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قرش دیشروخ  زا  ناتساد  دص 

: هدنسیون

نایزورهب سابع 

: یپاچ رشان 

دهشم ترجه 



تسرهف
5تسرهف

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  12دص 

باتک 12تاصخشم 

12همدقم

12هراشا

زیزع هدنناوخ  اب  14ینخس 

باتک مان  14باختنا 

خیرات 15هدیاف 

لطاب يربهر  قح و  15يربهر 

؟ دندرک رایتخا  ار  عیشت  بهذم  نایناریا  16ارچ 

16هراشا

یسابع هفیلخ  هس  دهع  رد  مالسلا  هیلع  17ماما 

؟ ناتساد 18ارچ 

؟ تسیچ 20هزجعم 

یقالخا ییاه  22ناتساد 

ناشراوگرزب ردام  تشذگرس  اضر و  مالسلا  هیلع  ماما  22دلوت 

نوتاخ همجن  اب  متفه  مالسلا  هیلع  ماما  22يوگتفگ 

مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  يرسمه  يارب  همجن  ترضح  23باختنا 

؟ دندیمان اضر  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  23ارچ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ییاورپ  یب  24تماهش و 

مشاه ینب  نانز  راتشک  زا  25يریگولج 

هجهل تحارص  مالسلا و  هیلع  اضر  25ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نتشک  يارب  نوراه  25کیرحت 
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نآ ندنام  میقع  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  لتق  26هشقن 

نایکمرب رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  26نیرفن 

سابع ینب  رب  مشاه  ینب  27تلیضف 

دزد یفوص  نومأم و  يوگتفگ  27ناتساد 

بهذلا ۀلسلس  ثیدح  روباشین و  مالسلا و  هیلع  28ماما 

رایتخا ربج و  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  29راتفگ 

نومأم رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نخس  30ریثأت 

؟ تسیچ ریثک  لام  زا  30روظنم 

تالکشم عفر  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  31ترضح 

ناتسود هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  31تیانع 

هبامرگ رد  ار  یصخش  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  32هسیک 

يدرمناوج هزادنا  هب  32کمک 

دوخ نارازگتمدخ  نامالغ و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ندروخ  32اذغ 

يرترب نازیم  اهنت  32يوقت 

دندرکیمن هاگن  جاتحم  هرهچ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  33ماما 

ءوضو رد  تناعتسا  رب  تیاضر  مدع  مالسلا و  هیلع  اضر  33ماما 

ادخ زا  تیشخ  سرت و  مالسلا و  هیلع  اضر  34ماما 

دوش رورغ  بجوم  دیابن  مالسلا  هیلع  ماما  اب  35یتسود 

دینک صخشم  نیعم و  راک ، عورش  زا  لبق  ار  رگراک  36دزم 

دینکن دای  دب  ظافلا  اب  ار  يدرف  چیه  36مان 

نایفوص هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  37باوج 

دنراد یصاخ  زایتما  تماما  هب  فارتعا  زا  دعب  37تاداس 

دندوب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  رکنم  هک  نایفقاو  شیادیپ  38یگنوگچ 

؟ دومن راتفر  هنوگچ  اهیفقاو  اب  مالسلا  هیلع  اضر  39ترضح 
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اه یفقاو  ربهر  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  39يوگتفگ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  ناگدننک  راکنا  زا  یکی  40تبقاع 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  طسوت  هبطحق  نب  دیمح  غاب  ندیرخ  40ناتساد 

یگدنز نیرتدب  یگدنز و  40نیرتهب 

تسا هارمه  وا  شوخ  نامگ  اب  ادخ  دشاب  نیبشوخ  ادخ  هب  هک  41ره 

یتیراع نامیا  تباث و  41نامیا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تارظانم  زا  ییاه  41ناتساد 

( تماما مئالع   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  عیاقو  41نیتسخن 

41هراشا

هرصب نایعیش  اب  ماما  42يوگتفگ 

نایحیسم یبهذم  ربهر  قیلثاج  اب  44وگتفگ 

قیلثاج هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  نداد  45ناما 

وا هب  نداد  ناما  تولاجلا و  سأر  اب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  45يوگتفگ 

وا ندش  ناملسم  یمور و  زینک  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  46تبحص 

هرصب رد  یحیسم  ملاع  يدنس  ندش  46ناملسم 

وا ندومن  موکحم  نایتشدرز و  گرزب  یناحور  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  47يوگتفگ 

نآ لصف  ریغ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نتساوخ  47رکشین 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  طسوت  نایعیش  زا  یکی  ضرق  نید و  ندرک  48ادا 

مالسلا مهیلع  مالسا  ربمایپ  نادنزرف  48تمارک 

دنتسه مالسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  دمحم و  ترضح  رکذ  48لها 

مالسلا امهیلع  یلع  ماما  تلزنم  يرگنشور  اضر و  ماما  49ترضح 

دنتسه ترتع  هک  هدیزگرب  ناگدنب  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  49راتفگ 

؟ دنراد يرترب  نارگید  رب  مالسلا  مهیلع  ترتع  50ارچ 

لاعتم دنوادخ  دورد  دروم  نادناخ  51اهنت 
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تسا مارح  تاداس ) دمحم و  نادناخ   ) مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هقدص  51ارچ 

بش اب  ای  دش  عورش  زور  زا  52ایند 

تسا بجاو  ماما  زا  تعاطا  هک  نیا  تماما و  راک  رد  ماقم  52تماما و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  ياه  53ناتساد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  فرط  زا  تفالخ  53داهنشیپ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  اب  سابع  ینب  ناگرزب  54تعیب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیلع  نیغورد  55تاعیاش 

هشقن هئطوت و  عون  کی  ای  يدهع  55تیالو 

مالسلا مهیلع  اضر  ماما  يدهعیلو  زا  عافد  تیب و  لها  تیالو  هب  نومأم  56تافارتعا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تازجعم  هرابرد  ییاه  57ناتساد 

صاخشا ياه  هدارا  زا  ماما  يرادرب  57هدرپ 

صاخشا گرم  زا  ماما  نتشاد  58عالطا 

اضر ماما  نتشک  تهج  نارب  ریشمش  اب  مالغ  یس  58موجه 

نآ ندش  دیدپان  کشخ و  نابایب  رد  همشچ  59روهظ 

دش تردق  اب  دنمتورث و  هک  يریقف  هرابرد  اضر  ماما  ینیب  59شیپ 

نایعیش زا  یکی  بلق  زا  ماما  نداد  60ربخ 

دنیوگیم نخس  مه  رگید  ياه  نابز  هب  یبرع  نابز  رب  هوالع  60ماما 

رمع مان  اب  يراذگمان  60ماما و 

دنراد تمحرم  فطل و  دوخ  ناتسود  هب  مه  گرم  مد  رد  اضر  ماما  61ترضح 

تاناویح هب  محرت  رد  اضر  ماما  61ترضح 

تقو لوا  رد  زامن  يرازگرب  دروم  رد  اضر  ماما  ترضح  62دیکأت 

هتسب نابز  يوهآ  اب  ماما  62يوگتفگ 

دننکن مالس  اضر  ماما  هب  دنتساوخیم  هک  نومأم  نارای  زا  درم  62ود 

دندوب هتشاک  ار  نآ  متشه  ماما  هک  یشخب  افش  تخرد  63ناتساد 
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ناشدوخ نفد  ناکم  هرابرد  ترضح  نآ  ینیب  شیپ  دنتفریم و  سوط  هب  روباشین  زا  هک  یماگنه  متشه  ماما  كرابم  دوجو  تاکرب  زا  64یناتساد 

دنداد افش  ار  وا  ترضح  دوب و  سیپ  هک  يدرم  نداد  افش  64ناتساد 

ترضح نآ  اب  ینمشد  تبقاع  اضر و  ماما  زا  هزجعم  65دنچ 

متشه ماما  هزجعم  رثا  رب  لسع  نتفای  66تکرب 

دش هتخاس  روباشین  رد  اضر  ترضح  روتسد  هب  هک  يا  هبامرگ  تاکرب  66راثآ و 

نومأم شردارب  تسد  هب  نیما  ندش  هتشک  زا  اضر  ماما  67ییوگشیپ 

هنیدم هکم و  هب  ناسارخ  زا  زور  تفه  تدم  ضرألا  یط  اضر و  67ماما 

دندرمیم تیلوفط  رد  شنادنزرف  هک  يدرم  اضر و  68ماما 

نومأم دوخ  نمشد  تجاح  ندروآرب  رد  متشه  ماما  68يراوگرزب 

دش یعقاو  ریش  هک  يریش  سکع  ود  نارهم و  نب  دیمح  69تراسج 

دناسریم ار  اضر  ماما  هب  نومأم  هنیک  تداسح و  هک  رگید  70یتشذگرس 

رفعج نب  دمحم  يزوریپ  مدع  رد  متشه  ماما  ینیب  71شیپ 

نومأم رب  ترضح  نیرفن  71تعرس 

دیآیم ناراب  متشه  ماما  ياعد  هب  72یتقو 

دنراد ربخ  صاخشا  بلق  زا  اضر  73ماما 

اضر ماما  هزجعم  رثا  رب  يدرم  ندش  74دنمتورث 

دنوشیمن داش  ایند  تورث  زا  74ماما 

تسا مارح  ناگدنرد  رب  تیب  لها  74تشوگ 

وا هقورسم  لاوما  ندش  ادیپ  نایعیش و  زا  يدرم  نتفای  افش  اضر و  75ماما 

تداهش ياه  75ناتساد 

شیوخ تداهش  ینیب  شیپ  یعازخ و  یلع  نب  لبعد  مالسلا و  هیلع  اضر  75ماما 

مالسلا هیلع  ماما  ییادها  سابل  رطاخ  هب  مق  ناناوج  اب  وا  يریگرد  لبعد و  77ناتساد 

مالسلا هیلع  ماما  ماعنا  ار و  اضر  ماما  ترضح  حدم  78ساونوبا و 

سابع ینب  هیما و  ینب  هیلع  رب  وا  راعشا  ینادمح و  سارفوبا  79ناتساد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیلع  رب  لهس ) نب  لضف   ) نیتسایرلاوذ ياه  80هئطوت 

نوراه شترا  يارما  زا  نت  هس  ندش  81هتشک 

هنیدم كرت  ماگنه  ناشدوخ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ینیب  82شیپ 

دوخ تداهش  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینیب  شیپ  زا  رگید  ناتساد  83کی 

ناسارخ هب  نتفر  زا  لبق  هکم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  83نتفر 

شیوخ تداهش  زا  لبق  دوخ  نارازگتمدخ  يارب  تفایض  83نیرخآ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  هصغ  رپ  84هصق 

ناشدوخ نابز  زا  ترضح  هاگمارآ  هرابرد  ینیب  84شیپ 

ناشدوخ نابز  زا  ترضح  ندش  مومسم  84هقیرط 

اضر ماما  تداهش  هب  عجار  يوره  تلصابا  ياه  85هتفگ 

يوره تلصابا  روضح  رد  داوج  ماما  طسوت  اضر  ماما  نداد  85لسغ 

دشابیم وا  يراکایر  زا  یکاح  هک  اضر  ماما  نادقف  رد  نومأم  يراز  86هیرگ و 

مهن ماما  طسوت  وا  نتفای  یصالخ  نومأم و  طسوت  يوره  تلصابا  ندش  86ینادنز 

همثره 87ربخ 

دولآرهز رانا  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  87تداهش 

نومأم روضح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  لبعد  88راعشا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  رگید  ياه  لتق  88ثداوح و 

ثیبخ نومأم  گرم  روآ  يداش  89هصق 

یقالخا هتکن  دنچ  اب  هارمه  ماتخ  91نسح 

91هراشا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  كرابم  نابز  زا  بش  زامن  91هدیاف 

غالک زا  نتفرگ  91وگلا 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  راتفگ  92دنچ 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  نخس  92لهچ 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياثر  حدم و  رد  راعشا  94بختنم 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  94رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  95رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  96رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هرابرد  اسر  مساق  رتکد  زا  یعابر  97هس 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هب  لسوت  98رد 

سدق مرح  رد  99یبش 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  گوس  99رد 

( نایعیش هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مایپ   ) یتسود 100مایپ 

دهشم رهش  100هچخیرات 

101یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  124هرابرد 
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قرش دیشروخ  زا  ناتساد  دص 

باتک تاصخشم 

، نایزورهب زا  ناتـساد / تروصهب  مالـسلاهیلع ،) ) اضر ماما  ترـضح  یگدنز  ای ، قرـش ، دیـشروخ  زا  ناتـساد  دـص  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
.1328 سابع - ،

.1380 تاراشتنا ، دهشم ،) ترجه   ) فتاه دهشم : رشن : تاصخشم 
ص 207 يرهاظ : تاصخشم 

لایر 79000-043-484-964 کباش :
یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :
سیونریز تروصهب  نینچمه  207 ؛ ص . همانباتک : تشاددای :

ناتساد تروصهب  مالسلاهیلع ) ) اضر ماما  ترضح  یگدنز  رگید : ناونع 
همانتشذگرس 153ق -- .  - 203 متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نبیلع  عوضوم :

BP47/35/ب9ص4 هرگنک : يدنب  هدر 
297/957 ییوید : يدنب  هدر 

م5124-80 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هراشا

باتکرد ار  نآ  مه  [ 2  ] یمق ساّبع  خیـش  عّیـشت  ناهج  رادمان  گرزب  ماقم و  یلاع  ثدحم  هک  [ 1  ] یماج زا  ابیز  يرعـش  اب  ار  همّدقم  نیا 
: میئامنیم زاغآ  تسا  هدروآ  [ 3  ] نانجلا حیتافم 

سیو هط  ِلآ  یلَع  مالَس 
نیّیبَّنلاِریخ ِلآ  یلع  ٌمالَس 

اهیف َّلَح  ٍۀَضْوَر  یلع  ٌمالس 
[. 4  ] نیّدلا َو  کلُملا  ِِهب  یهاُبی  ٌماِما 

دمآ هک  قلطم  ِهاش  ّقح ، هب  ماِما 
نیطالس هاگ  هلبق  شرد  میرح 

ناسحا خاش  لگ  نافرع  خاک  هش 
نیکمت جرب  ِهَم  ناکما  جرد  ّرُد 

هحفص 20] ]
شیادخ زک  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع 

نییآ شدوب  اضر  نوچ  بقل  دش  اضر 
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یناهج ار  وا  ینیب  فرشو  لضفز 
نیب ناهج  مشچ  هریت  ْتَدَْوبَن  رگا 
ّتنج [ 5  ] ناروح دنبور  رطع  یپ 

نیکشم يوسیگ  هب  شرایدِرابغ 
وا نماد  فک  هب  يرآ  یهاوخ  رگا 

نیچ رب  تسوا  زج  هچ  ره  زا  نماد  ورب 
ار نآ  ِردق  هک  مینکیم  یناگدنز  یتشهب  رد  ام  میتسه  مالّسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  راوخ  هزیر  ًاعقاو  اه  یناسارخ  هژیو  هب  نایناریا  ام 

دیـشروخ یلو  تسا  نابات  شیاه  هعـشا  زور  ره  زورفا  ملاع  دیـشروخ  رگا  میراد  دیـشروخ  ود  ناـسارخ  رد  اـم  میراد  زیچ  همه  مینادیمن 
ماما نیا  كاپ  عجـضم  زا  هشیمه  كانبات  ياه  هّعـشا  تسا و  نابات  زور  هنابـش  ره  ّیط  رد  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ـالوم  دوجو 

ناهنپ كاخ  فدص  رد  ار  ناشکاپ  رکیپ  ناریا  نیمزرس  هک  دنتسه  یموصعم  ماما  اهنت  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  دنکیم . یناشفا  رون  نابرهم 
ریاس نامروشک و  طاقن  یـصقا  زا  زور  هنابـش  تاقوا  مامت  رد  ناشناتـسود  ناقـشاع و  تسا و  هکئالم  لوزن  لحم  ناـشرّهطم  مرح  هدرک و 

زا دنخرچیم و  ترضح  نآ  رّونم  هاگراب  رود  هب  راو  هناورپ  ددرگیم ، عمش  رود  هب  هک  هناورپ  نوچ  مه  ناش  درگادرگ  ناهج  ياهروشک 
، دندنبیمن ار  مرح  ياه  برد  یبش  جیه  تسا و  يزور  هنابش  هک  تسا  یمرح  اهنت  مرح ، نیا  نوچ  دنریگیم . رون  ضیفرپ  دیـشروخ  نیا 

اضر ماما  ناقشاع  دندرگ . لیان  ترایز  ضیف  هب  اهنآ  همه ي  دیاب  هک  دشابیم  دایز  ردق  نآ  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ناقاتـشم  لیخ  اریز 
هقلح ناشنامشچ  رد  قوش  کشا  نابـساپ ، [ 6  ] کئالم هاگراب  نیا  ندید  ضحم  هب  دـنیآیم ، دوخ  قوشعم  مرح  هب  تقو  ره  مالّـسلا  هیلع 
اهنآ زا  یخرب  هب  هدش و  ناشبیـصن  ترایز  قیفوت  هک  دنیامنیم  يرازگـساپس  ناّنم  دزیا  زا  دنروآیم و  اج  هب  رکـش  هدجـس ي  دـنزیم و 

زیچ همه  زا  ًاعقاو  هک  دهدیم  تسد  یصوصخم  تلاح 
هحفص 21] ]

ترضح ناقـشاع  زا  دنوریم و  ورف  هناصلاخ  ینافرع  رد  قشاع  ناریاز  نیا  تسا . ترایز  اعد و  هب  ناش  ساوح  طقف  دیئامنیم و  شومارف 
دننکیم و یط  سوبوتا  اب  ار  ینالوط  ياه  تعاس  قشاع ، ناریاز  نیا  زا  یضعب  دنهاوخیمن . ار  وا  زج  زیچ  چیه  دنتسه و  مالّسلا  هیلعاضر 

هکنیا نودب  دنیامنیم  تولخ  دوخ  يالوم  اب  هتفر  رّهطم  مرح  هب  ًاروف  هّیلقن ، هلیـسو ي  زا  ندش  نیئاپ  ضحم  هب  دـنیآیم و  رود  يریـسم  زا 
دندرگیم و رب  امیپاوه  نامه  اب  ترایز  زا  سپ  دـنیآیم و  امیپاوه  اب  یخرب  دـندرگیم و  رب  نطو  هب  هرابود  دـنیامن ، تحارتسا  ار  یتّدـم 

کیشک ياه  مداخ  زا  یکی  لقن  هب  مرتحم  ظاّعو  زا  یکی  دنناسریم . مالس  ماما  هب  نفلت  اب  اکیرما  ینعی  نیمز  هرک ي  يوس  نآ  زا  یضعب 
ناقـشاع نایعیـش و  زا  منزیم و  گنز  اکیرمآ  زا  نم  زیزع ، ردارب  تفگ : مداخ  هب  یـصخش  دز . گنز  نفلت  یماـگنه  بش  درکیم : لـقن 

ضرع یمالس  ناشیا  تمدخ  مهاوخیم  دیریگب ، مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  يوس  هب  ار  نفلت  یشوگ  ًافطل  متسه ، مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما 
میـس اب  دوب ، لصو  شلد  میـس  هک  نیا  اب  رود  هار  زا  هتفیـش  قشاع  نا  داد و  رارق  ترـضح  فرط  هب  ار  یـشوگ  مرتحم  مداـخ  نآ  میاـمن و 

اب . ) تماما تیالو و  ناقـشاع  همه ي  لاح  هب  اـشوخ  شلاـح و  هب  اـشوخ  تفگیم . نخـس  درکیم و  لد  درد  شدوخ  ماـما  اـب  مه ، نفلت 
هچ دـنناسریم ،) مالـس  رود  هار  زا  ناقـشاع  زا  یلیخ  هتـشاد و  دهـشم  هب  یناحور  يرفـس  هتفرگ ، ساـمت  رود  هار  زا  هک  قشاـع  نیا  هکنیا 

: دّیؤم اضر  دّیس  ياقآ  یناسارخ ، رصاعم  رعاش  هتفگ  بوخ 
تسا رت  شیر  شلد  هکره  تسا  اضر  ِبوبحم 

تسا رتشیب  مرح  نیا  ِيافص  هبعک  زا 
تبون درادن  هک  یبیبط  تساج  نیا 
تسا رتشیب  رت  هتسکش  هک  لد  ره 
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رد اج  نیا  رد  ناگ  تسکـش  لد  دشابیم و  شیاقآ  بوبحم  دـشاب ، رت  هتـسکش  لد  یـسک  ره  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ناقـشاع  يا  يرآ 
نیا ردق  هک  نیرواجم  ام  ًاصوصخم  نماث  ماما  ناقشاع  مالّسلا و  هیلعاضر  ماما  هب  قشع  هرابرد ي  تیب  ود  رد  وا  زاب  دنراد . رارق  لّوا  فص 

: دیوگیم نینچ  مینادیمن ، ار  اقآ 
ناجاضر مرکیپ ، حور  وت  [ 7  ] قشع

ناجاضر مرد  نیا  يادگ  هنهک 
هحفص 22] ]

میمیرک هگرد  ِناقشاع  ام 
میمیرح نیادب  ناگیاسمه 

دنتـسه زیزع  هدـنناوخ ي  يرآ  سرب ! اـم  داد  هب  رخآ  هظحل ي  رد  نک و  لوبق  ار  اـم  همه ي  ِتراـیز  ارقف ، هبعک ي  يا  ناقـشاع ، ِماـما  يا 
مالّسلا هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  اقآ  ترایز  هب  راب  کی  طقف  ناشرمع  تدم  رد  یـشاب  نانآ  زا  یکی  تدوخ  وت  تسا  نکمم  هک  یناسک 

ناشیا سوباپ  هب  دوخ  يـالوم  اـقآ و  قشع  هب  هدرک و  عمج  یلوپ  نیبج  قرع  یـشک و  تمحز  جـنرتسد  زا  ناقـشاع  نیا  دـنوشیم و  لـیان 
عقاوم رد  زج  يوضر  سدـق  هاگراب  رد  تقو  همه  دنـسانشیمن ، بش  زور و  اـهنیا  دـنوریم  تراـیز  هب  زور  ره  هناقـشاع  هچ  دـنیآیم و 

ياه دوخ ، نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  نانیا  دنتسه . لوغشم  ترایز  اعد  هب  هدرک و  تولخ  دوخ  يالوم  اب  تحارتسا  ماش و  راهان و  هناحبص 
میهاوخ هرابود  ایآ  دنیوگیم  دوخ  اب  دندید . ایؤر  رد  هک  دوب  یباوخ  هکنیا  لثم  ییادج ، تسا  تخـس  ردـقچ  ًاعقاو  دـننکیم ، هیرگ  ياه 
دنوادخ دندرگ . لیان  دوخ  ماما  ترایز  هب  دنناوتب  هرابود  هک  تسا  نیا  ناشیاه  هتـساوخ  زا  یکی  دـنناوخیم  ار  عادو  ترایز  یتقو  دـمآ ؟

هللاءاشنا دنوش . لیان  دوخ  يالوم  ترایز  هب  دنناوتب  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  ناتسود  ناقشاع و  همه ي  هک  دنک  تمسق 

زیزع هدنناوخ  اب  ینخس 

مان قرش "  دیشروخ  زا  ناتساد  دص  دیراد " ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک  زیزع  هدنناوخ ي  اما  و 
، هداد خر  مالّـسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يرهاظ  رمع  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هک  یعیاقو  زا  رتشیب  هعومجم ، نیا  رد  هدـنراگن  دراد ،

سپ تماما ، تیالو و  قشاع  ناگدنناوخ  هک  تسا  دیما  تسا . هدروآ  درگ  باتک  نیا  رد  ار  اهنآ  و  هدرک ، باختنا  يدنا  ناتـساد و  دـص 
اهناتساد نیا  ندناوخ  زا 

هحفص 23] ]
. دنیامن اعد  ار  هدنسیون 

باتک مان  باختنا 

رود ياهنامز  رد  هک  هنایم  يایسآ  ياهروشک  ناتسناغفا و  لماش  هک  میدق  ناسارخ  ناریا و  قرـش  رد  [ 8  ] ناسارخ مینادیم  هک  روط  نامه 
زورما هک  ورم  رد  لاس  ود  تدم  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  هدوب و  ناسارخ  ناتسا  زکرم  بوانت  هب  مزراوخ  اراخب و  دنقرمس و  ورم - ياهرهش 
هقطنم نیرت  یقرش  میدق ، ناسارخ  مامضنا  هب  ناسارخ  ناتسا  دنتشاد و  تماقا  دوب  نومأم  تختیاپ  عقوم  نآ  رد  دراد و  رارق  ناتسنمکرت  رد 

نیرت سّدقم  هک  نیا  اب  ؛ میا هتفگن  هفازگ  هب  ینخس  میئوگب ، مالسا  قرش  یبهذم  رهش  نیرت  سّدقم  ار  دهشم  رگا  تسا و  نیشن  ناملسم  ي 
قرـش زا  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دـناباتیم ، ناهج  رب  ار  دوخ  ياه  هّعـشا  قرـش  زا  زورفا  ملاع  دیـشروخ  هک  روط  نامه  تسا . ناریا  رهش 

هک مالـسا  قرـش  رد  شراونا  عاعـش  تیـالو  دیـشروخ  نیا  درتـسگیم و  یمالـسا  ناریا  رب  ار  شکاـنبات  راوـنا  دـشاب ، ناـسارخ  هک  مالـسا 
ّتیعمج ظاـحل  زا  هک   ) يزنودـنا يدـنه و  یناتـسکاپ و  زا  ناملـسم  اـهنویلیم  ناـمدوخ و  روشک  نوـچ  مه  یمالـسا  گرزب  ياـهروشک 
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نابز هک  دنربیم  اههرهب  قرش  دیشروخ  همـشچ ي  زا  ناناملـسم  همه ي  دباتیم و  دنراد ، رارق  يزلام  و  تسا ) یمالـسا  روشک  نیرتگرزب 
شنتفگ زا 

هحفص 24] ]
ماما كرابم  دوجو  مالسا ، قرش  هقطنم ي  رد  عّیشت  ياقب  یگدرتسگ و  ياقب  زومر  زا  یکی  تسا و  رـصاق  شنتـشون  زا  ملق  لال و  نکلا و 

ياوشیپ نیمتـشه  هاگراب  عجـضم و  داهن و  ّتنم  ناسارخ  یلاها  ًاصوصخم  نایناریا  اـم  رب  دـنوادخ  تسا . ناـسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  متـشه 
ياوشیپ نیمتشه  هاگراب  هتـشاد و  ینازرا  ار  گرزب  یتمعن  نینچ  ام  رب  هک  میـشاب  رکاش  ار  يادخ  دیاب  ام  دادرارق و  ام  كاخ  رد  ار  مالـسا 

: میزادرپیم ناتساد  خیرات و  هرابرد ي  یلیلحت  هب  کنیا  تسا . هداد  رارق  ام  یمالسا  نهیم  رد  ار  ناهج  ناناملسم  نایعیش و 

خیرات هدیاف 

حیرفت و هلیسو ي  ناونع  هب  طقف  دیابن  هتشذگ  عماوج  دارفا و  لاح  حرش  خیرات و  زا 
فلتخم مولع  رد  گرزب  نادنمشناد  ات  هتفرگ  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  زا  ناگتـشذگ  خیرات  هکلب  درک  هدافتـسا  یمرگرس 

ياه تّما  زا  نانآ  ناریزو  ناریما و  اـت  رگمتـس  ناـیاورنامرف  زا  هدـیدرگ و  يرـشب  هعماـج ي  رد  لّوحت  بجوم  ناـنآ  تاـفیلأت  راـثآ و  هک 
تانایرج و نیا  ناگدـنیآ  هک  هتفای  شراگن  اهنآ  زا  دـعب  مدرم  يارب  ناشلاح  حرـش  تهج  نادـب  هداتفا  بقع  ياه  تلم  ات  هتفرگ  نّدـمتم 

مدرم لامعا  هدومن  هشیدنا  اهنآ  ياه  تنایخ  تامدخ و  اه ، متس  اه ، یکین  اه ، یتشز  اهییابیز و  رد  دنناوخب و  ار  یخیرات  ياه  ناتـساد 
ربص و زا  هجیتن  رد  دـنهد و  رارق  یـسرّرب  هعلاطم و  دروم  ار  مادـک  ره  ناـیز  دوس و  دـننک و  هسیاـقم  مه  اـب  ار  كاـپان  صاخـشا  كاـپ و 

تربع سرد  تسیاشان  تسپ و  دارفا  يراک  هبت  یماندب و  يرگدادیب و  زا  هتفرگ و  زردـنا  دـنپ و  هتـسیاش  دارفا  کین  تافـص  تماقتـسا و 
[. 9 . ] دنیامن رّکفت  هشیدنا و  نآ  رد  هک  وگب  مدرم  يارب  ار  اهناتساد  نیا  (1 : ) دیامرفیم شا  یمارگربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  دنریگب .

رورش و دارفا  هک  اهنآ  نانمشد  ناربمایپ و   ) نانآ رد  انامه "  دیامرفیم : دنوادخ  ( 2)
هحفص 25] ]

[. 10 . ] تسا یلماک  تربع  درخ  لقع و  نابحاص  يارب  دندوب ) اهنآ  نامز  ناراکهانگ 
ورین ار  تبلق  نآ  هلیـسو  هب  هک  میئامنیم  نایب  وت  يارب  ار  ناربمایپ  رابخا  اهتـشذگرس و  نیا  همه ي  ام  و  دـیامرفیم : يرگید  ياج  رد  ( 3)

[. 11  ] دشاب يرّکذت  دنپ و  نینمؤم  يارب  زین  ددرگ و  نشور  وت  يارب  باوص  ّقح و  هار  اهتیاکح  نیا  ندینش  رثا  رد  میشخب و 
هب اهنآ  تالاوحا  رد  ار  دوخ  هشیدنا ي  لقع و  تسیرگن و  ناگتـشذگ  لاح  حرـش  رد  تربع  هدـید ي  اب  یتسیاب  ندـناوخ  رب  هوالع  سپ 

نیا رد  ام  یتقو  تفرگارف . ار  يدرمناوج  یکاـپ و  یتسرد و  یتسار و  تلیـضف و  سرد  اـهنآ  ياهدـمآ  شیپ  اهناتـساد و  زا  درب و  راـک 
. دریگیم رارق  یسررب  دروم  مهم  عوضوم  ود  مینکیم ، هعلاطم  ار  نومأم  مالّسلا و  هیلع  متشه  ماما  تشذگرس  هعومجم 

لطاب يربهر  قح و  يربهر 

هشیمه ّقح  هک  مینادب  میریذپب و  ار  ّقح  میدیمهف  ّقح  ربهر  زا  ار  تقیقح  یتقو  دیاب 
فک نوچ  مه  لطاب  دراد ، يرهاظ  تکرح  نالوج و  لـطاب  دراد و  نادـیواج  تلود  ّقح  ۀـَلْوَج " ِلِـطاْبِلل  َو  ٌۀـَلْوَد  ّقَْحِلل  . " تسا هنادواـج 
هیلّوا تکرح  نالَوَج و  نآ  زا  يربخ  چیه  دنکیم و  شکورف  تّدش  هب  یتّدم  زا  دـعب  یلو  دـیآیم  الاب  نافوط  ماگنه  هک  تسا  بآ  يور 

یصخش چیه  دیسر و  تداهـش  هب  تقیقح  اب  تسیز و  تقیقح  اب  ماما  دوب ، ّقح  ربهر  مالّـسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تسین .
نآرق رد  دـنوادخ  دوشیمن . شوماـخ  تقو  چـیه  ادـخ  رون  تسا و  ادـخ  رون  تقیقح  نوـچ  دـنک  شوماـخ  ار  تقیقح  هتـسناوتن  نونکاـت 

: دیامرفیم
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هحفص 26] ]
[. 12 . ] دننکیم یتشز  راک  هچ  نارفاک  تسا و  دوخ  رون  هدننک  لماک  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم 

وا صخش  لامکو  ّتیمها  هب  يزورما  دّدجتم  ناهج  هک  دوب  یصخش  رهاظ  رد  وا  دینابـسچیم . ّقح  هب  ار  دوخ  دوب و  لطاب  ربهر  نومأم  اّما 
تسارف و مهف و  هرابرد ي  لاح ، هتـشذگ و  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  دننکیم ، دای  تمظع  هب  ار  وا  تلود  مان  گرزب  لاجر  تسا  فرتعم 
هفیلخ ي نیرتگرزب  نیرتدنمشناد و  ار  وا  هتشون و  اههلاقم  اهباتک و  وا  يرورپ  گنهرف  یتسود و  ملع  يراد و  ناهج  تسایس و  شناد و 

تموکح تساوخیم  دـشاب و  رت  هتـسیاش  رت و  هدیدنـسپ  شدوخ  زا  هک  دوـب  يدرف  ناـهاوخ  نومأـم  هکنیا  هصـالخ  دـنا . هدرمـش  یـساّبع 
دومن فیلکت  ار  تفالخ  لوبق  درک  راضحا  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  ماما  اذل  دهدب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  هب  ار  یمالسا 

زا ماما  هک  تسنادیم  بوخ  وا  دشاب و  اریذپ  ار  وا  يدهعتیالو  هک  دومن  یـضار  ار  ترـضح  تفالخ  لوبق  زا  ماما  يراددوخ  زا  دـعب  یلو 
هب لیدـبت  دوشیم و  فرـصنم  بوخ  راک  نیا  زا  وا  راظتنا  فالخ  رب  هنافـسأتم  یلو  دوب ، اناد  دوبن و  لهاج  نوچ  تسا  رترب  وا  زا  رظن  همه 

متفه ماما  نوراه   ) دنداد ماجنا  شردپ  ّدج  و  ردپ ، هک  دهدیم  ماجنا  يراک  اذل  درادن . ار  تقیقح  رون  ندید  تقاط  هک  ددرگیم  یشاّفخ 
و دریگیم ، مالّسلا  هیلع  ماما  ینامـسج  هیفـصت ي  هب  میمـصت  وا  دندیناسر ) تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  روصنم  مالّـسلا و  هیلع 

. دناسریم تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  دنزرف 

؟ دندرک رایتخا  ار  عیشت  بهذم  نایناریا  ارچ 

هراشا

تسا و هداس  ینید  مالسا  نید  هکنیا  زا  عالّطا  یهاگآ و  زا  سپ  مالسا  ردص  رد  نایناریا 
یتسرد یتسار و  يربارب - يردارب و  ناونع  يداژن  زایتما  توافت و  مدع  ّقح - لدـع و  تیاعر  ناناملـسم  يواست  یناگمه  تدـحو  ياراد 

رـشن زج  یـضرغ  نآ  رد  ار  ناناملـسم  هک  ینید  تاحوتف  یبهذـم و  بیجع  ياه  هزرابم  داهج و  زورب  ضحم  هب  هک  دـش  ثعاب  ناناملـسم 
دوبن و نید  عیارش  موسر و  لوبق  مالسا و  ياول  يدنلب  ّقح و  هملک ي 

هحفص 27] ]
- نامیپ دـهع و  تیاعر  ناگدروخ  تسکـش  اب  ناحتاف  هلماـعم ي  و  راـتفر ، نسح  داد ، لدـع و  شور  هدـهاشم ي  نوچ  مه  رگید  یلماوع 
اضر و يور  زا  نانآ  تهج  نیمه  هب  نیملـسم  یـسانشادخ  ینمادکاپ و  هظحالم ي  سفن ، تّزع  يوقت و  ندـید  راتفگ - دادرارق و  مارتحا 

حتف زا  سپ  ناناملـسم  هک  دوب  یعقوم  رد  الاب  دراوم  دـندیدرگ . نآ  وریپ  هدروآ و  دورف  نید  نیا  ربارب  رد  ار  میلـست  تعاـطا و  رـس  تبغر 
حتف ار  ناریا  تسناوت  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ياـه  ییاـمنهار  اـب  مه  وا  هک  مّود  هفیلخ ي  ناـمز  رد  ناریا 

ار نآ  دندید و  دوخ  مشچ  هب  ار  نیتسار  مالـسا  نایناریا  تهج  نیمه  هب  دادیم  ماجنا  ناریا  حتف  ماگنه  وا  دنتفگیم  ناشیا  هچ  ره  دیامن و 
يافلخ تفالخ  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  نوچ  دوب  هاـتوک  تّدـم  نیا  یلو  دـنتفریذپ . لد  ناـج و  زا 

ذوفن زا  يریگولج  نارگید و  هب  دوخ  داژن  زاـیتما  و  [ 13  ] هّیما ینب  راتفر  كولس و  ءوس  يراتفردب و  هطـساو ي  هب  دیـسر  نایاپ  هب  نیدشار 
يزادنارب يارب  يدایز  کمک  نایناریا  اذل  دیدرگ  اهنآ  هب  ینیبدب  بجوم  اهنآ  ریقحت  تهج و  ره  زا  اهنآ  هب  هلخادـم  ندادـن  نایناریا و 

طوقـس یگداس  نآ  هب  هیما  ینب  دوبن ، ناـیناریا  کـمک  وا و  یهدـنامرف  رگا  هک  تسا  یناـسارخ  ملـسموبا  نآ  هنومن ي  دـندومن ؛ هّیما  ینب 
زرط هب  ار  روالد  رادرس  نیا  یساّبع  روصنم  دندرک و  یمارح  هب  کمن  [ 14  ] ساّبع ینب  یلو  دندرکیمن .

هحفص 28] ]
رگید هنومن ي  دندرکیم . دوبان  ار  یناریا  ناگرزب  ماجنارـس  یلو  دـندزیم  یتسود  فال  نایناریا  اب  رهاظ  هب  اهنآ  دـیناسر . لتق  هب  یعیجف 
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ترفاسم تکرب  تمعن  دندش و  هداتـسرف  نوخ  ماّمح  هب  نومأم  ردپ  نوراه ، نامرف  هب  هک  دنتـشاد  ار  ترازو  ماقم  هک  دوب  هکمارب  ماع  لتق 
زا هک  یحور  يونعم و  ياه  هرهب  نید و  لماک  هنومن ي  نآ  زا  مدرم  هدـهاشم ي  ناریا و  هب  مالّـسلا  هیلعاـضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
زا ار  نید  شیالآ  مدع  تقیقح و  دش  مدرم  هدوت ي  زا  ماهوا  ههبـش و  عفر  هلیـسو ي  هناگی  دـیدرگ و  ربمایپ  نامدود  هلالـس ي  نآ  دوجو 

یـصخش ره  دوب و  هدش  هتـسب  مدرم  يور  رب  نامز  نآ  ات  هک  تمکح  نید و  مولع  باوبا  اسب  هچ  يرآ ، دـندیمهف . شکرابم  دوجو  تکرب 
یتمکح ینید و  تارظانم  یملع و  سلاجم  لیکـشت  هطـساو ي  هب  تشاد  نید  رد  یـشور  هقیرط و  دوخ  هشیدنا  يأر و  رظن و  هقیلـس و  هب 

روضح رد  هک 
هحفص 29] ]

دوجو هب  نیرّکفتم  رد  رظن  هدـیقع و  بالقنا  يرکف و  ِلّوحت  دـیدرگ ، حوتفم  هدوشگ و  زاب و  اـهرد  نآ  دـش . ماـجنا  راوگرزب  ياوشیپ  نآ 
لامج رون  یّلجت  رثا  رد  دندید و  رـس  مشچ  هب  ار  نآ  تقیقح  تقو  نآ  رد  دندوب  هدینـش  نید  ناگرزب  نید و  زا  هک  ار  یبلاطم  مدرم  دـمآ 

ّکش و گنز  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ  لوسر  هلالس ي  نیتم  ابر و  لد  یملع  نیریـش  تانایب  نآ  مالّـسلا و  هیلعاضر  ماما  كرابم 
نید مولع و  طابترا  دنویپ و  هرابود  وا  دوجو  زا  هدافتـسا  يدنم و  هرهب  زا  مه  دیدرگ  هدودز  دش و  فرطرب  نیرّکفتم  لد  هنیئآ ي  زا  ههبش 

دولوم نآزا  دعب  نّدمت  اب  مالـسا  زا  لبق  یناریا  میدق  نّدمت  دـمآ و  مهارف  تشاد  ار  یناتـساب  نّدـمت  هقباس ي  ياراد  هک  نیمزرـس  نیا  رد 
هیلع متـشه  ماـما  مودـق  ِنمی  زا  دوب . دـیحوت  نید و  هب  هدـش  يزیمآ  گـنر  هتفرگ و  قـنور  هتخیمآ و  هتخیر و  ینّدـمت  هک  دروآ  يدـیدج 

هرابود لالحمـضا  ضارقنا و  لاس  تسیود  زا  دعب  يرجه و  رد 205  لاس  راهچ  هلـصاف ي  هب  ناریا  هب  ناشیا  ِدورو  زا  دعب  هک  دوب  مالّـسلا 
زا سپ  ام  هتفر ي  تسد  زا  لالقتـسا  دمآ و  دوجو  هب  ناسارخ  رد  نایرهاط  تموکح  دش و  سیـسأت  روشک  نیا  رد  نید  هب  هتخیمآ  تلود 
زور نآ  ناسارخ  رد  مالسا  زا  دعب  یناریا  تموکح  نیلّوا  دش و  هداِعا  دیدجت و  راب  رگد  میدوب  بارعا  هطلـس ي  ریز  هک  یناشیرپ  نرق  ود 
دوخ هنیرید ي  تمظع  نایناریا  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  كرابم  دوجو  تکرب  زا  دیدرگ . لیکشت  روباشین  ّتیزکرم  هب  و 

مالّـسلا هیلع  متـشه  ماما  يدهعتیالو  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  عبات  دیاب  هک  دندیمهف  ار  نیا  دنتفای و  زاب  ار 
نب یلع  ترـضح  نامز  هک  عّیـشت  لاهن  هتبلا  دـنتفریذپ . ار  تیب  لها  بهذـم  لد  ناج و  اب  ناـیناریا  درک و  نشور  همه  يارب  ار  قیاـقح  مه 

گرزب يروطارپما  بهذم  هعیش  نایوفص  هک  دیدرگ  يروانت  تخرد  هب  لیدبت  نرق  دنچ  زا  دعب  دش ، هتشاک  ناریا  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم 
[. 15 . ] دندوب هعیش  همه  ناریا  نیطالس  دعب  هب  نآ  زا  هک  دندومن  يرازگ  ناینب  ار  دوخ 

هحفص 30] ]

یسابع هفیلخ  هس  دهع  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دوشیم میسقت  هرود  هس  هب  ناشیا  تماما  هلاس ي  تسیب  نارود  دندوب و  نامز  مه  یساّبع  يافلخ  زا  نت  هس  اب  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح 
هنیدم رد  وا  نامز  رد  ماما  نومأم . ردپ  نوراه  تموکح  اب  دوب  فداصم  مالّسلا  هیلعاضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تماما  لّوا  لاس  هد  . 1
تماما زا  لاس  جنپ  . 2 تشادن . يراک  ترضح  نآ  هب  نوراه  دندوب و  لوغـشم  نید  غیلبت  هب  دنتخادرپیم و  مالـسا  قیاقح  رـشن  هب  هنادازآ 

مهیلع تیب  لها  رادتسود  هدیبز  شردام  و   ) دوب نومأم  شردارب  اب  تردق  گنج  ریگرد  نوچ  وا  و  نیما ، تفالخ  اب  دوب  فداصم  ترضح 
هنادازآ مه  وا  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  دشاب و  هتشاد  يراک  ماما  هب  تسناوتن  مه  وا  یلو  دوب  فلاخم  ماما  اب  هکنیا  اب  دوب ) مالّـسلا 

هک نومأم  تفالخ  اب  دوب  فداصم  مالّسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تماما  رخآ  لاس  جنپ  . 3 دندوب . لوغشم  دوخ  ّدج  نید  غیلبت  هب 
ماما تماما  نارود  نیرت  ساّسح  دندمآ و  ناسارخ  هب  هفیلخ  روتـسد  هب  ار  رگید  لاس  هس  دندوب و  هنیدم  رد  لاس  ود  ماما  لاس  جـنپ  نیا  زا 

فراعم رشن  نید و  غیلبت  اب  دندوب  ناسارخ  رد  هک  لاس  هس  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  هک  دوب  رخآ  لاس  هس  نیمه  مالّسلا  هیلع  متـشه 
ياه نید  اـب  [ 16  ] ْلَِـحن لـلم و  یملع  ینید و  ياـه  تردـق  هیّلک ي  زکرمت  یمالـسا و  يروطارپما  نیرتگرزب  یهدـنامرف  ّرقم  زا  یمالـسا 
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هیّلک ي هجوت  هفیلخ ي  روضح  رد  يروطارپما  خاک  رد  نایاوشیپ  همه  اب  هنالداع  تاجاجتحا  دازآ و  ثحب  ّقحاـن و  هچ  ّقح و  هچ  فلتخم 
خیرات يراکتبا  رذـگهر  نیا  زا  تسا . هدومن  بلج  ار  ناهج  نانکارپ  ربخ  ناراگنربخ و  ناخّروم و  نادنمـشناد و  نامیکح و  ناـفوسلیف و 

لماک و يدازآ  رد  ینید  یـسایس و  یقالخا و  یعامتجا و  یملع و  يداقتعا و  لئاسم  نیرت  ّمهم  هدش و  شناد  ملع و  يرادرب  هرهب  نیرتهب 
هیلع متشه  ماما  طّسوت  شزومآ  تسا . هدوب  ریظن  یب  ّتیرـشب  خیرات  رد  هفیلخ ي  صخـش  روضح  اب  تفالخ  ّرقم  رد  بولطم  طیحم  ّوج و 

ياملع ریاس  مالسا و  ياملع  همه ي  روضح  لئاسم و  هب  وا  یملع  فوقو  اب  نومأم و  نوچ  يردتقم  هفیلخ ي  تراظن  اب  مالّسلا 
هحفص 31] ]

هب هک  یناسک  و  [ 23  ] اهيرهد [، 22  ] ودنه [، 21  ] ییادوب [، 20  ] نیئباص [، 19  ] یتشترز [، 18  ] دوهی [، 17  ] یحیسم نایدا 
هحفص 32] ]

هروس هیآ ي22  رد  هک  ینایدا  . ) دنارذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  ناریا  قرش  رد  ار  مالـسا  خیرات  هتـسجرب ي  روطـس  دندوب ، دقتعم  تعیبط 
َنیذلآ َّنِا  : " تسا نینچ  هیآ ي  نآ  و  دنـشابیم .) اه  یتشدرز  نامه  هک  سوجم  نیئباص ، يراصَن ، دوهی ، زا : دنترابع  هتفر  راک  هب  ّجـح  ي 

نیئباص و دـندش و  يدوهی  هک  یناسکو  دـندروآ  ناـمیا  هک  ناـنآ  اـنامه   … "  ) َسوُجَملا َو  يراـصَّنلا  َو  َنیِئباـصلا  َو  اوُداـه  َنیذـلاَواُونَمآ 
یـسایس يرادرب  هرهب  دـصق  سلاجم  نیا  ییاپرب  زا  نومأم  دـمآ  دـهاوخ  باتکرد  هک  روط  ناـمه  هّتبلا  تشترز .) نید  ناوریپ  نایحیـسم و 

هب یلو  دوب  جنـس  هتکن  كریز و  يدرم  نوچ  دریگن  ماما  زا  یفعـض  هطقن ي  نیرتکچوک  هک  تشاد  دـصق  یـسایس  ياهدـنفرت  اب  تشاد و 
هک دروخیم  گنـس  هب  درکیم  اهر  يریت  ره  دنزب و  نیتسار  مالـسا  هب  هبرـض ، دیامن و  موکحم  ار  ماما  یملع  رظن  زا  تسناوتن  ادخ  فطل 

مالّسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  يرهاظ  يدوب  ان  هب  رمک  شا  هتـسیاشان  ياهراک  زا  ندش  سویأم  زا  سپ  ماجنارس 
. تسب

؟ ناتساد ارچ 

: هدش لزان  عوضوم  تفه  رد  ناناملسم  ام  باتک  نیرتگرزب  نآرق  مینادیم  هک  روط  نامه 
کی ینعی  لاثم  کی  هناگ  تفه  تاعوضوم  زا  کی  ره  يارب  کنیا   - ناتـساد لثم 7 . َِدَج ل 6. ندناسرت 5 . تراشب 4 . یهن 3 . رما 2 . . 1

ال یهن : ( 2 هیآ ي 78 . ءارـِسا  هروس ي  ِرْجَفلا …  َنآرق  ِْلیَللا و  ِقَسَغ  یلا  ِسْمَّشلا  ِكولُدـِل  َةالَـصلا  ِمقآ  رما : (. 1 میروآیم : نآرق  هیآ ي 
َِهتَْحت ْنِم  يرَْجت  ٍّتنَج  ْمَُـهل  َّنا  ِتاـِحلاّصلاولِمَع  َو  اوـنَمآ  َنیذـلا  رَِّشب  َو  تراـشب : هیآ ي43 3 ) ءاـسن  هروس  يراکـس  ْمْتنا  َو  َةالـصلا  اوبَرقَت 

هن داتفه و  ات  ود  داتفه و   " تایآ ْلَدَـج : ( 5 هیآ ي89 . لحن  هروس  ٌنیبُم  ریذَن  اَنا  یَّنِا  ْلق  ندـناسرت : ( 4 هیآ ي25 .) هرقب  هروس ي   ) ِراـْهنْآلا
ۀَِهلآ … 6) ًامانْصا  ذِخَّتَتا  َرزآ  ِهیبِال  میهاْربِا  لاق  ْذِا  َو  دنکیم . لدج  دوخ  موق  ومع و  اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک   " فارعا هروس ي 

َهلْوَح ام  َْتئاضا  اّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْْسا  يذلا  ِلَثَمَک  ْمُهلَثَم  َنیدَتْهم  اوناک  ام  مهتَراِجت و  ْتَِحبَر  امَف  يدْهلاب  َۀل  الـضلا  ورَتِْشا  َنیذلآ  َِکَئلوا  ْلَثَم :
هروس  …  ) صَصَقلا نَسْحا  َکیلع  ّصُقن  نحن  ( 7 ياه 16 و 17 .) هیآ  هرقب  هروس ي   ) نوُرِْـصُبیال ٍتاملظ  یف  ْمُهَکََرت  ْمِهروِنب و  هّللا  َبهذ 

هعجارم لّوا  دلج  مارآ  دمحا  موحرم  همجرت ي  یـسرّدم  هماّلع  داتـسا  زا  تیاده "  ریـسفت  هب "  رتشیب  تاعالطا  يارب  هیآ ي3 ) فسوی  ي 
. دوش

هحفص 33] ]
بلاق رد  نید  ناگرزب  همان  یگدـنز  ناگدنـسیون  همه ي  ًاـبیرقت  هدـنراگن و  رظن  هب  نوچ  و  تسا ، ّمهم  تاـعوضوم  زا  یکی  ناتـساد  سپ 

تسا و مهف  لباق  رتدوز  اهدنپ  حیاصن و  مهم و  بلاطم  دوشیم  هتسخ  رتمک  هدنناوخ  اریز  دنامیم . یقاب  اههرطاخ  رد  رتهب  رتشیب و  ناتساد 
هاتوک بلطم  نوچ  دنکیمن  هتـسخ  ار  هدنناوخ  دراد و  یهاتوک  ياهتنا  ادـتبا و  ناتـساد  ًالومعم  تسا و  رت  ناسآ  بتارم  هب  نآ  نتفرگ  ارف 

مینادیم همه  اهنآ و  ياه  هبرجت  نیرت  شزرارپ  زا  تسا  يا  هعومجم  ناینیشیپ  ياه  ناتساد  دناوخیم . ار  ناتـساد  همه ي  هدنناوخ  تسا 
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فلتخم ياه  هعماـج  تماـق  ماـمت  هک  دـنامیم  يا  هنیئآ  هلزنم ي  هب  خـیرات  تسین و  وا  هبرجت ي  ءزج  یـصخش  ره  یگدـنز  لوصحم  هک 
نیمه هب  ار  روما  نیا  زا  کی  ره  لماوع  اهتسکـش و  اه ، يزوریپ  اه ، یتشز  اهّتیقّفوم  اـهییابیز  دزاـسیم  سکعنم  دوخ  رد  ار  یناـسنا 
نارود تاّیبرجت  عومجم  هکنیا  يارب  دـنکیم . ینالوط  اـهنآ  رمع  هزادـنا ي  هب  تسرد  ار  رـشب  رمع  ناگتـشذگ  خـیرات  هعلاـطم ي  لـیلد 
ترضح ناش  دنمورب  دنزرف  هب  دوخ  يایاصو  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  الوم  دراذگیم . ناسنا  رایتخا  رد  ار  اهنآ  رمع  ینالوط 

رابخا رد  مدنکفا و  رظن  اهنآ  لامعا  رد  یلو  ما ، هتـشادن  اج  کی  ار  ناگتـشذگ  رمع  دنچ  ره  نم  مدنزرف  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  یبتجم 
زا هچ  نآ  رطاخ  هب  اریز  مدـش  اهنآ  زا  یکی  نوچ  مه  ییوگ  هک  يروط  هب  متخادرپ  تحایـس  ریـس و  هب  نانآ  راـثآ  رد  مدیـشیدنا و  ناـش 

قـّلمت و غورد و  فـیرحت و  زا  یلاـخ  هک  یعقاو  خـیرات  هّتبلا  ما . هدرک  رمع  اـهنآ  نیرخآ  نیلّوا و  اـب  ما  هتفاـیرد  ناـنآ  خـیرات  تاـّیبرجت 
نوچ تسا  یخیرات  لیصا  عبنم  کی  ناناملسم  ام  يارب  نآرق  هناتخبـشوخ  تسا و  مک  یعقاو  خیرات  هنافّـسأتم  هک  میرادن  دشاب  یـسولپاچ 

هّمئا ي تشذگرـس  وگتـسار  نیثّدـحم  هک  تسا  اـم  ثیدـح  بتک  نآرق ، زا  دـعب  تسا . هتفرگن  تروص  نآ  رد  یغورد  فـیرحت و  چـیه 
مهیلع نیموصعم  هّمئا  دـیئأت  دروم  نآ  نایوار  هک  مینکیم  لوبق  ار  یثیداحا  مه  ام  دـنا و  هدرک  لقن  ام  يارب  ناشناوت  ّدـح  رد  ار  نیرهاـط 

هک یفاک  میظع  باتک  بحاص  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیـش  هک 1 ) ینیلک 1  موحرم  ًالثم  دنا . هدوب  ام  نید  ناگرزب  مالّـسلا و 
جهن نآرق و  زا  دـعب  وا  باـتک  هتـشاد  طاـبترا  هعبرا  باّون  اـب  تسیزیم و  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  وا  نوچ  تسا  ثیدـح  ياراد 16199 

زا وا  هدیشک . لوط  لاس  یفاک 20  باتک  فیلأت  تسا . هعیش  ياملع  هعجارم ي  دروم  هک  تسا  یباتک  نیلّوا  هّیداجس  هفیحص ي  هغالبلا و 
- ْراْصِبتِْـسا ْبیذْهَت - یفاک -  ) زا دنترابع  هعیـش  هعبرا ي  بتکو  تشذگرد  دادغب  رد  ای 329  لاـس 328  رد  هدرک و  هعجارم  دادـغب  هب  ير 

(. قودص خیش  زا  هیقَفلا  هرُضْحَی  ْنَم ال   ) و یسوط ) خیش  زا  راصبتسا  بیذهت و  ( ) ینیلک زا  یفاک  باتک  ( ) ْهیقَفلا هرضْحَیال  ْنَم 
هحفص 34] ]

ماما زا  یثیدح  هتـشاد و  طابترا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  [ 24  ] باون اب  هتـسیزیم و  يرغـص  ِتبیغ  نامز  رد  هتـشون  ار  یفاک  عورف  لوصا و 
یفاـک لوصا  زا  هک  یبلاـطم  تسا و  سب  اـم  نایعیـش  يارب  یفاـک  باـتک  " انتعیـِشل فاـک  یفاـْکلا  : " هک دوشیم  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ناـمز 

نـس زا  ناسنا  رمع  راودا  مامت  رد  هک  دراد  يا  هژیو  هبذاج ي  نانچ  ناتـساد  خیرات و  تسا . ام  دیئأت  دروم  دص  رد  دص  دوشیم  جارختـسا 
- ّتیلوفط یگراوخریـش )  ) یگوابون زا  دـنترابع  رمع  نارود  . ) تسا هداعلا  قوف  هبذاج ي  نیا  ریثأت  تحت  تلوهک  يریپ و  نس  ات  یکدوک 
یناـبز و یــسراف  زا  ّمـعا  گرزب  ناگدنــسیون  نارعاـش و  راـثآ  نیرتـهب  یلاـسنهک .) يریپ - یلاـسنایم - یناوـج - یناوـجون - یکدوـک -

يدعس ناتسوب  رعـش -) یمک  رادقم  اب   ) رثن نابز  هب  تسا  تیاکح  زا  رپ  يدعـس  ناتـسلگ  الثم  تسا . اهنآ  ياه  ناتـساد  نابز  یـسرافریغ 
همانهاش هبذاج ي  رپ  يریطاسا و  ياه  ناتـساد  تسا . يدعـس  ناتـسلگ  دـننام  یماج  ناتـسراهب  دراد - رعـش  نابز  هب  يدایز  ياه  تیاـکح 

. تسا رعش  نابز  هب  تیب  لها  هعیش ي  رعاش  نیا  [ 25  ] یسودرف مساقلاوبا  میکح 
هحفص 35] ]

تروص هب  همه  یناـملآ  [ 28  ] هتوـگ ي یـسیلگنا و  [ 27  ] ریپسکـش مایلیو  يوسنارف  [ 26  ] وگوه روـتکیو  نیرفآ  ناـجیه  راـثآ  نینچ  مه 
ناتـساد بلاج و  هبذاج و  رپ  ار  هسنارف  زور  نآ  هعماج ي  عیاقو  نانچ  وگوه  روتکیو  نایاونیب  باتک  اصوصخم  تسا . هدـش  ناـیب  ناتـساد 

رد ملیف  تروـص  هب  ار  وا  ناـیاونیب  ناتـساد  زیزع و  ناگدـنناوخ  هک   ) دـنا هداد  بقل  یناـث  لـیجنا  ار  وا  باـتک  یـضعب  هـک  هدرک  ناـیب  راو 
لکـش رد  هچ  مظن و  تروص  هب  هچ  رثـن و  تروص  هب  هچ  یـسابل  ره  رد  ناتـساد  دـنا ). هدوـمن  هدـهاشم  راـب  نیدـنچ  ناـمدوخ  نوـیزیولت 

نآ دنتـسین  رداق  تقو  چیه  یلقع  ياه  لیلد  هک  دراذگیم  هدننیب  هدـنناوخ و  رد  يرثا  نانچ  دوش  هضرع  ملیف  تروص  هب  هچ  همانـشیامن و 
لئاسم رد  هچ  نآ  زا  شیب  تسا و  یّـسح  دشاب  یلقع  هک  نآزا  لبق  ناسنا  هک  دـشاب  نآ  دـیاش  عوضوم  نیا  لیلد  دنـشاب و  هتـشاد  ار  ریثأت 
کمک یّسح  لئاسم  زا  یلقع  ياه  لالدتسا  نداتفا  اج  يارب  هشیمه  مینیبیم  ور  نیا  زا  تسا . یّـسح  لئاسم  رد  قرغ  دیامن  هشیدنا  يرکف 

هک دنتـسه  یناسک  نادنمـشناد  نیرت  قفّوم  اذـل  دـنکیم  ربارب  نیدـنچ  ار  لالدتـسا  ریثأت  بسانم ، لاثم  کی  رکذ  یهاگ  دوشیم و  هتفرگ 
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یکی دنکیم  تبحص  نویزیولت  رد  تسا  لاس  زا 20  شیب  هک  یتئارق  مالسالا  ۀّجح  ام  رصع  رد  ًالثم  دنیامنیم . باختنا  ار  اهلاثم  نیرتهب 
یکی دوشیمن . هتـسخ  وا  نانخـس  زا  ناگدـننیب  ناگدنونـش و  دـنزیم و  بلاج  ياه  لاثم  هک  تسا  نیا  مدرم  نایم  رد  وا  ّتیقفوم  للع  زا 
نآرد اهناسنا  هک  یلقع  لئالد  فـالخ  رب  تسا  مهف  كرد و  لـباق  دارفا  همه  يارب  ناتـساد  هک  تسا  نیا  ناتـساد  ياـه  یگژیو  زا  رگید 

. دنشابیمن ناسکی 
هحفص 36] ]

متـشه ماما  دش  دهاوخ  هتفگ  هک  ییاه  ناتـساد  رد  نوچ  تسا  هزجعم  ثحبم  دوش  نشور  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  دـیاب  هک  يرگید  بلطم 
اریز تشاد . دهاوخ  دراد و  همادا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تازجعم  تسا و  تسویپ  عوقو  هب  ناشیا  نامرف  هب  یناوارف  تازجعم  مالّـسلا  هیلع 

هک دنهدیم  افش  ار  يدایز  ياه  ضیرم  دننکیم و  هدروآرب  ار  ناناملسم  ریغ  یتح  ناناملسم ، نایعیش و  ناتـسود و  تاجاح  ترـضح  نآ 
. دنیامن هجلاعم  دنتسناوتن  صّصخت  قوف  صّصختم و  ناکشزپ  ار  اهنآ  ّتیرثکا 

؟ تسیچ هزجعم 

ییورین تردق و  زا  دریگ  هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر  ادخ  بناج  زا  هک  یماما  ربمایپ و  ره 
نآ زا  وا  يدـنم  هرهب  هدـنهد  ناشن  هک  درادیم  زاربا  رـشب  تردـق  قوفام  رثا  دـنچ  ای  کی  تردـق  نآ  اب  تسا و  رادروخرب  هداـعلا  قراـخ 
چیه دوب و  دـهاوخ  هزجعم  مه  دـبا  ات  تسا و  هزجعم  زونه  هک  دوب  نآرق  شا  هزجعم  نیرت  مهم  ام  ربماـیپ  تسا  یهلا  هداـعلا  قراـخ  يورین 
نیمه هب  هدرک و  ظفح  لوزن  نامز  زا  ار  دوخ  یگزاـت  توارط و  ینامـسآ  باـتک  نیا  درواـیب و  یباـتک  نینچ  هتـسناوتن  نونکاـت  یـصخش 

، درک مین  ود  هب  ار  هام  هرک ي  مالسا  ربمایپ  ینعی  [ 29  ] رمقلا ّقش  ناوتیم  ربمایپ  تازجعم  زا  دنا . هداهن  مان  اهباتک  سورع  ار  نآرق  تهج 
ترضح نآ  شوگ  هکنیا  رگید  ترضح  تسد  فک  رد  هزیرگنـس  نتفگ  حیبست  [، 30  ] سیبقوبا هوک  رب  یمین  داـتفا و  هبعک  تشپ  هب  یمین 

یهاچ ره  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  دـندیدیم  مه  رـس  تشپ  زا  دـندیدیم  ولج  زا  هک  روط  ناـمه  ترـضح  دینـشیم  مه  باوخ  رد 
، دندوب اراد  ار  نیشیپ  ناربمایپ  تازجعم  مامت  تفاییم و  افـش  دندیلامیم  يدرد  بحاص  ره  هب  دشیم  نیریـش  بآ  زا  رپ  هاچ  دندنکفایم 

، نامرد نودب  ضارما  نداد  افش  و  هدرم ، ندرک  هدنز  و  یسوم ، ياضیب  دی  و  یسوم ، ياصع  ندش  اهدژا  هلمج  زا 
هحفص 37] ]

نآ زین  وا  ّقح  رب  نیشناج  دیاب  دشاب  اراد  ربمایپ  هک  يا  هزجعم  ره  و  دندوب . اراد  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  ار  تازجعم  نیا  مامت 
اب دـندوب و  هزور  هس  یکدوک  ناشیا  نوچ  دوب  هزجعم  کـی  نآرق  لوزن  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندـناوخ  نآرق  دـشاب . اراد  ار 

کی ترـضح  نآ  تسد  هب  ربیخ  حـتف  نینچ  مه  دـندناوخ . ظـفح  زا  ار  نونمؤم  هکراـبم ي  هروس  یلو  دوب  هدـشن  لزاـن  نآرق  زونه  هکنیا 
زا هیواعم و  ناتـسود  زا  يرهوش  نز و  ای  و  دـندروخ . تسکـش  دودـبع  نب  ورْمَع  نوچ  مه  مالـسا  تخـس  رـس  نانمـشد  نوچ  دوب  هزجعم 

ماما هدب ، رییغت  ار  رفن  ود  ام  ّتیسنج  یتسه ، ماما  ًاعقاو  وت  رگا  دنتفگ : دندمآ و  ناشیا  تمدخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نانمـشد 
زا دـندش و  هدنمرـش  رفن  ود  نآ  دـیدرگ . نز  درم  دـش و  درم  نز  دـندومن و  هزجعم  ماـما  دـندرک . رارـِصا  ود  نآ  یلو  دـنتفگن  يزیچ  لّوا 

نینچ هب  راداو  ار  رفن  ود  ام  هیواـعم  دـنتفگ : دـندومن و  يراز  هیرگ و  دنتـشگرب و  یتدـم  زا  دـعب  دـندمآ ، دوخ  هب  دـنتفر و  نوریب  سلجم 
تلاح هب  اهنآ  رگید  راب  ادـخ  ناـمرف  هب  دـندومن و  اـعد  هراـبود  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اذـل  دـندومن  یعقاو  هبوت ي  نوچ  دومن . يراـک 

دناوخیم نآرق  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  هدیرب ي  رس  میا  هدینش  مّرحم  ماّیا  رد  ربانم  رد  هک  روط  نامه  ای  دنتشگرب . ناشلّوا 
اراد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  مه  ناشراوگرزب  ّدـج  هک  دـندوب  اراد  ار  یتازجعم  نامه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  همه ي  و  [ 31]
لیبق زا  دنتـشاد ، یتازجعم  ناشراوگرزب  دادـجا  دـننام  مه  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دـمآ ، دـهاوخ  باتک  نتم  رد  هک  روط  نامه  دـندوب و 

دنتفریم و ناگدنرد ، نایم  هب  دندومن ، یعقاو  هدنرد ي  ریش  هب  لیدبت  ار  ریش  ود  ریوصت 
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هحفص 38] ]
هدارا هب  هک  یتازجعم  مامت  لاح  ره  هب  دومن . دیهاوخ  هعلاطم  هّللاءاشنا  هک  يرگید  تازجعم  دـندزیم و  وناز  ترـضح  ربارب  رد  ناگدـنرد 

رد مکحم  تسا  یتّجح  اهناسنا و  تهج  رد  یهلا  تسا  یفطل  دوخ  تسا  هدـش  يراج  ناماما  ناربمایپ و  تیافک  اـب  تسد  هب  دـنوادخ  ي 
هزجعم هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  یهلا  ِتیادـه  ماـظن  رد  هزجعم  تهج  نیا  زا  تقیقح و  ناگنـشت  ربارب 
یعیبط لماوع  قوفام  یلماوع  هلیـسو  هب  هزجعم  تسین  ببـس  ّتلع و  نودـب  عیاقو  عوقو  يانعم  هب  دراد و  ار  دوخ  صاوخ  لماوع و  لـلع و 

. دریگیمن تروص  ناهج  هدش  هتخانـش  لماوع  للع و  يارجم  رد  هک  دـنیوگیم  تداع "  ِقْرَخ   " هزجعم هب  تهج  نآزا  دریگیم  تروص 
هّللا یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  ًالثم  دریگیم  تروص  هزجعم  ناش  نامرف  هب  دننادب  تحلـصم  هک  یعقوم  ره  ماما  ای  ربمایپ  هک  دنامن  هتفگان 

( دوب اج  نآ  رد  هک  دوب  یکلومرام  هب  هراشا   ) کلومرام نیا  رگا  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  ناشیا  تمدـخ  هب  یبرع  درم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هب کلومرام  تشاد ، مه  ار  مالسا  هب  نامیا  دصق  ًاعقاو  تفگیم و  ّتیعقاو  يور  زا  درم  نوچ  دروآ  مهاوخ  نامیا  نم  دیوگ ، نخـس  وت  اب 

سپ برع  درم  دومن . ْنیَتَداهش  هب  رارقا  نآ  زا  دعب  درک و  مالس  لّوا  یبرع  حیصف  نابز  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  روتـسد 
زا يا  ّدع ه  یلو  دروآ . نامیا  اذل  تسین  يداع  ناسنا  کی  دمهفیم و  ار  تاناویح  نخـس  درم  نیا  دـیمهف  کلومرام  زا  نخـس  ندینـش  زا 
زا یتـسه  ربماـیپ  هک  ییوـگیم  تسار  رگا  دّـمحم  يا  هک  دـنتفگیم  هّللا  لوـسر  هب  لدروـک  دـندوب و  عاّـمط  مه  یلیخ  هک  شیرق  راّـفک 

دنیوگیم غورد  اهنآ  هللا  لوسر  ای  تفگو  دـش  لزان  لیئربج  میروآیم . نامیا  ام  تقو  نآ  دوش ؟ ـالط  سیبقوبا  هوک  هک  هاوخب  تیادـخ 
هب دـندیناسر و  اهنآ  هب  ار  ادـخ  مایپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  دروآ . دـنهاوخن  نامیا  اـهنآ  اریز  نکم  اـم  زا  ار  تساوخرد  نیا 
رد تسا . نکممریغ  امش  هتـساوخ  نیمه  يارب  دروآ ، دیهاوخن  نامیا  امـش  نوچ  هدروآ  مایپ  نم  يارب  ادخ  بناج  زا  لیئربج  دنتفگ : نانآ 

مینادیم هک  روط  نامه  نوچ  دنناوخب و  ّتقد  هب  ار  یناتـساد  هعومجم ي  نیا  هک  تسا  دنمـشهاوخ  مرتحم  ناگدـنناوخ ، زا  همّدـقم  نایاپ 
خیرات ياهزارف  نیرت  شزرارپ 

هحفص 39] ]
ثداوح زا  ولمم  اریز  تسا ، صوصخم  جاوما  ياراد  اج  نآ  یگدنز  نوچ  دـنکیم  ثحب  گرزب  نادرم  یناگدـنز  زا  هک  تسا  یتاحفص 

مه اهنآ  یگدنز  دنتسه و  تقلخ  شنیرفآ و  راکهاش  مالّـسلا  هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نوچ  مه  گرزب  ینادرم  تسا ، نوگانوگ 
. "1 تسا : ریز  ياه  هنحـص  ياراد  یگرزب  ناسنا  ره  یگدـنز  دـشابیم و  شنیرفآ  روشرپ  ياه  هسامح  زا  زین  ّتیناسنا و  خـیرات  راکهاش 
نآ همه ي  رد  ماـما  يزوریپ  فـلتخم و  بهاذـم  ياـملع  اـب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تارظاـنم  نوـچ  مه  زیگنا "  باـجعا  ياـه  هنحص 

یلـصادخ لوسر  نادناخ  تمظع  رب  دـشیم و  رتدایز  مالـسا  تّهبا  دادیم ، خر  یقاّفتا  ره  یتقو   " تّهبا ، رپ  ياه  هنحـص  . " 2 تارظانم .
دندربیم یپ  مالّسلا  هیلع  ماما  تمظع  هب  مالسا  نانمـشد  هک  نآ  اب  " زیگنا ، مغ  ياه  هنحـص  . "3 تشگیم . هدوزفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
دنتشادن دوب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  رد  هکار  تقیقح  رون  ندید  تقاط  دندیزیرگیم و  ییانـشور  زا  هک  دندوب  یناشاّفخ  نوچ  مه  یلو 

، درذگیم مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هک  يا  هعومجم  دندومنیم . هسیسد  دوب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  قطان ، نآرق  هیلع  رب  هشیمه  و 
هعومجم نیا  مهم  يایازم  زا  یکی  دوب و  دوخ  راوگرزب  ّدـج  نید  رگ  ءایحا  هک  گرزب  ماما  نیا  یگدـنز  زا  ایوگ  نشور و  تسا  یخیراـت 

للع هرابرد ي  مزال  لیلحت  هیزجت و  هدش  یعس  ناکما  ّدح  رد  هکلب  هدشن  تعانق  یخیرات  ياه  ناتساد  رکذ  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  یناتساد 
قّقحم هدنسیون ي  کی  هویـش ي  هک  نانچ  نآ  نآ ، جیاتن  مالّـسلا و  هیلعاضر  ماما  تداهـش  يدهعیلو ، ّتلع  هرابرد ي  ًاصوصخم  ثداوح 

لماک حیـضوت  یقرواپ  تروص  هب  دیدرگ و  نیمأت  لماک  روط  هب  تسا  خیرات  ندوب  هدنزومآ  نامه  هک  ییاهن  فده  ات  دمآ  لمع  هب  تسا 
هیلعاضر ماما  تماـما  نارود  زا 1 ) تسا و  قبطنم  هعیـش  یخیراـت  كرادـم  اـب  هک  تسا  نیا  هعوـمجم  نیا  رگید  زاـیتما  تسا . هدـش  هداد 

دوب و یساّبع  هفیلخ  نیرتاناد  یملع  رظن  زا  نومأم  اریز  دوب . مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هّیقب ي  نارود  زا  رت  تخس  رت و  لکـشم  بتارم  هب  مالّـسلا 
فالخ رب  دیشونیم و  بارـش  هک  شردپ  فالخرب  درکیم . يراددوخ  داسف  رهاظم  زا  تّدش  هب  تسنادیم و  تیب  لها  رادتـسود  ار  دوخ 
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مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  نعل  دوب "  يوما  هفیلخ ي  نیرتهب  نیرتاناد و  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زج   ) اهنآ تیّرثکا  هک  هّیما  ینب  هلسلس ي 
. دندوب راوخ  بارش  همه  درک ) عونمم  ار 

هحفص 40] ]
ناگدـنناوخ زا  رگید  راب  تسا . یلاخ  تسا ، هتخیمآ  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  یگدـنز  خـیرات  هب  هدولآ  ياه  ملق  هک  تاـفارخ  اـههناسفا و 

. دننک لوبق  ار  نم  شزوپ  دـنرگنب و  ضامغا  هدـید ي  هب  دـندرک  هدـهاشم  یـصقن  رگا  تسا  دنمـشهاوخ  زیزع  ناگدنـسیون  زا  ًاصوصخم 
ماما تارظانم  هرابرد ي  ییاه  ناتـساد  . 2 یقالخا ، ياه  ناتساد  . 1 تسا : هدش  يدـنب  هتـسد  ریز  قیرط  هب  هعومجم  نیا  هک  دـنامن  هتفگان 
ماما يدـهعیلو  هرابرد ي  ییاه  ناتـساد  . 3 اه . نآ  رب  ماما  يزوریپ  نادنمـشناد و  املع و  اـب  ترـضح  نآ  يوگتفگ  مالّـسلا و  هیلع  متـشه 
تسد هب  ترضح  نآ  ندش  مومسم  یگنوگچ  تداهش و  ياه  ناتساد  . 4 ترضح . نآ  يدهعتیالو  زا  نومأم  هزیگنا ي  مالّسلا و  هیلعاضر 

ءاثر حدم و  رد  راعشا  بختنم  . 6 مالّسلا . هیلع  متشه  ماما  زا  تسا  رابرهگ  ینانخـس  هک  ماتخ ، نْسُح  . 5 داتفا . قاّفتا  هک  یعیاقو  نومأم و 
نیا باوث  دهـشم . سدّقم  رهـش  زا  رـصتخم  هچخیرات ي  . 8 نایعیـش . هب  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  مایپ  . 7 مالّـسلا . هیلعاضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

. دندرک انـشآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  نادناخ  اب  ار  نم  هک  ما  هدروخلاس  ردپ  هب  میدقت  مردام و  حوتفرپ  حور  هب  میدـقت  باتک 
ساّبع [ ] مالّـسلا هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  ماّیا  اب  فداصم  [ ] هاـم 1380 نمهب  ق / مارحلا 1422ه . ُةدعقیذ  ]

[ ینآرق مولع  یبرع و  سّرَدم  [ ] دهشم ياه  ناتسریبد  ریبد  نایزورهب /
هحفص 43] ]

یقالخا ییاه  ناتساد 

ناشراوگرزب ردام  تشذگرس  اضر و  مالسلا  هیلع  ماما  دلوت 

مهدزای هعمج  زور  رد  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  مالّسلا  هیلعاضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 
مثیم نب  ّیلع  دوب . [ 32  ] همجن ناش  همّرکم  ردام  مان  مالّـسلا و  هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  ناشراوگرزب  ردپ  مان  دندش ؛ ّدلوتم  هدـعقیذ 

همجن مان  هب  يزینک  دوب و  مجع  نانز  گرزب  زا  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ردام  مالّـسلا و  هیلعاضر  ماما  گرزب  ردام  هدیمح  دیوگیم :
مارتحا مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  رداـم  هب  نوتاـخ  همجن  دیـسریم . وا  هب  ینز  رتمک  ماـقم  تمظع  لـقع و  نید و  رظن  زا  هک  تشاد  متکت ) )

لباقم رد  مارتحا  اب  هشیمه  دوب ، دوخ  یمارگ  رهوش  ردام  تمدخ  رد  هک  یماگنه  ات  يرادیرخ  زور  زا  هک  يروط  هب  تشاذـگیم ، يدایز 
زا هک  مرادن  یّکـش  ما و  هدیدن  ار  وا  دـننام  نونکات  هک  تسا  ینز  همجن  مزیزع  رـسپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شدـنزرف  هب  هدـیمح 

ترضح یتقو  دومن . وا  يرادهگن  هب  عجار  يدایز  شرافس  دیشخب و  وا  هب  ار  همجن  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  يداهن  كاپ  ّتیصخش  وا  لسن 
مالّسلا هیلع  متشه  ماما  مالّسلا .) هیلعاضر  ماما  ردام  رگید  مان   ) دنداهن هرهاط  ار  وا  دندش  ّدلوتم  دنمجرا  يوناب  نیا  زا  مالّسلا  هیلعاضر 

هحفص 44] ]
بسانم يا  هیاد  لابند  هب  تهج  نیمه  هب  دندومنیم ، لوانت  يدایز  ریش  ور  نیا  زا  دنتشاد ، ار  تقلخ  لامکو  دندوب  هبرف  یکدوک  رد  نوچ 

یصوصخم ياهزامن  اعد و  نوچ  یلو  تسین ، مک  مریش  دندومرف : ناشیا  يریش ؟ مک  رگم  دندیسرپ : مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ردام  زا  دندوب .
هب ار  اهزامن  اهاعد و  نآ  مناوتیمن  هدـش  دـّلوتم  مدـنزرف  هک  يزور  زا  یلو  مهد ، همادا  ار  اـهنآ  مهاوخیم  مدـناوخیم و  زور  هنابـش  رد 

. مهد ماجنا  لماک  روط 

نوتاخ همجن  اب  متفه  مالسلا  هیلع  ماما  يوگتفگ 
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ترضح ردام  مالّسلا  اهیلع  نوتاخ  همجن  زا  هک  درکیم : لقن  مردام  تفگ : مثیم  نب  ّیلع  ردپ 
يادص باوخ  رد  مدرکیمن  ساسحا  ار  يرادراب  ینیگنس  مدش ، هلماح  یلع  مدنزرف  هب  هک  یتقو  زا  تفگیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلعاضر 
يزیچ مدـشیم  رادـیب  هک  یماگنه  یلو  تفرگیم ، ارف  ار  نم  سرت  مدینـشیم . دـنیوگ "  لیلهت  ار  نتفگ  هللا  ّالا  هلا  لـیلهت " ال  حـیبست و 
نخـس هکنیا  لثم  دادیم  تکرح  ار  دوخ  ياه  بل  درک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  داـهن و  نیمز  رب  تسد  دـش  دـّلوتم  یتقو  مدینـشیمن .

