نیرخآ -  نیلوا و  قلخ  نیرتهب  وا 
.تسا هدیرفاین 

: متفگ رباج  هب  دیوگ : یم  ثیدح  يوار 

؟ درامش کچوک  دراد و  نمشد  ار  وا  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ 

.قفانم رگم  درمش  یمن  کچوک  ار  وا  و  رفاک ، رگم  دنک  یمن  ینمشد  یلع  اب  تفگ : رباج 

؟ ییوگ یم  هچ  وا  زا  سپ  هّمئا  ناتسود  وا و  ناتسود  هراب  رد  متفگ :

.دوب دنهاوخ  ناما  نما و  رد  تمایق  زور  دنناراگتسر و  وا ، زا  سپ  مالسلا  مهیلع  همئا  یلع و  نایعیش  تفگ :

کیدزن وا  هب  مدرم  زا  یناـسک  هچ  دـناوخب ، یهارمگ  هب  ار  مدرم  دـنک و  جورخ  هک  یـسک  امـش  رظن  هب  درک : لاؤـس  رباـج  هاـگ  نآ 
؟ دنرت

.شنارای ناوریپ و  دنتفگ : نارضاح ) )

؟ دنرت کیدزن  وا  هب  مدرم  زا  یناسک  هچ  دنک ، قح  هب  توعد  مایق و  یسک  رگا  دیسرپ :

.شنارای ناوریپ و  دنتفگ :

هب مدرم  نیرت  کیدزن  دراد و  تسد  هب  ار  دـمح  مچرپ  زیخاتـسر  زور  رد  تسا ، هنوگ  نیا  زین  بلاـط  یبا  نب  یلع  سپ  تفگ : رباـج 
.دنتسه (1) وا  نارای  نایعیش و  وا ،
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مرکا ربمایپ  ییوگ  شیپ  ترضح ، ناتسود  اب  یتسود  تعافش ،

" مالسلا هیلع   " یلع هعافش 

، دّـمحم نب  رفعج  قداـصلا  نع  هیبأ ، نع  هزمح ، یبأ  نب  یلع  نع  یلفونلا ، نع  یعخنلا ، نع  يدـسألا ، نع  بّدؤـملا ، انثّدـح   - 146
: لاق مالسلا  مهیلع  یلع  نع  هئابآ ، نع  هیبأ ، نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

: رطـسأ هثالث  نکر  ّلک  یلع  ناکرأ ، هعبرأ  هل  جات  کسأر  یلع  رون و  نم  هقان ]  ] هلجع یلع  یلع ! ای  کب  یتؤی  همایقلا  موی  ناـک  اذإ 
.هَّللا یلو  یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

دیعـص یف  نورخآلاو  نولّوـألا  کـل  عمجی  ّمث  هیلع ، دـعقتف  همارکلا  یـسرکب  فرعی  یـسرک  کـل  عضوی  ّمث  هّنجلا ، حـیتافم  یطعتو 
نم رـسخو  كّالوت ، نم  زاف  دـقلو  رانلا ، میـسق  تنأو  هّنجلا ، میـسق  تنأـف  راـنلا ، یلإ  کئادـعأبو  هّنجلا  یلإ  کتعیـشب  رمأـتف  دـحاو ،

.هحضاولا هَّللا  هجحو  هَّللا  نیمأ  مویلا  کلذ  یف  تنأف  كاداع ،

قاحسإ نع  يدزألا ، دیعس  نب  نیـسحلا  نع  باطخلا ، نب  هملـس  نع  يرعـشألا ، نع  راّطعلا ، دّمحم  نع  لکوتملا ، نبإ  انثّدح   - 147
، ریصب یبأ  نع  حابص ، نب  هَّللا  دبع  نع  میهاربإ ، نب 

: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع 

: نولوقیو مّهبر  یلإ  نوّجضیف  هدیدش ، هملظ  مهاشغتف  دحاو ، دیعص  یف  نیرخآلاو  نیلّوألا  هَّللا  عمج  همایقلا  موی  ناک  اذإ 

.هملظلا هذه  اّنع  فشکا  ّبر  ای 

.همایقلا ضرأ  ءآضأ  دق  مهیدیأ  نیب  رونلا  یشمی  موق  لبقیف  لاق :

؟ هَّللا ءایبنأ  ءالؤه  عمجلا : لهأ  لوقیف 
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" مالسلا هیلع   " یلع ترضح  تعافش 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 146

دراد نکر  راهچ  هک  تسا  یجات  ترـس  رب  دنروآ ؛ یم  رون  زا  يا ) هقان   ) يا هکـشرد  رب  راوس  ار  وت  دوش ، تمایق  زور  نوچ  یلع ! يا 
.هَّللا یلو  یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال  تسا : هدش  هتشون  رطس  هس  ینکر ، ره  رب  و 

دنوش و عمج  وت  درِگ  رب  انهپ  کی  رب  ناینیسپو ، ناینیـشیپ  مامت  هاگ  نآ  دنناشنب ، تمارک  تخت  رب  دنهدب و  وت  هب  ار  تشهب  ياهدیلک 
.یتـسه خزود  تشهب و  هدـننک  تمـسق  وت  هک  ارچ  دـنربب ؛ خزود  هب  ار  تنانمـشد  تشهب و  هب  ار  تنایعیـش  هک  یهد  یم  روتـسد  وت 
راکشآ تّجح  ادخ و  نیما  زور ، نآ  رد  وت  یلع ! يا  .دش  وت  نمشد  هک  نآ  درک  نایز  تفریذپ و  ار  وت  تیالو  هک  نآ  دش  راگتـسر 

.یتسه (1) یهلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریصب  ابا   - 147

هب دریگ و  ارف  ار  همه  يدـیدش  یکیرات  دروآ ، درگ  اج  کی  رد  ار  ناینیـسپو  ناینیـشیپ  قلخ  دـنوادخ  دوش ، اپرب  تمایق  هک  هاـگ  نآ 
: هک دننک  هلان  دوخ  راگدرورپ 

.امرف فرطرب  ام  زا  ار  یکیرات  نیا  اراگدرورپ !

.دننک یم  نشور  ار  تمایق  يارحص  دوخ ، رون  اب  هک  دنوش  یم  دراو  يا  هدع  ماگنه ، نیا  رد 

؟ دنتسه ادخ  ناربمایپ  نانیا  دنیوگ : یم  نارضاح 
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.ءایبنأب ءالؤه  ام  هَّللا : دنع  نم  ءادنلا  مهئیجیف  مالسلا " هیلع   " یلع هعافش 

؟ هکئالم ءالؤهف  عمجلا : لهأ  لوقیف 

.هکئالمب ءالؤه  ام  هَّللا : دنع  نم  ءادنلا  مهئیجیف 

؟ ءادهش ءالؤه  عمجلا : لهأ  لوقیف 

.ءادهشب ءالؤه  ام  هَّللا : دنع  نم  ءادنلا  مهئیجیف 

؟ مه نم  نولوقیف :

؟ متنأ نم  مهولس  عمجلا  لهأ  ای  ءادنلا : مهئیجیف 

؟ متنأ نم  عمجلا : لهأ  لوقیف 

همارکب نوصوصخملا  نحن  .هَّللا  یلو  یلع  دـالوأ  نحن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دّـمحم  هیرذ  نحن  نویولعلا ، نحن  نوـلوقیف :
.نّونئمطملا نونمآلا  نحن  هَّللا ،

اوعفشا ّلجو : ّزع  هَّللا  دنع  نم  ءادنلا  مهئیجیف 

.مکتعیشو مکتّدوم  لهأ  مکیّبحم و  یف 

.نوعفشیف نوعفشیف 
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.دنتسین ربمایپ  ریخ  هک : دسر  یم  ادن  ادخ  بناج  زا  مالسلا " هیلع   " یلع ترضح  تعافش 

