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: یپاچ رشان 

( یمالسا يروهمج  امیس  ادص و  تاراشتنا   ) شورس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم 7هریس 

باتک 7تاصخشم 

( مالّسلا هیلع   ) نامز بحاص  يدهم  هب  بقلم  نسح  نب  7م ح م د 

ترضح نآ  دلوت  لحم  8تدالو و 

ترضح نآ  9ردام 

ترضح نآ  9هینک ي 

ترضح نآ  9باقلا 

ترضح نآ  9نابرد 

ترضح نآ  يرتشگنا  9شقن 

ترضح نآ  9رعاش 

مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  يامیس  يرهاظ و  9تافص 

ترضح نآ  ناریفس  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  10تبیغ 

... جوم هدنز و  يو  هکنیا  نامزلا و  بحاص  تماما  لیالد  نوماریپ  16يراتفگ 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  هرابرد ي  تنس  لها  قیرط  زا  هک  18يرابخا 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  هعیش  قرط  زا  هک  28یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  زا  29یخرب 

مالسلا مهیلع  يدهم  هرابرد ي  ارهز  ترضح  زا  30یتیاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  زا  هک  30یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  نب  نسح  زا  هک  31یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  نب  نیسح  زا  هک  31یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  ترضح  هرابرد ي  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  31یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  قداص  ماما  زا  هک  32یتایاور 
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تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  مظاک  ماما  زا  هک  33یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  اضر  ماما  زا  هک  33یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  داوج  ماما  زا  هک  34یتایاور 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  يرکسع  نسح  ماما  زا  هک  35یتایاور 

... تسا و ناربمایپ  زا  ییاه  تنس  بحاص  مالسلا  هیلع  يدهم  هکنیا  هرابرد ي  36یلصف 

ناربمایپ ياه  37تبیغ 

حلاص 37تبیغ 

میهاربا 37تبیغ 

فسوی 38تبیغ 

یسوم 39تبیغ 

حیسم نامز  ات  یسوم  زا  دعب  ججح  ایصوا و  تبیغ  41عوقو 

مالسلا هیلع  يدهم  ياه  هناشن  تانیب و  لیالد و  42تازجعم و 

تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  هک  یتاهبش  44در 

... یعیش نادنمشناد  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  دوجو  هرابرد ي  هک  یتنس  لها  50نادنمشناد 

دنا هدید  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  63یناسک 

مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  64تامالع 

دنک یم  مایق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یلاس  86هرابرد ي 

ناشندمآ درگ  یگنوگچ  اهرهش و  مان  مالسلا و  هیلع  يدهم  نارای  91رامش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  92هرابرد 
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( مالسلا هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم هریس 

باتک تاصخشم 

، نیما نسحم  روآدیدپ : مان  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم هریس  ناونع : یـسراف  مالـسلا . مهیلع  همئالا  هریـس  يدادرارق : ناونع 
5 يرهاظ : تاصخشم   1374( امیـس ، ادص و  تاراشتنا   ) شورـس نارهت : رـشن : تاصخـشم  ینامرک  یتجح  یلع  همجرت : 1952م   - 1865
964-376-(:2 ج . 9:1-231-376-964( ؛ ج . 0-230-376-964 ؛ هرود : کباش : مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  شخب   5 دلج  ) دلجم ردج 6 

پاچ تشاددای :  1373: لوا پاچ  تشاددای :  964-376-235-1:5 ج . 3-234-376-964 ؛ : 4 ج . 5-233-376-964 ؛ : 3 ج . 7-232 ؛
یلصربمایپ تخد  همطاف  . 2 ج . هلاو -.  هیلع  هللا  یلص  ایبنالا  متاخ  مالسا  ربمایپ  یگدنز  . 1 ج . تاجردنم : همانباتک  تشاددای :  1384 موس :

 .- تفالخ نارود  مالسلاهیلع : یلع  ماما  . 2 ق . . 3 ج . تفالخ -.  زاغآ  ات  تدالو  زا  مالـسلاهیلع : یلع  ماما  . 1 ق . . 3 ج . هلاو -.  هـیلع  هللا 
هیلعمظاک ماما  مالـسلا ، هیلعقداص  ماما  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  . 5 ج . مالـسلا -.  هیلعنیدـباعلانیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح ، ماما  . 4 ج .

هسانش  1379  - 1316 یلع ، یناـمرک ، یتـجح  هدوزفا : هسانـش  مهدزاود ) ماـما  ( همانتـشذگرس موصعم –  هدراـهچ  عوـضوم : مالـسلا و ...
: هرگنک يدــنب  هدر  شورـــس  تاراــشتنا  ناریا . یمالـــسا  يروــهمج  يامیـــس  ادـــص و  هدوزفا : هسانـــش  نیـــسح  ینادـــجو ، هدوزفا :

م10138-75 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/95 ییوید : يدنب  هدر  68ف9041 1374  فلا /BP36

( مالّسلا هیلع   ) نامز بحاص  يدهم  هب  بقلم  نسح  نب  م ح م د 

مان هب  هک  همئا ، زا  سک  نیموس  ناهج و  رد  دـنوادخ  هفیلخ ي  ماما و  نیمهدزاود  و  يرکـسع ، نسح  دـمحموبا  زا  سپ  نایعیـش ، ياوشیپ 
هلالس ي تسوا . هینک ي  مه  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مانمه  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  دوش و  یم  هدناوخ  دمحم » »

یبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نبا  تسا : نینچ  ترـضح  نآ  كاپ 
امش يارب  تسین  اور  :» دننام تسا . هدش  یهن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ندرب  مان  زا  تایاور ، رابخا و  زا  يرایسب  رد  مالـسلا .) مهیلع   ) بلاط
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  مایق  هک  نآ  ات  تسین  اور  وا  مان  ندرب   » ای يو » مان  ندرب  امـش  رب  تسین  اور   » ای دـیناوخب .» مان  هب  ار  وا  هک 
رپ ار  نیمز  يو  سپ  دنک  راکـشآ  ار  وا  دنوادخ  ات  وا  ندناوخ  مان  هب  امـش  رب  تسین  اور   » ای دوب .» هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنادرگ 

لوسر هینک ي  مه  مانمه و  يو  وا و  ندرب  مان  ناشیا  رب  تسا  مارح   » اـی دوب .» هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  ناـنوچ  دـنادرگ ، داد  لدـع و  زا 
مالـسلا هیلع  نانموم  ریما  زا  دوشن ». هدناوخ  شمان  هب  دوش و  هدـید  شمـسج   » ای دـناوخ .» یمن  مان  هب  ار  وا  یـسک  رفاک  زج   » ای تسادـخ .»

هک یتقو  ات  میوگن  ار  وا  مان  هک  درک  دهع  نم  اب  نم  بوبحم  تسود و  انامه  شمان ، اما  دومرف : دش . شسرپ  مهدزاود  ماما  مسا  هرابرد ي 
تـسا رما  نیا  هب  هجوت  اب  دراذـگ . هعیدو  هب  شربمایپ  هب  ار  شیملع  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دزیگنارب و  ار  وا  لجوزع  دـنوادخ 
هیحان ترـضح و  رادـلا  بحاص  مئاق و  بحاص و  نوچمه  یفلتخم  ریباعت  اب  نایوار  نانخـس  راـبخا و  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هک 
يزمر میزع ، دیوگ : هر )  ) دیفم خیش  دوش . یمن  هدرب  مان  ترضح  نآ  زا  تحارـص  هب  دوش و  یم  دای  مالغ و ... میزع و  لجرلا و  هسدقم و 

قودص و دنا . هدناوخ  یم  هحفص 262 ]  ] مان نیدب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هیقت ، يور  زا  دنا و  هتخانـش  یم  ار  نآ  زابرید  زا  نایعیـش  هک  هدوب 
هدرک میرحت  ار  ترـضح  نآ  مان  هب  حیرـصت  هدرک و  لمح  اهنآ  رهاظ  رب  ار ، رابخا  نیا  رد  هدش  دراو  یهن  هعیـش  ياملع  زا  رگید  يا  هدـع 
هاـگآ نآ  هب  رگید  یـسک  دـنوادخ  زج  هک  تسناد  یتـمکح  ار  نآ  لـیلد  درک و  تهارک  رب  لـمح  ار  هدـش  دراو  یهن  ناوت  یم  هتبلا  دـنا .

زا یخرب  رد  اریز  درادـن . تافانم  لمع  نیا  ندوب  هروکم  اـب  تسا  ریفکت  دـح  اـت  هاـگ  هدـمآ و  راـبخا  نیا  رد  هک  یهن  تدـش  هتبلا  تسین .
ینعی رظن ، نیا  دییات  رد  [ 1 « ] ران نم  راشنمب  قرف  هرعـش  قرف  كرت  نم   » زا تسا . هدـمآ  ظیلغ  دـیدش و  ظافلا  نیمه  زین  رگید  تاهورکم 
لوسر هک  یحول  ثیدح  نوچمه  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هچنآ  هب  ناوت  یم  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  مسا  هب  حیرـصت  ندوب  هورکم 
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دیاش تسج . دانتسا  ثیداحا  رابخا و  رگید  زین  و  دوب ، مالسلا  هیلع  همئا  مان  نآ  رد  داد و  هیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
یخرب رد  هچنآ  هتبلا  و  ارغـص . تبیغ  نامز  لثم  تسا  هدوب  رطخ  رد  ترـضح  نآ  ناج  هک  تسناد  یناـمز  هب  طوبرم  ار  یهن  نیا  ناوتب  مه 

رد ارم  هک  ره  :» ای دـناوخب .» مان  هب  نامدرم  عمج  رد  ارم  هک  نآ  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  : » دـننام تسا . رظن  نیا  دـیوم  هدـمآ  تاـعیقوت  زا 
ماما مان  دش : لاوس  يو  زا  هک  یتقو  رد  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  نخـس  و  داب » وا  رب  يدنوادخ  نیرفن  تنعل و  دناوخب ، مان  هب  نامدرم  همج 
نیا هک  دنرادنپ  یم  نینچ  موق  نیا  ریز  مراد . یمزاب  رما  نیا  زا  وج  تسج و  شواک و  زا  ار  وت  داد : خساپ  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  مهدزاود 
مارح امـش  رب  :» دهد یم  باوج  نینچ  لاوس  نیمه  هب  يرگید  ياج  رد  يو  نینچمه  تسا . هدـش  عطقنم  هیلع ) هللا  مالـس  همطاف  لسن   ) لسن

ار يزیچ  هک  تسین  نم  رایتخا  رد  هکلب  میوگ  یم  مدوخ  بناـج  زا  ار  فرح  نیا  هک  منک  یمن  اـعدا  نم  دیـسرپب و  هراـب  نیا  رد  هک  تسا 
يرکـسع نسح  ماما   ) دـمحم وبا  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ناطلـس  :» دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  نکل  منک ». مارح  ای  لالح 

سپ دیآ . یمرب  وج  تسج و  یپ  رد  دبای  یهاگآ  وا  مان  زا  رگا  و  تسا . هدراذگن  ياجرب  دوخ  زا  سپ  يدنزرف  هتشذگرد و  مالـسلا ) هیلع 
نآ مان  رب  رگا  تسا : هدـمآ  تاـعیقوت  زا  یکی  رد  نینچمه  دـینک .» يراددوخ  هراـب  نیا  رد  يواـکجنک  شـسرپ و  زا  دیـسرتب و  يادـخ  زا 

تاعیقوت زا  رگید  یکی  رد  و  دنهد . یم  ول  ار  نآ  دنتسناد ، ار  ترـضح  نآ  ناکم  نوچ  دنزاس و  یم  شاف  ار  نآ  دننک  ییامنهار  ترـضح 
رقاب ماما  نینچمه  دنهد . یم  ول  ار  نآ  دنسانشب  ار  يو  هاگیاج  رگا  دنزاس و  یم  شاف  ار  نآ  دنوش  هاگآ  ترـضح  نآ  مان  زا  رگا  هک  تسا 

يا داد : خساپ  نینچ  دسانشب ، مان  هب  ار  وا  ات  دیوگزاب ، يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مان  دوب  هتساوخ  يو  زا  هک  یلباک  هب  مالسلا  هیلع 
یم زین  وت  هب  اعطق  مدوب ، هتفگ  زاب  رگید  سک  يارب  ار  نآ  رگا  هک  يدیـسرپ  يزیچ  زا  يدرک  یتخـس  شـسرپ  دنگوس  يادخ  هب  دلاخ  وبا 

هب داقتعا  نینچمه  دـنربب . هکت  هکت  ار  نآ  ات  دنـشوک  یم  دـننادب  ار  نآ  همطاـف  ینب  رگا  هک  يدیـسرپ  يزیچ  هحفـص 263 ]  ] زا ارم  متفگ .
وا دیازفا : یم  سپس  تسا . مارح  ناشیا  رب  يو  ندناوخ  مان  هب  دیوگ : یم  هک  یتایاور  ای  دراد  تافانم  ترـضح  نآ  مان  هب  حیرـصت  تمرح 

رطاخ هب  حیرصت  میرحت  رب  ثیداحا  هنوگ  نیا  هکلب  تسا . هدرک  راکشآ  ار  ترضح  نآ  مان  هلیـسو  نیدب  و  تسا . ربمایپ  هینک  مه  مانمه و 
تحارـص هب  ار  ترـضح  نآ  مان  هچ  تشاد  دـهاوخن  توافت  هک  تفگ  دـیاب  مه  سرت  هرابرد ي  و  دـنراد . تلالد  صاـخ  یتمکح  دوجو 

زا يا  هراپ  رد  هچنآ  اب  دراد  تافانم  میرحت  هب  لوق  نینچمه  تسا . هدوب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماـنمه  يو  هک  دـنیوگب  اـی  دـنربب 
. دزاس راکشآ  بیغ  هدرپ ي  زا  ار  وا  دنوادخ  ای  دنک  جورخ  هک  یتقو  ات  رگم  تسین  اور  يو  مان  ندرب  هک  نآ  رب  ینبم  تسا  هدمآ  تایاور 
ای تحارـص  هب  ترـضح  نآ  مان  ندرب  تسا و  هورکم  اقلطم  ترـضح  نآ  مان  هب  حیرـصت  هک  درک  عمج  نینچ  ار  رابخا  نیا  ناـیم  ناوت  یم 
هک ره  [ 1  ] یقرواپ ملعا ) هللا  و  . ) دوش یم  عفترم  هراب  نیا  رد  تایاور  رابخا و  نایم  یفانت  ناس  نیدـب  تسا . مارح  فوخ  نامز  رد  تیاـنک 

. دوش هدنکارپ  شیوم  شتآ  زا  هرا  اب  دنکن  هدنکارپ  ار  شیوم 

ترضح نآ  دلوت  لحم  تدالو و 

خیـش دوشگ . ناهج  هب  هدید  دـمتعم  تفالخ  راگزور  رد  يار و  نم  رـس  رد  لاس 255  نابعش  همین  بش  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
ناهنپ و رد  زین  ار  وا  دراذگن و  ياج  رب  یناهنپ  هن  اراکـشآ و  هن  يدنزرف  يو  زج  مالـسلا ، هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  شردپ  دـیوگ : دـیفم 
تمکح و دنوادخ  كدنا ، نینـس  نامه  رد  دوب و  لاس  جنپ  شردپ  تافو  ماگنه  هب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  نس  دومرف . يرادـهگن  افخ 

هیلع ییحی  هب  هک  ناـنچ  درک  تیاـنع  تمکح  يو  هب  دوب . هداد  رارق  ناـیناهج  يارب  يا  هناـشن  ار  وا  دوـب و  هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  تواـضق 
یکدوک رد  زین  ار  وا  درک  بوصنم  توبن  هب  هراوهگ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  نانچ  مه  داد و  تمکح  یکدوک  رد  مالـسلا 

لاس و  1089 تسا ، يرجه  لاس 1345  زا  رفـص  هام  رخآ  هک  باتک ) نیا  شراگن  نامز   ) زورما اـت  يو  رمع  درک ، بصن  تماـما  ماـقم  هب 
. دشاب یم  زور  هدزناپ  هام و  شش 
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ترضح نآ  ردام 

. دوب هکیلم  نز  نیا  یلصا  مان  هک  تسا  یتیاور  رد  دوب . نازینک  نیرتهب  زا  تشاد و  مان  سجرن  شردام 

ترضح نآ  هینک ي 

هحفص 264] . ] دوش یم  هدناوخ  مه  رفعجوبا  هینک ي  هب  هاگ  نیا  رب  هوالع  دوب و  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هینک ي  مه  يو 

ترضح نآ  باقلا 

نآ نابرد  تسا . يدهم  يو  باقلا  نیرتروهـشم  تسا و  ترـضح  نآ  باقلا  زا  نامز ؛ بحاص  رظتنم ، مئاق  حلاص ، فلخ  يدهم ، تجح ،
هک يرمـس  دـمحم  نب  یلع  سپـس  حور و  نب  نیـسح  وا  زا  سپ  نامثع و  نب  دـمحم  شدـنزرف  يو  زا  سپ  دیعـس و  نب  ناـمثع  ترـضح 

. دندوب مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ياه  نابرد  دندوب ، ترضح  نآ  يارفس 

ترضح نآ  نابرد 

ترضح نآ  يرتشگنا  شقن 

«. هتصاخ هللا و  ۀجح  انا  :» تسا ترابع  نبا  ترضح  نآ  يرتشگنا  شقن  تسا  هدرک  رکذ  یمعفک  هچنآ  ربانب 

ترضح نآ  رعاش 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  رعاش  یمور  نبا 

مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  يامیس  يرهاظ و  تافص 

اما درادـن . تهابـش  ربمایپ  هب  یندـب  یمـسج و  تافـص  رد  یلو  تسا  دـننامه  ربماـیپ  هب  قـالخا  رد  وا  هک  تسا  هدـمآ  دوواد  وبا  ننـس  رد 
هنوگ رب  تسامش . ربمایپ  هیبش  قلخ  رد  قلخ و  رد  يدهم )  ) وا دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  تبیغ  رد  ینامعن 

رد تسا و  یناشخرد  هراتس  شا  هرهچ  ییوگ  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  تسا ... ینازورف  هراتس ي  ییوگ  هک  تسا  یلاخ  شتـسار 
فرط ود  يوم  دـنراد و  هلـصاف  رگیدـکی  اـب  شین  شیپ  ياهنادـند  تسا : هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  تسا . یهایـس  لاـخ  شتـسار  هنوگ ي 

ناوج و وا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  يرهاظ  ياهیگژیو  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  و  تسا . هتفر  وا  یناـشیپ 
هبلغ شرس  تروص و  ياهوم  یهایـس  رب  شا  هرهچ  یگدنـشخرد  یناشیپ ، دنلب  تسا  يدرم  تسا و  يوم  شوخ  ورـشوخ و  تسالاب  هنایم 

هلصاف شین  شیپ  ياهنادند  نایم  تسا و  یلاخ  شتسار  نار  رب  دراد . گرزب  یمکـش  یباقع و  ینیب  تسا . هتفر  شیاهوم  فرط  ود  دراد .
یناوربا هتفر و  ورف  دوگ و  ینامشچ  اب  دیفس  خرس و  تسا  یصخش  وا  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دراد . دوجو 

نابص هتشون  نیبغارلا  فاعسا  رد  تسا . يا  هناشن  هحفص 265 ]  ] شا هرهچ  رب  و  [ 1  ] زازح شرس  رب  نهپ و  شا  هناش  تشپرپ و  هتـسجرب و 
هنوگ رب  هک  تشپرپ  هوبنا و  یشیر  اب  یباقع ) ینیب   ) ینیب هتدیمخ  وربا و  هدیشک  مشچ و  هیـس  تسا  یناوج  يدهم  هک  تسا  هدمآ  يرـصم 
ادعب تسا . يدـیپس  یمدـنگ و  نیب  ترـضح  نآ  هرهچ ي  گنر  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  ۀـمهملا  لوصف  رد  دراد . لاخ  شتـسار  تسد  و 

ای لاس  لهچ  يو  دـنک  یم  نامگ  هدـننیب  هک  يروط  هب  تسا  هرهچ  ناوج  اما  هدروخلاس  دـنک  روهظ  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـمآ  دـهاوخ 
میهاوخ ادعب  هک  یتایاور  رابخا و  عومجم  زا  هچنآ  مالسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  يراتفر  یقالخا و  ياهیگژیو  هرابرد ي  دراد . نآ  زا  رتمک 
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میهاوخ ادعب  هک  یتایاور  رابخا و  عومجم  زا  هچنآ  مالسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  يراتفر  یقالخا و  ياهیگژیو  هرابرد ي  دراد . نآ  زا  رتمک 
هب تریـس  يوخ و  رظن  زا  يو  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  اـهنآ  ناناملـسم  مومع  هک  يرگید  تاـیاور  زین  دروآ و 
یم ناماس  یبش  رد  ار  وا  راک  دـنوادخ  تسا . ترـضح  نآ  مانمه  ربمایپ و  تیب  لها  زا  يو  تسا . هدـننام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
سپ دینک . يوریپ  وا  زا  تسادخ  هفیلخ ي  يدهم  نیا  هک  دنز  یم  گناب  يا  هتـشرف  بش  نآ  رد  تسا . يربا  شرـس  رب  هک  یلاح  رد  دهد 
سار رد  هک  دهد  یم  يرای  ناگتـشرف  زا  نت  رازه  هس  اب  ار  يو  دنوادخ  دنوش . یم  رادیرخ  ار  شا  یتسود  دننک و  یم  فارتعا  وا  هب  مدرم 

نارای و وزج  زین  فهک  باحـصا  تسا . ردب  گنج  نایهاپـس  دادعت  هب  شنارای  رامـش  دـنراد . ياج  لیئاکیم  نانآ  رخآ  رد  لیئربج و  نانآ 
دهاوخ رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  سپ  دوش . یم  کلام  ار  نیمز  برغ  قرـش و  دـنک و  یم  جورخ  ریـشمش  اب  وا  دـنا . ترـضح  نآ  راصنا 

. دش دنهاوخ  دنسرخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دنک و  یم  راکـشآ  ار  مالـسا  دوب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  اب  يو  زا  شیپ  هک  نانچ  درک 
یم راکـشآ  ار  دوخ  یناهن  ياهجنگ  دوش و  لوصحم  رپ  تمعن و  رپ  وا  راـگزور  رد  نیمز  دـنا . ناـیفوک  وا  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  تخبکین 

ار يو  درازگ و  یم  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  دنک . یمن  باتک  باسح و  ار  نآ  دنک و  یم  شخپ  ناوارف  ار  تورث  لام و  دزاس .
ای تفه  ای  شـش  یط  رد  و  دـنک . یم  جورخ  هن  تفه و  جـنپ ، هس ، کی ، درف ، ياهلاس  رد  دـهد . یم  يرای  دـل ، باب  رد  لاـجد  نتـشک  رب 
یم نوریب  ماش  رد  یهوک  زا  ار  تاروت  رافسا  هیکاطنا و  راغ  زا  ار  هنیکـس  توبات  دنک . یم  تموکح  لاس  هد  هزادنا ي  هب  لاس  هن  ای  تشه 

نادـب دوب  یم  دوخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  هک  ناـنچ  دـنک  یم  راکـشآ  هداد  رارق  ندـید  دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  نید  زا  دروآ .
هب ترضح و  نآ  ریشمش  سرت  زا  هک  دنتسه  يدلقم  ياهقف  مالسلا  هیلع  يدهم  نانمشد  دیوگ : یبرع  نب  نیدلا  یحم  خیش  داد . یم  مکح 
هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سابل  هرابرد ي  دنا . هدمآ  رد  يو  نامرف  تحت  تسوا ، دزن  هچنآ  عمط 

. هروش دزیر ، یم  ورف  رس  زیا  هک  تسا  يا  هتـسوپ  زازح  [ 1  ] یقرواپ هحفص 266 ] . ] دراد رب  رد  یناوطق  يابع  ود  جورخ  مانه  ترـضح  نآ 
(. فلؤم )

ترضح نآ  ناریفس  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ 

حیرصت هتکن  نیا  رب  زین  مالسلا  هیلع  همئا  زا  هدش  لقن  تایاور  رابخا و  هک  نانچ  تسا . يربک  يرغص و  تبیغ  ود  ياراد  جع )  ) يدهم ماما 
نایم ترافس  عطق  ات  هدش و  زاغآ  ترضح  نآ  دلوت  ماگنه  زا  يرغص  تبیغ  دنا . هداهن  مان  زین  یلوط  يرـصق و  ار  اه  تبیغ  نیا  هاگ  دراد .
نیا درکن . بوصنم  ناوـنع  نیا  هب  ار  یـسک  رگید  يو  ترـضح ، نآ  ریفـس  نیرخآ  تاـفو  زا  سپ  [ 1 . ] تسا هتـشاد  همادا  شنایعیـش  وا و 
یم شتمدخ  هب  دندید و  یم  ار  ترضح  نآ  نامدرم  رگید  اسب  هچ  ترضح و  نآ  يارفس  تدم  نیا  یط  رد  دیـشک . لوط  لاس  تدم 74 

هرود نیتسخن  زا  سپ  يربک  تبیغ  دندرک . یم  تفایرد  رگید  فلتخم  روما  نایعیش و  لیاسم  هب  خساپ  رد  ماما  نآ  زا  یتاعیقوت  دندیـسر و 
تسا هدمآ  تاعیقوت  زا  يا  هراپ  رد  دنک . یم  مایق  ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هرود  نیمه  نایاپ  رد  تسا و  هدش  زاغآ  تبیغ  ي 

دنک ار  وا  رادــید  ياـعدا  هحیــص  ینایفــس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دــید و  دــهاوخن  ار  ماــما  سک  چــیه  يربـک  تـبیغ  زا  سپ  هـک 
دنیب و یم  ار  مدرم  دنک و  یم  تکرش  مساوم  رد  لاس  ره  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  رکذ  تایاور  زا  يدادعت  رد  نینچمه  تسوگغورد .

طابترا شنایعیش  ترـضح و  نآ  نایم  تبیغ  نامز  رد  هک  ییارفـس  دنـسانش . یمن  ار  وا  یلو  دننیب  یم  ار  يو  مدرم  اما  دسانـش  یم  ار  اهنآ 
هب شبـسن  دوب و  دـسا  ینب  هلیبـق ي  زا  يو  يرمع ، رمع و  نب  دیعـس  نب  ناـمثع  رمع و  وـبا  تسخن : دـندوب : نت  راـهچ  دـندرک ، یم  رارقرب 

رـسک هب  ار  شا  هینک  هک  داد  روتـسد  يو  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  دنیوگ : دسر . یم  يرمع  رفعج  شردام  ردپ  شدـج ،
نامس ار  وا  تسا . هتشاد  ینکس  يار  نم  رس  یماظن  هقطنم ي  رد  اریز  تسا  هدش  یم  هتفگ  زین  يرکـسع  يو  هب  نینچمه  يرمع .)  ) دیوگب

درک و یم  تردابم  نغور  شورف  دـیرخ و  هب  دوخ  یلـصا  راـک  رب  نداـهن  شوپرـس  يارب  يو  نوچ  دـنا . هدـناوخ  یم  زین  شورف ) نغور  )
وبا دـندروآ ، یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  دوب ، بجاو  ناـشیا  رب  شیوخ  تورث  لاـم و  زا  هک  هچنآ  نایعیـش ، هک  یماـگنه 
هیلع يداـه  یلع  ماـما  درب . یم  ماـما  نآ  دزن  تشاذـگ و  یم  نـغور  هحفـص 273 ]  ] ياـه کـیخ  رد  سرت  هـیقت و  يور  زا  ار  اـهنآ  ورمع 
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ماـقم نیمه  هب  ار  يو  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ماـما ، نآ  زا  سپ  دوب و  هدرک  بوصنم  دوخ  لـیکو  ناونع  هب  ار  يو  زینمالـسلا 
: تسا هتفگ  يو  هرابرد ي  تبیغ ، باتک  رد  یسوط  خیش  دش . باختنا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ریفـس  ناونع  هب  سپـس  دوب و  هتـشامگ 

یم امـش  هب  هچنآ  تسا . نیما  دامتعا و  دروم  ورمع ، وبا  نیا  دوب : هدومرف  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دوب و  قوثو  دروم  داتـسا و  وا 
ناشیا زا  مالسلا  هیلع  مهد  ماما  باحصا  زا  یکی  نینچمه  دهد . یم  نم  بناج  زا  دهد  یم  امـش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناج  زا  دیوگ 
ناشیا زا  مالـسلا  هیلع  ماما  میریذپب ؟ دیاب  ار  سک  نیمادک  نخـس  میریگب و  دـیاب  یـسک  هچ  زا  مینک و  هلماعم  دـیاب  یـسک  هچ  اب  دیـسرپ :
يرمع دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میریذپب ؟ دیاب  ار  سک  نیمادک  نخس  میریگب و  دیاب  یسک  هچ  زا  مینک و  هلماعم  دیاب  یسک  هچ  اب  دیسرپ :
يوریپ يو  زا  ونشب و  ار  وا  نخـس  سپ  تسا  نم  يوس  زا  دیوگ  وت  هب  هچنآ  تسا و  نم  بناج  زا  دهد  وت  هب  هچنآ  تسا . نم  دامتعا  دروم 

دروم رمع و  وبا  نیا  دـیوگ : وا  قح  رد  شردـپ ، تافو  زا  سپ  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسا . نیما  قوثو و  دروم  وا  هک  اـمن 
یم نم  يوس  زا  دـیوگ  امـش  هب  هچنآ  سپ  تسا . گرم  یگدـنز و  رد  نم  دامتعا  دروم  یلبق و  ماما  داـمتعا  لـحم  وا  تسا . نیما  قوثو و 
نآ تمدـخ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  باحـصا  زا  رفن  لـهچ  نینچمه  دـهد . یم  نم  بناـج  زا  دـهد  امـش  هب  هچنآ  دـیوگ و 

دمحم وبا  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هام و  زا  يا  هراپ  ییوگ  هک  یکدوک  ماگنه  نآ  رد  دندرک . شسرپ  يو  نیشناج  هرابرد ي  هدیسر  ترـضح 
ار يو  زور  نیا  زا  دـعب  امـش  تسا و  نیا  ام  ياوشیپ  نم ، زا  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـش . هدـید  دوب ، مالـسلا  هیلع 
وا هک  دـیریذپب  ار  شنخـس  دیراپـس  وا  هب  ار  اک  دـیریذپب و  دـیوگ  یم  دیعـس  نب  نامثع  هچ  ره  سپ  شرمع . نایاپ  ات  یتح  دـید  دـیهاوخن 

مهدزای ماما  كاپ  رکیپ  نداد  لسغ  ماگنه  هب  هک  دوب  یسک  نامه  دیعس  نب  نامثع  نیا  تسوا . هدهع ي  رب  راک  تسامـش و  ماما  نیـشناج 
ماجنا ار  ماما  نآ  يراپس  كاخ  هب  ندرک  طونح  نفک و  راک  هک  تشاد  تیرومام  تشاد و  روضح  ترضح ، نآ  هزانج ي  رب  مالسلا  هیلع 

نایعیش و هب  دمحم ، شرسپ  دیعـس و  نب  نامثع  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  تاعیقوت  دیوگ : تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دهد .
نسح ماما  نامز  رد  هک  دوب  یطخ  نامه  هب  لئاسم و  هب  خساپ  یهن و  رما و  يواح  تاعیقوت  نیا  دیسر . یم  ترـضح  نآ  ردپ  صاخ  نارای 

ایند دیعس  نب  نامثع  هک  نآ  ات  تسا  هتشاد  دیکات  رسپ  ردپ و  نیا  تلادع  رب  هراومه  هعیش  ور  نیا  زا  دش . یم  هتشون  مالسلا  هیلع  يرکـسع 
هاگیاج درپس . كاخ  هب  ار  وا  برذلا  هلبق ي  رد  نادیم ، نابایخ  رد  دادغب  یبرغ  تمس  رد  داد و  لسغ  ار  يو  شرسپ  و  [ 2  ] تفگ عادو  ار 

هب هام  ره  يدـنا ، لاس 431 و  اـت  لاس 408  رد  دادـغب  هب  هحفـص 274 ]  ] دورو ماگنه  زا  اـم  تسا و  کـیرات  گـنت و  یکقاـتا  رد  ربق  نیا 
یقودنـص نآ  رب  تشاذگ و  نوریب  ار  ربق  درک و  ریمعت  ار  يو  دقرم  جرف  نب  دمحم  روصنم  وبا  سیئرلا  هاگنآ  میتفر . یم  يو  دقرم  ترایز 

دنیوگ یم  دـنوش و  یم  كربتم  نآ  ترایز  هب  دـننک  یم  یگدـنز  دـقرم  نیا  یگیاسمه  رد  هک  یناسک  دوب . یفقـس  ریز  رد  ربق  نیا  داهن .
یب ارجام  تقیقح  زا  دـنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیاد  دـنزرف  ار  وا  زین  یخرب  تسا . هدوب  يراکوکین  حـلاص و  درم  رازم  نیا  بحاص 

یسوط خیش  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  مود : دراد . همادا  بیترت  نیمه  هب  عضو  تسا ، لاس 444  هک  نونکا  ات  دنربخ و 
راک هتشاد و  لوبق  ار  دیعس  نب  نامثع  تلادع  هراومه  هعیش  دنتفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شناداتسا  زا  دمحم  هللا  ۀبه  زا  تبیغ  باتک  رد 

، تسا مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تایح  نامز  رد  وا  هب  هعجارم  هعیـش  دـنا . هدراذـگاو  رفعج  وبا  شرـسپ  هب  نامثع  گرم  زا  سپ  ار  دوخ 
رد مه  زاب  تفگ ، دوردب  ار  ایند  دیعـس  نب  نامثع  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  نینچمه  دراد . عامجا 

هعیش مهم  لیاسم  صوصخ  رد  هک  یتاعیقوت  نینچمه  داتفین . دیدرت  هب  يو  يراد  تناما  رد  یسک  دماین و  دیدپ  فالتخا  رفعج  وبا  تلادع 
یـسوط خیـش  دـش . یم  هتـشاگن  دیعـس ، نب  نامثع  شردـپ ، تایح  ناـمز  رد  هک  دوب  یطخ  ناـمه  هب  دـش و  یم  هتـشون  يو  تسد  هب  دوب 

يرکـسع نسح  دمحم  وبا  صن  هب  نامثع ، نب  دمحم  رفعج  وبا  شدنزرف  تشذـگرد ، دیعـس  نب  نامثع  ورمع و  وبا  نوچ  دـیوگ : نینچمه 
نـسح ماما  درک . نییعت  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  ترافـس  هب  ار  يو  یناـمرف  یط  ناـمثع  شردـپ  و  تفرگ . رارق  ردـپ  ياـج  هب  مالـسلا  هیلع 

يدـهم نم ، دـنزرف  لـیکو  دـمحم  شدـنزرف  نم و  لـیکو  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  هک  نم  رب  دیـشاب  هاوگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
زا دـنداد  وت  هب  هچ  ره  سپ  دـندامتعا . دروم  شدـنزرف  يرمع و  دوـمرف : شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و  تساـمش .
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دروم ود  نآ  هک  نک  تعاطا  نانآ  زا  ونـشب و  ار  ود  نآ  نانخـس  سپ  دنا . هتفگ  نم  بناج  زا  دـنا  هتفگ  وت  هب  هچنآ  دـنا و  هداد  نم  بناج 
مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  زا  هچنآ  ساسا  رب  هک  دراد  هقف  رد  ییاهباتک  نینچمه  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دنتناما . دامتعا و 

، تسا هدینـش  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  شردپ  زا  مالـسلا و  هیلع  دـمحم  وبا  زا  نامثع ، شردـپ ، زا  مالـسلا و  هیلع  بحاص  ترـضح  و 
ره رمالا  بحاص  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  نامثع  نب  دـمحم  زا  تسا . هبرـشالا  باتک  يو  ياهباتک  زا  یکی  هتـشون .

هدمآ تیاور  رد  زین  و  دنـسانش . یمن  اما  دننیب  یم  ار  وا  زین  مدرم  دسانـش . یم  دنیب و  یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رـضاح  جـح  مساوم  رد  لاس 
ادخ هناخ ي  رانک  رد  مدید  ار  وا  هک  يراب  نیرخآ  يرآ . تفگ : یسانش ؟ یم  ار  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ایآ  دندیسرپ : يو  زا  هک  تسا 

هک ار ، مئاـق  ماـما  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  يو  زا  زین  و  نک . قـقحم  میارب  ار  تا  هدـعو  ادـنوادخ ! هحفـص 275 ] : ] دومرف یم  دوب و 
ماقتنا تنانمـشد  زا  نم  هطـساو ي  هب  ادـنوادخ ! تفگ : یم  دوب و  هتخیوآ  راجتـسم  رد  هبعک  ياه  هدرپ  هب  هک  مدـید  داب ، وا  رب  ادـخ  دورد 

همئا مان  نآرق و  زا  یتایآ  شاقن ، تسا و  بوچ  يا  هعطق  وا  يور  شیپ  هک  دید  دـش و  دراو  يو  رب  نامثع  نب  دـمحم  نارای  زا  یکی  ریگب .
نادـب تفگ  ای  دـنراذگ . یم  نآ  يور  ارم  تسا ، مرازم  يارب  نیا  تفگ : نامثع  نب  دـمحم  دراگن . یم  نآ  ياه  هراـنک  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

هام زا  نـالف  زور  نوچ  سپ  مناوخ  یم  نآرق  زا  وزج  کـی  موش  یم  دراو  نآ  رد  زور  ره  مدـش و  غراـف  نآ  راـک  زا  کـنیا  مهد  یم  هیکت 
تیاور رد  دوب . هتفگ  دوخ  يو  هک  دش  روط  نامه  و  موش . نوفدم  نآ  رد  مدرگ و  هناور  ادـخ  يوس  هب  نم  دـسر  ارف  نالف  لاس  زا  نالف و 

ایند زا  هام  ود  زا  دعب  سپس  منک . هدامآ  ار  دوخ  هک  ما  هتفای  نامرف  تفگ : درک و  رفح  يربق  دوخ  يارب  نامثع  نب  دمحم  هک  تسا  يرگید 
هیلع نامز  ماما  ترافـس  لاـس  هاـجنپ  دودـح  رد  يو  اـعمج  داد و  خر  ای 304  لاس 305  یلوـالا  يداـمج  رخآ  رد  يو  تشذـگرد  تفر .

طـسو رد  کنیا  يو  رازم  ایوگ  دندرپس . كاخ  هب  دادغب  رد  هفوکلا  باب  نابایخ  رد  شردام  رانک  رد  ار  يو  [ 3 . ] دوب راد  هدهع  ار  مالسلا 
هب ار  يو  شتافو  زا  شیپ  لاس  هس  ای  ود  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  یتخبون ، رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  موس : تسارحص .

تسد هب  راک  دیـسر  ارف  نم  گرم  رگا  تفگ : نانآ  هب  درک و  عمج  ار  هعیـش  ناگرزب  نارـس و  يو  درک . یفرعم  باختنا و  دوخ  ینیـشناج 
وا هب  سپ  مهد  رارق  شیوخ  ياج  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وا  هک  تسا  هدش  هداد  نامرف  نم  هب  دوب . دـهاوخ  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا 
يا هلئـسم  وت  يارب  رگا  دندیـسرپ : نامثع  نب  دـمحم  زا  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـینک . هیکت  وا  رب  دوخ  ياهراک  رد  هعجارم و 
نایم ریفس  نم و  نیشناج  یتخبون  رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  نیا  داد : خساپ  دوب ؟ دهاوخ  وت  نیـشناج  یـسک  هچ  دمآ ، شیپ 

دینک و عوجر  وا  هب  دوخ  ياهراک  رد  سپ  تسا . هحفص 276 ]  ] نیما قوثو و  دروم  وا و  لیکو  تسا و  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  امش و 
يـالکو وزج  رفن  هد  دادـغب  رد  مدرک . یفرعم  ار  وا  کـنیا  ما و  هدـش  روماـم  وا  یفرعم  هب  نم  دـینک . هیکت  وا  هب  شیوـخ  مـهم  لـیاسم  رد 

هک يروط  هب  دـندوب . رت  کیدزن  يو  هب  حور  نب  نیـسح  زا  نانآ  یقاب  دوب و  حور  نب  نیـسح  نانآ  زا  یکی  هک  دـندوب ، نامثع  نب  دـمحم 
نب دمحا  نب  رفعج  دش  دهاوخ  هدیزگرب  نامثع  نب  دمحم  نیشناج  ناونع  هب  هک  یـسک  دندرک  یمن  دیدرت  هتکن  نیا  رد  ار  هعیـش  ناگرزب 

، دنک یم  دمآ  تفر و  نانآ  هناخ  هب  رایـسب  تسا و  رت  کیدزن  نانآ  اب  نامثع  نب  دمحم  هک  دندرک  یم  هدـهاشم  اریز  تسوا . ردـپ  ای  لیتم 
یکی هناخ ي  رد  زین  و  دروخ . یمن  دـش ، یم  تسرد  شردـپ  ای  رفعج  هناخرد  هک  ییاذـغ  زا  زج  شیوخ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  يو  یتح 

رد هک  روط  نامه  همه  دندرکن و  راکنا  ار  يو  دندش و  میلـست  همه  دش  حور  نب  نیـسح  باختنا  ربانب  نوچ  اما  دروخ . یم  اذغ  ود  نآ  زا 
نب رفعج  زین  نارادربنامرف  نیا  زا  یکی  دنتشاد  روضح  شدزن  رد  دندرک و  یم  تعاطا  حور  نب  نیـسح  زا  دندوب  نامثع  نب  دمحم  تعاطا 
یم شـسرپ  يو  زا  مدوب  هتـسشن  وا  رـس  يالاب  نم  دوب ، هدیـسر  نامثع  نب  دمحم  گرم  هظحل ي  نوچ  دیوگ : رفعج  دوب . لیتم  نب  دـمحا 

ما هتفای  نامرف  نم  تفگ : نم  هب  نامثع  نب  دـمحم  دوب . هتـسشن  يو  ياپ  نییاپ  رد  زین  حور  نب  مساقلا  وبا  متفگ . یم  نخـس  وا  اـب  مدرک و 
مدـیناشن و دوخ  ياج  رب  متفرگ و  ار  مساقلاوبا  تسد  متـساخرب و  يو  رـس  يـالاب  زا  نم  منک . تیـصو  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  هب  هک 

دوب نامثع  نب  دمحم  لیکو  يزارد  نایلاس  حور  نب  نیسح  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  متـسشن . نامثع  نب  دمحم  ياپ  رانک  رد  زین  دوخ 
تخادرپ و یم  يو  هب  قوقح  ناونع  هب  رانید  یـس  هام  ره  دـمحم  دـمآ و  یم  باسح  هب  وا  ناصاخ  زا  تشاد و  تراظن  يو  كـالما  رد  و 
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دمحم هک  دش  بجوم  رما  نیمه  دندرک و  یم  تخادرپ  يو  هب  نارگید  تارف و  لآ  دـننام  هعیـش  ياسور  ارزو و  هک  دوب  يزیچ  زج  هب  نیا 
فلاخم و رظن  رد  مساقلا  وبا  دـیوگ : تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دـنک . تیـصو  وا  هب  دـنیزگرب و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  يو  ناـمثع  نب 
رد تشذـگرد و  لاـس 326  نابعـش  رد  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  تسب . یم  راـک  هب  ار  هیقت  شور  دوب و  ناـمدرم  نیرتدـنمدرخ  قـفاوم 

دمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  مراـهچ : دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  كوش  لـپ  هزاورد ي  رجآ و  هزاورد  لـت و  يور  هبور  هزاورد ي  رد  هیتـخبون 
دوخ دنس  هب  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  تخادرپ . دوب  هدش  رومام  نادب  هک  يراک  هب  وا  درک و  تیصو  يو  هب  حور  نب  نیـسح  يرمس ،

دمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  سپ  مدیـسر ، هعیـش  ناگرزب  تمدخ  دادغب ، رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دلخم  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا 
ار قودص ) خیـش  هحفـص 277 ]  ] ردـپ  ) یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  دـنوادخ  تفگ : درک و  نخـس  هب  زاغآ  هحور ) هللا  سدـق   ) يرمس

رگید یتیاور  رد  تسا . هتفای  تافو  زور  نیا  رد  نیـسح  نب  یلع  هک  دیـسر  ربخ  سپ  دنتـشاگن . ار  زور  نیا  خـیرات  ناگرزب  دـنک . تمحر 
ناشیا زا  سپ  دنداد . خساپ  نانآ  دیـسرپ : هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  هرابرد ي  هعیـش  ناگرزب  زا  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  هک : تسا  هدـمآ 

. تفای تافو  تعاس  نیمه  رد  وا  دهد و ! رجا  وا  دروم  رد  ار  امش  ادخ  تفگ : يرمس  هاگنآ  دنتفگ : وا  هب  ار  باوج  نیمه  زین  نانآ  دیسرپ .

. تسا هتفگ  عادو  ار  ایند  تعاس  نامه  رد  نیـسح  نب  یلع  هک  دمآ  ربخ  زور  هدجه  ای  هدفه  زا  سپ  دندرک . تشاددای  ار  خیرات  نارـضاح 
ماما يوس  زا  یعیقوت  دوخ  تافو  زا  شیپ  زور  دنچ  يو  هک  تسا  هدرک  لقن  يرمس  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  نینچمه 

شاداپ دـنوادخ  يرمـس ؛ دـمحم  نب  یلع  يا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » دوب هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  دروآ  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـمز 
زا سپ  نیشناج  ناونع  هب  یسک  هب  هد و  ناماس  ار  تراک  سپ  يریم . یم  رگید  زور  شش  ات  وت  دنادرگ . گرزب  وت  گرم  رد  ار  تناردارب 
زا دعب  زارد و  یتدم  زا  سپ  نآ  دـنوادخ و  نذا  هب  رگم  تسین  يروهظ  رگید  تسا . هدـش  عقاو  همات  تبیغ  رگید  هک  نکم  تیـصو  دوخ ،
ارم رادید  ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  منایعیش  زا  يدوز  هب  تسویپ . دهاوخ  عوقو  هب  دش ، رپ  متـس  زا  نیمز  دش و  تخـس  اهلد  هک  نآ 
لوح و ال  تسا . يرتفم  وگغورد و  درک ، یم  ارم  رادید  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دیشاب  هاگآ  دننک . یم 

وا زا  دهدب  ناج  تسا  کیدزن  میدید  میتفر  دمحم  نب  یلع  دزن  دیـسر  ارف  مشـش  زور  نوچ  دـیوگ : يوار  میظعلا ». یلعلا  هللااب  الا  ةوق  و ال 
يرمس دمحم  نب  یلع  تافو  تسا . نآ  هدنناسر ي  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادخ  تفگ : دوب ؟ دهاوخ  وت  نیـشناج  یـسک  هچ  دش : شـسرپ 

وبا بآ  رهن  کیدزن  لوحملا  باب  بنج  رد  یخبلخ  عراـش  هب  فورعم  یناـبایخ  رد  يو  رکیپ  داد و  خر  ای 329  لاس 328  نابعش  همین  رد 
زا هک  دـندوب  قوثو  دروم  يدارفا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  يارفـس  نامز  رد  دـیوگ : تبیغ  باتک  رد  خیـش  دـش . هدرپس  كاـخ  هب  باـتع ،

یعیقوت وا  قح  رد  همک  يدسا  رفعج  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  هلمج : زا  دـش . رداص  نآ  صوصخ  رد  یتاعیقوت  ترـضح  نآ  يارفـس  بناج 
يرگید عیقوت  رد  و  تسام . قوثو  دروم  دارفا  زا  وا  هک  نادرگزاب  ودـب  ار  لاـم  سپ  یبرع ، رفعج  نب  دـمحم  دـش : رداـص  نومـضم  نیدـب 

رگید یتعامج  قاحسا و  نب  دمحا  نینچمه  نک . هلماعم  ير  رد  يدسا  نیـسحلا  وبا  اب  ینک  هلماعم  یـسک  اب  یهاوخ  یم  رگا  تسا : هدمآ 
ترـضح نآ  كرابم  عیقوت  تشگ . رداص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  هحفـص 278 ]  ] زا یعیقوت  نانآ  شیاتـس  رد  هک  دندوب  یناسک  زا 

رد یسربط  دنا . قوثو  دروم  عسیبلا  نب  هزمح  نب  دمحا  ینادمه و  دمحم  نب  میهاربا  يرعـشا و  قاحـسا  نب  دمحا  دوب : نینچ  مالـسلا  هیلع 
نانچ دندوب  فورعم  نآ  ياهب  اب  دوجوم و  تبیغ  نیا  لوط  رد  ترـضح  نآ  يارفـس  هک  تسا  یتبیغ  يرـصق ، تبیغ  دـیوگ : يرولا  مالعا 
دوواد مشاه  وبا  دننام  دنا . هدرکن  دیدرت  اهنآ  هرابرد ي  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تماما  هب  دـقتعم  هک  یناسک  هیماما ، هقرف  هک 

يزاوها و رمع  نامثع و  نب  دمحم  رفعجوبا  شدـنزرف  نامـس و  دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  لالب و  نب  یلع  نب  دـمحم  يرفعج و  مساق  نب 
ماما هماع  ترافـس  ارهاظ  هدـنراگن : رگید . یهورگ  میهاربا و  نب  دـمحم  رایزهم و  نب  میهاربا  ییانج و  دـمحم و  وبا  قاحـسا و  نب  دـمحا 

زا یخرب  رد  اهنت  دیاش  هدرب  مان  نانآ  زا  یـسربط  هک  يرگید  دارفا  اما  تشذـگ ، نانآ  رکذ  هک  هدوب  ینت  راهچ  نامه  اب  مالـسلا  هیلع  نامز 
هتبلا تسا . هدربن  یمسا  چیه  يرمس  زین  حور و  نب  نیسح  زا  یسربط  هک  نآ  تسا  بجعت  ثعاب  هچنآ  اما  دنا . هتشاد  ترافس  صاخ  روما 

نیتسخن دـیوگ : هبیغلا  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دـنا . هدرک  ار  ترـضح  نآ  ترافـس  تیب و  اب  ياعدا  ارتفا  يور  زا  غورد و  هب  زین  يا  هدـع 
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دمآ و یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس  يداه و  ماما  نارای  زا  يو  هک  تسا  هدش  تیاور  دوب . یعیرش  هب  فورعم  يدرف  نانیا 
راگدرورپ ياهتجح  ادـخ و  رب  هلیـسو  نیدـب  دوب و  هدادـن  صاصتخا  يو  هب  دـنوادخ  هک  درک  ار  یماقم  ياعدا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا 

رد زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  یعیقوت  دندوب . رازیب  نآ  زا  اهنآ  دوبن و  نانآ  ماقم  هتسیاش  هک  داد  تبـسن  ییاهزیچ  نانآ  هب  تسب و  غورد 
زا زین  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  دـش . راکـشآ  نشور و  داحلا  رفک و  هب  يو  هدـیقع ي  اهدـعب  تشگ . رداص  يو  زا  يرازیب  وا و  نعل  دروم 

یعیرش زا  سپ  يو  دنناسر . یم  درف  نیا  هب  ار  دوخ  تبـسن  هیریـصن  هقرف ي  درک و  ار  ترـضح  نآ  تیباب  ياعدا  غورد  هب  هک  دوب  یناسک 
زین نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  درک . اوسر  ار  وا  دز ، رس  يو  زا  هک  ینادان  داحلا و  هطـساو  هب  دنوادخ  دش  نامثع  نب  دمحم  بصنم  یعدم 

هب رفعج  نب  دمحم  اما  دبلط  شزوپ  ات  تفر  وا  دزن  هب  دش ، هاگآ  نامثع  نب  دمحم  نعل  زا  يو  نوچ  تسج  يرازیب  وا  زا  درک و  تنعل  ار  وا 
هب دـقتعم  و  هداتـسرف . ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلقن  یلع  ماما  تسا و  ربمایپ  هک  درک  یم  اعدا  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  دادـن . دورو  هزاجا ي  وا 
نب نسح  نب  یـسوم  نب  دـمحم  دوب ! هدرک  لالح  ار  طاول  درمـش و  یم  زیاج  ار  مراحم  اب  یکیدزن  دوب . مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  ییادـخ 

: دش شـسرپ  يو  زا  دوب . هدمآ  دنب  شنابز  دوب و  گرم  رتسب  رد  يریمن  هک  دنا  هتفگ  درک . یم  يرای  ار  وا  ایهم و  ار  وا  راک  بابـسا  تارف 
سپ ور  نیا  زا  تسا . هحفص 279 ]  ] دمحا مادک  يو  دوصقم  دشن  هتسناد  اما  دمحا . تفگ : هتفرگ  فیعض و  ینابز  اب  تسیک ؟ وت  نیشناج 

یـسوم نب  دمحم  نب  دمحا  شدوصقم  دنتفگ : یهورگ  شدنزرف و  يو  دوصقم  : دنتفگ یهورگ  دـندش . هتـسد  هس  شناوریپ  يو  گرم  زا 
نامز ماما  تیب  اب  نیغورد  نایعدم  زا  رگید  یکی  تسا . هدوب  رـشب  نب  نیـسحلاوبا  نب  دـمحا  يو  دارم  دـنتفگ : رگید  يا  هدـع  تارف و  نب 
ملست زا  وا  هک  هدوب  دوجوم  يو  دزن  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  زا  یلاوما  تسا . هتشاد  مان  هدوب  لالب  نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا  مالسلا ، هیلع 

يرازیب يو  زا  هعیش  هک  اجنآ  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  مئاق  لیکو  دوخ  هک  دیوگ  یم  دزرو و  یم  يراددوخ  يرمع  نامثع  نب  دمحم  هب  اهنآ 
زا زین  جالح  روصنم  نب  نیـسح  دش . رداص  وا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  بناج  زا  زین  یعیقوت  دندرک و  تنعل  ار  وا  دنتـسج و 

یلع نب  لیعامسا  لهس  وبا  هب  يا  همان  رد  جالح  درک . ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیب  اب  تلاکو و  ياعدا  غورد  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج 
يراـی و زا  يرادروـخرب  اـب  دروآ و  تسد  هب  ار  يو  لد  تساوـخ  یم  و  تسا . مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  لـیکو  هک  تشوـن  یتـخبون 

يو هب  درب و  رتالاب  ار  دوخ  ياعدا  يو  هاگنآ  دناشکب . دوخ  دایقنا  هب  زین  ار  نارگید  وا ، یبدا  یملع و  تیعقوم  زا  هدافتـسا  يو و  يراداوه 
نامگ و هب  دریگ و  توق  تلد  اـت  مزاـس  راکـشآ  تیارب  یـشاب  هتـساوخ  هک  يراـی  هنوگ  ره  مسیونب  وت  هب  هک  ما  هتفاـی  ناـمرف  نم  تشون :
هک مراد  یکچوک  ياضاقت  طقف  هدیـسر ، روهظ  هب  وت  زا  هک  یلیالد  هزجعم و  همه  نیا  لباقم  رد  نم  تشون : وا  هب  لهـس  وبا  یتفین . دیدرت 

هعمج ره  دـیاب  اذـل  دراد  یم  مورحم  ناـنآ  اـب  یکیدزن  زا  ارم  يریپ  اـما  مراد  تسود  ار  ناـکزینک  نم  تـسا . ناـسآ  وـت  رب  نآ  ندرک  اور 
يزاس و هدوسآ  ندرک  باـضخ  جـنر  زا  ارم  هک  مناـهاوخ  وت  زا  نم  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  ناـشیا  دزن  رد  نم  يریپ  هنرگ  منک و  باـضخ 

هاگآ لهـس  وبا  خساپ  زا  جالح  هک  یماگنه  دوب . مهاوخ  وت  نامرف  عیطم  ییوگب  هچ  ره  ینک  نینچ  رگا  ینادرگ . هایـس  ار  منـساحم  گنر 
يارب یتلآ  هب  ار  اه  همان  نیا  ناـیرج  زین  لهـس  وبا  تشادرب . تسد  وا  زا  رگید  تسا و  هدرک  اـطخ  وا  هب  هماـن  نتـشاگن  رد  هک  تسناد  دـش 

ترـضح نآ  لیکو  ماما و  لوسر  هک  درک  اعدا  نآ  رد  تشون و  يا  همان  دـمآ و  مق  هب  جالح  دوب . هداد  رارق  یمرگرـس  هدـنخ و  حـیرفت و 
. دـمآ دوخ  ناکد  هب  دوب  هدرک  هراپ  ار  جالح  همان ي  هک  یـسک  دـنتفرگ . دنخـشیر  هب  ار  وا  دـندرک و  هراـپ  ار  وا  هماـن ي  مدرم  اـما  تسا .
ار وا   ) دوب هتـساخنرب  هک  سک  نآ  هرابرد ي  ناکد  بحاص  دوب . جالح  ناـمه  وا  هک  رفن  کـی  رگم  دنتـساخ  اـپرب  يو  ربارب  رد  نارـضاح 

ناـکد بحاـص  ینک ؟ یم  لاوس  نارگید  زا  نم  هراـبرد ي  مراد  روـضح  نم  هک  نیا  اـب  اـیآ  تفگ : جـالح  درک . شـسرپ  تخانـش ) یمن 
بحاص هاگنآ  مدـید . ار  وت  يدرک  یم  هراپ  ارم  همان ي  یتقو  تفگ : جـالح  مدیـسرپن . تدوخ  زا  متـشاد و  ساـپ  ار  وت  مارتحا  نم  تفگ :

رد يو  سپـس  دـشن  هدـید  مق  رد  جالح  ارجام  نیا  زا  سپ  نک . شنوریب  اجنیا  زا  ریگب و  ار  درم  نیا  ندرگ  اـپ و  مـالغ ! يا  تفگ : ناـکد 
ماما تیب  اب  تلاکو و  نیغورد  نایعدـم  زا  رگید  یکی  هحفـص 280 ] . ] دش هتـشک  تیهولا  يوعد  داحلا و  مرج  هب  ردتقم  تفالخ  راگزور 

. دش یم  هدرمش  مرتحم  ماطسب  ینب  دزن  وا  تشاد . مان  رقازعلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملش  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  مالسلا ، هیلع  مهدزاود 
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قفو رب  زین  ییاـهباتک  دوب و  هعیـش  زا  زاـغآ  رد  يو  نوچ  دوـب . هداد  رارق  یهاـگیاج  تلزنم و  وا  يارب  مدرم  رظن  رد  حور ، نب  نیـسح  اریز 
ماطـسب ینب  يارب  تساوخ  یم  دوخ  هک  ار  ییارتفا  رفک و  غورد و  ره  دعب  هب  ماگنه  نآ  زا  دییارگ و  دادترا  هب  سپـس  تشاگن . هعیـش  مارم 

نآ تبسن  يو  دیسر  حور  نب  نیسح  هب  ربخ  نیا  دندرک . یم  قیدصت  ار  وا  راتفگ  مه  ماطسب  ینب  درک . یم  لقن  حور  نب  نیسح  زا  لقن  هب 
وا هک  داد  روتسد  هاگنآ  درک . یهن  يو  ياه  هتفگ  شریذپ  زا  ار  ماطسب  ینب  درمش و  گرزب  یناتهب  ار  اهنآ  دش و  رکنم  دوخ  زا  ار  نانخس 
نم دوب : هتفگ  ناشیا  هب  یناغملـش  اریز  دـنداهنن  یعقو  حور  نب  نیـسح  هتفگ ي  هب  ماطـسب  ینب  اـما  دـنیوج . يرازیب  يو  زا  دـننک و  نعل  ار 

برقم هتشرف  ای  لسرم  ربمایپ  زج  هک  دوب  یگرزب  زار  نیا  اریز  ما . هدش  تازاجم  نآ  ياشفا  رطاخ  هب  کنیا  مداهن و  ایم  رد  امش  اب  ار  يرس 
نآ رد  تشون و  ماطسب  ینب  هب  يا  همان  دش و  هاگآ  يو  ياعدا  نیا  زا  حور  نب  نیسح  درادن . ار  نآ  لمح  بات  هدش  هدومزآ  نموم  هدنب  ای 
نب نیسح  هک  نیا  تفگ : تسیرگ و  یتخس  هب  تفای  یهاگآ  همان  نیا  زا  یناغملـش  نوچ  تسج . يرازیب  يو  زا  درک و  تنعل  ار  یناغملش 
هنعل تسا  هتفگ  هک  وا  نخس  ینعم  سپ  ندینادرگ . رود  ینعی  تنعل  اریز  تسا . یفرژ  يانعم  يواح  دوخ  دراد ، نم  تنعل  هب  روتـسد  حور 

زار نیا  دیاب  امـش  تفگ : دییاس و  نیمز  رب  هرهچ  متخانـشزاب و  ار  شیوخ  هاگیاج  نونکا  درادهگن . رود  باذع  زا  ار  وا  دنوادخ  ینعی  هللا 
نانمومریما حور  و  يرمع ، نامثع  نب  دمحم  هب  ادخ  لوسر  حور  تفگ : ماطـسب  ینب  هب  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  یناغملـش  دـیراد . ناهنپ  ار 

ردام هناخ ي  هب  نم  دیوگ : موثلک  ما  تسا . هتفای  لاقتنا  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک  ما  هب  ارهز ، همطاف  حور  و  حور ، نب  نیـسح  نب  یلع 
هنوگچ تفگ : تسیرگ و  رفعج  وبا  ردام  سپ  متـشاد . زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  نم  دـسوبب  ارم  ياـهاپ  اـت  دـش  مخ  متفر . ماطـسب  نب  رفعج  وبا 

شاف ار  زار  نیا  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  تفگ : يزار ؟ هچ  مدیسرپ : دیوگ : موثلک  ما  ینم !؟ يوناب  رورـس و  همطاف  وت  هک  مسوبن  ار  تیاهاپ 
نیا هک  مداد  نانیمطا  يو  هب  نم  تفگ : موثلک  ما  موش . راچد  دـنوادخ  تبوقع  هب  منک  شاـف  ار  زار  نیا  هچناـنچ  مسرت  یم  نم  میزاـسن و 

هب دـیوگ : موثلک  ما  درک  وگزاب  يو  يارب  دوب ، هتفگ  ناـنآ  هب  موثلک  ما  حور و  نب  نیـسح  دوخ  لد  رد  منکن و  وگزاـب  یـسک  يارب  ار  زار 
داحلا رفک و  نیا  تفگ : نخس  نیا  ندینش  اب  حور  نب  نیـسح  مدرک . هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  حور  نب  نیـسح  تسا و  غورد  نیا  متفگ : يو 

لولح یناغملش )  ) وا رد  دنوادخ  هک  دیوگب  دناوتب  هار  نیا  زا  ات  هدینادرگ  راوتسا  مدرم  نیا  لد  رد  ار  نآ  یناغملـش )  ) نوعلم نیا  هک  تسا 
هک یماگنه  تشگ . رداص  یناغملـش  زا  تئارب  نعل و  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  زا  یعیقوت  سپـس  تسا . هحفص 281 ]  ] هدرک

ناگرزب نارس و  هک  یسلجم  رد  يزور  تشادن  يدوس  وا  يارب  يزاب  گنرین  ندرک و  ناهنپ  رگید  دش و  ریگ  اج  همه  یناغملـش  هزاوآ ي 
هچره دنازوسب ، ار  وا  ات  دماین  دورف  نامسآ  زا  یشتآ  رگا  سپ  دیهد  بیترت  یسلجم  حور  نب  نیسح  نم و  نایم  : تفگ دندوب  رضاح  هعیش 

زا داتفا و  قاـفتا  هلقم  نبا  هناـخ  رد  ارجاـم  نیا  دراد . تقیقح  هتفگ  نم  هراـبرد ي  وا  هچره  هنرگ  تسا و  حیحـص  هتفگ  نم  هراـبرد ي  وا 
نب دمحم  رکب  وبا  دـش . عقاو  لاس 323  رد  يو  لتق  دنشکب . ار  یناغملـش  داد  روتـسد  يو  دیـسر و  یـسابع  هفیلخ  یـضار  شوگ  هب  اجنآ 

يارب بتاک  فلدوبا  درک . یم  تیباب  ياعدا  هک  دـندوب  یناسک  رگید  زا  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  هدازردارب ي  يدادـغب  نامثع  نب  دـمحا 
. تسا هدرکن  ییاعدا  نینچ  هک  دروخ  مسق  دش و  هلاسم  نیا  رکنم  وا  اما  دیـسرپ  هراب  نیا  رد  رکبوبا  زا  درک . تباین  ياعدا  يدادـغب  رکبوبا 

راگزور دوب و  يدیزی  لیکو  هرـصب  رد  يو  هک  دنا  هدرک  تیاکح  دنتـسج . كربت  يو  زا  نایعیـش  دـییارگ و  فلدوبا  هدـیقع ي  هب  سپس 
ریگتـسد و ار  وا  مه  يدیزی  دـندرک و  ییوگدـب  يدـیزی  دزن  رد  يو  زا  اما  دز . مه  رب  يرایـسب  تورث  درب و  رـس  هب  وا  تمدـخ  رد  يزارد 

دنوادخ دیوگ : هیولوق  نبا  تفر . ایند  زا  يروک  تلاح  هب  دروآ و  بآ  شمشچ  هک  تفوک  شرس  رب  يا  هبرض  درک و  هرداصم  ار  شلاوما 
نآ زا  سپ  دش و  يریجنز  هناوید و  هاگنآ  درک و  ولغ  راهظا  يو  سپـس  میتخانـش  یم  يدحلم  درف  ار  وا  ام  درادـن  هگن  ار  بتاک  فلد  وبا 

رامـش هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  زاغآ  رد  دوب ، تالغ  وزج  هک  یخرک ، لاله  نب  دمحا  دـمآرد . هضوفم »  » هقرف ي رد 
وا نعل  رب  ینبم  یعیقوت  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يوس  زا  دـش و  رکنم  ار  ناـمثع  نب  دـمحم  تیب  اـب  داد و  هدـیقع  رییغت  سپـس  دـمآ  یم 

مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  دلوت  ماگنه  زا  ار  يرغـص  تبیغ  يادتبا  نانیا  دنا . هتفگ  نینچ  زین  وا  ریغ  دیفم و  خیـش  [ 1  ] یقرواپ تشگ . رداص 
ماگنه زا  ار  يرغص  تبیغ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  تسا و  نیمه  مه  حیحـص  هتبلا  و  يو . ندیـسر  تماما  هب  ماگنه  زا  هن  دنا  هدرک  باسح 
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تماما زاغآ  ماگنه  زا  ار  يرغص  تبیغ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  تسا و  نیمه  مه  حیحـص  هتبلا  و  دننک . باسح  ترـضح  نآ  تماما  زاغآ 
لاس رد  ار  يرمـس  تافو  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  لوق  نیا  دش . دهاوخ  لاس  يرغص 74  تبیغ  تدم  ور  نیا  زا  دننک . باسح  ترـضح  نآ 

نآ يرغص  تبیغ  تسا ، هتفگ  يرولا  مالعا  رد  یسربط  هک  نانچ  میتسناد  يرجه  لاس 328  رد  ار  يو  تافو  رگا  اما  مینادب  يرجه ،  329
[2 (. ] فلوم . ) تسا هدیماجنا  لوط  هب  لاس  يرغص 74  تبیغ  هک  تسا  هدرک  رکذ  زین  یسربط  دوخ  هچرگا  دش . دهاوخ  لاس  ترضح 73 

نب هللا  هبه  رصن  وبا  زا  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیـش  هک  تسا  یتیاور  نیا  [ 3 (. ] فلؤم . ) دشن رـسیم  ام  يارب  يو  تافو  خیرات  هب  یبایتسد 
ماما تدالو  نامز  زا  تدم  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  تسا . هدرک  لقن  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  رتخد  نب  بتاک  دـمحا  نب  دـمحم 

دمحم هک  دش  روآدای  دـیاب  نیا  رب  هوالع  تسا . هدوب  لاس 305  رد  نامثع  نب  دـمحم  تافو  ماگنه  ات  لاس 255  ینعی  مالـسلا ، هیلع  نامز 
، نامثع شردـپ  گرم  زا  سپ  يو  هکلب  تسا  هدوبن  ترـضح  نآ  ترافـس  راد  هدـهع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  ماگنه  زا  نامثع  نب 

هیلع مئاق  ماما  یگدـنز  تسخن  لاس  جـنپ  هدرک  رکذ  یـسوط  خیـش  هک  لاس  نیا 50  زا  دـیاب  و  تسا . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  تیلووئـسم  نـیا 
نامه هدنام  یقاب  تدم  درک و  مک  شگرم  ماگنه  ات  ار  نامثع ، شردپ ، ترافـس  تدم  زین  مالـسلا و  هیلع  يرگـسع  ماما  تافو  ات  مالـسلا 

. تسا هتشاد  هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  رافس  نامثع  نب  دمحم  هک  تسا  یتدم 

... جوم هدنز و  يو  هکنیا  نامزلا و  بحاص  تماما  لیالد  نوماریپ  يراتفگ 

یلـص ربمایپ  مانمه  مالـسلا و  هیلع  همطاف  یلع و  لسن  زا  يو  هکنیا  نامزلا و  رخآ  رد  يدهم  جورخ  رب  ناناملـسم  همه ي  هک  تسناد  دـیاب 
رد یـسک  رگا  هک  ناـنچ  تسا . رتاوت  دـح  هب  ، ینـس هعیـش و  ناـیم  ، هراـب نیا  رد  راـبخا  تاـیاور و  دـنراد و  رظن  قاـفتا  تسا ، هلاو  هیلع  هللا 

قیرط زا  رگید  يا  هتسد  هدش و  لقن  تنس  لها  قیرط  زا  هک  دهد  یم  لیکـشت  یتایاور  ار  اهنآ  رتشیب  درک و  میهاوخ  لقن  ادعب  هک  يرابخا 
ثیداحا زا  يرایـسب  رکذ  زا  راصتخا  تیاـعر  رطاـخ  هب  زین  اـم  هک  دـنچ  ره  دـبای . فوقو  اـعدا  نیا  تحـص  رب  درگنب  ، هدـیدرگ لـقن  هعیش 

هحفص 282]  ] نانآ يداقتعا  تایرورض  زا  یتح  تارتاوتم و  ناناملـسم و  ياهرواب  زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم  هب  داقتعا  میا . هدیزرو  بانتجا 
ادـعب هک  نآ  ای  هدـش  دـلوتم  نونکا  مه  يدـهم  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  هکلب  تسین  یفالتخا  ناناملـسم  ناـیم  هراـب  نیا  رد  و  تسا .

يرکـسع نسح  نب  دمحم  نامه  هدمآ و  ایند  هب  يدهم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  تنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ  هعیـش و  دـش ؟ دـهاوخ  دـلوتم 
قح حیحص و  تسخن  داقتعا  دش . دهاوخ  دلوتم  ادعب  اما  هدماین  ایند  هب  يدهم  هک  دندقتعم  تنس  لها  نادنمشناد  رتشیب  تسا . مالسلا  هیلع 

. دـنک یم  مکح  یلاعت  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  هب  لقع  یلقع : لیلد  دـهد : یم  یهاوگ  نآ  رب  یلقن  لـیلد  مه  یلقع و  لـیلد  مه  تسا و 
رب ار  يا  هناهب  رذـع و  هنوگ  ره  هار  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـنک و  یم  رود  تیـصعم  زا  کیدزن و  تعاطا  هب  ار  هدـنب  هک  تسا  یلعف  فطل 
رب دوخ  لقع  تسادـخ . يارب  هغلاب  تجح  دـشابن و  یتجح  مدرم  رب  ادـخ  يارب  ات  دـهد  قوس  راـبجا  هب  ار  وا  هک  نآ  نودـب  ددـنبب ، ناـسنا 

رش و زا  نانآ  نتخاس  رود  یبوخ و  ریخ و  هب  ناگدنب  ندرک  کیدزن  روظنم  هب  هک  یهلا  فیلاکت  نییبت  يارب  ناربمایپ  تثعب  لسر و  لاسرا 
دیاب دننک و  يرواد  تلادع  هب  مدرم  نایم  ناربمایپ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  نینچمه  دنک . یم  مکح  تسا ، هدش  ررقم  ادخ  يوس  زا  يدـب 

ناشیا يوس  زا  فیرحت  ییوگغورد و  زا  دنریذپب و  ار  اهنآ  نانخـس  مدرم  ات  دنـشاب  كاپ  بویع  اهیتشز و  اهیدـیلپ و  زا  موصعم و  هانگ  زا 
دنناوتب هک  ناـنآ  نانیـشناج  بصن  نییعت و  تسا ، بجاو  یلاـعت  دـنوادخ  يوس  زا  ناربماـیپ  نداتـسرف  هک  ناـنچمه  دـندرگ . عـمج  رطاـخ 
تموکح مدرم  نیب  رد  لدع  هب  دنیوشب و  نید  هرهچ ي  زا  ار  لیدبت  فیرحت و  هنوگ  ره  دـننک و  غالبا  مدرم  هب  ار  نآ  ظفح و  ار  تعیرش 

زا ناربماـیپ  هک  یلیلد  ناـمه  هب  دـیاب  ناربماـیپ  نانیـشناج  نینچمه  تسا . بـجاو  زین  دـنوادخ  رب  دـنریگب  ملاـظ  زا  ار  موـلظم  داد  دـننک و 
مدرم ياوشیپ  ار  وت  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  باطخ  یلاعت  دنوادخ  نینچمه  دننزن . هانگ  هب  تسد  دنا ، موصعم  هانگ  هب  باکترا 
یمن نارگمتـس  هب  نم  ناـمیپ  دومرف : دـنوادخ  دـسر ؟ یم  ماـقم  نیا  هب  مه  رگید  سک  نم  نادـنزرف  زا  اـیآ  تفگ : میهاربا  مهد . یم  رارق 
هدرک سفن  هب  ملظ  هک  دریگ  یم  رارق  یناسک  هبترم ي  رد  دش و  دهاوخ  هانگ  بکترم  تسین  موصعم  هک  یـسک  رگید  فرط  زا  [ 1  ] دسر
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هاگآ دارفا  تمـصع  هبترم ي  زا  دنوادخ  زج  یـسک  اریز  مدرم . فرط  زا  هن  دندرگ ، بوصنم  دـنوادخ  بناج  زا  دـیاب  نانآ  نینچمه  دـنا .
ره رد  دیاب  سپ  دـش . دـهاوخ  داسف  داجیا  فالتخا و  عازن و  عوقو  جرم و  جره و  هب  رجنم  مدرم  هب  دارفا  نیا  باختنا  يراذـگاو  و  تسین .

نیا زج  هک  دنراد  عامجا  هتکن  نیا  رب  زین  ناناملسم  دروآ . داقتعا  هدش ، بوصنم  ماقم  نیا  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  یموصعم  ماما  هب  نامز 
دنا هناگ  هدزاود  همئا  نامه  تافص  نیا  نابحاص  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  دنتسین . رادروخرب  تافص  نیا  زا  رگید  ناسک  هناگ ، هدزاود  همئا 

تباث یلوق  نینچ  هحفـص 283 ]  ] نالطب هک  نآ  لاح  دـشاب ، یلاخ  موصعم  ماما  دوجو  زا  هک  دـیآ  شیپ  ینامز  هک  دـیآ  یم  مزـال  هنرگ  و 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  هب  تجح  ترـضح  قح  هب  مئاق  تماما  هب  طوبرم  لیالد  هلمج  زا  دـیوگ : داشرا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  دـش .
موصعم یماما  دیاب  نامز  ره  رد  هک  دیوگ  یم  حیحـص  لالدتـسا  اب  لقع  هک  تسا  نینچ  نآ  دنک و  یم  مکح  نادب  لقع  هک  تسا  یلیالد 

یتجح نافلکم  يارب  هک  دشاب  ینامز  تسا  لاحم  اریز  دشاب . هتـشاد  دوجو  ماکحا  مولع و  رد  مدرم  همه ي  زا  زاین  یب  لماک و  و  هانگ ، زا 
یسک دنمزاین  ناصقان  همه ي  و  دنوشن . رترود  داسف  زا  رتکیدزن و  حالـص  هب  وا  هطـساو ي  هب  نانآ  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  نیمز  يور  رب 

ار نانادان  درادزاب و  یـشکرس  زا  ار  ناشکرـس  دـنک و  ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  ناـنامرفان  دـنک و  بیداـت  ار  ناراـک  تیاـنج  هک  دنتـسه 
لها نایم  هدننک ي  ادج  ماکحا و  هدنناسر ي  دراد و  ياپرب  ار  دودـح  دـهد و  میب  ار  ناهارمگ  دـنک و  رایـشوه  ار  ناربخ  یب  دـنازومایب و 
عمج مالـسا و  هزوح ي  نابیتشپ  لاوما و  ظفاح  اهزرم و  زا  نمـشد  موجه  هدنرادزاب ي  نایاورنامرف و  هدـننک ي  نییعت  فالتخا و  هزیتس و 

. دشاب موصعم  رانکرب و  اه  شزغل  زا  دیاب  یـسک  نینچ  هک  هدرک  تابثا  یلقن  یلقع و  لیالد  دـشاب . اهدـیع  اه و  هعمج  رد  مدرم  هدـننک ي 
هک یسک  تسا و  تمصع  یضتقم  وا  يارب  نامگ  یب  نیمه  تسا و  زاین  یب  ماما  ربهر و  نتـشاد  زا  دوخ  یگژیو ، نیا  اب  یـسک  نینچ  اریز 

. دنک زیامتم  نارگید  زا  ار  يو  هک  دسر  روهظ  هب  وا  زا  يا  هزجعم  هک  نآ  ای  دوش ، نییعت  صن  هلیـسو ي  هب  دیاب  تساه  یگژیو  نیا  ياراد 
، دنا هدرک  تباث  ار  يو  تماما  ترضح  نآ  باحصا  هک  سک  نآ  زج  یسک  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ترضح  زا  سپ  اهیگژیو  نیا 

لیلد نیا  میرادـن و  صوصن  رکذ  هب  يزاین  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  یلـصا  نیا  و  دروخ . یمن  مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  شدـنزرف  ینعی 
ماما دـنزرف  رب  صن  باب  رد  تایاور  هوالع  هب  تسا . تسرد  نادـب  لالدتـسا  دـنک و  تباث  ار  تماما  بصنم  لقع  مکح  ياـضتقم  هب  دوخ 
یلص ربمایپ  یلقن : لیلد  دراذگ .» یمن  یقاب  يا  هناهب  رذع و  چیه  ياج  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  تسا و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

تماما رب  صن  دیوگ : هراب  نیا  رد  دیفم  خیـش  دـنا . هدرک  حیرـصت  صن و  يدـهم  رب  مالـسلا  هیلع  همئا  کیاکی  يو  زا  سپ  هلاو و  هیلع  هللا 
نادب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانموم  ریما  سپس  هدیـسر و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نابز  زا  ناناملـسم  نیب  رد  ترـضح  نآ 

يرکـسع نسح  ماما   ) شدـنمجرا ردـپ  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا  هیلع  همئا  نینچمه  دوب . هدرک  حیرـصت  يو  تماـما  هب  هداد و  ربخ 
ربخ نایرج  نیا  زا  هعیش ، ناکیدزن  نادمتعم و  دزن  رد  زین  ترضح  نآ  ردپ  دنا . هدرک  حیرـصت  شروهظ  تماما و  رب  یگمه  مالـسلا ) هیلع 

يو ر ندـش  ناهنپ  تدالو و  زا  شیپ  شتنطلـس  تموکح و  ترـضح و  نآ  تبیغ  ربخ  نینچمه  دوب . هدرک  حیرـصت  يو  تماما  رب  هداد و 
تسا و قح  هب  مئاق  ریـشمش و  بحاص  هک  تسوا  مه  مالـسلا  هیلع  همئا  نایم  رد  و  تسا . هدیـسر  هضافتـسا  دح  هب  هدش و  حرطم  ياهباتک 
هک نانچ  تسا ، يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  ياراد  شمایق ، زا  شیپ  يو  دنتـسه . وا  ناـمیا  تموکح  هار  هب  مشچ  همه 
هک ینامز  ات  دش و  زاغآ  شتدالو  ماگنه  زا  ماما  نآ  يارغـص  رتهاتوک و  تبیغ  اما  تسا . هدش  لقن  نآ  باب  رد  زین  یتایاور  هحفص 284 ] ]

ترضح نآ  ياربک  رت و  ینالوط  تبیغ  اما  تشاد . همادا  دنتفای ، تافو  ترضح  نآ  يارفس  دش و  عطق  نایعیش  وا  نایم  تطاسو  ترافس و 
و دیامرف : لجوزع ، دـنوادخ ، درک . دـهاوخ  مایق  ریـشمش  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  تبیغ  نیمه  نایاپ  رد  تسوا و  تبیغ  نیتسخن  زا  سپ 
هب میهد و  ناـشیئاورنامرف  نیمز  رد  و  میهد . رارق  ثراو  اوـشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  تنم  نـیمز  رد  ناگدـش  هدرمـش  ناوتاـن  رب  میهاوـخ  یم 

انامه تسا : هدومرف  يرگید  ياج  رد  دـنوادخ  زین  و  [. 2 . ] مینایامنب دندیـسرت ، یم  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  ناشیا ، نایهاپـس  ناماه و  نوعرف و 
اهبش اهزور و  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  و  [ 3  ] دنرب ثرا  هب  نم  هتـسیاش ي  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  رکذ  زا  سپ  روبز  رد 

نآ زا  شیپ  هک  نانچ  دنک  رب  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا و  نم  مانمه  هک  دزیگنارب  ارم  نادناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  هک  نآ  ات  دوشن  يرپس 
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. صصق [ 2 . ] نیملاظلا يدهع  لانیال  لاق  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  : 124 هرقب /  [ 1  ] یقرواپ دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا 
ناماه نوعرف و  يرن  ضرالا  یف  مهل  نکمن  نیثراولا و  مهلعجن  همئا و  مهلعجنو  ضرالا  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : 5  - 4

. نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  : 105 ءایبنا /  [ 3 . ] نورذحی اوناک  ام  مهنم  امهدونج  و 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  جورخ  هرابرد ي  تنس  لها  قیرط  زا  هک  يرابخا 

هللادـبع وبا  هنیمز  نیا  رد  دراد . دوجو  ناناملـسم  مامت  يوس  زا  اهنآ  رب  عامجا  تسا و  رتاوتم  دـنراد  تلالد  يدـهم  جورخ  رب  هک  يراـبخا 
نینچمه يو  تسا . هداهن  مان  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  ار  نآ  هدرک و  فیلات  یباـتک  یعفاـش  یجنک  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم 

ار باتک  نیا  تایاور  نم  دـیوگ : ایب  باتک  رد  یجنگ  تسا . بلاط ، یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀـیافک  مان  اب  يرگید  باتک  بحاـص 
هدنسیون ي یناهفصا  هللادبع  نب  دمحا  میعنوبا  ظفاح  دشاب . رتراوتـسا  رت و  يوق  نادب  جاجتحا  ات  ما ، هدودز  هعیـش  قرط  زا  ار  اهنآ  عمج و 

دانسا فذح  اب  ار  ثیداحا  نامه  همغلا  فشک  بحاص  هک  هدرک  يروآ  عمج  يدهم  هرابرد ي  ثیدح  لهچ  ءایلوالا  ۀیلح  روهـشم  باتک 
نیا بیترت  نیمه  هب  باتک ، نیا  رد  زین  ام  تسا . هدرک  لقن  هدینش ، ار  ثیدح  نآهلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يوار  رکذ  اب  اهنت  اهنآ و 

نینچمه تسا . هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هب  طوبرم  رابخا  هحفص 285 ]  ] زا يدادعت  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  رد  مینک . یم  لقن  ار  ثیداحا 
دنناـم دـنا  هدرک  داـی  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هب  طوبرم  تاـیاور  راـبخا و  زا  يرایـسب  یناهفـصا ، یجنگ و  زج  يرگید  ناگدنـسیون 
هتشون نایب  ياهباتک  زا  هطساو  اب  ار  ثیداحا  نیا  ام  قیاقدلا و ... زونک  نیدقعلا و  رهاوج  نیطمسلا و  ررد  حیباصملا و  ةاکـشم  هدنـسیون ي 

اب ار  نیعبرا  باتک  ثیداحا  یجنک و  اب  ار  نایب  باتک  ثیداحا  مینک . یم  لقن  رکذلا  قباس  بتک  رگید  یناهفصا و  هتشون  نیعبرا  یجنگ و 
یم تیاور  لقن  هطساو  هب  اهباتک  نیا  مامت  زا  ام  هچرگا  میزاس . یم  صخـشم  اهباتک  نامه  مان  رکذ  اب  ار  اهباتک  ریاس  ثیداح  یناهفـصا و 
لقن هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هللادـبع  زا  شیبح  نبرز  زا  رگید  يا  هخـسن  قباطم  ای  شیبح ، نبرز  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  مینک .

