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هرونم هنیدم  رد  رگید  راثآ  مالسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  مرح  خیرات 

: هدنسیون

ىمجن قداص  دمحم 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

هرونم هنیدم  رد  رگید  راثآ  مالسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  مرح  22خیرات 

باتک 22تاصخشم 

فیلأت 22یگنوگچ 

23راتفگشیپ

اه مرح  بیرخت  شیادیپ و  23هزیگنا 

اه مرح  بیرخت  24هزیگنا 

ینید یمهف  24جک 

ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  25جراوخ 

25هراشا

نآرق توالت  تدابع و  هب  جراوخ  26مامتها 

مالسا زا  جراوخ  ندش  26رود 

ناناملسم 26ریفکت 

باهولادبع نب  دمحم  ات  هیمیت  نب  دمحا  27زا 

ناگرزب هب  تراسج  هیمیت و  27نبا 

رسمه رایتخا  مدع  هیمیت و  28نبا 

تیباهو راذگ  ناینب  باهولادبع  نب  28دمحم 

باهولادبع نب  دمحم  تفرشیپ  29لماوع 

29هراشا

فراعم زا  رود  29طیحم 

تورث هب  30یبایتسد 

یماظن یسایس  30تیامح 

هبلغ رهق و  يریگراک  30هب 

تسرهف
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فئاط رد  نایباهو  راتشک  30تشک و 

تایلاع تابتع  هب  نایباهو  31مجاهت 

31هراشا

هرهز وبا  هاگن  زا  باهولادبع  نب  دمحم  هیمیت و  31نبا 

نایباهو ءارآ  دیاقع و  هب  32یهاگن 

ادخ يارب  تهج  مسجت و  هب  32هدیقع 

مسجت هب  شیارگ  رد  هیمیت  نبا  32هزیگنا 

ظافلا رهاظ  رب  33دومج 

ادخ تیؤر  هب  34هدیقع 

ادخ يارب  اضعا  ریاس  34تابثا 

نایباهو رظن  زا  35دیحوت 

نایباهو یهقف  35ياواتف 

ایبنا روبق  ترایز  35تمرح 

... ادخ و ربمایپ  هرابرد  نایباهو  35ياهاوتف 

رباقم اه و  مرح  36بیرخت 

هثداح نیا  ربخ  37ساکعنا 

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  تسخن  37هلحرم 

37هراشا

عیقب يوغل  37يانعم 

عیقب رد  نفدم  داجیا  38یگنوگچ 

عیقب 38تلیضف 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  مرح  خیرات  زا  39یلامجا 

39هراشا

عیقب رد  یگداوناخ  ياه  39هربقم 

تسرهف
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هنیدم ياه  هناخ  تشپ  رد  40عیقب 

یگداوناخ هاگمارآ  ای  لیقع  40هناخ 

لیقع هناخ  لخاد  رد  اهیلع  هللا  ملس  دسا  تنب  همطاف  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  41ربق 

لیقع هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  41ربق 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ربق  رانک  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  نت  هس  42روبق 

؟ هناخ لخاد  رد  42ارچ 

لیقع هناخ  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياعد  43هاگیاج 

هاگیاج نیا  رد  اعد  تباجتسا  43بابحتسا و 

! وا هیجوت  يدوهمس و  43خساپ 

عوضوم لصا  لیلحت  44یسررب و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  ییوگشیپ  یبیغ و  44رابخا 

44هراشا

تیز راجحا  رد  يزیر  نوخ  45گنج و 

خف نابایب  رد  رابنوخ  45گنج 

تسا محالم  زا  لیقع  هناخ  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  46روضح 

!؟ تسا هتفگ  نخس  لیقع  هناخ  هدنیآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  47ایآ 

47هراشا

صاقو یبا  نب  دعس  47تیصو 

لیقع هناخ  نوریب  ياضف  رد  48نایفسوبا 

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  مود  48هلحرم 

48هراشا

یخیرات هنیرق  نیا  49حیضوت 

روبق زا  یسایس  يرادرب  هرهب  يوما و  49نیطالس 

اهیوما تسایس  اب  سابع  ینب  49هلباقم 

تسرهف
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لوحت نیا  یبهذم  هبنج  اما  50و 

مرح لخاد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رهطم  رکیپ  50نفد 

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  موس  51هلحرم 

51هراشا

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  دبنگ  نامتخاس  52خیرات 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  هاگراب  دبنگ و  52تیفیک 

عیقب همئا  مرح  تایصوصخ  53تاریمعت و 

53هراشا

تاریمعت دروم  53رد 

53هراشا

هللااب دشرتسم  هلیسو  هب  عیقب  مرح  53ریمعت 

رصنتسم هلیسو  هب  عیقب  مرح  53ریمعت 

دومحم ناطلس  روتسد  هب  عیقب  همئا  مرح  54ریمعت 

فیرش مرح  تایصوصخ  55اهیگژیو و 

55هراشا

تسا هدوب  یعلض  تشه  عیقب  55مرح 

تسا هدوب  رد  ود  ياراد  عیقب  55مرح 

عیقب مرح  55بارحم 

تسا هتشاد  ینامداخ  عیقب  55مرح 

عیقب مرح  56تانییزت 

هتشادن نحص  عیقب  56مرح 

عیقب همئا  ياه  حیرض  57خیرات 

57هراشا

یمیدق 57قودنص 

تسرهف
8 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هجوت لباق  هتکن  57ود 

مود حیرض  اما  58و 

حیرض 58نیموس 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هب  بوسنم  حیرض  ربق و  59یگنوگچ 

عیقب مرح  زا  دوجوم  راگدای  60اهنت 

عیقب یناریو  زا  درگناهج  کی  60تادهاشم 

دسا تنب  همطاف  ای  ارهز  همطاف  61ربق 

61هراشا

؟ تساجک اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  61نفدم 

افتخا 61تلع 

تایاور هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  63نفدم 

هعیش ياملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  64نفدم 

رگید نئارق  65دهاوش و 

65هراشا

یلقع 65رابتعا 

رفج ملع  قیرط  زا  تقیقح  نیا  65فشک 

تنس لها  ياملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  66نفدم 

66هراشا

شدوخ تیب  لخاد  66رد 

عیقب 66رد 

عیقب همئا  مرح  لخاد  66رد 

66هراشا

هیرظن نیا  67لیلد 

هیرظن نیا  حیرص  67ضقن 

تسرهف
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لیقع شدنزرف  هناخ  رد  مالسلا  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  67ربق 

تیعقاو فیرحت  68تسایس و 

ربق لصا  دروم  رد  69اما 

مالسلا اهیلع  دسا  تنب  همطاف  نفدم  دروم  رد  اما  69و 

؟ تسا هدش  نفد  هضور  رد  ارهز  همطاف  70ایآ 

70هراشا

نآ تلیضف  هرهطم و  70هضور 

هضور 71دودح 

71هراشا

ثیداحا نتم  هب  71یهاگن 

72هیرظن 01

72هیرظن 02

72هیرظن 03

هعیش هاگدید  زا  هضور  73دودح 

؟ تسا هضور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  74ایآ 

؟ تسیچ هضور  رد  ندش  نفد  75يانبم 

تسا یکی  تیب  75هضور و 

مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  ندوب  لضفا  هضور و  تلیضف  76تلع 

شودخم تیاور  کی  77یسررب 

77هراشا

هجوت لباق  78هتکن 

مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  بیرخت  خیرات  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  مود  78هناخ 

مالسلا اهیلع  همطاف  هرجح  فیرش و  دقرم  فارطا  رد  هکبش  80بصن 

مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  رد  حیرض  81بارحم و 
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هنیدم رد  نارجاهم  81تنوکس 

81هراشا

يراصنا نامعن  نب  82ۀثراح 

يراصنا 82هحلطوبا 

فوع نامحرلادبع  82هناخ 

رکبوبا نامثع و  82هناخ 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هناخ  83نیمود 

دش عقاو  هناخ  نیا  رد  هک  84یثداوح 

تاهبش هب  85خساپ 

وا خساپ  ناهبزور و  نبا  85لاکشا 

نازحالا 85تیب 

85هراشا

یثیدح عبانم  رد  نازحالا  86تیب 

ناخروم املع و  رظن  زا  نازحالا  86تیب 

86هراشا

يریمن هبش  87نبا 

87هراشا

ضقانتم 87هیجوت 

نازحالا تیب  رد  زامن  ندناوخ  بابحتسا  رب  یلازغ  ماما  87ياوتف 

یمالسا فورعم  دنمشناد  درگناهج و  ریبج ، 88نبا 

88يدوهمس

نوتروب دراچیر  88رس 

ازریم 89داهرف 

بیرخت هناتسآ  رد  نازحالا  89تیب 

تسرهف
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هجیتن 90هصالخ و 

میهاربا بانج  91مرح 

91هراشا

میهاربا بانج  حیرض  مرح و  91یگنوگچ 

میهاربا هعقب  رد  نینوفدم  92ریاس 

میهاربا بانج  ردام  هیطبق  92هیرام 

فوع نب  92نامحرلادبع 

... هرارز و نب  92دعسا 

هعقب نیا  يانب  93خیرات 

میهاربا بانج  93حیرض 

میهاربا نوعظم و  نبا  نیفدت  رد  هللا  لوسر  93تنس 

هکم رد  نوعظم  نب  94نامثع 

ناکرشم یگدنهانپ  در  نوعظم و  94نبا 

هنیدم رد  نوعظم  نب  94نامثع 

نوعظم نب  نامثع  گرم  رد  ادخ  لوسر  95هیرگ 

نوعظم نبا  یناشیپ  رب  ادخ  لوسر  95هسوب 

نوعظم نبا  دروم  رد  ادخ  لوسر  لمع  راتفگ و  زا  ییاه  95هنومن 

نوعظم نبا  ربق  رب  گنس  96بصن 

ربق گنس  نیا  96تشذگرس 

تافو ات  دلوت  زا  96میهاربا 

دلوت 97مسارم 

هنیدم زا  جراخ  هب  هیرام  97لاقتنا 

میهاربا هب  تبسن  ربمایپ  98تبحم 

میهاربا رتسب  رانک  رد  هیرام  ادخ و  لوسر  98هیرگ 

تسرهف
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میهاربا رکیپ  98لاقتنا 

میهاربا رکیپ  99لسغ 

میهاربا نیفکت  ماگنه  هب  ادخ  لوسر  99هیرگ 

هزانج 99عییشت 

میهاربا رب  ادخ  لوسر  99زامن 

نفد 100تیفیک 

ربق رانک  رد  ناناملسم  ادخ و  لوسر  100هیرگ 

میهاربا ربق  رب  بآ  نتخیر  گنس و  100بصن 

یتدیقع يرکف ـ  ياهیزومآ  دب  ذوفن  زا  ادخ  لوسر  101يریگولج 

« یبهذم ياهتیصخش  راثآ  ظفح  هیرگ و  : » ادخ لوسر  تنس  رد  یعامتجا  یفطاع و  مهم  هلأسم  101ود 

101هراشا

ربمایپ دنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  گرم  رد  ناناملسم  ادخ و  لوسر  102هیرگ 

102هراشا

هعیش هقف  هاگدید  زا  102هیرگ 

تنس لها  هقف  هاگدید  زا  103هیرگ 

لمع ماقم  رد  رظن  103فالتخا 

هیرگ اب  مود  هفیلخ  104تفلاخم 

نوعظم نب  نامثع  میهاربا و  شدنزرف  ربق  يرادهگن  دای و  ظفح  رب  ادخ  لوسر  105مامتها 

105هراشا

ادخ لوسر  تنس  زا  ناناملسم  105يوریپ 

نآ خساپ  لاکشا و  107کی 

ترضح نآ  فیرش  ربق  ادخ و  لوسر  دجسم  یگنوگچ  هب  107یهاگن 

دجسم فک  يزیر  108نش 

یبنلادجسم 108ییانشور 

تسرهف
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ادخ لوسر  ربق  108تیفیک 

ادخ لوسر  نارسمه  109مرح 

109هراشا

مرح نیا  رد  نینوفدم  109دادعت 

سانش هنیدم  نیرت  یمیدق  هبش  نبا  زا  110يراتفگ 

تسا یفرع  راهتشا  رب  ینتبم  ریخا  ناگدنسیون  110رظن 

اه هیرظن  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  110و 

ادخ لوسر  نارتخد  111مرح 

111هراشا

مرح نیا  يانب  111خیرات 

ادخ لوسر  نارتخد  112یفارگویب 

ربمایپ نارتخد  ریاس  دروم  رد  ارذگ  رصتخم و  112يرظن 

112بنیز

112هراشا

بنیز 112جاودزا 

بنیز يدازآ  صاعلاوبا و  113تراسا 

بنیز هواجک  هب  ناکرشم  113هلمح 

هنیدم هب  صاعلاوبا  هنابش  114دورو 

صاعلاوبا 114مالسا 

بنیز تافو  تلع  114خیرات و 

بنیز 114نادنزرف 

115هیقر

موثلک 115ما 

115هراشا

تسرهف
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اقرز ریش  115ناتساد 

موثلک ما  116تافو 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هبیبر  ای  116نارتخد 

بلطملادبع نب  ثراح  نب  نایفسوبا  بلاط و  یبا  نب  لیقع  116هعقب 

116هراشا

ثراح نب  نایفسوبا  لیقع و  هعقب  هرابرد  ناراگن  خیرات  117هیرظن 

عیقب بیرخت  زا  سپ  لیقع  118ربق 

لیقع نایفسوبا و  لاح  118حرش 

نایفسوبا 118نفدم 

؟ تسیک رفعج  نب  119هللادبع 

119هراشا

هللادبع 119تیصخش 

وا 119ثیدح 

تبحاصم 119راختفا 

هدنسیون 119هیرظن 

اهگنج 120رد 

ادهشلا 120با 

تیالو زا  120عافد 

؟ تسیک 121لیقع 

121هراشا

اه تموصخ  قاحم  رد  لیقع  یعقاو  121هفایق 

هزیگنا 121نیلوا 

هزیگنا 122نیمود 

لیقع يونعم  122تیصخش 
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ادخ لوسر  ثیدح  رد  123لیقع 

نانمؤم ریما  لئاضف  نایب  123لیقع و 

ناحوص نب  ۀعصعص  زیمآرکشت  126همان 

ادهشلاوبا بلاط  یبا  نب  126لیقع 

لیقع نادنزرف  زا  126ادهش 

لیقع ناگداون  زا  127ادهش 

هیفص هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیاد  هیدعس  همیلح  127ربق 

127هراشا

ادخ لوسر  همع  هیفص  128ربق 

128هراشا

ناسانش هنیدم  هاگدید  زا  هیفص  128ربق 

ناحایس نارئاز و  دید  زا  هیفص  128ربق 

خیرات بتک  راتفگ  تایرظن و  129لصاح 

تسا هتشاد  رارق  عیقب  زا  جراخ  رد  رتشیپ  هیفص  129ربق 

تسا هدوب  دبنگ  ياراد  مهد  نرق  زا  سپ  هیفص  129ربق 

! تامعلا عیقب  هن  همعلا ، 129عیقب 

؟ تسا اجک  رد  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ما  130ربق 

131هراشا

نافع نب  نامثع  131هعقب 

عفان کلام و  ماما  132هعقب 

132هراشا

!؟ تسا عفان  مادک  132نیا 

کلام 133ماما 

ادخ لوسر  هب  تبسن  کلام  133مارتحا 

تسرهف
16 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ لوسر  هب  لسوت  رد  یقیناود  روصنم  اب  کلام  133هرظانم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  134لیعامسا 

134هراشا

میدید ام  هک  هنوگنآ  لیعامسا ، ربق  134هعقب و 

لیعامسا دسج  فشک  ربخ  135ساکعنا 

رگید 135دییأت 

؟ دش نفد  اجک  رد  135لیعامسا 

دوب نامتخاس  نیرتگرزب  نیرت و  یمیدق  ياراد  لیعامسا  بانج  135دقرم 

شش لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  لیعامسا  مرح  136ریمعت 

فیرش دقرم  نیا  136تعسو 

داجس ماما  136هناخ 

لیعامسا بانج  مرح  تعسو  137هزیگنا 

لیعامسا يونعم  137تیصخش 

هیلیعامسا بهذم  138شیادیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمارگ  ردپ  بلطملا  دبع  نب  138هللادبع 

138هراشا

ربمایپ ردام  ردپ و  نامیا  رد  هاتوک  138یثحب 

تنس لها  نادنمشناد  139هاگدید 

دنا هتشون  هراب  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  هک  139ییاهباتک 

هعیش نادنمشناد  املع و  139هاگدید 

هعیش ياملع  140لئالد 

140هراشا

ینآرق 140لیلد 

ییاور 140لیالد 
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!؟ دنوش یم  مهتم  ارچ  ربمایپ  140ناکاین 

نآ فیرحت  شردام و  ربق  رانک  رد  ادخ  لوسر  روضح  141يارجام 

تسا نآرق  نومضم  فلاخم  ثیدح  141نیا 

ادخ لوسر  یمارگ  ردپ  نفدم  ای  هغبانلاراد  142دجسم 

هغبانلاراد خیرات  زا  يا  142هصالخ 

142هراشا

هللادبع نفدم  143هغبانلاراد 

هغبانلا راد  هب  ادخ  لوسر  صاخ  143هجوت 

! هغبانلا راد  143دجسم 

نآ بیرخت  هللادبع و  بانج  هعقب  144نامتخاس 

بیرخت زا  لبق  هللادبع  144هعقب 

ترضح نآ  فیرش  مرح  ادهشلادیس و  145هزمح 

145هراشا

هزمح ترضح  یگدنز  نارود  هب  هاتوک  145یهاگن 

نآرق هاگدید  زا  هزمح  146ترضح 

ادخ لوسر  ثیدح  رد  هزمح  147ترضح 

147هراشا

تسا ایصوا  ایبنا و  زج  ادهش ، همه  دیس  147هزمح ،

تسا تشهب  لها  نارورس  زا  هزمح  148ترضح 

ادخ لوسر  يومع  نیرت  بوبحم  هزمح ، 148ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  اهمان  نیرت  بوبحم  148هزمح 

تمایق رد  بکار  راهچ  زا  یکی  148هزمح 

همئا راتفگ  رد  هزمح  148ترضح 

148هراشا
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نانمؤمریما جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  149ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  جاجتحا  رد  هزمح  149ترضح 

یلع نب  نیسح  جاجتحا  رد  هزمح  149ترضح 

نیسحلا نب  یلع  جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  150ترضح 

ردب گنج  رد  ادهشلا  دیس  150هزمح 

150هراشا

ردب گنج  150تیمها 

ردب گنج  يزوریپ  رد  هزمح  ترضح  151شقن 

ناکرشم زا  نالوتقم  151رامآ 

ادهشلا دیس  هزمح  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  ردب ، گنج  نامرهق  151ود 

ادهشلا دیس  هزمح  تسد  هب  نیلوتقم  152رامآ 

ردب گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  152لیلحت 

هزمح ترضح  تعاجش  هب  نیکرشم  نارس  زا  یکی  152فارتعا 

دحا گنج  رد  هزمح  153ترضح 

153هراشا

ادهشلا دیس  153هزمح 

گنج هناتسآ  رد  هزمح  154ترضح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يایؤر  هزمح و  154تداهش 

هزور ناهد  اب  154تداهش 

هزمح تداهش  154یگنوگچ 

تداهش زا  سپ  هزمح  155رکیپ 

155هراشا

هزمح رکیپ  156دنه و 

هزمح رکیپ  156نایفسوبا و 
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هزمح رکیپ  ادخ و  156لوسر 

هزمح ترضح  رکیپ  157هیفص و 

هزمح شیومع  رب  زامن  ماگنه  هب  ادخ  لوسر  دیدش  157هیرگ 

هزمح رکیپ  رب  زامن  157داتفه 

نفک اب  هزمح  ترضح  158نفد 

هزمح ترضح  158نفد 

ربق کی  رد  ییاهنت  هب  158هزمح 

ازع سلجم  159لیکشت 

!؟ دوب نیگهودنا  ارچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  159لوسر 

خیرات رتسب  رد  هزمح  ترضح  160مرح 

160هراشا

هزمح ربق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  160لوسر 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  160شرافس 

هزمح ترضح  ترایز  مالسلا و  اهیلع  ارهز  160همطاف 

تسا هدکؤم  تابحتسم  زا  هزمح  ترضح  160ترایز 

هزمح ربق  161نایفسوبا و 

هیواعم تسایس  تسکش  دحا و  يادهش  161تمارک 

!؟ دوب هچ  هیواعم  161فده 

دومن میمرت  ار  هزمح  ربق  هک  یسک  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  ارهز  162همطاف 

مود نرق  رد  هزمح  ترضح  162مرح 

مشش نرق  رد  هزمح  ترضح  162مرح 

متفه نرق  رد  هوکشاب  يانب  162داجیا 

مهد نرق  رد  هزمح  ترضح  163مرح 

بیرخت زا  لبق  لاس  هن  داتشه و  مهدزیس و  نرق  رد  هزمح  ترضح  163مرح 
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لاس 1325 رد  هزمح  ترضح  163مرح 

مرح فارطا  164هعسوت 

هزمح ترضح  164عرصم 

نحص هطوحم  رد  رابنا  بآ  باب  164ود 

نوتروب هتشون  رد  هزمح  عرصم  164دبنگ 

هزمح ترضح  ربق  كاخ  هب  نتسج  165كربت 

ریخا ياه  نرق  165رد 

هزمح ترضح  مرح  رانک  رد  هیبجر  165ترایز 

تراخروب 165نخس 

دش یم  هتشارفارب  مسارم  نیا  رد  هک  166ییاهرداچ 

نایباهو درکلمع  166هدیقع و 

166 پاورقی  
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هرونم هنیدم  رد  رگید  راثآ  مالسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  مرح  خیرات 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  یمجن . قداصدمحم  فیلات  هرونم / هنیدم  رد  رگید  راثآ  و  مالـسلامهیلع )  ) عیقب همئا  مرح  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1385 مراهچ : پاـچ  تشادداـی :   9647635044: لایر 12000 کـباش :  روـصم . .: 375 ص يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1380 رعـشم ، نارهت :

هدر هنیدم . یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم :  عیقب . عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  375 ؛ [ - 369 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
اهمرح بیرخت  داجیا و  هزیگنا  م25103-80  یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/7635 ییوید :  يدنب  هدر  BP262/7/ن3ت2  هرگنک :  يدنب 

فیلأت یگنوگچ 

هک هاگنآ  هتخوسلد ، رئاز  ره  دننام  مدش و  فرشم  هرونم  هنیدم  ترایز  عتمت و  جح  هب  راب  نیتسخن  يارب  يدیـشروخ ،  1352 لاس 53 ـ  رد 
رثأتم و ناشروبق ، راب  تقر  عضو  ندید  اب  مدش ، یم  رضاح  مالـسا  يادهـش  نأشلا و  میظع  هباحـص  روبق  يده و  همئا  رهطم  مرح  رانک  رد 
یبهذـم و ياهانب  راثآ و  هک  تسا  نیا  رب  شالت  ایند ، ياج  همه  رد  هک : متفای  یم  زیگناریحت  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هدـش ، فسأتم 
هب تناما ، نیرتدنمـشزرا  نیرتزیزع و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـننک و  یم  تسارح  ظفح و  تاهابم  هیام  راختفا و  لبمـس  تروص  هب  ار  یخیرات 

تسادق ياراد  تمظع و  اب  ياه  هاگراب  دبنگ و  اه و  مرح  نیا  هوکش و  اب  ياهانب  نیا  هک  تسا  هنوگچ  لاح  دنراپس ، یم  هدنیآ  ياه  لسن 
یب تسا !؟ هدـمآ  رد  زیگنا  رثأت  رابفـسا و  عضو  نیا  هب  تفای ـ  ناوت  یمن  ناهج  یخیراـت  راـثآ  زا  کـی  چـیه  رد  ار  شدـننام  هک  يونعم ـ 

هب و  دنا . هدش  هتخاس  یناسک  هچ  تسد  هب  یخیرات و  هچ  رد  هدوب و  یتیعـضو  هچ  رد  یناریو ، زا  شیپ  اهانب  نیا  هک : دوش  صخـشم  هکنآ 
دش یم  دیدشت  هاگنآ  رادانعم  شـسرپ  نیا  بجعت و  ریحت و  نیا  دنا . هدش  لدبم  هناریو  هب  نینچ  نیا  یناسک  هچ  تسد  هب  يا و  هزیگنا  هچ 

دننام ( ؛ درادن یبهذم  هبنج  هک  اجنآ  ناشروشک  یخیرات  راثآ  ظفح  اب  یبهذم ، یخیرات ـ  راثآ  نیا  یناریو  رـصانع  لماوع و  مدید  یم  هک 
ياه فرشت  رد  دننک ! یم  تظافح  يرادساپ و  اهنآ  زا  نیگنس  ياه  هنیزه  فرص  اب  هکلب  دنرادن  یتفلاخم  اهنت  هن  ربیخ ) رد  نایدوهی  راثآ 

تصرف زا  هدافتـسا  اب  ناس ، نیدب  مزادرپب . عوضوم  هحفـص 20 ]  ] نیا رد  یـسررب  قیقحت و  هب  ات  تشاداو  ارم  ما  يواکجنک  سح  يدـعب ،
تیلوؤسم نتفریذـپ  یلیمحت و  گنج  زاغآ  یمالـسا و  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  اـب  نکیل  مدرک ، هیهت  ییاـه  تشادداـی  یلیطعت ، ياـه 

تـصرف رد  ات  دـش  يرادـهگن  اه  هشوپ  نایم  رد  اه  تشاددای  نآ  دـیدرگ و  فقوتم  اـه  تیلاـعف  عون  نیا  هعمج ، تماـما  سدـقم  ریطخ و 
مظعم ماـقم  هثعب  تاـقیقحت  شزومآ و  تنواـعم  طـسوت  جـح » تاـقیم   » ِیملع كراـبم و  همانلـصف  راـشتنا  ماجنارـس ، دوش . میظنت  بساـنم 
تروص هب  ایحا و  اه  هتشون  نآ  لاس ، هد  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  دش  بجوم  دوب و  يربج  یقیفوت  میارب  شتاکرب ، ایازم و  همه  اب  يربهر ،
تنواعم هژیو  هب  مرتحم ، زراب و  ياه  تیصخش  ناتسود و  قیوشت  لابقتـسا و  رثا  رد  کنیا  دوش و  رـشتنم  ات 79  لاس 71  زا  ددعتم  تالاقم 

باتک تروص  هب  تاحالـصا ، لیمکت و  اب  تـالاقم  نیمه  هک  دـش  نیا  رب  میمـصت  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  تاـقیقحت  شزومآ و  مرتحم 
هثعب نیا  ِیگنهرف  شخب  رد  ناراکردـنا  تسد  زیزع و  ناردارب  همه  مرتحم و  تنواعم  نآ  زا  دریگ . رارق  نادـنم  هقـالع  راـیتخا  رد  لقتـسم 

تیقفوم نانآ  يارب  نانم  دنوادخ  زا  مرازگـساپس و  هنامیمـص  دنتـشاد ، يراکمه  هعومجم  نیا  رـشن  تالاقم و  نیا  راشتنا  رد  هک  كرابم ،
نآ مناد و  یم  مزال  یغیلبت ، لئاسم  ناراکردـنا  تسد  هژیو  هب  ملق ؛ نابحاص  ناققحم و  يارب  ار  يا  هتکن  رکذـت  مراتـساوخ . شیپ  زا  شیب 

عطقم رد  دشاب ، یم  هعومجم  نیا  رد  ام  ثحب  عوضوم  هک  یبهذم ، راثآ  اهانب و  فذح  بیرخت و  هلأسم  دوش  روصت  تسا  نکمم  هک : نیا 
نیا زا  نرق  کی  هب  کیدزن  هک  نونکا  تسا و  هتفای  نایاپ  هدـش و  ماجنا  عطقم  نامه  رد  یـصوصخ  هب  هورگ  هلیـسو  هب  یـصاخ ، ِیخیراـت 
زاین یب  تسایـس  نیا  همادا  زا  ار  دوخ  اذل  دـنا و  هتفای  تسد  دوخ  فدـه  هب  راثآ  نیا  وحم  رد  هورگ  نیا  نوچ  درذـگ ، یم  اوران  تامادـقا 
مرح نیا  یخیرات  هنیشیپ  زا  زین  صاوخ  زا  يرایسب  یتح  ناناملسم و  هماع  هک  تسا  هتـشذگن  هثداح  نیا  زا  نرق  کی  زونه  اریز  دنناد ؛ یم 
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یهاگآان نیا  تسا  یعیبط  دنرادن و  یقیقد  تسرد و  عالطا  تسایـس  نیا  لامعا  خلت  هرمث  هجیتن و  اهنآ و  بیرخت  فده  هزیگنا و  زا  اه و 
. دیدرگ دهاوخ  لقتنم  هدـنیآ  ياه  لسن  هب  دـش و  دـهاوخ  رت  قیمع  رتشیب و  هدـنیآ  ياه  نرق  رد  نامز و  تشذـگ  اب  تایعقاو ، زا  يرود  و 

مه زوـنه  بیرخت ، فذـح و  نیا  هک  اریز  تسا ؛ نآ  سکع  هب  ًاـقیقد  هیـضق  تسین و  حیحـص  روـصت  نیا  تفگ : هحفـص 21 ]  ] دیاب نکیل 
هک تفای  یعونتم  دـیدج و  تافیلأت  رد  ناوت  یم  ار  نآ  داعبا  زا  یکی  دراد ؛ همادا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  بلاق  رد  نانچمه  هتفاین و  همتاـخ 

هنیدم ياه  باتک  فالخ  رب  دوش و  یم  رـشتنم  نوگ  هنوگ  ياه  نابز  هب  عیـسو و  حطـس  رد  یـسانش ، هنیدم  نیفیرـش و  نیمرح  خـیرات  رد 
هدشن سکعنم  راثآ  نیا  زا  یشرازگ  اه  باتک  نیا  رد  تشاد ـ  یبهذم  راثآ  هینبا و  هب  صاصتخا  اهنآ  زا  یمهم  شخب  هک  نیشیپ ـ  یسانش 

نیا دوجو  زا  هدنیآ  ياه  لسن  دـنهاوخ  یم  ناسنیدـب  و  تسا ! هتـشادن  یجراخ  دوجو  يراثآ  نینچ  الـصا  ییوگ  هک  يروط  هب  [ 1 ، ] تسا
رد دـیاب  هک  تساجنیا  دـنوش . هناگیب  تسا  هدـمآ  دـیدپ  اهنآ  رد  هک  یلوحت  رییغت و  ثداوح و  زا  یلک  روط  هب  هدـیدرگ و  عالطا  یب  راثآ 

رگید یغیلبت  لـیاسو  قیرط  زا  هلاـقم و  باـتک و  راـشتنا  اـب  دوش و  هتـشادرب  تبثم  ياـه  مدـق  یفنم ، تکرح  ییادز و  تقیقح  نیا  لـباقم 
. هللا ءاش  نا  دنوش . هاگآ  هتـسویپ  عوقو  هب  هچنآ  زا  دنریگ و  رارق  رما  نایرج  رد  هدـنیآ  ياه  لسن  دـسرب و  ناناملـسم  عالطا  هب  رما  تیعقاو 
، یعطقم یناسر  عالطا  درجم  هن  تسا  خیرات  رد  راثآ  نیا  تبث  ظفح و  یفرعم  نمض  باتک  نیا  فیلأت  زا  فده  نوچ  هک  نیا  رگید  هتکن 
رب روظنم  هکلب  دوش  لمح  رارکت  هب  دـیابن  هک  هدـیدرگ  لقن  نامز  مه  هباشم و  ًانایحا  رفن و  دـنچ  زا  یبلطم  یهاگ  راثآ  نیا  یفرعم  رد  اذـل 
ْذِإ ْمُهَنَأ  ْوـَلَو  میحرلا ...  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 22 ]  ] هام 1380 يد  یمجن  قداص  دمحم  دشاب . یم  خـیرات  نآ  رد  رثا  نآ  دوجو  دـیکأت 

ُلوُسَر ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 64 ءاسن :  ) ًامیِحَر ًاباَوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ 
َو ( 21 فهک :  ) ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َنَذِخَتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیَِذلا  َلاق  ( ... 5 نوقفانملا :  ) َنوُِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَسُؤُر  اْوََول  ِهللا 

هحفص 23]  ] میظعلا یلعلا  هللا  قدص  ( 125 هرقب :  ) یًلَصُم َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذَِختا 

راتفگشیپ

اه مرح  بیرخت  شیادیپ و  هزیگنا 

ینامسآ بهاذم  نایدا و  ناوریپ  همه  دننام  زورما ؛ هب  ات  مالسا  ردص  زا  تنس ، لها  هعیش و  زا  معا  ناناملـسم ؛ یبهذم  ياه  همانرب  زا  یکی 
يونعم و ناربهر  يرکف و  نایامنهار  هب  تبـسن  مارتحا  يادا  ایلوا و  ایبنا و  ماقم  زا  لـیلجت  تشادـگرزب و  هشیدـنا ، رکف و  ناـبحاص  همه  و 
زا هتفای  تأشن  دوش ، یم  یلجتم  نانآ  روبق  ترایز  بلاق  رد  رتشیب  هک  تشادـگرزب  مارتحا و  نیا  تسا و  هدوب  نآرق  مالـسا و  هار  يادـهش 

رانک رد  کیدزن ، رود و  زا  هراومه  ناناملـسم  دیآ . یم  رامـش  هب  تابحتـسم  تادابع و  زا  هدوب و  ادـخ  ربمایپ  تنـس  دـیجم و  نآرق  میلاعت 
تـساوخرد ار  ناشتاجرد  عیفرت  ماقم و  ولع  لاعتم  دنوادخ  زا  دنتـسرف و  یم  مالـس  دورد و  نانآ  رب  دنبای و  یم  روضح  نازیزع  نآ  نفدم 

رد نانآ  ییابیکـش  يایوگ  اهنآ و  یلمع  ياه  همانرب  ینید و  تامیلعت  یقالخا و  لیاضف  رگنایب  هک  دننار  یم  نابز  رب  یتالمج  دننک و  یم 
بتارم ناسنیدب  تارضح ، نآ  ناگتفیش  دنا . هدومن  لمحت  میلاعت  نیا  هب  ندیشخب  میکحت  هار  رد  هک  تسا  یتالکشم  اه و  تبیصم  لباقم 

نانآ ياه  لمعلاروتسد  اه و  همانرب  يارجا  ناشمـسر و  هار و  زا  يوریپ  هدامآ  ار  دوخ  دنراد و  یم  زاربا  نانآ  تحاس  هب  ار  شیوخ  تدارا 
« نامحرلا دابع   » نیا دقرم  رانک  رد  ار  شیوخ  هبوت  شریذپ  ناهانگ و  شزرمآ  دنتسیا و  یم  اعد  زامن و  هب  ناشروبق ، رانک  رد  دنیامن و  یم 
هحفـص 24]  ] امرـس و زا  نانآ  ِنارئاز  تظافح  رطاـخ  هب  زین  مارتحا و  تشادـگرزب و  هزیگنا ي  نیمه  هب  و  دـننک . یم  تلأـسم  دـنوادخ  زا 

نیا رانک  رد  رتشیب ، ياضف  هب  زاین  ياضتقا  هب  یهاگ  دنداد و  رارق  یفقـس  نانآ ، ربق  يور  هب  زامن  هماقا  ترایز و  تدابع و  ماگنه  هب  امرگ ،
اه تشادگرزب  لیلجت و  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دنا . هتفای  ترهـش  مرح »  » و دهـشم »  » هب هزورما  اه  لحم  نیا  هک  دنتخاس  يدجاسم  اه  نفدم 

هتفرگرب تسا  یمسر  هار و  هکلب  تسا ، یبهذم  دنتسم  كردم و  نودب  یعرش و  لیلد  نودب  يراکتبا و  لمع  کی  هن  ناناملـسم ، يوس  زا 
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: - میروآ یم  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  نونکا  هک  نید ، نایاوشیپ  هباحـص و  لمع  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنـس  دـیجم و  نآرق  زا 
هدومن دای  نانآ  زا  ابیز  هملک  نیا  اب  هدرب و  راک  هب  ار  دورد  و  مالس »  » هژاو نانآ ، هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  تسا ، ایبنا  زا  نخـس  هک  اج  نآ 

ادهش و زا  نخـس  هک  اج  نآ  و  [. - 11 ( ] َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَـس  َو  [ ، ) 11 ( ] َنوُراهَو یسُوم  یلَع  ٌمالَـس  [ ، ) 11 ( ] َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَـس   ) تسا
َنِیِیبَنلا َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذـَلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَرلاَو  َهللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : ) تسا هدوتـس  نینچ  نیا  ار  ناـنآ  هدـمآ ، ناـیم  هب  حـلاص  ناگدـنب 

هبانا هبوت و  ماقم  رد  هک  تسا  هدومن  قیوشت  ار  ناناملـسم  دیجم  نآرق  [. - 11 .( ] ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاصلاَو  ِءادَهُـشلا  َو  َنیِقیِدِصلاَو 
ناگدـنب ناهانگ  شزرمآ  لماع  ار  ترـضح  نآ  تساوخرد  تطاسو و  دـنیوج و  لسوت  هللا  لوسر  هب  ناهانگ ، شزرمآ  بلط  ماـگنه  هب  و 

رد و  [. 11  ] ًامیِحَر ًاباَوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَنَأ  َْولَو  دیامرف ...( : یم  هدومن ، یفرعم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هحفـص 25 ]  ] روضح هب  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  هک  دـنک  یم  شهوکن  ار  ناـقفانم  رگید  ییاـج 

اْوََول ِهللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإَو  ( ؛ دـننز یم  زابرـس  رما  نیا  زا  دـنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هراـبرد  ترـضح  نآ  اـت  دنـسرب 
ْمِهِْرمَأ یلَع  اُوبَلَغ  َنیَِذلا  َلاق  دـیامرف ...( : یم  فهک  باحـصا  هرابرد  دـیجم  نآرق  [. - 11 (. ] َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  َنوُدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَـسُؤُر 

ینامسج داعم  تابثا  يارب  يا  هدنز  دنس  ار  نآ  دنتفای و  یهاگآ  فهک  باحـصا  رما  رب  هک  نیتسار  نانمؤم  [ 11 (. ] ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َنَذِخَتََنل 
ار اهنآ  دای  زگره  مدرم  ات  مینک  یم  انب  ینامتخاس  دجسم و  اهنآ  ربق  يور  رب  ام  : » دنتفگ نانآ  گرم  زا  سپ  دندید ، شا  یقیقح  موهفم  هب 
نآ میمـصت  لقن  اب  دنوادخ  و  دنهد ». رارق  شیوخ  قشمرـس  وگلا و  ار  اهنآ  دوخ ، یناسنا  يداقتعا و  لامک  هب  لین  رد  دنربن و  اه  هرطاخ  زا 

، شتسرپ تدابع و  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  ناونع  هب  نآ ، زا  ندومن  هدافتـسا  فهک و  باحـصا  روبق  يور  رب  نامتخاس  انب و  داجیا  رب  نانمؤم 
شیوخ و هناخ  لخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  كاپ  رکیپ  ندش  نفد  . - دـنز یم  دـییأت  رهم  نآ  رب  تیبثت و  ار  نانآ  درکلمع 

یلمع يونعم ، ياه  تیـصخش  ربق  يور  رد  اـنب  ِدوجو  مالـسا ، رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  ینیع  قادـصم  نشور و  لـیلد  فقـس ، ریز  رد 
بانج و  میهاربا ، ترـضح  ربق  دننام  دـید ؛ ناوت  یم  زین  هتـشذگ  يایبنا  روبق  هرابرد  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدوب  دـییأت  دروم  نسحَتـسُم و 

« لیلخ ( » مالسلا هیلع   ) میهاربا ترضح  مان  هب  دای و  هب  هک  يرهش  لیلخلا ؛ رهش  رد  ناشنارـسمه  روبق  و  مالـسلا ) مهیلع   ) بوقعی قاحـسا و 
تاماش سدقملا و  تیب  رد  ایبنا  ریاس  راثآ  روبق و  و  محل » تیب   » رد مالسلا ) امهیلع   ) نامیلس دواد و  ترضح  ربق  دننام  و  [ 11 . ] تفرگ مان 

بلاج هتکن  دـنا . هدوب  رادروخرب  نامتخاس  انب و  ِییابیز  ماکحتـسا و  زا  مالـسا ، زا  دـعب  مالـسا و  زا  لـبق  يداـمتم ، ياـه  نرق  لوط  رد  هک 
هکلب دیدرگن ، ضرعتم  راثآ  نیا  رب  رباقم و  نیا  رب  اهنت  هن  سدقملا ، تیب  حتف  رد  مود  هفیلخ  صخش  هک  نیا  هتـشذگ  يایبنا  روبق  رد  هجوت 
مالسا نایاوشیپ  املع و  شور  نینچمه  درک . دییأت  شیوخ  لمع  اب  ار  اهنآ  دوجو  هنکما ، عاقب و  نیا  هحفص 26 ]  ] رد [ 11  ] ندرازگزامن اب 

رد اه و  همانرب  نیا  ماجنا  رد  خیرات ، لوط  رد  تنس ، لها  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم ؛ يرآ ، تسا . هدوب  لاونم  نیمه  هب  خیرات  لوط  رد  زین 
[11  ] ثیدـح نآرق و  زا  یمالـسا ؛ ِیلـصا  عبانم  هب  نانآ ، ِروبق  يارب  هاگراب  دـبنگ و  مرح و  نتخاس  رد  يونعم و  ياه  تیـصخش  زا  لیلجت 

نآ یگدـنز  ياه  هماـنرب  نیرتزراـب  زا  هک  هباحـص  ادهـش و  روبق  تراـیز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هریـس  زا  هتـسج و  کـسمت 
. دنا هدومن  يوریپ  هدوب ، ترضح 

اه مرح  بیرخت  هزیگنا 

ینید یمهف  جک 

دوب يراج  يراس و  خیرات  لوط  رد  نانچمه  بهاذم  ریاس  ناوریپ  دننام  ناناملسم  يوس  زا  نید  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  تشادگرزب  همانرب 
دـش و ادـیپ  هیمیت  نبا  مان  هب  یـصخش  ماش ، رد  متـشه ، نرق  هناتـسآ  رد  هک  نیا  ات  دـش ، یمن  هدـهاشم  رما  نیا  اـب  یتفلاـخم  نیرتکچوک  و 

مدع تروص  رد  هک  دناوخ ! دـترم  كرـشم و  ار  اهنآ  نیبکترم  هکلب  مارح  عورـشم و  ریغ  اهنت  هن  ار ، اهنآ  نفدـم  ایبنا و  زا  مارتحا  لیلجت و 
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كدنا ناوریپ  هچرگ  نامز  نآ  رد  هدـیقع  نیا  درک . رداص  اوتف  هینبا  راثآ و  نیا  بیرخت  بوجو  رب  نینچمه  يو  دنـسرب . لتق  هب  دـیاب  هبوت 
شیادـیپ اب  نرق ، راهچ  تدـم  زا  سپ  مهدزای و  نرق  رد  هکنیا  اـت  دـش ، هدرپس  یـشومارف  هب  كورتم و  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  اـما  تفاـی 

نایباهو طلـست  اب  هک  دوب  داقتعا  رواب و  نیمه  هجیتن ي  رد  دش و  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  حرطم و  رگید  راب  زاجح ، ِدـجن  رد  يرگ  یباهو 
ادخ و لوسر  هریشع  ماوقا و  هب  قلعتم  هک  زاجح ـ  ياهرهـش  رگید  رهـش و  ود  نیا  رد  اه  مرح  ِمامت  ق . لاس 1344 ه .ـ رد  هنیدم  هکم و  هب 

رگید زورما  دـیدرگ و  مدـهنم  نکاما  نیا  رانک  رد  دوجوم  دـجاسم  نینچمه  دوب و  یبهذـم  ياه  تیـصخش  ریاس  ترـضح و  نآ  هباـحص 
تسا هنوگچ  و  تسیچ »؟ شنیب  نیا  لماع  هزیگنا و  : » هک دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا  هحفـص 27 ] . ] تسین یقاب  اهانب  نیا  زا  يرثا 

ار نانآ  هب  قلعتم  راثآ  هینبا و  دـننک و  تناها  نید  ناگرزب  هب  تبـسن  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  یلو  دـنمان  یم  ناملـسم  ار  دوخ  يدارفا  هک 
اه و يوردنت  اه و  یمهف  جک  ینییآ ، بهذم و  ره  رد  كانرطخ  گرزب و  تافآ  زا  یکی  هک : تسا  نیا  لاؤس  نیا  خـساپ  دـنیامن . مدـهنم 

یم دوجو  هب  بهاذـم  نامه  ناوریپ  نایم  زا  هک  تسا  نییآ  نآ  زا  هتخاسدوخ  ياـه  تئارق  حالطـصا  هب  یفارحنا و  طـلغ و  ياـه  تشادرب 
ام ثحب  عوضوم  زا  جراخ  هتشذگ ، نایدا  رد  نآ ، دراوم  هب  نتخادرپ  تسا  یهیدب  دوش . یم  نییآ  نآ  رد  هقرفت  فیعضت و  بجوم  دیآ و 

يرکف فارحنا  یمهف و  جـک  نیا  زا  هک  دـنا  هدوب  یناسک  زین  مالـسا  سدـقم  نید  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  تفگ  دـیاب  فسأـت  اـب  یلو  تسا .
هنومن قیداصم و  زا  دنا . هدـش  نآرق  ناوریپ  نایم  رد  اه  يزیرنوخ  یهاگ  اه و  يزرو  هنیک  تافالتخا و  شیادـیپ  بجوم  هدـنامن و  نوصم 

رد و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تایح  لاح  رد  هک  دنتـسه  جراوخ  هورگ  اوران ، ياه  تشادرب  يرکف و  فارحنا  نینچ  زراب  ياه 
نآ تموکح  ِضراعم  هورگ  کی  تروص  هب  هتفای ، شرتسگ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نامز  رد  دـندمآ و  دوجو  هب  زور  نآ  هعماج  نایم 
یط رد  ترـضح و  نآ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  هورگ  نیمه  لماوع  زا  یکی  تسد  هب  راوگرزب  نآ  ماجنارـس  دـندش و  رهاظ  ترـضح ،

هدیدرگ مالسا  يارب  رـسدرد  هیام  هک  میتسه  هدوب و  مالـسا  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  هورگ  نامه  تیلاعف  روضح و  دهاش  يدامتم ، نایلاس 
. دنا هدش  هتشک  نانآ  تسد  هب  ناناملسم  زا  يا  هدع  و 

ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  جراوخ 

هراشا

هب ترـضح  نآ  اریز  ددرگ ؛ یمزاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تایح  نارود  هب  جراوخ  شیادیپ  خـیرات  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه 
ياج زا  يدرم  درک ، یم  میـسقت  نایوجگنج  نایم  رد  ار  یگنج  میانغ  یتقو  هنارعِج »  » مان هب  یلزنم  رد  نینُح ،»  » گنج زا  تعجارم  ماـگنه 

، منکن هحفـص 28 ]  ] راتفر تلادـع  اب  نم  رگا  وت ! رب  ياو  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لدـعا » دـمحم  ای  : » تفگ تساـخرب و  دوخ 
لباقم رد  ار  وا  منزب و  ار  قفانم  نیا  ندرگ  دیهد  هزاجا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هباحـص  زا  یکی  درک !؟ دـهاوخ  تلادـع  یـسک  هچ  سپ 
مدوخ نارای  نتـشک  هب  ارم  مدرم  دیـشکب ، ار  وا  رگا  هللاذاعم ، دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  منک . تازاجم  شتناها  تراسج و 

ناشیولگ زا  یلو  دنناوخ  یم  نآرق  نانآ  دراد . مه  ینارکفمه  درم  نیا  هک  دینادب  یلو  دـیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  درک ، دـنهاوخ  مهتم 
هدرک لقن  يردخ  دیعسوبا  هک  یثیدح  رد  [. 12 . ] دوش یم  اهر  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  دـنوش  یم  جراخ  نید  زا  دور . یمن  رت  نییاپ 
لوسر دـمحم .» ای  هللا  َِقِتا  : » تفگ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  باطخ  تشاد ، مان  هرـصیوخلاوذ »  » هک درم  نآ  تسا : هدـمآ  زین 

نیما مدرم  همه  هب  ارم  هک  ادخ  دوب . دهاوخ  ادخ  عیطم  یـسک  هچ  سپ  منک ، نایـصع  ار  ادـخ  نم  رگا  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ
زا هدـنیآ  رد  دومرف : ادـخ  لوسر  تشگرب ، هرـصیوخلاوذ  هک  هاـگنآ  و  یناد !؟ یمن  نیما  زیچاـن »  » تمینغ نیا  میـسقت  رب  وت  اـیآ  هداد  رارق 

تب ضرعتم  یلو  دنـشک  یم  ار  اه  ناملـسم  دور . یمن  رت  نییاپ  ناشیولگ  زا  اما  دنناوخ  یم  نآرق  هک  دنیآ  دـیدپ  یهورگ  درم  نیا  سنج 
اهنآ همه  دومث ، داع و  لتق  دننام  منک ، ناشکرد  نم  رگا  دنوش و  یم  جراخ  نامک  زا  ریت  ندش  اهر  دننام  مالـسا  زا  دندرگ . یمن  ناتـسرپ 
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لوسر سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  يو  زیمآ  تناها  دروخرب  هرـصیوخلاوذ و  نایرج  اب  جراوخ  دـنت  درکلمع  [. 13 . ] درب مهاوخ  ناـیم  زا  ار 
ياـه هبرـض  هورگ و  نیا  هدـنیآ  تارطخ  هب  هجوت  اـب  هکلب  تفاـین  ناـیاپ  عطقم  نآ  رد  ترـضح  نآ  راـتفگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دیدرگ ، ناناملـسم  مالـسا و  هجوتم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  اهنآ  يوس  زا  هک  ینیگنس 
يداقتعا يرکف و  فارحنا  اب  ناناملـسم  ات  درک  نایب  ار  اهنآ  تاصخـشم  فاصوا و  ددـعتم ، ياـه  ثیدـح  نمـض  رد  فلتخم و  دراوم  رد 

هصخـشم و هس  لقن  هب  اهنت  اـج  نیا  رد  اـم  و  هحفص 29 ] [. ] 14 . ] دنریگن رارق  ناشیرهاظ  کسنت  دـبعت و  ریثأت  تحت  دـنوش و  انـشآ  نانآ 
، تسین طابترا  یب  ام  ثحب  اب  هتفرگ و  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تیاـنع  دروم  ناـشفاصوا  ریاـس  زا  شیب  هک  ناـنآ ، یگژیو 

: مینک یم  هدنسب 

نآرق توالت  تدابع و  هب  جراوخ  مامتها 

ندوب دـیقم  تدابع و  ترثک  هتفرگ ، رارق  صاخ  هجوت  دروم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ثیدـح  رد  هک  جراوخ  فاـصوا  زا  یکی 
نیا دـیامن و  یم  مک  ریقح و  اـهنآ  تداـبع  هب  تبـسن  ناناملـسم  ریاـس  تداـبع  هک  يدـح  هب  تسا ؛ نآرق  تئارق  هزور و  زاـمن و  هـب  ناـنآ 
نینچ تفگ ، یم  نخـس  هرـصیوخلا » وذ   » نارکفمه هدـنیآ  زا  هک  اجنآ  ادـخ  لوسر  تسا : هدـیدرگ  سکعنم  ددـعتم  ثیاـحا  رد  عوضوم 
ۀمُالا هذه  یف  جرخی  : » دومرف رگید  ثیدح  رد  و  [. 15 «. ] مهمایص عم  همایص  مهتالص و  عم  هتالص  مکدحأ  رقحی  ًاباحـصأ  هل  ناف  : » دومرف
نینچ شنایرکـشل  هب  باطخ  ناورهن  گنج  رد  ینانخـس  نمـض  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  [. 16 «. ] مهتالـص عم  مکتالـص  نورقحت  ٌموق 

مهتءارق یلإ  مکتءارق  سیل  نآرقلا  نوءرقی  یتمأ  نم  موق  جرخی  لوقی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینإ  ساـنلا  اـهیأ  : » دومرف
زواجی مهیلع ال  وه  مهل و  هنأ  نوبـسحی  نآرقلا  نوءرقی  ءیـشب ، مهمایـص  یلإ  مکمایـص  ءیـشب و ال  مهتالـص  یلإ  مکتالـص  ـال  ءیـشب و 

تما زا  یهورگ  دومرف  یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  مدرم : [. 17 «. ] ۀیمرلا نم  مهسلا  قرمی  امک  مالسالا  نم  نوقرمی  مهیقارت  مهتالص 
زامن و هن  دیآ و  یمن  رظن  هب  يزیچ  اهنآ  تئارق  هب  تبـسن  امـش  ندناوخ  نآرق  هک  يروط  هب  دـنناوخ  یم  نآرق  هک  دـش  دـنهاوخ  رهاظ  نم 

یلاح رد  تسا  نانآ  عفن  هب  اهنآ  ندناوخ  هحفص 30 ]  ] نآرق دننک  یم  لایخ  دیاین  باسح  هب  يزیچ  اهنآ  هزور  زامن و  هب  تبسن  امش  هزور 
یم جراخ  نامک  زا  ریت  هک  هنوگنامه  دنوش  یم  جراخ  مالسا  زا  نانآ  دنک  یمن  زواجت  ناشیولگ  زا  اهنآ  زامن  اریز  تسا  اهنآ  ررـض  هب  هک 

. دوش

مالسا زا  جراوخ  ندش  رود 

رد هک  تسا  نآرق  حور  زا  ناشندش  رود  مالـسا و  زا  اهنآ  نتفرگ  هلـصاف  هدـش ، هیکت  نآ  هب  ثیداحا  نتم  رد  هک  جراوخ ، یگژیو  نیمود 
موق یتما  نم  يدعب  نا  . » دنریگ هرهب  يرگتیاده  چیه  تیاده  زا  دـنریذپب و  تحیـصن  یحـصان  چـیه  زا  دنتـسین  رـضاح  رجحت  رورغ و  رثا 

[18 « ] ۀـقیلخلا قلخلا و  رـش  مه  هیف  نودوعیال  مث  ۀـیمرلا  نم  مهـسلا  جرخی  امک  نیدـلا  نم  نوجرخی  مهمیقالح  زواجی  ـال  نآرقلا  نوئرقی 
. ددرگ یمن  زاب  نآ  هب  رگید  نامک ، زا  جورخ  زا  سپ  ریت  هک  هنوگ  نامه  تسین ، مالسا  يوس  هب  ناشتشگرب  هبوت و  هب  يدیما  رگید  يرآ ،

ناناملسم ریفکت 

قفاوم نانآ  یفارحنا  رکفت  هدیقع و  اب  هک  ار  دهعتم  ناملسم  ره  دوب و  ناناملـسم  ریفکت  جراوخ ، ياه  یگژیو  نیرتکانرطخ  زا  رگید  یکی 
ار ضرعت  نیرتکچوک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنسرب و  لتق  هب  یتسیاب  هبوت  مدع  تروص  رد  هک  دنتسناد  یم  مالـسا  زا  جراخ  دترم و  دوبن 

لهأ نوعدی  مالـسإلا و  لهأ  نولتقی  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دنتـسناد  یمن  اور  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  هب  تبـسن 
گنج شیادـیپ  بجوم  هک  دوب  لطاب  هشیدـنا  نیا  تسا و  هدـش  لقن  ناـنآ  درکلمع  نیا  زا  یبلاـج  ياـه  هنومن  خـیرات  رد  [ 19 «. ] ناثوألا
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. دیدرگ فلتخم  عطاقم  رد  ناناملسم  ندش  هتشک  ناورهن و 

باهولادبع نب  دمحم  ات  هیمیت  نب  دمحا  زا 

رد اهنت  یتدـم  زا  سپ  هتخاسدوخ  دوب  يرواب  هدـیقع و  دوب و  نآرق  ياه  همانرب  مالـسا و  نیناوق  فلاخم  نوچ  جراوخ  درکلمع  هدـیقع و 
هیمیت نب  دمحا  متـشه ، نرق  هناتـسآ  رد  ینعی  نرق ، نیدنچ  زا  سپ  ات  دش  دای  هحفـص 31 ]  ] یخیرات هثداح  کی  ناونع  هب  نآ  زا  اه  باتک 

املع ياواتف  اب  فلاخم  مالسا و  تاملـسم  فالخ  رب  هک  ماکحا ، عورف  دیاقع و  لوصا  رد  یمالـسا ؛ فلتخم  لئاسم  رد  ار  یبلاطم  ماش  رد 
جیورت غیلبت و  هب  شیاه  هتـشون  اه و  ینارنخـس  قیرط  زا  درک و  ناونع  دوب ، جراوخ  تایرظن  اب  قفاوم  لـئاسم  زا  یـضعب  رد  ناـیاوشیپ و  و 
نادـیم هب  وا  تایرظن  اب  تفلاـخم  رد  دادـغب  رـصم و  ماـش و  زا  نادنمـشناد  اـملع و  دومن . ناوارف  شـالت  هار  نیا  رد  تخادرپ و  دوخ  ءارآ 

راب دـنچ  زا  سپ  هیمیت  نبا  دـندرک . رداـص  اوتف  وا  دادـترا  فارحنا و  رب  دـنتخادرپ و  وا  دـیاقع  دـقن  هب  هرظاـنم ، فیلأـت و  هار  زا  دـندمآ و 
وا هنادنـسپ  ماوع  بلاطم  زاربا  اه و  يروآون  تفر . ایند  زا  قشمد  نادـنز  رد  ق . لاس 728 ه .ـ رد  ماجنارس  ماش ، رـصم و  رد  ندش  ینادنز 

دننک و ادیپ  شیارگ  وا  راکفا  هب  دـنیامن و  لابقتـسا  يو  تایرظن  زا  مه  یهورگ  ناملکتم ، املع و  تفلاخم  مغر  یلع  هک  دـیدرگ  بجوم 
نینچمه تشاد و  ییازـسب  ریثأـت  رثؤـم و  شقن  زین  شا  ییاـمن  موـلظم  ندـش و  ینادـنز  وا ، غـیلبت  شـالت و  رب  نوزفا  اـه ، شیارگ  نیا  رد 

، دومن رشن  نییبت و  ار  شداتـسا  تایرظن  ءارآ و  دوخ  تافیلأت  اهباتک و  رد  هک  میق ،» نبا   » شا هدیقع  مه  یمیمـص و  درگاش  يدج  تیامح 
بهاذـم ياهقف  املع و  تفلاخم  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  لاح ، نیا  اب  درک . افیا  یـساسا  شقن  هیمیت » نبا   » راکفا تفرـشیپ  رد 

دننامه شتافیلأت  كورتم و  وا  ياواتف  یهاتوک ، تدـم  رد  هک  دـیدرگ  بجوم  هیمیت ، نبا  دـیاقع  اب  یکلاـم » یفنح و  یعفاـش ،  » هناـگ هس 
هب يدرف  زاجح  دجن  رد  مهدزای ، نرق  رد  هکنیا  ات  دوب  لاونم  نیمه  هب  عضو  دریگب . رارق  اوزنا  رد  دوش و  جراخ  هنحص  زا  میق  یبا  تافیلأت 
هب تخادرپ و  هیمیت  نبا  دـیاقع  جـیورت  غیلبت و  هب  رگیدراب  نرق  راهچ  زا  سپ  تشاذـگ و  تایح  هصرع  هب  اـپ  باهولادـبع  نب  دـمحم  ماـن 
رد دوب ، میق  نبا  هیمیت و  نبا  تاـفیلأت  يـالبال  رد  هچنآ  دروآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  اواـتف  نیا  تسناوت  وا  درک ، میهاوخ  هراـشا  هک  یللع 
نبا میق و  هحفـص 32 ]  ] نبا شرکفمه ؛ درگاش و  ود  هیمیت و  نبا  ءارآ  دـیاقع و  دـقن  لاح و  حرـش  هرابرد  نوچ  دـنک . هدایپ  لـمع  هنحص 

ناونع هب  اجنیا  رد  ام  تسا ، هدـش  هئارا  يداـیز  تـالاقم  فیلأـت و  يددـعتم  ياـه  باـتک  ناـشنافلاخم  نارادـفرط و  يوس  زا  باهولادـبع 
ناگدنناوخ رایتخا  رد  اهنآ ، ِدوخ  ياهباتک  تافیلأت و  هب  دانتسا  اب  ار  ناشیاواتف  دیاقع و  زا  یـضعب  یگدنز و  خیرات  زا  يا  هصالخ  همدقم ،

ات 17 ار  هیلوا  تالیصحت  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ماش  عباوت  زا  نارح »  » رد لاس 661  رد  هیمیت  نبا  دمحا  نیدلا  یقت  میهد : یم  رارق  زیزع 
دمحا زا  يزیچ  لاس 698  ات  تفر . قشمد  هب  نالوغم  سرت  زا  میلحلادـبع ، شردـپ  هارمه  هب  سپـس  درب  نایاپ  هب  نیمزرـس  نآ  رد  یگلاـس 

تاملـسم اب  فلاخم  رظن  راهظا  اب  یعطقم  ره  رد  تفای و  زورب  يو  یفارحنا  ذاش و  راکفا  جـیردت  هب  متـشه  نرق  زاغآ  زا  یلو  دـشن  هدـینش 
راید ماش و  رد  ندش  دیعبت  ندش و  ینادنز  اهراب  زا  سپ  درک و  یم  جنـشتم  ار  یمومع  راکفا  ناناملـسم ، جـیار  روهـشم و  يارآ  مالـسا و 

فعـض طاقن  رانک  رد  تافیلأت ، بحاص  یلبنح و  ملاع  کی  ناونع  هب  هیمیت  نبا  تفر . اـیند  زا  قشمد  هعلق  نادـنز  رد  لاس 728  رد  رصم ،
زا یـشوپ  مشچ  اـب  هتخود و  مشچ  وا  تبثم  طاـقن  هب  اـهنت  يو  ناراداوـه  اـهتنم  تسا ، هتـشاد  زین  یتـبثم  طاـقن  ًاـعبط  ینـالقع ، لـئاسم  رد 

هاگدید دنا و  هدرک  دروخرب  يو  اب  هناداقن  هدنکفا و  رظن  هبنج  ود  ره  رب  ناشیدنا  دازآ  یلو  دـنا  هتخادرپ  يو  قلطم  شیاتـس  هب  شیاهاطخ 
نینچمه وا و  رـصاعم  ياملع  زا  رفن  اه  هد  دـنا . هتـشون  اهباتک  يو  دـقن  رد  هدرمـش و  ریاغم  یهلا  يایلوا  ایبنا و  ياـه  هزومآ  اـب  ار  وا  ياـه 

. دنا هدومن  در  دقن و  ار  وا  دیاقع  يو ، زا  سپ  ینادنمشناد 

ناگرزب هب  تراسج  هیمیت و  نبا 

اهقف و نید و  ياـملع  شور  هحفـص 33 ]  ] فالخ رب  هک  تسا  نیا  رگناـشن  [ 20 « ] هنـسلا جاهنم   » هلمج زا  هیمیت ؛ نبا  ِدوجوم  ياـه  باـتک 
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ياملع ندیبوک  رد  وا  دننک ، یم  دای  تمظع  یکین و  هب  اهنآ  زا  هدومن و  تاعارم  ار  مارتحا  بدا و  ناشنافلاخم  لباقم  رد  هک  نادنمـشناد ،
جاهنم رد  وا  يرآ ، تسا . هدوب  دـمآ  رـس  شنافلاخم  هب  تبـسن  تکازن  بدا و  زا  رود  زیمآ و  تناها  ظافلا  يریگراک  هب  رد  روسج و  نید 

رد تسا و  هدومن  يدایز  یکاته  تراسج و  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  سدـقم  تحاس  هب  یهاگ  هعیـش و  یلح و  همالع  هب  تبـسن  هنـسلا 
اـه و تمهت  و ... هیف » مهتاـفارخ  رظتنملا و  ماـمإلا   » و هعیـشلا » تاـقامح   » نیواـنع تحت  نآ ، فلتخم  لوصف  رد  باـتک و  نیا  ياـج  ياـج 
هباحـص و ناگرزب  هرابرد  وا  هکلب  تسین  رـصحنم  ناشنایاوشیپ  هعیـش و  رب  هیمیت ، نبا  هیور  نیا  هتبلا  تسا . هدـنار  ملق  رب  يدایز  اـهارتفا ي 

رجح نبا  تسا . هدوـمن  ناـنآ  هب  تبـسن  ناوارف  ياـه  تراـسج  دـنت و  تاـضارتعا  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  هویـش  نیا  زین  تنـس  لـها  ياـملع 
مولع رب  هیمیت  نبا  طلست  دسیون : یم  وا  قالخا  فالخ  هیور  هرابرد  دراد  هیمیت  نبا  هب  تبسن  هک  یصاخ  ینیبشوخ  تیامح و  اب  ینالقـسع 

بـجُع و تلاـح  شیادـیپ  بجوـم  ینارنخـس ، هباـطخ و  نـف  رد  وا  بـیقر  یب  تردـق  دادعتـسا و  ثیدـح و  ریــسفت و  هـقف و  زا  فـلتخم 
رارق تراسج  هلمح و  دروم  دیدج ، میدق و  يوق و  فیعض و  گرزب و  کچوک و  زا  ار  املع  همه  اذل  دوب و  هدیدرگ  يو  رد  يدنسپدوخ 

، دومن هئطخت  ًادـیدش  داد و  رارق  دـنت  داقتنا  دروم  ار  وا  هدومن و  دای  باطخ  نبرمع  زا  شیاه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  هک  يروط  هب  داد ؛ یم 
؛ دمآرب هیمیت  نبا  راکنا  در و  ماقم  هب  دیسر  میهاربا » خیش   » مان هب  تقو  ياملع  زا  یکی  عمـس  هب  هفیلخ  هرابرد  وا  زیمآ  تناها  بلاطم  نوچ 

باطخ نبرمع  هب  تبـسن  هک  یتراسج  زا  تفر و  وا  دزن  هب  ًاصخـش  اذـل  دریگب  هدـیدان  ار  میهاربا  خیـش  تفلاخم  تسناوتن  وا  هک  يروط  هب 
بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  هیمیت  نبا  دیوگ : یم  رجح  نبا  زاب  [. 21 . ] دومن تمادن  راهظا  درک و  رافغتسا  راذتعا و  وا  رـضحم  رد  دوب  هدرک 

رد وا  هک  دیازفا  یم  رجح  نبا  هحفص 34 ] . ] تسا هدیزرو  تفلاخم  نآرق  حیرص  صن  اب  هابتـشا و  دروم  هدفه  رد  وا  هک : تفگ  یم  نینچ 
تسود و تسایر  بلط و  هاج  دوب  يدرف  بلاط  یبا  نب  یلع  اما  تفگ : یم  نینچ  ناـفع  نب  ناـمثع  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  هسیاـقم 

همه رد  اذل  نآرق ، زا  تیامح  مالـسا و  دربشیپ  هن  دوب و  تفالخ  ندروآ  تسد  هب  تسایر و  هب  لین  شیاه  گنج  مامت  رد  وا  فدـه  نوچ 
هتشک مه  تهج  نیمه  هب  دوب و  يزودنا  تورث  لام و  بح  هیحور  ياراد  نامثع  اما  دیدرگ و  هجاوم  تسکش  اب  لوذخم و  اه  گنج  نیا 

هک يروـط  هب  تفگ ، ازـسان  يو  رب  تراـسج و  یلازغ  ماـما  هب  تبـسن  هسلج  کـی  رد  هیمیت  نبا  دـنک : یم  لـقن  رجح  نبا  زاـب  [. 22 . ] دش
یبرع نیدلا  یحم  زا  يو  نینچمه  درب . رد  هب  ملاس  ناج  نیا  زا  وا  یلو  دـنربب  نیب  زا  ار  وا  دوب  کیدزن  دـندرک و  مایق  وا  دـض  رب  یهورگ 

[. 23 . ] دومن یم  نعل  بس و  ار  وا  درک و  یم  ییوگ  دب 

رسمه رایتخا  مدع  هیمیت و  نبا 

نایاوشیپ و ياواتف  یعطق و  دیاقع  اب  وا  تفلاخم  ینید و  ياه  تیصخش  املع و  هب  تبـسن  وا  ریقحت  افلخ و  زا  هیمیت  نبا  زیمآ  تناها  داقتنا 
یلاح رد  یگدنز ، لاس  داتفه  هب  کیدزن  لوط  رد  وا  هکنیا  دوبن و  رادروخرب  لدتعم  هیحور  زا  يو  هک  تسا  نیا  رگناشن  تنـس ، لها  همئا 

لداعت مدع  نامه  رد  دیاب  ار  نآ  لماع  نیرت  مهم  دنک ، رایتخا  رـسمه  دشن  رـضاح  تسناد ، یم  یلبنح  بهذم  مالـسالا  خیـش  ار  دوخ  هک 
نبا هیمیت ، نبا  يدج  عفادـم  ارچ و  نوچ و  یب  یماح  درگاش و  نیرت  گرزب  کش  یب  میق : نبا  درک . وجتـسج  شا  يرکف  لزلزت  یحور و 

رب يو  گرم  زا  سپ  تاـیح و  لاـح  رد  ار  شیوخ  داتـسا  ءارآ  راـکفا و  جـیورت  غیلبت و  وا  اریز  دنـشاب  یم  ياـفوتم 751 ق ).  ) يزوج میق 
دنناـم هار  نیمه  رد  تخادرپ و  وا  دـیاقع  جـیورت  هب  رثـن ، مظن و  اـب  شیاـهباتک  تاـفیلأت و  رد  داـتفا و  رد  وا  ناـفلاخم  اـب  تفرگ و  هدـهع 
باتک هب  هیمیت  نبا  تافیلأت  دننام  شیوخ ، ءارآ  دیاقع و  لقن  رد  نایباهو  اذل  و  تخاس . راومه  دوخ  رب  ار  هنایزات  نادـنز و  جـنر  شداتـسا 

دنچ رد  مه  ام  تهج  نیا  زا  دنیوج . یم  کسمت  وا  راتفگ  هب  دوخ ، تایرظن  تابثا  يارب  دننک و  یم  دانتـسا  مه  میق  هحفص 35 ]  ] نبا ياه 
. درک میهاوخ  هراشا  يو  ياواتف  هب  دروم 

تیباهو راذگ  ناینب  باهولادبع  نب  دمحم 
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هتفرگ باهولادبع »  » وا ردپ  مان  زا  تبسن  نیا  يدجن و  یمیمت  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  هب  تسا  بوسنم  يرگ  یباهو  یباهو و  بهذم 
یهاگ ار  دوخ  اذل  هدومن و  قالطا  اهنآ  هب  نانآ  نانمشد  ار  یباهو »  » دنیوگ یم  دنرادن و  لوبق  ار  تبـسن  نیا  اه  یباهو  هچرگ  تسا . هدش 

خیش دنمان . یم  هیفلس »  » ناشدوخ داقتعا  هب  حلاص  فلس  هباحـص و  زا  ناشیوریپ  رابتعا  هب  یهاگ  و  يدمحم »  » باهولادبع دمحم  رابتعا  هب 
رامـش هب  یلبنح  ياملع  زا  دوب و  یـضاق  رهـش  نآ  رد  شردپ  تفای . دلوت  زاجح  دجن  عباوت  زا  هینییُع »  » رهـش رد  لاس 1115 ق . رد  دمحم 

فلتخم دیاقع  ءارآ و  هعلاطم  نینچمه  هقف و  ثیدح ، ریسفت ، زا  یبهذم ؛ ياه  باتک  هعلاطم  هب  یکدوک  نارود  رد  دمحم  خیش  تفر . یم 
هرونم هنیدـم  راپـسهر  تامولعم  لیمکت  يارب  سپـس  تخومآ . شردـپ  دزن  رد  شهاـگداز و  رد  ار  یلبنح  هقف  وا  دوب . دـنم  هقـالع  تخس 
نامه رد  باهولادبع  نب  دمحم  دسیون ، یم  دمحم  خیـش  رـصاعم  خروم و  نالحد » ینیز  دمحا  . » تخادرپ لیـصحت  هب  اجنآ  رد  دیدرگ و 

شا هدنیآ  هب  تبـسن  يو  دـیتاسا  هک  يروط  هب  تشاد ؛ تیاکح  صاخ  يدـیاقع  زا  هک  دـنار  یم  نابز  رب  یبلاطم  هاگهگ  لیـصحت  نارود 
هب ار  هنیدم  دعب ، يدنچ  باهولادبع  نب  دمحم  درک . دـهاوخ  هارمگ  ار  یهورگ  دزادرپب ، غیلبت  هب  درف  نیا  رگا  دـنتفگ : یم  هدـش و  نارگن 

ینامز كدنا  نادمه و  رد  لاس  ود  ناتـسدرک و  رد  لاس  کی  دادغب و  رد  لاس  جنپ  هرـصب و  رد  لاس  راهچ  درک . كرت  رگید  طاقن  يوس 
یم نخـس  رتمک  يو  دوب ، هدنز  شردپ  هک  ینامز  ات  تفر و  شردپ  هاگداز  هلمیرح »  » هب هاگنآ  دنکفا ، تماقا  لحر  مق  ناهفـصا و  رد  مه 

تشاد لاس  دمحم 38  خیـش  هک  لاس 1153  هب  شردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  یلو  تفرگ  یم  رد  یعازن  شردـپ  وا و  نایم  یهاـگ  تفگ و 
نیا دش  ریزگان  هحفـص 36 ]  ] هک يا  هنوگ  هب  تفـشآرب ؛ ار  یمومع  راکفا  رهـش  نیا  رد  وا  تاـغیلبت  تشادرب و  دوخ  دـیاقع  يور  زا  هدرپ 
هطقن راچان  هب  دومن و  كرت  رابجا  هب  زین  ار  رهـش  نیا  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  دـنک . كرت  شهاـگداز  هینییُع »  » رد تماـقا  مزع  هب  ار  رهش 

وا دیزگرب . دوخ  يارب  درک ، یم  تموکح  هقطنم  نآ  رب  هلیبق  سییر  ناونع  هب  دوعس  لآ  دج  دوعس  نب  دمحم  هک  ار  هیعرد »  » مان هب  یموس 
رد تموکح  مامز  باهولادبع و  نب  دمحم  نآ  زا  توعد  هتشر ي  هک  دنتسب  نامیپ  ود  ره  داهن و  نایم  رد  هیعرد  مکاح  اب  ار  دوخ  توعد 

غیلبت باهولادبع  نب  دـمحم  تفرگ . تروص  هداوناخ  ود  نایم  زین  یجاودزا  طباور ، نیا  ماکحتـسا  يارب  دـشاب و  دوعـس  نب  دـمحم  تسد 
فارطا و زا  مئانغ  لیـس  دـش و  عورـش  کیدزن  ياهرهـش  فارطا و  لیابق  هب  موجه  يدوز  هب  درک و  زاغآ  مکاح  تردـق  وترپ  رد  ار  دوخ 
هب ندش  مهتم  اب  هک  دوبن  دجن  هقطنم  ناناملسم  لاوما  زج  میانغ  نیا  و  دیدرگ . ریزارس  دوب  یتخبدب  ریقف و  رهش  هک  هیعرد  رهـش  هب  فانکا 

و دوب . هدش  لالح  باهولادبع  نب  دمحم  هاپـس  رب  ناشتورث  لاوما و  درک ، دـیهاوخ  هظحالم  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  یتسرپ  تب  كرش و 
نآ بهذـم  هک  یبهذـم  یـسایس ـ  تموکح  کـی  زاـجح  رد  اـت  تفاـی  همادا  هعـسوت و  ناـیباهو  يوـس  زا  اـهتراغ  لـتق و  اـهمجاهت و  نیا 

. دمآ دوجو  هب  دوب  هیمیت  نبا  ءارآ  دیاقع و  يارجا  يرگیباهو و 

باهولادبع نب  دمحم  تفرشیپ  لماوع 

هراشا

نبا وا  زا  لبق  نرق  جنپ  هک  تسا  اهنامه  وا  نانخـس  هتفرگ و  هیام  هیمیت  نبا  دیاقع  ءارآ و  زا  باهولادبع  نب  دمحم  دیاقع  ءارآ و  کش  یب 
ياه يراوشد  اب  دش و  هجاوم  دیدش  ياه  تفلاخم  اب  هیمیت  نبا  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  کنیا  دندوب . هتشاد  راهظا  میق  نبا  هیمیت و 

ار دوخ  توعد  تسناوت  دمحم  خیش  سکع  رب  یلو  دیامن  ارجا  ار  دوخ  دیاقع  تسناوتن  هاگچیه  دیدرگ  لمحتم  هک  ندش  ینادنز  رایسب و 
: تشاد هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  لاؤس ، نیا  خساپ  رد  دناشوپب . لمع  هماج  ار  شیاواتف  ءارآ و  رشتنم و  زاجح  هقطنم  رد  سپس  دجن و  رد 

فراعم زا  رود  طیحم 

بحاص تاضق  املع و  هدمع  زکارم  زا  هک  هرهاق  قشمد و  دـننام  ییاهرهـش  رد  ار  شدـیاقع  ءارآ و  هیمیت  نبا  میتفگ ، رتشیپ  هک  هنوگنامه 
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اب دش . ور  هب  ور  املع  نیا  تخـس  تفلاخم  اب  هجیتن  رد  دومن و  راهظا  دوب ، یعفاش » و  هحفص 37 ]  ] یفنح یکلام ،  » هناگ هس  بهاذم  ذوفن 
هب اهراب  دـندومن و  رداص  اوتف  وا  دادـترا  فارحنا و  رب  فیلأت و  دایز  ياه  باتک  وا ، ياه  هتفگ  در  رد  دـنتخادرپ و  هرظانم  ثحب و  هب  يو 
نآ مدرم  هک  تخادرپ  دوخ  دیاقع  رشن  راهظا و  هب  دجن  رد  دمحم  خیش  اما  تسب . رب  ناهج  زا  تخر  نادنز  رد  مه  ماجنارس  داتفا و  نادنز 
خیش ردپ  باهولادبع  خیـش  هیحان  نآ  ياملع  نیرتگرزب  دیاش  تقو  نآ  رد  هک  داد  یم  لیکـشت  فراعم  ندمت و  زا  رود  يودب و  دارفا  ار 

شردارب دمحم  خیـش  در  رد  ار  باتک  نیلوا  دندومن و و  وا  اب  تفلاخم  هب  عورـش  نت  ود  نیا  هچرگ  دوب . شردارب  نامیلـس  خیـش  دمحم و 
تطاـسب و تیاـهن  رد  دـندوب  یمدرم  نایدـجن  تشادـن . يرثا  اـه  تفلاـخم  هنوگنیا  ناـماس  نآ  مدرم  عضو  هب  هجوت  اـب  یلو  [ 24  ] تشون

دوب یعدم  دمحم  خیش  هک  دیحوت »  » ششوپ رد  رگا  صوصخ  هب  هزات ، نخـس  ره  شریذپ  هدامآ  یلاخ و  فاص و  ینهذ  ياراد  یگداس و 
. دوش هضرع 

تورث هب  یبایتسد 

مه نآ  دوب ، یتسرپ  تب  كرـش و  هب  ناناملـسم  مامت  ندرک  مهتم  دناشک ، باهولادبع  نب  دمحم  يوس  هب  ار  دجن  مدرم  هک  يرگید  لماع 
دننام طاقن ؛ ریاس  دجن و  مدرم  هب  نایباهو  هک  یتالمح  رد  اذل  دش و  یم  هتخانـش  یلبنح  بهذم  هیقف  ملاع و  ناونع  هب  هک  یـسک  يوس  زا 

رد رکفت  نیا  دنتسناد و  یم  لالح  ار  اه  نآ  تورث  ندرب  تمینغ  هب  رهـش و  نآ  مدرم  نوخ  نتخیر  دندرک ، یم  قارع  ماش و  نمی ، زاجح ،
یم افیا  ار  يرثوم  شقن  دندوب ، طیارش  نیرت  تخـس  رد  يداصتقا  رظن  زا  هک  یمدرم  نایم  رد  مه  نآ  دمحم ، خیـش  هار  موادت  تفرـشیپ و 

. دنتخانش یمن  اپ  زا  رس  وا  نامرف  يارجا  رد  دندروآ و  یم  يور  وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  نیشن  هیداب  بارعا  هژیو  هب  مدرم  دومن و 

یماظن یسایس  تیامح 

دمحم دمحم و  خیش  نایم  رد  هک  ینامیپ  یط  هک  تسا  نییآ  نیا  زا  دوعس  لآ  ِیماظن  یسایس ـ  تیامح  تیباهو ، شرتسگ  رد  رگید  لماع 
هلیبق کی  سییر  ناونع  هب  نادـناخ  نیا  يوق  یناـبیتشپ  زا  دـمحم  خیـش  توعد  يادـتبا  هحفـص 38 ]  ] زا تیباهو  دیدرگ  دقعنم  دوعـس  نب 

فرـص نییآ و  نیا  شرتسگ  يارب  ار  دوخ  يدوعـس  تموکح  هتـشاد و  همادا  زورما  اـت  یناـبیتشپ  تیاـمح و  نیا  هدوب و  رادروخرب  گرزب 
. دناد یم  دهعتم  نیگنس  ياه  هنیزه 

هبلغ رهق و  يریگراک  هب 

رد تشحو  بعر و  داجیا  تراغ و  لتق و  ریـشمش و  روز و  يریگراک  هب  هبلغ و  رهق و  زاجح ، رد  ناـیباهو  تفرـشیپ  رد  رگید  مهم  لـماع 
یماو یتفگش  هب  ار  ناسنا  ره  دنداد ، ماجنا  قارع  نمی و  ماش و  زاجح و  فلتخم  ياهرهش  رد  نایباهو  هک  يراتشک  تشک و  دوب . ناگمه 

: مینک یم  هراشا  كانلوه  تایانج  نیا  زا  دروم  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  ددرگ . یم  یلوتسم  نت  رب  هزرل  تیانج  نیا  ندینش  زا  دراد و 

فئاط رد  نایباهو  راتشک  تشک و 

ماع لتق  نایباهو ، ياهراک  نیرت  تشز  زا  دسیون : یم  نایباهو  تسد  هب  فئاط  حتف  صوصخ  رد  يدوعـس ، خروم  يواهز ، یقدـص  لیمج 
هک ار  یعمج  دندیرب . یم  رـس  شردام  هنیـس ي  يور  رب  ار  راوخریـش  لفط  دـندرکن . محر  ریبک  ریغـص و  رب  هک  دوب  فئاط  رهـش  رد  مدرم 

یهورگ یتح  دوب  هک  ره  دنتفر و  دجاسم  اهناکد و  هب  دنامن  یقاب  یسک  اه  هناخ  رد  نوچ  دنتشک . ار  همه  دندوب ، نآرق  نتفرگارف  لوغـشم 
يراخب و حیحص  زا  ییاه  هخـسن  فیرـش و  فحـصم  يدادعت  اهنآ  نایم  رد  هک  ار  اهباتک  دنتـشک . دندوب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  هک  ار 
[. 25 . ] داتفا قافتا  لاس 1217  هدعق  يذ  رد  هعقاو  نیا  دندرک . لامیاپ  دندنکفا و  رازاب  هچوک و  رد  دوب ، هقف  ثیدح و  بتک  رگید  ملسم و 
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تایلاع تابتع  هب  نایباهو  مجاهت 

هراشا

، تسا یباهو  ناگدنسیون  زا  هک  راتخم  نیدلا  حالص  تسا . مالسا  خیرات  رد  هایس  يا  هحفص  یتسار  هب  تایلاع  تابتع  رد  نایباهو  راتـشک 
رگید هماهت و  زاجح و  بونج و  ریاشع  دجن و  مدرم  زا  لکشتم  رایسب ، يرکـشل  اب  هحفص 39 ]  ] دوعس ریما  لاس 1216 ق . رد  دسیون : یم 

ار رهـش  يوراب  جرب و  شهاپـس  درک . هرـصاحم  ار  اجنآ  دش و  کیدزن  رهـش  هب  هدـعق  يذ  هام  رد  يو  درک . تکرح  قارع  دـصق  هب  طاقن ،
اب رهظ  کیدزن  سپـس  دندناسر و  لتق  هب  دـندوب ، اه  هناخ  رازاب و  هچوک و  رد  هک  ار ، مدرم  رتشیب  دـندش و  نآ  دراو  روز  هب  هدرک ، بارخ 

هیقب تشادرب و  دوعس  دوخ  ار  هدش  تراغ  لاوما  سمخ  دندمآ . درگ  ضیبا  مان  هب  یلحم  رد  دنتفر و  نوریب  رهـش  زا  ناوارف  مئانغ  لاوما و 
تـسا البرک  لها  دوخ  هک  راددیلک  داوجلادبع  رتکد  [. 26 . ] دش میسقت  نیمجاهم  نیب  مهس  ود  هراوس  ره  مهـس و  کی  هدایپ  ره  تبـسن  هب 

یم دنک و  یم  لقن  رفن  رازه  تسیب  ار  یناریا  ریغ  یناریا و  نارئاز  البرک و  یلاها  زا  ناگدش  هتشک  دادعت  ینیـسح  رئاح  البرک و  خیرات  رد 
يایـشا ناوارف و  لاوما  زا  نئازخ  نیا  تفر . مرح  ياه  هنیزخ  فرط  هب  تفاـی  تغارف  یگنج  ياـهراک  زا  دوعـس  ریما  هکنیا  زا  سپ  دـیوگ :

هدش يروآ  درگ  نآ  رد  رایسب  ياه  هکس  هک  درک  زاب  ار  ینزخم  ِرد  وا  دنیوگ  یم  تشادرب . تفای  اجنآ  رد  هچ  ره  يو  دوب . هتشابنا  سیفن 
گنـس اب  هتفای و  تنیز  الط  اب  همه  هک  ریـشمش  هضبق  تسیب  گرزب و  رایـسب  ناشخرد  رهوگ  دروآ ، گنچ  هب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوب .

رگید تـشادرب . ار  هـمه  رگید ، ِتـمیق  نارگ  رئاـخذ  ساـملا و  هزوریف و  نیمیـس و  نـیرز و  ياـه  فرظ  دوـب ، هدـش  عـصرم  یتـمیق  ياـه 
هب هثداح  نیا  زا  سپ  البرک  تفر . تراغ  هب  همه  رگید ، حالـس  گنفت و  يدایز  دادـعت  الط ، ریـشمش  رازه  ود  يریمـشک ، لاش  رازهراهچ 
رهش هب  قارع و  هب  رایسب  يورین  اب  ًاددجم و  دوعس  ریما  یلوألا 1223  يدامج  هام  رد  دنتفگ . یم  هیثرم  نآ  يارب  ارعش  هک  دمآ  رد  یعضو 
رهش یباهو  ياهورین  دندوب . رادروخرب  لماک  یگدامآ  زا  نیـشیپ  هلمح  خلت  تارمث  رثا  رد  رهـش  نیا  مدرم  راب  نیا  یلو  درب . شروی  البرک 

زا سپ  دوعـس  ریما  دندومن . كرت  ار  اجنآ  هدرک و  رظن  فرـص  البرک  هرـصاحم  زا  اذل  دنوش و  نآ  دراو  دنتـسناوتن  اما  دنتـسب ، هلولگ  هب  ار 
تشک یم  هحفـص 40 ]  ] تفای یم  تسد  رهـش  نوریب  رد  هک  يدارفا  هب  یهاگ  درب و  هلمح  زین  فجن  رهـش  هب  اهراب  البرک  مدرم  ماـع  لـتق 

هاپس ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  موحرم  هعیش  گرزب  ملاع  اهنآ  سأر  رد  املع و  ًاصوصخم  فجن و  مدرم  یگدامآ  یهاگآ و  رثا  رد  یلو 
. دش ینیشن  بقع  هب  روبجم  یباهو 

هرهز وبا  هاگن  زا  باهولادبع  نب  دمحم  هیمیت و  نبا 

همه دـننام  تسا ، هیمیت  نبا  راکفا  ءارآ و  زا  هدـش  هتفرگرب  تیباهو  لصا  هک  ار  عوضوم  نیا  يرـصم  فورعم  هدنـسیون  هرهز ، وبا  دـمحم 
ام و ثحب  اب  بسانم  نوچ  تاکن  نیا  دیازفا . یم  نآ  رب  ار  یتاکن  هاگنآ  دنک . یم  دییأت  دنراد ، ییانـشآ  نانآ  ءارآ  دیاقع و  اب  هک  یناسک 

دروم رد  روبزم  هدنـسیون  میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  وا  راتفگ  هصالخ  تسا ، هورگ  نیا  ياهدرکلمع  اه و  هاگدـید  اب  رتشیب  ییانـشآ  بجوم 
هیمیت نبا  هچنآ  رب  تقیقح  رد  نایباهو  : » دـسیون یم  نینچ  دراد ، دوجو  هیمیت  نبا  باهولادـبع و  نب  دـمحم  توعد  رد  هک  ییاـه  تواـفت 
هیمیت نبا  هک  دنداد  ماجنا  ار  يروما  لمع  رد  دنداد و  جرخ  هب  يرتشیب  لمع  تدش  هیمیت  نبا  زا  نکیل  دندوزفین ، يزیچ  دوب  هتـشاد  راهظا 
هدومن رت  گنت  ار  يداـبع  لـئاسم  هریاد  هک  هیمیت  نبا  فـالخ  رب  1 ـ  دوش : یم  هصالخ  زیچ  دـنچ  رد  روما  نیا  دوب و  هدـشن  اـهنآ  ضرعتم 
میرحت رد  دندرک و  مالعا  مارح  ار  تایناخد  تبسانم  نیا  هب  دنتسناد و  مالسا  هقطنم  زا  جراخ  زین  ار  يداع  روما  زا  یـضعب  نایباهو  تسا ،

دنتسه جراوخ  دننام  تهج  نیا  زا  ناشیا  هک  دنناد  یم  نیکرشم  دننامه  دشکب  دود  هک  ار  یسک  یباهو  ماوع  دندومن و  يریگ  تخـس  نآ 
يروط هب  اما  دـندرک  مارح  دوخ  رب  ار  نآ  لاثما  هوهق و  رما ، يادـتبا  رد  اه  یباهو  2 ـ  دـنناد . یم  رفاک  دوشب  هانگ  بکترم  ار  سک  ره  هک 

دوخ نافلاخم  يور  رب  هکلب  دـندرکن  افتکا  غیلبت  توعد و  هب  اهنت  اه  یباهو  3 ـ  دندومن . يراگنا  لهـس  نآ  رد  دوش ، یم  هدید  هزورما  هک 
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اه و حیرض  یناریو  هب  دندرک ، یم  ریخست  ار  يرهش  هد و  ره  نایباهو  4 ـ  مینک . یم  گنج  اه  تعدب  اب  دنتفگ  یم  دندیشک و  یم  ریشمش 
نیا هک  دنک  یم  هفاضا  وا  دنا . هداد  بقل  دباعم » ناگدننک  ناریو   » اهنآ هب  ییاپورا  ناگدنسیون  زا  يا  هراپ  يور  نیا  زا  دنتخادرپ . یم  روبق 
اهنآ دوخ  هدیقع  قبط  هک  دـنتخادرپ  یکچوک  روما  هب  نایباهو  5 ـ  هحفص 41 ] . ] دراد توافت  دباعم  اب  اه  حیرـض  اریز  تسا ؛ هغلابم  نخس 
لوبق ناـشنامکاح  یلو  دـنداد  اوتف  نآ  تمرح  هب  ناـشیاملع  هک  دوب  یـساکع  اـهنآ  هلمج  زا  یتسرپ و  تب  همدـقم  هن  دوب و  یتسرپ  تب  هن 

هیلع هللا  یلـص   ) يوبن فیرـش  هضور  هب  نتـسب  هدرپ  هک  دح  نآ  ات  دنداد ، تعـسو  یبیرغ  زرط  هب  ار  تعدب  موهفم  اه  یباهو  6 ـ  دندرکن .
يادتبا رد  اه  یباهو  اریز  تسا ؛ هدش  رکذ  لاثم  ناونع  هب  هرهزوبا  راتفگ  رد  یساکع  هلأسم  تسا ، ینتفگ  [. 27 . ] دندرمش تعدب  ار  هلآو )

مارح تعدب و  ار  نآ  دندوب و  فلاخم  لیبموتا  هخرچود و  نفلت و  فارگلت و  دننام  یگدنز ، رد  ینوگرگد  دیدج و  هدیدپ  عون  ره  اب  رما 
دهد و قیبطت  ناهج  زور  عاضوا  اب  ار  دوخ  تموکح  عضو  دوب  راچان  دیدرگ ، طلـسم  نیفیرـش  نیمرح  رب  هک  زیزعلادبع  یلو  دنتـسناد  یم 

تقفاوم زاجح  هب  اهنآ  دورو  اب  زیوجت و  ار  دیدج  تاعونـصم  زا  ندرک  هدافتـسا  باهولادبع  نبدمحم  بصعتم  ناوریپ  مشخ  مغریلع  اذـل 
. تسا هدش  زیوجت  نایباهو  يوس  زا  تایناخد  لامعتسا  هزورما  هک  هنوگ  نامه  دومن ،

نایباهو ءارآ  دیاقع و  هب  یهاگن 

ياوتف فالخ  رب  ناناملسم و  یعطق  هدیقع  فالخ  رب  یـصاخ ، ياواتف  دیاقع و  ياراد  نایباهو  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
نبا زا  دنراد  هچنآ  هدوب و  هقباس  هب  قوبسم  دیاقع  ءارآ و  نیا  رد  اهنآ  هک  میتفگ  دنشاب و  یم  تنس  لها  هعیـش و  زا  معا  نایاوشیپ ؛ اهقف و 

هب هنومن  ناونع  هب  یهقف » ماکحا   » و دیاقع »  » عوضوم ود  ره  رد  نونکا  دنا . هدرک  ارجا  ایحا و  ار  وا  راکفا  ءارآ و  هتفرگ و  ارف  ینارح  هیمیت 
: میزادرپ یم  دروم  دنچ  لقن 

ادخ يارب  تهج  مسجت و  هب  هدیقع 

ره زا  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  مالسا  یعطق  هحفص 42 ]  ] هیرظن فالخ  رب  تسا ، ینامسج  دیحوت  کی  هیمیت  نبا  رظن  دروم  دیحوت  هنافـسأتم 
هفـسالف نیملکتم و  شـالت  فـالخ  رب  و  ءْیَـش » ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » هک دـیجم  نآرق  راعـش  فـالخ  رب  و  هدوـمن ، هیزنت  تینامـسج  مسج و  عوـن 

مالـسا هطیح  هزوح و  زا  جراخ  ار  دـنوادخ  ندوب  هدام  مسج و  هب  نیدـقتعم  هتخادرپ و  میـسجت  دـقن  هب  زارد  نایلاس  لوط  رد  هک  یمالـسا 
دناد یم  ینامسج  دوجوم  ار  ادخ  هک  دنا  هتـسناد  ار  نآ  تایآ  زا  شخب  نآ  یلعف ، تاروت  فیرحت  رب  لیلد  نیرتگرزب  دنا و  هدومن  یفرعم 

ناکم و دنوادخ  يارب  هیمیت  نبا  يرآ ، [. 28 . ] دریگب یتشک  وا  اب  ات  دـنک  یم  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی همیخ  هب  دروآ و  یم  نیمز  هب  و 
دنوادـخ وا  هدـیقع  هب  دـیآ . یم  دورف  نییاپ  نامـسآ  هب  یـصاخ  تاقوا  رد  طقف  هک  هداد  شرارق  شرع  يالاب  رد  ار  وا  هدـش و  لئاق  تهج 

لاس 698 ق. رد  راب  نیلوا  يارب  ار  دوخ  هدیقع  نیا  هیمیت  نبا  دـید . میهاوخ  ار  وا  يدام  مشچ  نامه  اب  تمایق  زور  رد  تسا و  تیؤر  لباق 
املع مشخ  دیدرگ و  قشمد  رد  اولب  جنشت و  عازن و  تموصخ و  بجوم  هک  دومن  نالعا  راهظا و  شیاه  ینارنخـس  رد  قشمد و  دجـسم  رد 

شروش نیا  هب  تقوم  روط  هب  شمارآ و  ظفح  يارب  قشمد  مکاح  دش . هدیشک  هیردنکـسا  هرهاق و  ات  نآ  هنماد ي  و  تخیگنارب . ار  اهقف  و 
هدـیقع ددـجم  حرط  رثا  رد  اولب  شروش و  نیا  لاس 705 ق . رد  اریز  دوب ؛ رتسکاخ  ریز  شتآ  دـننام  ارذـگ و  شمارآ  نیا  یلو  داد  ناـیاپ 

هیمیت نبا  هیضق ، تقیقح  فشک  يارب  رـصم  تاضق  املع و  فرط  زا  اذل  و  دیدرگ . رادیدپ  يداح  تروص  هب  هیمیت و  نبا  هلیـسو  هب  مسجت 
زا يدازآ  زا  سپ  و  دش . ینادنز  مین  لاس و  کی  تدم  هب  رداص و  مکح  وا  فارحنا  رب  هرظانم  ثحب و  زا  سپ  دـش و  هدـناوخارف  هرهاق  هب 

. دومن تعجارم  قشمد  هب  سپس  دیدرگ  دیعبت  هیردنکسا  هب  هرهاق  نادنز 

مسجت هب  شیارگ  رد  هیمیت  نبا  هزیگنا 
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ناوـنع هب  مسجت  هب  هیمیت  نبا  شیارگ  هحفـص 43 ]  ] هزیگنا هک  دوش  هداد  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  تسا  مزال  عوضوم ، لصا  هب  دورو  زا  لبق 
لباق ناکم و  ياراد  دنوادخ  دیوگب  تسا ، ثیدح  نآرق و  اب  شرـشن  رـشح و  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ ینید  ملاع  کی 

هتـشذگ تاحفـص  رد  هک  هنوگ  نامه  مییوگ : یم  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  تسا ؟ ناسنا  کـی  ياـضعا  دـننام  ییاـضعا  زا  لکـشتم  تیؤر و 
یفارحنا طلغ و  ياه  تشادرب  اه و  يوردنت  اه و  یمهف  جک  بتکم ، بهذم و  ره  يارب  گرزب  ياهرطخ  تافآ و  زا  یکی  دیدرگ ، حرطم 

دیحوت و هلأسم  رد  وا  رکفت  زرط  هیمیت و  نبا  رد  ینید  ياه  یـشیدنا  جـک  نیا  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  و  تسا . اهرورغ  بجُع و  ًانایحا  و 
هدوب و رثؤم  لماع  ود  دنوادخ ، ندوب  ینامسج  هب  هیمیت  نبا  داقتعا  رد  تسا و  هدیدرگ  رولبتم  يو  یهقف  ياواتف  زا  یـضعب  یـسانشادخ و 

رهاوظ رب  دومج  رگید  یتسه و  ناهج  زا  حیحـص  تخانـش  مدع  یکی  تسا : هدـیدرگ  شنیب  هدـیقع و  نیا  هب  يو  شیارگ  ببـس  تلع  ود 
رد نویدام ، دـننام  هتـشادن و  حیحـص  تخانـش  یتسه  ناهج  زا  وا  هک  تسا  نیا  رگناشن  هیمیت  نبا  ياهراتفگ  تاملک و  اریز  تسا . ظاـفلا 

لوبق ار  هعیبطلا » ءاروام   » زا جراخ  يزیچ  يو  رگید  نایب  هب  هدوبن و  لئاق  يزیچ  هب  ینامـسج ، يدام و  روما  تعیبط و  زج  هب  یتسه  ناـهج 
ثیداحا تاـیآ و  زا  یـضعب  رهاـظ  اـب  هتـسج و  کـسمت  تـالوقنم  هب  دـیحوت ، هراـبرد  شیوخ  داـقتعا  يارب  منیب  یم  رگا  تسا و  هتـشادن 

نیا هچرگ  تسا . هدوب  وا  ینطاب  نونکم  نیا  ناـیب  ینورد و  هدـیقع  نیا  لـیلعت  هیجوت و  يارب  عقاو  رد  تکرح  نیا  تسا ، هدومن  لالدتـسا 
هب وا  شیارگ  تلع  لاـح و  حرـش  رد  هتفرگن و  رارق  ناگدنـسیون  هجوـت  دروـم  میـسجت ، هب  تبـسن  هـیمیت  نـبا  هدـیقع  شیادـیپ  رد  تـهج 
هب یهاگ  هیانک و  هراشا و  اب  یهاگ  وا  تاـملک  يـالبال  رد  عوضوم  نیا  یلو  دـنا ، هدومن  حرطم  ار  مود  دروم  طـقف  ادـخ ، ندوب  ینامـسج 

تعیبط هدام و  هریاد  زا  جراخ  هک  ار  هچنآ  هدـیزرو و  رارـصا  یتسه  ناهج  تادوجوم  همه  ندوب  ینامـسج  يداـم و  هب  حرطم و  تحارص 
نم هحفـص 44 ]  ] ءیـشب كردـم  الو  یئرم  ریغ  هنا  : » دـنوادخ فاصوا  هرابرد  همـالع  راـتفگ  خـساپ  رد  وا  تسا : هدومن  راـکنا  دـشاب  یم 

هـسفنب مئاق  دوجوم  تابثا  اما  و   » دیوگ یم  نینچ  [ 29 « ] ریبخلا فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا  هکردـتال  یلاعت  هلوقل  ساوحلا 
هب هک  يدوجوم  ره  تابثا  ینعی  [ 30 « ] ةرورـضلاب هنالطب  هتلاحتـسا و  لقعلا  ملعی  امم  اذهف  هجراخال  ملاعلا و  لخاد  نوکیال  هیلا و  راشیال 

ینـشور هب  ار  نآ  ندوب  لاحم  نالطب و  لقع  هک  تسا  يزیچ  دشابن  مه  ناهج  نوریب  نورد و  رد  دـشابن و  هراشا  لباق  اما  دـشاب  مئاق  دوخ 
یم ادخ  راکنا  در و  رد  دنتسین  لئاق  تعیبط  ءاروام  هب  هک  یناسک  اه و  يدام  هک  تسا  نامه  ًاقیقد  هیمیت  نبا  راتفگ  نیا  و  دنک . یم  كرد 
تقد  ) دراد عانتما  نآ  شریذـپ  زا  لقع  تسا  وب  گـنر و  ياراد  هن  تسا و  سمل  لـباق  هن  دـید و  ناوت  یم  مشچ  اـب  هن  هک  يزیچ  دـنروآ ،

!( دوش

ظافلا رهاظ  رب  دومج 

میهافم يزاجم و  یناعم  عون  ره  راکنا  ظافلا و  رهاـظ  رب  وا  دومج  دـنوادخ ، ندوب  ینامـسج  هب  هیمیت  نبا  شیارگ  هزیگنا  لـماع و  نیمود 
اه نابز  همه  زا  شیب  هکلب  اـه و  ناـبز  همه  دـننام  برع  تاـیبدا  رد  یلک  روط  هب  ثیداـحا و  تاـیآ و  رد  میناد  یم  اریز  تسا ؛ يراعتـسا 

یتغل ره  درادن و  لوبق  ار  اه  هراعتـسا  تایانک و  نیا  زا  کی  چـیه  هیمیت  نبا  یلو  تسا ، هتفر  راک  هب  هدرتسگ  روط  هب  ییوگ  زاجم  هیانک و 
. دنک یم  لمح  نآ  یلوا  موهفم  هب  دناد و  یم  یقیقح  قالطا  ار  نآ  هدـیدرگ ، قالطا  دـنوادخ  فاصوا  هرابرد  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  ار 

نامه تسا  هتـسشن  شرع  ماـن  هب  یلحم  رد  دـنوادخ  سپ  [ 31 (. ] يَوَتْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَرلا   ) تسا هدـمآ  نآرق  رد  نوچ  دـیوگ  یم  وا 
شتارواحم اه و  ینارنخـس  رد  مه  هیمیت  نبا  تسا و ... تسد  ياراد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  [ 32 (. ] ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهللا  ُدَی   ) هک هنوگ 

شا همانرفـس  رد  فورعم  درگ  ناهج  هطوطب ، نبا  هک  يروط  شتافیلأت ؛ اـه و  باـتک  هحفـص 45 ]  ] رد مه  تشاد و  رارـصا  هدیقع  نیا  رب 
نونف رد  هک  مدـید  ار  هیمیت  نبا  نیدـلا  یقت  هلبانح  گرزب  هیقف  قشمد  رد  نم  دـسیون : یم  لقع ) مک  هیقف  « ) هثوللا وذ  هیقفلا   » ناونع تحت 

رد وا  دـیازفا : یم  هطوطب  نبا  دـندوب . لئاق  مارتحا  ًادـیدش  وا  هب  ماش  مدرم  یلو  دوب  يزیچ  وا  لـقع  رد  هکنیا  اـب  تفگ  یم  نخـس  فلتخم 
هب شرع  زا  دنوادخ  هک  دوب  نیا  وا  راتفگ  هلمج  زا  متشاد ؛ تکرش  زین  نم  دوب و  داشرا  ظعو و  لوغشم  عماج  دجسم  رد  اه  هعمج  زا  یکی 

33 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یکلام یهیقف  ماگنه  نیا  رد  دمآ . نییاپ  ربنم  زا  هلپ  کی  تفگ و  ار  نخس  نیا  ربنم ، زا  نم  ندمآ  دورف  دننام  دیآ ، یم  نییاپ  لوا  نامـسآ 
تشم و اب  ار  ضرتعم  هیقف  دنتـساخرب و  هیمیت  نبا  زا  يراد  فرط  هب  مدرم  درک  در  ار  وا  نخـس  تساخرب و  هلباـقم  هب  ءارهزلا » نبا   » ماـن هب 

لقن زین  هیمیت  نـبا  رـصاعم  ياـفوتم 753 ق ).  ) ینالقـسع رجح  نبا  ار  ناـیرج  نیا  [. 33 ! ] داتفا شرـس  زا  همامع  هک  اجنآ  اـت  دـندز  شفک 
رفن کـی  ناونع  هب  هطوطب  نبا  هک  یتروص  رد  [ 34 . ] دـشاب تاعیاش  وزج  یگتخاس و  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  هک  نیا  لامتحا  اـب  هدومن 

هب دوخ  باتک  رد  هیمیت  نبا  تسا . هدومن  لقن  شا  همانرفـس  رد  رگید  ثداوح  دننام  ار  نآ  تایئزج  هدـید و  ار  نآ  فرط  یب  ینیع  دـهاش 
نامسآ رد  دنوادخ  هک  دنا  هتفگن  نیعبات  هباحـص و  حلاص و  فلـس  زا  کی  چیه  دیوگ  یم  ییاعدا  روط  هب  يربکلا » ۀیومحلا  ةدیقعلا   » مان
هتفگن یسک  و  تسا . یکی  وا  هب  اه  ناکم  همه  تبسن  تسه و  اج  همه  رد  دنوادخ  تسا  هتفگن  یـسک  تسین و  شرع  قوف  رد  ای  تسین و 
جاهنم رد  وا  [ 35 . ] تسین یـسح  هراشا  لـباق  وا  هک  تسا  هتفگن  یـسک  ناـهج و  نوریب  رد  هن  تسا و  ناـهج  نورد  رد  هن  ادـخ  هک  تسا 
ناملاع دزن  رد  تباث  ياه  ثیدح  زا  فورعم و  ياه  ثیدح  وزج  نییاپ ، نامسآ  هب  بش  ره  رد  دنوادخ  ندش  لزان  : » دیوگ یم  مه  هنسلا 

یم ملـسم  تباث و  ثیداحا  زا  دوش ،» یم  کـیدزن  شناگدـنب  هب  هفرع  زور  رد  دـنوادخ  دـیوگ  یم  هک  یثیدـح  نینچمه  تسا و  ثیدـح 
ياراد وا  هکنیا  ادخ و  ندوب  ینامسج  هرابرد  ار  شداتسا  شیوخ و  هدیقع  هیمیت ، نبا  رکف  مه  درگاش و  میق  نبا  هحفص 46 ] [. ] 36 . ] دشاب

: دیوگ یم  وا  تسا  هدیزرو  رارصا  نآ  رب  حرطم و  شا  هینون  هدیصق  زا  ددعتم  دراوم  رد  دراد ، رارق  شرع  يالاب  رد  تسا و  تهج  ناکم و 
هناب لدـی  لک  ناـفلا  وأ  هیلع  لدـی  ًاـفلا  اـنلوقل  نا  هللا  اـنموق و  اـی  دومن . هماـقا  لـیلد  رازه  ود  هکلب  رازه ، طـقف  هن  عوضوم  نیا  رب  ناوت  یم 

نا هرظناف  هقلخ  رظنی  شرعلا  قوف  هللا  ناـتهبلا و  يذ  یفن  نع  هناحبـس  هلـالج  لـج  شرعلا  قوف  هللاو  ناوکـألا  نیاـبم  ءامـسلا  قوف  هناـحبس 
[. 37  ] ناوکالا يذ  عیمج  مع  مولعلا  امناو  ءامسلاب  تصخ  ةاذلاف  نانیعلا  کل  تحمس 

ادخ تیؤر  هب  هدیقع 

رد تسا و  ترخآ  رد  ادخ  ندوب  یئرم  تخـسرس  نارادـفرط  زا  وا  هک  تسا  دـنوادخ  تیؤر  هلأسم  هیمیت ، نبا  هدـیقع  رد  عوضوم  نیمود 
ندوب یئرم  ریغ  هب  هک  هللا ) همحر   ) همالع خساپ  رد  وا  تسا . هدرک  یلـصفم  ثحب  هنـسلا  جاهنم  رد  شرگید ، تافیلأت  رب  هوالع  هنیمز ، نیا 
رتاوتم ياه  ثیدح  دنراد و  رظن  قافتا  ادخ  تیؤر  تابثا  رب  نیثدحم  املع و  دیوگ : یم  هدومن ، لالدتـسا  راْصبَألا ) ُهُکِرُْدت  ال   ) هیآ اب  ادخ 

یف نوماضت  رمقلا ال  سمـشلا و  نورت  امک  مکبر  نورتس  مکنا   » تسا ثیدح  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدـیدرگ  لقن  هنیمز  نیا  رد  یپایپ  و 
نبا دیدرگ . دهاوخن  دراو  امش  رب  راشف  ماحدزا و  چیه  دید و  دیهاوخ  ار  ادخ  دینیب  یم  ار  هام  باتفآ و  هک  هنوگ  نامه  امـش  [ 38 [ ؛» هتیؤر
یم زاب  نارمقلا و  يری  امک  نایعلا  اـیؤر  هناحبـس  هنوری  داـبعلا  نا  هحفـص 47 ] : ] تسا هدروآ  رد  مظن  هب  نینچ  نیا  ار  بـلطم  نـیا  زین  مـیق 

[. 39  ] نارمقلا يری  امک  نایعلا  رظن  ةرهج  مهبر  نوریف  دیوگ 

ادخ يارب  اضعا  ریاس  تابثا 

هب ادخ  هرابرد  وا  هکلب  تسین  رصحنم  میداد ، حیـضوت  هک  يروط  هب  تیؤر ، ناکم و  هلأسمب  ادخ  ندوب  ینامـسج  هرابرد  هیمیت  نبا  هدیقع 
لیکـشت قاس و ... تسد و  مشچ و  فلتخم ؛ ياضعا  زا  ناسنا  دـننام  دـنک ، یم  یفرعم  هیمیت  نبا  هک  ییادـخ  تسا و  لئاق  زین  اضعا  ریاـس 

نبا دـنیوگ  یم  هک  یناسک  دـیوگ : یم  وا  مینک . یم  هدنـسب  رجح  نبا  راتفگ  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  راصتخا  تاـعارم  يارب  اـم  تسا . هتفاـی 
ياه باتک  ریاس  و  هیطـساولا » ةدیقعلا   » و يربکلا » ۀیومحلا  ةدیقعلا   » رد وا  تاراهظا  لیلد  هب  تسا ، لئاق  دنوادخ  ندوب  ینامـسج  هب  هیمیت 

«، قاس «، » دـی  » دـننام هتفر ، راک  هب  دـنوادخ  تافـص  هرابرد  ثیداحا  تاـیآ و  رد  هچنآ  دـنک : یم  حیرـصت  اـه  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  وا 
؛ دومن لمح  ییوگزاجم  هراعتـسا و  هیانک و  هب  ار  ظافلا  نیا  زا  کی  چیه  دیابن  تسا و  ادخ  هیقیقح  تافـص  اهنیا  همه  و ... هجو » «، » مدـق »

[. 40 . ] تسا هتفرگ  رارق  شرع  يالاب  رد  ًاتقیقح  راگدرورپ  تاذ  هک  هنوگ  نامه 
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نایباهو رظن  زا  دیحوت 

نب دمحم  هچنآ  اذل  تسا و  وا  ياواتف  ءارآ و  يرجم  دیاقع و  رگایحا  هیمیت و  نبا  وریپ  باهولادبع  نبدمحم  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  يروط  هب 
نبا هـیمیت و  نـبا  دـیاقع  ءارآ و  هدودـحم ي  هریاد و  رد  دـنا  هدوـمن  حرطم  یهقف  ياواـتف  یتدـیقع و  لـئاسم  رد  وا  ناوریپ  باهولادـبع و 

دیحوت هلأسم  رد  نایباهو  هک  تسا  اجنیا  زا  و  دـنهد . یم  رارق  شیوخ  دنتـسم  لـیلد و  ار  ود  نآ  لاوقا  تاـفیلأت و  هدوب و  میق  هحفص 48 ] ]
نایباهو ياملع  زا  هک  باهولادبع  نب  دـمحم  هون  فیطللادـبع  اذـل  میدومن و  لقن  هیمیت  نبا  زا  ًالبق  هک  دـنا  هدومن  رارکت  ار  بلاطم  نامه 
میدقتعم ام  : » دیوگ یم  نایباهو  دیاقع  زا  یـشخب  نایب  رد  تسا ، هدـیمان  هینـس » هیدـه   » هک شا  هناگجنپ  لئاسر  زا  مراهچ  هلاسر  رد  تسا 

یم تسد  ود  ياراد  ادخ  میدقتعم  ام  هتسشن و  شرع  يالاب  رد  يَوَتْسا ) ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنَمْحَرلا   ) دومرف شدوخ  هک  هنوگ  نامه  دنوادخ  هک 
هچرگ َِکبَر ) ُهْجَو  یَْقبَیَو  : ) دومرف اریز  تسا ؛ تروص  مشچ و  ياراد  وا  میدـقتعم  ام  و  ِناَـتَطوُْسبَم ) ُهاَدَـی  ْلـَب  : ) تسا هدومرف  اریز  دـشاب ؛

یم فارتعا  قیدصت و  تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  ادـخ  تافـص  هرابرد  هک  مه  ار  اه  ثیدـح  همه  تسین و  مولعم  ام  يارب  اضعا  نیا  تیفیک 
[. 41 ... ] دمآ و دهاوخ  شناگدنب  نایم  هب  ادخ  تمایق  زور  رد  هک  مینک 

نایباهو یهقف  ياواتف 

ایبنا روبق  ترایز  تمرح 

لقن هب  نونکا  دیدومرف . هظحالم  تسا  یسانشادخ  دیحوت و  هلأسم  هک  عوضوم  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و  رد  ار  نایباهو  هدیقع  زا  یـشخب 
روبق تراـیز  يارب  رفـس  تمرح  اـهاوتف  نیا  زا  یکی  میزادرپ : یم  دراد ، اـم  ثحب  اـب  میقتـسم  طاـبترا  هک  ناـنآ ، ِیهقف  ياواـتف  زا  یـضعب 

راب نیلوا  عوضوم  نیا  و  تسا . اهنآ  دهاشم  روبق و  ریمعت  هاگراب و  مرح و  نتخاس  نانآ و  هب  كربت  لسوت و  تمرح  ناحلاص و  ناربمایپ و 
دوخ جوا  هب  هاـگنآ  هنتف ، شروش و  نیا  دـیدرگ و  اولب  شروش و  بجوم  ًاددـجم  حرطم و  هیمیت  نبا  يوس  زا  قـشمد  رد  لاس 726 ق . رد 

لسوت و تمرح  رد  ناربمایپ و  روبق  ترایز  تمرح  رد  لبق  لاس  هدزناـش  و  لاس 710 ق . رد  وا  هک  دندش  هجوتم  تاضق  املع و  هک  دیـسر 
ياه هلعش  دوزفا و  یم  بوشآ  هنتف و  تدش  رب  زور  ره  نوچ  تسا ، هدومن  فیلأت  میقتسملا » طارصلا  ءاضتقا   » مان هب  یباتک  اهنآ ، هب  كربت 

، شمارآ ظفح  هنتف و  هحفص 49 ]  ] عفر يارب  هک  دید  نیا  رد  ار  تحلصم  تقو  مکاح  درک ، یم  تیارـس  زین  رگید  ياهرهـش  هب  شتآ  نیا 
هیمیت نبا  لاح  ره  هب  تسبرب . ناهج  زا  تخر  ات  دوب  سوبحم  لاس  ود  تدم  هب  خیرات  نیا  زا  وا  دنک و  ینادنز  قشمد  هعلق  رد  ار  هیمیت  نبا 

گرزب و تادابع  زا  یکی  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  كاپ  ربق  هژیو  هب  ایبنا و  روبق  ترایز  بابحتسا  رب  مکحم  لیالد  مغر  یلع 
كرش یلمع  تعدب و  مارح و  ار  ینید  نایاوشیپ  ایبنا و  ریاس  ترضح و  نآ  ترایز  يارب  رفـس  تسا ، ناناملـسم  همه  دزن  رد  هدش  هتخانش 

هبوت رگا  ار  يدرف  نینچ  لام  ناج و  دوش ، یم  دادـترا  بجوم  مارح ، لمع  ره  باکترا  هک  شیوخ  هدـیقع  ساـسا  رب  هدرک و  یفرعم  زیمآ 
مرح اهربق و  نیا  تسا  بجاو  هک  هنوگ  نامه  دسرب . لتق  هب  رت  عیرـس  هچ  ره  دیاب  هتـسناد و  لالح  ناناملـسم  رب  نیدترم  ریاس  دننام  دنکن 
مان هب  هتـشون  یباتک  هنیمز  نیا  رد  هیمیت  نبا  دوش ! وحم  اهنآ  راـثآ  بیرخت و  رتدوز  هچره  دـننک  یم  اـفیا  ار  ناـثوا  مانـصا و  شقن  هک  اـه 
همه وا  بطاخم  هچرگ  ریخا  باـتک  نیا  رد  [ 42 . ] تسا هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  زین  ار  هنـسلا » جاهنم   » زا هحفـص  دنچ  و  باوجلا » »

شیوخ ناـیاوشیپ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا دـقارم  يارب  ناناملـسم  ریاـس  زا  شیب  هک  تسا  نایعیـش  هجوـتم  وا  هلمح  زیت  هبل  اـما  دنناناملـسم 
. دنلئاق مارتحا  تیمها و 

... ادخ و ربمایپ  هرابرد  نایباهو  ياهاوتف 

هراـبرد نینچمه  ترـضح و  نآ  تیـصخش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربق  تراـیز  هراـبرد  هیمیت ، نبا  زا  يوریپ  هب  زین  ناـیباهو 
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هچنآ لقن  هب  اهنت  اهاوتف  نیا  زا  دشک ، یم  ازارد  هب  اهنآ  کت  کت  حیضوت  حرش و  نوچ  دنراد و  ار  اهاوتف  اه و  هاگدید  نامه  ناناملـسم ،
یف نییباهولا  داقتعا   » ناونع تحت  یلـصف  رد  موحرم  نآ  مینک : یم  هدنـسب  هدروآ ، بایترالا  فشک  رد  نیما  نسحم  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هرابرد  اه  یباهو  داقتعا  دیوگ : یم  نینچ  مهروبق » نیحلاصلا و  ءایبنالا و  رئاس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا
لوسر ای   » ریبعت هب  ای  هللا » لوسر  ای   » ریبعت هب  وا  نداد  رارق  بطاخم  ترضح و  نآ  هب  نتسج  لسوت  ادخ و  هاگشیپ  هب  وا  نداد  رارق  عیفـش  و 

ندناوخ و زامن  وا و  ربق  هب  نتسج  كربت  نینچمه  و  مهد » یم  رارق  هلیسو  ادخ  هاگشیپ  هب  ار  وت   » ای و  نک » تعافش  نم  هحفص 50 ]  ] رب هللا 
نینچ ناج  لام و  ندـش  لالح  بجوم  یتسرپ و  تب  رفک و  كرـش و  لامعا  نیا  همه  نآ ، مارتحا  میظعت و  ربق و  نیا  رانک  رد  ندرک  اـعد 

تـسا مارح  نینچمه  تسا و  بجاو  وا  دـبنگ  ربق و  نتخاس  مدـهنم  مارح و  يو  ربق  ترایز  يارب  ندرک  رفـس  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ دارفا 
هنوگ نامه  تسا ؛ اه  تب  نیرتگرزب  هکلب  ایند  ياـه  تب  زا  یکی  کـنیا  ربق  نیا  وا و  ربق  ندیـسوب  ندومن و  سمل  كاـخ و  ندرک  كربت 

سدـقم تحاس  هب  تبـسن  مارتحا  بدا و  زا  رود  اـهنآ  رکذ  هک  يرگید  بلاـطم  و  [. 43 . ] تسا نینچ  ناحلاص  ناربماـیپ و  ریاـس  روبق  هک 
« نیملـسملا مومع  یف  مهداقتعا   » ناونع تحت  يرگید  لصف  رد  یلماع  نیما  هللا  ۀیآ  موحرم  دـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

كرـش هب  دیحوت  زا  سپ  دنا و  هتـشگرب  رفک  هب  نامیا ، زا  سپ  نیملـسم  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  مومع  هرابرد  نایباهو  داقتعا  دسیون : یم 
هدروآ يور  كرـش  رفک و  هب  نیحلاص ، ایبنا و  شتـسرپ  ترایز و  تدابع و  تهج  هب  هتـشاذگ و  تعدب  نید  رد  نانآ  اریز  دـنا ؛ هدـییارگ 

[. 44 ! ] تسا لالح  نایباهو )  ) ناناملسم رب  ناشلاوما  فرصت  نانآ و  نوخ  نتخیر  بجاو و  نانآ  اب  گنج  اذل  دنا ؛

رباقم اه و  مرح  بیرخت 

ندرک مدهنم  بیرخت و  بوجو  رد  ناشیاوتف  يأر و  تسا  نیا  ناحلاص و  ایبنا و  رباقم  اه و  مرح  هرابرد  نایباهو  شنیب  هدیقع و  تسا  نیا 
دـهاشم و نیا  بیرخت  هب  زیچ  ره  زا  لـبق  دـنتفای  یم  تسد  يراـید  رهـش و  ره  هب  اـج و  ره  هب  اـهنآ  هک  تسا  اـج  نیا  زا  ناـیاوشیپ و  روبق 

نآ زا  سپ  دندرک ، بارخ  ار  سابع  نب  هللادبع  دبنگ  فئاط  رب  طلـست  ماگنه  هب  دندومن . یم  ناسکی  كاخ  اب  دندرک و  یم  مادقا  تارازم 
( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح و  نآ  يومع  بلاط  یبا  ادخ و  لوسر  دج  بلطملادبع  بانج  هب  قلعتم  ياهدبنگ  دندش  دراو  هکم  هب  هک 
رد دندومن و  ناریو  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دلوت  لحم  نینچمه  راوگرزب و  نآ  هحفص 51 ]  ] رسمه

هیلع  ) هزمح ترضح  دجـسم  مرح و  رهـش ، هب  دورو  زا  لبق  دندرک  هرـصاحم  ار  هرونم  هنیدم  نوچ  دندرب و  نیب  زا  ار  اوح  ربق  دبنگ و  هدج 
دراو نوچ  و  دندرک . يزادناریت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دبنگ  يوس  هب  رهش  نوریب  زا  هک  تسا  عیاش  دندرک و  مدهنم  ار  مالـسلا )

بیرخت عوضوم  ات  دنتـشاد  مازعا  هنیدـم  هب  هکم  زا  ار  ناـشتاضقلا  یـضاق  دـهیَُلب ، هللادـبع  خیـش  ناضمر 1344 ق . هام  رد  دـندش ، هنیدـم 
روظنم نیدب  دـنک و  بلج  رهاظ  تروص  هب  ولو  ار  اهنآ  تقفاوم  حرطم و  رهـش  نیا  نارـس  املع و  اب  ار  هنیدـم  رد  دوجوم  رباقم  تارازم و 

زا اهنآ  زا  يرایـسب  دییوگ !؟ یم  هچ  اه  هاگراب  دبنگ و  نیا  بیرخت  هرابرد  دیـسرپ  نیرـضاح  زا  هللادبع  خیـش  دـیدرگ . لیکـشت  يا  هسلج 
رباقم و بیرخت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیوگ : یم  نیما  دیـس  موحرم  دندومن . تقفاوم  راهظا  مه  رگید  یـضعب  دـندادن ، باوج  ناشناج  سرت 

نیرت کچوک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن فیرـش  مرح  یتح  راثآ و  نیا  ندرب  نیب  زا  بوجو  رد  تسا و  نایباهو  هدـیقع  ساسا  دـهاشم 
رطاخ یلست  یعون  هنیدم و  مدرم  رظن  بلج  نآ  زا  فده  هکلب  دوبن  یقیقح  لاؤس  لاؤس ، نیا  زا  دهیلب  خیـش  روظنم  اذل  دنتـشادن ، يدیدرت 
ناریو دوـب  رهـش  نیا  نوریب  هنیدـم و  رد  حیرـض  دـبنگ و  هچنآ  باوـج ، لاؤـس و  نیا  زا  سپ  لاـح  ره  هب  [. 45 . ] دوب ناـنآ  زا  ییوـجلد  و 

نیا يور  رد  هک  یحیرـض  قودنـص و  اهراوید و  یتح  هک  دوب  عیقب  لخاد  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هاگراب  دبنگ و  اهنآ  هلمج  زا  دندومن ؛
یتمالع رثا و  دندرک ، بصن  روبق  فارطا  رد  هک  ییاه  گنـس  هعطق  زج  هب  روبق ، مرح و  نیا  زا  دیدرگ و  مدهنم  یلک  هب  دوب  فیرـش  روبق 

لایر رازه  غلبم  دنداد ، ماجنا  ار  نیگنن  لمع  نیا  هک  ینارگراک  هب  تفرگ و  ماجنا  لاوش 1344 ق . متشه  رد  ًاقیقد  مادقا  نیا  دنامن و  یقاب 
نارسمه مرح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نیدلاو  هنمآ  هللادبع و  هب  قلعتم  ياهدبنگ  سپـس  دیدرگ . تخادرپ  دزم  تسد  يدیجم 
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دبنگ قداص و  ماما  دنزرف  لیعامسا  نافع و  نب  نامثع  هب  قلعتم  دبنگ  ربمایپ و  یمارگ  دنزرف  میهاربا  بانج  مرح  ترضح و  نآ  نارتخد  و 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رهطم  مرح  اهنت  دیدرگ . ناسکی  كاخ  اب  مدهنم و  هحفص 52 ]  ] نآ نوریب  عیقب و  رد  رباقم  ریاس  کلام و  ماما 

هدیقع ساسا  رب  مالـسا  ربمایپ  مرح  دوبن  سرت  نیا  رگا  هک  دـنام  نوصم  بیرخت  ضرعت و  زا  ناهج  ناناملـسم  مایق  زا  سرت  رثا  رد  مه  نآ 
زا یـضعب  هچرگ  تفرگ . یم  رارق  بیرخت  ضرعت و  دروم  عاـقب  ریاـس  زا  لـبق  ناناملـسم ، دـیدش  رطاـخ  قلعت  مارتحا و  رثا  رد  ناـیباهو و 
هب هن  میسانش  یم  دجسم  ياهدبنگ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دبنگ  نیا  ام  هک  دننک  یم  هیجوت  هنوگ  نیدب  ار  تینوصم  نیا  یباهو  ناگدنـسیون 

ار هراچ  دنوش ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  فیرش  مرح  ضرعتم  دنتـسناوتن  نوچ  هرخالاب ، الا ... ربمایپ و  مرح  هاگراب  دبنگ و  ناونع 
زا مرح و  نیا  هـب  هحفـص 53 ]  ] نیرئاز ندـش  کیدزن  زا  تسد  هب  بوچ  یهاگ  نشخ و  دـنت و  نیرومأم  ندراـمگ  اـب  هک  دـندید  نیا  رد 

كرـش هنوگرفک و  مارح و  لامعا  نیا  عوقو  عنام  هلیـسو  نیدب  دوخ  هدیقع  هب  دـنروآ و  لمع  هب  يریگولج  نآ  هب  ندز  تسد  ندیـسوب و 
[. 46 (. ] ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو  اَْینُدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َلَض  َنیَِذلا  الاَمْعَأ -  َنیِرَسْخالِاب  ْمُُکِئبَُنن  ْلَه  ُْلق  . ) دنوش دولآ 

هثداح نیا  ربخ  ساکعنا 

ار نآ  ناناملـسم  تفای ، راشتنا  یمالـسا  ياهروشک  رد  عیقب  همئا  فیرـش  مرح  هب  تبـسن  تمرح  کته  عاقب و  یناریو  كانلوه  ربخ  نوچ 
تیصخش عجارم و  املع و  يوس  زا  ضارتعا  ياه  فارگلت  دندومن . یقلت  مالسا  ناهج  هب  تبـسن  گرزب  سب  يا  هثداح  میظع و  یتبیـصم 

هیملع و ياه  هزوح  رد  سرد  سلاجم  دـیدرگ . ریزارـس  زاجح  نامکاح  يوس  هب  اهروشک  ریاـس  دـنه و  ناریا و  قارع و  زا  یـسایس  ياـه 
هثداح نیا  هک  دوس  هچ  یلو  دیدرگ  لیکـشت  يراوگوس  ضارتعا و  ناونع  هب  يرادازع  مسارم  دـش . لیطعت  دـجاسم  رد  تعامج  ياهزامن 

هب دیـسر ، یم  نرق  هد  زا  شیب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  تمدـق  هک  یخیرات  یبهذـم ـ  هینبا  راـثآ و  نیا  تسویپ و  عوقو  هب  راـب  فسأـت  گرزب و 
رد هک  دـیدرگ  ناسکی  كاخ  اب  یبهذـم  بجاو  هفیظو  کـی  ياـفیا  ناونع  هب  هنافـسأتم  عـالطا و  یب  رجحتم و  بصعتم و  یهورگ  تسد 

ربتعم عبانم  زا  داد  یم  هزاجا  طیارش  تصرف و  هک  اجنآ  ات  ار  يونعم  هوکـشاب و  ياهانب  نیا  زا  یـشخب  یگنوگچ  خیرات و  هدنیآ  تاحفص 
عیقب همئا  مرح  خیرات  هحفص 57 ] « ] هللاِاب ِالا  یقِیفَوت  امَو  . » میهد یم  رارق  دنمجرا  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هدروآ  تسد  هب 

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  تسخن  هلحرم 

هراشا

عیقب تسا . هرونم  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نفدم  زا  سپ  عاقب  هنکما و  نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  سدـقم  دـقرغلا » عیقب  »
عیقب تسا . هدمآ  دوجو  هب  مالسا  ردص  ناناملسم  هلیسو  هب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  روتـسد  هب  هک  تسا  يرازم  نفدم و  نیلوا 
هباحص زا  يریثک  عمج  مالسا و  ربمایپ  هریـشع  ماوقا و  نادنزرف و  نارـسمه و  نفدم  يده و  همئا  زا  موصعم  ماما  راهچ  رهطم  مرح  هاگیاج 
ياراد يونعم  هاگدـید  زا  اذـل  تسا و  خـیرات  لوط  رد  نازاس  خـیرات  املع و  ادهـش و  زا  يرامـش  یب  دادـعت  ترـضح و  نآ  نارای  و  [ 47]

. تسا رادروخ  رب  هداعلا  قوف  شزرا  زا  یخیرات  رظن  زا  الاو و  یهاگیاج 

عیقب يوغل  يانعم 

. دوش یم  هتفگ  زین  عیقبلا » ۀنج   » یهاگ ریخا  ياه  نرق  رد  دش و  یم  هدیمان  عیقب »  » و دـقرغلا » عیقب   » لصا رد  یخیرات  سدـقم و  نفدـم  نیا 
هک یعیـسو  لحم  هب  عیقب  تغل  رد  اهلوصأ ؛» وأ  رجـش  هیفو  الإ  ًاـعیقب  یمـسی  ـالو  ضرـألا  نم  عستملا  ناـکملا  عیقبلا  : » دـیوگ یم  ریثا  نبا 
زا سپ  دوب  نآ  ياه  هشیر  و  دـقرغ »  » تخرد ياراد  البق  عیقب  نوچ  دـیازفا : یم  وا  دوش  یم  هتفگ  دـشاب  تخرد  هشیر  ای  تخرد و  ياراد 
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و دیوگ : یم  سپس  هدروآ  ار  ینعم  نیمه  هباشم  مه  يومح  توقای  [. 48 . ] دیدرگ فورعم  مسا  نامه  اب  زین  راجشا  نیا  هحفص 58 ]  ] عطق
[. 49 . ] صوصخم هویم  ياراد  رادراخ و  یشحو و  تسا  یتخرد  دقرغ » »

عیقب رد  نفدم  داجیا  یگنوگچ 

هب دیوگ : یم  يدوهمـس  تسا . نوعظم  نب  نامثع  نیرجاهم  زا  و  [ 50  ] هرارز نب  دعـسا  تسا  هدش  نفد  هک  یـسک  نیلوا  راصنا  زا  عیقب  رد 
فلسلا َمِْعنف  ًافلس  انل  نوکی  عیقبلا  یف  نوعظم  نب  نامثع  اونفدا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نوعظم  نب  نامثع  گرم  ماگنه 

تـسا یکین  صخاش  هچ  دـشاب و  ام  ناگتـشذگ  زا  يراگدای  صخاش و  ات  دـینک  نفد  عیقب  رد  ار  نوعظم  نبا  نامثع  [ » 51 [ ؛» نامثع انفلس 
هنیدم زا  جراخ  نزام و  ینب  هلحم  رد  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  توف  زا  سپ  دـیازفا و  یم  يدوهمـس  نامثع ».