؟ دنا هتشرف  اه  نیا  دنیوگ : یم 

.دنتسین مه  هتشرف  دسر : یم  ادن 

؟ دنتسه نادیهش  اه  نیا  دنیوگ : یم  موس  هبترم  رد 

.دنتسین مه  دیهش  ریخ  دسر : یم  ادن 

؟ دنا یناسک  هچ  سپ  دنسرپ : یم 

.دیسرپب اه  نآ  دوخ  زا  دسر : یم  ادن 

؟ دیتسیک امش  دنسرپ : یم  نانآ  زا 

، میتسه ادـخ  یلو  یلع  نادـنزرف  ام  میتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  دّـمحم  نادـنزرف  هیرذ و  نویولع و  ام  دـنهد : یم  خـساپ 
.میتسه نانیمطا  شیاسآ و  رد  ام  تسام و  صوصخم  ادخ  تمارک 

.دینک تعافش  ار  دوخ  نایعیش  ناتسود و  هک : دسر  یم  ادن  اه  نآ  هب  دنوادخ  بناج  زا 

.دوش (1) یم  هتفریذپ  اه  نآ  تعافش  دننک و  یم  تعافش  اه  نآ  سپ 
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" مالسلا هیلع   " یلع ءایلوأل  هالاوملا  موزل 

نع هیفـص ، یبأ  نب  تباـث  نع  هیبأ ، نع  ملاـس ، نب  یلع  نع  یلفوـنلا ، نع  یعخنلا ، نع  يدـسألا ، نع  لّـکوتملا ، نبإ  انثّدـح   - 148
: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.هءادعأ داعیلو  هءایلوأ  لاویلو  يدعب  ًایلع  لاویلف  هّلک  ریخلا  هل  هَّللا  عمجی  نأ  هّرس  نم 
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" مالسلا هیلع   " نینمؤملاریما ناتسود  اب  یتسود  موزل 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 148

ار شناتـسود  دنک و  يوریپ  یلع  زا  نم ، زا  سپ  یتسیاب  دنک ، مهارف  شیارب  ار  اه  یبوخ  همه  دـنوادخ  هک  دوش  یم  دنـسرخ  هک  ره 
.دشاب (1) نمشد  وا  نانمشد  اب  درادب و  تسود 
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" مالسلا مهیلع   " هتیب لهأ  یلع  يرجی  امب  یبنلا  رابخا 

، ریبج نب  دیعس  نع  هیبأ ، نع  هزمح ، یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  یلفونلا ، نع  یعخنلا ، نع  يدسألا ، نع  یسوم ، نبإ  انثّدح   - 149
: لاق ساّبع  نبا  نع 

امف ینب ! ای  یلإ  یلإ  لاق : ّمث  .یکب  هآر  اّملف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  لـبقأ  ذإ  موی  تاذ  ًاـسلاج  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ 
.ینمیلا هذخف  یلع  هسلجأ  یّتح  هیندی  لاز 

تلبقأ ّمث  .يرـسیلا  هذـخف  یلع  هسلجأ  یّتح  هیندـی  لاز  امف  ینب ! ای  یلإ  یلإ  لاق : ّمث  یکب ، هآر  اّـملف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـبقأ  ّمث 
ّمث یکب ، هآر  اّملف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  لبقأ  ّمث  .هیدی  نیب  اهسلجأف  هینبای ! یلإ  یلإ  لاق : ّمث  یکب ، اهآر  اّملف  مالسلا  اهیلعهمطاف 

.نمیألا هبنج  یلإ  هسلجأ  یّتح  هیندی  لازامف  یخأای ! یلإ  یلإ  لاق :

؟ هتیؤرب ّرست  نم  مهیف  ام  وأ  تیکب  ّالإ  ءالؤه  نم  ًادحاو  يرت  ام  هَّللا ! لوسر  ای  هباحصأ : هل  لاقف 

یلع امو  ّلجوّزع ، هَّللا  یلع  قلخلا  مرکأل  مهایإو  ّینإ  هیربلا ! عیمج  یلع  ینافطـصاو  هّوبنلاب  ینثعب  يذـّلاو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف 
.مهنم یلإ  ّبحأ  همسن  ضرألا  هجو 

یضوح بحاصو  هرخآلاو ، ایندلا  یف  یئاول  بحاصو  يدعب ، رمألا  بحاصو  یقیقشو ، یخأ  ّهنإف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  اّمأ 
، یتوم دعبو  یتایح  یف  یتُّماو  یلهأ  یلع  یتفیلخو  ییصو  وهو  یقت ، ّلک  دئاقو  نمؤم ، لک  مامإو  ملسم ، ّلک  یلوم  وهو  یتعافـشو ،

.هنوعلم اهنم  هل  هفلاخملا  تراص  هتوادعبو  هموحرم ، یتُّما  تراص  هتیالوبو  یضغبم ، هضغبمو  یّبحم ، هّبحم 

لازیل ّهنإ  یّتح  يدعب ، هب  هّمألا  ردغ  ترکذ  ّینأل  لبقأ  نیح  تیکب  ّینإو 

ُرْهَش ، » روهشلا لضفأ  یف  هتیحل  اهنم  بضخت  هبرض  هنرق  یلع  برـضی  یّتح  هب  رمألا  لازی  ّمث ال  يدعب ، هل  هَّللا  هلعج  دقو  يدعقم  نع 
... (1) ناقْرُْفلاَو » يدُْهلا  َنِم  ٍتانَیبَو  ِساّنِلل  ًيدُه  نآرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر 
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" مالسلا مهیلع   " تیب لها  بیاصم  هرابرد  ربمایپ  ییوگ  شیپ 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 149

ار وا  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  میدوب ، هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تمدخ  يزور 
.دناشن تسار  يوناز  رب  ار  وا  ترضح  دمآ و  کیدزن  يو  مزیزع ! ایب  مرسپ ! ایب  دومرف : درک و  هیرگ  دید 

يا هظحل  .دناشن  دوخ  پچ  يوناز  رب  ار  وا  ربمایپ  مزیزع ! ایب  مرسپ ! ایب  دومرفو : درک  هیرگ  ربمایپ  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  رخآ  رد  دناشن و  دوخ  ربارب  ار  وا  ترـضح  دش و  رارکت  نایرج  نامه  دـمآ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـعب 

.داد رارق  دوخ  تسار  تمس  رد  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  وا  ندرک ، هیرگ  زا  سپ  ربمایپ  دمآ 

شندـید زا  هک  دوبن  یـسک  اـه  نآ  نیب  اـیآ  یتسیرگ ؟ دـندمآ  هک  مادـک  ره  دـندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناراـی 
؟ يوش لاحشوخ 

یمارگ اـه  نیا  نم و  داد ، يرترب  مدرم  همه  رب  تخیگنارب و  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دوـمرف : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.دشاب اه  نیا  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  هک  تسین  یسک  مه  نیمز  يور  مییادخ و  قلخ  نیرت 

؛ تسا ترخآ  اـیند و  رد  نم  راد  مـچرپ  وا  تـسا ، نـم  زا  سپ  رما  بحاـص  راـکمه و  ردارب ، وا  هـک  تـسا  نـیا  یلع ، تایـصوصخ 
نادناخ و رب  نم  هفیلخ  یصو و  وا  تسا ، ناراکزیهرپ  ياوشیپو  نانمؤم  ماما  ناناملسم ، يالوم  تسا ، نم  تعافش  ضوح و  بحاص 

تُّما وا  تیالو  هب  تسا ؛ نم  نمـشد  وا  نمـشد  نم و  تسود  وا  تسود  نم ؛ گرم  زا  سپ  رد  هچ  یگدنز و  رد  هچ  تسا ؛ نم  تُّما 
.نوعلم وا ، تفلاخم  اب  دنوش و  یم  تمحر  نم 

ار وا  دننک ، یم  وا  اب  تُّما  هک  یگنرین  زا  دمآ  مدای  هک  دوب  ّتلع  نیا  هب  نم  هیرگ  اما 