رد دروآرد . دوخ  فرصت  هب  ار  برع  تسا ، نم  مان  نوچ  شمان  هک  متیب  لها  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دوشن  يرپس  ایند  دومرف : هک  تسا  هدرک 
هدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  [ 1  ] دواد وبا  يذمرت و  تسا : هتفگ  سپس  هدش و  لقن  تیاور  نیمه  دننام  دوعسم  نبا  زا  حیباصملاةاکـشم 
هدروآ دوخ  عماج  رد  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  تسا . نم  ماـنمه  هک  دـیآ  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  هدروآ  یتیاور  رد  یجنک  دـنا .

. دروآرد شیوخ  کلمت  هب  ار  برع  تسا  نم  مانمه  هک  متیب  لها  زا  يدرم  هک  نآ  اـت  دوشن  يرپس  اـیند  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  تسا .
لقن هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هفیذـح  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنگ  نینچمه  تسا . هدرک  لـقن  دوخ  ننـس  رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  دوواد  وبا 
شا هینک  و  نم ، نوچ  شیوخ  قلخ و  مان و  هک  دزیگنارب  ار  يدرم  دـنوادخ  دـشاب  یقاب  ایند  زا  زور  کـی  اـهنت  رگا  دومرف : هک  تسا  هدرک 
نیمه دننام  هفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  نیعبرا  رد  میعن  وبا  میتفای . یلاع  ار  نآ  دنس  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  تسا . هللادبع  وبا 

رد تسا . نم  نوچ  يدـهم  يوخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نیعبرا  رد  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  ار  تیاور 
هک تسا  هدش  لقن  هفیذـح  زا  دوخ  دنـس  هب  نیعبرا  رد  قلخ . رد  هن  تسادـخ  لوسر  هیبش  قلخ  رد  يدـهم  هک  هدـمآ  زین  تایاور  زا  یخرب 
ایند زا  رگا  دومرف : هک  نآ  ات  تفگ  یم  نخـس  تشاد  دوجو  هچنآ  زا  دـناوخ و  یم  هبطخ  ام  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :

ناملـس سپ  تسا . نم  مان  وا  مان  هک  دزیگنارب  مدالوا  زا  ار  يدرم  ات  دنادرگ  زارد  نانچ  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشابن  یقاب  زور  کی  زج 
میعن وبا  نینچمه  دز . مالسلا  هیلع  نیسح  هناش ي  رب  دوخ  تسد  اب  مدنزرف و  نیا  زا  دومرف : تسوت ؟ دنزرف  مادک  زا  وا  دیسرپ : تساخرب و 

ناـهاشداپ زا  تما  نیا  رب  ياو  دوـمرف : یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  هفیذـح  زا  دوـخ  دنـس  هب 
. دـننک یم  تعاط  راهظا  هک  دـنراذگ  یم  یقاب  ار  یناسک  اهنت  دـنناسرت و  یم  هحفـص 286 ]  ] دنـشک و یم  ار  ناعیطم  هنوگچ  هک  رگمتس 

دهاوخب لجوزع  دـنوادخ  هک  یماگنه  سپ  دزیرگ . یم  نانآ  زا  دوخ  بلق  اب  دزاس و  یم  ناـنآ  اـب  شیوخ  ناـبز  اـب  راـکزیهرپ  نموم  سپ 
یهابت زا  سپ  ار  یتما  دنات  یم  تساناوت و  دهاوخ  هچره  رب  وا  دبوک و  یم  مهرد  ار  یتخسرس  ملاظ  ره  دنادرگ  دنلبرـس  زیزع و  ار  مالـسا 
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دنادرگ زارد  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشابن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  هفیذح  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ربمایپ  سپ  دنک  حالـصا  شا ،
دـسر و تموـکح  تنطلـس و  هب  دـنادرگ ، یم  زوریپ  ار  مالـسا  دوـش و  یم  ماـجنا  گرزب  ياـهگنج  وا  تسد  هب  هک  منادـناخ  زا  يدرم  اـت 
زا يردخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیعبرا  رد  دـیامن . یگدیـسر  اروف  نامدرم  باسح  هب  دـنکن و  راتفر  دوخ  هدـعو ي  فالخ  دـنوادخ 
نآ دسر و  تموکح  هب  نیمز  رد  منادـناخ  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دوشن  يرپس  راگزور  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هدش لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هزیرهوبا  زا  دوخ  دنس  هب  نیعبرا  رد  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار 

زا دوخ  دنـس  هب  یجنک  درک . دـهاوخ  تموکح  ایند  رد  منادـناخ  زا  يدرم  دـشاب  هدـنامن  یقاب  ایند  زا  بش  کـی  زج  رگا  دومرف : هک  تسا 
هنیآ ره  دـشاب  هدـنامن  یقاـب  زور  کـی  زج  راـگزور  زا  رگا  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع 
دوخ ننـس  رد  زین  دوواد  وبا  دشاب . هدش  رپ  متـس  زا  هک  نانچ  دنک  یم  لدع  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دزیگنا . یمرب  ار  منادناخ  زا  يدرم  دـنوادخ 

باـتک رد  يربآ  مصاـع  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  ظـفاح  زا  دوـخ  دنـس  هب  یجنک  تسا . هدرک  رکذ  وـحن  نیمه  هب  ار  تیاور  نیا 
نیدب هدرک  دراو  تیاور  نیا  رد  يدـئاز  تارابع  [ 2  ] هدـئاز تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  يو  هک  هدرک  لقن  یعفاشلا  بقاـنم 
یجنک تسا . نم  ردـپ  مان  قباطم  شردـپ  مان  نم و  ماـن  قباـطم  شماـن  هک  دزیگنارب  ار  منادـناخ  اـی  نم  زا  يدرم  دـنوادخ  اـت  هک  تروص 

رد دووادوبا  دشاب . هدمآ  نآ  رد  تسا ، نم  ردپ  مان  شردپ  مان  ترابع  هک  نآ  نودب  هدروآ  دوخ  عماج  رد  ار  ثیدح  نیا  يذـمرت  دـیوگ :
ترابع اهنآ  رد  هک  یتایاور  و  تسا . هدروآ  ار  تسا » نم  مان  وا  مان   » ترابع طقف  هدـش  لقن  ناقثوم  ناظفاح و  يوس  زا  هک  یتایاور  رتشیب 

، تسا نم  ردپ  مان  شردپ  مان  زا  دوصقم  تفگ  دیاب  دشاب  تسرد  ییانعم  نینچ  رگا  دشاب و  یم  دیاز  هدمآ  تسا ، نم  ردپ  مان  شردـپ  مان 
نیدـب تسا  هینک  مسا ، زا  دوصقم  زین  تیاور  نیا  رد  تسا و  هدوب  هللادـبع  وـبا  ماـما ، نآ  هینک ي  اریز  هدرک  دـصق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هتفگ و ار  نخـس  نیمه  داریا ، نیا  هب  خـساپ  رد  زین  یعفاش  هحلط  نبا  نسح . نادـنزرف  زا  هن  تسا  نیـسح  نادـنزرف  زا  درف  نیا  هک  تیاـنک 
هدومرف هک  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  نخـس  نیا  دننام  یلعا  دج  رب  ردـپ  ظفل  قالطا  عویـش  لوا : تسا . هدرک  رکذ  زین  همدـقم  ود  نآ  يارب 
تردپ نیا  هک  تسا  هدـمآ  جارعم  يارجام  رد  نینچمه  [« 4  ] میهاربا یئابا  ۀـلم  تعبتا  و  :» تسا هدومرف  ای  و  [« 3  ] میهاربا مکیبا  ۀلم  :» تسا

ار یلع  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسم  يراخب و  دوش . یم  مسا  قالطا  زین  هینک  رب  هک  نآ  مود : تسا . میهاربا 
مه دـیاش  برعلل ». كامـسا  دـقف  كانک  نم  و  : » دـیوگ زین  یهتنم  دوبن . یلع  دزن  رد  مسا  نیا  زا  رت  بوبحم  یماـن  چـیه  دـیمان و  بارتوبا 

. تسا هدوب  دمحم  وبا  هب  ینکم  زین  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ردپ  دوب و  دمحم  وبا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  هینک ي  هک  تفگ  ناوتب 
لیدـبت فیحـصت و  یبا  هب  ار  نآ  هدرک و  مهوت  ینبا  تسا  هدوـمرف  هک  ربماـیپ  شیاـمرف  رد  يوار  هک  دراد  لاـمتحا  دـیوگ : یجنک  سپس 

. تسا کیدزن  رایسب  فیحصت  لامتحا  هدنراگن : درک . لمح  یبا  هب  تیاور  نیا  رد  ار  ینبا  تایاور  نایم  عمج  يارب  دیاب  سپ  تسا . هدرک 
بتک رد  ار  نومـضم  نیا  ام  باحـصا  املع و  و  تسا . هدوب  هطقن  نودب  ارثکا  میدق  طخ  دنا و  کیدزن  مه  اب  فورح  رد  هملک  ود  ره  اریز 

ایند دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوعسم  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  هبیغلا  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دنا . هدش  رکذتم  دوخ 
یلـص ربمایپ  زا  هریرهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  دوش . یم  هدناوخ  يدهم  مان  هب  هک  دیآرد  متما  رد  منادناخ  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دوشن  يرپس 

زا يدرم  اـت  دـنادرگ  زارد  ار  زور  نیا  دـنوادخ  دـشاب  هدـنامن  یقاـب  زور  کـی  زج  اـیند  زا  رگا  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا 
ار دیفم  خیـش  نخـس  زین  نیا  زا  شیپ  دشاب . هدوب  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  نآ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  ایند  هک  دیآ  نوریب  منادناخ 
ام دای  هب  ار  يدهم  سپ  میدوب ، هملس  ما  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  دوخ  دنـس  هب  یجنک  میدرک . لقن  هراب  نیا  رد 
زا دوخ  دنس  هب  یجنک  هحفص 288 ] . ] تسا همطاف  دالوا  زا  يدهم  دومرف : یم  هک  مدینش  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : دروآ و 
زا نم  ترتع  زا  يدهم  دومرف : یم  هک  مدینش  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  بیسم  نب  دیعس 

ملسم و ار  ثیدح  نیا  دیوگ : نیدقعلا  رهاوج  هدنسیون ي  تسا . هدرک  لقن  دوخ  ننـس  رد  ار  ثیدح  نبا  دوواد  وبا  تسا . همطاف  نادنزرف 
تسا هدمآ  يرصم  يوانم  زا  قیاقدلا  زونک  رد  دنا . هدرک  رکذ  نارگید  حیباصملا و  هدنـسیون ي  یقهیب و  هجام و  نبا  ییاسن و  دووادوبا و 
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یناهفـصا نیعبرا  رد  تسا . هدرک  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  مکاح  تسوت . لسن  زا  يدـهم  اما  همطاف ! يا  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک 
س)  ) همطاـف هب  باـطخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  نیـسح  نب  یلع  زا  يرهز  هک  تسا  هدـش  رکذ 

تـسا تیب  لها  ام  زا  يدـهم  هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یجنک  تسوت . نادـنزرف  زا  يدـهم  دومرف :
زا لقن  هب  رگید  يا  هدع  هجام و  نبا  دمحا  زا  ار  ثیدـح  نیا  نیدـقعلا  رهاوج  فلوم  دـنادرگ . تسار  بش  کی  رد  ار  وا  راک )  ) دـنوادخ

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ءایلوالا  هیلح  رد  میعن  وبا  زا  مارملا  ۀیاغ  رد  تسا . هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 
تـسا هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  یجنک  دنادرگ . تسار  زور  ود  ای  بش  کی  رد  ار  وا  راک )  ) دـنوادخ هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدـهم 

، رفعج یلع ، هزمح ، نم ، میتشهب . لها  نارورـس  بلطملادبع  نادـنزرف  ام  دومرف : هک  مدینـشهلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : هک 
ار ثیدح  نیا  دیوگ  زین  نیدقعلا  رهاوج  هدنسیون ي  تسا . هدرک  رکذ  دوخ  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  هجام  نبا  يدهم . نیـسح و  نسح ،

هللا یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یملید  تیاور  رد  هدنراگن : دنا : هدرک  لقن  یملید  مکاح و  ینیومح و  نیعبرا و  فلوم  یبلعث و  میعنوبا و 
هک هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نابوث  زا  یجنک  میتشهب ... لـها  نارورـس  بلطملادـبع  نادـنزرف  تعاـمج  اـم  دومرف : هلاو  هیلع 

یمن هفیلخ  اهنآ  زا  کی  چیه  رگید  نآ  زا  سپ  دنـشاب و  یم  هفیلخ  نارـسپ  هس  ره  هک  دـش  دـنهاوخ  هتـشک  رفن  هس  امـش  جـنگ  دزن  دومرف :
... دنا هتشکن  عضو  نادب  ار  یموق  چیه  هک  دنناسر  لتق  هب  ار  نانآ  نانچ  سپ  ددرگ ، رادومن  قرشم  فرط  زا  هایس  ياهمچرپ  سپـس  دنوش .

هجام نبا  تسا . دنوادخ  هفیلخ  يدـهم  وا  هک  دـشاب  فرب  يور  زا  نتفر  اب  هک  دـنچ  ره  دـینک  تعیب  يو  اب  دـیدید  ار  وا  هک  یماگنه  سپ 
اجنآ رد  هک  نآ  زج  هدش  لقن  تیاور  نیمه  دننام  نابوث  زا  يو  دانـسا  هب  نینچمه  تسا . هدرک  رکذ  ار  ثیدح  نیا  دوخ  ننـس  رد  ینیوزق 

هک یماگنه  دنشاب  هتـشکن  عضو  نادب  ار  یموق  چیه  هک  دنناسر  لتق  هب  يروط  ار  نانآ  دوش و  رادومن  هایـس  ياهمچرپ  سپـس  تسا : هدمآ 
نیا لقن  زا  سپ  يو  تسادخ . هفیلخ  يدـهم  وا  هک  هحفـص 289 ]  ] دینک تعیب  يو  اب  دیروآ و  يور  وا  يوس  هب  دیدینـش  ار  وا  ندمآ  ربخ 

باتک نامه  رد  تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دننام  نیعبرا  رد  زین  میعن  وبا  ظفاح  تسا . نسح  نتم  رظن  زا  ثیدـح  نیا  دـیوگ : ثیدـح 
یم رادومن  ناسارخ  بناج  زا  هک  دـیدید  ار  هایـس  ياهمچرپ  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دوخ  دنـس  هب 

زا دوخ  دنـس  هب  و  تسا . نانآ  نایم  رد  دـنوادخ  هفیلخ  يدـهم  هک  دـشاب . فرب  يور  زا  نتفر  اب  هچرگا  دـیروآ  يور  اهنآ  يوس  هب  ددرگ 
سک ره  سپ  تسا . نهآ  ياه  هراپ  نانآ  ياهلد  ایوگ  دوش  رادـیدپ  قرـشم  يوس  زا  هایـس  ياـهمچرپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  ناـبوث 

نب ثراح  نب  هللادبع  زا  یجنک  دشاب . فرب  يور  زا  نتفر  اب  هچرگا  دـنک  تعیب  نانآ  اب  دروآ و  يور  ناشیدـب  دـیاب  دینـش  نانآ  هرابرد ي 
هدامآ يدهم  يارب  ار  تنطلس  بابسا  دنیآ و  نوریب  قرشم  زا  یمدرم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يدیبز  ءزج 

رد ینیوزق  هجام  نب  هللادـبع  وبا  ظفاح  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  تاور  زا  ناظفاح  ناـقثوم و  تسا و  حیحـص  نسح و  ثیدـح  نیا  دـنزاس .
دیدید ار  هایـس  ياهمچرپ  نوچ  دومرف : هک  هدش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نابوث  زا  قئاقدلا  زونک  رد  تسا . هدـش  نآ  رکذـتم  ننس 
ةوبنلا لئالد  رد  یقهیب  زین  دمحا و  تسا . نانآ  رد  دنوادخ  هفیلخ  يدهم  هک  دـیوش  ناور  اهنآ  يوس  هب  ددرگ  یم  رادـیدپ  ناسارخ  زا  هک 

هک دیآ  نوریب  دور  تشپ  زا  يدرم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یلع  زا  نینچمه  دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا 
يارب شیرق  هک  نانچ  دـنک  یم  دـمحم  لآ  راک  يایهم  ار  دوخ  هک  روصنم  مان  اب  تسا  يدرم  يو  شیپاشیپ  دوش  یم  هتفگ  ثراـح  يو  هب 
هدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  دوواد  وبا  تسا . بجاو  وا  تباجا  تفگ  ای  وا  ترـصن  ینموم  ره  رب  دـندرک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

یتخـس یگدـنکارپ و  تبیـصم و  راـچد  نم  زا  سپ  منادـناخ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  یثیدـح  رد  هللادـبع  نب  همقلع  زا  یجنک  تسا .
یمن هداد  ناشیدب  اما  دنریخ  ناهاوخ  نانآ  تسا . یهایـس  ياهمچرپ  نانآ  اب  هک  دـندرگ  رادـیدپ  قرـش  زا  یمدرم  هک  نآ  ات  دـش  دـنهاوخ 

زا يدرم  هب  ار  نآ  هکنآ  ات  دـنریذپ  یمن  ناشیا  اما  دوش  یم  هداد  دـنهاوخ  هچنآ  نانآ  هب  دـنوش و  یم  يرای  دـننک و  یم  راکیپ  سپ  دوش ،
تفاـیرد ار  ناـنآ  هرود ي  امـش  زا  سک  ره  سپ  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  زا  هک  ناـنچ  دـنک  رپ  داد  زا  ار  نیمز  يو  سپ  دـنهد  یم  منادـناخ 

تـسا هدرک  تیاور  یجنک  تسا . هدمآ  زین  هجام  نبا  ننـس  رد  ثیدح  نیا  هدنراگن : دشاب . فرب  يور  زا  نتفر  اب  هچرگا  ددنویپب  ناشیدـب 
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رد ار  ادـخ  ناقلاط ! زا  هب  هب  دومرف : هک  تسا  هحفـص 290 ]  ] هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  حوتفلا  باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  هک 
دنا هتخانش  تسا  راوازـس  هک  نانچ  ار  ادخ  هک  دنیاجنآ  رد  ینامیا  اب  نادرم  هکلب  هرقن . زا  هن  دنیالط و  زا  هن  هک  تسا  ییاه  جنگ  راید  نآ 

رد يدهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  یجنک  دنا . نامزلا  رخآ  رد  يدهم  نارای  نانآ  مه  و 
: تفگ تسیچ ؟ نایلاس  نیا  میدیـسرپ : دیوگ : [ 5  ] كاشلا دیز  دـنک . یم  یگدـنز  نانآ  نایم  رد  لاس  هن  ای  تفه  ای  جـنپ  تسا و  نم  تما 
لدع و زا  ار  نآ  دنک و  یم  مایق  نم  ترتع  زا  يدرم  سپس  دوش : یم  هتفگ  يو  هب  هک  دنک  یم  روهظ  نآ  رد  يدرم  هک  تسا  ینایلاس  نیا 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يو  زا  زین  يردخ و  دیعـسوبا  زا  ریغ  قیرط  دنچ  زا  یجنک  دنک . یم  تموکح  لاس  هن  ای  تفه  دیامن و  یم  رپ  داد 
وا راگزور  رد  نم  تما  دنک . یم  تموکح  لاس  هن  هنرگ  تفه و  لقادح  هک  تسا  نم  تما  رد  يدهم  دومرف : هک  تساهدرک  تیاور  هلاو 

و دزاس . نایامن  ار  دوخ  ياهجنگ ) ای   ) هرمث ي يو ، دهع  رد  نیمز ، دنا . هدیدرگن  رادروخرب  تامعن  زا  نآ  لثم  هک  دـنوش  یم  معنتم  نانچ 
اطع نم  هب  نم  يدهم  دـیوگ  یم  دزیخ و  یمرب  يدرم  هک  يروط  هب  دوش  ناوارف  راگزور  نآ  رد  تورث  و  دوش . یمن  هریخذ  نآ  رد  يزیچ 
تما نیا  هب  هک  تفگ  نخـس  ییالب  زا  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  دیعـس  وبا  زا  حیباصملا  ةاکـشم  رد  ریگب . دیوگ : یم  يو  هب  نک و 

دزیگنارب ار  متیب  لها  ترتع و  زا  يدرم  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  سپ  درب . هانپ  نادب  ملظ  زا  هک  دباین  یهاگهانپ  ناسنا  هک  اجنآ  ات  دسر  یم 
شراب زا  نامـسآ  دندرگ . دنـسرخ  يو  زا  نیمز  نامـسآ و  لها  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک 

یتـح دـنایورب . دراد  هچره  هک  نآ  زج  دراذـگنزاب  دوـخ  ياـه  ینتـسر  زا  نیمز  دزیر و  ورف  دراد  هچره  هـک  نآ  رگم  دزروـن  غـیرد  دوـخ 
ثیدح نیا  دوخ  كردتـسم  رد  مکاح  دیز . یم  لاس  هن  ای  تشه  ای  تفه  ماگنه  نیا  رد  يو  دـننک . یم  بلط  ار  دوخ  ناگدرم  ناگدـنز ،

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  هفوکلا  لضف  باتک  رد  يولع  یلع  نب  دمحم  تسا . هتسناد  حیحـص  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار 
نایفوک يو  هب  تبسن  مدرم  نیرت  تخبکین  دریگ و  یم  تسد  هب  لاس  هد  ای  تفه  ار  مدرم  تموکح  يدهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور 

نیمز هنیآ  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هحفص 291 ]  ] هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیعبرا  رد  دنتـسه .
هدش رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ات  درک  دهاوخ  جورخ  منادـناخ  زا  يدرم  هاگنآ  دوش  رپ  زواجت  متـس و  زا 
يوس هب  هنیدـم  لها  زا  يدرم  سپ  دـهد  يور  فالتخا  يا  هفیلخ  گرم  ماگنه  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  هملـس  ما  زا  یجنک  دـشاب .

رد يو  اب  دـنراد و  یماو  مایق  هب  تسین ، لـیام  جورخ  هب  همک  ار  يو  ناـنآ  دـنروآ و  یم  يور  وا  هب  ناـیکم  زا  یهورگ  دزیرگ و  یم  هکم 
ورف نیمز  ماک  هب  هنیدـم  هکم و  نابایب  رد  یلو  دوش  لیـسگ  يو  عفد  هب  يرگـشل  ماش  بناج  زا  هاگنآ  دـننک ، یم  تعیب  ماقم  نکر و  ناـیم 
یئاد هک  دنک  جورخ  شیرق  زا  يدرم  سپس  دنهد . تعیب  تسد  وا  اب  هدمآ  قارع  ماش و  لادبا  دنبای  یهاگآ  ارجام  نیا  زا  مدرم  نوچ  دور 

تمینغ زا  هک  تسا  یـسک  يارب  یماکان  دوش و  هریچ  نانآ  رب  يو  اما  دـنیآ  یم  وا  گـنج  هب  ناـنآ  دنتـسه . [ 6  ] بلک هلیبق ي  زا  وا  ياـه 
مالسا ساسا  دنک و  راتفر  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  هب  دنک و  تمـسق  مدرم  نایم  ار  اهنآ  لاوما  یندم  درم  ددرگن . رادروخرب  بلک 

هک تسا  حیباصملا  ةاکـشم  رد  دنرازگ . یم  زامن  وا  رب  ناناملـسم  دبای و  یم  تافو  سپـس  دنک و  یم  یگدنز  لاس  تفه  وا  دنامب . رادیاپ 
دوواد وبا  هک  تسا  هدروآ  یجنک  دـنا . هدرک  تیاور  نیدـقعلا  رهاوج  فلوم  زین  یقهیب و  یلعیوبا و  دـمحا و  دووادوـبا و  ار  ثیدـح  نیا 
قایـس نیا  دنا . هدرک  رکذ  ار  لاس  تفه  یخرب  دنک و  یم  یگدنز  لاس  هن  وا  هک  تسا  هدمآ  ماشه  زا  لقن  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  دـیوگ 
ربماـیپ تفگ  هک  تسا  هدرک  لـقن  هریرهوبا  زا  یجنک  نینچمه  دـنا . هدرک  لـقن  ار  نآ  دووادوبا  هجاـم و  نبا  يذـمرت و  هک  تسا  یتـیاور 

نسح و ثیدح  نیا  دـیوگ  يو  تسامـش ؟ دوخ  نایم  زا  ناتیاوشیپ  تسامـش و  نایم  رد  میرم  رـسپ  هک  یماگنه  امـش  دـیا  هنوگچ  دومرف :
لقن دوخ  حاحـص  رد  ار  ثیدح  نیا  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  يرهز  باهـش  نب  دمحم  قیرط  زا  تسا و  ناثدحم  قافتا  دروم  حـیحص و 
متما زا  یهورگ  هراومه  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  یجنک  دنا . هدرک 

تـسا ناشیا  ریما  دیوگ : یم  هورگ  نآ  سیئر  دیآ و  یمورف  میرم  نب  یـسیع  سپ  دنزوریپ . تمایق  زور  ات  دننک و  یم  هزرابم  قح  رطاخ  هب 
یجنک تسا . تما  نیا  رد  ادـخ  فطل  نیا  دـیتسه و  ریما  رگید  یخرب  رب  یخرب  دوخ  امـش  دـیوگ : یم  یـسیع  سپ  رازگب . زامن  اـم  اـب  اـیب 
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نیا دیوگ : یم  يرگید  ياج  رد  یجنک  تسا . هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  ملـسم  تسا و  حیحـص  نسح و  زین  ثیدح  نیا  دـیوگ :
لقن نیعبرا  رد  میعن  وبا  ار  تیاور  نیا  هدنراگن : دـنا . هدرک  تیاور  یلاوع  رد  میعن  وبا  ظفاح  دنـسم و  رد  هماسا  یبا  نب  ثراح  ار  ثیدـح 
لباق مدقتم  ثیدح  رگا  دیوگ : یجنک  سپـس  تسا . يدهم  ناشیا  ریما  دیوگ : یم  هحفص 292 ]  ] یـسیع هک  تسا  هدمآ  اجنآ  رد  هدرک و 

دیآ یم  ناناملسم  هدرک ي  رس  دزن  مالسلا  هیلع  یسیع  اریز  دراد  تحارـص  هتکن  نیا  رد  اریز  تسا  ریذپان  لیوات  ثیدح  نیا  دشاب ، لیوات 
« دروآ یم  ار  امـش  باتع  هک  ینعم  هب  تسامـش  دوخ  زا  امـش  ماما  :» ترابع نیا  لیوات  نیارباـنب  تسا . يدـهم  زور  نآ  رد  هدرکرـس  نآ  و 

یـسیع هک  تسا  نآ  رب  لاد  هک  يا  هلوقنم  ثیداحا  هک  تسا  نینچ  نآ  لصاح  هک  هتفگ  ینانخـس  یجنک  هاگنآ  تسا . تسرداـن  لـطاب و 
دزن دنـس  رظن  زا  دناسر  یم  لتق  هب  ار  لاجد  دنک و  یم  گنج  وا  باکر  رد  درازگ و  یم  زامن  مالـسلا  هیلع  يدهم  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع 

رد یجنک  سپس  تسا . رترب  یسیع  زا  يدهم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ  تسا و  ناناملـسم  همه ي  قافتا  دروم  حیحـص و  هعیـش  ینس و 
نب دیزی  نب  دمحم  هللادبع  وبا  ظفاح  هک  تسا  یتیاور  دـنک  یم  يوق  ار  لامتحا  نیا  هک  یلیالد  هلمج  زا  دـیوگ  یم  دوخ  نانخـس  همادا ي 
زور نآ  رد  برع  هک  دش  شسرپ  ربمایپ  زا  تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  هرابرد ي  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  ینیوزق  هجام 
یلو درازگ . یم  زامن  نانآ  اب  حبـص  ره  ناشیا  ماما  دـنا . سدـقملا  تیب  رد  نانآ  رتشیب  دنرامـش و  مک  زور  نآ  رد  ناـنآ  دومرف : دـنیاجک ؟

حیحـص و نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  میرازگ . زامن  امـش  اب  ام  ات  تسیاب  دیوگ : یم  دراذـگ و  یم  وا  ياه  هناش  يور  تسد  یـسیع 
اجنیا رد  ار  نآ  هصـالخ ي  اـم  تسا و  هدرک  لـقن  یلهاـب ، هماـما ي  وـبا  زا  ار  نآ  دوـخ  باـتک  رد  هجاـم  نبا  تسا و  تباـث  ناثدـحم  دزن 

ادخ لوسر  يا  هک : دش  شسرپ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هک  تسا  هدروآ  یثیدح  رد  هماماوبا  زا  يو  دانـسا  هب  نینچمه ، میدروآ .
دنتسه و نکاس  سدقملا  تیب  رد  ناشیا  رتشیب  دنرامـش و  مک  ماگنه  نآ  رد  ناشیا  دومرف : دنیاجک ؟ زور  نآ  رد  برع  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

تیاور وحن  نیمه  هب  ار  ثیدـح  نیا  زین  یناهفـصا  میعن  وبا  تسا . نسح  ثیدـح  نیا  دـیوگ  يو  تسا . یحلاص  درم  يدـهم ، ناـشیاوشیپ 
یم هدمآ  دورف  هک  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  يدهم  هک : تسا  هدمآ  هفیذح  زا  عوفرم  یثیدـح  رد  نیدـقعلا  رهاوج  رد  تسا . هدرک 
یم خـساپ  یـسیع  رازگزامن . مدرم  اب  يآ و  ولج  دـیوگ : یم  يو  هب  يدـهم  سپ  دـکچ . یم  بآ  تارطق  یـسیع  ياـهوم  زا  ییوگ  درگن .
نب هبقع  ثیدح  زا  دوخ  حیحـص  رد  نایح  نبا  زین  یناربط و  درازگ . یم  زامن  منادنزرف  زا  يدرم  تشپ  سپ  هدش  هماقا  وت  يارب  زامن  دهد :

تیاور هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  زا  نیعبرا  رد  دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دننام  مالسلا  هیلع  يدهم  تماما  رد  رماع 
زا دوخ  دنس  هب  نتفلا  باتک  رد  دامح  نب  میعن  ظفاح  درازگ . یم  زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  تسام  زا  دومرف : هک  هدش 

هحفـص  ] ننـس رد  دریذپ . یم  زامن )  ) تماما هب  ار  وا  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  یـسک  يدهم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دمحم  نب  ماشه 
. دشک یم  دل  باب  رد  ار  لاجد  میرم  رسپ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يراصنا  هیراج  نب  عمجم  زا  يذمرت  [ 293

هدـیمخ یناشیپ و  خارف  هک  تسا  نم  زا  يدـهم  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  یجنک 
: دیوگ يو  دنک . یم  تموکح  نیمز  رد  لاس  تفه  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا . ینیب 

لثم وا  زج  يرگید  ناثدحم  زین  دوخ و  حیحص  رد  یناتـسجس  دوواد  وبا  ظفاح  تسا . حیحـص  نسح و  تباث ، نف  لها  دزن  رد  ثیدح  نیا 
دنا هدرک  تیاور  زین  يزوج  نبا  ینیومح و  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  حیباصملا  ةاکشم  رد  دنا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  یناربط و 

نیعبرا رد  ینیب . رد  تسا  یگدیمخ  انق ، هتخیر و  شرس  طسو  ات  شا  یناشیپ  ياهوم  هک  دنیوگ  ار  یسک  یلجا ، تسا : هتفگ  يزوج  نبا  و 
زا ار  نیمز  هک  نم  تما  زا  تسا  ینیب  دـنلب  يدرم  تسا . تیب  لها  ام  زا  يدـهم  هک  تسا  هدـش  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب 
زا دوخ  دانسا  هب  مال ، فلا و  باب  رد  سودرفلا ، باتک  رد  یملید  هیوریش  نبا  دیوگ : یجنک  دشاب . هدش  رپ  متس  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  لدع 

ۀقیذح زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  تسا . تشهب  لها  سوواط  يدهم  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا 
تسا یناشخر  هراتـس ) ای   ) هام نوچ  وا  هرهچ ي  تسا . نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نامی  نب 
دنسرخ يو  تفالخ  زا  نامسآ  رد  ناگدنرپ  اهنیمز و  اهنامسآ و  نانکاس  دشاب  هدش  رپ  متـس  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  هک 
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نیمه دوخ  دنـسم  رد  یملید  میعنوبا و  یناربـط و  یناـیور و  هک  تسا  نیدـقعلا  رهاوـج  رد  دـنک . یم  تموـکح  لاـس  هد  وا  دـندرگ . یم 
زا يدرم  يدهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هفیذح  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  دـنا . هدرک  لقن  ار  تیاور 
رپ متـس  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  تلادع  زا  ار  نیمز  تسا . یناشخر  هراتـس ي  ییوگ  هک  تسا  یلاخ  شتـسار  هنوگ ي  رب  تسا . نم  نادنزرف 
زا هک  تسا  نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  دندرگ . یـضار  يو  تفالخ  زا  نامـسآ  رد  ناگدنرپ  نامـسآ و  نیمز و  نانکاس  دشاب ، هدش 

ربمایپ زا  هفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  نیعبرا  رد  تسا . هدش  هتخانش  فورعم  ام  دزن  نآ  دنـس  هدیـسر و  ام  هب  یفقث  باحـصا  زا  يرایـسب  هورگ 
یجنک تسا . یناشخر  هراتـس ي  نوچ  وا  هرهچ ي  تسا . نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدـهم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

يا دیـسرپ : نالیغ  نب  دروتـسم  مان  هب  سیق  دـبع  هفیاط  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدـح  نمـض  رد  یلهاب  هماـماوبا  زا  دوخ  دانـسا  هب 
هرهچ [ 7 . ] تسا هلاس  لـهچ  زور  نآ  هحفـص 294 ]  ] رد هک  منادنزرف  زا  يدهم  دومرف : تسیک ؟ نامدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  ادـخ  لوسر 

ياهرهش دیاشگب و  ار  اهجنگ  هدیشوپ . [ 8  ] یناوطق يابع  ود  تسا . یهایس  لاخ  شتسار  هنوگ  رد  تسا  ینابات  هراتس ي  نوچ  ییوگ  شا 
يدرم نم  ترتع  تسا . هدرک  لقن  شیوخ  ربکا  مجعم  رد  یناربط  هک  دوب  یتیاور  قباطم  ثیدح  نیا  دـیوگ : یجنک  دـنک . حـتف  ار  كرش 
یجنک دـشخبب . ناوارف  لاوما  مدرم  هب  دـنک و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـشاب . نشور  شا  هرهچ  زاب و  شیاهنادـند  نایم  هک  دزیگنارب  ار 

هدرک لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هریرهوبا  زا  یجنک  تسا . هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هنوگ  نیمه  هب  زین  یلاوع  رد  میعنوبا  دـیوگ :
ایند زا  رگا  دنک و  حتف  ار  ملید  هوک  هینطنطسق و  يو  دسر . تموکح  هب  متیب  لها  زا  يدرم  هک  نآ  رگم  دوشن  اپرب  تمایق  دومرف : هک  تسا 

هک یتیاور  قبط  رب  تیاور  نیا  دیوگ : یجنک  دنک . حتف  ار  ایند  يدهم  ات  دـنادرگ  زارد  نانچ  ار  زور  نآ  ادـخ  دـشاب  هدـنامن  زور  کی  زج 
. تسا يدـهم  نامه  سک  نیا  دـیدرت  یب  هک : تفگ : دـیاب  تایاور  نایم  عمج  يارب  دـیوگ : يو  دـش . رکذ  دوب ، هدرک  لقن  میعنوبا  ظفاح 

ردب گنج  رد  ایآ  مدیـسرپ : وا  زا  متفر و  يردخ  دیعـسوبا  دزن  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يدبع  نوراه  وبا  زا  دـیوگ : نینچمه  یجنک 
یمن هاگآ  يا ، هدینش  شتلیـضف  یلع و  هرابرد ي  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  زا  ارم  ایآ  متفگ : يرآ . تفگ : یتشاد ؟ روضح 
بناج رد  نم  دـمآ . ترـضح  نآ  رادـید  هب  همطاف  دـش . راـمیب  یتخـس  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  میوگ . یم  ارچ  تفگ : ینک ؟

رب کشا  تارطق  هک  تسیرگ  ردـقنآ  درک ، هدـهاشم  ار  ربمایپ  رایـسب  فعـض  همطاف  نوچ  مدوب . هتـسشن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسار 
رگم دومرف : ربمغیپ  دـهد . يور  يا  هثداح  مراد  میب  داد : خـساپ  همطاف  ییرگ ؟ یم  هچ  يارب  همطاـف  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  دـیود . شا  هرهچ 

درک و رگید  يرظن  هاگنآ  درک . باـختنا  يربماـیپ  هب  ار  وا  دـیزگرب و  ار  تردـپ  اـهنآ  ناـیم  زا  درک و  نیمز  هب  يرظن  دـنوادخ  یناد  یمن 
دنوادخ هک  یناد  یمن  رگم  ایآ  منادرگ ؟ دوخ  نیـشناج  ار  وا  مدروآرد و  وا  جاودزا  هب  ار  وت  هک  درک  یحو  نم  هب  دـیزگرب و  ار  ترهوش 

نوزفا نارگید  زا  شمدـقت  هقباس ي  رتشیب و  ناگمه  زا  وا  تمکح  ملع و  هتـسناد و  تما  نیا  درف  نیرتزیزع  ار  وت  يوش  تردـپ ، رطاخ  هب 
تسا هدرک  رختفم  اهنادب  ار  شتیب  لها  وا و  دنوادخ  هک  ار  یبقانم  لیاضف و  همه ي  ات  دش  نآ  رب  ربمغیپ  دش و  لاحشوخ  همطاف  تسا ؟ رت 

شرـسمه تمکح ، ملع و  ادـخ ، لوسر  هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  تسا : [ 9  ] تلیـضف تشه  بحاص  یلع  دومرف : سپ  دـنک . ناـیب  وا  يارب 
شش دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  همطاف ! يا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  نیسح ، هحفص 295 ]  ] نسح و شنادنزرف  همطاف ،

. دش دهاوخن  رادروخرب  اهنآ  زا  ناگدنیآ  زا  مه  یـسک  تسا و  هدادـن  ناینیـشیپ  زا  کی  چـیه  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  ام  هب  [ 10  ] تلیضف
تسوت رهوش  وا  تسا و  ایصوا  نیرتهب  ام  یصو  و  تسوت . ردپ  وا  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ  هکنیا : زا  دنترابع  تلصخ  شـش  نیا 

دنتسه وت  نادنزرف  نیسح  نسح و  نانآ  هک  تسام  زا  تما  نیا  طبس  ود  و  تسا . هزمح  تردپ  يومع  وا  تسا و  دیهش  نیرتهب  ام  دیهش  و 
زا يدهم  دومرف : دز و  نیسح  هناش ي  رب  تسد  اب  سپس  درازگ . یم  زامن  وا  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تما  نیا  يدهم  تسام  زا  و 

دوخ دنـس  هب  نیعبرا  رد  تسا . هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاور  نیا  لیدعتلا  حرجلا و  هدنـسیون ي  ینطقراد  دیوگ : یجنک  دـشاب . یم  نیا  لسن 
دنوادـخ دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  اجنآ  رد  هکنآ  زج  هدـش  لقن  تیاور  نیمه  دـننام  شردـپ  زا  لاله  نب  یلع  زا 

اج ره  تشهب  رد  هک  سک  نآ  تسام  زا  و  تسا ي : هدـش  هفاضا  تیـصوصخ  نیا  تیاور  نیا  رد  درک و  اطع  ام  رب  یگژیو  تفه  لجوزع 
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هکنآ هب  مسق  تسا : هدومرف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـسح ، مان  رکذ  زا  سپ  تیاور  نیا  رد  زین  و  دنک . یم  زاورپ  هکئالم  اب  دهاوخ  هک 
عطق اههار  دـهد و  يور  اهالب  اـه و  هنتف  دریگارف و  جرم  جره و  ار  اـیند  هک  یماـگنه  تسا  نت  ود  نیا  زا  تما  نیا  يدـهم  تخیگنارب  ارم 

رد دنوادخ  سپ  درادن . ار  یگرزب  ساپ  یکچوک  چیه  دنکن و  محر  کچوک  هب  یگرزب  چیه  دـنرب . هلمح  رگید  یخرب  رب  یخرب  ددرگ و 
لوا رد  نم  هک  نانچ  دیاشگ و  یم  ار  تخـس  هتـسب و  ياهلد  یهارمگ و  ياهژد  هک  دـنک  یم  ثوعبم  ار  یـسک  نت  ود  نیا  زا  عاضوا  نیا 
متس ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دراد و  یم  ياپرب  ار  نید  نامزلا  رخآ  رد  مه  وا  متشاد و  ياپرب  ار  نید  نامزلا 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يراصنا  بویاوبا  زا  یعبر  نب  ۀیابع  زا  نیدقعلا  رهاوج  باتک  رد  دشاب ... هدـش  رپ 

وا ادهـش و  نیرتهب  تسام  زا  تسوت و  رهوش  وا  ایـصوا و  نیرتهب  تسام  زا  تسوت و  ردـپ  وا  ناربمایپ و  نیرتهب  تسام  زا  دومرف : همطاف  هب 
رفعج تردپ  يومع  رسپ  وا  درپ و  یم  دهاوخ  هک  اجره  تشهب  رد  اهنادب  دراد و  لاب  ود  هک  یسک  تسام  زا  تسا و  هزمح  تردپ  يومع 

نادنزرف زا  وا  يدهم و  تسام  زا  دنتسه و  وت  رسپ  ود  نیسح  نسح و  ود  نآ  یتشهب و  ناناوج  رورس  تما  نیا  طبـس  ود  تسام  زا  تسا و 
هک تـسا  هدرک  لـقن  هرـضنوبا  زا  دوـخ  دانـسا  هـب  یجنک  هحفـص 296 ] . ] تسا هدرک  لـقن  طـسوالا  رد  ار  تـیاور  نـیا  یناربـط  تسوـت .
هک دهد  مدرم  هب  لام  نادـنچ  هک  تسا  يا  هفیلخ  نم  تما  نایم  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : ادـخ  لوسر  تفگ : رباج  میدوب ... رباج  دزن  : تفگ

. ریخ دنتفگ : ود  ره  تسین ؟ زیزعلادبع  نب  رمع  درم  نآ  امش  رظن  هب  ایآ  متفگ : ءالعلاوبا  هرضنوبا و  هب  دیوگ : يوار  دشاب . نوریب  هرامـش  زا 
وبا زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  نآ  ملـسم  تسا و  حیحـص  نسح و  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک 
ردق نآ  هک  تسا  يا  هفیلخ  امش  يافلخ  زا  یکی  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرذخ  دیعسوبا  زا  هرضن 
دوخ حیحص  رد  ملسم  هک  تسا  حیحـص  تباث و  یثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  سپـس  درک . شرامـش  ار  نآ  ناوتن  هک  دهد  یم  مدرم  هب  لام 
یلـص ربمایپ  دنتفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  يردـخ و  دیعـسوبا  زا  رگید  یتیاور  رد  یجنک  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ 
تسا یثیدح  نتم  نیع  نیا  تسا . نوریب  هرامش  زا  لام  نآ  دنک و  یم  لام  میسقت  هک  تسا  يا  هفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : هلاو  هیلع  هللا 

: دومرف هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  یجنک  تسا . هدروآ  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  هک 
دهاوخ هتخیگنارب  نم  تما  رد  دشاب  مارآان  عاضوا  دنشاب و  هتـشاد  عازن  رگیدکی  اب  مدرم  هک  یماگنه  هک  مهد  یم  دیون  يدهم  هب  ار  امش 

دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  دشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـش و 
. دنک یم  میسقت  مدرم  نایم  رد  ناسکی  هب  ار  لام  وا  دنوش و  دنسرخ  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ 
هب هک  تسیک  دننک  نالعا  دهد  روتسد  هک  اجنآ  ات  دتفا  یم  همه  رس  رب  شلدع  هیاس ي  دزاس و  یم  زاین  یب  ار  دمحم  تما  ياهلد  دنوادخ 

ورب و راد  هنیزخ  دزن  دیوگ : یم  وا  هب  يدانم  سپ  مدنمزاین . نم  دیوگ : یم  دزیخ و  یمرب  يدرم  طقف  نایم  نآ  رد  و  دشاب ؟ هتشاد  زاین  لام 
شلمح زا  وا  یلو  رادرب . دـیوگ : یم  هتخیر  وا  نماد  رد  رایـسب  لوـپ  راد  هنیزخ  یهد . لاـم  نم  هب  هک  هداد  روتـسد  يدـهم  هک  وـگب  وا  هـب 

اذل مناوتان و  لام  نیا  لمح  زا  دوجو  نیا  اب  یلو  متـسه  يوق  رایـسب  یندب  يورین  رظن  زا  نم  دیوگ : یم  دوش و  یم  نامیـشپ  دنام و  یمرد 
نیدـب لاس  هن  ای  تشه  اـی  تفه  يدـهم  . میریگ یمن  سپ  میداد  یـسک  هب  هک  ار  يزیچ  اـم  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  یلو  دـنک . یم  در  ار  نآ 

، ثیدح لها  خیـش  تسا و  نسح  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  درادن و  ینتذل  یگدـنز  رگید  يو  زا  سپ  دـنار و  یم  نامرف  ناس 
رد نآ  لامجا  هک  تسا  یتیاور  نامه  لبنح ، نب  دـمحا  تیاور  دـیازفا : یم  يو  تسا . هدرک  لقن  دوخ  دنـسم  رد  ار  نآ  لـبنح ، نب  دـمحا 

: دیوگ یجنک  تسا . هدش  لقن  تیاور  نیمه  دننام  زین  نیبغارلا  فاعـسا  باتک  رد  دـنراد . قفاوت  مه  اب  ود  ره  هدـش و  لقن  ملـسم  حـیحص 
زا شیرق و  زا  يدرم  وا  دیـشاب . نامداش  دنـسرخ و  يدهم  هب  تسا : هدش  هفاضا  نآ  رد  دنا و  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  يدروام  دمحا و 
رد دـنک . یم  تموکح  لاس  هن  ای  تشه  اـی  تفه  اـی  هحفـص 297 ]  ] شـش يدـهم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نآ  رد  زین  و  تسا . نم  ترتع 

دهاوخ جورخ  نم  تما  رد  يدـهم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیعبرا 
یگدنز بوخ  زین  نایاپراهچ  دنوش و  یم  دنم  هرهب  تمعن  زا  وا  نامز  رد  تما  دزیگنا . یمرب  مدرم  سردایرف  ناونع  هب  ار  وا  دنوادخ  درک .
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زا دوـخ  دانـسا  هب  یجنک  دـنک . یم  میـسقت  مدرم  ناـیم  رد  ناـسکی  هب  ار  لاـم  وا  دـنایور و  یم  ار  شیاـه  ینتـسر  نیمز ، درک و  دـنهاوخ 
دهاوخ يدرم  اه  بوشآ  شیادیپ  نامزلا و  رخآ  رد  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا 

هدرک لقن  ار  نآ  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  تسا و  نسح  یثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  تساراوگ . همه  رب  وا  شـشخب  هک  يدهم  مان  هب  دـمآ 
رد دنک  یم  مایق  يدهم  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  تسا .

یجنک دـینک . تیعبت  وا  زا  تسادـخ  هفیلخ  يدـهم  نیا  هک  دـنز  یم  گناب  يدانم  نآ  رد  هک  تسا  نکفا  هیاـس  يارب  وا  رـس  رب  هک  یلاـح 
زا رمع  نب  هللادـبع  زا  و  میا . هدرکن  تیاور  تسا ، یلاـع  ـالاب و  هبترم  رد  هک  هجو  نیا  زا  زج  ار  نآ  اـم  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا  دـیوگ :
هک دنز  یم  گناب  هک  تسا  يا  هتشرف  وا  رـس  زارف  رب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  مایق  يدهم  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
... یناربط و میعن و  وبا  نوچمه  ثیدح  نایاوشیپ  ناظفاح و  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  دیوگ : یجنک  دینک . يوریپ  وا  زا  تسا  يدـهم  نیا 
افلخ زا  سپ  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هللادبع  نب  رباج  زا  یجنک  دانـسا  هب  نینچمه  دنا . هدرک  تیاور  ار  نآ 

دهاوخ روهظ  نم ، نادناخ  زا  يدهم ، سپـس  دوب  دنهاوخ  رگمتـس  نایاورنامرف  ناشیا  زا  سپ  دمآ و  دنهاوخ  ارما  نانآ  سپ  زا  دنیآ و  یم 
مجعملا رد  یناربط  زین  دئاوف و  باتک  رد  میعنوبا  دیوگ : یجنک  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  زا  هک  نانچ  دـنک  یم  رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  درک و 

هک تسا  هدمآ  اجنآ  رد  هکنآ  زج  هدـش  رکذ  تیاور  نیمه  دـننام  زین  نیعبرا  باتک  رد  دـنا . هدرک  لقن  هنوگ  نیدـب  ار  تیاور  نیا  ربکالا ،
لقن هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  درک . دـهاوخ  روهظ  يدرم  منادـناخ  زا  هاـگنآ  دومرف : ربماـیپ 

نامـسآ دـنا . هدوبن  رادروخرب  زگره  نآ  زا  شیپ  هک  دوش  یم  دـنم  هرهب  یتمعن  نانچ  زا  يدـهم  نامز  رد  نم  تما  دومرف : هک  تسا  هدرک 
نیا دـیوگ : یجنک  دـنایور . یم  ار  اـهنآ  ماـمت  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  غیرد  ینتـسر  چـیه  زا  نیمز  دراـب و  یمورف  ناـشیا  رب  دراد  هچنآ  ره 
هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـسوبازا  نیعبرا  رد  تسا . هدرک  لقن  ربکالا  مجعملا  باتک  رد  ار  نآ  یناربط  تسا و  نسح  ثیدح 

رد نم  تما  تسا . لاس  هن  هنرگ ، تشه و  هنرگو  لاس  تفه  دشاب  هاتوک  وا  رمع  رگا  تسا . نم  تما  زا  يدهم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن 
، دـنا هدوبن  رادروخرب  یتمعن  نانچ  زا  البق ، يراکدـب  راکوکین و  چـیه  هک  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  ییاهتمعن  نانچ  زا  وا  هحفص 298 ]  ] نامز

ربمایپ زا  رمع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانسا  هب  یجنک  دزرو . یمن  غیرد  شیاه  ینتـسر  زا  نیمز  دراب و  یم  ورف  نانآ  رب  دراد  هچنآ  ره  نامـسآ 
ثیدـح نیا  دـیوگ : یجنک  درک . دـهاوخ  روهظ  هعرک ، مان  هب  نمی  رد  يا  هیرق  زا  يدـهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

باتک رد  هک  دنا  هدرک  لقن  هللا  لضف  نیدـلا  باهـش  زا  تسا . هدرک  لقن  دوخ  یلاوع  باتک  رد  ار  نآ  یناهفـصا  خیـشلاوبا  تسا و  نسح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  دانـسا  هب  یجنک  نینچمه  درادن . دوجو  مان  نیا  هب  يا  هیرق  نمی  رد  تسا : هتـشون  دمتعملا 

نامه دنوادخ  هکلب  ریخ . دومرف : ام ؟ ریغ  زا  ای  تسا  دمحم  لآ  ام  زا  يدهم  ایآ  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 
كرـش زا  هک  نانچ  تفای  دـنهاوخ  تاجن  اه  بوشآ  زا  ام  هلیـسو ي  هب  مدرم  و  دـهد . نایاپ  مه  ام  هب  درک  زاغآ  اـم  اـب  ار  مالـسا  هک  روط 
ياهلد هک  نانچ  دهد  یم  دنویپ  مه  هب  اه  بوشآ  زا  هداز  ياه  ینمـشد  زا  سپ  ار  مدرم  ياهلد  ام  هطـساو ي  هب  دـنوادخ  دـنتفای و  ییاهر 

دنوش یم  ردارب  مه  اب  اه  بوشآ  زا  سپ  ام  هطـساو ي  هب  نانآ  و  داد . دنویپ  ام  هطـساو ي  هب  كرـش  زا  هداز  ياه  ینمـشد  زا  سپ  ار  نانآ 
ناظفاح تسا و  یلاع  نسح و  یثیدح  نیا  دـیوگ : یجنک  دـندش . ردارب  رگیدـکی  اب  ناشنید  رد  ام  هطـساو ي  هب  كرـش  زا  سپ  هک  نانچ 

رد دـنا . هدرک  لـقن  ار  نآ  یلاوع  رد  داـمح  نب  نمحرلادـبع  ءاـیلوالا و  هیلح  رد  میعنوبا  طـسوالا و  مجعملا  رد  یناربـط  نوچمه  ثیدـح 
هب هک  دنک  یم  روهظ  منادـناخ  زا  يدرم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  نیعبرا 

نیمز دروآ و  یم  نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  تکرب  زین  نیمز  دتـسرف و  یم  ورف  تکرب  نامـسآ  زا  وا  يارب  دنوادخ  دیامن . یم  لمع  نم  تنس 
تیب رد  دنار و  یم  مکح  تما  نیا  رب  لاس  تفه  يدـهم  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دوش  رپ  داد  لدـع و  زا  وا  هطـساو ي  هب 

نب دمحم  باطخلا ، لصف  رد  يراخب  ياسراپ  هجاوخ  دـمحم  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  یعفاش  يدومهـس  [. 11  ] دنیزگ یم  نکسم  سدقملا 
هک دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  قرط  زا  یثیداحا  يدهم  هرابرد ي  نیبغارلا  فاعسا  رد  نابـص  نیطمـسلا و  دئارف  رد  یعفاش  ینیومح  میهاربا 
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هک هدـش  لقن  یثیدـح  هداتق  زا  نیدـقعلا  رهاوج  رد  مینک . یم  رکذ  یثیداحا  زین  اهباتک  نیا  زا  میدرک ، لقن  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  هوالع  ام 
مادک زا  مدیـسرپ : تسا . همطاف  نادنزرف  زا  دراد و  تقیقح  وا  يرآ  تفگ : دراد ؟ تقیقح  يدـهم  ایآ  متفگ : بیـسم  نب  دیعـس  هب  تفگ :

هللا یلـص  ربمایپ  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  دـمحا  زا  و  تسا . یفاک  وت  يارب  رادـقم  نیمه  نتـسناد  کنیا  تفگ : وا ؟ هحفص 299 ]  ] دنزرف
زا ار  نیمز  هک  دـنک  یم  روهظ  منادـناخ  زا  يدرم  سپـس  دریگارف  ناودـع  متـس و  ار  نیمز  هکنآ  رگم  دوشن  اـپرب  تماـیق  دومرف : هلاو  هیلع 

يدرم يدهم  دومرف : هک  هدش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هشیاع  زا  و  دشاب . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دزاس  یم  رپ  داد  لدع و 
هیلع یلع  زا  تسا . هدرک  لقن  دامح  نب  رصن  ار  تیاور  نیا  مدیگنج . یحو  رب  نم  هک  نانچ  دگنج  یم  نم  تنـس  رب  تسا . نم  نادناخ  زا 

. دنک یم  عمج  وا  يارب  ار  برغ  قرش و  مدرم  دنوادخ  دنک ، مایق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا 
تیاور نیا  رکاسع  نبا  تسا . نایماش  زا  وا  لادبا  نایفوک و  زا  وا  ياقفر  اما  دنوش . یم  عمج  وا  درگ  هب  يزییاپ  ربا  ياه  هراپ  نوچمه  نانآ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  دانـسا  هب  نیطمـسلا  دـئارف  فلوم  تسا . هدرک  لقن  ار 
لاجد جورخ  سک  ره  و  تسا . هدیزرو  رفک  هدمآ  دورف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  رب  هچنادـب  اعطق  دوش  رکنم  ار  يدـهم  جورخ  سک  ره 

هدش لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  باتک  نامه  رد  نینچمه  تسا . هدـش  رفاک  قیقحت  هب  دوش  رکنم  ار 
مدنزرف ناشنیرخآ  یلع و  ناشنیتسخن  دنتـسه ، نت  هدزاود  نم  زا  سپ  مدرم ، رب  دـنوادخ  ياهتجح  ایـصوا و  نانیـشناج و  دومرف : هک  تسا 

شراگدرورپ رون  هب  نیمز  درازگ و  یم  زاـمن  يدـهم  تشپ  وا  دتـسرف و  یم  ورف  ار  هللا  حور  میرم  نب  یـسیع  دـنوادخ  سپ  تسا . يدـهم 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سابع  نبا  زا  یعبر  نب  ۀـیابع  ددرگ . یم  هدرتسگ  برغم  قرـشم و  ات  يدـهم  تنطلـس  هنماد  دوش و  یم  نابات 

یلع و ناـنآ  نیتـسخن  هک  دنتـسه  نت  هدزاود  منانیـشناج  و  تسایـصوا . رورـس  یلع  مناربماـیپ و  رورـس  نم  دوـمرف : هـک  تـسا  هدرک  لـقن 
گناب وا  رـس  زارف  رب  يا  هتـشرف  يدهم ، روهظ  ماگنه  هب  هک  تسا  هدمآ  یتایاور  رد  نیبغارلا  فاعـسا  باتک  رد  تسا . يدـهم  ناشنیرخآ 

وا دنریگ . یم  لد  هب  ار  وا  قشع  دنوش و  یم  فرتعم  ودـب  مدرم  سپ  دـینک . يوریپ  وا  زا  سپ  تسادـخ  هفیلخ  يدـهم  نیا  هک  دراد  یمرب 
زین دـنیوا و  نارواـی  زا  فهک  لـها  دـهد . یم  يراـی  هتـشرف  رازه  هس  هب  ار  وا  يـالعت  دـنوادخ  دوـش و  یم  کـلام  ار  نیمز  برغ  قرش و 

زا ار  تاروت  رافسا  دروآ و  یم  نوریب  هیکاطنا  راغ  زا  هنیکس ر  توبات  يدهم  تسا . نآ  ياهتنا  رب  لیئاکیم  وا و  هاپـس  هعیلط ي  رد  لیئربج 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  يرتاوتم  رابخا  دنوش . یم  میلـست  ودب  نانآ  زا  يرایـسب  دنک و  یم  جاجتحا  دوهی  رب  اهنادـب  دروآ و  یم  رد  هب  ماش  هوک 
لتق رب  ار  يو  مالسلا  هیلع  یـسیع  دنک و  یم  رپ  تلادع  زا  ار  نیمز  تسا و  ربمایپ  نادناخ  زا  وا  هکنیا  يدهم و  جورخ  هرابرد ي  هلاو  هیلع 

زا یخرب  رد  درازگ . یم  زامن  وا  سپ  رد  یـسیع  دوش و  یم  هدـیزگرب  تما  تماـما  هب  وا  دـناسر و  یم  ددـم  نیطـسلف  دـل  باـب  رد  لاـجد 
زا لاس  کی  ره  و  هن . ای  تفه  اـی  جـنپ  هحفـص 300 ]  ] ای هس  ای  کی  لاس  دـنک  یم  روهظ  درف  ياهلاس  رد  يدـهم  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 

نیمز رد  ددرگ و  یم  راکـشآ  وا  يارب  اهجنگ  دوش . یم  هدیـشک  برغم  قرـشم و  ات  وا  تنطلـس  هنماد ي  تسا و  لاس  هد  ربارب  وا  ياهلاس 
هدـش هتـشون  يدـهم  مچرپ  رب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  فون  زا  باطخلا  لصف  باتک  رد  دوش . دابآ  هکنآ  زج  دـنامن  یقاب  يا  هناریو 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  يدهم  هرابرد ي  گرزب ، نافراعث  زا  یکی  یبرع ، نب  نیدـلا  یحم  زا  باتک  نیا  رد  نینچمه  ۀـعیبلا هللا .» :» تسا
تبسن مدرم  نیرت  تخبکین  دنا . هدرک  تعیب  يو  اب  ماقم  نکر و  نایم  رد  هک  دنهارمه  يدهم  اب  یهلا  نادرم  لماک  زا  درم  شـش  دصیس و 

اهتموصخ تالکـشم و  رد  دنک و  یم  راتفر  تلادع  هب  تیعر  نایم  رد  دنک . یم  میـسقت  مدرم  نایم  هیوسلاب  ار  لام  وا  دـننای . یفوک  يو  هب 
تسپ ریقح و  دنک ، عازن  وا  اب  سک  ره  دوش و  یم  هتشک  دچیپ  رس  وا  زا  سک  ره  دنک . یم  روهظ  نید  ترتف  نارود  رد  دیامن . یم  يرواد 

وا نانمـشد  نیتسخن  درک . یم  ناـمه  دوب ، یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  رگا  هک  دـنک  یم  راکـشآ  ار  ناـمه  نید  زا  دوش .
لها زا  یلاعت ، دـنوادخ  هب  نافراع  دـنیآ . یمرد  وا  تعاطا  هب  تسوا  دزن  هچنآ  سوه  هب  وا  تردـق  ریـشمش و  سرت  زا  هک  دـندلقم  ياهقف 
دنهد یم  يرای  ار  يو  دنشخب و  یم  میکحت  ار  وا  توعد  هک  دنتـسه  وا  اب  ینادرم  دنهد . یم  تعیب  تسد  وا  اب  دوهـش ، فشک و  قیاقح و 

رد دوجی  نیح  یمسولا  لباولا  اوه  دمحا  لآ  نم  يدهملا  دیسلا  وه  دنراد . شود  رب  ار  وا  تکلمم  تیلوئسم  هک  دنتـسه  وا  يارزو  نانآ  و 
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بقانم یف  یفخملا  فشک  ار  نآ  ما  هدش  علطم  نآ  رب  نم  هک  نانچ  هک  هتشاگن  یباتک  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یکی  : تسا هدمآ  راونالا  راحب 
دانـسا و لیوطت  زا  يرود  يارب  نم  تسا . هدرک  لقن  هعبرا  بهاذـم  لاـجر  قرط  زا  [ 12  ] ثیدح هد  دصکی و  نآ  رد  هدـیمان و  يدـهملا ،
. دوش هتخانـش  ثیداحا  نیا  عبانم  هاگیاج و  لقادـح  ات  ما  هدرک  هدنـسب  اهنآ  نایوار  مان  رکذ  هب  اهنت  ما و  هدرکن  لقن  ار  ثیداحا  نیا  ظافلا 

عمجلا زا  ثیدح ، ود  يدیمح  هتشون ي  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  زا  ثیدح ، هدزای  ملـسم  حیحـص  زا  ثیدح ، هس  يراخب  حیحـص  زا 
دنسم زا  يربکعلا  زیزعلادبع  هک  یثیداحا  زا  هباحصلا  لیاضف  باتک  زا  ثیدح ، هدزای  يردبع  هیواعم  نب  دیز  هتشون ي  هنسلا  حاحصلا  نیب 
باتک زا  ثیدح ، شـش  يرونید  هبیتق  نبا  ثیدـحلا  بیرغ  زا  ثیدـح ، جـنپ  یبلعث  ریـسفت  زا  ثیدـح ، تفه  هدرک ، لقن  لبنح  نب  دـمحا 

هیلع یلع  نانموم  ریما  دنسم  زا  ثیدح ، شـش  ینطق  راد  زا  ءارهزلا  همطاف  دنـسم  باتک  زا  ثیدح ، راهچ  یملید  هیوریـش  نبا  زا  سودرفلا 
وبا حیباصم  باتک  زا  تسا . هدش  دای  لاجد  ینایفـس و  يدهم و  زا  اهنآ  رد  هک  ثیدـح  ود  ییاسک  ادـبتملا  باتک  زا  ثیدـح ، هس  مالـسلا 

يردانم هللادیبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  زا  هحفص 301 ]  ] محالملا باتک  زا  ثیدح ، جنپ  ارف  دوعسم  نب  نیـسح  دمحم 
وبا زا  ۀیاورلا  لهال  هیاعرلا  باتک  زا  ثیدح ، هس  قیطم  نیا  هب  فرعم  یمرـضح  هللادبع  نب  دمحم  زا  ظفاح  باتک  زا  ثیدح ، راهچ  یس و 

يریمن ربلادبع  نب  فسوی  ورمع  وبا  هتـشون  باعیتسا  باتک  زا  يدیمح  تیاور  ثیدح . هس  یناغرف  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  حـتفلا 
مالـسلا هیلع  یـسیع  نامه  يدـهم  هک  تسا  هدـمآ  هدـش  لقن  تنـس  لها  يوس  زا  هک  يذاش  تایاور  زا  یخرب  رد  نینچمه  ثیدـح . کی 

رت تخـس  نانچمه  روما  هکنآ  رب  ینبم  هدـش  لقن  اعوفرم  کلام  نب  سنا  زا  يرـصب  نسح  زا  هک  یتیاور  اما  دـنیوگ  اـملع  زا  یخرب  تسا .
زج يدهم  دوش و  یمن  ياپرب  مدرم ، ندش  دب  اب  زج  تمایق  دندرگ و  یم  رتدنمزآ  مدرم  دیارگ و  یم  یتسین  انف و  فرط  هب  ایند  دوش و  یم 

بجعت باب  زا  نم  دیوگ : مکاح  تسا . هدروآ  كردتسم  رد  مکاح  ننس و  رد  هجام  نبا  یعفاش و  ار  تیاور  نیا  تسین و  میرم  نب  یسیع 
تسا و هتسج  درفت  تیاور  نیدب  دلاخ  نب  دمحم  اهنت  دیوگ : زین  یقهیب  منک . جاجتحا  نادب  مهاوخب  هکنآ  هن  ما  هدرک  رکذ  ار  ثیدح  نیا 

زین هجام  نبا  تسا . هتخانـشان  دلاخ  نب  دـمحم  هک  هدرک  حیرـصت  ییاسن  تسا و  هتخانـشان  لوهجم و  يدرف  وا  دـیوگ : هراب  نیا  رد  مکاح 
رابخا یف  نایبلا  باتک  زا  لقن  هب  همغلا  فشک  باتک  رد  هدـنراگن : تسا . هدرک  تیاور  دـلاخ  نبا  زا  یعفاـش  اـهنت  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ :
دمحم رب  تسین » میرم  نب  یـسیع  نامه  زج  يدهم   » ثیدح رادم  هک  تسا  هدمآ  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دمحم  هتـشون  نامزلا  بحاص 

هدوب تقد  یب  راگنا و  لهـس  يدرف  ثیدح ، لقن  طبـض و  رد  دلاخ  نب  دمحم  دیوگ : یعفاش  ددرگ . یم  دـنجلا ، نذوم  يدـنج ، دـلاخ  نب 
هکنآ رب  ینبم  تسا  هدش  تیاورهلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نایوار  زا  يرایـسب  زا  يرتاوتم  رابخا  يدـهم  هرابرد ي  دـیوگ : همادا  رد  يو 
لاجد نتشک  رد  ار  يو  تسوا و  باکر  رد  زین  میرم  نب  یـسیع  دنک و  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  یم  تموکح  لاس  تفه  يو 

نیا دتسیا . یم  زامن  هب  ترضح  نآ  رس  تشپ  یسیع  دتسیا و  یم  تما  تماما  هب  يدهم  دهد . یم  يرای  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  دل  باب  رد 
تـسا یتیاور  هدیقع  نیا  رب  ار  ام  دسیون : یم  زین  هلاسرلا  باتک  رد  یعفاش  دنا . هدرک  نایب  لیـصفت  لیوطت و  هب  ار  يدهم  يارجام  تایاور 

هک دـنقفتم  هتکن  نیا  رب  اـملع  دـیوگ : یم  شراـتفگ  همادا  رد  یعفاـش  دـشک و  یم  ازارد  هب  نهآ  دنـس  رکذ  اـما  مینک  یم  لـقن  ار  نآ  هک 
دانـسا هب  ناـیبلا  باـتک  رد  نینچمه  یجنک  دریگ . یمن  رارق  شریذـپ  دروم  شتیاور  دـشاب ، یتقد  یب  لـهاست و  هب  فورعم  يوار  هچناـنچ 
يدـهم نآ و  نایاپ  رد  یـسیع  نآ و  زاغآ  رد  نم  هک  یتما  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ 

هحفـص  ] رد لبنح  نب  دمحا  یلاوع و  رد  میعن  وبا  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  دـیوگ : یجنک  دوش . یمن  كاله  زگره  میتسه  نآ  طسو  رد 
رد يدهم  تما و  نیا  رخآ  رد  یـسیع  دیامرف : یم  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ ي  نیا  هدنراگن : دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  دنـسم  [ 302

تسا و تما  طسو  رد  وا  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا . یـسیع  لوزن  زا  شیپ  يدـهم  دوجو  هک  دراد  روهظ  هتکن  نیا  رب  اقیقد  تسا  نآ  طسو 
. دریگ یم  ياـج  تما  رخآ  رد  دـیآ  یم  ورف  يدـهم  زا  سپ  یـسیع  نوـچ  و  یقیقح . طـسو  هن  تسا  رخآ  لـبقام  اـجنیا  رد  طـسو  زا  دارم 

یـسیع هک  تفرگ  هجیتن  ثیدح  نیا  زا  ناوت  یمن  زین  درادن و  تافانم  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  هچنآ  اب  وا  نامز  رد  يدهم  دوجو  نیاربانب 
يدرم مان  [ 2 . ] تنس لها  گرزب  نادنمشناد  ناثدحم و  زا  ننس و  بحاص  یناتسجس  دوواد  وبا  [ 1  ] یقرواپ دنام . یم  یقاب  يدهم  زا  سپ 
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:38 فسوی /  [ 4 . ] میهاربا امش  ردپ  نییآ  : 78 جح /  [ 3 (. ] فلوم . ) تسا هدوزفا  نآ  رد  ار  تدایز  نیا  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  هک 
هداد دانسا  يو  هب  ار  تیاور  نیا  یجنک  تسا و  يردخ  دیعسوبا  زا  ثیدح  نیا  يوار  يو  [ 5 . ] مدرک يوریپ  میهاربا و ... مناردپ  نید  زا  و 
هدنیب ینعی  [ 7 (. ] فلوم . ) تسا ینایفـس  دوصقم  [ 6 (. ] فلوم . ) میا هدرک  لقن  همغلا  فشک  زا  دنـس  هلـسلس  فذـح  اـب  ار  نآ  اـم  تسا و 

هب هک  كرک  مک  دـیپس و  ییابع  [ 8 . ] تسا هدـش  دای  ینعم  نیمه  ام  باحـصا  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا . هلاـس  لـهچ  وا  درب  یم  ناـمگ 
هک مینک  هیجوت  هکنآ  رگم  تسا  هدش  لقن  تلیـضف  شـش  تیاور  رد  هک  تسین  هدیـشوپ  [ 9 . ] تسا بوسنم  هفوک  رد  مان  نیمه  هب  ییاـج 

هچنآ هک  تسین  هدیشوپ  [ 10 (. ] فلوم . ) تسا هدمآ  باسح  هب  یتلیـضف  هناگادج  کی  ره  شدنزرف  ود  زین  ادخ و  لوسر  ادخ و  هب  نامیا 
اجنآ رد  تلیـضف  تفه  وا  هک  درک  میهاوخ  لقن  هبیغلا  باتک  زا  ار  خیـش  تیاور  هدنیآ  تاحفـص  رد  تسا . تلیـضف  جنپ  دـمآ  تیاور  رد 

دراد و هدـش  باضخ  لاب  ود  هک  سک  نآ  تساـم  زا  تسا : نینچ  تسا . هدروآ  شتیاور  رد  خیـش  هک  یتلیـضف  نیمتفه  تسا . هدرک  رکذ 
نینچمه تسا . هدـش  هدـنار  نخـس  تلیـضف  شـش  ره  زا  فصو  نیا  اـب  تسا . رفعج  تیومع  رـسپ  وا  دـنک و  یم  زاورپ  تشهب  رد  اهنادـب 

دمحم هک  یتایاور  [ 11 (. ] فلوم . ) دـنا هدوب  ات  شـش  بقانم  نیا  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  درک ، میهاوخ  لقن  نیعبرا  زا  لصفالب  هک  یتیاور 
زا رگید  يدادـعت  ءایلوالا و  ۀـیلح  باتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا  زین  نامزلا و  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باـتک  رد  یعفاـش  یجنک  فسوی  نب 

حیحـص ثیدح  تفه  دـصکی و  تسادـیپ ، هدـش  دای  ثیداحا  عمج  زا  هک  نانچ  [ 12 . ] تفای نایاپ  اجنیا  رد  دـندوب ، هدرک  لـقن  ناثدـحم 
(. فلوم . ) تسا

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  هعیش  قرط  زا  هک  یتایاور 

لقن مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  ینامعن  تسا  هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هرابرد ي  هک  ینآرق  تایآ  زا  یخرب 
نانآ هک  داد  هدعو  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  :» هیآ ي ینعم  هرابرد ي  هک  تسا  هدرک 
نمیا ناشمیب ، زا  سپ  ار  نانآ  دـنادرگ و  هریچ  نایدا  مامت  رب  هدیدنـسپ  ناـشیا  رب  دوخ  هک  ار  ناـنآ  نید  دـناسر و  تفـالخ  هب  نیمز  رد  ار 

. تسا هدـش  لزان  شنارای  مئاـق و  هراـبرد ي  هیآ  نیا  دومرف : [« 1 ... ] دنتـسرپب یگناگی  هب  دنریگب  یکیرـش  میارب  هکنآ  نودب  ارم  هک  دـنک 
یتدـم ات  ناشیا  زا  ار  باذـع  رگا  و  :» هیآ هرابرد ي  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  نینچمه 

. دنشاب یم  شنارای  ردب و  نایوجگنج  نامه  دودعم  تما  تسا و  مئاق  جورخ  نامه  اجنیا  رد  باذع  دومرف : [« 2  ] میزادنا قیوعت  هب  دودعم 

. دییوج تقبس  رگیدکی  زا  ریخ  ياهراک  رد  :» هیآ ي هرابرد ي  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  نینچمه 
ار نانآ  دنوادخ  هک  هدش  لزان  شنارای  مئاق و  هرابرد ي  زین  هیآ  نیا  دومرف : [« 3  ] دنک یم  رضاح  ار  امش  همه ي  دنوادخ  دیشاب  هک  اجره 
و :» هیآ ي هرابرد ي  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نینچمه  ینامعن  دروآ . یم  مه  درگ  یلبق  رارق  نودب 

انامه دنا و  هدـش  هحفـص 303 ]  ] عقاو متـس  دروم  نانآ  هچ  هدـش ، هداد  گـنج  تصخر  دـنا ، نمـشد  هلمح  رطخ  ضرعم  رد  هک  ناـنآ  هب 
هب باتک  نیا  رد  نینچمه  تسا . هدـش  لزان  شنارای  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هراـبرد ي  هیآ  نیا  دومرف : [« 4  ] تساناوت نانآ  يرای  رب  دـنوادخ 

دنوادخ دومرف : [ 5 « ] دـنوش یم  هتخانـش  ناشیاه  هرهچ  زا  ناراکهانگ   » هیآ ي هرابرد ي  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن 
شنارای دوخ و  دسانـش و  یم  ناشیاه  هرهچ  يور  زا  ار  ناراک  هنگ  وا  هک  تسا  هدش  لزان  مئاق  هرابرد ي  هیآ  نیا  اما  دسانـش  یم  ار  نانآ 

یف مهنفلختـسی  تسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللادعو  :55 رون /  [ 1  ] یقرواپ دـننارذگ . یم  ریـشمش  مد  زا  ار  نانآ  ناما  یب 
یب نوکرشیال  یننودبعی  انما  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یـضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا 

[4 . ] اعیمج هللا  مکب  تای  اونوکت  امنیا  تاریخلا  اوقبتساف  : 149 هرقب /  [ 3 . ] ةدودعم ۀما  یلا  باذعلا  مهنع  انرخا  نئلو  : 8 دوه /  [ 2 ... ] ائیش
(. فلوم . ) تسا هدش  هراشا  تلیضف  شش  هب  نتم  رد  [ 5 . ] ریدقل مهرصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  : 39 جح / 

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  زا  یخرب 

تسا نم  لسن  زا  يدهم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يراصنا  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص 
هک تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  تسا . نم  هب  سک  رت  هیبش  قالخا  لیامـش و  لکـش و  رظن  زا  وا  تسا . نم  هینک  شا  هینک  نم و  ماـن  وا  ماـن 
زا هک  نانچ  دنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـیآرد و  هب  تبیغ  هدرپ ي  زا  ینابات  هراتـس  نوچمه  وا  هاگنآ  دـنوش  یم  هارمگ  نآ  رد  مدرم 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  نینچمه  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و 
تنس وا  تنس  نم و  لیامـش  وا  لیامـش  تسا . نم  هینک ي  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا . نم  دالوا  زا  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور 

ارم دوش  وریپ  ار  وا  سک  ره  دـناوخ  یم  ارف  لجوزع  ادـخ  باتک  هب  ار  ناـنآ  دراد و  یم  راوتـسا  نم  تعیرـش  نییآ و  رب  ار  مدرم  تسا  نم 
نیدلا لامکا  رد  قودص  تسا . هدش  رکنم  ارم  دوش  رکنم  ار  وا  سک  ره  هدرک و  یچیپرـس  ارم  دباترـس  وا  زا  هک  سک  نآ  هدرک و  يوریپ 
شتبیغ نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک  سک  نآ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

یبا نب  یلع  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ساـبع  نبا  زا  يو  زین  و  تسا . هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دوش ، رکنم 
داد لدع و  زا  ودب  ار  نیمز  لجوزع  دنوادخ  تسوا  نادـنزرف  زا  رظتنم  مئاق  دوب و  دـهاوخ  نانآ  رب  نم  نیـشناج  نم و  تما  ياوشیپ  بلاط 
زا شتبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  تخیگنارب  شخبدیون  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـنکآ  یم 

لوسر يا  درک : ضرع  تساخرب و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  سپ  دنرتزارفارس . رت و  یمارگ  رمحا  تیربک  زا  دنـشاب  وا  ياجرب  اپ  نادقتعم 
زا ار  نارفاک  دنادرگ و  كاپ  صلاخ و  ار  نانموم  دنوادخ  ات  ادخ ! هب  يرآ  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یتبیغ  تنادـنزرف  زا  مئاق  يارب  ایآ  ادـخ !

