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مالسلاهیلع قداصلا  رفعج  هللادبعوبا  متشه  موصعم 

باتک تاصخشم 

: رشن تاصخشم  . 1340-1293 لـضاف ، داوج  ملق  هب  هیلعهللاتاولـص / قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  متـشه  موصعم  روآ : دـیدپ  ماـن  ناونع و 
: هرگنک يدـنب  هدر  مالـسلاهیلع  مشـش  ماما  ع ،) ، ) دـمحم نب  رفعج  عوضوم : 120 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 13 یملع ، ربـکایلع  نارهت :

2039075 یلم : یسانش  باتک  هرامش   297/956 ییوید : يدنب  هدر  BP46/ف2م6 1300ي 

همدقم

ياهراپ هتخت  نوچمه  فارحنا  داسف و  يهجیتن  رد  هیما  لآ  دوب . هدش  زاغآ  مالسا  تموکح  عضو  رد  یمیظع  تالوحت  اب  ترجه  مود  نرق 
هب دوش . هدـنک  هشیر  زا  دوب  کـیدزن  راـب  گرب و  هاـم  رازه  زا  سپ  هثیبـخ  يهرجـش  نیا  و  دـیزغل . یم  تسار  پچ و  هب  ثداوح  جاوما  رب 

هتخاس يرپس  ار  دوخ  تایانج  عیاجف و  نارود  هیما  ینب  يهلسلس  دوب  هداد  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  بیترت  نامه 
رد تشاذـگ . یم  او  سابع  ینب  هب  ار  تفـالخ  ربنم  تخت و  هیماینب  دـش . یم  هداد  ساـپ  رگید  تسد  هب  یتسد  زا  يزاـب  پوت  نیا  دـندوب .

ار تماما  ماقم  نارود  نیا  رد  امهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  يهمئا  زا  نت  ود  هتفـشآ  دـهع  نینچ  کی 
هللا یلعا  هیماما  نیبم  نید  جیورت  رشن و  هب  هک  دوب  هداد  یبسانم  تصرف  رفعج  دمحم و  مالسا  نیماما  هب  اهتموکح  فعض  دندوب . هتفایرد 

لمع يدازآ  نادنچ  دوخ  دعب  ام  ماما  تبسن  هب  دوب  رصاعم  کلملادبع  نب  ماشه  اب  هک  مالسلا  تاولـصلا و  هیلع  رقاب  ماما  دنزادرپب . اهتملک 
شیوخ راک  هب  يدازآ  ياه  تنم  اب  دوب  هتفایرد  ار  ماشه  زا  دـعب  كولم  نارود  هک  قداص  ماـما  اـما  دوب  يوق  زونه  هیما  ینب  اریز  تشادـن 

رفعج ام  مشش  ماما  ار  بذهم  سدقم و  بهذم  نیا  اریز  تفای ؛ ترهش  يرفعج  بهذم  هب  يرـشعینثا  بهذم  تهج  نیمه  هب  تخادرپ و 
ام فده  میدوب و  هدادن  يدایز  لیـصفت  لوط و  ماما  ود  نیا  یگدنز  خیرات  رد  هک  یئاجنآ  زا  ام  دوب . هتخیر  یپ  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب 

حرـش نیارباـنب  تـسا  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  سدـقم  كراـبم و  تاـیح  زا  یکچوـک  ياـهتشاددای  مـیظنت  اـهباتک  نـیا  شراـگن  زا 
ار ناناملـسم  يزوریپ  قـح و  یگریچ  مالـسا و  یلاـعت  لاـعتم  دزیا  هاـگرد  زا  میا و  هدـیناجنگ  دـلج  کـی  رد  ار  ماـما  ود  نیا  تشذـگرس 
 - تشهبیدرا 28  2 میراد . یم  تلئسم  هنامیمـص  ار  یملع  یتاعوبطم  هاگنب  ریدم  سـسؤم و  یملع  ربکا  یلع  ياقآ  قیفوت  و  میراتـساوخ .

هحفص 86]  ] لضاف داوج 

يرفعج بهذم 

هام مهدفه  رد  ترجه  موس  داتشه و  لاس  هب  هیلع  هللا  تاولص  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قیاقح  ققحم  متشه  موصعم  مالـسا و  مشـش  ماما 
لآ تملظ  نارحب  رد  سدـقم  رون  نیا  عولط  دـمآ . ایند  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هَورَف  ما  زا  هعمج  زور  رجف  ماگنه  لوالاعیبر 
هک روطنامه  هللا  مالس  دمحم  لآ  قداص  دندومیپ . یم  ار  دوخ  يدام  تمظع  تردق و  جوا  اهلاس  نآ  رد  ناورمینب  تفرگ . تروص  هیما 

نیاربانب دوب . يولع  نادـناخ  صخاش  رغـصا  هللادـبع  میهاربا و  ربکا و  هللادـبع  دوخ  ناردارب  نایم  رد  میاهدرک  دای  متفه  موصعم  باتک  رد 
دمحم نب  رفعج  اهنت  درکن . زاربا  ار  هیعاد  نیا  نانآ  زا  مادـک  چـیه  تفرن و  تماـما  هب  ناـمگ  رقاـب  ماـما  نارـسپ  زا  مادـک  چـیه  يهراـبرد 
شدج تایح  نارود  رد  قداص  ماما  هحفـص 87 ] . ] دوب هیماما  يهیجان  يهفیاط  میرکت  میظعت و  لحم  هیلاراشم و  هیلع  هللا  مالـس  هللادبعوبا 

یکدوک تیب  لها  قداص  تفگ  یم  دوردـب  ار  ناهج  نیدـجاسلا  دیـس  هک  خـیرات  نآ  رد  دـمآ و  اـیند  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
یگلاس راهچ  یـس و  نس  رد  تشاد و  لاس  راهچ  یـس و  يو  درک  یم  تلحر  رقاب  ترـضح  هک  هدفه  دـص و  لاس  هب  و  دوب . هلاس  هدزاود 
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ار دوخ  نادنزرف  تسب  یم  ورف  رادید  زا  هدید  مردپ  هک  مد  نآ  رد  دیوگیم  داتفا . وا  يهدهع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  تماما 
دوخ نارسپ  هب  نخس  نآ  عمج  نایم  رد  هیلع  هللا  مالـس  رقاب  مردپ  دنتـشاد . روضح  راختفا  زین  هعیـش  لاجر  ماگنه  نیا  رد  دیبلط . روضح  هب 

نآ دیزگرب . ار  دوخ  نیبم  نید  امـش  رطاخ  هب  لاعتم  راگدرورپ  دومرف . تیـصو  ار  دوخ  نادنزرف  عزن  ماگنه  هب  لیئارـسا  بوقعی  هک  تفگ 
یفطصا هللا  نا  ینب  ای  دومرف : دینادرگرب و  نم  تمس  هب  ار  شیور  دعب  و  دیریمب . ناملـسم  هک  دیـشاب  نانچ  امـش  تسا و  مالـسا  نیبم  نید 

نآ اب  نک . مادـقا  نم  لسغ  هب  نتـشیوخ  رادرب و  نیمز  زا  ارم  يهزانج  گرم  زا  سپ  رفعج ! نوملـسم -  متنا  الا و  نتومت  ـالف  نیدـلا  مکل 
راپـسب و مکاخ  هب  مردپ  ربق  رانک  عیقب  رد  نک و  زاب  ار  منفک  دنب  كاخ  لد  رد  ناشوپب و  منفک  مدناوخ  یم  زامن  هعمج  ياهزور  هک  هماج 

متـشادنپ نانچ  اوفرـضلا  دومرف : دینادرگرب و  شیوخ  باحـصا  يوس  ار  دوخ  سدقم  يور  دعب  روایب و  الاب  تشگنا  راهچ  ردق  هب  ارم  رازم 
ار شیوخ  ياـیاصو  هک  دوبن  رودـقم  وت  يارب  اـیآ  اـباب . متفگ  دـیبلط . شیوخ  نیلاـب  رب  یهاوـگ  هب  ار  دوـخ  باحـصا  رفعجوـبا  مردـپ  هک 

تـسود و  تسیک . تشم  هب  روما  مامز  نم  دوردب  زا  سپ  هک  دـننادب  همه  متـساوخ  یم  دومرف - : یئوگ . زاب  نم  هب  هحفص 88 ]  ] هنامرحم
ردپ ياج  رب  یگلاس  راهچ  یس و  نس  رد  هدفه  دص و  لاس  هب  قداص  ماما  دیایب . دوجو  هب  یلاکشا  ههبـش و  وت  تماما  رد  هک  متـشاد  یمن 

هب تسا . ققحم  راتفگ  نیا  دوش و  یم  هتفگ  دوشگ . شیوخ  رـصع  ياملع  يور  هب  ار  سیردـت  میلعت و  هضافا و  هداـفا و  باوبا  تسـشن و 
. تسا هدشن  مالـسا  يهمئا  یتح  املع و  زا  کی  چیه  رـضحم  زا  هدش  نافرع  ضیف و  بسک  دمحم  نب  رفعج  فراعم  رـضحم  زا  هک  يردق 

دئاقع قداص  ماما  رـصع  رد  تسا . غلاب  رفن  رازه  راهچ  هب  دـناهدرک  ثیدـح  تیاور  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  ماما  زا  هک  یئاملع  راـمآ 
رکف ناگدنروآ  دـیدپ  رفن  راهچ  نیا  عفقم  نبا  یمعا 4 - نبا  تولاط 3 - نبا  - 2 اجوعلا . یبا  نبا  - 1 دوب . هتفرگ  يراوتسا  يهشیر  يدام 

اهداریا و ربارب  رد  ریذـپان  تسکـش  يدـس  نوچمه  هک  دوب  قداص  ماـما  اـهنت  دـندوب . هتـشامگ  تمه  دوخ  راـکفا  رـشن  هب  داـحلا  يداـم و 
شوگ بدا  يدرسنوخ و  ياهتنم  اب  دوب » هچ  ره   » مدرم نخـس  هب  قداص  ماما  هک  تسناد  دیاب  و  دیزرو . یم  تماقتـسا  موق  نیا  تالاکـشا 

هیلع هللا  مالـس  قداص  رفعج  هللادـبعوبا  اـب  سک  ره  نویرهد  زا  تخادرپیم . هحفـص 89 ]  ] خساپ هب  قیمع  عیـسو و  ینایب  اب  دـعب  داد و  یم 
مـشخ ینانخـس  دوخ  لالدتـسا  رد  انایحا  نویدام  تفرگ . یم  تروص  لطاب  تسکـش  قح و  عفن  هب  هثحابم  يهجیتن  دـش  یم  هثحابم  فرط 

تردـق و همه  اب  قداـص  ماـما  یلو  دـندوب . یعاـمتجا  تیبرت  زا  رود  بدایب و  یموق  موق  نیا  دـندینارپ . یم  ناـهد  زا  روآ  ترفن  زیگنا و 
هک داد  یم  ناشن  تراهم  دوخ  قطنم  میظنت  رد  نانچ  نآ  درب و  یم  راک  هب  بدا  ردق  نآ  دومرف و  یم  ارادم  ردق  نآ  دوخ  یعامتجا  رابتعا 

: تفگ دش و  بایفرـش  ماما  روضح  هب  زور  کی  دوب  يدام  بتکم  نایاوشیپ  زا  هک  یناصید  رکاش  وبا  تشادن . میلـست  زج  ياهراچ  فیرح 
ياهدمآ و دوجو  هب  هفطن  نانچ  زا  هک  وت  دنتشاد . ياهرهب  ملع  رکف و  زا  زین  وت  ناردام  دناهدوب و  ناشخرد  دنمـشناد و  یمدرم  وت  ناردپ  - 
، تسیل زا  ناهج  هک  میراد  هدیقع  ام  یشخرد . یم  مولع  فراعم و  نامسآ  رب  نابات  باتفآ  نوچمه  زورما  ياهتفای  شرورپ  ناماد  نینچ  رب 
ار یغرم  مخت  شمارآ  ینابرهم و  اب  ماما  دیراد . یلوقعم  قطنم  هچ  دیرامـش  یم  ثداح  ار  ناهج  نیا  هک  امـش  تسادتبا و  یب  تسا  میدق 

نیوکت ظیلغ  عیام  ود  ماف  هرقن  تسوپ  نیا  ریز  رد  دـینک . شهاگن  تسا - . غرم  مخت  تسیچ - . نیا  دـیناد  یم  دومرف  تشادرب و  نیمز  زا 
نایم هب  ار  باذـم  يالط  نوچمه  ياهدرز  فرط  راهچ  زا  نیئاپ . ـالاب و  زا  بامیـس  دـننام  ياهدیفـس  دـنزیمآ . یمن  مه  هب  زگره  هک  هدـش 

یب نکاس و  دـماج و  مخت  نیا  زورما  اـم  و  تفگ - : ماـما  هحفـص 90 ] . ] هللادـبعابا اـی  تسا  روط  نیا  ارچ  تسین - . روط  نیا  تسا . هتفرگ 
هدیفـس و ناـیم  رد  دفاکـش و  یم  مه  زا  مـخت  نـیا  زور  نیدـنچ  ياـهتنا  رد  میراذـگ و  یم  یغرم  مرگ  ياـهلاب  ریز  رد  ار  لاـح  سح و 
ات غرم  مخت  نیا  غرم . مخت  تسا - . روـط  نیا  هللادـبعابا  اـی  ارچ  تسین - ؟ روـط  نیا  دـشک . یم  رـس  لاـب  رپ و  نیگنر  یـسوواط  شاهدرز 

نونکا هک  یـسوواط  يدـنچ  زا  سپ  هدـش و  نیوکت  هدام  سوواط  کی  لد  رد  رن  سوواـط  کـی  هفطن  زا  هتـشادن . یجراـخ  دوجو  زورید 
. غرم مخت  نیا  میمانب . میدق  یلزا و  ار  سوواط  نآ  ای  غرم  مخت  نیا  میناوت  یم  اذهعم  ایآ  دیآ . یم  رد  هب  شنایم  زا  درادـن  یجراخ  دوجو 
هب اهنآ  يهمه  خـیرات  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  ملاع  دوجو  لک »  » ماقم رد  هک  دنتـسین  یئازجا  دـینیب  یم  ناهج  رد  هچنآ  سوواـط و  نیا  و 

دیاـب دنتـشاد . یم  دوجو  میدـق  زا  زین  شئازجا  دـیاب  دوـب  یم  میدـق  رگا  ناـهج  نیا  دناهتـشادن . دوـجو  الـصا  هک  دوـش  یم  یهتنم  يزور 
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ناـیع سح و  ملاـع  رد  دـیاب  تسین  اـهزیچ  نیا  زج  هک  شدوخ  اـب  همه  همه و  شیاـیرد  شرهن ، شیارحـص ، شاهرد ، شتـشد ، شهوک ،
تساجنیا تشارفا . یم  رپ  لاب و  غرم  مخت  دوجو  زا  ینغتسم  زین  شسوواط  دوب  یم  غرم  مخت  هشیمه  شغرم  مخت  دیاب  دندوب . یم  دوجوم 

زجع و ياهتنم  اب  رکاش  وبا  تسین . روط  نیا  مینیب . یم  ار  ناـهج  زاـغآ  رـس  يهدـید  اـب  هک  تساـجنیا  میرب . یم  یپ  ناـهج  ثودـح  هب  هک 
شیوخ ناهرب  اب  تزجواف  ترکذ  تنـسحاف و  تلق  تحـضواف و  تللد  تسا . روط  نیا  هللادـبعابا - . ای  تسا  روط  نیا  تفگ - : تنکـسم 

و هللادـبعابا . ای  يدرک  ادا  ار  نایب  قح  راصتخا  نیع  رد  يدرک و  نایب  یتفگ و  هحفـص 91 ]  ] وکین یتفگ و  يدومرف . نشور  ار  یگریت  نیا 
دسانـش و یم  ار  اههزم  ام  يهقئاذ  مینک . یم  سمل  هرـشب  اب  دونـش . یم  ام  ياهشوگ  دـنیب . یم  اـم  نامـشچ  رگید - . لاوئـس  کـی  نونکا 

تقیقح نیا  هب  ار  ام  سح  جـنپ  نیا  تسیچ ! ساوح  نیا  ینعم  تسا . دـب  يوب  نیا  تسا . بوخ  يوب  نیا  دـباییمرد . ار  اـهوب  اـم  يهماـش 
مینک كاردا  میناوت  یمن  دوخ  يدام  ساوح  اب  هک  ار  هچنآ  تسا . يدام  ياه  كاردا  ناـهج  رد  قیاـقح  كـالم  هک  دـنزاس  یم  کـیدزن 

زا هک  ار  هچنآ  ارچ ! یناد  یم  رکاـش ! اـبا  تسین . روط  نیا  تسین . روط  نیا  دوـمرف - : هللادـبعابا ! اـی  تسین  روـطنیا  دنتـسین  شیب  یموـهوم 
ندینـش و تلآ  شوگ  ندـید و  تلآ  مشچ  ياهدرمـش . يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لاـح  سح و  یب  یتـالآ  ياهدرک  فیرعت  هسمخ  ساوـح 
هرا و اهنت  تخرد  ندیرب  كالم  یلو  میرب  یم  ربت  هرا و  اب  ار  تخرد  ام  تسا . مامشتسا  تلآ  ینیب  سمل و  تلآ  هرـشب  قوذ و  تلآ  نابز 

دناوت یمن  دوخ  هب  دوخ  دـهدن  ناـکت  ار  هدروخ  لقیـص  هدـش و  زیت  زلف  نیا  یئورین  اـت  دبـسچن . ربت  هرا و  يهتـسد  هب  یتسد  اـت  تسین . ربت 
نانچنآ حابـصم  ریغب  هملظلا  عصقت  امک ال  لیلدب  الا  عفنت  یه ال  سمخلا و  ساوحلا  ترکذ  تخرد . هب  دسر  هچ  ات  دزادـنا  ورف  ار  یهایگ 

ماقم هب  تفرعم  يهرابرد  تخادـنا . راکب  ناوت  یمن  شیونعم  يورین  یب  زین  ار  هناگ  جـنپ  تـالآ  نیا  دومیپ  دـیاشن  غارچ  یپ  ار  تملظ  هک 
و - 2 یسانشب . ار  شیوخ  يادخ  هک  نآ  تسخن  - 1 متفای . روصحم  ملع  راهچ  رد  ار  مولع  نم  هحفص 92 - ] : ] تفگ نینچ  قح  یئایربک 

نیا ربارب  رد  وت  زا  دعب  و  - 3 دومرف . هضافا  هزادـنا  هچ  ات  وت  دوجو  هب  يدوجو  يایاطع  بهاوم و  زا  ینعی  هدرک  هچ  وت  اب  هک  یبایرد  دـعب 
دربتـسد نیا  هب  تسد  مادـک  تخاس و  دـهاوخ  شوماخ  ار  وت  ناج  غورف  یئاـطخ  هچ  هکنآ  مراـهچ  و  - 4 هتـساوخ . هچ  ماعنا  اطعا و  همه 

. میـسانشب زین  ار  وا  تمعن  میراچان  میتخانـش  ار  شیوخ  يادخ  نوچ  تخانـش . میهاوخ  ار  هبجاو  فراعم  تفرعم  راهچ  نیا  اب  دز . دهاوخ 
اجنآ رد  و  تسا . تیدوبع  مسارم  يادا  فیلکت و  يافیا  دوخ  سفن  تقیقح  رد  يراذگساپس  تسا و  يراذگساپس  همدقم  یـسانش  تمعن 

ار موـلع  تقیقح  درذـگب  تسوا  نید  تفآ  هک  یئاـطخ  زا  دراذـگب و  شتمعن  رکـش  دسانـشب و  دوـخ  راـگدرورپ  ياـمعن  هداز  یمدآ  هـک 
ائیـش و ال هبـشی  یلاعت ال  هللا  نا  دومرف : دوخ  رایـشوه  لاعف و  درگاش  مکح . نب  ماـشه  هب  تسا . هدرب  هرهب  شنیب  دوخ  شناد  زا  هتفاـیرد و 

یم تروص  رـشب  مهو  رد  هچنآ  دنام . یم  يزیچ  هب  وا  هن  تسا و  دننام  ادـخ  هب  يزیچ  هن  هفالخب  وهف  مهولا  یف  عقو  املک  یئیـش و  ههبـشی 
شیوخ راوگرزب  ردپ  بتکم  رد  ار  تمکح  نیا  . » تسین تیهولا  تقیقح  موهوم  تروص  نآ  نیاربانب  تسین . شیب  موهوم  یتروص  دریگ 

ای هحفـص 93 ] . ] تسوا راگدای  نخـس  نیا  یهلا  لدـع  يهرابرد  تسا و  لداع  لاعتم  راگدرورپ  هک  دومرف  یم  وا  دوب . » هتخومآ  رقاب  ماما 
ام تاردـقم  اب  ام  فیلکت  هک  مونـشب  ات  وگب  موش . وت  يادـف  دـیناسر - : ضرع  هب  نیعا  نب  ةرارز  ردـقلا  اضقلا و  یف  ۀـلمح  کـیطعا  هارز 

تادهعت يانبم  رب  ار  شیوخ  ناگدنب  لداع  راگدرورپ  تسا  رشب  رشحم  هک  ارحص  نآ  رد  زیخاتسر . زور  هب  تفگ - : قداص  ماما  تسیچ .
هاوخلد هچ  ره  هب  هداز  یمدآ  دیـسرپ . دهاوخن  ياهملک  هدنار  اضق  هدرک و  ریدقت  نآ  رب  دوخ  هچنآ  زا  و  دـناشک . یم  باسح  ياپ  هب  نانآ 

زا دیاب  مه  زاب  تفای  قیفوت  نآ  رب  رگا  دبای و  قیفوت  نآ  رب  هک  تسین  ملـسم  دروایب  تسد  هب  ار  دوخ  هاوخلد  رگا  درادـن و  سرتسد  تسوا 
هک ار  هچنآ  تفای . دهاوخن  لامک  وا  تداعـس  دیاین  تسد  هب  اضر  قیفوت و  تردـق و  هدارا و  ات  نیاربانب  دـنک . لصاح  اضر  شیوخ  قیفوت 

كاردا شقیاقح  ات  هک  هتفرگ  رارق  یناکرا  رب  ادخ  نید  اریز  دیرذگب  دیراد  هچ  ره  زا  شهار  هب  دینیـشنم و  ياپ  زا  شبلط  رد  دینادب  دیاب 
تبوت و هب  دوب . دـناوتن  شیاشخب  ضامغا و  هتـسیاش  شزوپ  چـیه  هب  ینادان  نآ  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  يداـع  ياـهتدابع  نیا  دوشن 

هللا رکم  نم  ای  هللا  رکمل  نما  بنذلا  یلع  رارـصالا  هکله و  هللا  یلع  لادتعالا  ةریح و  فیوستلا  لوط  رازتعا و  هبوتلا  ریخات  دـیئارگب . تبانا 
یم ادرف  زورما و  هب  ار  رافغتسا  هک  ناسک  نآ  دنشاب و  رورغم  یموق  دنزرو  یم  للعت  تبانا  تبوت و  يادا  رد  هک  نانآ  نورساخلا . موقلا  الا 

9 سیره هشتم ابوعبداهللا جعفر الصادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یناهگان طوقـس  زا  دنهد  یم  همادا  شیوخ  هانگ  هب  هک  یناراکهانگ  دنیارگ . یم  تکاله  هب  بیترت  نیدب  دننام و  یم  نادرگرـس  دنزادنا 
هللا یلعا  یلماع  دمحم  نیدـلاو  ۀـلملا  ءاهب  مظعا  لجا  خیـش  هحفـص 94 ] . ] درک دـنهاوخ  نایز  ماجنارـس  موق  نیمه  و  دـنراد . تلفغ  دوخ 

زا لاس  راهچ  دون و  هک  دوب  برع  خیاشم  زا  يدرم  دـسیون : یم  نینچ  يرـصب » ناونع   » مان هب  يدرم  طخ  نیع  زا  دوخ  لوکـشک  رد  هماقم 
دمحم نب  رفعج  هک  زور  نآ  رد  یلو  متفرگ  یم  ارف  شناد  سنا  نب  کلام  رضحم  زا  نم  هک  دوب  اهلاس  تفگ - : یم  دوب  هتشذگ  شرمع 
درگاش هدنیآ  رد  هک  متفرگ  میمـصت  مدرک . كاردا  ار  شروضح  نم  تشگزاب و  هنیدـم  هب  دوخ  هاتوک  رفـس  زا  هیلع » هللا  مالـس   » قداصلا

هب تسا ، رایسب  تفر  دمآ و  نم  يهناخ  رد  رادب . تسد  نم  زا  دومرف - : نم  هب  ماما  یلو  منک . راختفا  ماقم  نیا  هب  مشاب و  قداص  هللادبعوبا 
رضحم رد  هک  روط  نامه  امـش  دوش . ماجنا  دوخ  تقو  هب  مادک  ره  تسا  راوازـس  هک  مراد  يراکذا  داروا و  اهزور  اهبش و  رد  نم  هوالع 

اب تسکش . ملد  عانتما  نیا  زا  راذگب . شیوخ  لاح  هب  ارم  رادم و  زاب  تسد  شیوخ  راک  زا  یتخادرپ  یم  تفرعم  بسک  هب  سنا  نب  کلام 
یم تداعـس  غورف  نم  یناشیپ  رد  دـمحم  نب  رفعج  رگا  متفگ  دوخ  شیپ  متـشگرب . دوخ  يهناخ  هب  متفگ و  كرت  ار  شاهناـخ  رایـسب  مغ 

مالـس لوسر  رهطم  ربق  هب  متـشاذگ و  زامن  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  لوسر  دجـسم  هب  ماگنه  بش  درک . یمن  درط  دوخ  هاگـشیپ  زا  ارم  دـید ،
مدرک دنلب  نامسآ  هب  تسد  متشاذگ و  زامن  تعکر  ود  مدش و  بایفرش  لوسر  يهضور  هب  رگید  راب  زور  نآ  يادرف  و  متـشگزاب . مداد و 

هحفـص 95]  ] میقتـسملا کطارـص  یلا  هب  يدـتها  اـم  هملع  نـم  ینقزرت  رفعج و  بـلق  یلع  فـطعت  نا  هللا  اـی  هللا  اـی  کـل  اـسما  مـتفگ : و 
مسانشب و ار  میقتسم  طارص  وا  ملع  یئانشور  رد  ات  يامرف  مرادروخرب  وا  ملع  زا  نک و  نابرهم  نم  هب  ار  دمحم  نب  رفعج  بلق  اراگدرورپ !

هـشیر نم  بلق  هب  نانچ  قداص  ماما  قشع  اریز  مراذـگب  اپ  سنا  نب  کلام  لـفحم  هب  هک  متـشادن  یتبغر  رگید  مدـمآ . ماهناـخ  هب  اـجنآ  زا 
رطاـخ هب  زج  مدوب . هدـیزخ  تلزع  جـنک  هب  دوخ  يهناـخ  رد  زور  بش و  مدوب . هدرب  داـی  زا  ار  زیچ  همه  وا  رـضحم  وا و  زج  هک  دوب  هدرک 

ادر هماج و  متـساخرب  مریگب . رارق  تلزع  جـنک  نیا  رد  مناوت  یمن  مدـید  دـش . قاط  متقاط  هرخالاب  متـشاذگ . یمن  رد  هب  اپ  ماهناخ  زا  زامن 
تشگرب و راکتمدخ  منیبب . ار  ماما  هک  متـساوخ  هزاجا  شراکتمدـخ  زا  وا  يهناخ  رد  مداتفا . هار  هب  قداص  يهناخ  يوس  هب  ور  مدیـشوپ و 
رب مهاوـخ  یم  متفگ  دـندیمان » یم  فیرـش   » برع مدرم  ار  نییوـلع  دـهع  نآ  رد  فیرـشلا  یلع  مالـسلا  متفگ : دـیراد . راـکچ  دیـسرپ - :
هب یکدنا  دـناوخ . یم  زامن  دراد  تسا و  هداتـسیا  تدابع  يهداجـس  رب  ماما  تفگ : تساوخ و  ترذـعم  راکتمدـخ  منک . مالـس  فیرـش » »

زامن زا  هزات  ماما  مدـش  لاحـشوخ  داد . هزاجا  هللا  ۀـکرب  یلع  لخدا  تفگ - : دـمآ و  رگید  راب  راکتمدـخ  نامه  مدـید  هک  متـسشن  راـظتنا 
. متسشن شیوربور  داب . وت  بیصن  یهلا  ترفغم  هک  نیشنب  درک - : هفاضا  نم  مالـس  باوج  رب  هحفص 96 ] . ] مدرک مالس  دوب . هتفای  تغارف 

قیفوت دنک و  تباث  وت  يارب  ادخ  ار  هینک  نیا  دومرف - : هللادـبعوبا . متفگ : تسیچ . امـش  هینک  دومرف - : تقو  نآ  درک و  ثکم  هظحل  دـنچ 
نم قح  رد  هک  اعد  نیمه  نم  يارب  مربن  يرگید  يهرهب  اعد  نیمه  زج  رادـید  نیا  زا  رگا  متفگ  لد  رد  دـیتشاد . یتجاح  هچ  دزاس  تقیفر 
وت ملع  زا  دیامرف و  نابرهم  نم  هب  ار  وت  بلق  هک  مدرک  تلئـسم  ادخ  هاگرد  زا  متفگ  دیهاوخ : یم  هچ  دیـسرپ - : هرابود  تسا . سب  هدرک 
ای نک  شوگ  دومرف - : ماـما  دـیآرد . تمحرم  فـطل و  رـس  رب  نم  اـب  فیرـش »  » دوـش و باجتـسم  نم  ياـعد  مراودـیما  دـنک و  مروهرهب 

هکلب هیدهی  نا  یلاعت  هللا  دیری  نم  بلق  یف  عقی  رون  وه  امنا  و  دیآ . تسد  هب  لیـصحت  ملعت و  يهجیتن  رد  هک  تسین  یعاتم  ملع  هللادـبعابا .
هک امـش  دنک . یم  شتیاده  تسار  هار  هب  رون  نامه  وترپ  رد  دزورفایمرب و  هدش  بیذهت  ياهبلق  رد  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسیرون  ملع 

ار شناد  زومر  و  دیریگ ، ارف  لمع  رطاخ  هب  ار  ملع  دعب  دـیئوجب و  ار  تیدوبع  تقیقح  دوخ  سفن  رد  تسخن  تسبوخ  دـیئوج  یم  ار  ملع 
. دیئوگن فیرش »  » نم هب  دومرف - : دیرب و  ارم  فرح  اجنیا  رد  ماما  فیرش : ای  متفگ  هحفص 97 ] . ] دراذگ شزاب  امش  اب  ات  دیهاوخب  ادخ  زا 

تلـصخ هس  لوصحم  تیدوبع  تقیقح  دومرف - : مباوـج  رد  تسیچ . تیدوـبع  تقیقح  هللادـبعابا  اـی  متفگ  هللادـبعابا . اـی  دـیئوگب . نم  هب 
هدرب هدنب و  هک  سک  نآ  یگدرب  یگدنب و  هدعاق  هب  انب  اریز  دسانـشن  یکلم  لام و  ناهج  نیا  رد  دوخ  يارب  هدنب  هکنآ  تسخن  - 1 تسا .

