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مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رب  هاتوک  یشرگن  ادیپ : دیشروخ  نیرخآ 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت دـحاو  فلوم  مالـسلاهیلع / يرکـسع  نسح  ماما  یناگدـنز  رب  هاتوک  یـشرگن  ادـیپ : دیـشروخ  نیرخآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
نارکمج سدقم  دجسم 

.1375 1417ق = . نارکمج ،)  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 96 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 1800 لایر ؛  1800 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لایر  4000 1383 ؛ مود : پاچ  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

همانتشذگرس 232ق -- .  - 260 مهدزای ، ماما  (ع ،) یلع نبنسح  عوضوم : 
تاقیقحت دحاو  نارکمج . دجسم  هدوزفا :  هسانش 

نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 
BP50/آ3 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9584 ییوید :  يدنب  هدر 

م6622-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

ربمایپ تلاسر  يهمادا  رد  یحو ، رب  ینتبم  ياهتنـس  ظفح  دیحوت و  میرح  زا  يرادساپ  انکردا ) نامزلا  بحاص  ای   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
يادا تسا . هدرکیم  ینیگنـس  ام  راوگرزب  ناماما  زا  کـی  ره  شود  رب  هک  هدوب  یتیلوئـسم  نیرتمهم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 

ياهلکـش یهلا ، ریغ  ياهتموکح  تواـفتم  ياـهدروخرب  یعاـمتجا و  نوگاـنوگ  طیارـش  بسح  رب  فلتخم ، ياـهنارود  رد  تیلوئـسم  نیا 
ياهـشزرا راـصح  نصح و  ناونع  هب  تماـما  تیـالو و  ناـیک  هک  ییاـهنارود  نیرتراوشد  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  تسا . هتـشاد  نوگاـنوگ 

يدوبان هب  دیدهت  ار ، نآ  ناشخبساپ  نارادزرم و  ناونع  هب  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  يربهر  هب  نیدقتعم  نایلاوم و  تیدوجوم  و  يدیحوت ،
عاونا نآ ، رد  هک  ینارود  تسا . هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  تبیغ  زاغآ  ات  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  نارود  تسا ، هدرکیم 

یمالسا يهعماج  نتشادهگن  رود  يارب  اههنتف  نیرتدیدش  هتفرگ و  تروص  تفالخ ، مالسا  ینیزگیاج  تیالو و  مالسا  وحم  يارب  اههئطوت 
نـسح ماما  ترـضح  تماما  لاس  شـش  یط  رد  هک  اههئطوت  اههنتف و  نیا  تسا . هدش  يزیر  حرط  مالـسلامهیلع  تیبلها  يربهر  ریـسم  زا 
دوجو زا  هعماج ، مدرم  میقتسم  يروهرهب  يهنیمز  تبقاع  هحفص 6 ] هدوب [ ، رادروخرب  يرتشیب  یگدیچیپ  دشر و  زا  مالسلاهیلع ، يرکـسع 

يهناهب هب  راتـشون ، نیا  رد  تخاس . مهارف  ار  نیملـسم  ماما  نیمهدزاود  ینالوط  تبیغ  تامدقم  هدرب و  نیب  زا  ار  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما 
نیرفآ راختفا  یناگدنز  هب  ارذگ ، یهاگن  اب  مالسلاهیلع ، يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یـصو  نیمهدزای  دالیم 
يهیاس رد  هک  دشاب  میشاب . هتشاد  ياهراشا  نآ  تابجوم  تبیغ و  رـصع  هب  روهظ  نارود  لاقتنا  ریـس  هب  هک  میاهدیـشوک  راوگرزب ، ماما  نآ 

نوخ هب  نادیهـش  راگدای  هک  یمالـسا  يروهمج  وترپ  رد  هرـس و  سدق  لحار  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  شخبتایح  نیرفآ و  شزرا  بالقنا 
يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  مظعالا  هللاۀیقب  ترضح  دنمهوکـش  روهظ  رـصع  هب  تبیغ  نارود  لاقتنا  ریـس  تامدقم  تسا ، تیالو  هار  هتفخ 
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یلا ةاعدلا  نم  اهیف  انلعجت  هلهأ و  قافنلا و  اهب  لذت  هلهأ و  مالـسالا و  اهب  زعت  ۀمیرک  ۀلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا  هللاءاشنا  دیآ . مهارف 
متـشه تاقیقحت  دـحاو  نارکمج  سدـقم  دجـسم  نیملاعلا  بر  نیمآ  ةرخآلاو . ایندـلا  ۀـمارک  اهب  انقزرت  کلیبس و  یلا  ةداـقلا  کـتعاط و 

هحفص 7 ] ناتسبات 1375 [  یناثلاعیبر 1417 

رون تدالو 

، دومیپیم ار  ءارماس  اـت  هنیدـم  هار  همثره ،» نب  ییحی   » یتسرپرـس هب  و  لـکوتم »  » روتـسد هب  هک  یناوراـک  نیب  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یناگدـنز زا  ياهزات  لصف  ات  تفریم  مالـسلاهیلع ، یقنلا  یلع  ماما  شراوگرزب  ردـپ  رانک  رد  هک  تشاد  دوجو  هلاس  جـنپ  راـهچ  یکدوک 

هللا یلص  هللا  لوسر  ربق  اب  ردپ  عادو  يهنحص  دینـشیم و  ار  شنارهاوخ  ردام و  هجـض  يادص  زونه  ایوگ  دنک . زاغآ  تبرغ  رد  ار  شیوخ 
، دوب هتفای  هدننک  هریخ  ياهولج  ارحص ، غاد  باتفآ  شبات  ریز  هک  قفا  يهیشاح  هب  دوب و  هتفرگ  نوزحم و  تشاد . مشچ  شیپ  ار  هلآ  هیلع و 
دـندش و دراو  نانآ  يهناخ  هب  لکوتم ، زا  ياهمان  نداد  ناشن  اب  شناهارمه  ییحی و  هک  دروآ  داـی  هب  دوب . هتفر  ورف  رکف  هب  هتخود و  مشچ 
هک هنیدم  مدرم  هب  دندمآ و  نوریب  هنادیماان  دنتفاین ، یملع  لئاسر  اعد و  باتک  نآرق و  دنچ  زج  هک  ینامز  دنتخادرپ و  هناخ  يوجتـسج  هب 
هک میروخیم  دـنگوس  دـنتفگ : دـندوب  هدـش  عمج  دوخ  ماما  يهناخ  هحفـص 8 ] راـنک [  رد  تموکح ، تکرح  نیا  هب  ضارتـعا  ناوـنع  هب 

و [ 1 . ] میزاس لقتنم  ءارماس  هب  ناشیا  تیب  تیعضو  زا  یشرازگ  اب  هارمه  ار  امش  ماما  هک  میرومأم  طقف  ام  میناسرن . ترضح  نآ  هب  يرازآ 
هماـن نیا  رد  لـکوتم  دوب . هدـش  توعد  قارع  هب  نتفر  يارب  ماـما  زا  نآ ، بجوـم  هب  هک  دـندرک  تئارق  مدرم  يارب  ار  هفیلخ  يهماـن  سپس 

میداد و رییغت  ار  وا  بصنم  تسا ، هتشاد  یتسردان  كولس  امش  هب  تبسن  دمحم  نب  هللادبع  هنیدم  یلاو  هک  میدش  علطم  نوچ  : » دوب هتـشون 
راوشد امـش  رب  رگا  هک  میتسه  نآ  ناهاوخ  ام  میتخاس . رومأم  امـش  میرکت  زازعا و  هب  ار  وا  میدومن و  نییعت  وا  ياج  هب  ار  لضف  نب  دمحم 

نادـنزرف و تیبلها و  زا  کـیچیه  هک  دـینادب  دـیوش و  ناـماس  نیا  هجوتم  دـیهاوخیم  هک  دوخ  ناـکیدزن  تیبلها و  زا  سک  ره  اـب  دـشابن 
تفرعم و زا  ییاـیند  هک  لاـسدرخ  رهاـظ  هب  كدوـک  نیا  مالـسلاهیلع » یلع  نـب  نـسح  [ . » 2 .« ] دنتـسین رتیمارگ  امـش  زا  هفیلخ ، ناـصاخ 

راـتفر نیا  يارو  رد  و  مارآ ، ياـههرهچ  نیا  سپ  رد  هـک  درکیم  كرد  یبوـخب  تـشاد  ناـهن  شیوـخ  کـچوک  يهنیـس  رد  ار  تریـصب 
دج رتشیپ ، ههد  هس  تسا . نتفرگ  لکـش  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها و  تیالو  ناـیک  هیلع  ياهئطوت  راـب  رگید  هناـمرتحم ،
هب هتخاس و  جراخ  هنیدم  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رانک  زا  هحفص 9 ] ییاههلیح [  نینچ  اب  زین  ار  مالسلاهیلع  اضر  ماما  شیالعا 
زا هدراو  رابخا  ریثأت  تحت  هک  دوب  لکوتم  نیا  کنیا  و  دنزاس . مهارف  ار  شلتق  بابسا  هبناج ، همه  ياهرـصاحم  رب  هوالع  ات  دندناشک ، ورم 

ماما یـسابع » يهحیرب   » هک دوب  شیپ  يدـنچ  نیمه  دیـشیدنایم . هباشم  ياهشقن  هب  دوخ ، نایفارطا  نوگانوگ  ياهتیاعـس  برعلاةریزج و 
هک رب ، نوریب  راید  نیا  زا  ار  دـمحم  نب  یلع  تسه  یتجاح  هنیدـم  هکم و  هب  ار  وت  رگا  : » تشون لـکوتم  هب  ياهماـن  رد  نیمرح ، تعاـمج 
وا هارمه  هب  هموکحلاراد  ناگداتسرف  کچوک  ناوراک  هک  ینامز  دمآیم  شدای  [ . 3 .« ] دناهداهن ندرگ  وا  تعاطا  هب  هیحان  نیا  مدرم  رثکا 

؟ ارچ هک  دوب  هدزتفگـش  وا  دندرکیم و  هیرگ  هنیدم  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  دندمآیم ، نوریب  هنیدـم  يهزاورد  زا  شراوگرزب ، ردـپ  و 
هک تسنیا  هن  رگم  دـننکیم ؟ افتکا  هیرگ  هب  ارچ  دـنبوشآیمن ؟ رب  ارچ  دنـضرتعم ، وا  تراسا  هب  دـنهاوخیم و  ار  دوخ  ماما  مدرم  نیا  رگا 

اهيرگداسف و اب  دنـسانشیمن و  ار  لکوتم  نانیا  ایآ  دـنکیم ؟ اضتقا  ار  ناج  لام و  راـثن  ماـما ، زا  تعاـطا  دـبلطیم و  راـثیا  ماـما ، تبحم 
راعـش هب  شیوخ  ندوب  هعیـش  رد  ای  دنـسارهیم ؟ اج  همه  رد  هدنکارپ  نانیچربخ  اهـسوساج و  زا  ایآ  دنتـسین ؟ انـشآ  شیاهیتسرپ  توهش 

ماما نابرهم  يادـص  هحفـص 10 ] دـننادیم [ ؟ یفاک  ماـما ، زا  دوخ  تعاـطا  تبحم و  تاـبثا  يارب  ار  یکـشا  ندـناشفا  دـننکیم و  هدنـسب 
يهشوگ رد  کشا  دزودیم و  ردپ  نابرهم  نامشچ  هب  ار  شهاگن  یشیدنایم !؟ هچ  هب  نسح ! مدنزرف  دروآیم : دوخ  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع 

نیبج رب  دشکیم و  شوغآ  رد  ار  وا  ردپ  لیکولا .» معن  هللا و  انبـسح  : » دوشیم منرتم  ادخ  رکذ  هب  شیابیز  نابل  دـنزیم . هقلح  شنامـشچ 
دناشنیم . ياهسوب  شاهداشگ 
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ادیپ دیشروخ  نیرخآ 

يهصرع هب  اپ  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهلالـس  زا  رگید  يدـنزرف  [ ، 4 (، ] ه ق  ) لاس 323 یناثلاعیبر  هام  متـشه  يهعمج  رد 
، شردام دـیمان . نسح  ار  وا  یهلا ، باختنا  ساـسارب  ربماـیپ و  يهدومرف  قبط  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماـما  شیمارگ  ردـپ  تشاذـگ . یتیگ 

ماما نیمهد  ناتـسآ  تمدـخ  قیفوت  هدـمآ و  رد  نیملـسم  تراسا  هب  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  دوب ، گـنهرف  اـب  تنیط و  كاـپ  ياهدازفارـشا 
هک یمان  نیرتروهـشم  دشیم . هدیمان  دلوما »  » يور نیمه  زا  هتـشگ و  دازآ  شیوخ ، يهتـسجخ  دولوم  ندروآ  ایند  هب  اب  هتفای و  ار  نایعیش 
رد و  يدیلپ ، یتشز و  ره  زا  رود  مهد ، ماما  يهدومرف  هب  هک  یمارگ  يوناب  نآ  زا  تسا . لیلـس »  » و ثیدح » ، » هدش دای  اهباتک  رد  ناشیا  زا 
هب تسا ، هتشاد  راهتـشا  يراکتـسرد  و  هحفـص 11 ] نافرع [  هب  ناراگن  خـیرات  زا  يرایـسب  تداهـش  هب  هدوب و  یتهاـع  تفآ و  ره  زا  ناـما 

نیب رد  هدج »  » ناونع اب  مالسلاهیلع ، يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  اهدعب ، وا  [ . 5 . ] تسا هدش  دای  زین  هبیرح » «، » هثیدح «، » نسوس  » ياهمان
هدرمـش نانآ  سرداد  هانپ و  هک  ناسنآ  تشگ ، روهـشم  هیلع -  هللا  مالـس  يدـهم -  ترـضح  دوخ ، رظن  زا  بئاغ  يهون  نایلاوم  ناـیعیش و 

مالـسلاهیلع يرکـسع  نسح  ماما  زا  ثیدـح ، بتک  رد  تشگیم . بوسحم  ناشراک  ياشگهرگ  وا ، يونعم  یلاـم و  ياـهکمک  دـشیم و 
نارود نآ  رد  وا  بقل  نیرتروهـشم  تسا . هدـش  رکذ  ناـشیا  يارب  يددـعتم  ياـهبقل  هدـش و  داـی  دـمحموبا »  » وا كراـبم  يهینک  اـب  رتشیب 
ترهش ناشیا  بقل  ناونع  هب  يرکسع »  » و یکز »  » اهدعب دنتشاد . راهتشا  بقل  نیمه  اب  رتشیب  زین  شدج  ردپ و  هکنانچمه  دوب ، اضرلانبا » »

نآ زا  هک  تسا  هدش  لقن  فلتخم  بتک  رد  زین  يرگید  ياهبقل  دوب . رکسع  يهلحم  هب  بوسنم  هدش و  هیکزت  كاپ و  هک  ورنآ  زا  تفای ،
و دوبن . ادخ  دای  زج  شاهشیدنا  رد  و  ادـخ ، تبحم  زج  شلد  رد  و  تشاد ، یندوتـس  یـصولخ  هک  رطاخ  نیدـب  صلاخ : [ . 6 : ] تسا هلمج 
هب زج  دـیزگیم و  یـشوماخ  هک  تهج  نادـب  تماـص : دوب . هزنم  یبـیع  یگدولآ و  ره  زا  شنینزاـن  دوجو  يرب ، ياهبئاـش  ره  زا  شراـتفر 
رپ نارود  رد  شردـپ  نانوچ  دوب و  تیادـه  غارچ  هک  ورنآ  زا  يداه : هحفص 12 ] دومرفیم [ . رکفت  رایسب  و  تفگیمن ، نخـس  ترورض 

هدـید ارادـم  قفر و  زج  وا  زا  هکنیا  يهناشن  هب  قیفر : دوب . یهلا  میقتـسم  طارـص  يهدـنهد  ناشن  سابعینب ، روج  ياـفلخ  تموکح  يهنتف 
هب هک  ببـس  نادـب  یقن : دومنیم . راـتفر  ناـسحا  فـطل و  هب  سک  ره  اـب  تشگیم و  ناـگمه  لـماش  شیاهتدـعاسم  یهارمه و  و  دـشن ،

صاصتخا اعد ، تباجتـسا  ناوارف و  لیاضف  تامارک و  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  ورنآ  زا  صاـخ : تشاد . ترهـش  سفن  تراـهط  یگزیکاـپ و 
رازاب هچوک و  رد  اهسوساج  هک  دروآ  رامشب  زورنآ  يهعماج  رب  مکاح  قانتخا  رب  یلیلد  ناوتیم  ار  ترـضح  نآ  ياهبقل  ترثک  دوب . هتفای 
راتفرگ يارب  نایعیـش  دـنهد . ناشن  ار  عیـشت  تیالو و  هب  شیوخ  باستنا  مولظم ، ماما  نآ  ندرک  دای  اب  هک  دـندوب  یناسک  یپ  رد  نیملـسم 
یناونع بقل و  صاخ ، یتبـسانم  تیاعر  اب  ریزگان  تیاهنیب ، رازآ  هجنکـش و  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  تموکح و  نارومأم  ماد  هب  ندـشن 

يریگتـسد ییاسانـش و  رد  تموکح ، راشف  نیمه  هکنانچمه  دـندرکیم . باـختنا  راوگرزب  نآ  تاـشیامرف  لاـقتنا  لـقن و  يارب  ار  دـیدج 
هام و زور ، قیقد  حیحص و  لاقتنا  طبض و  تبث و  رد  فالتخا  ثعاب  هک  تسا  هدوب  رابخا  نایوار  ثیدح و  نالقان  تیبلها و  مولع  نالماح 

زور یخرب  راوگرزب ، نیمه  تدالو  رد  هکنانچ  تسا ، هدشیم  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هلمج  زا  ناماما ، یخرب  تدالو  لاس  یتح 
یناثلاعیبر ياجب  ار  لوالاعیبر  هام  رگید  یخرب  هدرک و  رکذ  یناثلاعیبر  متـشه  زور  ياج  هب  ار  مراـهچ  زور  یـضعب  و  هحفص 13 ] مهد [ ،

رد یتح  هکنیا  رتبیجع  همه  زا  و  دناهتـشاگن . وا  تدالو  لاس  ار  ق ) ه .  ) لاس 231 رگید  یهورگ  و  ق ،) ه .  ) لاس 230 یهورگ  هدروآ و 
[ . 7 . ] دناهتشون ءارماس  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  دلوت  لحم  یضعب  و  هدرک ، فالتخا  زین  راوگرزب  نآ  تدالو  ناکم 

نمشد يهرصاحم  رد  یگدنز 

ياهبصنم رد  هک  یکارتا  کمک  هب  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  دش و  دراو  دادغب  هب  وا  گرم  زا  سپ  یـسابع ، نومأم  ردارب  مصتعم ، هک  ینامز 
ياهورین رارقتـسا  هب  ار  ياهلحم  رهـش ، نیا  رد  داهن . داینب  دادغب  یقرـش  لامـش  رد  ار  ءارماس  رهـش  دندرکیم ، تمدخ  وا  رابرد  هب  فلتخم 
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تیبـلها ناـیلاوم  نایعیـش و  تاـکرحت  زا  سرت  رطاـخ  هب  هک  لـحم  نیا  دـش . هدـیمان  رکـسع »  » تهج نیمه  هب  هک  داد  صاـصتخا  یماـظن 
ماما اصوصخ  ناشیا ، نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  يرابجا  هاگتماقا  هب  دـندوب -  تموکح  نیفلاخم  نیرتیلـصا  هک  مالـسلامهیلع - 

هحفص 14] نارادتسود [  نایعیـش و  طابترا  هک  دوب  تموکح  لامع  تبقارم  تحت  نانچنآ  [ ، 8  ] تشگ لیدبت  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح 
شـش یط  رد  صاخ  روطب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تخاسیم . نکمم  ان  ابیرقت  ار  شیوخ  ربهر  ماـما و  اـب  مالـسلامهیلع  تیبلها 

دـندوب و مورحم  ناشیا  رادـید  زا  اـبلاغ  نایعیـش ، دـندنارذگ . رهـش  نیا  رد  ار  يراوشد  طیارـش  شیوخ ، جـنر  رپ  تماـما  نارود  [ 9  ] لاس
در و تابث ، اب  هدش و  ناحتما  صاخ و  ناتـسود  زا  نت  دنچ  طسوت  اهنت  ترـضحنآ  ياهدومنهر  تاشیامرف و  نایعیـش و  رابخا  تاعالطا و 

هلحم هب  فلتخم  نیوانع  هب  ای  هدرک و  ذوفن  هلحم ، بقارم  نارومأـم  نیب  رد  هیقت ، حالـس  زا  هدافتـسا  اـب  سانـشان و  روطب  هک  دـشیم  لدـب 
دـمآ و تفر و  یگدـنز و  لحم  ییانثتـسا  ياهتبقارم  هژیو و  طیارـش  هب  صاخ ، ياهنوگ  هب  تایاور  ياهراپ  رد  دـندرکیم . دـمآ  تفر و 

تسا : هدش  هراشا  مالسلاهیلع  ماما  تاطابترا  تیفیک 
يزور ات  میدنام  رظتنم  میدمآ و  درگ  رکسع »  » رد نارای  زا  یعمج  اب  ، » دیوگیم مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  فلا )

نآ رد  هک  دیـسر  ام  تسد  هب  ياهمان  مایا  نیمه  رد  ددرگ . جراخ  هلحم  زا  هراوس  مالـسلاهیلع  يرکـسع  دـمحموبا  ترـضح  دوب  ررقم  هک 
هب تبسن  امش  اریز  دیامن . هراشا  نم  هب  دوخ  مشچ  ای  تسد  هب  دیابن  دنک و  مالس  نم  رب  دیابن  امش  زا  کیچیه  دیشاب ، بظاوم  دوب : هدومرف 

[ . 10 .« ] دیتسین ناما  رد  دوخ  ناج 
 ] شیوخ يالوم  ماما و  رادید  هب  ار  شاهدیشک  ترـسح  نامـشچ  ات  هدمآ  رود  هار  زا  ساسحا ، اب  یتسود  یخلب ، زیزعلادبع  نب  دمحم  ب )

ساسحایب ياههاگن  درگنیم . ییانشآان  یگناگیب و  زا  ياهلاه  رد  ار  زیچ  همه  هدیـسر ، ءارماس  هب  هک  کنیا  دنادرگ . نشور  هحفص 15 ]
. دراشفیم ار  شبلق  تسا  هدـنکفا  هیاس  نارذـگهر  يهمه  راتفر  هرهچ و  رب  هک  یـساره  فوخ و  تلاـح  دـهدیم ، شرازآ  رهـش  ناـمدرم 

هراپ دهاوخیم  شبلق  دنب  تاملظ . رد  يرون  لثم  دنیبیم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ناهگان  هک  تسا ، هدرک  شباتیب  رهـش  نانکاس  زومرم  راتفر 
، ار رون  دروشب و  هتفرگ  تملظ  مدرم  نیا  رب  دـهاوخیم  دـنزب . دایرف  دزیخرب و  دـهاوخیم  ددرگ . جراخ  شتـسد  زا  راـیتخا  ماـمز  و  دوش ،
منزب و دایرف  مزیخرب و  رگا  یتسارب  دسرپیم  دوخ  زا  دزادنایم . دیدرت  هب  ار  وا  مدرم ، یتوافتیب  اما  دهدب . ناشناشن  ار  دیشروخ  يهمشچ 

یتسارب ایآ  دننکیم ؟ هچ  نم  اب  دـیزیوآرد ، شناماد  هب  دیـسانشب و  ار  وا  تسامـش  یهلا  ربهر  نیا  تسادـخ ، تجح  نیا  مدرم  يا  میوگب 
هک دنیامرفیم  هراشا  دوخ ، نابل  کیدزن  هب  هبابـس  تشگنا  ندروآ  اب  دنـسریم و  وا  یکیدزن  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اجنیا  رد  دنـشکیم ؟ ارم 

: دیرادن رتشیب  هار  ود  اهنت  : » دنیامرفیم وا  هب  ترضح  دناسریم و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  هک  بیترت  ره  هب  بش  نآ  شاب ! تکاس 
[ . 11 .« ] سرتب شیوخ  ناج  رب  ادخ  رطاخ  هب  سپ  دیراپسب . نتشک  هب  نت  ای  دینک ، نامتک  ار  ام  یتسود  ای 

دمحموبا ماـما  دـیوگیم : دوـخ  نایعیـش  اـب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  طاـبترا  تیفیک  ناـیب  رد  ناـبأ ، نب  قاحـسا  بوـقعیوبا  ج )
نانآ هب  داتـسرفیم و  دوخ  باحـصا  نایعیـش و  يوسب  یناـهن  ار  یـسک  دربیم ، رـسب  سبح  رد  هک  هحفـص 16 ] ینامز [  یتح  مالـسلاهیلع 

هک دیشاب  اجنآ  رد  ار  بش  نالف  دینک و  تکرح  بش  یکیرات  هاگنابش و  رد  دیورب و  ینالف  يهناخ  هب  ای  دیورب  عضوم  نالف  هب  دومرفیم :
هک ياهناـخ  رد  رب  زورهنابـش  وا ، بقارم  نارومأـم  ترـضح و  نآ  رب  ناگتـشامگ  هک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  و  تفاـی . دـیهاوخ  اـجنآ  رد  ارم 

ناگتشامگ و نیا  رابکی  زور  جنپ  ره  هک  دوب  نانچ  و  دندرکیمن . كرت  ار  نآ  ياهظحل  دندادیم و  کیشک  دوب  سوبحم  نآ  رد  ترضح 
مدع رد  تقد  وا و  زا  تبقارم  هب  تبسن  همزال  تاشرافس  راب  ره  دندمآیم و  اهنآ  ياج  هب  يدیدج  صاخشا  دندشیم و  ضیوعت  نارومأم 

ار مالـسلاهیلع  ماـما  دندیـسریم  دوهعم  لـحم  نآ  هب  ترـضح  ناراـی  نایعیـش و  هک  یتـقو  همه  نیا  اـب  تفرگیم . تروـص  سبحم  كرت 
اب قباطم  نأش و  بسح  رب  وا  دـندرکیم و  ناـیب  ار  شیوخ  ياـهتجاح  سپ  تسا . هتـشگ  رـضاح  اـجنآ  رد  ناـنآ  زا  شیپ  هک  دـندیدیم 