ام حلاص  فلـس  هب  ار  وا  نوعظم » نب  نامثع  حلاصلا  انفلـسب  هوقحلا  : » دومرف ادخ  لوسر  هنَفدـَن .»!؟ َنیأ   » دـندرک ضرع  هباحـص  دـش . عقاو 
رکیپ دندش  دـنمقالع  هنیدـم  مدرم  عیقب  رد  میهاربا  ندـش  نفد  زا  سپ  دـیوگ  یم  وا  دنراپـسب . كاخ  هب  وا  رانک  رد  دـینک و  قحال  نامثع 
يارب ار  نآ  نیمز  عطق و  ار  عیقب  زا  یـشخب  ياه  هشیر  ناتخرد و  هنیدـم  لـیابق  زا  کـی  ره  دـننک و  نفد  اـجنآ  رد  ار  دوخ  هریـشع  ماوقا و 

اب تسا  ینتفگ  [. 52 . ] دیدرگ كورتم  مارح » ینب   » و هملـس » ینب   » مان هب  هنیدم  یمیدـق  نفدـم  ود  ًاجیردـت  دـندومن و  هدامآ  روظنم  نیمه 
هتسویپ عوقو  هب  لاس  تشه  هلـصاف  هب  ترجه و  مهد  لاس  لئاوا  رد  میهاربا  تافو  مود و  لاس  رد  نوعظم  نب  نامثع  تافو  هکنیا  هب  هجوت 

اب هک  تسا  هحفص 59 ]  ] نیا يدوهمس  روظنم  دبال  دنا  هدش  نفد  زین  رگید  دارفا  نوعظم  نب  نامثع  رب  هوالع  تدم  نیا  رد  ًاملـسم  تسا و 
نآ زا  یـسأت  هب  خیرات  نیا  زا  هنیدم  ناناملـسم  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  درکلمع  روتـسد و  عیقب و  رد  میهاربا  بانج  ندش  نفد 

. دنداد رارق  دوخ  یمومع  نفدم  ار  اجنآ  هدومن و  ادیپ  عیقب  هب  يرتشیب  هجوت  ترضح 

عیقب تلیضف 

رشحی : » دومرف نینچ  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا . هدیدرگ  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يددعتم  ياه  ثیدح  عیقب  تلیـضف  رد 
هدراهچ هام  دننام  نانآ  تروص  هک  دش  دـنهاوخ  روشحم  رفن  رازه  داتفه  عیقب  زا  [ 53 « ] ردبلا ۀلیل  رمقلا  ةروص  یلع  ًافلأ  نوعبس  عیقبلا  نم 

مههوجو نأک  باسح و  ریغب  ۀنجلا  نولخدی  ًافلأ  نوعبس  ةربقملا  هذه  نم  رـشحی  : » دومرف نینچ  رگید  ثیدح  رد  و  دیـشخرد . دهاوخ  هبش 
دراو باسح  نودب  دـش و  دـنهاوخ  روشحم  تسا  هبـش  هدراهچ  هام  دـننام  ناشتروص  هک  رفن  رازه  داتفه  عیقب  زا  [ » 54 [ ؛» ردبلا ۀیلیل  رمقلا 

هب تبـسن  ترـضح  نآ  ترفغم  بلط  اعد و  عیقب و  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هنابـش  روضح  هرابرد  دـیدرگ ». دـنهاوخ  تشهب 
نینچ یثیدـح  رد  تسا . هدـش  لقن  ناوارف  بلاطم  خـیرات  ثیدـح و  رد  تفرگ  یم  ماجنا  ماگنه  بش  یهاگ  زور و  یهاـگ  هک  عیقب  لـها 

ُمالَسلا . » داد یم  رارق  باطخ  دروم  هنوگ  نیدب  ار  روبق  لها  تفای و  یم  روضح  عیقب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ 
ام ناگنهآ  شیپ  امـش  دزرمایب . ار  امـش  ام و  ادخ  امـش  رب  دورد  [ » 55 [ ؛» رثألاب نحنو  فلـس  اَنل  متنأو  مَُکل  ُهللا  ُرِفغَی  رُوبُْقلا  َلـهَأ  اـی  مُکیَلَع 
ام مکاتأو  اـناتأ  نولجؤم  ٌموق  مکیلع  مالـسلا  : » دومرف یم  هک  تسا  هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  دـمآ ». میهاوخ  امـش  یپ  رد  مه  اـم  دـیدوب و 

دنا هداد  هدعو  امش  ام و  هب  هحفص 60 ]  ] هچنآ امش و  لجا  هک  یناسک  يا  امـش  رب  دورد  [ » 56 [ ؛» دقرغلا عیقبلا  لهأل  رفغا  مهللا  نودعوت .
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاع  زا  مهل .» وعدأ  نأ  ُتِرُما  ینإ  .« » زرمایب ار  دـقرغ  عیقب  لها  ایادـخ  دیـسر . ارف 
نم و دوخ  دـش . یم  جراـخ  لزنم  زا  هدومن و  كرت  ار  باوـختخر  یمارآ  هب  تفر  یم  باوـخ  هب  اهمـشچ  همه  هک  هاـگنآ  ماـگنه و  بش 
دومن و یم  ینالوط  فقوت  اجنآ  رد  دمآ و  یم  عیقب  هب  هک  میدید  یم  میدرک و  یم  بیقعت  ار  وا  نم  روتـسد  هب  مراکتمدخ  هریرب »  » یهاگ

ادخ لوسر  تعجارم  زا  سپ  رابکی  دیدرگ . یم  لوغشم  عیقب  لها  رب  رافغتسا  اعد و  هب  تشاد و  یمرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  ررکم 
تیرومأم ادـخ  فرط  زا  نم  « ؛» مهل وعدأ  نأ  ترمُأ  ینإ  : » دومرف نم  خـساپ  رد  مدومن ؛ راسفتـسا  لمع  نیا  تلع  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
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. متـسرفب دورد  هنوگچ  ناـنآ  ربو  میوگب  هچ  متفر  عیقب  هب  نم  رگا  مدرک  ضرع  دـیوگ : یم  هشیاـع  منک ». رافغتـسا  عیقب  لـها  رب  هک  مراد 
«. نوقحالل هللا  ءاش  نإ  انإو  نیرخأتـسملاو  انم  نیمدقتـسملا  هللا  مهمحریو  نیملـسملاو  نینمؤملا  نم  رایدلا  لهأ  یلع  مالـسلا  : » وگب دومرف 

عیقب هیلا  یهتنم  یبرغ و  تمـس  رد  هدیدرگ ، فورعم  تیب  لها  مرح »  » و دهـشم »  » ناونعب خیرات  بتک  رد  هک  عیقب  همئا  رهطم  مرح  [. - 57]
رد مالسلا ) مهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  داجس ، ماما  یبتجم ، ماما  تیب ؛ لها  همئا  زا  نت  راهچ  ربق  رهطم  مرح  نیا  رد  هک  تسا  هدش  عقاو 
ربق زین  نآ  رانک  رد  هتفرگ و  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یمارگ  يومع  سابع  ربق  اـهربق ، نیا  يرتم   2 هلصافب 3 ـ  مه و  رانک 
ربق زجب  دبنگ و  کی  ریز  رد  هناگـشش  روبق  نیا  همه  رهطم ، مرح  نیا  نامتخاس  یناریو  زا  لبق  هک  دسا  تنب  همطاف  هب  قلعتم  تسا  يرگید 
رارق یـسررب  دروم  هناگادج  لقتـسم و  تروصب  ار  عوضوم  هس  اجنیا  رد  هک  مینآ  ددص  رد  دـندوب . ابیز  قودنـص  حیرـض و  ياراد  همطاف 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ای  دسا  تنب  همطاف  ربق  عیقب 3 ـ  همئا  ياه  حیرض  خیرات  عیقب 2 ـ  همئا  مرح  خیرات  1 ـ  میهد :
هحفص 61] ]

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  مرح  خیرات  زا  یلامجا 

هراشا

ناوت یمن  يونعم  هوکشاب و  يانب  نیا  راثآ  مامت  نتفر  نیب  زا  عیقب و  همئا  رهطم  مرح  بیرخت  زا  نرق  کی  هب  بیرق  تشذگ  زا  سپ  هچرگ 
عبانم زا  هچنآ  یلو  دروآ ، تسدب  ار  نآ  نامتخاس  خیرات  درب و  یپ  شتمدق  تمظع و  هب  نآ  راثآ  زا  یبهذم ، یخیرات و  هینبا  ریاس  دننامه 
میخف يانب  نیا  عضو  رگنایب  دزاس و  انـشآ  فیرـش  مرح  نیا  يانب  یگنوگچ  خیرات و  اب  ار  ام  دناوت  یم  يدح  ات  دیآ ، یم  تسدب  فلتخم 

رد اهربق  ریاس  دننام  مالسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  روبق  هک  تسا  نیا  سدقم  مرح  نیا  خیرات  لامجا  ددرگ . خیرات  لوط  رد  يونعم  هوکشرپ  و 
ترـضح و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  كاپ  تبرت  دـننام  نانآ  رهطم  روبق  هکلب  هدوبن ؛ فقـس  راوید و  نودـب  فوشکم و  هطوحم 

هب تسا و  هتـشاد  رارق  هدوب ، لیقع  هب  قلعتم  هک  يا  هناخ  لخاد  رد  ناـشرهطم  رکیپ  كراـبم و  داـسجا  نفد  زاـغآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر
انب هاگراب  دـبنگ و  نیرت  عفترم  نیرتگرزب و  نامتخاس  نامه  لحم  رد  سپـس  هدـیدرگ ، لیدـبت  بسانم  نامتخاس  هب  هناخ  نیا  ناـمز  رورم 

ياراد شوپور و  نیرتابیز  اب  قودنـص  حیرـض و  نیرتاهبنارگ  نیرتفیرظ و  ياراد  نابرد و  مداخ و  ياراد  يدامتم  نورق  رد  تسا و  هدـش 
نیا حیـضوت  يارب  و  تسا . هدـیدرگ  مدـهنم  نایباهو  هلیـسو  هب  ق . لاـس 1344ه .ـ لاوش  متـشه  رد  هرخـالاب  تسا و  هدوـب  لیدـنق  شرف و 

: میناد یم  مزال  ار  بلطم  ود  هب  هجوت  یخیرات ، تقیقح 

عیقب رد  یگداوناخ  ياه  هربقم 

ود رد  فـلتخم و  طاـقن  رد  ار  دوـخ  ناگتـشذگرد  داـسجا  ـالبق  هک  هنیدـم  مدرم  دوـش  یم  تـشادرب  نـینچ  ناـخروم  راـتفگ  عوـمجم  زا 
نتفای تیمـسر  اب  دـندرک ، یم  نفد  دوخ  لزانم  لـخاد  رد  یهاـگ  و  [ 58 « ] ملاس ینب   » و مارح » ینب   » ناتـسروگ ماـن  هب  یمومع  ناتـسروگ 
هجوت اجنآ  هب  [ 60 ( ] هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  و  [ 59  ] نوعظم نب  نامثع  دسج  نفد  تبـسانم  هب  عیقب  هحفص 62 ] ]

نآ عطق و  ار  عیقب  رد  دوجوم  ياهتخرد  هشیر ي  اهراخ و  جیردتب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارای  هباحص و  زا  يا  هدع  دندومن و 
رد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هریـشع  ماوقا و  زا  یـضعب  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هداوناخ  هب  یـصوصخ ، هاگمارآ  ناونعب  ار  شخب 
رد هک  يدایز  روبق  زا  هدـش و  نوگرگد  نرق ، هدراهچ  رورم  اب  عیقب  عضو  هکنیا  اب  دـندیدرگ . نفد  عیقب  هب  لصتم  لزانم  زا  یـضعب  لـخاد 
رد یلو  تسا  هدنامن  یقاب  دودـحم  يدادـعت  زجب  تشاد ، قلعت  یمالـسا  ياهتیـصخش  هباحـص و  زا  فورعم  دارفا  هب  یخیرات  هاگمارآ  نیا 
زا هتشذگ  اریز  دشاب ؛ نارود  نآ  رد  دوجوم  بیترت  مظن و  رگنایب  ناخروم و  نیا  راتفگ  دیؤم  دناوت  یم  زین  روبق  زا  دادعت  نیمه  لاح  نیع 
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ناشطابترا بسانت  هب  زین  نانآ  زا  هورگ  ره  تسا ، هدش  عقاو  عیقب  یبرغ  تمسق  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ماوقا  همه  روبق  هکنیا 
؛ دنا هدـش  نفد  مه  رانک  رد  صوصخم و  هاگیاج  نیعم و  هطقن ي  کی  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ناشباستنا  رگیدـمه و  اب 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  نارسمه  زا  يا  هدع  ای  همه  مه و  رانک  رد  هطقن و  کی  رد  دسا  تنب  همطاف  سابع و  ربق  اب  هناگراهچ  همئا  روبق  الثم 
ینب رباقم   » مان هب  شخب  نیا  عومجم  هک  مه  رانک  رد  ربمایپ  نارتخد  موثلک  ما  هیقر و  مه و  رانک  رد  نیعم و  هطقن  کی  رد  [ 61 ( ] هلآو هیلع 

«. ءاروز  » و ءاحور »  » دننام هدش ؛ هدیمان  یـصاخ  ياهمان  هب  زین  عیقب  فلتخم  ياهـشخب  ریاس  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هدـیدرگ  فورعم  مشاه »
[. 62]

هنیدم ياه  هناخ  تشپ  رد  عیقب 

لزانم اه و  هناخ  ادـخ  لوسر  ترجه  زا  سپ  یخیرات  دوجوم  لئالد  قبط  هک  تسا  نیا  تسا  تیمها  زئاح  ثحب  نیا  رد  هک  یمود  بلطم 
هدش هتفگ  نآ  یفرعم  رد  هک  هنوگنامه  دیآرد و  یمومع  هاگمارآ  تروصب  هکنآ  زا  هحفص 63 ]  ] شیپ عیقب  هتشاد و  دادتما  عیقب  ات  هنیدم 

هب ار  لزاـنم  نیا  يددـعتم  ياـه  هچوـک  تشاد و  رارق  هنیدـم  لزاـنم  تشپ  رد  برغ  فرط  زا  [ 63 « ] تُوُیب اهیبْرَغ  َو  ُلَْـخن  اهیقْرَـش  : » تسا
رارق هدافتسا  دروم  صخشتم  دارفا  نفد  يارب  جیردتب  لزانم  نیا  زا  یـضعب  هک  دیدرگ  یم  یهتنم  عیقب  لحم  هب  دومن و  یم  لصو  رگیدمه 

يددعتم نئارق  لئالد و  دهاش  هدنیآ  تاحفص  رد  هچرگ  [. 65 . ] تسا هدیدرگ  مضنم  عیقب  هب  بیرخت و  مه  اهنآ  زا  یـضعب  و  [ 64  ] هتفرگ
هنیدم خیرات و  بتک  رد  1 ـ  تسا : يرورض  اجنیا  رد  یخیرات  دهاش  لیلد و  دنچ  لقن  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دوب  میهاوخ  هنیمز  نیا  رد 
ُطیُحی ِعیقَْبلَا  َطَسَو  یتلَا  ةرَبْقَْملَا  ْءاحورلا  : » تسا هدـش  هتفگ  نینچ  دـیدرگ ؛ یم  قالطا  عیقب  زا  یـشخب  هب  هک  ءاحور »  » یفرعم رد  یـسانش ،

و 2 ـ  تسا ». هدومن  هطاحا  ار  اجنآ  يددعتم  ياههار  هک  دشاب  یم  عیقب  ینایم  شخب  رد  یمومع  يا  هربقم  ءاحور  [. » 66 « ] ۀقَرْطُم ُقُرُط  اِهب 
ۀِینامَیلا لیقع  ِراد  ۀَـیواز  یِلا  دـْیَز  ِْنبدَـمَُحم  ِراد  ْنِم  َقیرطلَا  ْتَذاح  اـم  ُلُـک  ءاـحورلَا  : » تسا هدـش  یفرعم  نینچ  عباـنم  نیا  زا  یـضعب  رد 

لیقع هناـخ  یقرـش  هیواز  هب  دـیز  نبا  دـمحم  هناـخ  زا  هک  يا ) هچوک   ) يذاـحم رد  هک  تسا  عـیقب  زا  شخب  نآ  ءاـحور » [. » 67 «. ] ۀِیقرشلا
هحفـص 64]  ] نفد لحم  رد  هعیـش ، ياملع  زا  شیب  تنـس  لها  ناسانـش  هنیدم  ناخروم و  هچرگ  3 ـ  تسا ». هـتفرگ  رارق  ددرگ  یم  یهتنم 
اه هناخ  دوجو  يایوگ  یخیرات و  تیعقاو  نیا  دیؤم  زین  فلتخم  تارظن  نامه  نکیل  دنراد و  رظن  فالتخا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح 

ِۀَعِراشلَا ۀِینامَیلَا  لیقَع  ِراد  ۀَیواز  هللا   ِ لوسَر ُْتِنب  َۀَمِطاف  ُربَق  : » دنیوگ یم  یهاگ  اریز  دشاب . یم  عیقب  یبرغ  تمـس  رد  ددـعتم  ياه  هچوک  و 
نِا : » دنیوگ یم  رگید  دروم  رد  و  [. 69 «. ] ُبَْرقَا لیقَع  راد  یِلا  ُهَنِاَو  هیَُبن  َقاقُز  َهاجِو  َۀَمِطاف  َْربَق  َنِا  : » دـنیوگ یم  یهاگ  و  [. 68 «. ] عیقَبلا یف 

لیقَع ِراد  َْنَیب  يذلَا  ِقاقُذلا  َجَرخَم  َۀَـمِطاف  َْربَق  َنِا  : » تسا هدـش  هتفگ  نینچمه  و  [. 70 «. ] ْهیَُبن راد  یلَی  امِم  لیقَع  ِراد  ِۀَیواز  َوْذِح  َۀَـمِطاف  َْربَق 
هچوک دـشاب ؛ یم  عیقب  رانک  رد  ددـعتم  ياه  هچوک  لزانم و  دوجو  رگنایب  حیرـص  تالمج  فلتخم و  تاریبعت  نیا  [. 71 «. ] ْهیُبن یبأ  ِرادَو 
هچوک تشاد و  رارق  هیبن  لیقع و  هناخ  نایم  رد  هک  يا  هچوک  تخاس و  یم  لصتم  لیقع  هناخ  هیواز  هب  ار  دـیز  نب  دـمحم  هناخ  هک  ییاه 
قلعتم يرگید  هناخ  بلاط و  یبا  نب  لیقع  دـیز و  نب  دـمحم  هب  قلعتم  هک  یلزانم  اه و  هناخ  و  دـیدرگ . یم  یهتنم  عیقب  لحم  هب  هک  ییاه 

. تسا هدوبن  اهنآ  یفرعم  هب  يزاین  هک  رگید  صاخشا  هب  قلعتم  یلزانم  ًاعبط  هدوب و  هیبن  نبا  هیبن و  هب 

یگداوناخ هاگمارآ  ای  لیقع  هناخ 

شدنمجرا ردـپ  دـننام  مه  لیقع  بانج  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  یخیرات  ثداوح  زا  یکی  یخیرات : هتکن  کی  نایب 
تسا هدیدرگ  فیرحت  ددعتم  تاهج  زا  يو  تیـصخش  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  شنیفلاخم  يوس  زا  فلتخم  ياه  هزیگنا  هب  بلاطوبا 

ترجاهم لیقع  تعیقوم  فیعـضت  ریقحت و  يارب  هک  دشاب  یم  هنیدم  هب  يو  ترجاهم  خیرات  فیرحت  دراوم  نیا  هحفص 65 ]  ] زا یکی  هک 
خیرات هک  یتروص  رد  تسا . هدیدرگ  ناونع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترجه  متشه  لاس  رد  یتح  و  مشش ، مجنپ ، ياهلاس  رد  وا 
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تقیقح نیا  ناوارف  دهاوش  لئالد و  دناد و  یم  ردـب  گنج  زا  سپ  مود و  لاس  رد  ار  لیقع  ترجاهم  هیرظن و  نیا  فالخ  رگنایب  حـیحص 
نانمؤم ریما  جاودزا  مسارم  رد  لیقع  روضح  نآ  مینک و  یم  هدنـسب  یخیرات  دهاوش  نیا  زا  یکی  لقن  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دنک  یم  دـییأت  ار 

مود لاس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما جاودزا  مسارم  رد  بلاط  یبا  نب  لـیقع  هیودرم » نبا   » گرزب ثدـحم  لـقن  هب  اـنب  يرآ  تسا .
هب مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  لاقتنا  ماگنه  هب  هدومن و  تطاسو  مسارم  نیا  ییاپرب  رد  هتـشاد و  لاعف  روضح  هتـسویپ  عوقو  هب  ترجه 

جاودزا دقع  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  تسا . هدوب  ناگدننک  تعیاشم  وزج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رانک  رد  یـسورع  هلجح 
هیلع هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يداماد  راختفا  هکنیا  زا  ردارب  هدومن  ضرع  نانمؤمریما  هب  لیقع  ارهز  ترـضح  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما

مـسارم دهاش  هک  دیدرگ  دهاوخ  لماک  هاگنآ  یلاحـشوخ  نیا  میلاحـشوخ و  رورـسم و  مشاه  ینب  ام  يا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هلآو )
نانمؤمریما ینک !؟ لقتنم  تا  هناخ  هب  ار  ترسمه  هک  دهد  هزاجا  ینک  یمن  تساوخرد  ادخ  لوسر  زا  ارچ  ردارب ! میشاب . مه  امش  یسورع 

اب ار  عوضوم  دنتفر و  نمیا  ما  دزن  هب  ود  ره  اذل  مراد و  مرـش  ادخ  لوسر  هب  بلطم  نیا  راهظا  زا  نم  ینعنمی ؛ ءایحلا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  )
یـسورع مسارم  رد  زاب  دـیدرگ . ارجا  مسارم  دـیناسر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار  اهنآ  ماـیپ  مه  وا  دنتـشاذگ و  ناـیم  رد  وا 

شدوخ صوصخم  بکرم  هب  ار  همطاـف  شرتـخد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  تسا . هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح 
هدومن یم  تکرح  رس  تشپ  رد  يا  هدع  اب  ترضح  نآ  دوخ  و  دریگب . تسد  هب  ار  نآ  راسفا  داد  روتسد  ناملس  هب  هدومن و  راوس  ءابهش » »

ترجاهم هنیدم  هب  ادخ  لوسر  ترجه  مود  لاس  زا  بلاط  یبا  نب  لیقع  نیاربانب  [. 72 (. ] لیقع هزمح و  هعم  و   ) لیقع هزمح و  تساهنآ  زا 
داد یم  رارق  نارجاهم  رایتخا  رد  هناخ  ثادحا  يارب  عیطقت و  دجـسم  عیقب و  هلـصاف  رد  هنیدم و  رد  ار  ییاه  نیمز  هک  ادخ  لوسر  هدومن و 
هناخ اهنت  اه  هناخ  نیا  نایم  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج  یلو  تسا . هدیدرگ  هحفص 66 ]  ] هناخ بحاص  هقطنم  نیا  رد  قیرط  نیا  زا  زین  لیقع 

تسا هناخ  نیا  دید  میهاوخ  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  يروطب  دشاب و  یم  زاتمم  تیـصوصخ  تیمها و  ياراد  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  لیقع 
یلبق تاریبـعت  رد  هک  هنوگناـمه  زین  هدوب و  ترـضح  نآ  زا  سپ  سانـش  رـس  دارفا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هجوـت  دروـم  هک 
اجنیا زا  تیـصوصخ  تیمها و  نیا  دـشاب . یم  نآ  روحم  لوح  رد  لیقع و  هناخ  یفرعم  تهج  رد  رگید  لزاـنم  یفرعم  دـیدومرف  هظحـالم 

هب لاح  نیع  رد  اما  هدوب ، بلاط  یبا  نب  لیقع  هب  بستنم  ینوکـسم و  هناخ  کی  ینامتخاس  رظن  زا  هچرگ  هناخ  نیا  هک  تسا  هدمآ  دوجوب 
، تسا هدـش  نفد  نآ  لخاد  رد  هک  یـسک  نیلوا  تسا و  هدـیدرگ  لدـبم  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  ماوقا و  یگداوناخ  یـصوصخ و  هاـگمارآ 
و مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  زا  نت  راهچ  رهطم  كاپ و  رکیپ  اهنآ  زا  سپ  تسا و  ربمایپ  يومع  سابع  نآ  زا  سپ  و  [ 73  ] دسا تنب  همطاف 
هک هدشن  هدید  تسا و  خیرات  تاملسم  زا  عوضوم  نیا  تسا و  هدش  هدرپس  كاخب  تیب  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نادنزرف 

روظنم ایآ  هک  همطاف  هب  قلعتم  ربق  دروم  رد  رگم  دشاب ، هتشاد  یفلاخم  رظن  ای  دیدرت و  کش و  بلطم  نیا  لصا  رد  یسانش  هنیدم  خروم و 
دهاوخ رارق  یسررب  دروم  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یمارگ  رتخد  همطاف  ای  تسا و  دسا  تنب  همطاف  يو  زا 

: ناخروم زا  نت  دنچ  راتفگ  صن  خیرات و  نتم  زا  ییاه  هنومن  هب  میدرگ  یم  رب  کنیا  تفرگ .

لیقع هناخ  لخاد  رد  اهیلع  هللا  ملس  دسا  تنب  همطاف  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  ربق 

ِْنبِدَسَا ْْتِنب  ۀمطاف  ِْربَق  دنع  [ 74  ] بلَطُْملاِْدبَع ُنبا  ُسابَْعلا  َِنفُد  : » دیوگ یم  سانـش  هنیدم  خروم و  نیرت  یمیدق  يافوتم 262  هبش  نبا  1 ـ 
هناخ لخاد  رد  مشاه و  ینب  رباقم  لوا  رد  بلطملادـبع  نب  سابع  [ » 75 [ ؛» لیقَع ِراد  هحفـص 67 ]  ] یف یتلَا  مِشاه  یَنب  ِرباقَم  ِلَوا  یف  ْمِشاه 

هنیدم و  [ 76  ] يدوهمس فورعم  سانـش  هنیدم  خروم و  ار  حیرـص  هلمج  نیا  2ـ3 ـ تسا ». هدـش  نفد  دـسا  تنب  همطاف  ربق  رانک  رد  لیقع 
. دنا هدومن  لقن  دوخ  باتک  رد  زین  [ 77  ] یسابع دیمحلادبع  نبدمحا  موس  سانش 

لیقع هناخ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ربق 
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دیؤم دیوگ : یم  تسا ، هتفرگ  رارق  لیقع  هناخ  لخاد  رد  سابع  همطاف و  ربق  هکنیا  هب  حیرـصت  زا  سپ  دیمحلادبع ) نب  دـمحا   ) ریخا خروم 
( مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  نسح  هزانج  هب  زامن  هماـقا  زا  سپ  هک  نیا  نآ  تسا و  هدروآ  ناـبِح  نبا  هک  تسا  یبلطم  یخیراـت ، تقیقح  نیا 

نب نسح  هک  تسا  هدمآ  رگید ، عبانم  و  هنیدملا » خیرات   » رد زاب  و  [. 78 . ] دیدرگ نفد  دسا  تنب  همطاف  شا  هدج  رانکرد  عیقب و  رد  وا  ندب 
سپس دراپـس ، كاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شدج  ربق  رانک  رد  ار  وا  ندب  دومن  تیـصو  شردارب  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع
همطاف ربق  رانک  رد  مشاه و  ینب  هربقم  رد  ترضح  نآ  تیـصو  قبط  دینک و  نفد  همطاف  مردام  رانک  رد  دننک  تفلاخم  هیما  ینب  رگا  دومرف 

نآ هک  دـنا  هدومن  لـقن  نینچ  ار  تیـصو  نیا  یـسربط  دـیفم و  خیـش  [. 79 ( ] ِۀـمِطاف ِْبنَج  یِلا  ِةَِربْقَْملا  یف  َِنفُدَـف  . ) دـش هدرپـس  كاـخ  هب 
[. 80 «. ] َكانُه یِنف  ْداَف  ْدَسَا  ْتِنب  ۀمِطاف  یتدَج  یِلا  یندُر  ُمث  : » دومرف ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ربق  رانک  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  نت  هس  روبق 

هبق کـی  ریز  رد  بلاـط  یبا  نبا  یلع  نب  نسح  ربق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يومع  ساـبع  ربـق  دـیوگ : یم  يافوتم 643  راـجن  نبا 
ْرفْعَج وـبَا  َنیدـِباْعلا و  ُْنیَز  ِنیـسُْحلا  ِْنب  یلَع  هیخَا  ُْنبِا  هحفـص 68 ]  ] ِْربَْقلا یف  ُهَعَم  َو  : » دیوگ یم  سپـس  دـنا . هتفرگ  رارق  یمیدـق  عفترم و 

ِْنب یلع  ربق  ًاضیأ  ِهِیفَو  یلَع  ِْنب  نَسَحلا  َْربَق  َروُزَی  ْنَا  ُبَحَتُْـسیَو  : » دیوگ یم  یلازغ  ماما  و  [. 81 «. ] ِقداصلَا رَفْعَج  ُُهْنبِاَو  ِرقابلا  یلع  ِْنب  ِدمَُحم 
( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  هرابرد  م 346 )  ) فورعم خروم  يدوعسم  [. 82 «. ] مُْهنَع هللا  یضَر  دَمَُحم ـ  ُْنب  ُرَفْعَجَو  ِیلَع  ِْنب  ُدمَُحمَو  ِنیَـسُْحلا 

ماما تافو  هرابرد  و  [. 83 «. ] یلَع ِْنب  نَسَْحلا  ِهمَع  َعَم  ِدَقرَْغلا  ِعیَقب  یف  َِنفُدَو  نیَسُْحلا  ُْنب  یلَع  َِضُبق  َنیعِْـستَو  َسْمَخ  ِۀَنَـس  یفَو  : » دیوگ یم 
: دـیوگ یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تاـفو  دروم  رد  و  [. 84 «. ] نیَـسُْحلا ِْنب  ِیلَع  ِهیبَأ  َعَم  ِعیقَْبلِاب  َِنفُدَو  : » دـیوگ یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب

هنومن دنچ  نیا  لقن  زا  فدـه  هجیتن : [. 85 «. ] ِهِدَـج َو  ِهیبَأ  َعَم  ِعیقَْبلِاب  َِنفُد  َو  ْةَِأم  َو  َنیَعبْرَأَو  نامَث  ۀَنَـس  دـمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِهللاُدـْبَع  وبَا  یفُوت  »
فقـس راوید و  نودب  زاب و  هطوحم ي  رد  سابع  دـسا و  تنب  همطاف  ندـب  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  دـیدرگ ، هراشا  هک  هنوگنامه  یخیرات ،

ود نیا  زا  سپ  دنا و  هدش  هدرپس  كاخ  هب  بلاط  یبا  نب  لیقع  هب  قلعتم  يا  هناخ  لخاد  رد  فقـس و  ریز  رد  ادتبا  زا  هکلب  دنا ؛ هدـشن  نفد 
فقـس نامه  ریز  رد  هناخ و  نامه  رد  ربق و  ود  نآ  رانک  رد  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هناـگراهچ  همئا  رهطم  كاـپ و  رکیپ  راوگرزب ،

. دنا هدیدرگ  نفد 

؟ هناخ لخاد  رد  ارچ 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نادنزرف  ماوقا و  زا  يا  هدع  رکیپ  ارچ  عیقب ، دوجو  اب  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد 
، تسا هدـش  نفد  هناخ  نیا  رد  هک  يدـسج  نیلوا  رگا  تسا و  هدـیدرگ  نفد  لیقع  هناخ ي  لخاد  رد  یمومع و  هاگمارآ  نیا  زا  جراخ  رد 

هحفـص  ] لزنم لخاد  رد  عیقب ، لخاد  ياجب  ار  وا  ندب  ًاصخـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هنوگچ  دشاب ، دـسا  تنب  همطاف  هب  قلعتم 
زور نآ  اریز  تسا ؛ نشور  دنشاب ، هتشاد  ییانشآ  هنیدم  خیرات  اب  هک  یناسک  يارب  لاؤس  نیا  خساپ  تسا !؟ هدرپس  كاخ  هب  یـصخش  [ 69
هچنآ زا  شیب  یصوصخ  ياههاگمارآ  هب  هجوت  لزانم و  لخاد  رد  یمومع ، ناتسروگ  ياج  هب  مارتحا ، دروم  صخـشتم و  دارفا  ندش  نفد 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  یمارگ  ردـپ  هللادـبع  ندـش  نفد  زا  ناوت  یم  لاثم  ناونعب  تسا . هدوب  جـیار  لومعم و  تسا ، موسرم  ایند  رد  زورما 
هنیدـم هب  شا  هزانج  لاقتنا  دـحا و  رد  يو  تداهـش  زا  سپ  هک  لفون  لآ  هناخ  رد  [ 87  ] کـلام نب  عفار  و  [ 86  ] هغبان هناـخ  رد  هلآو ) هیلع 

هفیلخ ندش  نفد  نینچمه  و  دومن ، دای  تسا  هدـیدرگ  نفد  طراق » ینب   » هناخ رانک  رد  هک  يراصنا  [ 88  ] کلام نبدعس  زا  تفرگ و  ماجنا 
. تسا اه  هنومن  نیمه  زا  اتسار  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  داهنـشیپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تیب  لخاد  رد  مود  لوا و 
هن یعامتجا  رظن  زا  شیوخ  هرجح  تیب و  لخاد  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ندش  نفد  ًاساساو 

هچنآ دـمآ . یم  باسح  هب  یعیبط  يداع و  لمع  کی  راوگرزب ، ود  نآ  تیـصخش  هب  تبـسن  هکلب  هدوبن ، هقباس  یب  هزات و  هلأسم  کی  اهنت 
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ِالا و ناکم  یف  ًایبَن  ضبقی  َْمل  َهللا  َنِا  : » هک دوب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  راتفگ  تشاد ، یگزات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دروم  رد 
هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  حور  ضبق  لحم  رد  ندـش  نفد  زا  تبحـص  هک  [ 89 «. ] اـهیف ضبق  یتلا  هترجح  یف  هنفاد  ینِاو  هسمرل  هاـضترا 

هحفص  ] شتیـصو قبط  ترـضح  نآ  ندش  نفد  ساسح ، عوضوم  ارهز ، ترـضح  دروم  رد  و  ندوب . هرجح  تیب و  لخاد  رد  هن  دوب ، هلآو )
فوج یف  اهلسغ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یلوت  و   ) هرجح لخاد  رد  ندش  نفد  هن  هدوب ، موق  نارس  عالطا  نودب  هنابش و  هنایفخم و  [ 70

[. 90 (. ] کلذ یف  اهنم  هتیصوب  ًارس  اهنفد  لیللا و 

لیقع هناخ  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياعد  هاگیاج 

تاقوا رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  خـیرات ، ثیدـح و  بتک  رد  میدروآ  البق  هک  هنوگناـمه 
رافغتـسا و نانآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زا  اعد و  عیقب  لها  رب  تخادرپ و  یم  تاجانم  هب  اـجنآ  رد  تفرگ و  یم  رارق  عیقب  راـنک  رد  فلتخم 
رد دومن . یم  تکرح  عـیقب  يوـس  هب  كرت و  ار  شیوـخ  باوـختخر  دوـصقم ، نیمه  يارب  بش  ياـه  همین  یهاـگ  دوـمن و  یم  ماـحرتسا 

املع و زا  یـسانش و  هنیدـم  عبانم  رد  یتیاور  عیقب  رانک  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  هاـگیاج  فقوت و  لـحم  هب  عجار  بلطم و  نیا  اـب  طاـبترا 
زا يدوهمس  لقن  هب  انب  تیاور  نتم  تسا . ام  یخیرات  ثحب  نیا  اب  بسانتم  تیمها و  ياراد  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  تنس  لها  ناگدنسیون 
ِْنب ِلیقَع  راد  ۀیِواز  یلا  ۀَْلَیلوُعْدَا  ُْتنُک  : » ۀجَـسْوَع ِْنبِِدلاخ  ْنَع  تسا : نینچ  لاس 199ه ـ رد  هدنز  هلابز » نبا   » خروم سانـش و  هنیدم  نیلوا 

ال. ُْتُلق : انهیه ؟ َْتفَقَو  َرثَا  ْنَعَا  یل  َلاقَف  ُُهلْهَا  ُهَعَم  َْضیَرُعلا  ُدـیُری  مالـسلا ) هیلع   ) دـمَُحم ُْنب  رَفْعَج  یب  رَمف  رادـلا  َباب  یَلت  یتلَا  ِْبلاـط  یبَا 
ور یبش  : » دیوگ یم  هجسوع  نبدلاخ  [. 91 «. ] عیقَْبلا ِلْهَأل  َرِفْغَتْسَِیل  َءاج  اذِا  لیللاب  ملَـس ـ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ـ  یبن  ُِفقْوَم  اذه  َلاق :

هارمه هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  مدرک  یم  اعد  تسا ، هتفرگ  رارق  هناخ  نیا  برد  بنج  رد  هک  لیقع  هناـخ  هیواز ي  يوس  هب 
: دومرف هن ، متفگ : يا ؟ هدینـش  یـصاخ  بلطم  ربخ و  لحم  نیا  هرابرد  ایآ  دیـسرپ  دـید و  لاح  نآ  رد  ارم  دوب ، ْْضیَرُع  مزاع  شا  هداوناـخ 
.« دومن یم  فقوت  اجنیا  رد  دـمآ  یم  عیقب  لها  رافغتـسا  يارب  هک  ماـگنه  بش  ترـضح  نآ  اریز  تسادـخ ، لوسر  ياـعد  هاـگیاج  اـجنیا 

هحفص 71] ]

هاگیاج نیا  رد  اعد  تباجتسا  بابحتسا و 

وا و هک  تسا  هناخ  نامه  لیقع و  هب  قلعتم  هناـخ  نیا  هک : دـنک  یم  وگزاـب  نینچ  يو  زا  هلاـبز ، نبا  زا  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  يدوهمس 
اـعد و هب  لـحم  نیا  رد  ناناملـسم  تسا  رتـهب  تفگ : یم  یغارم ) نیز   ) مداتـسا دـنا و  هدـش  نفد  نآ  رد  رفعج  نب  هللادـبع  شا  هداز  ردارب 

باجتـسم ربق  نیا  یکیدزن  رد  هناخ و  نیا  رانک  رد  اعد  هک  ما  هدینـش  انعم  اعد و  لها  زا  يداـیز  دارفا  زا  ًاصخـش  نم  دـنزادرپب و  تاـجانم 
هب دنوادخ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادبع  ربق  تهج  هب  ای  لیقع و  ربق  دوجو  تکرب  هب  دیاش  اعد  تباجتسا  نیا  و  دنک : یم  هفاضا  هاگنآ  تسا .

تاقافتا زا  و  دیوگ : یم  سپس  هلابز  نبا  تسا . هداد  رارق  يو  ربق  رانک  رد  ار  جئاوح  ياضق  اعد و  تباجتسا  شدوج  لذب و  ترثک  شاداپ 
اعد لوغشم  لحم  نیا  رد  هک  یماگنه  هب  وا  هک  تسا  نیا  تسا  هداد  خر  قوثو  دروم  نیدتم و  دارفا  زا  یکی  يارب  لحم  نیا  رد  هک  یبلاج 

بجعت تریح و  اب  دراد و  یم  رب  ار  نآ  لأفت  ناونعب  دـتفا و  یم  هدوب  شیور  شیپ  رد  هک  يذـغاک  هحفـص  هب  شمـشچ  هدوب  زاین  زار و  و 
« ْمَُکل ْبِجَتْسَا  ینوعدَا  ْمُُکبَر  َلاقَو  : » تسا هدش  هتشون  هیآ  نیا  هحفص ، فرط  ود  ره  رد  هک  دنک  یم  هدهاشم 

! وا هیجوت  يدوهمس و  خساپ 

راتفگ در  هب  هناخ ، نیا  رانک  رد  هاگیاج و  نیا  رد  اعد  تباجتـسا  تیاور و  لصا  لوبق  اب  هلابز و  نبا  هیجوت  لیلعت و  نایب  زا  سپ  يدوهمس 
رفعج نب  هللادبع  ندش  نفد  زا  یناشن  لیلد و  ناسانـش  هنیدم  ناخروم و  زا  کی  چیه  راتفگ  رد  نونکات  نم  دیوگ : یم  هتخادرپ ، هلابز  نبا 
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يدوهمس [. 92 . ] ءاوبا رد  ای  تسا  هنیدـم  رد  ایآ  هک  دـنراد  رظن  فالتخا  يو ، نفد  لحم  لصا  رد  ناـخروم  هکلب  ما ، هتفاـین  لـحم  نیا  رد 
دمحم نب  رفعج  راتفگ  رد  هک  تسا  نامه  هکلب  رفعج  نب  هللادـبع  ندـش  نفد  هن  لحم  نیا  رد  اعد  تباجتـسا  لـیلد  اـما  دـیوگ : یم  سپس 

زا و  دنک : یم  هفاضا  نآ  دییأت  رد  تسا و  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ياعد  هاگیاج  لحم  نیا  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  )
بحتـسم و تسا  هدومن  اعد  اهنآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  یطاـقن  نکاـما و  ماـمت  رد  هحفـص 72 ]  ] ندرک اعد  هک  تساجنیا 

نیا و  [. 93 . ] تسا رگید  طاقن  زا  شیب  لامآ  هب  لین  اعد و  تباجا  دیما  ترـضح  نآ  ياعد  تکرب  هب  نکاما  نیا  رد  اریز  تسا ؛ نسحتـسم 
. لیقع هناخ  رانک  رد  اعد  تباجتسا  تلع  نایب  رد  هلابز  نبا  هیجوت  هب  يو  لاکشا  يدوهمس و  هیجوت  هیرظن و  دوب 

عوضوم لصا  لیلحت  یسررب و 

کی رب  رظان  هک  مهم  تیاور  نیا  زا  نانآ  تشادرب  لیلحت و  تسا و  داریا  لاکـشا و  ياراد  سانـش  هنیدـم  ود  ره  راـتفگ  هدنـسیون ، رظن  هب 
هلمج نیا  فیرش ، تیاور  نیا  رد  هجوت  لباق  فیرظ و  هتکن  مهم و  بلطم  اریز  دشاب ، یم  تسردان  تسا ، ساسح  هتکن ي  الاو و  تقیقح 

ترـضح نآ  هکنیا  زا  سپ  ِعیقَْبلا » ِلْهَِال  َرِفْغَتْـسَِیل  َءاج  اذِا  لیَللِاب  ِهللا  ِیبَن  ُِفقْوَم  اذه  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  راتفگ  زا 
هدش لقن  وت  يارب  یصاخ  بلطم  ربخ و  یتسه  اعد  ندناوخ  لوغشم  يا و  هداتـسیا  هک  لحم  نیا  هب  عجار  ایآ  دیـسرپ : هجـسوع  نبدلاخ  زا 
لها رب  رافغتـسا  يارب  هک  ماگنه  بش  تسا  ربمایپ  یگـشیمه  هاگیاج  لحم  نیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما داد ، یفنم  باوج  وا  و  تسا ؟

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ارچ  هک  تسا  یـسررب  تقد و  لباق  هک  تسا  بلطم  نیا  يرآ  دومرف . یم  فقوت  لحم  نیا  رد  دمآ  یم  عیقب 
رانک رد  صوصخم و  هاگیاج  نیا  رد  اهبـش  لد  رد  هداد و  صاصتخا  دوخ  ياعد  تهج  لیقع  هناخ  برد  لباقم  رد  ار  یـصاخ  لحم  هلآ )

هجوت و دروم  یتسیاـب  هک  تسا  تیاور  زا  ساـسح  یلـصا و  هتکن  نیا  و  تسا . هتخادرپ  یم  زاـین  زار و  هب  لاـعتم  يادـخ  اـب  هناـخ  نیا  رد 
هلأسم یلصا ، عوضوم  نیا  لح  اب  تفرگ و  یم  رارق  يدوهمس »  » و هلابز » نبا  : » دننامه ناسانش  هنیدم  ناگدنـسیون و  لیلحت  ثحب و  روحم 

هحفص 73] . ] دیدرگ یم  نشور  زین  ناکم  نیا  رد  اعد  تباجتسا  بابحتسا و  ینعی  نآ ؛ یبنج  یعرف و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  ییوگشیپ  یبیغ و  رابخا 

هراشا

شیپ ثداوـح و  زا  ًاـصوصخ  هدـنیآ و  مهم  ثداوـح  ساـسح و  لـئاسم  زا  شتوـبن  نارود  لوـط  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
ثداوح نینچ  عوقو  زا  ار  شناوریپ  هداد و  ربخ  هتـشاد  نیملـسم  مالـسا و  اب  طابترا  هدوب و  شتیب  لها  نادـناخ و  هب  طوبرم  هک  ییاهدـمآ 

اب هتخیمآ  نیجع و  مالـسا و  تشونرـس  هب  طوبرم  هداـعلا و  قوـف  تیمها  ياراد  هک  ثداوـح  نیا  زا  شخب  نآ  تسا و  هتخاـس  عـلطم  مهم 
هک اجنآ  الثم  تسا . هدومن  هجوتم  عوضوم  تیمها  هب  ار  نیملـسم  شراتفر  لمع و  اب  مه  راتفگ و  قیرط  زا  مه  هدوب  تثعب  یلـصا  فادـها 

هدافتسا يرصب  یعمـس و  قیرط  زا  یلمع و  یلوق و  هبنج ي  ود  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا  حرطم  تیاصو  تیالو و  لصا 
نازوس غاد و  ینیمزرـس  رد  ار  جاـجح  عاـمتجا  روتـسد  مخ  ریدـغ  رد  ترـضح  نآ  تسا ، هدادرارق  رما  ناـیرج  رد  ار  دوخ  تما  هدوـمن و 

لمع نیا  اب  ناناملسم  دنیآ و  مه  درگ  هلفاق  ناور  شیپ  ناگدنام و  بقع  همه  ات  دهد  یم  جرخب  هلـصوح  ربص و  ردقنآ  دنک و  یم  رداص 
فدـه مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  یلمع  یفرعم  اب  شراتفگ و  اب  سپـس  دـنرب ، یم  یپ  نآ  تیمها  هب  عوضوم  نایب  زا  لـبق  ادـخ و  لوسر 

َْتنَأ : » دومرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانموم ریما  هب  هکنیا  اب  و  ُهالْوَم .» ٌِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » هک دناسر  یم  نارـضاح  عالطا  هب  ار  یلـصا 
دش یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  اهرد  همه  هک  داد  روتـسد  زین  المع  [ 95 « ] يدَْعب نِمُْوم  ِلُک  ُِیلَو  َْتنَا   » و [ 94 « ] یسوُم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  ینِم 

ْحتَفَو ْمُِکباْوبَأ  ِدَِسب  ینرَمَأ  َهللا  نکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَکباْوبَا  ُتْدَدَـس  اَنَأ  ام  : » دومرف دـندومن  ضارتعا  هک  هاگنآ  و  یلع ، هناخ  رد  زجب  دـندنبب 
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دندومن یم  تئارق  ار  ریهطت  هیآ  ناناملـسم  دوب و  هتفرگ  ماجنا  یحو  قیرط  زا  تیب  لها  تسادـق  تراهط و  نـالعا  هکنیا  اـب  و  [. 96 «. ] ِِهباب
نارازگ زامن  رظنم  یئرم و  رد  زامن  هناگ  جنپ  تاقوا  رد  راب و  جنپ  يزور  هام ، هن  تدم  هب  المع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یلو 

رد هحفص 74 ]  ] رانک رد  نانمؤم و  ریما  هناخ  هناتسآ  رد  دندوب  شمدقم  راظتنا  رد  زامن  فوفص  رد  هک  نارجاهم  راصنا و  دید  لباقم  رد  و 
َلْهَأ َسْجِرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  امَنِإ   ) ِتیَْبلا َلْهَا  ای  مُْکیَلَع  ُمالـسلَا  : » دومرف یم  داتـسیا و  یم  دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  وا  هناخ ي 

دید زا  زین  اـهنآ  هدوبن ، مالـسا  لوصا  وزج  هک  رگید  مهم  ثداوح  تاـعوضوم و  اـما  و  [. 97 «. ] ةالصلا ةالـصلَا  ًاریِهْطَت ،) ْمُکَرِهَُطیَو  ِْتیَْبلا 
نیا ققحت  زا  هدـیناسر و  ناناملـسم  عالطا  هب  شیپاشیپ  ار  ثداوح  نینچ  عوقو  هدـنامن و  رود  هب  ترـضح  نآ  نیب  تقیقح  مشچ  عیـسو و 

، ثداوح نیا  زا  نداد  ربخ  و  محالم )  ) نیثدحم حالطـصا  رد  ثداوح  عون  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  کیدزن  رود و  هدـنیآ  رد  اهدـمآ  شیپ 
لوسر هک  يدایز  محالم  نایم  زا  کنیا  ددرگ . یم  قالطا  محالم  رابخا  عون  نیا  دوخب  یهاگ  دوش و  یم  هدیمان  یئوگـشیپ  یبیغ و  رابخا 

: مینک یم  افتکا  هنومن  ود  لقن  هب  تسا  هداد  ربخ  اهنآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

تیز راجحا  رد  يزیر  نوخ  گنج و 

هب ار  مهم  هثداح ي  دنچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا ، هدش  لقن  تنـس  لها  یثیدح  عبانم  رد  هک  یلـصفم  ثیدح  نمـض  رد 
نیا هلمج  زا  دزاس و  یم  ربخاب  اهنآ  عوقو  زا  َْتنَأ » َْفیِک  ْرَذابَأ  ای  : » هلمج نیا  اـب  دـنک و  یم  دزـشوگ  يراـفغ  رذوبا  دوخ  گرزب  هباـحص 

هنیدم رد  یتخـس  گنج  هک  يزور  دوب  یهاوخ  هنوگچ  [. 98 «. ] مَدلِاب ْتَقِرُغ  ْدَـق  َْتیَزلا  راجحَأ  َْتیَأَر  اذِا  َْتنَأ  َْفیَک  : » تسا نیا  ثداوح 
هناعاجـش و مایق  زا  مهم و  هثداح  زا  تسا  محـالم  زا  هک  ادـخ  لوسر  ثیدـح  نیا  دوش . قرغ  هحفـص 75 ]  ] نوخ رد  تیز  راجحا  عقاو و 

فورعم ياه  هلحم  زا  یکی  تیز  راجحا  رد  لاس 145  رد  هک  [ 99  ] هیکز سفن  هب  بقلم  دمحم  مانب  شنادنزرف  زا  یکی  هنامولظم  تداهش 
رفعج وبا  یـسابع  فورعم  نارگمتـس  تیغاوط و  زا  یکی  لباقم  رد  هک  ار  سدـقم  ماـیق  نیا  تیمها  دـهد و  یم  ربخ  داـتفا ، قاـفتا  هنیدـم 

. دنک یم  میسرت  دیدرگ  عقاو  یقیناود  روصنم 

خف نابایب  رد  رابنوخ  گنج 

ادهشلا و عراش  لحم ، نآ  نابایخ  هدش و  هکم  رهـش  ءزج  زورما  هقطنم  نیا  هک  هنیدم  يوس  هب  هکم  یلیم  شـش  رد  تسا  ینابایب  مان  خف » ]»
و ما . هدـش  لئان  لحم  نیا  رد  خـف  يادهـش  روبق  ترایز  هب  ررکم  بناج  نیا  دوش و  یم  هدـیمان  ءادهـشلا  یفـشتسم  لـحم  نآ  ناتـسرامیب 
درک و مایق  یسابع  يداه  هفیلخ  دض  رب  هنیدم  رد  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نادنزرف  زا  هک  یلع  نب  نیسح  هک  دوب  نینچ  خف  گنج 

تداهـش هب  ریگرد و  هفیلخ  ياـهورین  اـب  خـف  رد  هک  دـندومن  تکرح  هکم  يوـس  هب  تعیب و  تـقو  هـفیلخ  اـب  هزراـبم  رد  يو  اـب  يا  هدـع 
هتفگ هک  تساجنیا  زا  دیدرگ و  ناگدنرد  همعط  دنام و  نابایب  رد  زور  هس  ناشداسجا  دنداتسرف و  يداه  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  دندیسر ،

لاس 169. ثداوح  ریثک  نبا  خیرات  ریثا و  نبا  لماک  يربط  خـیرات  تسا . هدـیدرگن  عقاو  خـف  هثداح  زا  رتکانلوه  البرک  هعجاف  زا  سپ  دـنا 
ادـخ لوسر  یناهفـصا  جرفلاوبا  لقن  ساسا  رب  ص 164 ]. یهتنملا ، ۀـمتت  ص 240 ـ  صاوخلا ، ةرکذـت  ص 238 ـ  ج 4 ، نادـلبلا ، مجعم 

تعکر ود  نیمزرـس  نیا  رد  دـیدرگ و  هدایپ  شیوخ  بکرم  زا  دیـسر  خـف »  » نابایب هب  نوچ  هکم  هب  دوخ  ریـسم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هودنا و تلع  نوچ  دندش و  نوزحم  رثأتم و  ترضح  نآ  نارای  باحصا و  هک  دومن  دیدش  هیرگ  زامن  لاح  هحفص 76 ]  ] رد دناوخ و  زامن 
زا یکی  دـمحم  ای  دـش : لزان  نم  رب  ماـیپ  نیا  اـب  لـیئربج  مدـناوخ  ار  زاـمن  لوا  تعکر  نوچ  دومرف : دـندش ، اـیوج  ار  ترـضح  نآ  هیرگ 

َیَلَع َلََزن   ) دیدرگ دهاوخ  لئان  دیهـش  ود  باوث  هب  دوش  دیهـش  وا  باکر  رد  هک  یـسک  دـسر و  یم  تداهـش  هب  لحم  نیا  رد  وت  نادـنزرف 
یلص  ) ادخ لوسر  ندش  هدایپ  [. 100 « ] ِْنیَدیهَش ُرْجَا  ُهَعَم  دیهْشلا  ُرْجَا  َو  ِناکَْملا  اذه  یف  ُلَتُْقی  َكُِدلُو  ْنِم  الُجَر  َنِا  ُدمَُحم  ای  َلاقَف : ُلِیئَْربَج 
کی زا  رابخا  المع  دنک ، نالعا  ار  لیئربج  مایپ  هکنیا  زا  لبق  ترضح  نآ  ندناوخ  زامن  و  خف )  ) رازنش کشخ و  نابایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا 
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یبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  داتفا و  قافتا  نابایب  نیا  رد  لاس 169  هیورت  زور  رد  هک  تسا  يرگید  هثداح  همحلم و 
. دیسر تداهش  هب  دوب  هدرک  مایق  یسابع  يداه  دض  رب  هک  مالسلا ) مهیلع   ) بلاط

تسا محالم  زا  لیقع  هناخ  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح 

نادـناخ و هب  طوبرم  کیدزن  رود و  ثداوح  هک  تسا  نیا  رگناـشن  دـیدومرف  هظحـالم  ار  نآ  زا  هنومن  ود  هک  محـالم  ثیداـحا  یفرط  زا 
یلمع اب  یهاگ  راتفگ و  نایب و  اب  یهاگ  فلتخم  قرط  زا  هدوبن و  رود  هب  ترضح  نآ  رظن  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نادنزرف 

کی نودـب  تهج و  نودـب  دـناوت  یمن  ترـضح  نآ  راتفگ  لـمع و  چـیه  رگید  فرط  زا  تسا و  هداد  ربخ  ثداوح  نینچ  عوقو  زا  اـیوگ 
هناخ رد  لباقم  رد  ادخ  لوسر  رمتسم  روضح  هک  دومن  رظن  راهظا  طابنتسا و  نینچ  ناوت  یم  اذل  دریذپ و  ماجنا  یـصخشم  دصقم  فده و 

هب کیدزن  هدنیآ  رد  هک  ار  هناخ  نیا  تیمها  المع  هتساوخ  یم  ترضح  نآ  هک  تسا  اه  ییوگشیپ  محالم و  نامه  زا  بلاط  یبا  نب  لیقع 
رد هک  هنوگنامه  دنک ، نایب  دیدرگ  دـهاوخ  لدـبم  ربمایپ  تیب  لها  نادـنزرف و  زا  نت  راهچ  نفدـم  یهلا و  يایـصوا  زا  نت  راهچ  هاگمارآ 

هتساوخ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يرآ  تسا . هداد  ماجنا  هام  هن  تدم  هب  ار  یلمع  نینچ  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هناخ ي  لباقم 
یبا نب  لـیقع  هب  قلعتم  یلگ  تشخ و  هناـخ  نیا  زورما  رگا  هک  دـنک  میهفت  ار  ینعم  نیا  لـیقع  هناـخ  رد  نداد  رارق  فـقوم »  » اـب هک  تسا 
راوید رد و  نیا  رگا  دیدرگ و  دهاوخ  لدبم  ُهُمْسا ) اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ   ) هک یتویب  زا  یکی  هب  هدنیآ  هحفص 77 ]  ] رد تسا  بلاط 

نیا زورما  رگا  و  ِهللاِرْکِذ )... ْنَع  ٌْعَیبالَو  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلتال   ) هک دش  دهاوخ  ینادرم  لیلحت  حیبست و  لحم  ادرف  دراد ، یـصخش  هبنج ي  زورما 
دنوادـخ تکرب  تمحر و  دروم  ناگتـشرف و  لوزن  لحم  هکئالم و  طبهم  نامز ، رورمب  تسین  مدرم  هماع  هجوت  درومو  راظنا  حـمطم  هناخ 

نکمم هنوگچ  تشاد . رارق  یطیارش  نینچ  رد  زین  وا  كاپ  تبرت  لحم  ربمایپ و  دجسم  يزور  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیدرگ . دهاوخ  لاعتم 
دیوگب نخس  دوش  یم  عقاو  هنیدم  نیدایم  زا  یکی  رد  لاس  هاجنپ  دص و  زا  سپ  هک  يا  هثداح  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا 

دهاوخ نوخ  رد  قرغ  هک  ار  تیز  راجحا  بلج و  هیکز  سفن  تیصخش  هب  ار  ناناملـسم  هباحـص و  هجوت  دنک و  دزـشوگ  ار  نآ  تیمها  و 
هظفح ي مالسا و  هیقبم ي  تلع  هک  شیوخ  تیب  لها  همئا  زا  نت  راهچ  نفدم  زا  اما  دیامن ، میـسرت  میـسجت و  ناهذا  رد  شیپاشیپ  دیدرگ 

بکرم زا  ندـش  هدایپ  اب  ادـخ  ربماـیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـیوگن ! نخـس  دنتـسه ، وا  هنوزخم  تیآ  هلوصوم و  تمحر  دـنوادخ و  رارـسا 
نابایب و نیا  مان  دتفا  یم  قافتا  لاس  تصش  دص و  زا  سپ  هک  شنادنزرف  زا  یکی  تداهـش  نالعا  خف و  نابایب  رد  ندناوخ  زامن  شیوخ و 

نآ رد  نیموصعم  همئا  نامحر و  ءانما  نامیا و  باوبا  هک  ار  یهاگیاج  دای  هرطاخ و  اما  دزاـس  نادـیواج  هدـنز و  ار  هثداـح  نیا  هرطاـخ ي 
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هدش ، دای  دهاوش  اه و  هنومن  هب  هجوت  اب  هدنراگن  هدـیقع  هب  هصالخ : دراپـس !؟ یـشومارفب  دـیمرآ ، دـنهاوخ 

ینِثا ُنوُکَی   » و [ 101 « ] َنُوثِدَُحم ُءابَُجن  ًاَبیقَن  َرَـشَع  َدَحَأ  يْدلُو  ْنِم  : » دومرف یم  دومن و  یم  یفرعم  ار  يده  همئا  شراتفگ  قیرط  زا  هک  هلآ )
هجوت یفرعم و  ناناملـسم  هب  المع  ار  هناخ  نیا  تساوخ  یم  لیقع  هناخ ي  راـنک  نداد  رارق  فقوم  اـب  [ 102 « ] ْشیَُرق ْنِم  ْمُُهلُک  ًاریِمَا  َرَـشَع 

ياه نوناک  زا  یکی  هدـنیآ  رد  هاگیاج  نیا  هک  دـنک  مالعا  مالـسا  تما  هب  دـیامن و  بلج  فیرـش  ناکم  نیا  تیمها  تمظع و  هب  ار  نانآ 
ناـفرع تمکح و  ناـهرب و  رون و  ياـه  هلق  نیرتگرزب  هحفـص 78 ]  ] زا یکی  تروصب  تمایق  ات  دـیدرگ و  دـهاوخ  تفرعم  دـیحوت و  مهم 

هن تباجتسا  بابحتسا و  نیا  هک  دوش  یم  نشور  لیقع  هناخ ي  رانک  رد  اعد  تباجتسا  بابحتسا و  تلع  هیجوت ، نیا  اب  دیـشخرد . دهاوخ 
نیا رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  فقوت  رثا  رد  اهنت  هن  یتح  تسا و  هناخ  نیا  هشوگ  رد  رفعج  هللادـبع  لیقع و  ربق  دوجو  رثا  رد 

لوسر صخش  هک  دیدرگ  يرتمهم  تیعقاو  فشک  یپ  رد  درک و  وجتسج  ار  يرگید  تقیقح  لحم  نیا  رد  دیاب  هکلب  تسا ، هدوب  هاگیاج 
نآ ياـعد  و  تسا . هداد  رارق  شیوـخ  تاـجانم  اـعد و  لـحم  ار  هاـگیاج  نیا  تقیقح ، نآ  نـالعا  يارب  مه  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

ياجب ناش  نارکفمه  يدوهمس و  فورعم و  سانش  هنیدم  هلابز  نبا  رگا  و  تسا . هدومن  فعاضم  ار  نآ  تلیضف  هاگیاج  نیا  رد  ترـضح 
دوجو نمی  هب  هک  دندیـسر  یم  تیعقاو  نیا  هب  دـندش ، یم  انـشآ  تیب » لها   » اب تیب »  » ياجب دـنتفای و  یم  هار  نآ  نطاب  هب  هناخ ، نیا  رهاظ 
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ناشروبق رانک  رد  اعد  هدومن  ریهطت  ار  نانآ  هک  هنوگنامه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هناخ  نیا  رد  تیب  لها  زا  نت  راـهچ  رهطم  كاـپ و  ربق 
هار ناشنما  مرح  هناخ و  لخاد  هب  هتفریذپ و  ار  نادناخ  نیا  تیالو  هکنانآ  ياعد  اهنت  هن  هک  دنتفای  یمرد  و  تسا . هدومرف  باجتـسم  زین  ار 
هب ناشمرح و  میرح  هب  هاگآ  دوخان  روطب  دـنا  هتـسناوت  اما  دـنا  هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  هک  یناـسک  یتح  هکلب  تسا ، لوبق  دروم  دـنا  هتفاـی 

ِینوُعُْدا هدـعو ي ...( : دنتـسین و  سویأم  ادـخ  تمحر  لضف و  زا  ناـشکاپ  روبق  تکرب  هب  مه  زاـب  دـنراذگب  مدـق  ناـشنما  هناـخ ي  نوریب 
. دیدرگ دهاوخ  زین  نانآ  لاح  لماش  ْمَُکل )... ْبِجَتْسَأ 

!؟ تسا هتفگ  نخس  لیقع  هناخ  هدنیآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ 

هراشا

ترضح نآ  صاخ  هجوت  تلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رضحم  زا  زور  نآ  رگا  هتشذگ ، بلاطم  ساسا  رب  هدنراگن و  هدیقع  هب 
زا نت  راهچ  نفدم  هدنیآ  رد  ناکم  نیا  هک  دوب  نشور  حیرـص و  زین  دروم  نیا  رد  ترـضح  نآ  خـساپ  دـندومن ، یم  لاؤس  لحم  نیا  هب  ار 
نم نییآ  نانمشد  تسدب  هک  تماما  تیالو و  نامسآ  ناشخرد  هراتس  هدزاود  زا  هراتس  راهچ  هاگمارآ  نم و  تیب  لها  موصعم و  نادنزرف 
ْنِم الُجَر  َنِا  دَـمَُحم  ای  َلاقَف  ُلـیئَْربَج  یَلَع  َلََزن  : » دومرف هحفـص 79 ]  ] خف هثداح  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دیدرگ ، دهاوخ  دنوش  یم  دـیهش 

نئارق هنیمز و  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  حیرـصت  ِرگناشن  یخیراـت ، دـهاوش  هکلب  و  َناـکَْملا .»... اذـه  ِیف  ُلَـتُْقی  َكِدـْلُو 
هباحـص زا  يا  هدـع  لاح  حرـش  یگدـنز و  خـیرات  رد  اریز  تسا ؛ تقیقح  نیا  ناـیب  فشک و  رد  ترـضح  نآ  زا  يراـتفگ  دـیؤم  دوجوم 

شیوخ و یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  مینیب  یم  دـندوب  لئاق  یعامتجا  تیـصخش  دوخ  يارب  هک  یناسک  سانـشرس و  دارفا  ادـخ و  لوسر 
نامثع ربق  رانک  و  عیقب » ءاحور   » ياجب نانآ  ربق  هک  دندرک  یم  شالت  یعـس و  دـندید ، یم  یمتح  گرم  هناتـسآ ي  رد  ار  دوخ  هک  هاگنآ 

رارق یـصوصخ  هاگمارآ  نیا  هطوحم ي  رد  لـیقع و  هناـخ ي  لـخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب 
يراختفا هار  نیا  زا  اـت  دـنوش  نفد  نآ  هطقن ي  نیرتکیدزن  رد  هناـخ و  نیا  راـنک  رد  لقادـح  دـندشن  لـئان  یتیقفوم  نینچ  هب  رگا  دریگب و 

ادـخ لوسر  زا  لیقع  هناخ  هدـنیآ ي  دروم  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  دـیؤم  دارفا  نینچ  درکلمع  دـندرگ و  لئان  يزایتما  هب  دـننک و  بسک 
دوب و هدـش  وگزاب  نانآ  يارب  تسین  ام  سرتسد  رد  زورما  هک  ینتفگ  تقیقح  نآ  هدیـسر و  نانآ  شوگ  هب  یبلطم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نارگید زا  زار  نیا  هک  درک  یم  باجیا  دوجوم  تسایـس  زور و  طیارـش  یلو  دوب  هدـیدرگ  فشک  ناـنآ  يارب  هناـخ  نآ  رد  هتفهن  زار  نآ 
هدـهاشم عوضوم  نیمه  رگید  دـعب  رد  ار  يرادزار  نیا  هنومن ي  و  دـنامب . هدرپ  تشپ  رد  روتـسم و  خـیرات  رد  تقیقح  نیا  ددرگ و  ناـهن 

دوجو اب  لیقع و  هناخ ي  لخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  نادنزرف  موصعم و  نایاوشیپ  روبق  دوجو  اب  هنوگچ  هک  میدرک 
هزیگنا ي هتفرگ و  هدیدان  ار  تقیقح  نیا  هلابز  نبا  تیب ، نیا  رد  تنس  لها  ناخروم  زا  يا  هدع  رظن  قبط  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ربق 

دروم نیا  رد  يدوهمـس  ای  تسا و  هدرک  یفرعم  لیقع  ربق  ای  رفعج  هللادبع  ربق  یلایخ  دوجو  ار  سدقم  ناکم  نیا  میرح  رد  اعد  تباجتـسا 
تیعقاو و نینچ  کی  رگناشن  دوجوم  نئارق  دـهاوش و  لاح  رهب  تسا . هدومن  یئاسرف  ملق  نآ  عرف  رد  شومارف و  ار  عوضوم  لصا  هناکریز 

يونعم ءاجلم  يوأـم و  ناونعب  نآ  یفرعم  لـیقع و  هناـخ  هدـنیآ  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  حیرـص  يراـتفگ  رگناـیب 
هحفص 80] : ] مینک یم  افتکا  یخیرات  هنومن  دهاش و  ود  لقن  هب  هک  تسا  نیرفآ  ناهج  يادخ  شتسرپ  تدابع و  هاگیاپ  ناناملسم و 

صاقو یبا  نب  دعس  تیصو 

رخاوا رد  وا  تسا  نیا  نآ  لامجا  هک  دـنا  هدومن  لـقن  ار  یبلطم  [ 103  ] صاقو یبا  نب  دعـس  نفد  لحم  هرابرد  ناسانـش  هنیدم  ناخروم و 
رانک ار  نیمز  یحطـس  ياهکاخ  تسا  هتـساوخ  يو  زا  هدرب و  عیقب  رانک  رد  لیقع  هناـخ  یقرـش  هیواز ي  هب  ار  شناتـسود  زا  یکی  شرمع 
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لحم نآ  رد  ار  وا  ندب  تسا  هدومن  تیـصو  هدـیبوک و  اجنآ  هب  هناشن  تمالع و  ناونعب  هتـشاد  هارمه  هب  هک  خـیم  ددـع  دـنچ  سپـس  دـنزب 
وا تیـصو  قبط  لقتنم و  هنیدم  هب  ار  شندب  هتفر  ایند  زا  رهـش  نوریب  قیقع و  يداو  رد  دوخ  رـصق  رد  هک  یتدم  زا  سپ  دنراپـسب و  كاخب 

[. 104 (. ] ُهُونَفَدَو َكانُه  َُهل  اوُرَفَحَف  َداتْوَالا  اوُدَجَوَف   ) دنا هدومن  نفد  دوب  هدش  یبوکخیم  يراذگ و  تمالع  هک  لحم  نامه  رد 

لیقع هناخ  نوریب  ياضف  رد  نایفسوبا 

هدومن لقن  [ 105 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  هرابرد  نینچمه  ناسیون  لاح  حرش 
ار رما  نیا  تلع  دنز ، یم  مدق  یصوصخ )  ) رباقم نایم  رد  هک  دید  دوب  ضیرم  تخـس  هک  ار  نایفـسوبا  بلاط  یبا  نب  لیقع  يزور  هک  دنا 

دوخ هناـخ  يوسب  ار  وا  لـیقع  دنراپـسب ، كاـخب  اـجنآ  رد  ارم  هک  متـسه  یبساـنم  لـحم  یپ  رد  داد  خـساپ  نایفـسوبا  دومن ، لاؤس  يو  زا 
هک زور  دنچ  زا  سپ  دیدرگ و  هدامآ  يربق  نایفسوبا  يارب  لحم  نآ  رد  هک  دومن  صخشم  ار  یلحم  لزنم  نیا  ینوریب  ياضف  رد  تیاده و 

هحفص 81]  ] یباحص ود  نیا  میمصت  [ 107 ( ] اهیف َِنفُدَو  [ 106  ] اِهتَعاق یف  َرِفُحَف  ْربَِقب  َرَمَاَو  . ) دـش هدرپس  كاخب  ربق  نامه  رد  تفر  اـیند  زا 
هدـنیآ تیمها و  هب  تبـسن  اهنآ  عالطا  یعون  زا  یکاـح  دوب  هنیدـم  مدرم  یناـگمه  یمـسر و  نفدـم  هک  عیقب  جراـخ  رد  ندـش  نفد  يارب 

. تسین ریذپ  ناکما  ادخ  لوسر  رابخا  راتفگ و  قیرط  زا  زج  هب  هک  تسا  لحم  نیا  ناشخرد 

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  مود  هلحرم 

هراشا

ِنفد زا  لبق  مالسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  فیرش  مرح  1 ـ  دمآ : تسد  هب  بلاطم  نیا  مالسلا .) مهیلع   ) عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  لوا  هلحرم  رد 
. تسا هدش  مضنم  نآ  هب  عیقب  هعسوت  اب  دوب و  هتفرگ  رارق  بلاط  یبا  نب  لیقع  هب  قلعتم  يا  هناخ  رد  و  عیقب ، زا  جراخ  رد  ناماما ، نیا  رکیپ 

راوگرزب ربمایپ  لمع  نیا  هدوب و  ترـضح  نآ  تاجانم  اعد و  لحم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  صاخ  هجوت  دروم  هناخ  نیا  2 ـ 
رد تیالو  نامـسآ  زا  یناگراتـس  رود ، نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  دوب  هناخ  نیا  تیونعم  یفرعم  تسادـق و  رگناشن  تمظع و  يایوگ  مالـسا 

دارفا هباحـص و  قیمع  هجوت  3 ـ  دش . دنهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  هناخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  يایـصوا  زا  نت  راهچ  لوفا و  فیرـش  ناکم  نیا 
یفرعم رب  هوالع  نانآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  يدهاش  هنیرق و  هناخ ، نیا  هب  هطقن  نیرتکیدزن  رد  ندـش  نفد  رب  نانآ  رارـصا  سانـشرس و 

نیا هک  دندوب  هتفایرد  هناخ ، نیا  هدنیآ  هب  تبـسن  حیرـص  یبلطم  ًامیقتـسم  ترـضح  نآ  نابز  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یلمع 
هلحرم نیا  میا و  هتفرگ  رارق  همئا  فیرـش  مرح  خـیرات  یـسررب  زا  مود  هلحرم  رد  کنیا  و  تسا . هدـیدرگن  لقن  ام  رب  راـتفگ  نیا  بلطم و 
نفدم لوحت  خیرات  قیقد  روطب  ناوت  یمن  هچرگ  دشاب . یم  مرح )  ) یمومع هاگترایز  کی  تروص  هب  نآ  لوحت  لیقع و  هناخ  لکـش  رییغت 

« هلابز نبا  زیزعلادبع  « ؛ سانش هنیدم  نیرت  یمیدق  نیلوا و  یلو  دومن ، صخشم  یمومع ، هاگترایز  کی  هب  ینوکسم  لکش  زا  ار ، عیقب  همئا 
ِخیرات يایوگ  هک  دراد  یبلطم  مالسلا ) هیلع   ) هزمح ترـضح  مرح  دروم  رد  نینچمه  فیرـش و  مرح  نیا  دروم  رد  لاس 199 ـ  رد  هدنز   ـ
بیترت هب  مرح  ود  نیا  دروـم  رد  ار  هلاـبز  نبا  راـتفگ  نتم  هبـش  نبا  هحفـص 82 ] . ] دـشاب یم  فیرـش  مرح  ود  ره  رد  لوحتو  رییغت  ِیبیرقت 

یف یتلا  مشاه  ینب  رباقم  لوأ  یف  مشاه  نبدسا  تنب  ۀمطاف  ربق  دنع  بلطملادبع  نب  ُسابعلا  نفد  : » زیزعلادـبع لاق  1 ـ  دنک : یم  لقن  نینچ 
تنب همطاف  ربق  رانک  رد  مشاه و  ینب  رباقم  لوا  رد  بلطملادـبع  نب  ساـبع  [. 108 ...«. ] هربق ۀلابق  ینب  دجـسملا  کلذ  نا  لاقیو  لیقع  راد 

لاق 2 ـ  تسا . هدـش  اـنب  لـیقع  ربـق  لـباقم  رد  مرح »  » دجـسم نیا  دـنیوگ  یم  تسا و  هدـش  نفد  هتفرگ ـ  رارق  لـیقع  هناـخ  رد  هـک  دـسا ـ 
ةزمح عم  سیل  هنا  ةزمح و  ربق  یلع  ینب  يذلا  دجـسملا  تحت  انفد  شحج  نب  هللادـبع  ریمع و  نب  بعـصم  َنا  اندـنع  بلاغلاو  : » زیزعلادـبع

هک يدجسم  ریز  رد  شحج  نب  هللادبع  ریمع و  نب  بعصم  هک  دنرواب  نیا  رب  هنیدم ) نادنمشناد   ) ام ياملع  بلاغ  [. 109 «. ] ربقلا یف  ٌدحأ 
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نبا راتفگ  نیا  زا  تسا . هدـشن  نفد  یـسک  وا ، دوخ  زجب  هزمح  ربق  لخاد  رد  اما  دـنا و  هدـیدرگ  نوفدـم  هدـش ، هتخاس  هزمح  ربق  يور  رد 
ياهتیـصخش روبق  يور  رد  هک  ییاـهنامتخاس  اـهمرح و  هب  مالـسا  لوا  ياـهنرق  رد  هکنیا  فـلا ـ  دـیآ : یم  تسد  هب  ریز  بلطم  ود  هلاـبز ،

دوجوب مشش  مجنپ و  ياهنرق  رد  هک  تسا  یتاحالطـصا  زا  دهـشم  رازم و  مرح ، هملک ي  دش و  یم  هتفگ  دجـسم )  ) دیدرگ یم  انب  یبهذم 
ـ  هزمح ترـضح  مرح  دروم  رد  تسا ، یمالـسا  ناناد  یفارغج  نادرگناهج و  زا  مراهچ و  نرق  ياملع  زا  هک  یـسدقم  دمحا  اذـل  هدـمآ و 

هزمح ربق  نآ ، هنماد  رد  هک  هنیدم  یلیم  هس  رد  تسا  یهوک  دحا  : » دیوگ یم  تسا و  هدرب  راکب  ار  دجـسم )  ) ریبعت نامه  هلابز ـ  نبا  دننام 
نآرق هک  اریز  تسا ؛ هدش  هتفرگ  دیجم  نآرق  زا  ریبعت  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  [. 110 .« ] تسا هاچ  کی  نآ  ولج  تسا و  دجسم  لخاد  رد 
خیرات نایب  ددص  رد  هلابز  نبا  ب ـ  هحفص 83 ] [. ] 111 . ] تسا هدرب  مان  دجسم  هدش ، انب  فهک  باحـصا  روبق  يور  رد  هک  ینامتخاس  زا 

تسا هتشاد  دوجو  مود  نرق  رخاوا  رد  يو و  تایح  لاح  رد  هک  تسا  یمومع  هاگترایز  ود  نیا  فیرـش و  مرح  ود  نیا  ِنامتخاس  ِیلامجا 
یخیرات دهاوش  نئارق و  اما  تسا . هدوب  یمومع  هاگترایز  مرح و  تروص  هب  هکلب  هناخ ، کی  لکـش  هب  هن  خیرات ، نیا  رد  عیقب  همئا  مرح  و 

132 حافس 136 ـ  سابعلاوبا  تفالخ  نارود  ینعی  يرجه ؛ مود  نرق  زا  موس  ههد  رد  عضو ، رییغت  لوحت و  نیا  هک  تسا  نیا  رگنایب  رگید ،
. تسا هتسویپ  عوقوب   137 روصنم 149 ـ  رفعجوبا  تفالخ  لوا  ياهلاس  رد  رثکادح  و 

یخیرات هنیرق  نیا  حیضوت 

ای دراد ؛ دوجو  هزیگنا  ود  زا  یکی  ًالومعم  سانـشرس ، فورعم و  دارفا  یبهذم و  ياهتیـصخش  روبق  نفدم و  ریمعت  نامتخاس و  ثادـحا  رد 
هزیگنا ود  ره  تسا  نکمم  زین  یهاـگ  هتبلا  تسا و  یبهذـم  راعـش  يوـنعم و  ياـه  هزیگنا  ياراد  اـی  دراد و  یـسایس  کیلبمـس و  هـبنج ي 

ًاـصوصخم نآ ، لخاد  رد  یـسابع ـ  يافلخ  هلـسلسرس  سابع ـ  بانج  ربق  دوجو  هب  هجوت  اب  عیقب  همئا  مرح  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  نامزمه 
، هنیمز نیمه  رد  ناـنآ  درکلمع  يوما و  نیطالـس  تسایـس  اـب  لاـح  نیع  رد  تسا و  هدوب  رادروـخرب  هبنج  ود  ره  زا  هدـش ، داـی  عـطقم  رد 

. دنک یم  ادیپ  طابترا 

روبق زا  یسایس  يرادرب  هرهب  يوما و  نیطالس 

تیب لها  همئا  هب  هک  يا  هداعلا  قوف  راشف  رانک  رد  شیوخ ، تموکح  تیوقت  تیبثت و  يارب  دوخ ، ییاورنامرف  نارود  رد  هیما  ینب  نیطالس 
. دندومن یم  يرادرب  هرهب  زین  اهتیصخش  روبق  ریمعت  بیرخت و  تسایس  زا  دراوم  یخرب  رد  دندرک ، یم  دراو  ناشنایعیش  و  مالـسلا ) مهیلع  )

نب نامثع  نفد  لحم  ندومن  همیمـض  1 ـ  دومن : هظحالم  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  تسیاشان  اوراـن و  تسایـس  نیا  يارجا  زا  ییاـه  هنومن 
يادهـش روبق  لخاد  زا  بآ  ندومن  يراج  تاـنق و  رفح  2 ـ  هحفص 84 ] [. ] 112 . ] نایفس یبا  نب  ۀیواعم  روتـسدب  عیقب ، ناتـسربق  هب  نافع 

تـسد هب  هک  یگنـس  هعطق  لاقتنا  3 ـ  [. 113 . ] هیواعم روتـسدب  نادیهـش  نیا  راثآ  ندرب  نیب  زا  يارب  هزمح ، ترـضح  ربق  ًاصوصخم  دـحا ،
نافع نب  نامثع  ربق  يور  رد  نآ  نداد  رارق  دوب و  هتفرگرارق  نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  يور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  كراـبم 
قیرط زا  اهتیـصخش ، نفدـم  زا  اهیوما  یـسایس  يرادرب  هرهب  زا  يرگید  ناوارف  ياه  هنومن  دـهاش  خـیرات  [. 114 . ] مکح نب  ناورم  هلیـسوب 

. تسا هدومن  تکرح  اهتیـصخش  نعاطم  لئاضف و  رد  دارفا و  مذ  حدم و  رد  يزاس  ثیدح  تازاوم  هب  هک  دـشاب  یم  اهنآ  ریمعت  بیرخت و 
[. 115]

اهیوما تسایس  اب  سابع  ینب  هلباقم 

هب تسویپ و  عوقو  هب   132 حافـس 136 ـ  ندمآراک  يور  اب  هک  سابع  ینب  هب  نآ  لاقتنا  تفالخ و  زا  يوما  نادناخ  تسد  ندـش  هاتوک  اب 
تهج یسایس  يرادرب  هرهب  دندمآرب و  اهیوما  تسایـس  اب  هلباقم  ددص  رد  یـسابع  يافلخ  یـسایس ، عاضوا  ینوگرگد  طیارـش و  ياضتقم 
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هب یـسابع  نیطالـس  میکحت  رد  ناوارف  یگتخاس  ياهثیدح  دیدرگ و  عورـش  يزاس  ثیدح  هار  زا  نادـناخ  نیا  تموکح  تیبثت  تیوقت و 
سابع بانج  هرابرد  افلخ و  نیا  کیاکی  هرابرد  هک  اهثیدـح  عون  نیا  زا  هدافتـسا  تازاوم  هحفـص 85 ]  ] هب تسا  یعیبط  دش و  هتفرگ  راک 

مغر یلع  هیما  ینب  رگا  اریز  تسا ؛ هدمآ  لمع  هب  زین  وا  نفدم  هعـسوت  رییغت و  زا  يرادرب  هرهب  دمآ ، دوجوب  نادـناخ  نیا  هلـسلسرس  [ 116]
لیم قباطم  هک  تسایـس  نیمه  زا  روصنم  حافـس و  ارچ  دومن ، یم  هدافتـسا  تسایـس  نیا  زا  مدرم ، ینطاب  لـیم  فـالخرب  یمومع و  راـکفا 
ادخ لوسر  نادنزرف  زا  نت  هس  نفدم  زور  نآ  هک  ار  لیقع  هناخ  سابع و  نفدم  دننکن و  هدافتـسا  دوب  زین  نانآ  راکفا  اب  قفاوم  ناناملـسم و 
نآ دنویپ  شیوخ و  نادناخ  یفرعم  نمض  قیرط  نیا  زا  دنرواین و  رد  یمومع  هاگترایز  و  دجسم »  » تروص هب  دوب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف و 

تیب لها  رب  ینمـض  مارتحا  اب  دنناسرن و  تابثا  هب  دوب  هیما  ینب  رب  نانآ  يزوریپ  لماع  نیرتگرزب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب 
رارق ناگمه  ياـشامت  ضرعم  رد  مسجم  تروص  هب  ار  راعـش  نیا  دوب  هدرک  جراـخ  هنحـص  زا  ار  هیما  ینب  ناـنآ ، زا  تیاـمح  راعـش  اـب  هک 

لاقتنا ناناملسم و  ناتسروگ  هب  نامثع  نفد  لحم  ندرک  همیمـض  اب  یمومع  راکفا  هب  هجوت  نودب  دومن  یم  شالت  هیما  ینب  رگا  و  دنهدن ؟
ربمایپ يومع  سابع  نفد  لحم  ریمعت  هعـسوت و  اب  ساـبع  ینب  ارچ  دـنک ، لاـمعا  ار  دوخ  تسایـس  ناـفع  نبا  ربق  هب  نوعظم  نبا  ربق  گـنس 

نیا يریگراک  هب  زا  دوب  هدش  نفد  یگداوناخ  یصوصخ و  هربقم  رد  عیقب و  رانک  رد  مارتحا ، رابتعا و  هزیگنا  هب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
شنادناخ دوخ و  یخیرات  تیانج  راثآ  دحا ، يادهش  ریاس  هزمح و  ترـضح  ربق  شبن  اب  تساوخ  یم  هیواعم  رگاو  دوش ؟ مورحم  تسایس 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يومع  هزمح  ترضح  هنیـس ي  هحفص 86 ]  ] نتفاکـش ِراب  تبکن  خلت و  هرطاخ  دیادزب و  خیرات  هحفـص  زا  ار 
ثادحا اب  سابع  ینب  ارچ  دراپسب ، یشومارف  هب  تفرگ  ماجنا  دنه  هلیسو  هب  هک  ار  مالـسا  نامرهق  عاجـش و  عفادم  نیا  ِرگج  ندیوج  و  هلآ )

عفن هب  هک  وا  هرطاخ  دیدجت  تعاجش و  تماهش و  نالعا  يو و  اب  شیوخ  دنویپ  یفرعم و  نمض  ترضح  نآ  رهطم  ربق  يور  رد  نامتخاس 
؟ دنکن هدافتسا  دوب  هیما  ینب  دض  رب  نادناخ و  نیا 

لوحت نیا  یبهذم  هبنج  اما  و 

نارود رد  دندوب و  رادروخرب  یصاخ  تیبوبحم  تیعقوم و  زا  هنیدم  رد  هک  نسحلا  ینب  ًاصوصخم  نایعیـش و  اهیـسابع ، ندمآ  راک  يور  اب 
عضو نیا  هک  دنتخادرپ  شیوخ  هدیقع  راهظا  هب  دنتفای و  تسد  يدازآ  هب  دندرب  یم  رسب  طیارش  نیرت  تخـس  رد  یناورم  يوما و  نیطالس 
دمحم شدـنزرف  ضحم و  نسح  نب  هللادـبع  دـننام  نسحلا  ینب  زا  یـضعب  نایم  نیا  رد  تشاد ، همادا  روصنم  تفالخ  نارود  زا  یـشخب  اـت 

نادـنزرف هب  تفـالخ  ضیوـفت  تیب و  لـها  ندروآ  راـک  يور  رکف  رد  تردـق و  بسک  یپ  رد  اـهیوما  نارود  زا  هیکز » سفن   » هب فورعم 
يدونـشوخ بلج  يارب  حافـس  لاح  نیع  رد  یلو  دوبن  رود  نایـسابع  مشچ  زا  نانآ  یناهنپ  تیلاعف  دـندوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

زا داد و  یم  ماجنا  ار  نانآ  اب  يرکفمه  مارتحا و  شـشخب و  لذـب و  عون  ره  هیکز  سفن  هللادـبع و  زا  نسحلا  ینب  نتخاـس  ادـج  ناـیعیش و 
يور زا  سپ  هک  دشاب  یم  شا  هبطخ  نیلوا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تیناقح  هب  حافـس  فارتعا  يرکف ، مه  مارتحا و  نیا  ياه  هنومن 

. تفرگ ماجنا  حافـس  هلیـسوب  زاب  هک  تسا  نسحلا  ینب  هب  كدـف  ضیوفت  مارتحا ، نیا  زا  رگید  هنومن  و  [ 117  ] دیدرگ داریا  شندمآ  راک 
ریمعت و رد  نسحلا  ینب  تاداس  هژیوب  تمـصع و  نادـناخ  ِنایعیـش  عناوم ، همه  ندـش  هتـشادرب  اب  طیارـش و  نینچ  رد  تسا  یعیبط  [. 118]

موهفم هب  هدیزرو و  مامتها  یبهذـم  راعـش  ینید و  هفیظو  کی  ناونعب  مرح » [ » هحفص 87  ] هب لیقع  هناخ  لیدبت  عیقب و  همئا  نفدم  هعـسوت 
تمـصع و نادـناخ  نادـنمتدارا  روضح  ناحبـس و  دـنوادخ  رکذ  تداـبع و  يارب  ار  عیفر  تیب  نآ  دیـشخب و  دـنهاوخ  ققحت  ینآرق ، هیآ 

ْمِهیِْهُلت ٌلاجِر ال  ِلاصْالا -  َو  ِوُدـُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُِحبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  : ) هک دومن  دـنهاوخ  رت  هداـمآ  تراـهط 
(. ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌةَراِجت 

مرح لخاد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رهطم  رکیپ  نفد 
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مرح و هب  لیقع  هناخ  لیدـبت  و  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  نفدـم  ناـمتخاس  داـجیا  1 ـ  دـیآ : یم  تسدـب  هجیتن  ود  یخیرات  لـیلحت  نیا  زا 
ود نیا  زا  یکی  هلیسو  هب  [ 119  ] 137 روصنم 158 ـ  تفالخ  نارود  لئاوا  رد  ای  132 و  حافس 136 ـ  تفالخ  نارود  رد  یمومع  هاگترایز 
ـ  2 تسا . هتفرگ  تروص  فـلتخم  فادـها  اـب  حاـنج و  ود  ره  یگنهاـمه  اـب  اـی  هنیدـم و  نایعیـش  نسحلا و  ینب  هلیـسو ي  هب  اـی  هفیلخ و 

مهیلع  ) رقاب ماما  داجـس و  ماما  یبتجم ، ماما  ینعی  يده ؛ همئا  زا  نت  هس  رهطم  داسجا  دیدرگ ، نشور  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  هنوگنامه 
رکیپ یلو  تسا ، هدش  نفد  لیقع  هناخ  لخاد  رد  هد و  ـ ـش عقاو  95 و 114  ياهلاس 50 ، رد  بیترت  هب  نانآ  تداهش  لاحترا و  هک  مالـسلا )
هکلب هناخ ، لخاد  رد  فقسم و  هطوحم  لخاد  رد  اهنت  هن  هتسویپ ، عوقوب  لاس 148  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
هدـش هدرپس  كاخ  هب  هناگ ، هس  همئا  روبق  رانک  رد  یمومع  هاـگترایز  و  دجـسم »  » هب لـیقع  هناـخ  ندـش  لیدـبت  زا  سپ  مرح و  لـخاد  رد 
نرق اـت  خـیرات  نیا  زا  سپ  هک  یلوحت  رییغت و  دروم  رد  هنافـسأتم  مالـسلا .) مهیلع   ) عیقب همئا  مرح  خـیرات  زا  مود  هلحرم  دوـب  نیا  و  تسا .

ياهثحب هحفـص 88 ]  ] هب هجوت  اـب  یلو  تسین  تسد  رد  یخیراـت  دنتـسم  قیقد و  عـالطا  تسا ، هدـمآ  دوـجوب  فیرـش  مرح  نیا  رد  مجنپ ،
ریمعت و رد  نکمم  تصرف  ره  زا  هدوـب و  تیب  لـها  نایعیـش  نایـسابع و  هجوـت  دروـم  زین  نرق  هس  نیا  لوـط  رد  مرح  نیا  ًاملـسم  هتـشذگ ،

يریازج موحرم  هک  تسا  یبلطم  هلمج ، زا  تسا . تقیقح  نیا  دیؤم  زین  یخیرات  دهاوش  زا  یـضعب  دنا و  هدیزرو  مامتها  نآ  يانب  دـیدجت 
، شیپ لاـس  رد  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  هنیدـم  نکاـس  نایعیـش  زا  یکی  دـسیون : یم  تسا  هتفر  هنیدـم  تراـیز  هب  يرجه  لاـس 1095  رد  هک 

باتک نآ  رد  هک  دـنتفای  اـجنآ  رد  ار  دـیفم  خیـش  رازملا »  » زا يا  هخـسن  هتفر و  هدوب  عیقب  هنازخ ي  رد  هک  یبتک  شیتفت  هب  هنیدـم  ياـملع 
وا دنیامن . بیرخت  ار  همئا  هبق  دهد  هزاجا  ات  دنتساوخ  يو  زا  هدروآ و  یضاق  دزن  ار  باتک  دوب ، هدش  ییوگدب  هباحص  زا  یضعب  هب  تبـسن 
زا موس  هلحرم  رد  هک  يروـطب  [. 120 . ] مهدـب اوتف  نآ  بیرخت  هب  مناوت  یمن  نم  هتخاس و  شدـج  يارب  دیـشرلا  نوراـه  ار  هبق  نیا  تفگ 

تبـسن دیـشرلا  نوراه  هب  ار  نآ  نامتخاس  هنیدم  یـضاق  هدوب  ثحب  دروم  مهدزای  نرق  رد  هک  يا  هبق  دید ، میهاوخ  عیقب  همئا  مرح  خـیرات 
یلو دیـشر  ـ لا نورا  هلیـسو هـ هب  هن  تسا  هدش  هتخاس  کلملا  دجم  روتـسد  هب  مجنپ  نرق  رد  هک  تسا  يا  هبق  هعقب و  نامه  تسا ، هداد  یم 

یـشقن نآ  ریمعت  رد  هجوت و  فیرـش  مرح  نیا  هب   170 شتفالخ 193 ـ  نارود  رد  مه  نوراه  هک  تسا  نیا  رگناشن  هنیدـم  یـضاق  راـتفگ 
يو هب  تسا ، هدش  هتخاس  یناریا  يارزو  زا  یکی  تسدب  وا و  زا  سپ  نرق  هس  ًابیرقت  هک  یهاگراب  دـبنگ و  یتح  هک  يروطب  تسا ؛ هتـشاد 
لاس رد  یسابع  هفیلخ  رصنتسم  هلیسو  هب  لاس 519 و  رد  هللااب  دشرتسم  هلیسو  هب  فیرش  مرح  نیا  ریمعت  نینچمه  و  تسا . هدیدرگ  بستنم 

. دشاب یم  فیرش  مرح  نیا  هب  یسابع  يافلخ  هجوت  لیلد  داد  میهاوخ  حیضوت  هدنیآ  تاحفص  رد  هک   640

عیقب همئا  مرح  خیرات  زا  موس  هلحرم 

هراشا

زیزع ناگدنناوخ  ییانشآ  يارب  دوش . یم  عورـش  نانآ  روبق  يور  رد  دبنگ  نتخاس  اب  مجنپ و  نرق  زا  عیقب ، همئا  مرح  خیرات  زا  موس  هلحرم 
راتفگ لـقن  هب  نرق ، تشه  لوط  رد  نآ  یگنوگچ  هب  نادـنم  هقـالع  هحفـص 89 ]  ] لین تلوهـس  فیرـش و  مرح  نیا  خیرات  زا  شخب  نیا  اب 

رظن زا  هک  عـیقب  همئا  مرح  هاـگراب  دـبنگ و  یخیراـت ، ملـسم  لـئالد  قـبط  میزادرپ : یم  دروـم  نـیا  رد  نادرگناـهج  ناـخروم و  زا  یـضعب 
هدوس و یم  نامسآ  رب  رس  لاس  دصتـشه  تدم  هب  هتـشاد و  قوفت  عیقب ، رد  دوجوم  ياه  هبق  همه  رب  ییابیز  تفارظ و  عافترا ، ماکحتـسا و 

لضفلاوبا کلملادجم  روتسد  هب  تسا  هدیدرگ  سکعنم  نآ  تمظع  خیرات  تاحفص  رد  بلج و  دوخ  هب  ار  نادرگناهج  ناخروم و  هجوت 
فورعم خروم  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدش  هتخاس  [ 121  ] یقوجلس نیطالس  زا  قرایکرب  ریزو  یمقلا  یناتسواربلا  یسوم  نبا  دمحم  نب  دعسا 

ریما ینیـسح  ةرامع  نب  روظنم  لاس  نیا  رد  دـیوگ : یم  لاس 495 ه .ـ ثداوح  رد  لـماکلا )  ) دوخ باـتک  رد  ق . يافوتم 630 ه .ـ ریثا  نبا 
سابع یلع و  نب  نسح  هبق  نتخاس  يارب  [ 122  ] یناسالب کلملادجم  يوس  زا  دوب و  مق  یلاها  زا  هک  ار  يرامعم  وا  تفر و  ایند  زا  هنیدـم 
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دوـخ ندـش  هتـشک  زا  سپ  لـتق  نیا  دـیوگ : یم  سپـس  دـیناسر . لـتق  هب  درب  یم  رـس  هب  هنیدـم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يوـمع 
[. 123 . ] دوب هداد  یناج  نیمأت  يو  رب  ریما  هدومن و  رارف  هکم  هب  هدش  دای  رامعم  هک  تسویپ  عوقو  هب  نآ  زا  سپ  و  ناریا ) رد   ) کلملادـجم
نب ساـبع  هـک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نـبا  نـسح  هـبق ي  و  دـیوگ : یم  ضقنلا  باـتک  رد  لاـس 556  رد  هدـنز  ینیوزق  لیلجلادـبع  موحرم 

: دیوگ یم  يرتشوش  هللارون  یضاق  موحرم  هحفص 90 ] [. ] 124 . ] تسا هدومرف  کلملا  دجم  تسا  نوفدم  اجنآ  مه  افلخ  ردپ  بلطملادـبع 
نب سابع  قداص و  رفعج  رقاب ، دـمحم  نیدـباعلا ، نیز  یلع ؛ هک  تسا  عیقب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  هبق  کـلملا  دـجم  راـثآ  زا  و 

مظاک ياسوم  ماما  دهـشم  تسا و  هدرک  انب  وا  ار ... نوعظم  نب  نامثع  قاط  راهچ  و  دیوگ ...: یم  سپـس  دنا . هدوسآ  اجنآ  رد  بلطملادبع 
ریهاشم زا  نآ  ریغ  و  [ 125  ] ير رد  ینسح  میظعلادبع  دیس  دهشم  تسا و  هدومن  انب  وا  مه  ار  دادغب  رد  شیرق  رباقم  رد  یقت  دمحم  ماما  و 

يارق زا  تسا  يا  هیرق  ناتسوارب  دیوگ : یم  یمق  ثدحم  موحرم  [. 126 . ] تسوا راثآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) یمطاف فارشا  يولع و  تاداس 
همئا هبق  دننام  هنـسح ؛ راثآ  تسوا  يارب  زا  قرایکرب و  ریزو  یعیـش  کلملادجم  یـسوم  نب  دـمحم  نب  دعـسا  لضفلاوبا  تساجنآ  زا  مق و 

[. 127 . ] کلذ ریغ  میظعلادبع و  بانج  دهشم  و  مالسلا ) امهیلع   ) یقت دمحم  ماما  یسوم و  ماما  دهشم  عیقب و 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  دبنگ  نامتخاس  خیرات 

اب یلو  دنا  هدومنن  صخـشم  هتفریذپ ، ماجنا  کلملادجم  روتـسد  هب  هک  ار  دبنگ  يانب  نامتخاس و  داجیا  قیقد  خـیرات  ناخروم ، زا  کیچیه 
يانب هک  تفگ  ناوت  یم  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  لاس 495  رد  هک  کلملادجم  ندـش  هتـشک  اب  رهطم ، مرح  نیا  رامعم  لتق  نراقت  هب  هجوت 

. تسا هدیسر  مامتا  هب  مجنپ  نرق  رخاوا  رد  خیرات و  نامه  نراقم  زین  عیقب  همئا  مرح  هبق 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  هاگراب  دبنگ و  تیفیک 

فیرـش مرح  نیا  یگنوگچ  هرابرد  ار  دوخ  تادهاشم  هک  نادرگناهج  ناخروم و  زا  رگید  يا  هدـع  راتفگ  هب  میراد  ارذـگ  یهاگن  کنیا 
راـگدای هب  ناگدـنیآ  يارب  تبث و  دوخ  ياـه  همانرفـس  تاـفیلأت و  رد  نآ  بیرخت  خـیرات  اـت  یناـمز  بیترت  هب  لاـس و  دصتـشه  لوـط  رد 

ۀُبق َیِهَو  : » دیوگ یم  عیقب  همئا  دبنگ  دروم  رد  يافوتم 614ه )ـ  ) فورعم درگناـهج  ریبج  نبا  متفه : نرق  رد  1 ـ  هحفص 91 ] . ] دنا هتشاذگ 
.« تسا هدش  عقاو  عیقب  رد  یکیدزن  رد  هک  هدیـشک  کلفب  رـس  عفترم و  تسا  يا  هبق  نآ  و  «. » عیقبلا باب  نم  ۀبرقم  یلع  ءاوهلا  یف  ۀـعفترم 

حتفی ناباب  اهیلع  ءانبلا و  ۀـمیدق  ۀـیلاع  ةریبک  یه  و  : » دـیوگ یم  زین  يافوتم 643 )  ) فورعم خروم  سانـش و  هنیدـم  راجن  نبا  2 ـ  [. 128]
ـ  3 تسا ». زاب  زور  ره  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  رد  ود  تسا ، ینامز  تمدق  ياراد  عفترم و  گرزب و  دبنگ ، نیا  [. » 129 «. ] موی لک  امهدحأ 

ۀعفترم ةریبک  ۀبق  یهو  : » دیوگ یم  تسا ، هدرک  رفـس  هنیدـم  هب  ق . لاس 740 ه .ـ رد  هک  یبرغملا  يولبلا  یـسیع  نب  دلاخ  متـشه : نرق  رد 
يافوتم  ) فورعم درگناـهج  هطوطب  نبا  ار  هلمج  نیمه  هباـشم  و  4 ـ  هدیـشک ». کلفب  رـس  گرزب ، تسا  يدبنگ  نیا  [. » 130 «. ] ءاوهلا یف 

زا هدیشک و  کلفب  رـس  تسیا  هبق  نآ  و  [. » 131 «. ] ماکحالا ۀعیدب  ءاوهلا  یف  ۀـبهاذ  ۀـبق  یه  و  : » دـیوگ یم  وا  تسا ؛ هدروآ  ق ). 779 ه .ـ
[. 132 «. ] ءاوهلا یف  ۀخماش  ۀـبق  مهیلع  و  : » دـیوگ یم  ياـفوتم 911 )  ) يدوهمـس مهد : نرق  رد  5 ـ  زیگنا » باجعا  عیدب و  ماکحتـسا ، رظن 
SIR RICHARD  ) نوتروب دراچیر  رس  مهدزیس : نرق  رد  6 ـ  هدیشک ». کلفب  رـس  دنلب و  تسا  يدبنگ  ناشربق  يور  رد  [ » هحفص 92 ]

فیصوت نینچ  ار  عیقب  همئا  دبنگ  دوخ  همانتحایـس  رد  هدومن  ترفاسم  هنیدم  هب  ق . لاس 1276 ه .ـ رد  هک  یبرغ  درگناهج  ( BURTON

تـسد رد  هک  هبق  نیا  [. » 133 «. ] ةربقملا باب  نم  لخادـلا  نیمی  یلع  عقت  يرخألا و  ببقلا  ِعیمج  لـمجأ  ربکأ و  ۀـبقلا  هذـه  و  : » دـنک یم 
زا یکی  هـک  یـسوم  نـب  یلع  مهدراـهچ : نرق  رد  7 ـ  تسا ». اـه  هبق  همه  زا  رتاـبیز  رتـگرزب و  تسا ، هتفرگ  رارق  عـیقب  هب  نـیدراو  تـسار 

عیقب و هراـبرد  هدومن ، فیلأـت  ق . لاس 1303ه .ـ رد  هک  هرونملا » ۀـنیدملا  فصو   » مان هب  دراد  یباـتک  تسا و  هنیدـم  نکاـس  ناگدنـسیون 
و 8 ـ  [. 134 «. ] تابقلا ربکا  یه  ماـظعلا و  تیبلا  لآ  ۀـبق  و  : » دـیوگ یم  عیقب  همئا  هبق  هب  عجار  دراد و  یتاحیـضوت  نآ  ياهدـبنگ  رباـقم و 
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یم تسا ، هدومن  جـح  رفـس  عیقب  همئا  مرح  بیرخت  زا  لبق  لاس  و 19  ق . لاس 1325 ه .ـ رد  راب  نیرخآ  هک  اـشاپ  تعفر  میهاربا  هرخـألاب 
و [. 135 ...«. ] میهاربا و ۀـبقک  کلانه  یتلا  تابقلا  یلعا  یه  ةدـحاو  ۀـبق  مهعمجت  هعم  هانرکذ  نم  یلع و  نب  نسحلا  سابعلا و  و  : » دـیوگ

ياه هبق  همه  زا  رتگرزب  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  هبق  کـی  ریز  رد  هناـگ ) هس  همئا   ) میدرب ماـن  ًـالبق  هک  رگید  نت  هس  یلع و  نب  نسح  ساـبع و 
هحفص 93] . ] دشاب یم  میهاربا و ... هبق  دننام  عیقب ؛ رد  دوجوم 

عیقب همئا  مرح  تایصوصخ  تاریمعت و 

هراشا

خیرات اب  نینچمه  هدـمآ و  دوجو  هب  سدـقم  ياـنب  نیا  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یلوحت  عیقب و  مرح  ياـنب  لـصا  اـب  هتـشذگ ، تاحفـص  رد 
رگید عوضوم  ود  تسا  مزال  ثحب  نیمه  لیمکت  رد  کنیا  میدش ، انشآ  شرامعم  یلصا و  یناب  نآ و  تمظع  اب  هاگراب  دبنگ و  نامتخاس 

یتایصوصخ 2 ـ  تسا . هتفرگ  ماجنا  فیرش ، ِمرح  نیا  رد  نرق ، دنچ  لوط  رد  هک  یتاحالـصا  تاریمعت و  1 ـ  میهد : رارق  یسررب  دروم  ار 
. تسا هدوب  رادروخرب  اهنآ  زا  فیرش  مرح  نیا  ًارصحنم  هک  ییاهیگژیو  ای  هتشاد و  دوجو  زین  مرح  نیا  رد  اهمرح  ریاس  دننامه  هک 

تاریمعت دروم  رد 

هراشا

هب یتاحالـصا  تاریمعت و  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  هاگراب  دبنگ و  مرح و  رد  فلتخم  عطاقم  رد  نامز و  رورم  اب  دوجوم ، كرادـم  قبط 
: میزادرپ یم  دارفا  نیا  یفرعم  دراوم و  نیا  لقن  هب  هک  تسا  هدمآ  لمع  هب  فلتخم  دارفا  ای  نیطالس و  افلخ و  زا  یضعب  هلیسو 

هللااب دشرتسم  هلیسو  هب  عیقب  مرح  ریمعت 

هک دشاب  یم  نآ  نامتخاس  داجیا  زا  لاس  راهچ  تسیب و  تشذـگ  زا  سپ  لاس 519 و  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  مرح  رد  ریمعت  نیلوا 
: هک دراد  دوجو  هبیتک  نیا  سابع ، ربق  فرط  قاط  رد  دـیوگ : یم  يدوهمـس  تسا . هتفرگ  ماجنا  یـسابع  هفیلخ  هللااب » دـشرتسم   » روتـسد هب 

نیا زا  شیپ  مرح ، نیا  یلصا  يانب  نم ، رظن  هب  دیوگ  یم  سپـس  يو  [. 136 «. ] ةأمسمخ ةرشع و  عست  ۀنـس  هللااب  دشرتسملا  هلمعب  َِرمآلا  نإ  »
تاحالـصا تاریمعت و  ماجنا  نآ ، زا  فده  هکلب  هدوبن  نامتخاس  داجیا  يارب  روتـسد ، نیا  رودـص  ینعی  [ ) هحفـص 94 . ] تسا هدوب  خیرات 

هللااب رهظتسم  شردپ  زا  سپ  لاس 512 ه .ـ رد  يو  تسا . یـسابع  هفیلخ  نیمهن  تسیب و  هللااب  دـشرتسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .) هدوب 
. تسا هدش  هتشک  لاس 529 ه .ـ رد  هدیسر و  تفالخ  هب 

رصنتسم هلیسو  هب  عیقب  مرح  ریمعت 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هللااب  رصنتسم  مان  هب  یسابع  يافلخ  زا  رگید  یکی  هلیسو  هب  ياهلاس 623 و 640 ه .ـ نیب  رد  عیقب  مرح  رد  ریمعت  نیمود 
هلمعب رما  : » دروـخ یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  يرگید  هبیتـک ي  رد  عـیقب  مرح  بارحم  يـالاب  رد  و  دـیوگ : یم  دروـم  نیا  رد  يدوهمـس  زاـب 

رصنتسم صخش  زا  يرتشیب  تاصخشم  روتسد و  نیا  رودص  خیرات  هبیتک  نیا  رد  یلو  دیوگ : یم  سپـس  [. 137 « ] هللااب رصنتسملا  روصنملا 
یـسابع هفیلخ  نیموس  یـس و  هللااب و  رهاظلا  دنزرف  رفعجوبا ، شا  هینک  روصنم ، شمان  هللااب  رـصنتسم  تسا  ینتفگ  تسا . هدیدرگن  سکعنم 
یبیرقت خیرات  نیاربانب ، [. 138 . ] تسا هتفگ  تایح  دوردب  لاس 640  رد  هدیـسر و  تفالخ  هب  لاس 623  رد  یطویـس ، لقن  هب  انب  هک  تسا 

ماجنا ات 640  لاس 623  زا  یـسابع  رـصنتسم  تفـالخ  نارود  رد  متفه و  نرق  لوا  همین  رد  هک  دوش  یم  صخـشم  زین  ریمعت  حالـصا و  نیا 
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دومن دـیهاوخ  هظحـالم  هک  يدـهاوش  لـئالد و  قبط  هدوـمن و  هراـشا  يدوهمـس  هک  هنوگناـمه  هک : نیا  هجوـت  لـباق  بلطم  تسا . هتفرگ 
لـصا هب  طوبرم  هن  تسا  هدوب  فیرـش  مرح  نیا  تاحالـصا  تاریمعت و  هب  طوـبرم  رـصنتسم ، نینچمه  و  دـشرتسم »  » درکلمع تامادـقا و 