اب هک  هار  ناـمه  رد  درامـشب و  ادـخ  لاـم  ار  همه  دراد  هچ  ره  تسین . مه  شیوخ  سفن  یتـح  چـیه . کـلام  دوـخ  يـالوم  ربارب  رد  تسا 
هراچ ریبدت و  شیوخ  رطاخ  هب  دیابن  دـسرب  تیدوبع  تقیقح  هب  دـهاوخ  یم  هک  ياهدـنب  - 2 دناسر . شفرـصم  هب  تسا  نیرق  ادخ  ياضر 
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هک یماگنه  تسا . هدومرف  یهن  هچ  زا  هدرک و  رما  هچ  هب  ار  وا  راگدرورپ  هک  دنک  رکف  دشیدنیب و  دوخ  نید  هب  هراومه  و  - 3 دنک . یئوج 
و دیسرت . دهاوخن  مهرد  رانید و  قافنا  زا  دز و  دهاوخن  صرح  ایند  کلم  لام و  هب  درامشن  کلم  کلام  لام و  بحاص  ار  نتـشیوخ  هدنب 

دنادن یئوج  هراچ  ریبدت و  هتسیاش  ار  نتـشیوخ  هدنب  هک  یماگنه  درک . دهاوخ  جرخ  هداد  نامرف  وا  يادخ  هک  بیترت  نامه  هب  ار  ایند  لام 
. تفریذپ دـهاوخ  میلـست  يرابدرب و  اب  ار  یگدـنز  ثداوح  دومن و  دـهاوخ  کچوک  دوخ  تمظع  همه  اب  شمـشچ  رد  ایند  ياهتبیـصم 

دهاوخن عاـمتجا  رد  یـشورف  هاـج  یئاـمندوخ و  هب  زگره  دـشاب  دوخ  نید  رکف  رد  دـشیدنیب و  یهلا  یهاوـن  رماوا و  هب  هدـنب  هک  یماـگنه 
يهدـنب لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  و  تخاس . دـهاوخن  مهارف  رـسدرد  نتـشیوخ  يارب  تاهابم  هرخافم و  هار  رد  تخادرپ و  هحفص 98 ] ]

نینچ کی  دننک . هولج  زیچان  کچوک و  وا  لد  مشچ و  رد  ایند  نانمیرها  ایند و  مدرم  ایند و  دـیامرف . مارکا  تلـصخ  هس  نیدـب  ار  شیوخ 
مدرم کلم  رد  هچ  نادب  دشورفن و  توخن  ای  ربک و  نارگید  هب  دیوجن و  راختفا  لام  يهیاس  رد  دـنزن و  صرح  لام  عمج  رد  زگره  ناسنا 
رادـلا کلت  لئاق  نم  زع  لج و  هللا  لاـق  تساوقت . يهیاـپ  نیتسخن  نیا  دـنکن . رـس  تلاـطب  هب  ار  شیوخ  رمع  دـیاشگن و  عمط  مشچ  تسا 

هک تشاذگ  میهاوخ  او  یناسک  هب  ترخآ  رد  ار  تداعس  ام  نیقتملل  هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا 
هللادـبعابا ای  متفگ  دـیوگ - . یم  يرـصب  ناونع  تسا . ناراکزیهرپ  يهژیو  تبقاع  رد  تداعـس  دـنزیگنین . داسف  دـنیوجن و  يرترب  اـیند  رد 

هن نیمه  هب  ار  قیرط  ناکلاس  نم  تسا . یفاک  ار  تحیصن  تیصو  هن  نیمه  منک و  تیـصو  تمکح  هن  هب  ار  وت  دومرف - : يامرف . متحیـصن 
نخـس هن  نیا  زا  دیامرف : يرای  هناگ  هن  يایاصو  نیا  ماجنا  رد  ار  وت  هک  میوج  تلئـسم  لاعتم  راگدرورپ  هاگرد  زا  و  میوگ . تیـصو  هملک 
تلاسک شماجنا  رد  راهنز  راد و  دای  هب  ار  نخس  هن  نیا  تسا . هتسباو  ملع  هب  نخس  هس  ملح و  هب  نخس  هس  سفن و  تضایر  هب  نخـس  هس 
يرکف اب  متخاس و  یهت  نوگاـنوگ  ياههشیدـنا  زا  ار  مبلق  مدرک و  عمج  ار  مساوح  دـیوگ - : یم  ناونع  هحفـص 99 ] . ] رادم اور  لامها  و 

هب هک  تمکح  هس  نآ  نونکا  تفگ : نینچ  ماـما  متـشاد . ارف  شوـه  شوـگ  هللادـبعوبا  ماـما  نانخـس  هب  هدـش  بیذـهت  يرطاـخ  هدوـسآ و 
ار هدـنروخ  ندروخ  هتـساوخان  اریز  نک . زیهرپ  ندروخ  زا  یباـی  یمن  اهتـشا  نتـشیوخ  سفن  رد  هک  اـجنآ  - 1 دراد . قلعت  سفن  تضاـیر 

نیتسخن رد  يرادرب و  لالح  يهمقل  هرفس  زا  - 2 یئالاین . ماعط  هب  بل  یگنـسرگ  ماگنه  هب  زج  هک  شاب  شوه  هب  دنارورپب و  هلبا  قمحا و 
ناک و نا  هنطب و  نم  ارـش  اـئاعو  یمدآ  ءـالم  اـم  دومرف : مرکا  لوسر  هک  نکم  شومارف  - 3 يروآ . نابز  رب  راـگدرورپ  سدـقم  مسا  همقل 

نآ رد  و  دزاـسن . هدـنکآ  دـشاب  يو  مکـش  زا  رت  راـجنهان  هک  ار  یفرظ  هداز  یمدآ  زگره  هسفنل  ثلث  هبارـشل و  ثلث  هماـعطل و  ثلثف  دـبال 
بارش هب  ار  تمـسق  کی  ماعط و  ار  تمـسق  کی  دنک : میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  مکـش  رابنا  دیابرب  شفک  زا  تقاط  یگنـسرگ  هک  ماگنه 

هک سک  نآ  خـساپ  رد  - 1 دوش : هتفگ  ملح  رد  دـیاب  هک  نخـس  هس  نآ  اما  و  دراذـگب . او  شیوخ  سفن  هب  ار  موس  تمـسق  و  یندیـشون » »
کی یهد  مانـشد  هد  رگا  هک  يوـگ - : نـینچ  هحفـص 100 ] . ] دینـش یهاوخ  مانـشد  هد  یهد  مانـشد  کی  رگا  دـیوگ . دریگ و  وت  نابیرگ 

ياهداد تبـسن  نم  هب  هک  اهتلـصخ  نیا  يوگ - : باوج  نینچ  دـنک  دای  راـجنهان  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  - 2 دینش . یهاوخن  مه  مانـشد 
هدـیهوکن لاـصخ  نیا  زا  ارم  هک  مراد  یم  تلئـسم  وا  تمحر  تردـق و  زا  منک و  یم  رافغتـسا  ادـخ  هاـگرد  هب  تسا  دوـجوم  نم  رد  رگا 

وت رب  ار  هاـنگ  نیا  هک  مهاوخ  یم  یهلا  هاـگرد  زا  زاـب  ینز  یم  متمهت  قحاـن  هب  وت  تسین و  دوـجوم  یتلـصخ  نینچ  نم  رد  رگا  دـناهرب و 
ماجنارـس و  هد . دیون  اعد  تبحم و  هب  ار  نانآ  وت  دناهدرک  دیدهت  ءاذیا  رازآ و  هب  ار  وت  رگا  نک و  ارادم  شیوخ  نانمـشد  اب  - 3 دیاشخبب .

رس زا  راهنز  یلو  رادم  گنن  شندیسرپ  زا  یناد  یمن  ار  هچنآ  ریگارف و  شناد  نادنمشناد  زا  - 1 تسا : طوبرم  ملع  هب  ام  راتفگ  زا  هچ  نآ 
ار طایتحا  بناج  ریگم و  ریقح  ار  ملع  يوگم و  نخس  لئاسم  رد  هنارسدوخ  زگره  - 2 سانشب . ار  تقو  تمیق  نکم و  شسرپ  وهل  لزه و 

ناونع زیرگب . يزیرگ  یم  ریـش  زا  هک  نانچ  نآ  يوتف  ياـطعا  زا  زاـسم و  لـپ  مدرم  يارب  راـهنز  ار  شیوخ  ندرگ  - 3 راذگم . ورف  زگره 
ْدِسُْفت َال  َو  ََکل  ُتْحَـصَن  ْدَقَف  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  یِّنَع  ُْمق  دومرف : قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قیاقح  ققحم  ماما  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  يرـصب 

هحفـص 101] . ] ماهتفگ زاب  وت  اـب  دوب  ینتفگ  هچنآ  نکـشم  مه  رد  ارم  داروا  راـکذا و  يهماـنرب  زیخرب و  نم  روضح  زا  نونکا  ِيدْرِو  َّیَلَع 
فراع و يروث  نایفـس  ماهدرک . تولخ  نتـشیوخ  اب  نم  هک  رادرب  تسد  نم  زا  يدُْـهلا  َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  یِـسْفَِنب  ٌنِینَـض  ٌؤُْرما  یِّنِإَـف 
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قداص ماما  دیامرف : تحیصن  تیصو و  ار  يو  هک  درک  اعدتـسا  و  تفای . راختفا  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  ماما  روضح  هب  روهـشم  یفوص 
رابرد زا  ینغتسم  ماهتفرگ و  تلزع  يهشوگ  هک  متسه  يدرم  نم  دنک و  وجتسج  وت  زا  هفیلخ  رابرد  هک  یـشاب  يدرم  وت  نایفـس ! دومرف - :

مزیخ یمن  رب  لفحم  نیا  زا  نم  : - تفگ ماما  خـساپ  رد  نایفـس  دـشاب  دـنمدوس  ار  وت  هک  میوگ  هچ  نم  منارذـگ  یم  راگزور  ناـیرابرد  و 
دروآ يور  وت  هب  یهلا  ياهتمعن  هک  یماگنه  - 1 دومرف : ماما  ماگنه  نیا  رد  مونـشب . وت  سدقم  نابز  زا  مونـشب  دیاب  هچ  نآ  هک  نآ  رگم 

نوچ مکندـیزال  مترکـش  نئل  دومرف : میرک  نآرق  رد  دوش . نوزفا  تمعن  ات  نک  ادا  تمعن  رکـش  راذـگ و  رب  كاـخ  رب  ساپـس  یناـشیپ  وت 
تبوت و هب  بل  يرب  یتـسدیهت  جـنر  یباـی و  گـنت  هریت و  شیوـخ  رب  ار  تشیعم  هک  اـج  نآ  رد  و  - 2 میازفیب . ناتیامعن  رب  دـیئوگ  رکش 

زاب دراشفب . مهرد  یگدنز  دـهاک و  ورف  يزور  ددرگ  نوزفا  هانگ  نوچ  اریز  هاوخ  شزرمآ  ترفغم و  شیوخ  ناهانگ  زا  ياشگب و  تبانا 
شرافـس شیوخ  موق  هب  حون  هک  اجنآ  هحفص 102 ]  ] اراردم مکیلع  ءامـسلا  لسری  مکبر  اورفغتـسا  تلقف  تسا : هدمآ  میرک  مالک  رد  مه 

ماگنه هب  و  - 3 درابب . نات  رازتشک  رب  تمحر  ناراب  دیاشگب و  امش  يور  هب  ار  نامـسآ  ياهرد  امـش  راگدرورپ  ات  دینک  رافغتـسا  : » داد یم 
تساخرب و اج  زا  يروث  نایفـس  میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  نک . رارکت  ار  سدـقم  يهلمج  نیا  یناوت  یم  اـت  هودـنا  سرت و 
. دینش مهاوخن  اج  چیه  سک و  چیه  زا  هک  یتاملک  یلو  يدومرف  اقلا  نم  هب  هملک  هس  هثالث  ياو  هثالث  هللا . لوسر  نبای  مدش  یضار  تفگ 
ونـشب و نم  دنپ  مرـسپ  داد : یم  دنپ  دوب » لیعامـسا  شگرزب  رـسپ  مراد  نامگ   » شیوخ نادـنزرف  زا  یکی  هب  یتاملک . هنوگچ  اما  هملک  هس 
. یشاب راگتسر  دیعس و  گرم  زا  سپ  يرب و  رـسب  دنـسپلد  ار  شیوخ  رمع  ایند  نیا  رد  ات  دنب  راک  هب  میوگ  هچنآ  ریگ  شوگ  هب  نم  راتفگ 

دنشاب ینغ  دنچ  ره  دنزود  ریغ  لام  هب  عمط  مشچ  هک  نانآ  تسا و  رگناوت  ینغ و  هشیمه  دنک  تعانق  شیوخ  تمـسق  هب  هک  سک  نآ  - 1
اـضق ياضما  رد  ار  شیوخ  راگدرورپ  دـنهد ، یمن  اضر  یهلا  ياضق  هب  هک  ناـنآ  - 2 دنیوگ . ناهج  دوردب  هنادنمتـسم  نانچمه  دنریقف و 

هراومه سک  نینچ  کی  دـنک . هولج  گرزب  يو  مشچ  رد  نارگید  شزغل  درامـش  کـچوک  ار  شیوخ  شزغل  هک  یـسک  -3 دنراد . مهتم 
هک سک  نآ  - 4 دریمب . داسف  رد  مرجال  دزادرپن  شیوخ  سفن  حالـصا  هب  زگره  دـیوگ و  مدرم  تبیغ  و  هحفص 103 ]  ] دیوج مدرم  بیع 
نآ - 5 دـبای . ماع  صاخ و  ياوسر  ار  دوخ  دـنیب و  هتـشه  ورف  شیوخ  بیع  زا  هدرپ  ناهگان  درادرب  نارگید  بویع  زا  هدرپ  اـت  دـنک  یعس 
مه دننکب  هاچ  مدرم  هار  رد  هک  نانآ  - 6 دزیر . ورف  كاخ  رب  ریشمش  نامه  اب  وا  نوخ  ماجنارـس  دروآرب  فالغ  زا  داسف  ریـشمش  هک  سک 

تلیضف هب  ناج  ات  شاب  نیشنمه  حلاص  ياملع  اب  یناوت  ات  - 7 دنریگ . دوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رادرک  رفیک  دنتفا و  ورف  هاچ  نآ  رد  نتشیوخ 
رادـقمیب راوخ و  دـنریگ  یتسود  هب  ار  نانادان  اهفـس و  هک  ناـسک  نآ  و  - 8 يوش . گرزب  نشور و  ناـنآ  شناد  وـترپ  زا  یئاراـیب و  ملع 

مرسپ شاب  وگقح  هشیمه  اج و  همه  - 10 دنروخ . تمهت  یماندب  هب  هک  تسا  یهیدب  دنراذگ  ماندـب  طیحم  هب  ياپ  هک  نانآ  و  - 9 دنوش .
ینیچنخـس یئوگ و  اج  ود  زا  - 11 دـناسر . نایز  وت  يایند  هب  یئوگقح  نیا  هک  دـنچ  ره  دزاس . خـلت  ار  وت  ماک  راـتفگ  نیا  هک  دـنچ  ره 

مرد راـنید و  هب  يزور  رگا  و  - 12 دهاکب . وت  یعامتجا  تیـصخش  فرـش و  زا  دراکب و  مدرم  لد  رد  ار  وت  يهنیک  رادرک  نیا  اریز  زیهرپب 
: تفگ یم  هک  دناهدینـش  قداص  ماما  زا  شاب . مرک  نداعم  يوجتـسج  رد  هکلب  ربم  شیپ  نآ  نیا و  يوس  هب  تجاـح  تسد  يوش  دـنمزاین 
. دراذـگن قرف  ابیز  زا  ار  تشز  نوچ  دسانـشن ، ار  افو  ردـق  دریگن  مشخ  اـفج  زا  هک  سک  نآ  ۀَـمْعِّنلا  ْرُکْـشَی  َْمل  ِةَْوفَْجلا  ِیف  ْبَضْغَی  َْمل  ْنَم 

نم یلو  دروآ  شتسد  هب  دناوت  اجک  رد  هک  دنادن  سک  تسا و  بایان  یئوگ  هک  هدش  بایمک  نانچ  نآ  تمالـس  دومرف : و  هحفص 104 ] ]
مینیزگب و تولخ  مک  تسد  دنام  مانمگ  میناوتن  رگا  مینیبب . شزاب  یمانمگ  رد  تسین  دـیعب  مینک  وجتـسج  تمالـس  زا  رگا  هک  مناد  نانچ 

قارع كاخ  نایناریا  زا  يدرم  میبایرد . یشوماخ  رد  ار  تمالس  هک  دشاب  میزاس . شیوخ  هشیپ  ار  یشوماخ  دنراذگن  تولخ  رد  ار  ام  رگا 
ماما سدقم  رضحم  رد  هشیمه  هک  يو  دنک . كاردا  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  هراومه  هنیدم  رد  هک  دوب  دنمتداعـس  لاحـشوخ و 
کی تفرگ . غارس  يو  زا  ماما  دبایرد . ار  میظع  ضیف  نآ  تسناوتن  رگید  هک  دوب  هدش  يدمآشیپ  ایوگ  دش . دیدپان  ناهگان  تسـشن  یم 

یم وگنخس  نیا  دوش . یم  قالطا  ناتسبرع  میقم  نایناریا  هب  بارعا  حالطصا  رد  یطبن »  » یطبن هنا  تفگ : راد  شین  ینحل  اب  باحصا  زا  نت 
عطق ار  درم  نیا  يوگهوای  نابز  عطاق  یناـیب  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  یلو  دـنک . ریقحت  ار  هوژپ  شناد  یناریا  نآ  هلمج  نینچ  يادا  اـب  تساوخ 
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تسوا و لـقع  درم  يهشیر  هحفـص 105 ]  ] نووتـسم مدآ  یف  سانلا  هاوقت و  همرک  هنید و  هبـسح  هلقع و  لـجرلا  لـصا  دومرف : ماـما  درک .
هب دوش و  یم  وـحم  مدآ  دوـجو  رد  رـسکی  همه  رـشب  نوگاـنوگ  ياـهداژن  تسا . رگهوـلج  وا  ياوـقت  رد  شتمارک  وا و  نید  وا  تیـصخش 

ظاـحل زا  یتواـفت  فـالتخا و  مه  اـب  ینعی  دنتـسه . مدآ  لـسن  زا  ینعی  دـنا  هداز  یمدآ  اـمومع  اـهناسنا  دـیآ . یم  رد  داژن  کـی  تروـص 
ياه یئوگ  هوای  تاهرت و  رب  نخس  نیا  اب  مالسلاهیلع  ماما  دنتـسه . يواسم  مدآ  ربارب  رد  مدآینب  تشاد . دنهاوخن  یگداوناخ  تالیکـشت 
حلاص ناَْرقُش »  » نادناخ زا  يدرم  درک . نایب  نوگانوگ  ياهداژن  رئاشع و  لیابق و  يهرابرد  ار  مالسا  يهدیقع  هدیشک و  نالطب  طخ  بارعا 

اریز دوب  هراچیب  تخـس  درم  نیا  دـنام . مورحم  اطع  تفایرد  زا  روصنم  رفعجوبا  تفالخ  دـهع  رد  دوب  مرکا  لوسر  يهدرک  دازآ  مالغ  هک 
نبا تفر و  هکم  هب  هنیدـم  زا  دـمآ و  هنیدـم  هب  جـح  مزع  هب  دادـغب  زا  روصنم  رفعجوبا  دـش . یم  نیمأت  اـیاطع  نیمه  يهلیـسو  هب  شـشاعم 

تمـصع و تیب  لها  هب  ار  ناشدوخ  دوب  ربمغیپ  مالغ  ناَْرقُـش  ناشدـج  هکنیا  لیلد  هب  یناَْرقُـش »  » يهداوناخ تخاـس . مورحم  ار  یناَْرقُـش » »
دـش و بایفرـش  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  روضح  هب  هتـسکش  يرطاخ  دـیمون و  لد  یهت و  تسد  اب  یناَْرقُـش  دندینابـسچ . یم  تراهط 

يو هب  روصنم  رفعجوبا  هک  ار  هچنآ  داد  روتسد  دز و  يدنخبل  هللادبعوبا  ماما  ماهتـشادن . تفایرد  يرانید  رفعجوبا  زا  هللا  لوسر  نبای  تفگ 
: دومرف ماما  دش . طاشن  اپارس  دش . لاحشوخ  یناَْرقُش  هحفص 106 ] . ] دنداد لیوحت  یناَْرقُـش  هب  ار  همه  دوب » یمیظع  غلبم   » دوب هدرک  هیده 

هیلع قداص  ماما  انم . کناکمل  حـبق  کنم  حـیبق و  دـحا  لک  نم  حـیبقلا  نا  انم و  کناکمل  نسحا  کنم  نسح و  دـحا  لک  نم  نسحلا  نا 
زا تسوکین و  دنزب  رس  سک  ره  زا  یئوکین  دومرف - : یناَْرقُش  هب  ماما  تفگ . نخس  موتکم  زار  زا  نایب  نیا  رد  یناَْرقُش  اب  مالسلا  ةولـصلا و 
یم تبسن  ام  هب  ار  نتشیوخ  نوچ  تسا  رتتشز  وت  زا  تسا و  تشز  دنزب  رس  سک  ره  زا  یتشز  يراد و  تبسن  ام  هب  اریز  تسا  رتوکین  وت 
يو هک  دوب  نیا  يزوج » نبا  همالع  طبـس  فسوی  رفظملا  وبا   » تیاور هب  هدومرف : اقلا  یناَْرقُـش  هب  قداص  ماما  نایب  نیا  رد  هک  يزار  یهد .
نیا ناـیاپ  رد  يزوج  نبا  رفظملا  وبا  دوب . هدرک  تراـشا  وا  يراوخبارـش  هب  یتـشز »  » يهملک زا  تیب  لـها  قداـص  دوـب  هراوخبارـش  يدرم 

قالخا نم  اذه  ضیرعتلا و  هجو  یلع  هظعو  هلاحب و  هملع  عم  هتجاح  یـضق  هب و  بجر  هنا  رفعج  قالخا  مراکم  نمف  دسیون : یم  تیاکح 
تخاس و اور  ار  شتجاح  تفریذپ و  دنخبل  اب  ار  يو  مه  زاب  تسا  هراکچ  یناَْرقُش  نیا  تسناد  یم  هکنیا  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ایبنالا 

تیبلا لها  قداص  روضح  هب  دیوگ . یم  يروث  نایفـس  تسا . ناربمایپ  تلـصخ  تلـصخ  نیا  و  داد . مه  شدنپ  هیانک  نحل  اب  لاح  نیع  رد 
: دومرف مباوج  رد  دـیاهتخاس ! یئاهنت  اـب  دـیاهدیزگ و  تلزع  عاـمتجا  زا  تخـس  هللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع  متفاـی و  فرـش  مالـسلاهیلع 

تلصخ هنامز  نیا  ناردارب  نایفس ! يا  هتشگرب  راگزور  داؤفلل  نکسا  دارعنالا  تیأرف  ناوخالا  ریعت  نامزلا و  دسف  نایفـس  ای  هحفص 107 ] ]
هارمه هب  ملق  ذـغاک و  ایآ  تفگ - : دـعب  ماهتفای و  رتبسانم  مرطاخ  شمارآ  يارب  ار  یئاهنت  ماگنه  نیا  رد  نم  دـناهدرب . دای  زا  ار  يردارب 
لتاخم نیب  سانلا  اف  بهاذلا  سما  باهذ  ءافولا  بهذ  راگنب : ياهحفص  رب  ار  اهرعـش  نیا  دومرف  هللا . لوسر  نبای  هلب . متفگ  نایفـس . يراد 
هتـشذگ مدرم  نایم  زا  مه  افو  تلـصخ  هتـشذگ ، بش  هک  ناـنچ  نآ  براـقعلاب  هوشحم  مهبولق  افـصلا و  هدوملا و  مهنیب  نوشفی  براوم  و 

لاتق ياه  مدژک  يهنال  ناشیاهبلق  اما  دنهد . یم  ناشن  افـص  تدوم و  رگیدـکی  هب  دـنرادن . شیپ  هب  یـشور  ایر  هلیح و  زج  مدرم  تسا و 
. دوب هتـشاذگ  لاوز  هب  رـس  هیما  ینب  تلود  هک  دومرف  روهظ  ینامز  رد  هیلع  هللا  تاولـص  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  ماـما  تسا .

روهرهب تصرف  زا  دنتـسناوت  هللا  لوسر  نادـناخ  هیماـما و  يهیحاـن  يهفیاـط  هک  داد  ناـهج  هب  یـشمارآ  ساـبع  ینب  عولط  هیما و  ینب  لاوز 
دوجو هب  یماوق  نامزاس و  هیماما  نید  يارب  تصرف  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنزادرپب . ياهیمالـسا  يهقح  دـیاقع  رـشن  هب  دـنوش و 

قح اب  قح و  رب  يهفیاط  بهذم  يرفعج  بهذم  دیمان . يرفعج  بهذم  هللا  تاولـص  رفعج  مان  هب  ار  تالیکـشت  نآ  هدـنیآ  لسن  هک  دروآ 
هب ار  يرگید  يهـقرف  یلبنح  یعفاش 4 - یکلام 3 - یفنح 2 - - 1 هقرف : راـهچ  نیا  زج  تنـس  ناوریپ  هک  دـنچ  ره  هحفص 108 ] . ] تسام
ای تسا . یفاک  ار  ام  نیمه  دسانـش و  یم  نیبم  يداه  میقتـسم و  طارـص  ار  ام  يرفعج  بهذم  تقیقح  قح و  یلو  دنـسانش  یمن  تیمـسر 

نوفلتخت هیف  مه  امیف  كدابع  نیب  مکحت  تنا  کلملا  کلام 

سابع ینب  تلود 
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سابع ینب  تلود 

هراشا

لآ تلود  هک  میئوگب  دیاب  نونکا  میدرک و  دای  وا  یناگدنز  حیاضف  عیاجف و  کلملادـبع و  نب  دـیزی  نب  دـیلو  زا  متفه  موصعم  باتک  رد 
تکاله ماگنه  هب  دیزی  نب  دیلو  دوب . دننامیب  مالـسا  تلم  رد  شروش  نینچ  کی  نامثع  لتق  زا  سپ  داهن . لاوز  هب  ور  دـیلو  لتق  اب  ناورم 

ماـقتنا تلم  تسد  اـب  فارحنا  مرج  هب  زین  ناـمثع  اریز  تفگ  یم  تسار  موـش و  یم  هتـشک  ناـمثع  ممع  رـسپ  نوـچمه  نم  هک  تفگ  یم 
ار ناورم  ینب  تنطلس  ساسا  درک و  تیوقت  ار  هیما  لآ  نامثع  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  فالتخا  نیا  اب  اما  دوب . هدیـسر  لتق  هب  مالـسا  يوج 

. دیشک ورف  ضیضح  هب  ار  نییوما  دنلب  تخت  تسکش و  مهرد  ار  ساسا  نیا  دیلو  لتق  یلو  تخاس  راوتسا 

دیلو نب  دیزی 

رـسپ یلو  دروایب  رد  ياپ  زا  دزرو  یم  قافن  فالخ و  مالـسا  بهذـم  اب  انلع  هک  ار  يدرم  ات  درک  مایق  دـیزی  نب  دـیلو  دـض  رب  مالـسا  تلم 
هعمج زور  هب  هحفص 109 ] . ] تخیر یپ  ار  دوخ  تموکح  يانبم  درک و  هدافتسا  مایق  نیا  زا  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دیزی  دیلو  نیا  يومع 

تـسشن تنطلـس  تخت  رب  قشمد  رد  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دـیزی  ترجه  شـش  تسیب و  دـص و  لاس  يرخالا  يدامج  هام  موس  تسیب و 
ياـطع زا  نوچ  هکلب  دوبن  شجک  مشچ  رطاـخ  هب  صقاـن »  » بقل نیا  اـما  دـندیمان  یم  صقاـن » دـیزی   » ار وا  مدرم  دوب . لوـحا »  » يدرم يو 
هفسلف وریپ  مالسا  رد  درم  نیا  تدیقع  تفای . ترهش  صقان  هب  دوب  هتشاذگ  صقن »  » شترا هجدوب  رد  دوب و  هدرک  رسک  مک و  هاپـس  يارما 

نید هب  رهاظت  رب  ار  دوخ  یسایس » زت   » درم نیا  دوب  اورپیب  كاته و  يدرم  دیزی » نب  دیلو   » وا نیـشیپ  يهفیلخ  هک  یئاجنآ  زا  و  دوب . هلزتعم 
رتخد و  يراس »  » نز نیا  مسا  دوب . ناریا  ناگداز  کلم  زا  دوب . یناریا  شردام  دنک . یئابرلد  تلم  زا  هلیسو  نیدب  ات  دوب  هداد  رارق  يوقت  و 

یم راـختفا  داژن  نیا  هب  شدوخ  اـما  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  برع » ریغ   » ینز زا  هک  تسا  يوما  يهفیلخ  نیتسخن  يو  دوب . نازوریف  هدازهاـش 
همه اب  اما  دوب . دـلاخوبا »  » دـیلو نب  دـیزی  يهینک  ناقاخ  يدـج  يدـج و  رـصیق  ناورم و  یبا  يرـسک و  نب  انا  دـیوگ : یم  هک  اـجنآ  دـنک 

تموکح رد  ینیون  لصف  تشاد  لایخ  تفرگ و  شیپ  هب  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  شور  دیشک و  دوخ  تنطلس  ساسا  میکحت  رد  هک  یتمحز 
يور هظحل  کی  مه  زور  ود  هاجنپ  دـص و  نیا  یط  و  تفاین . ماود  زور  ود  هاـم و  جـنپ  زا  شیب  شتلود  تدـم  درواـیب  دوجو  هب  ناورم  لآ 

هحفـص . ] دنتخادرپ داسف  هنتف و  هب  دندز و  هزین  رب  نامثع  نهاریپ  لثم  مه  ار  دـیلو  نهاریپ  شنارادـفرط  رامح و  ناورم  اریز  دـیدن  شیاسآ 
يدرم گرم  مد  رد  وا  تسب . ورف  ناهج  زا  هدید  شـش  تسیب و  دص و  لاس  هجحلايذ  هام  يهرغ  رد  کلملادبع  نب  دـیلو  نب  دـیزی  [ 110

. دوب هلاس  تفه  یس و 

دیلو نب  میهاربا 

اج چیه  سک و  چیه  رب  دوخ  سفن  رب  زج  اما  دـیرپ  تنطلـس  تخت  رب  دـیزی  شردارب  گرم  زا  سپ  کلملادـبع  نب  دـیلو  زا  يرگید  رـسپ 
دص و لاس  رفص  هام  مهدراهچ  هبنشود  زور  ات  دوب . هدیـسر  هجرد  اهتنم  هب  وا  نامز  رد  بالقنا  بوشآ و  جرم و  جره و  تشادن . یطلـست 

میهاربا هزور ي  دنچ  هام و  ود  تنطلـس  هب  درک و  هلمح  قشمد  هب  هریزج  ناتـسا  زا  رامح »  » ناورم نب  دـمحم  نب  ناورم  هک  تفه  تسیب و 
تفگ كرت  ارارف  ار  قشمد  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  شدوخ  دمحم  نب  دمحم  ناورم  شیومع  رـسپ  سرت  زا  دیلو  نب  میهاربا  داد . همتاخ 

. دیشخب ماوق  تردق و  ار  دوخ  تنطلس  لوصا  وا  نوخ  اب  و  دیناسر . شلتق  هب  درک و  شریگتسد  تخادرپ و  شبیقعت  هب  ناورم  اذهعم  یلو 

رامح ناورم 

رب تفه  تسیب و  دص و  لاس  رفـص  هام  مهدراهچ  هبنـشود  زور  هب  دوب ، کلملادـبع  وبا  شاهینک  دـندیمان . یم  زین  يدـعج » ناورم   » ار يو 
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نب ۀیواعم  نب  دیلو  دوخ  بناج  زا  داد و  رارق  نارح »  » رد ار  دوخ  تختیاپ  هیما  ینب  كولم  فالخ  دمحم  نب  ناورم  تسشن . تفالخ  دنسم 
نب میهاربا  درک  هلمح  قشمد  رب  هریزج  دـالب  زا  دوخ  يورین  اـب  دـمحم  نب  ناورم  هک  یتـقو  داد . تموکح  قشمد  رب  ار  ناورم  کلملادـبع 
لتق هب  گـنردیب  دـش و  ریگتـسد  ناورم  يورین  تسد  هب  دادـن . ياهجیتـن  هحفـص 111 ]  ] شرارف اما  درک  رارف  دـیلو  نب  دـیزی  ردارب  دـیلو 
هفیلخ  » دیلو نب  دیزی  ربق  داد  روتسد  تشادرب  نایم  زا  ریشمش  اب  ار  ناورم  لآ  هیما و  لآ  ناشکرس  هکنآ  رب  هوالع  دمحم  نب  ناورم  دیـسر .