هب دیفـس  يا  هچراپ  اب  ار  وا  راگدرورپ ، تبهوم  نیا  همجن  ار  وت  داب  اراوگ  دـنتفگ : نم  هب  دـندش  دراو  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  دـیوگیم .
تارف بآ  سپـس  دندناوخ ، نام  دنزرف  پچ  شوگ  رد  هماِقا  تسار و  شوگ  رد  ناذا  ترـضح  نآ  مداد ، مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شوغآ 
تّجح نیا  ریگب  ار  مدنزرف  دندومرف : نینچ  دندینادرگرب ، نم  هب  ار  كدوک  دنتشادرب و  تارف  بآ  هب  ار  نام  هدید ي  رون  ماک  دنتـساوخ و 

. تسا نیمز  يور  رب  ادخ 

مالسلا امهیلع  مظاک  ماما  يرسمه  يارب  همجن  ترضح  باختنا 

هب مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  يزور  هک  دوشیم  لقن  دمحا  نب  ماشه  زا  اضّرلا  رابخا  نویع  رد 
هحفص 45] ]

وا دزن  مه  اب  هدـمآ ، رفن  کی  ارچ  دـندومرف : هدـماین . مداد  باوج  دـشاب ؟ هدـمآ  یـصخش  برغم  لها  زا  هک  يراد  ربخ  ایآ  دـندومرف : نم 
هن درم  نآ  رواـیب ، ار  دوخ  نازینک  دـندومرف : ترـضح  تشاد ، زینک  دـنچ  هک  دوب  یـشورف  هدرب  میتفر . درم  نآ  دزن  میدـش و  راوس  میورب ،
زج هک  درکیم  راکنا  درم  نآ  رواـیب . يراد  يرگید  زینک  رگا  مهاوخیمن ؛ ار  مادـک  چـیه  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  متفه  ماـما  دروآ . زینک 

هیلع متفه  ماما  دومن . عانتما  زاب  يروآیمن ؟ ار  زینک  ناـمه  ارچ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  مرادـن . يرگید  زینک  ضیرم ، يزینک 
يارب زادرپب . وا  هب  تساوخ  غلبم  ره  دهاوخیم ؟ زینک  نآ  ءاهب  رد  ردقچ  سرپب  وا  زا  دـندومرف : دنداتـسرف و  ار  نم  زور  نآ  يادرف  مالّـسلا 

نآ دیـسرپ  مدیرخ . غلبم  نامه  هب  مشورفیمن  رتمک  غلبم  نالف  زا  تفگ : درم  نآ  وگتفگ ، يدـنچ  زا  سپ  مدرک  هعجارم  زینک  نآ  ندـیرخ 
هلیبق ي هخاش ي  مادک  زا  دیسرپ : دوب . مشاه  ینب  تاداس  زا  وا  هک  مداد  باوج  وا  هب  دوب ؟ یصخش  هچ  يدوب  وا  هارمه  زورید  هک  صخش 

هجوت بوخ  تفگ : نم  هب  مدیرخ  وا  زا  ار  زینک  هک  يدرم  مهدـب . حیـضوت  وت ، هب  مناوتیمن  نیا  زا  شیب  هک  مداد  خـساپ  وا  هب  مشاه ؟ ینب 
[33  ] باـتک لـها  زا  ینز  يزور  ما . هدـیرخ  برغ  هطقن ي  نیرترود  زا  ار  وا  نم  میاـمن : لـقن  وـت  يارب  زینک  نیا  زا  یناتـساد  نم  هک  نک 

نم هب  دـید  ّتقد  هب  ار  زینک  نیا  يا  هظحل  زا  سپ  دوـب ) زینک  نیمه  روـظنم  ، ) داـتفا رتـخد  نیا  هب  شمـشچ  هدوـب ) یحیـسم  تسا  نـکمم  )
هتسیاش تفگ : نز  نآ  مدیرخ  مدوخ  يارب  ار  نآ  متفگ : وا  باوج  رد  يا ؟ هدروآ  تسد  هب  یصخش  هچ  زا  ار  زینک  نیا  تفگ :

هحفص 46] ]
نآزا یهاتوک  تّدم  زا  سپ  اریز  دریگرارق ! نیمز  يور  ّتیـصخش  درف و  نیرتهب  رایتخا  رد  دیاب  وا  دشاب ؛ وت  شیپ  رد  يزینک  نینچ  تسین 
تفگ دمحا  نب  ماشه  دروآ . دنهاوخ  نامیا  وا  هب  برغ  قرش و  هک  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  مالّسلا ) هیلعرفعج  نب  یسوم  ، ) وا يارب  صخش 

نب یلع  ترـضح  كرابم  دوجو  یتّدم  زا  سپ  دندومن و  جاودزا  وا  اب  ترـضح  مدروآ ، مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  تمدخ  ار  زینک  نآ 
[. 34  ] دش ّدلوتم  زینک  نآ  زا  مالّسلا  هیلعاضّرلا  یسوم 

؟ دندیمان اضر  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ارچ 

تسا هدش  تیاور  يدادغب  جرفلاوبا  یضاق  زا 
اضر هک "  ددرگیم  رهاظ  یصخش  رفعج ، نب  یسوم  منادنزرف  زا  یکی  ِْبلص  زا  دنا : هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  هک 

تبرغ نیمزرـس  رد  يا  هتـشک  يادف  هب  مردپ  دـندومرف : دـعب  تسا و  يرابدرب  ملع و  ندـعم  شناد و  ملع و  هاگیاج  هک  دوشیم  هدـیمان  " 
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دـندیمانیم و اـضر "  ار "  یلع  ناشدـنزرف  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  تفگ : يزورم  صفح  "و  ِۀـَبرغلا . ِضْرـألا  ِیف  ِلوـتقَملا  ِِیباـِب  "

نومأم هک  دنرادنپیم  امش  نیفلاخم  زا  یهورگ  متفگ : مالّسلا  هیلعداوج  ماما  هب  تفگ : یطنزب  رصن  دیناوخب . اضر  ار  مدنزرف  دندومرفیم :
یخاتسگ دنتـسب و  غورد  هللاو  دندومرف : مالّـسلا  هیلعداوج  ماما  دومن . دوخ  دهعیلو  ار  ناشیا  هک  ینامز  رد  هدیمان  اضر  ار  ناتردپ  یـساّبع 

یـضار همه  مراوگرزب  ردپ  زا  نامـسآ  رد  مه  نیمز و  رد  مه  وا  اریز  داد . بقل  اضر "  ار "  مردـپ  ناّنم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  دـندرک 
ماما دـش ؟ هداد  بقل  اضر  اهنآ  نایم  زا  امـش  ردـپ  ارچ  سپ  دوبن ؟ نات  ماقمالاو  دادـجا  ناتراوگرزب و  ّدـج  دـنوادخ  رگم  متفگ : دـندوب ،

زا هکردپ  ناتسود  مه  دندوب و  ناشیا  نیفلاخم  زا  هک  مردپ  نانمشد  مه  نوچ  دندومرف : باوج  رد  مالّسلا  هیلعداوج 
هحفص 47] ]

لوبق ار  ناشیا  نمـشد  تسود و   ) دیدرگن عقاو  مردـپ  زا  لبق  [ 35  ] ناماما زا  یـسک  يارب  رما  نیا  دندش و  یـضار  وا  زا  دـندوب  وا  نیقفاوم 
دایز مه  مالـسا  نید  نیفلاخم  نانمـشد و  نیب  رد  ار  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  تمظع  هرظانم ، سلاجم  نداد  لیکـشت  اب  نومأم  اریز  دنتـشاد )

دندربیم یپ  دـشاب  يولع  عّیـشت  ناـمه  هک  نیتـسار  مالـسا  ّتیناّـقح  هب  ماـما ، نانخـس  ندینـش  اـب  ناـهاگآ  اـن  ناربـخ و  یب  اریز  درکیم .
. تشاد ار  مالّسلا  هیلع  ماما  ندرمش  کچوکو  ریقحت  دصق  هرظانم  سلاجم  لیکشت  اب  نومأم  هک  یتروصرد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ییاورپ  یب  تماهش و 

نامز مه  ناشراوگرزب  ردپ  لتاق  كاّفس ، نوراه  اب  لاس  هد  تّدم  هب  تماما  زاغآ  رد  مالّسلا  هیلعاضر  ماما 
تمـصع و تیب  لها  بهذم  ییامنهار  سرد و  سلاجم  ییاورپ  یب  يدازآ و  لامک  رد  ساره  سرت و  میب و  نودب  تّدـم  نیا  رد  دـندوب .
. دندومنیم ضیف  بسک  ترضح  نآ  سّدقم  تحاس  رّونم و  رـضحم  زا  هنیدم  رهـش  رد  نادنمقالع  همه ي  دنتـشاد و  هدهع  هب  ار  تراهط 

نآ یلو  دندادیم ، شرازگ  ار  ناشیا  هب  طوبرم  تاعالّطا  هنیدم ، رادنامرف  نوراه و  ياه  سوساج  هتسویپ  هک  نیا  اب  مالّسلا  هیلعاضر  ماما 
ماما تداهش  زا  سپ  راک ، لیاوا  رد  دنتخادرپیم . نایعیـش  ناتـسود و  ياه  يدنمزاین  عفر  تالکـشم و  ّلح  هب  شمارآ  لامک  اب  ترـضح 
کی رازاب  زا  یسوم  نب  ّیلع  تشون : نینچ  نوراه  هب  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  هب  عجار  نوراه  یتاعالّطا  ِنارومأم  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  مظاک 

زا دعب  مدش  تحار  وا  بناج  زا  رگید  تفگ : هدش  لاحـشوخ  دیـسر  نوراه  هب  هک  ربخ  نیا  هدـیرخ .! يدنفـسوگ  گس و  کی  سورخ و 
ار دوخ  هناخ ي  برد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  تشاـگن : نینچ  نوراـه  هب  نینچ  هنیدـم  رد  نوراـه  هدـنیامن  يریبز ، یهاـتوک  تّدـم 

توعد شیوخ  تماما  هب  ار  مدرم  هدوشگ و 
هحفص 48] ]

راب هدیرخ و  دنفسوگ  گس و  سورخ و  دنـسیونیم  راب  کی  تفگ : نینچ  دوب ، هدش  هدز  تفگـش  رایـسب  هک  یلاح  رد  نوراه  دیامنیم .
لها ناتسود  هاگهانپ  هّجوت و  دروم  اراکشآ  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  دنکیم . توعد  شیوخ  تماما  هب  ار  مدرم  دنـسیونیم  رگید 

اـضاقت ناشیا  زا  دنتـشادیم و  رذـحرب  نوراه  توطـس  زا  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  دـندوب  هتفرگرارق  تیب 
ار دوخ  مدرک : ضرع  نوراـه  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  تفگ : نانـس  نب  دّـمحم  هلمج  نآ  زا  دـنیامن  هّیقت  هک  دـندرکیم 

كاّّفس نوراه  ریشمش  زا  مینادیم  همه  هک  نیا  اب  دیا  هدومن  زارحا  اراکشآ  ار  مالّسلا  هیلع  مظاک  ترضح  ناتردپ  ماقم  دیدومن و  روهشم 
هک دومن ، كاب  یب  ار  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  شیامرف  دندومرف : شباوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دکچیم . نوخ 
زا يوم  کی  نوراه  رگا  میوگیم : مه  نم  متسین ، ربمایپ  نم  درک  مک  مرس  زا  يوم  کی  لهجوبا  رگا  دندومرف : لهجوبا  دیدهت  لباقم  رد 

[. 36 . ] متسین ماما  دینادب  دیامن ، مک  مرس 
مدیـسرتیم رگا  دندومرف : وا  باوج  رد  ماما  دیـسرتیمن ؟ شنارازگراک  نوراه و  زا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  هزمح  نب  ّیلع 

يزور دـندومرف : سپـس  و  مدومنیم ؛ شیوخ  يدوبان  هب  کـمک  ندرک ) ناـیب  ار  دوخ  تماـما  اراکـشآ  هّیقت و  مدـع   ) لـمع نیا  اـب  ًاـعطق 
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زا رگا  دـنتفگ : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  درک ، گرم  هب  دـیدهت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  مّدـج  [ 37  ] بهلوبا
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  هک  دوب  يا  هناشن  نیلّوا  نیا  متـسین . ربمایپ  میوگ و  غورد  دوش ، دراو  نم  هب  يا  هشدـخ  وت  بناج 

فرط زا  رگا  میوگیم : میامنیم و  تابثا  ار  دوخ  راتفگ  هلیـسو  نیمه  هب  مه  نم  دندومن . تابثا  ار  شیوخ  ياعّدم  نآ  هلیـسو ي  هب  مّلس 
يا هشدخ  نوراه 

هحفص 49] ]
. متسین ماما  متسه و  وگغورد  نم  دوش  دراو  نم  هب 

مشاه ینب  نانز  راتشک  زا  يریگولج 

مان هب  نوراه  شترا  هبتر ي  یلاع  لارنژ  کی  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  تخسرس  نافلاخم  زا  یکی 
ماع لتق  ار  نایولع  تاداس و  اج  نآ  رد  دزاـتب و  هنیدـم  هب  هک  دـنداد  تیرومأـم  یـساّبع  راکمتـس  هاگتـسد  فرط  زا  وا  هب  و  دوب ، يدولَج 

ار دنتشاد ) دوخ  ياپ  قاس  نییاپ  رد  برع  نانز  هک  یتنیز   ) لاخلخ الط و  ياه  دنبتـسد  لیبق  زا  نانز  تنیز  تشاد  روتـسد  يدولَج  دیامن .
هیلعاضر ماما  هناخ ي  هب  دنـشاب ، ناما  رد  وا  رازآ  ّتیذا و  زا  هک  نیا  يارب  ثیبخ  لارنژ  نیا  سرت  زا  مشاه  ینب  نانز  دـیامن . ادـج  نانآ  زا 

هناخ برد  ِيولِج  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دندومن  هدـهاشم  دـندرکیم ، بیقعت  ار  نانز  شنارومأم  يدولَج و  یتقو  دـندرب . هانپ  مالّـسلا 
ار اهلاخلخ  دنبتسد و  زا  ّمعَا  دوخ  تالآ  تنیز  مامت  نانز  ضوع  رد  دوشن و  هناخ  دراو  هک  دندرک  تساوخرد  يدولَج  زا  و  دنا ، هداتـسیا 

ترـضح هب  ِناگدنهانپ  دومن و  يراددوخ  نانز  بیقعت  زا  تارهاوج  الط و  ياه  دنبتـسد  تفایرد  زا  سپ  تفریذپ و  يدولج  دنهدب . وا  هب 
. دندنام ناما  رد  ملاظ  ( 1) يدُولَج ّرش  زا  ناشیا  تیارد  اب  مالّسلا  هیلعاضر 

هجهل تحارص  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

مشاه ینب  نیب  رد  یتشحو  نانچ  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نامز  رد  نوراه  هک  دنامن  هتفگان 
هحفص 50] ]

رواب ار  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  دوب  هدش  نانچ  هّیقت  نیا  دندرکیم و  [ 38  ] هّیقت ًارثکا  هک  دوب  هدرک  داـجیا 
ماما هک  ینامز  دنشاب . ناما  رد  نوراه  دنزگ  زا  ات  هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  دنا  هدرک  عیاش  هک  دنـشادنپیم  دنتـشادن و 

. دمآ ام  تسد  هب  یبوخ  کسمتـسم  تفگ : نارهم  نب  نیـسح  دندومنیمن . هّیقت  هجو  چـیه  هب  دندیـسر ، تماما  ماقم  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر 
هنوگچ دـندومرف : وا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـییامن . راهظا  ار  ناتدوخ  تماما  هرابود  دیـشاب ، ماما  دـشاب و  تسرد  امـش  ياـعّدا  رگا 
تلاسر ادتبا  رد  ربمایپ  يا ؛ هراک  چیه  وت  متسه و  ماما  نم  میوگب  مورب و  نوراه  شیپ  هب  یهاوخیم  رتشیب  نیا  زا  منک ؟ راهظا  یهاوخیم 
تماما هب  امـش  دومن . زاربا  تشاد ، دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسکو  دوخ  ناگتـسب  هداوناـخ و  يارب  ادـتبا  ار  شیوخ  توعد  درکن  نینچ  دوخ 

نآ  ) هتفر ایند  زا  مردپ  میوگیم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردـپ  ناج  ظفح  يارب  هّیقت  يور  زا  نم  دـینکیم  لایخ  دـیراد و  داقتعا  مناردـپ 
هدنز مردپ  رگا  هک  یتروص  رد  متسه  ماما  نم  میوگیم : اراکشآ  منکیمن  هّیقت  مسرتیمن و  امش  زا  نم  تسا ) هابتـشا  دینکیم  نامگ  هچ 

. مدومنیم هّیقت  شندوب  هدنز  دروم  رد  دوب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  نتشک  يارب  نوراه  کیرحت 

نب نیسح  يزور  تفریم  هّکم  هب  نوراه  هک  عقوم  نآرد  تفگ : یکمرب  ییحی  نب  رفعج 
هحفص 51] ]
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یـصخش ره  هک  يدوب  هدروخ  دـنگوس  هک  يدرک  شومارف  ایآ  يدرک ؟ شومارف  يدومن  دای  هک  يدـنگوس  زا  درک : دزـشوگ  وا  هب  رفعج 
نامه مدرم  دنکیم و  تماما  ياعدا  یـسوم  نب  ّیلع  وا  دنزرف  کنیا  يزیرب ؟ ار  وا  نوخ  دنک ، تماما  ياعّدا  رفعج  نب  یـسوم  زا  دـعب  هک 

همه هک  یهاوخیم  وت  تفگ : تسیرگنیم ، دولآ  مشخ  هاگن  اب  وا  هب  هک  یلاح  رد  نوراه  دنراد ! مه  وا  هب  دنتشاد  شردپ  هب  هک  يداقتعا 
، مدرک ضرع  ار  نایرج  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  ، تمدخ دیوگیم : ربخ  يوار  نارهم  نب  یـسوم  مناسرب ؟ لتق  هب  ار  اهنآ  ي 

. دنناسرب بیسآ  يا  هّرذ  نم  هب  دنناوتیمن  زگره  اهنآ  هک  منکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  دنراد ؟ راک  هچ  نم  اب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

نآ ندنام  میقع  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  لتق  هشقن 

نوراه هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هیلع  رب  دنتفاییم ، تصرف  عقوم  ره  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد 
نیب زا  رکف  هب  يزور  وا  اذل  دیشخب . رثا  نوراه  رد  ات  دنداد  همادا  ردق  نآ  ار  ترضح  نآ  هیلع  رب  ییوگدب  دندومنیم . ییوگدب  تیاعس و 
دراو نوراه  کیپ  دندوب  هتسشن  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يزور  دیوگیم : يوره  تلـصابا  داتفا . مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندرب 

اضّرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  دنکیم : لقن  تلـصابا  هدرک ، بلط  ار  وت  هفیلخ  نک  تکرح  تیاج  زا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دش 
هک تسناوـت  دـنهاوخن  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  یلو  دـنربیم  ندرک  دوباـن  يارب  ار  نـم  دـندومرف : دـندومن و  یهاـگن  نـم  هـب  مالّـسلا  هـیلع 

راهظا تلـصابا  مراد . یتاـملک  دروم  نیا  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  مّدـج  زا  نوچ  دـنناسرب ، نم  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک 
، دـندناوخ ار  دوخ  صوصخم  زْرِح  ماما  داتفا ، باـنج  نآ  هب  شمـشچ  نوراـه  هک  نیمه  میدـش  نوریب  مالّـسلا  هیلعاـضر  ماـما  اـب  تشاد :

نادنواشیوخ دنهدب . مهرد  رازهدص  امـش  هب  میداد  روتـسد  ام  تفگو : دش  نوگرگد  شرکف  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  ندـید  اب  نوراه 
ار اههتساوخ  نآ  مامت  ات  دینک  تشادای  ار  نآ  دنهاوخیم  هچ  ره  امش 

هحفص 52] ]
وا هرابرد ي  ام  تفگیم : دوخ  اب  درکیم  هراظن  ار  ناشیا  هک  یلاح  رد  نوراـه  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ِتشگزاـب  زا  دـعب  میروآ ! رب 

ِمِْسب مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ْزْرِح  تسا - . رتهب  نامه  دشاب ، ادخ  هدارا ي  هچ  ره  هدومن و  يرگید  هدارا ي  دنوادخ  یلو  میتفرگ  یمیمـصت 
كرََصب ال َو  َکِعْمَـس  یلَع  ریـصَبلَا  ِعیمَّسلا  ِهّللِاب  ًتْذَخا  ٍّیِقَت  ْریَغ  َْوا  ًاِّمِقَت  ُْتنُک  ْنِا  َْکنِم  ِنمحَّرلاب  ُذوُعا  ّینِا  ِهّللا  ِمسب  میح  َّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا 

یَُخم یلَع  الَو  یِمَد  یلَعال  َو  یمَْحل  یلَع  الَو  يرََـشب  یلَع  ـال  َو  يْرعَـش  یلَع  ـال  َو  يرََـصب  یلَع  ـال  یِعْمَـس و  یلَع  ـال  َو  َّیَلَع  َکـَل  َناـطلُس 
ْنِم ِِهب  ِهّللا  َءاِیْبنَا  َِرُتتْـسا  يِذـلا  ِةَُّوبُّنلا  ِْرتَِسب  َکَْنَیب  َو  یْنَیب  ُتْرَتَس  ّیبَر  ینَقَزَر  ام  یلَع  َو ال  یلاـم  یلع  ـال  َو  یماـظِع  یلَع  ـالَو  یبَصَع  یلَعـالَو 
یّنِم َکَعَنْمَی  یلَع  علَّطُم  ُهّللاَو  یمامَا  ٍدَّمَُحم  َو  یئارَو  نَع  َلیفارْـساَو  يراسَی  ْنَع  َلیئاکیم  َو  ینیمَی  ْنَع  َلیئْربَج  ِۀَـنِعارَفلا  َو  ِةَِربابَجلا  ِتاوَطَس 

( نوراه  ) وت ّرش  زا  نامحر  دنوادخ  هب  مربیم  هانپ  نم  انامه  ادخ ، مان  هب  نابرهم - هدنشخب ي  دنوادخ  مان  هب  همجرت : یّنِم . َناطیَّشلا  عَنْمَی  َو 
هاگن ندیدن  وت و  شوگ  ندینشن  رب  دنیبیم  ار  همه  دونـشیم و  ار  زیچ  همه  هک  مدش  ییادخ  هب  لّسوتم  یـشابن ، ای  یـشاب و  راگزیهرپ  هچ 

هن مزغم و  رب  هن  منوخ و  رب  هن  مشوگ و  رب  هن  متـسوپ و  رب  هن  میوم و  رب  هن  ما و  هدیدرب  هن  مشوگ و  رب  هن  وت  يرادن و  نم  رب  یتردـق  وت  وت ،
نیب مدوخ و  نیب  مدیشوپ  یتسه ، ّطلسم  هداد ، يزور  نم  هب  نم  يادخ  هچ  نآ  رب  هن  ما و  ییاراد  رب  هن  میاه و  ناوختسا  رب  هن  مباصعا و  رب 

تمس زا  لیئربج  ملظ ، نیطالس  ناراکمتس و  ياه  شروی  زا  ادخ  ءایبنا  نآ  هلیسو ي  هب  دنوشیم  راتتِسا  هک  یتّوبن  شـشوپ  هب  نوراه )  ) وت
( دـننکیم ظفح  ار  نم   ) ملباقم زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  مرـس و  تشپ  زا  لیفارـسا  مپچ و  تمـس  زا  لـیئاکیم  متـسار و 

. نم يوس  هب  ندمآ  زا  ار  ناطیش  دنکیم  عنم  نم و  زا  ار  وت  رطخ  دنکیم  يریگولج  هک  هچ  نآ  رب  تسا  هاگآ  دنوادخ 
هحفص 53] ]

نایکمرب رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نیرفن 
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( اضر ماما   ) رفعج نب  یسوم  نب  یلع  تفگ : نوراه  هب  يزور  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی 
هچرگ میداد  ماـجنا  شردـپ  هب  تبـسن  هچ  نآ  تسین  سب  تفگ : باوج  رد  نوراـه  ینکیمن )؟ وا  يارب  يرکف   ) دـنکیم تماـما  ياـعّدا 
دهاوخ رکذ  یقرواپ  رد  [ ) 39  ] نوراه رهاوخ  هساّبع  جاودزا  نایرج  هلمج : زا  دـنا  هدرک  رکذ  یفلتخم  ياـه  ّتلع  ناـیکمرب  ضارقنا  يارب 

ماما نتـشک  يارب  نوراه  ندش  کیرحت  هدمع ي  ّتلع  یلو  نوراه و …  زا  هزاجا  نودـب  تکلمم  روما  رد  حیرـص  هلخادـم ي  ای  و  دـش )
ترضح متفه  ماما  رب  ًاصوصخم  ربمایپ  نادناخ  رب  نایکمرب  يراکمتس  هطـساو ي  هب  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  مظاک 
کمرب لآ  نوراه  هک  نآزا  لبق  دیوگیم : لیضف  نب  دّمحم  درکیم . نیرفن  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب ، مالّـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 

نآ زا  دـندرکیم . تاجانم  زاین و  زار و  لاعتم  دـنوادخ  اب  تافرع  رد  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  لاس  نامه  رد  دـیامن ، عمق  علق و  ار 
رب هتـسویپ  نم  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیدرکیم ؟ اـعد  هچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  دندیـسرپ : ترـضح 
زا دعب  درک . باجتسم  ار  نم  ِياعد  دنوادخ  زورما  دندش  بکترم  مردپ  هب  تبسن  اهنآ  هک  یتیانج  هطساو ي  هب  مدرکیم  نیرفن  نایکمرب 

روتسد هک  تفرگ  مشخ  نانچ  نایکمرب  رب  نوراه  هک  تشذگن  یهاتوک  تّدم  نایرج  نیا 
هحفص 54] ]

نیا و  . ) دش هدیشاپ  مه  زا  ناش  تمظع  هوکـش و  درپس و  غَیت  مدب  ار  اهنآ  همه  دومن و  رداص  ار  ییحی  رفعج و  هلمج  زا  ار  اهنآ  ماع  ِلتق 
اب مالّـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  زا  ییوگدب  تیاعـس و  هژیو  هب  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  رازآ  متـس و  تبقاع  تسا 

(. دوب نادناخ  نیا  نویدم  ار  دوخ  تفالخ  نوراه  دیسریمن و  تفالخ  هب  نوراه  دندوبن  نایکمرب  رگا  هک  نیا 

سابع ینب  رب  مشاه  ینب  تلیضف 

ماما اب  هار  نیب  رد  نومأم  دندمآیم ، سوط  هب  ورم  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يرفس  رد 
هب ماجنارس  ما و  هدومن  هشیدنا  امش  بسن  مدوخ و  بسن  هرابرد ي  رایـسب  نم  نومأم : تسا : نینچ  هک  هتـشاد  ییوگتفگ  مالّـسلا  هیلعاضر 
ناش فالتخا  ام  ناراداوه  یلو  میدـنم ، هرهب  تلیـضف  همـشچرس ي  کی  زا  تخرد و  کی  هخاـش ي  ود  ره  اـم  هک  ما  دیـسر ه  هجیتن  نیا 

میوگیم و یهاوخب  رگا  دراد  یباوج  نخس  نیا  دندومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . هدوهیب  ثبع و  نانخـس  اج و  یب  بّصعت  زا  یـشان 
هیلع اـضر  ماـما  ممهفب . ار  امـش  هّیرظن ي  هک  نیا  رگم  مدزن  ار  فرح  نیا  نم  نومأـم : میوگیمن . زیچ  چـیه  یهاوخن  یـشابن و  لـیام  رگا 

هک دـهاوخب  وت  زا  ددرگ و  رهاظ  وت  لباقم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  دـیامن و  هدـنز  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  رگا  مالّـسلا :
نکمم رگم  نومأم : دروآ ؟ یهاوخ  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  و  يریذپیم ؟ ار  وا  هتـساوخ ي  ایآ  یهدـب  وا  هب  ار  ترتخد 

ماما دشاب . هتشادن  تلصو  نیا  هب  یلیم  دشاب و  هتشاد  هارکا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  هب  دوخ  رتخد  جاودزا  زا  یـصخش  هک  تسا 
ایَا دنک ؟ يراگتساوخ  ار  نم  رتخد  دناوتیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  ایَآ  منیبب  وگب  دندیـسرپ : وا  زا  هرابود ي  مالّـسلا  هیلعاضر 

ام زا  ربمایپ  هب  يدنواشیوخ  رظن  زا  امش  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نینچ  درک و  توکس  هظحل  دنچ  نومأم : تسا ؟ لالح  وا  يارب  نم  رتخد 
هحفص 55] ]

هک دـندنامهف  وا  هب  نکـش  نادـند  باوج  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  يرآ  " اّنِم . ِهّللا  لوُسَرب  [ 40  ] سَّما هّللاَو  ُمْتنا  . " دـیتسه رتکیدزن 
ًامیقتسم رگم  درادن  ار  اهنآ  هب  باستنا  يارای  یصخش  چیه  هک  دنتسه  يا  هبّیط  هرجش ي  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  لوسر  نادناخ 

. دشاب اهنآ  هیّرذ ي  زا 

دزد یفوص  نومأم و  يوگتفگ  ناتساد 

نآ نومأم  مدوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  اضر  ترضح  تمدخ  ناسارخ  رد  دیوگیم : نانس  نب  دّمحم 
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مدرم تایاکـش  هب  تشاد و  ماـع  راـب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياـهزور  رد  زور  ود  يا  هتفه  دوب ، هدـناشن  دوـخ  تسار  فرط  رد  ار  ترـضح 
دهز و راثآ  داتفا ، درم  نآ  هب  نومأم  مشچ  یتقو  دوب  هدز  تقرـس  هب  تسد  هک  دـندروآ  نومأم  شیپ  ار  یفوص  يدرم  درکیم ، یگدیـسر 

رهاظ نیا  اب  تسا  تشز  ردقچ  تفگ : درم  نآ  هب  نومأم  دـشیم . هدـید  هدجـس  رثا  وا  یناشیپ  رب  دوب و  راکـشآ  شیور  رـس و  زا  ییاسراپ 
نم ّقح  وت  اریز  مدش  روبجم  نوچ  تفگ : درم  ارچ ؟ نومأم : يرآ . تفگ : یفوص  يا .؟ هدرک  يدزد  ایآ  يدزد ، تشز  راک  نآ  هتـسارآ و 

[. 41 : ] دناوخ ار  هیآ  نیا  یفوص  درم  يراد .؟ ةوکز  سمخ و  رد  یقح  هچ  وت  تفگ : نومأم  يدادن .! ةوکز  سمخ و  زا  ار 
هچ نآ  هک  دـینادب  َلیبَّسلا و … و  نبا  َنیکاسَملا و  یماـتَیلا و  َو  یبْرُقلا  ِيِذـِل  َو  ِلوسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّنِأـف  ٍءییَـش  ْنِم  ُمتِْمنَغ  اـمنا  اوُمَلْعا  َو 

سمخ تسادخ  زا  هک  یتسرد  هب  سپ  يزیچ  زا  دیتفرگ  تمینغ 
هحفص 56] ]

هدومن و تمـسق  شـش  ار  میانغ  زین  جاتحم … و  نارذگهر  ناگدنامرد و  اه - میتی  تبارق ) نابحاص   ) ناکیدزن يارب  زا  و  نآ )  1  / 5) نآ
َنوُکَی ْیَک ال  ِلیبَّسلا و  نباَو  َنیکاسَملا  َو  یماـتیلا  َو  یبرًقلا  ِيِذـِل  َو  ِلوُس  ًرِلل  َو  ِهِّللَف  يرُقلا  ِلـْها  نِم  ِِهلوُسَر  یلَع  َهّللاَءاـفا  اـم  تسا : هدومرف 

[. 42  ] ْمْکنِم ِءاینْغالا  َْنَیب  ًَۀلود 
دنموربآ و نایاونیب  نامیتی و  ناکیدزن و  ربمایپ و  يارب  ادـخ و  يارب  اه ) يدابآ   ) ام رهـش  لها  زا  شربمایپ  رب  ادـخ  تشاد  ینازرا  هچ  نآ  و 
هفیلخ ي يا  متـسه . اـج  نآزا  نم  تـسا  هار  رد  هدـنامرد  و  [ 43  ] لیّبسلا نبا  تمینغ  سمخ و  نیّقحتـسم  زا  یکی  دـشاب  اـت  ناگدـنامرد ،
زا يّدح  اه  ییارس  هوای  نیا  اب  یهاوخیم  نومأم : مشابیم . زین  نآرق  نایراق  زا  مرادن و  ییاج  هب  هار  هک  متـسه  يدنمتـسم  نم  ناناملـسم 

نومأم زادرپب . نارگید  هب  سپـس  امن  يراج  تدوخ  رب  ّدح  نک و  كاپ  ار  تدوخ  لّوا  یفوص : منک . كرت  دزد  هرابرد ي  ار  ادـخ  دودـح 
و ما . هدرک  يدزد  یفوص )  ) نم دیوگیم : درم  نیا  مالّسلا : هیلعاضر  ماما  دییوگیم ؟ هچ  امش  دیـسرپ  دومن و  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  ور 
رد ینک  عطق  ار  نم  تسد  یهاوخیم  یفوص : منکیم . عطق  ار  وت  تسد  درم  يا  دنگوس  ادخ  هب  نومأم : يا . هدرک  يدزد  مه  نومأم )  ) وت

ناناملـسم لاـملا  تیب  زا  هدوب و  زینک  ترداـم  نوچ  یفوص : مدـش ؟ وت  هدرب ي  هنوگچ  نومأـم : ینم . دـیرخرز  هدرب و  تدوـخ  هک  یلاـح 
ره هدرب ي  وت  هدش و  هدیرخ 

هحفص 57] ]
هن يروخ ) یم   ) ار سمخ  وت  دنا و  هدرکن  دازآ  ار  وت  هک  یتروص  رد  دـننک  دازآ  ار  وت  رگم  دنتـسه ، وت  تموکح  ورملق  رد  هک  یناملـسم 

یناوتیمن یتسه و  كاپان  نآرق  هیآ ي  نیا  قبط  وت  رگید  فرط  زا  و  ینکیم . در  ار  نم  لاثما  نم و  ّقح  هن  یهدیم و  ربماـیپ  نادـناخ  هب 
[. 44 …  ] مُکَسْفنَا و َنوُْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساّنلا  َنوُرمأتَا  ییامن . ریهطت  ار  تدوخ  لّوا  رگم  ینک  ریهطت  ار  رگید  یصخش 

یفوص درم  هب  تسناوتیمن  هک  یلاحرد  نومأم  دـینکیم )؟ شومارف  ناتدوخ  زا  هک  یلاح  رد  دـینکیم  راداو  یکین  هب  ار  مدرم  اـیآ  ینعی  )
لوسر هب  گرزب  دـنوادخ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  دـیئامرفیم ؟ هچ  امـش  تفگو : درک  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  ور  دـهد  باوج 

نشور و اـسر و  لـیلد  تسا  ادـخ  يارب  زا  [ ) 45  ] ۀَِـغلاْبْلا ۀّـجحلا  ِهّللَف  هدرک  لزاـن  ار  هیآ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
رد ار  لیلد  نآ  شناد  ملع و  هلیـسو ي  هب  اناد  هک  روط  نامه  دوشیم  نآ  هّجوتم  شا  ینادان  اب  نادان  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  نیا  راکـشآ )

رداص ار  یفوص  يدازآ  روتسد  نومأم  دومن . لالدتسا  وت  يارب  درم  نیا  تسا . رادیاپ  لیلد  هلیـسو ي  هب  [ 47  ] ترخآ و  [ 46  ] ایند دباییم .
. دادـن دوب  هدرک  نییعت  ًالبق  هک  ییاهزور  رد  ماـع  راـب  هزاـجا ي  رگید  دـش و  موکحم  دوب  هداد  بیترت  دوخ  هک  يا  هرظاـنم  رد  نوچ  درک 

دناسرب تداهش  هب  دنک و  مومسم  ار  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  یـساّبع  نومأم  دش  ثعاب  هک  یللع  زا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  دنامن  هتفگان  )
.( تسا یفوص  نایرج  نیمه 

هحفص 58] ]

بهذلا ۀلسلس  ثیدح  روباشین و  مالسلا و  هیلع  ماما 
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دراو مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  یتقو  دسیونیم : نینچ  دوخ  باتکرد  روباشین  خیرات  بحاص 
ناسیون ثیدح  زا  رفن  ود  هار  نیب  رد  دوب و  هدش  هتسارآ  صلاخ  هرقن ي  هب  هک  يا  هواجک  نآ  يور  رب  هک  یبکرم  رب  راوس  دندش ، روباشین 

وت اوشیپ ، ربهر و  يا  ام ، ياقآ  رورـس و  يا  دـندرک : ضرع  هتفرگ و  ار  بانج  نآ  بکرم  یـسوط  ملـسا  نب  دـمحم  هعرزوبا و  ياه  مان  هب 
ار هواجک  نابیاس  میهدیم  تدنگوس  تدنمجرا  دادـجا  ّقح  هب  ار  وت  هدیدنـسپ ، داژن  هدـنامزاب ي  يا  یتسه  ام  كاپ  ناماما  دـنزرف  انامه 

مالّسلا هیلعاضر  ماما  دشاب . يراگدای  ام  يارب  هک  نک  نایب  دوخ  دادجا  زا  یثیدح  مینیبب و  ار  وت  كرابم  وکین و  لامج  ات  امرف  فرط  کی 
اـضر ماما  كرابم  ناوسیگ  دیدرگ ، نشور  ترـضح  نآ  ینارون  لامج  هب  ّتیعمج  مشچ  دـندز ، رانک  ار  نابیاس  دنتـشاد و  هگن  ار  بکرَم 

رس يداش  ویرغ  بانج  نآ  هدهاشم  زا  مدرم  مامت  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ  لوسر  ناشراوگرزب  ّدج  ناوسیگ  هیبش  مالّسلا  هیلع 
ینادردق یقیرط  هب  مادک  ره  دشاب  ناشماما  رادید  هک  تبهوم  نیا  زا  دوب و  ریزارـس  ناشناگدید  زا  قوش  کشا  راو  هلاژ  يا  هّدع  دنداد و 
هیلعاضر ماما  بکرم  ماجل  دـنتخادنایم ، كاخ  رد  ار  شیوخ  دـندزیم و  كاـچ  ناـبیرگ  داـیز  هقـالع ي  قوش و  زا  یخرب  دـندومنیم ،

دایرف تاضق  ناگدنسیون و  عقوم  نیا  رد  دندید . ار  دوخ  ماما  مدرم  زا  يرامـشیب  هّدع ي  ات  دیـشک  لوط  رهظ  ات  دندیـسوبیم و  ار  مالّـسلا 
زا ریغ  تفر ، راک  هب  نادملق  رازه  راهچ  تسیب و  دنیوگب ؛ نخـس  دـنهاوخیم  ماما  دیـشاب ، تکاس  دـیهد و  ارف  شوگ  مدرم  يا  دندیـشک :

دندوشگ و نخس  هب  بل  ماما  سپس  دنسیونب و  ناشیا  يارب  دندومن  تساوخرد  دعب  هک  ییاه  نآ  زا  ریغ  دندرب و  راک  هب  تاود  هک  يدارفا 
زا وا  نیـسحلا و  ّیلع  شردپ  زا  یلع و  نب  دّمحم  شردپ  زا  وا  دّمحم و  نبرفعج  شردـپ  زا  وا  رفعج و  نب  یـسوم  مردـپ  دـندومرف : نینچ 

لیئربج لیئربج و  زا  ادخ  لوسر  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ  لوسر  زا  وا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  یلع و  نب  نیسح  شردپ 
لقن ادخ  زا 

هحفص 59] ]
ژد هّللا  َِّالا  َهِلا  هملک ي ال  " یب . اذَع  ْنِم  َنِمَا  ینْصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ینْصِح  ُهّللا  َِّالا  َهلاال  ُۀَِملَک  : " دنا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  هدرک 

اـضر ماما  ترـضح  دسیونیم : یلامآ  رد  قودص  تسا . ناما  رد  نم  باذـع  زا  دوشیم  نم  راصح  لخاد  یـصخش  ره  تسا  نم  راصح  و 
یماگنه الاب  ثیدح  ینعی  " اهِطوُرُـش . ْنِم  انا  َو  اهِطرَِـشب  : " دندومرف هدروآ و  نوریب  نابیاس  لخاد  زا  رـس  ثیدح  لقن  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع 

[. 48 . ] تسا نم  تماما  یلوبق  نآ  طیارش  زا  یکی  دنک و  لوبق  ار  طیارش  هک  دباییم  قّقحت 
بلاط یبا  نب  ّیلع  زا  قیرط  نیمه  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  ترـضح  هک  دوشیم  لقن  لـالب  نب  ّیلع  زا  اضّرلا ص 276 ، راـبخا  نویع  رد 

َوِّزَع ُهّللا  ُلوقی  لاق : تسا : هدرک  تیاور  لاعتم  دـنوادخ  زا  و  [ 49  ] لیئربج زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا و  هیلع 
لخاد یصخش  ره  تسا  نم  راصح  ژد و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  یباذَع . نِم  َنِمَا  ینْصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ینْصِح  بلاط  یبا  ّیلع  ُۀیالِو  ِّلَج 

(. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  يربهر  تیالو و   ) تسا نمیا  نم  باذع  زا  دوش  نم  راصح 

رایتخا ربج و  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  راتفگ 

نب رفعج  ماما  امش  راوگرزب  ّدج  هک  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  هدروآ  هّمغلا  فشک  رد 
هحفص 60] ]

ینعی تسا  تسرد  ضیوفت  هن  تسا و  تسرد  ربج  هن  [، 50  ] ِْنیَْرمالا َْنَیب  رما  َْلب  ٌضیوفتال  ٌربَجال و  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم 
يا دنتفگ : سپ  ضیوفت ، ربج و  نایم  ریاد  تسا  يرما  ّقح  بهذم  دشابیم ، لطاب  ود  ره  تسین و  تسرد  بهذـم  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه 

ًاقلطم هدـنب  دـنیوگ " : هک  تسا  نآ  ربج  اریز  تسا  رفک  ربج  دـندومرف : ماما  تسا ؟ مادـک  تسا ، ضیوفت  ربج و  ناـیم  هک  يرما  نآ  ماـما 
لخد و چیه  ًالـصا  وا  رد  ادخ  دراد و  رایتخا  هنوگ  همه  هدنب  دـنیوگ : هک  تسا  نآ  ضیوفت  اریز  تسا : كرـش  ضیوفت  درادـن "و  رایتخا 
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هدومرف یهن  هک  هچ  نآ  زا  دنهد و  ماجنا  دشاب ، هدرک  رما  یلاعت  يادخ  هک  هچ  نآ  هب  هک : تسا  نآ  ود  نآ  نیب  رما  یلو  دنکیمن . یفّرصت 
. دنتسیا زاب 

نومأم رب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نخس  ریثأت 

هب تفریمن  وا  رس  زا  تّداع  نیا  و  تشاد . لِگ  ندروخ  هب  تداع  یساّبع  نومأم 
یب دروخن ، لِگ  دـنک و  شومارف  ار  تداـع  نیا  هک  دـندادیم  رکذـت  يو  هب  ناکـشزپ  هچره  دوب و  هدـش  یکلهم  ضرم  راـچد  هک  يروط 
راک نیا  زا  ار  وا  دـنیامرفب و  یتیانع  هک  دـندومن  شهاوخ  ناشیا  زا  دـندش و  لّسوتم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  هب  وا  ناـکیدزن  دوب . هدـیاف 
درم وت  نومأم  يا  دندومرف : وا  هب  دوب ، هداتفا  رتسب  رد  وا  هک  یلاح  رد  ریذپلد ، اویـش و  ینایب  اب  دندمآ و  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  ماما  دنرادزاب .
رییغت ار  نآ  دناوتیمن  یـصخش  چـیه  هک  دنـشابیم  دـنلب  تّمه  خـسار و  مزع  ياراد  كولم  یتسه و  يأر  بحاص  ّربدـم و  اناد و  لقاع و 

ار نآ  دناوتیمن  یـصخش  چیه  هک  دزـس ؟ ار  ناهاشداپ  هک  یتسرد  مزع  نآ  تساجک  سپ  ینعی : ِكولُملا ؟ ِتامَزَع  ْنِم  ٌۀَمْزَع  َْنیَاَف  دـهد ،
. دهد رییغت  دزاس و  نوگرگد 

هحفص 61] ]
نوماریپ رگید  هک  رامگ  تّمه  مزع  نآ  رب  لِگ  ندروخن  رب  ینک  مزج  هک  نک  مزع  یگرزب  كولم  زا  وت  تسا ؟ تسرد  لاثم  نیا  رگا  سپ 

زور هس  ود  نآرد  دنچره  درک و  مزج  ِمزع  تلصخ  نآ  كرت  رب  دش و  ّرثأتم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  نانخـس  زا  نومأم  يدرگن ؛ راک  نیا 
سافنا تکرب  زا  دومن و  یفن  درک و  رود  دوخ  زا  ار  هسوسو  نآ  دروخن و  لِگ  دومن و  لـمع  دوخ  عبط  فلاـخم  یلو  دـیبلط . لِـگ  وا  عبط 

. درک ادیپ  يدوبهب  تفای و  یصالخ  ضرم  نآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هّیسدق ي 

؟ تسیچ ریثک  لام  زا  روظنم 

، دـهد هقدـص  يریثک "  لام  دـبای " ، افـش  دـنک و  لصاح  يدوبهب  رگا  هک  تسب  نامیپ  دوخ  اب  يرامیب  نآ  رد  دـش و  رامیب  نومأـم  يزور 
هب هک  تساوخ  دش و  بوخ  شلاح  نوچ 

ریثک لام  هک  ما  هتـسب  دـهع  دوخ  اب  نم  هک  تفگ  اهنآ  هب  تخاس و  رـضاح  ار  ناهیقف  نادنمـشناد و  مامت  دـنک ، اـفو  دوخ  ناـمیپ  دـهع و 
ریثک هرابرد ي "  یصخش  ره  مهدب . ار  دوخ  دهع  مهد و  هقدص  نم  ات  دشابیم ؟ رادقم  هچ  ریثک  لام  هک  دیئوگب  نم  يارب  مهدب و  هقدص 
نخس زا  نومام  رطاخ  دنتفگیم و  مک  غلبم  یخرب  دایز و  غلبم  یضعب  رازه ، دص  يرگید  رازه و  هد  تفگیم : یکی  تفگیم ، ینخـس  " 

لح ار  لکـشم  دـنیامرف و  هجنر  مدـق  هک  دـندومن  شهاوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  راچان  هب  تفاین ، مارآ  ناـنآ  زا  کـی  چـیه 
عقاو لوبق  دروم  ینخـس  چـیه  دـندومن و  نایب  ار  دوخ  لاوقا  ناهیقف  ناـملاع و  زا  کـیره  دـندروآ ، فیرـشت  سلجم  نآ  هب  ماـما  دـنیامن .
يارب الط  رانید  هس  داتـشه و  دیاب  دندومرف : نومأم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دهدب ؟ دیاب  ردقچ  هفیلخ  دیئامرفب  امـش  دـنتفگ : ماما  هب  دـشیمن ،

لیلد دـیاب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دـندوشگ  ضارتعا  هب  بل  املع  یـشاب . هدـمآ  نوریب  دوخ  نامیپ  هدـهع ي  زا  اـت  ینک  میـسقت  ناریقف 
مالسلا هیلع  ماما  میئامن . ادیپ  نانیمطا  ام  ات  الط  رانید  هس  داتشه و  ارچ  هک  دنروایب 

هحفص 62] ]
هداد و رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  یمارگ  باحـصا  مرکا و  لوسر  ترـضح  نآرق  دوـخ  مـالک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـندومرف : نینچ  ار  ّتلع 

نطاوم نآ  هریثک و  ياـه  نطوم  رد  ار  امـش  دـنوادخ  درک  يراـی  هک  قیقحت  هب  ینعی  [ 51"  ] ًةَریثَک َنِطاوَم  یف  ُهّللا  ًمُکَرَـصَن  ْدََـقل  : " هدومرف
[. 52  ] هّیرس هِوزَغ و  زا  ّمعَا  هدرک ، دربن  راب  هس  داتشه و  راّفک  اب  یمارگ  لوسر  ینعی  تسا ! نطوم  هس  داتشه و  هریثک 

. مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  لیلد  رب  دنتفگ  نیرفآ  دندرک و  لوبق  املع  دش و  مارآ  نومام  لد 
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تالکشم عفر  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

یبلط نم  زا  دوب ، مالسلا  هیلعربمایپ  مالغ  هب  بوسنم  هک  عفار  وبا  لآ  زا  يدرم  تفگ : يرافغ 
رد زاـمن  زا  سپ  حبـص  مدرکن  ادـیپ  يا  هراـچ  یتـقو  منک . تخادرپ  ار  نآ  ًاروف  هک  درکیم  يراـشفاپ  دوـب و  هتفرگ  تخـس  داـیز  تشاد ،

. دوـب ضیرع  ناـشیا  لزنم  برد  عـقوم  نآ  رد  هک  متفر  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هناـخ ي  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم 
مدید ار  ناشیا  هک  نیمه  دـنا . هدیـشوپ  ییادر  دـنیآیم و  هک  مدـید  بکرم  رب  راوس  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مدیـسر  هک  ناشیا  لزنم  کیدزن 

: متفگ دوب ، ناضمر  كرابم  هام  مدرک  مالـس  دندومن  نم  هب  یهاگن  دیـسر ، نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  میوگب  يزیچ  مدیـشک  تلاجخ 
شرافـس وا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  متـشادنپیم  دوخ  اب  نم  تسا . هدومن  میاوسر  تسا و  راکبلط  نم  زا  صخـش  نالف  موش  تیادـف 

نم ات  نیشنب  دندومرف : طقف  تسا ، دنچ  وت  یهدب  دندیسرپن  چیه  دیامن . يراددوخ  شبلط  زا  هک  دومن  دنهاوخ 
هحفص 63] ]

مالـسلا هیلع  ماما  مدید  ناهگان  مدرگرب ، هک  مدومن  دصق  مدش  تحاران  یلیخ  مدناوخ ، ار  برغم  زامن  هرخالاب  ات  مدوب  اج  نامه  مدرگرب .
ره هب  دـنراد ، کمک  ياضاقت  هار  رـس  رب  زین  ناجاتحم  ناریقف و  هک  یلاـح  رد  دـنا ، هتفرگ  ار  باـنج  نآ  فارطا  مدرم  دـندروآ ، فیرـشت 

تمدخ رد  مدش و  لخاد  دندز ، ادص  ار  نم  دندمآ و  نوریب  هرابود  دندش  هناخ  لخاد  هک  یلاح  رد  دندومنیم و  کمک  يرادـقم  مادـک 
یتقو مدومنیم . تبحـص  ترـضح  اب  وا  هب  عجار  نم  اهراب  دش . هنیدـم  رادـنامرف  ّبیـسم ، نبا  زا  ندرک  تبحـص  هب  عورـش  متـسشن  ناشیا 

هک دندومرف : ناش  مالغ  هب  دنروایب  اذغ  دنداد  روتسد  هن . متفگ : يا . هدرکن  راطفا  منکیم  لایخ  دندومرف : ماما  دش  مامت  نانخـس  بلاطم و 
هچ ره  نآ  ریز  نک  فرط  کی  ار  یتشپ  دندومرف : اذغ  ندـش  مامت  زا  سپ  مالغ ) نم و  ماما و  [ ) 53  ] میدروخ اذغ  مه  اب  دروخب  اذغ  ام  اب 

ماما روتـسد  هب  مداد . ياج  نیتسآ  رد  متـشادرب و  ار  نآ  تسا  الط  راـنید  يرادـقم  نآ  ریز  مدـید  مدرک  دـنلب  ار  یتشپ  یتقو  رادرب ! تسه 
تشگ رادنامرف  نارومأم  موش  تیادف  مدرک : ضرع  مسرب  دوخ  لزنم  هب  ات  دندومن  یهارمه  ار  نم  ناشیا  نامالغ  زا  رفن  راهچ  مالسلا  هیلع 

دوخ نامالغ  هب  اذل  دنک . ییامنهار  ار  وت  دـنوادخ  تسا  تسرد  دـندومرف : ماما  دـننیبب . امـش  نامالغ  اب  ار  نم  دـهاوخیمن  ملد  دـننزیم ،
، مدش لزنم  لخاد  هاگ  نآ  دنتشگرب ، اهنآ  دیدرگرب  متفگ : اهنآ  هب  مدیسر  لزنم  کیدزن  یتقو  دیدرگرب . تفگ ، تقو  ره  دنداد  روتسد 

اهنآ نایم  رد  تشاد  بلط  رانید  تشهو  تسیب  نم  زا  درم  نآ  دوب . رانید  تشهو  لهچ  مدرمـش ، ار  اـهنآ  ّتقد  هب  یتقو  متـساوخ . غارچ 
، تسا رانید  تشهو  تسیب  درم  نآ  ّقح  هدش : هتـشون  نینچ  نآ  رب  مدید  متـشادرب  ار  نآ  دمآ ، مشوخ  نآ  لکـش  زا  دیـشخردیم ، يرانید 

(. دیفم داشرا   ) تسا ردقچ  وا  بلط  متسنادیمن  عطق  روط  هب  دنگوس  ادخ  هب  هک  يروط  هب  دشابیم ، وت  نآ  زا  هّیقب 
هحفص 64] ]

ناتسود هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیانع 

سوط ياهراوید  کیدزن  میدوب  مالسلا  هیلع  اضر  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  اب  دیوگیم  راّیس  نب  یسوم 
اضر ترضح  مدش  هّجوتم  عقوم  نیمه  رد  دندروآیم  هک  داتفا  يا  هزانج  هب  ممشچ  میدرک  وجتسج  مدینش  يا  هیرگ  هلان و  میدوب  هدیـسر 
هزانج هب  نانچ  دـندرک  دـنلب  ار  نآ  دـندمآ  هزانج  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندش . هداـیپ  دـندرک و  یلاـخ  باـکر  زا  ياـپ  مالـسلا  هیلع 

زا یکی  هزاـنج ي  یـصخش  ره  دـندومرف : نینچ  دـندومن و  نم  هب  ور  هاـگ  نآ  دبـسچیم . شرداـم  هب  هک  يا  هّچب  دـننام  دـندوب  هدـیبسچ 
هب دنتـشاذگ ، ربق  رانک  ار  هزانج  هرخالاب  تسا . هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  دوشیم  كاپ  هانگ  زا  نانچ  دنک  عییـشت  ار  ام  ناتـسود 

شا هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  سب  دـنیامن . هدـهاشم  حـضاو  روط  هب  ار  ّتیم  ات  دـندش  عمج  فرط  کـی  رد  مدرم  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد 
ار درم  نیا  رگم  مدرک  ضرع  دـید . یهاوـخن  یتحاراـن  نیازا  دـعب  رگید  مهدیم . تراـشب  تشهب  هب  ار  وـت  ینـالف  دـندومرف : دنتـشاذگ و 
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لامعا و ینادیمن  رگم  یـسوم ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـیا . هدـماین  اج  نیا  هب  نونکات  هک  تسا  ینیمزرـس  اج  نیا  دیتخانـشیم ؟
ششخب بلط  اهنآ  يارب  دنوادخ  زا  دنشاب ، هدومن  یهاتوک  دوخ  لامعا  رد  رگا  دوشیم ؟ هضرع  ام  رب  ماش  حبص و  ره  ام  نایعیـش  رادرک 

. میئامنیم شاداپ  تساوخ  رد  اهنآ  يارب  دنشاب ، هداد  ماجنا  یکین  راک  هچنانچ  میئامنیم و 

هبامرگ رد  ار  یصخش  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  هسیک 

ناشیا زا  اج  نآ  رد  يدرم  دندش . يا  هبامرگ  دراو  مامحتسا  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
باوج وا  هتساوخ  هب  لیم  لامک  اب  ماما  دنیامن . هسیک  ار  وا  ندب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دومن  اضاقت 

هحفص 65] ]
نینچ هک  نـیازا  تخانـش و  ار  ترـضح  درم  نآ  ندرک  هـسیک  نـیب  رد  دـندومن . صخـش  نآ  ندـب  ندرکزیمت  هـب  عورـش  دـنداد و  تـبثم 

مالـسلا هیلع  ماما  دومنیم و  یهاوخرذع  تساوخیم و  شزوپ  ماما  زا  هتـسویپ  اذل  دوب . هدـش  نامیـشپ  تحاران و  هداد  ناشیا  هب  يروتـسد 
. دندومنیم یکالد  دندرکیم و  هسیک  ار  وا  ندب  نمض  رد  دندومنیم و  ییوجلد  وا  زا  هتسویپ 

يدرمناوج هزادنا  هب  کمک 

صخش نآ  دندروخرب  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تفگ : یتخبون  قاحسا  نب  بوقعی 
: دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دیئامرف . کمک  ناتدوخ  يدرمناوج  هزادنا ي  هب  ار  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع 

ترـضح دـیئامرف . کمک  مدوخ  يدرمناوج  هزادـنا ي  هب  ار  نم  درک : ضرع  صخـش  نآ  منک . کمک  وت  هب  مرادـن  تردـق  ردـق  نآ  نم 
. هدب رانید  تسیود  درم  نیا  هب  دنتفگ  دندومرف و  دوخ  مالغ  هب  ور  تسا ، نکمم  الاح  دندومرف :

دوخ نارازگتمدخ  نامالغ و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ندروخ  اذغ 

دوخ نارازگتمدخ  نامالغ و  اب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ندروخ  اذغ  هرابرد ي  خلب  یلاها  زا  یکی 
مالسلا هیلع  ماما  روتـسد  هب  دندروآ ، اذغ  مدوب ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  ناسارخ  رد  يزور  دیوگیم : نینچ 

ضرع نم  دندش . اهنآ  اب  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  مه  ترـضح  نآ  دوخ  دـندیدرگ و  عمج  هرفـس  کی  رود  نارازگتمدـخ  نامالغ و  مامت 
ناشدوخ ات  دنزادنایب  يا  هناگادج  هرفس ي  نارازگتمدخ ! نامالغ و   ) اهنیا يارب  دیئامرف  روتـسد  هک  تسین  رتهب  ایآ  مدرگ  تیادف  مدرک :

ام ردام  یکی ، ام  يادخ  نک ! اهر  ار  نخس  نیا  دندومرف : نم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دنروخب ؟ اذغ  مه  اب 
هحفص 66] ]

[. 54 . ] دشابیم وا  لامعا  هب  تبسن  يدرف  ره  شاداپ  یکی . ام  ردپ  یکی ،

يرترب نازیم  اهنت  يوقت 

یلص ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  یصخش  تفگ : هک  دنکیم : لقن  شردپ  زا  يزار  رـصن  نب  یـسوم 
رتهب داژن  رظن  زا  نیمز  هرک ي  يور  رد  یصخش  چیه  هلآ  هیلع و  هللا 

هدیناسر ماقم  نیا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  یگدـنب  تعاطا و  هدـش و  اهنآ  ِماقم  ثعاب  [ 55  ] يوقت دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسین . امـش  زا 
يدرف نم  زا  رتهب  روخن ! دنگوس  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیتسه . صخـش  نیرتهب  امـش  دنگوس  ادخ  هب  امـش  تفگ : يرگید  درف  تسا .

َو ٍرکذ  ْنِم  مُکانْقَلَخ  ّانِا  ُسانلا  اهُّیا  ای  : " هدشن خسن  هیآ  نیا  ادخ  هب  دنگوس  دیامن . تعاطا  رتهب  ار  دـنوادخ  دـشاب و  رت  راگزیهرپ  هک  تسا 
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[. 56"  ] ٌریبَخ ٌمیلَع  هللا  َّنإ  مُکیقتا  هللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکا  َّنِا  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوعش و  مکاْنلَعَج  َو  یثنُا 
ادـخ دزن  امـش  نیرت  یمارگ  انامه  دـیوش  هتخانـش  ات  میدومن  میـسقت  نوگانوگ  ياه  هبعـش  اـههورگ و  هب  ار  امـش  اـم  مدرم ! يا  هیآ : ینعم 

. تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  انامه  دشاب ، رتراکزیهرپ  هک  تسا  یصخش 

دندرکیمن هاگن  جاتحم  هرهچ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هّدع ي مدرکیم  تبحص  ناشیا  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سلجم  رد  تفگ : هزمح  نب  عسی 
هحفص 67] ]

: درک ضرع  دش و  دراو  يا  هنوگ  مدنگ  دق و  دنلب  درم  عقوم  نیا  رد  دندرکیم . لاوئـس  مارح  لالح و  زا  دندوب  ناشیا  تمدـخ  رد  يدایز 
مرادن چیه  نونکا  ما ، هدرک  مگ  ار  ملوپ  مدرگیم  رب  هکم  زا  متسه  نات  دادجا  امش و  ناتسود  زا  یکی  نم  لوسر ا …  نبای  ْمْکیلَع  مالَّسلا 

مدنمتورث تسا و  بوخ  نم  عضو  اج  نآرد  مسرب  لزنم  هب  هک  دیئامرف  کمک  نم  هب  دینادب  حالـص  رگا  دـناسرب  یلزنم  کی  هب  ار  نم  هک 
نیشنب دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منک  لوبق  هقدص  مناوتیمن  نم  و  مهدیم ، هقدص  ار  لوپ  نآ  امـش  فرط  زا  مدیـسر  دوخ  لزنم  هب  یتقو 

. میدنام هَْمیَثخ  نامیلـس و  درم و  نآ  نم و  دندش . قرفتم  تیعمج  ات  دندومن  ندرک  تبحـص  هب  عورـش  مدرم  اب  و  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ 
شیب یتعاس  دـندش . هناـخ  لـخاد  دـندومن و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  مورب . نوردـنا  هب  نم  هک  دـیهدب  هزاـجا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

؟ تساجک یناسارخ  درم  نآ  دندومرف : هدومن و  زارد  برد  يالاب  زا  ار  ناشتـسد  دنتـسب و  ار  قاتا  برد  یلو  دندمآ ، نوریب  هک  تشذـگن 
فرـص ار  لوپ  نیا  هدَـم  هقدـص  نم  بناـج  زا  دوخ  رهـش  رد  یلو  ریگب  ار  راـنید  تسیود  نیا  دـندومرف : متـسه . اـج  نیا  نم  درک : ضرع 

ماما هب  تفگ : نامیلـس  دش  جراخ  درم  نآزا  سپ  منیبن . ار  وت  مه  نم  ینیبن و  ار  نم  هک  ورب  يزرط  هب  یـسرب . لزنم  هب  ات  امن  دوخ  جراخم 
ار ناتکرابم  تروص  ارچ  دیدومرف ، تیانع  يدایز  لوپ  اهب و  هک  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا  مدومن : ضرع  مالسلا  هیلع 
. مدوب هدروآرب  ار  وا  تجاح  اریز  میامن ، هدهاشم  شا  هرهچ  رد  ار  لاؤس  يراوخ  تسکـش و  مدیـسرت  دندومرف : ماما  دیدومن ؟ ناهنپ  وا  زا 

هاگره تسا و  ّجح  داتفه  لداعم  دیامن  کین  راک  یناهنپ  رد  هک  یـصخش  ار " :؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  يا  هدینـشن  رگم 
نخس و  [ 57  ] دزرمآیم شیادخ  هداد  ماجنا  ار  یتیـصعم  ناهنپ  رد  یـصخش  هاگره  تسا و  لیلذ  راوخ و  دیامن  تیـصعم  اراکـشآ  يدرف 

[. 58 " . ] تسا ظوفحم  میوربآ  مدرگ  یمرب  لزنم  هب  یتقو  موریم ، وا  شیپ  یتساوخرد  يارب  تقو  ره  يا " ، هدینشن  ار  رعاش  نیا 
هحفص 68] ]

يولج رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  يزور  دـیوگیم : رفعج  نب  نامیلـس  امرخ ] ندروخ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هقالع ي  ]
ولج نم  ایب ! ولج  نامیلس ! دنتفگ : نامیلس  هب  ماما  دندوب ، امرخ  لوانت  لوغشم  مامت  هقالع ي  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب . امرخ  يرادقم  ناشیا 
هیلع ماما  دـیئامرفیم  لیم  امرخ  دایز  يا  هقالع  اـب  منیبیم  نم  يـالوم  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  مدومن . اـمرخ  ندروخ  هب  عورـش  متفر و 
نسح ماما  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  اریز  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ارچ ؟ مدیـسرپ : مراد ، تسود  ار  امرخ  نم  يرآ  دندومرف : مالـسلا 

نایعیش مراد  تسود  نم  دنتشاد . هقالع  یلیخ  امرخ  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مردپ  قداص و  ماماو  رقاب  ماماو  داّجس  ماما  نیـسح و  ماما  و 
دنراد هقالع  بارـش  هدننک و  تسم  ياه  هباشون  هب  ام  نانمـشد  دنا . هدش  هدـیرفآ  ام  تشرـس  زا  نانآ  اریز  دـنرادب . تسود  ار  امرخ  مه  ام 

[. 59 . ] دنا هدش  هدیرفآ  نیشتآ  یتشرس  زا  اریز 

ءوضو رد  تناعتسا  رب  تیاضر  مدع  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

ترضح نآ  لباقم  رد  مدش  فّرشم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هب  تفگ : ءاشو  نب  نسح 
مالـسلا هیلع  ماـما  مزیرب  ترـضح  نآ  تسد  يور  رب  بآ  اـت  مـتفر  شیپ  نـم  دـنوش  هداـمآ  زاـمن  يارب  دنتـساوخیم  هـک  دوـب  یبآ  فرظ 
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لیان یباوث  هب  نم  دـیتسین  لیام  ایآ  مزیرب  امـش  تسد  يور  رب  بآ  دـیئامرفیمن  هزاـجا  هچ  يارب  مدرک : ضرع  نک ! ربص  نسح  دـندومرف :
ناک نَمَف  يا  هدینشن  ار  نآرق  هیآ ي  نیا  رگم  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ارچ ؟ مدیسرپ  هانگ . نم  يربیم و  باوث  وت  دندومرف : ماما  موش ؟

نونکا نم   " دـهدن . رارق  کیرـش  ار  يادـخ  تدابع  رد  دـهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـیاب  دراد  شراگدرورپ  رادـید  هب  دـیما  هک  ره  … " 
چیه متسین  لیام  هک  تسا  یتدابع  دوخ  نیا  مریگب  وضو  زامن  يارب  مهاوخیم 

هحفص 69] ]
[. 60 . ] دوش کیرش  متدابع  رد  یصخش 

[. 61"  ] ًادَحا ِهبَِّر  ِةَدابِِعب  ْكِرْشی  َو ال  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهبَر  ءاِقل َ  اوُجرَی  َناک  ْنَمَف  تسا … " : نینچ  هیآ  نآ 

ادخ زا  تیشخ  سرت و  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

نک ربص  دندومرف : ناشیا  مدومن ، یتساوخرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگیم : یطنزب 
يارب ایند  رد  نینمؤم  زا  دنوادخ  هچ  ره  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : سپـس  دش . دهاوخ  هداد  ار  نآ  بیترت  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  مراودـیما 

کچوکو و دندومن  تّمذم  دایز  ار  ایند  نآ  زا  سپ  دـهدب ، ناشیا  هب  ایند  نیمهرد  هچ  نآزا  تسا  رتهب  اهنآ  يارب  دـیامن ، هریخذ  ترخآ 
رب دنوادخ  دنوادخ . قوقح  تخادرپ  تسا  مزال  وا  رب  تسا و  رطخ  رد  هتـسویپ  دنمتورث  تسیچ ؟ ایند  نیا  رگم  دـنتفگ : دندرمـش و  تسپ 
ات تخادرپ ) هقیرط ي  تمالع  هب   ) دـنداد ناـکت  ار  ناـشکرابم  تسد  ماـگنه  نیارد  متحاراـن  ناـسرت و  هشیمه  هدومرف  تیاـنع  تمعن  نم 

هیلع ماما  دیـسرتیم ؟ تلزنم  تلالج و  نیا  اب  امـش  ایآ  نم ، يـالوم  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  میاـمن  جراـخ  ار  بجاو  قوقح  هک  یتقو 
[. 62 . ] مرازگساپس هتشاد  ینازرا  نم  رب  هچ  نآ  هب  ار  يادخ  يرآ  دندومرف : مالسلا 

ماما یگدنز  ياه  یگژیو  فلا : دیئامن : هّجوت  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یقالخا  تاّیـصوصخ  هرابرد ي  رگید  هاتوک  هتکن ي  دنچ  هب  کنیا 
زا رگید  زینک  دنچ  اب  ار  نم  تفگ : ما ) يردپ   ) مگرزب ردام  دیوگیم : بتاک  یلوص  دوب : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زینک  هک  نز  کی  نابز  زا 

. میدوب تمعن  زان و  رد  ناوارف  لوپ  كاشوپ و  كاروخ و  رظن  زا  وا  هناخ ي  رد  دندرب ، نومأم  يارب  ار  ام  دندومن ، يرادیرخ  هفوک 
هحفص 70] ]

زا ار  تمعن  زان و  نآ  همه ي  متفر ، تمدـخ  يارب  ترـضح  نآ  هناخ ي  هب  هک  یماگنه  دیـشخب ، مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب  ار  نم  نومأـم 
زا هک  متـشاد  هقالع  نم  دوب . راوشد  ام  يارب  نیا  درکیم و  رادـیب  زامن  يارب  ار  ام  اهبش  دوب ، اـم  يرادـهگن  رومأـم  يزینک ، مداد . تسد 
هب ایوگ  متفر  وا  هناخ ي  هب  یتقو  دیشخب ، ساّبع  نب  ادبع .. تگرزبردپ  هب  ار  نم  هک  نیا  ات  مور  نوریب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هناخ ي 

دودـح رد  دومن و  تلحر  ق  لاس 270 ه . رد  وا  ما و  هدیدن  ما  هّدج  یگدـیمهف  يدنمتواخـس و  هب  ینز  دـیوگیم : یلوص  ما . هتفر  تشهب 
رطاخ هب  يزیچ  تفگیم : وا  دندرکیم . لاوئـس  یلیخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تایّـصوصخ  عضو و  زا  درک و  یگدنز  لاسدص 
زامن دـندربیم . راک  هب  کشم  بالگ و  نآ  زا  دـعب  دـندومنیم . روخب  يدـنه  دوع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسه  مدای  هک  نیا  زج  مرادـن 

عفر يارب  عقوم  نیا  رد  دنتـشادیمن . رب  هدجـس  زا  رـس  باتفآ  عولط  ات  دـنتفریم و  هدجـس  هب  سپـس  دـندناوخیم . تقو  لّوا  رد  ار  حـبص 
يادص تسناوتیمن  يدرف  چیه  دندیدرگیم . جراخ  هناخ  زا  دندشیم و  بکرم  رب  راوس  ای  دنتـسشنیم  ییاریذپ  قاتا  رد  مدرم  يراتفرگ 

مگرزب ردپ  دندرکیم ، تبحـص  مارآ  همه  دشاب . تساوخیم  هک  یـصخش  ره  دنک  دـنلب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هناخ ي  رد  ار  دوخ 
هدشیم و جرخ  باتک  باسح و  یب  نومأم  هناخ ي  رد  دوشیم  مولعم  زینک  ياه  هتفگ  زا  . ) تسجیم كّربت  زینک  نیا  هلیسو ي  هب  ادبع ..

دوخ نامالغ  نازینک و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  هاگـشناد  کی  تفرعم و  هناخ  ًالوا : مالـسلا  هیلع  ماـما  هناـخ ي  یلو  هدوب  يرهاـظ  هاـفر 
هب ماما  هدـشیمن و  لیم  فیح و  هطباض  یب  نیملـسم  لاملا  تیب  باتکو و  باسح  ناشیا  هناخ ي  رد  ًایناث : دـنتخومآیم . ار  یعقاو  مالـسا 
هک مدینش  ساّبع  نب  میهاربا  زا  تفگ : ناوکذ  نبا  نآرق : ندناوخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هقالع ي  ب : دندومنیم .) کمک  یعقاو  نادنمتسم 
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ياه نایرج  هتشذگ و  روما  هب  تبسن  رتاناد  ناشیا  زا  دنتسنادیم  دشیم ، مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هک  لاوئس  عون  ره  تفگیم :
هحفص 71] ]

ناشیا دیـسرپیم ، ناشیا  زا  هچ  ره  زا  درکیم و  شیاـمزآ  ار  ناـشیا  نومأـم  تاـقوا  بلغا  ما . هدـیدن  ار  رگید  درف  يراـج ، لاـح و  ناـمز 
کی زور  هس  ره  باتک ) نیمه  ات 50  ياه 45  ناتساد   ) دوب نآرق  تایآ  زا  همه  تالاوئـس  باوج  يارب  ناشیا  ياه  لاثم  دندادیم . باوج 
رورم هک  ار  يا  هیآ  ره  یلو  مناوخب  نآرق  زور  هس  زا  رتمک  مناوتیم  مهاوخب  رگا  دندومرفیم : ترـضح  نآ  دندومنیم . متخ  ار  نآرق  راب 

ج: منکیم . متخ  ار  نآ  راب  کی  زور  هس  ره  تهج  نیمه  هب  هدش  لزان  ینامز  هچ  رد  دروم و  هچ  رد  هک  مشیدنایم  شا  هرابرد  میامنیم 
یتشرد هب  يدرف  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مدـیدن  زگره  تفگ : ساّبع  نب  میهاربا  مدرم : ریاس  نایفارطا و  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـتفر 
ياهاپ دندومنیمن . سویأم  شتجاح  ماجنا  رب  يدنت  اب  ار  يدنمتجاح  زگره  دندرکیمن . عطق  ار  یـسک  نخـس  تقو  چیه  دنیوگب و  نخس 
نامالغ مدرکن  هدهاشم  زگره  دندرکیمن . هیکت  دوب ، هتسشن  هک  یصخش  ره  شیپ  دندومنیمن و  زارد  یصخش  چیه  لباقم  رد  ار  شیوخ 
ترـضح نآ  هدنخ ي  دندیدنخیمن . هقهق  دنلب و  يادص  اب  دنتخادنایمن و  ناهد  بآ  تقو  چیه  دنیوگب و  ازـسان  ار  دوخ  ناراکتمدـخ  و 

مه ناراد ) رامیت   ) لبطصا نارومأم  نانابرد و  یّتح  نامالغ  دندومنیم ، نهپ  اذغ  ندروخ  يارب  هرفس  تقو  ره  لزنم  رد  دوب  دنخبل  مّسبت و 
. دنتفرگیم دایز  هزور  دندرکیم . يراد  هدنز  بش  حبص  ات  بشرس  زا  یهاگ  دندوب . رادیب  دایز  دندیباوخیم و  مک  دنتسشنیم . هرفس  رس 
هب کیرات  ياهبش  رد  ًاصوصخم  دندومنیم  دایز  هقدص ي  شـشخب و  تسا . رهَّدلا  مْوَص  نیا  دندومرفیم : دوب و  هزور  زور  هس  هام  ره  رد 

تئارق ار  هکرابم  هیآ ي  نیا  و  دینکن . رواب  ار  وا  نخس  هدید ، تمظع  لضف و  رد  ار  ترضح  نآ  دننام  دیوگب  یصخش  رگا  یناهنپ و  روط 
دوگ و فرژ و  ياه  بادرگ  زا  دهاوخب  یـصخش  ره  هک  نیا  زا  هیانک  هدـشن ) كانلوه  هرد ي  دراو  : ) ینعی َۀَـبَقَعلا  َمَحَْتقا  الَف  دـندومنیم 
، دننک دازآ  هدنب  دنناوتیمن  يدرف  ره  دنادیم  دنوادخ  دندومرفیم : سپـس  دنکب .) ار  يراک  نینچ  دیاب  درذـگب  تمایق  كانلوه  ياه  هّرد 

یهار
هحفص 72] ]

هب ار  دوخ  نامهم  مالسلا  هیلع  ماما  د : تسا . نادنمتسم  هب  نداد  اذغ  نآو  هداد  رارق  یـصاخشا  نینچ  هب  تبـسن  تشهب  هب  ندش  دراو  يارب 
دوب و ماگنه  بش  دـندرکیم  وگتفگو  هتـسشن  وا  اب  ترـضح  نآ  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ  هب  ینامهیم  دـنریگیمن : تمدـخ 

متـشه ماما  دنک ؛ تسرد  ار  غارچ  نآ  ات  درک  زارد  ار  دوخ  تسد  نامهم  دش . بارخ  یتّدم  زا  دـعب  تخوسیمن و  بوخ  ییانـشور  غارچ 
يا هداوناخ  ام  دـندومرف : نینچ  دـندرک و  تسرد  ار  غارچ  دـنتفر و  شیپ  ناـشدوخ  دـنک ، تسرد  ار  غارچ  وا  هک  دنتـشاذگن  مالـسلا  هیلع 

[. 63 . ] میرادیمن او  يراکتمدخ  هب  ار  نامهم  هک  میتسه 
هویم مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ناـمالغ  يزور  تفگ : مداـخ  رـسای  دـنهدیم : داـی  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ار  ندروخ  هویم  هقیرط ي  ه :
ادـیپ يدارفا  دـیتسه ، زاین  یب  امـش  رگا  ناحبـس ا .. دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـنتخادنایم . رود  هدرکن ، مامت  ار  هناد  کـی  دـندروخیم 

[. 64 . ] دیهدب تسا  جاتحم  هک  يدرف  هب  ار  هویم  دنراد . يا  هویم  نینچ  هب  جایتحا  هک  دنوشیم 

دوش رورغ  بجوم  دیابن  مالسلا  هیلع  ماما  اب  یتسود 

یلو مدوب  دقتعم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تماما  هب  هک  مدوب  يدارفا  زا  یکی  نم  دیوگیم : یطنزب 
. مدومن لاوئس  هلأسم  دنچ  زا  متشون و  ناشیا  تمدخ  يا  همان  متشاد . کش  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  متشه  ماما  تماما  هرابرد ي 

نم يارب  ار  نم  ياه  شـسرپ  همه ي  باوج  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  مدرک . شومارف  ار  ترـضح  نآ  تماما  ینعی  ّمهم  هلأسم  نامه  یلو 
همان رخآ  رد  دنتشون و 

هحفص 73] ]
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دقتعم ترـضح  نآ  تماما  هب  همان  نآ  ندـناوخ  زا  دـعب  نم  يدوب ! هدرک  شومارف  ار  دوخ  هلأـسم ي  نیرت  ّمهم  هک  دـندوب : هدومرف  هفاـضا 
رد ار  نم  اـت  میاـیب  امـش  لزنم  هب  تسین ، يرطخ  نم  يارب  نانمـشد  فرطزا  هک  ار  یعقاوم  ملیاـم  مدرک  ضرع  مدیـسر . ناشتمدـخ  مدـش 

ناشیا تمدـخ  هب  دنداتـسرف ، میارب  ار  دوخ  يراوس  بکرم  مالـسلا  هیلع  ماـما  بورغ  کـیدزن  زور  کـی  دـیئامن . ییاـمنهار  ّمهم  لـئاسم 
کی ار  تالکشم  باوج  ترضح  نآ  میامن ، یشسرپ  ناشیا  زا  نم  هک  نیا  نودب  مدناوخ . ترضح  نآ  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  مدیـسر .

: دندومرف دـندومن و  دوخ  مالغ  هب  ور  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقوم  نیا  رد  مدومنیم . تشاددای  ار  اهنآ  همه ي  نم  دـنداد و  خـساپ  کی  هب 
متسه نم  نیا  تسین . نم  دننام  یصخش  ایند  رد  هک  تشذگ  ملد  زا  دباوخب . نآ  رد  یطنزب  ات  روایب  مباوخیم  مدوخ  هک  یباوختخر  نامه 

رد هک  دـندومن  فطل  ما  هرابرد  همه  نیا  نآ ، زا  سپ  دـنا ، هتـسشن  مرانک  رد  مسرب ، ناشتمدـخ  ات  هداتـسرف  میارب  ار  دوخ  بکرم  ماـما  هک 
رب هیکت  مالـسلا  هیلع  ماما  عقوم  نیمهرد  مدیجنگیمن  تسوپ  رد  مدوب و  هدش  توهبم  تام و  یلاحـشوخ  زا  مباوخب ! ناشدوخ  باوختخر 

و ییامن ، راـختفا  دوخ  ناتـسود  رب  اداـبم  دـمحا ! يا  دـندومرف : دنتـسشن و  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـننک ، تکرح  هک  دـندوب  هدومن  دوخ  تسد 
هیلع نینمؤملاریما  مّدج  دش . ضیرم  ناحوص  نب  ۀعصعص  هدوب : نینچ  هک  دندومن  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناشّدج  زا  یناتساد 

! هعصعص يا  دندومرف : دندرگزاب  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  دنتـشاذگ و  شیناشیپ  رب  ار  دوخ  كرابم  ِتسد  دندمآ . وا  تدایع  هب  مالـسلا 
[. 65 . ] مداد ماجنا  دوب  ما  هفیظو  هک  تهج  نآ  زا  ار  اهراک  نیا  نم  ییامن ، راختفا  نم  راک  نیا  هطساو ي  هب  دوخ  ناتسود  رب  ادابم 

دینک صخشم  نیعم و  راک ، عورش  زا  لبق  ار  رگراک  دزم 

زا متساوخ  متشاد  يراک  مدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  تفگ  رفعج : نب  نامیلس 
هحفص 74] ]

نآ مشچ  متفر . ترـضح  نآ  هارمه  هب  نم  ناـمب . اـم  شیپ  بشما  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدرگرب  دوخ  لزنم  هب  موش و  ادـج  ناـشیا 
ءزج هک  دندید  ار  يا  هرهچ  هیس  درم  نایم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دنزاسیم . لبتسا  نایاپراهچ  يارب  لِگ  اب  هک  داتفا  نامالغ  هب  ترـضح 

ماـما تخادرپ . میهاوخ  وا  هب  یغلبم  دـنکیم و  کـمک  اـم  هب  دـنتفگ : ناـمالغ  تسیک ؟ درم  نیا  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  دوـبن . اـه  مـالغ 
رایـسب مالـسلا  هیلع  ماما  دوب . دـهاوخ  یـضار  میهدـب ، وا  هب  هچره  اریز  هن ، دـنتفگ : نامالغ  دـیا " ؟ هدرک  نییعت  ار  وا  دزم  اـی  آ  دـندومرف :

زا ار  اهنیا  اهراب  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دینکیم ؟ تحاران  ار  ناتدوخ  ارچ  موش ، تیادف  متفگ : ترضح  هب  نم  دندش . نیگمشخ 
ره اریز  دـینک . صخـشم  ار  وا  دزم  ترجا و  دـهد ، ماجنا  يراک  تساوخ  امـش  يارب  هک  یـصخش  ما  هتفگو  ما  هدرک  یهن  ییاهراک  نینچ 
دزم رگا  و  تسا . مک  شدزم  شدوخ  نامگ  هب  دیهدب  وا  هب  مه  ربارب  هس  رگا  دهد ، ماجنا  دزم  نییعت  نودب  يراک  امـش  يارب  هک  يرگراک 

هفاضا وا  هب  مه  یمک  رایـسب  يرادـقم  رگا  دومن و  دـهاوخ  يرازگـساپس  امـش  زا  دزم ، ندادزا  دـعب  دـیئامن ، صّخـشم  دـینک و  نّیعم  ار  وا 
. تسا هتفرگ  هفاضا  هدوبن و  شدزم  ءزج  نیا  هک  دنادیم  دیهدب ،

دینکن دای  دب  ظافلا  اب  ار  يدرف  چیه  مان 

مدینش يراعشا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  يزور  هک  درک  لقن  دوخ  يومع  زا  داّبع  نب  ییحی 
یگدنز تفآ  گرم  هک  نآ  لاح  دوش ، زارد  نامرمع  میراد  وزرآ  همه  تسا : نینچ  راعشا  يانعم  دندناوخیم : رعـش  مک  یلیخ  هک  نیا  اب 

هک تسا  يرذگدوز  هیاس ي  دننام  ایند  راذـگاو ، ار  اهيراتفرگ  شاب و  ور  هنایم  هتـسویپ  يروخب ، ار  هدوهیب  ياهوزرآ  بیرف  ادابم  تسا ،
. تسا یقارع  رفن  کی  رعش  دندومرف : ماما  تسیک ؟ زا  رعش  نیا  متفگ  دیامنیم  چوک  سپس  دنکیم  یگنرد  رصتخم  نآ  رد  يا  هراوس 

هحفص 75] ]
[. 66  ] هیهاتعلا وبا  مدرک : ضرع 

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هدینشن  رگم  وگن ! ار  مسا  نیا  وگن ، ار  فرح  نیا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . نم  زا  رعش  نیا  دیوگیم : دهدیم ، تبسن  شدوخب 
ار مسا  نیا  وا  دـیاش  دـیئامنن ،) شنزرـس  تشز  ياه  بقل  اب  ار  یـصخش  چـیه   ) ِباـقلْالِاب اوَُزباـنَت  ـال  َو  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  هک 

. دشاب هتشادن  تسود 

نایفوص هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  باوج 

تفای ینامسآ  بهاذم  مامت  رد  هقیرط  نیا  دشاب  فوصت  هقیرط ي  وریپ  هک  یسک  داص ) مض  هب  : ) یفوُص
دنراد دوجو  نایفوص  ینس  هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  فلتخم  ياه  هقرف  رد  مه  مالـسا  رد  میراد  یفوص  ام  مه  ّتیحیـسم  رد  الثم  دنوشیم 

اـناد و ینعی  دنـشاب  فراـع  اـهنآ  رگا  تسا . هللا  يَوِساـم  زا  يرود  یناـسفن و  ياـه  شهاوخ  زا  زارتـحا  ناـشدوخ  رظن  هب  اـهنآ  کلـسم 
ادـتقا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دـنریگن و  یـشیپ  یهلا  ناربهر  هقیرط ي  زا  راطع و  يولوم و  ظفاح و  دـننام  دنـشاب  یعقاو  سانـشادخ 
نانجلا حیتافم  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  دنـشابیم و  نیفراعلا "  ماما  مالـسلا "  هیلع  یلع  ماما  اریز  تسا  بوخ  اهنآ  شور  دننک 

مالسا و یمارگ  لوسر  ياه  شور  اب  هک  دنشاب  ییاه  شور  ياراد  دنشاب و  رـس  دوخ  رگا  یلو   " نیفراعلا . تاجانم  مان "  هب  دنراد  ییاعد 
ار ماما  هک  دنتشادن  تفرعم  اهنآ  هک  ناتساد  نیارد  نایفوص  دننام  دنشابیمن  دییأت  دروم  دشاب  هتشاد  تریاغم  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما 

عالطا يارب  . ) دندش شوماخ  اهنآ  هک  دنداد  اهنآ  هب  یعطاق  باوج  نانچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتفرگ و  داریا  ماما  زا  نیمه  يارب  دنـسانشب 
ماما ترـضح  تمدـخ  ناسارخ  رد  نایفوص  زا  يا  هّدـع  دوش .) هعجارم  ادـخهد  گنهرف  هب  اهنآ  شور  يرگ و  یفوص  یفوص و  زا  یفاک 

دیمهف درک و  تقد  داد  وا  هب  دنوادخ  هک  یبصنم  نیا  رد  ناناملسم  هفیلخ  نومأم  دنتفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداوناخ  نایم  رد  زاب  دیتسه . تماما  يربهر و  يارب  رت  هتسیاش  مدرم  همه ي  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امـش  هک 

هک يدرف  هب  دـنراد  جایتحا  مدرم  هک  نیا  اب  دـنادرگرب  امـش  هب  ار  تفـالخ  هک  تفرگ  رظن  رد  نینچ  هفیلخ  دومن و  باـختنا  ار  امـش  هلآ  و 
ینعی  ) دور ضیرم  تدایع  هب  دوش و  بکرم  راوس  دشوپب و  نشخ  سابل  دروخب و  هداس  رایسب  ياذغ 

هحفص 76] ]
سابل دوب  ربمایپ  فسوی  دندومرف : دنتسشن و  تسار  دندوب  هدرک  هیکت  هک  یلاحرد  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دشاب ) ایند  كرات  دیاب  ماما 
نخس هاگره  دیهاوخب و  يرگداد  لدع و  ماما  زا  دیاب  امـشرب  ياو  تسـشنیم . ناینوعرف  هاگ  هیکت  تخت  رب  دیـشوپیم و  الط  ابید و  ياه 

َو ًاـسُوَبل  ْمرَُحی  َمل  َهللا  َنِا  . " دـیامن اـفو  نآ  هـب  داد  يا  هدـعو  ناـمز  ره  دـیامن و  تیاـعر  ار  تلادـع  تموـکح  رد  دـشاب و  تـسار  دـیوگ 
َو ِهِدابِِعل  َجَرْخا  یتلا  ِهّللا  َۀـنیز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : " دـندومن توـالت  ار  هیآ  نیا  هدرکن و  مارح  ار  یکاروخ  ساـبل و  دـنوادخ  اـنامه  " ًاـمَعطَمال .
ار و بوخ  ياذغ  ار و  كاپ  يزور  شناگدنب  يارب  دروآ  نورب  هک  ار  ادخ  تنیز  هدومن  مارح  یـسک  هچ  وگب  [ 67 "  ] ِقزّرلا َنِم  ِتابّیطلا 

[. 68 : ] دندناوخ نایفوص  يارب  ار  بلاطوبا  راعشا  نایاپ ، رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
اب مینکیم - هنامز  يارب  ییوج  بیع  تسین . مینامز  نآ  لها  هک  ام  زج  یبیع  هنامز  يارب  هک  نیا  اب  میریگیم  بیع  هنامز  هب  ام  زا  مادک  ره 
ار رگیدـکی  ام  یلو  دروخیمن ، ار  گرگ  تشوگ  گرگ  دومن - دـهاوخ  وجه  ار  ام  دـیوگب - نخـس  نامز  رگا  تسا  ام  رد  بیع  هک  نیا 

. دسرب ام  رب  هاگره  هک  یبیرغ  رب  ياو  میا ، هدیشوپ  رّطعم  هتسارآ و  سابل  گنرین  يرادربهالک و  يارب  میروخیم . اراکشآ 

دنراد یصاخ  زایتما  تماما  هب  فارتعا  زا  دعب  تاداس 

هب ملیام  یلیخ  نم  تفگ : نم  هب  دیـسریم  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هب  وا  بَسَن  تاداـس و  زا  هک  ادـبع .. نب  ّیلع  تفگ : رفعج  نب  ناـمیلس 
موش بایفرش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  روضح 

يارای ار  نم  تفگ : يوریمن ؟ ارچ  متفگ : میامن . ضرع  یمالس  ناشیا  تمدخ  و 
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انامَز مهلک  سانلا  بیعی 
اناوس بیع  انن  ام  زلام  و 

انیف بیعلا  اننامز و  بیعن 
اناجه انب  نامزلا  قطن  ول  و 

بئذ محل  كرتی  بئذلا  نا  و 
انایع اضعب  انضعب  لکای  و 

بیط كوکسم  عادخلل  انسبل 
اناثا اذا  بیرغلل  لیوف 

هحفص 77] ]
نآ تدایع  هب  مدرم  دندرک . ادیپ  یتلاسک  رـصتخم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  مسرب . ناشتمدـخ  هک  تسین  ار  ناشیا  لالج  تمظع و 

ناشتدایع هب  مدرم  هدرک و  ادیپ  تلاسک  ترـضح  هدیـسر  وت  هتـساوخ ي  ماگنه  نونکا  متفگ : مدید . ار  ادبع …  یلع  دنتفریم . ترـضح 
ماما تشاد  وزرآ  هک  يا  هزادنا  هب  دیسر . مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  ادبع .. نب  یلع  يورب . یناوتیم  مه  وت  یـشاب  لیام  رگا  دنوریم .

لاحشوخ رایسب  مالسلا  هیلع  ماما  تیانع  نیا  زا  وا  دندومن . مارتحا  وا  هب  هدومرف و  تمحرم  راهظا  دنتفرگ و  مرگ  وا  اب  مالـسلا  هیلع  متـشه 
ات میتسـشن  وا  نیلاب  هب  ردق  نآ  میتفر . شتدایع  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  نم  دش  ضیرم  اْدِبع .. نب  ّیلع  دعب  يدنچ  دـش .

اـشامت ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوـب  هدرپ  تشپ  ادـبع .. نب  ّیلع  رـسمه  تفگ : نم  زینک  میدـش  جراـخ  هکنیا  زا  سپ  تفر  دوـب  هدـمآ  هـکره 
لبق هظحل  دـنچ  ناشیا  هکار  ییاج  تخادـنا  ماما  هاگیاج  هب  ار  دوخ  دـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  دـندش  جراخ  ترـضح  هک  نیمه  درکیم .

