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باتک تاصخشم 

ضیف نارهت : رـشن : تاصخـشم  مظاک  عفرا ، ، مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریـس  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
یـسیون تسرهف  راـظتنا  رد  یـسیون : تـسرهف  تیعـضو   9789644030062 کــباش : : 386ص . يرهاـظ : تاصخـشم  . 1386 یناـشاک ،

1098224 یلم : یسانش  باتک  هرامش  مجنپ  پاچ  تشاددای :

تدالو یگنوگچ 

نیز نیـسحلا  نب  یلع  امیـس  نیرهاـطلا  هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  مالـسلاو  ةولـصلا  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا   » میحرلا نـمحرلا  هللا  مـسب 
خیـش نیعمجأ » مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل  و  ءاکبلا ، دباعلا  دهازلا  دجهتملا  عشاخلا  نیتناقلا ، رانم  نیحلاصلا ، نیز  نیدجاسلا ، دیـس  نیدـباعلا ،

[. 1 « ] نیتنـس نینمؤملاریمأ  هدج  عم  قبف  ةرجهلا  دعب  نیثالث  نامث و  ۀنـس  هنیدملاب  نیـسحلا  نب  یلع  دلوم  ناک  و  : » دیامرف هللا  ۀـمحر  دـیفم 
رد درک . یگدنز  لاس  ود  نینمؤملاریما  دوخ  دج  اب  دوب و  ترجه  زا  متشه  یس و  لاس  هب  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تدالو 

رمتلاب مکدالوا  اوکنح  : » دومرف تشادرب و  امرخ  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  شاهون  ماک  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  دـلوت ، ماگنه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  روطنامه  دیرادرب  امرخ  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  هحفص 6 ] « . ] نیسحلا نسحلاب و  هللا  لوسر  لعف  اذکف 
زین ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  تارف و  بآ  اب  لفط  ماک  نتـشادرب  هتبلا  تشادرب و  امرخ  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  ماک  ملـس  و 

رتخد هک  نیمه  دیامرف : یم  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  دوب . درجدزی  رتخد  ونابرهـش  ترـضح  نآ  یمارگ  ردام  [. 2 . ] تسا هدش  شرافس 
« اههجو ءوضب  دجـسملا  قرـشا  و  : » دندمآ وا  لامج  ياشامت  هب  هنیدم  نارتخد  دندروآ . باطخ  نب  رمع  دزن  ار  وا  دش  هنیدم  دراو  درجدزی 
هب زمره » اداب  جوریب  هآ  : » تفگ دش و  عنام  دنیبب  ار  وا  يور  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  هکنیمه  دش . نشور  وا  يور  عاعـش  زا  هنیدـم  دجـسم 

، دـیوگ یم  ازـسان  ارم  هداززینک  نیا  تفگ  رمع  ینک . یم  زارد  وا  دـنزرف  هب  تسدوـت  هک  زمره  زور  اداـب  هایـس  ینعی  میدـق  یـسراف  ناـبز 
نک و شیاهر  ار  وا  دوبن  وت  هب  شروظنم  وا  اهنع » ضرعأ  کلذ  کل  سیل  : » دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دهد  رازآ  ار  وا  هک  تساوخ 
. نک باسح  لاملا  تیب  زا  ار  وا  هیرهم  دنک و  باختنا  شیوخ  رـسمه  ناونع  هب  تساوخ  ار  نیملـسم  لاجر  زا  مادک  ره  ات  راذـگب  شدازآ 

نآ مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  سأر  یلع  اهدی  تعـضو  یتح  تءاجف  . » نک رایتخا  ار  سلجم  لها  زا  یکی  تفگ : درک و  تقفاوم  رمع 
یسراف نابز  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  دراذگ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  رـس  رب  تسد  تساخ و  رب  اج  زا  دنمتداعس 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  یلإ  رظن  مث  . » يراد مان  هیونابرهـش  هکلب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هاش . ناهج  درک  ضرع  يراد  ماـن  هچ  دیـسرپ 
ای دومرف : تخادنا و  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  هب  يرظن  سپس  ضرالا . » لهأ  هحفص 7 ]  ] ریخ مالغ  اهنم  کل  ندلیل  هللادبع  ابأ  ای  لاقف :
[. 3 . ] دوب دهاوخ  وت ) زا  دعب   ) نیمز لها  مدرم  نیرتهب  زا  هک  دوش  دلوتم  يدنزرف  وت  زا  هک  نک  تظفاحم  وکین  ار  تداعـساب  نیا  هللادـبعابا 

رسمه ار  ونابرهش  [. 4 « . ] ةرخآلا ایندلا و  یف  ادیس  مجعلا  یف  ادیس  برعلا  یف  ادیس  کل  دلتسف  اهذخ  : » دومرف هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
نیـسحلا نب  یلع  هراـبرد  وـمه  و  تسا . ترخآ  اـیند و  ياـقآ  مجع و  برع و  ياـقآ  هـک  دروآ  يدـنزرف  وـت  يارب  هـک  هدـب  رارق  شیوـخ 

رتخد نیـسحلا  نب  یلع  ردام  سراف و  مجع  زا  تسا و  مشاه  برع  زا  ادخ  يهدیزگرب  هک  اریز  تسا ، نیتریخلا  نبا  وا  دومرف : مالـسلاهیلع 
دلوام : » دیوگ یم  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  مامه  ماما  يهرابرد  نمشد  هک  تسا  بیجع  ءادعأ » هب  تدهـش  ام  لضفلا  [. » 5  ] تسا يرسک 

هب یقیناود  روصنم  همان  زا  یتمسق  نیا  [. 6  ] مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  نم  لضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةافو  دعب  مکیف 
مشاهینب امش  رد  نیسحلا  نب  یلع  زا  رتلضاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هیکز  سفن  هللادبع  نب  دمحم 

هحفص 8] ! ] تسا هدشن  هدییاز 
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مالسلا هیلع  ماما  باقلا 

یـصو نییبـنلا ، ملع  ثراو  نیحلاـصلا ، نیز  نیدـباعلا ، دیـس  نیدـباعلا ، نیز  زا : تسا  تراـبع  دوـب  ترـضح  نآ  صوـصخم  هـک  یباـقلا 
یلع یبا  نا  مالـسلاهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  لاق  . » داجـسلا ءاکبلا و  دباعلا ، دهازلا ، دجهتملا ، عصاخلا ، نیتناقلا ، رانم  نییـصولا ،
ءوس هنع  لجوزع  هللا  عفدال  دجس و  الا  دوجـس  اهیف  لجوزع  هللا  باتک  نم  ۀیآ  أرقال  دجـس و  الا  هیلع  ۀمعن  لجوزع  رکذام هللا  نیـسحلا  نب 
عیمج یف  دوجسلا  رثا  ناک  دجـس و  الا  نینثا  نیب  حالـصال  قفو  دجـس و ال  الا  ۀضورفم  ةالـص  نم  غرفال  دجـس و  الا  دئاک  دیک  وا  هاشخی 

یتمعن دای  هاگره  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  مردپ  دومرف : یم  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  کلذل . » داجسلا  یمسف  هدوجـس  عضاوم 
تقو ره  دومن ، یم  هدجس  دوب  هدجس  هب  هراشا  نآ  رد  درک و  یم  توالت  نآرق  زا  هیآ  ره  درک ، یم  هدجس  داتفا  یم  راگدرورپ  تامعن  زا 

نیب هاگ  ره  درک ، یم  هدجس  بجاو  زامن  ره  نایاپ  رد  درک ، یم  هدجس  تشگ  یم  رثا  یب  شنانمشد  گنرین  ای  دش و  یم  عفد  وا  زا  ییالب 
داجـس ار  وا  مان  تهج  نیمه  هب  دـش . یم  هدـهاشم  وا  يهدجـس  عضاوم  عیمج  رد  هدجـس  رثا  دومن و  یم  هدجـس  داد  یم  حلـص  ار  رفن  ود 

[. 7 . ] دنتفگ

نآ دعب  البرک و  هنحص  رد  مالسلاهیلع  ماما 

دنزرف تداهـش  ماگنه  ات  دـش  جراخ  هنیدـم  شیوخ  نطو  زا  درک و  زاغآ  ار  تضهن  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک  نامز  نآ  زا 
هنیدم هب  تشگزاب  ات  ار  تخـس  خلت و  ياهرفـس  يریـسا و  جـنر  مه  دـعب  دوب و  وا  مزالم  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  هحفص 9 ]  ] شدنبلد

نم راتسرپ  بنیز  ماهمع  مدوب و  رامیب  نم  دیسر  تداهش  هب  مردپ  نآ  دادماب  هک  یبش  دیامرف : یم  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  دیـشک . شودرب 
میولگ هیرگ  متفایرد و  تایبا  نیا  ندناوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  دوصقم  نم  دمآ و  نم  دزن  درک  یم  همزمز  ار  یتایبا  هک  یلاح  رد  مردپ  دوب 

نب دیمح  [. 8  ] تشادرب گناب  درواین و  تقاط  دینـش  ار  اهتیب  نوچ  بنیز  ما  همع  نکیل  تسا ، هدـمآ  دورف  تبیـصم  متـسناد  تفرگ و  ار 
هورگ اب  رمـش  ماگنه  نیا  رد  دوب . هداتفا  رتسب  رب  رامیب و  وا  متفر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دزن  اروشاـع  زور  رد  نم  دـیوگ  یم  ملـسم 

ره سپـس  تسا  كدوک  نیا  دیـشک  یم  مه  ار  ناکدوک  امـش  ایآ  هللا  ناحبـس  متفگ  نم  میـشکب ؟ ار  ناوج  نیا  دنتفگ  هدش  کیدزن  دوخ 
. دـناسرن رازآ  مه  ار  رامیب  كدوک  نیا  دورن و  نانز  همیخ  هب  یـسک  تفگ  دیـسر و  دعـس  رمع  ات  متفگ  ار  نیمه  دـش  کیدزن  وا  هب  سک 

بت يهضراع  يزور  دنچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ  تجح  ناج  ظفح  رطاخ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنامن  هتفگان  [. ) 9]
یم لقن  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  لوق  زا  یمق  هیولوق  نبا  تسا .) یطلغ  ریبعت  رامیب  ماما  ریبعت  دروآ و  ترـضح  نآ  غارـس  هب  ار  يراـمیب  و 

ردپ و يوس  هب  مدرک  رظن  سپ  دنداد . تکرح  هفوک  يوس  هب  مردـپ  تداهـش  لحم  ناگتـشک و  رانک  زا  لاح  نیا  اب  ار  ام  دومرف : هک  دـنک 
هدشن اهنآ  نفد  تهج  یمادـقا  چـیه  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  رب  ناشرهاط  ياهندـب  هتـشگ و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیبلها  ریاس 

هک دیـسرپ  دید  لاح  نیا  هب  ارم  هکنیمه  مالـسلاهیلع  بنیز  ماهمع  دیآرد . مندب  زا  ناج  هک  دوب  کیدزن  هک  دش  تخـس  ملاح  ردقنآ  دوب .
میلست ناج  یهاوخ  یم  هک  منیبیم  هحفـص 10 ]  ] نم ناردارب ! ردام و  ردپ و  راگدای  نیا  منک  یم  هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا 

ناگداز و ومع  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياقآ  دیس و  منیب  یم  هکنآ  لاح  مشاب و  هتـشادن  بارطـضا  هلان و  هنوگچ  همع  يا  متفگ  ینک ،
. دزادرپ یمن  ناشیا  نفدرب  سکچیه  تسا و  نفکیب  نایرع و  اهنآ  نادـبا  هداتفا و  نابایب  نیا  رد  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  ار  دوخ  لیماف  لها و 

همـسر وفعی  هرثا و ال  سردی  ءادهـشلا ال  دیـس  کیبا  ربقل  املع  فطلا  اذهل  نوبـصنی  و  : » هک دناوخ  میارب  ار  نمیا  ما  ثیدح  ماهمع  هاگنآ 
دوشن فرطرب  زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  ءادهشلا  دیس  تردپ  ربق  رب  البرک  نیمزرـس  رد  و  [. 10 « . ] مایالا یلایللا و  رورک  یلع 

ره دنیامن  ترایز  ار  وا  دنیایب و  شرهطم  ربق  ترایز  هب  ملاع  فارطا  زا  مدرم  رگید  ترابع  هب  ددرگن . دوبان  وحم و  یلایل  مایا و  رورم  هب  و 
. دش دهاوخ  رتشیب  شتکوش  تزع و  دنیامن . ششوک  یعس و  نآ  راثآ  وحم  رد  نارگمتس  نیطالس و  هک  هچ 
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هفوک رد  مالسلاهیلع  ماما 

اهتسد هک  تسا  يدننام  قوط  هعماج   ) دنداهن هعماج  لغ و  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ندرگ  رب  هفوک  هب  البرک  زا  ناریـسا  ندرب  ماگنه 
رتـش مکـش  رب  ار  وا  ياـپ  ود  ره  دراد  هاـگن  رتـش  تشپ  رب  ار  دوخ  تسناوت  یمن  دوب و  راـمیب  نوچ  و  دـندنب ) یم  مه  هب  نآ  اـب  ار  ندرگ  و 

دج ای  دراد . مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  رهطم  ندب  رب  هعماج  لغ و  هب  ياهراشا  دوخ  تایبدا  رد  گرزب  رعاش  یعازخ  لبعد  [. 11 . ] دنتسب
ترـضح لوق  زا  اودهتی  مل  یمعلا  یف  ۀـیما  ونب  هلاح و  اونری  هدـلاول و  اونری  هحفص 11 ]  ] دفـصم هدیق و  یف  للعم  للعم و  نیـسحلا  لجناذ 

دنزرف نیا  راوگرزب  دج  يا  هداد . رارق  بطاخم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دنک  یم  لقن  مالسلا  امهیلع  بنیز 
هیمأ نادنزرف  هک  یلاح  رد  درگن  یم  دوخ  لاح  هب  ردپ و  هب  مشچ  هشوگ  هب  هتسب  ندرگرب  تسد  ریجنز  لغ و  رد  رامیب و  هک  تسا  نیسح 

يهمطاـف دـعب  مالـسلا و  اـمهیلع  بنیز  دـندش  دراو  هفوک  هب  ناریـسا  نوچ  هک : دـسیون  یم  سواـط  نب  دیـس  دنتـسه . یهارمگ  يروک  رد 
ار دوخ  ياهوم  اهنز  دنداد و  رس  هلان  هیرگ و  نارـضاح  هکنانچ  دندرک ، داریا  رهـش  مدرم  شنزرـس  رد  ياهبطخ  موثلک  ما  سپـس  يرغص و 
! مدرم دومرف : نینچ  دـندش  شوماخ  نوچ  دـنوش و  شوماخ  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاگنآ  دـندرک  ناـشیرپ 

رسپ نم  مبلاط . یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح  دنزرف  یلع  نم  مناسانش ، یم  وا  هب  ار  دوخ  دسانش  یمن  هکنآ  دسانـش  یم  دسانـش ، یم  ارم  هکنآ 
تارف رهن  رانک  رد  هک  منآ  رسپ  نم  دندرک . ریسا  ار  وا  ناسک  دندرب ... تراغ  هب  ار  وا  لام  تمعن و  دنتسکش و  مه  رد  ار  شتمرح  هک  منآ 

ارم نیا  دندیرب و  رـس  افق  زا  ار  وا  هک  منآ  رـسپ  نم  دوب ، هدرب  راکب  يرکم  یـسک  اب  هن  هدرک و  متـس  یـسک  هب  هن  هک  یلاح  رد  دندیرب  رس 
رب وا  اب  راکیپ  هب  و  دیدادن ؟ شبیرف  دیتسبن ؟ نامیپ  دـیدرکن ؟ تعیب  وا  اب  دـیتشونن ؟ همان  مردـپ  هب  امـش  ایآ  مدرم ! يا  تسا . گرزب  يرخف 

دیتشک ارم  نادنزرف  دیوگب : امش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  يرادرک . هشیدنا و  دب  هچ  و  يراک ! تشز  هچ  دیتساخن ؟
مدرم تساخرب . گـناب  وس  ره  زا  ناـهگان  تسیرگن !؟ دـیهاوخ  وا  هب  ییور  هچ  هب  دـیتسین  نم  تما  زا  امـش  دیتسکـش  مهرد  ارم  تمرح  و 
رطاخ هب  دریذپب و  ارم  دنپ  هک  ار  یسک  دزرمایب  ادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دیناد . یمن  دیدش و  هحفص 12 ]  ] هابت دنتفگ  یم  ار  رگیدکی 

: دنتفگ همه  تسا . تریـس  نیرتوکین  هک  دشاب  ادخ  لوسر  تریـس  نوچ  دـیاب  ام  تریـس  دریگ . شوگ  رد  میوگ  یم  هچنآ  لوسر  ادـخ و 
یم رسب  یتشآ  رد  یهاوخ  هکنآ  اب  مینک و  یم  راکیپ  ییوگ  هک  ره  اب  میرب و  یمن  وت  زا  میراد  افو  وت  هب  و  رادربنامرف ، اونش ، ام  ربمایپ  رسپ 

ناریـسا يا  زاب . لغد  ناراکبیرف  يا  تاـهیه : دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  میرازیب ! وترب  ناراکمتـس  زا  مینک و  یم  اـهر  ار  دـیزی  میرب ،
زا هنیس  تسا و  ناشف  نوخ  دیاهدز  هک  یمخز  زونه  ادخ . هب  هن  دیدرک ؟ مناردپ  اب  هک  دینک  يراک  نامه  نم  اب  دیهاوخ  یم  زآ ، توهش و 
رب هن  دیـشاب و  ام  اب  هن  مهاوخ  یم  امـش  زا  تسا . ریذپان  نیکـست  نم  هودنا  ریگولگ و  اهمغ  نیا  یخلت  نازوس . مناردارب  ردـپ و  گرم  غاد 