یم هنایـشحو  ياهرادرک  اهيریگتخـس و  لیبق  نیا  اب  راـمح  ناورم  دـندز . راد  رب  دـندروآرد و  ار  شاهزاـنج  دـندرک و  شبن  ار  لـبقام »
هیما ینب  تلود  هک  دوب  ربخیب  یلو  دزاس  دیدجت  ار  ناورم  نب  کلملادبع  دـهع  تشحو  دـنک و  میکحت  ار  دوخ  تنطلـس  ساسا  تساوخ 

هب جراوخ  زا  یهورگ  تفرگ  رارق  تنطلس  تخت  رب  هک  تسخن  ياهزور  نامه  رد  ینعی  ناورم  دهع  رد  تسا . هتشاذگ  لاوز  هب  رس  رگید 
هب دندش  یم  هدرمـش  موق  يامعز  زا  نت  ود  نیا  نوچ  دنتـساخرب و  داسف  هنتف و  هب  ینابیـش  يرح  يرورح و  سیق  نب  كاحـض  یهدـنامرف 
رد سابع  ینب  توعد  هک  دوب  دـنب  جراوخ  تضهن  اب  هریزج  يهقطنم  رد  دـمحم  نب  ناورم  لاـب  تسد و  دـندمآ . یمن  رد  ياـپ  زا  یناـسآ 
نب سابع  نب  هللادبع  دراذگب  زامن  ات  تشاذـگ  اپ  دجـسم  بارحم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  رهظ  ماگنه  هب  دـش . زاغآ  ناسارخ 

تیانع يدنزرف  يو  هب  ادخ  نینمؤملاریما  ای  هک  دش  هتفگ  تساجک . سابعلاوبا  دومرف - : زامن  زا  سپ  دیدن . زامن  فص  رد  ار  کلملادـبع 
هب دیئایب  سپ  هحفص 112 - ] : ] دومرف نینمؤملاریما  دیایب . دجـسم  هب  هضیرف  يادا  يارب  تسناوتن  دوب  هتفـشآ  شاهناخ  عضو  نوچ  هدرک و 

ماما یتقو  دیود و  هچوک  هب  دوخ  ماقم  یلاع  مع  رسپ  لابقتـسا  هب  سابع  نب  هللادبع  میئوگب . تینهت  ار  دولوم  مدقم  سابع  هب  میورب و  اجنآ 
سابع نب  هللادبع  هللادـبع . یتشاذـگ  یچ  ار  شمـسا  منیبب  وگب  دومرف - : دـنتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رـس  سابع  نبا  يهناخ  رد  شناهارمه  هب 

هب ار  راوخریـش  كرـسپ  داد  روتـسد  ماـما  مراذـگب . مسا  هچب  نیا  يارب  امـش  دوجو  اـب  هک  دوب  لاـحم  نم  يارب  نینمؤـملاریما  اـی  تفگ - .
مشخب یم  وا  هب  ار  مدوخ  يهینک  مسا و  نم  تفگ - : تقو  نآ  دیسوب و  ار  شایناشیپ  دیشک و  شوغآ  هب  ار  شاهقادنق  دندروآ  شروضح 

كالمالا ابا  کیلا  هذخ  دومرف : دینادرگرب و  سابع  نب  هللادـبع  هب  ار  هقادـنق  نینمؤملاریما  دـعب  تسا و  نسحلاوبا  شاهینک  یلع و  شمـسا 
درب یم  رـس  هب  نسحلاوبا  تینک  یلع و  مان  هب  ناورم  نب  کلملادبع  تردق  راگزور  ات  هللادبع  نب  یلع  ریگب . نم  زا  ار  ناهاشداپ  ردـپ  نیا 

یلع و شمان  هک  مسانـشب  ار  يدرم  مراد  یمن  تسود  نم  تفگ - : يو  هب  يزور  کلملادـبع  اـما  تسج  یم  راـختفا  هینک  ماـن و  نیدـب  و 
تینک هللادـبع  نب  یلع  ناورم  کلملادـبع  ناـمز  زا  مینک . یم  ضوـع  دـمحموبا »  » هب ار  وـت  تینک  نوـنکا  مه  دـشاب . نسحلاوـبا  شاهینک 
فصو رد  تسا . هدیمان  هحفـص 113 ]  ] ناهاشداپ ردپ  ار  يو  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  هدرکن  شومارف  یلو  تفریذپ  دوخ  هب  ار  دمحموبا 

ناک دـسیون : یم  نایعالا » تایفو   » دوخ فورعم  خـیرات  رد  ناـکلخ  نبا  دوب  صخـشم  اـبیز و  رونخـس و  فیرـش و  يدرم  هک  دـناهتفگ  وا 
راثآ دوب . دـباع  دـهاز و  يدرم  هوالع  هب  دوب . سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نیمز  يور  رب  یـشرق  نیرتابیز  ضرـالا  هضو  یلع  شیرق  لـمجا 

اهتخرد نیا  زا  کی  ره  ياپ  زور  ره  هک  دوب  نیا  شتداع  تشاد و  دوخ  غاب  رد  نوتیز  تخرد  دصناپ  دوب . راکـشآ  شیناشیپ  رب  هدـجس 
نب یلع  نبا  دسیون : یم  دوخ  لماک »  » رد دربم  سابعلاوبا  تشاذگ . یم  زامن  تعکر  رازه  يزور  بیترت  نیا  اب  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود 
دوخ مرح  رد  صخـشتم  فیرـش و  نز  نیدنچ  ناورم  نب  کلملادـبع  راب : نیتسخن  دوب . هدروخ  هنایزات  تموکح  تسد  زا  راب  ود  هللادـبع 
زور کی  تشاد . وبدب  یناهد  هیرک و  ياهفایق  ناورم  نب  کلملادبع  دوب . بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  رتخد  هبابل  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد 

هب ار  دوخ  تیمیمـص  فطل و  تساوخ  بیترت  نیدـب  تخادـنا و  هبابل »  » نماد هب  تقو  نآ  دز و  شزاـگ  تشادرب و  دبـس  يوت  زا  ار  یبیس 
ناهد و لحم  تشادرب ، ار  دراـک  هتـشذگ  ياهدـیدنگ  ناـهد  هچ  زا  بیـس  نیا  تسناد  یم  هک  هباـبل  یلو  دـناسرب  دوخ  يهیمـشاه  رـسمه 

تریح اب  درک  یم  هاـگن  شنز  تسد  هب  هک  کلملادـبع  دروخب . ار  بیـس  تفرگ  میمـصت  تقو  نآ  دـیرب و  دراـک  اـب  ار  هفیلخ  ياهنادـند 
نب کلملادـبع  مرب . یم  ار  شفیثک  ياهاج  مراد  تفگ : يدرـسنوخ  اـب  مه  هباـبل  هحفص 114 ] [ ؟ ینک یم  راکچ  بیـس  اب  يراد  دیـسرپ :

تفرگ قالط  هک  یتقو  هباـبل  تفگ : شقـالط  دیدنـسپن و  شزرا  ار  یگقیلـس  یب  نیا  دوب  یـضار  دوخ  يور  رب و  زا  تیاـهنیب  هک  ناورم 
درمش تمینغ  ار  تصرف  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  دندرب . یم  رس  هب  هنیدم  رد  همه  شماوقا  اریز  ددرگرب  زاجح  هب  ماش  زا  تفرگ  میمصت 
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نیا ربخ  درک . جاودزا  وا  اب  مشاب  وا  مرحم  دیاب  مربب و  هنیدـم  هب  قشمد  زا  ار  هللادـبع  تنب  هبابل  دوخ  مع  رتخد  مهاوخ  یم  هک  نیا  مان  هب  و 
دنتـسب و بوچ  هب  ار  هللادبع  نب  یلع  داد  روتـسد  دهعیلو »  » کلملادبع نب  دیلو  دش  هدرمـش  تراسج  نیهوت و  عون  کی  رابرد  رد  جاودزا 
. دیـشک مهاوخن  دوخ  مع  رتخد  زا  تسد  دینک  اوس  نم  دنب  زا  دنب  رگا  تفگ - : سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  اما  دندز  شاهنایزات  هبرـض  دص 

یم رـس  هب  هـالک  بش  هماـمع و  هشیمه  دوب و  لـچک  اریز  دوبن ، وم  شوـخ  یلو  دوـب  لـکیه  شوـخ  ورـشوخ و  دـنچ  ره  هللادـبع  نب  یلع 
دـمآ و ناشقاتا  هب  هدز  رـس  رابرد  ناراکتمدـخ  زا  ینز  دوب  هتـسشن  دونـش  تفگ و  هب  دوخ  يهزات  رـسمه  اب  یلع  هک  زور  کـی  تشاذـگ ،

کلملادبع ار  روتسد  نیا  . » دنک اوسر  شرسمه  مشچ  شیپ  رد  شلچک  رـس  نآ  اب  ار  یلع  ات  تشادرب  یلع  رـس  زا  هالک  هبابل  مشچ  يولج 
هدیدنگ يوما  کی  زا  نم  يارب  لچک  یمـشاه  کی  تفگ - : هنادرـسنوخ  دـنک  شاخرپ  يرابرد  نز  نیا  اب  هکنآ  یب  هبابل  یلو  دوب » هداد 

زور کی  کلملادبع  نب  دیلو  تموکح  نامز  رد  نم  هحفص 115 ] : ] دیوگ یم  عاجش  نب  دمحم  هللادبعوبا  راب  نیمود  تسا . رتزیزع  ناهد 
تـشپ رب  ار  وا  دعب  دندز و  شاهنایزات  هب  ار  هللادبع  نب  یلع  نیمه  مدـید  دوب . هدـش  اپرب  اجنآ  رد  یماحدزا  متـشذگ . یم  قشمد  نادـیم  زا 

وگغورد نیا  دیشک : یم  دایرف  هکرعم  نیا  ياپ  درم  کی  دوب . رتش  رس  فرط  هب  شیاپ  رتش و  مد  فرط  هب  شرس  دندیچیپ . بانط  اب  يرتش 
نم يارب  ار  هیـضق  نیا  هک  متخانـش  یمن  مه  ار  یـسک  متـشادن و  یعالطا  رما  نایرج  زا  نم  دـینک . تنعل  وگغورد  نیا  رب  دـینک . اشامت  ار 

هک نک  رواب  دمحم  يا  تفگ - : رارـصا  هب  مدیـسرپ . ار  زور  نآ  يارجام  وا  دوخ  زا  مدید و  ار  شدوخ  يدنچ  زا  سپ  ات  دـهدب . حیـضوت 
هب نخس  نیا  ایآ  تفرگ - . دنهاوخ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  نم  نارـسپ  دوش و  یم  یهتنم  سابع  نامدود  هب  ناورم  نامدود  زا  تفالخ 

یلو دـننزب  مبوـچ  هداد  روتـسد  هدیـسر و  دـیلو  شوـگ  هب  ربـخ  نیا  هلب  تفگ - : یئاـنتعا  یب  اـب  هللادـبع  نب  یلع  هدیـسر ؟ هـفیلخ  شوـگ 
يرما دیسر  دنهاوخ  تفالخ  هب  نم  نادنزرف  هک  نیا  دننک . ضوع  ار  تقیقح  گنر  دنناوت  یمن  مه  وا  ریت  ریـشمش و  یتح  وا و  ياهبوچ 

بوصنم اقیرفا  رد  مالسا  تافرـصتم  يرادنامرف  هب  کلملادبع  نب  ماشه  تفالخ  دهع  رد  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  تسا . ملـسم  ققحم و 
زا سپ  و  تفرگ . تروص  ترجه  يهدجیه  دص و  لاس  يهدعقلا  يذ  هام  رد  وا  لتق  دیسر و  لتق  هب  هحفص 116 ]  ] ناماس نامه  رد  دش و 
ایند هب  رتخد  رسپ و  نیدنچ  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  زا  دوب . صخـشتم  ابیز و  رایـسب  يدرم  زین  وا  دش . سابع  لآ  دیـس  دمحم  شرـسپ  وا 
نب دـمحم  تماما  هب  هیناسیک »  » يهقرف هک  میاهدرک  دای  هتـشذگ  ياهباتک  رد  دوب . دـمحم  رت  هتـسجرب  همه  زا  ناشنایم  رد  یلو  دـنام  زاب 

یتقو و  دنتـسناد . یم  نیـسحلا » هللادـبعوبا  زا  سپ  ماـما   » مراـهچ ماـما  ار  يو  دـندوب و  هدـیورگ  هیفنح » نبا  هب  فورعم   » بلاـطیبا نب  یلع 
تماـما هب  تشاد  رارق  رـصع  ياـملع  اـهقف و  دادـع  رد  دوب و  مشاـهوبا »  » هب فورعم  هک  ار  هللادـبع  شرـسپ  درک  تلحر  ناـهج  زا  دـمحم 

زا یعمج  يهدـیقع   » هب ار  تماـما  رما  دوب  میقع  نوچ  دـش  مومـسم  ماـش  رد  مشاـهوبا  هللادـبع  هک  ترجه  متـشه  دون و  لاـس  هب  دـنتفرگ .
رد سابع  ینب  توعد  درمـش و  ماما  ار  دوخ  یلع  نب  دمحم  خیرات  نآ  زا  درک . راذـگاو  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  هب  هیناسیک »
هس دمحم  نیا  زا  تفای . تافو  ماش  رد  يرجه  شش  تسیب و  دص و  لاس  هب  يو  دش . زاغآ  وا  روتـسد  هب  ناورم  کلملادبع  نب  دیزی  نامز 

« دمحا یتیاور  هب  و   » هللادـبع سابعلاوبا  - 2 دوب . شیوخ  ردـپ  يهفیلخ  یـصو و  هک  ماـما  میهاربا  - 1 دـنام . اج  هب  ایند  نیا  رد  رومان  رـسپ 
تفالخ هب  روصنم  حافـس و  درک . میهاوخ  فیرعت  هک  ناـنچ  رـسپ  هس  نیا  زا  روصنم و  هب  فورعم  هللادـبع  رفعجوبا  حافس 3 - هب  فورعم 

زا هک  سابع  ینب  يهعیـش  هیدـنوار » . » دوب هتفرگ  رارق  عیـشت  ساسا  رب  سابع  لآ  توعد  يانبم  عشعـشم  رکف  کی  هحفص 117 ] . ] دندیسر
سابع شیومع  هب  وا  تفالخ  دومرف  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  دنراد . هدـیقع  نینچ  دـنریگ  یم  هشیر  هیناسیک 

ینب يهفیقـس  يامعز  یلو  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  ولوا  و  تسا . هتفر  ناـمرف  نینچ  میرک  نآرق  رد  اریز  دیـسر . یم  کلملادـبع  نب 
قح زا  سابع  اذهعم  دندیزرو  قافن  فالخ و  نآرق  حیرص  صن  اب  دندوبر و  هللا  لوسر  نادناخ  زا  املظ  ابـصغ و  ار  ملـسم  قح  نیا  هدعاس 

دروآ و شیپ  وا  يوس  هب  تعیب  تسد  هک  اـجنآ  اـت  داد  لاـقتنا  بلاـطیبا  نب  یلع  دوخ  يهدازردارب  هب  ار  قـح  نیا  هکلب  تشذـگن  شیوـخ 
سک چـیه  وت  تیحالـص  رد  هک  مراد  نانیمطا  منک و  تعیب  وت  اب  ات  ایب  نانثا . کـیلع  فلتخت  ـالق  کـعیابا  نا  یلا  مله  یخا  نباـی  تفگ :
دهد یم  هک  حیـضوت  نیدب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دیوج و  یم  تئارب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  زا  هیدـنوار  تشاد . دـهاوخن  ینارگن  دـیدرت و 
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رب سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دواد  تفای  طلـست  قارع  رب  سابع  ینب  یتقو  هک  تسا  اج  نیا  زا  درامـش . یم  هللا  لوسر  لصفالب  يهفیلخ 
سابعلا ابا  ینعی  مکیف  مئاقلا  اذه  بلاطیبا و  نب  یلعالا  هللا  لوسر  دعب  ماما  مکیف  مقی  مل  هفوکلا  لها  ای  تفگ : داتسیا و  هفوک  دجـسم  ربنم 

حافس سابعلاوبا  بلاطیبا و  نب  یلع  زج  قح  هب  ماما  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تفگ  احیرص  مدرم  هب  هفوک  رد  حافس  يومع  حافسلا 
يهدـیقع نیا  رب  زین  ار  شیوخ  تموکح  تسایـس  سابع  لآ  هوـالع  هب  هحفـص 118 ] . ] تسا هدرکن  مایق  مالـسا  تما  نایم  رد  سک  چـیه 

وا يایند  يالطا  رب  دنک و  شوحم  خیرات  يهحفص  زا  دبوکب و  ار  هیما  ینب  دهاوخ  یم  هک  ياهلسلس  سابعینب  دندوب . هتفای  راوتسا  یبهذم 
نینمؤملاریما یلع  هیما  لآ  دریگب . شیپ  وا  دض  رب  یبهذم  دـص  رد  دـص  یـشور  تسا  روبجم  تسایـس  ياضتقم  هب  دزاسب ، يرگید  يایند 

نیدـب دوب و  نمـشد  نامثع  رمع و  رکبوبا و  اـب  هک  دوب  دـنمهدیقع  درک و  یم  نعل  بس و  دوخ  يهناـگ  جـنپ  ياـهزامن  رد  ار  مالـسلاهیلع 
روط نیا  هلب  تفگ : درک  مایق  هک  یتقو  سابع  لآ  و  دزادـنیب . شنیئاپ  هب  مالـسا  تلم  مشچ  زا  ات  درک  یم  ءوس  تاغیلبت  يو  قح  رد  بیترت 

قحتـسم اهنت  هن  یلع  دندنار . تموکح  مالـسا  تلم  رب  هناملاظ  دندرک و  بصغ  ار  هللا  لوسر  لآ  ملـسم  قح  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تسا 
سک ره  تسا و  ربمغیپ  لصف  الب  يهفیلخ  یلع  هکلب  دوب  هتفر  باوص  هب  هثالث  خویـش  اب  دوخ  ینمـشد  رد  اهنت  هن  یلع  تسین . نعل  بس و 
ناریا مدرم  دوب . هتفرگ  رارق  ناسارخ  كاخ  رد  ناریا . روشک  رد  تاغیلبت  نیا  يزکرم  يهتـسه  تسا . هدیزرو  داحلا  رفک و  دیوگب  نیا  زج 

ار شخب  تایح  يادن  نیا  هک  نیمه  دـندینارورپ  یم  هنیـس  رد  يدـیدش  يهنیک  ضغب و  رمع  هژیو  هب  هثالث  خویـش  هب  تبـسن  زابرید  زا  هک 
هک دندینـش  دندوب  هدمآ  ناسارخ  هب  کلملادبع  نب  دـیزی  نامز  رد  هک  سابع » ینب  تاعد   » زا ناریا  تلم  دـندروخ . ناکت  هرابکی  دـندینش 

شحاف و غورد  دنچ  زا  شیب  موق  نیا  کلملادبع . ناورم و  دیزی و  هیواعم ، نامثع ، هحفص 119 ] ، ] رمع رکبوبا ، نیا  تفالخ . هاگتسد  نیا 
موق نیا  دوبن . شیب  مدرم  رب  دوخ  تاوهـش  لایما و  لـیمحت  يارب  هیاـمورف  تسپ و  رایـسب  هلیـسو  کـی  زج  اـه  تفـالخ  نیا  دـندوبن . رکنم 
رمع دـهع  رد  هک  یتـلم  هب  ناریا ، مدرم  هب  ساـبع  ینب  تاـعد  دـندوب . قساـف  دـندوب ، راـکتیانج  دـندوب . هللالوسر  ربـنم  بارحم و  بصاـغ 

يهزادنا هب  شدق  هک  یناریا  ره   » دوب هدرک  رومأم  يرتم  کی  بانط  هکت  کی  اب  ار  يرعشا  یـسوموبا  رمع  اریز  دوش  ماع  لتق  دوب  کیدزن 
زا ار  تلذم  تفخ و  ياهتنم  کلملادبع  نب  دـیلو  کلملادـبع و  تموکح  نامز  رد  هک  یتلم  تسا . » مادـعا  هب  موکحم  دیـسر  بانط  نیا 

رکم و بلقت و  هقح و  غورد و  ناشهمه  اـهفرح  نیا  رمع و  رکبوبا و  نیا  هک  دونـش  یم  نونکا  دوب ، هدیـشک  برع  لاـمع  ماـکح و  تسد 
یلع قح  رب  يهفیلخ  تشادن . یتوافت  دیفـس  هایـس و  يودـب و  یـشرق و  مجع و  برع و  شیارب  هک  دوب  یلع  قح  يهفیلخ  دـندوب . گنرین 

ناریا تلم  درمش . یم  فرش  راختفا و  يهیام  ار  يوقت  طقف  و  تسیرگن . یم  نازیم  کی  هب  مالـسا  ماکحا  نآرق و  ربارب  رد  ار  رـشب  هک  دوب 
ربز ریز و  ار  ناسارخ  هنوگچ  یلع  مان  هک  دـنتفایرد  دـندروآ و  تسد  هب  ار  مدرم  بولق  دـیلک  یتقو  مه  سابع  لآ  دروخ و  ناکت  هراـبکی 

یناسارخ هب  فورعم  يزورم  ملـسموبا  تاغیلبت  نیا  سأر  رد  دنتفای و  ناشخرد  جیاتن  شیوخ  تاغیلبت  زا  دندوزفا و  دوخ  تاغیلبت  رب  هدرک 
ياج هب  هنیذح » دعـس   » لاس نآ  رد  هحفـص 120 ] . ] دـش زاغآ  ناسارخ  رد  سابع  ینب  توعد  ترجه  راهچ  دـص و  لاـس  رد  تشاد . رارق 

ریگتـسد ار  سابع  ینب  تاعد  تشاد  هدـهع  هب  ار  ناسارخ  تلایا  تاـماظتنا  هک  يدعـس  ریحب  نب  ورمع  درک . یم  تموکح  ناـسارخ  یلاو 
مان هب  میاهتفگ  ام  هچنآ  زا  حیبق » مالک  مهنم  رهظ  دق  اموق  انهاه  نا  : » دـسیون یم  دـهد  یم  ناسارخ  یلاو  هب  هک  یـشرازگ  رد  يو  تخاس .

باوج رد  يدرـسنوخ  اب  هرـسیم  دیتسه ؟ یک  امـش  دیـسرپ - : تشاد  رارق  تاعد  سأر  رد  هک  هرـسیم  زا  یلاو  دـنک . یم  دای  حـیبق » مالک  »
امـش لوق  زا  هک  حیبق » مالک   » اهفرح نیا  سپ  میاهدمآ - . ناسارخ  هب  تراجت  مزع  هب  هک  میتسه  قارع  ناناگرزاب  زا  یعمج  ام  تفگ - :

هرـسیم دـیاهدمآ - ؟ ناـسارخ  هب  توـعد »  » ماـن هب  امـش  ماهدینـش  میاهتفگن - . نونکاـت  اـهفرح  نینچ  اـم  مـناد . یمن  تـسیچ - ؟ مدـینش 
لئاسم هب  هک  میراد  يراتفرگ  دوخ  راک  رد  ردـق  نآ  میتسه . رگهلماعم  ناگرزاب و  یمدرم  ام  ریمالا . هللا  حلـصا  تفگ - : دز و  يدـنخزوپ 
تـسد امـش  زا  ماوت  یمن  نم  اذه  عم  تفگ - : هنیذح  نب  دعـس  تسیراک . هچ  تسایـس  هب  ار  رجات  هوالع  هب  میزادرپب  میناوت  یمن  یـسایس 

تراجت ام  راک  هک  دـنناد  یم  همه  تفگ -  درمـش و  مان  هب  ار  ناسارخ  نایعا  زا  یهورگ  هرـسیم  مرادـن . دامتعا  امـش  لوق  هب  نوچ  مرادرب 
يراک دنتسه و  یقارع  ناناگرزاب  تاعد »  » زا هحفص 121 ]  ] هتسد نیا  هک  دنداد  یهاوگ  همه  درک و  راضحا  ار  دوهش  ناسارخ  ریما  تسا .
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تفالخ نامز  رد  ترجه  دص  لاس  رد  سابع  لآ  یـساسا  توعد  هک  تسناد  دیاب  دـنتفای . يدازآ  بیترت  نیدـب  و  دـنرادن . تراجت  ياوس 
هفینح نب  دـمحم  نب  هللادـبع  یتـقو  لاـس  ناـمه  رد  دوب . هدرک  روهظ  ساـبع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  هلیـسو  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع 

قارع و يهیناسیک  هب  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  یلع  نب  دمحم  تشادن  رـسپ  نوچ  میدرک  فیرعت  هک  يروط  هب  دش و  مومـسم  مشاهوبا » »
. درک زاغآ  ار  دوخ  يهیعاد  دـمحم  نب  هللادـبع  گرم  زا  سپ  یلع  نب  دـمحم  دنـسانشب . تماما  هب  ار  یلع  نب  دـمحم  هک  تشون  ناـسارخ 

نب رمع  نوچ  یلو  دنریگب  سامت  ناسارخ  اب  اجنآ  زا  ات  داتـسرف  قارع  هب  ار  راطع  نایح  قداص و  دـمحموبا  سینح و  نب  دـمحم  هرـسیم و 
اتقوم توعد  نیا  دنزیخرب . تقو  تموکح  دض  رب  اراکـشآ  هک  دوبن  رودقم  ناشیارب  وا  دهع  رد  دوب  بوبحم  راکزیهرپ و  يدرم  زیزعلادبع 

رد ار  سابع  ینب  توعد  يامعز  مان  تشاددای  نیا  لیمکت  مان  هب  نونکا  ام  تسـشن . تنطلـس  ریرـس  رب  کلملادبع  نب  دیزی  ات  دـش  لیطعت 
نب میهاربا  یئاد  هک  راطع  ناـیح  - 3 دـندیمان . یم  مه  قداص  دـمحموبا  ار  يو  هک  حارـس  همرکعوبا  - 2 هرسیم . - 1 مینک . یم  دای  اـجنیا 

-8 یئاط . بیبش  نب  ۀیطحق  - 7 هحفـص 122 ] . ] یمیمت طیرق  نب  زهال  - 6 یعازخ . ریثک  نب  نامیلس  - 5 سینح . نب  دمحم  - 4 دوب . هملس 
. لیعامسا نب  نارمع  - 11 یمیمت . عشاجم  نب  مساـق  - 10 دواد . » وبا   » هب فورعم  ینابیـش  میهاربا  نب  دـلاخ  - 9 یمیمت . بعک  نب  یـسوم 

نیا نیعا . نب  یسیع  - 16 يوره . نامهط  نب  لبش  - 15 نیعا . نب  ورمع  - 14 یعازخ . قیرز  نب  ۀحلط  - 13 یعازخ . مثیه  نب  کلام  - 12
هیما ینب  گنچ  زا  ار  ناسارخ  تسناوت  هک  دوب  یسک  یناسارخ  ملسموبا  یلو  دندوب . سابع  لآ  يارب  یسایس  تاغیلبت  رادهدهع  رفن  هدزناش 

جورم رد  يدوعسم  دوب . ملسم  شردپ  مسا  نمحرلادبع و  شمسا  دوب . تخبدب  مانمگ و  يرسپ  یگدنز  زاغآ  رد  ملـسموبا  نیا  دروایب . رد 
یم یناریا  ار  يو  یهورگ  دیوگ : یم  يدوعـسم  دنک . یم  هراشا  دناهتفر  ملـسموبا  تیلم  داژن و  رد  ثیدح  ياملع  هک  یفالتخا  هب  بهذلا 

زا سرب  دوـب و  سرب »  » مدرم زا  ياهدرب  ملــسموبا  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  دوـب . برع  ملــسموبا  هـک  دـنراد  هدـیقع  مـه  یهورگ  دــنرامش و 
نب سیردا  يهناخ  رد  ملـسموبا  هب  فورعم  ملـسم  نب  نمحرلادـبع  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  اـما  تسا . هفوک  فارطا  ياههدـکهد 

سابع نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  روضح  هب  ار  يو  راگزور  نایرج  دوب . راکـشیپ  هحفص 123 ]  ] ابیرقت تمدخشیپ و  رس  یلعج  میهاربا 
یلیخ اذه  عم  تفرگ . رارق  دوب  دمحم  هفیلخ  هک  ماما  میهاربا  رایتخا  رد  وا  زا  سپ  دوب و  یلع  نب  دمحم  يهناخ  رازگتمدـخ  يدـنچ  دـنار .