نآ مدرک  تاقالم  ار  ادـبع .. نب  یلع  مدوخ  نم  یتقو  تفگ : نامیلـس  دـیلامیم . ناکم  نآ  هب  ار  دوخ  دزیم و  هسوب  نآ  رب  دـندوب  هتـسشن 
: دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدومن . لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  مه  نم  درک . لقن  میارب  دوب  هداد  ماجنا  شا  هجوز  همَلَّسلا  ّما  هچ 
: دندومرف دنشاب  دقتعم  تماما  هب  هک  یتاداس  هرابرد ي  ار  نخس  نیا  دنتسه و  تشهب  لها  شدنزرف  رسمه و  و  ادبع .. نب  یلع  نامیلس ! يا 

ماقم هب  فراع  هاگره  یلع  همطاـف و  نادـنزرف  [ 70  ] ِساَّْنلاَک انوُکَی  َْمل  ِْرمـالا ، اَذـه  هللا  ُمُهَفَرَع  اذِا  همطاـف  َو  ٌّیلع  َدـلو  [ 69  ] َّنِا نامیلُـس  ای 
. دنتسین مدرم  ریاس  دننام  دنشاب ، تماما 

دندوب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  رکنم  هک  نایفقاو  شیادیپ  یگنوگچ 

[ هارمگ هقرف ي  نیا  شیادیپ  ّتلع  [: 1 تمسق ]
ار ناشیا  دندومن ، راکنا  ار  ترضح  نآ  تداهش  يا  هدع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهش  زا  سپ 

هحفص 78] ]
يدعب ماما  دندرک و  فّقوت  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  تماما  رب  نوچ  دندرکن  فارتعا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هب  هتـسناد  دوعوم  يدهم 

هک مالسلا  هیلع  متفه  ماما  ناگدنیامن  زا  يا  هّدع  دزن  رد  هک  دوب  نیا  قوف  هقرف ي  شیادیپ  ببس  دنیوگ . یفقاو  اهنآ  هب  دندومنن  لوبق  ار 
ار اهلوپ  دیاب  دندرکیم  رارقا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هب  اهنآ  رگا  هک  دوب  لوپ  يدایز  رادقم  دندوب  تاهوجو  يروآ  عمج  لوئـسم 

هیلع متشه  ماما  تماما  راکنا  لاوما  نآ  رد  فّرصت  يارب  دش و  بلاغ  اهنآ  رب  عمط  هنافّسأتم  دندینادرگیم  رب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب 
ناورم نب  دایز  ینئاـطب 2 . هزمح  یبا  نب  ّیلع  . 1 دندوب : رفن  اهنآ 3  دـسیونیم  دوخ  بیغ  باتکرد  ( 1) یسوط خیش  دندومن . ار  مالـسلا 

عیبر نب  ةزمح  . 1 هلمج : زا  دـندرک  هارمگ  مهار  يرگید  هدّـع ي  هکلب  دـندش  هارمگ  دوخ  اهنت  هن  یـساور و  یـسیع  نب  ناـمثع  يدنق 3 .
سنوـی راـنید ، رازه  یــس  هزمح  یبا  نـب  ّیلع  دزن  رد  و  راـنید ، رازه  داـتفه  ناورم  نـب  داـیز  دزن  رد  هریغ . یمعثخ و  مارک  راّکب 3 . نبا  .2
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دایز و مدرکیم  توعد  ترضح  نآ  تماما  هب  ار  مدرم  دش  صّخشم  نم  يارب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  تماما  یتقو  نم  دیوگیم : بوقعی 
هب رگا  ینکیم ؟ غیلبت  یسوم  نب  ّیلع  تماما  يارب  ارچ  دنداد  مایپ  بوقعی ) نب  سنوی   ) نم يارب  یصخش  هلیـسو ي  هب  هزمح  یبا  نب  ّیلع 

غیلبت زا  تسد  نم  هک  نیا  طرـش  هب  دـندرک  تنامـض  نم  يارب  ار  راـنید  رازه  ود  غلبم  مینکیم و  زاـین  یب  ار  وت  اـم  تسا  لوـپ  هطـساو ي 
نید رد  تعدـب  هاگره  هک : هدیـسر  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  ناماما  زا  ام  هب  مداد  مایپ  اـهنآ  يارب  مدـیزرو و  عاـنتما  نم  یلو  مرادرب 

. دش دهاوخ  هتفرگ  وا  زا  نامیا  رون  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  هچنانچ  دیامن  راهظا  ار  دوخ  ملِع  دیاب  ِملاع  دش ، راکشآ 
هحفص 79] ]

[. 72 . ] دنتفرگ لد  هب  ار  نم  هنیک ي  دندش و  نمشد  نم  اب  ّتلع  نیمه  هب  مراذگیمن . او  ار  [ 71  ] ادخ هار  رد  راکیپ  زگره  نم 

؟ دومن راتفر  هنوگچ  اهیفقاو  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

یسیع دزن  زینک  جنپ  مداخ و  کی  رانید و  رازه  یس  يدنق و  دایز  دزن  رانید  رازه  داتفه  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  زا  دعب  تمسق 2] ]
ماما تماما  دش و  ّطلسم  اهنآ  رب  ناطیش  هکلب  دندادن  ماما  هب  ار  اهلوپ  اهنت  هن  اهنآ  دش  بلاغ  اهنآ  رب  عمط  نوچ  هک  دنام  یقاب  یـساور 
يارب دشابیم  مردپ  زا  تسا و  امش  دزن  هک  یلاوما  تشون : همان  اهنآ  يارب  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  دندش . رکنم  مه  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 

. دیراد هگن  ار  مردپ  لاوما  هک  تسین  امش  يارب  یلیلد  رگید  میدومن  میـسقت  ار  شتورث  متـسه . وا  نیـشناج  ثراو و  نم  اریز  دیتسرفب  نم 
مالـسلا هیلع  ماما  هب  یـسیع  نب  نامثع  یلو  دندرک  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  توف  راکنا  يدنق  دایز  هزمحابا و  نبا  ینعی  اهنآ  زا  رفن  ود 

امش هب  يزیچ  هچ  هدادن  يروتسد  نم  هب  دشاب  هتفر  ایند  زا  مه  رگا  هتفگ ، هدوهیب  هتشذگرد ، وا  دیوگب  هک  ره  هتفرن  ایند  زا  تردپ  تشون :
هتـشابنا ار  اهلوپ  هک  دندوبن  یـصخش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دسیونیم : قودـص  خیـش  مدومن . جاودزا  اهنآ  اب  دازآ و  ار  اهزینک  مهدـب 

دنتـشاد و يداـیز  نانمـشد  دیـشّرلا  نوراـه  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  متفه  ماـما  نوـچ  هک  دوـب  نیا  لاوـما  نیا  ندـمآ  درگ  ّتلع  دـنیامن و 
دزن اهلوپ  تهج  نیمه  هب  دـندشیم  ادـیپ  رتمک  مالـسلا  هیلع  متفه  ماـما  داـمتعا  دروم  دارفا  دـنیامن و  میـسقت  ار  لاوما  نیا  دنتـسناوتیمن 
لوپ ناـشیا  يارب  فارطا  زا  هک  دـندوب  هدرک  ینیچ  نخـس  ماـما  هیلع  رب  نانمـشد  نوچ  هک  نیا  رگید  دوب و  هدـش  عـمج  ماـما  نارازگراـک 
لام دندوب و  هدومن  میدـقت  ناشیا  هب  ماما  ناتـسود  ار  اهلوپ  نیا  یفرط  زا  دـیامنیم و  توعد  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  دوشیم و  هداتـسرف 

نوراه ياه  سوساج  اریز  دوبن  نادنمزاین  ارقف و 
هحفص 80] ]

هیّعرـش تاهوجو  يروآ  عمج  لوئـسم  هک  ناشیا  ناگدـنیامن  دزن  راچان  هب  اهلوپ  نیا  هک  دـندوب  هدرک  گنت  ناـنچ  نآ  ماـما  رب  ار  هصرع 
. دنناسرب ترضح  نآ  هب  یناسآ  هب  ار  اهلوپ  دنتسناوتیمن  ناشیا  تایح  نامز  رد  اهنآ  دوب و  هدنام  یقاب  دندوب ،

اه یفقاو  ربهر  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يوگتفگ 

:[ تمسق 3 ]
هب هک  دـنریگب  هزاـجا  وا  يارب  هک  درک  تساوخ  رد  نارخب  یبا  نبا  ییحی و  نب  ناوفـص  زا  دوـب  اـهیفقاو  ناربـهر  زا  هک  اـمایق  نب  نیـسح 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  دیتسه ؟ اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  امش  ایآ  دیسرپ : دش  دراو  ماما  رب  یتقو  دوش . فّرـشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ 
رس سپس  دنتخود ، نیمز  رب  مشچ  یتّدم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیتسین . ماما  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  يادخ  نم  تفگ : يرآ . دندومرف :

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  تفگ : اـمایق  نب  نیـسح  متـسین ؟ ماـما  نم  هک  ینادیم  اـجک  زا  دـندومرف : نینچ  هدومن و  دـنلب  ار  دوخ  كراـبم 
هبترم ي زا  شیب  راب  نیا  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دیرادن . دنزرف  زونه  یلو  دیا ، هدیـسر  ّنس  نیا  هب  امـش  دشابیمن و  میقع  ماما  دندومرف :

اَدلَو ُهللا  ِینَقُزْرَی  یّتَح  یلایّللا  َو  َمایآلا  یضمَتال  ُهَنا  َهللا  ُدَهشا  : " دندومرف دندومن و  دنلب  ار  ناشکرابم  رس  هاگ  نآ  دنتخادنا ، ریز  هب  رـس  لّوا 
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زا اـم  تفگ : نارَْخب  یبا  نبِا  دـیامرفیم . تمارک  يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ  تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  يادـخ   " یّنِم .
. دومرف اطع  ناشیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  لاعتم  دنوادخ  لاس ، ندش  مامت  زا  لبق  میتشاذگ . خیرات  تقو  نامه 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  ناگدننک  راکنا  زا  یکی  تبقاع 

[ ینئاطب هزمح  نب  یلع  تمسق 4 : ]
نب یلع  نسح ! دنتفگ : دنتساوخ و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : ءاّشو  یلع  نب  نسح 

هحفص 81] ]
زا دـندرک  لاوئــس  دـندش ، وا  ربـق  لـخاد  هتــشرف  ود  نوـنکا  مـه  دــندرک ، ربـق  لـخاد  رد  ار  وا  تـفر . اـیند  زا  هزورما  ینئاـطب  هزمح  یبا 

لّوا ماـما  زا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دّـمحم  داد : خـساپ  تسیک ؟ تربماـیپ  دندیـسرپ : ادـخ . تفگ : ، دـندومن لاؤس  شراـگدرورپ 
هیلع یلع  نب  نیـسح  تفگ : وا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تفگ : وا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـندومرف : دندیـسرپ :

ار وا  دـمآ  دـنب  شنابز  وازا  دـعب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : وا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نبرفعج  تفگ : وا  زا  دـعب  مالـسلا .
؟ دندومن شرافس  وت  هب  روط  نیا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ایآ  دنتفگ : کلم  ود  نآ  دنام  تکاس  تسیک ؟ وت  ماما  هک  دندرک  هجنکش 

اضر ترضح  تمدخ  زا  تفگ : ءاشو  یلع  نب  نسح  دزوسیم . شربق  تمایق  ات  هک  دندروآ  دورف  شرکیپ  رب  نیشتآ  يا  هبرح  اب  نانچ  نآ 
هتفر ایند  زا  ینئاطب "  زور "  نامه  رد  هک  دیـسر  ربخ  هفوک  زا  یتّدـم  زا  سپ  مدومن . تشاددای  ار  خـیرات  نیا  مدـش و  نوریب  مالـسلا  هیلع 

. دندوب هدرک  نفد  ار  وا  تعاس  نامه  دوب و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  طسوت  هبطحق  نب  دیمح  غاب  ندیرخ  ناتساد 

غاب دابانس  دندش ، دراو  ورم  هب  دابانس  هار  زا  ناسارخ  رفس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
ردـپ هربقم ي  ای  يردنکـسا  رـصق  هک  دوب . غاب  نامه  اـج  نآ  ینوکـسم  غاـب  نیرتزّهجم  و  [ 73  ] نیرت داـبآ  نیرتگرزب و  هک  هدوب  یقـالیی 

مّهم یمـسر و  نارفاسم  زا  غاـب  نیا  رد  دوب  یقـالیی  غاـب  نیا  نکاـس  سوط  رادناتـسا  هبطحق  نب  دـیمح  تشاد . رارق  نآرد  یـساّبع  نومأـم 
هب وشتـسش  يارب  ار  دوخ  سابل  ماما  دش . ییاریذپ  گرزب  غاب  نیارد  مه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تهج  نیمه  هب  دـندومنیم و  ییاریذـپ 
نآ راتـساوخ  دیمح  دروآ ، هبطحق  نب  دیمح  دزن  ار  نآ  مداخ  دوب  ناشیا  بیج  رد  ناشدوخ  كرابم  ّطخ  هب  ینآرق  ای  زرِح  دـنداد . یمداخ 

. دومن ترضح  نآ  زا  ار  نآ  دیرخ  تساوخرد  دیدرگ ، نآ  هتفیش ي  تخس  دش و  نآرق 
هحفص 82] ]

هلماعم زا  سپ  ترـضح  بش  ناـمه  تفرگ ، ار  نآرق  داد و  ار  غاـب  درک و  لوبق  دـیمح  غاـب ، نیمه  تمیق  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب غاب  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـش  نامیـشپ  دـیمح  حبـص  دـندومن  هناکلام  فرّـصت  دوش و  عطق  غاب  ناتخرد  دـنداد  روتـسد 

. دش هدیمان  هاگ "  عطق  غاب  تهج "  نید  هب  دش  هجاوم  هدش  عطق  ناتخرد  اب  تفر  غاب  هب  دـیمح  هک  یتقو  وت ، نآزا  غاب  تسا  لّوا  تروص 
دیمح هب  ار  نآرق  نآ  ای  زْرِح  و  ینک ، ییاریذـپ  نم  راوّز  زا  هک  نیا  نآو  طرـش  کی  هب  منادرگیم  رب  وت  هب  ار  غاب  نیا  نم  دـندومرف : ماـما 
فرط هب  دابانس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ  دومن . لوبق  ار  ماما  طرـش  دیمح  دنتـشاذگ  شرایتخا  رد  زین  ار  غاب  دندیـشخب و  هبطحق  نب 

. دندرک تکرح  ورم 

یگدنز نیرتدب  یگدنز و  نیرتهب 

يا دندومرف : نم  هب  ناشیا  مدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  دیوگ : بیعش  نب  یلع 
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رد يرگید  هک  یـصخش  نآ  یلع  يا  دـندومرف : دـیتسه  رتاـناد  نم  زا  امـش  نم  رورـس  يا  متفگ : تسا ؟ رتـهب  یـصخش  هچ  یگدـنز  یلع 
یـصخش دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دی . رتاناد  امـش  متفگ : تسا ؟ رتدب  يدرم  هچ  یگدنز  یلع  يا  دنک . یگدنز  بوخ  وا  یگدنز 

هب شوخ  ياـه  تمعن   ) دنتـسه اـپ  زیرگ  هک  دیـشاب ، هیاـسمه  شوخ  ياـه  تمعن  اـب  یلع ! يا  دـنکن . یگدـنز  وا  یگدـنز  رد  يرگید  هک 
، دـنوش رود  ام  زا  رگا  اهتمعن   ) دـندرگرب اهنآ  يوس  هب  هرابود  هک  دـنتفرگن  یمدرم  زا  هلـصاف  اهتمعن  نیا  و  دـنوشیم ) بایان  تعرس 

(. تسا مکرایسب  اهنآ  تشگزاب  ناکما 

تسا هارمه  وا  شوخ  نامگ  اب  ادخ  دشاب  نیبشوخ  ادخ  هب  هک  ره 

هب میتفگ : میدیسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  دنتفگ : دیزی  نب  نیسح  ورمع  نب  دمحا 
هحفص 83] ]

هب ار  عضو  نآ  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  هدش و  دب  ام  عضو  یکدنا  نونکا  مه  یلو  میتشاد  یـشوخ  یگدنز  ناوارف و  يزور  ام  یتسار 
هبتر ي یلاع  يارما   ) همَثرَه رهاط و  دننام  دیراد  شوخ  ایآ  دیـشاب ؟ ناطلـس  دیهاوخیم  ایآ  دیهاوخیم ؟ هچ  دندومرف : ماما  دـنادرگرب . ام 
هچ نآ  زا  ایند  همه ي  هک  میتسین  داش  ادخ ، هب  هن  میتفگ : دیشابن ؟ دیراد  هک  یشور  هار و  هدیقع و  نیا  رب  امش  یلو  دیشاب ؟ نومأم ) شترا 

متشه ماما  میشاب ). امش  نایعیش  ناتسود و  زا  میراد  تسود  ینعی  . ) میـشاب میراد  هک  يا  هدیقع  فلاخم  یلو  دشاب ، ام  زا  دراد  هرقن  الط و 
ياج هب  ار  يادخ  شیاتـس  رکـش و  دوواد  لآ  يا  : ) دیامرفیم ْأَبَـس  هکرابم ي  هروس ي  هی ي 12  رد آ  ادخ  یتسار  دندومرف : مالـسلا  هیلع 

دیشاب نیبشوخ  ادخ  هب  َروُکَّشلا " َيِدابِع  ْنِم  ٌلیلق  َو  ًارْکُش  دوواد  َلآ  اُولَمِْعا  . " دنرازگ رکش  یلیلق  هدع ي  نم  ناگدنب  زا  دنچره )  ) دیروآ
وا كدنا  رادرک  هب  ادخ  دشاب ، دونـشخ  كدنا  يزور  هب  هک  ره  تسا و  هارمه  وا  شوخ  نامگ  اب  ادخ  دـشاب  نیبشوخ  ادـخ  هب  هک  ره  اریز 

ایند و درد  هب  شیادخ  دنتسه و  شوخ  شا  هداوناخ  تسا و  کبس  وا  راب  دشاب ، دونشخ  لالح  يزور  زا  كدنا  هب  هک  ره  و  تسا . دونشخ 
. دناسرب تشهب "  مالسلاراد  هب "  تمالس  هب  ایند  زا  ار  وا  و  درک ) دهاوخ  زاب  ار  وا  تالکشم  هرِگ   ) دزاس انیب  ایند  نامرد  وراد و 

یتیراع نامیا  تباث و  نامیا 

تفرعم هک  تسا  دقتعم  [ 74  ] نمحرلادبع نب  سنوی  متفگ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : لضف 
هحفص 84] ]

رد و  تسا ، اجرباپ  یخرب  رد  دهدیم و  نامیا  دـهاوخ  یـصخش  ره  رب  ادـخ  هتفرن ، تسرد  هن ! دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  یباستکا 
هک تسا  نآ  یتیراـع  ناـمیا  و  دـنکیمن ، بلـس  وا  زا  ار  نآ  زگره  دـنوادخ  هـک  تـسا  نآ  [ 75  ] اجرباپ ناـمیا  تسا . یتیراـع  مه  یخرب 

. دریگیم وازا  ار  نآ  سپس  دهدیم و  درم  هب  ار  نآ  دنوادخ 
هحفص 87] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تارظانم  زا  ییاه  ناتساد 

( تماما مئالع   ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  عیاقو  نیتسخن 

هراشا

هب هبّیط  هنیدم ي  رد  دندیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  هدش  تیاور  یمـشاه  لضف  نب  دّمحم  زا 
رد مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  تمدخ 
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دنا و هتفر  ایند  زا  دنتـسین و  ایند  رد  رهاظ  هب  ناشراوگرزب  ردپ  زورما  دینادیم  ار  نامز  لها  تفلاخم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ  مدـمآ و 
ردپ نایعیش  زا  یهورگ  هک  منادیم  نیقی  هب  مراد و  ار  هرصب  رهـش  هب  نتفر  دصق  نم  دراد . تماما  نامگ  نات  ناردارب  زا  یکی  هب  يدرف  ره 

نم هب  ار  ییاه  تمالع  رگا  سپ  تساوخ  دنهاوخ  ار  تماما  ياه  هناشن  نم  زا  و  دمآ ، دنهاوخ  نم  دزن  رما  نیا  یسرّرب  تهج  امش  یمارگ 
دندینش نم  زا  ار  نخـس  نیا  یتقو  ترـضح  نآ  دوب . دهاوخ  بوخ  یلیخ  دوش  نئمطم  اهنآ  بلق  نآ  راهظا  زا  دعب  هب  نیا  زا  هک  دینایامنب 

هک  ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  [ 76  ] بکرَم هرز و  هحلسا و  تماما ، ياه  هناشن  زا  یکی  هک  نادب  دّمحم  ای  دندومرف :
فالغ زا  ار  ریـشمش  دـناوتیمن  یـصخش  چـیه  هچنانچ  دـشابیمن .) رـسّیم  ار  وا  ریغ  تسا و  [ 77  ] مالـسلا هیلع  نامز  ماـما  صوصخم  نیا 

هب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ار  اهنآ  همه ي  دوش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بکرم  رب  راوس  ایو  دـشوپب  ار  هرز  ای  دـشکب  نوریب 
. تسا هداد  نم 

هحفص 88] ]
[. 78  ] هرصب هب  نتفر  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  ماما  ینیب  شیپ  - 

تداعس نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  متفگ  دید . مهاوخ  يدوز  هب  ار  مردپ  ناتسود  نم  دندومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  و 
هب نوچ  دیوگ : لضف  نبدّمحم  دش . مهاوخ  رضاح  نم  وت  ندیسر  زا  دعب  زور  هس  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش ؟ دهاوخ  رـسیم  یتقو  هچ 

هیلع رفعج  نب  یسوم  هرابرد  دندمآ و  نم  دزن  رگید  يا  هّدع  دّمحم و  نب  نیسح  نسح و  نب  دّمحم  دننام  هقطنم  نآ  نایعیش  مدیسر  هرصب 
مدیسر و ناشیا  تمدخ  هب  نم  دنورب  ایند  زا  هک  نیا  زا  لبق  زور  کی  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  متفگ : نینچ  نم  دندیـسرپ و  مالـسلا 

ّقح دـندرپس ، كاخ  هب  ار  نم  هک  يدـید  نوچ  موشیم ، لـصاو  ّقح  تمحر  هب  نم  هک  نادـب  نیقی  لـضف ! نب  دّـمحم  يا  دـنتفگ : ناـشیا 
هعجارم وا  هب  تماما  نم  زا  دـعب  تسا و  نم  ّیَـصو  وا  هک  یناسرب  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مدـنزرف  هب  ار  نم  عیادو  دـیاب  يرادـن و  توکس 

اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  هب  ار  [ 79  ] تماما عیادو  مدش و  راپسهر  هنیدم  يوس  هب  ناشیا  شرافس  رب  انب  ترضح  نآ  ّتداهـش  زا  دعب  نم  دوش 
دنداد هدعو  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  مدرپس و  مالسلا  هیلع 

هحفص 89] ]
. دییامن لاؤس  ناشیا  زا  دیراد  یلکشم  لاؤس  هلأسم و  ره  دمآ و  دنهاوخ  هرصب  هب  رگید  زور  هس  هک 

هرصب نایعیش  اب  ماما  يوگتفگ 

هب دمآ و  ولج  دوب  هتـشگ  یـسوم  نب  دیز  تماما  هب  لیاق  دوب و  هدش  [ 80  ] یبصان مایا  نآ  رد  دوب و  باّدـه  نبورمع  يو  مان  هک  یـصخش 
؟ يدرکن ادیپ  تیب  لها  نادناخ  زا  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رت  عرو  اب  رتدهاز و  رت و  تلیـضف  اب  يدرم  ایآ  تفگ : نینچ  نسح  نب  دّمحم 

ناتـسود نایعیـش و  زا  یکی  هک  دّمحم  نب  نسح  نوچ  دشاب . زجاع  باوج  زا  دهد و  باوج  دـناوتن  هک  دیـسرپ  مهاوخ  يا  هلأسم  وا  زا  نم 
دوخ رب  یتحاران  زا  دش و  تحاران  تّدش  هب  دینش  ار  یبصان  درم  نیا  نانخس  یتقو  دوب ، مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم 

هحفص 90] ]
دّمحم نیا  يوگیم ؟ مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ّقح  رد  هتسیاشان  نانخـس  ارچ  درم  يا  تفگ : یبصان  باّده  نبورمع  هب  دیچیپ و 
يراتفر دـیوگیم و  نخـس  وکین  هک  دـیمهف  یهاوخ  تقو  نآ  دـیایب و  نوچ  دـمآ  دـهاوخ  رگید  زور  هس  وا  دـیوگیم  هک  تسا  لضف  نب 

ارف مّوس  زور  نوچ  دیوگ  لضف  نب  دّمحم  دندش . قّرفتم  مدرم  یبصان  درم  نآ  نسح و  نب  دّمحم  يوگم  وگب  زا  دعب  تشاد  دـهاوخ  وکین 
دندروآ فیرشت  دّمحم  نب  نسح  لزنم  رد  دندش و  رضاح  هرصب  رد  هک  داتفا  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هب  ممـشچ  ناهگان  دیـسر 

هرـصب دراو  هزات  لضف  نب  دّمحم  هک  تسا  يزور  هب  هراشا   ) دندوب هدمآ  وت  دزن  زور  نآ  هک  ار  تعامج  نآ  لضف  نب  دّمحم  ای  دندومرف  و 
راضحا دش  راید  نیا  دراو  هک  یصخش  ره  اهنآ  ریغ  يراصن و  دوهی و  ياملع  زا  نادرگ و  رضاح  دوب ) هدرک  عمج  ار  نایعیـش  دوب و  هدش 
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دیناسر و هرـصب  مدرم  هب  ار  ماما  مایپ  نسح  دّمحم  دنونـشب  نم  زا  ار  نآ  باوج  دـشاب  یلکـشم  نییآ  نید و  ره  رد  ار  ناشیا  هچ  نآ  ات  امن 
مدرم همه ي  نوچ  دنا  هدش  هدیبلط  هچ  يارب  هک  دنتـسنادیمن  ناشیا  دینادرگ و  رـضاح  [ 82  ] هلزتعم و  [ 81  ] هیّدیز موق  اب  ار  ناشیا  عیمج 
ُۀَمْحَر َو  مُکیَلَع  ُمالّـسلا  دندومرف : دنتفر و  نآ  يالاب  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  داهن و  سلجم  رد  يربنم  نسح  نب  دّمحم  دندش  عمج 

بلق ات  دندومرف : ماما  هن . دنتفگ : مدرک ؟ مالـس  هب  ادتبا  امـش  يارب  ارچ  هک  دینادیم  ایآ  موق  يا  دـنتفگ : نینچ  مالـس  زا  سپ  هتاکرب  هللا و 
امش دنتفگ : مدرم  دییامن . لاوئس  نم  زا  دشاب  لکـشم  ار  امـش  هک  يزیچ  ره  زا  ددرگ و  امـش  باجح  عفر  ثعاب  دوش و  نئمطم  امـش  ياه 

دنزرف مشابیم و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نبرفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نم  دندومرف : ماما  دیتسه ؟ یـصخش  هچ 
دجسم رد  هنیدم  یلاو  اب  حبص  زورما  متسه  یّشرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 91] ]
هدعو دومن و  تروشم  نم  اب  ار  هیراج  روما  هنیدـم  یلاو  حبـص  زامن  [ 83  ] هضیرف يادا  زا  دـعب  مدرازگ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ادخ لوسر  رسپ  يا  دنتفگ : تعامج  نآ  سپس  موش . رضاح  یلاو  دزن  ِهللاِاب  ِالا  ةَُّوقال  َو  َلْوَحال  َو  اءاشنا …  زورما  رصع  زا  دعب  هک  ما  هدومن 
نوریب دـصق  دـیتسه و  لوقلا  قداص  ام  دزن  امـش  میهاوخیمن و  يرگید  لیلد  امـش  زا  مکحم  اسر و  نخـس  نیا  اب  ام  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 

ادخ لوسر  ترـضح  ثیداحا  یهلا و  تایآ  نم  زا  ار  یتّدـم  دـیورن و  نوریب  دوز  موق  يا  دـندومرف : ماما  سپ  دنتـشاد  ار  سلجم  زا  نتفر 
امش ياه  لد  زا  ار  ّکش  رابغ  میوگ و  باوج  دشاب  یلکشم  هلئسم  ار  اهامش  زا  مادک  ره  هک  ما  هدمآ  نم  دیونشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یب لامک  رد  باّدـه  نبا  دوب ) ماما  نمـشد  هک  یبصان  درم  نامه   ) دوب باّدـه  نبورمع  درک : لاوئـس  ماما  زا  هک  يدرف  نیلّوا  میامن . كاپ 

لوبق ار  نآ  لقع  هک  درک  لقن  وت  زا  ار  بیجع  ياهزیچ  زا  دنچ  يرادقم  یمشاه  لضف  نب  دّمحم  وت  زا  لبق  هک  درک : لاوئـس  ماما  زا  یبدا 
زا هک  یباتک  ره  هک  یمـشاه ) لضف  نب  دّـمحم   ) دـیوگیم وا  تفگ : ورمع  تسیچ ؟ زیچ  نآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنکیمن .

تسرد وا  يرآ  دندومرف : ترـضح  نآ  ینک . مّلکت  نآ  اب  یناوتیم  ینادیم و  وت  ار  یبرع  نابز  زج  یتغل  نابز و  ره  هدش و  لزان  نامـسآ 
امـش ناهذا  رد  هک  یلاوئـس  ره  دـندومرف : نینچ  مدرم  ریاس  وا و  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  ما ، هتفگ  ار  ربخ  نیا  وا  هب  نم  هتفگ ،

ترـضح دندرک و  عمج  ار  ودنه  سراف و  كرت و  زا  یهورگ  سپـس  مهد . خـساپ  امـش  هب  ار  نآ  باوج  ات  دیـسرپب  ارچ  نوچ و  یب  تسا 
هیلع ماما  هک  دندومن  یتالاوئس  ترضح  زا  دوخ  نابز  اب  اهنآ  دندومن و  مّلکت  اهنآ  اب  يدنه  یسراف و  یکرت و  نابز  اب  مالـسلا  هیلع  اضر 

هب اهنآ  همه  دـندومن و  قیوشت  هزور  زامن و  ریخ و  ياهراک  ندروآ  اج  هب  رب  ار  اهنآ  دـنداد و  باوج  اهنآ  هب  ناشدوخ  نابز  اب  مالـسلا 
هب دندومرف : دندومن و  باّدـه  نبا  هب  ور  ترـضح  سپـس  تسارت . غیلب  رت و  حیـصف  ام  زا  ام  نابز  هب  ترـضح  نیا  هک  دـندومن  رارقا  قاّفتا 

منکیم داقتعا  نم  عوقو ، زا  دعب  تفگ : باوج  رد  وا  تشک . یهاوخ  ار  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  زا  یکی  وت  يدوز 
هحفص 92] ]

ِنَمِالا ًادَحا  ِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  : " يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  رگم  دنتفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیراد  [ 84  ] بیغ ملع  امش  رگم 
هداد ربخ  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  میتسه  لوسر  نآ  ناثراو  اـم  و  [ 85"  ] ًادَصَر َهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَنِاَف  لوُسَر  ِنم  یـضَتْرا 

تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  هدنیآرد  هک  ار  هچ  نآ  نینچ  مه  هدوب و  هتـشذگرد  هک  ار  هچ  نآ  ام  تساوخیم و  بیغ  ملع  زا  هچ  نآ  رب  دوب 
ربخ هک  هچ  نآ  تّدم  نیا  رد  رگا  و  تشک ، یهاوخ  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  یکی  رگید  زور  جنپ  ات  وت  هک  مهد  ربخ  هلمج  نآ  زا  و  مینادیم .

قیرط زا  و  يراد ، رارق  يرود  تیاهن  رد  ّقح  هار  زا  نادـب  نیقی  دـشاب  تسار  رگا  و  مشاـب ، هدـننک  ارتفا  وگغورد و  نم  ددرگن ، عقاو  مداد 
وا لوسر  ادخ و  هب  دنگوس  دـش . یهاوخ  انیبان  مشچ  ود  ره  زا  یهاتوک  تّدـم  رد  وت  هک  مهد  رگید  ياهربخ  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یفطـصم 
نب دّمحم  تخاس . دـهاوخ  التبم  صِِرب )  ) یـسیپ هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  نآ  زا  دـعب  و  دومن . یهاوخ  يراددوخ  تقیقح  شریذـپ  زا  وت  هک 

تسویپ و تقیقح  هب  دوب  هتفگ  باّده  نب  ورمع  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  هچ  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ  یمـشاه  لضف 
هنیک رطاخ  هب  تحاقو و  لامک  اب  وا  و  وگغورد ؟ ای  تسا  وگتسار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  ّیلع  ایآ  هک  دنتفگیم  وا  هب  عیاقو  زا  دعب  مدرم 
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نیا یسوم  نب  ّیلع  زا  هک  زور  نآ  رد  نم  تفگ : نینچ  باوج  رد  تشاد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  يا 
هحفص 93] ]

زا بادّـه  ِْنبِا   ) مدرکیمن لوـبق  ار  نآ  بّصعت  رطاـخ  هب  نکل  دـش . دـهاوخ  عـقاو  وا  ياـه  ینیب  شیپ  هک  متـشاد  نیقی  مدینـش  ار  ناـنخس 
(. دوب مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تیب و  لها  نانمشد  زا  نیمه  يارب  دوب و  هّیما  ینب  هاگتسد  ياه  هدورپ  تسد  تالوصحم و 

نایحیسم یبهذم  ربهر  قیلثاج  اب  وگتفگ 

دندومن و نایحیسم  یناحور  ربهر  قیلثاج  فرط  هب  ور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  عقوم  نیارد 
راکنا ام  تشادیم  تلالد  رگا  تفگ  قیلثاج  درادن . ای  دراد  ادـبع …  نب  دّـمحم  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  رب  تلالد  [ 86  ] لیجنا ایآ  دندومرف :
نآزا یمان  ارچ  ینعی  ندرکن ، صّخشم  ار  توکس  ّتلع  ( ؟ تسیچ دشابیم  مّوس  رفـس  رد  هک  يا  هتکـس  دندیـسرپ : وا  زا  ماما  میدومنیمن 

وت يارب  نم  رگا  دندومرف : ماما  میامن  راهظا  دـشابیمن  زیاج  هک  تسا  دـنوادخ  يایبنا  زا  یکی  داد : باوج  قیلثاج  هدـماین ). نایم  هب  ربمایپ 
وا فاصوا  و  [ 87  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مان  هک  میامن  تباث 

هحفص 94] ]
قیلثاج دومن ؟ یهاوخ  لوبق  هداد  تراشب  شروهظ  هب  ار  لیئارسا  ینب  هتشاد و  رارقا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  نیا  دشابیم و 
نآرد هک  امن  هّجوت  مّوس  رفـس  هب  کنیا  دـندومرف : ماما  منکیمن . در  ار  لیجنا  نم  درک  مهاوخ  لوبق  یهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  تفگ :

ندناوخ هب  دندومن  عورش  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  روهظ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تراشب 
صخـش نیا  دندومن : لاؤس  ماما  دندیـسر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادبع …  نب  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  فاصوا  هب  دیـسر  ات  لیجنا  زا  مّوس  رفس 
هدومرف فیصوت  ادخ  هچ  نآ  زج  دندومرف : ماما  دیامنیم ؟ نایب  ار  یتفص  هچ  دیسرپ : قیلثاج  دشابیم ؟ یسک  هچ  دنکیم  فیـصوت  هکار 

رکذ لیجنا  رد  تاروت و  رد  وا  ماـن  هک  تسا  يا  هدـناوخن  سرد  ربماـیپ  دـشابیم و  ءادر  اـصع و  رتش و  بحاـص  میوگیمن . يرگید  زیچ 
يراتفرگ و دنادیم . مارح  تسا  كاپان  دیلپ و  هچ  ره  هتـسناد و  لالح  تسا  هزیکاپ  هچ  نآ  دیامنیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدش 

لاؤس قیلثاج  زا  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  دنکیم . تیاده  راوتـسا  قیرط  تسار و  هار  هب  دراد و  یمرب  ار  اهنآ  نارگ  ياهدنب  تالکـشم و 
ادخ [ 88  ] هملک ي حور ا … و  یسیع  ّقح  هب  ار  وت  دندومن 

هحفص 95] ]
رکف رد  تخادنا و  ریز  هب  رـس  قیلثاج  ماگنه  نیا  رد  دـیناوخیمن ؟ ام  ربمایپ  هب  عجار  لیجنا  رد  ار  تافـص  نیا  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ار  وت 

وا ندـش  رفاک  بجوم  لـیجنا  ندرکن  لوبق  لـیجنا و  ندرکن  لوبق  اـب  دوب  يواـسم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  نانخـس  ندرکن  لوبق  تفر  ورف 
یتراشب نینچ  مالسلا  هیلع  یسیع  تسا و  دوجوم  لیجنا  رد  دیدومرف  امش  هک  یفاصوا  تفگ : نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  باوج  رد  و  دشیم .

هک نیا  دندومرف : وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  امـش  ربمایپ  صخـش  نامه  هک  هدیدرگن  تابثا  نایحیـسم  دزن  رد  زونه  یلو  هداد  ار 
وا نیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  نآرد  هک  هد  رارق  هّجوت  دروم  ار  مّود  رفـس  يدومن  رارقا  فاصوا  نیا  هب  يدشن و  لیجنا  رکنم 

يدنمـشناد نایحیـسم و  یبهذـم  ربهر  قیلثاج  هدومن  دای  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  زا  مالـسلا و  اـهیلع  هیطاـف  شرتخد  و 
ترـضح هک  دندیمهف  دندینـش ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ناهرب  لیلد و  اب  نانخـس  نیا  هک  دوهی ) یبهذـم  ربهر   ) تولاجلا سأر  مان  هب  يرگید 

يارب یهار  زا  دنتفگ  دوخ  اب  تسا و  ّطلسم  ًالماک  لیجنا  و  [ 89  ] تاروت رب  مالسلا  هیلع  اضر 
هحفص 96] ]

سأر قیلثاج و  تسا . لاحم  يرما  هک  میوش  روبز  لیجنا و  تاروت و  رکنم  هکنیا  رگم  دـشابیمن  نآ  دّر  ناکما  هک  دـیامنیم  لالدتـسا  ام 
هدشن تباث  ام  يارب  یلو  هداد  تراشب  يربمایپ  نینچ  روهظ  هب  یسیع  یسوم و  تسا  تسرد  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  رد  تولاجلا 
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ّکـش رد  هک  نونکا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـشابیم . يرگید  درف  ای  و  تسا . امـش  ربمایپ  دّـمحم  نامه  ربمایپ  نیرخآ  هک 
ربمایپ رگم  هدینادرگ  ثوعبم  نونکات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  مان  هب  مدآ  نادنزرف  زا  دعب  ای  لبق  ار  ربمایپ  دنوادخ  ایآ  دـیئوگب  دـیداتفا 
دندش هدنامرد  زجاع و  نداد  باوج  زا  اهنآ  دیباییم ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  زج  يربمایپ  باتکرد  ار  فاصوا  نیا  ای  ام ؟

رتـخد و وا و  ّیـصو  دّـمحم و  هب  رارقا  هچناـنچ  اریز  تسا ؟ امـش  دّـمحم  نیمه  دّـمحم  نیا  اـیآ  مـینک  رارقا  تـسین  زیاـج  اـم  رب  دـنتفگ  و 
. دییامنیم مالسا  رد  ندش  لخاد  هب  روبجم  ار  ام  مییامنب  نیسح  نسح و  شنادنزرف 

قیلثاج هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  نداد  ناما 

لوبق هب  روبجم  وا  رگا  دنتسنادیم  مالسلا  هیلع  ماما  تشادن و  نتفگ  يارب  یباوج  نوچ  قیلثاج 
هدـش ملع  بوتکم و  روبزم و  ینعم  هب  لصا  رد  مالـسلا  هیلع  دوواد  باتک  لوعفم  ینعم  هب  ْلوعَف  نزو  رب  هتـشون  ینعم  هب  تغل  رد  روبز  ( 1

هدـش و هتـشون  هک  دـندناوخ  روبز  يور  نآ  زا  ار  دوواد  باتک  هدروآ : رئاصب  رد  سوماق  فّنـصم  مالـسلا . هیلع  ربماـیپ  دوواد  ریمازم  يارب 
زا هک  دننادیم  یباتک  یضعب  ینایرِس و  یتغل  ار  روبز  یضعب  دنیوگ . روبز  ار  هدش  هتشون  روطسم و  باتکو  هدش  لزان  نامـسآ  زا  روطـسم 

یلقع تمکح  روبز  تسه و  ود  ره  یعرـش  ماکحا  یلقع و  مکح  ياراد  نآرق  هک  تسا  نیا  رد  نآرق  روبز و  قرف  هدـش و  لزاـن  نامـسآ 
حدم و نآ  یقاب  تسا و  زردنا  دنپ و  باتک  نیا  تایوتحم  رتشیب  هدوبن . نآ  رد  یعرـش  مکح  چیه  هدـش و  لزان  دوواد  رب  هک  تسا  ضحم 
( هعفد کی  رد   ) ترضح نآ  نکیل  دیدرگ  لزان  تالّصفم  تایآ  قیرط  هب  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  رب  روبز  دشابیم . لاعتم  دزیا  يانث 

روبز مالـسلا  هیلعدوواد  تسا  ربخ  رد  هدوبن ) هدشیم  غالبا  مدرم  هب  یجیردت  هک  نآرق  دننام  . ) درک غالبا  دوخ  موق  رب  ار  روبز  تاجردنم 
نامدرم زا  سپ  اهّنج  دنداتسیا و  املع  زا  سپ  نامدرم  رگید  دنداتسیا و  وا  رس  تشپ  رد  لیئارسا  ینب  ياملع  دش ، ارحص  دراو  تفرگرب و 

هب اپ  رس و  همه  هک  دناوخ  شیابرلد  شوخ و  رایسب  يادص  اب  ار  روبز  دوواد  دندرتسگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  رپ و  اوه  رد  ناغرم  دنداتـسیا و 
روبز ار  نآ  عومجم  درکیم و  ّمنرت  اـهنآ  هب  هک  دوب  دوواد  ياهدورـس  ناـمه  يدوواد  ریمازم  دـندادیم و  ارف  شوگ  باـتک  نآ  بلاـطم 
دروم ناشزاوآ  دنراد و  ابرلد  شوخ و  رایـسب  يادص  هک  دوشیم  هتفگ  يدارفا  هب  هک  تسا  يروهـشم  تغل  يدوواد  همغن ي  دـنتفگیم و 

. دریگیم رارق  ناگمه  هّجوت 
هحفص 97] ]

دندومنیم رارقا  دوب  هتفر  ورف  شبلق  رد  دوب و  هدـیمهف  هک  ار  یتقیقح  دوش  هداد  ناـما  وا  هب  رگا  یلو  تسا  يراـچان  يور  زا  دوش ، مالـسا 
لوبق دـشابیم  وت  عبط  فلاخم  هک  هچ  نآ  رد  یناما  رد  ام  بناج  زا  مریگیم  هاوگ  ار  ربمایپ  ادـخ و  دـندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل 

یلع شمان  هک  وا  یّصو  تسا و  دّمحم  وا  مسا  هک  يربمایپ  نیا  يداد  ناما  هک  نونکا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  رد  قیلثاج  ییامنن .
هدش تبث  روبز  لیجنا و  تاروت و  رد  ناشمان  تسا  نیـسح  نسح و  ناشمان  هک  يدـنزرف  ود  نآ  تسا و  همطاف  وا  مان  هک  شرتخد  تسا و 

لیجنا و تاروت و  رد  شنادنزرف  ود  شرتخد و  وا و  نیشناج  ربمایپ و  زا  متفگ  نم  هچ  نآ  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا 
. تسا تسرد  درک : ضرع  قیلثاج  تسین ؟ ای  تسه  روبز 

وا هب  نداد  ناما  تولاجلا و  سأر  اب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  يوگتفگ 

روبز زا  رفس  نالف  هد  ارف  شوگ  دنتفگ : نایدوهی  یبهذم  ربهر  تولاجلا  سأر  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
نسح و همطاف و  یلع و  دّمحم و  مان  هب  ات  دندومن  توالت  ار  لّوا  رفـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دیئامرفب  تفگ : تولاجلا  سأر  مناوخب  ار  دوواد 
هب هک  ار  یناما  نامه  دـشابیمن ؟ روبز  رد  اـهمان  نیا  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـنتفگ : وا  هب  دندیـسر و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

ار وت  دـندومرف : ترـضح  دراد . دوجو  روبز  رد  ًاـنیع  دـیدومرف  هچ  نآ  تسا ، تسرد  تفگ : تولاـجلا  سأر  مهدیم . وت  هب  مداد  قیلثاـج 
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همطاف و یلع و  دّمحم و  ترضح  فاصوا  ایآ  درک  لزان  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  رب  دنوادخ  هک  يا  هیآ  هد  نآ  هب  مهدیم  دنگوس 
داد باوج  تولاجلا  سأر  تسا ؟ اهنآ  هتسجرب ي  تافص  زا  تلیضف  تلادع و  هک  دراد  دوجو  تاروت  رد  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
زا رفـس  نالف  نونکا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا . هدش  رفاک  وا  ناربمایپ  ادخ و  هب  دـنک  راکنا  ار  نآ  هک  یـصخش  ره  يرآ 
هب دیـسر  هک  نیمه  دوب . تفگـش  رد  ترـضح  نآ  ندناوخ  زا  تولاجلا  سأر  دناوخیم ، ار  تاروت  بانج  نآ  یتقو  نک . هّجوت  ار  تاروت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مان 
هحفص 98] ]

دّمحم رتخد  یلع - هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ینعی   ) ْریَبش ّربِش و  دامِْحا و  رتخد  اْیِلا و  دامِْحا - نیا  تسا  تسار  تفگ : تولاجلا  سأر 
سأر توالت  ندش  مامت  زا  دعب  دـندومرف  تئارق  ار  نآ  رخآ  ات  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف 

هنیآ ره  ما ، هدرک  ادیپ  دوهی  مامت  رب  هک  یتسایر  دشیمن  عنام  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنزرف  يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تولاجلا 
تاروت و ما  هدیدن  یصخش  چیه  هدرک  لزان  دوواد  رب  ار  روبز  یسوم و  رب  ار  تاروت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  مدرکیم . يوریپ  وت  روتسد  زا 
اب رهظ  ات  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیامن ! ریسفت  امـش  زا  رت  اویـش  رت و  نیریـش  هکلب  رتهب  هن  دنک و  توالت  امـش  زا  رتهب  ار  روبز  لیجنا و 
هب نوچ  تفر و  مهاوخ  هنیدم  هب  سپـس  مناوخیم و  ار  رهظ  زامن  نم  دندومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  دندومنیم و  هرظانم  اهنآ 

[. 90 . ] دمآ مهاوخ  دوز  حبص  ادرف  ءاشنا ا …  دسیونب . ار  شتسود  همان ي  باوج  ات  ما  هداد  هدعو  هنیدم  رادنامرف 
هحفص 99] ]

وا ندش  ناملسم  یمور و  زینک  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  تبحص 

زینک کی  دندروآ و  فیرشت  ناکم  نامه  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  رگید  زور  رد  و 
( ینارصن نابز   ) دندومن تبحص  دوبن  یبرع  هک  شدوخ  نابز  هب  زینک  اب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  يرذن  یحیـسم 

مالسلا هیلع  ماما  اب  وگتفگ  زا  دعب  زینک  دش و  هدز  تفگش  زینک  نآ  اب  ترـضح  نآ  مّلکت  زا  دیمهفیم  بوخ  ار  ینارـصن  نابز  هک  قیلثاج 
ار یسیع  تفگ : زینک  ار ؟ دّمحم  ای  يرادیم  تسود  ار  یسیع  دندومرف : زینک  هب  ترـضح  نآ  سپ  دش . ناملـسم  دیورگ و  مالـسا  نید  هب 

تـسود رتشیب  ادـخ  ياه  هدـیرفآ  عیمج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  زورما  یلو  متـشادیم  تسود  رتشیب  همه  زا  زورما  اـت 
: تفگ شباوج  رد  زینک  ینکیم ؟ ینمشد  یسیع  هب  يا  هدمآرد  مالسا  نید  هب  هک  الاح  تفگ : زینک  هب  ینارصن  یناحور  قیلثاج  مرادیم ،
. مراد تسود  رتشیب  وا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یلو  مراد  تسود  ار  یـسیع  نم  یـسیع  اب  ینمـشد  زا  مربیم  ادخ  هب  هانپ 
هب قیلثاج  نک . همجرت  مدرم  يارب  یبرع  نابز  هب  وت  دیوگیم  [ 91  ] ینارصن نابز  هب  زینک  هچره  دنتفگ : قیلثاج  هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
هدز تفگـش  دـندرک و  بّجعت  راّضح  دومن و  نایب  مدرم  يارب  یبرع  نابز  هب  ار  زینک  نانخـس  ماـمت  دـش و  دـنلب  ياـج  زا  ترـضح  ناـمرف 

حیسم نید  هب  يدنِـس و  مان  هب  تسا  يدرم  راید  نیا  رد  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  قیلثاج  نآزا  دعب  دندش .
. دنادیم يراصَن  ياملع  زا  ار  دوخ  دراد و  داقتعا 

هرصب رد  یحیسم  ملاع  يدنس  ندش  ناملسم 

باوج لاؤس و  هرظانم و  هب  وا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دندروآ و  ار  يْدنِس  ترضح  روتسد  هب 
هبّیط ي هملک ي  و  تفریذپ ، ار  مالسا  يْدنِس  رایسب  يوگتفگ  ثحب و  زا  سپ  دنتخادرپ و 

هحفص 100] ]
زا یضعب  اب  یمشاه  لضف  نب  دّمحم  دندومن و  عطق  ار  وا  [ 92  ] رّانز ترضح  روتسد  هب  دروآ . نابز  رب  ار  هللا  ُلوُسَر  ًادّمحم  هّللا و  َِّالا  هلا  ال 
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. دنداتسرف هبّیط  هنیدم ي  هب  شتاقلعتم  لئاسو و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نامرف  هب  ار  يْدنِس  و  دندومن ، ریهطت  ار  وا  دنتفر و  ماّمح  هب  وا  اب  مدرم 

وا ندومن  موکحم  نایتشدرز و  گرزب  یناحور  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يوگتفگ 

دوهی و گرزب  ملاع  ود  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هک  دوب  سلجم  کی  رد  هتشذگ  ینالوط  ناتساد 
نایتشدرز رصع  نآ  نادبوم  دبوم  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يوگتفگ  ریز  ناتساد  دندومن . موکحم  ناهرب  لیلد و  لالدتـسا و  اب  ار  يراصن 

زا هد  ربخ  نم  هب  دـندومرف : وا  هب  دـندناوخ و  ارف  دوب  نایتشدرز  گرزب  هک  ار  ربکا  دـبریه  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تسا . ربکا " دـبریه  "

هک دوـب  هدروآ  یتازجعم  [ 93  ] تشدرز تفگ : دـبریه  يراد ؟ وا  تّوبن  رب  یتجح  لـیلد و  هچ  تسا ، ربماـیپ  ینکیم  ناـمگ  هک  یتـشدرز 
يو هک  تسا  هدـش  دراو  ام  يارب  يرابخا  اـم  ناگتـشذگ  فالـسا و  زا  نکل  میا  هدـیدن  ار  وا  اـم  دوب  هدرواـین  يو  زا  شیپ  یـصخش  چـیه 

وا زا  ام  اذل  تسا  هدومنن  لالح  لاح  هب  ات  يدرف  چیه  هدرک  لالح  وا  هک  ییاهزیچ  هدادـن و  ماجنا  یـصخش  چـیه  هک  هداد  ماجنا  ییاهراک 
هطساو نامه  هب  امش  هدیسر و  امش  هب  يو  زا  يرابخا  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دندومرف : وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مینکیم . يوریپ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا  نینچ  يرآ  درک : ضرع  دبریه  دینکیم  تعباتم  وا  زا 
هحفص 101] ]

دّمحم یـسیع و  یـسوم و  تازجعم  لئالد و  دـننام  دـنراد  مه  یتازجعم  لئالد و  ناـشیا  تسا و  نینچ  مه  هتـشذگ  ياـه  تّما  ریاـس  سپ 
هتـشادن لوبق  ار  ناشیا  هرابرد ي  رارقا  هک  تسا  يرذع  هچ  ار  امـش  دینکیمن ؟ يوریپ  اهنیا  زا  امـش  ارچ  دـندوب  ربمایپ  هک  مالـسلا  مهیلع 

زا هدراو  رابخا  هب  ضحم  دامتعا  ار  تشدرز  نید  امـش  ندرک  لوبق  ّتلع  رگا  هکنیا  ینعی  دینک  رارقا  وا  تازجعم  تشدرز و  هب  و  دیـشاب ؟
هّدـع ي تسا و  دوجوم  [ 94  ] هرتاوتم رابخا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  یـسیع و  یـسوم و  نوچ  مه  ییایبنا  هرابرد ي  تسا  اهیتشدرز  بناج 

مالسلا مهیلع  دّمحم  یسیع و  یـسوم و  زا  و  دینکیم ؟ لوبق  تشدرز  زا  هک  تسیچ  ّتلع  سپ  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  يریثکو  دارفا  دایز و 
[. 95 . ] دنام ریّحتم  شوماخ و  دهد و  باوج  تسناوتن  دینش  ار  تمکح  اب  نانخس  نیا  نوچ  نایتشدرز  نادبوم  دبوم  دینکیمن  لوبق 

نآ لصف  ریغ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نتساوخ  رکشین 

هب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  اب  هک  هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  دوخ  يومع  زا  عناص  نسحلاوبا 
هحفص 102] ]

هب ار  دوب ) یناسارخ  هک  نومأم  ییاد   ) كاحـض یبا  نب  ءاجر  هک  متـساوخ  هزاجا  ناشیا  زا  هار  نیب  رد  میدرکیم  تکرح  ناـسارخ  فرط 
ار ینمؤم  صخـش  یهاوخیم  ایآ  دندومرف : ماما  دروآیم . ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  ترـضح  نومأم  روتـسد  هب  هک  يدرف  نامه  مناسرب  لتق 

کی دنتساوخ ، رکشین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  میدیسر  زاوها  هب  یتقو  تفگ : عناص  نسحلاوبا  يومع  یشکب ؟ يرفاک  هطساو ي  هب 
. دوشیمن ادیپ  ناتـسبات  لصف  رد  رکـشین  دـنادیمن  تسا و  نیـشن  نابایب  مالـسلا ) هیلع  اضر  ماما   ) برع درم  نیا  تفگ : اه  يزاوها  زا  رفن 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسین ، رکشین  لصف  دوشیمن و  ادیپ  رکشین  لصف  نیارد  ام  يالوم  لوسر ا …  نب  ای  دندومرف : ماما  هب  نایفارطا 
هک میراد  رکـشین  يرادقم  ام  دنتفگ : دابآ  قاحـسا  ياتـسور  نازرواشک  درک  دیهاوخ  ادیپ  دیتسرفب  فارطا  هب  دینک و  وجتـسج  امـش  یلو 

زامن اج  نآ  رد  دندیسر  اتسور  هب  یتقو  ماما  هدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نیهارب  زا  یکی  نیا  میا . هتـشاد  هگن  رذب  تشک و  يارب 
يْریَِغلالَو یل  َعَنُصالَو  َکتیَصَع  ْنِا  یل  َۀَّجُحال  َو  َُکتعَطَا  نِا  ُدْمَحلا  َکل  : " دنیوگیم نینچ  هدجـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مدینـش  دندناوخ 

رگا منکیم  شیاتـس  ار  وت  ادـنوادخ  " ،. ) ِتانمؤملاَو َنینمؤملا  َنِم  اِهبَراغَم  َو  َضرَالا  ِقراشَم  ین  نَِملرِفِغا  ُمیرکاـی  َکـنِمَف  َکـِناسِحا  یف 
لباـقم رد  رگا  تسین ، يا  هراـچ  يرگید  نم و  يارب  زا  مرادـن ، یباوج  میاـمنب  ار  وت  هاـنگ  رگا  دوخ ، یگدـنب  رد  و  مشاـب ، وت  رادربناـمرف 

اب نانز  نادرم و  هانگ  زرمایب  میرک  يا  دشابیم ، وت  بناج  زا  دنزرـس  نم  زا  یکین  ره  مرادن ، يا  هناهب  رذـع و  چـیه  میامن  هانگ  وت  ناسحا 
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مامت رد  میدناوخیم  زامن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رس  تشپ  هام  دنچ  دیوگیم : يوار  نآ .) برغ  ات  قرش  زا  نیمز  فارطا  رد  ار  نامیا 
. دندومنیم توالت  ار  دحا  هللا  وه  لق  دمح و  مّود  تعکر  رد  دندناوخیم و  انلزنا  ّانا  دمح و  لّوا  تعکر  رد  تّدم  نیا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  طسوت  نایعیش  زا  یکی  ضرق  نید و  ندرک  ادا 

يارب يا  هراچ  متفگ  دوخ  اب  مدوب . ضورقم  يدایز  غلبم  تفگ : يرافغ  دّمحموبا 
هحفص 103] ]

لزنم برد  هب  ماگنه  حبص  مرب . هانپ  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  مدوخ  يالوم  اقآ و  هب  هکنیا  رگم  تسین  ضرق  تخادرپ 
وت تجاح  منادیم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منک  ضرع  يزیچ  نم  هکنیا  زا  لبق  دورو  زا  سپ  متـساوخ  فّرـشت  هزاجا  هتفر  بانج  نآ 
نیا بشما  ایآ  دندومرف : ماما  میدومن  راطفا  مه  اب  دندروآ  اذغ  راطفا  عقوم  ماگنه  بش  تسا . نم  هدـهع ي  هب  وت  ضرق  تخادرپ  تسیچ ،
امـش تمدـخ  زا  ملیاـم  دـیروآرب  ار  میوزرآ  هدومرف و  تمحر  فطل و  رگا  لوسر ا …  نب  اـی  مدرک  ضرع  يوریم ؟ اـی  یباوـخیم  اـج 

هب هک  یماگنه  یظفاحادخ ، زا  دعب  دنداد . نم  هب  دنتـشادرب و  لوپ  تشم  کی  شرف  ریز  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  موش . صّخرم 
رب مدومن  هاگن  ار  نآ  ّتقد  هب  دیـسر  متـسد  هب  هک  يرانید  لّوا  تسا . درز  خرـس و  ياهرانید  مدـید  متفر  غارچ  کیدزن  هب  مدیـسر ، هناخ 

رانید راهچ  تسیب و  و  تضرق ، تخادرپ  يارب  رانید  شش  تسیب و  تساوت ، رایتخا  رد  رانید  هاجنپ  رادقم  دوب : هدش  هتشون  نینچ  نآ  يور 
مک هن  دوب  رانید  هاجنپ  نامه  متفاین  تشاد  هتشون  هک  يرانید  نآ  مدومن  یـسررب  ار  اهرانید  ًاددجم  حبـص  ادرف  تا ، هداوناخ  جراخم  يارب 

[. 96 . ] دایز هن  و 

مالسلا مهیلع  مالسا  ربمایپ  نادنزرف  تمارک 

ُْرما هکرابم " و  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تّما "  لآ و  نیب "  قرف  هب  عجار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
ار نادـناخ  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  شاـب . رادـیاپ  نآ  رب  هد و  روتـسد  زاـمن  هب  ار  تنادـناخ  ینعی : اـْهیَلَع " ِْربَطْـصاَو  ِةـالَّصلاب  َکَـلْهَا 
( زامن ییاپرب   ) نامرف نیا  هب  ار  ام  سپس  زامن ، نتـشاد  اپ  رب  هب  تّما  اب  ار  ام  داد  نامرف  هک  یماگنه  ّتیـصوصخ  نیا  هب  دینادرگ  صوصخم 

زور ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  [ 97 . ] داد صوصخم  یگژیو  تّما  نایم  زا 
هحفص 104] ]

و تبون ) جـنپ  رد   ) يزاـمن ره  تقو  رد  هاـم  هن  تّدـم  اـت  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  دـندمآیم  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  یلع و  هناـخ ي  برد  هب 
هب ار  ام  هک  یتمارک  نیا  هب  ار  ناربمایپ  ياه  هیّرذ  زا  مادک  چیه  دـنوادخ  دـنک و  تمحر  ناتیادـخ  دیـشاب  بظاوم )  ) ار زامن  دـندومرفیم :

 ". تّما لآ و  نیب  قرف  کی  مه  نیا  تسا " . هتشادن  یمارگ  هداد  ّصاخ  یگژیو  تّما  نایم  رد  هدینادرگ و  دنمجرا  نآ  هطساو ي 

دنتسه مالسلا  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  دمحم و  ترضح  رکذ  لها 

[. 98 "  ] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِا  ِرْکّذلا  َلهَا  اولئْساف  هکرابم ي"  هیآ ي  نیا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
اهنآ دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رکذ  لها  زا  روظنم  هک  دندیـسرپ  نومأم  سلجم  رد  رـضاح  ءاملع  زا  دـینادیمن  هچناـنچ  دیـسرپب  رکذ  لـها  زا 

هک تسا  تسرد  یتروصرد  امـش  باوج  دندومرف : نینچ  هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنـشابیم . نایحیـسم  نایدوهی و  دوصقم  دنتفگ :
ایآ نسحلا  ابا  يا  تفگ : نومأم  تسا . رتهب  مالـسا  نید  زا  ام  نید  دـنیوگیم : هک  یلاح  رد  دـنیامن ، توعد  ناشدوخ  نید  هب  ار  ام  اـهنآ 
رکذ زا  دوصقم  يرآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـشاب . فلاخم  سلجم  رد  رـضاح  ءاملع  هتفگ ي  اب  هک  تسه  یناـیب  امـش  دزن  رد 

هروس ي رد  هدرک و  نایب  دوخ  نارق  رد  دـنوادخ  ار  ینعم  نیا  میتسه و  وا  نادـناخ  اـم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
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 " ادخ وا "  و  دیـسرتب ) ادخ  زا   ) دـیزاس دوخ  هشیپ ي  ار  یهلا  ياوقت  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  نادـنمدرخ  يا  هدومن : نایب  نینچ  [ 99  ] قالط
دربب ییانـشور  يوس  هب  اـهیکیرات  زا  ار  راـکوکین  ناـنمؤم  اـت  دـناوخیم  امـش  يارب  ار  یهلا  نشور  حـضاو و  تاـیآ  هک  داتـسرف  یلوسر 

(. دزاس نومنهر  )
هحفص 105] ]

هدزاود لوسر و  ترضح  هک  دوشیم  مولعم  سپ   ) میتسه وا  لآ  نادناخ و  ام  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رکذ  زا  روظنم  سپ 
ذمّلت و هک  نیا  نودب  داتـسا و  نودب  اهنآ  ینعی  تسا ، ّیندـل  اهنآ  ملع  دـننادیم و  زیچ  همه  نوچ  دنتـسه  رکذ  لها  مالـسلا  مهیلع  ماما 

. دنتسه نیرخآ  نیلوا و  مولع  مامت  ياراد  ادخ  بناج  زا  دنشاب ، هدومن  يدرگاش 

مالسلا امهیلع  یلع  ماما  تلزنم  يرگنشور  اضر و  ماما  ترضح 

قارع و نادنمشناد  زا  یهورگ  دنتفای و  روضح  نومأم ، سلجم  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
 " تّما لآ و  نب "  توافت  دندروآ و  یلیالد  هدیزگرب ) ناگدنب   ) ءافطصا هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب و  نمجنا  نآ  رد  مه  ناسارخ 
زج دومن  نوریب  دجـسم  زا  ار  مدرم  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـشابیم . ریز  حرـش  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـندومن  ناـیب  ار 
مه ساّبع ) ینب  نادناخ  گرزب  ّدج   ) ربمایپ يومع  ساّبع  دنتفگ و  نخـس  هراب  نیا  رد  مدرم  نوچ  دنـشاب و  وا  نادـناخ  هک  ار  دوخ  ترتع 
هللا یلـصادخ  لوسر  ینکیم . جراخ  ار  ام  همه ي  يراذـگ و  دجـسم  نکاـس  دوخ  اـب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  تفگ :

درک و جراخ  ار  اهامـش  تشاذگ و  دجـسم  رد  ار  وا  ادخ  یلو  میامنن  جراخ  ار  اهامـش  مراذگن و  ار  وا  نم  دندومرف : خساپ  رد  هلآ  هیلع و 
یسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِزنَِمب  یّنم  َْتنَا  : " دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  حرش  راک  نیا  رد 
ياجک رد  نیا  دـنتفگ : دـندوب  نومأم  سلجم  رد  هک  ناسارخ  قارع و  ياـملع  یـسوم . هب  تبـسن  ینوراـه  نوچ  نم  هب  تبـسن  وت  ینعی : " 

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  روایب  دـنتفگ : مناوخیم . امـش  يارب  نآرق  زا  هراب  نیا  رد  نم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تسا ؟ نآرق 
اُولَعْجاَو اـتُویب  َرْـصِِمب  اـمکمُوَِقل  اَّوَبَت  ْنَا  هیخَا  َو  یـسُوم  یِلا  اـْنیَحْوَا  َو  : " دـیامرفیم نینچ  سنوی  هروس ي  هیآ ي 87  رد  َّلـجَوِّزع  دـنوادخ 

رد دوخ  موق  يارب  هک  شردارب  یسوم و  هب  میدرک  یحو  ینعی : ًۀَْلِبق " مُکَتوُیب 
هحفص 106] ]

تـسا نآرد  یـسُوم و  هب  تبـسن  نوراه  ماقم  تلزنم و  نایب  هیآ  نیا  رد  دـیهد . رارق  هلبق  ار  دوخ  ياه  هناـخ  دـینک و  مهارف  اـههناخ  رـصم 
لوسر شیامرف  زا  ینشور  لیلد  تسا  نآ  هارمه  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  تلزنم و  رب  تلالد 
دّمحم يارب  زج  تسین  لالح  یـضئاح  بنج و  چیه  رب  هک  تسا  يدجـسم  نیا  یتسار  هب  دندومرف : هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ادـخ لوسر  هداوناخ ي  امـش  دزن  رگم  دوشن  تفای  نایب  نیا  حرـش و  نیا  دـنتفگ : ءاملع  مالـسلا . مهیلع  دّـمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نیا  اـب  دـشابیم  نآ  رکنم  یـسک  هچ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هلآ . هـیلع و  هللا  یلص 
ره رهـش ، نآ  برد  یلع  متـسه و  شناد  رهـش  نم  ینعی : اِهباب " ْنِم  اِهتأَی  ْنَا  َۀـنیدَملا  ِتاَی  ْنمَف  اُهباب  ٌّیلع  َو  ِْملِعلا  ًۀَـنیدَم  اـنَا  : " دـیامرفیم

مّدـقت و زا  میداد و  حیـضوت  فرـش  لضف و  زا  ام  هچ  نآ  رد  ددرگ ، دراو  نآ  برد  زا  دـیاب  دوش . دراو  شناد  رهـش  هب  دـهاوخب  یـصخش 
. دیامنن راکنا  ار  نآ  نمشد  دناعُم و  زج  هک  تسا  يزیچ  تراهط  ءافطِصا و 

دنتسه ترتع  هک  هدیزگرب  ناگدنب  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  راتفگ 

قارع و نادنمشناد  زا  یهورگ  دنتفای و  روضح  نومأم  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ 
َنیذـلا َباتکلا  اَْنثَرْوَا  َُّمث   " دـیهد ربخ  نم  هب  ار  هیآ  نیا  ینعم  تفگ : نارـضاح  هب  ور  نومأم  دنتـشاد ، روضح  نمجنا  نآ  رد  مه  ناـسارخ 
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[. 100" . ] انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا 
ناگدـنب زا  ادـخ  دوصقم  دـنتفگ : همه  اـملع  میدـیزگرب "  ار  اـهنآ  هک  دوخ  ياـه  هدـنب  زا  هک  يدارفا  هب  ار  باـتک  میداد  ثرا  سپـس  " 

: دندومرف خساپ  رد  ماما  دیئامرفیم ؟ هچ  امـش  نسحلا  ابا  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  نومأم  دنتـسه . تّما "  همه ي  هدـیزگرب " 
هرهاط و ِترتع  هژیو  هب  هدـیزگرب  ِناگدـنب  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دوصقم  میوگیم  هکلب  میوگیمن  نم  دـنیوگیم  اهنیا  هک  نانچ 

نادناخ
هحفص 107] ]

رگا دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  دـشابیمن . تّما  همه ي  تسا و  ترتـع  دوـصقم  هچ ؟ يارب  تفگ : نومأـم  تسا . ربماـیپ 
ْمُْهنِم َو  ٌدِصَتْقم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  دیامرف : هیآ  نآ  لابند  رد  دـنوادخ  اریز  دـنور  تشهب  هب  همه  دـیاب  دنـشاب  تّما  همه ي  دوصقم 

راک ره  هب  ادـخ  هزاجا ي  اب  یخرب  دـنیامن و  راتفر  يور  هنایم  هب  یخرب  دـننک و  متـس  دوخب  اـهنآ  زا  یخرب  ِهللا " . ِنْذِاـِب  ِتاْریَخلاـِب  ِقباـس 
تشهب اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  تاّنَج  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  تشهب  لها  ار  همه  سپس  گرزب . تلیضف  نآ  تسا  نیا   " دنیوج . تقبس  يریخ 

: تسا هدومرف  هدادرارق و  تشهب  لها  ار  همه  سپـس  گرزب  تلیـضف  نآ  تسا  نیا  ادـخ  هزاجا ي  اب  دـنوش  دراو  نآ  رد  هک  یندـع  ياـه 
ترـضح سپـس  نارگید  هن  تسا  هرهاط  ترتع  صوصخم  تثارو  نیاربانب  دنیآرد . نآرد  هک  یندع  ياه  تشهب  اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع  ُتانَج 

زا ار  يدیلپ  دهاوخیم  دنوادخ  انامه  هدومرف : نینچ  هدومن و  فصو  نآرق  رد  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  ْتَْرتِع ) : ) دـندومرف
هک انامه  و  [ 101  ] اریهطَت ْمُکَرهَُطی  َو  ِْتیَبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  بِهُْذِیل  َهللا  دیری  امَنِا  دنادرگ  كاپ  یبوخ  هب  ار  امـش  دربب و  نادـناخ  امش 

باتک هک  مراذگیم  دوخ  ياج  هب  ار  [ 102  ] ِْنیَلَقث امش  نایم  رد  نم  یتسار  دنا : هدومرف  اهنآ  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هرابرد ي نم  زا  سپ  دیرگنب  امش  دنسرب  نم  هب  ضوح  رـس  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  دنتـسه . ود  نآ  نم  تیب  لها  نادناخ و  ادخ و 

ترتع هک  دـییوگب  ام  هب  نسحلا  ابا  ای  دـنتفگ : املع  دـنرت . اناد  امـش  زا  اهنآ  ریز  دـیزوماین  يزیچ  اـهنآ  هب  مدرم  يا  دـینکیم  هچ  ود  نآ 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنتفگ : املع  دنـشابیم . لآ  نامه  ترتع  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنـشابیم ؟ لآ  زج  ای  تسا  لآ  نامه 

. دنشابیم ربمایپ  نارای  همه  نانیا  دنتسه و  نم  لآ  همه  نم  تّما  هدومرف : هک  هدیسر  ربخ  هلآ  هیلع و 
هحفص 108] ]

لآ رب  هقدص  دیئوگب  نم  هب  دندیسرپ : ماما  دنتـسه . وا  تّما "  دّمحم "  لآ  دیوگیم : درک  راکنا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  فورعم  ربخ  قبط  رب 
خـساپ زا  سپ  ماما  هن . دـنتفگ : تسمارح ؟ تّما  همه ي  رب  هقدـص  ایآ  دـندومرف : ماما  تسا . مارح  يرآ  دـنتفگ : هن ؟ ای  تسا  مارح  دّـمحم 

دایز دوخ  رب  امش  دیدومن . تشپ  نآرق  هب  امـش  دیتفر ؟ اجک  هب  امـش  رب  ياو   " وا ، لآ  تّما و  نایم  قرف  تسا  نیا  دندومرف " : نینچ  اهنآ 
؟ نارگید هرابرد ي  هن  دنا  هتفای  تیاده  ياه  هدیزگرب  هرابرد ي  دوخ  رهاظ  رد  تیاور  هک  دینادیمن  ایآ  دیدرک ، يور 

؟ دنراد يرترب  نارگید  رب  مالسلا  مهیلع  ترتع  ارچ 

رب ار  ترتع  دنوادخ  ایآ  دومن : لاوئس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شیوگتفگ  همادا  رد  نومأم 
، هداد يرترب  نارگید  رب  دوخ  مکحم  باتک  رد  ار  ترتع  راّبج  زیزع  يادخ  هک  یتسار  هب  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هداد ؟ يرترب  نارگید 

ِلآ ًاحون و  َو  َمدآ  یفَطْصا  هللا  نِا  : " دی امرفیم  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  مام  ا  تسا ؟ ادخ  باتک  ياجک  رد  نیا  دیسرپ : نومأم 
يداژن نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دیزگرب  ادـخ  یتسار  هب  [ 103 "  ] َنیَملاعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِا 

َو َهللا  وُعیطَا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهّیا  ای  : " هدومرف هدرک و  نانمؤم  رگید  اـب  ار  راـتفگ  نآ  زا  دـعب  سپـس  دنتـسه ) داژن  کـی  زا  . ) دـنرگیدکی زا  هک 
ُنَـسْحَا َو  ٌْریَخ  ِکلذ  ِرِخالا  ِموَیلا  َو  ِهللااب  َنُونِمًؤت  ُمْتنُک  ْنِا  ِلوُسَّرلا  َو  هللا  یِلا  ُهُودّرَف  ءیَـش  یف  ُْمتْعَزاَنَت  نِاَف  مُْکنِم  ِْرمَالا  ِیلُوا  َو  َلوسرلا  وُعیطَا 

يا [ 104"  ] الیوأت
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هحفص 109] ]
( موصعم ماما  ای  رمَالا  یلوا  . ) دنا هدش  نییعت  اهنآ  بناج  زا  هک  ار  یناسکو  ربمایپ  ادخ و  زا  دینک  يرادربنامرف  دـیدروآ  نامیا  هک  یناسک 

ْنِم ُهّللا  ُمُهیتا  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَا  : " دـیامرفیم دـنوادخ  و  دـندش . عقاو  دـسح  دروم  ود  نآ  نتـشاد  هطـسلاو ي  هب  تهج  نیمه  هب  و 
نآ زا  دنوادخ  هک  هچ  نآرب  مدرم  هب  دنزرویم  تداسح  ایآ  [ ) 105"  ] امیظَع اًْکُلم  ْمُهانیَتا  َو  َۀَمْکِحلا  َو  َباتکلا  َمیهاْربِا  َلآ  اْنیَتا  ْدَقَف  ِِهلْضَف 

یهاشداپ و اهنآ  هب  میداد و  ار  تّوبن )  ) تمکح باتک و  میهاربا  لآ  هب  ام  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا . هداد  اـهنآ  هب  دوخ  لـضف  زا  هک  هچ 
ْکلم و"  نیرهاط ) هّمئا  ربمایپ و   ) تسا كاپ  ناگدیزگرب  زا  ندرک  يوریپ  تعاطا و  راگدرورپ  دوصقم  میتشاد ). ینازرا  ار  گرزب  ِْکلم 

. تسا هداد  اـهنآ  هب  یلاـعت  يراـب  تاذ  زا  نیرهاـط : هّمئا  ربماـیپ و  ندرک  تعاـطا  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یّقح  ینعی  اـج  نـیا  رد  " 
[. 106]

لاعتم دنوادخ  دورد  دروم  نادناخ  اهنت 

دّمحم لآ  هب  عجار  ناسارخ  قارع و  ءاملع  نومأم و  اب  وگتفگ  هلابند  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
املع همه ي  تسیک ؟ سی  زا  دوصقم  [ 107 …  ] ِمیکَْحلا و ِنآرُْقلا  َو  سی  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لوق  زا  دیئوگب  نم  هب  دـندومرف : نینچ 

لآ دّمحم و  هب  ادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسین  یّکـش  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دّمحم  سی  دنداد : خساپ 
رب رگم  هداتسرفن  مالس  يدَحَا  رب  ادخ  تسا  نآ  يارب  نیا  دسرن و  [ 108  ] شهنک هب  دنک  لّقعت  یسک  ره  هک  هداد  یلضف  هار  نیازا  دّمحم 

حُون یلَع  مالس  : " هدومرف یلاعت  كرابت و  ادخ  ناربمایپ و 
هحفص 110] ]

یلَع مالس  : " دومرف و  میهاربا . رب  مالس  دورد و  [ 110 "  ] َمیهاْربِا یلَع  مالَس  : " دومرف و  ایند . مامت  رد  حون  رب  مالـس  [ 109 "  ] نیملاعلا ِیف 
میهاربا " و لآ  یلَع  ٌمالـس  : " دومرفن حون " و  لآ  یلَع  ٌمالـس  : " دومرفن و  نوراه . یـسوم و  رب  مالـس  دورد و  [ 111 "  ] نوراه یـسُوم و 

نومأـم نآ  زا  سپ  دّـمحم . ِلآ  ینعی : سی "  لآ  یلَع  مالَـس  دومرف " : َّلّـجَوَّزَع  دـنوادخ  نوراـه " و  َو  یـسوم  لآ  یلع  مالَـس  : " دومرفن
. تسا تّوبن  ندعم  رد  نایب  حرش و  هک  متسناد  یبوخ  هب  نم  تفگ :

تسا مارح  تاداس ) دمحم و  نادناخ   ) مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هقدص  ارچ 

سلجم نآ  رد  ناسارخ  قارع و  ياملع  هک  نومأم  اب  وگتفگ  هلابند ي  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
نادـناخ شربمایپ و  شدوخ و  هنأش  َّلج  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـندومرف : نینچ  دـمآ  ناـیم  هب  هقدـص  ناتـساد  نوچ  دنتـشاد  تکرش 
ِباقرلا ِِیف  َمُُهبُوُلق و  ُۀِفَّلَوُملا  َو  اهیَلَع  نیِلماعلا  َو  َنیکاسَملا  َو  ءارقُْفِلل  ًتاقَدَّصلا  َامَّنِا  : " دیامرفیم نینچ  نآرق  رد  هتسناد و  هّزنم  ار  شربمایپ 

مالسا هب  هک  یناسکو  هقدص  روما  نانکراک  نادنمتسم و  ارقف ء و  نآ  زا  تاقدص  انامه  [، 112 "  ] َلیبَّسلا ِْنبا  َو  هللا  ِلیبَس  یف  َو  َنیمِراغلا  َو 
هار رد  و  ناراکهدب ، یهدب  تخادرپ  و  دشاب ، هدنامرد ي  رذگهر و  هک  یصخش  و  ناگدرب ، ندرک  دازآ  هار ) رد   ) دنهدیم و ناشن  هقالع 
يذ يارب  اـی  شلوسر  يارب  اـی  هتـشاد  رّرقم  یمهـس  دوخ  يارب  هک  یباـی  یمرد  اـج  نیارد  اـیآ  تسا . هدـیدرگ  رّرقم  ادـخ  فرط  زا  ادـخ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشاد و  هّزنم  مه  ار  شدوخ  تسناد  هّزنم  هقدـص  زا  ار  ربمایپ ) نادـنواشیوخ   ) یبْرُقلا َيذ  نوچ  اریز  یبرقلا ؟
نآ ّتلع  تسا و  مارح  ترـضح  نآ  نادـنواشیوخ  ربمایپ و  رب  هقدـص  اریز  هدرک  مارح  اهنآ  رب  ار  هقدـص  هکلب  هن  تسناد  هّزنم  مه  ار  هلآ 

لالح نانآ  يارب  تسا و  نامدرم  ياه ) هدنام  سپ   ) كرچ هقدص  هک  تسا  نیا 
هحفص 111] ]

دوخ يارب  ار  هچ  نآ  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  و  هدیزگرب ، هدرک و  كاپ  ار  اهنآ  نوچ  دندش و  كاپ  یکرچ  ره  زا  ربمایپ  نادناخ  اریز  تسین 
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. تسا هتشاد  دب  دوخ  يارب  ار  هچ  نآ  هتشاد  دب  اهنآ  يارب  و  هدیدنسپ ،

بش اب  ای  دش  عورش  زور  زا  ایند 

زور و هب  عجار  دوب  اج  نآ  رد  مه  لهس  نب  لضف  دش و  دراو  نومأم  یسلجم  رد  يزور 
ار بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  ِْنیَتَسایّرلاوذ  [ 113  ] لهـس نب  لضف  دنا  هدش  هدیرفآ  رتولج  مادـک  هک  دـمآ  نایم  هب  نخـس  بش 
. مهاوخیم باوج  باسح  زا  تسخن  تفگ : لهس  نب  لضف  باسح  ملع  زا  ای  مهد  خساپ  نآرق  زا  ار  وت  یهاوخیم  دندومرف : ماما  دیـسرپ 
: تفگ لهـس  نب  لضف  دندوب ، دوخ  فرـش  جرب  رد  بکاوک  هک  یلاح  رد  تسا  ایند  علاط  ناطرـس  جرب  هک  دییوگیم  امـش  دندومرف : ماما 

ياـج روث و  جرب  رد  رمق  توح و  رد  هرهز  يدـج و  رد  خـیّرم  ناطرـس و  رد  يرتـشم  دـشاب و  نازیم  رد  لـحز  دـیاب  سپ  دـندومرف : ارچ ؟
ماما دیهد ؟ باوج  نآرق  زا  یبوخ . باوج  رایـسب  تفگ : لضف  زور . رد  رگم  دشابیمن  نیا  لمح و  جرب  رد  ءامّـسلا  ِطسو  هنایم ي  باتفآ 
زور رب  هک  ار  بش  هن  دسر و  هام  هب  هک  دزس  ار  دیشروخ  هن  دیامرفیم " : سی  هروس ي  هیآ ي 40  رد  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر 

کَلَف ِیف  ٌّلُکَو  ِراهَنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َو َال  َرَمَقلا  َكِرْدـُت  ْنَا  اـَهل  یغَْبنَی  ُسْمَّشل  اـَل  . " بش رب  زور  نتفرگ  تقبـس  مّدـقت و  ینعی  دریگ "  یـشیپ 
زور اب  ایند  يادتبا  هک  نآرق  زا  مه  دنداد و  خساپ  موجن  ملع  زا  مه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   " َنوُحَبْسَی .