سپ تسا . هدیشوپ  قیالخ  هاگن  زا  هک  تسوا  رهم  هب  رـس  ياهزار  زا  يزار  یهلا و  يرما  هحفص 304 ]  ] هلاسم نیا  رباج ! يا  درادرب . نایم 
هک تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  تسا .» رفک  نیا  هک  يزرو  دیدرت  ادخ  راک  رد  ادابم 

. تسا هدادن  سک  چـیه  هب  ام  زا  شیپ  هک  هداد  تلیـضف  تفه  تیب ، لها  ام  هب  دـنوادخ  مرتخد  دومرف : همطاف  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
تسا و نادیهش  نیرتهب  ام  دیهش  تسوت . رهوش  وا  تسا و  نانیشناج  نیرتهب  ام  نیشناج  تسوت . ردپ  وا  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ 

رفعج وت  يومع  رـسپ  وا  دنک و  یم  زاورپ  اهنادب  تشهب  رد  دراد و  ماف  خرـس  لاب  ود  هک  یـسک  تسام  زا  و  تسا . هزمح  وت  ردپ  يومع  وا 
هک تما  نیا  يدهم  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنتـسه و  وت  نادنزرف  نیـسح  نسح و  نانآ  تسام و  زا  تما  نیا  طبـس  ود  تسا .
زا يدهم  دومرف : راب  هس  دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  هناش ي  رب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  تسام . زا  درازگ  یم  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یـسیع 

لقن هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  اضر  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیـش  تسا . نیا  لسن 
مایق نامرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نیا  دـنک و  مایق  ام  قح  هب  مئاـق  هکنآ  رگم  دـسر  یمن  رد  تماـیق  زور  دومرف : هک  تسا  هدرک 

شیوس هب  هک  ادخ  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدـنب  يا  ددرگ . دوبان  دزرو ، فلخت  وا  زا  هکنآ  دوش و  راگتـسر  دـنک ، تعیب  وا  زا  سک  ره  دـهد .
مالسلا مهیلع  شناردپ  زا  اضر  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و  تسا . نم  نیشناج  ادخ و  نیـشناج  وا  هک  دشاب  فرب  نایم  زا  رگا  یتح  دیور 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  يدرم  هکنآ  رگم  دسر  یمن  نایاپ  هب  ایند  رمع  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
زا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  دشاب . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  تلادع  زا  ار  نیمز  وا  دزادرپب . متما  راک 

نامیا ردق  بش  هب  دومرف : شباحـصا  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  شناردـپ 
وا نادنزرف  زا  نت  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  اهنآ  هک  تسا . ینایلاو  نم  زا  سپ  رما  نیا  يارب  و  دوش . یم  لزان  تنس  رما  نآ  رد  هک  دیرآ 

هیلع یلع  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  باـتک  رد  یناـمعن  دنتـسه .
نم دزن  نیا  زا  شیپ  ینامز  لیئربج  دومرف : ادخ . لوسر  يا  هد  ربخ  تفگ : مهدن ؟ يربخ  وت  هب  ایآ  مهدن  یتراشب  وت  هب  ایآ  دومرف : مالـسلا 
هدش رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک و  یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هکم  یمئاق  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و 

. ادخ لوسر  يا  ارچ  تفگ : مهدـن ؟ يربخ  هدژم و  وت  هب  ایآ  دومرف : بلاط  یبا  نب  رفعج  هب  زین  و  تسا . نیـسح  دالوا  زا  وت  لسن  زا  دـشاب ،
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ار وا  ایآ  وت . لسن  زا  تسا  يدرف  دـنادرگ  یم  زاب  مئاق  هب  ار  نآ  هک  سک  نآ  هک  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  شیپ  يدـنچ  لـیئربج  دومرف :
زیت و هرد  لـثم  شیاهنادـند  خرـس و  راـنید  نوچمه  شا  هرهچ  هک  هحفـص 305 ]  ] تسا یـسک  وا  دومرف : ریخ . درک : ضرع  یـسانش ؟ یم 
وا لییاکیم  لییربج و  دیآ . یم  نورب  نآ  زا  تزع  يزارفرس و  هب  دوش و  یم  نورد  هوک  هب  عضاوت  اب  تسا  شتآ  شزوس  نوچ  شریـشمش 
يا ارچ  تفگ : تسا ؟ هتفگ  زاب  نم  هب  لییربج  هچنادب  مهدن  ربخ  ار  وت  ایآ  دومرف : سابع  هب  ترـضح  نآ  نینچمه  دنریگ . یم  نایم  رد  ار 

؟ منکن بانتجا  نانز  زا  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ساـبع . نادـنزرف  زا  وت  لـسن  رب  ياو  تفگ : نم  هب  لـیئربج  دومرف : ادـخ . لوسر 
هدـمآ يرگید  تیاور  رد  و  تسا . هتفای  غارف  دوش ، ققحم  تسا  رارق  هک  يرما  زا  دـنوادخ  دومرف : منک )؟ زیهرپ  نانآ  اـب  شزیمآ  زا  ینعی  )

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  هراب  نیا  رد  هعیـش  هک  يرابخا  [. 1 ! ] نم لسن  زا  وت  دـالوا  رب  ياو  و  نم ! دـالوا  رب  ياو  تسا :
یناسک دنک و  عانقا  ار  ناگدنهوژپ  دـناوت  یم  رـصتخم ، نیمه  رکذ  اما  دـجنگ . یمن  نایب  رد  هک  تسا  ناوارف  نانچ  نآ  هدرک  تیاور  هلاو 

ار نانآ  وت  دالوا  هک  نم  نادـنزرف  رب  ياو  ینعی  [ 1  ] یقرواپ دنیامرف . هعجارم  یلصا  عبانم  هب  دیاب  یم  دنتـسه  يرتشیب  لیـصفت  ناهاوخ  هک 
نم دالوا  قح  رد  نانیا  هک  یمتس  هطساو ي  هب  هنوگچ  دنوادخ  هک  نم  دالوا  زا  وت  نادنزرف  رب  ياو  دننک و  یم  متس  ناشیدب  دنـشک و  یم 

(. فلوم . ) دهد یم  باذع  ار  نانآ  دنا ، هتشاد  اور 

مالسلا مهیلع  يدهم  هرابرد ي  ارهز  ترضح  زا  یتیاور 

هناور ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک 
. دوب مان  هدزاود  مدرمشرب ، ار  اهنآ  سپ  دوب . هدش  هتشاگن  وا  دالوا  زا  نایاوشیپ  نانیـشناج و  مان  نآ  رد  هک  دوب  یحول  وا  يور  شیپ  مدش .

. دوب یلع  ناشرگید  نت  راهچ  دمحم و  نانآ  زا  نت  هس  مان  دوب  همطاف  نادنزرف  زا  مئاق  اهنآ  نیرخآ 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  زا  هک  یتایاور 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودـص 
یپ در  نادنفـسوگ  هک  نانچ  دنهن  یم  اپریز  ار  اج  همه  وا  نتفای  يارب  هک  منیب  یم  نانچ  ار  نایعیـش  تشاد . دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  ام  مئاق 

وا تبیغ  ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  و  دـننامب ، تباث  شیوخ  نییآ  رب  وا  تبیغ  رد  هک  اهنآ  دـینادب  . دـنبای یمن  ار  وا  اما  دنتـسه . هاگارچ  نتفای 
وا ندرگ  رد  سک  چیه  تعیب  دنک ، روهظ  ام  مئاق  نوچ  دومرف : هاگنآ  دوب . دنهاوخ  نم  هجرد ي  مه  تمایق  زور  ددرگن ، تخس  ناشیاهلد 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  باتک  نآ  رد  قودص  مه  دوش . یم  بیاغ  ناگدید  زا  شدوخ  دنام و  دهاوخ  ناهنپ  شتدالو  ور  نیا  زا  دـشابن .
قح و هب  هدننک  مایق  وت  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  شناردپ  زا 
: دومرف تفای ؟ دهاوخ  ققحت  یتفگ  هچنآ  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا . داد  لدع و  هحفص 306 ]  ] هدنرتسگ ي نید و  رگراکشآ 
زج هک  یتریح  یتـبیغ و  زا  سپ  اـما  يرآ . دـیزگرب ، شتاـقولخم  ماـمت  رب  ار  وا  تخیگنارب و  توـبن  هب  ار  دـمحم  هک  ییادـخ  هـب  دـنگوس 

بناج زا  یحور  هب  هتـشاگن و  ناشلد  حول  رب  ار  نامیا  هتفرگ و  نامیپ  ام ، تیالو  يارب  ناـنآ  زا  دـنوادخ  هک  یناتـشرس  كاـپ  ناـصلخم و 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  دنامن . اجرباپ  دوخ  نید  رد  یـسک  تسا  هدومرف  دـییات  ار  ناشیا  شدوخ 
هدـش دوبان  ای  هدرم و  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  یـسک  نامه  تسا . نم  نادـنزرف  زا  تفـالخ  بحاـص  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا 

نآ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  دنک . یم  ریس  يراید  ره  رد  وا  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا .
یلص ادخ  لوسر  سپ  زا  رما  نیا  يارب  دوش و  یم  لزان  تنس  رما  بش  نیا  رد  تسا . لاس  ره  رد  ردق  بش  دومرف : سابع  نبا  هب  ترـضح 
نیا رد  يرایسب  تایاور  ثدحم . ناماما  منادنزرف ، زا  نت  هدزای  نم و  تفگ : دننایک ؟ نانآ  دیـسرپ : سابع  نبا  تسا . ینایلا  هلاو و  هیلع  هللا 

. تسا یفاک  ام  دوصقم  يارب  رصتخم  نیمه  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هراب 

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  نب  نسح  زا  هک  یتایاور 

داقعنا رطاخ  هب  ار  يو  دـنتفر و  وا  دزن  یخرب  درک ، حلـص  هیواعم  اـب  یلع  نب  نسح  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  نیدـلا  لاـمکا  رد  قودـص 
دنگوس ادخ  هب  مدرک  هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امـش  امـش ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  دـندرک . شهوکن  هیواعم  اب  حـلص 
ياوشیپ نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  دـنک . یم  بورغ  عولط و  نآ  رب  باتفآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  زا  رتهب  منایعیـش  يارب  مداد  ماجنا  نم  هچنآ 

یم ارچ  دـنتفگ : متـشهب ؟ لها  ياقآ  ود  زا  یکی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدومرف ي  هب  تسا و  بجاو  امـش  رب  نم  زا  تعاـطا  میاـمش و 
یسوم مشخ  ثعاب  درک  راوتـسا  ار  راوید  تشک و  ار  هچب  رـسپ  نآ  درک و  خاروس  ار  یتشک  رـضخ  نوچ  هک  دیناد  یمن  ایآ  تفگ : میناد .

یم ار  اهنآ  تحـص  وا و  ياهرادرک  تمکح  دـنوادخ  اما  دوب  هدیـشوپ  يو  رب  اهرادرک  نآ  تمکح  هک  ارچ  دـش . مالـسلا  هیلع  نارمع  نب 
وا رس  تشپ  هللا  حور  یسیع  هک  ام  مئاق  زج  دریگ  یم  ندرگ  هب  ار  شنامز  ناطلس  اب  شزاس  همئا  ام  زا  کی  ره  هک  دیناد  یمن  ایآ  تسناد ؟

چیه تعیب  دنک  روهظ  نوچ  ات  دوش  یم  ناهنپ  ناگدید  زا  يو  دوخ  دراد و  یم  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  وا  تدالو  دـنوادخ  درازگ و  یم  زامن 
زارد ار  وا  رمع  تبیغ  لوط  رد  دنوادخ  تسا . ناهج  نانز  يوناب  همطاف  رـسپ  نیـسح  مردارب  دـنزرف  نیمهن  وا  دـشابن . يو  ندرگ  رد  سک 

ره رب  دـنوادخ  هک  دـننادب  ات  دـنادرگ . یم  رهاظ  دراد  لاس  راهچ  زا  رتمک  هک  یناوج  تاـیه  رد  ار  وا  شیوخ  تردـق  هک  هاـگنآ  دـنادرگ 
هحفص 307] . ] تساناوت يراک 

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  یلع  نب  نیسح  زا  هک  یتایاور 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شدج  زا  شردـپ  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص 
ار وا  راک  بش  کی  رد  دنوادخ  هک  تسا  تیب  لها  مئاق  وا  تساراد . نارمع  نب  یسوم  زا  یتنس  فسوی و  زا  یتنس  نم  رسپ  نیمهن  دومرف :

نیمهن تما  نیا  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  زین  و  دـشخب . یم  ناماس  رس و 
هب اجنامه  رد  نینچمه  دنک . یم  میسقت  ار  دوخ  ثاریم  شتایح  لاح  رد  هک  تسوا  دنام و  یم  ناهنپ  اهرظن  زا  هک  تسوا  تسا . نم  دنزرف 

یبا نب  یلع  نانموم  ریما  ناشیا  نیتسخن  میراد . يدـهم  هدزاود  اـم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  دوخ  دـنس 
زا سپ  وا  هطـساو ي  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  قح  هب  مئاق  ماما  تسوا  تسا و  نم  دـالوا  زا  سک  نیمهن  ناـشنیرخآ  مالـسلا و  هیلع  بلاـط 

اهتما هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  دیآ . شوخان  ار  ناکرـشم  رگا  یتح  دشخب  یم  يرترب  اهنییآ  مامت  رب  ار  قح  نید  ودب  دنک و  یم  هدنز  شگرم 
: دوش یم  هتفگ  ناشیدب  دنوش و  یم  عقاو  هجنکـش  رازآ و  دروم  دننام و  یم  اجرباپ  دوخ  نییآ  رب  زین  يا  هدع  دنتفا و  یم  دادترا  هب  نآ  رد 
اه بیذکت  اهیراوشد و  لمحت  اب  يو  تبیغ  رد  هک  اهنآ  دیشاب  هاگآ  تسا ؟ تقو  هچ  امـش  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  دنیوگ  یم  تسار  رگا 

نیدلا لامکا  رد  قودص  نینچمه  دندرک . داهج  ادخ  لوسر  باکر  رد  ریشمش  اب  هک  دنا  یناسک  نوچمه  دننام ، یم  اجرباپ  دوخ  نییآ  رب 
دنادرگ زارد  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشابن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  ایند  وا  دنک . جورخ  نم  دالوا  زا  يدرم  ات 
وت ایآ  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  باتک  ناـمه  رد  زین  و  دومرف . یم  نینچ  نیا  هک  ما  هدـینش 
هب وا  [ 1  ] دنا و هتـشک  ار  شردپ  تسا . روجهم  رود و  نطو  لها و  زا  هک  تسا  یـسک  رمالا  بحاص  اما  ریخ  دومرف : یتسه ؟ رمالا  بحاص 

هحفـص 308] . ] دراذـگ یم  شا  هناش  رب  ار  شریـشمش  هام  تشه  دـشاب و  یم  [ 2  ] شیومع هینک ي  مه  تسا  هتـساخنرب  يو  یهاوـخنوخ 
نانچ تسا و  بلاط  یبا  نب  رفعج  اـجنیا  رد  ومع  زا  دوصقم  [ 2 . ] دشاب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اجنیا  ردک  ردپ  زا  دارم  دیاش  [ 1  ] یقرواپ

(. فلوم . ) دنا هتسناد  زین  رفعجوبا  هب  ینکم  ار  يدهم  تشذگ  هک 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  ترضح  هرابرد ي  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  یتایاور 
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مدرم هک  اجنآ  ات  دنام  یم  هدیشوپ  ام  مئاق  تدالو  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  نیسح  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص 
زا دوخ  دنـس  هب  سلاجم  رد  دیفم  خیـش  تسین . شندرگ  رب  سک  چیه  نامیپ  دنک  یم  روهظ  هک  ینامز  تسا و  هدـشن  دـلوتم  دـنیوگ : یم 
اه هنتف  نآ  زا  یـسک  یناملظ . ياهبـش  نوچمه  دمآ  دـهاوخ  دـیدپ  ییاه  هنتف  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع 
ره زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دـنا . شناد  ياه  همـشچ  تیادـه و  ياه  غارچ  ناشیا  هتفرگ . نامیپ  ناشیا  زا  دـنوادخ  هک  نانآ  رگم  درادـن  ییاهر 
درم يدـنا  دصیـس و  اـب  هفوک  تشپ  رد  عقاو  فجن  زارف  رب  هک  منیب  یم  ار  رمـالا  بحاـص  نم  اـیوگ  داد . دـهاوخ  ییاـهر  کـیرات  هنتف ي 
هللا یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  دنراد . ياج  وا  شیپاشیپ  لیفارسا  پچ و  فرط  رد  لییاکیم  تسار و  تمـس  رد  لییربج  هک  یلاح  رد  هدمآرب 

. دنک یم  دوبان  ار  ناشیا  لجوزع  دنوادخ  هکنآ  رگم  دور  یمن  یموق  يوس  هب  وا  تسا . هتشارفارب  ار  نآ  هک  تسوا  اب  هلاو  هیلع 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  قداص  ماما  زا  هک  یتایاور 

. تسا فسوی  زا  یتنس  مالـسلا  هیلع  مئاق  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  زا  عیارـشلا  للع  رد  قودص 
اب دندوب ، ناربمایپ  دالوا  فسوی  ناردارب  رامشم . دیعب  ار  رما  نیا  دومرف : دییوگ ؟ یم  نخس  یتبیغ  ای  تریح  هرابرد ي  امش  ایوگ  مدیـسرپ :

: تفگ دوخ  فسوی  هکنآ  ات  دنتخانشن  ار  وا  اما  دندرک  وگ  تفگ و  يو  اب  دنتخورف  ار  وا  دندرک و  هلماعم  ار  فسوی  ناشردارب  دوجو  نیا 
رـصم هاـشداپ  دراد ؟ ناـهنپ  اـه  هدـید  زا  ار  دوخ  تجح  لـجوزع  يادـخ  يزور  هک  دوش  رکنم  تما  نیا  هنوگچ  سپ  مفـسوی . ناـمه  نم 

هاـگیاج تسناوت  یم  تساوخ ، یم  دـنوادخ  رگا  دوب و  هار  زور  هدـجیه  بوقعی  شردـپ  فسوی و  ناـیم  تشاد و  یم  تسود  ار  فـسوی 
تما نیا  هنوگچ  نیارباـنب  دومیپ . هزور  هن  ار  تفاـسم  نآ  ناـبایب  هار  زا  دیـسر  بوقعی  هب  فسوی  هدژم ي  نوچ  دـنایامنب . وا  هب  ار  فـسوی 
هکنآ ات  دنـسانش  یمن  ار  وا  ناشیا  هک  یلاح  رد  دـنکن  دـش  دـمآ و  ناـنآ  ياـهرازاب  رد  فسوی  دـننام  دـنوادخ  تجح  هک  دوش  یم  رکنم 

هب دیناد  یم  ای  : تفگ شناردارب  هب  هک  یماگنه  داد . نامرف  فسوی  هب  هک  نانچ  دنک  یفرعم  ار  دوخ  هک  دهد  هزاجا  وا  هب  لجوزع  دنوادخ 
نیدلا لامکا  رد  تسا . نم  ردارب  نیا  مفـسوی و  نم  تفگ : یفـسوی ؟ وت  رگم  ایآ  دنتفگ : دیدرک ؟ هچ  شردارب  فسوی و  اب  ینادان  ماگنه 
یـسک نوچمه  دوش ، رکنم  يدـهم  هب  دـنک و  رارقا  ناماما  مامت  هب  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین 
يدهم هللا ! لوسر  دنزرف  يا  دندیـسرپ : دهد . رارق  راکنا  دروم  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  توبن  اما  دنک  رارقا  ناربمایپ  مامت  هب  هک  تسا 

امش رب  هحفص 310 ]  ] ددرگ و ناهن  امـش  زا  وا  دوجو  تسا . متفه  ماما  دالوا  زا  رفن  نیمجنپ  وا  دومرف : تسامـش ؟ لسن  زا  وا  ایآ  تسیک و 
لاس رازه  هدراهچ  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  دیناوخب . مان  هب  ار  وا  هک  تسین  زیاج 

: دومرف دننایک ؟ نت  هدراهچ  نآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : هدیـسرپ  تسام . حاورا  اهرون  نآ  دیرفآ . رون  هدراهچ  تاقولخم  قلخ  زا  شیپ 
رمع ندیـسرارف  زا  سپ  هک  تسا  یمئاق  ناشیا  نیرخآ  دنتـسه . نیـسح  دالوا  زا  هک  یناـماما  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و 
ماما زا  باتک  نامه  رد  زین  و  دزاـس . یم  كاـپ  یمتـس  ملظ و  ره  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دـشک و  یم  ار  لاـجد  دـنک و  یم  روهظ  شتبیغ 

هزادنا هب  وا  رگا  تفگ : سپـس  تسا  رگتیاده  ماما  نیمهدزاود  وا  دومرف : درک و  دای  يدهم  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 
رپ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک و  روهظ  هکنآ  ات  دور  یمن  ایند  زا  درب  رـس  هب  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  شموق  نایم  رد  حون  فقوت  تدـم  ي 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص  خیـش  نینچمه  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک 
نامه رد  قودص  نینچمه  دوش . کسمتم  شنید  هب  دسرتب و  دنوادخ  زا  دیاب  هدـنب  سپ  تسا ، یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  دومرف : هک  تسا 

رسپ وا  تسا  یسوم  مرسپ  نادنزرف  زا  سک  نیمجنپ  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  نمـض  باتک 
هب دـنادرگ و  یم  رهاظ  ار  وا  لجوزع  دـنوادخ  هاگنآ  دـنوش . دـیدرت  راچد  لطاب  لها  هک  دـنک  یم  یتبیغ  ناـنچ  نآ  تسا . نازینک  يوناـب 

رون هب  نیمز  درازگ و  یمن  زامن  وا  رـس  تشپ  دـیآ و  یم  دورف  زین  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  دـیاشگ . یم  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  تسد 
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دنچ ره  دوب  دهاوخ  ادخ  يارب  زا  امامت  نید  دوش و  شتـسرپ  نآ  رد  دنوادخ  زج  هک  دنام  یمن  ییاج  نیمز  رد  دوش و  نابات  شراگدرورپ 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیش  دنشاب . هتـشاد  شوخان  ار  رما  نیا  ناکرـشم 

يزور مدرم  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ياه  تکرب  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  مشاب . وا  زا  نم  نم و  زا  وا  هک  دروآ  دیدپ  يدرم  تما  نیا  رد  دنوادخ 
رپ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دنـشاب  ناما  رد  ناگدـنرد  شوحو و  همه ي  دـهد و  نوریب  ار  دوخ  رذـب  نیمز  دراب و  یم  نامـسآ  دـنک . یم 
یم محر  مدرم  هب  دوب  ربمایپ  لسن  زا  درم  نیا  رگا  دـیوگ  یم  نادان  هک  دـشک  یم  نادـنچ  دـشاب و  هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دـنک 

. درک

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  مظاک  ماما  زا  هک  یتایاور 

همئا نایم  رد  ایآ  دش : هدیـسرپ  يو  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص 
وا دوـشن و  ناـهنپ  ناـنموم  لد  زا  شداـی  یلو  تسا  هدیـشوپ  مدرم  ياـه  هدـید  زا  شدوـجو  يرآ  دوـمرف : دـنک ؟ تبیغ  هک  تـسه  یـسک 

ياهجنگ دنک و  یم  مار  وا  يارب  ار  يراوشد  ره  دـنادرگ و  یم  ناسآ  وا  يارب  ار  یلکـشم  هحفص 311 ]  ] ره دنوادخ  تسام . نیمهدزاود 
وا تسد  هب  دراد و  یمرب  نایم  زا  ودب  ار  یجوجل  رگمتس  ره  دنک و  یم  کیدزن  شیارب  ار  يرود  ره  دزاس و  یم  راکشآ  وا  يارب  ار  نیمز 

مدرم يارب  يو  مان  ندرب  دنام و  یم  هدیشوپ  مدرم  زا  شتدالو  هک  تسا  نازینک  يوناب  رسپ  وا  دنادرگ . یم  كاله  ار  یهارمگ  ناطیش  ره 
زین و  دشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانوچ  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ودـب  سپ  دـنک . رهاظ  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  ات  تسین  زیاج 
قح هب  مئاق  وت  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـش  لاوس  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  هک : تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  هب  باتک  ناـمه  رد  قودـص 
دنک یم  رپ  داد  لدـع و  زا  كاـپ و  نانمـشد  دوجو  ثوـل  زا  ار  نیمز  هک  یقح  هب  مئاـق  نآ  اـما  متـسه ، قـح  هب  مئاـق  نم  دوـمرف : یتـسه ؟

اپ دوخ  نید  رب  رگید  یخرب  دـنوش و  یم  دـترم  يا  هدـع  هک  اجنآ  ات  درک  دـهاوخ  زارد  یتبیغ  شناج  میب  زا  وا  تسا . نم  دـنزرف  نیمجنپ 
کـسمتم ام  یتسود  هب  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  نایعیـش  زا  هورگ  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دـننام . یم  ياـجرب 
دندنـسرخ ام  ییاوشیپ  هب  نانآ  میناشیا . زا  ام  ام و  زا  ناشیا  دنیوج . یم  يرازیب  ام  نانمـشد  زا  دنراشف و  یم  ياپ  ام  تبحم  رب  دنوش و  یم 

. دنیام ناگیاپمه  تمایق  رد  نانیا  دنگوس  ادخ  هب  نانآ . لاح  هب  اشوخ  میشوخلد . اهنآ  يوریپ  هب  ام  و 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  اضر  ماما  زا  هک  یتایاور 

دوخ هدیصق ي  نوچ  تفگ  یم  یعازخ  یلع  نب  لبعد  مدینش  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يو  ره  زا  اضرلا  رابخا  نویع  نیدلا و  لامکا  رد 
هب مدـناوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادـم  دـش : یم  زاغآ  تایبا  نیا  اب  همک  ار 
اب تامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  زیمی  تاکربلا  هللا و  مسا  یلع  لوقی  مئاق  هلاحمال  ماـما  جورخ  مدیـسر : تاـیبا  نیا 

اضر ماما  راعشا  نیا  ندناوخ  اب  درک و  دنلب  نم  فرط  هب  ار  شرس  هاگنآ  تسیرگ و  یتخـس  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  راعـشا  نیا  ندناوخ 
ار تیب  ود  نیا  وت  نابز  هب  سدـقلا  حور  یعازخ  يا  دومرف : درک و  دـنلب  نم  فرط  هب  ار  شرـس  هاـگنآ  تسیرگ و  یتخـس  هب  مالـسلا  هیلع 

یم مایق  امـش  زا  یماما  هک  ما  هدینـش  ردق  نیا  هن  مدرک : ضرع  دنک ؟ یم  روهظ  ماگنه  هچ  یناد  یم  یـسانش و  یم  ار  ماما  نیا  ایآ  دناوخ !
يا دومرف : ماما  سپ  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دنادرگ و  یم  كاپ  داسف  زا  ار  نیمز  دـنک و 

، رظتنم مئاق  تجح  شدنزرف  نسح  زا  سپ  نسح و  شدنزرف  یلع  زا  سپ  یلع و  شرسپ  دمحم  زا  سپ  دمحم و  مدنزرف  نم  زا  سپ  لبعد 
دـشاب یقاب  زور  کی  ایند  رمع  زا  اهنت  رگا  دـنرب . یم  نامرف  وا  زا  شروهظ  زا  سپ  دـنیوا و  راـظتنا  هب  همه  تبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  ماـما 

رپ متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دیامن  رپ  داد  و  هحفـص 312 ]  ] لدع زا  ار  نیمز  دنک و  جورخ  وا  ات  دنادرگ  یم  زارد  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ 
ربمایپ زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ناشناردپ  زا  شردـپ  زا  مردـپ  اریز  درک  نییعت  ناوتن  ار  وا  روهظ  تقو  اما  دـشاب . هدـش 
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زج هک  تسا  تمایق  زور  دـننام  وا  لثم  دومرف : درک ؟ دـهاوخ  رهظ  تقو  هچ  تسامـش  لـسن  زا  هک  مئاـق  دـش : شـسرپ  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
. دمآ دهاوخ  ورف  امش  رب  هاگان  هب  تسا و  نارگ  نیمز  اهنامسآ و  رب  دناد . یمن  ار  نآ  ماگنه  یسک  دنوادخ 

تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  داوج  ماما  زا  هک  یتایاور 

رد دـیاب  هک  تسا  يدـهم  نامه  ام  مئاـق  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمکا  رد  قودـص 
توـبن هب  ار  دـمحم  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  تسا و  نم  دـنزرف  نیموـس  وا  دـنرب  ناـمرف  وا  زا  شروـهظ  رد  دنـشاب و  وا  راـظتنا  هب  شتبیغ 

ات دـنادرگ  زارد  نانچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هدـنام  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  اهنت  رگا  هک  تشاد  هژیو  تماما  هب  ار  ام  تخیگنارب و 
کی رد  ار  وا  راک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  روهظ  يدهم 

تـشگرب یتقو  اما  دروایب  یـشتآ  شا  هداوناخ  يارب  ات  تفر  یـسوم  درک . تسار  ار  یـسوم  راک  هک  هنوگ  ناـمه  دـشخب  یم  ناـماس  بش 
زا دوخ  دنس  هب  رثالا  ۀیافک  فلوم  تسا . جرف  راظتنا  ام  نایعیـش  رادرک  نیرترب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دش . ادخ  ربمایپ  هداتـسرف و 
داد لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دمحم  تیب  لها  زا  مئاق  مراودیما  متفگ  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینسح  میظعلادبع 
نید هب  مییادخ و  رما  هب  مئاق  همئا  ام  زا  کی  ره  مساقلا ! وبا  يا  دومرف : دیشاب . امش  دوخ  دشاب ، هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک  یم  رپ 

لدـع و زا  ار  نیمز  دزاس و  یم  كاپ  نارکنم  نارفاک و  دوجو  ثول  زا  وا  تسد  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  یمئاق  نامه  نم  اما  رگتیادـه  وا 
مانمه تسا و  مارح  مدرم  رب  يو  مان  ندرب  تسا و  ناهنپ  ناشیادـید  زا  شدوجو  هدیـشوپ و  ناـمدرم  رب  شتدـالو  متـسین . دـنک  یم  رپ  داد 

هب شنارای  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  دـنوش و  یم  مار  شیارب  اهیراوشد  ددرگ و  یم  راومه  شیارب  نیمز  تسوا و  تنیک  مه  ادـخ و  لوسر 
ره :» هک تسا  نآرق  رد  دنوادخ  هدومرف  نامه  نیا  دنیآ و  یم  درگ  شفارطا  هب  نیمز  رود  طاقن  زا  ردـب  گنج  رد  مالـسا  نایهاپـس  دادـعت 
دنک زاغآ  ار  دوخ  راک  دنیآ  درگ  يو  دزن  رد  دادعت  نیا  نوچ  [ 1 «. ] تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  هک  دروآ  درگ  ار  امش  دنوادخ  دیشاب  هک  اج 
ادخ نانمشد  زا  ردق  نآ  دنک و  یم  مایق  دنوادخ  نامرف  هب  دش ، هتـسب  دنرفن  رازه  هد  هک  شنارای  وا و  نایم  يرادافو  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  و 

؟ تسا هدـش  یـضار  دـنوادخ  هک  دـمهف  یم  اجک  زا  مئاق  مدرک : ضرع  دوش . یم  دونـشخ  وا  زا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  دـشک  یم 
نم زا  سپ  ماما  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه  دنکفا . یم  تمحر  وا  بلق  هب  دومرف : هحفص 313 ] ]

نیمه یلع  نزرف  نسح  هرابرد ي  هاگنآ  تسا . نم  زا  تعاطا  وا  زا  يوریپ  نم و  نخس  وا  نخـس  نم و  نامرف  وا  نامرف  تسا  یلع  مدنزرف 
یتخس هب  ترـضح  نآ  تسیک ؟ ماما  نسح  زا  سپ  هللا ! لوسر  دنزرف  يا  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دش . شوماخو  درک  رارکت  ار  نانخس 

نآ زا  سپ  يو  اریز  دومرف : دنمان ؟ یم  مئاق  ار  وا  ارچ  دـش : هتفگ  ، تسا ماما  رظتنم  مئاق  شدـنزرف  نسح  زا  سپ  دومرف : سپـس  تسیرگ و 
: دومرف دنا ؟ هدیمان  رظتنم  ار  وا  ارچ  دش : هتفگ  درک . دـهاوخ  مایق  دـنا  هدـییارگ  فارحنا  هب  شنادـقتعم  رتشیب  هدرب و  دای  زا  ار  وا  مدرم  هک 

نارکنم دنوش و  یم  شدوجو  رکنم  ناگدننکدیدرت  دنرب و  یم  رـس  هب  شروهظ  راظتنا  رد  وا  ناصلخم  درک و  دـهاوخ  زارد  یتبیغ  وا  اریز 
باتـش شندـمآ  رد  هک  یناسک  دـنیوگغورد و  دـننک  یم  نییعت  ار  شروهظ  تقو  تبیغ  نامز  رد  هک  ناـنآ  درک  دـنهاوخ  دنخـشیر  ار  وا 

لقن مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  یتایاور  دنبای . يراگتسر  دنیادخ  میلست  هک  نانآ  دنوش و  كاله  دنزرو 
تسا نسح  مدنزرف  نم  نیشناج  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص  تسا  هدش 

مان ندرب  دینیب و  یمن  ار  وا  دوجو  امش  اریز  دومرف : دش ؟ دهاوخ  روطچ  رگم  موش  تیادف  متفگ : دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  وا  نیـشناج  اب  یلو 
يداه ماما  زا  اجنامه  رد  زین  و  دیناوخب . دمحم  لآ  تجح و  ار  وا  دومرف : میربب ؟ مان  وا  زا  دیاب  هنوگچ  سپ  متفگ : تسین . اور  امش  رب  يو 

[1  ] یقرواپ تسا . هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگ  وا  هرابرد ي  مدرم  هک  تسا  یسک  رمالا  بحاص  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
. ریدق یش ء  لک  یلع  هللا  نا  اعیمج  هللا  مکب  تای  اونوکت  امنیا  : 148 هرقب / 
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تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  يدهم  هرابرد ي  يرکسع  نسح  ماما  زا  هک  یتایاور 

لـالب نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  ماـما  تاـفو  زا  شیپ  لاـس  ود  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لـالب  نب  یلع  زا  دوـخ  دنـس  هب  ینیلک 
ارم نآ  رد  هک  دیسر  نم  هب  ترضح  نآ  زا  یماغیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  شیپ  لاس  ود  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
ربخ دوخ  نیـشناج  زا  ارم  مه  زاب  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  يرگید  ماغیپ  شتافو  زا  لبق  زور  هس  سپـس  دوب . هدرک  هاـگآ  دوخ  نیـشناج  زا 
ارم امـش  هوکـش  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا  ینیلک  نینچمه  دوب . هداد 

يدـنزرف امـش  اـیآ  مرورـس ! متفگ : سرپـب . دومرف : یهد ؟ یم  شـسرپ  هزاـجا ي  نم  هب  اـیآ  دراد . یمزاـب  امـش  زا  یلاوس  ندرک  حرطم  زا 
هحفـص 314]  ] رد دومرف : منک ؟ شـسرپ  وا  زا  اـجک  سپ  دـیدرک ) تاـفو  امـش   ) داد يور  يا  هثداـح  رگا  مدیـسرپ : يرآ . دومرف : يراد ؟
زا سپ  نیا  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يزاوها  ورمع  زا  ینیلک  مه  و  هنیدم .

دوخ ینیـشناج  هب  ار  شدنزرف  تشذگرد و  مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يرمع  زا  يو  نینچمه  تسامـش . ماما  نم 
منیب یم  ار  امش  نم  ییوگ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  زا  نیدلا  لامکا  رد  قودص  درک . نییعت 

یـسک دننام  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ناماما  مامت  هب  هک  سک  نآ  دیتفا . یمرد  فالتخا  هب  منیـشناج  رـس  رب  نم  زا  سپ  هک 
ار ماما  نیرخآ  هک  یـسک  تسام و  نیلوا  زا  تعاط  دـننام  ام  نیرخآ  زا  تعاط  هک  ارچ  تسا . هدـیزرو  راکنا  ناربمایپ  همه ي  هب  هک  تسا 

دنتفا یم  ورف  دیدرت  هب  مدرم  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  مدـنزرف  تسا . هدـش  رکنم  ار  نانآ  نیلوا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنک  یم  راکنا 
شردپ زا  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  قودص  نینچمه  تسا . هتـشاد  نوصم  ار  وا  دـنوادخ  هک  سک  نآ  رگم 

نیمز هکنآ : رب  ینبم  هدش  لقن  ترضح  نآ  ناردپ  زا  هک  یتیاور  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 
تیلهاج نامز  رد  ییوگ  دشاب ، هتخانشن  ار  شیوخ  نامز  ماماو  دریمب  هک  یـسک  دنام و  یمن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  تمایق  زور  ات  هاگ  چیه 

زا سپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : شسرپ  تسا . قح  زور  هک  نانچ  تسا  قح  هتکن  نیا  داد : خساپ  ترضح  نآ  دش ، شـسرپ  تسا  هدرم 
گرم هب  دسانـشن  ار  وا  دریمب و  هک  سک  نآ  تسادـخ . تجح  ماما و  نم  زا  سپ  وا  دـمحم . مدـنزرف  دومرف : تسیک ؟ ماما  تجح و  امش 

هک یناسک  دـنتفا و  یم  تکاله  هب  نآ  رد  لطاب  لها  دـننام و  یم  ریحتم  نآ  رد  نانادان  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  تسا . هتفر  ایند  زا  تیلهاـج 
ار يدیپس  ياهمچرپ  الاح  نیمه  نم  ییوگ  دنک  یم  روهظ  وا  هاگنآ  دنیوگ . یم  غورد  دننک  یم  نییعت  ار  وا  روهظ  تقو  شتبیغ  نامز  رد 

هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هعیش  قرط  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  رابخا و  تسا . هدمآرد  زازتها  هب  فجن  رد  وا  رـس  زارف  رب  هک  منیب  یم 
لقن ام  هچنآ  میدرک و  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  اـهنت  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هب  اـم  اـما  تسا  ناوارف  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  تیب  لـها  و 

نآ تبیغ  هراـبرد ي  مهیلع  هللا  ناوـضر  هعیـش  ياـملع  دـمآ . ناـیم  هب  نآ  رکذ  اـجنیا  رد  هک  تسا  یثیداـحا  زا  شیب  بـتارم  هـب  مـیدرکن 
میهاربا نب  دمحم  هللادبع  وبا  خیش  هب  ناوت  یم  نانیا  هلمج  زا  دنا . هدرک  لقن  اهنآ  رد  يرایسب  رابخا  هتـشاگن و  يرایـسب  ياهباتک  ترـضح 

یم نادنم  هقالع  هک  درک  هراشا  ۀبیغلا  نیدلا و  لامکا  ياهمان  هب  ناشیاهباتک  یـسوط و  خیـش  قودص و  هعیـش و  يامدـق  زا  یکی  ینامعن ،
هحفـص  ] نامز زا  شیپ  تبیغ  رابخا  دـیوگ : يدـهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا  باتک  رد  هر )  ) یـسربط دـننک . هعجارم  اـهنآ  تاـفیلات  هب  دـنناوت 
تابثا رد  هیناسیک  هقرف ي  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  جـیار  عیاـش و  راوگرزب  نآ  دـج  ردـپ و  ناـمز  زا  شیپ  یتح  تجح و  ترـضح  [ 315

هیلع مظاک  قداص و  ترضح  تماما  هب  دوخ  رواب  تابثا  دروم  رد  قَِرف  رگید  هیسووان و  هقرف  زین  هیفنح و  نب  دمحم  تماما  هب  دوخ  داقتعا 
نیا دنا ، هدرک  فیلات  مالسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ناماما  راگزور  رد  هک  یلوصا  رد  زین  یعیش  ناثدحم  دنتسج و  یم  دانتسا  اهنادب  مالـسلا ،

تابثا يارب  اهنآ  زا  و  دـنا . هدرک  طبـض  دوخ  ياهباتک  رد  لقن و  مالـسلا  هیلع  همئا  کـی  کـی  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  تاـیاور 
هدرک يرادرب  هرهب  شتماما  ياه  هناشن  يو و  روکذم  تبیغ  ترضح و  نآ  ياهیگژیو  تافـص و  نامزلا و  بحاص  تماما  رد  دوخ  داقتعا 
دیاب دنا  هدرک  ششوک  هار  نیا  رد  هک  هعیش  نافنـصم  ناثدحم و  هلمج  زا  تسین . ثیداحا  نیا  راکنا  يارای  ار  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دنا .

يرگید ناسک  ینزم و  باتک  زا  رتروهشم  باتک  ینا  هتشاگن و  هعیـش  لوصا  رد  ار  هخیـشملا  باتک  هک  درب  مان  دارز  بوبحم  نب  نسح  زا 
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زا یخرب  نآ  رد  هتـشاگن و  تبیغ  نامز  زا  لـبق  لاـس  دـصکی  زا  شیب  ار  باـتک  نیا  يو  دـنا . هدز  فیلاـت  هب  تسد  هراـب  نیا  رد  هک  تسا 
قداص ماما  زا  هدرک  لقن  شباتک  رد  ثدـحم  نیا  هک  یتایاور  هلمج  زا  تسا . هدروآ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  هب  طوبرم  تاـیاور 
تسا تبیغ  ود  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک : تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد  تسا . مالـسلا  هیلع 

: دـسیون یم  ثدـحم  نیا  هاـگنآ  تسا ... يرگید  زا  رت  ینـالوط  تبیغ  ود  نیا  زا  یکی  يرآ  تفگ : سپ  هاـتوک . يرگید  ینـالوط و  یکی 
یعیـش و قرط  زا  هک  رابخا  هنوگ  نیا  هدنراگن : تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  ثیداحا  نیا  دافم  قبط  تبیغ  ود  نیا  هنوگچ  هک  دینک  لمات  کنیا 

متـس ملظ و  ندرب  نیب  زا  ناـهج و  رد  داد  لدـع و  ندرک  ياـپرب  ناـمزلا و  رخآ  رد  وا  روـهظ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  تما  هراـبرد ي  ینس 
، درک لطاب  ار  دوخ  زا  شیپ  نییآ  هک  ینید  بحاص  دنوادخ و  مزعلاولوا  ناربمغیپ  زا  یکی  میرم  نب  یسیع  ندرازگ  زامن  زین  يو و  طسوت 
وا هکنیا  هب  ترـضح و  نآ  تدالو  هب  اهنآ  رد  هچرگا  هدـش  لقن  تنـس  لها  قرط  زا  هک  يرابخا  هتبلا  تسا . رتاوتم  ناوارف و  هدـش  تیاور 

ار اهنآ  دنرادن و  یتافانم  چیه  مه  هعیش  يوس  زا  لوقنم  تایاور  اب  اما  هتفرن  نخـس  تحارـص  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دنزرف 
رابخا نآ  مامت  هب  لمع  تسا ، ققحم  تباث و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  رابخا و  نوچ  یفرط  زا  دـننک . یمن  یفن 

ياهیگژیو تافـص و  رگنایب  تسخن  هتـسد ي  رابخا  تقیقح  رد  درادن . دوجو  اهنآ  نایم  یتافانم  ضراعت و  چیه  تسا و  يرورـض  مزال و 
. دشاب یم  ترضح  نامه  اهیگژیو ، تایصوصخ و  نیا  بحاص  هک  تسا  هتکن  نیا  يواح  مود  هتسد  رابخا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دمحم ترضح  تافص  زین  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  نانچ  تسا . مزال  يرورض و  هکلب  لاکـشا و  یب  رابخا  هتـسد  ود  نیا  هب  لمع  ور  نیا  زا 
اب مدرم  دـش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  هحفـص 316 ]  ] اهیگژیو نآ  اب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هک  نآ  ات  دوب  هدرک  نایب  ارهلاو  هیلع  هللا  یلص 

. دندش مزلم  وا  قیدصت  هب  تافص  نآ  ندید 

... تسا و ناربمایپ  زا  ییاه  تنس  بحاص  مالسلا  هیلع  يدهم  هکنیا  هرابرد ي  یلصف 

رب هک  ییاه  تبیغ  ناربمایپ و  ياهتنـس  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  يو  نینچمه  تسا . يراج  قداص و  اقیقد  انیع و  زین  ام  مئاق  دروم  رد  دش  عقاو  نانآ 
یتنس تسا و  رمع  يزارد  نآ  حون و  مدآ و  زا  یتنس  تسا . ناربمایپ  ننس  زا  ییاه  تنس  ام  مئاق  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا 

زا یتنـس  تسا و  تبیغ  فوخ و  نامه  هک  یـسوم  زا  یتنـس  تسا و  مدرم  زا  ندـیزگ  يرود  شدـلوت و  ندوب  ناهنپ  ناـمه  هک  میهاربا  زا 
زا یتنـس  تسا و  تالکـشم  زا  سپ  شیاشگ  نامه  هک  بویا  زا  یتنـس  تسوا و  هرابرد ي  مدرم  فالتخا  ناـمه  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

راهچ مالـسلا  هیلع  يدهم  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  و  تسا . ریـشمش  هب  جورخ  نامه  هک  دـمحم 
زا هدرمن و  هک  یلاح  رد  تسا  هدرم  دنیوگ  یم  هکنیا  یـسیع  زا  نادنز ، فسوی  زا  ینارگن ، سرت و  یـسوم  زا  تسا . ربمایپ  راهچ  زا  تنس 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  رد  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و  ریـشمش . دـمحم 

هب هک  یتهابش  هلاو . هیلع  هللا  یلص  دمحم  یسیع و  یسوم و  فسوی و  سنوی و  هب  تهابش  دروخ . یم  مشچ  هب  ربمایپ  جنپ  هب  ییاه  تهابش 
صاـخ و زا  وا  تبیغ  فسوی  هب  وا  تهابـش  تشگرب . شیوخ  موق  يوس  هب  یناوج  هرهچ ي  هب  يریپ  زا  سپ  هک  تسوا  تبیغ  دراد  سنوی 
وا و نایم  هلـصاف  هکنآ  اب  دوب  هدروآ  دوجو  هب  بوقعی  شردـپ  يارب  يو  راک  هک  دوب  یلاکـشا  دوب و  شناردارب  زا  يو  ندـش  ناهن  ماـع و 

رارق یباجح  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  هک  دوب  نیا  رد  فسوی  هب  وا  تهابـش  تسا  هدش  هتفگ  رگید  یتیاور  رد  دوب . کیدزن  شناسک  ردپ و 
درک و ینالوط  یتبیغ  دیسرت و  یم  امئاد  هک  دوب  نیا  رد  یـسوم  هب  يو  تهابـش  اما  شدنتخانـش . یمن  اما  دندید  یم  ار  يو  نانآ  هک  هداد 

دنوادخ هک  هاگنآ  ات  دنتشگ  ناهنپ  دیسر  اهنآ  هب  یسوم  زا  دعب  هک  يراوخ  رازآ و  هطـساو ي  هب  شنایعیـش  دوب و  ناهنپ  مدرم  رب  شتدالو 
وا هرابرد ي  مدرم  هک  تسا  یفالتخا  رد  یـسیع  هب  يو  تهابـش  اما  دـنادرگ . زوریپ  شنانمـشد  رب  ار  يو  درک و  رداص  ار  وا  روهظ  نامرف 
یم بولـصم  لوتقم و  ار  وا  زین  يا  هدـع  و  تسا . هدرم  وا  دـنیوگ  رگید  يا  هتـسد  هدـماین و  ایند  هب  وا  دـنیوگ  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  دـنراد .
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نارگمتس و وا و  نالوسر  ادخ و  نانمشد  نتشک  ریـشمش و  هب  وا  جورخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  شدج  هب  يو  تهابـش  اما  دنرادنپ .
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دوش ... یم  زوریپ  دنک  یم  داجیا  اهلد  رد  هک  یبعر  ریشمش و  هب  وا  تسا . نایتوغاط 

هاـگنآ تسوا  راـثآ  ناـیب  وا و  تریـس  هب  ماـیق  هحفـص 317 ]  ] دراد هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هـک  یتنـس  : دوـمرف
. دوش یم  دونشخ  یضار و  يو  زا  دنوادخ  هک  دشک  یم  ادخ  نانمشد  زا  نانچ  دراذگ و  یم  شا  هناش  رب  هام  تشه  تدم  هب  ار  شریشمش 

. دنکفا یم  تمحر  تفار و  وا  بلق  رد  دنوادخ  دومرف : تسا ؟ هدش  یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  دناد  یم  هنوگچ  وا  دش : هدیسرپ 

ناربمایپ ياه  تبیغ 

ات تسا و  روهشم  رایـسب  تبیغ  نیا  تسا . مالـسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  زا  تبیغ ، نیتسخن  دسیون : یم  نیدلا  لامکا  باتک  رد  قودص  خیش 
ناگدنز تشک و  ار  ناشیا  زا  يرامـش  نانآ  رب  مکاح  رگمتـس  ياورنامرف  دش و  گنت  شناوریپ  رب  كاروخ  دروخ و  هک  تفای  همادا  اجنآ 

ینعی شنادـنزرف ، زا  یکی  ماـیق  جرف و  هدژم ي  شناوریپ  هب  درک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  سیردا  سپ  تشاد . هاـگن  سرت  رقف و  رد  ار  اـهنآ 
رگید و نرق  زا  سپ  ینرق  يو ، گرم  زا  سپ  شناوریپ  تفاتـش و  رگید  يارـس  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  هاـگنآ  داد . ار  مالـسلا ، هیلع  حوـن 

دنوادـخ و  دـنوش . یم  راکـشآ  نارگمتـس  هجنکـش  رازآ و  رب  دـندرب و  یم  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  حون  مایق  راـظتنا  رد  يرگید  زا  سپ  یکی 
مالسلا هیلع  حون  ناوریپ  دنک . یم  فرطرب  دراد ، مان  دوه »  » تسا و قح  هب  مئاق  هک  نم  نادنزرف  زا  یکی  تسد  هب  ار  امش  لکـشم  لجوزع 

رد لاعتم  دنوادخ  سپ  دش . تخـس  نانآ  رتشیب  ياهلد  تشذگ و  يدیدم  تدم  هکنآ  ات  دندوب  مالـسلا  هیلع  دوه  روهظ  راظتنا  رد  هتـسویپ 
دوبان ار  نانمشد  رگناریو  ینافوت  اب  تخیگنارب و  يربمایپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  دوه  دوب ، هدیـسر  دوخ  تیاغ  هب  اهیتخـس  يدیماان و  هک  ینامز 

. درک روهظ  مالسلا  هیلع  حلاص  هکنآ  ات  داد  يور  يرگید  تبیغ  دوه  زا  سپ  هاگنآ  درک .

حلاص تبیغ 

شیوخ موق  زا  ینامز  مالـسلا  هیلع  حـلاص  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  سپس 
اما تشاد  هوبنا  یـشیر  دوب و  لکیه  وکین  مکـش و  گرزب  تشاد و  نس  لاس  هاجنپ  ات  یـس  نیب  دـش  بیاـغ  هک  زور  نآ  رد  دـش و  بیاـغ 
نوچ دـندوب . هدرک  هطاحا  ار  وا  الاب  هنایم  درم  يدادـعت  دوب و  هدـش  رغـال  فیعـض و  شیاـه  هنوگ  کـچوک و  شمکـش  تشگزاـب  یتقو 

مه يا  هتـسد  ددرم و  یهورگ  رکنم و  یهورگ  دندوب : هورگ  هس  يو  موق  دنتخانـشن . ار  وا  دمآ ، زاب  شموق  يوس  هب  حلاص  هحفص 318 ] ]
. تسا مالسلا  هیلع  حلاص  نوچمه  مالسلا  هیلع  مئاق  لثم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دندوب . نیقی  رب 

میهاربا تبیغ 

اریز تسا . نآ  زا  رتزیگنا  تفگـش  هکلب  هیلع و  هللا  تاولـص  ام  مئاق  تبیغ  هباشم  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  تبیغ  دـیوگ : قودـص  خـیش 
ياج هک  يروط  هب  تشاد  روتـسم  ناگدید  زا  دوب  شردام  مکـش  رد  هک  ماگنه  نامه  یتح  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رثا  لجوزع ، دـنوادخ 
ماما زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  دیسر . ارف  شنامز  هکنآ  ات  درک  ناهن  ار  شتدالو  رما  داد و  رییغت  شتشپ  هب  شردام  مکـش  زا  ار  میهاربا 

ام تکلمم  رد  تفگ : دورمن  هب  يزور  دوـب . ناـعنک  نب  دورمن  مجنم  میهاربا ، ردـپ  : » دوـمرف هک  تسا  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص 
مایا نیمه  رد  درک . ادج  نادرم  زا  ار  نانز  ، ینیب شیپ  نیا  یپ  رد  ، دورمن تسوا . تسد  هب  همه  ام  يدوبان  هک  دمآ  دـهاوخ  ایند  هب  یکدوک 

دندید رادراب  ار  ینز  رگا  دننک و  یسرزاب  ار  نانز  هک  درک  رومام  ار  اه  هلباق  دورمن  دش . رادراب  نز  تخیمآرد و  شرـسمه  اب  میهاربا  ردپ 
زا داد ، لاقتنا  يو  تشپ  هب  دوب  محر  رد  هک  ار  ینینج  دـنوادخ  ددرک و  یـسراو  زین  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ردام  اه  هلباق  دـنهاگایب . ار  وا 
هب دش و  عنام  شرـسمه  اما  دربب ، دورمن  دزن  ار  كدوک  تساوخ  شردپ  دازب ، میهاربا  ردام  نوچ  تسین . رادراب  وا  دنتفگ : اه  هلباق  ور  نیا 
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هب شرمع  ات  منک  شیاهر  اجنامه  رد  مربب و  يراـغ  هب  ار  وا  راذـگب  تشک . دـهاوخ  ار  وا  يربب  دورمن  دزن  ار  كدوک  نیا  رگا  تفگ : يو 
دوخ تسب و  يا  هرخص  اب  ار  راغ  رد  درک و  اهر  راغ  رد  ار  كدوک  سپس  داد  ریش  يو  هب  اجنآ  رد  درب و  راغ  هب  ار  كدوک  سپ  دیآ . رس 

رد میهاربا  دـیکم . یم  ار  تشگنا  نآ  میهاربا  هک  هنوگ  نیدـب  . داد یم  كاروخ  يو  هب  میهاربا  ماهبا  تشگنا  قیرط  زا  دـنوادخ  تشگزاب .
ردام یتدم  زا  سپ  تفای . دشر  یلاس  هزادنا ي  هب  هام  کی  رد  و  هام ، کی  هزادنا ي  هب  هتفه  کی  رد  و  هتفه ، کی  هزادـنا ي  هب  زور  کی 

نوچمه شنامـشچ  هک  دـید  ار  میهاربا  هاگان  هب  دـش  دراو  راغ  هب  یتقو  دورب . شدـنزرف  رادـید  هب  اـت  تساوخ  هزاـجا  شرهوش  زا  میهاربا 
هک داد  خساپ  نز  درک ، شـسرپ  كدوک  عضو  زا  میهاربا  ردپ  تشگزاب . داد و  ریـش  وا  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دیـشخرد . یم  غارچ 

تفر راغ  يوس  هب  دش و  نوریب  هناخ  زا  یتجاح  بلط  رد  هکنآ  ات  دروآ  یم  هناهب  رذع و  یپ  رد  یپ  تسا و  هدرک  روگ  هب  هدنز  ار  میهاربا 
يو هب  تفرگ و  ار  وا  نماد  میهاربا  تشاد  تشگزاب  دـصق  ردام  هک  یماـگنه  تشگزاـب . داد و  شریـش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  میهاربا  و 

ناگدید زا  ار  دوخ  هحفـص 319 ]  ] دـنام و راغ  رد  نانچمه  میهاربا  مریگ . هزاجا  تردـپ  زا  دـیاب  داد : باوج  ردام  ربب . دوخ  اب  ارم  تفگ :
توغاط هک  دوب  یماگنه  نیا  داد و  خر  شیارب  مود  تبیغ  سپـس  دوش . جراخ  راغ  زا  تفاـی  هفیظو  ادـخ  رما  هب  هکنآ  اـت  درک ، یم  ناـهنپ 

نیا همادا  رد  قودص  مریگ ». یم  هرانک  دیتسرپ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امش و  زا  نم  تفگ : میهاربا  دنار و  نوریب  رـصم  زا  ار  يو  وا  رـصع 
ثیدـح يو  هاـگنآ  دزومآ . تربـع  اـت  درک  رفـس  رگید  ياهنیمزرـس  هب  ییاـهنت  هب  نآ  یط  هک  تشاد  رگید  یتـبیغ  میهاربا  دـیوگ  تیاور 

. تسا هدرک  لقن  تسا ، هتکن  نیمه  نمضتم  هک  يرگید 

فسوی تبیغ 

دیـشکن و همرـس  دیلامن و  نغور  دوخ  هب  تدم  نیا  لوط  رد  يو  دوب . لاس  تسیب  مالـسلا  هیلع  فسوی  تبیغ  اما  دسیون : یم  قودص  خیش 
شا هلاخ  ردـپ و  ناردارب و  فسوی و  نایم  داد و  ناماس  ار  بوقعی  راک  دـنوادخ  هکنآ  ات  درکن  شزیمآ  نانز  اب  دربن و  راک  هب  شوخ  يوب 

دوب و رـصم  رد  وا  درب . رـس  هب  ییاورنامرف  رد  ار  یقاـب  نادـنز و  رد  یلاـس  دـنچ  هاـچ و  رد  ار  تبیغ  نیا  زا  زور  هس  فسوی  درک . عمج  ار 
ینوگانوگ لاوحا  درب ، یم  رس  هب  دوخ  راید  لها و  زا  تبیغ  رد  فسوی  هک  یتدم  رد  دوب . هار  زور  هن  ود  نیا  نایم  نیطـسلف و  رد  بوقعی 

سپـس دندنکفا و  یهاچ  رد  ار  فسوی  دخن  درکن  نینچ  اما  دنـشکب ، ار  يو  ات  دندش  تسدمه  رگیدکی  اب  شناردارب  اریز  داد . خر  يو  رب 
هاگنآ دوب . نادـنز  رد  لاس  دـنچ  نآ  یپ  رد  هک  داتفا  قافتا  رـصم  زیزع  نز  اب  يو  تیاکح  نآ ، زا  سپ  دـنتخورفب . كدـنا  ییاهب  هب  ار  وا 
هاگنآ درک . لیوات  ار  وا  يایور  دیـشخب و  ناماسورـس  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  روما  دنوادخ  رخآ  رد  دش و  هناور  وا  يوس  هب  رـصم  هاشداپ 

هدرمن و تسا و  هدـنز  فسوی  هک  تسناد  یم  بوقعی  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  دوخ  دنـس  هب  قودـص 
یم دنوادخ  بناج  زا  يزیچ  نم  تفگ : یم  شنادنزرف  هب  هراومه  وا  دـنک . یم  راکـشآ  یتبیغ  نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ  ار  وا  دـنوادخ 
لقن زا  سپ  قودص  دندرک ». یم  مهتم  يار  یتسس  هب  فسوی ، زا  ندرب  مان  رطاخ  هب  ار  يو  شنادنزرف  اما  دیناد . یمن  ار  نآ  امش  هک  مناد 

تسوا و تبیغ  فسوی و  تخانـش  رد  بوقعی  لاح  نوچمه  نارود  نیا  رد  ام  بیاغ  نامز  ماـما  هب  ناـفراع  لاـح  دـسیون : یم  تیاور  نیا 
ناردارب لاح  نوچمه  دـنهد ، یم  رارق  دانع  راکنا و  دروم  ار  نآ  دـنرادن و  یهاگآ  شتبیغ  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  یناـسک  لاـح 

هب رگم  تفگ : شنارـسپ  هب  هک  بوقعی  نخـس  يرب ، یم  رـس  هب  یمیدق  یهارمگ  رد  وت  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : ناشردـپ  هب  هک  تسا  فسوی 
یم یبوخ  هب  وا  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  دیناد ، یمن  ار  نآ  هحفص 320 ]  ] امش هک  مناد  یم  دنوادخ  بناج  زا  يزیچ  نم  هک  مدوب  هتفگن  امش 

زا دوخ  دنس  هب  قودص  سپـس  تسا . هدش  ناهن  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  وا  یـشیامزآ  ناحتما و  يارب  اهنت  تسا و  هدنز  فسوی  هک  تسناد 
فسوی ناردارب  تسا :... مالسلا  هیلع  فسوی  زا  یتنس  مالسلا  هیلع  مئاق  ياهیگژیو  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم يرگادوس  رازاب  هب  دوب  ناشردارب  زین  فسوی  دـندوب و  فسوی  ناردارب  هک  یلاح  رد  ناشیا  دـندوب . ناربمایپ  دالوا  ناـگداون و  زا  همه 
نم ردارب  مه  نیا  متسه و  فسوی  نم  تفگ : دوخ  فسوی  هکنآ  ات  دنتخانشن  ار  فسوی  اما  دندرک . یم  شورف  دیرخ و  فسوی  اب  دنتفر و 
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نانآ زا  ار  دوخ  تجح  هک  دیامرف  هدارا  تاقوا  زا  یتقو  رد  لجوزع  دـنوادخ  هک  دـنراد  یمن  رواب  هنوگچ  مدرم  ، فصو نیا  اب  لاح  تسا .
ار وا  هاگیاج  تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  دوب و  تفاسم  زور  [ 1  ] هدجیه شردپ  وا و  نایم  دوب و  فسوی  رایتخا  رد  رـصم  کلام  دنک . ناهن 
هار نآ  شنارـسپ  اب  هارمه  درک ، تفایرد  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  تراشب  بوقعی  هک  یماگنه  دوب . اـناوت  راـک  نیا  رب  اـعطق  دزاـس  راکـشآ 

كرابت دنوادخ  هک  دراد  یمن  رواب  تما  نیا  هنوگچ  نیاربانب ، دندیناسر . رصم  هب  ار  دوخ  دندرک و  یط  زور  هن  ضرع  رد  ار  هزور  هدجیه 
هار ناشیاهرازاب  رد  دـنک و  دـش  دـمآ و  مدرم  نایم  رد  شتجح  ینعی  دـنک . نامه  زین  دوخ  تجح  اب  درک  فسوی  اب  هک  ار  هچنآ  یلاـعت  و 

نانچ دنک  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  هک  دهد  نامرف  وا  هب  لجوزع  دنوادخ  هکنآ  ات  دنسانشن  ار  يو  نانآ  اما  دوش  رضاح  ناشطاسب  رب  دور و 
نادان نوچ  دیدرک  هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیتسناد  ایآ  تفگ : شناردارب  هب  فسوی  هک  ماگنه  نآ  داد  ار  هزاجا  نیمه  زین  فسوی  هب  هک 

نایم دوب  هتفگ  البق  قودص  [ 1  ] یقرواپ تسا . نم  ردارب  نیا  متسه و  فسوی  نم  تفگ : یفسوی !؟ وت  دوخ  ایآ  دنتفگ : شناردارب  دیدوب !؟
تـسا هدوب  نآ  قودص  دارم  دیاش  دراد . تفلاخم  هدـش  هدـید  هچنآ  تیاور و  اب  هتفگ  نیا  تسا و  هدوب  تفاسم  زور  هن  بوقعی  فسوی و 

(. فلوم . ) تسا هدش  هراشا  نادب  زین  تیاور  نیا  رد  هک  نانچ  هدوب ، ریذپ  ناکما  مه  زور  هن  رد  تفاسم  نیا  عطق  هک 

یسوم تبیغ 

، هلاو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  شردپ  زا  ءادهـشلادیس ، شردپ  زا  نیدباعلا ، نیز  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیش 
دهاوخ نانادب  هک  يا  یتخس  زا  ار  ناشیا  دروآ و  درگ  ار  شتیب  لها  ناوریپ و  دیـسر ، رد  فسوی  گرم  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن 

دوش و یم  هدیرد  نتسبآ  نانز  ياه  مکـش  دش و  دنهاوخ  هتـشک  يرایـسب  نادرم  یتخـس  نیا  رد  هک  داد  ربخ  ناشیدب  درک و  هاگآ  دیـسر 
نوگمدنگ و تسا  يدرم  وا  دـنک . راکـشآ  بوقعی  نب  يوال  نادـنزرف  زا  یمئاق  رد  ار  قح  دـنوادخ ، هکنآ  ات  دنـسر  یم  لتق  هب  ناکدوک 

نیا تفگ : هحفـص 321 ]  ] نارـضاح هب  فسوی  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور  رد  نینچمه  يو  دـنلب .
نب يوال  نادنزرف  زا  يدرم  هطـساو  هب  ار  امـش  دنوادخ  دنراد و  اور  امـش  رب  ار  اه  هجنکـش  نیرتدب  دنیآ و  هریچ  امـش  رب  يدوز  هب  نایطبق 

زا يدرم  نوگمدنگ . ییامیـس  دعجم و  ياهوم  اب  دنلب و  تسا  یناوج  وا  دیـشخب . دـهاوخ  ییاهر  دراد ، مان  نارمع  نب  یـسوم  هک  بوقعی 
هدش لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  دمان . یم  یـسوم  ار  شدنزرف  نارمع  دهن و  یم  مان  نارمع  ار  شرـسپ  لیئارـسا  ینب 
دوخ نارمع  نب  یـسوم  هک  دندوب  هدرک  اعدا  کی  ره  هدمآ و  نیغورد  ربمایپ  هاجنپ  يو  زا  شیپ  هک  دوب  هدرکن  روهظ  یـسوم  : » دومرف هک 
نییآ يدوبان  دنتفگ : نوعرف  هب  نانهاک  دنناوج . نآ  بلط  رد  دنا و  هتخادنا  تشحو  هب  ار  يو  نانیا  هک  دیـسر  ربخ  نوعرف  هب  سپ  تسوا .

درامگ و ینابهاگن  هب  ییاه  هلباق  رادراب  نانز  رب  نوعرف  دیآ . یم  ایند  هب  لیئارـسا  ینب  رد  لاسما  هک  تسا  یکدوک  نیا  تسد  رب  وت  موق  و 
ردام رهم  هلباق  نآ  اما  تشامگ . يا  هلباق  زین  یـسوم  ردام  رب  يو  دوش . هدـیرب  رـس  هکنآ  رگم  دـیآ  یمن  اـیند  هب  لاـسما  رد  يرـسپ  تفگ :

شهوکن ارم  داد : خساپ  یـسوم  ردام  يوش ؟ یم  بآ  يا و  هدـیرپ  گنر  نینچ  ارچ  مرتخد  تفگ : وا  هب  يزور  تفرگ و  لد  رب  ار  یـسوم 
. درک مهاوـخ  ناـهن  ار  زار  نیا  نم  شاـبم ! نارگن  تفگ : هلباـق  شدنـشک . یم  هتفرگ  ار  وا  مدـییاز  ار  مکدوـک  نوـچ  نم  هـک  ارچ  نـکم .

ینانابهگن فرط  هب  سپس  تخاس  بترم  ار  وا  عضو  درب و  هناخقودنص  هب  تفرگرب و  ار  كدوک  هلباق  دش ، غراف  یسوم  ردام  هک  یماگنه 
كدوک هب  یـسوم  ردام  سپ  دنتـشگزاب . نانابهگن  دـش . جراخ  وا  زا  ینوخ  هتخل  هک  دـیدرگزاب  تفگ : ناشیا  هب  تفر و  دـندوب  رد  رب  هک 

ار وا  ور و  نوریب  هنابش  راذگ و  نآ  رد  ار  یسوم  زاسب و  یقودنص  :» هک درک  یحو  يو  هب  دنوادخ  دش  كانمیب  وا  ناج  رب  نوچ  داد و  ریش 
هب قودنـص  اما  دـنار  ولج  هب  ار  نآ  زاب  تشگرب  يوس  هب  هرابود  قودنـص  اما  تخادـنا  بآ  رد  ار  قودنـص  یـسوم  رداـم  نکفا ». لـین  رد 

( یفرط زا  . ) درک راوتـسا  ار  وا  لد  دـنوادخ  اما  دـنز  دایرف  هک  تساوخ  یـسوم  ردام  دز و  قودنـص  رب  داـب  سپ  تشگزاـب . شدوخ  فرط 
یقودنص درک . نینچ  زین  نوعرف  منک . جرفت  ات  زارفارب  نم  يارب  لین  هرانک ي  رب  يرداچ  تسا  راهب  مایا  تفگ : شرهوش  هب  نوعرف  رـسمه 

رد نوچ  دـنریگب  بآ  زا  ار  قودنـص  داد  روتـسد  نانابهگن  هب  يو  دیـسر . دوب ، هدز  رداچ  نوعرف  نز  هک  یلحم  هب  دوب  نآ  رد  یـسوم  هک 
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نم رسپ  نیا  تفگ : تفرگ و  لد  رب  ار  كدوک  رهم  نوعرف ، نز  دندید . نآ  رد  ییابیز  رایـسب  هچب ي  رـسپ  ناهگان  دندرک  زاب  ار  قودنص 
وا سپ  دشاب  وت  نم و  مشچ  رون  ات  مریگب  يدنزرف  هب  ار  وا  مهاوخ  یم  ما و  هتفای  كاپ  نیریش و  يا  هچب  رسپ  نم  تفگ : نوعرف  هب  تسا و 

هتفرگ یگدنزرف  هب  ار  يا  هچب  رسپ  نوعرف  هک  دندینش  مدرم  نوچ  دش . یضار  نوعرف  ات  درـشف  ياپ  هتـساوخ  نیا  رب  يو  ردقنآ  شکم . ار 
چیه ناتـسپ  یـسوم  اما  دوش . راد  هدهع  ار  كدوک  هحفـص 322 ]  ] یگیاد ات  دنداتـسرف  يو  دزن  هب  ار  ینز  شراب  رد  ناگرزب  ماـمت  تسا ،
يارس هب  یسوم  رهاوخ  یبای ؟ یم  یناشن  یسوم  زا  ایآ  نیبب  نک  ییوج  تسج و  تفگ : شرتخد  هب  یسوم  ردام  تفرگن . ار  نانآ  زا  مادک 

یم یتسرپرـس  وا  زا  دریذپ و  یم  ار  امـش  دـنزرف  هک  راکوکن  تسا  ینز  اجنیا  رد  دـیهاوخ . یم  يا  هیاد  ما  هدینـش  تفگ : دیـسر و  نوعرف 
ریـش دراذـگ و  شناـهد  هب  ناتـسپ  تفرگرب و  شیوخ  ناـماد  هب  ار  كدوک  یـسوم ، رداـم  سپ  دـینک . رـضاح  ار  وا  تفگ : نوعرف  دـنک .

كدوک مه  هک  مراذگب  تسین  نکمم  تفگ : تسا  لیئارسا  ینب  زا  مه  هیاد  هک  تسناد  نوعرف  نوچ  دش . ریزارـس  یـسوم  ماک  هب  یناوارف 
رـسپ وا  هدـم . هار  دوخ  هب  ساره  كدوک  نیا  زا  تفگ : تخادرپ و  وـگ  تفگ  هب  يو  اـب  شرـسمه  اـما  دنـشاب  لیئارـسا  ینب  زا  هیاد  مه  و 
هلباق شرتخد و  یسوم و  ردام  اما  دنادرگرب . ار  نوعرف  رظن  ات  تفگ  نانخـس  نیا  زا  يردق  هب  يو  دبای . یم  شرورپ  وت  نماد  رد  تسوت و 

هک یلاح  رد  دنتفاین  رد  يزیچ  یـسوم  لاوحا  زا  لییارـسا  ینب  دنتفر و  ایند  زا  یـسوم  ردام  هلباق و  هکنآ  ات  دـندرک ، نامتک  ار  یـسوم  ربخ 
هک دیسر  ربخ  نوعرف  هب  دنروایب و  تسد  هب  يربخ  دنتسناوتن  اما  دندوب . هدرک  شـسرپ  نآ  نیا و  زا  هتخادرپ و  قیقحت  هب  هراب  نیا  رد  دوخ 
هب نداد  ربخ  زا  درک و  هورگ  هورگ  ار  نانآ  داد و  رارق  رایسب  ياه  هجنکـش  تحت  ار  لیئارـسا  ینب  زین  نوعرف  دنتـسه . یـسوم  یپ  رد  نانآ 
هب رایـسب  لیئارـسا  ینب  دش و  عقاو  تبیغ  : » تسا هدمآ  هک  تسخن  تیاور  رد  دـیوگ : قودـص  درک ». عونمم  وا  عضو  زا  شـسرپ  یـسوم و 

ياه هناشن  دندرک و  تفایرد  ار  یسوم  تدالو  هدژم ي  هکنآ  ات  دندرب  یم  رـس  هب  مئاق  مایق  راظتنا  رد  لاس  دصراهچ  دنداتفا و  ورف  یتخس 
يدنمـشناد زا  هاگنآ  دندروآ . یم  موجه  ناشیدب  گنـس  بوچ و  اب  دروآ . يور  نانآ  رب  يرایـسب  یناشیرپ  بوشآ و  دـندید . ار  وا  روهظ 

رد يو  اب  لیئارـسا  ینب  سپـس  درک  ناهنپ  ار  هلاسم  نیا  وا  اما  دـندش  حیـضوت  راتـساوخ  دـندرک ، یم  هیکت  يو  نانخـس  ثیداـحا و  هب  هک 
زین يو و  ياهیگژیو  فاصوا و  مئاق و  هرابرد ي  تسـشن و  اجنآ  رد  هتفر  اهارحـص  زا  یکی  هب  نانآ  هارمه  هب  دنمـشناد  نآ  دندش . هبتاکم 
مایا هک  یـسوم  هرهچ ي  ناهگان  هک  دـندوب  لوغـشم  دینـش  تفگ و  هب  نانآ  دوب و  یباتهم  یبش  تفگ . نخـس  ناـنآ  اـب  وا  روهظ  یکیدزن 
دزن هب  ادج  دوخ  ناهارمه  زا  هدمآ و  نوریب  نوعرف  هناخ ي  زا  شدرگ  دصق  هب  بش  نآ  رد  یـسوم  دـش . راکـشآ  دـنارذگ ، یم  ار  بابش 
یم مئاـق  زا  هک  ییاـه  هناـشن  يور  زا  دنمـشناد  نآ  دوب . هدرک  رب  رد  رزخ  زا  یناـسلیط  دوب و  راوـس  يرتـسا  رب  وا  دوـب . هدـش  هناور  ناـشیا 

هب ار  وت  نم ، گرم  زا  شیپ  هک  ار  ییادخ  ساپس  : تفگ داتفارد و  یسوم  ياهاپ  يور  هب  تخانش و  ار  وا  یسوم  ندید  ضحم  هب  تخانش ،
هحفـص  ] دندروآ ياج  هب  رکـش  هدجـس ي  سپ  تسا . مئاق  نامه  درم  نیا  هک  دنتـسناد  دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  یناوریپ  دنایامن . نم 
مهارف يدوز  هب  اهیراوشد  اهیتخـس و  نیا  زا  ار  امـش  ییاهر  دـنوادخ  مراودـیما  :» دومرف هکنآ  رگم  تفگن  نانآ  هب  ینخـس  یـسوم  و  [ 323

لاس و جنپ  دوب و  تسخن  تبیغ  زا  رتراوشد  سب  لیئارسا  ینب  رب  مود  تبیغ  دنام . بیعـش  دزن  تفر و  نیدم  هب  دش و  بیاغ  هاگنآ  دزاس .»
. تشگ شوخ  ناشیاهلد  دنداتسرف و  دنمشناد  نآ  تفرگ و  یم  ینوزف  لیئارـسا  ینب  رب  تقـشم  یتخـس و  نانچمه  دیماجنا . لوط  هب  يدنا 

دهاوخ ییاهر  باذـع  جـنر و  زا  ار  نانآ  لاس  لهچ  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  ماهلا  يو  هب  لجوزع  دـنوادخ  تفگ : ناـشیا  هب  دنمـشناد  نآ 
نیا یپ  رد  دـنوادخ  تسادـخ و  يوس  زا  یتمعن  ره  دـنتفگ : لیئارـسا  ینب  داد . شهاک  لاس  یـس  هب  ار  تدـم  نیا  دـنوادخ  سپ  دیـشخب .
سپ دـنادرگزاب . ار  رـش  دـناوتن  يرگید  سک  ادـخ  زج  دـنوادخ  زا  دـنتفگ : لیئارـسا  ینب  داد . لـیلقت  لاـس  تسیب  هب  ار  تدـم  نیا  نـخس 
ینب هک  یلاح  نامه  رد  ما . هداد  ار  امـش  ییاهر  هزاجا ي  یـسوم  هب  نم  دیدرگن  زاب  هک  وگب  لییارـسا  ینب  هب  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ 
درم نآ  داتسرف . مالس  نانآ  هب  دش و  ادیوه  دوب ، یشوگ  زارد  رب  راوس  هک  یلاح  رد  یسوم  ناهگان  دندوب  اهوگتفگ  نیا  لوغشم  لییارـسا 
نب يوال  نب  تهاف  دـنزرف  یـسک ؟ هچ  دـنزرف  نارمع . دـنزرف  یـسک ؟ هچ  دـنزرف  یـسوم . تفگ : تسیچ ؟ تمان  : دیـسرپ يو  زا  دنمـشناد 

تفر و یـسوم  يوس  هب  تساخرب و  دنمـشناد  نآ  سپ  لجوزع . دـنوادخ  بناج  زا  یتلاسر  ماجنا  يارب  يا ؟ هدـمآ  راک  هچ  يارب  بوقعی .
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سپس داد و  ار  مزال  ياهنامرف  ناشیدب  دینادرگ و  داش  ار  ناشیاهلد  تسـشن و  نانآ  نایم  رد  یـسوم  هاگنآ  دیـسوب . ار  ترـضح  نآ  تسد 
«. دوب هلصاف  لاس  لهچ  نوعرف  ندش  قرغ  اب  لییارسا  ینب  ییاهر  ارجام و  نیا  نیب  درک . ناشهورگ  هورگ 

حیسم نامز  ات  یسوم  زا  دعب  ججح  ایصوا و  تبیغ  عوقو 

زا سپ  مالـسلا  هیلع  نون  نب  عشوی  : » هک تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  زا  دوخ  دانـسا  هب  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص  خـیش 
وا نارود  رگمتس  نارادمامز  زا  نت  هس  هکنآ  ات  دیزرو ، بیکش  نایتوغاط  متس  ملظ و  رب  دیدرگ و  تلاسر  راد  هدهع  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

رتخد ءاروفـص  ییورایور  هب  رفن  رازه  دـص  اب  یـسوم  موق  ناقفانم  زا  درم  ود  سپ  تفرگ . الاب  بیعـش  راک  هک  دوب  هاـگنآ  دـنتفر . اـیند  زا 
هک نانآ  تسویپ و  عوقو  هب  گرزب  يراتـشک  دش . هریچ  ناشیارب  دیگنج و  نانآ  اب  عشوی  دـندمآرد . مالـسلا ، هیلع  یـسوم  رـسمه  بیعش ،

، لاس دص  راهچ  دودح  مالسلا ، هیلع  دوواد  نامز  ات  عشوی  زا  سپ  دمآرد . تراسا  هب  زین  ءاروفص  دنتخیرگ و  هکرعم  زا  دندوب  هدنام  هدنز 
زا سپ  دـش و  ناهن  تبیغ  هدرپ ي  رد  وا  داتفا . هحفـص 324 ]  ] نانآ نیرخآ  تسد  هب  راک  هکنآ  ات  دندش  یفخم  دـندوب  نت  هدزای  هک  همئا 

شنایهاپس تولاج و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دوواد  :» تفگ ناشیدب  داد و  هدژم  مالـسلا  هیلع  دوواد  ندمآ  هب  ار  نانآ  درک و  روهظ  يدنچ 
نیا هک  دنتـسناد  یمن  اما  دندید  یم  ار  وا  و  تسا . هدش  لماک  شیاوق  ورین و  هدمآ و  ایند  هب  دوواد  هک  دنتـسناد  یم  نانآ  دنک .» یم  كاپ 

( بآ رهن  هلیسو  هب  شیامزآ  اب   ) ار نانآ  دیشک و  رکشل  تولاط  نوچ  دنا . هدرک  تفایرد  ار  وا  ندمآ  هدژم ي  هک  تسا  یسک  نامه  دوواد 
شناردارب بناج  زا  دیزرو و  عانتما  نانآ  اب  یهارمه  زا  دوواد  اما  دندش ، جراخ  هاپـس  زا  دوواد  ناردارب  ردپ و  تخاس  زیامتم  رگیدـکی  زا 

مرگرـس شردپ  نادنفـسوگ  ندـینارچ  راک  هب  دوواد  سپ  دـنک . یمن  يراک  دروم  نیا  رد  وا  دـنتفگ : يو  هب  نانآ  دـش . ور  هبور  نیهوت  اب 
تناردارب يارب  تفگ : يو  هب  تشگزاب و  گنج  زا  دوواد  ردپ  سپ  دـندوب . هداتفا  یتخـس  جـنر و  رد  مدرم  دوب و  هتفرگ  جوا  گنج  دـش .