رب رایس  نب  رصن  ماگنه  نیا  رد  دنک . تمیزع  ناسارخ  هب  تفای  روتسد  ماما  فرط  زا  دوب  هدیـسرن  یگلاس  یـس  هب  شنـس  زونه  دوب ، ناوج 
رسب اجنآ  رد  نانچمه  دوب  هدش  هتشامگ  ناسارخ  يرادنامرف  هب  هک  کلملادبع  نب  دیزی  نب  دیلو  نامز  زا  يو  درک . یم  تموکح  ناسارخ 

توعد تسشنن . مارآ  دوب  لاعف  دیشر و  یناوج  هک  ملسموبا  یلو  دیناسر . لتق  هب  ار  دیز  نب  ییحی  هک  دوب  رایس  نب  رـصن  نیمه  و  درب . یم 
نایم رد  ار  سابع  ینب  راعش  راب  نیتسخن  يارب  تخادرپ و  تازیهجت  تالیکـشت و  هب  گنردیب  تخاس . راکـشآ  ناسارخ  رد  ار  سابع  لآ 

ناسارخ رسارس  هرابکی  تفرگ . جاور  اهیناسارخ  نایم  ملسموبا  مایق  رد  دوب  نایـسابع  راعـش  هک  هایـس  سابل  نیا  درک . جیورت  دوخ  ناوریپ 
و هیقت »  » هدرپ ملسموبا  یلو  درب  راک  هب  ار  هایس  مچرپ  هماج و  اجنآ  رد  هللادبع  نب  دیبسا  ملسموبا  زا  شیپ  هتبلا  درک . لابقتسا  ار  هایـس  راعش 

ياهگنج اناوت  لماع  ود  نیا  نایم  رد  دوزفا . یم  رایـس  نب  رـصن  فعـض  ملـسموبا و  تردـق  رب  ماـیا  رورم  اـب  تشادرب . ناـیم  زا  ار  زیهرپ 
نب رـصن  دـش . یم  هریچ  فیرح  رب  یگنج  تاراکتبا  یماظن و  ياههلیح  يهلیـسو  هب  ملـسموبا  اهگنج  نیا  مامت  رد  و  تفرگرد . ینینوخ 

شیارب ملـسموبا  کـی  اـبیرقت  شمادـک  ره  هک  تشاد  راـنک  رد  مه  يرگید  ياـهيراتفرگ  ملـسموبا  يرگهلیح  يروـالد و  همه  اـب  راـیس 
دعب بیبش و  نب  ۀبطحق  دعب  و  کمرب . نب  دلاخ  رگید  فرط  زا  ینامرک . یلع  نب  علدـج  فرط  کی  زا  دـندش . یم  هدرمـش  هحفص 124 ] ]

نب ناورم  میظع  دـیدش و  گـنج  همه  زا  رتمهم  و  هیما . ینب  هب  تبـسن  ناـسارخ  مدرم  ترفن  دـعب  و  میهاربا . نب  دـلاخ  ریثک و  نب  ناـمیلس 
نب رصن  هتفرگ  مه  تسد  اهنیا  همه  دنک و  یگدیـسر  ناسارخ  عاضوا  هب  داد  یمن  شلاجم  هک  دوب  جراوخ  اب  تیرکت  لصوم و  رد  دمحم 

رد مه  ناورم  تساوخ و  یم  کمک  داتـسرف و  یم  همان  دـمحم  نب  ناورم  يارب  مه  رـس  تشپ  رـصن  دـنتخاس . هراچیب  ناسارخ  رد  ار  رایس 
تماقتسا ربص و  هب  نامرف  زج  دوخ  يرادنامرف  باوج  رد  هک  دوب  مرگرس  نانچ  هریزج  جراوخ  ياوشیپ  يرورح  سیق  نب  كاحض  اب  دربن 

تخاـس و ار  يرورح  كاحـض  راـک  يوـما  يهفیلخ  نیرخآ  ترجه  تشه  تسیب و  دـص و  لاـس  هب  دـنچ  ره  دـسیونب . تشادـن  ياهملک 
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رصن هک  اجنآ  ات  دوب . هدرک  هضبق  ار  ناسارخ  یناسارخ  ملـسموبا  دوب . هتـشذگ  تقو  رگید  اما  درک  لح  ناماس  نآ  رد  ار  جراوخ  يهلئـسم 
تـسا رامح  هب  فورعم  هک  دمحم  نب  ناورم  تشاذـگ . یلاخ  فیرح  عفن  هب  اج  کی  ار  نادـیم  تفگ و  كرت  ار  ناسارخ  اربج  رایـس  نب 
تولخ نز  چـیه  اب  دوخ  تفالخ  تدـم  لوط  رد  درم  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  درب . راکب  تفـالخ  تیبثت  رد  ار  شـشوک  تیدـج و  ياـهتنم 

رـس اـت  هک  دوب  هدروخ  مسق  ثعـشا  نب  نمحرلادـبع  يهنتف  رد  ناورم  کلملادـبع  درک  یم  فیرعت  دوخ  صاوخ  زا  نت  کـی  يارب  درکن .
مهاوخن سمل  ار  نز  زگره  مباین  مارآ  ار  ناسارخ  اـت  مه  نم  و  تشاذـگ . مهاوخن  نز  باوختخر  هب  اـپ  منیبن  مروضح  رد  ار  نمحرلادـبع 
يهکرعم ون  زا  دـندرک و  ماـیق  نمی  جراوخ  دوش  روج  عمج و  تساوخ  هک  نیمه  هریزج  جراوـخ  عـفد  زا  سپ  ناورم  هحفص 125 ] . ] درک

زا تیاکح  رـصن  يهمان  دیـسر . شتـسد  هب  ناسارخ  زا  رارف  نیح  رایـس  نب  رـصن  يهمان  راد  ریگ و  نیمه  رد  و  دـندروآ . دوجو  هب  يرگید 
هب ناهاشنامرک  هار  زا  ار  دوخ  ات  درک  تمیزع  نادمه  يوس  هب  ير  زا  دـمآ و  ير  هب  ناسارخ  زا  رایـس  نب  رـصن  درک . یم  ناسارخ  طوقس 
نب دیلو  دـنزاس . ریگتـسد  ار  ماما  میهاربا  داد  روتـسد  دـمحم  نب  ناورم  هک  دوب  اجنیا  دـش . كاله  هودـنا  تدـش  زا  هار  رد  دـناسرب  قارع 
هام ود  زا  سپ  تخادنا و  نادنز  هب  ار  ماما  میهاربا  ناورم  داتـسرف  نارح  هب  قشمد  زا  ار  ماما  میهاربا  قشمد  رادنامرف  کلملادبع  نب  ۀیواعم 
ماما میهاربا  یلو  دـش  دـنهاوخ  هفخ  سابع  ینب  میهاربا  لتق  اب  هک  دوب  هدرک  نامگ  يو  دـنناسر . لتق  هب  ار  يو  نادـنز  رد  هک  داد  روتـسد 

رب هوالع  نارح  نادنز  رد  دوب . هدرک  بوصنم  دهع  تیالو  هب  ار  سابعلاوبا »  » حافـس هللادبع  شردارب  دنک  ساسحا  يرطخ  هک  نآ  زا  شیپ 
نب دـیلو  نب  ساـبع  زیزعلادـبع و  نب  رمع  نـب  هللادـبع  هـیما  ینب  زا  دـندوب . سوـبحم  زین  مشاـه  ینب  هـیما و  ینب  زا  نـت  دـنچ  ماـما  مـیهاربا 

. دناهدش دای  خیرات  رد  یـسوم  نب  یـسیع  سابع و  نب  یلع  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  یـسیع  مشاه  ینب  زا  و  کلملادـبع .
نیا هک  داد  روتـسد  دننک . مایق  شدض  رب  تفالخ  مان  هب  هک  دیـسرت  یم  کلملادبع  يهداون  زیزعلادبع و  نب  رمع  رـسپ  زا  دمحم  نب  ناورم 

هحفص 126] . ] دید يرگید  هیهت  ماما  میهاربا  يارب  و  دننک . ناش  هفخ  بیترت  نیدب  دنراذگب و  شلاب  ناشناهد  يور  دنناباوخب و  ار  رفن  ود 
هب نانچ  ار  شاهلک  دندینادرگ و  رب  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  میهاربا  رـس  رب  دبـس  اب  نانچمه  ار  هرون »  » زا زیربل  دبـس  کی 

یناشن همجمج  ناوختسا  زج  شرـس  زا  دش و  هتخادگ  هرابکی  هدنزوس  يهدام  نآ  ترارح  رد  شـشوگ  ینیب و  مشچ و  هک  دندیـشک  هرون 
عیجف لتق  یلو  دـنبای  تسد  ناسارخ  رب  ون  زا  دننکـشب و  مهرد  ار  سابع  ینب  تشپ  ماما  میهاربا  لتق  اب  هک  دـندوب  راودـیما  هیما  لآ  دـنامن .
شیوخ يدـج  رادـفرط  ار  سابع  ینب  هک  اجنآ  زا  ناـیناریا  دوب . هدروآ  مشخ  رـس  رب  رتشیب  ار  ناـسارخ  مدرم  مه  ساـبع و  لآ  مه  میهاربا 

عدت الا  تعطتـسا  نا  هیف و  تککـش  نم  لک  لتقا  دوب : هداد  روتـسد  ملـسموبا  هب  نآ  یط  هک  ماما  میهاربا  نامرف  زا  هژیو  هب  دـندوب  هتخانش 
تردـق و سابع  ینب  توعد  دـندرک  یم  یعـس  زادـنارب . » ناریا  نیمزرـس  رد  ار  اهبرع  لسن  هرابکی  . » لعفاف هیبرعلاب  ملتی  نم  ناـسارخلاب 
رب ناتـسبرع  رد  نایناریا  لسن  دـنریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  هیما  ینب  هرابود  رگا  دندیـسرت  یم  اریز  دریذـپ . ماوق  ناشراک  دـبای و  تکوش 

رظنا یتیـصو . ظفحا  تیبلا . لها  انم  لجر  کنا  دوش : لقن  انیع  یناسارخ  ملـسموبا  هب  ماما  میهاربا  نامرف  نتم  اجنیا  رد  تسا  بسانم  دـتفا .
بیرقلا ودعلا  مهناف  رـضم  اما  مهرما و  یف  ۀعیبا  مهتا  مهب و  الا  رمالاذه  متی  هللا ال  ناف  مه  رهظا  نم  نکـسا  مهمزلاف و  نمیلا  نم  یحلاذـه 

هلتقاف و ال همهتت  رابـشا  هسمخ  غلب  مالغ  امیا  لعفاف و  هیبرعلاب  ملکتی  نم  ناـسارخب  عدـت  ـال  نا  تعطتـسا  نا  تککـش و  نم  لـتقا  رادـلا و 
ملـسموبا هب  نامرف  نیا  رد  ماما  میهاربا  مالـسلاو . هب  فتکاـف  رمـالا  کـیلع  لکـشا  اذا  هصعت و  ـال  و  ریثک » نب  نامیلـس   » حبـش اذـه  فلخت 

هب دوخ  زا  ار  رضم  هعیبر و  دنتسه و  ام  نابیتشپ  لیابق  نیا  اریز  زاس . کیدزن  نتـشیوخ  اب  ار  نمی  هحفص 127 ]  ] لئابق هک  دنک  یم  تیصو 
گنردیب رـضم  هلیبق  رد  ار  كوکـشم  رـصانع  هک  دـهد  یم  روتـسد  تسا . کیدزن  نمـشد  رـضم  كوکـشم و  یموق  هعیبر  اریز  راد  رود 

نـک و نـک  هـشیر  اـجکی  ار  ناـسارخ  ياـهبرع  ینعی  دـنزب  فرح  یبرع  هـب  ناـسارخ  رد  رفن  کـی  راذـگن  یناوـت  یم  رگا  نزب و  ندرگ 
نب نامیلـس  قح  رد  دعب  و  دوب . دـهاوخ  مادـعا  هب  موکحم  دوش  مهتم  تفلاخم  هب  دـشاب و  هتـشاد  لوط  بجو  جـنپ  ات  شتماق  هک  یکدوک 

هب نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  ياهمان  مهدراهچ  موصعم  باتک  رد  درامـش . یم  دوخ  قلطم  يهدـنیامن  ار  وا  ابیرقت  دـنک و  یم  تیـصو  ریثک 
قارع رد  یناریا  ره   » دوب هداد  روتسد  يرعشا  یـسوموبا  هب  هک  دنک  یم  لقن  رمع  زا  ینامرف  همان  نآ  رد  هیواعم  میاهدرک . دای  دیبع  نب  دایز 
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روهظ زا  شیپ  ناسارخ  يهلئاغ  ات  نزب  ار  شندرگ  دوش  قبطنم  دوب » هداتـسرف  شیارب  رتم  کی  لوط  هب  یباـنط  ، » باـنط نیا  اـب  شتماـق  هک 
رب نیا  مجع و  دض  رب  یکی  نآ  هک  توافت  نیا  اب  اهتنم  دنک  یم  اقلا  رمع  روتسد  ریظن  يروتسد  ملسموبا  نامرف  رد  ماما  میهاربا  دوش . هفخ 

تبسن ار  دوخ  يافو  ماما  میهاربا  زا  سپ  دندوب و  هتفرگ  مرگ  سابع  ینب  اب  اه  یهاوخ  اوه  تازایتما و  نیمه  هب  انب  نایناریا  دوب . برع  دض 
ناهفصا هب  ير  زا  تشاد . ماود  يورشیپ  نیا  دندمآ . شیپ  ير  يوس  هب  ناسارخ  فرصت  لابند  هب  دنتشاد . هاگن  حافـس  هللادبع  شردارب  هب 

هب ود  یس و  دص و  لاس  رد  دوب  بیبش  رسپ  هبطحق  هک  هاپـس  نیا  هدنامرف  هحفص 128 ]  ] دندیـسر قارع  هب  هرخالاب  هاشنامرک و  دنواهن و  و 
. دیسانشب ار  لالخ » هملسوبا   » دیدیسر قارع  هب  یتقو  هک  دوب  هتفگ  گرم  ماگنه  هب  يو  دش . هفخ  هلجد  رد  ینایبش  يهدئار  نب  نعم  تسد 
درک و هلمح  هفوـک  هب  تشاد  هدـهع  هب  ار  ناـسارخ  يورین  یهدـنامرف  هک  نسح  شرـسپ  دـیوش . میلـست  وا  هب  تسا . دـمحم  لآ  ریزو  يو 
ود یس و  دص و  لاس  لوالاعیبر  هام  مهدراهچ  رد  لالخ  هملـسوبا  تیاده  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  سابعلاوبا 
اب رامح  ناورم  و  دوب . هیما  ینب  تسد  رد  نانچمه  رـصم  هریزج و  ماش و  اما  درک  تعیب  حافـس  اب  قارع  دیناشن . تفالخ  دنـسم  رب  هفوک  رد 
نب هللادـبع  اب  دوب  ناورم  ياوق  يزکرم  يهتـسه  هک  هریزج  كاخ  رد  سابع  ینب  يورین  یهدـنامرف  داد . یم  همادا  دربن  هب  دوخ  ياوق  ماـمت 

لحاس رد  هیما  ینب  يورین  هک  اجنآ  ات  دـندیگنج  ناورم  دـض  رب  دوخ  تدـحو  تدـش  ماـمت  اـب  قارع  ياوق  دوب . حافـس  يومع  ینعی  یلع 
بیترت نیدب  تسشن و  بقع  رصم  تمس  هب  ناورم  تسکـش و  مهرد  یلع  نب  هللادبع  تسد  هب  تسا  لبرا  لصوم و  نایم  يرهن  هک  باز » »

هجحلايذ متفه  تسیب و  رد  تسا  هیما  لآ  زا  هفیلخ  نیرخآ  هک  مکح  نب  ناورم  نب  دـمحم  نب  ناورم  تفاـی . ضارقنا  هـیما  ینب  يهلـسلس 
ادها حافس  سابعلاوبا  روضح  هب  هفوک  هب  اجنآ  زا  ار  شرس  دیسر و  لتق  هب  تسا  رصم  ياه  هبصق  زا  هک  ریصوب »  » رد ود  یس و  دص و  لاس 

رتدیـشر و رت و  یـسایس  همه  زا  هیما  ینب  يافلخ  هحفـص 129 ]  ] نایم خیرات  تیاور  هب  دوب  يوما  يهفیلخ  نیرخآ  هک  ناورم  نیا  دـندرک .
درب یم  راک  هب  دوخ  تموکح  ظفح  رطاخ  هب  هک  یئالقت  ششوک و  مامت  اب  درم  نیا  دوب و  هدش  يرپس  ناشتلود  رمع  اهتنم  دوب  رتوجگنج 

هک اهزور  نآ  زا  دوب . لادج  گنج و  شراک  دنب  کی  درک  تفالخ  هک  يزور  هد  لاس و  جنپ  تدم  رد  يو  دربب . شیپ  زا  يراک  تسناوت 
دوش یم  هتفگ  سابعلآ . اب  ياهگنج  هریزج و  جراوخ  اب  وا  ياهگنج  ات  درک  مایق  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دـیزی  دوخ  مع  رـسپ  دـض  رب 

هرخالاب دراذگن و  نز  باوختخر  هب  اپ  دسرن  يزوریپ  هب  ات  دوب  هدروخ  مسق  دوب و  هدشن  رتسب  مه  نز  چـیه  اب  تدـم  نیا  لوط  رد  يو  هک 
میهاربا رتخد  شردام  تشاد  لاس  تصش  دیسر  لتق  هب  رصم » مویف   » عباوت زا  ریـص » وب   » رد هک  یلاس  رد  يو  تفر . روگ  هب  وا  اب  وزرآ  نیا 

هب ار  بقل  نیا  دوب  قمحا  يدوجوم  ناورم  نوچ  هک  دـنرادنپ  یم  نانچ  یهورگ  دـندیمان و  یم  راـمح  ناورم  ار  يو  دوب . رتشا  کـلام  نب 
ینا لاق : اهشورع  یلع  ۀیواخ  یه  ۀیرق و  یلع  رم  يذلاک  وا  تسا . یتیاکح  ار  رامح  يهملک  تسا . هنایماع  هدیقع  نیا  اما  دناهدیشخب  يو 

کماعط و یلا  رظناف  ماع  هئام  تثبل  لب  لاق  موی  ضعب  وا  موی  لاق  تثبل ؟ مک  لاق  هثعب . مث  ماع  ۀـئام  هیلا  هتاماف  اـهقوم  دـعب  هیلا  هذـه  ییحی 
تشاد مان  زیزع »  » هک یلیئارسا  ناوج  کی  زا  تایآ  نیا  یط  میرک  نآرق  رد  سانلل . هیآ  کلعجنل  كرامح و  یلا  رظناو  هنستی  مل  کبارش 

ره دنرامش . یم  دنمـشناد  و  هحفـص 130 ]  ] اسراپ يدرم  ار  يو  یهورگ  دوب و  ادـخ  ربماـیپ  زیزع  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا . هدـمآ  یفیرعت 
راوس شدوخ  غالا  رب  زیزع  نیا  هک  دوب  نینچ  شدـمآ  شیپ  دـناهدیمان . ادـخ » رـسپ   » ار وا  دوهی  هک  تسا  دـمآشیپ  نیا  رطاخ  هب  هک  دـنچ 

هدیـسرن ینعم  لامک  هب  زونه  دوب . هلاس  جنپ  تسیب و  یناوج  تفر . یم  رفـس  هب  ریجنا  زا  رپ  يدبـس  بآ و  زا  زیربل  ياهزوک  اب  دوب و  هدـش 
ازفا تشحو  يهناریو  نیا  هب  شمـشچ  یتقو  تشذـگ . یم  دوب  هدـش  ناریو  رـصن » تخب   » تسد اب  هک  میلـشروا »  » ياـههبارخ راـنک  زا  دوب 

شیپ هدروآرد  یتروص  هچ  هب  ار  يدابآ  همه  نآ  هدرک و  یئاهتراغ  اهلتق و  هچ  رهـش  نیا  رد  لباب  رابج  هاشداپ  هک  دمآ  شدای  هب  داتفا .
ناهگان ود  ره  شغالا  شدوخ و  دـمآرد  شناهد  زا  نخـس  نیا  ات  درک . دـهاوخ  هدـنز  هنوگچ  دـنوادخ  ار  هدرم  رهـش  نیا  تفگ - : دوخ 

هچ ات  دش - : هدیـسرپ  وا  زا  تخاس . هدنز  ار  يو  راگدرورپ  نرق  کی  زا  سپ  تشذگ . شغالا  زیزع و  گرم  زا  لاس  دـص  دـندرپس . ناج 
نیا رد  لاس  دـص  وت  هن . زور - . کی  يهمین  اـی  زور  کـی  تفگ - : باوج  رد  تشادـن  تدـم  زا  ربخ  هک  وا  ياهدـیمارآ ؟ اـجنیا  رد  تقو 

دـساف هدیـسوپ و  اههویم  هن  هدـش و  هنهک  هزوک  بآ  هن  هک  ینیب  یم  نک  هاگن  بآ  يهزوک  هویم و  دبـس  هب  نونکا  مه  يدوب . هداتفا  ناـبایب 
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شهاگن نک . هاگن  تغالا  هب  الاح  هحفـص 131 - ] : ] دناهتـشاد هاگن  ار  ناشدوخ  توارط  ود  ره  هویم  بآ و  دید  درک  هاگن  زیزع  دناهدش .
دوب هداتفا  نیمز  يور  هک  بیترت  نامه  هب  غالا  نیا  دوب . هدـنامن  نیمز  رب  رتسکاخ  زا  یـشقن  زج  هتـسب  نابز  ياپراهچ  نیا  زا  داتفا . غـالا  هب 

كاخ ياهناوختـسا  درک . یم  هاگن  زیزع  میزاس : یم  هدـنز  ون  زا  ار  هدوسرف  ياهدرم  هنوگچ  نیبب  نک . شهاـگن  دـش - . كاـخ  روطناـمه 
شیاج زا  دز و  یتسج  دعب  هدیئور و  تسوپ  دعب  تشوگ و  اهناوختسا  نآ  يور  رب  دعب  و  دنتفرگ . یم  تماقتسا  ماوق و  هرابود  غالا  يهدش 

تیب  » رهـش راـنک  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  رد  زیزع  نوـچ  هک  دـمآ  دـیدپ  یتاحالطـصا  ینآرق  تیاـکح  نـیا  وریپ  برع  صـصق  رد  دـیرپ .
یم شرمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  دص و  هک  دوب  يدرم  باسح  نیا  اب  دش و  هدنز  شغالا  شدوخ و  لاس  دص  زا  دعب  داد و  ناج  سدقملا »

یـسرک رب  مود  نرق  مود ، عبر  زاغآ  ياهلاس  رد  دمحم  ناورم  و  زیزع . » رامح   » رطاخ هب  دندیمان  رامح  لاس  ار  نرق  عبر  نیاربانب  تشذگ 
لقن سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  لوق  زا  دیرفلا » دقع   » رد هبردبع » نبا   » ار ریـسفت  نیا  دـش . فورعم  رامح »  » هب تفرگ  اج  فالخ 

نارسپ هک  تسناد  دیاب  یلو  تشاذگ  اج  هب  ایند  نیا  رد  هللادبع  دمحم و  مان  هب  رسپ  ود  دش  یم  هتـشک  هک  یماگنه  رامح  ناورم  دنک . یم 
هحفص 132] . ] دنتخیرگ نمشد  زا  نتشیوخ  دندرپس و  نمشد  تسد  هب  ار  ناشردپ  اریز  دندوب  یتخبدب  سانشان و  قح  نارسپ  ناورم 

ماقتنا

دنسم رب  هفوک  رد  ترجه  يود  یـس و  دص و  لاس  لوالاعیبر  هام  مهدراهچ  رد  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  سابعلاوبا 
ماما میهاربا  يهدیقع  هوالع  هب  میاهدرک  فیرعت  هک  روطنامه  سابع  لآ  تسایس  درک . زاغآ  ار  یسابع  يهلـسلس  تفای و  رارقتـسا  تفالخ 

تماما ماقم  گرم  ماگنه  هیفنح  نب  دمحم  نب  هللادبع  هک  میتفگ  دوب . هعیـش  يهفیاط  يهدیقع  روصنم  هللادبع  حافـس و  هللادـبع  شردارب  و 
عیـشت يهدیقع  حافـس  يهدیقع  نیاربانب  تشاذگاو . وا  هب  ار  مرکا  لوسر  تفالخ  درک و  ضیوفت  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  هب  ار  هیناسیک 

نایم تفگ : ربنم  رب  هفوک  دجسم  رد  انلع  یلع  نب  حلاص  شیومع  دریگ . جاور  عیـشت  بهذم  هک  تشاد  اضتقا  مه  وا  تقو  تسایـس  دوب و 
زور نآ  رد  و  دیبای . یمن  قح  اب  قح و  رب  دـمحم  نب  هللادـبع  نینموملاریما  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  زج  ياهفیلخ  هللالوسر  يافلخ 
رطاخ هب  نم  تفگ - . دعب  درک و  دای  هادف  انحاورا  نیـسحلا  هللادـبعوبا  زا  گنردیب  دنتـشاذگ  شروضح  رد  ار  دـمحم  نب  ناورم  رـس  هک 

رد يو  دوب . هیما  نادنزرف  اب  حیرص  تفلاخم  تیدض و  حافس  تسایس  تفرگ . مهاوخ  اهماقتنا  هیما  لآ  زا  شمامعا  ینب  یلع و  نب  نیسح 
وا يهتفیـش  ار  ناریا  تلم  مه  بارعا  یبوکرـس  یفرط  زا  دـناشکب و  دوخ  يوس  هب  ار  ناـیناریا  لد  تسناوـت  راکـشآ  توادـع  نیا  يهیاـس 

. رما يادتبا  رد  اما  دوب . كانمشخ  تخـس  هحفـص 133 ]  ] ناشیاهراک اهيوما و  هب  تبـسن  مه  ابلق  وا  هک  مینک  هفاضا  دـیاب  و  دوب . هتخاـس 
زا سابعلاوبا  ماـقتنا  تسد  هک  دوب  رود  هب  تحلـصم  زا  دنتـشاذگ ، او  ساـبع  لآ  هب  اربج  ار  تفـالخ  ربنم  هیما  لآ  هک  خـیرات  نآ  رد  ینعی 
لاح نیع  رد  اما  درک  یم  تبحم  مارتحا و  هخاش  نیا  هب  سابعلاوبا  دوب . شیرق  يهشیر  زا  یمیظع  يهخاـش  مه  هیماینب  دـیآرد . هب  نیتسآ 

حافـس تفالخ  رود  زا  لاس  کی  زونه  دـنک . او  هخاش  نیا  رب  راب و  زا  ار  دوخ  لد  يهدـقع  ات  دـیایب  شتـسد  هب  یتصرف  دیـشک  یم  راـظتنا 
ياهیـسرک رب  شوگ  ات  شوگ  دـندمآ و  دوب . هداد  راب  ار  هیما  ینب  لاجر  زور  ره  لـثم  هفوک  يهراـمالا  راد  رد  زور  کـی  دوب . هدـیخرچن 

ای تفگ  دـمآ و  وـلج  شـصوصخم  بجاـح  داد  یم  شوـگ  لاـجر  ياـه  تروـشم  اـهشرازگ و  هب  حافـس  ساـبعلاوبا  دنتـسشن . بهذـم 
. دهاوخ یم  یبای  فرـش  يهزاجا  هدـیناباوخ و  ار  رتفیعـض  رترغال و  دوخ  زا  يرتش  فیعـض  رغال و  برع  کی  خاک  رد  رب  نینمؤملاریما 

یم فرح  شدوخ  رتش  اب  اریز  دـشاب  هناوید  مراد  ناـمگ  نینمؤملاریما . اـی  مناد  یمن  دراد - . راـکچ  تفگ - : درک و  رکف  یکدـنا  حاـفس 
نادرگرس اهنابایب  يوت  وت  نم و  رگید  نم . رگید  نم . رتش  يا  دیوگ : یم  رعش  هب  دوخ  رتش  اب  دیوگ . یم  یچ  یچ  دیدنخ - : حافس  دنز .