هحفص 112] ]
. هدش عورش 

تسا بجاو  ماما  زا  تعاطا  هک  نیا  تماما و  راک  رد  ماقم  تماما و 

زور کی  میدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هارمه  هب  ورم  رهش  رد  ام ، دیوگیم : ملسم  نب  زیزعلادبع 
روآدای تسا  نآ  رد  هک  ییاهرظن  فالتخا  دـندومنیم و  تبحـص  تماما  هراـبرد ي  مدرم  میدـمآ و  درگ  مه  رود  نآ  عماـج  دجـسم  رد 

ماما مدیناسر . ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  مدرم  ثحب  دروم  دراوم  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میاقآ ) الوم و  تمدخ  نم  دـندشیم و 
ضبق ار  دوخ  ربمایپ  ّلجوّزع  دنوادخ  دندروخ . بیرف  دوخ  نید  رد  دنتـسه و  نادان  مدرم  زیزعلا ! دبع  يا  دندومرف : سپـس  دندز  يدـنخبل 

دودـح و مارح و  لـالح و  تسا و  نآرد  يزیچ  ره  ناـیب  هک  درک  لزاـن  وا  يارب  ار  نآرق  دـینادرگ و  لـماک  ار  دوـخ  نید  اـت  درکن ، حور 
ِِیف انطرَف  ام  : " دـیامرفیم ماـعنا  هروس ي  هیآ ي 38  رد  هدوـمن و  ناـیب  نآرد  یّلک  روـط  هب  دنتـسه  دـنمزاین  نآ  هب  مدرم  هچ  ره  ماـکحا و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  يرهاظ  رمع  نایاپ  هک  [ 114  ] عادِْولا ۀَّجَح  رد  و  میدراذـگن .) مک  نآرق  رد  ار  يزیچ  ام  : ) ینعی یئیـش "  نِم  ِباتِکلا 

[115 . ] ًانید َمالْـسألَا  ْمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  َّیَلَع  ُتْمَمَتَا  َو  ْمُُکنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  ُمویلا  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  وا  هب  دـنوادخ  دوب  هلآ  هیلع و 
تسا و نید  لامک  زا  تماما  رما  مدیدنسپ . امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  دوخ  نید  زورما 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  دـندومن و  نایب  ار  نید  حـلاصم  همه ي  ناش  تّما  يارب  ات  هک  نیا  رگم  دـنتفرن  ایند  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

كرد زا  سپ  تخاس  میهاربا  صوصخم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  تماما  دندومن . اهنآ  ماما  دندوتس و 
هحفص 113] ]

هیآ ي دومن . هزاوآ  دنلب  ار  شمان  دینادرگ و  دنمتفارش  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  يو  دومن  وا  مّوس  هجرد  ار  نآ  و  یتسود )  ) ْتَلخ تّوبن و  ماقم 
ار وت  نم  یتسار  دومرف : وا  هب  دومن و  ادا  تسرد  ار  اهنآ  دومزآ و  یتاملک  اب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  و  [ 116  ] هرقب هروس ي   124

يراب مه ؟ نم  داژن  هیّرذ ي و  زا  ینعی : یتیّرُذ "  ْنِم  َو  : " درک ضرع  ماـقم  نیا  هب  یناـمداش  زا  لـیلخ  ترـضح  متخاـس - ماـما  مدرم  يارب 
لطاب تمایق  زور  ات  ار  یملاظ  ره  ِتماما  هیآ  نیا  دسریمن . ناراکمتـس  هب  نم  نامرف  ینعی : َنیملاّظلا "  ِيدهَع  ُلانَی  َلاق ال  : " دومرف یلاعت 
تفالخ و  ادـخ ، زا  تفالخ  تماما  یتسار  تسا ، ءایـصوا  ثراو  ناربمایپ  ماقم  تماما  یتسار  دومن . اههدـیزگرب  صوصخم  ار  نآ  و  درک ،
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نید مامز  تماما  یتسار  تسا . مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  تفالخ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تاقدص جارخ و  دنوشیم و  تسرد  ّجـح  هزور و  ةوکَز و  زامن و  ماما  هلیـسو ي  هب  تسا . نانمؤم  تّزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  و 

ار ادخ  مارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  ماما  دـننامیم . ظوفحم  تاّدـح  رـس  اهزرم و  و  دـنوشیم ، ارجا  ماکحا  دودـح  و  دـندرگیم ، ناوارف 
ار ناهج  شرون  هک  تسا  ینابات  دیـشروخ  ماما  دیامنیم . عافد  ادخ  نید  زا  و  دنکیم ) اپرب   ) دنکیم هماِقا  ار  ادخ  دودـح  دـنادیم . مارح 

تـسا يا  هراتـس  هدننک و  عولط  رون  هدنزورف و  غارچ  هدنبات و  هام  ماما  دسرن ، وا  هب  اهتسد  اههدـید و  هک  دراد  رارق  یقفا  رد  و  دریگ ، ارف 
تسا و…  يّربم  بویع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  ماما  تسا و …  تکاله  زا  شخب  تاجن  تیادـه و  لـیلد  کـیرات و  بش  جوا  رد  اـمنهار 

ینیزگیاج دنکیمن . يربارب  وا  اب  يدنمشناد  تسین و  وا  هیاپمه ي  یصخش  چیه  تسا  دوخ  راگزور  هناگی ي  ماما 
هحفص 114] ]

هیلع و هللا  یلـصادخ  لوسر  نادـناخ  رد  زج  ماما  هک  نایوگغورد ) نیبصاغ و   ) دـنرادنپ ایآ  درادـن و …  يریظن  دـننام و  تسین و  وا  يارب 
یماما دوخ  يأر  هب  دنهاوخیم  هک  نیا  يارب  دنرامـش و …  وگغورد  ار  اهنآ  ناشدوخ  ياه  نادجو  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوش ؟ تفای  هلآ 
گنرین هک  تسا  یتسرپرـس  و  درادن ، یلهج  هک  تسا  ییاناد  ماما  هک  نیا  اب  دـننک ؟ باختنا  یماما  دوخ  يارب  دـنناوتیم  هنوگچ  دـنزاسب ،
تسایس هب  و  تسا ، دنمورین  تماما  راکرد  دسرن . وا  هب  تفارش  رد  يدرف  چیه  و  درادن ، یگدولآ  [ 117  ] شداژن تسا ، تّوبن  ندعم  دزابن ،

. تسا ادخ  ناگدنب  هاوخ  ریخ  تسا و  ادخ  رما  هب  مئاق  بجاو ، وا  زا  تعاطا  تسا و  تسایر  راوازس  دنمشناد 
هحفص 117] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  ياه  ناتساد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  فرط  زا  تفالخ  داهنشیپ 

تیعمج رفن  رازه  دصیس  رهش  نآ  دندروآ  فیرشت  ورم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ینامز  رد 
مشاه ینب  زا  رفن  رازه  هس  یس و  ناشیا  لابقتسا  يارب  دوب  هداد  رارق  دوخ  تموکح  زکرم  دوب و  هتخاس  ْنِینرَْقلاوذ "  ار "  رهـش  نیا  تشاد 

رد حلـسم  ياهورین  دندوب ، هدـمآ  ناشیا  زا  ورم  ات  هنیدـم  زا  هک  دـندوب  ماما  ناهارمه  مه  یهوبنا  ّتیعمج  هدـمآ و  درگ  نومأم  توعد  هب 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  زا  هفیلخ  زا  يوریپ  هب  یهوبنا  ّتیعمج  دـندوب و  لابقتـسا  هدامآ ي  مّظنم  ياه  فص  اب  فارطا 

اهدورد و دندرکیم ، لابقتـسا  نایناریا  داماد  یناساس  روطارپما  نیرخآ  راوگرزب  داماد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ءادهّـشلا  دّیـس  مشچ  رون 
. دوب هدـش  نیئزت  بلاج  هدـنبیرف و  یکبـس  هب  دـندوب و  هدومن  نادـنب  هنیئآ  ار  رهـش  دـش ، یم  راثن  هک  دوب  اهتاولـص  مالـس و  اـهّتیحت و 

ماما مراد  رظن  رد  نم  هک  درک  داهنشیپ  سلجم  نیلّوا  رد  نومأم  دندش  ورم  دراو  عضو  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح 
یـسوم نب  یلع  هب  دنتفگ  دندرک و  تفلاخم  يا  هّدع  مزاس ، دوخ  دـهعیلو  ار  وا  مهد و  تکرـش  تفالخ  راک  رد  ار  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع 
ترـضح نآ  یپ  رد  نومأـم  دریگب ، ار  ّمهم  تسپ  نیا  دـناوتیمن  وا  هک  دـیمهف  یهاوخ  هاـگ  نآ  دـنک  ینارنخـس  دور و  ربنم  دـیایب و  وگب 

یلاعت و يراب  ساپس  دمح و  هب  عورش  دندومن و  تکرح  ياج  زا  هاگ  نآ  دنتفگن  نخس  ادتبا  دنتفر  ربنم  يالاب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  داتسرف 
يا هبطخ  سپس  دندومن و  ترضح  نآ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد 

هحفص 118] ]
دیحوت رد  هبطخ  نیا  ماـمت   ) تسوا كاـپ  تاذ  نتخانـش  ادـخ  ِشتـسرپ  لّوا  ُۀـُتَفِْرعَم " ِهللا  ُةَداـبِع  ُلَّوا  : " دوب نینچ  نآ  ْعَـلْطَم  هک  دـندناوخ 

دعب زور  دـنتفرگ . نادـند  هب  تریح  تشگنا  اهنآ  یمامت  هک  دـنتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  مدرم  ناـنچ  ینارنخـس  زا  سپ  تسا ) راونـالاراحب 
مفرتعم و امـش  تدابع  عرو و  يراگزیهرپ و  ردـق و  تلالج  یملع و  ماقم  هب  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم 
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راختفا ادخ  یگدـنب  هب  دـندومرف : نینچ  نومأم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیتسه . رتراوازـس  نم  زا  تفالخ  هب  امـش  هک  منکیم  فارتعا 
ماقم يوزرآ  ایند  رد  عضاوت  اب  مراد و  يراگتسر  دیما  مشاب و  تحار  ایند  رش  زا  مهاوخیم  مراد و  دیما  یگدنز  رد  ییاسراپ  اب  منکیم و 

دندرکیمن لوبق  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دومنیم و  يراشف  اـپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تفـالخ  لـیوحت  رد  نومأـم  مراد . ادـخ  دزن  رد  يدـنلب 
تفالخ لیوحت  زا  هکنیا  زا  دـعب  نومأم  دـشیم ) هبتاکم  نومأم  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  نیب  هاـم  ود  هک  دـنا  هتـشون  تاـیاور  زا  یـضعب  )

ماما یـسرب . تفالخ  هب  نم  زا  دعب  ات  ینک  لوبق  ار  يدـهعتیالو  دـیاب  ینکیمن  لوبق  ار  تفالخ  هک  الاح  تفگ : نینچ  ماما  هب  دـش  سویأم 
دهز ییاسراپ و  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  زگره  ما و  هتفگن  غورد  نونکات  رمع  لّوا  زا  دنگوس  ادخ  هب  دـندومرف : نومأم  هب  مالـسلا  هیلع 

. میوگیم یهد  ناما  رگا  دـندومرف : ماما  مراد ؟ يروظنم  هچ  تفگ : نومأم  تسیچ ؟ راک  نیا  زا  وت  روظنم  منادیم  یلو  ما  هدادـن  جرخ  هب 
وا هب  ور  ایند  نونکات  تشادـن  دـهز  ییاسراپ و  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب  یهاوخیم  مالـسلا : هیلع  اضر  ماما  مهدیم . ناـما  نومأـم :
دـش كانبـضغ  تّدش  هب  نومأم  تفریذپ . ار  يدهعتیالو  تفالخ  عمط  هب  هنوگچ  هک  دیدید  هدروآ  يور  وا  هب  ایند  هک  کنیا  دوب  هدرواین 
ار يدهعتیالو  رگا  دنگوس  ادخ  هب  يا ، هدش  نمیا  نم  تردق  رفیک و  زا  یهدیم  رارق  بطاخم  راجنهان  نانخس  اب  ار  نم  هتسویپ  تفگو :

هحفص 119] ]
باوج رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  بناج  زا  طورـشم  يدـهعتیالو  یلوبق  منزیم - . ار  تندرگ  يریذـپن 

ره تسا  نینچ  هک  الاح  میامن  مهارف  ار  دوخ  تکاله  تابجوم  شیوخ  تسد  اب  هک  هدومرف  یهن  ار  نم  دـنوادخ  دـندومرف : نینچ  نومأـم 
، میامنن لزع  یماـقم  زا  ار  يدرف  چـیه  منکن و  بوصنم  یماـقم  هب  ار  یـصخش  چـیه  هک  نیا  طرـش  هب  مریذـپیم  نم  هد  ماـجنا  یلیاـم  هچ 

داد روتسد  و  درک . لوبق  طیارش  نیمه  اب  نومأم  میامن . هراشا  تکلمم  حلاصم  هب  رود  زا  و  مهدن ، رییغت  ار  یشور  و  مربن ، نیب  زا  ار  یمسر 
دای نینچ  نیا  ربماـیپ  ربنم  يور  رب  هنیدـم  رد  هلمج  نآزا  دـنناوخب و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ماـن  هب  هبطخ  یمالـسا  کـلامم  ماـمت  رد  هک 
دهع یلو  ینعی :  " بلاـط . یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نـب  دّـمحم  نـب  ِرَفعَج  نـب  َیـسوم  نـب  ّیلع  َنیِملْـسُْملا  ِدـهَع  ّیلَو  : " دـندومن
اضر ماما  يدهعیلو  ناتساد  دوب  نیا  و   ) بلاطوبا رسپ  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  دمحم  رـسپ  رفعج  رـسپ  یـسوم  رـسپ  یلع  ناناملـسم 

(. راصتخا هب  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  اب  سابع  ینب  ناگرزب  تعیب 

روتسد نومأم  دنتفریذپ  ناشدوخ  طیارش  اب  ار  يدهعتیالو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنیا - زا  دعب 
کی قوقح  هک  داد  روتسد  نایفارطا  نایهاپس و  رطاخ  نتشاد  هگن  یضار  تهج  زا  دوش و  لیکـشت  هبنـشجنپ  زور  رد  تعیب  سلجم  هک  داد 

دوب [ 118  ] مشاه ینب  راعش  هک  زبس "  سابل  دوب "  ساّبع  ینب  راعش  هک  هایس "  سابل  ياج "  هب  دنزادرپب  يدیع  ناونع  هب  ار  نایهاپـس  لاس 
. دنشوپب

هحفص 120] ]
نب ّیلع  يدولَج 2 . . 1 زا : دندوب  ترابع  هک  شترا  هبتر ي  یلاع  تاماقم  زا  نت  هس  رگم  دندوب  قفاوم  همه  نومأم  شترا  تاماقم  نایم  رد 

تکلمم نایعا  تاضق و  نایرابرد و  نایهاپس و  مامت  رّرقم  زور  رد  دندش ، ینادنز  رفن  هس  نیا  نومأم  روتـسد  هب  هک  سنوم ، نبا  نارمع 3 .
هاگیاج هب  هک  دنتـشاذگ  گرزب  یتشپ  ود  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  دنتفای ، روضح  دندوب  هداد  بیترت  هک  یـصوصخم  سلجم  رد 

ماما اب  تعیب  روتسد  هک  یسک  نیلّوا  دندوب . هتـسب  رمک  رب  يریـشمش  دنتـشاد و  رـس  رب  يا  همامع  مالـسلا  هیلع  ماما  دشیم و  لصّتم  نومأم 
فکو ناشدوخ  فرط  هب  تسد  تشپ  هک  دندرک  دـنلب  يروط  ار  شیوخ  تسد  ماما  دوب ، نومأم  رـسپ  ساّبع  تفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 

نیا مالـسا  یمارگربمایپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اشگب  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  تفگ ، نومأـم  دوب ، مدرم  فرط  هب  تسد 
نومأم تفرگرارق . اهنآ  ياه  تسد  يالاب  ترـضح  كرابم  تسد  دندومن و  تعیب  مدرم  همه ي  سلجم  نآ  رد  دـندومنیم . تعیب  روط 
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نارعاش دادیم ، یتنطلس  ياه  هزیاج  اهنآ  هب  ناش  روخارف  هب  دناوخیم و  ارف  ار  مدرم  زا  هورگ  ره  دومن . فرـصم  جراخم  سلجم  نیا  رد 
ار ناگدنسیون  نارعاش و  کت  کت  نومأم  دندرکیم . تفایرد  يرایسب  زیاوج  دندومنیم و  ینارنخس  دندورـسیم و  رعـش  ناگدنـسیون  و 

تـساوخرد هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نآزا  سپ  دش . مامت  دوب  هدید  هّیهت  هچ  ره  هک  يروط  هب  دادیم  هزیاج  ًاصخـش  اهنآ  هب  دـناوخیم و  ارف 
. دنتخادرپ ینارنخس  داریا  هب  نومأم 

هحفص 121] ]
هیلع و هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هب  باستنا  هطـساو ي  هب  ام  مدرم  يا  دندومرف : نینچ  یمارگربمایپ  دنوادخ و  شیاتـس  دمح و  زا  سپ  ناشیا 

ّقح هب  هک  تسا  مزال  زین  ام  رب  دیدومن  ادا  ار  شیوخ  ّقح  امش  هک  هاگره  دیراد ، یّقح  ام  رب  زین  مه  امـش  میراد و  امـش  رب  ینارگ  ّقح  هلآ 
[. 119 . ] دندز هّکس  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  مان  هب  نومأم  روتسد  هب  دندومرفن . رگید  يزیچ  ماما  مییامن و  افو  دوخ 

هحفص 122] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیلع  نیغورد  تاعیاش 

رب مدرم  نیب  رد  یشاپمس  ام  حالطصا  هب  دنکارپب و  نیغورد  تاعیاش  دیشوکیم  نومأم 
مدرم ایآ  لوا - هعیاش ي  مینکیم : لقن  ناتـساد  ود  هنومن  يارب  دـننادرگب  يور  ماما  زا  نایولع  ًاصوصخم  مدرم  رثکا  ات  دـنایامنب  ماما  هیلع 

هک تسا  تسرد  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يوره  تلـصابا  يزور  دنتـسه ؟ ماما  ناگدرب 
رگا مالّسلادبع ! يا  دندومرف : تلصابا  باوج  رد  ماما  دنتسه ؟ امـش  ناگدرب  مدرم  دینکیم  اعّدا  امـش  هک  دننکیم  تیاکح  امـش  زا  مدرم 

دنگوس دندومرف ؟ هعیاش  نیا  باوج  رد  نایمـشاه  زا  يا  هّدع  هب  ماما  و  میا ؟ هدیرخ  يدرف  هچ  زا  ار  اهنآ  ام  سپ  دـندوب  ام  ناگدرب  مدرم 
نم ناردپ  دیوگب  هک  ما  هدینـشن  زین  يدرف  چیه  زا  ما و  هدینـشن  مناردپ  زا  ما و  هتفگن  نینچ  زگره  نم  هک  ربمایپ  اب  مدوخ  يدـنواشیوخ  هب 

هب ار  وا  لهـس  نب  لضف  هک  میهاربا  نب  ماشه  نینچ  مه  و  تسا ؟ لالح  یناوخ  هزاوآ  یقیـسوم و  ایآ  مود - هعیاـش ي  دنـشاب . هتفگ  ناـنچ 
یناوخ هزاوآ  هک  دوب  هدرک  عیاش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  لوق  زا  تفرگیم  تخس  ماما  رب  وا  دوب و  هتشامگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یسوساج 

نآ دـندومرف : ماما  دندیـسرپ  باب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نوچ  تسا و  هدرمـش  لالح  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ار  یقیـسوم  و 
. تسا هتفگ  غورد  [ 120  ] قیدنز

هحفص 123] ]

هشقن هئطوت و  عون  کی  ای  يدهع  تیالو 

لطاب رظن  هب  تساوخیم  وا  اریز  داهن  مان  راّکم  هابور  ناوتیم  تسا  یساّبع  هفیلخ ي  نیمتفه  هک  نومأم  هب 
[121  ] یتـخبون لهـسوبا  دروخیم . گنـس  هب  شریت  دادیم  ماـجنا  يراـک  ره  هناتخبـشوخ  یلو  دـهد  بیرف  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  شدوخ 

تـسه هلیـسو  ره  هب  متفگ  دوخ  اب  نم  دهد  بیترت  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  هک  تفرگ  عطاق  میمـصت  نومأم  یتقو  دیوگیم :
نومأم هک  یمداخ  طّسوت  ار  نآ  متـشون و  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  دشابیم . يزاس  رهاظ  ای  تسا  یعقاو  وا  راک  ایآ  هک  منک  فشک  دـیاب 

يرازگرب هب  میمصت  ْنیَتسایّرلاوذ  هک  مدش  روآ  دای  نومأم  هب  همان  رد  مداتسرف . دتسرفیم  نم  يارب  وا  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  رارـسا  هتـسویپ 
یجرب یلو  دراد  تفارش  يرتشم  هچرگ  دشابیم  ناطرـس  يرتشم و  نآ  رد  تسا  ناطرـس  علاط  هک  یتروص  رد  هتفرگ  يدهعتیالو  سلجم 

نینچ هک  نیا  رب  تسا  یمّود  لیلد  نیا  و  تسا . نازیم  رد  مه  خـیّرم  فصو  نیا  اب  درادـن  یبوخ  تبقاـع  راـک  چـیه  نآرد  هک  ّریغتم  تسا 
تـساوخزاب نم  زا  دناسرب و  امـش  ضرع  هب  يرگید  درف  ادابم  هک  مدـیناسر  كرابم  عمـس  هب  ار  نایرج  بناج  نیا  درادـن و  تبقاع  يراک 

: تشون نینچ  باوج  رد  نومأم  ما ! هتفگن  ارچ  هک  دینک 
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هحفص 124] ]
وا رگا  ینک  ربخ  اـب  ار  يرگید  صخـش  اداـبم  سرتب ! تدوخ  ناـج  زا  نادرگرب ، مداـخ  هلیـسو ي  هب  ار  نآ  يدـناوخ  ار  نم  هماـن ي  یتقو 
زا . ) تسناد مهاوخ  وت  صخـش  ار  وا  فارـصنِا  ثعاب  تخادـنا و  مهاوخ  وت  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  مالـسلا ) هیلع  اـضر  ماـما   ) ددرگ فرـصنم 

ماما تداهش  زا  دعب  وا  يرادازع  هدیناسر و  تداهش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ًادمع  نومأم  هک  دوشیم  مولعم  نومأم  همان ي  ياوتحم 
هیلع اـضر  ماـما  جاودزا  هب  ار  بیبـح  ّما  ماـن  هب  دوخ  نارتـخد  زا  یکی  نومأـم  يدـهعتیالو  سلجم  رد  تسا ) هدوب  مدرم  بیرف  يارب  طـقف 

نب نسح  رتخد  ناروپ  اب  شدوخ  دومن و  جـیوزت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هب  ار  [ 122  ] لضْفلا ّما  ماـن  هب  شرگید  رتخد  دروآ و  رد  مالـسلا 
قاحـسا جاودزا  دقع و  هب  ار  دّمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا  رتخد  سلجم  نامه  رد  هک : تسا  هدمآ  داشرا  تیاور  رد  و  درک . جاودزا  لهس 

هب ار  جاحلا  ریما  تمس  لاس  نآ  رد  دشیم و  بوسحم  داماد  يومع  رتخد  هک  دروآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ردارب  رفعج  نب  یـسوم 
(. مالسلا هیلع  اضر  ماما  ردارب   ) داد یسوم  نب  قاحسا 

مالسلا مهیلع  اضر  ماما  يدهعیلو  زا  عافد  تیب و  لها  تیالو  هب  نومأم  تافارتعا 

تحاران ساّبع  ینب  ناگرزب  دیزگرب  يدهعتیالو  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنیا  زا  دعب  نومأم 
بلاج و هک  داد  ینـشور  ياـه  خـساپ  اـهنآ  باوج  رد  نومأـم  دـندوب . ینابـصع  تخـس  وا  راـک  زا  دنتـشون و  يا  هماـن  وا  يارب  دـندش و 

نایناهج راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  نابرهم  هدنـشخب ي  دنوادخ  مان  هب  دوشیم : هدروآ  همان  زا  ییاه  تمـسق  کنیا  تسا . یندناوخ 
. داب دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  دندنسپیمن  هک  نانآ  يراوخ  هب  تسا و 

هحفص 125] ]
رب تخانش و  یبوخ  هب  ار  امـش  نطاب  رهاظ و  دش و … و  هاگآ  نات  رادنپ  هدیکچ ي  راک و  ّربدت  هب  دیمهف  دناوخ و  ار  امـش  همان ي  نومأم 

ياج زا  ّقح  ياه  هولج  نتخاس  فرصنم  لطاب و  اب  يارادم  رد  هک  دوب  هاگآ  امش  دوخ  شراگن  زا  شیپ  دوب  امـش  همان ي  ياوتحم  هچ  نآ 
انامه تسا …  هدروآ  امـش  يارب  نیتسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هچ  نآ  مامت  یهلا و  راثآ  ادـخ و  باتک  نتفرگ  زیچان  نآ و  یعقاو 

زا ار  ینیما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  سپ  دیزگرب و …  تلاسر  هب  لسر  لاسرا  رد  یترتف  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  دّمحم  یلاعت  يادخ 
ریما سپـس  دوب …  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  دروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دوب  هلیبق  نآ  يا  هداوناـخ  نیرت  ییاراد  مکو  نیرتهب  نیب 

درمشن و كرـش  ادخ  اب  ار  يزیچ  ندز  مهرب  مشچ  کی  ردق  هب  ور  نیا  زا  دروآ و  نامیا  تشاد  لاس  تفه  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم 
یبا نب  ّیلع  نوچ  مه  نارجاهم  زا  کی  چیه  دومنن و …  تکراشم  نایلهاج  ياه  تلاهج  رد  يا  هظحل  دروخن و  ییابر  دـیتسرپن و  ار  یتب 

وت دومرف : هک  تسا  ربمایپ  هتفگ ي  بطاخم  مخ و  ریدـغ  ثیدـح  رد  تیالو  بحاص  وا  داتـسیان و …  يدرمیاپ  هب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  بلاـط 
هناخ ي برد  هک  تسا  یـصخش  نامه  وا  تسین و  نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنیا  زج  یـسوم  اـب  [ 123  ] نوراه هک  یشاب  نینچ  نم  هب  تبـسن 

يروُش دراو  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  یصخش  اهنت  وا  و …  دش . هتسب  نارگید  يور  هب  دجسم  ياه  برد  سپس  دش ، هدوشگ  وا  يور  هب  ادخ 
دنگوس مدوخ  ناج  هب  دش و  [ 124]

هحفص 126] ]
( سابع ینب  گرزب  ّدج   ) ساّبع هک  نانچ  دندومنیم ، نوریب  ار  وا  دنتفاییم و  وا  دورو  عنم  يارب  یهار  دـنک  نوریب  ار  وا  دنتـسناوتیم  رگا 
تریـصب و يور  زا  تعیب  اـیآ  هک  دـیا  هتـساوخ  هک  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  اـب  تعیب  صوـصخ  رد  هچ  نآ  اـما  دـش و  جارخا 

اـضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  يدهعتیالو  هب  نومأم  تعیب  هک  دینادب  ار  نیا  شاکنک ، ّصحفت و  نودـب  سفن و  ياوه  يور  زا  ای  هدوب  یلدرادـیب 
هنهپ ي رسارس  رد  هک  هدش  لصاح  نم  يارب  لماک  یسرّرب  زا  دعب  تریصب و  ّتقد و  اب  لماک و  یلدرادیب  تریصب و  يور  زا  مالـسلا  هیلع 

ینب دندوب و  یّنس  هک  سابع  ینب   ) هّصاخ هّماع و  زا  معا  املع  مامت  هک  متفاین  رتهب  وازا  عرو  دهز و  لضف و  رظن  زا  هک  یصخش  چیه  یتیگ 
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نم دوب و  َّلجوَّزع  راگدرورپ  يدنـسرخ  اـب  گـنهامه  تهج  رد  وا  يارب  نتفرگ  تعیب  سپ  دـنراد . رارقا  نآ  هب  دـندوب ) هعیـش  هک  مشاـه 
تعیب رگا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  منیبیمن . يرگ  تمالم  چیه  شنزرس  يارب  یبجوم  ادخ  هار  رد  متـسب و  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن 

نب یلع   ) وا زا  رتشیب  ار  اـهنآ  لد  رد  هک  دنتـشاد  دوجو  مرگید  نارـسپ  مرـسپ و  دوب  نم  یـصخش  هقـالع ي  یتسود و  يور  زا  یتعیب  نم 
رما سپ  تشاد  يرگید  راک  هدارا ي  دـنوادخ  مدومن و  يراک  هدارا ي  نم  یلو  دنتـسه  وا  زا  رتزیزع  ممـشچ  رد  مراد و  تسود  یـسوم )

. تفرگن تقبس  ادخ  رما  رب  نم 
هحفص 127] ]

هک یـشنیزگ  تشاد و  دوخ  یبوخ  هب  وا  هک  یتقایل  هب  هّجوت  اـب  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  يارب  نتفرگ  تعیب  زا  نم  دوصقم  دارم و  ور  نیازا 
نوماریپ هچ  نآ  اما  مزاس . رود  امش  زا  ار  رطخ  ناشیا  ام و  نیب  یتسود  همادا  اب  منک و  ظفح  ار  امـش  ياه  نوخ  هک  دوبن  نآ  زج  مدرک  نم 
باختنا نم  رظن  هب  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  دیدرک : دای  دنادرگ  دیپس  ور  شیادخ  هک  یسوم ) نب  ّیلع   ) نسحلاوبا صوصخ  رد  نم  شزغل 

تلوهـس و هب  طارـص  لـپ  زا  نآ  ددـم  هب  مراودـیما  هک  دوب  ینداتـسیا  اـپرب  نتـساخرب و  هکلب  تسا ) هدوبن  نم  طوقـس  شزغل و  اـهنت  هن  وا 
چیه نم  میامن و  لوانت  تاجن  نما و  هویم ي  زا  رـشحم  زور  فوخ  سرت و  زا  دنتـسه و  كانمیب  ناکم ) نآ  زا   ) همه هک  مرذـگب  تمالس 

نم يارب  يرما  نینچ  اجک  زا  یلو  منک  رارکت  وا  دننامه  ار  باختنا  نامه  هکنآ  رگم  منادیمن  رترب  رتهب و  نآزا  شیوخ  رظنرد  ار  یمادـقا 
امش رب  ار  [ 125  ] سوجم هک  دیا  هدرک  ییوج  بیع  نم  زا  هک  نیا  اّما  دش ؟ دهاوخ  ادیپ  امش  يارب  یتداعس  نینچ  اجک  زا  و  تسا ؟ رودقم 
نم زج  هک  دیا : هتفگو  دیا  هتـسناد  نآ  زا  رت  اور  دوخ  رب  ار  ناکوخ  ناگنیزوب و  تموکح  دـیا و  هدـمآ  جـنر  هب  نیا  زا  ما و  هتخاس  مکاح 

دننام دعب  یلو  دنا  هدوب  سوجم  ًالبق  اهنآ  هک  تسا  تسرد  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیریذپیمن . دوخ  رب  ار  رگید  صخـش  چـیه  تموکح 
امـش دنا و  هدـش  ناملـسم  دـنا و  هدروآ  مالـسا  هک  دنتـسه  یناسوجم  ناشیا  دـندروآ  مالـسا  میدـق  راگزور  رد  ام  ِدوخ  ناردام  ناردـپ و 

رگا دیا . هتشگ  [ 126  ] ّدترم هک  دیتسه  یناناملسم 
هحفص 128] ]

اب نات  راکرس  هنرگو  رتهب  هچ  دیتسش  تسد  دیفابیم  نابز  مخز  هب  هک  ییاه  هوای  دیوشیم و  بکترم  هک  ییاه  ییاوسر  اه و  يراکهبت  زا 
[. 127 . ] تسا ریشمش 

هحفص 131] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تازجعم  هرابرد  ییاه  ناتساد 

صاخشا ياه  هدارا  زا  ماما  يرادرب  هدرپ 

هب متفرگ  میمصت  متشاد  ار  قارع  هب  نتفر  دصق  هک  یماگنه  تفگ : تلص  نب  ناّیَر 
ناشیا زا  دـنا  هدیـشوپ  ناشیا  هک  ار  ییاه  نهاریپ  زا  یکی  متفگ  دوخ  اب  میامن  عادو  ناشیا  اـب  هتفر و  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخ 

هفحت ناوـنع  هب  يرتـشگنا  دـنچ  منارتـخد  يارب  اـت  مـنک  تفاـیرد  باـنج  نآ  زا  زین  یمهرد  دـنچ  مـهد و  رارق  دوـخ  نـفک  ءزج  مریگب و 
ناشیا زا  ندش  ادج  زا  داد و  تسد  نم  هب  يا  هیرگ  نانچ  ماگنه  نآ  رد  مدیـسر  ترـضح  نآ  كرابم  تمدخ  هب  یتقو  میامن . يرادـیرخ 
مالسلا هیلع  ماما  لزنم  زا  ندش  جراخ  ماگنه  مریگب . ما  هتساوخیم  ناشیا  زا  هچ  هک  مدومن  شومارف  هک  مدیدرگ  تحاران  هدرـسفا و  نانچ 

نامز ره  ات  مهدب  وت  هب  ار  دوخ  ياه  نهاریپ  زا  یکی  یتسین  لیام  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  متشگرب . نم  درگرب ! نایّر  دندز : ادص  ار  نم 
ضرع ییاـمن . هّیهت  يرتشگنا  تنارتخد  يارب  نآ  اـب  اـت  مهدـب  مهرد  دـنچ  وت  هب  یهاوخیمن  ًانمـض  یهدرارق ؟ تنفک  ءزج  یتـفر  اـیند  زا 

هب هک  نیا  امش و  قارف  يرود و  رکف  یلو  متشاد  ار  دصق  نیمه  نم  ًاقافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا  نم ، رورـس  يرآ  مدرک :
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یتشپ فرط  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک . شومارف  ار  دوخ  ياضاقت  هک  تشاذگ  نم  رب  يریثأت  نانچ  دید ، مهاوخن  ار  امـش  اهيدوز  نیا 
یتقو دنداد  نم  هب  مهرد  يرادقم  دندومن و  دنلب  زین  ار  زامن  شرف  ریز  دنداد و  نم  هب  ینهاریپ  دـندز و  رانک  دـندوب  هدرک  هیکت  نآ  رب  هک 

[. 128  ] دوب مهرد  یس  مدرمش  ار  اهنآ 
هحفص 132] ]

صاخشا گرم  زا  ماما  نتشاد  عالطا 

هک دندروآ  ربخ  میدوب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  مردارب  نم و  دیوگ : دوواد  نب  دّمحم 
رفعج و نب  قاحـسا  میتفر ، ناشیا  اب  مه  اـم  دـندش ، هناور  وا  هناـخ ي  يوس  هب  ترـضح  تسا ، [ 129  ] راضتحا لاـح  رد  رفعج  نب  دّـمحم 
دنتسیرگن و وا  تروص  رد  دنتسشن و  ناش  يومع  رسپ  دزن  رد  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلاوبا  ماما  سپس  دننکیم . هیرگ  یتعامج  اب  شرـسپ 
هب ترـضح  دوب . شیومع  تتامـش  يارب  وا  یـسوم  نب  یلع  مّسبت  دـنتفگ : یـضعب  دـمآ  راوگان  ار  سلجم  لـها  دـندروآ  بل  رب  يدـنخبل 

ترضح نآ  دوب ؟ هچ  ّتلع  دمآ  راوگان  ام  رب  میدش و  تحاران  امش  دنخبل  زا  ام  دنتفگ : ترضح  هب  اهنآ  دنناوخب ، زامن  ات  دندمآ  دجـسم 
لاح رد  هک  يدرم  نیمه  اریز  دنکیم  توف  دّمحم  شردارب  زا  لبق  وا  دنگوس  ادخ  هب  مدش  تفگـش  رد  قاحـسا  هیرگ ي  زا  نم  دندومرف :

تشذگرد و يزور  دنچ  زا  سپ  دیدرگ و  رامیب  قاحسا  تفای و  يدوبهب  دّمحم  هک  تشذگن  یتّدم  تفای . دهاوخ  يدوبهب  تسا  راضتحا 
ناردارب رفعج  نب  قاحـسا  رفعج و  نب  دّـمحم  درکیم " . يراز  هیرگ و  تسیرگیم و  قاحـسا  هزانج ي  رب  دّـمحم  لّوا  هعفد ي  سکعرب 

 ". دندوب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ياهومع  ینعی  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ماما 

اضر ماما  نتشک  تهج  نارب  ریشمش  اب  مالغ  یس  موجه 

نامه مسرب  ترضح  تمدخ  متساوخ  نومأم  هناخ ي  رد  يزور  تفگ : نیعا  نب  ۀمثره 
. مریگب یبایفرش  لوخد و  نذا  متساوخیم  مه  نم  دنا و  هدرک  تلحر  ماما  هک  دوب  هدش  روهشم  غورد  هب  عقوم 

هحفص 133] ]
تسود تیالو  هب  ار  ترضح  دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناتـسود  زا  هک  یملید  حیبص  مان  هب  دوب  یمالغ  نومأم  صاخ  نامالغ  نایم  رد 

: تفگ يرآ . متفگ : منادیم ؟ ار  وا  ياهزار  نم  و  متـسه ؟ نومأم  ّصاـخ  ناـمالغ  زا  نم  هک  ینادیم  اـیآ  تفگو : دـید  ار  نم  تشادیم .
اهعمـش و يدایز  زا  بش  نآ  دـیبلط . دوخ  ّصاخ  نارای  زا  رفن  یـس  اب  ار  نم  نومأـم  بش  لّوا  ثلث  تفگ : مـالغ  منکیم  فیرعت  ار  یکی 

نامالغ کی  کی  و  دوب ، هداهن  نیگآرهز  زیت و  هنهرب و  ياهریشمش  دوخ  لباقم  رد  نومأم  دوب . نشور  زور  دننام  بش  ییانـشور ، لیاسو 
مه ام  میهدن ، ماجنا  يراک  فالخرب ، مییامن و  ارجا  دـیوگ  هچ  ره  هک  تفرگ  نامیپ  ام  زا  و  دـیبلط ، روضح  هب  ار  نم  صخـش  هلمج  زا  ار 
رد ار  وا  دیوش و  مالسلا  هیلع  یسوم  نب  ّیلع  قاتا  دراو  رفن  هب  رفن  تفگ : سپس  مییامنن . یچیپرـس  نومأم  رماوا  زا  هک  میدرک  دای  دنگوس 

هّکت ندب  سپس  دیزیر ، مه  هب  ار  وا  زغم  ناوختسا و  وم و  نوخ و  تشوگ و  دیروآ و  دورف  وا  رب  ار  اهریـشمش  هراب  کی  هب  دیدید  لاح  ره 
ار راک  نیا  هک  امش  زا  یصخش  ره  دییایب و  نم  دزن  هدرک  كاپ  باوختخر  نامه  اب  ار  اهریـشمش  هدومن و  یفخم  باوختخر  رد  ار  وا  هّکت 
: مالسلا هیلع  اضر  ماما  رب  اهریشمش  ندرکن  رثا  داد . مهاوخ  ما  هدنز  یتقو  ات  رگید  زیاوج  و  زبس ، نیمزرس  هد  مهرد و  رازه  هد  دهد ، ماجنا 
دندادیم و تکرح  ار  دوخ  كرابم  تسد  دندوب و  هدیباوخ  ولهپ  هب  بانج  نآ  میدش  ترضح  نآ  هناخ ي  دراو  نومأم  تاروتسد  قبط  ام 

نآ كرابم  رکیپ  رب  ار  اهریـشمش  دـندشیم و  قاتا  دراو  رفن  هب  رفن  هنهرب  ياهریـشمش  اب  نامالغ  میدـیمهفن . اـم  هک  دـندناوخیم  ییاـعد 
دوب مولعم  نانچ  ترـضح  نآ  لاح  زا  مدرکیم و  هاگن  بانج  نآ  هب  مدرازگ و  يرانک  ار  مریـشمش  نم  نکیل  دـندروآیم  دورف  ترـضح 

زا ترضح  هک  مدومن  ساسحا  نم  دندزیم  ریشمش  نامالغ  هک  لاح  نآ  رد  دنتشاد . ربخ  ام  ندمآ  زا  هک 

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 134] ]
دزن نآ  زا  سپ  دندوب . هدرک  راتفر  روتسد  قبط  نوچ  دش  مامت  ترضح  راک  هک  دندرک  نیقی  نامالغ  دومنیمن . يریگولج  اهریشمش  ذوفن 

. میدروآ اج  هب  ار  نآ  تساک  مک و  یب  میدرک و  مامت  ار  راک  امش  نامرف  قباطم  دنتفگ : اهنآ  دیدرک ؟ راکچ  دیسرپ  نومأم  دنتفر ، نومأم 
دوخ صوصخم  قاتا  زا  بش  نآ  يادرف  دـنیوگن . زیچ  هراب  نیا  رد  یـصخش  چـیه  هب  هک  تفرگ  نامیپ  اـهنآ  زا  نومأـم  نومأـم : ییاوسر 

تافو دهعیلو م  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هک  تشاد  راهظا  درکیم  دیدش  یتحاران  راهظا  هک  یلاح  رد  زاب  هقی ي  اب  هنهربرس و  دمآ و  نوریب 
دیدرگیم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  قاتا  دراو  هک  یلاح  رد  مدوب  وا  لباقم  رد  مه  نم  دـش  ناور  بانج  نآ  هرجح ي  هب  هنهرب  ياپ  اـب  هتفاـی 

نومأم منادیمن ، متفگ : یسوم ؟ نب  ّیلع  مدهعیلو  دزن  تسیک  دیسرپ : درک  ندیزرل  هب  عورش  شندب  دینش  ار  ترـضح  نآ  همهمه  يادص 
زامن و لوغـشم  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  مدـید  متفر ، ترـضح  قاـتا  هب  هلجع  اـب  نم  دـیهد . ربخ  نم  هب  وا  لاـح  زا  ًاروف  تفگ :

یلاح رد  نومأم  تسا . حیبست  زامن و  لوغـشم  بارحم  رد  یـصخش  هک  منیبیم  ردق  نیا  متفگ : متـشگزاب ، نومأم  يوس  هب  دنتـسه  حیبست 
نب [ 130  ] ۀمثره ندمآ  دیداد . بیرف  ار  نم  دنک  تنعل  ار  امـش  ادخ  تفگو : دیزرل  تخـس  داتفا ، شندب  رب  هشعر  ربخ  نیا  ندینـش  زا  هک 

هچ دیسرپ  هدش  کیرات  بش  دننام  وا  سحن  تروص  مدید  مدمآ  نومأم  دزن  مالغ )  ) دیوگ حیبص  مالـسلا : هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هب  نیعا 
لامک اب  نومأم  مدید . لماک  تمالس  رد  شقاتا  رد  ار  وا  هللاو  متفگ  ربخ ؟

هحفص 135] ]
ار يرادازع  لیاسو  هک  دوب  هداد  روتـسد  نوچ   ) دـینادرگرب دوخ  ياج  هب  ار  يرادازع  مزاول  تفگو  تسب  ار  دوخ  ياه  همکد  یگدـنمرش 
نآ زا  نخـس  نیا  نوچ  دیوگ : نیْعَا  نب  ۀمثره  دوب . هدش  ضراع  دهعیلو  رب  شغ  لاح  دیئوگب  دیـسرپ  یـصخش  رگا  تفگو  دننک ) هدامآ 
هب ار  دنوادخ  ساپس  دمح و  مدش و  لاحشوخ  رایسب  مدینش  درکیم  تمدخ  نومأم  يارب  رهاظ  هب  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رادفرط  مالغ 
ره يارب  يدینـش  حیبص  زا  هچ  ره  همثره  يا  دندومرف  نم  هب  ماما  مدـش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  روضح  هب  مدروآ و  ياج 
ادخ هب  دـندومرف : ترـضح  سپـس  نم  يالوم  يرآ  متفگ  دنـشاب . دامتعا  دروم  هک  ام  ناتـسود  نایعیـش و  يارب  رگم  نکم ! لقن  یـصخش 

. دشاب هدش  رپ  ام  رمع  ياه  هفیحص  رگم  دروآیمن  دراو  ینایز  چیه  اهنآ  هلیح ي  رکم و  دنگوس 

نآ ندش  دیدپان  کشخ و  نابایب  رد  همشچ  روهظ 

اب تفگ : نینچ  نم  هب  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  هدش  دازآ  نامالغ  زا  یکی  تفگ : ضفح  نب  دّمحم 
كاله یگنـشت  زا  میدیـسرت  هک  يروط  هب  میدش  هنـشت  تخـس  میدوب  تکرح  رد  ینابایب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  رد  یهورگ 

هب ناشیا  روتـسد  هب  تسا . بآ  اج  نیا  هک  دییایب ، دییایب ، دندومرف : دـنداد و  ناشن  ام  هب  ار  یناکم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  میوش .
یّتـح میدـش و  باریـس  هک  نیا  اـت  میدروخ  بآ  همه  میتفاـی . بآ  ناـبایب  نآ  رد  میدوـب  هدـش  تفگـش  رد  هک  یلاـحرد  میتـفر و  اـج  نآ 

هچ ره  ام  دیدرگب . همـشچ  لابند  هب  نونکا  مه  دـندومرف : دوخ  نارای  هب  ترـضح  میدومن . چوک  اج  نآ  زا  میداد و  بآ  مه  ار  نایاپراهچ 
تسیب دص و  هک  نانمؤمریما ) مالغ   ) ربنق دالوا  زا  يدرم  دزن  ار  تیاکح  نیا  دیوگ : يوار  میتفاین . يا  همـشچ  میدومن  وجتـسج  سّـسجت و 

. دنتفریم ناسارخ  هب  ترضح  نآ  تشاد : راهظا  داد و  حرش  قیرط  نیمه  هب  ار  ناتساد  نیا  مه  وا  مدرک و  رکذ  دوب  هلاس 
هحفص 136] ]

دش تردق  اب  دنمتورث و  هک  يریقف  هرابرد  اضر  ماما  ینیب  شیپ 

اـضر ماما  مردارب  درگادرگ  مشاه  ینب  ناناوج  زا  يا  هّدـع  نم و  تفگ : یـسوم  نب  نیـسح  مان  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناردارب  زا  یکی 
هب همه  دـش . در  اـم  راـنک  زا  دوب  شنت  رب  هراـپ  هنهک و  ییاـه  ساـبل  هک  يولع  رمع  نب  رفعج  ماـگنه  نیا  رد  میدوـب . هتـسشن  مالـسلا  هیلع 
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، دیدیدنخ وا  هفایق  هب  دیدرک و  هرخسم  ار  وا  امش  هک  یـصخش  نیمه  دنتفگ : ام  هب  ترـضح  میدیدنخ . وا  هفایق  هب  میدرک و  هاگن  رگیدکی 
عـضو نانچ  دش . هنیدم  یلاو  رمع  نبرفعج  هک  تشذگن  یهام  دنچ  دیـسر . دهاوخ  هبتر  یلاع  یماقم  هب  دش و  دهاوخ  دـنمتورث  يدوز  هب 

[. 131 . ] دندوب هدومن  هطاحا  نامالغ  ناگجاوخ و  ار  شفارطا  درکیم . روبع  نابایخ  زا  یتقو  هک  دش  بوخ  وا  یگدنز 

نایعیش زا  یکی  بلق  زا  ماما  نداد  ربخ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تماما  هرابرد ي  مدرم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهش  زا  دعب  تفگ : ریثک  یبَا  نبا 
ًادِـحاو انِم  ًارََـشبَا  . " مدرک توالت  ار  هیآ  نیا  هک  داتفا  ملد  رد  مدـید  ار  ترـضح  اج  نآرد  متفر  هّکم  هب  لاـس  نآ  رد  نم  دـندومن . فّقوت 

زا قرب  دننام  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  مدرک  هدهاشم  عقوم  نیا  رد  مشاب  دوخ  دننام  يرـشب  کی  عبات  وریپ و  دیاب  ایآ  [ 132 "  ] ُهِعبَتن
زا مدومن : ضرع  متـسه . نم  ینک  يوریپ  وازا  دـیاب  هک  يرـشب  ناـمه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف : هدوـمن  نم  هب  ور  دنتـشذگ  نم  يوـلج 

. تسا هتفریذپ  ترذع  درادن  یلاکشا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مهاوخیم  ترذعم  امش  زا  دنوادخ و 
هحفص 137] ]

دنیوگیم نخس  مه  رگید  ياه  نابز  هب  یبرع  نابز  رب  هوالع  ماما 

ار نیرخآ  نیلّوا و  مولع  مامت  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  دنوادخ  ینعی  تسا  ّیندل  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ملع  نوچ 
ینابز ره  اب  ایند  یلاها  مامت  اب  دناوتیم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  تساه و  نآ  زا  یکی  مه  للم  رگید  ياه  نابز  نتـسناد  هدومرف و  تیانع 

- کیزیف  ) یبرجت مولع  دننام  یملع  ره  زا  يدنمـشناد  ره  اب  دناوتیم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  دـیوگب . نخـس  دـیامن و  مّلکت  دنـشاب  هک 
ام دننام  ماما  ملع  اریز  دیایب ، نوریب  زارفارس  زوریپ و  هرظانم  نادیم  زا  دنک و  هرظانم  هفـسلف  دننام  هعیبّطلا  ءاروام  مولع  و  یـضایر ) یمیش -

ّیندـل ملع  ياراد  مه  ناربمایپ  تسا . هداد  دای  اهنآ  هب  ار  مولع  همه ي  دـنوادخ  هدـیدن و  دوخ  هب  يداتـسا  یماما  چـیه  تسین و  یباستکا 
. مدش نوریب  ماما  نآ  يوجتسج  رد  تسا  یماما  تّجح و  نیمز  يزور  رد  ار  يادخ  میدینـش  دنه  رد  تفگ : يدنه  لیعامـسا  وبا  دنتـسه .

نابز هب  متسنادیمن . یبرع  هملک  کی  مدیسر  بانج  نآ  تمدخ  یتقو  دندومن . ییامنهار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هب  ار  نم  هرخألاب 
تّجح هک  ما  هدینـش  دنه  رد  نم  مدرک  ضرع  داد ) ار  وا  باوج  يدنه  نابز  اب  ماما   ) دـندومرف باوج  مدوخ  نابز  اب  مدرک ، مالـس  يدـنه 

نم يدنه ) نابز  هب  : ) دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  مدیـسر . امـش  تمدخ ، ماما  نآ  يوجتـسج  هب  تسا  زاجح  نیمزرـس  مدرم  زا  ماما  ادخ و 
یبرع نم  ماـما  يا  متفگ : ماـما  هب  تکرح  ماـگنه  مدوـمن . لاوئـس  متـساوخیم  هچ  نآ  نک . لاوئـس  یلیاـم  هـچ  ره  زا  متـسه  ماـما  ناـمه 

كرابم تسد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  میوگب . نخـس  برع  مدرم  اب  مناوتب  ات  دیامن  ماهلا  نم  هب  ار  نابز  نیا  دیهاوخب  ادخ  زا  منادیمن ،
رثا رب   ) هظحل کـی  رد  یبرع ) ناـبز  ینـالوط  شزومآ  نودـب   ) مالـسلا هیلع  اـضر  ماـما  فطل  رثا  رب  دـندیلام . نم  بل  ود  يور  رب  ار  دوـخ 

[. 133 . ] میوگب نخس  نابز  نآ  هب  هک  مدوب  رداق  مدومن و  ادیپ  طلست  یبرع  نابز  هب  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما  هزجعم ي 

رمع مان  اب  يراذگمان  ماما و 

هلماح عقوم  نآرد  مرسمه  مدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  تفگ : هزمح  نب  دمحا 
دینک تساوخرد  دنوادخ  زا  دوب  رادراب  ما  هجوز  مدمآ  هناخ  زا  یتقو  مدرک  ضرع  دوب .

هحفص 138] ]
مان متساوخیم  نم  مدرک : ضرع  راذگب ! رمع  ار  وا  مان  یلو  تسا  رـسپ  تدنزرف  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیامرف . تیانع  نم  هب  يرـسپ 

ار وا  مسا  متفگ  نم  هک  روط  نامه  دندومرف : ماما  دیراذگب . یلع  ار  شمان  دوب  رسپ  رگا  ما  هداد  روتـسد  ما  هداوناخ  هبو  مراذگب  یلع  ار  وا 
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رمع ار  وا  مدومن و  ضوع  ار  شمسا  نم  هتشاذگ ، یلع  ار  شمسا  دوب  هدومرف  تیانع  يرسپ  نم  هب  دنوادخ  مدش  هفوک  دراو  راذگب . رمع 
مدش هّجوتم  نم  درک ، میهاوخن  رواب  دـنیوگب  وت  هرابرد ي  هچ  ره  نیا  زا  دـعب  دـنتفگ : دـندش  علّطم  نایرج  نیازا  هک  ناگیاسمه  مدـیمان .

فطل مه  نیا  دـندومرف ) باختنا  مدـنزرف  يارب  ار  مان  نیا  هّیقت  رطاخ  هب  . ) دـنا هدوب  رت  زوسلد  نم  هب  مدوخ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
هب اریز  دنوشن . نیبدـب  اهنآ  هب  هّماع  نیبّصعتم  هک  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  هب  تبـسن  دوب  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  الوم  ّصاخ 

ار هّماع  لهاج  مدرم  راکفا  دـندوب  هتخادـنا  هار  مالـسلا  هیلع  همئا  تیب و  لها  ناتـسود  يارب  یـساّبع  ياـفلخ  هک  یمومـسم  وج  هطـساو ي 
. دندوب هدومن  نیبدب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  ناتسود و  هب  تبسن 

دنراد تمحرم  فطل و  دوخ  ناتسود  هب  مه  گرم  مد  رد  اضر  ماما  ترضح 

نآ دش . ضیرم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مردپ  باحصا  زا  یکی  دندومرف : مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح 
: دندومرف منیبیم ، مّسجم  دوخ  لباقم  رد  ار  گرم  تفگ : درم  تسا ؟ روطچ  تلاح  دندیسرپ  مردپ  دندش . فّرـشم  وا  تدایع  هب  ترـضح 

نآ هب  ار  وت  ات  تسا  گرم  زا  يا  هناشن  يدید  وت  هچ  نآ  دندومرف : ماما  اسرف . تقاط  راوگان و  سب  تفگ : درم  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  گرم 
هجنکش و زا  دوشیم  تحار  گرم  هلیسو ي  هب  هک  یسک  ینعی  حیرتَسُم : . 1 دنتسه . هورگ  ود  مدرم  دنزاس  انشآ 

هحفص 139] ]
ات امنب  ار  تیالو  ماقم  هب  فارتعا  ادخ و  هب  نامیا  دـیدجت  کنیا  دـنکیم . مک  مدرم  رـس  زا  ار  شّرـش  گرم  هب : ٌحارتسم  . 2 ایند . یتحاران 

ماگنه نیا  رد  دومن ، ارجا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  روتـسد  درم  نآ  دوشیم . اهنآ  یتحار  ثعاب  گرم  هک  يوش  یناسک  هلمجزا ي 
هداتسیا امش  لباقم  رد  دنیوگیم و  تینهت  امش  هب  میظعت  مالس و  اب  اههتـشرف  نونکا  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک  ضرع 

ایآ سرپب  اهنآ  زا  دندومرف : سپس  دینیشنب ، مراگدرورپ  هکئالم ي  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دننیـشنب  دیئامرفب  هزاجا  دنا 
مارتحا هب  دیاب  دنسرب  امش  تمدخ  ادخ  ناگتشرف  مامت  رگا  دنتفگ : اهنآ  مدرک  لاوئس  تفگ : درم  نآ  دنـشاب ؟ هداتـسیا  هک  دنراد  روتـسد 

تشاذگ و مه  رب  مشچ  درم  نآ  ماگنه  نیا  رد  هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  ار  نامرف  نیا  اریز  دننیشنب  هک  دیئامرفب  هزاجا  امش  رگم  دنتسیاب  امش 
ادخ و لوسر  ناتراوگرزب  ّدج  امـش و  كرابم  لاثمت  کنیا  ًلوُسَر ا …  نبای  َْکیَلَع  مالَّسلَا  درک  ضرع  شا  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد 

. تفر ایند  زا  تفگ و  ار  نخس  نیا  منیبیم  لباقم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي 

تاناویح هب  محرت  رد  اضر  ماما  ترضح 

هیلع اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  رد  دـیوگیم : تسا  [ 134  ] بلاط یبا  نبرفعج  ناگداون  یکی  هک  نامیلـس  ماـن  هب  یـصخش 
یکشجنگ ناهگان  طایح  لخاد  رد  مدوب  مالسلا 

هحفص 140] ]
هب ماما  درکیم . وا  تشحو  زا  تیاکح  وا  دایرف  داد و  دیشکیم و  دایرف  دزیم و  مهرب  لابو  رپ  تسشن و  نیمز  يور  ماما  لباقم  رد  دمآ و 

مالـسلا مهیلع  هّمئا  راوگرزب و  ربمایپ  یلاعت و  يراب  تاذ  طقف  تفگ : نامیلـس  دـیوگیم ؟ هچ  ناویح  نیا  ینادیم  ایآ  دـندومرف : ناـمیلس 
ّرـش عفر  يارب  هدومن ، ار  میاه  هجوج  ناج  دصق  يرام  دیوگیم : ناویح  نیا  دندومرف : ماما  دـینادیم . دـیتسه  نم  ماما  هک  امـش  دـننادیم 

تسد هب  ار  اصع  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  هب  شکب ! ار  رام  ورب و  هناخ  لخاد  نک و  تکرح  ریگب و  ار  اصع  نیا  مهاوخیم . کمک  نمشد 
[. 135 . ] دنتفای تاجن  ناویح  نآ  ياه  هجوج  ناسنیدب  و  متشک . ار  وا  تسا  تکرح  رد  هک  مدید  ار  يرام  مدش  هناخ  لخاد  متفرگ 
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تقو لوا  رد  زامن  يرازگرب  دروم  رد  اضر  ماما  ترضح  دیکأت 

رارصا مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  يزور  دجسم  رد  ناسارخ و  رد  تفگ : یسوم  نب  میهاربا 
تقو دندش . جراخ  دجسم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نایولع  زا  یکی  لابقتـسا  يارب  متـشاد . ترـضح  نآ  زا  هک  یتجاح  دروم  رد  مدومن  يدایز 

! وگب ناذا  دندومرف : ترضح  دندمآ . دورف  رصق  يولهپ  یگنس  رانک  رد  دنتفر و  یکیدزن  نآ  رد  يرصق  فرط  هب  دیـسر  زامن  عقوم  ناذا و 
تقو لّوا  زا  ار  زامن  زگره  دزرمایب  ار  وت  دنوادخ  دندومرف : ماما  دنیایب . ام  ناتـسود  ات  مینک  ربص  يرادقم  دـیئامرفیم  هزاجا  مدرک : ضرع 

هب میدناوخ . مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  ار  زامن  متفگ و  ناذا  ناوخب .، تقو  لّوا  رد  ار  زامن  هشیمه  يرادن  يرذـع  رگا  زادـنایم  نآ  رخآ  هب 
ياضاقت زور  ره  مشکیم  تلاجخ  نم  هدیشک و  لوط  یلیخ  نآ  تّدم  دیداد  نم  هب  هک  ار  يا  هدعو  نآ  تدم  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ 

مالسلا هیلع  ماما  منک . رارکت  ار  دوخ 
هحفص 141] ]

دندز و ناکم  نآ  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  دندیـشک و  یّطخ  تّدش  هب  نیمز  يور  رد  دنتـشاد  یقّالـش  هک  یلاح  رد  نم  هتفگ ي  زا  دـعب 
يدید هچ  نآ  نک و  هدافتـسا  شمـش  نیا  زا  دهد ، تکرب  تیارب  ار  نیا  دنوادخ  دندومرف : دنداد و  نم  هب  دنتـشادرب و  [ 136  ] الط یشمِش 

زا یکی  مدیرخ و  الط  رانید  رازه  داتفه  غلبم  هب  ناسارخ  رد  یناکم  هک  يروط  هب  تشاد  تکرب  یلیخ  شمـش  نآ  وگم . یـصخش  چیه  هب 
[. 137 . ] مدش هقطنم  نآ  دارفا  نیرتدنمتورث 

هتسب نابز  يوهآ  اب  ماما  يوگتفگ 

ام دندش  دراو  ناکم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  میدوب  یناکم  رد  تفگ : همربش  نب  هللادبع 
زا یکی  ینامریب  ای   ) همرب لها  زا  جارـس  بوقعی  نبا  متـسود  نم و  دـندش  جراـخ  ماـما  یتقو  میدرکیم  وگتفگ  ناـشیا  تماـما  هراـبرد ي 

نوچ میدوبن  دـقتعم  بانج  نآ  تماما  هب  ام  میتفر  ترـضح  نآ  یپ  رد  تسا ) شدالگنب  هیاـسمه ي  هک  ایـسآ  یقرـش  بونج  ياـهروشک 
وهآ هّرب  کی  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دندیسر . ام  هب  وهآ  هتـسد  کی  ناهگان  میدیـسر  نابایب  هب  هک  یماگنه  میدوب . بهذم  يدیز 
داتفا بارطضا  هب  وهآ  عقوم  نآ  رد  دندیلام ، وهآ  نآ  رس  رب  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  داتـسیا  ترـضح  لباقم  رد  دمآ و  شیپ  وهآ  دندومن ،
نامیا زونه  ایآ  دنتفگ : هللادبع  هب  ماما  سپس  تفرگ ، مارآ  وهآ  هنوگچ  میدیمهفن  ام  هک  دنتفگ  ینخس  بانج  نآ  ددرگرب ، هاگارچ  هب  هک 

( متـشگرب هّیدیز  بهذم  زا   ) مدروآ نامیا  امـش  هب  نم  دیتسه  مدرم  رب  ادخ  تّجح  امـش  نم ، رورـس  الوم و  ارچ  مدرک  ضرع  يروآیمن ؟
زا اّما  داتفا  تکرح  هب  وهآ  ورب  دندومرف : [ 138  ] وهآ هب  هاگ  نآ 

هحفص 142] ]
نیا ینادیم  ایآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفر . ارچ  هب  دیلامیم و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ار  دوخ  تخیریم  کشا  شیاهمـشچ 
دیدز ادـص  ار  نم  یتقو  تفگ : وهآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـننادیم . رتهب  ربمایپ  دـنزرف  ربمایپو و  ادـخ  تفگ : دـیوگیم ؟ هچ  وهآ 
ماما كاروخ  دهاوخیم  هک  هدش  لاحـشوخ  وهآ  هکنیا  روظنم   ) مدیـسر امـش  تمدخ  دیروخب و  دیهاوخیم  نم  تشوگ  زا  مدش  راودیما 

[. 139 (. ] دشن نم  بیصن  راختفا  نیا  هک  مدش  تحاران   ) مدش هدرسفا  دیداد  ار  نم  تشگزاب  هب  روتسد  هک  نیمه  دوش ) مالسلا  هیلع  اضر 

دننکن مالس  اضر  ماما  هب  دنتساوخیم  هک  نومأم  نارای  زا  درم  ود 

تفلاخم راک  نیا  اب  هک  دندوب  نومأم  نایفارطا  زا  یخرب  يدهعتیالو  نایرج  زا  دعب 
تقو ره  دنتشاد  ترفن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  تبـسن  تهج  نیمه  هب  دوش  جراخ  ساّبع  ینب  زا  تفالخ  هک  دندیـسرتیم  دنتـشاد و 
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ماما ات  تشادیم  رب  ار  هدرپ  دادیم و  مالس  تفریم و  شیپ  دوب  يدورو  برد  ولج  رد  هک  یصخش  ره  دندمآیم  نومأم  شیپ  بانج  نآ 
ًاقاّفتا دننکن  دنلب  ار  هدرپ  دننک و  يراددوخ  نداد  مالس  زا  رگید  دنتـشاذگ  رارق  مه  اب  یتحاران  نیا  زا  دعب  دنوش . لخاد  مالـسلا  هیلع  اضر 

، دنتـشادرب ار  هدرپ  نداد  مالـس  زا  دعب  دندیرپ و  دوخ  ياج  زا  رایتخا  نودب  هاگآدوخان و  اهنآ  دندروآ ، فیرـشت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
مینکن و مالس  ام  هک  دوبن  رارق  رگم  دنتفگ  مه  اب  دندرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  ود  نآ  دنتفر ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 

ترضح هک  رگید  هعفد ي  دنرادرب ، ار  هدرپ  هن  دنیامن و  مالـس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هن  هک  دنتـسب  نامیپ  مه  اب  زاب  میرادن ، رب  ار  هدرپ 
داب ناهگان  دنتشادنرب  ار  هدرپ  یلو  دندرک  تکرح  اج  زا  ناهگان  داتفا  ماما  هب  ناشمشچ  ات  دنروآ  فیرشت  مالسلا  هیلع  اضر 

هحفص 143] ]
هب هدرپ  داتـسیا و  داب  دندرب . فیرـشت  ترـضح  و  دش ، هدز  رانک  دندرکیم  دنلب  اهنآ  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هدرپ  تفرگ ، ندیزو  يدیدش 

دمآرد تکرح  هب  هدرپ  دـیزو و  لّوا  تهج  فالخرب  داب  دنتـشگرب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  یعقوم  رد  تشگرب ، دوخ  هیلوا ي  تلاـح 
اب درم  ود  نآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ندرب  فیرـشت  زا  سپ  تشگرب  دوخ  ياج  هب  هدرپ  داتـسیا و  داب  دندش  جراخ  مالـسلا  هیلع  ماما 

دروآ دوجو  هب  يداب  دنوادخ  میرادن  رب  ار  هدرپ  میتفرگ  میمـصت  یتقو  دراد  یتلزنم  ادخ  دزن  رد  هک  تسا  يدرم  نیا  دـیدید  دـنتفگ  دوخ 
هک ار  یمارتحا  نامه  تسا ، بوخ  تشاد  رارق  مالـسلا  هیلع  دوواد  نب  نامیلـس  رایتخا  رد  داب  نیا  هک  روط  نامه  داد ، تکرح  ار  هدرپ  هک 

دـندرکیم و مالـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هشیمه  نایرج  نیا  زا  دـعب  تسا . رتهب  ام  يارب  راک  نیا  هک  میهد ، ماجنا  مه  زاـب  میدومنیم  ًـالبق 
. دشیم رتدایز  ترضح  نآ  هب  اهنآ  هدیقع ي  دنتشادیم و  رب  ار  هدرپ 

دندوب هتشاک  ار  نآ  متشه  ماما  هک  یشخب  افش  تخرد  ناتساد 

لزنم هب  دابآ  شالب  هّلحم ي  رد  روباشین  يرهش  یبرغ  تمسق  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
ماما دنداهن . مان  هدنسپ  تفرگرارق  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنسپ  دروم  هک  تهج  نیا  هب  ار  وا  دندومرف . لالِجا  لوزن  هدنـسپ  مان  هب  یـصخش 

هک ار  نایرج  نیا  مدرم  داد . ماداب  لاس  نامه  رد  هک  دنتـشاک  یماداب  تخرد  هدنـسپ  هناخ ي  رد  دوخ  كرابم  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  اـضر 
افش دروخیم و  تخرد  نآ  ماداب  زا  تشاد  هک  يرامیب  عون  ره  یصخش  ره  دندرکیم . هدافتسا  تخرد  نیا  زا  نتفرگ  افش  يارب  دندیمهف 

ره دـندومنیم . لمح  عضو  ناسآ  تعاس  نامه  دـندروخیم  ماداـب  نآزا  دـشیم  راوشد  اـهنآ  رب  ناـمیاز  یتقو  رادراـب  ناـنز  تفاـییم .
دنفسوگ ای  رتسا و  بسا و  لیبق  زا  تاناویح  یهاگ  دشیم . بوخ  تشاذگیم و  مشچ  رب  ار  ماداب  نآ  دوب  التبم  مشچ  درد  هب  هک  یصخش 

دوبهب مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  تکرب  هب  دـندیلامیم و  اـهنآ  مکـش  رب  تخرد  نآ  هخاـش ي  زا  دـندشیم  درد  لد  هب  ـالتبم  هک 
( دندومن عطق  ار  تَخرد  هک  يدارفا  موش  ماجنارس  . ) دش کشخ  ات  دوب  عضو  نیمه  رب  تخرد  نیا  اهلاس  دنتفاییم .

هحفص 144] ]
نیا ورمعوبا  مان  هب  وا  رـسپ  داد . تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  يدـنچ  زا  دـعب  دومن . عطق  ار  نآ  ياه  هخاش  مّدـج  دـنکیم : لقن  نادـمَح  رتخد 

نسحلاوبا یشنم  هک  تشاد  رـسپ  ود  ورمع  وبا  داد . تسد  زا  دوب  مهرد  رازه  داتـشه  ای  داتفه  نیب  هکار  شتورث  مامت  دومن  عطق  ار  تخرد 
تـسیب دندرک و  انب  دیدجت  و  دـنتخاس . هرابود  ار  هناخ  نیا  قداص . وبا  رگید  مساقلاوبا  مان  هب  یکی  دـندوب ، روج  میـس  میهاربا  نب  دّـمحم 

زا یکی  دمآ . دهاوخ  ناشرـس  رب  هچ  دـننک  هّجوت  هک  نیا  نودـب  دـندرک ، عطق  ار  تخرد  هشیر ي  هیّقب ي  دـندومن ، نآ  جرخ  مهرد  رازه 
دندروآ روباشین  هب  هدرک و  یلِمْحَم  رب  راوس  ار  وا  دوب  هدش  هایس  شیاپ  هک  یلاح  رد  دش ، ناسارخ  ریما  عرازم  اه و  ناتسغاب  لوئـسم  اهنآ 

ناطلس رابرد  یشنم )  ) یگدنسیون دوب  یلبق  زا  رتگرزب  هک  رگید  ردارب  و  تفر . ایند  زا  يرامیب  نامه  هب  دندرک و  عطق  ار  شیاپ  تبقاع  هک 
وا طخ  ییابیز  زا  نانچ  اهنآ  زا  یکی  دندوب  هداتـسیا  شرـس  الاب  يا  ّدع ه  دوب  يا  همان  نتـشون  لوغـشم  يزور  تشاد  هدهع  هب  ار  روباشین 
يا هناد  تفرگ و  ارف  هزرل  ار  شمادنا  داتفا و  شتسد  زا  ملق  هک  يروط  هب  مخز ) مشچ   ) درک مشچ  ار  هدنـسیون  هک  تفرگرارق  ریثأت  تحت 
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گر روتسد  تسا ، ترارح  زا  هناد  نیا  دنتفگ : دندمآ  وا  رادید  هب  يا  هّدع  اب  بتاک  سابعلاوبا  تشگرب  شا  هناخ  هب  دش  ادیپ  شتـسد  رد 
راچان هب  دـش ، هایـس  شتـسد  دز  گر  هرابود  زور  نامه  ینزب ، گر  دـیاب  دـنتفگ : مه  مّود  زور  دز و  گر  زور  ناـمه  دـنداد . ار  وا  ندز 

. دوب لاسکی  زا  رتمک  ردارب  ود  نیا  گرم  دندرک . عطق  ار  شتسد 

نفد ناکم  هرابرد  ترـضح  نآ  ینیب  شیپ  دـنتفریم و  سوط  هب  روباشین  زا  هک  یماگنه  متـشه  ماما  كرابم  دوجو  تاکرب  زا  یناتـساد 
ناشدوخ

: روباشین رد  . 1
هک دنزاسب  اج  نآ  رد  دجسم  ضوح و  ماّمح و  هک  دندومرف  روتسد  دنتشاد  تماقا  روباشین  رد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

اضر و رابنا  بآ  اضر - هبامرگ ي  مان  هب 
هحفص 145] ]

[. 140 . ] دش فورعم  نالهاک  ضوح 
ترضح نآ  نارای  دندیـسر . خرـس  هد  هب  دندش  جراخ  روباشین  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو  تفگ : تلـصابا  خرـس : هد  ياتـسور  رد  . 2

رـسپ يا  دندومرف : ماما  نارای  دنروایب . بآ  دـنداد  روتـسد  دـندش و  هدایپ  بکرم  زا  ماما  دـیناوخیمن ؟ زامن  ایآ  هدـش  رهظ  دـندرک  ضرع 
هک دش  يراج  يا  همشچ  دندرک ، رفح  ار  نیمز  دوخ  كرابم  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  میرادن . بآ  ام  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

صوصخم نونکا  مه  نآ  گنس  هک  دنداهن  اپ  یهوک  تشپ  هب  هک  یماگنه  ماما  یگنسهوک :) هوک   ) سوط رد  . 3 تسا . یقاب  زونه  نآ  رثا 
ایادخ راب   "  ) ُْهنِم ْتِْحنَی  انیف  ْلَعْجَی  اهیف  كِرابَو  ِِهب  عَْفنَا  َّمُهللَا  . " دندومرف ار  اعد  نیا  تسا و  رگید  لئاسو  يزپ و  اذـغ  فرظ  عاونا  نتخاس 
سپ هوک . نیا  زا  هدـش  هتخاس  ياه  فرظ  لخاد  دـنهدیم  رارق  هچ  نآ  رد  هدـب  تکرب  نادرگ و  دـنم  هرهب  ار  مدرم  هوک  نیا  هلیـسو ي  هب 
" اهیف ِّالا  ُهلَکَا  ام  ُخَـبطَیال  : " دومرف نینچ  دنـشارت و  کید  ماما )  ) ناشدوخ يزپ  اذـغ  يارب  هوک  نیمه  گنـس  زا  دـنداد  روتـسد  ماما  نآزا 

ياعد رثا  دـندش و  راک  نیا  هّجوتم  زور  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ياعد  تکرب  هب  مدرم  دـیزپب . اهفرظ  نیمه  رد  طـقف  ار  نم  ياذـغ 
رد دندومن ، تکرح  دابانـس  سوط و  هب  اج  نآزا  ار : ناشدوخ  نفد  لحم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ینیب  شیپ  . 4 دش . راکشآ  ترضح  نآ 

عقاو نآ  رد  يردنکسا  رـصق  هک  تشاد  رارق  یغاب  نایم  رد  وا  لزنم  ناتـساد 36 ) ، ) دندش دراو  ییاط  هبطحق ي  نب  دیمح  لزنم  هب  دابانس 
رب دوخ  كرابم  تشگنا  اب  دـندش و  يردنکـسا  رـصق  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوب . يردنکـسا  هبّق ي  نایم  رد  نوراه  هربقم ي  دوب و 

دندیشک و یّطخ  نیمز  زا  یتمسق  يور 
هحفص 146] ]

هب داد ، دهاوخ  رارق  نم  ناتـسود  نایعیـش و  دمآ  تفر و  لحم  ار  ناکم  نیا  دنوادخ  دندومرف : نینچ  تسا و  نم  نفد  ناکم  نیا  دندومرف .
تمحر ترفغم و  لومـشم  نادـناخ  اـم  تعافـش  هطـساو ي  هب  دـهد  مالـس  نم  هب  دـنک و  تراـیز  ار  نم  هـک  یـصخش  ره  دـنگوس  ادـخ 

يروط هب  دندومن  ینالوط  هدجـس ي  دندناوخ و  ییاهاعد  دندروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  دـنچ  نآ  زا  سپ  تفرگ . دـهاوخ  رارق  راگدرورپ 
. دندیدرگ جراخ  اج  نآ  زا  هاگ  نآ  دنتفگیم  رکذ  زامن  نآ  هدجس ي  رد  هبترم  دصناپ  هک 

دنداد افش  ار  وا  ترضح  دوب و  سیپ  هک  يدرم  نداد  افش  ناتساد 

ناسارخ مزاع  هنیدم  زا  یساّبع  نومأم  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  یماگنه 
دادغب هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  دورو  ربخ  نوچ  تفریم ، رامش  هب  ترضح  نیصلخم  زا  هک  دوب  راد  هبامرگ  درم  دندیسر  دادغب  هب  دندوب 

هب مالسلا  هیلع  ماما  دومن ، توعد  دوخ  هناخ ي  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  بایفرش  ترضح  روضح  هب  رهـش  یگنـسرف  هس  رد  دینـش ، ار 
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ياضاقت ترـضح  دننامب . رهـش  نیا  رد  دنهدب و  راختفا  اهنآ  هب  مه  يزور  دنچ  هک  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دادغب  نایعیـش  دـنتفر ، وا  هناخ ي 
هب ترضح  يزور  مامح : هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  شیپ  درم  ندش  رادربخ  دندومن . تماقا  اج  نآ  رد  يزور  دنچ  دنتفریذپ و  ار  اهنآ 
نآ میئآ . رد  وت  هبامرگ ي  هب  بشما  ات  نک  بآ  زا  رپ  ار  اهضوح  مرگ و  ار  هبامرگ  دندومرف : دوب ، بجر  شمسا  هک  راد  هبامرگ  درم  نآ 
هدش دیفس  شندب  ياضعا  مامت  دوب و  سیپ  راچد  هک  يدرم  دومن . هدامآ  مالسلا  هیلع  ماما  دورو  يارب  ار  هبامرگ  ترـضح  روتـسد  هب  درم 

دنیآیم هبامرگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دینـش  نوچ  دمآیم . نوریب  شلزنم  زا  تردنب  مدرم  ترفن  زا  هک  دمآیم  وا  زا  يدب  يوب  نانچ  دوب و 
رظن ماّمح  رد  ترضح  دیاش  ات  داد  دهاوخ  مهرد  هاجنپ  هک  درک  لوبق  ییاج  رد  ار  وا  هک  یتروص  رد  تفگ  وا  هب  تفر و  بات  نخلگ  دزن 

ار وا  لوپ  عمط  هب  بات  نخلگ  دبای . افش  دنیامن و  وا  هب  یتمحرم 
هحفص 147] ]

دود ربـنع  کـشم و  بآ و  زا  رپ  اـه  ضوح  نشور و  ار  اـهغارچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دورو  یناـمداش  هب  دیـسر ، ارف  بش  نوچ  دومن  ناـهنپ 
داتسیا و مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دوب  دیفس  شندب  مامت  هک  سیپ  درم  نآ  ناهگان  دندروآ ، فیرـشت  ترـضح  هک  نآ  ضحم  هب  دندرک .

تاـمارک تازجعم و  همـشچرس ي  امـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راـگدای  يا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک ، ضرع 
دـش هدنمرـش  رایـسب  دید  ار  وا  مامح  بحاص  نوچ  دـیهد ، مصالخ  جـنر  نیا  زا  دـیئامنب و  هراچیب  نم  هب  يرظن  تسا  دنمـشهاوخ  دـیتسه 

دندناوخ و نآ  رب  ار  دمح  هروس ي  دندومن و  بآرپ  ضوح  زا  ار  یفرظ  مالسلا  هیلع  ماما  سپـس  دندش  عنام  ترـضح  دنزب  ار  وا  تساوخ 
دیفس خرـس و  شندب  تشگ و  لیاز  وازا  یـسیپ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تکرب  زا  دنوادخ و  رما  هب  ًاروف  دندیـشاپ  سیپ  درم  نت  رـس و  رب 

دصناپ ندش  هعیش  و  وا ، نداد  افش  زا  دعب  سیپ  درم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فطل  تسا . دوبن  یـسیپ  ضرم  راچد  لاح  هب  ات  هک  نیا  لثم  دش .
وا هب  رادرب و  سابل  تسد  کـی  نم  تماـقا  لـحم  زا  ربب و  نوریب  ار  وا  دـندومرف  ماـمح  بحاـص  هب  ترـضح  سپـس  درم : نآ  ماوقا  زا  رفن 
هک یماگنه  درک  لمع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هتفگ ي  هب  ماّـمح  بحاـص  میآ . نوریب  اـت  رادـهگن  ماّـمح  نک  تخر  رد  ار  وا  ناـشوپب و 
رفن دصناپ  دنتفای  عالّطا  هّیـضق  نیا  زا  وا  ناشیوخ  ماوقا و  نوچ  داتفا  ماما  ياپ  تسد و  هب  درم  نآ  دـندمآ  نک  تخر  هب  ماّمح  زا  ترـضح 

ْبعَـص ضارما  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  روط  نامه  و  دنراد : ییاحیـسم  مد  مالـسلا  هیلع  ماما  دندش . صلاخ  هعیـش ي  نز  درم و 
ماما نذاب ا …  [ 142 "  ] یتْوَملا ِیُْحا  َو  َصْربالا  َو  َهَمْکالا  ءيِْربُا  . " دادیم افـش  نآرق  هتفگ ي  هب  ار  لال  اونـشان و  یـسیپ و  [ 141  ] جالَْعلا

نذا هب  [ 143  ] ییاحیسم ِمد  اب  مه 
هحفص 148] ]

. تسا هدوبن  یضرم  نینچ  راچد  لاح  هب  ات  هکنیا  لثم  تفای  يدوبهب  ًالماک  درم  نآ  و  دنداد . افش  ار  درم  نآ  ادخ 

ترضح نآ  اب  ینمشد  تبقاع  اضر و  ماما  زا  هزجعم  دنچ 

روباشین زا  رذگ  ماگنه  دندروآیم  فیرشت  سوط )  ) ناسارخ هب  ترضح  نآ  هک  یماگنه 
هزجعم ي تسا . روهـشم  هاگمدق  هب  نونکا  هک  دش  رادومن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ياه  مدق  رثا  دـندمآ و  دورف  يا  همـشچ  رانک 
هب ام  دـندومرف  دـندرک و  بلط  ار  نابغاب  ترـضح  دوب  اج  نآ  رد  ییاه  غاب  نآ : لصف  ریغ  رد  روگنا  زا  رپ  ياـه  میم  ندـش  ُرپ  ترـضح و 

مالـسلا هیلع  ماما  ما  هدرک  كاخ  رد  ار  اهْمیَم  مروایب ، اجک  زا  روگنا  ناتـسمز  لـصف  درک  ضرع  رواـیب  روگنا  اـم  يارب  میراد  لـیم  روگنا 
دوجو تکرب  هب  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  تردـق  هب  تفر  غاـب  هب  ناـبغاب  درم  رگنب ، ار  دـنوادخ  تردـق  وش و  غاـب  لـخاد  وت  دـندومرف 

. دومن هدهاشم  هویم  زا  رپ  ار  شغاب  دید و  روگنا  زا  رپ  ار  اهمیم  ياه  هخاش  همه ي  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
: دوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نابغاب  نتفگ  غورد  -

زا ترـضح  نآ  هک  دروآ  رطاـخ  هب  دوب  ناورم  ینب  هّیما و  ینب  ناتـسود  زا  نوچ  منیبیم  باوخ  اـی  دـشابن و  نم  غاـب  دـیاش  تفگ  دوخ  اـب 
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تنیط ياـضتقا  هب  ما  هدـیدن  يروگنا  نم  هک  میوگیم  تسا و  نتفگ  غورد  رد  حالـص  تفگ  دوخ  اـب  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نادـنزرف 
. مرادن غاب  رد  يروگنا  نم  تفگ  غورد  هب  دمآ و  ترضح  تمدخ  هب  تشاد  تیب  لها  اب  هک  ینمشد 

هحفص 149] ]
: تیب لها  اب  وا  ینمشد  تبقاع  نابغاب و  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نیرفن  -

دوخ غاب  هب  درم  نآ  نازوسب ! ار  ود  ره  نابغاب  غاب و  ادنوادخ  دندومرف : دندرک و  نیرفن  درم  نآ  هب  دندش و  نیگمشخ  تحاران و  ترضح 
دـش غاب  لخاد  هک  نیا  ضحم  هب  دشابیم . روگنا  زا  رپ  شیاجرـس و  هک  غاب  متفگ  غورد  بارتوبا  دـنزرف  هب  رگا  تفگ  دوخ  اب  تشگرب و 

ار شغاـب  درم و  قرب ، نآ  دز و  یقرب  دـیدرگ و  نوگرگد  اوـه  دیـسر و  مه  هب  يدـیدش  قرب  دـعر و  تشگ و  رادـیدپ  نامـسآ  رد  يربا 
. دزوسب شلامعا  شتآ  رد  هشیمه  ات  دیدرگ  راپسهر  دشابیم  مّنهج  هک  دوخ  يدبا  هاگیاج  هب  مه  تخوس و  ایند  شتآ  رد  مه  دینازوس .

متشه ماما  هزجعم  رثا  رب  لسع  نتفای  تکرب 

رد یهاگیاج  هب  دندوب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هارمه  رفن  دصیس  ناسارخ  هار  ریسم  رد 
تفای عالّطا  ترضح  روبع  زا  درم  نیا  نوچ  تسیزیم و  دهاز  يدباع  راغ  نآ  رد  دوب و  يراغ  یهوک  رد  دندیسر  یناتـسهوک  يا  هقطنم 

نتفر . 1 تفگ : نینچ  ترضح  نآ  هب  باطخ  دوشگ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  شیاتـس  حدم و  هب  نابز  درک و  لابقتـسا  ناشیا  زا 
هتسویپ متسه و  امش  رادتسود  مراد و  ار  امش  ندید  يوزرآ  تسا  لاس  نیدنچ  گرزب ! درم  يا  تیب : لها  نادناخ  تسود  هناخ ي  هب  ماما 

هدومرف و هجنر  مدق  هک  مراد  اضاقت  امش  زا  میامنیمن . شومارف  ار  تلاسر  نادناخ  امش  دای  رکذ و  ملوغشم و  امش  كاپ  دادجا  شیاتس  هب 
نآ هناخ  هب  دـندوب  رفن  هک 300  دوخ  ناهارمه  اب  دـندومن و  لوبق  ترـضح  دـییامن . نشور  تکرابم  دوجو  عمـش  اب  ار  نم  هناریو  هبلک ي 

رادـقم ماما  هزجعم  رثارب  . ) دـمآ تفگـش  هب  اج  نآ  رد  اهنآ  همه ي  نتـسشن  ناکم و  اج و  یگنت  زا  دـهاز  درم  دـندمآرد . دـهاز  دـباع و 
رایـسب دیامن  ییاریذپ  اهنآ  زا  هک  دراد  اذـغ  یمک  رادـقم  هک  نیا  زا  و  دومن .) ریـس  ار  رفن  دصیـس  هک  دـش  دایز  يا  هزادـنا  هب  اذـغ  یمک 
صرق درم  نآ  روایب . يراد  هچ  ره  ردارب  يا  دنتفگوا : هب  تسا  نارگن  وا  هک  دندیمهف  دندرک و  هاگن  وا  هرهچ ي  رد  ترضح  دوب . هدنمرش 

دروآ لسع  يا  هزوکو  نان 
هحفص 150] ]

دندنکفا و لسع  اهنان و  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  يادر  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک . یهاوخرذع  رایـسب  دروآ و  تشاد  هچره  ینعی 
نان يا  هراپ  دندوب  ترـضح  ناهارمه  هک  نانامهم  يارب  ییاریذپ  تهج  هب  دندربیم و  دوخ  يادر  ریز  هب  تسد  سپـس  دندناوخ و  ییاعد 

لـسع نان و  رفن  دصیـس  همه ي  هب  وا  داد . یم  رارق  نانامهم  يولج  رد  مه  وا  دندادیم و  دـهاز  هب  دـندروآیم و  نوریب  لسع  يرادـقم  و 
یلاحشوخ زا  هک  یلاح  رد  دهاز  درم  تسا . هدنام  یقاب  دوخ  ياج  هب  یلّوا  لسع  نان و  زونه  هک  دومن  هدهاشم  بّجعت  لامک  رد  دادیم و 

ار يدرف  ره  دشاب  رود  ادخ  تمحر  زا  درک : ضرع  دنکفا و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ياه  مدق  هب  ار  دوخ  دیجنگیمن  دوخ  تسوپ  رد 
. تسا كوکشم  امش  تماما  هب  هک 

دش هتخاس  روباشین  رد  اضر  ترضح  روتسد  هب  هک  يا  هبامرگ  تاکرب  راثآ و 

روتسد هب  دندومن  لالِجا  لوزن  روف  هّلحم ي  رد  دندش  روباشین  دراو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نوچ 
نامرف هب  دوب  هدش  مک  نآ  بآ  هک  دوب  يا  همـشچ  اج  نآ  رد  تسا و  فورعم  اضر "  هبامرگ ي   " هب زورما  هک  دـنتخاس  يا  هبامرگ  ناشیا 
ترضح تفریم . نیئاپ  همشچرس  ات  هّلپ  دنچ  هک  تخاس  ضوح  يارب  یبرد  هبامرگ  نوریب  زا  دومن و  یبور  يال  ار  هاچ  یصخش  ترضح 

نیا زا  دعب  مدرم  دندناوخ ، زامن  همـشچ  رانکرد  دندمآ و  نوریب  همـشچ  زا  دـندومن و  لسغ  دـندش و  همـشچ  نآ  لخاد  مالـسلا  هیلع  اضر 
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اعد دـندناوخیم و  زاـمن  دـندیماشآیم و  بآ  كّربـت  يارب  همــشچ  نآ  بآ  زا  دـندرکیم و  لـسغ  ضوـح  نآ  رد  دــندمآیم و  هـعقاو 
هب ارچ  دنیوگیم . نالهک "  نیع  همـشچ ي "  نآ  هب  هزورما  دشیم و  هدروآرب  ناش  تجاح  دنتـساوخیم و  تجاح  ادخ  زا  دـندرکیم و 
نآ لسغ  زا  سپ  دنک . لسغ  ات  داهن  ضوح  نآ  قاط  رد  ار  دوخ  لوپ  هسیک ي  دـمآ  روباشین  یلاها  زا  يدرم  دـنیوگیم ؟ نالهک  نیع  نآ 

. تفای هتـسب  ار  نآ  برد  تفر  ضوح  فرط  هب  ندرک  لسغ  يارب  زاب  تشگزاب  نوچ  دـش  فرـشم  هّکم  هب  لاس  نامه  وا  درک  شومارف  ار 
وا هب  دیسرپ . ار  ّتلع 

هحفص 151] ]
برد ساره  نودـب  درکن  یهّجوت  نانآ  نانخـس  هب  درم  نآ  میورب . ماّمح  هب  میناوتیمن  سرت  زا  ام  هتفخ و  ماّـمح  قاـط  رد  يراـم  دـنتفگ :

تشادرب و دوب  هدرک  شومارف  شیپ  اهتّدـم  هک  ار  دوخ  لوپ  هسیک ي  لـسغ  زا  دـعب  درک و  لـسغ  دـش و  ضوح  دراو  دوـشگ  ار  ماّـمح 
يرام زا  سرت  هطـساو ي  هب  نم  ماّـمح  لـئاسو  یتّدـم  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هزجعم ي  زا  نیا  تفگو  دـش  نوریب 

نالهاک و يا  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دنتـسیرگنیم و  رگیدکی  هب  بّجعت  اب  مدرم  دـش  نوریب  ماّمح  زا  درم  هک  نیا  زا  دـعب  هدـنام  ظوفحم 
ترثـک هب  دـنتفگ و  نـالهاک  ضوح  نآ  هب  زور  نآ  زا  دـیرادرب و  ار  وا  لوـپ  هسیک ي  هک  دـیدرکن ؟ زاـب  رتدوز  ار  برد  ارچ  اـهلبنت  يا 

نآ رد  دامح  نبا  هدیصق ي  مالـسلا و  هیلع  متـشه  ماما  هب  وهآ  ندش  هدنهانپ  دش . فورعم  نالهک  ضوح  هب  دنتخادنا و  ار  فلا  لامعتـسا 
هدش هدنهانپ  ترضح  هب  ییوهآ  دندناوخ  زامن  هدرک و  لسغ  ترضح  هک  نیا  زا  دعب  همشچ  نآ  رد  هک  هدرک  رکذ  بوشآ  رهش  نبا  هراب :
ِهیبَا ْنِم  ٌسُولُج  ُمْوَقلا  َو  ُۀـّیبضلا  ِِهب  َذال  يذـلَا  : " تسا نینچ  نآ  ِعَلْطَم  هک  هدرک  هراـشا  نآ  هب  یبرع  ناـبز  هب  دوخ  هدیـصق  رد  داّـمح  نبا  و 

بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  دننام  وا  دـندوب  وا  نیـشنمه  مدرم  دروآ و  هانپ  وا  هب  وهآ  هک  تسا  یـسکوا  ُسورَیَو "  اوْلعَی  َو  اوکَز  یـضَترُملا 
. تسا رورس  گرزب و  وا  دهدیم  هانپ  مدرم  هب  مالسلا  هیلع 

نومأم شردارب  تسد  هب  نیما  ندش  هتشک  زا  اضر  ماما  ییوگشیپ 

نبای متفگ  دشکیم ، ار  دّمحم  هّللادبع ، دندومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تفگ : راّشب  نب  نیسح 
ناسارخ هب  هک  نوراه  نب  هّللادـبع  يرآ  دـندومرف : ماما  دـشکیم  ار  نیما  دّـمحم  شردارب  هک  تسا  نومأم  هّللادـبع  ناـتروظنم  هللا  لوسر 

[. 144  ] هدیبز نب  دّمحم  شردارب  تسا 
هحفص 152] ]

رادرـس تفرگرد و  ردارب  ود  نیا  نیب  تفـالخ  رـس  رب  هک  دوـب  یگنج  ماـما  روـظنم  . ) دـشکیم تسا  دادـغب  رد  هک  ار  نوره ) نب  دّـمحم  )
ینعی دـنتفگیم ، نینیمْیلاوذ  وا  هب  دزیم ، ریـشمش  تسار  تسد  پچ و  تسد  ینعی  تسد  ود  ره  اب  نوچ  [ ) 145  ] ْنِینیمَْیلاوذ رهاط  نومأم 

ار وا  مدرم  تخیوآ و  ییاج  هب  ار  ردارب  رـس  نومأم  داتـسرف و  ناسارخ  هب  نومأم  يارب  درک و  ادـج  نت  زا  ار  نیما  رـس  تسد ) ود  بحاـص 
رـس هتفرگ  رارق  مدرم  نعط  نعل و  دروم  هک  دومن  هدهاشم  نوچ  نومأم - دنک  تنعل  ار  تردپ  ردارب و  ادخ  دنتفگیم ؟ و  دندرکیم . تنعل 

. داتسرف دادغب  هب  نت  هب  قاحلا  يارب  تشادرب و  ار  ردارب 

هنیدم هکم و  هب  ناسارخ  زا  زور  تفه  تدم  ضرألا  یط  اضر و  ماما 

بآ همشچ ي  هب  مهاوخیم  نم  دندومرف : نومأم  هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  يزور  دیوگ : یلفون 
مرادـن و یفرح  نم  دـیهاوخیم  امـش  هچره  تفگ : نومأـم  دـنکن . دـمآ  تفر و  تا  هداتـسرف  نک و  فاـعم  ار  نم  زور  تـفه  مورب . مرگ 

ندید هب  همـشچرس  رب  دوخ  نامزالم  رگید  دشرا و  نارـسفا  ءارزو و  اب  هفیلخ  متفه  زور  دندز . همیخ  دنتفر و  يا  همـشچ  رـس  رب  ترـضح 
زا سپ  دنتـشگزاب . هراوس  هفالخلاراد  هب  ماما  قاّفتا  هب  میرکت ، زا  دعب  دومن و  فّرـشت  كرد  دـش و  ماما  همیخ ي  لخاد  دـمآ و  ترـضح 
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رد هّکم  يوس  هب  دنا و  هدوب  هنیدم  رد  زور  نالف  رد  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  دیـسر  هّکم  رادناتـسا  زا  يا  همان  ینامز  كدنا 
امـش هب  تهج  نیمه  هب  دنا . هدوب  هّکم  رد  زور  نالف  رد  ماما  هک  دیـسر  هّکم  رادناتـسا  زا  يا  همان  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  دنا  هدوب  تکرح 

هب هک  دیتفرگ  یـصخرم  زور  تفه  نم  يالوم  درک : ضرع  دش و  بایفرـش  ترـضح  روضح  هب  درک  بّجعت  اههمان  زا  هفیلخ  مدرک . مالعا 
نآ زا  دوشیم  هچ  متسه . وت  يومع  رسپ  ردارب و  نم  هداد  يدایز  ملع  وت  هب  یلاعت  ّقح  دیتفر  هّکم  هنیدم و  هب  هناهب  نیا  هب  دیور  همشچرس 

؟ دیزومایب نم  هب  یفرح  ملع 
هحفص 153] ]

. متسه وت  يایاعر  زا  یکی  نارگید  دننام  مه  نم  هک  نیا  اب  مدوب . رداق  ییوگ  وت  هچ  نآ  رب  مدوب  رضخ  نم  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
تّما نیا  يالوم  ادخ و  تّجح  وت  یتشگرب و  یتفر و  هنیدـم  هّکم و  هسّدـقم ي  نکاما  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگو : دـیدنخ  نوعلم  نومأم 

، دیـشکیم هنابز  شنورد  رد  هک  یتداسح  رطاخ  هب  اـضَرم  ُهللا  ْمُهَدازَف  ضَرَم  ْمِِهبولًق  یف  دوب . ضرم  شبلق  رد  نآرق  ّصن  هب  وا  . ) یـشابیم
(. دنتشادن ار  تقیقح  رون  ندید  تقاط  هک  دندوب  یناشاّفخ  نوچ  مه  ماشآ ، نوخ  راکتیانج و  نایساّبع  ینعی  وا  لاثما  وا و 

دندرمیم تیلوفط  رد  شنادنزرف  هک  يدرم  اضر و  ماما 

هد زا  شیب  هک  يروط  هب  دنامیمن  هدنز  يدنزرف  چیه  نم  يارب  تفگ : هثراح  نب  هللادبع 
ار ناشیا  كرابم  تسد  مدرک  مالـس  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  ّجـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  یلاـس  دـندوب  هدرم  مدـنزرف 

نادنزرف شرـسمه   ) میارب دنزرف  ندنامن  یقاب  زا  ترـضح  نآ  تمدخ  ماگنه  نآ  رد  مدیـسرپ . متـسنادیمن  هک  يا  هلأسم  دنچ  مدیـسوب و 
اب يرادقم  دنتخادنا و  ریز  هب  رس  هظحل  دنچ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  نم  نانخس  ندش  مامت  زا  سپ  مدرک . تیاکـش  دروآیم ) ایند  هب  هدرم 

دنزرف اب  تسا  هلماح  نآ  هب  شردام  نونکا  مه  هک  يدنزرف  ترفاسم  نیازا  تشگزاب  رد  مراودـیما  دومرف : سپـس  دـندومن . تاجانم  ادـخ 
ار ییاـعد  دـهاوخب  هاـگره  دـنوادخ  يوش  دـنم  هرهب  اـهنآ  دوجو  زا  ترـسمه  دزن  دـنامب و  هدـنز  دوشیم  دـّلوتم  وا  زا  دـعب  هک  يرگید 

یماگنه متشگزاب  ّجح  رفس  زا  تفگ : ادبع …  تسا . اناوت  يراک  ره  رب  وا  اریز  درک  دهاوخ  هدروآرب  ار  نآ  دیامن  دهاوخ  دنک  باجتـسم 
ار وا  دروآ ، ایند  هب  يرـسپ  دومن و  نامیاز  یتّدـم  زا  دـعب  تشاد . محر  رد  يا  هّچب  دوب ) ما  ییاد  رتخد  هک   ) مرـسمه مدیـسر ، لزنم  هب  هک 

نـسحلاوبا ار  شا  هینک  مداهن و  مان  دّـمحم  ار  وا  هک  دروآ  ایند  هب  يرگید  رـسپ  دـش و  هلماح  يرگید  دـنزرف  هب  وا  زا  دـعب  مدـیمان  میهاربا 
هک یصخش  هب  ماما  فطل  زا  مه  نیا  درک  یگدنز  لاس  راهچ  تسیب و  دّمحم  تشذگرد و  هک  تشاد  يدنا  لاس و  یس  میهاربا  متشاذگ .