ریـشمش اب  ار  يو  هک  اـجنآ  اـت  دراد  همادا  يراـتفرگ  يریگرد و  نیا  .دـنراد  یم  رب  تسا  هداد  رارق  وا  يارب  ادـخ  هک  نم  هاـگیاج  زا 
وا نساحم  تسا ، لطاب  زا  قح  زییمت  يارب  و  مدرم ، تیاده  يارب  نآرق  لوزن  هام  هک  ناضمر  هام  ینعی  هام ، نیرتهب  رد  دز و  دـنهاوخ 

...دش (1) دهاوخ  نیگنر  شرس  نوخ  زا 
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مرکا ربمایپ  نانیشناج  همئا و  تماما  تیبلا ، لها  لئاضف 

" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذبن 

نب میهاربإ  نع  یفقثلا ، دّـمحم  نب  میهاربإ  نع  يزاوهـألا ، هملـس  نـب  رفعج  نـع  مـیهاربإ ، نـب  یلع  نـع  ینادـمهلا ، انثّدـح   - 150
: لاق ساّبع  نبإ  نع  بیسم ، نب  دیعس  نع  یمرضحلا ، ءالعلا  نب  نامحرلا  دبع  نع  هداتق ، یبأ  نع  یسوم ،

: لاقف مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلا  همطافو و  یلع  هدنعو  موی  تاذ  ًاسلاج  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنإ 

نم داـعو  مهـالاو ، نم  لاوو  مهـضغبأ ، نم  ضغبأو  مهّبحأ ، نم  ّبحأـف  یلع ، ساـنلا  مرکأو  یتیب  لـهأ  ءـآلؤه  ّنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهّللا 
.کنم سدقلا  حورب  مهدیأو  بنذ ، ّلک  نم  نیموصعم  سجر ، ّلک  نم  نیرّهطم  مهلعجاو  مهناعأ ، نم  نعأو  مهاداع ،

یتنبا یلإ  رظنأ  ینأکو  هّنجلا  یلإ  نینمؤملا  دـئاق  تنأ  يدـعب ، اهیلع  یتفیلخو  یتّمأ  ماـمإ  تنأ  یلع ! اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  ّمث 
نیبو کلم  فلأ  نوعبـس  اهراسی  نعو  کلم  فلأ  نوعبـس  اهنیمی  نع  رون ، نم  بیجن  یلع  همایقلا  موی  تلبقأ  دق  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

.هّنجلا یلإ  یتّمأ  تانمؤم  دوقت  کلم ، فلأ  نوعبس  اهفلخو  کلم  فلأ  نوعبس  اهیدی 

اهجوز تعاطأو  اهلام  تّکزو  مارحلا  هَّللا  تیب  تّجحو  ناـضمر  رهـش  تماـصو  تاولـص  سمخ  هلیللاو  مویلا  یف  ّتلـص  هأرما  اـمیأف 
.نیملاعلا ءآسن  هدیسل  اّهنإو  همطاف  یتنبا  هعافشب  هّنجلا  تلخد  يدعب  ًایلع  تلاوو 

؟ اهملاع ءاسنل  هدیس  یهأ  هَّللا ! لوسر  ای  لیقف :

موقتل اّهنإو  نیرخآلاو ، نیلّوألا  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  یهف  همطاف ، یتنبا  اّمأف  نارمع ، تنب  میرمل  كاذ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـقف 
اهیلع مّلسیف  اهبارحم  یف 

ص:216

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتماما و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 263زکرم  هحفص 234 



" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 

لوا تمسق 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا   - 150

شترـضح دـندوب ، ناشیا  دزن  مه  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف ، یلع ، دوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  يزور 
: دومرف

ار اه  نآ  نمـشد  رادب و  تسود  ار  اه  نآ  ناتـسود  دنتـسه ، نم  دزن  مدرم  نیرت  یمارگو  نم  تیب  لها  نانیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ !
حور طّسوت  راد و  ظوفحم  یهانگ  ره  زا  كاپ و  يدیلپ  ره  زا  ار  اه  نآ  دـنک و  یم  يرای  ار  اه  نآ  هک  ره  امن  کمک  شاب ، نمـشد 

! امرف دییأت  ار  اه  نآ  سدقلا 

.یشاب یم  تشهب  يوس  هب  نانمؤم  ربهر  وت  یتسه ، اه  نآ  رب  نم  زا  سپ  نم  نیشناجو  نم  تّما  ماما  وت  یلع ! يا  دومرف : هاگ  نآ 

هتشرف و رازه  داتفه  شتسار  فرط  زا  هک  یلاح  رد  و  تسا ، راوس  رون  زا  یبسا  رب  هک  مرگن  یم  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد ، ایوگ 
، دـننک یم  یهارمه  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  شرـس  تشپ  زا  هتـشرف و  رازه  داتفه  ور  شیپ  زا  هتـشرف و  رازه  داتفه  پچ ، بناـج  زا 

.دنک یم  يربهر  تشهب  هب  ار  متّما  نمؤم  نانز 

شلام تاکز  دروآ ، اج  هب  ار  ادخ  هناخ  بجاو  جح  دریگب ، هزور  ار  ناضمر  هام  دناوخب ، زامن  تبون  جنپ  زور ، هنابش  رد  هک  ینز  ره 
لخاد مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد ، تعافـش  اـب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  وریپ  نم  زا  سپ  دـنک و  تعاـطا  شرـسمه  زا  دزادرپب و  ار 

.تسا نایناهج  نانز  يوناب  وا  هک  اریز  دوش ، یم  تشهب 

؟ تسا دوخ  ملاع  نانز  يوناب  وا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دش : ضرع 

زا نایناهج  نانز  يوناب  همطاـف ، مرتخد  یلو  دوب ، دوخ  ملاـع  ناـنز  يوناـب  هک  تسا  نارمع -  رتخد  مالـسلا -  اـهیلع  میرم  وا  دومرف :
تسا یسک  همطاف  تسا ؛ نیرخآ  ات  نیلوا 
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میرم هکئالملا  هب  تدان  اـمب  اـهنودانیو  نیبّرقملا  هکئـالملا  نم  کـلم  فلأ  نوعبـس  مالـسلا " مهیلع   " تیبلا لـهأ  لـئاضف  نم  هذـبن 
: نولوقیف

.نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصاو  كرّهطو  كافطصا  هَّللا  ّنإ  همطاف ! ای 

: لاقف مالسلا  هیلع  یلع  یلإ  تفتلا  ّمث 

لهأ نم  ینقحلی  نم  لّوأ  اّهنإو  اهّرـس ، ام  ینّرـسیو  اهءاس  اـم  ینءوسی  يداؤف  هرمثو  ینیع  رون  یهو  یّنم  هعـضب  همطاـف  ّنإ  یلع ! اـی 
کعمـسک کیلع  امرکیلف  هّنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  امهو  ياتناحیرو  يانبا  امهف  نیـسحلاو  نسحلا  اـّمأو  يدـعب  اـهیلإ  نسحأـف  یتیب ،

.كرصبو

نمل ملسو  مهضغبأ ، نمل  ضغبمو  مهّبحأ ، نمل  ّبحم  ّینأ  كدهـشأ  ّینإ  مهّللا  لاقف : ءامـسلا ، یلإ  هدی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  عفر  ّمث 
.مهالاو نمل  یلوو  مهاداع  نمل  ّودعو  مهبراح ، نمل  برحو  مهملاس ،

یبأ راّمع  نع  ساـّبعلا ، نب  راـبجلا  دـبع  نع  میهاربإ ، نب  لوخم  نع  یفقثلا ، نع  یناهبـصألا ، نع  بّدؤملا ، نع  یبأ ، انثّدـح   - 151
: لوقت هللا  همحرهملس  ُّما  تعمس  تلاق : یعفأ ، هنبا  هرمع  نع  هیواعم ،

(1) ًاریِهْطَت .» ْمُکَرِّهَطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ   » یتیب یف  هیآلا  هذه  تلزن 

.نیسحلاو نسحلا  همطافو و  یلعو  لیئاکیمو  لیئربجو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هعبس : تیبلا  یف  و  تلاق :

.بابلا یلع  انأو  تلاق :

؟ تیبلا لهأ  نم  تسلأ  هَّللا ! لوسر  ای  تلقف :