مین هحفص 95 ]  ] زا سپ  بیترت ، هب  هک  تسا  یتاریمعت  خیرات  رگناشن  هدومن  دای  اهنآ  زا  يدوهمس  هک  زین  هبیتک  ود  نآ و  يانب  نامتخاس و 
هک تسا  ملـسم  يرما  نیا  فلا ـ  اریز : تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  نآ ، لوا  ریمعت  زا  نرق  کی  تشذگ  زا  سپ  ًاددجم  مرح و  یلـصا  يانب  زا  نرق 

تحارص و دروم  نیا  رد  ناخروم  هتفریذپ و  ماجنا  یناتسوارب  کلملادجم  روتسد  هب  مجنپ ، نرق  رخاوا  رد  هاگراب  دبنگ و  نیا  یلـصا  يانب 
يارب هن  نآ  ماکحتسا  ماود و  رد  مزال  ياه  ینیب  شیپ  تسادق ، تیمها و  نآ  اب  ینامتخاس ، نینچ  يانب  رد  تسا ، یعیبط  دنراد . رظن  قافتا 

( مالسلا هیلع   ) نیمظاک مرح  نامتخاس  مرح ، نیا  ِنامتخاس  هنیرق  هباشم و  ددرگ . یم  روظنم  يدامتم  نورق  يارب  هکلب  نرق ، ود  نرق و  کی 
راوتـسا و یتماق  اب  یناتـساب ، یبهذـم و  راـثآ  ناـیم  رد  مه  زونه  نرق ، هد  تشذـگ  زا  سپ  هک  [ 139  ] تسا ینسح  میظعلادبع  ترـضح  و 

هتشذگ دوب . دهاوخن  انب  دیدجت  دنمزاین  لاس ، هاجنپ  دصکی و  ای  هاجنپ  تشذگ  زا  سپ  مکحتسم  يانب  نینچ  نیاربانب  دنا . هداتـسیا  مکحم 
نآ زا  یکی  هلیـسو  هب  انب  ِلصا  ِدیدجت  تروص  رد  اریز  تسا ؛ تقیقح  نیا  رب  نشور  حضاو و  لیلد  دوخ  ددعتم ، ياه  هبیتک  ظفح  نآ ، زا 

يافوتم  ) راجن نبا  راتفگ  هدش ، دای  هفیلخ  ود  هلیـسو  هب  انب ، دـیدجت  مدـعرب  مود  لیلد  ب ـ  درادـن . یموهفم  هبیتک  ود  ره  ظفح  هفیلخ ، ود 
فیصوت نیمه  هباشم  و  [ 140 « ] ءانبلا ۀمیدق  ۀیلاع  ةریبک  ۀبق  یف  ناربقلاو  : » دنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  عیقب  مرح  دبنگ  هک  دشاب  یم  ( 643

مرح نیا  تمدـق  رگناشن  ءانبلا » ۀـمیدق   » فیـصوت نیا  [. 141 . ] تسا هدروآ  هدـید ، ار  عـیقب  لاـس 740  رد  هک  يولبلا  یـسیع  نبدـلاخ  ار ،
نیا رگید  هجوت  بلاج  هتکن  ج ـ  تسا . قیبطت  لباق  يولب  دلاخ  نارود  اب  هن  راجن و  نبا  رـصاعم  نارود  يانب  دیدجت  اب  هن  هک  تسا  فیرش 

تمظع و دروم  رد  راجن  نبا  راتفگ  لقن  زا  سپ  و  تسا ) دـشرتسم  زا  لبق  مرح  يانب  لصا  هک   ) شیوخ هیرظن  لـقن  زا  سپ  يدوهمـس  هک 
ار نآ  راـجن  نبا  هک  تسا  یتایـصوصخ  ناـمه  ياراد  لکـش و  ناـمه  هب  مه  زورما  هاـگراب ، دـبنگ و  نیا  دـیوگ : یم  عـیقب ، مرح  تمدـق 

هنوگنامه ینعی  142 ؛] ( ] مویلا هیلع  یه  امب  اهفصو  هحفص 96 ]  ] و ءانبلا ، ۀمیدق  ۀبقلا  هذه  نا  راجنلا  نبا  لاق  دقَو  تسا ؛(  هدومن  فیصوت 
یگدنز يدوهمـس  هک  يرجه  مهد  نرق  لئاوا  ینعی  زورما ؛ ات  زین ، يو  زا  دعب  هدشن ، هداد  یـساسا  رییغت  راجن  نبا  زا  لبق  مرح ، نیا  رد  هک 

رظن فالخرب  مینک : هفاضا  ار  هتکن  نیا  دـیاب  ماجنارـس  د ـ  تسا . هدـماین  دوجو  هب  نآ  نامتخاس  لـصا  رد  یلوحت  رییغت و  چـیه  هدرک ، یم 
دیؤم و هک  درادن  دوجو  یخیرات  دانتسا و  لباق  لیلد  چیه  کلملادجم ،)  ) عیقب همئا  ِهاگراب  دبنگ و  ِیلـصا  ِیناب  دروم  رد  ناخروم ، حیرص 
اب ناوت  یم  هک  تساجنیا  زا  و  دـشاب . هاگراب  دـبنگ و  نیا  داجیا  ناـمتخاس و  نیا  ياـنب  لـصا  رد  نیطالـس  اـفلخ و  زا  یکی  شقن  رگناـشن 

نیا يو  دوخ  هک  هنوگنامه  هدوب  عیقب  مرح  ریمعت  هب  طوبرم  هدومن  دای  اهنآ  زا  يدوهمـس  هک  يا  هبیتک  ود  دومن ، راهظا  دـیکأت  ناـنیمطا و 
. تسا هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  بلطم 

دومحم ناطلس  روتسد  هب  عیقب  همئا  مرح  ریمعت 

ازریم داهرف  تسا . هتفرگ  ماجنا  ینامثع  دومحم ؛ ناطلس  روتسد  هب  هک  تسا  يرجه  مهدزیس  نرق  لئاوا  هب  قلعتم  فیرش ، مرح  موس  ِریمعت 
رازهکی هنس  رد  [ 143 ، ] ناخ دومحم  ناطلس  زا  عیقب ، رد  هکرابم  هعقب  ریمعت  دسیون : یم  تسا  هدش  فرـشم  جح  هب  لاس 1292 ه .ـ رد  هک 

یم يزاریش  ردصلا  بیان  یلو  [. 144 . ] دش عقاو  ناطلـس  رما  هب  يرـصم و  ياشاپ  یلع  دمحم  تسد  هب  يرجه  راهچ  یـس و  تسیود و  و 
خیرات ناخ و  دومحم  هدـننک ، ریمعت  نآ ، رخآ  عرـصم  رد  هک  هدـش  یکاکح  یکرت  نابز  هب  ینالوط ، يا  هدیـصق  عیقب ، ردرـس  رد  دـیوگ :
هدیـسر ام  تسد  هب  اهنآ ، نالماع  تاصخـشم  نشور و  خیرات  اب  هک  عیقب  مرح  تاریمعت  زا  دروم  هس  دوب  نیا  تسا . هدش  دیق  ریمعت 1233 

نینچ هکلب  تسین ، هدش  دای  دراوم  هب  رـصحنم  هحفـص 97 ] ، ] عیقب مرح  رد  هدمآ  لمع  هب  تاحالـصا  تاریمعت و  ملـسم  روطب  یلو  تسا ،
تروص دوش  سکعنم  عبانم  رد  ای  صخـشم و  اهنآ  خیرات  هک  نیا  نودب  طیارـش  باجیا  تایـضتقم و  قبط  ررکم ، تاحالـصا  تاریمعت و 

مه لاسما  و  دـیوگ : یم  تسا ، هدـمآ  لـمع  هب  دومحم  ناطلـس  هلیـسو  هب  هک  ریمعت  نیموس  ناـیب  زا  سپ  ازریم  داـهرف  اذـل  و  تسا . هتفرگ 
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رد نیـسحلادبع ، یجاح  راجتلا ؛ نیما  بانج  تاقوا ، نیا  و  دیوگ : یم  ردـصلا  بیان  و  [. 145 . ] دـنا هدروآ  لمع  هب  ار  نآ  همزال  تاریمعت 
( مالسلا مهیلع   ) عیقب همئا  روبق  رب  هاگراب ، دبنگ و  نامتخاس  لصا  ثادحا  دننامه  تاریمعت ، نیا  لاح  ره  هب  [. 146 . ] دنا هدش  قفوم  تمرم 

هاگیاج نیا  رب  زین  ار  نیطالس  افلخ و  هجوت  عبطلاب  هک  دشاب  یم  فیرش  مرح  نیا  هب  خیرات  لوط  رد  ناناملـسم  مات  هجوت  مامتها و  رگناشن 
. تسا هدومن  بلج  تیاده  رون و  عبنم  سدقم و 

فیرش مرح  تایصوصخ  اهیگژیو و 

هراشا

: مینک یم  يروآدای  ار  اهنآ  زا  دروم  شش  اج  نیا  رد  هک  هدوب  یتایصوصخ  اه و  یگژیو  ياراد  عیقب  فیرش  مرح 

تسا هدوب  یعلض  تشه  عیقب  مرح 

هاگراب دبنگ و  مرح و  هرابرد  هک  دوخ ، ياه  همانتحایـس  یخیرات و  راثآ  رد  ناگدنـسیون  ِرتشیب  دیدومرف ، هظحالم  هتـشذگ  رد  هک  يروطب 
هتخادرپ نآ  یفرعم  هب  داعبا  نیا  زا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ماکحتسا  تمدق و  عافترا ، تمظع ، دنا ، هدروآ  نایم  هب  نخس  عیقب  همئا 

زین نآ  رگید  هبنج  ود  هب  هدومن ، تراـیز  ار  فیرـش  مرح  نیا  لاس 1302ه .ـ رد  هک  [ 147  ] یناهارف نیـسح  دمحم  ازریم  موحرم  یلو  دنا ،
نیا جراخ  لـخاد و  یگنوگچ  هب  نینچمه  یـسدنهم و  رظن  زا  مرح  ناـمتخاس  هحفـص 98 ]  ] ندوب یعلـض  تشه  هب  وا  تسا . هدرک  هجوت 
ینثا همئا  زا  رفن  راهچ  لوا  : » دسیون یم  نینچ  عیقب ، رد  روهـشم  دارفا  روبق  یفرعم  نمـض  رد  هدومن و  هراشا  گنر  ظاحل  زا  فیرـش  دبنگ 
دبنگ نوردنا و  دـنعقاو و  تسا  هدـش  هتخاس  یعلـض  تشه  تروص  هب  هک  یگرزب  هعقب  رد  هک  تسا  نیعمجا ـ  مهیلع  هللا  تاولـص  رـشع ـ 

[. 148 «. ] تسا يراک  دیفس  نآ 

تسا هدوب  رد  ود  ياراد  عیقب  مرح 

ماـمت رد  هشیمه و  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  رد  ود  ياراد  عیقب ، همئا  مرح  يافوتم 647 )  ) فورعم سانـش  هنیدم  راجن ، نبا  هتفگ  هب  انب 
: دسیون یم  هاگراب  دبنگ و  نیا  نامتخاس  عافترا  تمدـق و  تمظع و  هب  هراشا  نمـض  رد  يو  تسا . هدوب  زاب  نیرئاز  يور  هب  زور ، تاعاس 

[. 149 «. ] ةرایزلل موی  لک  یف  امهدحأ  حتفی  ناباب  اهیلع  «و 

عیقب مرح  بارحم 

یف تیأر  و  : » دـسیون یم  يدوهمـس  دروم  نیا  رد  دـشاب . یم  نآ  لـخاد  رد  بارحم  دوجو  فیرـش  مرح  نیا  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
[. 150 «. ] هللااب رصنتسملا  روصنملا  هلمعب  رمأ  دهشملا : اذه  بارحم  یلعأ 

تسا هتشاد  ینامداخ  عیقب  مرح 

هدوب ددعتم  ياهناوخ  همانترایز  رادـشفک و  مداخ ، ياراد  اهمرح  ریاس  دـننام  زین  عیقب  فیرـش  مرح  هک  تسا  نیا  رگناشن  یخیرات  دـهاوش 
: میزادرپ یم  دشاب ، یم  تیمها  زئاح  هجوت و  لباق  تاکن  ياراد  کی  ره  هک  ناگدنـسیون  زا  نت  هس  بلاطم  لقن  هب  ام  هنیمز  نیا  رد  تسا .
( مالسلا هیلع   ) یبتجم ترضح  یسوب  ناتسآ  هحفص 99 ]  ] ناونع هب  مرحم 1306 ه ).ـ  ) مهدجیه هبنش  هس  دیوگ : یم  يزاریش  ردصلا  بیان 
، هتـسشن نیکم  شرع  ِنیمز  يور  هعقب ، نوریب  رد  یتعاس  دندوب . هدـماین  مادـخ  دوب ، هدـمآرب  باتفآ  زا  تعاس  هس  هک  نیا  اب  متفر ، عیقب  هب 
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دو سودانیه کفشـدار صـحبتی می نمودنـد که اسامی خـدام از این قرار است: سـید عبدالکریم، سـید جعفر، سـید زین العابدین، سـید  
تانِجَو تاریل  َلب  لایِر  ْلُقَت  اـَتلاق ال  ِجاـحلا ؟ ِفَرَط  نِم  مِِهَیلا  لَـصُوی  لاـیِر  ْمَک   » مدومن لاؤس  دـیوگ : یم  سپـس  نسحلا . ینب  نم  دـمحا 

زاین دندومن ، انمت  متـشاد ، یجزوریف  رتشگنا  مدش ، فرـشم  دندوشگ و  ار  هکرابم  هضور  ِرد  دندمآ  یتعاس  زا  دعب  تِآم » َو  َفُولاَو  [ 151]
دوصقم و هبعک  مِرُحم  حابـصلا  یلع  مرحم 1316 ، مهدزای  هبنـشکی  دسیون : یم  شیوخ  همان  رفـس  رد  [ 153  ] هلودلا نیما  [. 152 . ] مدومن
زج اجنآ  مدرک ، يده  همئا  ترایز  عیقب و  ياوه  دـش ، نشور  اوه  مدروآ . زامن  ناتـسآ  نآ  هب  ناج ، لد و  زا  مدـش و  دومحم  ماقم  هب  زوف 

هعقب رد  دنتـشادن . روضح  ناوخ  همان  ترایز  یلوتم و  راددـیلک ، دوبن . یـسک  اقـس  کی  رادـشفک و  هفیعـض ي  کی  يدزی و  قداص  جاح 
... متشگرب هدرازگ ، ترایز  زامن  مدناوخ و  ترایز  هداهن ، ناتسآ  رب  رـس  نوریب  زا  دوش . مولعم  ببـس  هکنآ  یب  دوب ، لفقم  هتـسب و  هکربتم 
هک دنتفگ  رتاوت  هب  نیعمجا ـ  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا ـ  ِمرح  رد  ندوب  هتـسب  هداد و  روضح  یناریا ، ياهرفـس  مه  اهیجاح و  زا  رفن  دـنچ  هب 

خیش بانج  هب  فیرش  ترضح  هک : نیا  اهنآ  تاقیقحت  هصالخ  دندمآ و  قداص  جاح  ءازج و  خیـش  انثا  نیا  رد  تسا . دمعت  هب  هلماعم  نیا 
مادخ دینک  مامتها  دنیآ ، یم  هبیط  هنیدم  هب  نایناریا ، زا  لیبن  لیلج و  مدرم  مارِک و  راوز  نوچ  هک  دنا  هدرک  هیصوت  هتشون ، یحرـش  مرحلا ،
راوز زا  دنا  هدرک  نغدق  فیرـش  هیـصوت  هب  رظن  مرحلا  خیـش  دننکن . ار  اوران  لمع  ذخا و  رد  اج  یب  عقوت  عمط و  نایلوتم  ناراد و  دـیلک  و 

یجنزرب میرکلادبع  دیـس  دش  یم  هتفرگ  شرق  دـنچ  سک  ره  زا  عوطقم  لیبس  رب  عیقب  هعقب  هحفـص 100 ]  ] رد نوچ  دوشن و  هتفرگ  يزیچ 
ثحبم نیا  رد  دیاشگب . راوز  يور  هب  رد  هک  تسا  هدماین  عیقب  هب  هتـسشن ، هناخ  رد  ضارعا و  مرحلا  خیـش  مکح  زا  هفیرـش  هعقب  راددـیلک 
ضیقن هب  میرکلادبع  دیس  رد  شمکح  هک  تسا  مرحلا  خیش  هچ  نیا  متفگ  تسا . نیمه  هیضق  تفگ  دش و  دراو  مه  نسح  دیس  هک  میدوب 

ندش زاب  هب  رجنم  هتـشاد و  مرحلا  خیـش  اب  هک  ییوگتفگ  ثحب و  تاقالم و  هرابرد  هک  یلـصفم  حرـش  زا  سپ  يو  دـنک !؟ یم  رثا  دوصقم 
، دوشگ ار  رد  [ 155 ... ] تفر و مهدب ، ار  امـش  [ 154 ... ] نم ات  دینک  زاب  ار  مرح  رد  دـیورب و  متفگ  دـیوگ : یم  تسا ، هدـیدرگ  عیقب  مرح 

ماما اقآ  ازریم  جاح  بانج  راددیلک ! هب  دسر  هچ  دـندادن ، رادـشفک  هب  یبیقن  ، @ هتـسب ار  دوخ  تسد  دـندرک و  یتورم  یب  قحلا  مه  راوز 
مرح نیا  مادـخ  يارب  ناموت  رازه  هلاـس  ره  هک  دـننک  نیعم  یلحم  زیربت  رد  دـنا  هدـش  رـضاح  دـنمجرا ، تین  دـنلب و  ِتمه  اـب  زیربت  هعمج 
هدش فرشم  جح  هب  يرصم » جاحلا  ریما   » ناونع هب  لاس 1325 ه .ـ رد  راب  نیرخآ  يارب  هک  اشاپ  تعفر  میهاربا  [. 156 . ] دوش دیاع  رهطم ،

دنهد و یم  رارق  ناحیر  لگ و  ياه  هتـسد  اهربق  يور  رب  دنور و  یم  عیقب  ترایز  هب  هبنـشجنپ  ياهزور  رد  هنیدم  مدرم  دسیون : یم  تسا ،
هب دورو  هزاجا  سک  چـیه  هب  هک  هنوگناـمه  دزادرپب ، مادـخ ) هب   ) شورق جـنپ  هک  نیا  رگم  ددرگ  یمن  تیب  لـها  مرح  لـخاد  هعیـش  چـیه 

يرتـشیب هجو  دـنمتورث  دارفا  زا  تسا و  يداـع  دارفا  يارب  نیا  هزاـت  دـهدب ، لاـیر  کـی  رگم  دوش ، یمن  هداد  يوـبن  هرجح  هبعک و  لـخاد 
هک تسا  یلوحت  ینوگرگد و  رگناشن  هدـش ، دای  هدنـسیون  هس  راتفگ  اب  راجن  نبا  راتفگ  هسیاـقم  تسا : ینتفگ  [. 157 . ] دوش یم  تفایرد 

ریاس دـننام  مرح  نیا  رد  هتـشذگ ، ياـهنارود  رد  هک  يروطب  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  طیارـش ، رثا  رد  نرق ، نیدـنچ  لوط  رد  عیقب ، مرح  رد 
نیمأت تهج  هک  دـندوب  یناسک  نآ ، نایلوتم  راددـیلک و  ریخا  نرق  رد  یلو  هدوب  زاب  نادـنم  هقالع  نارئاز و  يور  هب  زور ، مامت  رد  اـهمرح 

. دندومن یم  يدازآ  بلس  نانآ  زا  هدیدرگ و  لئاق  نارئاز  يارب  ییاهتیدودحم  رتشیب ، ِدمآرد  بسک  شاعم و  هحفص 101 ] ]

عیقب مرح  تانییزت 

. تسا هدوب  شرف  نادعمش و  غارچلچ ، شوپور ، حیرض ، ياراد  اهمرح ، ریاس  دننامه  عیقب ، همئا  مرح 

هتشادن نحص  عیقب  مرح 

ياراد یهاگ  طایح و  نحـص و  ياراد  هعقب ، مرح و  نامتخاس  رب  هوالع  هک  ناگداز  ماما  رتشیب  هاگراب  هعقب و  همئا و  ریاس  مرح  فالخ  رب 
رد اهنت  هن  هک  تسا  نیا  بلطم ، نیا  رب  دـهاش  تسا . هدوبن  ارـس  نحـص و  ياراد  عیقب ، رهطم  مرح  دنـشاب . یم  عیـسو  ددـعتم و  ياـهنحص 
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رد هکلب  هدیدرگن ، يا  هراشا  ای  حیرـصت و  فیرـش ، ِمرح  نیا  يارب  ییارـس  نحـص و  ِدوجو  هب  نادرگناهج  ناخروم و  زا  کی  چیه  راتفگ 
لاس 1279 رد  هک  هلودلا  فیس  همانرفس  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  رکذ  حوضوب  عیقب  مرح  رد  ارس  نحـص و  ندوبن  نانآ  زا  یـضعب  تاملک 

نودب دراد  يا  هعقب  عیقب ، همئا  نفدم  تسا ، عقاو  قرـش  فرط  هب  هنیدم  هعلق  جراخ  رد  عیقب  اما  و  تسا : هدمآ  نینچ  هدومن ، جـح  رفـس  ه .ـ
لاس دنچ  رد  هلابقا ـ  هللا  مادا  ناطلـسلا ـ  نیما  مظعا ، ریزو  مرکا ، لجا  بانج  هکنانچ  دـیوگ : یم  يزاریـش  ردـصلا  بیان  و  [. 158 . ] نحص

زا رتدب  ياهرذع  دنتسنادن و  حالـص  [ 159  ] الکو دنتـشاد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هکربتم  هعقب  يارب  نحـص  نامتخاس  يانب  لبق ،
ثحب نیا  مود  تمسق  دوب  نیا  و  [. 160 . ] دنزاسب نحص  دنیامن  یعـس  هک  ار  یناسک  دهد  قیفوت  دنوادخ  دیوگ : یم  ومه  و  دندروآ . هانگ 

هحفص 102] . ] عیقب فیرش  مرح  تایصوصخ  اه و  یگژیو  رد  یتاکن  و 

عیقب همئا  ياه  حیرض  خیرات 

هراشا

تسد هب  خیرات  زا  هچنآ  ناراوگرزب : نیا  هناگ  هس  ياه  حیرض  خیرات  یسررب  هب  میـسر  یم  عیقب ، همئا  مرح  هعقب و  خیرات  یـسررب  زا  سپ 
هب هک  دنا  هدوب  قودنـص  حیرـض و  ياراد  متفه ، نرق  زا  شیپ  ینعی  مایالا  میدق  زا  سابع ، بانج  عیقب و  همئا  روبق  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم 

نیا اب  نآ  هلـصاف ي  تلع  هب  سابع  بانج  ربق  حیرـض و  کی  لخاد  رد  اـهنآ  همه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا روبق  لاـصتا  یکیدزن و  تبـسانم 
هتخاس مه  گرزب  نیبوچ  کبـشم و  حیرـض  کی  قودنـص ، ود  نیا  رب  هوالع  ریخا  ياـهنرق  رد  تسا و  هدوب  لقتـسم  حیرـض  ياراد  روبق ،

. دنا هتشاد  رارق  نآ  لخاد  رد  قودنص  ود  ره  هک  هدش 

یمیدق قودنص 

رظن زا  عیقب ، همئا  حیرـض  ًاـصوصخم  ینـالوط ، سب  هقباـس  تمدـق و  ياراد  یخیراـت  رظن  زا  قودنـص  ود  نیا  دـش ، هراـشا  هک  هنوگناـمه 
نیا هدرک و  اه  ییاسرف  ملق  نآ ، فصو  رد  ناسیون  خـیرات  ناـفلؤم و  هک  يروطب  تسا . هدوب  هجوت  بلاـج  ییاـبیز  تفارظ و  ماکحتـسا و 

رایتخا رد  ار  ناخروم  نیا  زا  نت  دـنچ  راـتفگ  اـم  هک  دـنا  هدومن  لـقتنم  هدـنیآ  ياهلـسن  هب  ناـشیاه  هتـشون  هلیـسو  هب  ار  ییاـبیز  تفارظ و 
هب نخس  عیقب  همئا  ِروبق  ِقودنـص  زا  هک  راب  نیلوا  يارب  خیرات  رد  میا ، هدروآ  تسد  هب  ام  هک  اجنآ  ات  1 ـ  میهد : یم  رارق  دنمجرا  هدنناوخ 

نیا هرابرد  وا  هک  دـشاب  یم  يافوتم 614 ه ).ـ  ) ریبج نبا  فورعم  درگناهج  هلیـسو  هب  هدـش ، فیـصوت  نآ  ییابیز  تفارظ و  هدـمآ و  نایم 
نیرتابیز نیرتعیدب و  هک  دشاب  یم  بوچ  زا  یحیرض  ياراد  رتدنلب و  نیمز  حطس  زا  گرزب و  ناشربق  و  دیوگ ... : یم  اهنآ  حیرض  روبق و 

هدش هیبعت  نآ  رد  لکش  نیرتبلاج  هب  ییاه  یبوکخیم  میسرت و  نآ  يور  رب  سم  سنج  زا  هتسجرب  یشوقن  و  رنه ، نف و  رظن  زا  تسا  هنومن 
لکش نیمه  هب  زین  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  حیرض  دیوگ : یم  سپس  هحفص 103 ] . ] تسا هدومن  رتبلاج  رتابیز و  هچ  ره  ار  نآ  يامن  هک  تسا 

یم هدومن و  لقن  ار  بلاطم  نیمه  هباشم  هدرک ، ترایز  ار  فیرش  حیرـض  نیا  لاس 740  رد  هک  يولبلا  یـسیع  نبدلاخ  2 ـ  [. 161 . ] تسا
رفصلا و حئافصب  ٌۀعصرم  قاصلا  عدبا  ۀقصلم  حاولأب  نایَشَغُم  ناعـستم  ضرألا  نع  ناعفترم  ۀعبرألا ] ۀمئالا  سابعلا و  ربق   ] ناربقلاو : » دیوگ

یلجر یلا  نسحلا  سأرو  : » دـیوگیم زین  فورعم  درگناـهج  هطوـطب  نـبا  3 ـ  [. 162 «. ] رظنم لمجأ  ۀفـص و  عدـبأ  یلع  ریماسمب  ۀـبکوکم 
ـ  4 [. 163 «. ] لمعلا ۀـعیدبلا  رفـصلا  حئافـصب  ۀعـصرم  قاصلالا  ۀـعیدب  حاولاب  نایـشغم  ناعـستم  ضرـألا  نع  ناـعفترم  اـمهاربقو  ساـبعلا 

نایـشغم ناعـستم  ضرألا  نم  ناعفترم  نسحلا  ربق  ساـبعلا و  ربقو  : » دـیوگ یم  يافوتم 911 )  ) فورعم سانـش  هنیدـم  خروم و  يدوهمس 
[. 164 «. ] رظنم لمجأ  ۀفص و  عدبأ  یلع  ریماسمب  ۀبکوکم  رفصلا  حئافصب  ۀحفصم  قاصلا  عدبا  ۀقصلم  حاولاب 

هجوت لباق  هتکن  ود 
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ات متفه  نرق  لئاوا  زا  نرق  تفه  لوط  رد  مالسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  حیرـض  هرابرد  ناخروم  ناگدنـسیون و  زا  يدادعت  تادهاشم  دوب  نیا 
فیـصوت مغر  یلع  دـیدومرف  هظحالم  هک  يروطب  لوا : هتکن  میناد : یم  مزـال  ار  هتکن  ود  رکذـت  اـجنیا  رد  يرجه . مهدراـهچ  نرق  لـئاوا 

هب يرکذ  نآ ، یناب  ای  حیرض و  نیا  تخاس  قیقد  خیرات  دروم  رد  عبانم ، نیا  زا  کیچیه  رد  ددعتم ، عبانم  رد  عیقب  همئا  حیرـض  قودنص و 
يدـه و همئا  هاگراب  دـبنگ و  ثادـحا  اهمرح و  يانب  هب  یناتـسوارب  کلملادـجم  مامتها  نآ و  تمدـق  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدـماین  نایم 

تهباشم اهمرح و  ریاس  میظعلادـبع و  ترـضح  و  مالـسلا ) امهیلع   ) نیمظاک مرح  نامتخاس  عیقب و  رد  نوعظم  نبا  نامثع  میهاربا و  بانج 
هب زین  عیقب  رد  هناگ  هس  ياهحیرـض  هک  دومن  اعدا  نیقی  هب  بیرق  نظ  اب  ناوت  یم  عیقب  همئا  حیرـض  اب  میهاربا  هحفص 104 ]  ] بانج حیرض 

تسا هتشاد  رایتخا  رد  هک  یناوارف  تاناکما  دیدش و  هقالع  اب  کلملادجم  دننامه  یصخش  تسا  دیعب  اریز  تسا ؛ هدش  هتخاس  يو  روتـسد 
خیرات عیقب و  همئا  حیرض  یناب  نیاربانب  دزرو . تلفغ  روبق ، نیا  يور  رب  قودنـص  حیرـض و  نتخاس  زا  یلو  دنک  انب  تمظع  نآ  اب  يا  هعقب 
هتخاس کلملادـجم  روتـسد  هب  يرجه ، مجنپ  نرق  مود  همین  رد  عیقب ، همئا  هعقب  داجیا  اب  نامزمه  هک  دوش  یم  نشور  نآ ، تخاـس  یبیرقت 

هک هدومن  رکذ  ازریم  داهرف  هچنآ  زا  هژیوب  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  روبق  تیفیک  هرابرد  فلتخم  نئارق  زا  هکنیا : مود  هتکن  تسا . هدـش 
کی لخاد  رد  هلـصاف  نودـب  مهب و  لصتم  نویباـهو  هلیـسوب  بیرخت  زا  لـبق  روبق  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دـیئامرف  یم  هظحـالم  لـیذ  رد 

هدرک و حیرـصت  ینعم  نیاب  هحفص 87  نیمرحلا » حوتف   » شا هموظنم  همانرفـس  رد  يافوتم 933  يرال  ییحم  و  دـندوب . هتفرگ  رارق  حـیرض 
ود ردقب  تسا  ناشیا  زا  رود  مالسلا  هیلع  سابع  دهـشم  تسا  یکی  یئوگ  وت  راچ  نیا  دقرم  تسیکدنا  ناش  هلـصاف  نایمب  نوچ  دیوگ  یم 

. یخیرات هقباس  تمدق و  نآ  اب  مالسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  حیرض  نیلوا  دوب  نیا  ماگ 

مود حیرض  اما  و 

کی رد  رهطم  نت  راهچ  ره  و  دیوگ : یم  تسا ، هدومن  فیلأت  لاس 1255  رد  هک  هنیدم » فیصوت  « ؛ دوخ باتک  رد  يدنرم  لیعامسا  دیس 
لصتم موصعم  راهچ  حیرض و  نایم  رد  تسا . هدح  یلع  شربق  هدش و  عقاو  هعبرا  همئا  رـس  يالاب  رد  سابع  و  کبـشم ، بوچ  زا  دنحیرض 

هعبرا همئا  قودنـص  دیوگ : یم  ازریم  داهرف  موحرم  و  [. 165 . ] دراد گرزب  هبق  کی  دنا و  هدیـشک  هدرپ  رهطم  ربق  يالاب  رد  رگیدـکی و  هب 
ار قودنـص  ِرد  اجنآ  یلوتم  تسا . هتفرگ  رارق  قودنـص  نآ  رد  زین  هللا  لوسر  مع  سابع  هحفص 105 ]  ] هک تسا  گرزب  قودنـص  نایم  رد 

ناوـت یم  تمحز  هب  هک  تسا  عرذ  مین  زا  رتـمک  حیرـض  قودنـص و  ناـیم  مدرک ، فاوـط  حیرـض  رود  متفر و  حیرـض  ناـیم  هب  هدرک  زاـب 
قودنص كرابم  هعقب  نیا  طسو  رد  دسیون : یم  یناهارف  نیسح  دمحم  ازریم  [. 166 . ] تسا رسعتم  روطق  ياهمدآ  يارب  هکلب  درک  تکرح 

جنپ قودنـص  ود  نیا  رد  تسا و  رگید  یبوچ  قودنـص  ود  گرزب  قودنـص  نیا  طسو  رد  زاـتمم و  رایـسب  یلگنج  ِبوچ  زا  تسا  یگرزب 
عیقب همئا  روبق  مود  حیرـض  دروم  رد  نادهاش  راتفگ  دوب  نیا  و  [. 167 ... ] و مالسلا ) هیلع   ) نسح ترـضح  نحتمم  ماما  یکی  دننوفدم  رفن 

زا عباـنم ، نیا  رد  هنافـسأتم  یلو  دوب . هتفرگ  رارق  ساـبع  باـنج  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هب  قلعتم  لقتـسم  ازجم و  حیرـض  ود  يور  رد  هک 
تسد هب  يرثا  چیه  تسا ، هدوب  یـسک  هچ  هک  نآ ، هدنزاس  زا  نینچمه  هدش و  هتخاس  مهد  نرق  زا  سپ  ًاملـسم  هک  مه  حیرـض  نیا  خیرات 

. دماین

حیرض نیموس 

ناطلـس هلیـسو  هب  عیقب  همئا  مرح  هعـسوت  زا  هنیدـم  مدرم  تعناـمم  تبـسانم  هب  ق ). 1282 ه .ـ 1371 ـ  [ ) 168  ] نیما نسحم  دیـس  موـحرم 
هب عیقب  همئا  روبق  يارب  دـالوف  زا  يرگید  حیرـض  ناهفـصا  رد  اریز  تسوـیپ ؛ عوـقوب  یقاـفتا  نینچ  مه  اـم  نارود  رد  دـسیون : یم  ياـبتیاق 

بلج زا  سپ  دوب . هدـش  میـسرت  ابیز  طخ  الط و  بآ  اب  ینـسح  ءامـسا  نآ  يالاب  ياه  تمـسق  رد  هک  دـش  هتخاس  اـبیز  فیرظ و  یتروص 
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سپ دندومن و  تفلاخم  رهـش  نیا  هب  نآ  دورو  زا  هنیدم  مدرم  نارـس »  » هدج هب  نآ  لاقتنا  ناریا و  تلود  هلیـسو  هب  ینامثع  تلود  تقفاوم 
هنیدـم هب  حیرـض  نانآ  تقفاوم  بلج  نافلاخم و  هب  ینالک  غلبم  نتخادرپ  اب  اه  یناریا  هدـج  رد  حیرـض  هحفـص 106 ]  ] فقوت لاس  هس  زا 

زیاج نآ  رییغت  تسا و  فقو  قودنـص  نیا  هکنیا  هناهب  هب  یلبق  قودنـص  لحم  رد  نآ  بصن  زا  اه  يا  هنیدـم  مه  زاـب  یلو  دـیدرگ  لـقتنم 
ینیب شیپ  يا  هثداح  نینچ  نآ  تخاس  رد  نوچ  دوش و  بصن  یلبق  قودنـص  يور  رب  حیرـض  دـش  رارق  تیاهن  رد  دـندیزرو  عانتما  تسین 

بناوج یضعب  رد  صقن  بجوم  لمع  نیا  مادقا و  نآ  هعسوت  هب  رابجالاب  قودنص  حیرض و  داعبا  مجح و  بسانت  مدع  رثا  رد  دوب و  هدشن 
هک ار  تاعطق  نیا  نم  دیازفا  یم  نیما  دیـس  موحرم  دش . میمرت  رهاظ  هب  صقن  نیا  حیرـض  اب  گنرمه  یبوچ  تاعطق  بصن  اب  هک  دـش  نآ 

مدومن و هدهاشم  مدش  فرشم  هنیدم  هب  جح  لامعا  ماجنا  زا  سپ  هک  لاس 1321 ه .ـ رد  دوب  هتساک  حیرض  ییابیز  زا  هدش و  روجان  هلصو 
ات دوب  یقاب  لکش  نامه  اب  مدید و  تیفیک  نامه  اب  ار  حیرض  مدوب  قفوم  هنیدم  ترایز  هب  ًامیقتسم  قشمد  زا  هک  لاس 1330ه .ـ رد  ًاددجم 

لاس رد  هک  يرـصم  ینونتب  [. 169 . ] تفر نیب  زا  يدـه  همئا  روبق  هاگراب و  دـبنگ و  بیرخت  ماـگنه  هب  ناـیباهو  هلیـسو  هب  لاس 1343  رد 
شوقنملا صاـحنلا  نم  یهو  ًادـج  ٌۀـمیخف  اـهیف  نسحلا  اندیـس  ةروصقمو  : » دـسیون یم  حیرـض  نیمه  هراـبرد  هدوـمن  جـح  رفـس  1327ه .ـ

بلاج و یلیخ  هعقب ، نیا  لخاد  رد  مالسلا ) هیلع   ) نسح ترـضح  حیرـض  [ 170 «. ] ماجعألا ۀعیشلا  لمع  نم  اهنأ  نظأو  ۀیـسرافلا  ۀباتکلاب 
. دشاب مجع  نایعیش  راثآ  زا  منامگ  هب  تسا . هتسب  شقن  نآ  رب  یسراف  یطوطخ  هدش و  هتخاس  زلف  زا  تسا و  ابیز 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هب  بوسنم  حیرض  ربق و  یگنوگچ 

یگنوگچ دروم  رد  ـه  نافـسأتم دـنراد . يا  هراشا  اهنآ  تایئزج  زا  یـضعب  هب  هتخادرپ و  عیقب  همئا  حیرـض  هبق و  یفرعم  هب  هک  ناخروم  رثکا 
رد تایئزج  بلاطم و  یهاگ  هک  تسا  ناگدنسیون  زا  یضعب  راثآ  رد  طقف  دنا ، هدومن  رایتخا  توکس  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  بستنم  ربق 

تـشذگ زا  سپ  مهبم ، طاقن  ياشگ  هرگ  یخیرات و  شزرا  ياراد  بلاطم  نیمه  رکذ  تسا و  هدـیدرگ  سکعنم  هحفص 107 ]  ] هنیمز نیا 
دوخ هک  ناگدنسیون  نیا  لقن  ساسا  رب  بلاطم و  نیا  عومجم  زا  و  تسا . نآ  جراخ  عیقب و  رد  راثآ  ریاس  مرح و  نیا  مادهنا  زا  لاس  داتفه 
همئا هعقب  لخاد  رد  هک  لاح  نیع  رد  دسا ، تنب  همطاف  ای  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هب  بستنم  ربق  هک  دوش  یم  مولعم  دندوب ، ینیع  دهاش 

دوب و هتفرگ  رارق  بارحم  لباقم  رد  ییامنقاط  لخاد  رد  نآ و  یبونج  تمس  رد  هکلب  فیرـش ، مرح  نیا  طسو  رد  هن  اما  تشاد ، رارق  عیقب 
ربق نیا  راـنک  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  تراـیز  هدوب و  نارئاز  مارتحا  دروم  صخـشم و  رتدـنلب و  يردـق  نیمز  حطـس  زا  هچ  رگ 

یتمیق و شوپور  کـی  هکلب  هدوبن ، مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ساـبع و  باـنج  روبق  دـننامه  یلومعم ، حیرـض  ياراد  یلو  هدـش ، یم  هدـناوخ 
تمـسق رد  ریخا  ياهنرق  رد  نارئاز و  ترثک  عقاوم  رد  جـح و  مسوم  ماگنه  هب  ًارهاظ  مه  نآ  هدـش ، یم  هدیـشک  ربق  نیا  يور  هب  نوتبالگ 

رد هکبـش  نیا  هک  دوب  هدـیدرگ  هیبعت  مرح ، لخاد  ياضف  ربق و  نیا  نایم  رد  یلئاـح  تروص  هب  دـالوف  زا  يا  هکبـش  اـمن ، قاـط  نیا  مدـقم 
نیا تسا و  هدـش  فورعم  همطاـف » بارحم   » ناونع هب  بارحم  هک  هنوگناـمه  دوب ؛ فورعم  همطاـف » ترـضح  حیرـض   » هب هماـع ، حالطـصا 
یم یناهارف  نیسح  ازریم  ناگدنسیون : نیا  راتفگ  کنیا  و  تسا . هدوب  غارچلچ  نادعمش و  دننام  يرصتخم  تانییزت  ياراد  مرح  زا  تمسق 
یم دنا و  هتخاس  ینهآ  حیرض  ار  نآ  فرط  کی  راوید  هب  هک  تسا  يربق  یبونج ]  ] یبرغ يامنقاط  رد  هکربتم  هعقب  نیمه  طسو  رد  دیوگ :

، یجنرب نادعمـش  دنچ  کچوک و  غارچلچ  ود  رگم  تسین  یتنیز  رگید  هکرابم  هعقب  نیا  رد  تسا . مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ربق  دنیوگ 
دننام راوید ؛ فرط  هب  همئا  يور  شیپ  رد  هعقب  نآ  رد  يراثآ  و  دیوگ : یم  يزاریش  ردصلا  بیان  [. 171 . ] تسا ریصح  هعقب  نیمز  شرف  و 

و دیوگ : یم  يدنرم  لیعامسا  دیس  [. 172 . ] تسا نوفدم  مالسلا ) اهیلع   ) هرهاط هقیدص  بانج  دنیوگ  یم  دراد ، هدرپ  حیرض و  نیشن  هاش 
رد و  دراد . هدرپ  مه  تسا و  دـسا  تنب  همطاـف  ربـق  نکیل  هحفـص 108 ] ، ] دننک یم  ترایز  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  ربق  بارحم 

کی دزی  زا  لاسما  دراد ، لمعتسم  شرف  دنرادن ، تنیز  چیه  دنا  هداتفا  تنـس  لها  نایم  رد  ترـضح  هک  نوچ  دیوگ : یم  مرح  شرف  دروم 
رهطم دقرم  دسیون  یم  ازریم  داهرف  [. 173 . ] دوب هدنام  مه  يالاب  رد  دندوب ، هتخادنین  دوب ، هداتـسرف  بوخ  رایـسب  شرف  زود )؟(  نالک  رفن 
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زا هدرپ  کی  تسا  هللا  لوسر  مع  بلطملادـبع  نب  سابع  و  مالـسلا ) مهیلع   ) هعبرا همئا  حیرـض  يور  هبور  عیقب  هعقب  رد  هقیدـص  ترـضح 
نوزف هک  تدم  نیا  رد  (. 1131  ) فلألا دعب  ةأم  نیثالث و  يدحا و  ۀنس  نب ... دمحا  ناطلس  دنا  هتشون  هدرپ  نآ  رد  دنا و  هتخیوآ  نوتبالگ 

یم رب  دنزیوآ و  یم  جاح  ندمآ  مایا  رد  هک  تسا  مولعم  نینچ  هدشن  هنهک  نادنچ  هدـنام  بوخ  هدرپ  نآ  تسا  لاس  تصـش  دـصکی و  زا 
[. 175 . ] تسه هرهاط  هقیدص  ربق  زا  یتمالع  هعقب  نیا  رد  مه  دسیون : یم  هلودلا  فیس  و  [. 174 . ] دنراد

عیقب مرح  زا  دوجوم  راگدای  اهنت 

هدیـسر ام  تسد  هب  ای  هدـیدرگ و  سکعنم  عبانم  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ترـضح  هب  بستنم  حیرـض  ربق و  هب  عجار  هک  هچنآ  دوب  نیا 
. تسین تسد  رد  هکبـش »  » حیرـض نیا  یناب  خیرات و  دروم  رد  ربتعم  دـهاش  لیلد و  چـیه  هنافـسأتم  الوا : هک : تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا 
زا حیرـض  نیا  اریز  تسا ؛ نآ  ندوـب  يزلف  يو  روـظنم  تسا ، نهآ  زا  هکبـش »  » حیرـض نیا  هک  تسا  هتفگ  یناـهارف  هچنآ  ًاـیناث : و  [. 176]

همئا مرح  زا  هدنام  ياجب  دوجوم و  راگدای  رثا و  اهنت  لاح  نیع  رد  هدوب و  هداعلا  قوف  ماکحتـسا  تفارظ و  ياراد  ینف  رظن  زا  بان و  دالوف 
هحفص  ] هعطق تفه  ار  هکبـش  نیا  لاوش 1344 ه .ـ رد 8  فیرـش ، مرح  نیا  بیرخت  ماگنه  هب  نایباهو  هک  دشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب

رد ار  رگید  هعطق  هزمح و  ترـضح  مرح  هطوـحم  يدورو  برد  پچ  تسار و  تمـس  راوـید  يـالاب  رد  ار  نآ  هعطق  شـش  هدوـمن ، [ 109
يوج طیارـش  ریثأت  تحت  لاس  داتفه  تشذگ  زا  سپ  حیرـض  نیا  تاعطق  مینیب  یم  هک  نیا  دنا و  هدومن  بصن  دحا  رد  ادهـش  روبق  تمس 
ندوب صلاـخ  تلاـصا و  رب  تسا  یلیلد  تسا ، هدرواـین  دوجو  هب  نآ  رد  يرییغت  نیرتکچوک  هنیدـم  ریغتم  بوطرم و  ياوه  هتفرگن و  رارق 

. هکبش نیا  دالوف 

عیقب یناریو  زا  درگناهج  کی  تادهاشم 

یناحور و رظن  زا  يرهاـظ و  يونعم و  هبنج  ود  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  مرح  دـیدومرف  هظحـالم  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب 
ناخروم ناگدنـسیون و  هجوت  نارئاز و  ناناملـسم و  بولق  زورما ، هب  ات  ادخ  لوسر  نارود  زا  خیرات و  لوط  رد  ینامتخاس ، هولج  هوکش و 

تـسا یعیفر  تویب  عاقب و  نیرتزراب  زا  لاعتم و  دـنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  هاـگیاج  نیرتگرزب  اـجنیا  اریز  تسا . هدومن  بلج  دوخ  هب  ار 
اجنیا تسا . ینامسآ  تاکرب  یهلا و  تمحر  لوزن  لحم  ناگتشرف و  هکئالم و  طبهم  هناخ  نیا  ُهُمْسا .) اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  : ) هک

زا نت  راهچ  رکیپ  نفد  تکرب  هب  اهاعد  لوبق  لحم  اجنیا  تسا . تاجاحلا  یـضاق  زا  تاجاح  تساوخرد  لاعتم و  دـنوادخ  هب  لاهتبا  لـحم 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا . مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  نانمؤم و  ریما  نادنزرف  ادخ و  لوسر  يایصوا  زا  ناموصعم و 

لیقع هناـخ  ناونع  هب  زور  نآ  هک  مرح  نیا  راـنک  رد  عـیقب  لـها  رب  اـعد  ماـگنه  هب  هاـگیاج ، نیا  تیمها  تمظع و  ناـیب  يارب  هلآ ) هیلع و 
هجوت ناـماما  نیا  كاـپ  رکیپ  ندـش  نفد  اـب  ترـضح و  نآ  زا  سپ  دوـمن . یم  ترفغم  تمحر و  بلط  دـنوادخ  زا  فـقوت و  دوـب  حرطم 

یم رارق  فیرش  روبق  نیارانک  رد  مرح و  نیا  رد  هللا ، لوسر  دجـسم  ربق و  ترایز  زا  سپ  يرئاز  ره  دیدرگ و  بلج  هطقن  نیدب  ناناملـسم 
، يرهاظ هولج  هوکـش و  رظن  زا  اما  و  تسا . هدوب  زاب  ناماما  نیا  نادنمتدارا  نارئاز و  يور  هب  زور ، تاعاس  مامت  رد  مرح  نیا  رد  تفرگ و 

نایم رد  خیرات ، لوط  رد  شفیرظ ، ابیز و  حیرـض  اب  شا و  هدیـشک  هحفص 110 ]  ] کلف هب  رـس  نهک و  هاگراب  دبنگ و  اب  فیرـش  مرح  نیا 
رون و ادـخ ، لوسر  ماوقا  ناراـی و  زا  هنیدـم ؛ رد  دوـجوم  رباـقم  همه  رب  دیـشخرد و  یم  ناگراتـس  ناـیم  رد  هاـم  صرق  دـننام  عاـقب  ریاـس 

تروص هب  زج  هب  ناگدـننک  تدابع  نآ  زا  هن  نارگمتـس ، ملظ  روج  نارظن و  هتوک  ینادان  لهج و  رثا  رد  کنیا  هک  دیـشخب  یم  ییانـشور 
یناریو زا  هاتوک  هلصاف  هب  هک   RITER رتیر رتسم  مان  هب  یبرغ  نادرگناهج  زا  یکی  يرثا . هاگراب  دـبنگ و  نآ  زا  هن  تسیربخ و  دودـحم 
يرهـش دننامه  ار  اجنآ  مدش ، عیقب  دراو  نوچ  تسا : هدومن  میـسرت  نینچ  ار  اجنآ  یناریو  هدـید ، ار  عیقب  اهمرح ، رباقم و  ریاس  مرح و  نیا 

خولک گنـس و  تاعطق  زجب  عیقب  ياج  ياج  رد  اریز  تسا ؛ هتخاس  لدبم  يا  هناریو  هب  هتـسویپ و  عوقو  هب  نآ  رد  يدیدش  هلزلز  هک  مدید 
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هکت هکت  ياهنامیـس  اهرجآ و  هتـسکش و  مهرد  ياه  هشیـش  هنهک و  بوچ  ياهریت  هتـشابنا و  مه  يور  ياه  هلاـبز  اـهکاخ و  هتخیر و  مهب 
زاب نیرباع  يارب  یکیراب  هار  اه  هلابز  نیا  نایم  زا  ناتـسربق  نیا  گنت  ياهرذگهر  زا  یـضعب  رد  طقف  دید ، ناوت  یمن  يرگید  زیچ  هدـش ،
مه يور  نهآ  تاعطق  اهگنـس و  هنهک و  ياه  هتخت  یمیدق و  ياهریت  زا  دوب  یلت  مدید ، عیقب  یبرغ  راوید  رانک  رد  هچنآ  اما  و  دـنا . هدومن 

اه و یناریو  نیا  یلو  دوب  هتـشابنا  مه  رانک  رد  هک  دوب  يا  هدش  ناریو  ياهنامتخاس  حـلاصم  يایاقب  اه و  هلابز  زا  یـشخب  اهنیا  هک  هتـشابنا 
ابیز و ياههاگراب  دـبنگ و  نآ  همه  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  اهناسنا  هدارا  مزع و  اب  هکلب  یعیبط ، هثداح  ای  هلزلز و  عوقو  رثا  رد  هن  اـهیبارخ 

هدهاشم يارب  نوچ  دنک : یم  هفاضا  وا  تسا . هدیدرگ  ناسکی  كاخ  اب  دوب ، مالـسا  ربمایپ  نارای  نادنزرف و  روبق  رگناشن  هک  گنر  دـیفس 
زا مدرک . یم  تکرح  خولک  گنـس و  نایم  رد  تسا ، راگزور  نازاس  خـیرات  مالـسا و  ردـص  ناناملـسم  روبق  رگناشن  هک  راثآ ، نیا  ِرتشیب 
«. هللااب ِالا  ةوق  الو  لوح  ال  «. » هللارفغتسا «، » هللارفغتسا : » دومن یم  رارکت  هتسهآ ! ار  اه  هلمج  نیا  یتحاران  تدش  زا  هک  مدینش  میامنهار  نابز 

هحفـص  ] مسجم دوخ  رعـش  اب  هدروآ و  مظن  هب  ار  راب  فسأت  عضو  نامه  یعازخ  لبعد  ییوگ  و  ةوالت ... نم  تلخ  تایآ  سرادـم  [. 177]
لبعد ییوگ  و  دـنا . هدومن  میـسرت  دوخ  ملق  اـب  هدـهاشم و  ار  نآ  اـهنرق  زا  سپ   RITER رتیر دـننام  یناگدنـسیون  هک  تسا  هدرک  [ 111

هدورس و عیقب  همئا  مرح  دروم  رد  رضاح و  رصع  رد  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناوریپ  نادنمتدارا و  و  نایعیش ؛ نابز  زا  ار  دوخ  هدیـصق 
یحو لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  دیوگ : یم  هک  تسا  هدیدرگ  لیان  هزیاج  تفایرد  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  رـضحم  زا 

کشخ نابایب  هب  هک  دوب  یهلا  یحو  لوزن  لحم  هتـشگ و  یلاخ  زورما  هک  دوب  ینآرق  تایآ  نتفرگ  ارف  لحم  اه  هناخ  نآ   » تاصرعلا رفقم 
یم تیاده  نانآ  تکرب  هب  نارگید  هک  ینامدرم  ياه  هناخ   » تارثعلا ۀلز  مهنم  نمؤتف  مهادهب  يدتهی  موق  لزانم  تسا ». هدش  لدـبم  رفق  و 

هک ییاه  هناخ   » تاـکربلا میلـستلاب و  هللا  نم  اـهلحی  نیمـالا  لـیربج  لزاـنم  دـنناما ». رد  شزغل  هابتـشا و  ره  زا  ناشتمـصع  رثا  رد  و  دـنبای ،
حـضاو داشر  لیبس  هملع  ندـعم  هللا  یحو  لزانم  ددرگ ». یم  لزان  اـهنآ  رب  وا ، تاـکرب  مالـس و  هارمه  هب  دـنوادخ  يوس  زا  نیما  لـیئربج 
موصللو یقتللو  ةولـصلل  تناـک  لزاـنم  تسا ». وا  نشور  دـشر و  ياـههار  و  ملع ، ندـعم  ادـخ و  یحو  لـحم  هک  ییاـه  هناـخ   » تاـقرطلا

راید تسا ». تانسح  هب  لین  یکاپ و  هزور و  يارب  اهنآ  ساسا  تساوقت و  زامن و  يارب  اهنآ  يزیر  یپ  هک  ییاه  هناخ   » تانسحلاو ریهطتلاو 
هحفص 113] [. ] 178  ] تاونسلاو مایالل  فعت  ملو  ذبانم  لک  روج  اهافع 

دسا تنب  همطاف  ای  ارهز  همطاف  ربق 

هراشا

رد هک  يربق  : » میسر یم  شسرپ  نیا  هب  دیدومرف ، هظحالم  هتشذگ  تاحفص  رد  هک  عیقب ، همئا  حیرض  خیرات  مرح و  خیرات  یسررب  زا  سپ 
»؟ دسا تنب  همطاف  ای  تسا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هب  قلعتم  دوش ، یم  هداد  تبسن  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  عیقب  همئا  رهطم  مرح  لخاد 

دنک یم  باجیا  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  عیقب  همئا  مرح  خـیرات  زا  شخب  نیرتبلاـج  نیرتمهم و  هک  عوضوم ، نیا  ناـیب  حیـضوت و 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  بلطم  دنچ  هک 

؟ تساجک اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  نفدم 

روـطب لاـح ، اـت  تسا و  یفخم  ترـضح  نآ  ربـق  هک  تسا  نـیا  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  دروـم  رد  یعطق  ملـسم و  لـئاسم  زا  یکی 
ترضح نآ  كاپ  رکیپ  تسا  نکمم  هک  یلحم  نفدم و  اما  و  تسا . هدشن  هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  يربق  یعطق  تروص  هب  صخـشم و 

. تسا فالتخا  دروم  وگتفگ و  ثحب و  ياج  تسین و  مولعم  ًاقیقد  یخیرات ، رظن  زا  مه  نآ  دشاب  هدش  نفد  هاگیاج  نآ  رد 

افتخا تلع 
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رد هک  تسا  نیا  ناگرزب ، روبق  زا  رگید  یـضعب  نآ و  ندوبن  صخـشم  و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  يافتخا  ببـس  : » دـیوگ یم  يدوهمس 
روبق يافتخا  هرابرد  هدوبن ، لومعم  مومع  روطب  رجآ  چـگ و  اب  روبق  ماکحتـسا  ای  روبق و  يور  رب  انب  نتخاس  هکنیا  رب  هوـالع  مالـسا  ردـص 

يروطب تسا ؛ تیب  لها  اب  زورما ! هتـشذگرد و  ماکح  ینمـشد  توادـع و  نآ  هتـشاد و  دوجو  زین  يرگید  هزیگنا  صوصخب ،ـ  تیب ـ  لها 
رد هک  یناسک  ناسکی و  كاخ  اب  وحم و  یلع  نب  نیسح  ربق  داد  روتسد  لکوتم  شش ، یس و  تسیود و  لاس  رد  يدوعـسم  لقن  هب  انب  هک 
هب یناوارف  هحفـص 114 ]  ] ياهـشاداپ فرـص و  يدایز  ياهلوپ  روتـسد ، نیا  يارجا  رد  دنوش و  تازاجم  ًادیدش  دنـشاب ، یم  ربق  نیا  رانک 

لوط رد  هک  تسا  یثداوح  اب  قباطم  ًاقیقد  تسرد و  يدوهمـس  راتفگ  مود  شخب  هدنـسیون : [. 179 . ] دیدرگ تخادرپ  نامرف  نیا  نایرجم 
لبق يو ، راتفگ  رب  نشور  لیلد  تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تیب  لها  لباقم  رد  اهتموکح  يوس  زا  خیرات ،

تـسا مالـسلا ) هیلع   ) ارهز همطاف  هناخ  مادهنا  بیرخت و  رد  هیما  ینب  مادـقا  تسا  هتفرگ  تروص  موس  نرق  طساوا  رد  هک  لکوتم  مادـقا  زا 
فیرحت عون  کی  دـیاب  ادـخ ـ  لوسر  راگدای  هناگی  ربق  دروم  رد  ار ـ  يدوهمـس  راـتفگ  لوا  شخب  نکیل  تفرگ  تروص  لوا  نرق  رد  هک 
يافتخا لیلد  ار  ناگرزب  روبق  رب  نامتخاس  انب و  ندوبن  جیار  عوضوم ، نیا  یعقاو  هزیگنا  ياج  هب  يو  اریز  تسناد ؛ تیعقاو  رییغت  خـیرات و 

هکم و رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رگید  ماوقا  هباحـص و  زا  يا  هدـع  روبق  هک  یتروص  رد  دـنک . یم  یفرعم  ترـضح  نآ  ربـق 
یعقاو هزیگنا  درک و  وجتسج  رگید  ياج  رد  ار  ترضح  نآ  ربق  يافتخا  تلع  دیاب  اذل  دشاب و  یم  صخشم  عیقب  جراخ  لخاد و  رد  هنیدم 

تسا و هدیدرگ  سکعنم  تنس  لها  هعیـش و  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  هک  یتلع  هزیگنا و  نامه  دومن ؛ نایب  تسه ، هک  هنوگنامه  ار  نآ 
یفخم ناهنپ و  شرهطم  ربق  دوش و  نفد  هنابـش  شکاپ  رکیپ  هک  نیا  رب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  دـیکأت  تیـصو و  زا  تسا  تراـبع  نآ 
رکبوبا درکلمع  مادقا و  اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  رظن  ِفالتخا  نایرج  لقن  نمـض  رد  ملـسم ، حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  ددرگ .
هترجحف کلذ  یف  رکب  یبأ  یلع  ۀمطاف  تد  ـ جوف : » تسا هدمآ  نینچ  هشیاع  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ثرا  كدف و  دروم  رد 

رکبابأ و اهب  نذؤی  مل  ًالیل و  یلع  اهجوز  اهنفد  تیفوت  املف  رهـشا ، ۀتـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلادعب تشاع  تیفوت و  یتح  هملکت  ملف 
زا ات  تفگن  نخـس  وا  اب  درک و  ادیپ  رطاخ  شجنر  رکبوبا  هب  تبـسن  كدف  هرداصم  تهج  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف [. 180 «. ] اهیلع یلص 

شرـسمه تفر  ایند  زا  نوچ  دوب و  هدـنز  هام  شـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  سپ  همطاف  : » دـنک یم  هفاضا  هشیاع  تفر . ایند 
: دیوگ یم  ربلادبع  نبا  دومن ». نفد  هنابـش  و  هحفـص 115 ]  ] دـناوخ زامن  وا  رکیپ  رب  شدوخ  تخاسن و  علطم  يو  تافو  زا  ار  رکبوبا  یلع ،

تراشا نیا  دراپسب ». شکاخ  هب  هنابش  هک  دوب  هدرک  هراشا  یلع  شرسمه  هب  همطاف  [ » 181 [ ؛» ًالیل اهنفدی  نأ  اهجوز  یلع  تراشا  تناکو  »
يردق هعیـش  عبانم  رد  هدیدرگ ، لقن  ناوارف  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  بش ، ماگنه  هب  شرکیپ  ندـش  نفد  دروم  رد  ارهز  ترـضح  يوس  زا 

تایح ياهزور  نیرخآ  رد  ضرم و  تدـش  ماـگنه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  هک : تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تسا : هدـش  رکذ  رتحیرص 
نینچ داد  یم  هئارا  ار  یتاداهنشیپ  ترضح  نآ  هب  ارهز  همطاف  هزانج  عییشت  زیهجت و  دروم  رد  هک  سابع  شیومع  مایپ  خساپ  رد  شرسمه ،

داهنـشیپ زا  مهاوخ  یم  هزاجا  مع ! يا  [. » 182 « ] اهرما رتسب  ینتـصو  اهناف  هب ، ترـشأ  ام  كرت  یل  حمـست  نأ  مع  ای  کلأسَا  اـنأ  و  : » دومرف
موحرم دریذـپ ». ماجنا  هنایفخم  يو  نیفدـت  مسارم  هک  تسا  هدومن  تیـصو  نم  رب  همطاف  دوخ  اریز  میامن ؛ رظن  فرـص  دروم  نیا  رد  اـمش 

یفعی ًالیل و  اهنفدی  اهرما و  یلوتی  نا  نینمؤملاریما  تصو  ةافولا  اهترضح  املف  : » دنک یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  زا  دیفم  خیش 
لهچ رب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تایاور ، زا  یـضعب  هب  ربانب  و  [. 183 «. ] اهربق عضوم  یفع  اهنفَد و  نینمؤملاریما و  کلذ  یلوتف  اـهربق ،

تیصو و نیا  لاحره  هب  [. 184 . ] دوشن هتخانش  هجوچیه  هب  ارهز  ترـضح  ربق  ات  دروآ  دوجو  هب  ربق  تفه  هیبش  دیـشاپ و  بآ  عیقب  رد  ربق 
رد ناخروم  ناثدـحم و  نایم  رد  فلتخم  يارآ  لاوقا و  یفخم و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ربق  هک  هدـیدرگ  بجوم  نیفدـت  عون  نیا 

هدع هدیدرگ و  عقاو  عیقب  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  دنیوگ  یم  يا  هدـع  هک  هحفـص 116 ]  ] تسا ور  نیا  زا  دیآ . دیدپ  يو  نفد  لحم 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  دنهد  یم  لامتحا  رگید  یـضعب  هتفرگ و  رارق  شا  هناخ  لخاد  رد  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  رگید  يا 
، دنا هتسناد  عیقب  رد  ار  ترـضح  نآ  ربق  هک  یناسک  دومرف ، دیهاوخ  هظحالم  هک  يروطب  دشاب و  ترـضح  نآ  ربنم  تیب و  نایم  رد  و  هلآ )
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. دنا هتخاس  حرطم  ار  يددعتم  تالامتحا  هتفگ و  نخس  دیدش  فالتخا  اب 

تایاور هاگدید  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نفدم 

رد مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  نفد  لحم  رد  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم همئا  زا  نت  شـش  زا  هک  يدامتعا  دروم  دنـسُم و  ددعتم و  تایاور 
ادـخ لوسر  هناخ  راوج  رد  دجـسم و  رانک  رد  هک  شدوخ  هناخ  لخاد  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  رگناشن  هدـیدرگ ، لـقن  هعیـش  عباـنم 

همیمض دجسم  هب  بیرخت و  هیما  ینب  يافلخ  ماکح و  یضعب  روتـسد  هب  هک  يا  هناخ  تسا ؛ هدش  نفد  تشاد ، رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رتمک دـیاش  فلا ) تسا : هجوت  بلاـج  هتکن  ود  تاـیاور  نیا  رد  مینک : یم  اـفتکا  تیاور  دـنچ  لـقن  هب  هنیمز  نیا  رد  اـم  و  [ 185  ] دیدرگ

نآ ندـش  نفد  تایاور  نیا  نتم  ب ) دـشاب . هدـش  لـقن  تیاور  قاـفتالاب  موصعم  شـش  زا  نآ  هراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هثداـح 
ماما زا  هک  دنک  یم  لقن  یطنزب  رـصن  یبا  زا  قودص  موحرم  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ماما  1 ـ  دنک : یم  یفن  تحارص  اب  ار  عیقب  رد  ترـضح 

ونب تداز  املف  اهتیب  یف  تَِنفُد  : » دومرف مدومن ، لاؤس  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  لـحم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا 
زین [ 189  ] یسلجم همالع  و  [ 188  ] بوشآرهش نبا  [ 187  ] ینیلک موـحرم  ار  تیاور  نیا  [. 186 «. ] دجسملا یف  تراص  دجـسملا  یف  ۀیما 

مدرک لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  دنک  یم  لقن  یطنزب  نینچمه  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  2 ـ  هحفـص 117 ] . ] دنا هدرک  لقن 
یسیع هک  یسلجم  رد  ار  عوضوم  نیمه  یـص  ـ خـش : » دومرف تسا ؟ هدش  نفد  اجک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هک 

عیقب رد  مالسلا ) هیلع   ) همطاف تفگ : يو  خساپ  رد  یسیع  دومن ، لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) دمحم نبا  رفعج  زا  دوب  رضاح  زین  [ 190  ] یسوم نب 
يو داد ، خساپ  وت  لاؤس  هب  یسوم  نبا  یسیع  دومرف : دییامرف ؟ یم  هچ  امـش  درک : ضرع  دمحم  نب  رفعج  هب  صخـش  نآ  تسا . هدش  نفد 

ترضح دییوگب ، نم  هب  ار  ناتناردپ  رظن  امش  مراد ! راک  هچ  یسوم  نب  یسیع  اب  نم  دراد . تمالس  هب  ار  امـش  ادخ  دومن : ضرع  رگید  راب 
رد ۀمئألا » نم  اهتبوجا  لئاسملا و  : » باتک زا  هللا ) همحر   ) سوواط نب  دیس  مالسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  3 ـ  [. 191 .« ] اهتیب یف  تنفد  : » دومرف
یم ینادـمه  دـمحم  هک : دـنک  یم  لقن  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  ًابتک  مالـسلا ) هیلع   ) يداهلا یلع  ماما  زا  هک  ییاـهلاؤس  نمض 

ای تسا  هنیدـم  لخاد  رد  ایآ  هک  دـیزاس  هاگآ  همطاف  ناـتردام  نفد  لـحم  زا  ارم  دـیناد  یم  حالـص  رگا  : » متـشون ترـضح  نآ  هب  دـیوگ :
سپ يو  [ 192 « ] هیلع هللا  تاولـص  يدج  عم  یه  : » تشون نم  باوج  رد  ترـضح  نآ  دراد ؟ رارق  عیقب  رد  دنیوگ  یم  مدرم  هک  هنوگنامه 
ارهز ترضح  رهطم  رکیپ  میئوگب  هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  حیرـص  راتفگ  نیا  دیوگ  یم  تیاور  نیا  لقن  زا 

(، مالـسلا مهیلع   ) یبتجم ماما  رقاب و  ماما  5 ـ  4 ـ  رگید . ياج  رد  هن  تسا و  هدش  نفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نفدـم  رانک  رد 
یبتجم نسح  ماما  تافو  یتقو  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  ینیلک  موحرم  هک  تسا  يرگید  تیاور  تایاور ، نیا  دیؤم 

نک و مزیهجت  دیسر  ارف  نم  گرم  نوچ  : » درک تیصو  هنوگنیا  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  شردارب  هب  دش ، کیدزن  مالـسلا ) هیلع  )
عیقب هب  نآ ، زا  سپ  ربب ، همطاـف  مرداـم  ربق  دزن  هب  سپـس  منک  دـهع  دـیدجت  يو  اـب  اـت  ربب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربـق  دزن  هب 
یندر مث  : » تسا نینچ  رگید  تیاور  نتم  عیقبلاب .» ینفداف  یندر  مث  یما  یلا  ینفرـصا  مث  [ » هحفص 118 . ] نک نفد  اجنامه  رد  نادرگرب و 

ای  » دنک یم  لقن  نینچ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تیـصو  رگید  ياج  رد  ینیلک  موحرم  [ 193 «. ] كانه ینفداف  ۀمطاف  یتدـج  ربق  یلا 
( مالسلا اهیلع   ) ۀمطاف یلإ  یندر  مث  ًادهع ، هب  ثدحُِال  هللا  لوسر  یلإ  ینهجو  مث  ینئیهف  تم  انأ  اذإف  اهظفحاف  ۀیصوب  کیـصوأ  ینإ  یخأ 

اهیلع  ) ارهز ترضح  ندش  نفد  رب  لیلد  وا  راتفگ  هک  تسا  ماما  نیمشش  مالـسلا ،) هیلع   ) نانمؤمریما 6 ـ  [. 194 «. ] عیقبلاب ینفداو  یندُر  مث 
مالسلا : » دومرف هنوگنیا  ادخ  لوسر  رتخد  كاپ  رکیپ  نفد  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما دشاب . یم  شدوخ  تیب  لخاد  رد  مالـسلا )

نم و بناج  زا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  يا  [. » 195 «. ] کب قاحللا  ۀعیرـسلا  كراوج و  یف  ۀلزانلا  کتنبا  نع  ینع و  هللا  لوسر  ای  کیلع 
مالـس امکیلع ، مالـسلا  دیوگ : یم  رخآ  رد  و  دیدرگ ». قحلم  وت  هب  تعرـس  هب  هدـمآ و  دورف  تراوج  رد  نونکا  مه  هک  ترتخد  بناج  زا 
نفدـم هناـخ و  هب  تبـسن  لـحم  نیرتکیدزن  هک  شیوخ  هناـخ  رد  ترـضح  نآ  ندـش  نفد  اـب  كراوج » یف  ۀـلزانلا   » هلمج موهفم  عدوم ...
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دیفم خیش  و  [ 196  ] ینیلک موحرم  لقن  رد  هلمج  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  ددرگ . یم  ققحتم  تسا  وا  كاپ  تبرت  راوج  برق و  ادخ و  لوسر 
قاحللا ۀعیرـسلا  کتعقب و  یف  ۀـلزانلا  کتنبا  نعو  ینع  هللا ، لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  نینچ  [ 198  ] یسوط خیـش  و  [ 197]

هلمج نیرخآ  و  دـیدرگ . دـهاوخ  رت  حیرـص  رت و  حـضاو  عوضوم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هتفر  راک  هب  هعقب » «، » راوج  » ياج هب  و  کـب .»
راـنک رد  ترـضح  نآ  ندـش  نفد  راوـج و  برق  نیا  رب  تسا  یـصن  هحفص 119 ]  ] دیکأت و عدوم ... مالـس  امکیلع ، مالـسلا  ترـضح  نآ 

«. هیلع هللا  تاولص  يدج  عم  یه  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هک  هنوگنامه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شردپ 

هعیش ياملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نفدم 

املع و زا  يا  هدع  هیرظن  هب  ار  دنمجرا  ناگدنناوخ  هجوت  کنیا  میدومن و  لقن  ارهز  ترـضح  نفدـم  دروم  رد  هک  یتایاور  هنومن  دوب  نیا 
يافوتم 381  ) قودص خیـش  موحرم  وا : ترایز  تیفیک  قودص و  خیـش  هیرظن  1 ـ  مییامن : یم  بلج  دروم  نیا  رد  هعیـش  گرزب  نیثدـحم 

دنا هتفریذپ  ار  اهنآ  نومضم  لقن و  ار  یتایاور  نیثدحم  زا  يا  هدع  : » دیوگ یم  ترـضح ، نآ  نفد  لحم  رد  فالتخا  لقن  زا  سپ  ق ). ه .ـ
هدش هدرپس  كاخ  هب  هدـیدرگ ، همیمـض  دجـسم  هب  هیما  ینب  هعـسوت  رثا  رد  هک  شا  هناخ  لخاد  رد  ترـضح  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک 

دنوادخ قیفوت  هب  نم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  ار  شیوخ  ترایز  تیفیک  هاگنآ  يدنع .» حیحصلا  وه  اذه  و  : » دیوگ یم  سپـس  تسا ».
، مدروآ ياج  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترایز  نوچ  مدش و  هنیدم  دراو  مارحلا ، هللا  تیب  جح  زا  تعجارم  ماگنه  هب  لاعتم 

باب لباقم  هناوتـسا  زا  هناخ  نیا  دـح  متخاس و  فطعنم  همطاف  هناخ  يوس  هب  ار  مهجوت  مدوب  هداد  ماـجنا  زین  تراـیز  لـسغ  هک  یلاـح  رد 
ادخ لوسر  نفدم  هک  مداتـسیا  يروط  هب  هطوحم ، نیا  یکیدزن  رد  هدیدرگ و  عقاو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  ربق  هک  يا  هطوحم  ات  تسا  لیئربج 

، هللا یبن  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  : » مدناوخ ار  ترایز  نیا  هاگنآ  تفرگ  رارق  ملباقم  رد  همطاف  هناخ  مرـس و  تشپ  رد  هلبق  مپچ و  تمـس  رد 
اهیلع  ) همطاف ترضح  يارب  یصخشم  ترایز  ثیداحا ، رابخا و  رد  نوچ  : » دیوگ یم  سپـس  [. 199 ...«. ] هللا بیبح  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

يو [. 200 «. ] مدیدنسپ دوخ  يارب  هک  مدنـسپ  یم  ار  ترایز  نامه  دنناوخ ، یم  ارم  باتک  هک  یناسک  يارب  متفاین ، هحفص 120 ] ( ] مالسلا
قیرط زا  مردپ  هک  تسا  تیاور  نامه  نومضم  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  دروم  رد  نم  رظن  زا  حیحـص  لوق  : » دیوگ یم  رابخألا  یناعم  رد 
ماگنه هب  هناخ  نیا  هدـش و  نفد  شا  هناخ  لخاد  رد  ارهز  همطاـف  هک  تسا  هدومن  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  زا  راـطع  نب  دـمحم 
يافوتم  ) دیفم خیش  موحرم  هللا :) همحر   ) دیفم خیـش  هیرظن  2 ـ  [. 201 .« ] تسا هدیدرگ  مضنم  دجسم  هب  هیما  ینب  هلیسو  هب  دجسم ، هعـسوت 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  ترایز  زا  سپ  [ » 202 «. ] ةروبقم كانه  اهناف  مالسلا ) اهیلع   ) ۀمطاف رز  ۀضورلاب و  فق  مث  : » دیوگ یم  ق ). 413 ه .ـ
یسوط خیش  هیرظن  3 ـ  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هاگیاج  نیا  رد  وا  اریز  نک ؛ ترایز  ار  همطاف  تسیاـب و  هضور  راـنک  رد  هلآ ) هیلع و 
یسربط هیرظن  4 ـ  [. 203 «. ] ۀضورلا یف  وا  اهراد  یف  ۀـنوفدم  اهنا  بوصألا  : » دـیوگ یم  ق ). يافوتم 460 ه .ـ  ) یسوط خیـش  هللا :) همحر  )

دیعب و لوألا  لوقلاو  : » دیوگ یم  ترضح ، نآ  نفدم  رد  رظن  فالتخا  هب  هراشا  زا  سپ  مشش ، نرق  مالعا  زا  یـسربط  موحرم  هللا :) همحر  )
رد ای  شا و  هناخ  لخاد  رد  هک  رگید  لوق  ود  تسا و  دـیعب  تسا ، نوفدـم  عیقب  رد  ترـضح  نآ  هک  لوا  موق  اما  هبـشا :» نارخآلا  نـالوقلا 

يافوتم  ) سوواط نب  دیس  هللا :) همحر   ) سوواط نب  دیس  هیرظن  5 ـ  هحفص 121 ] [. ] 204 «. ] دسر یم  رظن  هب  حیحص  تسا  هدش  نفد  هضور 
هک یتـیاور  زا  سپ  وـمه  و  [. 205 «. ] تازجعملا تایآلاب و  لـلکملا  اـهتیب  یف  سدـقملا  اهحیرـض  نا  رهاـظلا  و  : » دـیوگ یم  ق ). 673 ه .ـ

هیلع  ) يداه ماما  زا  حـضاو  صن  حیرـص و  راتفگ  نیا  : » دـیوگ یم  [ 206  ] تسا هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  بوتکم  تروصب 
كاخ هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نفدم  رانک  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هک : نیا  رد  دنک  یم  تیافک  ییاهنت  هب  مالـسلا ،)

یـسلجم همـالع  هضور : دروـم  رد  وا  حیـضوت  و  هللا ) همحر   ) یـسلجم همـالع  هیرظن  6 ـ  [. 207 .« ] رگید ياـج  رد  هن  تسا و  هدـش  هدرپـس 
هناخ لخاد  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  لاوقا  حـصا  میا ، هدرک  نایب  رازم  باتک  رد  هک  هنوگنامه  : » دـیوگ یم  ق ). يافوتم 1110 ه .ـ )

«. کلذ یف  رابخألا  انمدق  دق  اهتیب و  یف  ۀنوفدم  مالسلا ) اهیلع   ) اهنا رهظألا  : » دیوگ یم  رازم  باتک  رد  و  [. 208 «. ] تسا هدیدرگ  نفد  شا 
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نآ هک : دـنا  هدومن  حرطم  ار  لاـمتحا  نیا  هدـش و  دراو  اـملع  ناـسل  رد  راـبخا و  زا  یـضعب  رد  هک  هضور  دروـم  رد  موـحرم  نآ  و  [. 209]
هتسناد رصحنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تیب  ربنم و  هلـصاف  هب  مه  ار  هضور  دشاب ، هدش  نفد  هضور »  » رد تسا  نکمم  ترـضح 

لماش هک  تسا  یعیـسو  يانعم  موهفم و  کی  تسا ، هدمآ  ریمع  یبا  نبا  تیاور  رد  هک  هضور  زا  روظنم  هک  دهد  یم  حیـضوت  نینچ  دـنا ،
رد اـم  و  هدنـسیون : تسا . مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف تیب  ناـمه  هضور  زا  روظنم  و  [ 210  ] ددرگ یم  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاـف  هناـخ 

خیش يوارمع ، یلعدمحم  خیش  هرونم : هنیدم  رد  هعیشلا  خیش  هیرظن  7 ـ  هللا . ءاش  نإ  دومن . میهاوخ  ثحب  عوضوم  نیا  رد  هدنیآ  تاحفص 
فیرش ربق  هرابرد  دنمدوس  بلاطم  نمـض  متـشاد  تاقالم  وا  اب  ناضمر 1326  هاـم  رد  هک  هرونم  هنیدـم  رد  هحفص 122 ] ، ] زاجح نایعیش 

هب نآ  عافترا  دوب و  صخشم  ربق  ام  یکدوک  نارود  رد  دشاب و  یم  شدوخ  تیب  لخاد  رد  ًاملسم  ترضح  نآ  ربق  دندومرف : ارهز  ترضح 
. امش ياصع  عافترا  هب  ًابیرقت  تفگ : دوب ، نم  تسد  رد  هک  ییاصع  هب  هراشا  اب  ناشیا  دیسر و  یم  رتم  کی 

رگید نئارق  دهاوش و 

هراشا

رظن دوب  نیا  تسا و  هدـیدرگ  لقن  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  نفد  لـحم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  زا  هک  یتاـیاور  دوب  نیا 
ندش نفد  دیؤم  هک  رگید  نئارق  دهاوش و  هب  ار  دنمجرا  هدنناوخ  هجوت  کنیا  و  هنیمز . نیا  رد  هعیـش  نیثدـحم  املع و  زا  یهورگ  حـیرص 

: مییامن یم  بلج  دشاب ، یم  شفیرش  تیب  لخاد  رد  ترضح  نآ  رهطم  رکیپ 

یلقع رابتعا 

نفد هک  تسین  دـیدرت  ياج  هک : نیا  نآ  مینک و  یم  هراشا  یلقع  رابتعا  کی  هب  یلقن  تادنتـسم  زا  لـبق  تادـیؤم  دـهاوش و  نیا  هراـب  رد 
رب تسا و  يونعم  ماقم  نیرت  یلاع  يویند و  راـختفا  نیرتگرزب  یناملـسم  ره  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ربق  راـنک  رد  ندـش 
رد دنروآ و  تسد  هب  ار  راختفا  نیا  دنتسناوت  هزاجا ، نذا و  نودب  دوجوم و  طیارش  زا  يریگ  هرهب  اب  مود  لوا و  هفیلخ  هک  دوب  لصا  نامه 
رد ناکما  تروص  رد  دومن  تیـصو  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دوب  لصا  نامه  رب  زاـب  و  دـنوش . هدرپس  كاـخ  هب  ترـضح  نآ  راوج 
زا مورحم و  دوخ  هتـساوخ  زا  تسا  طبـض  خـیرات  رد  هک  هارکا  رابجا و  اب  يرالاس و  اغوغ  اـب  یلو  دوش  نفد  شراوگرزب  دـج  تبرت  راـنک 

يونعم صاخ  طابترا  دوجو  دش  هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  دروم  رد  دیدرگ . عونمم  شیوخ  هناخ  رد  ندش  نفد 
هب هجوت  اب  شا  هبیبح  ادـخ و  ربمایپ  نایم  رد  فصو  لباق  ریغ  تبحم  هفطاع و  شزیزع و  تخد  ادـخ و  لوسر  نایم  رد  لباقتم  یناـحور  و 

لخاد رد  زیزع  يوناب  نآ  ندـش  نفد  زا  یعنام  عدار و  چـیه  دوبن و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  تداهـش  نارود  دـننام  طیارـش  هکنیا 
هحفـص  ] ردـپ راوج  ياج  هب  شا و  هناخ  لخاد  ياج  هب  كاـپ  رکیپ  نآ  هک  تسین  روصتم  تشادـن  دوجو  هناـیفخم  هنابـش و  مه  نآ  شتیب 

رب ترـضح  نآ  هک  تسین  لوبق  لباق  فصو ، لباق  ریغ  طابترا  هقـالع و  نآ  اـب  دوش و  هدرپس  كاـخ  هب  رگید  لـحم  رد  شدـنمجرا  [ 123
. دوش یضار  شراوگرزب  ردپ  كاپ  تبرت  راوج  رد  زجب  شیوخ و  هناخ  لخاد  رد  زجب  شندش  نفد 

رفج ملع  قیرط  زا  تقیقح  نیا  فشک 

لاؤس نیا  رب  رفج  ملع  زا  یـصاخ  قیرط  هب  نالدبحاص  زا  یـضعب  دنـسیون : یم  دننالدبحاص  زا  دوخ  هک  هللا  هاقبا  یلمآ  هداز  نسح  هللا  ۀیآ 
.« تسا تما  عیمج  عیفش  هناخ  ربق ، ياج  : » هک تسا  هتفرگ  باوج  تسا »؟ هنیدم  ياج  هچ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ربق  میلع  ای  : » هک

[. 211]
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تنس لها  ياملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نفدم 

هراشا

: دنا هدروآ  لوق  هس  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  نفد  لحم  رد  تنس  لها  ياملع 

شدوخ تیب  لخاد  رد 

تنس لها  عبانم  رد  هدمآ ، هعیش  قیرط  زا  یتایاور  نمض  رد  دوخ  تیب  لخاد  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ندش  نفد  هکنیا  زا  هتشذگ 
حیرـصت و انعم  نیا  هب  زین  اهنآ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  و  تسا . هدـیدرگ  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  زین  نانآ  قیرط  زا  و 

یم لقن  [ 212  ] زیزعلادبع سانـش  هنیدم  خروم و  نیرت  یمیدـق  زا  هبیـش  نبا  هلمج  زا  دـنا : هدومن  دـییأت  شا  هناخ  رد  ار  ترـضح  نآ  نفد 
[. 213 «. ] اهشارف عضوم  یف  تنفد  اهنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  عنـص  ام  اهب  عنـص  اهتیب و  یف  تنفد  اهنا  : » تفگ یم  يو  هک  دنک 

، هتفای لاحترا  ءاقب  ملاع  هب  هک  یهاگیاج  رد  شا و  هناخ  لخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دـننامه  ارهز  همطاف  [ » هحفص 124 ]
دوخ و هناخ  لخاد  رد  ترضح  نآ  ربق  هک  هدش  هتفگ  و  : » دیوگ یم  فلتخم  لاوقا  هب  هراشا  اب  يرکب  راید  و  تسا .» هدش  هدرپس  كاخ  هب 

رهظأ اذـه  و  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دـییأت  ار  هیرظن  نیا  سپـس  تسا . هتفرگ  رارق  هسدـقم  هرجح  تشپ  رد  هـک  تـسا  یبارحم  لـحم  رد 
[. 214 «. ] لاوقألا

عیقب رد 

هدرپس كاخ  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا مرح  زا  جراخ  رد  یلو  عیقب  رد  ترـضح  نآ  : » دـنیوگ یم  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  رگید  يا  هدـع 
هب هک  لیقع ، هناخ  ینوریب  هیواز  رد  دنیوگ  یم  یـضعب  اریز  دـنا ؛ هتخاس  حرطم  ار  یفلتخم  تالامتحا  تارظن و  هورگ  نیا  و  تسا .» هدـش 

هدش و هدرپس  كاخ  هب  هدوب  هیبن  هچوک  مان  هب  هک  يا  هچوک  لباقم  رد  دنیوگ  یم  رگید  یضعب  و  تسا . هدش  نفد  ددرگ ، یم  یهتنم  عیقب 
یم غلاب  لوق  شـش  هب  ًاعومجم  هک  يرگید  لاوقا  و  دـنا . هدومن  یفرعم  دـش ، یم  هدـیمان  همطاف  دجـسم  هک  ار  نازحألا  تیب  رگید  یـضعب 

[. 215 . ] ددرگ

عیقب همئا  مرح  لخاد  رد 

هراشا

نفدـم رد  فلتخم  بلاـطم  تارظن و  ناـیب  زا  سپ  يدوهمـس  تسناد . تنـس  لـها  ياـملع  ناـیم  رد  روهـشم  لوق  ناوت  یم  ار  لوـق  نیا  و 
هیلع  ) یلع نب  نسح  ربـق  راـنک  رد  عـیقب و  رد  ترـضح  نآربـق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  میتـفگ ، هـچنآ  زا  : » دـیوگ یم  ارهز  ترـضح 
هیلع  ) یبتجم هحفص 125 ]  ] ماما تیصو  لقن  زا  سپ  ق ). يافوتم 643 ه .ـ  ) رگید فورعم  سانش  هنیدم  راجن ، نبا  [. 216 «. ] تسا مالسلا )

ریز رد  نسح و  شدنزرف  ربق  رانک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  نیاربانب  دیوگ : یم  ةربقملاب » ۀمطاف  یما  بنج  یلا  ینونفدا  : » هک مالـسلا )
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ربق  عیقب ، رد  عقاو  روبق  زا  : » دـیوگ یم  رابخألا  ةدـمع  باتک  فلؤ  یـسابع مـ [. 217 . ] تسا هبق  نیمه 
نب نسح  هک  تسا  هدش  لقن  اریز  هدیدرگ ؛ عقاو  مالسلا ) هیلع   ) نسح شدنزرف  ربق  رانک  رد  سابع و  هبق  لخاد  رد  نآ  تسا و  هلآ ) هیلع و 

رصاعم هتشذگ و  ناگدنـسیون  رثکا  و  [. 218 «. ] دیراپـسب كاخ  هب  همطاف  مردام  ربق  رانک  رد  ارم  هک  دومن  تیـصو  شتافو  ماـگنه  هب  یلع 
. دنا هدومن  یفرعم  عیقب  همئا  مرح  لخاد  رد  ار  ترضح  نآ  نفدم  هدرک و  رارکت  ار  بلطم  نامه  [ 219]
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هیرظن نیا  لیلد 

يروطب یلو  دوب ، ریذـپ  ناکما  خروم  کی  ناونعب  نانآ  راتفگ  شریذـپ  دـندومن ، یمن  رکذ  دوخ  هیرظن  رب  یلیلد  لوق ، نیا  نارادـفرط  رگا 
ترضح تیـصو  تسا  ناسانـش  هنیدم  نیرتمیدق  زا  یـضعب  راتفگ  تایاور و  نومـضم  هک  لوا  هجو  لباقم  رد  نانآ  دیدومرف  هظحالم  هک 

رانک رد  نم  ندـش  نفد  زا  رگا  ۀـمطاف :» یما  ربق  دـنع  ینونفدا  : » دومرف هک  دـنا  هدومن  رکذ  دوخ  دنتـسم  لـیلد و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم
ریاس هدـیدرگ و  حیرـصت  لیلد  نیدـب  یـسابع  راجن و  نبا  راتفگ  رد  هک  دیراپـسب . مکاخ  هب  همطاف  مردام  ربق  رانک  رد  دنتـشگ  عنام  مدـج 
یقلت نینچ  دانتـسا و  لیلد  نیمه  هب  يوریپ و  شور  نیمه  زا  ًالمع  شیوخ ، رظن  راهظا  رانک  رد  تیـصو  نیا  لقن  هب  هجوت  اـب  زین  ناـخروم 

. دشاب یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تخد  ارهز  همطاف  شزیزع  ردام  ۀمطاف » یما   » زا ترضح  نآ  روظنم  هک  دنا  هدومن 

هیرظن نیا  حیرص  ضقن 

تـشادرب اما  هحفـص 126 ]  ] تسا دـییأت  دروـم  یخیراـت  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  تیـصو  لـصا  هک  نیا  نیع  رد  اـم  هدـیقع  هب 
یم دـسا  تنب  همطاف  شگرزب  رداـم  ۀـمطاف » یما  : » هلمج زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  روظنم  هکلب  تسین ، تسرد  موس  هجو  نارادـفرط 
عیقب رد  ترـضح  نآ  ندـش  نفد  هکنیا  زا  هتـشذگ  مییوگ : یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  مالـسلا .) هیلع   ) ارهز ترـضح  شرداـم  هن  دـشاب 

نومـضم فلاـخم  هکنیا  زا  رظن  عطق  تسا و  راوگرزب  نآ  رهطم  ربق  نتـشادهگن  ناـهنپ  رد  مالـسلا ـ  مهیلع  تیب ـ  لـها  شور  اـب  فلاـخم 
رد ترضح  نآ  نفد  رد  هعیش  نادنمشناد  املع و  رظن  فلاخم  تنـس و  لها  هعیـش و  قیرط  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  لوقنم  تایاور 
رد ناخروم  نیا  حیرص  لقن  راتفگ و  تسا ، عیاش  قالطا  کی  گرزب ، ردام  هب  ما »  » هملک قالطا  هک  نیا  زا  هتشذگ  دشاب و  یم  دوخ  تیب 

اهیلع  ) ارهز همطاف  هن  تسا و  دـسا  تنب  همطاف  هدـش ، نفد  عیقب  مرح  رد  هک  یئوناـب  تسا . نیا  دـیؤم  تشادرب و  نیا  ضقاـن  رگید ، دراوم 
زا يدوهمـس  هبـش و  نبا  هک  دومن . رکذ  ار  ربمایپ  يومع  سابع  بانج  نفد  لحم  رد  ناخروم  نیا  راـتفگ  ناوت  یم  دراوم  نیا  زا  مالـسلا .)

رباقم لوا  یف  مشاه  نب  دسا  تنب  ۀمطاف  ربق  دنع  بلطملادبع  نب  سابعلا  نفد  : » دـنک یم  لقن  نینچ  زیزعلادـبع  سانـش ؛ هنیدـم  نیرتمیدـق 
دروم رد  يو  هک  دروآ  یم  [ 221  ] نابح نبا  زا  ار  يرگید  راتفگ  الاب  نتم  لقن  نمض  رد  یـسا  ـ بع [. 220 «. ] لیقع راد  یف  یتلا  مشاه  ینب 

[. 222 «. ] مشاه نب  دـسا  تنب  ۀـمطاف  هتدـج  دـنع  عیقبلاـب  نفد  تسا ...« : هدرک  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  رکیپ  زیهجت  عییـشت و 
نفد عیقب  مرح  رد  هک  ییوناب  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  ناثدـحم  ناـخروم و  نیرت  یمیدـق  زا  هلمج  ود  نیا  دوش ، یم  هظحـالم  هک  يروطب 

نب نسح  ترـضح  گرزب  ردام  هدج و  دنا ، هدـش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رانک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ربمایپ و  يومع  سابع  هدـش و 
لقن مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  البق  هک  یتیاور  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  هن  تسا  دسا  تنب  همطاف  ینعی  یلع 

دومرف مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هحفص 127 ]  ] هک دنک  یم  حیرـصت  انعم  نیمه  هب  میدومن 
. اهب ینفداف  ۀمطاف  یتدج  ربق  یلإ  یندر  مث 

لیقع شدنزرف  هناخ  رد  مالسلا  اهیلع  دسا  تنب  همطاف  ربق 

، نانآ كاپ  رکیپ  ندش  نفد  عیقب و  همئا  مرح  دروم  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  هتـشذگ  بلاطم  حیـضوت  دـییأت و  رد 
همئا زا  نت  هس  ساـبع و  همطاـف و  رکیپ  ندـش  نفد  زا  سپ  بلاـط و  یبا  نب  لـیقع  هب  قلعتم  هدوب  يا  هناـخ  لـحم ، نیا  هک  میداد  حیـضوت 

اب ثحب ، زا  شخب  نیمه  رد  تسا و  هتفای  رییغت  یمومع  هاگتدابع  هاگترایز و  تروص  هب  ینوکـسم  تلاـح  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) هناـگراهچ
کی صخشتم ، دارفا  دروم  رد  ًاصوصخم  مالسا و  ردص  رد  دوخ  لزانم  لخاد  رد  دارفا  ندش  نفد  هک  میدش  رکذتم  یخیرات  دهاوش  رکذ 
ندش نفد  یگنوگچ  هتـشذگ ، بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  تقیقح و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدـمآ  یم  رامـش  هب  جـیار  یلمع  يداع و  همانرب 
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يرجه مشش  ای  مراهچ  لاس  رد  هک  يو  دیآ ؛ یم  تسد  هب  دوش و  یم  نشور  یخیرات  لیلحت  رظن  زا  هناخ  نیا  لخاد  رد  نانمؤم  ریما  ردام 
لئاق وا  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  صخـش  همرکم و  يوناب  نآ  نادـنزرف  هک  يا  هداعلا  قوف  ماـمتها  مارتحا و  اـب  هتفر ، اـیند  زا 

دنا هدومن  نفد  لیقع  شدنزرف  هب  قلعتم  هناخ  لخاد  رد  تسا ، هدش  لقن  یخیرات  عبانم  رد  هک  یصاخ  تافیرـشت  نآ  اب  ار  شرکیپ  دندوب ،
تنب ربق  رانک  رد  لحم و  نامه  رد  لاونم  نیمه  رب  ادـخ  لوسر  يومع  سابع  رکیپ  يرجه ، ما  یـس  لاس  رد  ینعی  یمک ؛ تدـم  زا  سپ  و 

. دنا هدش  هدرپس  كاخ  هب  هناخ  نیمه  رد  بیترت  هب  مالسلا ) مهیلع   ) هناگراهچ همئا  سپس  دسا و 

تیعقاو فیرحت  تسایس و 

لها تایاور  نینچمه  و  مالـسلا .) اهیلع   ) ارهز همطاف  نفدـم  دروم  رد  هعیـش  ناثدـحم  املع و  نیرتفورعم  رظن  تایاور و  نومـضم  دوب  نیا 
دسا و تنب  همطاف  نفدم  دروم  رد  ناسانش  هنیدم  ناخروم و  زا  یـضع  را بـ ـ تفگ زین  عوضوم و  نیا  رد  نانآ  ياملع  زا  يا  هدع  رظن  تنس و 

عومجم زا  و  هحفص 128 ] . ] یخیرات لیلحت  رظن  زا  دیسر  ام  رظن  هب  هچنآ  دوب  نیا  دروم و  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تیصو  نییبت 
دجـسم راـنک  رد  دوخ و  تیب  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  رهطم  ربـق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نیقی  هب  بیرق  نظ  راـتفگ ، ثحب و  نیا 

تفرگ هدیدان  ار  هتکن  نیا  دیابن  یلو  تسا . هتفرگ  رارق  عیقب  همئا  مرح  لخاد  رد  دسا  تنب  همطاف  ربق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
رد مالسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  ربق  یفرعم  تهج  رد  خیرات ، لوط  رد  اهتموکح  ناگدنسیون و  شالت  رارـصا و  تیعقاو و  نیا  فیرحت  هک 

یلبق لحم  ریغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  هب  نآ  نداد  تبـسن  يربق و  هیبش  میـسرت  داجیا و  یتح  عیقب و  همئا  مرح  لخاد 
مجاـهت فیفخت  یـسایس و  راـشف  لـیلقت  تهج  رد  همه  هتفریذـپ ، ماـجنا  يدوعـس ، تموـکح  هلیـسو  هب  مرح  نیا  بیرخت  زا  سپ  هک  نآ ،

( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  يوس  زا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  هدوب  يداقتنا  داریا و  هب  نتـشاذگ  شوپرـس  یتدیقع و  يرکف ،
اهتموکح اذل  و  تسا . هدیدرگ  یم  دراو  ادخ  لوسر  راگدای  هناگی  ربق  ندوب  یفخم  ظاحل  زا  اهتموکح  هب  فلاخم و  يرکف  طخ  ناوریپ  هب 

تیـصو ندومن  قیبطت  دنیامن و  یفرعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تخد  همطاف  يارب  يربق  هدش ، هک  یناونع  ره  هب  دـندوب  روبجم 
نیمه راـنک  رد  دـشاب و  اـمعم  نیا  يارب  یلح  هار  یعیبـط  روطب  تسناوـت  یم  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما 
نفدم زا  ریغ  يرگید  نفدم  مه  دـسا  تنب  همطاف  يارب  دوب  مزال  ًاعبط  رگید  فرط  زا  دوش و  هئارا  مه  يدـهاوش  نئارق و  رتهب  هچ  تکرح ،

ربق دوجو  دـییأت  رد  دـهاش  هنیرق و  هئارا  دروم  رد  اما  میـشاب . یم  تکرح  نیا  ققحت  دـهاش  تهج ، ود  ره  رد  هک  دوش  یفرعم  دوخ  یعقاو 
عیقب همئا  روبق  يور  رد  يرمرم  هعطق  هتشبن و  گنس  خیرات ، زا  عطقم  کی  رد  مینیب  یم  عیقب ، مرح  لخاد  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 
جورم رد  يدوعـسم  تسا . هدـش  عقاو  اجنیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تخد  همطاف  ربق  هک  ددرگ  یم  مـالعا  نآ  رد  بصن و 

نمحرلا هللا  مسب  بوتکم : اـهیلع  ٌۀـماخر  عیقبلا ، نم  عضوملا  اذـه  یف  مهروبق  یلع  و  : » دـیوگ یم  نینچ  رمرم  هعطق  نیا  دروم  رد  بهذـلا 
نب نسحلا  ربق  نیملاعلاءاسن و  ةدیـس  ملـس ـ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ـ  لوسر  تنب  ۀمطاف  ربق  اذه  ممرلا ، یحم  ممألا و  دیبم  هللادـمحلا  میحرلا ،
.»ـ  مهنع هللا  یـضر  دـمحم ـ  نبرفعج  هحفـص 129 ]  ] یلع و نبدـمحم  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  بلاـط و  یبا  نـب  یلع 

يدـنرم لیعامـسا  دیـس  دوش . یم  بصن  عـیقب  همئا  مرح  رد  يـالاب  رد  هبیتـک  نیمه  هباـشم  نرق  دـنچ  زا  سپ  رگید و  عـطقم  رد  و  [. 223]
لوسر تنب  ۀمطاف  ربق  اذه   » هتشون رمرم  گنس  رد  رد ، يالاب  دیوگ : یم  هدومن  فیلأت  لاس 1255  رد  هک  دوخ  باتک  رد  هبیتک  نیا  هرابرد 

رثا خیرات  رد  تسایس  لامعا  فیرحت و  نیا  هنافسأتم  و  [. 224 ...«. ] یلع و نب  دمحم  ربق  یلع و  نب  نسح  ربق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
رکیپ ندش  نفد  رد  گرزب  ياملع  زا  يا  هدع  هیرظن  نیموصعم و  همئا  زا  نت  شـش  زا  ددعتم  تایاور  دوجو  مغر  یلع  اذـل  هدـش و  راذـگ 
لها هیرظن  هتفرگ و  رارق  فیرحت  نیا  ریثأت  تحت  زین  هعیـش  ناـخروم  زا  یـضعب  عیقب ، حیرـص  یفن  شیوخ و  تیب  لـخاد  رد  ترـضح  نآ 
تلق : » دسیون یم  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  لاح  حرـش  رد  همغلا ، فشک  رد  يو  هک  یلبرا »  » موحرم دننام  دنا ؛ هدرک  دـییأت  ار  تنس 
يردأ تیبلا  لهأ  : » مییوگ یم  ام  یلو  عیقبلاب .» تنفد  اهنا  : » تسا هدروآ  ریـسلاو  خـیراوتلا  باب  رد  و  سانلا » هلقن  امم  روهـشملا  رهاـظلا و 
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«. تیبلا یف  امب 

ربق لصا  دروم  رد  اما 

رانک رد  : » هک دنک  یم  لقن  ق ). يافوتم 463 ه .ـ  ) ربلادـبع نبا  زا  ار  بلطم  نیا  هک  نآ  زا  سپ  ق ). يافوتم 696 ه .ـ  ) يربط نیدلا  بحم 
احلـص و زا  یکی  : » دـیوگ یم  درادـن ،» دوجو  همطاـف  هب  بستنم  يربق  رثا  تسا ، صخـشم  فورعم و  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ربـق 

یم عیقب ) مرح   ) سابع هبق  لـخاد  هلبق ، تمـس  لـباقم  رد  عیقب ، تراـیز  ماـگنه  هب  یـسرم  ساـبعلاوبا  هک  دومن  لـقن  نم  رب  نمؤم  ناردارب 
نیا رد  مرح و  نیا  لـخاد  رد  همطاـف  ربق  هک  هحفـص 130 ]  ] دوب هدش  رهاظ  هفـشاکم  هار  زا  يو  رب  تفگ و  یم  مالـس  همطاف  هب  داتـسیا و 

ترایز بیترت  نیمه  هب  ار  همطاف  ربق  نمؤم ، حـلاص و  درف  نیا  لقن  تحـص  رب  دامتعا  اب  نم  و  : » دـنک یم  هفاضا  يربط  تسا .» هدوب  تمس 
ددرگ یم  مولعم  [ 226 ، ] دنتـسه فورعم  ياهتیـصخش  ناخروم و  زا  ود  ره  هک  يربط  ربلادـبع و  نبا  راتفگ  نیا  زا  [. 225 ...«. ] مدومن یم 
ساـبع ربـق  همئا و  روبق  فـالخ  رب  عیقب  مرح  لـخاد  رد  متفه  نرق  مجنپ و  نرق  رد  هدوـب و  هتفر  نیب  زا  مرح  لـخاد  رد  همطاـف  ربـق  رثا  هک 

، یبونج تمـسق  رد  هک  میدومن  حرطم  دروم  نیا  رد  ًالبق  ام  هچنآ  نیاربانب ، تسا . هتـشادن  دوجو  همطاف  هب  بستنم  راکـشآ  يربق  تمـالع 
ياضف زا  ینیدالوف  هکبـش  هلیـسو  هب  تمـسق  نیا  همطاف و  هب  بستنم  هدوب  يربق  هیبش  بارحم ، ترواجم  رد  قاـط  ریز  عیقب و  مرح  لـخاد 

هب یخیرات و  هچ  رد  هنوگچ و  هبیتک  رمرم و  هعطق  ود  نآ  ربق و  نیا  ایآ  هک  دـیدرت ، ياج  لاؤس و  ياج  تسا  یبلطم  دوب ، هدـش  ادـج  مرح 
عیقب و همئا  روبق  راـنک  رد  هک  زین  یلعف  ربـق  دروم  رد  لاؤـس  نیمه  و  تسا ؟ هدـمآ  دوـجوب  یـسک  هچ  تسد  هب  تموـکح و  مادـک  هلیـسو 

نآ اب  تقباطم  ناکم  رظن  زا  یلعف  ربق  دیدرگ ، هراشا  ًالبق  هک  يربق  باستنا  تحـص  ضرف  هب  هک  تسا  حرطم  دـشاب ، یم  همطاف  هب  بستنم 
. تسا هتفرگ  رارق  نآ  رانک  رد  هن  مرح و  طسو  رد  روبق  ریاس  دننام  ربق  نیا  اریز  درادن ؛ لحم 

مالسلا اهیلع  دسا  تنب  همطاف  نفدم  دروم  رد  اما  و 

نفدـم ناونع  هب  دوب ، عیقب  همئا  مرح  لیقع و  شدـنزرف  هناخ  لخاد  رد  هک  دـسا  تنب  همطاف  نفدـم  لصا  نوچ  میدرک ، هراـشا  هک  يروطب 
يارب يرگید  نفدـم  دوب ، مزال  ًاعبط  تسا ، هدـیدرگ  هماـقا  مه  يدـهاوش  نئارق و  نآ ، تیبثت  يارب  یفرعم و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف 
یفرعم دوب ، هدیدرگ  نفد  یصاخ  تافیرشت  ابو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  صخش  ترشابم  هحفص 131 ]  ] اب هک  دسا  تنب  همطاف 

، دروم نیا  رد  يرآ  تسا . هدیدرگ  یفرعم  دسا  تنب  همطاف  وناب  نآ  نفدم  ناونع  هب  لحم  دـنچ  یلمع و  مه  همانرب  نیا  دوش و  صخـشم  و 
همطاف دجـسم  دـسا ، تنب  همطاف  نفد  لحم  : » دـنیوگ یم  یهاگ  اریز  میـشاب ؛ یم  ناخروم  يوس  زا  راـتفگ  تتـشت  رظن و  فـالتخا  دـهاش 
نوعظم نب  نامثع  میهاربا و  ربق  رانک  رد  و  ءاحور »  » رد يو  رکیپ  : » هک دنیوگ  یم  یهاگ  و  [. 227 «. ] تسا نازحألا ) تیب  ( ) مالسلا اهیلع  )

رد هک  تسا  ناـمه  يو  ربق  هک  تسا  نیا  هتفاـی ، راهتـشا  مدرم  نیب  رد  ناـخروم و  زا  يا  هدـع  ناـیم  رد  هچنآ  و  [. 228 «. ] تسا هدـش  نفد 
زا سپ  يدوهمس  [. 229 . ] تسا هتفرگ  رارق  يرگید  ربق  راـنک  رد  يو  ربق  زا  رتم  هلصاف 50  هب  نافع  نب  نامثع  ربق  لامـش  رد  عیقب و  جراخ 

یبتجم ماما  هک  زیزعلادبع  زا  هبش  نبا  راتفگ  لقن  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  ءاحور »  » رد دسا  تنب  همطاف  ربق  هک  ناخروم  زا  یـضعب  راتفگ  لقن 
حیرـص و تفلاخم  بلاطم  نیا  همه  و  : » دـیوگ یم  تسا ، هدـش  نفد  مشاه  ینب  رباقم  لوا  رد  مشاـه و  نب  دـسا  تنب  همطاـف  ربق  راـنک  رد 
هک یسک  نیلوا  تسا و  هدیدرگ  عقاو  عیقب  جراخ  رد  نامثع و  ربق  یکیدزن  رد  يو  ربق  هک  تسا  هدش  فورعم  هچنآ  اب  دراد  راکشآ  ضقن 

حیحـص هیرظن  متفاین و  هیرظن  نیا  رب  یلیلد  نم  دیوگ  یم  وا  هک  دـندومن  يوریپ  يو  زا  نارگید  دوب و  راجن  نبا  درک  حرطم  ار  بلطم  نیا 
زا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  اریز  تسا ؛ هدـش  نفد  یبتجم  ماما  ربق  رانک  رد  وا  هک  تسا  ناـمه  نم  دزن  رد 

كاخ هب  تسا ، هدـش  عقاو  عیقب  نوریب  رد  هک  يا  هچوک  ياهتنا  رد  رود و  لحم  نیا  رد  ار  دـسا  تنب  رکیپ  دـنک و  رظن  فرـص  عیقب  لـصا 
میهاوخ هدـنیآ  رد  هحفـص 132 ]  ] هک يروطب  اریز  دـشاب ؛ عیقب  وزج  لـحم  نیا  تسین  مولعم  ًالـصا  : » دـنک یم  هفاـضا  يدوهمـس  دراپـسب .
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یلوا قیرط  هب  هتفرگ  رارق  نامثع  ربق  یلامـش  تمـسق  رد  يا  هچوک  ياهتنا  رد  هک  لـحم  نیا  هدوبن و  عیقب  وزج  ناـمثع  نفد  لـحم  تفگ ،
دعس نفد  لحم  تداهش و  تیفیک  هب  سپس  هدروآ  رابخالا  ةدمع  رد  یسابع  دمحا  ار  بلطم  نیمه  هباشم  [. 230 «. ] دوب دهاوخن  عیقب  وزج 
لباق رتشیب  تسا ، بوسنم  دـسا  تنب  همطاف  هب  عیقب  جراخ  رد  هک  ینفدـم  هب  ذاعم  نب  دعـس  نفدـم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  ذاعم  نب 

نیا میـسرت  اه و  هبیتک  نیا  بصن  یلـصا  هزیگنا  دیدرگ ، هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  هصالخ : [. 231 «. ] دـسا تنب  همطاف  دوخ  ات  تسا  قیبطت 
ربق هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم  تسایـس  نیا  هدوب و  یعافد  تسایـس  نامه  اه  يدوعـس  تموکح  نارود  رد  یتح  خـیرات و  لوط  رد  اـهربق 

یفرعم يو  یلـصا  نفدـم  زا  ریغ  یفلتخم  ياهنفدـم  دـسا  تنب  همطاف  يارب  عیقب و  مرح  رد  ًاصخـشم  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  رهطم 
رد ناسانـش  هنیدم  زا  يا  هدع  رظن  زا  هعیـش  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  دوجوم  لئالد  زا  هتـشذگ  دـیدومرف ، هظحالم  هک  يروطب  ددرگ و 

همطاف نفدم  هن  تسا ، هدش  یفرعم  عیقب  همئا  مرح  لخاد  رد  دسا  تنب  همطاف  نفدم  تیاهن ، رد  دودرم و  دراوم  نیا  همه  زین  هنیدـم  خـیرات 
(. مالسلا اهیلع   ) ارهز

؟ تسا هدش  نفد  هضور  رد  ارهز  همطاف  ایآ 

هراشا

، هدـش ناونع  خـیرات  بتک  رد  هک  عیقب ، رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  فیرـش  ربـق  دوجو  لاـمتحا  هک : دـش  نیا  نیـشیپ  ثحب  هجیتـن 
ياملع هاگدـید  زا  هعیـش و  تایاور  رد  و  تنـس . لها  ياملع  ناـخروم و  زا  یهورگ  عباـنم  لاوقا و  زا  هتفرگرب  فیعـض و  تسا  یلاـمتحا 
دیکأت نآ  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  هچنآ  درادن و  دوجو  دـشاب  لامتحا  نیا  دـیؤم  هک  ینـشور  حیرـص و  لیلد  ام ، گرزب 

تیب لخاد  رد  نأـشلا ، میظع  يوناـب  نآ  رکیپ  هک  تسا  نیا  دـنراد ، دـیکأت  نآ  رب  مه  اـم  هتـشذگ  یملع  ياهتیـصخش  ناثدـحم و  هدـش و 
موس لامتحا  ناونع  هب  یهاگ  هک  هرهطم ، هضور  رد  ترـضح  نآ  ندـش  نفد  الوا  دـید  دـیاب  لاـح  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  شفیرش 
مادک نآ  دودـح  تسیچ و  هحفـص 133 ] « ] هضور  » زا روظنم  ًاـیناث  و  تسا ؟ رادروخرب  ماکحتـسا  توـق و  زا  يدـح  هچ  رد  هدـش ، حرطم 
باوث یفن  رب  لیلد  هجو  چیه  هب  یلحم ، رد  ترضح  نآ  فیرـش  ربق  دوجو  لامتحا  فعـض  نایب  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذت  تسا ؟

ره زا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ترایز  بابحتسا  اریز  تسین ؛ لحم  نآ  رد  زیزع  يوناب  نآ  هب  تبـسن  تدارا  ضرع  بابحتـسا  ترایز و 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  هرهطم و  هضور  رد  ترایز  نیا  هک  هژیو  هب  تسا ، تباث  ملـسم و  کیدزن ، ای  رود  هطقن ،

هبنج رب  نوزفا  تسا ـ  بترتم  لامتحا  کی  تیوقت  دییأت و  رب  هک  يا  هجیتن  هدـیاف و  لقادـح  دـشاب و  يدـه  همئا  روبق  رانک  رد  عیقب ، رد  ای 
تـسا راوگرزب  يوناب  نآ  نارئاز  هجوت  بلج  نانیمطا و  عون  کی  لوصح  یبهذـم ـ  یخیرات  ساسح  عوضوم  کی  ندـش  نشور  یملع و 

نآ رد  ترایز  ماگنه  هب  بلق  روضح  ینطاب و  هجوت  دـشاب  رت  يوق  رتشیب و  هچ  ره  لحم ، کی  رد  فیرـش  ربق  دوجو  هب  نظ  داـمتعا و  هک 
! بولطملا معن  دوش و  یم  رت  نوزفا  رتشیب و  زین  ناکم 

نآ تلیضف  هرهطم و  هضور 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  هناخ  ای  هناخ  ربنم و  نایم  رد  هک  تسا  یبنلا  دجـسم  زا  شخب  نآ  تسا ، حرطم  هضور »  » ناونع هب  هچنآ 
تـسا ییاهثیدح  نتم  زا  ادخ و  لوسر  راتفگ  زا  هتفرگرب  مسا ، نیدب  سدقم  ناکم  نیا  يراذگمان  و  هضور »  » حالطـصا تسا . هتفرگ  رارق 

ره یثیدح  عبانم  رد  هعیـش و  تنـس و  لها  قیرط  زا  يددعتم  ياهثیدح  رهطم ، هضور  تلیـضف  رد  تسا . هدـیدرگ  لقن  راوگرزب  نآ  زا  هک 
رب [ 232  ] نادنمشناد املع و  راتفگ  رد  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا نایب  رد  نینچمه  تسا . هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هورگ  ود 

َو یتیب  َنَیب  ام  : » دومرف یثیدح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا : هدش  شرافـس  دیکأت و  دجـسم  زا  هطقن  نیا  رد  اعد  تدابع و 
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ربنم تشهب و  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نم  ربنم  تیب و  هلـصاف  [ » هحفص 134 [. ] 233 « ] یـضْوَح یلَع  يرَْبنِم  َو  ۀنجلا  ِضایر  ْنِم  ٌۀضور  يرَْبنِم 
زا يرد  رانک  رد  نم  ربنم  « » ِۀَنَجلا ِعَُرت  ْنِم  ۀعُْرت  یلع  يرَبنِم  َو  : » تسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و  تسا » هتفرگ  رارق  نم  ضوح  يالاب  رد  نم 

دمح و تسیاب و  ربنم  رانک  رد  : » دومرف رامع  نب  ۀیواعم  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رگید ، تیاور  رد  تسا ». هتفرگ  رارق  تشهب  ياهرد 
ِضاـیِر ْنِم  ٌۀَـضوَر  یتَیب  َو  يِرَبـْنِم  نیب  : » هدومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اریز  هاوخب ؛ ار  دوخ  تجاـح  روآ و  ياـج  هب  ار  ادـخ  ياـنث 

ضایر زا  يا  هضور   » هب سدـقم  ناکم  نیا  هیبشت  ناـیب  رد  فیرـش و  ثیدـح  نیا  موهفم  حیـضوت  رد  نادنمـشناد  اـملع و  [. 234 «. ] ِۀَنَْجلا
یم رظن  هب  ثیدـح  نیا  موهفم  رد  هچنآ  لامجا  روط  هب  یلو  تسا  عوضوم  زا  جراـخ  اـهنآ  لـقن  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یفلتخم  هوجو  تنج »

يونعم تداعس  هب  ناگدنب  لین  نانمؤم و  ياعد  تباجتسا  یهلا و  تمحر  لوزن  رد  یبنلا  دجسم  زا  شخب  نیا  هضور و  هک  تسا  نیا  دسر 
ام روصت  زا  هک  تسا  يدـح  رد  تفارـش  تلیـضف و  رظن  زا  سدـقم  ناکم  نیا  يرآ  تنج . ضاـیر  زا  تسا  يا  هضور  دـننامه  يورخا ، و 

ادخ لوسر  دجسم  هرابرد  رگید  ثیدح  اب  فیرش  ثیدح  نیا  هسیاقم  اب  اریز  تسا ؛ رـصاق  زجاع و  نآ  تقیقح  كرد  زا  ام  رکف  جراخ و 
ای [. 235 «. ] مارحلا دجـسملا  الا  دجاسملا  نم  هاوس  امیف  ةالـص  ِفلأ  نم  ٌریخ  اذه  يدجـسم  یف  ةالـص  : » دومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

تیمها هب  درک و  اشامت  دراد  رارق  هرهطم  هضور  هک  ـالعا  قفا  نآ  هب  ناوت  یم  [ 236 « ] ةالص فالآ  ةرشعب  لدعت  اذه  يدجسم  یف  ةالص  »
ياج رد  ندـناوخ  زامن  رگا  هک  درب  یپ  دجـسم  زا  هطقن  نیا  رد  شیاین  اعد و  باوث  شزرا و  فیرـش و  ناـکم  نیا  رد  تداـبع  تلیـضف  و 

نآ رد  زامن  کی  ای  و  تسا ، مارحلا  دجسم  زجب  یصقالا  دجسم  یتح  دجاسم ، همه  رد  زامن  رازه  زا  رتهب  یبنلا  دجسم  هحفص 135 ]  ] ياج
هللا یلص   ) ادخ لوسر  صخـش  هلیـسو  هب  هک  هضور »  » رد زامن  تدابع و  شاداپ  ًاعبط  عاقب ، اهناکم و  ریاس  رد  زامن  رازه  هد  اب  تسا  لداعم 

لـضف و نارکیب  سوناـیقا  زا  تسا  يا  هرطق  هک  شاداـپ ، باوث و  نینچ  دوب و  دـهاوخ  رت  نوزفا  بتارم  هب  تسا ، هدـش  یفرعم  هلآ ) هیلع و 
؛ ددرگ يدنوادخ  ناوضر  هلق  زا  یتاجرد  هب  دوعص  یهلا و  نارفغ  يالعا  هبترم  هب  ندیـسر  نیرب و  تشهب  هب  لین  دناوت  یم  یهلا ، تمحر 

. تسا هتفرگ  همشچرس  هرهطم  هضور  زا  اهتمارک  بهاوم و  نیا  همه  لاح  ره  هب  ربکأ .» هللا  نم  ٌناوضِرَو  »

هضور دودح 

هراشا

رد ًارهاظ  تسا و  هدـیدرگ  لقن  فلتخم  نوتم  ظافلا و  اـب  رگید  ددـعتم  ثیداـحا  هتـشذگ ، ثیدـح  رب  نوزفا  هرهطم ، هضور  هراـبرد  نوچ 
زا یقادـصم  يایوگ  فلتخم  ياهنامز  رد  ثیداحا  نیا  رودـص  دـناوت  یم  هجیتن  رد  درادـن و  دوجو  یفانت  داضت و  ثیداـحا  نیا  نومـضم 

، هضور ِدودح  رد  مالـسا ، لوا  ياهنرق  زا  تنـس  لها  ناسانـش  هنیدم  ناثدـحم و  نایم  رد  یلو  دـشاب ، نآ  داعبا  زا  یـشخب  رگنایب  هضور و 
ناوریپ يارب  صخـشم و  ار  هضور  دودـح  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تاـیرظن ، نیا  لـباقم  رد  و  تـسا ، هتـشاد  دوـجو  نوگاـنوگ  تاـیرظن 

دوجو هنیمز  نیا  رد  يأر  فالتخا  رظن و  ددـعت  هعیـش  ياملع  نایم  رد  تنـس ، لها  ياملع  فالخ  رب  نیا  رباـنب  دـنا . هدومن  یفرعم  شیوخ 
!(. ِهِیف امب  يردأ  ِتیبلا  ُلها  ( ؛ درادن

ثیداحا نتم  هب  یهاگن 

«. ۀَنَْجلا ِضایِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  يرَْبنِمَو  یتَرْجُح  َْنَیب  ام  « ـ  2 [. 237 «. ] یـضوَح یلَع  يرَبنِم  َو  ِۀَنَْجلا  ِضایر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  يرَبنِمو  یتیب  َْنَیب  ام  « ـ 1
ِضاـیِر ْنِم  ٌۀـضوَر  يِرَْبنِمَو  يِْربَق  َْنَیب  اـم  « ـ  4 هحفص 136 ] [. ] 239 «. ] ۀَـنَْجلا ِضاـیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  یتَرجُح  یلا  يرَبنِم  َْنَیب  اـم  « ـ  3 [. 238]

«. ۀنجلا ِضایر  ْنِم  ٌۀَضوَر  يرَبنِم  یلا  ِتویبلا  ِهِذه  َنیب  ام  « ـ  6 [. 241 «. ] ۀنجلا ِضایر  ْنِم  ٌۀضْوَر  یْتَیبَو  يالَصُم  َنیب  ام  « ـ  5 [. 240 «. ] ِۀَنَجْلا
لقن مشش  لوا و  ثیدح  اهنت  هعیش  یثیدح  عبانم  رد  هدش و  لقن  تنس  لها  عبانم  رد  همه  مشش ، لوا و  ثیدح  زجب  قوف ، ثیداحا  [. 242]
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رد هک  تسا  ادـخ  لوسر  بارحم  الـصم ، زا  روظنم  ایآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  نانآ  نایم  مجنپ  ثیدـح  دروم  رد  و  تسا . هدـیدرگ 
هب نآ ، ِیبرغ  تمس  دجسم و  نوریب  رد  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دیع  يالصم  نآ ، زا  دوصقم  ای  دراد  رارق  دجسم  لخاد 

، نآ زا  روظنم  دـنیوگ  یم  املع  رتشیب  هک  دومرف  یم  هماقا  اجنآ  رد  ار  دـیع  ياـهزامن  ترـضح  نآ  تشاد و  دوجو  عیـسو  نادـیم  تروص 
هجو هس  هضور » دودح  نییعت   » رد تنس  لها  نایم  رد  ثیداحا ، نیا  نومضم  ساسا  رب  لاح  ره  هب  تسا . دیع  زامن  يالـصم  مود و  يانعم 

: تسا هدمآ  دوجو  هب  هیرظن  هس  ای 

هیرظن 01

تیب فرط  رد  نآ  ضرع  دبای و  یم  همادا  ربنم  هدودـحم  ات  زاغآ و  ادـخ  لوسر  تیب  هدودـحم  زا  دجـسم ، قرـش  فرط  رد  هضور  دودـح 
نیا ربانب  دسر . یم  ربنم  دح  هب  ات  دوش  یم  هتساک  نآ  تعسو  زا  دنک ، یم  ادیپ  دادتما  ربنم  فرط  هب  هچ  ره  تسا و  رتعیـسو  نآ و  يذاحم 
دروم لیاوا  رد  هچرگ  هیرظن  نیا  دهد ، یم  لیکـشت  تیب  ار  نآ  هدعاق  ربنم و  نآ  سأر  تسا و  لکـش  یثلثم  یتحاسم  ياراد  هضور  هیرظن 

هحفص 137] . ] صاخ یهورگ  نایم  رد  زج  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  جیردت  هب  یلو  هتفرگ  رارق  يا  هدع  لوبق 

هیرظن 02

مجنپ ثیدح  هیرظن  نیا  لیلد  هدمع  تسا . هدش  ثادحا  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  یبنلا  دجـسم  تحاسم  مامت  لماش  هرهطم  هضور 
تیب و نایم  رد  دجـسم  همه  ربنم و  تویب و  نایم  رد  دجـسم  ياضف  رتشیب  اریز  تسا ؛ الـصم »  » و تویب » ، » ياه هژاو  زا  هدافتـسا  مشـش و  و 

نأ یلع  دشرتسملا  تالالد   » مان هب  هتشون  یباتک  تسا ، تنس  لها  ياملع  زا  یکی  هک  بیطخ » ، » هیرظن نیا  تابثا  يارب  دراد و  رارق  الـصم 
زا سپ  هدرک و  فیلأت  یباتک  وا  باتک  بیطخ و  هیرظن  در  رد  یندم  نیدلا  یفص  خیش  مان  هب  املع  زا  رگید  یکی  و  دجسملا » َیِه  ۀضورلا 

ۀـضور طسبل  راکنالا  ضرعتلا و  عفر   » مان هب  هدرک  فیلأت  یباـتک  يافوتم 911 )  ) يدوهمـس سانـش ؛ هنیدم  ققحم  خروم و  باتک ، ود  نیا 
کیدزن مه  هب  ار  فلاـخم  هیرظن  ود  صیخلت و  ار  یلبق  فیلأـت  ود  باـتک  نیارد  يو  دـیوگ : یم  فلؤم  دوـخ  هک  يروـط  هب  و  راـتخملا »

دییأت ار  دجـسم  ياضف  همه  هب  هضور  لومـش  بیطخ و  هیرظن  ماجنارـس  يو  تسادـیپ ، باـتک  ماـن  زا  هک  يروط  هب  [. 243 . ] تسا هتخاس 
. تسا هدرک 

هیرظن 03

عورش و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هرجح  زا  قرش ، فرط  زا  هکلب  لکش ، یثلثم  شخب  نآ  هن  تسا و  دجـسم  همه  هن  هضور  هکنیا 
نوتـس ات  عورـش و  ربمایپ  بارحم  راوید  زا  لامـش ، بونج و  رد  دنک و  یم  ادیپ  دادـتما  ربنم  يذاحم  ات  هرجح  تازاوم  هب  دـح و  نامه  رد 

راهچ دراد ؛ رارق  نوتس  هدزاود  هدودحم  نیا  رد  هک  تسا  عبرم  لکش  هب  هضور  لوق ، نیا  ربانب  دوش . یم  لماش  ار  لامـش  تمـس  رد  موس ،
تسا دجسم  ياضف  لخاد  ياهنوتس  نوتس  هدزاود  نیا  زا  روظنم  و  لامش . هب  هلبق  تمس  زا  نوتس  هس  برغ و  هب  قرش  زا  مه  فیدر  نوتس 
دودـح برغ  هب  قرـش  زا  تحاسم ، نیا  و  دـنا . هتفرگ  رارق  هرجح  راوید  لـخاد  رد  اـی  بارحم و  هلبق و  راوید  لـخاد  رد  هک  ییاهنوتـس  هن 

، تنس لها  ياملع  نایم  رد  تسا . رتم  یس  دصیس و  دودح  عمج  رد  رتم و  هدزناپ  لامش  تمـس  هب  هلبق  زا  رتم و  ود  تسیب و  هحفص 138 ] ]
رمرم بصن  اب  يو  روتسد  هب  و  يافوتم 926 ه ).ـ  ) میلس ناطلس  نارود  زا  اهنوتس  نیا  اذل  تسا و  نیشیپ  لوق  ود  زا  رتروهشم  ریخا  لوق  نیا 
لامش زا  یتمـسق  هک  يافوتم 1277 ه ).ـ  ) دیجملادبع ناطلـس  نامز  رد  تسا و  هدیدرگ  صخـشم  يراذـگ و  تمالع  اهنآ  طسو  ات  دـیفس 
نیمه رب  و  [. 244 . ] دـیدرگ نییزت  میمرت و  راـب  نیموس  يارب  لاس 1404 ه .ـ رد  دیدجت و  يراذگ  تمالع  نیا  دـنداد ، هعـسوت  ار  دجـسم 

نیا رد  ترایز  اعد و  ندـناوخ و  زاـمن  يارب  تسا و  دجـسم  طاـقن  رگید  زا  شیب  شخب  نیا  رد  نارئاز  جاـجح و  ماـحدزا  هک  تسا  ینبم 
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. دنهد یم  يرتشیب  تیمها  تمسق 

هعیش هاگدید  زا  هضور  دودح 

همئا زا  هک  یتایاور  قبط  و  تسا . توافتم  تنـس  لها  لاوقا  اب  ضرع ، تهج  زا  مه  لوط و  تهج  زا  مه  هضور ، هدودحم  رد  هعیـش  هیرظن 
تنس لها  زا  هتـشذگ  لوق  ود  رد  هک  دجـسم  زا  شخب  نآ  اهنت  هن  تسا و  دجـسم  ياضف  همه  هن  هضور  هدش ، لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) يده

هب لامـش ، رد  زاـغآ و  تسا ، صخـشم  يزلف  ياـه  هدرن  اـب  هزورما  هک  بوـنج ، رد  بارحم  راوـید  زا  هضور  هدودـحم  هکلب  میدرک ، لـقن 
ربمایپ تیب  لخاد  قرـش ، رد  نآ  مود  دـح  دـنیوگ و  یم  تنـس  لها  هچنآ  زا  رتشیب  نوتـس  کـی  ینعی  ددرگ ؛ یم  یهتنم  نوتـس  نیمراـهچ 
بونج زا   ) لوا دح  لیلد  دشاب . یم  فیرش  ربنم  يذاحم  برغ  تمس  رد  تسا و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  تیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هیلع  ) قداص ماما  زا  وا  مزارم و  زا  دانـسا  اب  هللا ) همحر   ) ینیلک هلمج : زا  هدـش ، لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا زا  هک  تسا  یتایاور  لامـش ) اـت 
امیف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاقف : ۀضورلا ، یف  سانلا  لوقی  امع  مالسلا ) هیلع   ) هللاِدبع ابأ  ُتلأس  َلاق : : » دنک یم  لقن  مالسلا )
عبرأ ُدـعب  لاقف  ۀـضورلا ، دـح  امف  كادـِف  ُتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ۀـنجلا  عرت  نم  ۀَـعُرت  یلع  يربنمو  ۀـنجلا  ضاـیر  نم  ۀـضور  يربنمو  یتیب  نیب 
ماما زا  : » دـیوگ یم  مزارم  [. 245 « ] ال لاق : ءیـش ؟ اهیف  ِنْحَـصلا  َنم  كادـف  تلعج  تلقف : لـالظلا . یلا  ربنملا  نم  نیتاـسا  هحفص 139 ] ]
تسا هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دومرف : دنیوگ ، یم  هضور  رد  تنـس ) لها   ) مدرم هچنآ  زا  مدیـسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص

! موش تیادـف  مدرک  ضرع  تسا . هتفرگ  رارق  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  رب  نم  ربنم  تسا و  تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  نم  ربنم  تیب و  هلـصاف 
وزج يزیچ  مه  دجـسم  نحـص  زا  موش ! تیادف  مدرک  ضرع  اهناب . هیاس  ات  ربنم  زا  نوتـس ، راهچ  هلـصاف  دومرف : تسا ؟ مادـک  هضور  دـح 

: دـنک یم  لقن  نینچ  ار  هعیـش  ياملع  رظن  بوشآ  رهـش  نبا  هک  تسنآ  لاـثما  تیاور و  نیا  نومـضم  ساـسا  رب  هن » دومرف : تسه ؟ هضور 
تاـیاور تیاور و  نیا  نومـضم  زا  نینچمه  [. 246 «. ] دجـسملا نحـص  یلت  یتلا  نیطاسألا  یلا  ربنملا  ربقلا و  نیب  ام  ۀـضورلا  دـح  اولاـقو  »

دجـسم زا  نوریب   ) دجـسم زا  یـشخب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  ینالوط و  یتدـم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناسانـش  هنیدـم  لـقن  رگید و 
هضور دح  دوب  نیا  تسا . هدش  ریبعت  هلظم »  » و لالظ »  » هب نآ  زا  هک  هدوب  یناب  هیاس  ياراد  نحص ، یکیدزن  رد  لامش و  تمس  رد  یلـصا )

ادخ لوسر  تیب  یلخاد  ياضف  زا  تسا  ترابع  هضور  دح  میتفگ  هک  هنوگنامه  دجسم ، قرش  تمس  رد  اما  و  لامش . تمـس  هب  بونج  زا 
ربنم تازاوم  ات  تویب  نیا  يذاحم  زا  تسا  ترابع  برغ  رد  و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاـف  تیب  لـخاد  نینچمه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

1 هحفص 140 ] : ] میروآ یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  نتم  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  یثیدح  عبانم  رد  یتایاور  زین  هنیمز  نیا  رد  و  فیرش .
ام هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع ابأ  ُتعِمَـس  : » هک دـنک  یم  لقن  جارد  نب  لیمج  زا  دانـسا  اب  ینیلک   ـ
نم هاوس  امیف  ةالـص  فلأ  لدـعت  يدجـسم  یف  ةالـص  ۀـنجلا و  ِعَُرت  نم  ۀـعُرت  یلع  يرَبنِم  ۀـنجلا و  ضاـیر  نم  ٌۀـضور  یتویبو  يربنِم  نیب 
ماما زا  : » دـیوگ یم  لیمج  [. 247 «. ] لضفأ معن و  لاق : اهنم ؟ یلع  تیب  یبنلا و  تویب  هل  تلق  لـیمج  لاـق  مارحلا . دجـسملا  ـالا  دـجاسملا 

زا يرد  يالاب  رد  نم  ربنم  تشهب و  ياه  غاـب  زا  تسا  یغاـب  نم  ياـه  هناـخ  ربنم و  هلـصاف  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
: دـیوگ یم  لیمج  تسا . مارحلا  دجـسم  زجب  دـجاسم ، ریاس  رد  زامن  رازه  لداـعم  نم  دجـسم  رد  زاـمن  کـی  دراد و  رارق  تشهب  ياـهرد 
هب دـنا ». لضفا  هکلب  يرآ ، دومرف : تسا !؟ هضور  زا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  هناخ  اـیآ  مدیـسرپ 

تروص هب  تویب » «، » تیب  » ياج هب  میدروآ ، تنس  لها  عبانم  زا  هک  مشش  ثیدح  دننام  تیاور ، نیا  نتم  رد  دینک  یم  هظحالم  هک  يروط 
هللا یلـص   ) یبنلا تویب  زا  مه  نآ  عقاو  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هناخ  ربمایپ و  ياه  هناخ  همه  تیاور  نیا  رد  تسا و  هدمآ  عمج 

(: مالـسلا هیلع   ) هللادـبع یبأل  تلق  : » هک دـنک  یم  لقن  جارد  نب  لـیمج  نینچمه  2 ـ  دـنا . هدـیدرگ  یفرعم  هضور  وزج  تسا ، هلآ ) هیلع و 
هیلع  ) هللادـبع یبأل  تلق  : » تسا هدـمآ  بوقعی  نب  سنوی  زا  3 ـ  [. 248 «. ] لضفأ و  لاق : ۀضورلا ؟ یف  ةالـصلا  لثم  ۀمطاف  تیب  یف  ةالـصلا 
ماما زا  دـیوگ : بوقعی  نب  سنوی  [ » هحفص 141 [. ] 249 « ] ۀمطاف تیب  یف  لاق : ۀـضورلا ؟ یف  وأ  لضفأ  ۀـمطاف  ِتیب  یف  ةالـصلا  مالـسلا :)
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حیضوت همطاف ». هناخ  رد  دومرف : هضور ؟ رد  ای  دراد  يرتشیب  تلیضف  تسا و  رترب  همطاف  هناخ  رد  زامن  ایآ  مدیـسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
رد هک  مالسا ، ربمایپ  هب  قلعتم  ياه  هناخ  رگید  یمک ، هلصاف  هب  و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هناخ  يرجه  تشه  داتشه و  لاس  رد  هک  نیا 

همیمـض دجـسم  ياضف  هب  هتـشگ ، بیرخت  زیزعلادبع  نب  رمع  ترـشابم  هب  کلملادـبع و  نبا  دـیلو  روتـسد  هب  دنتـشاد ، رارق  دجـسم  رانک 
تدابع و ماگنه  هب  دجسم ، طاقن  ریاس  دننام  دندوب و  یقاب  تروص  نامه  هب  لاس 668  ات  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نامز  رد  دندیدرگ و 
ربمایپ و هناخ  رود  رصم ، ردتقم  هاشداپ  يرادقدنب  سربیب  رهاظ  کلم  روتـسد  هب  لاس  نیا  رد  هکنیا  ات  دنتفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زامن 
ربمایپ و هناخ  لخاد  رد  ندـناوخ  زامن  زا  هک  اهلاؤس  نیا  دـندرک و  ادـج  دجـسم  زا  رگید  راب  دندیـشک و  هدرن  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف 

. تسا نامز  نآ  تیعضو  هب  رظان  هدمآ  لمع  هب  مالسلا ) امهیلع   ) همطاف

؟ تسا هضور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  ایآ 

یم همطاف  تیب  ربمایپ و  تیب  لماش  رتعیسو و  موهفم  ياراد  هضور  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  رظن  زا   » هک بلطم  نیا  ندش  نشور  زا  سپ 
یـضعب يوس  زا  تالامتحا  زا  یکی  تروص  هب  هک  هضور ، رد  راوگرزب  نآ  ندـش  نفد  هلأسم  هک  دوش  یم  نشور  زین  عوضوم  نیا  دـشاب ».