تـمارک و يهرطاـخ  اـب  ناـنآ  زا  کـی  ره  نآ  زا  سپ  و  تـفگیم . خـساپ  ار  ناـشتالاؤس  هدروآرب ، ار  ناـشتاجاح  سک  ره  مـهف  يهـبترم 
مـشاهوبا د ) [ . 12 . ] دربیم رـس  هب  نانمـشد  سبح  رد  ناـنچمه  وا  هکیلاـح  رد  تـشگیم ، زاـب  شیوـخ  لزنم  هـب  ترـضح  نآ  تازجعم 
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دراو نادنز  هب  ار  رفعج  شردارب  مالسلاهیلع و  دمحموبا  ترـضح  يزور  مدربیم . رـس  هب  نادنز  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  اب  دیوگ : يرفعج 
ار وا  مدیسوب و  ار  وا  يهرهچ  نم  میدیشوک و  ترضح  هحفص 17 ] نآ [  یتحاران  یگتـسخ و  فیفخت  رد  میتساخرب و  یگمه  ام  دندرک .
. تسا يولع  يهعیـش  درکیم  اعدا  هک  دوب  ام  اـب  حـمج -  يهلیبق  لـها  یحمج -  يدرم  سبح  رد  مدـناشن .... دوب  مدزن  هک  ياهچکـشت  رب 
هک مدادیم  ربخ  امش  هب  دوبیمن ، امش  نیب  رد  تسامش  نیفلاخم  زا  هک  يدرم  رگا  : » دومرف درک و  ام  هب  ور  مالسلاهیلع  دمحموبا  ترـضح 
درم نیا  دومرف : ترـضح  دش . جراخ  هلـصافالب  وا  دومن و  یحمج  درم  نآ  هب  هراشا  و  دناسریم ». ار  امـش  ییاهر  زور  ینامز  هچ  دنوادخ 

هب نداد  ربـخ  يارب  ار  نآ  هک  تسا  هدومن  ناـهنپ  ار  یـشرازگ  شاهماـج  رد  اریز  دیـشاب ، رذـح  رب  وا  زا  هدوب و  بقارم  سپ  تسین  امـش  زا 
ماما هک  روطنامه  سپ  تخادرپ ، وا  يهماج  يوجتـسج  هب  تساـخرب و  ناینادـنز  زا  یکی  تسا . هتـشون  امـش  ياـههتفگ  هب  تبـسن  مکاـح 
ددص رد  ام  هک  دادیم  ربخ  وا  هب  دوب و  هدش  هتشون  نآ  رد  ام  هیلع  یگرزب  تاماهتا  هک  تفای  نآ  رد  ار  یـشرازگ  دوب  هدومرف  مالـسلاهیلع 

نارود رد  صاخ  نالیکو  نایعیـش و  هب  اهمایپ  ندـناسر  يراگنهمان و  شور  ه )ـ [ . 13 . ] میزیرگب هدز و  یبقن  سبحم ، لخاد  زا  اـت  میتسه 
ياهژیو ياهيزاساج  هاگ  ررکم ، ياهشیتفت  زا  ندنام  ملاس  يارب  هکنانچ  دوب ، رادروخرب  یصاخ  یگدیچیپ  زا  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما 

نم هب  ار  یبوچ  دناوخ و  ارف  ارم  يزور  مالـسلاهیلع  دمحموبا  میالوم  هک : تسا  هدرک  لقن  دوسأ » نب  دواد   » هک روطنآ  تفاییم . ترورض 
تسد فک  هک  دوب  ياهزادنا  هب  نآ  یتفلک  و  هحفص 18 ] دوب [  زارد  لکش و  ياهناوتسا  درگ و  لزانم ، برد  درگاپ  يهبوچ  دننام  هک  داد 

هتفرگ و ار  بوچ  ناسرب ». دوب -  ترـضحنآ  بئان  لیکو و  هک  يورمع -  دیعـس  نب  ناـمثع  هب  ار  بوچ  نیا  دومرف : سپـس  درکیم . رپ  ار 
گنت هار  تشاد . دوخ  شیپاشیپ  نآ  فرط  ود  رد  بآ  گرزب  ياهکـشم  هارمه  هب  يرطاق  هک  مدروخرب  ییاقـس  هب  هار  نیب  رد  مداـتفا . هار 

رب هدرب و  الاب  متـشاد  هارمه  هب  هک  ار  یبوچ  نم  دوش . در  رطاق  راذـگب  رانک و  ورب  هک  درک  دایرف  ءاقـس  تسبیم . نم  رب  ار  هار  رطاق  دوب و 
دوخ نیتسآ  رد  ار  بوچ  تعرس  هب  متفای . ناهنپ  نآ  رد  ار  همان  دنچ  متسیرگن  نآ  فاکـش  رد  نوچ  تفاکـش و  بوچ  ناهگان  مدز . رطاق 

میالوم تفگ : دوشگ و  ار  مود  برد  مداـخ  ياـسیع  متـشگزاب  مداد و  ار  هماـن  یتقو  دادیم . مانـشد  ارم  ءاقـس  هکیلاـح  رد  مدرک ، ناـهنپ 
هچ رد  يهیاـپ  نآ  رد  متـسنادیمن  نم  نم ! يـالوم  متفگ : متفر و  شروـضح  هـب  یتسکـش ؟ ار  رد  يهیاـپ  يدز و  ار  رطاـق  ارچ  دـیامرفیم 

ینامز ینکن . يراک  نینچ  رگید  هک  داب  وت  رب  یـشاب ، هتـشاد  یهاوخرذـع  هب  زاین  نآ  زا  سپ  هک  يدرک  يراـک  ارچ  دومرف : تسه . يزیچ 
ازـسان اب  هک  ادابم  ناسرب . ماجنا  هب  ار  تتیرومأم  هدـب و  همادا  ار  تهار  ریگب و  هدـیدان  ار  نآ  دـیوگیم ، ازـسان  ام  هب  یـسک  يونـشیم  هک 

ار دوخ  هار  سپ  میتسه . يدب  رهش  دب و  نیمزرس  رد  ام  اریز  یناسانـشب . وا  هب  ار  تدوخ  ای  یهدب  ار  شباوج  يوش و  ریگرد  ام  يهدنیوگ 
[ . 14 . ] ینادب ار  نیا  دیاب  وت  و  هحفص 19 ] دسریم [  ام  هب  امش  لاوحا  شرازگ  رابخا و  هک  ورب 

نمشد درکلمع  هب  یهاگن 

هراشا

ار نایـسابع  ثیبـخ  فادـها  تسناوتیمن  ییاـهنت  هب  مالـسلاهیلع ، موـصعم  ماـما  نداد  رارق  دـیدش  تبقارم  هرـصاحم و  تحت  لاـس  تسیب 
فعـض و هب  ترـضح  نآ  نایلاوم  نیب  رد  ار  تیالو  تیادـه و  رون  ای  ددرگ . ماـما  شزاـس  شمرن و  اـی  توکـس  ثعاـب  دزاـس و  هدروآرب 

فیفخ راوخ و  راوگرزب و  نآ  رازآ  ءاذـیا و  رد  دیـشیدنایم و  هزات  يریبدـت  هاگدـنچ  زا  ره  روج  تموکح  ور  نیا  زا  دـناشک . یـشوماخ 
نارومأم ضیوعت  رگید و  ياـههناخ  هب  ترـضح  لاـقتنا  فلا ) تخاـسیم : وربور  دـیدج  یلکـشم  اـب  ار  نایعیـش  و  دیـشوکیم . وا  ندرک 

ندرک ادیپ  رد  ترضح  نآ  قاتـشم  نایلاوم  اهطبار و  هک  دشیم  ثعاب  دوب  راوگرزب  نآ  یگتـسخ  رازآ و  بجوم  دوخ  هک  راکنیا  بقارم .
ترـضح يذوفن  لماوع  دوجو  لامتحا  دوش و  يریگولج  نارومأم  نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  زا  زین  دـنوش و  راچد  تمحز  هب  رارقتـسا  لحم 

[ . 15 . ] هحلسا ای  كرادم  بلط  رد  لزنم  مزاول  يوجتسج  فلتخم و  ياههناهب  هب  ترـضح  يهناخ  شیتفت  ب ) ددرگ . یفتنم  نانآ  نیب  رد 
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نایعیش ای  تموکح  نیفلاخم  زا  یهورگ  هدوب و  یمومع  اهنادنز ، نیا  زا  یضعب  هحفص 20 ] نوگانوگ [ . ياهنادنز  رد  نتخاس  ینادنز  ج )
رـسب سبح  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  اب  هدرک : لقن  هک  دـیآیم  رب  يرفعج  مشاهوبا  تیاور  زا  هکنانچ  دـناهدوب . ینادـنز  ترـضح  اـب  هارمه 

، اهنادـنز نیا  زا  رگید  یخرب  [ . 16 ... ] دندرک لقتنم  سبح  هب  ار  رفعج  شردارب  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  دـمحموبا  ترـضح  هک  مدربیم 
ینابنادنز هتـشامگ و  کی  ره  و  دشیم . لقتنم  اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  صاخ  روطب  هکلب  دوبن ، یمومع  یلومعم و  نادـنز 

مغریلع هک  ریرحن »  » مان هب  ینابنادنز  اب  ینادنز  تسا  هلمج  نآ  زا  دشیم . راذگاو  وا  دوخ  يهدهع  رب  هجنکش  تیفیک  هک  تشاد  صخشم 
يرکـسع ماما  دوشیم  رومأـم  هک  تسا  دیعـس  ماـن  هب  ینابنادـنز  يرگید  دزاـس . ناریـش  يهمعط  ار  ترـضح  تساوخ  شرـسمه ، رارـصا 

تسا روکذم  خیرات  رد  زین ، [ 17  ] شاتوا نب  یلع  مان  هب  ینابنادنز  اب  يرگید  نادنز  دهد . لاقتنا  هفوک  رد  رگید  یـسبح  هب  ار  مالـسلاهیلع 
رد وا  زا  يرکذ  فلتخم  ياهتبسانم  هب  هک  يروهشم  نابنادنز  هحفص 21 ] تشاد [ . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  اب  ناوارف  ینمشد  هک 

شیشخ نادنز  وا  نادنز  هک  تسا  فیصو  نب  حلاص  مان  هب  فرحنم  يدرم  تسا  هدش  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  طوبرم  تایاور 
دارفا نتـشامگ  د ) [ . 19 . ] تسا هدوـب  نآ  نابنادـنز  نیرج  نب  یلع  هک  دوـب  ینادـنز  ترـضح ، نآ  نادـنز  نیرخآ  [ . 18 . ] دشیم هدیمان 

ار نآ  يریشق  ییحی  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  هطوبرم : ياهتیلوئسم  رد  ندش  مادختسا  راوگرزب و  نآ  تیب  رد  لوخد  يارب  دساف  یلاباال و 
ار ياهرجح  ترضح ، لزنم  رد  لیکو  دوب . هدرک  مادختسا  ار  یلیکو  مالسلاهیلع  يرکسع  دمحموبا  ترـضح  میناوخیم : تسا  هدومن  لقن 
دش و رارقرب  مداخ  وا و  نیب  ياهدوارم  هک  دوب  هتشذگن  يدنچ  دوب . هتفرگ  تمدخ  هب  ار  یتسوپدیفـس  راکتمدخ  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب 

عورـشمان يهطبار  وا  اـب  یتسم  تلاـح  رد  و  داد . مداـخ  دروخ  هب  ار  وجبآ  دوب  هک  ياهلیح  ره  هب  درواـیب و  وجبآ  شیارب  هک  تساوخ  وا  زا 
فارتعا دوخ  لیکو  دوب . هدز  لفق  ار  یگمه  ـالبق  هک  تشاد  دوجو  هتـسب  رد  هس  مالـسلاهیلع  دـمحموبا  وا و  نیب  هکیلاـح  رد  درک ، رارقرب 

هحفص 22] ار [  مالسلاهیلع  دمحموبا  ناهگان  دنوشیم و  زاب  یکی  یکی  هدش  لفق  ياهرد  هک  مدید  مدینـش و  مدوب  شوه  هب  نم  هک  درک 
ار مداخ  درک  رما  ترـضح  نآ  دش  هک  حبـص  دیـسرتب . ادخ  زا  امـش ! يآ  دیامرفیم : هداتـسیا و  هرجح  رد  رب  هدـمآ و  هک  مدومن  هدـهاشم 

ياهیامورف تسپ و  صاخشا  نینچ  دوجو  ذوفن  يهدنهد  ناشن  هک  تایاور  زا  يرگید  يهنومن  [ . 20 . ] دننک نوریب  لزنم  زا  ارم  دنشورفب و 
مـشاهوبا دـشابیم : مالـسلاهیلع  یقنلایلع  ماما  نفد  لسغ و  نامز  هب  طوبرم  تسوا ، لزنم  لها  مادـخ و  ترـضح و  تیب  نامزالم  نیب  رد 
دمحموبا ترـضح  شدـنزرف  درک ، تباجا  ار  قح  توعد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هک  ینامز  تسا  هدرک  لقن  يرفعج 

هک ار  هچ  ره  تعرس ، هب  لزنم  نامداخ  زا  یضعب  لاح  نیمه  رد  تشگ . لوغشم  وا  زیهجت  رد  روما  ریاس  نداد و  لسغ  راک  هب  مالـسلاهیلع 
مالـسلاهیلع دمحموبا  ترـضح  دندومن . ناهنپ  هتـشادرب و  راوگرزب ، نآ  زا  هدنام  ياج  رب  ءایـشا  ریاس  اهمهرد و  اههماج و  زا  دنتـسناوتیم 

امش زا  ار  هچنآ  رگا  دومرف : دناوخارف و  ار  نامداخ  نآ  سپس  تسـشن . تشگزاب و  دوخ  تحارتسا  لحم  هب  ردپ ، زیهجت  زا  تغارف  زا  سپ 
زا مادک  ره  هک  ار  يزیچ  ره  دوخ  دیدیزرو ، رارـصا  نآ  راکنا  رب  رگا  و  دـیناما . رد  نم  تبوقع  زا  دـیداد  ماجنا  هدرک و  قیدـصت  مبلطیم 

یکی هب  ور  سپس  میامنیم . تبوقع  دیراد  ار  نآ  قاقحتسا  نم  بناج  زا  دیاهدرک و  هچنآ  رب  ار  امـش  مهدیم و  ناشن  تسا  هتـشادرب  امش 
و دومرف : درک و  يرگید  هب  ور  سپس  و  ياهتشادرب . ار  زیچ  نالف  وت  ینالف  هحفص 23 ] دومرف [ : درک و  ادص  مسا  هب  ار  وا  دومن و  نانآ  زا 

هدرب هک  ار  هچنآ  راچان  هب  دـندرک و  قیدـصت  اهنآ  و  داد . رارق  باطخ  دروم  ار  یگمه  روطنیمه  و  ياهتـشادرب . ار  زیچ  نالف  ینالف ، يا  وت 
: مالـسلاهیلع ماـما  تـبیه  تـهبا و  تـیمها و  زا  نتـساک  تـهج  رد  زیمآریقحت  ییاـهراک  هـب  ندرک  راداو  ه )ـ [ . 21 . ] دندنادرگزاب دـندوب 

مالسلاهیلع يرکسع  ماما  ربارب  رد  نانآ  نارازگراک  سابعینب و  كولم  يرابکتسا  يهیحور  يهدنهد  ناشن  یبوخ  هب  هک  ینـشور  يهنومن 
یگدنز ءارماس  رد  مردپ  اب  هارمه  نم  دـیوگیم : وا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  ینیوزق  ثراح  نب  دـمحا  هک  تسا  ینایرج  دـشاب ؛ دـناوتیم 

زا هک  دوب  يرطاق  تقو  يهفیلخ  نیعتـسم  دزن  رد  ینامز  دوب . مالـسلاهیلع  دـمحموبا  ماما  دزن  رد  نایاپراهچ  يهدـننک  راـمیت  وا  مدرکیم و 
ات دوبن  ناویح  نآ  رب  ندز  ماـجل  اـی  ندرکراـب و  ییاـناوت  ار  یـسک  هدرک و  زاـغآ  یـشکرس  نکل  تشادـن ، دـننام  یبوـخ  یگرزب و  ثیح 
زا یـضعب  دـبایب . ياهراچ  نآ  رب  ندـش  راوس  ندرک و  مار  يارب  تسناوتن  کیچیه  اما  دـندروآ ، ار  ءارماس  ناگدـننک  راهم  يهمه  هکیئاج 
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؟ دوش هتشک  دروخب و  ياهبرض  ای  دنیـشنب و  نآ  رب  دنک و  شمار  ای  دیایب ، ات  یتسرفیمن  اضرلانبا  نسح  یپ  رد  ارچ  دنتفگ : هفیلخ  نامیدن 
دراو مالسلاهیلع  دمحموبا  هک  یتقو  تفر . وا  اب  زین  مردپ  داتسرف و  مالسلاهیلع  دمحموبا  لابند  هب  دمآ و  ششوخ  داهنـشیپ  نیا  زا  نیعتـسم 
چیه نودب  شومچ ، رطاق  داهن . نآ  فتک  رب  ار  شتـسد  دومن و  دوب  هداتـسیا  نآ  يارـس  رد  هک  رطاق  هب  یهاگن  هحفص 24 ] تشگ [  لزنم 
رطاق نیا  داد : روتسد  تفگ و  دماشوخ  ترـضح  هب  وا  تفر و  نیعتـسم  يوسب  سپـس  درک . قرع  شندب  مامت  دنام و  مار  مارآ و  یتکرح ،

، دمحموبا يا  وت  تفگ : ترضحنآ  هب  باطخ  درک و  تفلاخم  نیعتـسم  نزب . ماجل  ار  وا  دومرف : درک و  مردپ  هب  ور  ترـضح  نزب . ماجل  ار 
هرابرگید نیعتـسم  تسـشن . تشگرب و  هرابود  دز و  ماجل  ار  رطاق  تشادرب و  ار  شیوخ  يابع  تساـخرب و  ترـضح  نزب ! ماـجل  ار  نآ  وت 

وت دمحموبا ، يا  وت  تفگ : درک و  تفلاخم  نیعتسم  راذگب . نآ  رب  نیز  دومرف : مردپ  هب  ترـضح  راذگب . نآ  رب  نیز  دمحموبا  يا  تفگ :
مالـسلاهیلع ماما  زونه  تشگزاب . داهن و  رطاق  تشپ  رب  هتـشادرب و  ار  نیز  تساـخرب و  هراـبود  مالـسلاهیلع  ماـما  راذـگب ! نآ  تشپ  رب  نیز 

راوس نآ  تشپ  رب  دنک  یتمواقم  نیرتمک  رطاق  هکنآ  نودب  تفریذپ و  ترضح  يوشیم ؟ نآ  راوس  تفگ : هنارمآ  نیعتسم  هک  دوب  هتسشنن 
هار یهجو  نیرتهب  هب  رطاـق  و  تشاداو ، نتفر  هب  ار  نآ  يراـکراوس  شور  نیرتوکین  هب  سپـس  و  دـیناود ، لزنم  نحـص  رد  ار  نآ  تشگ و 

. تشاداو يراوس  نیا  هب  ار  وت  نینمؤـملاریما  تفگ : هحفص 25 ] زیمآ [ -  ءازهتسا  ینحل  اب  نیعتـسم -  تشگزاب . دش و  هدایپ  سپـس  تفر .
دشاب هداتفا  قافتا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تماما  نامز  رد  دیاب  ارهاظ  هعقاو  نیا  هکنیا  رب  دیکأت  اب  یـسلجم  همالع  [ . 22]
راداو رد  یسابع  يهفیلخ  زیمآتناها  شور  تسا  ملـسم  هچنآ  [ . 23 . ] دنادیم حیحص  ار  زتعم  درامشیم و  هابتشا  ار  یـسابع  يهفیلخ  مان 

زا یهورگ  لتق : هب  مادـقا  و ) دـندادیم . عاـجرا  نآ ، رـشابم  لوئـسم  هب  ار  اـهنآ  راوگرزب  نآ  دوخ  هک  تسا  ییاـهراک  هب  ترـضح  ندرک 
ریرحن و ناونع  هب  هک  یصخش  هب  ار  راوگرزب  نآ  یـسابع  دمتعم  مایا  رد  هک  دناهدرک  لقن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  رـصاعم  نایوار 
. سرتب ادخ  زا  تفگ : وا  هب  ریرحن  رسمه  دیزرویم . رارصا  مالسلاهیلع  ماما  رازآ  يریگتخـس و  رد  وا  دنداد و  لیوحت  دوب  روهـشم  داتـسا ،

نم تفگ : درک و  لقن  شیارب  ار  الوم  يراکتـسرد  تعاـط و  تداـبع و  زا  يدراوم  سپـس  و و  تسوت !؟ لزنم  رد  یـسک  هچ  ینادیمن  وت 
ار وا  دنگوس  ادخ  هب  دز - . دایرف  دوب  هدمآ  مشخ  هب  ماما  لیاضف  بقانم و  ندینش  زا  هک  وا  مسرتیم - . وت  رب  ینکیم  وا  اب  هچنآ  هب  تبسن 
هحفص 26] وا [  تساوخ و  هزاجا  دوب  هتفرگ  هک  یمیمصت  يارب  وا  زا  تفر و  دمتعم  شیپ  نامز  نامه  و  مزادنایم ، یشحو  ناگدنرد  نیب 

سکچیه و  تخادنا . نانآ  شیپ  درب و  دندشیم  يرادهگن  هدنرد  ناریـش  هک  یهاگیاج  هب  ار  ترـضح  تشگزاب و  ریرحن  داد . هزاجا  مه 
هارمه هب  زور  هس  زا  دعب  هبیتق  نب  ییحی  هک  تسا  هدش  تیاور  دروخ . دنهاوخ  هدیرد و  ار  وا  تاظحل ، نیلوا  رد  ناریـش  هک  تشادن  کش 

هقلح وا  فارطا  رد  ناریش  دناوخیم و  زامن  هک  دنتفای  یلاح  رد  ار  وا  سپ  دندرک ، هاگن  هاگیاج  نآ  هب  دندمآ و  لحم  نآ  هب  ریرحن  داتـسا 
هارمه هب  تشگرب و  یتفگـش  اـب  ییحی  دـندروخ . هدرک و  هراـپ  هراـپ  ار  وا  ناریـش  تشگ و  دراو  هاـگیاج  هب  بضغ  اـب  داتـسا  دـندوب . هدز 

نآ زا  درک و  ینتورف  راهظا  تشگ و  دراو  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماـما  رب  تساـخرب و  دـمتعم  دوخ  سپ  دـش . دراو  دـمتعم  رب  شناـشیوخ 
يراکشآ تمارک  زاجعا و  دعب  رب  هوالع  هدمآ  روکذم  تیاور  نیدنچ  رد  هچنآ  زا  [ . 24 . ] دننک اعد  شیارب  هک  درک  تساوخرد  ترضح 

نازیم زیچ  ره  زا  شیب  دشاب  نافلاخم  نالدروک و  یهاگآ  تربع و  يهیام  تسناوتیم  اسب  هچ  دشیم و  رادیدپ  ترـضحنآ  يهیحان  زا  هک 
تیبوبحم نازیم  رگید  یهاگن  رد  تسا و  كرد  لـباق  نایـسابع ، يهناـیوجهنیک  هنادـناعم و  ياـهدروخرب  ربارب  رد  راوگرزب  نآ  تیمولظم 

ادــج رد  شـالت  تـبقارم و  راـشف و  هـمه  نآ  مـغریلع  هـک  دریگ  رارق  تـقد  دروـم  دــناوتیم  راوـگرزب  نآ  یعاـمتجا  تاریثأـت  یمدرم و 
تردق زا  زور  هب  زور  وا  يربهر  سدقم  هاگیاج  دنتفاییم و  شیارگ  وا  يوسب  هناقاتشم  اهلد  مه  زاب  مدرم ، زا  مالسلاهیلع  ماما  نتـشادهگن 

ياهدـنفرت همه  نآ  هب  نایـسابع  هک  دوب  یبلق  شیارگ  قایتشا و  همه  نیا  لباقم  رد  دـشیم و  هحفص 27 ] رادروخرب [  يرتشیب  تبالـص  و 
بارخ رد  نایـسابع  ياوسر  تکرح  رـس  تسا  نیمه  و  دندرکیمن . يراددوخ  ياهنادرمناوجان  مادـقا  چـیه  زا  و  دـندزیم ، تسد  هناثیبخ 

يرکـسع نسح  ماما  الوم  یناگدـنز  زارف  بیـشنرپ و  نارود  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  نادیهـش  رـالاس  دیـس و  رازم  ندرک 
كاپ تاساسحا  رگا  يرآ  [ . 25 . ] دنتشاداو البرک  نادیهش  يهرهطم  دقارم  بیرخت  هب  ار  دوهی  زا  یهورگ  مامت  یمرـشیب  اب  مالـسلاهیلع ،
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راکـشآ نانآ  يربهر  مالـسلامهیلع و  نیموصعم  هب  تما  نوزفا  زور  لابقا  رگا  دوبیمن و  ناشرهطم  ناتـسآ  نادناخ و  نیا  هب  تبـسن  مدرم 
خیرات رد  هکنانچ  دنامیمن . یقاب  خیرات  رد  ناشنادننامه  ریاس  نایـسابع و  يهیحان  زا  یخاتـسگ  تراسج و  همه  نیا  يارب  یلیلد  دشیمن ،
یهاگآ يرادـیب و  زا  رگا  و  دوبیمن ، تیالو  نیرفآ  تکرح  نییآ  زا  ناـشنارودزم  ناگدـناشن و  تسد  رابکتـسا و  فوخ  رگا  زین  رـصاعم 
نامولظم طسوت  مالسلامهیلع  تیبلها  يربهر  تماما و  لوبق  رگا  و  دندیسارهیمن ، یعیش  رکفت  تیلضفا  تیناقح و  هب  تبسن  یمالسا  تما 

تیالو و يهشیدـنا  اب  ردـقنیا  زگره  دـندیدیمن ؛ شیوخ  رامحتـسا  روج و  ملظ و  ياهخاک  طوقـس  يارب  یلماع  ار  ناـهج  نافعـضتسم  و 
ياجک ره  رد  هکلب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مرح  فارطا  عیقب و  رد  تیبلها  راثآ  یبارخ  هب  دـندرکیمن و  هزراـبم  یعیـش  كولس 

مالـسا و يایند  رد  هعیـش  هحفـص 28 ] ياـملع [  بتک  شخپ  هعیـش و  راوگرزب  ناـماما  ثیداـحا  رـشن  هب  تبـسن  دـندزیمن و  تسد  اـیند ،
دندادیمن . ناشن  تیساسح  یمالسا ، حالطصا  هب  ياهروشک 

تماما رد  دیدرت  داجیا 

ندرک رادهشدخ  يارب  مالـسلامهیلع و  تیبلها  تماما  ياههیاپ  فیعـضت  یپ  رد  یـسابع  تموکح  هاگتـسد  نازادرپهسیـسد  نانیرفآهنتف و 
رد دندرکیمن . راذگورف  یشالت  چیه  زا  مالـسلامهیلع ، موصعم  ناماما  هب  نانآ  تبحم  تدارا و  نتـساک  متـس و  تحت  مدرم  رواب  نامیا و 

مغریلع ات  دندیشوکیم  هدرک و  زاغآ  تماما  يهدش  صخشم  ریسم  رد  فارحنا ، داجیا  يارب  ار  يرادهنماد  عیـسو و  تاغیلبت  اتـسار  نیمه 
ماما تماما  هب  حیرصت  رد  مهیلع ، هللا  مالس  نیشیپ  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهیحان  زا  هدراو  تیاور  نارازه  هکلب  اهدص  دوجو 
هعیـش فوفـص  رد  هدرک ، لزلزتـم  ناـشیا  تماـما  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناـمیا  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 