.تیبلا لهأ  نم  ّکنإ  لاق  امو  یبنلا » جاوزأ  نم  ّکنإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  لاق 
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دنهد و مالس  وا  هب  بّرقم  هتـشرف  رازه  داتفه  دتـسیاب ، تدابع  بارحم  رد  نوچ  هک  مالـسلا " مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 
: دنیوگ یم  دننک و  یم  زین  وا  هب  دندرک  میرم  هب  هک  ار  ییادن  نامه 

.داد يرترب  نایناهج  نانز  همه  رب  درک و  كاپ  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  همطاف ! يا 

تحاراـن ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  لد  هویم  هدـید و  رون  نم و  نت  هراـپ  همطاـف  یلع ! يا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  سپس 
وا هب  سپ  دسر ، یم  نم  هب  متیب ، لها  زا  هک  تسا  یسک  نیلّوا  همطاف ، .هدرک  داش  ارم  دنک  داش  ار  وا  هچ  ره  هدرک ، تحاران  ارم  دنک 

.نک یبوخ 

ار اه  نآ  مشچ  شوگ و  لثم  سپ  .دنـشاب  یم  تشهب  ناناوج  ياـقآ  ود ، ره  دنتـسه و  نم  دـنزرف  ود  لـگ و  ود  ّنیـسح  نسح و  اـّما 
.راد یمارگ 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  تسد  سپس 

دشاب و حلص  رد  اه  نآ  اب  هک  ره  اب  متسه  حلص  رد  .میاه  نآ  نانمشد  نمشد  اه و  نآ  ناتـسود  رادتـسود  نم  هک  شاب  هاوگ  ایادخ !
.دشاب (1) گنج  رد  اه  نآ  اب  هک  ره  اب  متسه  گنج  رد 

: دیوگ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  رسمه  هملس ، ُّما   - 151

هزیکاپو كاپ  ًالماک  ار  امـشو  درادب  رود  نادناخ  امـش  زا  ار  يدیلپ  هدومرف  هدارا  دنوادخ  انامه  : » هک دش  لزان  نم  هناخ  رد  هیآ  نیا 
« .دنادرگ

هناخ رد  رب  مه  نم  .مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، لـیئاکیم ، لـیئربج ، ربماـیپ ، دـندوب : هناـخ  رد  رفن  تفه  ماـگنه  نآ 
.مدوب

؟ متسین تیب  لها  زا  نم  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ :

.یتسه (2) تیب  لها  زا  دومرفن  و  یتسه ، ربمایپ  رسمه  وت  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذبن 

نب ورمع  نع  رقـشألا ، نیـسح  نع  فلخ ، نب  یلع  نب  دّمحم  نع  نامیلـس ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  لضفلا ، نب  یلع  انثّدـح   - 152
: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  هیبأ ، نع  مادقملا ، یبأ 

.هیلع باتف  ّهبر  نم  مدآ  یّقلت  یّتلا  تاملکلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تلأس 

.هیلع باتف  یلع ، تبت  ّالإ  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  دّمحم  ّقحب  هلأس  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق 

نب دیعـس  نع  هیبأ ، نع  مکحلا ، نب  هَّللا  دـبع  نع  نامیلـس ، نب  رفعج  نع  یّلعملا ، نع  رماـع ، نبإ  نع  هللا ، همحر  یبأ  انثّدـح   - 153
: لاق ساّبع  نبإ  نع  ریبج ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

مهالاو نم  يادلو ، هّنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلاو  نسحلاو  یتنبا  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  همطاف  هتجوزو  یتفیلخو  ییـصو  ًایلع  ّنإ 
نم هَّللا  لصو  ینّرب ، دـقف  مهّرب  نمو  ینافج ، دـقف  مهافج  نمو  یناوان ، دـقف  مهاوان  نمو  یناداـع ، دـقف  مهاداـع  نمو  ینـالاو ، دـقف 

.مهلذخ نم  لذخو  مهناعأ ، نم  ناعأو  مهرصن ، نم  رصنو  مهعطق ، نم  عطقو  مهلصو ،

سجرلا مهنع  بهذأ  یلقثو ، یتیب  لهأ  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاف  یلعف و  تیب ، لهأو  لقث  کلـسرو  کئایبنأ  نم  هل  ناک  نم  ّمهّللا 
.ًاریهطت مهرّهطو 

ثراحلا نع  ریمن ، نب  هَّللادبع  نع  هبیش ، یبأ  نب  دّمحم  نب  نامثع  نع  هعرذ ، یبأ  نع  لضفلا ، نب  ساّبعلا  نع  ناّطقلا ، انثّدح   - 154
: لاق سابع ، نبإ  نع  بهو ، نب  دیز  نع  هریصح ، نب 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رانلا نم  نامأ  یتیب  لهأ  هیالوو  یتیالو 
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" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 

: دیوگ سابع  نبا   - 152

هبوت دنوادخ ، اه  نآ  هطساو  هبو  درک  تفایرد  شراگدرورپ  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  ار  یتاملک  مدیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا 
؟ دوب هچ  درک ، لوبق  ار  شا 

.ریذپب ار  ما  هبوت  مالسلا ، مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، قح  هب  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  وا  دومرف : ترضح 

.دومرف (1) لوبق  ار  شا  هبوت  مه  ادخ ،

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 153

ناناوج ياقآ  نیسح ، نسح و  تسا ؛ نم  رتخد  نایناهج ، نانز  يوناب  همطاف ، شرـسمه  تسا ؛ نم  هفیلخ  یـصو و  یلع  هک  یتسار  هب 
ره هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  اه  نآ  هک  ره  هتشاد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  اه  نآ  هک  ره  .دنتـسه  نم  نارـسپ  تشهب ،

ددـنویپ یم  ادـخ  تسا ؛ نم  هب  یکین  اه ، نآ  هب  یکین  نم و  هب  يافج  اه ، نآ  هب  يافج  تسا ، هدرک  رود  ارم  دـنک  رود  ار  اه  نآ  هک 
نآ ناگدننک  يرای  دنک  یم  يرای  ادخ  دنک ، هطبار  عطق  اه  نآ  اب  هک  سک  ره  اب  دـنک  یم  هطبار  عطق  ددـنویپب و  اه  نآ  هب  هک  ره  هب 

.ار اه  نآ  ناگدننک  راوخ  دنک  یم  راوخ  ار و  اه 

نم نادناخ  تیب و  لها  زین  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دنتـشاد ؛ ینادناخ  تیب و  لها  تناربمایپ ، زا  مادک  ره  ایادخ !
.امن (2) هزیکاپو  كاپ  ار  اه  نآ  نک و  رود  اه  نآ  زا  ار  يدیلپ  دنتسه ،

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 154

.تسا (3) خزود  شتآ  زا  ناما  بجوم  نم ، تیب  لها  تیالو  نم و  تیالو 
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" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذبن 

نبإ نع  همرکع ، نع  بلغت ، نب  ناـبأ  نع  ناـمثع ، نب  ناـبأ  نع  يدزـألا ، نع  همع ، نع  رماـع ، نبإ  نع  رورـسم ، نبإ  انثّدـح   - 155
: لاق ساّبع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

؛ نوکیف نک  هل : لاق  ّمث  ّلجوّزع ، ّیبر  هسرغ  ًابیـضق  کّسمتیو  یلزنم ، ندـع  هّنج  لخدـیو  یتتیم ، تومیو  یتایح  اـیحی  نأ  هّرـس  نم 
نیرکنملا یتّمُأ  نم  مهءادعأ  وکشأ  هَّللا  یلإ  یتنیط ، نم  اوقلخ  یترتع ، مّهنإف  هدلو ، نم  ءآیصوألاب  ّمتأیلو  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّلوتیلف 

.یتعافش هَّللا  مهلانأ  نیسحلا ال  يدعب  ینبا  ّنلتقتل  هَّللا ! میأو  یتلص  مهیف  نیعطاقلا  مهلضفل 