[. 12 . ] ام

دایز نبا  سلجم 

درک و مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  داجس  ماما  هب  یهاگن  دومن ، رـضاح  لفحم  نآ  رد  ار  تیب  لها  داد و  لیکـشت  یمزب  سلجم  دایز  رـسپ 
نوعلم نآ  دـنام . تکاـس  مالـسلاهیلع  ماـما  تشکن ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ  رگم  تفگ : نیـسحلا ! نب  یلع  دومرف : یتسه ؟ یک  تفگ :

امش زا  زیخاتسر  زور  دیتشک و  ار  وا  امـش  دنتفگ  یم  یلع  ار  وا  هک  متـشاد  يردارب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  یهد ؟ یمن  خساپ  ارچ  تفگ :
، اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  : » دومن تئارق  ار  تایآ  نیا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تشک ! ار  وا  ادخ  هن  تفگ  دش . دهاوخ  تساوخ  زاب 
هحفـص 13]  ] اب زج  سک  چیه  دناریم ، یم  ناشگرم  ماگنه  هب  ار  اهناج  ادخ  [. 13 « . ] الجؤم اباتک  هللا  نذاب  تومت  نا  الا  سفنل  ناک  اـم  و 
ار وا  يرآ  تفگ : يرمحا  ذاعم  نب  ناورم  تسا ؟ هدـش  غلاب  هک  دـیرگنب  یتسه ، نانآ  زا  مه  وت  تفگ : دایز  رـسپ  دریم . یمن  ادـخ  تزاجا 

ودب ار  دوخ  مالسلا  امهیلع  بنیز  ترـضح  دنک . یم  یتسرپرـس  یـسک  هچ  ار  نانز  نیا  سپ  دیـسرپ  تقو  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  شکب .
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رسپ تفگ : تخیوآ و  یلع  ندرگ  هب  و  يدشن ؟ ریـس  ام  نوخ  زا  تسا . سب  وت  يارب  یتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  دایز  رـسپ  تفگ : تخیوآ و 
نخس وا  اب  نم  ات  شاب  شوماخ  همع  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  شکب . وا  اب  زین  ارم  یـشک  یم  ار  وا  رگا  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دایز 

: تفگ دایز  رسپ  تسام ؟ تمارک  تداهش  ام و  راعش  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  یناسرت  یم  نتشک  زا  ارم  دایز  رـسپ  دومرف : سپـس  میوگب 
[. 14 . ] دشاب دوخ  نانز  هارمه  دیراذگب  ار  وا 

ماش رد  مالسلاهیلع  ماما 

هعماج لغ و  هب  شفیرش  ندرگ  رد  شکرابم  تسد  هک  یتلاح  رد  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  داتـسرف  ماش  هب  ار  ناکدوک  نانز و  دایز  نبا 
دبع جـنزلا  نم  یننأک  قشمد  یف  الیلذ  داقا  دومرف : ءاشنا  شتراسا  لاح  عضو و  رد  ار  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  دیـسر  ماش  هب  دوب  هتـسب 

هریسا دالبلا  یف  دیزی  یناری  نکا  مل  دلت و  مل  یمأ  تیلایف  هریزو  نینمؤملاریمأ  یخیش  دهشم و  لک  یف  هللا  لوسر  يدج  هریصن و  هنع  باغ 
لوسر نم  دج  هکنآ  لاح  دنک و  شیرای  ات  دـشاب  رود  وا  هحفـص 14 ]  ] زا شیالوم  هک  یلاح  رد  یگنز  مالغ  کی  دننامه  دـندرب  یم  ارم 

نب لهس  دنیبب . ریسا  اهرهش  رد  ارم  هیلع » هللا  ۀنعل   » دیزی ات  دوب  هدیئازن  ارم  ردام  شاک  يا  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مگرزب  هللا و 
. دنداد یم  تکرح  همه  رب  مدقم  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  مدوب . ماش  هب  ادهـش  ياهرـس  ارـسا و  دورو  رظان  دهاش و  نم  دیوگ : یم  دعس 
رد هک  یسک  لوا  مدوب و  یم  امش  اب  شاک  يا  متـسه ، امـش  ناتـسود  یلاوم و  زا  نم  هک  مدومن  یفرعم  مدناسر و  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ 

مالـسلا هیلع  ماما  مهد . ماجنا  دـیئامرفب  دـشاب  یتجاح  رگا  نم  يالوم  يا  مدرک  ضرع  هاگنآ  مدوب  نم  دیـسر  یم  تداهـش  هب  امـش  راـنک 
. تسا نم  اب  مهرد  رازه  رانید و  رازه  مدرک  ضرع  تسا  دوجوم  يزیچ  مهارد  زا  ارت  اـیآ  مهاردـلا » نم  ءییـش  کـعم  لـه   » يرآ دومرف :

هللا لوسر  مرح  نع  هیلا  رظنلاب  سانلا  لغتـشیل  ءاسنلا  نع  دعبتی  نأ  هل  لق  یبأ و  سأر  لمحی  يذلا  یلا  هعفرا  کلذ و  نم  ائیـش  ذـخ  لاقف : »
مردـپ كرابم  سأر  لماح  هک  یـسک  نیا  هب  ریگرب و  يزیچ  رانید  مهرد و  نیا  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ملـس . » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  هب  كرابم  رـس  نآ  هراظن  هب  نامدرم  ات  دـنادرگب  رود  اهنز  زا  ار  رـس  نیا  يوگب  وا  اـب  هدـب و  تسه 
هللا كرـشح  اریخ و  هللا  كازج  لاقف  . » مدمآ ترـضح  رـضحم  هب  هرابود  مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دیوگ : یم  لهـس  دننکن . هاگن  ملـسو 
زور رد  اـم  يهرمز  هحفـص 15 ]  ] رد ام و  اب  ارت  دـهد و  ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  انترمز . » یف  ۀـمایقلا  موی  اـنعم 

ار امش  هک  ار  ییادخ  ساپس  تفگ : داتسیا و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ربارب  رد  يدرم  رهش  زا  روبع  ماگنه  رد  [. 15 . ] دیامرف روشحم  تمایق 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  دـینادرگ . زوریپ  امـش  رب  ار  دـیزی )  ) نینمؤملاریما درک و  هدوسآ  ناترـش  زا  ار  ناـمدرم  تخاـس و  دوباـن  تشک و 

ار هیآ  نیا  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : يا ؟ هدناوخ  نآرق  دیسرپ  وا  زا  سپس  تخیر . نوریب  تشاد  لد  رد  هچنآ  یماش  درم  ات  دنام  شوماخ 
: تفگ [ 17 « ] هقح یبرقلاذ  تآ  و   » ار هیآ  نیا  و  دوـمرف : يرآ . تفگ : [ 16 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  « ؟ يا هدناوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يرآ . تفگ : [ 18 « ] اریهطت مکرهطیل  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا   » ار هیآ  نیا  و  دومرف : يرآ .

نیا يهرابرد  هچنآ  تسناد  درمریپ  شیالآ . زا  يهزیکاپ  تیب  لها  میئام  یبرقلا ، يوذ  میئام  هدـش  لزاـن  اـم  قح  رد  اـه  هیآ  نیا  درمریپ  يا 
یضغب زا  نم  ایادخ  تفگ : هدش و  نامیشپ  دوب  هتفگ  هک  هچنآ  زا  دنربمغیپ و  نادنزرف  دنتسین  یجراخ  نانآ  تسین ، تسرد  هدینش  ناریـسا 

[. 19 . ] مرازیب دمحم  لآ  دمحم و  نانمشد  زا  نم  منک . یم  هبوت  تهاگرد  هب  متشاد  لد  رد  نانیا  زا  هک 

دیزی سلجم 

ترضح سدقم  رـس  هکنیمه  دوب  ریجنز  لغ و  رد  نانچمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دندرک  دراو  دیزی  خاک  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
املظا قعأ و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعأ  لاجر  نم  اماه  نقلتفی  دناوخ : ار  مامح  نب  نیصح  رعـش  دندراذگ . نوعلم  دیزی  شیپ  ار  ءادهـشلا  دیس 

. دـندرک یتسد  شیپ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  رد  نانآ  دنتـسه و  هحفص 16 ]  ] یمارگ ام  دزن  هک  دنفاکـش  یم  ار  ینادرم  ياهرـس  اهریـشمش 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نیدباعلا  نیز  ماما   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریس 
( مالسلا

زا 27 هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


الا مکسفنأ  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیصم  نم  باصا  ام  . » تسا رتراوازس  رعش  زا  وت  يارب  نآرق  یناوخ  یم  رعش  ارچ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
« روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  ریـسی ، هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف 

ادخ رب  نیا  انامه  مینیرفایب . ار  امـش  نیمز و  هکنیا  زا  شیپ  تسا  یباتک  رد  هکنآ  رگم  دیـسرن  امـش  رب  ای  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  [. 20 . ]
نز فال  چیه  دراد  یمن  تسود  ادخ  دیـشابن و  داش  هداد  ار  امـش  هچنآ  هب  دیروخن و  غیرد  دیاهداد  تسد  زا  هچنآ  رب  رگم  ات  تسا . ناسآ 

. تسوت ردپ  وت و  راوازـس  ادخ ، باتک  زا  هیآ  نیا  زج  تفگ  سپـس  تخادرپ . يزاب  هب  دوخ  شیر  اب  دش و  مشخ  رد  دیزی  ار . یهاوخدوخ 
دوخ تسد  هب  دسرب  امش  هب  هک  یتبیـصم  ره  [. 21 « . ] ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصأ  ام  و  . » تسا هتفگ  ادـخ 

هک تسادخ  [. 22 « . ] اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  درذگ . یم  رد  يرایـسب  زا  ادخ  دیاهدرک و  بسک  دوخ  يارب 
؟ منک هچ  نانیا  اب  نم  تفگ  درک و  سلجم  رد  رـضاح  تیعمج  هب  يور  دادن و  باوج  رگید  دیزی  دریگ . یم  ار  اهناسنا  ناج  گرم  ماگنه 
ار قشمد  بیطخ  دیزی  زور  کی  [. 23 . ] يراذگب هحفـص 17 ]  ] یقاب دیابن  یتشک  هک  ار  یناسک  نادنزرف  تفگ  سلجم  ناسولپاچ  زا  یکی 

داجس ماما  درک . لمع  دیزی  تساوخ  هب  بیطخ  دیوگب . ازسان  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  شردپ  نیسح و  دورب و  ربنم  تفگ  وا  هب  درک و  بلط 
رد یئاج  دوخ  يارب  يراد و  یم  مدقم  راگدیرفآ  مشخ  هب  ار  هدیرفآ  ياضر  تساوخ و  وترب ، ياو  دروآرب  گناب  ربنم  ياپ  زا  مالـسلاهیلع 

دزاس و دونـشخ  ار  ادخ  هک  میوگب  ینخـس  مورب و  ربنم )  ) اهبوچ نیا  يالاب  راذـگب  دومرف : درک و  ور  دـیزی  هب  هاگنآ  يدرک . هدامآ  خزود 
نم و یئاوسر  اب  زج  دورب  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ : دیزی  دریذپب ، دندرک  رارـصا  مدرم  تفریذپن ، ادتبا  دـیزی  دـشاب . باوث  رجأ و  ار  نارـضاح 

ریـش اب  یکوک  زا  ار  شناد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ : دیوگب . دناوت  یم  هچ  وا  رگم  دـنتفگ : دـمآ . دـهاوخن  دورف  نایفـسوبا  نادـناخ 
داتسرف و دورد  ربمایپ  رب  دوتس و  ار  يادخ  تفرگ . رارق  ربنم  رب  ماما  درک و  تقفاوم  دیزی  دندرک ، رارـصا  رتشیب  مدرم  دناهدناروخ . ناشندب 

همه يدوبان  زا  سپ  رخآ  یب  تسا  يرخآ  لوا و  یب  تسا  یلوا  درادن  یمامت  شدیواج  تاذ  تسادتبایب و  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دومرف :
اطع نانمؤم  ياهلد  رد  یتسود  يریلد و  تحاـصف ، تواخـس ، يراـبدرب ، شناد ، اـم  هب  ادـخ  مدرم ... يا  تساـج . رب  یقاـب و  وا  تاـقولخم 
هزمح تسام ، زا  رایط  رفعج  تسام ، زا  یلع  نینمؤملاریما  تما  نیا  قیدـص  تساـم ، زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دومرف .

نآ دنزرف  نم  متسه . افص  مزمز و  ینم ، هکم و  دنزرف  نم  دنتسه ... ام  زا  ربمایپ  هداون  ود  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تسام ، زا  ءادهشلا  دیس 
فاوط و تسب و  مارحا  هک  متـسه  یـسک  نیرتهب  دـنزرف  نم  هحفـص 18 ] . ] تشادرب ابع  فارطا  اب  ار  دوسـالارجح  هک  متـسه  يراوگرزب 

یـسک دنزرف  نم  دش . هدرب  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دروآ . اجب  جح  دومن و  یعس 
همطاف دنزرف  نم  متسه . یفطصم  دمحم  دنزرف  نم  دش . هتشک  البرک  رد  هک  منیسح  دنزرف  نم  درک . یحو  وا  هب  گرزب  دنوادخ  هک  متسه 

ار ماما  هدز  ناجیه  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دش . روهطوغ  شیوخ  نوخ  رد  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میاربک . هجیدـخ  دـنزرف  نم  میارهز .
اهمشچ مک  مک  تخاس . یم  نایامن  مدرم  رب  رتشیب  ار  ینیسح  تداهش  يافرژ  شیوخ و  نادناخ  تمظع  هلمج  ره  اب  ماما  دنتـسیرگن و  یم 

يارب دـش و  كانمیب  دـیزی  تساخرب  هشوگ  ره  زا  هناـباتیب  هیرگ  يادـص  ناـهگان  دـش و  ریگولگ  یمارآ  هب  اـههیرگ  تسـشن و  کـشا  رد 
نانچمه ماما  ربکا ... هللا  تساخرب ... نذؤم  دایرف  دیوگب . ناذأ  تفگ  نذؤم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نخـس  همادا  زا  يریگولج  ندرک و  تکاس 

يزیچ ره  زا  رت  یمارگ  رتلیلج و  رترب و  رتگرزب و  ادـخ  يرآ  رذـحا » فاخا و  امم  مرکا  لـجا و  یلعا و  ربکا و  هللا  ، » دومرف دوب و  ربنم  رب 
هک هدـنهد  یهاوگ  ره  اب  مهد  یم  یهاوگ  يرآ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هللا . الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ : نذؤم  مسرت . یم  نآ  زا  هک  تسا 

ماـما خـساپ  ناذا و  مدرم  دوـب ، ریز  همه  اهرـس  هللا  لوـسر  ادـمحم  نا  دهـشا  تفگ : نذؤـم  تـسین . وا  زج  يراـگدرورپ  يدوـبعم و  چـیه 
ماما ناهگان  هک  ریزارس  اهکشا  دش ، هریخ  ماما  يوس  هب  اهمشچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  اب  دندرک ، یم  شوگ  ار  مالسلاهیلع 

رتتکاس و نامدرم  دنام و  تکاس  نذؤم  نک ، گنرد  یکدنا  دنگوس  دمحم  هب  نذؤم  يا  دز : دایرف  تشادرب و  رـس  زا  همامع  مالـسلاهیلع 
درک و ور  دیزی  هب  مالسلاهیلع  ماما  هحفص 19 ] . ] دزاس تکاس  ار  ماما  هتسناوتن  زین  ناذا  هک  نوگرگد  شگنر  دوب و  هدنامرد  تخـس  دیزی 

یم رگا  و  ییوگ ، یم  غورد  دنناد  یم  همه  تسوت  دج  یئوگب  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  نم  دج  یمارگ  زیزع و  لوسر  نیا  دـیزی ! يا  دومرف :
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ییاهراک نینچ  اب  دـیزی  يا  يدروآ !؟ يریـسا  هب  ار  شنادـناخ  يدرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  یتشک و  ار  مردـپ  ارچ  تسا  نم  دـج  ییوگ 
دیزی دنشاب . زیتس  رد  وت  اب  تمایق  رد  مردپ  دج و  هک  وت  رب  ياو  یناوخ ؟ یم  زامن  یتسیا و  یم  هلبق  هب  ور  یناد و  یم  ادخ  ربمایپ  ار  دمحم 

[. 24 . ] دنتفر نوریب  دجـسم  زا  دندناوخن و  زامن  ياهدع  یتح  دندش و  تحاران  تخـس  مدرم  یلو  وگب  زامن  هماقا  هک  داد  روتـسد  نذؤم  هب 
یم ناهارمه  زا  یکی  هک  دـنداد  نکـسم  ناریو  يا  هناخ  رد  ناهارمه  اب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـیامرف : یم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

زا دیرگنب  ار  اهنیا  دـنتفگ  یمور  نابز  هب  نانابـساپ  دـشکب . ار  ام  دوش و  بارخ  ام  رـس  رب  فقـس  هک  دـنداد  لزنم  هناخ  نیا  رد  ار  ام  تفگ 
زج ام  زا  سکچیه  دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دنـشک . یم  دنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هک  یلاح  رد  دنـسرت  یم  هناخ  ندش  بارخ 
زا هک  هداد  اج  یلزنم  رد  ار  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  ماما  هیلع  هللا  ۀـنعل  دـیزی  تایاور  ساسا  رب  يرآ  تسناد . یمن  وکین  ار  یمور  نابز  نم 