نیا رد  يددعتم  دهاوش  هب  مالسلاامهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  یناگدنز  خیرات  یسررب  رد  دننک . داجیا  یگتـسد  دنچ  یگدنکارپ و 
رد نارای  زا  ياهدـع  اب  هک  نامز  نآ  میناوخیم : تسا  نآ  يوار  یبلح »  » مان هب  یـصخش  هک  یتیاور  رد  لاـثم  روطب  میروخیم - . رب  هراـب 

اجک زا  مدیـسرپ : وا  زا  مدید . انـشآان  یناوج  شیوخ  رانک  رد  میدوب ، مالـسلاهیلع  دمحموبا  نامیالوم  جورخ  راظتنا  مشچ  رکـسع  يهلحم 
فالتخا مالـسلاهیلع  دمحمیبا  تماما  رما  رد  هنیدم  رد  مدرم  تفگ : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  متفگ : هنیدـم . زا  تفگ : هحفص 29 ] ییآیم [ ؟

مادک زا  مدیـسرپ : دریگ . مارآ  مبلق  ات  منک  هدهاشم  وا  زا  ياهناشن  مونـشب و  وا  زا  یمالک  منیبب و  ار  وا  مدوخ  ات  ماهدمآ  نم  دناهدرک . ادـیپ 
زا شیوخ  مداخ  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  دمحموبا  ناهگان  ماگنه  نیمه  رد  متـسه . وا  نادنزرف  زا  يرافغ و  رذوبا  لسن  زا  تفگ : ياهفیاط ؟
وت اـیآ  دومرف : درک و  یهاـگن  دوب  هداتـسیا  مراـنک  رد  هک  ناوج  هب  تفرگ ، رارق  اـم  ربارب  رد  یکیدزن و  هب  هک  یناـمز  دـش و  جراـخ  لزنم 

ناوج زا  نم  دش و  در  ترـضح  نآ  تسا . وکین  شلاح  داد : باوج  دـنکیم ؟ هچ  هیودـمح  تردام  دومرف : يرآ . تفگ : یتسه ؟ يرافغ 
وت دیدرت  هکنیا  رد  و  دنکیم ؟ تیافک  ار  وت  رادقم  نیمه  ایآ  مدیسرپ : هن . تفگ : يدوب !؟ انشآ  شاهرهچ  اب  هدید و  ار  وا  البق  ایآ  مدیسرپ :
[ - هحفص 30 [ . ] 26 . ] دوب دـیفم  درکیم و  تیافک  زین  نیا  زا  رتمک  یتح  تفگ : دوب ؟ دـهاوخ  دـیفم  دزاس  لئاز  وا  تماـما  هب  تبـسن  ار 

هب زاوها  نایعیـش  زا  یتعامج  تسا : هدمآ  يریمح » لیالد   » باتک رد  نسحلا  نب  دمحم  نب  یلع  زا  لقن  هب  دروم  نیمه  رد  يرگید  تیاور 
هب هفیلخ  زور  نآ  رد  مینیبب . ار  مالـسلاهیلع  دـمحموبا  میناوتب  رگم  ات  میدـمآ  نوریب  لزنم  زا  مدوب . نانآ  هارمه  نم  دـندوب و  هدـمآ  ءارماس 

ءارماس راوید  ود  نیب  سپـس  میدید و  وا  هارمه  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ام  تفریم و  هرـصب  مکاح  رادید  يارب  مالـسلاهیلع  دمحموبا  هارمه 
درک و زارد  ار  شتسد  داتسیا و  دش  ام  کیدزن  دیسر و  ام  لباقم  هب  هک  ینامز  تشگزاب ، رد  میدنام . وا  تشگزاب  راظتنا  مشچ  میتسـشن و 
رد دیشک و  دوخ  كرابم  رس  رب  ار  شرگید  تسد  تفرگ و  تسد  کی  رد  ار  نآ  تشادرب و  دوب  شکرابم  رس  رب  هک  ار  يراتـسد  هالک و 
يا میتفگ : یتسه . وا  يهدـیزگرب  ادـخ و  تجح  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : هلـصافالب  درم  دومرف . مسبت  دوب  اـم  اـب  هک  يدرم  يهرهچ 

زا ار  شراتـسد  هالک و  تشگزاب و  رگا  متفگ : نتـشیوخ  اب  سپ  مدوب . هدرک  ادیپ  دیدرت  وا  تماما  رد  نم  تفگ : دوشیم !؟ هچ  ار  وت  درم 
تسا یـصاخ  یفارحنا  تاغیلبت  دوجو  يهدنهد  ناشن  کش  نودب  لیبق  نیا  زا  یتایاور  [ . 27 . ] دـش مهاوخ  وا  تماما  هب  لئاق  تشادرب  رس 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رب  هاتوک  یشرگن  ادیپ : دیشروخ  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


، راوگرزب نآ  تماما  هب  تبـسن  مدرم  داقتعا  رد  للخ  داجیا  يهزیگنا  هب  ماش ، زاوها و  ات  هتفرگ  هنیدـم  زا  یمالـسا  دالب  ياج  ياـج  رد  هک 
ياهراید زا  ینامدرم  طسوت  راوشد ، طیارـش  نآ  رد  هحفـص 31 ] هار [ ، گنـسرف  اهدص  هک  تشاد  یموزل  هچ  هنرگو  تفرگیم . تروص 

دنوش . لیدبت  نیقی  هب  اهکش  ياهزجعم ، تمارک و  ندید  اب  يرادید و  اب  ات  دوش  یط  رود ،

؟ روای ای  بیقر 

دوب و رادروخرب  یناـمیا  يوقت و  ناـنچ  زا  دوب ، رفعجوبا  شاهینک  دـمحم و  شماـن  هک  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناردارب  زا  یکی 
. تخیگنایم رب  ار  نایعیش  يهمه  مارتحا  تشادیم و  او  باجعا  نیسحت و  هب  ار  ناگمه  هک  تشاد  ییالاو  قالخا  هدرتسگ و  شناد  نانچ 
، تماما تیالو و  نایک  هیلع  یحالس  ناونع  هب  رفعجوبا ، ییانثتسا  تیعقوم  تیبوبحم و  همه  نیا  زا  یـسابع ، رابرد  زروهنیک  نازاب  تسایس 
رد یناهنپ ، روطب  ار  عیـسو  یتاغیلبت  دمآیم  رامـش  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رتگرزب  دنزرف  رفعجوبا  هکنیا  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  هدافتـسا 
هللا یلـص  ربمایپ  تاحیرـصت  ات  دشاب  دندرک . یهدنامزاس  نانآ  ماما  نیمهدزای  ناونع  هب  وا ، يارچ  نوچیب و  تماما  رب  ینبم  نایعیـش ، نیب 

دندوب رایسب  ددرگ . رادهشدخ  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  دریگ و  رارق  عاعشلاتحت  مالسلامهیلع ، تیبلها  يهیقب  هلآ و  هیلع و 
روضح رد  یتح  دندروآیم و  نایم  هب  وا  تماما  زا  نخس  دندیدیم  ار  رفعجوبا  هک  راب  ره  هدیدرگ و  هبتـشم  نانآ  رب  رما  اعقاو  هک  یناسک 
يداـه ماـما  و  تسوا ؟ اـم  ماـما  بحاـص و  امـش  زا  سپ  هک  تسا  تسرد  دـنتفگیم : دـندرکیم و  هراـشا  وا  هـب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 

ات رما  نیا  [ . 28 .« ] تسا نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  امش  ربهر  و  هحفص 32 ] بحاص [  هن ، : » دومرفیم حیرصت  ینارگن  یعون  اب  مالسلاهیلع 
رب هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ناگداون  نادـنزرف و  زا  يولع  یـسیع  نب  دـمحا  دـننام  یـصخش  هک  دوب  هتفرگ  توق  اجنآ 

ماما تمدخ  رد  نارضاح  ریاس  نم و  هک  لاح  نیمه  رد  مدرک . مالـس  هدش و  دراو  ایرـص »  » يهقطنم رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا 
مینک و مالـس  وا  رب  ات  میتفر  رفعجوبا  يوسب  هتـساخرب و  یگمه  دـندش . دراو  مه  اـب  مالـسلاهیلع  دـمحموبا  رفعجوبا و  میدوب . مالـسلاهیلع 
رد و  دینک ، مالس  شیوخ  رما  بحاص  ماما و  هب  هک  داب  امش  رب  تسین ، امش  ماما  الوم و  نیا  : » دومرف مالسلاهیلع  يداه  ماما  مییوگ . تیحت 

یکی باوج  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هک  تسا  یتیعضو  نینچ  هب  هجوت  اب  دیاش  [ . 29 .« ] دومن هراشا  مالسلاهیلع  دمحموبا  هب  لاح  نیمه 
هب لوکوم  ار  باوج  دـیامرفیم و  طایتحا  تسوا ، زا  سپ  ماما  رفعجوبا  دـنکیم  نامگ  هک  راطع » ورمع  نب  یلع   » مان هب  دوخ  باحـصا  زا 

بحاص نم  رتگرزب  دنزرف  نم  زا  دعب  : » دراگنیم نآ  رد  دتسرفیم و  شیارب  ياهمان  دنکیم  توف  رفعجوبا  یتقو  و  دیامنیم . رگید  یتقو 
هحفص 33 ] [ . ] 30 . ] دوب مالسلاهیلع  دمحموبا  نامه  ترضح ، نآ  رتگرزب  دنزرف  رفعجوبا ، توف  زا  سپ  و  تسا ». رما  نیا 

ءادب هن  لکشم  عفر 

لوصح هب  هراشا  هدش و  لقن  دروم  نیمه  رد  هک  میشاب  هتشاد  تایاور  ياهراپ  هب  تبسن  يرصتخم  یـسررب  هک  تسین  تبـسانمیب  اجنیا  رد 
يهرابرد یتایاور  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  نم  دیوگیم : هیوهاش »  » مان هب  یصخش  دراد . مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  تماما  رما  رد  ءادب » »

ياهمان منک . هچ  متسنادن  مدنام و  نادرگرس  ریحتم و  مدش و  نارگن  رایسب  درک  توف  رفعجوبا  هک  ینامز  مدوب و  هدینش  رفعجوبا  شدنزرف 
. تسوا دزن  رد  دیدنمزاین  نآ  هب  هچ  ره  تسا و  دمحموبا  مدنزرف  نم  زا  دعب  امش  ماما  : » دوب هدمآ  نآ  رد  هک  مدرک  تفایرد  يداه  ماما  زا 
ار ياهیآ  رگا  : » دوب هدومرف  نآرق  يهیآ  هب  دانتسا  سپس  و  دزادنایم » ریخأت  هب  دهاوخب  ار  هچ  ره  دراد و  مدقم  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 

لزنم رد  رفعجوبا ، توف  زور  رد  هک  دناهدرک  لقن  مشاهینب  زا  یتعامج  زین  و  [ . 31 .« ] دروآ میهاوخ  ار  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  مینک  خسن 
يداع مدرم  زا  ریغ  هتسشن و  نآ  رب  مالسلاهیلع  ماما  هدرتسگ و  یشرف  طایح  نحص  رد  هک  یلاح  رد  دنتشگ  رضاح  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
تیاور نـیا  رد  ناـنیا  دـندوب . هدـش  عـمج  شدرگادرگ  ساـبعینب ، شیرق و  بلاـطوبا و  لآ  زا  رفن  هاـجنپ  دـص و  دودــح  شناتــسود ، و 
تسار بناج  زا  هدش و  سلجم  دراو  راز  یتلاح  اب  هدز و  كاچ  ینابیرگ  اب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  تاظحل  نیمه  رد  هک : دناهدروآ 
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ور تساخرب و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ات  تشذگ  یتعاس  میتخانشیمن . ار  وا  ام  هک  هحفص 34 ] یلاح [  رد  تفر ، وا  يوسب  ردپ 
یلع نب  نسح  سپ  دروآ ». دـیدپ  تاهرابرد  هزاـت  يرما  دـنوادخ  هک  روآاـجب  هزاـت  يرکـش  ادـخ  يارب  مزیزع  دـنزرف  : » دومرف هدرک  وا  هب 

رد تسا و  نسح  وا  دنزرف  نیا  دش : هتفگ  میدیـسرپ  وا  يهرابرد  نارگید  زا  درک . رکـش  ار  ادخ  تفگ و  انا هللا »  » تسیرگ و مالـسلاامهیلع 
هراشا وا  تماما  هب  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  هک  میتسناد  میتخانـش و  ار  وا  هک  دوب  زورنآ  میدز . سدـح  هلاـس  دـنچ  تسیب و  ار  وا  تقونآ 

دنوادـخ يهدارا  رد  يرییغت  و  ءادـب »  » مهوت نآ ، ریاظن  تایاور و  نیا  ندـید  اب  دارفا  یخرب  [ . 32 . ] داد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  تشاد و 
چیه تماما  رما  رد  یهلا  يهدارا  مکح و  هکنآ  زا  لـفاغ  دوشیم . لـصاح  ناـشيارب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  ینیـشناج  هب  تبـسن  یلاـعت 
لباق یماما  چیه  دروم  رد  زگره  مالسلامهیلع ، موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تاحیرصت  دریذپیمن و  يرییغت 

رد یتاغیلبت  لداعتم  ان  وج  زا  یـشان  دـیاب  ار ، تایاور  هنوگ  نیا  نایوار  دروخرب  يهوحن  هک  تسا  یلـصا  نینچ  هب  هجوت  اـب  تسین . دـیدرت 
هنامیکح يدروخرب  دیاب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دروخرب  يهوحن  و  دندزیمن . زابرـس  يزیگناهنتف  چیه  زا  هک  تسناد  سابعینب  ماکح  نارود 

. ] دوش يریگوـلج  وا  یهارمگ  زا  اـت  دـنتفگیم ، نخـس  وا  رکفت  تیفیک  اـب  بساـنم  و  وا ، تیفرظ  بسح  رب  سک  ره  اـب  هک  دروآ  رامـشب 
یتدیقع و لکشم  عفر  رطاخ  هب  دیاب  ار ، دنوادخ  يهیحان  زا  هزات ، يرما  داجیا  يارب  هزات ، يرکش  موزل  رب  ینبم  ناشیا  مالک  و  هحفص 35 ]

رتگرزب دنزرف  اهنت  دندرکیم  نامگ  هک  ار  مدرم  زا  يرایسب  لکشم  رفعجوبا  گرم  ندناسر  اب  هک  تسناد  دنوادخ  طسوت  هعیـش  یعامتجا 
يهمه زا  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  رد  تماما  راصحنا  هدرب و  نیب  زا  ددرگ ، وا  نیـشناج  دناوتیم  هک  تسا  نیـشیپ  ماما 

تخاس . عنام  نودب  نشور و  تاهج 

ندنام سانشان 

ثعاب دوب ، تموکح  نایماظن  هاگیاپ  هک  رکـسع  يهلحم  رد  نانمـشد  يهرـصاحم  رد  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  یناگدنز 
تیاور رد  هک  روطنآ  یتح -  هدرکن  ادـیپ  ییانـشآ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تاـمارک  لـیاضف و  اـب  نایعیـش ، تیرثکا  هک  تشگ 

هب ناشیا  ینیشناج  تیاصو و  رما  رد  ار  یناوارف  تالکشم  تسناوتیم  ییاهنت  هب  هک  رما  نیا  دنسانشن . زین  ار  وا  صخش  تشذگ -  نیـشیپ 
ثیداحا لعج  رفعجوبا و  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  هتفرگ و  رارق  نانمـشد  يهدافتـسا  دروم  دـنک ، داجیا  نایعیـش  ماما  نیمهدزای  ناونع 

یتح هداد و  رارق  دیدرت  دروم  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  نأش  وا ، تماما  يریذـپان  دـیدرت  لئاضف و  تیمها  يهرابرد  ددـعتم 
ماما دوخ  هک  تسنیا  دنهد . رارق  راکنا  دروم  نایعیـش ، تماما  ماقم  زارحا  يارب  ار  يو  يدادادـخ  یگتـسیاش  و  وا ، دوجو  لصا  دندیـشوک 

زا کیچیه  [ » هحفص 36 دنیامرفیم [ : نایعیش  هب  باطخ  زیمآتیاکش ، ینحل  اب  شیوخ ، ياههمان  زا  یکی  رد  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح 
هک دوب  يرما  تماما ، رگا  سپ  دـندشن . راتفرگ  مدرک ، ادـیپ  هورگ  نیا  دـیدرت  کش و  رثا  رد  نم  هک  يراتفرگ  همه  نیا  دـننام  هب  مناردـپ 
هک تسا  يرما  رگا  اما  تشاد . دیدرت  ياج  دشیم ، عطقنم  نآ  یپ  رد  دیتشادیم و  داقتعا  هدوب و  دـنبیاپ  نآ  هب  دـیاب  صاخ  ینامز  ات  طقف 

بتک رد  هک  تسا  باـب  نـیمه  زا  [ . 33 [ »!؟ دراد ینعم  هچ  دـیدرت  کش و  رگید  تسا ؛ یندـنام  هتـسویپ  تسا ، ناـیرج  رد  یهلا  روما  اـت 
داوج ماما  زا  ياهحیرـص  ثیداحا  هدـش ، دراو  راوگرزب  نآ  تماـما  رما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـیب  زا  هچنآ  رب  هوـالع  ثیداـحا ،
ماما : » دومرف مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـناهداد . رارق  دـیکأت  دروم  ار  وا  تماما  رما  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  زا  یناوارف  تایاور  مالـسلاهیلع و 

رب وا  زا  سپ  تماما  و  تسا . نم  زا  يربنامرف  وا  زا  يربنامرف  و  نم ، راتفگ  وا  راتفگ  نم ، ناـمرف  وا  ناـمرف  تسا . یلع  مدـنزرف  نم  زا  دـعب 
زا دعب  تسا و  نسح  نم  زا  دعب  ماما  : » دومرف فلتخم  لاکـشا  هب  اهراب و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  و  [ . 34 .« ] تسا نسح  شدنزرف  يهدهع 

، هاگآان ناتسود  ای  هاگآ  نانمشد  طسوت  هدش  داجیا  ياهههبـش  عفر  يارب  یتح  و  [ . 35 .« ] دوب دهاوخ  ماما  مئاق  ترـضح  شدنزرف  نسح ،
نیرتداهن و كاپ  دمحموبا  مدنزرف  : » دومرفیم دیکأت  زین  وا  ياهیگتسیاش  و  هحفص 37 ] لیاضف [  رب  تماما ، هب  حیرـصت  رب  هوالع  یهاگ 
دشابیم و نم  نیـشناج  نم و  رتگرزب  دنزرف  وا  تسا . یهلا  تجح  ناهرب و  تهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  درف  نیرتيوق 
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رد دیدنمزاین  نآ  هب  هچنآ  ره  و  دیسرپب ، وا  زا  دندیسرپیم  نم  زا  هک  ار  هچ  ره  سپ  دسریم . وا  تسد  هب  نآ  ماکحا  تماما و  ياهنامسیر 
ماما و ناونع  هب  شیوخ  ندناسانـش  یهلا و  فیلکت  يادا  رطاـخ  هب  زین  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماـما  دوخ  وس ، رگید  زا  [ . 36 .« ] تسوا دزن 

تانونکم یگدنز و  رارسا  زا  هداد و  ناشن  دوخ  زا  رایسب  ياهتمارک  هداد ، ماجنا  ناوارف  تازجعم  مدرم ، ياهدیدرت  عفر  نیملسم و  يادتقم 
نیا فلتخم  داعبا  زا  يریگهرهب  يهزیگنا  هب  زین  ام  هدش و  هدروآ  هطوبرم  بتک  رد  اهنآ  حورـشم  هک  دـناهداد  ربخ  نایعیـش  زا  يرایـسب  لد 

درک . میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  اهتمارک  تازجعم و 

ماما ياهیگژیو  یخرب 

راگدرورپ تعاطا  تدابع و 

یگدنز دننارذگیمن و  ادخ  دای  مانیب و  ار  ياهظحل  یتح  تسا ، زیربل  ادخ  تبحم  زا  ناشناج  هدیـشچ و  ار  ادخ  اب  تاجانم  تذل  هکنانآ 
هحفـص 38] دوب [ . ادـخ  اب  سنا  تبحم و  يالعا  هنومن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  دـنباتیمن . رب  ادـخ  يربناـمرف  یگدـنب و  هار  رد  زج  ار 
تفریم و هدجس  هب  تسشنیم و  تدابع  بارحم  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  مداتـسا  الوم و  : » تسا هدرک  تیاور  يرکاش  دمحم 
رد متفریم ، باوخ  هب  هرابود  یگتـسخ  تدـش  زا  مدـشیم و  رادـیب  مدـیباوخیم و  نم  هک  درکیم  ینالوط  ار  شرکذ  هدجـس و  نانچنآ 

. دوب نادنز  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  دمحموبا  هک  ینامز  : » تسا هدرک  لقن  لیعامـسا  نب  دمحم  [ . 37 .« ] دوب هدجس  رد  زونه  وا  هک  یلاح 
وا هب  نک و  يریگتخـس  وا  رب  دـنتفگ : هتـشگ و  دراو  دوب ، نابنادـنز  هک  فیـصو  نب  حـلاص  رب  نیفرحنم  زا  یعمج  سابعینب و  زا  یهورگ 

هجنکش و يارب  مدوب و  هتفای  ار  ناسک  نیرتدب  نیرتیقـش و  زا  نت  ود  هکنآ  لاح  و  منک ؟ هچ  وا  اب  داد : باوج  حلاص  هدم ! شمارآ  لاجم 
ود نآ  ات  داد  نامرف  سپـس  تشگ . راوشد  ناشراک  هدروآ و  زامن  تداـبع و  هب  ور  مه  ناـنآ  هک  تشذـگن  يدـنچ  اـما  متـشامگ ، وا  رازآ 

يهرابرد مییوگب  هچ  دنتفگ : دیراد ؟ يرظن  هچ  دیدرک و  هچ  درم  نیا  يهرابرد  امش ، رب  ياو  دیسرپ : نانآ  زا  دندرک و  رضاح  ار  هتـشامگ 
هب دیوگیمن و  ینخـس  ادخ  تدابع  هب  زج  و  دنارذگیم ؟ تدابع  زامن و  هب  ار  شیاهبـش  یمامت  دریگیم و  هزور  ار  شیاهزور  هک  يدرم 
.« میهدیم تسد  زا  ار  شیوخ  رایتخا  هکنانچ  دیآیمرد ، هزرل  هب  نامدوجو  دنبدنب  دنکیم  هاگن  ام  هب  هک  یتقو  دوشیمن ، لوغـشم  يراک 

هحفص 39 ] [ . ] 38]

تمکح شناد و 

تمظع و نانچ  زا  دوریم ، رامـش  هب  یهلا  ملع  باب  دریگیم و  تأشن  یهلا  یحو  يهمـشچرس  زا  هک  موصعم  ماـما  ره  ملع  کـش  نودـب 
تاشیامرف يالبال  زا  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  فیرش  دوجو  رد  یملع  نینچ  یلجت  دشابیمن . فیصوت  لباق  هک  تسا  رادروخرب  یتعـسو 

بیبط و نیرتگرزب  فارتـعا  همه  نیا  اـب  تسا . راکـشآ  یبوخ  هب  تسا  راوگرزب  نآ  یبـیغ  ياـهیهاگآ  زا  یکاـح  هک  یتاـیاور  ناـشیا و 
ماـما تیلـضفا  تیملعا و  نیا  توـبث  رب  یهاوـگ  دـناوتیم  تسا ، عوشیتـخب »  » ماـن هب  یحیـسم  يدرف  هک  نایـسابع  راـبرد  مزـالم  دنمـشناد 

، ورب يرکسع  دمحموبا  اضرلانبا  يوس  هب  : » دیوگیم قیرطب »  » دوخ درگاش  هب  باطخ  وا  دشاب . ناشیا  نیفلاخم  دزن  رد  یتح  مالـسلاهیلع ،
وا رب  یضارتعا  دهدیم  روتسد  وت  هب  هچنآ  رد  هک  شاب  رذح  رب  تسا و  نامسآ  نیا  ریز  رد  ناسنا  نیرتدنمشناد  ام  نامز  رد  وا  هک  نادب  و 

روج ياـفلخ  فوخ  يهدـمع  لـیالد  زا  یکی  تسناوتیم  هک  دوـب  مالـسلاهیلع  ماـما  راشرـس  تمکح  ملع و  نیمه  [ . 39 .« ] یشاب هتـشادن 
لهج ياـههدرپ  دـنامیم و  زاـب  مالـسلامهیلع  تیبـلها  موـلع  ياـهتنایب  ياـیرد  زا  مدرم  يریگ  هرهب  هار  رگا  هک  ارچ  دـشاب ، وا  زا  یـسابع 

هحفص 40] رود [  نارابج  متس  غوی  دروآیمن و  دورف  رس  رابرد ، تسرپ  توهـش  ناگیامیب  ربارب  رد  یـسک  رگید  تفریم ، رانک  یمومع 
هار ارف  ار  ینآرق  تیاده  غارچ  مالـسلامهیلع ، تیبلها  یهلا  فراعم  يهیاس  رد  ناگمه  هکلب  دیـشکیمن . هناش  رب  ار ، تیناسنا  تفرعم و  زا 
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فرش و ياههلق  ات  هداهن ، تسرپ  ایند  نادنمتردق  يهشال  رب  اپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیرـش  تنـس  زا  يریگددم  اب  هداد ، رارق  دوخ 
هن مالـسلامهیلع  هعیـش  موصعم  ناماما  رگید  نوچمه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  فراعم  شناد و  دـنتفریم . شیپ  ترخآ  ایند و  تداـعس 
هن اهیهاگآ  فراعم و  نیا  هک  ببس  نادب  تشاد ؛ زیمآ  زاجعا  ياهولج  اههنیمز  يهمه  رد  هکلب  ینید ، ماکحا  تعیرش و  يهتشر  رد  طقف 

ریصن هزمحوبا  دوبن . یصاخ  دح  هب  دودحم  دمآیم و  تسدب  یهلا  تاقارشا  یبیغ و  تاضافا  ساسارب  هکلب  باستکا ، لیصحت و  ساسا  رب 
اب يدروخرب  هک  یناسک  رگید  دوخ و  برع  ریغ  نامالغ  اب  مالسلاهیلع  يرکسع  دمحموبا  ترضح  هک  مدینـش  اهراب  اهراب و  دیوگ : مداخ 

رما نـیا  زا  نـم  تـشاد . دوـجو  هریغ  یناریا و  كرت و  یمور و  ناـنآ  نـیب  رد  تـفگیم و  نخـس  اـهنآ  دوـخ  ناـبز  اـب  دنتـشاد ، ترـضح 
يداـه ماـما  نسحلاوـبا  ترـضح  شردـپ  توـف  ناـمز  اـت  تسا و  هدـمآ  اـیند  هب  هنیدـم  رد  وا  متفگیم : دوـخ  اـب  مدـشیم و  هدزتـفگش 

اجک زا  هنوـگچ و  ار  فـلتخم  ياـهنابز  همه  نیا  سپ  تسا . هدـید  ار  وا  یـسک  هن  هدـش و  رهاـظ  دروـم  نیا  رد  یـسک  رب  هـن  مالـسلاهیلع ،
داد و رارق  صخـشم  زاتمم و  شناگدیرفآ  ریاس  نیب  زا  ار  شیوخ  تجح  دنوادخ  انامه  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  ناشیا  رابکی  دـنادیم !؟