. هتفرگ تروص  میتساوخ  یم  ام  هچنآ  هدرک و  عولط  ام  تخب  بکوک  نوچ  دیسرت . میهاوخن  یـسک  زا  رگید  دوب . میهاوخن  هحفص 134 ] ]
انمداخ اندـبع و  دیـشک : دایرف  ساـبعلاوبا  تسا . هدـمآ  رـس  هب  یگتـسخ  نیا  نارود  هک  ياـسایب  هار  یگتـسخ  زا  رگید  نم . رتش  يا  سرتن 

نم يهدیقع  هب  تخانـش . ار  فیدس »  » نبا کلملادبع  نب  ماشه  نب  نامیلـس  دیایب . وگب  تفگ - : بجاح  هب  دـعب  هبعکلا و  بر  ْفیَدُـس و 
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اریز دوب  هیما  ینب  نمـشد  مه  ْفیَدُس  نیا  دندرب . یم  رـس  هب  ناتـسبرع  رد  شاهداوناخ  هک  دوب  هدش  هدرب  نایناریا  زا  یکی  مه  ْفیَدُـس  نیا 
هک راب  ره  رد  دوب ، نمشد  تسد  تردق  نوچ  یلو  درک  یم  يرادفرط  یهاوخاوه و  سابع  ینب  زا  ْفیَدُس  دندوب . نایناریا  نمشد  هیما  ینب 

نیمه يور  و  تسا . هدرم  دندرک  نامگ  هک  دندز  شکتک  ردق  نآ  راب  کی  ات  دندیبوک ، هناناج  ار  ْفیَدُس  داتفا  اهيوما  گنچ  هب  یتصرف 
ْفیَدُس ادخ  رکم  افیدس  لتق  دق  هللا  سیلا  تفگ : دوخ  نانیـشن  ولهپ  زا  یکی  هب  ماشه  نب  نامیلـس  دمآ  نایم  هب  ْفیَدُس  مسا  یتقو  باسح 

راتفگ نیریش  هحفص 135 ]  ] افواب و ياهدرب  نوچ  اما  تسا . هناوید  مه  یکدنا  كرـسپ  نیا  تفگ : درک و  هدنخ  هرابود  حافـس  هتـشکن . ار 
. دوش هیهت  یباـسح  شیارب  اـت  درادـن  یلوصا  ساـسا و  وا  راـتفگ  هک  تسا  ملـسم  اـما  مهدـب  شوگ  شیاـهفرح  هب  مراد  یم  تسود  تسا 
. نینمؤملاریما ای  کیلع  مالـسلا  تفگ  دـمآرد و  رد  زا  هدـیلوژ  تروص  رـس و  نیکرچ و  هراپ و  نهاریپ  ینابایب و  يهفایق  نامه  اب  ْفیَدُـس 
. تفر شیپ  هفیلخ  تخت  ياپ  ات  ْفیَدُس  هک  تفگ  ولج  ایب  ولج ، ایب  ردق  نآ  داد و  باوج  ْفیَدُس  مالـس  هب  فطل  ینابرهم و  مامت  اب  حافس 

راتفگ رئاسلا » لثم   » رد ریثا » نبا   » هک اجنآ  اـت  دوب . روماـن  حیـصف و  يرعاـش  ْفیَدُـس  نیا  داـتفا : ماـشه  نب  نامیلـس  هب  شمـشچ  اـجنآ  رد 
ار اهرعـش  نیا  تشگرب و  حافـس  تمـس  هب  داتفا  نامیلـس  هب  ْفیَدُس  مشچ  ات  دراذگ . یم  برع  تایبدا  ياهراکهاش  فیدر  رد  ار  ْفیَدُس 

ْفیَدُـس ایوما  اهرهظ  قوف  يرت  یح ال  طوسلا  عفرا  فیـسلا و  عیـضف  ایود  ءاد  عولـضلا  تیب  نا  لاجر  نم  يرت  ام  کنرغی  ـال  درک . داـشنا 
رآ و دورف  ار  ریـشمش  دنراد . وت  يهنیک  لد  رد  یلو  دـننابرهم  هاگن  هب  دـنچ  ره  دـنهدب  تبیرف  راذـگم  اه  هفایق  نیا  نینمؤملاریما . ای  تفگ 

لتق هب  رمک  ْفیَدُس  نبا  نینمؤملاریما  ای  تفگ  نامیلس  دنامن . هیما  ینب  زا  یناشن  نیمز  يور  رب  ات  شکب  نزب و  ردق  نآ  زیگنارب . ار  هنایزات 
نیا اب  هیما  لاجر  و  درمش : هدش  مامت  هدش و  لح  هرابکی  ار  هتـشذگ  ياه  هلئـسم  درک و  یئوجلد  هیما  لآ  زا  هرابود  حافـس  تسا . هتـسب  ام 

هب هک  ار  راعشا  نیا  ْفیَدُس  داد  راب  ار  ْفیَدُس  یـصوصخ  لفحم  کی  رد  حافـس  رگید  زور  دنتـشاد . یم  شوخ  لد  اه  شزاون  اههدعو و 
اب ساسالا  تباث  کلملا  حبـصا  درک . داشنا  وا  روضح  رد  تسا  برع  تاـیبدا  هحفـص 136 ]  ] راکهاش رئاسلا » لثم   » رد ریثا » نبا   » يهدیقع

اهلذ سارغ  هلقر و  لک  نعطقا  اراثع و  سمـش  دـبع  نبلقی  ساب ال  نامزلا و  نم  لیم  دـعب  اهوفـشف  مشاهرت  وبلط و  سابعلا  ینب  نم  لیلاهبلا 
ناوهلا زادب  هلیلا  اهلزنا  ثیحب  اهولزنا  یسارک  قرامن و  نم  مهبرف  یئاوس  ظاعو  ینظاع  دقل  یـساوملا و  رحک  مکنم  اهب  اهنم و  ددولا  رهطا 

یم ْفیَدُس  یـسانت  ۀبرغ و  نیب  ایواث  یحـضا  نارحب  يذـلا  لیقلاو  سارهملا  بناج  هب  الیتق  دـیز و  نیـسحلا و  عرـصم  اورکذاو  ساعتالا  و 
اهیتخس همه  نآ  زا  سپ  دناهتساخرب . مشاه  ینب  نوخ  رطاخ  هب  سابع  لآ  نادنمدرخ  تسد  اب  تسا . هدش  میکحت  تنطلس  ساسا  دیوگ :

رـس غیت  نوچمه  هنیک  زا  و  دننک . یم  ینابرهم  دنلیلذ  نوچ  هیما  لآ  روآرب  ياج  زا  ناش  هشیر  ریذپم و  يرذع  هیما  ینب  زا  نونکا  اهجنر  و 
یم هکنیا  هدروآ . مشخ  هب  ار  همه  نم و  تسا  هدرک  شتخب  دب  لیلذ و  دنوادخ  هک  نانچ  نآ  نک  لیلذ  ار  هیماینب  دـنراد . تدـح  یـشارت 
دای هب  تسا . هدیپط  نوخ  هب  سارهم »  » رانک رد  هک  ار  دیز  هفوک  نیـسح و  يالبرک  دیروایب  دایب  دناهتفرگ . رارق  اه  یـسرک  رب  هیما  لآ  منیب 
هیرگ دینش  ار  ْفیَدُس  ياهرعـش  یتقو  حافـس  هحفـص 137 ] . ] تسا هدـش  هدرپس  تبرغ  كاخ  هب  ناسارخ  رد  هک  ار  ماـما  میهاربا  دـیروایب 

نم مامعا  ینب  زا  هک  ار  قحان  ياهنوخ  نیا  ماقتنا  نم  درک . مهاوخ  تساوخزاـب  دـناهتخیر  موق  نیا  هک  یئاـه  نوخ  زا  نم  تفگ - : درک و 
هب انب  دنتفرگ  رارق  دوخ  ياهیسرک  رب  دندش و  بایفرش  حافس  سابعلاوبا  روضح  رد  هیما  ینب  هک  رگید  زور  و  دیـشک . مهاوخ  هدش  هتخیر 
زا رفن  داتفه  هدع  نیا  دندز . ندرگ  هرابکی  ار  همه  دـندروآ و  هلمح  یتنطلـس  رالات  هب  رابرد  حلـسم  نامالغ  ایاطع  میـسقت  نیح  یلبق  ینابت 

نیسحلا هللادبعوبا  رطاخ  هب  حافس  سابعلاوبا  دیـسر . لتق  هب  موق  نیا  نایم  رد  مه  کلملادبع  نب  ماشه  نب  نامیلـس  دندوب . هیما  ینب  خیاشم 
نب ناورم  رس  هک  یماگنه  و  درک . یم  دای  فطلا  موی  يارجام  هیما و  ینب  ملاظم  زا  هشیمه  دوب . كانمشخ  لد و  هتـسخ  رایـسب  ادف  انحاورا 
نوخ تسناوت  اـت  داد  شقیفوـت  هک  درک  هدجـس  ادـخ  هاـگرد  هب  تشاذـگ . نیمز  رب  هنارکـش  یناـشیپ  دـندروآ  شیارب  رـصم  زا  ار  دـمحم 

تعیب مدرم  زا  رهش  نامه  رد  تسـشن و  تفالخ  دنـسم  رب  هفوک  رد  هچ  رگا  حافـس  سابعلاوبا  دیوج . زاب  شناگدنـشک  زا  ار  ءادهـشلادیس 
. داد رارق  تسا  هدـش  ناینب  تارف  لحاس  رد  تسا و  قارع  ياـبیز  ياهرهـش  زا  هک  راـبنا »  » کـچوک رهـش  رد  ار  تفـالخ  رقم  یلو  تفرگ 
ار ناهج  دوب  وا  تموکح  زکرم  هک  رابنا  رهـش  نامه  رد  ترجه  مشـش  یـس و  دـص و  لاس  هجحلايذ  مهدزیـس  زور  هب  حافـس  ساـبعلاوبا 
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نب هللادـبع  سابعلاوبا  دوب . هلبآ  ضرم  مه  شگرم  تلع  دوب و  هلاس  هس  یـس و  یناوج  گرم  ماـگنه  هب  يو  هحفص 138 ] . ] تفگ دوردب 
نوخ دوخ  تفالخ  نارود  رد  اریز  دندیمان  حافس  ار  وا  دوب . بیکرت  شوخ  هرهچ و  ابیز  تسوپ و  دیفـس  الاب و  دنلب  يدرم  یلع  نب  دمحم 

. دوب هام  تشه  لاس و  راهچ  حافس  تفالخ  تدم  دوب . هتخیر  رایسب 

تسایس دیدجت 

هراشا

دمحم نب  هللادبع  رفعجوبا  شردارب  دیوگ  كرت  ار  ایند  حافـس  سابعلاوبا  دوب  ردقم  هک  ترجه  مشـش  یـس و  دـص و  لاس  لاس . نامه  رد 
شردارب دـهعیلو  هدـش  تیبـثت  تالیکـشت  کـی  هب  اـنب  يو  دوـب . هدرک  تمیزع  هکم  هب  جاـحلا  ریما  ناوـنع  هب  روـصنم  هب  فورعم  یلع  نب 

نب یـسیع  شیومع  دنداتـسرف . شیارب  شردارب  تفـالخ  ثیراوم  اـب  ار  شردارب  گرم  ربخ  تالیکـشت  نیمه  ساـسا  رب  دوب و  ساـبعلاوبا 
زا تفگ و  تیلـست  هعجاف  نیا  رد  ار  يو  ياهمان  یط  مه  یناسارخ  ملـسموبا  و  تفرگ . دیدج  تعیب  مدرم  زا  يو  رطاخ  هب  هکم  رد  یـسوم 
هک اهیـشیدنا  تبقاع  اهینیب و  شیپ  همه  اب  دوب . زیمآ  ربکت  ینحل  ملـسموبا  نحل  اما  درک . دای  سابع  ینب  يهداوناخ  هب  زین  دوخ  يراداـفو 

تـشاد دای  لیمکت  يارب  اـم  دـش و  وربور  یکاـنرطخ  عناوم  اـب  رما  يادـتبا  رد  شتفـالخ  اذـه  عم  دوب  هدـش  رفعجوبا  ماـقم  میکحت  هار  رد 
زا مهاوـخ  یم  هکلب  تسین  يراـگن  خـیرات  عیاـقو  نیا  رکذ  زا  اـم  ضرغ  و  میراـگن . یم  باـتک  نیا  رد  بیترت  هب  ار  عـناوم  نـیا  ناـمدوخ 

نیا راکذـت  نمـض  دوب  هدومرف  روصنم  تفـالخ  هحفـص 139 ]  ] يهرابرد قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  اـم  مشـش  ماـما  هک  ياهتکن 
رد تفـالخ  يهیعاد  هک  هتـسد  نآ   » مشاـه ینب  تشاد و  ترطیـس  تردـق و  ناـنچمه  هیما  لآ  هک  راـگزور  نآ  رد  مرادرب . هدرپ  ثداوـح 

سابعلاوبا ماما 2 - هب  فورعم  دمحم  نب  میهاربا  - 1 ناگراوآ . نیا  زا  یعمج  يزور  دوب . اه  راید  اهرهـش و  يهراوآ  دینارورپ » یم  ریمض 
نب دمحم  شنادنزرف  - 5 ینثم . نسح  نب  هللادبع  روصنم 4 - هب  فورعم  دمحم  نب  هللادبع  رفعجوبا  حافس 3 - هب  فورعم  دمحم  نب  هللادبع 
نب هللادبع  دنتفگ . یم  نخـس  هدنیآ  زا  دـندوب و  هتـسشن  مه  رود  هللادـبع . نب  میهاربا  شدـنزرف  نیمود  هیکز 6 - سفن  هب  فورعم  هللادـبع 

هدـیقع نیا  يور  تسا و  رت  هدـنزارب  رتهتـسیاش و  تفالخ  يارب  مشاه  ینب  يهمه  زا  هیکز  سفن  دـمحم  شرـسپ  هک  تشاد  هدـیقع  نسح 
هدنیآ زا  يزومرم  مهبم و  نایب  نمض  هیلع  هللا  مالس  قداص  هللادبعوبا  درک . یم  يراشفاپ  تفگ و  یم  نخس  دربب  راک  هب  حیرـصت  هکنآیب 

هدیـشوپ درز  يابق  زور  نآ  رد  هک  روصنم  هب  درک  هراشا   » تسا درز  يابق  بحاص  هک  دیـسر  دـهاوخ  یموق  هب  رما »  » نیا دومرف  داد و  ربخ 
ره هدنیآ  عناوم  ربارب  رد  هک  دوب  هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  زور  نامه  زا  روصنم  رفعجوبا  و  درب . دـهاوخ  يراشرـس  يهرهب  ماقم  نیا  زا  و  دوب »

. تشاد یغیلب  نامیا  وا  رکف  قداص و  ماما  هب  درم  نیا  اریز  دسرب  بولطم  هب  هرخالاب  دنک و  يراشفاپ  دشاب  هک  ره  هچ و 

یلع نب  هللادبع 

يومع يو  هحفـص 140 ] . ] دوب سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  هللادبع  درک . دـنلب  تفالخ  ملع  روصنم  رفعجوبا  دـض  رب  هک  یـسک  نیتسخن 
درک و مایق  ماش  رد  حافس  گرم  زا  سپ  اما  دوب . ماش  یلاو  حافس  سابعلاوبا  بناج  زا  دوب و  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  ردارب  ینعی  روصنم 

رفعجوبا تخادرپ  دوخ  ياوق  زیهجت  هب  تفرگ و  تعیب  دوخ  مان  هب  مدرم  زا  تخاس  دوخ  نیشناج  ارم  حافـس  ماهداز  ردارب  هکنیا  دانتـسا  هب 
گنج رـس  یـسک  اب  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  ملـسموبا  یلو  داتـسرف . وا  گنج  هب  ناسارخ  زهجم  هاپـس  اب  ار  یناـسارخ  ملـسموبا  روصنم 

نیبیـصن رد  یلع  نب  هللادـبع  ملـسموبا و  نایم  دور . یم  دوخ  تموکح  رقم  هب  هدـش  ماش  یلاو  یلع  نب  هللادـبع  ياـج  هب  نوچ  هکلب  درادـن 
نادیم یلع  نب  دمـصلادبع  شردارب  اب  دوخ  تسکـش و  مهرد  یلع  نب  هللادبع  هام  جنپ  زا  سپ  دوب و  رارقرب  لادج  گنج و  هام  جنپ  تدم 

زا مه  روـصنم  رفعجوـبا  وا  تعافـش  هب  درب و  هاـنپ  یلع  نب  نامیلـس  شردارب  هب  هرـصب  رد  دـمآ و  قارع  هب  ماـش  زا  تفگ و  كرت  ار  دربـن 
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تشذگرد شیاطخ 

یناسارخ ملسموبا 

يهداوناخ کی  ناماد  رب  هک  دوب  هیوهلا  لوهجم  یناوج  ملسم » یبا   » هب فورعم  ملـسم  نب  نمحرلادبع  هک  میاهدرک  هراشا  باتک  نیمه  رد 
دـشر و رکف و  اـما  دوب ، هلاـس  هدزون  يرـسپ  تفر  یم  ناـسارخ  هب  ماـما  میهاربا  فرط  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  يو  دوب . هتفاـی  شرورپ  یبرع 

راگزور نامه  زا  یلو  داد  یم  ناشن  یصلاخ  تدیقع  تدارا و  سابعلاوبا  شردارب  ماما و  میهاربا  هب  ملـسموبا  تشاد . یلاع  رایـسب  یمادقا 
دوب زوتهنیک  يدرم  هک  رفعجوبا  يهنیس  رد  ار  دیدش  يهنیک  کی  يهیام  یئانتعا  یب  نیمه  درک و  یمن  یئانتعا  نادنچ  روصنم  رفعجوبا  هب 

ملسموبا درک  تمیزع  هکم  هب  جاحلا  ریما  هحفص 141 ]  ] تمس هب  روصنم  رفعجوبا  هک  ترجه  مشش  یـس و  دص و  لاس  هب  دوب . هدید  هیهت 
رفعجوبا اب  جاح  تراـما  هک  دوب  نیا  دوب  ملـسم  هچنآ  اـما  دریگب . جـح  يهزاـجا  دوب  هدرک  اـضاقت  تقو  يهفیلخ  حافـس  ساـبعلاوبا  زا  مه 

یتح دیدنـسپن و  ار  دـمآشیپ  نیا  دـشاب  جاـحلا  ریما  دوخ  دور  یم  هکم  هب  یتـقو  تشاد  یم  تسود  هک  یناـسارخ  ملـسموبا  دوب . روصنم 
تبسن دوخ  يهنیک  رب  دیـسر و  روصنم  شوگ  هب  فرح  نیا  دورب . هکم  هب  دیاب  لاسما  نیمه  هک  هدروآ  طحق  تقو  رفعجوبا  رگم  تفگ - :
درادرب هدرپ  دوخ  ینورد  رارسا  زا  تصرف  ماگنه  درادب و  ناهنپ  دوخ  يهنیس  رد  ار  هنیک  هک  دید  نیا  رد  ار  تحلصم  اما  دوزفا  ملسموبا  هب 

دوش هتشک  گنج  نیا  رد  رگا  ات  داتـسرف  ماش  هب  یلع  نب  هللادبع  یبوکرـس  يارب  ار  ملـسموبا  يو  دیـسر . شدوخ  هب  تفالخ  لاس  نامه  ات 
زا ار  ملسموبا  هکنیا  ياوه  هب  روصنم  رفعجوبا  ددرگرب ، ملاس  ملـسموبا  هک  دوب  ردقم  یلو  ددرگ . دوبان  وا  نانمـشد  زا  ینمـشد  مک  تسد 
اما درک  اضما  وا  مان  هب  ار  رـصم  ماش و  تموکح  روشنم  دزاس  فیعـض  ار  وا  ترطیـس  تردق و  هیاپ  بیترت  نیدب  درادب و  رود  هب  ناسارخ 
رد يو  تفگ : ياهدـننز  نانخـس  تشاگن  روصنم  باوج  رد  هک  ياهماـن  یط  تشگرب و  ناـسارخ  يوس  هب  ماـش  زا  درکن و  لوبق  ملـسموبا 

منامیشپ و تخس  ماهدرب » راکب  حافس  ماما و  میهاربا  هب  تبسن  هک  یتدارا  تعاط و  ینعی   » دوخ ياههتشذگ  زا  نم  هک  تشون  هفیلخ  خساپ 
راتفر مالـسا  تعیرـش  فالخ  وت  ناردارب  هار  رد  هک  منیب  یم  نونکا  اما  موش  یم  کیدزن  ادخ  يوس  هب  هلیـسو  نیدـب  هک  مدرک  یم  نامگ 

هحفـص  ] هماع هدـیقع  هب  سابع  ینب  بهذـم  فالخ  رب  یناسارخ  ملـسموبا  دوب . قحاـن  هب  ما  هتخیر  ناـسارخ  رد  هک  یئاـه  نوخ  ماهدرک و 
راوید رب  رصم  رد  یتقو  لوکشک » رد  یلماع  نیدلاءاهب  خیش  تیاور  هب   » هک اجنآ  ات  دیئارگ  تنـس  بهذم  يهعاشا  هب  دش و  کیدزن  [ 142

رهـش دننک  تنعل  افلخ  رب  شمدرم  هک  رهـش  نآ  تفگ  دش و  كانمـشخ  تخـس  دناهتـشون  ار  هثالث  يافلخ  نعل  بس و  هک  دید  يدجـسم 
یم دوخ  نایغط  فارحنا و  رب  زور  هب  زور  ملـسموبا  منک . یم  شماع  لتق  مباـیب  تردـق  رهـش  نیا  رب  هک  هظحل  نآ  رد  نم  تسین و  مالـسا 

شوه لقع و   » فورعم لوق  هب  وا  ماجنارس  ات  دیناشک  یم  دوخ  تمـس  هب  ار  يو  بیبحت  دیدهت و  اب  روصنم  رفعجوبا  فرط  نآ  زا  دوزفا و 
يو دوب  هدیـشک  هک  ياهنامرحم  يهشقن  رارق  رب  روصنم  رفعجوبا  تفر . نئادم  هب  رفعجوبا  رادـید  يارب  و  تشاذـگ » اج  هب  ير  رد  ار  دوخ 

ءاشنا ملسموبا  تکاله  تبسانم  هب  هک  اهرعـش  نآ  رد  و  درک . شزیر  زیر  دوخ  نامالغ  تسد  اب  دوخ  تخت  ياپ  رد  درک و  حالـس  علخ  ار 
یناسارخ ملسموبا  روصنم  رفعجوبا  ياهتخیر . مدرم  يولگ  هب  نتشیوخ  اهراب  هک  ار  خلت  تبرـش  نآ  مرجم  وبا  يا  شونب  تفگ : نینچ  درک 

وبا اـت  : » تفگ هک  اـجنآ  دوب . راـمح  ناورم  تشاذـگ  مرجم  وبا  ار  ملـسموبا  مسا  هک  یـسک  نیتسخن  یلو  دـیمان  مرجم » وبا   » فیرحت هب  ار 
کی ار  ملسموبا  هک  دننک  یم  یعـس  انایحا  ناریا  رـصاعم  ناراگن  خیرات  منیـشنب ». مارآ  مناوت  یمن  نم  دگنج  یم  رایـس » نب  رـصن  اب  مرجم 
ناشن سابع  لآ  تیوقت  رطاخ  هب  هک  یئاه  يراکادـف  رد  درم  نیا  هک  دـننک  یم  نامگ  اریز  دـنهدب  هولج  تسیلان  ویـسان  بصعتم و  یناریا 

هحفـص 143] . ] درادن لایخ  مهوت و  زج  ياهیام  نخـس  نیا  یلو  دنادرگ  زاب  شاهتـشذگ  تمظع  لالقتـسا و  هب  ار  ناریا  تساوخ  یم  هداد 
زگره ناریا  تلم  هک  دـنناد  یم  بوخ  دنـشاب  انـشآ  دـهع  نآ  هب  کیدزن  ياهلسن  نایناساس و  دـهع  نایناریا  تاداع  قالخا و  هب  هک  نانآ 

يرترب و دنب  رد  نانچ  اهيونزغ  اهیناماس و  اهيرافص و  ملـسموبا و  دننام  یئاه  تیـصخش  هوالع  هب  هتـشادن  ار  نارود  نآ  دیدجت  سوه 
نانآ هب  ناریا  رد  ماع  لتق  اب  ار  دوخ  يروطارپما  زا  یتمـسق  یئاور  نامرف  سابع  ینب  دـهع  ياـفلخ  رگا  هک  دـندوب  نتـشیوخ  سفن  تیوقت 
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ار دوخ  نانطومه  دنداد و  یم  ناحجر  یتلم  تایح  رب  ار  دوخ  یهاوخ  هاج  توهـش  تسرپدوخ  هاوخدوخ و  مدرم  نیا  دنتـشاد  یم  هضرع 
ماع لتق  ار  رـصم  مدرم  تساوخ  یم  هثالث  يافلخ  رطاخ  هب  هک  یناسارخ  ملـسموبا  نیاربانب  دـندرک : یم  ینابرق  شیوخ  یئاورناـمرف  هار  هب 

دیدجت طرش  دوبن . دهاوخب  ار  ناریا  تمظع  لالقتسا و  هک  یناریا  نآ  داد  یم  ناشن  نامیشپ  ار  نتـشیوخ  ناریا  رد  یـشک  برع  زا  دنک و 
هب مئاق  يوق و  گرزب و  ار  ناریا  دیاب  هنوگچ  هک  دوب  هدـیمهف  تسرد  هیوفـص  دـندوب . هتخانـش  بوخ  هیوفـص  يهلـسلس  ار  ناریا  تمظع 
یم یـسابع  رابرد  يهراشا  هب  هک  اه  يونزغ  اه و  يرافـص  اه و  یناـماس  هن  داد  لالقتـسا  ناریا  هب  هیوفـص  دـنهدب . هولج  ناـهج  رد  سفن 

زا رتکچوک  اهیسابع  يهیامورف  نارکون  دنتشادن . يرکف  هدارا و  چیه  دوخ  زا  و  دندرک ، یم  دازآ  دندرک  یم  سبح  دنتـسب ، یم  دنتـشک ،
رد رـسارس  ناشرمع  نوچ  دندوب و  هتـساخرب  تلم  تاقبط  نیرت  تخبدـب  نیرتتسپ و  زا  نتـشیوخ  اریز  دنـشیدنیب  ناریا  هب  هک  دـندوب  نآ 

تشاد وزرآ  هک  مه  یناسارخ  ملسموبا  و  دوب . هتشذگ  ياهتیمورحم  ياضرا  ناششالت  یعس و  اهنت  دوب  هدش  يرپس  نامرح  یگنـسرگ و 
درک یمن  رکف  هک  يزیچ  اـهنت  هب  دوب  نیمه  شیوزرآ  اـهنت  دریگب و  يرتـشیب  تعـسو  شیئاور  ناـمرف  يهنماد  اـی  دـنک  تموکح  القتـسم 

یقناود روصنم  رصق  رود  هک  شنارادفرط  تفر . نایم  زا  ملـسموبا  بیترت  نیدب  و  هحفص 144 ] . ] دوب ناریا  رد  تمظع  لالقتـسا و  دیدجت 
هچوک هب  خاک  نکلاب  زا  الط  يهکـس  تشم  تشم  يدرم  دندید  ات  دنتـساوخ  یم  ار  دوخ  هدنامرف  دـندز و  یم  هنیـس  دندیـشک و  یم  دایرف 

. دندرک شومارف  ار  ملسموبا  داتفا  لوپ  هب  ناشمشچ  ات  دنتخادرپ . تمینغ  يروآعمج  هب  دندیشک و  ناغف  دایرف و  زا  تسد  هرابکی  دزیر  یم 

. دندروآ نامیا  وا  گرم  زا  سپ  ملـسموبا  تشگزاب  هب  دـنداد  یم  لیکـشت  موق  نیا  رد  ار  ناسک  نیرت  لهاج  نیرت و  قمحا  هک  یهورگ  و 
نمـض مهدراهچ  موصعم  باتک  رد  لاعتم  راـگدرورپ  يراـی  هب  اـم  تسا  یناـسارخ  ملـسموبا  دوعوم  يدـهم  هک  دـنراد  هدـیقع  هورگ  نیا 

. درک میهاوخ  ثحب  مه  ملسموبا  ناوریپ  زا  هدش  يوعد  نیا  ناش  هرابرد  ای  دناهدرک  تیودهم  يوعد  هک  یناسک 

هیکز سفن  دمحم 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نسح  دمحموبا  مالـسا  مراهچ  موصعم  مود و  ماما  نادنزرف  نیرتگرزب  هک  میاهدرک  فیرعت  هتـشذگ  ياهباتک  رد 
شمع داماد  ینثم  نسح  دـندیمان . ینثم  نسح  ار  يو  دوب  شردـپ  مانمه  نوچ  تشاد و  مان  نسح  هک  دوب  يرـسپ  وا  لاـبند  هب  دوب و  دـیز 
یناوج رد  ینثم  نسح  دوب . ینثم  نسح  نیا  رسمه  دوب  نیعلاروح  هب  فورعم  هک  نیسحلا  تنب  همطاف  دوب . هادف  انحاورا  نیـسحلا  هللادبعوبا 

تـسخن رـسپ  هس  نیا  مان  تشاذگن . راگدای  هب  دوخ  زا  يرگید  دـنزرف  رـسپ  هس  زا  شیب  دـش  گرم  ناوج  نوچ  تفگ و  یگدـنز  دوردـب 
ردپ و بناج  هحفـص 145 ]  ] زا مه  نوچ  دندیمان  یم  ضحم » هللادبع   » ار نسح  نب  هللادبع  تسا . میهاربا  دعب  ثلثم و  نسح  دعب  هللادـبع و 
زا میهاربا  دمحم و  ناش  هنایم  هک  تشاد  رـسپ  نیدنچ  هللادبع  نیا  و  دیـسر . یم  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هب  شبـسن  ردام  بناج  زا  مه 

يارب هک  رسپ  نآ  دندش . یم  هدیمان  رگید  ياهمان  هب  ناش  رگید  نت  دنچ  یسوم و  دباع و  یلع  شرگید  نارـسپ  دندوب . رت  سانـشرس  همه 
رد مرکا  لوسر  زا  یثیدح  تشاد . یصوصخم  دیاقع  دمحم  شرسپ  يهرابرد  هللادبع  دوب . دمحم  شگرزب  رسپ  دوب  مهم  نسح  نب  هللادبع 

یبا مسا  هیا  مسا  یمسا و  همسا  یطاوی  ییرذ  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  تسا . نیا  ثیدح  نآ  نتم  هک  تسا  روهـشم  هماع  تایاور 
زا يدرم  نامزلارخآ  رد  هک  دـننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لوق  زا  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ءـالمیف 
نآ تخاس  دهاوخ  راشرـس  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  روهظ  تسا  نم  ردـپ  مان  وا  ردـپ  مان  نم و  مان  وا  مان  هک  نم  يهداوناخ 

دندوب و ماقم  هاج و  هتفیش  هک  یمشاه  تاداس  زا  یعمج  ثیدح  نیا  ياوه  هب  تسا . هدوب  متـس  ملظ و  زا  رپ  وا  زا  شیپ  دهع  رد  هک  نانچ 
وا همطاف  ینب  تاداس  نایم  هدیمان و  دمحم  ار  دوخ  رسپ  هک  نسح  نب  هللادبع  لثم  دنتـشاذگ . دمحم  ار  دوخ  رـسپ  مسا  دوب ، هللادبع  ناشمان 

نیمه تسا . هیکز  سفن  دمحم  نیمه  دوعوم  يدهم  هک  دوب  هدرک  ادیپ  هدیقع  ابیرقت  ضحم  هللادبع  دوب . هداد  ترهـش  يدهم  ناونع  هب  ار 
ینب هک  راگزور  نآ  رد  دوش  یم  هتفگ  هحفص 146 ] . ] دوب هتشاد  زاب  سابع  لآ  تعیب  زا  ار  وا  هدیقع  نیا  ساسا  رب  تسوا و  رسپ  هک  تسا 

سابع و ینب  زا  مشاه  ینب  مومع  میدرب  نآ  زا  یمان  هک  یلفحم  لفحم ، نآ  رد  دـندرب  یم  رـسب  هراوآ  هتـشگرس و  هیما  ینب  سرت  زا  مشاه 
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دانتـسا هب  ساـبع  ینب  اریز  تسین  تسرد  هتفگ  نیا  یلو  دـناهدرک  تعیب  هیکز  سفن  دـمحم  اـب  مه  روـصنم  رفعجوـبا  یتـح  همه  یلع  ینب 
سابعلاوبا و مایق  زا  سپ  دننک . تعیب  يرگید  اب  دندید  یمن  اور  دنتـسناد و  یم  تماما  ثراو  ار  دوخ  هیفنح  نب  دمحم  نب  هللادبع  تیـصو 

کی راـظتنا  هب  یلوهجم  يهشوگ  رد  دـندرک و  رارف  هنیدـم  زا  ضحم  هللادـبع  نارـسپ  میهاربا  دـمحم و  نادـناخ  نیا  رد  تفـالخ  رارقتـسا 
دسرپب هللادبع  نارسپ  زا  تشادن  لاجم  هک  دوب  هیما  ینب  مرگرس  نانچ  دوخ  تفالخ  هاتوک  تدم  رد  سابعلاوبا  دندش . ناهنپ  میظع  تضهن 

وا تسایـس  ياـضتقا  تشاد و  يرگید  تبحم  تیاـنع و  یلع  نینمؤملاریما  نادـنزرف  مرکا و  لوـسر  نادـناخ  هب  تبـسن  درم  نیا  هوـالع  هب 
اناـیحا هللادـبع  تفر . یم  هار  ارادـم  فـطل و  ياـهتنم  هب  هللادـبع  اـب  هکلب  تشادـن  میهاربا  دـمحم و  راـک  هب  يراـک  اـهنت  هن  وا  دوـب . نیمه 

ار اههدینـش  دروآ و  یمن  دوـخ  يور  هب  ساـبعلاوبا  یلو  دز  یم  تسا  یلع  لآ  صوـصخم  ماـقم  نیا  هکنیا  تفـالخ و  قـح  هـب  ياهشوـگ 
دعب یلع و  نب  هللادـبع  شیومع  مرگرـس  يدـنچ  مه  روصنم  داتفا . قیناودـلا  وبا  روصنم  تیاـفک  فک  هب  رما  ماـمز  اـت  تفرگ  یم  هدینـشن 