. دش رتشیب  ناشرمع  بتارم  هب  یهلا  فطل  مالسلا و  هیلع  متشه  ماما  ياعد  رثا  رب  دندرمیم و  ّتیلوفط  رد  شنادنزرف 
هحفص 154] ]

نومأم دوخ  نمشد  تجاح  ندروآرب  رد  متشه  ماما  يراوگرزب 

دیناشن ار  نم  طقف  دومن و  جراخ  ار  همه  مدش  دراو  نومأم  رب  يزور  تفگ  یمـشاه  دمحم  نب  هّللادبع  دیوگ : یمـشاه  دّمحم  نب  هّللادبع 
یمـشاه هّللادـبع  يا  تفگو : داـتفا  هیرگ  هب  نآ  زا  سپ  دومن . رّطعم  وبـشوخ و  ار  دوخ  نم و  سی  میدروـخ  ار  ماـعط  ود  ره  دـیبلط  ماـعط 

ینخس وت  هب  مدومن ؟ دهعیلو  ار  وا  ارچ  مدرک و  مَلَع  ار  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  ِنسْحلا  وبا  هک  دننکیم  شهوکن  شنزرـس و  ار  نم  ما  هداوناخ 
، رفعج نب  یسوم  تناردپ  مالسلا ! هیلع  نسحلاوبا  يا  متفگ : وا  هب  يزور  ینک . بّجعت  هک  ما  هتفگن  یـصخش  چیه  هب  لاح  هب  ات  هک  میوگ 
موق و ّیصو  وت  دنتـشاد و  ار  ِۀمیِقلا  مْوَی  یِلا  ِنئاک  َوه  ام  َو  َناک  ام  ملع  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یلع ، نب  دّمحم  دّمحم ، نب  رفعج 

دزن يزینک  متفگ : وگب . ار  تتجاح  دومرف : مالسلا  هیلع  یـسوم  نب  ّیلع  مراد . یتجاح  وت  هب  يراد  ار  شناد  ملِع و  نآ  وت  یناشیا و  ثراو 
یجالع تسا  هلماح  نونکا  مه  هدـنکفا  دوخ  لـمح  نوگاـنوگ  تاـعفد  هب  مرادیم . تسود  ار  هّیرهاز  زینک  نیا  نم  متفگ : مدروآ و  ماـما 
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هیبش يرسپ  دنامیم و  ملاس  هک  سرتن  وا  لمح  ندنکفا  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  دنامب  ملاس  وا  لمح  هک  دیئامرفب 
یتشگنا شـش  ياپ  تسد و  کی   ) دراد دئاز  پچ  ياپ  رد  تسار و  تسد  رد  یکچوک  تشگنا  دروآیم و  ایند  هب  شردام  هب  مدرم  نیرت 

زینک دوب  هدومرف  نسحلاوبا  هک  نانچ  یتّدم  زا  دعب  تسا  اناوت  رداق و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  متفگ : دوخ  اب  تسا . میقتـسم  تسار و  هک  دراد )
دوب میقتسم  هک  تشاد  دئاز  پچ  ياپ  رد  یتشگنا  تسار و  تسد  رد  یتشگنا  ینتشاد و  تسود  ابیز و  رایسب  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  هّیرهاز 

؟ تسین یماقم  نینچ  راوازس  وا  ایآ  مدومن  دوخ  دهعیلو  ار  اضّرلا  نسحلاوبا  هک  دننکیم  تمالم  ار  نم  ارچ  تفگ :

دش یعقاو  ریش  هک  يریش  سکع  ود  نارهم و  نب  دیمح  تراسج 

نومأم دنتشاد  مدرم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هک  یتّیبوبحم  ترضح و  یپرد  یپ  تازجعم 
هحفص 155] ]

مدرم رب  ترـضح  نآ  تماما  یـسوم و  نب  ّیلع  تیالو  اریز  تفالخ  ياه  هیاـپ  ندـش  تسـس  میب  زا  دـش  شّوشم  شرکف  درک و  نارگن  ار 
هک دوب  نارهم ) نب  دیمح  مان  هب   ) يدرم نایرابرد  نایم  رد  تشگیم  هراچ  لابند  اذل  دیسرتیم  مدرم  شروش  زا  هفیلخ  دوب و  هدش  راکشآ 

تیاعس و اهنآ  همه ي  هک  دندوب  يرگید  نادوسح  دوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیب و  لها  تخسرس ) نمـشد  تشاد و  يدهعیلو  یعاد 
متـشه ماما  هرابرد ي  نایرابرد  زا  یکی  تیاعـس  دوب . ترـضح  نآ  هیلع  رب  نومأم  ندومن  کیرحت  مالـسلا و  هیلع  متـشه  ماما  زا  ییوگدب 
یسوم نب  یلع  ارچ  هک  درک  تمالم  ار  نومأم  تّدش  هب  تاقالم و  ار  نومأم  تولخ  رد  يزور  نومأم  رابرد  نابّرقم  زا  یکی  مالـسلا : هیلع 

هب ساّبع  ینب  زا  ار  رخف  فرـش و  نیا  زاسم و  نوگرگد  ار  افلخ  خیرات  ریگب و  رظن  رد  ار  يادخ  تفگ  نومأم  هب  وا  تسا  هدومن  دهعیلو  ار 
ینب يافلخ  زا  نونکات  اـیآ  يا  هدرک  مادـقا  تنادـناخ  دوخ و  ناـیز  ررـض و  رب  تقیقح  رد  وت  نکن و  لـقتنم  بلاـط  یبا  نب  یلع  نادـناخ 
تفگ نومأم  مالـسلا : هیلع  اضر  ماما  هب  يدـهعتیالو  نداد  زا  نومأم  ینامیـشپ  تسا ؟ هدرک  مادـقا  شدوخ  نابز  رب  وت  دـننام  يدرف  ساـبع 

دنک توعد  ام  تفالخ  هب  ار  مدرم  يدـهعتیالو  نداد  اب  میتساوخ  ام  درکیم  توعد  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  یناهنپ  درم  نیا  یتفگ  تسار 
رید اـت  دـیاب  میدومنیم و  ار  راـک  نیا  دـیابن  میریگب و  ار  وا  يولج  هک  میدومن  دـهعیلو  ار  وا  دـنکن  هنخر  اـم  روما  رد  وا  هک  نیا  يارب  نم 

زا ار  وا  نآزا  سپ  درادـن و  ار  ماقم  نیا  تقایل  وا  هک  مینک  تباث  مینک و  هراچیب  ار  وا  وت  لاـثما  يراـکمه  اـب  میریگب و  ار  وا  يولج  هدـشن 
منک هلداجم  وا  اب  ات  هد  هزاجا  تفگ : نارهم  نب  دـیمح  مالـسلا : هیلع  اضر  ماما  هرابرد ي  نارهم  نب  دـیمح  لـصاح  یب  هشقن ي  میربب . نیب 

رطاخ هب  رگا  لاح  هب  ات  مهاکیم و  وا  تلزنم  ردق و  زا  منکیم و  بوکنم  ار  اهنآ  میآ و  یمرب  شنارای  وا و  هدهع  زا  نم  اریز 
هحفص 156] ]

تاضق و نادنمـشناد و  زا  دیاب  تفگ  نارهم  نب  دیمح  دـنکن  ییامندوخ  یگرزب و  راهظا  هک  مدـناشنیم  دوخ  ياج  رـس  ار  وا  دوبن  هفیلخ 
هب ماقم  نیا  هب  ار  وا  یتقایل  یب  میامن و  ریقح  ار  وا  همه  روضح  رد  ات  ییارایب  هوکـش  اـب  یـسلجم  ینک و  توعد  شترا  ناریما  ناـه و  هیقف 

ياج رد  ار  ترـضح  تسـشن و  صوصخم  هاگیاج  رد  دوخ  تسارآ  یگرزب  سلجم  نارهم  نب  دـیمح  روتـسد  قبط  نومأـم  مناـمهف  مدرم 
ماما هب  نارهم  نب  دیمح  تراسج  دـنک . ریقحت  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شدوخ  لایخ  هب  هک  دـش  هدامآ  نارهم  نبدـیمح  دـیناشن و  ینّیعم 

ای تفگ : نینچ  درک و  نیهوت  تراسج و  هب  عورـش  همّدـقم  نودـب  نارهم  نب  دـیمح  دـش  هتـسارآ  سلجم  هک  یماگنه  مالـسلا : هیلع  اضر 
ناراب هک  نآ  لاح  هدمآ  ناراب  وت  ياعد  هب  دنیوگیم  ًالثم  دنیامنیم  فیـصوت  هزادنا  یب  ار  وت  دننکیم و  لقن  اهتیاکح  وت  زا  نسحلاوبا 

یصخش چیه  هفیلخ  دننام  هک  یلاحرد  تسین  یـصخش  چیه  وت  دننام  دنیوگیم  هدوبن و  امـش  ياعد  هب  يزاین  تسا و  یعیبط  يرما  ندمآ 
رتهب هفیلخ  زا  ار  وت  دـننک و  لـعج  غورد  وت  عفن  هب  مدرم  هک  یهدیم  ماـجنا  ییاـهراک  نینچ  ارچ  هدـیناسر  ماـقم  نیا  هب  ار  وت  وا  تسین و 

نارگید هب  تسا و  هزادنا  ّدح و  یب  تسا  هداد  نم  هب  دنوادخ  هچ  نآ  دندومرف : نینچ  دندوشگ و  نخـس  هب  بل  اضر  ماما  هاگ  نآ  دننادب .
يراکایر مرادـن و  يرظن  ضرغ و  نآ  رکذ  رد  مراد و  زاب  هداد  نم  هب  دـنوادخ  هک  ییاـه  تمعن  يروآداـی  زا  ار  مدرم  مناوتیمن  هدادـن و 
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ناـمه هداد  نم  هب  هفیلخ  هک  یتـلزنم  تسا و  مولعم  نم  رب  نآ  تقیقح  هداد  نم  هب  ار  ماـقم  نیا  هفیلخ  ییوگیم  هک  نیا  میاـمنیمن و  مه 
ندـش یعقاو  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  هزجعم ي  تسا . نشور  اهنآ  راـک  ماجنارـس  هک  داد  فسوی  هب  رـصم  زیزع  هک  تسا  یتّیعقوم 
رـسپ يا  تفگو  دومن  تراسج  هب  عورـش  هرابود  داد و  همادا  ار  یبدا  یب  زاب  نارهم  نب  دیمح  یعقاو : ناویح  تروص  هب  ریـش  ياه  سکع 

لیلخ میهاربا  ار  هزجعم  یتسناد ، دوخ  هزجعم ي  ار  یعیبط  ناراب  يدنارذگ  ّدح  زا  یسوم 
هحفص 157] ]

هدیبوک ياه  ناوختسا  تشوگ و  تفرگ و  تسد  هب  ار  ناگدنرپ  رس  دیبوک و  مه  رد  ار  نآ  ياه  تشوگ  دیرب و  رس  ار  ناگدنرپ  هک  درک 
هاگ هیکت  رد  هک  ار  ریش  سکع  ود  ینکیم  هزجعم  ییوگیم و  تسار  رگا  دندمآ . رد  زاورپ  هب  لّوا  دننام  هرابود  دنتسویپ و  اهرس  هب  هدش 
نآ یلو  دـنتفگن . زیچ  چـیه  لّوا  ماما  دـنروخب ! دـننک و  هّکت  هّکت  ار  نم  اـت  روآرد  یعقاو  ریـش  تروص  هب  دـنوشیم  هدـید  هفیلخ  یتشپ ) )

درکیم و هرخـسم  ار  ماما  ًاعقاو  تیالو و  تماما و  ماقم  هب  دوب  ینیهوت  هک  وا  نانخـس  زا  ماـما  دادیم  همادا  دوخ  تراـسج  هب  زاـب  كاـپان 
هیکت نآ  رب  نومأم  هک  دندوب  یتشپ  ود  يور  رب  هک   ) دندومن هراشا  ریوصت  ود  هب  دندش و  نیگمشخ  دوب ، راکشآ  ماما  اب  وا  ینمشد  دانع و 
دندش هدنک  نومأم  یتشپ  زا  ریوصت  ود  نآ  ناهگان  دنامن . وا  زا  يرثا  هک  يروط  هب  دیناردب  دیریگب و  ار  راکدـب  نیا  ادـخ  رما  هب  دوب ) هدز 
دروخ ار  شناوختـسا  دـندروخ و  ار  شتـشوگ  دـندیرد و  ار  نارهم  نب  دـیمح  دـندمآرد و  یعقاو  ریـش  تروص  هب  نانک  شّرغ  ریـش  ود  و 
لباقم رد  ریـش  ود  نآ  دندش و  شوهدم  سلجم  رد  نارـضاح  دنامن ، یقاب  مه  يا  هرطق  هک  دندیـسیل  نانچ  ار  وا  نوخ  دندیعلب و  دندرک و 
نومأم مینک . قحلم  دیلپ  نآ  هب  ار  نومأم  داسْفلا  ما  هک  دیئامرفب  هزاجا  میتسه و  امـش  عیطم  دنتفگ : دندوب و  يرگید  نامرف  رظتنم  ترـضح 
رورغم هفیلخ ي  نآ  دیآ و  شوه  هب  وا  ات  دندروآ  بالگ  ترضح  روتسد  هب  دش . شوه  یب  درک و  شغ  سرت  زا  ناریش  نانخس  ندینش  زا 

ادـخ هن  دـندومرف  ترـضح  دنتـشاد  رارـصا  دوخ  ياضاقت  رد  ناریـش  نومأم : هب  ماما  فطل  دـمآرد . ناج  یب  يدـبلاک  تروص  هب  ّربکتم  و 
دنتفر و دوخ  ياج  هب  ناریـش  دیورب . دوخ  ياج  هب  دندومن ) دوخ  تداهـش  هب  هراشا   ) دوش يراج  يراوگان  هثداح ي  وا  تسد  هب  هتـساوخ 
ار يادـخ  تفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  راک  ایر  نیا  دـمآ و  شوه  هب  دیـشک و  یـسفن  نومأم  دـندمآرد  ریوصت  سکع و  تروص  هب  هرابود 

ناشیا زا  دعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ِنآ  زا  تفالخ  هک  تسا  مولعم  دش و  مک  وا  ّرـش  دیدرگ و  دوبان  نارهم  نب  دیمح  هک  رکش 
یعقاو ّقح   ) تسا امش  ِنآ  زا  تفالخ  نونکا  مه  نات و  یمارگ  دادجا  هب  ّقلعتم 

هحفص 158] ]
وت زا  مدومنیمن و  هرظانم  وت  اب  متساوخیم  ار  تفالخ  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  منکیم  راذگاو  امـش  هب  دیهاوخب  هاگره  تسامش )
نم عیطم  ار  اهنآ  هدروآرد و  نم  نامرف  هب  ار  تادوجوم  همه ي  يدومن  هدـهاشم  يدـید و  هک  نانچ  لاعتم  دـنوادخ  مدیـسرپیمن و  مه 

[. 146 ( ] ماهِلا  ) نم هب  دنیامنیمن و … و  هفیظو  ماجنا  هک  دنتسه  نادان  مدرم  هدینادرگ و 
ِرظن ِتحت  تّوبن  ماقم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  ناـنچ  مروآرد  وت  ياـه  هتفگ  ِتحت  ار  دوخ  میاـمنن و  ضارتعا  وت  هب  اـت  هک  هدومرف :

. دومنیم هفیظو  ماجنا  رصم  زیزع 

دناسریم ار  اضر  ماما  هب  نومأم  هنیک  تداسح و  هک  رگید  یتشذگرس 

( هللااب ذوعن   ) ار یسوم  نب  ّیلع  ینادان  متساوخیم  نم  تفگ : نینچ  اراکشآ  نومأم  يزور 
زا ار  نادنمـشناد  ماـمت  تهج  نیمه  هب  هدـش . لزع  دوـخ  یناداـن  يارب  وا  دـننادب  مدرم  اـت  وا  عـلخ  يارب  مهد  رارق  يزیوآ  تسد  هلیـسو و 

: تفگ يزورم  نامیلـس  هب  نومأم  ًالثم  دـندشیم ) موکحم  همه   ) دومنیم باجم  ار  اهنآ  همه ي  ماما  دـناوخیم و  ارف  فلتخم  ياـهرهش 
هلأسم کی  رد  یناوتب  ار  وا  طقف  هک  نیا  رگم  تسین  نیا  زج  مدصق  مسانشیم و  ار  وت  یملع  ییاناوت  هک  ما  هدناوخ  ارف  ار  وت  ور  نآزا  نم 
رد وا  زینک  هک  يدنزرف  فاصوا  زا  ار  نومأم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  ینک ) موکحم   ) ینک باجم 
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دشاب یسوم  نب  ّیلع  هتفگ ي  فالخ  رب  رگا  هک  تسا  یبسانم  تصرف  نیا  ادخ  هب  متفگ  دوخ  اب  تفگ : نومأم  تخاس  هاگآ  تشاد  مکش 

تشذگرس رد 80   ) دـمآرد تسرد . ترـضح  ینیب  شیپ  هک  دوب  زینک  لمح  عضو  رظتنم  وا  میاـمن و  راـنکرب  يدـهعتیالو  ماـقم  زا  ار  يو 
(. تسا هدش  نایب  یتشگنا  دنزرف 6  زینک و 

رفعج نب  دمحم  يزوریپ  مدع  رد  متشه  ماما  ینیب  شیپ 

درک جورخ  هفیلخ  هیلع  رب  هّکم  رد  رفعج  نب  دمحم  میومع  نوچ  تفگ : مالسلا  هیلع  متشه  ماما  یسوم  نب  ّیلع  ردارب  یـسوم  نب  قاحـسا 
دراو وا  رب  مدوب . ناشیا  اب  نم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دندرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  دومن  توعد  شدوخ  يوس  هب  ار  مدرم  و 

مامتان هک  تسا  يرما  نیا  اریز  مالـسلا ) مهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما   ) نکم بیذـکت  ار  دوخ  ردارب  ردـپ و  ومع  يا  دـندومرف : دـندش .
شترا يارما  زا  یکی  يدولج  هک  تشذگن  یکدنا  مدش . نوریب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  اب  مه  نم  دندش و  نوریب  ماما  نآزا  سپ  دنامیم و 

زا ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینیب  شیپ  نوچ   ) تسکـش نیا  زا  دعب  رفعج  نب  دّمحم  داد . تسکـش  ار  وا  دش و  هنیدم  دراو  نومأم  نوراه و 
علخ ار  شدوخ  دمآ و  رد  ربنم  رب  و  نایـساّبع ) صوصخم  سابل   ) درک نترب  هایـس  سابل  تساوخ و  ناما  يدولج  زا  دینـش .) ناشدوخ  نابز 

( ناگرگ  ) ناجرج رهـش  رد  درک و  تکرح  ناسارخ  يوس  هب  دـعب  تسین  يراک  نآ  رد  ار  نم  تسا و  نومأـم  يارب  رما  نیا  تفگ  دومن و 
ياعّدا دادیم و  ارف  شوگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نانخـس  هب  رفعج  نب  دّمحم  رگا  هک  دوشیم  مولعم  ناتـساد  نیا  ياوتحم  زا  . ) تشذگرد

دنتشاد و ربخ  هدنیآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  داتفایمن  سامتلا  هب  دومنیمن و  کچوک  يدولج  لباقم  رد  نینچ  ار  دوخ  درکیمن . تفالخ 
شتعاطا هک  موصعم  ماما  هزاجا ي  نودب  دـیابن  ام  تسا و  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  دـنهدیم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  راک  ره 

(. تسا تسکش  یماکان و  شا  هجیتن  هک  میهد  ماجنا  فالخ  رب  يراک  تسا  بجاو 
هحفص 160] ]

نومأم رب  ترضح  نیرفن  تعرس 

اپرب وگتفگ  سلاجم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دیسر  ربخ  نومأم  هب  دیوگ : تلصابا )  ) مالّسلادبع
وا دنک  هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  یـسوط  ورمع  نب  دّمحم  هب  نومأم  دنربیم ، دوس  هرهب و  وا  شناد  زا  مدرم  هدرک و 
اب يدـنت  اب  دومن و  راضحا  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  نومأـم  درک و  رود  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوماریپ  زا  ار  مدرم  هفیلخ  روتـسد  هب  مه 
رد وا  دزن  زا  ترضح  دومن . ناشیا  هب  يزیمآ  تراقح  هاگن  درک و  نیهوت  ناشیا  هب  دروآ و  نابز  رب  یتشرد  تاملک  درک و  دروخرب  ناشیا 
ِهّللا ِلْوح  ْنِم  َنلِزتْسَال  ءاسِّنلا  ِةدِّیَس  َو  یضَترُْملَا  یفَطـصُْملا و  ِّقَح  َو  : " دنتفگیم نینچ  دوخ  اب  دندوب و  كانمـشخ  هک  دندش  نوریب  یلاح 

یـضترم و یفطـصُم و  ّقَح  هب   " ِِهتَّماع . َو  ِِهتَّصاَخب  َو  ِِهب  مِِهفافِْختْـسِال  ُهاِیا  هروَکلا  ِهذـه  ُبالِک  ِدْرَِطل  ًابَبَـس  ُنوُکَی  ام  ِْهیَلَع  ییاعدـب  َّلَـجَوَّزَع 
نانچ مروآیم  شدورف  میامنیم و  درط  ار  وا  لالج  اب  تّزع و  اب  يادخ  هوق ي  لوح و  هب  وا  رب  نم  نیرفن  هب  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف ي 

ود دنتشگزاب و  هناخ  هب  ماما  سپس  دنیامن . کبس  فیفخ و  راوخ و  شماع  ّصاخ و  اب  ار  وا  هدومن و  شدرط  رهـش  نیا  ناگـس  هک  ینیرفن 
 " اعد رخآ  ات  ِۀَعِـساولا …  ِۀَمْحَّْرلا  َو  ِۀـعَماجلا  ِةَرْدـُقلاَذای  [ "147 : ] دـندومرف نینچ  مود  تعکر  تسد  ياعد  رد  دـندناوخ و  زاـمن  تعکر 

درگ دمآرب و  دایرف  هلان و  داتفا و  هلزلز  رهش  رد  هک  دوب  هدشن  مامت  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  میالوم  ياعد  تفگ : يوره  مالّسلادبع  تلصابا 
یب ییاوسر و  متـساوخن . رب  میاج  زا  نم  دـندرکن  مامت  ار  زامن  مالـس  ترـضح  ات  دیـسر و  نامـسآ  هب  اغوغ  تفرگ و  ارف  ار  رهـش  راـبغ  و 

هب قیوشت  ار  رورـش  دارفا  راکدب  نابزدب و  ینز  هک  دـید  یهاوخ  ورب  ماب  يالاب  هب  دـندومرف  تلـصابا  هب  ترـضح  یـساّبع : نومأم  ییوربآ 
هتفرگ و تسد  هب  ین  هریت ي  کی  تسا  هنامس  شمان  دنکیم . شروش 
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هحفص 161] ]
دـنکیم و تکرح  تفالخ  خاک  فرط  هب  اـهنآ  اـب  هدـش و  شاـبوا  لذارا و  هدرکرـس ي  هتـسب و  نآ  رب  يزمرق  هچراـپ ي  مچرپ  ياـج  هب 

هدومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نانچ  مدـمآ و  رب  مداهن و  اپ  لزنم  ماب  رب  نم  دزاسیم . راداو  وا  ناـیفارطا  نومأـم و  هیلع  رب  ار  دوخ  ناـهارمه 
هدرک و اپب  هدرتسگ  یـشروش  و  هدرک ، اپب  ادص  ورـس  وهایه و  دنراد و  تسد  رد  بوچ  همه  هک  مدرک  هدهاشم  ار  شابوا  يا  هّدع  دـندوب :

يدایز دادیب  داد و  هتسکش و  يدایز  يا  هّدع  ياهرـس  ًاصوصخم  دوشیم و  حورجم  تّدش  هب  بوچ  گنـس و  دروخرب  زا  مدرم  ياپ  رس و 
يرجآ دوب ، هداتـسیا  یماب  يور  هک  يریگ  نوخ  درگاش  تقو  نیا  رد  دش  نوریب  هرز  اب  ناج  هاش  خاک  زا  نومأم  لاح  نیا  رد  هداتفا  هار  هب 

ار نومأـم  هک  يدارفا  زا  یکی  تفاکـش  ار  وا  رـس  داـتفا و  فرط  نآ  هب  نومأـم  رـس  زا  دوخهـالک  هـک  يزرط  هـب  دـنکفا  نومأـم  فرط  هـب 
مارآ وش و  تکاس  تفگ : درم  نآ  هب  نز  تسا . ناناملسم  هفیلخ ي  وا  وت ! رب  ياو  تفگ : دنتفگیم  هنامس  وا  هب  هک  نز  نآ  هب  تخانشیم 

ّطلـسم نارتخد  مدرم و  سیماون  رب  ار  رجاف  راکبان و  نادرم  دوب  نیملـسم  هفیلخ ي  وا  رگا  دـشابیمن  هفیلخ  زا  يرادـفرط  زور  زورما  شاـب 
اب ار  شدوخ  نومأم و  نامزالم  نایرابرد و  راوخ و  هجو  نیرتدـب  هب  ار  وا  ناـیفارطا  نومأـم و  نایـشروش ، نز و  نآ  لاـح  ره  هب  دومنیمن .

نومأم دش . هدنکفارـس  دوخ  هبکبک ي  هبدـبد و  نآ  اب  یـساّبع  ّربکتم  هفیلخ ي  دـندومن و  نوریب  خاک  زا  يراوخ  تّفخ و  یگدـنکفارس و 
نومأم و هک  نآ  زا  دعب  دیوگیم : نینچ  بقانم  باتکرد  بوشآ  رهش  نبا  دروآ : هانپ  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  دوخ  هدرک ي  زا  نامیـشپ 

رادرـس یناسارخ ، ملـسموبا  ّرقم  نایـساّبع  تفالخ  زا  لبق  هک   ) دشیم هدیمان  ناج "  هاش  هک "  دوخ  خاک  زا  يراوخ  تّفخ و  اب  شنایهاپس 
( دندیـسریمن تفـالخ  هب  ساـبع  ینب  دـندشیمن و  نوگنرـس  هّیما  ینب  دوبن ، ناـیناریا  کـمک  وا و  یهدـنامرف  رگا  هک  دوب  یناریا  گرزب 

راید هب  ار  اهنآ  درک و  رداص  ار  خاک  فارطا  نارومأم  زا  نت  لهچ  مادعا  روتـسد  هک  يروط  هب  دیدرگ  ینابـصع  تّدش  هب  دـندش ، نوریب 
تسد نآ  رب  دنناوتن  شابوا  لذارا و  سپ  نآ  زا  ات  دندرک  دنلب  ار  خاک  فارطا  ياهراوید  هک  داد  روتسد  دعب  داتسرف و  یتسین 

هحفص 162] ]
مارتحا عضاوت و  اب  دنهدن و  ماجنا  يراک  وا  هیلع  رب  هک  داد  دنگوس  ار  ناشیا  دمآرد و  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هب  سپـس  دنبای .

هیلع ماما  دـنک ؟ هچ  مدرم  نیا  اب  هک  دومن  فیلکت  بسک  ناشیا  زا  تمادـن ، راهظا  زا  دـعب  دز و  هسوب  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  یناشیپ  رب 
ماما ارچ  دیدرگ . قارع  بناج  هب  ناسارخ  زا  وا  جورخ  بابسا  هک  دندومرف  ینانخس  دندوشگ و  زردنا  دنپ و  هب  نابز  وا ، باوج  رد  مالسلا 

تردـق زا  يا  هّرذ  ماما  هکلب  دوبن ، نومأم  تفالخ  رییغت  ای  تکاله  مالـسلا  هیلع  ماما  نیرفن  اعد و  دـندادن ؟ رییغت  ار  تفـالخ  مالـسلا  هیلع 
لیلذ و ار  وا  ناشدوخ  نیرفن  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتلع  نیمه  هب  دومن ، تناها  تماما  يـالاو  ماـقم  هب  وا  نوچ  دـنداد . ناـشن  وا  هب  ار  ادـخ 

تساوخ نوچ  دنهدیم ، ماجنا  دننادب  حالص  هچ  ره  دنهاوخیم و  ار  نیملسم  مالـسا و  حالـص  مالـسلا  هیلع  ماما  دندومن . راوخ  دورطم و 
. تسا ادخ  تساوخ  ناشیا 

دیآیم ناراب  متشه  ماما  ياعد  هب  یتقو 

ناراب یتّدم  دندش  دهعیلو  نومأم  فرط  زا  مردپ  نوچ  دندومرف : مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح 
هدـماین و ناراب  هدـش  دـهعیلو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نوچ  دـنتفگ : یـساّبع  رابرد  اهسّدـقم  کشخ  نیبّصعتم و  ناسولپاچ و  دـماین .

شهاوخ مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نومأم  دمآ ، نارگ  وا  رب  دش و  تحاران  مه  وا  دیـسر و  نومأم  هب  ربخ  نیا  هتـشادزاب . ام  زا  ار  ناراب  دـنوادخ 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  بشید  دننامه  هبنـشود  زور  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوب  هعمج  زور  نآ  دیایب . ناراب  دنیامن و  اعد  هک  دومن 

هب شاب و  رظتنم  هبنـشود  زور  مدنزرف  دندومرف : هللا  لوسر  دندمآ و  مباوخ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مّدـج  اب  هلآ  و 
زامن اـم  ندرک و  ناراـب  بلط  ینعی  ءاقِْـستِْسا  درک . دـهاوخ  باریـس  ار  اـهنآ  وت  تکرب  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  نک  ءاقـستِسا  و  ورب ، ارحص 

. دناوخ تعامج  هب  ار  نآ  دوشیم  تسا  ّبحتسم  هک  نیا  اب  دیایب و  ناراب  هک  میراد  ءاقِْستِْسا 
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هحفص 163] ]
ناشهارمه يدایز  ّتیعمج  هک  یلاحرد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوب  هبنـشود  زور  حبـص  دنتـسه : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نامرف  هب  اهربا 

دمح زا  دعب  دندرب و  فیرشت  ربنم  يالاب  ترضح  دندیسر  یناکم  هب  دنراد . ترضح  زا  يراظتنا  ایوگ  دنداتفا  هار  هب  نابایب  يوس  هب  دندوب 
يدومرف و رما  هک  نانچ  دندش  لّسوتم  ام  هب  مدرم  سپ  يدومن  گرزب  ار  تیب  لها  ام  قح  وت  اراگدرورپ  راب  دندومرف : نینچ  ادـخ  يانث  و 
نادرگ و باریـس  ریخأت  نودـب  ماع  عفان  ناراب  هب  ار  اهنآ  دـنراد . عّقوت  ار  وت  تمعن  ناسحا و  دـنراد و  وزرآ  ار  وت  تمحر  لضف و  اـهنآ 

اـضر ماما  ياعد  زا  دعب  اهربا : ندش  رادیدپ  دندرگرب . ناشتماقا  لحم  ناشیاه و  هناخ  هب  اج  نیا  زا  نآ ، زا  دعب  هدـب و  ناراب  اهنآ  هب  ادـتبا 
هب مدرم  تساوخرب و  قرب  دـعر و  تفاب و  مه  هب  درک و  عمج  اج  کی  رد  ار  اهربا  داـب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هدومرف ي  هب  مالـسلا  هیلع 
رس يالاب  هک  ربا  نیا  دیورب ، دیتفا و  هار  هب  شمارآ  اب  مدرم  يا  دندومرف : ماما  دنوش  رود  ناراب  زا  دنهاوخیم  ایوگ  دندمآ . شوج  بنج و 

: دندومرف ترـضح  دـندمآ  شوج  بنج و  هب  مدرم  زاب  دـمآ  رگید  ربا  دـش و  در  ربا  نآ  تسا  رهـش  نالف  يارب  تسین  امـش  يارب  تسامش 
نیا دندومرف  ماما  هاگ  نآ  دمآ  یمهدزای  ربا  ات  تسا  رهـش  نالف  يارب  زا  دنتفگیم  ار  ربا  ره  ماما  دـش و  در  ربا  هد  يروط  هب  دیـشاب  روبص 
امش يارب  ربا  نآ  هک  دیورب  دوخ  لزانم  هاگیاج و  هب  دومن و  لّضفت  امش  رب  هک  دینک  يرازگساپس  ار  يادخ  هداتسرف . امش  يارب  ادخ  ار  ربا 

دشاب لاعتم  دنوادخ  لضف  مرک و  هک  يا  هزادنا  هب  نآ  زا  دعب  دیوش و  ناتیاه  هناخ  لخاد  ات  درابیمن  دیراب و  دهاوخ  امـش  رـس  رب  تسا و 
ناگمه هک  دـیراب  یناوارف  ناراب  نانچ  نآ  زا  سپ  دـنتفر  دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  دـندمآ  نیئاپ  ربنم  زا  ماـما  ناراـب : ندـمآ  دـیآیم . ریخ 

َو َّزَع  ِتامارِک ا …  لوسَر ا …  َِدلَِول  ًائینَه  دنتفگیم  مدرم  دش  بآ  ریـس  اهناتـسغاب  اهنابایب و  دـندرک و  بآ  رپ  ار  اهرابنا  بآ  فورظ و 
يادخ ياه  تمارک   ) لَج

هحفص 164] ]
تمعن رد  دینک  زیهرپ  هانگ  زا  مدرم  يا  ناراب : ندمآ  زا  دعب  مدرم  هب  ماما  هیصوت ي  داب .). اراوگ  ادخ  ربمایپ  دنزرف  يارب  راوگرزب  دنمجرا 

مه رگید  ییاج  رد  دیهد . همادا  ار  هانگ  زا  يرود  زیهرپ و  دینکن . رود  ندرک  هانگ  اب  دوخ  زا  ار  اهتمعن  تسا  هداد  امش  هب  ادخ  هک  ییاه 
زا دیدزاب  يارب  رهـش  نوریب  دصق  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  اب  دـیوگ  یـسوم  نب  نیـسح  دـمآ . ناراب  دـندومن و  ار  ناراب  ینیب  شیپ  ماما 
هب يزاین  ام  هن و  میتفگ  ام  دیتشادرب ؟ ناراب  ناتدوخ  اب  ایآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میدـش  رود  رهـش  زا  نوچ  میتفر  كالما  زا  یـضعب 

نیسح دیراب . دهاوخ  ناراب  يدوز  هب  متشادرب و  ار  نآ  نم  نکل  دندومرف : ماما  مییامنیمن  هدهاشم  نامسآ  رد  مه  ار  يربا  میرادن و  ناراب 
همه هک  يروط  هب  تفرگ  ندیراب  هب  عورش  ناراب  دعب  هظحل  دنچ  میدید و  نامسآ  رد  ار  اهربا  میتفر  ولج  هک  یکدنا  داد  همادا  یـسوم  نب 

. میدش رت  ام  ي 

دنراد ربخ  صاخشا  بلق  زا  اضر  ماما 

متشون و يا  همان  ترضح  نآ  هب  مدوب  ّکش  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  رد  نم  تفگ : یطنزب 
هیلع اضر  ماما  مدرپس  رطاخ  هب  ار  اهنآ  مسرپب و  هلأسم  هس  مورب  ماما  دزن  نوچ  متفگ  دوخ  اب  مورب  ناـشیا  تاـقالم  هب  هک  متـساوخ  هزاـجا 

هزاجا وت  دـهد . تیفاع  ار  ام  ار و  وت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـندوب : هتـشون  نینچ  هماـن  نآ  رد  دنداتـسرف و  نم  يارب  يا  هماـن  مالـسلا 
هـس نآ  باوج  و  دش . دـهاوخ  رـسیم  وت  نم و  رادـید  هدـنیآ  رد  تسا و  لکـشم  وت  ندـمآ  ماگنه  نیا  رد  ییایب ، ام  شیپ  هک  يا  هتـساوخ 

ناشیا هک  مدرک  نیقی  نم  دنداتسرف ، میارب  دندوب و  هدومن  موقرم  مدوب  هتـشاذگن  نایم  رد  يدرف  چیه  اب  مدوب  هدرپس  رطاخ  رد  هک  ار  هلأسم 
. دنراد ربخ  نم  ریمض  بلق و  زا  هک  دنشابیم  نیمز  يور  رب  ادخ  تّجح  دنتسه و  ّقحرب  ماما  یتسار  هب  و 

هحفص 165] ]
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اضر ماما  هزجعم  رثا  رب  يدرم  ندش  دنمتورث 

ارحص هب  يزور  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هک  هدرک  تیاور  زارف  یسوم  نب  میهاربا  زا  یفعُج  مساقلاوبا 
تیادف هللا ! لوسر  نب  ای  متفگ : ناشیا  هب  دوبن  نابایب  نآرد  نم  زج  یـصخش  چیه  دنتـسشن  یتخرد  هیاس ي  رد  مدوب  ناشیا  اب  نم  دـنتفر و 

، دمآ نوریب  الط  رز و  نیمز  زا  دندز  نیمز  رب  دوخ  هنایزات ي  اب  ماما  سپـس  مرادن . مه  يرانید  دنگوس  ادخ  هب  تسا  کیدزن  دـیع  مدرگ ،
نانچ اـهالط  نآ  تفگ : میهاربا  داد . دـهاوخ  تکرب  وت  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  وگم  يزیچ  سک  چـیه  هب  ریگب و  ار  نیا  دـنتفگ : وا  هب  ماـما 

دمحم لآ  دّـمحم و  رب  مدومن و  شیاتـس  ار  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  دیـسر و  رانید  رازه  داـتفه  هب  نم  ییاراد  تورث و  هک  تشاد  تکرب 
(. تسا هدش  تیاور  مه  طابسا  نب  ّیلع  زا  ثیدح  نیا  . ) مداتسرف تاولصو  دورد 

دنوشیمن داش  ایند  تورث  زا  ماما 

ربخ نم  هب  باحصا  زا  یکی  تفگ  هک  هدرک  تیاور  یناساق  دّمحم  نب  ّیلع  زا  دایز  نب  لهس 
فالخ رب  یلو  دش  دنهاوخ  لاحـشوخ  رایـسب  ماما  ًامتح  متفگ  دوخ  اب  مدرب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  يدایز  لام  داد 

کی دـندومرف  ناش  مالغ  هب  دـندید  تحاران  ار  نم  نوچ  ماما  متـشگ  نوزحم  كانمغ و  متفاین . ماـما  هرهچ ي  رد  ار  يداـش  راـثآ  راـظتنا 
نآ تسد  يور  رب  بآ  هک  دـندومن  هراشا  مـالغ  هب  ناـشکرابم  تسد  اـب  دنتـسشن و  یـسرک  رب  نآ  زا  سپ  رواـیب  بآ  نگل  کـی  تشط و 

تـسد زا  مدـید  دـشیم  هتخیر  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  كراـبم  تسد  رب  نگل  زا  بآ  هک  نیا  ضحم  هـب  دـیوگ  يوار  دزیرب . ترـضح 
هک یلام  هب  دیابن  دشاب  نینچ  هک  یـسک  دندومرف : دـندومن و  هاگن  نم  هب  هاگ  نآ  دوشیم ، هتخیر  تشط  رب  صلاخ  يالط  رز و  ناشکرابم 

[. 148 . ] ددرگ لاحشوخ  داش و  يا  هدروآ  وت 
هحفص 166] ]

تسا مارح  ناگدنرد  رب  تیب  لها  تشوگ 

نب یلع  رتخد  تسا و  هدّیس  درکیم  اعدا  هک  بنیز  مان  هب  هک  دوب  ینز  نومأم  رصعرد 
وا ادخ  هب  هک  دندومرف  مالسلا  هیلع  ماما  ناسرب  مالس  ار  بنیز  ترهاوخ  تفگ  ترضح  هب  نومأم  يزور  دشابیم . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

تـسار امـش  دـیوگیم و  غورد  وا  هک  میمهفب  هنوگچ  تفگ : ماـما  باوج  رد  نومأـم  مرادـن  يرهاوخ  اـج  نیا  رد  نم  دـیوگیم و  غورد 
ناگدـنرد رب  ام  ياـه  تشوگ  میتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ 149  ] تیب لها  ام  هک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـیئوگیم ؟

رد یـشحو  ناگدـنرد  عاونا  هک  دوب  اج  نآ  رد  یـشحو  غاب  دروخ . دـنهاوخن  ار  وا  تشوگ  ناگدـنرد  دـیوگب  تسار  وا  رگا  تسا . مارح 
یـس وم  نب  ّیلع  لّوا  تفگ : نومأم  هب  بنیز  ورب ! ناگدنرد  سفق  لخاد  ایب و  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ  بنیز  هب  نومأم  دندوب . اهـسفق 

زا یـضعب  رد  دـنیآ و  نوریب  ناگدـنرد  هک  دـندومن  زاب  ار  اهـسفق  ياهرد  دوریم . یـسوم  نب  ّیلع  لّوا  تسوت  اب  ّقح  تفگ  نومأم  دورب .
مالـسلا هیلع  ماما  دـنتفر . دـندوب  ناگدـنرد  هک  ییاه  سفق  ناکم  هب  ار  ناشدوخ  ماما  دـندوب . اهـسفق  رد  ریـش  نیدـنچ  هک  هدـمآ  اهباتک 
تمالع هب  ار  دوخ  ياه  مد  هکلب  دنتشادن  يراک  ناشیا  هب  اهنت  هن  دندید ، ار  ترضح  نآ  ات  ناریش  ناگدنرد و  دیئایب ، ناریـش  هک  دندومرف 
تعکر ود  دندش و  اهسفق  زا  یکی  لخاد  ناشیا  دندیلامیم . ماما  كرابم  ياه  مدق  ياج  هب  ار  دوخ  ياه  هزوپ  دـندادیم و  ناّکت  عضاوت 

رد هک  يدارفا  نایفارطا و  ياه  هنیس  رد  سفن  دندناوخ . زامن 
هحفص 167] ]

ياـه سفق  زا  شمارآ  لاـمک  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  دـندوب . هتفر  ورف  بّـجعت  رد  ناـگمه  دوـب و  هدـش  سبح  دـندوب  رب  رود و  نآ 
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نز نآ  يورب ، اهـسفق  نورد  هب  هک  دـشابیم  وت  تبون  الاح  تفگ : دـیمانیم  بنیز  ار  دوخ  هک  نز  نآ  هب  نومأم  دـندمآ . نوریب  ناگدـنرد 
هب نز  نآ  دـندروخ و  دـندرک و  هّکت  هّکت  ار  وا  ناگدـنرد  دـنتخادنا . سفق  ناـیم  رد  ار  وا  سپ  درکیم . يراددوـخ  نتفر  زا  تـفریمن و 
هب وا  نیقی  هک  نیا  ضوع  هب  دش . رتدایز  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  نومأم  تداسح  هعقاو  نیا  زا  دعب  هنافّـسأتم   ) دش فورعم  هباذـک  بنیز 

دوخ تمحر  زا  ار  اهنآ  دیامن و  تنعل  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نیلتاق  ریاس  وا و  دنوادخ  دشیم . رتدایز  وا  دسح  دوش ، رتدایز  تیالو 
(. دنادرگ رود 

وا هقورسم  لاوما  ندش  ادیپ  نایعیش و  زا  يدرم  نتفای  افش  اضر و  ماما 

هدومن و ترضح  نآ  هب  ور  نایعیش  دندوب  ناسارخ  زا  تشگزاب  لاح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ 
نآ يوس  هب  يدایز  ياه  هفحت  اههیده و  اب  هک  تشاد  مان  طاباس  نب  ّیلع  نایعیش  زا  یکی  دندمآیم  ناشیا  ترایز  هب  فانکا  فارطا و  زا 

ناهد رب  نانچ  وا ، رادن  راد و  ندرب  رب  هوالع  درب و  تقرس  هب  ار  وا  لاوما  مامت  تفرگ و  ار  وا  ولج  ینزهار  هار  نیب  رد  داتفا  هار  هب  ترضح 
تفر و باوخ  هب  یماگنه  دنام ، اج  نآ  رد  تشگرب و  دوخ  ياتـسور  هب  طاباس  نب  ّیلع  راچان  هب  داتفیب . وا  دـجاون  ياه  نادـند  هک  دز  وا 
دیسر و ام  هب  وت  ياه  هفحت  ایاده و  هک  یتسرد  هب  شابن  تحاران  دندومرف : وا  هب  ماما  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  باوخ  ملاع  رد 

طاباس نب  ّیلع  زیرب . دوخ  ناهد  رب  ار  هدیبوک  تسا ) وبشوخ  یهایگ   ) رَتْعَس يرادقم  روخن  مه  ار  دوخ  [ 150  ] دجاون ياه  نادند  هّصغ ي 
رد مدیبوک و  هتفرگ و  [ 151  ] رتعس يوبشوخ  هایگ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روتسد  هب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دیوگیم 

هحفص 168] ]
مالـسلا هیلع  ماما  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  دینادرگرب و  نم  هب  ار  نم  ياه  نادـند  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  متخیر و  مناهد 

هچ دـنتفگ : دـندومن و  ییامنهار  يرابنا  هب  ار  نم  نآزا  دـعب  مدوب . هتفگ  رتعـس  هراـبرد ي  هچ  نآ  یتفاـی  تسرد  قیقحت  هب  هک  دـندومرف :
ییادها لاوما  مه  متفای و  افش  مه  دوب . هدش  هداهن  رابنا  نآرد  هک  مهدب ، ترضح  نآ  هب  متـساوخیم  هک  ایاده  اهلام و  همه ي  ینیبیم ؟

. دش ادیپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نم 
هحفص 171] ]

تداهش ياه  ناتساد 

شیوخ تداهش  ینیب  شیپ  یعازخ و  یلع  نب  لبعد  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

وا دـسریم . یعازخلا  ۀـعیبر  هب  تشپ  هدراهچ  اـب  وا  بسن  هک  تسا  یلعوبا  وا  هینک ي  ق ) 246ه . - 148  ) نیزر نب  یلع  نب  ِلبْعِد  لـبعد :
حادم قشاع و  وا  دوب  مالـسا  زا  دـعب  یناریا  ناریما  نیلوا  ینعی  نای  رهاط  هلـسلس ي  سـسؤم  ْنیَنیمَیلاوذ  رهاط  نادـناخ  زا  لصالا و  یناریا 

یلع حاّدم  ردق و  یلاع  نایعیش  زا  يو  هتفگ ، مالسلا  مهیلع  ناماما  يارب  دایز  شیاتس  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
وبا درگاش  يرتْحب  هداعوبا   ) دوب يرتُْحب  ناتـسود  را  يو  دـش  نکاس  دادـغب  رد  دوب و  هفوک  زا  وا  لصا  دوب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 

نارگید ْقثاْولا و  مصَتْعُم و  نومأم و  نوراه و  هلمج  نم  ءافلخ ، زا  يا  هدع  تسا ) هدوب  لبعد  رصع  مه  یسابع و  هرود ي  نارعاش  زا  مامت 
راتـشک رد  هیما  ینب  رذع  . ) رذُع نم  سابَْعلا  ِینَِبل  َو ال  اولتَق  نا  نیروذْعَم  ۀیما  يرآ  تسا : نینچ  و  وجه ، ياه  تیب  زا  یکی  تفگ : ْوْجَه  ار 

تیب ياراد 120  تسا و  روهـشم  هّیئات  هب  هک  دراد  یفورعم  هدیـصق ي  منیبیمن .) سابع  ینب  يارب  يرذـع  نم  یلو  تسا . هتفریذـپ  لـتق  و 
یحئادـم نیرتهب  زا  دوشیم  عورـش  ةوالَت " نم  ْتَلَخ  ٍتایآ  سرادـم   " اب نآ  علْطَم  دـشابیم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد ي  تسا و 

شین زا  هک  رگمتـس  نامکاح  زا  یکی  تسد  هب  ماجنارـس  دوب و  تماق  دنلب  يو  هدش ، هدورـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد ي  هک  تسا 
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هیلع لایناد  ترـضح  مرح  هاگمارآ و  هک  يزورما  شوش   ) بیط ماـن  هب  يرهـش  رد  ق  لاس 246 ه . رد  دوب  هدـیجنر  وا  رگاشفا  دـنت و  نابز 
هیلع یـسوم  ترـضح  تعیرـش  لبق ، لاس  رازه  ود  زا  شیب  رد  هک  هدوب  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یکی  وا  تسا و  اـج  نآ  رد  مه ، مالـسلا 

. تسا مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناگتفیش  ناقـشاع و  هاگداعیم  شهاگمارآ  هدیـسر و  لتق  هب  هدومنیم ) غیلبت  ار  مالـسلا 
عورش تایآ  سرادم  هملک ي  ود  اب  نآ  علطم  هک  هدورس  يا  هدیصق  تسا . مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  صوصخم  رعاش  هک  یعازخ  ِِلبْعِد 

. تسا فورعم  تایآ  سرادم  هدیصق ي  هب  دوشیم 
ٍةوالَت ْنِم  ْتَلَخ  ٍتایآ  ُسرادَم 

ِتاصَرَْعلاِرَفْقَم ٍیْحَو  ِلِزنَمُو 
فلع بآ و  یب  ياه  نابایب  دننام  یهلا  یحو  ياه  هناخ  اهلزنم و  هدـنام و  یهت  نآرق  توالت  زا  یهلا  ِفراعم  ینامـسآ و  تایآ  سرادـم 

: ترضح نآ  روهظ  مالسلا و  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هرابرد ي  لبعد  راعشا  تسا . هدیدرگ  یلاخ  هنکس  زا 
هحفص 172] ]

ِعقاو َۀلاُحم  ٍماِما ال  ُجورُخ 
ِتاکرَْبلِاب ِهّللا  ِمْسا  َیلَع  ُموقَی 
ٍلطابَو ٍّقَح  ُّلُک  انیف  ُزیُِّمی 

ِتامِقَّنلا َو  ءامْعَّنلا  یَلَع  يزُْجیَو 
تسا تکَرب  ریخ و  ثعاب  نیمز  رد  ادخ  مان  هک  تسا  یعطق  راچان  هب  ماما  ره  جورخ 

دهدیم زیمت  لطاب  زا  ار  یّقح  ره 
دناسریم دوخ  رفیک  شاداپ و  هب  ار  یصخش  ره  و 

: دندومرف هدومن و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  نآ  دش و  يراج  تّدش  هب  ناشکرابم  هدید ي  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ياه  کشا 
هک نیا  زج  نم  يالوم  هن  مدرک  ضرع  تسیک ؟ ماما  نآ  هک  ینادیم  ایآ  هتخادنا  وت  نابز  هب  سدـْقلا  حور  ار  رعـش  ود  نیا  یعازخ ! ِلبْعِد 

دعب دنارتسگیم . نیمز  رد  ار  يرگداد  تلادع و  دنکیم و  كاپ  يدیلپ  زا  ار  ایند  هک  دومن  دهاوخ  روهظ  یماما  هداوناخ  امش  زا  ما  هدینش 
وازا دعب  نسح و  شرسپ  وا  زا  دعب  یلع و  شرـسپ  وا  زا  دعب  تسا و  ماما  دمحم  مرـسپ  نم  زا  [ 152  ] دعب دندومرف : نینچ  مالسلا  هیلع  ماما 
کی نامه  دنوادخ  و  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  هچ  رگا  تسا  یمتح  شروهظ  هک  تسا  رظتنم  تّجح  هک  دّـمحم  شرـسپ 

نیا و  دشاب . هدش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  نیا  اب  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  زا  ار  ایند  دیامن و  روهظ  ماما  نآ  ات  دنکیم  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور 
مدادجا زا  شردپ و  زا  مردپ  دنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  درادن . ناکما  نآ  تقو  نییعت  درک ؟ دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  هک 

دهاوخ روهظ  امـش  نادـنزرف  زا  مئاـق  تقو  هچ  دـندرک  لاوئـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دـنکیم  لـقن 
دنوادخ طقف  هک  تسا  تمایق  زور  دننام  وا  ُلَثَم  دندومرف : ربمایپ  دومن ؟

هحفص 173] ]
تیب و لها  بئاصم  هرابرد ي  يراعـشا  لبعد  نآزا  دعب  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  امـش  يارب  ًاتعفد  یناهگان و  روط  هب  دـنادیم ، ار  نآ  تقو 

نزح هودنا و  ابو  دندرـشفیم  مه  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  یتحاران  يور  زا  دنتـسیرگیم و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دـناوخ  ءادهّـشلادّیس 
تروص هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ات  ار  هّمئا  تبیـصم  لبعد  دندومنیم . دییأت  ار  لبعد  ياه  هتفگ  مامت  تسا و  تسرد  دندومرفیم :

: تفگ نینچ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هرابرد ي  دناوخیم و  رعش 
ٍۀَّیکَز ٍسْفَِنل  َدادْغَِببْربَقَو 

ِتافرُْغلا ِِیف  َنامْحرلا  اهَنَّمَضَت 
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هیلعرفعج نب  یـسوم  ربق  هب  تسا  هراـشا  هک   ) هداد ياـج  تشهب  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يدرمدار  هب  ّقلعتم  هک  تسا  دادـغب  رد  يربق 
نیا ندناوخ  زا  دعب  لبعد : راعشا  هب  رعش  ّطخ  ود  ندومن  هفاضا  اب  ار  ناشدوخ  هاگمارآ  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  ینیب  شیپ  تسا .) مالـسلا 
نبای يرآ  درک : ضرع  لبعد  دوش ؟ لیمکت  تا  هدیـصق  ات  ینک  هفاضا  تراعـشا  هب  رعـش  طـخ  ود  یلیاـم  اـیآ  لـبعد  دـندومرف : ماـما  تیب 

: دندومرف نینچ  ماما  منکیم . راختفا  هللا  لوسر 
ٍۀَبیصُم ْنِماَهلای  ٍسوِطب  ٍربَقَو 

ِتاَقَرَْحلا ِِیف   ِ ءاشحالِاب ُدَقُوت 
ًاِمئاق ُهّللا  ُثَعبَی  یّتَح  ِرْشَْحلا  َیِلا 

ِتابُرُکلا َو  ِّمَّهلا  اَّنَع  ُجرَفی 
هک رـشح  ماگنه  ات  هدـینادرگ ، رو  هلعـش  شتآ  زا  ینمرخ  نایم  رد  ار  اهلد  دوشیمن  دراو  نآ  رب  اهتبیـصم  هچ  هک  تسا  سوط  رد  يربق 

؟ تسا یـصخش  هچ  ربق  اج  نآ  تفگ : لبعد  دومن . دـهاوخ  فرطرب  هداوناخ  ام  زا  ار  یتحاران  وا  ار و  دّـمحم  لآ  مئاـق  دزیگنارب  دـنوادخ 
، دش دهاوخ  نم  ناتسود  نایعیش و  دمآ و  تفر و  ّلحم  هک  تشذگ  دهاوخن  یتّدم  تسا ، نم  ربق  اج  نآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
زا سپ  و  دش . دهاوخ  هدیزرمآ  تمایق  زور  رد  دوب و  دهاوخ  نم  اب  مدوخ  هجرد ي  ماقم و  رد  دنک  ترایز  تبرغ  رد  ارم  هک  یـصخش  ره 

دهاوخ تمزال  هک  رادهگن  ار  اهنیا  دنتفگ : وا  هب  دنداد و  ار  دوخ  مان  هب  كوکسم  يالط  رانید  دص  لبعد  هب  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  نآ 
مالسلا هیلع  ماما  لبعد  تساوخرد  هب  دش و 

هحفص 174] ]
. دیدرگ جراخ  ورم  زا  تفرگ و  دوب  زخ  زا  يا  هّبج  هک  ار  هماج  اههّکس و  لبعِد  و  دندومرف . تیانع  وا  هب  مه  ار  دوخ  ياه  هماج  زا  یکی 

مالسلا هیلع  ماما  ییادها  سابل  رطاخ  هب  مق  ناناوج  اب  وا  يریگرد  لبعد و  ناتساد 

عماج دجـسم  رد  داد  باوج  لبعد  دناوخب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  هدیـصق ي  دندرک  اضاقت  [ 153  ] مق یلاها  دیـسر  مق  هب  لبعد  هک  یماگنه 
هّبج نایرج  نمـض  رد  دنداد و  وا  هب  يدایز  رایـسب  يایاده  مدرم  دـناوخ و  ار  هدیـصق  مدرم  عامتجا  زا  سپ  مناوخب . ار  نآ  ات  دـیوش  عمج 

هب مدرم  تفریذپن ، وا  یلو  دشورفب ، خرس  يالط  رانید  رازه  هب  ار  هّبج  دندومن  شهاوخ  وا  زا  دندینش . زین  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سابل ) )
دنچ دش ، رود  رهش  زا  هک  نیمه  دش ، جراخ  مق  زا  درکن . لوبق  مه  زاب  دشورفب ، خرـس  رز  رانید  رازه  هب  ار  هّبج  زا  یمک  رادقم  دنتفگ : وا 

نتفر هب  دنتشاذگن  دنتفرگ و  ار  وا  يولج  برع  ناناوج  زا  رفن 
هحفص 175] ]

ریغ دـنتفگ : دـننادرگرب  وا  هب  ار  هّبج  هک  درک  تساوخرد  تشگرب و  مق  هب  لبعد  دـندومن . جراخ  شگنچ  زا  روز  هب  ار  هّبج  دـهد و  همادا 
شهاوخ دریگب ، سپ  مدرم  زا  ار  هّبج  تسناوتن  لبعد  هک  نیا  زا  دعب  دـیزرو ، عانتما  لبعد  يریگب ، رانید  رازه  یناوتیم  یلو  تسا  نکمم 

لبعد هب  ار  هّبج  تمیق  هّیقب ي  دنداد و  وا  هب  ار  كّربتم  هّبج  زا  يرادقم  دندرک و  لوبق  مدرم  دننادرگرب ، وا  هب  ار  هّبج  زا  يرادقم  هک  درک 
ماما كرابم  مان  هب  هک  كوکـسم  ياهرانید  وا  دـندوب . هدرک  یلاـخ  ار  شا  هناـخ  نادزد  درک ، تعجارم  شنطو  هب  لـبعد  دـندینادرگ ، رب 
هیلع اضر  ماما  شیامرف  زا  شدای  دش ، مهرد  رازهدص  ياراد  تفرگ و  مهرد  دص  رانید  ره  يازا  هب  دندوب ، هدـش  ّکح  مالـسلا  هیلع  اضر 

وا یلیخ  هک  تشاد  يرتخد  درک . دهاوخ  فرط  رب  ار  وت  جایتحا  راد ، هگن  ار  اهرانید  نیا  هک  دندوب  هتفگ  وا  هب  سوط  رد  هک  دـمآ  مالـسلا 
يارب هجلاعم  هک  دنتفگ : هنیاعم  زا  سپ  ناکشزپ  دندروآ  شیارب  کشزپ  دنچ  دوب ، هدش  التبم  یبیجع  مشچ  درد  هب  تشادیم و  تسود  ار 

تحاران یلیخ  هک  لبعد  دبای . دوبهب  هک  میراودیما  مینکیم و  ار  دوخ  یعـس  وا  پچ  مشچ  هرابرد ي  یلو  تسا  هدیاف  یب  وا  تسار  مشچ 
نامشچ هب  ار  نآ  بش  نامه  دمآ  شدای  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هّبج ي  هّیقب ي  زا  ناهگان  تخیریم ، کشا  شرتخد  يارب  هتـسویپ  دوب و 
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هیلع اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّبج ي  تکرب  زا  دومن ، زاب  ار  هّبج  هک  نیمه  تشادرب  باوخ  زا  رـس  كرتخد  هک  یماگنه  حبـص  تسب ، رتخد 
نآ دنکیم  هفاضا  مه  ار  نیا  ناتـساد  نیا  لقن  دعب  یناغالارد ج 2/ص 69  یناهفصا  جرْفلا  وبا  دوب . هدش  بوخ  رتخد  ياه  مشچ  مالـسلا 

رارق شنفک  ءزج  ار  نآ  داد  روتسد  تسب و  مارِحا  نآ  اب  تشون و  شفرط  کی  رب  ار  يا  هدیـصق  دنداد  وا  هب  مق  یلاها  هک  ار  هچراپ  رادقم 
یگدنز یناهنپ  رد  دوب و  رطخ  رد  شا  یگدنز  هراومه  تشاد  ءافلخ  هب  دوخ  راعشا  رد  هک  ییاه  هنعط  هطـساو ي  هب  هتـسویپ  لبعد  دنهد .

نینچ رعش  ینعم  : ) يا هتفگ  ار  رعـش  نیا  نومأم  هرابرد ي  هک  یتسه  يرعاش  نیرت  روسج  وت  متفگ  لبعد  هب  دیوگیم : ّربدم  نبا  درکیم .
اب دندیناسر ، دنلب  ماقم  هب  ار  وت  مدرم  نآ  و  نیما ) دّمحم   ) دش هتشک  تردارب  اهنآ  ریشمش  اب  هک  متسه  یمدرم  نآ  زا  نم  تسا :)

هحفص 176] ]
، مربیم هار  ما  هناش  رب  ار  دوخ  راد  هبوچ ي  هک  تسا  لاس  لهچ  تّدـم  نم  دـنداد ، تاـجن  یتسپ  زا  ار  وت  يدوب ، ماـنمگ  اهتّدـم  هک  نیا 

[. 154 . ] دشکب راد  هبوچ ي  نآ  رب  ار  نم  هک  تسین  یصخش  چیه  یلو 

مالسلا هیلع  ماما  ماعنا  ار و  اضر  ماما  ترضح  حدم  ساونوبا و 

، دیزگرب يدهعتیالو  ماقم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نومأم  هک  یماگنه  تفگ : یلفون  نامیلس 
يراعـشا ترـضح  نآ  هرابرد ي  کی  ره  دندمآیم و  ورم  رد  تفالخ  رابرد  هب  نامز  نآ  گرزب  يروطارپما  فانکا  فارطا و  زا  نارعاش 

رعاش ساونوبا  دـشن  رـضاح  نارعاش  عمجم  رد  هک  یـصخش  اهنت  دـنتفرگیم ، یهجوت  لباق  هدـنزرا و  ياـه  هزیاـج  هلـص و  دندورـسیم و 
اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  هک  دش  هچ  ساونوبا ! تفگ : وا  هب  نومأم  دش  نومأم  سلجم  دراو  ساونوبا  يزور  دوب  نامز  نآ  روهـشمو  فورعم 

دورس ار  ّطخ  راهچ  نیا  ساونوبا  يراگزور  رعاش  هناگی  وت  ینادیم  نم  دزن  ار  وا  يالاو  ماقم  هک  نیا  اب  يا ؟ هدرکن  حدم  ار  مالـسلا  هیلع 
توارط و وت  مالک  يدـننام ، یب  ریظن و  یب  ییارـس  نخـس  رد  و  يزات ، کـت  رعـش  رد  وت  هک  هدـش  هتفگ  نم  هب  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هک 

هدورـسن ار  شا  هدیدنـسپ  تافـص  و  يا ، هدرک  كرت  ار  یـسوم  نب  یلع  حدم  ارچ  تسا ، دـننام  یب  یی  اهرهوگ  نوچمه  و  دراد ، یگزات 
[. 155  ] هدوب شردپ  مداخ  نیما  لیئربج  هک  میامن ، شیاتس  ار  ماما  نآ  هک  تسین  نم  ناوت  رد  متفگ : يا ،

هحفص 177] ]
ساونوبا هب  دنا  هدومن  تفایرد  هزیاج  هلِص و  هک  ینارعاش  مامت  هزادنا ي  هب  داد  روتسد  وت و  رب  نیرفآ  تفگو : دمآ  ششوخ  رایسب  نومأم 

تفر و ولج  بدا  اب  درک  تاقالم  هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ساونوبا  رگید  زور  دـنیامن . هفاضا  مه  يرادـقم  دـنهدب و 
ساونوبا ناوخب ! دندومرف : ماما  مناوخب ؟ ناتیارب  دیئامرفیم  هزاجا  ما  هدورس  یتیب  دنچ  امش  هرابرد ي  لوسر ا …  نب  ای  ضرع  درک . مالس 

اجک ره  تسا و  یـصقن  یبیع و  ره  زا  يراع  نانآ  نماد  دنتـسه و  هّزنم  كاپ و  مالـسلا ) مهیلعربمایپ  تیب  لها   ) اهنآ تفگ : نینچ  [ 156]
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  وا  لسن  بسن و  یـصخش  ره  دنتـسرفیم . دورد  نانآ  هب  رفاو  هقالع ي  اب  مدرم  دوشیم ، هدرب  نانآ  ماـن 

ناگرزب و دننام  کین  نادرم   ) دیرفآ ار  دوخ  ياه  هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  یماگنه  درادـن . يراختفا  هتـشذگ  ناراگزور  زا  زگره  وا  دـسرن .
نوچ دیتسه . شناد  يالاو  نارگناوت  زا  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يا  امـش  درک . دیرفآ  راوتـسا  مکحم و  یناگدیزگرب  ار  اهنآ  ناربمایپ .)

[. 157  ] دیتسه هاگآ  نآ  هب  امش  تسا  نآرق  ياه  هروس  مامت  ملِع  و  نآرق )  ) باتک ِملع  امش  دزن  رد  طقف 
نونکات هک  يا  هتفگ  يرعش  ساونوبا  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع 

هحفص 178] ]
ماما الط ، رانید  دصیس  درک : ضرع  مالغ  هدمآ ؟ دایز  ام  جراخم  زا  ردقچ  دندیسرپ  هدومن  دوخ  مالغ  هب  ور  هدورسن  ار  نآ  دننام  یصخش 
هیلع ماما  روتـسد  هب  ریگب ! مه  ار  يراوس  بکرَم  نیا  دشاب  مک  دیاش  دـندومرف : ماما  زاب  هدـب ! ساونوبا  هب  ار  اهنآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع 

نومأم تشگزاب  ماگنه  هب  وا  تافو  ای 126ه.ق و  لاس 145  رد  ساونوبا  ّدلوت  دنداد . ساونوبا  تسد  هب  ار  ترضح  بکرَم  راسفا  مالـسلا 
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بَعَت ُهُّفِخَتسَی  ٌبَعَت  يوَهلا  [ 158  ] ُلِماح علطم : نیا  اب  هدوب  یکدوک  رد  وا  رعش  نیلّوا  هدوب  ای 199  لاس 200  هب  ناسارخ  زا 
َُهل ُّقُِحی  یَکب  َنا 

ٌبَِعل ِِهبام  سَیل 
تیب لها  نارعاش  ناحاّدم و  زا  دیبات و  شبلق  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ِتیالو  رون  دوب و  هداز  يوما  کی  وا  هک  نیا  خیرات  بیاجع  زا  و 

. دش مالسلا  مهیلع 

سابع ینب  هیما و  ینب  هیلع  رب  وا  راعشا  ینادمح و  سارفوبا  ناتساد 

هب دش و  دادغب  دراو  هنهرب  ياهریشمش  اب  هراوس و  دصناپ  اب  تماهش  لامک  اب  سارفوبا 
لاس 357ه. رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ق  لاس 320ه . رد  وا  دیدرگ . جراخ  دادغب  يوس  نآزا  تخادرپ و  سابع  ینب  هّیما و  ینب  ییوگدب 

سارفوبا هدیصق ي  ببس  دنتشاد و  تراما  نادْمَح  لآ  دندرکیم و  تنطلس  هیوب  لآ  دندوب و  هفیلخ  ساّبع  لآ  وا  نامز  رد  تشذگرد . ق 
سارفوبا نوچ  دوب ، هدش  هدز  هنعط  نایولع  هب  نآ  رد  هک  دوب  هدورس  يا  هدیصق  هَرْکس  ِْنبِا  هک  دوب  نیا  هدش  هدورس  تیب  لها  حدم  رد  هک 

زا ریشمش  رتشیب  ای  راوس  دصناپ  داد  نامرف  تخیگنا و  رب  ار  دوخ  ناراوس  دورس و  يا  هدیصق  دمآ و  شوج  هب  شنوخ  دینش  ار  اههنعط  نآ 
. تفر نوریب  دادغب  رهش  يوس  رگید  زا  دناوخ و  زاب  ار  دوخ  هدیصق ي  دش و  دادغب  دراو  هاگ  نآ  دنشکب و  ماین 

هحفص 179] ]
يرادقم کنیا  دنا . هتشون  ییاه  حرـش  هدیـصق  نیا  يارب  ینیـسح  جاح  ریما  نب  دّمحم  هیولاخ و  نبا  هلمج  زا  ناملاع  نابیدا و  زا  دنچ  ینت 

هدیدرگ میـسقت  نارگید  نایم  ربمایپ  نادـناخ  هرهب ي  بیـصن و  هتـشگ و  مولظم  ّقح  هتفر و  داب  رد  نت  میروآیم : ار  هدیـصق  همجرت ي  زا 
نامگ هب  اریز  دننکن  يزارف  ندرگ  ساّبع  ینب  دندنب …  رد  رتش  دنفـسوگ و  نوچ  مه  ینیبیم  موکحم  هدوت ي  ار  نانآ  هک  مدرم  و  تسا ،

ایآ ییوگ  هک  اج  نادـب  ات  دیـشورفیم  رخف  ناـنآ  رب  هک  نایـساّبع  امـش  ناردـپ  یب  يا  تسا . یلع  [ 159  ] دالوا زا  یعقاو  تموکح  اـهنآ 
هدوبن ربارب  ناشیا  اب  یماقم  چیه  رد  هتشگن و  هیاپمه  نانآ  اب  بسن  فرش  رد  زور  کی  یّتح  امش  تسا ؟ هدوب  امـش  گرزب  ردپ  ادخ  ربمایپ 

نوچ داد . ریـش  ار  امـش  هک  یکزینک  هن  و  تسا . یتهابـش  ناـنآ  راـبت  هب  ار  امـش  یگداوناـخ ) هشیر ي  گر و   ) قرِع هشیر و  هن  دـیا و … 
اهتّما ناگتشرف و  ادخ و  تساخرب و  ریدغ  زور  هب  ناشیا  تیالو  مالعا  يارب  ربمایپ  تسا  نانآ  یمارگ  ردام  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف ي 

اروش هب  ار  راک  تفرگرد . اهـسکرک  اهگرگ و  نایم  نآ  رـس  رب  شکاشک  داتفا و  يرگید  گـنچ  هب  تفـالخ  هک  نآ  اـت  دـنهاوگ . نیا  رب 
زا تفالخ  هک  دنتشادرب  رس  ساّبع  ینب  هاگ  نآ  تسا …  صخش  نیمادک  تیالو  ّقح  بحاص  یتسار  هب  هک  دنتسنادیمن  ییوگ  دندناشک 

دننکیم راکنا  ار  وا  تمعن  ْمَثق  ای  هللادیبع  ای  [ 160  ] ساّبع نب  هللادبع  تما  دنمشناد  ایآ  دنتشادن …  نآ  رب  یّقح  هک  یلاح  رد  تسا  ناشیا 
… ؟ 

هحفص 180] ]
ار امش  ریسا  ردب  گنج  رد  هّللا ) لوسر   ) اهنآ ّدج  هک  یتروص  رد  دیدرکن  تشذگ  دیتفرگ  تراسا  هب  ببـس  یب  هک  نانآ  ناریـسا  زا  ارچ 

دنچ ره  ار  هّیما  ینب  دـیتفرگن . زاـب  ادـخ  ناربماـیپ  نارتـخد  زا  ار  دوخ  مانـشد  و  [ 162  ] جاـبید رـس  زا  ار  دوخ  هناـیزات  ارچ  [ 161 . ] دیشخب
ِيرَواد رب  و  تسین . یـسوم  نوچ  [ 163  ] دیـشر زگره  هسیاقم  ماقم  رد  دندیـسرن …  امـش  ياپ  هب  نادـیم  نیا  رد  یلو  دوب  گرزب  ناهانگ 

[. 164  ] یتخل دندش . هدوسآ  شلتق  هب  اضر  اب  تعیب  زا  سپ  دشابیمن  اضر  نوچ  اهنآ  نومأم  ًالصا  هنافصنم 
وازا دوخ  هب  تبـسن  [ 165  ] ملـسموبا یهاوخ  ریخ  دوجو و  اب  هن  دنتـشگ . نطاب  روک  لدروک و  هراـبود  یلو  دـندوب  هتفاـی  یتریـصب  زور  زا 

افو دـش  هداد  لـصوم  مدرم  هب  هک  یناـما  هب  هن  تشاد  نوـصم  امـش  ییاـفو  یب  زا  ار  [ 166  ] يریبه ياـه  مسق  دـنگوس و  هن  دـیتشذگرد و 
(. دوشیم يراددوـخ  نآ  همادا ي  زا  هک  تسا  یبلاـج  رایـسب  هدیـصق ي  و  . ) دـیداد ناـشن  درخ  ملح و  دیـشروخ  ياـمرگ  زا  هن  دـیدرک و 
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هریزج هیروس و  رد  تسا  يا  هقطنم  نادمح  اریز  نادْمَح . هب  بوسنم  ینادْـمَح  دوش . هابتـشا  ناریا  نادـمه  اب  دـیابن  ْنادْـمَح :) : ) حیـضوت )
نامز رد  ناینادمح  هدوب ، نادمح  نب  ادبع …  اهنآ  سّسؤم  دندرک . تراما  لاس  هک 60  نادمح  لآ  و  قارع ) لصوم  )

هحفص 181] ]
مه بلح   ) دوب بلح  رهـش  اـهنآ  تختیاـپ  تفاـی و  قنور  يو  رـصعرد  یمالـسا  فراـعم  مولع و  دـندوب و  تمظع  جوا  رد  هلوّدـلا  فیس 

[. 167 .( ] دندش ضرقنم  نایمطاف  تسد  هب  لاس 991  رد  دندوب و  تیب  لها  ناتسود  زا  بهذم و  هعیش  اهنآ  تسا .) هیروس  ءزج  نونکا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیلع  رب  لهس ) نب  لضف   ) نیتسایرلاوذ ياه  هئطوت 

زا دنربب ، ورم  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نآ  زا  لبق  هنیدم  رد  يدشار  میهاربا  نب  ماشه 
يارب مدرم  هک  هچره  و  دوب . وا  تسد  هب  ترـضح  نآ  ياهراک  مامت  دوب  رایـشوه  دنمـشناد و  يدرم  ًانمـض  دوب  ماما  باحـصا  نیرتکیدزن 
لهـس نب  لضف  هب  ار  دوخ  ماشه  دندروآ  ورم  هب  ار  ماما  هک  نآزا  سپ  دیـسریم . وا  تسد  هب  همه  تاهوجو  ًاصوصخم  دنداتـسرفیم  ماما 

نب لضف  نیتسایّرلاوذ  يارب  تساک  مک و  نودـب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رابخا  وا  دـینادرگ  بّرقم  رایـسب  ار  وا  زین  لضف  دومن و  کیدزن 
هب تسناوتیم  دوب ، لیام  دادیم و  هزاجا  هفیلخ  هک  ار  یـصخش  ره  درپس ، وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  یناـبرد  نومأـم  درکیم . لـقن  لـهس 

فعـض رثا  رب   ) رابرد يوس  هب  شیارگ  رثا  رب  میهاربا ) نب  ماشه   ) وا هنافّـسأتم  دسرب . مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یّلع  ترـضح  تمدخ 
زا دنسرب . ناشیا  تمدخ  هب  ماما  نادنمتدارا  هک  تشاذگیمن  تفرگیم و  تخـس  ماما  رب  لهـس  نب  لضف  يارب  یـسوساج  هژیو  هب  نامیا )

راکشآ اشفا و  ار  لضف  بیاعم  درکیم و  ییوگدب  لضف  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  نادنمتدارا  زا  هک  نومأم  يومع  رتخد  هلمج  نآ 
هب نآ  هناـخ ي  زا  برد  کـی  نیمه  يارب  تساوـخیم  یلیخ  ار  نومأـم  ـالباقتم  مه  وا  تشاد و  هقـالع  یلیخ  وا  هب  مه  نومأـم  درکیم و 

اب تسناوتیم  تساوخیم  تقو  ره  هک  دندوب  هداد  رارق  نومأم  سلجم 
هحفص 182] ]

هناخ ي برد  تسین  تسرد  تفگ  نومأم  هب  دنکیم  ییوگدب  وا  زا  نومأم  يومع  رتخد  دینش  لهس  نب  لضف  يزور  دنک . تاقالم  نومأم 
بایفرش ترضح  تمدخ  هب  نومأم  زور  کی  ًالومعم  دنتـسب . ار  برد  نآ  داد  نامرف  نومأم  دوش  زاب  هفیلخ  یمـسر  سلجم  نایم  رد  نانز 
مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  برد ، ندش  دودسم  زا  دـعب  هک  يزور  نیلّوا  دـندمآیم . نومأم  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  زور  دـشیم و 

نومأم يا ؟ هتـسب  ار  برد  نیا  ارچ  دندومرف  ماما  هدش  هتـسب  شیومع  رتخد  هناخ ي  هب  نومأم  يدورو  برد  دندومن  هدهاشم  دـندش  دراو 
هراکچ لضف  دـناوخ . ار  تفالخ  هحتاف ي  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هتـسناد . حالـص  لهـس  نب  لضف  داد : باوج 

زاب ار  برد  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ امش  رظن  دیسرپ  نومأم  دیامنیم ؟ هلخادم  ناناملـسم  هفیلخ ي  سومان  دروم  رد  هک  تسا 
رد تسین ، زیاج  وا  هک  يدروم  رد  ییامن ! لوبق  ار  لـضف  راـتفگ  اداـبم  يوش ، دراو  دوخ  يومع  رتخد  رب  یناوتب  یتساوخ  تقو  ره  اـت  نک 
هک لضف  دش . زاب  شیومع  رتخد  وا و  نیب  هار  دندرک و  بارخ  ار  راوید  دش و  زاب  برد  داد  روتسد  نومأم  عقوم  نامه  دیامن . تلاخد  نآ 
نآ تفلاخم  رب  دهاش  هک  دروآ  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یکردـم  هک  دـمآرب  ددـص  رد  سپـس  دـش . نیگمغ  دینـش  ار  ربخ  نیا 

لضف دندیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  هب  رمع  نب  ماشه  اب  [ 168  ] لهس نب  لضف  يزور  دشاب . نومأم  اب  ترضح 
هحفص 183] ]

ظیلغ ياه  تمسق  همان  نآ  رد  میروآ . رد  لمع  هلحرم ي  هب  تسا  همان  نیارد  هچ  نآ  ات  میدیسر  امش  تمدخ  تولخ  ییاج  رد  ام  تفگ :
اب ّقح  هک  مینادیم  دـنتفگ : ماـما  هب  اـهنآ  دـندوب . هدرک  داـی  دوـبن  رادرب  هراّـفک  هچ  نآ  ناـنز و  قـالط  ناـگدرب و  يدازآ  هب  يدـیدش  و 
ام رگا  دزیخیم ، رب  لد  نورد  زا  مییوگیم  نابز  زا  ام  هچ  نآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداوناخ ي  نآزا  تفالخ  تسامش و 
ار نومأم  هک  میوشیم  دّهعتم  ام  دـشاب و  ام  ندرگرب  همّظعم  هبعک ي  هب  نتفر  راب  نتفرو 30  اهر  ام  نانز  دازآ و  ام  ناگدـنب  میئوگب  غورد 
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اب دندومنن و  یهّجوت  دندادن و  شوگ  ود  نآ  نانخس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیـشاب ) امـش  هک  . ) میناسرب شبحاص  هب  ار  ّقح  میناسرب و  لتق  هب 
دهاوخن یگدوسآ  نم  امـش و  يارب  زگره  دیا  هدرک  تمعن  نارفک  امـش  دندومرف : و  دـندومن ، جراخ  ار  رفن  ود  ره  يراز  یب  رّفنت و  لامک 

ار دوخ  نخس  اذل  دننک ، هنخر  ماما  رد  دنتسناوتن  ماشه  وا و  نوچ  هدرک و  هابتـشا  هک  دیمهف  لضف  میـشاب . یـضار  يراک  نینچ  هب  رگا  دوب 
دیتسناوتن یلو  دیتشاد  ار  هدیقع  نامه  امـش  دییوگیم  غورد  امـش  دندومرف : ماما  منک . ناحتما  ار  امـش  متـساوخیم  نم  تفگو : داد  رییغت 

شیامزآ ار  وا  میتفر  یسوم  نب  ّیلع  تمدخ  هب  ام  هک  دنتفگ : وا  هب  دنتفاتـش و  نومأم  تمدخ  هب  رفن  ود  نآ  دینک . هارمه  ناتدوخ  اب  ار  نم 
هب شدوخ  نومأم  دـندش  جراخ  اـهنآ  دیـشاب  ّقفوم  تفگ : نومأـم  هن . اـی  دراد  یتّین  ءوس  امـش  هب  وا  اـیآ  مینیبب  هک  متـساوخیم  میدومن و 

ار نایرج  یتقو  دیامن  ظفح  ود  نآ  رطخ  زا  ار  شدوخ  ناج  هک  درک  شرافس  دومن و  لقن  ار  ماشه  لضف و  نانخـس  دیـسر و  ماما  تمدخ 
. دنتفگیم غورد  اهنآ  دنیوگیم و  تسرد  مالسلا  هیلع  ماما  دیمهف  دینش  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 

نوراه شترا  يارما  زا  نت  هس  ندش  هتشک 

ار تفالخ  زکرم  دورب و  دادغب  هب  ورم  زا  هک  دندرک  داهنشیپ  نومأم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
هحفص 184] ]

؟ يا هدرک  هدارا  هک  تسا  ییأر  هچ  نیا  تفگو  دـمآ  نومأم  شیپ  لضف  دومن ، ار  دادـغب  هب  نتفر  دـصق  درک و  لوبق  نومأم  دراذـگن . اهنت 
. تسین تسرد  هن  تفگ : لضف  تسا . نیمه  مه  ّقح  تسا و  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  میاقآ  الوم و  روتـسد  نیا  تفگ : نومأـم 

نب ّیلع  اریز  دـنرادن  قفاوت  وت ، اب  مه  زاـجح  قارع و  لـها  يدرک ، جراـخ  یـساّبع  نادـناخ  زا  ار  تفـالخ  يا و  هتـشک  ار  تردارب  زورید 
وت زا  ساـّبع  لآ  ناـهیقف  ناـملاع و  مدرم و  يا  هدومن  مورحم  ار  دوـخ  نادـنواشیوخ  تسا و  رتـهب  يا  هدادرارق  دـهعیلو  ار  اـضّرلا  یـسوم 
زین اج  نیمهرد  ًالثم  دننک . شومارف  ار  وت  یشکردارب  ساّبع  ینب  دوش و  فرط  رب  اهیتحاران  نیا  ات  یشاب  ناسارخ  رد  دیاب  وت  اذل  دنرّفنتم .