دنراد تلالد  تحارص  اب  هک  دوب  دهاوخ  یتایاور  لمکم  عقاو  رد  عوضوم ، نیا  رب  یلیلد  دوجو  تروص  رد  یتح  هدیدرگ ، حرطم  املع  زا 
تسا و هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  زا  یـضعب  کنیا  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  تیب  لخاد  رد  وناب  نآ  رکیپ  هکنیا  رب 
1 میزادرپ : یم  لامتحا  نیا  شیادیپ  تلع  هضور و  رد  ترـضح  نآ  ندش  نفد  لامتحا  هب  هاگنآ  میوش و  یم  رکذتم  ًاددجم  میدروآ  البق 
: دومرف مدیسرپ ، مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ربق  لحم  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک : دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  یطنزب  رـصنوبا   ـ

اضر ماما  زا  دیوگ  یم  نینچمه  یطنزب  2 ـ  [. 250 «. ] دجسملا یف  تراص  دجـسملا  یف  ۀیمُأ  ونب  تداز  املف  اِهتیب  یف  ْتَِنفُد  [ » هحفص 142 ]
هک درک  لاؤس  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  ار  عوضوم  نیا  یصخش  دومرف : مدرک ، لاؤس  ارهز  همطاف  نفد  لحم  زا  مالـسلا ) هیلع  )
زا رگید  راب  صخش  نآ  تسا . هدش  نفد  عیقب  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف داد : خساپ  یسیع  دوب  رضاح  سلجم  نآ  رد  مه  یسوم  نب  یـسیع 

، هللا کحلصأ  مدرک : ضرع  دیوگ  یم  یطنزب  داد . خساپ  امش  لاؤس  هب  یسیع  دومرف : ترضح  دییامرف ؟ یم  هچ  امـش  هک  درک  لاؤس  ماما 
يداه ماما  زا  هللا ) همحر   ) سواط نب  دیس  3 ـ  [. 251 «. ] اهتیب یف  تَِنفُد  : » دومرف دییوگب ، ام  هب  ار  ناتناردپ  رظن  امش  مراد ، راک  هچ  وا  اب  نم 

ای تسا  هنیدـم  لخاد  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ناتردام  ربق  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  )
نیا نومـضم  هکنیا  اب  زین  هعیـش  گرزب  ناثدحم  املع و  [. 252 « ] يدـج َعَم  َیه  : » تشاگن نینچ  عیقب ؟ رد  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  روطنامه 

نآ ندش  نفد  یلو  دنا  هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  شیوخ  تیب  لخاد  رد  ترضح  نآ  ندش  نفد  دنا و  هتفریذپ  ار  حیحص  حیرص و  تایاور 
ـ  1 میروآ : یم  ار  نانآ  راتفگ  زا  هنومن  دـنچ  دـنا . هتخاس  حرطم  لامتحا  تروص  هب  زین  ار  ربنم  تیب و  نایم  رد  اـی  و  هضور »  » رد ترـضح 
زا یـضعب  تسا ؛ فلتخم  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ربـق  لـحم  رد  لاوقا  : » دـیوگ یم  م381 ) ( ) هللا همحر   ) قودـص خیـش  گرزب ، ثدـحم 

هدومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اریز  ربنم ؛ ربق و  نایم  رد  دندقتعم  رگید  یـضعب  تسا و  نوفدـم  عیقب  رد  دـنیوگ : یم  ناخرؤم 
رخآ لوق  نم  دزن  اما  تسا . هدش  نفد  شدوخ  هناخ ي  لخاد  رد  دنیوگ  یم  یضعب  ۀنجلا و  ضایر  نم  ۀضور  يربنم  يربق و  نیب  ام  تسا :

ـ  3 هحفص 143 ] [. ] 254 « ] ۀضورلا یفوأ  اهراد  یف  ۀـنوفدم  اهنأ  بوصألا  : » دـیوگ یم  م460 )  ) یسوط خیـش  2 ـ  [. 253 .« ] تسا حیحص 
نفد عیقب  رد  دنیوگ  یم  املع  زا  یضعب  اریز  تسا ؛ فالتخا  ترـضح  نآ  ربق  لحم  رد  دیوگ : یم  مشـش ) نرق  مالعا  زا   ) یـسربط موحرم 
هدش نفد  ربنم  ربق و  نایم  رد  دنیوگ : یم  رگید  یـضعب  دننک و  یم  دییأت  ار  تیب  لخاد  رگید  یـضعب  تسا و  دـیعب  لوق  نیا  تسا و  هدـش 
ینعم نیا  هب  ۀنجلا » ضایر  نم  ۀضور  يربنمو  يربق  نیب  : » دومرف هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شیامرف  دیوگ : یم  سپـس  تسا .

«. تازجعملا تایآلاب و  للکملا  اهتیب  یف  سدقملا  اهحیرـض  نأ  رهاظلا  و  : » دـیوگ یم  م693 )  ) سوواط نب  دیس  4 ـ  [. 255 . ] دراد تراشا 
نانآ هب  تبـسن  شگرم  ماگنه  ات  راوگرزب ، نآ  هک  یناسک  دوش و  نفد  هنابـش  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ترـضح  نآ  اریز  دـیوگ : یم  سپس 
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ربنم تیب و  نایم  رد  دجسم و  لخاد  رد  ای  دش و  یم  لمح  عیقب  هب  راوگرزب  نآ  كاپ  رکیپ  رگا  دنوشن و  رضاح  شزامن  رد  دوب  نیگمشخ 
نیا رب  لیلد  فیرـش  ربق  ندوب  روتـسم  اذل  درک و  یم  ییامنهار  دـندوب  نآ  فشک  رکف  رد  هک  ار  یناسک  ربق ، رفح  راثآ  دـیدرگ ، یم  نفد 

[. 256 . ] تسا هدشن  لمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هرجح  زا  نوریب  هب  ای  شا و  هناخ  زا  نوریب  هب  يو  كاپ  رکیپ  هک  تسا 

؟ تسیچ هضور  رد  ندش  نفد  يانبم 

هنیمز نیا  رد  موصعم  نایاوشیپ  زا  دامتعا  دروم  تیاور  ای  دنک  یم  دییأت  ار  نآ  یخیرات  ملـسم  لیلد  ایآ  تسیچ ؟ لامتحا  نیا  أشنم  لیلد و 
نقتم لیلد  هئارا  نودب  املع ، نایم  رد  هک  تسا  يرظن  فالتخا  کی  بیذهت ، رد  هللا ) همحر   ) یـسوط خیـش  لوق  هب  ای  و  تسا !؟ هدش  دراو 
یسوط خیش  موحرم  هک  هنوگنامه  تسا : نیا  شـسرپ  نیا  خساپ  [. 257 «. ] باحصألا یلا  فالتخالا  اذه  تبـُسن  و  « ؛ تسا هدمآ  دوجو  هب 

ار نآ  دامتعا  دروم  تیاور  هن  دراد و  دوجو  یخیرات  دنتسم  هن  دروم  نیا  رد  هک  دوش  یم  رهاظ  ناثدحم  املع و  راتفگ  زا  دنا ، هدرک  هراشا 
فیعض و راهظتسا  کی  تسا ، هدش  دراو  فیرش  تیب  دروم  رد  هک  حیحـص  حیرـص و  تایاور  لباقم  رد  عوضوم  نیا  هکلب  دنک  یم  دییأت 
اـملع و هک  ینعم  نیدـب  ۀـنجلا » ِضاـیر  ْنِم  ۀَـضْوَر  يْربق  یتَیب و  َْنَیب  اـم   » فیرـش هحفـص 144 ]  ] ثیدـح زا  تسا  یلامتحا  دایطـصا  کی 

هیجوت نینچ  تسا ، هدیدرگ  لقن  هفیرش  هضور  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  هک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ناخروم 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  كاپ  رکیپ  ندش  نفد  تهج  هب  دیاش  هک : دننک  یم  لیلعت  نینچ  ار  تفارـش  تلیـضف و  نیا  دننک و  یم 
رب هضور  حیجرت  لیضفت و  بجوم  هتفای و  قلعت  صاصتخا و  سدقم  ناکم  نیا  هب  تلیـضف  تمارک و  نیا  هک  تسا  هرهطم  هضور  رد  هلآ )

نخس موس  هاوگ  تسا و  بلطم  نیا  رب  حیرص  هاوگ  میدرک ، لقن  یسربط  قودص و  خیش  زا  رتشیپ  هچنآ  تسا . هدیدرگ  دجسم  طاقن  ریاس 
َُهلوَق دیؤی  و  : » دیوگ یم  ۀـضورلا ) یف  وأ  اهراد  یف  ۀـنوفدم  اهنأ  بوصألا  و  ( ؛ یـسوط خیـش  هیرظن  لقن  زا  سپ  هک  تسا  بوشآرهـش  نبا 

حوتفلاوبا خیـش  راتفگ  رگید ، هاوگ  هرخـالاب  و  [. 258 «. ] ۀـنجلا ضاـیر  نم  ۀـضور  يربنم  يربق و  نیب  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ُلوق 
هب دـندرک  نفد  ربنم  ربق و  هنایم  رد  و  دـیوگ ...: یم  نینچ  دیـشرلا  نوراه  روضح  رد  وناب  نیا  نابز  زا  هک  تسا  هینـسح »  » هلاـسر رد  يزار 

اهنآ همه  لقن  هک  نادنمشناد  املع و  راتفگ  زا  رگید  ياه  هنومن  و  [. 259 «. ] ۀنجلا ضایر  نم  ۀضور  يربنم  يربق و  نیب  ام   » ثیدـح مکح 
تـشادرب زجب  درادـن  ینـشور  لیلد  هضور  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ندـش  نفد  لامتحا  هکنیا  هجیتن  دـش . دـهاوخ  هلاطا  بجوم 

يارب هک  دجـسم ، رد  ندـش  نفد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  درک ، میهاوخ  هراـشا  ثحب  رخآ  رد  هک  يروـطب  هدـش . داـی  ثیدـح  زا  فـیعض 
. درادن يزوجم  یعرش  رظن  زا  تسا ، هدش  فقو  تدابع 

تسا یکی  تیب  هضور و 

هللا یلـص   ) ربمایپ تویب  هب  ًامکح  ای  ًاموهفم و  ار  هضور  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  هک  هتـشذگ  تایاور  نومـضم  هب  هجوت  اب  تفگ  دـیاب 
هدرک یفرعم  نآ  زا  لضفا  هضور و  هحفص 145 ]  ] زراب قادصم  هکلب  دنا و  هدومن  قالطا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  تیب  و  هلآ ) هیلع و 
ندش نفد  اب  عوضوم  نیا  دنک و  یم  ادـیپ  عقاو  اب  قباطم  لوبق و  لباق  يانعم  کی  هضور ، رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ندـش  نفد  دـنا ،

روظنم هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  و  دوب . دـهاوخن  فلاـخم  یفاـنم و  تسا ، حیرـص  تاـیاور  نومـضم  هک  شتیب ، لـخاد  رد  ترـضح  نآ 
: دـیوگ یم  هللا ،) همحر   ) یـسوط خیـش  زا  راوگرزب  نآ  نفدـم  رد  هناگ  هس  لاوقا  لقن  زا  سپ  وا  تسا . انعم  نیمه  هب  رظاـن  همـالع  موحرم 

موـهفم کـی  ياراد  تیب »  » و هـضور »  » ینعی [. 260 «. ] باوصلا نع  ٌدـیعبف  عیقبلا  یف  تنفد  اهنأ  َلاـق  نمو  ناـتبراقتم  ناـتلوألا  ناـتیاورلاو  »
انعم نیا  تسا  ینتفگ  دـشاب . هناگادـج  لقتـسم و  یناکم  کی  ره  هک  مه ، فلاخم  موهفم  ياراد  هن  دنتـسه  عمج  لـباق  مه و  هب  کـیدزن 

. درک دیهاوخ  هظحالم  ثحب  رخآ  رد  هک  تسه  زین  یسلجم  همالع  موحرم  حیرص  لیلحت  تشادرب و 
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مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  ندوب  لضفا  هضور و  تلیضف  تلع 

هـضور رد  همطاف  ترـضح  الامتحا  هک  تسا  هدوب  حرطم  هراومه  هتـشاد و  دوجو  رواب  نیا  املع  نایم  خیرات  لوط  رد  شـسرپ : کی  خساپ 
شـسرپ نیا  لاح  تسا . هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  يربنم »... يربق و  نیب   » فیرـش ثیدـح  اب  هلـصاف  الب  داقتعا  هیرظن و  نیا  هدـیدرگ و  نفد 

نابز زا  مه  نآ  لیـضفت ، فیرـشت و  نیا  تلع  سپ  تسا  فیعـض  لاـمتحا  نیا  دراد و  دـیدرت  ياـج  طاـبترا  نیا  رگا  هک : دـیآ  یم  شیپ 
دشابن ارهز  ترضح  ندش  نفد  تلع  هب  رگا  دجسم ، طاقن  رگید  رب  هضور  تلیضف  قوفت و  و  تسیچ ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

تیب ادـخ و  لوسر  تویب  اب  تسا  هجاوم  دجـسم  زا  شخب  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ياج  تفگ : دـیاب  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  تسیچ !؟ سپ 
زاـمن و تداـبع ، هاـگیاپ  ترـضح و  نآ  رب  یهلا  یحو  لوزن  هاـگیاج  ادـخ و  لوسر  یمئاد  روضح  لـحم  و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف 
تلاسر و غالبا  تدابع و  نوناک  هک  دجسم  يوس  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربنم  بارحم و  دوجو  تسا . راوگرزب  نآ  فاکتعا 
حیضوت و رد  هحفـص 146 ] . ] تسا دجـسم  طاقن  رگید  رب  ناکم  نیا  تلیـضف  بجوم  قوفت و  يرترب و  لماع  تسا ، تمایق  ات  تما  داشرا 

مینک یم  حرطم  هدوب ، ثحب  دروم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  فیرش  ربق  تلیـضف  تیمها و  رد  هک  ار  يا  هتکن  بلطم  نیا  لیمکت 
یکی میهد . یم  حرش  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف تیب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  تیب  هضور و  تفارـش  تلیـضف و  نآ ، لابند  هب  و 

رهش ود  ناحجر  تلیضف و  نایب  هتـشاد ، نایرج  ناثدحم  املع و  نیب  رد  ثیداحا  رابخا و  زا  ماهلا  اب  مالـسا و  لوا  نورق  زا  هک  ییاهثحب  زا 
ود نآ  يرترب  زین  تفارـش و  يرترب و  رد  مارحلا  دجـسم  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلادجـسم هسیاقم  رگیدکی و  هب  تبـسن  هنیدم  هکم و 

ياملع يدوهمس ، لقن  قبط  هسیاقم  نیا  رد  تسا و  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ربق  اب  هبعک  هسیاقم  یصقألا و  دجسم  هب  تبسن 
نفد نآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  كاپ  رکیپ  هک  ربمایپ  هناخ  زا  تمـسق  نآ  : » هکنیا رب  دنراد  رظن  قافتا  عامجا و  تنـس  لها 
اریز [ 261 [ ؛» تسا هبعک  زا  رترب  هدیـشک ، شوغآ  هب  ار  ایبنا  متاخ  نینزان  مسج  هک  سدقم  هاگیاج  نآ  تسا و  ادخ  تیب  زا  رترب  هدـیدرگ ،

هاگیاج نیا  تفارـش  كرابم ، دسج  نآ  اب  كاپ  تبرت  نآ  ترواجم  تلع  هب  سدـقم و  ناکم  نآ  اب  رهطم  رکیپ  نآ  میقتـسم  سامت  رثا  رد 
تلیـضف و نیا  رگا  هبعک ! هب  تبـسن  ربماـیپ  ربـق  تلیـضف  يرترب و  كـالم  تسا  نیا  تسا . هدـیدرگ  ـالعا  شرع  زا  رترب  هدیـسر و  جوا  هب 
هعقب و سپ  تسا ، راکنا  لـباق  ریغ  ملـسم و  یتفارـش  تلیـضف و  هک  هدـیدرگ  سدـقم  ناـکم  نیا  بیـصن  ترواـجم  نیا  تهج  هب  تفارش 

هعـشا هداد و  ياج  دوخ  رد  شتایح  لاح  رد  ار  توبن  متاخ  ناور  مسج و  تیاده و  لعـشم  نآ  سدقم  دوجو  هک  یتیب  هضور و  یناکم و 
دجـسم طاقن  ریاس  زا  رگید و  هطقن  ره  زا  ًاعبط  هدرک ، یناشفا  وترپ  ناـیناهج  هب  تماـیق  اـت  هنکما  نیا  زا  شدوجو  يونعم  غورف  یناـحور و 

تویب ریاس  هب  تبسن  نآ  تفارش  رتشیب و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تیب  تلیـضف  تفگ  دیاب  ساسا  نیا  رب  لاح  دوب ! دهاوخ  فرـشا  لضفا و 
دنرادروخرب اهنآ  زا  تویب  ریاس  هک  ار  لئاضف  همه  تسا و  ادـخ  لوسر  تویب  زا  یکی  هکنیا  زا  هتـشذگ  همطاف ، تیب  اریز  تسا ؛ رت  نوزفا 

تیب نیا  يرآ  [. 262 (. ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِهَُطیَو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِرلا  ُمُْکنَع  هحفـص 147 ]  ] َبِهْذـُِیل  ) هک تسا  یناسک  تیب  هناـخ و  تسا ، اراد 
و تسا . هللا  لوسر  سفن  هلزنم  هب  لزان  هک  یـسک  ناـمه  تسه ، زین  ناـنمؤم  ریما  یگدـنز  لـحم  تسا ، ادـخ  لوسر  تیب  هکنیا  رب  هوـالع 

نآ هک  تسا  ییاج  نامه  تیب  نیا  تسا . هللا  لوسر  نادنزرف  نینـسح  یگدـنز  دـلوت و  لحم  ادـخ و  لوسر  هعـضب  همطاف ، یگدـنز  لحم 
، ادخ لوسر  ثیدح  هار  زا  ار  هضور  تلیضف  رگا  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  نآ  نایم  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  تیونعم و  ناهج  خیرات  مهم  هثداح 

رگا میونش . یم  ادخ  مالک  قیرط  زا  یحو و  نابز  زا  هطساویب  میقتسم و  ار  نآ  لها  تیب و  نیا  تلیـضف  میا ، هدینـش  تسا ، یحو  نابز  هک 
تیب و نیا  تنس  لها  هعیش و  ناثدحم  لقن  قبط  هتخومآ ، ناناملسم  هب  شراتفگ  قیرط  زا  ار  هضور  تلیـضف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هو [ 263 . ] تسا هدرک  یفرعم  نایناهج  هب  راب ، جـنپ  زور  ره  مه  نآ  هام ، ُهن  تدـم  هب  رادرک  لمع و  رد  مه  راتفگ و  هار  زا  مه  ار ، نآ  لها 

ربمایپ و تیب  زا  لیمج  شسرپ  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  راتفگ  يانعم  تسا  نیا  تسین و  روصتم  نآ  زا  رتالاب  هک  یتلیـضف ! هچ 
«. لضفأ معن و  : » دیامرف یم  تسا ؟ هضور  زا  مه  اهنآ  ایآ  هک : نانمؤمریما 
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شودخم تیاور  کی  یسررب 

هراشا

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ثیدـح  ساسا  رب  رهطم  هضور  تلیـضف  لصا  1 ـ  هک : دـش  مولعم  هصالخ  روط  هب  هتـشذگ  بلاطم  زا 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ  هک  دش  مولعم  زاب  2 ـ  تسا . وگتفگ  ثحب و  ياج  تسا ؟ اجک  هضور  هدودحم  ایآ  یلو  تسا  ملـسم  تباث و 
تدابع و باوث  زین  تسا و  هضور  زا  رترب  لضفا و  هکلب  هحفص 148 ] ، ] هضور دننام  هن  تلیضف ، رظن  زا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هناخ  و  هلآ )
هب هضور ، رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  كاپ  رکیپ  ندش  نفد  يارب  هک  میدـیمهف  نینچمه  3 ـ  دـشاب . یم  رتشیب  تویب ، نیا  رد  زامن 

ار نآ  عیـسو  يانعم  هضور »  » زا رگا  نکیل  درادن ، دوجو  یلامتحا  رظن  راهظا  فیعـض و  تشادرب  کی  زج  یلیلد  ربنم ، ربق و  هلـصاف  موهفم 
تسا يرگید  حیحص  تایاور  دیؤم  تسا و  تسرد  هضور  رد  ترـضح  نآ  ندش  نفد  تسه ، مه  ارهز  ترـضح  تیب  لماش  هک  میریگب ،
یناعم  » رد قودص  موحرم  هک  میزادرپب  یتیاور  اهنت  یـسررب  دـقن و  هب  تسا  مزال  ثحب ، نیا  لیمکت  رد  اهتیب » یف  تَِنفُد  : » دـنیوگ یم  هک 

نتم و ندوب  شودخم  و  تسا . نوفدـم  ربنم  ربق و  نایم  ارهز  ترـضح  رکیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  رهاظ  زا  تسا و  هدرک  لقن  رابخألا »
نیـسحلا نب  یلع  انثدـح  لاـق  هللا ) همحر   ) لـکوتملا نب  یـسوم  نب  دـمحم  انثدـح  : » تسا نـیا  تـیاور  نـتم  مـیهد ؛ حیـضوت  ار  نآ  دـنس 

لاق لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبأ  نع  انباحـصأ  ضعب  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، هللادبع  یبأ  نب  دمحأ  نع  يدابآدعـسلا ،
ـ  ۀـمطاف ربق  نـأل  ۀـنجلا ، عُرت  نم  ۀـعرت  یلع  يربنمو  ۀـنجلا  ضاـیر  نم  ۀـضور  يربنم  يربـق و  نیباـم  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

لیذ هب  هجوت  اب  تیاور  نیا  رهاظ  [. 264 «. ] ۀنجلا عُرت  نم  ۀعرت  هیلإ  ۀنجلا و  ضایر  نم  ۀضور  اهربق  هربنم و  هربق و  نیب  اهیلع ـ  هللا  تاولص 
یم یلامجا  هجوت  کی  اب  یلو  تسا . هدـش  نفد  فینم  ربنم  فیرـش و  ربق  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ۀـمطاف )... ربق  نـأل  نآ ...( 

هظحالم هک  يروط  هب  دنس : رظن  زا  دروآ : تسد  هب  تهج  ود  ره  زا  ار  نآ  ندوب  شودخم  درب و  یپ  نآ  نتم  لزلزت  دنس و  فعض  هب  ناوت 
هک تسین  صخـشم  ضعب  نآ  تسا و  هدرک  لقن  باحـصا  ضعب  زا  ار  نآ  ریمع  یبا  نبا  تسا و  لسرم  دنـس  رظن  زا  تیاور  نیا  دینک  یم 

تسا جردم  نتم  تهج  زا  تیاور  نیا  نتم : رظن  زا  و  هحفص 149 ] . ] تسین تیجح  ياراد  لسرم  تیاور  هک  میناد  یم  و  تسا ! یسک  هچ 
الب هب  یتأیف  ثیدحلاب  هیلع  لدتسی  نأ  دیری  ًامالک  يوارلا  لوقی  نأ  : » دنا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  جردم  یـسانش  ثیدح  هیارد و  ملع  رد  و 

یبلطم نآ  لیذ  رد  دنک ، یم  لقن  هک  یتیاور  نتم  دـییأت  يارب  يوار  هک  تسا  نآ  جردـم  تیاور  [. 265 «. ] ثیدح لکلا  نأ  مهوتیف  لصف 
مه تاـیاور  هنوگنیا  ناسانـش ، ثیدـح  رظن  زا  هک  تسا  تیاور  نتم  زا  مه  نآ  هک  دـنک  روـصت  نینچ  هدنونـش  اـی  هدـنناوخ و  هک  دـیوگب 

هکلب ماما  مالک  زا  هن  نآ ، رد  لیلعت  لیذ و  تسا و  جردـم  تایاور  نیمه  زا  ًاـقیقد  مه  تیاور  نیا  و  تسا . داـمتعا  لـباق  ریغ  شودـخم و 
اعدم نیا  رب  لیلد  و  تسا . هدـمآ  لمع  هب  تیاور  تباتک  ماگنه  هب  ای  نایوار و  هلیـسو  هب  هک  تسا  یتافاضا  زا  هتـشذگ ، ياه  لیلعت  دـننام 

مه نآ  تنـس  لها  عبانم  رد  اهنت  تسا و  یماع  ثیداحا  زا  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  يربنم » يربق و  نیب   » ثیدـح هک  تسا  نیا 
نیا ندوب  جردم  مه  یخیرات  تیعقاو  تسا . هدماین  حاحـص  دننام  ربتعم  عبانم  رد  هدـش و  لقن  دـمحا  دنـسم  رد  هلمج  زا  فیعـض ؛ روط  هب 

ربق لحم  شتایح  لاح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اریز  دنک ؛ یم  یفن  ار  يربنم » يربق و  نیب   » ثیدح نومضم  دییأت و  ار  تیاور 
ور نیا  زا  دوب . هدومنن  نایب  ار  شکرابم  ندـب  رب  ندـناوخ  زاـمن  تیفیک  هک  هنوگناـمه  دوب ؛ هدرکن  نیعم  ار  شرهطم  رکیپ  نفد  هاـگیاج  و 

، دننک شنفد  اجک  رد  دنناوخب و  زامن  هنوگچ  ترضح  نآ  هب  هک  دمآ  دیدپ  رظن  فالتخا  باحـصا  نایم  هلأسم  ود  ره  رد  شتلحر  زا  سپ 
دقو الا  ناکم  یف  ًایبن  ضبقی  مل  هللا  ناو  ماما  الب  هیلع  نولصیف  ًاتیم ... ًایح و  انُماما  هللا  لوسر  نا  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هکنیا  ات 
دنس نتم و  فعض  نیا  و  هحفص 150 ] [. ] 266 «. ] هب اوضرو  کلذل  موقلا  ملسف  اهیف  ضبق  یتلا  هترجح  یف  هنفادل  ینا  هیف و  هسمَِرل  هاضترا 
اذـه فنـصم  لاق  : » دـیوگب نینچ  نآ  نایب  رد  هدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  شدوخ  هکنیا  اب  هللا ) همحر   ) قودـص هک  تسا  هدـیدرگ  بجوم 
اهیلع  ) ۀـمطاف ربق  عضوم  یف  يدـنع  حیحـصلاو  ینعملا ، رکذ  نم  هیف  اـمل  هتدروأ  اذـکه و  ثیدـحلا  اذـه  يُور  هنع ) هللا  یـضر   ) باـتکلا

77 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نب یلع  نسحلا  ابأ  تلأس  لاق : لاق : یطنزبلا  رـصن  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  ینثدـح ... لاـق : هللا ) همحر   ) یبأ هب  انثدـح  اـم  مالـسلا )
«. دجـسملا یف  تراص  دجـسملا  یف  هیف  اونب  تداز  املف  اهتیب  یف  تنفد  لاقف : مالـسلا ) اهیلع   ) ۀـمطاف ربق  نع  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم 

و اذـکه » ثیدـحلا  اذـه  يُور  : » دـیوگ یم  تسا و  ددرم  نتم  نیا  رد  لقن و  نیا  رد  وا  اریز  تسا ؛ هجوت  لباق  قودـص  راتفگ  نیا  [. 267]
تسا و نایب  هیجوت و  هب  نآ  زاین  دوش ، یم  هدهاشم  نآ  رد  هک  ندوب  جردم  لامتحا  دیدرت و  اب  تیاور  نیا  هک  اجنآ  زا  دـهد  یم  حیـضوت 

ِتهج نیمه  هب  زاب  اهتیب .» یف  تنفد  : » هک دنک  یم  دییأت  ار  نآ  دناد و  یم  حیحص  ار  رگید  تیاور  نومـضم  تیاور  نیا  ياج  هب  هجیتن  رد 
اهیلع  ) همطاف ندش  نفد  دناد و  یم  دودرم  ار  نآ  نومضم  رابخالا ، یناعم  زا  نآ  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  هک  تسا  دنـس  نتم و  فعض 

تیاور نیا  رهاظ  زا  هک  يدـح  نآ  هب  ار  هضور  دزادرپ و  یم  تیاور  هیجوت  هب  سپـس  دـنک  یم  دـییأت  ار  شیوخ  تیب  لـخاد  رد  مالـسلا )
وا میدرک . هدافتسا  تایاور  زا  ام  هک  هنوگنامه  دناد ؛ یم  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تیب  لماش  هکلب  دناد  یمن  دودحم  دوش ، یم  هدافتـسا 

ریمُع یبأ  نبا  ربخ  لعل  و  کلذ . یف  رابخألا  انمدـق  دـق  اهتیب و  یف  ۀـنوفدم  مالـسلا ) اهیلع   ) اـهنأ رهظـألا  : » دـیوگ یم  تیاور  لـقن  زا  سپ 
هحفص 151] [. ] 268 «. ] اهتیب یلع  لمشت  ثیحب  ۀضورلا  ۀعسوت  یلع  لومحم 

هجوت لباق  هتکن 

داریا لاکـشا و  تیاور و  نیا  دروم  رد  هللا ) همحر   ) قودـص خیـش  هعیـش ، ثدـحم  گرزب  هیرظن  جردـم و  تیاور  کـی  یـسررب  دوب  نیا 
رد هک  يا  هعـسوت  تیاور و  نیا  لـیوأت  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هیرظن  نینچمه  و  نآ . نومـضم  زا  يو  ضارعا  تیاـهن  رد  یحیوـلت و 

نفدـم هک  یناـسک  همه  دـیدرک ، هظحـالم  هک  هنوـگنآ  هک : درک  هجوـت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نکیل  تسا  هدـیدرگ  لـئاق  هضور »  » موـهفم
هدومن لیلعت  دانتسا و  تیاور ، نیمه  هب  دنا ، هدرک  حرطم  ربنم  تیب و  هلصاف  موهفم  هب  مه  نآ  هضور ، رد  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح 

نیا رب  هوالع  دش ، هراشا  رتشیپ  هکیروطب  ۀنجلا »! ضایر  نم  ۀضور  يربنمو  يربق  نیب  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـنا 
دهاوخ هجوتم  نآ  رب  زین  یهقف  لاکـشا  نیا  عوضوم  نیا  عوقو  تروص  رد  درادـن ، دوـجو  هضور  رد  ترـضح  نآ  رکیپ  نفد  رب  یلیلد  هک 

زیاج تسا  هدش  فقو  ناناملسم  تدابع  يارب  هک  یلحم  دجـسم و  رد  دشاب ، یـسک  ره  هب  قلعتم  هزانج ، ندش  نفد  یعرـش  رظن  زا  هک  دش 
دجـسم لحم  نیرتساـسح  هضور ، رد  هنوگچ  ارهز  ترـضح  رهطم  رکیپ  سپ  دنتـسه . یهلا  ماـکحا  تاـعارم  هب  یلوا  يدـه  همئا  تسین و 

. دوب رتراوازس  یلوا و  لمع  نیا  رب  ادخ  لوسر  كاپ  رکیپ  دوب ، زیاج  يرما  نینچ  رگا  و  تسا !؟ هدش  نفد  ربمایپ 

مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  بیرخت  خیرات  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  مود  هناخ 

رد يرگید  و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هرجح  تیب و  اـب  طاـبترا  رد  یکی  دـسر ؛ یم  رظن  هب  يرورـض  بلطم  ود  ناـیب  ثحب ، نیا  همتاـخ  رد 
تیب تسا ، هدـمآ  یخیرات  عبانم  رد  املع و  راتفگ  رد  تایاور و  نتم  رد  هک  يروطب  مالـسلا .) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  هناـخ  نیمود  اـب  طاـبترا 

رد تسا . هدیدرگ  همیمـض  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  هب  بیرخت و  هیما  ینب  ماکح  زا  یـضعب  هلیـسو  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف
ات نرق  دـنچ  لوط  رد  هک  یلوحت  رییغت و  هب  نینچمه  یخیراـت و  مهم  هثداـح  نیا  خـیرات  هب  بیرخت و  نیا  خـیرات  هب  میراد  یهاـگن  اـجنیا 

ادخ لوسر  روتسد  قبط  هک  تسا  يددعتم  ياه  هناخ  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هناخ  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هرجح  نیا  رد  زورما 
رد اه  هرجح  اه و  هناخ  نیا  دـنیوگ : یم  ناخروم  دوب . هدـش  هتخاس  راوگرزب  نآ  دجـسم  راـنک  هحفـص 152 ]  ] رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

صاصتخا ادـخ  لوسر  نارـسمه  زا  یکی  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  [ 269 ، ] دنتشاد رارق  دجسم  یبونج  تمس  رد  یلامش و  یقرـش و  تمـسق 
تمسق رد  دجـسم و  قرـش  رد  همطاف  تیب  تیعقوم ، رظن  زا  دوب . هدش  هداد  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  همطاف  هرجح  هک  هنوگنامه  تشاد ؛

رارق تشاد ، صاـصتخا  هشیاـع  هب  هدـش و  هدرپس  كاـخ  هب  نآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  كاـپ  رکیپ  هک  يا  هرجح  یلاـمش 
يورهار ار  هصفح  هشیاع و  هرجح  هک  توافت  نیا  اب  تشاد ، رارق  هشیاع  هناخ  یبونج  تمـسق  رد  هصفح  هرجح  هک  هنوگنامه  دوب ؛ هتفرگ 
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ناخروم زا  یـضعب  لقن  هب  انب  یتح  تشادـن و  دوجو  راوید  زج  هب  يا  هلـصاف  هشیاع  همطاف و  هرجح  نایم  رد  یلو  تخاس  یم  ادـج  مه  زا 
نیمه زا  درب ، یم  رـسب  هشیاع  هناخ  رد  هک  یتاقوا  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  هدـش  هیبعت  یکچوک  هنزور  هناخ ، ود  نیا  ناـیم  رد  تنـس ، لـها 

ارهز ترضح  تساوخرد  قبط  یللع و  هب  یتدم  زا  سپ  هک  دومرف  یم  ییوجلد  دقفت و  نینـسح  همطاف و  زا  تبحـص و  تیب  لها  اب  هنزور 
تیب  » هب یهاگ  و  همطاف » تیب   » هب نآ  زا  خیرات  نوتم  رد  تایاور و  ناسل  رد  هک  هرجح  هناخ و  نیا  [. 270 . ] دیدرگ دودسم  مالسلا ) اهیلع  )

؛ دوب رد  ود  ياراد  ترضح  نآ  ماوقا  هباحص و  زا  یضعب  ادخ و  لوسر  هب  قلعتم  ياه  هناخ  ریاس  دننام  دوش ؛ یم  ریبعت  مالسلا ) هیلع  « ) یلع
ریاس دـننام  مه  یکچوک  طایح  ياراد  تمـس ، نیا  رد  هک  عیقب  فرط  هب  قرـش و  تمـس  هب  يرگید  دـش و  یم  زاب  دجـسم  لخاد  هب  یکی 

ار دوخ  هناخ  رد  دنتسه ، دجسم  فارطا  رد  هناخ  نینچ  ياراد  هک  یناسک  همه  داد  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دوب و  تویب 
یلـص  ) ادخ لوسر  دقرم  هرجح و  تیب و  نیا  رد  هچرگ  هباب .) الا  باوبألا  دس  و   ) یلع هناخ  رگم  دندنبب  دوش  یم  زاب  دجـسم  لخاد  هب  هک 

تـسا هدمآ  دوجو  هب  رگید  للِع  هعـسوت و  رثا  رد  ییاهینوگرگد  تالوحت و  خیرات ، لوط  رد  ترـضح  نآ  دجـسم  دننامه  هلآ ) هیلع و  هللا 
داجیا مالـسلا ) هیلع   ) همطاف تیب  رد  هک  تسا  یلوحت  رییغت و  يروآدای  رکذـت و  طقف  اجنیا  رد  ام  فدـه  دـیدرگ ، هراشا  هک  يروطب  یلو 
ماگنه هب  دوب ، هدش  هنیدم  دراو  جـح  رفـس  دـصق  هب  لاـس 88  رد  هک  [ 271  ] يوما هفیلخ  کلملادـبع  نب  دـیلو  هحفـص 153 ] . ] تسا هدش 

هیلع  ) یلع نب  نسح  نب  نسح  هک  دـیدرگ  هجوتم  وا  تفر و  رانک  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هرجح  هدرپ  ادـخ ، لوسر  دجـسم  رد  شینارنخس 
هک داد  روتسد  هلصافالب  دیلو  دنز  یم  هناش  ار  شنساحم  رگید  تسد  اب  هنییآ و  شتسد  کی  رد  هتـسشن  هناخ  نیا  نایم  رد  [ 272 ( ] مالسلا
زا تفلاخم و  روتسد  نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  شرـسمه  نسح و  نب  نسح  دوش . همیمـض  دجـسم  هب  بیرخت و  هناخ  نیا 
مه زاب  نانآ  دومن ، مهاوخ  ناریو  امـش  رـس  رب  دـینکن  هیلخت  ار  تیب  نیا  رگا  هک  داد  مایپ  دـیلو  دـندیزرو . عاـنتما  هرجح  نیا  ندومن  كرت 
دیلو نامرف  يارجا  رد  دندش و  هناخ  دراو  نیرومأم  نوچ  دننک ، ناریو  ناشلافطا  اهنآ و  رـس  رب  ار  هناخ  داد  روتـسد  دیلو  دـندومن  تمواقم 

( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  قلعتم  هک  يرگید  هناخ  هب  كرت و  ار  هرجح  نیا  رابجا  هب  ناـنآ  دندیـشک  همطاـف  نسح و  ياـپ  ریز  زا  شرف 
يارب ینارنخـس  لاح  رد  هرجح ، نیا  هدرپ  نتفر  راـنک  هثداـح و  نیا  لـصا  دـنیوگ : یم  نیخروم  زا  یـضعب  [. 273 . ] دـندیدرگ لقتنم  دوب ،

دراو رهـش  نیا  هب  هنیدم  عاضوا  یـسررب  تهج  فلتخم  ياه  هلـصاف  رد  هک  يو  نیرومأم  زا  یکی  يارب  هکلب  هداتفین ، قافتا  دـیلو  صخش 
روتـسد مه  دـیلو  هدومن ، تیاعـس  دـیلو  دزن  رد  یقلت و  تفالخ  نوؤش  فالخ  رب  يرما  ناونعب  ار  عوضوم  نیا  وا  هداـتفا و  قاـفتا  دـش  یم 

همه داد  روتـسد  ًابتک  هنیدم  رد  دوخ  یلاو  زیزعلادبع  نب  رمع  هب  دیلو  لاس 88  لوألا  عیبر  هام  رد  تسا . هدرک  رداـص  ار  تیب  نیا  بیرخت 
وا دیامن ، همیمض  دجسم  هب  بیرخت و  هحفص 154 ]  ] دوب ادخ  لوسر  هباحص  ماوقا و  نارسمه و  هب  قلعتم  هک  ار  دجـسم  فارطا  ياه  هناخ 

، دـیامن تفلاخم  سک  ره  يرادـیرخ و  دـنک  تقفاوم  شا  هناخ  شورف  اب  تویب  نیا  ناکلام  زا  کی  ره  هک  دوب  هدرک  دـیکأت  دوخ  همان  رد 
، تخاس هاگآ  دیلو  همان  نومـضم  زا  ار  هنیدم  ياملع  نارـس و  زیزعلادبع  نب  رمع  دوش . ناریو  يو  تیاضر  نودـب  تخادرپ و  هناخ  تمیق 
هب رگید  بناوج  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا  دجـسم  هعـسوت  دیلو  فده  ًاعقاو  رگا  دـنتفگ : نینچ  هدومن و  تفلاخم  میمـصت  نیا  اب  نانآ  همه 
اب یتشخ  ياـهراوید  یگداـس و  تطاـسب و  نیا  اـب  ترـضح و  نآ  راـگدای  ادـخ و  لوسر  هب  قلعتم  هک  اـه  هرجح  نیا  اـما  تشاذـگ . ارجا 

ببس تمایق و  ات  نیرئاز  هجوت  بلج  بجوم  تسا  مالسا  ربمایپ  یگدنز  تیفیک  رگنایب  هک  امرخ  ياه  هخاش  شـشوپ  اب  هاتوک و  ياهفقس 
نیا هدهاشم  اب  اهنرق  لوط  رد  ناناملـسم  دشاب و  یم  ییارگ  لمجت  زا  يریگ  هرانک  دـهز و  هب  ناناملـسم  نداد  قوس  يونعم و  يریگ  هرهب 
ًاعبط تسا و  رودب  ایبنا  شور  زا  قرب  قرز و  رپ  یگدنز  هافر و  هب  شیارگ  هقبط و  دنچ  ياهنامتخاس  هب  هقالع  هک  درب  دـنهاوخ  یپ  رظانم ،

ًاددجم يو  دومن . سکعنم  دیلو  هب  ار  هنیدم  نارس  داهنشیپ  زیزعلادبع  نب  رمع  دومن . دنهاوخ  تیعبت  يو  شور  زا  یسأت و  ترـضح  نآ  هب 
، اه هناخ  نیا  بیرخت  ماگنه  هب  نیخروم ، هتشون  قبط  دنک ! ادیپ  هعـسوت  بناوج  مامت  زا  دجـسم  ناریو و  اه  هناخ  نیا  دیاب  هک  داد  روتـسد 
زا سپو  دومن  یم  یعادـت  ار  ادـخ  لوسر  تلحر  مایا  هک  دـندومن  يراز  هیرگ و  نانچنآ  دـنداد و  رـس  نویـش  هلان و  نانچنآ  هنیدـم  مدرم 

نیا بیرخت  ماگنه  هب  دوب . هدشن  هدهاشم  یهودـنا  نزح و  رثأت و  نینچ  هنیدـم  رد  يا  هثداح  چـیه  رد  ادـخ ، لوسر  زیگنا  مغ  تشذـگرد 
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ِءارَو ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنیِذـَلا  َنِإ   ) هیآ هک  دـینکن  يراـک  دـنگوس  تیادـخ  هب  تـفگ : زیزعلادـبع  نـب  رمع  هـب  هللادـبع  نـب  بیبـخ  اـه  هرجح 
يو هک  دننزب  هنایزات  دص  کی  دنزیرب و  درس  بآ  بیبخ  ندب  رب  درس  يزور  رد  داد  روتـسد  زیزعلادبع  دنزرف  دیربب . نیب  زا  ار  ِتارُجُْحلا )

ار بیبخ  شاک  يا  تفگ  یم  دومن و  یم  تمادن  راهظا  دوخ  مادقا  نیا  زا  اهدـعب  زیزعلادـبع  نب  رمع  دیـسر . تداهـش  هب  راشف  نیا  رثا  رد 
دومن و دادمتـسا  نآ  يزاسابیز  ییانب و  تهج  مور  هاشداپ  زا  داد و  هعـسوت  ار  دجـسم  تویب  نیا  بیرخت  اب  دیلو  لاح  ره  هب  متـشک . یمن 

نایاپ هب  دجسم  يزاسابیز  هعسوت و  لاس 91  رد  دندش و  هحفص 155 ]  ] راک هب  لوغشم  دجسم و  دراو  یحیـسم  رگراک  رامعم و  رفن  لهچ 
همطاف هناخ  بیرخت  يارب  هدوب ، لاس 88  رد  هک  ربمایپ  نارـسمه  تویب  بیرخت  يوناث و  روتـسد  فالخ  رب  ناخروم  هچرگ  [. 274 . ] دیسر
تیعقاو نیا  رگناشن  هثداح ، ود  نیا  بقاعتم  عوقو  هدش ، هراشا  نانآ  زا  یـضعب  راتفگ  رد  هک  هنوگنامه  یلو  دنا  هدومنن  رکذ  یقیقد  خیرات 
بجوم هدوب ، یقاب  دوخ  لاح  هب  دوجوم  ياـه  هناـخ  همه  هک  یلاـح  رد  دجـسم ، هب  نآ  ندرک  همیمـض  همطاـف و  هرجح  بیرخت  هک  تسا 

ذاختا اب  تسا  هدش  روبجم  یمومع  راکفا  راشف  رثا  رد  مه  دیلو  تسا . هدوب  زیگنارب  لاؤس  ًادیدش  یعامتجا  رظن  زا  هدننیب و  ره  هجوت  بلج 
دوخ لمع  هب  ندیشخب  تیعورشم  نمض  رد  ات  دیامن  رداص  ار  تویب  نیا  همه  بیرخت  روتسد  دجسم » هعسوت   » ناونع هب  یمیمـصت و  نینچ 

هرجح دـننام  ناریو و  ار  اه  هناخ  نیا  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیلو ، روتـسد  قبط  دریگ . رارق  یـشومارف  هتوب  رد  مه  همطاف  تیب  بیرخت  هلأسم 
صخـشم يارب  تشادرب و  زین  ار  ادـخ  لوسر  رهطم  دـقرم  هرجح و  فارطا  رد  دوجوم  ياهراوید  یتح  دومن و  همیمـض  دجـسم  هب  همطاـف 

، هدش هدیشارت  فاص و  یلو  هبعک  راوید  ياهگنس  هب  هیبش  یگنر ، هایس  ياهگنـس  اب  ار  نآ  هدودحم  یلبق ، راوید  ياج  هب  رهطم  دقرم  ندش 
رد دوش  یم  هداد  شـشوپ  نآ  اب  فیرـش  ربق  خـیرات  لوط  رد  هک  يا  هدرپ  تسا و  یقاب  زورما  هب  اـت  عضو  نیا  و  [ 275 . ] دومن یشکراوید 

تمـسق دنکن ، ادیپ  ار  هبعک  تلاح  ادـخ  لوسر  ربق  هک  نیا  يارب  زاب  و  دریگ . یم  رارق  تسا  هدـش  انب  ربق  فارطا  رد  هک  راوید  نامه  يور 
هب دجـسم  فک  زا  رـصتخم  عافترا  اب  دوب  هدش  دجـسم  وزج  هکنیا  اب  دـشاب ـ  یم  ارهز  ترـضح  هشیاع و  تیب  هدودـحم  هک  ار  نآ  یلامش 

. دندروآ رد  یثلثم  لکش 

مالسلا اهیلع  همطاف  هرجح  فیرش و  دقرم  فارطا  رد  هکبش  بصن 

دـش و هداد  حیـضوت  هک  دوب  یلکـش  نامه  هب  نرق  شـش  تدـم  هب  ًابیرقت  یئزج ، تارییغت  زا  رظن  عطق  همطاـف ، تیب  فیرـش و  دـقرم  عضو 
تشپ زا  مین و  رتم و  کی  هلصاف  رد  ار  ترـضح  نآ  هحفص 156 ]  ] فیرش ربق  دنتسناوت  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  نارئاز 
يدـه همئا  راتفگ  دـنناوخب و  زامن  تویب  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاـف تیب  لـحم  رد  فیرـش و  دـقرم  فارطا  رد  دـننک و  تراـیز  راوید 

تیب بیرخت  ینوگرگد و  لوحت و  نیا  هب  رظاـن  تلاـح و  نیا  رگناـیب  فلتخم ، عطاـقم  رد  ناـخروم  ناثدـحم و  و  [ 276 ( ] مالسلا مهیلع  )
رهاظ کلم  رصم ، هاشداپ  روتسد  هب  لاس 668  رد  یلو  تسا . هتفرگ  ماجنا  دیلو  روتسد  هب  هک  تسا  دجـسم  هب  نآ  ندش  همیمـض  همطاف و 

بصن و رتم  ود  ًابیرقت  عافترا  هب  ینیبوچ  هکبـش  تشاد ، رارق  رهطم  دـقرم  فرط  راهچ  رد  هک  ییاهنوتـس  نایم  رد  [ 277  ] يرادقدنب سربب 
رارق هکبش  نیا  لخاد  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف تیب  هشیاع و  تیب  رهطم  دقرم  زا  هوالع  هک  دیدرگ  ادج  دجـسم  زا  ًاددجم  تمـسق  نیا 
رارق دجسم  لخاد  برغ و  تمس  رد  موس  رد  قرـش و  فرط  رد  مود  رد  هلبق و  تمـس  رد  رد  کی  دوب ؛ رد  هس  ياراد  هکبـش  نیا  دنتفرگ .
هدش دراو  هنیدم  هب  جـح  مسوم  رد  لاس 667  رد  هک  رهاظ  کلم  هکبـش ، نیا  بصن  لـحم  يریگ  هزادـنا  رد  دـنیوگ  یم  نیخروم  تشاد .

رتشیب و ادـخ  لوسر  ربق  اب  نارئاز  هلـصاف  هکبـش ، نیا  بصن  زا  سپ  دـیدرگ . بصن  هدامآ و  لاس 668  رد  هتشاد و  میقتسم  ترـشابم  دوب ،
کلم مادقا  زا  داقتنا  ناونع  هب  عوضوم  نیا  دندش و  عونمم  دوب ، هدش  همیمض  دجسم  هب  هک  اضف  زا  یتمـسق  رد  ندناوخ  زامن  زا  ناناملـسم 
خـساپ دـیدرگ و  حرطم  تقو ، ياملع  زا  یـضعب  يوس  زا  دجـسم  زا  یـشخب  رد  زامن  هماقا  زا  عنام  عورـشم و  ریغ  یلمع  تروصب  رهاـظ و 

ار رهطم  هضور  هطوحم  مارتحا  ظفح و  شیپ  زا  شیب  ار  هفیرش  هرجح  تسادق  هکبش ، نیا  بصن  اب  وا  : » هک دوب  نیا  رهاظ  کلم  نارادفرط 
زا هچرگ  هحفص 157 ] [. ] 278 .« ] تسا هدومن  ءاقبا  هشیمه  يارب  نآ ، رد  رورم  روبع و  ندرک  عونمم  اب  تسا ، هدش  دراو  رونا  عرـش  رد  هک 
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هدـمآ دوجو  هب  یتارییغت  رگید ، فلتخم  ياهینوگرگد  يزلف و  هکبـش  هب  نآ  لیدـبت  عافترا و  ظاحل  زا  هکبـش ، نیا  رد  زورما  ات  متفه  نرق 
خر نآ  رد  يرییغت  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  زونه  دوب ، هدش  میسرت  رهاظ  کلم  نامز  رد  هکبـش  نیا  يارب  هک  يا  هدودحم  اما  تسا ،

رد زین  ًالعف  دوب ، هتفرگ  رارق  هکبـش  لخاد  رد  ادـخ ، لوسر  دـقرم  یلامـش  تمـس  رد  هک  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تیب  لـحم  تسا و  هدادـن 
. دراد رارق  هدودحم  نامه  رد  هکبش و  لخاد 

مالسلا اهیلع  همطاف  تیب  رد  حیرض  بارحم و 

هک دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ناگداون  دافحا و  زا  یکی  میهاربا ؛ نب  دمحم  زا  هکنیا  زا  سپ  ق ). یفوتم 643 ه .ـ  ) راجن نبا 
یبنلا ةرجح  فلخ  وه  بارحم و  هیف  ةروصقم و  هلوح  مویلا  اهتیب  تل و  قـ : » دیوگ یم  دراد ، رارق  شدوخ  تیب  رد  مالسلا ) هیلع   ) همطاف ربق 
تشپ رد  هک  تسا  یبارحم  ياراد  هدش و  عقاو  هدودحم  هروصقم و  لخاد  رد  همطاف  هناخ  یلعف ، نامز  رد  [. » 279 (« ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  )

فارطا رد  هکبـش  بصن  خـیرات  زا  لبق  هک  هروصقم ـ »  » زا راجن  نبا  روظنم  ًارهاظ  تسا .» هتفرگ  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هرجح 
يوبن فیرش  دقرم  یلامش  تمـسق  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  رد  هک  تسا  یعفترم  ثلثم  نامه  تسا ـ  هدوب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تیب 

یم هفاضا  هدرک و  لقن  يدوهمس  ار  راجن  نبا  راتفگ  نتم  تسا . هدش  هتـشادرب  هکبـش ، بصن  اب  هک  دوب  هدش  داجیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هک تسه  یلحم  بارحم ، نیا  مدـقم  تمـسق  رد  دراد ، رارق  هشیاـع  هرجح  تشپ  رد  هک  هدوـمن  داـی  نآ  زا  راـجن  نبا  هـک  یبارحم  : » دـنک

هطوحم نیا  رب  نتـشاذگ  مدـق  زا  دـنلئاق و  يدایز  مارتحا  هطقن  نیا  رب  دنـسانش و  یم  مالـسلا ») اهیلع   ) همطاف ربق   » ناونع هب  ار  اـجنآ  مدرم ،
ترـضح نآ  ربق  لحم  ناونع  هب  یـصخشم  هطقن  همطاف ، تیب  لخاد  رد  هدومن  هراشا  يدوهمـس  هک  هنوگنامه  [. 280 «. ] دنزرو یم  عانتما 

زین يربق  تمالع  موحرم ، نآ  نامز  رد  هتشذگ و  ياهنرق  رد  هک  دوش  یم  مولعم  هللا ) همحر   ) یـسلجم همالع  راتفگ  زا  هدش و  یم  هتخانش 
مینک یم  هدهاشم  ار  یحیرض  همطاف  تیب  لخاد  رد  مه  زورما  و  [ 281  ] تسا هتشاد  هحفص 158 ]  ] دوجو هطقن  نیا  رد  همطاف  ربق  ناونع  هب 

نآ ربق  لـحم  هب  فورعم  هک  يا  هطقن  ناـمه  رد  ًارهاـظ  هک  مین  رتم و  کـی  رد  مین  رتـم و  کـی  یبـیرقت  داـعبا  هب  ترـضح ، نآ  هب  بستنم 
ربق رثا  شیادیپ  تیفیک  نونکات  هچرگ  تسا . قابطنا  لباق  هدومرف ، هراشا  یسلجم  موحرم  هک  يربق  تمالع  اب  هدش و  بصن  هدوب  ترـضح 

. تسا هدیدرگن  صخشم  مولعم و  هدومن ـ  دای  نآ  زا  راجن  نبا  هک  یمیدق ـ  بارحم  ثادحا  خیرات  دننامه  حیرض ؛ نیا  بصن  خیرات  و 

هنیدم رد  نارجاهم  تنوکس 

هراشا

هب هدیقع  نامیا و  رثا  رد  دـندوب  هدـیورگ  مالـسا  هب  هکم  رد  هک  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  یخیرات  دـهاوش  تایآ و  زا  یـضعب  نومـضم  قبط 
ار دوخ  یگدـنز  هناخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترجه  ماـگنهب  هکم  نیکرـشم  راـشف  رثا  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

نیا زا  یـضعب  دندومن  ترجاهم  هنیدـم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنداد و  حـیجرت  هکم  رد  تنوکـس  هب  ار  ادـخ  لوسر  تبحاصم  كرت و 
راصنا دندیزگ . ینکس  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  رگید  یضعب  دندش و  دراو  اهنآ  لزنم  هب  دنتشاد  ییانشآ  تسود و  هنیدم  رد  هک  نیرجاهم 
رایتخا رد  یگدـنز  لئاسو  نیمز و  هناخ و  زا  دنتـشاد  هچنآ  نانآ  يراـی  تدـعاسم و  رد  نارجاـهم و  يراکادـف  راـثیا و  نیا  لـباقم  رد  زین 

هنوگنیدب دزاس و  فرطرب  ار  اهنآ  یگدنز  نکسم و  لکـشم  میـسقت و  نارجاهم  نایم  رد  ات  دنداد  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
وگلا و نایناهج  همه  هکلب  ناناملـسم و  همه  يارب  دـنتخاس و  یلجتم  ار  یمالـسا  نواـعت  توخا و  راـثیا و  موهفم  مالـسا  ردـص  ناناملـسم 
هداد و رارق  ریدـقت  دروم  ار  اـهنآ  تشذـگ  راـثیا و  هدوتـس و  ار  هباحـص  زا  هورگ  ود  نیا  درکلمع  دـیجم  نآرق  اذـل  و  دـندیدرگ . قشمرس 

ُمُه َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهللا  َنوُرُْصنَیَو  ًاناوْضِر  َو  ِهللا  َنِم  ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاْومَأ  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیَِذلا  َنیِرِجاهُْملا  ِءارَقُْفِلل   ) تسا هدومرف 

81 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اُوتوُأ امِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  هحفـص 159 ]  ] ِیف َنوُدِـجَی  الَو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنُوبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َرادـلا  اُؤَوَبَت  َنیِذـَلا  َو  َنُوقِداصلا - 
زا دروم  دنچ  هنومن  ناونعب  اجنیا  رد  ام  [ 282 ( ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤیَو 

: مینک یم  رکذ  تسا  هدش  دای  اهنآ  زا  خیرات  رد  هک  راصنا  رجاهم و  نیا 

يراصنا نامعن  نب  ۀثراح 

نآ تیب  یبنلا و  دجـسم  راوج  رد  اهنآ  لزاـنم  هک  دـیدرگ  بجوم  ادـخ  لوسر  رـضحم  كرد  دجـسم و  رد  روضح  هب  ناناملـسم  قاـیتشا 
باب دنچ  هک  یـسک  نیلوا  دش و  عورـش  دجـسم  هناگراهچ  بناوج  زا  لوا  هلحرم  رد  نیمز  هناخ و  میـسقت  میدقت و  اذل  دـشاب و  ترـضح 

نامعن نب  ۀثراح  دندومن  يوریپ  يو  زا  راصنا  ریاس  تشاد و  میدقت  ادخ  لوسر  هب  تشاد  رارق  دجـسم  یبونج  تمـس  رد  هک  ار  دوخ  هناخ 
ماما نامز  رد  هناخ  نیا  هدوب و  يراصنا  بویاوبا  هناخ  هب  هدیبسچ  دجسم و  یقرش  بونج  رد  مه  هثراح  دوخ  ینوکـسم  لزنم  دوب  يراصنا 

تمکح فراع  یمومع  هناـخباتک  ناـمتخاس  هب  نآ  زا  یـشخب  لاس 1283 ق . رد  دـیدرگ و  لقتنم  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
نادـیم ءزج  بیرخت و  نآ  فارطا  لزاـنم  هناـخباتک و  لاس 1414 ق . رد  اه  يدوعس  هعـسوت  رد  دش و  همیمـض  مالـسالا  خیـش  هب  فورعم 

. دیدرگ دجسم  یبونج 

يراصنا هحلطوبا 

رارق یبنلا  دجـسم  یلامـش  تمـس  رد  هک  ار  دوخ  ناتـسلخن  وا  دوب . يراصنا  هحلطوبا  دـیدرگ  مدقـشیپ  هار  نیا  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  و 
نآ بآ  هک  ءاح » رئب   » هب فورعم  دوب  یبآ  هاچ  ناتسلخن  نیا  لخاد  رد  دومن . میسقت  ناناملسم  نایم  رد  نیرجاهم  يزاس  هناخ  يارب  تشاد 
هاچ زا  ءاح » رئب   » اذـل و  دیـشون . یم  هاچ  نآ  بآ  زا  دـیدرگ و  یم  غاب  نیا  لخاد  یهاگ  ادـخ  لوسر  دوب و  رگید  ياـه  هاـچ  زا  رت  نیریش 

دجسم هب  اه  يدوعـس  ریخا  هعـسوت  رد  دوب و  هدش  ظفح  نرق  دنچ  تشذگ  زا  سپ  رخاوا و  نیا  ات  تفر و  یم  رامـشب  هنیدم  یخیرات  ياه 
نم لاوما  نیرتهب  و  َنُوبُِحت ) امِم  اوُقِْفُنت  یتَح  َِرْبلا  اُولانَت  َْنل   ) دیامرف یم  دنوادخ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  هحلطوبا  يزور  دـیدرگ . همیمض 

هحفص . ] دینک میسقت  دیناد  یم  حالص  روط  ره  مهد و  یم  رارق  هیراج  هقدص  میسقت و  ناناملسم  نایم  رد  ار  نآ  اذل  تسا و  ناتـسلخن  نیا 
نایم رد  تدوخ  ار  ناتـسلخن  نیا  مناد  یم  حالـص  نم  تسا و  یهددوس  لام  نیا  ابحرم  ٌحـبار » ٌلام  کـلذ  خـَب   » دومرف ادـخ  لوسر  [ 160

[. 283 . ] ینک میسقت  دنمزاین  هریشع  ماوقا و 

فوع نامحرلادبع  هناخ 

هب هک  تخاـس  یلزنم  لـحم  نیا  رد  وا  دومن و  راذـگاو  فوع  نب  نامحرلادـبع  هب  ار  هحلط  وـبا  ناتـسلخن  زا  هعطق  کـی  ادـخ  لوـسر  یلو 
شخب رد  [. 284 . ] دش یم  هدیمان  يربکلا » راد   » نآ تعـسو  تبـسانم  هب  و  نافیـضلاراد »  » نآ رد  ادـخ  لوسر  نانامهم  ییاریذـپ  تبـسانم 
دجسم هلصاف  قرش و  فرط  رد  اما  و  تسین . اهنآ  رکذ  هب  يزاین  هک  دوب  هدش  راذگاو  نارجاهم  هب  ییاه  نیمز  اه و  هناخ  مه  دجسم  یبرغ 

ییاه هچوک  دـیدرگ و  ثادـحا  يددـعتم  ياه  هناخ  عیطقت و  نارجاهم  زا  یـضعب  نایم  رد  ییاـه  نیمز  دوب  یعیـسو  هقطنم  هک  مه  عیقب  و 
مهب ار  ود  نیا  دوب و  هدش  عقاو  یبنلا  دجـسم  عیقب و  هلـصاف  رد  عیقب » هچوک   » عیقبلا قاقز  عیقبلا . قاقز  عصانملا و  قاقز  دننام  دـمآ  دوجوب 
عیقب زا  جاجح  ریاس  دننام  هچوک  نیا  قیرط  زا  ام  لاس 1414 ق . رد  اه  يدوعس  هلیسوب  دجسم  هعـسوت  بیرخت و  زا  لبق  درک و  یم  لصو 

. میدرک یم  تفر  دمآ و  سکعلاب  دجسم و  هب 

رکبوبا نامثع و  هناخ 
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هناخ ود  ياراد  دجسم  یقرـش  تمـس  رد  نافع  نب  نامثع  دوب . نامثع  رکبوبا و  هناخ  دوب  هدش  عقاو  هقطنم  نیا  رد  هک  ییاه  هناخ  هلمج  زا 
هعطق مه  وا  درک و  هعطق  ود  هب  ار  نامثع  هناخ  نیمز  ادخ  لوسر  دـندیمان  یم  يرغـص  راد  ار  يرگید  يربک و  راد  ار  یکی  دوب  مهب  لصتم 
لزنم نامه  رد  هرـصاحم و  يربک  راد  ناـمه  رد  ناـمثع  يدوهمـس  لـقن  هب  اـنب  دومن  همیمـض  يربک  راد  هب  يرادـیرخ و  شدوخ  ار  رگید 
عیقب هچوک  رانک  هحفص 161 ]  ] رد دجسم  قرش  هقطنم  نامه  رد  رکبوبا  هناخ   262 هبش م ـ  نبا  هتفگب  انب  رکبوبا : هناخ  [. 285 . ] دش هتشک 

(. مین رتم و   2  ) دوبن رتشیب  عارذ  جنپ  نامثع  رکبوبا و  هناخ  هلصاف  دیوگ  یم  یـسابع  [. 286 . ] تشاد رارق  نامثع  يارغـصلا  راد  لباقم  رد  و 
نامه رد  دش و  ضیرم  دوب  هداد  يو  هب  ادخ  لوسر  ار  نآ  نیمز  هک  هناخ  نامه  رد  رکبوبا  مردپ  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  دعـس  نبا  [. 287]
لحم هک  میدومن  هراشا  هتـشذگ  رد  تشاد و  قلعت  هباحـص  ریاس  هب  هک  دوب  هدش  ثادـحا  زین  يرگید  لزانم  و  [. 288 . ] تفر ایند  زا  هناخ 

هب لصتم  هک  یلحم  رد  ادـخ  لوسر  همع  هیفـص  تفگ ، میهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  هنوگنامه  و  لـیقع ؛ هب  قلعتم  دوب  يا  هناـخ  عیقب ، همئا  نفد 
لخن اهیقرش   » دراد راهتشا  ناسانش  هنیدم  نایم  رد  هک  عیقب  یفرعم  رد  فورعم  هلمج  ًارهاظ  تسا و  هدیدرگ  نفد  دوب ، هبعش  نب  ةریغم  هناخ 

. تسا تویب  نیمه  هب  هراشا  [ 289 « ] تویب اهیبرغ  و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هناخ  نیمود 

عیقب هب  کیدزن  عیقبلا و  قاقذ  ياهتنا  رد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  قلعتم  زین  لزانم  نیا  زا  یکی  یخیرات ، دـهاوش  ساـسارب  و 
رد سانش  هنیدم  نیرتمیدق  هبـش  نبا  1 ـ  مینک : یم  لقن  اجنیا  رد  ار  یخیرات  دنـس  دنچ  نتم  عوضوم ، نیا  دـییأت  ناونع  هب  دوب . هتفرگ  رارق 
یه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دجـسم  یف  تلخد  امهیادـحا  نیراد  ۀـنیدملاب  بلاـط  یبا  نب  یلع  ذـختاو  : » دـیوگ یم  دروم  نیا 

هحفص [. ] 290 «: ] ۀقدصلازوح یلع  یلع  دلو  يدـیأب  یه  عیقبلاب و  یتلا  یلع  راد  يرخألا  اهیف و  نکـست  یتلا  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  لزنم 
تفرگ و رارق  دجـسم  لخاد  رد  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  یکی  دوب ؛ هدرک  رایتخا  هناخ  ود  هنیدـم  رد  دوخ  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  [ » 162
دوب و هدـش  عقاو  عیقب  رانک  رد  هک  تسا  يا  هناخ  يرگید  دومرف و  یم  تنوکـس  نآ  رد  هک  تسادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  هناخ  نامه  نآ 

دنک یم  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  ق ). يافوتم 643 ه .ـ  ) راـجن نبا  2 ـ  دوب ». وا  نادـنزرف  تسد  رد  ترـضح و  نآ  تافوقوم  وزج  هناخ  نیا 
یلع نب  نسح  ربق  [. » 291 « ] بلاط یبا  نب  یلع  راد  نیب  هیبن و  راد  نیب  يذـلا  قاقزلا  مف  یف  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  ربق  تیأر  : » هک

همطاـف تیب  بیرخت  دروم  رد  3 ـ  مدومن ». هدـهاشم  دراد ، رارق  بلاـط  یبا  نب  یلع  هناـخ  هیبـن و  هناـخ  ناـیم  رد  هک  يا  هچوک  لوا  رد  ار 
ار هرجح  نیا  دندش ، همطاف  هرجح  كرت  هب  روبجم  نوچ  نیسحلا  تنب  همطاف  شرـسمه  نسح و  نب  نسح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) اهیلع  )
رد يافوتم 581ه .ـ یلیهـس  4 ـ  [. 292 ( ] ًاراهن یلع  راد  وتأ  یتح  هنم  اوجرخف  . ) دـندش لـقتنم  بلاـط  یبا  نب  یلع  هناـخ  هب  هدومن و  كرت 
رد هک  تشاد  يا  هناخ  هنیدـم  رد  وا  [. : 294 «. ] بلاط یبأ  نب  یلع  راد  دنع  ۀنیدملاب  راد  هلو  : » دـیوگ یم  [ 293  ] يدع نب  هللا  دیبع  دروم 

هیلع  ) نانمؤمریما هب  دجـسم  راـنک  رد  هک  يا  هناـخ  اـب  ندوب  راوج  مه  روظنم  میناد  یم  و  دوب . هتفرگ  رارق  بلاـط  یبا  نب  یلع  هناـخ  راوج 
هحفص . ] دوب ترضح  نآ  نارـسمه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  طقف  هناخ  نیا  ناگیاسمه  اریز  دشاب ؛ یمن  تشاد  قلعت  مالـسلا )

یبأ نب  یلع  راد  عضوم  یف  هنظأ  و  : » دیوگ یم  دنک  یم  لقن  نازحالا  تیب  هرابرد  ار  ناسانش  هنیدم  تارظن  هک  اجنآ  يدوهمـس  5 ـ  [ 163
رانک رد  هک  تسا  عقاو  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  قلعتم  هناخ  نامه  لحم  رد  نازحـالا  تیب  نم  ناـمگ  هب  [ » 295 « ] عیقبلاب هذختا  يذلا  بلاط 

رد هک  هنوگنامه  هکلب  میناد  یمن  حیحـص  نازحالا  تیب  لحم  هراـبرد  ار  يدوهمـس  هیرظن  هچرگ ، اـم  هک  تسا  ینتفگ  دوب ». هتخاـس  عیقب 
ره هب  یلو  مالـسلا .) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  قلعتم  تیب  هن  دوب  لقتـسم  يانب  لوا  زا  نازحالا  تیب  دومرف  دـیهاوخ  هظحـالم  هدـنیآ  تاـحفص 
يا هناخ  زا  ریغ  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  دوش  یم  مولعم  اهنآ  هباشم  یخیرات و  نوتم  نیا  زا  تارظن و  نیا  عومجم  زا  لاح 

رجاهم هلحم  رد  حالطصا  هب  نیرجاهم و  لزانم  رانک  رد  عیقب و  یکیدزن  رد  هک  دوب  مه  رگید  هناخ  ياراد  تشاد  رارق  دجسم  رانک  رد  هک 
[. 296 . ] دیدرگ ترضح  نآ  تافوقوم  وزج  تاغاب  اه و  هاچ  دننام  هک  دوب  هتفرگ  رارق  هنیدم  نیشن 
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دش عقاو  هناخ  نیا  رد  هک  یثداوح 

يرگید زا  سپ  یکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زادگناج  تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  هک  یخیرات  مهم  ثداوح  هدنراگن ، هدیقع  هب 
تفلاخم رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  عامتجا  دوب . دجسم  رانک  رد  هک  یتیب  رد  هن  هدوب  لزنم  نیا  رد  اهنآ  همه  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب 

يوس هب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  تکرح  نینچمه  ترـضح و  نآ  نداد  قوس  و  [ 297  ] نانمؤمریما هناخ  هب  موجه  رکبوبا ، تعیب  اـب 
زیهجت و مسارم  نـینچمه  هحفـص 164 ]  ] هداتفا و قافتا  نارود  نیا  رد  هک  یثداوح  اـه و  تاـقالم  ترـضح ، نآ  تهاـقن  نارود  دجـسم ،
یخیرات و نئارق  دـهاوش و  یلقع ، رابتعا  رب  هوالع  هک  تسا  هدـش  عقاو  هناخ  نیا  رد  هدوب و  لزنم  نیا  هب  طوبرم  هردـخم  يوناب  نآ  عییـشت 
. میزادرپ یم  یخیرات  دهاوش  نیا  زا  یضعب  لقن  هب  عوضوم  نیا  تیمها  يارب  و  دنک . یم  دییأت  ار  هیرظن  نیا  ثداوح  نیا  عوقو  یگنوگچ 
زا دشاب  یم  نانمؤمریما  لزنم  رد  هفیقـس  نایرج  نیفلاخم  زا  یهورگ  عامتجا  هرابرد  ناخروم  زا  يا  هدع  تاریبعت  نتم  لوا : هنیرق  دـهاش و 
نا : » دـیوگ یم  هبیتق  نبا  [. 298 «. ] نیرجاـهملا نم  لاـجرو  ریبزلاو  هحلط  هیفو  یلع  لزنم  باـطخلا  نب  رمع  یتأ  : » دـیوگ یم  يربط  هلمج 

نینمؤملاریما تیب  قارحا  رمع  بلط   » دیوگ یم  یلح  همالع  [. 299 «. ] ههجو هللا  مرک  یلع  دنع  رکب  یبأ  ۀعیب  نع  اوفلخت  ًاموق  دقفت  رکبابأ 
نیرجاهملا و نم  ًۀلمج  نا  رمع  رکبابأ و  غلب  و  : » دیوگ یم  یبوقعی  [. 300 «. ] مشاه ینب  نم  ۀعامجو  امهانبا  همطاف و  نینمؤملاریما و  هیفو 

... سامـش نب  سیق  نا  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  [. 301 «. ] هللا لوسر  تنب  ۀـمطاف  لزنم  یف  بلاط  یبا  نب  یلع  عم  اوعمتجا  دـق  راصنألا 
ۀعامج ریثک ، سان  موق ، عامتجا  فلتخم و  تاریبعت  نیا  [. 302 «. ] ریثک ٌسان  تیبلا  یف  ناکو  ۀمطاف ... تیب  اولخد  نیذلا  ۀـعامجلا  عم  ناک 

هدرک عامتجا  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هرجح  ياضف  زا  رتگرزب  ییاضف  رد  ناـنآ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم  ٌۀـلمج  و 
نانمؤمریما نداد  قوس  رد  هک  تسا  یتاریبعت  مود : هنیرق  دنتـشاد . روضح  اجنآ  رد  زین  نینـسح  هضف و  ارهز و  ترـضح  هک  یئاضف  دـندوب 

بلج هحفص 165 ]  ] ماگنهب [ 303  ] لاجرلاب ۀنیدملا  عراوش  تألتما  هیلا و  نورظنی  سانلا  عمتج  او  هلمج : زا  تسا  هتفر  راکب  دجسم  يوسب 
دروم رد  یتاریبعت  رد  موس : هنیرق  دـندرک . یم  اـشامت  هنحـص  نآ  هب  هک  دوب  مدرم  زا  ولمم  هنیدـم  ياـه  هچوک  دجـسم  يوسب  ناـنمؤمریما 
اهـسأر یلع  اهرامخ  تثال  كدـف  اـهعنم  یلع  رکب  یبأ  عاـمجإ  ۀـمطاف  غََلب  اـمل   » تسا هدـمآ  نینچ  دجـسم  يوسب  ارهز  ترـضح  تکرح 

نم ریثک  ءاـسن  اـهعم  عمتجاو  : » تسا هدـمآ  رگید  ریبـعت  رد  و  [. 304 ...«. ] اهموق ءاسنو  اهتدـفح  نم  ۀَُـمل  یف  تلبقأ  اـهبابلجب و  تلمتـشاو 
روضح تکرح و  نیا  [ 306  ] اهعم تجرخ  الا  ۀئرمأ  مشاه  ینب  نم  قبت  ملو   » تسا هدمآ  رگید  ریبعت  رد  زاب  و  [ 305 « ] اهیلا تایمش  نهریغ 
نودـب دوب  دوجوم  طئارـش  دـض  رب  مارآ  یئامیپ  هار  یـسایس و  تکرح  کی  عقاو  رد  هک  ارهز  ترـضح  هارمهب  ناوناب  زا  يدادـعت  ۀـمل ـ   ـ

نآ هرجح  ناـیم  رد  یمدـق  دـنچ  هلـصاف  رد  یعمج  هتـسد  تکرح  نیا  میـسرت  تسین و  روصتم  دجـسم  اـت  وناـب  نآ  لزنم  زا  هلـصاف  دوجو 
نارود هک  لصفم  تیاور  کی  رد  مالسلا :) هیلع   ) نانمؤمریما نتفای  عالطا  یگنوگچ  موس : هنیرق  دسر . یم  رظن  هب  دیعب  دجسم  ترـضح و 

دندش لزنم  دراو  نینسح  تفر  ایند  زا  هردخم  نآ  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدمآ  نینچ  تسا  هدش  لقن  ارهز  ترضح  زیهجت  تافو و  هضراع و 
رد ار  ناـتردام  توف  ربخ  رتعیرـس  هچره  ادـخ  لوسر  ناگدـید  رون  يا  درک  ضرع  ءامـسا  دـندیدرگ  علطم  ناـشردام  لاـحترا  زا  نوچ  و 
دـش دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  دندیـسر و  دجـسم  یکیدزن  هب  نوچ  دـندرک و  تکرح  راوگرزب  ود  نآ  دـیناسرب . ناتردـپ  عالطا  هب  دجـسم 

رد تسا  هتفر  ایند  زا  ام  ردام  هک  دیناد  یمن  رگم  دنداد  خـساپ  نانآ  دـندش  ایوج  ار  ود  نآ  هیرگ  تلع  دـندمآ و  نوریب  دجـسم  زا  هباحص 
[. 307 ...«. ] ههجو یلع  ٌیلع  عقوف  لاق : ۀـمطاف  انمأ  تتام  دـق  سیل  وأ  الاقف ال  ... » داتفا نیمز  يور  هب  راـیتخا  یب  ناـنمؤمریما  هک  دوب  اـجنیا 

دوبن هلصاف  یط  نینسح و  تکرح  هحفص 166 ]  ] هب يزاین  داتفا  یم  قافتا  دجسم  رانک  رد  یلوا و  هرجح  تیب و  رد  هردخم  نآ  تافو  رگا 
ارهز ترـضح  رکیپ  عییـشت  مسارم  مراهچ : هنیرق  دـیدرگ . یم  علطم  هثداح  عوقو  زا  هرجح  نایم  رد  هیرگ  نیرتکچوک  اب  ناـنمؤمریما  هکلب 

فراعتم فوشکم و  ياه  توبات  عضو  زا  ترـضح  نآ  ینارگن  راهظا  یکی  تسا  هجوت  لباق  عوضوم  ود  مسارم  نیا  رد  مالـسلا :) اـهیلع  )
نآ رکیپ  لاـقتنا  عییـشت و  نآ و  زا  ندوـمن  هدافتــسا  و  [ 308  ] جدوه دـننامه  شـشوپ  ياراد  یتوبات  يزاـس  هداـمآ  تیاـهن  رد  زور و  نآ 
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هظحـالم هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروطب  شیوخ  هرجح  رد  ترـضح  نآ  ندـش  نفد  مود  عوضوم  رگید و  لـحم  هب  یلحم  زا  ترـضح 
رتخد رهطم  رکیپ  هک  تسا  نآ  دـیؤم  ًایوق  رگید  لئالد  هعیـش و  نادنمـشناد  املع و  راتفگ  همئا و  زا  نت  شـش  تایاور  نومـضم  دـیدومرف 

ترضح نآ  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  ًاعبط  تهج  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا  هدش  نفد  ترـضح  نآ  ربق  راوج  رد  ادخ  لوسر 
عییشت هدوب و  هچ  يارب  توبات  يزاس  هدامآ  تسا  هدش  نفد  مه  هرجح  نامه  رد  تسا و  هتفر  ایند  زا  دجـسم  رانک  رد  شیوخ و  هرجح  رد 

هناخ رد  رگید  ثداوح  دـننام  راوگرزب  نآ  لاحترا  هکنیا  رب  تسا  يرگید  دـهاش  هنیرق و  نیا  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  هنوگچ  وناـب  نآ  رکیپ 
. تسا هدش  عقاو  یلوا  هناخ  زا  رترود  يا 

تاهبش هب  خساپ 

صخـش رظن  زا  هتـشذگ  لئالد  هب  انب  هچرگ  نآ  رد  ثداوح  نیا  عوقو  مود و  هناخ  دوجو  هک  میناد  یم  مزـال  ار  هتکن  نیا  رکذـت  اـجنیا  رد 
لها ناخروم  زا  يا  هدع  دییأت  دروم  هعیش و  خیرات  تاملسم  زا  مجاهت  لصا  هک  هنوگنامه  تسا  لوبق  دروم  ملسم و  بلطم  کی  هدنسیون 

دریگب رارق  یسررب  دروم  یخیرات  ثحب  کی  تروص  هب  دناوت  یم  نآ  راکنا  تابثا و  لوبق و  در و  زیچان و  نیا  هیرظن  یلو  دشاب  یم  تنس 
تاهبش و زا  یـضعب  هدوب و  وگخـساپ  هنیمز  نیا  رد  تالاؤس  زا  يا  هراپ  هب  هثداح  لصا  دییأت  رب  نوزفا  لامتحا  نیا  تیوقت  تروص  رد  هک 

هحفص 167] . ] دیامن یم  فرطرب  ار  تاماهبا 

وا خساپ  ناهبزور و  نبا  لاکشا 

نیرتروهـشم ددـعتم  تافیلأت  ياراد  بیدا  رعاش و  ثدـحم  فراع ، میکح  دوخ  رـصع  رد  هیعفاش  ياملع  ناگرزب  زا  ناـهبزور  نب  لـضف  ]
يرتشوش هللا  رون  یضاق  موحرم  هدومن و  فیلأت  ار  نآ  لاس 909  رد  هک  لطابلا  جهن  لاطبا  مان  هب  تسا  یلح  همالع  قحلا  جـهن  رب  در  اهنآ 

نآ رب  يرگید  خساپ  رفظم  نسح  دمحم  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم  ریخا  نرق  رد  هتـشاگن و  نآ  خساپ  رد  ار  قحلا  قاقحا  لاس 1019  رد  دیهش 
زا سپ  ثداوح  دـهاوخ  یم  هک  اجنآ  ناهبزور  نب  لضف  لاثم  ناونع  هب  تسا ]. هدـش  پاچ  دـلج  هس  رد  قدـصلا و  لئالد  ماـن  هب  هتـشاگن 

قارحا روتسد  مجاهت و  عوضوم  هک  ار  تنس  لها  ناخروم  زا  هدع  نآ  دنک  هیجوت  ای  راکنا و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تلحر 
رمع هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  دیوگ  یم  دـنک  یم  شهوکن  ًادـیدش  ار  نایعیـش  هکنآ  زا  سپ  هداد و  رارق  هلمح  دروم  دـنا  هدومن  لقن  ار 

لصتم تیب  نیا  یفرط  زا  هک  یتروص  رد  تسا . هدومن  رداص  ار  ادخ  لوسر  رتخد  تیب  قارحا  روتسد  ذاختا و  یمیمـصت  نینچ  باطخ  نب 
ياـه هخاـش  ار  اـهنآ  فقـس  رگید  فرط  زا  دوب و  ترـضح  نآ  نارـسمه  تارجح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربق  دجـسم و  هب 

ندـنازوس اـهنآ و  همه  هب  ندز  شتآ  موهفم  هب  تارجح  نیا  زا  یکی  هب  ندز  شتآ  داد و  یم  لیکـشت  قارتحا  لاعتـشا و  لـباق  کـشخ و 
دریگب و یمیمـصت  نینچ  باطخ  نب  رمع  تسین  روصت  لباق  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  دجـسم و  ندنازوس  همطاف  هناخ 
. دـشاب یمن  راگزاس  رگید  صخـش  ره  وا و  تسایـس  تساـیک و  اـب  نیا  دـهدب و  رارق  مدرم  شهوکن  دروم  ضارتعا و  ضرعم  رد  ار  دوخ 

نیا عوـقو  میدوـمن و  حرطم  اـم  هک  هنوگناـمه  هکلب  هدوـمن  روـصت  هک  ناـنچنآ  هن  ار  یخیراـت  تقیقح  نیا  ناـهبزور  نبا  رگا  هک  [. 309]
تابثا يارب  تفاـی  یمرد  میتخاـس  بستنم  تشاد  رارق  دجـسم  راـنک  رد  هک  یتیب  هب  هن  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما مود  تیب  هب  ار  ثداوح 

نسح دمحم  خیش  یمالک  دنمشناد  موحرم  مکحتسم  نادنچ  هن  خساپ  رب  مه  يزاین  ًاعبط  تسج و  یمن  کسمت  لاکشا  نیدب  دوخ  ياعدا 
یندشان شومارف  تقیقح  کی  نازحالا  تیب  هحفص 171 ] . ] دوبن رفظم 

نازحالا تیب 

هراشا
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هماقا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  رهطم  ربق  ِترایز  زا  سپ  ددرگ ، یم  هرونم  هنیدم  دراو  هک  ایند  هطقن  ره  زا  یعیـش ، رئاز  ره 
مرکا ربماـیپ  هریـشع  ماوقا و  هب  قلعتم  روبق  ریاـس  و  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  كاـپ  روبق  تراـیز  زا  سپ  ترـضح و  نآ  دجـسم  رد  زاـمن 

یـسرتسد مالـسلا ) اهیلع   ) هیـضرم يارهز  رهطم  ربق  هب  رگا  هک  دـیما  نیا  هب  دوش ، یم  نازحالا  تیب  تراـیز  مزاـع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هناگی ربق  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  هک  دناوت  یمن  رگا  دـنک و  ترایز  تسا  بستنم  يو  هب  هک  يرگید  لحم  رد  ار  ترـضح  نآ  درادـن ،

یلص  ) ربمایپ یمارگ  تخد  هک  یهاگیاج  رد  لقادح  دیوشب ، هدید  کشا  اب  ار  ترضح  نآ  سدقم  حیرـض  دراذگب و  ادخ  لوسر  راگدای 
تداـبع و هب  اـجنآ  رد  ار  شیوخ  تقو  زا  تعاـس  دـنچ  زور  ره  شرمع  رخآ  ماـیا  رد  شراوـگرزب و  ردـپ  تلحر  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا 

تیب زا  هن  تسا و  يربخ  یلحم  نینچ  زا  هن  کنیا  اما  دزیرب . کشا  ترـضح  نآ  ياهکـشا  دای  هب  دناوخب و  زامن  دومن ، يرپس  هلان  هیرگ و 
زا یـضعب  ناسل  رد  زجب  هدوب و  یلایخ  موهوم و  عوضوم  کی  ای  دراد  دوجو  تقیقح  رد  نازحالا  تیب  ًالـصا  ایآ  يرثا . عیقب ، رد  نازحـألا 
ات ار ، نازحالا  تیب  نامتخاس  خـیرات  یعقاو و  لـحم  مینآرب  باـتک  زا  شخب  نیا  رد  تسا !؟ هتـشادن  یجراـخ  دوجو  ناگدـنیوگ  اـبطخ و 

کیدزن زا  بیرخت ، نارود  ات  لوا  نرق  زا  خیرات و  لوط  رد  هک  ار  یناسک  راتفگ  دـیآ و  یم  تسد  هب  خـیرات  ثیدـح و  بتک  زا  هک  اجنآ 
کی نازحألا  تیب  هک  دوش  مولعم  ات  میهد  رارق  دنمجرا  هدنناوخ  رایتخا  رد  دنا  هدوب  نآ  نامتخاس  دهاش  هدرک و  ترایز  ار  نزح  تیب  نیا 

زا عیقب ، هشوگ  رد  هدـیدرگ و  ناریو  نآ  نامتخاس  هچ  رگا  تسا ، یندـشن  شومارف  تقیقح  کی  راکنا و  لباق  ریغ  هحفص 172 ]  ] تیعقاو
نادنمشناد فورعم و  ناگدنـسیون  ناخروم ، ناثدحم ، زا  نقتم  ِیخیرات  یثیدح و  عبانم  یلو  تسا . هدنامن  یقاب  يرثا  نازحالا  تیب  دبنگ 

زا ار  ناخروم  فارتعا  تایاور و  زا  ییاه  هنومن  کنیا  هک  دنا  هدومن  تیبثت  دییأت و  ار  نآ  خـیرات  لوط  رد  تنـس  لها  هعیـش و  زا  روهـشم 
. مینارذگ یم  زیزع  هدنناوخ  رظن 

یثیدح عبانم  رد  نازحالا  تیب 

یم هللا ) همحر   ) قودـص ـخ  یـش لاصخ  هدـمآ ، نایم  هب  نخـس  نازحالا  تیب  ندـمآ  دوجو  هب  هزیگنا  زا  نآ  رد  هک  یثیدـح  عباـنم  هلمج  زا 
هللا لوسر  یلع  تکبف  ۀمطاف  اما  و  : » دنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دانـسا  اب  یتیاور  نمـض  رد  گرزب ، ثدحم  نآ  هک  دـشاب 
ادخ لوسر  تبیـصم  رد  همطاف  [. » 310 ...«. ] رباقملا یلا  جرخت  تناکف  کئاکب  ةرثکب  انتیذآ  دـق  اهل  اولاـقف  ۀـنیدملا  لـها  اـهب  يذأـت  یتح 

يذأتم ار  ام  تا  هیرگ  ترثک  اب  دـندومن  راـهظا  دـندش و  تحاراـن  وا  هیرگ  زا  هنیدـم  مدرم  هک  دومن  هیرگ  ردـقنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
همداخ  ) هضف راتفگ  قودـص ، تیاور  زا  رت  نشور  رت و  حیرـص  تفر »... یم  اـهربق  راـنک  هب  دومن و  یم  كرت  ار  دوخ  هناـخ  اذـلو  يدومن 

نینچ هضف ، نابز  زا  ارهز  ترضح  تداهش  لصفم  نایرج  نایب  نمض  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح 
جراخ رد  عیقب و  رد  همطاف ، يارب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  [. » 311 «. ] ۀنیدملا نع  ًاهزان  عیقبلا  یف  ًاتیب  اهل  ینب  هنإ  مث  : » هک دـنک  یم  لقن 

. دومن یم  تعجارم  شا  هناخ  هب  ینالوط  هیرگ  زا  سپ  دـمآ و  یم  اجنادـب  نینـسح  هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  تشارفارب  يا  همیخ  هنیدـم ،
رداچ لکش  هب  هاوخ  تسا  نکـسم » لحم و   » يانعم هب  تغل  رد  تیب » ، » تسا هدمآ  تغل  بتک  رد  هکیروطب  هکنیا : حیـضوت  هحفص 173 ] ]
عیقب رد  ارهز  همطاـف  يارب  هک  ینکـسم  تیب و  نیلوا  دـید ، میهاوخ  زین  هدـنیآ  رد  هک  يروطب  و  [ 312  ] لگ كاخ و  زا  يا  هناخ  اـی  دـشاب 

. تسا هدوب  همیخ  رداچ و  تروصب  هدش ، هتخاس 

ناخروم املع و  رظن  زا  نازحالا  تیب 

هراشا

نخس زین  نازحألا  تیب  زا  دنا ، هتشون  یبلطم  عیقب  ترایز  هرابرد  ای  هنیدم و  خیرات  رد  هک  یملع  ياهتیـصخش  گرزب و  ياملع  زا  يا  هدع 
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: میروآ یم  نانآ ، یگدنز  خیرات  بیترت  هب  ار  نانآ  زا  نت  دنچ  تارظن  هک  دنا  هدومن  تیبثت  دییأت و  ار  نآ  دوجو  هتفگ و 

يریمن هبش  نبا 

هراشا

زا یکی  هک  وا  تسا . [ 314  ] يریمنلا هبش  نبا  رمع  دیزوبا  فیلأت  هنیدملا ، خیرات  هرونم ، هنیدم  هراب  رد  [ 313  ] دوجوم خیرات  نیرت  یمیدق 
، دوخ باتک  رد  تسا ، تنس  لها  نادنمشناد  املع و  دزن  دامتعا ، دروم  ناخروم  زا  قوثو و  دروم  ناثدحم  اهقف و  زا  یملع و  ياهتیـصخش 

دروم قثوم و  صخـش  [ » هحفـص 174 : ] دـسیون یم  نینچ  دـنک ، یم  یفرعم  ار  شدوخ ـ  ناـمز  رد  دوجوم  عـیقب ـ  روـبق  راـثآ و  هک  اـجنآ 
نز يارب  هدوب  يا  همیخ  لصا  رد  دوش ، یم  هدـناوخ  زامن  لافطا  هزاـنج  هب  نآ  یقرـش  فرط  رد  هک  يدجـسم  دومن  لـقن  نم  رب  يداـمتعا 
دنک تبقارم  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ربق  زا  ات  تسـشن  یم  اجنآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نبا  نیـسح  روتـسد  هب  هک  [ 315 « ] هیقر  » مانب یهایس 

نازحالا تیب  دروم  رد  ار  دوخ  عومسم  دوهشم و  هک  هبـش  نبا  ِراتفگ  نیا  زا  [. 316 . ] تخانش یمن  نز  نامه  زجب  یـسک  ار  همطاف  ربق  اریز 
لاس 61 ات  ینعی  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  نارود  رد  نازحالا  تیب  1 ـ  دیآ : یم  تسد  هب  حوضو  هب  ریز  بلطم  ود  تسا ، هدومن  لقن 

یلع نب  نیـسح  نیعم و  صخـشم و  تسا  هدوب  یلحم  رداچ و  همیخ و  تروصب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  تایح  لاح  دننام  يرجه ،
تیرومأم ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  نادـنمتدارا  ناوناب و  زا  یکی  هک  يروطب  هتـشاد ؛ مامتها  تیانع و  نآ  ظفح  رب  مالـسلا ) هیلع  )
ینابهگن تسارح و  اجنآ  زا  هدومن و  تماقا  هدوب ، شراوگرزب  ردام  یگدـنز  ساسح  ِنارود  ِروآداـی  هک  همیخ  تیب و  نیا  رد  تسا ، هداد 

نیمه زین  ترـضح  نآ  زا  سپ  تمـصع  ِتیب  لها  زا  يدارفا  ترـضح ، نآ  شور  زا  يوریپ  هب  مامتها و  دید و  نیمه  ساسارب  دبال  دنک و 
، موس نرق  لئاوا  مود و  نرق  رخاوا  رد  نارود و  نیا  زا  سپ  نازحالا  تیب  2 ـ  دنا . هدومن  لدبم  نامتخاس  هب  ار  همیخ  هداد و  همادا  ار  شور 

ایوج علطم  ریبخ و  دارفا  زا  ار  نامتخاس  نیا  ندـمآ  دوجوب  هزیگنا  فیک و  مک و  تسا  هدومن  راداو  ار  هبـش  نبا  هک  هدوب  ناـمتخاس  ياراد 
هک ار  اجنآ  هقباس  تسا و  هتـشاذگ  نایم  رد  يو  اـب  هتـشاد  عـالطا  دروم  نیا  رد  هک  اـجنآ  اـت  زین  قوثو  دروم  علطم و  دارفا  زا  یکی  دوش و 

، هدش لیدـبت  نامتخاس  هب  یـسک  هچ  هلیـسو  هب  یخیرات و  هچ  رد  ًاقیقد  همیخ  نیا  نکیل  تسا و  هدومن  وگزاب  هدوب ، همیخ  تروصب  ینامز 
هحفص 175] . ] تسین مولعم 

ضقانتم هیجوت 

ارهز ترـضح  ربق  تبقارم  ظفح و  يارب  نازحالا  تیب  نایم  رد  نز  نآ  تماقا  هک : تسا  هدمآ  راتفگ  نیا  لیذ  رد  هک  يرگید  بلطم  اما  و 
نیا رد  هبـش  نبا  ِدوخ  ًالوا  اریز : لوبق ؛ لباق  ریغ  ضقاـنتم و  تسا  یهیجوت  يو و  ِدوخ  يوس  زا  تسا  یلیلحت  تسا ، هدوب  مالـسلا ) اـهیلع  )

هنابش و ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  رهطم  رکیپ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  دیوگ  یم  ناخروم  زا  رگید  هدع  دننام  باتک ،
عقاو عیقب  رد  ترـضح  نآ  ربق  رگا  ًایناث  و  درادـن . یموهفم  عیقب  رد  ترـضح  نآ  ربق  زا  تبقارم  نیاربانب ، دومن ؛ نفد  دوخ  لزنم  لـخاد  رد 

صاخ و طیارش  هب  هجوت  اب  لاحرهب  درادن . یموهفم  انعم و  لوهجم ، ِربق  زا  تبقارم  مه  زاب  هتخانـش ، یمن  ار  نآ  هیقر »  » زجب یـسک  هدوب و 
. تسین دعبتسم  نآ ، لخاد  رد  نز  کی  تماقا  رد  فلتخم  تاهیجوت  نازحالا و  تیب  زا  يرادساپ  رد  ماهبا  زور ، نآ  ساسح 

نازحالا تیب  رد  زامن  ندناوخ  بابحتسا  رب  یلازغ  ماما  ياوتف 

ناریاز فیاظو  نایب  نمض  رد  تسا ، تنس  لها  نادنمـشناد  املع و  زا  فورعم و  ياهتیـصخش  یکی  هک   505 یلازغ 450 ـ  دمحموبا  ماما 
ربق ترایز  زا  سپ  حبـص ، زور  ره  نارئاز ، هک  تسا  بحتـسم  : » دـیوگ یم  دـنوش  یم  فرـشم  عیقب  ترایز  هب  هک  یناسک  هرونم و  هنیدـم 
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ترایز دنتسه  نوفدم  اجنآ  رد  هک  ار  هباحص  ینید و  نایاوشیپ  روبق  دنناسر و  مهب  روضح  عیقب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح 
عیقبلا یلا  موی  لک  جرخی  نأ  بحتُسی  و  «. ) دنناوخب زامن  زین  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دجسم  رد  تسا  بحتـسم  و  : » دیوگ یم  سپـس  دننک .»