نـسح نب  هللادـبع  هب  زونه  روصنم  داتفا . هللادـبع  نادـنزرف  رکف  هب  دـش  صالخ  عنام  ود  نیا  رـش  زا  هک  یماگنه  دوب و  یناسارخ  ملـسموبا 
مالسالا ۀقث  هک  ار  یتیاور  اجنیا  رد  ام  درک . مادقا  شالت  هب  دمحم  دوخ  دنزرف  رارقتسا  يارب  اصخـش  هللادبع  دوخ  هک  دوب  هدرکن  یـضرعت 

رد تضهن  مادـقا و  نیا  قـح  اـت  مینک  یم  لـقن  اـنیع  دـنک  یم  تـیاور  یفاـک  نـئمطم  قـثوم و  هحفـص 147 ]  ] باـتک رد  ینیلک  رفعجوبا 
یـسوم نیا  هک  تسناد  دیاب  دنک و  یم  تیاور  نسح  نب  هللادـبع  نب  یـسوم  لوق  زا  ار  ربخ  نیا  ینیلک  رفعجوبا  دوش . ادا  ام  ياهتشاددای 

نآ رد  هک  منک  یمن  شومارف  تسا . بیجع  یثیدح  ثیدح  نیا  دـیوگیم  تسا . هیکز » سفن   » دـمحم ردارب  ضحم و  هللادـبع  رـسپ  دوخ 
هار يوت  دوب . هدرک  هیکت  نم  رب  دوب  ریپ  یلیخ  نوچ  مردپ  میتفر . یم  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  روضح  هب  مردپ  اب  نم  زور 

دنکن تعیب  دمحم  شرـسپ  اب  رفعج  هللادـبعوبا  ات  هک  تشاد  هدـیقع  مردـپ  تفر . یم  دجـسم  هب  تشاد  ماما  میدرک . رادـید  ار  قداص  ماما 
تساوخ مردپ  میتفرگ . ار  شیولج  ابیرقت  میدرک و  مالـس  هللادبعوبا  ماما  رب  ود  ره  مردپ  نم و  تفای . دهاوخن  ماوق  لالقتـسا و  وا  تفالخ 

نیا زا  مردـپ  دـید . میهاوخ  يرتبسانم  ياج  رد  ار  رگیدـکی  هللاءاشنا  تسین  اهفرح  نیا  ياج  هک  هار  يوت  دومرف  ماـما  اـما  دـنک  تبحص 
هرابود زور  نآ  يادرف  سپ  ای  ادرف  درک . دهاوخ  تعیب  دمحم  وا  رـسپ  اب  قداص  ماما  هک  دش  راودیما  ابیرقت  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  نخس 

یناد یمن  وت  موش . وت  يادف  تفگ - : مردپ  میدش . بایفرـش  شاهناخ  رد  شروضح  هب  میداتفا و  هار  هب  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  رادید  يارب 
وت هک  فرش  تلیضف و  نآ  یلو  رتدنملاس  وت  زا  هک  یئاه  تیـصخش  رایـسب  هچ  همطاف  ینب  نایم  تسا و  رتشیب  امـش  زا  نم  لاس  نس و  هک 

تعیب مرسپ  اب  وت  رگا  هک  تسا  نشور  نم  رب  ماهدمآ و  وت  روضح  هب  رایـسب  هحفـص 148 ]  ] دیما اب  نم  درادن . سک  چیه  يراد  مدرم  نایم 
باوج رد  ماما  دش . دنهاوخ  میلـست  ام  هب  برع  فیرـش  ياه  نادناخ  شیرق و  مومع  درک و  دهاوخن  فلخت  تعیب  نیا  زا  سک  چیه  ینک 

تعاطا اریز  دیناسر  دنهاوخ  دوس  نم  زا  شیب  امـش  هب  نارگید  هک  مناد  یم  اریز  رادرب  تسد  نم  زا  دمحمابا ! ای  نک  شوگ  دومرف : مردـپ 
وزرآ مناوت . یمن  منیب  یم  مورب  هیداب »  » هب مهاوخ  یم  متـسه . يرازن  فیعـض و  درم  نیبب  ارم  تسا . رتشیب  امـش  هب  نم  تعاـطا  زا  نارگید 

یم هکم  هب  ار  مدوخ  رایـسب  جنر  اب  اذه  عم  تسین  رفـس  طاشن  نم  رد  هک  منک  یم  ساسحا  منک  تمیزع  هکم  هب  جـح  کسانم  يارب  مراد 
. دیریگب شیپ  هب  ار  ناتدوخ  راک  دـیاهدمآ . نم  رادـید  هب  الـصا  هک  دـیئوگن  مه  سک  چـیه  هب  دیـشکب و  تسد  نم  زا  اقلطم  امـش  مناسر 

راک ینکن  تعیب  مرسپ  اب  وت  رگا  دنک . یم  هاگن  امش  هب  برع  دناهدیشک ، امش  يوس  هب  ار  دوخ  ياهندرگ  مدرم  هللادبعابا . ای  تفگ : مردپ 
هن دننکن . لیمحت  یفیلکت  هفیظو و  چیه  امش  هب  الصا  هک  مهد  یم  لوق  نم  دینک . تعیب  مرسپ  اب  امـش  تفرگ . دهاوخن  یبولطم  تروص  وا 
هب مدرم  زا  یعمج  ناهگان  هدیـسرن  یئاج  هب  زونه  وگتفگ  نیا  دنتـسرفب . گـنج  هب  ار  امـش  هن  و  تواـضق ، هن  دـنهاوخب . تموکح  امـش  زا 

: تفگ دش و  اپ  مردپ  دنهد . همادا  هرکاذم  نیا  هب  دوبن  رودقم  رگید  دش . عطق  نایم  زا  مردپ  تبحص  دندش و  بایفرش  قداص  ماما  روضح 
دنک یم  اضتقا  امش  تحلصم  هچنآ  هب  مراودیما  هحفص 149 - ] [ ؟ تخاس دیهاوخ  ملاحشوخ  ایآ  دیسر - . مهاوخ  وت  روضح  هب  هرابود  - 

هب هنایفخم  رقـشا »  » رد هک  میهاربا  دمحم و  مناردارب  يارب  میدیـسر  هناخ  هب  یتقو  دش . لدشوخ  مه  هدعو  نیا  زا  مردپ  دیـشاب . لاحـشوخ 
يارب هک  رگید  زور  ود  اما  ماهدش . کیدزن  تیقفوم  هب  منک . یم  مرن  ار  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  مراد  هک  داتـسرف  ماغیپ  دـندرب  یم  رس 
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ماما راکتمدخ  تفای . میهاوخن  ياهجیتن  هناخ  نیا  زا  هک  میدرک  ساسحا  هناخ  يهناتـسآ  نامه  رد  میدیـسر  ماما  تمدخ  هب  یئاهن  میمـصت 
ماما رـس  تفر و  شیپ  درک و  مالـس  مردـپ  میوش  بایفرـش  هک  داد  هزاـجا  اذـهعم  تشگرب . يدـنک  اـب  داد  يو  هب  ار  اـم  روضح  ربخ  یتقو 
قداص ماما  ماگنه  نیا  رد  تسیچ . نم  باوج  ماهتشگ . زاب  وت  يوس  هب  رایسب  دیما  اب  موش . وت  يادف  تفگ - : تقو  نآ  دیسوب و  ار  قداص 

. دینک تلاخد  رما  نیا  رد  هک  مناد  یمن  امش  تحلصم  هب  زگره  مراذگ و  یم  ادخ  هانپ  هب  مع  رسپ  يا  ار  وت  نم  دوشگ - : تحارص  هب  بل 
نینچ قداص  ماما  زا  تشادن  راظتنا  زگره  نوچ  دروخ . اج  مردپ  دیـشوکب . دوخ  يهداوناخ  دوخ و  يانف  هب  مادـقا  نیا  اب  هک  مسرت  یم  نم 
ینب زا  نیسح  ینب  تهج  هچ  هب  الصا  تفگ : مردپ  هک  اجنآ  ات  دمآ . نایم  هب  نخس  اههتشذگ  زا  مکمک  تفرگرد . تبحص  دونشب . ینخس 

. تخاس مورحم  ار  نسح  نادنزرف  درک و  میلست  دوخ  نادنزرف  هب  ار  رما  نیا  قح  هچ  هب  یلع  نب  نیسح  دنتسه و  رتراوازس  تماما  هب  نسح 

. دـینز یم  امـش  تسا  یفرح  هچ  نیا  اذـه - ؟ ترکذ  فیک  نیـسحلا و  هللا  محر  نسحلا و  هللا  محر  دومرف . هللادـبعوبا  ماـما  هحفص 150 ] ]
یم او  نسح  نادـنزرف  نیرت  دـنملاس  هب  ار  تماـما  رما  دیـسر  یم  تداهـش  هب  نیـسحلا  هللادـبعوبا  یتـقو  دوـب  نیا  راوازـس  تفگ - : مردـپ 

رایتخا رد  هک  تسین  يرما  تماما  رما  دومرف - : هللادبعوبا  ماما  دزاس . شیوخ  نیـشناج  ار  یلع  دوخ  دنزرف  هک  دوبن  راوازـس  نیا  تشاذگ .
. دریگ دوخ  هب  لمع  تروص  دیاب  اهروتـسد  نآ  هک  دومرف . یئاه  روتـسد  مرکا  لوسر  تسا . یهلا  يامظع  تیانع  کی  نیا  دشاب . صخش 

ضوع ار  دوـخ  دـنزرف  تسناوـت  یم  رتـهب  یلع  نب  نسح  هنرگ  و  تسا . یفطـصم  دـمحم  اـم  دـج  روتـسد  یهلا و  ناـمرف  دـینیب  یم  هچنآ 
نیسح شردارب  هب  ار  تماما  ثیراوم  تشاد  روتسد  نوچ  درکن . ار  راک  نیا  نسح  هک  دیاهدید  یلو  دناشنب . دوخ  ياج  رب  نیسح  شردارب 

اب تسین  بوخ  نیا  دشاب . هتـشاد  يرظن  نآ  رد  اصخـش  هکنآ  یب  دوب  هدـش  هداد  يو  هب  هک  دوب  يروتـسد  عیطم  مه  نیـسح  دراذـگب و  او 
قح یئوگ  نخس  یئوکین  هب  رگا  نانآ  يهرابرد  وت  دنتسه . وت  مع  دج و  ود  ره  نیـسح  نسح و  دوش . هتفگ  نخـس  نانآ  زا  ياهجهل  نینچ 

دنوادـخ هب  دـمحموبا ، يا  نک  تعاـطا  ارم  دـیاشخبب . وت  رب  ار  هاـنگ  نیا  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ینک  او  بل  هواـی  هب  رگا  تسا و  نیا  وـت 
وت هک  سوسفا  یلو  مراد . یمن  غیرد  ار  دوخ  ياه  یـشیدنا  ریخ  اهدـنپ و  وت  زا  نم  مسق  تسین  يرگید  يادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  لاـعتم ،
رد دـمحم  نیمه  دـمحم  ترـسپ  هک  یناد  یمن  وت  هحفـص 151 ] . ] تسین يزیرگ  هار  تسا  هدـش  ریدـقت  هچنآ  زا  يریذـپ و  یمن  ارم  دـنپ 

دوخ نمـشد  رب  مرـسپ  تسین  روط  نیا  هن . تفگ - : یخلت  نحل  اب  مردپ  دش . دهاوخ  هتـشک  هنماد  نآ  لیـسم  شوغآ  رد  عَجْـشَأ » يهَّدُـس  »
: - تخادرپ داد  يور  دهاوخ  هچنآ  هب  وت  زا  قداص  ماما  یلو  دودز ، دهاوخ  بلاطوبا  يهداوناخ  زا  ار  تسکـش  گنن  دش و  دـهاوخ  زوریپ 

دهاوخن رد  هب  هنیدم  دودـح  زا  شنامرف  درک و  دـهاوخن  ریخـست  ار  يرگید  نیمز  هنیدـم  ياهراوید  زا  شیب  رهـش ، نیمه  زا  شیب  وت  رـسپ 
زا هک  تسا  ياهفطن  نیرت  سوحنم  نیرت و  موش  وت  رـسپ  نیا  دروآ - . دهاوخن  رد  فرـصت  هب  ار  فئاط  مک  تسد  دشوکب  هچ  ره  تفر و 
زا نم  ات  دیونشب  ارم  دنپ  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تشک . دنهاوخ  عَجْـشَأ  يهَّدُس  رد  ار  وت  رـسپ  نیا  هللاو  تسا ، هدش  لیوحت  ینز  هب  يدرم 

يور هب  ار  جرف  باوبا  دوخ  دـنوادخ  ات  دـینک  یگدـنز  شمارآ  هب  دینیـشنب و  دوخ  يهناخ  رد  تقو  نآ  مریگب . ناما  امـش  يارب  سابع  لآ 
زا ارم  دنوادخ  تفگ - : تساخرب و  بضغ  لاح  اب  شیاج  زا  درواین . تقاط  رگید  مردـپ  دزاس . مهارف  ار  يزوریپ  بابـسا  دـیاشگب و  امش 

قداـص هللادـبعوبا  ماـگنه  نیا  رد  دیـشک  یم  نیمز  يور  ار  شیادر  نماد  هک  دوب  كانمـشخ  سب  زا  مردـپ  تخاـس . دـهاوخ  زاـینیب  وـت 
هچنآ تسا  میظع  زیزع و  تسا و  گرزب  هک  یئادـخ  هب  دـمحمابا ! اـی  نیبب  تفرگ - . ار  مردـپ  يولج  تساـخرب و  شیاـج  زا  مالـسلاهیلع 

رما نیا  متسناد  یم  رگا  مروخ  یم  مسق  ادخ  هب  دیزادرپب . هعقاو  جالع  هب  عوقو  زا  لبق  دیناوت  یم  امـش  یلو  تسا  یندش  ماهدرک  ینیبشیپ 
فیح اما  مدرک  یم  ادف  امـش  هار  رد  ار  مناسک  نیرتزیزع  دش  دهاوخ  ملـسم  امـش  رب  مناسک  نیرتزیزع  هحفـص 152 ]  ] مدنزرف و كاله  اب 

زا زور  تسیب  مک  شیب و  دمآ . شدوخ  يهناخ  هب  ماما  يهناخ  زا  مشخ  نیمه  اب  و  دوب . كانمشخ  مردپ  اذه  عم  تسین . نینچ  منیب  یم  هک 
رـسپ اـهومع و  زا  ياهدـع  دـننک و  بلج  ار  مناـسک  ناردارب و  ردـپ و  داد  روتـسد  هنیدـم  رادـنامرف  ناـهگان  هک  تشذـگ  یم  ناـیرج  نیا 

نب نامیلس  نسح 5 - نب  یلع  نسح 4 - نب  دواد  میهاربا  نسح 3 - نب  نسح  نسح 2 - نب  نامیلس  - 1 دندش . ریگتـسد  زین  نم  ياهومع 
نب هللادبع  نسح 9 - نب  لیعامـسا  نبا  ابط » ابط   » میهاربا نسح 8 - نب  رفعج  نب  نـسح  نسح 7 - نب  میهاربا  نـب  یلع  نسح 6 - نب  دواد 
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ناشراب هنهرب  نارتش  يور  رب  ریجنز  لغ و  هب  هتـسب  هک  دندوب  رفن  هدزای  مردپ  اب  هدع  نیا  نامثع  نب  هللادـبع  رـسپ  جابید  دـمحم  دواد 10 -
لآ ءاذیا  مانـشد و  هب  سک  چیه  اما  دنهدب . ناش  مانـشد  دـنوشب و  عمج  ناشرود  مدرم  ات  دنتـشاد  ناشهاگن  هنیدـم  يالـصم  مد  دـندرک و 

عوقو زا  شیپ  ار  عیاقو  نیا  هک  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  یتح  و  دندوب . لولم  ردکم و  هثداح  نیا  زا  تخس  مدرم  درکن . مادقا  هللا  لوسر 
لآ يارـسا  هک  یتقو  هحفـص 153 - ] . ] دیوگ یم  هجیدخ  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رمع  رتخد  دوب . هدـش  ریگلد  تحاران و  رایـسب  تسناد  یم 

نیرفن راصنا  قح  رد  هبترم  هس  دیـشک و  هرجنپ  هب  يرـس  هللادبعوبا  ماما  دندروآ  لیئربج  باب  هب  فورعم  هللا  لوسر  دجـسم  رد  هب  ار  نسح 
یم امش  رهش  رد  يراوخ  تفخ و  نیا  اب  هللا  لوسر  لآ  اریز  دیا . هدرواین  اج  هب  شنادنزرف  قح  رد  ار  هللا  لوسر  تیصو  امش  دومرف  درک و 

رتسب رد  زور  تسیب  تدم  دـش و  راچد  يدـیدش  بت  هب  تشگرب  شاهناخ  هب  دجـسم  زا  یتقو  و  دـینک . یمن  عافد  نانآ  زا  امـش  دـندرگ و 
. دوب هتفخ  ورف  يرامیب 

نایغط تدش 

اب نسح  نب  هللادبع  هب  درک . دیدزاب  ار  همطاف  لآ  يارسا  هذبر  رد  تفر  یم  جح  رفـس  هب  روصنم  رفعجوبا  هک  راهچ  لهچ و  دص و  لاس  رد 
شمـشچ کی  هک  دز  هنایزات  ردق  نآ  تسا  هللادبع  نب  میهاربا  نز  ردپ  هکنیا  مرج  هب  ار  جابید  دمحم  تفگ و  ازـسان  ياهجهل  نیرت  حـیقو 

. دـننک تشادزاـب  هریبه  نب  رمع  رـصق  رد  دـنربب و  هفوک  هب  ار  ناریـسا  هک  داد  ناـمرف  دـعب  و  تخیر . ورف  شندـب  زا  تسوپ  درک و  روک  ار 
هیـضق نایرج  اب  هکنیا  يارب  دـندش و  هاگآ  هنیدـم  يارجام  زا  دـندوب  هدـش  داسف  هنتف و  همه  نیا  هیاـم  هک  ردارب  ود  نیا  میهاربا . دـمحم و 
روتسد دنتفرگ و  سامت  نادنز  رد  ناشردپ  اب  یبارعا  ود  تروص  هب  اجنآ  رد  دنتفر و  هفوک  هب  دوخ  هاگافخ  زا  دننک  ادیپ  يرتشیب  یئانـشآ 

رفعجوبا رگا  نیمیرک -  اـتومت  نا  اـمکعنمی  ـال  نیمیرک  ایـشعت  نا  رفعجوـبا  اـمکعنم  نا  تفگ : شنارـسپ  هب  نسح  نب  هللادـبع  دنتـساوخ .
ردپ نانخـس  زا  میهاربا  دمحم و  دیریمب . هنادـنموربآ  هکنیا  زا  تسین  عنام  دـینک  یگدـنز  يدـنموربآ  تمرح و  اب  امـش  دراد  یمن  تسود 

لابقتسا یبوخ  هب  دمحم  زا  هنیدم  مدرم  هحفص 154 ] . ] تفر هرـصب  هب  میهاربا  تشاذگ و  هنیدم  هب  ور  دمحم  دننک  مایق  دیاب  هک  دنتفایرد 
رواشم مان  هب  ار  دیز  نب  یسیع  يو  دندرپس . دمحم  هب  ار  رهش  روما  دنتخادنا و  نوریب  هرامالاراد  زا  ار  هنیدم  یلاو  نامثع  نب  حایر  دندرک .

رفعج هللادبعوبا  دیاب  مایق  نیا  میکحت  يارب  تفگ  دیز  نب  یسیع  تخادرپ . تروشم  هب  وا  اب  درک و  باختنا  رهش  تاماظتنا  ریدم  ریزو و  و 
دیز نب  یـسیع  دنکن . رگا  درک - . دنهاوخ  تکرح  وت  هارمه  هب  ناج  رـس و  اب  وا  باحـصا  هک  تسا  ملـسم  دـنک و  تعیب  وت  اب  دـمحم  نب 

رب ار  تعیب  نیا  دیدش  يریگتخـس  تنوشخ و  اب  دیاب  درک . فذح  اقلطم  دیاب  ار  رگا »  » يهملک تسین . رادرب  طرـش  نایرج  نیا  تفگ - :
دمحم دش . دنهاوخ  میلـست  هاوخان  هاوخ  درک و  دـنهاوخ  ار  ناشدوخ  باسح  دـننیبب  ار  رفعج  راگزور  نارگید  هک  یتقو  دـینک . لیمحت  وا 

. شخبب یـشخب  یم  ار  هک  ره  شکب و  یـشک  یم  ار  هک  ره  مهد  یم  تموکح  هنیدـم  رب  ماـت  راـیتخا  اـب  ار  وت  نم  تفگ - : درک و  يرکف 
مرکا لوسر  ار  هملک  نیا  ملست  ملسا  تفگ - : وا  هب  تحاقو  ياهتنم  اب  درک و  راضحا  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  گنردیب  دیز  نب  یـسیع 

دیز نب  یسیع  دننام  ياهیام  ورف  ناهد  زا  ار  نخس  نیا  یتقو  قداص  ماما  شاب . تمالـس  هب  ریذپب و  ار  مالـسا  دومرف - : یم  ناتـسرپ  تب  هب 
دب یلیخ  دید  یتقو  هیکز  سفن  دـمحم  هحفـص 155 ] . ] دیاهدروآ ياهزات  نید  امـش  هللا  لوسر  دمحم  زا  سپ  هک  نیا  لثم  دومرف - : دـینش 

تسد زا  مفیعض و  يدرمریپ  نم  تفگ - : ماما  دینامب . ناما  رد  ناتهداوناخ  دوخ و  دیـشاب ، تمالـس  هب  دینک و  تعیب  داد - : حیـضوت  هدش 
نم تفگ - : دیدنخ و  دمحم  دـیزادرپب . ناناوج  هب  تسا  بوخ  درک  دـهاوخن  اود  امـش  يارب  يدرد  نم  تعیب  تسین و  هتخاس  يراک  نم 

یمن نم  تسین . امش  رب  میدقت  زارحا  يهملک  زا  نم  ضرغ  هک  درک  ریسفت  ار  دوخ  نخس  راچان  هب  ماما  متـسین . رتناوج  امـش  زا  نادنچ  مه 
. متسین روما  يهرادا  گنج و  ترفاسم و  هب  رداق  هک  میوگ  یم  نم  تسا . راوازـس  نم  هب  تفالخ  مرت  دنملاس  امـش  زا  نوچ  میوگب  مهاوخ 

مهارف مدرم  يراتفرگ  تابجوم  دسر و  یمن  مامتا  هب  مادقا  نیا  هک  مناد  یم  نوچ  يرادرب  نم  ناج  زا  تسد  تسا  بوخ  هدازردارب  يا  وت 
قداص ماما  تسا - . هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  وا  دیـسرتن . دیـسرت  یم  قیناودـلا  وبا  زا  رگا  تفگ - : رطاخ  نانیمطا  اب  دـمحم  دـش . دـهاوخ 
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امش اب  مه  نم  هدرمن و  قیناودلا  وبا  هک  مهد  یم  نانیمطا  امش  هب  نم  یلو  ینک - . تعیب  مهاوخ  یم  يراد - . راکچ  نم  اب  رگید  دومرف - :
تعیب تسد  ماما  هک  دید  یتقو  و  دینک . تعیب  دیراچان  امش  تهارک  اب  هاوخ  تعاطا و  اب  هاوخ  دیـشک - : دایرف  دمحم  درک . مهاوخن  تعیب 

زا رفعج  هک  تسین  دیعب  تفگ - : دیز  نب  یسیع  دنربب . نادنز  هب  ار  قداصلا  رفعج  هللادبعوبا  هحفص 156 ]  ] داد نامرف  دروآ  یمن  شیپ  هب 
دمحم دیربب . نادـنز  هب  ارم  دـیهاوخ  یم  یتسار  میظعلا - . یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  تفگ : دـیدنخ و  قداص  ماما  دـنک . رارف  نادـنز 

یماظتنا دارفا  هب  دیز  نب  یـسیع  تفرگ . مهاوخ  تخـس  وت  رب  تیاهنیب  مه  نادنز  رد  تخادنا و  مهاوخ  نادنز  هب  ار  وت  ادخ  هب  تفگ - :
یـسیع دنزب . فرح  تساوخ  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  دـننک . تشادزاب  دوب  طایح  يوتـسپ  هک  یقاتا  رد  ار  قداص  ماما  داد  روتـسد  دوخ 

منیبب هک  تسا  دوز  ریگن . نادیم  ردق  نیا  هیامورف ! دومرف - : ماما  تسکـش . مهاوخ  ار  تناهد  یئوگب  نخـس  رگا  ادخ  هب  تفگ - : دیز  نب 
وت هک  دـنب  ورف  بل  يربب . رد  هب  نمـشد  بیـسآ  زا  ار  تناـج  اـت  يدرگ  یم  یخاروس  لاـبند  اـجنآ  اـجنیا و  تخبدـب  یهاـبور  نوچمه  وت 

كاخ هب  عَجْشَأ  يهَّدُس  رد  منیب  یم  هک  تسا  نیا  لثم  دومرف - : دنک . یتشرد  ماما  اب  هرابود  ات  دمآ  ولج  دمحم  یتسین . وگتفگ  يهتـسیاش 
ار قداص  ماما  تساخرب و  اج  زا  ْحلَـس  ْنب  ِیقاَرُّس  هرخالاب  و  هللادبعابا . ای  ینک  یم  هابتـشا  تفگ - : نعط  اب  دـمحم  یطلغ . یم  ورف  نوخ  و 

يزیگنا تقر  عضو  اب  دوب  قالچ  مشچ و  کی  يریپ  هک  ار  رفعج  نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  شلابند  هب  و  هحفص 157 ] : ] تخادنا نادنز  هب 
هب زورما  نم  نم . يهداز  ردارب  رخآ  تفگ - : یتحاران  فعـض و  اب  لیعامـسا  دـنریگب . تعیب  مه  وا  زا  اـت  دـندرک  راـضحا  دوخ  لـفحم  هب 

هنرگ تسین و  تعیب  زج  ياهراچ  دیـشک - . هرعن  دمحم  تشاد  دهاوخ  يدوس  هچ  وت  يارب  نم  تعیب  نیا  مرتجاتحم . وت  يارادـم  تبحم و 
مه وا  درک  تعیب  هللادبعوبا  رگا  ات  دـننک  راضحا  ار  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  هک  درک  شهاوخ  لیعامـسا  تفرگ . مهاوخ  تخـس  وت  رب 

. دنک تبحص  دمحم  اب  نایرج  نیا  نوماریپ  رد  هک  تساوخ  قداص  ترضح  زا  لیعامسا  دنتـساوخ  روضح  هب  نادنز  زا  ار  ماما  دنک . تعیب 
هللادبع نب  لیعامـسا  دـهد . ماجنا  دـهاوخ  یم  هچ  ره  ات  ماهتـشاذگ  شدازآ  منزن و  فرح  درم  نیا  اب  هک  ماهدروخ  مسق  نم  دومرف - : ماما 
هللادبع نب  لیعامـسا  زور  نامه  رد  درک . قیدـصت  شباوج  رد  ماما  داد . ربخ  عیاقو  نیا  زا  ارم  وت  ردـپ  هک  هللادـبعابا  ای  يراد  دای  تفگ - :

مه ضحم  هللادـبع  نب  دـمحم  و  تفر . ایند  زا  اپ  تسد و  ریز  دـندوب  دـمحم  رادـفرط  هک  شیاـه  هداز  ردارب  مجاـهت  يهجیتن  رد  رفعج  نب 
روصنم جـنپ  لهچ و  دـص و  لاس  ناضمر  يهرغ  رد  رگید  زور  دـنچ  درک و  شیاـهر  دریگب  تعیب  دـناوت  یمن  قداـص  ماـما  زا  دـید  نوچ 

لیسگ زاجح  يوس  یمیظع  يورین  اب  هیکز  سفن  دمحم  یبوکرس  يارب  ار  هللادبع  نب  یلع  نب  یـسوم  نب  یـسیع  دوخ  يومع  رـسپ  قیناود 
هاپس يهمدقم  رب  ار  رفعج  نب  هللادبع  نب  ۀیواعم  نب  دیزی  تخاس . هدامآ  عافد  يارب  ار  دوخ  فرط  نیا  زا  مه  دمحم  هحفص 158 ] . ] تشاد
نب یلع  نسح و  نب  دـیز  نارـسپ  دـمحم  مساق و  نسح و  نب  یـسوم  نب  یـسیع  وا  هاپـس  رد  نسح  ینب  تاداس  زا  داد . یئاور  ناـمرف  دوخ 

هللادبع نب  دمحم  دیـشاپ و  مه  زا  فیعـض  نامزاس  نیا  نیتسخن  ياههلمح  نامه  رد  اما  دـندوب  ماقم  بصانم و  نابحاص  نسح  نب  میهاربا 
رـس ْدیَمُح  دـمآ . رد  ياپ  زا  عَجْـشَأ  يهَّدُـس  رد  ۀَـبَطْحَق  ِْنب  دـْیَمُح  تسد  هب  درمـش  یم  دوعوم  يدـهم  هیکز و  سفن  ار  دوخ  هک  نسح  نب 

ات دـیباوخ  ورف  هنیدـم  رد  هیکز  سفن  يهلئاغ  بیترت  نیدـب  و  داتـسرف . روصنم  يارب  هفوک  هب  تخاس و  رود  ندـب  زا  ار  هللادـبع  نب  دـمحم 
. دیسر هللادبع  نب  میهاربا  شردارب  هب  تبون 

هللادبع نب  میهاربا 

رد اذه  عم  دوب . رتعاجش  رتدیـشر و  دمحم  زا  وا  یلو  رتدنمـشناد  وا  زا  دمحم  دوب . ضحم »  » هب فورعم  نسح  نب  هللادبع  رـسپ  نیمود  يو 
ماـیق دـصق  هب  هفوک  زا  یتـقو  دـمحم  اـب  میهاربا  نیمه  میهاربا . تشاد . طوسبم  یعـالطا  ماوقا  راعـشا  صـصق و  تاـیاور  برع و  تاـیبدا 

اب دنیاشگب و  گنج  ههبج  ود  رفعجوبا  يور  هب  دننک و  تضهن  زور  کی  هب  هنیدـم . رد  شردارب  هرـصب و  رد  وا  دوب  هدـش  انب  دنتـشگیمرب 
یکی هرـصب و  رد  یکی  ود  ره  دمحم  میهاربا و  جنپ  لهچ و  دص و  لاس  ناضمر  هام  لوا  زور  هب  دنروایب . شرد  ياپ  زا  یماظن  يهشقن  نیا 
تخاس ار  دمحم  راک  ادتبا  تشاد  ار  اهتضهن  نیا  یبوکرس  نامرف  هفیلخ  بناج  زا  یمشاه  یسوم  نب  یسیع  دندیبنج . ياج  زا  هنیدم  رد 
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اب هزرابم  رفعجوبا  يارب  دوب  هدـشن  هتخاس  دوز  ردـق  نیا  هیکز  سفن  دـمحم  راـک  رگا  هحفـص 159 ] . ] درک تمیزع  هرـصب  يوس  هب  دعب  و 
هوالع هب  دروآ  دورف  نمـشد  بلق  هب  ار  دوخ  یعطق  تالمح  هک  دادن  لاجم  میهاربا  هب  دمحم  عیرـس  تسکـش  دوبن . ناسآ  نادـنچ  میهاربا 
ردارب نوخ  درک  یم  یعـس  هکلب  دوبن  يزوریپ  رکف  هب  رگید  هک  تخاس  شرازیب  ایند  زا  نانچ  تسکـش و  شمهرد  نانچ  ردارب  گرم  ربخ 