تجح نیب  دوب  نیا  زج  رگا  و  دسانـشیم . ار  راگزور  ثداوح  نامدرم و  بسن  اـهنابز و  وا  سپ  دومرف . تیاـنع  ار  يزیچ  ره  تفرعم  وا  هب 
[ . 40 .« ] دنامیمن یقاب  یقرف  تسا  هدش  هداتسرف  ناشیا  رب  تجح  هحفص 41 ] هک [  یناسک  یهلا و 

ایند هب  یتبغریب  دهز و 

رد یقیقح  بوبحم  نآ  ياقل  قوش  رادـقم  ره  و  ددرگ . رتدـیدش  ناج  رد  وا  ياقل  قوش  دریگ ، ینوزف  لد  رد  دـنوادخ  تفرعم  هزادـنا  ره 
لد ناسنا  تسین  نکمم  دنکیم . ادیپ  يرتشیب  يهولج  وا  یناگدنز  رد  نآ  رذگدوز  تاذـل  ایند و  هب  یتبغریب  دـبای ، تدـش  ناسنا  دوجو 

نیریش برچ و  دشاب و  ایند  یناف  تاذل  ریـسا  همه  نیا  اب  دشاب ، هتـشاد  نیقی  ار  ترخآ  ینادواج  میعن  هداهن و  یقاب  يادخ  تبحم  ورگ  رد 
ار بش  شینالوط  ياههدجس  هک  دوب  یسک  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنکیم . ادیپ  يرتشیب  يهولج  وا  یناگدنز  رد  نآ  رذگدوز 

شراوگرزب دـج  نوچ  هک  وا  دیـشخبیم . ینامـسآ  یتایح  ار  ياهدزایند  يهدرملد  ره  شاهناـفراع  ياـهتاجانم  دادیم و  دـنویپ  رحـس  هب 
، تشادـن یتشادمـشچ  دـشاب  ترخآ  يهشوت  داز و  هک  هزادـنا  نآ  هب  زج  ایند  میعن  زا  هدرک و  هقـالطهس  ار  اـیند  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ياههبـش رب  یخـساپ  يارب  هک  یندم  میهاربا  نب  لماک  ددرگ !؟ ادخ  دای  یـشومارف  ایند و  ذیاذل  زا  يریگهرهب  هب  مهتم  تسناوتیم  هنوگچ 
مالـسلاهیلع دـمحموبا  میالوم  رب  هک  ینامز  دـیوگیم : دوب  هدـش  هناور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  هب  یهورگ  يوس  زا  یمالک ،

دشوپیم و یمرن  سابل  نینچ  وا  تجح  ادخ و  یلو  متفگ : دوخ  اب  مدید . وا  نت  هحفص 42 ] رب [  یتمیق  مرن و  دیپس و  ياهماج  مدش ، دراو 
نم هکنآیب  ترـضح  درادیم ؟ زاب  ياهماج  نینچ  ندیـشوپ  زا  دـناوخیم و  ینید  ناردارب  اـب  یلدـمه  يراـیمه و  هب  ار  اـم  لاـح  نیع  رد 

رب سابل و  نآ  ریز  رد  هک  ار  ینـشخ  هایـس و  نییوم  يهماج  دزیم ، الاب  ار  دوخ  نیتسآ  ود  هکیلاح  رد  هدومن و  یمـسبت  منک ، زاربا  یمالک 
[ . 41 .« ] امش يارب  نآ  تسادخ و  يارب  نیا  لماک ، يا  : » دومرف داد و  ناشن  دوب  هدیشوپ  دوخ  تسوپ  يور 

يرابدرب ملح و 

دای اب  ددرگیم ، كانبضغ  وا  رب  هدراو  ياهیتمرحیب  نارگید و  ياطخ  ربارب  رد  یتقو  هک  دوشیم  یلجتم  اجنآ  ناسنا  یحور  تردق  جوا 
هب هک  نانآ  اب  یلاـح  نینچ  رد  هکلب  دراذـگن . رتارف  ار  اـپ  تحلـصم  تقیقح و  يهریاد  زا  دـشاب و  طلـسم  شیوخ  راـتفگ  راـتفر و  رب  ادـخ 

ماما دنمهوکـش  ملح  يرابدرب و  دشوکب . ناشداشرا  رد  دیامن و  راتفر  فطل  تفوطع و  هب  دناهداد  شرازآ  هدرک و  مادـقا  وا  اب  يراتفردـب 
: نوچمه ییایاضق  رد  تقد  اب  و  درک . كرد  یبوخب  هجنکش  سبح و  هرصاحم و  لاس  همه  نآ  یط  رد  ناوتیم  ار ، مالـسلاهیلع  يرکـسع 

دش رکذ  رتشیپ  هک  نامالغ -  طسوت  شراوگرزب  ردپ  يهسبلا  لیاسو و  ندش  هدوبر  و  هفیلخ ، روتسد  هب  بسا  رب  نداهن  نیز  ندرک و  راهم 
تیاور يرعـشا » يهبیتـق  نب  ییحی   » هک یناـیرج  همه ، هحفـص 43 ] نیا [  اـب  تفاـیرد . ار  راوـگرزب  نآ  سفن  تـمارک  يراـبدرب و  جوا  - 
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تقفاوم اب  نابنادنز و  ریرحن  داهنـشیپ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ینامز  دیوگیم : وا  تسا . یتفگـش  بجوم  دروم ، نیا  رد  تسنآ ، يهدـننک 
علطم رما  نایرج  زا  دمتعم  داتسیا . زامن  هب  نانآ  نیب  رد  وا  دندز و  هقلح  شفارطا  رد  ناریـش  دش ؛ هدرپس  هدنرد  ناریـش  هاگیاج  هب  دمتعم » »

تـسیب ات  دیامن  اعد  وا  يارب  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  يراز  عرـضت و  اب  درک . تمادن  راهظا  هدش  دراو  يرکـسع  نسح  ماما  رب  دـیدرگ و 
ادـخ : » تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  هک  دوب  نانچ  ماـما  یگدنـشخب  ملح و  تیاـهن  يراوگرزب و  مرک و  دـنامب . یقاـب  تفـالخ  رب  لاـس 

شرمع ات  درک  اعد  هناهاوخریخ  هکلب  دـشاب ؛ ملظ  رب  تناعا  هک  دـنک  ینالوط  ار  تتفالخ  ادـخ  دومرفن  [ 42 .« ] دـنادرگ ینالوط  ار  ترمع 
دریگ ! شیپ  يراگتسر  حالص و  هار  دنک و  هبوت  دیآ و  دوخ  هب  اسب  هچ  دوش ، ینالوط 

یگدنشخب مرک و 

تخـس ام  رب  تشیعم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  ماـن  هب  یـصخش  زا  يدرکنبا »  » هب فورعم  ناـیوار ، زا  یکی 
فوصوم و یگدنـشخب  يدرمناوج و  هب  وا  هک  میورب ، مالـسلاهیلع  دـمحموبا  دزن  هب  مه  اـب  اـت  زیخرب  تفگ : مردـپ  هحفـص 44 ] تشگ [ ،

مردپ هار  نیب  رد  میداتفا . هار  وا  رادید  دصق  هب  سپ  مسانشیمن . ماهدیدن و  زگره  ار  وا  تفگ  یـسانشیم ؟ ار  وا  مدیـسرپ : تسا . فورعم 
يارب مهرد  تسیود  و  سابل ، جراخم  يارب  مهرد  تسیود  دوش : تخادرپ  ام  هب  مهرد  دـصناپ  دـیامرفب  هکنیا  هب  میجاـتحم  ردـقچ  تفگ :

نآ مهرد  دـص  اب  دزادرپب ؛ نم  هب  زین  مهرد  دصیـس  شاـک  يا  متفگ : دوخ  شیپ  مه  نم  جراـخم . يهیقب  يارب  مهرد  دـص  و  درآ ، دـیرخ 
نادمه و لبج -  دالب  تمـس  هب  منکیم و  فرـص  سابل  دیرخ  يارب  ار  رگید  مهرد  دـص  مجراخم و  يارب  ار  مهرد  دـص  مرخیم ، یغالا 

لخاد دمحم  شرسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دمآ و  نوریب  شمالغ  میدیـسر ، وا  يهناخ  رد  هب  هک  یتقو  درک . مهاوخ  ترفاسم  نیوزق - 
نیا ات  ار  ام  رادید  دش  ثعاب  زیچ  هچ  یلع ! يا  دومرف : مردـپ  هب  میدرک  مالـس  میدـش و  دراو  مالـسلاهیلع  دـمحموبا  الوم  رب  نوچ  دـنوش .
یتقو مدیشکیم . تلاجخ  منک ، رادید  مراد  هک  یلاوحا  عاضوا و  نیا  اب  ار  امـش  هکنیا  زا  نم ، يالوم  داد : باوج  يزادنا ؟ ریخأت  هب  تقو 

، سابل يارب  مهرد  تسیود  تسا ، مهرد  دـصناپ  نیا  تفگ : داد و  مردـپ  هب  ار  ياهسیک  دـمآ و  ام  دزن  شمـالغ  میدـمآ ، نوریب  شدزن  زا 
لوپ ار  مهرد  دـص  تسا ، مهرد  دصیـس  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  رگید  ياهسیک  و  جراـخم . يارب  مهرد  دـص  درآ و  يارب  مهرد  تسیود 
دالب يوسب  اما  نک ؛ فرصم  رگید  جراخم  يارب  مه  ار  رگید  مهرد  دص  سابل و  يارب  ار  مهرد  دص  هد و  رارق  هحفص 45 ] یغالا [  دیرخ 
راهچ زورما  هک  تفای  یلغـش  درک و  جاودزا  ینز  اب  اجنآ  رد  تفر و  اروس »  » هب دمحم  هک  دیازفایم  يدرکنبا  ورب . اروس »  » هب ورم و  لبج 

[ . 43 . ] دراد دمآرد  رانید 

نایعیش هب  تبسن  تبقارم  يزوسلد و 

رامـشب دنوادخ  ياهتنمیب  فطل  تمحر و  رهظم  یگمه  هک  یهلا  ناگدـیزگرب  ناماما و  رگید  نوچمه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
تارکذت نداد  اب  تاهبش ، زورب  اهیتخس و  رد  هدوب و  دوخ  نایعیش  لاح  بقارم  تبحم ، زا  راشرـس  یلد  رهم و  زا  هدنکآ  یبلق  اب  دنیآیم ،

عیبر نب  دمحم  مان  هب  یـصخش  هراب  نیمه  رد  دندومرفیم - . يریگولج  نانآ  فارحنا  زا  هدننک ، رادیب  شخبرادشه و  ياههمان  نتـشون  و 
اهراتفگ یخرب  هک  یلاح  رد  مدمآ ، ءارماس  هب  سپس  متـشاد و  ياهرظانم  هثحابم و  نایتشترز  زا  یکی  اب  زاوها  رد  نم  هک  درک  لقن  ینابیش 

نب دـمحا  يهناـخ  رد  رب  يزور  دوب . هدرک  داـجیا  میارب  دـیدرت  یهلا  دـیحوت  هب  تبـسن  هدرک و  هنخر  ملد  رد  یتشترز  درم  نآ  تاهبـش  و 
نم هب  ور  هتشگ  جراخ  دوب -  مدرم  مومع  يهعجارم  لحم  هک  یلزنم  هماع -  راد  زا  مالسلاهیلع  دمحموبا  ترضح  هک  مدوب  هتسشن  بیضخ 

هحفص نادب [ -  هناگی  ار  وا  سپ  تسا  هناگی  ادخ  تسا ، هناگی  ادخ  هدحوف - » دحأ  دحأ  : » دومرف هراشا  دوخ  يهبابس  تشگنا  اب  هدروآ و 
يروباـشین لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  هک  ياهماـن  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  [ . - 44 . ] مداتفا هتـشگ و  شوهیب  نخـس  نیا  ندینـش  اـب  نم  و  [ 46

هب ترخآ  اـیند و  رد  یگمه  مراد  تسود  هکنیا  ببـس  هب  و  مراد ، امـش  هب  تبـسن  هک  یبلق  تقر  رطاـخ  هب  نم  : » دـیامرفیم تسا  هتـشاگن 
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زا رگید  ياـج  رد  و  [ . - 45 .« ] دـناوخارف ارم  الع  لج و  دـنوادخ  هک  مهاوخیم  دیـشاب ، ام  اب  ارـس  ود  ره  رد  دـیبای و  تسد  ناتیاهوزرآ 
زا هک  دوبن  رگا  و  دیشک ، ازارد  هب  نخس  امش  ام و  نیب  دوب  امش  نایز  هب  ای  امـش  عفن  هب  هچنآ  رد  : » دسیونیم نایعیـش  هب  باطخ  همان  نیمه 

چیه مداتسرفیمن و  ناتيوسب  ياهتشون  چیه  مالسلاهیلع  مردپ  تداهش  زا  دعب  زگره  تشگیم ، مامت  امش  رب  نید  تمعن  دیاب  ادخ  بناج 
ترـضح هک  تساتـسار  نـیمه  رد  [ . - 46 .« ] دـیتسه يربخیب  تلفغ و  رد  شیوخ  راـک  ماجنارـس  زا  امـش  دیدینـشیمن . نم  زا  یمـالک 
سکچیه : » دراگنیم تسا  هتـشون  همان  شیارب  وا  تماـما  رد  یلاوم  فـالتخا  يهراـبرد  هک  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  باوج  رد  مالـسلاهیلع 
دناوتیمن درک  هماقا  دوخ  توبن  رب  لیلد  هناشن و  هیآ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  متاخ  ربمغیپ  نالوسر و  دیـس  هچنآ  زا  رتشیب 

دوریم تسار  پچ و  هب  یهارمگ  رد  هک  ار  سکنآ  سپ  دندیمان ... وگغورد  نهاک و  رحاس و  ار  وا  همه  نیا  اب  دـنک ، هحفص 47 ] هماقا [ 
رگا ياهتـشون ، یلاوم  فالتخا  يهرابرد  هچنآ  اما  دنک . عمج  یعـس  نیرتمک  اب  ار  شاهلگ  دناوتیم  دنک  هدارا  هاگره  ناپوچ  هک  راذـگاو 

تروص تیصو  مه  نوچ  درادن -  اج  يدیدرت  چیه  هک  تسوا  نادنزرف  نیب  رد  يدعب  ماما  ندوب  رتگرزب  نیـشیپ و  ماما  تیـصو  يهرابرد 
[ . 47  -« ] تسوا رد  رصحنم  ندوب  رتگرزب  دنزرف  رفعجوبا ، توف  زا  دعب  مه  هتفرگ و 

ماما تلیضف  رب  نانمشد  یهاوگ 

یعون هب  هک  ییانثتـسا  تخـس و  طیارـش  نآ  رد  هک  دوب  تمظع  اـب  داـیز و  يردـق  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  بقاـنم  لـئاضف و 
نبا یلع -  نب  نسح  دمحموبا  مان  اب  سک  ره  و  تشاد ، روهظ  زورب و  نمشد  تسود و  نیب  رد  مه  زاب  دوب ، هدرک  ادیپ  تهابش  یتسیزناهن 

نارازگراک زا  یکی  تفاییم . هارمه  نآ  اب  ار  یقالخا  مراکم  اهییوکین و  نساحم ، زا  ییایند  درکیم  ادیپ  ییانشآ  مالـسلامهیلع  اضرلا - 
تیلوئـسم اهدعب  شدوخ  تشاد و  ار  رابرد  ترازو  هللادیبع  شردپ  هک  دوب  ناقاخنبا  هللادـیبع  نب  دـمحا  نارود  نآ  رد  یـسابع  تموکح 

نیرتتخـسرس نیرتدـناعم و  زا  ناراگنخـیرات  لـقن  هب  اـنب  درک و  ادـیپ  ار  مق  یحاوـن  رد  یـضارا ، رب  يدـنب  تاـیلام  جارخ و  يروآعـمج 
زا يدادـعت  هک  ياهسلج  رد  مالـسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  اـهلاس  هحفص 48 ] دوب [ . مالـسلامهیلع  تیبلها  نانمـشد 
دزن رد  نانآ  شزرا  يراکوکین و  نازیم  كولـس و  تیفیک  ءارماـس و  رد  میقم  بلاـطوبا  لآ  زا  يرکذ  دنتـشاد ؛ روضح  نآ  رد  زین  ناـیوار 
یلع نب  نسح  يهیاپمه  دننامه و  هک  ار  نایولع  زا  يدرم  متخانـش  هن  مدید و  هن  ءارماس ، رد  تفگ : هللادیبع  نب  دـمحا  دـمآ . نایم  هب  افلخ 

، دشاب وا  نوچمه  تمارک ، یگدازگرزب و  ینمادکاپ و  شمارآ و  تیاده و  نازیم  رد  سکچیه  هک  مدینـشن  و  دشاب . اضرلا  نب  دـمحم  نب 
رب ار  وا  هکناـنچ  يداـع ، مدرم  ناـبتاک و  ناریزو و  ناهدـنامرف و  نایمـشاه و  يهـمه  ناطلـس و  دزن  هـکلب  شدوـخ ، نادـناخ  دزن  اـهنت  هـن 

مالسلاهیلع نسح  ماما  اب  شردپ  راتفر  زا  هداز ، ریزو  نیمه  یتقو  هک  تسا  تفگـش  و  دنراد . مدقم  زین  دوخ  نابـصنم  بحاص  نادنملاس و 
، يدوتس یگرزب  هب  يدرک و  شمارتحا  مارکا و  ردقنیا  زورید  هک  دوب  هک  نیا  ردپ  يا  هک  دنکیم  ضارتعا  وا  هب  هدش و  نارگن  تحاران و 

ماما اضرلانبا » ، » وا مدـنزرف ! دـیوگیم : ریزو  يدـناوخ !؟ وا  ناـبرق  ار  ترداـم  ردـپ و  دوخ و  ناـج  يدـناشن و  شیوخ  يالـصم  رب  ار  وا 
نآ راوازـس  وا  زج  سکچیه  دوش ، هتفرگ  سابعینب  نادناخ  زا  تفالخ  رگا  دنزرف  يا  دیوگیم : دنکیم و  یگنرد  سپـس  دوب . نایـضفار 
هک تسا  یسک  اهنت  شیراکتسرد ، وکین و  قالخا  تدابع و  دهز و  سفن و  ظفح  تیاده و  فافع و  شتلیـضف و  رطاخ  هب  وا  اریز  تسین .
. ] دش رتدایز  مردپ  رب  مبـضغ  هشیدنا و  ینارگن و  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  دیوگ : هللادیبع  نب  دمحا  هداز  ریزو  دراد . ار  تفالخ  یگتـسیاش 

مشاهینب و نایم  رد  سکچیه  زا  و  منک . وجتـسج  وا  راک  زا  مسرپب و  وا  رابخا  زا  هک  دوب  هدش  نیا  متمه  يهمه  سپ  نآ  زا  و  هحفص 49 ]
عیفر و هاگیاج  مارکا و  لالجا و  تیاهن  رد  ار  وا  هکنیا  رگم  میسرپیمن  وا  يهرابرد  مدرم  ریاس  ناهیقف و  نایضاق و  نابتاک و  ناهدنامرف و 

ماما وا  دنتفگیم : همه  و  دندرمـشیم . مدقم  شموق  ناگرزب  خیاشم و  یتح  شنادناخ و  يهیقب  رب  ار  وا  ناگمه  متفاییم و  راهتـشا  نسح 
ار وا  درکیم و  دای  ییوکین  هب  وا  زا  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  ینمـشد  تسود و  چـیه  نوچ  متفاـی ؛ گرزب  ار  وا  شزرا  سپ  تسا . نایـضفار 
، اهیبوخ يهمه  رهظم  هک  یماما  نینچ  دوجو  اب  ياهعماج  هک  رتـالاب  نیا  زا  یتواقـش  یتخبنوگن و  هچ  یتسار  هب  [ . 48 . ] دومنیم شیاتس 
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توغاط ياهلد  هایس  يهناخ  یتح  شتمظع  تلالج و  باتفآ  و  تسا ، ناحلاص  ءایلوا و  ءایبنا و  يهمه  ثراو  اهتلیـضف و  يهمه  يهصالخ 
یلص هللالوسر  تفالخ  دنک و  ور  تسا  یناسفن  تسپ  ياهاوه  موکحم  ناطیش و  رومأم  دوخ  هک  یمکاح  ریما و  هب  دشخبیم ، رون  ار  هدز 

بارـش و یماج  ياپ  رد  ار  اهتفارـش  يهمه  هک  دـشخبب  ياهشیپ  متـس  راکهبت  هب  تساهـشزرا  اهتمارک و  همه  رایعم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
یتسرپایند رورغ و  توهـش و  خاک  ياههیاپ  ریز  رد  ار  یقالخا  ياهتمارک  یناسنا و  ياهتلیـضف  يهمه  و  دـنکیم ! یناـبرق  تسم  يزینک 

هحفص 50 ] دباییم [ ! لاقتنا  اهلاچهایس  اهنادنز و  يهشوگ  هب  تیاده  غارچ  دنامیم و  اهنت  رون  ماما  هک  درد  غیرد و  دیامنیم ! نفد  دوخ 

ناراب يهزجعم  رد  یلمأت 

هراشا

یناوارف تازجعم  اهتمارک و  ترـضح  نآ  تسین . فطل  زا  یلاخ  مالـسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماـما  تازجعم  زا  یکی  زا  يرکذ  اـجنیا  رد 
ياهناشن تماما و  رب  یلیلد  هکنیا  رب  هوالع  تازجعم  نیا  زا  یخرب  اما  [ . 49 . ] دبلطیم رتهدرتسگ  یلاجم  اهنآ  يهمه  رکذ  هک  تسا  هتشاد 

تقد لمأت و  روخ  رد  زین  تهج  نیا  زا  دراد و  هارمه  هب  زین  ار  یشخب  یهاگآ  شابرادیب و  یعون  تسا ، ترـضح  نآ  تلالج  تمظع و  رب 
: دـنکیم لقن  نینچ  ار  نآ  روباس  نب  نسح  نب  یلع  هک  دریگیم  تروص  ءارماس  یلاـسطحق  رد  تازجعم ، تاـمارک و  نیا  زا  یکی  تسا .

نوریب ناراب  بلط  يارب  تکلمم  لها  يهمه  دروآ ، ور  مدرم  هب  یلاسکشخ  یطحق و  ءارماس  رد  مالسلاهیلع ، يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد 
هب ور  ناشیـشک  نایحیـسم و  اب  هارمه  قیلثاج » ، » مراهچ زور  دـماین . ناراب  اما  دـندرک ، اعد  دـندرازگ و  ناراب  زامن  یپایپ  زور  هس  دـنتفر و 

. تفرگ ندیراب  یپایپ  راشرس و  یناراب  دش و  هدیـشوپ  ربا  زا  نامـسآ  دروآرب ؛ اعد  هب  تسد  هکنیمه  دوب . یبهار  نانآ  نیب  رد  داهن . ارحص 
یلع نب  نسح  یپ  رد  دیدرگ ، ربخاب  رما  نیا  زا  هک  هفیلخ  دندیورگ . تیحیـسم  نییآ  هب  یتفگـش  اب  دندرک و  کش  مدرم  زا  يرایـسب  سپ 

 ] ار تدـج  تما  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هتخاـس و  جراـخ  شنادـنز  زا  ار  وا  سپ  دربیم . رـسب  نادـنز  رد  هک  داتـسرف  مالـسلاامهیلع 
. درب مهاوخ  نیب  زا  ار  مدرم  کش  تفر و  مهاوخ  نوریب  ارحـص  هب  ادرف  یلاعت  هللاءاشنا  نم  دومرف : دـندش . كاله  هک  باـیرد  هحفص 51 ]

ارحص هب  ور  دوخ  باحصا  زا  دنچ  ینت  نایم  رد  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تفر و  نوریب  ناشیـشک  اب  هارمه  زین  زور  نیموس  رد  قیلثاج » »
ار هچنآ  هتفرگ و  ار  وا  تسار  تسد  هک  داد  روتسد  ار  شباحصا  زا  یکی  هدرب  الاب  اعد  يارب  ار  شتسد  هک  دید  ار  بهار  هک  نیمه  داهن و 

جراخ ار  یهایـس  کـچوک  ناوختـسا  وا  تشگنا  ود  نیب  زا  دـندرک و  تعاـطا  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  رما  دریگب . دراد  دوخ  تشگنا  ود  نیب 
، درک ناراب  بلط  وا  نک . ناراب  بلط  نونکا  دومرف : بهار  هب  هتفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  سپ  دنتخاس .
: دیسرپ هفیلخ  تشگ . رهاظ  غاد  نشور و  دیشروخ  دندش و  دیدپان  اهربا  تشگ ، فاص  دوب  يربا  هک  نامـسآ  دش و  سکع  رب  راب  نیا  اما 
؛ تفای ار  ناوختسا  نیا  اجنآ  رد  درک و  رذگ  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  ربق  هب  درم  نیا  دومرف : ترـضح  دمحموبا !؟ يا  تسیچ  ناوختـسا  نیا 

یپایپ دـنت و  ياهناراب  نامـسآ  زا  هکنیا  رگم  ددرگیمن  رهاظ  نامـسآ  هب  ور  يربمایپ  ناوختـسا  هک  ارچ  تسا ، ناوختـسا  نیا  رثا  کـنیا  و 
رگا یتسارب  هحفـص 52 ] [ . ] 50 . ] تشادرب نایم  زا  ار  یطحق  وا  ياعد  تکرب  هب  دـنوادخ  دومرف و  اعد  مالـسلاهیلع  ماما  هاـگنآ  دراـبیم .