هب گنـس  دروخرب  یگنـس  هب  تفر  یم  هک  هار  رد  دوب . وم  مک  هاتوک و  یناوج  نامز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  دوواد  دـنریگب . ورین  اـت  ربب  اذـغ 
تـشادرب ار  نآ  ما . هدش  هدیرفآ  تولاج  نتـشک  يارب  نم  شکب . ار  تولاج  نم  هلیـسو ي  هب  ریگرب و  ارم  تفگ : دوواد  هب  دمآرد و  ادص 

يا تفگ : وا  هب  تولاط  تفر . تولاط  دزن  داد و  ياج  تشاذـگ ، یم  نآ  رد  شنادنفـسوگ  هب  ندـنارپ  يارب  ییاهگنـس  هک  يا  هربوت  ردو 
هراورآ متفرگ و  ار  وا  رـس  نم  درب و  هلمح  منادنفـسوگ  زا  یکی  رب  يریـش  داد : خساپ  دوواد  يراد ؟ ندـیگنج  يارب  ییورین  هچ  وت  ناوج !

یمن ار  تولاج  هک  دوب  هدرک  یحو  تولاط  هب  دـنوادخ  یفرط  زا  مدیـشک . نوریب  وا  ماک  زا  ار  دنفـسوگ  مدرک و  زاـب  مه  زا  ار  ریـش  ياـه 
هزادنا ي الماک  هرز  درک . رب  رد  ار  نآ  دوواد  تساوخ و  ار  شهرز  تولاط  سپ  دنک . رپ  ار  نآ  دشوپب و  ار  وت  هرز  هک  یـسک  رگم  دشک 
ود نایم  گنس  درک . باترپ  شیوس  هب  تفرگ و  ار  گنس  دید  ار  وا  نوچ  سپ  دیهد . ناشن  نم  هب  ار  تولاج  تفگ : دوواد  هاگنآ  دوب . وا 
هب ار  يو  مدرم  دوواد ، هلیـسو ي  هب  تولاج  ندـش  هتـشک  اب  دـیتلغ . نیمز  رب  بسا  زا  تولاج  تفاکـش . ار  وا  رـس  دروخ و  تولاـج  مشچ 
هب درک و  مرن  وا  ياهتـسد  رد  ار  نهآ  تخومآ و  يو  هب  ار  يرگنهآ  تعنـص  داتـسرف و  ار  روبز  وا  رب  دـنوادخ  دـنتفرگ و  دوخ  یهاـشداپ 
يو هب  دوب و  هدینـشن  ار  نآ  ریظن  یـسک  هک  دیـشخب  ابیز  ییادص  دوواد  هب  نینچمه  دنیوگ . حیبست  دوواد  اب  هک  دومرف  ناگدنرپ  اههوک و 

یملع ار  وا  تسا . هنوگ  نیمه  زین  ام  مئاق  دـش ». ثوعبم  توبن  ماقم  هب  یلیئارـسا  ینب  نایم  رد  درک و  اـطع  تعاـطا ، تداـبع و  رد  ییورین 
هب ملع  نآ  دروآرد و  نخـس  هب  ار  وا  لجوزع  دـنوادخ  دوش و  هدـنکارپ  ناهج  رد  وا  زا  ملع  نآ  دـسر  ارف  شروهظ  ماگنه  نوچ  هک  تسا 

شروهظ هحفـص 325 ]  ] نامز نوچ  هک  دراد  ماین  رد  يریـشمش  نینچمه  شکب . ار  ادخ  نانمـشد  نک و  روهظ  ادـخ  یلو  يا  دـیوگ : يو 
وش و رهاظ  ادخ ! یلو  يا  :» دنک یم  ضرع  ماما  هب  ریشمش  نآ  دروآ و  نابز  هب  ار  وا  دنوادخ  دیآرد و  هب  ماین  زا  ریشمش  نآ  دوش ، کیدزن 

دودح دشک و  یم  دبایب ، هک  اج  ره  ار  ادخ  نانمشد  دنک و  یم  روهظ  وا  هاگنآ  ینیشنب . رانک  ادخ  نانمشد  اب  راکیپ  زا  هک  دشابن  اور  وت  رب 
نامیلس دراذگ و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  نامیلـس  مالـسلا ، هیلع  دوواد  سپـس  . » دنار یم  مکح  دنوادخ ، ماکحا  هب  دراد و  یم  ياپرب  ار  ادخ 

دیماـجنا لوط  هب  وا  تبیغ  تشاد . ناـهن  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  ار  وا  دـنوادخ  سپـس  درک . تیـصو  اـیخرب  نب  فـصآ  هب  زین  مالـسلا  هیلع 
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تسد رد  لاس  دون  لایناد »  » تفای و طلـست  ناشیا  رب  رـصنتخب » هب   » تشگ و بیاغ  دنوادخ ، نامرف  هب  نآ  زا  سپ  دش و  رهاظ  رابکی  هاگنآ 
تبیغ تدـم  ندـش  زارد  رطاخ  هب  نانآ  رتشیب  تفرگ  ینوزف  شرظتنم  ناوریپ  رب  یتخـس  راشف و  دـنکفا و  یهاچ  رد  ار  وا  و  دـنام . ریـسا  وا 
ییاج رد  لایناد  دروآ . نوریب  هاچ  زا  ار  لایناد  دوب ، هدید  هک  یباوخ  ببس  هب  رـصنتخب  یتدم  زا  سپ  دنداتفا . دیدرت  هب  ناشنید  رد  لایناد ،

. دنتفرگ یمارف  يو  زا  ار  دوخ  ینید  لیاسم  لیئارسا  ینب  داتفا . زیزع  تسد  هب  راک  درمب و  لایناد  سپس  درک . روهظ  لییارسا  ینب  زا  رود  هب 
دندش و بیاغ  زین  يو  زا  سپ  اهتجح  نانیشناج و  تخیگنارب  ار  يو  سپس  تشاد و  ناهن  مدرم  ناگدید  زا  ار  وا  لاس  دص  دنوادخ  هاگنآ 

مایق هب  ار  دوخ  ناوریپ  درک و  روهظ  هک  دوب  هلاس  تفه  دـش . هداز  ایرکز  نب  ییحی  هکنآ  ات  دـش  ناوارف  لییارـسا  ینب  رب  تقـشم  یتخس و 
تشاد هدیشوپ  مدرم  زا  ار  شتدالو  دنوادخ  دمآ ، ایند  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  نوچ  داد . هدژم  لاس  دنچ  تسیب و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  حیسم 

یتخـس و درک ، روـهظ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یتـقو  درب . تسدرود  ییاـج  هب  ار  وا  شرداـم  اریز  درک . ناـهن  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  ار  وا  و 
هنوگ نادب  داتفا  مالسلا  هیلع  حیسم  شود  رب  تلاسر  هکنآ  ات  دندوب  هتفرگ  رارق  بیقعت  دروم  لیئارسا  ینب  دوب و  هتفرگ  الاب  رایـسب  تقـشم 

هدنهانپ ریازج  زا  یکی  هب  دندش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  یفخم  ار  حیسم  هلاسم  شباحصا  نوعمـش و  تسا . هداد  ربخ  دوخ  دنوادخ  هک 
«. دنوش یفخم  اجنآ  رد  و 

مالسلا هیلع  يدهم  ياه  هناشن  تانیب و  لیالد و  تازجعم و 

ماما دمحموبا  هک  یماگنه  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک ، زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  خـیش 
درگ مالسلا ) هیلع  ماما  مهس  زا   ) یناوارف لام  مردپ  دزن  مدرک . دیدرت  يو  زا  سپ  ماما  هرابرد ي  تشذگرد ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
هنوگ هب  دش  ضراع  مردپ  رب  دیدش  بت  هاگان  منک . تعیاشم  ار  وا  ات  متـسشن  یتشک  هب  يو  هارمه  زین  نم  تشادرب و  ار  اهنآ  وا  دوب . هدمآ 

هاـگنآ سرتـب ، ادـخ  زا  لاـم  نیا  رد  تفگ : نم  هب  سپـس  تسا . گرم  تمـالع  بت  نیا  هک  نادرگزاـب  ارم  مدـنزرف  تفگ : نم  هب  هـک  يا 
نیا تسا . هدرکن  تیـصو  تسردان  يرما  هب  ارم  مردپ  متفگ : دوخ  هحفص 326 ]  ] اب نم  تشذگرد . زور  هس  زا  سپ  دوخ  درک و  تیـصو 

هب هلأسم  نیا  رگا  دربب . ییوب  ارجام  نیا  زا  یـسک  مراذـگن  منک و  هراجا  يا  هناخ  طش  رانک  رد  دـیاب  اـجنآ  [. 1  ] مربب قارع  هب  دـیاب  ار  لام 
ناریقف نایم  ار  اهنآ  الا  مهد و  یم  وا  هب  ار  لاوما  نیا  تسیک  ماما  متفایرد  دش و  نشور  میارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  دننام 

يا هناخ  طش  رانک  مدـمآ و  قارع  هب  سپ  مناسر .) یم  فرـصم  هب  دـهاوخ  ملد  هک  ناـنچ  ار  نآ  رگید  تیاور  رباـنب  اـی  . ) منک یم  میـسقت 
یلاوما دمحم  يا  : دوب هتـشون  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  همان  دـمآ و  يدـصاق  مدـید  يزور  مدرب  رـس  هب  نآ  رد  يزور  دـنچ  مدرک و  هراجا 

مه اهنآ  زا  یخرب  زا  یتح  مدوب و  هدروآ  دوخ  اب  نم  هک  ییاهزیچ  مامت  زا  همان  نیا  رد  تسا . دوجوم  وت  دزن  زیچ  نـالف  رد  ناـنچ  نینچ و 
ات مدنام  هناخ  نامه  رد  هودنا  یگدرسفا و  اب  رگید  زور  دنچ  مداد و  دصاق  نآ  هب  ار  لاوما  نآ  نم  سپ  دوب . هدش  هدرب  مان  متـشادن  عالطا 

یفاک رد  ینیلک  نینچمه  يوگ ». ساپس  ار  ادخ  سپ  میداد  رارق  تردپ  ياج  هب  ار  وت  ام   » هکنیا رب  ینبم  دیـسر  نم  هب  يرگید  ماغیپ  هکنآ 
رـسپ قح  تسخن  دـش : هتفگ  وا  هب  دـشن و  هتفریذـپ  اما  دـیناسر  نامز  ماما  هب  یلام  داوس  لها  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  لـقن  دوخ  دنـس  هب 

وا دندوب و  کیرش  نآ  رد  هک  تشاد  تسد  رد  شناگداز  ومع  زا  یکلم  درم  نآ  نک . ادج  لام  نیا  زا  تسا  مهرد  هک 400  ار  تیاهومع 
هیقب درک و  نوریب  ار  رادقم  نآ  دوب ، مهرد  دصراهچ  نامه  لام  نآ  زا  شناگداز  ومع  قح  درک  باسح  نوچ  دوب . هتشادهگن  ار  اهنآ  قح 

داد و نم  هب  رسپ  نیدنچ  دنوادخ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ءالع ، نب  مساق  زا  یفاک  رد  زین  و  دش . هتفریذپ  لام  نآ  هجیتن  رد  داتسرف و  ار 
هب نسح  مرسپ  نوچ  سپ  دندرم ، منارسپ  همه ي  اذل  مدرک ، یمن  تفایرد  یخـساپ  چیه  اما  مدرک  یم  اعد  ياضاقت  متـشون و  یم  همان  نم 
نب هللادبع  وبا  زا  ینیلک  نینچمه  هللا .». دمحلا  دـنام و  یم  یقاب  رـسپ  نیا  : » دـمآ خـساپ  مدرک . اعد  ياضاقت  متـشاگن و  يا  همان  دـمآ ، ایند 

ترضح نآ  متساوخ . جورخ  هزاجا ي  مالسلا ) هیلع  تجح  ترضح  زا   ) متفر و دادغب  هب  اهلاس  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  حلاص 
هزاجا نم  هب  هبنـشراهچ  زور  رد  هکنآ  ات  تفر . ناورهن  يوس  هب  مه  ناوراـک  مدـنامب و  اـجنآ  رد  زور  ود  تسیب و  دادـن . يا  هزاـجا  نینچ 
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ناورهن هب  هکنآ  ات  مسرب  ناوراـک  هب  هک  متـشادن  يدـیما  اـما  متفر  نوریب  نم  ور . نوریب  زور  نیا  رد  دـش : هتفگ  نم  هب  دـش و  هداد  جورخ 
نآ مدش و  راپسهر  نانآ  اب  زین  نم  ، درک چوک  ناوراک  مداد  هفولع  ار  منارتش  هک  یتقو  هزادنا ي  هب  تساجنآ  زونه  ناوراک  مدید  مدیـسر .
یلع زا  باتک  نامه  رد  زین  و  هحفص 327 ] . ] هللادمحلا متشگن و  راچد  یئوس  هثداح ي  هب  مه  نم  درک و  اعد  نم  یتمالـس  يارب  ترـضح 
همان سپ  منک . تکرح  اهنآ  اب  متـساوخ  دش ، تکرح  هدامآ  نمی  ناوراک  هک  مدوب  دادغب  رد  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ینامی  نیـسح  نب 
هتفهن يریخ  چیه  ناشیا  اب  وت  نتفر  رد  هک  ورم  نانآ  اب  هک  دمآ  خساپ  متـساوخ . هزاجا  هراب  نیا  رد  وا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا 

ترـضح هب  يا  هماـن  نم  زاـب  درک  ناـشدوبان  تخاـت و  اـهنآ  رب  هلظنح  هلیبق ي  درک و  تکرح  رهـش  زا  هلفاـق  ناـمب . هفوک  رد  هکلب  تسین 
هدیسرن دصقم  هب  ملاس  مادک  چیه  دش  مولعم  مدرک ، قیقحت  دندوب  هتفر  ایرد  هار  زا  لاس  نآ  رد  هک  ییاهیتشک  هرابرد ي  يو  زا  متشاگن و 

باتک رد  یـشاجن  دـندوب . هدرب  تراغ  هب  ار  ناشلاوما  هدرک و  هلمح  اهنآ  هب  دـنتفگ  یم  حراوب  اـهنآ  هب  هک  دـنه  نادزد  زا  یهورگ  دـنا و 
یتالاوس يو  زا  دنک و  یم  يرادید  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  اب  قودص ) خیـش  ردپ   ) هیوباب نب  نیـسح  نب  یلع  دـسیون : یم  دوخ  لاجر 

رد دناسر  یم  حور  نب  نیـسح  تسد  هب  دوسا  نب  رفعج  نب  یلع  قیرط  زا  ار  شیاه  همان  دنک و  یم  يراگن  همان  يو  اب  سپـس  دـسرپ . یم 
. دوش شیارب  يدنزرف  راتساوخ  وا  زا  دسیونب و  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  هب  يا  همان  هک  دهاوخ  یم  حور  نب  نیـسح  زا  يو  همان  نیا 
ود بحاص  يدوز  هب  وت  میدرک و  بلط  يا ، هتـساوخ  نینچ  وت  يارب  دنوادخ  زا  ام  تشون : قودص  ردپ  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

: دیوگ یم  هللادیبع  نب  نیسح  هللادبع  وبا  دندمآ . ایند  هب  يزینک  زا  هللادبع  وبا  و  قودص ) خیش   ) رفعج وبا  یتدم  زا  سپ  يوش . مانکین  رـسپ 
یم تاهابم  رایـسب  رما  نیا  هب  مدـمآ و  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ياعد  اب  نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  قودـص ) خیـش   ) رفعجوبا زا 
نب یلع  دـنتفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  مق  لـها  خـیاشم  زا  یهورگ  زا  یمق  هروس  نبا  زا  حوـن  نبا  زا  تبیغ  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  درک .

خیـش هب  يا  همان  سپ  دـشن  يدـنزرف  بحاص  يو  زا  اما  دوب  هتفرگ  يرـسمه  هب  ار  شیوخ  يومع  رتخد  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح 
دنوادخ زا  ناشیا  هک  دنک  تساوخرد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  يو  هکنآ  رب  ینبم  تشون  هنع ) هللا  یـضر   ) حور نب  نیـسح  مساقلاوبا 

هب يوشن و  دالوا  بحاص  نز  نیا  زا  وت  هک : دمآ  خساپ  سپ  دنریگ . ياج  اهقف  هگرج  رد  ادـعب  هک  دـشخبب  ینادـنزرف  يو  هب  هک  دـهاوخب 
نم هب  هروس  نب  هللادبع  وبا  دیوگ : یسوط  خیش  دروآ . دهاوخ  ایند  هب  وت  يارب  هیقف  رسپ  ود  وا  دش و  یهاوخ  بحاص  یملید  يزینک  يدوز 
یم ظفح  ییاهزیچ  هک  دـندوب  يوق  نادـنچ  هظفاح  رد  هیقف و  ود  ره  هک  نیـسح  دـمحم و  تشاد : دـنزرف  هس  هیوباب  نب  نسحلا  وبا  تفگ :

، لوغشم تدابع  هب  رتشیب  يو  دوب . یطسو  دنزرف  نیا  تشاد و  مان  نسح  ناشرگید  ردارب  دنتـشاد . زجع  اهنآ  ظفح  زا  مق  مدرم  هک  دندرک 
نب یلع  نادنزرف  هللادـبع ، وبا  رفعج و  وبا  هاگ  ره  تفگ : هروس  نبا  تسناد . یمن  يزیچ  هقف  زا  تفرگ و  یم  هرانک  مدرم  زا  دوب  داهز  زا  و 

، یگژیو نیا  دنتفگ : یم  هحفص 328 ]  ] نانآ هب  دندش و  یم  هدز  تفگـش  اهنآ  ظفح  تردق  زا  مدرم  دندرک  یم  تیاور  یثیدح  نیـسح ،
ضیفتسم يربخ  مق  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  و  دراد . صاصتخا  ناتدوخ  هب  اهنت  امش ، ناش  رد  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  ياعد  رطاخ  هب 

نب نیـسح  نب  یلع  نامثع ، نب  دمحم  گرم  زا  شیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دوسا  یلع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامکا  رد  قودـص  تسا .
رـسپ دنوادخ  هک  دنک  اضاقت  نامزلا  بحاص  انالوم  زا  يو  هک  مهاوخب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  زا  هک  تساوخ  نم  زا  هیوباب  نب  یـسوم 

زا سپ  دیناسر و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  ار  اضاقت  نیا  زین  يو  مدیناسر . حور  نب  نیـسح  شوگ  هب  ار  وا  هتـساوخ ي  نم  دیاشخبب . وا  هب 
دش دهاوخ  يا  هتسجخ  يدنزرف  بحاص  يدوز  هب  وا  هدرک و  اعد  نیسح  نب  یلع  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  داد  ربخ  نم  هب  زور  هس 

دوسا یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیوگ : قودص  دنوش . یم  دلوتم  شیارب  زین  يرگید  نادنزرف  وا  زا  سپ  دـیناسر و  دـهاوخ  دوس  يو  هب  هک 
نیا هب  تفگ : دادن و  خساپ  ارم  وا  اما  دیامرف  اطع  نم  هب  زین  يرسپ  هک  دناوخب  دنوادخ  زا  هک  متـساوخ  مدوخ  هرابرد ي  يو  زا  نم  تفگ :

اما دندش  دلوتم  شیارب  زین  يرگید  نادنزرف  وا  زا  دعب  دمآ و  ایند  هب  دمحم  نیسح ، نب  یلع  يارب  لاس  نیا  رد  سپ  تسین . یهار  هتـساوخ 
هب نم  تفگ : یم  دید و  یم  ارم  هاگره  هنع ) هللا  یـضر   ) دوسا یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیوگ : قودص  دشن . هداز  يدنزرف  چیه  نم  يارب 

تبغر اهنآ  ظفح  یملع و  ياهباتک  رد  مدرک و  یم  دمآ  تفر و  رایسب  هنع ) هللا  یضر   ) دیلو نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  مداتسا  سلجم 
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خیش يا . هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  اب  وت  هکنآ  لاح  يراد  ملع  رد  یتبغر  نینچ  وت  منیب  یم  هک  تسین  تفگـش  کنیا  متـشاد و 
تـسیب زا  رتمک  نم  نس  ماگنه  نآ  رد  هک  یلاح  رد  متـشاد  سرد  سلجم  نم  تفگ : هیوباب  نب  هللادبع  وبا  دیوگ : هبیغلا  باتک  رد  یـسوط 

هب طوبرم  ياهـشسرپ  هب  خـساپ  رد  نم  لمع  تعرـس  هب  نوچ  دـش و  یم  رـضاح  سلجم  نیا  رد  دوسا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هاـگ  دوب .
ماما ياعد  هب  وت  اریز  درادـن  یتفگـش  تفگ : یم  دوخ  هاگنآ  دـش و  یم  هدز  تفگـش  ما  یلاس  مک  زا  تسیرگن ، یم  مارح  لالح و  دراوم 

میتساوخ یم  ام  رگا  دنا و  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  يرایسب  تازجعم  هعیش  ناگدنسیون  هدنراگن : يدمآ . ایند  هب  مالـسلا  هیلع 
دروم باتک  نیا  فیلات  رد  هک  يدوصقم  يارب  رـصتخم  نیمه  اما  دـش ، یم  لصفم  رایـسب  مینک ، رکذ  باتک  نیا  رد  ار  تازجعم  نیا  مامت 

درب یم  قارع  هب  زاوها  زا  ار  لاوما  وا  دوب . زاوها  مدرم  زا  راـیزهم  نب  میهاربا  [ 1  ] یقرواپ يداهلا . هللا  و  تسا . هدنـسب  یفاک و  تسام ، رظن 
. درب قارع  يوـس  هب  زاوـها  زا  ار  لاوـما  مود  راـب  يارب  دـمحم  شرـسپ  هاـگنآ  تسج ، فارـصنا  رفـس  همادا ي  زا  دـش و  بت  راـچد  سپس 

(. فلوم )

تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  هک  یتاهبش  در 

هن داتشه و  رازه و  زا  شیب  زورما  هحفص 329 ]  ] ات هک  نانچ  تسا  نکممریغ  اتداع  هکلب  دیعب و  رایـسب  يزارد  نیدب  يرمع  لوا : ههبش ي 
. دـنک تضراعم  یلیلد  اب  ای  دریگ و  رارق  لـیلد  دـناوت  یمن  صوصخ  نیا  رد  داعبتـسا  خـساپ : [. 1 !! ] درذگ یم  ترـضح  نآ  دـلوت  زا  لاس 

همه نآ  ناوت  یم  ایآ  نیارباـنب  میدرک . لـقن  تشاد  تلـالد  ترـضح  نآ  تبیغ  تدـالو و  رب  هک  ار  یلقن  یلقع و  لـیالد  اـم  نیا  زا  شیپ 
شیوخ موق  نایم  رد  هک  حون  رمع  صوصخ  رد  دیجم  نآرق  صن  زا  سپ  هکنیا  زا  میراذگب  تشاگنا . هدیدان  داعبتـسا  فرـص  هب  ار  لیالد 

زا کلام  نب  سنا  تیاور  قباطم  ای  درک ، یگدـنز  لاـس  دصیـس  رازه و  ود  حون  دـیوگ  یم  هک  یلوق  زین  و  تسیز ، لاـس  هاـجنپ  دـصهن و 
هدـمآ زین  تاروت  رد  هک  نانچ  لاس ، یـس  دـصهن و  مدآ  لاس و  هاـجنپ  دـصراهچ و  رازه و  ود  حون  دومرف : هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 

لوط رد  داعبتـسا  تسا ، دوجوم  نونکات  رطخ  ندوب  هدـنز  صوصخ  رد  يرگید  تایاور  دنتـسیز و  لاـس  هدزاود  دـصهن و  ثیـش  و  تسا ،
هلزتعم زج  هب  مالسا  تما  مامت  هکلب  ثیدح و  لها  هعیش و  دسیون : یم  يرولا  مالعا  رد  یسربط  درادن . ییاج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رمع 

سیردا سایلا و  دنقفاوم . داقتعا  نیا  اب  زین  باتک  لها  رتشیب  تسا و  لقعلا  لماک  هدنز و  نامز  نیا  رد  رـضخ  هک  دـنرواب  نیا  رب  جراوخ  و 
ینس هعیـش و  زا  یتایاور  تسا و  هدرک  حیرـصت  نامـسآ  هب  وا  ندرب  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ياقب  رب  دوخ  نآرق  دنا و  هدوب  هنوگ  نیمه  زین 

نیاربانب درازگ . یم  زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم  روهظ  ماگنه  يو  هکنآ  رب  ینبم  هدش  لقن 
نیا رب  هوالع  دشاب !؟ نکمم  ان  مالسلا » هیلع  يدهم   » ماما ياقب  اما  دوب  دناوت  رمع  همه  نیا  ار  مالسلا » هیلع  یسیع   » مومام هک  تسا  هنوگچ 

دهاوخ خر  انیع  زین  مالـسا  تما  رد  هداد  يور  هتـشذگ  ياـهتما  رد  هچنآ  دومرف : هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تسا  یحیحـص  تیاور 
مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  نامز  ات  وا  ياقب  هدننک و  هارمگ  دناعم و  رفاک و  لاجد  ندوب  هدنز  هب  هدش  لقن  ینس  هعیش و  زا  هک  یتایاور  داد .

ماما اما  دشاب  هدنز  زارد  تدم  نیا  رد  ادخ ، نمـشد  لاجد ، هک  تسا  هنوگچ  هاگنآ  دراد  راعـشا  ترـضح ، نآ  تسد  هب  وا  ندش  هتـشک  و 
بوسنم يزغم  یهت  ینادان و  هب  ار  رواب  نیدب  نادقتعم  دشاب و  دیعب  شیارب  يزارد  نیدب  يرمع  تسه ، مه  ادـخ  تسود  هک  مالـسلا  هیلع 

هرابرد هژیو  یباتک  یناتـسجس  متاح  وبا  تسا . هدرک  حیرـصت  تمایق  زور  ات  هدننک  هارمگ  هارمگ و  سیلبا  ياقب  هب  نینچمه  نآرق  دـننک !؟
لها تسا . هدرک  حیرـصت  فهک  لـها  ياـقب  رب  نینچمه  میرک  نآرق  تسا . هتـشاگن  دـنا ، هدوب  رادروـخرب  زارد  يرمع  زا  هک  یناـسک  ي 

دصیس نآرق  هحفص 330 ]  ] لوق هب  انب  نانیا  دوب . هتفخ  شیاهتسد  يور  راغ  رد  هناتـسآ  رب  ناشیا  گس  دندوب و  باوخ  رد  اما  هدنز  فهک 
دروخ و یم  هک  یـسک  ندوب  هدنز  تسا ، رتدیعب  رتروآ و  تفگـش  دروم  ود  نیا  زا  کی  مادـک  لاح  دـندوب . هتفر  ورف  باوخ  هب  لاس  هن  و 
هن دنا  هتفخ  ناکم  کی  رد  هک  یـصاخشا  ندوب  هدنز  ای  دزادرپ ، یم  تفاظن  هب  دوش و  یم  رادیب  دـباوخ و  یم  دور و  یم  هار  دـشون و  یم 

دـساف ماعط  يو و  نتخیگنارب  سپـس  لاس و  دص  تدم  يارب  ریزع  ندـناریم  رب  نآرق  دـننک ؟ یم  تفاظن  هن  دنـشون و  یم  هن  دـنروخ و  یم 
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نایتشهب يدبا  ياقب  رب  نآرق  مالسلا  هیلع  يدهم  ياقب  ای  تسا  رتروآ  تفگش  نیا  لاح  دنک . یم  حیرصت  هراشا و  شیاپراهچ  شا و  هدشن 
ندب و رد  یناصقن  دندش و  یمن  فیعض  ریپ و  نایتشهب  هکنآ  رب  ینبم  تسا  تسد  رد  یفالخالب  تایاور  تسا . هدرک  حیرصت  نایخزود  و 

دوجو یلع  ناهربلا  ناونع  اب  ام  باتک  هب  دـیاب  دـننک  يروآ  عمج  ار  نارمعم  راـبخا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  دـبای . یمن  هار  اـهنآ  ساوح 
نانچمه یـصاخ  ياهاود  طسوت  گرم  زا  سپ  اهلاس  هک  میتسه  ییاهدـسج  دـهاش  دوخ  راگزور  رد  ام  دـنیامرف . هعجارم  نامزلا  بحاص 

رد یتوبات  رد  دسج  نیا  هدمآ  تسد  هب  ادیص  رهش  زا  هک  تسا  یهاشداپ  دسج  دراوم  نیا  هلمج  زا  . دنا هدنام  یقاب  یگدروخ  تسد  نودب 
نارود رد  ار  دـسج  نیا  تسا . هدروخن  تسد  ملاس و  نآ  ياضعا  ماـمت  هک  دـش  هدـهاشم  دـسج  ندروآ  نوریب  زا  سپ  تشاد و  رارق  بآ 

راگزور هب  هاشداپ  نیا  گرم  خـیرات  هک  دـش  مولعم  تاقیقحت  زا  سپ  دـنداد . لاقتنا  هینطنطـسق  هب  یناـمثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  تموکح 
هیلع یـسوم  هرود ي  زا  هک  منیب  یم  ار  هنعارف  هدش ي  ییایموم  داسجا  زین  رـصم  رد  تسا . هدیـسر  یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  دالیم  زا  شیپ 

ات هدروخن  تسد  ملاس و  نانچمه  هریغ  نان و  مدنگ و  اهرامسوس و  رد  اه  نفک  نوچمه  دوخ  مزاول  مامت  هارمه  هب  نآ  زا  شیپ  ای  مالـسلا 
هک یلاح  رد  دمآ  تسد  هب  رـصم  رد  نوما » خنع  توت   » هب موسوم  رـصم  هنعارف  زا  یکی  هزانج ي  ریخا  ياهلاس  رد  دـنا . هدـنام  یقاب  زورما 

دناوتب دـنوادخ  رگا  نیارباـنب  دوب . نوگاـنوگ  ياـه  هویم  نآ  رب  تشاد و  رارق  وا  يور  هبور  شیاذـغ  هرفـس ي  دوب و  هدیـسوپن  يو  دـسج 
هدـنز يزارد  تدـم  يارب  ار  يدرف  هک  تسا  یندرکنرواـب  اـیآ  سپ  دـهد ، ناـشن  شناگدـنب  هب  ار  داـسجا  ییاـیموم  يارب  رثوم  ياـهوراد 

ترـضح و نآ  ياقب  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  رمع  لوط  زا  داعبتـسا  عفر  يارب  ۀجحملا  فشک  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  درادـهگن !!؟
نایم هک  يا  هرظانم  رد  ار  لثملا  برض  نیا  يو  تسا . هدروآ  یلثملا  برـض  دنـسانشب ، ار  يو  نانآ  هکنآ  نودب  مدرم  نایم  رد  وا  یگدنز 

دور و هار  بآ  يور  رب  دناوت  یم  هک  دـنک  اعدا  دـیآرد و  دادـغب  هب  يدرم  رگا  درک : حرطم  دوب ، هتفرگ  رد  دادـعب  تنـس  لها  ياملع  وا و 
دیدرت یب  دوش ؟ یمن  رضاح  اجنادب  ررقم  دعوم  نآ  رد  دادغب  مدرم  زا  یـسک  دینک  یم  رکف  ایآ  دنک ، نییعت  يدعوم  شیاعدا  تابثا  يارب 

رد درف  نیا  ياعدا  ندید  يارب  تسا  نکمم  یکدنا  هحفص 331 ]  ] رایـسب هدع ي  مک  تسد  ای  دنبای ، یم  روضح  ررقم  دعوم  نآ  رد  همه 
بآ يور  دناوت  یم  اعقاو  درم  نآ  هک  دندید  دوخ  مشچ  هب  دنتفای و  روضح  نیعم  دعوم  نآ  رد  مدرم  هک  یتقو  لاح  دـنوشن . رـضاح  اجنآ 

ییامن رنه  ندید  يارب  لوا  زور  دننام  دعب  زور  مدرم  ایآ  دهد  ماجنا  ار  راک  نیمه  دهاوخ  یم  مه  ادرف  دـیوگب : ناشیدـب  درم  نآ  دور ، هار 
نارگاشامت دـعب  ياهزور  موس و  زور  بیترت  نیدـب  تسا و  لوا  زور  زا  رتمک  دـعب  زور  رد  نارـضاح  رامـش  کش  یب  دـنیآ ؟ یم  درگ  وا 

هدـید ي هب  یـسک  رگید  دوش ، رارکت  وا  طسوت  ابترم  لـمع  نیا  رگا  لاـح  دـنوش . یم  رـضاح  ناـکم  نآ  رد  وا  راـک  ندـید  يارب  يرتمک 
هک اـجنآ  زا  ینعی  تسا . نینچ  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  رمع  لوط  هلاـسم  درمـش . یمن  بیرغ  ار  نآ  درگن و  یمن  نادـب  یتفگش 
هب رگا  هکنآ  لاح  دنا . هدـش  یتفگـش  تهب  راچد  يزارد  نیدـب  رمع  زا  مدرم  دـنا ، هتـسیز  يزارد  نیدـب  یتدـم  وا  نوچمه  یناسک  رتمک 

قـشمد رد  ام  هک  ینامز  هدـنراگن : تفر . یم  نایم  زا  هراب  نیا  رد  ار  ناـنآ  داعبتـسا  دـندرک ، یم  تیاـنع  هتـشذگ  نورق  رد  نارمعم  لاوحا 
رهش رد  ور  نیا  زا  دندوب  هدیدن  ییامیپاوه  چیه  نامز  نآ  رد  مدرم  دیایب . قشمد  هب  دهاوخ  یم  ینامثع  يامیپاوه  هک  دندرک  مالعا  میدوب 
راب يارب  امیپاوه  نیا  هک  نیمه  اما  دندوب . هتفر  نوریب  هتـسش و  یگدـنز  راک و  زا  تسد  امیپاوه  ندـید  يارب  همه  هکنآ  زج  دـنامن  یـسک 

رد یناگدنرپ  دننام  اهامیپاوه  هزورما  هک  يروط  هب  دوب  هدـش  هتـساک  زین  نارگاشامت  رامـش  زا  يداع و  هلاسم  دـمآ ، قشمد  هب  موس  مود و 
ماما تبیغ  تلع  مود : ههبش ي  دتفا . یمن  یتفگش  تریح و  هب  اهنآ  ندید  زا  درگن و  یمن  نانآ  هب  یـسک  دننک و  یم  دمآ  تفر و  نامـسآ 

هک ینالوط  تبیغ  نیا  لیلد  و  تسا ؟ رادروخرب  ینسح  هچ  زا  تبیغ  نیا  يو  روهظ  هب  مدرم  زاین  هب  هجوت  اب  و  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  نامز 
بوجو دـش ، لقن  اهنآ  زا  یخرب  هک  یعطاق  لیالد  اب  هکنآ  زا  سپ  خـساپ : تسیچ ؟ رد  هتـشگ  زین  ترـضح  نآ  تدالو  راکنا  ببـس  یتح 

هدرپ سپ  رد  نونکا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  زین  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  نت  هدزاود  رد  همئا  ددع  راصحنا  ماما و  بصن 
ار وا  تبیغ  ياضتقا  هک  يا  هزیگنا  رطاخ  هب  زج  تمـصع  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  وا  هک  میتسناد  میدرک و  تاـبثا  درب  یم  رـس  هب  تبیغ  ي 

تایآ نوچمه  هکلب  تسین  مزال  ام  يارب  رما  نیا  تایئزج  مامت  نتـسناد  تسا . هدرک  تبیغ  هدروآ  دیدپ  ار  رما  نیا  هک  یترورـض  هتـشاد و 
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هب دیاب  اهنت  هک  دشاب  یم  اهنآ  لاثما  و  کبر » ءاج  يوتـسا و  شرعلا  یلع  نمحرلا   » تایآ دننام  هیبشت  ربج و  صوصخ  رد  نآرق  رد  هباشتم 
تسرد هوجو  تایآ  نیا  رهاوظ  فالخرب  هک  میناد  یم  ام  تسا و  لاحم  یلاعت  دنوادخ  رب  تیمسج  ربج و  هک  مینادب  میروآ و  نامیا  اهنآ 

میناد یم  هک  ییزج  رادـقم  نامه  اما  میناد  یمن  لیـصفت  هب  ار  هوجو  نآ  ام  هچرگا  دـنراد  يراـگزاس  یلقع  هلدا ي  اـب  هک  تسه  يرگید 
ار اهنآ  تحلصم  تلع و  دوخ  هک  مینز  یم  ییاهراک  هحفـص 332 ]  ] هب تسد  ام  نینچمه  تسا . یفاک  تایآ  نیدب  ام  ندروآ  نامیا  يارب 
دنک و یمن  حیبق  راک  دـنوادخ  هک  میتسناد  نوچ  سپ  رگید . يدابع  روما  زا  اهنآ  ریاظن  هرمج و  یمر  ادـخ و  هناخ  فاوط  لثم  میناد . یمن 

نآ تایئزج  هنک  هب  میناوتن  هچرگا  دشاب  یتحلـصم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رد  دیاب  هک  میبای  یمرد  دهد ، یمن  نامرف  هدوهیب  راک  هب 
نآ دوب  یمن  نایم  رد  ناج  هلاسم  رگا  تسا و  ناج  رب  سرت  نامه  زا  تراـبع  مولعم و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ببـس  اـما  میرب . یپ 

یخرب مس و  اب  اـهنآ  زا  یخرب  دنتـشاد و  میب  دوخ  ناـج  رب  زین  يو  زا  شیپ  ناـماما  دوش : هتفگ  رگا  درک . یم  روهظ  تسیاـب  یم  ترـضح 
دندرک یم  دوخ  نید  هب  توعد  راکـشآ  هب  ناربمایپ  زا  يرایـسب  زین  دـندرکن و  تبیغ  هاگ  چـیه  نانآ  اـما  دـندش ، هتـشک  ریـشمش  هب  رگید 
ناماما اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارود  ياـهتوافت  زا  یکی  دـیاش  مییوگ : یم  خـساپ  رد  دـش . اـهنآ  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  رما  نیا  هچرگا 

رگید زا  مه  نامز  ماما  میب  دندوب . هنوگ  نیمه  زین  ایبنا  درادن . ینیشناج  ماما  نیا  اما  دنتشاد  ینانیـشناج  همئا  هک  دشاب  هتکن  نیا  رد  نیـشیپ 
تلادع زا  ار  ناهج  هک  يریشمش  بحاص  دندوب : هتفگ  هداد و  ربخ  ار  وا  روهظ  مالسلا  هیلع  شناردپ  هک  ارچ  تسا  رتشیب  مالسلا  هیلع  همئا 

هتکن نیا  رب  مه  اهنآ  نانمـشد  یتح  هک  دوب  دایز  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  رابخا  نیا  رودـص  تسا . ماما  نیمهدزاود  دـنک  یم  رپ 
دنتـسناد یم  هک  ارچ  دندرک  یم  يراددوخ  يو ) زا  شیپ  ناماما   ) ترـضح نآ  ناردپ  نتـشک  زا  نارادمامز  نیمه  يارب  دنتـشاد . یهاگآ 

هدمآ خیرات  رد  دنشکب . ار  وا  ات  دندوب  مهدزاود  ماما  هب  یبایتسد  یپ  رد  هراومه  درک و  دنهاوخ  روهظ  ریشمش  اب  هک  دنتـسین  یناسک  نانآ 
هک ار  ینز  ره  ات  داتسرف  ترضح  نآ  نازینک  مرح و  نایم  هب  ار  یسک  یسابع  مکاح  تفای ، تافو  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  نوچ  تسا 
هب ناشتموکح  هک  دندوب  هتفایرد  نانآ  اریز  میهاربا . یـسوم و  اب  دورمن  نوعرف و  رادرک  دـننام  تسرد  دـشکب ! ار  شدـنزرف  دـبایب ، رادراب 

نارهوش نانز و  نایم  دنـشکب و  ار  ناشنادـنزرف  دـنبایب و  ار  نتـسبآ  نانز  اـت  دنتـشامگ  یناروماـم  ور  نیا  زا  دوش  یم  دوباـن  ود  نیا  تسد 
درک ناهنپ  يو  رـصع  نامکاح  رب  ار  يدهم  تدالو  هک  نانچ  تشاد  ناهنپ  ناگدـید  زا  ار  ود  نآ  تدالو  دـنوادخ  اما  دـنتخادنا . ییادـج 
ماما فیلکت  نینچمه  تسین  بجاو  اـم  رب  لـماک ، روط  هب  تمکح  نیا  تخانـش  دوب . رما  نیا  یـضتقم  دـنوادخ  ریبدـت  تمکح و  هک  ارچ 

نانموم ریما  فیلکت  تسا . توافتم  مه  اب  زین  نانآ  ياه  هرود  هک  ارچ  دـشاب . توافتم  همئا  ریاس  فیلکت  اـب  دـناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ناـمز 
نیسح ماما  فیلکت  حلص و  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  فیلکت  دوب . ریـشمش  اب  داهج  يرگید  نامز  رد  توکـس و  ینامز  رد  مالـسلا  هیلع 

دراد و یمن  هگن  ناـما  رد  شنانمـشد  زا  ار  وا  دـنوادخ  ارچ  موس : ههبـش ي  دوب . هیقت  توکـس و  همئا  رگید  فـیلکت  و  ماـیق ، مالـسلا  هیلع 
هیلع نامز  ماما  زا  و  تساناوت . زیچ  همه  رب  یلاـعت  دـنوادخ  خـساپ : هحفـص 333 ] [ ؟ درادن یتردق  نینچ  دنوادخ  ایآ  دـنک ؟ یمن  شرهاظ 

ماـجنا دوش ، ءاـجلا  ربـج و  بجوم  هک  هچنآ  اریز  تسا . هتـشاد  هگن  ار  وا  دوشن  ءاـجلا  ربـج و  بجوـم  هچنادـب  هدرک و  تظفاـحم  مالـسلا 
یم عفترم  ار  نآ  رابجا  تسا و  تردق  فیلکت ، طرش  اریز  تسین . زیاج  رابجا  دشاب ، راک  رد  فیلکت  رگا  و  تسین . بجاو  ادخ  رب  شنداد 

؟ دننیبن ار  وا  مدرم  اما  دنیبب  ار  مدرم  دشاب و  یبادرس  رد  هدنز  روط  هب  ندب  نیمه  اب  یـصخش  تسا  نکمم  هنوگچ  مراهچ : ههبـش ي  دزاس .
دقتعم هعیش  دیوگب  یـسک  رگا  تسا  ینادان  هناشن  نیا  خساپ : دزاس ؟ یم  فرطرب  ار  شیاهزاین  دروآ و  یم  وا  يارب  اذغ  بآ و  یـسک  هچ 

رد شدنـسانش . یمن  یلو  دننیب  یم  ار  يو  مه  نانآ  دنیب و  یم  ار  مدرم  دنک و  یم  یگدنز  يار  نم  رـس  رد  یبادرـس  رد  يدـهم  هک  تسا 
ناردارب دوب : هدومرف  ترـضح  نآ  تخاس . یم  عفترم  ار  داعبتـسا  نیا  هک  میدرک  لقن  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شیپ  تاحفص 

ار وا  ناشیا  درکن ، یفرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  فسوی  یتقو  اـت  اـما  دـنتفگ  نخـس  يو  اـب  دـنداد و  رارق  شورف  دـیرخ و  دروم  ار  يو  فسوی ،
، درک فسوی  اب  هک  دنک  نآ  شیوخ  تجح  اب  دنوادخ  هک  دنوش  یم  رکنم  ارچ  تما  نیا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتخانـشن .

هزاجا يو  هب  دنوادخ  هکنآ  ات  دنسانش  یمن  ار  يو  نانآ  یلو  دهن ، یم  مدق  ناشطاسب  رب  دور و  یم  ناشیاهرازاب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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رمالا بحاص  رد  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  رگید  یتیاور  رد  و  داد . ار  هزاجا  نیا  فسوی  هب  هک  نانچ  . دـنک یفرعم  ار  دوخ  اـت  دـهد  یم 
. هدیـشک مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدرپ  فسوی ، زا  ترـضح  نآ  تنـس  اما  دراد ... دوجو  ناربمایپ  زا  تنـس  دنچ  مالـسلا  هیلع 

یبادرس رد  يدهم  هک  دندقتعم  نایعیش  هکنآ  رب  ینبم  هتفای  جاور  هعیـش  دروم  رد  يا  ههبـش  دنروآ . یمن  ياج  هب  اما  دننیب  یم  ار  يو  نانآ 
. دنرازگ یم  زامن  اجنآ  رد  دنیوج و  یم  كربت  نادب  دنور و  یم  بادرـس  نیا  رد  يو  ترایز  هب  نانآ  دنک . یم  یگدـنز  يار  نم  رـس  رد 
حالس و اب  هعمج  ره  نانیا  هک  دنا  هتسب  هعیش  رب  غورد  هب  زین  یخرب  دنا . هدش  مهوت  راچد  درب  یم  رس  هب  بادرس  رد  يدهم  هکنیا  رد  نانیا 

هلح رد  بادرس  نیا  تسا : هتفگ  نخـس  نیا  لقان  يآ . ام  يوس  هب  ام  يالوم  يا  دننز : یم  دایرف  دنیآ و  یم  بادرـس  نیا  رد  ربارب  رد  هاپس 
هتـشاد بوسنم  يرـسکبس  يدرخبان و  هب  ار  نانآ  هتفرگ و  داـقتنا  شهوکن و  داـب  هب  ار  نایعیـش  ارجاـم  نیا  لـقن  زا  سپ  يو  هاـگنآ  تسا .

وا زج  یسک  زا  هن  هدید و  هن  ام  هدرک  راهظا  غورد  هب  هدنیوگ  نیا  هچنآ  تسین . روآ  تفگـش  هعیـش  رب  ییاهغورد  نینچ  نتـسب  هتبلا  تسا .
هنوگ هب  تسا  هتخاس  هحفص 334 ]  ] دوخ شیپ  زا  ار  غورد  نیا  هکنآ  ای  هتفرگ و  نانمشد  ناهد  زا  ار  نخس  نیا  ای  هدنیوگ  نیا  میا . هدینش 
تسا نیا  نادب ، نتسج  كربت  بادرس و  نیا  زا  هعیش  ترایز  ببـس  هلح . رد  هن  تسا  ءارماس  رد  بادرـس  نیا  هک  هتـسنادن  یتح  وا  هک  يا 

شدـنزرف اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  دـمحم  نب  یلع  ماـما  هک  تسا  يا  هناـخ  بادرـس  ناـکم  نیا  هک 
هدش تیاور  دنا . هدیـشخب  تفارـش  ار  نآ  هناخ ، نیا  رد  ندیزگ  نکـسم  اب  دنا و  هدرک  یم  یگدـنز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

زا نینچمه  درک . میهاوخ  لقن  یماج  نمحرلادبع  زا  ار  نآ  ادعب  ام  هک  هتشاد  يا  هزجعم  بادرس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا 
ماجنا ار  اه  ترایز  نیا  نایعیش  هک  تسا  رطاخ  نیدب  تسا . رسیم  بادرـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترایز  هک  تسا  هدش  تیاور  همئا 

نامز رد  مدرم  تسا و  ناهنپ  ناگدید  زا  هک  یماما  دوجو  هدیاف ي  مجنپ : ههبش ي  دنرازگ . یم  زامن  دننک و  یم  اعد  اجنآ  رد  دنهد و  یم 
یم هعجارم  وا  هب  دوخ  ماکحا  رد  و  تسوا ، هب  نامدرم  عافتنا  يارب  ماـما  بصن  هکنآ  لاـح  تسیچ ؟ رد  دـنرب  یمن  يا  هرهب  يو  زا  شتبیغ 

خیـش تسین . يا  هدیاف  تبیغ  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  صخـش  رد  هک  میرادن  داقتعا  ام  خساپ : دناتـسب . ملاظ  زا  مولظم  داد  دننک و 
نآ دوجو  زا  يو  تبیغ  لاح  رد  شتماما  هب  نادـقتعم  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  ناوریپ  همه ي  دـیوگ : یفاشلا  صیخلت  باتک  رد  یـسوط 

تـسوا نایعیـش  لاح  هب  نامز  ماما  فطل  نیا  سپ  دـننک . یم  يرود  ناهانگ  زا  وا  تبیه  ناـش و  هطـساو ي  هب  و  دـنرب . یم  هرهب  ترـضح 
هرهب يو  دوجو  زا  زین  رگید  یتـهج  زا  ترـضح  نآ  نایعیـش  نیا  رب  هوـالع  دوب . یم  رارقرب  فطل  نیمه  دوب  مه  روضح  رد  رگا  هک  ناـنچ 

هک دننک  یم  نیقی  مدرم  ترضح  دوجو  هطساو  هب  دنک و  یم  ظفح  ناشیا  يارب  ار  عرش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  نآ  دنوش و  یم  دنم 
هدرک و هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  یعیش  نادنمشناد  زا  یکی  تسا . هدوبن  ناهنپ  ترضح  نآ  هاگن  زا  دسر  یم  ناشیدب  هک  ینید  مکح  ره 
هب میناوت  یم  اـجک  زا  اـم  و  تسا . اـم  دوخ  رطاـخ  هب  وا  تبیغ  و  تسا . يرگید  فطل  شفرـصت  فـطل و  ترـضح  نآ  دوـجو  تسا : هتفگ 

تسا هدمآ  تایاور  رد  دنسانش و  یمن  ار  وا  ناشیا  هک  ارچ  دنک . یمن  فرصت  ناگدنب  ییایند  ینید و  حلاصم  رد  يو  هک  مییوگب  تیعطاق 
رد يدیاوف  عفانم و  ربا  ریز  دیـشروخ  هک  روط  نامه  ینعی  دنا . هدناشوپ  ار  وا  اهربا  هک  تسا  يدیـشروخ  نوچمه  تبیغ  نامز  رد  ماما  هک 

دیاوف نیا  همه ي  ای  یخرب  هچرگا  دراذـگ  یم  ياج  رب  دوخ  زا  يدـیاوف  راثآ و  شتبیغ  نامز  رد  مه  نامزلا  بحاص  دراد ، دوخ  زا  یتسه 
تبیغ هرود ي  رد  هدش ، بوصنم  اهنآ  لوصح  رطاخ  هب  ماما  هک  يدـیاوف  همه ي  هتبلا  مینادـن . لیـصفت  هب  ار  اهنآ  ام  دـشاب و  یفخم  ام  رب 

هیلع ماما  ساره  میب و  تابجوم  هک  دـنناگدنب  دوخ  رما  نیا  ببـس  هک  ارچ  دـنک ، یمن  دراو  هلاسم  هب  یللخ  هتکن  نیا  اـما  دوش  یمن  مهارف 
ماما نآ  زا  يا  هدیاف  هحفـص 335 ]  ] چیه تبیغ  نامز  رد  مینک  ضرف  رگا  یتح  دنا . هدرک  تبیغ  هب  روبجم  ار  وا  هدرک و  مهارف  ار  مالـسلا 

ههبش ي تسا . نارگمتس  زا  سرت  ترـضح  نآ  تبیغ  تلع  میناد  یم  دوخ  ام  هک  ارچ  تسین  حیبق  هتکن  نیا  مه  زاب  درادن ، دوجو  ام  يارب 
دـسرن و وا  ناماد  هب  سک  چـیه  تسد  هک  يروط  هب  مهنآ  دـشاب ، زیاج  مدرم  زا  فوخ  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  رگا  مش :

دننک یم  تعاطا  يو  زا  مدرم  هک  دـنادب  دـنوادخ  هک  یهاگ  ات  دـشاب  هدرم  ای  مودـعم  دـناوت  یم  وا  سپ  ددرگ ، یفتنم  يو  يدوجو  عفانم 
نیکمت يو  زا  مدرم  هک  دنادب  دنوادخ  رگا  درب و  یم  رس  هب  تبیغ  هدرپ ي  رد  نونکا  هک  نانچمه  دزاس  هدنز  ای  دشخب  دوجو  ار  وا  هاگنآ 
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تسا و مولعمان  يا  هلاسم  نیا  دسر و  یمن  وا  ناماد  هب  سک  چـیه  تسد  هک  میرادـن  عطق  ام  الوا : خـساپ : دزاس . یم  رهاظ  ار  وا  دـننک  یم 
مدـع رب  ینبم  هدـش  دراو  یتاـیاور  اـما  تسا . هدرک  لـقن  ار  بلطم  نیمه  يرولا  مـالعا  رد  زین  يربط  درک . اـعدا  هناـعطاق  ار  نآ  ناوت  یمن 
ههبـش نیا  ربارب  رد  ار  قوف  خـساپ  میناوت  یمن  مینک  لمع  تایاور  نیا  هب  ام  رگا  نیاربانب  يرغـص . تبیغ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیاور 

هک ار  یصخش  هک  دنادن  اقیقد  یسک  هک  تسا  نآ  تیاور  یفن  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  لیوات  نینچ  ار  تایاور  نیا  زین  یخرب  میزاس . حرطم 
هیلع ماما  دوجو  زا  رـصع  ولخ  زاوج  مدـع  رب  هک  یلقن  یلقع و  عطاق  لیالد  هب  هجوت  اـب  اـیناث : تسا . مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناـمه  هدـید 

هلیـسو ي هب  دنک و  نییعت  مدرم  يارب  یماما  هک  تسا  دنوادخ  رب  هکلب  درادن . یهجو  ترـضح  نآ  ندوب  مودعم  درک ، یم  تلالد  مالـسلا 
هب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  زا  مدرم  يرادروخرب  رگا  نیاربانب  دنک . یفتنم  ار  نانآ  هناهب ي  رذع و  دزاس و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  وا 

ناشیا مزـالم  ناـنچمه  تجح  هکلب  دروآ  یمن  دراو  تجح  تیماـمت  رد  یللخ  رما  نیا  دـش  توف  تسا ، ناـشیا  دوخ  هب  طوبرم  هک  یببس 
هک دـننانآ  مه  دـشاب و  یم  مدرم  دوخ  هب  بوـسنم  تحلـصم  نتفر  ناـیم  زا  دراد ، ناـهنپ  مدرم  زا  ار  شدوـخ  دـسرتب و  وا  رگا  اریز  تسا .

رگا یتح  تسین  زیاج  نانآ ، يارب  ماما  ندادـن  رارق  و  دـنوش . یم  ترـضح ، نآ  تبیغ  رطاخ  هب  تساوخزاب  شنزرـس و  تمالم و  قحتـسم 
بـصن نودب  اریز  دنـشک . یم  ار  يو  ای  دنزاس  یم  مهارف  ار  وا  فوخ  تابجوم  مدرم  دهد  رارق  نانآ  يارب  یماما  رگا  هک  دـنادب  دـنوادخ 

زا هچنآ  نوچ  دـیآ  یم  مزـال  دـنوادخ  رب  دوش  یم  توف  ناگدـنب  حـلاصم  زا  هچنآ  رد  تجح  هکلب  دوش  یمن  ماـمت  مدرم  رب  تجح  ماـما ،
هغلاب تجح  هک  یلاح  رد  دوش  بکترم  یلعف  نینچ  هک  تسین  زیاج  دنوادخ  رب  دوش و  یم  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  ، دوش یم  توف  حلاصم 
مدـع تلاح  رد  هک  دراد  دوجو  یعفانم  تبیغ  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  رد  هک  میدـقتعم  ام  نیا ، رب  هوـالع  تسادـخ . نآ  زا 
ضرف رب  متفه : ههبش ي  هحفص 336 ] . ] میا هداد  رارق  هراشا  دروم  مجنپ  ههبـش ي  باوج  رد  ار  هتکن  نیا  ام  هک  نانچ  تسین . دوجوم  يو ،

نیا دیآرد . هب  تبیغ  هدرپ ي  سپ  زا  دوش ، روهظ  هب  رجنم  هک  يا  هزیگنا  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  تسیاب  یم  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  دوجو 
یم روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ارچ  متس ، ملظ و  عویـش  دودح و  ماکحا و  لیطعت  نید ، فعـض  داسف ، راشتنا  زا  تسا  ترابع  هزیگنا 

نیاربانب هدوب  ادخ  نامرف  هب  ترضح  نآ  تبیغ  هک  اجنآ  زا  خساپ : دزاس . هدنکآ  داد  لدع و  زا  هدش ، متس  ملظ و  زا  رپ  هک  ار  نیمز  ات  دنک 
زین میب و  ای  هطاحا  دنک ، یم  مهارف  ار  ترـضح  نآ  روهظ  تابجوم  هک  یتلع  هب  میناوت  یمن  ام  دشابن و  دـنوادخ  نامرف  هب  زج  زین  وا  روهظ 

هاگآ هتکن  نیدـب  یـسک  دـنوادخ  زج  هکلب  میرب . یپ  دـنک  یم  اضتقا  ار  نآ  یلاـعت  دـنوادخ  ناـمرف  هک  یتمکح  هب  هک  تسین  اـم  ناوت  رد 
تسا مولعم  راکشآ و  تسین ، هارمه  ضرغ  تلع و  اب  دنوادخ  لاعفا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  داقتعا  ربانب  ههبش  نیا  هب  خساپ  نیاربانب  دشابن .
لاعفا هکنآ  رب  ینبم  ام ، باحصا  داقتعا  ربانب  اما  مینک . شسرپ  شروهظ  تلع  زا  ای  نامز و  ماما  روهظ  مدع  تلع  زا  میناوت  یمن  ام  هک  ارچ 

هب اهنت  هک  تسا  يرما  نیا  میب و  ای  هطاحا  ضارغا  للع و  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  مه  زاـب  دریذـپ ، یم  تروص  ضرغ  تلع و  رباـنب  دـنوادخ 
شراگدرورپ نامرف  زا  زج  دوب ، موصعم  يربمایپ  دـنزرف  ربمایپ و  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  لاـثم  ناونع  هب  دوش . یم  لوکوم  دـنوادخ  دوخ 

فـسوی قارف  رد  بوقعی  تشاد و  دوجو  رود  نادـنچ  هن  یتفاـسم  مالـسلا  هیلع  بوقعی  شردـپ  وا و  ناـیم  هک  یلاـح  رد  درک  یمن  تیعبت 
درکن نینچ  اما  دزاس  هاگآ  شیوخ  ناکم  زا  ار  وا  تسناوت  یم  فسوی  هکنآ  اب  تفرب . تسد  زا  شا  ییانیب  هک  اجنآ  ات  تسیرگ  یم  رایسب 
ناـمرف رطاـخ  هب  مه  زاـب  شیوخ  عضو  زا  ار  شردـپ  فـسوی ، ندرکن  ربـخ  اـب  نینچمه  داد . وا  هب  ار  هزاـجا  نیا  یلاـعت  دـنوادخ  هکنآ  اـت 

ار هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ  هک  تساه  تمکح  نیمه  عون  زا  تسا . هدوب  هدرک ، ار  يرما  نینچ  ياضتقا  هک  یتمکح  دـنوادخ و 
یمن یـسک  دوجو  نیا  اب  تشاد و  راشتنا  رایـسب  داحلا  یتسرپ و  تب  داـسف و  رفک و  هکنآ  اـب  درک  ثوعبم  توبن  هب  یگلاـس  لـهچ  زا  سپ 

هک درکن  ثوعبم  ار  وا  نس  نیا  هب  شندیـسر  زا  شیپ  تخادنا و  ریخات  هب  شا  یگلاس  لهچ  ات  ار  يو  تثعب  دنوادخ  ارچ  هک  دیوگب  دناوت 
عقاو رد  دـنوادخ  تمکح  هرابرد ي  اهارچ  نوچ و  هنوگ  نیا  دروخ . یم  مشچ  هب  رایـسب  رفک و ... یتسرپ و  تب  داسف و  مه  ناـمز  نآ  رد 

دنوادـخ هک  دـشاب  زیاج  هک  یماگنه  نیا ، رب  هوالع  دـناد . یمن  وا  دوخ  زج  یـسک  ار  شرماوا  لاعفا و  تلع  هک  تسا  یمیکح  اب  هضراعم 
رد هکنآ  هژیو  هب  دزادـنا  ریخاـت  هب  دراد  دوـجو  هکنآ  اـب  ار  يو  روـهظ  هک  تسه  زین  زیاـج  دزادـنا ، ریخاـت  هب  ملظ  دوـجو  اـب  ار  وا  تقلخ 
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. تسین رود  ینارود  نینچ  یکیدزن  دوش و  ریگارف  متـس  ملظ و  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  روهظ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تسا  هدـمآ  تاـیاور 
نایعیـش و يارب  لقادح  هحفـص 337 ]  ] ارچ سپ  دـسرت  یم  شنانمـشد  زا  دـشاب و  روضح  زا  وا  عناـم  هناـگی  فوـخ  رگا  متـشه : ههبش ي 
دوجو و رب  هک  یعطاق  لیالد  زا  سپ  : خساپ دـنک ؟ یمن  ییامنهار  دـنناد ، یمن  هک  ییاهزیچ  رد  ار  ناشیا  دوش و  یمن  رهاظ  شنارادتـسود 

یم ام  هک  ارچ  دـنک ؟ یمن  يراک  نانچ  نینچ و  ارچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  ای  درک  ضارتعا  يو  رب  ناوت  یمن  دـش ، هماقا  ترـضح  نآ  تمـصع 
شسرپ زا  دور . یمن  رتارف  هدومرف  نییعت  شیارب  دنوادخ  هک  يدودح  زا  دنک و  یمن  تیعبت  شراگدرورپ  نامرف  زا  زج  ترضح  نآ  میناد 

بناج زا  وا  ربخ  راشتنا  زا  سرت  رطاـخ  هب  شنارادتـسود  يارب  ترـضح  نآ  روهظ  مدـع  لوا : تسا : هدـش  هداد  باوج  هجو  دـنچ  هب  قوف 
زا يو  تبیغ  ناشیا و  زا  سرت  رطاخ  هب  شنانمـشد  مشچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  مود : تسا . هدرک  روهظ  نانآ  يارب  هک  تسا  یناـسک 

بیقعت دروم  يو  نارادتسود  دیاب و  راشتنا  شربخ  دوش ، رهاظ  نانآ  رب  هک  نیمه  اریز  تسا . ناشیا  رب  سرت  رطاخ  هب  شنارادتـسود  مشچ 
زا کی  چیه  يارب  ترضح  نآ  هک  میرادن  لماک  نانیمطا  ام  الوا : هک  تسا  نآ  هتسج  دانتسا  نادب  یضترم  دیس  هک  موس : دنریگ . یم  رارق 

سک قیقد  زور  لاح و  زا  دوخ ، لاح  زا  زج  ام  عقاو  رد  تسا و  هدیشوپ  ام  مشچ  زا  هک  تسا  يا  هلاسم  نیا  دوش . یمن  رهاظ  شنارادتسود 
دهد یم  ماـجنا  هک  يا  هزجعم  اـب  ار  دوخ  وا  یتقو  مییوگ : یم  شنارادتـسود  زا  يو  تبیغ  تلع  هراـبرد ي  اـیناث : میتـسین . ربخاـب  يرگید 

يو رب  ترضح  نآ  هک  شنارادتسود  زا  کی  ره  هک  تسین  یندرک  یفن  نیاربانب  دوش  یم  حرطم  یتاهبش  هراب  نیا  رد  دنک و  یم  صخشم 
نیدب دزرو و  یم  یهاتوک  ترـضح  نآ  هزجعم ي  رد  رظن  نیا  زا  دوش  رهاظ  وا  رب  هاگره  تسا ، راکـشآ  زین  وا  تلاح  زا  هک  هدـشن ، رهاظ 

رب ینبم  هدـش  لقن  یتایاور  تشذـگ ، هکنانچ  هدـنراگن : دـسرت . یم  نانآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  قحلم  نانمـشد  هب  مه  وا  ناـس 
هدرک یم  روهظ  دوب ، لاس  راهچ  داتفه و  نآ  تدم  هک  ارغص  تبیغ  رد  دوخ  قثوم  نارای  نارادتسود و  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنآ 

یعدم دیاب  تسین و  ریذپ  ناکما  ترـضح  نآ  تیور  هک  هدش  لقن  رابخا  زا  یخرب  يرغـص ، تبیغ  نارود  ندـش  يریـس  زا  سپ  اما  تسا .
یفن هدارا ي  دـننام  مینک  یم  لیوات  یفلتخم  هوجو  هب  دـنراد  تلالد  تیور  مدـع  رب  هک  ار  یتایاور  ام  درک . بیذـکت  ار  نامز  ماما  رادـید 
هوجو زا  یخرب  شیایلوا  يارب  ترضح  نآ  روهظ  مدع  تلع  هک  مییوگب  میناوت  یم  نینچمه  دسانشب . ار  نامز  ماما  الماک  درف  هک  يرادید 
دقتعم نآ  طوقـس  هب  رگا  دوش ، یم  بجاو  ناراکهانگ  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  ار  یعرـش  دودـح  مهن : ههبـش ي  ملعا . هللا  و  تسا . هتـشذگ 

هک یلاح  رد  دـنک  هماقا  ار  نآ  هک  هحفص 338 ]  ] تسا یـسک  هچ  دینادب  تباث  ار  اهنآ  رگا  دیا و  هدرک  حیرـصت  تعیرـش  خسن  هب  دیـشاب ،
تسا یناسک  هانگ  بجوم  اهنآ  هماقا ي  مدع  تسا و  تباث  ناراکهانگ  رب  دودح  يارجا  خساپ : تسا ؟ بیاغ  ناگدید  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

ام رظن  زا  نیاربانب  دندرک . تبیغ  هب  روبجم  ار  وا  يو ، هب  مدرم  زاین  دوجو  اب  دنتخادنا و  رطخ  ضرعم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناج  هک 
نیا هب  امـش  هک  تسامـش . رظن  رد  ماما  باختنا  يارب  دقع  لح و  لها  نکمت  مدع  نامز  رد  نآ  تلاح  نانوچ  تبیغ  نامز  رد  دودـح  لاح 
لاح رد  هکلب  درادن ، صاصتخا  تبیغ  نامز  هب  ههبـش  نیا  هتـشذگ ، نیا  زا  مییوگ . یم  ار  نامه  انیع  مه  ام  دـیهد  باوج  هنوگره  لکـشم 
ماما تبیغ  اب  دـییوگب  رگا  مهد : ههبـش ي  تسا . یکی  تلاـح  ود  ره  رد  خـساپ  تسا و  حرطم  زین  ناـشیا  نکمت  مدـع  همئا و  رگید  دوجو 
هلدا هب  هجوت  اب  دییوگب  رگا  دـیا و  هتخادـنا  یهارمگ  تریح و  رد  وا  تبیغ  اب  ار  مدرم  سپ  دـشابن  سرتسد  وا  هب  دوشن و  تفای  قح  نامز ،

: خساپ تسامش ؟ بهذم  نییآ و  فالخرب  دوخ  نیا  هک  دیا  هدرک  حیرصت  ماما  دوجو  زا  مدرم  يانغتـسا  رب  دوش  یم  تفای  قح  هدش ، هماقا 
يرثا نآ  رد  ماما  ندوبن  ای  ندوب  میـسر و  یم  نادـب  لقع  هار  زا  هک  تسا  نآ  یلقع  یعمـس ، يرگید  یلقع و  یکی  تسا : مسق  ود  رب  قح 

ره رد  ماما  هب  مدرم  زاین  دوجو  نیا  اب  اما  میسر . یم  نادب  مالسلا  هیلع  همئا  ربمایپ و  شیامرف  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  یعمس  و  دراذگ . یمن 
ملظ زا  بانتجا  لدع و  فاصنا و  دننام  یلقع  بجاو  لعف  رد  ام  يارب  وا  دوجو  هک  رطاخ  نادب  الوا : اریز : تسا . تباث  لاح  ره  رد  رصع و 
هیلع همئا  ربمایپ و  زا  هک  یثیدـح  ایناث : تفرگ . دـناوتن  ار  نآ  ياج  يرگید  لـیلد  چـیه  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  [ 2 . ] تسا فطل  متـس ، و 
يو لقن  هک  دشاب ، هدش  لقن  یـسک  يوس  زا  هک  نآ  ای  دنـشاب  هدرک  اهر  ار  نآ  اوهـس  ای  ادمع  نایوار  دراد  لامتحا  هدیـسر ، ام  هب  مالـسلا 

عامجا امـش  مهدزای : ههبـش ي  میدـنمزاین . دزاس  راکـشآ  ار  قح  هک  یماما  هب  يدراوم  نینچ  رد  نیاربانب  دـشاب . هتـشادن  يراـبتعا  نادـنچ 
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هک یماگنه  يدـهم  هک  دـینک  یم  اعدا  رگید  فرط  زا  دـش ، دـهاوخن  ثوعبم  يربمایپ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  دـیراد 
ندرک ناریو  هب  دـنک و  یمن  هقفت  نید  رد  دـشک و  یم  ، دنـشاب هتـشاد  لاس  تسیب  يالاب  هک  ار  يدارفا  دریذـپ و  یمن  ار  هیزج  دـنک  روهظ 

دوخ نیا  هک  لیبق  نیا  زا  یلیاسم  دوش و  یمن  ایوج  هنیب  لیلد و  زا  دنار و  یم  نامرف  دوواد  مکح  هب  دـهد و  یم  نامرف  دـهاشم  دـجاسم و 
: خساپ دـینک . یمن  هراشا  هحفـص 339 ]  ] وا توبن  هب  رهاظ  رد  هچ  رگا  دیا  هتـسناد  ربمایپ  ار  يدـهم  امـش  اعدا  نیا  اب  تسا . تعیرـش  خـسن 
هک ار  یناسک  دریذپ و  یمن  هیزج  يدهم  هک  هدمآ  لاوس  نیا  رد  هچنآ  دـیوگ : يو  تسا . هدروآ  يربط  هک  تسا  نامه  ههبـش  نیا  باوج 

حیحـص یعطق و  ام  رظن  زا  هدش  لقن  يربخ  هراب  نیا  رد  رگا  میناد . یمن  ام  دنک ، یمن  هقفت  نید  رد  دـشک و  یم  دـنراد  لاس  تسیب  يالاب 
حیحص يدهاشم  دجاسم و  دروم  رد  ار  نآ  ناوت  یم  میا و  هدینشن  ام  زگره  ار  ماما  نآ  طسوت  دهاشم  دجاسم و  نتخاس  ناریو  اما  تسین .

دوخ هک  تسا  يراک  نیا  و  تسا . هدـش  يرازگ  ناـینب  هداد ، ناـمرف  نادـب  دـنوادخ  هک  هچنآ  فـالخرب  یهلا و  ياوقت  ریغ  رب  هک  تسناد 
نآ ندرک  يرواد  اـما  دـشاب . یم  رارـض »  » دجـسم ندرک  ناریو  ناـمه  نآ  هنومن ي  تسا و  هداد  ماـجنا  ار  نآ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک درک  لـیوات  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  ناوت  یم  هتبلا  هک  تسا  یعطق  ریغ  زین  دوـش  یمن  اـیوج  هنیب  لـیلد و  زا  هک  دوواد  شور  هب  ترـضح 

يرواد دوخ  ملع  رب  اکتا  اب  دنناوت  یم  مکاح  ماما و  دـنار و  یم  مکح  دـناد  یم  هک  ییاهزیچ  هرابرد ي  دوخ  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
هب خسن  دشاب ، حیحص  رگا  هنیب  لیلد و  نتـساوخن  زین  ترـضح و  نآ  يوس  زا  هیزج  نتفریذپن  نینچمه  دنـشابن . هنیب  لیلد و  یپ  رد  دننک و 
ود نآ  زا  یکی  دنـشاب  هارمه  مه ، اب  لیلد  ود  رگا  اما  دشاب ، رخوم  خوسنم  مکح  زا  نآ  لیلد  هک  تسا  يزیچ  خـسن  اریز  دـیآ ، یمن  رامش 

مزلم تقو  نالفاغ  يا  ار  هبنـش  دیوگب  رگا  هک  میراد  قافتا  ام  ور  نیا  زا  دشاب . فلاخم  نآ  اب  مکح  رد  هچرگا  دوب  دهاوخن  يرگید  خسان 
دانسا هب  هنـسلا  حرـش  رد  دوعـسم  نب  نیـسح  تسا : هدمآ  راونالا  راحب  رد  تسا . هتفرگن  تروص  خسن  دیدرگن  مزتلم  ار  نآ  هاگنآ  دیوش و 
دنزرف تسا  کـیدزن  هک  دـنگوس  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  سک  نآ  هب  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دوخ 

نانچ نآ  لام  دـهن و  یم  او  ار  هیزج  دـشک و  یم  ار  كوخ  دنکـش و  یم  ار  بیلـص  وا  دروآ . دورف  هنـالداع  یمکح  امـش  ناـیم  رد  میرم 
رب يرواد  تینارـصن و  لاطبا  بیلـص ، نتـسکش  زا  دوصقم  دیوگ : راحب  فلوم  سپـس  دـنک . یمن  لوبق  ار  نآ  سک  چـیه  هک  دوش  ناوارف 

نداهناو زا  دوصقم  و  دشاب . یم  شنتشک  ندرک  زاجم  نآ و  ندروخ  يرادهگن و  میرحت  كوخ  نتشک  و  تسا . مالسا  عرـش  نیناوق  يانبم 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هریرهوبا  دهد . یم  قوس  مالـسا  هب  شیارگ  هب  ار  نانآ  دریگ و  یمن  باتک  لها  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  هیزج ،

ار لاجد  ار و  مالسا  نید  رگم  درب ، یم  نیب  زا  ار  نایدا  همه  نامز  نآ  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  هرابرد ي 
نآ هیزج  ینعم  تسا  هدش  هتفگ  نینچمه  دـنرازگ . یم  زامن  وا  رب  ناناملـسم  دریم و  یم  هاگنآ  دـیز  یم  نیمز  رد  لاس  لهچ  دـشک و  یم 

ربمایپ نخـس  ریـسفت  نیارب  ام  لیلد  ددرگ و  نییعت  نانآ  نایم  رد  هیزج  اـت  دوش  یمن  ادـیپ  يریقف  هک  دوش  یم  ناوارف  ناـنچ  لاـم  هک  تسا 
یلـص ربمایپ  زا  هریرهوبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  يراخب  دریذپن . ار  نآ  سک  چیه  هک  دوش  ناوارف  نانچ  لام  : دومرف هک  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

ناتماما دیآ و  دورف  میرم  دنزرف  هک  یماگنه  دیا  هنوگچ  دومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا 
. دنا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  يرگید  تایاور  ناریاس  يراخب و  تسا . هدش  قافتا  ثیدـح  هحفص 340 ]  ] نیا تحص  رب  دشاب . امش  دوخ  زا 
ام نافلاخم  هکلب  درادن ، ام  هب  صاصتخا  اهنت  مالـسلا  هیلع  مئاق  هریـس ي  زا  لوقنم  روما  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تایاور  نیا  زا  هدافتـسا  اب 

باوج سپ  تسامـش . دوخ  زا  ناتماما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مه  نانیا  اما  دـنا . هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  هدرک و  لقن  ار  نآ  زین 
هک دوب  ییاه  ههبـش  خساپ  نیا  تسا . كرتشم  ناشیا  ام و  نایم  ههبـش  نیا  و  تسا . نامه  مه  ام  باوج  دـشاب ، هچره  شـسرپ  نیدـب  نانآ 

طوبرم لاس  نیا  تسا  یهیدب  [ 1  ] یقرواپ دننک . ناونع  ار  نآ  تسا  نکمم  ای  دندوب  هدرک  داریا  مالسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  ام  نافلاخم 
کیدزن و ادخ  تعاط  هب  ار  هدنب  هک  تسا  نآ  فطل  [ 2 (. ] مجرتم . ) تسا هدوب  باتک  نیا  فیلات  راک  هب  تسد  فلوم  هک  تسا  ینامز  هب 

. دسرن رابجا  دح  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  رود  وا  تیصعم  زا 

... یعیش نادنمشناد  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  دوجو  هرابرد ي  هک  یتنس  لها  نادنمشناد 
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... یعیش نادنمشناد  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  دوجو  هرابرد ي  هک  یتنس  لها  نادنمشناد 

یـشرق نسحلاوبا  نب  دـمحم  نب  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  ملاس  وبا  : لوا درب : ماـن  ناوت  یم  ار  ناـنآ  زا  یهورگ  دنرایـسب و  هدـع  نیا 
تنس لها  نادنمشناد  يوس  زا  صخش  نیا  هلاو : هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  باتک  هدنـسیون ي  یعفاش  یبیـصن 

هعامج نبا  هب  فورعم  دیهـش ، یـضاق  نب  دـمحا  رکبوبا  نیدـلا  یقت  هلمج  زا  تسا . هدـش  داـی  یکین  هب  وا  زا  هتفرگ و  رارق  شیاتـس  دروم 
ءاهقف تاقبط  رد  يدـسا ، یقـشمد  هعامج  نبا  هب  فورعم  هدـش ، لقن  يو  زا  هک  یلوق  ربانب  هیعفاشلا ، ءاـهقف  تاـقبط  رد  يدـسا ، یقـشمد 

ایند هب  لاس 582  رد  هک  دوب  نارـس  ناگرزب و  زا  یکی  دمحم  نیدلا  لامک  ملاس  وبا  دیوگ : یم  هدـش ، لقن  يو  زا  هک  یلوق  ربانب  هیعفاشلا ،
. تشاد رحبت  فالخ  لوصا و  ملع  رد  دوب . سانـش  مالـسا  اوقت و  اب  یهیقف  وا  درک . ادیپ  تسد  فلتخم  مولع  رد  تخادرپ و  هقفت  هب  دـمآ .