دوخ يهناخ  يهناتـسآ  رب  زور  کی  دندوب  ناوج  یلیخ  ود  ره  هک  راگزور  نآ  رد  تشاد . یم  تسود  یلیخ  ار  دمحم  میهاربا  نیا  دیوجب .
ضحم هللادبع  نارتش  يهلگ  دوب . بورغ  مد  دوب . هتخادنا  ششود  هب  دننام  لنـش  هچراپ  هقاط  کی  میهاربا  دندوب . هداتـسیا  ناشردپ  يولهپ 
تسار پچ و  هب  یشحو  ناوج  رتش  کی  هلگ  نیا  يوت  دننک . ناشیاهر  دعب  دنهدب و  ناشبآ  ادتبا  دنتساوخ  یم  دندروآ و  یم  ارحص  زا  ار 
میهاربا دمحم و  دنزب . راهم  وا  رب  تشادن  تردق  نابراس  چیه  داد . یمن  تسد  سک  چیه  هب  هک  دوب  یـشحو  ردـق  نآ  رتش  نیا  دـیهج  یم 

ار رتـش  نیا  وت  رگا  تفگ - : دـینادرگرب و  میهاربا  هب  ار  شیور  دـمحم  داـتفا . یـشحو  نیا  هب  ناشمـشچ  دـندرک . یم  هاـگن  هلگ  هب  ود  ره 
روخشبآ تبون  هک  یتقو  درک . ربص  درک . توکس  شردارب  باوج  رد  میهاربا  تشاد . یهاوخ  نالک  يهزیاج  کی  نم  شیپ  ینک  ریگتسد 

شیاج زا  هحفـص 160 ]  ] میهاربا ددرگرب  تساوخ  دروخ و  ار  شبآ  هتـسب  نابز  هک  نیمه  دـش . هدامآ  میهاربا  دیـسر  یـشحو  رتش  نیا  هب 
شود هب  دمش  هک  بیترت  نامه  هب  ار  میهاربا  تشاذگ . نابایب  هب  رس  هنایشحو  مه  یـشحو  رتش  تفرگ . تشم  هب  ار  رتش  مد  درک و  نتـسج 

: - تفگ تشگرب و  دـمحم  تمـس  هب  ضحم  هللادـبع  دـش  دـیدپان  میهاربا  یتقو  درک . دـیدپان  ردـپ  زادـنا  مشچ  زا  درب . شدوخ  اب  تشاد 
نامـشچ زا  ینیبـب . تسردـنت  ار  میهاربا  یناوتب  نکن  لاـیخ  يداتـسرف . هکلهم  هب  دوـخ  تسد  اـب  ار  تردارب  مرـسپ  يدرکن  يراـک  بوـخ 

هب نانچمه  رـسپ  ردپ و  نیا  تشذگ . تعاس  کی  مک  شیب و  درادن . ياهراچ  اهتنم  تسا . نامیـشپ  شراک  زا  هک  دوب  ادیپ  دمحم  دولآمغ 
کیرات رد  رود  زا  دمـش  هب  هدـیچیپ  روطنامه  میهاربا  هک  دـندید  یتعاس  زا  سپ  ات  دـندوب  هداتـسیا  رد  مد  دوخ  يهدـشمگ  میهاربا  راظتنا 

دایرف دوب  هتفرگ  ياهزاـت  حور  شردارب  رادـید  زا  هک  دـمحم  دـمآ . ولج  میهاربا  دـندش . لاحـشوخ  ود  ره  دـش . ادـیپ  بش  يادـتبا  نشور 
دوب هدیچیپ  دوخ  هب  هک  ار  يدمش  میهاربا  يدرک . هتسخ  ار  تدوخ  تهجیب  دهد . یمن  تسد  یسک  هب  رتش  نیا  میهاربا  متفگن  دیـشک - :

هللادبع و تسین . شنزرـس  راوازـس  دـنک  یم  تمواقم  دـح  نیا  ات  هک  سک  نآ  تفگ - : تخادـنا و  شردارب  يولج  ار  رتش  مد  دز و  رانک 
دوب هدش  نازیوآ  وا  اب  ردق  نآ  هتـشاد و  تسد  هب  ار  رتش  مد  ردق  نآ  میهاربا  تسا . یـشحو  رتش  نامه  مد  مد  نیا  هک  دندید  ود  ره  دمحم 

زا ناضمر  هام  يهرغ  زور  تشاد  شردارب  اب  هک  يرارق  هب  اـنب  هحفـص 161 ] . ] دنتفگ نیرفآ  میهاربا  هب  دش . هدنک  ناویح  مد  ماجنارـس  هک 
رادنامهم درب  یم  رس  هب  هرصب  رد  میهاربا  هک  یتدم  یط  نم  دنک  یم  فیرعت  یِّبَّض  دمحا  نب  لضفم  دیشک . رکشل  هفوک  تمـس  هب  هرـصب 

زا هچنآ  نم  دـنک . مرگرـس  ار  شدوخ  ات  تساوخ  باتک  نم  زا  دوب  راـکیب  دوب و  اـهنت  نوچ  و  تشاد . تماـقا  نم  يهناـخ  رد  وا  مدوب . وا 
برع دـئاصق  نایم  زا  هدیـصق  داتفه  دوخ  راشرـس  قوذ  ياـضتقا  هب  وا  و  متـشاذگ . وا  راـیتخا  هب  متـشاد  ماهناـخ  رد  برع  يارعـش  نیواود 

میهاربا و اب  مه  نم  دش  راکشآ  وا  تضهن  هک  يزور  ات  دمآرد . » تایلـصفم  مسا  هب  « » یباتک تروص  هب  هدیـصق  داتفه  نیا  . » درک باختنا 
یلع نب  نامیلس  هناخ  رد  هب  ام  راذگ  میدیـسر  دبرم »  » هب یتقو  مدوب . میهاربا  باکر  مزالم  اج  همه  مدمآ . ردب  هرـصب  زا  وا  دهاجم  يورین 

وا نمشد  ابیرقت  وا و  نمشد  يومع  هک  نامیلس  يهناخ  رد  هب  میهاربا  دوب . روصنم  رفعجوبا  يومع  نامیلـس  نیا  داتفا . سابع  نب  هللادبع  نب 
نامیلس نادنزرف  زا  مه  کچوک  هچب  ات  ود  دندروآ . بآ  نامیلـس  يهناخ  زا  وا  يارب  تساوخ . ندروخ  بآ  داتـسیا و  دمآ  یم  باسح  هب 

دیـسوب و دیـشک و  شوغآ  هب  ار  ولوچوک  كدوک  ود  نیا  دـش و  هدایپ  بسا  زا  میهاربا  دـننیبب . ار  سانـشان  ناـمهم  نیا  هک  دـندمآ  نوریب 
و مع . رسپ  مه  اب  ام  میتسه  نامدود  نیا  زا  ام  دنتـسه و  ام  زا  اههچب  نیا  ادخ  هب  هحفص 162 ]  ] مهنم نحن  انم و  هللاو  ءالؤه  تفگ : دیئوب و 
زا ار  ابیز  حیـصف و  هعطق  نیا  میهاربا  هک  دوب  اج  نیا  دندرک . بصغ  ار  ام  قح  دندرک . دب  ام  قح  رد  ناشناردپ  اهتنم  میتسه . محر  هتـسب و 

نیا رد  میدیـسر . يَرْمَخاب »  » هب میتشذـگ  دـبرم »  » اجنآ زا  قلعلا و  نم  هروس  انب  نا  اننم  الظ  اـنمع  یبن  ـالهم  درک . داـشنا  باـطخ  نب  رارض 
قاط شتقاط  هرخالاب  یلو  دیچیپ  دوخ  هب  یکدنا  دینش  ار  دمحم  شردارب  لتق  ربخ  یتقو  میهاربا  دیسر . وا  هب  شردارب  گرم  ربخ  نیمزرس 

. وت گرم  ربخ  راوسهش  يا  تفگ : نینچ  درک  داشنا  هک  يرعـش  يهعطق  رد  و  درک . هیرگ  ياه  ياه  هب  دنلب  يادص  اب  داتفا . هیرگ  هب  دش و 
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رگم دنتشک  یمن  اهنت  ار  وت  زگره  متـشاد  ینارگن  ای  مدیـسرتیم  موق  نیا  زا  نم  رگا  تسا  هاوگ  ادخ  تسا  كاندرد  رایـسب  وت  ردارب  يارب 
، متفگ شتیلست  متفر . رتولج  نم  تفگ - : لضفم  میـشک . شوغآ  هب  ار  يزوریپ  دهاش  مه  اب  ای  دنـشکب  نوخ  هب  وت  رانک  رد  مه  ارم  هکنآ 

میهاربا هک  مدرک  ساـسحا  هظحل  نیمه  زا  دـنک . عزج  روط  نیا  شردارب  گرم  رب  دـیابن  وا  دـننام  یتیـصخش  هک  مدرک  شتمـالم  یکدـنا 
. دشکب ماقتنا  شردارب  هحفـص 163 ]  ] ناگدنـشک زا  دهاوخ  یم  طقف  دراذگ  اپ  گنج  نادـیم  هب  رگا  وا  دـنک . یمن  رکف  يزوریپ  هب  رگید 

هفیلخ يومع  هک  سابع » نب  هللادبع  نب  یسوم  نب  یسیع   » یهدنامرف هب  روصنم  رفعجوبا  هاپـس  اجنامه  رد  دنتفرن . رتولج  يَرْمَخاب  زا  رگید 
ياـهگنج هب  ار  یـسیع  دوخ  يومع  هک  دـیزرو  یم  يرارـصا  روصنم  رفعجوبا  دـندمآرد . شوج  بنج و  هب  ارحـص  رد  خـلم  دـننام  دوـب 

دهعیلو ار  یـسیع  شیومع  حافـس  سابعلاوبا  هک  دوب  نیا  شتلع  تخادـنا و  یم  هکلهم  هب  دوخ  تسد  اـب  ار  وا  اـبیرقت  دتـسرفب  كاـنرطخ 
رد درواـیب و  رد  ینادرگرـس  نیا  زا  ار  تفـالخ  یـسرک  هک  دیـشوک  یم  دوخ  ياوق  ماـمت  اـب  روصنم  اـما  دوـب . هداد  رارق  روـصنم  شردارب 

ار هار  درادرب و  نایم  زا  دوخ  نمـشد  تسد  اب  ار  دوخ  يومع  هکنآ  رگم  تشادـن  ياهراچ  تهج  نیمه  هب  دزاس . زکرمتم  دوخ  يهداوناـخ 
لـضفم تخادنا . نمـشد  هاپـس  هب  کچوک  يهلمح  هس  ود  هللادبع  نب  میهاربا  دش . هتـسارآ  اهفص  دبوکب . يدـهم  شرـسپ  ياپ  شیپ  رد 

سک چیه  دیایب  شیپ  ياهثداح  رگا  اریز  دزادرپب  گنج  هب  اصخش  رکـشل  هدنامرف  تسین  حالـص  نیا  هک  متفرگ  داریا  شراک  هب  نم  تفگ 
يادـص هکنیا  لثم  دوب . رگید  ياج  شـساوح  داد . یمن  شوگ  تسرد  نم  فرح  هب  میهاربا  اما  درک . دـهاوخن  رپ  ار  هاپـس  هدـنامرف  ياـج 
لضفم ناوخب  رعش  نم  يارب  تفگ - : نم  هب  تقادص . تیمیمص و  نامه  اب  هناردارب  يافص  فطل و  نامه  اب  دینـش  یم  ار  دمحم  شردارب 
روهشم رعاش  یفاوق » فیرع   » زا لضفم  دروایب . شوج  هب  ار  منوخ  هک  ناوخب  يرعـش  هللا - ! لوسر  نبای  مناوخب  یچ  یچ  هحفص 164 - ] ]

ار هتـشک  ردارب  يدرم  اهرعـش  نآ  رد  یفاوق  فیرع  دوب . نوزوم  بسانتم و  رایـسب  میهاربا  لاح  اب  هک  دناوخ  يزیگنا  ناجیه  يهعطق  برع 
: - تفگ درک و  مهاـگن  مشخ  اـب  ار . رعـش  مادـک  ناوخب - . ون  زا  تفگ - : دیـشک و  ياهزاـیمخ  میهاربا  درک . یم  قـیوشت  یهاوـخنوخ  هب 

هک دروآ  راشف  باکر  يهمست  هب  داتسیا و  باکر  يور  نانچ  میهاربا  مدید  مدش  صالخ  هعطق  نیا  داشنا  زا  مود  راب  یتقو  ار . رعـش  نیمه 
يهلمح نونکا  مه  تسا و  هدش  دوخ  يهناهاوخ  نوخ  تاساسحا  راچد  تخس  میهاربا  هک  مدرک  ساسحا  تخیسگ ، نایم  زا  اههمـست  نیا 

ار شبسا  دراد  مدید  تشاد . دهاوخ  رطخ  رتشیب  شدوخ  يارب  وا  هلمح  نیا  متفایرد  نوچ  مدش  نامیـشپ  مراک  زا  درک . دهاوخ  زیمآنونج 
فیرع راگنا  نم  یناد . یمن  وت  لـضفم . ورب  راـنک  تفگ - : مریگب . ار  شیولج  متـساوخ  و  هللا . لوسر  نباـی  متفگ  دروآ . یم  رد  شرپ  هب 

هحفص . ] دنک یم  قیوشت  مردارب  ناگدنشک  زا  یهاوخنوخ  هب  ارم  دناوخ و  یم  نم  يارب  ار  شیاهرعش  هک  منیب  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  یفاوق 
رد دز . نمشد  هاپـس  هب  ار  دوخ  هتـسسگ  ریجنز  يریـش  نوچمه  وا  درک و  نتـسج  نادیم  هب  شبـسا  دادن . نم  هب  وگتفگ  لاجم  رگید  [ 165

دشن و میتساوخ  یم  ام  هچنآ  یلونزنا  هریغ . هللا  دارا  ارما و  اندرا  هللادمحلا  تفگ : تسـشن . میهاربا  یناشیپ  رب  يریت  گنج  دیدش  راد  ریگ و 
ار شرود  دـننک . شاهدایپ  میهاربا  ناهارمه  هک  دنتـشاذگن  روصنم  هاپـس  اـما  دـینک . هداـیپ  ارم  تفرگ - . تروص  تساوخ  یم  ادـخ  هچنآ 

رایـسب ردارب  ود  نیا  رطخ  زا  اریز  تشاد  یئاهن  يهمان  حتف  تروص  روصنم  رفعجوبا  يارب  میهاربا  رـس  دندرک . ادج  شنت  زا  رـس  دنتفرگ و 
هداتسیا روصنم  رس  يالاب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  دنتشاذگ  یم  روصنم  يولج  تشط  نایم  رد  ار  میهاربا  رس  هک  یماگنه  دوب . كانشیدنا 

ار نسح  يولگ  هیرگ  هرگ  یـسانش . یم  ار  نیا  تفگ - : تخادـنا و  دـیز  نب  نسح  هب  یهاـگن  تشگرب و  بقع  هب  روصنم  رفعجوبا  دوـب .
نم هبحنی  هفیس و  مینصلا  نم  هیمحی  ناک  یف  درک . داشنا  ار  رعش  نیا  و  شمسانش . یم  تفگ - : ياهدرک  همغب  يادص  اب  اذهعم  دوب . هتـسب 

گنن هب  شمان  نماد  تشاذـگ  یمن  شتعانم  اـبا و  و  درک . یم  ظـفح  تلذـم  زا  ار  وا  شریـشمش  هک  دوب  يدرمناوج  اـهبانتبجا  ناوهلا  راد 
دیاـب هچ  یلو  دوب  روط  نیا  میهاربا  یئوـگ . یم  هک  تسا  روـط  نیمه  هحفـص 166 - ] : ] تفگ درک و  ثکم  یکدـنا  روصنم  دوش . هدولآ 

فورعم یعمصا . منیبب . دوخ  يولج  ار  وا  رس  هک  دوب  نامه  رتناسآ  نم  يارب  یلو  دوش  هتـشاذگ  وا  شیپ  نم  رـس  تشاد  رارـصا  وا  درک .
لاجر و زا  یعمج  دنتـشاذگ  روصنم  روضح  هب  ار  میهاربا  رـس  هک  زور  نآ  رد  دـیوگیم : دـنک . یم  فیرعت  ناـیرج  نیا  رد  یتیاـکح  مه 
هب ردارب  ود  نیا  تسکش  میهاربا و  دمحم و  تضهن  تبسانم  هب  رابرد  نانیشن  هیشاح  دنتـشاد . روضح  هفیلخ  صاخ  هاگراب  رد  موق  خیاشم 
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نید هک  دندرک  یم  رکف  رگا  دندرک . مایق  قحان  هب  تفالخ  يارب  ضحم  هللادـبع  نارـسپ  هک  دـنتفگیم  دـندوب . هتخادرپ  تواضق  قیقحت و 
تـسا لاحم  نینمؤملاریما  تسد  اب  زج  نید  نیا  نوچ  دوب  یلطاب  يهشیدنا  هشیدنا  نیا  دریذپ  یمن  تماقتـسا  نانآ  تسد  اب  زج  هللا  لوسر 
ماـگنه نیا  رد  درک . یم  رکف  دوب و  شوماـخ  رفعجوبا  دـندرک و  یم  نآرق  مالـسا و  ناـمیا و  نید و  زا  تبحـص  همه  دریگب . ماـیق  ماوق و 

غرم دوب . يریذپلد  ذیذل و  رایـسب  كاروخ  كاروخ ، نیا  دـندروآ . یم  روضح  هب  ار  هفیلخ  صوصخم  كاروخ  مرح  زا  ارـسمرح  نامالغ 
رگید تاجیشرت  هیودا و  یباغرم و  یبرچ  زا  ار  غرم  تسوپ  يال  دنتخپ و  یم  رکش  اب  دش  یم  هدیشک  هتـسپ  زغم  زا  هک  ینغور  نایم  رد  ار 

هفیلخ و يرادنید  زا  نانچمه  باحـصا  و  دنتـشاذگ . شباحـصا  هفیلخ و  يولج  كاروخ  نیا  زا  قبط  نیدنچ  نامالغ  دـندز . یم  ینـشاچ 
دیناد یم  تفگ - : درک و  دنلب  ار  شرس  روصنم  رفعجوبا  ماگنه  نیا  رد  هحفص 167 ] . ] دندرک یم  تبحص  ضحم  هللادبع  نارسپ  ینیدیب 
هچنآ دـینیب ؟ یم  ار  اراوگ  ذـیذل و  كاروـخ  نیا  مالـسا . هن  تسا و  نید  زا  تبحـص  هن  تسیچ - . دـننیبب  دـندنام  شوماـخ  همه  تسیچ ؟

ادج ارم  رس  دنتساوخ  یم  ضحم  هللادبع  نارسپ  میهاربا  دمحم و  تساه . یکاروخ  نیا  رس  همه  تسا  لاق  لیق و  اوعد و  لادج و  گنج و 
ناـشنت زا  ناشرـس  مدرک و  اـپ  تسد و  تساوخ  یم  اـه  كاروخ  نیمه  زا  مه  نم  لد  نوـچ  یلو  دـنروخب  ار  غرم  كاروـخ  نیا  دـننک و 
تقیقح دینک . تبحص  تقیقح  زا  دیراذگب . رانک  ار  نامیا  نید و  تبحص  منک . ناج  شون  ار  مغرم  كاروخ  هک  متسشن  الاح  متشادرب و 

رد تسا  فورعم  اضر » رعاش   » مان هب  هک  مود  نرق  روهـشم  رعاـش  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  دوب . غرم  كاروخ  رـس  اـم  ياوعد  هک  تسا  نیا 
ربق ناجزوج » ربق   » زا شروظنم  تابرغلا  يدـل  يرمخ  ابب  ربق  اهلحم و  ناج  روجلا  ضراب  ربق  و  دـیوگ . یم  هک  اـجنآ  دوخ  يهبئاـت  هدیـصق 

سوحنم ياهتضهن  نیا  يهجیتن  تسا  ضحم  هللادبع  نب  میهاربا  ربق  يَرْمَخاب »  » ربق زا  مالسلامهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  ییحی 
سابع ینب  تسایـس  رد  هک  دوب  یـشحوم  فارحنا  دش  هتفرگ  ضحم  هللادـبع  نارـسپ  میهاربا  دـمحم و  تضهن  زا  هک  ياهجیتن  سوکعم . و 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  قح  دنک و  تیبثت  ار  مالسا  يهقح  تلود  تشاد  میمـصت  دوخ  تفالخ  يادتبا  زا  هک  سابع  لآ  دمآ . دیدپ 
دوب هدرک  فارتعا  احیرص  هدرمش و  هحفص 168 ]  ] عورشمان ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  امسر  هک  حافـس  سابعلاوبا  درادب . اپ  رب  ار 

يهدـیقع نامه  ون  زا  دـش و  ضوع  تسایـس  نیا  نسح  ینب  فارحنا  يهجیتن  رد  دوب  بلاطیبا  نب  یلع  قح  هللا  لوسر  لصفالب  تفالخ  هک 
اب دـنبوکب و  ار  یلع  ینب  ادـیدش  داد  روتـسد  میهاربا  دـمحم و  لتق  زا  سپ  روصنم  رفعجوبا  دـمآ . راک  يور  هب  اـهيوما  دـساف  فرحنم و 

نامز رد  همطاف  ترـضح  لسن  زا  هک  یتاداس  دادعت  دنهدب . رارق  باذع  هجنکـش و  تحت  تخـس  ار  موق  نیا  ینامگ  تمهت و  نیرتکچوک 
قداـص ققحم  ماـما  رب  ار  راـک  نسح  ینب  تاداـس  طـلغ  تضهن  دـنرادن . ریظن  هیما  ینب  تفـالخ  لوط  رد  دندیـسر  لـتق  هب  قیناود  روصنم 

بش و همین  تقو ، یب  تقو و  ار  ماما  روصنم  رفعجوبا  راب  نیدـنچ  هک  اجنآ  ات  دوب ، هتخاـس  تخـس  رایـسب  زین  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا 
: تفگ یم  ماما  هب  راومهان  مانشد و  زا  دوب  شدوخ  يهتسیاش  هچنآ  درک و  یم  راضحا  دوخ  رضحم  هب  تدابع  يهداجـس  يور  زا  مدحبص 

هام رد  ترجه  تشه  لهچ و  دـص و  لاس  هب  ار  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  ماما  قیناود  روصنم  هک  دوش  یم  هتفگ  عیاقو  نیمه  یط  رد  و 
نادنزرف میهاربا  دمحم و  دومرف . تلحر  ایند  راد  زا  هثداح  نیمه  يهجیتن  رد  مالسا  متـشه  موصعم  مشـش و  ماما  تخاس و  مومـسم  لاوش 
كاروخ هک  اراوگ  ياهیکاروخ  نآ  هب  اـهنت  هن  دـندرک  ماـیق  دوخ  توهـش  سوه و  ياوه  هب  روصنم  رفعجوبا  لوق  هب  هک  ضحم  هللادـبع 

يارب ار  همطاف  ینب  يهجنکش  رازآ و  تابجوم  دنتخاب  اهیکاروخ  نیا  رد  ار  ناشدوخ  رس  اهنت  هن  دندیسرن و  دوب  رصع  ياه  نینمؤملا  ریما 
کی يهجیتن  دوب  نیا  دـندینادرگ . رب  دـش  یم  هدوشگ  مالـسا  تلم  عفن  هب  هک  یتهج  زا  ار  خـیرات  قرو  ابیرقت  دـنتخاس و  مهارف  نرق  دـنچ 

نب هللادبع  نب  دمحم  هحفـص 169 ]  ] نب رفعج  هللادبعوبا  ماما  هک  یظعاوم  حیاصن و  ینعم  دوب  نیا  و  دـساف . تسایـس  کی  طلغ و  تضهن 
باحصا نیرت  برقم  ریـصبیبا »  » هب فورعم  دمحموبا  ماتخ  لصف  تشادن . قیاقح  نیا  هب  اونـش  شوگ  وا  اما  دوب ، هدومرف  نسح  نب  نسح 

هدیمح هدیسر  روضح  هب  تیلـست  ضرع  يارب  تفگ  دوردب  ار  یگدنز  هیلع  هللا  تاولـص  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  یتقو  دیوگ . یم  ماما 
گرم ماگنه  هب  ار  هللادـبعوبا  هک  سوسفا  تفگ - : دـعب  مدرک و  هیرگ  مه  نم  درک و  هیرگ  وناب  نآ  متفگ  تیلـست  هدـش . بایفرـش  هیربرب 

شتلاـح هک  بش  نآ  رد  تفگ - : يدوـلآ  هیرگ  نحل  اـب  هدـیمح  ما  درک . تـلحر  هنوـگچ  نـم  ماـما  مدیـسرپ - : دـمحمابا ! اـی  ياهدـیدن 
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دـندمآ و همه  میدرک . توعد  شروضح  هب  ار  همه  دـنوش . عمج  شرتسب  راـنک  همه  شناـکیدزن  نادـنزرف و  داد  روتـسد  دـش  نوگرگید 
ار زامن  هک  نانآ  ةولصلاب  افختسم  لانال  انتعافش  نا  دومرف : درک و  ناشهاگن  دوشگ و  ار  شرادبت  نامـشچ  ماگنه  نیا  رد  دنتـسشن . شرود 

روتـسد هب  ار  ام  مشـش  ماما  هک  دوش  یم  هتفگ  دوب : وا  نخـس  نیرخآ  نیا  تفایرد . دـنهاوخن  ار  اـم  تعافـش  دنرامـش  یم  ریقح  فیفخ و 
يدرم روصنم  رفعجوبا  اریز  دوش  یمن  قیبطت  زور  تسایـس  یخیرات و  نوتم  اب  نادـنچ  راتفگ  نیا  یلو  دـناهدرک  مومـسم  روصنم  رفعجوبا 

یم روصنم  دوب . هتشادزاب  جورخ  زا  ار  هللادبع  نارسپ  قداص  ماما  هک  تشاد  عالطا  روصنم  هحفص 170 ] . ] دوب قیمع  علطم و  رادمتسایس و 
يهلعـش يور  ار  همانتوعد  ماما  یلو  دـش  توعد  تفالخ  هب  ابتک  مشاه  ینب  ناوریپ  بناج  زا  سابع  لآ  تفـالخ  يادـتبا  رد  وا  هک  تسناد 

نـس هن  روشک و  يداـع  ناـیرج  هن  هک  تسناد  یم  روصنم  امـش . يهماـن  باوـج  تسا  نیا  تفگ - : هماـن  يهدـنروآ  هب  دـینازوس و  عـمش 
دـض رب  دوخ  ياج  زا  ماما  زگره  لوصا  نیا  يور  تسین و  مایق  تضهن و  اب  قبطنم  مادک  چیه  وا  یـصخش  شور  هن  قداص و  ماما  كرابم 

، شا یجراخ  يههجو  شدهز ، شملع و  قداص و  ماما  زا  روصنم  رفعجوبا  هک  تسا  ملـسم  رما  ساسا  رد  هتبلا  دـیبنج . دـهاوخن  تموکح 
هک دوبن  يوق  مه  اجنآ  ات  يدونـشخان  نیا  اما  دوبن  دونـشوخ  مرکا  لوسر  اب  شریذـپان  راـکنا  تبارق  ناناملـسم و  ناـیم  رد  شیونعم  ماـقم 

عیجف مادقا  نینچ  کی  هب  ماقم  بسک  ینیریـش و  دوخ  يارب  روصنم  لامع  هک  تسین  دـیعب  یلو  دـیالایب  وا  سدـقم  نوخ  هب  نماد  تسد و 
مه نم  درک . راـضحا  هفیلخ  روضح  هب  ارم  دـمآ و  نم  غارـس  هب  روصنم  بجاـح  یبـش  همین  دـیوگ : یم  يروخ  بوـیاوبا  دنـشاب . هتخادرپ 

مالس تخوس . یم  شیولج  رد  الط  نادعمش  کی  دوب و  هتسشن  اهنت  رفعجوبا  متفر . دوب  تفالخ  خاک  هک  ارمح » يهبق   » هب مدرک و  تعاطا 
يوس هب  هک  یتقو  تسا . هدـمآرد  رادهصغ  یئولگ  زا  باوج  نیا  هک  مدرک  ساسحا  تفگ . باوج  نم  هب  وا  هحفص 171 ] . ] مداتسیا مداد 

ار ام  يزیگنا  مغ  توکس  مداتـسیا . مه  رگید  يهظحل  دنچ  مدرک . تریح  تسا . رت  کشا  زا  شنامـشچ  مدید  درک  مهاگن  تشگرب و  نم 
نیا تفگ - : دـعب  تخادـنا و  نم  تمـس  هب  دوب  هدوشگ  شروضح  رد  هک  ار  ياهمان  دروخ و  یناکت  رفعجوبا  هرخـالاب  تشاد . شوغآ  هب 
یم نامیلـس  نب  دمحم  تفگ - : داتفا و  هیرگ  هب  رفعجوبا  اجنیا  رد  دوب » هنیدم  یلاو  نامیلـس  نب  دمحم  . » تسا نامیلـس  نب  دـمحم  يهمان 

رگید دوب . دـهاوخ  رفعج  لثم  یـسک  هچ  رگید  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دـمحم ! نب  رفعج  تسا . هتفر  ایند  زا  دـمحم  نب  رفعج  هک  دـسیون 
باوج رد  متـسشن . بویاوبا . نیـشنب  تفگ - : تقو  نآ  درک و  ثکم  یکدنا  دنروایب . ایند  هب  رفعج  دننام  يدنزرف  هک  ردام  ردپ و  نآ  وک 

هب ار  شرـس  دنزب و  ار  شندرگ  گنردیب  دعب  و  دسانـشب . ار  دمحم  نب  رفعج  یـصو  دـنک ، شیتفت  دـنک ، قیقحت  هک  سیونب  هنیدـم  یلاو 
زا شرازگ  نیا  يدنچ  زا  سپ  و  متشون . ار  نامیلس  نب  دمحم  يهمان  باوج  هفیلخ  نامرف  هب  انب  مه  نم  دیوگ  یم  بویاوبا  دتـسرفب . دادغب 

باختنا تیاصو  هب  ار  رفن  جنپ  دوخ  يارب  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  هک  دـناسر  یم  نینمؤملاریما  عالطا  هب  دیـسر ...« . هنیدـم  یلاو  فرط 
یسوم شرسپ  مراهچ  هللادبع . شرسپ  موس  هنیدم  یلاو  نامیلـس  نب  دمحم  مود  رفعجوبا ، نینمؤملاریما  تسخن  هحفص 172 ] . ] تسا هدرک 