نویـش و مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  دندوب  رهـش  نآ  رد  ات  تخادـنا و  تسوپ  ناشیاههرهچ  ات  دـندنام  ردـقنآ  درک و  یمن  ظفح  امرگ  امرس و 
[. 25 . ] دندرک یم  يراز 

هنیدم هب  تشگزاب 

رد و  دننک . رفـس  نطو  يهنیدم  هب  هک  داد  هزاجا  ناهارمه  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  هب  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  رگمتـس  دـیزی  ماجنارس 
یم هچ  ره  تردپ  هحفص 20 ]  ] مدوب و نم  رگا  ار  هناجرم  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : مالـسلاهیلع  ماما  هب  یئایح  یب  یخاتـسگ و  تیاهن 

هب اجنآ  زا  یتشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  دوب و  هداد  نامرف  نینچ  ادخ  اما  مدرک  یم  رود  وا  زا  ار  گرم  متـسناوت  یم  ات  متفریذپ و  یم  تساوخ 
رترود اهنآ  زا  يرادقم  وت  دیربب و  ار  اهنآ  هنابـش  هک  داد  نامرف  ریـشب  نب  نامعن  هب  سپـس  هاوخب و  يراد  هک  تجاح  ره  سیونب و  همان  نم 

دـمآ و یم  دورف  لزانم  رد  اهنآ  اب  دـش و  رفـسمه  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  ماما  اـب  ناـمعن  شاـب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  اـهنآ  یلو  نک  تکرح 
هنیدـم کیدزن  ناگدازآ  ناوراک  هکنیمه  تفگ  ملذـح  نب  ریـشب  دندیـسر . هنیدـم  هب  ات  تشاد  یم  ناشمارتحا  ساـپ  درک و  یم  یناـبرهم 
تردپ يادخ  ریشب  دومرف : دعب  دینک و  هتشارفارب  ار  اههمیخ  دیراذگب و  ار  اهراب  دومرف  دمآ و  دورف  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دیـسر 

مالـسلاهیلع ماـما  مرعاـش . زین  نم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  يرآ  مدرک  ضرع  ییوگب  رعـش  یناوت  یم  زین  وت  اـیآ  دوب  رعاـش  دـنک  تمحر  ار 
مدش و راوس  شیوخ  بسا  رب  تفگ  ریـشب  نک . ربخ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  تداهـش  زا  ار  مدرم  ور و  هنیدـم  رهـش  هب  دومرف :
زا رعـش  نیا  مدرک و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  مدمآ و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  مدیـسر و  هنیدـم  هب  ات  متفر  نازات 
يا رادی  ةانقلا  یلع  هنم  سارلا  جرـضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلا  رادم  یعمداف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  متفگ : دوخ  ياشنا 

دنام و البرک  نیمز  رب  شرهطم  مسج  تسا . نایرگ  منامشچ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  نیسح  اریز  دینامن ، رهـش  نیا  رد  رگید  هنیدم  مدرم 
مالسلاهیلع ماما  دندش . بایفرش  مالسلاهیلع  داجس  ماما  رضحم  هب  دندمآ و  رهـش  نوریب  هب  مدرم  دندرب . اهرهـش  هب  هزین  يالاب  شینارون  رس 

هب ار  ام  ساپـس ، تسوا  يارب  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدرم  يا  زا : تسا  ترابع  نآ  زا  يزارف  هک  دومرف  داریا  يدنلب  هبطخ  اهنآ  يارب 
دندش و ریسا  وا  نادنزرف  نانز و  دش ، هحفص 21 ]  ] هتشک نیسحلا  هللادبع  وبا  دمآ  دیدپ  مالـسا  رد  گرزب  هنخر  دومزایب و  میظع  بئاصم 
دفاکـشن و وا  نتـشک  زا  لد  مادک  مدرم  يا  تسین ... تبیـصم  چیه  نآ  دننام  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دندینادرگب  هزین  رب  اهرهـش  رد  وا  رس 

هدروآ ام  مدرم  يا  دوشن ! رک  دونشب  دمآ  دیدپ  مالسا  رد  هک  هنخر  نیا  ناتساد  هک  تسا  شوگ  مادک  دهدن و  رس  هلان  وا  يارب  بلق  مادک 
هب هدش . بکترم  يدنـسپان  هن  میدوب و  هدرک  یهانگ  هن  لباک  كرت و  ناگدرب  دننام  هدنام  ادـج  نطو  زا  نامناخ  زا  رود  هدـنار و  میدـش ،

یمن دندرک  ام  اب  هک  نیا  زا  شیب  دومرف  یم  رما  ام  نتشک  هب  رگا  اهشرافس  نآ  ياج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مسق  ادخ 
[. 26 . ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دندرک 

مالسلا هیلع  ماما  یلمع  يهریس 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نیدباعلا  نیز  ماما   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریس 
( مالسلا

زا 27 هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يریگربـخ يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  يزور  درک . یم  ناـمتخاس  ترـضح  نآ  يارب  ار  یناتـسغاب  مالـسلاهیلع  داجــس  ماـما  ناـمالغ  زا  یکی 
ياـهراک دوخ  شیپ  زا  هدرک و  بارخ  ار  ناـمتخاس  عضو  هدادـن  ماـجنا  دوب  هداد  روتـسد  وا  هب  هک  روـطنآ  درک  هدـهاشم  دروآ ، فیرـشت 

نیا زا  دـعب  دـندز ، وا  هب  یکی  دوب  ناشیا  تسد  رد  هک  ياهنایزات  اب  دـندش  ینابـصع  هدرـسفا و  راـک  نآ  ندـید  زا  تسا  هدومن  يا  هدوهیب 
نامه ترضح  دید  دش ، دراو  هک  مالغ  داتـسرف  مالغ  یپ  زا  رفن  کی  درک  تعجارم  لزنم  هب  هک  یماگنه  دش ، نامیـشپ  بانج  نآ  دماشیپ 

دـناوخ و شیپ  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـشاب . هتـشاد  ار  وا  رفیک  لایخ  هکنیا  زا  دیـسرت  هدراذـگ ، دوخ  يور  شیپ  ار  هنایزات 
هیبنت و هدارا  امش  مدرک  لایخ  دنگوس  ادخ  هب  نم  يالوم  تفگ  مالغ  نزب . نم  رب  مدز  وت  هب  نم  هک  روطنامه  ریگب و  ار  هنایزات  نیا  دومرف :

درک ضرع  مالغ  ینکب ! ار  هنایزات  نآ  یفالت  دیاب  دومرف : ترـضح  منک !؟ هحفص 22 ]  ] صاصق ناوت  یم  ار  امـش  هنوگچ  دیراد  ارم  رفیک 
نیز منک . صاصق  ات  دیتشادن  اور  یمتس  اریز  تسین  يزیچ  امش  رب  مه  تسین و  راک  نیا  تأرج  ارم  دز و  دهاوخن  رـس  یلمع  نینچ  نم  زا 
رذح رب  ار  دوخ  يراک  نینچ  یگرزب  زا  دیبلط و  یم  شزوپ  بترم  مالغ  دومرف . رارکت  هبترم  نیدنچ  دیزرو و  رارصا  مالسلاهیلع  نیدباعلا 

ناتسغاب مدیشخب و  وت  هب  ار  غاب  نآ  يریذپ  یمن  هک  نونکا  دومرف  دریذپ  یمن  هجو  چیه  هب  مالغ  دید  هکنیمه  مالسلاهیلع  ماما  تشاد . یم 
وا هک  یناتسود  اب  رگم  درک  یمن  ترفاسم  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  [. 27  ] تشاذگاو وا  رایتخا  رد  ار 
هب يا  هدع  اب  ینامز  دهد . ماجنا  دنک و  تمدخ  ناشیا  دنهد  هزاجا  دیآ  یم  شیپ  هک  ییاهراک  رد  درک  یم  طرش  اهنآ  اب  دنتخانش  یمن  ار 

نیسحلا نب  یلع  تفگ  هن  دنداد  باوج  تسیک ، اقآ  نیا  دیـسانش  یم  تفگ  ناقیفر  هب  تخانـش  ار  بانج  نآ  يدرم  هار  نیب  رد  تفر  رفس 
لمع نیا  اب  ایآ  هللا  لوسر  نبای  دندرک  ضرع  دندیسوب ، یم  ار  ترضح  ياپ  تسد و  هدرک  تکرح  اهنآ  تسا ، مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز 
عقاو امش  هب  تبسن  ام  نابز  تسد و  هیحان  زا  یتراسج  هتـساوخان  يادخ  هچنانچ  ینازوسب ! منهج  شتآ  هب  ار  ام  هشیمه  يارب  یتشاد  لایخ 

ياهدع اب  شیپ  يدنچ  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دیدرک ؟ نینچنیا  امـش  هک  دش  ثعاب  هچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  میدرک ، یم  هچ  دش  یم 
نآ راوازـس  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هطـساو  هب  دندرک  یم  نم  هب  یتامدـخ  مدرک  ترفاسم  دنتخانـش  یم  ارم  هک 

ناشیا هدمآ  بانج  نآ  تمدخ  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ناگتـسب  زا  یکی  [. 28 ! ] دینک راتفر  اهنآ  لثم  مه  امش  مدیـسرت  مدوبن ،
کنیا تفگ  هچ  دیدینش  دومرف  هدومن  يور  باحصا  هحفص 23 ]  ] هب شنتفر  زا  دعب  دومرفن ، يزیچ  وا  باوج  رد  ترضح  تفگ : ازسان  ار 

، یهدـب ار  شباوج  اجنامه  میتشاد  لیم  ام  میرـضاح  دـندرک  ضرع  باحـصا  دیونـشب  زین  ارم  باوج  میورب  وا  شیپ  ات  دـییایب  نم  اب  ملیام 
نع نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلا  و  . » دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  تشادرب و  ار  دوخ  نیلعن  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 

ناهارمه دراد . یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  مدرم ، زا  ناگدنرذگ  رد  مشخ و  ناگدـنرب  ورف  و  [. 29 « ] نینسحملا بحی  هللا  سانلا و 
وا هب  دومرف  دز و  ادـص  ار  وا  ماما  دندیـسر و  درم  نآ  يهناخ  هب  دور . یمن  یفالت  يارب  ماـما  دـنتفایرد  دنتـشاد  يرگید  ناـمگ  تسخن  هک 

. دمآ نوریب  تخاس و  زیتس  يهدامآ  ار  دوخ  هدمآ  یفالت  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هکنآ  نامگ  هب  وا  تسا . هدمآ  نیـسحلا » نب  یلع   » دییوگب
مهاوخ یم  ادخ  زا  تسه  نم  رد  یتفگ  هچنآ  رگا  يدز ، ییاهفرح  يدمآ و  نم  دزن  شیپ  هقیقد  دنچ  وت  مردارب ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
یناشیپ دـمآ و  شیپ  تخاس ، هدنمرـش  ار  درم  ماما  میظع  شمرن  دزرمایب . ارت  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسین  نم  رد  اـهنآ  رگا  و  دزرماـیب ... ارم 

قداص ماما  ترـضح  [. 30 . ] مرتراوازـس متفگ  هچنآ  هب  دوـخ  هک  منک  یم  فارتـعا  دوـبن و  امـش  رد  متفگ  هچنآ  تفگ : دیـسوب و  ار  ماـما 
تفگ یم  شدوخ  یلو  دینادنخ  یم  شیوخ  ياهراک  اب  ار  مدرم  هک  دوب  ياهرخـسم  کقلد و  درم  هنیدم  رهـش  رد  دومرف : یم  مالـسلاهیلع 

وا شود  زا  ار  ترـضح  نآ  يابع  مالـسلاهیلع  ماما  روبع  ماگنه  هب  يزور  منادـنخب . ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ما  هتـسناوتن  نونکاـت 
مالـسلاهیلع ماما  دـندروآ  هتفرگ  ار  ابع  مالـسلاهیلع  ماما  ناـهارمه  دومرفن ، یهجوت  وا  تشز  رادرک  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  تفر ! تشادرب و 

رسخی اموی  نا هللا  : » دییوگب وا  هب  دومرف  مالسلاهیلع  ماما  هحفص 24 ] . ] دنادنخ یم  ار  مدرم  هک  تسا  یکقلد  دنتفگ  دوب ؟ هک  وا  دندیـسرپ :
یلامث هزمحوبا  [. 31 . ] دنرب یم  یپ  دوخ  يراکنایز  هب  ناراک  هدوهیب  نایارـس و  هوای  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزور  ار  يادـخ  نولطبملا » هیف 

لزنم دصق  هب  حیبست  رکذ و  ندرک  مامت  زا  سپ  راوگرزب  نآ  مدناوخ  زامن  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  اب  ياهعمج  هاگحبص  تفگ :
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دنمتـسم و اداـبم  دومرف : هتـساوخ و  ار  وا  هنیکـس ، ماـن  هب  تشاد  يزینک  دیـسر ، لزنم  هب  یتـقو  مدوب . ناشتمدـخ  رد  مه  نم  دومن  تکرح 
يهمه اقآ  مدرک  ضرع  تسا . هعمج  زورما  اریز  دـیهدب  شیاذـغ  دـمآ  هک  ره  امتح  دـینادرگرب  سویأم  دـمآ  ام  هناخ  رد  هب  هک  ار  يریقف 

هناخ رد  زا  دنشاب و  قحتسم  یضعب  مسرت  یم  تسا » یلامث  هزمحوبا  رگید  مسا   » تباث دومرف : دنتسین ، قحتسم  دننک  یم  لاوس  هک  یناسک 
ترـضح دیهدب . اذـغ  ار  ناگدـننک  لاؤس  نیاربانب  دـش  دراو  بوقعی  يهداوناخ  رب  هچنآ  دوش  لزان  هداوناخ  ام  رب  هاگنآ  دـنوش  مورحم  ام 

لاح رد  يدنمتسم  نمؤم و  درم  دنداد . یم  هقدص  يردق  دندرک و  یم  فرصم  ناشدوخ  يرادقم  تشک  یم  يدنفـسوگ  زور  ره  بوقعی 
تفگ دوب  هعمج  بش  راطفا  درک . رذـگ  اهنآ  هناخ  رد  زا  دوب  اهنت  بیرغ و  هیحان  نآ  رد  تشاد  راگدرورپ  دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  اـب  هزور 

زا یلو  دندینش  یم  اهنآ  درک  رارکت  بوقعی  هناخ  رد  رب  ار  دوخ  تساوخ  رد  دیهدب  نم  هب  دوخ  ياذغ  يدایز  زا  ماهنسرگ  بیرغ و  یلئاس 
نابز رب  ار  نوعجار » هیلا  انا  اـنا هللا و   » هلمج دـیدرگ . سویأـم  ریقف  دیـسر  ارف  بش  دـندومنن . قیدـصت  ار  شاهتفگ  دنتـشادن و  ربخ  وا  عضو 

تفرگ هزور  زین  ار  ادرف  درک ، ادخ  هب  ار  یگنسرگ  هحفص 25 ]  ] تیاکش دیباوخ و  لاح  نامه  اب  بش  نآ  دش . يراج  شکـشا  هدینارذگ 
نآ حبص  دنوادخ  دنام . دایز  مه  ناشیاذغ  زا  دندیباوخ  ریس  شاهداوناخ  مالـسلاهیلع و  بوقعی  اما  درک . یم  شیاتـس  ار  ادخ  ییابیکـش  اب 
هک يدش  يراتفرگ  الب و  لوزن  بیدأت و  راوازـس  دش  نم  مشخ  ثعاب  هک  يروط  هب  يدرک  راوخ  ار  ام  يهدـنب  درک  یحو  بوقعی  هب  بش 

مهبرق يدابع و  نیکاسم  محر  نم  یلع  مهمرکا  یلا و  یئایبنأ  بحا  نا  بوقعی  ای  . » دوش لزاـن  تاهداوناـخ  دوخ و  هب  تبـسن  نم  فرط  زا 
دـنک و محرت  نادنمتـسم  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  دزن  رد  ناربمغیپ  نیرتبوبحم  بوقعی  يا  اـجلم . » يوأـم و  مهل  ناـک  مهمعطا و  هیلا و 
، يدرکن محرت  ار  لاَْیمِذ ) ام َ( دنمتسم  يهدنب  بشید  بوقعی ، يا  دشاب . اهنآ  هانپ  نابیتشپ و  دهدب  ناشیاذغ  هدومن  کیدزن  دوخ  هب  ار  اهنآ 

یگنـسرگ تیاکـش  تشگزاب ، يراج  کشا  اب  يدادن  اذغ  ار  وا  میاونیب . بیرغ و  هک  دومن  تساوخ  رد  دـمآ  تاهناخ  رد  هب  راطفا  ماگنه 
رفیک و هب  ار  مناتـسود  یناد  یم  بوقعی  دـمآ . داـیز  ناتیاذـغ  دـیدوب و  ریـس  همه  امـش  بشید  تفرگ  هزور  زین  زورما  درک  نم  هب  ار  دوخ 

راتفرگ اروف  اطخ  ره  زا  سپ  ار  نانمـشد  اما  تساهنآ . هب  نم  رظن  نسح  يهطـساو  هب  مه  نیا  منک  یم  التبم  رتدوز  منانمـشد  زا  يراـتفرگ 
یم راتفرگ  ار  تنادـنزرف  وت و  دـنگوس  متزع  هب  کنیا  مریگ . یم  اهنآ  زا  مک  مک  ار  تامعن  هاگنآ  دـنوشن  رافغتـسا  يهجوتم  ات  منک  یمن 