زا ار  یهلا  تمحر  ناراب  دـحلم ، یحیـسم  کـی  تسد  رد  یتح  هک  دـشاب  هتـشاد  یتیـصاخ  نینچ  هتفر -  اـیند  زا  هک  يربماـیپ -  ناوختـسا 
دهاوخ یتیـصاخ  رثا و  هچ  ناربماـیپ  نیرترب  نت  يهراـپ  نیـشناج و  دـنزرف و  تمارک  تمحر و  زا  راشرـس  دوجو  دـنادرگ . لزاـن  نامـسآ 

ياعد یلو  دیاین ، ناراب  ياهرطق  دـننک و  اعد  دـنناوخب و  زامن  زور  هس  یمالـسا  حالطـصا  هب  تکلمم  کی  لها  يهمه  دـیاب  ارچ  تشاد !؟
ناج لد و  هک  هدوب  یمـسلط  هچ  نیا  دـشاب ؟ هتـشاد  هارمه  هب  راولیـس  یناراب  هتـشذگ ، رد  يربمایپ  زا  یکچوک  ناوختـسا  اب  بهار  کـی 

رصاعم ناناملسم  بیصن  ار  یگداهناو  تلفغ و  همه  نیا  هک  هدوب  راک  رد  يزمر  هچ  هدیشک و  دنب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوریپ 
دزیم و راـنک  ار ، روـک  ياـهیزرو  ضرغ  تابـصعت و  هایـس  يهدرپ  ییاـهتمارک ، نینچ  رگا  دـشیم  هچ  تسا !؟ هدوـمن  مالـسلامهیلع  همئا 
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دـنبایرد و ار  وا  تنـس  نآرق و  يهدـنز  مسجت  و  ناـشربمایپ ، ناـج  دـنریگ و  تربع  ناوختـسا  کـی  راـثآ  زا  اـت  دادیم ، مدرم  هب  یتـکرح 
ایند و رد  دوخ  يراگتسر  زوف و  يهلیـسو  ینامحر و  تاضویف  يهمه  يهطـساو  تسوا ، تیالو  يهمادا  شتیالو  هک  ار  وا  یعقاو  يهفیلخ 

يارب ناناملـسم  دوب ، لئاق  شزرا  يربمایپ  يهدیـسوپ  ناوختـسا  يارب  یحیـسم  کـی  هک  رادـقم  نآ  رگا  دـشیم  هچ  دـنهد !؟ رارق  ترخآ 
هحفص 53 ] دندشیم [ !؟ لئاق  شزرا  ناشربمایپ  يهدنز  دنزرف 

ام يهفیظو 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يوم  رات  هب  هک  دنتسین  مک  مه  ام  نیب  رد  مالـسلاهیلع . ماما  نامه  دنزرف  ام و  نیا  کنیا  خیرات ، رارکت  ام و  نیا  کنیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لیامـش  زا  لاـیخ  تردـق  اـب  هک  يریوصت  هب  اـی  دوشیم و  يرادـهگن  هیکرت  یپاـکپوت  يهزوم  رد  هک  هلآ  و 

شیوخ رصع  ماما  ردقچ  ام  یتسار  دنهدیم . تیمها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  زا  رتشیب  تسا ، هدش  یـشاقن  یحیـسم  کی  طسوت 
دنتـسه و یناسک  هچ  شنانمـشد  مینکیم ؟ هچ  میاهدرک و  هچ  وا  يرای  يارب  میتسه ؟ انـشآ  شیاهنامرآ  اـب  هزادـنا  هچ  اـت  میـسانشیم ؟ ار 

یتسار میتسه ؟ يراکادـف  هب  رـضاح  هزادـنا  هچ  ات  نانآ  لباقم  رد  دوخ  ماما  ندـنامن  اهنت  يارب  درک ؟ دـیاب  هچ  نانآ  ياـههئطوت  عفد  يارب 
دبلطیم ؟ هچ  ام  زا  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  باکر  رد  تداهش  يارب  ندش  هدامآ  دراد و  ییانعم  هچ  راظتنا 

ماما يزیتسمتس  هزرابم و 

رد هزرابم  لکـشم  هچرگا  تسا ؛ مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تایح  ریذپان  کیکفت  داعبا  زا  یکی  تفالخ ، نابـصاغ  ناملاظ و  اب  هزرابم 
ياهیشکقح اهيرگمتس و  ربارب  رد  مالسلاهیلع  ماما  رگا  تسا . هتفاییم  رییغت  نوگانوگ  تائاضتقا  فلتخم و  طیارش  بسحرب  نارود  ره 

نداد هجنکـش  ندرک و  ینادـنز  همه  نیا  رگید  تشگیم ، لوغـشم  شیوخ  زامن  اعد و  رکذ و  هب  اهنت  دـنامیم و  تکاس  روج  ياههفیلخ 
و هحفص 54 ] مسجم [  نآرق  ناونع  هب  ار  وا  دسانشب و  ار  وا  يهریس  مالسلاهیلع و  ماما  یسک  رگا  دشاب ؟ هتشاد  تسناوتیم  یلیلد  هچ  نانآ 

یتح تشاد ، دهاوخ  رواب  ار  مالسلاهیلع  ماما  ییوجهزرابم  یگژیو  کش  نودب  دشاب ، هتشاد  لوبق  مالسا  میلاعت  داعبا  يهمه  شخب  مسجت 
رد مالسلاهیلع  ماما  تکرح  زا  دعب  نیا  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم  هنوگچ  و  دباین . یخیرات  بتک  رد  هنیمز  نیا  رد  ییایوگ  دهاش  چیه  رگا 

هیقت يراکیفخم و  ساسا  رب  هزرابم  لصا  نامز  نآ  رد  هکیلاح  رد  دشاب !؟ هتفای  ساکعنا  دهاوش  رکذ  اب  لیـصفت  هب  تیاور  خیرات و  بتک 
علطم نآ  یگنوگچ  زا  مه  ترـضح  ياهطبار  باحـصا و  زا  یـضعب  یتح  هک  هدرکیم  ءاضتقا  نآ  صاخ  یگدـیچیپ  هتفرگیم و  تروص 

رادفرط ناتسدب  ملق  هدمآرد و  رابرد  تمدخ  هب  يرایسب  ياهملق  هدش و  هتسکش  يرایـسب  ياهملق  مینیبیم  یتقو  رگید  ییوس  زا  و  دنوشن .
هنوگچ تسا ، هدـش  هتـشابنا  ناـنآ  ثیداـحا  ناـیوار  دوجو  زا  فـلتخم  ياهنادـنز  دـناهتفرگ و  رارق  درگیپ  تحت  مالـسلامهیلع ، تیبلـها 

هدـش طبـض  تبث و  نآ  تایئزج  اب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  نوچ  يروصحم  ياوشیپ  يهزراـبم  تیفیک  هک  تشاد  عقوت  ناوتیم 
ریس نیا  يایوگ  ینـشور  هب  دنناوتیم  دنوشیم ، تفای  تردن  هب  تایاور  نیب  رد  هک  هنیمز  نیا  رد  یکچوک  ياههنومن  همه  نیا  اب  دشاب !؟

يدرم هک  تسا  هدرک  لقن  ملسمیبأ » نب  رمع  . - » دنشاب مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياهراتـشون  راتفگ و  لاعفا و  رد  یفنم  يهزرابم 
نوریب نآ  زا  ار  وا  هدرک و  بصغ  ار  وا  نیمز  مداخ » عیفـش   » ماـن هب  راـبرد  ناگتـسباو  زا  یکی  هک  ثیل » نب  فیـس   » ماـن هب  رـصم  یلاـها  زا 
نـسح ماما  ترـضح  دـمحموبا -  هب  ياهمان  هک  میدرک  شرافـس  وا  هب  ام  دـنک . تیاکـش  تقو  يهفیلخ  هب  ات  دـمآ  ءارماـس  هب  دوب ، هدـنار 

. داتـسرف تشون و  ار  همان  وا  دیامن . کمک  وا  هب  شراک  ندش  ناسآ  رد  هحفص 55 ] هک [  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  مالسلاهیلع -  يرکـسع 
هک ورب  یلیکو  نامه  شیپ  ورم و  ناطلس  دزن  سپ  دوشیم . هدنادرگزاب  وت  هب  وت  نیمز  شابم . نارگن  : » تشون شباوج  رد  مالسلاهیلع  ماما 

يرـصم درم  ناـسرتب ». ناـیملاع  راـگدرورپ  اـتکی و  يادـخ  یعقاو ، ناطلـس  رترب و  مکاـح  زا  ار  وا  تسوا و  تسد  رد  وت  نیمز  نوـنکامه 
هک داد  نم  هب  ياهتشون  عیفش  یتفر ، نوریب  رهش  زا  وت  یتقو  تفگ : دوب  شفرصت  تحت  نیمز  هک  لیکو  تفر . لیکو  رادید  هب  تشگزاب و 
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اورفکی نأ  اورمأ  دق  توغاطلا و  یلا  اومکاحتی  نأ  نودـیری  : » يرآ [ . 51 . ] مهد سپ  زاـب  وت  هب  ار  تنیمز  مناوخارف و  ار  وت  نآ  بجوم  هب 
دجـسم رد  هک  یمـشاه  تسا  یناوج  ناتـساد  تسا ، هتخیمآ  زین  ماما  مرک  تمارک و  زا  ياهولج  اب  هک  باب  نیمه  زا  رگید  یناـیرج  هب - .»

لقن شیارب  دنکیم و  رادید  یچرز » یسیع  نب  دمحم  رفعجوبا   » مان هب  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ثیداحا  نایوار  زا  یکی  اب  ءارماس ، دیبز 
هک ار  دنمتورث  ردارب  لام  زا  رانید  دصـشش  يزور  ریقف  ردارب  زیچیب ، فعـضتسم و  يرگید  دـنمتورث و  یکی  تشاد  ومع  ود  هک  دـنکیم 
زا موریم و  مالسلامهیلع  اضرلانبا  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دزن  دیوگیم : دوخ  اب  رتگرزب  ردارب  دربیم . تقرـس  هب  دوب  شرتگرزب  ردارب 

تقو دزادـنایم و  ریخأت  هب  ار  نتفر  بش  نآ  دـهد . سپ  ار  ملام  هک  دـیوگ  هحفـص 56 ] نخـس [  ياهقیرط  هب  مردارب  اب  هک  مهاوخیم  وا 
نیا اب  منکیم . تیاکش  وا  هب  مردارب  زا  موریم و  هفیلخ ، مزالم  كرت ،» ساپسا   » دزن دیوگیم : دوخ  اب  دوشیم و  ضوع  شمیمصت  رحس 

دنیشنیم و ياهشوگ  رد  سپ  دنیبیم ، درن  هتخت  يزاب  لوغشم  تعاس  نآ  رد  ار  وا  دوشیم و  دراو  كرت » ساپسا   » رب ناهاگرحـس  هشیدنا 
توعد سپ  ماهدمآ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دزن  زا  نم  دیوگیم : دـیآیم و  ياهداتـسرف  ناهگان  هک  دوشیم  نانآ  يزاب  مامتا  رظتنم 

رس ار  وت  : » دیامرفیم وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دوریم . مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ندید  هب  مالغ  هارمه  دزیخیم و  رب  وا  نک . تباجا  ار  وا 
دزن تردارب  زا  و  دـش . هداد  سپ  زاب  دوب  هدـش  هتفرگ  وت  زا  هک  یلوپ  نایمه  ورب  تشگرب ، ترظن  رحـس  ماگنه  اما  دوب ، ام  هب  یتجاح  بش 

ام يوسب  ار  وا  سپ  یـشخبیمن  وا  هب  دوـخ  رگا  و  شخبب . وا  هب  تلاـم  زا  نک و  یکین  وا  هب  هکلب  نکم ؛ تیاکـش  ناربـخیب ، ادـخ  زا  نیا 
هک دید  ار  دوخ  مالغ  دمآ ، نوریب  مالسلاهیلع  ماما  دزن  زا  یتقو  میومع  دوزفا -  سپـس  یمـشاه  ناوج  مینک - ». اطع  وا  هب  یلام  ات  تسرفب 

هحفص 57 ] [ . ] 52 . ] دهد ربخ  وا  هب  ار  لوپ  يهسیک  ندوب  دوجوم  ات  دوب  هدمآ  یلاحشوخ  اب 

يرکسع ماما  اب  رصاعم  روج  يافلخ 

مالسلاهیلع یقنلایلع  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  تماما  نامز  رد  نآ ، مجنپ  راهچ  زا  شیب  هک  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تایح  نارود 
تیعضو تخانـش  رد  نانآ ، تموکح  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  هک  تسا  یـسابع  روج  يافلخ  زا  نت  دنچ  تموکح  اب  نراقم  تشگ ، يرپس 
تیعـضو رتهب  كرد  رد  ار  ام  دـناوتیم  هدوبن و  ریثأـتیب  مالـسلاهیلع  موصعم  ماـما  نیمهدزاـی  یناگدـنز  زارف  بیـشنرپ و  نارود  یمومع 

مالـسلاهیلع و بلاطوبا  لآ  تخـسرس  نمـشد  لکوتم : فلا ) دـهد . يرای  راوگرزب  نآ  تماما  یگدـنز و  راوشد  طیارـش  زیگناهرطاـخم و 
تیبـلها یتـسود  هب  مهتم  هک  یناـسک  هب  تبـسن  وا ، زوسناـمناخ  بضغ  دـیدش و  يهنیک  تسا . هدوـب  ریگتخـس  رایـسب  نایعیـش  هـب  تبـسن 

لام و دومنیم و  عطق  نانآ  زا  ار  لاـملاتیب  يرمتـسم  درکیم و  راـنکرب  راـک  زا  ار  ناـنآ  دراد . ترهـش  خـیرات  رد  دـندوب ، مالـسلامهیلع 
ار ناشماقم  تشادیم و  یمارگ  ار ، نانآ  هیلع  ثیداحا  رابخا و  نـالعاج  مالـسلامهیلع و  تیبلها  نانمـشد  دربیم . اـمغی  هب  ار  ناشـسومان 

یتقو دنیوگ  تسا . هتـشادن  رابخا ، يروآعمج  نانیچربخ و  رما  هب  مامتها  خـیرات ، رد  وا  نوچ  سکچیه  ناراگن ، خـیرات  لقن  هب  دوزفایم .
تاهوجو ات  درکیم ، ررقم  اههار  رب  یناگتشامگ  دندروآیم ، ربخ  ءارماس  ای  هنیدم  يوسب  نایعیش  یعمج  تکرح  زا  وا  يارب  رابخا  نالقان 

دوب ومه  تشاد و  ناوارف  ياهيریگتخس  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هب  تبـسن  دننک . هرداصم  دیـسریم  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  هب  هک  ار  هیعرش 
هب ار  وا  زیمآهعدخ ، ياهمان  اب  دنک و  تکرح  هنیدم  هحفص 58 ] يوسب [  نایرکشل  زا  رفن  دصیس  اب  هک  داد  روتسد  همثره  نب  ییحی  هب  هک 

چیه دننز و  مخش  ار  نآ  نیمز  هدرک و  بیرخت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  مرح و  داد  روتـسد  هک  دوب  ومه  زین  و  دناشکب . ءارماس 
مالـسلاهیلع یلع  مداخ  ربنق  دوب  هتفگ  هک  ار -  تیکـسنبا  نابز  داد  روتـسد  هک  دوب  ومه  زین  و  دنراذگن . یقاب  قارع  رهطم  رباقم  زا  يراثآ 

مالسلاهیلع يداه  ماما  هب  هک  یتناها  زا  سپ  تبقاع  دننک . هراپ  ار  شمکـش  دنـشک و  نوریب  رـس  تشپ  زا  تسا -  رتهب  تدنزرف  ود  وت و  زا 
يداه ماما  ياـعد  هب  لاوش 249  مراهچ  هبنـشراهچ  بش  رد  لکوتم  رـصتنم : ب ) دـش . هتـشک  هتـشگ  راچد  ترـضح  نیرفن  هب  تشاد  اور 
نکل دیـشکن  لوط  هام  شـش  زا  شیب  هچرگا  وا  تفالخ  تدـم  دیـسر ، تموکح  هب  وا  ياج  هب  رـصتنم  شرـسپ  دـش و  هتـشک  مالـسلاهیلع 

درکیم راتفر  یکین  تفوطع و  هب  نانآ  قح  رد  رصتنم  اریز  دمآیم ؛ رامش  هب  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  لآ  نایعیـش  راک  رد  یجرف  شیاشگ و 
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دادیم ماـجنا  هللاهنعل )  ) شردـپ هچنآ  اـب  يراـک  ره  رد  هک  دادیم  حـیجرت  رتـشیب  و  دوـمنیم . عـیزوت  ناـنآ  نیب  رد  ار  يرایـسب  ياـهلام  و 
بتک رد  وا  تسد  هب  نایعیـش  لتق  سبح و  ای  يریگتـسد  زا  يدروم  چـیه  تشاد . لماک  تیدـض  وا  کلـسم  شور و  اب  دزرو و  تفلاـخم 

زا یلع  نب  حلاص  لزع  تفرگ  تروص  تفالخ  بسک  زا  سپ  رـصتنم  تسد  هب  هک  يراک  نیلوا  دـیوگ : يربط  تسا . هدـشن  رکذ  یخیرات 
یلع يا  تفگ : نیـسح  نب  یلع  اب  عادو  نیح  رد  هک  تسا  هدش  لقن  دوب . وا  ياج  هب  لیعامـسا  نب  نیـسح  نب  یلع  بصن  هنیدـم و  تراما 
راتفر هنوگچ  بلاطیبا  لآ  اب  هک  شاب  بظاوم  سپ  تسا ، نم  نوخ  تشوگ و  هحفص 59 ] يهلزنم [  هب  هک  متسرفیم  يرهش  هب  ار  وت  نم 

زا نت  ود  تفرگ . رارق  تعیب  دروم  هفیلخ ، ناونع  هب  درک  تافو  رـصتنم  هک  يزور  رد  مصتعم ، نب  دمحم  نب  دمحا  نیعتـسم : ج ) ینکیم .
ینادنز وا  روتـسد  هب  لکوتم  نادـنزرف  دـیؤم  زتعم و  دـندوب . تموکح  روما  یلوتم  وا  نامز  رد  فیـصو »  » و اغب »  » مان هب  كرت  ناهدـنامرف 

يرهمیب دروم  هک  یلاوم  زا  یهورگ  دربیم ، رسب  دادغب  مالسلاراد  رد  نیعتـسم  هک  ینامز  دننک . يزیگناهنتف  تموکح  هیلع  ادابم  ات  دندش 
لاس رد  دندرک . تعیب  وا  اب  هتخاس  جراخ  نادنز  زا  ار  زتعم  دـندیچ و  ياهئطوت  ارماس  رد  دـندوب ؛ هتفرگ  رارق  وا  كرت  ریزو  ود  نیعتـسم و 

درک و علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  داد و  حلص  هب  نت  تبقاع  دندوب ، یلاوم  زا  یگمه  هک  شنایرکشل  دمحاوبا و  اب  دربن  زا  سپ  نیعتـسم   251
تفرگ و وا  رب  هار  حـلاص  نب  دیعـس  مان  هب  زتعم  يهداتـسرف  هار  نیب  رد  اما  دـنک . رفـس  طساو »  » يوس هب  شاهداوناخ  اب  هارمه  هک  دـش  رارق 

مالـسلاهیلع يداه  ماما  شراوگرزب  ردـپ  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماما  هب  تبـسن  نیعتـسم  داتـسرف . زتعم  يوس  هب  هدـیرب و  ار  شرس 
دـمحم و شمان  هک  وا  تفرگ . هدـهع  هب  ار  نایـسابع  عزانمالب  تفـالخ  زتعم  نیعتـسم ، نتـشک  زا  سپ  زتعم : د ) تشاد . ناوارف  يریگتخس 

اصوصخ نایعیـش و  قح  رد  ناوارف  تایانج  دوخ  تموکح  یط  رد  تفرگ و  تعیب  مدرم  مومع  زا  لاس 252  مرحم  رد  دوب ، لکوتم  دنزرف 
مالسلاهیلع یقنلایلع  ترضح  مهد  ماما  رهز ، يهلیـسو  هب  لاس 254  رد  وا  داد . ماجنا  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  مالـسلاهیلع و  يداه  ماما 

ماما اهراب  وا  تشاد . مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ندومن  دیهـش  رد  یعطق  میمـصت  نانآ  زا  سپ  دناسر و  تداهـش  هب  هحفص 60 ] ار [ 
كارتا نایم  زا  وا  تشادیم . اور  ناـشیا  قح  رد  رایـسب  تناـها  تخاـسیم و  لـقتنم  رگید  نادـنز  هب  ینادـنز  زا  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

، تموکح بلـس  زا  سرت  رطاخ  هب  وا  دوب . هتـشامگ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تبقارم  هنیدم و  تراما  رب  ار  نانآ  نیرتنشخ  نیرتبصعتم و 
جورخ ثعاب  رما  نیمه  تشکیم . هدرک و  ریگتسد  ار  نانآ  یماهتا  كدنا  اب  تشاد و  تبقارم  تحت  ار  مان  بحاص  ردتقم و  نارس  يهمه 

زاب ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  دندقتعم  یخرب  تسا : هتفگ  يدوعـسم  وا  لتق  تیفیک  رد  دش . وا  لتق  ببـس  تبقاع  هتـشگ و  نارـس  یـضعب 
ياهنوگ هب  دندرک  قیرزت  شیاههدور  هب  ناشوج  بآ  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یخرب  داد . ناج  یگنـشت  یگنـسرگ و  رثا  رد  ات  دـش  هتـشاد 

ندـش جراـخ  زا  ار  وا  دـنتخادگ و  ار  ماـمح  دـندومن و  شماـمح  دراو  هک  تسا  نآ  رتروهـشم  اـما  درم . درک و  مرو  شیاـشحا  ماـمت  هـک 
دندـیناروخ وا  هب  خـی  اب  هارمه  بآ ، یحدـق  هتخاس و  جراـخ  ار  وا  دیـسر ، بل  هب  شناـج  یگنـشت  ترارح و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنتـشادزاب ،

هب تسد  دیـسر و  تموکح  هب  لاس 255  رد  هک  دوب  دیـشرلانوراه  يهون  قثاو  نب  دمحم  يدتهم : ه )ـ دـش . یـشالتم  شدـبک  هک  يروطب 
ار شرس  دنتشک و  دوب  وا  دامتعا  لحم  ریزو و  نیرتگرزب  نیرتبرقم و  هک  ار  فیصو  نب  حلاص  دندیروش و  وا  رب  نانآ  دز و  ناکرت  راتـشک 

هحفـص دش [ ، هتـشک  كارتا  نیمه  تسد  هب  تبقاع  يدتهم  دنراذگ . شیامن  هب  ار  وا  تلذ  يراوخ و  ات  دـنتخیوآ ؛ يدـتهم  يهناخ  رد  رب 
نم هک  تسا  هدرک  لقن  مشاهوبا  دندربیم . رسب  نادنز  رد  وا  روتسد  هب  زونه  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  یلاح  رد  [ 61

يهدارا هک  تسا  هدرک  هدارا  بشما  یغاط  نیا  : » دومرف نم  هب  یبش  هک  مدوب  هارمه  مالـسلاهیلع  دـمحموبا  ترـضح  اـب  يدـتهم  سبح  رد 
دوب هدش  عورش  يدتهم  رب  كارتا  يهنتف  دش  حبص  نوچ  دنادرگیم ». عطق  ار  وا  رمع  يهتشر  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دریگ  يزاب  هب  ار  یهلا 

دمحموبا نتـشک  رب  یعطق  میمـصت  وا  هک  یلاح  رد  دنتـشک . ار  وا  دـندش و  هارمه  كارتا  اـب  يدـتهم ، لـطاب  دـیاقع  رطاـخ  هب  مه  مدرم  و 
رب وا  تفای . تسد  تفالخ  تموکح و  هب  لکوتم  نب  دمحا  ق  ه . لاس 256 ، رد  يدتهم  ندش  هتشک  زا  سپ  دمتعم : و ) تشاد . مالسلاهیلع 
هب وا  تفرگ . ناوارف  ياههرهب  بلاطوبا  نادناخ  هب  تبـسن  نانآ  توادع  زا  دیـشخب و  ماقم  تلزنم و  ار  كارتا  هراب  رگید  يدـتهم ، فالخ 
قح رد  ار  راتفر  نیرتتخـس  هک  داد  هزاجا  ریرحن  هب  تشاد و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ندرب  نیب  زا  رد  یعـس  فلتخم  ياهلکش 
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تفلاخم و زا  رهاظ  رد  دیشوکیم و  یمومع  راکفا  بیرف  رد  يزومرم  روطب  وا  دزادنا . ناریش  شیپ  ار  وا  یتح  دشاب و  هتشاد  راوگرزب  نآ 
يرابجا تنوکـس  لحم  زا  راب  ود  هتفه  ره  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدرک  ررقم  دزیم . زاب  رـس  تیبلها  توادع  زاربا 

اب زین  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  لتق  يهشقن  دـنک . ادـیپ  روضح  تموکح ، لحم  ماع ، يارـس  رد  هتفر و  رابرد  لحم  هب  ءارماس  رد  دوخ 
يهمه رب  راوگرزب  نآ  تداهـش  رما  هک  دوب  هدرک  یحارط  تقد  اب  ناـنچنآ  راـبرد ، يدوهی  هحفـص 62 ] نابیبط [  كرت و  ناریزو  کـمک 

هکنآ رتبیجع  دننک . دروخرب  دیدرت  اب  وا ، یعیبط  تافو  مدع  رد  هعیـش  يهدیقع  اب  هدش و  هبتـشم  ناراگنخـیرات  زا  يرایـسب  یتح  مدرم و 
رکذ لباق  دزادرپیم . ازع  يهماقا  هب  دـنکیم و  میـسقت  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تورث  يهمه  وا  مالـسلاهیلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـناهتفگ 

نایسابع تموکح  هاگتسد  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  تایح و  یط  رد  هک  یتالوحت  تارییغت و  همه  نیا  رثا  رد  هک  تسا 
هشوگ رد  يدایز  ياهشروش  هدروآور و  نانآ  هب  یمالـسا ، روانهپ  روشک  روما  يهرادا  رد  یناوارف  فعـض  یعیبط  روطب  دوب ، هدمآ  شیپ 

ینادـنچ عالطا  يرادروشک  روما  زا  هدوب و  دوخ  شون  شیع و  مرگرـس  ارثکا  هک  یـسابع  روج  يافلخ  دوب . هدـش  داجیا  تکلمم  راـنک  و 
هچ هتشاذگ و  زاب  دوخ  ناگتشامگ  ناریما و  ياهنایغط  يارب  ار  نادیم  دوخ ، ذوفن  تحت  فلتخم  ياهنیمزرس  زا  ندنام  لفاغ  اب  دنتشادن ،

رصم رد  نولوط » نب  دمحا   » هک تسا  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  دندنامیم . ربخیب  داتفایم  قافتا  طاقن  ياهراپ  رد  هک  یتاشاشتغا  زا  اسب 
زا سپ  دـنکیم و  مایق  یـسابع  تموکح  نارازگراک  ربارب  رد  ناتـسربط »  » يهیحاـن رد  يولع » دـیز  نب  نسح   » دـهدیم و تلود  لیکـشت 

اهلاـس نیمه  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  رگید  یکی  زین  جـنزلا » بحاـص  . » دروآیم رد  دوخ  فرـصت  تحت  ار  راـید  نآ  ینـالوط ، ياـهگنج 
رب ناتسیس  يهیحان  رد  يرافـص » ثیل  بوقعی   » هکنانچ دروآیم . رد  فرـصت  هب  ار  هرـصب  دنزیم و  نایـسابع  تموکح  هیلع  مایق  هب  تسد 
رد هعیـش  راوگرزب  ناماما  هک  تسا  نیمه  نارود ، نآ  متـس  تحت  ناملـسم  ياههدوت  تبیـصم  نیرتراب  فسأـت  هحفـص 63 ] دبوشآیم [ .
هک تیالو ، عبات  دقتعم و  ياهورین  یهدنامزاس  زا  هک  یلکش  هب  دنریگیم ، رارق  اههرصاحم  نیرتتخس  تحت  نادنز و  رد  یطیارـش  نانچ 

نادنزرف ياناوت  تسدـب  یهلا  یتموکح  ققحت  زا  مالـسا  خـیرات  و  دـننامیم . زاب  دـندوب ، هدـنکارپ  یمالـسا  دالب  يهمه  رانک  هشوگ و  رد 
متـس و دـض  ياـهتکرح  زا  يرایـسب  رد  ناـنآ  اـب  نایعیــش  تاـطابترا  هـچرگا  دـنامیم . مورحم  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  موـصعم 