نانجلا ةآرم  باتک  رد  یعفای  هب  فورعم  ینمی ، دعـسا  نب  هللادبعوبا  نینچمه  تخادرپ ... ثیدح  عامتـسا  هب  تسج و  يرترب  ناگمه  رب  وا 
زین یعفاش  یکع  میهاربا  نب  رافغلادبع  زا  تسا . هدوتـس  ار  وا  تسا و  هدرک  دای  دمحم  نیدلا  لامک  ملاسوبا  زا  لاس 650  ثداوح  لیذ  رد 

تاقبط رد  یعفاش  يونسا  یلع  نب  نسح  نب  میحرلادبع  نیدلا  لامج  . تسا روهشم  نادنمـشناد  زا  یکی  ملاسوبا  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن 
تسا رادروخرب  يرایـسب  ترهـش  زا  لووسلا  بلاطم  هب  موسوم  يو  باتک  تسا . هدرک  هغلابم  رایـسب  وا  حدم  رد  دای و  ملاسوبا  زا  هیعفاشلا 

نیا : تسا هتفگ  هدیزرو و  دیکات  نآ  ترهش  رب  هدرک ، راکنا  ار  باتک  نیا  ضیفتـسم  ثیداحا  زا  يا  هتـسد  دوخ  هک  هیمیت  نیا  هک  اجنآ  ات 
نب دـمحم  مساقلاوبا  هرابرد ي  : تسا هدروآ  مهدزاود  باب  رد  روکذـم  باتک  رد  ملاس  وبا  تسا . هدـش  فیلاـت  تنـس  هویـش ي  رب  باـتک 
نیز یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نب  عناـقلا  دـمحم  نب  لـکوتملا  یلع  نب  صلاـخلا  نسح 

مهیلع رظتنم  حـلاص  فلخ  تجح و  يدـهم  بلاـط ، یبا  نب  نینموـملاریما  هحفـص 341 ]  ] یـضترملا یلع  نب  یکزلا  نیـسح  نب  نیدباعلا 
هب يرجه  لاس 258  ناضمر  موس  تسیب و  زور  رد  يار  نم  رـس  رد  يدهم  دـیوگ : شنانخـس  همادا  رد  يو  هتاکرب . هللا و  همحر  مالـسلا و 
يو هاگنآ  دـنا . هتفگ  نآ  ریغ  اـی  هیمکح  ار  وا  ماـن  زین  یخرب  لقیـص . ماـن  هب  دوب  یکزینک  شرداـم  صلاـخلا و  نسح  شردـپ  دـمآ . اـیند 

رب ثیداحا  نیا  هک  تسا  هدرک  ضارتعا  لقن و  یبلعث  يراخب و  ملـسم و  يونب و  يذـمرت و  دووادوبا  قیرط  زا  يدـهم  هراـبرد ي  یتاـیاور 
يو بسن  مان  فیصوت و  ار  وا  تافص  ربمایپ  نوچ  دیوگ : یم  هدمآرب  خساپ  ماقم  رد  دوخ  هاگنآ  درادن . یتلالد  يرکسع  نسح  نب  دمحم 
یلع ناهربلا  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  ار  يو  ياهخـساپ  تاهبـش و  صخلم  ام  تسا . يدـهم  دوخ  وا  هک  میباـی  یمرد  تسا  هدرک  داـی  ار 

رد یعفاش  یجنک  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  مود : درک . هعجارم  نادـب  ناوت  یم  هک  میا  هدرک  لقن  ناـمزلا  بحاـص  دوجو 
یکلام غابـص  نبا  بلاط . یبا  نب  یلع  نینموملاریما  بقانم  یف  بلاطلا  ۀـیافک  نامزلا و  بحاص  رابخا  یف  ناـیبلا  هب  موسوم  دوخ  ياـهباتک 

. يراخبلا حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  باتک  رد  زین  ینالقسع  رجح  نبا  تسا . هدرک  دای  ظفاح  ماما  ناونع  هب  یجنک  زا  همهملا  لوصف  رد 
هتـشون نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  دـیوگ : یم  نونظلا  فشک  بحاص  زین  ناـیبلا  باـتک  دروم  رد  تسا . هدرک  لالدتـسا  وا  تیاور  هب 

ار باـتک  نیا  همغلا  فـشک  رد  زین  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  تـسا . يرجه  لاس 658  رد  یفوتم  یجنک  فسوی  نب  دـمحم  هلادـبع  وبا  خـیش 
نب رصن  نب  دمحم  نیدلا  جات  رـضحم  هب  ار  بلاطلا  ۀیافک  باتک  روکذم و  باتک  باتک ، نیا  هدنـسیون ي  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  امامت 

هبنـش جـنپ  زور  اـهنآ  نیرخآ  هک  میدـناوخ  سلجم  ود  رد  اـهنآ  فـلوم  دزن  رد  ار  اـهباتک  نیا  يود  ره  اـم  دروآ . ینیـسح  يوـلع  اـیالص 
یتایاور صوصخ  رد  نآ  باب  راهچ  تسیب و  هک  دراد  باب  جـنپ  تسیب و  نایبلا ، باتک  دوب . لبرا  رد  لاس 648  هرخالا  يدامج  مهدزناش 

رد مجنپ  تسیب و  باب  زا  مجنپ  سلجم  رد  ار  باوبا  نیا  مامت  ام  تسا . هدـش  لقن  نامزلا  بحاص  هرابرد ي  تنـس  لها  قیرط  زا  هک  تسا 
لاجد و ادخ و  يایلوا  زا  سایلا  رضخ و  یسیع و  ندوب  هدنز  لیلد  هب  يو  ياقب  هکنیا  شتبیغ و  زا  سپ  يدهم  ندوب  هدنز  هب  طوبرم  لصف 
، لیاضف باوبا  هب  قحلم  باوبا  زا  متشه  باب  رد  بلاطلا  ۀیافک  رد  یجنک  میا . هدرک  لقن  تسین ، نکمم  ریغ  ادخ  نانمـشد  نوعلم ، سیلبا 

نب یلع  نیدـلارون  موس : تسا . رظتنم  ماما  نامه  وا  دـنزرف  دـیوگ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  تدالو و  خـیرات  رکذ  زا  سپ 
دیجمت فیرعت و  رایـسب  باـتک  نیا  زا  مجارت  بتک  رد  هحفـص 342 ]  ] همئالا ۀفرعم  یف  همهملا  لوصف  باتک  رد  یکلام  غابـص  نب  دمحم 
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یف عماللا  ءوضلا  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  درگاش  يرـصم  يواخـس  نمحرلادبع  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  دنا . هدرک 
، غابص نبا  هب  فورعم  یکلام  یکم  لصالا  يزغ  یتافسا  نیدلا  رون  هللادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع  :» دیوگ عساتلا ، نرقلا  لها  لاوحا 

ظفح ار  کلام  نبا  هیفلا  هقف و  رد  هلاسر  نآرق و  وا  تفای . شرورپ  اجنامه  رد  دمآ و  ایند  هب  هکم  رد  لاس 784  هجح  يذ  لوا  ههد ي  رد 
هزاجا غابص  نبا  هب  نانآ  دیوگ : یم  هاگنآ  درب و  یم  زین  ار  رگید  يا  هدع  مان  رجح  نبا  درک . هضرع  یسراف  نمحرلادبع  رب  ار  اهنآ  درک و 
نیزملا یلع  زا  ار  يزار  تایـسادس  تفرگارف و  يدـشرم  دـحاولادبع  لالج  زا  ار  وحن  تخومآ و  هقف  ناشیا  نیتسخن  زا  يو  دـنداد . هماـن 

باتک تسا . ماما  هدزاود  نامه  يو  دوصقم  هک  همئـالا  هفرعمل  همهملا  لوصفلا  باـتک  هلمج  زا  تسا  یتاـفیلات  بحاـص  وا  دینـش . یغارم 
نفد ةـالعم  رد  درمب و  لاس 855  هدـعق ي  يذ  متفه  رد  غابـص  نیا  مراد . همان  هزاـجا  وا  زا  نم  دراد . ماـن  رظنلا  هفـس  نمیف  ربعلا  يو  رگید 
یف لاملا  هریخذ  باتک  رد  يو  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  یعفاش  یلیجع  رداقلادـبع  نب  دـمحا  زا  درذـگرد ». ام  وا و  هاـنگ  زا  دـنوادخ  دـش .
هدش دراو  تایاور  هب  نانآ  هک  تسا  هدش  لقن  نادنمـشناد  زا  یتعامج  زا  نینچمه  تسا . هدرک  دای  غابـص  نبا  زا  میظعت  هب  یـشخلا  هلاسم 

هرهازلا ضایر  باتک  رد  هیدنبـشقن  هقرف  زا  یعفاش ، یندم  يریطم  دمحم  نب  هللادبع  نوچمه  یناسک  دندرک . یم  دامتعا  همهملا  لوصف  رد 
ۀنیز رد  يروفـص  نمحرلادـبع  یبلح و  هریـس ي  رد  یعفاش  یبلح  یلع  نیدـلا  ناهرب  نیدـقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  یلع  نیدـلا  رون  و 

دمحم وبا  دنزرف  حلاص  فلخو  تجح  مساقلا  وبا  رکذ  رد  تسا : هدمآ  مهدزاود  لصف  همهملا ، لوصف  رد  دنرامـش . نیا  زا  سلاجملا و ...
رکذ تموکح و  تدم  شتبیغ و  وا و  هب  طوبرم  رابخا  زا  يا  هشوگ  رکذ  تماما و  لیالد  تدالو و  خیرات  مهدزاود و  ماما  صلاخلا  نسح 

ار هراب  نیا  رد  هدیـسر  تایاور  زا  یخرب  يو  هاگنآ  تسا . طوبرم  ترـضح  نآ  هب  يوحن  هب  هک  يروما  رگید  ترـضح و  نآ  هینک  بقل و 
ردپ و يوس  زا  يو  بسن  اما  دمآ . ایند  هب  يار  نم  رـس  رد  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین ي  رد  يو  تسا : هتفگ  نآ  زا  سپ  هدرک و  لقن 

نب مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دـمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  صلاخلا  نسح  نب  ۀـجحلا  دـمحم  مساـقلا  وبا  تسا : نینچ  رداـم 
مان هب  يزینک  شردام  اما  مهنع . هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دیهشلا  نیـسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج 

هدروآ لصف  نیا  همادا ي  رد  غابـص  نبا  تسا . هدـش  داـی  زین  يرگید  یماـسا  هب  يو  زا  تسا . هدوب  زینک  نیرتهب  دـنا  هتفگ  هک  دوب  سجرن 
هدیسر ام  هب  مهدزاود  ماما  هرابرد ي  هک  يرابخا  زا  دوب  یکدنا  نیا  دیوگ : سپس  تسا . هدر  تبیغ  يرجه  لاس 276  رد  يدهم  هک  تسا 

اهنآ زا  يزیچ  هدروآ و  درگ  دوخ  ياهباتک  هحفص 343 ]  ] رد ار  اهنآ  ناثدحم  هک  فورعم  رابخا  تسا و  ناوارف  هراب  نیا  رد  تایاور  دوب .
لصف رد  يو  هک  ار  هچنآ  یعفاش  یجنک  فسوی  نب  دمحم  زا  سپس  هدرک و  لقن  ار  رابخا  نیا  زا  يا  هشوگ  يو  هاگنآ  دنا . هتـشاذگن  ورف 

لیذ رد  غابـص  نبا  نینچمه  تسا . هدرک  تیاور  هدروآ ، تشذـگ ، نآ  رکذ  هک  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باـتک  زا  مجنپ  تسیب و 
زا سپ  ار  رظتنم  مئاق  تجح  دوخ  دـنزرف  هنع  هللا  یـضر  يرکـسع  نسح  دـمحم  وبا  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ردـپ  یگدـنز 
رد ادابم  هک  تقو  تموکح  زا  سرت  راگزور و  يراومهان  رطاخ  هب  درک و  ناهنپ  ار  كدوک  نیا  دـلوت  يو  درک . نییعت  تماـما  هب  شیوخ 
نب فسوی  رفظموبا  نیدلا  سمـش  ظعاو  هیقف  مراهچ : تشاد . یم  هدیـشوپ  ار  شدنزرف  راک  دـنیآرب ، يو  نایعیـش  سبح  يریگتـسد و  یپ 
ملاع رتخد  دنزرف  وا  همئالا  ۀـفرعم  یف  همالا  صاوخ  ةرکذـت  باتک  رد  يزوج  نب  طبـس  هب  فورعم  یفنح  يدادـغب  هللادـبع  نب  [ 1  ] یلعزق

هک تسا  هدش  لقن  [ 2  ] ناکلخ نبا  زا  دوب . يزوج  نبا  هب  فورعم  یلبنح  يدادغب  يرکب  یمیت  نمحرلادبع  جرفلا  وبا  نیدـلا  لامج  ظعاو 
. دوب یفنح  روهـشم  ظعاو  یلعزق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  نیدلا  سمـش  وا  طبـس  دیوگ : يزوج  نبا  روکذم  دج  همان ي  یگدنز  لالخ  رد 
رد گرزب  یباتک  زین  نآرق و  ریـسفت  رد  یباتک  وا  دوب . لوبقم  ناهاشداپ  دزن  رد  رادروخرب و  رایـسب  ترهـش  زا  يو  زردنا  ظعو و  سلاجم 

. تسا هدیمان  نامزلا  ةآرم  ار  نآ  هک  هتفای  شراگن  دلج  لهچ  رد  باتک  نیا  . ما هدید  وا  دوخ  طخ  هب  ار  ریخا  باتک  نم  هک  هتـشاگن  خـیرات 
نبا دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تشذـگرد و  نویـساق  لـبج  هقطنم  رد  قشمد  رد  لاـس 654  هجح  يذ  هبنـش 21  هس  بش  رد  يو 
دوب هدروآرد  وا  يرـسمه  هب  ار  شیوخ  رتخد  يزوج  نبا  ظفاح  هک  دوب  هریبه  نب  نیدلا  نوع  ریزولا  قیتع  شردپ  دیوگ : همادا  رد  ناکلخ 

[. 3 . ] شردپ بسن  هب  هن  دنا  هدناوخ  شدج  بسن  هب  ار  نیدـلا  سمـش  ور  نیا  زا  دوب . روکذـم  نیدـلا  سمـش  نیمه  دـنویپ  نیا  هرمث ي  و 
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هقف يریگارف  هب  يزوـج  نبا  دـسیون : يزوـج  نبا  تدـالو  بسن و  رکذ  زا  سپ  راـیخالا  مـالعالا  باـتک  رد  يوـفک  نامیلـس  نـب  دوـمحم 
رد وا  تیبرت  ریثات  تحت  زین  يزوج  نبا  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  دوب و  یلبنح  شدـج  دینـش . ثیدـح  شیوخ  يردام  دـج  زا  تخادرپ و 

تسیب و هحفـص 344 ]  ] وا ماگنه  نیا  رد  تفر . قشمد  هب  اجنآ  زا  دش و  دراو  لصوم  هب  يو  سپـس  دـنیزگرب . ار  یلبنح  بهذـم  یکدوک 
بهذم درک و  هدافتـسا  يریـصحلا  نیدلا  لامج  سرد  رـضحم  زا  تخادرپ و  ثیدح  عامتـسا  هب  قشمد  رد  يزوج  نبا  تشاد . لاس  دـنچ 

رپ هیقف و  دنمـشناد  یماما  يزوج  نبا  دوب . یفنح  بهذم  رب  هللادـبع  نب  یلعزق  هک  دـش  رادربخ  اریز  داد . رییغت  یفنح  هب  یلبنح  زا  ار  دوخ 
يزوج نبا  لیاضف  حـیادم و  رد  يو  هاـگنآ  دـیراب . یم  رهگ  شیاـه  تمکح  زا  دـش و  یم  دیـص  اهدـیراورم  شنانخـس  زا  دوب . تریـصب 

نبا زا  نارگید  زین  علطتملا و  ۀیافک  رد  نیدـلا  جات  رظانملا و  ۀـضور  رد  هنحـشلا  نبا  نانجلا و  ةآرم  رد  یعفای  تسا . هتفگ  نخـس  الـصفم 
یگدنز رکذ  زا  سپ  همئالا  ۀفرعم  یف  همالا  صاوخ  ةرکذت  باتک  رد  يزوج  نبا  طبـس  دـنا . هتفگ  نخـس  وا  هرابرد ي  هدرک و  دای  يزوج 

دمحم نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  وا  لصف ) . ) مامالا دمحم  تسا  ناشیا  هلمج  زا  يو : نادنزرف  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
مـساقلا وبا  هللادـبع و  وبا  شا  هینک  تسا . مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  اضرلا  یـسوم  نب 

يو هاگنآ  تسا . ناماما  نیرخآ  درک و  دـهاوخ  روهظ  هک  تسا  یـسک  رظتنم و  مئاق و  نامزلا و  بحاص  تجح و  فلخ  ناـمه  وا  تسا و 
هدـش دای  وا  زا  يرایـسب  تایاور  رد  دـیوگ : سپـسو  تسا  هتخادرپ  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هرابرد ي  هک  یتایاور  زا  يا  هراپ  رکذ  هب 
سپس . تسا هدش  یم  هدیمان  لیقـص  هک  هدوب  يزینک  شردام  : دنا هتفگ  مساقلاوبا . يرگید  دمحم و  یکی  دراد  مان  ود  يو  دنا  هتفگ  تسا .
زامن یـسیع  تماما  هب  مدرم  دنیآ و  یم  درگ  اج  کی  رد  میرم  نب  یـسیع  اب  يدهم  هکنآ  رب  ینبم  هدرک  لقن  یتیاور  يدـس  زا  يزوج  نبا 

هب ار  دوخ  ياج  دور و  یم  رانک  زامن  تماـما  زا  یـسیع  هکنآ : تسخن  . تسا هدرک  هیجوت  لـیلد  ود  هب  ار  رما  نیا  يو  هاـگنآ  دـنرازگ . یم 
نم زا  سپ  يربمایپ  دومرف : هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  مود : و  درازگ . یم  زامن  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  دوخ  دهد و  یم  يدـهم 

ربکا خیـش  مجنپ : دـناسر . یم  نایاپ  هب  نارمعم  زا  يدادـعت  رابخا  رکذ  اب  ار  دوخ  مالک  يو  هاـگنآ  دوشن . ثول  ههبـش  داـجیا  اـب  هک  تسین 
تاحوتفلا باتک  رد  قشمد  هیحلاص  رد  نوفدـم  یـسلدنالا  ییاطلا  یمتاحلا  یبرع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  نیدـلا  یحم 

يدابآزوریف لوق  زا  رهاوجلا  تیقاویلا و  باتک  رد  ینارعـش  تسا . رادروخرب  رایـسب  هزاوآ ي  زا  شفلوم  نوچمه  تاحوتف  باـتک  هیکملا .
یحم خیـش  دیوگ : هک  يدابآزوریف  نخـس  تسا  هلمج  نآ  زا  دنک . یم  لقن  نیدـلا  یحم  خیـش  رب  یناوارف  يانث  حدـم و  سوماق ، بحاص 

نآ رد  نانآ  هک  یملع  ره  رد  خیـش  و  دش . ناثدـحم  املع و  عمجم  رهـش  نآ  دـیزگ ، نکـسم  هکم  رد  نوچ  دوب . هنارک  یب  ییایرد  نیدـلا 
زا وا  سرد  سلجم  هب  نتفر  رد  ناثدـحم  نادنمـشناد و  زا  مادـک  ره  تـشاد . هتـسجرب  صخاـش و  يا  هرهچ  دـندرک  یم  وـگتفگ  ثـحب و 

: دـیوگ يداـبآزوریف  دـندناوخ . یم  يو  دزن  ار  شفیناـصت  دنتـسج و  یم  كربـت  وا  سلجم  رد  روـضح  اـب  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  يرگید 
دای ثیدـح و  ندینـش  هکم ، رد  يو  لاغتـشا  رتشیب  تسا . ام  ياعدا  رب  هاوگ  نیرت  تسار  دوخ  هکم  هحفـص 345 ]  ] نیازخ رد  يو  تافیلات 

هک یلاوـس  هب  خـساپ  رد  بلق و  میمـص  زا  ار  باـتک  نـیا  وا  درک . فیلاـت  ار  هـیکملا  تاـحوتفلا  باـتک  رهـش  نـیا  رد  يو  دوـب . نآ  نداد 
رد لاس  کی  باتک  نیا  داهن . همظعم  هبعک  ماب  رب  ار  نآ  تفای  غارف  نآ  نتشون  زا  نوچ  تشاگن و  دوب ، هدرک  وا  زا  یـشبح  ردب  شدرگاش 
زا نآ  زا  یقرو  هن  دوب . هداهنب  اجنآ  رد  شیپ  لاس  هک  دـید  هنوگ  نامه  ار  نآ  دروایب و  نییاپ  ار  باتک  نیدـلا  یحم  هاگنآ  دـنامب  اـجنامه 
نب یبرع  نبا  هعقاو  نیا  زا  سپ  دراـب . یم  دزو و  یم  رایـسب  ناراـب  داـب و  هکم  رد  هک  نآ  لاـح  دوب . هدوسرف  ار  نآ  داـب  هن  دوب و  هتفر  نیب 

زا لـقن  هب  رهاوجلا  تیقاوـیلا و  باـتک  لـیاوا  رد  ینارعـش  نینچمه  دـنناوخب . ار  نآ  اـی  دـنرادرب و  هخـسن  شباـتک  زا  هک  داد  هزاـجا  مدرم 
نادب نیدلا  یحم  خیش  هک  دشاب  هدیسر  يا  هیاپ  هب  تقیقح  تعیرش و  ملع  رد  ناناملـسم  زا  یـسک  میا  هدینـشن  :» تسا هتـشون  يدابآزوریف 

هدرکن فیلات  ار  اهنآ  دننام  سک  چیه  هک  راخذ  تسا  ییایرد  هنع ) هللا  یـضر   ) یبرع نبا  ياهباتک  دیوگ : يدابآزوریف  تسا ». هتفای  تسد 
شراوشد ياهلاوس  ینید و  تالکشم  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  هعلاطم  تقد  هب  ار  اهنآ  سک  چیه  هک  تسا  نآ  يو  بتک  صیاصخ  زا  . تسا

شیاتـس حدـم و  زا  کچوک  يا  هشوگ  دـش  لقن  هچنآ  دوش . یمن  تفاـی  زگره  نارگید  ياـهباتک  رد  یتیـصوصخ  نینچ  دوش و  یم  لـح 
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نبا شیاتس  رد  ار  يو  راتفگ  مامت  ام  دماجنا . یم  ازارد  هب  صوصخ  نیا  رد  يدابآزوریف  راتفگ  مامت  رکذ  دوب و  یبرع  نبا  رب  يدابآزوریف 
يرایـسب حـیادم  رهاوجلا ، تیقاویلا و  رد  ینارعـش  میا . هدرک  لقن  نامزلا  بحاص  دوجو  یلع  ناهربلا  ماـن  هب  دوخ  رگید  باـتک  رد  یبرع ،

يدفـص و نیدـلا  حالـص  يومح و  نیدـلا  بطق  یناکلمز و  نیدـلا  لامک  خیـش  هلمج  زا  تسا . هدرک  لقن  یبرع  نبا  رب  ار  اـملع  زا  رگید 
اما تسا . نوریب  باتک  نیا  هلصوح ي  زا  ناشراتفگ  زین  نانآ و  مامت  مان  رکذ  هک  یکبـس  ماما  يزار و  نیدلا  رخف  يزاریـش و  نیدلا  بطق 

تبقاویلا باـتک  زا  باـب 65  رد  ینارعـش  هک  تسا  ناـمه  هدرک  ناوـنع  اـم  رظن  دروـم  عوـضوم  هراـبرد ي  تحارـص  هب  یبرع  نـبا  هـچنآ 
تسا موتحم  يرما  مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ  هک  دینادب  :» دیوگ نینچ  یبرع  نبا  تاحوتف ، باب 366  رد  تسا  هدرک  لـقن  وا  زا  رهاوجلاو 

داد لدع و  زا  ار  نیمز  يدهم  سپ  دشاب  هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  هکنآ  رگم  درک  دـهاوخن  روهظ  يدـهم  اما  تسین  يزیرگ  نآ  زا  و 
لوسر ترتع  زا  وا  دنک . جورخ  هفیلخ  نیا  ات  دنادرگ  زارد  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشابن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  دـنکآ و  یمرد 
دنزرف يرکسع  نسح  شردپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  وا  ياین  تسا . اهنع ) هللا  یـضر   ) همطاف نادنزرف  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
یضر  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  دنزرف  نیـسح  ماما  دنزرف  مظاک  یـسوم  ماما  دنزرف  اضر  یلع  ماما  دنزرف  یقت  دمحم  دنزرف  یقن  یلع  ماما 

. دـننک یم  تعیب  يو  اب  ماقم  نکر و  نایم  رد  ناناملـسم  تسا . هحفـص 346 ]  ] هلاو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مان  هیبش  شماـن  تسا و  هنع ) هللا 
هب قالخا  رد  سک  چیه  اریز  تسا  رت  نییاپ  ترضح  نآ  زا  یقالخا  رظن  زا  یلو  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لیامـش  نانوچ  وا  لیامش 

تسا و خارف  یناشیپ  وا  یتسه . گرزب  ییوخ  قلخ و  رب  وت  انامه  دومرف : وا  هرابرد ي  دـنوادخ  دـسرن و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هیاپ ي 
دنک و یم  شخب  مدرم  نایم  رد  ناسکی  هب  ار  لام  يدهم  دنتسه . نایفوک  وا  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  تخبکین  دراد . یباقع )  ) هدیمخ یغامد 

لام يدهم  يور  هبور  شخبب ، لام  نم  هب  يدهم  يا  دیوگ : یم  دیآ و  یم  وا  دزن  یـسک  هک  نانچ  دـنک . یم  راتفر  داد  هب  تیعر  نایم  رد 
روهظ نید  ترتف  راگزور  رد  يدهم  دـنک . شلمح  دـناوت  یمن  هک  دزیر  یم  درم  نآ  نماد  رد  لام  ردـق  نآ  وا  تسا  يا  هتـشابنا  ناوارف و 

لهج و اب  ار  بش  وا  نامز  رد  مدرم  تسا . هدرکن  رـشتنم  نآرق  اب  هک  دنکارپ  شناد ) ملع و   ) نانچ وا  هطـساو ي  هب  دنوادخ  درک و  دهاوخ 
ای تفه  ای  جنپ  وا  درپس . یم  هار  وا  يور  ارف  يزوریپ  دنوش  یم  هدنـشخب  ریلد و  اناد و  دسر ، ارف  حبـص  نوچ  دننک و  یم  رـس  لخب  سرت و 

یمن ار  يو  هک  ییاج  زا  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  وا  دنک . یم  تکرح  دهن و  یم  لوسر  ياپ  ياج  رد  ای  هابتشا  یب  دنک . یم  یگدنز  لاس  هن 
ياهراک رد  دـناسر و  یم  رای  نافیعـض  هب  دـشک  یم  شود  رب  ار  نیگنـس  ياهراب  دـشخب . یم  ماوق  ار  وا  راک  دـنک و  یم  شا  يراـی  دـنیب 
دنوادخ دناد . یم  دنیب ، یم  هک  ار  هچنآ  دیوگ و  یم  دنک ، یم  هک  ار  يراک  دنک و  یم  لمع  دیوگ  یم  هچنادب  دنک . یم  ددم  قح  راوشد 

حتف قاحـسا  نادنزرف  زا  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  داتفه  هارمه  هب  ریبکت و  اب  ار  هیمور  هنیدم ي  وا  دشخب . یم  ناماس  بش  کی  رد  ار  وا  راک 
مالـسا دبلاک  رد  دزاس  یم  مکاح  ار  نارادنید  نید و  دوبان و  ار  نارگمتـس  متـس و  دهد . یم  يور  اکع  جرم  رد  گرزب  یگنج  دـنک . یم 

هدنز وا  هطـساو  هب  ار  مالـسا  تسا و  هدش  لیلذ  راوخ و  هک  نآ  سپ  زا  دشخب  یم  تزع  وا  هلیـسو ي  هب  ار  مالـسا  دنوادخ  دمد . یم  حور 
وا توعد  هب  سک  ره  سپ  دناوخ . یم  ادخ  هب  ریـشمش  اب  ار  مدرم  دـنک و  یم  رارقرب  ار  هیزج  تسا . هدـش  ناج  یب  هکنآ  زا  سپ  دراد  یم 
هب دـنادرگ  رهاظ  تسا  دـقتعم  اهنادـب  دوخ  هک  ار  هچنآ  نید  ماکحا  زا  ددرگ . راوخ  دـنک  هعزانم  وا  اب  هک  ره  دوش و  هتـشک  دـهنن ، ندرگ 

صلاخ و نید  زج  وا  راگزور  رد  درک . یم  رداص  ار  ماکحا  نامه  دوب ، یم  هدـنز  وا  نامز  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هک  يا  هنوگ 
زین املع  سپ  دزرو ، یم  تفلاخم  املع  بهاذم  اب  شماکحا  رتشیب  رد  ترـضح  نآ  دـنام . یمن  ياجرب  یـصخش  يارآ  زا  رود  هب  هزیکاپ و 

ینارعـش دروآ . دهاوخن  دیدپ  ار  يرگید  دهتجم  ناشناماما ، زا  سپ  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  نامک  نانآ  اریز  دـنوش  یم  هدرزآ  لد  يو  زا 
هداد و نخـس  لوط  رایـسب  دیآ  یم  شیپ  املع  نیا  اب  دروخرب  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  يارب  هک  یثداوح  رکذ  رد  نیدلا  یحم  خیـش  دیوگ :
هک راقواب  رابدرب و  تسا  ینارای  ار  وا  ددرگ . داش  هماـع ، هصاـخ و  ناناملـسم ، لد  دـنک  روهظ  يدـهم  نوچ  هک  نادـب  تسا : هتفگ  هاـگنآ 
رب ار  هحفـص 347 ]  ] تکلمم ياه  تیلووئـسم  دـنیوا . ناراک  ددـم  ناریزو و  نانیا  دـننک . یم  شا  يرای  دـنراد و  یم  راوتـسا  ار  شتوعد 

هرانم ي رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  دنناسر . یم  يرای  هدراذگ  وا  هدهع ي  رب  دنوادخ  هک  ییاهراک  رد  ار  يدهم  دنریگ و  یم  شود 
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نآ رد  دـیآ . یم  دورف  ترـضح  نآ  رب  پچ ، زا  يرگید  تسار و  زا  یکی  هداد ، هیکت  هتـشرف  ود  هب  هک  یلاـح  رد  قشمد  قرـش  رد  ءاـضیب 
یم زامن  مدرم  اب  دهن و  یم  ولج  هب  ماگ  یـسیع  دیآ و  یم  رانک  دوخ  ياج  زا  يدهم  سپ  دنلوغـشم ، رـصع  زامن  ندـناوخ  هب  مدرم  ماگنه 

ار يدهم  دنوادخ  دشک و  یم  ار  كوخ  دنکش و  یم  ار  بیلص  دناوخ . یم  ارف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  هب  ار  مدرم  یـسیع  درازگ .
ارحص لد  رد  شهاپـس  دوش و  یم  هتـشک  قشمد  هطوغ ي  رد  یتخرد  رانک  رد  ینایفـس  وا  راگزور  رد  دنک . یم  حور  ضبق  رهطم  رهاط و 

. دـننک شروشحم  هتـشاد  هک  یتین  قباطم  تمایق  زور  دـشاب  هدـمآ  هاپـس  نیا  رد  روز  هارکا و  هب  هک  سک  ره  سپ  دـنور . یم  ورف  نیمز  هب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نرق  هتشذگ ، نرق  هس  هب  قحلم  مراهچ  نرق  رد  درتسگ . یم  هیاس  امش  رس  رب  شنارود  دیسر و  دهاوخ  وا  روهظ  نامز 
نایم هاگنآ  دیآ  یم  يرگید  نرق  نآ  سپ  زا  دیآ و  یم  رگید  ینرق  نآ  زا  دعب  سپـس  تسا  هباحـص  نرق  نامه  نیا  دمآ و  دیدپ  هلاو  هیلع 
ناهنپ ناگدید  زا  يدهم  سپ  دش . هتخیر  اهنوخ  تشگ و  راکـشآ  اهاوه  دمآ و  شیپ  یکاندرد  روما  دتفا . یم  ییاه  هلـصاف  نرق ، ود  نیا 

وا ددم  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  دیوگ : نیدلا  یحم  خیـش  دننانیما . نیرترب  وا  نانیما  نادیهـش و  نیرتهب  وا  نادیهـش  سپ  ررقم . تقو  ات  دـش 
نایم رد  دنا . مجع  هفیاط ي  زا  نانیا  دیوگ : شراتفگ  همادا ي  رد  هاگنآ  تسا . هتشاد  ناهن  شیوخ  بیغ  هدرپ ي  رد  ار  نانآ  هتـشامگرب و 
يادخ هاگ  چیه  هک  ناشیا  سنج  ریغ  زا  تسا  ینابهاگن  ار  نانآ  دنیوگ . یمن  نخـس  یبرع  نابز  هب  زج  دوجو  نیا  اب  اما  تسین  یبرع  نانآ 

جرم رد  ار  نانآ  زا  یکی  رگم  دنشک  یم  ار  رهش  نانکاس  مامت  نانآ  تسا ... . مالسلا  هیلع  يدهم  يارزو  صخا  وا  دنا . هدرکن  تیـصعم  ار 
دمحا نب  نمحرلادبع  نیدلارون  مشش : دنک . یم  ناریـش  ناگدنرپ و  ناگدنرد و  كاروخ  ار  نآ  یلاعت  دنوادخ  هک  یهلا  تفایـض  رداکع 

قیاقشلا فلوم  هوبنلا . دهاوش  باتک  رد  بجاح ، نبا  هیفاک  روهشم  حرش  بحاص  یعفاش  یلوق  هب  انب  یفنح و  یماج  یتشد  نیدلا  ماوق  نب 
هللااب فراع  نانآ  خیاشم  هلمج  زا  دـسیون : یم  نآ  خـیاشم  زا  یهورگ  هیدنبـشقن و  هقیرط  رکذ  زا  سپ  هینامثعلا  هلودـلا  ءاملع  یف  هینامعنلا 

هب سپـس  دش ، شیوخ  راگزور  نادنمـشناد  زا  تخادرپ و  هقف )  ) فیرـش ملع  يریگارف  هب  تسخن  هک  تسا  یماج  دمحا  نب  نمحرلادـبع 
هللادـیبع رـضحم  هب  هاـگنآ  تخومآ و  يرغـشاک  نیدـلا  دعـس  خیـش  زا  ار  دـیحوت  هملک ي  تسوـیپ و  هیفوـص  خـیاشم  نادرگاـش  هقلح ي 

تـسدرود قافآ  ات  يو  ترهـش  هریاد ي  دوب و  هرهـش  لضف  هحفـص 348 ]  ] ملع و هب  وا  تسج ... باستنا  ـالماک  ودـب  تفر و  يدـنقرمس 
یحم مرورـس  مظعا  يالوم  داد ... يدنمـشزرا  يایاده  ودب  دناوخارف و  دوخ  روشک  هب  ار  وا  ناخدـیزی  اب  ناطلـس  هک  اجنآ  ات  دوب  هدرتسگ 

درک لقن  میارب  تشاد  لاغتـشا  تواضق  هشیپ ي  هب  ناخ  دومحم  ناطلـس  زوریپ  رکـشل  رد  هک  يرانفلا  یلع  یلوم  شردپ  زا  يرانفلا  نیدلا 
يرواد نانآ  نایم  دروآ و  درگ  دـیاب  ار  امکح  هیفوص و  ناملکتم و  زا  تقیقح  مولع  نارگـشهوژپ  : تفگ نم  هب  ناطلـس  يزور  تفگ : هک 

هب اهبنارگ  يایاده  اب  ار  يدصاق  ناطلس  سپ  درادن . یگتسیاش  یماج  نمحرلادبع  یلوم  زج  یسک  نانآ  نیب  رد  يرواد  يارب  متفگ : درک .
يرواد نانآ  نایم  هلاسم  شـش  رد  تشون و  يا  هلاسر  زین  یماج  دهد . ماجنا  ار  يرواد  نیا  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  داتـسرف و  یماج  يوس 

زا یخرب  هیناـمعنلا  قیاقـشلا  فلوم  سپـس  داتـسرف . ناطلـس  يارب  ار  هلاـسر  نیا  یماـج  دوـب . دوـجو  هلاـسم ي  لـیاسم ، نیا  زا  یکی  درک .
رب نآ  رد  هک  ار  بهذلا  ۀلسلس  نابز و  نامه  هب  سنالا  تاحفن  زین  یسراف و  نابز  هب  ةوبنلا  دهاوش  هیفاکلا و  حرـش  نوچمه  ار  وا  ياهباتک 

هتفریذـپ و تلیـضف  اب  نادنمـشناد  دزن  رد  یماج  ياـهباتک  ماـمت  دـیوگ : سپـس  يو  تسا . هدرب  ماـن  هدز ، نعط  یـضفار  فیاوط  زا  یخرب 
، راتخملا نامعنلا  بهذم  ءاهقف  نم  رایخالا  مالعا  باتک  رد  هدـش  لقن  يو  زا  هک  یلوق  ربانب  زین  يوفکم  نامیلـس  نب  دومحم  تسا . لوبقم 

دروم فورعم و  دنمـشزرا و  تسا  یفیلات  باتک ، نیا  هک  هتـشاد  راهظا  وا  هوبنلا  دـهاوش  باتک  هراـبرد  تسا و  هتفگ  اـنث  رایـسب  یماـج  رب 
دمحا نب  نمحرلادـبع  نیدـلارون  انالوم  تافیلات  زا  یـسراف و  نابز  هب  ةوبنلا  دـهاوش  دـسیون : یم  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاح  دامتعا .

بتک زا  يدادعت  هک  دـیوگ : دوخ  باتک  زاغآ  رد  سیمخلا  خـیرات  فلوم  دـنا . هدرک  همجرت  املع  زا  يرایـسب  ار  باتک  نیا  تسا . یماج 
يدهم تدالو  صوصخ  رد  يرابخا  ةوبنلا ، دهاوش  رد  یماج  درب . یم  مان  ار  ةوبنلا  دهاوش  باتک  نانآ  هلمج  زا  تسا و  هدـیزگرب  ار  ربتعم 

نـسح ماما   ) مالـسلا هیلع  یکازلا  دمحموبا  همع  همیکح  زا  دوش : یم  لقن  نآ  زا  يا  هصالخ  هک  تسا  هدرک  لقن  يو  تازجعم  زا  یخرب  و 
. نامب اـم  دزن  بشما  همع  يا  دومرف : سپ  مدوب . مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  دزن  يزور  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 
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: دومرف مبای . یمن  یگلماح  زا  یناشن  سجرن  رد  نم  اریز  نز ؟ مادک  زا  مدنزرف  متفگ : دیـشخب . دهاوخ  ام  هب  ینیـشناج  یلاعت  يادـخ  اریز 
هب بش  نوچ  نامب . وا  دزن  بشما  سپ  دوشن . رهاظ  نامیاز  ماگنه  رد  زج  يو  یگلماح  رثا  تسا  یـسوم  ردام  نانوچ  سجرن  لثم  همع  يا 

هتفگ مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  هچنآ  اما  تسا  کیدزن  هدیپس  متفگ : دوخ  اب  تخادرپ . دـجهت  هب  زین  سجرن  متـساخرب و  زامن  هب  دیـسر  همین 
هب نم  نکم . باتـش  همع  يا  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ارم  دوخ  هاگیاج  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناهگان  تفاین . ققحت  دوب ،
انا دـحا و  هللا  وه  لق  يو  رب  متفرگ و  مشوغآ  رد  ار  وا  دـیزرل . یم  هک  مدـید  ار  هحفص 349 ]  ] وا متـشگزاب . دوب  نآ  رد  سجرن  هک  یقاتا 
رون ار  هناخ  هاگنآ  دـناوخ . یم  مه  وا  مدـناوخ  یم  نم  هک  ار  هچنآ  مدینـش  شمکـش  زا  ییادـص  سپ  مدـناوخ . ار  یـسرکلا  هیآ  هاـنلزنا و 
همع يا  دومرف : درک و  ادـص  ارم  شقاتا  زا  دـمحم  وبا  متفرگرب . ار  وا  دوب . هداـتفا  نیمز  رب  هدجـس  هب  هک  مدـید  ار  كدوک  سپ  تفرگارف 

داد و رارف  كدوک  ناهد  رد  ار  شنابز  تشاذـگ و  شناـماد  رد  ار  كدوک  ترـضح  نآ  مدرب . يو  شیپ  ار  هچب  روآ . نم  دزن  ار  مدـنزرف 
یف اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نادـیرن  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  :» تفگ كدوـک  وـگب . نخـس  یلاـعت  دـنوادخ  نذا  هب  مدـنزرف  تفگ :

ار اهنآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  دـنتفرگارف . ار  كدوک  درگ  زبس  یناگدـنرپ  هاـگنآ  نیثراولا .» مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و 
وبا زا  تسا . شیوخ  نامرف  هدنناسر ي  دوخ  ادخ  هک  دهد  نذا  وا  هرابرد ي  ادخ  ات  راد  هاگن  ار  وا  ریگب و  ار  هچب  نیا  تفگ : درک و  ادـص 

. دندوب [ 4  ] تمحر ناگتـشرف  نارگید  نآ  لیئربج و  نیا  دومرف : دننایک ؟ ناگدنرپ  نیا  دوب و  هک  هدنرپ  نیا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  دـمحم 
تـسا قح  ادخ  هدعو ي  هک  دـنادب  دروخن و  مغ  دوش و  نشور  شناگدـید  ات  نادرگزاب  شردام  هب  ار  كدوک  نیا  همع  يا  دومرف : سپس 
يوزاب رب  دوب و  هدـش  هنتخ  هدـیرب و  شفان  دـمآ  ایند  هب  يدـهم  نوچ  مدـنادرگزاب . شردام  دزن  ار  كدوک  دـنناد . یمن  ناـنآ  رثکا  نکلو 

هدرک تیاور  همیکح  زا  ریغ  رگید  ناسک  دـسیون : یم  یماج  اقوهز ». ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  :» دوب هدـش  هتـشون  شتـسار 
بر دمحلا هللا  :» تفگ درک و  يا  هسطع  درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شا  هبابـس  تشگنا  تسـشن و  شناوناز  رب  دازب  يدهم  نوچ  هک  دنا 
ادـخ لوـسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  متفر و  مالـسلا  هیلع  دـمحم  وـبا  دزن  تفگ : هک  تسا  هدـش  تـیاور  يرگید  صخـش  زا  نیملاـعلا .»

یم دوخ  اب  ار  یکدوک  هک  یلاح  رد  هاگنآ  تفر و  هناخ  نورد  هب  شسرپ  نیا  ندینش  اب  ترضح  نآ  تسیک ؟ امش  زا  سپ  ماما  نیشناج و 
ام رب  وت  فطل  رگا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هدراهچ ، بش  هاـم  دـننام  دوب و  هلاـس  هس  كدوک  دـمآ . نوریب  دروآ .

لدع و زا  ار  ناهج  وا  تسا  وا  هینک ي  زین  شا  هینک  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مان  وا  مان  مدـنایامن . یمن  وت  هب  ار  كدوک  نیا  دوبن 
هیلع دمحم  وبا  دزن  يزور  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  يرگید  سک  زا  نینچمه  دشاب . هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد 

زا سپ  مرورس  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دندوب . هتخیوآ  يا  هدرپ  نآ  رب  هک  مدید  یقاتا  ترضح  نآ  تسار  فرط  رد  متفر و . مالسلا 
تفاظن يزیمت و  تیاهن  رد  یکدوک  مدز  الاب  ار  هدرپ  نوچ  رب . الاب  ار  هدرپ  نیا  دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  راد  هدـهع  یـسک  هچ  ار  تماما  امش 

ماـما نیا  دومرف : ترـضح  تسـشن . مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  نماد  رد  كدوک  تشاد . وسیگ  دوب و  یلاـخ  شتـسار  هنوـگ  رب  دـمآ . نوریب 
قاتا نامه  رد  مولعم  تقو  ات  مرسپ  دومرف : وا  هب  ماما  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناماد  زا  كدوک  هاگنآ  تسامـش . هحفص 350 ] ]
قاتا نورد  رگنب  کنیا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  متـسیرگن . یم  وا  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـش  قاتا  لـخاد  كدوک  ناـمب .

ود اب  ارم  یـسابع ) هفیلخ   ) دضتعم تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  يرگید  زا  مدـیدن . نآ  رد  ار  سک  چـیه  مدـش  قاتا  دراو  نوچ  تسیک ؟
دیرآ و موجه  شا  هناخ  هب  دینک و  باتش  سپ  تسا . هدرم  يار ، نم  رس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تفگ : داد و  تیرومام  رگید  درم 

انب ییوگ  میدید ، ابیز  یقاتا  میدـش  هناخ  لخاد  میدرک و  تکرح  دـضتعم  نامرف  هب  ام  دـیروایب . میارب  ار  شرـس  دـیدید  هک  ار  یـسک  ره 
هت رد  میتفر  بادرـس  نورد  هب  میدید . یبادرـس  هک  میدز  رانک  ار  هدرپ  دوب  يا  هدرپ  قاتا  نآ  رد  دوب . هدش  غراف  نآ  تخاس  زا  نالا  نیمه 

. دناوخ یم  زامن  دوب و  هداتـسیا  ریـصح  رب  هرهچ  ابیز  سب  يدرم  دندوب و  هدرک  شورفم  ریـصح  اب  ار  نآ  يور  هک  میدید  ییایرد  بادرس 
دـش یم  قرغ  تشاد  دش ، ناساره  داتفا و  بآ  لخاد  اما  تشادرب  باتـش  درم  نآ  يوس  هب  ود  نآ  زا  یکی  تشادن . ییانتعا  چـیه  ام  هب  وا 

هب ارجام  نیا  زا  مداد . شتاـجن  نم  زاـب  داـتفا و  بآ  رد  مه  وا  هک  درک  ار  وا  دـصق  رگید  درم  مدیـشک . نوریب  متفرگ و  ار  شتـسد  نم  هک 
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داد يور  ییارجام  هچ  مدیمهفن  نم  ادـخ  هب  مهاوخ . یم  شزوپ  وت  زا  ادـخ و  زا  هناخ  بحاص  يا  متفگ : درم  نآ  هب  باطخ  مداتفا  تریح 
هک ار  هچنآ  میتشگزاب و  ام  درکن . هجوت  ام  هب  الصا  وا  اما  منک . یم  هبوت  ادخ  هب  ما  هدرک  هک  يراک  زا  کنیا  مدمآ  اجک  زا  هک  مدیمهفن  و 

نینچ هدـنراگن : دـننزب . ار  ناتیاه  ندرگ  مهد  یم  نامرف  هنرگ  دـینک و  ناهنپ  ار  زار  نیا  تفگ : وا  میتفگ . زاـب  دـضتعم  يارب  دوب  هداد  خر 
دراوم نیمه  هلمج  زا  دهن . یم  تمارک  شیایلوا  رب  هلیـسو  نیدب  اریز  تسین . بیرغ  دیعب و  یلاعت  دـنوادخ  تردـق  زا  زگره  ییاهدادـخر 

نوچمه ناشنایعا ، باطقا و  قح  رد  بلاطم  نیا  لاثما  زا  هیفوص  ناـگرزب  تاـفیلات  و  هراوهگ . رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نتفگ  نخـس  تسا 
تیربکلا باتک  رد  ینارعـش  هک  نانچ  تسا . نوحـشم  ینارعـش و ... باهولادبع  یبرع و  نب  نیدلا  یحم  خیـش  ینالیگ و  رداقلادبع  خیش 

نابز هب  نیدـلا  یحم  دـنا ، هدرک  لقن  نویعلا  ناسنا  رد  یبلح  نیدـلا  ناـهرب  زین  تسا و  هیکم  تاـحوتف  هصـالخ ي  زا  یبختنم  هک  رمحـالا 
هلیلح اب  هک  يدرم  هرابرد ي  ییوگ  یم  هچ  مدیسرپ : تشاد ، لاس  کی  کیدزن  دوب و  هراوخریش  هک  بنیز  مرتخد  هب  يزور  دیوگ : یبرع 

. دندش تفگش  رد  روما  نیا  زا  نارضاح  تسا . بجاو  لسغ  يو  رب  داد : خساپ  وا  تسا ؟ هتفرگن  تروص  لازنا  اما  هدرک  تعماجم  شیوخ 
هزاجا لفط  نیا  ردام  هب  ماگنه  نآ  رد  متفر  هکم  هب  مدـش و  ادـج  لفط  نیا  زا  و  هحفـص 351 ]  ] متفر نوریب  قشمد  زا  لاس  کی  نم  هاگنآ 

هک یلاح  رد  رتخد  نآ  مدش ، هناور  مرـسمه  رادید  يارب  هک  نیمه  دوب  هدمآ  جح  هب  یماش  جاجح  اب  وا  دوش . هناور  جـح  هب  هک  مدوب  هداد 
رد ار  دوخ  دـیدنخ و  هاگنآ  و  مردـپ ، : دز دایرف  دـنیبب  ارم  شردام  هکنآ  زا  شیپ  اسر  ییادـص  اـب  دـید و  رتش  يـالاب  زا  ارم  دروخ  یم  ریش 
اعد ار  وا  رداقلادـبع  خیـش  مان  هب  یـسک  درک و  هسطع  شردام  نوچ  دوب ، شردام  مکـش  رد  هک  یتقو  مه  راب  کـی  تخادـنا . نم  شوغآ 
دزن ار  بلطم  نیا  تاقث  دندوب . هدینش  شردام  مکـش  زا  ار  رتخد  نیا  يادص  یگمه  نارـضاح  دوب . هتفگ  خساپ  يو  هب  تخانـش و  تفگ ،
یب رب  هک  یکدوک  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  دـنتفگ : نخـس  هراوهگ  رد  سک  هس  دـنا : هتـشون  هیفوـص  خـیاشم  زا  یخرب  دـنداد . یهاوـگ  نم 

رب دننک و  یم  رواب  ار  تامارک  نیا  دارفا  هک  تسا  هنوگچ  لاح  یبرع . نیدلا  یحم  خیش  رتخد  داد و  تداهش  مالـسلا  هیلع  فسوی  یهانگ 
دنرمـش و یم  دـیعب  دـننک و  یم  راکنا  ار  نآ  دـنک  یم  لقن  یتمارک  توبن  نادـناخ  يارب  یـسک  رگا  اما  دـنریگ  یمن  هدرخ  اهنآ  نادـقتعم 

تیقاویلا باتک  رد  روهشم  فراع  يرصم  ینارعش  یلع  نب  دمحا  نب  باهولادبع  خیـش  متفه : دنیامن . یم  مهتم  ولغ  هب  ار  نادب  نادنمرواب 
زا یهورگ  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  رـصم  رد  راب  نیدـنچ  تسا و  روهـشم  شفلوم  نوچمه  باتک  نیا  رباکالا : دـئاقع  ناـیب  یف  رهاوجلا  و 

تافیلات باتک ، نیا  زج  هب  ینارعش  تسا . یبرع  نبا  هیکم  تاحوتف  باتک  تالکشم  حرش  باتک  نیا  دنا . هتشون  یتاظیرقت  نآ  رب  زین  املع 
، هیکم تاحوتف  زا  تسا  يا  هدیکچ  باتک  نیا  هیـسدقلا  راونالا  حقاول  هعبرالا و  بهاذملا  یف  نازیملا  زا : دـنا  ترابع  هک  دراد  زین  يرگید 
تیقاویلا و زا  مود  دـلج  رد  ینارعـش  هیکم . تاحوتف  زا  تسا  يا  هدـیزگرب  مه  باتک  نیا  هک  ربکالا ، خیـشلا  مولع  یف  رمحالا  تیربکلا  و 

مامت دیاب  و  تسا ، قح  هداد  یهگآ  اهنادب  ار  ام  عراش  هک  تمایق  عوقو  طیارش  مامت  هکنآ  نایب  رد  مجنپ  تصـش و  ثحبم  دیوگ : رهاوجلا 
همین رد  هک  تسا  يرکسع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  وا  مالسلا ... هیلع  يدهم  روهظ  تسا  لیبق  نیا  زا  دریذپ . ققحت  تمایق  مایق  زا  شیپ  اهنآ 
ینعی نامز  نیا  ات  وا  نس  دنک . روهظ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  اب  هارمه  هکنآ  ات  تسا  هدـنز  وا  دـمآ . ایند  هب  يرجه  لاس 255  نابعش 

، يدـهم ماـما  زا  رـصم  رد  یلطرلا  هکرب  رب  یلطملا  شیرلا  زارف  رب  وا  ربـق  هک  یقارع  نسح  خیـش  تسا . لاـس  [ 5  ] 706 يرجه ، لاس 958 
هحفـص . ] تسا هدرک  تقفاوم  يو  اب  هتکن  نیا  رد  صاوخلا  یلع  ام  خیـش  هدرک و  لـقن  میارب  ار  بلطم  نیا  درک  دروخرب  وا  اـب  هک  یناـمز 
هرابرد يدهم  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  يو  لوق  زا  یقارع  نسح  تحایس  رکذ  زا  سپ  حقاول  هب  فورعم  تاقبطلا ، باتک  رد  ینارعـش  [ 352

ینارعـش درذگ . یم  ناتـساد  نآ  زا  لاس  دص  کی  نالا  تسا و  لاس  نونکا 620  نم  نس  مدـنزرف  دومرف : مدرک  شـسرپ  شلاس  نس و  ي 
نب هللا  ءاطع  نیدلا  لامج  دیس  متـشه : درک . دیکات  يدهم  نس  تحـص  رب  مه  وا  هک  مدرک  وگزاب  صاوخلا  یلع  يارب  ار  هتفگ  نیا  دیوگ :

لآلا و هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  هریـس  یف  بابحالا  هضور  باتک  رد  فورعم  ثدحم  نمحرلادبع  دیـس  نب  هللا  لضف  نیدلا  ثایغ  دـیس 
هـضور باتک  تسا : هتفگ  هدرک و  داـی  نآ  زا  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاـح  هدـش و  هتـشاگن  یـسراف  ناـبز  هب  باـتک  نیا  باحـصالا :

هب دــلج و  ود  رد  لاس 1000  رد  یفوتم  يروباـشین  يزاریـش  هللا  لـضف  نب  هللا  ءاـطع  نیدـلا  لـالج  ار  نآ  هک  تسا  یـسراف  هب  باـبحالا ،
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باتک زا  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  هللادبع ، نیدلا  لیصا  دیس  شیومع  رسپ  داتسا و  اب  تروشم  زا  سپ  ریش ، یلع  ریم  ریزو  شهاوخ 
دوخ دامتعا  دروم  بتک  وزج  ار  بابحالا  هضور  باتک  دوخ  فیلات  زاغآ  رد  باتک ، نیا  هدنـسیون ي  هک  تسا  هدش  لقن  سیمخلا  خـیرات 

هک ماما  نآ  كرابم  دالیم  مالـسلا ، هیلع  نسح  نب  دمحم  مهدزاود  ماما  نایب  رد  یباب  تسا : هدمآ  بابحالا  هضور  رد  تسا . هدرک  دادملق 
هام موس  تسیب و  رد  يو  رگید  لوق  ربانب  تسا . هدوب  هرماس  رد  لاس 255  نابعش  همین  رد  تسا  تیاده  ندعم  رهوج  تیالو و  فدص  رد 

ار وا  ردام  مان  یخرب  نسوس ، ای  لقیـص  مان  هب  هدوب  یکزینک  راوهاـش  دـیراورم  نیا  رد  اـم  تسا . هدـمآ  اـیند  هب  يرجه  لاس 258  ناضمر 
دورد شنادناخ  وا و  رب  هک  مدرم ، نیرتهب  اب  مسا  هینک و  رد  تسا  يرایسب  تمرح  بحاص  ماما ، نیا  دنا . هدرک  رکذ  زین  هیمکح  سجرن و 

رب شراوگرزب  ردپ  تافو  ماگنه  هب  يو  لاس  دننک  یم  دای  نامزلا  بحاص  حلاص و  فلخ  رظتنم ، يدهم ، باقلا  اب  ار  وا  تسا . دننامه  داب ،
ار يو  یکدوک  رد  دـنوادخ ، دـنا . هتفگ  لاـس  ود  ماـگنه  نآ  رد  ار  يو  لاـس  زین  یخرب  تسا  هدوب  لاـس  جـنپ  رت ، حیحـص  تاـیاور  قـبط 
. دـیناسر تماـما  دـنلب  هجرد  هب  یکدوک  راـگزور  هب  ار  وا  و  دوـب . س )  ) اـیرکز نب  ییحی  دـننامه  ور  نیا  زا  دیـشخب و  تمارک  تمکح و 

رکذ زا  سپ  بابحالا ، ۀضور  بحاص  دش . ناهن  ناگدید  زا  يار  نم  رس  رد  یبادرس  رد  ، دمتعم تفالخ  دهع  ای 266  لاس 256  رد  يدهم 
ظفاحلا مهن : تسا . هدرب  نایاپ  هب  ترـضح  نآ  روهظ  بلط  مالـسلا و  هیلع  يدهم  هب  باطخ  رد  یتایبا  ندروآ  اب  ار  دوخ  مالک  راتفگ ، نیا 

هرابرد رایخالا  مالعا  باتک  رد  يوفک  باطخلا . لصف  باتک  رد  یفنح  ياسراپ  هجاوخ  هب  فورعم  يراخب  دومحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم 
. تفرگ یـشیپ  شناـنگمه  رگید  زا  تخادرپ و  مولع  يریگارف  هب  شیوخ  راـگزور  نادنمـشناد  دزن  رد  يو  تسا : هتفگ  اـسراپ  هجاوخ  ي 

رهاط وبا  ینابر  فراع  مامالا  خیـش  زا  ار  هقف  هک  دوب  ناوج  دـش . هتـسجرب  لوقنم  لوقعم و  رد  تخومآ و  ار  هحفص 353 ]  ] لوصا عورف و 
ار هقف  وا  تسا : هتفگ  هتخادرپ و  هقف  رد  اسراپ  هجاوخ  خیاشم  هلسلس ي  رکذ  هب  يوفک  سپس  تفرگارف . يرهاظ  نسح  نب  یلع  نب  دمحم 

گرزب خیـش  نانیـشناج  نیرتگرزب  زا  يو  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  هدـناسر و  هفینح  وبا  مظعا  ماـما  هب  ار  نآ  هتفرگارف و  تعیرـش  ردـص  زا 
نیا هکنیا  هیدنبـشقن و  هقیرط  رکذ  زا  سپ  هینامثعلا ، هلودلا  ءاملع  یف  هینامعنلا  قیاقـشلا  فلوم  تسا . هدوب  خلا  دنبـشقن  نیدلاءاهب  هجاوخ 

هقیرط نیا  نساـحم  بقاـنم و  زا  يا  هشوگ  رکذ  زین  دـنناسر و  یم  يدنبـشقن  نیدـلاءاهب  هجاوخ  فراـع  خیـش  هب  ار  دوـخ  هلـسلس ي  هقرف 
رکذلا قباس  نیدلاءاهب  هجاوخ  باحصا  هرمز ي  رد  وا  تسا . يراخب  اسراپ  دمحم  هجاوخ  فراع  خیش  هقیرط ، نیا  خیاشم  زا  یکی  دیوگ :

یم دوخ  باحصا  زا  یهورگ  عمج  رد  يزور  اسراپ  دمحم  هجاوخ  داتسا  هک  تسا  هدرک  تیاکح  نینچمه  هینامعنلا  قیاقـش  فلوم  تسا .
یم وت  هب  ار  همه  ، مدوب هدرک  لـصاح  هار  نیا  رد  دوـخ  هک  ار  هچنآ  ماـمت  دوـب و  هدیـسر  نم  هب  اـم  تقیرط  خـیاشم  زا  هک  یتناـما  دـیوگ :

ار وا  نم  تسوا . دوجو  نم  روهظ  زا  دصوقم  تفگ : شرمع  نایاپ  رد  يو  داتسا  نینچمه  تفریذپ . ار  نآ  زین  اسراپ  دمحم  هجاوخ  مراپس .
ار وا  اسراپ ، دمحم  هجاوخ  داتسا  نینچمه  دوش . ناشخر  وا  زا  یتیگ  دزرو  لاغتـشا  راک  نیدب  رگا  سپ  مدرورپ  كولـس  هبذج و  قیرط  هب 

تفـص هب  ار  وا  شداتـسا  تاقوا  نیا  زا  رگید  یکی  رد  نینچمه  تسا . فورعم  روهـشم و  ناتـساد  نیا  دنک و  یم  حور  تفـص  هب  فصتم 
رگا هک  تسا  یسک  یلاعت  يادخ  ناگدنب  زا  دومرف : هک  دناد  یم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  لوق  نیا  رهظم  ار  وا  دنک و  یم  فصتم  سفنلا  ۀکرب 

ار وا  تخومآ و  يو  هب  ار  یفخ  رکذ  اسراپ ، دـمحم  هجاوخ  داتـسا  دـنادرگ . تسار  ار  وا  دـنگوس  زین  دـنوادخ  دـنک ، داـی  مسق  يادـخ  رب 
زا جح  هار  رد  اسراپ  دمحم  هجاوخ  هک  تسا  هدروآ  هینامعنلا  قیاقـش  فلوم  دریگ . هدـهعرب  ار  تقیرط  نیا  نابلاط  شزومآ  هک  داد  هزاجا 

دوخ مارکا  دروم  ار  وا  اهراید  نیا  ناداتـسا  املع و  درک . ترایز  اهرهـش  نیا  رد  ار  املع  رازم  تشذگ و  تاره  خـلب و  ذـمرت و  نایناغص و 
اسراپ دمحم  هجاوخ  هک  تسا  هتفگ  يو  هاگنآ  دنتسناد . میظع  یتمینغ  ار  وا  هب  تمدخ  رادید و  دنتشاد و  گرزب  رایسب  ار  وا  دنداد و  رارق 

اما دندرپس . كاخ  هب  هنع  هللا  یـضر  سابع  ربق  رانک  رد  ار  يو  درازگ  زامن  وا  رب  يرانف  نیدلا  سمـش  یلوم  تشذگرد و  هرونم  هنیدم  رد 
لـصف تسا : هتفگ  هدرک و  دای  باتک  نیا  زا  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  یجاح  تسا . يروهـشم  فورعم و  باتک  وا ، باطخلا  لصف  باتک 

. تساسراپ هجاوخ  هب  فورعم  يراخب ، يدنبشقن  هللادیبع  نادنزرف  زا  یظفاح  نب  دمحم  دهاز  ظفاح  هتـشون ي  تارـضاحملا ، یف  باطخلا 
دمحم هاشداپ  ریما  یقنب و  زا  نیسح  جاح  هحفص 354 ]  ] نب یـسوم  لضفلاوبا  ار  باتک  نیا  تفای  تافو  هرونم  هنیدم  رد  لاس 822  رد  وا 
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( ضر  ) يداهلا یلع  نسحلا  یبا  نب  رفعج  هللادبع  وبا  نوچ  دـیوگ : باطخلا  لصف  رد  اسراپ  هجاوخ  دـنا . هدرک  همجرت  هکم ، لیزن  يراخب 
ود هب  ار  تماما  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  شردارب  هک  درک  اعدا  درادن ، يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دـمحم  وبا  هک  تسناد 
هک تسا  دمحم  يرکـسع ، نسح  دمحم  وبا  دنزرف  اما  تسا . فورعم  بقل  نیدب  يو  دنا و  هدناوخ  باذک  ار  يو  ور ، نیا  زا  تسا  هدرپس 
وبا رتخد  همیکح  هک  دنک  یم  تیاور  اسراپ  هجاوخ  تسا . مولعم  راکشآ و  وا ، مرحم  نارای  زین  ترـضح و  نآ  باحـصا  صاوخ  مامت  دزن 

يراز هلان و  دـنوادخ  هاگرد  هب  درک و  یم  اعد  وا  يارب  تشاد و  یم  تسود  ار  يو  يرکـسع ، نسح  دـمحم  وبا  همع  داوج  دـمحم  رفعج 
لاس نابعش  همین  بش  نوچ  سجرن . مان  هب  دوب  هدیزگرب  یکزینک  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  دنیبب . ار  يرکـسع  نسح  دنزرف  هک  درک  یم 

هک روط  نامه  همیکح  شاب . اـم  دزن  يراـک  يارب  بشما  همع  يا  تفگ : يو  هب  نسح  دـمآ . يرکـسع  نسح  دزن  همیکح  دیـسر ، ارف   255
هاگنآ تفر . وا  يوس  هب  همیکح  دـش  برطـضم  سجرن  دز ، رـس  هدـیپس  نوچ  دـنامب . ترـضح  نآ  هناخ ي  رد  بش  نآ  دوب ، هدومرف  ماما 

نوتخم كدوک  درب . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دمحم  وبا  دزن  تفرگرب و  ار  وا  دید ، ار  هچب  همیکح  نوچ  دازب . ار  كرابم  دازون  سجرن 
رد ناذا و  شتسار  شوگ  هب  درک . وا  ناهد  رد  ار  شنابز  دیشک و  تسد  شنامشچ  تشپ و  رب  تفرگ و  ار  كدوک  يرکـسع ، نسح  دوب .

همیکح مدنادرگزاب . شردام  هب  متفرگ و  ار  كدوک  زین  نم  ربب . شردام  دزن  هب  ار  دازون  نیا  همع ! يا  دومرف : سپـس  تفگ . هماقا  يرگید 
درز يا  هماج  تسا . ترضح  نآ  يوراشیپ  دازون  مدید  متفر . مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دمحم  وبا  يوس  هب  دوخ  قاتا  زا  سپـس  تفگ :

! مرورـس مدرک : ضرع  سپ  تسـشن . ملد  رد  كدوک  هک  نانچ  نآ  تسا  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  رون  یگدنـشخرد و  زا  يا  هلاه  هدیـشوپ و 
. هدـش هداد  ام  هب  شدـیون  هکنآ  تسا  نیا  تسا  رظتنم  نیا  همع ! يرآ  دومرف : ییوگب ؟ ات  یناد  یم  يزیچ  كرابم  دازون  نیا  هرابرد ي  ایآ 

اما متفر  يرکسع  نسح  دمحم  وبا  دزن  رگید  راب  نیدنچ  دیوگ : همیکح  مداتفارد . هدجس  هب  تمعن  نیا  هنارکـش ي  هب  سپ  تفگ : همیکح 
تناما هب  اجنامه  ار  وا  دومرف : دـنک ؟ یم  هچ  ام  رظتنم  اقآ و  اـم ! رورـس  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نادـب  يزور  سپ  مدـید  یمن  ار  دازون 
تیاکح شیوخ ، باتک  هیشاح  رد  اسراپ  دمحم  هجاوخ  نینچمه  دوب . هتشاذگ  تناما  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  یـسوم  ردام  هک  میداهن 
مالسلا هیلع  يدهم  میاق  تامالع  زا  یخرب  زین  میدوب و  هدرک  لقن  یماج  ةوبنلا  دهاوش  باتک  زا  ار  نآ  نیا ، زا  شیپ  هک  ار  یسابع  دضتعم 

هیلع يدـهم  بقانم  دـنیآرد . شرامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناوارف  هراب  نیا  رد  تایاور  تسا : هتفگ  هک  اـجنآ  اـت  تسا . هدـش  رکذـتم  ار 
يو رون  شبات  وا و  روهظ  رب  رابخا  تسا . ناوارف  رایـسب و  تسا ، دوجوم  ینامز  ره  رد  اما  بیاغ  ناگدـید  زا  هک  ناـمزلا  بحاـص  مالـسلا 

زا ار  شتکلمم  دنک و  یم  داهج  تسا  هتـسیاب  هک  نانچ  ادخ  هار  رد  دـشخب و  یم  ناج  ار  يدـمحم  نییآ  هحفص 355 ]  ] وا دنراد . تلالد 
نانآ دنا . هتـشگ  كاپ  صقن  بیع و  زا  هدش و  هدولاپ  کش  زا  شنارای  تسا و  ناسرتادـخ  راگزور  وا ، راگزور  دزاس . یم  هزیکاپ  يدـیلپ 
درم شردپ  هک  یماگنه  زا  وا  دبای . یم  نایاپ  ودب  تماما  تفالخ و  دنزاس . یم  ققحم  ار  قح  دننک و  یم  هشیپ  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  هار 

هب ار  نامدرم  مالـسلا  هیلع  يدهم  دـنک . یم  قیدـصت  ار  وا  ياعدا  درازگ و  یم  زامن  وا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسا . ماما  تمایق  زور  ات 
زا یکی  نمحرلادـبع  فراـع  مهد : تسا . نییآ  نیا  بحاـص  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـناوخ  یم  ارف  تسا ، نآ  رب  دوـخ  هـک  ینییآ 
هاش ردـپ  يولهد ، يدـنه  هللا  یلو  هاش  هک  تسا  یـسک  نامه  صخـش  نیا  دـنا  هتفگ  هک  ناـنچ  رارـسالا ، ةآرم  باـتک  رد  هیفوص  خـیاشم 

: دیوگ رارـسالا  ةآرم  باتک  رد  نمحرلادبع  دنک . یم  لوق  لقن  يو  زا  هابتنالا  هیرـشع و  ینثالا  هفحتلا  ياهباتک  فلوم  زیزعلادـبع  بحاص 
وبا قحلاب  مامالا  يدمحالا  رهطملا  ماقملا  یف  مئاقلا  ینعی  تسا  نامدرم  یمامت  رگتیادـه  تلود و  نید و  دیـشروخ  وا  هک  یـسک  زا  يدای 

رد يو  دـلوت  سجرن . مان  هب  دوب  يزینک  شردام  تسا . تیب  لها  ناماما  زا  نیمهدزاود  وا  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  نسح  نب  دـمحم  مساقلا 
يار نم  رس  رد  لاس 258  ناضمر  هام  موس  تسیب و  رد  يو  ةوبنلا  دـهاوش  تیاور  ربانب  تسا . هدوب  لاس 255  نابعش  مهدزناپ  هعمج  بش 

: زا دـنترابع  يو  فیرـش  باقلا  تسا . مالـسلا  هیلع  تلاسر  اجلم  هینک ي  مه  مانمه و  مهدزاود ، ماما  نیا  دـمآ . ایند  هب  ءارماس  هب  فورعم 
جنپ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردپ  تافو  ماگنه  هب  يو  تسا . رـشع  ینثالا  متاخ  نامزلا و  بحاص  رظتنم ، مئاق ، تجح ، يدهم ،

داد و ایرکز  نب  ییحی  هب  یکدوک  لاـح  رد  ار  تمارک  تمکح و  یلاـعت  دـنوادخ  هک  ناـنچ  مه  دز . هیکت  تماـما  دنـسم  رب  هک  دوب  هلاـس 
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. درک نییعت  مدرم  ییاوشیپ  هب  یلاـسدرخ  دوجو  اـب  زین  ار  يدـهم  دـیناسر ، دـنلب  هاـگیاج  نادـب  تیلوـفط  ناـمز  رد  زین  ار  میرم  نب  یـسیع 
یتیاور یقنلا  یلع  ماما  رهاوخ  همیکح  زا  یماج  نمحرلادبع  الم  دوش . رکذ  رـصتخم  رد  دـناوتب  هک  تسین  كدـنا  يدـهم  تاداع  قراوخ 

باتک زا  باـب 368  رد  یبرع  نب  نیدـلا  ییحم  زا  هاـگنآ  دـنک و  یم  لـقن  میدروآ ، ةوبنلا  دـهاوش  زا  هک  ار  یتیاور  سپـس  تسا و  هدرک 
هب باب  نیا  رد  نیدلا  یحم  دیوگ : نمحرلادبع  سپـس  میدرک . لقن  باتک  نیا  رد  ار  تیاکح  نآ  زین  ام  هک  هدرک  یتیاکح  هیکم  تاحوتف 

انـالوم دـیوگ : سپـس  دـنک . عوـجر  باـب  نیدـب  دـهاوخ ، یم  سک  ره  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  لاوـحا  لیـصفت 
نآ يافتخا  دلوت و  یگنوگچ  تالامک و  يرکسع و  نسح  نب  دمحم  ماما  لاوحا  مامت  بهذم  یعفاش  برشم  یفوص  یماج ، نمحرلادبع 

نمحرلادبع تسا . هدرک  لقن  هریس  باب  رد  ترتع و  تیب  لها  همئا  زا  لقن  هب  ةوبنلا  دهاوش  باتک  رد  لمکا  وحن  هب  الـصفم و  ار  ترـضح 
هیلع يدهم  ماما  قح  رد  یباتک  نیدلا  مجن  هفیلخ  يومح  نیدلادعس  خیش  ترضح  هک  تسا  هتفگ  یصقالا  دصقملا  باتک  فلوم  دسیون :

زا وا  هک  هچنآ  دـننام  هب  هک  تسین  نآ  يارای  ار  سک  چـیه  تسا و  هدروآ  وا  هرابرد ي  هحفص 356 ]  ] يرایسب ياهزیچ  هتشاگن و  مالسلا 
دزاـس و رهاـظ  ییاـفخ  چـیه  نودـب  ار  هقلطم  تیـالو  دـنک ، روهظ  يدـهم  نوچ  دـیوگ : نمحرلادـبع  درواـیب . هدروآ ، تافرـصت  لاوقا و 
هک تسا  هدش  هتفگ  هدمآ و  وا  هدوتـس ي  فاصوا  هیوبن ، ثیداحا  رد  اریز  درادرب . نایم  زا  ار  دنـسپان  قالخا  ملظ و  بهاذـم و  تافالتخا 

یسیع هک  ینامز  درب و  رس  هب  تبیغ  هدرپ ي  رد  دزاس و  كاپ  متس  ملظ و  زا  ار  نوکسم  عبر  مامت  دنک و  مات  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  يدهم 
ياضتقم هب  هدش و  نییعت  ماگنه  هب  دنام و  ناهن  ماوع  رظن  زا  ادخ  لوسر  دـنزرف  رگا  سپ  دـشابن  ناهنپ  مدرم  زا  دوش و  تفای  مالـسلا  هیلع 

ادـخ لوسر  تیب  لها  همئا  ناگرزب و  زا  تعامج  لاوقا  زا  یبلطم  نینچ  ندینـش  نیاربانب  دـنک ، روهظ  لاـجد  یـسیع و  دـننام  یهلا  ریدـقت 
: مهدزاـی درادـن . مه  ینادـنچ  تیمها  هک  تسا  بصعت  باـب  زا  اـهنت  رما ، نیا  راـکنا  تسین و  زیگنا  تفگـش  بیجع و  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

هللااب فراع  تسا  ناشیا  زا  و  دـسیون : یم  رایخالا ، تاقبط  یف  راونالا  حـقاول  هب  فورعم  يربکلا  تاقبطلا  باـتک  زا  مود  دـلج  رد  ینارعش 
یثیرح سابعلا  وبا  مرورس  اب  هارمه  نم  يرشبلا . عماج  یلطر و  هکرب ي  کیدزن  هعیرشلا  باب  نوریب  موک  رد  نوفدم  یقارع  نسح  مرورس 

وت نوچ  منک . وگزاب  تیارب  یتیاکح  ماگنه ، نیا  ات  مراک  زاغآ  زا  مهاوخ  یم  تفگ : نم  هب  وا  يزور  مدرک . یم  دش  دمآ و  وا  رـضحم  هب 
بعل و وهل و  هب  میدمآ و  یم  مهدرگ  مدوخ  ناتـسود  اب  هعمج  زور  رد  ام  مدوب . رو  هشیپ  قشمد و  لها  نم  يا . هدوب  نم  قیفر  یکدوک  زا 

سپ ما ؟ هدـش  هدـیرفآ  یلامعا  نینچ  يارب  یتسار  هب  ایآ  متفگ : دوخ  اب  متفای و  هبنت  دـنوادخ  بناج  زا  يزور  میتخادرپ . یم  يراسگ  هداب 
دجـسم هب  سپ  دنتفاین . تسد  نم  رب  اما  دـندرک  لابند  ارم  زین  ناشیا  متخیرگ  نانآ  زا  متـسش و  تسد  دـندرک ، یم  مناتـسود  هک  يراک  زا 

هب درم ، نآ  نانخـس  ندینـش  اب  نم  دیوگ . یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  يدهم  هرابرد ي  ربنم  رب  هک  مدـید  ار  یـصخش  مدـش و  لخاد  هیما  ینب 
کی دنک . لیان  وا  رادید  هب  ارم  هک  متـساوخ  یمرد  يادخ  زا  هکنآ  رگم  مدرک  یمن  يا  هدجـس  سپ  نآ  زا  مدـش . قاتـشم  يدـهم  رادـید 

نم هب  دراذگ و  ما  هناش  رب  تسد  تسـشن و  نم  تشپ  یـسک  هک  مدوب  لوغـشم  تنـس  زامن  ندناوخ  هب  برغم ، زامن  ندرازگ  زا  سپ  بش 
هناخ هب  وا  ییآ ؟ یم  هناخ  هب  نم  اب  ایآ  متفگ : متـسه ». يدهم  نم  یهاوخ ؟ یم  هچ  تسا . هتفگ  خساپ  ار  تیاعد  دنوادخ  مدـنزرف  :» تفگ

هب نم  دزن  بش  تفه  زور و  تفه  وا  مدرک . ایهم  شیارب  ییاج  مشاب ». اهنت  ياج  نآ  رد  هک  نک  مهارف  ییاـج  نم  يارب  :» دومرف دـمآ و  ما 
هن و زور  کی  راد و  هزور  ار  زور  کی  نک  تموادم  نآ  رب  منزومآ  یم  وت  هب  ار  مدوخ  درو  : » دومرف درک و  رکذ  نیقلت  نم  هب  دروآ و  رس 
همامع ي نیـشنم .» نم  سپ  رد  زج  : » دومرف نم  هب  سپ  مدوب  هرهچ  کین  درما و  یناوج  ماگنه  نآ  نم  . رازگب زامن  تعکر  دصناپ  بش  ره 

عادو يو  اب  نم  دش و  نوریب  دـمآ ، رـس  هب  زور  تفه  نوچ  هحفـص 357 ] . ] تشاد نت  رب  رتش  مشپ  زا  يا  هبج  دوب و  مجع  هماـمع  نوچ  وا 
هک هاگنآ  ات  راـشف  ياـپ  تدرو  رب  سپ  دوب . هدادـن  خر  يرگید  اـب  داد  خر  وت  اـب  نم  يارب  هچنآ  زگره  نسح ! يا  :» تفگ نم  هب  وا  مدرک .
ربخ يو  هب  یقارع  نسح  تفگ : هک  میدوب  هدرک  لقن  ار  ینارعـش  نخـس  زین  نیا  زا  شیب  تفای ». یهاوخ  زارد  يرمع  وت  هک  يوش  ناوتاـن 

یقارع نسح  خیـش  نخـس  اب  صاوخ  یلع  دوب و  هدیـسرپ  شلاس  هرابرد ي  دوب  هدرک  رادید  يو  اب  هک  یماگنه  يدـهم  زا  وا  هک  دوب  هداد 
نانخـس يو ، بقاـنم  رکذ  صاوخ و  یلع  دـیجمت  رد  يربـکلا ، تاـقبطلا  باـتک  رد  ینارعـش  دوب . هدرک  تقفاوم  يدـهم  لاـس  هراـبرد ي 
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تفگ یم  نخـس  نانچ  ثیدح  نآرق و  یناعم  هرابرد ي  لاح  نیا  اب  اما  دوب  داوس  یب  صاوخ  یلع  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسا  هتفگ  یناوارف 
ییوگشیپ  ) تفگ یم  ینخس  رگا  تشاد و  یهاگآ  دوبن  ای  دوب  ظوفحم  حول  رد  هک  هچنآ  زا  وا  درب . یمورف  یتفگش  هب  ار  نادنمـشناد  هک 

رطاخ هب  هک  يا  هعقاو  هب  دیاشگب  نخس  هب  بل  هکنآ  زا  شیپ  ار  صخـش  یتح  دش  یم  عقاو  دوب  هتفگ  وا  هک  هنوگ  نامه  بلطم  درک ) یم 
نامز ماما  اب  ناشیاه  تاقالم  هرابرد ي  هیفوص  خـیاشم  زا  یخرب  هک  هچنآ  ماـمت  تحـص  زا  اـم  هچرگا  هجوت : داد . یم  ربخ  دوب  هدـمآ  نآ 

نیا دوجو  نیا  اب  اما  تسا ، نانآ  تاهیومت  تافارخ و  هرمز ي  رد  اهاعدا  نیا  زا  یخرب  هک  میناد  یم  میعالطا و  یب  دنا ، هتفگ  مالسلا  هیلع 
یم دـیعب  ار  وا  تبیغ  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  دوجو  دـنرکنم و  هک  یناسک  يارب  دـشاب  یتجح  ات  میدرک  لـقن  نیا  يارب  ار  ناـنخس 

نایعیـش :» دیوگ نانیا  مه  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دنزاس  یم  بوسنم  تقامح  هب  یتاداقتعا  نینچ  نتـشاد  هطـساو  هب  ار  نایعیـش  یتح  دنرمش و 
لیاق هک  دنک  تیصو  یـسک  هب  دریگب و  سپ  ار  نآ  هدرک ، تیـصو  مدرم  نیرت  قمحا  هب  سک  ره  تسا : هتفگ  يرگید  دنمدآ و  ینب  گنن 
وحم هچنآ  زا  ظوفحم ، حول  صاوخ  یلع  يارب  هک  دنرمـش  یمن  گرزب  دـننک و  یمن  راـکنا  ناـنیا  دوجو  نیا  اـب  تسا ». يدـهم  تبیغ  هب 
خیـش هکنآ  ای  دشاب !! علطم  هدیدان  بیغ و  رب  دهد و  یهگآ  درذگ ، یم  مدرم  ریمـض  رد  هچنآ  زا  دوش و  فشکنم  دراد ، دوخ  رد  ای  هدرک 

هب وا  دنیوگ . نخـس  يو  اب  ناشیا  دیوگ و  نخـس  نانآ  اب  دنک و  رادید  همرکم  هکم  رد  قح  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  اب  یبرع  نیدـلا  ییحم 
ار دراوم  نیا  مامت  ینارعش  هک  نانچ  دیوگب  نخـس  هراوهگ  رد  شرتخد  اب  دنک . فاوط  وا  رود  هب  مه  هبعک  هناخ  دنک و  فاوط  هبعک  درگ 

یم تبـسن  ار  تامارک  نیرت  گرزب  یناسک  نینچ  لاثما  هب  نانیا  دوب . هدرک  لقن  هیکم  تاـحوتف  زا  لـقن  هب  ، رهاوجلا تیقاویلا و  باـتک  رد 
هب دـنهد ، یم  ربخ  وا  اب  رادـید  نامزلا و  بحاص  دوجو  زا  دوخ  دـنراد و  رواب  نادـب  نانیا  هک  هچنادـب  داقتعا  رطاخ  هب  ار  هیماما  اـما  دـنهد 

يرذالب میهاربا  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  مهدزاود : تسا . رود  هب  اعقاو  فاصنا  هداج ي  زا  نیا  دـنزاس !! یم  بوسنم  تقامح  يرکف و  هتوک 
نب دمحا  دمحم  وبا  دراد  ترهش  باستنا  نیدب  هک  یسک  هک  تسا  لقن  ریبکلا  هحفص 358 ]  ] باسنالا رد  یناعمس  زا  لسلسم ؛ ثیدح  رد 

ثیدح ناداتسا  زا  یتعامج  يو  هاگنآ  دوب . ثیدح  هدنـسانش ي  تریـصب و  اب  ظفاح و  وا  تسا . ظفاح  يرذالب  یـسوط  مشاه  نب  میهاربا 
ترـشاعم رد  دوب و  شیوخ  راگزور  هناگی  ظـعو  ظـفح و  رد  روکذـم  یـسوط  ظـعاو  دـمحموبا  و  دـیوگ : سپـس  تسا . هدرب  ماـن  ار  يو 

هک يدیتاسا  زا  دنتفاتش و  یم  يو  سرد  رـضحم  هب  ام  ناداتـسا  ظفاح و  یلع  وبا  دوب ... ناشیا  نیرتهب  یناسر  هرهب  رد  نامدرم و  نیرتوکن 
دراو یلاکـشا  داریا و  يو  ثیدح  ای  مسا  ای  دانـسا  رد  هک  مدـیدن  ار  نانآ  زا  کی  چـیه  نم  دـندرب و  یم  تذـل  درک ، یم  رکذ  مدرم  يارب 
مکاح تشون ... یم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  تیب  لها  ماما  بناـج  زا  هکم  رد  دـننک .