تکرح دادغب  يوس  هب  دنتسناد  حالص  رگا  نک  تروشم  اهنآ  اب  دنا  هدوب  تردپ  رازگتمدخ  هک  دنتسه  ینادرم  یهاپس  ياه  ّتیصخش  زا 
هب يدولج - سنوم  نبا  نارمع - یبا  نب  ّیلع  ياه  مان  هب  شترا  يارما  زا  نت  هس  ًالثم  داد : باوج  لضف  يدارفا ؟ هچ  دیـسرپ : نومأـم  نک .

ترضح هب  شمشچ  هک  نیمه  وا  دوب  نارمع  نب  ّیلع  دندروآ  نوریب  هک  ار  یـسک  نیلّوا  دندروآ . نوریب  نادنز  زا  ار  اهنآ  نومأم  روتـسد 
رد ینکن و  جراخ  ساـّبع  ینب  زا  ار  تفـالخ  مهدیم  تدـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : هتـسشن  نومأـم  يولهپ  هک  داـتفا  مالـسلا  هیلع  اـضر 
اوآ دنتشکیم و  ار  اهنآ  امش  ناردپ  دادجا و  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  اریز  یهدن  رارق  دنتـسه  ساّبع  ینب  نانمـشد  هک  مشاه  ینب  رایتخا 
دعب دندز . ار  وا  ندرگ  دّالج  روتـسد  هب  يراد  ار  هدیقع  نامه  وت  نتفر  نادنز  همه  نیا  زا  دـعب  هدازانز  يا  دز  دایرف  نومأم  دـندرکیم . هر 

، مدرم هتسشن  وت  رانک  هک  یصخش  نیا  هفیلخ  يا  تفگ : داتفا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  شمـشچ  ات  زین  وا  دندروآ  ار  سنوم "  ِْنبِا  وا "  زا 
ار يدولج  وا  زا  دعب  دـندز . مه  ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  درک و  شاخرپ  مه  وا  هب  نومأم  دنتـسرپیم . دـننکیم و  شیاتـس  ار  وا  تب  دـننام 

رد يدولج  هک  نیا  ناربج  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دندروآ 
هحفص 185] ]

ار اهنآ  هک  دنروایب  ار  نانز  تالآ  تنیز  لیاسو و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوخ  هک  داد  هزاجا  دوب و  هتفریذـپ  هنیدـم  رد  ار  ناشیا  تساوخ 
هّجوتم يدولج  شخبب . نم  هب  ار  هدروخلاس  درم  نیا  دـندومرف : نینچ  نومأم  هب  دـش ) نایب  لماک  ناتساد 6  رد  نآ  حرـش  هک   ) دنکن تیّذا 

داد دنگوس  ار  نومأم  دشابیم ، وا  نتشک  هرابرد ي  ییوگدب  هک  درک  لایخ  دنکیم  تبحص  نومأم  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دش 
ار ام  تسین  لیام  وا  دوخ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هب  نومأم  نکن . لوبق  نم  هرابرد ي  ار  یسوم  نب  ّیلع  فرح  هک 
ار وت  تعافـش  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تفگ : يدولج  هب  نومأم  و  میراذـگب ، مارتحا  وا  دـنگوس  هب  دـیاب  ام  دـهدیم  دـنگوس 

لهـس نب  لضف  ندـش  هتـشک  ناتـساد  اما  و  درک . رداـص  مه  ار  يدولج  لـتق  روتـسد  یتساوخن  تدوخ  وت  اـما  منک  وفع  ار  وت  هک  دـندومن 
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لهس نب  لضف  شردارب  يارب  لهـس  نب  نسح  زا  يا  همان  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  دوب  هتـشذگن  تکرح  زا  رتشیب  زور  دنَچ  نیتسایرلاوذ :
نهآ ترارح  هبنشراهچ  زور  هام  نالف  رد  وت  هک  متفایرد  نینچ  موجن  باسح  اب  مدرک  هاگن  لاس  نیا  لیوحت  رد  نم  دوب  هتـشون  هک  دیـسر 

تماجح اج  نآ  رد  وتو  دـیوش  هبامرگ  لخاد  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  وت و  زور  نامه  هک  تسا  نیا  نم  حالـص  دیـشچ  یهاوخ  ار  شتآ  و 
وا اب  درک  تساوخرد  و  داتـسرف . نومأم  يارب  لضف  ار  همان  نیع  ددرگ . فرطرب  نآ  یـسحن  دزیرب و  تندب  يور  رب  تماجح  نوخ  ات  ینک 

تشون و ماما  هب  ار  همان  نومأم  دنروایب  فیرـشت  مه  ناشیا  هک  دنک  اضاقت  مه  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نمـض  رد  دیایب و  هبامرگ  هب 
مه حالص  تفر و  مهاوخن  هبامرگ  هب  ادرف  نم  دنتشون : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  دیناسر . ضرع  هب  ار  لضف  ياضاقت 
رد ماما  هبترم  نیا  درک  رارکت  ار  اضاقت  مود  هبترم ي  يارب  نومأم  منادیمن  حالـص  مه  لـضف  يارب  نینچ  مه  دـیورب و  مه  امـش  منادیمن 

امش و حالص  ورن  ماّمح  هب  ادرف  مدنزرف  یلع  دندومرف : مدید  باوخ  رد  بشید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـشون : نینچ  باوج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دییامرفیم  تسرد  امـش  تشون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  باوج  رد  نومأم  دیورب . ماّمح  هب  هک  تسین  مه  لضف 

مهاوخن هبامرگ  هب  ادرف  نم  دندومرف  تسرد  زین 
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ُذوعا تسا  رت  دراو  دوخ  راک  هب  وا  دـییوگب  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  درک  بورغ  دیـشروخ  هک  یماگنه  دـنادیم . شدوخ  لضف  تفر ،
، میدومن هلمج  نیا  نتفگب  عورش  ام  دوشیم . لزان  بشما  هک  يّرـش  زا  ادخ  هب  مربیم  ادخ  هب  هانپ  ینعی  ِۀَْلیَّللا  ِهذه  یف  لزُنیام  َّرَـش  ْنِم  ِهللاِاب 

نیا هتسویپ  ام  دوشیم  لزان  زورما  هک  هچ  نآ  ّرـش  زا  میربیم  ادخ  هب  هانپ  دییوگب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  حبـص  زامن  ندناوخ  زا  سپ 
. يونـشیم ییادص  هچ  هدـب  شوگ  ورب و  ماب  تشپ  يالاب  دـندومرف : ترـضح  نآ  عقوم  نیا  رد  باتفآ  عولط  کیدزن  ات  میتفگیم  ار  رکذ 

برد زا  نومأم  ناـهگان  دـشیم . داـیز  ّبترم  هک  دیـسر  مشوگب  يزیگنا  ساره  بیجع و  يادـص  ورـس  متفر  ماـب  تشپ  يـالاب  هک  نیمه 
وا تفر  ایند  زا  لضف  نسحلاابا .! ای  نم ! يالوم  تفگیم : هک  یلاح  رد  دـش  دراو  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ و  هناـخ  نیب  صوصخم 

هفیلخ ي ماقم  مئاق  عقاو  رد  ینعی  يّوق  رایسب  رادمتـسایس  کی  نیاربانب  دنتخیر . وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  يا  هّدع  دوب  هدش  هبامرگ  دراو  یتقو 
مالـسلا هیلع  متـشه  ماما  لتق  ددص  رد  نومأم  دادـغب  هب  نتفر  زا  لبق  لضف و  نتـشک  زا  دـعب  دیـسر . لتق  هب  هفیلخ  دوخ  هلیح ي  اب  یـساّبع 

. دمآرب

هنیدم كرت  ماگنه  ناشدوخ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ینیب  شیپ 

یتقو دندومرف : نم  هب  ناسارخ  يوس  هب  نتفر  زا  لبق  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : راّشو 
اهنآ نیب  رانید  رازه  هدزاود  سپـس  مونـشب  ات  دـینک  هیرگ  نم  رب  متفگ  مدومن  عمج  ار  دوخ  هداوناـخ  موش  جراـخ  هنیدـم  زا  متـساوخیم 
عقوم رد  دیوگیم : یناتـسجب  تشگ . مهاوخن  زاب  امـش  شیپ  رگید  نم  دـندومرف : نینچ  دـندشیم  جراخ  هک  یلاح  رد  دـندومن و  میـسقت 

. دیامن عادو  ناشراوگرزب  ّدـج  اب  ات  دـندش  ربمایپ  مرح  لخاد  ماما  مدوب  اج  نآرد  نم  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نداد  تکرح 
مالس ضرع  زا  سپ  متفر و  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  دنتسیرگیم . دنلب  يادص  اب  دنتشگ و  یمرب  زاب  دندومنیم ، عادو  هتسویپ 

هحفص 187] ]
نوراه ربق  رانک  تبرغ  راید  رد  موشیم و  جراخ  مّدـج  ربق  راوج  زا  هک  نیبب  ار  نم  یلیاـم  هچ  ره  دـندومرف : ماـما  متفگ . تینهت  ناـشیا  هب 

رانک رد  دنتفر و  ایند  زا  سوط  رد  هک  ینامز  ات  مدومن . تکرح  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هارمه  ترفاسم  نیا  رد  زین  نم  دش  مهاوخ  نفد 
زا ات  دنتفر  ادخ  هناخ ي  ترایز  هب  هّکم  فرط  هب  هنیدم  زا  ماما  دوشیم  صّخـشم  دـعب  تیاور  زا  هک  يروط  هب  و  . ) دـندش نوفدـم  نوراه 

(. دنیامن عادو  زین  اج  نآ 

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ تداهش  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ینیب  شیپ  زا  رگید  ناتساد  کی 

دوخ ترضح  نآ  دنتشاد . عالّطا  هدنیآ  ياهزار  رارسا و  زا  ادخ  تیانع  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
هب ءاشنا ا …  تفگیم : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  نومأم  هک  زور  نآ  تهج  نیمه  زا  دندرگیمن . رب  ناسارخ  رفـس  زا  هک  دنتـسنادیم 

ماما تولخ  رد  یتقو  دیوگیم : يوار  تفر . دیهاوخ  امـش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دومن . میهاوخ  ماجنا  ار  راک  نالف  میتفر  هک  دادـغب 
دادغب هب  ار  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش . نم  یگدرسفا  ثعاب  هک  دیدومرف  يزیچ  مدرک  ضرع  مدومن  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 
هدامآ قارع  هب  نتفر  يارب  نومأم  یتقو  دیوگیم : ترـضح  یـشنم  داّبع  نب  نسح  ینیبیم . ار  نم  وت  هن  دـید و  مهاوخ  ار  دادـغب  هن  راکچ 
ضرع تفرگ . ما  هیرگ  دید . مهاوخن  ار  اج  نآ  دش و  مهاوخن  قارع  دراو  نم  دندومرف : ناشیا  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دشیم ،

مهاوخن قارع  هب  نم  و  متفگ . ار  دوخ  نم  تفر ، یهاوخ  وت  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیدومن . سویأم  ما  هداوناخ  رادید  زا  ار  نم  مدرک :
. تفر

ناسارخ هب  نتفر  زا  لبق  هکم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  نتفر 

نآ دندومن  فاوط  ار  ادخ  هناخ ي  ناسارخ  يوس  هب  نتفر  زاجح و  كرت  زا  لبق  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
هحفص 188] ]

. دادیم فاوط  ار  ناشیا  هک  دندوب  ّقفوم  هناش ي  رب  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  نوچ  دـندمآ . ریز  هب  هدوب ) مالـسلا  هیلع  هّمئالا  داوج  ترـضح 
ار دوخ  كرابم  رس  دنتسشن و  لیعامسا  رْجِح  رانکرد  دندش  نیئاپ  ّقفوم  هناش ي  زا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  هّمئالا  داوج  ترـضح  [ 169]

نم يالوم  درک : ضرع  ّقفوم  دوب . راکـشآ  ناـشیا  تروص  زا  ناوارف  هودـنا  نزح و  راـثآ  دـندومنن و  تکرح  اهتّدـم  دـنتخادنا و  نیئاـپ 
مغ رپ  یلد  نورد  زا  ار  تالمج  نیا  نانچ  دـهاوخب . ادـخ  ات  درک  مهاوخن  تکرح  اج  نیا  زا  نم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  میورب 

ضرع ناشیا  هب  دمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  ّقفوم  دوب . نایامن  ناشکرابم  هرهچ ي  رد  الماک  هودـنا  راثآ  هک  دـنتفگیم 
: دندومرف دندروآ و  فیرشت  ناشدوخ  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ترضح  دننکیمن . تکرح  دوخ  ياج  زا  مالسلا  هیلع  هّمئالا  داوج  هک  درک 

ناشراوگرزب ردپ  هب  منکیمن و  تکرح  هن  دندومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  میورب . مهاب  ات  زیخرب  دوخ  ياج  زا  ما  هدید  رون  يا 
ماما ترضح  تشگ . دیهاوخن  رب  رگید  هک  نیا  لثم  دیدومن  عادو  نانچ  ار  ادخ  هناخ ي  امش  هک  یلاح  رد  منک  تکرح  هنوگچ  دندومرف :

. دندرک تکرح  دوخ  ياج  زا  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ماما  ترضح  نک . تکرح  ما  هدید  رون  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر 

شیوخ تداهش  زا  لبق  دوخ  نارازگتمدخ  يارب  تفایض  نیرخآ 

هب رهظ  زامن  زا  سپ  دنتفر  ایند  زا  هک  يزور  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیوگیم : مداخ  رسای 
اذـغ دـنناوتیم  اهنآ  هنوگچ  دـیراد  امـش  هک  یلاـح  نیا  اـب  مدرک : ضرع  دـنا ؟ هدروخ  اذـغ  نازینک  ناـمالغ و  اـیآ  رـسای  دـندومرف : نم 

دندرک و ییوجلد  اهنآ  مامت  زا  دنوش و  عمج  هرفـس  رود  دندومرف  ار  نامالغ  همه ي  دنزادنایب و  ار  هرفـس  دـنداد  روتـسد  ماما  دـنروخب ؟
اذغ فرص  زا  سپ  دندومن . فطل  راهظا  اهنآ  هب  تبسن 

هحفص 189] ]
شوه یب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دش ، هدروخ  اذغ  هک  نیا  زا  سپ  دندرب . اذغ  اهنآ  يارب  دنزادنایب . نانز  يارب  هرفـس  دـنداد  روتـسد 
سوط دنتخیر . نوریب  هنهرب  ياپ  ورس  اب  نومأم  نانز  نازینک و  دش . دنلب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ ي  نایم  زا  هیرگو  هلان  عقوم  نیا  رد  دندش ،
يروط هب  دومنیم  هیرگ  دیـشکیم  ار  دوخ  شیر  دزیم و  تروص  رـس و  رب  دمآ و  هنهرب  ياپ  رـس و  شدوخ  نومأم  دـش  هلان  هچراپ  کی 
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هب دندومن و  نومأم  هب  ور  ماما  سپس  دندوشگ . مشچ  دندمآ و  شوه  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوب . يراج  کشا  شا  هدید  ود  زا  هک 
ار دوخ  تداهش  تشگنا  ود  تسا ، هتسویپ  مه  هب  نم  تشگنا  ود  نیا  لثم  وا  وت و  یگدنز  نک ! يراتفر  شوخ  مدنزرف  اب  دنتفگ : نینچ  وا 

نومأم گنرین  هلیح و  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  هلان و  دـندش و  عمج  مدرم  ناهاگحبـص  دـنتفر . ایند  زا  بش  نامه  دندینابـسچ و  مه  هب 
هفیلخ دوب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يومع  هک  رفعج  نب  دّمحم  هدیناسر . تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  وا  هک  تسا 

هنتف و دیـسرتیم  نوچ  دـنرادیمن  رب  ار  هزاـنج  زورما  دـیوگب  مدرم  هب  درک  تساوخرد  وا  زا  نومأـم  دوب . سوـط  رد  دوـب  هداد  ناـما  ار  وا 
[. 170 (. ] دش لقن  تیاور  نیا  رتشیب  عالّطا  يارب   ) دندرک نفد  دنداد و  لسغ  ار  ترضح  هاگنابش  دوش . اپ  رب  یبوشآ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  هصغ  رپ  هصق 

ناشدوخ نابز  زا  ترضح  هاگمارآ  هرابرد  ینیب  شیپ 

زا ورب و  هّبق  نیا  لخاد  دندومرف : ماما  میدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تمدخ  رد  تفگ : تلصابا 
هظحالم ماما  مدروآ ، ار  كاخ  مدش و  هّبق  لخاد  روایب ! رادرب و  كاخ  نآ  فرط  راهچ 

هحفص 190] ]
دنتخیر و رود  دندیـشک و  وب  ار  نآ  مدرک  میدقت  هدب ، نم  هب  تسا  تسار  فرط  هب  طوبرم  هک  ار  كاخ  زا  هنومن  نیا  دنتفگ : دـندومرف و 
ار ناسارخ  ياه  گنلک  مامت  رگا  هک  دـش  دـهاوخ  رادـیدپ  یگنـس  دـننک ، رفح  يربق  میارب  دـنهاوخیم  اج  نیا  رد  دـندومرف : نآ  زا  سپ 
هاگ نآ  دندومن . رارکت  مدوب  هدروآ  رـس  الاب  اپ و  نییاپ  زا  هک  یکاخ  دروم  رد  ار  شیامرف  نیمه  و  دنرادرب . دنناوتیمن  ار  نآ  دـننک  عمج 

اج نیا  دندومرف : تلـصابا  هب  ترـضح  نآ  سپـس  تسا . نم  هاگمارآ  كاخ  هک  هدـب  نم  هب  ار  نم  كاخ  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دهاوخب رگا  دنوادخ  دنهد  رارق  دحل  رتم  کی  ییوگیم  دندومن : يراددوخ  رگا  دـنور . نیئاپ  هّلپ  تفه  وگب  دـننکیم ، رفح  ربق  نم  يارب 

رپ دحل  دناوخ ، یهاوخ  مزومآیم  وت  هب  هک  ياعد  دید ، یهاوخ  یتبوطر  رس  تمـسق  رد  ربق ، ندش  هدامآ  زا  سپ  دهدیم . تعـسو  ار  نآ 
ار اه  هزیر  نان  نایهام  ینک و  یم  زیر  اهنآ  يارب  مهدیم  وت  هب  هک  ینان  نامه  زا  ینیبیم ، نآ  رد  یکچوک  ياه  یهام  دوشیم و  بآ  زا 

یهام نآ  دعب  دنامیمن و  مه  یکی  دروخیم  ار  کچوک  ياه  یهام  ددرگیم  راکـشآ  گرزب  یهام  کی  دش  مامت  یتقو  دروخ  دنهاوخ 
بآ ناوخب ، مزومآیم  وت  هب  هک  ییاـعد  راذـگب و  بآ  يور  رب  تسد  دـشن  هدـید  گرزب  یهاـم  هک  عقوم  نیارد  دوشیمن . هدـید  گرزب 

. هدب ماجنا  نومأم  يوربور  لباقم و  رد  ار  راک  نیا  مامت  دنامیمن  یقاب  نآزا  يزیچ  دنکیم و  شکورف 

ناشدوخ نابز  زا  ترضح  ندش  مومسم  هقیرط 

جراخ یتقو  موریم ، راکبان  نیا  ِشیپ  ادرف  دندومرف : تلصابا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نآ  زا  سپ 
تبحص نم  اب  دوب ) مرس  يور  رب  ابع   ) دوب هدیشوپ  مرـس  رگا  یلو  مهدیم ، ار  وت  باوج  نزب ! فرح  نم  اب  دوبن ، هدیـشوپ  مرـس  رگا  مدش ،

: تفگو دـش  دراو  نومأم  مالغ  عقوم  نیا  رد  دنتـسشنب . راظتنا  هب  بارحم  رد  دندیـشوپ ، سابل  ماما  دوز  حبـص  ادرف  تفگ : تلـصابا  نکم !
تکرح ياج  زا  هدیشوپ  شفک  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخیم  ار  امش  هفیلخ 

هحفص 191] ]
ياه هویم  زا  رگید  فرظ  دنچ  روگنا و  زا  یفرظ  نومأم  يولج  دـندش . دراو  نومأم  رب  ات  متفر  بانج  نآ  یپ  زا  مه  نم  دـنتفر . دـندومن و 

، داتفا مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب . هدروخ  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  تشاد  تسد  هب  روگنا  هشوخ ي  کی  دوب  فلتخم 
مالـسلا هیلع  ماما  هب  ار  روگنا  هشوخ ي  دیناشن  دوخ  رانک  ار  بانج  نآ  دیـسوب . ار  شیناشیپ  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  هدرک  تکرح  ياج  زا 
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ماما هک  درک  تساوخرد  نومأم  [ 171 . ] تسا یتشهب  روگنا  بوخ ، روگنا  دندومرف : ماما  ما . هدیدن  نیا  زا  رتهب  يروگنا  درک : ضرع  داد .
تفرگ ار  هشوخ  نومأم  يرادن . نانیمطا  نم  هب  دیاش  تسین  نکمم  تفگ : نومأم  راد . فاعم  ار  نم  دندومرف : ماما  دـنروخب . روگنا  نآ  زا 

هب ار  هشوخ  هیقب ي  دندروخ و  روگنا  زا  هناد  هس  بانج  نآ  داد . ترضح  تسد  هب  ار  هشوخ  مّود  هبترم ي  يارب  دروخ ، نآ  زا  هناد  دنچ  و 
ماما یتقو  يداتـسرف . هک  ییاج  هب  دندومرف : ماما  يوریم ؟ اجک  تفگ : نومأم  دندومن . تکرح  ياج  زا  سپـس  دـندومن . ترپ  يا  هشوگ 

روتـسد مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ ، لخاد  ات  مدرکن  ضرع  يزیچ  دـندوب . هدیـشک  ناشکرابم  رـس  رب  ار  ابع  دـندش ، جراخ  مالـسلا  هیلع  اـضر 
هداتسیا طایح  لخاد  هودنا  نزح و  اب  نم  دندیباوخ  باوختخر  رد  دنتفر و  قاتا  هب  ناشیا  سپـس  متـسب . ار  اهرد  نم  مدنبب . ار  اهرد  دنداد :

. مدوب

اضر ماما  تداهش  هب  عجار  يوره  تلصابا  ياه  هتفگ 

ترضح هب  هیبش  دّعجم  ياهوم  اب  امیس  شوخ  یناوج  مدرک  هدهاشم  عقوم  نیمه  رد 
سوط هب  تعاس  نیا  رد  هنیدم  زا  ارم  هک  يدرف  نامه  دندومرف : دـیدمآ ؟ اجک  زا  مدرک : ضرع  هتفر  شیپ  دـندش ، دراو  مالـسلا  هیلع  اضر 

؟ دیتسه یصخش  هچ  امش  متفگ  دیامن ، لخاد  ارم  دناوتیم  مه  هتسب  ياه  برد  زا  هدروآ 
هحفص 192] ]

یسوم نب  یلع  قاتا  فرط  هب  متسه  داوجلا  یلع  نب  دّمحم  نم  متسه . وت  رب  ادخ  تجح  نم  دنتـشاد : راهظا  نینچ  هرهچ  شوخ  ناوج  نآ 
دنتساخرب و ياج  زا  داتفا  ناشیا  هب  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مشچ  موش . دراو  دندومرف : زین  نم  هب  دنداتفا و  هار  هب  مالسلا  هیلع  اضّرلا 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  دندیناشک ، دوخ  بناج  هب  دندیسوب ، ار  دوخ  دنزرف  یناشیپ  دندینابسچ ، هنیس  هب  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناشدنزرف 
هیلع اضر  ترضح  كرابم  ناهد  رب  یفک  ماگنه  نیا  رد  مدیمهفن . نم  هک  دنتفگیم  ینانخـس  ردپ  اب  مارآ  دندیـسوبیم و  ار  ردپ  هتـسویپ 
هیلع اضر  ماما  دندیکمیم . دندومنیم و  لوانت  ار  اهفک  نآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دوب . فرب  زا  رتدیفـس  دـیدرگ  راکـشآ  مالـسلا 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  هب  ار  نآ  هدومن و  جراخ  دننام  کشجنگ  ای  کچوک  هدنرپ ي  هیبش  يزیچ  دندومن . دوخ  نابیرگ  رد  تسد  مالـسلا 
دادجا هب  دومن و  تقرافم  ناشکرابم  ندـب  زا  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  دـنلب  حور  عقوم  نیا  رد  دـندیعلب . ار  نآ  ناشیا  دـنداد و 

ماما هک  هدوب  تماما  رارسا  هدوب  کچوک  هدنرپ ي  هیبش  هچ  نآ  اهفک و  نآ  هب  عجار  هک  ینانخس  . ) دنتسویپ مالـسلا  مهیلع  دوخ  یمارگ 
(. دنداد لیوحت  مالسلا  هیلع  مهن  ماما  هب  مالسلا  هیلع  متشه 

يوره تلصابا  روضح  رد  داوج  ماما  طسوت  اضر  ماما  نداد  لسغ 

مردپ ات  بآ  اب  روایب  یتخت  هنازخ  زا  نک  تکرح  تلصابا  دندومرف : مالسلا  هیلعداوج  ماما  ترضح 
لخاد ! روآ ياج  هب  میوگیم  هچ  ره  دندومرف  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  تسین . بآ  تخت و  هنازخ  رد  مدرک  ضرع  مهد . لسغ  ار 

مالـسلا هیلع  مهن  ماما  مهد . لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ات  مدز  رمک  هب  نماد  مدروآ ، نوریب  ار  اهنآ  دوب ، بآ  تخت و  مدش ، هنازخ 
زاب دنداد  لسغ  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دـیامن . کمک  نم  هب  هک  تسه  یـصخش  ورب ! فرط  کی  هب  وت  دـندومرف :

، مدوب هدیدن  اج  نآ  رد  ًالبق  هک  مدید  یلیبنز  مدش  دراو  روایب ، تسه  مردـپ  طونح  نفک و  نآ  رد  هک  یلیبنز  وش ، هنازخ  لخاد  دـندومرف :
. مدروآ مالسلا  هیلع  مهن  ماما  تمدخ  هب  ار  نآ 

هحفص 193] ]
هزاـجا مدرک : ضرع  رواـیب  توباـت  دـندومرف : هاـگ  نآ  دـندناوخ . زاـمن  نآ  رب  دـندومن و  نفک  ار  دوخ  راوـگرزب  ردـپ  رّهطم  رکیپ  ناـشیا 

مدش دراو  تسه ، توبات  هنازخ ، لخاد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  مهن  ماما  دزاسب ؟ یتوبات  ات  میوگب  وا  هب  مورب و  راّجن  شیپ  هک  دـییامرفیم 
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ود دـنداد ، رارق  توبات  نآ  رد  ناشراوگرزب  رـسپ  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  كاپ  رکیپ  مدوب . هدـیدن  اـج  نآ  رد  ًـالبق  هک  مدـید  یتوباـت 
دـیدرگ و جراخ  هناخ  زا  تشادرب و  تفاکـش  فقـس  دـش و  دـنلب  توبات  ناهگان  هک  دوب  هدـشن  مامت  زاـمن  زونه  دـندناوخ ، زاـمن  تعکر 

نآ دهاوخیم ، نم  زا  ار  امـش  ردپ  رکیپ  دیآیم و  نومأم  يدوز  هب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  دش . دـیدپان 
ره ددرگیم . رب  مردـپ  رکیپ  رگید  هظحل  دـنچ  شاب ! تکاس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  مهن  ماـما  مهدـب ؟ هچ  ار  وا  باوج  و  منک ؟ هچ  تقو 

ماما نخس  زونه  دومن ، دهاوخ  عمج  اهنآ  داسجا  حاورا و  نیب  لاعتم  دنوادخ  دشاب  برغم  رد  وا  یّصو  دریمب و  قرشم  رد  هچ  رگا  ربمغیپ 
زا مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تشگزاب . نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  توبات  دش و  هتفاکـش  فقـس  هک  دوب  هدـشن  مامت  مالـسلا  هیلع  مهن 

ندـب هک  نیا  لثم  دـنداد  رارق  باوختخر  رد  دـندروآ و  نوریب  توبات  زا  ار  ناشراوگرزب  ردـپ  كاـپ  رکیپ  دـندومن و  تکرح  دوخ  ياـج 
. تسا هدیدرگ  نفک  هن  هدش و  هداد  لسغ  هن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  كرابم 

دشابیم وا  يراکایر  زا  یکاح  هک  اضر  ماما  نادقف  رد  نومأم  يراز  هیرگ و 

برد هک  نیمه  اشگب  نومأم  يارب  ار  برد  نک و  تکرح  دندومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح 
! هآ تفگیم  دنلب  يادص  اب  دزیم ، دوخ  رـس  رب  دز و  كاچ  نابیرگ  دش ، لخاد  هیرگ  اب  دـنا . هداتـسیا  نامالغ  نومأم و  مدـید  مدوشگ  ار 

مامت دننک . رفح  يربق  ماما  نفد  يارب  دنوش و  نفک  لسغ و  هدامآ  داد  روتسد  تسشن و  ترضح  رتسب  رانک  مداد . تسد  زا  ار  وت  نم  ياقآ 
رارق مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هلبق ي  ار  شردپ  ربق  تساوخ  نومأم  دیدرگ . راکـشآ  دندوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هچ  نآ 

نایفارطا زا  یکی  دهد 
هحفص 194] ]

. دـشاب ولج  وا  ربق  دـیاب  تفگ : درم  نآ  تسا ، ماـما  وا  يرآ  داد : باوج  نومأـم  تسا ؟ ماـما  صخـش  نیا  دـیئوگیمن  رگم  تفگ : نومأـم 
هب تفگ : دـنیاشگب ، [ 172  ] یحیرـض دـننک و  رفح  هّلپ  تفه  هک  هدومرف  نم  هب  متفگ : دـننک ، رفح  ربـق  هلبق  فرط  رد  داد  روتـسد  نومأـم 

هیلع اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  هتـسویپ  تفگ : دومن  هدـهاشم  ار  یهام  تبوطر و  یتقو  نومأـم  دـینک . رفح  دـیوگیم  تلـصابا  هک  يرادـقم 
هب ار  اهنآ  زین  گرم  زا  دعب  کنیا  تخاسیم ، دنم  هرهب  دوخ  زیگنا  تفگـش  ياهراک  بیاجع و  زا  ار  ام  دوخ  یناگدنز  نامز  رد  مالـسلا 

: تفگ ریزو  منادیمن . هن  تفگ : هفیلخ  تسیچ ؟ بیاجع  نیا  نداد  ناشن  زا  روظنم  ینادیم  تفگ : نومأم  ریزو  سپـس  دـهدیم . ناشن  ام 
یتقو تسا ، کچوک  ياه  یهام  نیا  لثم  ینالوط  تّدم  ییامرفمکح و  يدایز  اب  ساّبع  ینب  امـش  تنطلـس  رادتقا  هک  دنامهفب  دهاوخیم 
تسار وت  يرآ  تفگ : شریزو  هب  نومأم  دیامن . ضرقنم  ار  هلسلس  نیا  هک  درک  دهاوخ  ّطلسم  ار  یصخش  دنوادخ  دوش ، مامت  امـش  تّدم 

. ییوگیم

مهن ماما  طسوت  وا  نتفای  یصالخ  نومأم و  طسوت  يوره  تلصابا  ندش  ینادنز 

نم هب  یناوخیم  هک  ییاعد  نآ  تفگ : نم  هب  نومأم  هاگ  نآ  دیوگیم : تلصابا  تازجعم  نآ  ندید  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  نفد  زا  لبق 
رداص ار  نم  ندـش  ینادـنز  روتـسد  هفیلخ  مدرکیمن ) هّیقت   ) متفگیم تسار  مدرک و  شومارف  نالا  نیمه  هک  مدرک  دای  دـنگوس  زوماـیب .
حبـص هب  ات  هاگنابـش  زا  بش  کی  دوب . هدـش  گنت  یلیخ  ملد  مدوب . نادـنز  رد  لاس  کی  دـندومن . نفد  ار  ماما  كرابم  ندـب  دـعب  درک و 

هیلع داوج  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدشن  مامت  نم  ياعد  زونه  دهد ، تاجن  اهنآ  ّقح  هب  متـساوخ  ادخ  زا  مدش و  تّوبن  نادـناخ  هب  لّسوتم 
تلد ایآ  دندومرف : دندش و  دراو  مالسلا 

هحفص 195] ]
! نک تکرح  دندومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  تسا . هدش  گنت  یلیخ  ملد  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ هدش  گنت 
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نیا اب  دندومن . جراخ  نادنز  زا  دنتفرگ و  ارم  تسد  دش . زاب  اهریجنز  دـندز و  مدوب  هتـسب  نآ  هب  هک  ییاهریجنز  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد 
هیلع داوج  ماما  مدش  نوریب  هک  نادنز  زا  دنتـشادن . ندز  فرح  تردـق  یلو  دـندیدیم  ار  نم  دـندوب و  هداتـسیا  اهنابنادـنز  اه ، مالغ  هک 

نونکات نآ  زا  دـعب  تفگ : [ 173  ] تلـصابا دید . دـهاوخ  ار  وت  وا  هن  دـید و  یهاوخ  ار  نومأم  وت  هن  رگید  ادـخ  هانپ  رد  دـندومرف : مالـسلا 
. ما هدیدن  ار  نومأم 

همثره ربخ 

رد دشیم : هدینش  حیبست  و  [ 174  ] لیلهت يادص  ناشکرابم  ندـب  يور  رب  نتخیر  بآ  ماگنه  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  نداد  لسغ  ماگنه 
دندمآیمن مشچ  هب  هک  یـصاخشا  دش و  هدز  همیخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نداد  لسغ  ماگنه  دیوگیم : دوشیم  لقن  همثره  زا  هک  يربخ 

ار نم  نومأم  اهاعد  بآ و  نایرج  زا  دعب  میدینـشیم  ار  اهفرظ  يادص  بآ و  نتخیر  رد  لیلهت  حیبست و  يادص  دـندادیم و  لسغ  ار  ماما 
هک مدرک  ضرع  امش  هب  متفگ : يا ؟ هدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  زیچ  هچ  وگب  نم  هب  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگو : درک  راضحا 

باوج تفگن ؟ وت  هب  يرگید  زار  ایآ  تفگ : عوضوم ؟ هچ  هرابرد ي  مدیسرپ  ییوگب . تسار  دیاب  هن  تفگ : دنا ، هدومرف  هچ  نم  هب  ناشیا 
. دشیم هایس  یهاگ  درز و  یهاگ  خرـس و  یهاگ  هدش ، گنر  هب  گنر  نومأم  عقوم  نیا  رد  هدومرف ، زین  ار  روگنا  رانا و  نایرج  ارچ  مداد :

. مهدب ار  اضّرلا  نسحلاوبا  باوج  هچ  نم  رب  ياو  تفگیم : دوخ  اب  یشوه  یب  تلاح  رد  درک و  شغ  نومأم  یهاتوک  تّدم  زا  دعب 
هحفص 196] ]

كاله هک  دونـشب  وت  زا  یـسک  ار  نخـس  نیا  ادابم  تفگ : تساوخ  ار  نم  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  مدش ، نوریب  دماین ، شوه  هب  مدـید  نم 
[. 175 . ] میوگن يرگید  صخش  هب  ار  نآ  هک  مدروخ  دنگوس  متسب و  نامیپ  دوخ  اب  یتسین . رت  بوبحم  نم  دزن  رد  وا  زا  وت  دش ، یهاوخ 

دولآرهز رانا  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش 

هیلع اضر  ترضح  يزور  دنکیم : لقن  نینچ  مومسم  رانا  هلیسو ي  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  داشرا  باتکرد  [ 176  ] دیفم خیش 
هّللادبع درک . تلاسک  راهظا  دز و  یضیرم  هب  ار  دوخ  زین  نومأم  دندش . ضیرم  اذغ  نآ  زا  دندوب و  اذغ  ندروخ  لوغـشم  نومأم  اب  مالـسلا 

کی مدرک ، ار  راک  نیا  مهدن ، ناشن  ار  نآ  يرفن  چیه  هب  دوش و  دنلب  ات  مراذـگب  ار  میاه  نخان  داد  روتـسد  نم  هب  نومأم  تفگ : ریـشب  نب 
ارجا ار  شناـمرف  لاـمب ! دوخ  ياـه  نخاـن  تسد و  هب  ار  نیا  تفگ : داد  متـسد  هب  يدـنه  رمت  هیبـش  يزیچ  دـیبلط و  روضح  هب  ار  نم  زور 

: دومرف دیـسرپ ، ار  بانج  نآ  لاح  نومأم )  ) تفر مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  هب  نآ  زا  دعب  دـشاب . روط  نیمه  ًالعف  تفگ : مدرک ،
؟ دنا هدیسر  امش  تمدخ  ناکـشزپ  زا  کی  چیه  زورما  ایآ  دیـسرپ : دیتسه ، رتهب  ادمح .. هب  تفگ : نومأم  منک . لصاح  يدوبهب  تسا  دیما 

رایـسب رانا  بآ  تفگو : دنریگب  رانا  بآ  داد  روتـسد  دز ، ادص  دایرف  داد و  اب  ار  نامالغ  دـش و  ینابـصع  رایـسب  نومأم  هن . دـندومرف : ماما 
نیا مریگب ، متـسد  اب  ار  رانا  بآ  داد  روتـسد  مدروآ ، رانا  روایب ! رانا  ورب  تفگو : ریـشب ) نب  هّللادـبع   ) تساوخ ار  نم  نومأـم  تسا ، بوخ 

ار راک 
هحفص 197] ]

دوب مومسم  رانا  بآ  نیمه  ترضح  نآ  تداهش  ببس  داد و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  ار  رانا  بآ  دوخ  تسد  هب  نومأم  مداد . ماجنا 
نوریب هبترم  هاجنپ  ّمس  یتحاران  زا  رـصع  زامن  زا  دـعب  ات  ندـش  مومـسم  زا  سپ  ماما  هک  دوشیم  لقن  ص 305  ءزج 49 ، راـحب  تیاور  (و 

دندومن و نم  هب  ور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیوگیم : تلـصابا  نومأم  نتفر  زا  سپ  دنتفر . ایند  زا  هک  تشذگن  رتشیب  زور  ود  و  دنتفر )
باتک رد  دیفم  خیـش  دندومن و  لاعتم  دـنوادخ  شیاتـس  شیاین و  هب  عورـش  ماما  نآ  زا  دـعب  دـندرک و  دنتـساوخیم  هک  يراک  دـندومرف :

ار مالسلا  هیلع  ماما  كاپ  رکیپ  هاگ  نآ  تشاد  هگن  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هزانج ي  زور  هنابش  کی  نومأم  هک  دیامنیم  رکذ  داشرا 
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. دندومن نفد 

نومأم روضح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  لبعد  راعشا 

مدرم نیرتهب  یکی  دنا  سوط  رد  ربق  ود 
 … مدرم نیرتدب  يرگید  و 

ناج هب  ار  وا  دـناوخ و  ارف  دزرمایب  شیادـخ  هک  ار  تیب  لها  فورعم  رعاش  لبعد  نومأـم  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  مثکا  نب  ییحی  زا 
رکنم لـبعد  ناوخب  میارب  ار  [ 177  ] هّیئار هدیـصق ي  تفگ : يو  هب  نومأم  مدوب . هتـسشن  نومأـم  دزن  زین  نم  دـمایب  لـبعد  نوچ  داد . ناـما 

ندناوخ هب  مداد  ناما  ناج  هب  ار  وت  هک  هنوگ  نامه  تفگ : يو  هب  نومأم  درک  یعالّطا  یب  راهظا  نآ  نتسناد  زا  دش و  هدیـصق  نآ  ندورس 
هک یناوزاب  هچ  میروآیم … :) ار  نآ  زا  يرادقم  ینعم  هک   ) دناوخ نینچ  ار  هدیصق  یعازخ  لبعد  هاگ  نآ  مهدیم . ناما  مه  هدیـصق  نیا 

. دش هتشغآ  كاخ  هب  هک  ییاه  راسخر  هچ  دش و  ادج  رهّطم  رکیپ  زا  البرک  نیمزرس  رد 
هحفص 198] ]

نیا مدرم ) يا   ) اهندب يا  هو  تسا . رـشب  رَوْرَـس  نیا  ّقح  هب  دنتفگ : دندمآ  درگ  وا  هاگلتق  رب  هنابـش  هک  نانآ  دیـشک و  ماش  هب  نیـسح  زور 
تـسب ورف  ناهج  زا  هدید  نوچ  هک  دیداد ؟ وا  هب  نآ  ياه  هروس  نآرق و  زا  هدوتـس  ربمایپ  ياه  يزومآ  کین  ربارب  رد  هک  دوب  یـشاداپ  هچ 

دعب تفگ و  ار  نایوما  متـس  لبعد  اج  نیا  ات  دـیدومن . ینیـشناج  وا  نادـنزرف  رب  دوش  نادنفـسوگ  ناپوچ  هک  گرگ  ناـسب  مرکا ) لوسر  )
ناردپ بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ   ) دنتشاد يا  هناهب  رذع و  مک  تسد  دندرک  راتـشک  نایوما  رگا  نم  رظن  هب  داد . همادا  نینچ  نیا  ار  هدیـصق 

یموق اهنآ  هّیما ) ینب   ) اریز منیبیمن  يرذع  ار  دیتسه ) مشاه  ینب  هخاش ي  زا   ) هک نایساّبع  امش  یلو  میشکیم .) ار  وت  مه  ام  هتشک  ار  ام 
ماقتنا رفک  ساسارب  دـنتفرگ ) ّقحانب  ار  تفـالخ   ) دـنتفای تسد  ناـشیارب  نوچ  دنتـشک و  ار  ناـش  درف  نیتسخن  مالـسا  ساـسارب  هک  دـندوب 
يربق رانکرد  يوش  فکتعم  ییاج  هک  ینآ  رـس  رب  يرادـنید  يور  زا  رگا  تفگ : نینچ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هراـبرد ي  دـنتفرگ … و 

يرگید و  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما   ) مدرم نیرتهب  اهنآ  زا  یکی  [ 178  ] تسا سوط  رد  ربق  ود  نیشنب . سوط  رد  رّهطم 
هحفص 199] ]

هک تسین  كاپ  رب  ینایز  دربیمن ، هدیاف  كاپ  یکیدزن  رد  دیلپ  تسا . زومآدنپ  نی  و ا  نومأم ) ردـپ  نوراه   ) اهنآ نیرت  دـب  نیرترورش و 
ییحی راذگورف . ار  يرگید  نآو  ریگرب  ار  یکی  دب  کین و  زا  وت  هدروآ  تسد  هب  هچ  نآ  ورگ  رد  يدرف  ره  ماجنارـس  تسا . دیلپ  کیدزن 

. لبعد یتفگ  تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگو : تفوک  نیمز  رب  ار  نآ  تفرگرب و  زا  ار  همامع  نومأم  تفگ : مثکا  نب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  رگید  ياه  لتق  ثداوح و 

رب مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ردارب  متفه و  ماما  رسپ  میهاربا  مایق  ّتلع  هک  تسا  هدرک  رکذ  نودلخ  نبا 
عباـنم زا  يا  هراـپ  نینچمه  و  درک . مهّتم  مالـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  شردارب  نتـشک  هب  ار  نومأـم  يو  هک  دوـب  نیا  نومأـم  دـض 
دادغب رد  نامز  نآ  دش و  هاگآ  شردارب  هب  نومأم  تنایخ  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ردارب  یسوم  نب  دمحا  هک  دننکیم  رکذ  یخیرات 

. دندوب وا  اب  نت  رازه  هدزاود  یتیاور  هب  ای  نایولع  زا  نت  رازه  هس  دنتفگ  تساوخرب و  دوخ  ردارب  یهاوخنوخ  هب  دوب 
هحفص 200] ]

نب نوراه  هک  یتقو  هعقاو  نیا  دنتـشک و  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  ردارب  یـسوم  نب  نوراـه  نومأـم ، نارومأـم  نینچمه  و 
هیلع اضر  ماما  رهاوخ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  هب  بّقلم  همطاف  ترضح  یتسرپرس  هب  نایولع  زا  نت  ود  تسیب و  زا  بّکرم  يا  هلفاق  اب  یسوم 

يراوتم تشک و  دوب  هلفاق  رد  ار  یصخش  ره  داتسرف و  هلفاق  نآ  رس  رب  ار  نارومأم  اه و  نابساپ  نومأم  داتفا  قاّفتا  درکیم  تکرح  مالـسلا 
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یـسوم نب  نوراه  هک  یماگنه  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  و  دـش . یمخز  یـسوم  نب  نوراه  ینعی  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  ردارب  تخاـس و 
ردارب یسوم  نب  ِةزمح  دنا  هدرب  مان  ناخّروم  هک  نومأم  ناینابرق  زا  رفن  نیرخآ  دنتشک و  ار  يو  دنتخات و  وا  رس  رب  دوب  اذغ  فرص  لوغشم 

زا نت  تفه  هکلب  نت و  شـش  نومأم  سپ  دندیناسر . لتق  هب  ار  يو  نومأم  نارادفرط  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رگید 
ناوریپ زا  تشک و  دنتـشاد  ار  مایق  دصق  ای  دندوب و  هتـساخرب  دوخ  ردارب  یهاوخنوخ  هب  هک  نیا  ّتلع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناردارب 
يدمع تداهش  یخیرات  لیلحت  . ] دومن یتسین  راید  هناور ي  نانآ  لابند  هب  ار  يرایـسب  دندوب و  هدرک  مایق  ناشیا  هارمه  هک  يدارفا  ای  نانآ 

ناج زونه  ماما  هک  یلاح  رد  نومأم  ارچ  تشاد ؟ ناهنپ  زور  هنابـش  کی  ار  ترـضح  نآ  تلحر  نومأم  ارچ  فلا : مالـسلا ] هیلع  اضر  ماـما 
تمهت ای  وت  نداد  تسد  زا  تسا ، رتراوشد  رتگرزب و  نم  رب  تبیـصم  ود  نیا  زا  کی  مادک  منادیمن  دـیوگیم : ناشیا  هب  دـنراد  ندـب  رد 

ترـضح نآ  هنوگچ  و  دز ؟ يرامیب  هب  ار  دوخ  ماما ، اب  روگنا  ندروخ  زا  سپ  ارچ  و  متـشک . ار  وت  مدرک و  هئطوت  هک  نم ؟ رب  مدرم  نتـسب 
زا یهورگ  رفعج و  نب  دّـمحم  نومأـم  ارچ  تشذـگن . رد  و  دـش ! بوخ  نومأـم  یلو  دومن ؟ تلحر  روگنا  ندروخ  زا  لـصاح  يراـمیب  زا 

. تسا هدشن  مومسم  هتشذگرد و  یعیبط  گرم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تفرگ  هاوگ  ار  ناشیا  دومن و  رضاح  ار  بلاط  یبا  نادناخ 
هحفص 201] ]

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  هک  یلاح  رد  مینک  رواـب  ار  نآ  اـیآ  و  متفریم ! اـیند  زا  وت  زا  شیپ  هک  متـشاد  وزرآ  تفگیم :؟ ار  نخـس  نیا  ارچ 
ماما هب  و  دومنیم ؟ روبجم  نآ  لوانت  هب  روگنا  ندروخ  زا  يراددوخ  دوجو  اـب  ار  ماـما  ارچ  و  دـندوب . رتگرزب  نومأـم  زا  لاـس  ود  تسیب و 
هیلع ماما  هک  نآ  زا  سپ  و  ینکیم ؟! مهّتم  يزیچ  هب  ار  ام  دـیاش  درادیم  زاـب  ندروخ  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  يروخب  دـیاب  راـچان  دـیوگیم :

ارچ و  يداتسرف . ار  نم  هک  اج  نآ  هب  دندومرف : ماما  يوریم ؟ اجک  تفگ : ترضح  نآ  هب  نومأم  تساخرب  دروخ و  روگنا  نآ  زا  مالـسلا 
ماما ندیسر  تداهش  هب  هک  تنّـس  لها  نیخرّوم  نادنمـشناد و  زا  یگرزب  هورگ  یهاوگ  تسین . اهنآ  ندروآ  لاجم  هک  رگید  ياه  ارچ  و 

زا يا  هّدـع  رارقا  هب  کنیا  دنتـشذگن . رد  یعیبط  گرم  هب  ماما  هک  دـیامنیم  تباث  ار  عوضوم  نیا  دـنا . هدومن  دـییأت  ار  مالـسلا  هیلع  اضر 
. دـش مومـسم  نومأم  تسد  هب  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  و  دـیوگیم : دوخ  هلاسر ي  رد  یمزراوخ  رکبوبا  میزادرپیم : نّنـست  لـها  ناـگرزب 

راعش كرت  اضر " و  زا "  یصالخ  هب  ریزگان  ار  نومأم  دادغب  شروش  دیوگیم : هّیمالّسالا  ُةَراضِْحلا  َو  یمالْـسألا  ُخیراّتلا  رد  یبلچ  دمحا 
دای هک  نانچ  سپس  دوب ، هتسب  نامیپ  دوخ  زا  دعب  يدهعیلو  هب  وا  اب  نومأم  دیوگیم : َنیِبلاّطلا "  ُِلتاقَم   " رد یناهفـصا  جرْفلاوبا  دومن . زبس 

دیهش دابانس  رد  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  دیوگیم : روباشین  خیرات  رد  ْرَجَح  ِْنبِا  دومن . تافو  سپ  دناروخ  ّمس  وا  هب  هنایفخم )  ) ناهن رد  هدش 
: باسنا رد  یناعمس  دومن . تلحر  رانا  بآ  زا  ّتیمومسم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  [ 180  ] ناّبُح نبا  زا - [ 179  ] رَجَح نبا  و  دش .

. دش دیهش  ماما  هک  تسا  نآ  رب 
هحفص 202] ]

 " اضر دننآرب " : ناخّروم  رتشیب  هک  نانچ  و  دیوگ : ْعیَشَّتلا " ص 266  َو  ْفوَصَّتلا  َْنَیب  ُۀَلِّصلا   " مان هب  دوخ  باتکرد  یبیش  یفطـصم  رتکد 
: دیوگیم یمالْسألا  ندمّتلا  خیرات  باتکرد  تسا  یحیسم  هّتبلا  هک  برع  فورعم  هدنـسیون ي  نادیز  [ 181  ] یجرج تشذگرد . مومسم 
ار وا  دنیامن و  شروش  وا  هیلع  ناسارخ  لها  ددرگرب  نوچ  دیسرت  ددرگزاب و  نآ  زا  دید  راوشد  دیـشیدنا و  اضر "  رب "  تعیب  رد  نومأم ) )

دعب  ) سپس دنناروخب  وا  هب  نیگآ  رهز  يروگنا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یسکو  دش  لسوتم  رورت )  ) هناریگلفاغ نتشک  تسایس  هب  سپ  دنـشکب 
. تشذگرد روگنا ) ندروخ  زا 

ثیبخ نومأم  گرم  روآ  يداش  هصق 

: یسابع نومأم  ماجنارس 
لاس رد  دش و  ّدلوتم  دوب  یناسارخ  هک  یناریا  يزینک  زا  لاس 170ه.ق  رد  وا  دوب . یـساّبع  يافلخ  نیرتگرزب  زا  یکی  نوراه  دنزرف  نومأم 
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لاس 788 رد  ار  رهش  نیا  وا  تشذگرد . يزورما  هّیکرت ي  ییایسآ  تمسق  بونج  رد  تسا  يرهش  هک  [ 182  ] سوسرط رهش  رد  ق  218ه .
اج نآ  مزاع  یقرـش  مور  حـتف  يارب  یمیظع  هاپـس  اب  وا  تسا : نینچ  هک  دراد  یبلاج  ناتـساد  وا  تشذـگرد  یگنوگچ  اما  دوشگ . يدالیم 

نیب زا  ابیز  خرس و  یهام  کی  دیص  اب  یساّبع  گرزب  هفیلخ ي  نیا  دش  ثعاب  هک  داتفا . یبیجع  قاّفتا  سوسرط  رهـش  یکیدزن  رد  هک  دش 
 … نومأم تروص  رد  بآ  هرطق  دنچ  طقف  ندناشفا  اب  یهام و  کی  دیص  اب  یگداس و  نیمه  هب  يرآ  دورب .

هحفص 203] ]
فافش و نآ  رد  ابیز  گنـشق و  ياه  یهام  تشاد و  یلالز  رایـسب  بآ  هک  دندیـسر  يا  همـشچ  هب  شنایهاپـس  اب  نومأم  هعقاو : حرـش  اماو 

هدایپ بسا  زا  وا  درک  بلج  دوخ  هب  ار  نومأم  هّجوت  گنر  زمرق  گرزب  یهام  کی  ناهگان  دـندوب . تکرح  رد  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  لالز 
نآ يدایز  شالت  اب  نومأم  هرخالاب  درادن  تلاخد  ّقح  یـسک  و  مزادنا . مادب  مدوخ  يارب  مدوخ  ار  یهام  نیا  مهاوخیم  نم  تفگ  دـش و 

درب و هناخزپشآ  هب  ار  یهام  زپشآ  دنک . خبط  وا  يارب  ار  نآ  هک  تفگ  دوخ  صوصخم  زپشآ  اب  درک و  دیص  ار  گنـشق  گنر  خرـس  یهام 
مه روط  نامه  دوب  هدرک  دیص  دوخ  ار  یهام  هک  روط  نامه  هفیلخ  دندروآ . هفیلخ  يارب  ینانچنآ  ياهفرظ  رد  تخپ و  درک و  خرس  ار  نآ 
هدش نایرب  خرس  یهام  رب  تسد  ات  دومن ، ار  یهام  ندروخ  دصق  هفیلخ  دندرک ، نهپ  ار  هرفس  دروخب . ییاهنت  هب  ار  یهام  نیا  تساوخیم 

دیدرگ راکشآ  شتسوپ  رب  بآ  ياه  هرطق  دروخ و  یناکت  هدش  هتخپ  یهام  ناگمه  یتفگـش  بّجعت و  اب  راظتنا و  فالخ  رب  ناهگان  درک 
دیدش زرل  بت و  نامه . نومأم  دیدش  زرل  نامه و  نومأم  هب  بآ  هرطق ي  ندیشاپ  دش . هدیـشاپ  نومأم  تروص  هب  بآ  نآ  زا  هرطق  دنچ  و 

تخیگنارب نانچ  ار  ناگمه  بّجعت  دیچیپ و  هقعاص  دننام  هفیلخ  هاپـس  رد  هدش  نایرب  یهام  زا  بآ  ياه  هرطق  ندش  هدیـشاپ  ربخ  نومأم و 
ياهورین ّلک  هدنامرف ي  مادنا  رب  هزرل  دوش و  هدناشفا  هفیلخ  تروص  هب  هدـش  هتخپ  یهام  زا  بآ  هرطق  دـنچ  هک  درکیمن  رواب  یـسک  هک 

بت دش  دیدش  زرل  راچد  هفیلخ  هک  نیا  رب  هوالع  دندرک ، رضاح  ار  ناکـشزپ  دتفایب . گرزب  هفیلخ ي  یـساّبع و  گرزب  يروتارپما  حّلـسم 
هب ار  هفیلخ  دوب . هدرک  داجیا  ییاسرف  تقاط  يامرگ  ناشخرد  باتفآ  ياه  هعـشا  هک  ناتـسبات  لصف  رد  دیدرگ . ضراع  وا  رب  مه  يدیدش 

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  دـندیناشوپ . وا  رب  مرگ  ياه  سابل  دـندومن و  مرگ  ار  قاـتا  ناتـسمز  لـصف  دـننام  دـندرب و  یکچوک  قاـتا 
دیزرلیم دیزرلیم و  نانچمه  هفیلخ  درکن و  يرثا  چیه  وا  رد  ازامرگ  لیاسو  نیا  یلو  دنتخادنا  وا  يور  رب  فاحل  نیدـنچ  دـندیناباوخ و 

رد يرثا  چیه  یلو  دروخیم  ار  اهنآ  وا  دندومنیم و  زیوجت  وا  يارب  صوصخم  ناکشزپ  هک  ار  ییاهوراد  و 
هحفص 204] ]

يراوخ تّفخ و  لامک  رد  درکیمن  یگدنز  یناملسم  چیه  نامز  نآ  رد  هک  ینیمزرس  تبرغ و  نیمزرس  رد  وا  تشاذگیمن و  وا  يدوبهب 
تشاذـگ و مدـق  دوب  هدرک  هدامآ  شدوخ  يارب  لبق  زا  شدوخ  لامعا  هک  یمّنهج  هب  دوب  هتفرگارف  ار  وا  يدـیدش  زرل  بت و  هک  یلاح  رد 

ندروآ تسد  هب  يارب  هک  یـساّبع  نومأم  نوچ  مه  يراّکم  هابور  تبقاـع  تسا  نیا  و  داـتفا . مّنهج  نازوس  شتآ  رد  دیـسر و  تکـاله  هب 
دیناسر تداهـش  هب  دش  نایب  هک  ییاه  هسیـسد  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  اهنت  هن  درب . راک  هب  ار  یناطیـش  ياه  هشقن  مامت  تموکح 

نینیمیلاوذ رهاط  ینعی  دوخ  رادرس  نیرتگرزب  وا  دناسر و  لتق  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لبق  ار  دوخ  ردارب  دینادیم  هک  روط  نامه  هکلب 
و دیناسر . تکاله  هب  درک  وا  هب  هک  یتمدخ  همه  نآ  اب  تشاد  مان  لهـس  نب  لضف  هک  ار  دوخ  ریزو  وا  درک و  مومـسم  هنایفخم  روط  هب  ار 

مه دنوادخ  و  دیناسر . لتق  هب  هنادرمناوجان  روط  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ناردارب  ًاصوصخم  مه  ار  تاداس  زا  يرایـسب  شردـپ  دـننام 
دوجوم کی  زا  بآ  هرطق ي  دـنچ  يرآ  داد . رارق  بآ  هرطق  دـنچ  طقف  ار  وا  گرم  ببـس  دوش  لیلذ  راوخ و  راـکتیانج  نیا  هک  نیا  يارب 
تمظع هوکش و  تردق و  همه  نآ  اب  یساّبع  يروتارپما  گرزب  رایسب  ردتقم و  هفیلخ ي  نیا  هک  تسا  یتمکح  هچ  نیا  کچوک و  رایـسب 

دناسریم ایند  نیا  رد  دوخ  لامعا  هب  ار  نارگمتـس  نینچ  نیا  هک  تسا  گرزب  دنوادخ  نیا  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  بآ  هرطق  دنچ  يرهاظ 
[. 183 . ] دنتسه راتفرگ  تخس  یهلا  باذع  رد  هک  تسا  صّخشم  هک  مه  اهنآ  ترخآ  و 

هحفص 207] ]
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یقالخا هتکن  دنچ  اب  هارمه  ماتخ  نسح 

هراشا

[ میئامنیم زاغآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هتفگ ي  هب  بش  زامن  هدیاف ي  اب  ار  ماتخ  نْسُح  ]
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  میربخ . یب  ام  هک  تسا  هتفهن  یّبحتسم  رهاظ  هب  لمع  نیا  رد  يرایسب  ياه  هدیاف  هچ  هک  مینادب  هکنیا  يارب 

َکثَْعبَی ْنا  یـسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  دَّجَهَتَف  ِْلیَللا  َنِم  َو  : " دیامرفیم نینچ  دوخ  لوسر  هب  باطخ  لیئارـسا ) ینب   ) ءارـسا هروس ي  هیآ ي 79  رد 
هک تسوت  هژیو ي  بش  زامن  يرادـیب و  هک  وش  رادـیب  تدابع ) يارب  يرادـیب   ) ْدّـجَهَت يارب  ار  بش  زا  يرادـقم  و  ًادومْحَم )، اماقَم  َکـبَر 

نآو هدرکن  شومارف  ار  یّبحتسم  لمع  نیا  هک  مینک  شـشوکو  یعـس  دیاب  ام  هدینادرگ . ثوعبم  تعافـش )  ) دومحم ماقم  هب  ار  وت  تیادخ 
ام هب  دنادب  حالص  رگا  مه  نابرهم  يادخ  هک  میهاوخب ، بش  همین ي  رد  وا  زا  دیاب  میشاب  هتساوخ  ادخ  زا  هچ  ره  رگا  میروآ و  ياج  هب  ار 
هب رگا  هک  ییوگن  مه  يدرف  چـیه  هب  یهدیم و  ماجنا  ار  نآ  تدوخ  هک  دـشاب  يزار  تروص  هب  دـیاب  بش  زاـمن  ندـناوخ  داد و  دـهاوخ 

. دـیزومایب تلـصخ  هس  غالک  زا  هک  هدرک  شرافـس  ماما  يرگید  یقالخا  هتکن ي  رد  و  دـش . دـهاوخ  مک  زاـمن  نآ  شزرا  ییوگب  یـسک 
هرابرد ي ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  راـتفگ  یتمـسق  رد  و  دریگیم . رارق  وگلا  اـم  يارب  مه  تاـناویح  ياـهراک  تاـقوا  یـضعب  رد  يرآ 

ناـیب ار  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  ياـه  یگژیو  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  هک  تسا  ْهادـِف  اـنحاوْرا  يدـْهَملا  ِنسَحلا  نـبا  ِۀَّجح  ترـضح 
دوخ  … باب و )  یلع  دمحم  ینادوس - يدهم  یـساّبع - يدهم  نوچ  مه  نیغورد  ياه  يدهم   ) نایوگغورد زا  يرایـسب  اریز  دنیامرفیم 

اوسر ار  اهنآ  همه ي  دنوادخ  هک  دندز  اج  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياج  هب  ار 
هحفص 208] ]

نیا كرد  و  تسا . ییابیز  تفاطل و  زا  رپ  ییایند  هک  دـش  دـهاوخ  نایب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رابرهگ  ِنانخـس  نآ  زا  دـعب  [ 184  ] دومن
رد يراعشا  مالسلا و  هیلع  متشه  ماما  شیاتس "  حدم و  رد "  يراعـشا  ماتخ  نسح  نیا  ییاهن  تمـسق  رد  دهدیم و  شمارآ  ام  هب  نانخس 

هعومجم نیا  عبانم  مه  نایاپ  رد  و  هدش . هدورس  ناسارخ  رورپ  بدا  نیمزرـس  رادمان  روهـشم و  نارعاش  زا  ترـسح  نآ  گوس "  ءاثر و  "
رـسارس یگدـنز  زا  دـشاب و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دـیدومن  هعلاطم  هک  ار  باـتک  نیا  هک  مراودـیما  تسا . هدـیدرگ  رکذ  یناتـساد  ي 

رخآ تاظحل  رد  ترضح  نآ  و  میشاب . هتفرگ  لماک  زردنا  دنپ و  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  ءاضترا  ریرس  ناطلس  تفرعم 
زا لّقادـح  ءاشنا ا …  ام  هک  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ًاصوصخم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا ي  اریز  دنـسرب  ام  داد  هب  اـیند  نیا  یگدـنز 
هک میراودـیما  ام  همه ي  و  دـشاب . اجک  رد  ایند  نآ  رد  ام  هاگیاج  هک  دوب  دـهاوخن  مولعم  دنـسرن  ام  داـیرف  هب  رگا  میتسه  ناـشیا  ناتـسود 

. دنبایرد ار  ام  رمع  نیسپاو  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  اقآ  نامیالوم  رورس و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  كرابم  نابز  زا  بش  زامن  هدیاف 

زامن ناگدنراد  اپ  رب   ) نارازگ دّجهت  هک  تسیچ  تهج  هک  دندرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا 
دوخ رون  دنوادخ  نیمه  يارب  دننکیم  تبحـص  تولخ  هب  دوخ  راگدرورپ  اب  اریز  دندومرف : ماما  دـنا ؟ هرهچ  شوخ  تروص و  وکین  بش )

. دیامنیم نایامن  نانآ  هرهچ ي  رب  ار 

غالک زا  نتفرگ  وگلا 

: دیزومایب تلصخ  هس  غالک )  ) بارغ زا  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
هحفص 209] ]
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: روکب مود  تسا . هدیدن  ار  بارغ  ندش  تفج  زگره  یـصخش  چـیه  دـهدیم و  ماجنا  یـسنج  راک  اه  تولخ  رد  هک  نیا  ینعی  دافـس  لوا 
ینعی رِذَح : مّوس  دنکیم . زاورپ  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوش  دادـماب  نوچو  دـنکیمن . هریخذ  ادرف  يارب  ار  يزیچ  بش  زگره  ینعی 

هب درک و  ءاضرا  تولخ  لحم  رد  ار  یـسنج  هزیرغ ي  دیاب  سپ  دبای . ررـض  وا  زا  ادابم  هک  دـنک  يرود  وا  زا  دـنیبب  رود  زا  ار  یـسک  نوچ 
ناگرزب يراب  دـنب و  یب  نوچ  دـشاب . ادـج  ناشنادـنزرف  زا  ناشباوخ  قاتا  تسیابیم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  ناردام  ناردـپ و  هژیو 

راکرپ لاّعف و  نامیاهراک  رد  دیاب  هک  نیا  اب  میـشاب  هدنیآ  نارگن  دـیابن  هک  نیا  رگید  و  دراذـگیم . نادـنزرف  رد  یفنم  رایـسب  رثا  هداوناخ 
اهنآ هرابرد ي  هک  يدارفا  هناـگیب و  سانـشان و  دارفا  زا  دـیاب  و  میزاـسن . دوخ  هشیپ ي  ار  يراـعیب  يراـکیب و  دـیابن  تقو  چـیه  میـشاب و 

. دننکیم دوبان  ار  ام  تاّیقالخا  هک  دنتسه  یّمس  نوچ  مه  اهنآ  اریز  مییامن ، يرود  میرادن  یتسرد  تخانش 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  راتفگ  دنچ 

يو زا  هشیمه  هک  دوب  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  تامالع  هلمج  زا  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
؟ دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  و  درب . راـک  هب  يرطع  هک  نآ  یب  تسا  رتهب  يوب  زیت  کـشم  يوب  زا  راـب  رازه  هک  دـیآیم  شوخ  يوب 
رد دتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  وا  يرای  يارب  زا  ار  بّرقم  کلم  رازه  راهچ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دوش  رهاـظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نوچ 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  نینچمه  و  دندنادرگ ) دنلب  ار  قح  نخـس  . ) دنیامن ّقح  هملک  يالِعا  دنـشاب و  وا  اب  ترـضح  نآ  ياه  گنج  عیمج 
رگید يا  هفیحص  و  تسا . هدش  هتـشون  نآرد  تمایق  ات  يو  ناوریپ  ددع  مان و  هک  دشاب  يا  هفیحـص  مالـسلا  هیلع  يدهم  دزن  هک  دندومرف :

هدش هتشون  نآ  رد  تمایق  ات  يو  نانمشد  ددع  مان و  هک  دشاب 
هحفص 210] ]

تسا يا  هفیحص  نآ  دشاب و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دزن  [ 185  ] مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ْفَحْـصُم  دندومرف : ماما  و  تسا .
ياه حالس  همه  هک  دندومرف : مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  و  دشابیم . هعیـش  هناگ ي  هدزاود  ناماما  تافـص  ردنا  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  هک 
. دشاب عمج  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دزن  رد  مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع   ) ّیصو ياه  حالس  همه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  نخس  لهچ 

. دشاب تلصخ  هس  وا  رد  ات  دشابن  نمؤم  نمؤم  . 1
اب ارادم  شربمایپ  زا  ّتنس  یـشوپزار - شراگدرورپ  ّتنـس  شماما . زا  یتّنـس  . 3 شربمایپ ؛ زا  یتّنـس  . 2 شراگدرورپ ؛ زا  [ 186  ] یتّنس . 1
رب دـیاب  تسا ) تمعن  بحاـص   ) تسا بوخ  وا  عـضو  هک  یـسک  . 2 تسا . یتسدـگنت  یتخـس و  رد  ییابیکـش  شماما  زا  ّتنـس  اما  مدرم -

.4 تسادخ . رما  رد  ندیشیدنا  دایز  انامه  تسین  ندناوخ  زامن  دایز  و  نتشاد ، هزور  دایز  تدابع  . 3 دشخب . تعسو  هنیزه  رد  شا  هداوناخ 
يوم شیارآ   ) تروص رس و  حالصا  . 2 شوخ ؛ يوب  . 1 تسا : نالَسرم  شور  ّتنـس و  زا  زیچ  هس  . 5 تسا . ناربمایپ  قالخا  زا  یگزیکاپ 

زا یکی  یشوماخ  . 7 يدرپس . تناما  نئاخ  هب  هک  ییوت  نیا  و  دـنکن ، تنایخ  وت  هب  نیما  . 6 لالح . هار  زا  یسنج  هزیرغ ي  ياضِرا  . 3 اه ؛)
، دروآیم یتسود  یشوماخ  یتسار  هب  تسا ، تمکح  باوبا 

هحفص 211] ]
وا نمشد  تسوا و  درخ  یسک  ره  تسود  . 9 ماقم .) مئاق   ) تسا ردپ  هلزنم ي  هب  رتگرزب  ردارب  . 8 تسا . یبوخ  ره  يامنهار  یتسار  انامه 

شهاوخ دایز  و  لام ، ندرک  فرـصم  دایز  و  نتفگ ، نخـس  دایز  ادخ  . 11 تسا . لقع  زا  یمین  مدرم  اب  یتسود  راـهظا  تسوا 10 . ینادان 
، دشاب یبآ  هعرج ي  اب  هچرگ  نک  محر  هلص ي  . 13 تسا . ّتنس  زا  یسورع  سلجم  يارب  ندرک  ینامهم  . 12 درادیم . نمشد  ار ، ندرک 
زا . 14 دـیزاسم . هدوهیب  رازآ  ّتنم و  هب  ار  دوخ  تاقدـص  دـیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  تسا و  ّتیذا  زا  يراددوخ  محر  هلـص  نیرتهب  و 
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نآ اـنامه  درآ ، یتـسود  یـشوماخ  تسا - تمکح  زا  يرد  یـشوماخ  و  ملِع .) ْْملِح و   ) تـسا شناد  يراـبدرب و  یمهف  نـید  ياـه  هناـشن 
ار دوخ  يراـک  ره  رد  و  میئوگن ، چـیه  تسین  اـم  هب  طوبرم  ینخـس  هک  ییاـج  رد  ینعی  یـشوماخ  زا  روـظنم  . ) تسا یبوـخ  ره  ياـمنهار 
زا شدزم  دنک  هرادا  ار  شا  هداوناخ  ات  دـنک  يزور  بلط  هک  سک  نآ  . 15 میرواین ). نابز  رب  هدوهیب  وغل و  نانخـس  مینادن و  رظن  بحاص 

و هدش ، هتساک  رمع  اب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیدرک ؟ حبـص  هنوگچ  دش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  . 16 تسا . رتشیب  ادخ  هار  رد  دـهاجم 
جنپ ار  سک  ره  . 17 دمآ . دهاوخ  ام  رـس  رب  هچ  هک  منادیمن  و  ام ، لابند  رد  خزود  شتآ  ام ، ندرگرب  گرم  و  هدـش ، تبث  رادرک  لمع و 

قلخ و . 3 درادـن ؛ میرک  عبط  . 2 درادـن ؛ یتسرد  یگداوناخ  بسن  لصا و  . 1 دـشابیمن . ترخآ  ایند و  رد  يدـیما  وا  هب  تسا  دـب  ِیگژیو 
رگم دندشن  دربن  رد  رکـشل  ود  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  . 18 دـسارهن . دوخ  راگدرورپ  زا  . 5 دـشابن ؛ بیجن  ًاتاذ  . 4 درادن ؛ ینیتم  يوخ 

. دش زوریپ  دوب  رت  تشذگ  اب  هک  نآ  هک  نیا 
هحفص 212] ]

تواخس اب  ناسنا  . 20 تسا . یـشوماخ  رد  مه  یکی  تسا و  تیفاع  زا  مهد  هن  مدرم  زا  يریگ  هرانک  هک  دمآ ، دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  . 19
هک میتسه  ینادـناخ  ام  . 21 دـنروخن . شماعط  زا  ات  دروخن  مدرم  ماعط  زا  لیخب  ناـسنا  دـنروخب و  شماـعط  زا  اـت  دروخب ، مدرم  ماـعط  زا 

ناوتان درف  هب  وت  کمک  . 22 درک . ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  میهد ) ماجنا  دیاب   ) مینادیم ْنیَد  ار  دوخ  هدعو ي 
نتشاد هزادنا  ؛2 . نید رد  شنیب  . 1 دشاب : وا  رد  تلـصخ  هس  ات  دسرن  نامیا  لامک  تقیقح  هب  يا  هدنب  چیه  . 23 تسا . نداد  هقدص  زا  رتهب 

رطاخ هب  امـش  رب  ار  ام  دوواد  يا  دندومرف : نینچ  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاهوبا  هب  . 24 اهالب . رب  ییابیکش  و  . 3 تشیعم ؛ یگدنز و  رد 
ّقح هکره  درک و  تیاعر  ار  وا  دیاب  تخانش  ار  ام  ّقح  هکره  تسا ، یّقح  ام  رب  مه  ار  امش  تسا و  یّقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ّتنس دومرف : ماما  مدرک  راطفا  تبرت  امرخ و  اب  زورما  نم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رطف  دیع  زور  رد  يدرم  . 25 درادن . یّقح  تخانشن  ار  ام 
، تسا جنر  اب  بدا  و  تسا ، ادـخ  زا  یـشخب  درخ  مشاه  ابا  يا  دـندومرف : نینچ  يرفعج  مشاهوبا  هب  . 26 يدروآ . درگ  مه  اـب  ار  تکرب  و 
. دوـشن هدوزفا  وا  رب  يزیچ  یناداـن  زج  درب  جـنر  لـقع  يارب  هک  ره  و  دروآ ، شتـسد  هب  ار  نآ  دـنک  لّـمحت  ار  بدا  لیـصحت  جـنر  هـکره 

هلیـسو هب  هک  تسا  لقع  نامه  دندومرف : خساپ  رد  ماما  تسیچ ؟ مدرم  رب  تّجح  هزورما  تفگ : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تیّکـس  نبا  .27
درامـشیم غورد  ار  وا  تسا  وگغورد  هک  سک  نآ  و  دـنکیم . رواب  وا  زا  ادـخ و  ِفرط  زا  تسا  وگتـسار  هک  نآ  دوشیم ، هتخانـش  نآ  ي 

: دشاب وا  رد  تلصخ  هد  هک  نیا  رگم  تسین  لماک  ناملسم  درف  لقع  . 28 تسا . نیمه  تسرد  خساپ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تیّکس  نبا 
هحفص 213] ]

درک یبوخ  وا  هب  یکدنا  يدرف  رگا   ) درامش رایـسب  ار  يرگید  كدنا  ریخ  . 3 دنشاب ؛ ناما  رد  وا  يدب  زا  مدرم  . 2 دشاب ؛ ریخ  دیما  وا  زا  . 1
.5 ؛) دنادب ّتیمها  مک  ار  نآ  درک  یبوخ  دایز  یصاخشا  ای  یصخش  هب  وا  رگا   ) دریگ مک  ار  دوخ  رایسب  ریخ  . 4 دنادب ؛) دایز  ار  یبوخ  نآ 

هاررد يزیچ  یب  رقف و  . 7 دوشن ؛ هتسخ  ییوجشناد  ملع و  بسک  زا  دوخ  ِیگدنز  لوط  رد  . 6 دوشن ؛ گنتلد  دنهاوخ  وا  زا  تجاح  هچ  ره 
زا ار  یمانمگ  . 9 دـناد ؛ رت  بوبحم  ار  ادـخ  نمـشد  اب  تّزع  زا  ار  ادـخ  هار  رد  يراوخ  . 8 دـنراد ؛ رت  بوبحم  يرگناوت  زا  ار  شدـنوادخ 
رد ترـضح  نآ  زا  يدرم  . 29 تسا . رت  راـگزیهرپ  رتهب و  نم  زا  وا  دـیوگب : هک  نیا  زج  درگنن  ار  سک  چـیه  . 10 دهاوخب ؛ رتشیب  ترهش 

لّکوت دندومرف : ماما  تسا . سب  ار  وا  نامه  دنک  لّکوت  ادـخ  هب  هکره  ُُهبْـسَح "  َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکوتَی  ْنَم  َو  دیـسرپ "  دـنوادخ  لوق  ریـسفت 
دونـشخ دنک  وت  اب  هچ  ره  و  دهد ، ماجنا  وت  اب  هچ  نآرد  ینک  دامتعا  ادـخ ) هب   ) وا هب  تدوخ  راک  همه ي  رد  هک  نیا  یکی  دراد . یتاجرد 

هب يو  هب  اهنیا  همه ي  يراذگاو  اب  و  هدوب ، نآ  رد  حالـص  هک  ینادب  و  دیامنن . یهاتوک  وت  تیاعر  یهاوخ و  ریخ  زا  هک  ینادب  یـشاب و 
يو يانما  هب  يو و  هب  ار  نآ  ملع  و  دـجنگن ، وت  ملع  رد  هک  یـشاب  هتـشاد  [ 187  ] ادـخ ياه  بیغ  هب  هدـیقع  هک  نیا  یکی  ینک ، لّکوت  وا 

اهنآ نانیشناج  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  ادخ  يانما  . ) یشاب هتشاد  دامتعا  وا  هب  اهنآ  زج  اهنآ و  رد  يراذگاو و 
.1 دراد : نکر  راهچ  نامیا  یـسرتن . يرگید  صخـش  چـیه  زا  ادـخ  زا  زج  دـندومرف : ماما  دندیـسرپ . وا  زا  لّکوت  تقیقح  زا  . 30 دنتسه ).
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نتشاذگاو . 4 ادخ ؛ رما  هب  میلست  . 3 یهلا ؛ ياضق  هب  اضر  . 2 ادخ ؛ هب  لّکوت 
هحفص 214] ]

هیلع اضر  ماـما  . 32 تسوا . رب  ندـناوخ  زامن  دـننام  وا  تسد  ندیـسوب  اریز  دـسوبن  ار  يرگید  تسد  یـصخش  چـیه  . 31 ادـخ . هب  اهراک 
تّورم و تسا  وگغورد  هک  یصخش  دشابن ، افو  ار  ناهاشداپ  تسین ، تّذل  یشوخ و  ار  دوسح  تسین ، شیاسآ  ار  لیخب  دندومرف : مالـسلا 
. تسا ندب  ءاضعا  اب  رادرک  و  نابز ، هب  رارقا  لد و  هب  هدیقع  نامیا  تسا ، تامّرحم  زا  يرود  تابجاو و  ماجنا  نامیا  . 33 درادن . یگنادرم 

يدنگوس هّیقت  هار  زا  هک  یسکرب  تسا و  بجاو  دوخ  ياج  رد  [ 188  ] هّیقت . 35 تسا . بجاو  نابز  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 34
زیگنا هنتف  تسار  هب ز  زیمآ  تحلـصم  غورد  دـنیوگیم : هک  یلثملا  برـض  و  . ) تسین وا  رب  یکاب  دـنک  رود  دوخ  زا  ار  یملاـظ  اـت  دروخب 

َّزع َّلج و  يادخ  تعاط  فالخ  رب  هک  یصخش  ره  . 37 تسا . دیهش  دوش  هتشک  ات  دنک  عافد  دوخ  ناج  لام و  زا  هک  يدرف  ره  . 36 تسا )
باذع هب  دوب  دقتعم  دیاب  . 38 دنتفرگ . رب  رگید  يدوبعم  تسا  لاعتم  دنوادخ  هک  یعقاو  دوبعم  زج  هدـش و  رفاک  دـنک  تعاطا  یقولخم  زا 

اـهنآ و ناوریپ  یهارمگ و  ناـیاوشیپ  زا  يرازیب  طارــص و  نازیم و  باــسح و  گرم و  زا  دــعب  ندــش  هـتخیگنارب  رکنم و  ریکن و  ربـق و 
مه نآ  مک  دـنک  تسم  شدایز  هچ  ره  و  تسا .) یم  يا  هدـننک  تسم  ره   ) دایز هچ  مک و  هچ  یَم  ندوب  مارح  ادـخ و  ءاـیلوا  يرادتـسود 

نمحّرلا مسب ا …   ) دندومنیم عورش  ادخ  مان  اب  دنتشونیم  دوخ  جئاوح  يارب  تشاددای  هاگره  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  . 39 تسا . مارح 
دنتـساوخیم هچ  ره  ماـما  سپـس  دـهاوخب ) ادـخ  رگا  مروآیم  داـیب   …  ) ءاـش ا ْنِا  رکذا  دـندومرفیم : موقرم  نینچ  نآ  زا  دـعب  و  میحّرلا )

حرشب هریبک  ناهانگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رظن  زا  هریبک و  ناهانگ  زا  يرود  تسا  مزال  و  . 40 دنتشاگنیم .
هحفص 215] ]

.5 یگراوخیم ؛ رمخ و  ِبْرش  . 4 يدزد ؛ تقرس و  . 3 عورشمان ؛ روط  هب  درم  نز و  شزیمآ  انز و  . 2 ّقح ؛ انب  یناسنا  نتشک  . 1 تسا : ریز 
نوخ ندروخ  . 8 میتی ؛ لام  ندروخ  . 7 ندرک ؛ رارف  گنج  نادیم  زا  . 6 نتفرگرارق ؛ ردام  ردپ و  ّقاع  ندرکن و  تیاعر  ار  نیدـلاو  قوقح 
نانز . 10 نآ ؛ تـمرح  هـب  مـلع  زا  سپ  مارح  لاـم  ندروـخ و  اـبر  . 9 دـشاب ؛ هدـشن  یعرـش  حـبذ  هک  یتـشوگ  كوخ و  تشوگ  رادرم و 
ندرک طاول  . 13 ندرک ؛ تخاب  درب و  رامق  اب  يزاب و  راـمق  . 12 هنامیپ ؛ وزارت و  اب  یـشورف  مک  . 11 نداد ؛ رارق  تمهت  دروم  ار  نمادـکاپ 

.18 ندروخ ؛ دنگوس  غورد  هب  . 17 ندوب ؛ ناما  نما و  رد  ادـخ  رکم  زا  . 16 ندش ؛ دیما  ان  ادـخ  تمحر  زا  . 15 نداد ؛ غورد  تداهش  . 14
ربک ّربـکت و  . 21 اـه ؛ نآ  هب  داـمتعا  نارگمتـس و  هب  ندرک  کـمک  . 20 نـتفگ ؛ غورد  . 19 ندرک ؛ سبح  تـهج  نودـب  ار  مدرم  قوـقح 

؛ لام نداد  رده  ریذبت و  . 23 ندرک ؛ فارسا  . 22 نتسناد ؛) گرزب  ار  دوخ   ) ندیزرو
هحفص 216] ]

رب رارصا  . 28 وهل ؛ ياهراک  هب  نتشاد  لاغتـشا  . 27 ادـخ ؛ ءایلوا  اب  گنج  . 26 ندرمش ؛ کبـس  ار  ادخ  هناخ  ّجح  . 25 ندرک ؛ تنایخ  . 24
. هریغص ناهانگ 

هحفص 219] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياثر  حدم و  رد  راعشا  بختنم 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد 

 " ییوت یتسه  " 
ییوت یتسم  ییوت  یتسم  ار  هداب  يوبس  نکشب 
ییوت یتسه  ییوت  یتسه  یتسین  يارس  نیا  رد 
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ددع هدراهچ  ِّرِس  یمتشه  باتفآ  وت 
َدَد وید و  نیا  تشحو  زا  ار  نم  باوخ  نک  رادیب 

نامز يوسارف  ییاج  نامسآ  تفه  زا  هک  رگنب 
ناکمال نیا  تبرق  رد  دنکیم  طُوبُه  يرون 