ماـما يداـه و  ماـما  يـالاو  تیعقوم  ماـقم و  تیـساسح  تیمها و  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اـب  درکیم . اـفیا  يرثؤم  شقن  هناـهاوخیدازآ ،
هک دندوب  هتفایرد  یبوخب  مه  یسابع  قیالان  يافلخ  یتح  هک  ارچ  دوشیم . رادیدپ  زین  ناناملـسم  يهبطاق  نیب  رد  مالـسلاامهیلع  يرکـسع 

تروص رد  هک  نیرفآرطخ  هاگیاپ  اهنت  یسابع ، رابرد  هیلع  یمدرم  یماظن و  ياهیهدنامزاس  تموکح و  هیلع  تاکرحت  همه  نیا  نایم  رد 
خیرات تسا . مالـسلامهیلع  ربمایپ  تیبلها  تماما  تیالو و  دـنکیم  ور  ریز و  ار  نانآ  روج  تفالخ  ياهناینب  نتفای ، لمع  تصرف  يدازآ و 

رصم ات  هتفرگ  ناریا  زا  هک  ییاهمایق  يهمه  مغریلع  و  افلخ ، ياهیناوتان  اهیتقایلیب و  يهمه  اب  اریز  دهدیم . یهاوگ  هدیقع  نیمه  رب  زین 
مولظم موصعم و  يهمئا  تداهـش  ندش و  هتـشاذگ  رانک  اب  مه  زاب  تفرگ ، تروص  نایـسابع  لباقم  رد  فلتخم  نارادرـس  مدرم و  تسدـب 
مورحم یهلا  ناربهر  نآ  میقتسم  يربهر  زا  ار  یناسنا  یمالـسا و  يهعماج  يدامتم  نورق  يارب  دیماجنا و  مهدزاود  ماما  تبیغ  هب  هک  هعیش 

[ . 53 . ] تفای رارمتسا  يرمق  يرجه  لاس 656  ات  نایسابع  يهنارئاج  هحفص 64 ] تموکح [  درک ،

لاصو يوزرآ  رد 

هک ار  ینازینک  دوب . هزات  ياهمهمه  دادغب  ناشورفهدرب  رازاب  رد  کنیا  و  دـندوب . هتـشگزاب  نایمور  اب  رگید  یگنج  زا  یگزات  هب  ناناملـسم 
يهدومرف قبط  نامیلس » نب  رـشب  و  . » دندرکیم هضرع  شورف  يارب  دندوب ؛ هدش  نارواگنج  بیـصن  تمینغ  ناونع  هب  هدمآرد و  تراسا  هب 

نب ورمع   » مان هب  یـشورفهدرب  یپ  رد  ناباتـش  دوب ، هدیـسر  دادـغب  هب  هک  کنیا  دوب و  هدرک  تکرح  ءارماس  زا  مالـسلاهیلع  یقنلایلع  ماـما 
نایعیـش زا  يراصنا و  بویاوبا  نادـنزرف  زا  هک  وا  دـناسر . ماجنا  هب  تشاد . هدـهع  رب  دوخ  ماما  بناـج  زا  هک  ار  یتیرومأـم  اـت  دوب ؛ دـیزی »

زا دـشیم . میهـس  نانآ  اب  تراجت  نیا  رد  یهاگ  زین  دوخ  تشاد و  ییانـشآ  ناشورفهدرب  اب  زابرید  زا  دوب ، مالـسلاهیلع  يداه  ماما  صاـخ 
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هب یگداس  هب  دندش و  هضرع  دنچ  یناکرتخد  نانز و  داتـسیا . راظتنا  مشچ  ياهشوگ  رد  درک و  ادـیپ  یگداس  هب  ار  دـیزی » نب  ورمع   » ورنیا
ماـمت هک  دروآیم  داـی  هب  رـشب  دوـب ، هدـش  هدروآ  نوریب  هـمیخ  زا  انـشآ ، یتاـکرح  ساـبل و  هرهچ و  اـب  يزینک  کـنیا  دندیـسر و  شورف 

اپارس ریرح  يهماج  یتح  دوب . هدش  هداد  حرش  شیارب  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  شیالوم  طسوت  راقواب ، تبالـصاب و  زینک  نیا  تایـصوصخ 
هدش ناوارف  شنارادـیرخ  درکیم . رارکت  یمور  نابز  هب  هک  ياهلمج  و  هحفص 65 ] نایرتشم [  ندش  کیدزن  زا  وا  عانتما  وا و  يهدیـشوپ 

شناج رب  هدنـشک  يراظتنا  دزیم و  جوم  شهاگن  رد  ینارگن  هک  وا  اما  دـندرکیم . داهنـشیپ  وا  دـیرخ  يارب  ار  ییانثتـسا  یتمیق  دـندوب و 
کیدزن نامیلس  نب  رشب  دوش . ادیپ  وا  رظن  دروم  رادیرخ  ات  دنامب  رظتنم  هک  درکیم  سامتلا  دیزی » نب  ورمع   » هب رابره  دوب ، هتخادنا  گنچ 

دیـشک و دایرف  يداش  زا  كرتخد  ناهگان  درک . میلـست  وا  هب  دوب  هدـش  هتـشون  كزینک  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  طسوت  هک  ار  ياهمان  دـش و 
. دوب هدرک  هطاحا  ار  شیاپارس  بیجع  یناجیه  دیپطیم و  تدش  هب  شبلق  تسیرگ . تدش  هب  داهن و  شیابیز  نامشچ  رب  ار  همان  رایتخایب 

هدش هتـشون  هچ  همان  نیا  رد  ناه ! تفگ : درک و  نامیلـس » نب  رـشب   » هب ور  دوب ، هدزتفگـش  هعقاو  نیا  زا  نارگید  نوچمه  هک  شورفهدرب 
همان نیا  نم  معالطایب . نآ  نومضم  زا  نم  تسا و  هدش  هتـشون  یمور  نابز  هب  همان  تفگ : رـشب  درک !؟ باتیب  هنوگنیا  ار  كزینک  هک  دوب 

شیارب ار  نآ  تسا ، یـضار  همان  نیا  بحاص  هب  زینک  رگا  هک  رگنب  ماهدروآ و  وا  يارب  برع  ناگدازگرزب  فارـشا و  زا  یکی  فرط  زا  ار 
شورفهدرب درک ». مهاوخ  كاله  ار  دوخ  یـشورفن  وا  هب  ارم  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ ورمع  هب  دـمآ و  شیپ  زینک  منک . يرادـیرخ 

هحفـص ماما [  هک  دوب  یفرـشا  تسیب  تسیود و  رز ، يهسیک  رد  درپس . نامیلـس » نب  رـشب   » هب ار  زینک  تفرگ و  رز  ياهسیک  دـش و  یـضار 
: دومرف دیسرپ  راوگرزب  يوناب  نآ  مسر  مسا و  زا  رشب  یتقو  هار  رد  دوب . هدرپس  رشب  هب  هدرک و  شرامش  ار  نآ  دوخ  مالسلاهیلع  يداه  [ 66
هک ینامز  تسا . مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  یـصو  نوعمـش »  » نادنزرف زا  نم  ردام  متـسه و  مور  رـصیق  دنزرف  اعویـش »  » رتخد هکیلم  نم  »

دندوب هداد  بیترت  هک  يدـقع  سلجم  راـبود  داد و  خر  ياهزجعم  ناـهگان  دروآرد ، دوخ  ردارب  دـنزرف  دـقع  هب  ارم  تساوخ  رـصیق  مدـج 
ار نوعمش »  » مدج مالسلاهیلع و  یسیع  ترضح  بش  نامه  نم  دش . شوهیب  هداتفا و  نیمز  رب  تخت  زا  رـصیق  ردارب  دنزرف  تخیر و  مهرد 

بش نآ  دندوب . هتفر  الاب  رون  زا  يربنم  رب  مدج  رصق  رد  هک  مدید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مالـسا  ربمایپ  هارمه  هب 
وت یـصو  دنزرف  هکیلم  هک  میاهدمآ  هللا ! حور  ای  دـندومرف : هدرک و  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

نسح ار  شمان  هدومن و  دوب  هداتسیا  ناشرانک  رد  هک  یناوج  هب  هراشا  مییامن و  يراگتساوخ  دوخ  دنمتداعس  دنزرف  نیا  يارب  ار  نوعمش » »
شنامشچ رد  ایح  زا  یگنر  هک  یلاح  رد  هکیلم  یسانشیم ؟ ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  وت  ایآ  دیسرپ : رشب  دندومرف ». يرکسع  یلع  نب 

تبحم نوناک  مبلق  مدید ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  رانک  رد  ار  وا  باوخ  رد  هک  بش  نآ  زا  : » دومرف دزیم  جوم 
کی لـثم  ناوج  يهکیلم  يارب  ءارماـس  اـت  دادـغب  نیب  هار  مربیمن .»... داـی  زا  ار  وا  ياهظحل  مراد و  رظن  رد  هراوـمه  ار  شاهرهچ  هدـش ، وا 
رگید ییایند  هب  درک  ساسحا  داهن ، مدـق  شبوبحم  رهـش  ياههچوک  سپ  هچوک  رد  رـشب  لابند  هب  هک  ینامز  دـش و  یط  زیگنالایخ  زاورپ 

مالـسلاهیلع يداه  ماما  لزنم  رد  رانک  یتقو  دـعب  یتاظحل  دـنکیم . مامـشتسا  شدوجو  مامت  اب  ار  تشهب  هحفـص 67 ] يوب [  هدش و  دراو 
تاظحل درک . تیادـه  صاخ  یقاتا  هب  ار  هکیلم  مالـسلاهیلع  ماما  روتـسد  هب  روفاک » . » دـنتفای دوخ  راظتنا  رد  ار  مداـخ  روفاـک » ، » دنداتـسیا

. دوش مسجم  شرظن  رد  دوب ، هداد  دـنویپ  هناخ  نیا  هب  ار  وا  هک  ینیریـش  تارطاخ  يهمه  ات  دادیم  وا  هب  یتصرف  يراـظتنامشچ ، ییاـهنت و 
شدنزرف نارجه  زا  رابکشا  ینامـشچ  اب  هتخیوآرد و  شنماد  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یبش  دمآیم  شدای 

دشاب و یضار  وت  زا  دنوادخ  يراد  لیم  رگا  : » دندوب هدومرف  وا  هب  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  دوب . هدرک  تیاکش  وا  هب  يرکسع  نسح  ماما 
ربماـیپ هداتـسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسین و  اـتکی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  هک  هدـب  تداهـش  دـیایب  وـت  رادـید  هب  نـسح  مدـنزرف 

هدرشف و دوخ  يهنیس  هب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یتاظحل  دوب  نیریـش  ردقچ  یتسار  تسوا ». يهدیزگرب 
رد هظحل  دنچ  متسرفیم ». وت  يوس  هب  ار  وا  نم  هک  شاب  مدنزرف  ندمآ  رظتنم  یتفریذپ ، ار  مالسا  هک  نونکا  مرتخد  : » دندوب هدومرف  همزمز 

ماما ياسر  مادـنا  دـش و  زاب  رد  تخود . مشچ  رد  هب  هدولآ ، باهتلا  تشادرب و  رـس  هکیلم  تساخرب . رد  يادـص  هک  دوب  هتـشذگ  ییاـهنت 
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رتابیز ار  مالـسلاهیلع  ماما  ياـبیز  يهرهچ  زیمآرهم  يدـنخبل  دیـشخب ؛ هزاـت  يرون  ار  وا  غورفرپ  نامـشچ  رد ، باـق  رد  مالـسلاهیلع ، نسح 
ماـما هک  یتقو  بش  نآ  هحفـص 68 ] هللا [ ». لوسر  دـمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : » درک همزمز  راـیتخایب  هکیلم  دوب . هتخاـس 

وا هب  ور  درکیم ؛ رارقرب  شیوخ  يهدش  دازآ  زینک  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماما  نیب  يرـسمه  نامیپ  دـقع و  مالـسلاهیلع  یقنلایلع 
هکنآ زا  سپ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دبای و  هرطیس  یتیگ  برغ  قرش و  رب  هک  يدنزرف  هب  داب  تراشب  ار  وت  سجرن ! : » دومرف هدرک 

ياههفوکـش رطع  دوب و  هدییور  دشیم  هدیمان  سجرن »  » سپ نیا  زا  هک  هکیلم »  » لد رد  يداش ، لگ  دـشاب ». هدـش  هدـنکآ  متـس  روج و  زا 
هحفص 69 ] دوب [ . هدرک  رپ  ار  اضف  نامیا 

يدهم ترضح  تبیغ  يرکسع و  ماما 

ریگمشچ رهاظ و  روضح  مدع  و  مالسلاامهیلع ، يرکسع  ماما  يداه و  ماما  یبسن  ندش  هتشاذگ  رانک  ثعاب  هک  یلماوع  زا  یکی  دیدرتیب 
هک دوب  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  سدقم  تحاس  هب  نانآ  یهجوتیب  مدرم و  یتقایلیب  دوب ، هدش  عامتجا  يهنحـص  رد  راوگرزب  ود  نآ 

يریثأت ياراد  نایم  نیا  رد  زین  رگید  لماع  ود  دوب . هدش  کیدزن  دوخ  جوا  هب  نارود  نآ  رد  هدرک و  دشر  جیردت  هب  يدامتم  ياهلاس  یط 
ار ناوارف  ياهيریگتخـس  هک  مالـسلاهیلع  ماما  يربهر  هب  مدرم  مایق  زا  نانآ  نایرابرد  روج و  يافلخ  سرت  یکی  دـندوب ، راکنا  لباق  ریغ 

يدـهم ترـضح  نایعیـش ، ماما  نیمهدزاود  ینالوط  تبیغ  یتسیز و  ناهن  رب  دـنوادخ  یمتح  يهدارا  يرگید  و  درکیم ، لیمحت  ناشیا  رب 
تسا لماوع  نیا  هب  هجوت  اب  دریگ . تروص  شیپاشیپ  نآ  يارب  یمدرم ، يزاسهدامآ  ینیچ و  همدقم  یعون  درکیم ، اضتقا  هک  مالـسلاهیلع 

رد تبیغ ، روهظ و  نارود  ود  نیب  یلـصو  هقلح  ناونع  هب  مالـسلاامهیلع  ماـما  نیمهدزاـی  نیمهد و  تماـما  یگدـنز و  نارود  مینیبیم  هک 
لباقتم ياهيراگنهمان  يهلیسو  هب  نایعیـش ، ماما و  نیب  تاطابترا  زا  يرایـسب  مهدزای  ماما  نامز  رد  هژیوب  هتفر ؛ ورف  یگدیـشوپ  زا  ياهلاه 

ياهدومنهر اهمایپ و  هتفرگیم ، تروص  مالسلاهیلع  ماما  روبع  نیح  هحفص 70 ] رد [  اههاگرذگ و  رد  يدایز  ياهرادید  هدشیم ، رارقرب 
يهتـساوخ یحلاصم  هب  انب  مدرم ، تاعجارم  یخرب  رد  هتفاییم و  لاقتنا  مدرم  هب  نیعم ، نابئان  صوصخم و  نالیکو  طسوت  رتشیب  ترـضح 

تبیغ اب  دروخرب  تیفیک  اههولج ، نیا  تسا . هدیسریم  ماجنا  هب  راوگرزب  نآ  نامزالم  ای  نامداخ  زا  یکی  تسد  هب  ترـضح ، رما  هب  نانآ 
هب دـنکیم . ناسآ  ار  مالـسلاهیلع  بئاغ  ماما  زا  ندرب  هرهب  یگنوگچ  يهراـبرد  تواـضق  هتخاـس ، نشور  ار  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح 

تواقـش و تلفغ و  تلاـهج و  رثا  رد  دـشاب  یمالـسا  تما  ماـمت  رب  مکاـح  اوـشیپ و  دـیاب  هک  نیملـسم  رـضاح  ماـما  یتـقو  رگید  تراـبع 
، دوشیم راتفرگ  هعماج  اب  طابترا  یگدـنز و  يهوحن  رد  يراوشد  طیارـش  نانچ  هب  نامکاح ، ییاورپیب  يرگمتـس و  مدرم و  يریذـپتلذ 
نیمهد و یتقو  رگید  فرط  زا  و  تسین . راظتنا  زا  رود  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  نیرخآ  ماما و  نیمهدزاود  تبیغ  هب  يالتبا 
درکلمع و ناـنچ  هب  یلیمحت  طیارـش  رثا  رد  دـناهدرکیم ، يرپـس  ار  روـضح  نارود  يدـیدرت  چـیهیب  هک  مالـسلاامهیلع  ماـما  نیمهدزاـی 
یمالـسا و يهعماج  نایعیـش و  اب  طابترا  رد  شیوخ  ياهتیلوئـسم  يارجا  يارب  زین  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  دـناهدومرف  ور  یطابترا 

يدهم ترـضح  يهرابرد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تاشیامرف  اتـسار  نیمه  رد  دشابیم . يدرکلمع  نینچ  زا  ریزگان  مدرم ، مومع 
نیسح نب  یلع   » هب هک  ياهمان  رد  ترضح  نآ  فلا ) دروآ . رامـشب  ناناملـسم  يارب  يرادشه  ناوتیم  ار ، وا  ینالوط  تبیغ  مالـسلاهیلع و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامب ، جرف  راظتنامشچ  یـشاب و  ابیکـش  هک  داب  وت  رب  [ » هحفص 71 دیامرفیم [ : تسا  هتـشاگن  یمق » هیوباب  نب 
هکنآ دیامن ؛ روهظ  مدنزرف  هک  ینامز  ات  دنربیم  رـسب  هودنا  رد  هراومه  ام  نایعیـش  تسا ». جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  : » دومرف هلآ 

يا خیـش ، يا  سپ  دشاب ». هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچمه  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  : » هک داد  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ثرا هب  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  هک  ره  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  اـنامه  هک  هد  ناـمرف  ربص  هب  ارم  نایعیـش  ماـمت  نیـسح ! نب  یلع  نسحلاوبا 
خیـش ( » ب [ . 54 .« ] داـب اـم  نایعیـش  يهمه  رب  وت و  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  تسا ، ناگـشیپاوقت  نآ  زا  ماجنارـس  دـناسریم و 

متساوخیم مدش و  بایفرش  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  روضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  قحـسا » نب  دمحا   » زا قودص »
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ار مدآ  هک  يزور  زا  لـجوزع  يادـخ  دـمحا ! يا  : » دوـمرف میوـگب  ینخـس  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح  منک . لاؤـس  وا  زا  سپ  ماـما  يهراـبرد 
وا قلخ  رب  ادـخ  تجح  هراومه  هکلب  تشاذـگ . دـهاوخن  یلاخ  زین  تمایق  زور  ات  هتـشاذگن و  یلاخ  تجح  زا  ار  نیمز  نونک ، اـت  هدـیرفآ 

نیمز ياهتکرب  دتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  ار  ناراب  وا  رطاخ  هب  دنادرگ و  رود  نیمز  لها  زا  ار  اهالب  وا  تکرب  هب  دنوادخ  تسا و  دوجوم 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف وا  یفرعم  زا  سپ  دـش و  جراخ  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  یکدوک  اـب  دـش و  هناـخ  لـخاد  سپ  دـنایورب ». ار 
وا تماما  هب  داقتعا  رب  هک  یـسک  رگم  دـباین ؛ تاجن  یهارمگ  تکاله و  زا  هحفـص 72 ] سکچیه [  نآ  رد  هک  یتبیغ  دش ، دـهاوخ  بئاغ 
هب رگید  يزور  دیوگ : قحـسا » نب  دـمحا  ( » ج [ . 55 .« ] دـنک تیانع  قیفوت  جرف  لیجعت  يارب  ياعد  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـنامب و  مدـق  تباث 

نینرقلاوذ رضخ و  زا  یتنس  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  رد  يدومرف  هک  مدینش  متفگ : مدیـسر و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ 
رثکا هک  دیـشک  دـهاوخ  لوط  ردـقنآ  وا  تبیغ  دـنگوس ، راگدرورپ  تقیقح  هب  تبیغ . ندـش  ینـالوط  : » دومرف تسیچ ؟ تنـس  نآ  تسه .
نامیپ وا  زا  ام ، تیالو  رب  قاثیم  زور  رد  دـنوادخ  هکنآ  زج  دـنامن ، یقاـب  یـسک  قح  نییآ  رب  و  دـندرگرب . نید  زا  وا  تماـما  هب  نیدـقتعم 

زا لقن  هب  رگید  یتیاور  رد  قودـص » خیـش  ( » د [ . 56 .« ] دـشاب هدرک  دـییأت  نامیا  حور  هب  ار  وا  هداد و  ياـج  وا  لد  رد  ار  ناـمیا  هتفرگ و 
نـسح ماما  يهناخ  رد  هک  میدوب  رفن  لهچ  ام  : » هک تسا  هدروآ  يورمع » نامثع  نب  دـمحم   » و بویا » نب  دـمحم   » و هیواـعم » نب  دـمحم  »

ماما تسا  نیا  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  مالسلاهیلع  رمألا  بحاص  شیوخ  دنزرف  ترضح  نآ  میدوب . هدمآ  درگ  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
. دش دیهاوخ  كاله  دوخ  نید  رد  هک  دیوشن  هدنکارپ  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  وا  زا  سپ  تسامش . رب  نم  يهفیلخ  وا  نم و  زا  دعب  امش 

هحفـص ربخ [  زور  دنچ  زا  سپ  میدش و  جراخ  ترـضح  نآ  لزنم  زا  ام  دید ». دیهاوخن  ار  وا  سپ  نیا  زا  امـش  تشاد و  دـهاوخ  یتبیغ  وا 
ماما هک  تفاـیرد  ناوتیم  یبوخب  لـیبق ، نیا  زا  يرگید  ياـههنومن  تیاور و  دـنچ  نیا  زا  [ . 57 .« ] میدینش ار  راوگرزب  نآ  تداهـش  [ 73

لآ مئاق  شیوخ ، دـنزرف  ینالوط  یتسیزناهن  يارب  مزال  طیارـش  يزاـسهدامآ  یپ  رد  رتشیب ، هچ  ره  دـیکأت  اـب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 
رب یعون  هب  هک  نایعیـش -  اـب  طاـبترا  يرارقرب  تیفیک  دوـخ و  یناـهن  همین  یگدـنز  صاـخ  شور  رد  اـهنت  هن  هدوـب و  مالـسلاهیلع  دـمحم 

يهدنهد ناشن  اهنیا  يهمه  و  دیزرویم . رارـصا  نآ  رب  زین  شیوخ  ياههمان  حـیاصن و  تاشیامرف و  رد  هکلب  دوب -  هدـش  لیمحت  ترـضح 
هب دوب . هدـش  هداهن  ترـضحنآ  شود  رب  تبیغ  يهلحرم  هب  روهظ  يهلحرم  زا  یعیـش  خـیرات  ریـس  لاقتنا  رد  هک  دوب  یتیلؤسم  راـب  ینیگنس 

تبیغ زا  هلصاح  ياهيدیماان  اهروابءوس و  اههقرفت و  اهیهارمگ و  زا  تاجن  يارب  مدرم ، هب  یشخبیهاگآ  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع 
يرکسع نسح  ماما  ترضح  هژیوب  مالسلامهیلع ، موصعم  ناماما  يهمه  شود  رب  هک  دوب  گرزب  یتیلوئـسم  مالـسلاهیلع ، يدهم  ترـضح 

ناحتما دوب و  نارود  نآ  يهعیـش  کنآ  دیـسر . ماجنا  هب  ناراوگرزب  نآ  يهژیو  كولـس  نایب و  ملق و  اب  دوب و  هدش  هداد  رارق  مالـسلاهیلع 
هکنانچ تیالو . نیفلاخم  زادنارب  نامناخ  زوسنید و  ياههنتف  نایسابع و  نوزفازور  متس  اب  هارمه  مالسلاهیلع ، مهدزاود  ماما  یناهن  گرزب 

متـس اب  هارمه  مالـسلاهیلع ، موصعم  ماما  ـالوم و  یناـهن  هحفـص 74 ] ناـحتما [  رتگرزب ، یناـحتما  میتسه و  نارود  نیا  يهعیـش  اـم  کـنیا 
تمواقم ناحتما  رگید ، یناحتما  رانک  رد  تیناسنا . مالسا و  تیالو و  نافلاخم  يهمه  ریگملاع  ياههنتف  و  ناربکتـسم ، يهمه  يهبناجهمه 

مالسلاهیلع . نامز  ماما  یناهج  تموکح  يارب  هعماج  دوخ و  ندرک  هدامآ  راظتنا و  و 

تداهش راظتنا  رد 

، اهیـسانشنردق دنتفای . همتاخ  اهنادنز  اهتبقارم ، اههرـصاحم  دـمآ ، نایاپ  هب  جـنر  درد و  ياهلاس  دـش . کیدزن  رادـید  يهدـعو  ماجنارس 
هب تبسن  نارگن  ییوس  زا  دوبعم و  لاصو  برق  زا  نامداش  ییوس  زا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندش . مامت  اههجنکـش  اهیتمرحیب ،

شیوـخ هب  رتـسب  رد  هناـبیرغ  کـنیا  مالـسلاهیلع ، يدـهم  ترـضح  نآرق و  وا  تناـما  ود  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـما  تشوـنرس 
يارب يرایسب  ياههمان  هدنام و  رادیب  نونک  ات  بش  رس  زا  [ 58 . ] دوب يرجه  لاس 260  لوالاعیبر  متشه  هعمج  زور  ناهاگرحس  دیچیپیم .