یضار منک  یم  لزان  امش  رب  هچنآ  هب  دیوش و  ءالتبا  يهدامآ  مرازآ  یم  ار  امش  دوخ  رفیک  اب  درک و  دهاوخ  لزان  یتبیـصم  امـش  رب  منک و 
: دومرف دید ؟ بش  مادک  رد  ار  باوخ  فسوی  موش  تیادـف  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  هزمحوبا  دیـشاب . ابیکـش  و 

هدش لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  [. 32 . ] دوب هنـسرگ  لاَْیمِذ  دندیباوخ و َ  ریـس  هحفـص 26 ]  ] شاهداوناخ بوقعی و  هک  یبش  ناـمه 
هتسب ترضح  نآ  كرابم  ياهاپ  ناوناز و  يور  رب  هک  ياهنیپ  هجوتم  نایفارطا  داد  یم  لسغ  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  شردپ  هک  یماگنه 

زین راوگرزب  نآ  هناش  زا  تمـسق  کی  هک  داتفا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هناش  هب  اـهنآ  مشچ  عقوم  نیا  رد  دـندیدرگ  دوب  هدـش 
ینالوط ياههدجـس  يهطـساو  هب  تسا  مولعم  دوش  یم  هدید  ترـضح  ناوناز  اپ و  رد  هک  يراثآ  دندرک  ضرع  هتـسب ، هنیپ  شیوناز  دننام 

. متفگ یمن  ار  شتلع  دوبن  ناشیا  تایح  زا  دعب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هتـسب !؟ هنیپ  ارچ  هناش  زا  تمـسق  نیا  اما  هدـش  ادـیپ 
زا هچنآ  دـش  یم  هک  بش  درک . یم  ریـس  ار  نایاونیب  رتشیب  اـت  رفن  کـی  زا  دوب  شنکمم  هک  ياهزادـنا  هب  هکنیا  رگم  تشذـگ  یمن  يزور 

يهناخ هب  دـش و  یم  جراـخ  لزنم  زا  هتفر  باوخ  هب  اههدـید  هک  یماـگنه  داد  یم  ياـج  یناـبنا  رد  دـمآ  یم  داـیز  شاهداوناـخ  كاروخ 
یمن هجوتم  هک  يروط  هب  درک  یم  میـسقت  اـهنآ  نیب  ار  ناـبنا  يوتحم  تفر . یم  دـندرک  یمن  لاوـس  وربآ  سرت  زا  هک  تسدـگنت  ياهدـع 

نیا شروظنم  مدوب . هدش  هجوتم  نم  دنتـشادن ، عالطا  راک  نیا  رب  زین  بانج  نآ  هداوناخ  دارفا  زا  کیچیه  تسیک  ماعط  يهدـنروآ  دـندش 
ءاملا یفطی  اـمک  برلا  بضغ  یفطت  رـسلا  ۀـقدص  نا  : » دومرف یم  هتـسویپ  دوش . لـئان  دوخ  تسد  اـب  یناـهنپ و  هقدـص  شاداـپ  هب  هک  دوب 
هکنانچ دـناشن  یم  ورف  ار  راگدرورپ  مشخ  نداد  هقدـص  یناـهنپ  [. 33 « . ] هلامـش نع  اهفخیلف  هنیمیب  یطعاف  مکدـحا  قدـصت  اذإف  بطحلا 

. دوشن هحفـص 27 ]  ] هجوتم شپچ  تسد  هک  دـهدب  يروط  داد  هقدـص  تسار  تسد  اب  امـش  زا  کـی  ره  دـنک  یم  شوماـخ  ار  شتآ  بآ 
یم داد ، ییاوران  تبـسن  امـش  هب  ینالف  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  هب  يدرم  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح 
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يدرک لقن  نم  هب  ار  وا  راتفگ  نوچ  يدرکن  وا  اب  ینیـشنمه  قح  تاعارم  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دیتسه . راذگ  تعدب  هارمگ و  تفگ 
دیسر میهاوخ  رگیدکی  هب  رشحم  رد  درم و  میهاوخ  ود  ره  متسناد  یمن  ار  نآ  هک  یتفگ  مردارب  زا  ینخس  اریز  يدرب  نیب  زا  زین  ارم  قح  و 
منهج ياـه  گـس  شروـخ  تبیغ  اریز  نک  زیهرپ  تبیغ  زا  يدرک ، تبیغ  دوـب  هچ  ارت  دـنک  یم  مکح  اـم  نیب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  و 

شدوخ ياهبیع  هکنیا  رب  تسا  لیلد  يروآدای  دایز  نیمه  دروآ  یم  نابز  هب  ار  مدرم  بویع  دایز  هک  یـسک  شاب  هجوتم  نمـض  رد  تسا .
دوب رایـسب  نانچ  نامدرم  هوبنا  فاوط ، ماگنه  هب  دوب . هدمآ  هکم  هب  جـح  مایا  رد  کلملادـبع  ماشه  [. 34 . ] دیامن یم  وجتـسج  مدرم  رد  ار 

، ماما نیمراهچ  ماگنه  نیا  رد  دننک . فاوط  مدرم  هوبنا  ات  تسشن  يرانک  رد  راظتنا  هب  راچان  تفاین ، یـسرتسد  دوسالا » رجح   » هب ماشه  هک 
هب یگدوسآ  هب  یمارگ  نآ  دنداد و  هچوک  ماما  رادید  اب  نامدرم  تخادرپ ، فاوط  هب  دمآ و  مارحلا  دجـسم  هب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 

دنداهن یم  وا  هب  مدرم  هک  یمارتحا  ماما و  تمظع  رادـید  زا  ماشه  دومن . سمل  ار  رجح  دـیزای و  تسد  نادـب  دـش و  کیدزن  دوسالارجح 
میب زا  ماشه  دـنراد ؟ یم  گرزب  ار  وا  نینچ  نیا  نامدرم  هک  تسیک  درم  نیا  دیـسرپ  ماـشه  زا  ناـیماش  زا  نت  کـی  دـش ، تحاراـن  تخس 
دوب هدازآ  فورعم و  يرعاـش  هک  قدزرف  مسانـش . یمن  ار  وا  تفگ : دـنروآ  يور  وا  هب  دـنوش و  لـیام  یمارگ  نآ  هب  ناـیماش  اداـبم  هکنآ 
ماما حدم  رد  ینالوط  هحفـص 28 ]  ] ياهدیـصق مسانـش و  یم  ار  وا  نم  تفگ : تساخ و  ياپ  هب  ماشه  خساپ  رد  گنردیب  تشاد ، روضح 

نم دزن  نآ  نشور  خساپ  يدیسرپ . ار  يراوگرزب  دوج و  هاگیاج  نم  زا  هدننک  لاؤس  يا  دوب . نیا  هدیصق  زا  ییاهزارف  دورـس . مالـسلاهیلع 
نیرتهب دنزرف  نیا  دنسانش . یم  ار  وا  مرح  زا  نوریب  ياهنیمزرـس  دنوادخ و  مرح  هبعک و  هناخ  هکم و  نیمزرـس  هک  تسا  یـسک  نیا  تسا .

ردپ دمحا » ، » هدیزگرب ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نآ  نیا  تسا . سانـشرس  هزیکاپ و  شیالآ و  زا  رانکرب  راکزیهرپ و  نیا  تسادـخ . ناگدـنب 
رب ار  دوخ  بات  یب  تسا  هدـمآ  وا  ندیـسوب  يارب  یـسک  هچ  هک  تسناد  یم  نکر »  » رگا دتـسرف . دورد  وا  رب  هراـمه  دـنوادخ  هک  تسوا .

تما وا ، تیادـه  ینـشور  هب  هک  تسوا  ردـپ  ادـخ  ربماـیپ  تسا و  یلع  راوـگرزب  نیا  ماـن  دـسوبب . ار  وا  ياـپ  كاـخ  اـت  دـنکفا  یم  نـیمز 
گرم نیکرـشم  رافک و  يارب  شریـشمش  رد  هک  نامه  ربمایپ ، یـصو  دنزرف  تسا و  همطاف  ناوناب  رورـس  دنزرف  نیا  دـنوش . یم  یئامنهار 

اریز دناسر  یمن  نایز  وا  تیصخش  هب  تسیک ؟ نیا  یسرپ  یم  یـسانش و  یمن  ار  وا  ینک  یم  دومناو  هک  وت  راک  نیا  ماشه ! يا  دوب . هتفهن 
نوچ ماشه  هک  دوب  ایوگ  مالسلاهیلع  ماما  حدم  رد  اویش و  نانچ  قدزرف  راعشا  يرآ  دسانش . یم  ینک  یم  راکنا  وت  هک  ار  وا  مجع  برع و 
هاگآ قدزرف  ندش  ینادنز  زا  هکنیمه  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دنرب . نادنز  هب  ار  قدزرف  ات  داد  نامرف  سپ  تفـشآرب ، هدـید  مخز  یناویح 
ماما مدورـس . ربمایپ  ادخ و  رطاخ  هب  ار  راعـشا  نیا  نم  هک  داد  مایپ  دـینادرگرب و  ار  اهنآ  صالخا  اب  قدزرف  داتـسرف ، وا  يارب  ياهلـص  دـش 

هحفـص 29]  ] ار هلـص  هک  داد  دنگوس  ار  وا  داتـسرف و  قدزرف  يارب  ار  لوپ  راب  رگید  دومرف و  قیدصت  ار  وا  یتسود  صولخ و  مالـسلاهیلع 
... میریگن سپ  زاب  مینک  اطع  هچنآ  میناسحا و  یکین و  نامدود  زا  ام  هک  دـییوگب  وا  هب  دومرف  دـشاب و  ظوفحم  زین  شترخآ  رجا  دریذـپب و 

مالـسلاهیلع داجـس  ترـضح  هناخ  برد  هب  زور  کی  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  [. 35 . ] تشگ داش  شرطاخ  تفریذـپ و  ار  هلـص  قدزرف 
ره هزمحوبا  يا  دومرف : سپس  و  هللا . » یلع  تلکوت  هللااب و  تنمآ  هللا  مسب  : » دومرف دش و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  مدوب  هداتـسیا 
یم دنتسه  لکوم  وا  رب  هک  هتشرف  ود  نآ  هللا » مسب   » دیوگ یم  یتقو  دوش  یم  وا  بیرف  يهدامآ  ناطیش  دیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  ناسنا  تقو 

دیوـگ یم  هکنیمه  دـش و  تیادـه  دـنیوگ  هللااـب » تنمآ  : » دـیوگ یم  یتـقو  دـنام . ظوـفحم  ناطیـش  رـش  زا  ینعی  هللا » مسب   » تفگ دـنیوگ 
هـضرع مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  دوش  یم  رود  ناطیـش  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دش . هتـشاد  هاگن  تایلب  تافآ و  زا  دنیوگ  هللا » یلع  تلکوت  »

مدرم زا  وت  رگا  هزمح  اـبا  اـی  : » دوـمرف هدرک  نم  هب  يور  مدرپـس و  وـت  هب  ار  شیوـخ  يوربآ  اراـگدرورپ  کـل » یـضرع  نا  مهللا  : » تشاد
: دومرف درک ؟ دیاب  هچ  سپ  مدرک  ضرع  دیوگ  یم  هزمحوبا  درک . دـنهاوخن  اهر  ار  وت  دـنراد و  یمن  رب  تسدوت  زا  اهنآ  ینک  يریگهرانک 

مالـسلاهیلع ماما  روظنم  دایز  لامتحا  هب  ییاونیب . يدـنمزاین و  زور  يارب  هدـب  اهنآ  هب  ار  تیوربآ  کـتقافو » كرقف  مویل  کـضرع  مهطعأ  »
. دشاب یم  هقاف  رقف و  زور  هک  تمایق  زور  يارب  ار  اهنآ  شزغل  یئوج و  بیع  خساپ  راذگب  شابم و  ماقتنا  تافاکم و  ماقم  رد  هک  تسا  نیا 

درآ يرادقم  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  ماما  یناراب  درس و  بش  کی  دیوگ : یم  يرهز  مان  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ناتسود  زا  یکی  [. 36]
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دومرف دیور ؟ یم  اجک  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مدش و  ترضح  نارگن  دوب  ناور  هحفص 30 ]  ] هدرک و لمح  كرابم  تشپ  رب  مزیه  و 
هب وا  تسا  رـضاح  نم  مالغ  کنیا  مدرک  ضرع  میامن . یم  لمح  ناکم  نالف  هب  هدرک و  اـیهم  نآ  يارب  هشوت  داز و  مراد و  رفـس  گـنهآ 

مالسلا هیلع  ماما  مروایب . امش  يارب  نم  دیهدب  هزاجا  مدرک  ضرع  دومرفن . لوبق  مالسلاهیلع  ماما  دشک . یم  شود  رب  ار  راب  نیا  امـش  ياج 
كرابت و دـنوادخ  قح  هب  وت  زا  دوش . یم  يراگتـسر  تاـجن و  ثعاـب  رفـس  نیا  رد  هک  يزیچ  زا  مراد  یمن  زاـب  ار  دوخ  سفن  نم  دومرف :

نآ زور  دنچ  زا  سپ  مدش  ادـج  شرـضحم  زا  دـیوگ : یم  يرهز  راذـگب . دوخ  لاح  هب  ارم  ورب و  تدوخ  راک  لابند  هک  مراتـساوخ  یلاعت 
زا نم  دارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درادن . يراثآ  چیه  هک  دوب  يرفـس  هنوگچ  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  مدرک و  ترایز  ار  ترـضح 

ترضح [. 37 . ] تسا هحلاص  لامعا  ریخ و  ياـهراک  ماـجنا  مارح و  زا  يرود  هب  نآ  يارب  یگداـمآ  دادعتـسا و  تسا و  گرم »  » رفـس نآ 
ول یل : لیق  ۀمایقلا  موی  ناک  اذاف  ایندـلاب  هیلع  لخبأ  ۀـنجلا و  یناوخإ  نمألل  لأسأ  نا  هللا  نم  ییحتـسأل  ینا  : » دومرف یم  مالـسلاهیلع  داجس 

ار تشهب  بلط  دوخ  ینامیا  ناردارب  يارب  هک  منک  یم  ایح  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  نم  [. 38 « . ] لخبأ اهب  تنکل  كدیب  ۀنجلا  تناک 
دوب وت  رایتخا  رد  تشهب  رگا  هک  دـنیوگب  نم  هب  تمایق  زور  رد  و  مزرو . لخب  يداـم  اـیند و  روما  رد  اـهنآ  هب  ندرک  کـمک  رد  اـما  منکب 

هب منک  یم  ار  امش  حدم  نم  تفگ  دعب  درک و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  الوم  حدم  رعاش ، تیمک  يداد ! یم  جرخ  هب  يرتشیب  لخب 
هاگنآ دیامرف . تعافـش  نم  زا  تمایق  زور  هحفـص 31 ]  ] رد ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیوش  يا  هلیـسو  هک  دیما  نیا 

تافاکم هک  تسین  زجاع  دنوادخ  یلو  میهدب  ارت  لمع  نیا  باوث  هک  میزجاع  ام  دومرف : مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دورـس . ياهدیـصق 
تفگ تیمک  لهتـسملا . ابا  يا  ار  اهنیا  ریگب  دومرف : داد و  هلـص  وا  هب  مهرد  رازه  دص  راهچ  ترـضح  نآ  دعب  دـهدب و  ارت  لمع  شاداپ  و 

نت ياهـسابل  زا  یکی  دـینک  نم  قح  رد  يرتشیب  فطل  دـیهاوخ  یم  رگا  اما  تسا  فرـش  تزع و  نم  يارب  دـییامرف  تمحرم  امـش  هچ  ره 
هب ار  شنت  سابل  تساخرب و  اج  زا  اروف  مالسلاهیلع  ماما  دیئامرف . اطع  نم  هب  هدش  كربت  امـش  رهطم  ندب  هب  ندیبسچ  رطاخ  هب  هک  ار  دوخ 
وت لوسر  لآ  رطاخ  هب  ار  شدنزرف  نز و  دوخ و  ناج  تیمک  نیا  اراگدرورپ  راب  هک : درک  اعد  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دعب  دومرف و  اطع  وا 
رد ریخ  يازج  دنمتداعـس و  ار  وا  ادنوادخ  دراد . یم  زاربا  دـننک  یم  نامتک  نارگید  هک  ار  یقیاقح  هتخادـنا و  رطخ  هب  تربمایپ  يهیرذ  و 

. مدرب یم  ظح  ترـضح  نآ  ياعد  تکرب  زا  هشیمه  دـیوگ : یم  تیمک  وا . هب  نداد  شاداپ  زا  میزجاع  ام  هک  اـمرف  تیاـنع  ترخآ  اـیند و 
درم نآ  هک  درک  اعدا  دروآ و  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رـضحم  هب  ار  يدرم  یـصخش  دومرف : مالـسلاهیلع  يرگـسع  نسح  ماما  [. 39]

تساوخرد صخش  نآ  زا  یلو  دومرف  صاصق  هب  مکح  مالسلاهیلع  ماما  درک . فارتعا  ترضح  نآ  تمدخ  رد  مه  لتاق  هتـشک . ار  شردپ 
رطاخ هب  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  تسین . یضار  تشذگ  هب  یعدم  دوب  مولعم  ددرگ . لئان  یگرزب  باوث  هب  ات  دومن  شـشخب 

زا هک  دسر  یمن  هزادنا  نآ  هب  یلو  دراد  یقح  نم  رب  درک  ضرع  رذگب . وا  زا  قح  نآ  هطـساو  هب  دراد  یقح  وت  رب  درم  نیا  هک  يروآ  یم 
لیام رگا  یلو  میامن  یم  صاـصق  داد  باوج  ینک ؟ یم  هچ  سپ  دومرف : هحفص 32 ]  ] لاؤس مرذگب ، دراد  هک  یقح  ببـس  هب  مردپ  نوخ 