مالسلا هیلع  يدهم  هرابرد ي  ار  لسلـسم  ثیداحا  زا  یثیدح  ۀهفاشم  يرذالب ، دیـسر . تداهـش  هب  نارهاط  رد  لاس 339  رد  وا  هک  دـیوگ 
ار ثیدح  نیا  دوش -  رکذ  يدح  اتو  تلاح  ای  تفص  رب  دانسا  لاجر  مان  هک  تسا  یثیدح  لسلـسم ، ثیدح  زا  دوصقم  تسا -  هدرک  لقن 
ار وا  شدنزرف  هک  هیمامالا  یلع  درلا  یف  هیرشع  ینثالا  هفحتلا  باتک  هدنسیون  بحاص  هاش  هب  فورعم  زیزعلادبع  ردپ  يولهد  هللا  یلو  هاش 

خلا نیملاعلا  یلع  هللا  ۀـجح  نیبملا  لضفلاب  روهـشملا  نیملکتملا  دنـس  نیثدـحملا و  دیـس  نیفلاخملا و  مساق  نیفراعلا و  مناخ  فاصوا  اـب 
تیاور تالـسلسم  باتک  رد  مردپ  تسا : هتفگ  هدش ، يو  زا  هک  یلقن  ربانب  ، ۀهزنلا باتک  رد  روکذم  هللا  یلو  هاش  تسا . هدرک  لقن  هدوتس 

نایم رد  منک و  تیاور  زین  نم  هدرک  یم  تیاور  دوخ  هک  ار  هچنآ  ره  هک  تسا  هداد  هزاـجا  نم  هب  اهافـش  هلقع  نبا  متفگ : هک  تسا  هدرک 
. دندوب هدش  زاتمم  يرگید  زا  درف  هب  رصحنم  میظع و  یتفص  اب  نآ  نایوار  زا  کی  ره  هک  مدید  ار  یلسلسم  ثیدح  يو ، لسلسم  ثیداحا 

داد ربخ  هک  شنارود ، ظفاح  یلهاب  نیدـلا  لامج  ار  ام  داد  ربخ  هک  شنارود ، هناگی  یمجع  یلع  نب  نسح  خیـش  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : يو 
یطویـس لالج  ار  ام  داد  ربخ  هک  شنامز ، یفوص  ینارعـش  باهولادـبع  خیـش  ار  ام  داد  ربخ  هک  شراگزور ، دنـسم  يزاجح  دـمحم  ار  ام 

يرقم يرزج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ار  ام  داد  ربخ  هک  شنارود ، ظفاح  یبقعلا  ناوضر  میعن  وبا  ار  ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، رصع  دهتجم 
نب دمحم  نیدلا  لامج  ماما  ار  ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، رـصع  دهاز  لامجلا  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  ماما  ار  ام  داد  ربخ  هک  شنامز ،

ار ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، راگزور  رد  یسراف  دالب  ثدحم  دوعـسم  نب  دمحم  ماما  ار  ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، رـصع  دهاز  لامجلا  دمحم 
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ام داد  ربخ  هک  شنامز ، ثدحم  یفنح  عیبرلا  یبا  نب  مالسلادبع  ار  ام  داد  ربخ  هک  شنارود ، دنمشناد  يزاریش  رفظم  نب  لیعامسا  ام  داتسا 
یمدا دـمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  هک  زیزعلادـبع ، ار  ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، رـصع  خیـش  یـسنالق  روپاـش  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  رکبوبا  ار 

درک ثیدح  هک  شیوخ ، نارود  هناگی  نامیلس  نب  دمحم  هحفص 359 ]  ] نب میهاربا  نب  نامیلس  ار  ام  داد  ربخ  هک  شیوخ ، رـصع  ياوشیپ 
ماما بوجحملا  یلع  نب  نسح  نب  دـمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  هک  شیوخ ، هنامز ي  ظـفاح  يرذـالب  مشاـه  نب  [ 6  ] دمحم نب  دـمحا  ار  ام 

ام درک  ثیدح  هک  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شدج  ردپ  زا  شدج  زا  هیبا  نب  یلع  نب  نسح  ار  ام  درک  ثیدح  هک  دوخ ، رـصع 
ثیدح هک  رقابلا ، دمحم  وبا  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  هک  قداصلا ، رفعج  وبا  مردپ  ار  ام  درک  ثیدـح  هک  مالـسلا ، هیلع  مظاکلا  یـسوم  ار 

یلع مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  هک  ادهشلا ، دیس  نیسح  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  هک  داجس ، نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  ار  ام  درک 
ناگتشرف رورس  لییربج  ارم  داد  ربخ  هک  هلاو ، هیلع  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ناربمایپ  رورس  ار  ام  داد  ربخ  هک  ءایلوا ، دیس  بلاط  یبا  نب 

رد دنک  رارقا  دیحوت  هب  نم  يارب  سک  ره  تسین . نم  زج  يدوبعم  چیه  میادخ  نم  نامه  دومرف : نارورس  رورس  یلاعت  يادخ  : » تفگ هک 
، ثیدـح نیا  نایوار  زا  یکی  يزوج ، نبا  دـشاب ». نمیا  هدوسآ و  نم  باذـع  زا  دـهن  ماگ  نم  هانپ  رد  هک  نآ  تسا و  هداهن  مدـق  نم  هاـنپ 

هلاسر رد  زین  هللا  یلو  هاش  زا  و  تسا . يرذالب  رب  نآ  هدهع ي  تفرگ و  رارق  كرابم  تالـسلسم  هرمز ي  رد  ثیدح  نیا  نینچ  نیا  دیوگ :
نامه وا  هک  دـنراد  داقتعا  نایعیـش  هک  نسح  نب  دـمحم  ثیدـح  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  رخاوالا ، لیاوالا و  دیـس  ثیدـح  نم  رداونلا 
نـسح زا  ار  نآ  يو  هک  دوش  یم  تفاـی  یکم  هلقع  نب  دـمحم  خیـش  تالـسلسم  رد  ترـضح  نآ  یمارگ  ناردـپ  قـیرط  زا  تسا ، يدـهم 
تسا هدمآ  یکلام  میلعلادبع  خیش  یگدنز  حرش  رد  لاس 1215  هجحلا  يذ  ثداوح  لیذ  رد  یتربجلا  خیرات  رد  تسا . هدرک  لقن  یمجع 
دمحم وبا  مهدزیس : دینش . ار  هلقع  نبا  تالسلسم  ریغص و  عماج  لیامش و  اطوم و  حیحص و  ثیداحا  زا  یهورگ  يدیعـص  یلع  دزن  وا  هک 
روهشم يدنمـشناد  باشخ  نبا  مهتایفو . همئالا و  دیلاوم  خیراوت  باتک  رد  باشخ  نبا  هب  فورعم  باشخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نب  هللادبع 
تئارق اب  نآرق  ظفح  باسح و  ضیارف و  باسنا و  ثیدح و  ریـسفت و  وحن و  بدا و  رد  روهـشم  يدنمـشناد  وا  دـیوگ : ناکلخ  نبا  تسا .
رایـسب وا  زا  ةاحنلا  تاقبط  رد  یطویـس  دوب و . تسد  هریچ  اهنآ  رد  هدیـسر و  رحبت  هب  مولع  زا  یخرب  رد  وا  دـیوگ : يو  دوب . فلتخم  ياه 

یباتک دـش ، رکذ  الاب  رد  نآ  مان  هک  يو  باتک  دوب . تجح  لضاف و  قداص و  هقث و  ثیدـح  رد  باـشخ  نبا  تسا : هتفگ  هدرک و  دـیجمت 
زا دوخ  دنس  هب  باتک  نآ  رد  باشخ  نبا  هحفص 360 ] . ] دنا هدرک  لقن  ار  نآ  بلطم  يا  هزاوآرپ  نادنمشناد  هک  روهـشم  فورعم و  تسا 
مه تسا و  نامزلا  بحاص  وا  تسا . یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

ناـمه نم و  نادـنزرف  زا  حـلاص  فلخ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  تسا . يدـهم  وا 
تفگ ام  هب  عراد  رکبوبا  دراد  مان  لقیص  شردام  دنک . روهظ  نامزلا  رخآ  رد  يو  تسا . مساقلا  وبا  شا  هینک  دمحم و  شمان  تسا  يدهم 

دوش یم  هتفگ  دـنا و  هدروآ  سجرن ، ار  وا  ردام  مان  نیموس  تیاور  رد  تسا و . همیکح  شردام  ماـن  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  هک 
رخآ رد  وا  دمحم . فلخ و  تسا . مان  ود  ار  يدهم  دیوگ : باشخ  نبا  تسا . رت  هاگآ  نادـب  ادـخ  هک  تسا  [ 7  ] همیکح يو  يدام  مان  هک 
اـسر دنلب و  ییادص  هب  تسا و  هارمه  وا  اب  دور  یم  يو  هک  اج  ره  دنکفا و  یم  وا  رب  هیاس  هک  تسا  يربا  شرـس  رب  دنک  یم  روهظ  نامزلا 

اما دنرایـسب  ناوارف و  تنـس  لها  نادنمـشناد  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  دوجو  هب  نادقتعم  تسا . يدـهم  نامه  نیا  هک  دـنز  یم  گناب 
باتک هب  تسا  رتهب  دنتـسه ، باب  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  ناهاوخ  هک  یناـسک  تسا و  یفاـک  باـتک  نیا  رد  دودـعم  دادـعت  نیمه  رکذ 

( هر  ) يرون رـصاعم  لضاف  هتـشون ي  راتـسالا  فشک  هلاسر ي  مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  دوجو  یلع  ناـهربلا  ناونع  تحت  اـم  رگید 
خیرات زا  دلج )  ) هخـسن ود  رد  ار  بلطم  نیا  دوخ  نم  [ 2 . ] تسا هداز  رتـخد  ینعم  هـب  یکرت و  يا  هژاو  یلغزق  [ 1  ] یقرواپ دننک . هعجارم 
يزوج نبا  دروآ ، یمرد  دوخ  جاودزا  هب  ار  جرفلاوبا  رتخد  هک  يو  ردـپ  هک  تسا  نآ  رگناشن  ناـکلخ  نبا  نخـس  [ 3 . ] متفاین ناکلخ  نبا 

. شردپ بقل  هن  هدوب  وا  بقل  یلغزق  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  دنک . یم  دـییات  ار  لوق  نیا  زین  يزوج  نب  طبـس  هب  يور  اهتـشا  و  تسا . هدوب 
نادـب يوفک  ناکلخ و  نبا  هک  هچنآ  اما  تسا . هداز  رتخد  ینعم  هب  یلغزق  میداد  حیـضوت  مه  هتـشذگ  هحفـص  یقرواپ  رد  هک  ناـنچ  اریز 
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. دروخ یم  مشچ  هب  یگداتفا  اـجنیا  رد  [ 4 (. ] فلوم . ) وا دوخ  بقل  هن  هدوب  شردـپ  بقل  یلغزق  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـنا  هدرک  حیرـصت 
(. مجرتم . ) لاس هدمآ 706  هک  نانچ  هن  دشاب  لاس  دیاب 703  مالـسلا  هیلع  يدهم  رمع  ، هدش رکذ  هک  یخیرات  ود  هب  هجوت  اب  [ 5 (. ] فلؤم )

مـشاه نب  میهاربا  نب  دمحا  يو  هک  دوش  یم  هتـسناد  تشذگ  هچنآ  زا  اریز  دشاب  دـمحم  وبا  يو  تسرد  هینک ي  هک  دور  یم  لامتحا  [ 6]
تدالو هاگ  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همع  همیکح  مان  زا  هتفرگ  تاشن  هابتـشا  نیا  [ 7 . ] تسا هدوب  دمحم  وبا  هب  ینکم 

(. فلوم . ) تسا هتشاد  روضح  ترضح  نآ  هناخ ي  رد  مالسلا  هیلع  يدهم 

دنا هدید  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یناسک 

قارع رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لسن  زا  سک  نیرتریپ  هک  رفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  دـمحم  نب  یلع  زا  ینیلک 
: تفگ هک  تسا  ینیلک  زا  دیفم  خیـش  تیاور  رد  و  تسا . هدید  دجـسم  ود  نایم  دوب ، یکدوک  هک  ار  يدـهم  تفگ : هک  دـنک  تیاور  دوب 

هکنیا هب  هجوت  اب  هدنراگن : دشاب . هنیدم  هکم و  دجاسم  دجسم ، ود  زا  دارم  دیاش  دیوگ : یسلجم  مدید . ار  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دنزرف 
هک دوب  نامه  دجسم ، ود  زا  دوصقم  رگا  دشاب و  هلهس  هفوک و  دجـسم  دجـسم ، ود  زا  دارم  هک  دور  یم  رایـسب  لامتحا  تسا  یقارع  يوار 

هحفـص . ] تسا فراعتم  عیاش و  لامعتـسا  نیا  زین  زورما  هک  نانچ  هنیدـم  هکم و  نایم  دـیوگب  هک  دوب  نآ  رت  بسانم  هدرک  هراشا  یـسلجم 
بـش رد  ار  يدهم  يو  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرکـسع ، نسح  همع  یلع و  نب  دمحم  رتخد  همیکح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  [ 361
یلوم حتف  زا  دمحم  نب  یلع  زا  و  تسا ) هدید  ار  مئاق  تفگ : همیکح  هک  تسا  دیفم  خیـش  تیاور  رد   ) تسا هدـید  نآ  زا  سپ  شتدالو و 

دراو [ 1  ] مداخ زا  يو  دنس  هب  هدرک و  فیصوت  ار  يو  تماق  هدید و  ار  يدهم  هک  دیوگ  یم  رهطم  نب  یلع  وبا  مدینش  تفگ : هک  يرارزلا 
رما نیا  بحاـص  مرورـس  متفگ : دوب . يا  هدرپ  نآ  رب  هک  تشاد  رارق  یقاـتا  شتـسار  فرط  دوـب و  هتـسشن  هناـخ  رد  ییوکـس  رب  وا  مدـش .

ای هلاس  تشه  ای  هد  رظن  هب  دوب و  بجو  جـنپ  هزادـنا ي  هب  شتماق  هک  يا  هچب  مدز  زاـنک  ار  هدرپ  نوچ  نز . راـنک  ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟
گرزب و شناتـسد  ناشخرد و  شنامـشچ  دـیپس ، شیامیـس  خارف و  شا  یناشیپ  دـش . نوریب  ام  يوس  هب  دـمآ  یم  دودـح ، نیا  رد  يزیچ 

ترـضح نآ  تسـشن . دـمحم  وبا  نار  رب  دـمآ و  وا  دوب . وم  يا  هتـسد  شرـس  رب  دوب و  یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  دوب . لیام  ولج  هب  شیاهاپ 
قاتا هب  كدوک  مولعم . ماگنه  ات  وش  نورد  مدـنزرف  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسجرب . سپـس  تسامـش . بحاص  نیا  دومرف :

یلو متسیرگن  نم  تسا . قاتا  نورد  یـسک  هچ  رگنب  بوقعی  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  دمحم  وبا  سپـس  متـسیرگن . یم  ودب  نم  تفر و 
هحفـص  ] زا یکی  نوراه  وبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  یخرک  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  نینچمه  مدـیدن . قاـتا  نآ  رد  ار  سک  چـیه 

رب تسا و  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  دیـشخرد  یم  شیامیـس  مدـید . ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تفگ : یم  هک  مدینـش  نامنارای ، [ 362
لقن دوب  نانآ  زا  یکی  مه  يرمع  نامثع  نب  دمحم  هک  یتعامج  زا  دوخ  دنس  هب  يو  نینچمه  دوب ... هتـسر  طخ  کی  نوچمه  ییوم  شفان 

هب نامرامش  میدوب و  ترضح  نآ  هناخ ي  رد  ام  دنایامن . ام  هب  ار  شدنزرف  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  دنتفگ : هک  تسا  هدرک 
نم زا  سپ  دیرب و  نامرف  ار  وا  تسامش . رب  نم  نیشناج  تسامش و  ياوشیپ  نم  زا  سپ  كدوک  نیا  دومرف : ترضح  نآ  دیـسر  یم  لهچ 

يزور دنچ  دید . دیهاوخن  رگید  زورما  زا  سپ  ار  كدوک  نیا  امـش  هک  دیرادشه  دش . دیهاوخ  دوبان  دوخ  نایدا  رد  هک  دیتفینرد  هقرفت  هب 
زا سپ  ار  كدوک  نیا  امـش  :» تسا هدومرف  هک  ترـضح  نآ  نخـس  تفرب . ایند  زا  مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  هک  دوب  هتـشذگن  ارجاـم  نیا  زا 

ناریفـس زا  یکی  دوخ  يرمع »  » ارهاظ اریز  دنا . هتـشاد  روضح  عمج  نآ  رد  هک  هدوب  یناسک  رتشیب  دوصقم  دـید »... دـیهاوخن  رگید  زورما 
ایآ هک  دسرپ  یم  يرمع  زا  يریمح  هک  تسا  تسد  رد  زین  تایاور  يدادعت  تسا  هدید  یم  زین  ار  يو  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
هللا تیب  دزن  وا  اب  نم  رادید  نیرخآ  هک  تسا  نینچ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  يرآ . دهد ؛ یم  خساپ  وا  يا و  هدید  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

تـسا هدمآ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  زاس و  ققحم  يا  هدومرف  هدعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  تفگ : یم  ترـضح  نآ  هک  دوب  مارحلا 
زا ایادـخ  تفگ : یم  دوب و  هتخیوآ  گنچ  راجتـسم  رد  هبعک  ياـه  هدرپ  هب  هک  یلاـح  رد  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تفگ : يرمع  هک 
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رب هک  ار  یناـسک  رامـش  يو  هک  تسا  هدرک  لـقن  یفوک  هللادـبع  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  نینچمه  [. 2 . ] ناتسب ماقتنا  منانمـشد 
يرمع و دادغب : زا  تسا . هدرک  رکذ  دنا ، هدـید  ار  يو  هک  ترـضح  نآ  يالکو  ای  دـنا  هتفای  فوقو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تازجعم 

لها زا  قاحـسا . نب  دـمحا  مق : مدرم  زا  رایزهم ، نب  میهاربا  نب  دـمحم  زاوها : زا  یمـصاع . هفوک . زا  راطع . یلالب و  زجاـح و  شدـنزرف و 
و ناذاش . نب  دمحم  روباشین . زا  ءالع . نب  مساق  ناجیابرذآ : لها  زا  شدوخ . ینعی  يدسا  یماسب ، ير : لها  زا  حلاص . نب  دـمحم  نادـمه :

نب مساقلا  وبا  یلبن و  زازق و  نوراه  يدینج و  هللادـبع  وبا  يدـنک و  هللادـبع  وبا  سباج و  یبا  نب  مساقلا  وبا  دادـغب : یلاها  زا  الکو ، ریغ  زا 
بتاک قاحـسا ، نسح و  نادنزرف  دمحم  دمحا و  مالـسلا و  هیلع  نسحلا  نبا  هدـش ي  دازآ  خابط  رورـسم  خورف و  نب  هللادـبع  وبا  سیمد و 

زا نارمع  نب  نوراه  نب  دـمحم  نادـمح و  نب  رفعج  درمـشک و  نب  دـمحم  نادـمه : زا  و  هموتخم . ةرـص  بحاـص  ءارف و  مـالغ  تخبون و 
: ير زا  بوقعی . نب  نسح  شردپ و  نادیز و  ةریمـص : زا  هلاشداب . نبا  ناهفـصا : زا  نسحلاوبا . هیخا و  نب  دمحا  نوراه و  نب  نسح  رونید :

وبا ینیلک و  دمحم  نب  دمحم  دمحم و  نب  یلع  ةاصحلا و  بحاص  نوراه و  نب  دـمحم  وبا  شندـنزرف و  یـسوم و  نب  مساق  هحفص 363 ] ]
رازه بحاص  ورم : زا  حورجم . سراـف : زا  لاـخلا ، نبا  روز : رهـش  زا  درم . ود  سباـق : زا  دـمحا . نب  یلع  سادرم و  نیوزق : زا  اـفرلا . رفعج 

يرفعج شرـسپ و  نسح  دیزی و  نب  لضف  : نمی زا  حلاص ، نب  بیعـش  نب  دمحم  روباشین : زا  تباثوبا . ءاضیب و  هعقر  لام و  بحاص  رانید و 
: زاوها زا  ءانجولا . نب  دـمحم  وبا  نیبیـصن : زا  ءاجر  وبا  هکم و  رد  لام  بحاص  نیدولوم و  بحاص  رـصم : زا  یطاشمـش و  یمجعا و  نبا  و 

بحاص تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هدش ي  دازآ  حلاص  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  نینچمه  قودص  خیش  ینیـصح .
رب مالـسلا  هیلع  دمحموبا  تافو  نامز  رد  رفعج  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  دش و  رهاظ  شدید  یمن  وا  هک  ییاج  زا  باذـک ، رفعج  رب  نامزلا 

توهبم هتـشگرس و  رفعج  يوش ؟ یم  ضرعتم  نم  قوقح  هب  ارچ  رفعج  يا  تفگ : رفعج  هب  سپ  درک  یم  هعزانم  ترـضح  نآ  ثاریم  رس 
، درمب نسح  ردام  هدج ، نوچ  دیدن . ار  وا  اما  تخادرپ  مدرم  نایم  رد  وا  يوج  تسج و  هب  رفعج  دش و  دیدپان  نامزلا  بحاص  هاگنآ  دنام 

سپ دوش . نفد  دیابن  اجنیا  رد  وا  تسا و  نم  هناخ  نیا  تفگ : تساخرب و  تفلاخم  هب  رفعج  دنراپـس . كاخ  هب  هناخ  رد  ار  وا  هک  درک  رما 
نآ هک  یناسک  مان  يو  دـیدن . ار  وا  رفعج  دـش و  بیاغ  سپـس  تسوت ؟ هناخ ي  نیا  ایآ  رفعج  يا  تفگ : دـش و  رهاـظ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

مامت تسا . یفاک  دـمآ ، هتفگ  هک  رادـقم  نیمه  دـماجنا و  یم  ازارد  هب  اهنآ  مان  رکذ  هک  تسا  هدرمـشرب  دـندید ، ارجام  نآ  رد  ارا  رـضح 
رب ینبم  تسا  تسد  رد  زین  یثیداحا  دنا . هدرک  تیاور  ارغـص  تبیغ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  دش ، رکذ  اهنآ  مان  هک  یناسک 
رد ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  يرایـسب  زا  دوجو  نیا  اب  اما  تسا ، نکممان  يربک  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تیور  هکنآ 

یناـسک تیور  يربک ، تبیغ  رد  ناـمز  ماـما  تیور  یفن  زا  دوصقم  هک  درک  عمج  نینچ  ار  ود  نیا  ناـیم  ناوت  یم  دـنا . هدـید  اربک  تبیغ 
نانآ هب  ییاهربخ  يو  زا  ترـضح ، نآ  ناریفـس  نوچمه  دـنا و  هدـش  یعدـم  زین  ار  ترـضح  نآ  تباین  هدـهاشم ، ياعدا  زا  ریغ  هک  تسا 

رد دارم  اما  دوش  یم  قالطا  رکذـم  ثنوم و  رب  مداخ  ظفل  [ 1  ] یقرواپ تسا . هدش  هتفگ  زین  نیا ، زا  ریغ  يرگید  هوجو  هتبلا  تسا . هدیـسر 
هک دوب  هدـش  لـقن  نینچ  نیا  زا  شیپ  تیاور  نیا  [ 2 . ] تسا هدمآ  همداخ  تحارـص  هب  دـیفم  خیـش  داشرا  رد  تسا و  نز  راکتمدـخ  اجنیا 

(. فلوم . ) تسا رت  کیدزن  باوص  هب  ترابع  نیا  هک  ریگب  ماقتنا  منانمشد  زا  نم  هلیسو ي  هب  ایادخ  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  يدهم 

مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  تامالع 

لقن لصتم  ياهدانـسا  اب  ار  تایاور  نیا  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) ام باحـصا  تسا و  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  همئا  زا  تاـمالع  نیا 
نیا راصتخا ، تیاعر  يارب  اجنیا  رد  ام  رگید . يا  هدـع  داشرا و  رد  دـیفم  تبیغ و  رد  یـسوط  خیـش  ینامعن و  نوچمه  یناسک  دـنا . هدرک 

ار ثیداح  نیا  دشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  مینک و  یم  هراشا  تیاور  لصاح  هب  اهنت  هکنآ  ای  میروآ  یم  اهنآ  ياهدنـس  فذـح  اب  ار  ثیداحا 
دنرود تامالع  نیا  زا  یخرب  دـشاب . رت  هداس  هحفـص 364 ]  ] اهنآ رب  عالطا  یـسرتسد و  ات  مینک  یم  يدنب  هقبط  بترم ، لصفم و  هنوگ  هب 

برغم و زا  دیـشروخ  ندمآرب  ینایفـس و  جورخ  دننام  دنا  کیدزن  یخرب  و  اهنآ و ... تموکح  ندش  دوبان  سابع و  ینب  فالتخا  نوچمه 
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زا هحیـص  ینامی و  ینایفـس و  نوچمه  دـنا  هدرک  صن  نآ  رب  زین  تایاور  هک  نانچ  تسا  یمتح  اـه  هناـشن  نیا  زا  یخرب  نینچمه  نآ . ریغ 
لقن ار  نآ  ادعب  هک  ترـضح ، نآ  روهظ  تامالع  ندرمـشرب  زا  سپ  دـیفم  خیـش  دـنا . موتحم  ریغ  زین  اهنآ  زا  یخرب  اهنیا و  ریغ  نامـسآ و 
عوقو زا  هک  تسا  یثداوح  موتحم  زا  دارم  دیاش  هدنراگن : دنطورـشم . رگید  یخرب  موتحم و  اهدادیور  نیا  زا  یخرب  دیوگ : درک ، میهاوخ 

هار تسا ، نیوکت  رد  خسن  نامه  زا  ترابع  ءافخ و  زا  سپ  ندشن  راکـشآ  ای  ءافخا و  زا  دعب  راهظا  نامه  هک  ءادب »  » تسین و يزیرگ  اهنآ 
هک تسا  ییاهدادیور  طرتشم  ای  موتحم  ریغ  زا  دوصقم  و  تسا . حیرـشت  رد  خـسن  تسا ، لوادـتم  فورعم و  هک  یخـسن  نینچمه  درادـن .

دروم رد  دنک . دوبان  وحم و  دهاوخ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیوکت  ملاع  هب  طوبرم  خسن  وحم و  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  ءادـب  ناکما 
هیلع مئاق  مایق  زا  شیپ  موتحم ، هناشن ي  جنپ  تایاور  یخرب  رد  دنراد . یتساک  ینوزفا و  فالتخا و  تایاور  نومـضم  موتحم ، ياهدادیور 
هتشک ءادیب و  رد  نتفر  ورف  دهد و  یم  ادن  يدهم  مان  هب  نامـسآ  زا  هک  یـسک  ینامی و  ینایفـس و  زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  رکذ  مالـسلا 

نامـسآ زا  هک  یتسد  تسا و  هدمآ  ینامی  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  هدـمآ  اه  هناشن  نیمه  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  هیکز . سفن  ندـش 
هب اما  هدـش  هراشا  اه  هناشن  نیمه  هب  تایاور  زا  يرگید  هتـسد ي  رد  تسا . هدرمـشرب  تاـمالع  نیا  زا  یکی  زین  ار  مئاـق  دوش و  یم  رهاـظ 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  هدرک و  دای  تموکح  رد  سابع  ینب  فالتخا  برغم و  زا  دیـشروخ  ندـمآرب  زا  فسخ ، ینامی و  ياج 
هب هجوت  اب  دـنا ، هدرمـشرب  مالـسلا  هیلع  ناماما  هک  اه  هناشن  نیا  دـیوگ : تبیغ  باتک  رد  یناـمعن  تسا . هدرک  رکذ  اـهنآ  هارمه  زین  ار  هلاو 
زا سپ  رگم  دـنکن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  دزاس  یم  مزـال  اـهنآ ، ندوب  لوقمه  اـهتیاور و  نآ  رتاوت  یگتـسویپ و  مه  هب  نآ و  یناوارف 

ناشیدـب هک  اجنآ  ات  دنیوگتـسار . نانیا  تسین و  اهنآ  عوقو  زا  يزیرگ  چـیه  هک  دـنا  هداد  ربخ  نانآ  اریز  اه . هناشن  نآ  ققحت  ندیـسرارف و 
.« دشابن راک  رد  ینایفس  نآ  وا  زا  شیپ  یلو  دبای  ققحت  مینک ، یم  وزرآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد ي  هچنآ  میراودیما  ام  :» تسا هدش  هتفگ 

ياه هناشن  دوجو  نانآ  سپـس  تسین ». يریزگ  نآ  عوقو  زا  تسا و  تاموتحم  زا  ینایفـس  هک  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  :» دـنا هدومرف  ناشیا  و 
رما هک  هنوگ  نامه  دنا  هداد  رارق  دیکات  دروم  تساهنآ ، زا  سپ  هحفـص 365 ]  ] قح روهظ  رب  اهناهرب  لیالد و  نیرترب  هک  ار  [ 1  ] هناگ جنپ 

بیذکت زا  دشاب  هک  سک  ره  دنک  تیاور  ام  زا  ار  یتقو  نییعت  امش  يارب  سک  ره  :» دنا هدومرف  هتـشاد و  مالعا  لطاب  ار  روهظ  تقو  نییعت 
سک ره  راک  ندوب  لطاب  رب  تساه  یهاوگ  نیرت  تسار  زا  نیا  و  مینک .» یمن  نییعت  روهظ ) يارب   ) ار ینامز  ام  هک  دیشاب  هتـشادن  كاب  وا 

نمـضتم هک  تسا  تسد  رد  یتایاور  دسیون : یم  داشرا  رد  دیفم  خیـش  دـنک . ییاعدا  نینچ  دـهاوخب  اه  هناشن  نیا  ندیـسرارف  زا  شیپ  هک 
: هلمج زا  دوش . یم  عقاو  شترـضح  ندـمآ  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهدادـیور  رب  لمتـشم  تسا و  مئاق  روهظ  ناـمز و  ماـما  ياـه  هناـشن  رکذ 

هام نتفرگ  ناضمر و  هام  همین ي  رد  باتفآ  نتفرگ  يویند و  تموکح  رس  رب  سابع  ینب  عازن  ینـسح و  دیـس  ندش  هتـشک  ینایفـس  جورخ 
یم دیدپ  [ 3  ] قرشم رد  يرگید  و  [ 2  ] برغم نیمز  رد  یگتفرورف  کـی  دور و  یم  ورف  نیمز  ءادـیب  رد  لومعم ، ریغ  روـط  هب  نآ  رخآ  رد 

نوریب رد  حلاص  درم  داتفه  اب  هیکز  سفن  دنک و  یم  عولط  برغم  بناج  زا  باتفآ  دتسیا و  یمزاب  تکرح  زا  رصع  ات  رهظ  زا  باتفآ  دیآ .
زا هایس  ياهمچرپ  ندمآ  هفوک و  دجـسم  راوید  ندش  بارخ  ماقم و  نکر و  نیب  رد  یمـشاه  يدرم  ندش  هتـشک  و  دوش . یم  هتـشک  هفوک 

هریزج و رد  كرت  رکـشل  ندـمآ  دورف  يو و  تسد  هب  تاماش  فرـصت  رـصم و  رد  برغم  لها  زا  يدرم  مایق  یناـمی و  جورخ  ناـسارخ و 
دهاوخ یم  نآ  رس  ود  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  ینامک  هتفرگ و  هاگنآ  دبات  یم  هام  دننام  هک  قرشم  زا  يا  هراتس  عولط  هلمر و  رد  نایمور 

ای هس  دوش و  یم  نایامن  قرشم  رد  زارد  یشتآ  ددرگ و  یم  شخپ  نامسآ  فارطا  رد  دوش و  یم  ادیپ  نامـسآ  رد  یخرـس  دسرب و  مه  هب 
یم نوریب  مجع  هاـشداپ  ناـمرف  زا  دـننک و  یم  فرـصت  ار  اهرهـش  دـنوش و  یم  دازآ  تلذ  دـیق و  زا  برع  و  دـنام ، یم  اوه  رد  زور  تفه 

. دـنتفا یم  مه  ناـج  هب  اـجنآ  رد  صخـشم  ياـهمچرپ  اـب  رکـشل  هس  دوش . یم  ناریو  ماـش  دنـشک و  یم  ار  دوخ  ریما  نایرـصم ، [ 4 . ] دنیآ
هریح ياه  هبارخ  رد  دیآ و  یم  یبرغ  بناج  زا  يرکـشل  دور و  یم  ناسارخ  هب  هدـنک  مچرپ  دـنیآرد و  رـصم  هب  برع ، سیق و  ياهمچرپ 

هچوک نآ  بآ  دیآ و  یم  دیدپ  تارف  رهن  رد  یفاکـش  دـنیآ و  یمرد  تکرح  هب  هریح  يوس  هب  قرـش  زا  هایـس  ياهمچرپ  دـننک . یم  لزنم 
یگمه هک  بلاطوبا  لسن  زا  رفن  هدزاود  دمآ و  دنهاوخ  دنتسه ، يربمایپ  یعدم  همه  هک  وگغورد  رفن  تصش  دریگ . یم  ارف  ار  هفوک  ياه 
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رد یلپ  نتسب  هحفص 366 ]  ] نیقناخ و الولج و  نیب  رد  سابع  ینب  زا  راوگرزب  يدرم  ندنازوس  درک و  دنهاوخ  مایق  دنتـسه ، تماما  یعدم 
ماک رد  ار  مدرم  زا  يرایـسب  هک  راید  نآ  رد  يا  هلزلز  عوقو  دادغب و  رد  زور  زاغآ  رد  یهایـس  داب  نتـساخرب  خرک و  هلحم  کیدزن  دادـغب 
ناج هب  تقو  نآ  دروآ و  یمرد  ياپ  زا  ار  اهنآ  عیرـس  ياـهگرم  دوش و  یم  هریچ  دادـغب  مدرم  قارع و  لـها  رب  یـسرت  درب و  یمورف  نیمز 

تشک دنروخ و  یم  ار  اهنآ  عرز  تشک و  هلغ و  دنروآ و  یم  موجه  نانآ  رب  ماگنهبان  ماگنه و  هب  اه  خلم  دتفا و  یم  اهنآ  لوصحم  لام و 
دهد یم  خر  اهنآ  ناـیم  رد  يرایـسب  يزیرنوخ  دـنزیخ . یمرب  گـنج  هب  رگیدـکی  اـب  مجع  مدرم  زا  هورگ  ود  دـبای . شهاـک  ناـنآ  راـک  و 
دنیآ یمرد  هب  یمدآ  تروص  زا  ندید  رد  نارازگ  تعدب  زا  یخرب  دنناسر . یم  لتق  هب  ار  اهنآ  دنبات و  یم  رـس  نابابرا  تعاطا  زا  ناگدرب 

ناینیمز هک  يا  هنوگ  هب  دیآ  نامـسآ  زا  ییادص  دـنبای . یگریچ  گرزب  ياهرهـش  رب  ناگدرب  و  دـنوش . یم  كوخ  نومیم و  تروص  هب  و 
اهربق زا  یناگدرم  و  دوش . یم  نایامن  باـتفآ  رون  رد  مدرم  يارب  يا  هنیـس  یتروص و  دونـش و  یم  ار  نآ  دوخ  ناـبز  هب  سک  ره  یگمه و 

تسیب و شراب  اب  اه  هناشن  نیا  هاگنآ  دنور . یم  رگیدکی  رادید  هب  دننک و  یم  دش  دـمآ و  نامدرم  اب  دـندرگ و  یمزاب  ایند  هب  هدـمآ  نورب 
ناوریپ زا  اه  یتخبدب  مامت  و  ددرگ . یم  راکشآ  نآ  تاکرب  دنوش و  یم  زبسرس  هدنز و  هدرم ، ياهنیمز  سپـس  دنبای  یم  نایاپ  ناراب  راهچ 

يرای يارب  دـنک و  یم  روهظ  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنبای  یمرد  ماگنه  نآ  رد  دوش . یم  فرطرب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نایعیـش  زا  قح 
رد ار  دنـسم  ثیداـحا  زا  يرامـش  دـیفم  خیـش  هاـگنآ  تسا . هدـمآ  راـبخا  رد  هچنآ  بسح  رب  دـنوش  یم  راپـسهر  هکم  هـب  وا  هـب  ندـناسر 

ددعلا باتک  رد  درک . میهاوخ  هراشا  هدنیآ  تاحفص  رد  ثیداحا  نیا  هب  ام  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ياه  هناشن  صوصخ 
هتشک هفوک و  دجسم  راوید  ندش  ناریو  دننام  تسا  هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ياه  هناشن  زا  يرایـسب  رامـش  تسا : هدمآ  ۀیوقلا 

دوخ ناـنآ  هک  ییاـج  زا  دـبوشآ  یم  ناـنآ  رب  هک  يدرم  تسد  رب  ساـبع  ینب  تموکح  ندـش  دوباـن  نایرـصم و  طـسوت  رـصم  ریما  ندـش 
یتدم رد  دادغب  هب  خرک  تشپ  زا  یلپ  ندیشک  تاماش و  یناریو  یسابع و  هفیلخ  نیرخآ  هللادبع  گرم  دندرک . زاغآ  ار  شیوخ  تموکح 

دنشاب و دیعب  اه ، هناشن  نیا  دیاش  هدنراگن : هفوک . ياه  هچوک  هب  بآ  ندیسر  دهاوخب  ادخ  رگا  تارف و  رد  فاکـش  ندمآ  دیدپ  هاتوک و 
زا هدافتسا  اب  ام  کنیا  ددرگ . راکشآ  ادیپ و  تمالع  نیا  زا  سپ  هک  دشاب  يزیچ  هکلب  دوش  لصاح  هک  دشاب  يزیچ  ریغ  تمالع  نیا  دیاش 

نانآ و تموکح  يدوباـن  ساـبع و  ینب  فـالتخا  تسخن : هحفـص 367 ] . ] میزادرپ یم  ثحب  هب  مئالع  نیا  هراـبرد ي  الـصفم  تاـیاور و 
مالـسلا هیلع  يدـهم  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  سابع  ینب  فـالتخا  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  ناـنآ  تموکح  يدوباـن  هیما و  ینب  فـالتخا 

هب رما  نیا  هک  هدش  ریبعت  نالف  ینب  هب  سابع  ینب  زا  زین  تیاور  دنچ  رد  دنا . هدرمـشرب  موتحم  ياهدادـیور  زا  ار  نآ  یتح  هدـش و  دادـملق 
دنسر و تموکح  هب  نوچ  سپ  دنبای  یم  تسد  تموکح  رب  ریزگان  هب  سابع  ینب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا . هدوب  هیقت  رطاخ 

جورخ برغم  زا  يرگید  قرـشم و  زا  یکی  ینایفـس ، یناـسارخ و  ماـگنه  نیا  رد  دوـش  یم  هتخیـسگ  مه  زا  ناـشروما  دـنتفا ، فـالتخا  هب 
سابع ینب  هکنآ  ات  وس ، نآ  زا  يرگید  وس و  نیا  زا  یکی  دنریگ  یم  تقبـس  هفوک  فرط  هب  هقباسم  بسا  ود  نوچ  ود ، نآ  درک . دـنهاوخ 

، ماگنه نیا  رد  تسا : هدـمآ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  دـنام . یمن  یقاب  اهنآ  نایم  زا  رفن  کی  یتح  دـنوش و  یم  هتـشک  ناـشیا  تسد  رب 
دشک یم  ار  هیکز  سفن  هک  دسر  یم  نالف  ینب  هب  تنطلس  نایاپ  هکنیا : و  دنک . یم  روهظ  مئاق  نآ  يدوبان  اب  دش و  دوبان  موق  نیا  تنطلس 

الب نیا  دـش : شـسرپ  هدـش ، لزان  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  ییالب  مئاق  شیپاشیپ  هکنیا : و  دـننک . تموکح  بش  هدزناپ  طـقف  يو  زا  سپ  و 
هیلع رقاب  ماما  تسا . نـالف  ینب  ناـیاورنامرف  زا  میب  دومرف : سپـس  دومرف : تئارق  ار  [« 5  ] مکنولبنل و   » هیآ مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسیچ ؟

هب نانآ  نوچ  تسین . نالف  ینب  فالتخا  رد  زج  امـش  جرف  دیـشاب و  جرف  رظتنم  دـنتفیب ، رگیدـکی  ناج  هب  ساـبع  ینب  نوچ  دومرف : مالـسلا 
هک ار  هچنآ  درک و  دـهاوخن  روهظ  زگره  وا  و  دیـشاب . مئاق  جورخ  ناضمر و  هاـم  رد  هحیـص  راـظتنا  رد  دنتـشگ ، راـچد  هقرفت  فـالتخا و 

ینب تموکح  يدوبان  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچمه  دنیآ . راتفرگ  هقرفت  هب  دوخ  نایم  رد  نالف  ینب  هکنآ  رگم  دینیب  یمن  دیناهاوخ 
ناهگان هک  تسا  نتفر  هار  لوغشم  دراد و  تسد  هب  نیلافـس  هساک ي  هک  تسا  يدرم  دننام  تسا و  نیلافـس  هساک  نتـسکش  دننامه  نالف 

نتفر تسد  زا  هآ . دـیوگب : ناگتخابدوخ  دـننام  داتفا  هساک  یتقو  سپ  دنکـشب ، دـتفیب و  شتـسد  زا  هساک  تسا  لفاغ  هک  لاـح  ناـمه  رد 
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هدرک لقن  رـسای  نب  رامع  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دنـشاب . لفاغ  نآ  زا  یلک  هب  هک  تسا  نینچ  نیا  ناـنآ  تموکح 
دـیبسچب و نیمز  هب  سپ  تسا . ییاـه  هناـشن  نآ  يارب  دـهد و  یم  تسد  ناـمزلا  رخآ  رد  ناـتربمایپ  نادـناخ  تموـکح  تفگ : هـک  تـسا 

هفیلخ دنتسارآ و  اهرکـشل  دندروآ و  هلمح  هحفص 368 ]  ] امـش رب  اهکرت  نایمور و  نوچ  سپ  ددرگ ، راکـشآ  نآ  ياه  هناشن  ات  دیزیخنرب 
تفالخ زا  شتعیب  زا  سپ  لاس  دـنچ  تسـشن و  وا  ياج  رب  راکتـسرد  يدرم  تفر و  ایند  زا  دوب ، تورث  لام و  يروآدرگ  شراک  هک  اـمش 
مالـسلا هیلع  ناـنموم  ریما  زا  و  [. 6 . ] دـیآ یم  دـمآ ، دوجو  هب  ناشتموکح  زاغآ  رد  هک  اجنامه  زا  اـهنآ  تلود  هدـننک ي  دوباـن  دـش ، علخ 

دنس و ملید و  كرت و  رگا  تسین . یشیاشگ  یناسآ و  نآ  رد  تسا و  هارمه  یتخـس  اب  سابع  ینب  تموکح  :» دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 
ناشیا تموکح  ناهاوخاوه  نارادفرط و  هکنآ  ات  دننک  رانکرب  تردق  زا  ار  نانآ  دنناوت  یمن  زین  دنیآ  درگ  مه  اب  نانآ  دض  رب  ربرب ، دنه و 

هدش زاغآ  اجنآ  زا  نانیا  تموکح  هک  دـنک  یم  جورخ  اجنامه  زا  وا  دـنک . طلـسم  ار  [ 7  ] یجلع نانآ  رب  دنوادخ  دـنریگ و  هرانک  نانآ  زا 
هکنآ رگم  دیآ ، یمن  رد  زازتها  هب  وا  ربارب  رد  یمچرپ  چیه  و  دنک ، یم  حتف  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـنک ، یمن  رذـگ  يرهـش  چـیه  هب  وا  تسا .

هتـسویپ سپ  دزیخرب  ینمـشد  هب  وا  اب  هک  یـسک  رب  ياو  دزاس . یم  دوبان  ار  نآ  يو  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یتمعن  دنک ، یم  نوگژاو  ار  نآ 
ماما زا  دراپـسب ». دـنک ، یم  قح  دـیوگ و  یم  قح  هکم  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هب  ار  شا  يزوریپ  دـسرب و  يزوریپ  هب  اـت  دوب  دـهاوخ  نینچ 
دنیآ راچد  فالتخا  هب  سابع  نادنزرف  هک  یماگنه  دومرف : دنسر ؟ یم  شیاشگ  هب  توق  هچ  امش  نایعیش  دش : هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص 

هب دوخ  نایاورنامرف  تعاـطا  يدـق  زا  برع  دـننک و  عمط  ناـنآ  رد  دنتـسب  یمن  يزیچ  رد  عمط  هک  یناـسک  دوش و  لزلزتم  ناـشتموکح  و 
یم روهظ  ینایفـس  دروآ و  یم  الاب  تموکح ) نتفرگ  هلمح و  يارب   ) ار نآ  دراد ، رایتخا  رد  هک  یعافد  هلیـسو ي  ره  اب  سک  ره  دیآرد و 

زا نینچمه  دوش ... یم  نوریب  هکم  هب  هنیدـم  زا  رما  نیا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  دـنک ، یم  تکرح  ینـسح  دـیآ و  یم  شیپ  ینامی  دـنک و 
هتـشک ینایفـس و  جورخ  اه و  یـسابع  يدوبان  دومرف : دراد ؟ دوجو  یتمالع  هچ  مئاق  جورخ  زا  شیپ  دـش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

. ریخ دومرف : دماجنا ؟ لوط  هب  رما  نیا  هک  مراد  میب  مدرگ  تیادف  دیـسرپ : سپ  ینامـسآ . يادن  نیمز و  رد  یگتفرورف  هیکز و  سفن  ندش 
نیمز اهنامسآ و  نانکاس  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیآ . یم  يرگید  یپ  زا  یکی  هک  تسا  حیبست )  ) هرهم هتشر ي  دننام  رما  نیا 
نایم زا  سابع  ینب  تموکح  دومرف : زین  و  دـنک . جورخ  ینایفـس  هکنآ  ات  دوش  یم  باریـس  ناشیا  نوخ  زا  نیمز  دـننک ، مایق  ساـبع  ینب  رب 

هحفص 369]  ] چیه دنیوگ  هک  نانچ  نآ  دوش  یم  ایحا  نانآ  تموکح  هرابود  دنام و  یمن  یقاب  نآ  زا  یناشن  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دور  یم 
ینب تموکح  هک  یلاح  رد  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  ینایفـس  زا  ناشیا  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تسا . هتـشذگن  وا  رب  يا  هثداح 
یقاب مه  سابع  ینب  تموکح  دنک و  یم  مایق  ینایفـس  دنیوگ  یم  غورد  نانآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک . یم  مایق  هتفر ، نایم  زا  سابع 

نم يارب  ار  هللادـبع  گرم  سکره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  تسا .
هقلح سک  چیه  درگ  هب  يو  زا  سپ  مدرم  دریمب ، هللادبع  نوچ  دومرف : سپـس  منک . یم  نیمـضت  وا  يارب  ار  مئاق  مایق  زین  نم  دنک  نیمـضت 

یـسابع هفیلخ  نیرخآ  مصعتـسم  هللادـبع ، زا  دارم  ارهاظ  دـهاوخب ... ادـخ  رگا  دوش  یمن  یهتنم  نآ  بحاـص  هب  زج  تفـالخ  دـننز و  یمن 
مئاق روهظ  یکیدزن  ياه  هناشن  زا  سابع  ینب  تموکح  يدوبان  هک  ندـنراد  تلالد  هتکن  نیا  رب  ارهاظ  ای  ۀحارـص  تایاور  نیا  رتشیب  تسا .
هناشن زا  ینایفـس  روهظ  هکنآ  لاح  دنلئاق ، ینایفـس  روهظ  ماگنه  هب  سابع  ینب  تموکح  دوجو  هب  هحارـص  تایاور  زا  یخرب  یتح  تسا و 

نامز نینچمه  درذگ  یم  یسابع  نادناخ  تموکح  ضارقنا  زا  لاس  دصتفه  زا  شیب  نونکا  دیآ . یم  باسح  هب  مئاق  روهظ  رود  سب  ياه 
دوجو یلاعت ، يادخ  ملع  رد  دیاش  درذگ . یم  دنا ، هدوب  مه  نایسابع  زا  شیپ  هک  هیما ، ینب  تموکح  يدوبان  فالتخا و  زا  يزارد  رایـسب 

هلمج زا  دشاب . موتحم  ریغ  ياهدادیور  وزج  هناشن ، نیا  دـیاش  ای  دـشاب ، هدـش  هدر  مقر  نامزلا  رخآ  رد  سابع  ینب  يارب  يرگید  تموکح 
زا ار  نآ  ناوتب  هکنیا  اـما  درمـشرب . موتحم  تاـمالع  زا  ار  نآ  ناوتب  رگا  تسا . تاـموتحم  زا  دادـیور  نیا  دـنک  یم  تلـالد  هک  ییاـهزیچ 

يدوبان هیما و  ینب  فالتخا  هراـبرد ي  اـما  ملعا . هللا  و  تسا . موتحم  ریغ  رما  نیا  درک  دادـملق  مالـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ  کـیدزن  تاـمالع 
ینب نوچ  تسا : هدومرف  روهظ ، ياه  هناشن  صوصخ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تایاور  زا  یکی  رد  ناـنآ  تموکح 
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هب هک  دنتـسه  تنطلـس  زاـغآ  رد  ناـنچمه  ناـنآ  دنـسر ، یم  تموکح  هب  ساـبع  ینب  دوش و  دوباـن  ناـشتموکح  دـنتفا و  فـالتخا  هب  هیما 
هب رگیدـکی  اب  هلبق  لها  یتح  برغم  قرـشم و  نانکاس  دورب و  تسد  زا  ناـشتموکح  دـنداتفا ، فـالتخا  هب  نوچ  سپ  دـنتفا . یم  فـالتخا 

گناـب نامـسآ  زا  يداـنم  هکنآ  اـت  دـننیب  یم  يرایـسب  جـنر  دوش ، یم  یلوتـسم  ناـنآ  رب  هک  یـسرت  رطاـخ  هب  مدرم  دـنتفا و  یم  فـالتخا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  دنا  يربمایپ  یعدم  کی  ره  هک  وگغورد  تصش  جورخ  مود : دروآرب ...
هکنآ رگم  دوشن ، رهاـظ  يدـهم  دـنک و  جورخ  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  هکنآ  رگم  دوشن  ياـپ  رب  تماـیق  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  هلاو 

ار مدرم  کی  ره  هک  مشاه  ینب  زا  نت  هدزاود  جورخ  موس : هحفص 370 ] . ] دننک روهظ  دنا ، يربمایپ  یعدم  ناشمامت  هک  وگغورد  تصش 
هکنآ رگم  دنکن  جورخ  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  دـنناوخ  یم  ارف  دوخ  هب 
ماـما زا  دوخ  دنـس  هب  مراـهچ : دـننک . جورخ  دـنناوخ ، یم  ارف  دوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  کـی  ره  هک  مشاـه  ینب  زا  نت  هدزاود  يو  زا  شیپ 

اما دنا  هدید  ار  وا  دنیوگ  یم  همه  هک  دنزیخرب  رفن  هدزاود  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 
لقن هرارز  نب  دیبع  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  دروآ  یمرد  ءاعنـص  رد  ار  وا  مشچ  هک  یـسک  جورخ  مجنپ : دننک . یم  بیذکت  ار  نانآ  مدرم 

رد درک ؟ دهاوخ  جورخ  هنوگچ  اجک و  وا  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش  دای  ینایفس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  هک  تسا  هدرک 
ینامی نامه  سک ، نینچ  زا  دوصقم  دـیاش  تسا ». هدرکن  جورخ  ءاعنـص  رد  زونه  هدروآرد  هساک  زا  ار  وا  مشچ  هک  یـسک  نآ  هک  یلاـح 

تسا و تاموتحم  زا  ینایفس  جورخ  هکنیا  زا  تایاور  نیمز  رد  یگتفرورف  ینامی و  یناسارخ و  ینایفس و  جورخ  مشش : ملعا . هللا  و  دشاب .
دزن دیوگ : نیعا  نب  کلملادبع  دنا . هدیسر  هضافتـسا  دح  هب  لیبق ، نیا  زا  يرگید  تاکن  دنک و  یمن  روهظ  ینایفـس ، جورخ  نودب  یمئاق 
هیلع ماما  دیاین . ینایفـس  دـشاب و  يدوز  نیمه  هب  يو  مایق  مراودـیما  مدرک : ضرع  دـمآ . نایم  هب  مئاق  نخـس  مدوب . مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا 

، میدرک لقن  هک  یتایاور  زا  یخرب  رد  نینچمه  تسین . نآ  زا  يزیرگ  چیه  هک  تسا  یتاموتحم  زا  ینایفس  دوجو  ادخ  هب  هن  دومرف : مالسلا 
رد دوب . دنهاوخ  لاسکی  رد  مئاق  ینایفس و  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا . تاموتحم  زا  زین  ینامی  هک  دوب  هدمآ 

تیاور رد  و  دوب . دهاوخ  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینامی و  ینایفس و  جورخ  تسا : هدمآ  تایاور  زا  يرگید  دادعت 
هک یسک  رب  ياو  دروآ و  یم  يور  فرط  ره  زا  یتخـس  سپ  دوب . دنهاوخ  یپایپ  يا  هرهم  هتـشر ي  نوچمه  هس  نیا  تسا : هدمآ  يرگید 

جورخ نمی  زا  ینامی  اما  تسا . ینایفـس  جورخ  زا  شیپ  ینامی  جورخ  هک  تسا  نیا  يایوگ  زین  تایاور  زا  یخرب  دزیخرب . زیتس  هب  نانآ  اب 
یمارف قح  هب  وا  اریز  تسین ، ینامی  مچرپ  زا  رترگتیادـه  سک  چـیه  مچرپ  مچرپ ، هس  نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دـنک . یم 

یماگنه دنک و  یم  مارح  ار  حالـس  شورف  دنک ، جورخ  نوچ  سپ  دناوخ  یمارف  امـش  بحاص  هب  ار  مدرم  وا  هک  رطاخ  نیدـب  ای )  ) دـناوخ
. دروـشب نآ  رب  هک  تسین  اور  یناملـسم  يارب  تسا و  تیادـه  شفرد  وا  تیار  هک  وـش  هناور  وا  يوـس  هب  دـنک  جورخ  هـک  هحفص 371 ] ]

دـشاب ینامی  نیا  هک  میراودیما  دش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـنک . یم  روهظ  نمی  رد  جراوخ ) نارـس  زا  یکی   ) قح بلاط  نوچ 
ربانب دـنک و  یم  جورخ  ناسارخ  زا  یناسارخ  اما  دـیوج . یم  يرازیب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یکی  نیا  اما  تسا  یلع  وریپ  ینامی  ریخ ، دومرف :

هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ياه  هناشن  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دنک . یم  روهظ  قرـشم  زا  تایاور  زا  یـضعب 
ینایفس اما  دوش . فرصتم  ار  [ 9  ] ناواک ینب  هریزج ي  دبای و  تسد  [ 8  ] ناتلوم نامرک و  راید  رب  دـنک  مایق  ناسارخ  رد  مئاق  نوچ  دومرف :

ریما زا  تسا . بجر  هام  رد  وا  جورخ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـنک . یم  جورخ  نیطـسلف  رد  ییاج  سبای ، يداو  زا 
، الاب هنایم  تسا  يدرم  وا  دـنک . یم  جورخ  سبای  يداو  زا  هراوخ ) رگج   ) دابکالا ۀـلکآ  دـنزرف  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنموم 

شردپ نامثع و  شمان  تسا . مشچ  کی  يو  هک  يرب  یم  نامگ  ینیبب  ار  وا  نوچ  تسا  هلبآ  رثا  شا  هرهچ  رب  هدـنگ ، هلک  امیـس ، یـشحو 
، نیعم و  رارق ، نیمز  زا  دوصقم  ارهاظ  . ) دنیشن یم  نآ  ربنم  رب  سپ  دیآ  یم  نیعم  رارق و  نیمز  ات  وا  تسا . نایفـسوبا  لسن  زا  وا  تسا . هبتع 
هب ات  دـنک  یم  جورخ  سبای  يداو  زا  وا  تسا : هدـمآ  تیاور  نآ  رد  دـنک . یم  تلـالد  نآ  رب  زین  يرگید  تیاور  هک  ناـنچ  تسا ). قشمد 

هدید ار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب ، ار  وا  رگا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  زا  و  دنیـشن . یم  نآ  ربنم  رب  سپ  دسر ، یم  قشمد 
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وا شتآ . مماقتنا و  ایادخ  دیوگ : یم  ای  شتآ . هاگنآ  مماقتنا  مماقتنا  ایادخ  ایادخ ، ایادخ ، دـیوگ : یم  تسا  دوبک  دیفـس و  خرـس و  وا  . يا
. دنک ییامنهار  يو  يوس  هب  ار  مدرم  ادابم  ات  دنک  یم  روگ  رد  تسا ، هدنز  تسوا و  زا  هک  ار  يزینک  هک  تسا  هدیـسر  اجنآ  ات  يدـیلپ  رد 
هکم و الصا  هدیتسرپن و  ار  ادخ  هاگ  چیه  تسا  دوبک  درز و  خرس و  ینایفـس  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نینچمه 

نوچ وا  تسا . نایفـس  یبا  نب  هبتع  رابت  زا  ینایفـس  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  تسا . هدـیدن  ار  هنیدـم 
رب نایماش  دیدید  نوچ  تفگ : هک  تسا  لقن  رـسای  نب  رامع  زا  دنک . یم  روهظ  يو  زا  سپ  يدهم  هاگنآ  ددرگ ، یفخم  يدهم  دوش  رهاظ 

کی ره  هک  دیآ  یمرد  زازتها  هب  مچرپ  هس  ماش  رد  و  دنک ) یم  روهظ  اجنآ  زا  يدهم  اریز   ) دـیور هکم  هب  دـندرک  قافتا  نایفـسوبا  دـنزرف 
ماما هحفـص 372 ] . ] دـشک یم  ار  عقبا  بهـصا و  ینایفـس  هاگنآ  عقبا . مچرپ  بهـصا و  مچرپ  ینایفـس ، مچرپ  دنتـسه . تموکح  ناهاوخ 
هاگنآ دنک و  یم  هلماح  ار  ینز  دوش ، یم  طلسم  هناگجنپ ) یحاون   ) سمخلا روک  رب  شروهظ  زا  سپ  ینایفـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 

مایا دننام  هام ، هن  وا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  دـش ». هلماح  يرتش  هللارفغتـسا  :» دـیوگ یم 
، قشمد ینعی  ماش  هناگجنپ  یحاون  نوچ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دنک . یم  تموکح  نز ، ینتـسبآ 
؟ دنک یم  تموکح  اجنآ  رد  هام  هن  ایآ  متفگ : دیشاب . جرف  رظتنم  ماگنه  نآ  رد  داتفا ، ینایفس  تسد  هب  نیرسنق  ندرا و  نیطـسلف ، صمح ،

زاغآ زا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دنک . یم  تموکح  رتدایز  زور  کی  هن  مامت ، هام  تشه  هکلب  ربخ  دومرف :
مامت هام  هن  دنک و  یم  يرپس  يزیتس  گنج و  رد  ار  هام  شش  تدم  نیا  زا  دماجنا . یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  شراک  نایاپ  ات  ینایفـس  جورخ 

یـسلجم همالع ي  درک . عمج  ناوت  یم  ار  هام  هن  هام و  هدزناپ  نایم  ثیدح  نیا  اب  دوش . یم  طلـسم  هناگجنپ  یحاون  رب  رتشیب ، زور  کی  هن 
هدـمآ نایم  هب  نخـس  هتکن  نیا  زا  نانآ  تایاور  رد  اریز  تسا . هدرک  هیقت  رب  لمح  ار ، ینایفـس  تموکح  تدـم  هب  طوبرم  رابخا  زا  یخرب 

وا يارب  دـش ، هریچ  هناگجنپ  یحاون  رب  ینایفـس  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  تسا .
زا سپ  ینایفس ) سپس  . ) دنشاب یم  بلح  صمح و  ندرا و  نیطسلف و  قشمد و  هناگجنپ  یحاون  هک  تسا  هتـشادنپ  ماشه  دیرامـشب . هام  هن 
زج درادن  يراک  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  و  دوش . یم  هناور  قارع  يوس  هب  هکنآ  زج  درادـن  يراک  دـشک ، یم  ار  عقبا  بهـصا و  هکنآ 

، هنیدم يوس  هب  يرگید  قارع و  يوس  هب  یکی  دنک  هناور  هاپـس  ود  ینایفـس  هاگنآ  دور . یم  اهنآ  نایعیـش  دمحم و  نادناخ  يوس  هب  هکنآ 
نانیا دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دنرفن و  رازه  داتفه  تیاور ، ربانب  دنک ، یم  هناور  قارع  هب  هک  یهاپـس  اما 
کته ار  نز  دصیـس  زا  شیب  دنـشک و  یم  ار  رفن  رازه  هس  زا  شیب  ناـنآ  دـنیآ  یم  دورف  دادـغب ) ینعی   ) هدـش نیرفن  رهـش  لـباب ، راـید  رد 

و دننک ... یم  بارخ  ار  نآ  فارطا  دنوش و  یم  ریزارس  هفوک  يوس  هب  هاگنآ  دنشک و  یم  ار  سابع  ینب  روالد  دصیـس  دننک و  یم  تمرح 
دنوش و یم  هتخیوآ  راد  هب  هتشک  نت  ود  هفوک  رد  دمحم  نادناخ  ناوریپ  زا  هک  تسا  یتیاور  رد  و  دنشچ . یم  یتسش  برض  هفوک  لها  زا 
رد [ 10  ] دنزیخ یمرب  هاپـس  نیا  اب  زیتس  هب  اجنآ  رد  دنک و  یم  رذگ  تارف ) رانک  رد  يرهـش   ) اسیقرق هب  ینایفـس  هاپـس  دندرگ و  یم  دـیعبت 

اسیقرق هحفـص 373 ]  ] رد ار  يادخ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنـسر . یم  لتق  هب  نارگمتـس  زا  نت  رازه  اجنآ 
دیباتشب نیمز  ناگدنرد  يا  اوه و  ناگدنرپ  يا  : » دنز یم  گناب  دوش و  یم  رادیدپ  نامسآ  زا  يا  هدنوش  رادیدپ  تسا . يا  هرفـس  ای  هدئام 

یم يور  ناسارخ  هیحان  زا  ینایهاپـس  دنلوغـشم  راک  نیدـب  نانیا  هک  لاـح  نیمه  رد  نارگمتـس ». ياـه  تشوگ  زا  دوخ  ندرک  ریـس  يارب 
مئاق باحـصا  زا  يرامـش  نانآ  هارمه  دننز . یم  ودرا  هلجد  هرانک ي  رب  دندرون و  یمرد  تعرـس  هب  ار  هار  نایم  ياههاگلزنم  نانآ  دنروآ 

رد ینایفس  هاپس  هدنامرف ي  سپ  دنک  یم  جورخ  تسا  ناوتان  نافیعض ، نایم  رد  هک  نایفوک  یلاوم  زا  يدرم  دنوش . یم  تفای  مالسلا  هیلع 
زین مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوش .) یم  عقاو  گـنج  نیا   ) هفوک هریح و  ناـیم  رد  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد  دنـشک . یم  ار  وا  هفوـک  تشپ 

گناـب وا  يداـنم  سپ  تسا . هتخیر  هفوک  رد  ار  دوخ  نایهاپـس  هک  منیب  یم  ار  [ 11  ] ینایفـس بحاص  ای  ینایفـس  نم  ییوگ  تسا : هدومرف 
دیوگ یم  درب و  یم  موجه  هیاسمه  رب  هیاسمه  ماگنه  نیا  رد  دریگ . یم  مهرد  رازه  دروایب ، ار  یلع  هعیـش ي  کی  رـس  سک  ره  هک  دـنز 

ییوگو تسین . ایاغب  دالوا  زج  هک  تسا  نآ  زور  نآ  رد  امش  هناشن ي  اما  دریگ . یم  مهرد  رازه  دنز و  یم  ار  وا  رـس  تسا و  ناشیا  زا  نیا 
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باقن دنز . یم  ار  امش  فرح  مه  وا  تسامش . زا  يدرم  دومرف : تسیک ؟ عقرب  بحاص  دش : شسرپ  مرگن . یم  باقن )  ) عقرب بحاص  هب  نم 
زج وا  هک  دینادب  امـش  یلو  دبیرف  یم  ار  امـش  کیاکی  وا  دیـسانش . یمن  ار  وا  امـش ، اما  دسانـش  یم  ار  امـش  تسامـش و  رانک  رد  وا  دراد .