قداـصلا نع  ریـصب ، یبأ  نع  هزمح ، یبأ  نب  یلع  نع  طابـسأ ، نب  یلع  نع  باّـطخلا ، یبأ  نبإ  نع  دعـس ، نـع  یبأ ، انثّدـح   - 156
: لاق ّهنأ  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج 

نم هَّللا ، یحو  نداعم  نحنو  هَّللا ، ملع  ناّزخ  نحنو  لیئربج ، طبهم  انراد  یفو  یبنلا ، تیب  لهأ  نحنو  ملعلا ، هرجش  نحن  ریـصب ! ابأ  ای 
.ّلجو ّزع  هَّللا  یلع  ًاّقح  کله ، اّنع  فّلخت  نمو  اجن ، انعبت 

مود تمسق 

رفعج قداصلا  لاق  لاق : یطبقلا  دّمحم  نع  ریمع ، یبأ  نبإ  نع  دیزی ، نبإ  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  هللا ، همحر  یبأ  انثّدـح   - 157
: مالسلا امهیلعدّمحم  نب 

موی هیف  هلوق  اولفغأ  امک  میهاربإ ، ّمأ  هبرشم  موی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  سانلا  لفغأ 
، هل اوجرفی  ملف  مالـسلا  هیلع  یلع  ءاج  ذإ  هباحـصأ ، هدنعو  میهاربإ  ّمأ  هبرـشم  یف  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنإ  مخ ؛ ریدغ 

: لاق هل  نوجرفی  مهآر ال  اّملف 
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" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 155

یلاـهن هبو  ددرگ  ندـع  تشهب  رد  نم ، هناـخ  دراو  و  دـشاب ؛ نم  گرم  یگدـنز و  دـننامه  شگرم  یگدـنز و  دراد ، تسود  هک  ره 
نب یلع  راد  تسود  یتسیاب  سپ  دش ؛ داجیا  ادخ ) رما  هب   ) سپ وش ! داجیا  هدومرف : نآ  هب  هتشاک و  ار  نآ  مراگدرورپ  هک  دنز  گنچ 
ادـخ هب  نم  .دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نم  لگ  زا  هدوب ، نم  ترتع  اه  نآ  اریز  دـنک ؛ يوریپ  شنادـنزرف  زا  يایـصوا  زا  دـشاب و  بلاط  یبا 

.دننک هطبار  عطق  اه  نآ  اب  دنوش و  اه  نآ  لضف  رکنم  هک  منادناخ  نانمشد  زا  منک ، یم  تیاکش 

.دنک (1) مورحم  نم  تعافش  زا  ار  اه  نآ  زین  دنوادخ  و  دنشکب ، ار  نیسح  مدنزرف  نم ، زا  سپ  هک  مسق ! ادخ  هب 

: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 156

ادخ و ملع  راد  هنازخ  دمآ ، یم  دورف  لیئربج  ام ، هناخ  رد  میتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  شناد و  تخرد  ام  ریصب ! ابا  يا 
.تسا دـنوادخ  ّقح  نیا  دوش ، دوبان  دـنک ، ینامرفان  ام  زا  هک  نآ  هتفای و  تاجن  دـنک  يوریپ  ام  زا  سکره  مییام ، یهلا  یحو  نداعم 

(2)

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 157

زور هک  نانچ  دندرب ، دای  زا  میهاربا  ُّما  هبرشم  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  شیامرف  مدرم 
هیلع یلع  هک  دـندوب  میهاربا  ُّما  هبرـشم  رد  دوخ ، ناراـی  زا  یخرب  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـندرک  شومارف  ار  مخ  ریدـغ 

: دومرف دید ، نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نوچ  درکن ، زاب  اج  مالسلا ، هیلع  یلع  يارب  یسک  دش ، دراو  مالسلا 
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نئل هَّللاو ! امأ  مکینارهظ ، نیب  یح  انأو  مهب  نوّفختـست  یتیب  لهأ  اذه  سانلا ! رـشعم  ای  مالـسلا " مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذـبن 
ًاّقح هدـلو  نم  ءایـصوأللو  هل  ملـسو  هّالوتو  یلعب  ّمتئا  نمل  هراشبلاو  رـشبلاو  هحارلاو  حورلا  ّنإ  مکنع ، بیغی  هَّللا ال  ّنإـف  مکنع  تبغ 
ینم میهاربإو  میهاربإ  نم  ّینـأل  مـیهاربإ  نـم  یف  ترج  هّنـس  یّنم  ّهنإـف  ینعبت  نـمف  یعاـبتأ ، مّهنـأل  یتعافـش ، یف  مـهلخدأ  نأ  یلع 

(1) ٌمِیلَع .» ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهیِّرُذ  : » یبر لوق  کلذ  قیدصت  هنم ، لضفأ  انأو  یلضف  هلضفو  لضف  هل  یلضفو 

.سانلا هداع  یّتح  میهاربإ  ّمأ  هبرشم  یف  هلجر  تئثو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناکو 

نب هَّللا  دبع  نع  فسوی ، نب  ماشه  نع  یـسوم ، نب  میهاربإ  نع  بویأ ، نب  دّـمحم  نع  رقـصلا ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  انثّدـح   - 158
: لاق ساّبع  نبا  نع  هیبأ ، نع  ساّبع ، نب  هَّللا  دبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نع  نامیلس ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.یّبحل یتیب  لهأ  اّوبحأو  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّبحل  ینّوبحأو  همعن ، نم  هب  مکوذغی  امل  هَّللا  اّوبحأ 

هبیـش و یبأ  نب  نامثع  نع  یفقثلا ، دّمحم  نب  میهاربإ  نع  هملـس ، نب  رفعج  نع  میهاربإ ، نب  یلع  نع  دایز ، نب  دمحأ  انثّدح   - 159
: لاق میلس  یبأ  نب  ثیل  نع  دایز ، نب  بلطم  انثّدح  الاق : ماشه ، نب  زرحم 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  بحأ  انأ  لوقی : مهلک  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلاو  نسحلاو  همطاـفو  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یتأ 
.هلآو

انأو یّنم  متنأ  لاق : ّمث  هراسی ، نع  نیـسحلاو  هنیمی  نع  نسحلاو  هرهظ  یلی  اّمم  ًایلعو  هنطب  یلی  اّـمم  همطاـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصذخأف 
.مکنم
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نایم رد  زونه  نم  هک  یلاح  رد  دیرامـش ، یم  کبـس  ارم  تیب  لـها  نیا  مدرم ! يا  مالـسلا " مهیلع   " تیب لـها  لـیاضف  زا  يا  هشوگ 
یـشوخ و یتحار ، حور و  هک  دـینادب  .تسین  ناهنپ  امـش  زا  ادـخ  موش  ناهنپ  امـش  زا  نم  رگا  ادـخ ! هب  مسق  .منک  یم  یگدـنز  امش 

سک ره  دشاب ، وا  نادنزرف  زا  ناماما  وا و  میلست  درادب ، تسود  ار  وا  دنک و  ادتقا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  یسک  يارب  تراشب ،
.تسا نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  ره  دنتسه و  نم  ناوریپ  اه  نآ  اریز  منک ، تعافش  وا  زا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دنک  نینچ 

تسوا لضف  نم ، لضف  نم ؛ زا  مه  وا  متسه و  میهاربا  زا  نم  نوچ  هدیسر ، نم  هب  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  زا  هک  تسا  یـشور  نیا 
یخرب زا  یخرب  هک  ینامدود  : » دـیامرف یم  هک  تسا  يا  هیآ  نآ  هاوگ  متـسه ، وا  زا  لـضفا  نم  لاـح  نیا  اـب  .نم  لـضف  وا ، لـضف  و 

« .تسانادو اونش  ادخو  دنرگیدکی ) دننامهو   ) رگید

هب مدرم  هک  يروط  هب  دوب ، هدید  بیسآ  میهاربا  ّما  هبرشم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ياپ  هک  داتفا  قافتا  ینامز  رد  ارجام  نیا 
.دنتفر (1) یم  شترضح  تدایع 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگ : یم  ساّبع  نبا   - 158