[. 317 (. ] اهنع هللا  یضر  ۀمطاف  دجسم  یف  یلصی  و  هللا ... لوسر  یلع  مالسلادعب 

یمالسا فورعم  دنمشناد  درگناهج و  ریبج ، نبا 

یمالـسا فورعم  درگناـهج  هحفـص 176 ] ، ] تـسا هـتفگ  نخـس  نآ  هراـبرد  تراـیز و  کـیدزن  زا  ار  نازحـألا  تـیب  هـک  یـسک  نیموـس 
یم تسا ، هدومن  ترایز  ار  عیقب  هدش و  هنیدم  دراو  ق . لاس 580 ه .ـ مرحم  هام  رد  هک  وا  تسا . [ 318  ] یسلدنا ریبج  نب  دمحا  نیسحلاوبا 
یم دـشاب ، یم  بستنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هناخ  هیـسابع ، هبق  رانک  رد  و  : » دـیوگ

زاربا شراوگرزب  ردپ  گرم  رد  ار  دوخ  هودنا  نزح و  تماقا و  اجنآ  رد  دمآ و  یم  اجنآ  هب  ارهز  همطاف  هک  تسیا  هناخ  نامه  نیا  دـنیوگ 
[. 319 «. ] دومن یم 

يدوهمس

دنمشناد و تیصخش  یعفاش ، ِيرصم  ِيدوهمس  دمحا  نب  یلع  نیدلارون  خیشلا  : » دنا هدومن  یفرعم  نینچ  ار  يدوهمس  نادنمشناد  املع و  ]
یهتنم مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دنزرف  ینثم  نسح  هب  شبـسن  هلـسلس  ناخروم . يادتقم  اوشیپ و  رهـش ، نیا  خروم  سردم و  هنیدم ، یتفم 

زا فلتخم  نونف  رد  یملع ، جرادم  هب  لین  نآرق و  ندومن  ظفح  تالیصحت و  زا  سپ  دلوتم و  رصم  دوهمـس  رد  لاس 844  هب  وا  دوش . یم 
هـس هرونم  هنیدم  خیرات  رد  يو  دیدرگ . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) يوبن فیرـش  مرح  گرزب  دیتاسا  زا  نطوتم و  هرونم  هنیدـم  رد  لاس 873 

دجـسم يزوس  شتآ  هثداح  رد  هک  تسا  یفطـصملاراد » رابخاب  افولا  ءافتقا   » مانب فارطألا  عماـج  لـصفم و  یکی  هک  تسا  هتـشون  باـتک 
هب يدوهمـس  ِدوخ  لوق  هب  هک  تسا  یباتک  یفطـصملاراد » رابخاب  اـفولاءافو   » یمود تسا . هتفر  نیب  زا  لاس 886ه .ـ ناضمر  هاـم  رد  يوبن 

ياراد لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدومن  صیخلت  باتک  نیا  رد  ار  یلبق  باتک  بلاـطم  مرغ » هتفلاـخم  منغ و  هتعاـط   » هک یـسک  تساوخرد 
ود رد  باتک  نیا  دروآ . تسد  هب  ناوت  یمن  رگید  عبانم  زا  کی  چیه  رد  هک  دشاب  یم  هنیدم  خـیرات  رد  بلاطم  نیرتقیقد  نیرت و  هدرتسگ 

نیا هدومن و  صیخلت  باتک  نیا  رد  ار  افولاءافو »  » بلاـطم تسا و  اـفولا » ۀـصالخ   » یموس و  تسا . هدـش  پاـچ  هحفـص  رد 1435  دـلج و 
رد دیدرگ . عقاو  هنیدم  رد  لاس 911ه .ـ رد  يو  تافو  دشاب . یم  زین  يرگید  ددعتم  تافیلأت  ياراد  يدوهمس  تسا . هدش  پاچ  زین  باتک 

تیب دوـجو  هک  یخروـم  تیـصخش و  نیمراـهچ  دوـش ]. هعجارم  باـقلالا  ینکلا و  و  یلکرز ، مـالعا  بهذـلا ، تارذـش  هب  وا  لاـح  حرش 
؛ تسا يرصم  يدوهمس  دمحا  نب  یلع  نیدلارون  ناسانـش ، هنیدم  ياوشیپ  ادتقم و  هحفـص 177 ] [ ؛ تسا هدومن  تیبثت  دییأت و  ار  نازحألا 
، هتفگن نخس  هنیدم  خیرات  زا  یبیطخ ، هدنیوگ و  چیه  هتشونن و  یباتک  هنیدم  هراب  رد  يا  هدنسیون  خروم و  چیه  يو  زا  سپ  هک  یتیصخش 

وه اـمنا  نزحلا  تیبـب  روهـشملاو  : » دـیوگ یم  وا  تسا . هدوـمن  دادمتـسا  اـفولاءافو »  » وا باـتک  زا  هتـسج و  دانتـسا  وا  هتفگ  هب  هـکنیا  رگم 
همطاف دجـسم  هب  هک  تسا  یلحم  نامه  نازحالا ، تیب  رد  روهـشم  «. » سابعلا نسحلا و  دهـشم  ۀلبق  یف  ۀـمطاف  دجـسمب  فورعملا  عضوملا 

یبا نب  یلع  تیب  عضوم  یف  هنظاو  : » دـیوگ یم  هاگنآ  تسا ». هدـیدرگ  عقاو  سابع  بانج )  ) نسح و ماما )  ) مرح هلبق  فرط  رد  فورعم و 
هک تسا  ینکسم  تیب و  نامه  لحم  رد  نازحألا  تیب  نیا  نم ، هدیقع  هب  و  [. » 320 «. ] روبق ةأیه  مویلا  هیف  عیقبلاب و  هذختا  ناک  يَذلا  بلاط 

دوجوم زین  ربق  دـنچ  لکـش  نآ ، نایم  رد  ًالعف  هک  دـنک  یم  هفاضا  و  دوب .» هتخاس  هدامآ  عیقب  رد  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع 
. تسا

نوتروب دراچیر  رس 
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 ]SIR RICHARD BURTON[ یکی از جهانگرداِن غربی که به مکه و مدینه مسافرت نموده ]321[ و در سیاحتنامه خود از آثار و 
ابنیه حجاز و از اخالق و رسوم مسـلمانان در موسم حج و از جزئیات زندگی ]صفحه 178[ مردم حجاز سخن گفته است. از جمله

درگناهج نوتروب » دراچیر  رِـس  . » تسا هدومن  ریوصت  میـسرت و  دوخ  ملق  اب  یفرعم و  ار  عیقب  رد  دوجوم  ياـههاگراب  اهدـبنگ و  اـهمرح و 
هتفگ نینچ  نازحألا  تیب  هراب  رد  هدومن و  هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  عیقب  لبق ـ  لاس  ًابیرقت 139  يدالیم ـ  لاس 1853  رد  هک  تسا  یسیلگنا 

زین نازحألا  تیب  ار  ناکم  نیا  هدیدرگ و  عقاو  بلطملادبع  نب  سابع  دـبنگ  یبونج  تمـس  رد  هک  تسا  یکچوک  دجـسم  عیقب  رد  : » تسا
ییارـس هحون  شزیزع  ردپ  نداد  تسد  زا  يارب  درب و  یم  رـسب  لحم  نیا  رد  ار  شیوخ  رمع  ياهزور  نیرخآ  ارهز  همطاف  اریز  دنمان ؛ یم 
راهتـشا يو و  نامز  رد  نازحألا  تیب  نامتخاس  ندوب  صخـشم  رب  ینـشور  لیلد  دـش ، لقن  نوتروب  ياقآ  زا  هک  یبلاطم  [. 322 . ] دومن یم 

ناناملـسم اب  سامت  رـصتخم  اب  نامز و  كدـنا  رد  ناملـسمریغ  یـسیلگنا و  درگناهج  کی  هک  دـشاب  یم  نآ  داـجیا  هزیگنا  هیمـست و  هجو 
سکعنم دوخ  همانتحایـس  رد  تفایرد و  تسا ، هدمآ  یثیدـح  یخیرات و  مکحم  عبانم  رد  هک  هنوگنامه  ار  بلاطم  نیا  همه  تسا  هتـسناوت 

. دیامن

ازریم داهرف 

شـش يو  زا  هک  تسا  يزراب  تیـصخش  ياراد  یملع  رظن  زا  راجاق ، ناـگدازهاش  ناـیم  رد  يافوتم 1305 ه ـ هنطلـسلادمتعم  ازریم  داهرف  ]
ود ره  تسوا و  ِجـح  همانرفـس  هک  لیبسلا » ۀـیاده   » لتقم و رد  راخذ » ماقمق   » اهنآ هلمج  زا  هدـنام  ياج  هب  فلتخم  نونف  رد  باـتک ، دـلج 
هب هدعقیذ 1292 ه ـ رد 18  هک  هنطلـسلادمتعم  ازریم  داهرف  دور ]. یم  رامـش  هب  اهباتک  نیرتهب  زا  یـسراف  نابز  رد  دوخ  عوضوم  رد  باتک 
یم دـندوب ، عقاو  رهطم  مرح  نیا  رانک  رد  هک  املع  روبق  رب  هحتاف  راثن  عیقب و  همئا  مرح ، ترایز  ناـیب  زا  سپ  هدـیدرگ ، لـئان  عیقب  تراـیز 

[. 323 ...« ] هیدعس همیلح  ترایز  هب  اجنآ  زا  متفر و  نازحألا  تیب  هب  اجنآ  زا  : » دیوگ

بیرخت هناتسآ  رد  نازحالا  تیب 

. میدوـمن تکرح  نرق  هب  نرق  هحفص 179 ] (، ] 1292  ) هدزیـس نرق  رخاوا  ات  نآ ، شیادـیپ  ودـب  زا  نازحألا  تیب  خـیرات  اب  هارمه  اجنیا  اـت 
نیا رد  میا . هتفرگ  رارق  تسا  هدـیدرگ  عـقاو  لاس 1344ه .ـ رد  هک  نازحـألا  تیب  بیرخت  هناتـسآ  رد  يرجه و  مهدراـهچ  نرق  رد  کـنیا 

رد هک  مینیب  یم  ار  ناگدنـسیون  هتـسجرب و  ياملع  زا  يدادعت  نازحألا ، تیب  رئاز  اهنویلیم  نایم  زا  نرق ، مین  زا  رتمک  تدم  دودحم و  ههرب 
میهاربا 1 ـ  هلمج : زا  دـنا ، هدومن  دای  یندـشن  شومارف  رثا  یخیرات و  يانب  نیا  زا  هدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  نازحـألا  تیب  زا  دوخ  تاـفیلأت 

ار دوخ  تادـهاشم  هدرک و  ترایز  ار  عیقب  لاس 1325ه ـ رد  راب  نیرخآ  يارب  هک  تسا  يرـصم  جاحلاریما  هدنـسیون و  [ 324  ] اشاپ تعفر 
هللا یلص   ) یبنلا تنب  همطاف  هیلا  توآ  يذلا  تیبلا  اهنا فـی  لاقی  نزحلا  ۀبق  یمست  ۀبق  كانه  و  : » دنک یم  لقن  نینچ  نازحألا  تیب  هراب  رد 

[. 325 «. ] نویباهولا اهمده  ةریثک  بابق  عیقبلا  یف  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اهیبا  تافو  دعب  هیف  نزحلا  تمزتلا  و  هلآ ) هیلع و 
هدـش هتخاس  لحم  نامه  يور  رد  دـبنگ  نیا  هک  دـنیوگ  یم  دوش و  یم  هدـیمان  نزحلا » ۀـبق   » هک دراد  دوجو  زین  يرگید  دـبنگ  عیقب ، رد  »

«، تسا هدومن  یم  زاربا  ار  دوخ  هودنا  نزح و  هدمآ و  یم  اجنادب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) همطاف هک  تسا 
رد هک  یناسک  زا  رگید  یکی  یتیاده : دمحا  دیس  جاح  2 ـ  دنا ». هدرب  نیب  زا  اهیباهو  هک  دوب  يدایز  ياهدبنگ  عیقب  رد   » دـیوگ یم  سپس 

« هکم تارطاخ   » مان هب  دوخ  همانرفس  رد  ترایز و  ار  نازحألا  تیب  راب ، فسأت  هثداح  نیا  زا  لبق  لاس  جنپ  نازحألا و  تیب  بیرخت  هناتسآ 
تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مر ـ کا لوسر  مرتحم  دالوا  زا  مرکم و  تاداس  زا  یکی  یتیاده  دمحا  دیس  جاح  موحرم  تسا ، هدومن  سکعنم 

نازحألا تیب  رد  مجنپ  : » دیوگ یم  تسا ، هدومن  ترایز  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  یفلتخم  طاقن  دراو و  نایب مـ نمـض  يو  هک 
دیـس همـالع ، موحرم  : 1377 1290 ـ  هرـس ) سدـق   ) نیدـلا فرـش  دیـس  3 ـ  [. 326 .« ] تـسا عـقاو  هحفـص 180 ]  ] عـیقب ناتـسربق  رد  هک 
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باتک رد  یثحب  بسانت  هب  ترایز و  بیرخت ، زا  لبق  لاس  جـنپ  ار  نازحألا  تیب  هک  تسا  یـسک  نیموس  [ 327 ، ] نیدلا فرش  نیسحلادبع 
یبا نب  یلع  سپـس  میروآ ...« : یم  کسم » هماـتخ   » ناونعب ار  وا  راـتفگ  هک  تسا  هدومن  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  داـهتجالا » صنلا و   » دوخ

رد نایعیـش  دـش و  یم  هدـیمان  نازحألا  تیب  دـمآ و  یم  اجنادـب  ندرک ، هیرگ  يارب  ارهز  همطاف  هک  تخاس  هدامآ  ار  یلحم  عیقب  رد  بلاط 
کلم تـسا ، لاـس 1344ه ـ هک  ماـیا  نیا  رد  هکنیا  اـت  دـندومن  یم  تراـیز  سدـقم  ياـهمرح  دـهاشم و  دـننامه  ار  تیب  نیا  خـیرات  لوط 

هک يرجه  لاس 1339  رد  دـیدرگ و  مدـهنم  يرگیباهو ، زا  شا  يوریپ  ساسا  رب  يو  روتـسد  اـب  طلـسم و  زاـجح  نیمزرـس  رب  زیزعلادـبع 
انک و  مدرک ...( ». ترایز  ار  نازحالا  تیب  دومرف ، تیانع  نم  رب  ار  عیقب  رد  شتیب  لها  دهاشم  ربمایپ و  ِترایز  جح و  رفـس  قیفوت  دنوادخ 

خیـش ملاع و  نیرتگرزب  ناشیا  يوارمع : خیـش  باـنج  4 ـ  [. 328 ...(. ] عیقبلا یف  نازحألا ...) تیب   ) تیبلا اذـه  ةراـیزب  انفرـشت  ۀنس 1339 
ناشیا ترایز  هب  ررکم  لاس  یـس  لوط  رد  بناجنیا  تسا  هدرک  هدهاشم  بیرخت  زا  لبق  ار  نازحألا  تیب  هک  تسا  هرونم  هنیدم  رد  هعیـشلا 

هب ناـشلزنم  رد  اـشع  برغم و  زاـمن  زا  دـعب  يرمق  ناـضمر 1326  كراـبم  هاـم  مجنپ  بش  لوا و  بش  رد  راـب  نـیرخآ  ما و  هتـشگ  لـئان 
هحفـص  ] نم دندومرف  نازحألا  تیب  هرابرد  بلاج  بلاطم  نمـض  رد  مدش  بایفرـش  دندوب  لاس  ياراد 97  يریپ و  لاح  رد  هک  ناـشترایز 

نازحألا تیب  هک  دـندومن  هفاضا  میدـش و  یم  مه  نازحألا  تیب  دراو  عیقب  ترایز  نمـض  مردام  هارمه  هب  ررکم  مدوب و  هلاس  ای 9   8 [ 181
عقاو عیقب  همئا  مرح  یبرغ  بونج  یمدق  دنچ  رد  دوب و  يا  هریاد  لکشب  دیسر و  یم  رتم  هب 8 و 9  نآ  تحاسم  دوب و  شرف  دبنگ و  ياراد 

. دوب هدش 

هجیتن هصالخ و 

بلاطم دـنناوت  یم  دـنراد ، يرتشیب  عبانم  هب  یـسرتسد  یفاک و  تغارف  ياراد  هک  یناسک  ًاعبط  نازحألا و  تیب  خـیرات  زا  یلاـمجا  دوب  نیا 
يریگ هجیتن  هصالخ و  هتکن  دنچ  تروص  هب  ار  هتـشذگ  بلاطم  کنیا  و  دنهد . رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  يرت  بلاج  تاکن  هدـنزرا و 

هک نیعم  صخـشم و  تسا  هدوـب  یلحم  لاس 1344 ه ،ـ ات  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  تاـیح  نارود  زا  نازحـألا ، تیب  1 ـ  مینک : یم 
ریاس دـننامه  ار  اجنآ  هدوب و  لئاق  یـصاخ  تیمها  تیب  نیا  هب  خـیرات  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  شور  زا  يوریپ  اب  ناـیعیش 
نیا رد  ندـناوخ  زامن  هب  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  یلازغ  ماما  یتح  دـنتخادرپ و  یم  تدابع  زامن و  هب  اجنآ  رد  ترایز و  اهمرح  دـهاشم و 

لدبم نامتخاس  هب  سپس  هدوب و  همیخ  رداچ و  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نامز  رد  نازحألا  تیب  2 ـ  تسا . هدومن  هیصوت  لحم 
ره اب  یهاگ  و  همطاف » دجـسم   » هب یهاگ  هماع ، حالطـصا  رد  نازحألا  تیب  3 ـ  تسا . هدوب  دبنگ  ياراد  بیرخت  ماگنه  هک  تسا  هدـیدرگ 

تسا ملسم  هچنآ  یلو  دنا ، هدومن  هدافتـسا  حلطـصم ، مان  هس  ره  زا  زین  ناگدنـسیون  ًاعبط  هدش و  هدیمان  نزحلا » ۀبق   » هب زین  یهاگ  مان و  ود 
لیلد و هدومن ، هراشا  يدوهمـس  هک  نآ  لخاد  رد  ربق  دنچ  دوجو  تسا و  هدشن  هتخانـش  یعقاو  دجـسم  کی  ناونعب  هاگچیه  نازحألا  تیب 
»ي اـفولاءافو  » و 643ه ،ـ يافوتم راـجن ، نبا  هنیدـم » راـبخا   » دـننام ناسانـش ، هنیدـم  تاـفیلأت  رد  هکنیا : رگید  دـیؤم  تسا . اـنعم  نیا  دـیؤم 
لخاد و رد  دوجوم  دجاسم  همه  هک  يرجه  مهد  نرق  يافوتم  یسابع ، دیمحلادبع  نب  دمحا  رابخالا » ةدمع   » و يافوتم 911 ه ،ـ يدوهمس 

هتکن 4 ـ  تسا . هدماین  هحفـص 182 ]  ] نایم هب  يرکذ  همطاف  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  زا  عیقب  لخاد  رد  دنا ، هدومن  یفرعم  ار  هنیدم  جراخ 
یم هفاضا  حیرـصت و  انعم  نیمه  رب  انثتـسا  نودـب  ناخروم  همه  هدوب و  عیقب  لخاد  رد  نازحألا ، تیب  تاـیاور ، نومـضم  رباـنب  هکنیا : مهم 

ریخا ياهلاس  رد  هک  یلحم  نیاربانب  تسا . هتشاد  رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  مرح  ترواجم  رد  یبرغ  بونج  تمـس  رد  هک  دننک 
. دـیامن یمن  دـییأت  ار  نآ  یخیرات  یثیدـح و  عبانم  دـنک و  یمن  قیبطت  تایعقاو  اب  هدـیدرگ ، فورعم  نازحألا  تیب  مان  هب  عیقب ، ِجراـخ  رد 

ياهلاس عطاقم و  رد  یسمش  لاس 50  زا  زاجح  ياملعلا  خیـش  يوارمع  ياقآ  اب  هک  يررکم  ياهتاقالم  رد  میدومن  هراشا  ًـالبق  هک  يروطب 
یم یفرعم  هناماوع  یلمع  ساسا و  یب  یعوضوم  ار  عیقب  جراخ  رد  یلعف  لـحم  دـیکأت و  اـنعم  نیمه  هب  متـشاد ، هرونم  هنیدـم  رد  فلتخم 

نوعظم نب  نامثع  میهاربا و  بانج  مرح  هحفص 187 ] . ] دندومن
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میهاربا بانج  مرح 

هراشا

بانج هب  قلعتم  مرح  هعقب و  نامتخاس  تسا ، هدـیدرگ  مدـهنم  نایباهو  هلیـسو  هب  هک  عیقب  لخاد  رد  اههاگراب  دـبنگ و  اـه و  هعقب  هلمج  زا 
هباحص نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک  رد  میهاربا  بانج  رکیپ  هک  تهج  نیا  زا  و  دشاب . یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا 

هب هک  هنوگنامه  هعقب  نیا  دنا ، هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  ربق  ود  ره  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ردـقلا  لیلج 
. دوش یم  هداد  تبسن  مه  نوعظم  نب  نامثع  هب  یهاگ  تسا ، هدش  روهشم  میهاربا  بانج  هعقب 

میهاربا بانج  حیرض  مرح و  یگنوگچ 

هدش هتفگ  نخـس  نآ  زا  فلتخم  عطاقم  رد  حرطم و  متفه  نرق  لیاوا  زا  یـسانش ، هنیدـم  خـیرات و  بتک  رد  میهاربا  بانج  مرح  تیعـضو 
تسدب یبلطم  دروم  نیا  رد  هن ، ای  تسا  هدوب  نامتخاس  ياراد  ًالـصا  هدوب و  لکـش  هچ  هب  هعقب  نیا  ایآ  هدش ، دای  خیرات  زا  لبق  یلو  تسا 

ربق ياقب  ظفح و  يارب  راوگرزب ، ود  نیا  نفد  ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یتیمها  اب  تسا و  ملـسم  هچنآ  اـما  هدـماین 
ار اهنآ  ترایز  ناناملـسم  هک  هدوب  يروبق  زا  مارتحا و  ياراد  صخـشم و  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم  نایم  رد  ربق  ود  نیا  هدوب . لئاق  ناـنآ 

فقس داجیا  رد  اهربق و  لصا  ظفح  رد  ًاعبط  دنتسناد و  یم  مهم  فیاظو  وزج  بحتسم و  لامعا  زا  یبهذم  ياهتیصخش  ریاس  روبق  دننامه 
ۀلالـسلا ْربَق  ُهَمامَأ  و  : » دیوگ یم  هعقب  نیا  دروم  رد  يافوتم 614 )  ) ریبج نبا  هحفـص 188 ] . ] دـندومن یم  شالت  اهنآ  يور  رد  ناب  هیاس  و 

رد تسا و  ادخ  لوسر  هلالـس  ربق  سنا  نب  کلام  ربق  لباقم  رد  [ 329 « ] ءاضیب ۀبق  هیلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نب  میهاربا  ةرهاطلا 
رد ریبج  نبا  [. 330 . ] تسا هدومن  رکذ  ( 756  ) رگید درگناهج  هطوطب  نبا  ار  هلمج  نیمه  هباشم  گنر . دیفـس  تسا  يدبنگ  ربق  نیا  يور 
زا حیرض  نیا  لصا  هک : دنک  یم  فیصوت  نایب  نیا  اب  ار  عیقب  همئا  حیرض  ماکحتـسا  ییابیز و  هک  نآ  زا  سپ  میهاربا  بانج  حیرـض  دروم 
هب ییاه  یبوکخیم  میـسرت و  نآ  رب  سم  سنج  زا  هتـسجرب  شوقن  تفارظ و  نف و  رظن  زا  تسا  يا  هنومن  نیرتابیز  نیرتعیدـب و  اـما  بوچ 
نب میهاربا  ربق  لکـشلا  اذـه  یلع  و  : » دـیوگ یم  تسا . هدومن  رتبلاج  رتابیز و  هچره  ار  نآ  ياـمن  هک  هدـش  هیبعت  نآ  رد  لکـش  نیرتبلاـج 

هعقب و زا  زین  يافوتم 643 )  ) سانش هنیدم  راجن  نبا  ریبج ، نبا  زا  سپ  تسا ». لکـش  نیمه  هب  زین  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  ربق  [. » 331 «. ] یبنلا
ربمایپ دـنزرف  میهاربا  ربق  [. » 332 «. ] جاس نبلم  ۀـبق و  هیلع  یبنلا و  نب  میهاربا  ربق  و  : » دـیوگ یم  نینچ  هدومن و  داـی  میهاربا  باـنج  حـیرض 

و : » دیوگ یم  هعقب  نیا  نامتخاس  تیفیک  رد  يافوتم 741 ه )ـ  ) يرطم دمحا  نب  دمحم  دشاب ». یم  جاس  بوچ  زا  یحیرض  دبنگ و  ياراد 
يدـبنگ میهاربا  هعقب  يور  رد  [. » 333 «. ] هنع هللا  یـضر  نوعظم  نب  نامثع  بنج  دنع  نوفدم  وه  ۀـلبقلا و  ۀـهج  نم  كابـش  اهیف  ۀـبق  هیلع 

زا هحفص 189 ] .« ] تسا هدش  نفد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک  رد  وا  دراد و  دوجو  ییاه  هکبش  هعقب ، نیا  یبونج  تمـس  راوید  رد  تسا و 
هنیدـم رگید  يرطم و  هک  هدوب  یلکـش  نامه  هب  زین  يو  ناـمز  رد  حیرـض  هعقب و  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  يافوتم 911 )  ) يدوهمس راتفگ 

یف یلبقلا و  دهـشملا  رادج  یلا  قصلم  وه  سابعلا و  نسحلا و  ربق  تعن  یلع  هربق  و  : » دیوگ یم  وا  اریز  دنا ؛ هدومن  دای  يو  زا  لبق  ناسانش 
یبونج راوید  هب  هدیبسچ  حیرض  نیا  تسا و  سابع  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح حیرض )  ) دننامه میهاربا  حیرض ) [. ) 334 «. ] كابش رادجلا  اذه 

زا دوخ  باتک  رد  هدومن  ترایز  ار  هنیدم  يرجه  لاس 1255  رد  هک  يدنرم  لیعامسا  دیس  دراد . دوجو  ییاه  هکبش  راوید  نیا  رد  مرح و 
ردصلا بیان  [. 335 . ] دراد حیرـض  کی  هک  تسا  ادـخ  لوسر  ترـضح  رـسپ  میهاربا  ترـضح  هبق  رگید  و  دـنک : یم  داـی  نینچ  هعقب  نیا 

یلص  ) یبنلا نب  میهاربا  هعقب  و  دیوگ : یم  عیقب  رد  دوجوم  ياه  هعقب  رامش  رد  تسا ، هدومن  جح  رفـس  لاس 1305 ه .ـ رد  هک  مه  يزاریش 
«. میهاربا لسر  ناطلس  هدازهـش  : » دوش یم  لقن  تسا  یـسراف  هک  نآ  عرـصم  کی  تسا و  یکرت  رعـش  دنچ  نآ  رد  رـس  رب  هلآ ) هیلع و  هللا 
ار عیقب  زاجح ، رد  یبهذـم  راـثآ  بیرخت  زا  لـبق  لاـس  تسیب  ًاـبیرقت  لاـس 1325 و  رد  راـب  نیرخآ  يارب  هک  اـشاپ  تعفر  مـیهاربا  [. 336]
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دوجوم ياههاگراب  دـبنگ و  همه  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  سابع و  هاگراب  دـبنگ و  : » درب یم  مان  نینچ  هعقب  نیا  زا  هدومن ، ترایز 
ات متفه  نرق  زا  ناگدنـسیون  ناخروم و  نیا  راتفگ  زا  هچنآ  هصالخ : [. 337 .« ] تسا رت  عفترم  رتگرزب و  میهاربا و ... دبنگ  دـننام  عیقب ؛ رد 

بانج و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  كاپ  هلالـس  میهاربا  باـنج  فیرـش  ربق  هک  تسا  نیا  دـمآ ، تسدـب  يرجه  مهدراـهچ  نرق 
هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  ماوقا  روبق  هحفص 190 ]  ] ریاس دننامه  ترضح ؛ نآ  نارای  اه و  هباحـص  نیرتافو  اب  زا  یکی  نوعظم  نب  نامثع 

مهیلع  ) عیقب همئا  حیرـض  دننامه  حیرـض  نیرتابیز  ياراد  هک  میهاربا  بانج  ربق  تسا و  هدوب  هاگراب  دبنگ و  هعقب و  ياراد  عیقب  رد  هلآ ) و 
طابترا هک  دوب  هدش  هیبعت  زین  ییاه  هکبـش  راوید  زا  تمـس  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  راوید  هب  لصتم  هعقب و  نیا  یبونج  تمـس  رد  و  مالـسلا )

ناهج فلتخم  طاقن  زا  خیرات  لوط  رد  هک  جاجح  نیرئاز و  هجوت  هرخألاب  و  دیدرگ . یم  ظفح  اه  هکبش  نیا  هلیسوب  مرح  لخاد  اب  نیریاز 
ناکما نیرئاز ، ماحدزا  ترثک و  رثا  رد  رگا  تشگ و  یم  فطعنم  كرابم  ربق  فیرـش و  هعقب  نیا  هب  دـندش ، یم  فرـشم  هرونم  هنیدـم  هب 

هب لحم  نیا  رد  ترایز و  ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  ربق  هکبـش ، لباقم  زا  مرح و  نوریب  زا  ًاعبط  تشادـن ، دوجو  مرح  نیا  لخاد  هب  ندـش  دراو 
یکی دسر : یم  رظن  هب  يرورـض  عوضوم  ود  رکذت  فیرـش  مرح  نیا  دروم  رد  کنیا  و  دـنتخادرپ . یم  لاعتم  دـنوادخ  اب  زاین  زار و  اعد و 

. هاگراب هعقب و  نیا  يانب  خیرات  نایب  یمود  لحم و  نیا  رد  نینوفدم  ریاس  یفرعم 

میهاربا هعقب  رد  نینوفدم  ریاس 

میهاربا بانج  ردام  هیطبق  هیرام 

كاخ هب  میهاربا  شدـنزرف  ربق  راـنک  رد  عیقب  رد  دـناوخ و  زاـمن  شرکیپ  رب  باـطخ  نب  رمع  تفر و  اـیند  زا  ترجه  هدزناـپ  لاـس  رد  يو 
[. 338 . ] دش هدرپس 

فوع نب  نامحرلادبع 

رد میهاربا  بانج  ربق  دیـسر ، میهاوخ  نآ  هب  زین  هدنیآ  رد  دیدومرف و  هظحالم  ناسانـش  هنیدم  ناخروم و  زا  یـضعب  راتفگ  رد  هک  يروطب 
ربق دوجو  نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  رب  هوـالع  ناـخروم  زا  یـضعب  یلو  دنتـشاد . رارق  دـبنگ  کـی  ریز  ود  ره  نوعظم و  نب  ناـمثع  ربـق  راـنک 
یم یتـیاور  نمـض  رد  راـجن  نبا  فوع . نبا  نامحرلادـبع  ربـق  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  شرازگ  هعقب  نیا  رد  زین  ار  هباحـص  زا  رگید  يدادـعت 

دناوـت یم  لـیامت  تروـص  رد  هک  داد  ماـیپ  يو  رب  فوـع ، نب  نامحرلادـبع  هحفـص 191 ]  ] یگدـنز ياهزور  نیرخآ  رد  هشیاع  : » دـیوگ
ادـخ و لوسر  هناخ  مهاوخ  یمن  هک  نیا  زا  هتـشذگ  : » تفگ مایپ  نیا  خـساپ  رد  فوع  نبا  دوش ، نفد  ربمایپ  مرح  لخاد  رد  دـنک  تیـصو 

ایند زا  رتولج  ام  زا  کی  ره  هک  مراد  ینامیپ  نوعظم  نب  نامثع  اب  نم  مهد  رارق  هقیـضم  رد  ندـش ، نفد  هلیـسوب  ار  هشیاـع  یگدـنز  لـحم 
نبا دـننام  مه  فوع  نبا  ربق  نیا ، ربانب  : » دـیوگ یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  راـجن  نبا  دوش . هدرپس  كاـخ  هب  وا  راوج  رد  مه  یمود  دور ،

[. 339 «. ] دراد رارق  وا  هعقب  لخاد  رد  میهاربا  ربق  رانک  رد  نوعظم 

... هرارز و نب  دعسا 

زا ریغ  هعقب  نیا  رد  دـننک  یم  لقن  و  : » دـیوگ یم  نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  بانج  هعقب  هب  هراشا  زا  سپ  مهدزای  نرق  ياملع  زا  یـسابع 
هک تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  يرگید  هرارز و  نب  دعسا  اهنآ  زا  یکی  تسا . هدش  عقاو  هباحص  زا  رگید  نت  دنچ  ربق  تیصخش ، ود  نیا  ربق 

فوع و نب  نمحرلادـبع  ربق  نینچمه  دـش و  هدرپس  كاخب  لحم  نیا  رد  لـقتنم و  هنیدـم  هب  شا  هزاـنج  تفگ و  تاـیح  دوردـب  قیقع  رد 
نافلؤم زا  [ 341  ] ظفاح یلع  [. 340 «. ] تسا هدش  عقاو  میهاربا  بانج  مرح  لخاد  رد  یمهـس  هفاذـح ي  نب  سینخ  دوعـسم و  نب  هللادـبع 
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رد لحم و  نیا  رد  زین  دسا  تنب  همطاف  ربق  ناخروم ، زا  یـضعب  دـییأت  رب  انب  و  : » دـیوگ یم  هدـش ، دای  هناگجنپ  دارفا  رکذ  زا  سپ  ریخا  نرق 
: دیوگ یم  تسا  هتسیز  یم  یسابع  زا  لبق  نرق  کی  هک  فورعم  سانـش  هنیدم  يدوهمـس  [. 342 «. ] تسا هتفرگ  رارق  میهاربا  مرح  لـخاد 

هنیدم زا  کیچیه  هن  راجن و  نبا  هن  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  دـیدج  ربق  ود  لکـش  وا ، مرح  لخاد  رد  میهاربا و  بانج  ربق  لامـش  فرط  رد  »
ناخروم میدومن ، هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  : » دنک یم  هفاضا  يدوهمـس  هحفـص 192 ] «. ] دنا هدومنن  دای  ربق  ود  نیا  زا  يو  زا  دـعب  ناسانش 

كاخب ناکم  نیا  رد  دوخ  تیـصو  قبط  مه  فوع  نب  نامحرلادـبع  هتفرگ و  رارق  نوعظم  نب  نامثع  ربق  راـنک  رد  میهاربا  ربق  دـنیوگ : یم 
یم رهاظ  يدوهمس  راتفگ  زا  [. 343 «. ] دنوش ترایز  لحم  نیا  رد  میهاربا  دننام  زین  هباحـص  ود  نیا  تسا  بسانم  اذل  تسا و  هدش  هدرپس 

هک هباحـص  زا  نت  دنچ  تسا و  هدشن  نفد  میهاربا  هعقب  لخاد  رد  یـسک  هباحـص  زا  فوع ، نبا  نوعظم و  نبا  زجب  يو ، هدیقع  هب  هک  دوش 
وا ترواجم  رد  نانآ  ربق  دنا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  وا  هعقب  لخاد  رد  میهاربا و  ترواجم  رد  هک  دنا ، هدومن  دای  اهنآ  زا  ناخروم  زا  یضعب 

«. دراد رارق  نآ ، لخاد  رد  هن  و  هعقب ، جراخ  رد  یلو 

هعقب نیا  يانب  خیرات 

زا مه  وا  تسا و  هدش  حرطم  ریبج  نبا  هلیسو  هب  متفه و  نرق  لیاوا  زا  میهاربا  بانج  حیرـض  مرح و  نامتخاس  میدروآ ، ًالبق  هک  هنوگنامه 
هچ هلیسو  هب  خیرات و  هچ  رد  حیرض  هعقب و  نامه  ایآ  اما  تسا  هدومن  دای  هدوب  نآ  دهاش  دوخ  هچنآ  زا  حیرض و  مرح و  نیا  دوجوم  عضو 

نیا رد  ناخروم  ناگدنسیون و  راتفگ  رد  هدوب ، لکش  هچ  هب  لوا  ياهنرق  لوط  رد  انب و  نیا  زا  لبق  مرح  نیا  نینچمه  هدش و  هتخاس  یسک 
رد ناوت  یم  هعیـش  ناگرزب  زا  یـضعب  حیرـصت  نانآ و  راتفگ  رد  دوجوم  نئارق  دـهاوش و  زا  نکیل  درادـن و  دوجو  یحیرـص  بلطم  دروم 

دجم هکنآ  زا  سپ  هنع ) هللا  یـضر   ) يرتشوش هللا  رون  یـضاق  دومن . رظن  راـهظا  حیرـض  هعقب و  نیا  یناـب  هب  تبـسن  یبیرقت و  خـیرات  دروم 
ماما دهشم  تسا و  هدرک  انب  وا  ار ... نوعظم  نب  نامثع  قاط  راهچ  و  : » دیوگ یم  دنک ، یم  یفرعم  عیقب  همئا  مرح  نامتخاس  یناب  ار  کلملا 

زا نآ  ریغ  ير و  رد  ینسح  میظعلادبع  دیس  دهـشم  تسا و  هدومن  انب  وا  مه  ار  دادغب  رد  شیرق  رباقم  رد  یقت  دمحم  ماما  مظاک و  یـسوم 
هحفص 193] [. ] 344 «. ] تسا وا  راثآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) یمطاف فارشا  يولع و  تاداس  ریهاشم 

میهاربا بانج  حیرض 

عیقب و همئا  حیرض  زا  فیصوت  نمـض  رد  روهـشم ، سانـش  هنیدم  يدوهمـس  فورعم و  درگناهج  ریبج  نبا  دیدومرف ، هظحالم  هک  يروطب 
رظن زا  مات  تهابـش  رگناشن  هک  هیبشت ، راتفگ و  نیا  دـنا و  هدومن  دـیکأت  هیکت و  ود ، نآ  ندوب  نیرق  تهباـشم و  هب  میهاربا  حیرـض  یفرعم 

رد اهنآ  هک  دشاب  یم  تقیقح  نیا  يایوگ  ًاعبط  تسا  حیرض  ود  نیا  رد  دوجوم  طوطخ  شوقن و  تفارظ و  ماکحتسا و  هیلوا و  داوم  ینف و 
حیرض مرح و  نامتخاس  اب  طابترا  رد  هصالخ  روطب  دنا . هدش  هتخاس  راک  داتـسا  کی  تسد  هب  راکتعنـص و  کی  رظن  ریز  رد  نامز و  کی 

رد هک  هدوب  کلملا  دجم  هلیسو  هب  عیقب  همئا  حیرض  ندش  هتخاس  هاگراب و  دبنگ و  داجیا  1 ـ  تسا : هجوت  لباق  عوضوم  هس  میهاربا  بانج 
هدش هتخاس  کلملا  دجم  هلیسو  هب  زین  میهاربا  بانج  مرح  هک  دنک  یم  حیرصت  يرتشوش  هللارون  یـضاق  2 ـ  دش . هداد  حیضوت  دوخ  لحم 

يریگ هجیتن  نینچ  ناوت  یم  بلطم  هس  نیا  عومجم  زا  و  تسا . هتـشاد  دوجو  حیرـض  ود  نایم  رد  هک  ییاه  تهابـش  هرخـألاب  و  3 ـ  تسا .
نرق رخاوا  رد  هک  تسا  یناتـسوارب  کلملا  دـجم  عیقب ، همئا  حیرـض  مرح و  دـننام  وا و  مرح  دـننام  میهاربا ، بانج  حیرـض  یناـب  هک  دومن 

. تسا هدش  هتخاس  يرجه  مجنپ 

میهاربا نوعظم و  نبا  نیفدت  رد  هللا  لوسر  تنس 

ناگدـنناوخ رایتخا  رد  تسا و  هدیـسر  ام  تسدـب  نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  بانج  ربق  هاـگراب و  هعقب و  خـیرات  دروم  رد  هچنآ  دوب  نیا 
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ادخ و لوسر  تنس  هب  هجوت  خیرات ، هبنج  زا  رتبلاج  ساسح و  هتکن  مهم و  عوضوم  تیـصخش ، ود  نیا  دروم  رد  یلو  میداد . رارق  دنمجرا 
دروم رد  راوگرزب  نآ  یلمع  تنـس  يارجا  رد  یمالـسا  ماکحا  نتفرگارف  اهنآ و  نیفدـت  عییـشت و  تیفیک  رد  ترـضح  نآ  شور  هب  هجوت 

اب دـنرادروخرب و  يرتشیب  تیونعم  و  هحفـص 194 ]  ] تسادق زا  هک  نانآ  ًاصوصخم  ناناملـسم  همه  هب  تبـسن  نآ ، زا  سپ  مسارم  نیفدت و 
نآرق مالسا و  هب  هدنزرا  تامدخ  ياراد  هک  یناسک  نینچمه  دنراد و  ار  ترضح  نآ  یگباحـص  راختفا  ای  یگداوناخ و  دنویپ  ادخ  لوسر 
ماجنا ادخ  لوسر  صخش  ترشابم  هب  میقتـسم و  روتـسد  هب  میهاربا  نوعظم و  نبا  نیفدت  عییـشت و  مسارم  هک  تسا  ملـسم  اریز  دنـشاب . یم 
میلعت مسارم  ود  نیا  رد  یناگمه  همانرب  سرد و  ناونعب  ًالمع  ار  شیوخ  نییآ  تاروتـسد  زا  شخب  نیا  ترـضح  نآ  تقیقح  رد  هتفرگ و 

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تنـس  زا  دنریگ و  ارف  ینید  ياه  همانرب  ریاس  دـننامه  ار  سرد  نیا  دـنفظوم  ناناملـسم  مامت  تسا و  هدومرف 
حیـضوت یلمع و  همانرب  نیا  نایب  اوُهَْتناَف .) ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَرلا  ُمُکاتآ  امَو   ) هک دنزاس  یلمع  ارجا و  ار  وا  روتـسد  يوریپ و  هلآ )

نیفدت عییشت و  مسارم  رب  یهاگن  میهاربا و  بانج  نوعظم و  نبا  یفارگویب  هب  میشاب  هتشاد  يرورم  هک  دنک  یم  باجیا  ینادواج  تنس  نیا 
. تسا هدیدرگ  لقن  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  هک  نانچنآ  راوگرزب ؛ تیصخش  ود  نیا  كاپ  رکیپ 

هکم رد  نوعظم  نب  نامثع 

ربمایپ دـیحوت  يادـن  هب  هکم  رد  هک  تسا  درف  نیمهدراهچ  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  بئاسوبا  شا  هینک  نوعظم ، نب  نامثع  گرزب ؛ هباـحص 
زا عافد  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  زراـبم و  دـهاجم و  ناناملـسم  زا  یکی  تسا و  هتفریذـپ  ار  مالـسا  هتفگ و  کـیبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

شیوخ یگدنز  ياه  همانرب  فیاظو و  سأر  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  صخـش  زا  تیامح  رد  يراکادـف  مالـسا و  میرح 
هتـشاد مه  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  یعاضر  يردارب  توخا و  راختفا  يو  ناخروم ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  انب  تسا . هداد  رارق 

مه دومن و  تکرـش  هشبح  هب  ترجه  رد  مه  هکم ، نیکرـشم  راشف  رثا  رد  نیترجهلا ) رجاه   ) هک تسا  اهناملـسم  زا  هدـع  نآ  زا  وا  تسا و 
رب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  فرط  زا  هشبح  نیرجاهم  یتسرپرـس  ناخروم  زا  یـضعب  راتفگ  قبط  و  دوب . هنیدم  هب  نیرجاهم  وزج 

هحفص 195] . ] دوب هدش  لوحم  يو 

ناکرشم یگدنهانپ  در  نوعظم و  نبا 

ءاذیا زا  تفرگ و  رارق  هکم  ناکرشم  ناسانشرس  زا  یکی  هریغم  نب  دیلو  هانپ  راوج و  رد  هک  نیا  اب  هشبح  زا  تعجارم  رد  نوعظم  نب  نامثع 
راوج یتسرپ  تب  كرش و  ریقحت  مالسا و  تمظع  لالقتسا و  نالعا  ناناملسم و  ریاس  اب  یگنهامه  يارب  اما  دوب  ناما  رد  ناکرشم  تیذا  و 

وت راوج  زا  کنیا  نم  : » تفگ نینچ  دـیلو  هب  دـیدرگ و  اریذـپ  هناـناج  ار  نآ  كاـنرطخ  راـثآ  بقاوع و  ماـمت  دومن و  نـالعا  دودرم  ار  وا 
عوضوم نیا  هک  تساوخ  دیلو  زا  مشابن و  یـسک  هانپ  رد  ادخ ، زجب  رگید ، ناناملـسم  ربمایپ و  دننامه  مراد  تسود  اریز  مدرگ ؛ یم  جراخ 

زا ار  شیوخ  ندـش  جراخ  شیرق  نارـس  نایم  رد  دـیدرگ و  مارحلا  دجـسم  دراو  يو  هارمه  هب  ور  نیا  زا  دوش ، نالعا  هکم  مدرم  نایم  رد 
[. 345 . ] دومن نالعا  دیلو  هانپ 

هنیدم رد  نوعظم  نب  نامثع 

دمآ یم  باسحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دهاز  دباع و  نارای  زا  یکی  هک  نیا  زا  هتـشذگ  هنیدم ، هب  ترجه  زا  سپ  نوعظم  نبا 
. دندوب رتفورعم  نیریاس  نایم  رد  ظاحل  نیا  زا  رتانشآ و  ماکحا  هب  تبسن  ترـضح  نآ  نارای  رگید  زا  هک  دوب  هباحـص  زا  رفن  دنچ  زا  یکی 
زا ور  نیا  زا  دنک ، كرت  زین  ار  تاحابم  زا  یضعب  یتح  تفرگ  میمصت  هک  دیـسر  اجنیا  هب  یگدنز ، ذئاذل  زا  يرود  دهز و  رد  نوعظم  نبا 

ماجنا هب  عنم و  لمع  نیا  زا  ار  وا  ترـضح  نآ  درب ، ادـخ  لوسر  دزن  هب  تیاکـش  وا  رـسمه  دـیزرو . يراددوخ  زین  شرـسمه  اـب  ترـشاعم 
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نیا شراعش  دز و  یمن  بارش  هب  بل  زین  یلهاج  نارود  رد  هک  دوب  یناسک  وزج  نوعظم  نبا  دومرف . قیوشت  دنزرف  نز و  هب  تبسن  فیاظو 
وزج وا  و  هحفص 196 ] «. ] دوش یمن  کیدزن  ددرگ  یم  نارگید  رخسمت  بجوم  لیاز و  ار  لقع  هک  يزیچ  هب  هاگچیه  لقاع  صخش  : » دوب

روطب ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  و  ءاصخا »  » ار دوخ  تیـصعم ، زا  يرود  هانگ و  اب  هزرابم  يارب  دنتفرگ  میمـصت  هک  تسا  هباحـص  زا  نت  دـنچ 
اهناف موصلاب  کیلع  نوعظم  نبا  ای  : » دومرف ادخ  لوسر  دـندیدرگ و  هجاوم  ادـخ  لوسر  تفلاخم  اب  زین  دروم  نیا  رد  دـنربب و  نیب  زا  یلک 

هک تسا  هباحـص  رفن  هدزیـس  دصکی و  زا  نویردب و  وزج  نوعظم  نبا  تسا .» یـسنج  هزیرغ  هدننکـش  هک  نتفرگ  هزور  داب  وت  رب  « ؛» ةرفجم
يوگلا راـیعم و  يو  لاـحرهب ، تسا . هدوزفا  شرگید  تاراـختفا  رب  ار  یگتـشذگدوخ  زا  راـختفا و  نیا  هتـسج و  تکرـش  ردـب  گـنج  رد 

نب ناـمثع  یلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  هسدـقم  هیحاـن  تراـیز  رد  اذـل  تسا و  هدـش  یفرعم  یگتـشذگدوخ  زا  اوـقت و  دـهز و  تلیـضف و 
[. 346 «. ] نوعظم نبا  نامثع  یمس  نینمؤملاریما 

نوعظم نب  نامثع  گرم  رد  ادخ  لوسر  هیرگ 

تسا یسک  لوا  وا  تفگ و  تایح  دوردب  دومن ، تکرش  ردب  گنج  رد  هک  نآ  زا  سپ  ترجه ، مود  لاس  هجح  يذ  رد  نوعظم  نب  نامثع 
ریثا نـبا  و  ( 463 يافوتم  ) ربلادـبع نبا  هلمج  زا  ناـسیون  لاـح  حرـش  ناـخروم و  [. 347 . ] دـش هدرپـس  كاـخب  عیقب  رد  هک  نیرجاـهم ، زا 

هتسشن يو  نیلاب  رد  نوعظم ، نب  نامثع  گرم  ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  ( 630 يافوتم )
تروص هب  تروص  راب  نیمود  دوب و  هدز  هقلح  ترـضح  نآ  ناگدید  رد  کشا  تشادرب  رـس  نوچ  تشاذگ ، وا  تروص  هب  تروص  دوب ،
ترضح نآ  ِنویش  هلان و  يادص  راب  نیموس  دوب و  دوهشم  نیرضاح  همه  يارب  ترضح  نآ  هودنا  کشا و  تشادرب  رس  نوچ  تشاذگ  وا 

هحفص 197] [. ] 348 . ] دنداد رس  نویش  هیرگ و  هرظنم  نیا  ندید  اب  نیرضاح  دیدرگ و  دنلب 

نوعظم نبا  یناشیپ  رب  ادخ  لوسر  هسوب 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  [ 350  ] هشیاع زا  تنـس  لها  عبانم  رد  و  [ 349 ( ] مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  هعیـش  عبانم  رد 
هللا لوسر  هلَبَق  نفک  لسغ و  املف   » دز هسوب  وا  یناشیپ  رب  تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  نوعظم ، نبا  نیفکت  لیسغت و  زا  سپ  هلآ ) هیلع و 
وه نوعظم و  نب  نامثع  لَبَق  هللا  لوسر  نا  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  هشیاع  راـتفگ  تاـقبط  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد  [ 351 « ] هینیع نیب 

حوضو هب  ناخروم  ناثدـحم و  راـتفگ  زا  هتکن  نیا  نینچمه  و  [. 352 «. ] نوعظم نب  نامثع  دـخ  یلع  لیـست  یبنلا  عومد  تیأرف  لاق  تیم ،
لوق و اب  دوب ، هدنز  ترضح  نآ  ات  اهدعب  نوعظم و  نبا  رکیپ  نفد  گرم و  ماگنهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دیآ  یم  تسدب 

رـضاح يو  تبرت  رـس  رب  دومرف و  یم  دیکأت  هیـصوت و  ردقلا  لیلج  هباحـص  نیا  مان  ءاقبِا  ربق و  رثا  ظفح  رب  شرادرک  راتفگ و  اب  شلمع و 
. دومن یم  تساوخرد  تمحر  لوزن  هجرد و  يالعا  لاعتم  دنوادخ  زا  يو  يارب  هدنز و  ار  وا  دای  دیدرگ و  یم 

نوعظم نبا  دروم  رد  ادخ  لوسر  لمع  راتفگ و  زا  ییاه  هنومن 

فلسلا معنف  ًافلـس  انل  نکی  عیقبلاب  نوعظم  نب  نامثع  اونفدا  : » دومرف نینچ  نوعظم ، نبا  گرم  ماگنهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
[. 354 «. ] نوعظم نب  نامثع  حـلاصلا  فلـسلا  معن  : » دومن رارکت  زین  وا  رکیپ  نفد  ماـگنهب  ار  هلمج  نیا  و  [. 353 «. ] نوعظم نب  نامثع  انفلس 

رارکت يریگ و  راـکب  [. 355 «. ] نوعظم نب  نامثع  حـلاصلا  انفلـسب  هوقحلا  : » دومرف میهاربا  شزیزع  دـنزرف  گرم  ماـگنهب  و  هحفص 198 ] ]
دای دیاب  هک  تسا  نیا  رب  دـیکأت  نوعظم  نبا  تافو  زا  لاس  تشه  تشذـگ  زا  سپ  میهاربا و  نفد  ماگنهب  ًاصوصخم  حـلاص » فلـس   » هملک

زا وا  هرطاخ  مان و  دنامب و  دیواج  هدنز و  ادـخ  لوسر  راکادـف  هباحـص  زا  يا  هنومن  حـلاص و  ناگتـشذگ  زا  يراگدای  ناونعب  نوعظم  نبا 
. ددرگن وحم  اهرطاخ 
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نوعظم نبا  ربق  رب  گنس  بصن 

هناشن و ناونعب  ار  یگنس  هعطق  شکرابم  تسد  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دیدرگ ، نفد  نوعظم  نب  نامثع  رکیپ  هک  نیا  زا  سپ 
ربلادبع نبا  دومرف . صخـشم  هشیمه  يارب  ار  وا  ربق  هدنز و  ار  وا  دای  شراتفگ  دـننامه  زین  شیوخ  لمع  نیا  اب  بصن و  يو  ربق  رب  تمالع 
دومرف صخشم  یگنس  هعطق  اب  ار  نامثع  ربق  ادخ  لوسر  [ 356 «. ] هروزی ناک  رجحب و  هربق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ملعا  و  : » دیوگ یم 

اذـه لاـق  هسأر و  دـنع  ًارجح  هللا  لوسر  عضوف  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  عفار  نب  هللادـیبع  زا  وا  مه  و  دومن . یم  تراـیز  ار  ربق  نیا  هشیمه  و 
نا : » دـنک یم  لقن  نینمؤملاریما  زا  مالـسإلا  مئاعد  رد  [. 358 . ] تسا هدومن  لـقن  تاـقبط  رد  مه  دعـس  نبا  ار  هلمج  نیمه  [ 357 «. ] انطرف

«. یتبارق هیلا  نفدـیل  ًامَلَع  نوکی  لاق  هربق و  سأر  دـنع  هعـضوف  رجحب  اـعد  نوعظم  نبا  ناـمثع  نفد  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
دننک و بصن  وا  ربق  يالاب  فرط  رد  ار  یگنس  هعطق  داد  روتسد  دومن  نفد  ار  نوعظم  نبا  نوچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  [ 359]

هللا یلـص   ) هللا لوسر  لعجو  : » دیوگ یم  لماکلا  خیرات  رد  دـننک . نفد  نآ  رانک  رد  ارم  شیوخ  موق و  ات  تسا  تمالع  گنـس  نیا  دومرف 
ادـخ لوسر  هک  نیا  عوضوم و  لصا  لـقن  نمـض  رد  يدوهمـس  [. 360 «. ] هربقل ًۀـمالع  هحفـص 199 ]  ] ًارجح هربـق  سأر  یلع  هلآ ) هـیلع و 
نیا : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  زین  ربق  گنس  نیا  تیفیک  هب  دومن  بصن  نوعظم  نبا  ربق  يور  رب  ار  یگنس  هعطق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

لوسر ندوب ، هدافتسا  لباق  ریغ  ندش و  هتسکش  زا  سپ  هک  دوب  یگنس  نواه  کی  نییاپ  تمسق  هکلب  یلومعم  گنس  هعطق  هن  گنس  هعطق 
یلع ۀمالع  سارهم  لفسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لعجف   » دومن بصن  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رب  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

[. 361 «. ] ًامامِإ َنیِقَتُْمِلل  یْنلَعْجا  َو  : » دومرف هاگنآ  هربق »

ربق گنس  نیا  تشذگرس 

يو و نیفدـت  مسارم  رد  ترـضح  نآ  درکلمع  دوب  نیا  نوعظم و  نب  نامثع  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  راـتفگ  دوب  نیا 
مارتحا بدا و  ضرع  شبحاص  هب  تبسن  دنـسانشب و  ار  نآ  ناگدنیآ  دشاب و  ربق  نآ  رب  یتمالع  ات  وا  ربق  يور  رب  ربق  گنـس  ندومن  بصن 

نفد نآ  راوج  رد  ار  ادخ  لوسر  هریـشع  ماوقا و  رگید و  یمالـسا  ياه  تیـصخش  دـنرادب و  هدـنز  قشمرـس  ناونعب  ار  وا  هرطاخ  دـنیامن و 
قبط ناناملـسم  ادخ و  لوسر  هباحـص  تشاد و  رارق  ربق  نیا  يور  رد  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  تفالخ  نارود  ات  گنـس  هعطق  نیا  و  دـنیامن .
یلو دنتفاتش  یم  شترایز  هب  ترضح  نآ  دوخ  دننام  دنتخانش و  یم  ار  نوعظم  نبا  ربق  تمالع ، نیا  هلیسو  هب  ترضح  نآ  داشرا  روتسد و 

نب نامثع  ربق  زا  ار  گنـس  هعطق  نیا  تمالع و  نیا  داد  روتـسد  تفرگ ، تسد  هب  ار  هنیدـم  تراما  مکح  نب  ناورم  هک  هیواـعم  نارود  رد 
فرعی رجح  نوعظم  نب  نامثع  ربق  یلع  نوکیال  هللاو  : » تفگ یم  ناورم  دـندومن . بصن  نافع  نب  نامثع  ربق  يور  رد  دنتـشادرب و  نوعظم 

رظن زا  لمع  نیا  و  دوش .» هتخانـش  نآ  اب  دـشاب و  یتمالع  نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  رد  هک  تسین  لوبق  لـباق  نم  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  « ؛» هب
ناورم هب  دـندومن و  تفلاخم  راهظا  زین  هیما  ینب  زا  سانـشرس  هحفـص 200 ]  ] دارفا هک  دوب  ضارتعا  دروم  هدـننز و  نانچنآ  یمومع  راکفا 

یهجوت اهـضارتعا  نیا  هب  ناورم  یلو  يدومن » لقتنم  رگید  ياجب  دوب ، هدش  بصن  ادخ  لوسر  تسد  اب  هک  ار  یگنـس  هعطق  ارچ  : » دـنتفگ
الف تیمر  ذا  هللاو  اما  : » تفگ نینچ  یهاگ  نامثع و  نیا  ای  ناـمثع  نآ  دـنک  یم  قرف  هچ  ناـمثعف ! ناـمثع  تفگ : ناـنآ  خـساپ  رد  درکن و 

[. 362 .« ] تسین تشگرب  لباق  ناکم  رییغت  نیا  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  « ؛» دری

تافو ات  دلوت  زا  میهاربا 

رفک و ربارب  رد  وا  تماقتـسا  هزرابم و  تداـبع و  دـهز و  زا  يا  هتـسجرب  تاـکن  نوعظم و  نب  ناـمثع  یگدـنز  خـیرات  زا  یلاـمجا  دوب  نیا 
هیرگ لیلج و  هباحص  نیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  لیلجت  مارتحا و  نیفدت و  مسارم  گرم و  هرابرد  یتاکن  نینچمه  كرش و 
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لوسر تبحم  هفطاع و  دلوت و  زا  یتاکن  ادخ و  لوسر  دـنزرف  میهاربا  بانج  یفارگویب  زا  یلامجا  کنیا  و  وا . رکیپ  رانک  رد  راوگرزب  نآ 
نیریاس ادخ و  لوسر  هیرگ  ههام و  هدزناش  لفط  نیا  نیفدت  لاقتنا و  یگنوگچ  شزیزع و  دنزرف  نیا  هب  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هنادرُد  نیا  نفد  ماگنهب  رکیپ و  رانک  رد 

دلوت مسارم 

زا یکی  هلیـسو  هب  يا  هماـن  دوـمرف ، تعجارم  هیبیدـح  گـنج  زا  هک  ترجه  مشـش  لاـس  هدـعقیذ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
ار وا  همان  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تشاد  لاسرا  هیردنکسا  هاشداپ  سقوقم  هب  هعتلب  یبا  نب  بطاح  مان  هب  شباحـصا 

کیپ ادخ و  لوسر  همان  هب  تبسن  ار  لماک  بدا  مارتحا و  یلو  تفریذپن  ار  مالسا  هچرگ  سقوقم  دوب . هدناوخارف  مالـسا  لوبق  دیحوت و  هب 
رد ادخ  لوسر  همان  داد  روتسد  دوش و  یم  مامشتسا  یکین  ریخ و  رطع  مایپ  نیا  زا  تفگ  همان  تفایرد  ماگنه  دومن و  تاعارم  ترضح  نآ 
زا رهاوخ و  ود  ره  هک  نیریـس  هیراـم و  ماـن  هب  زینک  ود  هماـن  نیا  خـساپ  هارمه  هب  هحفـص 201 ]  ] دنامب و ظوفحم  جاع  زا  یقودنـص  نایم 

هنیدم هب  دورو  زا  سپ  رهاوخ  ود  نیا  دومن . لاسرا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  رگید  يایاده  اب  دندوب  رادروخرب  ییابیز 
لوسر دنوش . یم  هتخانش  تلیـضف  اب  هنمؤم و  نانز  وزج  خیرات  رد  دندیورگ و  مالـسا  نییآ  هب  ادخ  لوسر  صخـش  تیاده  توعد و  قبط 
ياراد نیریـس  زا  ناسح  دومن . ادها  دوخ  صوصخم  فورعم و  رعاش  تباث  نب  ناسح  هب  ار  نیریـس  تشادهگن و  دوخ  يارب  ار  هیرام  ادخ 

[. 363 . ] دنشاب یم  هلاخ  رسپ  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  اب  هک  نامحرلادبع  مان  هب  دش  يدنزرف 

هنیدم زا  جراخ  هب  هیرام  لاقتنا 

تداسح مشچ  اب  يو  هب  تبسن  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یـضعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هناخ  هب  هیرام  دورو  لوا  ياهزور  زا 
رتدیدش تلاح  نیا  يو ، رد  لمح  رثا  ندش  رهاظ  اب  دومن و  یم  تخس  نانآ  يارب  دراو  هزات  ناوج و  يوناب  نیا  لمحت  دندرک و  یم  هاگن 

شیگدنز لخاد  رد  نارسمه و  نایم  رد  نزاوت  ظفح  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  يروطب  دیدرگ ؛ رتشیب  یتحاران  راهظا  و 
ریاس زا  لقتنم و  هنیدـم  جراـخ  هب  دنتـشاد  يو  هب  هک  يا  هداـعلا  قوف  تبحم  هقـالع و  مغر  یلع  ار  هیراـم  هک  دـندید  نیا  رد  ار  تحلـصم 
رارق ابق  دجـسم  یکیدزن  رد  نزام و  ینب  هلیبق  نایم  رد  ربماـیپ و  هب  قلعتم  هک  یناتـسب  ناـیم  رد  هیراـم  ور  نیا  زا  دـنزاس ، ادـج  شنارـسمه 

. دش دلوتم  لحم  نیا  رد  میهاربا  هام  دـنچ  زا  سپ  روهـشم و  [ 364  ] میهاربا ما  هبرـشم  مان  هب  اهدعب  لحم  نیا  هک  دـش  هداد  ناکـسا  تشاد 
اهنم قزر  نیح  نهیلع  دتـشا  و  هللا ، لوسر  ءاسن  راـغ  و  [ » هحفـص 202 : ] دـنا هدومن  لقن  نینچ  ناخروم  ار  هنیدـم  زا  جراخ  هب  هیرام  لاقتنا 
لقن تاقبط  بحاص  و  دش ». دنزرف  ياراد  هک  هاگنآ  ًاصوصخم  دندیزرو  دسح  هیرام  هب  تبـسن  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  [ » 365 [ ؛» دلولا
دـسح نانآ  دوب و  تخـس  ترـضح  نآ  نارـسمه  يارب  يو  لمحت  اریز  تخاس ؛ رود  شیگدنز  طیحم  زا  ار  هیرام  ادـخ  ربمایپ  : » دـنک یم 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  دوخ  زا  خیرات ، بتک  ریاس  تاقبط و  رد  زاب  و  [. 366 . ] هشیاع لثم  هن  اما  دندیزرو 
، درادـن وت  هب  یتهابـش  چـیه  متفگ  تسا » هیبش  نم  هب  ردـقچ  لـفط  نیا  نیبب  هشیاـع  : » دومرف هدروآ ، نم  دزن  هب  ار  میهاربا  زور  کـی  هلآ )
رد میهاربا  لاحره  هب  [. 367 . ] دوش یم  دیفس  قاچ و  دروخب  دنفسوگ  ریش  هک  یلفط  متفگ  تسا » قاچ  دیفس و  نم ) دننام   ) ردقچ دومرف :

هدژم هک  یـسک  نیلوا  اذل  تفرگ و  هدهع  هب  ار  وا  ییامام  عفار  وبا  رـسمه  یملـس  دیدرگ و  دـلوتم  هبرـشم  لحم  رد  نزام و  ینب  هلیبق  نایم 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  دومن . ادها  يو  رب  یناگدژم  ناونع  هب  یمالغ  ترـضح  نآ  دوب و  عفار  وبا  دیناسر  ادخ  لوسر  هب  ار  میهاربا  تدالو 

هب ربمایپ  روتـسدب  دیـشارت و  ار  يو  رـس  يوم  دنهوبا  مان  هب  یـصخش  دومن و  هقیقع  يدنفـسوگ  میهاربا  تدالو  متفه  زور  رد  هلآ ) هیلع و 
دـیمان و میهاربا  ار  دـنزرف  نیا  ادـخ  ربمایپ  زور  نیمه  رد  و  دـیدرگ . نفد  كاخ  لخاد  رد  سپـس  دـش . هداد  نیکاـسم  هب  هرقن  اـهوم  نزو 

سپ [. 368 . ] مدومن باختنا  يو  رب  ار  میهاربا  مدج  مان  مه  نم  و  میهاربا » ابأ  ای  کیلع  مالَـسلا  : » تفگ دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف :
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لوحم يو  رب  ار  میهاربا  هب  نداد  ریـش  يراتـسرپ و  هفیظو  ادخ  لوسر  هک  دندومن  تساوخرد  راصنا  نارـسمه  زا  کی  ره  میهاربا  دـلوت  زا 
فسویوبا رسمه  هدرب  ما  مان  هب  ییوناب  بیـصن  راختفا  نیا  هرخألاب  دنتـسج ، یم  تقبـس  هحفـص 203 ]  ] رگیدمه هب  دروم  نیا  رد  دـیامن و 

هدرب ما  دوب و  هتفرگ  رارق  میهاربا  ما  هبرـشم  یکیدزن  رد  نزام و  ینب  هلحم  ناـمه  رد  تشاد  يرگنهآ  لغـش  هک  فسویوبا  هناـخ  دـیدرگ .
شا هناخ  هب  ناـنآ  رادـید  زا  سپ  درب و  یم  هنیدـم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  روضح  هب  هبرـشم و  رد  هیراـم  دزن  هب  ار  میهاربا 

[. 369 . ] تفر یم  هدرب  ما  هناخ  هب  شدنزرف  ندید  يارب  ًاصخش  ادخ  لوسر  یهاگ  دنادرگ و  یمرب 

میهاربا هب  تبسن  ربمایپ  تبحم 

؛ ما هدیدن  ار  یسک  ادخ  لوسر  زا  رتنابرهم  دنزرف  هب  تبسن  نم  : » دیوگ یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رازگتمدخ  کلام  نب  سنا 
یم وا  هناخ  هب  رود ، هلـصاف  نیا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یهاگ  دومن ، یم  يراتـسرپ  ار  میهاربا  هدرب  ما  هک  یماـگنه  هب  اریز 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  زور  کی  داد و  یم  لیوحت  شا  هیاد  هب  سپس  دیـسوب ، یم  ار  وا  تفرگ و  یم  لغب  رد  ار  میهاربا  تفر و 
دود زا  رپ  وا  هناـخ  مدـید  میدیـسر ، فسویوبا  هناـخ  هب  نوـچ  مدرک ، تکرح  وا  هارمه  هب  زین  نم  تشاد ، ار  هدرب  ما  هناـخ  دـصق  زاـب  هلآ )

ار يرگنهآ  هروک  دیـشک و  راک  زا  تسد  هلجع  اب  مه  وا  متخاس ، علطم  ادخ  لوسر  دورو  زا  ار  وا  مدش و  هناخ  دراو  تعرـس  هب  نم  تسا .
دـیدرگ و دراو  عضو  نیمه  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یلو  دزاسن  هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  هناخ ، ياـضف  دود  اـت  دومن  لـیطعت 

[. 370 . ] دینابسچ هنیس  هب  تفرگ و  لغب  رد  ار  شدنزرف 

میهاربا رتسب  رانک  رد  هیرام  ادخ و  لوسر  هیرگ 

ههام هدزناش  یلوق  هب  انب  ههام و  هدجیه  هک  يرجه  مهد  لاس  لوالا  عیبر  مهدزای  هبنـش  هس  زور  رد  دـش و  ضیرم  هدرب  ما  هناخ  رد  میهاربا 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  دوب ، عزن  لاح  رد  هک  هاگنآ  يو و  رمع  رخآ  قیاقد  رد  تسا : هدش  لقن  ددعتم  یثیدـح  عبانم  رد  تفر . ایند  زا  دوب ،

نیعلا و عمدت  [ » هحفص 204 : ] دومرف نینچ  دیدرگ  یم  يراج  شتروصب  شکشا  هک  یلاح  رد  دوب و  هتـسشن  شرتسب  رانک  رد  هلآ ) هیلع و 
زجب يزیچ  تسا و  نایرگ  ممـشچ  كانهودـنا و  مبلق  « ؛» نونوزحمل میهاربا  ای  کب  انأ  برلا و  ِِهب  یـضری  اـم  ـالا  لوقن  ـال  بلقلا و  نزحی 
سپ ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  [. 371 .« ] میکانهودنا ًادـیدش  تقارف  رد  کنیا  میهاربا  يا  میوگ  یمن  قح  ياضر 

اندـجول لوالاب  قحال  رخآلا  نا  عماج و  دـعو  قداص و  دـعو  هنا  ول ال  و  : » دومن هفاـضا  مه  ار  هلمج  نیا  نیعلا »... عمدـت  : » دومرف هک  نآ  زا 
قحلم ناینیشیپ  هب  ناینیسپ  دوبن  رارق  رگا  دوبن و  یناگمه  قح و  هدعو  گرم  رگا  « ؛» نونوزحمل کبانا  اندجو و  نم  دشا  میهاربا  ای  کیلع 

یبا هک  يرگید  ثیدح  رد  زاب  و  [. 372 .« ] میکانهودنا ًادیدش  تقارف  رد  لاح  نیع  رد  دش و  یم  نیا  زا  شیب  تقارف ، رد  ام  هودنا  دـنوش ،
هیلع هللا  یلص   ) لاق اذه ؟ ام  دعـس  هل  لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  انیع  تضافف  : » تسا هدمآ  نینچ  هدومن ، لقن  ار  نآ  نتم  دواد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ کشا  نوچ  [ » 373 [ ؛» ءامحرلا هدابع  نم  هللا  محری  امنا  ءاشی و  نم  بولق  یف  هللا  اهعـضو  ۀـمحر  اـهنا  هلآ ) و 
دهاوخ یم  هک  یناسک  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  هفطاع  تمحر و  نیا  دومرف  ارچ ؟ هیرگ  نیا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دعـس  دـش ، يراج 
شردام زا  تباث  نب  ناسح  نب  نامحرلادبع  دشاب ». محر  ناشلد  رد  هک  دنک  یم  محر  اهنآ  رب  شیوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ  دهد و  یم  رارق 

زا اما  میدرک  یم  هیرگ  نویـش  هلان و  اب  هکنیا  اب  میدوب  شرانک  رد  هیرام  مرهاوخ  نم و  میهاربا  گرم  ماگنه  هب  هک  دـنک  یم  لـقن  نیریس 
املک . ) دومن یهن  ندرک  داـیرف  نویـش و  زا  وا  گرم  زا  سپ  یلو  دـمآ  یمن  لـمع  هب  تفلاـخم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يوس 

هحفص 205] [. ] 374 (. ] حایصلا نع  اناهن  تام  املف  اناهنی  ام  یتخا  انأ و  تحص 

میهاربا رکیپ  لاقتنا 
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َنیَا : » دندرک ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  تسویپ ، عوقوب  هنیدم  جراخ  رد  نزام و  ینب  هلحم  رد  هک  میهاربا  گرم  زا  سپ 
لفط رکیپ  روتسد  نیا  قبط  [ 375  ] نوعظم نب  نامثع  حلاصلا  انفلسب  هوقحلا  : » دومرف ترضح  نآ  میراپسب »؟ شکاخ  هب  اجک  رد  « ؛»؟ ُُهنَفْدَن

و : » دـنک یم  لقن  هنوگنیدـب  تاقبط  رد  ار  میهاربا  دـسج  لاقتنا  تیفیک  دـیدرگ . لقتنم  هنیدـم  هب  عیقب  رد  يراپـسکاخ  يارب  ههام  هدزناش 
زین باعیتسا  رد  و  دـش ». لمح  هنیدـم  هب  یکچوک  توبات  ناـیم  رد  هدرب  ما  هناـخ  زا  و  [ » 376 [ ؛» ریغـص ریرـس  یلع  هدرب  ما  تیب  نم  لمح 
ریثک نبا  یلو  [ 377 (« ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هیلع  یلـص  ریغـص و  ریرـس  یلع  لمح  و  : » تسا هدومن  لقن  ار  هلمج  نیمه  هباشم 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  نبا  میهاربا  یفوت  امل  : » دیوگ یم  وا  دراد ، هراشا  میهاربا  هزانج  عییـشت  لقن و  زا  یتایئزج  هب  فورعم  خروم  رـسفم و 
ءاج مث  سرفلا  یلع  هیدی  نیب  هلمح  طفـس و  یف  یلع  هلمحف  ۀبرـشم  یف  یه  ۀیطبقلا و  ۀـیرام  هما  یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  ثعب  هلآ ) هیلع و 

ترـضح نآ  تفر  اـیند  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  نوـچ  [ » 378 [ ؛») هلآ هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  یلا  هـب 
شیور شیپ  رد  بسا و  يالاب  رد  یتوبات  رد  ار  میهاربا  رکیپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داتـسرف و  دوب  هبرـشم  رد  هک  هیرام  دزن  هب  ار  نانمؤمریما 
نیبوچ يا  هچقودنـص  نایم  رد  میهاربا  دـسج  لاقتنا  نیاربانب ، دومن ». لقتنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  هب  هنوگنیدـب  لمح و 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هدوب ، بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هلیسوب  و  ریغص ) توبات  )

میهاربا رکیپ  لسغ 

مسارم هک  تسا  نیا  روهـشم  هحفص 206 ]  ] یلو [ 379 . ] داد لسغ  هدرب  ما  شراتـسرپ  هعـضرم و  ار  میهاربا  رکیپ  ربلادـبع ، نبا  لقن  هب  اـنب 
هـشوگ رد  سابع  شیومع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مسارم  نیا  رد  و  تسا . هتفرگ  ماجنا  سابع  نب  لضف  هلیـسو  هب  يو  لسغ 

[. 380 «. ] ناسلاج سابعلا  هللا و  لوسر  سابع و  نب  لضف  هلسغ   » دندرک یم  هراظن  ار  نآ  یگنوگچ  دندوب و  هتسشن  يا 

میهاربا نیفکت  ماگنه  هب  ادخ  لوسر  هیرگ 

ندرک نفک  ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفر  ایند  زا  میهاربا  نوچ  دـنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هجاـم  نبا  ننـس  رد 
ال  ) دومن هیرگ  دـش و  مخ  هزانج  يور  هب  تسـشن و  وا  رانک  رد  هاگنآ  منیبب ، ار  وا  راب  نیرخآ  يارب  ات  دـیچیپن  نفک  رب  : » دومرف يو  دـسج 

لقن يرتبلاج  حیـضوت  اب  ریثک  نبا  خیرات  رد  ادـخ  لوسر  هیرگ  نیا  [. 381 (. ] یکب هیلع و  بکنأف  هاتأف  هیلا  رظنا  یتح  هناـفکا  یف  هوجردـت 
یم هیرگ  نانچ  نآ  ادـخ  لوسر  [ » 382 [ ؛» هابنج هاـیحل و  برطـضا  یتح  یکبف  : » تسا هدومن  هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا  وا  اریز  تسا ؛ هدـش 

.« دروخ یم  ناکت  هیرگ  تدش  زا  ترضح  نآ  ياه  هناش  هناچ و  هک  دومن 

هزانج عییشت 

[383 « ] سانلا هعم  جرخ  هب و  جرخ  هنفک و  هلـسغف و  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  میهاربا  هزانج  عییـشت  هب  يا  هلمج  نمـض  رد  ریثک  نبا 
رـس تشپ  رد  زین  مدرم  دنا  هداد  تکرح  عیقب  يوس  هب  ار  دسج  هک  هاگنآ  نیفکت  لیـسغت و  مسارم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رگناشن  هلمج  نیا 

هدومن تکرش  میهاربا  هزانج  عییشت  رد  ترضح  نآ  دوخ  دننامه  هدمآرد و  تکرح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هارمه  هب  هزانج 
. دنا

میهاربا رب  ادخ  لوسر  زامن 

[384 .« ] تسا هدـناوخن  زامن  میهاربا  هحفـص 207 ]  ] هزانج رب  ادـخ  لوسر  : » هک هدـش ، لقن  هشیاع  زا  دواد  وبا  ننـس  رد  هک  یتیاور  هچرگ 
ربمایپ هک  تسا  نیا  دنا ، هدروآ  یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد  ناخروم و  ناثدحم و  ریاس  دوادوبا و  دوخ  هک  يرگید  تایاور  نومضم  یلو 
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هدرپس كاخ  هب  سپـس  هدروآ و  ياجب  تیم  زامن  گرزب  صاخـشا  دننامه  میهاربا  شریغـص  دـنزرف  رکیپ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
هل نا  لاق : هللا و  لوسر  هیلع  یلـص  هللا  لوسر  نبا  میهاربا  تام  امل  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  ثیدـح  نیا  هجام  نبا  ننـس  رد  [. 385 . ] تسا

یبنلا نبا  میهاربا  تام  امل  : » تسا هدـیدرگ  نییعت  زین  زامن  نیا  هماقا ي  لـحم  دواد ، یبا  ننـس  رد  یثیدـح  نمـض  رد  ۀـنجلا .» یف  ًاعـضرم 
یلـص  » هک دـنک  یم  لـقن  یفوا  یبا  نبا  زا  یلعوبا  دنـسم  زا  ریثک  نبا  [. 386 «. ] دـعاقملا یف  هللا  لوسر  ِْهیَلَع  یلَـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

[. 387 «. ] ًاعبرأ هیلع  ربک  هفلخ و  تیلصو  هنبا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

نفد تیفیک 

ٌیلع لخَدَف  . » دومن نفد  ار  دسج  هدامآ و  ار  ربق  فک  دش و  ربق  دراو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  میهاربا  نفد  ماگنه  هب  دیوگ  یم  ریثک  نبا 
اب دیز  نب  ۀـماسا  سابع و  نب  لضف  تسا ، هدـمآ  باعیتسا  تاقبط و  رد  هک  يرگید  لقن  هب  یلو  [. 388 «. ] هنفد هیلع و  يوس  یتح  هربق  یف 
یم رظن  هب  هحفص 208 ] [. ] 389 «. ] دـیز نب  ۀـماسا  وه و  هربق  یف  لخد  میهاربا و  لسغ  سابع  نب  لضفلا  نا  لیق  : » دـنا هدـش  ربق  دراو  مه 

هدامآ رد  ًاصخـش  نانمؤم  ریما  رخآ  هلحرم  رد  هماسا و  يراکمه  اب  ساـبع  نب  لـضف  لوا  هلحرم  رد  هک  دـشاب  تسرد  بلطم  ود  ره  دـسر 
ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  هعیش  عبانم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یبلطم  دیؤم  ریثک  نبا  لقن  و  دنا . هدومن  مادقا  میهاربا  دسج  نفد  ربق و  يزاس 

. دراذگب كاخ  هب  وا  ار  میهاربا  تروص  تسا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب 

ربق رانک  رد  ناناملسم  ادخ و  لوسر  هیرگ 

نزح و هلحرم ، نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ادخ  لوسر  هیرگ  نیموس  زا  میهاربا  نفد  مسارم  نایب  نمـض  رد  ریثک  نبا  خـیرات  رد 
هیرگ دنلب  يادص  اب  ربق  رانک  رد  هدـیدرگ و  نفد  مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  ناناملـسم  دـیدش  هودـنا  بجوم  راوگرزب  نآ  هیرگ  هودـنا و 
یمن نابز  رب  تسادخ  مشخ  بجوم  هک  يزیچ  یلو  نوزحم  نامبلق  نایرگ و  ناممـشچ  : » تسا هدومرف  ًاددجم  ترـضح  نآ  دـنا و  هدومن 
عمدت لاق : مث  توصلا  عفترا  یتح  هلوح  نوملسملا  یکب  هللا و  لوسر  یکب  « ) میتسه نوزحم  ًادیدش  تقارف  رد  میهاربا  يا  کنیا  میروآ و 

یم لقن  مه  تباث  نب  ناسح  نب  نامحرلادبع  [. 390 (. ] نونوزحمل میهاربا  ای  کیلع  انا  برلا و  بضغی  ام  لوقن  بلقلا و ال  نزحی  نیعلا و 
نم هیرگ  زا  مه  یسک  مدرک و  یم  هیرگ  مدوب و  ربق  رانک  رد  نم  میهاربا  نفد  ماگنه  هب  تفگ  یم  هیرام ) رهاوخ   ) نیریـس مردام  هک  دنک 

[. 391 (. ] دحأ یناهنیال  هربق و  دنع  یکبأ  انأ  و  : ) دومن یمن  تعنامم 

میهاربا ربق  رب  بآ  نتخیر  گنس و  بصن 

ًاصخش دومرف و  هدهاشم  یفاکش  دش  یم  هدیچ  ربق  لخاد  رد  هک  اهتشخ  نایم  رد  میهاربا  نفد  ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
نیع رقت  اهنکلو  عفنت  رـضت و ال  ـال  اـهنا  : » دومرف هاـگنآ  دـهدب ، هحفـص 209 ]  ] رارق اهتـشخ  نآ  ناـیم  رد  هک  داد  راـفح  هب  یخوـلک  هعطق 

ندیناشوپ زا  سپ  و  دنک ». یم  لاحـشوخ  دنتـسه  ربق  رانک  رد  هک  ار  اه  هدنز  یلو  درادن  هدرم  يارب  يا  هدیاف  ررـض و  خولک  نیا  « ؛» یحلا
اذا : » دومرف نینچ  دومن و  راومه  حیطـست و  ار  ربق  كاخ  شکرابم  تسد  اـب  تشادرب و  ار  نآ  دـید  یگنـس  هعطق  نآ ، زا  يا  هشوگ  رد  ربق 

یلست هیام  هک  دیـشوکب  نآ  ماکحتـسا  رد  دیهد  یم  ماجنا  نفد  لمع  هاگ  ره  « ؛» باصملا سفن  یلـسی  امم  هناف  هنقتیلف  ًالمع  مکدحا  لمع 
يالاب رب  تمالع  ناونعب  یگنـس  سپـس  دنتخیر و  ربق  يور  رب  دندروآ و  یبآ  کشم  داد  روتـسد  هاگنآ  دوش ». یم  ناگدز  تبیـصم  رطاخ 

هربق یلع  شر  هربق و  دـنع  عضوف  رجحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رما  : » دـنک یم  لـقن  تاـقبط  بحاـص  دومن . بصن  میهاربا  ربـق 
ناگدننک تکرـش  هب  باطخ  ادخ  لوسر  میهاربا  نفد  ماگنه  هب  دـنک : یم  لقن  نینچ  رگید  ياج  رد  بآ  نتخیر  دروم  رد  [. 392 «. ] ءاملا

يور زیرب  : » دومرف ترـضح  نآ  دومن ، رـضاح  یبآ  کشم  راصنا  زا  یکی  دروایب »؟ بآ  کشم  کی  تسه  یـسک  : » دومرف مسارم  نیا  رد 
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.( میهاربا ربق  یلع  اهـشر  لاقف  ءام  ۀـبرقب  راصنألا  نم  لجر  یتَاـف  ءاـم  ۀـبرقب  یتأـی  دـحأ  نم  ْلَـه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  « ) میهاربا ربق 
شر ربق  لوا  وه  ۀـمالعب و  هربق  یلع  ملع  ءام و  هربَق  یلع  شر  : » هک دـننک  یم  لقن  راکب  نب  ریبز  زا  هباغلادـسا  باعیتسا و  بحاـص  [. 393]

رب بآ  هک  دوب  يربق  نیلوا  نآ  دومن و  يراذگ  تمالع  گنس ) اب   ) شربق رب  تخیر و  بآ  میهاربا  ربق  رب  ادخ  لوسر  « ؛] 394 «. ] ءاملا هیلع 
.« دش هتخیر  نآ 

یتدیقع يرکف ـ  ياهیزومآ  دب  ذوفن  زا  ادخ  لوسر  يریگولج 

هثداح اب  ار  عوضوم  نیا  عالطا  یب  دارفا  زا  هدـع  کی  تسویپ  عوقوب  مه  باتفآ  فوسک  ًاـقافتا  تفر  اـیند  زا  میهاربا  هک  يزور  ناـمه  رد 
گرزب تبیصم  نیا  رثا  رد  میهاربا و  گرم  تهج  هب  فوسک  نیا  هک  دندومن  حرطم  هحفص 210 ]  ] دوخ نایم  رد  هتسناد و  طبترم  وا  توف 

ادخ لوسر  كرابم  عمـس  هب  بلطم  نیا  نوچ  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هدـیدرگ  ناناملـسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هجوتم  هک 
یفارحنا و رکف  نیا  ساسا و  یب  عوضوم  نیا  دومن و  ینارنخـس  دجـسم  نایم  رد  تاـیآ  زاـمن  هماـقا  زا  سپ  دیـسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رد یبلاطم  نمـض  رد  دومرف و  يریگولج  یتدـیقع  يرکف  ياهیزومآ  دـب  ذوفن  زا  قیرط  نیا  زا  داد و  رارق  داـقتنا  دروم  هئطخت و  ار  موهوم 

« تسا قیقد  مظن  باسح و  يور  مه  اهنآ  رد  فوسخ  فوسک و  دنتـسه و  دـنوادخ  تایآ  زا  هام  باتفآ و  : » تشاد راهظا  نینچ  هنیمز  نیا 
فارحنا نیا  لطاب و  روصت  نیا  ناناملـسم  دـیابن  ددرگ و  یمن  عقاو  گرزب  ياهتیـصخش  ولو  صاخـشا  یگدـنز  گرم و  رثا  رد  هاـگچیه 

تیاده راتفگ و  نیا  دنهد . هار  دوخ  هب  ترضح  نآ  هنادرُد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زیزع  دنزرف  میهاربا  قح  رد  ولو  ار  يرکف 
تفـسک : » تسا هدمآ  نینچ  ثیدـح  کی  نتم  رد  تسا . هدـش  لقن  یخیرات  یثیدـح و  عبانم  رد  فلتخم  دانـسا  اب  نیماضم و  اب  هللا  لوسر 

نا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف  میهاربا . تومل  سمـشلا  تفـسک  سانلا : لاقف  میهاربا ، تام  موی  هللا  لوسر  دهع  یلع  سمـشلا 
ثیدـح نتم  رد  و  [. 395 «. ] اولـصف اهومتیأر  اذاف  هللا  تایآ  نم  ناتیآ  اـمهنکل  هتاـیحل و  ـال  دـحأ و  تومل  نافـسخی  ـال  رمقلا  سمـشلا و 

مث هلهأ  وه  امب  هللا  یلع  ینثاف  سانلا  بطخف  ماق  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش و  هراشا  دروم  نیا  رد  ترضح  نآ  یمومع  ینارنخس  هب  يرگید 
هحفص 211] [. ] 396 «. ] ةولصلل اوعزفاف  اهومتیأر  اذاف  هتایحل . دحأ و ال  تومل  نافسخی  هللا ال  تایآ  نم  ناتیآ  رمقلا  سمشلا و  نا  لاق :

« یبهذم ياهتیصخش  راثآ  ظفح  هیرگ و  : » ادخ لوسر  تنس  رد  یعامتجا  یفطاع و  مهم  هلأسم  ود 

هراشا

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دـنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  یفارگویب  زا  یلامجا  یفرعم  نمـض  رد  ثحب  نیا  لوا  شخب  رد 
ود نیا  گرم  رد  ربمایپ  لمعلا  سکع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تنـس  اب  نانآ ، حیرـض  مرح و  يراگزاس  تیفیک  خیرات و  نایب 
ادخ لوسر  1 ـ  میدش : انشآ  ریز  بلاطم  اب  هتفریذپ ، ماجنا  ترضح  نآ  صخش  میقتسم  تراظن  روتسد و  اب  نانآ  نیفدت  عییشت و  هک  زیزع ،
هیرگ تدشب  شرکیپ  ندرک  نفک  ماگنهب  يرگید  شگرم و  ماگنهب  یکی  رابود : نوعظم ، نب  نامثع  گرم  ماگنهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  2 ـ  دیدرگ . ترـضح  نآ  نارای  هباحـص و  هلان  هیرگ و  بجوم  ترـضح  نآ  هلان  هیرگ و  هک  يروطب  دومن ؛
رانک رد  دوخ  یمئاد  روضح  اب  ار  لمع  نیا  بصن و  ربق  نیا  رب  یگنـس  هعطق  وا ، ربق  ياقبا  رثا و  ظفح  يارب  نوعظم ، نبا  نفد  ماگنهب  هلآ )

هنادرد تافو  ماگنهب  ادخ  لوسر  3 ـ  دومرف . دیکأت  دوب ، نوعظم  نبا  ربق  دای و  ظفح  رب  ترضح  نآ  مامتها  زا  یکاح  هک  یتالمج  اب  نآ و 
هب زین  هباحـص  شرکیپ . نفد  ندرک و  نفک  گرم ، ماگنهب  دومن ، هیرگ  راب  هس  وا  دـسج  رانک  رد  نوعظم ) نب  نامثع  دـننامه   ) میهاربا شا 
یم هیرگ  ادخ  لوسر  هارمه  هثداح ، نیا  رد  زین  ناوناب  هک  هنوگنامه  دندومن ؛ هیرگ  وا ، هودنا  هیرگ و  هدهاشم  اب  ترـضح و  نآ  زا  یـسأت 

عیقب و رد  هباحص ، عییشت  اب  لقتنم و  هنیدم  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  میهاربا  رکیپ  داد  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  4 ـ  دندرک .
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هعطق مه  میهاربا  ربق  رب  نوعظم ، نبا  ربق  دـننام  اـهنت  هن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  5 ـ  دوش . نفد  نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  راـنک  رد 
لگ تشخ و  اب  كاخ  ياـجب  ربق  نیا  دوش و  هتخیر  زین  بآ  کـشم  کـی  يو ، ربق  ماکحتـسا  يارب  داد  روتـسد  هکلب  دومرف  بصن  یگنس 
دب ذوفن  زا  شینارنخـس  هباطخ و  اب  شیوخ ، تنـس  شور و  نیا  رانک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هرخألاب  و  6 ـ  دوش . هدناشوپ 

 : ثحب همادا  کنیا  هحفـص 212 ] . ] دومرف میلعت  نانآ  رب  ار  یـسانش  ادخ  دیحوت و  حیحـص  هار  يریگولج و  یتدیقع  يرکف و  ياهیزومآ 
مـسارم رد  ترـضح  نآ  تنـس  نوعظم و  نب  ناـمثع  میهاربا و  گرم  ماـگنهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  لـمعلا  سکع  دوـب  نیا 

راتفگ و اب  نانآ  رثا  ظفح  ربق و  ياقبا  تهج  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هچنآ  دوب  نیا  نانآ و  رکیپ  يراپـس  كاخ  هب  نیفدت و 
، دیدومرف هظحالم  هک  يروطب  داد . ماجنا  ربق ، رب  بآ  نتخیر  هلیسوب  ندیشخب  ماکحتسا  اب  یهاگ  گنس و  ندرک  بصن  هلیـسوب  شلمع و 
دوب و هباشم  نوعظم  نب  نامثع  و  شدـنزرف )  ) میهاربا زا  کی  ره  هب  تبـسن  دروم و  ود  ره  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ شور  تنس و 

ناوت یم  ار  شور  نیا  تکرح و  نیا  عومجم  تسا . هدومن  لمع  ناسکی  نانآ  هرابرد  نیفدـت ، مسارم  هلحرم  نیرخآ  ات  گرم ، ماـگنه  رد 
: درک يریگ  هجیتن  هدومن و  هصالخ  ریز  شخب  ود  تروصب  روحم و  ود  رد 

ربمایپ دنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  گرم  رد  ناناملسم  ادخ و  لوسر  هیرگ 

هراشا

تسا و یناسنا  تفأر  تایضتقم  زا  تقر و  راثآ  زا  يرـشب و  هفطاع  مزاول  زا  نازیزع ، نادقف  گرم و  رد  ندرک  هیرگ  هودنا و  مغ و  راهظا 
؛» ءامحرلا هدابع  نم  هللا  محری  امناو  ءاـشی  نم  بولق  یف  هللا  اهعـضو  ۀـمحر  اـهنا  ( » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  راـتفگ  نومـضم  هب 
.« دهد یم  رارق  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  بلق  رد  تسا و  يدـنوادخ  ياهتمعن  فاطلا و  زا  تمحر  تفأر و  هفطاع و  نیا  [ » 397]

نامه هب  زین  صخـش  هیرگ  نآ و  ریثأـت  دوش  رتقیمع  هچ  ره  ینورد  تفأر  تمحر و  و  رتشیب ، زین  نآ  رثا  ًاـعبط  دـشاب ، رتشیب  هچ  ره  هفطاـع 
دارفا ریاس  زا  شیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رد  نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  گرم  هک  تساجنیا  دیدرگ . دهاوخ  رتدیدش  هزادنا 
دیدش هیرگ  بجوم  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  نیرضاح  هک  دنک  یم  هیرگ  نانچنآ  نانآ ، نادقف  رد  ترـضح  نآ  دوش و  یم  رثؤم 

نبا رکیپ  هک  یماگنه  ندرک . نفک  تقو  ب ـ  گرم ـ  ماگنهب  فلا ـ  درک : هیرگ  رابود  نوعظم  نبا  گرم  رد  ادخ  لوسر  ددرگ . یم  نانآ 
ریزارس يو  تروص  رـس و  رب  شکـشا  دز ، یم  هسوب  هحفـص 213 ]  ] وا یناشیپ  رب  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دندرک ، یم  نفک  ار  نوعظم 

هیراـم و هارمهب  شگرم  ماـگنهب  وا  رتـسب  راـنک  رد  فلا ـ  تسویپ : عوـقوب  هلحرم  هس  رد  میهاربا  شدـنزرف  دروـم  رد  ربماـیپ  هیرگ  و  دوـب .
ناو نزحیل  بلقلا  نإ  : » دـش یم  هدینـش  دوب ، ترـضح  نآ  دـیدش  رثأت  رگنایب  هک  زین ، هلمج  نیا  هک  هاگنآ  میهاربا ) هلاـخ  رداـم و   ) نیریس

هدـیچیپ نفک  رب  ههام ، هدزناش  ِمیهاربا  رکیپ  هک  یماگنه  ب ـ  نونوزحمل .» میهاربا  ای  کب  اناو  برلا  هب  یـضری  الام  لوقنالو  عمدـتل  نیعلا 
نانچنآ دش و  مخ  تسشن و  شدنزرف  دسج  رانک  رد  سپس  [ 398 « ] منک شهاگن  رگید  راب  ات  دیچیپن  شنفک  رب  : » هک داد  روتسد  دش ، یم 

هک دوب  يو  ربق  رانک  رد  میهاربا و  نفد  ماگنهب  ج ـ  [. 399 . ] دیدرگ یم  هدهاشم  ترضح  نآ  هناچ  اه و  هناش  رد  نآ ، رثا  هک  تسیرگ  یم 
هیرگ دنتشگ و  رثأتم  تدشب  زین  ادخ  لوسر  هباحـص  هک  دومن  هیرگ  نانچنآ  درک و  رارکت  ار  نزحیل »... بلقلا  نا  : » زیگنا رثأت  هلمج  نامه 

هب و  دیدرگ . یمن  نانآ  محازم  عنام و  یـسک  دنداد و  رـس  هلان  دنتـشاد ، تکرـش  مسارم  نیا  رد  هک  زین  ناوناب  هکلب  نادرم  هن  دـنداد و  رس 
رانک رتسب و  رانک  هکلب  تخیر  کشا  دومن و  هیرگ  اـهنت  هن  نوعظم  نبا  میهاربا و  قارف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رگید  ریبعت 

درم و زا  ترضح  نآ  ماوقا  هباحص و  ار ، هناگراهچ  سلاجم  نیا  رد  ناگدننک  تکرش  هک  تخاس  لدبم  ازع  متام و  سلجم  هب  ار  نانآ  ربق 
. تسا هدش  حیرصت  نیریس  هیرام و  هب  ناوناب  نیا  نایم  زا  خیرات  نتم  رد  هک  دنداد  یم  لیکشت  نز 

هعیش هقف  هاگدید  زا  هیرگ 
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کنیا میداد ، رارق  یـسررب  دروم  ثیدـح ، خـیرات و  هاگدـید  زا  ار  هباحـص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هیرگ  عوضوم  اـجنیا  اـت 
ادخ لوسر  هیرگ  تنـس : لها  هعیـش و  ياهقف  هاگدید  زا  نآ  یگنوگچ  هلأسم و  نیا  یهقف  مکح  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هراشا  تسا  بسانم 

ماگنه هب  نینچمه  و  [ 400  ] شنارتخد هحفص 214 ]  ] زا یکی  ربق  رانک  رد  نوعظم و  نب  نامثع  میهاربا و  گرم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
حیرص و روتسد  و  [ 402  ] هزمح شیومع  و  [ 401  ] بلاط یبا  نب  رفعج  شیومع  رسپ  تداهـش  رد  شنارای و  هباحـص و  زا  يا  هدع  گرم 

دننام تراـهط ؛ تمـصع و  تیب  لـها  شور  زا  يوریپ  هب  و  [ 403  ] هزمح يارب  ندومن  هیرگ  تهج  هنیدـم ، ناوناـب  زا  ترـضح  نآ  توعد 
هیقر شرهاوخ  تشذـگ  رد  ماگنهب  و  [ 404 ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زادگناج  تلحر  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هیرگ 

هعیش و عبانم  رد  نآ  هباشم  دراوم  شراوگرزب و  ردپ  تداهش  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترـضح  ینالوط  دتمم و  هیرگ  و  [ 405]
اب یتح  ندرک ـ  هیرگ  زاوج  رب  هعیش  ياهقف  هک  تسا  یلمع  یلوق و  تنـس  نیا  ساسا  رب  يرآ  تسا . هدیدرگ  لقن  رتاوتم  روطب  تنـس  لها 

مأوت هک  نآ  طرش  هب  دنا ، هدش  نآ  بابحتسا  رب  لئاق  شتیب  لها  ربمایپ و  رب  ندومن  هیرگ  دننام  یصاخ  دراوم  رد  هداد و  اوتف  دنلب ـ  يادص 
رد هک  مه  نیریـس )  ) راتفگ هدـنراگن ، هدـیقع  هب  دـشابن . نامرحمان  روضح  رظنم و  رد  اـی  لـطاب و  هب  حون  دـننام  مارح ؛ راـتفگ  لـمع و  اـب 
نع اناهن  تام  املف  اناهنی  ام  یتُخا  اَنأ و  تحـص  املک  : » دـیوگ یم  هک  دـنک  یم  قیبطت  طیارـش  نیمه  اب  ًاقیقد  میدومن ، لقن  لبق  تاـحفص 

هیرام نویش  هلان و  زا  ادخ  لوسر  دنا ، هدشن  علطم  يو  گرم  زا  نارگید  تسا و  رایغا  زا  یلاخ  سلجم  ات  میهاربا ، گرم  ماگنهب  حایصلا .»
« نویـش هلان و   » زا ار  ناوناب  دومن ، دنهاوخ  ادـیپ  روضح  مرحمان  هناگیب و  دارفا  ًاعبط  هک  يو ، گرم  زا  سپ  یلو  ددرگ  یمن  عنام  نیریـس  و 

«. هیرگ  » لصا زا  هن  دنک  یم  یهن 

تنس لها  هقف  هاگدید  زا  هیرگ 

رگ دـنا ، هداد  اوتف  نآ  زاوج  رب  و  هحفص 215 ]  ] هدوب ماگمه  هعیـش  ياهقف  اب  هیرگ  لصا  رد  زین  تنـس  لها  هعبرا  همئا  هناگراهچ و  ياهقف 
نویـش اب  ناگدرم  رب  ندرک  هیرگ  دیوگ : یم  يریزج  دنراد : رظن  فالتخا  یهقف  رگید  عورف  دننامه  نآ  تایئزج  یـضعب  تیفیک و  رد  هچ 

لئاق دشاب  مه  نویـش  هلان و  اب  مأوت  هک  نیا  ولو  نآ  زاوج  رب  اهیلبنح  اهیعفاش و  یلو  تسین  زیاج  اهیفنح  اهیکلام و  ياوتف  هب  دنلب  يادـص  و 
[. 406 . ] تسا هدش  هدرمش  زیاج  حابم و  هناگراهچ ، بهاذم  همه  ياوتف  هب  ادص  رس و  نودب  نتخیر  کشا  ندرک و  هیرگ  اما  دنا . هدش 

لمع ماقم  رد  رظن  فالتخا 

ننـس زا  ثیدـح  خـیرات و  رظن  زا  یفطاع و  عوضوم  کی  نازیزع ، نادـقف  گرم و  رد  ندرک  هیرگ  هلأـسم  دـیدومرف  هظحـالم  هک  يروطب 
رد لمع و  ماقم  رد  یلو  دشاب . یم  تنس  لها  هعیـش و  ياهقف  قافتا  دروم  هک  تسا  یثحابم  زا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تباث 

مهیلع  ) تیب لها  نایعیش  اریز  میشاب ؛ یم  ناناملسم  نایم  رد  داضتم  شنیب  ود  دهاش  هدوب و  هجاوم  رظن  فالتخا  اب  تنس  نیا  ماجنا ، هلحرم 
هیرگ زین  ًـالمع  اـهقف ، ياوتف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) يوبن مسر  هار و  قـبط  یبهذـم و  رکفت  ساـسا  رب  تنـس ، یعقاو  ناوریپ  و  مالـسلا )

یم تابحتـسم  وزج  ار  نآ  ینید  ناـیاوشیپ  تیمولظم  نادـقف و  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  قارف  رد  هکلب  زیاـج و  ار  ندرک 
کی تروص  هب  هدمآ و  باسح  هب  ناناملسم  زا  هورگ  نیا  تاصخـشم  زا  هعیـش و  ناهج  رئاعـش  زا  یکی  خیرات  لوط  رد  لمع  نیا  دنناد و 
تلاح دروم  نیا  رد  ننـست  لها  رتشیب  یلو  تسا . هدیدرگ  یلجتم  سوملم ، ینیع  تیعقاو  کی  لکـشب  دیدرت و  لباق  ریغ  یخیرات  تقیقح 
تهج نیا  زا  زین  ار  هعیـش  هکلب  دـیآ  یم  باسحب  اوران  لمع  کی  ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  نایم  رد  ندرک  هیرگ  اـهنت  هن  هتـشاد و  یلاـعفنا 

ربق رانک  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) ینیـسح ياروشاع  مسارم  رد  ار  ناـنآ  هیرگ  دـنهد و  یم  رارق  شهوکن  دروم  هدومن و  اوراـن  یلمع  هب  مهتم 
تموکح نیرومأم  مارح » جاح  ای   » راعـش هک  دـنیامن  یم  یفرعم  نییآ  رد  تعدـب  عورـشم و  ریغ  مارح و  یلمع  ناونعب  اـیلوا  روبق  ربماـیپ و 

مهیلع  ) عیقب همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ مرح  راـنک  رد  جاـجح  هیرگ  ماـگنهب  ناـنآ  دوـلآ  هحفـص 216 ]  ] مشخ هاـگن  يدوعس و 
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ندرک هیرگ  یتح  اوتف ، قبط  هک  دنتسه  یناسک  زا  یلبنح و  هقف  وریپ  زاجح  مدرم  هک  نیا  اب  دشاب . یم  رکفت  عون  نیا  زا  يرادومن  مالـسلا )
. دنناد یم  زیاج  ار  نویش  هلان و  اب  دنلب و  يادص  اب 

هیرگ اب  مود  هفیلخ  تفلاخم 

رظن زا  ثیدح و  تنس و  رظن  زا  نآ  زاوج  مغر  یلع  هیرگ ، عوضوم  رد  ار  ناناملسم  زا  هورگ  نیا  رکفت  لماع  ننـست و  ناهج  لمع  هزیگنا 
دوب و هیرگ  اب  فلاخم  اهنت  هن  يو  اریز  درک ؛ یبای  هشیر  وجتسج و  عوضوم  نیا  رد  مود  هفیلخ  یلمع  تفلاخم  رد  دیاب  هناگراهچ ، ياهقف 

ندز گنس  هنایزات و  هلیسو  هب  هچرگ  دومن ، یم  يریگولج  تعنامم و  ندرک  هیرگ  زا  زین  ًالمع  هکلب  دیزرو ، یم  رارصا  شیوخ  هدیقع  رب 
شتفالخ و ياهلاس  لوط  رد  هفیلخ  شور  هدیقع و  دوب  نیا  و  دشاب . نانآ  تروص  رـس و  رب  نش  كاخ و  ندیـشاپ  ای  ناگدـننک و  هیرگ  رب 

تنـس لها  لیـصا  عبانم  رد  هنیمز ، نیا  رد  هچنآ  زا  هنومن  دنچ  لقن  هب  کنیا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تایح  نارود  رد  یتح 
نآ هباحص  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هیرگ  دروم  رد  یثیدح  لقن  زا  سپ  دوخ  حیحص  رد  يراخب  1 ـ  میزادرپ : یم  تسا  هدمآ 

ـ  2 [. 407 «. ] بارتلاب یثحی  ةراجحلاب و  یمری  ءاصعلاب و  هیف  برـضی  ضر ـ  رمع ـ  ناکو  : » دـیوگ یم  هدابع  نب  دعـس  نیلاـب  رد  ترـضح 
یم هیرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  هیقر  گرم  رد  اهنز  هک  دنا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  رگید ، نیثدحم  لبنح و  نب  دمحا 

نیکبا : » دومرف نانآ  هب  باطخ  هاگنآ  دننک . هیرگ  راذگب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دز  یم  هنایزات  اب  ار  اهنآ  رمع  دندرک ،
يدقاو و لقن  رد  دینکن . مأوت  مارح  یلمع  اب  ار  دوخ  هیرگ  و  دیشاب ». رود  ناطیـش  يادص  زا  یلو  دینک  هیرگ  « ؛» ناطیـشلا قیعن  نکایا و  و 

هیرگ راذـگب  رمع ! شاـب  مارآ  دومرف  تفرگ و  ار  وا  تسد  ادـخ  لوسر  دز  یم  ار  اـهنآ  هک  رمع  : » تسا هدـش  هفاـضا  زین  هلمج  نیا  یبـهذ 
یم لقن  لبنح  نب  دـمحا  زاب  3 ـ  [. 408 (. ] نیکبی نهعد  رمع  ای  ًالهم  لاـقف  هحفـص 217 ]  ] هدیب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذخأف  ( ؛ دننک
اریز راذگاو ؛ ناشدوخ  لاح  هب  دومرف : ادخ  لوسر  دومن ، عنم  ار  اهنآ  رمع  دندرک ، یم  هیرگ  يا  هزانج  عییشت  رد  اهنز  زا  يا  هدع  هک  دنک 

دهعلا ۀـعماد و  نیعلاو  ۀـباصم  سفنلا  ناـف  نهعد  ( ؛ تسا ناـیرگ  ناشمـشچ  نیگهودـنا و  ناـشبلق  دـنا ، هداد  تسد  زا  هزاـت  ار  دوخ  زیزع 
درگ رکبوبا  گرم  رد  هک  یناـنز  دروم  رد  مود  هفیلخ  لـمعلا  سکع  هب  دراد  يا  هراـشا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  و  4 ـ  [. 409 (. ] ثیدح

رد دنک : یم  لقن  نینچ  يربط  ار  نایرج  نیا  حورـشم  [. 410 «. ] تحان نیح  رکب  یبا  تُخا  رمع  جرخأ  دق  و  : » دیوگ یم  وا  دـندوب . هدـمآ 
عنم رکبوبا  رب  ندرک  هیرگ  زا  ار  ناگدـننک  تکرـش  دـمآ و  وا  هناـخ  رد  هب  ًاصخـش  رمع  دومن ، اـپ  رب  ییازع  سلجم  هشیاـع  رکبوبا  گرم 

. دروایب يو  دزن  هب  ار  هفاـحق  یبا  رتخد  دوش و  هناـخ  دراو  داد  روتـسد  دـیلو  نب  ماـشه  هب  دـندادن ، شوگ  رمع  راـتفگ  هب  نوچ  اـهنآ  درک ،
لخاد ات  داد  روتـسد  ماشه  هب  ًاددـجم  رمع  درک » مهاوخ  ناریو  ترـس  رب  ار  هناخ  تروص  نیا  رد  دـنگوس  ادـخب  : » تفگ ماشه  هب  هشیاـع 

هک تخاون  هورف  ما  رکیپ  رب  هنایزات  هبرـض  دنچ  رمع  دومن . رـضاح  يو  دزن  رد  ار  رکبوبا ، رهاوخ  هورف ، ما  ارجا و  ار  هفیلخ  رما  دـش و  هناخ 
اهالعف رمع  یلا  رکب  یبأ  تخأ  ةورف  مأ  جرخاـف   ) دـندش قرفتم  هدومن و  كرت  ار  سلجم  هنحـص  نیا  ندـید  اـب  ناگدـننک  تکرـش  ریاـس 

یبا رتخد  هورف » ما   » دز هنایزات  اب  شتفالخ  نارود  رد  رمع  هک  یـسک  نیلوا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  [. 411 ...( ] تابرض اهبرضف  ةردلاب 
هب نانآ  نوچ  دومن و  یهن  ار  اهنآ  راب  نیدـنچ  رمع  دـندومن ، یم  نویـش  هیرگ و  يو  رب  نانز  تفر ، اـیند  زا  رکبوبا  یتقو  اریز  دوب ؛ هفاـحق 
ما ندروخ  کتک  ندـید  اب  رگید  نانز  دز ، يو  رب  هناـیزات  اـب  درک و  نوریب  هحفـص 218 ]  ] ناشنایم زا  ار  هورف  ما  دـنداد ، همادا  دوخ  هیرگ 

نادـقف رد  نازیزع و  گرم  رد  ناناملـسم  ندرک  هیرگ  اب  مود  هفیلخ  یلمع  تفلاخم  زا  هنومن  دـنچ  دوب  نیا  و  [. 412 . ] دندش قرفتم  هورف 
یفطاع عوضوم  کی  اب  طابترا  رد  هفیلخ ، يریگتخس  نیا  1 ـ  دیآ : یم  تسدب  ریز  بلطم  ود  هاتوک ، یـسررب  نیا  زا  ناشناشیوخ . ماوقا و 
هدافتسا دروم  اهنرق  لوط  رد  هک  خیرات  ثیدح و  زا  جیار  لومعم و  ذخآم  عبانم و  رد  نآ  یعطق  ساکعنا  مومع و  يالتبا  دروم  یناگمه و 

دروآ و دـهاوخ  دوجوب  ار  گنهرف  شنیب و  نامه  ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  ناـیم  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  تنـس  لـها  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و 
تـشز یلمع  ار  ندرک  هیرگ  ناناملـسم ، زا  یهورگ  رگا  نیاربانب  میتسه . نآ  دهاش  زورما  هک  تشاذگ  دهاوخ  ياجب  دوخ  زا  ار  رثا  نامه 
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راثآ و زا  یعیبط و  رما  کـی  دـنرادنپ ، یم  تاـیعقاو  زا  رود  يدارفا  اوراـن و  عورـشم و  ریغ  لـمع  بکترم  ار  ناگدـننک  هیرگ  دنـسپان و  و 
عیقب و رانک  رد  نازحألا  تیب  داجیا  تلع  هفیلخ ، يریگتخـس  یخیرات و  خلت  تقیقح  نیا  زا  2 ـ  تسا . یخیرات  خلت  تقیقح  نامه  تارمث 
هب ار  رکبوبا  رهاوخ  هک  یسک  تسا  یهیدب  اریز  دوش ؛ یم  نشور  مالسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  ندرک  هیرگ  يارب  لحم  نیا  باختنا  هزیگنا 

يریگولج ناوناب  هیرگ  زا  هنایزات  برض  اب  ادخ  لوسر  روضح  رد  هک  یـسک  دهد و  یم  رارق  برـض  دروم  وا  گرم  رد  ندرک  هیرگ  مرج 
ای هاعنن  لیئربج  یلا  هاتبا  ای  : » هک دنک  ییارـس  هحون  يو  رب  هیرگ و  شقارف  رد  ییوناب  داد  دـهاوخن  هزاجا  ترـضح  نآ  بایغ  رد  دـنک  یم 

مایألا یلع  تبص  اهناول  بئاصم  یلع  تبص  ًایلاوغ  نامزلا  يدم  مشیال  نا  دمحا  ۀبرت  مش  نم  یلع  اذام  [. 413 «. ] هاوأم سودرفلا  ۀنج  هاتبا ،
هحفص 219] [. ] 414  ] ًایلایل نرص 

نوعظم نب  نامثع  میهاربا و  شدنزرف  ربق  يرادهگن  دای و  ظفح  رب  ادخ  لوسر  مامتها 

هراشا

مامت يارب  هفیظو  کی  ناونعب  دیآیم و  تسد  هب  نوعظم  نب  نامثع  میهاربا و  نفد  مسارم  رد  ادخ  لوسر  تنس  هریس و  زا  هک  یبلطم  نیمود 
ادخ لوسر  اب  هک  تسا  یناسک  یبهذم و  ياهتیـصخش  روبق  راثآ و  يرادهگن  دای و  ظفح  رب  مامتها  تسا . هدش  میـسرت  هئارا و  ناناملـسم 

مرکا ربمایپ  صخش  شور  دیدرگ ، هظحالم  نوعظم  نبا  میهاربا و  دروم  رد  هک  يروطب  اریز  دنراد ؛ طابترا  دنویپ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
نب نامثع  اونفدا  : » هلمج ندرب  راکب  تسا : هدوب  تیصوصخ  نیا  هب  صاخ  تیانع  هبنج و  نیا  هب  هجوت  شرادرک  راتفگ و  اب  ًالمع و  ًالوق و 

حلاصلا انفلسب  هوقحلا  : » لاس تشه  هلصاف  هب  میهاربا و  گرم  زا  سپ  هلمج  نیا  رارکت  يو و  گرم  ماگنهب  ًافلس » انل  نکی  عیقبل  اب  نوعظم 
نفدیل ًاملع  نوکی  : » هک بلطم  نیا  رب  دیکأت  نوعظم و  نبا  ربق  رب  شیوخ  كرابم  تسد  هب  گنس  هعطق  ندرک  بصن  و  نوعظم » نب  نامثع 
هنومن و  حلاص » فلـس   » ناونعب نوعظم  نبا  دای  ظفح  رب  راوگرزب  نآ  مامتها  زا  يرادومن  ًاماما » نیقتملل  کنلعجأل   » نینچمه و  یتبارق » هیلا 

. دنامب یقاب  تماقتسا  هزرابم و  اوقت و  دهز و  يوگلا  تروصب  اهنرق  لوط  رد  اهناسنا  همه  يارب  دیاب  هک  ترـضح  نآ  يافو  اب  نارای  زا  يا 
رکیپ لاقتنا  زاب  و  دوش . ظفح  قیاقح  نیا  زا  ایوگ  یلبمـس  ناونع  هب  رادیاپ و  يرثا  صخـشم و  یتمالع  هلیـسو  هب  دیاب  وا  ربق  هک  هنوگنامه 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  روتسد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هلیـسو  هب  تافیرـشت و  نآ  اب  هنیدم  لخاد  هب  نزام  ینب  هلحم  زا  میهاربا 
ربق رب  بآ  نتخیر  گنس و  ندرک  بصن  ترـضح و  نآ  میقتـسم  تراظن  اب  يو  نیفدت  عییـشت و  نیفکت و  لیـسغت و  مسارم  يارجا  و  هلآ )

لوسر تسا . هدوب  وا  يوس  هب  ناناملسم  هجوت  بلج  میهاربا و  ربق  ياقبا  ظفح و  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هقالع  زا  یکاح  همه  وا ،
یم رکف  ترـضح  نآ  هباحـص  هک  یتروص  رد  دوش  لقتنم  عیقب  هب  ههام ، هدزناش  لفط  نیا  دـسج  داد  روتـسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

ای یغاب و  هشوگ  رد  میهاربا ، ینس  طیارش  زور و  نآ  گنهرف  قبط  ای  رهش و  جراخ  رد  نزام  ینب  یمومع  ناتسروگ  رد  ار  وا  رکیپ  دندرک 
نب نامثع  هحفص 220 ]  ] حلاصلا انفلسب  هوقحلا  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یلو  دنراپسب  كاخ  هب  ییامرخ  تخرد  ریز  رد 

ياهتیصخش ربمایپ و  نارای  هباحص و  زا  رفن  نارازه  رکیپ  هدنیآ  رد  هک  هنیدم ، رهش  یمسر  ناتسروگ  رد  عیقب و  رد  دیاب  وا  يرآ  نوعظم .»
یئرم و رد  وا  ربق  رثا  هدـنز و  اه  هرطاخ  رد  وا  دای  ات  دوش  نفد  تفرگ ، دـهاوخ  شوغآ  رد  ار  نازاس  خـیرات  نایراق و  ناثدـحم و  یملع و 

هدزناش دنزرف  دروم  رد  ترضح  نآ  تنس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نوناق  تعیرـش و  تسا  نیا  و  دنامب . یقاب  ناناملـسم  رظنم 
. نوعظم نبا  مان  هب  شنارای  زا  یکی  دروم  رد  میهاربا و  شا  ههام 

ادخ لوسر  تنس  زا  ناناملسم  يوریپ 

رب یبهذم  ياهتیصخش  نید و  ناگرزب  راثآ  دای و  ظفح  يارب  مالسا  لوا  ياهنرق  زا  تنـس ، نیا  زا  يوریپ  هب  ساسا و  نیا  رب  مه  ناناملـسم 
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، میهاربا تافو  زور  رد  باتفآ  فوسخ  عوضوم  رد  هک  هنوگنامه  ادخ  لوسر  هک  شنیب  كرد و  نیا  اب  دنتشامگ و  تمه  نانآ  روبق  ظفح 
یتدیقع يرکف  ياهیزومآ  دب  ذوفن  زا  يا  هبطخ  داریا  اب  داتسیا و  دیدرگ ، ناناملسم  زا  یـضعب  نایم  رد  ساسا  یب  رکفت  بجوم  هک  هاگنآ 

ماهلا اب  ناناملـسم  يرآ  دومرف . ییامنهار  تیادـه و  رما  نیا  رب  ار  ناناملـسم  ًـالمع  روبق  راـثآ و  ظـفح  تهج  رد  نکیلو  دومن  يریگولج 
ادخ لوسر  نادـنزرف  نییآ و  نید و  ناگرزب  هب  قلعتم  روبق  راثآ و  هک  نیا  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مسر  هار و  زا  نتفرگ 
يور رب  دنامب ، ظوفحم  نوصم و  فلتخم  ثداوح  زا  دورن و  نیب  زا  نامز  تشذگ  مایا و  رورم  اب  مالسا  يادهش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، دیدرگ هراشا  عیقب  همئا  مرح  خیرات  رد  هک  يروطب  و  دـندومن . صخـشم  ظفح و  ناگدـنیآ  يارب  ار  اهنآ  نامتخاس و  ثادـحا  روبق  نینچ 
رد نامتخاس و  لخاد  رد  ادـتبا  زا  هناگراهچ ، ناماما  نیا  رهطم  داسجا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رکیپ  دـننامه  هک  نیا  رب  هوالع 

هاگترایز مرح و  ياراد  يرجه  مود  نرق  طساوا  زا  هزمح  ترـضح  ربق  ًاصخـشم  نینچمه  روبق و  نیا  دـنا  هدـش  نفد  لیقع  هب  قلعتم  هناـخ 
زین یبهذم  ياهتیصخش  ریاس  دروم  رد  ناناملسم  دشاب . یم  تیعقاو  نیا  يایوگ  تقیقح و  نیا  نیبم  حیرـص  خیرات  هک  تسا  هدوب  یمومع 

تفرگ و رارق  لمع  دروم  خیرات  لوط  رد  تنـس  نیا  دـندومن و  يوریپ  رکف  نیمه  زا  هحفص 221 ]  ] تنـس لها  هناگراهچ  همئا  روبق  دننام 
یـصخش يرجه  متفه  نرق  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  دوب  هدشن  هدـید  یتفلاخم  نیرتکچوک  اه  همانرب  لامعا و  نیا  رد  شنیب و  كرد و  نیا  رد 

رد هک  يروطب  وا  دمآ  دوجو  هب  دوب  مالسا  عورف  لوصا و  رد  یساسا و  لئاسم  رد  یفارحنا  دیاقع  ياراد  هک  [ 415 « ] هیمیت نب  دمحم   » مانب
نیا يور  رد  هاگراب  دـبنگ و  نتخاـس  نییآ و  نید و  ناـگرزب  روبق  رب  مارتحا  دوب  مسجت  هب  دـقتعم  يرکف و  فارحنا  ياراد  دـیحوت  لـصا 
اهنت هن  ار ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربق  ترایز  یتح  ترایز ، دـصقب  ندومن  ترفاسم  اهنآ و  راـنک  رد  دجـسم  ثادـحا  روبق و 
مدـع تروص  رد  مالـسا و  زا  جراخ  رفاک و  دـهد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک  ناملـسم  ره  هتـشادنپ و  داـحلا  رفک و  هکلب  عورـشم  ریغ  مارح و 
هدـش داجیا  اهنآ  رانک  رد  هک  ار  يدـجاسم  نتخاس  ناریو  یتح  اههاگراب و  دـبنگ و  روبق و  نیا  ندرب  نیب  زا  تسناد و  لتقلا  بجاو  هبوت ،

حیحـص تاداقتعا  اب  ریاغم  یفارحنا و  دـیاقع  ناونعب  مالـسا  ناهج  نادنمـشناد  املع و  يوس  زا  هک  يو  دـیاقع  دومن . یفرعم  بجاو  تسا 
راکفا راجزنا و  ترفن و  اب  مأوت  يو  مان  دش و  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  میق  نبا  شدرگاش  گرم  شگرم و  اب  دوب ، هدش  موکحم  یمالـسا 

هب ًاددجم  يو  دیاقع  نرق ، شـش  تشذگ  زا  سپ  یلو  دیدرگ  یم  حرطم  تباث ، ملـسم و  لوصا  اب  فلاخم  یمالـسا و  دـض  راکفا  وزج  وا 
درط دروم  مالسا  ياملع  يوس  زا  هیمیت » نبا   » دوخ دننام  مه  وا  هچرگ  دش  حرطم  دجن »  » رد باهولادبع » نب  دمحم   » مانب یـصخش  هلیـسو 

فیلأت [ 416 « ] باهولادبع نب  نامیلس   » شردارب هلیسو  هب  یباتک  یتح  مالـسا و  ياملع  هلیـسو  هب  ییاهباتک  شدیاقع  در  رد  تفرگ و  رارق 
نارادفرط زا  هک  یبرغ  ياهروشک  زا  هحفص 222 ]  ] یضعب ینابیتشپ  برع و  لیابق  ياسؤر  زا  یضعب  اب  وا  ییوسمه  یلو  دیدرگ  رـشتنم  و 

، طلـست زا  سپ  نانآ ، هیلوا  تامادقا  زا  یکی  هک  دنـسرب  تردق  هب  زاجح  هقطنم  رد  هورگ  نیا  دیدرگ  بجوم  دندوب ، زیگنا  هقرفت  رکف  نیا 
هنیدم هکم و  رد  هک  يراثآ  دوب ؛ هدمآ  دوجو  هب  ناناملـسم  هلیـسو  هب  اهنرق  لوط  رد  هک  دوب  ییاههاگراب  دبنگ و  راثآ و  مادهنا  بیرخت و 
فئاط رهـش  رد  یلعم و  عیقب و  رد  هک  ییاههاگراب  دبنگ و  دوب ، قلعتم  شیمارگ  نادناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  صخـش  هب 
يروط هب  دیدرگ ، ناسکی  كاخ  اب  همه  همه و  دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارای  هباحص و  ماوقا و  هریـشع و  نادنزرف و  نآ  زا 

نیا زا  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  رهطم  ربق  هاگراب و  دبنگ و  دوبن ، ناهج  رسارس  ناناملسم  مایق  زا  سرت  تشحو و  رگا  هک 
هدش بصن  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هلیسو  هب  هک  يربق  گنس  رگا  لاح  رهب  دش . یمن  ینثتسم  تراسج 
ادخ لوسر  ماوقا  نادـنزرف و  روبق  حیرـض  راثآ و  دوجو  دومن . لقتنم  نافع  نب  نامثع  ربق  رب  دوبن و  لمحت  لباق  مکح  نب  ناورم  يارب  دوب 
دوخ هاوخلد  لحم  هب  ار  راثآ  نیا  اهنت  هن  هک  دوب  لمحت  لباق  ریغ  تخـس و  ناـنچنآ  ناورم ، طـخ  ناوریپ  نیا  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ایند ياه  هزوم  فحاتم و  زا  یکی  رد  یمالسا ، يرنه  راثآ  نیرت  یمیدق  یخیرات و  یبهذم  راثآ  نیرتدنمشزرا  ناونعب  ای  دندومنن و  لقتنم 

یقاب اهب  نارگ  راثآ  نیا  زا  يرثا  نیرتکچوک  کنیا  هک  دـندومن  هعطق  هعطق  اـی  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  اـهنآ  همه  هکلب  دـندرکن  يرادـهگن 
. تسین
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نآ خساپ  لاکشا و  کی 

هیجوت نآ  اـب  ار  دوخ  لـمع  هشیدـنا و  دـنهد و  رارق  شیوـخ  کسمتـسم  ار  نآ  هیمیت  نبا  ناوریپ  تسا  نکمم  هک  تسا  یبـلطم  اـجنیا  رد 
ملسم خیرات  ثیدح و  رظن  زا  میهاربا  نوعظم و  نبا  ربق  ظفح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  درکلمع  هچرگ  هک : نیا  نآ  و  دنیامن :

هللا یلـص   ) مالـسا ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدوبن  شیب  يا  هداس  طیـسب و  راک  کی  ترـضح  نآ  لمع  نکیلو  تسین  راکنا  ياج  تسا و  تباـث  و 
چگ زا  هن  اهربق  نیا  رد  یلو  دوزفا  نآ  ماکحتسا  رب  بآ  نتخیر  اب  ای  دومن و  بصن  یگنس  هعطق  یلومعم  یکاخ و  ربق  يور  رب  هلآ ) هیلع و 

لوسر لمع  نآ  و  اجک ؟ اههاگترایز  اهمرح و  رد  دوجوم  عضو  نیاربانب ، غارچ ، عمـش و  زا  هن  هاگراب و  دبنگ و  زا  هن  دوب و  يربخ  رجآ  و 
راثآ ياـقبا  روبق و  ظـفح  تیعورـشم  ندـش  تباـث  زا  سپ  خـساپ : اـجک ؟ ترـضح  نآ  ناـمز  هحفـص 223 ]  ] رد دوجوم  ياـهربق  ادـخ و 

ثیدـح و رظن  زا  عوضوم  لصا  ققحت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  لـمع  هلیـسو  هب  نآ  بابحتـسا  هکلب  یبهذـم و  ياهتیـصخش 
لین زور ، نآ  يداصتقا  تخـس  نارود  رد  هک  تساجنیا  زا  دوب و  دهاوخ  اهناکم  اهنامز و  طیارـش  عبات  ًارهق  نآ  تایئزج  تیفیک و  خـیرات ،
رکیپ رب  ندرک  نفک  ياجب  هک  یطیارـش  رد  اریز  تسین ؛ روصتم  داد  ماجنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هچنآ  زا  شیب  فده  نیا  هب 
هزمح ترضح  دننام  یتیصخش  رکیپ  يارب  هک  ییاج  رد  [ 417 . ] دنچیپ یم  نفک  هعطق  کی  رد  ار  دیهش  ود  رکیپ  دُحا  يادهـش  کت  کت 

یم ینابایب  ياهفلع  اب  ار  شکرابم  ياهاپ  نآ  ندوب  هاـتوک  رثا  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا  کـچوک  دـمن  هعطق  کـی  زا  اـهنت  مالـسلا ) هیلع  )
: دنراد یم  راهظا  ترضح  نآ  نارسمه  مامت  دوش ، یم  دراو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  ینامهیم  هک  یماگنه  [. 418 . ] دنناشوپ
اب ًارـصحنم  دوش  یم  دراو  وا  هناخ  هب  هباحـص  زا  یـضعب  توعد  اب  نامهم  نیا  هک  هاگنآ  درادـن و  دوجو  بآ  زجب  ییاذـغ  نانآ  هرجح  رد 

ياـضعا همه  دوـش و  یم  شوماـخ  لزنم  غارچ  رـس ، نیا  ياـفتخا  يارب  ییاریذـپ و  تسا ، هدـش  هیهت  لاـفطا  تهج  هک  يرـصتخم  ياذـغ 
لزان تبسانم  نیمه  هب  ٌۀَصاصَخ ) ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  : ) هفیرـش هیآ  و  دننک . یم  رحـس  ار  بش  هنـسرگ  مکـش  اب  هداوناخ 

هب نتخادرپ  دوب ، مکاح  هنیدـم  مدرم  رب  ادـخ  لوسر  تاـیح  نارود  رد  هک  يداـصتقا  تخـس  طیارـش  نیا  رد  يرآ  [. 419 ... ] ددرگ و یم 
تیمها زا  هک  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلادجـسم دروم  رد  هک  هنوگنامه  دوبن ، ریذـپ  ناکما  رتشیب ، تاـیئزج 

هحفص 224] . ] تسا هدوبن  ریذپ  ناکما  تایئزج  هب  هجوت  دندوب  رادروخرب  ییالاب 

ترضح نآ  فیرش  ربق  ادخ و  لوسر  دجسم  یگنوگچ  هب  یهاگن 

رد نآ  یگداس  تطاسب و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلادجسم نامتخاس  یگنوگچ  هب  میراد  ارذگ  یهاگن  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب 
نآ تلحر  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  فیرـش  ربـق  یگنوـگچ  رب  یهاـگن  نینچمه  ناـمثع ، نارود  اـت  ترـضح  نآ  ناـمز 
هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دجسم  نامتخاس  تیفیک  رد  [ 420  ] ثیدح خیرات و  زا  هچنآ  راوگرزب :

شیازفا اب  ربیخ و  گنج  زا  سپ  هک  فقـس  نودـب  یتشخ و  کت  هاتوک  راوید  کـی  زا  دوب  تراـبع  لوا  هلحرم  رد  دجـسم  نیا  ناـمتخاس 
تفر و الاب  ماخ  تشخ  ود  اب  تشخ  کی  ياجب  زین  نآ  ياهراوید  هلحرم  نیا  رد  تفای . هعـسوت  دـیدرگ و  انب  دـیدجت  دجـسم  ناناملـسم ،

میقتـسم شبات  لاس ، لوصف  زا  یـضعب  رد  ددـعتم  ثیداحا  نومـضم  قبط  دوب و  هدـناشوپ  مرن  ياهنـش  ریـصح ، شرف و  ياجب  ار  نآ  فک 
رحلا دتـشا  اذا   » هلمج اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  يروطب  دومن . یم  تحاران  ًادـیدش  ار  نارازگ  زامن  هنیدـم  نازوس  باـتفآ 

بجوم امرگ  راشف  مهزاب  یلو  دـتفا . ریخأت  هب  هیاس  تشگرب  امرگ و  ندرک  شکورف  ات  زامن  هماـقا  داد  هزاـجا  [ 421 « ] ةالصلا نع  اودرباف 
دومن و تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  مه  ترضح  نآ  دوش و  داجیا  یفقـس  دجـسم  يارب  دننک  تساوخرد  ترـضح  نآ  هباحـص  هک  دیدرگ 

نآ يور  بصن و  دجسم  فک  رد  امرخ  تخرد  زا  نوتـس  دنچ  هک  دوب  اجنیا  [ 422 . ] دومرف رداص  ار  دجسم  يور  رب  فقس  داجیا  روتـسد 
هـضرع ًاددـجم  هباحـص  تخیر  یم  ورف  دجـسم  لخاد  هب  بآ  یگدـنراب ، ماگنهب  نوچ  دـش و  هدـناشوپ  ینابایب  ياهفلع  امرخ و  گرب  اـب 
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شیرع ال ، : » دومرف ادخ  لوسر  دوش » دودنا  لگ  دجسم ، ناب  هیاس  يور  دیهدب  روتسد  « ؛» نیطف دجسملاب  ترما  ول  : » هللا لوسر  ای  دنتـشاد :
ياهفلع اهگرب و  ظفح  يارب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  مالـسلا .) هیلع   ) یـسوم ناب  هیاس  دـننام  دـشاب  یناب  هیاس  هن ، [ 423 « ] یسوم شیرعک 

ناراب ماگنهب  هک  يروطب  دش ، هتخیر  سر  كاخ  نآ  ياهتمسق  یضعب  رد  نافوط  داب و  هحفص 225 ]  ] لباقم رد  دجسم ، ناب  هیاس  کشخ 
دولآ لگ  بآ  نایم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  صخـش  تخیر و  یم  ورف  دجـسم  لخاد  هب  لگ  تروصب  اهکاخ  نامه  دیدش ،

. دش یم  هدید  شکرابم  یناشیپ  رد  لگ  رثا  دناوخ و  یم  زامن 

دجسم فک  يزیر  نش 

شورفم نش  اب  دجسم  فک  هک  نیا  تلع  مدرک  لاؤس  رمع  نب  هللادبع  زا  هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  دیلولا  یبا  زا  دنـس  اب  دوادوبا  ننـس  رد 
نارازگزامن زا  یـضعب  تفرگ . ارف  لگ  ار  دجـسم  فک  دمآ و  يدیدش  ناراب  هنیدم  رد  بش  کی  هک  داد  خساپ  هللادبع  تسیچ ؟ هدیدرگ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنتخیر . دوخ  ياپ  ریز  هب  دـندروآ و  دوخ  هارمه  هب  نش  يرادـقم  دـنوشن  لِگ  هب  هدولآ  هک  نیا  يارب 
لمع نیا  زا  زین  هباحـص  ریاس  اذـلو  [ 424 !« ] دوب یبوخ  راک  بجع  « ؛»؟ اذـه نسحا  ام  : » دومرف لـمع  نیا  هدـهاشم  اـب  زاـمن  ماـمتا  زا  سپ 
نامه اب  دجـسم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تافو  ات  لاـحره  هب  دـیدرگ . يزیر  نش  دجـسم  فک  قیرط  نیدـب  دـندومن و  يوریپ 

رکبوبا و نارود  رد  تایاور ، نومـضم  قبط  دـنام و  یقاب  فقـس  ياجب  ینابایب  ياهفلع  امرخ و  گرب  خاش و  زا  یناب  هیاس  یتشخ و  راوید 
هک نامثع  تفالخ  نارود  رد  اـت  تفاـی  همادا  عضو  نیمه  یلو  دـمآ  لـمع  هب  دـیدجت  رییغت و  نآ  فقـس  دجـسم و  رد  هک  نیا  اـب  زین  رمع 
زا دواد  یبا  ننـس  يراخب و  حیحـص  رد  عوضوم  نیا  دش . هداد  رییغت  مه  نآ  فقـس  تیفیک  رد  انب و  ساسا  رد  دومن  ادـیپ  هعـسوت  دجـسم 

خاش و زا  نآ  فقس  ماخ و  تشخ  ترضح  نآ  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دجـسم  هک : تسا  هدش  لقن  نینچ  رمع  نب  هللادبع 
هک هنوگنامه  دیدرگ ؛ تمرم  ریمعت و  قباس  عضو  نامه  اب  نآ ، ياهتمـسق  زا  یـضعب  یگدوسرف  رثا  رد  رکبوبا  نارود  رد  دوب . امرخ  گرب 
اب ار  نآ  ياهراوید  دهد  هعسوت  ار  دجـسم  تساوخ  هک  نامثع  یلو  دادن  يرییغت  نآ  تیفیک  رد  درک و  نینچ  شتفالخ  نارود  رد  زین  رمع 

هحفص 226] [. ] 425 . ] دومن انب  مکحم  ياه  هتخت  اب  ار  شفقس  رجآ و  گنس و 

یبنلادجسم ییانشور 

هک یسک  نیلوا  [ » 426 [ ؛» يرادلا میمت  دجاسملا  یف  جرسا  نم  لوا  : » تفگ یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  هجام  نبا  ننس  رد 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دوب ». يراد  میمت  تشاد  لومعم  دجاسم  رد  ار  غارچ  ییانشور و 

یسررب ام  هک  اجنآ  ات  اریز  تسا ، انعم  نیا  دیؤم  زین  رگید  یخیرات  یثیدح و  نئارق  دوبن  ییانشور  غارچ و  ياراد  ترضح  نآ  دجسم  هلآ )
ینامز طیارش  دیدومرف  هظحالم  هک  يروطب  دماین و  تسدب  دیدرگ ، لقن  يراد  میمت  هراب  رد  هچنآ  زجب  یبلطم  چیه  دروم  نیا  رد  میدومن 

. دنک یم  باجیا  ار  نیمه  زین  دجسم  نامتخاس  تیفیک  و 

ادخ لوسر  ربق  تیفیک 

ادخ لوسر  ربق  هدب  هزاجا  هَُما  ای  متفگ  مدش و  دراو  هشیاع  رب  هک  دـنک  یم  لقن  [ 427  ] مساق زا  نامثع  نب  ورمع  قیرط  هب  دوادوبا  ننس  رد 
ياهنـش اب  اهنآ  يور  نیمز و  هب  هدیبسچ  هن  دندوب و  عفترم  نادنچ  هن  هک  داد  ناشن  نم  هب  ربق  هس  وا  منیبب . کیدزن  زا  ار  شا  هباحـص  ود  و 

دوب نیا  [. 428 (. ] ءارمحلا ۀـصرعلا  ءاحطبب  ۀـحوطبم  ۀـئطال  ۀفرـشم و ال  روبق ال  ۀـثالث  نع  یل  تفـشکف   ) دوب هدیـشوپ  یگنر  زمرق  ینابایب 
هک ترضح  نآ  فیرش  ربق  تیفیک  دوب  نیا  و  موس ، هفیلخ  نارود  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دجسم  نامتخاس  تیفیک  زا  یلامجا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن فیرش  مرح  دجسم و  يزاسابیز  هتفای و  ماکحتسا  هعـسوت و  هتـشگ و  لوحتم  ینارود  ره  بسانت  هب  ًاجیردت و 
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مامت نایم  هحفـص 227 ]  ] رد تفارظ  ماکحتـسا و  رظن  زا  ییاـبیز و  تعـسو و  رظن  زا  دجـسم  نیا  زورما  تسا و  هدیـسر  ینوـنک  عـضو  هب 
هوکش و تمظع و  نآ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن فیرش  مرح  هک  هنوگنامه  دشاب . یم  دجسم  نیمود  ای  نیلوا و  ایند  دباعم  دجاسم و 

هدومن بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  هریخ و  ار  اهمـشچ  شگنر  يا  هزوریف  زبس و  دـبنگ  نآ  اب  شا و  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  هنذأم  نآ  اب 
رد لوادتم  دوجوم و  عضو  یفن  رب  لیلد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  نامز  رد  روبق  یگداس  رگا  هک : نیا  خساپ  هصالخ  تسا .