هللا لوسر  نبای  درک  ضرع  تسیچ ؟ شقح  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  ماما  مشخب . یم  ار  وا  درک و  مهاوخ  هحلاصم  وا  اب  اهبنوخ  هید و  هب  دـشاب 
بجعت اب  نیدباعلا  نیز  ماما  تسا . هتخومآ  ار  همئا  تماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  توبن  دـیحوت و  نم  هب  درم  نیا 

زا ریغ  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  زا  نیمز  يور  مدرم  مامت  نوخ  اب  لمع  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنک ؟ یمن  تردپ  نوخ  اب  يربارب  قح  نیا  دومرف 
لتاق هب  ور  هاگنآ  دومن . تعانق  نآ  هب  همئا  ءایبنا و  نوخ  لباقم  رد  هک  تسین  يزیچ  اـیند  رد  نوچ  دراد . يربارب  مالـسلاهیلع  همئأ  ءاـیبنا و 
لوسر نبای  درک  ضرع  یبایب ؟ تاجن  ندش  هتـشک  زا  وت  مهدب و  ار  لتق  نیا  ياهبنوخ  ات  یهد  یم  نم  هب  ار  نتخومآ  باوث  دومرف : هدومن 
طوبرم ماهداد  ماجنا  لوتقم  هب  تبسن  هک  یهانگ  نمض  رد  تسا  گرزب  مناهانگ  اریز  دیزاین . یب  امش  مراد و  جایتحا  باوث  نیا  هب  نم  هللا 

هکنیا زا  تسا  رتهب  وت  رظن  رد  ندش  هتشک  سپ  دومرف : ترضح  دشاب . شرسپ  نم و  نیب  هانگ  هکنیا  هن  تسا  هدش  هتشک  نآ  نوخ  نم و  هب 
نیب نک  هسیاـقم  دوخ  وت  کـنیا  دومرف  نوخ  بحاـص  هب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  يرآ  درک  ضرع  ینک ؟ راذـگاو  ار  میلعت  نآ  باوـث 

مورحم ار  وا  یگدنز  هیقب  زا  هتشک  ار  تردپ  تسا . هدومن  تاهرابرد  هک  یفطل  میلعت و  مه  هداد و  ماجنا  وت  هب  تبـسن  درم  نیا  هک  یهانگ 
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یفرط زا  دوب و  دهاوخ  قیفر  وت  اب  تشهب  رد  تردپ  يوش  میلست  ینک و  ربص  رگا  اما  هدرک  هرهب  یب  ردپ  نتشاد  يایازم  زا  زین  ارت  و  دومن .
رب وا  فطل  ناسحا و  ياهتفای ، تاجن  دبا  باذع  زا  يوش و  یم  نادـیواج  تشهب  لخاد  نآ  هطـساو  هب  هک  هتخومآ  ار  نامیا  وت  هب  درم  نیا 
امش يود  ره  يارب  ات  هدرک  وت  هب  هک  یناسحا  لابق  رد  رذگب  وا  زا  ای  نونکا  هداد . ماجنا  تردپ  هب  تبسن  هک  تسا  یتیانج  ربارب  نیدنچ  وت 

یتسین یـضار  رگا  تسوا و  رد  هک  هچنآ  ایند و  زا  تسا  هحفص 33 ]  ] رتهب تیارب  ثیدح  نآ  ندینـش  هک  میوگب  ربمغیپ  لئاضف  زا  یثیدح 
نیا ندینـشن  هطـساو  هب  دور  یم  تتـسد  زا  هچنآ  تفگ . مهاوخ  اهنت  وا  هب  ار  ثیدـح  تروص  نیا  رد  ینک . حلـص  وا  اـب  اـت  مهدـب  ار  هید 
لقن ار  ثیدح  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع  هتبلا   ) یـشاب هتـشاد  هجوت  رگا  هتبلا  تسا  رتشیب  شـشزرا  تسوا  رد  هچنآ  ایند و  زا  ثیدح 

. امـش تطاسو  ادخ و  ياضر  يهطـساو  هب  طقف  متـشذگ  وا  زا  يزیچ  تساوخرد  هید و  نودب  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک  ضرع  هدومرفن ).
كرابم هام  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  ناَـلْجَع  نب  دـمحم  [. 40]

هام بش  نیرخآ  ات  دـیآ  یمن  رب  اهنآ  بیدأت  ماقم  رد  دومرف و  یم  تشاددای  دز  یم  رـس  نازینک  نامالغ و  زا  یـشزغل  اـطخ و  ره  ناـضمر 
ار یـشزغل  نینچ  زور  نالف  رد  امـش  ایآ  هک  تفرگ  یم  رارقا  اـهنآ  مادـک  ره  زا  درک و  یم  عمج  دوخ  فارطا  رد  ار  همه  هاـگنآ  ناـضمر .
نا نیسحلا  نب  یلع  ای  اولوق : مکتاوصأ و  اوعفرا  : » دومرف یم  داتسیا و  یم  اهنآ  طسو  سپس  دندرک  یم  هانگ  هب  فارتعا  مه  اهنآ  دیتشادن .
الا تیتأ  امم  ةریبک  ةریغص و ال  رداغی  قحلاب ال  کیلع  قطنی  باتک  هیدل  انلمع و  املک  انیلع  تیصحأ  تلمع  امک  کیلع  یصحأ  دق  کبر 

تسا هتشون  تاهدنورپ  رد  ياهداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  نیـسحلا ، نب  یلع  يا  دییوگب : دینک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  اهاصحأ . »
زیر هک  یباتک  دیوگ . نخس  قحب  وت  اب  هک  تسا  یباتک  راگدرورپ  دزن  رد  هک  نادب  اما  ياهتـشون  میاهدرک  لمع  ام  ار  هچ  ره  هک  روطنامه 
وت دزن  میاهداد  ماجنا  ام  ار  هچ  ره  هک  روطنامه  تسا  رـضاح  راگدرورپ  دزن  ياهدرک  لمع  هک  ار  هچنآ  دراد و  رب  رد  ار  تلامعا  تشرد  و 
هک يراد  تسود  هک  روطنامه  رذگ  رد  ام  ریـصقت  رـس  زا  نک و  وفع  ار  ام  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  يا  سپ  هحفص 34 ] . ] تسا رضاح 

یتأی لدرخ و  نم  ۀبح  لاقثم  ملظیال  يذلا  لدعلا  مکحلا  کبر  يدی  نیب  کماقم  لذ  نیـسحلا  نب  یلع  ای  رکذاف  . » درذگب وت  زا  دـنوادخ 
هب لداع  مکاح و  راگدرورپ  رـضحم  رد  هک  ار  ینامز  نآ  روایب  داـیب  نیـسحلا  نب  یلع  يا  ادیهـش » ابیـسح و  هللااـب  یفک  ۀـمایقلا و  موی  اـهب 

هدروآ زور  نآ  هتفای و  مسجت  لامعا  مامت  دنک و  یمن  ملظ  یسک  هب  لدرخ  زا  یئزج  هزادنا  هب  هک  يدنوادخ  دوش ، یم  یگدیسر  تلامعا 
یلاعت قح  تشذگ  وفع و  دروم  ات  نک  تشذگ  نیدباعلا  نیز  يا  سپ  دـشاب . دـهاش  سرباسح و  راگدرورپ  هک  تسا  یفاک  دـنوش و  یم 
کنع انوفع  دق  نولوقیف  ینع ... متوفع  لهف  مکنع  توفع  دـق  : » دومرف یم  نازینک ، نامالغ و  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  يوش ...! عقاو 

، کلذ نولوقیف  قرلا  نم  انباقر  قتعأ  امک  راـنلا  نم  هقتعاـف  اـنع  اـفع  اـمک  نیـسحلا  نبا  یلع  نع  فعا  مهللا  اولوق : مهل  لوقیف  اندیـس ، اـی 
ار وت  ام  ياقآ  يا  يرآ  دنتفگ : یم  یعمج  هتسد  دیدیشخب ؟ ارم  مه  امش  ایآ  متشذگ  امش  شزغل  زا  نم  نیملاعلا . » بر  نیمآ  مهللا  لوقیف 
دیشخب و ار  ام  هک  روطنامه  شخبب  ار  نیسحلا  نب  یلع  اراگدرورپ  دییوگب : قیرط  نیا  هب  دومرف : یم  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  ماما  میدرک ، وفع 
. نیملاـعلا بر  نیمآ  مهللا  تفگ : یم  دوخ  هاـگنآ  و  دومرف . دازآ  يزینک  یمـالغ و  زا  ار  اـم  هک  روطناـمه  نک  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا 

هحفص 35] [. ] 41]

مالسلا هیلع  ماما  تدابع  اعد و 

شیپ هدـش  ناوتان  روجنر و  دایز  تدابع  رثا  رد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  نینموملاریما  رتخد  همطاف 
ام زا  یکی  دـینیبب  رگا  تسا . یقح  وت  لاثما  رب  ار  ام  یتسه ، ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  وت  رباج  يا  تفگ : هدـمآ و  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 

مردارب راگدای  نیـسحلا  نب  یلع  دـنک . ظفح  ار  دوخ  ناج  ات  دـییامن  يروآدای  ار  وا  هدرک  ناوتاـن  شتـسرپ  تداـبع و  يرایـسب  زا  ار  دوخ 
. دمآ ترضح  نآ  هناخ  هب  رباج  تسا . هتسب  هنیپ  تدابع  ترثک  زا  شیاهتسد  فک  ناوناز و  یناشیپ و  هدومن ، روجنر  ار  دوخ  ءادهشلادیس 

قیقد مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  نتفر  هار  رد  رباج  دندوب . هداتسیا  مشاه  ینب  زا  هچب  رسپ  دنچ  اب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  برد ، يولج  رد 
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، منیسح نب  یلع  نب  دمحم  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امـش  هدازاقآ  درک  ضرع  تسا . ربمغیپ  نتفر  هار  نیا  هللا » لوسر  ۀیـشم  هذه  : » تفگ هدش 
ار مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نهاریپ  ياه  همکد  رباج  دمآ  ولج  رورس  نآ  ایب  نم  کیدزن  داب  وت  يادف  مردپ  تفگ : درک و  هیرگ  هب  عورش  رباج 

یلص ربمایپ  فرط  زا  نم  تفگ : هداهن و  هدازاقآ  نآ  يهنیـس  رب  تروص  دومن و  ندیـسوب  هب  عورـش  تشاذگ  شاهنیـس  رب  تسد  هدرک  زاب 
: دومرف زین  و  مراذـگ . نآرب  تروص  مسوبب و  ار  تاهنیـس  منکب  ار  اهراک  نیا  هدومرف  نم  هب  مناـسر  یم  مالـس  وت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

« . كرصب نع  فشکی  مث  یمعت  یتح  یقبت  کنا  لاق  ارقب و  ملعلا  رقبی  دمحم  همـسا  نم  يدلو  نم  یقلت  یتح  یقبت  شیعت و  نا  کشوی  »
ات ینام  یم  هدنز  وت  دفاکش . یم  ار  ملع  ياهتـسیاش  وحن  هب  وا  هحفـص 36 ] ، ] ینیبب ار  دمحم  مان  هب  منادنزرف  زا  یکی  ات  ینام  یم  هدنز  وت 

رقاب ماما  منک . تاقالم  وا  اب  ات  ریگب  هزاجا  نم  يارب  تراوگرزب  ردپ  زا  هک  داد  همادا  رباج  سپـس  دش . یهاوخ  انیب  نآ  زا  دـعب  يوش ، انیبان 
دراو وگب  تسا  يراصنا  نب  رباج  وا  نم  يهدید  رون  دومرف : درک و  نانچ  نینچ و  نم  اب  يدرمریپ  درک  ضرع  دـمآ  ردـپ  شیپ  مالـسلاهیلع 

هب مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هتسکش  مه  رد  ار  شاهرکیپ  تدابع  هک  داتفا  نیدباعلا  نیز  هب  بارحم  رد  شمـشچ  دش ، دراو  رباج  دوش .
یمن رگم  هللا  لوسر  نب  ای  درک  ضرع  رباج  داد . شیاج  دوخ  يولهپ  رد  دیسرپ و  وا  زا  یلاوحا  رصتخم  درک  تکرح  ياج  زا  رباج  مارتحا 

هب ار  دوـخ  هک  تسا  تیدـج  هچ  نـیا  سپ  ناتنانمـشد ؟ يارب  زین  ار  مـنهج  هدرک  قـلخ  ناتناتـسود  امـش و  يارب  ار  تـشهب  دـنوادخ  یناد 
ترضح نآ  هب  تبسن  نآرق  رد  دنوادخ  هکنیا  اب  يدوب  هدیدن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگم  رباج  دومرف : ياهتخادنا ؟ تمحز 

اپ و ات  درک  تدابع  ردقنآ  داب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يادف  مردپ  مدیزرمآ . مدرم ) رظن  زا   ) ارت هدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  هدومرف 
يهدنب ایآ  اروکـش » ادبع  نوکأ  الفا  : » دومرف ینک  یم  تدابع  ردـقنیا  زاب  ماقم  نیا  اب  امـش  دـندرک  ضرع  دومن ، مرو  شکرابم  ياه  قاس 

یتسه ياهداوناخ  زا  اریز  نک  ظفح  ار  دوخ  ناج  سپ  درک  ضرع  تسین  رثؤم  راوگرزب  نآ  رد  شراتفگ  دـیمهف  رباج  مشابن . ادـخ  رکاـش 
ایسأتم يوبا  جاهنم  یلع  لازا  ال   » رباج دومرف : ددرگ . یم  لزان  ناشیا  تکرب  هب  ناراب  دوش و  یم  عفد  اهنآ  يهطـساو  هب  يراتفرگ  الب و  هک 

ات منک  یم  ار  اهنآ  يوریپ  هحفص 37 ]  ] متـسین و رادرب  تسد  یلع  دمحم و  مردپ  ود  شور  زا  نم  امهاقلا » یتح  امهیلع  هللا  تاولـص  امهب 
نیـسحلا نب  یلع  دـننام  ار  یـسک  ناربمایپ  دـالوا  رد  مسق  ادـخ  هب  تفگ  دنتـشاد  روضح  هک  یناـسک  هب  رباـج  مدرگ . لـئان  ناشرادـید  هب 

ناـیم رد  اریز  دنفـسوی  نادـنزرف  زا  رتهب  نیـسحلا  نب  یلع  نادـنزرف  ادـخ  هب  دـنگوس  هکنیا  اـب  ربمغیپ ، فسوی  رگم  منیب  یمن  مالـسلاهیلع 
قداص ماـما  زا  [. 42 . ] دـشاب هدـش  روـج  ملظ و  زا  رپ  هکنیا  اـب  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نـیمز  هـک  تـسا  یـسک  اـقآ  نـیا  نادـنزرف 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تمظع  يهرابرد  تبحـص  يرادـقم  زا  سپ  ناتـسود  زا  یعمج  نایم  رد  ناـشیا  هک  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع 
هیبش وا  هب  هقف  سابل و  رد  نیسحلا  نب  یلع  زا  رتشیب  شاهداوناخ  دالوا و  زا  کیچیه  دندومرف : یگدنز  شور  تدابع و  رظن  زا  مالـسلاهیلع 

. دیـسر دـهاوخن  سکچیه  هک  هدیـسر  تداـبع  زا  ییاـج  هب  مدرک  هدـهاشم  مدیـسر  مردـپ  تمدـخ  دومرف : رقاـب  ترـضح  يزور  دنتـسین .
اب شکرابم  ياهمدق  هتسب ، هنیپ  هدجس  زا  یناشیپ  هدیدرگ ، خرس  یشتآ  دننام  هیرگ  تدش  زا  اهمـشچ  درز و  يرادهدنز  بش  زا  شتروص 
هب عورش  تخوس و  ملد  لاح  نآ  ندید  زا  منک  يراددوخ  متسناوتن  رگید  نم  دومرف  هدرک : مرو  زامن  رد  نداتسیا  اپ  رس  هطـساو  هب  اپ  قاس 

تدابع ياههوزج  زا  یکی  ناج  رسپ  دومرف : دش و  نم  هجوتم  ینامز  رـصتخم  زا  دعب  دوب . هتفر  ورف  رکف  هب  مردپ  عقوم  نآ  رد  مدومن  هیرگ 
تشاذـگ و نیمز  هب  ار  هوزج  هدرـسفا  يرطاخ  اب  دـناوخ  نآ  زا  یکدـنا  مدرک . میدـقت  ار  ياهوزج  رواـیب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
: تفگ بیسم  نب  دیعس  [. 43  ] دنک تدابع  یلع  دننام  دراد  تردـق  سک  هچ  مالـسلاهیلع » بلاطیبا  نب  یلع  ةدابع  یلع  يوقی  نم  : » دومرف

ممشچ اهنآ  نایم  رد  دنتـساخرب  اعد  زامن و  هب  عامتجا  اب  ناراب  بلط  يارب  هحفـص 38 ]  ] مدرم داد ، خر  ام  يارب  يدیدش  یطحق  لاس  کی 
دوخ هب  ارم  وا  تاجانم  لاح و  هبذاج  تسا ، قح  ترـضح  اب  تاجانم  لوغـشم  مدرم  عامتجا  زا  رود  هتفر  ياهپت  يالاب  هک  داـتفا  یمـالغ  هب 