تسا رودقم  هنوگچ  تفگ : دز و  يدنخبل  دیسر  رفعجوبا  ضرع  هب  شرازگ  نیا  یتقو  هیربرب . يهدیمح  شرـسمه  مجنپ  هیلع  هللا  تاولص 
لاوش هام  رد  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  مالسا  متشه  موصعم  مشـش و  ماما  دوب . » شدوخ  رفن  نیتسخن  . » میناسر لتق  هب  ار  رفن  جنپ  نیا  هک 
عیقب رد  ار  شـسدقم  يهزانج  دوب . هلاس  جـنپ  تصـش و  تلحر  لاح  رد  وا  درک و  تلحر  ایند  نیا  زا  يرجه  تشه  لـهچ و  دـص و  لاـس 

نیموصعم ناـیم  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  ماـما  دـندرپس . كاـخ  هب  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نسح  شمع  دـج و  ردـپ و  ربق  راـنک  دـقرغ 
جیورت هعاشا و  هب  هک  دیسر  شتسد  هب  يرتهب  تصرف  همه  زا  مالسا  يهمئا  نایم  درک و  یگدنز  رتشیب  ناهج  نیا  رد  همه  زا  مالسلامهیلع 
یبهذم تسا  رتشخب  تاجن  رت و  میقتـسم  همه  زا  ناهج  يدیحوت  بهاذم  نایم  رد  هک  يرفعج  قح  رب  بهذم  دزادرپب . مالـسا  نیبم  نید 

هک تسا  یـسک  اهنت  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  سپ  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  تسا . هدنام  راگدای  هب  وا  سدقم  دوجو  زا  تسا 
نامز رد  قداص  ماما  هک  دوب  ردقم  اریبک  اولع  نوهبشملا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  تسا . هدش  هتفگ  نخس  هللااب  ذوعن  تیهولا »  » هب يو  يهرابرد 

. دـیامرف هدافتـسا  مالـسا  عفن  هب  هتـشاد  یم  لوغـشم  ار  نیملاظ  هک  مداصت  نیا  زا  دـنک و  یناگدـنز  سابع  ینب  هیما و  ینب  یخیرات  مداصت 
. دندوب رسپ  رفن  تفه  رتخد و  رفن  هس  رفن  هد  نیا  زا  هک  تشاد  دنزرف  هد  هیلع  هللا  تاولص  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  ماما  هحفص 173 ] ]
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مالسلاهیلع ماما  نارسپ 

هراشا

: ماما نارسپ  نونکا 

لیعامسا

هدـهع هب  ار  تما  تماما  تسـشن و  دـهاوخ  ردـپ  ياج  رب  هک  تشاد  ترهـش  نینچ  دوب  هدـنز  ات  دوب . قداص  ماما  نادـنزرف  نیرتگرزب  يو 
رایـسب ار  لیعامـسا  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تفگ . تایح  دوردب  ترجه  جـنپ  یـس و  دـص و  لاس  رد  لیعامـسا  یلو  تفرگ  دـهاوخ 
اـصخش دنبای و  فوقو  لیعامـسا  گرم  رب  همه  وا  باحـصا  هکنیا  رب  ماما  دوب . ردـکم  گنتلد و  تخـس  شرطاخ  هب  تشاد و  یم  تسود 
نانچمه ار  لیعامـسا  يهزانج  دومرف  روتـسد  دنورگن  تافارخ  ماهوا و  هب  وا  يهرابرد  هدنیآ  راگزور  هب  دنـشاب و  ناوج  نیا  تلحر  دهاش 

اـصخش راب  ره  رد  دندیـسر  یم  شروضح  هب  تیزعت  ضرع  يارب  جوف  جوف  هنیدـم  لاجر  وا و  باحـصا  هک  یماگنه  دـنراذگب  یلـصم  رب 
. تخاس یم  ناشن  رطاخ  ار  تقیقح  نیا  داد و  یم  ناشن  نآ  نیا و  هب  ار  شرـسپ  شعن  دز و  یم  سپ  لیعامـسا  يهزانج  يور  زا  ار  هفـالم 

اقآ يربهر  تحت  زورما  هک  هیلیعامـسا  يهقرف  دندنام . یقاب  شتماما  هب  دندرمـش و  هداعلاقراخ  یتبیغ  ار  لیعامـسا  گرم  یهورگ  اذـهعم 
. دـنناد یمن  ماما  ار  هیلع  هللا  مالـس  رفعج  نب  یـسوم  اـم  متفه  ماـما  هقرف  نیا  تسا  دـقتعم  لیعامـسا  تماـما  هب  دوش  یم  هرادا  میرک  ناـخ 

یم مـه  جرعا  لیعامـسا  ار  يو  هحفـص 174 ] . ] دـندرک لمح  شود  رب  دـقرغ  عیقب  ات  ماما  يهناـخ  زا  هنیدـم  مدرم  ار  لیعامـسا  يهزاـنج 
نوزوم يوتسم و  امـسج  احور و  دیاب  ماما  هک  دراد  هدیقع  اهبعک  هللا  یلعا  هیماما  يهجان  هقرف  دوب  شگنل  شیاپ  رد  یکدنا  ایوگ  دندیمان .

قداص ترضح  هنرگو  دوب  هتفرگ  ءاشنم  وا  هب  قداص  ماما  يهقالع  تدش  زا  مه  لیعامسا  تماما  يههبش  دشاب . صقاون  بویع و  زا  اربم  و 
دنرامش یم  شدوعوم  يدهم  دندقتعم و  وا  دتمم  تایح  هب  هک  یموق  لیعامسا و  تیصخش  زا  ام  دوب . هتفگن  ینخس  هراب  نیا  رد  هاگ  چیه 

. درک میهاوخ  ثحب  نیا  زا  شیب  مهدراهچ  موصعم  باتک  رد  هللاءاشنا 

هللادبع

نیا دیاب  ارهاظ  تسا و  هللادبعوبا  ماما  وا  تینک  اریز  دنرامـش  یم  قداص  ماما  نارـسپ  نیرتگرزب  ینعی  گرزب  رـسپ  ار  هللادبع  نیا  یهورگ 
يهقرف دشاب . هتـشاد  نهپ  ياپ  گرزب و  رـس  هک  تسا  یـسک  بقل  حطفا  دندیمان و  یم  حطفا  ار  هللادبع  دـشاب . رتکیدزن  تقیقح  هب  تیاور 

تیـصخش هللادبع  رد  نوچ  مه  كدنا  مدرم  نیا  یلو  دندروآ  نامیا  قداص  ماما  زا  سپ  هللادبع  تماما  هب  هک  دندوب  یکدـنا  مدرم  هیحطفا 
ردـپ دوـبن . یبوـخ  رـصنع  هللادـبع  نـیا  دـندیورگ . میقتـسم  طارـص  هـب  دـندینادرگ و  رب  يور  وا  زا  دنـسانشب  دنتـسناوتن  ار  تماـما  زاـتمم 

تیـصخش رایـسب  هچ  قداص  ماما  هک  دـسیون  یم  داـشرا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  دـیفم  دیعـس  خیـش  دوبن . دونـشخ  نادـنچ  يو  زا  شراوگرزب 
هحفـص . ] زومایب یگرزب  سرد  وا  زا  نک و  هاگن  ار  یـسوم  تردارب  دومرف : یم  دیـشک و  یم  هللادبع  خر  هب  ار  یـسوم  شرـسپ  يهتـسجرب 

. تسب ورف  ناهج  زا  هدید  دیئاپن و  يرید  ردپ  زا  سپ  حطفا  هللادبع  [ 175

قاحسا

هدـش تیاور  یئاهبنارگ  راثآ  ثیداحا و  يو  زا  دوب . دـهاز  دنمـشناد و  يدرم  ام  ياملع  تیاور  هب  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا 
بناج زا  يو  دندیمان . یم  نمؤم  ار  قاحسا  تشاد . نامیا  هیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یـسوم  شیمارگ  ردارب  تماما  هب  قاحـسا  نیا  تسا .

. دوب هیربرب  يهدیمح  رسپ  ود  نیا  ردام  دوب . ینت  ردارب  یسوم  ماما  اب  زین  ردام 
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دمحم

دـسیون یم  داشرا  رد  دوب . اسراپ  عاجـش و  يدرم  دندوب . هدرک  هیبشت  جابید  هب  ار  يو  هک  دوب  ابیز  سب  زا  تسا . فورعم  جابید  هب  دـمحم 
رتخد هجیدـخ  شرـسمه  دوبن . رادهزور  رگید  زور  تفرگ و  یم  هزور  زور  کی  ناـضمر » هاـم  ياوس   » دوخ رمع  لوط  رد  دـمحم  نیا  هک 
هناـخ هب  هـک  یماـگنه  تـفر ، یم  نوریب  هناـخ  زا  دیـشوپ و  یم  نـت  هـب  يرخاـف  يهماـج  مرهوـش  هـک  زور  ره  دـیوگ : یم  ضحم  هللادـبع 

یم رـس  دنفـسوگ  کی  يزور  دمحم  نیا  دیـشخب . یم  نادنمتـسم  هب  ار  رخاف  هماج  نآ  اریز  تشادن  نت  رب  ار  هماج  نآ  رگید  تشگیمرب 
رد هفیلخ  يورین  هدنامرف  يولج  یـسیع  درک . مایق  تقو  تموکح  دض  رب  نومأم  تفالخ  رد  يو  درک . یم  یئاریذـپ  شنانامهم  زا  دـیرب و 
زا درک و  ینابرهم  تیاهنیب  دوب  شریـسا  هک  دـمحم  اب  راظتنا  فالخ  نومأم  هحفص 176 ] . ] داتـسرف ورم  هب  درک و  ریگتـسد  ار  يو  زاجح 

ار یگدـنز  ناسارخ  رد  جابید  هب  فورعم  رفعج  نب  دـمحم  تشاد . هاگن  دوخ  يولهپ  ار  وا  تشاذـگن و  ورف  يو  يهراـبرد  میظعت  مارکا و 
. تفگ دوردب 

سابع

. دوب فورعم  مرک  لضف و  هب  مه  سابع  نیا 

یلع

هدرک رایتخا  ار  رفعج  نب  یسوم  شردارب  تمدخ  تمزالم  دوب . راکزیهرپ  يوقت و  اب  رایـسب  تسا . ثیدح  لاجر  املع و  زا  رفعج  نب  یلع 
یـسوم نب  یلع  ماما  مظاک و  یـسوم  ماما  زا  سپ  یلع  نیا  درک . تیاور  رایـسب  ثیداحا  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  دوب .

متفه رسپ  و  درک . كاردا  زین  ار  مالسلاهیلع  یقن  یلع  ماما  تماما  دوب و  هدنام  هدنز  نانچمه  مهیلع  هللا  تاولص  داوج  دمحم  ماما  اضرلا و 
يو رهطم  سدـقم و  یناگدـنز  حرـش  هب  مهن  موصعم  باتک  رد  هک  تسا  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  مظاک  یـسوم  ام  متفه  ماما  قداص  ماـما 

. تخادرپ میهاوخ 

مالسلاهیلع ماما  نارتخد 

نب یلع  نب  دـیز  سورع  هَورَف  ما  نیا  دوب . شردام  ماـنمه  هک  هَورَف  ما  - 1 تشاد : رتخد  هس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ماما : نارتخد  کنیا  و 
ماما باحـصا  زا  متفه  موصعم  باتک  رد  دـنرادن . یترهـش  خـیرات  رظن  زا  وناـب  ود  نیا  همطاـف  - 3 هحفص 177 ]  ] ءامـسا - 2 دوب . نیسحلا 
نایم هب  نخـس  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  مه  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  یترورـض  میدرک و  داـی  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 

یمدرم تقیقح  رد  دنتشاد  لاغتشا  لامک  شناد و  بسک  هب  ام  يهمئا  رضحم  زا  تشحو  فوخ و  راگزور  نآ  رد  هک  یمدرم  اریز  میروآ 
هدیقع راهظا  دوب . راشف  قانتخا و  راچد  تخس  راکفا  دئاقع و  ام  يهرود  سکع  هب  هرود  نآ  اریز  دناهدوب . مدق  تباث  نمؤم و  تماهش و  اب 

نامدود هب  سابع  لآ  هیما و  لآ  تفالخ  نارود  رد  اـت  دـشاب  هتـشاد  روهت  یتح  تشذـگ و  یلیخ  مدآ  دـیاب  دوبن . رودـقم  سک  همه  يارب 
. دنک بسک  شناد  تفرعم و  ناشرضحم  زا  دوش و  کیدزن  هللا  لوسر 

مالسلاهیلع ماما  نارای 

هراشا
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رازه راهچ  زا  دندرک  یم  هدافتسا  شسیردت  میلعت و و  رضحم  زا  هک  یمدرم  ینعی  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  باحـصا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 
تنمیم و يارب  نم  درواـیب . ناـیم  هب  ناـنآ  زا  مه  یمـسا  یتح  کـچوک  تشادداـی  نیا  رد  تسین  رودـقم  هدـنراگن  يارب  دـنزواجتم و  نت 
دزاس و روشحم  موق  نیا  اب  ارم  هک  مهاوخ  یم  نابرهم  لاعتم و  دـنوادخ  زا  منک و  یم  دای  يدودـعم  يهدـع  زا  طقف  باتک  نیا  رد  تکرب 

. دیازفیب نم  بلق  رد  ار  نانآ  تبحم 

جارد لیمج 

حوـن شردارب  زا  جارد  لـیمج  هحفـص 178 ] . ] دـندوب هتفایرد  ار  قداص  ماـما  رـضحم  فرـش  ود  ره  نیا  لـیمج . حون و  دـندوب : ردارب  ود 
قداص ماما  زونه  داد . یم  همادا  ماما  تمدخ  زا  تفرعم  بسک  هب  نانچمه  اما  دـنام  مورحم  ناگدـید  زا  یناگدـنز  ياهتنا  رد  دوب . رتگرزب 

یم زامن  تشاد  متفر . ریمع  یبا  نب  دـمحم  يهناـخ  هب  هک  تفگ  ناذاـش  نب  لـضف  درک . تباـجا  ار  قح  توعد  لـیمج  هک  تشاد  تاـیح 
رب هدجس  زا  رس  رازگزامن  درم  نیا  رگید  متشاد  نامگ  تفر  یم  هدجـس  هب  تقو  ره  هک  تشاد  لوط  يردق  هب  وا  ياههدجـس  یلو  دناوخ 

یهاوخ هچ  ینیبب  ار  جرد  نب  لیمج  ياههدجس  رگا  هک  دومرف  وا  مدرک . تبحص  وا  اب  ینالوط  ياههدجـس  نیا  يهرابرد  تشاد . دهاوخن 
هیلع هللا  ناوضر  تفگ 

ناکسم نب  هللادبع 

دنداد تداهش  شتایاور  تحص  هب  مهیلع  هللا  ناوضر  باحصا ، هک  تسا  سدقم  فیرـش و  بیجن و  هیقف  نت  شـش  نآ  زا  مه  هللادبع  نیا 
قح هک  دیـسرت  یم  اریز  دش  یم  دراو  قداص  ماما  هب  يراوشد  هب  ناکـسم  نب  هللادبع  هک  دوش  یم  هتفگ  دـندناوخ . هیقف »  » قح هب  ار  يو  و 

. دنک ادا  دوخ  ماما  هب  تبسن  دناوتن  ار  مارتحا  مارکا و 

ریکب نب  هللادبع 

. تسا ملسم  حیحص و  همه  هدرک  تیاور  ریکب  نب  هللادبع  هچ  ره  هک  دناهدرک  عامتجا  ام  باحصا 

یسیع نب  دامح 

دوردب هن  تسیود و  لاس  هب  يو  هحفص 179 ] . ] دوب رصع  يهرهش  شناد  دهز و  رد  درم  نیا  اریز  دنناوخ  یم  قدص  قثوم و  دامح  ار  يو 
. هیلع هللا  ناوضر  دوب . هلاس  دون  يدرمریپ  گرم  ماگنه  هب  تفگ . یگدنز 

نامثع نب  نابا 

ناشتمارک دهز و  هقف و  قدص و  هب  مهحیرض  هللارون  ام  باحصا  هک  دوب  یسدقم  یقتم و  دنمشناد و  هتسجرب و  تیـصخش  شـش  زا  مه  وا 
باتک رد  نیمحارلا  محرا  ای  مارکالا ! لالجلاذ و  ای  نیـضاملا  انئاملعل  انلرفغا و  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـناهدرک . عاـمتجا 

نیا میدروآ . نایم  هب  نایح  نب  رباج  زا  یمان  میاهدرک  دای  هیلع  هللا  تاولص  رقاب  رفعجوبا  ماما  باحـصا  زا  هک  یخیرات  یط  متفه و  موصعم 
هللا مالس  قداص  ماما  باحصا  زا  ار  يو  دیاب  دوب  هاتوک  شتدم  نوچ  یلو  دوب  هدرک  كاردا  ار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  رـضحم  دنچ  ره  رباج 

. دیناسر لامک  هب  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  ار  دوخ  تالیصحت  درم  نیا  اریز  درمش  هیلع 

نایح نب  رباج 

36 سیره هشتم ابوعبداهللا جعفر الصادق (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

اب نوچ  دوب  مه  تسایس  درم  لاح  نیع  رد  اما  دوب  مرگرس  يرگوراد  راک  هب  تشاد و  ياهناخ  وراد  سوط  رد  دوب . یناسارخ  نایح  شردپ 
ناوریپ زا  دراد و  یعیـش  يهدیقع  وا  هک  دنتـسناد  یم  دنتخانـش و  یم  ار  يو  هیما  ینب  لامع  تشاد . هنامرحم  يراکمه  یناسارخ  ملـسموبا 

هب دندرک و  شریگلفاغ  دـنتفایرد  ملـسموبا  اب  ار  وا  يهنامرحم  طباور  هک  یتقو  طقف  دنتـشادن . شراک  هب  يراک  یلو  تسا ، توبن  نادـناخ 
تمدخ هب  هنیدم  رد  دمآ و  ناتـسبرع  هحفص 180 ]  ] هب ناسارخ  زا  رباج  شرـسپ  دیـسر و  تداهـش  هب  ناسارخ  رد  نایح  دندیناسر . شلتق 
دنـسم دومرف و  تلحر  یلعا  توکلم  هب  ناهج  نیا  زا  مجنپ  ماما  هک  دیـشکن  لوط  نادنچ  یبایفرـش  نیا  اما  دش . بایفرـش  مالـسلاهیلع  رقاب 

رد ناوج  نیا  تیوه  نوچ  تفرگ و  رارق  قداص  ماما  نادرگاش  فیدر  رد  نایح  نب  رباج  درپس . هیلع  هللا  مالس  قداص  شرسپ  هب  ار  تماما 
يهناخ رد  دازهناخ  کی  دـننام  هک  اجنآ  ات  تخاـس  فوطعم  دوخ  هب  نارگید  زا  شیب  ار  ماـما  تمحرم  فطل و  دوب  نشور  ماـما  ترـضح 

مود نرق  رد  یعیبط  ياملع  نیرتروهـشم   » دسیون یم  نینچ  نایح  نب  رباج  يهرابرد  ایناتیرب  فراعملا  ةرئاد  درب . یم  رـسب  قداص  ترـضح 
اما دـشاب . » هتخوماین  رـضحم  نآ  زا  ار  یمیـش  مولع  هک  تسین  دـیعب  یلو  تفرگ  ارف  قداص  ماما  زا  ار  هیفخ  مولع  ناـیح  نب  رباـج  ترجه 
نب رباج  تسا . هتـشادن  رفعج  هللادـبعوبا  زج  يداتـسا  هتخومآ و  قداص  ماما  زا  دراد  دای  هچ  ره  هک  دـنک  یم  فارتعا  نایح  نب  رباـج  دوخ 
لوط رد  تیناـسنا  خـیرات  تسا . هدوب  سانـشرس  زاـتمم و  تیرقبع  غوبن و  رد  هک  تسا  خـیرات  رامـش  تشگنا  يهدـع  نآ  زا  يدرم  ناـیح 
درب یم  مان  هبوجعا »  » و اهد »  » ناونع هب  ار  يدودعم  يهدع  رایسب  نیا  نایم  زا  یلو  دیوگ  یم  نخـس  يرایـسب  ياهناسنا  زا  نورق  راصعا و 

زا شیب  دوخ  تسرهف  رد  میدنلا  نبا  دوب  یگرزب  يهدنسیون  رباج  تسا . نایح  نب  رباج  نیمه  نارود  ياه  هبوجعا  یهاود و  نآ  زا  یکی  و 
نامگ هدش و  همجرت  اپورا  فلتخم  ياهنابز  هب  دلج  دنچ  رباج  ياهباتک  زا  دهد . یم  تبـسن  يو  هب  یمیـش  یناهنپ و  مولع  رد  باتک  دص 

هحفص 181] . ] دوش تفای  نیمز  برغم  گرزب  ياههناخباتک  رد  وا  ياهباتک  یطخ  نتم  هک  دور  یم 

یمیش هاگشیامزآ 

تاـبثا یملع و  تمکح  رظن  زا  ناـیح  نب  رباـج  هکلب  تسا  هدوب  يزغم  يوق  يهدـننک  ضرف  هدنـسیون و  هک  تسین ، نیا  رد  رباـج  تمظع 
نیدنچ درم  نیا  اما  دنزادرپب ، دوخ  تایرظن  یملع  تابثا  هب  املع  هک  دوبن  يرـصع  رباج  رـصع  دوب . ریظنیب  دوخ  رـصع  رد  یملع  تایرظن 

دوجو هب  نیمزریز  رد  یئایهم  زهجم و  ياههاگـشیامزآ  لئاسو  نادـقف  اب  درک و  ادـف  دوخ  ياهيروئت  قیقحت  هار  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس 
یئانشآ کمرب  يهداوناخ  اب  دوخ  تیلم  ساسا  رب  نایح  نب  رباج  تشذگ  یم  رات  هریت و  ياههمخد  نامه  رد  شتقو  زور  بش و  هک  دروآ 

سپ اریز  دوب  هدش  رسدرد  يهیام  یتدم  يو  يارب  یتسود  نیا  یلو  دوب  لضف  رفعج و  ییحی و  یمیمـص  ناتـسود  زا  يو  تشاد . یکیدزن 
رد تفر و  هفوک  هب  هنامرحم  دعب  درب و  یم  رـسب  قارع  نیمزرـس  رد  رد  هب  رد  هراوآ و  اهتدم  دش و  دیعبت  دادغب  زا  کمرب  لآ  طوقـس  زا 

تاقیقحت هب  افرـص  ارزو  ارما و  اب  یتسود  تسایـس و  طیحم  زا  رود  هراب  کی  تفرگ و  شیپ  هب  ار  ياهزات  یگدـنز  دوخ  یثوروم  يهناـخ 
شوخ يهفیلخ  نومأم  هللادـبع  دـمآ . اهنابز  رـس  رب  نایح  نب  رباج  مان  ون  زا  داتفا  نومأم  اب  تفـالخ  تبون  یتقو  یلو  تخادرپ  دوخ  یملع 

دوب رید  رگید  یلو  دیـشک  نوریب  اوزنا  يهشوگ  زا  ار  نایح  نب  رباج  رایـسب  لیلجت  تامارتحا و  اـب  یـسابع  دنمـشناد  رورپ و  شناد  قوذ و 
نامه رد  تسرد  دربب . يرتشیب  يهرهب  رباج  روضح  زا  هک  تشادن  تدـعاسم  ردـق  نآ  یـسابع  نومأم  تداعـس  دوب . هدـش  ریپ  یلیخ  رباج 

دوخ يهیام  نارگ  لاس و  نهک  دنمـشناد  زا  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  مالـسا  يهدـش  رادـیب  تلم  سابع و  لآ  يروطارپما  راـبرد  هک  اـهزور 
ایند هب  يرجه  رد 92  نایح  نب  رباج  تسب . ورف  رادید  هحفص 182 ]  ] زا هدید  داهن و  گرم  نیلاب  رب  ار  دوخ  روش  رپ  رـس  وا  دننک  ینادردق 
لاس دص  زا  شیب  ترجه  مود  نرق  رد  یمیـش  همالع  باسح  نیا  اب  تفگ و  كرت  ار  یگدـنز  يرجه  تفه  دون و  دـص و  لاس  هب  دـمآ و 

. دوب هدرک  یگدنز 
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رباج ياههیضرف 

یم رباج  بامیس . يرگید  نآ  تسا و  درگوگ  یکی  مه  رهوگ  ود  نیا  دنتـسه و  رهوگ  ود  زا  بکرم  امومع  تازلف  هک  تشاد  هدیقع  يو 
نیا بیکرت  زا  میناوت  یم  میزیمایب  مه  هب  یقیقحت  قیقد و  نازیم  اب  صوصخم و  تازایتما  طیارـش و  اب  ار  بامیـس  درگوگ و  ام  رگا  تفگ :

نب رباج  دیآ . یم  تسد  هب  هرقن  دوش  هدوزفا  درگوگ  رب  بامیـس  رادقم  طیارـش  نیمه  تحت  رگا  و  مینک . نیوکت  ار  بان  يالط  رهوگ  ود 
ار نایح  نب  رباج  يهدـیقع  یتقو  اپورا  ياـملع  زا  یکی  دوب . هدـیقع  نیمه  هب  لـئاق  مه  علق  نهآ و  برـس و  سم و  نداـعم  هراـبرد  ناـیح 

یمن ام  یلو  تسین  بامیـس  درگوگ و  زا  تازلف  بیکرت  هب  لئاق  رـضاح  رـصع  رد  یعیبط  تایلمع  هچ  رگا  دسیون : یم  دـهد  یم  حیـضوت 
درگوگ هویج و  ندـعم  اه  رانک  هشوگ  نامه  رد  هک  میراد  نانیمطا  میباـی  یم  تسد  هرقن  ـالط و  نداـعم  فشک  هب  تقو  ره  ارچ  هک  میناد 

رباج نیا  و  نهآ . هرقن و  الط و  الثم  دنتخانـش  یمن  ار  زلف  هس  ود  زا  شیب  ناهج  نوگانوگ  تازلف  ناـیم  رد  میدـق  ياـملع  دراد . دوجو  مه 
. تشادن تسد  هب  ار  شجارختسا  هلیسو  اهتنم  دوب  هدرب  یپ  ایند  ياهناک  رد  مه  رگید  تازلف  دوجو  هب  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  نایح  نب 

هحفص 183] ]

زاورپ رکف 

دنچ عافترا  هب  قودنص  نآ  هک  درک  عارتخا  مدآ  رفن  کی  تیفرظ  هب  یقودنص  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  يارب  نایح  نب  رباج  دوش  یم  هتفگ 
نایح نب  رباج  زا  يدننام  هناسفا  تیاکح  زین  دـیئارگ و  یم  نیئاپ  هب  هرابود  دوخ  يدومع  ریـسم  نامه  زا  دـعب  و  تفر . یم  الاب  اوه  هب  لیم 

. دوب يزلف  ياههتشر  يهلیسو  هب  تارباخم  زا  تیاکح  هک  دندرک  یم  لقن  دادغب  رد 

زیگناتریح ياههبارخ 

رد نایح  نب  رباج  دـش . رتزومرم  تشاذـگ  نابایب  هب  رـس  هدـش و  هراوآ  هک  هکمارب  طوقـس  زا  سپ  دوب و  يزومرم  درم  اتاذ  نایح  نب  رباج 
ایند هب  اپ  تشپ  هتـسراو و  نایفوص  زا  رفن  هس  ود  رگم  تشادـن  رباج  راب  راک و  زا  ربخ  سک  چـیه  درک . یم  یگدـنز  مدرم  زا  ناـهنپ  هفوک 
یلو تفای  هار  عماجم  هب  هرابود  دـمآ و  رد  هب  اوزنا  جـنک  زا  نومأم  رارـصا  هب  رباـج  هرخـالاب  دنتـشاد . ترـشاعم  دـمآ و  تفر و  وا  اـب  هدز 

یبیجع رارـصا  هدنیآ  ياههرود  ياملع  سابع و  لآ  يافلخ  تفگ . دوردب  ار  یگدنز  دادـن و  فافک  شرمع  میدرک  فیرعت  هک  روطنامه 
ات تشادن  یضرالا  تحت  کیرات  ياه  همخد  نآ  زا  ربخ  یـسک  اناد  يادخ  زج  یلو  دنـسانشب  ار  رباج  ياه  هاگـشیامزآ  هک  دندیزرو  یم 

قـشمد يهزاورد  هب  فورعم  هک  ياهزاورد  کیدزن  هفوک  رهـش  رد  تساوخ  یم  يدرم  ترجه  مجنپ  نرق  يادتبا  رد  لاس  تسیود  زا  سپ 
دوخ ياپ  ریز  رد  ینیمزریز  ترامع  کی  ناهگان  دـندوب  هتخادرپ  واک  دـنک و  هب  ترامع  ساسا  يزیریپ  يارب  دـنک . ناـینب  یتراـمع  دوب 
مایا رورم  اب  هک  دمآ  تسدب  یئایمیـش  تاقیقحت  لئاسو  اهقاتا  نآ  رد  دوب . یبلاج  ياهمخ  چیپ و  اهورهار و  اهقاتا و  ياراد  هک  دـنتخانش 
هفوک نارمکح  هلیسو  هب  هک  دمآ  تسدب  مه  قیبنا  عرق و  خرچ و  هاگتسد  دنچ  اذهعم  اما  دوب  هدش  هدیشاپ  مه  زا  هدیـسوپ و  هحفص 184 ] ]

نب رباج  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  دندرب . یپ  نایح  نب  رباج  یفخم  هاگـشیامزآ  دوجو  هب  دادـغب  مدرم  خـیرات  نیا  رد  دـش . هداتـسرف  دادـغب  هب 
ياهحفـص رازه  باتک  نیا  رد  رباج  تسوا . تافیلأت  نیرتمهم  باـتک  نیا  هدـنام و  اـج  رب  وا  دوخ  طـخ  هب  هحفـص  رازه  رد  یباـتک  ناـیح 

یم ادخ  اما  تسا . رارسا  تاهما  هیفخ و  مولع  زا  نوحشم  هک  هدیناجنگ  هیلع  هللا  تاولص  قداص  رفعج  قیاقح  ققحم  ماما  زا  هلاسر  دصناپ 
رد یطخ  دـلج  دـنچ  ناـیح  نب  رباـج  یملع  تاـفیلأت  زا  ناـنچمه  و  دـشاب . ریـسا  یـسک  هچ  تسد  هـب  اـجک و  رد  باـتک  نآ  زورما  دـناد 

تاولص کیلع  تسین . اضر  ناش  راشتنا  پاچ و  هب  اهباتک  نیا  لیخب  بحاص  هک  تسا  دوجوم  نادوس  شکارم و  رـصم و  ياههناخباتک 
. ۀتاکرب هللا و  ۀمحر  راربالا و  رایخالا  کباحصا  نیرهاطلا و  كدلو  یلع  قداصلا و  اهیا  دمحم  نب  رفعج  ای  هللادبعابا . ای  همالس  هللا و 
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