عون نیا  زا  شور و  نیا  زا  زین  دباعم  دجاسم و  همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلادجـسم رد  دـیاب  دـشاب  یمالـسا  ياهتیـصخش  ياهمرح 
میقتسم تراظن  اب  یمالسا و  ياهتیصخش  ناگرزب و  هلیسو  هب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  ار  دجـسم  نیا  لوحت  رییغت و  دومن و  يوریپ  رکفت 

هیلوا تلاح  مادقا و  نآ  مادهنا  بیرخت و  رب  هوکشاب  يانب  نیا  يزاسابیز  هعـسوت و  ياجب  هئطخت و  تسا ، هتفای  لماکت  نادنمـشناد  املع و 
مرح هحفـص 231 ] [ !؟ دنیامن دییأت  ار  شور  هار و  نیا  دنریذپب و  ار  هشیدنا  رکف و  نیا  دنناوت  یم  هیمیت  نبا  ناوریپ  ایآ  دومن . ظفح  ار  شا 

ادخ لوسر  نارتخد  نارسمه و 

ادخ لوسر  نارسمه  مرح 

هراشا

ادخ لوسر  نارسمه  هب  بستنم  تسا  یمرح  هدیدرگ ، بیرخت  نایباهو  هلیسو  هب  عیقب  لخاد  رد  هک  ییاههاگراب  دبنگ و  اهمرح و  زا  یکی 
صخـشم مولعم و  نآ  ياـنب  ـخ  یراـت ـی  لو تسین  تسدرد  مرح  نیا  تیفیک  زا  ینادـنچ  تاـیئزج  هنافـسأتم  هچرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نامتخاس ياراد  يو  نامز  رد  مرح  نیا  هک  دـنک  یم  لـقن  ياـفوتم 741 )  ) يرطم زا  هک  نیا  زا  سپ  يافوتم 911 )  ) يدوهمس اریز  تسا ؛

ار هاگراب  دبنگ و  نیا  يانب  خیرات  تسا ، هدیدرگ  یم  صخشم  عاقب  ریاس  زا  گنـس ، تاعطق  زا  يراوید  اب  هک  هدوب  يا  هطوحم  هکلب  هدوبن 
کبیدرب ریمألا  ۀـبق  هیلع  ینتباف  يرطملا  هرکذ  امک  ةراجحلاب  ًاینبم  ًاریظح  ناک  و  : » دـیوگ یم  و  دـیامن . یم  یفرعم  زین  ار  نآ  یناب  نیعم و 

هدوب هاگراب  دبنگ و  نامتخاس ، ياراد  لاس 853  زا  ادخ  لوسر  نارسمه  مرح  نیاربانب ، [. 429 «. ] ةأم نامث  نیسمخ و  ثالث و  ۀنس  رامعملا 
زا تسا  هدوب  مه  حیرض  ياراد  ریخا ، ياهنرق  رد  هاگراب  دبنگ و  نامتخاس و  رب  هوالع  مرح  نیا  ناگدنـسیون ، زا  یـضعب  لقن  ربانب  تسا و 

حیرـض کی  رد  رفن  تشه  متفر . مالـسلا ) هیلع   ) لوسر ترـضح  تاجوز  ترایز  هب  اـجنآ  زا  دـسیون ...« : یم  ازریم  داـهرف  موحرم  هلمج :
هحفص 232] [. ] 430 .« ] دنا هتشاذگ  هتشون ، هتخت  هب  ناشربق  يالاب  ار  کی  ره  یماسا  تسا و 

مرح نیا  رد  نینوفدم  دادعت 

ادـخ لوسر  نارـسمه  زا  نت  راهچ  مرح ، نیا  رد  هک  دـنک  یم  لقن  [ 431 ( ] يافوتم 786  ) ینامرک کـسانم  زا  يافوتم 982 )  ) يرکب راید 
ربمایپ نارسمه  ربق  دروم  رد  دیآ ، یم  رامشب  ناسانش  هنیدم  نیرتدامتعا  دروم  زا  یکی  هک  يافوتم 643 )  ) راجن نبا  [. 432 . ] دنا هدش  نفد 

روبق عیقب  رد  فورعم  روـبق  زا  و  [. » 433 «. ] نهنم اهیف  ام  قیقحت  ملعی  ـال  ةرهاـظ و  روبق  ۀـعبرأ  َنُهو  یبَنلا  جاوزا  روبقو  : » دـیوگ یم  نینچ 
زا کـی  مادـک  هب  هناـگراهچ  روبق  نیا  هک  تسین  مولعم  ًاـقیقحت  یلو  دروخ  یم  مشچب  اـهنآ  زا  ربق  راـهچ  اـهنت  هک  تسا  ربماـیپ  نارـسمه 
رد هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  راجن  نبا  راتفگ  دنـشاب ». یم  نوفدم  اهنآ  رد  ناوناب  نیا  زا  کی  مادـک  تسا و  قلعتم  ترـضح  نآ  نارـسمه 

؛ وا نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  يدوهمس  راتفگ  زا  یلو  تسا . هتشاد  دوجو  لحم  نیا  رد  ربق  راهچ  اهنت  متفه ، نرق  لئاوا  رد  يو و  نامز 
نیا راثآ  اما  هدـش ، یم  هتخانـش  ربمایپ  نارـسمه  نفدـم  ناونعب  هدوب و  دـبنگ  فقـس و  ياراد  مرح  نیا  هک  نیا  اب  مهد  نرق  لئاوا  رد  ینعی 

راـتفگ هک  نآ  زا  سپ  يو  اریز  تسا ؛ هدوبن  يربخ  دـنک ، یم  داـی  راـجن  نبا  هک  يربق  راـهچ  نآ  زا  لـحم  نیا  رد  وحم و  یلک  روطب  روبق 
[. 434 «. ] روبق ۀمالع  اهیف  سیل  ۀیوتسم  ضرأ  هلک  دهـشملا  اذه  نطاب  تلق  : » دیوگ یم  نینچ  دنک ، یم  لقن  میدروآ  هک  ار  راجن  نبا  یلبق 
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هحفـص .« ] دروخ یمن  مشچ  هب  تسا ، هدومن  هراشا  اهنآ  هب  راجن  نبا  هک  يروبق  زا  تمـالع  چـیه  نآ  رد  تسا و  حطـسم  مرح  نیا  لـخاد  »
[233

سانش هنیدم  نیرت  یمیدق  هبش  نبا  زا  يراتفگ 

هک دنک  یم  لقن  یبلطم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارـسمه  زا  نت  ود  هبیبح  ما  هملـس و  ما  ربق  دروم  رد  يافوتم 262 )  ) هبش نبا 
لوسر تاجوز  مرح  نفدم و  ناونعب  هک  تسا  یلحم  زا  جراخ  رد  نت  ود  نیا  ندـش  نفد  نینچمه  رگیدـمه و  زا  نانآ  ندوب  ادـج  رگناشن 

مرح هطوحم  رد  ًامازلا  دندوب ، هنیدم  رد  هک  ربمایپ  نارـسمه  همه  هک  تسا  راجن  نبا  راتفگ  دیؤم  تیاهن  رد  تسا و  هدیدرگ  فورعم  ادخ 
ما ربق  دروم  رد  هبـش  نبا  دنا . هدشن  هدرپس  كاخ  هب  تسا  هدش  انب  تاجوزلا » ۀـبق   » ناونعب هک  یهاگراب  دـبنگ و  ریز  رد  نانآ و  هب  بوسنم 

ایهم يربق  دوخ  يارب  نازحالا ) تیب   ) همطاف عضوم  رانک  رد  تساوخ  یلع  نب  دیز  نب  دـمحم  هک  دـنک  یم  لقن  ییحی  نب  دـمحم  زا  هملس 
نآ دش  مولعم  و  یبنلا » جوز  ۀملـس  ما  : » دروخ یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  نآ  رد  هک  دش  ادـیپ  يا  هتـسکش  گنـس  هعطق  كاخ ، ریز  زا  دـنک ،
زا وا  بئاس و  نب  دیزی  زا  هبیبح  ما  دروم  رد  و  دنراپسب . كاخ  هب  يرگید  لحم  رد  ار  وا  رکیپ  دومن  تیصو  اذل  تسا و  هملـس  ما  ربق  لحم 

دمآ و تسدـب  یگنـس  هعطق  هک  درک  یم  رفح  یهاچ  هقلح  شا  هناخ  هطوحم  رد  بلاط  یبا  نبا  لیقع  هک : تسا  هدومن  لقن  نینچ  شدـج 
يور رب  دننک و  رپ  ار  هاچ  داد  روتـسد  تمالع  نیا  ندید  اب  لیقع  برح ». نب  رخـص  تنب  ۀـبیبح  ما  ربق  : » دوب هدـش  کح  هلمج  نیا  نآ  رد 

یم ار  ربق  نآ  مدش و  یم  دراو  نفدم  نیا  هب  یهاگ  نم  : » دنک یم  هفاضا  بئاس  نب  دیزی  دنیامن . داجیا  هبیبح » ما  نفدم   » ناونعب یفقس  نآ 
[. 435 .« ] مدید

تسا یفرع  راهتشا  رب  ینتبم  ریخا  ناگدنسیون  رظن 

نینچ میدومن ، لقن  ربتعم  ذـخآم  یلـصا و  عبانم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارـسمه  مرح  دروم  رد  لاـح  اـت  هچنآ  عومجم  زا 
یخیرات تمدق  تلاصا و  ياراد  تسا ، هدش  یفرعم  عیقب  لخاد  رد  تاجوزلا » ۀـبق   » ناونعب هک  ینفدـم  مرح و  نیا  لصا  هک : دـمآ  تسدـب 

نرق مود  همین  رد  و  دـیدرگ . یم  صخـشم  دوب  هدـش  داجیا  نآ  فارطا  رد  هک  يراوید  هلیـسو  هب  لوا  ياهنرق  هحفـص 234 ]  ] رد هک  تسا 
نیا رد  هک  ربمایپ  نارـسمه  دادـعت  اما  و  تسا . هدـش  هتخاس  هاـگراب  دـبنگ و  زین  مرح  نیا  يارب  دوب ، هتفاـی  شرتسگ  يراـمعم  نف  هک  مهن ،

تسا نیا  ناشرظن  راجن ، نبا  ینامرک و  دننام  نیشیپ ؛ ناثدحم  ناخروم و  زا  یضعب  تسین . صخشم  ًاقیقد  دنا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  لحم 
زا یـضعب  يوس  زا  ریخا  ياـهنرق  رد  هچنآ  نیارباـنب  تسا . هدـش  هئارا  مه  ربـق  راـهچ  دادـعت  دـنا و  هدـش  نفد  لـحم  نیا  رد  نت  راـهچ  هک 

ترـضح نآ  اـب  هنیدـم  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نارـسمه  نت  تشه  همه  نفدـم  ناوـنعب  مرح  نیا  هدـش و  هئارا  ناگدنـسیون 
تـسین تسد  رد  نآ  دییأت  رب  یلیلد  هدیدرگ ، بصن  مرح  نیا  رد  دشاب  دادعت  نیا  رگنایب  هک  یمئالع  هدـش و  یفرعم  دـنا ، هدومن  یگدـنز 

هبنج ياراد  هماع و  هجوت  دروم  هک  قیاقح ، عون  نیا  رد  ًالومعم  هک  دـشاب  یم  لاوقا  لقن  یفرع و  راهتـشا  رب  ینتبم  اـهیفرعم  نیا  همه  هکلب 
رد ادخ  لوسر  هک : رابتعا  نیا  هب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ینالوط  نامز  رورم  اب  يدامتم و  نایلاس  لوط  رد  دـشاب ، یم  تیونعم  تسادـق و 

. تسا هدیدرگ  رادیدپ  دنا ، هدش  نفد  لحم  نیا  رد  اجکی و  رد  نانآ  همه  دبال  دوب و  هدرک  جاودزا  وناب  تشه  اب  هنیدم 

اه هیرظن  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و 

مان دنراد و  رارق  حیرض  کی  رد  ربمایپ  هناگتـشه  نارـسمه  همه  ربق  : » دیوگ یم  وا  دیدرگ ، هظحالم  ازریم  داهرف  راتفگ  رد  هک  يروطب  1 ـ
شا همانرفس  رد  یناریا  ناگدنسیون  زا  رگید  یکی  يزاریش  ردصلا  بیان  2 ـ تسا ». هدش  بصن  حیرـض  نامه  يور  رد  مه  اهنآ  کت  کت 
لاس رد  هدـنز  ظفاح ، یلع  3 ـ [. 436 .« ] دنـشاب یم  هعقب  کی  رد  دـنا  هتفای  تافو  هنیدـم  رد  هچنآ  مه  ترـضح  نآ  تاجوز  : » دـیوگ یم 
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یخیرات تایئزج  هب  هجوت  ناحایـس  ناگدنـسیون و  ریاس  زا  شیب  دیاب  لومعم  قبط  تسا و  هرونم  هنیدـم  یلاها  زا  دوخ  هک  نیا  اب  1405 ه ـ
زا سپ  ریخا و  ياهلاس  رد  هک  دوخ  باتک  رد  یفرع ، راهتـشا  نیمه  ساسا  رب  ینبم و  نیمه  رب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  هحفص 235 ]  ] رهش نیا 

، بو ـ نج فر  ـل بـه طـ یقع ـر  بق ير  ـ تم ـج  نپ رد  و  : » دراگن یم  نینچ  هعقب  نیا  رد  نینوفدم  دروم  رد  تسا ، هدومن  فیلأت  عیقب  راثآ  بیرخت 
هدوس 3ـ وناب  هشیاع 2 ـ وناب  1 ـ زا : دنترابع  اهنآ  تسا و  هتفرگ  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نارـسمه  روبق  رذگهر ، پچ  ـت  مـس رد 

رتخد هجیدخ  وناب  اما  و  : » دیوگ یم  سپس  يو  هیفص ». وناب  هبیبح 8 ـ ما  وناب  ۀیریوج 7 ـ وناب  هملس 6 ـ ما  وناب  بنیز 5 ـ وناب  ـه 4 ـ صفح وناب 
لوسر نارسمه  دادعت  دروم  رد  ناگدنسیون  نیا  راتفگ  دوب  نیا  [. 438 . ] دنا هدیدرگ  نفد  [ 437  ] فرس رد  هنومیم  وناب  هکم و  رد  دلیوخ ،

، یخیرات نئارق  دهاوش و  دیدومرف ، هظحالم  هک  يروطب  نکیل  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  هدش  دای  هعقب  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ
. دهد یم  رارق  دیدرت  دروم  لقادح  یفن و  ار  هیرظن  نیا 

ادخ لوسر  نارتخد  مرح 

هراشا

، بنیز ینعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نارتخد  هب  بستنم  تسا  یهاگراب  دبنگ و  مرح و  هدـش ، بیرخت  ياهمرح  زا  رگید  یکی 
زج هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هناگ  هس  نارتخد  همه  ربق  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  یلصا  عبانم  زا  هچنآ  موثلک . ما  و  هیقر ،

« هنیدم یمومع  نفدم   » ناونعب عیقب  نتفای  تیمسر  زا  سپ  هک  نیا  زا  هتشذگ  اریز  تسا ؛ هدش  عقاو  عیقب  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح 
عیقب رد  دنتفر ، ایند  زا  وا ، تایح  لاح  رد  هک  ترضح  نآ  هریـشع  هحفص 236 ]  ] ماوقا و همه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هلیـسو  هب 

زا یکی  هک  دنک  یم  لقن  یقهیب  دشاب . یم  ناوناب  نیا  دروم  رد  صوصخب  تقیقح ، نیا  نیبم  زین  یخیرات  صوصن  تایاور و  دـندش . نفد 
رد ار  ثیدـح  نیمه  هباشم  هبـش  نبا  [. 439 «. ] نوعظم نب  نامثع  اـنطرفب  یقحلا  : » دومرف ترـضح  نآ  تفر ، اـیند  زا  ادـخ  لوسر  نارتخد 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  ۀـیقر  تتام  امل   » هک دـنک  یم  لـقن  ترـضح  نآ  رتخد  هیقر  دروم 
هس نیا  هک  نیا  رب  هوالع  : » دوش یم  مولعم  ریخا ، ياهنرق  رد  ناگدنسیون  راتفگ  زا  و  [ 440 «. ] نوعظم نب  نامثع  ریخلا ، انفلسب  یقحلا  هلآ )

لخاد رد  فقـس و  کی  ریز  رد  لحم و  کی  رد  مه  نانآ  همه  دـنا ، هدـش  نفد  عیقب  رانک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارتخد  زا  نت 
.ـ لاس 1255ه رخآ  رد  هک  يدنرم  لیعامسا  دیس  .« دوب هدش  عقاو  حیرـض  کی  لخاد  رد  نت  هس  ره  ربق  دنا و  هتـشاد  رارق  یهاگراب  دبنگ و 

ادـخ لوسر  ترـضح  تانب  هبق  رگید  و  : » دـیوگ یم  خـیرات  نآ  رد  دوجوم  ياههاگراب  دـبنگ و  دروم  رد  تسا ، هدرک  تراـیز  ار  نیمرح 
داهرف [. 441 .« ] تسا لوسر  نارتخد  بنیز ، موثلک و  ما  هیقر ، تنـس ، لها  لوقب  دنحیرـض ؛ کی  رد  همه  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

کی رد  هک  مدرک  تراـیز  ار  بنیز  موثلک و  ما  هیقر ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تاـنب  نتـشگرب ، رد  هصـالخ ، : » دـسیون یم  ازریم 
یم هئارا  عیقب  زا  ار  یـسکع  نآ ، راثآ  بیرخت  زا  لـبق  شیوخ و  ناـمز  رد  عیقب  دوجوم  عضو  زا  اـشاپ  تعفر  میهاربا  [. 442 .« ] تسا هعُقب 

تمس رد  هک  يدبنگ  [ » هحفـص 237 : ] دنک یم  یفرعم  بیترت  نیدب  ار  اهنآ  دوش و  یم  هدهاشم  سکع  نیا  رد  اه  هبق  زا  يدادعت  هک  دهد 
نآ نار  ـ تخد هب  قلعتم  هبق  نیمراهچ  ربماـیپ و  نارـسمه  هب  قلعتم  موس  هبق  لـیقع ، هبق  یمود  میهاربا ، مرح  دـبنگ  هدـش ، عقاو  هدـننیب  تسار 

ربمایپ نارتخد  روبق  مرح و  نیا  لحم  تسا ، رخأتم  ناگدنـسیون  زا  هک  ظـفاح  یلع  [. 443 .« ] دشاب یم  بنیز  و  موثلک ، ما  هیقر ، تر ؛ ـ ـضح
ینامیس هکیراب  هار  رانک  رد  ربمایپ و  نارسمه  روبق  برغ ، تمس  رد  رتم و  هد  هلـصاف  هب  : » دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

[. 444 .« ] بنیز هیقر و  موثلک ، ما  زا  دنترابع  اهنآ  دینک و  یم  هدهاشم  ار  ربمایپ  نارتخد  روبق 

مرح نیا  يانب  خیرات 
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لحم کی  رد  عیقب و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارتخد  هس تـن  ـن  یا هک  ـد  مآ تسد  لا بـه  ـ مجا روطب  دیدومرف ، ـه  ظحالم هچنآ  زا 
یناب هدـش و  اـنب  یخیراـت  هچ  رد  هبق  نیا  هک  نیا  اـما  و  دـنا . هدوب  حیرـض  کـی  هبق و  کـی  ياراد  هس  ره  هدـیدرگ و  نفد  مه  راـنک  رد  و 
دروم نیا  رد  ینخس  تسام ، رایتخا  رد  هک  یعبانم  رد  هدماین و  تسدب  یبلطم  لاح  ات  هنیمز  نیا  رد  تسیک ؟ حیرـض  مرح و  نیا  نامتخاس 

ماهبا و هتوب  رد  هدـیدرگ و  یقلت  تیمها  نودـب  يدامتم ، نورق  لوط  رد  ناوارف  یخیرات  بلاطم  دـننامه  تسین  دـیعب  تسا و  هدـشن  هتفگ 
. دشاب هتفرگ  رارق  یشومارف 

ادخ لوسر  نارتخد  یفارگویب 

درف ره  يارب  اریز  نانآ ؛ یناگدنز  خیرات  رب  میراد  یهاگن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نارتخد  مرح  زا  نخـس  تبـسانم  هب  اجنیا  رد 
، تسا تیمها  ياراد  شخب و  تذل  ابیز ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  اب  ییانـشآ  هک  هنوگنامه  ناملـسم 
ـه مه هحفـص 238 ] : ] نیفیرـش نیمرح  نیرئاز  يارب  ًاصوصخ  دوب ؛ دهاوخ  ریذپلد  نیریـش و  مه  ترـضح  نآ  نادـنزرف  خـیرات  اب  ییانـشآ 

نآ دنا و  هدش  دلوتم  مالـسلا ) اهیلع   ) ـه جیدـخ زا  ـم ، یهار ـ با بانج  زجب  رتخد  رـسپ و  زا  معا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناد  ـ نزرف
یم مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف موـثلک 4 ـ ما  هیقر 3 ـ بنیز 2 ـ 1 ـ [ 445 : ] نس بیترت  هب  اهنآ  ماـن  هدوب و  رتخد  دـنزرف  راـهچ  ياراد  ترـضح 

ـن یرترب تیصخش  تلیضف و  ظاحل  زا  یلو  تسا  ادخ  لوسر  رتخد  نیرتکچوک  نس  ظاحل  زا  هچرگ  مالسلا ) هیلع   ) همطاف ترضح  دنشاب .
رد تسا ، هدـنام  یقاب  یتیگ  هنهپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف قیرط  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ لسن  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  تساـهنآ ؛
هک تسا  هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  يو  میرکت  لیلجت و  رد  هدیدرگ و  لزان  يددعتم  تایآ  مالـسا  گرزب  يوناب  نیا  تمارک  تلیـضف و 

دنرادروخرب و نآ  زا  ادخ ، لوسر  هب  ناشباستنا  تبـسانم  هب  هک  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارتخد  زا  کیچیه 
يریـسفت و عبانم  هب  یلامجا  یهاگن  هنیمز  نیا  رد  دنتـسین و  تمرکم  تلیـضف و  نینچ  ياراد  دنا ، هدوب  ترـضح  نآ  تبحم  فطل و  دروم 

. دزاس یم  انشآ  ادخ  لوسر  راگدای  هناگی  نیا  لئاضف  میظع  سونایقا  اب  ار  وا  ینغتسم و  ار  هدنناوخ  تنس  لها  هعیش و  زا  یثیدح 

ربمایپ نارتخد  ریاس  دروم  رد  ارذگ  رصتخم و  يرظن 

بنیز

هراشا

ناخروم دـشاب . یم  مساـق  شردارب  زا  سپ  اـهنآ  نیرتگرزب  اـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنزرف  نیرتگرزب  راوگرزب  يوناـب  نیا 
نومضم [ 446 . ] دنا هتـسناد  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ اب  ترـضح  نآ  جاودزا  زا  سپ  لاس  جـنپ  ربمایپ و  یگلاس  یـس  رد  ار  بنیز  تدالو 
مکربخا الأ  سانلا  رـشاعم  : » دومرف هک  تسا  راوگرزب  نآ  تمظع  ياـیوگ  هدـش ، لـقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هک  یثیدـح 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  بنیز  امهتلاخ  مساقلا و  امهلاخ  نیسحلا  نسحلا و  لاق : هللا . لوسر  ای  یلب  اولاق : ًۀلاخ ؟ ًالاخ و  سانلاریخب 
هحفص 239] [. ] 447 («. ] هلآ

بنیز جاودزا 

ترـضح رهاوخ  هلاه »  » شردام و  طـیقل »  » يو ماـن  دروآرد . عیبر  نب  صاـعلاوبا  يرـسمه  هب  ار  بنیز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هللا یلص   ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  [. 448 . ] دوب هکم  مدرم  نایم  رد  دامتعا  دروم  دارفا  نادنمتورث و  راجت و  دودعم  زا  وا  تسا . يربک  هجیدـخ 

رد دـیدرگن و  مالـسا  لوبق  هب  رـضاح  دروآ ـ  يور  مالـسا  نییآ  هب  هجیدـخ  ترـضح  دـننام  هک  بنیز ـ  فالخ  رب  صاـعلاوبا  هلآ ) هیلع و 
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یم قیوشت  بنیز  زا  ییادـج  هب  ار  وا  هک  شیرق  داهنـشیپ  هب  دوب و  رادافو  زین  بنیز  شرـسمه  هب  لاح  نیا  اـب  یلو  دـنام  یقاـب  دوخ  كرش 
ییادج رهوش  نز و  نیا  نایم  رد  ًالمع  مالسا  هچرگ  داد . همادا  بنیز  اب  دوخ  یگدنز  هب  نانآ ، هتـساوخ  مغر  یلع  دومنن و  هجوت  دندومن ،

اهیلع  ) بنیز مالـسا  دوبن ، مکح  نیا  يارجا  رب  رداـق  تخـس ، طیارـش  نآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نوچ  یلو  دوـب  هتخادـنا 
. دوش صاعلاوبا  اب  وا  ییادج  بجوم  تسناوتن  مه  مالسلا )

بنیز يدازآ  صاعلاوبا و  تراسا 

گنج نیا  رد  هکم ، نیکرـشم  هارمه  هب  صاعلاوبا  ردـب ، گنج  عورـش  اـب  هنیدـم و  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ترجه  زا  سپ 
لیـسگ هنیدـم  هب  هدـمآرد و  ناناملـسم  تراسا  هب  دـنا ، هتـشون  رفن  داتفه  ار  اـهنآ  دادـعت  هک  هکم  نایهاپـس  زا  یهورگ  اـب  دومن و  تکرش 

تالآرویز هعطق  دنچ  دوب . هنیدم  مزاع  یگنج  يارـسا  هرابرد  وگتفگ  تهج  هک  یتأیه  هلیـسو  هب  صاعلاوبا  يدازآ  يارب  بنیز  دندیدرگ .
نایم رد  دوش . دازآ  يو  رسمه  اهنآ ، لباقم  رد  هک  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  داتـسرف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تمدخ 

زا نآ ، ندید  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ يراگدای  دنب  ندرگ  تالآرویز ، نیا 
نانآ هب  هرواشم و  شیوخ  باحصا  اب  هاگنآ  دیدرگ . هدهاشم  شا  هفایق  رد  دیدش  تقر  رثأت و  درک و  اعد  يو  قح  رد  دومن و  دای  هجیدخ 

وا هب  تسا ، هداتـسرف  ضوـع  ناوـنع  هب  اـیند  لاـم  زا  هچنآ  هدرک و  دازآ  ار  بـنیز  مرتـخد  رـسمه  دـینادب  حالـص  رگا  هـک  دوـمن  داهنـشیپ 
تسد رد  تراسا  یتدم  زا  سپ  صاعلاوبا  هنوگنیدب  دندومن و  ترـسم  هحفص 240 ]  ] راهظا لابقتسا و  داهنشیپ  نیا  زا  هباحـص  دینادرگرب .

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یلو  داد . سپزاب  بنیز  هب  ار  هجیدخ  يراگدای  دنب  ندرگ  دیدرگ و  راپـسهر  هکم  يوس  هب  دازآ و  ناناملـسم ،
دوخ دـهعت  رب  مه  وا  دراذـگب و  دازآ  هنیدـم  هب  ترجه  رد  ار  بنیز  سپ  نیا  زا  هک  دومن  طرـش  يو  اـب  صاـعلاوبا  يدازآ  ماـگنهب  هلآ ) و 

. تخاس هنیدم  یهار  عیبر  نب  ۀنانک  شردارب  یهارمه  هب  ار  بنیز  هکم  هب  ندیسر  اب  دومن و  لمع 

بنیز هواجک  هب  ناکرشم  هلمح 

نایـشیرق زا  يا  هدع  دومن ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  دـناشن و  يا  هواجک  رد  ار  بنیز  صاعلاوبا ، شردارب  تساوخرد  هب  انب  عیبر  نب  ۀـنانک 
هب هک  یناـسک  نیلوا  زا  دندیـسر و  ودـب  يوط » يذ   » ماـنب یلحم  رد  هکم  نوریب  رد  هدرک و  بیقعت  ار  وا  دـندش  علطم  عوـضوم  نیا  زا  هک 

یلاح رد  وا ، دروآ و  راشف  بنیز  هواجک  هب  هزین  اب  رابه  هک  دوب  يرهف » سیقلادـبع  نب  عفان   » و دوسا » نب  راـبه   » دومن هلمح  بنیز  هواـجک 
دومن نینج  طقس  دیدرگ ، دراو  يو  رب  هک  یسرت  بعر و  یمسج و  راشف  رثا  رد  داتفا و  یگنس  هتخت  يور  هب  رتش  يالاب  زا  دوب ، هلماح  هک 

( رابه  ) بلق تواسق  تیانج و  نیا  رطاخ  هب  دنک : یم  هفاضا  قاحسا  نبا  تشاد . همادا  شرمع  رخآ  ات  هک  دش  راچد  يزیرنوخ  هضراع  هب  و 
یم دـیدحلا  یبا  نبا  [. 449 . ] تشاذگ دازآ  يو  نتـشک  رد  ار  ناناملـسم  هکم  حـتف  ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دوب 
ربخ نوچ  دوب و  صاع  نب  ورمع  تشاد ، تکرـش  هنیدـم  هب  وا  رفـس  زا  يریگولج  رد  بنیز و  هواجک  هب  هلمح  رد  هک  یناـسک  زا  : » دـیوگ

هرظنم ندید  اب  هنانک  : » دیوگ یم  يدـقاو  [. 450 .« ] دومن نیرفن  نعل و  دارفا  نیا  رب  دـیدرگ و  رثأتم  تدـش  هب  دیـسر ، ربمایپ  هب  تیانج  نیا 
یم هفاضا  يدقاو  [. 451 .« ] دنتشگزاب رهش  هب  اهیـشیرق  هحفـص 241 ]  ] دـیدرگ و يو  زا  عافد  يزادـناریت و  هدامآ  بنیز ، هواجک  هب  هلمح 

میمصت هدرک و  هابتشا  دوخ  مادقا  نیا  رد  وت  : » تفگ نینچ  هنانک  هب  باطخ  دوب ، نایرج  نیا  رد  ناگدننک  تکرش  وزج  هک  نایفسوبا  دنک :
يوس زا  یناد  یمن  رگم  يا ، هدرک  نوریب  رهـش  نیا  زا  هکم  لها  مشچ  لباقم  رد  نشور و  زور  رد  ار  دـمحم  رتخد  هک  يا  هتفرگ  ییاـجبان 

رب ددجم  تناها  ریقحت و  وت  لمع  نیا  ایآ  تسا ! هدومن  تناها  ار  ام  نایادـخ  ریقحت و  ار  ام  هنوگچ  هدـش و  دراو  ام  رب  يراشف  هچ  شردـپ 
لمع چـیه  یلو  میرادـن  وا  رب  ییانتعا  نیرتکچوک  اـم  دـنک و  یمن  اود  ار  يدرد  نز  نیا  رفـس  زا  يریگولج  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین !؟ اـم 

هنوگنیدـب و  ینک ». هنیدـم  یهار  مدرم  مشچ  زا  رودـب  هناـیفخم و  یناوت  یم  نادرگرب و  هکم  هب  ار  وا  مینک  یمن  لـمحت  مه  ار  زیمآریقحت 
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قحـال هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  داد و  تکرح  هنیدـم  هب  ًاددـجم  هنابـش  یتدـم  زا  سپ  دـنادرگزاب و  هکم  هب  ار  بنیز  هناـنک 
ادـخ لوسر  روضح  هب  هنیدـم  رد  اهدـعب  دومن و  رارف  شناج  سرت  زا  هکم ، حـتف  ماگنه  هب  رابه » : » دـنک یم  لقن  يرذـالب  [ 452 . ] دیدرگ

« رابه  » ضرعتم یسک  رگید  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دومن . نالعا  ار  دوخ  مالـسا  يراج و  نابز  رب  ار  نیتداهـش  دیـسر و 
ربمایپ دابم ». كرابم  تمدـق  « ؛» انیَلَع َِکب  هللا  َمَعنَا  ـال  : » تفگ یم  درک و  یم  شهوکن  ار  راـبه  هک  ترـضح  نآ  زینک  یملـس  یتح  دوشن ،

.« تسا هدرپس  یشومارف  هب  ار  اه  هتشذگ  مالسا  شاب ، مارآ  « ؛» هَْلبَق ام  ُمالسإلا  احَم  ْدَقَف  ًالهم  : » داد خساپ 

هنیدم هب  صاعلاوبا  هنابش  دورو 

ماش يوس  هب  شیرق  لاوما  دوخ و  هیامرـس  اب  هکم ، راجت  زا  يا  هدع  هارمه  هب  هکم ، حـتف  زا  لبق  ترجه و  متـشه  لاس  لئاوا  رد  صاعلاوبا 
هحفص 242]  ] ناشناج سرت  زا  هجاوم و  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  هنیدم  ياهیکیدزن  رد  تعجارم ، ماگنهب  یتراجت  هلفاق  نیا  دومن . تکرح 

بنیز دزن  هب  دش و  هنیدم  دراو  هنایفخم  هنابـش و  دوخ ، لاوما  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  صاعلاوبا  یلو  دندومن  رارف  دوخ  اهر و  ار  هراجتلا  لام 
یلـص  ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دـعب  زور  داد و  هانپ  يو  هب  مه  بنیز  دوشن . عقاو  ناناملـسم  ضرعت  دروم  ات  تساوخ  هانپ  يو  زا  تفر و 

ینِا ُسانلا  اُهیَا  : » داد رارق  باطخ  دروم  هنوگنیدب  ار  نانآ  ناوناب  فوفـص  نایم  زا  دندوب ، حبـص  زامن  لوغـشم  ناناملـسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ما ». هداد  هانپ  ار  صاعلاوبا  مربمایپ و  رتخد  نم  مدرم ! يا  « ؛» عیبَر ِنب  ِصاعلاابَا  ُترَجآ  هللا ، ِلوسَر  ُْتِنب  ُبَنیَز 

دورو زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : یلب ، دـنتفگ : دیدینـش ؟ مه  امـش  مدینـش  بنیز  زا  نم  هچنآ  مدرم ! دوـمرف : زاـمن  ماـمتا  زا  سپ  هلآ )
نیرتمک « ؛» مهاندأ نیملسملا  یلع  ریجی  : » دومرف هاگنآ  دیدینش . امش  هک  هنوگنامه  مدینش  بنیز  نابز  زا  هک  نیا  ات  متشادن  ربخ  صاعلاوبا 

.« دننک لمع  يو  دهعت  رب  تاعارم و  ار  قح  نیا  تسا  مزال  مه  ناناملـسم  همه  رب  دراد و  ار  نیکرـشم  رب  نداد  هانپ  قح  ناناملـسم ، زا  درف 
اب تسا  مارح  وت  رب  كرـشم و  وا  نوچ  یلو  نک  ظفح  ار  صاعلاوبا  مارتحا  هک  دومرف  هیـصوت  يو  رب  تفر و  بنیز  هناخ  هب  سپـس  [. 453]

. دوب دهاوخ  ینکش  نامیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دننادرگرب و  ودب  ار  وا  لاوما  مامت  ناناملسم  داد  روتسد  هاگنآ  نکن . تولخ  وا 

صاعلاوبا مالسا 

. دومن تکرح  هنیدم  يوس  هب  ًاددـجم  تفریذـپ و  ار  مالـسا  مدرم ، ياهتناما  لاوما و  نداد  لیوحت  زا  سپ  دـیدرگ و  هکم  یهار  صاعلاوبا 
سپ جوز  نیا  هنوگنیدب ، دشاب و  رادافو  يرسمه  وا  يارب  هتشذگ  دننام  ددرگرب و  صاعلاوبا  هناخ  هب  هک  داد  روتـسد  بنیز  هب  ادخ  لوسر 

. دنتفرگ رارق  نیرجاهم  ریاس  فص  رد  دنتفای و  تسد  دوخ  كرتشم  یگدنز  هب  مالسا ، وترپ  رد  تقرافم  لاس  شش  زا 

بنیز تافو  تلع  خیرات و 

ترجه متـشه  لاس  رخاوا  رد  بنیز  هحفـص 243 ]  ] اریز دوبن ؛ هام  دنچ  زا  شیب  هاتوک و  صاعلاوبا  بنیز و  ددجم  یگدـنز  روهـشم ، ربانب 
هلـصاف هب  هدزاود و  لاس  رد  صاعلاوبا  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  عییـشت و  ادـخ  لوسر  تکرـش  روضح و  اب  تفگ و  تاـیح  دوردـب 
عوقوب میدومن  لقن  ًالبق  هک  يزیرنوخ  هضراع  نامه  رثا  رد  بنیز  تافو  ناـخروم ، رظن  زا  تفر . اـیند  زا  شرـسمه ، تاـفو  زا  لاـس  راـهچ 

رثا رد  نینج و  طقس  گنس و  هتخت  يور  هب  طوقس  رثا  رد  تفرگ و  رارق  ناکرـشم  مجاهت  دروم  هکم  زا  جورخ  ماگنهب  هک  تسا ، هتـسویپ 
. تفر ایند  زا  ات  تشاد  همادا  رمع  رخآ  ات  دمآ و  دوجوب  يو  رد  هضراع  نیا  سرت ، بعر و 

بنیز نادنزرف 

قبط هک  هماما »  » مانب رتخد  يرگید  تفر و  اـیند  زا  یناوج  لـئاوا  رد  هک  یلع »  » ماـنب رـسپ  یکی  دوب ؛ دـنزرف  ود  ياراد  صاـعلاوبا  زا  بنیز 
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[. 454 . ] دومن جاودزا  يو  اب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  تیصو 

هیقر

هک هنوگناـمه  دوـب ، هدرک  جاودزا  هبتع  ماـنب  بهلوـبا  نادـنزرف  زا  یکی  اـب  هکم  رد  هیقر  تسا . هـیقر  نـس ـ  رظن  زا  ربماـیپ ـ  رتـخد  نـیمود 
شهوکن رد  بََهل ) ِیبَأ  ادَـی  ْتَبَت  : ) هکراـبم هروس  نوچ  دوب و  هدـمآرد  هبیتـع  ماـنب  بهلوبا  رگید  دـنزرف  يرـسمه  هب  موثلک  ما  شرهاوـخ 

زا هک  نآرق  شهوکن  لباقم  رد  دوخ  لایخ  هب  دننک و  هکراتم  ربمایپ  نارتخد  اب  ات  درک  روبجم  ار  شیوخ  نادنزرف  وا  دیدرگ . لزان  بهلوبا 
نارتخد نایم  رد  هکراـتم  زا  سپ  [ 455 . ] دـهد رارق  یحور  راشف  رد  ار  ادـخ  لوسر  شیوخ  لمع  نیا  اب  مه  وا  تسا ، هدروآ  لـمع  هب  يو 

هب دندش  روبجم  هکم ، ناکرـشم  راشف  رثا  رد  ناناملـسم  زا  يا  هدع  نوچ  دمآرد و  نامثع  يرـسمه  هب  هیقر  بهلوبا ، نارـسپ  ادخ و  لوسر 
نیا نیرجاهم  وزج  دـش و  هنیدـم  یهار  هکم  هب  تعجارم  زا  سپ  دومن و  ترجه  هشبح  هب  ناـمثع  هارمه  هب  مه  هیقر  دـننک ، ترجه  هشبح 

یلوألا يدامج  هام  رد  هحفص 244 ]  ] هللادبع و مانب  دش  يدنزرف  ياراد  نامثع  زا  هیقر  هک  تسا  هدش  لقن  عبانم  زا  یضعب  رد  دیدرگ . رهش 
نارود رد  دـنیوگ : یم  یـضعب  تفر و  اـیند  زا  دـمآ ، دوجوب  وا  مشچ  رد  هک  يا  هضراـع  رثا  رد  یگلاـس  شـش  رد  ترجه ، مراـهچ  لاـس 

، دشن دنزرف  ياراد  نامثع  زا  موثلک  ما  هک  هنوگنامه  دـیوگ : یم  هدومن و  بیذـکت  ار  عوضوم  لصا  هداتق  یلو  تفر ، ایند  زا  یگراوخریش 
یهارمه هب  هشبح ، زا  تعجارم  زا  سپ  هیقر  میدومن ، هراشا  هک  يروطب  لاح ، ره  هب  [. 456 . ] تسا هدرواین  ایند  هب  يدنزرف  يو  زا  مه  هیقر 

یلص  ) ادخ لوسر  دورو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  لاسکی و  زا  سپ  هبتیق  نبا  زا  يربط ، نیدلا  بحم  لقن  هب  انب  دیدرگ و  هنیدم  دراو  نامثع 
. دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هبصح  ضرم  اب  هنیدم ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا 

موثلک ما 

هراشا

رکذ ار  وا  ماـن  ناـخروم  زا  کـیچیه  هدـش و  فورعم  هینک  نیمه  اـب  وا  تسا . موثلک  ما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتـخد  نیموس 
. دنا هدرکن 

اقرز ریش  ناتساد 

مانب بهلوبا  نادنزرف  زا  نت  ود  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نارتخد  زا  نت  ود  نیا  دیدرگ ، هراشا  هیقر  لاح  حرـش  رد  هک  يروطب 
ربمایپ نارتخد  زا  داد  روتـسد  شنادنزرف  هب  وا  یحو ، نابز  زا  شرـسمه  بهلوبا و  شهوکن  زا  سپ  یلو  دندوب  هدرک  جاودزا  هبیتع  هبتع و 

ناثدحم ناخروم و  یلو  دندومن . هکراتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارتخد  اب  هدرک و  ارجا  ار  ناشردپ  روتسد  اهنآ  دنوش و  ادج 
رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تازجعم  زا  یکی  ناونعب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دـنا  هدومن  لقن  یبلاج  هثداـح  بلطم و  هبیتع  هراـبرد 

هلعـش مه  زاب  یلو  دـیدرگن ، موثلک  ما  اب  یگدـنز  هب  رـضاح  هبیتع  هک  نآ  اب  تسا : نیا  هثداح  نآ  داد و  رارق  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  رایتخا 
رد وا  دـنک . لامعا  يرگید  قیرط  هب  ار  شیوخ  تجاجل  دانع و  تفرگ  میمـصت  دـشن و  شوماخ  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  شتوادـع  هنیک و 

: تفگ ترـضح  نآ  هب  باطخ  تفر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  دوب  ماش  هب  رفـس  مزاع  يا  هدـع  اب  تراجت  يارب  هک  یلاح 
!؟ متفگ قالط  ار  ترتخد  متفریذـپن و  ار  وت  نییآ  هنوگچ  يدـید  « ؛» کبحا ینبحتال و ال  هحفـص 245 ]  ] کتنبا تقراف  کنیدب و  ترفک  »
هب تدش  اب  تفرگ و  ربمایپ  سابل  زا  هک  دـناسر  اجنآ  هب  ار  یبدا  یب  تراسج و  هاگنآ  ینمـشد ». نم  اب  وت  هک  هنوگنامه  منمـشد  وت  اب  نم 

ینِا اما  : » دومرف نینچ  هبیتع ، یبدا  یب  تراسج و  نیا  خساپ  رد  ادخ  لوسر  دیدرگ . هراپ  ترـضح  نآ  هقی  هک  يروطب  دیـشک ؛ دوخ  يوس 
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ماش يوس  هب  ار  هکم  نایرج  نیا  زا  سپ  هبیتع  دنک ». طلـسم  وت  رب  ار  یگـس  مهاوخ  یم  ادخ  زا  مه  نم  « ؛» ۀبلک کیلع  طلـسی  نأ  هللا  لأسا 
رارق يریـش  هلمح  دروم  دندوب ، هتخادرپ  تحارتسا  هب  هک  یلاح  رد  اقرز »  » مانب تاماش ، نابایب  زا  يا  هشوگ  رد  یبش  هک  نیا  ات  دومن  كرت 

. دیـسر تباجا  هب  وا  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نیرفن  دیدرگ و  هکت  هکت  ریـش  يوق  ياه  هجنپ  ریز  رد  وا  ندب  تفرگ و 
[. 457]

موثلک ما  تافو 

تکرش شرتخد  عییشت  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ و  تایح  دوردب  هنیدم  رد  ترجه  مهن  لاس  رد  موثلک  ما  لاح ، ره  هب 
نفد ماگنه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تنـس ، لها  لاجر  خیرات و  بتک  رد  دناوخ . زامن  وا  رکیپ  رب  درک و 
وزج زین  نامثع  هک  رضاح  عمج  نایم  زا  [. 459 «. ] لخدیلف ۀلیللا  فراقی  مل  نم   » ای [ 458 « ] ۀلیللا فراقی  َمل  ٌدـحأ  مُکیفَأ  : » دومرف موثلک  ما 

هنوگنیدـب دـیز و  نب  ۀـماسا  سابع و  نب  لضف  مالـسلا ،) هیلع   ) نانمؤم ریما  دـندش : ربق  لخاد  هدومن و  یگداـمآ  مـالعا  نت  هس  دوب ، اـهنآ 
یط رد  تنـس  لها  یثیدـح  عبانم  رد  عوضوم  نیا  تفریذـپ . ماجنا  نامثع  شرـسمه  تکراـشم  نودـب  موثلک  ما  رکیپ  يراپـسکاخ  مسارم 

هدمآ هیقر » «، » موثلک ما   » ياج هب  ـث  یداحا نیا  زا  ـی  ضعب نتم  رد  تسا . هد  ـ یدرگ لقن  نآ ، نتم  رد  توافت  ـر  صتخم اب  ددعتم و  ياهثیدح 
اب هیقر  تو  ندوـب فـ نا  ـ مزمه یلو  [ 460  ] تسا هدـش  ناونع  هللا » لوسرل  ۀـنبا   » مان و رکذ  نودـب  اهنآ  هحفص 246 ]  ] زا یـضعب  رد  تسا و 

ماگنه هب  نایرج  نیا  عوقو  مجارت و  ياملع  رظن  تحـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تعجارم  زا  لبق  وا  ـر  کیپ نفد  ردـب و  ـگ  نج
. دنک یم  دییأت  ار  موثلک  ما  نفد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هبیبر  ای  نارتخد 

هدنناوخ رایتخا  رد  تسا ، هدش  لقن  فورعم  عبانم  رد  هچنآ  هصالخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارتخد  زا  نت  هس  نیا  یفارگویب  زا 
جراخ راتشون  نیا  هدودحم  زا  دراد و  یخیرات  یملع و  قیمع  یسررب  هب  زاین  قیقحت و  هبنج  هک  ار  یناوارف  ياه  ینتفگ  میداد و  رارق  زیزع 

بنیز و : » دـیوگ یم  وا  هک  تسا  [ 461  ] یفوک يولع  مساـقلاوبا  هیرظن  راـتفگ و  اـهنآ  زا  یکی  مینک و  یم  لوکوم  رگید  لـحم  هب  تسا ،
دندوب و ترـضح  نآ  ياه  هبیبر  هکلب  ادخ  لوسر  نارتخد  هن  دـندوب ، هدرک  جاودزا  نافع  نب  نامثع  صاعلاوبا و  اب  مالـسا  زا  لبق  هک  هیقر 

یباتک هنیمز  نیمه  رد  [ 463  ] رـصاعم ياملع  زا  یکی  ًاریخا  و  [ 462  ] تسا هدومن  ناونع  یبلاـطم  هدروآ و  یلئـالد  شیوخ ، هیرظن  نیا  رب 
موحرم یلو  تسا . هدوزفا  نآ  رب  ار  یبلاـج  تاـکن  هداد و  رارق  دـییأت  دروـم  ثحب و  ياـنبم  ار  يوـلع  مساـقلاوبا  راـتفگ  هدوـمن و  فیلأـت 

لیقع هعقب  هحفص 249 ] . ] نوجش وذ  مالکلا  و  [ 464 . ] تسا هتخادرپ  نآ  در  هب  یلئالد  رکذ  اب  هتـسناد و  ساسا  یب  ار  هیرظن  نیا  یناـقمام 
بلاط یبا  نب 

بلطملادبع نب  ثراح  نب  نایفسوبا  بلاط و  یبا  نب  لیقع  هعقب 

هراشا

نفدم تسا . بلاطوبا  رـسپ  لیقع  ربق  هدرک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نارئاز  هتـسویپ  هتـشاد و  هاگراب  دـبنگ و  عیقب  رد  هک  ییاهربق  هلمج  زا 
یخیرات و رثا  نیا  مادـهنا  زا  نرق  کـی  هب  کـیدزن  تشذـگ  زا  سپ  هک  هدوب  ترهـش  زا  رادروخرب  يا  هنوگ  هب  ناـخروم  ناـیم  رد  لـیقع 
تسا و بستنم  يو  هب  يربق  عیقب ، رد  رامـش  تشگنا  ِروبق  نایم  رد  مه  زاـب  دوجوم ، روبق  يور  رد  تمـالع  نیرتکچوک  ندوبن  یبهذـم و 

نیا ندرپس  یـشومارف  هب  رد  شالت  لـئاسم و  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  یب  مغر  یلع  يدوعـس ، تموکح  ِریخا  ناسانـش  هنیدـم  ناگدنـسیون و 
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ربـق دـید ، میهاوخ  هک  يروطب  دـنا و  هدومن  داـی  نآ  زا  هدرک و  یفرعم  صخـشم  روطب  رگید ، روبق  ناـیم  رد  ار ، لـیقع  ربـق  مه  زاـب  راـثآ ،
هتفرگ رارق  دـبنگ  کی  ریز  رد  لحم و  کی  رد  ود  ره  وا و  هناخ  لـخاد  رد  لـیقع و  ربق  راـنک  رد  بلطملادـبع  نبا  ثراـح  نبا  نایفـسوبا 

ـ  2 ثراح . نب  نایفسوبا  لیقع و  هعقب  رد  ناخروم  هیرظن  1 ـ  میوش : انـشآ  ریز  بلطم  هس  اب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  تسا  مزال  دندوب .
هحفص 250] . ] لیقع نایفسوبا و  لاح  حرش  3 ـ  لیقع . نایفسوبا و  نفدم  لیقع  هناخ 

ثراح نب  نایفسوبا  لیقع و  هعقب  هرابرد  ناراگن  خیرات  هیرظن 

خیراـت هک  تسا  نیا  رگناـشن  تسا ، اـم  سرتسد  رد  عباـنم  زا  هچنآ  يو ، هب  قلعتم  هاـگراب  هعقب و  بلاـط و  یبا  نب  لـیقع  نفدـم  دروم  رد 
هعقب هک  نیا  اما  دـنا . هدومن  دای  نآ  زا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  هتخادرپ و  هعقب  نیا  یفرعم  هب  متفه  نرق  لـئاوا  زا  ناسانـش ، هنیدـم  ناراـگن و 
دقرم نیا  نینچمه  تشذـگ و  یم  نآ  رمع  زا  نرق  دـنچ  یفرعم ، ماـگنه  هب  دـمآ و  دوجوب  یـسک  هچ  هلیـسو  هب  یخیراـت و  هچ  رد  لـیقع 

. دـماین ام  تسد  هب  یبلطم  دوجوم  عبانم  زا  تسا و ؟... هدوب  یلکـش  هچ  هب  دوش ، هتخاـس  هاـگراب  دـبنگ و  تروصب  هک  نیا  زا  لـبق  فیرش 
درگناهج ریبج  نبا  1 ـ  خیرات : بیترت  هب  زورما ، ات  متفه  نرق  لئاوا  زا  نادرگناهج  ناسانـش و  هنیدـم  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  راتفگ  کنیا 

نب هللادبع  بلاط و  یبا  نب  لیقع  ربق  رمع ، نب  نامحرلادبع  ربق  لباقم  رد  : » دـنک یم  دای  نینچ  لیقع  ربق  زا  ق ). يافوتم 614 ه .ـ  ) فورعم
عیقب رد  وا  نامز  هک  ییاـه  هعقب  هراـبرد  ق ). يافوتم 642 ه .ـ  ) فورعم سانـش  هنیدم  راجن  نبا  2 ـ  [. 465 .« ] تسا هدـش  عقاو  رایط  رفعج 
قلعتم عبانم  رد  [. 466 .« ] ًاضیا عیقبلا  لوا  یف  ۀبق  یف  هنع ـ  هللا  یضر  یلع ـ  یخا  بلاط ، یبا  نب  لیقع  ربق  و  : » دیوگ یم  دنا ؛ هدوب  فورعم 

هاگراب و هدرک و  دیکأت  هیکت و  عوضوم  نیا  رب  هک  مینیب  یم  ار  ناسانش  هنیدم  ناگدنسیون و  املع و  زا  نت  دنچ  زین  مهدزای  مهد و  نرق  هب 
لحم لقن  زا  سپ  ق ). يافوتم 911 ه .ـ  ) يدوهمس 3 ـ  هلمج : زا  دـنا ؛ هدومن  یفرعم  عیقب  رد  فورعم  روبق  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لـیقع  ربق 

[. 467 .« ] دـشاب یم  بلاط  یبا  نب  لیقع  هب  قلعتم  بستنم و  هک  تسا  یمرح  نامه  رد  يو  ًارهاظ  : » تسا هدروآ  ثراح  نب  نایفـسوبا  نفد 
شفرط کی  دیوگ : یم  عیقب  روبق  زا  یضعب  فصو  رد  شموظنم ، همانرفس  رد  ق ). يافوتم 933 ه .ـ  ) يرال نیدلا  یحم  4 ـ  هحفص 251 ] ]

هک تسا  يرگید  دقرم  عیقب ، رد  : » دـیوگ یم  ق ). يافوتم 982 ه .ـ  ) يرکب راید  5 ـ  [. 468  ] لیلج ماما  کلام  یفرط  زو  لیقع  لیلظ  لـظ 
ربق هک  تسا  نیا  حیحـص  لقن  یلو  تسا  هدیدرگ  عقاو  نآ  لخاد  رد  رفعج  نب  هللادـبع  شردارب  دـنزرف  بلاط و  یبا  نب  لیقع  ربق  دـنیوگ 

هعقب رگید ، یکی  و  : » دــسیون یم  ق ). يافوتم 1052 ه .ـ  ) يولهد قحلادـبع  6 ـ  [. 469 . ] تسا هتفرگ  رارق  شیوخ  هناخ  لـخاد  رد  لـیقع 
ق. مهدزای ه .ـ نرق  ناسانش  هنیدم  زا  یـسابع  7 ـ  [. 470 .« ] تسا هدـمآ  يرثا  نآ  دزن  رد  اعد  تباجتـسا  رد  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  لیقع 
رد ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارـسمه  روبق  مه  يو  هک  ارچ  تسا ، هتخادرپ  بلاـط  یبا  نبا  لـیقع  ربق  یفرعم  هب  دروم  ود  رد 

دهـشم برِقب  ۀَضوَر  اْهنِم  َو  : » دیوگ یم  دناد و  یم  لیقع  ربق  دزن  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  روبق  مه  دنک و  یم  یفرعم  لیقع  هعقب  هلبق  تمس 
هتشون نینچ  ق ). 1255 ه .ـ يافوتم  ) يدنرم لیعامسا  دیـس  8 ـ  [. 471 («. ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دالوأ  نم  ۀـثالث  اهیف  نا  لاقی  لیقع 

.« تسا نوفدم  ربق  کی  رد  رفعج  نب  هللادبع  اب  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ردارب  بلاط  یبا  نب  لیقع  ترـضح  هبق  رگید  : » تسا
هب رد ، رس  رب  رعـش  دنچ  هحفـص 252 ] . ] دـنراد هعقب  مه  لیقع  بانج  : » دـیوگ ق ). يافوتم 1305 ه .ـ  ) يزاریـش ردصلا  بیان  9 ـ  [. 472]

نیمرحلا ةآرم  رد  اشاپ  تعفر  10 ـ  [. 473 .« ] اهدو لقع  بحاص  نروک  یلیقع  ترضح  هبق  : » تسا نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یکرت  نابز 
دوش و یم  هدـهاشم  اهدـبنگ  زا  يدادـعت  سکع  نیا  رد  : » دـسیون یم  دـهد و  یم  هئارا  تسا  ق . لاس 1325 ه .ـ هب  قلعتم  هک  ار  یـسکع 

یموس لیقع و  هب  قلعتم  یمود  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  هب  قلعتم  هدـش ، عقاو  تسار  تسد  رد  هک  دـبنگ  نیلوا 
ینعی ق . لاس 1325 ه .ـ اـت  ناـخروم  ناگدنـسیون و  دـییأت  فارتعا و  زا  يا  هشوگ  دوب  نیا  و  [. 474 .« ] دشاب یم  ربمایپ ... نارـسمه  هعقب 

. عیقب رد  عاقب  راثآ و  بیرخت  زا  لبق  لاس  تسیب 
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عیقب بیرخت  زا  سپ  لیقع  ربق 

هتـشاذگ راگدایب  ناگدنیآ  يارب  ار  نآ  دـنا و  هدرک  هیهت  سکع  هتـشون و  بلطم  لیقع  هعقب  بیرخت  زا  لبق  لاس  تسیب  زا  ناسیون  خـیرات 
، دنراد فیرـش  عیقب  روبق  هرونم و  هنیدـم  راثآ  اب  ییانـشآ  هک  یناسک  يارب  زین  نآ  نامتخاس  مادـهنا  زا  سپ  لیقع  ربق  هک  نیا  بلاج  دـنا .

يارب دنا ؛ هدومن  صخشم  عیقب ، رد  دوجوم  ربق  دنچ  نایم  رد  ار  ربق  نیا  دوخ  ياه  هتـشون  رد  ریخا  ناگدنـسیون  تسا و  صخـشم  مولعم و 
شا هنیدملا » ملاعملا  خیرات   » باتک رد  تسا ، هرونم  هنیدم  ناگدنـسیون  املع و  زا  هک  ق ). يافوتم 1380 ه .ـ  ) نیسای لآ  دمحا  1 ـ  هنومن :

ثراح نب  نایفسوبا  بلاط و  یبا  نب  لیقع  ربق  ار  هرامش  نیمشش  هدومن ، نییعت  يراذگ  هرامـش  اب  ار  روبق  میـسرت و  ار  یلعف  عیقب  هشقن  هک 
ربق لحم  هرونملا » ۀنیدملا  خیرات  نم  لوصف   » رد لاس 1405  رد  هدنز  ظفاح ، یلع  نینچمه  2 ـ  [. 475 . ] دنک یم  یفرعم  بلطملادبع  نبا 

ود لـخاد  رد  هک  عیقب )  ) یبونج برغ  هحفـص 253 ]  ] رد زا  رتم  لهچ  هلـصاف  هب  : » دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  ثراح  نبا  نایفـسوبا  لیقع و 
ـ  برع یخس  درم  رفعج ـ  نب  هللادبع  نایفسوبا و  لیقع و  هب  اهربق  نیا  دومن ، دیهاوخ  هدهاشم  ار  ربق  هس  دینک  یم  تکرح  ینامیس  لودج 

[. 476 .« ] دراد قلعت 

لیقع نایفسوبا و  لاح  حرش 

نآ ناراـی  باحـصا و  ءزج  یعاـضر و  ردارب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  يوـمع  رـسپ  بلطملادـبع ، نب  ثراـح  نب  نایفـسوبا 
عبانم رد  [. 477 . ] تسا وا  هینک  ناـمه  وا  ماـن  هک  دـننآرب  تیرثـکا  نکیل  دـنا ، هتفگ  هریغم  ار  وا  ماـن  ناـخروم  زا  یـضعب  تـسا . ترـضح 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هنوگنامه  تشاد . ادخ  لوسر  هب  تهابش  هفایق ، رظن  زا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  تسا : هدمآ  یخیرات 
« ةزمح نم  ًاـفلخ  نوـکت  نأ  وـجرأ  : » دوـمرف یم  يو  هب  دوـب و  هداد  تشهب  هدژم  يو  رب  تشاد و  نایفـسوبا  هب  تبـسن  دـیدش  هقـالع  هـلآ )

نایرکـشل ءزج  نینح  گنج  و  هکم ، حـتف  رد  تفریذـپ  ار  مالـسا  هکم  حـتف  زا  لبق  نایفـسوبا  یـشاب ». هزمح  نیزگیاج  مراودـیما  « ؛] 478]
، ناناملـسم ینیـشن  بقع  دیدش و  يریگرد  کی  رد  هک  يروط  هب  دوب . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  صلخم  ناراکادـف  زا  مالـسا و 

متـسیب لاـس  رد  وا  تاـفو  تفرگ . هدـهع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما هارمه  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناـج  زا  تظاـفح 
ماگنه هب  نایفـسوبا  هک  تسا  هدـش  لقن  دـش . هدرپس  كاخ  هب  دوب  هدرک  هداـمآ  لـیقع  هناـخ  رد  شیپ  زا  هک  يربق  رد  دـش و  عقاو  ترجه 

تلع رد  [. 479 . ] ما هدـشن  یهاـنگ  چـیه  بکترم  ما  هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  يزور  زا  اریز  دـینکن ؛ هیرگ  نم  رب  هک  دوـمن  هیـصوت  شگرم 
هـضراع نیمه  هدـش و  یمخز  غیت  اـب  دروخرب  رثا  رد  دوب  وا  رـس  رد  هک  يا  هدـغ  قـلح  ماـگنه  هب  جـح  رفـس  رد  هک  دنـسیون  یم  وا  گرم 

هحفص 254] . ] دیدرگ وا  گرم  بجوم  دیدشت و 

نایفسوبا نفدم 

ار نآ  تیفیک  تسا و  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هدـش  نفد  لیقع  هک  یلحم  نامه  رد  نایفـسوبا  میدومن  لـقن  ناـخروم  زا  ـالبق  هک  يروط  هب 
نب لیقع  يزور  : » دنک یم  لقن  تسا ، هنیدـم  خروم  نیرت  یمیدـق  زا  هک  زیزعلادـبع  زا  ق ). يافوتم 262 ه .ـ  ) هبـش نبا  هلمج  زا  ناخروم ،

نایفسوبا دیسرپ  ار  راک  نیا  هزیگنا  دنز . یم  مدق  اهربق  نیب  رد  تسا  رامیب  تدش  هب  هک  یلاح  رد  ثراح  نب  نایفـسوبا  هک  دید  بلاط  یبا 
رد درک و  تیاده  شا  هناخ  لخاد  هب  ار  وا  لیقع  دنراپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  ارم  ندب  منک  تیصو  ات  متسه  یبسانم  لحم  یپ  رد  داد  خساپ 
نب نایفـسوبا  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  نیا  ات  دـنتخاس  هدامآ  شیارب  يربق  اجنآ  رد  هک  دومن  صخـشم  نایفـسوبا  يارب  ار  یلحم  نآ ، هطوحم 

یضعب رد  و  [. 480 .( ] هیف نفدـف  یفوت  یتح  اهتعاق ... یف  رفحف  ربقب  رمأ  هراد و  هلخدأف   ) دـیدرگ نفد  ربق  نیمه  رد  تفر و  ایند  زا  ثراـح 
. تفر ایند  زا  زور  ود  هلصاف  هب  دومن و  هدامآ  دوخ  تسد  اب  ار  شیوخ  ربق  نایفسوبا  هک  تسا  هدمآ  عبانم 
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؟ تسیک رفعج  نب  هللادبع 

هراشا

( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  شیومع  سیمع و  تنب  ءامـسا  شا  همرکم  ردام  نیحانجلا ؛ وذ  رایط و  هب  فورعم  رفعج  بانج  شدنمجرا  ردپ 
. دوب هدرک  جاودزا  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  رتخد  يربک  بنیز  اـب  هللادـبع  اریز  دوب ؛ اراد  مه  ار  ترـضح  نآ  يداـماد  راـختفا  هک  تسا 

شردارب ود  يو  زا  سپ  دیدرگ و  دلوتم  روشک  نآ  هب  ناناملـسم  ترجه  ماگنه  هب  هشبح  رد  هک  تسا  يدولوم  نیلوا  رفعج  هللادبع  دـلوت :
داتشه و لاس  رد  رفعج  هللادبع  وا : تافو  [. 481 . ] دندومن ترجه  هنیدم  هب  ناشردام  ردپ و  هارمه  هب  هس  ره  دندش و  دلوتم  نوع  دمحم و 

هحفص 255] . ] دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  هتفگ و  تایح  دوردب  هنیدم  رد  یگلاس  دون  رد  يرجه و  جنپ  داتشه و  لاس  رد  یلوق  هب  انب 

هللادبع تیصخش 

ار هللادبع  یتسرپرس  تلافک و  ًاصخش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هتوم  گنج  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهـش  اب  دیوگ  یم  یبهذ 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  تافو  ماگنه  هب  هللادبع  هکنیا  اب  دیوگ  یم  رجح  نبا  [. 482 . ] دومن تیبرت  شیوخ  ناماد  رد  ار  وا  تفرگ و  هدهع  هب 

مرکا ربمایپ  تبحم  هقالع و  رگناشن  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  یثیداحا  وا  هرابرد  ترضح  نآ  زا  یلو  دوبن  شیب  هلاس  هد  كدوک  هلآ ) هیلع و 
یخسأ مالسالا  یف  نکی  مل  : » دیوگ یم  ربلادبع  نبا  [. 483 . ] دشاب یم  وا  تیصخش  تمظع و  لیلد  يو و  هب  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

دوج و ترثک  رثا  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  ناـبح  نبا  زا  رجح  نبا  زاـب  [. 484 . ] تسا هدشن  هدید  هللادـبع  زا  رت  یخـس  مالـسا  ناهج  رد  هنم »
[. 485 . ] دوب هدیدرگ  فورعم  ءاخسلا » بطق   » ناونع هب  وا  هللادبع ، ياخس 

وا ثیدح 

. تسا هدومن  لقن  ثیدح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هباحص  زا  يا  هدع  نانمؤم و  ریما  هطساو  هب  میقتسم و  روط  هب  رفعج  هللادبع 
. دیآ یم  رامش  هب  نیثدحم  زا  وا  اذل  و  [ 486]

تبحاصم راختفا 

هدومن یفرعم  یبتجم  نسح  ماما  نانمؤم و  ریما  نارای  هباحـص و  زا  ار  رفعج  هللادـبع  هللا ) همحر   ) یـسوط خیـش  دـیوگ  یم  یناقمام  موحرم 
یلاح رد  تسا . هدرکن  یفرعم  نیـسح  ماما  نارای  هباحـص و  زا  ار  هللادبع  ارچ  موحرم  نآ  هک  دشن  مولعم  نم  يارب  دـیوگ  یم  هاگنآ  تسا .

ترضح نآ  اب  ندومن  هحفـص 256 ]  ] یهارمه زا  اروشاع  هثداح  رد  نوچ  دـشاب و  یم  زین  ترـضح  نآ  نارای  ءزج  وا  هک  تسا  ملـسم  هک 
[. 487 . ] دومن راهظا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  هب  تبسن  ار  دوخ  تاساوم  تدارا و  شدنزرف  هس  میدقت  اب  دوب  روذعم 

هدنسیون هیرظن 

رد تسا  هدومنن  یفرعم  داجس  ماما  هباحـص ي  زا  ار  رفعج  هللادبع  وا  ارچ  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياج  ام  يارب  مه  یناقمام  موحرم  راتفگ  رد 
ءزج هدومن و  كرد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  تبحاصم  روضح و  لاس  جـنپ  تسیب و  ای  لاـس و  تسیب  تدـم  هب  هللادـبع  هک  یتروص 

نانمؤم ریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هباحص  زا  هک  هنوگنامه  هللادبع  نیاربانب  دمآ ، یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  نارای  هباحص و 
لاؤس نیا  ياج  یناقمام  موحرم  راتفگ  رد  زاب  و  دشاب . یم  زین  مالـسلا ) هیلع   ) يده همئا  زا  رگید  نت  هس  باحـصا  زا  تسا  مالـسلا ) هیلع  )

تیمها هب  هجوت  اب  اما  هدومن  هراشا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اب  ندوب  رفـسمه  زا  هللادـبع  ندوب  روذـعم  هب  موحرم  نآ  هک  تسا  یقاب 
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تیالو يالاو  ماقم  هب  يو  هناصلاخ  تدارا  هللادبع و  تیـصخش  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاح  ره  هب  یلو  تسا  هدادن  حیـضوت  ار  وا  رذع  عوضوم 
ینتفریذپ تسا  یعوضوم  كرد و  لباق  یلک  رظن  زا  وا  رذع  دومن ، هناور  قارع  هب  یلع  نب  نیسح  هارمه  هب  ار  شنادنزرف  رسمه و  هکنیا  و 

. تسین نشور  نآ  تایئزج  هچرگ 

اهگنج رد 

رکشل ناهدنامرف  ءارما و  زا  نیفص  گنج  رد  ترضح و  نآ  نارای  ءزج  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هناگ  هس  ياه  گنج  رد  رفعج  هللادبع 
. دوب راوگرزب  نآ 

ادهشلا با 

رد ءاروشاع و  زور  رد  هس  ره  هک  تسا  هللادبع  نوع و  دمحم ، مان  هب  دیهـش  هس  ردـپ  وا  هک  تسا  نیا  رفعج  هللادـبع  لئاضف  زا  رگید  یکی 
هحفص 257] . ] دندیدرگ لئان  تداهش  يامظع  هجرد  هب  مالسلا ) هیلع   ) يربک بنیز  ترضح  ناشردام  دید  لباقم  رد  ءادهش و  ریاس  رانک 

تیالو زا  عافد 

زا وا  عافد  تیالو و  ماقم  هب  تبـسن  رفعج  هللادبع  صالخا  نامیا و  يایوگ  هک  تسا  هدومن  لقن  یبلاج  نایرج  ینئادم  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
نینچ هثداح  نیا  هصالخ  دـشاب و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  یبتجم و  ماما  زا  يو  میرکت  لیلجت و  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما 

زا وا  يدونـشخ  اضر و  بلج  هیواعم و  دـنیآ  شوخ  يارب  دوب  رـضاح  زین  رفعج  هللادـبع  هک  هیواعم  سلجم  رد  صاع  ورمع  يزور  : » تسا
هللادبع گنر  عقوم  نیا  رد  تفگ . نخس  هنابدا  یب  هدومن و  تراسج  راوگرزب  نآ  تحاس  هب  تبسن  ییوگدب و  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

رارق باطخ  دروم  ار  هیواعم  صخـش  صاع  ورمع  ياج  هب  همهاو  نودـب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  داتفا و  شمادـنا  رب  هزرل  هتـشگ و  ریغتم 
. میزرو ییابیکش  تا  هنابدا  یب  نانخـس  راجنهان و  راتفگ  هب  یک  ات  مینک و  لمحت  ار  وت  ینمـشد  یک  ات  هیواعم  تفگ : نخـس  نینچ  داد و 

هدش شومارف  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  اب  وت  زیتس  گنج و  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  رد  وت  گرزب  سب  ياهاطخ  ینک  یم  رکف  هیواعم 
هب نکن و  ییوگدب  ام  زا  لقا  ینک ال  یمن  يوریپ  نادـناخ  ام  زا  رگا  رادرب و  یهارمگ  تلالـض و  زا  تسد  تسا . سب  رگید  هیواعم  تسا .

تفگ نخس  هدنبوک  مکحم و  نانچنآ  سلجم  نیا  رد  هللادبع  یـشاب »... تلامعا  يوگخـساپ  دیاب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  شاب  يزور  دای 
ار یـسک  دنک  تنعل  ادخ  نیـشنب . دوخ  ياج  رب  نک و  سب  دنگوس  تیادخ  هب  رفعج : ابا  تفگ : نینچ  دمآرب و  راذـتعا  ماقم  هب  هیواعم  هک 

قلخ ییابیز  زج  یتلیـضف  چیه  وت  رد  دوبن  رگا  هللادبع  يزیرب . نوریب  ار  هتفهن  لد  رد  بلاطم  ییوگب و  نخـس  نینچ  نیا  تشاداو  ار  وت  هک 
. یتسه مشاه  ینب  رـالاس  دیـس و  نیحاـنجلا و  وذ  دـنزرف  وت  هک  یلاـح  رد  دوب  مزـال  اـم  رب  وت  مارتحا  تلاـمک  لاـمج و  تمعن  تیوخ و  و 
زج تسا و  نیسح  نسح و  اب  مشاه  ینب  تدایس  زورما  ینک  یم  هابتشا  هیواعم  تفگ : نینچ  دومن و  عطق  ار  هیواعم  نخـس  اجنیا  رد  هللادبع 

هللادـبع یناد  یم  تفگ : صاعورمع  هب  باطخ  هاگنآ  هیواعم  تسین . یماقم  نینچ  ياعدا  ياراـی  رگید  صخـش  چـیه  هن  نم و  رب  هن  ناـنآ 
هحفـص 258]  ] دروم هک  دید  نآ  زا  رت  تسپ  ار  وت  نوچ  درک ؟ شهوکن  ارم  وت  ياج  هب  تفگ و  نم  هب  دیوگ  وت  هب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  ارچ 

دوردب هنیدم  رد  يرجه  لاس 90  رد  رفعج  هللادـبع  میدومن  هراشا  البق  هک  يروط  هب  [. 488 . ] دیوگ خساپ  تنخـس  رب  دهد و  رارق  تباطخ 
گنس رد  دیوگ  یم  ق . يافوتم 630ه .ـ ریثا  نبا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  بلاط  یبا  نب  لیقع  شیومع  ربق  رانک  رد  شرکیپ  تفگ و  تاـیح 

یـسُنتو ۀلیلو  موی  لک  یف  ًیلب  ُدیزت  ٌبیرَق  َْتنأو  یجُْری  َُکئاِقل ال  ُهَقلَخ  ُهللا  َثَْعبَی  نأ  یلإ  ٌمیقُم  تسا : هدش  هتـشون  تیب  ود  نیا  هللادبع  ربق 
هک يا  هنوگ  هب  یکیدزن  مدرم  اـب  هچ  رگ  تسین  ترادـید  هب  يدـیما  رگید  دوب و  یهاوـخ  ربـق  نیا  رد  تماـیق  اـت  ٌبیبَـح  َتنأو  یْلبَت  اـمک 

بلاطم زا  ًانمض  يدوب . قلخ  بوبحم  يزور  هچ  رگ  دیدرگ . دهاوخ  وحم  اهرطاخ  زا  زین  وت  دای  دسوپ . یم  نامز  رورم  اب  تیاه  ناوختـسا 
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رفعج هللادبع  هب  هک  رگید  ربق  بلاط و  یبا  نب  لیقع  هب  قشمد  ریغـصلا  باب  رد  هک  يربق  دـش  مولعم  دـیدرگ  رکذ  هک  یلیالد  اب  هتـشذگ و 
. دنک یمن  دییأت  ار  اهنآ  یخیرات  لیلد  چیه  تسا  بستنم 

؟ تسیک لیقع 

هراشا

هیلع  ) نانمؤم ریما  ردارب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هدازومع  وا  دـشاب . یم  دـسا  تنب  همطاف  شردام  بلاـطوبا و  دـنزرف  لـیقع 
زا لاس  هد  بیترت  هب  نانآ ، زا  کی  ره  هک  تشاد  مالسلا ) هیلع   ) یلع رفعج و  لیقع ، بلاط ، ياهمان : اب  رسپ  راهچ  بلاطوبا  تسا . مالسلا )

وا و تسا . دـیزی  وبا  لـیقع  هینک  دوب . رتکچوک  لاـس  هد  رفعج  زا  لاـس و  تسیب  لـیقع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اذـل  دـندوب و  رتکچوک  مه 
ناناملـسم تراسا  هب  ود  ره  دندومن و  تکرـش  ردب  گنج  رد  نیکرـشم  هارمه  رابجا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يومع  سابع 

. دومن ترجه  هنیدم  هب  هیبیدـح  گنج  زا  لبق  لیقع  هحفص 259 ] [. ] 489 . ] دندش دازآ  هنیدقن  هیدف و  تخادرپ  اب  ماجنارـس  هک  دندمآرد 
ود نآ  نارای  باحـصا و  ءزج  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  یـشیوخ  موق و  تبارق و  رب  هوـالع  وا 

كاخ هب  تشاد ، رارق  عیقب  رانک  رد  هک  دوخ ، هناـخ  لـخاد  رد  تفر و  اـیند  زا  هنیدـم  رد  يرجه  هاـجنپ  لاـس  رد  لـیقع  دوب . زین  راوگرزب 
. دش هدرپس 

اه تموصخ  قاحم  رد  لیقع  یعقاو  هفایق 

نارای باحـصا و  ءزج  توبن و  ماقم  صاخ  تیانع  هجوت و  دروم  تلاسر و  نادـناخ  ياـضعا  زا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  بلاـط  یبا  نب  لـیقع 
گنج رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  میدومن  هراشا  هک  هنوگنامه  و  دوب . مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

. دشاب یم  ادخ  هار  نادهاجم  زا  مهو  نیرجاهم  زا  مه  اذـلو  تسا  هداد  ناشن  هداعلا  قوف  تماقتـسا  دوخ  زا  هدومن و  تکرـش  هتوم  نینح و 
هیلع  ) نانمؤم ریما  يالو  رد  وا  صالخا  لیقع و  نابز  زا  ربمایپ  ثیدح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ثیدح  رد  لیقع  تلیـضف  نایب 
هیلع  ) یلع صاخ  نانیمطا  دامتعا و  نانمشد و  نیرت  تخسرس  لباقم  رد  طیارش و  نیرتکانرطخ  رد  ترـضح  نآ  زا  وا  تیامح  و  مالـسلا )

یهیدب تسا . رادروخرب  اهنآ  زا  لیقع  هک  تسا  یتایصوصخ  شناگداون و ... نادنزرف و  زا  نت  هدزاود  تداهـش  يو و  هب  تبـسن  مالـسلا )
لاجر ناخروم و  هجوت  ادخ ، لوسر  نارای  باحصا و  ریاس  زا  کی  ره  رد  نآ ، زا  یـشخب  دوجو  هکلب  تایـصوصخ ، نیا  همه  هن  هک  تسا 

، بلاط یبا  نب  لیقع  دروم  رد  یلو  دزاس . یم  رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  زا  یخیرات  یلاجر و  عبانم  رد  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناسانش 
يا هفایق  يو  زا  دزاس ، انشآ  وا  یعقاو  فاصوا  تایصوصخ و  اب  ار  هدنناوخ  هک  نیا  ياج  هب  عبانم ، نیا  هب  هعجارم  تسا و  سکع  هب  هیـضق 

هن هدوب و  تسرد  لقع  ياراد  هن  دندوب و  یـضار  وا  زا  نانمؤم  ریما  ربمایپ و  هن  تسا و  ربمایپ  نادناخ  ءزج  هن  وا  ایوگ  هک  دـنک  یم  میـسرت 
نیا هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  کـنیا  تسا . هتفرگ  رارق  اـه  تموـصخ  اـه و  فـیرحت  زا  یقاـحم  رد  وا  یعقاو  هفاـیق  و  تباـث ! ناـمیا 

هحفص 260] [ !؟ تسا هدمآ  دوجوب  ارچ  هنوگچ و  فیرحت 

هزیگنا نیلوا 

، تغالب و  تحاصف ، رد  لـیقع  دروآ : یم  نینچ  تنـس ، لـها  سانـش  لاـجر  خروم و  ریثا  نبا  ار ، ینوگرگد  فیرحت و  نیا  لـلع  زا  یکی 
رب صوصخب  فلتخم ، لئابق  باسنا  هب  فورعم و  برع  هباسن ي  هب  دوب و  نارود  دمآرـس  یباوج  رـضاح  هجهل و  تحارـص  ناسل ، تقالط 

، لفاحم سلاجم و  رد  نانآ  ءوس  هنیشیپ  فعـض و  طاقن  بیاعم و  نتفگ  زا  تشاد و  لماک  ییانـشآ  هیما  ینب  شیرق و  هلیبق  بسن  بسح و 
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هب هیما  ینب  نارادمدرس  اذل  دوب و  ریـشمش  زا  رت  هدنرب  شنابز  مومـسم و  ریت  زا  رتکانرطخ  شنافلاخم  يارب  شراتفگ  درک . یمن  يراددوخ 
رد يدایز  ياهغورد  توق ، طاقن  لئاضف و  رکذ  ياجب  دـنتفاب و  مهب  ساسا  یب  بلاطم  وا  هرابرد  دنتـساخرب و  يو  اـب  ینمـشد  توادـع و 
هب ار  مشاه  ینب  لیقع  یتح  هک  دنداتفا  رودب  فاصنا  هداج  زا  اجنآ  ات  دندومن و  رـشتنم  وا  تیـصخش  نتـسکش  مهرد  ریقحت و  فیعـضت و 

[. 490 . ] دنتخاس مهتم  تهافس  هُلب و 

هزیگنا نیمود 

يالاو تیصخش  زا  هک  ییاه  هزیگنا  للع و  نامه  تسا ؛ رت  فیرظ  رت و  قیقد  اهنآ  هک  دراد  دوجو  يرگید  لماوع  نیشیپ ، هزیگنا  رانک  رد 
. دومن هئارا  دحوم  ریغ  كرشم و  درف  کی  هفایق  بلاطوبا ، بانج  حطابالادیس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یماح  نیرتگرزب  لیفک و 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  یصو  هک  دیناسر  اجنآ  هب  ار  راک  دوب و  شنادنزرف  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تداهش  شماجرف  هک  ییاه  هزیگنا 
بلاطوبا و شردپ  دننام  زین  لیقع  هک  دومن  باجیا  لماوع  نیا  عومجم  يرآ  دنتفرگ ! رارق  نعل  دروم  اهزامن  رد  وا  نادنزرف  و  هلآ ) هیلع و 

جیردـت هب  هکلب  يو  نافلاخم  نایم  رد  اهنت  هن  وا  لئاضف  دریگ و  رارق  خـیرات  نامولظم  فص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  یلع ، شردارب 
قیرط زا  ار  وا  یعقاو  هفایق  اب  ییانـشآ  دزیمآرد و  یگتخاس  بلاـطم  اـب  ًاـنایحا  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  زین  شنادـنمتدارا  ناـیم  رد 
تاهج زا  مشاه  ینب  لیقع  اریز  دزاس ؛ هجاوم  ماهبا  زا  يا  هلاـه  اـب  ار  هدـننک  هعجارم  دـیامن و  نکمم  هحفـص 261 ]  ] ریغ زین  يدوخ  عبانم 

وا یبهذم  يرکف  يریگ  عضوم  يونعم و  تیصخش  دعب  هس  نیا  زا  هتفرگ و  رارق  شنیفلاخم  مجاهت  دروم  ریز  روحم  هس  زا  هژیو  هب  هدیدع 
نبا لیقع  نافلاخم  هیواعم . اب  وا  تاـقالم  3 ـ  اه . گـنج  رد  يو  روضح  2 ـ  وا . ترجه  مالـسا و  خیرات  1 ـ  تسا . هدـش  عقاو  لاؤس  دروم 
رارق شهوکن  دروم  مهتم و  ار  وا  تقیقح  فیرحت  اب  هناگ  هس  دراوم  زا  کی  ره  رد  دـنا  هتـساوخ  هیما  ینب  نارادمدرـس  هژیو  هب  بلاط  یبا 

و دنشخب . یفشت  دنتـشاد  لد  رد  نانمؤم  ریما  شردارب  وا و  زا  هک  ار  دوخ  ینمـشد  توادع و  جنر  ینورد و  قیمع  هنیک  هار  نیا  زا  دنهد و 
یفرعم متشه  لاس  رد  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ترجه  مود  لاس  رد  ردب و  گنج  زا  سپ  هک  ار  وا  ترجه  مالـسا و  مینیب  یم  تسا  اجنیا  زا 

زا رثا  رد  نآ  زا  سپ  هدومن و  تکرـش  نینح  گـنج  هکم و  حـتف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هارمه  هب  هک  ار  وا  و  دـنا . هدوـمن 
ربمایپ نارود  ياـه  گـنج  رد  ندومن  تکرـش  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  هن  تسا  هدـش  مورحم  اـه  گـنج  رد  روضح  زا  ییاـنیب  نداد  تسد 

رد هیواعم و  نایرکشل  ءزج  نیفص  رد  هک  يدرف  ناونع  هب  هکلب  هدیزرو  عانتما  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نارود  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ياتـسار رد  نانمؤم و  ریما  تداهـش  زا  سپ  هک  زین  هیواعم  اب  يو  تاقالم  دروم  رد  تسا . هدیدرگ  دادملق  هدوب  نانمؤم  ریما  فلاخم  ههبج 

نانمؤم و ریما  تایح  نارود  رد  رفـس ، نیا  خـیرات  هک  میتسه  هجاوم  يا  هدرتسگ  فیرحت  اـب  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ترـضح  نآ  زا  عاـفد 
زا جراخ  هعومجم  نیا  رد  لـئاسم  نیا  حرط  نوچ  و  تسا . هدـیدرگ  یفرعم  هیواـعم  راـبرد  هب  ندـش  هدـنهانپ  يداـم و  فادـها  نآ  هزیگنا 

اجنیا رد  عاجرا و  تسا  راشتنا  هناتـسآ  رد  هک  بلاط » یبا  نب  لیقع   » مان هب  يرگید  هعومجم  هعلاطم  هب  ار  دنمجرا  هدـنناوخ  تسا  عوضوم 
هحفص 262] . ] میهد یم  رارق  زیزع  هدنناوخ  رایتخا  رد  ار  وا  لئاضف  زا  یشخب 

لیقع يونعم  تیصخش 

، بلاط یبا  نب  لیقع  هرابرد  نیغورد  عقاو و  فالخ  بلاطم  راشتنا  لقن و  همه  نآ  اب  لئاضف و  ياه  يزاس  ناهنپ  اه و  یـشوپ  هدرپ  همه  اب 
ماگنه هب  لیقع  نانخس  زین  و  دراد . دوجو  يو  هب  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تبحم  بتارم  تلیـضف و  رد  ییاهثیدح  مه  زاب 
روضح رد  هیواعم ـ ، سلجم  رد  هک  یقیاقح  و  ترـضح ، نآ  خـساپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  وا  هماـن  نتم  هذـبر و  هب  رذوبا  هقردـب 

یب ربمایپ و  یـصو  ياوقت  دـهز و  هلیمج و  فاصوا  حیرـص  نایب  تفگ و  یم  ترـضح  نآ  زا  عافد  رد  ناـنمؤم ـ  ریما  تخـسرس  نانمـشد 
صالخا و رب  ایوگ  تسا  يدهاش  يو و  رب  ادخ  ربمایپ  صاخ  تیانع  لیقع و  تیـصخش  تمظع  رب  تسا  لیلد  یگمه  هیواعم و ... یتالابم 
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سب تسا  یتلیـضف  نیا  تردـق و  هطلـس و  لباقم  رد  تقیقح  راهظا  رد  تسا  وا  تعاجـش  تماهـش و  رگنایب  تیـالو و  ماـقم  هب  وا  تدارا 
. گرزب

ادخ لوسر  ثیدح  رد  لیقع 

هدـمآ تنـس  لها  عبانم  رد  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  یثیداـحا  يو ، هب  تبـسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تبحم  لـیقع و  تلیـضف  رد 
يا [. » 492 .« ] كاِیا بلاط  یبأ  یمع  بُح  نِم  ملعأ  ُتنک  اِمل  ًابح  ینم و  کتبارقل  ًابح  نیبح : َُکبحُأ  ینِا  دـیزی  اـبأ  اـی  « ـ  1 [. 491 : ] تسا

میومع تبحم  هقالع و  تهج  هب  يرگید  يراد و  نم  اب  هک  یـشیوخ  موق و  تهج  هب  یکی  مراد ؛ تسود  ار  وت  تهج  ود  زا  نم  دـیزی ، وبا 
هب ای  یناسفن و  ياوه  زا  رثأتم  دناوت  یمن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) يوبن ماقم  دـیدش  هقالع  بح و  هک  تسا  نشور  وت ». هب  تبـسن  بلاطوبا 
اریز دشاب ؛ يدنزرف  ردپ و  ظاحل  هب  طقف  دناوت  یمن  زین  لیقع  هب  تبـسن  بلاطوبا  دیدش  هقالع  نینچمه  دشاب . یلیماف  يدام و  ياه  هزیگنا 

نانمؤم ریما  دننام  ییاهتیصخش  بلاطوبا  نادنزرف  هحفـص 263 ]  ] نایم رد  اریز  اهنآ . نیرتعاجـش  هن  دوب و  بلاط  وبا  دنزرف  هناگی  هن  لیقع 
نینچ نتـشاد  اب  هک  حـطبا » خیـش   » تسین کش  ياج  تشاد و  دوجو  بلاط  نانآ ؛ نیرتگرزب  رایط و  رفعج  نیکاسملا  وبا  و  مالـسلا ) هیلع  )

وا رد  یباستکا  یثرا و  روط  هب  هک  تسا  يونعم  یقالخا و  لیاضف  تهج  هب  دـنک ، یم  يرتشیب  هقـالع  راـهظا  لـیقع  هب  تبـسن  ینادـنزرف ،
زا شیب  ار  لیقع  شنادـنزرف ، ناـیم  رد  بلاـطوبا  يرآ  : » دـسیون یم  ثیدـح  نیا  نتم  دـییأت  حرـش و  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنیب . یم  هتفهن 

بلاـطوبا هب  ساـبع  شیوـمع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هک  هاـگنآ  یطحق ، لاـس  رد  ور  نیا  زا  تشاد و  یم  تسود  نارگید 
نینچ نانآ  خساپ  رد  بلاطوبا  دهاکب ، يردق  شا  یگدنز  هنیزه  نیگنس  راب  زا  ات  دراذگب  نانآ  رایتخا  رد  ار  شنادنزرف  ات  دندرک  داهنشیپ 

.« دـیربب دوخ  اـب  دـیهاوخ  یم  ار  مادـک  ره  منادـنزرف  ریاـس  دـیراذگب و  نم  يارب  ار  لـیقع  « ؛» متئـش نم  اوذـخ  ـالیقع و  یل  اوعد  : » تفگ
نیا قودص  خیش  2 ـ  [. 493 . ] دنتفرگ هدهع  هب  ار  یلع  یتسرپرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ار و  رفعج  یتسرپرـس  سابع  ماجنارس 

ای : » تشاد هضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک : تسا  هدومن  لقن  نینچ  ساـبع  نبا  زا  ار  ثیدـح 
«. كدـلو ۀـبحم  یف  لوتقمل  هدـلو  ناو  هل  بلاط  یبأ  بحل  ًابح  ُهل و  ًاـبح  نیَبُح : هبحـأل  ینِا  هللاو  يا  لاـق : ـالیقَع ؟ بُِحَتل  َکـَنِا  ِهللا  َلوُسَر 

یضوح یلع  تنأ  و  یلع ) ای   ) کب ینأک  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  باطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زاب  3 ـ  [. 494]
یلع ًاناوخإ  ۀـنجلا  یف  رفعجو  لیقعو  ۀـمطافو  نیـسحلاو  نسحلاو  تنأو  یناو  ءامـسلا  موجن  ددـع  لثم  قیرابأل  هیلع  ناو  سانلا  هنع  دوذـت 
یبـن لـکل  یطعا  : » دومرف هک  تسا  هدومن  لـقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  ناـنمؤم  ریما  نینچمه  4 ـ  [. 495 ...« ] نیلباقتم ررس 

هحفص 264] [. ] 496 .« ] الیقع مهنم  رکذف  رشع  ۀعبرأ  انأ  تیطعأ  ءابجن و  ءاقفر  ۀعبس 

نانمؤم ریما  لئاضف  نایب  لیقع و 

هک رفس  نیا  خیرات  اتسار  نیمه  رد  هتشاد و  دوجو  هیواعم  اب  يو  تاقالم  هب  ماش و  هب  لیقع  رفس  هب  تبسن  هک  یبیجع  تیساسح  مغر  یلع 
. تسا هدـش  هداد  تبـسن  راوگرزب  نآ  تایح  نارود  هب  هدـیدرگ و  فیرحت  هتـسویپ  عوقو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  تداهـش  زا  سپ 
يویند و ياه  هزیگنا  اب  هدوب  راوگرزب  نآ  لئاضف  نایب  نانمؤم و  ریما  زا  عافد  هک  هیواعم  اب  تاقالم  رفـس و  نیا  زا  فده  هکنیا  مغر  یلعو 

دروم نیا  رد  هک  یئاه  هفاضا  فذـح و  هیواعم و  لیقع و  ياهوگتفگ  لـقن  طبـض و  مغر  یلع  و  تسا . هدـش  زیمآ  گـنر  يداـم  فادـها 
ات اهوگتفگ  نیا  مامت  رد  تسا ، هدـیدرگ  لقن  اهتموکح  ناراداوه  یخیرات  عبانم  رد  تارواحم  نیا  زا  يددـعتم  ياهـشخب  هتـشاد و  دوجو 
نآ ياوقت  دهز و  فیصوت  لئاضف و  نایب  نانمؤم و  ریما  تیصخش  زا  عافد  هدش  حرطم  لیقع  يوس  زا  هچنآ  هدیـسر ، ام  تسد  هب  هک  اجنآ 
يو ندومن  چیپ  لاؤس  هیواعم و  تساوخ  مغر  یلع  تسا و  هدوب  هیواعم  زا  شهوکن  ترضح و  نآ  نارای  زا  تیامح  فیرعت و  راوگرزب و 
نآ رد  هک  يا  هلمج  کی  هب  دروم و  کی  هب  یتح  دونـشب ، لیقع  نابز  زا  نانمؤمریما  حدق  مذ و  دوخ و  حدم  رد  يا  هملک  دـناوتب  هکلب  هک 
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زا فیصوت  فیرعت و  رب  رعشُم  ای  ترضح و  نآ  شور  زا  داقتنا  درکلمع و  رب  ضیرعت  نانمؤم و  ریما  تیصخش  هب  یهجوت  یب  نیرتکچوک 
دوجو یبلطم  نیرتکچوک  تهج  نیا  رد  رگا  هک  دشاب  لیقع  نافلاخم  هیام  تسد  یلعج و  بلطم  کی  هچرگ  میتفاین ، تسد  دشاب ، هیواعم 

نیرتهب تروص  هب  لیقع  رفس  لصا  دننامه  هدومن ، ییامن  گرزب  ار  عوضوم  نیمه  هکلب  دندیزرو  یم  تردابم  نآ  لقن  هب  اهنت  هن  تشاد ،
تیصخش نایب  نانمؤم و  ریما  تیصخش  زا  عافد  زا  هتـشذگ  هیواعم ، اب  تاقالم  رد  لیقع  يرآ  دنتفرگ . یم  راکب  يو  دض  رب  یغیلبت  هلیـسو 

، دیدرگ یمن  لقن  وا  نابز  زا  تفگ و  یمن  وا  رگا  هک  تسا  هتفگ  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما لئاضف  یـضعب  زا  ترـضح ، نآ  نارای 
یطیارـش رد  لیقع  دش . یم  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یلک  روطب  تفای و  یمن  یهاگآ  نآ  رب  یـسک  راوگرزب ، نآ  لئاضف  زا  یلیخ  دننام 

مرج نیرتگرزب  وا  تلیـضف  لقن  دوب و  عونمم  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  نانمؤم  ریما  لئاضف  لقن  اهنت  هن  هک  تسا  هدومن  لقن  ار  لئاضف  نیا 
رد ترضح  هحفـص 265 ]  ] نآ تشاد و  جاور  راوگرزب  نآ  شهوکن  رد  یگتخاـس  ياهثیدـح  لـئاضف  ياـج  هب  هکلب  دـش ، یم  بوسحم 

هدوشگ نخس  هب  بل  لئاضف  نیا  لقن  هب  یلفحم  سلجم و  رد  یطیارـش و  رد  لیقع  [. 497 . ] تفرگ یم  رارق  نعل  دروم  هعمج  ياـه  هبطخ 
ناونعب هک  یناـسک  يوس  زا  یتـح  ار ، عاـفد  نینچ  ترـضح  نآ  دوـخ  هک  تسا  هدوـمن  عاـفد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  تیموـلظم  زا  و 

. تسا هدرک  یفرعم  ادخ  هار  رد  تداهـش  هار ، نیا  رد  ار  اهنآ  ندش  هتـشک  هدوتـس و  دـنا ، هتـسویپ  هیواعم  هب  هدومن و  كرت  ار  وا  ضارتعا 
هرابرد لیقع  هچنآ  دوش  نشور  ات  میروآ  یم  هدوب ، نانمؤم  ریما  هرابرد  هک  ار ، هیواعم  لـیقع و  ياـهوگتفگ  زا  هنومن  دـنچ  کـنیا  [. 498]

1 تسا : هدوب  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  زا  شهوکن  راوگرزب و  نآ  تیصخش  زا  حیرص  لیلجت  تلیضف و  نایب  عافد و  تسا ، هتفگ  ترضح  نآ 
مه ار  هلمج  نیا  داد و  رارق  يو  رایتخا  رد  لوپ  مهرد  رازه  دـصکی  هیواعم  ماش ، هب  لیقع  دورو  زا  سپ  دـنک : یم  لقن  تاراغلا  رد  یفقث   ـ

رظنأ ًاِیلَع  ُتدجو  : » تفگ يو  خساپ  رد  لیقع  یلع »!؟ تردارب  ای  مرتهب  وت  يارب  نم  ایآ  لیقع ! « ؛»؟ ِیلَع ْمَأ  ََکل  ٌریَخ  اَنَا  دیزَیابَا  ای  : » تفگ
نیا زا  شیب  شیوخ  تاجن  يارب  شتراظن  تقد و  هک  متفاـی  نینچ  ار  یلع  هیواـعم ! «. » کـسفنل کـنم  یل  رظنأ  کتدـجو  یل و  هنم  هسفنل 

هب انب  زین  و  2 ـ  [. 499 .« ] دشاب یم  تنتـشیوخ  تاجن  زا  شیب  نم  هب  تبـسن  تا  هظحالم  هک  متفای  نینچ  ار  وت  دـنک و  هظحالم  ارم  هک  دوب 
لیقع مرتهب »! یلع  تردارب  زا  وت  يارب  نم  « ؛»! یلع کیخأ  نم  کل  ریخ  انأ  دیزی  ابأ  ای  : » تفگ لیقع  هب  یـسلجم  رد  هیواعم  يرذالب ، لقن 

کسفن یلع  کنم  هسفنل  ریَخ  یخَاَف  کنید ، یلَع  كاینُد  َترثآ  تنأ  هاینُد و  یلَع  هنید  رثآ  یخأ  َنِا  : » تفگ يو  خساپ  رد  هحفص 266 ] ]
وت زا  تسا  رتهب  دوخ  نید  يارب  مردارب  سپ  تنید ، رب  ار  اـیند  وت  تخاـس و  مدـقم  اـیند  رب  ار  شنید  مردارب  [. » 500 «. ] هنم یل  ریخ  تـنأ  و 
نم هک  تسناد  یمن  لیقع  رگا  : » تفگ نینچ  هیواـعم  يرگید  سلجم  رد  3 ـ  یتسه ». وا  زا  رتهب  وت  نم  يایند  يارب  اذل  تنید و  هب  تبـسن 
یل ریخ  تنأ  ینید و  یف  یل  ٌریخ  یخأ  : » تفگ يو  خـساپ  رد  لیقع  درک ، یمن  فقوت  ام  دزن  رد  هاگچیه  متـسه ، شردارب  زا  رتهب  وا  يارب 
نم و  اـیند ، ظاـحل  زا  وت  دوب و  رتهب  میارب  ینید  ظاـحل  زا  مردارب  [ » 501 [ ؛» ریخلا ۀـمتاخ  یلاعت  هللا  لئـسا  يایند و  ترثآ  دـق  يایند و  یف 

ًاِیلَع و تکرت  فیک  : » دیـسرپ لیقع  زا  هیواـعم  يزور  4 ـ  دـنادرگ ». مریخب  تبقاع  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  ما و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ایند  کـنیا 
َکـَنأک و و  مهیف . هللا  لوـسر  رأ  مل  مهَنَأ  ـِالا  دـمحم  باحـصأ  مهنأـک  : » تـفگ لـیقع  يدـید »؟ هنوـگچ  ار  شناراـی  یلع و  « ؛»؟ هباحـصأ
رد ار  ادـخ  لوسر  طقف  دـنربمایپ ، باحـصا  نارای و  نانآ  ییوگ  « ؛] 502 « ] مکیف نایفسابأ  رأ  مل  ینا  ِالا  هباحـصأ  نایفـسوبأ و  کباحـصأ 
ـ  5 مدیدن ». امـش  نایم  رد  ار  نایفـسوبا  ِدوخ  هک  نیا  زج  مدـید ، نایفـسوبا  نارای  نایفـسوبا و  دـننامه  ار  تنارای  وت و  اما  مدـیدن  ناشنایم 
زا یتح  نآ ، زا  يرادرب  هرهب  رد  دارفا  همه  هک  نیا  لاملا و  تیب  هب  نانمؤم  ریما  مامتها  هرابرد  میونـش : یم  لیقع  نابز  زا  اهنت  هک  یتلیـضف 

سلجم رد  ار  تلیـضف  هثداح و  نیا  وا  هک  هدـش  لـقن  لـیقع  زا  یبلطم  تسین ، مدـقت  قح  یـسک  يارب  دـنربارب و  يواـسم و  زین  ناـمز  رظن 
رگا تسا و  هدماین  یثیدـح  یخیرات و  عبانم  زا  کیچیه  رد  هدـشن و  لقن  سک  هحفـص 267 ]  ] چیه زا  ًارهاظ  تسا و  هدومن  حرطم  هیواعم 

یـشومارف تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا ریاس  نانمؤم و  ریما  زا  رگید  رایـسب  لئاضف  دـننام  میدوب ؛ هدینـشن  لیقع  ناـبز  زا  ار  تلیـضف  نیا 
رد هک  ار ، هدـش  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد  يزور  هیواعم  تسا : هدروآ  نینچ  ار  یخیرات  بلاج  هثداح  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  دـش . یم  هدرپس 

دروم رد  یلع  مردارب  هیواعم ! : » تفگ درک و  هیرگ  لـیقع  [ 503 . ] دیـسرپ يو  زا  دوب ، هدش  عقاو  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  لیقع و  نایم 
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دنزرف نیـسح  يارب  تفگ : نینچ  هاگنآ  ار . هدش  هتخادگ  نهآ  ناتـساد  سپـس  میوگب  ار  نآ  لوا  دراد ، نیا  زا  رتبلاج  یناتـساد  لاملا  تیب 
تشادن يزیچ  تشروخ  يارب  نوچ  دومن و  هیهت  نان  نآ  اب  درک و  ضرق  مهرد  کی  نامهیم  ییاریذپ  يارب  وا  دش و  دراو  ینامهیم  مردارب 
ییاریذپ يارب  لسع  يرادقم  دنک و  زاب  دوب ، هدمآ  نمی  زا  هک  ار  یلسع  کشم  دنچ  زا  یکی  ات  تساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مداخ  ربنق  زا 

ربنق تسا . هدـش  زاب  کشم  نیا  اـیوگ  ربنق ! دومرف : داـتفا ، کـشم  هب  یلع  مشچ  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  دـهد . رارق  يو  راـیتخا  رد  ناـمهیم 
يوس هب  ار  هنایزات  هاگنآ  دینک ، رضاح  ار  نیـسح  دومرف : دیدرگ و  نیگمـشخ  دماشیپ  نیا  زا  یلع  درک و  ضرع  ترـضح  يارب  ار  نایرج 

قح هب  ار  وا  هاگره  و  !« » شاب مارآ  رفعج  میومع  ناج  هب  ار  وت  ناجردپ  « ؛»! رفعج یمع  قحب  : » دش دنلب  نیـسح  يادـص  هک  درک  دـنلب  يو 
هتـشادرب لسع  زا  لاملا  تیب  میـسقت  زا  لبق  ارچ  مدنزرف ! دومرف : تسـشن ، ورف  شا  یتحاران  یتقو  دش ». یم  تکاس  دنداد ، یم  مسق  رفعج 

، تنابرق هب  تردپ  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع مینک . یم  هبساحم  میـسقت  ماگنه  هب  میراد و  یمهـس  نآ  رد  مه  ام  ردپ ! درک : ضرع  يا !؟
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  تیأر  ینأ  ول ال  اما  « ؛ ینک هدافتسا  دوخ  قح  زا  ناناملسم  ریاس  زا  شیپ  دیابن  نکیل  يراد ، قح  نآ  رد  وت  هچرگ 

. تمدرزآ یم  هنایزات  اب  دیـسوب ، یم  ار  تنادـند  بل و  ادـخ  لوسر  هک  مدوبن  دـهاش  دوخ  رگا  « ؛» ًابرـض کتعجوأل  کـتینث  لـِبقی  هلآ ) و 
، دـنک هیهت  ار  لـسع  نیرتهب  نآ  اـب  هک  داد  روتـسد  داد و  ربـنق  هب  دروآرد و  شنهاریپ  يـال  زا  مهرد  کـی  یلع  هاـگنآ  دـیوگ : یم  لـیقع 

تخیر یم  کشم  هب  ار  لسع  نآ  ربنق  هدرک و  زاب  ار  کشم  هناهد  هنوگچ  هک  مدرک  یم  اشامت  یلع  ياهتسد  هب  نم  دنگوس  ادخب  هیواعم !
نیسح قح  رد  دوب و  يراج  يو  نامـشچ  زا  کشا  هک  دوب  یلاح  رد  هحفـص 268 ]  ] نیا تسب و  یم  مکحم  ار  کشم  هناهد  یلع  دوخ  و 

: لوقی یکبی و  لعج  هدش و  مث  هیف ، لسعلا  بلقی  ربنق  قزلا و  مف  یلَع  یه  یلع و  يَدَی  یلإ  رظنأ  ینأکل  هللاو  ( ؛ درک یم  اعد  مالسلا ) هیلع  )
لباق شتلیضف  هک  يدرک  دای  یسک  زا  تفگ : دینـش ، لیقع  نابز  زا  ار  نایرج  نیا  یتقو  هیواعم  [. 504 (. ] ملعی مل  هناف  نیسحلل  رفغا  مهللا 

ناتساد کنیا  لیقع ! دیناشن ». زجع  كاخ  رب  ار  ناگدنیآ  و  تسج . تقبس  ناگتـشذگ  رب  وا  ار . نسحلاوبا  دنک  تمحر  ادخ  تسین . راکنا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع زا  دروآ و  يور  نم  رب  یتخـس  یتسد  گنت  یطحق و  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  تفگ : لیقع  وگب . ار  ةامحم  هدیدح 
متفر و وا  دزن  دوب . رهاظ  نانآ  تروص  رـس و  زا  يرادـن  رقف و  هک  یلاح  رد  متفرگ  ار  ملافطا  تسد  درکن . ییانتعا  وا  اما  مدومن ، دادمتـسا 

ارم تسد  منادـنزرف  زا  یکی  هک  یلاح  رد  دوعوم  تقو  يآ . نم  دزن  هب  برغم  لوا  تفگ : یلع  متـسج . يراـی  یگنـسرگ  رقف و  عفر  يارب 
گنت رقف و  هک  اجنآ  زا  مه ، نم  ریگب ، لیقع ! تفگ : نم  هب  هاـگنآ  دوش ، رود  اـت  تفگ : مدـنزرف  هب  مدـش . رـضاح  يو  دزن  رد  دوب  هتفرگ 
ینهآ هعطق  هب  ار  متـسد  هاگان  متفرگ . قایتشا  صرح و  اب  دهد  یم  ملیوحت  يرانید  مهرد و  هسیک  هک  نیا  لایخ  هب  داد ، یم  مباذع  یتسد 

رارق خالـس  دراک  ریز  رد  هک  يواگ  دـننام  متخادـنا و  رود  ار  نآ  تسا ! دـعاصتم  نآ  زا  شتآ  ییوگ  هک  دوب  غاد  نانچنآ  متـشاذگ . غاد 
میهاوخ هنوگچ  وت  نم و  ادرف  تسا ، هدش  غاد  ایند  شتآ  اب  هک  تسا  ینهآ  زا  وت ، هرعن  نیا  ازع ! هب  ردام  : » تفگ یلع  مدیشک . هرعن  دریگ ،

! لیقع دومرف : سپس  [ 505 ( ] َنُوبَحُْسی ُلِسالَسلا  َو  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا  ِذِإ  : ) دناوخ ار  هیآ  نیا  و  دندنبب ! ار  ام  منهج  ياهریجنز  اب  رگا  دوب 
.« درگ زاب  تا  هناخ  هحفـص 269 ]  ] هب کنیا  ینیب . یم  هک  ار  هچنآ  رگم  يرادن ، یقح  هداد ، رارق  ادـخ  هک  یمهـس  زا  شیب  نم  دزن  رد  وت 

یلع دـننام  يدـنزرف  ندروآ  زا  اهردام  هک  تاهیه  تاهیه  : » دـنار یم  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  باجعا ، رـس  زا  هثداح  نیا  ندینـش  اـب  هیواـعم 
اب لیقع  ياهوگتفگ  زا  هنومن  دـنچ  نیا  رد  نانمؤم  ریما  نارای  زا  لـیقع  عاـفد  6 ـ  [. 506 (. ] ُهَْلثِم َنِْدلَی  ْنَأ  ءاسنلا  تمقع  تاهیه  . ) دـنمیقع

نانمؤم ریما  هرابرد  ار  بلطم  قح  تسا  هتـسناوت  هثداح ، کی  نایب  اب  یهاگ  هاتوک و  هلمج  کی  اب  یهاگ  وا  هک  دـیدومن  هظحالم  هیواـعم ،
هیواعم شور  هار و  زا  لاح  نیع  رد  دنک و  دای  یکین  حدم و  اب  ترضح  نآ  شور  زا  هیواعم  هتـساوخ  فالخرب  دنک و  نایب  مالـسلا ) هیلع  )

( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  صخـش  هب  رـصحنم  لیقع  عافد  هک  دنک  یم  تباث  ار  تقیقح  نیا  عبانم ، هب  هعجارم  تسا ، ینتفگ  دیامن . داقتنا 
دومن یم  عافد  زین  اهنآ  زا  لماک  تحارص  اب  لیقع  دش ، یم  یهتنم  راوگرزب  نآ  نارای  باحصا و  هب  وگتفگ  ثحب و  هک  یهاگ  هکلب  هدوبن 

یط يدوعـسم ، ار  دراوم  نیا  زا  یکی  تسا . هتخادرپ  اهنآ  رکذ  هب  نانآ ، کـین  تافـص  لـئاضف و  ندینـش  زا  هیواـعم  تهارک  مغر  یلع  و 
دراو لیقع  يزور  دـسیون : یم  يو  میروآ : یم  ار  نآ  هصالخ  ام  تسا و  هدومن  لقن  هدـش ، عقاو  هیواعم  لیقع و  نیب  هک  یحورـشم  راتفگ 
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يو زا  مارتحا  مارکا و  نمـض  رد  دـیدرگ و  نامداش  هدـمآ ، شدزن  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  ردارب  هک  نیا  زا  هیواـعم  دـش و  هیواـعم  سلجم 
نانچنآ ار  وا  « ؛» هلوسر هللا و  هرکی  ام  یلع  کتیفلأ  هلوسر و  هللا و  بحی  ام  یلَع  : » داد خساپ  لیقع  يدید ؟ هنوگچ  ار  یلع  لیقع ! دیـسرپ :

ام نامهیم  رگا  لیقع ! هیواعم : تسا » یـضاران  شربماـیپ  ادـخ و  هک  مدـید  ناـنچنآ  ار  وت  دوب و  یـضار  يو  زا  شلوسر  ادـخ و  هک  مدـید 
زا يرگید  خلت  نخـس  ات  دـنک  عطق  ار  لیقع  راتفگ  هک  نیا  هحفـص 270 ]  ] يارب سپـس  درزآ . یم  ار  وت  هک  دوب  نانچنآ  وت  خساپ  يدوبن ،
»؟ كاخأ ًایلع  تکرت  َفیَک  : » درک رارکت  ار  لبق  شـسرپ  نامه  راضحا و  ار  لیقع  رگید  راب  دـعب  زور  دومن . كرت  ار  سلجم  دونـشن ، يو 

« يرتهب نم  يارب  وت  دوب و  رتهب  شدوخ  يارب  هک  مدید  يا  هنوگ  هب  ار  وا  « ؛» هنم یل  ٌریخ  تنأ  کنم و  هسفنل  ًاریخ  هتکرت  : » داد خـساپ  لیقع 
تنأ نکلو  : » لیقع یلاب . یم  دوخ  هب  مشاه ، ینب  زا  يدارفا  دوجو  اب  مه  زونه  هدادـن و  رییغت  ار  وت  نامز ، تشذـگ  يریپ و  لیقع ! هیواعم :

زا کی  مادک  اب  وت  دنک ، راختفا  هلیبق  نیا  زا  يدارفا  دوجو  اب  دهاوخب  هیما  ینب  رگا  هیواعم ! « ؛»؟ رختفت نمیف  ۀیما  ونب  ترختفا  اذا  ۀـیواعم  ای 
مهاوخ یم  اما  متشادن  يروظنم  نم  اریز  شاب ؛ تکاس  دنگوس ، تیادخ  هب  دیزیابا ، يا  هیواعم : ینک » یم  راختفا  دوخ  هب  اهنآ  ناسانـشرس 

تیمیمـص تدارا و  رد  ردارب و  دـنچ  هک  ناحوص »  » لآ زا  هاـگنآ  هیواـعم  مسرپب ، يراد  لـماک  یهاـگآ  اـهنآ  هب  هک  یلع  ناراـی  عضو  زا 
، ناسللا بضع  نأشلا ، میظع  : » تفگ نخس  هعصعص  هرابرد  لوا  نانآ  نایم  زا  لیقع  درک . عورـش  دنتـشاد ، ترهـش  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن 

لتاق عاجش ، یهدنامرف  گنج  رد  نابز ، نیریـش  راتفگ  رد  دنلب ، سب  یماقم  ياراد  تسا  يدرم  وا  « ؛» ریظنلا لیلق  نارقأ ، لتاق  ناسرف ، دئاق 
رد نمـشد  فوفـص  هک  دننام  یم  یلیـس  هب  هللادبع  دیز و  شناردارب  اما  و  تفگ : نینچ  هاگنآ  ریظن ». مک  تسا  يدرم  هرخألاب  ناروامه و 

، میمصت هدارا و  اپ  ارس  دنتسه  ینادرم  دنرب . یم  هانپ  اهنآ  هب  اهیتخس  رد  نارگید  هک  دنهیبش  يدنلب  هوک  هب  درادن و  تمواقم  بات  شلباقم 
. درادن هار  نادب  یتسس  چیه  هک  يروطب 

ناحوص نب  ۀعصعص  زیمآرکشت  همان 

لیقع زا  يا  همان  یط  دیـسر ، هعـصعص  هب  ناحوص ، نادنزرف  زا  وا  عافد  تیامح و  هیواعم و  اب  لیقع  يوگتفگ  نوچ  دیوگ : یم  يدوعـسم 
حتفتـسی هب  ربـکا و  هللارکذ  میحرلا ، نـمحرلا  هللا  مـسب  [ » هحفـص 271 : ] میروآ یم  ار  شا  هماـن  زا  یتـالمج  دوـمن  يرازگـساپس  رکـشت و 

یفی نأ  هتلأس  کلذ و  یلع  هللا  تدمحف  هلوسر  ودـعو  هللا  ودـع  کمالک  كالوم  غلب  دـقف  ةرخآلا ، ایندـلا و  حـیتافم  متنأ  نوحتفتـسملا و 
حـیتافم و نادـناخ ، امـش  دوش و  عورـش  وا  مان  دای و  اب  دـیاب  يرما  ره  تسا و  اهرکذ  نیرتگرزب  ادـخ  دای  اـیلعلا ...« »... ۀـجردلا  یلا  کـب 
، دومن تفایرد  هتفرگ  ماجنا  شلوسر  نمـشد  ادخ و  نمـشد  اب  هک  ار  وت  راتفگ  وت  مالغ  مداخ و  نیا  دیتسه . ترخآ  ایند و  ریخ  ياهدـیلک 

[. 507 .« ] دزاس رادروخرب  الاو  یماقم  زا  تقیقح  راهظا  نیا  رب  ار  وت  مراد  تلأسم  دنوادخ  زا 

ادهشلاوبا بلاط  یبا  نب  لیقع 

زا اروشاع  مایق  يادهـش  زا  رفن  هدزاود  دادـعت  هک  تسا  نیا  تسا  رادروخرب  نآ  زا  بلاط  یبا  نب  لیقع  هک  یتازایتما  تاراـختفا و  زا  یکی 
هدـیدرگن ناناملـسم  زا  کیچیه  بیـصن  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  شردارب  يو و  زجب  گرزب  راختفا  نیا  دنـشاب و  یم  وا  دافحا  دالوا و 

: ادهش نیا  یفرعم  کنیا  و  تسا .