، نم یتسود  رطاخ  هب  ار  منادـناخ  دـیرادب و  تسود  ادـخ ، یتسود  رطاخ  هب  ارم  دـیرادب ؛ تسود  شیاه  تمعن  رطاخ  هب  ار  دـنوادخ 
.دیرادب (2) تسود 

: دیوگ یم  میلس  ابا  نب  ثیل   - 159

لوسر دزن  نم  تفگ : یم  مادـک  ره  هدـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، يزور 
.مرت بوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هیلع نسحو  دوـخ ، رـس  تشپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـخ و  يور  شیپ  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.میامش (3) زا  نم  دیتسه و  نم  زا  امش  دومرف : سپس  داد ، رارق  دوخ  پچ  تمس  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسار و  تمس  ار  مالسلا 
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" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذبن 

نع شارخ ، نب  هَّللادـبع  نع  نابا ، نبا  لیعامـسا  نع  یفقثلا ، نع  یناهبـصإلا ، یلع  نب  دـمحأ  نع  بّدؤملا ، نع  یبأ  انثدـح   - 160
: لاق یمیمتلا  نع  بشوحلا ، نب  ماوعلا 

: لاقف مالسلا  مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ًایلع  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تأر  اّهنأ  انتثّدحف  هشئاع  یلع  تلخد 

.ًاریهطت مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذاف  یتیب ، لهأ  ءالؤه  مهّللا 

، ناکـسم نب  هَّللا  دبع  نع  هعامـس ، نب  دّمحم  نب  رفعج  نع  یلجبلا ، نع  یـسیع ، نبإ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  نع  یبأ ، انثّدح   - 161
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  یلع ، نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  تلصلا ، نب  مکحلا  نع 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

هـضغبأ نمو  هَّللا ، هاده  هّبحأ  نم  لطابلاو ؛ قحلا  نیب  قرفی  قورافلا  وهو  ربکألا  قیّدصلا  ّهنإف  ًایلع -  ینعی  عزنألا -  اذه  هزجحب  اوذخ 
یملع هَّللا  مهاطعأ  يدهلا ، هّمئأ  نیسحلا  نمو  يانبا  امهو  نیسحلاو  نسحلا  یتُّما  اطبس  هنمو  هَّللا ، هقحم  هنع  فّلخت  نمو  هَّللا ، هضغبأ 

امو يوه ، دـقف  ّهبر  نم  بضغ  هیلع  لـّلحی  نمو  مّکبر ، نم  بضغ  مکیلع  ّلـحیف  مهنود  نم  هجیلو  اوذـّختت  ـالو  مهوـّلوتف  یمهف ، و 
.رورغلا عاتم  ّالإ  ایندلا  هایحلا 

نب هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  نانس ، نب  دّمحم  نع  یسیع ، نبإ  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، دّمحم  نع  بدؤملا ، هیوذاش  نبإ  انثّدح   - 162
: تلاق هللا  همحرهملس  مأ  همأ  نع  هملس ، یبأ  نب  رمع  نع  هدج ، نع  هیبأ ، نع  یمشاهلا ، هَّللا  دبع  نب  یسیع  نع  هرارز ،

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

.همایقلا موی  نیلّجحملا  ّرغلا  هداقو  ضرألا  لهأ  هداس  يدعب  هدلو  نم  هّمئألاو  بلاط  یبأ  نب  یلع 
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" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 

: دیوگ یم  هشیاع   - 160

: تفگ دناوخ و  ارف  دوخ  شیپ  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هک  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ 

.نک (1) هزیکاپ  كاپ و  ار  اه  نآ  ربب و  اه  نآ  زا  ار  يدیلپ  دنتسه ، نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ !

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 161

درادب تسود  ار  یلع  سک  ره  .دنک  یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  ینعی  قوراف ، مه  تسا و  ربکا  قیّدص  مه  وا  هک  دیریگب  ار  یلع  نماد 
.دیامن شدوبان  ادخ  دنک  فلخت  وا  زا  هک  ره  و  دریگ ، رارق  ادخ  بضغ  دروم  دراد  نمشد  ار  وا  هک  ره  دنک و  یم  تیاده  ار  وا  ادخ 

ناماما مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زاو  .دنتسه  نم  نادنزرف  اه  نآ  دنیوا ، لسن  زا  مالسلا -  امهیلع  نیسح  نسح و  نم -  تُّما  طبـس  ود 
اه نآ  زج  دـیرادب و  تـسود  ار  اـه  نآ  سپ  .تـسا  هداد  اـه  نآ  هـب  ارم  مـهف  مـلع و  دـنوادخ  هـک  دنتــسه  یهلا  ناربـهر  قـح و  رب 

رارق شراگدرورپ  بضغو  مشخ  دروم  هک  ره  دریگ و  ارف  ار  امـش  ناتراگدرورپ  زا  یمـشخ  دـینکن ، نینچ  رگا  .دـیریگن  یهاـگهانپ 
.تسین (2) هدنبیرف  يالاک  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  ددرگ و  یم  دوبان  متح  روط  هب  دریگ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگ : یم  ربمایپ  رسمه  هملس ، ُّما   - 162

یم تماـیق  زور  رد  نادیفـسور  تسد و  ياوـشیپ  و  نیمز ، لـها  نارورـس  نم ، زا  سپ  شنادـنزرف ، زا  ناـماما  بلاـط و  یبا  نب  یلع 
.دنشاب (3)
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" مالسلا مهیلع   " تیبلا لهأ  لئاضف  نم  هذبن 

، هزمح یبأ  نع  لیـضفلا ، نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دّـمحم  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نبإ  انثّدـح   - 163
: لاق

: لوقی مالسلا  هیلعرقابلا  رفعج  ابأ  تعمس 

یّنم همارک  یحور  نم  کیف  تخفنو  ًائیـش  کت  ملو  کـتقلخ  ّینإ  دّـمحم ! اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلإ  ّلـجو  ّزع  هَّللا  یحوأ 
کلذ تبجوأو  یناصع ، دقف  كاصع  نمو  ینعاطأ ، دـقف  کعاطأ  نمف  ًاعیمج ، یقلخ  یلع  هعاطلا  کل  تبجوأ  یّتح  اهب  کتمرکأ 

.یسفنل مهنم  تصصتخا  نم  هلسن  یفو  یلع  یف 

نب میمت  نع  بیبـح ، نب  هَّللا  دـبع  نب  رکب  نع  ناّـطقلا ، اـیرکز  نب  ییحی  نب  دـمحأ  نع  یـسوم ، نب  دّـمحم  نب  یلع  انثّدـح   - 164
یبأ نب  یلع  نب  نسحلا  نع  لـیفطلا ، یبأ  نع  ذوـبّرخ ، نب  فورعم  نع  هرمع ، یبأ  نب  مالـس  نع  ناـبأ ، نـب  لیعامـسإ  نـع  لوـلهب ،

: لاق مالسلا  مهیلع  بلاط 

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تعمس 

انیلو نیقتملا ، تاداس  امهدعب  هّمئألاو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادیس  نیسحلاو  نسحلاو  نییصولا  دیـس  بلاط  یبأ  نب  یلعو  نییبنلا  دیـس  انأ 
.ّلجوّزع هَّللا  هیصعم  انتیصعمو  هَّللا ، هعاط  انتعاطو  هَّللا ، ّودع  انّودعو  هَّللا ، یلو 
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" مالسلا مهیلع   " تیب لها  لیاضف  زا  يا  هشوگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 163

وت رد  دوخ  حور  زا  مدـیرفآ ، ار  وت  نم  يدوبن و  چـیه  ینامز  دّـمحم ! يا  دومرف : یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  دـنوادخ 
نم زا  دـنک ، تعاطا  وت  زا  هک  ره  سپ  .مدرک  بجاو  مناگدـیرفآ  همه  رب  ار  وت  زا  تعاـطا  هک  نیا  اـت  متـشاد ، تا  یمارگ  مدـیمد و 