تیاده شفرد  دنروآ . یم  يور  ماش  هب  ینایفس  هاپس  سپس  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تسین . یغب  دنزرف 
ناریسا و نانآ  دوش و  یمن  هاگآ  رما  نیا  زا  سک  چیه  اما  دنشک . یم  ار  نانآ  دنور و  یم  ینایفس  هاپـس  لابند  هب  دیآ و  یم  نورب  هفوک  زا 
زا ار ، دـمحم  نادـناخ  دنـشک و  یم  ار  یکی  رهـش  نآ  رد  نانیا  دتـسرف ) یم  هنیدـم  هب  ینایفـس  هک  یهاپـس  اما  . ) دـنراذگ یماو  ار  میاـنغ 
رد ماگنه  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  دـنزادرپ . یم  هنیدـم  تراغ  هب  زور  هنابـش  هس  دـننک و  یم  سبح  دـنریگ و  یم  گرزب ، کچوک و 

دالوا زا  يا  هدـع  هک  تسا  یتیاور  رد  تسا . نارگن  ناسرت و  یـسوم  نوچمه  دور و  یم  نوریب  هکم  يوس  هب  اجنآ  زا  وا  اـما  تسا  هنیدـم 
هاپـس ریما  هب  ربخ  نیا  دـنوش . یم  قحلم  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاـص  هب  اـجنآ  رد  دـنزیرگ و  یم  هکم  فرط  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
ءادیب  ) دننز یم  ودرا  ءادیب ، رد  هاپـس  دـننک . یمن  شیادـیپ  اما  دراد  یم  لیـسگ  ترـضح  نآ  بیقعت  هب  ار  یهاپـس  يو  دـسر . یم  ینایفس 

يا دهد : ادن  نامسآ  زا  يا  هدننز  گناب  سپ  تسا ) هدش  هدرب  مان  رایـسب  نآ  زا  تایاور  رد  هنیدم و  هکم و  نایم  تسا  ییاج  نابایب ، ینعی 
هدمآ رگید  یتیاور  رد  و   ) دنام یمن  یقاب  هاپس  نآ  زا  یسک  نت  کی  زج  دنور و  یم  ورف  نیمز  لد  رد  هاپـس  مامت  رب . ورف  ار  موق  نیا  ءادیب 
یمرب تشپ  هب  ار  ناشیاهتروص  دنوادخ  دندوب  ءادـیب  رد  یتقو  مه  نانیا  هک  دـننام  یمن  یقاب  نانآ  زا  رفن  هس  زج  هک  تسا ) هحفص 374 ] ]

یم دتـسرف و  یم  ار  لیئربج  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یتیاور  رد  و  دنگـس . زا  ناـنیا  دـنادرگ و 
ماک رد  ار  نانآ  هبرض  نامه  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  دنز  نانآ  رب  اپ  اب  يا  هبرـض  لیئربج  سپ  نک . دوبان  ار  نانیا  ورب و  لیئربج  يا  دیامرف :

نامه نیا  و  دـسر ، هنیهج  هب  هعقاو  نیا  روآ  نیقی  تسرد و  یهگآ  ور  نیا  زا  . دـننامن یقاـب  هنیهج  زا  درم  ود  زج  ناـنآ  زا  درب و  ورف  نیمز 
دوخ ریسفت  رد  ار  تیاور  نیا  یبلعث  [« 12 ... ] دندش التبم  یتخـس  هب  هک  یماگنه  دندید  یم  رگا  و  :» دومرف هک  تسا  یلاعت  دنوادخ  نخس 
نیز ماما  زا  مه  یسربط  تسا . هدمآ  دورف  ءادیب  ندرب  ورف  هرابرد ي  زین  هیآ  نیا  هک  دنک  تیاور  يرشخمز ، فاشک ، فلوم  تسا . هدروآ 

ریـسفت رد  میهاربا  نب  یلع  دنوش . یم  هتفرگ  ناهاشداپ  ریز  زا  هک  تسا  ءادیب  هاپـس  نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
هک تسا  هدرک  لقن  [ 13 «. ] بیرق ناکم  نم  اوذخا  و  :» تسا هدومرف  هک  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  دوخ 

مکیلع ثعبی  نیا  یلع  رداقلا  وه  لـق  :» تسا هدومرف  هک  دـنوادخ  نخـس  هراـبرد ي  درب و  یم  ورف  ار  ناـنآ  نیمز  ناـشیاهاپ  ریز  زا  تفگ :
رد زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  تسا و  نیمز  ندرب  ورف  نآ  ناتیاهاپ و  ریز  زا  ای  تسا  هحیص  لاجد و  نآ  دومرف : [ 14 «. ] مکقوف نم  اباذع 

رامش دننام  رفن  هدزیس  دصیس و  یتیاور ) ربانب  و  . ) دنتسه درم  دنچ  دصیس و  نانآ و  دناسر و  یم  وا  هب  ار  شنارای  دنوادخ  سپ  تسا  هکم 
مسا و يدانم  سپ  دور  یم  نورب  هکم  زا  نانآ  اب  هارمه  يدهم  هاگنآ  دـننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نایم  رد  يو  اب  نانآ  ردـب . نایوجگنج 
رب ات  دیاپ  یم  اجنآرد  يرید  دیآ و  یم  هفوک  هب  يدهم  سپس  دنونـشب  نیمز  مدرم  همه ي  ات  نامـسآ  زا  مه  نآ  دنز ، یم  گناب  ار  وا  راک 

[15  ] ءارذع هب  ات  دور  یم  نوریب  هفوک  زا  هک  تسا  یتیاور  رد  و  دنک . یم  تکرح  ماش  يوس  هب  اجنآ  زا  سپس  دوش  یم  طلـسم  رهـش  نآ 
. تسا لادـبا  زور  زور ، نیا  دـنوش  یم  وربور  رگیدـکی  اـب  هاپـس  ود  هکنآ  اـت  تسا  هـلمر  يداو  رد  زور  نآ  رد  ینایفـس  و  دـیآ . یم  دورف 

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  هاپس  رد  هک  زین  یهورگ  دنیآ و  یم  نوریب  دندوب  ینایفس  اب  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  هعیش ي  زا  یمدرم 
زا هک  تسا  یـسک  تقو  نآ  رد  زور  هریت  دـنوش . یم  هتـشک  شناهارمه  ینایفـس و  زور  نآ  رد  دـنوش . یم  قحلم  ینایفـس  هب  دنتـسه  هلاو 

: متفه هحفـص 375 ] . ] دنیزگ یم  نکـسم  اجنآ  رد  دروآ و  یم  يور  هفوک  هب  يدـهم  سپـس  دـنامزاب  تمینغ  ناونع  هب  گس  کی  نتفرگ 
لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  ماش  یناریو  عقبا و  بهصا و  جورخ  اهگنج و  تافالتخا و  ترثک  هیجاج و  نتفر  ورف 

هب هک  ار  هچنآ  ینیبب و  منک ، یم  دای  تیارب  هک  ار  ییاه  هناشن  رگم  ات  ییاـپ  هن  ناـبنجب و  یتسد  هن  بسچب  نیمز  رب  دومرف : هک  تسا  هدرک 
[16  ] هیباج مان  هب  ماش  ياهاتـسور  زا  یکی  نتفر  ورف  دهد ، یم  ادن  نامـسآ  زا  هک  يدانم  سابع ، ینب  فالتخا  ینک . كرد  منایامن  یم  وت 
دوش و ناریو  ماش  هکنآ  ات  نیمز  يور  طاقن  مامت  رد  ماگنه  نیا  رد  رایـسب  تافالتخا  زورب  هلمر و  رد  نایمور  هریزج و  رد  كرت  ندـمآ  و 
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نیا تسا : هدمآ  تبیغ  رد  یسوط  خیـش  تیاور  رد  تسا . رهـش  نآ  رد  ینایفـس  عقبا و  بهـصا و  رکـشل  هس  ندمآ  درگ  نآ  یناریو  ببس 
نیتسخن دهد . یم  يور  برع  ياهنیمزرس  زا  ینیمزرـس  رد  ای  [ 17  ] برغم بناج  زا  راید  ره  رد  يرایـسب  فالتخا  نآ  رد  هک  تسا  یلاـس 

.« یسیق یهاپـس  يوما و  یهاپـس  ینـسح و  یهاپـس  :» تسا یتیاور  رد  و  تسا ... نآ  رد  هاپـس  هس  هک  تسا  ماش  دوش  یم  ناریو  هک  يراید 
ات تسا . هدرک  رکذ  اجنآ  رد  رامع  لوق  زا  ار  اه  هناشن  زا  يدادعت  هدرک و  یتیاور  رـسای ، نب  رامع  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیش 

يدرم دنتسه . تموکح  بلاط  کی  ره  هک  دنوش  یم  رهاظ  ماش  رد  رفن  هس  و  دوش ... یم  ناوارف  اهگنج  ایند  رد  دیوگ : یم  رامع  هک  اجنآ 
زا يدرم  بهصا و  زا  يدرم  عقبا و  زا  يدرم  دنتسه . تموکح  بلاط  کی  ره  هک  نایفسوبا  نادناخ  زا  يدرم  بهصا و  زا  يدرم  عقبا و  زا 
وا ناییاد  ینایفس  اب  رضم و  رامحلا  بنذ  ینب  اب  هک  تسا  یشایع  تیاور  رد  و  دوش ... یم  نوریب  یگـس  تروص  رد  هک  نایفـسوبا  نادناخ 

زگره هک  يا  هنوگ  هب  دنـشک ، یم  ار  نانآ  یتخـس  هب  هکنآ  ات  دـنوش  یم  رهاظ  راـمحلا  بند  ینب  رب  شناـهارمه  ینایفـس و  سپ  بلک . زا 
اب گنج  هب  دوش و  یم  وربور  عقبا  اب  ینایفس  هک : تسا  ینامعن  تیاور  رد  و  تسا . رامحلا  بنذ  ینب  زا  وا  تسا و  هتشکن  هنوگ  نیا  یسک 

يور ماش و  رد  هزین  ود  گنج  متشه : دناسر . یم  لتق  هب  ار  بهصا  سپـس  دشک و  یم  ار  شناراداوه  وا و  ینایفـس  دنزادرپ . یم  رگیدکی 
نانموم ریما  زا  دانـسا  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  اجنآ  هب  برغم  زا  یموق  ندروآ  يور  اتـسرح و  رد  یگتفرورف  اجنآ و  رد  يا  هلزلز  نداد 

سپـس تسا . یلاعت  يادخ  تایآ  زا  یتیآ  نآ  دنیآرد ، رگیدـکی  گنج  هب  ماش  رد  هزین  ود  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع 
رفن رازه  دص  نآ  یط  هک  تسا  ماش  رد  نآ  ياج  هک  دهد  یم  يور  يا  هلزلز  سپـس  دومرف : دوش ؟ یم  هحفص 376 ]  ] هچ ادعب  دش : هتفگ 

بحاص هب  دش  عقاو  روما  نیا  رگا  سپ  دهد  یم  رارق  باذع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانموم  يارب  ار  هلزلز  نیا  دنوادخ  دـنوش . یم  هتـشک 
تـسویپ عوقو  هب  رما  نیا  رگا  سپ  دنیآ . دورف  ماش  رد  ات  دـنیآ  یم  برغم  زا  هک  دـیرگنب  درز  ياهمچرپ  بحاص  يراتات و  قلبا و  نابکرم 

رد هراوخرگج )  ) دابکالا ۀلکآ  دنزرف  ندمآ  یپ  رد  داد ، يور  رما  نیا  نوچ  دیرگنب و  اتـسرح  مان  هب  ماش  ياه  هیرق  زا  یکی  یگتفرورف  هب 
: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  تسا : هدـمآ  اجنآ  رد  هکنآ  زج  هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیمه  دـننام  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  دیـشاب . سباـی  يداو 

یم عوقو  هب  ماـش  رد  هک  تسا  يا  هلزلز  دومرف : تسیچ ؟ نآ  ناـنموم  ریما  يا  دـش : لاوس  دـنوادخ . تاـیآ  زا  یتـیآ  رگم  ددرگن  راکـشآ 
زا شیب  نآ  رد  هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  ماش  رد  هک  تسا  يا  هلزلز  دومرف : و  دـنوش . یم  هتـشک  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  نآ  رد  هک  ددـنویپ 

گرزب ییابیکشان  ماگنه  دوش  یم  عقاو  ماش  رد  نیا  دوزفا : سپس  هقودخم و  قلبا  يراتات  نابسا  دومرف : و  دنوش . یم  هتـشک  رفن  رازه  دص 
يداو زا  هراوخرگج )  ) دابکالا ۀلکآ  دنزرف  دش  عقاو  رما  نیا  نوچ  دـیازفا : یم  اتـسرح  رد  تسا  هدومرف  هکنآ  زا  سپ  خرـس و  گرم  رت و 

دوخ دنس  هب  ینامعن  دیشاب . يدهم  جورخ  راظتنا  رد  داد  يور  رما  نیا  رگا  سپ  دوش  یم  یلوتـسم  قشمد  ربنم  رب  ات  دنک  یم  جورخ  سبای 
هایـس ياهمچرپ  نانآ و  نایم  هک  ناـیماش  فـالتخا  هس  زا  دیـشاب  جرف  راـظتنا  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  زا 
مئاق دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  نینچمه  تسا . ناضمر  هام  رد  میب  سرت و  دریگ و  یمرد 
ورف مهن : دـنناوت . یمن  اـما  دـنبایب  یجورخ  هار  هنتف  نیا  زا  دـنهاوخ  یم  ماـش  مدرم  دریگب  ارف  ار  ماـش  يا  هنتف  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  روـهظ 
لقن ترضح  نآ  زا  هک  یتامالع  نمـض  رد  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  ار  تمالع  نیا  نمیا . قشمد  دجـسم  زا  یتمـسق  نتخیر 
هدمآ نینچ  تیاور  رد  دزیر . یمورف  نمیا  قشمد  دجسم  زا  یتمـسق  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  نیاربانب  دنک . یم  رکذ  هدرک ،
تبیغ رد  یسوط  خیش  دزیر . یم  ورف  نمیا  قشمد  دجسم  بناج  زا  ای  قشمد  دجسم  تسار  فرط  زا  یتمسق  هک  دشاب  نآ  تسرد  دیاش  اما 

ات دیآ  یم  دیدپ  یگتفرورف  قشمد  دجـسم  یبرغ  بناج  رد  تفگ : یثیدح  نمـض  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  رـسای  نب  رامع  زا  دوخ  دنـس  هب 
خیش قشمد  ياهراوید  زا  یگناب  نتساخرب  مهد : دوش . یم  ناریو  قشمد  دجسم  راوید  هک  تسا  یتیاور  رد  دزیر و  یم  ورف  شراوید  هکنآ 

گناب قشمد  ياهراوید  يور  زا  يدانم  و  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدح  نمض  رد  رـسای  نب  رامع  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و  دوش . یم  کیدزن  هک  يرـش  زا  نیمز  مدرم  رب  ياو  هک : دروآ  یمرب 

ینیب یم  ار  يدانم  هک  تسا  یشایع  تیاور  رد  و  دهد . یم  حتف  دیون  هک  دسر  یم  امش  شوگ  هب  هحفص 377 ]  ] قشمد هیحان  زا  ییادص  و 
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هب هک  دیـشاب  ادـص  ندینـش  رظتنم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  دـهد . یم  ادـن  قشمد  رد  هک 
یملـس و فوع  یناورم و  جورخ  مهدزای : تسا . گرزب  یـشیاشگ  امـش  يارب  نآ  رد  دـسر و  یم  امـش  شوگ  هب  قشمد  يوس  زا  ناهگان 

ینامی ینایفس و  مئاق ، روهظ  زا  شیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  رد  ینامعن  حلاص  نب  بیعش 
نینچمه دنک ؟ یم  اعدا  نینچ  لیعامـسا ) نب  میهاربا  نب  دمحم   ) صخـش نیا  هنوگچ  سپ  دنوش  رهاظ  دیاب  حلاص  نب  بیعـش  یناورم و  و 

درک دنهاوخ  اسیقرق  رد  تخس  یگنج  یناورم  یسابع و  نادنزرف  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  يو 
دیوگ یم  نیمز  ناگدنرد  نامسآ و  ناگدنرپ  هب  دریگ و  یم  نانآ  زا  ار  يزوریپ  دنوادخ  دوش ، یم  ناوتان  ریپ و  نآ  رد  دنمورین  ناوج  هک 

، ینایفس هرابرد ي  هدیسر  رابخا  زا  یخرب  رهاظ  هدنراگن : دنک . یم  جورخ  ینایفس  سپـس  دینک . ریـس  ار  دوخ  نارگمتـس  ياه  تشوگ  زا 
دوخ دنس  هب  تبیغ  رد  یسوط  خیـش  ملعا . هللاو  تسا . زیاج  هراب  نیا  رد  دادعت  هتبلا  تسوا و  هاپـس  اب  اسیقرق  گنج  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

دهاوخ جورخ  هریزج ، رد  یملس  فوع  مان  هب  يدرم  يدهم ، روهظ  زا  شیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زا 
نوعلم ینایفس  هاگنآ  دنک  یم  جورخ  دنقرمس  زا  حلاص  نب  بیعش  سپـس  تسا . قشمد  دجـسم  رد  يو  لتق  تیرکت و  رد  وا  هاگیاج  درک .
يدهم سپس  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یثیدح  نمض  رد  رسای  نب  رامع  زا  دوخ  دنس  هب  يو  نینچمه  درک ... دهاوخ  جورخ  سبای  يداو  زا 

ماما زا  تسخن  هناشن ي  رد  نیا  زا  شیپ  وا  ندش  هتشک  ینسح و  جورخ  مهدزاود : تسا . حلاص  نب  بیعش  وا  ياول  ریز  دنک و  یم  جورخ 
سک ره  دوش ، اهر  تلذ  دیق و  زا  برع  دنزرو و  فالتخا  رگیدکی  اب  سابع  نادنزرف  نوچ  تفگ : هک  دوب  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 

نامزلا بحاص  دـنک ، تکرح  ینـسح  دروآ و  يور  یناـمی  دوش و  رهاـظ  ینایفـس  دزیخرب و  دراد  راـیتخا  رد  هک  یعاـفد  هلیـسو ي  ره  اـب 
هحفـص 378]  ] زا ار  شناتـسود  زا  یخرب  دنک  جورخ  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  يدهم  یتقو  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  و  درک ... دـهاوخ  جورخ 

ترضح نآ  زا  رتدوز  ینسح  دیوگ . یم  وا  هب  ار  دوخ  روهظ  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  دیآ و  یم  ینـسح  سپ  دنک  یم  هاگآ  شیوخ  میمـصت 
هک تسا  ماگنه  نیا  رد  دنتسرف . یم  ینایفـس ) يارب   ) ماش هب  ار  شرـس  دنـشک و  یم  ار  وا  دنروش و  یم  يو  رب  نایکم  هاگنآ  دنک  یم  مایق 

لقن اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیـش  يرـصم  جورخ  ماش و  هب  رـصم  زای  نایهاپـس  جورخ  مهدزیـس : دنک ... یم  روهظ  نامزلا  بحاص 
بحاص دـنزرف  هب  دـنیآ و  یم  تاماش  هب  دـنا و  گـنر  زبس  اـه  مچرپ  نیا  منیب . یم  ار  رـصم  ياـهمچرپ  نم  ییوگ  دومرف : هک  تسا  هدرک 

درمـشرب و ار  روهظ  ياه  هناشن  زا  يدادـعت  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  زا  یتیاور  رد  و  دـنوش . یم  نومنهر  تایـصولا 
زا شیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  دنک . یم  مایق  رـصم  رد  ءارمالا  ریما  و  دومرف :

دنـس هب  دیفم  خیـش  ناسارخ  رد  هدنک  نایهاپـس  رـصم و  رد  سیق  نایهاپـس  زکرمت  مهدراهچ : دننک . یم  جورخ  ینامی  يرـصم و  ینایفس ،
؟ لمجم اـی  یهاوخ  یم  لـصفم  خـساپ  اـیآ  دومرف : دیـسرپ ؟ جرف  هراـبرد ي  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  لـقن  دوخ 
زا دوخ  دنس  هب  ینامعن  دوب . دهاوخ  جرف  دنبای ، زکرمت  ناسارخ  رد  هدنک  نایهاپس  رـصم و  رد  سیق  نایهاپـس  نوچ  دومرف : لمجم . تفگ :
رد كرت  ندـمآ  دورف  مهدزناپ : داد . دـهاوخ  يور  سیق  گنج  مئاق ، مایق  زا  شیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

نیمز هب  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  لوق  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  هناشن  نیا  هلمر  رد  مور  هریزج و 
سپ ار  نآ  و  یبایرد . منایامن  یم  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ینیبب و  میوگ  یمزاب  تیارب  هک  ار  ییاه  هناشن  هکنآ  ات  نکم  یتکرح  چـیه  بسچب و 

. هلمر رد  مور  هریزج و  رد  كرت  ندمآ  دورف  و  دومرف : هکنآ  ات  درمـشرب  ار  روهظ  تامالع  زا  يدادـعت  هاگنآ  نک . لقن  نم  لوق  زا  نم ، زا 
رد هکنآ  اـت  دـنیآ  یم  شیپ  كرت  ناردارب  و  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد  و  دـنیآ . دورف  نیطـسلف  رد  مور  و  تسا : هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  و 

هیحان زا  قرام  یهورگ  و  هک : تسا  یتیاور  رد  و  دننز . یم  ودرا  هلمر  رد  هکنآ  ات  دنیآ  یم  مور  هقرام ي  ناردارب  دننز و  یم  ودرا  هریزج 
دارم ارهاظ  دنیآ . یم  دورف  هلمر  رد  هکنآ  ات  دنیآ  یم  شیپ  هب  مور  هقرام  دـنیآ و  یم  دورف  هریزج  رد  هکنآ  ات  دـننک  یم  تکرح  كرت  ي 

ای تساخرب  تفلاخم  هب  مور  اـب  كرت  نوچ  هک  تسا  یتیاور  رد  و  نیطـسلف . رد  تسا  يرهـش  هلمر »  » زا دارم  برعلا و  ةریزج  هریزج »  » رد
مور هریزج و  رد  كرت  هک  تسانعم  نیدب  ارهاظ  دهد ) یم  يور  مئاق  روهظ   ) دنزیخرب فلاخت  هحفص 379 ]  ] هب مور  اب  كرت  هک  یماگنه 
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زا یتیاور  رد  و  دننک ... جیـسب  ار  دوخ  نایهاپـس  دنریگ و  یگریچ  امـش  رب  كرت  مور و  نوچ  هک : تسا  یتیاور  رد  و  دنیآ . دورف  هلمر  رد 
راصح مهدزناش : دـنوش . هدـنکارپ  نوگانوگ  یحاون  فلتخم و  طاقن  رد  كرت  نایهاپـس  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما 
تـسا بآ  ياههاچ  دوصقم  هفوک  ياه  هچوک  رد  اههاچ  نتفاکـش  مهدفه : تسا . هدش  هدیـشک  ینایفـس  بناج  زا  راصح  نیا  دیاش  هفوک 

نیا ارهاظ  زور  لهچ  تدم  هب  دجاسم  ندش  هتسب  مهدجیه : دهد . یم  خر  هعقاو  نیا  يرگید  رب  هورگ  ود  زا  یکی  هبلغ  رطاخ  هب  ارهاظ  هک 
فارطا رد  ییاهمچرپ  ندمآرد  زازتها  هب  متسیب : تسین . نشور  دروم ، نیا  زا  دوصقم  لکیه  فشک  مهدزون : دتفا . یم  قافتا  هفوک  رد  رما 

رکذ دیفم  تشذگ  هک  نانچ  ار  هناشن  نیا  نت  داتفه  هارمه  هب  هفوک  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتشک  مکی : تسیب و  هفوک  رد  ربکا  دجسم 
دوصقم دشاب  هدش  فیحصت  هملک  نیا  دیاش  تسین و  مولعم  عفـشا ، زا  دوصقم  اهتب  تعیب  رد  عفـشا  ندش  هتـشک  مود : تسیب و  دوب . هدرک 

تیاور رد  هفوک  زا  هرکاب  رتخد  رازه  داتفه  ندـش  ریـسا  موس : تسیب و  تسا . اهتب  لحم  هک  دـشاب  نآ  دـننام  ییاج  اـی  هینک  اـهتب ، تعیب  زا 
: مراهچ تسیب و  هحفص 380 ] . ] تسین دیعب  رما  نیا  ددرگ و  یم  لصتم  البرک  هب  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  گرزب  رایـسب  هفوک  هک  تسا  هدمآ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  نادناخ  زا  يدرم  اب  نیمز  قرشم  زا  ینایهاپس  جورخ  مجنپ : تسیب و  ینایفـس  يوس  هب  هفوک  زا  رفن  رازه  دص  جورخ 
یم هک  قرـشم  فرط  زا  ییادـن  نتـساخرب  متفه : تسیب و  دـهد  یم  خـساپ  ماما  يادـن  هب  هک  نارجن  زا  يدرم  جورخ  مشـش : تسیب و  هلاو 

نولت متـشه : تسیب و  دییآ  درگ  لطاب  لها  يا  دیوگ : یم  هک  برغم  يوس  زا  ییادص  نتـساخرب  زین  دیوش و  عمج  تیاده  لها  يا  دیوگ 
تسیب و ات  مهدزناش  هرامش  زا  ییاه  هناشن  مالسلا  هیلع  مئاق  باکر  رد  نانآ  جورخ  فهک و  باحصا  ندش  هدنز  مهن : تسیب و  دیشروخ .

هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  یتیاور  باتک ، نیا  هدنسیون ي  تسا . نامیالا  لها  رورس  باتک  زا  دش ، لقن  اه  هرامش  رگید  مهن و 
ندیـشک تسخن : تسا : ییاـه  هناـشن  تاـمالع و  ار  روهظ  تسا : هدومرف  هدرک و  هراـشا  روـهظ  ياـه  هناـشن  هب  نآ ، یط  ترـضح  نآ  هک 

بش و لهچ  تدـم  هب  دـجاسم  لیطعت  هفوک و  ياه  هچوک  رد  اه  هاچ  ندـش  هتفاـشک  اهقدـنخ و  اـه و  جرب  اـب  هفوک  درگ  هب  تسا  راـصح 
گرم عیرـس و  لتق  دـنراد . ياج  خزود  رد  ناـنآ  لوتقم  لـتاق و  ربکا . دجـسم  فارطا  رد  اـه  مچرپ  ندـمآرد  شبنج  هب  لـکیه و  فشک 

هب هراشا  تسا  نکمم   ) تسا ماقم  نکر و  نایم  حوبذم  دنـسر و  یم  لتق  هب  هفوک  تشپ  رد  نت  داتفه  هارمه  هب  هیکز  سفن  و  تسا . ناباتش 
هدزاود تسا و  بلک  ینب  زا  يدرم  نآ  ریما  هک  زمرق  یمچرپ  اب  ینایفـس  جورخ  اهتب و  تعیب  رد  عفـشا  لتق  و  دشاب ) ینـسح  ای  هیکز  سفن 

شپچ مشچ  دـنناوخ و  یم  همیزخ  ار  وا  هک  هیما  ینب  زا  تسا  يدرم  هنیدـم  ریما  و  دـنور . یم  هکم  يوس  هب  ینایفـس  نایهاپـس  زا  رفن  رازه 
رد يا  هناخ  رد  ار  نآ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدرپس  ودـب  یتیار  دـنک  یم  هلثم  ار  نادرم  تسا . یتشرد  هنخاـن ي  شمـشچ  رد  تسا و  روک 

. دـنک یم  هناور  هکم  هب  دـمحم  نادـناخ  زا  يدرم  بلط  رد  ار  یهاپـس  دروآ و  یم  دورف  تسا ، يوما  نسحلاوـبا  هناـخ  دـنیوگ  هک  هنیدـم 
دورف [ 19  ] قوراف و  [ 18  ] ءاحور رد  نانآ  دراد  یم  لیسگ  هفوک  هب  ار  رفن  رازه  یس  دص و  و  تسا ... ینافطغ  يدرم  هاپـس  نیا  هدنامرف ي 
سپ دنیآ  یم  دورف  هلیخن  رد  مالسلا  هیلع  دوه  ربق  لحم  رد  هفوک ، رد  هکنآ  ات  دننک  یم  تکرح  نانآ  زا  رفن  رازه  تصش  سپس  دنیآ . یم 

يریما دنناوخ . یم  رگوداج  نهاک و  ار  وا  تسا  ملاظ  رگمتـس و  مدرم  هدنامرف ي  دـنرب . یم  هحفـص 381 ]  ] موجه ناشیا  رب  هنیزلا  موی  رد 
دـشک یم  ار  رفن  رازه  داتفه  هفوک  لپ  رب  وا  دننک . یم  یهارمه  ار  يو  نهاک  رازه  جنپ  دوش و  یم  راپـسهر  ناشیا  يوس  هب  ءاروز  رهـش  زا 

یم نفعتم  داـسجا  دـننک . یم  زیهرپ  بآ  نتـشادرب  زا  زور  هس  دراد ، ناـیرج  تارف  رد  هک  یناوارف  ياـهنوخ  رطاـخ  هب  مدرم  هـک  اـجنآ  اـت 
هکنآ ات  دنراد  یمرب  يدـنبور  هن  دـننک و  یم  يا  هماج  هن  نانآ  زا  دـنوش . یم  هتفرگ  تراسا  هب  هفوک  زا  هرکاب  رتخد  رازه  داتفه  دـندرگ و 
جورخ قفانم  كرـشم و  نیبام  رازه  دـص  هفوک  زا  هاگنآ  دـنرب  یم  تسا  يزع »  » نامه هک  هیوث »  » هب دـننک و  یم  راوس  اهلمحم  رد  ار  اهنآ 
بناج زا  ناشن  یب  ییاهمچرپ  سپـس  تسا . دامعلا  تاذ  مرا  نآ  دوش و  یمن  نانآ  هار  دـس  یعنام  چـیه  دـنیآ . یم  قشمد  هب  اـت  دـننک  یم 

هدـش هتـسب  اه  هزین  رـس  رب  گرزب  سیئر  رهم  هب  و  ریرح . زا  هن  ناتک و  زا  هن  تسا  هبنپ  زا  هن  اه  مچرپ  نیا  دـنیآ . یم  شیپ  هب  نیمز  قرـشم 
نوچمه هک  نآ ، يوب  دنوش و  یم  راکشآ  قرـش  رد  اه  مچرپ  نیا  دنک . یم  يربهار  ولج  هب  دمحم  نادناخ  زا  يدرم  ار  اه  مچرپ  نیا  دنا .

رد نانآ  هکنآ  ات  دـنک  یم  تکرح  اه  مچرپ  نیا  شیپاشیپ  هام  کی  تدـم  هب  سرت  دـسر . یم  ماـشم  هب  برغم  رد  تسا  کـشم  دـنت  يوب 
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یم يور  یناسارخ  ینامی و  هاپـس  هک  تسا  نینچ  نیا  عاضوا  دـنراد . ار  ناشناردـپ  یهاوخنوخ  دـصق  هک  یلاـح  رد  دـنیآ  یم  دورف  هفوک 
لها زا  يدرم  و  ریـشمش . هنهرب  يوم و  هدـیلوژ  هدولآ و  راـبغ  دـنریگ ، یم  یـشیپ  رگیدـکی  زا  هقباـسم ، بسا  ود  نوـچمه  ناـنآ  دـنروآ .

ار شیوخ  تعیب  سپ  دهد . یم  خساپ  ماما  هب  هک  تسا  راصن  زا  سک  نیتسخن  وا  دیوگ  یم  خـساپ  ماما  يادـن  هب  دـنک و  یم  مایق  نارجن » »
نانآ مامت  دنور . یم  هلیخن  هب  تیاده  مالعا  يارب  دنک و  یم  جورخ  فیعض  نامدرم  یلاوم  اب  دبوک و  یم  مهرد  ار  شبیلص  دنکـش و  یم 

ماگنه ناضمر  هام  رد  یسک  دنوش و  یم  هتـشک  رفن  رازه  هس  برغم  قرـشم و  نایم  زور  نآ  رد  دمآ  دنهاوخ  درگ  قوراف  مان  هب  ییاج  رد 
یم نیب  زا  قفـش  هک  یماگنه  برغم ، يوس  زا  یکی  زین  دییآ و  درگ  تیاده  لها  يا  هک  دـنز  یم  گناب  قرـشم  يوس  زا  هدـیپس ، ندز  رب 

ددرگ یم  کیرات  هایس و  هاگنآ  درز و  دوش ، یم  گنراو  گنر و  دیشروخ  ماگنه  ادرف  زا  دییآ و  درگ  لطاب  لها  يا  دنز : یم  دایرف  دور 
زا ایرد  لحاس  کیدزن  مور  دیآ و  یم  نوریب  نیمز ) هدنبنج ي   ) ضرالا ۀباد  دنکفا و  یم  ییادـج  لطاب  قح و  نایم  دـنوادخ  موس  زور  و 
یم اخیلم  ار  يو  هک  يدرم  ناشیا  اب  دنک . یم  هدنز  ناشگـس  اب  هارمه  ار  فهک  باحـصا  دنوادخ  سپ  دـنوش . یم  روآ  يور  ناناوج  راغ 

شتآ ندش  رهاظ  ما ، یس  دنتسه . مالـسلا  هیلع  مئاق  ناملـسم  ناهاوگ  ود ، نیا  دنک . یم  لمح  ار  ود  نآ  هک  تسا  يرگید  سک  دنناوخ و 
یباذع هحفص 382 ]  ] زا يا  هدنسرپ  هدومرف : هک  یلاعت  دنوادخ  لوق  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  هفوک  رد 

هبوث رد  هک  تسا  یباذـع  نآ  دـمآ و  دـهاوخ  هک  تسا  يزیچ  هیآ  نیا  لیوات  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  [ 20  ] درک لاوس  دـیآ  دورف  هک 
یهاگیاج چیه  هب  دسر  یم  زین  فیقث  هب  هک  اجنآ  ات  دسا  ینب  هسانک  دوش ، یهتنم  هسانک  هب  شتآ  نیا  هکنآ  ات  یـشتآ  ینعی  دوش  یم  عقاو 

مالسلا هیلع  مئاق  جورخ  زا  شیپ  باذع  نیا  دنازوس و  یم  ار  نآ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  دروخرب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا 
ینامعن قرشم  زا  یـشتآ  روهظ  مکی : یـس و  هفوک ). رد  تسا  يا  هلحم  ان  زین  هسانک  هفوک و  کیدزن  تسا  یناکم  هیوث  . ) دش دهاوخ  عقاو 

هک دیدید  [ 21  ] يدره هیبش  گرزب  یشتآ  قرشم  فرط  زا  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب 
ناـمه زا  دوـخ  دنـس  هب  یناـمعن  زین  و  دیـشاب . هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  جرف  هار  هب  مشچ  ددرگ ، یم  رادـیدپ  زور  تفه  اـی  زور  هس 

بش دنچ  هک  دش  راکـشآ  قرـشم  يوس  زا  یگرزب  شتآ  ینعی  دیدید  نامـسآ  رد  یتمالع  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 
. دش دهاوخ  راکشآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  شتآ  نیا  تسا . نامدرم  جرف  ندیـسرارف  تقو  ماگنه ، نآ  درک  یناشفا  وترپ 

مایق زا  شیپ  مدرم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  نامسآ  رد  یخرـس  شتآ و  مود : یس و 
یـس و دنوش . یم  رود  ناشناهانگ  زا  دنک ، یم  نشور  ار  نامـسآ  هک  یی  یخرـس  زین  دوش و  یم  رهاظ  نامـسآ  رد  هک  یـشتآ  طسوت  مئاق 

تارف مالسلا ) هیلع  مئاق   ) حتف لاس  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  تارف  نتفاکش  موس :
دیفم خیش  هفوک  هریح و  نایم  رد  لتق  یناوارف  مراهچ : یـس و  دریگ . یم  ارف  ار  هفوک  ياه  هچوک  مامت  بآ  هک  اجنآ  ات  دراد  یمرب  فاکش 

دهاوخ عوقو  هب  تقو  هحفص 383 ]  ] هچ مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب 
تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  دوش . نوزفا  راتـشک  لتق و  هفوک  هریح و  نایم  هک  یماگنه  دومرف : تسویپ ؟

: تسا هدمآ  راونالا  راحب  رد  دـناسکی .. نانآ  ياه  هتـشک  دوش و  راتـشک  هریح  هفوک و  نایم  هکنآ ... رگم  دـنک  یمن  روهظ  مئاق  دومرف : هک 
فرط ود  ناگتـشک  رامـش  يواست  ثیدـح  دارم  هدـنراگن  رظن  هب  اما  دـنام . دـنهاوخ  اههار  نیب  رد  نانآ  ياه  هتـشک  هک  تسا  نآ  دوصقم 
تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  هفوک  هریح و  نایم  یلاوم  زا  يدرم  ندش  هتـشک  مجنپ : یـس و  [. 22 . ] تسا

یس دشک . یم  هفوک  هریح و  نایم  ار  وا  ینایفس  هاپس  هدنامرف  هاگنآ  دنک  یم  جورخ  ءافعض  رد  نایفوک  یلاوم  زا  يدرم  سپـس  دومرف : هک 
دجسم راوید  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  هفوک  دجـسم  راوید  ندش  ناریو  مشـش : و 

نیب زا  نالف  ینب  تموکح  ماگنه  نآ  رد  دوش  ناریو  هدـیبسچ ، دوعـسم  نبا  هناخ  هب  هک  فرط  نآ  رد  تسا ، عقاو  نآ  ياـهتنا  رد  هک  هفوک 
: تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  خیـش  تخاس . دهاوخن  ار  نآ  رگید  نآ ، رگناریو  هک  دینادب  درب و  یم 
هب دش و  دهاوخ  دوبان  مه  موق  تموکح  ماگنه  نیا  رد  دش ، ناریو  تسا  لصتم  دوعسم  نبا  هناخ  هب  هک  اجنآ  زا  هفوک  دجـسم  راوید  نوچ 
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رد دنتـسه و  سابع  ینب  نامه  تیاور  ود  نیا  رد  نالف » ینب  موق و  . » درک دـهاوخ  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ناـنآ  تموکح  يدوباـن  تقو 
نیا زا  شیپ  نینچمه  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ساـبع  ینب  تموکح  لاوز  هک  تشذـگ  تسخن ، تمـالع 

هرصب دادغب و  رد  یگتفرورف  متفه : یس و  دش . هداد  مزال  خساپ  دنک  یم  روهظ  مئاق  سابع ، ینب  تموکح  لاوز  ماگنه  هب  هکنیا  هرابرد ي 
زا یخرب  هدرک و  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  قارع  رد  سرت  يدوبان و  یناریو و  هرصب و  رد  راتـشک  و 

هحفص 384]  ] رهـش رد  یگتفرورف  دادغب و  رد  یگتفرورف  و  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدروآ  ترـضح  نآ  لوق  زا  ار  يدهم  تامالع 
نایم رد  ریگارف  یسرت  دتفا و  یم  نانآ  نایم  رد  هک  يریم  گرم و  شیاه و  هناخ  یناریو  دوش و  یم  هتخیر  اجنآ  رد  هک  ییاهنوخ  هرصب و 

رد تسا و  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  هناشن  نیا  هرـصب  یناریو  متـشه : یـس و  دـنک . یم  بلـس  نانآ  زا  شمارآ  هک  نایقارع 
دوخ دنس  هب  ینامعن  ير  یناریو  مهن : یس و  تسا . هرصب  ياه  هناخ  ندش  بارخ  روهظ  تامالع  زا  یکی  هک  دش  لقن  زین  نیشیپ  هرامش ي 
ياه هناـشن  زا  [ 23  ] دادـغب ینعی  هروزم » یگتفرورف   » ير و ناـمه  ینعی  ءاروز » یناریو  :» تفگ هک  تـسا  هدرک  تـیاور  راـبخالا  بـعک  زا 

هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  جورخ  ملهچ : تسا . روهظ 
هب تعیب  يارب  دنک  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپ  دننز  یم  ودرا  دا ، هدمآ  نورب  هفوک  يوس  هب  ناسارخ  زا  هک  یهایـس  ياهمچرپ  دومرف :
هس زا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  مالسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) رفعج وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  دنور . یم  وا  يوس 

تسا هدرک  لقن  ذوبرخ  نب  فورعم  زا  يو  نینچمه  دوب . ناسارخ  زا  هایس  ياهمچرپ  اهتمالع  نآ  زا  یکی  دیشاب  جرف  هار  هب  مشچ  تمالع ،
نادب ار  ام  راگنا  ناتسجس » ناتسجس  ناسارخ  ناسارخ  :» دومرف یم  هکنآ  زج  میتفر  یمن  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  دزن  هاگ  چیه  تفگ : هک 

یم ییوگ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  قرـشم  زا  یموق  جورخ  مکی : لهچ و  داد . یم  هدژم 
هداد نانآ  هب  دنوش و  یم  نآ  راتـساوخ  زاب  دوش . یم  غیرد  ناشیا  زا  یلو  دـنا  قح  راتـساوخ  دـنا و  هدرک  جورخ  قرـشم  رد  یموق  هک  منیب 

ناشیا یلو  دنهدب  ناشیا  هب  دنبلط  یم  هچنآ  سپ  دننکفا ، یم  شیوخ  ندرگ  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دننیب  یم  نینچ  نوچ  سپ  دوش . یمن 
هحفـص 385]  ] ناشناگتـشک امـش . بحاص  هب  رگم  دـنهدنزاب  یـسک  هب  ار  نآ  دـننک و  مایق  هکنیا  ات  دـننک  یم  يراددوخ  نآ  نتفریذـپ  زا 

هدزاود ندش  هتشارفارب  مود : لهچ و  متشاد . یم  هاگن  رما  نیا  بحاص  يارب  ار  دوخ  امتح  متفای  یمرد  ار  نآ  دوخ  نم  رگا  دینادب  دندیهش 
هباشم مچرپ  هدزاود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  ماگنه  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  رگیدـکی  هباـشم  مچرپ 

هب مالـسلا  هیلع  ماما  مینک ؟ هچ  سپ  تفگ : تسیرگ و  يوار  سپ  تسا ؟ یـسک  هچ  زا  مچرپ  مادـک  هک  تسین  مولعم  و  دـنوش ، هتـشارفارب 
زا یمئاق  مایق  موس : لهچ و  تسا . دیشروخ  نیا  زا  رتراکـشآ  ام  رما  ادخ  هب  دومرف : تسیرگن و  دوب ، هدیبات  قاتا  لخاد  رد  هک  یباتفآ  رون 

نالیگ رد  ام  زا  یمئاق  و  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  یط  مالسلا ، هیلع  نانموم  ریما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  نالیگ  رد  تیب  لها 
هدزناپ ندش  هتـشک  دجـسم و  ود  نایم  یگنج  عوقو  مراهچ : لهچ و  دـنهد . یم  خـساپ  وا  يادـن  هب  ملید  و  [ 24 « ] ربا  » درک و دـهاوخ  مایق 

ود نایم  تسا  یگنج  روهظ  ياه  هناشن  زا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  برع  روـالد 
قداص ماما  زا  اریز  تسا  هنیدم  هکم و  دجاسم  دجسم ، ود  زا  دوصقم  دشک . یم  ار  برع  روالد  هدزناپ  ینالف ، نادنزرف  زا  ینالف  دجسم و 

نآ دش : هتفگ  ددنویپ . یم  عوقو  هب  نیمرح  نایم  هک  تسا  ییاه  هناشن  تامالع و  روهظ ، زا  شیپ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع 
نامه درم ، نالف  ینالف و  زا  دوصقم  نینچمه  دـشک . یم  ار  درم  هدزناپ  نالف ، لآ  زا  ینالف  دنتـسه و  یتعامج  دومرف : تسیچ ؟ اهدادـخر 

زا يرایـسب ، تایاور  رد  مالـسلا  هیلع  همئا  نینچمه  تسا  هدوب  لوادتم  نالف  ینب  هب  سابع  ینب  زا  ریبعت  تقو  نآ  رد  اریز  تسا . سابع  ینب 
هیلع یلع  نب  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  نید  رد  رایـسب  فـالتخا  مجنپ : لـهچ و  دـنا . هدرک  ار  راـک  نیمه  هیقت  يور 

زا امـش  زا  یخرب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  عـقاو  دـیتسه  نآ  هار  هب  مشچ  امـش  هک  يروـهظ )  ) يرما نیا  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا 
دنزادنا و ناهد  بآ  رگید  یهورگ  تروص  هب  امش  زا  یهورگ  دننک . تنعل  ار  رگید  يا  هدع  امش  زا  یـضعب  دییوج و  تئارب  رگید  یخرب 

نیا رد  تسا . رما  نیمه  رد  ریخ  مامت  دومرف : تسین . يریخ  رما  نیا  رد  مدیـسرپ : دـیهد . یهاوگ  رگید  یخرب  رفک  رب  امـش  زا  یخرب  یتح 
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هیلع رقاب  ماما  لوق  زا  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  دزاـس . یم  فرطرب  ار  روما  نیا  ماـمت  هحفـص 386 ]  ] دنک و یم  مایق  ام  مئاق  ماگنه 
فالتخا دوصقم  دومرف : یگتفرورف  هحیـص و  لاجد و  رکذ  زا  سپ  [ 25 « ] یگدنکارپ هماج ي  ام  هب  دناشوپ  یم  ای   » هیآ ریسفت  رد  مالـسلا 

زا دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص  خیش  تارکنم  داسف و  روهظ  مشش : لهچ و  تسا . رگید  یخرب  رب  امـش  زا  یخرب  نعط  نید و  رد 
جورخ تقو  هچ  امـش  مئاق  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  ملـسم  نب  دـمحم 
هدنـسب نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  دـنزاس و  نادرم  هیبش  ار  دوخ  نانز  نانز و  هیبش  ار  دوخ  نادرم  هک  یماگنه  دومرف : درک ؟ دـهاوخ 

یم کچوک  ار  يراوخابر  انز و  نوخ و  مدرم  دوش . دودرم  تسار  ياهیهاوگ  هتفریذپ و  غورد  ياهیهاوگ  دننیـشن . اهبـسا  رب  نانز  دننک و 
وا و رد  قح  هک  دـیآ  یم  نامـسآ  زا  ییادـص  و  دومرف ) هک  اجنآ  ات   ) دوش یم  زیهرپ  ناشیاه ، نابز  زا  سرت  رطاـخ  هب  رارـشا  زا  دـنرمش و 

هیلع نانموم  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  هب  قودـص  باتک  نامه  رد  درک . دـهاوخ  جورخ  ام  مئاق  ماـگنه  نیا  رد  تسوا . ناـیعیش 
ابر دنرمـش و  اور  ار  ییوگ  غورد  دنزاس و  هابت  ار  تناما  دنناریمب و  ار  زامن  مدرم  هک  تسا  یماگنه  لاجد  جورخ  تمالع  دومرف : مالـسلا 

تروشم نانز  اب  دـنرامگب و  راک  هب  ار  ناهیفـس  دنـشورفب و  ایند  هب  ار  نید  دـنزاسب و  مکحم  ار  اـهنامتخاس  وک  دـنریگب  هوشر  دـنروخب و 
فعـض و لیلد  مدرم  نایم  رد  يرابدرب  ملح و  دنرمـشن . شزرا  یب  ار  رگیدکی  نوخ  دنیامن و  يوریپ  اهاوه  زا  دـننک و  محر  عطق  دـننک و 
. دنـشاب ناقـساف  زا  نایراق  ناراک و  تنایخ  زا  افرع  ناملاظ و  زا  ءارزو  نارجاف و  زا  ءارما  ددرگ . رخف  ثعاـب  متـس  ملظ و  دـشاب و  یناوتاـن 
رد دنراد  ییایند  روما  هب  هک  یناوارف  لیم  رطاخ  هب  نانز  دوش . ینلع  نایغط  هانگ و  ناتهب و  يرد و  هدرپ  و  راکـشآ ، اوران  لطاب و  تاداهش 
زا تساهنآ و  نیرت  تسپ  موق ، گرزب  تسا . ندینـش  لباق  دوش و  دـنلب  ناقـساف  ياهادـص  دـنیوج ، تکرـش  ناشنارهوش  اب  تراـجت  راـک 
هب برط  وهل  تالآ  هدـنزاون  نانز  دوش . یم  هدرمـش  نیما  نئاخ  قیدـصت و  وگغورد  دوش و  یم  زیهرپ  شا ، يدـب  رطاـخ  هب  رجاـف  صخش 

هحفـص  ] دـنوش راوس  اهنیز  رب  اهنز  دـننک . یم  تنعل  ار  نانآ  نیتسخن  تما ، نیا  ناـسک  نیرخآ  دـنزادرپ  یم  یگدـنزاون  هب  هتفرگ ، تسد 
هب يرگید  دـهد و  یهاوگ  دوش  تساوخرد  يو  زا  هکنیا  نودـب  دـهاش ، دـنزاس . دـننامه  ار  دوخ  نانز  هب  نادرم  نادرم و  هب  نانز  و  [ 387

ترخآ رب  ار  ایند  راـک  دـنزومایب و  نید  ریغ  يارب  ار  نید  ماـکحا  دـهد . تداهـش  قح  فـالخرب  دراد  ندرگ  رب  هک  یتسود  همذ ي  رطاـخ 
ماگنه نآ  رد  تسا . رت  خلت  ربص  زا  رت و  نفعتم  رادرم  زا  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دنـشوپب  گرگ  ياهلد  رب  ار  شیم  تسوپ  دـنهد  حـیجرت 

زا شاـک  يا  هک  دـنک  یم  وزرآ  سک  ره  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  تسا . سدـقملا  تـیب  زور  نآ  رد  اـهناکم  نیرتـهب  دـینک . باـتش 
ایآ دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  ینیلک  دـشاب ... اجنآ  نانکاس 

ادرف دزرو ، بیکش  دسر  یم  ودب  ام  زا  يوریپ  هار  رد  هک  يرازآ  سرت و  رب  دشاب و  ام  تلود  روهظ  هار  هب  مشچ  یـسک  رگا  هک  یناد  یمن 
يدید تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  ملظ  هک  يدـید  و  دـندش ، دوبان  قح  لها  تفر و  نایم  زا  یح  هک  يدـید  هاگره  دوب ؟ دـهاوخ  ام  هورگ  رد 

نید هک  يدید  و  دندرک ، هیجوت  ار  نآ  سفن  ياوه  يور  زا  سپس  دندوزفا و  نادب  دوبن ، نآ  رد  هک  ییاهزیچ  دندرب و  نآرق  رد  تسد  هک 
دنتـسج و يرترب  قح  لـها  رب  لـطاب  ناوریپ  هک  يدـید  دـبای و  یم  ینوگرگد  رییغت و  هساـک  بآ  هک  ناـنچ  دـش  نوگرگد  تفاـی و  رییغت 

يدید هاگره  دنرادب و  روذعم  ار  دوخ  مه  اهنآ  نابکترم  دنک و  یمن  يریگولج  نآ  زا  یسک  تسا و  راکـشآ  اج  همه  رد  داسف  هک  يدید 
یمن لوبقم  شفرح  هتـسب و  ورف  بل  نموم  هک  يدید  و  دـنا ، هدرک  هدنـسب  اهنز  هب  اهنز  اهدرم و  هب  اهدرم  هتفرگارف و  ار  اج  همه  داسف  هک 
يدید و  دریگ ، یم  دنخـشیر  هب  ار  گرزب  کچوک ، هک  يدید  و  دننک ، یمن  المرب  ار  شغورد  دیوگ  یم  غورد  قساف  هک  يدید  و  دـتفا ،

هک يدـید  و  دـننک ، یمن  ـالم  رب  ار  شغورد  دـیوگ  یم  غورد  قساـف  هک  يدـید  و  دـتفا ، یمن  لوبقم  شفرح  هتـسب و  ورف  بل  نموـم  هک 
دنزرو یم  رخف  دوخ  دساف  لمع  هب  یضعب  هک  يدید  و  دنا ، هدیرب  ار  یـشیوخ  دنویپ  يدید  و  دریگ ، یم  دنخـشیر  هب  ار  گرزب  کچوک ،

رد نانز  دننام  ار  دوخ  نادرم  هک  يدید  و  دیوگ ، یمن  وا  هب  يزیچ  مه  یـسک  دنز و  یم  دنخبل  وا  دـنریگ و  یم  رارق  مه  شیاتـس  دروم  و 
يدید و  دش ، دایز  شیاتـس  انث و  هک  يدید  هاگره  دننک . یم  ییوشانز  نانز  اب  نانز  هک  يدـید  و  دـنهد ، یم  رارق  عورـشمان  لمع  ضرعم 

هک يدید  و  دنریگ ، یمن  ار  اهنآ  ولج  دنراد و  یمن  رذحرب  راکنیا  زا  ار  یـسک  دننک و  یم  لذـب  ادـخ  ریغ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مدرم  هک 
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یم رازآ  ار  دوخ  هیاسمه ي  هیاسمه ، هک  يدـید  و  دـنرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  نید ، رما  رد  نموم  شـشوک  شـالت و  هدـهاشم ي  زا  یـضعب 
روط هب  بارـش  عاونا  هک  يدید  و  تسا ، دونـشخ  نیمز  يور  رد  داسف  ندید  زا  رفاک  هک  يدید  و  دنک ، یمن  عنم  ار  وا  مه  یـسک  دناسر و 
یم جرا  یب  فورعم  هب  رما  هک  يدید  هاگره  و  دننک ، یم  عامتجا  نآ  درگ  رب  دنـسرت  یمن  ادـخ  زا  هک  مدرم  دوش و  یم  هدیـشون  راکـشآ 

دنا و هدش  ریقحت  ثیدح  رابخا و  لها  هک  يدید  و  دنـشیاتس ، دروم  دنمورین و  ددنـسپ  یمن  ادخ  هچنآ  رد  ناراک  داسف  هک  يدـید  ،و  دوش
هناخ جح  هک  يدید  و  تسا ، هداشگ  رش  لامعا  هار  هدش و  هتسب  ریخ  لمع  هنوگ  ره  هار  هک  يدید  و  دنا ، هداتفا  مشچ  زا  اهنآ  نارادتـسود 

هحفـص  ] هاگره و  دننک ، یمن  لمع  دنیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  مدرم  هک  يدید  و  دننک ، یم  قیوشت  نآ  كرت  هب  ار  مدرم  تسا و  لیطعت  ادخ 
یم انح  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هدش  ادیپ  سابع  ینب  رد  نانز  تافـص  هک  يدید  و  دنریگ ، یم  اهـسلجم  نادرم  دننام  نانز  هک  يدـید  [ 388

رگناوت هک  يدـید  و  دـنک ، یم  هناـش  ار  دوخ  يوم  شرهوش  رظن  بلج  يارب  نز  هک  روط  ناـمه  دـننز  یم  دوـخ  يوـم  رب  هناـش  دـنریگ و 
و دننک ، یم  تاهابم  انز  هب  نانز  هک  يدـید  و  دـننک ، یمن  شنزرـس  نادـب  ار  یـسک  تسا و  راکـشآ  رهاظ و  ابر  تسا و  نموم  زا  رتزیزع 

نانز اهتعدـب و  تسا و  نوزحم  هدـش و  ریقحت  نموم  هک  يدـید  و  دـننک ، یم  یهارمه  ناشدـب  لامعا  رب  ار  ناـنز  نادرم  رتشیب  هک  يدـید 
هب ینید  روما  هک  يدید  و  هدش ، لالح  مارح ، هک  يدید  و  دننک ، یم  يدعت  نارگید  هب  غورد  دـهاش  اب  مدرم  هک  يدـید  و  هتـشگ ، ادـیوه 

نانچنآ هاـنگ  باـکترا  رد  مدرم  هک  يدـید  و  هدـش ، لـیطعت  نآ  ماـکحا  نآرق و  هک  يدـید  و  دریگ ، یم  رارق  لـمع  دروم  یـصخش  يار 
شهوکن ار  تشز  لامعا  درادن  تردق  دوخ  بلق  اب  زج  نموم  هک  يدید  هاگره  و  دنتسین ، بش  ندیـسر  رظتنم  یتح  هک  دنا  هدش  خاتـسگ 

زا ار  ناراکوکین  کیدزن و  دوخ  هب  ار  نارفاک  نایلاو ، هک  يدید  و  دوش ، یم  فرـص  دنوادخ  بضغ  هار  رد  رایـسب  لام  هک  يدید  و  دنک ،
هاگره و  دنراذگ ، یم  هدیازم  هب  ار  يرادناتـسا  هک  يدید  و  دنهاوخ ، یم  هوشر  مکح  يارجا  رد  نایلاو  هک  يدید  و  دـننک ، یم  رود  دوخ 

تسا و راکـشآ  رامق  دزادرپ . یم  ار  شرهوش  هقفن  دـنک و  یم  لمع  وا  لیم  فـالخرب  دـنک و  یم  تخبدـب  ار  دوخ  رهوش  نز  هک  يدـید 
هک یسک  هتشگ و  راکشآ  بعل  وهل و  هک  يدید  هاگره  و  تسین ، نآ  شورف  هار  رس  رب  یعنام  چیه  دوش و  یم  هتخورف  اراکـشآ  زین  بارش 
یم راوخ  دسرت ، یم  شتردق  وا و  زا  هک  ینمشد  ربارب  رد  فیرش  ناسنا  هک  يدید  و  دنک ، یمن  يریگولج  اهنآ  زا  درذگ  یم  نآ  رانک  زا 

هیاسمه نابز  سرت  زا  هیاسمه  هک  يدـید  و  تسا ، ناسآ  نانآ  رب  لطاب  ندینـش  نارگ و  مدرم  رب  نآرق  توالت  ندینـش  هک  يدـید  و  دوش ،
يدید و  دننک ، یم  لمع  دوخ  ياه  شهاوخ  هب  مدرم  نآ  ياج  هب  هدش و  لیطعت  یهلا  دودـح  هک  يدـید  و  دراذـگ ، یم  مارتحا  وا  هب  شا 

رد یعـس  هدش و  راکـشآ  رـش  هک  يدـید  دنتـسه و  وگغورد  نایرتفم  نامدرم  دزن  رد  سک  نیرتوگتـسار  هدـش و  يراک  الط  دـجاسم  هک 
و دنهد ، یم  هدژم  نادب  ار  رگیدکی  مدرم  دوش و  یم  یقلت  نیشنلد  يرما  تبیغ  هک  يدید  و  هتشگ ، راکشآ  اشحف  دوش و  یم  ینیچ  نخس 
زا شیب  یناریو  دنک و  یم  لیلذ  ار  نموم  رفاک ، هاوخلد  رطاخ  هب  هاشداپ ، هک  يدید  دنناهاوخ و  ادخ  ریغ  يارب  ار  داهج  جـح و  هک  يدـید 

هرهب يارب  مدرم  ددرگ و  یم  جرا  یب  مدرم  نوخ  نتخیر  هک  يدـید  و  تسا ، یـشورف  مک  هار  زا  نامدرم  تشیعم  تسا و  يدابآ  نارمع و 
و دنراپـسب ، وا  تسد  هب  ار  اهراک  دنـسرتب و  يو  زا  ات  دنراد  یم  روهـشم  ینابزدب  هب  ار  دوخ  دزیخ و  یمرب  تسایر  بلط  هب  ایند  زا  يدـنم 
و دزادرپ ، یمن  ار  نآ  یعرـش  تاهوجو  الـصا  یلو  دراد  يرایـسب  لام  درم  هک  يدید  و  دوش ، یم  هدرمـش  کبـس  زامن  هک  يدـید  هاگره 

يدید و  دهد ، یمن  تیمها  یگدنز  هب  دومخ و  ناهاگپ  تسا و  طاشن  اب  ناهاگماش  درم  هک  يدید  هدش و  نوزفا  جرم  جره و  هک  يدـید 
رد یـسابل  ددرگ  یمرب  نوچ  هحفـص 389 ]  ] دراذگب و زامن  ات  دور  یم  درم ، هک  يدید  هاگره  دـنرد  یم  ار  رگیدـکی  تاناویح  دـننام  هک 

يدیلپ هک  يدید  و  تسا ، نارگ  اهنآ  رب  دنوادخ  دای  هدیکـشخ و  ناشنامـشچ  هدش و  گنـس  تخـس و  مدرم  ياهلد  هک  يدید  و  درادنرب ،
یبلطایند و يارب  هیقف  دننیبب و  ار  وا  مدرم  ات  دناوخ  یم  زامن  رازگزامن  دنا و  هتساخرب  رگیدکی  هب  تباقر  هب  نآ  رد  مدرم  هدش و  نوزفازور 
و دزومآ . یم  هقف  یهاوخ  تساـیر  یبلطاـیند و  دـنا  هتفرگ  ار  یـسک  فارطا  مدرم  هک  يدـید  هاـگره  و  دزومآ ، یم  هقف  یهاوخ  تساـیر 

مومذم مدرم ، رظن  رد  دنک  یم  لالح  بلط  هک  یـسک  يدید  و  تسوا ، اب  تردق  هک  دـنا  هتفرگ  ار  یـسک  فارطا  مدرم  هک  يدـید  هاگره 
دیآ یمن  شوخ  ار  دنوادخ  هک  دننک  یم  ییاهراک  هنیدم ) هکم و   ) نیمرح رد  هک  دید  و  دننک ، یم  مارتحا  حدم و  ار  مارح  بلاط  تسا و 
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هنیدـم هکم و  رد  یقیـسوم  تالآ  هک  يدـید  و  دراد ، یمن  زاب  تشز  لمع  نیا  زا  ار  اـهنآ  سک  چـیه  دوش و  عناـم  اـت  تسین  مه  یـسک  و 
تحیصن دصق  هب  یسک  لاح  نامه  رد  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیوگ و  یم  یقح  نخس  درم  هک  يدید  و  تسا ، راکشآ 

یم دوخ  يادتقم  ار  رش  لها  دنرگن و  یم  رگیدکی  هب  مدرم  هک  يدید  و  دنا ، هتخاس  وت  نابز  زا  ار  نیا  دیوگ  یم  يو  هب  دور و  یم  وا  دزن 
يدب تعدب و  لاس  ره  دـنرذگ و  یم  هدرم  رانک  زا  تشحو  یب  مدرم  دور و  یمن  هار  نآ  رد  یـسک  تسا و  یلاخ  ریخ  هداج ي  دـنریگ و 
دندنخ یم  طقف  جاتحم  هب  هک  يدید  و  دننک ، یمن  تعباتم  نارگناوت  زا  زج  سلاجم  مدرم و  هک  يدـید  و  دریگ ، یم  ینوزف  شیپ  زا  شیب 

مدرم هک  يدید  و  دنسرت ، یمن  اهنآ  زا  مدرم  هک  دوش  یم  رهاظ  نامـسآ  رد  ییاه  هناشن  هک  يدید  و  دنروآ ، یم  تمحر  ادخ  ریغ  يارب  و 
ادـخ ياـضر  يارب  زج  درم  دـننک و  یمن  يریگوـلج  تارکنم  زا  رگیدـکی  سرت  زا  مدرم  دـنهج و  یم  رگیدـکی  يور  رب  تاـناویح  دـننام 

نوزفا ردام  ردپ و  هب  یمارتحا  یب  هک  يدید  و  دشخب ، یمن  مه  یکدنا  ادخ  هار  يارب  هکنآ  لاح  دنک و  یم  قافنا  ار  دوخ  لام  زا  يرایسب 
ارتفا شردام  ردپ و  رب  هک  نیا  زا  دنزرف  دنوش و  یم  رتدب  ناشنادنزرف  رظن  رد  ردام  ردپ و  دـننک و  یم  شزرا  مک  ار  اهنآ  ماقم  دوش و  یم 

، دـنراد تسود  دوخ  هک  يراک  ره  رد  ار  دوخ  لام  دـنبای و  یم  تسد  يراک  ره  تموکح و  رب  ناـنز  هک  يدـید  و  ددرگ ، یم  داـش  ددـنب 
، دهد یم  ناشن  يدنـسرخ  اهنآ  گرم  هب  دریگ و  یم  رتالاب  شردام  ردپ و  زا  ار  دوخ  ددنب و  یم  ارتفا  شردپ  رب  دنزرف  دننک و  یم  فرص 
ای هلماـعم  رد  شغ  لـغ و  یـشورف و  مک  اـنز و  نوچمه  یگرزب  هاـنگ  زور  نآ  رد  هک  درذـگب  يدرم  رمع  زا  زور  کـی  رگا  هک  يدـید  و 

مکاح هک  يدید  و  دراگنا ، یم  هدـش  هابت  ار  زور  نآ  دـنک و  یم  ررـض  ساسحا  تسا و  هدرـسفا  نیگهودـنا و  دـشاب ، هدرکن  يراوخبارش 
هک يدید  و  دنشون ، یم  بارش  دنک و  یم  رامق  نآ  اب  دوش و  یم  میسقت  لطاب  هار  رد  ناشیوخ  لاوما  دنک و  یم  راکتحا  ار  یکاروخ  داوم 
رد مدرم  هک  يدید  و  دنیوج ، یم  افش  نآ  زا  دننک و  یم  زیوجت  رامیب  يارب  ار  نآ  ندیشون  دننک و  یم  نامرد  ار  دوخ  ياهدرد  بارش ، اب 

یلو تسا  ندیزو  رد  هراومه  ناقفانم  تورب  داب و  هک  يدید  و  دنربارب ، اهنآ  اب  يرادـنید  كرت  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  صوصخ 
نامدرم زا  دجاسم  هک  يدید  و  دریگ ، یمن  ماجنا  دزم  اب  زج  زامن  ندناوخ  نتفگ و  ناذا  هک  دید  دریگ و  یمن  ندیزو  چیه  قح  لها  میسن 

تارکـسم بارـش و  دنا و  هدش  عمج  قح  لها  تشوگ  ندروخ  ندرک و  تبیغ  يارب  مدرم  اجنآ  رد  هدش و  رپ  سرت  هحفص 390 ]  ] ان ادخ 
دنرمش و یمن  گنن  ار  یتسم  مه  مدرم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  هدش و  مدرم  زامنشیپ  تسم  مدآ  هک  يدید  و  دننک ، یم  فیصوت  ار 
ار میتی  لام  هک  یسک  يدید  و  دننز ، یمن  دح  دنراذگ و  یماو  ار  وا  دنسرت و  یم  يو  زا  دنراد و  یم  یمارگ  ار  وا  دش  تسم  یسک  نوچ 
، عمط يارب  نایلاو  دننار و  یم  مکح  ادخ ، نامرف  فالخ  هب  نایـضاق  دنز و  یم  مد  دوخ  یبوخ  یگتـسیاش و  زا  لاح  نیع  رد  دروخ و  یم 

اهنآ مه  ماکح  دنریگ و  یم  ناشیا  زا  ار  لاوما  زین  نانآ  دنهد و  یم  ادخ  رب  ناخاتسگ  ناقساف و  هب  ار  ثاریم  دنرمش و  یم  نیما  ار  نانئاخ 
دوخ هدنیوگ  دنهد و  یم  اوقت  نامرف  مدرم  رب  ربنم  رب  هک  يدید  و  دننکب ، لام  نآ  اب  دنتـساوخ  هک  راک  ره  ات  دـنراذگ  یم  دوخ  لاح  هب  ار 

يرگید هلیـسو ي  هب  ار  هقدص  صخـش  هک  يدید  و  دنرمـش ، یم  کبـس  ار  زامن  تاقوا  هک  يدید  و  دـنک ، یمن  لمع  شیوخ  هتفگ ي  هب 
زا تسا و  ناشیاهتروع  مکـش و  مدرم  شالت  مامت  هک  يدید  و  دهد ، یم  مدرم  رطاخ  هب  دهد و  یمن  دنوادخ  رطاخ  هب  دـنک و  یم  فرص 

بقارم هتـشگ ؛ سردـنم  هنهک و  قح  مالعا  هدروآ و  يور  اهنآ  هب  ایند  هک  يدـید  و  دـنرادن ، كاب  مارح  لمع  باکترا  ای  مارح و  ندروخ 
جورخ ناطلس و  متس  ناردارب و  ییافو  یب  راگزور و  ياه  تنحم  متفه : لهچ و  بلطب ... يراگتـسر  ییاهر و  لجوزع  دنوادخ  زا  شاب و 

هب مئاق ) روهظ   ) رما نیا  دش : هتفگ  ودـب  هک  تسا  هدرک  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  رد  یـسوط  خیـش  نیوزق  زا  یقیدـنز 
یلاح رد  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  رما  نیا  هنوگچ  تفگ : داد و  ناکت  يرـس  هیفنح  نب  دمحم  دوب ؟ دهاوخ  هنوگ  نیا  یک  ات  دیماجنا  لوط 

ات تسا  هتساخنرب  نیوزق  زا  قیدنز  هتـسویپن و  عوقو  هب  ناطلـس  ملظ  هتـشگن و  راکـشآ  ناردارب  ییافو  یب  راگزور و  ياه  تنحم  زونه  هک 
هک ره  و  دبای ، یم  ار  وا  دزیرگب ، قیدنز  نیا  تسد  زا  هک  ره  دورب  نیب  زا  یشوخ  يداش و  دندرگ و  رفاک  اه  هنیـس  دنوش و  هدیرد  اه  هدرپ 

هدـنیرگ ود  هکنآ  ات  ددرگ  رفاک  دوش  هارمه  وا  اب  هک  ره  دوش و  تسدـگنت  دریگ ، هرانک  وا  زا  هک  ره  دوش و  یم  هتـشک  دـنک ، گنج  وا  اب 
جورخ نیوزق  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  تفگ : نینچمه  يو  شیایند . رب  يرگید  دیرگ و  یم  شنید  رب  یکی  هک  دـنزیخرب 
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( مدرم زا   ) رپ سرت  زا  اههوک  دنزرو و  یم  باتـش  وا  يوس  هب  نتفر  يارب  نموم  كرـشم و  زا  مدرم  تسا . يربمایپ  مانمه  هک  درک  دهاوخ 
زا شیپ  انامه  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  يراک  بیرف  ياهلاس  متـشه : لهچ و  دوش . یم 
ام دوش و  دادملق  وگتـسار  نآ  رد  وگغورد  وگغورد و  نآ  رد  وگتـسار  هک  دوب  دهاوخ  يراک  بیرف  ياهلاس  هحفص 391 ]  ] مئاق روهظ ) )
دای ار  روهظ  طیارـش  نآ  رد  هک  یثیدح  رد  ۀیاهنلا  رد  و  دیآرد . نخـس  هب  نآ  رد  هضبیور  هک  تسا  یثیدح  رد  دشاب و  برقم  نآ  رد  لح 
نیا ریقح و  سیـسخ و  درم  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ  هضبیور  دش : شـسرپ  دیآرد . نخـس  هب  نآرد  هضبیور  تسا و  هدـمآ  هدرک ،
ماما زا  نینچمه  تسا . هغلابم  يارب  نآ  رخآ  رد  ات »  » دسر و یمن  شیاهوزرآ  هب  شتـسد  هک  يریقح  ناوتان و  ینعی  تسا  هضبار »  » ریغـصت

وه و  :» دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  دـننام  رگ  هلیح  راکم و  ینعی  لحام ، دومرف : لحام »  » ریـسفت رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص 
اه و هنتف  هلزلز و  خـلم و  نوعاط و  لـتق و  طـحق و  سرت و  یگنـسرگ و  مهن : لـهچ و  تسا . رکم  لاـحم ، زا  دوصقم  هک  لاـحملا » دـیدش 

دیاب ریزگان  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تالوصحم  اـهناسنا و  دارفا  لاوما و  رد  شهاـک 
اهناسنا و دارفا  اهلام و  رد  شهاک  راتـشک و  تخـس و  یـسرت  ار  نانآ  دـننامب و  هنـسرگ  مدرم  نآ  رد  هک  دـیایب  یلاس  مئاق  ندـمآ  زا  شیپ 
زا يزیچ  هب  امتح  ار  امـش  و  دناوخ : ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  هاگنآ  تسا . هدـش  نایب  دـنوادخ  باتک  رد  رما  نیا  هک  دریگبارف  تالوصحم 
هب روبزم  باتک  رد  نینچمه  شخب . هدژم  ار  نایابیکـش  سپ  دومزآ  میهاوخ  تالوصحم  اهناج و  لاوما و  رد  شهاک  یگنـسرگ و  سرت و 

. تسا ماع  صاخ و  نیا  دومرف : درک : لاوس  هیآ  نیا  هراـبرد ي  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  یفعج  رباـج  زا  دوخ  دـنس 
ار ناشیا  تسا و  هداد  رارق  دـمحم  لآ  نانمـشد  صوصخم  ار  باذـع  نیا  دـنوادخ  دراد و  قلعت  هفوک  هب  هک  تسا  یگنـسرگ  نآ  صاـخ 

نانآ هدشن  ناشریگ  نابیرگ  نآ  ریظن  زگره  هک  سرت  یگنـسرگ و  هک  دوش  یم  عقاو  ماش  رد  ماع  ینعم  هب  اما  دنک  یم  دوبان  هلیـسو  نیدـب 
دهاوخ خر  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مایق  زا  سپ  سرت  دهد و  یم  يور  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  یگنـسرگ  اما  دنریگ و  یم  ارف  ار 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  یثیدح  رد  دنـسیون  یم  دیفم  خیـش  داد .
مکنولبنلو هیآ ي  باوج  رد  تسیچ ؟ نآ  مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  تسویپ . دهاوخ  عوقو  هب  ادـخ  بناج  زا  ییاولب  مئاق  مایق )  ) زا شیپ 

ندش داسک  رطاخ  هب  لاوما  شهاک  تساه و  خرن  نتفر  الاب  زا  یگنـسرگ  تسا و  نالف  ینب  كولم  زا  سرت  تفگ : هاگنآ  دومرف  تئارق  ار 
دـشر یمک  رطاخ  هب  تالوصحم  شهاک  تسا و  یناهگان  گرم  رطاـخ  هب  اـهناسنا  شهاـک  تساـهنآ و  رد  هدافتـسا  یمک  اـه و  تراـجت 

نینچمه هدب . هدژم  مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  لیجعت  هب  ار  نایابیکش  ماگنه  نیا  رد  دومرف : سپـس  تسا . تالوصحم  تکرب  تلق  ناهایگ و 
دهاوخ ناراب  رپ  یلاس  مئاق  هحفص 392 ] ( ] مایق  ) زا شیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  خیش 

يور ارف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زین  و  دینکن . دیدرت  هثداح  نیا  عوقو  رد  دش . دنهاوخ  هابت  اهامرخ  تالوصحم و  نآ  رد  هک  دمآ 
اما دنتسه  نوخ  گنر  نوچمه  دنیآ و  یم  دوخ  لصف  ریغ  لصف و  رد  هک  ییاه  خلم  تسا و  دیپس  یگرم  خرس و  یگرم  مالسلا  هیلع  مئاق 
یم نیب  زا  نت  جنپ  رفن ، تفه  ره  زا  یتح  هک  تسا  هدش  تیاور  و  نوعاط . دیپس  گرم  زا  دوصقم  تسا و  ریشمش  خرـس  گرم  زا  دوصقم 

. تسویپ دنهاوخ  عوقو  هب  اجیردت  ثداوح  همه  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هتبلا  . دوش یم  دوبان  مدرم  ثلث  ود  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دـنور .
نایم زا  مدرم  مهد  هن  هکنآ  رگم  ددـنویپ  یمن  عوقو  هب  مئاـق ) ماـیق   ) رما نیا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
تخس ییاهگنج  نوعاط و  الب و  هنتف و  تخس و  یسرت  يو  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  مایق  مئاق  دومرف : زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنورب .

نوگرگد ناشزور  لاح و  دنـشاب و  هداتفا  یگدنکارپ  تتـشت و  هب  دوخ  نید  رد  مدرم  دـشاب و  مدرم  نایم  رایـسب  یتافالتخا  بارعا و  نایم 
ار دوخ  گرم  دنروخ ، یم  ار  رگیدکی  تشوگ  دننک و  یم  مه  اب  مدرم  هک  ییاهگنج  رطاخ  هب  ماش  ماب و  ره  همه ، هک  اجنآ  ات  دشاب  هدـش 

يو جرف  هب  رتـمک  مدرم  هـک  یلاـح  رد  درک  دـهاوخ  جورخ  يدـیمون  ساـی و  ماـگنه  هـب  ناـمز  ماـما  بـیترت  نیدـب  دـنوش . یم  راتـساوخ 
مالسلا هیلع  رفعجوبا  زا  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ار  رگید  ضعب  یـضعب ، ندش  رکنم  هقاف و  رقف و  ندش  ناوارف  مهاجنپ : دنراودیما .

رظتنم ماش  ماب و  ره  ماگنه  نیا  رد  دـنک ، راکنا  ار  يرگید  مدرم  زا  کی  ره  دوش و  ناوارف  هقاف  رقف و  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور 
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هک تسا  نآ  دوصقم  دومرف : تسیچ ؟ ار  رگیدـکی  مدرم  راکنا  زا  روظنم  اما  میناد  یم  ار  هقاـف  رقف و  زا  دوصقم  دـش : ضرع  دیـشاب . روهظ 
. دیوگ یم  نخس  يرگید  روط  وا  اب  دنک و  یم  دروخرب  يو  اب  رگید  يا  هنوگ  هب  وا  اما  دنک  یم  زارد  شردارب  يوس  هب  زاین  تسد  صخش 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  اهنآ  ندش  كاپ  ناهاوخ و  قح  ندش  صخشم  مکی : هاجنپ و 

صخـشم كاپ و  هکنآ  رگم  دـش  دـهاوخن  عقاو  دیـشک  یم  كرـس  دـینک و  یم  زارد  ار  دوخ  ياه  ندرگ  نآ  عوقو  رطاـخ  هب  هک  ار  هچنآ 
دنیوگب هک  نیمه  دنتشادنپ  مدرم  ایآ  ملا . درک . توالت  ار  هیآ  نیا  سپ  دنام . دنهاوخن  ياج  رب  امـش  زا  یکدنا  زج  ماگنه  نآ  رد  دیوش و 

هدـع ي هک  تسا  نآ  تیاور  نـیا  زا  دارم  ارهاـظ  [. 26 . ] دـنریگ یمن  هحفـص 393 ]  ] رارق ناحتما  دروم  دـنوش و  یم  اـهر  میدروآ  ناـمیا 
صخـشم مود : هاجنپ و  دـننام . یمن  یقاب  دنـصلخم ، یعقاو و  نانموم  ناـمه  هک  یمک  هدـع ي  زج  دـنوش و  یم  فرحنم  نید  زا  يرایـسب 

هک تسا  هدرک  لقن  نامی ، نب  هقیذح  زا  دوخ  دنس  هب  سلاجم  رد  دیفم  خیش  ناقفانم  دوجو  ثول  زا  نیمز  ندش  كاپ  ادخ و  يایلوا  ندش 
نیمز هک  اجنآ  ات  دنک ، یم  صخـشم  ار  شیوخ  ناگدیزگرب  ایلوا و  دنوادخ  دومرف : هک  مدینـش  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ :

هب اهنآ  زا  یکی  هک  دـننک  یم  دروخرب  مدرم  هب  نز  هاجنپ  هک  اجنآ  ات  ، دوش یم  كاپ  ناهارمگ  رابت  ناـهارمگ و  ناـقفانم و  دوجو  ثول  زا 
ارم ادخ  هدنب ي  يا  دیوگ : یم  يرگید  نآ  رخب و  ارم  ادخ  هدنب ي  يا  دیوگ : یم  يرگید  نآ  رخب و  ارم  ادخ  هدنب ي  يا  دـیوگ : یم  يو 
هیآ هرابرد ي  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  خیـش  خسم  هنتف و  موس : هاجنپ و  [. 27  ] ریگ دوخ  هانپ  رد 

دوصقم دومرف : [« 28  ] تسا قح  نآ  هک  دوش  راکـشآ  ناشیارب  ات  منایامن  یم  ناشیدـب  ناشیاهـسفن ، قافآ و  رد  ار  دوخ  تایآ  يدوز  هب  «و 
هک تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنس  هب  ینامعن  دوش . یم  ادیوه  قح  نانمشد  رد  هک  تسا  یخـسم  دهد و  یم  خر  ناهج  رد  هک  تسا  ییاه  هنتف 

نیمادک دومرف : ترـضح  نآ  دـش . لاوس  [ 29 « ] تسایند تاـیح  رد  روآ  يراوخ  باذـع  :» هیآ ي هراـبرد ي  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
دـنرد و وا  رب  اه  نابیرگ  شا  هداوناخ  ناهگان  هک  دـشاب  شا  هداوناخ  نایم  رد  شدوخ و  هناخ ي  رد  درم  هک  تسا  نآ  زا  رتراوخ  يراوخ ،
: دومرف نآ ؟ زا  سپ  ای  تسا  مئاق  مایق  زا  شیپ  رما  نیا  ایآ  دش : شـسرپ  دش . خسم  نالا  نیمه  ینالف  دوش : یم  هتفگ  سپ  دـنروآرب . دایرف 
ره دنبات و  یمرس  ناهاشداپ  تعاطا  زا  برع  هک  تسا  نآ  دوصقم  نامکاح  دنب  دیق و  زا  برع  ندش  اهر  مراهچ : هاجنپ و  وا . مایق  زا  شیپ 
هچ امـش  نایعیـش  جرف  دش : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  میدرک  لقن  زین  لوا  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  دننک . یم  دنتـساوخ ، هک  راک 

هاجنپ و دوب . دروم  نیمه  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ار  ییاـه  هناـشن  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  و  دوب ؟ دـهاوخ  ماـگنه  هحفص 394 ] ]
ددصرد دراد  هک  یلیاسو  كدنا  اب  سک  ره  هک  تسا  نآ  دوصقم  ار  شخاش  [ 30 ، ] یخاش بحاص  ره  ندرب  الاب  هچبرسپ و  تعیب  مجنپ :

امش نایعیش  جرف  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دش  هتفگ  تسخن  دروم  رد  تسا و  ءانب  ندرب  الاب  دیآ  یمرب  تراما  تموکح و 
دنک و دنلب  ار  شخاش  یخاش ، بحاص  ره  و  تفگ : هک  اجنآ  ات  درک  نیاب  ار  ییاه  هناشن  خساپ  رد  ترـضح  نآ  و  دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ 
. دروآ یم  الاب  ار  شخاش  یخاش ، بحاص  ره  دش ، رهاظ  هچب  رـسپ  تعیب  نوچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) هک تسا  هدـش  تیاور  زین 

مایق  ) رما نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  بصن  لزع و  ندـش  ناوارف  شـش : هاـجنپ و 
یـسک هکنیا  ات  دـنک ، تموکح  مدرم  رب  هکنیا  رب  گرم  دـنام  یمن  ياجرب  مدرم  زا  یفنـص  چـیه  هکنیا  ات  تسویپ  دـهاوخن  عوقو  هب  مئاق )

نتـساخرب متفه : هاجنپ و  درک . دـهاوخ  مایق  تلادـع  قح و  هب  مئاق ، سپـس  میدرک .» یم  راتفر  تلادـع  هب  میدـش  یم  مکاح  رگا  :» دـیوگن
ریبعت هعزف  هب  مه  یهاگ  هحیـص و  هب  هاگ  ادن و  هب  نآ  زا  هاگ  تسا . هدـش  لقن  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  مئاق  مان  اب  نامـسآ  زا  ییادـن 
لسن زا  يدرم  مان  هب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  امتح  دیاب  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یقیناود  روصنم  تسا . هدش 
مییوگ یم  خساپ  ار  وا  يادن  هک  میتسه  یناسک  نیتسخن  ام  دوش  نینچ  یتقو  سپ  دـهد . رد  ادـن  مالـسلا  هیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  بلاطوبا 

مامت مدوب و  هدینـشن  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  نم  رگا  دـناوخ . یم  ارف  نامیاهومع  رـسپ  زا  يدرم  هب  ار  ام  وا  نوچ 
رابخا زا  هچنآ  تفگ . نم  هب  ار  ثیدح  نیا  یلع  نب  دمحم  اما  متفریذپ . یمن  ار  ثیدـح  نیا  زگره  دـنتفگ  یمزاب  میارب  ار  نآ  نیمز  مدرم 

رد یـسوط  خیـش  ینامعن و  تسا . بجر  هاـم  رد  تسخن : راـب  دوب : دـهاوخ  راـب  راـهچ  ادـن  نیا  هک  تسا  نآ  دوش  یم  دافتـسم  تاـیاور  و 
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: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  وا  زا  ریغ  يریمح و  زا  دوخ  دانـسا  هب  تبیغ  هب  موسوم  دوخ  ياهباتک 
هعقاو نیا  دـتفا و  یم  هحفـص 395 ]  ] ورف يرـس  بحاص  مرحم و  ره  نآ  رد  هک  داد  دـهاوخ  يور  راوشد  تخـس و  رایـسب  يا  هنتف  ریزگان 

اب نم  ییوگ  دنیرگ  یم  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  وا  رب  دهد  تسد  زا  ارم  نادنزرف  زا  سک  نیموس  هعیـش  هک  داتفا  دـهاوخ  قافتا  یماگنه 
يارب ادن  نیا  تسا . کیدزن  نیمه  ییوگ  هک  نانچ  مونـش  یم  رود  زا  ار  ادن  نیا  نم  دنا و  هداد  رد  ییادن  کنیا  دنتـسه . هک  اجره  مناشیا 

رب دنوادخ  تنعل   » تسا نیا  اهنآ  زا  یکی  دسر  یم  شوگ  هب  نامـسآ  زا  ادص  هس  بجر  رد  تسا . باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانموم 
نانموم ریما  نیا  دنک . یم  تکرح  دیشروخ  همشچ ي  يوس  هب  هک  راکشآ  تسا  ینت  یموس  و  تمایق » دیـسر  ارف  :» دیوگ یمود  و  ناملاظ »

: دیوگ یم  هک  دیـشروخ  خاش  رد  تسا  ینت  ادص ، تسا : هدمآ  يریمح  تیاور  رد  و  تسا . هدرک  هلمح  نارگمتـس  نتـشک  يارب  هک  تسا 
یم تسود  مدرم  دوش و  یم  لصاح  مدرم  جرف  ماگنه  نیا  رد  دینک  شا  يوریپ  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  سپ  تخیگنارب  ار  ینالف  دـنوادخ 

زا ییادـن  ماقم  نکر و  نایم  يو  تعیب  زا  سپ  مود : راب  دـشخب . یم  افـش  ار  ناـنموم  ياـه  هنیـس  دـنوادخ  دـندوب و  یم  هدـنز  هک  دنتـشاد 
زا لیئربج  دوب . دـهاوخ  هعمج  بش  رد  موس  تسیب و  بش  رد  ناضمر  هام  رد  ادـن  نیا  متفگ . زاب  مشـش  هناشن  رد  هک  ناـنچ  دـیآ  نامـسآ 

مدرم يا  دیوگ : یم  رگید  یتیاور  رب  انب  و  تسا . ماما  نامه  ینالف و  دنزرف  ینالف  نیا  هک  دـهد  یم  ادـن  شردـپ  مان  مئاق و  مان  هب  نامـسآ 
ار شردام  ردـپ و  مان  وا  مان و  هک  دزیخ  یمرب  یتوص  هک  تسا : هدـش  تیاور  زین  و  تسا . يدـهم  نامه  نیا  تسا و  ینـالف  امـش  ریما  نیا 
. دنونـش یم  ار  توص  نیا  دوخ  نابز  هب  کی  ره  نیمز  مدرم  مامت  زین  تسا و  برغ  قرـش و  رد  هک  سک  ره  هک  هنوگ  نآ  دـنز  یم  گناب 
دـنک و یم  جورخ  هب  روبجم  ار  شردارب  ردـپ و  دونـش و  یم  ار  ادـص  نیا  تسا  هدرپ  سپ  هک  يا  هزیـشود  یتح  تسا . يربمایپ  مان  وا  ماـن 

نیا سرت  زا  هکنیا  رگم  تسین  يا  هتـسشن  دنیـشن و  یم  هکنیا  رگم  تسین  يا  هداتـسیا  دوش و  یم  رادیب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یباوخ 
دروآ یم  نورب  هدرپ  سپ  زا  ار  هزیشود  هک  تسا  يا  هناشن  ناضمر  هام  رد  ادص  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و  دتـسیا . یم  شیاپ  ود  رب  ادص 

یم ار  رادـیب  هک  دـش  دـهاوخ  هدینـش  ناضمر  هاـم  رد  يا  هحیـص  هک  تسا  یتیاور  رد  و  ناـساره . ار  رادـیب  دـنک و  یم  رادـیب  ار  باوخ  و 
هام رد  زج  هحیص  تسا : هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دروآ . یم  نوریب  هدرپ  سپ  زا  ار  رکب  رتخد  دنک و  یم  رادیب  ار  باوخ  دناسرت و 

سپ تسا  نالف  نب  نالف  نآ  زا  رما  هک  دوش  یم  هداد  گناب  هک : تسا  هدـش  تیاور  و  تسا . لـییربج  هحیـص  نآ  دوب و  دـهاوخن  ناـضمر 
، نیا هک  تسین  دیعب  هتبلا  تسا و  ینالف  امش  بحاص  تسیچ ؟ يارب  راتشک  گنج و  ای ) ( ؟ تسیچ يارب  راتشک  ای ) ( ؟ دیگنج یم  هچ  يارب 

مالسلا هیلع  رفعج  وبا  زا  شیوخ  دنـس  هب  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  دمآ . دهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  ییادن  نآ  لثم  دشاب  يرگید  يادن 
زا ادص  نیا  ادـص و  زا  دومرف  [« 31 « ] دندش یم  ناساره  نوچ  يدـید  یم  رگا  و   » هیآ ي هحفـص 396 ]  ] هرابرد ي هک  تسا  هدرک  تیاور 

ماما زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ار  تیاور  نیا  زیخرب .» نالف  نب  نالف  يا  :» دـیوگ یم  هک  مئاق  ماـن  هب  تسا  ییادـن  موس : راـب  تسا ... نامـسآ 
تیاور رد  سیلبا . يادن  لییربج و  يادن  مراهچ : راب  تسا . هتـشذگ  يادن  ود  زا  ریغ  ادن ، نیا  ارهاظ  تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 

یم ادن  زور  رخآ  رد  نیمز  زا  سیلبا  و  تسا . وا  هعیش ي  یلع و  اب  قح  دینادب  هک  دهد  یم  ادن  نامـسآ  زا  زور  زاغآ  رد  لییربج  هک  تسا 
ینایفس و رد  قح  هک  دینادب  دیوگ : یم  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و  تسا . وا  هعیش ي  و  هیما ) ینب  زا  يدرم   ) ینالف اب  قح  دینادب  هک  دهد 

رارق ادن  دروم  هبقعلا  هلیل  ار ر  ربمایپ  هک  تسا  هنوگ  نامه  سیلبا  يادن  دـنتفا . یم  دـیدرت  هب  ناراک  لطاب  ماگنه  نیا  رد  تسا . وا  هعیش ي 
ار تیاور  ود  نیا  ناـیم  ناوـت  یم  مود و  بش  رخآ  رد  يرگید  بش و  لوا  رد  یکی  دوـب  دـهاوخ  هحیـص  ود  هک  تـسا  تـیاور  رد  و  داد .
، ادـص ود  نیا  زا  يا  هراچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زور . رد  ییادـن  بش و  رد  تسا  ییادـن  ادـن ، ود  زا  دوصقم  هک  درک  عمج  نینچ 

يادص زا  تیعبت  زا  دینک و  تیعبت  ادص  نیتسخن  زا  سپ  نیمز . زا  سیلبا  يادص  نامسآ و  زا  لییربج  يادص  تسین . مئاق ، جورخ  زا  شیپ 
امـش رب  ادص  نیا  صیخـشت )  ) رگا تسا : هدمآ  روهظ  تامالع  رکذ  زا  سپ  یتیاور  رد  نینچمه  دـیوش . هتفیرف  نادـب  ادابم  دـیزیهرپب . مود 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و  تسین . لکـشم  امـش  رب  دنک  یم  مالعا  ار  يدهم )  ) وا راک  مان و  هک  ینامـسآ  يادص  صیخـشت  دش  لکـشم 
دنوادـخ باـتک  رد  مئاـق ) ماـن  هب  ادـن   ) نیا ادـخ  هب  دومرف : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  هک  مهد  یم  یهاوـگ  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور 
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نآ يارب  ناشیاهندرگ  سپ  میروآ  یم  دورف  نامـسآ  زا  يا  هناشن  ناشیا  رب  میهاوخب  رگا  :» دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا . هدـش  نایب  لـجوزع 
مالسلا هیلع  ماما  هاگنآ  دروآ  یم  دورف  رـس  دنک و  یم  عوضخ  هکنآ  رگم  دنام  یمن  نیمز  رد  سک  چیه  زور  نآ  رد  [« 32  ] دتفا یم  دورف 

هدـمآ يرگید  تیاور  رد  و  درادرب . گناب  هاـگنآ  دور و  ـالاب  اوه  رد  سیلبا  دـسر  ارف  دـعب  زور  نوچ  دومرف : داد و  همادا  دوخ  نانخـس  هب 
هیلع قداص  ماـما  زا  زین  هرارز  تسا . هتـسشن  گرم )  ) هدـنرپ ي ناشرـس  رب  ییوگ  هک  یلاـح  رد  دـنور  یم  دنونـشب ، ار  ادـص  نوچ  تسا :

. دونش یم  شدوخ  نابز  اب  قباطم  یتلم  ره  ار  ماع  تسا . ماع  صاخ و  ادن  دومرف : خساپ  رد  ترضح  نآ  درک . شسرپ  هراب  نیا  رد  مالـسلا 
هحفـص  ] اهر ار  اهنآ  سیلبا  داد : خساپ  ماما  درک ؟ دـهاوخ  تفلاخم  وا  اب  یـسک  هچ  دـننز  یم  ادـص  شمان  هب  ار  مئاق  یتقو  دیـسرپ : هرارز 
هنوگچ سپ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نینچمه  دـنکفا . یم  ناـمگ  هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  گـناب  زین  وا  دـنک  یمن  [ 397

شیپ وا  دنیوگ : یم  دنسانش و  یم  ار  وا  دننک  یم  تیاور  ار  ام  نانخس  هک  یناسک  دومرف : ماما  دوش ؟ یم  هتخانشزاب  وگغورد  زا  وگتـسار 
درک شسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  ملاس  نب  ماشه  نینچمه  دنیوگتسار . قح و  بحاص  نانیا  تسا . هدوب  نتفای ، دوجو  زا 

، دنا هدینش  شندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  ار  هحیـص  نیا  هک  یناسک  : دومرف تسا ؟ صیخـشت  لباق  يرگید  زا  هحیـص  ود  نیا  هنوگچ  تفگ : و 
یتقو دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  متـشه : هاجنپ و  دـنهد . صیخـشت  ار  نآ  دـنناوت  یم 

وا رـس  ماقم  نکر و  نیب  نانآ  اما  دناوخ  یم  يدهم  يرای  هب  ار  نانآ  دور و  یم  نایکم  يوس  هب  شنارای  زا  يدرم  دـنک  یم  جورخ  يدـهم 
هب تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ملـسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامکا  رد  قودـص  تسا . هیکز  سفن  نامه  درم  نیا  دـنرب . یم  ار 

و دومرف : هک  اجنآ  ات  درک  رکذ  ییاه  هناـشن  ترـضح  نآ  درک ؟ دـهاوخ  روهظ  تقو  هچ  امـش  مئاـق  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
میهاربا زا  دوخ  دنـس  هب  يو  نینچمه  تسا . هیکز  سفن  نسح  نب  دـمحم  وا  مان  دوش  یم  هتـشک  ماـقم  نکر و  ناـیم  دـمحم  لآ  زا  یناوج 

دنـشک و یم  یهانگ  چیه  نودب  ار  يو  دراد . مان  نسح  نب  دمحم  وا  دـمحم . لآ  زا  تسا  یناوج  هیکز  سفن  هک  تسا  هدرک  لقن  يریرح 
یهورگ اب  هارمه  دمحم  لآ  مئاق  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  يروای . نیمز  رد  هن  دنام و  یم  یهاوخرذع  نامسآ  رد  هن  دنشک  یم  ار  وا  نوچ 

یمن هدید  دنیرگ . یم  نانآ  يارب  مدرم  دنک  جورخ  نوچ  تسا . همرـس  زا  رت  کیراب  مدرم  مشچ  رد  وا  دوش  یم  هتخیگنارب  ناشیا  يوس  هب 
دینادب دنتسه  یقیقح  نانموم  نانیا  دیاشگ و  یم  نانآ  يارب  ار  نیمز  براغم  قراشم و  دنوادخ  دنوش . یم  رود  دنت  زیت و  رایـسب  هک  دنوش 

میالع زا  يا  هراپ  هدرک و  لقن  یتیاور  رسای  نب  رامع  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  رد  یسوط  خیش  دوب . دهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  داهج  نیرتهب  هک 
خیـش دنوش . یم  هتـشک  اوران  هب  هکم  رد  شردارب  هیکز و  سفن  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  هدرک  دای  نآ  رد  ار  يدـهم  جورخ 

هلصاف بش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  لتق  مالسلا و  هیلع  مئاق  مایق  نیب  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم 
نیرخآ زا  ار  امـش  ایآ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  زا  دوخ  نس  هب  تبیغ  رد  یناـمعن  تسین .