لیقع نادنزرف  زا  ادهش 

اهنآ ياثر  رد  هک  ار  يرعـش  هاگنآ  دندوب ، نت  شـش  دـنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  یلع  نب  نیـسح  اب  هک  لیقع  نادـنزرف  دـیوگ : یم  يرذالب 
لیقعل ٌۀتـسو  اودیبا  دق  یلع  بلـصل  مهنم  ۀعـست  لوسرلا  لآ  تبدن  نا  یبدناو  لیوع  ةربعب و  يدوج  نیع  ای  دروآ : یم  دهاش  هدـش  هدورس 
هدناوخ ۀسمخ » « » ۀتس  » هملک ياج  هب  ریخا  تیب  رد  اهیضعب  هک  يروطب  دنشاب  رفن  جنپ  ادهـش ، نیا  تسا  لمتحم  دیوگ : یم  هاگنآ  [. 508]
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هک دمحم ، نامحرلادبع 5 ـ  ربکا 4 ـ  هللادبع  ربکا 3 ـ  رفعج  ملسم 2 ـ  1 ـ  هحفـص 272 ] : ] دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  دیهـش  جنپ  نیا  دنا و 
ـ  1 دنک : یم  یفرعم  نینچنیا  ار  لیقع  نادنزرف  زا  دیهش  رفن  جنپ  مه  یناهفـصا  جرفلاوبا  [. 509 . ] دندوب بلاط  یبا  نب  لیقع  نادنزرف  همه 

لقن قبط  زاب  لـیقع  نب  ربکا  هللادـبع  3 ـ  هدوب . زینک  هتفگ  ینئادـم  هک  يروطب  يو  ردام  هک  لـیقع  نب  رغـصا  هللادـبع  2 ـ  لیقع . نب  ملـسم 
[. 510 . ] لیقع نب  رفعج  5 ـ  لیقع . نب  یلع  4 ـ  هدوب . زینک  يو  ردام  ینئادم 

لیقع ناگداون  زا  ادهش 

1 زا : دندوب  ترابع  دنا  هدیسر  تداهش  هب  اروشاع  هثداح  رد  مه  اهنآ  هک  لیقع  ناگداون  دافحا و  زا  ادهش  دیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلاوبا 
يو ردام  لیقع ، نب  ملسم  نب  هللادبع  2 ـ  ینهج . سانا  نب  طیقل  مان  هب  تسا  يدرف  شلتاق  زینک و  شردام  هک  لیقع ، نب  ملسم  نب  دمحم   ـ

زا یکی  ، ) لیقع نب  دیعـس  یبا  نب  دمحم  3 ـ  حیبص . نب  ورمع  مان  هب  تسا  یـصخش  ینئادـم  لقن  قبط  يو  لتاق  نانمؤم و  ریما  رتخد  هیقر 
، لیقع نب  دـمحم  نب  رفعج  4 ـ  دشاب ). یم  البرک  رد  ادهـش  ءزج  دمحم  مان  هب  وا  دـنزرف  هک  دوب  لوحا  هب  بقلم  دیعـسوبا  لیقع  نادـنزرف 

تـسا لیقع  نب  دمحم  نب  رفعج  تسا ، هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  لیقع ، ياه  هداون  زا  یکی  دـنک : یم  لقن  هزمح  نبا  زا  جرفلاوبا 
دافحا زا  نت  راهچ  زا  هتـشذگ  لیقع ، نب  ملـسم  نادـنزرف  میهاربا  دـمحم و  5 و6 ـ  [. 511 . ] دش هتـشک  دیعـس  یبا  نب  دـمحم  هارمه  هب  هک 
قودص خیش  موحرم  لقن  هب  انب  تسا . هدومن  یفرعم  مان  هب  هدرک و  دای  اهنآ  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا  هک  بلاط  یبا  نبا  هحفص 273 ]  ] لیقع

هب میهاربا  دـمحم و  مان  هب  لیقع  نب  ملـسم  نادـنزرف  زا  نت  ود  اروشاع ، نایرج  رد  لصفم ، تیاور  کـی  نمـض  رد  یلاـما  رد  هللا ) همحر  )
قحلم دوخ  دیهش  ردارب  ود  ردپ و  هب  هدیسر و  تداهـش  هب  عیجف  زرط  اب  دندوب ، ینادنز  هفوک  رد  هک  لاسکی  زا  سپ  هدش و  هتفرگ  تراسا 

غلاب دنتـشگ ، لیان  تداهـش  ضیف  هب  اروشاع  هثداح  رد  هک  لیقع  دالوا  عومجم  دیدومرف ، هظحالم  هک  رامآ  نیا  قبط  [. 512 . ] دنا هدیدرگ 
همیلح هعقب  هحفص 277 ] . ] دشاب یم  ادهشلاوبا »  » نیا ناگداون  دافحا و  زا  رگید  نت  شـش  نادنزرف و  زا  نت  شـش  هک  تسا  رفن  هدزاود  رب 

ادخ لوسر  هعضرم  هیدعس 

هیفص هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیاد  هیدعس  همیلح  ربق 

هراشا

رد ربق  نیا  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هیاد )  ) هعِـضرم هیدعـس ، همیلح  ربق  هدوب ، هاگراب  دبنگ و  ياراد  عیقب  رد  هک  يروبق  زا 
یتح دوش و  یمن  هدید  دروم  نیا  رد  یبلطم  نهک ، یسانش  هنیدم  بتک  اه و  همانرفس  رد  تسا . عقاو  نامثع  ربق  یکیدزن  رد  عیقب و  ياهتنا 
یلو [ 513  ] دهد یم  ربخ  تسا  هرصب  رهش  رد  شدنزرف  هیدعس و  همیلح  هب  بستنم  هک  يربق  دوجو  زا  شا  همانرفس  رد  ( 757  ) هطوطب نبا 

: تسا هدروآ  شا  همانرفس  رد  يزاریش 1306  ردصلا  بیان  هلمج  زا  دنا . هدومن  دای  هدوب  عیقب  رد  هک  ربق  نیا  زا  ریخا  نورق  رد  ناگدنسیون 
نیا زین  و  اهنع »ـ  هللا  یضر  ۀیدعسلا ـ  ۀمیلح  ترضح  ۀبق  هذه  : » هد هتشون شـ هلمج  نیا  شردرس  رب  تسا  يا  هبق  نا ، ـ مثع هبق  تاذاحم  رد  »

[. 514  ] هسدقم نامدود  فرـش  رد  یتاذ  هک  تمرح  هشداپ  يدلیق  هنترـضح  همیلح  هبق  هملاعرخف  هییـضرم  يدـلپای  دـنا : هتـشون  ار  تیب  ود 
هچ رد  نآ  زا  لـبق  اـما  تسا  یناـمثع  نیطالـس  نارود  هب  قـلعتم  هعقب  نیا  ناـمتخاس  هک  تسا  نیا  رگناـشن  یکرت  تـیب  ود  نـیا  نومـضم 

هعقب مهن  دـیوگ ...« : یم  عیقب  رد  دوجوم  عاـقب  شرامـش  رد  هنطلسلا 1330  ماسح  هحفـص 278 ] . ] تسین نشور  ام  يارب  هدوب ، یتیعـضو 
یم تسا . هدـید  ار  عیقب  ق . 1276ه .ـ يدالیم -  لاس 1853  رد  هک  یبرغ  نادرگناـهج  زا  نوتروب  دراـچیر  [. 515 « ] تسا هیدعـس  همیلح 

زا شیب  عاقب  نیا  بیرخت  زا  هک  نیا  اب  [. 516 « ] تسا هدش  انب  هیدعس  همیلح  ربق  يور  رد  هک  تسیا  هعقب  میدید  هک  ییاج  نیموس  : » دیوگ
عیقب رخآ  رد  هک  تسا  هیدعـس  همیلح  ربـق  یکی  تسا  هتفرن  نیب  زا  زوـنه  هک  يروـبق  هلمج  زا  لاـح  نیع  رد  یلو  درذـگ  یم  لاـس  داـتفه 
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صخـشم سکعنم و  دـیدج ، تاـفیلأت  دوـجوم و  ياـه  هشقن  رد  هک  تسا  ییاـهربق  زا  تسا و  نارئاز  هجوـت  دروـم  روهـشم و  و  فورعم ،
[. 517 « ] هرونملا ۀنیدملا  ملاعملا  خیرات   » دننام تسا ؛ هدیدرگ 

ادخ لوسر  همع  هیفص  ربق 

هراشا

زا هک  عیقب  رد  تسا  يروبق  هلمج  زا  نآ  ماوع و  نب  ریبز  ردام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ همع  هیفـص ، هب  بوسنم  تسا  يربق  عیقب  رد 
. تسا هدیدرگ  یفرعم  ناسیون  همانرفس  ناسانش و  هنیدم  هلیسو  هب  زورما ، هب  ات  مالسا  لوا  نورق 

ناسانش هنیدم  هاگدید  زا  هیفص  ربق 

نوچ دـنک : یم  لـقن  عوضوم ، نیا  رد  فلؤم  سانـش و  هنیدـم  نیلوا  زیزعلادـبع ، زا  ق ). يافوتم 262ه .ـ  ) فورعم سانـش  هنیدم  هبـش  نبا 
نیا دندومن و  نفد  دوش  یم  یهتنم  عیقب  هب  هک  يا  هچوک  رخآ  رد  ار  وا  رکیپ  تفر ، ایند  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  همع  هیفص 

هریغم هک  تسیا  هناخ  نامه  نیا  تسا و  هناخ  نیا  راوید  هب  هدـیبسچ  تسا و  بوسنم  هبعـش  نب  ةریغم  هب  هک  تسا  يا  هناخ  رد  رانک  رد  ربق 
ار نامتخاس  نیا  هریغم  هک  یماگنه  : » دـنک یم  هفاضا  دوخ  لقن  رد  هبـش  نبا  دومن . ثادـحا  دوب ، هدرک  عاطقا  يو  هب  نامثع  هک  ینیمز  رد 

هریغم شکب . رانک  نم  ردام  ربق  زا  ار  تنامـسیر  هریغم ! تفگ : هریغم  هب  باطخ  داتفا و  اجنآ  هحفـص 279 ]  ] زا ریبز  روبع  درک  یم  تسرد 
داد روتسد  هریغم  هب  دیـسر  نامثع  هب  ربخ  یتقو  نکیل  دنک  ییانتعا  یب  ریبز  هب  تبـسن  نامثع ، دزن  رد  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  تساوخ 

راجن نبا  [. 518  ] دراد دوجو  فارحنا  هناـخ  راوید  زا  تمـسق  نیا  رد  اذـل  درک و  ینیـشن  بقع  هریغم  دـنک و  لـمع  ریبز  تساوخرد  قـبط 
.ـ يافوتم 911ه  ) يدوهمس [. 519 « ] عیقبلا لوأ  یف  ۀبرت  یف  یبنلا  ۀـمع  بلطملادـبع  تنب  هیفـص  ربق  و  : » دـیوگ یم  ق ). يافوتم 643 ه .ـ )

باب زا  هک  هاگنآ  نفدـم ، نیا  تسا و  ماوع  نب  ریبز  ردام  ربماـیپ و  همع  هیفـص  نفدـم  فورعم ، ياهنفدـم  دـهاشم و  زا  : » تسا هدروآ  ق ).
هفاضا و  تسین ». نآ  يور  رد  يدبنگ  یلو  دراد  گنس  زا  ییانب  نفدم  نیا  دریگ . یم  رارق  امش  پچ  تسد  رد  دیدش  جراخ  [ 520  ] عیقبلا
ةدـمع بحاص  ار  هلمج  نیمه  هباشم  تفرگن ». ماجنا  یلو  دـننک  اـنب  نآ  رب  زین  یکچوک  دـبنگ  دوب  رارق  هک  تسا  هتفگ  يرطم  : » دـنک یم 

[521  ] باب نم  کـجورخ  دـنع  كراـسی  نع  یقلت  اـم  لوأ  اـهربق  و  : » دـیوگ یم  هدروآ ، تسا ، مهد  نرق  رخاوا  ياـملع  زا  هک  راـبخالا ،
دوخ نف  رد  تسا و  ناگمه  سرتسد  رد  اهنآ  زا  کی  ره  فیلأت  باـتک و  هک  فورعم  سانـش  هنیدـم  راـهچ  هیرظن  دوب  نیا  [. 522 « ] عیقبلا

. دشاب یم  دامتعا  دروم  عبانم  ءزج 

ناحایس نارئاز و  دید  زا  هیفص  ربق 

، عـیقب هزاورد  زا  جورخ  زا  سپ  تسا . عـقاو  هنیدـم  قرـش  رد  عـیقب  : » تسا هدروآ  شا  همانتحایـس  رد  ق ). ياـفوتم 614 ه .ـ  ) ریبج نبا  1 ـ 
ـ  2 [. 523 . ] تسا ریبز  ردام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  همع  هیفص  نفدم  هحفص 280 ]  ] دیوش یم  هجاوم  نآ  اب  هک  یلحم  نیلوا 

هراسی یلع  هیلا  جراخلا  یقلی  ام  لوأ  عیقبلا و  باـبب  فرعی  باـب  یلع  هیلع  جرخت  عیقبلا و  : » دـسیون یم  ق ). يافوتم 779 ه .ـ  ) هطوطب نبا 
فیصوت  )» دوخ همانرفس  رد  يدنرم  لیعامسا  دیـس  2 ـ  [. 524 « ] هللا لوسر  ۀمع  یهو  بلطملادبع  تنب  ۀیفـص  ربق  بابلا  نم  هجورخ  دـنع 

نیا [. 525 .« ] تسا ریبز  ردام  لوسر و  ترضح  همع  بلطملادبع  تنب  هیفـص  ترـضح  هبق  رگیدو ، : » هدروآ نینچ  ق ). 1255ه .ـ ۀنیدملا ،»
لئاوا زا  لوسرلا » ۀنیدم   » نارئاز ناملسم و  نادرگناهج  زا  نت  هس  هیرظن  نینچمه  يرجه و  هدزای  ات  لوا  نرق  زا  یناسانـش  هنیدم  هیرظن  دوب 

. يرجه مهدزیس  نرق  طساوا  ات  متفه  نرق 
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خیرات بتک  راتفگ  تایرظن و  لصاح 

تسا هتشاد  رارق  عیقب  زا  جراخ  رد  رتشیپ  هیفص  ربق 

رارق عیقب  لصا  زا  جراخ  رتشیپ  تسا ، عقاو  نآ  رد  هیفص  ربق  هک  عیقب  زا  شخب  نآ  دنا  هدرک  حیرصت  دوخ  ياه  هتـشاگن  رد  ناراگن  خیرات 
نیا خـیرات  و  دـیدرگ . مظنم  عیقب  هب  ًاریخا  هک  نیا  اـت  تسا  هدوب  تخاـس ، هناـخ  اـجنآ  رد  هریغم  اهدـعب  هک  يا  هچوک  لـخاد  رد  هتـشاد و 

ار دوخ  هدرم  رکیپ  یسک  دوب و  عیقب  زا  ادج  البق  تامعلا  عیقب  : » دیوگ یم  ریخا  ناگدنسیون  زا  ظفاح  یلع  دنا . هتشون  ار 1373ه .ـ مامضنا 
لاس یلاوح  رد  هک  نیا  ات  دـش  یم  لصتم  یقرـش  هرح  هب  هک  تشاد  دوجو  يا  هچوک  عیقب  اـب  اـجنآ  هلـصاف  رد  درک و  یمن  نفد  اـجنآ  رد 

، هدـش هفاضا  هک  تامعلا  عیقب  تحاسم  تخاس و  مضنم  عیقب  هب  ار  هچوک  شخب و  نیا  اـهراوید ، نتـشادرب  اـب  هنیدـم  يرادرهـش  1373ه .ـ
هحفص 281] [. ] 526 . ] دشاب یم  عبرم  رتم   3494

تسا هدوب  دبنگ  ياراد  مهد  نرق  زا  سپ  هیفص  ربق 

نکیل تسا  هتشادن  يدبنگ  هیفص  ربق  مهد ، نرق  لئاوا  ینعی  يو ؛ نامز  ات  دیدرک  هظحالم  ار  يدوهمس  حیرـصت  نیا  زا  شیپ  هک  يروط  هب 
يانب قیقد  خیرات  هچرگ  هدوب  دبنگ  ياراد  ربق  نیا  مهدزیس ، نرق  طساوا  ینعی  وا ؛ نامز  رد  هک  دیآ  یمرب  يدنرم  لیعامسا  دیـس  راتفگ  زا 

دـصکی و و  ق ). 1325ه .ـ  ) وا ترایز  لاـس  نیرخآ  رد  دـبنگ  نیا  دومن ) میهاوخ  لـقن  هک   ) اـشاپ تعفر  راـتفگ  قبط  و  تسین . نشور  نآ 
. تسا هدوب  اجرباپ  نانچمه  يدنرم  رادید  زا  سپ  لاس  جنپ  داتفه و 

! تامعلا عیقب  هن  همعلا ، عیقب 

هدش دای  عبانم  رد  تسا و  نوفدم  هیفـص  ینعی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ياه  همع  زا  یکی  اهنت  لحم  نیا  رد  هکنیا  هتکن  نیموس 
درف ندش  نفد  نآ ، تلع  دیاش  هدش و  جیار  مدرم  هاوفا  رد  اهدعب  هک  تسا  یحالطـصا  تامعلا  عیقب  سب و  دوب و  هیفـص  ربق  زا  نخـس  زین 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ همع  ود  هب  قلعتم  ربق  ود  نآ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  ددعت ، نیا  هدوب و  هیفـص  ربق  رانک  رد  يرگید 
دای هکتاع  زا  هن  ناگدنـسیون ، زا  کی  چـیه  مهدزیـس ، نرق  همین  ات  دـیدومرف  هظحالم  هک  هنوگنامه  نکیل  دـشاب  یم  هکتاع  هیفـص و  هلآ )

خیرات نیا  زا  سپ  دشاب ، هک  یـسک  ره  هب  قلعتم  مود  ربق  هک  تسنآ  زا  یکاح  دوخ  نیا  دنا و  هدروآ  ار  تامعلا  عیقب  ریبعت  هن  دـنا و  هدرک 
اـهباتک و زا  یـضعب  هب  ناـمز  تشذـگ  اـب  تسا و  هتـشگ  فورعم  تاـمعلا » عیقب   » هب مدرم  ناـبز  هنـسلا و  رد  جـیردت  هب  هدـمآ و  دوجو  هب 

اـشاپ تعفر  الثم  درادن ؛ یملع  حیحـص  يانبم  یخیرات و  عبنم  چیه  هک  یتروص  رد  تسا . هتفای  هار  هدـش ، هتـشون  ًادـیدج  هک  اه ، همانرفس 
هللا یلـص   ) لوسرلا یتمع  ۀیفـصو  ۀکتاعل  نیجربلا  نیمی  یلع  یتلاو  : » دـیوگ یم  نآ ، فارطا  عیقب و  ياهدـبنگ  یفرعم  رد  ق ). (1325ه .ـ

هحفـص . ] دراد قلعت  ادـخ  لوسر  ياه  همع  هیفـص ، هکتاـع و  هب  هتفرگ ، رارق  جربود  تسار  تمـس  رد  هک  يدـبنگ  [. » 527 («. ] هلآ هـیلع و 
مان هکتاع » هیفص و  هعقب   » ناونع هب  عیقب ، جراخ  هعقب  زا  شا  همانرفس  رد  هنطلـسلا  ماسح  يو ، زا  لبق  لاس  تفه  تسیب و  نینچمه  و  [ 282

یهدـنامرف تمـس  اـب  هک  دوب  رـصم  هبتر  یلاـع  ناراد  هجرد  زا  یکی  یلوا  اریز  تسین ؛ نیا  زا  شیب  راـظتنا  ناـنآ  زا  هتبلا  [. 528 . ] درب یم 
ياه هدینش  اه و  هدید  هک  تسا  راجاق  نارود  يارزو  زا  یکی  یمود  هدرک و  رفـس  زاجح  هب  رـصم  هاشداپ  فرط  زا  لمحم ، ظفاحم  يورین 

هنیدم یلاها  زا  ریخا و  ناگدنسیون  زا  ظفاح  یلع  راتفگ  تسا ، ام  هیرظن  دیؤم  هک  یبلاطم  زا  [. 529 . ] دنا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  دوخ 
قلعتم هکتاع  هب  هک  دراد  ترهـش  هنیدـم  ِمدرم  نایم  رد  يرگید  هیفـص و  ربق  یکی  دراد ؛ دوجو  ربق  ود  لحم  نیا  رد  : » دـیوگ یم  وا  تسا .

تسین و مولعم  هنیدـم  هب  هکتاع  ترجه  یخیرات  رظن  زا  یلو  دـنک : یم  هفاضا  هاـگنآ  دـنیوگ  یم  تاـمعلا  عیقب  ار  شخب  نیا  اذـل  تسا و 
لاجر و بتک  هب  هعجارم  دـیوگ : یم  بلطم  نیا  دـییأت  رد  هدـنراگن  [. 530 . ] تسا فـالتخا  دروم  زین  يو  يوس  زا  مالـسا  نتفریذـپ  یتح 
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لبق ای  اهنآ  هیقب  هدرک و  ترجاهم  هنیدم  هب  هیفـص  اهنت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  همع  جنپ  نایم  زا  هک  تسا  نیا  نیبم  مه  مجارت 
َملَو : » دیوگ یم  م 276 )  ) هبیتق نبا  دنا . هدومنن  ترجه  هنیدم  هب  ناشرسمه  تعنامم  رثا  رد  هلمج  زا  یللع  هب  ای  دنا و  هتفر  ایند  زا  مالسا  زا 

يرزج نیدلازع  تفریذپن ». ار  مالسا  کی  چیه  هیفـص  زجب  لوسر  ياه  همع  زا  [ » 531 [ ؛» هیفص الإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هتامع نم  ملست 
فلتخا : » دیوگ یم  م463 ه ).ـ  ) ربلادبع نبا  [ 532 « ] هکتاع يورا و  یف  اوفلتخا  ًاعامجا و  ۀیفـص  هتمع  تملـسا  و  : » دیوگ یم  (م630 ه ).ـ

یم هراشا  هکتاع  مالـسا  رد  دوجوم  فـالتخا  هب  لوا  ینالقـسع  رجح  نبا  [. 533 «. ] کلذ نوبأی  هحفص 283 ]  ] رثکالاو هکتاع  مالـسا  یف 
نامیا کی  چیه  هیفص  زجب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ياه  همع  زا  هک  تسا  هتفگ  تحارـص  هب  قاحـسا  نبا  : » دیوگ یم  سپـس  دنک و 

[. 534 .« ] تسا هدروآ  نامیا  زین  وا  هک  دندقتعم  تسا ، هدورس  ربمایپ  فصو  رد  هک  يرعش  هب  دانتـسا  اب  هکتاع  هرابرد  یـضعب  یلو  هدرواین 
دوجو هنیدـمب  وا  ترجه  رب  یلیلد  ًایناث : تسا . مولعم  وا  مالـسا  مدـع  هکلب  تسین  مولعم  هکتاع  مالـسا  یخیراـت ، رظن  زا  ـالوا : لاـح  ره  هب 

اعدا ناوت  یم  یخیرات  لیلد  مادک  هب  دانتـسا  اب  میریذپب  ار  تالامتحا  نیا  همه  رگا  ًاثلاث  و  تسا . تاملـسم  زا  وا  ترجه  مدع  هکلب  درادـن 
طاقن رد  هن  تسا و  هدش  مضنم  عیقب  هب  نرق  هدزیـس  زا  سپ  هدـیدرگ و  نفد  عیقب  جراخ  رد  هیفـص و  شرهاوخ  رانک  رد  وا  دـسج  هک  درک 

. عیقب رگید 

؟ تسا اجک  رد  مالسلا  اهیلع  نینبلا  ما  ربق 

یبلاطم نآ  تلاصا  رب  یخیرات  لیلد  نتـشادن  تامعلا و  عیقب  ندوب  ساسا  یب  عیقب و  رانک  رد  هکتاع  نفدم  تحـص  مدع  دروم  رد  اجنیا  ات 
مدرم رتشیب  يارب  اه  هتشون  نیمه  هک  میتفایرد  میدرک و  ادیپ  یهاگآ  اهباتک  اه و  همانرفس  زا  یـضعب  هب  نآ  لاقتنا  یگنوگچ  زا  میدروآ و 

زا یـضعب  هدـمآ و  دـیدپ  ًاریخا  هک  تسا  نینبلا » ما   » ربق هلأسم  هکتاـع  ربق  زا  رتدنـس  یب  و  رتساـسا ، یب  یلو  تسا  هدـیدرگ  یخیراـت  دـنس 
ریما رـسمه  نینبلا  ما  ربق  ناونع  هب  دنتـسیا و  یم  تسا  نآ  رانک  رد  هک  يرگید  ربق  لـباقم  رد  هیفـص ، ربق  تراـیز  ماـگنه  هب  یناریا  نارئاز 

هن درادن ، یخیرات  دهاش  چیه  زین  نیا  هک  یتروص  رد  دننز ، یم  هنیس  رس و  هب  دنهد و  یم  رس  هجـض  هلان و  هدرک ، ییارـس  هحون  نینمؤملا 
بلطم نیا  زا  هدـش ، هتـشاگن  ریخا  نرق  ود  یکی  رد  هک  یـسراف ، ریغ  یـسراف و  نابز  هب  هک  ییاه  همانرفـس  رد  یتح  هکلب  لیـصا  عبانم  رد 

تعرـس و هب  عیقب ، جراخ  رد  نازحالا  تیب  هکتاع و  ربق  دننام  یلو  دسرن  مه  نرق  عبر  هب  نآ  شیادیپ  دـیاش  تسین و  هحفص 284 ]  ] يربخ
هحون ناحادم و  ییارس  هحون  عوضوم ، نیا  كردم  اهنت  يرآ  [. 535 ! ] تسا هتفای  هار  اهباتک  زا  یضعب  هب  یتح  هدش و  رشتنم  هنیس  هب  هنیس 

ما ربق  دوجو  ندوب  ساسا  یب  زا  نخـس  هک  یهاگ  لاؤس : کی  خساپ  نینبلا .»! مأ  ینوعدـت  کیو ال  : » هک تسا  هیفـص  ربق  رانک  رد  ناناوخ 
لحم نآ  رد  نینبلا  ما  ربق  رگا   » هک دوش  یم  حرطم  اه  یضعب  يوس  زا  هداس  لاؤس  نیا  هلصافالب  دیآ  یم  نایم  هب  هیفـص  ربق  رانک  رد  نینبلا 

هب هیفـص  ربق  ای  هربقم و  مامـضنا  زا  هکنیا  هتـشذگ و  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا .»!؟ هتفرگ  رارق  عیقب  ياجک  رد  سپ  تسین 
رد دـیاب  نیا  زا  هتـشذگ  دوش . یم  نشور  هدوب  عیقب  زا  جراخ  نرق  هدزیـس  زا  شیب  لوط  رد  هقطنم  نیا  درذـگ و  یمن  نرق  کی  زونه  عیقب 
ره رد  ثانا  روکذ و  زا  ترضح  نآ  نادنزرف  روبق  نینچمه  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  رگید  نارـسمه  ربق  تفگ  نینچ  لاؤس  نیا  خساپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هباحـص  ماوقا و  زا  یلیخ  روبق  میناد  یم  اریز  تسا ؛ اهنآ  رانکرد  مه  نینبلا  ما  ربق  دشاب  عیقب  زا  يا  هطقن 
زجب دـنا  هدـش  نفد  عیقب  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یمالـسا  گرزب  ياه  تیـصخش  لاجر و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نارـسمه  نادـنزرف و  و 

نانمؤم ریما  دنیوگ  یم  ناخرؤم  الثم : تسا  اهنآ  زا  یکی  مه  مالسلا ) اهیلع   ) نینبلا ما  ربق  تسین و  صخشم  رامش  تشگنا  لیلق و  يدادعت 
روکذ و رفن  هدجه  تشاد . دنزرف  رفن  شش  یس و  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  رگید  یضعب  هدوب و  دنزرف  تفه  تسیب و  ياراد  مالسلا ) هیلع  )

هتفرگ رارق  عیقب  ياجک  رد  دـننوفدم . عیقب  رد  همه  نت  دـنچ  زجب  هک  ناـنآ  روبق  اـیآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  کـنیا  ثاـنا . رفن  هدـجه 
یلوق هب  انب  هدوب و  رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  زا  هیفنح  دمحم  مالسلا ) امهیلع   ) نینسح زا  سپ  هک  ترضح  نآ  نادنزرف  نایم  رد  و  تسا ؟

سپ شیگدنز و  لوط  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نینچمه  و  [ 536 [ ؟ تسا هتفرگ  رارق  عیقب  زا  هطقن  مادک  رد  تسا  هدش  نفد  عیقب  رد 
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هدیدرگ و عقاو  هنیدـم  رد  نانآ  رثکا  تافو  ًاملـسم  هک  هدومن  جاودزا  [ 537  ] وناب رفن  هن  اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هحفص 285 ]  ] زا
نایاوشیپ عاقب  هحفـص 289 ] . ] تسا اهنآ  رانک  رد  مه  نینبلا  ما  ربق  دشاب  هتفرگ  رارق  عیقب  زا  هطقن  ره  رد  نانآ  روبق  دنا . هدش  نفد  عیقب  رد 

عیقب رد  تنس  لها 

هراشا

همه ناـیم  رد  مارتـحا  دروم  یمالـسا و  كرتـشم  ياهتیـصخش  هب  هک  عیقب ، رد  هدـش  هتخانـش  عاـقب  راـثآ و  زا  يدادـعت  نوـماریپ  اـجنیا  اـت 
ربق هس  يور  رد  هک  رگید ، هعقب  هس  اب  کنیا  میتشون و  یبلاطم  هدـیدرگ ، بیرخت  مدـهنم و  ناـیباهو  هلیـسو  هب  دوب و  یمالـسا  ياـههورگ 
نیا هک  تسا  ینتفگ  میوش . یم  انشآ  دنا  هدش  مدهنم  نایباهو  هلیسو  هب  عاقب  رگید  دننامه  دوب و  هدیدرگ  انب  تنس  لها  نایاوشیپ  هب  قلعتم 

تسه زین  یهقف  یمالک ـ  ثحب  نیا  رگنایب  اهنآ ، بیرخت  خیرات  اهنرق و  لوط  رد  هعقب  هس  نیا  یگنوگچ  نایب  زا  هتشذگ  ثحب ، زا  تمسق 
دنا و هدوب  هدـیقع  مه  رکفمه و  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم ؛ همه  یملع ، ینید و  ياهتیـصخش  روبق  يور  رب  انب  نتخاس  هلأسم  رد  هک 

هزرابم هعزانم و  هب  ناناملـسم  اب  دروم  نیا  رد  هلمج  زا  يداقتعا ؛ ددعتم  لئاسم  رد  هدمآ و  دیدپ  اهنرق  زا  سپ  هک  دننایباهو  هورگ  اهنت  نیا 
هدوب ییاهتیصخش  هب  قلعتم  اهنآ  رتشیب  هک  نیا  ظاحل  هب  هدش ، هتفگ  نخس  عیقب  رد  راثآ  زا  نونک  ات  هچنآ  دوشن  روصت  ًانایحا  دنتـساخرب و 
يرآ تسا . هدمآ  دوجو  هب  خیرات  لوط  رد  نانآ  هلیـسو  هب  راثآ  نیا  راچانب  دنا ، هدوب  هجوت  دروم  ناناملـسم  رگید  زا  شیب  هعیـش  يارب  هک 

ياهروشک فلتخم  طاقن  رد  اهنت  هن  ار  تنس  لها  هعیش و  هقف  هاگدید  زا  نید  ناگرزب  روبق  رب  انب  نتخاس  بابحتـسا  كرتشم و  هدیقع  نیا 
مرح دادغب و  رد  لبنح  نب  دمحا  هفینحوبا و  مرح  دننام  البرک و  فجن و  رد  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس نانمؤم و  ریما  مرح  دننام  یمالسا 
یم زین  هعیش  یبهذم  ياهتیصخش  همئا و  روبق  رانک  رد  عیقب و  لخاد  رد  هکلب  دید ، ناوت  یم  رصم  رد  یعفاش  ماما  حیرـض  هحفص 290 ]  ] و

: میزادرپ یم  عاقب  نیا  خیرات  یلامجا  نایب  هب  کنیا  هک  تفای . ناوت 

نافع نب  نامثع  هعقب 

ًاعبط دش و  يریگولج  عیقب  لخاد  رد  يو  دسج  ندش  نفد  زا  نافع ، نب  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  هدمآ ، یخیرات  عبانم  رد  هک  يروط  هب 
هب مکح  نب  ناورم  هک  هیواـعم  نارود  رد  نکیل  دـیدرگ . نفد  بکوـک » شح   » ماـن هـب  یلحم  رد  نآ ، یقرـش  فرط  رد  عـیقب و  جراـخ  رد 

هعطق دومن و  همیمض  عیقب  هب  ار  نامثع  نفد  لحم  تشادرب و  ار  بکوک  شح  عیقب و  نایم  رد  دوجوم  راوید  تفای ، تسد  هنیدم  تموکح 
نافع نب  نامثع  ربق  رب  دوب  هدرک  بصن  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رب  شیوخ  كرابم  تسد  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  ار  یگنس 

رود ياهنارود  زا  هک  يروبق  زا  لاحره  هب  [. 538 !«. ] هب فرعی  رَجَح  نوعظم  نب  نامثع  ربق  یلع  نوکی  هللاو ال  : » تفگ نینچ  درک و  لقتنم 
نآ راذگناینب  سـسؤم و  نینچمه  لوا و  نامتخاس  خیرات  هچرگ  تسا . نامثع  ربق  نامه  هدوب  دبنگ  هعقب و  ياراد  نایباهو ، طلـست  نامز  ات 

نخس خیرات  نیا  رد  يا  هعقب  نینچ  دوجو  زا  دنتسیز ، یم  يرجه  متفه  نرق  لیاوا  رد  ود  ره  هک  ناگدنـسیون  زا  رفن  ود  یلو  تسین  مولعم 
نایلاس هلصاف  ناکما  هینبا  راثآ و  هنوگ  نیا  رد  الومعم  هک : دوزفا  یخیرات  نخـس  نیا  رب  ار  هتکن  نیا  دیاب  دنا و  هدومن  دییأت  ار  نآ  هتفگ و 

، هدـش یفرعم  متفه  نرق  رد  هک  ینامتخاس  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  نآ » یفرعم  هدـهاشم و  نامز   » اهنآ و ثادـحا » لصا   » ِنایم يدامتم 
ةریغـص ۀـبق  هیلع  ناـمثع و  ربق  عیقبلا  رخآ  یف  و  : » هدروآ شا  همانرفـس  رد  ق ). م614 ه .ـ  ) ریبج نبا  دـشاب . قلعتم  مراـهچ  مجنپ و  نرق  هب 

راجن نبا  هحفص 291 ] .« ] دراد دوجو  يرصتخم  يانب  یکچوک و  هبق  نآ  يور  رد  هدش و  عقاو  عیقب  رخآ  رد  نامثع  ربق  « ؛] 539 « ] ةرصتخم
نیا راتفگ  زا  گرزب ». تسا  يدبنگ  ياراد  نامثع  ربق  540 ؛] « ] ۀیلاع ۀبق  هیلع  و  هنع ـ  هللا  یضر  نامثع ـ  ربق  و  : » دیوگ یم  ق ). (م643 ه .ـ

رد انب  دیدجت  لوحت و  لاس ، یس  هلصاف  هب  خیرات و  نآ  رد  هک  دیآ  یمرب  نینچ  سانش ، هنیدم  يرگید  تسا و  درگناهج  یکی  هک  رفن ، ود 
لوط رد  هعقب ، زا  نامثع  ربق  يرادروخرب  تسا . هدش  لیدـبت  گرزب  هبق  کی  هب  رـصتخم  کچوک و  هبق  نآ  هدـمآ و  دوجو  هب  نامثع  هعقب 
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.ـ يافوتم 911 ه  ) يدوهمـس اذلو  تسا . هدیدرگ  مدهنم  نایباهو  هلیـسو  هب  عاقب  راثآ و  رگید  دـننام  لاس 1344  رد  ات  هتـشاد  همادا  خیرات 
بحاص ار  هلمج  نیمه  هباشم  و  [ 541 « ] ءانبلا ۀیلاع  ۀبق  هیلع  و  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  یفرعم  گرزب » يا  هبق   » ناونع هب  ار  نامثع  هبق  ق ).

بیان راـتفگ  زا  [. 542 . ] تسا هدرب  راک  هب  هتـسیز ، یم  يدوهمـس  زا  سپ  نرق  کی  ًابیرقت  هک  راتخملا ، ۀـنیدم  یف  راـبخالا  ةدـمع  ِباـتک 
رد هک  دیآ  یمرب  نینچ  دنا  هدش  فرـشم  جح  هب  عیقب  مادهنا  زا  لبق  ياه  ههد  نیرخآ  رد  هک  [ 544  ] اشاپ تعفر  و  [ 543  ] يزاریش ردصلا 

. تسا هدوب  دوجوم  تشذگ ، رتشیپ  هک  تاصخشم ، نیمه  اب  هعقب  نیا  زین  اهنآ  نامز 

عفان کلام و  ماما  هعقب 

هراشا

دبنگ زین  تسا و  تنـس  لها  هناگراهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  کلام ، ماما  هب  قلعتم  دـبنگ  هعقب و  ناـمتخاس  تیفیک  خـیرات و  یهاـگآ  رد 
یم هعجارم  اه  همانرفـس  یـسانش و  هنیدـم  عبانم  هب  زین  دـشاب  یم  هناگتفه  فورعم  نایراق  زا  یکی  هک  عفان  ای  رمع  نبا  الوم  عفان  هب  بستنم 
لبق هب  کلام  ماما  هعقب  هحفص 292 ]  ] نامتخاس خیرات  هک : تسا  نیا  دیآ  یمرب  ناگدنسیون  نیا  راتفگ  عومجم  زا  هچنآ  مینیب  یم  مینک و 

يرجه مهن  نرق  دودـح  رد  عفان  هب  بستنم  ربق  نامتخاس  یلو  تسین  مولعم  خـیرات  نیا  زا  لـبق  نآ  تیفیک  دوش و  یم  یهتنم  متفه  نرق  زا 
کلام ربق  : » دیوگ یم  ق ). 614 ه .ـ يافوتم  ) ریبج نبا  تسا . هدماین  نایم  هب  نخـس  يو  مانب  يا  هعقب  زا  خیرات  نیا  زا  لبق  تسا و  هدـش  انب 

نیا اـب  ار  هعقب  ود  ره  ق ). يافوتم 911 ه .ـ  ) يدوهمس [. 545 « ] ءانبلا ةرصتخم  ةریغـص  ۀبق  هیلع  و  هنع ) هللا  یـضر   ) یندملا مامالا  سنأ  نب 
ۀبق ماشلا  قرشملا و  یف  هبناج  یلا  ةریغـص و  ۀبق  هیلع  یحبـصالا  سنا  نب  کلام  هللادبع  یبا  مامالا  دهـشم  اهنمو  : » تسا هدومن  یفرعم  نایب 

ةدمع بحاص  [. 546 «. ] رمع نبا  الوم  ًاعفان  اهب  نا  لاقی  ۀثداح و  نوکت  نأ  لمتحیف  هدعب ، نم  يرطملا و  اهرکذـل  ضرعتی  مل  ًاضیا  ۀـفیطل 
یبأ مامإلا  ۀبق  و  : » دیوگ یم  نیمرحلا  تآرم  رد  [. 547 . ] دنک یم  یفرعم  يو  دننام  ار  هعقب  ود  ره  يدوهمس  زا  سپ  نرق  کی  زین  رابخالا 

؛ رگیدکی لصو  هبق  ود  دیوگ : یم  يزاریش  ردصلا  بیان  [. 548 «. ] ءارقلا خیش  عفان  ۀبق  ةرجهلاراد و  ماما  یحبصألا  سَنَا  نب  کلام  هللادبع 
ياـه هشقن  رد  [. 549 .« ] تسا فورعم  ءارق  زا  هک  عفاـن  زا  يرگید  تـسا و  بوـسنم  وا  هـب  یکلاـم  بهذـم  هـک  سنا  نـب  کـلام  زا  یکی 

یم یفرعم  مه  رانک  رد  دراد و  رارق  مه  رانک  رد  ربق  ود  ره  تسا ، هدنامن  یقاب  روبق  زا  يرثا  نادنچ  رگید  هک  عیقب  یلعف  عضو  زا  دوجوم ،
ربق و  سنا ... نبا  کلام  مامإلا  ربق  : » دهد یم  حیضوت  نینچ  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ار  عیقب  یلعف  هشقن  نیـسای  لآ  دمحا  دیـس  الثم  دوش ؛

هحفص 293] [. ] 550 «. ] ءارقلا خیش  رمع  نب  هللادبع  الوم  عفان 

!؟ تسا عفان  مادک  نیا 

یم مدـقم  ار  عفان  یفرعم  نیا  رد  عفان و  کلام و  نب  سنا  زا  میراد  یلامجا  یفرعم  درادـن ، یفرعم  هب  يزاین  نافع  نب  ناـمثع  هک  اـجنآ  زا 
هظحـالم هک  هنوگناـمه  میزادرپ : یم  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يو  تیـصخش  رد  یمـسا  هباـشت  رثا  رد  هک  یهابتـشاو  اـطخ  ناـیب  هب  میراد و 

یهاگ اریز  تسا ؛ هتفر  راک  هب  یفلتخم  ياـهریبعت  هدوب ، هعقب  ياراد  رتشیپ  هک  نیا  تسا و  عیقب  رد  هک  شربق ، عفاـن و  یفرعم  رد  دـیدرک ،
مان ءارقلا » خیـش  رمع  نبا  هللادبع  الوم  عفان   » ریبعت اب  زین  یهاگ  و  ءارقلا » خیـش  عفان  : » دنیوگ یم  یهاگ  و  رمع » نبا  الوم  عفان  : » دـنیوگ یم 

زا یشان  نوگانوگ ، ياهریبعت  نیا  فیلأتلا . دیدج  ياهباتک  صوصخ  هب  دوش ، یم  هدهاشم  عضو  نیمه  زین  رگید  ياهباتک  رد  و  دنرب . یم 
تیـصخش ود  ءارقلا  خیـش  عفان  رمع و  نبا  الوم  عفان  اریز  دـشاب ؛ یم  عفان  تیـصخش  زا  حیحـص  تخانـش  مدـع  تسرد و  صیخـشت  مدـع 

تئارق رد  راهتشا  مود  عفان  و  هیقف ، ثدحم و  لوا ، عفان  تسا . هدش  عقاو  لاس  هاجنپ  هلصاف  هب  ناشگرم  خیرات  دنتسه و  لقتسم  هناگادج و 
نب رمع  دنزرف  هللادبع  رایتخا  رد  هک  هدوب  یگنج  يارـسا  زا  وا  تسا  هللادـبعوبا  هب  ینکم  هیقف ، هب  بقلم  رمع  نبا  الوم  عفان  تسا - . هتـشاد 

132 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح هقف و  هنیدم  رد  هدوب ، رادروخرب  نآ  زا  هک  يدادعتـسا  رثا  رد  تسا و  هدیدرگ  رمع  نبا  الوم  هب  فورعم  اذـل  هتفرگ و  رارق  باطخ 
ماکحا میلعت  ناونع  هب  ( 101  - 99  ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  نامز  رد  وا  دنرامـش . یم  نیعبات  هقبط  رد  نیثدـحم  وزج  ار  وا  تسا . هتفرگ  داـی 

كاخ هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  تسیب  دـصکی و  ای  هدزون و  اـی  هدـفه  دـصکی و  لاـس  رد  دـیدرگ و  مازعا  راـید  نآ  هب  رـصم  مدرم  يارب 
یم وا  هرابرد  يرزج  نبا  دنـشاب . یم  ناهفـصا  زا  شناـکاین  میعن و  نبا  شا  هینک  نامحرلادـبع ، دـنزرف  یندـم  عفاـن  [. - 551 . ] دـش هدرپس 

تئارق وا  تسا . یناهفـصا  ًاتلاصا  حلاص و  قثوم و  تسا  يدرم  دشاب . یم  تئارق  ملع  هناگتفه  نادنمـشناد  نایراق و  زا  یکی  عفان  : » دـسیون
شور تنـس و  هنیدـم  لها  تئارق  تفگ : یم  سنا  نب  کلام  تسا . هداد  دای  هنیدـم  لـها  زا  نیعباـت  هقبط  هحفـص 294 ]  ] زا یهورگ  هب  ار 
هنیدم رد  ق ). 169ه .ـ  ) لاس رد  ءارقلا  خیش  عفان  تافو  يرآ . تفگ : تسا ؟ عفان  تئارق  نامه  امش  روظنم  دندرک : لاؤس  تسا ، ادخ  ربمایپ 

رد یکی  دندوب ؛ دیفم  عفان و  عفان ، ود  ره  هک : تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  بلاطم  نیا  زا  [. 552  ] تسا هدیدرگ  نفد  عیقب  رد  هدش و  عقاو 
نکیل دنا . هدش  نفد  عیقب  رد  هتفر و  ایند  زا  هنیدـم  رد  ود  ره  دـندوب و  رـصاعم  ًابیرقت  زین  نامز  رظن  زا  و  تئارق . ملع  رد  يرگید  ثیدـح و 

الوم عفان  هک  دومن  یعطق  رظن  راهظا  هدوب ، هعقب  ياراد  فورعم و  عیقب  رد  شربق  هک  یعفان  هرابرد  ناوت  یمن  نرق  هدزیـس  تشذـگ  زا  سپ 
الوم عفان  : » دنا هدومن  ریبعت  نینچ  یهاگ  هک  هدـیدرگ  هبتـشم  نانچنآ  مه  ناگدنـسیون  يارب  عوضوم  و  ءارقلا ، خیـش  عفان  ای  تسا  رمع  نبا 

!« ءارقلا خیش  رمع  نبا 

کلام ماما 

يو رب  یکلام  بهذـم  تنـس و  لها  هناـگراهچ  ناـیاوشیپ  زا  یکی  هللادـبعوبا  شا  هینک  هرجهلا » راد  ماـما   » هب فورعم  یحبـصا  نب  کـلام 
کلام ماما  لاح  حرش  رد  تسا . هدش  عقاو  لاس 93  رد  يو  دلوت  دننک . یم  يوریپ  بهذم  نیا  زا  تنـس  لها  زا  یهورگ  هک  تسا  بستنم 

( مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  مشش ، ماما  هلمج  زا  يرایسب ؛ دارفا  زا  کلام  ماما  تسا . هدیـشک  لوط  لاس  هس  وا  لمح  تدم  دنـسیون : یم 
دصناپ زا  شیب  باتک  نیا  رد  دشاب . یم  تنس  لها  ناهج  رد  دوجوم  ِیثیدح  نودم  نیلوا  أطوم »  » وا باتک  تسا . هتفرگارف  ثیدح  ملع و 

. تسا هدش  يروآ  عمج  دنسم  ثیدح 

ادخ لوسر  هب  تبسن  کلام  مارتحا 

نس ربک  اب  دنا : هتشون  ترضح  نآ  ثیدح  هب  تبسن  يو  مامتها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  کلام  ماما  مارتحا  هرابرد 
ياپ اب  هشیمه  دیزرو و  یم  عانتما  بکرم  رب  ندش  راوس  زا  هحفص 295 ]  ] هنیدم رد  مه  زاب  دوب ، هدش  یلوتسم  يو  رب  هک  دیدش  فعض  و 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  رکیپ  هک  يرهـش  رد  « ؛» اهیف هللا  لوسر  ۀـثج  تنفد  ۀـنیدم  یف  بکرأ  ال  : » تفگ یم  نینچ  درک و  یم  تکرح  هدایپ 
ار شنساحم  تفرگ و  یم  وضو  دنک  لقن  ثیدح  تساوخ  یم  تقو  ره  و  دش ». مهاوخن  بکرم  راوس  تسا  هدش  نفد  نآ  رد  هلآ ) هیلع و 

مظعا نا  بحا  : » داد خساپ  دندش ، ایوج  وا  زا  ار  راقو  راهظا  نیا  تلع  نوچ  تسـشن . یم  سلجم  ردص  رد  تناتم  راقو و  اب  دز و  یم  هناش 
.« مروآ لمع  هب  يرتشیب  میرکت  میظعت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ثیدح  زا  مراد  تسود  « ؛») هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثیدح 

ادخ لوسر  هب  لسوت  رد  یقیناود  روصنم  اب  کلام  هرظانم 

هنیدـم هب  روصنم  رفعج  وبا  هک  يرفـس  رد  دـنک : یم  لقن  کلام  ماما  هتـسجرب  نادرگاش  زا  یکی  دـیمح ، نبا  زا  ءافـش ، رد  ضایع  یـضاق 
اب یهاـگ  ثحب  نیا  رد  روصنم  دـندرک . ثحب  يا  هلأـسم  نوماریپ  کـلام  ماـما  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربق  راـنک  رد  دومن ،
ار یهورگ  دنوادخ  اریز  ییوگب : نخس  دنلب  يادص  اب  دیابن  دجـسم  نیا  رد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : کلام  درک . یم  تبحـص  دنلب  يادص 
: دومن فیرعت  حدم و  هیآ  نیا  اب  ار  رگید  هورگ  و  ِِیبَنلا »... ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیَِذلا  اَُهیَأ  ای  : » درک شهوکن  هیآ  نیا  اب 
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ِءارَو ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیِذـَلا  َنِإ  : ) داد رارق  تمـالم  دروم  هیآ  نیا  اـب  ار  رگید  هورگ  زاـب  و  ِهللا )... ِلوُسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُضُغَی  َنیِذـَلا  َنِإ  )
همه رب  شتایح ، لاـح  دـننام  شگرم ، زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ مارتحا  تفگ : سپـس  کـلام  َنُولِقْعَی ) ـال  ْمُهُرَثْکَأ  ِتارُجُْحلا 

هب ور  ندرک  اعد  ماگنه  هب  هللادبعوبا ، يا  دیـسرپ : سپـس  درک . رایتخا  توکـس  تفریذـپ و  ار  کلام  راتفگ  روصنم  تسا . مزال  ناناملـسم 
یم رب  ور  ربمایپ  زا  ارچ  ناـنمؤم ، ریما  يا  داد : خـساپ  هحفـص 296 ]  ] کلام هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  يوس  هب  ور  اـی  متـسیاب  هلبق 
ادخ هاگشیپ  هب  ار  وا  نک و  وا  يوس  هب  ور  يرآ  دوب ! دهاوخ  مدآ  تردپ  وت و  شزرمآ  تعافش و  هلیسو  تمایق  رد  وا  هکیلاح  رد  ینادرگ 
َهللا اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَنَأ  َْولَو  : ) تسا هدومرف  شدوخ  اریز  دریذپب ؛ وت  هرابرد  ار  وا  تعافـش  مه  ادخ  ات  هد  رارق  عیفش 
جنپ داتـشه و  رد  هن  داتفه و  دـصکی و  لاس  لوالا  عیبر  مهدراهچ  رد  کلام  ماما  [. 553 (. ] ًامیِحَر ًاباَوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو 
ماما دنزرف  لیعامسا  هعقب  هحفص 299 ] [. ] 554 . ] دیدرگ نفد  عیقب  رد  تفگ و  تایح  دوردـب  هنیدـم  رد  یگلاس  دون  رد  یلوقب  یگلاس و 

قداص

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا 

هراشا

بیرخت نایباهو  هلیـسو  هب  هک  عیقب  لخاد  رد  دوجوم  ياههاگراب  دـبنگ  اه و  هعقب  زا  کی  ره  خـیرات  هرابرد  هک  هتـشذگ  بلاطم  لابند  هب 
دروم تیفورعم و  ياراد  دنتـشاد و  رارق  عیقب  جراخ  رد  هک  ار  رگید  هعقب  هس  خیرات  کنیا  دمآ . لمع  هب  یـسررب  ثحب و  تسا ، هدـیدرگ 

، تسا هدوب  عیقب  هب  هعقب  نیرتکیدزن  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  دـنزرف  لیعامـسا  هعقب  زا  ار  بلطم  مینک و  یم  یـسررب  دـندوب ، هجوت 
: مینک یم  زاغآ 

میدید ام  هک  هنوگنآ  لیعامسا ، ربق  هعقب و 

يرثا چـیه  بیرخت  ماگنه  هب  هک  عیقب ـ  لخاد  روبق  فالخ  رب  نایباهو  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  عوضوم ، لصا  نایب  زا  شیپ 
ربعم رد  هک  روبق ، نیا  رود  هب  اما  دندومن  ناریو  مه  ار  عیقب  جراخ  روبق  نامتخاس  هچرگ  دنتـشاذگن ـ  یقاب  اهنآ  يارب  راوید  نامتخاس و  زا 
ذاعم نب  دعـس  ربق  دـسا و  تنب  همطاف  هب  بستنم  ربق  اهنآ  هلمج  زا  يا ؛ هرجنپ  رد و  چـیه  نودـب  دندیـشک  يراوید  دـندوب ، هتفرگ  رارق  ماع 

رد عیقب  هب  علض  نیا  مامضنا  زا  سپ  هک  دنتشاد  رارق  عیقب  یقرش  لامش  نکر  زا  جراخ  نافع و  نبا  نامثع  ربق  لامـش  رد  ربق  ود  نیا  تسا .
رد هحفص 300 ] (. ] مالسلا هیلع   ) قداص ماما  نب  لیعامسا  ربق  دوب  نینچمه  و  دش . هتشادرب  زین  اهنآ  فارطا  رد  دوجوم  راوید  ریخا  ياهلاس 

، نآ یبرغ  تمس  رد  عیقب و  جراخ  رد  لیعامـسا  بانج  هعقب  مدوب ، فرـشم  هنیدم  ترایز  عتمت و  جح  هب  هک  1394ق . لاس 1353 ش - .
اب رتم ، هس  رد  رتـم  هس  ًاـبیرقت  يا  هطوحم  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  عیقب  راوید  زا  رتـم  هدزناـپ  هلـصاف  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا روبق  تاذاـحم  رد 

نیا کنیا  و  دوب ، هدش  عقاو  نابایخ  لخاد  رد  شرگید  فصن  ور و  هدایپ  ياضف  رد  نآ  فصن  دودـح  هک  رتم  مین  ود و  عافترا  هب  يراوید 
هدـمآ رد  نارئاز  هدافتـسا  يارب  عیقب  رانک  رد  عفترم  یلحم  تروص  هب  ور  هدایپ  تسا و  یبنلادجـسم  عیـسو  نادـیم  هطوحم و  وزج  ناـبایخ 

راوید و تشپ  زا  نارئاز  دوبن و  مولعم  ربق  لصا  تیفیک  نآ و  یلخاد  عضو  تشادن  يذـفنم  هرجنپ و  برد  چـیه  هعقب ، ِراوید  نوچ  تسا و 
نیمه رد  و  دـمآ . یم  لمع  هب  تعنامم  نارومأم  فرط  زا  ماحدزا ، رثا  رد  یهاـگ  دـنتخادرپ و  یم  اـعد  تراـیز و  هب  ور  هداـیپ  هطوحم  رد 
یکاح نابایخ ، نآ  رد  يزیر ، تلافسآ  يرادرب و  كاخ  ياههاگتسد  دوجو  نابایخ و  حطس  زا  یـشخب  بیرخت  مدوب ، فرـشم  هک  اهزور 

هکم يوس  هب  ام  تکرح  لاس  نآ  دوب . هدـش  فقوتم  تیعمج  ترثک  جـح و  مایا  تبـسانم  هب  هک  دوب  ناـبایخ  نیا  هعـسوت  يزاـس و  ریز  زا 
. هجح يذ  لوا  بش  اب  دوب  فداصم 
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لیعامسا دسج  فشک  ربخ  ساکعنا 

نایم رد  مق و  هیملع  هزوح  رد  دـعب ، هنیدـم  جاـجح  ناـبز  زا  بلاـج ، ربخ  نیا  ناریا  هب  تعجارم  و  1353ش ).  ) جـح مسارم  ماجنا  زا  سپ 
قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  دسج  اهیدوعس ، هلیسو  هب  عیقب  یبرغ  نابایخ  يزاس  ریز  ماگنه  هب  : » هک دیدرگ  حرطم  یعیسو  حطـس  رد  املع ،

زا رتهاگآ  يدرف  عوضوم ، قیقحت  يارب  تسا ». هدـیدرگ  نفد  عیقب  لخاد  رد  هدـش و  فشک  ملاس  اـهنرق ، تشذـگ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  )
شرادـید هب  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  مرحم ، ياهبـش  زا  یکی  رد  متفاـین . [ 555  ] یتشر یهیقف  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم 

دروم لاؤس  دنتـشاد  روضح  زین  فورعم  ياملع  زا  يا  هدع  هضور ، سلجم  لیکـشت  تبـسانم  هب  هک  يو  لزنم  رد  و  هحفص 301 ]  ] متفاتش
نیا نوماریپ  ناشیا  هک  یبلاطم  تایئزج  رکذ  يارب  ما  هظفاح  ارجام ، زا  لاس  تسیب  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  هچ  رگ  متخاس . حرطم  ار  رظن 
يارب مه  نارـضاح و  يارب  مه  هک  دوب  ربخ  نیا  تیبثت  دییأت و  رد  ناشیا  راتفگ  هصالخ  نکیل  دنک ، یمن  يرای  دـندومن  نایب  بلاج  هثداح 
هثداح نیا  ربخ  هنوگنیدب  تشاذگ و  یمن  یقاب  دیدرت  کش و  ياج  عوضوم  تحـص  رد  هک  يروط  هب  دوب ، بلاج  شخب و  نانیمطا  ریقح 

. تفرگ رارق  دییأت  دروم  دمتعم  علطم و  دارفا  زا  یکی  هلیسو  هب 

رگید دییأت 

لوغـشم دوخ  هب  ارم  هجوت  هرونم  هنیدـم  رد  هک  یلئاسم  زا  لاس  نآ  رد  دـیدرگ و  لصاح  فرـشت  قیفوت  مه  زاب  1354ش ).  ) دعب لاس  رد 
هعقب زا  هک  دش  یم  هجوتم  يا  هدـننیب  ره  عیقب  جراخ  رد  دوب . يو  دـیدج  نفدـم  عیقب و  لخاد  هب  لیعامـسا  رکیپ  لاقتنا  نایرج  دوب ، هدرک 

. تسا هدنامن  یقاب  يرثا  رگید  تشاد  رارق  عیقب  راوج  رد  نابایخ و  رانک  رد  1394 ق ). . ) لاس 1353ش ات  هک  لیعامسا ـ 

؟ دش نفد  اجک  رد  لیعامسا 

ترایز و ندـناوخ  لوغـشم  تسا ، فورعم  دـحا » يادهـش   » هب ماوع  نایم  رد  هک  عیقب ، رد  عقاو  هرح  يادهـش  روبق  رانک  اـهزور  نیمه  رد 
رد ییاقیرفآ  نارئاز  زا  یهورگ  اب  یموب ، ياهناوخ  همانترایز  زا  یکی  یمدق ، دنچ  هلصاف  رد  مدش  هجوتم  هک  مدوب  مارتحا  تدارا و  ضرع 

متفر و شفرط  هب  تعرـس  هب  قداصلا ،»... رفعج  مامإلا  نب  لیِعامِْـسا  ای  َکیَلَع  ُمالَـسلا  : » دـناوخ یم  دـنلب  يادـص  اب  هداتـسیا و  يربق  رانک 
ناونع هب  ار  لحم  نیا  روطچ  امش  میدرک  ترایز  عیقب  نوریب  رد  ار  لیعامسا  ربق  میدوب  فرشم  ام  هک  لبق  لاس  : » متفگ هتفرگ ، ار  شتـسد 
دنتفای ملاس  ار  وا  رکیپ  نابایخ ، يزاس  ریز  هعـسوت و  رد  یلو  دوب  لحم  نامه  رد  البق  يو  ربق  يرآ  داد : خساپ  دـینک !؟ یم  یفرعم  يو  ربق 

دوب و هدش  بصن  یگرزب  ياهگنس  هعطق  لیعامـسا  دیدج  ربق  فارطا  رد  هحفـص 302 ] . ] دندومن نفد  اجنیا  رد  لقتنم و  لحم  نیمه  هب  و 
هب ًاقیقد  هیدعـس و  همیلح  ربق  فرط  هب  ادهـش ، روبق  یقرـش  تمـس  رد  نآ  قیقد  لحم  تخاس و  یم  زیامتم  صخـشم و  روبق  ریاس  زا  ار  نآ 

نکیل تسا  هدوب  عالطا  اب  دارفا  ترایز  اعد و  لحم  هجوت و  دروم  صخـشم و  اهلاس  نآ  زا  دـعب  تسا و  رتم ـ   10 یلومعم ـ  مدق  هد  هلصاف 
نیا دوجوم ، ياه  هناشن  نتفر  نیب  زا  ادهـش و  روبق  ربق و  نیا  نایم  رد  ور  هدایپ  داجیا  اهگنـس و  هعطق  ندـش  اـجباج  رثا  رد  ًاریخا  هنافـسأتم 

ربق نیا  دوجو  لاح  ره  هب  دوش ! وحم  اهرطاخ  زا  شومارف و  یلک  روط  هب  رگید ، ناـگرزب  اهتیـصخش و  روبق  دـننام  هک  دراد  دوجو  ینارگن 
یباهو ياملع  هک  یصاخ  شنیب  اب  اریز  تسا ؛ ملاس  روطب  لیعامسا  بانج  رکیپ  ندش  فشک  زا  یکاح  نایرج و  تحص  رب  ینـشور  لیلد 

لوبق لباق  هن  هیضق ، تحص  نودب  يربق  نینچ  ثادحا  دنناد ، یم  عورـشم  ریغ  مارح و  لامعا  وزج  ار  نآ  دنراد و  روبق  دیدجت  ریمعت و  رد 
. تسا روصتم  نآ  يارب  یهیجوت  هن  تسا و 

دوب نامتخاس  نیرتگرزب  نیرت و  یمیدق  ياراد  لیعامسا  بانج  دقرم 
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هللا یلـص   ) ادخ لوسر  هلالـس  نیا  مرح  تیفیک  انب و  خیرات  نایب  هب  عیقب ، لخاد  هب  لیعامـسا  بانج  دسج  ربق و  لاقتنا  ِخـیرات  ِلقن  زا  سپ 
نیا هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  یـسانش  هنیدم  یخیرات و  عبانم  زا  هچنآ  میزادرپ : یم  مالـسلا ) هیلع   ) يده ماما  دـنزرف  و  هلآ ) هیلع و 

نتشاد تمدق و  1 ـ  تسا : هدوب  عیقب  لخاد  رد  دوجوم  دقارم  روبق و  رثکا  هب  تبسن  صخـشم  زراب و  تیـصوصخ  ود  ياراد  فیرـش  دقرم 
ناسانـش هنیدم  زا  هک  يرطم  زا  انب ، نیا  تمدق  دروم  رد  يافوتم 911 )  ) يدوهمس فیرش . مرح  نیا  یگرزب  تعـسو و  2 ـ  نهک . یخیرات 

كوـلم و زا  یـضعب  ار  مرح  نیا  [ » هحفص 303 [. ] 556 [ ؛» رـصم كولم  نم  نییدـیَبُعلا  ضعب  هانب  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  تسا ، متفه  نرق 
هدروآ يرطم  هب  باستنا  نودب  زین  هدزای  نرق  ناسانـش  هنیدم  زا  یـسابع  دمحا  خیـش  ار  هلمج  نیمه  دـنا ». هدرک  انب  رـصم  یمطاف  نیطالس 

همادا راهچ  تصـش و  دصناپ و  لاس  ات  عورـش و  ود  دصیـس و  لاس  زا  رـصم  رد  اهیمطاف  نادـناخ  تنطلـس  هک  تسا  ینتفگ  [. 557 . ] تسا
[. 559 . ] دنیوگ یم  زین  نویدیبع »  » نانآ هب  هدوب ، هللادیبع »  » هلسلس نیا  سسؤم  مان  هک  نیا  تبسانم  هب  و  [ 558  ] تسا هتشاد 

شش لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  لیعامسا  مرح  ریمعت 

هعطق دوش ، یم  زاب  نادـیم  هب  هک  لیعامـسا  بانج  دـقرم  یطـسو  رد  راـنک  رد  دـهد : یم  همادا  نینچ  شا  یلبق  راـتفگ  لاـبند  هب  يدوهمس 
«. ةأمـسمخ نیعبرأو و  تس  ۀنـس  ءاجیهلا  یبأ  نب  نیـسح  هرمع  : » تسا هدش  یکاکح  تالمج  نیا  نآ  رد  هک  تسا  هدیدرگ  بصن  یگنس 

؛ تسا هداد  تبسن  اهیمطاف  هب  ار  نامتخاس  نیا  يانب  یخیرات ، رثا  گنس و  هعطق  نیمه  دانتـسا  هب  يرطم  دیاش  دیوگ : یم  سپـس  يدوهمس 
گنـس هعطق  رب  دـهاش  مه  هک  يدوهمـس ، راتفگ  زا  لاـح  ره  هب  تسا . هدرک  یم  تموکح  زاـجح  رب  ناـنآ  يوس  زا  ءاـجیهلا  یبا  نبا  اریز 

درب یپ  نآ  یلـصا  يانب  تمدـق  هب  ناوت  یم  تسا ، هدومن  لقن  ار  يرطم  هیرظن  مه  هدوب و  مرح  نیا  ریمعت  خـیرات  رگنایب  هک  تسا  یخیرات 
مجنپ نرق  هب  قلعتم  نامتخاس ، یلـصا  يانب  مینادـب  نآ  ثادـحا  زا  سپ  لاـس  هاـجنپ  لقادـح  ار  مرح  نیا  ناـمتخاس  ریمعت  خـیرات  رگا  هک 

نرق هن  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یبهذم  هینبا  نیرت  یمیدق  زا  عیقب  همئا  فیرـش  مرح  نامتخاس  دننام  مه  نامتخاس  نیا  دیدرگ و  دـهاوخ 
هحفص 304] . ] تسا هدش  مدهنم  بیرخت و  نایباهو  هلیسو  هب 

فیرش دقرم  نیا  تعسو 

« ریبک  » ریبـعت اـب  مرح  نیا  زا  هک  نیا  رب  نوزفا  يو  تسا : هدومن  وگزاـب  هدـهاشم و  ار  نآ  يدوهمـس  هک  هچنآ  لـقن  هب  میزادرپ  یم  مهزاـب 
ۀـلبقلا و نم  ۀـنیدملا  روس  نکر  وه  و  ریبـک .. وـهو  یقرـش ...« ؛ بوـنج  رد  1 ـ  دـیامن : یم  یفرعم  رد  هـس  نآ  يارب  دـنک ، یم  داـی  [ 560]

تمس زا  هنیدم  رهش  هعلق  نکر  رد  العف  تسا و  گرزب  مرح  نیا  «. » ۀنیدملا لخاد  نم  هباب  راصف  هب  روسلا  لصتاف  روسلا  لبق  ینب  قرـشملا 
زا مرح  يارب  یبرد  تسا و  هدـیدرگ  لصتم  نآ  هب  هعلق  راوید  و  هدوب ، هعلق  نیا  ثادـحا  زا  لبق  مرح  يانب  نوچ  هدـش  عقاو  یقرـش  بونج 

یلعو : » دیوگ یم  يدوهمس  دش ؛ یم  زاب  رهش  هعلق  جراخ  نادیم و  فرط  هب  هک  یطسُو  رد  2 ـ  ددرگ ». یم  زاب  روس ) لخاد   ) هنیدم لخاد 
نیعبرأو تس  ۀنـس  هرمع  ءاجیهلا  یبا  نب  نیـسح  نأ  هیف  رجح  اهب  كربتی  یتلا  رئبلا  اـهب  یتلا  ۀـبحرلا  هماـمأ  يذـلا  طـسوألا  دهـشملا  باـب 

هیف شوقنم  رجح  ریخألاو  طسوألا  بابلا  نیب  دهـشملا  یلا  لخادلا  نیمی  یلع  : » دیوگ یم  يدوهمـس  نینچمه  يرخآ ؛ رد  3 ـ  ةأمسمخو .»
مرح نیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  حوـضو  هب  هلمج  هـس  نـیا  زا  [. 561 ...«. ] دهـشملا یلع  برغملا  یف  دهـشملا  بناجب  یتلا  ۀـقیدحلا  فقو 

. رخآ رد  طسو و  رد  هعلق ، لخاد  هب  یبرد  تسا ؛ هدوب  رد  هس  ياراد  لقادح 

داجس ماما  هناخ 

هدوب و مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هناخ  لامش  تمس  رد  نآ  فارطا  مرح و  نیا  هطوحم  هک  دنک  یم  لقن  يرطم  زا  هاگنآ  يدوهمس 
يدوهمس تسا . روهشم  نیدباعلا » نیز  ماما  دجسم   » هب هک  [ 562  ] تسا هحفص 305 ]  ] یکورتم کچوک و  دجسم  مرح ، یبرغ  تمس  رد 
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تمـس رد  دوجوم  غاب  : » هدش هتـشون  نآ  رد  تسا و  هدـش  بصن  یگنـس  هعطق  مرح ، نیا  يرخآ  یطـسو و  رد  نایم  رد  و  دـنک : یم  هفاضا 
هب قلعتم  هناخ  مرح ، نیا  هطوحم  هک  تسا  هدمآ  همانفقو  نیا  لیذ  رد  و  دومن ». فقو  مرح  نیا  هب  ءاجیهلا  یبا  نب  نیسح  ار  مرح  نیا  یبرغ 

يارب نآ  بآ  زا  هک  تسا  یهاـچ  هطوحم ، رد  دوـجوم  هاـچ  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  هب  بستنم  مه  دجـسم  تسا و  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
هک دننک  یم  لقن  و  : » دیازفا یم  مه  ار  هلمج  نیا  گنـس ، هعطق  نیا  بلاطم  لقن  زا  سپ  يدوهمـس  دوش . یم  هدافتـسا  ناضیرم  يافـشتسا 

ماما یلو  داتفا  هاچ  نیا  لخاد  هب  دوب  زامن  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  شردـپ  هک  یلاح  رد  تیلوفط  نارود  رد  رقاـب  دـمحم  ماـما 
هطوحم نیا  زین  وا  هک  دروآ  یم  بلطم  نیا  يارب  يدیؤم  يافوتم 262 )  ) هبش نبا  راتفگ  زا  هاگنآ  يدوهمس  درکن ». عطق  ار  شزامن  داجس 

[. 563 . ] تسا هدومن  یفرعم  داجس  ماما  هناخ  ار 

لیعامسا بانج  مرح  تعسو  هزیگنا 

عیقب و رد  دوـجوم  رباـقم  اـهمرح و  هب  تبـسن  ارچ  لیعامـسا  باـنج  مرح  هک  دـیآ  دوـجو  هب  هدـنناوخ  نهذ  رد  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم 
رد هچنآ  هتشذگ و  بلاطم  هب  هجوت  اب  شـسرپ ، نیا  خساپ  تسا ؟ هدوب  رادروخرب  يرتشیب  تمظع  تعـسو و  زا  ربمایپ ، نادناخ  هب  بوسنم 

رازم و کی  رد  هک  [ ، 564  ] عیقب رد  عقاو  روبق  فالخ  رب  الوا : اریز  تسا ؛ نشور  تفگ ، میهاوخ  نایلیعامـسا  هورگ  هدیقع  هرابرد  هدـنیآ 
ياـه هناـخ  دازآ و  يا  هطوحم  راـنک  هحفـص 306 ]  ] رد لیعامـسا  دـقرم  دـنا ، هدـش  عقاو  عیـسو  ریغ  دودـحم و  ًابیرقت  یمومع  ناتـسروگ 

غاـب و تروص  هب  نآ  رگید  تمـس  ناـمز  رورم  اـب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  هناـخ  هلمج  زا  یـصخش ؛ ینوکـسم و 
ماش و رد  نرق  راهچ  هب  کیدزن  هک  ار ، یمطاـف  نیطالـس  شقن  دـیابن  ًاـیناثو : تسا . هدـیدرگ  فقو  دـقرم  نیمه  هب  هدـمآ و  رد  ناتـسلخن 

مه اهنآ  تسا  یعیبط  اریز  تفرگ ؛ هدیدان  دندوب  دقتعم  لیعامسا  بانج  تماما  هب  دنتشاد و  تموکح  رصم  یلامـش و  ياقیرفآ  زا  یتمـسق 
مرح نامتخاس  فلتخم ، ياهروشک  رد  تنس  لها  هعیش و  نایاوشیپ  ناماما و  رگید  عیقب و  همئا  هاگراب  دبنگ و  رانک  رد  هک  دنتـشاد  هقالع 

. دشاب رادروخرب  رتشیب  هوکش  تمظع و  زا  زین  نانآ  ياوشیپ  ماما و 

لیعامسا يونعم  تیصخش 

زا نانآ و  نیرتگرزب  نس  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  روکذ  دنزرف  تفه  نایم  رد  لیعامـسا  نوچ  دنک : یم  لقن  دیفم  خیـش  موحرم 
يوس هب  هیقب  زا  شیب  ار  ترـضح  نآ  مارکا  زازعا و  تیانع ، تبحم ، اذـل  دوب و  رادروخرب  يدـنمجرا  ماقم  زا  یگتـسیاش  تقاـیل و  ظاـحل 
لقتنم يو  هب  تماـما  راوگرزب ، نآ  زا  سپ  دـندرک  یم  رکف  قداـص  ماـما  نایعیـش  زا  يا  هدـع  تهج  ود  نیمه  هب  دوب و  هدرک  بلج  دوخ 

رد لقتنم و  هنیدـم  هب  مدرم  شود  يور  رب  شتوبات  تفر و  ایند  زا  [ 565  ] ضیرع رد  شراوگرزب  ردپ  تایح  لاح  رد  وا  یلو  دش  دـهاوخ 
یبات یب  عزج و  دنزرف  نیا  گرم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دـیازفا : یم  دـیفم  خیـش  دـیدرگ . نفد  عیقب  رانک 
ماگنه هب  درک و  یم  تکرح  ابع  نودب  هنهرب و  ياپ  اب  شا ، هزانج  شیپاشیپ  رد  هک  يروط  هب  دوب ؛ نیگهودـنا  تدـش  هب  دومن و  یم  دایز 

ترـضح نآ  روظنم  دومن . اشامت  شتروص  هب  دز و  رانک  ار  نفک  دنداهن و  نیمز  هحفص 307 ]  ] رب ار  توبات  راب  نیدنچ  داد  روتسد  عییشت 
هک رکف  نیا  دنامن و  یقاب  يا  ههبش  کش و  يو  گرم  رد  یـسک  يارب  دوش و  مولعم  ناگمه  رب  لیعامـسا  گرم  هک  دوب  نیا  لمع  نیا  زا 

نامگ هک  یناسک  هیلع ـ  هللا  ۀمحر  لیعامـسا ـ  گرم  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوش . هدودز  اهنهذ  زا  یلک  هب  دشاب ، شردپ  زا  سپ  ماما  وا  دـیاش 
یناسک زا  یکدنا  دادعت  یلو  دنتشگرب  شیوخ  هدیقع  زا  دندرب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  دیسر ، دهاوخ  تماما  ماقم  هب  هدنیآ  رد  وا  دندرک  یم 

ندوب هدنز  رب  ینبم  شیوخ  هدیقع  رد  دنتـشادن ، ترـضح  نآ  باحـصا  ماما و  صخـش  اب  هطبار  دندرک و  یم  یگدـنز  رود  قطانم  رد  هک 
. دندنام یقاب  قداص  ماما  زا  دعب  يو  تماما  لیعامسا و 
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هیلیعامسا بهذم  شیادیپ 

تایح و هب  هدیقع  زا  دنتفایرد و  ار  تقیقح  هار  دارفا ، نامه  زا  یهورگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تداهـش  زا  سپ  دسیون : یم  دیفم  خیش 
يدادعت رگم  دنامن  هدـیقع  نیا  رد  دـندیدرگ و  دـقتعم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تماما  هب  فرـصنم و  لیعامـسا  تماما 

وا لاح  ره  هب  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نکیل  دنتفریذپ  ار  لیعامـسا  تافو  یهورگ  دندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  مه  نانآ  هک  ردان  كدـنا و 
هن دوش  یم  لقتنم  لیعامسا » نب  دمحم   » وا دنزرف  هب  ماقم  نیا  شردپ ، گرم  وا و  گرم  زا  سپ  شرگید و  ناردارب  هن  دوب  تماما  هتسیاش 

لیعامـسا تایح  هب  هدیقع  رد  اهنآ  زا  یـضعب  اما  دندیدرگ . دقتعم  لیعامـسا » نب  دـمحم   » تماما هب  نیاربانب  رفعج !» نب  یـسوم   » شردارب
ناوریپ دادعت  هزورما  دنک  یم  هفاضا  هیلع ـ  یلاعت  هللا  ناوضر  دیفم ـ  دنیوگ . یم  هیلیعامـسا  ار  هورگ  ود  ره  نیا  و  دـندنام ، اجرباپ  تباث و 
تماما هیلیعامسا ، هدیقع  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، فورعم  نانآ  هدیقع  زا  زورما  هچنآ  تسین و  هجوت  لباق  نادنچ  تسا و  كدنا  هیلیعامسا 

ار بلاطم  نیمه  هحفص 308 ] [. ] 566 . ] دنام دـهاوخ  یقاب  لسن  هب  لسن  تمایق  ات  وا ، نادـنزرف  نایم  رد  قداص  ماما  نب  لیعامـسا  زا  سپ 
. تسا هدروآ  نایلیعامـسا  شیادیپ  خیرات  هدیقع و  هرابرد  ذـخأم  رکذ  نودـب  [ 567 « ] يرولا مـالعا   » رد فرح  هب  فرح  یـسربط  موـحرم 
هب مشـش ،) نرق   ) یـسربط موحرم  نامز  رد  نینچمه  و  413ه )ـ  ) دـیفم خیـش  موحرم  توف  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  رکذ  هب  مزـال 
یم دندوب ، هیلیعامسا  ناوریپ  زا  هک  رـصم ، اقیرفآ و  رد  اهیمطاف  تنطلـس  تموکح و  سیـسأت  زا  مین  نرق و  ود  نرق و  کی  زا  شیب  بیترت 

رد هک  راوگرزب  ود  نیا  راتفگ  دوب . هدرتسگ  یمالـسا  نیناوق  لامعا  تردـق و  رظن  زا  یمالـسا  ياهروشک  همه  رد  نانآ  تیـصو  تشذـگ 
رد نایمطاف  ایآ  هک  تسا  قیقحت  ثحب و  لحم  ماهبا و  ياج  دنا ، هدومن  یفرعم  رکذ  لباق  ریغ  كدنا و  هقرف  کی  ار  هیلیعامـسا  نانآ  نامز 
اریز تسا ؛ يرگید  هلأسم  ای  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  اهدـعب  راهتـشا  باستنا و  نیا  و  دـندوبن !؟ فورعم  هیلیعامـسا »  » ناونع هب  نارود ، نآ 

بهذم لاح ، ره  هب  تشذگ . نآ  رانک  زا  دومن و  یقلت  هداس  ار  یملع  گرزب  هناوتـسا  نیا  دـیفم  خیـش  دـننام  یتیـصخش  راتفگ  ناوت  یمن 
هب اهروشک  زا  يدادعت  رد  زورما  تسا و  هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  ییاهبیـشن  زارف و  خیرات ، لوط  رد  رگید  بهاذم  رتشیب  دننام  زین  هیلیعامـسا 

ردپ هللادـبع  بانج  هعقب  هحفـص 311 ] . ] دنفورعم هیلیعامـسا »  » مان هب  دننک و  یم  يوریپ  بهذـم  نیا  زا  یهورگ  ناتـسودنه  رد  صوصخ 
ادخ لوسر  یمارگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یمارگ  ردپ  بلطملا  دبع  نب  هللادبع 

هراشا

نامتخاس ياراد  نارئاز و  ترایز  لحم  هجوت و  دروم  یسمش  لاس 1355  ات  هک  عیقب ، زا  جراخ  عاقب  زا  هبیط و  هنیدـم  رد  فورعم  راثآ  زا 
دای خیرات  رد  فیرـش  هعقب  نیا  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یمارگ  ردپ  بلطملا  دبع  نب  هللادبع  بانج  فیرـش  دـقرم  هدوب ،

یقاب نآ  زا  يرثا  کنیا  دیدرگ و  بیرخت  نایباهو  هلیـسو  هب  تفرگ ، ماجنا  نآ  فارطا  نیدایم  یبنلادجـسم و  هعـسوت  ناونع  هب  هک  هدـش ،
. تسین

ربمایپ ردام  ردپ و  نامیا  رد  هاتوک  یثحب 

هعیش و ناملکتم  املع و  هدیقع  هب  منک : حرط  ار  یمالک  یثحب  مدید  بسانم  خیرات ، لوط  رد  انب  نیا  یگنوگچ  تیفیک و  هب  دورو  زا  شیپ 
ردام ردپ و  هعیش ، تنس و  لها  قیرط  زا  ثیداحا  تایآ و  زا  یلئالد  قبط  تنس و  لها  نادنمشناد  ناملاع و  زا  یهورگ  هدیقع  هب  نینچمه 

یتسرپ تب  كرـش و  هب  نانآ  زا  کیچیه  دنا و  هدوب  سانـشادخ  دحوم و  راوگرزب  نآ  دادـجا  همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هب هزیکاپ ، ماحرا  كاپ و  ياهبلص  زا  سدقم  دوجو  نآ  رون  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  كاپ  هفطن  اهنت  هن  دنا و  هدیدرگن  هدولآ 
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نینچ زا  دنتـسه و  یگژیو  نینچ  ياراد  زین  رگید  ياـیبنا  هکلب  هدـیدرگ  هحفـص 312 ]  ] لقتنم نامیا  اب  هنمآ  محر  دـحوم و  ِهللادـبع  بلص 
. دندوب رادروخرب  دلوم  تراهط 

تنس لها  نادنمشناد  هاگدید 

هراب نیا  رد  تنـس ، لها  ِیملع  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  رگید و  دایز  ياهباتک  و  روثنملا » ردـلا   » ریـسفت بحاص  یطویـس  نیدـلا  لـالج 
مدرم زا  یهورگ  برعلا  ةریزج  رد  هک  هنوگنامه  مالـسا ، زا  لبق  دـیوگ : یم  وا  میروآ : یم  ار  نآ  هصالخ  کـنیا  هک  دراد  یلـصفم  ثحب 

رد و  افَنُح »  » زا مه  وا  ردام  ردپ و  ربمایپ و  نادناخ  دندوب ، رادیاپ  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  رب  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  لفون و  نب  ۀقرو  دـننام 
هرابرد ام  ياملع  زا  یهورگ  دنک : یم  هفاضا  یطویس  دندرک . یم  لمع  وا  نییآ  رب  دندوب و  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  ناشدج  نید 

راونا  » دوـخ ریـسفت  رد  وا  يزار .» رخف   » ماـما تسا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیمه  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  دادـجا 
یف َکَُبلَقَت  و  ُموُقَت ، َنیح  َكاری  يذـَلا  : ) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  يزار  رخف  لیلد  نیلوا  1 ـ  تسا : هدروآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  دـنچ  لیزنتلا »
یم لقتنم  ناگدـننک  هدجـس  نایم  رد  هک  هاـگنآ  يزیخ و  یم  رب  تداـبع  هب  هک  هاـگنآ  دـنیب ، یم  ار  وت  هک  ییادـخ  [. » 568 (. ] نیدِجاسلا

هدجـس بلُـص  زا  ربمایپ  هفطن  لاقتنا  نیدجاس » نایم  رد  ندش  اجباج  بلقت و   » زا روظنم  نارـسفم  هدیقع  هب  دیوگ : یم  يزار  رخف  يدرگ ».
دحوم و ربمایپ ، ناردپ  همه  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا  و  رگید . دحوم  هدننک و  هدجـس  بلـص  هب  تسا  یـسانشادخ  دحوم و  هدننک و 

يوبن فیرـش  ثیدح  يزار  رخف  مود  لیلد  2 ـ  دندرک . یم  شیاتس  هدجس و  اتکی  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هک  دندوب  یناسک  زا  سانـشادخ و 
زا هشیمه  نم  « ؛» تارهطملا ماـحرأ  یلا  َنیرِهاـطلا  ِبالـصأ  هحفـص 313 ]  ] نِم ُلـُْقنأ  ْلَزأ  َْمل  : » دوـمرف هک  تسا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )

هدج دادجا و  رگا  و  ٌسََجن ) َنوُکِرْـشُْملا  اَمَنِإ  : ) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  ما ». هدـش  لقتنم  كاپ  ماحرا  هب  كاپ  ياهبلص 
رخف دیوگ : یم  يزار ، رخف  زا  رگید  لیالد  لقن  زا  سپ  یطویـس  درک . یمن  دـییأت  ار  اهنآ  یکاپ  ترـضح  نآ  دـندوب  كرـشم  ربمایپ  ياه 

نیرتگرزب هک  سب  نیمه  يو  تیـصخش  تمظع و  رد  هدرک ، نایب  ار  لیالد  نیا  تسا و  دقتعم  ربمایپ  دادجا  تسادق  نامیا و  هب  هک  يزار 
هاگنآ یطویس  دشاب . یم  دوخ  نارود  نادنمشناد  یملع  فلتخم  تالاؤس  يوگخساپ  اهنت  یملع و  تیصخش  هناگی  ینید و  ياوشیپ  ماما و 

یقهیب و يراـخب ، زا  یثیداـحا  عوـضوم  نیا  تاـبثا  رد  دزادرپ و  یم  رگید  یلقن  یلقع و  لـیلد  دـنچ  ناـیب  هـب  يزار  رخف  هـیرظن  دـییأت  رد 
[. 569 . ] دوش یم  رکذتم  دنا  هدروآ  يدروام  یناتسرهش و  هک  ار  یلئالد  سپس  دنک و  یم  لقن  ناثدحم  ریاس  میعنوبا و 

دنا هتشون  هراب  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  هک  ییاهباتک 

دلج راهچ  یطویس  اهنت  هک  دنراد  يدایز  تافیلأت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ردام  ردپ و  دادجا و  نامیا  هرابرد  تنس  لها  ياملع 
ۀبـسنلا یف  ۀیـسدنسلا  دصاقملا  2 ـ  ۀفیرـشلا . ءابآلا  یف  ۀعیفرلا  جردـلا  1 ـ  تسا : هدروآ  رد  فیلأت  هتـشر  هب  هدـش  داـی  عوضوم  رد  باـتک 

[. 570 . ] ۀیلعلا ءابآلا  یف  ۀیلجلا  لبسلا  4 ـ  ۀنجلا . یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يوبأ  نأب  ۀنملاو  میظعتلا  3 ـ  ۀیوفطصملا .

هعیش نادنمشناد  املع و  هاگدید 

تاملسم زا  ایبنا ، همه  تدالو  تسادق  تراهط و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ردام  ردپ و  نامیا  میدرک ، هراشا  البق  هک  يروط  هب 
لوسرلا و ءابآ  ْنِم  ًادحأ  نأ  ۀعیـشلا  َتلاق  : » دیوگ یم  يزاررخف  هحفص 314 ] . ] دیآ یم  باسح  هب  هعیش  هدیقع  زراب  تاصخـشم  زا  هکلب 

یتح ثحب ، دروم  عوضوم  رد  نانآ  ياملع  قافتا  هعیش و  هدیقع  هک  تسا  نآ  رگناشن  يزار  رخف  راتفگ  [. 571 ...«. ] ًارفاک ناک  ام  ِهِدادجأ 
هک نیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  هیماما  دیوگ : یم  هللا ) همحر   ) یـسلجم تسا . هدوب  تاملـسم  زا  مه  نانآ  دزن  رد  مولعم و  زین  تنـس  لها  يارب 

هورگ زا  هکلب  ناـمیا  اـب  دـحوم و  اـهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ اـت  راوگرزب ، نآ  دادـجا  همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رداـم  ردـپ و 
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راهظا زا  رگید ، ینید  حلاصم  ای  هیقت  تهج  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دیاش  ناربمایپ و  يایـصوا  زا  ای  دـنا  هدوب  ربمایپ  ای  اریز  دـنا ؛ هدوب  نیقیدـص 
[. 572 . ] دنا هدیزرو  یم  عانتما  دوخ  مالسا 

هعیش ياملع  لئالد 

هراشا

بلطم نیا  رب  ثیدح  نآرق و  زا  يددعتم  لئالد  هدمآ ، نایم  هب  ربمایپ  دادجا  نامیا  زا  نخـس  هک  اجنآ  هعیـش ، يریـسفت  یمالک و  بتک  رد 
: مینک یم  هدنسب  تیاور  دنچ  هیآ و  کی  هب  اهنت  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تسا  هدیدرگ  هئارا 

ینآرق لیلد 

دنوادـخ مینک . یم  افتکا  تفرگ  رارق  زین  يزار  رخف  لالدتـسا  داهـشتسا و  دروم  تشذـگ و  ـالبق  هک  هفیرـش  هیآ  ناـمه  هب  نآرق  دروم  رد 
هیآ حیضوت  همجرت و  نیدِجاسلا .) یف  َکَُبلَقَتو  ُموُقَت  َنیح  َكاری  يَذلا  : ) دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  باطخ  هیآ  نآ  رد  لاعتم 

. دوش یم  يراددوخ  رارکت  زا  هک  دمآ  شیپ  تاحفص  رد  يزار  رخف  نایب  رد 

ییاور لیالد 

ای [ » هحفـص 315 : ] تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم ، ریما  هب  باطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) يوبن فیرـش  ثیدـح  رد  فلا :
هیلع  ) میهاربإ ِنید  یلع  انأ  ُلوقیو  بصَنلا ، یلع  َحـِبُذ  ام  ُلُکأَی  ـالو  َمانـصألا  ُدـُبعَی  ـالو  ِمـالزألاب  ُمِسقتـسَی  ـال  َناـک  بلطملادـبع  َنإ  یلع ،

زا دـیتسرپ و  یمن  ار  اـهتب  درک و  یمن  دوـب ـ  یلهاـج  نارود  لاـمعا  زا  هک  مـالزا ـ  هـب  ماسقتـسا  بلطملادـبع  یلع ، يا  [. » 573 («. ] مالسلا
هک دیوگ  یم  هتابن  نب  غبـصا  ب : متـسه ». میهاربا  نییآ  رد  نم  تفگ  یم  دروخ و  یمن  دـندرک ، یم  حـبذ  اهتب  مان  اب  هک  یناویح  تشوگ 

اوناک امف  لیق  طق . ًامَنَـص  فانمَدـبع  الَو  مشاه  ـالو  بلطملادـبع  يدَـج  ـالَو  یبأ  َدَـبَع  اـم  هللاو  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤم ، ریما 
مدج هن  مردـپ و  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  [. » 574 «. ] هب َنیکـسمتْسُم  مالـسلا ) هیلع   ) َمیهاربا ِنید  یلع  ِتیبلا  یلإ  َنُولَُـصی  اُوناک  لاـق : نودـبعی ؟

!؟ دندیتسرپ یم  ار  يزیچ  هچ  یلهاج  نارود  رد  نانآ  نانمؤمریما  يا  دندیـسرپ : دندیتسرپن . ار  یتب  فانمدبع ، هن  مشاه و  هنو  بلطملادـبع 
.« دندوبن ادج  وا  نییآ  زا  دندناوخ و  یم  زامن  تیب  يوس  هب  میهاربا  نییآ  رب  دومرف :

!؟ دنوش یم  مهتم  ارچ  ربمایپ  ناکاین 

ناردـپ و هک  تفرگ  رارق  ناـنآ  تسد  رد  ناناملـسم  تشونرـس  دندیـسر و  تردـق  هب  مالـسا  لوا  نرق  رد  يدارفا  میناد  یم  هک  يروـط  هب 
میکحت هار  رد  گنج و  نادیم  رد  یتح  هکلب  دنتسب  ورف  ناهج  نیا  زا  مشچ  یتسرپ  تب  كرش و  اب  اهنت  هن  ناشماوقا  نیرتکیدزن  ناردارب و 

نانآ یناشیپ  رد  خیرات  هشیمه  يارب  هک  تسا  یگنن  هکل  نیا  دـندش و  هتـشک  ناناملـسم  تسد  هب  دـیحوت  اب  هزرابم  یتسرپ و  تب  كرش و 
فص رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ماوقا  نیرتکیدزن  دادجا و  ردام و  ردپ و  نداد  رارق  اب  ور  نیا  زا  تسین . یندودز  هدش و  کح 

هحفص 316] . ] دندمآرب شیوخ  یعامتجا  گرزب  لکشم  نیا  لح  ددص  رد  یتسرپ ، تب  كرش و  هب  نانآ  نتخاس  مهتم  شیوخ و  ناکاین 
یبأ نإ  لاقف  هاعَد . یفَق  املف  رانلا ، یف  لاق : یبأ ؟ َنیأ  ِهللا  َلوُسَر  ای  َلاق  الُجَر  َنإ  : » هک دندرک  لقن  غورد  هب  ادخ  لوسر  نابز  زا  اهنآ  يرآ 

رد دومرف : تسا ؟ اجک  رد  نم  ردپ  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  يدرم  [. » 575 !«. ] رانلا یف  َكابأو 
رد ود  ره  وت  ردپ  نم و  ردپ  دومرف : نینچ  درک و  ادص  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دورب ، تساوخ  درم  نآ  نوچ  تسا ! شتآ  نایم 
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!« دنتسه شتآ 

نآ فیرحت  شردام و  ربق  رانک  رد  ادخ  لوسر  روضح  يارجام 

نآ رانک  رد  درک و  ترایز  ار  هنمآ »  » شرداـم ربق  ءاوبا »  » رد تعجارم ، ماـگنه  هب  هکم و  حـتف  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هیرگ دنک و  یعادت  ار  شردام  ياسرف  تقاط  تامحز  هتـشذگ و  تارطاخ  هک  دـیدرگ  بجوم  شفیطل  حور  راشرـس و  هفطاع  تسـشن و 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  هباحص و  همه  دندرک . هیرگ  هتـشگ و  رثأتم  ًادیدش  زین  ترـضح  نآ  هباحـص  هک  يروط  هب  دهد ؛ رـس  دیدش 
دیدش هیرگ  ردام و  ربق  ندرک  ترایز  دندومن . هدهاشم  شردام  هب  تبسن  ترـضح  نآ  يوس  زا  ار  مارتحا  میرکت و  نآ  زور ، نآ  رد  هلآ )
هدرپس یشومارف  هب  دندوب  ربمایپ  هارمه  هب  رفس  نیا  رد  هک  رفن  رازه  دنچ  دوجو  اب  طیارش و  نآ  رد  هک  دوبن  يزیچ  مومع ، رظنم  یئرم و  رد 
دندرک فرـصت  لخد و  نآ  تیفیک  رد  یخیرات ، نایرج  نیا  لصا  ظفح  اب  اذل  دومن و  شراکنا  لصا  زا  ناوتب  هک  دـشاب  يا  هثداح  دوش و 

هتفرگ و هرهب  زین  نایرج  نیا  رد  دـندومن ، هدافتـسا  الوم »  » ظفل رد  فیرحت  فرـصت و  رد  و  ریدـغ »  » يارجام رد  هک  يا  هویـش  ناـمه  زا  و 
تـسرد دندرک ، هیرگ  زین  هباحـص  درک و  هیرگ  نآ  رانک  رد  ترایز و  ار  شردام  ربق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیا  : » دنتفگ نینچ 

نیا زا  سپ  ربمایپ  اریز  تسین ؛ ترـضح  نآ  ردام  دـیحوت  ناـمیا و  رب  لـیلد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  درکلمع  نیا  نکیل  تسا ،
مردام يارب  دـنوادخ  زا  : » هک نیا  نآ  و  دـناسر ! یم  تاـبثا  هب  ار  وا  هحفـص 317 ]  ] ردام رفک  كرـش و  هک  تسا  هدومرف  يا  هلمج  مسارم 

نم هب  ار  هزاـجا  نیا  دـنوادخ  هک  متـساوخ  هزاـجا  شربق  تراـیز  يارب  اـما  دـشن ، هداد  نم  هب  يا  هزاـجا  نینچ  مدرک  ترفغم  بلط  هزاـجا 
ُتنَذأتـسا لاـقف  َهلوَح ، ْنَم  یکبأو  یکَبف  ِهِمُأ  ربق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا َراز  لاـق : ةریرُه  یبأ  نَع  : » تسا نینچ  ثیدـح  نتم  داد ».»!

نآ لقان  هک  ثیدح  نیا  َتوملا .» رکذـت  اهنإف  َروبُقلا  اوروزف  یل ، َنِذأف  اهربَق  َروزأ  ْنأ  یف  ُُهْتنذأتـساو  یل  َنَذأی  مَلَف  اَهل  َرِفغتـسأ  نأ  یف  یبَر 
هبَـش نبا  ۀنیدملا  خیرات  و  [ 579  ] دواد یبا  ننـس  [ 578  ] هجام نبا  ننـس  [ ، 577  ] یئاسن ننـس  [ ، 576  ] ملسم حیحـص  رد  تسا ، هریرهوبا 

ثیدح نیا  يارب  تسا و  هدیدرگ  لالدتـسا  ناکرـشم  روبق  ترایز  زاوج  رب  نآ ، نومـضم  اب  هدـش ، دای  ننـس  هس  رد  تسا و  هدـمآ  [ 580]
. تسا هتفای  صاصتخا  كرشملا » ربق  ةرایز  زاوج  : » ناونع هب  یلقتسم  باب 

تسا نآرق  نومضم  فلاخم  ثیدح  نیا 

یم مزال  ار  هتکن  هس  رکذـت  یلو  میتسین  تسا ، هدـش  لقن  ثیدـح  تروص  هب  هک  فیرحت ، نیا  رب  حورـشم  ییوگخـساپ  ماقم  رد  ـالعف  اـم 
ْمُقَت الَو  ًاَدبَأ  َتام  ْمُْهنِم  دَـحَأ  یلَع  ِلَُصت  الَو  : ) دـیامرف یم  هک  دراد  تافانم  همیرک  هیآ  نومـضم  نآرق و  موهفم  اب  ثیدـح  نیا  1 ـ  میناد :
زامن ندرک و  اعد  زا  هک  هنوگناـمه  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هحفص 318 ] [. ] 581 ( ] َنوُقِـساف ْمُهَو  اُوتامَو  ِِهلوُسَرَو  ِهللااـِب  اوُرَفَک  ْمُهَنِإ  ِهِْربَق  یلَع 

ادـخ و هب  تبـسن  نانآ  ینطاب  رفک  اب  عنم ، یهن و  نیا  تسا و  هدـیدرگ  عنم  زین  شربق  راـنک  رد  نداتـسیا  زا  هدـش ، یهن  قفاـنم  رب  ندـناوخ 
رافک رد  دشاب  اهنآ  یبلق  نونکم  ینطاب و  داقتعا  هب  طوبرم  اهنت  هبنج و  کی  ياراد  ناقفانم  رد  تلع  نیا  رگا  تسا و  هدش  لیلعت  شلوسر 
راکنا ار  لوسر  ادـخ و  دـنزرو و  یم  رفک  نابز  اب  رهاظ و  رد  مه  نطاب و  رد  مه  ناکرـشم  رافک و  اریز  تسا ؛ هبنج  ود  ياراد  ناکرـشم  و 

رد فقوت  مه  اعد و  مه  ناـقفانم  دروم  رد  هک  نآ  هن  دوب ، دـهاوخ  تیولوا  اـب  رتدـیدش و  راـفک  رد  یهن  نیا  تسا  یعیبط  سپ  دـننک  یم 
هیآ موهفم  فلاخم  نیا  دـشاب و  زاجم  ناشربق  رانک  رد  فقوت  عونمم و  ندرک  اعد  ناکرـشم  راـفک و  دروم  رد  یلو  عونمم  ناـشربق  راـنک 

دروم شردام  هرابرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رافغتـسا  تساوخرد  : » هک تسا  هدمآ  هریرهوبا  ثیدح  رد  رگا  2 ـ  تسا ! هفیرش 
لقن ردقلا  لیلج  یباحـص  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  لباقم ، رد  تسا »! هنمآ »  » زا دـنوادخ  ياضر  مدـع  زا  یکاح  نیا  دـیدرگن و  عقاو  تباجا 

نآ رب  لیئربج  مه  ارم  تسا و  هنمآ  ربق  نیا  : » دومرف دیـسر ، شرداـم  ربق  رـس  رب  نوچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک : تسا  هدـش 
یم ار  هنمآ »  » تیـصخش تمظع  تسادق و  زین  دوعـسم  نب  هللادـبع  ثیدـح  نومـضم  يرآ  [. 582 (. ] ِهیَلَع ُلیئربج  ینلد  . ) دومن ییاـمنهار 
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لئالد ساسا  رب  نآرق و  اب  شتفلاخم  ظاـحل  هب  هریرهوبا  ثیدـح  هک  نیا  رخآ  هتکن  3 ـ  تسا . هدوب  نیما  لیئربج  وا  ربق  فرعم  هک  دـناسر 
يزار و رخف  دننام  ینادنمشناد  تشذگ  هک  يروط  هب  هدش و  هتخانش  دودرم  زین  تنس  لها  ياملع  ناققحم  زا  يا  هدع  رظن  زا  یتح  رگید ،
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ردام  ردپ و  ندوب  دحوم  هب  هعیـش  ياملع  دننامه  هتفرگ و  هدـیدان  ار  نآ  دـننام  ثیدـح و  نیا  یطویس 

. دنا هدومن  فیلأت  ددعتم  ياهباتک  هراب  نیا  رد  یتح  هدش و  لئاق 

ادخ لوسر  یمارگ  ردپ  نفدم  ای  هغبانلاراد  دجسم 

ار نآ  تیفیک  فـیرحت و  هزیگنا  هحفـص 319 ]  ] ام هدـمآ و  لمع  هب  شردام  ربق  زا  ربمایپ  ترایز  يارجاـم  دروم  رد  هک  یفرـصت  لـخد و 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یمارگ  ردـپ  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  باـنج  ربق  دروم  رد  میناوت  یم  ار  نآ  هباـشم  میداد ، حیـضوت 

نفد لحم  « ) هغبانلاراد  » خـیرات اب  هک  دوش  یم  نشور  ینامز  بلطم  نیا  مینیبب و  زین  ربق  نیا  رانک  رد  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زامن  روضح و 
: میوش انشآ  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نآ  رد  خیرات  لوط  رد  هک  یلوحت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردپ 

هغبانلاراد خیرات  زا  يا  هصالخ 

هراشا

تمس رد  اه  هناخ  نیا  هغبان .»  » مان هب  هلیبق  نامه  زا  یـصخش  هب  قلعتم  هنیدم ، رد  راجن  ینب  هلیبق  ياه  هناخ  نایم  رد  دوب  يا  هناخ  هغبانلاراد 
هللادـبع بانج  رـسمه  بهو  تنب  هنمآ  هلیبق  راـجنلا و  ینب  ناـیم  رد  هک  یـشیوخ  موق و  هقباـس  تبـسانم  هب  دوب و  عقاو  یبنلا  دجـسم  یبرغ 

تفر و ایند  زا  دـش و  ضیرم  اـجنامه  رد  دراو و  هلیبق  نیا  هب  هنیدـم  رد  ماـش  تراـجت  رفـس  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  هللادـبع  تشاد ، دوجو 
دوب هلاس  شـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دش . هدرپس  كاخ  هب  هغبانلا » راد   » هناخ نامه  لخاد  رد  زور  نآ  لاور  قبط  رب  شرکیپ 

دیدرگ و راجن  ینب  هلیبق  نیمه  رب  دراو  هللادبع  شردپ  دننام  درک و  ترفاسم  هنیدـم  هب  شیردام  ماوقا  اب  رادـید  يارب  شردام  هارمه  هب  هک 
: دومرف یم  شیکدوک  نارود  رفس  تارطاخ  ییوگزاب  نمض  رد  هنیدم ، هب  ترجه  زا  سپ  ترضح  نآ  دیزگ . تماقا  هغبانلا  راد  رد  هامکی 

یم زامن  یهاگ  هللادبع  ربق  رانک  رد  هناخ و  نیمه  رد  ترجه  زا  سپ  ادخ  لوسر  نوچ  و  تسا ». هناخ  نیا  لخاد  رد  مه  هللادبع  مردپ  ربق  »
هتخاس و حرطم  ار  ناونع  ود  ره  هغبانلاراد  یفرعم  رد  موس  نرق  ات  ناسانـش  هنیدـم  دـش . هتفگ  زین  هغبانلا » راد  دجـسم   » لحم نیا  هب  دـناوخ 
زا دایز ، نادـنچ  هن  هلـصاف  هب  یلو  دـنا . هدومن  یفرعم  هغبانلا ،» راد  دجـسم   » ناونع هب  مه  و  هللادـبع » نفد  لحم   » ناونع هب  مه  ار  هناـخ  نیا 

شردام ربق  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترایز  دروم  رد  هتشذگ و  ثحب  رد  هک  یتسایس  نامه  زا  تیامح  رد  ناگدنسیون  يوس 
الصا هنیدم  هحفص 320 ]  ] رد هللادبع  نفد  لحم  زا  یهاگ  هتفرگ و  رارق  یشومارف  هتوب  رد  هغبانلا  راد  ندوب  نفدم  ناونع  دیدومن ، هظحالم 
همادا مهد  نرق  ات  ًابیرقت  عضو  نیا  و  تسا . هدـش  یفرعم  هنیدـم ! دـجاسم  زا  یکی  ناونع  هب  طقف  هغبانلا  راد  و  تسا ! هدـماین  نایم  هب  نخس 

ود ره  حیرض  رانک  رد  بارحم  داجیا  ربق و  يور  حیرـض  بصن  اب  هدش و  ثادحا  هغبانلاراد  يارب  دیدج  نامتخاس  نارود  نیا  رد  هتـشاد و 
دنتشادن خیرات  اب  ییانشآ  هک  ینارئاز  مدرم و  رتشیب  هتبلا  تسا . هدیدرگ  ظفح  صخـشم و  دجـسم  ربق و  زا  کی  ره  لحم  دیدجت و  ناونع 

ردپ دـقرم  ًارـصحنم  ار  هعقب  نیا  دـندرک و  یم  هجوت  هعقب  نیا  ندوب  نفدـم  هبنج  هب  اهنت  دـندوبن ، علطم  لحم  نیا  رد  دجـسم »  » دوجو زا  و 
زا هعقب  نیا  ظـفح  مهم  تلع  یلـصا و  هزیگنا  دـسر  یم  رظن  هب  دنتخانـش و  یم  تسا ، دجـسم  ناونع  ياراد  هک  یلحم  هن  ربماـیپ و  یمارگ 

زاجح ياهرهش  ریاس  هنیدم و  رد  ار  عاقب  ياهنامتخاس  همه  لبق  لاس  داتفه  اهنآ  هک  نیا  اب  یـسمش  لاس 1355 ات  يدوعس  نالوؤسم  يوس 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  یمارگ  ردـپ  ربق  دوجو  تلع  هب  هن  هدوب  هغبانلاراد  ندوب  دجـسم  هبنج  هب  هجوت  دـندومن ، ناسکی  كاخ  اب  مدـهنم و 

: ثحب نیا  حورشم  کنیا  و  دشاب . یم  ناکرشم ! رافک و  وزج  اهیباهو  رظن  زا  هک  هلآ ) هیلع و 
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هللادبع نفدم  هغبانلاراد 

نم ٌلجَر  َوُهو  ۀغبانلا  راد  یف  َِنفُدو  : » دیوگ یم  هنیدـم  رد  يو  گرم  بلطملادـبع و  نب  هللادـبع  هرابرد  يافوتم 230 ق ).  ) يدقاو بتاک 
هحفص [. ] 584 «. ] ۀغبانلاراد یف  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  ربق  : » دـیوگ یم  مه  يافوتم 262 ق ).  ) هبـش نبا  [. 583 ...«. ] راجن نب  يدـع  ینب 

هدش یفرعم  هئارا و  وا  هب  هللادـبع  ربق  قیقد  لحم  هک  دـنک  یم  لقن  لاس 95 ق . رد  هدنز  زیزعلادبع  هنیدملا  خـیرات  زا  هبـش  نبا  زاب  و  [ 321
.( يافوتم 310 ق  ) يربط [. 585 . ] تسا هتفرگ  رارق  دوش  یم  دراو  هک  یـسک  پچ  تمـس  رد  و  هغبان » هناخ   » هب دورو  هناتـسآ  رد  هک  تسا 

دیاب [. 586 «. ] فالتخا کلذ  یف  انباحـصأ  نیب  سَیل  َكِراسَی  نع  رادلا  تلخد  اذإ  يرغـصلا  رادلا  یف  ۀـغبانلا  راد  یف  نفُد  َو  : » دـیوگ یم 
. دیشک دهاوخ  ازارد  هب  نانآ  همه  راتفگ  لقن  تسا و  رایسب  هراب  نیا  رد  ناسانش  هنیدم  ناخروم و  راتفگ  هیرظن و  هک  تفگ 

هغبانلا راد  هب  ادخ  لوسر  صاخ  هجوت 

هـصالخ کنیا  هک  هدومن  لقن  هنیدم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هارمه  هب  هنمآ  رفـس  هنیمز  رد  یحورـشم  بلطم  يدـقاو  بتاک 
رفن ود  هلیسو  هب  نمیا و  ما  تیعم  رد  و  هدوب ، هلاس  شـش  لفط  هک  ادخ ، لوسر  هارمه  هب  هنمآ  دسیون : یم  يو  میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  نآ 

هب دیزگ و  تماقا  هغبانلاراد »  » رد درک و  فقوت  هام  کی  رهش  نیا  رد  دش و  هنیدم  راپـسهر  راجنلا » ینب   » شیوخ ماوقا  اب  رادید  يارب  رتش ،
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ هک : تسا  هدروآ  نینچمه  يدقاو  دیدرگ . نفد  لحم  نیمه  رد  تفر و  ایند  زا  ءاوبا »  » رد هکم  هب  تعجارم  ماگنه 

شرطاخ رد  هنیدم  زا  هک  ار  نارود  نآ  ساسح  ياهیندینـش  اهیندید و  درک و  یم  دای  شیوخ  رفـس  نیا  زا  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  هلآ )
ربق میدرک و  تماقا  هناـخ  نیا  رد  مرداـم  هارمه  هب  رفـس  نآ  رد  : » دومرف یم  هغباـنلاراد  هراـبرد  صوصخ  هب  دومن و  یم  لـقن  یبلاـطم  دوب 

نفدم لحم  نیا  هک  نیا  هغبان و  هناخ  هرابرد  ناسانش  هنیدم  راتفگ  زا  یـشخب  دوب  نیا  و  [. 587 «. ] تسا هناخ  نیا  نایم  رد  زین  هللادبع  مردپ 
هحفص 322] . ] تسا هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ردپ 

! هغبانلا راد  دجسم 

هدناوخ زامن  اهنآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  یطاقن  اهناکم و  هلمج  زا  هک  دـنک  یم  لقن  ددـعتم  تایاور  یط  رد  هبـش  نبا 
ررکم لحم ، نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  ندناوخ  زامن  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور ، نیا  ددعت  [. 588 . ] تسا هغبانلا » راد  »

همه هک  تسا  دیعب  تسا و  هدرک  لقن  هدومن  هدهاشم  هچنآ  نایوار  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  رهاظ  زا  و  هدوب ، ددعتم  و 
زا يدوهمـس  دـنیامن . لقن  ددـعتم  دراوم  رد  دـننک و  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زامن  رابکی  اهنت  نانآ  همه  دـشاب و  نامزمه  اـهنآ 
یم وگزاب  ار  هبش  نبا  یلبق  راتفگ  هدرک و  یفرعم  هغبانلاراد  دجسم  ار  اهنآ  زا  یکی  هنیدم  دجاسم  شرامـش  رد  زین  مهد  نرق  لئاوا  ياملع 
ردپ ربق  هبـش  نبا  لقن  قبط  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  تسا ، حرطم  دجـسم  ناونع  هب  هک  هغبانلا  راد  فلا : دیازفا : یم  نآ  رب  هتکن  ود  دـنک و 
هناخ رانک  رد  یبنلادجـسم و  یبرغ  تمـس  رد  هغبانلا  راد  ب : تسا . هدـش  عقاو  نآ  لـخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یمارگ 

ار يدوهمس  هباشم  شور  تسا ، يدوهمس  اب  رصاعم  ًابیرقت  هک  زین  رابخالا  ةدمع  باتک  فلؤم  [. 589 . ] تسا هتفرگ  رارق  هلیدج  ینب  ياه 
رد هللادبع  ربق  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  هغبانلاراد  هک  تسا  هتخادرپ  هبش  نبا  راتفگ  هب  هغبانلاراد » دجسم   » یفرعم زا  سپ  هتفرگ و  شیپ  رد 

هللادبع نفدم  ربق و  فلتخم ، نورق  رد  رگید  ناگدنسیون  زا  یضعب  سانـش و  هنیدم  ود  نیا  زا  کی  چیه  یلو  [. 590 . ] تسا هدش  عقاو  نآ 
زا سپ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  اـهرظن  راـهظا  اـه و  لـقن  نیا  عومجم  زا  هچنآ  دـنا . هدرکن  ناونع  لقتـسم  روط  هب  ار 

شومارف تشاد  رارق  نآ  لـخاد  رد  شیمارگ  ردـپ  ربـق  هک  نیا  ناونع  هب  ار  هغباـنلا » راد   » تشاد هک  یناوارف  لـغاشم  اـب  هنیدـم ، هب  ترجه 
یم زامن  ربق  نامه  رانک  رد  عقاوم  یـضعب  رد  دومرف و  یم  يروآداـی  ار  هناـخ  هحفـص 323 ]  ] نیا هقباس  ربق و  نیا  یهاـگهگ  دوب و  هدرکن 
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هغباـنلاراد ندوب  دجـسم  ناونع  هب  جـیردت  هب  یلو  دـنا  هدومن  فارتـعا  نآ  هب  مالـسا  ِلوا  نورق  ناـخروم  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  دـناوخ و 
رد هناـهاگآان ! اـی  هناـهاگآ  فیرحت  یعون  نیا  و  تسا . هتفرگ  رارق  عاعـشلا  تحت  اـجنآ  ندوب  دـقرم  هعقب و  هدـش و  هداد  يرتشیب  تیمها 

. تسا یخیرات  قیاقح 

نآ بیرخت  هللادبع و  بانج  هعقب  نامتخاس 

نیا زا  سپ  یلو  تسین  مولعم  ام  يارب  تسا ، هدوب  یلکـش  هچ  هب  مهد  نرق  زا  لبق  هغبانلاراد ، دجـسم  هللادـبع و  هعقب  ناـمتخاس  یگنوگچ 
يو ربق  يور  رب  یحیرض  دش و  هتخاس  ینامثع  نیطالس  زا  یضعب  هلیسو  هب  عیـسو  ییانب  عیفر و  ًاتبـسن  يا  هعقب  هللادبع  هربقم  يارب  نارود ،
نیا دوش و  صخـشم  ظوفحم و  ندوب  هربقم  ندوب و  دجـسم  ینعی  ناونع  ود  ره  ات  دـیدرگ  داجیا  حیرـض  نامه  رانک  رد  یبارحم  بصن و 

عطقم نیا  رد  ناگدنـسیون  دمآ و  یم  رامـش  هب  هنیدم  رد  نیرئاز  يارب  هجوت  دروم  عاقب  هنکما و  زا  یکی  نایباهو  ندمآ  راک  يور  ات  هعقب 
جراخ عیقب و  رد  دوجوم  ياه  هعقب  همه  طلـست ، زا  سپ  اهیباهو  هکنیا  اب  و  دـنا . هتخادرپ  نآ  تایئزج  رکذ  هب  یهاگ  یفرعم و  ار  هعقب  نیا 

رجآ گنـس و  اب  ار  نآ  يدورو  رد  دوب و  یقاب  ناـنچمه  یـسمش  لاس 1355 ات  هللادـبع  بانج  هعقب  نامتخاس  اـما  دـندومن  بیرخت  ار  عیقب 
نآ هب  عتمت  جح  ماجنا  يارب  روطس ) نیا  هدنسیون   ) هک دوب  یسمش  لاس 1354 رد  تشادن . دوجو  هعقب  لخاد  هب  یهار  دـندوب و  هدرک  هغیت 

، تشاد رارق  یگنت  هچوـک  لـخاد  رد  هـک  يدورو ، رد  نوریب  زا  ار  هـعقب  نـیا  جاـجح ، نارئاز و  رگید  دـننام  مدـش  فرـشم  سدـقم  راـید 
مان يواح  یکرت  نابز  هب  رعش  تیب  ود  نآ  رد  هک  دش  یم  هدهاشم  يا  هتـشون  گنـس  نامتخاس  نیا  ردرـس  رد  مدومن و  ترایز  هدهاشم و 

ندومحم ناطلس  قح  لضف  ماقم  وب  ردلـسر  هاش  دلاو  كاپ  ربق  تسنیا : تیب  ود  نآ  دوب . هدیدرگ  سکعنم  انب  ریمعت  خیرات  هدننک و  ریمعت 
ردصلا بیان  هک  تسنامه  هتشبن  گنس  نیا  يربمغیپ 1245 و  دلاو  ماقم  هزیکاپ  ربق  رلخیرات  يرهوج  وترپ  هدنرامعا  فصو  يرترب  ریخ  وب 
بیرخت دهاش  مدش ، فرشم  هرمع  ماجنا  يارب  هک  هام  دنچ  هلـصاف  هب  و  تسا . هدومن  هحفـص 324 ]  ] دای نآ  زا  نیمرحلا  ۀفحت  رد  يزاریش 

یبرغ تمـس  رد  عقاو  گرزب  نادـیم  هب  هناخ  نیا  مدوب و  نآ  فارطا  نیدایم  دجـسم و  هعـسوت  يارب  نآ  فارطا  ياه  هناخ  رازاـب و  هعقب و 
. دیدرگ وحم  یلک  هب  نرق  هدراهچ  زا  سپ  دوب  دجسم  هللادبع و  بانج  ربق  لماش  هک  هغبانلا  راد  تروص  نیدب  همیمض و  دجسم 

بیرخت زا  لبق  هللادبع  هعقب 

یهاـگ هللادـبع  هعقب  زا  هیلوا ، نورق  ناسانـش  هنیدـم  دـننام  ریخا ؛ ياـهنرق  رد  ناگدنـسیون  ناسانـش و  هنیدـم  میدرک  هراـشا  هک  يروـط  هب 
رد تسا  هنیدـم  یلاها  زا  ناگدنـسیون و  زا  هک  يو  ظفاح . یلع  تسا  اهنآ  هلمج  زا  دـنا ، هتفگ  نخـس  لاـمجا  روط  هب  یهاـگ  ًاحورـشم و 

لهأ يدـل  فورعم  ُهُربق  ةرونملا و  ۀـنیدملا  یف  َنفُدَو  : » دـسیون یم  هلآ ») هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـلاو  ربـق   » ناونع لـیذ  رد  دوخ  باـتک 
نب هللادـبعل  حیرـض  عـیقبلا ، جراـخ  یف  یتـلا  ۀحرـضألا  نـم  : » دـسیون یم  يرـصم  اـشاپ  تـعفر  مـیهاربا  [. 591 «. ] لاوطلا ِقاـقزب  ۀـنیدملا 
دیس و  [ 594  ] يزاریش ردصلا  بیان  [ 593 ، ] ازریم داهرف  نابز  یسراف  ناگدنسیون  زا  [. 592 «. ] ۀنیدملا ِلخادب  وهو  یبنلا  دلاو  بلطملادبع 

ماسح دـنا . هدومن  یفرعم  هنیدـم  رد  عاقب  زا  یکی  ار  هللادـبع  باـنج  هعقب  ناـسیون ، همانرفـس  زا  رگید  يدادـعت  و  [ 595  ] يدنرم لیعامسا 
راوگرزب ردـپ  هللادـبع  بانج  هربقم  ترایز  مزع  هب  اروشاـع  هبنـشود  : » دـسیون یم  هدـش ، فرـشم  هکم  هب  لاس 1297 ق . رد  هک  هنطلـسلا 

رد لاوطلا  قوس  رد  راوگرزب  نآ  هربقم  هعقب و  مدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب همئا  تراـیز  هحفص 325 ]  ] ربمغیپ و ترضح 
، دوب هتـسب  هعقب  رد  تسا . ناویا  ياضف  راسی  رد  هعقب  رد  تسا . نآ  ربارب  رد  یناویا  دراد . یکچوک  طاـیح  تسا . عقاو  هچوک  راـسی  تمس 

یلُگ هماج  تشاد . نیبوچ  حیرض  میدومن . ترایز  ِزاغآ  هدش ، هعقب  لخاد  درک ، زاب  ار  رد  دندرک ، رضاح  ار  یلوتم  ات  میدش  لطعم  یتدم 
ناخ زیزعلادبع  ناطلـس  تنطلـس  رد  ناخ  دیجملادبع  ناطلـس  هدـلاو  ار  هماج  نیا  دـندوب و  هدیـشک  راوگرزب  نآ  عجـضم  رود  زود  لوتفم 

زا دـعب  دـش و  یم  زاب  هچغاب  تمـس  هب  هک  دوب  يا  هچقاط  بارحم  راسی  تمـس  رد  میدرک . زاـمن  تعکر  ود  نآ  بارحم  رد  تسا . هتخود 
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هبنج ود  زا  هغبانلاراد »  » یخیرات هقباس  هرابرد  هلاـقم  کـی  دـح  رد  ناوت  یم  هچنآ  دوب  نیا  [. 596 .« ] میتفر عیقب  تمـس  هب  هدمآ  نوریب  نآ 
رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ندـناوخ  زامن  هلأسم  ینعی  نآ  مود  هبنج  هک  دومن  طابنتـسا  نینچ  درک و  یـسررب  ثحب و  فلتخم 

ریـس و ماـگنه  هب  ترـضح  نآ  هک  هنوگناـمه  دـشاب و  طاـبترا  یب  شیمارگ  ردـپ  ربق  دوجو  ینعی  نآ ؛ لوا  هبنج  اـب  دـناوت  یمن  هناـخ  نیا 
رد دـننک  یم  هیرگ  زین  وا  نارای  باحـصا و  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  هیرگ  تدـش  هب  نآ  رانک  رد  دـنک و  یم  ترایز  ار  شردام  ربق  تکرح 
یم شراگدرورپ  اب  زاـین  زار و  هب  اـعد و  زاـمن و  هب  دریگ و  یم  رارق  دوب  هنیدـم  لـخاد  رد  سرتسد و  رد  هشیمه  هک  زین  شردـپ  ربق  راـنک 

هزمح ترضح  مرح  هحفص 329 ] . ] ددرگ یم  روهشم  فورعم و  هغبانلاراد » دجسم   » ناونع هب  لحم  نآ  هک  ییاجات  دزادرپ 

ترضح نآ  فیرش  مرح  ادهشلادیس و  هزمح 

هراشا

یطیارش رد  دیناسر و  یلعا  دح  هب  ار  راثیا  يراکادف و  مالسا  زا  عافد  نآرق و  هار  رد  هک  مالسا ، خیرات  رد  گرزب  ياه  تیصخش  زا  یکی 
صلخم و نایماح  قیدـص و  ناراـی  هب  مالـسا  ربماـیپ  دوب و  هتفرگ  رارق  یتسرپ  تب  لـباقم  رد  یتسرپادـخ  كرـش و  لـباقم  رد  دـیحوت  هک 

مچرپ لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما ، دـننام  هک  دوب  بلطملادـبع  نب  ةزمح  بانج  تفاتـش ، شا  يراـی  هب  دوب ، دـنمزاین  زوسلد 
نیرت كانرطخ  نیرت و  تخس  رد  وا  تخاس . یلجتم  گنج  ياه  هنحص  رد  ار  شیوخ  نامیا  دهعت و  تشارفارب و  ار  دیحوت  ياول  كرش ،
هناریلد دـندرب ، یم  هانپ  اه  هرد  رایـش  اه و  هوک  هلق  هب  هدرک ، كرت  ار  هکرعم  ربمایپ  کـیدزن  ناراـی  زا  یـضعب  یتح  هک  گـنج ، تیعـضو 
تالمح شیوخ ، دوجو  نداد  رارق  رپس  اب  درک و  عافد  ادخ  لوسر  زا  تسد  ود  ره  اب  ریـشمش و  ود  اب  هک  تسد  کی  اب  هن  دومن ، تمواقم 

رد دش و  لیان  تداهـش  دـنمجرا  ماقم  هب  عضو  نیرت  عیجف  اب  هکنیا  ات  تسکـش  مهرد  دوب ، ترـضح  نآ  ناج  هجوتم  هک  ار  نمـشد  یپایپ 
هب مالسا و  یمان  يادهش  ناعفادم و  زا  صالخا و  اب  عاجش و  نادهاجم  زا  مواقم  يدهاجم  نارادرس و  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  خیرات 

رارق ناوارف  لـیلجت  ریدـقت و  دروم  تاـیاور ، ثیداـحا و  رد  دـیجم و  نآرق  رد  هزمح  دـیدرگ . یلجتم  قشمرـس  وگلا و  نیرتیلاـع  تروص 
وا رب  لوسرلادسا »  » و هللادسا » [ » هحفص 330  ] يابیز بقل  دیدرگ و  وا  بیصن  ادخ  لوسر  يوس  زا  ادهـشلا » دیـس   » راختفارپ لادم  هتفرگ و 

تاهابم و ناشناوریپ  نایم  رد  جاجتحا و  هرظانم و  نافلاخم  لباقم  رد  وا ، يراکادف  تیصخش و  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  و  دش . هداد 
رد راوگرزب  نآ  مرح  ربق و  هزمح ، ترـضح  ربق  ترایز  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  قیوشت  بیغرت و  رثا  رد  دنا و  هدومن  راختفا 
رد دنتسناد و  مزال  دوخ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترایز  دننام  ار  وا  ترایز  تفرگ و  رارق  ناناملـسم  هجوت  دروم  خیرات  لوط 
یم تقبـس  رگیدـمه  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مرح  دـننام  وا ، ربق  يور  رب  هاگراب  دـبنگ و  مرح و  نتخاـس 

ياهنرق هب  نآ ، هنیشیپ  تمدق و  هک  دوب  هاگراب  دبنگ و  قاور و  مرح و  زا  يا  هعومجم  ياراد  راوگرزب  نآ  فیرش  ربق  ور  نیا  زا  دنتسج و 
نایباهو هلیـسو  هب  هکم ، هنیدم و  رد  اهمرح  عاقب و  ریاس  دننام  فیرـش  مرح  نیا  لبق ، لاس  دـصکی  هب  کیدزن  یلو  دیـسر  یم  مالـسا  لوا 
رـصتخم نیا  رد  تسا  مزال  همدـقم  نیا  اب  تسین . یقاب  يزیچ  هداس  یکاـخ و  ربق  کـی  زجب  كاـپ ، هعقب  نیا  زا  کـنیا  دـیدرگ و  بیرخت 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  مالک  رد  هزمح  ترضح  نآرق 2 ـ هاگدید  زا  هزمح  ترضح  1 ـ دوش : یسررب  ثحب و  ریز  بیترت  هب  عوضوم  راهچ 
خیرات رتسب  رد  هزمح  ترضح  مرح  اه 4 ـ گنج  رد  هزمح  ترضح  3 ـ مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  و  هلآ ) هیلع و 

هزمح ترضح  یگدنز  نارود  هب  هاتوک  یهاگن 

و بیهو »  » رتخد هلاه  شردام  تسا . یلعیوبا  هرامعوبا و  وا  هینک  لوسرلادسا »  » و هللادسا » «، » ادهـشلادیس  » هب بقلم  بلطملادـبع  نب  ةزمح 
وا یعاضر  ردارب  مالـسا و  ربمایپ  يومع  هزمح  ترـضح  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رداـم  بهو ، تنب  هنمآ »  » يومع رتخد 
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رتگرزب ادخ  لوسر  زا  لاس  ود  روهشم  ربانب  هزمح ، ترضح  هحفص 331 ] . ] دنا هدروخ  ریش  هْبیَُوث  مانب  يردام  ناتسپ  زا  ود  ره  اریز  تسا ؛
هزمح نوچ  ناخروم ، زا  یهورگ  ریثا و  نبا  لقن  هب  انب  تسا . هتفریذپ  ار  مالسا  تثعب ، مود  لاس  رد  وا  ناخروم ، روهـشم  هتفگ  هب  انب  دوب و 
يوق عفادـم  ياراد  مالـسا  هدـش و  دـنمورین  سپ  نیا  زا  ربمایپ  هک  دـندیمهف  شیرق  نارادمدرـس  درک ، راهظا  ار  شیوخ  نامیا  ادهـشلادیس 

فرـصنم دـندوب  هدرک  میـسرت  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  رب  هک  يدایز  ياه  هشقن  اهحرط و  زا  مالـسا ، هب  يو  ندـیورگ  اب  تسا و  هدـیدرگ 
رارق نیلوا  ِنیرجاهم  فص  رد  دومن و  ترجه  هنیدـم ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ترجه  اـب  ناـمزمه  هزمح  ترـضح  دـندش .
هلمح هب  ییوگ  خـساپ  يارب  ناناملـسم  زا  یهورگ  سأر  رد  ادـخ  لوسر  يوـس  زا  هک  تسا  مالـسا  رادـمچرپ  هدـنامرف و  نیلوا  وا  تفرگ .