یناسک نامه  مداهن ، وا  لسن  زا  ناماما  یلع و  رد  ار  اه  نیا  همه  هدرک و  ینامرفان  نم  زا  دنک ، ینامرفان  وت  زا  هک  ره  هدرک و  تعاطا 
.مداد (1) ناشرارق  مدوخ  صوصخم  هک 

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   - 164

نآ زا  سپ  ناماما  دنتـسه و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  نیـسح  نسح و  تسا ، ءایـصوا  ياقآ  بلاط  یبا  نب  یلع  مناربمایپ ، ياـقآ  نم 
ینامرفان تسادخ و  زا  تعاطا  ام ، زا  تعاطا  .ادخ  نمشد  ام  نمشد  تسادخ و  تسود  ام  تسود  .دنشاب  یم  ناراکزیهرپ  ياقآ  اه ،

.ادخ (2) ینامرفان  ام ، زا 
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" مالسلا مهیلع   " نیموصعملا هّمئأ  هماما 

، ینامیلارمع نب  میهاربإ  نع  یسیع ، نب  داّمح  نع  دیعس ، نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نبإ  نع  دعـس ، نع  هللا ، همحر  یبأ  انثّدح   - 165
: لاق مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رقابلا ، یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  لیفطلا ، یبأ  نع 

: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.کیلع یلمأ  ام  بتکا 

؟ نایسنلا یلع  فاختأ  هَّللا ! یبن  ای  لاقف :

.کئاکرشل بتکا  نکلو  کیسنی ، الو  کظفحی  نأ  کل  هَّللا  توعد  دقو  نایسنلا  کیلع  فاخأ  تسل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق 

؟ هَّللا یبن  ای  یئاکرش  نمو  تلق : لاق :

نم همحرلا  لزنی  مهبو  ءالبلا ، مهنع  هَّللا  فرـصی  مهبو  مهؤاعد ، باجتـسی  مهبو  ثیغلا ، یتّمأ  یقـست  مهب  كدـلو ، نم  هّمئألا  لاـق :
.هدلو نم  هّمئألا  لاق : ّمث  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یلإ  هدیب  یموأ  ّمث  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  یلإ  هدیب  یموأو  مهلّوأ  اذهو  ءامسلا ،

هَّللا دـبع  یبأ  نع  هّدـج ، نع  یناـنکلا ، نیـسحلا  نب  دّـمحم  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  ناـبأ ، نبإ  نع  دـیلولا ، نـبإ  انثّدـح   - 166
: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا 

: لاقف توملا ، هیتأی  نأ  لبق  ًاباتک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیبن  یلع  لزنأ  ّلجو  ّزع  هَّللا  ّنإ 

.کلهأ نم  بیّجنلا  یلإ  کتیصو  باتکلا  اذه  دّمحم ! ای 

؟ لیئربج ای  یلهأ  نم  بیجنلا  نمو  لاقف :

.بلاط یبأ  نب  یلع  لاقف :

هیلع ّکفف  هیف ، امب  لمعیو  اهنم  ًامتاخ  ّکفی  نأ  هرمأ  مالـسلا و  هیلع  یلع  یلإ  یبنلا  هعفدـف  بهذ ، نم  میتاوخ  باـتکلا  یلع  ناـک  و 
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلإ  هعفد  ّمث  هیف ، امب  لمعو  ًامتاخ  ّکفف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  هنبا  یلإ  هعفد  ّمث  هیف ، امب  لمع  ًامتاخ و  مالـسلا 

.لعفف ّلجوّزع ، هَّلل  کسفن  رتشاو  کعم  ّالإ  مهل  هداهش  الف  هداهشلا  یلإ  موقب  جرخا  نأ  هیف : دجوف  ًامتاخ  ّکفف 
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" مالسلا هیلع   " نیموصعم همئا  تماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رقاب  ماما   - 165

.سیونب میوگ  یم  تیارب  هچنآ 

؟ منک شومارف  یسرت  یم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

يارب ات  سیونب  یلو  دراد ، زاب  یـشومارف  زا  دـهدب و  هظفاـح  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادـخ  زا  نوچ  يرادـن ، یـشومارف  وت  ریخ ، دومرف :
.دنامب تناراکمه 

؟ دنتسه یناسک  هچ  مناراکمه  مدرک : ضرع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع 

زا ار  الب  ادخ ، دوش و  باجتسم  ناشیاعد  دندرگ ، باریـس  ناراب  زا  متُّما  ناشیا ، هطـساو  هب  هک  اه  نامه  تنادنزرف ، زا  ناماما  دومرف :
رفن نیتسخن  نیا  دومرف : درک ، یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هک  یلاح  رد  .دوش و  لزان  نامـسآ  زا  تمحر  دنک و  رود  اه  نآ 

.دنتسه (1) وا  نادنزرف  زا  ناماما  دومرف : درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هاگ  نآ  تساه ، نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 166

: دومرف درک و  لزان  وارب  يا  همان  لیئربج  طسوت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلحر  زا  شیپ  لاعتم ، دنوادخ 

.تسوت نادناخ  زا  بیجن  يارب  وت  تیصو  همان ، نیا  دّمحم ! يا 

؟ تسیک منادناخ  بیجن  لیئربج ! يا  تفگ :

.بلاط یبا  نب  یلع  داد : باوج 

ار اهرهم  نآ  زا  یکی  دومرف : داد و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوب ، هدش  هدز  الط  زا  ییاهرهم  همان ، نآ  رب 
زین ناشیاو  داد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  نآ  سپس  و  درک ، نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .نک  لمع  هتشون ، نآ  رد  هچ  ره  رادرب و 

ار يرهم  ناـشیا  .داد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـب  ار  نآ  سپـسو  درک  لـمع  دوـب  نآ  رد  هـچنآ  هـب  تـشادرب و  ار  نآ  زا  رهم  کـی 
هب ار  تناج  زین  وت  دنسرن ، تداهش  هب  وت  هارمه  هب  زج  اه  نآ  هک  نک  تکرح  تداهش  يارب  یهورگ  اب  دوب : هتـشون  نآ  رد  تشادرب ،

.داد ماجنا  ار  نآ  زین  ترضح  نآ  .شورفب  ادخ 
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کلزنم مزلاو  تمـصا  هیف : دجوف  ًامتاخ  ّکفف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلإ  هعفد  ّمث  مالـسلا " مهیلع   " نیموصعملا هّمئأ  هماما 
.لعفف نیقیلا ، کیتأی  یّتح  ّکبر  دبعاو 

، کیلع دحأل  لیبس  هنإف ال  هَّللا  ّالإ  ّنفاخت  الو  مهتفأو  سانلا  ثّدح  هیف : دجوف  ًامتاخ  کفف  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  یلإ  هعفد  ّمث 
ّنفاخت الو  نیحلاصلا  نم  كءابآ  قّدصو  کتیب  لهأ  مولع  رـشناو  مهتفأو  سانلا  ثّدـح  هیف : تدـجوف  ًامتاخ  تککفف  یلإ  هعفد  ّمث 

.تلعفف نامأو ، زرح  یف  تنأ  هَّللا ، ّالإ  ًادحأ 

یلاعت هَّللا  لجع  » يدـهملا مایق  یلإ  ًادـبأ  کلذـک  ّمث  هدـعب  نم  يذـّلا  یلإ  یـسوم  هعفدـی  کلذـکو  رفعج  نب  یـسوم  یلإ  هعفدأ  ّمث 
« .هجرف
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نآ رد  تشادرب ، ار  نآ  زا  يرهم  ترـضح  نآ  داد ، مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  هب  ار  همان  سپـس  مالـسلا " هیلع   " نیموصعم همئا  تماما 
.درک نینچ  ترضح  نآ  دسر ، ارف  وت  گرم  ماگنه  ات  نک  ادخ  تدابع  نیشنب و  دوخ  لزنم  هشوگ  نک ، توکس  دوب : هدمآ 

ادخ ماکحا  وگب ، ثیدح  مدرم  يارب  دوب : هدـمآ  نآ  رد  هک  تشادرب  نآ  زا  يرهم  زین  وا  داد ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  ار  نآ  هاگ  نآ 
.درک نینچ  ترضح  نآ  .دوش  طلسم  وت  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  سرتن  ادخ  زج  يدحا  زا  نک ، نایب  ار 