هدش نوخ  ایرد  هک  رگنب 
هدش نوگلگ  اههّراوف 
نیبب ار  لد  یب  ِيالیل 

هدش نونجم  وت  قشع  زا 
نیقی دیشروخ  رتچ  زا  نیسپاو  بورغ  نیا  رد 

نیمز كوکشم  كاخ  رب  دکچیم  تقیقح  رون 
دنکیم توکس  ملاع  دسریم  یگناب  دایرف و 
دنکیم طوقس  ناسآ  رهد  ناطلس  شتبیه  زا 
دوشیم نایامن  رشحم  دوشیم  ناساره  مدآ 

دوشیم نایرگ  دیشروخ  اههنیئآ  لواط  زا 
هحفص 220] ]

تسام ناتسد  رب  ریجنز  تسوت  تسد  رد  ام  ریدقت 
ام ناج  رب  هدب  یتسه  مدع  زا  نک  اهر  ار  ام 

[. 189  ] اسراپ مایپ  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد 

یناتسب هلال ي  اب  دمآ  زارف  زورون 
یناتسب هک  تسا  تقو  رغاس  خرس  هلال ي  زا 

دوب نادنز  هب  دنچ  کی  نسوس  نمچ ، رصم  رد 
یناعنک فسوی  نوچ  دمآ  زیزع  زورما 

رورپ ناور  تسا  یلصف  نویامه و  تسا  يدیع 
ییاسآ نت  ماگنه  يزورفا  لد  نارود 

دولآ رامخ  ربا  زا  تشگ  سگرن  هدید ي  مه 
یناشیرپ داب  زا  تفای  لبنس  هّرط ي  مه 

ییانیم سلطا  رپ  تشد  رسارس  هزبس  زا 
یناشخدب لعل  رب  هوک  اپارس  هلالز  و 

ناونِع اضر  ياراد  نامرف  اضق  ِناطلس 
ینابرد هب  تسا  یضار  ناوض  وا  ِهگرد  زک 

ربمغیپ هواب ي  ون  رورپ  نید  ِهشنهاش 
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ینارون هدش  َملاع  رسکی  وا  تعلط  زک 
شنامادب زورما  تسد  درادن  هک  سک  ره 

ینامیشپ ِتشگنا  ترسح  زا  دزگ  ادرف 
[. 190  ] يوضر سدق  ناتسآ  ءارعّشلا  کلم  يروبص "  مظاک  دّمحم  ازریم " 

هحفص 221] ]
(3) اضر ماما  حدم  رد 

اهباقن مجنا  هرهچ ي  بش ز  تفرگب 
اهباوخ قاّشع  هدیدپ ي  دش  هتفشآ 

يور هتفهن  برغم  باتفآ  هک  نونکا 
اهباتفآ مرن  هب  زورف  رب  هدابزا 

بیرفلد ُرفَن و  یمنص  اب  زاسب  سلجم 
اهبات چیپ و  هیس  فلز  ود  رد  هدنکفا 

تسا كرابم  یتقو  شوخ  یبش  شوخ و  یلصف 
اهباسح ار  ْبَرَط  هدش  نورب  فکز  و 

دنا هدرک  هک  تیالو  هاش  سومُّشلا  سمش 
اهباستِکا شرد  كاخز  رمق  سمش و 

شا هگرد  هک  نآ  ادخ  راب  ّیلو  متشه 
اهبارتِقا زجع  هب  تسار  رهپس  متفه 

شتدالو نشج  بش  يداش  هب  نونکا 
اهباضخ مجنا  فک  رب  هداهن  ندرگ 

زورف لد  تسا  یمَْزب  هناورسخ و  تسا  ینشج 
اهباجح ّتنج  دنا ز  هتفرگ  ییوگ 

قرب غورف  عمش و  شبات  غارچ و  رون 
اهباتفآ بش  هب  دندمآ  رب  ییوگ 

[. 191 "  ] يوضر سدق  ناتسآ  يارعّشلا  کلم  راهب  یقت  دّمحم  " 
هحفص 222] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد 

ییوت هک  یتسود  تفگ  نیمی  نبا  رادنپ  هب 
شرس هدیسر  نامسآ  رب  هک  تسوت  رعش  هک 

؟ يَوَشَن یمَه  اضر  ِيارس  حیدم  ارچ 
شرهگ یکاپ  هب  سک  دوبن  ناهج  رد  هک 

ار یماما  دوتس  ْمَرایَن  هک  شمتفگب 
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شردپ مداخ  هدوب  نیما  لیئربج  هک 
[. 192  ] يدمویرف نیمی  نبا 

 " مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  تبسانم  هب  هیثرم  - " 
تساور کشا  دََور  هدید  زا  رگ  عمش  يا  بشما 

تسام تمعنیلو  زوس  ناج  متام  بش  هک 
زوسب ناشفیب و  کشا  نم  نوچ  عمش  يا  بشما 

تسا ابرغلا  بیرغ  هک  یبیرغ  لاح  رب  هّصاخ 
دیرگ یبیرغ  ناشیرپ  لاح  رب  عمش 

تسافج رهز  متس  زا  شرگج  نازادگ  هک 
دنبب هناگیب  هب  هناخ  رد  تلصابا  يا 

تساضر ِنامهم  دیآ و  رود  هر  زا  داوج  هک 
هحفص 223] ]

باتِْشب ردارب  نیلاب  هب  هموصعم  هب  وگ 
تسالب هودنا و  تنحم و  شوختسد  اضر  هک 

تسا مغ  ِماّیا  هک  میشوپب  گوس  هماج ي 
تسازع ياه  بش  هک  میناشفب  متام  کشا 
رهگ هزیکاپ  ِربمغیپ  تلحر  فرط  کی 

تساپب دیحوت  هیاپ ي  وا  زا  هک  ییاوشیپ 
نسح نوخ  رپ  لد  رب  متس  رهز  فرط  کی 

تسا اضف  هریت  وا  لد  دودز  هک  دز  یشتآ 
تسوا زا  دونشخ  همه  اهلد  هک  تسیک  اضر  نیا 

تساود قلخ  لد  درد  رب  هک  تسیک  اضر  نیا 
ْمَرَک ربا  نیا  هک  شاب  اضر  يوک  نکاس 
تسادگ ناطلس و  رس  رب  وا  تمحر  هیاس ي 

زومآ تلیضف  كرد  اضر  ناتسبد  رد 
تسا اضر  میلست و  بتکم  اضر  ناتسبد  هک 

وا هک  تسد  زا  هدم  وهآ  نماض  نماد 
تسازج زور  سردایرف  نماض و  ار  تسود 

[. 193  ] اسر رتکد  موحرم  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هرابرد  اسر  مساق  رتکد  زا  یعابر  هس 

: مالسلا هیلع  اضر  ماما  یبیرغ  . 1
وا تبتر  کلف  زا  تشذگ  هک  یهاش 
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وا تبرغ  رب  بیرغ  ره  لد  دزوس 
ناگژم اب  شمرح  نانک  يوراج 

وا تبرت  زا  تبرغ  رابغ  دنبور 
هحفص 224] ]

: اضر میلست و  . 2
اضر لیم و  اب  دنهن  ادخ  نادرم 
اضر میلست و  ناتسآ  رد  رب  رس 

دنهد رهز  ار  تسود  لصو  بلاط  رگ 
اضر وچ  دشون  تسود  ياضر  هار  رد 

: مالسلا هیلع  اضر  مچرپ  . 3
تسام رورس  یمتشه  میرح  سوت  رد 

تسام ربمغیپ  یّصو  اضر  رابرد 
تسام رس  رب  اضر  مچرپ  هیاسات ي 

تسام روشک  ناهج  ثداوح  نمیا ز 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هب  لسوت  رد 

هانگ ِترثک  زا  همئألا  نماث  ای 
هانپ ما  هدروآ  وت  سدق  ِهاگراب  رد 

مدش سوه  يوه و  تسد  ریسا  نادنچ 
هایس نم  ِيور  دش و  دیپس  نم  يوم  ات 
هر هک  رگم  مبای  وت  ِبُرق  ِراوج  رد  ات 

هاوخ رذع  نامیشپ و  هدیسر  هر  کنیا ز 
یَملاع تسایِحا  وت  هاگن  زا  هک  نآ  يا 

هاگن ْتَمَحرَم  زا  نم  هب  ینَکِْفب  هک  دشاب 
ارم دشک  نابیقر  نعط  هکرس  هب  مکاخ 

هار كاخ  يریگن ز  شیوخ  راسکاخ  رگ 
َْتتَرْضَح مهاوخب ز  هک  ْمَِین  بلط  ایند 

هاگتسد ِمَزب  يوینُد و  لالج  هاج و 
سب دیما و  مراد  وت  تفرعم ز  يالاک 

هاش ادگ ز  دسانش  هنوگچ  تفرعم  یب 
عرش مکح  دیحوت و  هقیرط ي  رد  دنچ  ره 

هانگ دوب  ندیبلط  ّقح  ریغ  تجاح ز 
هحفص 225] ]
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مرک عبنم  يا  تمنادن  ّقح  ریغ  نم 
ْهِالا رهظم  يا  تمناوخن  ادج  ّقحز  و 

رباص هب  صلختم  نایفص  دسا ا .. زا 

سدق مرح  رد  یبش 

رگن ناشخر  بکوک  نیا  وترپ 
رگن ناسارخ  هاش  هبکوک ي 

تسا هتفات  اضر  رون  وا  رب  هکره 
تسا هتفای  اضر  جنگ  دوخ  لد  رد 

تسا يدنسرخ  هیام ي  هش  هیاس ي 
تسا يدنماضر  کلم  اضر )  ) ِْکُلم

؟ اجک شمیرح  ِفْوَط  اجک ؟ هبعک 
؟ اجک شمیسن  ِيوب  اجک ؟ هفان 

هدش رز  شمدق  ِضیفز  ياخ 
هدش رّطعم  ْيان  شسفن  زو 

وا نامالغ  لیخ  زا  مَیِک ؟ نم 
وا ناماد  هب  هَدوُس  بلط  ِتسد 

قشع دیشروخ  هتشگرس ي  هّرذ ي 
قشع دیواج  ِهدنز  یلو  هِدُْرم 
منم نابرد  ار  ناسارخ  ِهاش 

منم ناسارخ  هاش  ِرد  كاخ 
[. 194  ] يریّعم یهر  موحرم  زا 

هحفص 226] ]

مالسلا هیلع  اضر  ماما  گوس  رد 

 … باتفآ گرم 
دش وت  ياوه  هب  قشع  ِقشاع 
دش وت  ياضر  هب  اضر  هتشک 

تسا دولآ  نوخ  اههرجنح 
تسا هدوب  تسا و  نیمه  هّصق 

سونایقا رد  میناشفیم  رهز 
سوناف کی  رد  دنتشک  ار  هام 

بادرم بآ  رد  رفولین 
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باتفآ گرم  عمش و  تشپ  عمش 
قشع گر  رب  یساره  غیت 

قشع گر  رد  تبیصم  دور 
دیدیم اهرتوبک  جرب 

تسین یناریو  زج  هرظنم 
وا نویش  تسا  بارخ  هناخ 

فوسخ لصف  هاگان  هدز  بش 
دور هنشت ي  ناشاه  هعرزم 

دوبک ربارب  متس  کناب 
تسا نیگنس  يرادیب  يرادیب ،

تسا نیریش  شدای  اب  قشع  مخز 
ینایرع مشوکیم  خلسم  رب 

تسا نیگنر  لد  ِنوخ  زا  شغیت 
[. 195  ] داژن ربکا  زا 

هحفص 229] ]

( نایعیش هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مایپ   ) یتسود مایپ 

وگب نانآ  هب  هدیناسر و  مالس  ار  مناتسود  میظعلادبع  يا  دیوگیم  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلاوبا  ماما  زا  لقن  هب  ینسح  [ 196  ] میظعلادبع - 
هرجاشم لادـج و  كرت  هب  توکـس و  هب  ار  نانآ  هد و  ناش  نامرف  تناما  يادا  نتفگ و  تسار  هب  دـنزاسن و  ّطلـسم  دوخ  رب  ار  ناطیـش  هک 

تـسا نم  يوس  هب  نتـسج  بّرقت  بجوم  نیا  هک  يامن . رما  رگیدکی  اب  تاقالم  رادید و  هب  دشخبیمن و  ناشلاح  هب  يدوس  هک  هچ  نآرد 
نینچ هب  هک  یسک  ما  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  ناج  رب  نم  هک  ارچ  دنوش  مرگرس  رگیدکی  تمرح  کته  هب  يرد و  هدرپ  هب  ناشیا  هک  ادابم 

رد هتخاس و  بّذعم  ایند  رد  باذع  نیرتدیدش  هب  ار  وا  ات  مهاوخب  دنوادخ  زا  دروآ  مشخ  هب  ار  نم  ناتـسود  زا  یتسود  دنز ، تسد  يراک 
ناراکدـب زا  دـهدیم و  رارق  شیوخ  ترفغم  دروم  ار  اهنآ  کین  رادرک  دـنوادخ  هک  زاس  هاگآ  ار  ناشیا  و  دـشاب . ناراـکنایز  زا  ترخآ 

وا هب  تبسن  ییوس  دصق  ّتین و  ای  هدیناسر و  رازآ  ار  نم  ناتسود  زا  یتسود  ای  هدیزرو  كرش  وا  هب  تبسن  هک  نآ  رگم  درذگیم  رد  ناش 
تقیقح حور و  ددرگن  زاب  هچنانچ  دشخبیمن . ددرگن  رب  شلطاب  ریسم  زا  هک  نیا  ات  ار  وا  دنوادخ  قیقحت  هب  هک  دشاب ، هدرک  ناهنپ  لد  رد 
. میوجیم هانپ  ادخ  هب  نیا  زا  دشابن و  رادروخرب  چیه  ام  تیالو  وترپ  زا  و  دور ، نوریب  نم  تیالو  زا  ددنب و  رب  تخر  شبلق  زا  نامیا 

هحفص 233] ]

دهشم رهش  هچخیرات 

نارهت يرتمولیک  هلصاف ي 892  هب  ناریا  یقرش  لامش  رد  ناسارخ  ناتسا  زکرم  دهشم ،
دـشابیم و رتم  ایرد 985  حطـس  زا  رهـش  نیا  عاـفترا  دراد ). رارق  درونجب  ناـچوق  ریـسم  زا  يرتمولیک  راوزبس و 916  روباـشین - ریـسم  زا  )
ود نیب  هگلج ي  رد  رهـش  نیا  دشابیم . هدش  ماجنا  لاس 1375  رد  هک  يرامـشرس  نیرخآ  قبط  رفن   1  / 980  / 000 -/ دودح رد  یتّیعمج 

سوط يرتمولیک  رد 24  هک  دابانس )  ) مان هب  دوب  یکچوک  هدکهد ي  ادتبا  دهشم  تسا . هتفرگرارق  [ 197  ] دجسم رازه  دولانیب و  هوک  هتشر 
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عقاو ق  لاس 203 ه . رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ندش  نوفدـم  تداهـش و  دـش  رهـش  نیا  شیادـیپ  ثعاب  هچ  نآ  تشاد . رارق 
همانهاش ي رد  تسا . سوط  یمیدـق  رهـش  زا  یتمـسق  رهـش  نیا  تسا . هدـش  يراذـگ  مان  مالـسلا ) هیلع  اـضّرلا  دهـشم   ) ماـن هب  هدـیدرگ و 

هلسلس نامز  رد  هک  نیا  ات  دید  ناوارف  بیسآ  لوغم  هلمح ي  رد  هدرک و  انب  ار  سوط  رهش  نایک  هاشداپ  دیشمج  هک : تسا  هدمآ  یسودرف 
هب هدیـسر و  تمظع  تردق و  جوا  هب  هاشردان  هرود ي  رد  تشارفارب و  دـق  ًادّدـجم  هلـسلس  نآ  ناهاشداپ  تبقارم  هب  هّجوت  اب  نایوفـص  ي 

نایراشفا هلسلس ي  تختیاپ  ناونع 
هحفص 234] ]

لاس ره  تسا . هدش  عقاو  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  ناریا  یبهذـم  نکاما  نیرت  هوکـشاب  نیرت و  میظع  يوضر  سدـق  ناتـسآ  دـش . هدـیزگرب 
فّرـشم رهـش  نیا  هب  راوگرزب  نآ  رّهطم  كاپ و  تبرت  ترایز  يارب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  روشک و  نیا  رـسارس  زا  ناملـسم  اـهنویلیم 

ینب هیلع  ساّبع  ینب  ياه  گنج  هدنامرف ي  ییاط  هبطحق ي  نب  دیمح  هک  تسا  هدمآ  رّهطم  مرح  نامتخاس  خیرات  رکذ  رد  اّما  و  دنوشیم .
دابانـس ياتـسور  ناغون و  نایم  نامز  نیا  رد  دش . بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  یـساّبع  يافلخ  زا  نت  ود  يدـهم  روصنم و  فرط  زا  هّیما 

يارب هک  نوراـه  هدوب . اـج  رب  اـپ  يرجه  مراـهچ  نرق  زاـغآ  اـت  هک  درک  اـنب  لـّلجم  یخاـک  نآ  رد  تخاـس و  شیوخ  يارب  گرزب  یغاـب 
یلو دیزگرب  ار  غاب  نیمه  دوخ  يرامیب  نارود  نارذگ  تحارتسا و  يارب  دش و  رامیب  دوب  هدـمآ  سوط  هب  ناسارخ  ياه  شروش  یبوکرس 

يـالاب رب  شرـسپ  نآزا  سپ  دـندومن . نفد  غاـب  نیمه  نورد  رد  ار  وا  تشذـگرد و  يرجه  لاـس 193  رد  تساوـخن و  رب  يراـمیب  نیا  زا 
هب دندیـسر . تداهـش  هب  نومأم  هلیـسو ي  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  يرجه  لاس 203  رد  تخاـس و  ییاـه  هعقب  وا  هاـگمارآ 

هاگترایز مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رّهطم  دقرم  دعب  هب  نامز  نآزا  دندرپس و  كاخ  هب  نوراه  شردـپ  ربق  رانکرد  ار  ترـضح  نآ  وا  روتـسد 
ناغون دابانـس و  ياه  ینادابآ  یگدرتسگ ، رثا  رب  هک  ياج  ات  تشگ  هدوزفا  نآ  فارطا  ینادابآ  رب  جیردت  هب  دـش و  عّیـشت  ناهج  ناگتفیش 
تداهش ناکم  ینعی   ) دندناوخ مالـسلا  هیلع  اضّرلا  دهـشم  ار  نآ  هک  دمآرد  گرزب  دابآ و  يرهـش  تروص  هب  درک و  همیمـض  دوخ  رد  ار 

ناریا و یبهذم  رهش  نالک  نیرتگرزب  نیلوا و  دهشم  نونکا  مه  دش . هصالخ  دهشم  هملک ي  رد  مان  نیا  رورم  هب  و  مالسلا ) هیلع  اضر  ماما 
. تسا نارهت ) زا  دعب   ) ناریا رهش  نالک  نیمّود  همّظعم و  هکم ي  زا  دعب  ناهج ، یبهذم  رهش  نالک  نیمّود 

فلّؤم زا  یبدا  نوتم  حیحصت  فرّصت و  لخد و  تافاضا و  اب  لاس 1380  ناسارخ  يرنه  میوقت  زا  لقن  هب 

یقرواپ

تابّـصعت زا  هک  دوشیم  هدـیمهف  روـط  نیا  وا  راعـشا  زا  یلو  هدوـب  ّتنـس  لـها  هک  نیا  اـب  ق ) 817 ه . - 898) یماج دمحا  نیّدـلارون  [ 1]
شراثآ زا  یکی  هدومن و  دای  مارتحا  هب  رگید  یـضعب  یـسودرف و  نوچ  مه  يدـیتاسا  زا  تاّیونثم  رد  هدوب و  رانکرب  يا  هزادـنا  ات  هنالهاج 

نآ یماج  هدورس و  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  حدم  رد  مارحلادجسم و  رد  قدزرف  هک  تسا  قدزرف "  هّیمیم ي  هدیصق ي  همجرت ي " 
ناتسلگ کبـس  هب  ناتـسراهب  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدروآ  وا  زا  رثا  دوخ 27  گنهرف  رد  ادخهد  موحرم  هدرک . همجرت  یـسراف  هب  ار  راعـشا 

. تسا گنروا  تفه  و  يدعس ،
ثیدـح رد  وا  داتـسا  فرـشا ) فجن  رد  ق  1359 ه . یّفوـتُم : مق  رد  دِّلوتُم 1294  : ) مساقلاوبا نبا  اضر  دّـمحم  نب  ساـّبع  خیـش  جاـح  [ 2]
حیتافم نآ  نیرتروهشم  هک  هدرب  مان  وا  زا  رثا  دوخ 30  گرزب  گنهرف  رد  ادخهد  موحرم  دوب . يرون  نیسح  ازریم  جاح  راوگرزب  ثِّدحم 

نیا هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتمظع  نیا  تسا و  نآ  رانکرد  مه  حـیتافم  دـشابیم  نآرق  باتک  اج  ره  ام  دـجاسم  رد  هک  تسا  نانجلا 
تاملک زا  هملک  دص  حرـش  لآلاَو 2 . ِیبَّنلا  بئاـصم  یف  لاـمآلا  یهَْتنم  زا 1 . دـنترابع  وا  راثآ  رگید  زا  هدومرف . تیاـنع  راوگرزب  ثِّدـُحم 

همطاـف ي ترـضح  ياـه  تبیـصم  هراـبرد ي   ) ناوسِّنلا دِّیَـس  ِبئاـصَم  یف  ِنازْحـالا  ُْتِیب  . 3 هِغلاـبلا ) ُۀًـمْکِْحلَا   ) مالّـسلا هیلع  نینمؤملاریما 
(. دوش هعجارم  ادخهد  گنهرف  هب  رتشیب  تاعالّطا  يارب  (، ) مالّسلا اهیلعارهز 

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


. مالّسلا هیلعاضر  ماما  ترایز  ِتلیضف  رد  مهن  لصف  ياهتنا  نانجلا  حیتافم  [ 3]
( ناتسب غاب   ) نآ رد  هک  يا  هضور  هب  مالس  دورد و  ربمایپ ، نیرتهب  نادناخ  رب  مالـس  دورد و  و  تیب ) لها   ) َسَی لآ  هط و  لآ  رب  مالـس  [ 4]

. دنکیم تاهابم  وا  هب  نید  کلم و  هک  یماما  نآ - تفرگ و  نکسم 
مشچ یهایس  هک  تسوپ  دیپس  نز  ینعم  هب  تسا  ارْوَح ، عمج  روح  یبرع  رد  نیعلاروح  زا  کی  ره  یتشهب  نز  مشچ - هایـس  نز  روح : [ 5]

و تسا ) هتفگ  الاب  رعـش  رد  یماج  هچنانچ  ) دنیوگ ناروح  عمج  رد  دنریگ و  درفم  ار  نآ  یـسراف  رد  یلو  دشاب  هایـس  هزادنا  یب  وا  يوم  و 
ینز نآ  ینعم  و  تسا ، روْحا  ثنوم  مه  ارْوَح  دـندنبیم و  عمج  نایروح  هب  ار  يروح  سپـس  دـنیوگ . ّيروح  دـنیازفا و  روح  هب  ییای  هاگ 

 ". مشچ هایس  تسوپ  دیپس  نز  تیاهن "  یب  شمشچ  يدیفس  دشاب و  دایز  شمشچ  یهایس  هک : تسا 
. دنیامنیم دش  دمآ و  نآ  رد  دنتسه و  هکئالم  زا  نآ  نانابهگن  هک  یهاگراب  [ 6]

دنیوگ فافع و  يور  زا  ّبح  رد  طارفا  ینعم  هب  تسا و  مسا  یتسود  ّدح  زا  نتـشذگرد  ای  بوبحم ، نسح  هب  تسود  تفگـش  قشع : [ 7]
تسا و گرب  مکرایسب  هک  دنیوگ  بالبل  نآ  هب  یبرع  رد  نامیپ و  قشع  نآ  هب  هک  تسا  یهایگ  یسراف  رد  تسا و  هَقَـشَع  زا  نآ  قاقتـشا 

. تسوا زا  ّقتشم  قشع "  اذهل "  دنک  کشخ  دچیپ  هک  یتخرد  ره  هب 
ناتسا نیرتگرزب  هک  يزورما  ناسارخ  و  قرـش ) ینعم  هب   ) ناسآ و  دیـشروخ ) ینعم  هب   ) روخ زا  تسا  یبّکرم  هملک  تغل  رد  ناسارخ : [ 8]

نزو رب   ) دهـشم هدـشیم و  هدـیمان  سوط  نایـساّبع  نامز  رد  هک  تسا  دهـشم  نآ  زکرم  دراد  دوجو  ناـمروشک  یقرـش  لامـش  رد  ناریا و 
ناکم ینعی  دنتفگیم  اضّرلا  دهـشم  سوط  هب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تداهـش  زا  دـعب  تداهـش ، ناکم  ینعی  ناکم ) نامز و  مسا  لعفم ،

يدالیم لاس 1389  رد  دندومن و  حتف  يدالیم  لاس 649  رد  ار  نآ  بارعا  هدوب و  نارباط  سوط  یلبق  مان  . ) مالّسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش 
نایرهاط نامز  رد  هک  تسا  روباشین  یکی  نآ  یمیدـق  ياهرهـش  زا  هک  گرزب : ناـسارخ  اـب  میدـق  ناـسارخ  دـندرک ). ناریو  ار  نآ  لوغم 

اج نآ  رد  دنا  هدوب  نارادبرس  هک  هعیش  تموکح  نیلّوا  و  هدوب ) قهیب  نآ  میدق  مان  هک   ) راوزبس تسا و  سخرس  رگید  هدوب  ناریا  تختیاپ 
روشک خلب ، تاره و  ياهرهش  ناتـسناغفا ، لامـش  هفاضا ي  هب  نامدوخ  روشک  ینونک  ناسارخ  ناتـسا  لماش  میدق  ناسارخ  دش و  لیکـشت 
هتشاد مان  رهّنلاءاروام  ناتسکیجات  ناتسکبزا و  ياهروشک  لماش  نانابز  کیجات  هقطنم ي  هدوب و  نومأم  تختیاپ  ورم  رهش  هک  ناتسنمکرت 

. تسا میدق  ناسارخ  ياهرهش  زا  جنگروا  هویخ ، دنجُخ ، اراخب ، دنقرمس و  نوچ  مه  یّمهم  ياهرهش  و 
 ". َنورَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَقلا  ِصُْصقاف  هیآ ي 176"  هروس ي 7 ، [ 9]

 ". ِباْبلالا یلِوال  ةَْربِع  ْمِهَصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  هیآ ي111"  هروس 12 ، [ 10]
 ". َنینمؤْمِلل يرْکِذ  َو  هَظِعْوَم  َو  ّقَحلا  هذه  ِیف  َكَءاج  َو  َكداُؤف  ِِهب  تبَثن  ام  لسّرلا  ِءابنا  ْنِم  َْکیَلَع  ّصقَن  ًاّلُک  هیآ ي 8"  هروس 16 ، [ 11]

 ". َنورفاکلا َهِرَکْول  َو  ِهرُون  ِمتُم  ُهّللا  َو  ْمِهِهاْوفِاب  ُهّللا  َرُون  اوؤِفطِیل  َنودیری  هیآ ي 8" ، فص 61 ، هروس ي  [ 12]
تختیاپ دـندرک . تموکح  لاس  هب 91  کـیدزن  ق ) 132 ه . - 41  ) نیب هک  فانمدـبع  نب  سمـش  دـبع  نب  ۀـّیمأ  هب  بوسنم  هّیما : ینب  [ 13]

تیانج ملظ و  دنتـسناوت  ات  دـنا و  هدوب  مشاه  ینب  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  هلـسلس  نیا  دـنتفگیم ) ماش  نآ  هب   ) هدوب يزورما  قشمد  اهنآ 
مالّـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تداهـش  هلمج  زا  دـندرک 
هک دوب  البرکرد  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  تداهش  رت  زوسناج  همه  زا  هک  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  مالّـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح 

نایفـسوبا برح -  هّیما - میزادرپیم : نانآ  ياـفلخ  هّیما و  ینب  دادـجا  هب  کـنیا  تفرگ . تروص  هّیما  ینب  ءاـفلخ  ناـمرف  هب  اـهنآ  همه ي 
.3 مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  لتاق   ) لّوا دیزی  . 2 مالّـسلا ) هیلع  نسح  ماما  لـتاق   ) لّوا هیواـعم ي  زا 1 . دـنترابع  نانآ  يافلخ  و  رْخَـص -) )
لّوا 5. ناورم  . 4 دومن ) افعتـسا  درک و  نعل  ار  دوخ  گرزبردـپ  ردـپ و  وا  دیـشکن و  لوـط  رتـشیب  زور  دـنچ  وا  تفـالخ   ) مّود هیواـعم ي 

نعل هک  دوب  یـسک  وا  هّیما و  ینب  يافلخ  نیرتهب  زا   ) زیزعلادـبع نبرمع  نامیلس 8 . . 7 مالّسلا ) هیلع  داجـس  ماما  لتاق   ) دیلو کلملادبع 6 .
هک درک  دیدهت  دومن و  عونمم  دوب  هدش  موسرم  مدرم  نیب  رد  وا  روتـسد  هب  هیواعم و  نامز  زا  عقوم  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
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یـشومارف هب  دنـسپان  تفـص  نیا  قیرط  نیا  هب  درک و  مهاوخ  عطق  ار  وا  نابز  دـیامن  نعل  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هب  یـصخش  ره 
ناورم اـی "  مّود  ناورم  میهاربا 14 . مّوس 13 . دیزی  مّود 12 . دیلو  . 11 مالّـسلا ) هیلعرقاب  ماما  لتاق   ) ماشه مود 10 . دیزی  . 9 دش ). هدرپس 

. رامح
ساّبع و ینب  گرزب  ّدـج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  يومع  ّبلطملادـبع  نب  ساّبع  هب  بوسنم  [ 14]

مان حاّفس  هّللادبع  ساّبع  ینب  هفیلخ ي  نیلّوا  میزادرپیم : مان  رکذ  اب  نآ  يافلخ  دادعت  ساّبع و  ینب  هرابرد ي  يرصتخم  حیضوت  هب  کنیا 
( ساّبع نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  هّللادبع   ) دیسریم مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  يومع  ساّبع  هب  هطـساو  راهچ  اب  هک  تشاد 

مدرم کمک  اب  تیب و  لها  مان  هب  دنتـسنادیم  مشاه  ینب  زا  ار  دوخ  هک  ساّبع  ینب  دیـسر . تفالخ  هب  روصنم  رفعج  وبا  شردارب  وا  زا  دعب 
ياج هب  دنداد  مدرم  هب  هک  ییاه  لوق  فالخرب  اهنآ  تفالخ ، تموکح و  هب  ندیـسر  ضحم  هب  یلو  دـندش  گنج  دراو  هّیما  ینب  هیلع  رب 

دندومنن محر  ْنیَنیمیلاوذ  رهاط  یناسارخ و  ملـسموبا  نوچ  مه  يدارفا  هب  یّتح  اهنآ  دنتخاس . دوخ  هشیپ  ار  تیانج  ملظ و  مدرم  زا  ساپس 
هسیـسد و اب  ناـنآ  و  مینک . تموکح  میناوتیمن  میـشکن  اـت  اـم  تفگیم : یقیناود  روصنم  و  دـندیناسر . لـتق  هب  هنادرمناوجاـن  ار  اـهنآ  و 
. دندش نوگنرس  لوغم  ناخ  وکاله  تسد  هب  ماجنارـس  هک  دندرک  تموکح  لاس  ینعی 524  ات 656  لاس 132  زا  یبیرف  رهاظ  يراکایر و 
هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  نادناخ  زا  ینعی  دنتـسنادیم  یمـشاه  ار  دوخ  اریز   ) دندوب رتدب  هّیما  ینب  زا  بتارم  هب  هلـسلس  نیا  و 

رتدب هّیما  ینب  ياه  متس  زا  بتارم  هب  دندومن  تاداس  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  هّمئا و  هب  هک  ییاه  متس  یلو  دنـشابیم ). مشاه  هب  بوسنم 
يداه 5. يدهم 4 . . 3 مالّـسلا ) هیلع  قداص  ماما  لـتاق   ) روصنم حاّفس 2 . . 1 میروآیم : ار  ساـّبع  ینب  هناـگ  يافلخ 37  مان  کـنیا  دوب .

ماما رسمه  هک  شرهاوخ  وا  روتـسد  هب   ) مَصَتعم . 8 مالّـسلا ) هیلعاضر  ماما  لتاق   ) نومأم نیما 7 . . 6 مالّـسلا ) هیلع  مظاک  ماما  لتاق   ) نوراه
يداه ماما  لتاق   ) ّزَتْعْملا نیعَتْسُْملا 13. رِصَْتنْملَإ 12 . لِّکَوَتْملا 11 . ِقثاْولا 10. . 9( دیناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  دوب  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّمحم 

اْرِهاْقلا 20. ْرِدَتقْملا 19 . یفَتْکْملا 18. دِضَتْعُْملا 17 . . 16 مالّسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لتاق   ) دِمَتْعْملا يدَتْهْملا 15 . . 14 مالّسلا ) هیلع 
دِشاّرلا دِشْرَتْسُْملا 30 . رَهْظَتْسْملا 29 . يدَتْقْملا 28 . ِمئاْقلا 27 . رِداْقلا 26 . عئاّطلا 25 . عیطْملا 24 . یفْکَتْسْملا 23 . یقَّتْملا 22 . یضاّرلا 21 .

ياه مَتـس  زا  رتشیب  تاعالّطا  يارب  ، ) ْمَصعتْـسْملا ْرِْصنَتْسْملا 37 . رِهاّْظلا 36 . رِصاّنلا 35 . یضَتْسُْملا 34 . ْدْجنَتْسملا 33 . یفَتقْملا 32 . . 31
هعجارم مالّسلا " مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز   " رهپس ناخ  یلقـسابع  فیلأت  خیراّوتلا "  خسان   " سیفن باتک  هب  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب 

(. دوش
دندوب و راکرس  رب  ناریا  رد  یعیش  نامکاح  دعب  هب  نآ  زا  اهنآ  ندمآ  اب  یلو  دننک  داجیا  ار  يولع  عّیشت  دنتسناوتن  مه  نایوفص  هتبلا  [ 15]
ناخاضر و  ) دندوب بهذم  هعیـش  رهاظ  هب  هک  دندیـسر  تموکح  هب  يولهپ  نادناخ  هّیراجاق و  هّیدنز - هّیراشفا - بیترت  هب  هّیوفـص  زا  دـعب 

(. دنتشاد ار  نید  يدوبان  دصق  یقیرط  هب  مادک  ره  دندوب و  بناجا  رکون  ود  ره  هک  شدنزرف 
. تسا هَلِْحن  نآ  درفم  هک  اههورگ  [ 16]

ياه مسا  زا  یکی  اریز  تسا  ینارصن  عمج  يراصن  دنیوگیم و  يوسیع  ای  يراصن  ای  یحیسم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ناوریپ  هب  [ 17]
هس هب  هک  تسا . هدوب  سّدقملا  تیب  رهش  یکیدزن  رد  هرصان  ياتسور  ترضح  نآ  دلوم  نوچ  هدوب  يرصان  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
ادخ رسپ  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  کچوک  رایـسب  هورگ  کی  و   ) سکدترا ناتستورپ 3 . کیلوتاک 2 . . 1 دنوشیم : میسقت  گرزب  هبعش 

نایحیـسم دـننکیم .) یگدـنز  یقرـش  ياپورا  رد  رتشیب  تسا و  ابانرب "  لیجنا  اـهنآ "  لـیجنا  دـنرادن و  يداـقتعا  ثیلثت  هب  دـننادیمن و 
مور رهـش  رد  عقاو  ناکیتاو  رد  ناهج  ياه  کیلوتاک  ربهر  مّود  لـپ  ناژ  پاـپ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  يدـیحوت  ناـیدا  ّتیعمج  نیرتگرزب 

هک تسا  نیا  تسا  دایز  اهنآ  ّتیعمج  هک  نیا  ّتلع  . ) دوش هعجارم  ادـخهد  گنهرف  هب  رتشیب  تاّعالّطا  يارب  دراد . تماقا  ایلاتیا  تختیاپ 
(. دننکیمن هبساحم  ار  ناناملسم  یعقاو  رامآ  اهنآ  هک  نیا  رگید  تسا و  اهنآ  تسد  رد  ایند  ياه  هناسر  ًالّوا 

داژن نآ  لـلع  زا  یکی   ) تسا رتـمک  يدـیحوت  ناـیدا  همه  زا  اـهنآ  ّتیعمج  دـنیوگیم . یمیلک  اـی  يدوهی  یـسوم  ناوریپ  هب  دوهی : [ 18]
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دوش يدوهی  دهاوخیم  یصخش  ره  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  نآ  رگید  ّتلع  لیئارـسا و  ناراذگ  ناینب  نامه  ینعی  اهتسینویهـص  یتسرپ 
(. دنشابیم لیاق  ندش  يدوهی  يارب  یتخس  طیارش  یلک  روط  هب   ) دنشاب يدوهی  مه  شگرزبردپ  ردپ و  دیاب  دیآ  رد  اهنآ  نید  هب  و 

مه یـسوجم  ربـگ و  اـهنآ  هب  هدوـب و  ناـیناریا  اـم  دادـجا  نید  دـنیوگیم . یتـشدرز  تشدرز  ناوریپ  هب  یتـشتدرز :) اـی   ) یتـشترز [ 19]
. دنیوگیم

ار دّمعم )  ) هدش هداد  دـیمعت  ییحی  وریپ  نایحیـسم  هک  هبـص  ای  اهییادـنام  - 1 دوشیم : قالطا  صّخـشم  ًـالماک  هقرف  ود  هب  نیئباـص : [ 20]
هطساو ي هقرف ي  هدمآ  نآرق  رد  هک  نیئباص  دنتشاد . دوجو  مالسا  هرود ي  رد  اهتّدم  هک  كرشم  هقرف ي  ناّرَح  نیئباص  - 2 دنیوگیم .

ناتـسا رد  . ) دنـشابیم اهییادـنام  ناـمه  مّلـسم  روط  هب  هقرف  نیا  دـنوریم  رامـشب  باـتک  لـها  زا  دنـشابیم و  نایحیـسم  ناـیدوهی و  نیب 
(. دننکیم یگدنز  اههناخدور  رانکرد  رتشیب  موق  نیا  دنربیم و  رس  هب  هورگ  نیا  زا  یتّیلقا  مه  ام  ناتسزوخ 

. تسا ادوب  یقالخا  یفـسلف و  لوصا  هعومجم ي  هک  تسا  ناهج  گرزب  نایدا  زا  یکی  دنیوگیم . ییادوب  ادوب ، ناوریپ  هب  نایئادوب : [ 21]
دالیم و زا  لـبق   566 رد ادوب  دـّلوت  خـیرات  هدوب . تسا  شوهاب  هاگآ و  رادـیب و  نآ  ینعم  هک  اهدوب "  " ماـن هب  یـصخش  نییآ  نیا  سّـسؤم 

بیدنارس همرب و  دنه و  رد  نویلیم  زا 500  شیب  هزورما  تسا . اههناسفا  اب  مأوت  وا  تشذگرـس  هداتفا . قاّفتا  دالیم  زا  لبق  رد 483  شتافو 
هقرف ي اهنآ  نیرت  مهم  هک  هدمآ  دوجو  هب  ادوب  نید  رد  يدّدعتم  ياه  شبنج  اههقرف و  دنتـسه . ییادوب  نییآ  وریپ  نپاژ  نیچ و  ّتبت و  و 

. تسا هدرک  رایسب  دشر  نپاژ  رد  هک  تسا  نز "  ییادوب  "

نیا ناوریپ  تسا . ْسِرانب  اهنآ  یبهذم  رهـش  هک  نایئامهرب  دننام  دنیوگیم . ودنه "  " دنه میدـق  نییآ  ناوریپ  هب  دـنه و  لها  ودـنه : [ 22]
هدننک بارخ  هک  برّخم "  يادـخ  اویـش "  ظفاحم " 3  يادخ  ونـشیو "  گرزب " 2 . يادـخ  امهرب "  . 1 دنراد . داقتعا  ادـخ  هس  هب  هقرف 

.(. دوش هعجارم  ادخهد  گنهرف  هب  رتشیب  تاعالّطا  يارب  . ) تسا اهنمهرب  تادوجوم و 
هب هک  یـسکو  دـنادن  راـگزور  زج  ار  ییادـخ  هک  نآ  بهذـم ، یعیبـط  ّتیهوُلا ، رکنم  راـگزور  هب  بوسنم  رهد ، هب  بوسنم  ّيرهد : [ 23]
دش رشتنم  یساّبع  دهع  رد  هک  دنیوگیم : يا  هقرف  هب  حالطصا  رد  دنیوگ و  ار  رفاک  نید و  یب  دِْحلم و  دشابن . لیاق  تمایق  رـشن و  رـشح و 

ماّظَن یلزتعم "  فورعم  مّلکتم  دنرادن . يداقتعا  ینید  هدیقع ي  چیه  هبو  دنتسه  ادخ  رکنم  نآ  ناوریپ  تفرگ . ریثأت  ینانوی  هفسلف ي  زا  و 
ياه هشیدنا  ندرک  شّوشم  ناینانوی و  يداحلا  راکفا  همجرت ي  راشتنا  نیمه  نومأم  ياه  تنایخ  زا  یکی  هتشون . اهنآ  رب  ّلدتـسم  ّيدر  " 

. دوب مدرم 
اذل دوش ، عطق  هراب  کی  تبیغ  هطـساو ي  هب  مدرم  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هطبار ي  تسیابیمن  نوچ  هعبرا :) يارفـس   ) هعبرا باُّون  [ 24]
نامز ماما  نیب  طبار  رفن  راهچ  نیا  دنتشاد و  طابترا  مدرم  اب  میقتسم  ریغ  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  لاس  داتفه  هب  کیدزن  تّدم  يارب 

يدسا دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  يدسا 2 . دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  . 1 زا : دنترابع  رفن  راهچ  نآ  دندوب . مدرم  و  مالّـسلا ، هیلع 
هطساو ي لاس  تدم 69  هب  ات 329  لاس 260  زا  رفن  راهچ  نیا  يرمس . دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  یتخبون 4 . حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  . 3

باتک رخآ  رد  قودص  خیـش  هرابرد ي  حیـضوت  . ) دندوب رـسپ  ردپ و  مّود  رفن  لّوا و  رفن  دنا و  هدوب  نایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  نیب 
(. دوش هدناوخ 

يریطاسا باتک  نیرتهب  هماـنهاش  دـش و  دـّلوتم  سوط  عباوت  زا  ژاـب  ياتـسور  رد  ق ) 416 ه . - 329  ) ناریا فورعم  رعاـش  یـسودرف : [ 25]
زا ییایند  اب  یگلاس  نس 87  رد  وا  دراد . رعش  تیب  رازه  شش  باتک  نیا  درک و  فیلأت  ار  نآ  لاس  تّدم 30  رد  یسودرف  هک  تسا  ناریا 

. تشذگرد يونزغ  دومحم  ناطلس  يرهم  یب  هودنا و  مغ و 
يانغ ظافلا و  عّونت  لّیخت و  يورین  اب  هارمه  وا  راثآ  يوسنارف  رادـمان  هدنـسیون ي  رعاش و  يدالیم )  1885 - 1802 : ) وگوه روتکیو  [ 26]

زا رعـش  رد  ناوتیم  وا  رگید  راثآ  زا  دـنا . هداد  بقل  یناث  لـیجنا  ار  باـتک  نآ  یخرب  هک  تسا  ناـیاونیب  وا  فورعم  باـتک  تسا . فصو 
. درب مان  ار  ینانره  سیراپ و  مناخ  زا  رثن  رد  زیئاپ و  ياه  گرب 
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. دزیگنایم رب  ار  فطاوع  رتشیب  وا  راثآ  یسیلگنا  روهشم  سیون  مارد  سیون و  همانشیامن  يدالیم )  1616 - 1 5 64 : ) ریپسکش مایلیو  [ 27]
. رصیق سویلوی  لته - رجات  داب - تیلوژ - ویمر و  زا : دنترابع  وا  رگید  راثآ  دشابیم  تلماه  وا  فورعم  یشیامن  رثا 

وا مّهم  راثآ  زا  تسا . هدوب  دنمـشناد  يدرم  هدورـسیم و  مه  رعـش  هک  یناملآ  روهـشم  هدنـسیون  يدـالیم )  1 832 - 1749 : ) هتوگ [ 28]
. درب مان  ار  نامگو  تقیقح  و  یباختنا - ياه  تلصو  زا : ناوتیم 

نآرق ّصن  هب  تسا  تمایق  میالع  زا  هک  هام  هرک ي  ندش  مین  ود  هک  دنا  هتشاد  تمظع  ردق  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  و  [ 29]
ییایند رهاظ و  مشچ  اب  مدرم  دنداد و  ماجنا  ناشدوخ  نامز  رد  دش ) همین  ود  هام  دش و  کیدزن  تمایق  ینعی  َرَمَقلا  َّقَْشنا  َۀَعاّسلا و  َِتبَرَْتِقا  )

. دندید ار  هام  هرک ي  ندش  هراپ  ود 
. تسا مارحلا  دجسم  هب  هوک  نیرتکیدزن  دراد و  رارق  همّرکم  هّکم ي  قرش  رد  هک  تسا  یهوک  مان  [ 30]

اوناک میقَّرلاَو  ِفْهَکلا  َباحْصا  َّنا  َْتبِسَح  ْما  : " درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  هزین  يالاب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  هدیربرس ي  [ 31]
اهتمکح و يدـنمورین و  ياه  هناشن  همه  نیا  لباقم  رد  فهک  باحـصا  ناتـساد  هک  يرادـنپ  وت  ایآ  ربماـیپ  يا  ینعی  "  ) ًاـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم 
ار هیآ  نیا  دـنتخیوآ ، هفوک  نافاّرـص  رازاب  رد  ار  كرابم  رـس  یتقو  اـی  "و  هیآ ي 9 ) فهک  هروـس ي  تسا " ؟ یبـیجع  هعقاو ي  بئاـجع 
ام دندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  ینادرمناوج  فهک  باحـصا  انامه   "  ) يده ْمهانْدِز  مّهبرب و  اونَمآ  ۀَیِتف  ْمهَّنِا  : " دناوخیم

َو : " درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  دنتخیوآ  یتخرد  هب  ار  كرابم  رـس  یتقو  ای  و  هیآ ي13 ) فهک  هروس ي   " میدوزفا ناشتیادـه  نامیا و  رب 
دنهاوخرب یهاگ  تشگزاب  هچ  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب  دـندرک  متـس  ملظ و  هک  نانآ   "  ) نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنم  َّيا  اومَلَظ  َنیذـلا  مَْلعَیَس 

وا ندش  ناملسم  ببس  و  درک . تبحص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب ي  رس  اب  ینارـصن  بهار  و  هیآ ي 227 .) ءارعش  هروس ي  تشگ " 
. دوب میقَّرلاَو  ِفْهکلا  َباحصا  َّنا  َْتبِسَح  ْما  هیآ ي 

لیبق زا  دوب  ماـن  نیدـنچ  ياراد  دوشیم  هدافتـسا  راونـالاراحب  تیاور  زا  هک  يروط  هب  تسا  فـالتخا  دروم  ترـضح  نآ  رداـم  ماـن  [ 32]
یسلجم رقاب  دّمحم  اّلم  يوفص  رصع  گرزب  دنمشناد  تافیلأت  زا  راونالاراحب : . ) دوب شمان  نیرخآ  متکت  هک  متکت  نکس ، نامـس ، هرهاط ،

اّلم وا  ردـپ  نیقَیلا ، ُّقح  داعملاُداز - نیقتملا - ۀـیّلح  راونالاراحب - زا : دـنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  باتک  دـلج  شراثآ 60  هک  تسا 
ُهَرَضْحَیال ْنَم  حرش  وا  تافیلأت  زا  درک . يروآ  عمج  ار  هعیش  لیاضف  هب  طوبرم  رابخا  ثیداحا و  هک  دوب  یهیقف  نیلّوا  یـسلجم  یقت  دّمحم 

.(. تسا یسلجم  رقابدّمحم  اّلم  روهشم  یسلجم  تسا ، نیقّتملا  ۀَضْوَر  باتک  هیقَفلا و 
تاروت و هب  دقتعم  نوچ  دنیوگیم  باتک  لها  یسوجم )  ) یتشدرز ینارصن ،)  ) یحیسم یمیلک ،)  ) يدوهی يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هب  [ 33]

ياراد نایحیسم  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  دنیوگیم . یباتک  هبش  اهیتشدرز  هب  ًانمض  دنتـسرپیم . مه  ار  ادخ  دنتـسه و  اتـسوا  لیجنا و 
. دنـشابیم هدنیامن  راهچ  ياراد  یبهذم  ياه  ّتیلقا  ًاعومجم  دنتـسه ، هدـنیامن  کی  ياراد  مادـک  ره  نایتشدرز  نایدوهی و  و  هدـنیامن ، ود 

اهنآ يارب  یلیلد  ره  هک  نیا  اب  دنوشیم  رکنم  ار  تقیقح  ًابلاغ  هک  یناسک  ینعی  دنیوگیم  مه  دوحج  موق  نایدوهی  هب  هک  دـنامن  هتفگان  )
زا اهینادـلکو  اهيروسآ  اهینمرا و  و  دـنرادن ، لوق  هجو  چـیه  هب  اهنآ  تسا  ضحم  تقیقح  هک  ار  نیتسار  مالـسا  اصوصخم  میرواـیب ،

(. دنشابیم حیسم  نید  ياه  هخاش 
" هّمئالا دـیلاوم   " باب هجحلا "  " باتک دـلج 2 ، ، یفاک لوصا  هدـنزرا ي  سیفن و  باتک  هب  زیزع  ناگدـنناوخ  یفاک ، تاعالطا  يارب  [ 34]

. دوش هعجارم  مالّسلا ) مهیلع  موصعم  ناماما  تدالو  یگنوگچ  )
یلع ماما  نسح و  ماما  نیـسح ، ماما  داجـس ، ماما  رقاب ، ماما  قداص ، ماما  مظاک ، ماما  زا : دـنترابع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  لـبق  ناـماما  [ 35]

. مالّسلا هیلع 
یفاک ص 257. هضور ي  [ 36]

نیا ياج  هب  هنافّسأتم  مالّسلا ، هیلع  ریما  ترضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـصربمایپ  يومع  ّبلطملادبع و  نارـسپ  زا  یکی  بهلوبا  [ 37]
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وا ینمشد  ياه  تلع  زا  یکی  درکیم  ینمـشد  شا  هدازردارب  اب  دشاب  شا  هدازردارب  نابیتشپ  هزمح  بلاطوبا و  شرگید  ناردارب  دننام  هک 
ربمایپ تسناوت  اـت  هک  تسا  نشور  همه  يارب  نایفـسوبا  هقباـس ي  دوب و  نایفـسوبا  رهاوخ  بهلوبا ، رـسمه  اریز  دوب  شرـسمه  تاـکیرحت 
مالـسا سرت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  طّسوت  هّکم  حـتف  زا  دـعب  و  ، ) درک تیذا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا 

(. بهلوبا هروس ي   ) تسوا دوخ  مان  هب  هک  هدرک  لزان  شرسمه "  بهلوبا و  تّمذم "  رد  يا  هروس  نآرق  رد  دنوادخ  و  دش ) ناملسم 
ار دوـخ  نآ  زا  دارم  و  دـشابیم ). یقو  نآ  هشیر ي  تسا و  واو  زا  لدـب  نآ  ءاـت  ًاـئاقِتا و  یقتی  یقتإ  زا   ) تسا و مسا  تـغل  رد  هـّیقت  [ 38]

بهذـم هدـیقع و  راـهظا  زا  يراددوخ  ّقح . فلاـخم  لـعف  اـی  لوق  رد  وا  اـب  ندرک  تقفاوم  هلیـسو ي  هب  تسا  ریغ  ررـض  زا  ندرک  ظـفح 
نوچ ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  روج  ياـفلخ  ناـمز  رد  دـشاب . یـصخش  هّجوتم  وربآ  رظن  زا  اـی  یناـج  یلاـم و  ررـض  هک  يدراوم  رد  شیوخ 

بوکرس درکیم  تیب  لها  هب  یتسود  راهظا  هک  یصخش  ره  دنتفرگیم و  رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  تّدش  هب  نایعیـش  تیب و  لها  ناتـسود 
ناهنپ ار  دوخ  هدـیقع ي  رگمتـس  ماّکح  سرت  زا  دـندرکیم و  هّیقت  نایعیـش  تیب و  لـها  نارادتـسود  اذـل  دـیدرگیم  تازاـجم  دـشیم و 

رظن زا  دـندوب و  ّمهم  یعامتجا  ّتیعقوم  ياراد  ترـضح  نآ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ناـمز  رد  یلو  دـندرکیمن . ناـیب  دـندومنیم و 
ناـیب ار  دوـخ  دـیاقع  ینلع  روـط  هب  ترـضح  نآ  یناـبیتشپ  یمرگ و  تشپ  هب  نایعیـش  دـندوب  یمالـسا  تلود  ّتیـصخش  نـیمّود  یـسایس 

. دنتشادن تموکح  زا  یساره  سرت و  دندومنیم و 
: تسا نینچ  رهپـس  ناخ  یلقـسابع  موحرم  خـیراّوتلا  خـسان  زا  راو  هصالخ  یکمرب  رفعج  نوراه و  رهاوخ  هساـّبع  ناتـساد  هدرـشف ي  [ 39]

مامت رد  مه  ار  هسابع  شرهاوخ  دشیم و  رضاح  رفعج  دیاب  تشاد  هک  یسلجم  ره  رد  هک  تشاد  هقالع  یکمرب  رفعج  هب  نانچ  نآ  نوراه 
ینک و هراظن  وا  هب  طقف  هک  یطرـش  هب  مروآرد  وت  دـقع  هب  ار  هساّبع  مهاوخیم  نم  تفگ  رفعج  هب  نوراه  يزور  دروآیم ، دوخ  سلاجم 

نایکمرب ریاس  نم و  راک  نیا  ماجنا  تروص  رد  تفگو  درک  لوبق  رفعج  یهدن  ماجنا  دراد ، اور  شا  هجوز  اب  دناوتیم  درم  ره  هک  راک  نآ 
زا رفعج  یلو  دزیمآرد  وا  اب  تساوخیم  تفرگ و  لد  رد  رفعج  رهم  هساّبع  دـش ، هدـناوخ  دـقع  هغیـص ي  نوچ  میوش ، رتسکاـخ  كاـخ و 

رفعج هک  یلاح  رد  يور  وکین  زینک  مان  هب  رفعج  ردام  قیرط  زا  هلیح  اـب  هساـّبع  زور  کـی  یلو  دومنیمن  لوبق  دیـسرتیم و  نوراـه  مشخ 
مه نوراه  دوب و  هدرک  یلوق  دب  نوراه  هب  رفعج  نوچ  تخانـشن و  ار  وا  رفعج  تخیمآ و  رد  وا  اب  تفر و  وا  هناخ ي  هب  دوب  بارـش  تسم 

. دیناسر لتق  هب  مه  ار  هّسابع  شرهاوخ  یتح  وا  درک . رداص  ار  نایکمرب  ماع  لتق  روتسد  تشاد ، تداع  نتخیر  نوخ  هب 
. ندوب رتکیدزن  يدنواشیوخ  رظن  را  لیضفت  مسا  سمَا : [ 40]

هیآ ي41. لافنا  هروس ي  [ 41]
هیآ ي7. رشح  هروس ي  [ 42]

هدنامرد شیورد و  ترفاسم  رد  یلو  تسا  رگناوت  دوخ  نطو  رد  هک  رود  نطو  زا  يرفاسم  اهقف "  حالطصا  رد  رذگهر - لیبس : نبا  [ 43]
. دوش هعجارم  ناتساد 50 " هب "  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . لیبس "  ءانبَا  لیبس "  نبا  عمج  تسا . تاکز  نیّقحتسم  زا  يدرف  نینچ  ، هتشگ

هیآ ي 44. هرقب  هروس  [ 44]
يا وگب  َنیعَمْجا "  ْمکیدـهل  َءاشْوَلَف  ْۀَـغلابلا  ۀـجحلا  هّللَف  لق  . " تسا ماعنا  هروس ي  هیآ ي 149  هب  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هراشا ي  [ 45]

. دومنیم تیاده  ار  همه  تفرگیم  رارق  وا  ّتیشم  رگا  سپ  تسا  راکشآ ) حضاو و  ناهرب   ) هغلاب تّجح  ادخ  يارب  ربمایپ 
ّيوایند دهدیم - ینعم  ار  ریز  تسپ و  ياج  تغل  رد  تسا و  ترخآ  ّدـض  دـهدیم و  ینعم  ار  رـضاح  یناگدـنز  حالطـصا  رد  ایند : [ 46]

. دنتسه لیضفت  مسا  ود  ره  هک  تسا  ینْدَا  نآ  رّکذم  يزاجم و  ّثنؤم  ایند  ایند ، هب  بوسنم 
. ترخآ هب  بوسنم  ّيوَرْخا  گرم ، زا  دعب  ناهج  رگید ، یناهج  ءاقب ، راد  يرخا : ةرخآ و  [ 47]

. دنشابیم یماما  شش  یلیعامسا  نایعیش  یماما و  راهچ  يدیز  نایعیش  دننادیمن و  نید  لوصا  زا  ار  تماما  ّتنس  لها  [ 48]
هک دـشابیم  هکئالم  ياسؤر  زا  لیربج :) ای  لیئاربج   ) لیئربج . 1 زا : دنترابع  ادـخ  بّرقم  کئالم  ادـخ و  بّرقم  کئالم  زا  لیئربج  [ 49]
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اهناسنا هک  تسا  نآ  شا  هفیظو  هک  توملا :) کلم   ) ای مالـسلا  هیلع  لیئارزع  . 2 دناسریم ؛ ناربمایپ  هب  ار  یحو  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو 
رد هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  دومن ، هدجس  مدآ  هب  دنوادخ  رما  هب  هک  تسا  یـسک  نّیلوا  وا  مالـسلا  هیلع  لیفارـسا  . 3 دنکیم ؛ حور  ضبق  ار 

یگدیـسر اهناسنا  همه ي  باسح  هب  دـنوادخ  دـنوشیم و  هدـنز  ادـخ  رما  هب  دـنا  هدرم  هک  یناسک  مامت  تمایق  زور  رد  دـمدیم و  روص 
(. لیک  ) تساه هنامیپ  نازوا و  يریگ  هزادنا  دنوادخ  رما  هب  وا  هفیظو  هک  لاکیم : ای  لیئاکیم  . 4 دنکیم ؛

 " لها رب  ّدر  رد  مالـسلا  هیلع  يداهلا  ِیقّنلا  ٍدّمحم  نب  ّیلَع  مامِالا  ِنَع  َِيور  ام  تمـسق : لوقُْعلا  ُفَُحت  باتک  هب  رتشیب  تاعالّطا  يارب  [ 50]
 ". ّفلؤم ق " ) 1400ه . هیمالسا ، پاچ  . ) دوش هعجارم  رایتخا " ص 481  لدع و  تابثا "  ضیوفت " و  ربج و 

هیآ ي25. هبوت  هروس ي  [ 51]
گنج هب  دنا ، هتشاد  راّفک  اب  گنج  هس  داتـشه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هدمآ : مالـسا  خیرات  رد  هک  روط  نامه  [ 52]
ربمایپ هک  ییاه  گنج  ردـب و  هوزغ ي  دـننام  تسا  تاوزغ  نآ  عمج  هتـشاد و  مان  هوزغ  دنتـشاد  تکرـش  اصخـش  مه  ناشدوخ  هک  ییاـه 

. هتوم هیّرس ، دننام  تسا  ایارس  نآ  عمج  دنتشاد و  مان  هّیرس  دندومنیم  نییعت  هدنامرف  دنتشادن و  تکرش  اصخش 
بانج نآ  کـیدزن  یگرزب  هساـک ي  دـننک ، لواـنت  اذـغ  دنتـساوخیم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تقو  ره  تفگ : داـّلخ  نب  رمّعم  [ 53]

روتـسد هاگ  نآ  دندادیم ، رارق  هساک  نآ  رد  دنتـشادیم . رب  يرادقم  مادک  ره  هرفـس  ياهاذـغ  نیرتهب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـشاذگیم 
. دنهدب نادنمتسم  هب  ار  اهاذغ  نآ  دندادیم 

ص 23. ج 4 ، یفاک ، لوصا  لقن  هب  [ 54]
، تاـعاط ماـجنا  هطـساو ي  هب  تسا  ّقح  تبوقع  زا  ندرک  يرود  زا : تستراـبع  ًاحالطـصا  و  يراـگزیهرپ ، ندیـسرت و  ینعی  يْوقَت : [ 55]

هغالبلا جهن  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  زیزع  ناگدنناوخ   " نتـشگ . ادج  سفن  زاو  ندرک  يرود  هانگ  زا  زا " : تسترابع  يْوقَت  دنیوگ  یخرب 
. دوش هعجارم  هبطخ ي 184  مالسالا ، ضیف  ي 

هیآ ي 33. تارجح  هروس ي  [ 56]
. َهلروفْغَم اِهب  ّرقَتْسُملا  َو  لوذْخَم  ِۀیئَّْسلِاب  عیذملا  َو  ۀجَح  َنیْعبَس  لدُعت  ِۀنَسَحلِْاب  ِرتَتْسْملا  [ 57]

. ٍۀَئاِمب یهْجَو  َو  یلْها  یِلا  ْتعَجَر  ٍۀَجاح  َبَلَطال  امْوَی  هنِا  یتَم  [ 58]
صراحب 103. ءزج 49 ، [ 59]

ص 69. یفاک ج 3 ، [ 60]
هیآ ي 110. فهک  روس ي  [ 61]

صراحب 105. ءزج 49  [ 62]
ص 102. ءزج 49 ، راحب ، [ 63]

یفاک ج 2 ص 297. [ 64]
ص 29. ءزج 49 ، راحب  [ 65]

نآ دنتـشادن  تسود  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنهدیم . قمحا  درم  هب  ار  بقل  نیا  اـهبرع  تسا و  یگناوید  زا  ینادرگرـس  ینعی  هیهاـتع  [ 66]
ماما هتفگ  هب  یبرع  راعـشا  کنیا  تسا . هدوب  دیوس  نب  مساقلا  یبا  نب  لیعامـسا  قاحـساوبا  وا  یعقاو  مسا  دننک و  دای  بقل  نیا  اب  ار  رعاش 

: یقارعرعاش نآ  مالسلا  هیلع  اضر 
لجالا یف  ادم  لمأن  انلک 

لجألا تانآ  نهای  انملا  و 
ینملا لیطابا  کنرغت  ال 
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للعلا کنع  عد  ردصلا  مزال  و 
لئاز لظک  ایندلا  امنا 

. لحر مث  بکار  اهیف  لح 
هیآ ي 32. فارعا ، هروس ي  [ 67]

:. بلاطوبا یبرع  راعشا  [ 68]
. نادنزرف ینعی  ََدلَو  عمج  ْدلو : [ 69]

ص 222. ءزج 49 ، راونالاراحب ، [ 70]
. تسا ادخ  زا  تعاطا  وا ، زا  تعاطا  ما و  هتخانش  ار  دوخ  ماما  نم  نوچ  منکیم  هزرابم  ادخ  هار  رد  هشیمه  نم  ینعی  [ 71]

یشک ص 307. لاجر  رابخا ج 1 ؛ نویع  ءزج 48 ؛ راحب  [ 72]
. دوب نامز  نآ  ناگرزب  لاجر و  زا  ییاریذپ  صوصخم  هک  دوب  یگرزب  رایسب  ناتسوب  [ 73]

هک لهـس  نب  لضف  مینادیم  هک  روط  ناـمه  ق ) لاـس 208 ه . یَفوتم  ات 125 و  ياه 105  لاس  نیب  دـلوتم  : ) نمحرلادـبع نب  سنوی  [ 74]
تروص رد  هک  نیا  سرت  زا  درک  بوصنم  يدهعتیالو  ماقم  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  هک  یتقو  تشاد ، ار  یسابع  نومأم  ترازو 

زا وا  تسا  نکمم  اذل  دومنیم ، هئطوت  ماما  هیلع  رب  هنایفخم  دش  دهاوخ  علخ  ترازو  ماقم  زا  وا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندیـسر  تفالخ  هب 
ماما دیامن و  نیبدب  وا  هب  ار  ماما  رظن  دنک و  تیاعس  هتـساوخیم  هدوب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  صاوخ  ءالکو و  زا  هک  نمحرلادبع  سنوی 

هتشون باتک  دلج  رازه  دوخ  تسد  هب  وا  هک  تفگ  ناوتیم  نمحرلادبع  نب  سنوی  هرابرد ي  و  دنا . هداد  وا  هب  یقطنم  یملع و  باوج  مه 
مظاک ماما  باحـصا  زا  يو  دسیونیم : میدـن  نبا  و  ریبََکلا . ُعِماجلا  ثیدَْـحلا - َفالتِْخا  ثیدَْـحلا - لَلِع  زا : دـنترابع  اهنآ  نی  رت  مهم  هک 
هعیـش بهذـم  هرابرد ي  رایـسب  تافینـصت  بحاص  تفریم و  رامـش  هب  شیوخ  نامز  همالع ي  دوب و  نیطقی  لآ  یلاوم  زا  مالـسلا و  هیلع 

ادـخ ار  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  زا  یـضعب  مالـسلا و  هـیلع  یلع  ترـضح  هـک  یناـسک   ) تـالغ رب  ّدر  تماـما و  باـبرد  باـتک  یـس  وا  دوـب .
زا وا  دننادیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  یـسراف  ناملـس  نوچ  مه  رـصع  نآ  رد  ار  وا  هعیـش  هتـشون . دنتـسنادیم )

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مالسلا و  هیلع  مظاک  ترضح  مالسلا و  مهیلع  قداص  ترضح  نارصاعم 
یفاک لوصا  مّوس  دلج  یفاک و  لوصا  لّوا  دلج  همدـقم ي  هب  یتیراع  ّتقوم و  نامیا  اجرباپ و  نامیا  هرابرد ي  رتشیب  تاعالطا  يارب  [ 75]

ار ناربمایپ  لج  َو  زع  يادـخ  میروآیم : ریز  رد  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هچ  نآ  راصتخا  روط  هب  ام  دوش و  هعجارم  رفک  ناـمیا و  باـتک 
مه ار  يدرم  نامیا  دـشابن و  نآ  زج  تیاصو و  ینیـشناج و  يارب  ار  اـهنآ  نانیـشناج  ءایـصوا و  دـشابن و  نآ  زج  دـیرفآ و  يربماـیپ  يارب 

دنوادخ راتفگ  تسا  تباث  ناشیا  يارب  و  دنک ، ادج  ناشیا  زا  دـهاوخ  رگا  دـنادرگ و  راوتـسا  تباث و  ار  نآ  دـهاوخ  رگا  داد  رارق  تیراع 
 " َنوُهَقْفَی مْوَِقل  ِتایْالا  اَْنلَّصَف  ْدَق  عدوَتْـسُم  َو  ّرَقَتْـسمَف  ٍة  َدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمکَأَْشنا  يذـلا  َوُه  هیآ ي 98"  ماعنا  هروس ي  رد  یلاعت  كراـبت و 

میداد رارق  نشور  هنیآ  ره  داد  رارق  تقوم  یناکم  تباث و  یهاگ  رارق  امـش  يارب  سپ  يدحاو  سفن  زا  دـیرفآ  ار  امـش  هک  تسا  یـسکوا 
. دنمهفیم هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  ياه  هناشن 

. هدوب بسا  هک  يراوس  بَکْرم  [ 76]
. تسا هورد  نآ  نامز  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  نامز  رد  یماما  ره  [ 77]

. سراف جیلخ  لحاس  رد  قارع و  بونج  رد  يرهش  [ 78]
هب عئادو  نآ  عمج  دنراپـسیم ). نیما  دزن  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  تسا و  عیدو  ّثنؤم  هعیدو  : ) مینکیم ینعم  ار  هعیدو  تغل  لّوا  [ 79]

موـمع و تناـما  هعیدو و  ناـیم  قرف  دـنک و  ظـفح  ار  نآ  وا  اـت  دـصق  يور  زا  دنراپـسیم  ریغ  دزن  هک  تسا  یتناـما  هـعیدو  رگید  تراـبع 
بهذـم رظن  زا  هّماع ). تسایر  ندوب ، ماما  اوشیپ و  ندرک ، ییاوشیپ  : ) تماما ینعم  اما  ماع . تناـما  تسا و  ّصاـخ  هعیدو  تسا . صوصخ 
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 " داعم تماما - تّوبن - لدع - دیحوت - زا " : دنترابع  هعیش  رظن  زا  نید  لوصا  تسا و  نید  لوصا  زا  تماما  يرـشع  ینثا  يرفعج  هّقح ي 
تّوبن بوجو  رب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  هّیماما  ياملع  هدیقع ي   " داعم . تّوبن و  دیحوت ، زا " : تسا  ترابع  نید  لوصا  ّتنس  لها  رظن  زا  و 
تّوبن تسا . تّوبن  صوصخم  هک  یحو  یّقلت  رد  رگم  تسا . تّوبن  ماقم  مئاق  تماما  اریز  دراد  تلالد  زین  تماـما  بوجو  رب  دراد  تلـالد 

ود ياراد  ربمایپ  و  ام ) نامز  دـننام  . ) دـشاب هتـشادن  دوجو  هدـنز  ربمایپ  يراگزور  هک  دراد  ناکما  ماع . فطل  تماما  تسا و  ّصاخ  فطل 
اجرباپ شتماما  هک  یتروص  رد  هدـش  متخ  شتّوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تلحر  زا  دـعب  تماـما و  ماـقم  تّوبن 2 . ماقم  هدوب 1 . ماقم 
مالـسا ربمایپ  تسین . رادیاپ  تماما  هب  داقتعا  نودب  نامیا  درادن و  ناکما  ماما  دوجو  زا  ندوب  یلاخ  و  دسریم ) وا  زا  دـعب  ماما  هب  هدـنام و 

هیلع مالـسا  یمارگ  لوسر  دـش  متخ  تّوبن  نوچ  تماما و  ماقم  ياراد  مه  هدوب و  تّوبن  تلاسر و  ماـقم  ياراد  مه  میهاربا  شّدـج  دـننام 
ماقم رب  هوالع  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دراد  تلالد  هک  يا  هیآ  و  درک . راذگاو  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  ار  دوخ  تماما  ماقم  مالسلا 
اماِما ِساّنِلل  َکلِعاج  ّینِا  َلاق  نهَّمتاَـف  ٍتاـملَکب  هَّبَر  َمیهاربِا  یلَْتباذإ  َو  تسا . هیآ ي 124  هرقب ، هروس ي  رد  هتـشاد  ار  تماما  ماـقم  تّوبن 
مامتا هب  ار  نآ  سپـس  دـنچ  ینانخـس  شراگدرورپ و  ار  میهاربا  درک  شیامزآ  نوچ  ینعی :  ) َنیِملاّظلا َدـْهَع  لانَی  َلاق ال  یتّیرذ  ْنِم  َو  َلاـق 

رارق اوشیپ  ماما و  زین  منادنزرف  هیّرذ و  زا  تفگ : میهاربا  مهدیم . رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  تفگ  میهاربا  هب  دـنوادخ  دـیناسر و 
رد دنوادخ  دنوش ، اوشیپ  ماما و  همه  شنادنزرف  تساوخیم  میهاربا  دسریمن . ناراکمتـس  هب  نم  نامیپ  دهع و  دومرف : دنوادخ  یهدیم ؟

ملاـظ و یلو  دوب  میهاربا  نادـنزرف  زا  يدرف  رگا  سپ  میهدیمن ، رارق  اوشیپ  ماـما و  ار  ناراکمتـس  اـم  دومرف : دوـخ  گرزب  ربماـیپ  باوـج 
تمـصع ياراد  دیاب  ربمغیپ : ماما و  ساّبع و … و  ینب  ای  هّیما و  ینب  ای  فسوی  ناردارب  دننام  درادن ؟ ار  هعماج  يربهر  تقایل  دوب  راکمتس 

وا هب  ربمایپ  دننام  دـنوادخ  هک  تسا  یـشناد  ياراد  ماما  هک  نیا  رگید  و  دنـشاب . رود  تاهابتـشا  مامت  زا  هک  یتیّـصوصخ  نآ  ینعی  دنـشاب 
تّوـبن هب  یکدوـک  نس  رد  ناربماـیپ  زا  رفن  ود  مه  نآرق  رد  و  دـشابن . تماـما  ماـقم  ياراد  یـسک  هک  دوـشیمن  بجوـم  مک  نس  و  هداد ،

هیلع ییحی  ترـضح  رگید  و  هیآ ي 35 ) ، میرم هروس ي   ) مربمغیپ نم  تفگ  هراوهگ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یکی  دندیـسر ،
مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  رد  يربهر  طرش  سپ  هیآ ي 13 ) میرم ، هروس ي  . ) داد تّوبن  ماقم  وا  هب  یکدوک  رد  دنوادخ  هک  مالـسلا 

داوج  ) یقت دّمحم  ماما  ترـضح  . 1 زا : دـنترابع  هک  دندیـسر  تماـما  هب  یکدوک  ّنس  رد  مه  اـم  هّمئا ي  زا  نت  هس  تسین و  یمـسج  غولب 
هیلع یقّنلا  ّیلع  ماما  ترـضح  . 2 دندیـسر ؛ تماما  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  دعب  یگلاس  تفه  ّنس  رد  مهن ) ماما  مالـسلا  هیلع  همئالا 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  ۀّجح  ترضح  . 3 مالسلا ؛ هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  دعب  دندیسر  تماما  هب  یگلاس  تشه  نس  رد  مهد  ماما  مالـسلا 
دراد هلاس  جنپ  ماما  هک  یماقم  ملع و  دندیـسر . تماما  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  زا  دعب  هک  مهدزاود  ماما 

دـننک و هعلاطم  بوخ  ار  نآ  دـنرادن  لوبق  ار  تمـصع  ماقم  هک  یناسک  رگا  و  دراد . هلاـس  ماما 35  هک  تسا  یماـقم  ملع و  ناـمه  ياراد 
. تسین طرش  ّنس  ربمغیپ  ماما و  رد  هک  دیمهف  دنهاوخ  تقو  نآ  دنمهفب 

يا هفیاط  دندادیم و  مانشد  ترضح  نآ  هب  هک  دنا  هدوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  الوم  نانمـشد  زا  هک  يا  هقرف  [ 80]
. هدش هتفگ  مه  تسرپ  تب  ینعم  هب  دندوب و  جراوخ  زا 

ماما ردارب  دیز  تماما  هب  ناشیا  ياج  هب  دنرادن و  لوبق  ار  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تماما  هک  دشابیم  هعیـش  ياه  هقرف  زا  یکی  هّیدـیز : [ 81]
. دنیوگیم هّیدیز  اهنآ  هب  دنراد و  داقتعا  مالسلا  هیلعرقاب 

- تّوبن دـیحوت - هدوب  ات  راهچ  اـهنآ  دزن  رد  نید  لوصا  دـنا و  هتفر  نیب  زا  ًاـبیرقت  زورما  هک  ّتنـس  لـها  ياـه  هقرف  زا  یکی  هلزتعم : [ 82]
زا هتفگ  ار  قیاقح  زا  یلیخ  هک  هغالبلا "  جهن  حراش "  دیدْحلا "  یبا  ْنبا  دنا "  هدوب  دقتعم  لدـع  هب  نایعیـش  ام  دـننام  ینعی  داعم  لدـع -

(. دییامرف هعجارم  باتک  رخآ  هب  رتشیب ، حیضوت  تهج   ) تسا هدوب  هلزتعم  ياه  یّنس 
دنناـم میروآ  ياـج  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  یبـجاو  رما  ینعی  دـشاب  هدـش  بـجاو  ضرف  ناـسنا  رب  هـچ  نآ  حالطـصا  رد  هژاو و  ینعم  هـب  [ 83]

 ". بجاو زامن  ندناوخ  ینعی "  هضیرف  يادا  و  تابجاو . ریاس  تاکز و  سمخ و  نداد  هزور و  نتفرگ  زامن و  ندناوخ 
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رد دـهاوخب و  هک  یـصخش  هب  وا  یلو  تسا  یلاـعتیراب  تاذ  صوصخم  بیغ  نآرق  ّصن  هب  دراد  ربـخ  ادـیپ  اـن  ناـهن و  زا  هک  یـسک  [ 84]
الَف ْبیَْغلا  ِملاع  هدومرف : نینچ  هیآ ي 26 و 27  ّنج ، هکرابم ي  هروس ي  رد  هک  روط  نامه  دیامنیم  هضافا  ار  نآ  دنادب  حالص  هک  يدّح 

هک منادن  دوخ  نم  وگب  ام  لوسر  َيا  ینعی :  ) ًادَصَر هِْفلَخ  ْنِم  َو  هیْدَی  َْنیب  ْنِم  ُکلْسَی  هنِاَف  لوسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ِّالا  ًادَحا - ِِهْبیَغ  یلَع  رِهْظی 
تسا و ناهج  بیغ  ياناد  وا  تسا -. هداد  رارق  يرایـسب  تّدم  زور  نآ  ات  دنوادخ  ای  تَسا  کیدزن  نآ  ماگنه  امـش ، هب  هداد  هدعو  باذع 

شیپ زا  ار "  ناگتشرف  وا "  تظفاحم  رب  هک  هدیزگرب  دوخ  نالوسر  زا  هک  یصخش  نآ  رگم  تسین . هاگآ  وا  بیغ  ناهج  رب  یصخش  چیه 
هارمگ هقرف ي  و  دنک . هضافا  ناماما  ربمایپ و  هب  دناوتیم  ار  بیغ  ملع  دـنوادخ  هک  دوشیم  مولعم  هیآ  نیا  زا  دتـسرفیم .) رـس  تشپ  ور و 

نوچ دـننکیم  لطاب  هدارا ي  نآ  زا  هک  یّقح  هملک ي  تسا . دـنوادخ  صوصخم  بیغ  دـنیوگیم  دـنا و  هدومنن  هّجوت  هیآ  نیا  هب  یباّهو 
هتخاس ّتیئاهب  هارمگ  هقرف ي  دننام  نوچ  ّهلاض  هقرف ي  نیا  دنا . هدیمهفن  ار  نآ  دنا  هدناوخ  مه  رگا  دنا و  هدـناوخن  الماک  ار  نآرق  هیآ ي 

لهچ باتک "  رخاوا  هب  بیغ  ینعم  زا  عـالطا  يارب  دنـشابیم . مالـسلا  مهیلع  هّمئا  اـصوصخم  تیب ، لـها  نمـشد  تسا  سیلگنا  تسد  ي 
. دوش هعجارم  هحفص ي 230  نخس 29 ، مالسلا "  هیلع  اضر  ماما  زا  نخس 

هیآ ي 26 و 27. ّنج  هروس ي  [ 85]
دوجوم نونکا  هدروآ  ادخ  بناج  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  هک  یلیجنا  نآ  هنافّـسأتم  نامز  نیا  رد  هک  نایحیـسم  سّدقم  باتک  [ 86]

و دنیوگیم ، میدق  دهع  تاروت  هب  و  دیدج ، دهع  لیجنا  هب  هدش . لقن  ربمایپ  نیا  لوق  زا  يراوح  دـنچ  بناج  زا  ییاه  لوق  لقن و  تسین و 
- اقول ِلیجنا  زا  دـنترابع  هک  دـشابیم  یـسیع  نویراوح  زا  نت  راهچ  مان  هب  هعبرا  لیجانا  دوشیم . هتفگ  ِْنیَدـْهَع  باتک  لیجنا  تاروت و  هب 

لقن دنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نویراوح  زا  هک  انّحوی  ضرم و  یتم و  اقول و  زا  هک  انّحوی . ِلیجنا  سقرم - ِلیجنا  یتم - لیجنا 
هتفرگ یـشبح  نابز  زا  تسا  ّيراوح  نآ  درفم  هک  نّویراوح : تسین . یعماج  باتک  نآرق  دـننام  تسا  یقالخا  باـتک  کـی  لـیجنا  هدـش .
هروس . 2 هیآ ي 51 ؛ نارمع  لآ  هروس ي  . 1 هدمآ : اج  هس  رد  میرک  نآرق  رد  دهدیم . ینعم  هداتسرف "  ریفـس و  نآ "  يوغل  ینعم  هدش و 

وا هک  دوشیم  هتفگ  مالسلا  هیلع  حیسم  نالوسر  زا  کی  ره  هب  حالطِصا  رد  نّویراوح  و  هیآ ي 14 ؛ ّفص  . 3 تایآ 111 و 112 ؛ هدئام  ي 
َلاـق ِهّللا  َیِلا  يراـصنا  ْنَم  َلاـق  َْرفُْکلا  مُْهنم  یـسیع  سّحا  اـمَّلف  هـّللا …  راـصنا  نَْـحن  نوـّیراوَحلا  لاـق  نارمع …  لآ  دـنا . هدرک  يراـی  ار 

نبا یسیع  ای  َنویراوحلا  َلاق  ْذِا  هدـئام 112 - یلِوُسَرب  َو  ِیب  اونِما  ْنا  َنّیراوَحلا  یِلا  تیحوا  ْذِا  َو  هدـئام 111 - ِهّللا . راصنا  ُنَْحن  َنّویراوَْحلا 
َمَیْرَم نبا  یـسیع  َلاق  امَک  ِهّللا  راْصنا  اُونوک  اونَما  َنیذلا  اهّیا  ای  هیآ ي 14 - فص  ءامَّسلا  َنِم  ةدئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنا  ّکبر  ُعیطَتْـسَی  ْلَه  َمیرم 

. ِهّللا راْصنا  نَحن  َنّویراوَحلا  َلاق  ِهّللا  َیِلا  يراْصنا  ْنَم  َنّییراوَْحلل 
يرادقم نآرق  مه  نامدوخ  سّدقم  باتک  هرابرد ي  تسا  رتهب  دش  هداد  حیضوت  نایدوهی  نایحیـسم و  سّدقم  بتک  هرابرد ي  نوچ  [ 87]

: دیوگیم یعفاش  هیآ ي 77 ) هعقاو  هروس ي   ) میرَک ٌنآْرْقل  هنِا  دننام : هدمآ  دروم  دودح 58  نآرق  باتکرد  مان  نیا  نآرق : میهد . حیضوت 
عمج و ینعم  هب  ءرق  زا  تسا  ّقتـشم  نآرق  دـیوگ  جاجز  هدـیدرگ . عضو  یهلا  مـالک  يارب  ادـتبا  هکلب  هدـشن  ّقتـشم  یئدـبم  چـیه  زا  نآرق 
زا قتشم  نآرق  دیوگیم : ینایحل  دنا . هدیمان  نآرق  ار  نآ  تسا  ینامـسآ  نیـشیپ  ياه  باتک  تارمث  عماج  نآرق  نوچ  تسا و  يروآدرگ 
مه لابند  ار  شتاـملک  فورح و  نآ  توـالت  ماـگنه  هب  نآرق  يراـق  نوچ  و  دـشابیم . ندـناوخ  ندروآ و  مه  وریپ  تئارق و  ینعم  هب  ءرق 

تـسا بوتکم  ینعم  هب  باتک  هک  نانچ  هدش "  توالت  ینعی "  لوعفم  ینعم  هب  تسا  يردصم  نآرق  نیاربانب  دنا  هدیمان  شنآرق  دروآیم 
. دشابیم ءورقم  ینعم  هب  زین  نآرق  و 

. دشابیم هللا "  ِّالا  َهِلا  دـیحوت " ال  هملکو ي  دـیحوت  هملک ي  هیقابلا : ُۀـملکلا  تسا . راتفگ  نخـس و  ینعم  هب  يرهاظ  ینعم  رد  هملک  [ 88]
دنناـم یناـمحر  سفن  رد  نآ  راـبتعا  هب  ار  یناـسنا  حور  هفـسلف  حالطـصا  رد  هملک  تسا . ِمیحّرلا "  ِنـمحَّرلا  ِهـّللا  مـِسب  يوـقّتلا " : ۀَِـملَک 
هّجوت دیاب  دشابیم . مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  باقلا  زا  ِهّللا  ۀملک  هدش  رکذ  ناتـساد  رد  دنیوگ . هملک  ار  یناسنا  سفن  رد  هملکروهَظ 

هیآ ي 39) نارمع  لآ   ) ِهّللا َنِم  ۀَِـملَک  تروص  هب  هکلب  تسا  هتفرن  راک  هب  نآرق  رد  یفاضا  بیکرت  تروص  هب  هّللا  ۀـملک  ظـفل  هک  تشاد 

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس ای  نخـس  ینعی  نآ  يداع  ینعم  هب  هملک  تسا  راکـشآ  هدش . ریبعت  هیآ ي 17 ) اـسن ي   ) هملکو هیآ ي 45 ) نارمع  لآ   ) ْهنِم ٌۀَِـملَکو ،
ار نآ  نایبت  ریـسفت  بحاص  یـسوط  خیـش  دوشیم . هدناوخ  هللا  مالک  دیجم  نآرق  لثَملا  ِیف  هک  دـشابیمن  خنـس  نآ  زا  ینعی  تسین ، یهلا 

لوق زا  . 2 دنناسرب . میرم  هب  ار  یهلا  تراشب  نآ  طّسوت  هب  هک  داد  روتسد  ناگتشرف  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتلاسر  هملک  . 1 دیوگیم : نینچ 
یسربط تیاور  هب  هیآ ي 117 ) هرقب  هروس ي   ) ْنوُکَیَف نک  زین  دنادیم . یهلا ) رگـشنیرفآ  رما  ْنوکَیَف  ْنُک   ) ناکف ْنک  هملک  نسح  هداتق و 

یب سپ  وش ، دوجوم  ًاروف  دیوگیم : اهنآ  هب  هک  نیا  ینعی  ْنوکَیَف  ْنک  َُهل  لوَقَی  يانعم  رد  دراد و  لبقتسم  لاح و  ینعم  یلو  تسا  یـضام 
هدشن دوجوم  زونه  هک  هچ  نآ  ینعی  مودـعم  هب  اریز  تسا  لیثمت  . 1 دنا -. هدرک  دای  هجو  دنچ  نارّـسفم  ریاس  و  دنوشیم . دوجوم  گنرد 
تعرس تلوهس و  رظن  زا  رما  نآ  قّقحت  ات  یهلا  هدارا ي  زا  هک  تسا  نیا  دارم  تسین . راکرد  یظفل  باطخ  ًالصا  درک و  باطخ  ناوتیمن 

اهنآ هب  باطخ  دندوجوم و  مکح  رد  دنراد و  دوجو  یهلا  ملع  رد  مودعم  ءایشا  . 2 دوش . هدینش  هتفگ و  ًاعیرس  ینخس  هک  تسا  نیا  دننام 
، وش دوجوم   ) َناکَف ْنک  تفگ  ار  يو  هک  دمآ  دوجو  رد  ّقح  هملک ي  هب  هک  دسیونیم : يُدْبیم  دشابیم . یقیقح  ینعم  هب  تسا و  تسرد 

طّـسوت هب  اریز  دوشیم  هتفگ  هنِم "  ۀملک  ِهّللا " و "  ۀملک  یـسیع "  هب  دسیونیم  فاّشکلا  ریـسفت  بحاص  ّيرـشخمز  دـش .) دوجوم  سپ 
. هفطن نودب  ردپ و  هطساو ي  نودب  تفای  دوجو  یهلا  رما  هملک و 

میدق دهع  رب  اهنآ  همه ي  هک  تسا  تیصو  تعیرش و  نآ  ینعم  تسا و  ةاروت  برعم  هیروت  یسوم - هناگ  جنپ  رافسا  ۀیروت  ةاروت - [ 89]
.1 زا : دـنترابع  یـسوم  باتک  جـنپ  ای  هناگ ي  جـنپ  رافـسا  دـنیوگیم . یـسوم  نوناق  هب  ناـیدوهی  هک  تسا  یماـن  ةاروت  دوشیم و  قـالطا 

رفِس . 4 یبهذم ؛ حیرص  ماکحا  ای  نایوال  ْرفِـس  . 3 جورخ ؛ رفِـس  ای  نطو  ِيالَج  . 2 رصم ؛ رد  نایناربع  رارقتـسا  ات  نیوکت  رفِـس  ای  شیادیپ 
هب هدش  رکذ  رگید  راب  کی  نآ  رد  یسوم  تعیرـش  نوچ  لبق . هدش  دای  ياهباتک  لّمکم  ای  هینثت  ْرفِـس  . 5 موق ؛ يّدام  يورین  حرش  ای  دادعا 

. دهدیم ینعم  گرزب  باتکو  تسا  رافسا  نآ  عمج  ْرفِس : دنیوگیم . هینثت  نآ 
هداد و وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتردـق  ياراد  ماما  دنتـشگرب ؟ دـنتفر و  هنیدـم  هب  نامز  نآ  رد  تعرـس  اب  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  [ 90]

مه میرک  نآرق  رد  مینکیم : نایب  نینچ  نآرق  زا  ار  نآ  حیضوت  ام  ددرگرب و  دورب و  دهاوخب  اج  ره  هب  یهاتوک  رایـسب  تدم  رد  دناوتیم 
هب ار  وا  یهاشداپ  تخت  سیقلب و  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ  سنا  نج و  زا  نامیلـس  یتقو  هدـش ، هراشا  عوضوم  نیا  هب  لـمن  هروس ي  رد 
ِهب کیتا  انا  نجلا  َنِم  تیرفع  لاق   ) ما هدروآ  ار  وا  تخت  نم  يوش  دـنلب  تیاـج  زا  وت  اـت  تفگ : نامیلـس  هب  هنِجا  زا  یکی  دـنروایب ، وا  دزن 

ماـن اـیخرب  ِْنب  فصا   ) دوب باـتک  ملع  وا  دزن  هک  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب  زا  یکی  یلو  نیبـُم ) يوََقل  ِْهیَلَع  ینِا  َو  َکـِماقَم  ْنِم  َموـقَت  ْنا  َلـْبَق 
نبا فصا  دروآ و  مهاوخ  وت  شیپ  ار  شتخت  جاـت و  وا و  دوخ  نم  ینزب  مه  هب  ار  تمـشچ  هک  نیا  زا  لـبق  وـت  تفگ : نامیلـس  هب  تشاد )

و دروآ . نامیلـس  دزن  هب  ار  شتخت  جات و  سیقلب و  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  هب  دوب  وا  دزن  رد  باـتک  زا  نآرق  صن  هب  هک  یـشناد  اـب  اـیخرب 
ْنِم اذه  َلاق  هَْدنِع  ًارَقَتْـسُم  ُهار  املَف  ُکفرَط  َکیِلا  َذَترَی  ْنا  َْلبَق  ِهب  َکیتا  انا  ِباتِکلا  َنِم  ملِع  هَْدنِع  يذلا  لاق  : " دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ 
نآ زا  تسا : نینچ  هیآ  ود  نیا  ینعم  میرَک " . ینَغ  ّیبَر  ناـِف  رَفَک  ْنَم  َو  ِهِسِفَِنل  ُرُکْـشَی  امنافرکَـش  نم  رفکا و  ْمارکْـشاا  ینوْلْبَیل  یبَر  لـِضف 

. مروآ وت  دزن  هب  ار  نآ  يزیخرب  تهاگیاج  زا  وت  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  هک  مرداق  مناوتیم و  نانچ  نم  تفگ : هنجا  زا  یتیرفع  ناـیم 
اج نید  هب  ار  تخت  ینز  مه  رب  مشچ  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نم  تفگ : اـیخرب ) ِْنب  فصآ   ) دوـب اـناد  یهلا  باـتک  ملع  هب  هک  یـصخش  نآ  و 
نم ات  تسا  نم  يادخ  لضف  زا  ییاناوت  نیا  تفگ  درک  هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرس  نآ  نامیلـس  نوچ  و  دومن ) رـضاح  هظحل  نامه  و   ) مرآ
یب دنوادخ  انامه  هدومن و  شیوخ  عفن  هب  رکش  دنک  قح  تمعن  رکش  هکره  منکیم و  نارفک  ای  میوگیم  رکش  ار  شتمعن  هک  دیامزایب  ار 

تفاسم اب  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  دـنرداق  ءافرع  اـملع و  زا  يا  هدـع  اـم  رـصع  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن  و  تسا . ناـبرهم  میرک و  زاـین و 
اـهنآ و دوـخ  نـیب  هـک  تـسا  يزار  نـیا  یهتنم  دــنیوگیم . ضرـالا "  یط  نآ "  هـب  هـک  دــننک  یط  یهاــتوک  رایــسب  رد  ار  ینــالوط 
زا مالسلا  هیلع  مهن  ماما  ندمآ  ناتساد  ناشدوخ و  دننام  یناراد  زار  اب  رگم  دنیوگیمن  یصخش  چیه  هب  ار  نآ  هک  دشابیم  ناشراگدرورپ 

ياـملع مالـسلا و  مهیلع  اـم  ناـماما  ناربماـیپ و  همه ي  يارب  میتفگ  هک  يا  هیآ  ود  قبط  مه  هنیدـم  هب  ناـشیا  نتـشگرب  سوط و  هب  هنیدـم 
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. تسا ناسآ  رایسب  يراک  ءافرع  گرزب و 
نابز هک  ام  رـصع  دننام  . ) دنا هدرکیم  تبحـص  نابز  نآ  اب  هقطنم  نآ  بهذـم  یحیـسم  مدرم  هک  تسا  ینابز  روظنم  ینارـصن  نابز  [ 91]

(. تسا ینمرا  نایحیسم  صوصخم  ینمرا 
دـندنبیم و رمک  رب  ار  نآ  مشیربا و  زا  هک  تشگنا  تماخـض  هب  تسا  ینامـسیر  نایحیـسم : حالطـصا  رد  هتـشر و  ینعم  هب  تغل  رد  [ 92]

نیمز قرشم  ياهروشک  ریاس  ناریا و  رد  هک  یحیسم  هَّمِذ  لها  تسا و  مالسلا  هیلع  یـسیع  ناوریپ  هژیو ي  هک  تسا  یّـصاخ  تمالع  رّانز 
روبجم نایدوهی  هک  نانچ  دنوشن  هابتشا  ناناملسم  اب  هلیسو  نیا  هب  دنرب و  راکب  ار  تمالع  نیا  دندوب  روبجم  ناناملـسم  روتـسد  هب  دنا  هدوب 

. دنوشن هابتشا  نایحیسم  ناناملسم و  اب  ات  دننک  بصن  دوخ  سابل  يور  رب  گنر ) یلسع  هلصو ي   ) یلَسَع مان  هب  یتمالع  دندوب 
رفن رازه  دودح 500   ) دنا مکرایسب  شناوریپ  نونکا  هتـشاد و  مان  اتـسوا  وا  سّدقم  باتک  هک  یناساس  رـصع  یبهذم  ربمایپ  تشدرز  [ 93]

دنتسه تسرپ  نطو  یموق  دننکیم . یگدنز  دزی  نامرک و  ياهرهش  رد  ناریا  رد  یئبمب و  رهش  رد  ناتـسودنه و  رد  رتشیب  و  ایند ) مامت  رد 
هدمآ هیآ ي 17  ّجح  هروس ي  رد  سوجم  ظفل  نآرق  رد  دنراد و  هدنیامن  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  دـنیوگیم و  مه  یباتک  هبـش  اهنآ 

(. تسا هدش  هتشاگن  مراهچ  طخ  هحفص ي 16 رد  هیآ  نیا  . ) تسا
یعطق ملع  دـیفم  دوش و  لصاح  نیقی  همه  يارب  هک  يروط  هب  دـننک ، لقن  ار  نآ  يددـعتم  نایوار  هک  تسا  يراـبخا  هرتاوتم : راـبخا  [ 94]

. تسا
ياه سابل  یتشدرز  نّویناحور  . ) نایتشترز تاضقلا  یـضاق  نادبوم - سیئر  یتشترز - نید  رد  یلاع  ماقم  نیرت  یلاع  دبوم  نادـبوم  [ 95]

-2 هدوب .) دبریه  نادبریه  وا  نواعم  هک   ) دبوم نادبوم  - 1 هتفگ : نینچ  ار  یتشترز  بصانم  بحاص  هیبنت  باتکرد  يدوعسم  دنراد ) دیفس 
هک دبریه  نادبریه  هدوب . نایتشترز  پاپ  هلزنم ي  هب  هک  نادبوم  همه ي  سیئر  دب . شخته  - 5 دب . ریبد  - 4 دب . هاپس  - 3 رادنامرف . كرزو 

تمس هتشاد و  ار  یتشترز  نّویناحور  هیّلک ي  بصن  لزع و  ّقح  دبوم  نادبوم  هتشاد و  ار  شتآ ) مداخ   ) بصنم هدوب  دبوم  نادبوم  نواعم 
یکی هدوب و  دبوم  نادبوم  درف  نیرت  ذوفن  اب  نیرت و  تردقرپ  دنتفگیم  يرسک  یناساس  دهع  رد  هک  هاش  زا  دعب  هتشاد و  ار  ءاملعلا  سیئر 

یتشترز نّویناحور  ینعی  یبهذـم  لاجر  اهنآ  زا  دـعب  و  وا ، نایرابرد  هاش و  داـسف  یکی  ناـیناساس  تمظع  اـب  يروتارپما  طوقـس  لـلع  زا 
نآ یـشاپورف  نآ  هجیتن ي  دـنداتفا و  یهابت  داسف و  هب  مه  ناشدوخ  هکلب  دـنتفرگیمن  ار  نیطالـس  يراب  دـنب  یب  ولج  اهنت  هن  اریز  دـندوب .