ار نامـسآ  ياضف  يربا  دوب  هدـشن  مامت  شیاعد  زونه  مدینـشن . يزیچ  یلو  دـهد  یم  تکرح  ار  دوخ  ياـهبل  مدـید  متفر  ولج  درک . بلج 
ناراب هدـش  رود  اجنآ  زا  تفرگ و  ار  دوخ  هار  هدروآ  ياجب  ار  يادـخ  رکـش  ساپـس و  درک  هدـهاشم  ار  ربا  هکنیمه  هایـس  مالغ  دـیناشوپ .
هاگان هک  تسیک  بتکم  يهدش  تیبرت  منیبب  ات  متخادرپ  مالغ  بیقعت  هب  نم  دوش . يراج  لیـس  میدیـسرت  هک  ياهزادنا  هب  دـیراب  يدـیدش 
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امش يهناخ  رد  مدرک  ضرع  مدش  بایفرش  مالسلاهیلع  ماما  تمدخ  دش . دراو  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  يهناخ  هب  مدید 
يدصتم درک  رما  مشورفب ؟ هک  مشخبن  ارچ  دیعـس  دومرف : منک . يرادیرخ  ار  وا  دیراذگ ، تنم  نمرب  دشاب  نکمم  رگا  تسا  یهایـس  مالغ 

نایم رد  مدرک  یم  وجتـسج  هک  ار  یـسک  نآ  یلو  درک  عمج  ار  اهمالغ  يهمه  دـنارذگب  نم  رظن  زا  تسه  هناخ  رد  مالغ  هچ  ره  ناـمالغ 
اهرتش بسا و  نابهگن  هک  تسه  رفن  کی  طقف  يرآ  دش  هتفگ  هدنام . یقاب  یمالغ  دیـسرپ  دنتـسین  نم  روظنم  اهنیا  مدرک  ضرع  دوبن  اهنآ 

هک ار  یمالغ  متفگ  تشاد ، زوس  رگج  یهآ  هپت  زارف  رب  هک  تسا  یسک  نامه  مدید  دش  دراو  ات  دندرک . رضاح  زین  ار  وا  داد  روتسد  تسا 
نا یلع  کلمح  ام  : » تفگ هدومن و  نم  هب  ور  هایـس  مالغ  ورب . دیعـس  هارمه  مالغ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  تسا  نیمه  مرادیرخ 
وت زا  هپت  يـالاب  رد  هچنآ  متفگ  شباوج  رد  یتخادـنا !؟ یئادـج  میـالوم  نم و  نیب  وـت  هک  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  يـالوم » نیب  ینیب و  تقرف 

دنلب نامـسآ  فرط  هب  تروص  زوسناج  یئاون  اـب  درک و  زارد  ادـخ  هاـگرد  هب  تسد  دینـش  ار  نخـس  نیا  اـت  هحفـص 39 ] . ] مدرک هدهاشم 
ماـما نادرگرب  دوخ  يوس  ربـب و  زین  ارم  یتـشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  هک  نوـنکا  دوـب  نم  وـت و  نیب  يزار  اراـگدرورپ  راـب  تفگ : هدوـمن و 

ماما يهناخ  زا  نایرگ  نامشچ  اب  مه  نم  دنتخیر . کشا  وا  يافص  مالغ و  تاجانم  زادگ  زوس و  زا  لحم  رد  نیرضاح  همه  مالـسلاهیلع و 
دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دروآ  ماغیپ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  فرط  زا  رفن  کی  مدیسر  لزنم  هب  هکنیمه  مدمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع 

رد مالغ  هک  مدید  متـشگرب و  ترـضح  لزنم  فرط  هب  مالـسلاهیلع  ماما  يهداتـسرف  اب  نک . تکرـش  تقیفر  يهزانج  عییـشت  رد  یلیام  رگا 
هن سفق  نینچ  منکف  رب  هدرپ  هرهچ  نیزا  هک  یمد  اشوخ  منت  رابغ  دوش  یم  ناـج  يهرهچ  باـجح  تسا ! هدرک  یهت  بلاـق  سلجم  ناـمه 

لثم هرـصب  تداـبع  لـها  زا  یعمج  نم و  دـیوگ : یم  تباـث  منمچ  نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگ  هب  مور  تسناـحلا  شوـخ  نم  نوـچ  يازس 
دورو ماگنه  میدوب . هدش  فرشم  هکم  هب  جح  يهضیرف  ماجنا  يارب  رانید  نب  کلام  یسراف و  بیبح  هبتع ، يرم ، حلاص  یناتسجس ، بویأ 

ام زا  دندروآ و  ور  ام  هب  ناراب  ندـماین  یگنـشت و  رثا  رد  مه  رگید  جاجح  هکم و  مدرم  میدـش ، عقاو  یبآ  یب  هقیـضم  رد  تدـشب  هکم  هب 
میدومن بآ  ناراب و  ياضاقت  یهلا  هاگرد  زا  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  هدـش  هبعک  دراو  یگمه  مینک . هیهت  بآ  ناـشیارب  هک  دنتـساوخ 

ندرک فاوط  رود  دنچ  زا  سپ  دوب . ادخ  يهناخ  فاوط  لوغـشم  هک  داتفا  یناوج  هب  ناممـشچ  هاگان  هک  دشن  يربخ  میدناوخ  هچره  یلو 
هبحی دـحا  مکیف  ناک  ولف  ۀـبعکلا ، نم  اودـعبا  لاقف : : » ناوج يا  کیبل  میداد . خـساپ  مه  ام  دز و  ادـص  مانب  ار  ام  کی  کی  دـمآ  ام  شیپ 
متتسا امف  لاق : ثیغلا ، مهتیقس  الا  یل  کبحب  يدیس  هدوجس ، یف  لوقی  هتعمـسف  ادجاس  رخف  ۀبعکلا  یتا  هحفص 40 ]  ] مث هباجأل ، نامحرلا 

اعد ام  زا  ناوج : يا  میدرک  ضرع  دشاب ؟ هتشاد  تسود  ار  وا  ادخ  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : ثیغلا . » مهاتأ  یتح  مالکلا 
شیاـعد تشاد  یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوـب  یـسک  امـش  ناـیم  رد  رگا  دـیوش  رود  هـبعک  زا  دوـمرف : تـسا . تباـجا  وا  زا  ندرک و 

نآ هب  دنگوس  نم  ياقآ  تفگ : یم  هک  مدینـش  یم  تشاذگ ، كاخ  يور  تروص  دـش  هبعک  دراو  راوگرزب  نآ  دـعب  دـش ، یم  باجتـسم 
. تفرگ ندیراب  هب  عورـش  ناراب  هک  دوب  هدـشن  مامت  وا  مالک  زونه  نک . باریـس  ناراب  بآ  زا  ار  مدرم  نیا  يراد  نم  هب  تبـسن  هک  یتبحم 

ناک و  [. » 44 . ] تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نبا  نیـسحلا  نب  یلع  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  هک  مدیـسرپ  مدرم  زا  دیوگ : یم  يوار 
دیرا نم  يدی  نیب  نوردتا  لوقیف : ءوضولا  دنع  كداتعی  يذلا  اذه  ام  هلهأ  هل  لوقیف  ههجو  رفـصإ  أضوت  اذإ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
یلاح هچ  نیا  دـنتفگ  یم  ترـضح  نآ  هب  شاهداوناخ  دـش . یم  درز  شگنر  تفرگ  یم  وضو  تقو  ره  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  موقا : نأ 

[. 45 ! ] موش رضاح  یـسک  هچ  رـضحم  رد  مهاوخ  یم  دیناد  یم  ایآ  دومرف : یم  دهد ؟ یم  تسد  امـش  هب  وضو  ماگنه  رد  هشیمه  هک  تسا 
« . یجانا نم  موقا و  نم  يدی  نیب  نوردت  ام  لاقف : کل ؟ ام  هل  لیقف  ةدعر  هتذخأ  ةولصلا  یلا  ماق  اذا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  «و 
یم هدـش ؟ هچ  ار  امـش  هک  دـش  ضرع  دـیزرل . یم  شنت  داتـسیا  یم  زامن  هب  تقو  ره  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هحفص 41 ] [. ] 46]

مالسلاهیلع داجس  ماما  مدوب  جح  رفس  رد  دیوگ : یم  هنییع  نبا  منک . یم  تاجانم  هداتسیا و  یسک  هچ  ربارب  رد  هک  دیناد  یمن  امـش  دومرف :
. تشادن ار  کیبل  نتفگ  ناوت  دیزرل و  یم  شنت  دوب و  هدیرپ  شاهراسخر  زا  گنر  هک  یلاح  رد  مدرک  هدهاشم  نتـسب  مارحا  ماگنه  رد  ار 

دیایب باوج  اما  کیبل  میوگب  مسرت  یم  دومرف : کـیبلال » یل : لاـقیف  کـیبل  لوقا  نا  یـشخأ  لاـق  « ؟ ینک یمن  هیبلت  ارچ  دـش  ضرع  وا  هب 
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. دیـسر نایاپ  هب  ترـضح  نآ  جـح  ات  دوب  وا  لاح  نیا  هتـسویپ  داتفا و  نیمز  رب  شبکرم  زا  درک و  شغ  تفگ  هیبلت  هکنیمه  اـما  کـیبلال ،!
ربارب ات  ار  اهتسد  داتسیا ، زامن  هب  يرانک  رد  دش  هفوک  دجـسم  دراو  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  [. 47]
ناـمز نآ  اـت  مداد  یم  شوـگ  ار  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زاـمن  دـیزرل . منت  نآ  تشهد  زا  نم  هک  تفگ  يریبـکت  ناـنچ  درک  دـنلب  شوـگ 

مدش همظعم  هبعک  رانک  لیعامـسا  رجح  لخاد  یبش  همین  دـیوگ : یم  ینامی  سواط  [. 48 . ] مدوب هدینـشن  وا  زا  رتابرلد  رتهزیکاپ و  ياهجهل 
، کئانفب کنیکـسم  کئانفب ، كدیبع  یهلا  . » دنک یم  رارکت  ار  یمالک  تسا و  هداجـس  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

هنوگ ره  نآ  زا  دعب  دیوگ  یم  سواط  هدروآ . ور  تتمحر  يهناتـسآ  هب  وت  ریقف  دنمدرد و  کچوک و  يهدنب  اراگدرورپ  کئانفب » كریقف 
لکشم هحفص 42 ]  ] متفای و دوبهب  متفگ  ار  تاملک  نیا  مداهن و  هدجس  هب  رس  دعب  مداتـسیا  زامن  هب  نوچ  دش  عقاو  میارب  هک  یـضرم  الب و 
شاهناش فرط  کی  زا  ابع  زامن  ندناوخ  ماگنه  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  [. 49  ] دش لح  نم 

دوخ هناش  هب  هرابود  ار  ابع  ارچ  مدیـسرپ  راوگرزب  نآ  زا  زامن  نایاپ  زا  سپ  دیـسر . نایاپ  هب  زامن  ات  درکن  یئاـنتعا  ترـضح  نآ  یلو  داـتفا 
یم ایآ  وت  رب  ياو  هبلقب . » اهنم  هیلع  لبقأ  ام  الا  هتولـص  نم  لبقی  ـال  دـبعلا  نا  تنک !؟ نم  يدـی  نیب  يردـتا  کـحیو  : » دومرف دـیتخادنین ؟
یم لوبق  شزامن  دراد  بلق  روضح  زامن  زا  هک  ياهزادنا  نامه  هب  هدنب  هک  شاب  هتشاد  هجوت  متـشاد . رارق  یـسک  هچ  رـضحم  رد  هک  یناد 

هدهاشم هبعک  يهناتـسآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یبش  هک  دـنک  یم  لقن  شردـپ  زا  هزمحوبا  نیمه  رـسپ  دـمحم  [. 50 . ] دوش
ياپ يور  رب  یهاگ  تسار و  ياپ  يور  رب  ار  ندب  ینیگنس  یهاگ  هک  داد  لوط  ار  مایق  ردقنآ  دوب  زامن  هب  لوغشم  نداتـسیا  لاح  رد  مدرک 

تلعف نئل  کتزع  امأ و  یبلق ؟ یف  کبح  ینبذـعت و  يدیـس  ای  : » تفگ یم  هاکناج  نیزح و  یتوص  اـب  هک  مدینـش  یم  داد و  یم  رارق  پچ 
مسق مراد . لد  رد  ار  وت  تبحم  هک  یلاح  رد  ینک  یم  باذع  ارم  ایآ  نم : ياقآ  يا  [. 51 « ] کیف مهتیداع  ام  لاط  موق  نیب  ینیب و  نعمجتل 
مدش مارحلا  دجـسم  دراو  دیوگ : یم  ینامی  سواط  دنراد . وت  اب  ینالوط  ینمـشد  هک  ياهداد  رارق  یناسک  اب  ارم  ینک  نینچ  رگا  تتزع  هب 

صخش نآ  هک  مدرک  هدهاشم  هحفص 43 ]  ] دش غراف  تدابع  زا  هکنیمه  تسا  هآ  کشا و  اعد و  لوغشم  تیب  رانک  رد  یـصخش  هک  مدید 
لاح دیتشاد و  زادگ  زوس و  دایز  هک  مدید  یتلاح  رد  ار  امش  نم  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک  ضرع  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

هکنیا مود  یتسه . ادـخ  لوسر  رـسپ  هکنآ  لوا  دـیامن  یم  ینارگن  فوخ و  زا  نمیا  ار  امـش  تسه و  امـش  يارب  يراودـیما  هیام  هس  هکنآ 
ندوب ادخ  لوسر  رسپ  اما  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  دش . دهاوخ  تلاح  لماش  راگدرورپ  تمحر  موس  دش . یهاوخ  تدج  تعافش  لومـشم 

. تسین حرطم  یلیماف  بسن و  تمایق  زور  [. 52 « . ] نولءاستی ذئموی و ال  مهنیب  باسنا  الف  : » دیامرف یم  دنوادخ  هکنوچ  دهد  یمن  نمیا  ارم 
رگم دـننک  یمن  تعافـش  و  [. 53 « ] یـضترا نمل  الا  نوعفـشی  الو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تسا  هنوگ  نامه  زین  مدـج  تعافـش  اـما  و 

هب ادـخ  تمحر  فارعا ) هیآ 56  نومـضم  « ) نینـسحملا نم  ۀـنیرق  اهنا   » راگدرورپ تمحر  اما  و  دـهد . تیاـضر  دـنوادخ  هک  ار  یناـسک 
مدوب هبعک  فاوط  لوغشم  یبش  هک  تفگ : یعمصأ  [. 54 !. ] متسه نینسحم  ءزج  هک  مناد  یمن  نم  تسا و  کیدزن  نینسحم  ناراکوکین و 

کلملا تنا  موجنلا و  تلع  و  نویعلا ، تمان  : » تفگ یم  هک  مدینش  داتفا . دوب  تاجانم  لوغشم  هک  امیس  شوخ  یناوج  هب  ممشچ  هاگان  هک 
« . نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  یلا  رظنتل  کتئج  نیلئاسلل  حوتفم  کباب  اهـسارح و  اهیلع  تماـقأ  و  اـهباوبأ ، كولملا  تقلغ  مویقلا ، یحلا 

ناـهاشداپ ادـنوادخ »! . » مویق يهدـنز  ناطلـس  یتـسه  وت  دـناهدش و  رگهولج  ناگراتـس  هتفر ، باوخ  هب  اهمـشچ  اراـگدرورپ  هحفص 44 ] ]
برد هب  مه  نم  تسا  زاب  نیبلاط  نیلئاـس و  يارب  وت  هناـخ  برد  اـما  دـناهدرامگ ، اـهنآرب  ار  ناـنابهگن  هتـسب و  ار  دوخ  ياـهخاک  ياـهرد 

نیـسحلا نب  یلع  ناوج  نآ  هک  مدید  مدرک  تقد  یتقو  ناگدـننک . محر  نیرتمیحر  يا  تتمحر  هب  ینک  رظن  نم  هب  ات  ماهدـمآ  وت  يهناخ 
[. 55 . ] تسا مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز 

هیداجس هفیحص  مالسلاهیلع  ماما  راثآ  زا 

هتـشون ییاهحرـش  هفیحـص  يارب  تسا . لصف  راهچ  هاجنپ و  رب  لمتـشم  هک  ترـضح  نآ  ياهاعد  يهعومجم  زا  تسا  ترابع  باـتک  نیا 
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حرـش هلمج  زا  هک  درب  یم  مان  دروم  داتفه  ات  ار  اهنآ  دادعت  هعیرذلا  فیرـش  باتک  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  همالع  موحرم  تسا . هدش 
رایسب ياعد  اصوصخ  تسا  يوتحم  رپ  دنلب و  ینیماضم  ياراد  یگمه  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  دشاب . یم  ریبک  ناخ  یلع  دیس  دنمـشزرا 

سفن و حالـصا  ناهاوخ  هک  یـسک  يارب  کـش  نودـب  تسا و  لـصف  یـس  ياراد  اـبیرقت  هک  قـالخالا  مراـکم  لاـعفالا و  یـضرم  بوخ 
ندیسر تین و  ندرک  هزیکاپ  زا  تسا  ترابع  فیرش  ياعد  نیا  ياهزارف  تسا . رثؤم  هدنزاس و  یلاع  رایـسب  یحطـس  رد  تسا  يزاسدوخ 

سابل اهناسنا ، تیبرت  رد  ناربهر  شقن  ناطیـش ، رـش  زا  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  قـالخا ، ياـههیاپ  قلخ ، زا  يزاـینیب  نیقی ، صولخ و  ماـقم  هب 
زا تسا  ترابع  اعد  رگید  شخب  دمحم . لآ  دمحم و  رب  تاولص  هرخالاب  اعد و  تباجتسا  عناوم  دوش ، راهم  دیاب  سفن  نیقتم ، نیحلاص و 