ار تیب  لها  مولع  امن ، نایب  ار  ادخ  ماکحا  وگب ، ثیدح  مدرم  يارب  دوب : هتشون  نینچ  مدرک ، زاب  ار  نآ  نم  داد ، نم  هب  ار  همان  سپس 
.مدرک لمع  نآ  هب  زین  نم  .یتسه  ناما  هانپ و  رد  وت  هک  ارچ  سرتن ، ادخ  زج  يدحا  زا  نک و  قیدصت  ار  تناردپ  راتفگ  نک ، رشتنم 

(1) .هجرف » یلاعت  هَّللا  لجع   » يدهم مایق  ات  شنادنزرف ، هب  زین  ناشیا  مهد و  یم  مظاک  ماما  مدنزرف  هب  ار  همان  نیا  زا  دعب  نم 
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رشع انثا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دعب  ءافلخلا 

نع یمشاهلا ، لضفلا  نب  لیعامسإ  نع  لاضف  نبإ  نع  يرابنألا ، دیزی  نبإ  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، دّمحم  نع  یمافلا ، انثّدح   - 167
مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا ،

: لاق مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع 

.كدعب هّمئألا  ددعب  ینربخأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  تلق 

.مئاقلا مهرخآو  تنأ  مهلّوأ  رشع ، انثا  مه  یلع ! ای  لاقف :

نب تباث  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  يدزألا ، دایز  نب  دّمحم  نع  راّبجلا ، دبع  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  دّمحم ، نب  دمحأ  انثّدـح   - 168
: لاق مالسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  هیبأ ، نع  نیسحلا ، نب  یلع  نع  رانید ،

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.اهبراغمو ضرألا  قراشم  هیدی  یلع  هرکذ -  یلاعت  هَّللا -  حتفی  يّذلا  مئاقلا  مهرخآو  یلع ! ای  تنأ  مهلّوأ  رشع : انثا  يدعب  نم  هّمئألا 

، ماشه نع  ییحی ، نب  ییحی  نع  یلظنحلا ، میهاربإ  نب  قاحـسإ  نع  دیزی ، نب  فلخ  نب  ییحی  نب  دّـمحم  نع  ناطقلا ، انثّدـح   - 169
: لاق قورسم  نع  یبعشلا ، نع  دلاجم ، نع 

؟ هفیلخ هدعب  نم  نوکی  مک  مکیبن  مکیلإ  دهع  له  باش : یتف  هل  لوقی  ذإ  هیلع ، انفحاصم  ضرعن  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  دنع  نحن  انیب 

ینب ءابقن  هدعب  هفیلخ  رشع  انثا  هدعب  نوکی  ّهنأ  انیبن  انیلإ  دهع  معن  کلبق ، دحأ  هنع  ینلأس  ام  یش ء  اذه  ّنإو  ّنسلا  ثدحل  ّکنإ  لاق :
.لیئارسإ
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دنرفن هدزاود  هلآو " هیلع  هَّللا  یلص  " ربمایپ نانیشناج 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   - 167

.مدرک لاؤس  ناشیا  زا  دعب  همئا  دادعت  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 

: دومرف

.تسا (1) مئاق  نانآ  درف  نیرخآ  ییوت و  اه  نآ  نیتسخن  دنرفن ، هدزاود  اه  نآ  یلع ! يا 

ربماـیپ هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  شماـقم  ـالاو  ّدـج  زا  شراوگرزب ، ردـپ  زا  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماـما   - 168
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

قرـشم وا  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یمئاق  نامه  اه  نآ  رخآ  و  یلع ! يا  ییوت  اه  نآ  نیتسخن  دنرفن ؛ نم 12  زا  سپ  ناماما 
.دنک (2) یم  حتف  ار  نیمز  برغم  و 

: دیوگ یم  قورسم   - 169

هدومرف امـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  دـمآ و  یناوج  هک  میدوب  نامیاه  نآرق  هلباقم  لوغـشم  دوعـسم ، هَّللادـبع  اب 
زا ار  بلطم  نیا  نونک  ات  یـسک  لاح ، نیا  اب  یتسه ، ناوج  هزات  وت  تفگ : هَّللادبع  دنوش ؟ یم  هفیلخ  رفن  دـنچ  يو  زا  سپ  هک  تسا 

لیئارـسا ینب  نابیقن  ددع  هب  هفیلخ  رفن  يو 12  زا  سپ  هک  تسا  هدومن  مالعا  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصام  ربماـیپ  يرآ  .هدیـسرپن  نم 
.دنشاب
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(1)

رشع انثا  " هلآو هیلع  هَّللا  یلص  " یبنلا دعب  ءافلخلا 

نع دّمحم ، نب  میهاربإ  یّمع  انثّدح  لاق : قاحـسإ  نب  نوراه  نع  يروباسینلا ، هدبع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ناطقلا ، انثّدـح   - 170
: لاق هرمس  نب  رباج  نع  ریمع ، نب  کلملا  دبع  هقالع و  نب  دایز 

.هتوص یفخأ  ّمث  ًاریمأ ، رشع  انثا  يدعب  نوکی  لوقی : هتعمسف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دنع  یبأ  عم  تنک 

؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یفخأ  يّذلا  ام  یبأل : تلقف 

.شیرق نم  مهّلک  لاق : لاق :
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دنرفن هدزاود  هلآو " هیلع  هَّللا  یلص  " ربمایپ نانیشناج 

: دیوگ یم  هرمس  رسپ  رباج   - 170

: دومرف شترضح  هک  مدینش  میدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  مردپ  هارمه 

.دومرف يزیچ  هتسهآ  دروآ و  نییاپ  ار  شیادص  سپس  .دنشاب » یم  ریما  رفن  نم 12  زا  سپ  »

؟ دومرف هچ  متفگ : مردپ  هب 

.دنتسه (1) شیرق  زا  اه  نآ  همه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفگ : مردپ 
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تایآ تسرهف 

172 22/ سی ًاَرْجَأ  ْمُُکلَئْسی  ْنَم ال  اوُِعبّتا  َنِیلَسْرُملا  اوُِعبَّتا 

/3 62 و 66 هدئام ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا 

126 9/ رمز ًاِمئاقَو  ًادِجاس  ِلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 

37 7/ دعر ٍداه  ٍمْوَق    ّ ِلُِکلَو ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

33 55/ هدئام اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکِیلَو  امَّنِإ 

232 33/ بازحا َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهَّللا  ُدیِری  امَّنِإ 

238 34/ نارمع لآ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهیِّرُذ 

37 130/ تافاص َنیِسای  ِلا  یلَع  ٌمالَس 

228 58/ هرقب نآرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش 

218 3/ هیشاغ ًهیِماح  ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان *  ٌهَِلماع 

60 12/ دوه َكُرْدَص  ِِهب  ٌِقئاضَو  َکَیلِإ  یحوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف 

178 14/ هبوت ْمُکیِدیَِأب  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَعی  ْمُهُوِلتاق 

35 40/ لمن ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق 

39 58/ سنوی اوُحَْرفْیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق 

35 43/ دعر ْمُکَنَیبَو  ِینَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 

41 67/ هدئام ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو 

41 82/ هط ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  ْنَِمل  ٌراّفََغل  ّیِنِإَو 

176 61/ هط يَرَْتفا  ِنَم  َباخ  ْدَقَو 

35 12/ سی ٍنِیبُم  ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَصْحَأ  یَش ٍء  َّلُکَو 
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148 33/ تلصف ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَمَو 

180 56/ هدئام ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َّلَوَتی  نَمَو 

48 14/ ءاسن ُهَدوُدُح  َّدَعَتیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعی  ْنَمَو 

37 53/ سنوی ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ّیِبَرَو  يِإ  ُْلق  َوُه  ٌّقَحَأ  َکَنُوِئْبنَتْسیَو 

/67 41 و 60 هدئام َّکِبَر  ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای 
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