نیتسار مالـسا  دندوب  نیب  عقاو  یمدرم  نوچ  نایناریا  اریز  دش  مامت  ناریا  مدرم  عفن  هب  نایناساس  طوقـس  هتبلا  هک  دوب  يا  هناسفا  يروتارپما 
تکرب اب  دوجو  نایناریا  ام  هب  دنوادخ  هک  دش  ببس  تیب  لها  هب  قشع  و  دنتفریذپ ، دوب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بهذم  نامه  هک  ار 

. دشاب ام  نیمزرس  رد  ناشیا  مرح  دهدب و  ارمالسلا  هیلع  متشه  ماما 
ص 218. جاضّرلا 2 ، رابخا  نویع  [ 96]

پاچ  "  ) لوقعلا فَحت  . " ِۀَّمالا ِنود  ْنِم  انَّصَخ  َّمث  ِةالَّصلا  ِۀَـماقِاب  ِۀَّمُْألا  َعَم  انَرَمَا  اذِا  ِۀِّیِـصوصُْخلا  ِهِذـِهب  یلاـعَتَو  َكَراـبَت  هّللا  اَـنَّصَخ  َو  [ 97]
(. ق هیمالسا 1400 ه .

هیآ ي 15. لحن  هروس ي  [ 98]
َو اونمآ  َنیذـلا  َجِرُْخِیل  ٍتانِّیَبم  ِهّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اوْلتَی  ًالوسَر  ًارْکِذ -  ْمْکَیِلا  ُهللا  َلَْزنَا  ْدَـق  اونَمآ  َنیذـلا  بابلالا …  ِیلوا  اـی  َهّللا  اوقَّتاـف  [ 99]

تایآ 10 و 11. قالط  هروس ي  رونلا …  یِلا  ِتاُملّظلا  َنِم  ِتاحلاّصلا  ولِمَع 
هیآ ي 32. رطاف  هروس ي  [ 100]

هیآ ي 32. بازحا  هروس ي  [ 101]
لوسر ترـضح  ینعی  ِنئَلَقَّثلا  ُدیِـس  ریطخ ، سیفن و  زیچ  ود  تسا : نیا  نیَلَقَث  ینعم  و  یتَْرتِع . َو  ِهللا  ُباتک  ْنیَلَقَّثلا  ُمُکیف  كِراـت  ّینِا  [ 102]

. هعیش هناگ  هدزاود  ناماما  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نیلقث : ماما  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  اَدخ 
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هیآ ي 33. نارمع  لآ  هروس ي  [ 103]
هیآ ي 59. ءاسن  هروس ي  [ 104]
هیآ ي 54. ءاسن  هروس ي  [ 105]

دنیامرفیم نایب  ار  دنتسه  نیرهاط  همئَا ي  ربمایپ و  روظنم  هک  ار  ءافِطْصا "  ینطاب "  ینعم ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  الاب  ناتساد  رد  و  [ 106]
ّتلع هب  ناتـساد  همادا ي  زا  دـنیامرفیم . نایب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  هدـش  ناـیب  نآرق  هیآ ي   12 رد ءافطـِصا  يرهاظ  ینعم  و 

 " ءافِطْـصِالا یف  همالک  مالـسلا  هیلع  اضرلا  ِنَع  َيِورام   " شخب ِلوُقْعلا "  فَحت   " باتک هب  نادـنمقالع  دوشیم . يراددوخ  ندوب  ینالوط 
. دوش هعجارم  هحفص ي 451 

تایآ 1 و 2. سی  هروس ي  [ 107]
. شیاهتنا [ 108]

هیآ ي 79. تافاص  هروس ي  [ 109]
هیآ ي 109. تافاص  هروس ي  [ 110]

هیآ ي 130. تافاص  هروس ي  هیآ ي 120 و  تافاص  هروس ي  [ 111]
هیآ ي 6. هبوت  هروس ي  [ 112]

ياراد ینعی  دنتفگیم  ْنیَتسایّرلاوذ  وا  هب  دوب  وا  حّلـسم  ياهورین  ّلک  هدنامرف ي  مه  نومأم و  مظعاردص  مه  لهـس  نب  لضف  نوچ  [ 113]
نیتساـیّرلاوذ ینعم  رد  يرمق  لاـس 939  هب  یّفوتم  ّیفـص و  یلع  نیّدـلارخف  اـنالوم  ینعی  ِْفئاوّطلا  ِفئاـَطل  باـتک  ّفلؤم  و  تساـیر . ود 

. دهدیم ار  يرادا  تردق  نیرتالاب  مه  ملق  و  یماظن ، تردق  نیرتالاب  ینعم  فیس  هک  ملق ) فیس و  بحاص  : ) دیوگیم
تیاور هب  ربماـیپ  اریز  تشاد  ماـن  ْعادِْولا  ۀَّجَح  دـش  رازگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  روضح  اـب  هک  یّجح  نیرخآ  [ 114]

و دنا . هدومن  تلحر  لوالا  عیبر  رد 12  ینعی  زور  هام و 2  تَّنـس 3  لها  تیاور  هب  ّجح و  مسارم  زا  دعب  زور  ینعی 78  رفص  رد 28  هعیش 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  دـنوادخ  نامرف  هب  ّجـح  مسارم  زا  دـعب  ینعی  هّجحیذ  رد 18 

. دندرک باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  هوبنا  یتّیعمج  روضح  رد  اراکشآ  ینلع و  ار  مالسلا 
هیآ ي 3. هدئام  هروس ي  [ 115]

. َنیملاِّظلا ِيِدْهَع  لانَیال  َلاق  یتّیرذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاماِما  ِساّنِلل  َکلِعاج  ِّینا  َلاق  نهَّمتَاَف  ٍتاِملَکب  ّهبَر  َمیهاْربِا  یلَتْباِذا  َو  [ 116]
هداوناخ امش  زا  ار  شیالآ  ره  یکاپان  هک  دهاوخیم  نینچ  ادخ  و  اریهْطَت . ْمُکَرهَُطی  ِتیَْبلا  َلْهَا  سجّرلا  ُمْکنَع  َبِهْذیل  ُهللا  دیُری  اّمنِا  [ 117]

هرابرد ي نینمؤْملا  ُۀّـمئَا  هعماج ي  ترایز  رد  و  هیآ ي 33 . بازحا  هروس ي  دـنادرگ . هّزنم  كاـپ و  بیع  ره  زا  ار  امـش  دربب و  تّوبن  ي 
ترایز زارف و  نیا  ینعم  و  ٍۀَـساَجنَو . ۀَـبیر  لک  ْنِم  َو  َنََطب  ام  اْهنِم و  َرَهَظ  ام  شحاوَْفلا  َنِم  ْمکَرَّهَط  ْدَـق  َهللا  َّنَِاب  میناوخیم : نینچ  تیب  لـها 

یتسپ یگدولآ و  ههبش و  کش و  ره  زا  ناهنپ  راکشآ و  ياه  يدیلپ  اه ، يدیلپ  اهیتشز و  زا  هتشاد  كاپ  ار  امـش  دنوادخ  و  تسا : نینچ 
. دنسپان ياهراک  يدیلپ و  و 

یمارگ گرزب  ردپ  ّبلطملادبع  مینادیم  هک  روط  نامه  دـشابیم . بلطملادـبع  ردـپ  مشاه  دنتـسه و  مشاه  هب  بوسنم  مشاه  ینب  [ 118]
- فاـنم دـبع  دنتـسه : نینچ  بیترت  هب  ربماـیپ  دادـجا  تسا . هدوـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  راوـگرزب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

ردپ بلاطوبا  دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردپ  هللادـبع  هک  دوب  يّددـعتم  نارـسپ  ياراد  ّبلطملادـبع  بلطملادـبع و  مشاه -
: زا دنترابع  بلطملادبع  نارـسپ  رگید  تسا و  فورعم  سابع "  نبا  هب "  ادـبع …  شدـنزرف  هک  ساّبع  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

رتخد هک  لیمج "  ّما  شرسمه  کیرحت  هب  دوخ  ناردارب  فالخ  رب  هنافسأتم  هک  بهلوبا  دنیوگیم و  ءادهشلا  دّیـس  هزمح  وا  هب  هک  هزمح 
تسا هدومن  تّمذم  ار  وا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تساخرب  ینمشد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  دوب "  نایفـسوبا  رهاوخ  برح و 
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نتساوخ ندش و  اپ  رب  ندش و  دنلب  ینعی  نتساخ  (. ) هدوب سمش  دبع  رـسپ  هّیما  دنتـسه و  وا  هب  بوسنم  هّیما  ینب  هک  هدوب  هّیما  رـسپ  برح  )
(. ندومن شهاوخ  ندرک و  هدارا  ینعی 

همه هک  روط  نامه  نوچ  دز . تسد  یـسایس  دنفرت  نیا  هب  دوخ  تسایر  ظفح  يارب  نومأم  هک  دوشیم  مّولعم  دهاوش  لئالد و  زا  و  [ 119]
مالسلا هیلع  متشه  ماما  رگا  هک  يروط  هب  دیناسر  تداهش  هب  يا  هنایفخم  زرط  هب  ار  دوخ  دهعیلو  تفـص  ناطیـش  رادمتـسایس  نیا  مینادیم 

هک درکیم  اعّدا  نومأم  نوچ  دشیم  لامیاپ  ترـضح  نآ  نوخ  دـندومنیمن  يرگاشفا  دـنتفگیمن و  ار  تقیقح  دوخ  ّصاخ  باحـصا  هب 
؟ دـیزگرب يدـهعتیالو  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  ارچ  دـندومن . اوسر  ار  وا  ماما  یلو  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

تّدـم زا  دـعب  دـناسر  لتق  هب  ار  نیما  دّـمحم  شردارب ش  نومأـم  ادـبع …  هک  نیا  زا  سپ  تشاد ؟ یـسایس  هزیگنا  اـی  ادـخ  ياـضر  يارب 
ره رد  مادک  ره  تهج  نیمه  هب  دندوب  نیما  دّمحم  رادـفرط  ساّبع  ینب  زا  یخرب  اریز  تفرگرارق  یـسایس  بیجع  نارحب  کی  رد  یهاتوک 
زا هک  نیا  اب  نومأـم  ریزو  لهـس  نب  لـضف  دـسیونیم  مّوس ص 153  دـلج  رد  افّـصلا  ُۀـضور  بحاص  هتـشارفارب  تفلاـخم  ْمَلَع  يا  هشوگ 

نیا راهم  يارب  دـیاب  هک  درک  افتکا  نومأم  هب  نخـس  نیمه  هب  طقف  دوش و  رادربخ  نومأم  تشاذـگیمن  تشاد  عالّطا  عیاـقو  نیا  تاـّیئزج 
زا یـضعب  لاس  تسیود  رازهکی و  زا  دـعب  زونه  هک  داد  جرخ  هب  يراکتبا  اهبوشآ  نیا  عفر  يارب  نومأم  دیـشیدنا  يا  هراـچ  جرم  جره و 

نیا دنادرگرب  مشاه  ینب  هب  ار  تفالخ  هک  نیا  یعرش و  هفیظو ي  ماجنا  ادخ و  هب  بّرقت  رطاخ  هب  ًاعقاو  نومأم  دننکیم  لایخ  نادنمـشناد 
یهاوگ خیرات  زا  نشور  دنتـسم و  لئالد  عاضوا و  یگتفـشآ  نئارق  یلو  تسا . اعّدـم  نیمه  دـهاش  خـیراوت  زا  یـضعب  هچرگ  درک  ار  راک 
دنرادن تیب  لها  اب  ینمشد  چیه  ساّبع  لآ  هک  نیا  دوخ و  تفالخ  ینابم  میکحت  يارب  هتـشاد و  یـسایس  هبنج ي  نومأم  راک  هک  دنهدیم 

 " يرخفلا باتک  بحاص "  تسا . هدومن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  هب  مادـقا  دنتـسه  تلاسر  نادـناخ  یعقاو  ناتـسود  هکلب 
ناوارف ياهوجتـسج  صّحفت و  زا  سپ  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  درک و  توعد  ار  یـساّبع  يولع و  نادـناخ  ناـگرزب  نومأـم  دـسیونیم :

دروم هعیـش ) یّنـس و   ) هقرف ي ود  ره  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ   ) درکن ادیپ  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  رتهب  یـصخش 
يارب مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  باختنا  دـسیونیم : تسا  ّتنـس  لها  رادـفرط  هک  ریخا  ناگدنـسیون  زا  یعاـفر  دـمحا  رتکد  دـندوب .) داـمتعا 

سلجم یمالـسا  عیـسو  يروطارپما  رد  یمومع  بالقنا  بوشآ و  زا  عالّطا  زا  سپ  نومأـم  تسا ، هدوب  یـسایس  ضارغا  يور  يدـهعتیالو 
ياـمن تشگنا  هتـسجرب و  یـصخش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  نیا  هب  رظن  عاـضوا و  ندوـمن  لرتـنک  يارب  وا  داد  لیکـشت  یتروـشم 

هوبنا نایم  رد  درک و  عمج  تفالخ  زکرم  رد  دوخ  صوصخم  خاک  رد  ار  ّبلطملادـبع  نب  ساـّبع  دـالوا  زا  رازه  هس  یـس و  دوب  ناناملـسم 
نیا الاب  ياه  هتـشون  زا   ) دومن راهظا  يدـهعتیالو  يارب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  ندومن  باـختنا  ینعی  ار  دوخ  هّیرظن ي  تیعمج 

تـشاذگن دوخ  نافلاخم  میالم  بوکرـس  اب  دنک و  لرتنک  ار  عاضوا  ات  هدز  تسد  یـسایس  هلیح ي  هب  نومأم  هک  دـیآیم : تسد  هب  هجیتن 
هک يا  هدنبیرف  يرهاظ  اب  یبهذم و  رایسب  گنر  اب   ) ار نافلاخم  مالک : کی  هصالخ  دنویپب و  ِعوقو  هب  یمالسا  تفالخ  رد  ینینوخ  بالقنا 

. دیرب رس  هبنپ  اب  تشاذگیم ) مارتحا  رهاظ  هب  یلع  لآ  نایعیش و  هب 
قیدنز دیوگیم : نینچ  دوخ  همانتغل ي  دنمـشزرا  باتک  رد  ادخهد  موحرم  هک  هدش  هتفگ  یفلتخم  لاوقا  قیدنز  هرابرد ي  قیدنز : [ 120]

نید نز  برعم  نیا  دـنا : هتفگ  یـضعب  دـشاب . رفاک  وا  دـیاقع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تّوبن  هب  فارتعا  دوجو  اب  هک  تسا  يرفاک 
هب دـقتعم  هک  ابـس  نب  هللادـبع  ناوریپ  و  دـشاب . لصا  یب  نانز  نید  نوچ  وا  نید  هک  تسا  نآ  روظنم  دراد . ناـنز  نید  هک  نآ  ینعی  تسا .
ءزج و  دـنا ) هتفر  نیب  زا  دـنا ، هتـشاد  دوجو  مه  رگا  دـنا و  هتـشادن  یجراخ  دوجو  هفیاط  نیا  هتبلا  هک   ) دـندوب بلاط  یبا  نب  یلع  ّتیبوبر 

هک دنامن  هتفگان  دنشابیمن . نایعیش  لوبق  دروم  دنتـسه و  رفاک  هدوب و  سجن  يرـشع  ینثا  يرفعج  هقح ي  بهذم  رظن  زا  دنتـسه و  ةالغ 
ترابع نآ  رگید  یناعم  زا  مالـسلا . مهیلع  تیب  لها  بهذـم  هیلع  رب  هدوب  يا  هناسفا  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  ابـس  نب  هللادـبع  تیـصخش 
داقتعا یتسود و  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يدرف  هب  نآ  رگید  ینعم  و  دراذگیمن . مارتحا  دراذگب  مارتحا  دـیاب  هچ  نآ  هب  هک  یـسک  زا : تسا 

نکـش نامیپ  ینعم  هب  نینچمه  تسا و  رگوداج "  دزد " و "  نزهار و  نآ "  ینعم  هدمآ و  عضوم  ود  رد  اتـسوا  باتکرد  و  دشاب ، تسس 
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کیدنز برعم  هک  قیدنز "  هملک "  نانابز  برع  دزن  اهدعب  تسا  تبسن  تمالع  کی   ) دنز هب  بوسنم  کیدنز  هدش . هدروآ  وگغورد  و 
اهیتشترز زا  یهورگ  دیدرگ .) قالطا  دوب  مالـسا  فلاخم  نید و  یب  ّيرهد و  دِْحلم و  دـّترم و  هک  یـسک  هب  ینام " و  ناوریپ  هب "  تسا 

. دننادیم رورش  أدبم  ار  تملظ  تاریخ و  أدبم  ار  ییانشور  ینعی  دنتسه  یکیرات  ییانشور و  هب  لیاق  دنیوگ و  ود  ار  یلاعت  يادخ  هک 
هداوناخ تخبون : دندوب . یساّبع  رابرد  رد  وا  دادجا  هدرکیم و  تمدخ  نومأم  رابرد  رد  هک  هدوب  نایعیش  زا  یکی  یتخبون : لهسوبا  [ 121]
یمّجنم نیلّوا  دش  اهنآ  ترهـش  ثعاب  هک  هداوناخ  نیا  سّـسوم  دندوب  لصالا  یناریا  دنتـشاد و  تنوکـس  دادغب  رد  هک  بهذم  هعیـش  يا 

یبرع هب  یـسراف  زا  ار  یموجن  راـثآ  هک  تسا  روهـشم  دارفا  نیا  زا  یکی  تخبون  نب  لـضف  تفاـی ، هار  یـساّبع  روصنم  راـبرد  هب  هک  تسا 
وا راثآ  زا  تسا و  هعیش  نیمّلکتم  زا  هک  تسا  یسوم  نب  نسح  یتخبون  هداوناخ  زا  رگید  یکی  هتسیزیم و  نوراه  نامز  رد  درک و  همجرت 

. تسا هعیّشلا "  ُقَِرف  باتک " 
هب تیب  لها  نانمـشد  ياه  هسیـسد  شردارب و  يراکمه  اب  هک  نومأم ) زا  دـعب  هفیلخ ي   ) مصتعم رهاوخ  نومأم و  رتخد  لـضْفلا  ّما  [ 122]

ردپ دقرم  رانکرد  ار  ناشیا  دندیسر و  تداهـش  هب  یگلاس  ّنس 25  رد  مالسلا  هیلع  مهن  ماما  دیناروخ و  رهز  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما 
. دندرپس كاخ  هب  دادغب  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح  ناشگرزب 

نم زا  دـعب  هک  نیا  رگم  یـسوم  يارب  زا  یتـسه  نوراـه  هلزنم ي  هب  وت   ) يدـَْعب َیّبـن  ـال  هَّنَا  ـِألا  یـسوم  ْنِم  َنوره  ِۀـَلِْزنَمب  یّنِم  َْتنَا  [ 123]
. یشابیم نیملسم  ربهر  ماما و  یتسه و  نم  نیشناج  وت  ینعی  دمآ - دهاوخن  يربمایپ 

بلاط 2. یبا  نب  یلع  . 1 دـندوب : رفن  شـش  اروش  نیا  هک  درک  نییعت  گرم  زا  لبق  مّود  هفیلخ ي  رمع  هک  ییاروش  هب  تسا  هراـشا  [ 124]
فوع و نمحّرلادبع  هلیـسو ي  هب  هک  هللادبع  نب  ۀحلط  ناّفع 6 . نب  نامثع  فوع 5 . نب  نمحرلادبع  صاّقو 4 . یبا  دعس  ماوع 3 . نب  ریبز 

یلو دوب  مشاه  ینب  زا  ام  ّدج  ساّبع  هک  نیا  اب  تسا  نیا  همان  نیا  رد  نومأم  روظنم  دش و  باختنا  نامثع  تشاد ، نامثع  اب  هک  یتسدمه  اب 
مالسالا ضیف  هغالبلا ي  جهن  هّیقشقش ي  هبطخ ي  حرش  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   ) دوب اروش  ءزج  بلاطیبا  یلع  تشادن و  ییاج  اروش  رد  وا 

یناریا وا  ناهدـنامرف  رتشیب  تشاد و  نایناریا  هب  یّـصاخ  هقـالع ي  اذـل  دوب ، ناـسارخ  لـها  یناریا و  شرداـم  نومأـم  نوچ  دوش .) هعجارم 
نایناریا تاساسحا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهعیلو  رد  مه  وا  دنتـشاد و  هّمئا  تیب و  لها  هب  هقالع  بارعا  زا  رتشیب  مه  نایناریا  دندوب و 

نییاپ رد  هک  یبلاطم  درک . هبلغ  شندوب  یناریا  رب  وا  یبرع  نژ  درک و  هدافتـسا  ءوس  اهنآ  تاساسحا  زا  هنافّـسأتم  هک  درب  ناوارف  هدافتـسا 
يارب نومأم  بناج  زا  يدـهعتیالو  داهنـشیپ  هک  نیا  دراد و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هیلع  رب  نومأـم  ینورد  هنیک ي  زا  تیاـکح  دـیناوخیم 

ماما هب  ار  يدهعیلو  سپس  تفالخ و  داهنشیپ  لّوا  دشخبب  ّتیعورـشم  نایـساّبع  تفالخ  هب  هک  نیا  يارب  نومأم  هدوب . ماما  ّتیـصخش  رورت 
دوخ يوس  هب  ار  مدرم  دوب و  هدیـشوپ  اـم  زا  درم  نیا  دـیوگیم : نومأـم  میزادرپیم : وا  زا  ینانخـس  هب  کـنیا  دومن . لـیمحت  مالـسلا  هیلع 

هتفیـش ي هک  یناسکو  دنک  فارتعا  ام  تفالخ  کلم و  هب  دشاب و  ام  يارب  وا  ياعد  ات  میزاس  دوخ  دهعیلو  ار  وا  میتساوخ  سپ  دـناوخیم 
يارب وا  . ) ار وا  هن  تسازس  ار  ام  تفالخ )  ) رما نیاو  تسین  یبیصن  ییاسراپ ) دهز و   ) دنکیم هک  ییاعّدا  رد  وا  هک  دنوش  دقتعم  دنتسه  وا 

مالسلا و هیلع  متشه  ماما  یکیزیف  ینامسج و  رورت  هب  میمصت  دشن  ّقفوم  نوچ  یلو  داد  ماجنا  تساوخ  هک  يراک  ره  ماما  ّتیـصخش  رورت 
.(. داتسرفیم یتسین  راید  هب  درکیم  رطخ  ساسحا  وا  زا  هک  ار  یصخش  ره  دمآ و  رب  نافلاخم  ریاس 

تـشدرز ناوریپ  هب  سوجم  هیآ ي 17 .) ّجـح ، هروس ي   …  ) َسوُجَملا َو  يراـصنلا  َو  َنیِئباـصلا  َو  اوُداـه  َنیذـلا  َو  اونَما  َنیذـلا  َّنِا  [ 125]
، تسا کچوک  شوگ  ياراد  هک  یـصخش  ینعی  شوگجنم  ای  سوجم  دیوگیم : نینچ  نآ  تابرعم  هرابرد ي  ادخهد  موحرم  دنی ، وگیم 
هک تسا  یـصخش  مان  شوگ و  خیـس  ای  شوگ  يوم  ِبرعم  ای  دوب و  کچوک  وا  ياه  شوگ  هک  دوب  يدرم  سوجم  نید  وریپ  نیلّوا  نوچ 

لَِحن للم و  رد "  یناتسرهش  هدش ، لامعتسا  ود  ره  یتشدرز  یسوجم و  یبرع ، یسراف و  تاّیبدا  رد  هتـشاذگ . اهتعدب  تشدرز  نییآ  رد 
. دننادیم هورگ  کی  ار  مان  ود  نآ  اهباتک  رتشیب  رد  یلو  دنراد ، توافت  مه  اب  یسوجم  یتشدرز و  دیوگیم : " 

راکنا ار  نید  تاّیرورـض  زا  یکی  ادمع  هک  دنیوگیم  یـصخش  هب  حالطـصا  رد  هتـشگرب و  نید  زا  ینعی  دادترا  ردـصم  زا  ّدـَتُْرم : [ 126]

قرش دیشروخ  زا  ناتساد  www.Ghaemiyeh.comدص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


ّدترم صخش  رگا  ددرگرب . مالسا  نید  زا  ایو  دیامن ، نیهوت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا ي  ربمایپ و  هب  ای  دنک ،
روتـسد هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  روضح  نامز  رد  دنک  يراشفاپ  دوخ  هدیقع ي  رب  دیامن و  راهظا  اراکـشآ  ینلع و  روط  هب  ار  دوخ  هدیقع 

کی هک  يدشر  ناملس  دننام  ًالثم  ددرگ . مادعا  دیاب  دترم  صخش  عرش ، مکاح  ای  ملعا و  دیلقت  عجرم  روتـسد  هب  تبیغ  نامز  رد  ناشیا و 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآ  رـسارس  رد  هک  تشون  یناطیـش  تایآ  مان  هب  یباتک  دوب و  ندنل  میقم  رابت  يدنه  یـسیلگنا  ناملـسم 
وا هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  بالقنا  دیقف  ربهر  هک  نآ  ات  هدومن ؟ یتشز  ياه  نیهوت  دوب  ناهج  ناناملـسم  همه ي  و  وا ، دوخ  ربمایپ 

دادترا مه  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  یمالـسا و  ياملع  مامت  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  یخیرات  ياوتف  زا  دعب  دندومن . مادعا  هب  موکحم  ار 
تسا لاس  نیدنچ  وا  و  دش ؟ دهاوخن  وغل  تقو  چیه  يوِتف  نیا  دندومن و  لابقتسا  ماما  ياوتف  زا  ناهج  ناناملسم  مامت  دندرک و  دیئأت  ار  وا 
دراوم ریاس  نید و  هب  نیهوت  قیداصم  . ) تشک دنهاوخ  دنیامن  هدهاشم  ار  وا  اج  ره  دنمتریغ  ناناملسم  نوچ  دنکیم . یگدنز  هنایفخم  هک 
تیالو ذیفنت  دییأت و  صیخـشت و  اب  تبیغ  نامز  رد  ناشیا و  هدهع ي  هب  مالـسلا  هیلع  موصعم  نامز  رد  ّدترم  يارب  مکح  رودص  دادـترا و 

لوبق ار  مالـسا  نید  نوچ  وا  دنک  نیهوت  ام  ربمایپ  هب  یحیـسم  ای  يدوهی  کی  رگا  سپ  تسا . ناناملـسم  صوصخم  مکح  نیا  تسا ) هیقف 
تروص نیا  ریغ  رد  دنیامن  ءوس  غیلبت  مالـسا  هیلع  رب  یبهذم  ياه  تیّلقا  دیابن  یمالـسا  روشک  رد  هّتبلا  تفگ . دترم  ناوتیمن  وا  هب  درادـن 
میرادن لوبق  ار  نایتشدرز  نایحیـسم و  نایدوهی و  هک  نیا  اب  مه  ناناملـسم  ام  دش . دنهاوخ  تازاجم  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  هذخاؤم  دروم 

چیه نیب   ) هلُـسُر ْنِم  دَحَا  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال  میرادن . ار  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  هب  نیهوت  ّقح  ام  میراذگیم  مارتحا  نانآ  ناربمایپ  هب  یلو 
هعجارم دترم  ماکحا  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هلیـسولا  ریرحت  ای  هعمل  حْرَـش  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسین .) یتوافت  ناربمایپ  زا  کی 

. دوش
لاس هیّمالسا  پاچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نارود  دلج 12  خیراّوتلا  خسان  باتکرد  سابع  ینب  ناگرزب  هب  نومأم  همان ي  لماک  نتم  [ 127]

. دنیامن هعجارم  باتک  نآ  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات 115  هحفص ي 92  زا   1353
ص 25. ءزج 49 ، راحب  [ 128]

لاعتفا باب  ردصم  . ) دنیوگیم ْرَضَتُْحم  وا  هب  دراد  ار  تلاح  نیا  هک  یصخش  دنیوگ و  راضتحا  ار  ندنک "  ناج  عورـش  راضتِحا " : [ 129]
.( دنیوگیم راضتحا  نآ  هب  تسا  ندـنک  ناج  لاح  رد  هک  یـصخش  هداوناخ ي  ناگتـسباو و  روضح  ناگتـشرف و  توم و  روضح  ّتلع  هب 

. دوش هعجارم  دیلقت  عجارم  هّیلمع  ياه  هلاسر  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 
مین لاس و  ود  دنداتـسرف و  اقیرفآ  هب  ار  وا  دـعب  دـش و  هداد  وا  هب  ناسارخ  تیـالو  هک  دوب  نوراـه  نارادـنامرف  زا  نیعا : نب  ۀـمثره  [ 130]
نیما نیب  گنج  رد  درک  بوصنم  ناسارخ  تموکح  هب  هرابود  ار  وا  نوراه  داد و  افعتسا  سپـس  دوب . اقیرفآ  یمالـسا  ياهروشک  رادنامرف 
نومأم یللع  هب  تشادـن  یبوخ  هنایم ي  لهـس  نب  لضف  اب  نوچ  درکیم  تمدـخ  نومأم  هب  هناقداص  تفرگ و  ار  نومأم  بناج  وا  نومأم  و 

. تشذگرد ورم  نادنز  رد  ق  لاس 200 ه . رد  ماجنارس  دومن و  ینادنز  ار  وا  تشگرب و  وا  زا 
ص 206. جاضّرلا 2 ، رابخا  نویع  [ 131]

ۀیآ 24. رمل  هروس  [ 132]
ص 50. ءزج 49 ، راونالاراحب  [ 133]

دروم هک  ناناملسم  هزات  زا  يا  هّدع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روتسد  هب  هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ردارب  بلاط : یبا  نب  رفعج  [ 134]
يارب  ) تسا یصوصخم  زامن  ياراد  تسا و  روهشم  راّیط  رفعج  هب  وا  درک  ترجه  هشبح  هب  دنتفرگیم  رارق  ربمغیپ  نانمـشد  رازآ  ّتیذا و 

. دنا هداهن  مان  رمحا  تیربک  ار  وا  زامن  تسا و  هدمآ  نآ  ندناوخ  هقیرط ي  یمق ) ساّبع  خیـش   ) نانجلا حـیتافم  رد  هک  تاجاح ) ندروآرب 
یلص ربمایپ  دیسر . تداهـش  هب  دش و  عطق  وا  تسد  ود  هک  نیا  ات  درکیم  تکرح  رکـشل  شیپاشیپ  رد  دوب و  رادمچرپ  هتوم  گنج  رد  وا 
هیلع بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤـملاریما  داـماد  رفعج  هّللادـبع  وا  رـسپ  دـنداد . بقل  لاـب ) ود  بحاـص   ) ْنیَحاـنِْجلاوذ هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 
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مالسلا هیلع  ادهّشلا  دّیس  ترضح  دوخ  راوگرزب  ییاد  باکر  رد  وا  رسپ  ود  تسا و  هدوب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  رهوش  ینعی  مالـسلا 
. دندیسر تداهش  هب  اروشاع  هعقاو ي  رد 

هّمئا تفگیم  نخس  تاناویح  مامت  اب  تشاد و  ریّطلا  قطنم  مالسلا  هیلع  دوواد  نب  نامیلس  ترضح  هک  روط  نامه  هک  دنامن  هتفگان  [ 135]
ربمایپ زج  ام  ناماما  تلزنم  ماـقم و   ) دـننک تبحـص  مه  هّنجا  تاـناویح و  ماـمت  اـب  هک  دـنا  هتـشاد  ار  تردـق  نیا  مه  مالـسلا  مهیلع  اـم  ي 

(. تسا رتالاب  ناربمایپ  همه ي  زا  نامدوخ 
. دنشاب هدروآرد  هلیم  لکش  هب  هتخیر و  یکچوک  فرظ  رد  هتخادگ و  ار  نآ  هک  هرقن  ای  الط  شمِش : [ 136]

ص 216-214. اضّرلا ج 2 ، رابخا  نویع  [ 137]
هک هدش  پاچ  راودیما  یسیع  مان  هب  یناریا  درگناهج  کی  زا  یشرازگ   1348  / 6  / 7 هرامش 1447 ، یگتفه  تاعالّطا  هّلجم ي  رد  [ 138]

هقطنم نآ  یناحور  هک  سّدقم  درم  هب  دش  راچان  دندوبر . ار  شنهاریپ  یـساکع و  نیبرود  دلج  اهنومیم  هک  دـنکیم : لقن  وا  تسا  بلاج 
دلج سّدـقم  درم  نانخـس  زا  دـعب  اهنومیم  دروآ . نابز  رب  اهنومیم  هب  باطخ  یتاملک  سّدـقم  درم  دـیامن . تیاکـش  دـنک و  هعجارم  دوب 
اهنآ هب  دـمهفیم و  ار  اهنومیم  ناـبز  يدـنه  سّدـقم  یناـحور  کـی  یتقو  مریگیم  هجیتن  اـم  سپ  دـندروآ . سپ  ار  شنهاریپ  نیبرود و 

هزجعم ام  هّمئا ي  تسا  اهراک  نیمه  تماما  همزال ي  هکلب  تسین  دیعب  چیه  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  دنکیم  لیمحت  ار  دوخ  هتـساوخ 
دندرکیم و تبحص  تاناویح  اب  نآرق  هتفگ ي  هب  مالـسلا . هیلع  نامیلـس  ترـضح  دننام  تسا  ریطلا "  قطنم  تازجعم "  زا  یکی  دنراد و 

(. ات 21 تایآ 18  لحن  هروس ي  . ) تسا هدمآ  دهده  اههچروم و  اب  ربمغیپ  نآ  تبحص  نآرق  رد 
ص 53. ءزج 49 ، راحب  [ 139]

راونالا ص 60. راحب  ءزج 492 ، زا  لقن  هب  [ 140]
اب مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یلو  دشاب  نکمم  ریغ  ابیرقت  هدوب و  لکـشم  ناکـشزپ  نامرد  هلیـسو ي  هب  نآ  يدوبهب  هک  یـضارما  [ 141]

. دیشخبیم افش  دادیم و  يدوبهب  ار  اهنآ  دوخ  هزجعم ي 
. نارمع لآ  هروس  هیآ ي 49  زا  یتمسق  [ 142]

هدرکیم هدنز  ار  هدرم  ادخ  رما  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  یلو  دنک  هدنز  ار  هدرم  دناوتیمن  دشاب  قذاح  دنچره  یکـشزپ  ره  [ 143]
. دنا هتفگیم  ییاحیسم "  مد  نآ "  هب  تهج  نیمه  هب  هدادیم  ناج  ناج  یب  دبلاک  هب  ینعی 

نوراه شرهوش  فالخ  رب  وا  یقیناود . روصنم  نب  رفعج  رتخد  نیما  رداـم  نوراـه  رـسمه  ومع و  رتخد  ق ) 145 ه . - 216 : ) هدیبز [ 144]
ار نابیدا  نارعاش و  دومنیم ، یلام  کمک  یبهذـم  نکاما  دـجاسم و  هب  و  درکیم ، ارادـم  مشاه  ینب  اب  دـیزرویم  هنیک  مشاه  ینب  اـب  هک 

یب يدنزرف  دوب  هدـیمهف  ریبدـت و  اب  ینز  هک  شدوخ  فالخ  رب  دومنیم  کمک  دیـشخبیم و  هیدـه  اهنآ  هب  دادیم و  رارق  قیوشت  دروم 
نومأم شردارب  اب  يریگرد  زا  ار  وا  هدیبز  اریز  دادیمن  شوگ  هدـیبز  شردام  حـیاصن  هب  هک  دوب  هاوخدوخ  ردـق  نآ  نیما  تشاد . تیافک 

. دیدرگ نومأم  شردارب  زا  وا  تسکش  طوقس و  بجوم  نیما  یتیافک  یب  یلو  درکیم  عنم 
تموکح زکرم  دـش و  لیکـشت  ناسارخ  رد  یناریا  ینامکاح  اب  مالـسا  زا  دـعب  هک  يا  هلـسلس  نیلّوا  نایرهاط  هلـسلس ي  رـس  رهاط : [ 145]

. درکیم تعباتم  دادغب  هفیلخ ي  زا  رهاظ  هب  رهاط  دوب . يزورما  روباِشین  رهش  اهنآ 
هک نیا  زا  دعب  دوشیم . تسا ) ریغ  زا  یفخم  هک  يا  هملک  ای  يّرس و  نخس  ینعی  تغل  رد  یحو   ) یحو ربمایپ  هب  ماما : ربمایپ و  قرف  [ 146]

ماهلا مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  یحو  ياـج  هب  دـنوادخ  دـش و  عطق  یحو  دـندومن ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح 
یفورعم دوشیم : لقن  یفاک  لوصا  زا  یثیدح  عوضوم  ندش  نشور  يارب  تسا ) ادخ  فرط  زا  نتخومآ  ینعم  هب  تغل  رد  ماهلا   ) دیامنیم

؟ ماما یبن و  لوسر و  نایم  تسا  یتوافت  هچ  دییامرفب  مدرگ  تنابرق  تشون : مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ترـضح  هب  ماما ) ناتـسود  زا  یکی  )
دـنیبیم و ار  وا  دوشیم و  لزان  وا  رب  لـیئربج  لوسر  هک  تسا  نیا  ماـما  ّیبن و  لوسر و  ناـیم  قرف  دنتـشون : نینچ  وا  باوج  رد  ترـضح 
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هیلع میهاربا  ندید  باوخ  دننام  دنیبب  ار  وا  باوخ  رد  هک  دشاب  یهاگ  و  دنک ) لزان  یحو   ) دوش لزان  یحو  وا  رب  دونشیم و  ار  نآ  نخس 
دننام  ) دونشیمن ار  شنخس  دنیبیم و  ار  وا  صخش  یهاگ  دونشیم و  ار  لیئربج  نخس  یهاگ  ّیبن  و  ار ) شرسپ  ندیربرس  روتسد   ) مالسلا
رتشیب تاعالّطا  يارب  دنیبن . ار  وا  صخـش  دونـش و  ار  لیئربج  نخـس  هک  تسا  نآ  ماما  و  ییحی ) فسوی ، بوقعی ،  ) مزعلاولوا ریغ  ناربمایپ 

. دوش هعجارم  ِثِّدَحُْملا ) َو  ِیبَّنلا  َو  ِلوسْرلا  ْنَیب  قْرَْفلَا  باب  هّجْحلَا "   " باتک لّوا  دلج   ) یفاک لوصا  هب 
لاس 1353 هیمالسا  پاچ  اضّرلا ص 162  یسوم  نب  ّیلع  ترـضح  یگدنز  دلج 12 ، خـیراّوتلا ، خـسان  رد  لماک  روط  هب  اعد  نیا  [ 147]

. تسا دوجوم 
يالاو ماقم  هب  هدروآ ؟ ترـضح  تمدـخ  هب  ار  داـیز  لاـم  نیا  هک  یـصخش  هک  دوشیم  طابنتـسا  روط  نیا  ناتـساد  نیا  ياوتحم  زا  [ 148]

هتسنادیمن هتشاد و  هولج  شیارب  یلیخ  دایز ، لام  نآ  ندروآ  هدوب و  فیعض  شداقتعا  هتشاد ؟ داقتعا  رگا  ای  هتـشادن و  يداقتعا  ای  تماما 
ضوع ار  شدوخ  دـید  شنیب و  هک  دـنداد  وا  هب  نکـش  نادـند  یباوج  مه  ماما  درادـن و  اهیفام  ایند و  هب  يزاـین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما 

(. باتک ّفلؤم  . ) دیامن
صخـش هب  عجار  الاب  هیآ  هـیآ ي 32 ) بازحا  هروس ي33 ، . ) اریهْطَت ْمکَرَّهَطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  سجِّرلا  مْکنَع  َبِهْذـِیل  هّللا  ُدـیُری  اـمنِا  [ 149]

ریمض تسیاب  دوب  ربمایپ  نانز  هب  عجار  رگا  دشابیم و  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماماو  نسح  ماما  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
َو ْلِهَْتبَن  َّمث  ْمکَـسْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  ْمکَئاِسن  َو  انَئاِسن  َو  ْمکَئاْنبَا  َو  انَئاْنبَا  عْدـَن  اَْولاعَت  ْلقَف  دـشاب ). هیآ  لّوا  ْلَـمج  قایِـس  هب  اـت  دوش  رکذ  ّثنؤم 

یلـص ادخ  لوسر  نادنزرف  تیب  لها  زا  روظنم  الاب  هیآ ي  ود  رد  هلهابم .) هیآ ي   ) هیآ ي 41 هروس ي 3  َنیبِذاْکلا . َیَلَع  ِهللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
لوسر نارسمه  دنوادخ  یّتح  مالسلا و  مهیلع  ءارهز  همطاف ي  طقف  نز  زا  روظنم  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا 
روظنم تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نادرم  زا  روظنم  هدادن و  رارق  وا  ّصاخ  تیب  لها  ءزج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

دوخ ینیشناج  يارب  رـسپ  دنزرف  ام  ربمایپ  نوچ  دنتـسه . مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  نادنزرف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هّیرذ ي  زا 
اریز دـندومن ) توف  یکدوک  رد  هک  میهاربا  ماـن  هب  يرگید  مساـق و  ماـن  هب  یکی  دنتـشاد  رـسپ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . ) دنتـشادن

زا دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  هک  ینادنزرف  هک  هداد  یگرزب  تمظع و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ردق  نآ  دنوادخ 
. دنشابیم اهنآ  نارسپ  قیرط  زا  نادنزرف  هک  مدرم  ریاس  فالخ  رب  دنشابیم ، ناشیمارگ  رتخد  قیرط 

مدرم بلغا  رد  اهنادند  نیا  دنیوگ . دجاون  دراد  رارق  ناهد  رخآ  رد  تسا و  ات  راهچ  هک  ار  لقع  ياه  نادـند  دـجان  عمج  دـجاون : [ 150]
. دسریم ددع  هب 32  ات  راهچ  نیا  اب  اهنادند  عومجم  دنوشیم و  رهاظ  یگلاس  رد 20 

رد تسا  وبـشوخ  دـنت و  نآ  معط  گنر ، دوبک  ياه  لگ  زیر و  ياه  گرب  ياراد  ینابایب و  تسا  یهایگ  ات ) نیـس و  حـتفب  : ) ْرَتْعَـس [ 151]
دوشیم هدیمان  هزرم "  یسراف "  رد  نآ  عون  کی  دنیوگیم  مه  ْرَتْعَص  یبرع  هب  دوریم  راکب  هدعم  ضارما و  یضعب  هجلاعم ي  يارب  ّبط 

. هدش هتفگ  مه  ینوملاکو  نشیوآ 
نامّزلا بحاص  يدهملا  نسح  نب  دّمحم  يرکـسعلا - ّیلع  نب  نسح  یقّنلا - يداهلا  دّمحم  نب  ّیلع  یقّتلا - داوجلا  ّیلع  نب  دّمحم  [ 152]

. مالسلا مهیلع 
مود نرق  رخاوا  رد  دش .) عورش  اج  نآ  را  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  دوب  يرهـش  نیلّوا  عّیـشت و  بهذم  یبهذم  تختیاپ   ) مق [ 153]

مق رهـش  رد  تفریم  ناسارخ  هب  دوخ  ردارب  رادـید  دـصق  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  رهاوخ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  يرجه 
دوخ ياه  هناخ  جیردت  هب  مدرم  دعب  هب  تقو  نآ  زا  دش ، هدرپس  كاخ  هب  مق  ناتـسربق  رد  دومن و  تلحر  رهـش  نامه  رد  دیدرگ و  ضیرم 

زا دنوش . رادروخرب  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز  دنـشاب و  کیدزن  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نفدـم  هب  ات  هدومن  کیدزن  ناتـسربق  هب  ار 
رد مق  دندش  رهش  یبرغ  تمسق  هجوتم  مدرم  دنام و  كورتم  رهش  قرشم  ياه  تمـسق  رد  رهـش  ياه  نامتخاس  نامز  رورم  رثا  رد  ور  نیا 
هب ناماس  نآ  مدرم  هک  تشذگن  يرید  درک و  ادیپ  ذوفن  اج  نآ  رد  مالسا  دیدرگ و  حتف  يرعشا  یسوموبا  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 23 
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ناهفصا زا  رهش  نیا  یسابع  نوراه  نامز  رد  تشادن و  یلقتسم  مکاح  دوب و  ناهفـصا  عبات  مود  نرق  رخاوا  ات  مق  دندیورگ . هعیـش  بهذم 
دنداد رارق  ترضح  نآ  رازم  يور  رب  ریصح )  ) ایروب زا  ینابیاس  يرعشا  دعس  نارسپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  نفد  زا  سپ  دش . ادج 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  دقرم  يرمق  لاس 431  رد  تخاس . ربق  يور  رب  يدبنگ  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رتخد  بنیز  دعب  یتدم 
درک و انب  یهوکـش  اب  دبنگ  نآ  ياج  هب  بارخ و  ار  قباس  دبنگ  مگیب  هاش  يرمق  لاس 529  رد  دیدرگ  هتسارآ  ابیز  یـشاک  ياه  تشخ  اب 

يوفص یفـص  هاش  لاس 1077  رد  تخاـس  ار  یلامـش  ناویا  تافو 930 ) سولج 907 ،  ) يوفـص هاشداپ  نیلوا  لیعامـسا  هاش  دـعب  اهلاس 
اقآ هلیـسو ي  هب  دیدج  نحـص  هدولاش ي  يرجه  هدزیـس  نرق  رخاوا  رد  دـش و  هتخاس  الط  دـبنگ  لاس 1218  رد  تخاس ، ار  هناـنز  نحص 

لماک رتشیب و  عالطا  يارب  . ) دیناسر نایاپ  هب  لاس 1303  رد  کباتا  رغصا  یلع  شرسپ  ار  نآ  نامتخاس  دش و  هتخیر  ناطلسلا  نیما  میهاربا 
.(. دوش هعجارم  ادخهد  گنهرف  هب  رت 

عساو هباّسن و  همّالع  وا  ق  ّدلوتم و 284 ه . یناهفصا ) مثیه  دّمحم  نب  نیسْحلا  نب  ّیلع   ) یناهفصا جرفلاوبا  زا  تسا  یباتک  یناَغْالا : [ 154]
باتک زا  یکی  تسوا و  مهم  بتک  زا  یکی  یناغألا  دوب . ق . هّجحیذ 356 ه . روهشم 14  رب  انب  وا  تافو  خیرات  دوب . وکین  يرعاش  هیاوّرلا و 
هدروآ شباتک  رد  ار  بدا  ناگرزب  هدوب و  نابز  خیرات و  تخانش  هرابرد ي  هک  ار  یناَغالا "  ِباتک "  تسا . نیبلاّطلا  ُِلتاقَم  وا  رگید  ياه 

لصا و هک  دنتفگیم  یسک  هب  هباّسن  ًانمض  تسا . هدش  نایب  هداس  ینابز  اب  یملع و  قیقد  بولـسا  اب  نّودم  خیرات  یناغالا "  باتک "  رد  و 
. هتسنادیم يوق  هظفاح  صحفت و  دایز و  هعلاطم ي  رثا  رب  ار  ریهاشم  ناگرزب و  همه  دادجا  بسن و 

: نومأم باوج  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  حدم  رد  ساونوبا  یبرع  رعش  [ 155]
ًاّرط ِساّنلا  دَحْوا  َتنا  یل  لیق 

ِهِیبّنلا ِمالَکلا  َنِم  ٍنونف  یف 
عیَدب ِمالکلاِرَهْوَج  یف  ََکل 

ِهینَتُْجم ْيَدَی  یفَّردلارْمثَی 
یسوم نبا  حدَم  َتْکََرتام  یلعَف 

ِهیف َنْعَّمََجت  یتلا  ِلاصِخلاَو 
ِماما حْدَِمل  يدَتْها  ُْتلق ال 

. ِهیبال ًامداخ  ُلیئربج  َناک 
زا دوب و  قشمد  لها  شردپ  یناریا و  شردام  روهشم ، رعاش  يزاوْهالا  یسِرافلا  ِیمَکَحلا  َحابّصلا  نب  لّوالا  دبع  نب  یناه  نب  نسح  [ 156]
زا ار  نم  بدا  شدوخ  لوق  هب  یلو  دـسریم  هّیما  ینب  ینارمکح  نیرخآ  ناورم  هب  وا  يردـپ  تبـسن  هک  نیا  اب  دـش  لقتنم  زاوها  هب  اج  نآ 

 ". دوب هتخیوآ  وا  شود  ود  زا  وسیگ  ود  هک "  دنتفگ  ور  نآزا  ساونوبا  ار  وا  دنیوگ  درک و  زاین  یب  بسن 
: تسا نینچ  الاب  یبرع  رعش  [ 157]

ْمُهبایث تایّقَن  َنورَّهَطم 
اوُرِکُذ امنِا  ْمِْهیَلَع  َةالَّْصلا  ِيرَْجت 

هَبِْسنَت َنیح  اّیوَلَع  ْنکَی  َْمل  ْنَم 
رِخَتفمِرْهَّدلا میدَق  ْنِم  َهلامَف 

هَنَقتآف اَْقلَخ  ءارب  اَمل  هللااف 
ُرَشَْبلا اَهّیا  ْمکافَطْصاَو  ْمُکافَص 

ْمکَْدنِعَو یلْعْالا  ءاَلَْملا  ُمْتناَف 
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. رَوسلا ِِهب  َْتئاجامَو  ِباتْکلا  ُْملِع 
. دیامنیم کچوک  راوخ و  ار  وا  یگدنامرد  یگتسخ و  تسا ، هدنامرد  هتـسخ و  قشاع  سارن : وبا  یکدوک  نارود  رعـش  همجرت ي  [ 158]

. تسین هچیزاب  تسوا  دوجو  رد  هچ  نآ  اریز  تسا ، ندرک  هیرگ  راوازس  دیامن  هیرگ  رگا 
اهنآ يارب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نآزا  قح  تموکح  هک  نیا  دـنرادن و  نیقی  مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رب  تموکح  هب  اـهنآ  ینعی  [ 159]

. تسین شیب  ینامگ  ّنظ و 
ردارب ود  نیا  هک  دـندوب  دـبع ا …  ناردارب  ْمَثق  هّللادـیبع و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  ربماـیپ و  يوـمع  رـسپ  ساـّبع  نـب  هللادـبع  [ 160]

. داد بیرف  ار  اهنآ  هیواعم  اریز  دنتشاذگ ، اهنت  ار  مالسلا  مهیلع  نسح  ماما  ْمَُثق ) هللادیَبع و  )
وا دـندروآ و  ربمایپ  دزن  هتـسب  تسد  ار  وا  ردـب  گنج  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ربمایپ و  يومع  بلّطملادـبع  نب  ساّبع  روظنم  [ 161]

. دش دازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  هب  دروآ و  مالسا 
. تسب هنایزات  هب  ار  وا  یساّبع  روصنم  هک  جابید  هب  فورعم  هللادبع  نب  دّمحم  [ 162]

. تسا مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نوراه و  هب  هراشا  [ 163]
شدوـخ هتفگب ي  هک  تسا  نومأـم  تفـالخ  لـئاوا  اـب  هراـشا  دنتـشگ . لدروـک  هراـبود  یلو  دـندوب  هتفاـی  یتریـصب  زور  زا  یتـخل  [ 164]

تّدم نیا  یلو  داد  رارق  دهعیلو  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اذـل  دـنادرگرب  ّقح  لها  هب  ار  ّقح  دـهدب و  مشاه  ینب  هبار  تفالخ  تساوخیم 
. دیناسر تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  يزومرم  زرط  هب  هنادرمناوجان و  داد و  هدیقع  رییغت  دش و  نامیشپ  وا  اریز  دوب  هاتوک 

هایـس وا  ناوریپ  هب  تخادنارب و  ار  هّیما  ینب  نادـناخ  ناسارخ  مدرم  کمک  اب  هک  یناریا  فورعم  رادرـس  گرزب  یناسارخ  ملـسموبا  [ 165]
هب ار  تموکح  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  هب  بوسنم  هک  نیا  ایر و  گنرین و  اب  نایـساّبع  یلو  دـنتفگیم . ناگماج 

کمک هب  هنادرمناوجان  یـساّبع  هفیلخ ي  نیمّود  یقیناود  روصنم  یلو  دومن  اهنآ  هب  يدایز  تامدـخ  ملـسموبا  هک  نیا  اـب  دـنتفرگ  تسد 
. داتسرف یتسین  راید  هب  ار  وا  ینادردق  ضوع  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  وا  شرودزم  نازابرس 

نامیپ وا  اب  داد و  ناما  ار  وا  حاّفـس  تساوخرب و  راکیپ  هب  ناشیا  اب  هک  ساـّبع  ینب  نارازگراـک  لاـمع و  زا  هَْریَبُه  نب  رمع  نب  دـیزی  [ 166]
. دندناسر لتق  هب  ار  يو  دندرک و  ییافو  یب  وا  هب  نامیپ  دهع و  فالخ  رب  یلو  دنتسب 

. دیناوخب باتک  رخآ  رد  ار  ینیسح  جاح  ریما  نب  دمحم  هیولاخ و  نب  نسح  یبلاعث - سارفوبا - هرابرد ي  حیضوت  [ 167]
نیما ریزو   ) عیبر نب  لضف  نمـشد  وا  دوب  ناـیکمرب  هدـش  دازآ  ناگدـنب  زا  لـصالا و  یناریا  یـساّبع  نومأـم  ریزو  لهـس : نب  لـضف  [ 168]

رد ق  لاس 202ه . رد  دنتـشاد  روضح  مه  یـساّبع  نومأم  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  هک  دادـغب  هب  ورم  زا  تشگزاب  لـالخ  رد  دوب  یـسابع )
دعب نوراه  ریزو  یسابع  روصنم  راد  هدرپ  بجاح و  عیبر : نب  لضف  . ) دنهدیم تبـسن  نومأم  هب  ار  وا  ندش  هتـشک  هّتبلا  دش  هتـشک  هبامرگ 

هک یماگنه  درکیم . قیوشت  نومأم  هیلع  تمواقم  هب  ار  نیما  وا  درک  ءاقبا  ترازو  رد  ار  وا  یساّبع  نیما  نایکمرب و  راتـشک  بوکرـس و  زا 
نب نسح  تشذـگرد . سوط  رد  يرمق  يرجه  لاس 208  رد  یتّدـم  زا  سپ  وا  تشاذـگاو  شدوخ  هب  ار  وا  دـش  زوریپ  شردارب  رب  نومأم 
دوب یتشترز  ءادتبا  لهس  نب  لضف  ردارب  نومأم "  رسمه  ناروپ  ردپ  وا "  رسمه  ردپ  یساّبع و  نومأم  ریزو  یـسخرس "  دّمحموبا  لهس " :

تافو ق  لاس 236ه . هب  ناسارخ  سخرس  رد  تشاذگیم  مارتحا  نابیدا  نارعاش و  هب  دوب  نومأم  ناّیلوتم  ناریما و  زا  وا  دش  ناملسم  دعب  و 
(. تفای

ناش یمارگ  دنزرف  مدوب و  ناشیا  اب  دندرازگ  جح  دنتفر و  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یلاس  نآ  رد  دیوگیم : یلع  نب  دیما  [ 169]
. دوب ناشهارمه  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح 

ص 299. ءزج 49 ، راحب  [ 170]
. یتسه مورحم  نآ  زا  وت  هک  تسا  یتشهب  روگنا  روگنا ، نیرتهب  هک  دوب  نیا  ماما  روظنم  [ 171]
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. دهدیم ار  فاکش  ینعم  الاب  رد  و  ربق ، يور  قودنص  ربق - رود  روگ - نایم  ربق - فاکش - رود - حیارَض : نآ  عمج  [ 172]
یکیدزن رد  وا  هاگمارآ  هدوب  ناشیا  هارمه  ناسارخ  رفـس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نیمداـخ  را  يوره  تلـصابا  تلـصابا : [ 173]

(. تسا ناتسناغفا  تاره  رد  وا  هاگمارآ  رگید  یتیاور  کی  هب  و  . ) تسا فورعم  تلصابا  هب  شدوخ  مان  هب  دهشم و 
. نتفگ هللا  الا  هلا  ال  لیلهت : [ 174]

ص 393. ءزج 49 ، راونالا ، راحب  [ 175]
گرزب یققحم  وا  مّلعملا ، ِْنبا  هب  فورعم  دبعوبا ا … و  وا  هینک ي  مالّـسلادبع  نب  نامعن  نب  دّـمحم  ق :) (238-413 ه . دیفم خیش  [ 176]

نامز رد  هّیماما  بهذم  ياوشیپ  هدربمان  دوب . دادـغب  یکیدزن  رد  اربکع  دـّلوتم  يو  تسا  لوصا  مالک و  هقف و  رد  يدایز  تافیلأت  ياراد  و 
ججح ۀفرعم  یف  داشرالا  ِۀَمامالا و  ِِیف  حاضیْالا  هقِْفلا - ُلوصا  هعیرّـشلا - خـیرات  هلمج  زا  دراد  یملع  رثا  تسیود  دودـح  رد  و  هدوب ، دوخ 

زا یکی  تسا . هدوب  یفاکـِسا  دینج  ِنبِا  قودـص و  خیـش  درگاش  یـسوط و  خیـش  یـضترم و  دّیـس  یـضر ، دّیـس  داتـسا  وا  دابعلا . یلع  هّللا 
هعیـش رادـمان  ياهقف  هب  تسوا . مان  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  زا  همان   ) دـشابیم هسّدـقم  هیحاـن ي  زا  عیقوت  رودـص  وا  مهم  تازاـیتما 

. دوش هعجارم 
رد و  دعب ) هحفـص ي  یقرواپ  رعـش  رد  نآ  هنومن ي  . ) دـنیوگ هیئار  نآ  هب  دوشیم  مامت  ءار )  ) فرح اب  مود  تیب  رخآ  فرح  نوچ  [ 177]
رد لبعد  یبرع  راعـشا  نآ  هنومن ي  . ) دـنیوگیم هّیئات  نآ  هب  دوشیم  مامت  ءات )  ) فرح اب  مّود  تیب  رخآ  نوچ  تایآ  سرادـم  هدیـصق ي 

(. ناتساد 91
(. لبعد هّیئار ي  زا  یتمسق   ) نوراه ماما و  ربق  ود  هرابرد ي  یبرع  راعشا  [ 178]

مُهلک ساّنلاریخ  ٍسوط  یف  ِناْربَق 
رَبِعلا نِم  اذه  ْمهُّرَشْربَقَو 

َو ال ِّیّکزلا  ِبَْرقا  ْنِم  َسْجّرلا  عَْفنَی  ام 
رَرِض ْنِم  ِسِجّرلا  ِبْرُقب  ِّیکَّزلا  َیلَع 

مّوس و نرق  نارعاش  زا  هک  تسا  ءیّبَض  بیبح  نب  دمحم  هدومن  حدـم  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  یبرع  نابز  هب  هک  يدارفا  زا  رگید  یکی 
زا تیب  دنچ  هنومن  يارب  کنیا  هدرک . فیصوت  ار  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  تیب  شـش  هاجنپ و  رد  دراد و  یبلاج  هدیـصق ي  تسا و  مراهچ 

: دیوگیم نینچ  نوراه  مالسلا و  هیلع  متشه  ماما  هرابرد ي  وا  دوشیم . هدروآ  نآ 
ٍدحاو یف  يدْهلا  ِسوط  یف  ِناربق 

ِمارَض هارَی  دَْحل  یف  ِّیَْغلاَو 
ٌۀَعُرت اذه  نانرَتْقُم  ِناربَق 

ِماِماُرازَی اهیف  ۀبَْوبَح 
ةَرفح منَهَج  ْنِم  َِکلذ  كاذَکو 

ِمایَه ِّيِوَْغِلل  ددَجت  اهیف 
فَعاضم ِیّکزلا  ْنِم  يِوَغلا  بْرق 

ماغْرالا ِهِْفنالَو  ِِهباذِعل 
اهتیَدْها اضرلا  ِنَسَحلا  ِیبا  یِلاَو 

ِماْهفالا اهذتََلت  ۀّیضْرَم 
يذلا مکُْدبَع  ءیّبِّضلا  نَعاهذخ 
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ِماْولَالا مکیف  ْهیَلَع  ْتناه 
ْمُکبُح ََكرْدا  ِمیْلعتلاب  َناک  ْنَم 

ِماْهِلا ْمکاِّیا  یتبحمَف 
راـنکرد هتـسویپ  ربـق  ود  دـیآیم . شراـید  هب  شتآ  هـک  یهارمگ  يرگید  رد  هدـیمرآ و  تیادـه  یکی  رد  تـسا  سوـت  رد  ربـق  ود  ینعم :

رد هک  خزود  زا  تسا  یناکم  يرگید  نآ  دوشیم و  ترایز  نآ  رد  ماما  هک  تشهب  زا  تسا  ینتشاد  تسود  يا  هضور  یکی  نیا  رگیدکی 
وا ینیب  تسا و  هارمگ  هجنکش ي  ینوزف  هیام ي  هزیکاپ  هب  تخبدب  هارمگ  یکیدزن  دوشیم . هزات  یکتـشگرس  یگنـشت و  هارمگ  يارب  نآ 
زا اههشیدنا  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  هیده ي  مرادیم . میدـقت  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلاوبا  هب  ار  رعـش  نیا  تسا . كاخ  ياه  هدوت  ار 

شزرا یب  کبس و  وا  يارب  اهشنزرـس  امـش  هار  رد  هک  امـش  هدرب  هدنب و  ریذپب . تسامـش  هدرب ي  هک  ءیّبض  زا  ار  نآ  دنربیم . تّذل  نآ 
قیرط زا  تسا و  يزیرغ  امش  هب  تبسن  نم  ّتبحم  هک  دینک  رواب  یلو  دشاب  هتفایرد  شزومآ  هار  زا  ار  امـش  یتسود  يدرف  هاگره  دشابیم .
رـصع مه  هک  ساونوبا  یعازخ - لبعد  رب  هوالع  دنا  هدرک  حدم  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  یبرع  نابز  هب  هک  ینارعاش  زا  دـشابیم . ماهلا 
یقرم عیّـشُم - نبا  هیوب -  لآ  دنمـشناد  ریزو  داّبع  نب  بحاص  زا : دـنترابع  دـش  نایب  وا  هدیـصق ي  همجرت ي  هک  سارفوبا  دـنا و  هدوب  ماما 

دنا و هدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نارگشیاتس  هلمج  زا  یتیِّرِخ - بّویا  نب  دبع ا …  يدیزی - دّمحم  وبا  یفاوخ - دبع ا …  نب  ّیلع  یندم -
يدهم دّیس  ششوک  هب  یلا 254  تاحفص 251 دلج 2  قودـص  خیـش  اضّرلا و  رابخا  نویع  هب  نارعاش  نیا  راعـشا  هنومن ي  زا  عالّطا  يارب 

. دوش هعجارم  نارهت  يدوبهب  رقاب  دّمحم  ششوک  هب  دیدج  پاچ  ات 325  تاحفص 314  یسلجم ج 49  راونالاراحب  مق 1377 و  يدروجال 
زا شردپ  دوب  بهذـم  یعفاش  يرـصم  هیقف  ثدـُحم و  ( 852 - 773  ) یلالَقْـسَع یلع  نب  دمحا  نیدـلا  باهـش  لضفلاوبا  رَجَح  ِنبِا  [ 179]

". ۀباحصلا زییمَت  یف  ۀباصِالا   " هلمج زا  هتشاد  فیلأت  زا 150  شیپ  وا  دوب  دوخ  رصع  نادنمشناد 
باتک ياراد  وا  دوب  دنقرمس  یضاق  هدوب و  ناتسیس  رد  وا  دلوت  یگلاس ) نس 80  رد  تافو 354   ) یتُْسب دمحا  نب  دمحم  نابُح : نبا  [ 180]

. تسا ثیدح  ياه 
لاـس 1892 رد  ار  ْلـالِْهلا "  هّلجم ي "  وا  توریب ، ّدلوتم 1861  ینانبل  روهـشم  خّروم  بیدا و  رادمان ، هدنـسیون ي  نادیز : یجرج  [ 181]

لاس هب  وا  برع - نابز  تاّیبدا  خیرات  یمالسا - نّدمت  خیرات  هلمج  زا  تسا  تاّیبدا  خیرات و  هنیمز ي  رد  وا  تافیلأت  درک . رشتنم  هرهاق  رد 
. تشذگرد هرهاق  رد   1914

ییایسآ تمسق  ورملق  ءزج  زورما  هک  میدق  ماش  دالب  زا  تسا  يرهش  مه  نآ  دنا و  هتشون  سوطرط  رهش  رد  ار  نومأم  تافو  یضعب  [ 182]
(. دوش هعجارم  ادخهد  گنهرف  هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  . ) تسا هیکرت 

دوب مور  دالب  رد  یتقو  نومأم  دـیوگ  يراق  فالع  دیعـس  دـسیونیم : نینچ  يربط  خـیرات  بحاـص  نومأـم  گرم  ّتلع  هراـبرد ي  [ 183]
رد وا ) ردارب   ) ْمصَتْعُم قاحـساوبا  هتـسشن  هدوب ) نودندب  هناخدور  نآ  مسا   ) نودـندب لحاس  رب  هک  مدـید  ار  وا  متفرب  وا  شیپ  هک  یماگنه 

نومأم دـندوب  هتخیوآ  بآ  نورد  ار  دوخ  ياپ  مصتعم  يو و  هک  مدـید  متـسشن  يو  يولهپ  اـت  تفگب  ار  نم  دوب  هتـسشن  وا  تسار  يولهپ 
مدروآ نم  هک  کی ) هجرد  يامرخ   ) یبطر اب  نم  مصتعم و  نومأم و  شونب . نآ  زا  هنب و  بآ  نیا  رد  ار  دوخ  ياپ  مهوت  دیعـس  يا  تفگ :

بآ نیا  ندروخ  زا  نومأم  گرم  میدوب و  راد  بت  هک  نیا  رگم  میتساوخن  رب  ناکم  نآ  زا  رفن  هس  اـم  زا  مادـک  چـیه  میدروخ . بآ  نآ  زا 
یهام زا  یمان  يربط  خیرات  بحاص  ما . هدیـسر  گرم  کیدزن  مرامیب و  زونه  زین  نم  دش  قارع  دراو  ات  دوب و  رامیب  نانچمه  مصتعم  دوب .
يارب هداد  حرـش  هدروآ  نتم  رد  هک  هچ  نآ  هیبش  ًالماک  رگید  زرط  هب  ار  یهام  هناخدور و  ناتـساد  بهّذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  اـما  هدربن 
گرم ّتلع  ثلاـث  ءزج  يدوعـسم  رهوجلا  نداـعم  بهّذـلا و  ُجورم  باـتک  هب  دـلج 13 و  يربط  خـیرات  همجرت ي  باتک  هب  رتشیب  عـالّطا 

(. یبرع . ) دوش هعجارم  نومأم 
رون لضاف و 14  داوج  دیقف  هدنسیون ي  هتشون ي  مهدراهچ  موصعم  باتک  هب  نیغورد  ياه  يدهم  هرابرد ي  رتشیب  تاعالَطا  يارب  [ 184]
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. دوش هعجارم  یشیاشخب  یقیقع  داتسا  مهدراهچ ) رون  ، ) كاپ
هب تسد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نیب  ناشیا  زا  دعب  نید  نانمـشد  سرت  زا  هک  دنا  هتـشون  یباتک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  [ 185]

. دنیوگ یم  همطاف "  فحصم  نآ "  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  تسد  رد  نونکا  مه  هتشگ و  تسد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچ  نآ  زا : تسا  ترابع  حالطـصا  رد  و  نوناق ، هقیرط و  شور ، هار و  ینعم  هب  تغل  رد  ّتنـس  تنـس : [ 186]

یب لاوقا  لاعفا و  زا  دشاب . هدـش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هچ  نآ  دنـشاب . هدرک  لمع  نآ  رب  هباحـص  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا 
. دنا هدومرفن  یهن  هتشاد و  رّرقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هچ  نآ  یحو و  هطساو ي 

رهاظ ساوح  اب  دننادیم و  ار  نآ  ناربمایپ  طقف  تسا و  لوهجم  رشب  يارب  هک  تسا  يزیچ  نارّـسفم  فرع  رد  بیغ  زا  روظنم  بیغ : [ 187]
باوث و خزود و  تشهب و  تمایق و  ناربمایپ و  ینامـسآ و  ياه  باتکو  ناگتـشرف  ادخ و  زا  هیانک  بیغ ، رگید  ینعم  دوشیمن و  ساسحا 
وا دوخ  رب  دراد و  هدیـشوپ  ناسنا  زا  ادـخ  هچ  نآ  هیآ ي 3 .) هرقب /  ) ْبیْغلاب نونمؤی  َنیذَّلا  دنتـسه . بیغ  اـهنیا  هک  تسا  روشن  باـقع و 

ياه 26 و هیآ  حیضوت  هرابرد ي  ناتساد 40 - یقرواپ  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  . ) تسا بیغ  ترخآ  تسا - بیغ  یهلا  یحو  دشابن - هدیشوپ 
(. دوش هعجارم  تسا  بیغ  ملع  هب  عجار  هک  ّنج  هروس ي   27

(. هحفص ي 35  ) تسا هدش  هداد  حیضوت  ناتساد 7  یقرواپ  رد  هّیقت  [ 188]
. تسا هدش  هدناوخ  قشع " "  تیالو  لایرس "  يادتبا  رد  فورعم  هدنناوخ ي  یناهفصا  دمحم  طسوت  الاب  رعش  [ 189]

هاش نیدلارصان  نامز  ردو  دش  دلوتم  دهـشم  رد  ابـص  ناخ  یلعحتف  هدازردارب ي  ق ) 1322 ه . - 1259) يروبص مظاک  دمحم  ازریم  [ 190]
رـسپ راهچ  وا  تشذگرد . ابو  يرامیب  هب  ءالتبا  رثا  رب  یگلاس  نس 63  رد  دمآ و  لئان  يوضر  سدق  ناتسآ  ییارعـشلا  کلم  ماقم  هب  راجاق 

هدزاود وا  دیسر . ییارعشلا  کلم  ماقم  هب  تفرگ و  ار  ردپ  هاگیاج  وا ، زا  دعب  دوب و  وا  گرزب  رسپ  راهب  هب  فورعم  یقت  دّمحم  هک  تشاد 
: تسا نینچ  نآ  زا  یتایبا  تسا و  فورعم  هک  هدورس  البرک  زوس  ناج  هثداح ي  ابع و  لآ  سماخ  تبیصم  رد  دنب 

دراد عمط  تعیب  رشبلا  ریخ  هداز ي  زا  دیزی 
دیآ زاس  لیربج  اب  سیلبا  تعاط  هنوگچ 

دش دهاوخن  نید  زگره  رفک ، عیطم  هللاذاعم 
. دش دهاوخن  نیا  وش ، وگ ، لوتقم ، ندش  دیاب  رگو 

نارهت و هاگشناد  داتسا  اناوت ، ییارس  هدیصق  رادمتـسایس و  راگن ، همانزور  وا  دهـشم . ّدلوتم  ش ) 1265ه . - 1330) راهب یقت  دّمحم  [ 191]
وا مهم  رثا  دراد و  يداـیز  راـثآ  وا  دـمآرد . یّلم  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  هب  مه  هرود  دـنچ  دوـب و  یـسراف  بدا  رد  دنمـشناد  یققحم 

يرامیب ّتلع  هب  ق  لاس 1330 ه . رد  وا  دوشیم ، سیردت  هاگـشناد  رد  هک  تسا  يدامتم  ياه  لاس  هک  تسا  دلج  هس  رد  یـسانش  کبس 
لایرس رد  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  زیزع  ناگدنناوخ  دوب . سردم  نسح  دّیـس  موحرم  نامزرمه  زا  وا  ًانمـض  تشذگرد . نارهت  رد  لس 

. درکیم تبحص  نامز  نآ  سلجم  رد  ّتیلقا  هدنیامن ي  ناونع  هب  راهب  يارعشلا  کلم  قح "  غرم  ینویزیولت " 
ات ياه 863  لاس  نیب  ناسارخ  دمویرف  رد  وا  دلوم  بهذم  هعیـش  يوگ و  یـسراف  رعاش  ییارغط  دّمحم  نیمی  نب  دومحم  نیّدلارخف  [ 192]

( قـهیب  ) ینوـنک راوزبـس  هقطنم ي  رد  هک  بهذـم  هعیـش  هلـسلس ي  نیلوا  نارادبرـس  تمدـخ  هـب  هدرک و  رمع  لاـس  داتـشه  وا  دوـب .  869
. هدمآ رد  دنتشاد  تموکح 

تنواعم یتّدم  درکیم و  تمدخ  یکـشزپ  سّدقم  توسک  رد  هک  نیا  اب  یـسمش  يرجه  ( 1290 - 1356) اسر مساق  رتکد  موحرم  [ 193]
وا هدورس . يدایز  راعشا  تراهط  ترتع و  تیب  لها  حدم  رد  دوب و  هتخوس  لد  يرعاش  همه  نیا  اب  تشاد  ار  ناسارخ  ناتـسا  ّلک  يرادهب 

. دیسر يوضر  سدق  ناتسآ  ییارعّشلا  کلم  ماقم  هب  تسا و  راعشا  ناوید  ياراد 
. تفگ رعش  لاس  زا 40  شیب  شا  هلاس  رمع 58  تدم  رد  دوب و  رادمان  ییارسلزغ  وا  یـسمش  يرجه  ( 1347 - 1288) يّریعم یهر  [ 194]
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یعیش نارعاش  زا  ار  یهر  ۀعیرذلا ) باتکرد   ) ینارهت گرزب  اقآ  خیش  هدرمش . نیرّخأتم  زا  ارـس  لزغ  نیمراهچ  ار  وا  ناگدنـسیون  زا  یکی 
مظن هب  ار  نآ  هاـمریت 1347  رد  هک  تسا  تیب  ياراد 32  هدورـس  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  حدم  رد  هک  سدق  مرح  يونثم  تسا و  هدرمـشرب 

لوسر حدم  رد  يدیاصق  نینچمه  وا  تشذگرد . ناطرـس  ضرم  هب  نابآ 1347  رد  وا  نوچ  شگرم . زا  لبق  هام  جـنپ  تسرد  ینعی  هدروآ 
. تسا هدورس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  الوم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 

. تسا هدناوخ  قشع  تیالو  لایرس  رد  فورعم  هدنناوخ ي  یناهفصا  دّمحم  ار  الاب  رعش  [ 195]
ترـضح نامزمه  وا  دشابیم  فورعم  میظعلادبع  هاش  ترـضح  هب  تسا و  نوفدـم  ير  رهـش  رد  هک  تسا  یـصخش  نامه  دوصقم  [ 196]

تباین مالسلا  مهیلع  مهد  ماما  مهن و  ماما  فرط  زا  هدوب و  مالسلا  مهیلع  يداه  ترضح  هّمئالا و  داوج  ترـضح  اضر و  ترـضح  مظاک و 
. تسا نایعیش  هاگترایز  ير "  رهش "  رد  وا  هاگمارآ  هتشاد 

هوک و ردژا  هب  دهشم  رد  هوک  نیا  ياه  هبعش  دراد ، عافترا  رتم  نآ 3200  هّلق ي  نیرتدنلب  هک  دجسم  رازه  هوک  هتشر  دجسم : رازه  [ 197]
ای هریت  يرتسکاخ  گنر  هب  زیر  هناد  یناشفشتآ  ياهگنـس   ) تلازاب گنـس  زا  یعفترم  ياه  نوتـس  هوک  نیا  رد  تسا . فورعم  ناطلـس  هرق 

دجسم رازه  هوک  هب  هوک  نیا  تبسانم ، نیمه  هب  ًارهاظ  دنراد و  تهابش  دجـسم  ياه  هرانم  هب  رود  زا  هک  دوشیم  هدهاشم  دنیوگ ) ار  هایس 
دراد يدایز  ياهاپ  نوچ  اپ "  رازه  دننام "  رازه ، ددع  هن  تسا  گنـس  زا  دایز  ییاه  نوتـس  ّتلع  هب  رازه  طقف  سپ  . ) تسا هدش  فورعم 

بحاصم نیـسحمالغ  رتکد  مامتها  هب  ریبکریما  تاراشتنا  مّود - شخب  مّود ، دلج  یـسراف  فراعملا  ةرئاد  زا : لقن  هب  دنیوگ . اپ  رازه  آ 
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