، راثیا یقالخا ، شوخ  نیبلا ، تاذ  حالـصا  سفن ، کلمت  تیادـه ، نسح  عضاوت ، قالخا : نساحم  قالخا . هحفـص 45 ]  ] لئاذر نساحم و 
هنایم مالـسلاهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  راگدرورپ ، ياضر  سفن ، هیکزت  هبوت ، تمعن ، رکـش  ادخ ، دای  مدرم ، ریقحت  كرت 

، بجع ربکت ، ایر ، قالخا : لئاذر  ترخآ . ایند و  رد  يهنسح  طابضنا ، مظن و  عرو ، دهز ، ءانغتـسا ، مدرم ، زا  تیافک  ادخ ، رب  لکوت  يور ،
یلاح و یب  تبیغ ، ماـحرا ، نیدـلاو و  قاـع  ینامگدـب ، تداـسح ، يزوت ، هنیک  تیادـه ، زا  دـعب  تلالـض  یـشورف ، رخف  ندراذـگ ، تنم 

. تدابع زا  تلفغ  فارسا ، یئوج ، بیع  ملظ ، یتشز  ازسان ، شحف و  تدابع ، رد  تلاسک 

قوقح هلاسر 

هرـضحیال نم  رد  قودص  موحرم  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  قح  هاجنپ  ياراد  هک  تسا  مامه  ماما  نآ  هدنام  ياج  هب  راثآ  زا  رگید  یکی 
یبوخب نآ  يهمدـقم  زا  ار  هلاسر  نیا  تیمها  تیعماج و  دـناهدرک . لقن  لوقعلا ص 255  فحت  رد  هبعـش  نبا  یلامأ و  لاـصخ و  هیقفلا و 

مامت رد  زامن  رد  ارت  هک  تسا  یفیاظو  قوقح و  وت  رب  دنک  تمحر  ارت  دنوادخ  نادب  دیامرف : یم  مالـسلاهیلع  ماما  ادـتبا  دـیمهف . ناوت  یم 
زا يوضع  ره  رد  یئآ ، دورف  نآ  رد  هک  یلزنم  ره  رد  دنزب ، رس  وت  زا  هک  ینوکـس  تکرح و  ره  رد  تسا . هدرک  هطاحا  تراتفر  تالاح و 
هک تسا  یقوقح  اهنآ  نیرتگرزب  دـنرتمهم و  رتگرزب و  قوقح  نیا  زا  یـضعب  يدـنب . راـکب  يزاـس و  ـالاب  ریز و  ار  نآ  هک  تندـب  ءاـضعا 
وت رب  دـنوادخ  هاگنآ  هحفـص 46 ] . ] تسا نیمه  هشیر  لـصا و  هتبلا  هک  تسا  هتـسناد  بجاو  وت  رب  دوـخ  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

يهزیرغ مکش و  اپ ، تسد ، نابز ، شوگ ، مشچ ، ياربو  ددرگ  یم  مدق  ات  رس  زا  ندب  ياهمادنا  عیمج  لماش  هک  تسا  هتـشاد  مزال  یقوقح 
و زامن ، يارب  هتـسناد و  بجاو  یقوقح  وت  لاعفا  يارب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپـس  تسا . ررقم  یقح  هناگادـج  کـی  ره  وت  یـسنج 

قح اـهنآ ، نیرت  بجاو  تسا و  مزـال  ادـیدش  اـهنآ  ماـجنا  هک  تسا  نارگید  وـت و  نـیب  یقوـقح  هاـگنآ  تـسا . هتـشاد  ررقم  یقح  هقدـص 
: دیامرف یم  قوقح  هلـسلس  کی  ندرمـش  رب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  دنـشاب . یم  نادنواشیوخ  ناتـسد و  ریز  قوقح  ایاعر ، قح  نایاوشیپ ،

نیا ءاضق  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  هددـس . » هقفو و  هقوقح و  نم  هیلع  بجوا  اـم  ءاـضق  یلع  هللا  هناـعأ  نمل  یبوطف  »
. دشخب قیفوت  دنک و  يرای  قوقح 

زیمآ تمکح  تاملک 

وهف هل  هللا  مسق  امب  عنق  نم  . » تشاذگ دهاوخ  اپ  ریز  ار  ایند  دشاب  هتـشاد  يدنلب  حور  سک  ره  ایندـلا . » هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  »
فیک يوقت و  عم  لمع  لقیال  . » تسا مدرم  نیرتزاین  یب  زا  دـشاب  عناق  هدومرف  ررقم  شیارب  دـنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره  سانلا . » ینغا  نم 

هحفص 47] . ] دوش یم  عقاو  راگدرورپ  لوبق  دروم  هک  يراک  دشاب  مک  هنوگچ  تسین و  مک  یقتم  ناسنا  زا  لمع  هاگچیه  لبقتی . » ام  لقی 
كرابت و دـنوادخ  زا  يرتشیب  تیـشخ  فوخ و  هک  دـنبای  یم  ییاهر  باذـع  زا  یناسک  ۀیـشخ هللا . » مکدـشأ  هللا  باذـع  نم  مکاجنأ  نا  »

یـسک راگدرورپ  دزن  دارفا  نیرتضوغبم  هلامعأب . » يدتقی  ماما و ال  ۀنـسب  يدـتقی  نم  هللا  یلا  سانلا  ضغبأ  نا  الأ و  . » دنـشاب هتـشاد  یلاعت 
نع هناسل  فک  نمؤملل : تایجنم  ثالث  . » دـنکن يوریپ  ماما  لامعا  راـتفر و  زا  یلو  دـهدب  رارق  اهتنـس  رد  دوخ  يادـتقم  ار  ماـما  هک  تسا 
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ظفح تسا : نمؤم  تاجن  لماوع  زا  زیچ  هس  هتئیطخ . » یلع  ءاکبلا  لوط  هاـیند و  هترخـآل و  هعفنی  اـمب  هسفن  هلاغتـشا  و  مهباـیتغا ، ساـنلا و 
هاگـشیپ رد  هلاـن  هیرگ و  تموادـم  دـشاب و  هتـشاد  ترخآ  اـیند و  تعفنم  هک  يراـک  هـب  دوـخ  ندرک  لوغـشم  تـبیغ ، زا  اـصوصخ  ناـبز 

زا دـعب  جرف . » نطب و  ۀـفع  نم  هتفرعم  دـعب  هللا  یلا  بحا  ءییـش  نمام  . » تسا هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  اهـشزغل و  رطاـخ  هب  راـگدرورپ 
، کنم هبلط  نم  لک  یلا  ریخلا  لعفا  . » تسین یـسنج  يهزیرغ  مکـش و  تفع  زا  رتبوبحم  قح  ترـضح  دزن  زیچ  چیه  راگدرورپ  هب  تفرعم 

رذتعأ كراسی و  یلا  لوحت  مث  کنیمی  نع  لجر  کمتـش  نا  و  هلها . تنا  تنک  لهأب  نکی  مل  نا  هعـضوم و  تبـصأ  دـقف  هلهأ  ناک  ناف 
راوازـس رگا  هدش و  ماجنا  شیاجب  دشاب  نآ  قحتـسم  رگا  هک  هدـب  ماجنا  درک  ار  يریخ  راک  يهبلاطم  وت  زا  سک  ره  هرذـع . » لبقاف  کیلا 

هحفـص  ] پچ تمـس  زا  تفگ و  اوران  وترب  تسار  تمـس  زا  یـسک  رگا  و  ياهدرب . ار  باوث  ضیف و  یتسه و  هاوخ  ریخ  یناسنا  وت  دـشابن 
تدابع ۀبغر » افوخال و ال  ارکش هللا  الا  نوکتال  رارحالا  ةدابع  ( » 282 لوقعلا ص 278 -  فحت  . ) دریذپب ار  شرذع  تساوخ  ترذعم  [ 48

ٌمیِکَح َُهل  َْسَیل  ْنَم  لض  . » تشهب هب  عمط  منهج و  زا  سرت  يور  زا  هن  تسا و  دـنوادخ  زا  يرازگـساپس  رکـش و  رطاـخ  هب  طـقف  ناـگدازآ 
دنوادخ باوتلا . » بنذـملا  نمؤملا  بحی  هللا  نا  . » دـنک شداشرا  ار  وا  ات  دـشاب  هتـشادن  یمیکح  هک  سک  ره  دوش  یم  هارمگ  هُدِـشُْری . » 

لامک لضف و  هب  سفنلا  میرک  ناسنا  هِْکلِِمب . »  ُرِخَتْفَی  ُمِیئَّللا  َو  ِِهلْـضَِفب  ُجِـهَْتبَی  ُمیِرَْکلا  . » دراد یم  تسود  ار  هبوت  لاح  رد  راـک  اـطخ  نمؤم 
یناف و محر  عطاق  نبحـصت  ینب ال  ای  . » دـنک یم  تاهابم  رخف و  دوخ  تورث  لام و  هب  هیاـمنود  تسپ و  صخـش  دوش و  یم  رورـسم  دوخ 

نم هک  اریز  شابن  بحاصم  نیشنمه و  هدرک  هطبار  عطق  دوخ  ماحرا  اب  هک  یسک  اب  مدنزرف  عضاوم . » ۀثالث  یف  هللا  باتک  یف  انوعلم  هتدج 
ام هار  رد  هک  تسا  یـسک  ام  یعقاو  هعیـش  انامه  انملظ . » نم  عنم  انیف و  دـهاج  نم  انتعیـش  امنا  . » متفای هدـش  تنعل  نآرق  ياج  هس  رد  ار  وا 

يدرمناوج لامک  میهاربا . » انوبأ  مهمدخ  امک  هفیـض  لجرلا  ۀمدخ  ةورملا  مامت  نم  . » دریگب ار  ام  رب  متـس  ملظ و  يولج  دـنک و  هدـهاجم 
نم ینغن  انا ال  انتعیـش  غلب  . » دوب نامهیم  هب  تمدخ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ام  ردپ  شور  هحفـص 49 ]  ] هک روطنامه  تسا  نامهیم  زا  ییاریذپ 
دوش یمن  لصاح  ام  تیالو  مینک و  یمن  زاین  یب  دنوادخ  زا  ار  امش  ام  هک  نک  غالبا  ام  نایعیش  هب  عرولاب . » الا  لانتال  انتیالو  نا  ائیش و  هللا 

ره ۀعاطلا . » زع  یلا  ۀیصعملا  لذ  نم  جرخیلف  رقف ، الب  ینغ  ناطلـس ، الب  ۀبیه  ةریـشع و  الب  ازع  دارا  نم  ! » يراکزیهرپ عرو و  وترپ  رد  رگم 
يزاینیب تورث و  تسا و  بلاط  یهاشداپ  تنطلس و  نودب  ار  تکوش  تبیه و  دهاوخ و  یم  ماوقا  لیماف و  نودب  ار  فرـش  تزع و  سک 

ص 103 ج 12 ، قحلا ، قاقحا  . ) دریگ رارق  قح  ترضح  یگدنب  تعاط و  تزع  رد  دیآ و  نوریب  تیـصعم  تلذ  زا  دیاب  تسا . ناهاوخ  ار 
دریگب يزیچ  نآ  نتخومآ  رب  ای  دزوماین ) نارگید  هب   ) دراد ناهن  ار  یملع  هکنآ  ادبأ . » هعفن  الف  ادفص  هیلع  ذخا  وا  املع  متک  نم  ( » 113 - 
تبجع . » تسا تفـص  گس  نایمدآ  كاروخ  نآ  هک  زیهرپب  تبیغ  زا  سانلا . » بالک  مادا  اهناف  ۀـبیغلا  كاـیا و  . » دـهدن دوس  ار  وا  زگره 

دنک یم  زیهرپ  ناشنایز  رطاخ  هب  اهیندروخ  زا  هک  یـسک  زا  مبجعت  رد  هترعمل . » بئذـلا  نم  یمتحی  هترـضمل و ال  ماعطلا  نم  یمتحی  نمل 
هحفص 50] ( ] 105 ص 101 -  ج 2 ، همغلا ، فشک  . ) دنک یمن  زیهرپ  نآ  یتشز  رطاخ  هب  هانگ  زا  یلو 

وا رصع  نارادمامز  مالسلاهیلع و  ماما 

نب کلملادبع  مکح ، ناورم  ریبز ، نب  هللادبع  دـیزی ، زا  دـندوب  ترابع  دوب  هجاوم  اهنآ  اب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  ینارادـمامز 
يارب رگمتـس  دیزی  البرک  زوسناج  هاکناج و  هثداح  زا  سپ  دندوب . راکتیانج  رگدادیب و  ملاظ و  یگمه  هک  کلملادـبع  نب  دـیلو  ناورم و 

زور هس  دیزی  نایهاپس  داتسرف . هنیدم  هب  هبقع  نب  ملـسم  مان  هب  ار  یـصخش  دندوب  هتـشادرب  وا  اب  ار  تفلاخم  ملع  هک  هنیدم  مدرم  یبوکرس 
تـصش لاس  رد  دندرکن . راذگورف  یتنایخ  یتفع و  یب  چیه  زا  دنتـشک و  ار  رفن  رازه  هد  دنتخادرپ و  ماع  لتق  هب  دندرک و  تراغ  ار  هنیدم 

هب زور  لهچ  ینعی  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تسـشن و  تموکح  دنـسم  رب  وا  ياج  هب  هیواعم  شدنزرف  دـیزی ، گرم  زا  سپ  يرجه  راهچ  و 
هک ریبز  نب  هللادـبع  شرـسپ  هیواعم  ندـش  رانکرب  دـیزی و  گرم  اب  دـش . راـنکرب  تموکح  زا  درک و  مـالعا  ار  دوخ  يافعتـسا  تفر و  ربنم 

ماـش رد  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  زین  ناـسارخ  قارع و  نمی و  زاـجح و  مدرم  تساـخاپب و  هکم  رد  دوب  تموکح  تفـالخ و  عـمط  رد  اـهلاس 
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هسیـسد و اب  تخادرپ و  ریبز  نب  هللادـبع  اب  تفلاخم  هب  دیـسر و  تموکح  هب  هئطوت  اـب  دـیزی  نب  ۀـیواعم  يافعتـسا  زا  سپ  مکح  نب  ناورم 
شرـسپ تشذـگ و  رد  هاـتوک  ياهلـصاف  اـب  دیـشکن و  یلوط  شتموکح  یلو  دروآرد ، دوـخ  فرـصت  هب  ار  رـصم  سپـس  ماـش و  گـنرین ،

رب طلست  دوخ و  تیعقوم  میکحت  زا  سپ  دیـسر و  تموکح  هب  يرجه  جنپ  تصـش و  لاس  رد  کلملادبع  تسـشن . وا  ياج  هب  کلملادبع 
يدرم کلملادـبع  دـیناسر . لتق  هب  دومن و  ریگتـسد  هرـصاحم و  هکم  رد  ار  ریبز  نب  هللادـبع  يرجه  هس  داـتفه و  لاـس  رد  رـصم و  ماـش و 

هحفص 51]  ] ار شندرگ  دنک  توعد  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  ارم  سک  ره  تفگ : بیسم  نب  دعس  هب  يزور  دوب ، رگمتس  لیخب و  محریب و 
نیرتزیر و نوخ  زا  جاجح  تسا ، هفوک  هرـصب و  رد  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  نتخاـس  اورناـمرف  کلملادـبع  گرزب  تاـیانج  زا  منز . یم 

تخادرپ مدرم  راتشک  هجنکـش و  رازآ و  هب  هنایـشحو  تشاد  يزیرنوخ  تیانج و  ضرم  هک  وا  تسا  يوما  تموکح  ياههرهچ  نیرت  لذر 
ار رفن  رازه  تسیب  دـص و  دودـح  دوخ  تموکح  تدـم  رد  تشاـمگ و  تمه  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  يدوباـن  هب  هژیوـب  و 

نادب دروآ و  تسدب  یکردم  ماما  راتفر  زا  ات  دیـشوک  یم  دوب و  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بقارم  ادیدش  کلملادـبع  [. 56 . ] تشک
تیذا اب  ار  راوگرزب  نآ  مالسلاهیلع  ماما  تیلاعف  زا  يریگولج  مدرم و  رد  تشحو  سرت و  داجیا  يارب  راب  کی  دریگب . تخس  ماما  رب  هناهب 

ياج هب  دیلو  شدنزرف  يرجه  شش  داتشه و  لاس  رد  کلملادبع  گرم  زا  سپ  دینادرگزاب . هنیدم  هب  هرابود  درک و  بلج  ماش  هب  رازآ  و 
مشک یم  ار  وا  دنک  یشکندرگ  ام  ربارب  رد  سک  ره  تفگ  دوخ  ینارنخس  نیلوا  رد  وا  دوب . اورپیب  رگمتـس و  يدرم  زین  دیلو  تسـشن ، وا 
ماما تیبوبحم  ترهـش و  زا  نامز  نآ  رگمتـس  نارادمامز  رگید  دننام  مه  دیلو  تشک . مهاوخ  ار  وا  توکـس  رد  دنک  توکـس  سک  ره  و 
يارب هدـمآ  درگ  وا  نوماریپ  ناـمدرم  دیـسرت  یم  درب و  یم  جـنر  یمارگ  نآ  یناـحور  یملع و  تیـصخش  زا  دوـب و  ناـساره  مالـسلاهیلع 
هدرک مومسم  ار  ترضح  نآ  هرخالاب  دنک و  لمحت  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دوجو  تسناوتن  ورنیا  زا  دوش  دیلوت  يرطخ  وا  تموکح  تنطلس و 