مارح يراید  رد  مارح و  يزور  رد  شیرق  زا  مارح  یـسفن  دومرف : دـینک . هاگآ  نانموم  ریما  يا  ارچ  میتفگ : منکن ؟ هاگآ  نالف  ینب  هاـشداپ 
زور هدزناـپ  زا  شیب  هعقاو  نـیا  هحفـص 398 ]  ] زا سپ  دیرفآ  ار  رـشب  تفاکـش و  ار  هناد  لد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـش . دـهاوخ  هتـشک 
دمآ دهاوخ  يا  هحیـص  دومرف : داد ؟ دهاوخ  خر  يزیچ  نآ  زا  دعب  ای  هعقاو  نیا  زا  شیپ  ایآ  میدیـسرپ : دنار . یمن  مکح  مدرم  رب  یهاشداپ 

هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  هام  دیـشروخ و  ماـگنه  یب  نتفرگ  مهن : هاـجنپ و  ناـضمر . هاـم  رد 
نامه رخآ  رد  هام  نتفرگ  ناضمر و  هام  همین  رد  دیشروخ  نتفرگ  دیـسر . دهاوخ  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  هناشن  ود  دومرف :

، ود نیا  مرتاناد . متفگ  هچنادب  نم  دومرف : تفرگ ؟ دنهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین ي  رد  دیـشروخ  ایآ  دش : لاوس  يو  زا  هام .
دریگ و یم  زور  جنپ  يارب  هام  هک  تسا  یتیاور  رد  و  دنا . هدشن  نینچ  هاگچیه  مالسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  دنتسه و  روهظ  ياه  هناشن 
: هک تسا  یتیاور  رد  دوب و  دـهاوخ  ناضمر  هام  رد  نیا  زور و  هدزناـپ  دیـشروخ  دریگ و  یم  زور  جـنپ  هاـم  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد 

مجنپ رد  دیـشروخ  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  یتیاور  رد  دش و  دـهاوخ  عقاو  مهدراهچ  مهدزیـس و  ياهزور  رد  ناضمر و  هام  رد  فوسک 
خیش دیـشروخ  مشچ  رد  یتروص  هنیـس و  ندمآ  نوریب  دیـشروخ و  نداتـسیا  زاب  متـصش : تفرگ . دهاوخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  ناضمر و  هام 
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سپ میتـسرف  ورف  نامـسآ  زا  يا  هناـشن  میهاوخب  رگا  و  هیآ : هراـبرد ي  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دوـخ  نس  هب  دـیفم 
؟ دننایک نانیا  مدیـسرپ : دنک . یم  نینچ  نانآ  اب  يدوز  هب  دـنوادخ  دومرف : [ 33  ] دـتفا یمورف  عوضخ  تلاح  هب  نآ  رطاخ  هب  ناشیاهندرگ ،

تروص هنیـس و  ندـمآ  نوریب  تکرح و  زا  دیـشروخ  نداتـسیازاب  دومرف : تسیچ ؟ هناشن  تیآ و  نآ  متفگ : ناشناوریپ . هیما و  ینب  دومرف :
تقو نیا  رد  تسوـیپ ، دـهاوخ  عوـقو  هب  ینایفـس  ناـمز  رد  نیا  دـنک و  یم  یفرعم  ار  دوـخ  بسن  بسح و  هک  دیـشروخ  مشچ  رد  يدرم 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  زا  دوخ  نس  هب  تبیغ  رد  مه  یـسوط  خیـش  دیـسر . دـهاوخارف  شموق  وا و  يدوباـن 
یم ار  یندب  هک  دش  هتفگ  متفه  هاجنپ و  هرامش ي  رد  زین ، نیا  زا  شیپ  دوش . نایامن  دیشروخ  اب  یتیآ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  جورخ  يدهم 
يا هجنپ  هام و  رد  يا  هرهچ  مکی : تصش و  دوش . یم  هدید  دیشروخ  خاش  رد  یندب  ای  تسا  تکرح  رد  دیشروخ  مشچ  يوس  هب  هک  دننیب 

هحیـص نآ  رد  هک  یلاـس  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  دوـش . یم  ناـیامن  نامـسآ  زا 
هام رد  هک  تسا  يا  هرهچ  دومرف : تسیچ ؟ تیآ  نآ  متفگ : بجر ، هام  رد  دوب ، دـهاوخ  یتیآ  نآ  زا  لبق  دوش ، یم  هدینـش  هحفص 399 ] ]

يادـن ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  نینچمه  راکـشآ ، یتسد  دوش و  یم  ناـیامن 
روهظ موتحم  ياه  هناشن  زا  ناـضمر  هاـم  رد  ار  هعزف  دوش و  یم  ناـیامن  نامـسآ  زا  هک  يا  هجنپ  هیکز و  سفن  لـتق  ینایفـس و  ینامـسآ و 
عولط مود : تصـش و  دیوگ . یم  نانچ  نینچ و  دوش و  یم  رهاظ  يا  هجنپ  هک  دش  هتفگ  مهدزای  دروم  رد  زین  نیا  زا  شیپ  درمـش . يدـهم 

رد ار  نآ  زین  دیفم  خیـش  تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دوخ  دنـس  هب  صوصنلا  ۀیافک  فلوم  ار  هناشن  نیا  راد  هلابند  هراتس 
سپس تسا  ناشفا  وترپ  هام  دننام  هک  دنک  یم  عولط  قرشم  رد  يا  هراتـس  و  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  تامالع  نایم 
ۀیافک فلوم  هک  تسا  يا  هناشن  زا  ریغ  هتفگ ، دیفم  هچنآ  ارهاظ  اما  دوش . هتـسب  مه  هب  شفرط  ود  تسا  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دـیآرب  مه  هب 
تسا هدرک  تیاور  رصنوبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  امرگ  نتفای  تدش  موس : تصش و  تسا . هدرب  مان  نآ  زا  صوصنلا 
هکنآ ات  متـسنادن  ار  « حوبی  » ینعم نم  تسا . حوبی  مئاق ) مایق   ) رما نیا  زا  شیپ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  : تفگ هک 

تصـش و مرگ . رایـسب  تفگ : هچ ؟ ینعی  حوبی  مدیـسرپ : وا  زا  حوـبی » موـی  اذـه  :» دـیوگ یم  یبارعا  هک  مدینـش  اـجنآ  رد  مدرازگ و  جـح 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  دنـسر  تموکح  هب  مه  اـهنآ  هکنآ  رگم  دـننام  یمن  مدرم  زا  هورگ  کـی  یتح  مراـهچ :

هب مه  اهنآ  هکنآ  زج  دـننامن  یقاب  مدرم  زا  هورگ  کـی  یتح  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  مئاـق ) روهظ   ) رما نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور 
قح هب  مئاق ، سپس  میداد . یم  جرخ  هب  تلادع  میدوب  هدیسر  تموکح  هب  ام  رگا  دیوگ : یمن  مه  یکی  یتح  هک  اجنآ  ات  دنـسر . تموکح 
دنام یمن  ینادناخ  چیه  تسا و  تلود  نیرخآ  ام  تلود  دومرف : هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  و  درک . دهاوخ  مایق  لدع  و 

میتفای یم  تسد  تموکح  هب  ام  رگا  دنیوگب : دندید  تموکح  رد  ار  ام  شور  نوچ  ادابم  ات  دنا ، هدیسر  تموکح  هب  ام  زا  شیپ  هکنآ  رگم 
تصش و هحفـص 400 ] . ] تسا نایاوقتاب  نآ  زا  راک  ماجرف  دومرف : هک  تسا  لجوزع  دنوادخ  نخـس  نیا  میدرک و  یم  لمع  نانیا  دننامه 

رتـش رب  يراوس  دـنا  هدرک  فوقو  تاـفرع ، رد  مدرم  هک  یماـگنه  هب  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  قداـص  ماـما  زا  يا  هفیلخ  گرم  مجنپ :
نامدرم مامت  جرف  زین  دمحم و  لآ  جرف  دریمب  هفیلخ  نیا  یتقو  دنک ، یم  هاگآ  يا  هفیلخ  گرم  زا  ار  ناشیا  دـیآ و  یم  نانآ  دزن  يوردـنت 

لقن نامی  نب  هقیذح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  هیبسلا  نبا  ینیـشناج  هفیلخ و  علخ  هفیلخ و  ندش  هتـشک  مشـش : تصـش و  دوش . یم  لصاح 
علخ تفالخ  زا  يا  هفیلخ  يروای و  نیمز  رد  هن  دراد و  يریذپ  شزوپ  نامسآ  رد  هن  هک  دوش  یم  هتـشک  يا  هفیلخ  تفگ : هک  تسا  هدرک 

تسیب و متفه : تصش و  دنادرگ . یم  دوخ  نیـشناج  ار  هیبسلا  نبا  دشابن و  ار  وا  زیچ  چیه  دراد و  یمرب  ماگ  نیمز  رب  هک  اجنآ  ات  دوش  یم 
دنک یم  مایق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یلاس  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  خیـش  یگدنراب  راهچ 

رخالا يدامج  ياههام  رد  ناراب  شراب  متشه : تصش و  ینیب . یم  ار  نآ  تاکرب  راثآ و  دهد و  یم  خر  نیمز  رد  یگدنراب  راهچ  تسیب و 
هام رد  مدرم  دـسر ، ارف  مئاق  مایق  ماگنه  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  خیـش  بجر  و 

، تسا هدـیدن  ماگنه  نآ  ات  سک  چـیه  ار  یگدـنراب  نینچ  هک  اجنآ  ات  دنتـسه  ناراب  شراب  دـهاش  بجر  هام  زا  زور  هد  رخـالا و  يداـمج 
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فرط زا  هک  منیب  یم  ار  ناشیا  نم  ییوگ  سپ  دـنایور . یم  ناـشیاهربق  رد  ار  ناـنموم  ياهندـب  اهتـشوگ و  ناراـب  نیا  هطـساو  هب  دـنوادخ 
زا هک  دنا  یناسک  نامه  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  نانیا  ارهاظ  هدـنراگن : تسا . كاخ  زا  ناشیاهوم  هک  یلاح  رد  دـنیآ  یم  هنیهج 

دورف ناخد و  لاجد و  ضرالاۀـباد و  جورخ  مهن : تصـش و  دـنریگ . ياج  ترـضح  نآ  نارای  هگرج ي  رد  ات  دـنوش  یم  هتخیگنارب  اهربق 
رد هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  برغم  تمس  زا  دیشروخ  عولط  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ندمآ 

هحفـص 401]  ] وت هب  ار  اهتیآ  نیا  نامزلا  رخآ  رد  دنوادخ  دومرف : [ 34 « ] دتسرف ورف  یتیآ  هکنیا  رب  تساناوت  دنوادخ  انامه   » هیآ ي ریـسفت 
نآ نینچمه  برغم . زا  دیـشروخ  عولط  میرم و  نب  یـسیع  ندـمآ  دورف  لاـجد و  ضرـالا و  ۀـباد  تساـه  تیآ  نیا  هلمج  زا  دـنایامن . یم 
ریز زا  ای   » تسا هحیـص  لاجد و  نآ  دومرف : دتـسرف » امـش  رب  ناـتیالاب  زا  یباذـع  هکنیا  رب  تساـناوت  وا  وگب  و   » هیآ ي ریـسفت  رد  ترـضح 

رگید یخرب  رب  امـش  زا  یخرب  نعط  نید و  رد  فالتخا  نآ  و  دـناشوپب » یگدـنکارپ  هماـج ي  ار  امـش  اـی   » نیمز نتفر  ورف  ینعی  ناـتیاهاپ »
( ناناملسم  ) هلبق لها  نایم  ثداوح  نیا  مامت  دیشکب و  ار  رگیدکی  ینعی  [. 35 « ] امش زا  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  یتخس  دناشچب  و   » تسا
هک تسا  هدرک  لقن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  رد  یسوط  خیـش  تسویپ . دهاوخ  عوقو  هب 
زا دیـشروخ  عولط  مئاق ، جورخ  هباد ، ناـخد ، لاـجد ، ینایفـس ، تسین : اـهنآ  عوقو  زا  يریزگ  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  هک  تسا  زیچ  هد  دومرف :

. دهد یم  قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  دیآ و  یم  نوریب  ندع  رعق  زا  هک  یشتآ  برعلا و  ةریزج  رد  نیمز  نتفرورف  یـسیع ، لوزن  برغم ،
نب یسیع  هللا  حور  و  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  لقن  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامکا  رد  قودص 
هدش لقن  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  روکذـم  باتک  نامه  رد  نینچمه  درازگ ... یم  زامن  مئاق  تشپ  دـیآ و  یم  دورف  مالـسلا  هیلع  میرم 

غبـصا سپ  درک . رکذ  ار  يرگید  راومهان  ياه  هناشن  دنناریمب و  ار  زامن  مدرم  هک  تسا  ماگنه  نآ  لاجد  جورخ  تمالع  دومرف : هک  تسا 
ناهفصا ار  نا  هک  يرهش  زا  تسا  دیـص  نب  دئاص  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟ لاجد  نانموم  ریما  يا  تفگ : تساخرب و  هتابن  نب 

. تسوا یناشیپ  رد  شرگید  مشچ  درادن و  تسار  مشچ  وا  دـیآ . یم  نوریب  تسا  هیدوهی »  » هب فورعم  هک  تسا  يا  هیرق  زا  دـنناوخ و  یم 
صخش نیا  :» تسا هتشون  يو  یناشیپ  رد  تسا  نوخ  هب  هتخیمآ  ییوگ  هک  تسوا  مشچ  رد  يزیچ  دشخرد . یم  حبص  هراتس ي  نوچمه  و 

زا یهوک  شربارب  رد  ددرگ  یم  وا  اب  باتفآ  دوش و  یم  اهایرد  لـخاد  دـناوخ . یم  ار  نآ  يداوس  یب  داوساـب و  صخـش  ره  تسا .» رفاـک 
( يا هزبس  ای   ) دیفس غالا  رب  دیآ و  یم  یطحق  راگزور  رد  يو  دننیب  یم  اذغ  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يدیفـس  هوک  وا  رـس  تشپ  تسا و  دود 

دنلب يادص  اب  دوش ... یم  هدیکـشخ  تمایق  زور  ات  هکنآ  رگم  دراذـگ  یمن  یبآ  چـیه  زا  تسا  هار  لیم  کی  شغالا  ماگ  کی  تسا  راوس 
هب دـییایب  نم  ناتـسود  يا  :» دـیوگ یم  دنونـش  یم  ار  وا  يادـص  نیطایـش  سنا و  نج و  برغم ، ات  قرـشم  زا  هک  دـهد  یم  ادـن  نانچ  دوخ 

تیاده ار  همه  مدرک و  نییعت  يرادـقم  هزادـنا و  ار  زیچ  ره  متخاس و  لدـتعم  ار  اهنآ  مادـنا  مدـیرفآ و  ار  رـشب  هک  یـسک  نآ  منم  میوس .
رد دروـخ و  یم  اذـغ  دراد ، مشچ  هحفـص 402 ]  ] کی وا  دـیوگ  یم  غورد  ادـخ  نمـشد  لاجد  امـش ». گرزب  راـگدرورپ  نآ  منم  مدرک 

. دریذپ یم  انف  هن  دور و  یم  هار  اهرازاب  رد  هن  دروخ و  یم  اذـغ  هن  تسا و  یمـشچ  کی  هن  امـش  دـنوادخ  هکنآ  لاح  دور  یم  هار  اهرازاب 
لت  » هب فورعم  یلت  رد  ماش  رد  ار  وا  دنوادخ  دنراد . شود  رس و  رب  يزبس  زیچ  دنتسه و  انز  دالوا  زور ، نآ  رد  وا  ناوریپ  رتشیب  هک  دینادب 

درازگ یم  زاـمن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـصخش  تسد  هب  هدـش  يرپـس  هـعمج  زور  زا  تعاـس  هـس  هـک  یلاـح  رد  [« 36  ] قیفا
یم راد  هب  هفوـک  هساـنک  رب  ار  وا  دوـش و  یم  زوریپ  لاـجد  رب  يدـهم  هک  تسا  هدـمآ  نـینچ  مهدراـهچ  سلجم  رد  دـشک . یم  يدـهم ،) )

رب ار  شا  هزانج  دـشک و  یم  قیفا  لـت  رد  ار  وا  يدـهم ، هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  بیترت  نیدـب  تیاور  ود  نیا  نومـضم  ناـیم  عمج  دزیوآ .
. داد دهاوخ  يور  یگرزب  هعقاو ي  نیا  زا  سپ  هک  دیرادشه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  سپـس  ملعا ) هللاو  . ) دزیوآ یم  هفوک  هسانک 
اب یـسوم  ياصع  نامیلـس و  يرتشگنا  تسافـص . فرط  زا  ضرالا  ۀـباد  جورخ  دومرف : ناـنموم ؟ ریما  يا  تسیچ  هعقاو  نیا  دـش : شـسرپ 
هک يرفاـک  ره  يامیـس  رب  و  تسا » یقیقح  نموم  نیا  :» دوش یم  هتـشون  دوش ، هدراذـگ  هکم  ینموـم  ره  يامیـس  رب  يرتـشگنا  نآ  تسوا .

و رفاک » يا  وت  رب  ياو  :» دـیوگ یم  دـنیبب ، ار  رفاک  نوچ  نموم  هک  اجنآ  اـت  تسا .» یقیقح  رفاـک  نیا  :» دوش یم  هتـشون  دوش ، یم  هتـشاذگ 
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«. مدش یم  راگتـسر  مدوب و  یم  وت  دننام  زورما  متـشاد  تسود  مه  نم  نموم  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  :» دـیوگ یم  دـنیبب ، ار  نموم  نوچ  رفاک 
لجوزع ادخ  نذا  هب  برغم ، فرط  زا  دیشروخ  عولط  زا  سپ  دنبرغم  قرشم و  نایم  رد  هک  یناسک  دروآ و  یم  الاب  ار  دوخ  رس  هباد  سپس 

نیا زا  شیپ  یـسک  رگا  دور و  یم  الاب  هب  یلمع  هن  دوش و  یم  هتفریذـپ  يا  هبوت  هن  دوش . یم  هتـشادرب  هبوت  ماگنه  نآ  رد  دـننیب . یم  ار  وا 
[1  ] یقرواپ دیـشخب ... دـهاوخن  وا  لاح  هب  يدوس  هظحل  نیا  رد  شنامیا  هدرکن ، لصاح  يریخ  شنامیا  لاح  رد  اـی  دـشاب  هدرواـین  ناـمیا 

تـسا ماش  رد  یگتفرورف  نیا  [ 2 (. ] فلوم . ) تسا هیکز  سفن  ندش  هتـشک  ءادیب و  رد  فسخ  ینامـسآ ، يادن  ینایفـس ، ینامی ، دوصقم :
زا نانآ  ندمآ  نوریب  دوصقم  [ 4 (. ] فلوم . ) دمآ دهاوخ  هک  نانچ  تسا  هرصب  دادغب و  رد  یگتفرورف  دوصقم  [ 3 . ] دمآ دهاوخ  هک  نانچ 

يارب يا  هدـنرادهگن  عنام و  چـیه  دـنا و  هتـشادرب  نآ  زا  نانع  هک  هدرک  هیبشت  یبسا  هب  ار  نانآ  اـجنیا  رد  تسا . نارگید  تعاـطا  غوی  ریز 
عوجلا و فوخلا و  نم  یـشب ء  مکنولبنل  و  : 155 هرقب /  [ 5 (. ] فلوم . ) دنکب دـهاوخ  هک  راک  ره  دورب و  دـهاوخ  هک  اج  ره  تسین و  نانآ 

ناـسارخ زا  هک  دوـب  ناـخوکالوه  دناتـسزاب  ناـنیا  زا  ار  تموـکح  هک  یـسک  اریز  تسا . ساـبع  ینب  هب  هراـشا  [ 6 ... ] تاومـالا نم  صقن 
یناعم تبیغ  رد  ینامعن  جلِع : [ 7 . ] دوب هدرک  مایق  راید  نآ  زا  سابع  ینب  تموکح  یناب  یناسارخ  ملـسم  وبا  هک  هنوگ  نامه  دوب  هتـساخرب 

اهگنهرف رد  هتبلا  تسا .» ریگ  تخـس  يدـج و  شراک  رد  هک  یـسک  هیامورف و  نشخ ، رفاک ، :» هلمج زا  هدرک  رکذ  جـلع  يارب  ینوگاـنوگ 
تسا يا  هریزج  [ 9 . ] دنه رد  يرهش  [ 8 (. ] مجرتم ( ) ملاع هللاو  . ) تسا هدمآ  اهراک  هدننک ي  وکین  درم  ینعم  هب  جَلُع  جَّلُع و  ِجلَع و  دیدج 
دنتسه یناسک  هچ  دنگنج  یم  ینایفس  هاپس  ربارب  رد  هک  یناسک  هک  تسا  هدشن  حیرـصت  هدمآ و  نینچ  تیاور  رد  [ 10 . ] هرصب يایرد  رد 

ياهرهـش مدرم  ای  اسیقرق و  مدرم  دوخ  مه  دیاش  دـنناوخ و  یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هب  ار  مدرم  هک  دنـشاب  یهورگ  نانیا  دـیاش 
هدوب وا  هاپـس  هدـنامرف ي  دوصقم  ینایفـس  دوب  هدـش  هتفگ  مه  رگا  تسا و  ینایفـس  بحاص  رت  تسرد  [ 11 (. ] فلوم . ) دنـشاب نآ  رواجم 

(. فلوم . ) دهن یمن  ماگ  قارع  هب  دوش و  یم  هتـشک  اجنامه  رد  دنک و  یم  روهظ  ماش  رد  ینایفـس  هک  تسا  تیاور  رد  اریز  ازاجم . تسا ،
ءارذع جرم  تسا و  قشمد  قرش  رد  هک  تسا  ییاتـسور  دیاش  [ 15 . ] 65 ماعنا /  [ 14 . ] 51 ابس /  [ 13 . ] اوعزفذا يرت  ول  و  : 51 ءابس /  [ 12]

هب بوـسنم  هیباـجلا  باـب  تسا و  هتفر  نیب  زا  هک  هدوـب  قـشمد  یکیدزن  رد  ییاتـسور  هیباـج  [ 16 (. ] فلوم . ) دـننک یم  بوـسنم  نادـب  ار 
مان اب  يرهـش  هیباج  لحم  نیمه  رد  يدـهم  روهظ  ماـگنه  هب  دراد  لاـمتحا  تسا . هدـشن  هتخانـش  نآ  قیقد  لـحم  کـنیا  هک  تساـجنامه .

تایاور تسا و  ماش  نامه  قارع  هب  تبسن  تیاور  نیا  رد  برغم  اریز  تسا . نآ  عباوت  ماش و  دوصقم ، [ 17 (. ] فلوم . ) دیآ دیدپ  يرگید 
و تسا : هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  [ 18 . ] دننک یم  تلالد  رظن  نیمه  رب  دنا ، هدرک  دادـملق  قرـشم  ار  قارع  برغم و  ار  ماش  هک  يرگید 

نادـلبلا مجعم  رد  و  تسامـش . هفوک ي  کیدزن  ناکم  نیا  دـنیوگ . یم  ءاحور  نادـب  هک  تسا  تارف  راید  زا  ینیمزرـس  رد  ناـنآ  تاـقیم 
ام هدافتسا ي  دروم  هخسن  رد  [ 19 . ] هنیدم هکم و  نایم  رد  عقاو  تسا  يا  هیرق  زین  دادغب و  يارق  زا  تسا  يا  هیرق  ءاحور  تسا : هدش  هتشون 
زا تسا  يا  هیرق  قوراف  اما  راذم . طساو و  نایم  هلجد  راک  رب  تسا  يا  هیرق  هک  تسا  ثوراف  نآ  تسرد  مان  ارهاظ  یلو  تسا  هدمآ  نینچ 

[21 . ] عقاو باذعب  لئاس  لاس  : 1 جارعم /  [ 20 . ] دنک یمن  هولج  تسرد  نادنچ  ثیدح  نیا  رد  ناکم  نیا  رکذ  اب  هک  سراف  رخطصا  يارق 
دننک یم  گنر  اهنادـب  ار  هماج  هک  تسا  خرـس  لـگ  درز و  یکطـصم )  ) مکرک نآ  دوش و  یم  گـنر  دره  اـب  هک  تسا  يا  هماـج  يدره 

اب هک  ار  هچنآ  اریز  تسا  خرـس  لگ  دراد  تبـسانم  تیاور  نیا  اب  هک  دـنناوخ  یم  قورع  ار  نآ  هک  تسا  يدرز  گنر  مان  يدره  نینچمه 
[22 (. ] فلوم . ) تسا هتفر  اطخ  هب  يوره »  » تروص هب  هژاو  نیا  طبـض  رد  راحب  فلوم  تسا و  هدرک  هیبشت  شتآ  هب  دنا ، هدرک  گنر  نآ 
هب طوبرم  باـتک  فلوم  زین  یـسلجم و  همـالع  هیجوت  و  ءاوس . یلع  مهـالتق  هریحلا  هفوکلا و  نیب  لـتق  نوکی  تسا و  نآ  ثیدـح  نیا  نتم 
ير ماـن  ار  ءاروز »  » تیاور نیا  رد  یلو  دوش  یم  هدـیمان  ءاروز  دادـغب ، هک  تسا  نآ  روهـشم  [ 23 (. ] مجرتم . ) تسا ثیدح  رخآ  تمـسق 

ارهاظ ( 2  ) اعیش مکـسبلیوا  :... 65 ماـعنا /  [ 25 (. ] فلوم  ) داـبآرتسا کـیدزن  يا  هیرق  [ 24 . ] تـسا هدـناوخ  هرورف »  » ار دادـغب  هداد و  رارق 
. دشاب مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  نآ  زا  دوصقم  تایاور  زا  رگید  یخرب  دننام  تسین  دیعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ریمـض  عجرم 

نیا هک  تسا  هدشن  حیرـصت  ثیدح  نیا  رد  هچرگا  [ 27 . ] نونتفیال مه  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  ملا  : 1 توبکنع /  [ 26]

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  شخب   ) ناموصعم www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


زین ثیدح  قایس  دنا و  هدرک  دای  ترـضح  نآ  روهظ  ياه  هناشن  رامـش  رد  ار  نآ  املع  دوجو  نیا  اب  اما  تسا  يدهم  روهظ  میالع  زا  دروم 
[29 ... ] قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قاـفالا و  یف  اـنتایا  مهیرنـس  : 53 تلـصف /  [ 28 . ] دـنک تلالد  رما  نیا  تحـص  رب  دـناوت  یم 

تسا روطنامه  نآ  زا  هیانک  هتیصیص و  ۀیصیص  يذ  لک  عفر  و  تسا : هدمآ  تیاور  رد  [ 30 . ] ایندلا ةویحلا  یف  يزخلا  باذع  : 16 تلصف / 
اهل مهقاـنعا  تلظف  ءامـسلا  نم  هیآ  مـهیلع  لزنن  اـشن  نا  : 4 ءارعـش /  [ 32 . ] اوـعزفذا يرت  وـل  و  : 51 ءابـس /  [ 31 . ] دـش هتفگ  نتم  رد  هـک 
نم اباذع  مکیلع  ثعبی  نا  یلع  رداقلا  وه  لق  : 65 ماعنا /  [ 35 . ] هیآ لزنی  نا  یلع  رداق  هللا  نا  : 37 ماعنا /  [ 34 . ] ءارعش ر 4 [ 33 . ] نیعضاخ

ناروح نایم  تسا  يا  هیرق  قیفا  تسا : هدـمآ  سوماق  رد  [ 36 . ] ضعب ساب  مکضعب  قیذن  اعیش و  مکـسبلی  وا  مکلجرا  تحت  نم  وا  مکقوف 
. تساجنامه رد  زین  قیفا  لت  روغ و  و 

دنک یم  مایق  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یلاس  هرابرد ي 

شمایق زا  سپ  هک  ییاهراک  دـنک و  یم  جورخ  نآ  زا  هک  یناکم  زور و  دـنک و  یم  مایق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  یلاس  هرابرد ي 
وا تموکح  نامز  رد  مدرم  نیمز و  لاح  یگنوگچ  شتموکح و  تدم  نس و  بسح  هب  ترضح  نآ  تایه  وا و  هاگتماقا  دهد و  یم  ماجنا 

هیلع نامز  ماما  هک  یلاس  دـنک : یم  نییبت  وا  يارب  شتایآ  زا  یلاعت  دـنوادخ  هک  هچنآ  شماکحا و  هقیرط ي  مایق و  ماگنه  هب  يو  شور  و 
درف ياهلاس  رد  زج  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  خیـش  دنک : یم  مایق  نآ  رد  مالـسلا 

رد مئاـق  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  زا  هحفـص 403 ]  ] و هن . ای  تفه  ای  چـنپ  ای  هس  اـی  کـی  لاـس  دـنک . یمن  روهظ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیفم  دـنک : یم  روهظ  نآ  رد  مئاق  هک  يزور  جـنپ . هس و  کی ، هن ، دـنک  یم  روهظ  درف  ياهلاس 
ناضمر هام  موس  تسیب و  دوصقم  دوش ، یم  هدافتـسا  هتـشذگ  تایاور  زا  هک  نانچ   ) موس تسیب و  بش  رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور 

مرحم هام  مهد  زور  رد  ار  وا  ییوگ  دنک . یم  مایق  یلع ، نب  نیـسح  تداهـش  زور  اروشاع ، زور  رد  وا  دـننز و  یم  ادـص  ار  مئاق  مان  تسا )
ناوریپ ناراداوه و  سپ  ادخ  يارب  تعیب  دنز : یم  گناب  تسوا و  تسار  تمس  رد  لیئربج  تسا . هداتـسیا  ماقم  نکر و  نایم  هک  منیب  یم 

متـس ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  سپ  دـننک . تعیب  يو  اب  ات  دـنیآ  یم  درگ  وا  يوس  هب  نیمز  فارطا  زا  يو 
هعمج زور  رد  تیب ، لها  ام  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخ  رد  قودص  دـشاب . هدـش  رپ 

هک تسا  نکمم  هنوـگ  نیا  تیاور  ود  نیا  نیب  عـمج  دـنک . یم  روـهظ  هبنـش  زور  رد  وا  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد  دـنک و  یم  جورخ 
نادـب زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  ناـنچ  تسا . هبنـش  زور  رد  يو  اـب  تعیب  ماـقم و  نکر و  نیب  وا  روهظ  هعمج و  زور  يو  جورخ  زاـغآ 

شیپاشیپ لیئربج  هداتـسیا و  ماقم  نکر و  ناـیم  هک  منیب  یم  هبنـش  زور  اروشاـع ، زور  رد  ار  مئاـق  نم  ییوگ  تسا : هدومرف  هدرک و  هراـشا 
هک دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دـیناسا  هب  نارگید  دـهف و  نب  بذـهم  ادـخ .» يارب  تعیب  :» دـنز یم  دایرف  تسوا و 
دنک یم  زوریپ  لاجد  رب  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دننک و  یم  روهظ  نآ  رد  رما  نایلاو  تیب و  لها  ام  مئاق  هک  تسا  يزور  نامه  زورون  دومرف :

لحم دهد و  یم  ماجنا  شمایق  زا  سپ  هک  یتامادقا  دنک و  یم  جورخ  نآ  زا  مئاق  هک  ییاج  دزیوآ . یم  هفوک  هسانک ي  رب  ار  لاجد  يو  و 
جورخ نیطـسلف  رد  سب  ای  يداو  هکنآ  زا  سپ  ینایفـس  هک  دـمآ  هتفگ  روهظ  ياه  هناشن  رد  نس : بسح  رب  شا  يرهاظ  هرهچ ي  تماقا و 
هنیدم يوس  هب  یکی  هاپس  دننک ، یم  جورخ  عقبا  بهصا و  ماش  زا  تفرگ ، ار  نیرسنق  بلح و  صمح و  ندرا و  نیطسلف و  قشمد و  درک و 

هکم هب  يدهم  سپس  دنک  یم  تراغ  ار  اجنآ  راب  هس  دور  یم  يدهم ، هاگیاج  هنیدم ، هب  هک  یهاپس  اما  دنور  یم  قارع  يوس  هب  يرگید  و 
ورف دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  ارحص  اما  دوش  یم  راپـسهر  هکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بیقعت  رد  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف ي  دور ، یم 

دریگ و یم  ریـسا  دنز و  یم  راد  دشک و  یم  ار  دمحم  لآ  نایعیـش  زا  يدادـعت  دور و  یم  هفوک  هب  هتفر  هکم  هب  هک  یهاپـس  اما  و  درب . یم 
هک شنارای  زا  یهورگ  دسر  یم  هکم  هب  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنک . یم  دازآ  تسا  هارمه  نانآ  اب  میانغ  ریـسا و  زا  هچنآ 

ترـضح نآ  درگ  هب  نانیا  نوچ  دنوش . یم  عمج  هحفص 404 ]  ] يو درگ  هب  تسا  نت  هدزیس  دصیـس و  ردب  نایهاپـس  دادعت  هب  نانآ  رامش 
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دتـسرف یم  نایکم  يوس  هب  ار  شنارای  زا  یکی  دنام و  یم  يوط  يذ  رد  نانآ  اب  ار  زور  نآ  دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  راک  يو  دـنوش  عمج 
هب ربخ  نیا  تسا . هیکز  سفن  نامه  صخـش  نیا  دنـشک . یم  ماقم  نکر و  نایم  ار  يو  نایکم  اما  دـنک  توعد  ترـضح  نآ  هب  ار  نانآ  ات 

ماـقم راـنک  رد  اـجنآ  رد  دروآ و  یم  مارحلا  دجـسم  هب  دـهد و  یم  تکرح  يوط ، يذ  زا  ار  شباحـصا  ترـضح  نآ  دـسر و  یم  يدـهم 
چیه هک  دـیوگ  یم  ینانخـس  دـنک و  یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  دـهد و  یم  هیکت  دوسالارجح  هب  درازگ و  یم  زامن  تعکر  راـهچ  میهاربا 
رتهب امـش  يارب  هللا  هیقب  :» تسا نیا  دـیوگ  یم  ترـضح  نآ  هک  ینخـس  نیتسخن  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  تسا . هتفگن  نانچ  سک 

نکر و نیب  ترضح  نآ  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  میادخ .» نیمز  رد  هللا  ۀیقب  نم  :» دیامرف یم  سپس  [ 1 «. ] دیشاب نموم  رگا  تسا 
یم گناب  دـهد و  یم  مارحلا  تیب  هب  تشپ  ترـضح  نآ  تسا . وا  هارمه  زین  وا  ریزو  ددرگ و  یم  زاب  درازگ و  یم  زامن  دتـسیا و  یم  ماقم 
متـس ام  رب  هک  یناسک  اب  هلباقم  يارب  امـش  زا  نم  دیوگ : یم  ای  دـیوگ . خـساپ  ارم  هک  ره  مبلط و  یم  يرای  امـش  زا  نم  مدرم  يا  هک : دـنز 

هچ و  میتسه . هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ و  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  میدمحم و  امـش  ربمایپ  تیب  لها  ام  مبلط . یم  يرای  دنا  هدرک 
نم هک  دـنک ، یم  هلداجم  نم  اب  حون  رد  یـسک  هچ  متـسه و  مدآ  هب  نامدرم  نیرتراوازـس  نم  هک  دـنک ، یم  هلداجم  نم  اب  مدآ  رد  یـسک 

صوصخ رد  یسک  هچ  میوا و  اب  نامدرم  نیرتراوازس  نم  هک  دنک ، یم  هلداجم  نم  اب  میهاربا  رد  یسک  هچ  میوا و  هب  نامدرم  نیرتراوازس 
نم هک  دـنک ، یم  هلداجم  ناربماـیپ  صوصخ  رد  نم  اـب  یـسک  هچ  میوا و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  نم  هک  دـنک ، یم  هلداـجم  نم  اـب  دـمحم 

رب ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حوـن و  مدآ و  دـنوادخ  اـنامه  : » تسا هدوـمرفن  شباـتک  رد  دـنوادخ  رگم  اـیآ  مـیوا  هـب  مدرم  نـیرتراوازس 
اب ادخ  لوسر  تنس  رد  سک  ره  هک  دینادب  [ 2 «. ] تساناد اونش و  دنوادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتسه  ینادنزرف  دیزگرب  نایناهج 
یم تعیب  يو  اب  ماقم ، نکر و  نایم  دنتـسه  نت  هدزیـس  دصیـس و  هک  شنارای  سپ  منآ . هب  مدرم  نیرتراوازـس  نم  سپ  دـنک ، هلداـجم  نم 

رد دنک و  یم  مایق  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دوش . یم  راپـسهر  هکم  يوس  هب  نت  رازه  هد  اب  دش  لماک  نانیا  تعیب  نوچ  دننک 
هب زارد  یتـبیغ  زا  سپ  هثداـح  نیا  دزوـس و  یم  دـتفا و  یم  نآ  رب  شتآ  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  ادـخ  زج  نآ ، ریغ  تب و  زا  يدوـبعم  نیمز 

هدـش تیاور  نینچمه  دسانـشب . دـنروآ ، یم  نامیا  ودـب  دـننک و  یم  تعاطا  بیغ  رد  ار  وا  هک  یناسک  دـنوادخ  ات  تسویپ  دـهاوخ  عوقو 
همامع و هرز و  ریشمش و  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثاریم  هحفـص 405 ]  ] هک یلاح  رد  دور  یم  هکم  هب  هنیدم  زا  يدهم  هک  تسا 

نآ خارف  هرز  ددـنب و  یم  ار  ترـضح  نآ  راـقفلاوذ  سپـس  دراد . دوـخ  هارمه  ار  يو  نیز  شوـپ و  نت  بسا و  یتـسد و  بوـچ  نهاریپ و 
دچیپ یم  رس  هب  ار  شا  همامع  دنک و  یم  رب  رد  ار  ترضح  نآ  هماج ي  دزارفا و  یمرب  ار  ترضح  نآ  مچرپ  دنک و  یم  رب  رد  ار  ترضح 

ار يدهم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  دـبلط . یم  نذا  دـنوادخ  زا  شروهظ  يارب  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  تسد  بوچ  و 
نوریب هللا  یلو  يا  :» دهد یم  ادن  دروآ و  یمرد  نخـس  هب  ار  نآ  دنوادخ  دزارفارب و  ار  نآ  دوخ  دسر  ارف  نآ  تقو  نوچ  هک  تسا  یمچرپ 

دور یم  هنیدم  هب  دوخ  درامگ و  یم  هکم  رب  یلماع  سپس  یـشکب .» ادخ  نانمـشد  زا  تسد  هک  تسین  اور  شکب و  ار  ادخ  نانمـشد  ور و 
هنیدم هب  سپـس  دـگنج  یم  نانآ  اب  دور و  یم  نایکم  يوس  هب  ترـضح  هآ  سپ  دـنا . هتـشک  هکم  رد  ار  شلماع  هک  دـسر  یم  ربخ  يو  هب 

نانآ دتـسرف . یم  هنیدم  هب  یهاپـس  ترـضح  نآ  هک  تسا  یتیاور  رد  زین  و  دـنام . یم  اجنآ  رد  دـهاوخ  دوخ  هک  تقو  ره  ات  ددرگ  یمزاب 
یئاه هورگ  سپـس  دنیآ  یم  دورف  فجن  رد  دنور و  یم  هفوک  هب  دنیآ و  یم  نوریب  اجنآ  زا  سپـس  دنناوخ  یم  نامز  ماما  هب  ار  هنیدم  لها 

زا هک  منیب  یم  هفوک  يدنلب  فجن )  ) رد ار  مئاق  نم  ییوگ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنوش . یم  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هاپـس  نیا  زا 
وا و پچ  تمـس  رد  لیئاکیم  ترـضح و  نآ  تسار  تمـس  رد  لییربج  تسا . هدش  راپـسهر  نآ  يوس  هب  هکئالم  زا  نت  رازه  جـنپ  اب  هکم 

هیلع يدهم  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچمه  دنک . یم  هدنکارپ  اهرهـش  رد  ار  شنایهاپـس  وا  دننک و  یم  تکرح  يو  شیپاشیپ  رد  نانموم 
هب رهـش  اما  دنتـسه  يریگرد  لاـح  رد  مه  اـب  هک  تسا  هدـش  هتـشارفا  مچرپ  هس  اـجنآ  رد  دوش  یم  هفوک  دراو  دومرف : درک و  داـی  مالـسلا 

. دیوگ یم  هچ  ترـضح  نآ  هک  دوش  یمن  مولعم  نامدرم ، هیرگ ي  تدش  زا  دور . یم  ربنم  زارف  رب  ترـضح  نآ  دیآ . یمرد  يو  فرـصت 
ات دـهد  یم  ناـمرف  ناـشیا  هب  ترـضح  نآ  دراذـگب . ناـنآ  اـب  ار  هعمج  زاـمن  هک  دـنهاوخ  یم  يو  زا  مدرم  دـسر  ارف  هعمج  نیمود  نوـچ 
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: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مه  و  درازگ . یم  زامن  نانآ  اب  اجنآ  رد  دـنریگب و  وا  يارب  [ 3 ، ] يزع رد  يدجسم 
نانآ دـننک . یم  جورخ  دوش ، یم  هتفگ  نانآ  هب  هیرتب  هک  نت  رازه  هد  دـنچ  هفوک  زا  دور . یم  هفوک  هب  دـنک  ماـیق  مالـسلا  هیلع  مئاـق  نوچ 

یم ریـشمش  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  میرادن . همطاف  نادنزرف  هب  يزاین  ام  درگزاب  يا  هدـمآ  هک  وس  ره  زا  دـنیوگ : یم  وا  هب  دـنراد و  حالس 
ار نانآ  ياهرـصق  دشک و  یم  ار  يدنمنامگ  قفانم  ره  اجنآ  رد  دهن و  یم  هفوک  هب  مدق  هاگنآ  دنراذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  مامت  دشک و 

ماش هب  هفوک  زا  ترضح  نآ  سپس  دوش . یم  دنـسرخ  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  هحفـص 406 ]  ] دشک یم  ار  نانآ  نایوجگنج  دنک و  یم  ناریو 
ات دشک  یم  ار  وا  هاپس  ینایفس و  مالسلا  هیلع  ماما  دنوش و  یم  ور  هبور  مه  اب  نانآ  تسا . هلمرلا  يداو  رد  ماگنه  نآ  رد  ینایفـس  . دور یم 

هکنآ ات  دـشک  یم  ار  ادـخ  نانمـشد  نانچمه  ترـضح  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دـنام . یمن  یقاب  نانآ  زا  يربخ  چـیه  هک  اجنآ 
تال و وا  دنکفا . یم  تمحر  وا  بلق  رد  ادخ  دومرف : تشا ؟ هدش  یـضار  دنوادخ  هک  دمهف  یم  هنوگچ  دش : هتفگ  دوش . یـضار  دنوادخ 

يدهم دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنیزگ . یم  تماقا  اجنآ  رد  ددرگ و  یمزاب  هفوک  هب  سپـس  دنز  یم  شتآ  دروآ و  یم  نوریب  ار  يزع 
يور دزیرب و  فجن  رد  دسرب و  هفوک  فجن و  ياهنیمز  هب  نآ  بآ  هک  دنشکب  يرهن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تشپ  زا  دهد  یم  روتسد 

نودـب ار  نآ  هک  دور  یم  هداهن ، رـس  يور  یمدـنگ  لیبنز  هک  منیب  یم  ار  هفوک  لها  زا  ینز  دزاس . یم  اهبایـسآ  اهلپ و  اـههار ، رد  رهن  نآ 
نیا هک  دـینادب  دومرف : درک و  دای  هلهـس »  » دجـسم زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نینچمه  دـنک . درآ  دزم  تخادرپ 

لآ مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  لقن  ترـضح  نامه  زا  زین  و  دـیآ . اجنادـب  دوخ  ناسک  اب  هک  یماگنه  تسامـش  بحاص  هناخ ي  دجـسم ،
. دوش یم  لصتم  البرک  رهن  ود  هب  نایفوک  ياه  هناخ  تسا و  نآ  يارب  رد  رازه  هک  دزاسب  هفوک  رهش  تشپ  رد  يدجـسم  دنک ، مایق  دمحم 

نآ هک  درادـنپ  یم  هدـننیب  تسا . هرهچ  ناوج  اما  لاـسنهک  دـنک  جورخ  مئاـق  نوچ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  و 
هفوک رد  ترـضح  نآ  هناخ ي  دسر . ارف  شگرم  هک  هاگنآ  ات  دوش  یمن  ریپ  اهبـش  اهزور و  تشذگ  اب  دراد . رتمک  ای  لاس  لهچ  ترـضح 
رگم دنک  یمن  اهر  ار  يراکهدـب  چـیه  و  دـنک ، یم  دازآ  درخ و  یم  ار  وا  هک  نآ  رگم  دراذـگ  یمن  او  ار  یناملـسم  هدـنب ي  چـیه  تسا .
دشک یمن  ار  نانآ  زا  يا  هدنب  و  دزادرپ ، یم  ار  نآ  هکنآ  رگم  دراذگ  یمن  ورف  ار  مدرم  زا  کی  چیه  ملاظم  و  دزادرپ ، یم  ار  شماو  هکنآ 

یششخب شا  هداوناخ  هب  دهد و  یم  سپ  زاب  ار  وا  هید  هکنآ  رگم  دشک  یمن  ار  یـسک  و  تسا ، هتخادرپ  ار  نآ  هید  متـشه  کی  هکنآ  رگم 
ینکـس هبحر »  » رد شنادناخ  دوخ و  و  دشاب . هدش  رپ  زواجت  متـس و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  اجنآ  ات  دنک . یم 

هک دریگن  ینکس  كاپ  نیمزرس  رد  زج  دمحم  لآ  زا  يدرم  چیه  كاپ و  تسا  ینیمزرس  تسا . هدوب  حون  نکسم  هبحر  نیا  دننیزگ و  یم 
، تسا هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  تنس  لها  قیرط  زا  هک  ار  هچنآ  مالسلا : هیلع  ترضح  نآ  تموکح  تدم  دنتـسه . كاپ  ینانیـشناج  نانآ 

هدش رکذ  لاس  تسیب  يو  تموکح  زین  و  دـنک . یم  تموکح  لاس  تفه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نانآ ، تایاور  ربانب  میتفگ . زاب  نیا  زا  شیپ 
هن ای  تشه  ای  تفه  وا  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  دـنک و  یم  یگدـنز  لاس  هن  ای  تفه  ای  جـنپ  ترـضح  نآ  رگید : یتیاور  قباطم  و  تسا .

ربانب اما  هحفـص 407 ] . ] دنک یم  یگدنز  لاس  هن  ای  تشه  ای  تفه  ای  شـش  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  زین  و  دـیز . یم  لاس 
يو تموکح  نارود  رد  اهزور  دـنک . یم  تموکح  لاس  تفه  وا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیـش ، تاـیاور 
امـش ياهلاس  قباطم  وا  نیاربانب  تسامـش . ياهلاس  زا  لاس ، هد  هزادـنا ي  هب  وا  تموکح  ياـهلاس  زا  لاـس  کـی  هک  ناـنچ  نآ  تسا  زارد 

: مدرگ تیادف  دش  ضرع  ترـضح  نآ  هب  تسا . هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  نیمه  دننام  دنک . یم  تموکح  لاس  داتفه 
نیدب اهزور  دنک و  تکرح  هتسهآ  گنرد و  اب  دهد  یم  روتسد  کلف  هب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ددرگ ؟ یم  زارد  هنوگچ  اهلاس 

ناقیدـنز نخـس  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دوش ؟ دوبان  دتـسیا  زاب  تکرح  زا  کلف  رگا  دـنیوگ  یم  دـش : ضرع  دوش . یم  زارد  رطاخ 
نب عشوی  يارب  ار  دیشروخ  يو  زا  شیپ  تفاکش و  شربمایپ  يارب  ار  هام  دنوادخ  هک  ارچ  دنرادن ، ییانتعا  لاوقا  نیا  هب  ناناملسم  اما  تسا 

زا زین  و  دیرامـش . یم  امـش  هک  تسا  یلاس  رازه  دـننام  نآ  زور  کی  هک  تسا  هداد  ربخ  تمایق  زور  ندوب  ینـالوط  زا  دـینادرگزاب و  نون 
هن دصیس و  دندرک ، گنرد  ناشراغ  رد  لاس  هن  دصیس و  هک  فهک  لها  دننامه  مئاق  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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هدزیس دصیـس و  تیب  لها  ام  زا  يدرم  انامه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  و  دنک . یم  تموکح  لاس 
: دش هتفگ  مئاق . گرم  زا  سپ  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  رما  نیا  دش : شـسرپ  وا  زا  دوش . یم  هفاضا  زین  لاس  هن  دـنک و  یم  تموکح  لاس 
هک ییاهتیاور  زا  يدادعت  رد  دنک . یم  یگدنز  لاس  هدزون  شگرم  زور  ات  مایق  زور  زا  دومرف : دنک ؟ یم  یگدنز  ناهج  رد  لاس  دنچ  مئاق 
زا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زین  و  دنک . یم  تموکح  هام  دنچ  لاس و  هدزون  ام  مئاق  هک  تسا  هدمآ  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لهچ يارب  ار  ناهج  برغ  قرـش و  وا  دومرف ) هک  اجنآ  ات   ) دزیگنا یمرب  نامزلا  رخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  دومرف : هک  درک  تیاور  شردپ 
نآ رد  هک  یتیاور  رکذ  زا  سپ  دیفم ، خیش  دونشب . ار  شنخس  دبایرد و  ار  وا  راگزور  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ  دوش . یم  کلام  لاس 

تدـم هک  تسا  تیاور  رد  دـیوگ : یم  تسامـش » لاس  هد  قباطم  نآ  لاس  ره  هک  دـنک  یم  تموکح  لاس  تفه  نامز  ماـما  :» تسا هدـمآ 
نآ رـس  هک  تسا  يا  هلاسم  نیا  دش و  هتفگ  البق  هک  تسا  هنوگ  نادـب  نآ  ياههام  اهزور و  هک  تسا  لاس  هدزون  مالـسلا  هیلع  مئاق  تلود 

نامه طرـش  نیا  دـهد و  یم  ماـجنا  یطرـش  رب  اـنب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  میناد  یم  نآ  زا  اـم  هچنآ  تسا و  هدیـشوپ  اـم  مشچ  زا 
لاـس تفه  تیاور  هچ  رگا  میـشاب  هتـشاد  عـطق  رما  ود  نیا  زا  یکی  رب  میناوـت  یمن  اـم  نیارباـنب  تـسا ، تیدـحا  ترـضح  موـلعم  حـلاصم 

. تسا فلتخم  رابخا ، مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  تدم  هرابرد ي  تسا : هدمآ  زین  راونالا  راحب  رد  تسا . رتشیب  رترهاظ و  يو ، تموکح 
رگید یخرب  رد  هدش و  نایب  ترضح  نآ  تلود  رارقتسا  نامز  رگید  يا  هراپ  رد  هدش و  رکذ  يو  تموکح  تدم  رابخا  نیا  زا  یـضعب  رد 

ینالوط هحفـص 408 ]  ] ياههام اهلاس و  رابخا  زا  رگید  یـضعب  و  تسا . هدـمآ  ام  ياههام  اهلاس و  اب  قباـطم  ترـضح  نآ  تموکح  لاـس 
زا دوش  یم  رادیدپ  مدرم  يارب  نیمز و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  تدم  لوط  رد  هچنآ  ملعا .) هللاو   ) دنا هدرک  رکذ  ار  يو  تموکح 

ناگدنب دوش و  نشور  شراگدرورپ ) رون  ای   ) وا رون  هب  نیمز  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رسپ رازه  هک  دبای  زارد  رمع  نانچنآ  يدرم  وا  تموکح  نارود  رد  دور . یم  نایم  زا  یکیرات  تملظ و  دنوش . یم  زاین  یب  دیشروخ  رون  زا 

ار اهجنگ  نیا  مدرم  هک  نانچ  نآ  دزاس  ناـیامن  ار  دوخ  ياـهجنگ  نیمز  و  دوشن . هداز  يرتخد  چـیه  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دوش  هداز  وا  يارب 
مدرم دریذپ . یمن  يو  زا  سک  چیه  اما  دریگب  ار  شتاکز  وا  زا  دناسر و  ودب  ار  شلام  ات  تسا  یـسک  یپ  رد  درم  دید . دـنناوت  نیمز  يور 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنا . هدش  زاین  یب  تسا ، هداد  اهنآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  يا  يزور  هب 
قح يوس  هب  دهد و  دنگوس  ادـخ  هب  ار  نانآ  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـیآ  ربنم  زارف  رب  دـهد ، جورخ  نذا  مئاق  هب  دـنوادخ  نوچ 

لمع نانآ  نایم  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دننام  دهد و  تکرح  ار  نانآ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  قبط  دـنک و  توعد  شیوخ 
؟ یناوخ یم  ارف  يزیچ  هچ  هب  دیوگ : یم  دیآ و  یم  دورف  وا  دزن  میطح  رب  لیئربج  دـیآ . وا  شیپ  ات  دتـسرف  ار  لیئربج  دـنوادخ  سپ  دـنک .

سپ نک .» زارد  ار  تتسد  دنک . یم  تعیب  وت  اب  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  نم  :» دیوگ یم  لیئربج  دهد و  یم  حیـضوت  يو  هب  ترـضح  نآ 
و [ 4  ] دناوخ یم  ارف  مالسا  هب  ون  زا  ار  مدرم  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  زین  و  دلام . یم  شتـسد  رب  تسد 

يرما هب  ار  مدرم  هک  دنا  هدناوخ  يدهم  ور  نیا  زا  ار  مئاق  دنربخ و  یب  نآ  زا  مدرم  تسا و  هدش  هدیـشوپ  هک  دناوخ  یم  يراک  هب  ار  نانآ 
هیلع ترـضح  نآ  زا  مه  و  دنک . یم  مایق  قح  رطاخ  هب  هک  دنا  هدناوخ  مئاق  ار  وا  دنک و  یم  تیاده  دنا ، هدش  هاگآان  ربخ و  یب  نآ  زا  هک 

دنادرگزاب و شیاه  هیاپ  رب  ار  نآ  ات  دنک  بارخ  ار  مارحلا  دجـسم  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا 
نادزد نانیا  دسیونب : نآ  رب  دزیوایب و  هبعک  رب  ار  اهنآ  دنک و  عطق  ار  هبیـش  ینب  ناتـسد  دهد و  رییغت  [ 5  ] هدوب نآ  رد  هک  ییاج  هب  ار  ماـقم 

هک روط  نامه  دروآ  دـیدج  ینید  دـنک  مایق  مئاـق  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  مه  و  دـنیادخ . هناـخ 
هیلع رقاب  ماما  زا  تیاور  نیا  دننام  دناوخ . یم  ارف  دـیدج  ینید  هب  ار  مدرم  مالـسا  هحفص 409 ]  ] زاغآ رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

زا و  نابیرغ . لاح  هب  اشوخ  سپ  دش  دهاوخ  بیرغ  مه  يدوز  هب  دش و  زاغآ  بیرغ  مالـسا  هک : دنا  هدوزفا  نآ  رد  هدش و  لقن  زین  مالـسلا 
ییاضق دیدج و  یتنس  و  [ 6  ] دیدج یباتک  دیدج و  ینید )  ) يرما دنک  جورخ  وا  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یمن نارگشهوکن  شنرس  زا  ادخ  هار  رد  دراذگن و  یقاب  ار  سک  چیه  تسین و  راتـشک  زج  وا  تیرومام  دروایب و  برع  رب  دیدش  دیدج و 
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دـیدج و ینییآ  رب  مدرم  تسا و  ماقم  نکر و  ناـیم  هک  مرگن  یم  مئاـق  هب  نم  ییوگ  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  ناـمه  زا  و  دـسرت .
و دریم . یم  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هتشارفا  شیارب  یمچرپ  چیه  هک  دینادب  دننک  یم  تعیب  يو  اب  نامسآ  زا  دیدج  یناطلـس  دیدج و  یباتک 
رپ متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دومرف : یثیدح  نمض  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا 
وا دنامن . یقاب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نید  زج  هک  اجنآ  ات  دشکب  ار  مدرم  دیاشگب و  وا  رب  ار  نیمز  برغ  قرـش و  دنوادخ  دشاب و  هدش 
رد هک  تسا  نآ  روظنم  هدـمآ  ریخا  ترابع  نوماریپ  رابخا  زا  یخرب  رد  هک  يریـسفت  ربانب  دـنک . یم  لـمع  مالـسلا  هیلع  دوواد  هریـس ي  هب 

یتخـس رد  ناـمزلا و  رخآ  رد  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  و  دوـش . یمن  هنیب  ناـهاوخ  تواـضق 
دراد یم  ظوفحم  ار  شنارای  دنک و  یم  يرای  شیوخ  ناگتـشرف  اب  ار  وا  دـنوادخ  دزیگنا . یمرب  ار  يدرم  مدرم ، ینادان  نارود  راگزور و 

زا ار  نیمز  دـنورگ . یم  نید  هب  هاوخان  هاوخ  همه  هک  اجنآ  ات  دـشخب  یم  یگریچ  نیمز  رب  ار  وا  دـنک و  یم  زوریپ  شیاه  هناشن  اـب  ار  وا  و 
دب دروآ و  یم  نامیا  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يرفاک  دـنورگ . یم  وا  نید  هب  اهرهـش  ضرع  لوط و  دـنک . یم  رپ  ناهرب  رون و  داد و  لدـع و 

ار شیاهینتـسر  نیمز  دننک و  یم  حلـص  رگیدکی  اب  وا ، تموکح  رد  ناگدنرد  شوح و  دوش و  یم  حلاص  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  يرادرک 
مئاق نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  ددرگ . نایامن  شیارب  اهجنگ  دراب و  ورف  ار  شتکرب  نامـسآ  دنایورب و 
نورب ار  دوخ  تاکرب  نیمز  ددرگ و  نما  اههار  دوش و  دوبان  دادیب  متـس و  شراگزور  رد  دـنار و  مکح  تلادـع  هب  دـنک  مایق  مالـسلا  هیلع 

هک يا  هدینـشن  ایآ  دـنوش . هتخانـش  نامیا  هب  دـنک و  مالـسا  راـهظا  هکنآ  رگم  دـنامن  يرادـنید  ددرگزاـب و  شبحاـص  هب  یقح  ره  دـنک و 
هب مدرم  نایم  و  [ 7 «، ] هاوخلد انب  ای  هاوخلد  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  سک  ره  دنوش  میلست  وا  يارب  و  :» دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ 

ار شیاهجنگ  نیمز  ماگنه  ناـمه  رد  سپ  دـنک . تواـضق  هلاو ، هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هحفـص 410 ]  ] مکح مالـسلا و  هیلع  دوواد  مـکح 
همه ي يرگناوت  يزاین و  یب  اریز  دـباین  کمک  هقدـص و  نداد  يارب  ییاـج  امـش  زا  يدرم  دـنک و  ناـیامن  ار  شتاـکرب  دزاـس و  راکـشآ 

دور یم  هفوک  هب  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  نانموم 
نودب هداس و  تلاح  هب  دنک و  ناریو  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  دنامن  یفرـشم  دجـسم  نیمز  يور  رب  دزاس و  یم  ناریو  ار  دجـسم  راهچ  اجنآ  رد 
ناـبایخ رب  فرـشم  هک  ار  ییاـه  نادواـن  دـنک و  یم  درخ  تسا  یمومع  هار  رد  عقاو  هک  اـه  هناـخ  زا  يا  هشوگ  ره  دراذـگ و  یم  فارـشا 

. دنک یم  حتف  ار  ملید  ياههوک  نیچ و  هینطنطسق و  دراذگ و  یم  ياج  رب  ار  یتنس  ره  درب و  یم  نایم  زا  ار  یتعدب  ره  دراد . یمرب  تساه 
شیاهجنگ دوش و  یم  هدیچیپ  مهرد  وا  يارب  نیمز  تسا . رصن  هب  دیوم  بعر و  هب  روصنم  مئاق ، دومرف : هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  و 

دـشخب یم  یگریچ  وا  هلیـسو ي  هب  ار  شنید  دنوادخ  دهد و  یم  شرتسگ  برغم  قرـشم و  هب  ار  دوخ  تموکح  وا  دنک و  یم  راکـشآ  ار 
هیلع ترضح  نآ  زا  مه  و  دنک . یم  دابآ  ار  نآ  ترـضح  نآ  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یناریو  نیمز  رد  سپ  دیابن  شوخ  ار  ناکرـشم  هچرگا 

جایتحا هنیب  هب  دنارب و  نامرف  دوواد  مکح  هب  مدرم  نایم  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا 
دهد یم  ربخ  دنراد ، لد  رد  هچنآ  زا  ار  یموق  ره  دراد و  یم  نایب  ار  تمکح  شیوخ  ملع  هب  يو  دنک و  یم  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ  درادـن و 

تسا و ییاه  هناشن  ار  نادنمشوه  نیا  رد  و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  لجوزع  دنوادخ  دسانش ، یم  زاب  شنمـشد  زا  هناشن  اب  ار  شتـسود  و 
رد هک  هچنآ  رگم  دوب  دهاوخن  یتلود  ار  سک  چیه  مالسلا  هیلع  مئاق  تلود  زا  سپ  دیوگ : دیفم  خیش  [. 8  ] تساجرباپ رارقرب و  هناریو  نیا 

لصاح عطق  ناوت  یمن  مه  تیاور  نیا  هب  هتبلا  درک  دهاوخ  مایق  شدنزرف  دهاوخب  ادخ  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدش  حیرصت  نادب  یتیاور 
همه جرم  جره و  زور  لهچ  نیا  رد  دنک و  یم  كرت  ار  تما  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  زور  لهچ  يدهم  تسا : هدمآ  تایاور  رثکا  رد  درک .

خر هدـنیآ  رد  هچنادـب  دـنوادخ  و  دوش ، یم  رهاظ  مدرم  هبـساحم ي  يارب  تمایق  ییاپرب  تاوما و  جورخ  ياه  هناشن  دریگ و  یم  ارف  ار  اج 
احون مدآ و  یفطصا  هللا  نا  : 34  - 35 نارمع /  لآ  [ 2 . ] نینموم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  : 86 دوه /  [ 1  ] یقرواپ تسا . رتاناد  دهد ، یم 

نآ دوصقم  [ 4 . ] مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نفدم  [ 3 . ] میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  و 
يا هرخص  ماقم ، [ 5 (. ] فلوم . ) دـنک یم  توعد  هتـشگ  سوردـم  نامز ، نآ  رد  هک  یمالـسا  عیارـش  هب  لمع  رارقا و  هب  ار  مدرم  هک  تسا 
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زا رود  گنـس  نیا  کنیا  تسا . هدـنام  نآرب  شیاهمدـق  ناشن  داتـسیا و  یم  نآ  رب  هبعک  نتخاـس  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا 
تیاور دـنرازگ و  یم  زاـمن  نآ  تشپ  مدرم  دراد و  رارق  یبوچ  ییاـنب  نآ  رب  تسا و  دوسـالا  رجح  نآ  رد  هک  تسا  ینکر  لـباقم  هبعک و 

ملسا هل  و  : 83 نارمع /  لآ  [ 7 . ] تسا باتک  ماکحا  نایب  ریسفت و  دوصقم  [ 6 . ] تسا رد  کیدزن  هبعک و  رانک  هرخـص  نیا  هک  تسا  هدش 
. میقم لیبسبل  اهنا  نیمسوتملل و  تایال  کلذ  یف  نا  : 75  - 76 رجح / [ 8 . ] اهرک اعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم 

ناشندمآ درگ  یگنوگچ  اهرهش و  مان  مالسلا و  هیلع  يدهم  نارای  رامش 

هرامـش ي هب  نت  هدزیـس  دصیـس و  دـننک  یم  جورخ  يو  اـب  زاـغآ  رد  هک  یناـسک  تسا  تیاور  رد  میتـفگ  نـیا  زا  شیپ  هـک  روـط  ناـمه 
ار رگیدکی  دنوش و  یم  عمج  مه  درگ  هب  یلبق  رارق  نودب  هحفص 411 ]  ] نیمز و تسدرود  طاقن  زا  هدع  نیا  دنشاب . یم  ردب  نایوجگنج 

رگیدـکی لابند  هب  اهنآ  دروآ . درگ  هکم  رد  [ 1  ] يزییاپ ربا  ياه  هراپ  دننام  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  و  دنـسانش . یمن  مه 
هدـش تیاور  زین  تسا و  هدـش  رکذ  نت  هدراهچ  نایفوک  رامـش  رگید  تیاور  رد  دنتـسه . اهنآ  نایم  رد  زین  نایفوک  زا  رفن  هاجنپ  دـنیآ . یم 

نامکاح نانآ  هک  تسا  تیاور  رد  و  دنتـسه . ترـضح  نآ  باحـصا  صاوخ  زا  نانیا  هک  دـنوش  یم  هدـید  نز  هاجنپ  اهنآ  ناـیم  هک  تسا 
: تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دـیاشگ . یم  ار  نیمز  برغ  قرـش و  ناـنآ  تسد  هب  دـنوادخ  دنتـسه و  ترـضح  نآ  ناـمالع  نـیمز و 
لهچ و هکنآ  ات  بیترت  نیدب  دنیآ و  یم  رفن  ود  هلیبق  کی  زا  یکی و  هلیبق  کی  زا  دـنروآ و  یم  يور  هلیبق  هن  زا  رفن  جـنپ  لهچ و  تسخن 
عیابط و ناشیاهرهش و  نانآ و  مان  نارای و  رامـش  نآ  رد  هک  تسا  هدش  رهم  يا  هفیحـص  وا  اب  تسا : هدش  تیاور  دنوش . یم  عمج  رفن  جنپ 

دنیآ یم  وا  يرای  هب  یهورگ  يرهـش  ره  زا  دنـشالترپ  شوک و  تخـس  يدـهم  زا  تعاطا  رد  نانآ  تسا . هدـمآ  ناشیاه  هینک  اـه و  هرهچ 
هدع نیا  نوچ  دنیآ و  یم  نوریب  هرصب  زا  رفن  هس  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و  دزیخ . یمنرب  وا  يرای  هب  مه  رفن  کی  نآ  زا  هک  هرـصب  رگم 

نت رازه  هد  هب  ناشرامـش  هکنآ  ات  دندنویپ  یم  وا  هب  يرتشیب  نارای  سپـس  دنک  یم  زاغآ  ار  دوخ  راک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنیآ  نوریب 
زا دنناوخ . یم  بضغ  هاپس  ار  هاپس  نیا  دوش . یم  راپسهر  هکم  يوس  هب  نانآ  اب  ترـضح  نآ  دنوش  عمج  نارای  دادعت  نیا  نوچ  دسر . یم 
نت هدزناپ  هک  دننک  یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  هفوک  تشپ  زا  رفن  تفه  تسیب و  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

باحـصا نانآ  زا  نت  تفه  دنداد و  یم  جرخ  هب  تلادع  قح  هب  دندرک و  یم  تیاده  قح  هب  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  موق  زا  نانآ 
ناماکح يروای و  نانیا  دنتـسه . نانآ  نیب  رد  زین  رتشا  کـلام  دادـقم و  يراـصنا و  هناـجدوبا  نامیلـس و  نون و  نب  عشوی  دنتـسه و  فهک 

زا هقدص  نب  هدعسم  زا  دوخ  دانسا  هب  همطاف  دنسم  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  مارملا  ۀیاغ  فلوم  دنشاب . یم  مالسلا  هیلع  يدهم 
هیلع مئاق  باحـصا  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  دومرف  ینانخـس  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا ،

مالسلا هیلع  همئا ي  تخانش . یم  ناشبتارم  لزانم و  نارسمه و  لیابق و  ردپ و  مان  مسا و  هب  ار  نانآ  تسناد و  یم  ار  اهنآ  رامـش  مالـسلا و 
درک و الما  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  رب  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزیچ  نیا  درک : الما  نینچ  بتاک  رب  وا  دندوب و  نینچ  زین  رگید 

ندینش ماگنه  زور ، هنابـش  هک  یلیابق  زین  دنتـشگ و  دوقفم  دوخ  ياهرتسب  زا  هک  ار  یناسک  رامـش  و  هحفص 412 ]  ] مالـسلا هیلع  يدهم  مان 
هدرک لقن  يرگید  ثیدح  دانسا  نیمه  اب  يو  دنتـسه . مدرم  رب  نامکاح  نایـضاق و  ابجن و  نانیا  درپس . ودب  دندرک ، تکرح  هکم  هب  ادص ،

تیاور ود  نیا  نایم  تسا . هدرک  رکذ  تساخ ، دـنهاوخرب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نارای  هک  ار  ییاهرهـش  دارفا و  مان  نآ  رد  هک  تسا 
اهنآ زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نارای  هک  ار  ییاهرهـش  مان  روکذـم  تیاور  ود  زا  هدافتـسا  اب  اجنیا  رد  ام  دراد و  دوجو  يرـصتخم  ياـهتوافت 

رخطصا 2، فهک 2 ، باحصا  ناوسا 7 ، رهـش 1 ، مان  ددـع ، مینک : یم  رکذ  ریز  لودـج  رد  ابفلا ، فورح  بیترت  هب  تساـخ ، دـنهاوخرب 
توریب 4، جنیشوب 9 ، ، 4 [. 2  ] دلب قروملب 1 ، کبلعب 2 ، هرصب 1 ، دیرب 3 ، ادب 2 ، سیلتب 1 ، دوراب 1 ، سلاب 1 ، هغاب 1 ، هلیا 1 ، زاوها 2 ،

راج ، 1 [. 5  ] ناورباج سیلفت 3 ، ذمرت 5 ، ، 2 [. 4  ] ناشیاهمالغ اب  هیکاطنا  ات  هناع  زا  ناـگرزاب  ود  ، 2 [. 3  ] زادنمس بیدن و  رـس  رد  نوبئات 
لنید 2، ملید 1 ، طایمد 4 ، قشمد 1 ، ربیخ 3 ، طالخ 1 ، ناولح 1 ، بلح 2 ، نارح 4 ، لصوملا 2 ، ۀثیدح  ثراح 1 ، ناگرگ 1 ، ، 12 [. 6]
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دنس 1، راجنس 2 ، طاسیمس 4 ، زادنمس 1 ، هیملس 123 4 ، ملس 5 ، ناتسجس 1 ، ير 3 ، رادیر 7 ، اهر 1 ، هقر 1 ، هذبر 3 ، ، 1 [. 7  ] هقفار
( تسا درگناهج  ناـبز  رماوا  [. ) 9  ] قرـش دینزاظ  ءاعنص 1 ، ، 2 [. 8  ] نغماص ، 2 تسا ) هدعـسم  ثیدح  يوار  زا  دـیدرت   ) فاریـس ای  زاریش 
ربکع 1 1، سوط 1 ، بشخی 5 ، [ 11  ] یلاـها زا  قح  بلاـط  فاوط  سلبارط 1 ، هیربط 1 ، ناتسربط 1 ، یهاط 7 ، ناقلاط 2 ، ، 24 [. 10]
سعق 2، لیبادنق 2 ، مق 1 ، مزلق 18 ، نیوزق 1 ، تایرقلا 2 ، هبقلا 1 ، القیلاق 1 ، سلاق 1 ، نیطسلف 1 ، طاطسف 1 ، هناغرف 4 ، بایراف 1 ،

تعرس هب  نانآ  هکنیا  تهج  زا  دیاش  [ 1  ] یقرواپ [. 12  ] هبلقس رد  یلختم  نزام 1 ، هفوک 1 ، ، 14 ایروک )  ) هوک نامرک 1 ، هیحان  ناوریق 3 ،
رد هک  نانچ  دنا  هدش  هیبشت  يزییاپ  ربا  هب  دنیآ  یم  مهدرگ  فلتخم  قطانم  رد  کچوک و  تاجتـسد  رد  هکنیا  ای  دنوش  یم  عمج  مه  درگ 
هک تسا  هدـمآ  تیاور  لیذ  رد  [ 3 . ] دشاب هیـسنلب  ای  دلب  نآ  مان  دیاش  [ 2 . ] دنیآ یم  رگید  یخرب  لابند  هب  یخرب  تسا  هدـمآ  مه  ثیدـح 

ار ادص  هکنآ  ات  دنوش  یم  نکاس  زادنمس  بیدنرس و  رد  دننک و  یم  اهر  ار  دوخ  یناگرزاب  هک  دنتسه  سراف  ناناگرزاب  زا  نتراهچ  نانیا 
اب دنتـسه  مجع  زا  هک  ناـشنامالغ  اـب  ود  نـیا  تـسا : هدـمآ  تـیاور  لـیذ  رد  [ 4 . ] دـنور یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  يوـس  هـب  دنونـش و  یم 
یم مگ  ار  ناشناهارمه  دنوش و  یم  لفاغ  دوخ  تراجت  زا  دنونـش و  یم  ار  ادص  سپ  دننک . یم  تکرح  هیکاطنا  دصق  هب  رگید  ناناگرزاب 

یلاح رد  نانیا  هام  شـش  زا  سپ  دنزادرپ و  یم  ناشیاه  هداوناخ  هب  ار  اهنآ  ياهب )  ) دنـشورف و یم  ار  اهنآ  ياهالاک  ناشیا  ناهارمه  دننک .
يابرد رانک  رد  يرهش  [ 6 . ] زیربت کیدزن  يرهش  [ 5 . ] دننک یم  رادید  ار  ناشیاه  هداوناخ  دنتسه  مالسلا  هیلع  مئاق  هاپـس  شیپاشیپ  رد  هک 

[10 . ] تسا هدـشن  رکذ  نادـلبلا  مجعم  باتک  رد  ییاـج  نینچ  ماـن  [ 9 . ] ناتـسربط دودـح  رد  ییاج  [ 8 . ] هقر هب  لـصتم  يرهـش  [ 7 . ] مزلق
اجنامه دـنیزاظ و  هب  سپ  تسا . قح  هدـنیوج ي  ددرگ و  یم  ناهج  رد  تسا ، ناناقهد  داژن  زا  ناهفـصا و  یلاـها  زا  يو  هک  تسا  تیاور 
ثیدـح هک  تسا  بشخی  یلاـها  زا  وا  هک  تسا  تیاور  لـیذ  رد  [ 11 . ] دوش یم  قحلم  مالـسلا  هیلع  مئاق  هب  اجنآ  زا  دـنیزگ و  یم  تماـقا 

زا دیآ و  یم  اهر  هب  لصوم  زا  وا  دسر  یم  ارف  مایق  ماگنه  هکنآ  ات  دنک  شدرگ  اهرهش  رد  هتـسویپ  سپ  درب و  یم  یپ  مدرم  نایم  فالتخا 
تنم وا  رب  دـنوادخ  لاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  مالـسا  نیمزرـس  رد  هک  تسا  نایمرز  داژن  زا  يو  هک  تسا  ربخ  لـیذ  رد  [ 12 . ] دناسر اجنآ 

یم وا  زا  ادص  هکنآ  ات  دتسرپ  یم  ار  يادخ  اجنآ  رد  دور و  یم  هبلقس  هب  وا  سپ  دناسانش . یم  ودب  دینآرب  امش  هک  ار  يا  هلاسم  دهن و  یم 
. دیوگ یم  خساپ  نودب  دونش و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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