نونکامه هک  دوب  هتشون  شردام  يارب  مه  ياهمان  [ 59 . ] دوب هتشاگن  دنتشاد  تنوکس  فلتخم  ییاهرهـش  رد  هک  شیوخ  نابئان  نالیکو و 
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، ار اهتیلوئسم  زا  يرایسب  وا  زا  سپ  هحفص 75 ] هک [  تسنادیم  تشاد . يرایسب  تاشرافس  وا  يارب  همان  نیا  رد  دربیم . رـسب  هنیدم  رد 
دمآیم شدای  تسکـش . دهاوخ  مهرد  ار  شردام  ردـقچ  وا  تلحر  ربخ  هک  تسنادیم  بوخ  دریگب و  شود  رب  دـیاب  نابرهم  ردام  نیمه 

يارب ناوراک  تکرح  زا  لـبق  بش  [ 60 ، ] داتـسرفیم مارحلا  هللا  تیب  ترایز  يارب  یناوراک  هارمه  ار  شردام  هک  یتقو  لبق ، هاـم  نیدـنچ 
رد کسانم و  نیح  رد  ادـخ و  يهناخ  راـنک  رد  اـت  تساوخ  وا  زا  دـش و  هریخ  شدولآکـشا  نامـشچ  رد  تفر ، شاهرجح  هب  وا  اـب  عادو 

شردام ياهتسد  دیاشگب  ار  شلد  يهدقع  دهاوخب  هکنانچ  دعب  دربن و  دای  زا  ار  وا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  ترایز  ماگنه 
هک مراد  مـیب  دروآیم . يور  نـم  هـب  زیگنانزح  ریگلد و  ياهـعقاو  تصـش  لاـس  رد  : » دوـمرف هتـسهآ  هداـهن و  شاهنیـس  يور  تـفرگ ، ار 

شیوخ تداهـش  يهعجاف  لمحت  يارب  ار  شردام  شیپاشیپ  تساوخیم  دیاش  مالک  نیا  اب  [ . 61 .« ] دهد يور  میارب  لاس  نآ  رد  یتبیصم 
نخـس نیا  ندینـش  زا  شردام  هک  درک  هدهاشم  یتقو  اریز  دجنـسب ، ار  ادخ  يهدارا  ربارب  رد  وا  ربص  نازیم  تساوخیم  دیاش  دزاس ، هدامآ 

[ . 62 .« ] نکم یباتیب  سپ  تسین . يزیرگ  یهلا  رما  ماجنا  زا  : » دومرف وا  هب  درک ، هیرگ  هب  عورـش  هنادنمدرد  دز و  هجـض  تشگ و  باتیب 
، اهیلع هللا  مالس  ءارهز  شاهمولظم  ردام  هحفص 76 ] ربق [  رانک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  رانک  رد  دوب ، هنیدم  رد  شلد  بشما 
، ار ردام  ياهتساخرب  تسـشن و  بارطـضا و  ینارگن و  راگنا  تسوا . دای  هب  زین  شردام  هک  تسنادیم  و  ثیدح . شردام  رانک  عیقب ، رانک 
رد وا . زاورپ  بش  ادخ ، تمحر  بش  هعمج ، بش  رد  مهنآ  بش ، زامن  نیرخآ  دوب . هدناوخ  هدیباوخ  ار  شبـش  زامن  دـیدیم . لد  مشچ  هب 

يور زا  کشا  تارطق  درـشف و  مه  هب  ار  شیاـهکلپ  دوب ، هدـناشوپ  ار  شنامـشچ  کـشا  زا  ياهدرپ  ـالاح  و  دوب ، هتـسیرگ  رایـسب  شزاـمن 
دروآ و الاب  يردق  ار  شرـس  دندش . مگ  شهایـس  نساحم  يالبال  رد  دندیزغل و  دوب  هدییارگ  يدرز  هب  هک  شیابیز  نوگمدنگ و  تروص 

سپ : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  ماـما  درکیم . شهاـگن  هدز  تریح  نیگهودـنا و  هداتـسیا و  ياهشوـگ  رد  مداـخ » دـیقع  . » تسیرگن فارطا  هب 
مداد و لیوحت  دیدومرف  هک  یـصاخشا  هب  ار  امـش  ياههمان  هک  ینامز  موش ، تیادف  درک : ضرع  دمآ و  ولج  دیقع » « ؟» دنتفر اجک  نارگید 
زا هک  ارچ  [ 63 . ] دوب ةاضقلایضاق  ناگتشامگ  نامه  نارگید ، زا  ترضح  روظنم  متفای . هتفخ  رد ، کیدزن  يهرجح  رد  ار  نانآ  متـشگرب ،

لزنم رد  زور  هنابـش  هفیلخ ، دمتعم  روتـسد  هب  رابرد ، یـضاق  دامتعا  لحم  دارفا  ناکیدزن و  زا  رفن  هد  ترـضح ، یـضیرم  نیزاغآ  ياهزور 
هزات نانیا  دندرکیم و  شرازگ  یضاق  هب  هحفص 77 ] ار [  يدیدج  يهعقاو  ره  وا و  لاح  رد  يرییغت  ره  دندربیم و  رـسب  مالـسلاهیلع  ماما 

رس وا  هب  دمتعم  دوخ  روتـسد  هب  رابکی  ماش  حبـص و  ره  وا ، دوبهب  ریـس  يریگیپ  هجلاعم و  يهناهب  هب  هک  دندوب  ینابیبط  حالطـصا  هب  زا  ریغ 
نانآ دوخ  دندرک . دراو  شیاذغ  رد  رهز  هک  دندوب  نانآ  دوخ  تفرگیم . قافن  گنرین و  همه  نیا  زا  مالسلاهیلع  ماما  لد  [ . 64 . ] دندزیم
لبق زا  ارنآ  تفرشیپ  ریس  یضیرم و  راثآ  يهمه  دنتشاد ، نیقی  رهز  یجیردت  ریثأت  هب  نوچ  دنداد و  شدروخ  هب  ار  هدولآ  ياذغ  هک  دندوب 

بیرف رد  یعـس  هنازاسرهاظ ، ییاهدـمآ  تفر و  اب  تیـصاخیب و  ییاهوراد  اب  دـندرکیم و  فسأت  راهظا  همه  نیا  اب  دنتـسنادیم ، یبوخب 
رد هک  يدناعم  نایبصان  نانآ و  نامرف  تحت  ناکرت  یسابع و  روج  يافلخ  هک  تسنادیم  یبوخب  مالـسلاهیلع  ماما  دنتـشاد . یمومع  راکفا 

رمک لاس  دنچ  نیا  یط  هک  دوب  راب  نیمدنچ  نیا  دننک . لمحت  دنناوتیمن  زگره  ار  شدنزرف  وا و  دوجو  دنتشاد ، یلاع  ياهتیعقوم  رابرد 
يافلخ زا  کی  ره  یپایپ  تامادـقا  هک  تسنادیم  یبوخب  وا  راب !... نیا  اما  دـندوب . هدـنام  ماکان  یتلع  هب  راـب  ره  اـما  دنتـسبیم . وا  لـتق  هب 
يهمه هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  رد  هک  هدوب  مالـسلاهیلع  يدهم  شدنزرف  شیادیپ  زا  ساره  رثا  رد  وا ، يدوبان  يارب  رـصاعم 

. ] دوب هدش  هدناسانـش  ناهج ، داد  لدع و  يهدننک  رارقرب  متـس و  ياهخاک  يهمه  يهدـنزادنارب  ناونع  هب  مالـسلامهیلع ، نیـشیپ  نایاوشیپ 
هک دندوب  هدرک  نامگ  ناگشیپمتس  : » دوب هدومرف  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  ماگنه  رد  دوخ  هک  دوب  ور  نیمه  زا  و  هحفص 78 ]
ادخ دوخ  هکیلاح  رد  دندرکیم ، یبایزرا  هنوگچ  ار  رداق  دنوادخ  تردق  نانآ  دنیامن ! عطقنم  ار  لسن  نیا  ات  دنناسرب  لتق  هب  ارم  دنناوتیم 

دیما و ببس  ار ، مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  شیوخ  تجح  نیرخآ  دوجو  ادخ  دوشیم  رگم  یتسار  [ . 65 [ »؟ دیمان رشب  دیما  يهیام  ار  وا 
يدهم شدنزرف  هب  تشاد  دنامب !؟ ناوتان  وا  تسارح  ظفح و  زا  نمـشد ، ياههئطوت  لباقم  رد  دعب  دهد و  رارق  یهلا  ياهنامرآ  يهناوتـشپ 

ار وا  دیچیپیم و  ءارماس  رهش  ياضف  رد  هللا » لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  ال   » گناب دینش . ار  حبص  ناذا  يادص  هک  دیـشیدنایم  مالـسلاهیلع 
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تدابع ره  زامن و  یلوبق  طرـش  ار  تیـالو  هک  داـتفایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياهـشرافس  داـی  هب  دربیم . ورف  يرگید  يهشیدـنا  هب 
، وا تفرعم  نودب  مدرم ، یتسار  [ . 66 . ] دوب هدیمان  هللا  یلا  كولس  هار  تلاسر و  دزم  ار  دوخ  تیبلها  تدوم  تبحم و  هداد و  رارق  يرگید 
هحفـص 79] هلآ [  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وریپ  ار  دوخ  هنوـگچ  وا ، تعاـطا  تبحم و  نودـب  دـندشیم ؟ لـئاق  هللا » ـالا  هلا  ـال   » هب هنوـگچ 

ناملـسم دـحوم و  ار  دوخ  هنوگچ  مالـسلامهیلع ، موصعم  ناماما  تیالو  در  تسرپاوه و  ماکح  توغاط و  مکح  شریذـپ  اب  دنتـسنادیم ؟
شاهیراج شنیلاب ، رب  تخیـسگ . ار  شراـکفا  يهتـشر  دوب  هدـش  دـنلب  ناذا  هب  رواـجم ، قاـتا  رد  هک  شدـنزرف  يادـص  دـندرکیم ؟ ضرف 

ار مزامن  ادتبا  هک  درک  هراشا  ترـضح  تشاد . تسد  رد  دوب  هدش  هدناشوج  یکطـصم »  » اب هک  تبرـش  ياهساک  دوب و  هداتـسیا  لیقـص ،» »
، تفرگ تسدـب  ار  نآ  هک  یماـگنه  اـما  دـیبلط . ار  هساـک  زاـمن  زا  سپ  و  دومرف . هماـقا  شیوـخ  رتـسب  يور  رب  ار  حبـص  زاـمن  مناوـخیم .

بقع یماگ  تفرگ و  ار  هساک  ینارگن  اب  لیقص  [ . 67 . ] دنامزاب ندیماشآ  زا  دروخ و  شیاهنادند  هب  راب  دنچ  هساک  بل  دیزرل و  شناتسد 
مان یتخـس  هب  شیاهبل  دنازرلیم . رتسب  رب  ار  شکرابم  مادـنا  يهمه  ياهشعر  دوب و  هدـش  هتخود  هلبق  تمـس  هب  ترـضح  ياهمـشچ  داهن .

شدنزرف وا و  نیب  هچنآ  زا  دوبن . هرجح  رد  یسک  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  وا و  زج  دعب  ياهظحل  درکیم . رارکت  ار  مالـسلاهیلع  يدهم 
باتفآ زونه  درادـن . ربخ  ادـخ  زج  یـسک  تشذـگ ، تصـش  تسیود و  لاس  لوـالاعیبر  هاـم  يهعمج  نیلوا  هاـگپ ، تاـظحل  نیلوا  نآ  رد 

هن و  یمالـسا ، دالب  يهمه  هک  ءارماس  اهنت  هن  درک و  بورغ  ادیپ ، دیـشروخ  نیرخآ  موصعم و  ماما  نیمهدزای  رمع  باتفآ  هک  دوب  هدیمدن 
هحفص 80 ] درب [ . ورف  متام  رد  ار  اهنامسآ  هکلب  نیمز  دالب  اهنت 

بیرف هئطوت و 

تداهش زا  شیپ  ناقاخ ، نب  ییحی  نب  هللادیبع  وا  ریزو  دمتعم و  یسابع ، راکبیرف  رابج و  يهفیلخ  يداعریغ  تاکرحت  هنازومرم و  تاکرح 
راوگرزب ماما  نآ  لتق  تهج  رد  رابرد ، يهدـش  باسح  يهئطوت  يهدـنهد  ناـشن  یبوخب  نآ ، زا  سپ  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماـما 

زا یبوخب  هک  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  ینعی  تیبلها ، نمـشد  بصعتم و  يهدازریزو  نابز  زا  لیـصفت  هب  ناـیرج  نیا  تسا .
دمحموبا رب  یضیرم  راثآ  هک  ینامز  دیوگیم : وا  تسا . هدش  لقن  نیدلالامک  فیرش  باتک  رد  هتـشاد ، ربخ  نانآ  يهدرپ  تشپ  تامادقا 

سپس تفر ، هفالخلاراد  هب  گنرد  نودب  مردپ  دش . ضیرم  اضرلانبا »  » هک داتسرف  مردپ  یپ  رد  دمتعم  تشگ ، رهاظ  مالسلاهیلع  يرکسع 
يهناخ هک  درک  رما  نانآ  هب  وا  دـندوب . وا  هارمه  هفیلخ  دامتعا  دروم  صوصخم و  نارازگتمدـخ  زا  رفن  جـنپ  هکیلاح  رد  تشگرب  هلجع  اـب 

رابرد نابیبط  زا  نت  دـنچ  لابند  هب  نآ  زا  دـعب  دنـشاب . هاـگآ  وا  لاوحا  راـبخا و  زا  هراومه  دـننکن و  كرت  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح 
هتشذگ هعقاو  نیا  زا  زور  ود  دنهد . شرازگ  هدومن  وا  لاح  يهظحالم  دنور و  وا  دزن  هب  ماش  حبـص و  ره  هک  داد  نامرف  نانآ  هب  داتـسرف و 
دیکأت نابیبط  تمزالم  رب  تفاتـش و  شرادید  هب  دوز  حبـص  وا  تسا . هدرک  هبلغ  دمحموبا  رب  فعـض  هک  داد  ربخ  مردـپ  هب  یـسک  هک  دوب 

هک هحفص 81 ] ار [  دوخ  باحصا  صاوخ  زا  نت  هد  هک  داد  روتسد  درک و  رـضاح  سلجم  رد  ار  وا  داتـسرف و  ةاضقلایـضاق  لابند  و  درک .
هک داد  نامرف  داتسرف و  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  لزنم  هب  مه  ار  رفن  هد  نآ  مردپ  درک و  نینچ  یـضاق  دنیزگرب . دنـشاب  وا  دامتعا  لحم 

دمحموبا ق ) ه .ـ  ) لاس 260 لوالاعیبر  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  هکنیا  ات  دـندوب  اجنآ  رد  هشیمه  ناـنآ  دنـشاب . وا  تمزـالم  رد  زورهناـبش 
نآ ياههرجح  لزنم و  يهمه  ات  داتـسرف  وا  لزنم  هب  ار  یناسک  دمتعم  ناطلـس  اضرلانبا .) تام   ) دش دایرف  هچراپکی  ءارماس  درک و  تلحر 

ار یگلماح  هک  یناـنز  و  دـنیآرد . شدـنزرف  يوجتـسج  هب  و  دـنهن . موم  رهم و  دـنباییم  نآ  رد  هک  یلیاـسو  ماـمت  رب  دـنیامن و  شیتفت  ار 
ياهرجح رد  ار  وا  داد  روتسد  داد . ناشن  ار  ياهیراج  نانآ  زا  یکی  دننک . رظن  مالـسلاهیلع  ماما  مرح  نیب  رد  ات  دندروآ  دنهدیم  صیخـشت 

اهرازاب دندرک و  دمحموبا  زیهجت  هب  عورـش  سپـس  [ . 68 . ] درک وا  رب  لکوم  مه  ار  یناـنز  تشاـمگ و  وا  رب  ار  یمداـخ  دـننک و  سوبحم 
هیبش ءارماس  زورنآ  دـندرک و  تکرـش  وا  يهزانج  عییـشت  رد  مدرم ، يهیقب  ناـبتاک و  ناهدـنامرف و  مشاـهینب و  نم و  ردـپ  دـش و  لـیطعت 

نامرف وا  يهزانج  رب  زامن  يارب  ار  وا  دـناوخارف و  ار  لکوتم » نب  یـسیع  وبا  ، » رابرد یناـحور  ناطلـس ، زیهجت ، زا  غارف  زا  سپ  دوب . تماـیق 
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هب ار  وا  يهرهچ  دز و  رانک  وا  تروص  زا  ار  نفک  دـش و  کـیدزن  یـسیعوبا  دـنداهن ، نیمز  رب  زاـمن  يارب  هک  هحفـص 82 ] ار [  هزانج  داد .
نب یلع  نب  نسح  نیا  تفگ ، داد و  ناشن  همکحم  نارومأم  ناهیقف و  نایـضاق و  نابتاک و  ناهدـنامرف و  نایـسابع و  نایولع و  زا  مشاهینب 

ینالف وا  دامتعا  دروم  دارفا  هفیلخ و  نینمؤملاریما  نامداخ  زا  هدرک و  توف  شیوخ  رتسب  رب  یعیبط و  گرم  هب  هک  تسا  اضرلا  نبا  دـمحم 
سپ دناهدوب ... دهاش  ار  وا  توف  هدوب و  وا  اب  هظحل  نیرخآ  ات  ینالف ، ینالف و  نایضاق  زا  و  ینالف ، ینالف و  رابرد  ناکـشزپ  زا  و  ینالف ، و 

رتدایز اههناخ  لزانم و  شیتفت  و  تفرگ . ینوزف  وا  دنزرف  يوجتسج  يارب  شباحصا  ناطلـس و  بارطـضا  مدرم ، ندش  قرفتم  وا و  نفد  زا 
نیا اب  دشاب و  فقاو  ناشراتفر  تعانـش  هدیقع و  داسف  رب  دسانـشب و  ار  یـسابع  رادمتردق  تسرپایند و  نامکاح  هک  تسیک  [ . 69 ... ] دش

هب نیقی  مدرم و  رامحتـسا  يزاب و  تسایـس  رـس  زا  هن  اهندرک ، تبقارم  اهنتـشاذگ و  رومأم  اهدمآ و  تفر و  نیا  هک  دـهدب  لامتحا  همه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  اب  يدردـمه  تیالو و  طخ  اب  ییوسمه  يور  زا  هکلب  هدـش ، یحارط  شیپ  زا  ياههشقن  قیقد  يارجا 
، هدیچیپ ردقچ  نانآ  يهدنبیرف  تاغیلبت  و  دایز ، ردقچ  نایرابرد  قافن  یتسارب  تسا !؟ هدوب  وا  يهدید  رجز  هدیشک و  متس  دنزرف  هب  مارتحا 

باتک رد  بوشآرهشنبا  لثم  یسک  ات  دوبیم  دیاب  هناحیقو  و  هحفص 83 ] راکشآ [  ردقچ  نارود  نآ  ناراگنخیرات  یشکقح  تنایخ و  و 
ناونعب ار  وا  تداهـش  دیوگ و  نخـس  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  توف  زا  ینعی  [ . 70 . ] دهـشتسا لاقی  مالـسلاهیلع و  ضبق  دسیونب : بقانم 

هللا ضبق  هک : دـنک  مالعا  یـسربط  موحرم  يرولا » مالعا   » باتک بحاص  ای  و  دـیامن . رکذ  تسین  دامتعا  لباق  مه  یلیخ  ـالامتحا  هک  یلوق 
رد ار  مالسلاهیلع  دمحموبا  شیلو  ناج  ادخ  کلذ . ۀقیقحب  ملعأ  هللاو  امومسم ... ضبق  هنأ  یلا  انباحـصا  نم  ریثک  بهذ  و  دمحم ... ابا  هیلو 

. تشگ نوفدـم  دوب ، هدـش  نفد  نآ  رد  شردـپ  هک  ياهناخ  نامه  رد  ءارماس ، رد  دوخ  لزنم  رد  وا  تفرگ و  دـمتعم  تموکح  مجنپ  لاـس 
دندش و جراخ  ایند  زا  تداهش  اب  ناماما  مامت  وا و  دج  ردپ و  زین  تشگ و  مومـسم  ترـضح  نآ  هک  دنراد  هدیقع  ام  باحـصا  زا  يرایـسب 

کی چیه  دنگوس  ادخ  هب  دیهش - » لوتقم  الا  انم  ام  هللاو  : » دومرف هک  دننکیم  لالدتسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هب  هدیقع  نیا  رد 
[ . 71 . ] تسا رتاناد  رما  نیا  تقیقح  هب  دنوادخ  و  دشاب -  هدش  دیهش  هتشک و  هکنیا  رگم  تسین  ام  زا 

ماما زا  سپ 

هب هکلب  مالسلاهیلع ، يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  هار  يهدنهد  همادا  رادثاریم و  هناگی  ناونعب  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح 
یتـیعقوم ماـقم و  ناـنچ  زا  نیمز ، رد  ادـخ  يهدـنامیقاب  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  ماـمت  ثراو  یهلا و  تجح  و  هحفـص 84 ] ماـما [  نیرخآ  ناونع 

ياهباتک تسانـشآ و  وا  اب  قیـالخ  يهمه  ناـج  تسین . زاـین  یتمارک  هزجعم و  رکذ  هب  شتیـالو ، تماـما و  تاـبثا  رد  هک  تسا  رادروخرب 
هب ياپ  یحلصم  چیه  و  دروآ . نایم  هب  نخس  وا  زا  هکنآ  رگم  دیشکن ، ایند  زا  تخر  یماما  چیه  تسا . هتفای  تنیز  وا  دای  اب  ناربمایپ  يهمه 
وا روضح  تقایل  دومزآ و  ار  شناگدنب  نوچ  دنوادخ  داد . رارق  شیوخ  عامتجا  حالصا  يهیامتـسد  ار  وا  راظتنا  هکنآ  رگم  تشاذگن  ایند 

دهاوخن نانآ  بیـصن  ار  شروهظ  دنناسرن  تابثا  هب  ار  دوخ  تقایل  ینومزآ  هب  هراب  رگید  ات  دناشوپ و  شتبیغ  يهدرپ  هب  تفاین ، نانآ  رد  ار 
مالـسا نتفای  هبلغ  رد  ار  وا  يهدعو  دناشوپیم و  لمع  يهماج  نیمز ، نافعـضتسم  تثارو  تماما و  رد  ار  ادخ  يهدارا  هک  تسوا  تخاس .

ندرگ ار  وا  تماما  شنیرفآافش ، هاگن  شخبحور و  سفن  اب  حیسم  ياسیع  هک  تسا  یـسک  وا  دشخبیم . ققحت  نامز  ياهنییآ  يهمه  رب 
يهمه ناوریپ  شروهظ  نامز  رد  و  دراد ، دوخ  اب  ار  ناربمایپ  يهمه  يهزجعم  وا  دتـسیایم . راـگدرورپ  تداـبع  هب  وا  رـس  تشپ  دـهنیم و 

هک تسا  ياهعقاو  شراگن  تسا ، خـیرات  حرـش  دـیآیم  نایم  هب  وا  تمارک  زا  نخـس  رگا  نیاربانب  دـناوخیم . شیوخ  تعاطا  هب  ار  نایدا 
تمارک و هب  شیوخ  ماما  تخانـش  رد  هک  یناـهاگآان  ندرک  عناـق  يارب  هتـشاد و  تیعوضوم  تبیغ ، نیزاـغآ  نارود  نآ  رد  یمدرم  يارب 
هک میزادرپیم  نایدألاوبا »  » زا یتیاور  نایب  هب  حیـضوت  نیا  اـب  هحفـص 85 ] تسا [ . هداتفایم  قافتا  دـندوب ، جاتحم  وا  ییوگبیغ  زاـجعا و 

: دیوگیم وا  دناسریم . فلتخم  ياهرهش  هب  ار  یمارگ  نآ  يهنامرحم  ياههمان  دوب و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رازگتمدخ  اهتدم 
همان دنچ  مدش . دراو  وا  رب  دربیم ، رـس  هب  دش -  رجنم  شتداهـش  هب  هک  يرامیب -  رتسب  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یمایا  رد 
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زاـب ءارماـس  هب  مهدزناـپ  زور  رد  هک  یناـمز  دوب و  یهاوـخ  رفـس  رد  زور  هدزناـپ  وـت  ناـسرب . نئادـم  هب  ار  اـههمان  نیا  : » دوـمرف تشوـن و 
درواین ار  زور  نآ  ادخ  نم  يالوم  متفگ : یباییم ». هناخلاسغ  تخت  رب  ارم  يونشیم و  يرادازع  هیرگ و  يادص  نم  يهناخ  رد  يدرگیم 

تـساوخرد وت  زا  ار  اههمان  نیا  باوج  سک  ره  : » دومرف تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  مینک - ؟ هعجارم  دـیاب  یـسک  هچ  هب  دـش  نینچ  رگا  - 
، دـناوخب زامن  نم  يهزانج  رب  سک  ره  : » دومرف اـمرفب . رگید  ياهناـشن  مدرک : ضرع  تسا ». نم  زا  سپ  ماـما  نیـشناج و  هک  تسوا  درک .