. دناسر تداهش  هب  و 

ةرامالا راد  ثداوح 

ياـه تواـضق  نایدـیزی  هیلع  ماـیق  زا  وا  هحفـص 52 ]  ] هزیگنا ي راـتخم و  هراـبرد  دـش ، رقتــسم  هراـمالاراد  رد  درک و  ماـیق  یفقث  راـتخم 
نیسحلا نب  یلع  ماما  راد  هحیرج  لد  شنارای  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیسح  نالتاق  نتشک  اب  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  یلو  هدش  نوگانوگ 

دعس نب  رمع  دایز و  نب  هللادیبع  رس  راتخم  یتقو  لیلد  نیمه  هب  درک . ادیپ  مایتلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  مالـسلاهیلع و 
راتخملا هللا  يزج  یئادعا و  نم  يراث  یل  كردأ  يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ داتفا و  هدجـس  هب  مالـسلاهیلع  ماما  داتـسرف . ترـضح  نآ  دزن  ار 

یم یفوک  ورمع  نب  لاهنم  دهدب . ریخ  يازج  راتخم  هب  ادنوادخ  تفرگ  منانمـشد  زا  ار  مردپ  نوخ  ماقتنا  هک  ار  يادخ  دـمح  [. 57 « ] اریخ
؟ درب یم  رـسب  هنوگچ  لهاک  نب  ۀلمرح  هک  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  ماما  مدید . ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  متفر و  جـح  هب  یلاس  دـیوگ :

ایادـخ ناشچب ! وا  هب  ار  نهآ  ایادـخ  تفگ : درب و  الاب  ار  دوخ  ياهتـسد  ماما  مدـید . هدـنز  هفوک  رد  ار  وا  مدرک : ضرع  دـیوگ  یم  لاهنم 
وا سپس  دندیرب ، ار  وا  ياپ  تسد و  داد  روتـسد  راتخم  دندروآ . راتخم  دزن  ار  هلمرح  مدیـسر  هفوک  هب  نوچ  ناشچب ! وا  هب  ار  شتآ  یمرگ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قوقح  هب  نیزواجتم  ناراکمتـس و  شاداپ  زکرم  هرامالا  راد  یتسار  [ 58 . ] دـندنازوس شتآ  هب  ار 
زا ار  نیمز  ياه  تکرب  نامسآ و  ناراب  ایادخ  تفگ : یم  وا  تفرگ . ار  قارع  مدرم  نابیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  نیرفن  دوب و  هدش 

رسپ يرجه  مکی  تصش و  لاس  مرحم  رد  نادرگن . یـضار  نانآ  زا  ار  اهتموکح  هاگچیه  زاس و  هدنکارپ  مه  زا  ار  نانآ  عمج  رادزاب ! نانآ 
دایز رسپ  رس  هک  تشذگن  شیب  لاس  جنپ  دش و  نامداش  داهن و  دوخ  يور  شیپ  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ربمایپ  رتخد  رسپ  رـس  دایز ،

رس هک  تشذگن  لاس  جنپ  دنداهن و  ریبز  رسپ  بعـصم  ربارب  ار  راتخم  رـس  هحفـص 53 ]  ] هک تشذگن  یلاس  دش و  هداهن  راتخم  يور  شیپ 
هب تفگ  دنمـشوه  برع  يریپ ز  هردان  دـیوگ : یم  یـشرفت  قداـص  ازریم  [. 59 . ] تفرگ رارق  ناورم  نـب  کلملادـبع  يور  شیپ  بعـصم 
ود هک  مدـید  هچ  هآ  دایز  نبا  رب  مدـید  مدوب و  هاـگراب  نیا  هبق و  نیمه  ریز  هاـگ  هیکت  نیا  دنـسم و  نیمه  يور  دـنپ  يور  زا  کلملادـبع 
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هک دعب  رپس  يورب  راتخم  رب  دب  رس  هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز  ناهن  شیور  دیشروخ ز  تعلط  نامـسآ  رپس  نوچ  يرـس  هزات  دابم  ممـشچ 
نب کلملادبع  راگزور  رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  راک  ياضاقت  هب  بعـصم  رـس  نیا  دش  راتخم  رـس  وا  شک  تسد  دش  رادرـس  رـس و  بعـصم 
مان هب  يدرم  ماجنارـس  مدرگن ...! راـتفرگ  نم  هک  دـینک  بارخ  ار  هراـمالاراد  رـصق  تفگ  داـتفا و  وا  رب  هزرل  دینـش  ار  هیـضق  نیا  اـت  ناورم 

هچ هک  تسناد  دیهاوخ  مدش  راکب  تسد  یتقو  مسرت ، یمن  يزیچ  زا  نم  دیسانش ، یم  بوخ  ارم  تفگ : یم  هک  دش  طلسم  اهنآ  رب  جاجح 
ینیگنس هخاش  رب  هدیسر  يهویم  نوچ  هک  منیب  یم  ار  ییاهرس  منیب ، یم  هدیشک  ار  ییاهندرگ  هتخود و  ار  یئاهمـشچ  هفوک  مدرم  ماهراک .

نانچ جاجح  يرآ  دینک . دوخ  تسد  يزاب  ارم  هک  متسین  یـسک  نم  مزرلب ، داب  زا  هک  متـسین  يدیب  نم  تساهنآ ، ندیچ  ماگنه  دنک و  یم 
یم ندرگ  ار  اهنآ  درک  یم  ریگتسد  ار  مدرم  یتمهت  كدنا  اب  دماین . رد  یسک  زا  یسفن  لاس  تسیب  تدم  هک  تفرگ  مدرم  زا  یمشچ  رهز 
لها اب  یـصاخ  ینمـشد  جاجح  دندرک . یم  هدافتـسا  راوید  يهیاس  زا  طقف  اهزور  ناینادنز  هک  دوب  هداد  بیترت  فقـس  نودب  ینادنز  دز .

مالسلاهیلع نیدباعلا  نیز  داجس  ماما  اب  یطابترا  لیامت و  نیرتکچوک  هحفص 54 ]  ] سک ره  تشاد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب 
تخـس دیعـس  دوب . ریبج  نب  دیعـس  مالـسلاهیلع  ماما  يهتـسجرب  نادرگاش  زا  یکی  دش . یم  عقاو  هجنکـش  هذخاؤم و  دروم  درک  یم  رارقرب 
ریگتسد ار  ریبج  نب  دیعس  تسین . شدننامه  نیمز  يور  رب  دنتفگ : یم  مدرم  هک  دوب  نانچ  یملع  رظن  زا  وا  دوب . ترـضح  نآ  هقالع  دروم 
تسناد یم  رتهب  مردام  تفگ : دیعس  ریبج . نب  دیعس  هن  یتسه  ریـسک  نب  یقـش  وت  تفگ : جاجح  دندروآ . راوخنوخ  جاجح  دزن  دندرک و 

دیعس تساوخ  یم  لاؤس  نیا  اب  ، ) خزود رد  ای  دنتـشهب  رد  يراد ، ياهدیقع  هچ  رمع  رکبوبا و  هرابرد  دیـسرپ : جاجح  دیمان . دیعـس  ارم  هک 
لها هک  تسناد  مهاوخ  هاگنآ  منیبب  ار  ناـیتشهب  مور و  تشهب  هب  رگا  تفگ : دیعـس  دـهد ). رارق  وا  لـتق  يهناـهب  ار  نآ  اـت  دـیوگب  يزیچ 

ياهدـیقع هچ  افلخ  دروم  رد  دیـسرپ : جاجح  تخانـش . مهاوخ  ار  ناـنآ  مرگنب  ار  ناـیخزود  میآرد و  خزود  هب  رگا  دـنناسک و  هچ  تشهب 
رتدونشخ وا  زا  ناهج  راگدیرفآ  هک  ار  نآ  دیعس : يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  افلخ  زا  کیمادک  جاجح : متسین . اهنآ  لیکو  نم  دیعس : يراد ؟

یمن ارچ  جاجح : دـناد . یم  ار  نیا  تساـهناهنپ  اـهزار و  ياـناد  هک  ییادـخ  دیعـس : تسا ؟ رتدونـشخ  کیمادـک  زا  ادـخ  جاـجح : دـشاب .
داش و ام  ارچ  سپ  جاجح : دنک . دوبان  ار  وا  شتآ  تسا  نکمم  هدـش و  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  ياهدـیرفآ  ددـنخب  هنوگچ  دیعـس : يدـنخ ؟
ار تورث  نیا  رگا  تفگ : دیعس  دنداهن . دیعس  شیپ  دندروآ و  یتارهاوج  داد  روتسد  جاجح  تسین . ناسکی  مدرم  ياهلد  دیعس : مینادنخ ؟

ریـش ناـکدوک  نارداـم  هک  تسازتـشحو  ناـنچ  تماـیق  هنرگ  و  تسین ، یـشنزرس  وت  رب  یباـی  تاـجن  زیخاتـسر  یتخـس  زا  اـت  ياهتخودـنا 
جاجح دشاب . صلاخ  هحفـص 55 ]  ] كاـپ و هک  رادـقم  نآ  رگم  تسین  يرمث  تورث  نتخودـنا  رد  سپ  دـننک ، یم  شومارف  ار  ناـشراوخ 

دوخ هک  هنوگ  ره  دیعس : مشکب ؟ ار  وت  هنوگچ  يراد  تسود  جاجح : دش . نایرگ  دیعس  دندروآ ، یقیسوم  تالآ  ترشع و  لیاسو  تفگ :
رگا دیعـس : منک . توفع  يراد  لیم  جاجح : دـشک . یم  هنوگ  ناـمه  هب  ترخآ  رد  ارت  ادـخ  یـشکب  ارم  روط  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  یلیاـم ،

تهجو : » تفگ دیعـس  دـنرتسگب ، ار  لتق  طاسب  داد  روتـسد  جاجح  مبلط . یمن  شـشخب  زگره  وت  زا  یلو  تسادـخ ، زا  طقف  دـشاب  يوفع 
اهنامسآ و هک  مراد  یم  میقتـسم  يور  یـسک  نآ  يوس  هب  [. 60 « . ] نیکرـشملا نم  انا  ام  افینح و  ضرالا ، تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو 
« هللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  : » تفگ دیعس  دینادرگب . هلبق  زا  ار  شیور  تفگ : جاجح  متسین ». ناکرـشم  زا  مناملـسم و  نم  هدیرفآ و  ار  نیمز 

مکدیعن اهیف  مکانقلخ و  اهنم  : » تفگ دیعـس  دیراذگ . كاخرب  ار  شیور  تفگ : جاجح  تسوس . نامه  رد  ادخ  دـینک  ور  وس  ره  هب  [. 61]
. میروآ یم  ناتنوریب  كاخ  زا  رگید  راب  مینادرگ و  یم  رب  كاخ  هب  زاب  میدـیرفآ و  كاخ  زا  ار  امـش  [. 62 « ] يرخا ةرات  مکجرخن  اهنم  و 
. هلوسر هحفـص 56 ]  ] هدبع و ادمحم  نا  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : دیعـس  دینک . ادـج  ار  شرـس  تفگ : جاجح 

هتخیر جاجح  نامرف  هب  ریبج  نب  دیعـس  كاپ  نوخ  دـعب  ياهظحل  نکم . طلـسم  سکچیه  رب  ار  وا  نم  زا  سپ  اراگدرورپ  راب  تفگ : سپس 
[. 63  ] دش

مالسلا هیلع  ماما  تداهش 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نیدباعلا  نیز  ماما   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریس 
( مالسلا
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مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  هدومن  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ربـتعم  دنـس  هب  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  ینیلک  خـیش 
لاس جنپ  یس و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  دش و  عقاو  جنپ  دون و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  تشاد و  لاس  تفه  هاجنپ و  تداهش 

داجـس ماما  دـیوگ  یم  دـلاخ  نب  ناـمثع  داد . رهز  ار  راوگرزب  نآ  کلملادـبع  نب  دـیلو  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  روطناـمه  درک و  یناگدـنز 
نایم رد  درک و  عمج  ار  نیسح  دیز و  رمع ، هللادبع ، نسح ، دمحم ، نادنزرف  دش  ترضح  تداهش  ببس  هک  یضرم  نامه  رد  مالـسلاهیلع 

راذگاو ترضح  نآ  هب  ار  نادنزرف  ریاس  یتسرپرس  تلافک و  دیمان و  رقاب  ار  وا  داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  همه 
ملعا و  لقعلا ... دئار  ملعلا  حورلا و  دئار  لقعلا  نا  ینب  ای  : » دوب نیا  دومرف  ترـضح  نآ  هب  دوخ  تیـصو  رد  هک  یظعاوم  هلمج  زا  و  دومن .

لام ال عماج  هغلبیال و  الما  لمؤم  نم  مکف  لیوطلا  لـمألا  كاـیاف و  يرخأ  قارفب  ـالا  ۀـمعن  لاـنتال  کـنا  كرمع و  بهذـی  تاـعاسلا  نا 
دور و یم  تسد  زا  ترمع  اهتعاس  تشذگ  اب  هک  نادب  و  تسا ... لقع  رگنـشور  ملع  حور و  رگنـشور  لقع  هک  نادب  مدنزرف  يا  هلکأی . »

رایـسب هـچ  هـک  اریز  زارد  يوزرآ  زا  زیهرپـب  سپ  رگید  تـمعن  تقراـفم  زا  دـعب  رگم  یـسر  یمن  یتـمعن  هـب  وـت  هـک  شاـب  هتــشاد  هجوـت 
ماـما دـندرکن . هدافتـسا  شیوـخ  لاـم  زا  هک  نازودـنا  لاـم  زا  رایـسب  هحفـص 57 ]  ] هـچ دندیـسرن و  شیوـخ  يوزرآ  هـب  هـک  نادـنموزرآ 
ضرع هتـشذگ  ردقچ  هام  زا  دومرف : نالف  بش  درک  ضرع  تسا  یبش  هچ  بشما  دمحم  يا  دومرف : درک و  دوخ  دـنزرف  هب  ور  مالـسلاهیلع 

یئوضو بآ  نم  يارب  دومرف : هاگنآ  تسا . دوعوم  بش  نامه  نیا  دومرف : رادقم . نالف  تفگ  هدنام  ردقچ  هام  زا  دومرف : رادقم  نالف  درک 
ینمحرا مهللا  میرک  کناف  ینمحرا  مهللا  : » تفگ یم  ررکم  هظحل  نیرخآ  ات  دناوخ و  زامن  تخاس و  وضو  مالسلاهیلع  ماما  دینک . رضاح 

[. 64 « . ] میحر کناف 

یقرواپ

، راونالاراحب [ 5 . ] ص 6 ج 12 ، قحلا ، قاقحا  [ 4 . ] باب 11 تاجردلا ، رئاصب  [ 3 . ] ص 5 ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 2 . ] ص 138 داشرا ، [ 1]
ج 2 ص 117. داشرا ، [ 9 . ] ص 168 ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  [ 8 . ] ص 98 عیارشلا ، للع  [ 7 . ] ص 212 ج 10 ، يربط ، [ 6 . ] ص 8 ج 46 ،
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ص ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 19 . ] 33 بازحا : [ 18 . ] 26 يرسا : [ 17 . ] 22 يروش : [ 16 . ] ص 271 ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 15 . ] ص 42 ، 2

لماک [ 24 . ] ص 70 نیـسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  [ 23 . ] 42 رمز : [ 22 . ] 30 يروش : [ 21 . ] 22 و 23 دیدح : [ 20 . ] ص 74 فوـهل ، 61 و 
ج 46، راحب ، [ 28 . ] ص 96 ج 46 ، راحب ، [ 27 . ] ص 274 مومهملا ، سفن  [ 26 . ] ص 258 مومهملا ، سفن  [ 25 . ] ص 300 ج 2 ، یئاهب ،
[33 . ] ص 278 ج 12 ، راونالا ، راحب  [ 32 . ] ص 133 قودص ، یلاما  [ 31 . ] ص 240 دیفم ، داشرا  [ 30 . ] 134 نارمع : لآ  [ 29 . ] ص 96
[37 . ] ص 24 ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  [ 36 . ] ص 124 ج 46 ، راونالا ، راحب  [ 35 . ] ص 185 ج 16 ، راحب ، [ 34 . ] ص 24 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس 
ج راحب ، [ 41 . ] ص 3 ج 2 ، راحب ، [ 40 . ] ص 61 ج 12 ، قحلا ، قاقحا  [ 39 . ] ص 56 ج 12 ، قحلا ، قاقحا  [ 38 . ] ص 66 ج 46 ، راحب ،
ج 12، قحلا ، قاقحا  [ 45 . ] ص 47 ج 2 ، جاجتحا ، [ 44 . ] ص 75 ج 46 ، راحب ، [ 43 . ] ص 60 ج 46 ، راونالاراحب ، [ 42 . ] ص 103 ، 46
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: ءایبنا [ 53 . ] 101 نونمؤم : [ 52 . ] ص 579 ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 51 . ] ص 66 ج 46 ، راونالا ، راحب  [ 50 . ] ص 14 ج 22 ، لامآلا ، یهتنم 
ص 84. یشک ، لاجر  [ 57 . ] ص 587 ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  [ 56 . ] ص 80 ج 46 ، راحب ، [ 55 . ] ص 305 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 54 . ] 28
، نانجلا تاضور  [ 63 . ] 55 هط : [ 62 . ] 115 هرقب : [ 61 . ] 79 ماعنا : [ 60 . ] ص 121 ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 59 . ] ص 133 ج 4 ، بقانم ، [ 58]

ص 45. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 64 . ] ص 310
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