تـسوا داد ، ربخ  تسا  نایمه »  » رد هچنآ  زا  سک  ره  : » دومرف ازفیب . يرگید  ناشن  مدرک : ضرع  دوب ». دـهاوخ  نم  زا  سپ  ماما  هک  تسوا 
يزیچ هچ  نآ  رد  تسیچ و  ناـیمه »  » مسرپـب هکنیا  زا  تشاد  زاـب  ارم  ترـضح  نآ  تبیه  تهبا و  تسا ». نم  زا  سپ  نیـشناج  مئاـق و  هک 

دراو زور  هدزناپ  زا  سپ  دوب  هدومرف  ناشیا  هک  روطنامه  هتفرگ  ار  اهنآ  باوج  مدرک و  تکرح  نئادـم  يوسب  هتـشادرب و  ار  اههمان  تسا ؟
رد رب  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردارب  یلع  نب  رفعج  مدینـش و  هحفص 86 ] میالوم [  لزنم  زا  نویـش  يادص  ناهگان  مدش . ءارماس 

دوخ شیپ  دـنتفگیم . کیربت  ار  وا  تماما  زاغآ  دـندرکیم و  تیلـست  ضرع  وا  هب  دـندوب و  شنوماریپ  نایعیـش  هک  مدرک  هدـهاشم  هناـخ 
نتخاون يزابرامق و  يراوخبارش و  هب  لبق  زا  ار  وا  نوچ  دشاب ؛ هدش  نوگرگد  تماما  لاوحا  طیارش و  دیاب  سپ  تسا  ماما  نیا  رگا  متفگ :

يا تفگ : دـش و  جراخ  دـیقع »  » سپـس درکن . نم  زا  یلاؤس  چـیه  وا  یلو  متفگ  کـیربت  تیلـست و  متفر و  شیپ  سپ  متخانـشیم . روبنط 
لزنم لخاد  رد  دـندش . لزنم  دراو  دـندوب  شدرگ  هک  ینایعیـش  هارمه  هب  رفعج  ناوخب . زامن  وا  رب  زیخرب و  هدـش  نفک  تردارب  نم ! ياـقآ 

زا لبق  اما  دناوخب ، زامن  ردارب  ندب  رب  ات  تفر  ولج  یلع  نب  رفعج  مدرک . هدهاشم  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  يهدش  شوپ  نفک  ندب 
هتفرگ و ار  رفعج  يابع  دـمآ و  نوریب  ياهرجح  زا  هداـشگ ، ییاهنادـند  دـعجم و  ییاـهوم  اـب  نوگمدـنگ  یکدوک  مارحـالا  ةریبکت  نتفگ 
رب هدـمآ  شیپ  كدوک  تفر و  بقع  هدیـشک  مه  رد  ياهرهچ  اب  رفعج  مرتراوازـس ». مردـپ  رب  زاـمن  يارب  نم  هک  ورب  بقع  ومع ! : » دومرف
يا : » دومرف درک و  نم  هب  ور  سپـس  تخاس . نوفدـم  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  شراوگرزب ، ردـپ  ربق  راـنک  رد  ار  وا  دـناوخ و  زاـمن  هزاـنج 

ینعی نیرخآ  يهناشن  طقف  هناشن ! ود  نیا  متفگ : لد  رد  مداد و  وا  هب  ار  اهنآ  هدـب ». نم  هب  يراد  هارمه  هب  هک  ار  ییاههمان  باوج  يرـصب !
رطاخ هب  ءاشو » زجاح  . » دیشکیم قیمع  ياهسفن  یتحاران  زا  هکیلاح  رد  متشگرب  رفعج  يوسب  سپس  هحفص 87 ] هدنام [ . یقاب  نایمه » »

. مسانـشیمن هدیدن و  زگره  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوب ؟ هک  كدوک  نیا  نم ! ياقآ  تفگ : وا  هب  دنک  مامت  رفعج  رب  ار  تجح  هکنیا 
وا تلحر  ربخ  نوچ  دندیسرپ و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  يهرابرد  دندش و  دراو  سلجم  هب  مق  زا  یهورگ  میدوب ، هتـسشن  هکیلاح  رد 

تیلـست و وا  هب  هدومن و  مالـس  وا  رب  نانآ  دـندرک ؛ هراـشا  یلع  نب  رفعج  يوسب  مدرم  تسیک ؟ وا  زا  سپ  ماـما  سپ  دندیـسرپ : دندینـش  ار 
؟ تسا ردقچ  لوپ  رادقم  تسیک و  زا  اههمان  نیا  ییوگب  دیاب  تسه . ام  اب  لوپ  يردق  همان و  يدادعت  هک  دنتـشاد  راهظا  و  دنتفگ . کیربت 

ماما مداخ  ماگنه  نیا  رد  میـشاب !! هتـشاد  بیغ  ملع  هک  دـنهاوخیم  ام  زا  اهنیا  تفگ : دـناکتیم  ار  شـسابل  هکیلاح  رد  تساخرب و  رفعج 
رد دوزفا  تفگ و  ار  همان  نابحاص  مان  تسا و  ینالف  ینالف و  زا  تسامش  اب  هک  ییاههمان  تفگ : دش و  جراخ  هرجح  زا  مالـسلاهیلع  نامز 
هب ار  وت  هک  یـسک  نامه  دنتفگ : دنداد و  وا  هب  ار  اهلوپ  اههمان و  اهیمق  تسا . هدش  لیاز  نآ  رانید  هد  شقن  هک  تسا  رانید  رازه  نایمه » »

هحفـص یعدم [  ناونع  هب  نایرج  نیا  رد  هک  یلع  نب  رفعج  هک  تسا  رکذ  لباق  [ . 72 . ] تسام ماما  داتسرف ، ام  يوسب  داد و  ربخ  روما  نیا 
مغر یلع  دومیپ و  فارحنا  هار  تشاد  هک  یفلتخم  ياهیگدولآ  رطاخ  هب  هک  تسا  باذـک  رفعج  نامه  تسا  حرطم  تماما  نیغورد  [ 88

دومیپ و تنایخ  قیرط  زین  وا  تداهش  زا  سپ  تشگ و  ناوارف  تالکشم  ببس  اهراب  مالسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماما  ياهینابرهم  يهمه 
ببـس تخاـس و  هاـگآ  مالـسلاامهیلع » نسحلا  نب  دـمحم   » ماـن هب  يدـنزرف  دوـجو  ردارب و  يهناـخ  رارـسا  رب  ار  وا  هتفر  دـمتعم  راـبرد  هب 

ردپ ماقم  تفگ : هتفر و  دمتعم  ریزو  دزن  هب  هکنآ  رتروآمرش  همه  زا  تشگ . وا  نارای  یخرب  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  يهیراج  يریگتـسد 
، ناطلس قمحا ! يا  تفگ : وا  هب  دنار و  ار  وا  ریزو  مزادرپیم  وت  هب  رانید  رازه  تسیب  هنایلاس  ضوع  رد  نم  هد و  رارق  نم  يارب  ار  مردارب  و 

شیارب و  تسناوتن . درادزاب و  هدیقع  نیا  زا  دنتسنادیم ، ماما  ار  تردارب  ردپ و  هک  ار  یناسک  ات  تفرگ  تمدخ  هب  ار  شاهنایزات  ریشمش و 
رسیم شیارب  دراد و  زاب  تماما  ماقم  نآ  زا  ار  تردارب  ردپ و  ات  دیشوک  رایسب  زین  دنادرگ و  فرصنم  داقتعا  نیا  زا  ار  نانآ  هک  دشن  رـسیم 
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ار نانآ  بجاوم  ماقم و  ات  یتشادـن  زاین  ناطلـس  ریغ  ناطلـس و  هب  رگید  يدوبیم ، ماـما  تردارب  ردـپ و  ناوریپ  شیپ  رگا  وت  سپ  تشگن .
هحفص 89 ] [ . ] 73 . ] دیسر یهاوخن  نآ  هب  یهار  نینچ  هب  يرادن  نانآ  دزن  ار  تلزنم  نیا  رگا  و  دهد . بیترت  تیارب 

اههنتف زاغآ 

دنچ هقرفت و  هب  نـم  نایعیـش  ق ) ه .  ) لاس 260 رد  هک  دوب  هدرک  ییوگشیپ  تداهـش ، ندیـسر  ارف  زا  لبق  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دیـسر و تداهـش  هب  دوب  هدومرف  هک  لاس  نامه  رد  دـیوگیم : هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دوخ  هک  مناـغوبا  دـش . دـنهاوخ  راـچد  یگتـسد 

ناریح یخرب  دنتسیرگن ، رفعج  تماما  هب  کش  يهدید  اب  یخرب  دنتسناد ، ماما  ار  رفعج  نانآ  زا  یـضعب  دنتـشگ . قرفتم  شنارای  نایعیش و 
نسح ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ . 74 . ] دندنام مدق  تباث  یهلا  قیفوت  هب  دوخ  نید  رب  ياهدع  دندرکن و  رایتخا  ماما  هدنام و 

لاح دنربیم ، رـس  هب  دیدرت  کش و  رد  مدرم  يهمه  هک  نامز  نآ  رد  دمحا ! يا  : » دیامرفیم قاحـسا  نب  دـمحا  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
تبیغ مالـسلاهیلع و  يدهم  ترـضح  تدالو  رما  ندوب  یفخم  هک  تسادـیپ  نآ  ریاظن  تایاور و  هنوگ  نیا  زا  [ . 75 [ »؟ تسا هنوگچ  امش 

یناطیش تاغیلبت  و  هدرازگ ، زاب  تماما  يهرابرد  نانکارپههبش  نانکفاهقرفت و  رب  ار  هار  ناشراوگرزب ، ردپ  تداهش  اب  ترضح  نآ  نامزمه 
يدوعسم هحفص 90 ] تشگ [ . ثعاب  ار  ینوگانوگ  ياههقرف  داجیا  مالـسلامهیلع ، تیبلها  نانمـشد  زیمآدانع  تاکرحت  و  ملظ ، تموکح 

[ . 76 . ] دندش میسقت  هورگ  تسیب  هب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  تافو  زا  دعب  نایعیش  دیوگ : هراب  نیا  رد 

ماما مالک  راسهیاس  رد 

قدـص داـهتجالاو هللا و  مکنید  یف  عروـلاو  هللا ، يوـقتب  مکیـصوا  - » 1 مالـسلاهیلع . يرکـسع  نسح  ماما  تاـشیامرف  شخب  لوقعلافحت ،
لک اـنیلا  اورج  - » 2 منکیم . شرافـس  ییوگتـسار  ادـخ و  يارب  شـشوک  تناـید و  رد  يراـکزیهرپ  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امـش  ثیدـحلا .»

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ةولـصلاو  نآرقلا  ةوالت  توملارکذ و  هللارکذ و  اورثکأ  - » 3 دـینک . بلج  ام  يوسب  ار  یتسود  هنوگ  ره  ةدوم .»
لجرلا نا  - » 4 دیتسرفب . تاولـص  دایز  ربمایپ  رب  دیناوخب و  رایـسب  ار  نآرق  دـیروآ و  دای  هب  دایز  ار  گرم  دیـشاب و  ادـخ  دای  هب  دایز  هلآ ».

نوچ امش  زا  سک  ره  کلذ .» ینرسیف  یعیش  اذه  لیق : سانلا ، عم  هقلخ  نسح  ۀنامالا و  يدأ  هثیدح و  یف  قدص  هنید و  یف  عرو  اذا  مکنم 
و هحفـص 91 ] دـشاب [ ، قالخا  شوخ  مدرم  اب  دـناسرب و  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  دـشاب و  قداص  شمالک  رد  دزرو و  ییاسراپ  شنید  رد 

هلکأی ادـهاش و  هاخا  يرطی  نیناـسلاذ ، نیهجواذ و  نوکی  دـبع  دـبعلا  سئب  - » 5 دزاسیم . ناـمداش  ارم  تسا ، هعیـش  کـی  نیا  دوش : هتفگ 
دیاتـسیم ار  وا  شردارب  روضح  رد  تسا ، نابز  ود  ور و  ود  هک  ياهدنب  نآ  تسا  ياهدنب  دب  هچ  هناخ .» یلتبا  نا  هدسح و  یطعأ  نا  ابئاغ ،

. دنک تنایخ  وا  هب  دیآ  راتفرگ  ییالب  هب  رگا  دزرویم و  دسح  وا  هب  دوش  هداد  وا  هب  یتمعن  رگا  دنکیم . وا  تبیغ  یئوگدب و  شبایغ  رد  و 
هب هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتشیاـسآمک  دوقحلا .» ۀـحار  ساـنلا  لـقأ  - » 7 تسا . يدـب  ره  دـیلک  مشخ  رـش .» لـک  حاـتفم  بضغلا  - » 6

-9 دـهد . ماجنا  یتسرد  هب  ار  تابجاو  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـباع  ضئارفلا .» یلع  ماـقأ  نم  ساـنلا  دـبعأ  - » 8 دزرو . هـنیک  نارگید 
ةدودـعم و مایأ  ۀـصوقنم و  لاجآ  یف  مکنا  - » 10 دـهدن . ماجنا  مارح  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  مارحلا .» كرت  نم  سانلا  دـهزأ  »

ارف ناهگان  گرم  دراد و  ینیعم  شرامـش  هک  یمایا  رد  تسا و  شهاک  هب  ور  هک  دیربیم  رـس  هب  ییاهتلهم  رد  امـش  ۀتغب .» یتأی  توملا 
تـسدب دناوتیمن  هدشن  ریدقت  شیارب  ار  هچنآ  دوخ ، صرح  هب  یـصیرح  ناسنا  چیه  هل .» ردـقی  مل  ام  صیرح  كردـی  ال  - » 11 دسریم .

زا سک  ره  هدومرف و  اطع  وا  هب  ادخ  دبای  يریخ  سک  ره  هاقو .» هللااف  ارش  یقو  نم  هاطعا و  هللااف  اریخ  یطعا  نم  - » 12 هحفص 92 ] دروآ [ .
رد دنمـشناد  ناهد  و  وا ، ناهد  رد  نادان  لد  هبلق .» یف  میکحلا  مف  همف و  یف  قمحـألا  بلق  - » 13 هتشادزاب . ار  وا  ادخ  دوش  هتـشادزاب  يرش 

بظاوم ضورفم - .» لمع  نع  نومضم  قزر  کلغشی  ال  - » 14 هشیدنا .) ربدت و  اب  میکح  دیوگیم و  نخس  هدیشیدنین  قمحا   ) تسوا لد 
لذ و الا  زیزع  قحلا  كرت  ام  - » 15 درادنزاب . بجاو  ياهراک  ماجنا  زا  ار  وت  تسا  هدش  تنامـض  تیارب  هک  یقزر  هب  نتخادرپ  هک -  شاب 
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هکنآ رگم  دـنکن  تاعارم  ار  نآ  یلیلذ  چـیه  دوش و  راتفرگ  تلذ  هب  هکنآ  رگم  دراذـگن  او  ار  قح  يزیزع ، چـیه  زع .» الا  لیلذ  هب  ذـخأ  ال 
ادخ هب  نامیا  تسین : نآ  زا  رترب  يزیچ  هک  تسا  تلصخ  ود  ناوخالا .» عفن  هللااب و  نامیالا  ءییش : امهقوف  سیل  ناتلصخ  - » 16 دبای . تزع 
حبقأ ام  - » 18 دربیمن . دـسح  نآ  هب  یـسک  هک  تسا  یتمعن  ینتورف  اهیلع .» دـسحی  ـال  ۀـمعن  عضاوتلا  - » 17 ناردارب . هب  ندـناسر  دوس  و 

هحفـص دنکیم [ . راوخ  ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  یتبغر  یگتـسبلد و  هک  تسا  تشز  نمؤم  يارب  ردقچ  هلذـت .» ۀـبغر  هل  نوکت  نأ  نمؤملاب 
[ 93

ماتخ نسح  ناونع  هب 

هب کی  ره  دراد ، دوجو  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يهصوصخم  ترایز  رد  هک  ییالاو  تافیـصوت  شزرارپ و  نیوانع  ابیز و  ریباـعت 
رد دروآ . ناغمرا  هب  ناميارب  زاس  تداعس  شخبتایح و  یـسرد  دیاشگب و  ام  يور  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تفرعم  زا  یباب  دناوتیم  ییاهنت 

ییافص وا ، يهمانترایز  ياهزارف  زا  یخرب  اب  ءارماس ، رد  مالسلاهیلع  نامماما  كاپ  تبرت  ترایز  يوزرآ  رد  ار  نامناج  راتشون ، نیا  نایاپ 
يا وت  رب  مالـس  نینمؤملا  نکر  ای  کیلع  مالـسلا  ناراگتـسر  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  نیزئافلا  ماـما  اـی  کـیلع  مالـسلا  . » میـشخبیم هزاـت 

ای کیلع  مالسلا  ناگدیشک  ترسح  ناگدیدمتـس و  رما  شیاشگ  يا  وت  رب  مالـس  نیفوهلملا  جرف  ای  کیلع  مالـسلا  ناروابادخ  يهناوتـشپ 
رادهنازخ يا  وت  رب  مالس  هللا  لوسر  یصو  ملع  نزاخ  ای  کیلع  مالسلا  هدیزگرب  ناربمایپ  رادثاریم  يا  وت  رب  مالـس  نیبجتنملا  ءایبنألا  ثراو 

مالسلا هحفص 94 ] ادخ [  مکح  هب  اهناسنا  يهدنناوخارف  يا  وت  رب  مالس  هللا  مکحب  یعادلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  ادخ  لوسر  نیـشناج  شناد 
ياهتجح رب  تجح  يا  وت  رب  مالس  ججحلا  ۀجح  ای  کیلع  مالـسلا  یهلا  باتک  هب  يایوگ  يا  وت  رب  مالـس  هللا  باتکب  قطانلا  اهیا  کیلع 

مالـسلا تمعن  یلو  يا  وت  رب  مالـس  معنلا  یلو  ای  کیلع  مالـسلا  اهتما  رگتیادـه  يا  وت  رب  مالـس  ممألا  يداه  ای  کیلع  مالـسلا  دـنوادخ 
ابا ای  کیلع  مالـسلا  يرابدرب  یتشک  يا  وت  رب  مالـس  ملحلا  ۀنیفـس  ای  کیلع  مالـسلا  شناد  يهنیجنگ  يا  وت  رب  مالـس  ملعلا  ۀبیع  ای  کیلع 
انبر دیعملا  نیقـسافلا و  ۀـلود  نع  بیغملا  نیملاظلا و  نیعا  نع  بجتحملا  هتفرعم  نیقیلا  یف  ۀـتباثلا  هتجح و  لقاعلل  ةرهاظلا  رظتنملا  مامالا 

دنمدرخ رب  شناهرب  هکنآ  راظتنا ، دروم  ماما  ردـپ  يا  وت  رب  مالـس  ساردـنالا »... دـعب  اـضغ  نآرقلا  ساـمطنالا و  دـعب  ادـیدج  مالـسالا  هب 
ار مالسا  وا  يهلیسوب  دنوادخ  تسا . ناهن  ناقساف  تلود  زا  هدیـشوپ و  ناراکمتـس  ناگدید  زا  تسا . تباث  نیقی  هب  شتخانـش  و  راکـشآ ،

. دزاسیم هزات  توارط و  اب  ندش  سردنم  زا  سپ  ار  نآرق  دنادرگیم و  زاب  ناشخرد  هزات و  نآ ، ششخرد  لاوز  زا  سپ 

یقرواپ

. يدوعسم بهذلا  جورم  يهحفص 202 -  يزوجنبا  يهرکذت  [ 1]
. مالسلاهیلع مهد  ماما  یگدنز  تدالو و  باب  ثیدح 7 ، يهحفص 427 ، دلج 2 ، یفاک ، زا  صیخلت  اب  لقن  [ 2]

«. تازجعملا نویع  زا  لقن  هب  يهحفص 209 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 3]
يهحفص 430. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 421 -  دلج 4 ، بوشآرهشنبا ، بقانم ، [ 4]

.236 يهحفص 238 -  دلج 5 ، راونالاراحب ، [ 5]
يهحفص 421. دلج 4 ، بقانم ، [ 6]

يهحفص 430، دلج 2 ، یفاک ، و  يهحفص 315 ، دیفم ، خیش  داشرا  و  يهحفص 271 -  دلج 3 ، همغلا ، فشک  بقانم و  هب  هراب  نیا  رد  [ 7]
. دوش هعجارم 

. يرونید لاوطلا  رابخا  باب 176 -  عیارشلا  للع  [ 8]
. ] يهحفص 315 دیفم ، خیش  داشرا  [ 9]
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. جئارخ زا  لقن  هب  يهحفص 269 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 10]
يهحفص 302. دلج 3 ، همغلا ، فشک  زا  فرصت  اب  لقن  [ 11]

. تازجعملا نویع  زا  لقن  هب  يهحفص 304 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 12]
تیاور 10. مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  تازجعم  باب  راحب ، يهحفص 238 -  جئارخ ، راتخم  [ 13]

يهحفص 427 و 428. دلج 4 ، بوشآرهشنبا ، بقانم  [ 14]
يهحفص 434. دلج 2 ، یفاک ، [ 15]

يهحفص 430. دلج 4 ، بقانم ، يهحفص 239 -  جئارخ ، راتخم  [ 16]
بلاـطوبا لآ  قـح  رد  ناوارف  يریگتخـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نادـناخ  اـب  یتخـس  ینمـشد  دوـخ  هک  شاـتوا  نب  یلع  [ 17]

کی اهنت  زونه  همهنیا  اب  نک ، راتفر  نانچ  نینچ و  مالـسلاهیلع  دمحموبا  اب  هک  دوب  راشف  تحت  مه  تموکح  فرط  زا  تشاد ، مالـسلاهیلع 
زا داهن و  كاخ  رب  عضاوت  يهرهچ  وا  لباقم  رد  تفرگ و  رارق  وا  زاس  ناسنا  راتفر  تمظع و  ریثأـت  تحت  هک  دوب  هدـنارذگ  وا  دزن  رد  زور 
زا هشیمه  دوب و  وا  قح  هب  تبسن  مدرم  نیرتانیب  درک  كرت  ار  وا  هک  ینامز  و  تسیرگنیمن . وا  هب  مارتحا  میرکت و  يهدید  هب  زج  سپ  نآ 

يهحفص 359. يرولا  مالعا  يهحفص 322 -  داشرا  تفگیم . نخس  ییوکین  هب  وا 
يهحفص 354. يرولامالعا ، [ 18]

يهحفص 343. تاوعدلا ، جهم  [ 19]
يهحفص 444 و 445. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 433 -  دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 20]

. جئارخ زا  لقن  هب  يهحفص 259 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 21]
يهحفص 321. دیفم ، داشرا  يهحفص 438 -  دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 22]

. لوقعلا ةآرم  زا  لقن  هب  يهحفص 266 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، یقرواپ  [ 23]
يهحفص 448. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 430 -  دلج 4 ، بقانم ، يهحفص 324 -  دیفم ، داشرا  [ 24]

. جرفلاوبا نیبلاطلا ، لتاقم  زا  لقن  هب  يهحفص 160  دلج 50 ، راونالاراحب ، یقرواپ  [ 25]
يهحفص 214. جئارخ ، راتخم  يهحفص 310 -  دلج 3 ، ۀمغلا ، فشک  [ 26]

يهحفص 215. جئارخ ، راتخم   - 306 يهحفص 305 -  دلج 3 ، همغلا ، فشک  [ 27]
يهحفص 113. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 350 -  يرولا ، مالعا  يهحفص 315 -  دیفم ، داشرا  [ 28]

يهحفص 130. یسوط ، خیش  تبیغ  [ 29]
يهحفص 422 و 423. دلج 4  بلاطیبا  لآ  بقانم  يهحفص 351 -  يرولا  مالعا  [ 30]

يهحفص 117. ج 2 ، یفاک ، يهحفص 317 -  دیفم ، خیش  داشرا  يهحفص 131 -  یسوط ، خیش  تبیغ  [ 31]
يهحفص 351. يرولا ، مالعا  يهحفص 115 -  دلج 2 ، یفاک ، [ 32]

يهحفص 517. لوقعلا ، فحت  [ 33]
يهحفص 50. دلج 2 ، نیدلالامک ، [ 34]

يهحفص 55. نیشیپ ، ردصم  [ 35]
يهحفص 116. دلج 2 ، یفاک ، [ 36]

يهحفص 139 و 140. یسوط ، خیش  تبیغ  [ 37]
يهحفص 446. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 360 -  يرولامالعا ، [ 38]
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يهحفص 260. دلج 50 ، راحب ، يهحفص 212 و 213 -  جئارخ ، راتخم  [ 39]
ثیدح 11. يهحفص 440 ، دلج 2 ، یفاک ، [ 40]

ثیدح 7. يهحفص 253 ، دلج 50 ، راونالاراحب  [ 41]
رد مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ندش  هتخادنا  نایرج  هک  تسا  رکذ  لباق  يهحفص 430 . دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 42]

یلو هدش  لقن  يرایسب  ياهباتک  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  راوگرزب  نآ  يهصوصخم  تارایز  زا  یضعب  رد  یتح  هک  ناریش  هاگیاج 
يارب مالسلاهیلع ، يرکـسع  ترـضح  ياعد  يهلأسم  هب  هدش و  رکذ  هصالخ  روطب  يهحفص 448 ، دـلج 2 ، یفاک ، هلمج  زا  اهنآ  رثکا  رد 

. درادن ياهراشا  دمتعم 
يهحفص 436 و 437. دلج 2 ، یفاک ، يهحفص 320 و 321 -  دیفم ، داشرا  [ 43]

ثیدح 20. يهحفص 445 ، دلج 2 ، یفاک ، [ 44]
يهحفص 483. یشک ، لاجر  [ 45]

. نیشیپ ردصم  [ 46]
يهحفص 291. جئارخ ، راتخم  يهحفص 293 -  دلج 3 ، همغلافشک ، [ 47]

.125 يهحفص 120 -  دلج 1 ، نیدلالامک ، يهحفص 431 و 432 و 433 -  دلج 2 ، یفاک ، زا  صیخلت  اب  لقن  [ 48]
. دییامن هعجارم  ات 306  يهحفص 247  دلج 50 ، راونالاراحب ، هب  نیبلاط  [ 49]

يهحفص 311. دلج 3 ، همغلافشک ، يهحفص 425 -  دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 50]
يهحفص 432 و 433. دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  هحفص 443 و 444 -  دلج 2 ، یفاک ، [ 51]

يهحفص 194 و 195. دلج 2 ، نیدلالامک ، [ 52]
ياهخیرات یخرب  هژیوب  بلاطم ، زا  ياهراـپ  تسا و  هدـش  هدافتـسا  ییاور  یخیراـت و  فلتخم  ياـهباتک  زا  راتـشون ، زا  شخب  نیا  رد  [ 53]

. تسا فالتخا  لحم  هدش  رکذ 
يهحفص 426. دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 54]

يهحفص 316. یسلجم ، همالع  نیقیلا ، قح  [ 55]
يهحفص 317. نیشیپ  كردم  [ 56]

. نیشیپ كردم  [ 57]
تداهش ماگنه  رد  ترضح  نآ  نس  تسین . نارظنبحاص  نیب  یفالتخا  چیه  ابیرقت  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  لاس  رد  [ 58]

يهحفص 272. دلج 3 ، همغلا ، فشک  يهحفص 422 -  دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  دوب . لاس  ای 28   29
يهحفص 149. دلج 2 ، نیدلالامک ، [ 59]

تیاور 13. تازجعملا ، نویع  زا  لقن  هب  يهحفص 336 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 60]
يهحفص 313. دلج 50 ، راونالاراحب ، يهحفص 343 -  تاوعدلا ، جهم  [ 61]

. نیشیپ كردم  [ 62]
.125 يهحفص 120 -  دلج 1 ، نیدلالامک ، ناقاخ ، نب  هللادیبع  نب  دمحا  طسوت  هدش  لقن  تانایرج  زا  هدافتسا  اب  [ 63]
.125 يهحفص 120 -  دلج 1 ، نیدلالامک ، ناقاخ ، نب  هللادیبع  نب  دمحا  طسوت  هدش  لقن  تانایرج  زا  هدافتسا  اب  [ 64]

يهحفص 144. یسوط ، خیش  تبیغ  يهحفص 345 -  تاوعدلاجهم ، [ 65]
زج يدزم  چیه  شیوخ  تلاسر  رب  امش  زا  وگب  یبرقلا .» یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسأ  لق ال  ، » يروش يهروس  يهیآ 23  هب  هراشا  [ 66]
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زا نم  وگب  الیبس ». هبر  یلا  ذختی  نأ  ءاش  نم  الا  رجأ  نم  هیلع  مکلأسا  ام  لق  : » ناقرف يهروس  هیآ 57  و  مبلطیمن . شیوخ  تیبلها  یتسود 
. دبایب یهار  شراگدرورپ  يوسب  دهاوخب  هک  سکنآ  زا  رگم  مبلطیمن  يدزم  دوخ  تلاسر  رب  امش 

يهحفص 149 و 150. دلج 2 ، نیدلالامک ، [ 67]
يریگیپ زا  ار  هفیلخ  نارومأم  رظن  ات  تساوخ  تسا  شیوخ  محر  رد  يدنزرف  ياراد  هکنیا  ناونعب  تشاد  مان  لقیص »  » هک هیراج  نیا  [ 68]

نبا یـضاق  رظن  تحت  اهتدـم  ات  نز  نیا  دـنادرگ . فرـصنم  تشادـن  لاس  جـنپ  زا  شیب  نامز  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  رما 
تحاص شروش  ناقاخ و  نب  ییحی  نب  هللادـیبع  یناهگان  گرم  نوچمه  هبقرتم  ریغ  يهثداـح  نیدـنچ  تبقاـع  اـت  تشاد ، رارق  براوشیبا 

. تشگ مهارف  وا  ییاهر  تامدقم  دش و  یضاق  تیب  رابرد و  عاضوا  شاشتغا  ثعاب  يرافص  بوقعی  جنزلا و 
.125 يهحفص 120 -  دلج 1 ، نیدلالامک ، [ 69]

يهحفص 422. دلج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 70]
يهحفص 238. دلج 50 ، راحب ، يهحفص 349 -  يرولا ، مالعا  [ 71]

.152 يهحفص 150 -  دلج 1 ، نیدلالامک ، [ 72]
يهحفص 125. كردم ، نامه  و  نیشیپ -  كردم  [ 73]

يهحفص 326. رثألا ، ۀیافک  [ 74]
. تازجعملا نویع  زا  لقن  هب  يهحفص 335 ، دلج 50 ، راونالاراحب ، [ 75]

. تسا هدش  هراشا  اههقرف  نیا  زا  يدادعت  هب  هحفص  نیمه  یقرواپ  رد  بهذلا . جورم  زا  لقن  هب  يهحفص 336 ، نیشیپ ، كردم  [ 76]
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