ار یتخس  ناحتما  ردب  رد  دومن و  تکرش  دحا  ردب و  دننام  رگید  ددعتم  ياهگنج  رد  دیدرگ . مازعا  رحبلا » فیس   » مانب یلحم  هب  ناکرشم ،
یکی لتق  رد  تخاس و  كاله  دوخ  تسد  هب  ار  يدع  نب  ۀمیَعُط  هعیبر و  نب  ۀبیـش  هلمج  زا  رفن ، دـنچ  شیرق  نارـس  زا  دـنارذگ و  رـس  زا 
دزنابز اه  گنج  رد  هزمح  ترضح  تعاجش  تسج . تکرـش  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما اب  هعیبر » نب  ۀبتع   » ینعی یمان ؛ ناکرـشم  زا  رگید 

ترـضح دیگنج . یم  ریـشمش  ود  اب  تسد و  ود  ره  اب  دـحا  ردـب و  گنج  رد  وا  اریز  تسا ؛ نمـشد  تسود و  دـییأت  دروم  ماع و  صاخ و 
نیمه هب  دوب و  هتسجرب  صخـشم و  نایوجگنج  ناهدنامرف و  رگید  زا  شا  هنیـس  هب  یغرمرتش » ِرپ   » ندرک بصن  اب  گنج  نادیم  رد  هزمح 

؟ تسیک نیا  دیـسرپ : داتفا ، هزمح  هب  شمـشچ  دمآ و  رد  ناناملـسم  تراسا  هب  هکنآ  زا  سپ  نمـشد  نارـس  زا  یکی  ردب  گنج  رد  تهج 
هایـس زور  هب  ار  ام  درک و  رام  رات و  ار  ام  فوفـص  هک  دوب  وا  لیِعافألا » اِنب  َلَعَف  َِکلذ   » تفگ بجعت  اب  يو  بلطملادبع . نب  ةزمح  دنتفگ :
لیان تداهش  دنمجرا  ماقم  هب  نمشد  نارس  زا  نت  کی  یس و  نتـشک  زا  سپ  دحا  گنج  رد  ترجه  موس  لاس  رد  هزمح  ترـضح  دناشن !

هحفص 332] . ] دیدرگ

نآرق هاگدید  زا  هزمح  ترضح 

ْمُه َکـَِئلْوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَووآ  َنیِذـَلاَو  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاَجَو  اوُرَجاَـهَو  اُونَمآ  َنیِذـَلاَو   ) هفیرـش هیآ  دـننام  یتاـیآ  هب  نوچ  دـیجم  نآرق  رد 
نامیا مینک : یم  هدهاشم  یقیقح  نانمؤم  نیا  سأر  رد  ار  بلطملادبع  نب  ةزمح  میسر ، یم  [ 597 ( ] ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ًاقَح  َنُونِمْؤُْملا 

وا هیلع  رب  نانمـشد  ناکرـشم و  همه  هک  هاگنآ  نانمـشد ، لباقم  رد  ادـخ  لوسر  هب  نداد  هانپ  ندرک و  يرای  تخـس ، تیعـضو  رد  ندروآ 
ْنِم اوُقَْفنَأ  َنیَِذلا  ْنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکَئلْوُأ  َلَتاَقَو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  َال   ) هفیرـش هیآ  هب  نوچ  زاب  و  دـندوب . هدـش  جیـسب 
قبط رد  ار  شیوـخ  ناـج  حـتف ، زا  لـبق  هک  مـینیب  یم  ناـنمؤم  زا  فـص  نـیا  لوا  رد  ار  هزمح  ترـضح  میـسر  یم  [ 598 ...( ] اُوَلتاَقَو ُدـَْعب 

هعطق هعطق  هلثم و  اب  هک  یتداهش  لاتق و  تسویپ ؛ مالسا  يادهش  نیلوا  لیخ  هب  تخادرپ و  داهج  لاتق و  هب  نانمـشد  اب  تشاذگ و  صالخا 
هیلع  ) هزمح ادهـشلادیس ، هک  يرگید  ددعتم  تایآ  و  دیدرگ . نفک  شنینوخ  رکیپ  رب  نابایب  ياهفلع  تشگ و  مأوت  شندـب  ياضعا  ندـش 

نارسفم رظن  قبط  هک  دراد  دوجو  يرگید  ددعتم  تایآ  دیجم  نآرق  رد  یلو  تسا . تایآ  نیا  زا  يزراب  رادومن  نشور و  قادصم  مالـسلا )
دنوادخ هدش و  لزان  ادهشلادیس  هزمح  ترضح  هرابرد  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  زا  تایاور  نومـضم  ساسا  رب  ناثدحم و  و 

هار رد  تداهـش  زا  وا  لابقتـسا  هدز و  دییأت  رهم  مالـسا  زا  عافد  رد  وا  يرادیاپ  نامیا و  رب  یحو  قیرط  زا  ینامـسآ و  دنـس  نیا  رد  ناحبس 
ْمَُهل ْتَعُِطق  اوُرَفَک  َنیَِذلاَف  ْمِِهبَر  ِیف  اوُمَصَتْخا  ِناَمْـصَخ  ِناَذَه  ( ـ  1 مینک : یم  هدنسب  هیآ  هس  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  هدوتـس  ار  ادخ 
لادج همصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هراب  رد  هک  دنهورگ  ود  نانیا  [. » 599 ( ] ُمیِمَْحلا ْمِهِسوُءُر  ِقْوَف  ْنِم  ُبَُصی  راَن  هحفص 333 ]  ] ْنِم ٌباَِیث 

رد دوش ». یم  هتخیر  ناشرـس  رب  ناشوج  نازوس و  عیام  هدـش و  هدـیرب  اهنآ  يارب  شتآ  زا  ییاهـسابل  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  دـنتخادرپ ،
هدمآ [ 604  ] هعیش تنـس و  لها  زا  رگید  عبانم  و  [ 603  ] هجام نبا  و  [ 602  ] يذمرت ننس  و  [ 601  ] ملسم حیحص  و  [ 600  ] يراخب حیحص 
نمشد رگید  هورگ  مالـسا و  تخـسرس  عفادم  یماح و  یهورگ  هورگ ؛ ود  هراب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدومرف  هللا ) همحر   ) رذوبا ترـضح  هک 

نارس زا  هبیـش  هبتع و  دیلو ، مود  هورگ  و  [ 605  ] هدیبع هزمح و  نانمؤمریما و  لوا  هورگ  تسا . هدیدرگ  لزان  مالسا  تخـسرس  زوت و  هنیک 
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ادخ لوسر  زا  يدُـس  قیرط  زا  ار  هفیرـش  هیآ  لوزن  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  دـنتفرگ . رارق  مه  لباقم  ردـب  گنج  رد  هک  دنـشاب  یم  شیرق 
ۀطـساوک ۀـمایقلا  موَی  ۀـثالثلا  ِءالؤه  : » تسا هدومرف  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  هفاـضا  لـقن و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هرهم ي دـننامه  نانمؤم  نایم  رد  نت  هس  نیا  تماـیق  زور  رد  [. » 606 «. ] رافکلا یف  ةدالقلا  ۀطـساوَک  ۀـثالثلا  ِءالؤه  نینمؤُْملا و  ِیف  ةدالقلا 
دنهاوخ دنب  ندرگ  تشرد  هرهم  دننام  نیکرـشم  رافک و  نایم  رد  رگید  نت  هس  نیا  هک  هنوگنامه  دیـشخرد ، دـنهاوخ  دـنب  ندرگ  تشرد 

[. 607 (. ] الیِْدبَت اُولََدب  اَمَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  هحفص 334 ]  ] ُهَبَْحن یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  ( ـ 2 دوب ».
وا هار  رد  و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ؛ هداتسیا  هناقداص  دنا ، هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رب  هک  دنتسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد  »

یبا نبا  یمق  ریـسفت  رد  دندادن ». دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  دـنراظتنا و  رد  رگید  یهورگ  و  دندیـشون ) تداهـش  تبرش 
زا روظنم  تسا . هدیدرگ  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) یلع رفعج و  هزمح و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  دوراجلا 

هیلع  ) نانمؤمریما دنک  یم  لقن  یکم  رجح  نبا  [. 608 . ] تسا بلاط  یبا  نب  یلع  رِظَْتنَی » ْنَم   » زا روظنم  رفعج و  هزمح و  ُهَبَْحن » یَـضَق  ْنَم  »
میومع نم و  هراـب  رد  هیآ  نیا  ًاْرفُغ » َمهللأ  : » دومرف ترـضح  دندیـسرپ . هیآ  نیا  هراـبرد  ناـشیا  زا  هک  دوب  ربـنم  زارف  رب  هفوک  رد  مالـسلا )

ات متما  نیا  نیرت  یقش  رظتنم  نم  اما  دندیسر و  تداهش  هب  دُحا  رد  هزمح  ردب و  رد  هدیبع  هک  تسا  هدش  لزان  هدیبُع  میومع  رـسپ  هزمح و 
ـ  3 [. 609 . ] تسا هداد  ربخ  نآ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مساقلاوبا مبیبح  هک  تسا  ینامیپ  نیا  دـنک . باضخ  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم 

هدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ  [. » 610 (. ] ِراَجُْفلاَک َنیِقَتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرالا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاَِحلاَصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـَلا  ُلَعَْجن  ْمَأ  )
یفوک تارف  ریسفت  رد  نارفاک »!؟ نوچمه  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد  یم  رارق  نیمز  رد  نادسفم  نوچمه  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و 

هزمح و بلاط و  یبا  نب  یلع  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هک  یقتم  نانمؤم  زا  نت  هس  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا 
هحفـص 335]  ] هورگ ود  نیا  دنک  یم  هفاضا  سابع  نبا  تسا . هدیدرگ  لزان  هبتع  نبدیلو  هبیـش و  هبتع و  دسفم ؛ كرـشم  رفن  هس  هدـیبع و 

[. 611 . ] ار هبیش  هدیبع  ار و  هبتع  هزمح  تشک ، ار  دیلو  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنتساخرب ؛ هزرابم  هب  مه  اب  ردب  گنج  رد  هک  دندوب 

ادخ لوسر  ثیدح  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

یلص  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هک  میزادرپ  یم  ترضح  نآ  لیاضف  زا  یشخب  نایب  هب  کنیا  هزمح  ترضح  تلیـضف  رد  هیآ  دنچ  لقن  زا  سپ 
ياهتبسانم هب  هدنیآ و  تاحفص  رد  رگید ، یـشخب  اب  و  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هبو  هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئاو  هلآ ) هیلع و  هللا 

. دش میهاوخ  انشآ  فلتخم 

تسا ایصوا  ایبنا و  زج  ادهش ، همه  دیس  هزمح ،

ادخ لوسر  یضیرم  مایا  رد  : » دنک یم  لقن  ناملس ، ترضح  هب  دانـسا  اب  یلـصفم ، ثیدح  نمـض  رد  هللا ) همحر   ) قودص نیثدحملا  خیش 
دراو مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هک  مدوب  ترـضح  نآ  رتسب  رانک  رد  دـیدرگ ، یهتنم  راوگرزب  نآ  لاحترا  هب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

زا شرتخد ، شمارآ  یلـست و  يارب  ادخ  لوسر  دیدرگ . يراج  شتروص  هب  کشا  دید ، شراوگرزب  ردپ  رد  ار  دیدش  فعـض  یتقو  دـش ،
ات درمش  رب  تسا ، هتشاد  ینازرا  نادناخ  نیا  رب  هک  ار ، ادخ  ياه  تمعن  زا  یـشخب  تفگ و  نخـس  تیب  لها  رب  دنوادخ  تاکرب  تایانع و 
زا کـیچیه  رب  هک  تسا  هدرک  اـطع  اـم  رب  ار  یگژیو  تفـص و  شـش  دـنوادخ  هک  میتـسه  یتـیب  لـها  اـم  مرتـخد ! هـک ...: دیـسر  اجنیدـب 
نآ تسا و  ایصوا  دیس  ام  یصو  تسا و  وت  ردپ  نآ  تسا و  نیلـسرم  ایبنا و  دیـس  ام  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدومنن  اطع  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 

هداتسرف يا  تفگ : مالسلا ) اهیلع   ) همطاف تسا . وت  ردپ  يومع  بلطملادبع  نب  ةزمح  نآ  تسا و  ادهـشلادیس  ام  دیهـش  تسا و  وت  رـسمه 

147 تاریخ حرم ائمه بقیع علیهم السالم و آثار دیگر در مدینه منوره

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیلوا و يادهـش  دیـس  وا  هکلب  هن ، دومرف : ربمایپ  هحفص 336 ] [ ؟ دنا هدیـسر  تداهـش  هب  يو  اب  هک  تسا  ینادیهـش  دیـس  طقف  وا  ایآ  ادخ ،
نیسح ترضح  مه  هزمح و  ترـضح  مه  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح ، نیا  نومـضم  هب  هجوت  اب  [. 612 .« ] تسا ایصوا  ایبنا و  زجب  نیرخآ ،

یم قالطا  راوگرزب  ود  نآ  هب  هشیمه  يارب  بقل  نیا  و  دنرادروخرب . ندوب  ادهشلا » دیس   » راختفا زا  هشیمه ، يارب  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب 
هب تبسن  تسا  دیس  هزمح  ترضح  یلو  تسا  رورس  دیـس و  مه  هزمح  ترـضح  هب  تبـسن  یتح  یلع  نب  نیـسح  هک  توافت  نیا  اب  ددرگ ؛

. ادهش ریاس 

تسا تشهب  لها  نارورس  زا  هزمح  ترضح 

نارورـس بلطملادبع ، نادنزرف  ام  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک : دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  نینچمه  قودص  خـیش 
[. 613 (. ] مالسلا مهیلع   ) يدهم نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، نیحانجلاوذ ، رفعج  ادهشلا ، دیس  هزمح  هللا ، لوسر  میتشهب . لها 

ادخ لوسر  يومع  نیرت  بوبحم  هزمح ، ترضح 

یلع ََیِلا  یناوِخا  بَحَا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  ادـخ  لوسر  شدـج  زا  راوگرزب  نآو  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هللا ) همحر   ) قودـص
.« تسا هزمح  میاهومع  ِنیرت  بوبحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  مناردارب  نیرت  بوبحم  [. » 614 «. ] ةَزْمَح َیِلا  یمامْعأ  بَحأ  بلاط و  یبأ  نب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  اهمان  نیرت  بوبحم  هزمح 

ای لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا َیِلا  ٌلجَر  َءاج  [ » هحفـص 337 : ] هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هللا ) همحر   ) ینیلک
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  یصخش  [. » 615 «. ] ةزْمَح یِلا ؛ ءامسألا  ِبَحأب  ِهِمَس  لاق : هیمَُـسا ؟ اذامف  ٌمالغ  یل  َِدلُو  هللا  لوُسَر 
هک راذگب  مان  هزمح »  » ار وا  دومرف : مهن ؟ يو  رب  یمان  هچ  تسا ، هدش  دلوتم  میارب  يروکذ  دنزرف  ادـخ ، هداتـسرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و 

.« تسا نم  دزن  رد  اهمان  نیرت  بوبحم 

تمایق رد  بکار  راهچ  زا  یکی  هزمح 

انریَغ ٌبکار  ۀمایقلا  یف  ام  و  : » دـنک یم  لقن  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  نمـض  رد  هللا ) همحر   ) قودـص موحرم 
بلطملادـبع نب  ةزمح  یمَع  و  قاربلا ... یلَعَف  انَأ  اما  لاقف : هللا ؟ لوسر  اـی  مُه  ْنَم  لاـقَف : بلطملادـبع ، نب  ساـبَعلا  هَیِلا  ماـقَف  ٌۀـعبرأ  ُنَحنَو 

زجب دنتسه  هدایپ  همه  تمایق  رد  [. » 616 «. ] ۀنجلا قون  نم  ۀقان  یلَع  یلع ، یخأ  و  ءابضغلا ... یتقان  یلَع  ءادهشلا  دیس  هلوسر  دسا  هللادسا و 
و دوب ... مهاوخ  قارب  رب  راوس  نم  اما  دومرف : دـنمادک ؟ نت  راهچ  نآ  ادـخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  نت . راـهچ  اـم 

نارتش زا  يرتش  رب  یلع  مردارب  و  دش . دهاوخ  راوس  نم  يابضغ  رتش  رب  ادهـش  دیـس  لوسر و  دسا  هللادسا و  بلطملادبع  نب  ةزمح  میومع 
.« یتشهب

همئا راتفگ  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

ربمایپ ثیدـح  دـننامه  هک  ار  ناراوگرزب  نآ  نخـس  میزادرپ و  یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  راتفگ  نایب  لقن و  هب  کـنیا 
سدقم دوجو  تیصخش  رانک  رد  توبن و  نادناخ  زا  تاراختفا  زا  یکی  ناونع  هب  هزمح  ترضح  تیصخش  نایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
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: میهد یم  رارق  دنمجرا  هدنناوخ  رایتخا  رد  تسا ، هدـیدرگ  ناونع  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـهم ترـضح  نینـسح و  نانمؤمریما و  هللا و  لوسر 
هحفص 338] ]

نانمؤمریما جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  ترضح 

یف قلخی  مل  لـج ) زع و   ) هللا مهَقَلَخ  ٌۀعبـس  اـنم  : » دوـمرف مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما هک  تسا  هدروآ  دانـسإلا  برق  رد  [ 617  ] يریمح 1 ـ
؛ طابسألا ریخ  هاطبس  نییصولا و  ریخ  هیـصو  نییبنلا و  متاخ  نیرخآلا ، نیلوألا و  دیـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  انِم  مهلثم ؛ ضرألا 

رفن تفه  ام  نادناخ  نایم  رد  دنوادخ  [. » 618 «. ] جع مئاقلا  رفعج و  ۀکئالملا  عم  ناک  دق  نم  همع و  ةزمح  ءادهشلا  دیس  ًانیَسُح و  ًانَـسَح و 
دیـس هک  ادـخ  لوسر  تسا  ام  زا  دومرف : نینچ  نت  تفه  نیا  یفرعم  رد  هاگنآ  تسا . هدـیرفاین  ار  اهنآ  دـننام  نیمز  يور  رد  هک  درک  قلخ 

دنطابسا و نیرتهب  هک  نیسح  نسح و  شطبس  ود  تسا و  ایصوا  نیرتهب  هک  وا  یصو  تسا  ام  زا  و  تسا . ناربمایپ  متاخ  نیرخآ و  نیلوا و 
نبرمع نانمؤمریما : جاـجتحا  رد  هزمح  ترـضح  2 ـ جـع ». مئاـق  دـنک و  یم  زاورپ  ناگتـشرف  هارمه  هب  هک  رفعج  ادهـشلا و  دیـس  شیومع 

فوع و نامحرلادـبع  ریبز ، هحلط ، نافع ، نب  نامثع  نانمؤمریما ، زا  لکـشتم  يرفن ، شـش  ياروش  هب  ار  تفـالخ  شگرم  ماـگنه  باـطخ 
زا یکی  اب  دـنوش و  عمج  هفیلخ  نییعت  يارب  يا  هناخ  رد  رفن  شـش  نیا  يو  گرم  زا  سپ  داد  روتـسد  دومن و  لوحم  صاـقو  یبا  نبدـعس 

دننزب ار  وا  ندرگ  دیزرو ، عانتما  رفن  کی  اهنت  درک و  تعیب  نانآ  زا  یکی  اب  رفن  راهچ  رگا  هک  يروط  هب  دننک ، تعیب  هفیلخ  ناونعب  ناماما 
هـسلج نیا  رد  دـندومن . تعیب  نافع  نب  نامثع  اـب  هک  دومن  مهارف  يروط  ار  هنیمز  دـننزب و  ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  درک  عاـنتما  رفن  ود  رگا  و 

یم دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف هکنیا  ات  درمـشرب  تجح  مامتا  يارب  ار  شا  هداوناخ  تایـصوصخ  درک و  داریا  ینانخـس  نانمؤمریما 
ءادهشلا دیس  ُهُمَع  ٌدَحَا  مُکیف  ْلَه  هللااب  مکتدشن  . ) هن دنتفگ : دشاب ؟ ادهشلا  دیس  شیومع  هک  تسه  یـسک  نم  زجب  امـش  نایم  رد  ایآ  مهد 

[. 619 (. ] ال اولاق : يریغ !؟ هحفص 339 ] ]

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

نـسح ماما  هک : دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) داجـس ماما  زا  وا  رقاب و  ماما  شدـنمجرا  ردـپ  زا  قداص  ماما  زا  هللا ) همحر   ) یـسوط خـیش 
نَمِم ناک  و  ۀـیواعم : یلع  جـتحا  امیف  یلع  نب  نسحلا  لاق  دومرف ...« : نینچ  هیواـعم  اـب  هرظاـنم  هجاـحم و  کـی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم

نم اـمهعم  ةریثـک  یلتق  یف  اـمهنع  هللا  یـضر  نیدیهـش  ـالتقف  رفعج  همع  نبا  ةزمح و  همع  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسرلا  باجتـسا 
ۀکئالملا عم  امهب  ریطی  نیحانج  رفعجل  لعج  مهنیب و  نم  ءادهشلا  دیـس  ةزمح  یلاعت  هللا  لعجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا 

ةزمح یلَع  یلـص  هللا و  لوسر  دـنع  امهتبارق  امهتلزنم و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  اـمهناکمل  کـلذ  مهنیب و  نم  ءاـشی  فیک 
رـسپ هزمح و  شیومع  دـندرک ، تباـجا  ار  ادـخ  لوسر  توعد  هک  یناـسک  زا  و  «. » هعم اودهـشتسا  نیذـلا  ءادهـشلا  نیب  نم  ًةالـص  نیعبس 

هب ار  هزمح  نانآ  همه  نایم  زا  دـنوادخ  اما  دندیـشون  تداهـش  تبرـش  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  هارمه  هب  ود  ره  هک  دوب  رفعج  شیومع 
يارب زایتما  ود  نیا  دـنک و  یم  زاورپ  ناگتـشرف  نایم  رد  هنادازآ  هک  دومرف  تیانع  لاـب  ود  رفعج  يارب  درک و  یفرعم  ادهـشلادیس »  » ناونع

هب هزمح  اب  هک  ادهـش  همه  نایم  زا  ادـخ  لوسر  زاـب  دوب و  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  اـهنآ  تبارق  و  يونعم »  » تیعقوم تهج  هب  دیهـش  ود  نیا 
[. 620 .« ] دناوخ زامن  راب  داتفه  وا  رکیپ  رب  اهنت  دندوب ، هدیسر  تداهش 

یلع نب  نیسح  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

دومن و تجح  مامتا  نانآ  اب  داریا و  یلصفم  نانخس  دعس ، رمع  رگشل  دارفا  هب  باطخ  اروشاع ، حبص  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح 
مکل لحی  له  اورظنا  اهوبتاع و  مکسفنا و  یلإ  اوعجرا  مث  انَا  نم  ینوبـسنأ  سانلا  اهیأ  [ » هحفص 340 : ] دومرف نینچ  تانایب ، نیا  نمض  رد 
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؟ هبر دـنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدـصملا  هللااـب و  نینمؤملا  لوا  همع و  نبا  هیـصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  ُتَسلَا  یتمرح !؟ كاـهتنا  یلتق و 
...«. ۀـنجلا لـها  بابـش  ناذـه  یخِـالو  یل  هللا  لوسر  لوـق  مکغلبی  َملَوأ  یمع  راـیطلا  رفعج  سَیل  َوأ  یبَأ  َمع  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  سَیلَوأ 
يارب متمرح  نتسکش  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپس  متسه ، یـسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم ! [. » 621]
یـسک دنزرف  نم  رگم  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  يومع  رـسپ  یـصو و  دنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟ زیاج  امش 
يومع ادهـشلا  دیـس  هزمح  ایآ  دومرف : هاگنآ  درک ؟ قیدصت  ار  ربمایپ  تلاسر  همه  زا  شیپ  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  همه  زا  شیپ  هک  متـسین 
نارورس ود ، نیا  دومرف : هک  دیا  هدینشن  مردارب  نم و  قح  رد  ار  ربمایپ  نخـس  امـش  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  ردپ 

»...؟ دنتسه تشهب  ناناوج 

نیسحلا نب  یلع  جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  ترضح 

سابع نب  هللادیبع  یلا  مالسلا ) امهیلع   ) نیدباعلا دیس  نیـسحلا  نب  یلع  رظَن  : » دنک یم  لقن  هیفـص  یبا  نب  تباث  زا  هللا ) همحر   ) قودص 1 ـ
بلطملادـبع نب  ةزمح  همع  هیف  َِلُتق  دُُـحا  موی  ْنِم  هللا  لوسر  یلع  دَـشَا  موی  ْنِم  ام  لاق : مث  ربعتـساف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب 

هیلا فلد  ذا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا مویک  موی  لاق و ال  مث  بلاط ، یبا  نبرفعج  همع  نبا  هیف  لتق  هتوم  موی  هدـعب  هلوسر و  دـسا  هللادـسا و 
هللادیبع مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  يزور  ...« » همدب لج  زع و  هللا  یِلا  برقتی  ٌلک  ۀـمألا  هذـه  نم  مهنَا  نومعزی  لجر  فلأ  نوثلث 

شیپ دـحا  گنج  زا  رت  تخـس  يزور  ربمایپ  يارب  دومرف : هاگنآ  دز ، هقلح  راوگرزب  نآ  مشچ  رد  کشا  دـید و  ار  یلع  نب  ساـبع  دـنزرف 
دحا زا  سپ  دیشون و  تداهش  تبرش  لوسرلادسا  هللادسا و  بلطملادبع ، نب  ةزمح  شیومع  هک  دوب  زور  نآ  رد  اریز  هحفص 341 ] [ ؛ دماین

نیـسح زور  زا  رت  تخـس  و  دندرک . دیهـش  ار  بلاط  یبا  نبرفعج  شیومع  رـسپ  هک  دوب  هتوم  گنج  ترـضح  نآ  يارب  زور  نیرت  تخس 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ تما  وزج  ار  دوخ  اهنآ  همه  هک  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  راوگرزب  نآ  رفن  رازه  یس  اریز  هدماین ؛ شیپ  مالسلا ) هیلع  )

[. 622 ...« ] دنتسج یم  برقت  ادخ  هاگشیپ  هب  ربمایپ  نامه  دنزرف  نوخ  نتخیر  اب  اهنآ  همه  دندرک و  یم  روصت  هلآ )

ردب گنج  رد  ادهشلا  دیس  هزمح 

هراشا

.« دیدوب ناوتان  امش  هک  یلاح  رد  دومن ، يرای  ردب  رد  ار  امش  دنوادخ  « ؛) َۀلِذَا ُْمْتنَأَو  رْدَِبب  ُهللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقلَو  )

ردب گنج  تیمها 

لباق ریغ  ناوارف و  تاعیاض  دور و  یم  نیب  زا  اهنآ  رد  ناسنا  اهنویلیم  هک  يا  هقطنم  گرزب  ياهگنج  یناـهج و  ياـهگنج  دوجو  اـب  زورما 
دشابن و یتیمها  نادنچ  ياراد  ناگدنناوخ  زا  یـضعب  يارب  دیاش  نآ  يارـسا  نالوتقم و  تیدودـحم  اب  ردـب  گنج  دراد ، هارمه  هب  ناربج 

داعبا درب و  یپ  نآ  تیمها  هب  ناوت  یم  گنج ، نیا  راثآ  فادـها و  هب  هجوت  اب  یلو  دوش  یقلت  يا  هریـشع  يا و  هلیبق  دروخرب  کـی  دـننام 
يزوریپ دروخ و  یم  مقر  گنج  نیا  اب  مالسا  تشونرس  اریز  دومن ؛ كرد  درادن  دوجو  مالسا  خیرات  رد  اهگنج  زا  کیچیه  رد  هک  ار  نآ 

لک رد  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  یعطق  يزوریپ  گنج  نیا  رد  نانآ  تسکـش  ًانایحا  مالـسا و  یعطق  يزوریپ  اـب  يواـسم  نآ  رد  ناناملـسم 
یگنج ینعی  دومن ؛ دای  [ 623 ...( ] ِناَعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناَقْرُْفلا  َمْوَی  ناونع ...( : هب  گنج  نیا  زا  دـیجم  نآرق  اذـل  و  تشاد . لابند  هب  خـیرات 
ریگرد رفک  هب  یکتم  ناـمیا و  هب  یکتم  هورگ  ود  نآ ، رد  هک  يزور  دـیدرگ ؛ رهاـظ  نآ  رثا  رد  یتـسرپ  تب  دـیحوت و  لـطاب و  قـح و  هک 

زا یتحاران ، تدـش  زا  هک  ار  ینامز  دـیروایب  رطاـخ  هب  : » تسا هدومرف  نینچ  گـنج  نیا  تیمها  رد  رگید  هیآ  رد  و  هحفص 342 ] . ] دندش
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مهرـس تشپ  هک  ناگتـشرف  زا  رازه  کی  اب  ار  امـش  نم  تفگ  تفریذپ و  ار  امـش  ياضاقت  وا  دیدرک و  یم  کمک  ياضاقت  ناتراگدرورپ 
[. 624 . ] تسین ادخ  فرط  زا  زج  يزوریپ  هنرگ  دادرارق و  امـش  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  اهنت  ار  نیا  ادخ  یلو  منک  یم  يرای  دیآ  یم 

دنوادـخ زا  داهن و  یم  هدجـس  هب  یناشیپ  یهاگ  تشاد و  یمرب  راگدرورپ  يوس  هب  عرـضت  اعد و  تسد  ررکم  ادـخ  لوسر  گنج  نیا  رد 
هورگ نیا  رگا  ایادـخ ! «. » ُدـعب دـبُعت  مل  ۀـباصعلا  هذـه  کـلهَت  نإ  مـهللا  : » دوـب نـیا  شیاـهاعد  هـلمج  زا  درک و  یم  يزوریپ  تساوـخرد 

!« درک دهاوخن  شتسرپ  ار  وت  یسک  دنورب  نیب  زا  ناناملسم 

ردب گنج  يزوریپ  رد  هزمح  ترضح  شقن 

تیانع لضف و  رتمهم  همه  زا  یلو  تسا  یـسررب  لباق  یفلتخم  لماوع  رگید ، گنج  ره  دـننام  ردـب  گـنج  رد  دـیحوت ، هاپـس  يزوریپ  رد 
مالسا نایهاپس  رطاخ  نانیمطا  يداش و  يارب  ناناملسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دادمتـسا  هثاغتـسا و  رثا  رد  هک  دوب  راگدرورپ 
َنِیفِدُْرم ِۀَِکئَالَْملا  ْنِم  ْفلَِأب  ْمُکُدِمُم  ِینَأ  ْمَُکل  َباَجَتْساَف  ْمَُکبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ  : ) داتسرف ورف  یپایپ  ار  هتـشرف  رازه  نانآ  يرای  دادما و  يارب  و 

ددم نیا  زا  شنیقی  لامک  نامیا و  هجرد  هزادـنا  هب  مالـسا  نایهاپـس  زا  کی  رهو  [. 625 (. ] ْمُُکبُوُلق ِِهب  َِنئَمْطَِتلَو  يَرُْـشب  َالِإ  ُهللا  ُهَلَعَج  اَـمَو  - 
دیاب کنیا  هحفص 343 ] . ] تسا هدومن  افیا  ار  یمهس  مالسا  يزوریپ  نمـشد و  فوفـص  نتـسکش  رد  هتـسج و  هرهب  یهلا  نانیمطا  یبیغ و 
هنحص نآ  رد  ینامسآ  نانیمطا  نیا  هتشاد و  قارـشا  نارگید  زا  شیب  مالـسا  نایرکـشل  زا  کی  مادک  لد  رب  یهلا  تراشب  هدژم و  نیا  دید 

. تسا هدیناشک  تلذم  كاخ  هب  هناروابان  ار  نیکرشم  هتفای و  يرتشیب  یلجت  روهظ و  نیرضاح  زا  کی  مادک  يوزاب  تسد و  رد  ساسح 

ناکرشم زا  نالوتقم  رامآ 

هار ات  میروایب  تسد  هب  دنا ، هدش  هتـشک  یناسک  هچ  تسد  هب  هکنیا  ار و  ناکرـشم  زا  نالوتقم  رامآ  دـیاب  تقیقح ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
نیلوتقم قیقد  رامآ  هک  هنوگناـمه  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  میهد . رارق  زیزع  هدـنناوخ  يور  شیپ  رد  ار  تلیـضف  نیا  رد  تسرد  تواـضق 

نارس و هرابرد  بلغا  تسا  هدیدرگ  سکعنم  خیرات  رد  هچنآ  هدیـسرن و  ام  تسد  هب  رگید  تایـصوصخ  نانآ و  همه  یفرعم  ردب و  گنج 
قداص دـنا ، هدومن  افیا  گنج  نیا  رد  ار  یـساسا  شقن  هک  زین ، مالـسا  نانامرهق  شالت  هرابرد  ماـهبا  نیا  تسا . هدوب  كرـش  نارادـمدرس 

هب صقان  روط  هب  خیرات  رد  هچنآ  زا  ناوت  یم  یلو  تسین ، صخشم  دنا  هدیـسر  تکاله  هب  نانآ  هلیـسو  هب  هک  یناسک  قیقد  دادعت  تسا و 
ساکعنا مدع  هنیمز  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیدرگ . انـشآ  گنج  نیا  رد  دارفا  نیا  شقن  اب  درب و  یپ  رما  تقیقح  هب  يدح  ات  دـیآ ، یم  تسد 

رفن داتفه  ردب  نالوتقم  هک  میراد  يدایز  تایاور  دیوگ : یم  يدقاو ، زا  نالوتقم  زا  رفن  ود  هاجنپ و  دادعت  یفرعم  لقن و  زا  سپ  قیقد  رامآ 
هتکن نیا  دیدحلا  یبا  نبا  راتفگ  هب  دیاب  [. 626 . ] میدومن یفرعم  ام  هک  تسا  يدارفا  نامه  دنا ، هدش  هتخانـش  مان  هب  هک  اهنآ  نکیلو  هدوب ،
قیاقح یـشوپ  هدرپ  هیمعت و  رد  درک  دـیهاوخ  هظحالم  هدـنیآ  رد  میدومن و  هراشا  لیقع  لاح  حرـش  رد  هک  هنوگنامه  مینک : هفاـضا  زین  ار 

ياه يزوریپ  رد  فیرحت  لعج و  زا  تفرگ و  هدیدان  ار  اهتسایس  شقن  دیابن  مالسلا ) امهیلع   ) هزمح نانمؤمریما و  هرابرد  هژیو  هب  یخیرات ،
هحفص 344] . ] دومن تلفغ  تشاد ، رارق  هیما  ینب  نارگ  هطلس  اب  میقتسم  طابترا  رد  هک  راوگرزب ، ود  نآ 

ادهشلا دیس  هزمح  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  ردب ، گنج  نامرهق  ود 

نانمؤمریما نانآ  سأر  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياـبرقا  هژیو  هب  نیرجاـهم و  تسد  هب  ردـب  گـنج  نیلوتقم  رتشیب  ندـش  هتـشک 
يوس زا  هک  دوب  ردب  گنج  نیمه  رد  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  هک  يروط  هب  و  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  ادهـشلا  دیـس  هزمح  و  مالـسلا ) هیلع  )

فصن زا  شیب  گنج  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  دیدرگ و  بقلم  خرس » گرم  « ؛» رمحا توم   » بقل هب  نانمؤمریما  ناکرـشم 
یـس و دادعت  دیفم  خیـش  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدیدرگ  میهـس  زین  رگید  دادـعت  ندـیناسر  تکاله  هب  رد  هدروآ و  رد  ياپ  زا  وا  ار  نیلوتقم 
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فورعم ناخروم  زا  قاحـسا  نبا  [. 627 . ] تسا هدومن  یفرعم  مان  هب  دـنا ، هدـش  هتـشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  هک  ار ، نیلوتقم  زا  نت  شش 
تسد هب  ناکرشم  زا  ِناگدش  هتشک  نیرتشیب  ردب  گنج  رد  [. » 628 [ ؛» یلعل ناک  ردب  موی  نیکرشملا  یلتق  رثکأ  : » دیوگ یم  ننـست  ناهج 
[. 630 . ] دنا هداد  لزنت  رفن  ود  تسیب و  هب  یتح  یهاگ  و  [ 629 ، ] تفه تسیب و  ار  دادعت  نیا  ناخروم  زا  یضعب  یلو  تسا ». هدوب  یلع 

ادهشلا دیس  هزمح  تسد  هب  نیلوتقم  رامآ 

هب القتـسم  دنتـسه  يدارفا  هدع ، نیا  نایم  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  رفن  ُهن  ادهـشلا  دیـس  هزمح  تسد  هب  نیلوتقم  دادـعت  تنـس  لها  عبانم  رد 
زا دروم  کی  رد  اهنت  دنا و  هدیسر  تکاله  هب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما یلع ، ترضح  وا و  كارتشا  هب  رگید  دارفا  ترضح و  نآ  هلیـسو 

هجوت بلطم  نیا  هب  نیلوتقم  نیا  یفرعم  رامآ و  نایب  زا  لبق  تسا  مزـال  تسا . هدـش  داـی  راوگرزب  نآ  کیرـش  ناونع  هب  صاـقو  نب  دـعس 
دنا هدیسر  تکاله  هب  هزمح  ترضح  هلیسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  یـشخب  دادعت  نیا  یخیرات ، لیالد  ساسا  هحفص 345 ]  ] رب هک  دوش 

نانمؤمریما هلیـسو  هب  نیلوتقم  رامآ  رد  رظن  فالتخا  دـننامه  نانآ ، دروم  رد  رظن  فالتخا  ای  نیلوتقم و  همه  رکذ  مدـع  یلو  اهنآ ، همه  هن 
رد اب  دنا . هتسناد  ترضح  نآ  ِنآ  زا  ار  نت  ود  تسیب و  اهنت  رگید  یضعب  ناگدش و  هتشک  نیرتشیب  ناخروم  زا  یـضعب  هک  مالـسلا ) هیلع  )

رظن دـیدرگ  یم  سکعنم  صخـشم و  گـنج  نیارد  نـالوتقم  همه  رگا  اریز  تـسین ؛ مـهم  نادـنچ  یخیراـت  دوـجوم  قیاـقح  نـتفرگ  رظن 
تـسین تسد  رد  راوگرزب  ود  تسد  هب  نیلوتقم  نآ  زا  قیقد  رامآ  هکنیا  اـب  لاـح  ره  هب  درک . یم  رییغت  راوگرزب  ود  ره  دروم  رد  ناـخروم 

لوا هلحرم  رد  نمشد  تسکش  گنج  نیا  رد  تسا و  هدومن  تباث  ردب  گنج  يزوریپ  رد  ار  اهنآ  یساسا  شقن  یخیرات  ملسم  لئالد  یلو 
دارفا همه  هن  مهنآ  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  دیحوت  هاپـس  دارفا  ریاس  تسد  هب  هاگنآ  هزمح  ترـضح  تسد  هب  سپـس  نانمؤمریما و  تسد  هب 

دروخرب نیا  زا  هنیدـم ، زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تکرح  لوا  زا  هباحـص  زا  يدادـعت  نآرق  حیرـص  نومـضم  قبط  اریز  هاپس ؛
هباحص زا  یضعب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  مه  خیرات  و  [ 631 . ] دندوب نارگن  برطضم و  ًادیدش  گنج  هنحص  هب  دورو  زا  دونشخان و 

. دندوب یگنر  مک  شقن  ياراد  ای  دنتشادن و  یشقن  ای  گنج  نادیم  رد 

ردب گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  لیلحت 

هزمح ترـضح  نانمؤمریما و  رثؤم  شقن  تعاجـش و  زا  ردب و  گنج  رد  يزوریپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  ار  یلیلحت  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
يوق و يورین  دوجو  اب  يزوریپ  نیا  زا  دوخ  لیلحت  رد  يو  مییامن : لقن  هصالخ  روط  هب  تسا  هداد  هئارا  يزوریپ  نیا  رد  مالـسلا ) اـمهیلع  )
جرزخ و سوا و  هلیبق  زا  راصنا  زا  يا  هدـع  زا  مالـسا  کچوک  هاپـس  يرآ ، دـیوگ : یم  ناناملـسم  یناوتاـن  فعـض و  نیکرـشم و  ياـناوت 

نب یلع  مک ، رهاظ  هب  هورگ  نیا  رانک  رد  هکنیا  رتمهم  دوب و  هتفای  لیکشت  دندوب ، فورعم  تعاجش  تلوطب و  رد  هک  نیرجاهم  زا  يدادعت 
اهنآ یهدنامرف  دندوب و  هتفرگ  رارق  دنشاب ، یم  تیرشب  خیرات  رد  دارفا  نیرت  عاجش  هحفص 346 ]  ] هک بلطملادبع  نب  ةزمح  بلاط و  یبا 

مهیفو . » تشاد هدهع  هب  یهلا  هوق  هب  دیؤم  لدع و  دیحوت و  يدانم  قح و  هب  یعاد  ربمایپ  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  صخش  ار 
[. 632 «. ] لاطبأو داجنأ  نیرجاهُملا  نم  ُۀعامَج  و  رشبلا ! عجشأ  امُهو  بلطملا  ِدبَع  نب  ُةَزمَح  َو  بلاط  یبأ  ُنب  ُیلع 

هزمح ترضح  تعاجش  هب  نیکرشم  نارس  زا  یکی  فارتعا 

نوچ دوب ، سانشرس  نیکرشم  زا  هک  فلخ » نب  ۀیما   » مان هب  نانآ  زا  یکی  ههبج ، تشپ  هب  ناریـسا  لاقتنا  ماگنه  رد  گنج و  همتاخ  زا  سپ 
ینتفگ تسیک .»؟ تسا  تمالع  شرس  رد  هک  نیا  « ؛»؟ ملعُملا اذه  ْنَم  : » دیسرپ فوع  نب  نامحرلادبع  زا  داتفا  هزمح  ترضح  هب  شمـشچ 

وا : » داد خـساپ  نامحرلادـبع  دوب . زیامتم  نارادرـس  رگید  زا  شدوخ ، هالک  رب  يا  هماـعن  شیر  بصن  اـب  اـهگنج  رد  هزمح  ترـضح  تسا 
نیا « ؛» لیعافألا انب  لعف  يذلا  كاذ  : » تفگ نینچ  كرـش ، هاپـس  تسکـش  زا  دیدش  رـسحت  فسأت و  اب  هیمأ  تسا ». بلطملادبع  نب  هزمح 
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[. 633 !« ] دناشن هایس  كاخ  هب  ار  ام  تسکش و  مه  رد  ار  ام  فوفص  هک  دوب 

دحا گنج  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

نانآ دادعت  هک  دراد  دوجو  مه  يروهـشم  ریغ  لاوقا  تسا و  هدوب  رفن  داتفه  دحا  يادهـش  عومجم  هک  تسا  نآ  ناخروم  نایم  رد  روهـشم 
یموزخم سامش  ریمع و  نب  بصعم  شحج ، نب  هللادبع  هزمح ، ترضح  ینعی  نانآ ؛ رفن  راهچ  لاح ، ره  هب  دنا . هتسناد  رتمک  ای  رتشیب و  ار 

هحفص 347]  ] ار صالخا  يرادافو و  تماقتسا و  ربص و  ناشناگدنامزاب ، دحا و  يادهـش  تقیقح ، هب  دندوب . راصنا  زا  هیقب  نیرجاهم و  زا 
ـ  1 مینک : یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  نونکا  دنتخومآ . یتیگ ، هنهپ  رد  ناناملسم  همه  هب  ار  تماهش  يرادافو و  سرد  دندناسر و  العا  دح  هب 

امـش نایم  رد  ایآ  دومرف : دـندوب ، شرانک  رد  هک  یناسک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  گنج ، هلعـش  ندرک  شک  ورف  ماـگنه  هب 
!؟ ناگدش هتـشک  نایم  رد  ای  تسا  اه  هدنز  نایم  رد  وا  هک  دیوگب  دـنک و  هاگآ  [ 634  ] عیبر نبا  دعس  تشونرس  زا  ار  ام  هک  تسه  یـسک 

نادیم هب  مامت  تعرـس  اب  ار  دوخ  نم  دیوگ : یم  يو  مروآ . یم  تیارب  ار  ربخ  نیا  نم  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  بعک  نب  یبُا  [. 635]
وا متفای و  اهنآ  نایم  رد  درک ، یم  يرپس  ار  شا  یگدنز  قیاقد  نیرخآ  هک  ار ، دعـس  دولآ  نوخ  رکیپ  مدناسر ، ادهـش  ياهرکیپ  رانک  هب  و 

هنوگچ کنیا  مناسرب ، وا  هب  ار  وت  لاح  تیعضو و  ربخ  ات  داتسرف  ادخ  لوسر  ارم  دعس ! متفگ : وا  هب  درک . زاب  ار  شنامشچ  مدرک ، ادص  ار 
هللا َكازَج  : » وگب نم  لوق  زا  ناسرب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ارم  مالـس  مناگدرم ، زا  رگید  نم  داد : خـساپ  یمارآ  هب  يا ؟

رادروخرب داد ، دهاوخ  ناشتما  تیاده  هار  رد  ناربمایپ ، رگید  رب  هک  ییاه  شاداپ  نیرتهب  زا  ار  وت  دنوادخ  « ؛» ِِهتَُما ْنَع  ًاِیبَن  يزَجام  َریَخ  انَع 
ادخ لوسر  هب  نمشد  دشاب و  هدنز  امش  زا  رفن  کی  رگا  دینک ، ینکش  نامیپ  دابم  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  ما  هلیبق  هب  ارم  مالس  زین  و  دیامن ».
نآ مدروآ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  ار  ربخ  نیا  دیوگ : یم  یبُا  تشاد . دیهاوخن  يرذـع  چـیه  دـنوادخ  دزن  دـنک ، ادـیپ  هار 

دیناسر يرای  ار  ام  شندوب  هدنز  رد  هک  ار ، دعـس  دنک  تمحر  ادخ  « ؛] 636 « ] ًاتیَم انب  یصوَا  ًایَح و  انرَصَن  ًادْعَس  ُهللا  َمِحَر  : » دومرف ترـضح 
رارف هک  یماگنه  وا  تسا . رْـضَن » نب  سنا  ، » دحا گنج  يادهـش  زا  رگید  یکی  2 ـ  دومن ». هیـصوت  ار  ام  رب  ندرک  يرای  مه  شگرم  رد  و 

زا نم  ایادخ ! «. » ِءالُؤه ِِهب  َءاجامِم  َْکَیِلا  ُأربَا  َو  ِءالُؤه  َعَنَـص  امِم  َْکَیِلا  ُرِذَتْعَا  ینِا  َمُهللَأ  : » تفگ دید ، ار  هباحـص  زا  يا  هدع  هحفص 348 ] ]
دراو هاگنآ  میوج ». یم  يربت  دنا ، هدروآ  نیکرشم )  ) نانیا هچنآ  زا  راذتعا و  تهاگشیپ  رد  دنداد ، ماجنا  هباحـص ) زا  نایرارف   ) اهنیا هچنآ 

« عیبر  » شرهاوخ رگم  دسانشب ، ار  وا  تسناوتن  یسک  دوب و  مخز  داتشه  زا  شیب  شرکیپ  رد  هک  دنا  هتشون  دیسر . تداهش  هب  دش و  گنج 
نانز دحا ، زا  شباحـصا  ادـخ و  لوسر  تعجارم  ماگنه  هب  3 ـ  [. 637 . ] دوب رادروخرب  یـصاخ  ییابیز  زا  هک  شناتـشگنا  قیرط  زا  مه  نآ 

، تردارب ردپ و  رسمه ، دنتفگ  وا  هب  دیسرپ . گنج  رد  ناگدش  هتشک  زا  دمآ و  شیپ  رانید » ینب   » هلیبق زا  ییوناب  دندمآ ، لابقتسا  هب  هنیدم 
نم هب  ار  وا  تفگ  تسا . هتـشگرب  تمالـس  هب  دنتفگ : دش !؟ هچ  ربمایپ  دیـسرپ : درکن و  یهجوت  ربخ  نیا  هب  وا  دـنناگدش . هتـشک  زا  هس  ره 

نیدب و  تسا »! کچوک  وت  یتمالس  اب  اه  تبیصم  همه  [ » 638 [ ؛» ٌلَلَج َكَدَْعب  هتیصُم  ُلُک  : » تفگ دید  ار  ادخ  لوسر  نوچ  دیهد و  ناشن 
[. 639 . ] تفرگ شیپ  ار  يرابدرب  ربص و  شنازیزع ، زا  نت  هس  قارف  تبیصم و  رد  هنوگ 

ادهشلا دیس  هزمح 

نامیا و هار  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  راکادـف  نارای  باحـصا و  دـحا و  يادهـش  زا  دـندوب  هنومن  دـنچ  اهنت  نانیا  يرآ ،
ار تماهش  يرادافو و  تقادص و  دنتشاذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  یتسرپ ، تب  كرش و  اب  هزرابم  دیحوت و  زا  عافد  رد  هدیقع و 
نـیلوا و هحفـص 349 ]  ] يادهـش همه  زیزع و  يادهـش  نیا  همه  ناراوـگرزب و  نیا  همه  رگا  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  اـما  دـندناسر . جوا  هـب 
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زج هب  نادیهش ، نیا  همه  رب  وا  ادخ ، لوسر  هتفگ  قبط  دریگ ، رارق  فص  کی  رد  ییاهنت  هب  ادهـشلا  دیـس  هزمح  فص و  کی  رد  نیرخآ ،
هک تسا  وا  اهنت  يرآ ، [. 640 «. ] ءایصوَألاَو ِءایبنَألا  الَخ  ام  نیرِخآلا  َو  نیلَوَْالا  ِءادَهُش  ُدیَس  « ؛ تشاد دهاوخ  يرترب  تلیضف و  ایصوا ، ایبنا و 

َو هللا  دَسَا  ةزمح  بُوتْکَم ؛ شرَْعلا  ۀمئاق  یلَع  َو  . » دیدرگ بقلم  رختفم و  ادهشلا » دیس   » و هلوسر » دسا  هللا و  دسا   » و ادهشلا » لضفا   » بقل اب 
[. 641 « ] ءادهشلا دیس  هلوسر و  دَسَا 

گنج هناتسآ  رد  هزمح  ترضح 

رد ترـضح  نآ  نارای  زا  کی  ره  دحا ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تمیزع  ماگنه  هب  ْمُهََنلِداُجَنل .» َباتِکلا  َکیَلع  َلَْزنَا  يَذلاَو  »
نانآ درب ، یم  راک  هب  يا  هلمج  نارگید  عیجـشت  شیوخ و  يرادافو  رد  تفگ و  یم  یبلطم  ربمایپ  زا  دوخ  تیامح  يرادیاپ و  تماقتـسا و 

. میدرب یم  رـس  هب  يزور  نینچ  راظتنا  رد  ردـب  گـنج  ناربج  يارب  اـم  ادـخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : یم  دنتـشادن  روضح  ردـب  گـنج  رد  هک 
هنوگ نیدب  و  داد و ... میهاوخ  ناشن  ار  تمواقم  نیا  یک  سپ  مینکن  تمواقم  ناکرـشم  لباقم  رد  زورما  ام  رگا  دنتفگ : یم  رگید  یـضعب 

تاـظحل رد  دـننامب و  راوتـسا  شیوخ  هدـعو  رب  دنتـسناوتن  اـهنآ  زا  یهورگ  میتفگ ، رتـشیپ  هک  يروط  هب  دـندرک و  تکرح  دـحا  يوس  هب 
هار نیا  رد  دندومن و  لمع  شیوخ  هدعو  رب  دندنام و  رادیاپ  ناشراتفگ  رب  یهورگ ، لباقم ، رد  اما  دـندرک . كرت  ار  ههبج  گنج ، تخس 

ای : » درک ضرع  تکرح  ماگنه  هب  وا  تسا . ادهـشلا  دیـس  هزمح  ادهـش ، نیا  هلمج  زا  دنتـشگرب . حورجم  نت  اـب  اـی  دندیـسر و  تداهـش  هب 
نمشد لباقم  رد  داتسرف ، وت  رب  ار  نآرق  هک  ییادخ  هب  دنگوس  ادخ ، ربمایپ  يا  [. » 642 « ] ْمُهََنلِداُجنل َباتِکلا  َکیَلَع  َلَْزنَا  يَذلاَو  هللا ، لوُسَر 

هحفص 350] .« ] درک میهاوخ  یتخس  هزرابم  سفن  نیرخآ  ات 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يایؤر  هزمح و  تداهش 

دـیدرگ و حـبذ  نم  دزن  يواگ  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  بشید ، نم  : » دومرف شنارای  هب  باطخ  دـحا ، هب  تمیزع  ماگنه  هب  ادـخ  لوسر 
هب نم  تیب  لـها  زا  مه  رفن  کـی  دـنوش و  یم  هتـشک  مناراـی  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  باوـخ  نیا  زا  نم  ریبـعت  تسکـش . مریـشمش  هضبق 
[. 643 « ] لَتُْقی یتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٌلُجَر  َوُهَف  یفیَـس  ِبابُذ  یف  ُُهتیأَر  يذلا  ُملثلا  امَاَو  َنُولَتَُقی  یباحـصَا  نِم  ٌسان  َیِهَف  ُرَقَْبلا  امَا  « ؛ دسر یم  تداهش 

. تسا هدمآ  یتَْرتِع » ْنِم  ٌلُجَر  «، » یْتَیب لٌهَا  ٌنِم  ٌلُجَر   » ياج هب  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

هزور ناهد  اب  تداهش 

زور هزمح  دنا : هتشون  ناخروم  [ » 644 « ] ِمئاص وُهَو  ْمُهاقالف  ًامئاص  تبَسلا  موَیَو  ًاِمئاص  ِۀعمُْجلا  َموَی  ُةزْمَح  َناک  ُلاُقیَو  : » دسیون یم  يدقاو 
تداهـش هب  دـیدرگ و  هجاوم  نمـشد  اب  هزور  ناهد  اب  دوب و  راد  هزور  دـش ، عقاو  گنج  هک  هبنـش  زور  و  گنج ، زا  لبق  زور  کی  هعمج ،

.« دیسر

هزمح تداهش  یگنوگچ 

رفن ود  ار  وا  كانلوه ، تیانج  نیا  ماجنا  رد  نکیل  دیسر  تداهش  هب  یشبح  ِیـشحو  مان  هب  یقـش ، یمالغ  تسد  هب  هزمح  ترـضح  هچرگ 
دیدحلا یبا  نبا  معطم  نب  ریبج  1 ـ  دـندومن : افیا  ار  یـساسا  شقن  لماع  ود  عیجف ، لمع  نیا  يارجا  رد  عقاو  رد  دومن و  بیغرت  قیوشت و 

دوب و روسج  سرتن و  رایسب  بلطملادبع  نب  ةزمح  « ؛» ُهَمامَا رُْـصبَیال  ًامَـشْمَشَغ  ًارماغم  بلطملاِدبَع  ْنب  ُةَزْمَح  َناکَو  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد 
شیوخ مالغ  هب  معطم  نبریبج  دـحا ، گـنج  ناـیرج  رد  دـیوگ : یم  سپـس  دـید ». یمن  ار  دوخ  ياـپ  هحفـص 351 ]  ] شیپ اه  گـنج  رد 

...« تشک و ار  همیعط   » میومع ردب ، گنج  رد  یلع  هک  یناد  یم  وت ! رب  ياو  « ؛»... ۀَمیَعُط و یمَع  َلَتَق  ًاِیلَع  َنِا  َکَلیَو  : » تفگ نینچ  یشحو 
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نت هس  نیا  زجب  اریز  دـش ؛ یهاوخ  دازآ  یـشکب  مه  ار  هزمح  ای  دـمحم و  رگا  منک و  یم  تدازآ  یـشکب  ار  وا  وت  گنج  نیا  رد  رگا  سپ 
هب یلع  اما  تسین و  وا  رب  یهار  دـنریگ و  یم  ار  وا  رود  شنارای  دـمحم ، اـما  داد : خـساپ  یـشحو  تسین . گنـس  مه  نم  يومع  اـب  یـسک 

نانچ نآ  گنج  ماگنه  هب  وا  اریز  ارچ ، هزمح  اما  دـهد و  یمن  كرحت  هزاجا  یـسک  رب  هک  تسا  هنازرف  کباچ و  نانچ  نآ  گنج  ماـگنه 
ار وا  هکم  هب  یـشحو  تعجارم  زا  سپ  دومن و  افو  شا  هدـعو  هب  معطم  نب  ریبج  [. 645 ! ] دنیب یمن  ار  دوخ  ياپ  ریز  هک  دـیآ  یم  مشخ  هب 

رسمه دنه  تشاد ، یساسا  شقن  هزمح  ندیناسر  تداهش  هب  رد  درک و  قیوشت  تیانج  نیا  رب  ار  یشحو  هک  یسک  رگید  و  2 ـ  درک . دازآ 
یهاگآ ریبج  اب  شنامیپ  زا  یشحو و  یکاب  یب  یکاتف و  زا  و  [ 646  ] دوب هکم  مدرم  دزنابز  ییابیز  ینابز و  برچ  رد  هک  وا  دوب . نایفسوبا 

ریبج هک  رفن  هس  زا  یکی  لتق  لباقم  رد  درک و  بیغرت  دیکأت و  دوب  هتفرگ  هدـهع  رب  هک  یتیرومأم  ماجنا  رب  دومن و  تاقالم  يو  اب  تشاد ،
ار وا  هزمح  لـتق  رد  یلو  دوب  هداد  ریبج  هب  هک  دوب  ناـمه  دـنه  هب  یـشحو  خـساپ  داد . هدـعو  يو  رب  ار  یگرزب  هزیاـج  دوب ، هداد  داهنـشیپ 
رب درک و  یم  باـطخ  هلمج  نـیا  اـب  ار  وا  دـنه  دندیـسر  یم  رگیدـمه  هـب  دـنه  یـشحو و  تـقو  ره  هار  لوـط  رد  اذـل  تخاـس و  راودـیما 

ار ام  لد  ات  تسا ) یـشحو  هینک   ) همـسد ابا  يا  شاـب  شوه  هب  [ » 647 [ ؛» ِفْشتْساَو ِفِْشا  ۀمـسد  ابَا  ای  ًاهیَو  : » دومن یم  قیوشت  شمیمـصت 
قیوشت نیا  رثا  رد  هک : تسا  هتفگ  دوخ  یشحو  ناخروم ، لقن  ساسا  رب  میونشب : یـشحو  زا  هحفص 352 ] .« ] ینک دازآ  ار  تدوخ  مارآ و 

رد هک  وا  ددرگ . لیان  وا  زیاوج  دنه و  ياه  هدعو  هب  شیوخ و  يدازآ  هب  ات  دوب  دصرتم  دیدرگ و  دحا  هقطنم  دراو  ناکرـشم  هارمه  هب  اه ،
هب یـسر  تسد  يارب  گنج ، يریگرد  جوا  رد  دـیوگ : یم  درک ، یم  اطخ  رتمک  فدـه  تباصا  رد  دوب و  روآ  نف  يزادـنا  [ 648 « ] هبرح »

هکلب ات  مدش  یم  یفخم  یگنس  هعطق  تخرد و  ره  تشپ  رد  مدرک و  یم  يرامـش  هظحل  بسانم  تصرف  یپ  رد  مدش و  نادیم  دراو  هزمح 
ور سک  ره  اب  هک  دیدرگ  رهاظ  نادیم  رد  هزمح  ماگنه  نیا  رد  ینِم .»... ُونْدِیل  رجَِحب  َْوا  ةرَجَِـشب  ُْهنِم  ُِرتَتْـسَا  دریگ ...« ؛ رارق  نم  سر  ریت  رد 
اب هک  نآ  یکی  دش ؛ یم  هتخانـش  تمالع  ود  اب  نادیم  رد  هزمح  تخادنا . یم  راک  زا  یتبرـض  اب  ای  داد و  یم  يرارف  ار  وا  ای  دش  یم  ور  هب 

عابـس  » نایم نیا  رد  دیوگ : یم  یـشحو  درک . یم  بصن  دوخ  هالک  هب  یغرمرتش  رپ  هک  نیا  رگید  دیگنج و  یم  ریـشمش  ود  اب  تسد و  ود 
، تسپ نز  رسپ  يا  «، » روُظبلا ِۀَعطَقُم  َنبا  ای  َیِلا  َملَه  : » دز یم  دایرف  هزمح  دمآرد و  هزمح  فاصم  هب  كرـش  هاپـس  نارـس  زا  يزعلادبع » نب 

ریـش دـننام  هک  وا  دـش ، کیدزن  نم  هاگ  نیمک  هب  هک  دوب  زیرگ  گنج و  يریگرد و  نیا  رد  دومن . هلمح  يو  هب  هاگنآ  يآ ،» نم  يوس  هب 
هب مدرک و  دراو  یتخـس  ناکت  ما  هبرح »  » هب نم  تفرگ و  رارق  نم  لباقم  رد  یبسانم  تیعقوم  رد  داد ، یمن  كرحت  لاـجم  یـسک  هب  ناـیژ 

ار شناوت  یلو  دروآ  موجه  نم  هب  مه  وا  دروآرد ! رس  شتشپ  زا  درک و  تباصا  هزمح  [ 649  ] مکش ریز  هب  نم  هبرح  متخادنا  هزمح  يوس 
هجوتم ناناملـسم  زا  کی  چیه  دیدش ، يریگرد  رثا  رد  هک  دوب  یتیعـضو  رد  نیا  و  داتفا . نیمز  رب  نم  یمدق  دـنچ  رد  دوب و  هداد  تسد  زا 

متفرگرب و ار  هبرح  متـشگرب و  شیوس  هب  تسین . هدنز  رگید  هزمح  هک  مدش  نئمطم  مدرک و  ربص  يا  هشوگ  رد  نم  اذل  دـندوبن و  نایرج 
هدـمآ مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هحفص 353 ] [. ] 650 . ] مدیناسر نایرکـشل  رب  متـشادن ، نآ  زج  یفدـه  هک  ار  وا  لتق  هدژم 

ياـه هبرـض  اـب  دروآ و  هلمح  ودـب  فرط  ره  زا  نمـشد  داـتفا ، نیمز  رب  نوچ  درک و  تباـصا  هزمح  يولگ  ریز  هب  یـشحو  هبرح  هک  تسا 
ار شدبک  تفاکـش و  ار  ترـضح  نآ  هنیـس  یـشحو  هک  دوب  اجنیا  رد  دـندناسر . تداهـش  هب  ار  وا  ربص  لتق  تروص  هب  يراک و  ددـعتم و 

هعطق دـننام  شناـهد  رد  دـبک  یلو  دـعلبب  دوجب و  ار  نآ  تساوـخ  تشاذـگ و  ناـهد  رد  ار  دـبک  دـنه  درب ، دـنه  دزن  هزیاـج  نتفرگ  يارب 
[. 651 . ] تخادنا نوریب  ار  نآ  دش و  یناوختسا 

تداهش زا  سپ  هزمح  رکیپ 

هراشا

: میزادرپ یم  اهنآ  لقن  هب  هک  هداد  خر  شکاپ  رکیپ  هب  تبسن  هثداح  دنچ  ترضح ، نآ  نفد  ات  هزمح  ترضح  تداهش  زا  سپ 
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هزمح رکیپ  دنه و 

زا سپ  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  يربط  دوب . دـنه  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  رکیپ  ندـش  هلثم  هزمح ، ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هثداـح  نیلوا 
هب دندرب و  موجه  گنج  نادیم  يوس  هب  شیرق ، نانز  رگید  هارمه  هب  دنه  گنج ، هلعـش  ندـش  شوماخ  بلطملادـبع و  نب  ةزمح  تداهش 

شوگ و و  درک . هعطق  هعطق  ار  نآ  دیناسر و  هزمح  رکیپ  هب  ار  دوخ  هک  دوب  دـنه  اهنآ  زا  یکی  دـنتخادرپ ؛ ربمایپ  نارای  ياضعا  ندرک  هلثُم 
هنیـس وا  مه  دیـشخب و  یـشحو  هب  ار  دوخ  تالآ  رویز  تخاس و  دنب  ندرگ  لاخلخ و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  دـیرب و  ار  شیاضعا  ریاس  ینیب و 

ْتَعَطَقَف دنِه  ِهَیِلا  َْتئاجَف  : » تسا هدمآ  یمق  ریسفت  رد  [. 652  ] تسناوتن هک  دعلبب  ار  نآ  تساوخ  دروآرد و  ار  شدبک  تفاکش و  ار  هزمح 
هحفـص  ] و وا ! ياضعا  مامت  تفرگ ، رارق  هزمح  رکیپ  رانک  رد  هک  هاـگنآ  دـنه  « ؛] 653 « ] هیَلْجِر َو  هیدَـی  تَعَطَق  َو  هیَنُُذا  ْتَعَطَق  َو  هریِکاذَـم !

دروم ار  ناناملـسم  تفر و  یگرزب  گنـس  يالاب  رب  تیانج  نیا  ماجنا  زا  سپ  دـنه  دـسیون : یم  يربط  درک ». عطق  ار  شیاپ  تسد و  [ 354
ُنَحن تسا : نینچ  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  ناخروم  رتشیب  هک  دنه ، راعـشا  دـناوخ . دـنلب  يادـص  اب  ار  دوخ  فورعم  راعـشا  داد و  رارق  باطخ 
يرْذَن ُتیَـضَقَو  یـسْفَن  ُتیَفَـش  يرَْکبَو  ِهِمَعَو  یخا  الَو  ربَص  نِم  یل  ـَۀ  َْبتُع نَع  ناک  ام  ْرعـس  تاذ  برَحلا  َدَعب  ُبرَحلاَو  ردـَب  موَِیب  مُکانیزَج 

گنج زا  امش  رب  دوب  ام  شاداپ  راتـشک ، نیا  [. » 654  ] يربق یف  یمظْعَا  مَرت  یتح  يرمُع  َیَلَع  یشحَو  رکُـشَف  يردَص  لیلَغ  یـشحَو  تیفَش 
کنیاو .« » دوب هدیـسر  رخآ  هب  مربص  رکب  میومع و  مردارب و  هبتع و  تبیـصم  رد  .« » دراد شزرا  هک  تسا  گنج  زا  سپ  گنج  اریز  ردـب ؛

هدنز ات  هک  تسا  نم  رب  .« » يدودز ما  هنیس  زا  ار  مغ  يدرک و  افو  نم  اب  دوخ  دهع  رب  هک  يدوب  وت  یشحو ! مدرک ؛ ادا  ار  مرذن  متفای و  افش 
هک يراعشا  هلمج  زا  دیوگ : یم  قاحسا  نبا  مدرگ ». شرازگساپس  مربق  نورد  رد  میاه  ناوختـسا  ندیـسوپ  ات  هکلب  مشاب  وا  رازگرکـش  ما 

َكاذ ینَع  َبَهْذَا  دـِبَکلا  ْنَع  ُهَنَْطب  ُترََقب  یتَـح  دُـحُأب  یـسفَن  َةَزْمَح  ْنِم  ُتیَفَـش  دوب : نیا  دـناوخ ، یم  هزمح  رکیپ  ندرک  هلثم  زا  سپ  دـنه 
ات ار  وا  مکش  هک  هاگنآ  متفای ، یفـشت  دحا  رد  متـشاد ، لد  رد  هزمح  زا  هک  يا  هنیک  زا  نم   » دمَتْعُْملا دیِدَشلا  ِنْزُْحلا  ۀعَذل  نِم  ُدِجَا  ُتنکام 

هحفص 355] [. ] 655 .« ] دمآ یم  دورف  نم  رب  دیدش  هودنا  تروص  هب  مادم  هک  درب  نایم  زا  ارم  یتحاران  لمع  نیا  .« » متفاکش دبک 

هزمح رکیپ  نایفسوبا و 

نآ هنوگ  هب  هزین  كون  اب  نایفـسوبا  هک  دید  كرـش ، هاپـس  نارـس  زا  نابز ،» نب  سیَلُح   » هزمح ندش  هلثم  زا  سپ  دـسیون : یم  قاحـسا  نبا 
مرـش راک  بجع  تفگ : سیلُح  يدش »! قاع  اه  تب  رب  هک  یـسک  يا  شچب  « ؛»] 656  ] ققع ای  قذ  : » دیوگ یم  دـهد و  یم  راشف  ترـضح 

یم دروخرب  ریقحت  تنوشخ و  نینچ  اب  تسین ، شیب  یتشوگ  هکت  هک  شیومع  رـسپ  اب  دناد ، یم  شموق  سییر  ار  دوخ  هک  یـسک  يروآ !
[. 657 !«. ] نکن شاف  داد ، يور  دوب  یشزغل  « ؛» ًۀلز َْتناک  اهَنِاَف  ینَع  اهمتکا  کَحیَو  : » تفگ نایفسوبا  دنک !

هزمح رکیپ  ادخ و  لوسر 

رد تشاد ، هدرزآ  تدـش  هب  یلاح  دوب و  حورجم  ًادـیدش  هک  نیا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناـخروم ، زا  یـضعب  لـقن  هب  اـنب 
نطبب ُهَدَجَوَف  بلطملادبع  نب  ةزمح  ُسِمَْتلَی  ینَغََلب  امیف  هللا  ُلوسَر  َجَرَخَو  : » دیوگ یم  قاحسا  نبا  دمآرب . هزمح  ترـضح  رکیپ  يوجتـسج 

نایم رد  ایآ  دومرف : شنارای  هب  ادخ  لوسر  گنج ، هلعش  ندرک  شکورف  زا  سپ  تسا : هدمآ  یمق  ریـسفت  رد  [. 658 « ] هنطب َرُِقب  ْدَق  يداولا 
ار دوخ  مسانش و  یم  تسا  هداتفا  وا  هک  ار  یلحم  نم  درک : ضرع  هیما » نب  ثرح  « !؟ دروایب يربخ  هزمح  میومع  زا  هک  تسه  یـسک  امش 

نوچ دناسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ار  ربخ  تسناوتن  دـید ، شارخلد  عیجف و  عضو  اب  ار  وا  نوچ  اما  دـیناسر  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح رکیپ  رانک  هب 
نآ ورب » تیومع  غارـس  هب  یلع ، يا  « ؛» کمَع ُبلُْطا  ِیلَع  ای  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ درک  رید 
دنچ اب  ربمایپ  دوخ  اذل  دزاس و  هاگآ  ار  ادخ  لوسر  هک  دادن  هزاجا  دوخ  هب  درک ، هدهاشم  ار  مالسلا ) هیلع   ) هزمح عضو  نوچ  زین  ترـضح 
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نم يارب  « ؛» ًادبأ َِکْلثِِمب  َباُصا  َْنل  : » دومرف درک و  هیرگ  دید  ار  شیومع  هدـش  هلثم  هراپ و  هراپ  رکیپ  نوچ  درک و  تکرح  هباحـص  زا  نت 
ادخ هب  [ » 659 [ ؛» ناکَْملا اذه  نِم  َیَلَع  ظَیغأ  ًاِفقوَم  ُتفقَو  ام  هللاَو  : » دومرف زین  و  هحفص 356 ] .« ] دوب دهاوخن  وت  تبیصم  زا  رتالاب  یتبیصم 

هب ار  هدژم  نیا  دش و  لزان  لیئربج  کنیا  مه  دومرف : هک  دوب  لاح  نآ  رد  دوب ». هدادن  يور  نم  رب  یتخـس  تبیـصم  نینچ  نونک  ات  دنگوس 
هتشون هناگتفه  ياه  نامـسآ  رد  [ » 660 [ ؛» ِهلوُسَر ُدَسَا  َو  هللا  دَسَا  بلَطُملادـْبَع  ْنب  َةَزْمَح  ْعبَـسلا  تاوامَـسلا  یف  بُوتْکَم  ةزمَح  َنِا  : » داد نم 
لوسر نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  رگید  تیاور  رد  و  تسا ». ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  هزمح  هک  تسا  هدش 

[. 661 . ] تسیرگ دنلب  يادص  اب  قِهَـش ،» ، » دنا هدرک  هلثم  ار  وا  دید  نوچ  درک و  هیرگ  دید  ار  شیومع  دسج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ
دَقَف مَع  ای  هللا  َکَمِحَر  : » دومرف دید ، ار  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح هدش  هلثم  ندب  نوچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  هدش  تیاور  زاب 

هفیظو يافیا  دوخ  ماـحرا  هب  تبـسن  تیگدـنز  رد  هک  وت  رب  دـنک  تمحر  يادـخ  مع ، يا  [ » 662 [ ؛» تاْریَْخلِاب ًالوُعَف  مِحَرِلل  ـالوُصَو  َتنُک 
.« يداد ماجنا  دوب  یکین  هچنآ  يدرک و 

هزمح ترضح  رکیپ  هیفص و 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ربخ  نوچ  دنیبب ، ار  شردارب  رکیپ  ات  دیناسر  دحا  هب  ار  دوخ  هزمح  رهاوخ  هیفـص  دسیون : یم  قاحـسا  نبا 
ریبز دنیبن ». عضو  نیا  اب  ار  شردارب  ات  نادرگرب  ار  تردام  ورب و  « ؛» اهیخَِأب ام  يَرت  ال  اهعجرأف ، اهِْقلَأ   » هک داد  روتـسد  ریبز  هب  دیـسر ، هلآ )

مردارب هک  ما  هدینش  نم  مدرگرب ؟ ارچ  تفگ : هیفص  يدرگ ، رب  هک  دهد  یم  روتسد  ادخ  لوسر  ردام ! تفگ  تفاتش و  شردام  لابقتسا  هب 
هچ ره  هب  تسا و  لهـس  ادخ  هار  رد  بئاصم  نیا  همه  لمحت  نادب  یلو  منک  رادید  شا  هدـش  هلثم  رکیپ  اب  مهاوخ  یم  دـنا و  هدرک  هلثم  ار 

ترـضح درک ، ضرع  ادـخ  لوسر  هب  ار  هیفـص  راـتفگ  نوچ  ریبز  مهاوخ . یم  ربـص  شاداـپ و  ادـخ  زا  ما و  یـضار  دـیآ  شیپ  هار  نیا  رد 
انِاَو انِا ِِهللا  : ) تفگ داتفا ، شردارب  هدش  هعطق  هعطق  ندب  هب  هیفص  مشچ  نوچ  راذگب »! دازآ  ار  وا  سپ  [ » هحفص 357 [ ؛» اهَلیبَس ِلَخ  : » دومرف

راصنا دمآ ، دحا  هب  هیفـص  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  يدقاو  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  [. 663 . ] درک رافغتـسا  اعد و  وا  هرابرد  هاگنآ  نوُعِجار ) ِهَیِلا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دزن  رد  هاگنآ  دیوشن ». شعنام  « ؛» اهوُعَد  » دومرف ترضح  نآ  یلو  دیایب  ادخ  لوسر  دزن  هک  دندش  عنام 

ادخ لوسر  دش  یم  دـنلب  هیرگ  هب  شیادـص  نوچ  تسیرگ و  یم  مه  ادـخ  لوسر  درک ، یم  هیرگ  هک  وا  درک . هیرگ  هب  عورـش  تسـشن و 
دوب و نانآ  رانک  رد  هک  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هللا » لوسر  جشنی  تجـشن  اذا  هللا و  لوسر  یکبی  تکب  اذا  تلعجف  « ؛ تسیرگ یم  دنلب 

همطاف هیفص و  هب  باطخ  سپـس  ًادبأ ،» ةزمح  لثمب  باُصا  َْنل  : » دومرف هاگنآ  درک . یم  هیرگ  وا  هارمه  هب  مه  ادخ  لوسر  درک و  یم  هیرگ 
ِتاوامسلا ِلْهَأ  یف  ٌبوتکم  ةزمح  َنِإ  : » داد ربخ  نم  هب  دیدرگ و  لزان  لیئربج ، هک  امـش  رب  مهد  یم  تراشب  دومرف : مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز

[. 664 « ] ِِهلوُسَر ُدَسَاَو  هللاُدَسَا  بلطملادبع  ْنب  ةزمَح  ْعبَسلا 

هزمح شیومع  رب  زامن  ماگنه  هب  ادخ  لوسر  دیدش  هیرگ 

یقیمع هآ  سپس  تسیرگ ، دنلب  يادص  اب  داتـسیا ، زامن  هماقا  يارب  هزمح  رکیپ  رانک  رد  نوچ  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یبقعلا  رئاخذ  رد 
َفِـشاک ای  ةَزْمَح  ای  تاْریَْخلا ، َلعاف  ای  ةَزمَح ، ای  هلوسر ، َدَـسَاَو  هللا  َدَـسَاو  هللا  لوسر  مَع  ای  ةَزمَح ، اـی  : » تفگ وا  رکیپ  هب  باـطخ  دیـشک و 

هحفص 358] [. ] 665 . ] تخادرپ زامن  هب  هاگنآ  درک ، ینالوط  هیرگ  مه  زاب  هللا .» لوُسَر  هجو  نع  َباذ  ای  َةَزْمَح  ای  تابُرُکلا ،

هزمح رکیپ  رب  زامن  داتفه 

ناناملـسم همه  دـننام  نانآ ، رب  ادـخ  لوسر  هک  نادیهـش ، همه  فالخ  رب  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نب  هللادـبع  زا  ناثدـحم ، ناخروم و  رتشیب 
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اب ار  شیومع  رکیپ  ادـتبا  هک : بیترت  نیدـب  درازگ . زامن  ود  داتفه و  ای  زامن  داتفه  هزمح  شیومع  رکیپ  رب  دـناوخ ، یم  زاـمن  کـی  رگید ،
، دناوخب زامن  يو  رب  هک  دندروآ  ار  ادهش  زا  کی  ره  نآ  زا  سپ  دناوخ . زامن  يو  رب  ریبکت  تفه  اب  سپس  دناشوپ ، دیفس  سابل  هعطق  کی 

[. 666 . ] درازگ زامن  ود  داتفه و  شیومع  رکیپ  رب  ماجنارس  دناوخ و  زامن  ود  ره  هب  داد و  رارق  هزمح  رکیپ  رانک  رد 

نفک اب  هزمح  ترضح  نفد 

اب هکلب  نفک ، هن  دننک و  یم  لسغ  هن  دنسر ، یم  تداهش  هب  گنج  نادیم  ههبج و  رد  هک  ادهش  رکیپ  رب  هک : تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ 
زا یثیدح ، عبانم  رد  تسا . هدوب  نینچ  مه ، دحا  يادهـش  هرابرد  ادـخ  لوسر  لمع  دنراپـس . یم  كاخ  هب  دولآ  نوخ  سابل  رکیپ و  نامه 

ناشدولآ نوخ  سابل  اب  دنریگرب و  ادهش  رکیپ  زا  ار  حالس  داد  روتسد  ادخ  لوسر  دُحا  گنج  رد  هک  تسا  هدمآ  دواد  یبا  ننس  رد  هلمج 
دـندوب و هتفرگرب  هزمح  نت  زا  سابل  ناکرـشم  نوچ  : » دـنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  زا  هللا ) همحر   ) ینیلک [. 667 . ] دننک نفد 

لوسَر َنِإ  « ؛ دندرک نفد  دنداد و  رارق  يدمن  نایم  رد  ار  وا  اذـل  دـنناشوپب و  نفک  شیومع  رب  داد  روتـسد  ادـخ  لوسر  دوب ، هنهرب  شرکیپ 
[. 668 «. ] دِرُج َناک  ُهَنَِال  ُهَنَفَک  ةزمَح و  یلَع  یلَص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا

هزمح ترضح  نفد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ربخ  نیا  نوچ  دیدرگ ، لقتنم  هنیدم  هب  ندش  نفد  يارب  نانآ  زا  نت  دنچ  رکیپ  ادهـش ، نفد  ماگنه  هب 
نوچ و  دینک ». نفد  دنا ، هدیسر  تداهش  هب  هک  اجنامه  رد  « ؛» اوُعِرُص هحفص 359 ]  ] ُثیَح مُهُونفدا  : » دومرف درک و  عنم  لمع  نیا  زا  دیسر ،

. دندرپس كاخ  هب  اجنامه  رد  دندنادرگرب و  دُُحا  هب  ار  وا  دوب ، هدشن  نفد  زونه  یموزخم ) سامش   » هزانج دیـسر و  هنیدم  هب  ربمایپ  روتـسد 
تمایق رد  ادهش  هجرد  هبتر و  تداهـش و  دنمجرا  ماقم  رد  يا  هلمج  تفرگ ، یم  رارق  ادهـش  زا  کی  ره  رـس  يالاب  رد  ادخ  لوسر  [. 669]
یمُدی هحرُج  ۀَمایِقلا و  َموَی  ُُهثَعبَی  ُهللاَو  الِإ  هللا  یف  ُحَرُْجی  حیرَج  نِم  ام  ُهَنَأ  ءالُؤه  یلَع  ٌدیهَـش  اَنَأ  : » دومرف یم  هک  نیا  هلمج  زا  درک ؛ یم  نایب 

نم [. » 670 «. ] ربَْقلا یف  هباحـصَا  مامَأ  هُولَعْجاَف  نآرقِلل  ًاـعمج  ءـالُؤه  رثکَأ  اوُرُْظنُا  : » دومرف یم  هاـگنآ  کـسِم .» ُحـیر  ُحـیِرلاَو  مَد  ُنَول  ُنوَللا 
زا هک  دـنک  یم  روشحم  یلاح  رد  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دوش  یمن  حورجم  ادـخ  هار  رد  یـسک  هک  مهد  یم  تداـهش 
دلب نآرق  رتشیب  ادهـش  نیا  زا  کی  ره  دومرف : سپـس  تسا ». کشم  يوب  شیوب  نوخ و  گنر  نآ  گـنر  تسا ، يراـج  نوخ  وا  تحارج 

. دیهد رارق  شربقمه  يور  شیپ  ربق ، لخاد  رد  تسا ،

ربق کی  رد  ییاهنت  هب  هزمح 

هتـسخ اهندب  هللا ، لوسرای  دنتفگ : دندمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  راصنا  دُُـحا  گنج  رد  تسا : هدـمآ  یثیدـح  عبانم  رد 
عیسو ار  ربق  «. » دحاولا ِْربَقلا  یف  نیَلُجَرلا  اُولَعْجا  َو  اوُعِـسوَأ  َو  اوُرِفحِإ  : » دومرف تسا ، اسرف  تقاط  ادهـش  کت  کت  رب  ندنک  ربق  حورجمو و 

»؟ میهد رارق  هلبق  تمس  رد  ار  مادک  « ؛» مَدَُقی مُُهیَأ  : » دندیسرپ هحفص 360 ] .« ] دیراپسب كاخ  هب  ربق  کی  رد  ار  رفن  ود  ره  دینک و  رفح  رت 
هلمج زا  [. 671 . ] دندش یم  نفد  ربق  کی  رد  رفن  هس  یهاگ  رفن و  ود  هنوگ ، نیدبو  تسا ». دلب  نآرق  رتشیب  هکنآ  « ؛» ًانآرق مُهُرَثْکَا  : » دومرف

دـندش و نفد  ربق  کی  رد  هدـبع  اب  کلام  نبا  نامعن  عیبر و  نب  دعـس  اب  دـیز  نب  ۀـجراخ  داد  روتـسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
هزمح یلو  [ 672 . ] دندیدرگ نفد  ربق  کی  رد  دـندوب ، یمیمـص  تسود  مه  اب  هک  مارح  نب  ورمع  نب  هللادـبع  حومج و  نب  ورمع  نینچمه 

رمع رکبوبا و  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هلمج  زا  دندومن ؛ تکرـش  رفن  دنچ  وا  نفد  رد  دیدرگ و  نفد  ربق  کی  رد  ًالقتـسم  ییاهنت و  هب 
يراپسکاخ رب  دوب و  هتـسشن  ربق  رانک  رد  رثأت  تلاح  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندش و  ربق  لخاد  ریبز  و 

[. 673 . ] دومرف یم  تراظن  وا 
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[. 673 . ] دومرف یم  تراظن  وا 

ازع سلجم  لیکشت 

رد دیدرگ . هنیدـم  دراو  میتی  ناکدوک  هویب و  نانز  لابقتـسا  اب  ادهـش ، نفد  زا  سپ  هباحـص ، هارمه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ثداوح و نیا  نیرت  بلاج  دیاش  یلو  میدرک  هراشا  تسا  هدش  عقاو  نانآ  تعجارم  ماگنه  هب  هک  تانایرج  زا  یضعب  هب  هتـشذگ  تاحفص 

قاحـسا نبا  زا  ماشه  نبا  دشاب . ادهـشلا  دیـس  هزمح  يارب  ازع  سلجم  لیکـشت  تسویپ  عوقو  هب  هنیدم  رد  هک  اه  هنحـص  نیا  نیرت  ساسح 
يادص درک ، یم  روبع  رفظ  ینب  و  لهـشألا » ادبع  ینب   » هلیبق ياه  هناخ  رانک  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  نینچ 

دـیدرگ و يراج  شکـشا  تسیرگ و  داد و  تسد  تقر  ترـضح  نآ  هب  دینـش  دنتـسیرگ  یم  دوخ  يادهـش  رب  هک  ار  هلیبق  ود  نیا  ناوناـب 
لقن ریَـضُح  نب  دیَُـسا  ذاعم و  نبدعـس  هب  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  نوچ  درادن » يا  هدننک  هیرگ  هزمح  یلو  « ؛» َُهل َیِکاَوب  َةَزْمَح ال  ْنِکل  : » دومرف

يرادازع هیرگ و  راوگرزب  نآ  يومع  رب  ادخ  لوسر  تیب  رانک  رد  دـننک و  نت  هب  ازع  سابل  دـنداد  روتـسد  هلیبق  ود  نیا  ناوناب  هب  دـندرک ،
هفاضا قاحسا  نبا  هحفص 361 ] [. ] 674 («. ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوُسَر  مَع  یلَع  نیکبیف  نبهذی  ُمث  نمَزَحَتَی  نَا  مُهَئاسن  ارَمَا  « ؛ دـنیامن

هب درک و  تکرح  دوخ  لزنم  زا  دیـسر ، ادخ  لوسر  شوگ  هب  ازع » سلجم  و   » دجـسم رانک  زا  ناوناب  نیا  هیرگ  يادص  نوچ  هک  دـنک  یم 
دیدرگرب و دوخ  ياه  هناخ  هب  دیدومن  تاساوم  يرای و  ارم  شیوخ  دوجو  اب  هک  دنک  تمحر  امش  رب  ادخ  دومرف : نینچ  تفر و  اهنآ  نایم 

نانز مسر  مسارم  نامه  ساسا  رب  دیوگ : یم  بلاطم  نامه  لقن  زا  سپ  يافوتم 207  يدقاو  نکسفنأب » نتیسآ  دقَف  هللا  َنکَمَحْرَی  َنعجِرا  »
هتفر تسد  زا  زیزع  رب  سپس  دنک  یم  يرادازع  هیرگ و  هزمح  رب  لوا  دورب  ایند  زا  ناشنازیزع  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نینچ  زورما  ات  هنیدم ،

[. 675 « ] َنِِهِتیَم یلَع  َنیََکب  َُمث  ةزمَح  یلَع  َنیَکَبَف  ءاسنلا  أََدب  راصنألا  نِم  تیَْملا  تام  اذِا  موَْیلا  َیِلا  َنُهَف   » دوخ

!؟ دوب نیگهودنا  ارچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اب دید  ار  وا  رکیپ  نوچ  اذل  دوب و  نیگهودنا  رثأتم و  تدش  هب  شیومع  تداهـش  رد  ادخ  لوسر  هک  دش  مولعم  دـیدرک ، هظحالم  هچنآ  زا 
ناوناب تشاد  تسود  تسیرگ . زین  همطاف  شرتخد  هیفـص و  شا  همع  هارمه  هب  و  ًاَدبَأ » کلثِِمب  باُصا  َْنل  : » دومرف تسیرگ و  دنلب  يادـص 

لد رد  همزمز  دـتمم و  هیرگ  وا ، رکیپ  رب  زامن  هماـقا  ماـگنه  هب  دومن و  اـعد  ار  اـهنآ  ریدـقت و  ناگدـننک  هیرگ  زا  دـننک و  هیرگ  يو  رب  مه 
رگم دوبن  هیرگ  نیا  هزمح و  مدق  تابث  يراکادف و  تهج  هب  رگم  دوبن  ادخ ، لوسر  دیدش  هودـنا  نزح و  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  تشاد .

لوسر هودنا  عقاو  رد  تاریَْخلِاب .» ًالوُعَف  َْتنُک  : » دومرف هک  هنوگنامه  قح ، هملک  ءالِعا  رد  ادـخ  لوسر  يومع  یناشفناج  شالت و  تهج  هب 
فطاوع رثا  رد  هن  ادخ  لوسر  اریز  دوب ؛ هدش  دراو  مالسا  رب  عاجش  عفادم  صلخم و  دهاجم  کی  نادقف  زا  هک  دوب  یتبیـصم  رب  هودنا  ادخ 

هقالع و هکلب  دومن  یم  قیوشت  هیرگ  هب  اـه  هزیگنا  نیا  اـب  ار  یـسک  هن  دـیدرگ و  یم  نوزحم  یـسک  رب  یموق  هقـالع  هزیگنا  هب  یـصخش و 
یم رب  ادـخ  اب  هزمح  طابترا  رب  هزمح ، رب  ادـخ  لوسر  هودـنا  رایعم  يرآ ، دوب . ادـخ  يارب  مه  شراـجزنا  يرود و  ادـخ و  يارب  وا  یتسود 

ربمایپ يومع  هزمح  هک  هنوگنامه  هنرگ  دوب و  مالـسا  هب  تبـسن  وا  نادـقف  تراسخ  سایقم  هب  يو  رب  ربماـیپ  هحفـص 362 ]  ] نزح ددرگ و 
ءاذیا و چیه  ادخ و  لوسر  هب  تبـسن  بهلوبا  ینمـشد  توادع و  دننام  ینمـشد  توادـع و  چـیه  یلو  دوب  ربمایپ  يومع  زین  بهلوبا  تسا ،

لباقتم راجزنا  يرود و  نیا  لـباقم  رد  يو و  زا  ادـخ  لوسر  راـجزنا  تبـسن  نیمه  هب  دوبن و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  وا  تیذا  دـننام  یتیذا 
ناملس دییوگب  یسراف ، ناملـس  دییوگن  دومرف : یم  هک  ناملـس ، هب  تبـسن  مینیب  یم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هقالع  تیانع و 

هنبا حون و  نیب  نکی  ملو  ًامحر  مهل  ناملـس  ةدوم  تناک  دیوگ : یم  رعاش  تیَْبلا .» لْهَا  انِم  ُناْملَـس  : » دومرف وا  هرابرد  هک  اجنآ  ات  يدمحم 
تفالخ نارود  رد  شفیرـش  ربق  رب  نایفـسوبا  تناـها  زیزع و  دیهـش  نآ  رکیپ  اـب  نایفـسوبا  دـنه و  درکلمع  هک  هنوگ  ناـمه  [. 676  ] محر

رثؤم شقن  رب  مکحم  لیلد  اهنیا  همه  [ 677  ] دحا گنج  زا  لاس  لهچ  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  وا  ربق  رثا  وحم  رب  هیواعم  میمـصت  نامثع و 
. دوب داحلا  كرش و  ندیبوک  مه  رد  قح و  هملک  يالعا  رد  راوگرزب  نآ 
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خیرات رتسب  رد  هزمح  ترضح  مرح 

هراشا

موـس لاـس  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  زوـسلد  يوـمع  مالـسا و  دـهاجم  گرزب  نآ  هزمح ، ترـضح  رهطم  مرح  فیرـش و  ربـق 
هدرک یط  ار  یلحارم  دیدرگ ، بیرخت  نایباهو  هلیسو  هب  شهاگراب  دبنگ و  هک  لاس 1344  ات  دیسر ، تداهش  هب  ترضح  نآ  هک  ترجه ،
هجوت لباق  هدنزرا و  بلاطم  يواح  یخیرات  رظن  زا  هدنزومآ و  یتاکن  ياراد  یبهذم  یهقف و  رظن  زا  هک  تسا  هدـید  دوخ  هب  ار  یثداوح  و 

هحفص 363] : ] میهد یم  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  اهنآ ، عوقو  ِخیرات  ِبسانت  هب  ار  یبلاطم  شخب ، نیا  رد  ام  تسا و 

هزمح ربق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم نانآ  هب  باطخ  تفر و  یم  ادهـش  روبق  ترایز  هب  لاس  ره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  : » هک دنا  هدرک  لقن  ناخروم  ناثدـحم و 
لوسر زا  سپ  هک : تسا  هدـش  هفاضا  زین  بلطم  نیا  اه  لـقن  زا  شخب  نیا  رد  [ 678 « ] رادلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَـسلا  : » تفگ

رفـس رد  زین  هیواعم  دندرک و  یم  ترایز  ار  دحا  يادهـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح ربق  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
ار روبق  رود ، هلـصاف  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یتقو  هک  تسا  هدمآ  زین  هلمج  نیا  و  دومن . ترایز  ار  دحا  يادهـش  دوخ  جـح 

...«. ُْمتْرَبَص اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَسلا  : » تفگ یم  نینچ  دنلب  يادص  اب  درک ، یم  هدهاشم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس 

نایتا ْعَدَت  ال  : » دیامرف یم  رامع  نب  ۀیواعم  هب  هرونم ، هنیدم  دهاشم  دجاسم و  ترایز  هب  هیصوت  نمـض  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
یَبْقُع َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمَالَسلَا  : » لاق ءادهـشلا  روبق  یتأ  اذإ  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نأ  انغلبو  ءادهـشلا  روبق  و  دهاشملا ...

هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  هدـش  لـقن  اـم  هـب  اریز )  ) نـکن كرت  ار  دـحا ) (ي  ادهـش روـبق  دـهاشم و  تاـیز  [. 679 « ] ِراَدلا
...« مکیلع مالسلا  : » تفگ یم  تفر  یم  ادهش  روبق  ترایز ) )

هزمح ترضح  ترایز  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف 

جنپ داتفه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف : » دنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینیلک  موحرم 
تفر یم  ادهش  روبق  ترایز  هب  هبنـش  جنپ  هبنـشود و  ياهزور  راب ؛ ود  هتفه  ره  دشن و  هدید  مسبتم  شاشب و  تدم  نیا  رد  دوب و  هدنز  زور 

ًةرـشاک َُرت  َْمل  « ؛» درک یم  یفرعم  شناهارمه  هب  ار  ادخ  لوسر  هاگیاج  نینچمه  هحفص 364 ]  ] دحا و رد  ناکرشم  رارقتـسا  لحم  یهاگ  و 
هرابرد نوکرـشملا .» ناک  انههو  هللا  لوسر  ناک  انهه  لوقتف : سیمخلاو ، نینثإلا  نیترم ؛ ۀـعمج  لک  یف  ءادهـشلا  روبق  یتأت  ًۀـکحاض  ـالو 

: هکنیا هلمج  زا  تسا ؛ لقن  یناوارف  بلاطم  تنس  لها  هعیش و  عبانم  رد  مالسلا ،) هیلع   ) هزمح ربق  رانک  رد  ارهز  ترـضح  روضح  ترایز و 
[. 680 «. ] تتام یتح  یکبت  وعدت و  ۀثالثلاو و  نیمویلا  نیب  ءادهشلا  روبق  روزت  تناک  مالسلا ) اهیلع   ) ۀمطاف نإ  »

تسا هدکؤم  تابحتسم  زا  هزمح  ترضح  ترایز 

يارب دکؤم  تابحتسم  زا  یکی  هکلب  بحتسم و  لامعا  زا  یکی  مالسلا ،) مهیلع   ) ناموصعم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هریـس  ساسا  رب 
دنراد و رظن  قافتا  تنس  لها  ياملع  هعیش و  ياهقف  عوضوم ، نیا  رد  تسا و  دحا  يادهش  رگید  هزمح و  ترضح  ربق  ترایز  ناناملـسم ،
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[. 681 . ] دنا هتسناد  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور  ار  ترضح  نآ  یترایز  زور  نیرتهب 

هزمح ربق  نایفسوبا و 

اب داتفا  ربق  هب  شمشچ  یتقو  درک ، یم  رذگ  هزمح  ترـضح  ربق  رانک  زا  نایفـسوبا  نامثع ، تفالخ  نارود  رد  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
اَِنناْملِغ ِدَی  ِیف  یـْسمَأ  فیَـسلِاب  ِهیَلَع  اندـلتجا  يذـلا  رمألا  نإ  ةَرامع ، ابَأ  ای  : » تفگ نینچ  هزمح  ترـضح  هب  باطخ  دـیبوک و  ربق  هب  شیاپ 

میدـیگنج یم  مه  اـب  نآ  رـس  رب  اـم  هک  یتموکح  نیبب ) رآ و  نوریب  ربق  زا  رـس  ، ) هراـمع اـبا  يا  [ » هحفص 365 [. ] 682 « ] ِِهب نُوبَعَلَتَی  مْوَْـیلا 
هنیک و مالـسا و  هب  تبـسن  ار  شیوخ  قافن  رفک و  نایفـسوبا  رگید  راـب  هنوگنیدـب  و  تسا »! هدـیدرگ  اـم  ناـناوج  هچیزاـب  هبعلم و  هنوگچ 

! تخاس راکشآ  نادیهش  دیس  هب  تبسن  ار  شتوادع 

هیواعم تسایس  تسکش  دحا و  يادهش  تمارک 

زا نایفـسوبا ، نب  ۀـیواعم  عزانم  الب  تسایر  نارود  رد  دـُحا و  گنج  زا  لاس  شـش  لهچ و  تشذـگ  زا  سپ  يرجه و  هن  لهچ و  لاس  رد 
، تانق ندـش  هدامآ  اب  دـنهد و  رارق  ادهـش  روبق  لخاد  ای  رانک و  رد  ار  نآ  يارجم  رفح و  یتانق  دـُحا  رد  هک  دـش  رداـص  روتـسد  وا  فرط 
ار روبق  نیا  بآ ، نایرج  ذوفن و  زا  نانآ  روبق  داسجا و  ندنام  ناما  رد  يارب  دنراد  دیهش  دحا  رد  هک  يدارفا  درک : نالعا  هنیدم  رد  يدانم 

هیلع  ) هزمح ربق  هلمج  زا  دـیدرگ . مادـقا  ادهـش  روبق  شبن  هب  روتـسد  نیا  ساسا  رب  دـنهد و  لاقتنا  رگید  لحم  هب  ار  ادهـش  داـسجا  شبن و 
؛ دنا هدنام  هزات  رت و  داسجا  نیا  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت  اب  هیواعم  لامع  دش ، هتفاکـش  رباج  ردپ  هللادـبع  حومج و  نب  ورمع  و  مالـسلا )

تسا یقاب  عضو  نامه  اب  داد  یم  ششوپ  ار  نانآ  هک  ییاهفلع  اه و  هفیطق  اهـسابل و  یتح  دنا . هدیدرگ  نفد  زورید  ییوگ  هک  يا  هنوگ  هب 
ای دـیدرگ و  يراج  نوخ  دروخ ، هزمح  ترـضح  ياپ  هب  رگراک  لیب  یتقو  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدادـن  خر  اـهنآ  رد  يرییغت  نیرتکچوک  و 

بجوم ادهـش  تمارک  نیا  دیدرگ و  يراج  نوخ  دش  هتـشادرب  تشاد ، رارق  شیناشیپ  مخز  يور  رد  هک  ادهـش ، زا  یکی  تسد  هک  هاگنآ 
یخیرات عبانم  رد  هچنآ  زا  تسا  يا  هصالخ  نیا  دنراذگب . دوخ  لاح  هبار  ادهش  روبق  هدش ، فرصنم  دوخ  میمصت  زا  هیواعم  لامع  هک  دش 

، یخیرات هثداح  نیا  نایوار  زا  یکی  هحفص 366 ] [. ] 683 . ] تسا هدمآ  راصتخا  روط  هب  یهاگ  حورشم و  روط  هب  یهاگ  یـسانش  هنیدم  و 
ۀیواعم رَفَح  َموَی  دُحا  َموی  انالتَق  یلَع  انخرـُصتسا  : » دیوگ یم  هک  تسا  دحا  يادهـش  زا  هللادـبع  دـنزرف  فورعم و  یباحـص  يراصنا ، رباج 

؛» مَُون مهنأک  : » تسا هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  و  مدـلا .» اهنم  راـطف  ةزمح  َلْـجر  ةاحـسملا  باـصأف  نونثتی  ًاـباطر  مهاندـجوف  نیعلا 
هدمآ دندوب  هدش  نفد  ربق  کی  رد  هک  حومج  نب  ورمع  ای  هللادبع  هرابرد  دنا ». هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  هب  ایوگ  هزات  رت و  میدید  ار  ادهش  »
يور شتـسد  حورجم و  وا  یناشیپ  تداهـش ، ماگنه  هب  « ؛» مدـلا نکـسف  اهناکم  یلا  تدرف  مدـلا  ثعبناف  ِهِحْرُج  نَع  هدـی  تطیمأـف  : » تسا

ات درک  نالیـس  نوخ  دنتـشادرب ، تحارج  يور  زا  ار  شتـسد  ربق  شبن  ماگنه  دوب ، هدیدرگ  نفد  عضو  نامه  اب  هدـش و  هتـشاذگ  تحارج 
.« دش عطق  نوخ  دنتشاذگ و  حورجم  یناشیپ  يور  هب  ار  تسد  ًاددجم 

!؟ دوب هچ  هیواعم  فده 

دوب نیا  تفرگ  یم  ماجنا  يو  میقتسم  روتسد  هب  هک  ادهـش ، روبق  لخاد  زا  ای  رانک  زا  نآ  نتخاس  يراج  تانق و  نیا  رفح  زا  هیواعم  فده 
دوخ هب  ًامئاد  ار  وا  رکف  هک  ار  یعامتجا  یـسایس ـ  لکـشم  کی  ناـنآ ، روبق  راـثآ و  وحم  فلتخم و  طاـقن  هب  ادهـش  داـسجا  لاـقتنا  اـب  هک 
هیلع  ) یلع نانمؤم ، ریما  دض  رب  هژیو  هب  تیب ، لها  دض  رب  وا و  عفن  هب  هک  یناوارف  تاغیلبت  مغر  یلع  اریز  دـیامن ؛ لح  دوب  هتخاس  لوغـشم 
رانک رد  روضح  اب  دندش ، یم  هنیدم  دراو  فلتخم  طاقن  زا  هک  رئاز  نارازه  هنالاس  تفرگ ، یم  ماجنا  یمالـسا  روشک  رـسارس  رد  مالـسلا )
هلثُم ادهش و  نیا  ندیناسر  تداهش  هب  رد  هیواعم  صخش  دنه و  نایفـسوبا و  ياه  تیانج  ْدُُحا و  گنج  هنحـص  دحا ، يادهـش  هزمح و  ربق 
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هب نآرق  مالـسا و  دـض  رب  گنج  مچرپ  نتـشارفارب  یلک  روط  هب  وا و  رگج  ندـیوج  و  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح هنیـس  نتفاکـش  نانآ و  ندرک 
اذل دوبن و  لمحت  لباق  هیواعم  يارب  عضو  نیا  درک و  یم  یعادـت  ار  نانآ  تایانج  همه  دـش و  یم  هدـنز  ناهذا  رد  هیواعم  نادـناخ  هلیـسو 

یقاب نانآ  زا  هدیـسوپ  ناوختـسا  تشم  کی  زجب  لاس  لهچ  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  وا  هدیقع  هب  هک  ار  ادهـش  نیا  داسجا  تفرگ  میمـصت 
رثا رد  نآ  گنج  دحا و  ات  دزاس  وحم  ار  اهربق  رثا  دنک و  هدنکارپ  لقتنم و  فلتخم  طاقن  هب  ادهـش  نیا   ِ دوخ ناگدنامزاب  تسد  هب  تسین ،
رفح روتسد  هیواعم  هک  دوب  تسایس  نیا  يارجا  يارب  يرآ  دوش . هدرپس  یـشومارف  هب  هطقن ، نیا  رد  ناناملـسم  هحفص 367 ]  ] روضح مدع 

نادیهش و تمارک  اب  یلو  تفر  شیپ  یبوخ  هب  تسایس  نیا  نانآ ، ربق  شبن  ات  درک و  رداص  ار  ادهش  نفد  لحم  زا  نآ ، نداد  روبع  تانق و 
هب لحم  نامه  رد  ادهـش  داـسجا  راـبجا  روط  هب  وا و  دـض  رب  یفنم  تاـغیلبت  زا  يریگولج  يارب  دـیدرگ و  هجاوم  ناـشداسجا  ندوب  ملاـس 

. دندش هدرپس  كاخ 

دومن میمرت  ار  هزمح  ربق  هک  یسک  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ناثدحم و لقن  قبط  یلو  دوب  نامتخاس  ياراد  فقس و  ریز  رد  يرجه  مود  نرق  زا  هزمح  فیرش  ربق  درک ، دیهاوخ  هظحالم  هک  يروط  هب 
ریمعت و نآ ، رد  یگدوسرف  راثآ  روهظ  لاـس و  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ار  ربق  نیا  هک  یـسک  نیلوا  مالـسلا ،) هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  ناـخروم ،

نیا هک  تسا  نیا  بلاج  دوب و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  تخاس ، صخشم  روبق  ریاس  زا  دومن و  يراذگ  تمالع  ینیچگنس و  میمرت و 
رفعج یبأ  نع  فیرط ، نب  دعس  نع  تسا ...« : نینچ  تیاور  نتم  تسا ! هدیدرگ  سکعنم  هعیش  عبانم  زا  شیب  تنـس  لها  عبانم  رد  تیاور 

«. رجحب ْهتملعت  دق  ُهُحلُْصت و  ُهُمُرت و  مالسلا ) هیلع   ) ةزمح ربق  روزت  ْتناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  نإ  مالسلا ) امهیلع  )
ار نآ  ترایز و  ار  هزمح  شیومع  ربق  ارهز  همطاف  ادخ ، لوسر  رتخد  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  فیرط  نب  دعس  [. » 684]

.« دوب هتخاس  صخشم  يراذگ و  تمالع  ینیچ ، گنس  اب  ار  ربق  نیا  درک و  یم  حالصا  میمرت و 

مود نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

میدق زا  [ » 685 [ ؛» دجسم ًامیدق  ةزمح  هحفص 368 ]  ] ربق یلع  ناک  هنإ  : » دنک یم  لقن  سانش ) هنیدم  نیرت  یمیدق   ) زیزعلادبع زا  يدوهمس 
مود نرق  هب  زیزعلادبع  راتفگ  ۀیناثلا .» ةأملا  یف  کلذو  : » دیوگ یم  سپـس  يدوهمـس  تشاد ». رارق  [ 686  ] دجـسم ریز  رد  هزمح  ربق  مایألا 

، تسا هتشاد  رارق  فقس  ریز  رد  هدوب و  مرح  ياراد  مود  نرق  رد  هزمح  ترضح  ربق  سانـش ، هنیدم  ود  نیا  راتفگ  هب  انب  سپ  تسا . طوبرم 
رد دوجوم  هبیتک  هک  درک  میهاوخ  هظحالم  ثحب ، نیمه  همادا  رد  تسین . نشور  ام  يارب  نآ  یناـب  نینچمه  اـنب و  نیا  قیقد  خـیرات  هچرگ 

. تسا هدوب  انب  ياراد  لاس 275  رد  مه  نانآ  روبق  هک  هدوب  نیا  رگنایب  دُحا  يادهش  نفدم  رانک 

مشش نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

یلعو : » دیوگ یم  هدش ، فرـشم  نیفیرـش  نیمرح  ترایز  هب  هن  داتفه و  دصناپ و  لاس  رد  هک  يافوتم 614 )  ) فورعم درگناهج  ریبج  نبا 
تسا هدش  هتخاس  هنع ) هللا  یضر   ) هزمح ربق  يور  رب  يدجسم  [. » 687 «. ] دجسملا یفوج  هتبحِرب  ربقلا  ینبم و  دجسم  هنع ) هللا  یضر   ) هربق

.« تسا هتفرگ  رارق  دجسم  یلخاد  ياضف  رد  ربق  و 

متفه نرق  رد  هوکشاب  يانب  داجیا 

باتک هزمح ، ترـضح  مرح  زا  ریبج  نبا  رادید  زا  سپ  لاس  راهچ  تصـش و  ًابیرقت  هک  يافوتم 643 )  ) متفه نرق  سانـش  هنیدم  راجن ، نبا 
مرح هزمح  هحفص 369 ]  ] يارب [ 688  ] هللا نیدل  رصان  یـسابع ، هفیلخ  ردام  هن  دون و  دصناپ و  لاس  رد  دسیون : یم  تسا ، هتـشاگن  ار  دوخ 
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نهآ زا  يرد  مرح  نـیا  رب  دیــشک و  راوـید  ار  مرح  فارطا  درک و  بـصن  وا  ربـق  رب  جاـس  بوـچ  زا  شقنم  یحیرــض  داـهن و  اـنب  یگرزب 
[. 689 . ] تسا زاب  نارئاز  يور  هب  هبنش  جنپ  ياهزور  رد ، نیا  هک  تشاذگ 

مهد نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

هدـهاشم تسا  هدرک  فیـصوت  يو  زا  لـبق  نرق  هس  رد  راـجن  نبا  هک  یلکـش  ناـمه  هب  ار  هزمح  ترـضح  مرح  يافوتم 911 )  ) يدوهمس
یف کلذو  راجنلا  نبا  هلاق  امک  هللا  نیدل  رصانلا  ۀفیلْخلا  مُا  ُْهتََنب  دیدحلاب  هلک  حفصُم  ُهبابو  ٌۀَنَْقتُم  ۀنسح  ۀیلاع  ۀبق  هیلعو  : » دیوگ یم  هدومن ،

[. 690 ...« ] سیمخ ِموی  لک  حتُفی  دیدح  نم  دهشملا  بابو  ءابصح  هلوحو  جاس  نم  ًانبلم  ربقلا  یلع  تلعجو  لاق : ۀئامـسمخو ، نیعـست  ۀنس 
زا متفه  نرق  طساوا  رد  راجن  نبا  هک  هدوب  نامه  مهد ، نرق  رد  هزمح  ترـضح  مرح  نامتخاس  يانب  لصا  دوش ، یم  هظحالم  هک  يروط  هب 

حیرض دروم  رد  ار  راجن  نبا  مالک  هیقب  يدوهمـس  [. 691 . ] تسا هتفگ  نخـس  نآ  فارطا  یـشکراوید  زا  ینهآ و  ِرد  زا  ناقتا و  تیفیک و 
یبتجم نسح  ترـضح  سابع و  بانج  میهاربا و  بانج  حیرـض  دننامه  جاس  بوچ  زا  یحیرـض  ياراد  هک : دنک  یم  لقن  هزمح  ترـضح 

نآ زا  راجن  نبا  هک  یبوچ  حیرـض  هزمح ، ربق  رد  ریخا  هدش  دای  ربق  هس  فالخ  رب  زورما  یلو  دیوگ : یم  سپـس  دـشاب . یم  مالـسلا ) هیلع  )
حیرـض نآ  نتفر  نیب  زا  اب  نامز و  رورم  اب  حیرـض  نیا  دـیاش  تسا و  رجآ  چـگ و  زا  وا  ربق  حیرـض و  هکلب  درادـن ، دوجو  تسا  هدومن  دای 

دهد یم  هحفص 370 ]  ] رارق دیکأت  دروم  یسابع  هفیلخ  ردام  هب  ار  انب  نیا  باستنا  شراتفگ ، رخآ  رد  يدوهمـس  تسا . هدش  هتخاس  یبوچ 
[. 692 . ] تسا یقاب  زورما  ات  يراک و  چگ  یفوک  طخ  اب  نآ ، راوید  رد  دشاب ، یم  لاس 590  هک  انب  نیا  خیرات  دیوگ : یم  و 

بیرخت زا  لبق  لاس  هن  داتشه و  مهدزیس و  نرق  رد  هزمح  ترضح  مرح 

ربق ترایز  هب  هنیدـم و  هب  يدوهمـس  زا  سپ  مین  نرق و  هس  جـنپ و  هاجنپ و  تسیود و  رازه و  لاس  رد  هک  يدـنرم  لیعامـسا  دیـس  موحرم 
هبق و تسا . دحا )  ) اجنآ رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مع  هزمح ، ترـضح  ربق  : » دیوگ یم  تسا ، هدـش  فرـشم  هزمح  ترـضح 

نرق هس  هلصاف  رد  هک  دوش  یم  نشور  بلاطم  نیا  زا  [. 693 ...« ] دنا هتخادنا  هدرپ  رهطم  ربق  يالاب  دراد . یبوچ  قودنص  کی  دراد . نحص 
حیرـض ياج  هب  یبوچ  حیرـض  ددجم  بصن  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدمآ  دوجو  هب  هزمح  ترـضح  مرح  رد  یـساسا  نادـنچ  هن  تارییغت  مین ، و 

. دشاب یم  يرجآ 

لاس 1325 رد  هزمح  ترضح  مرح 

هدرک ترایز  ار  هزمح  ترـضح  مرح  بیرخت  زا  شیپ  لاـس  هدزون  هتفگـشیپ و  خـیرات  رد  هک  [ 694 ، ] يرصم تعفر  میهاربا  فیـصوت  زا 
فیرعت و ار  نآ  هتـشذگ  ياه  نرق  رد  ناینیـشیپ  هک  تسا  هدوب  نامه  راوگرزب  نآ  مرح  ناـمتخاس  اـنب و  لـصا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ،

نامز رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  وا  نخـس  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . هدـیدرگ  انب  مشـش  نرق  رد  هک  نامتخاس  نامه  دـنا و  هدومن  فیـصوت 
ای هتشادن و  دوجو  هتشذگرد  اه  هعسوت  نیا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  نآ  لخاد  رد  تانییزت  یضعب  مرح و  فارطا  رد  اه  هعـسوت  یـضعب  يو 
یم ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  تسا ، هجوت  لـباق  تاـکن  ياراد  وا  راـتفگ  نوـچ  لاـح ، ره  هب  دـنا . هدرکن  داـی  اـهنآ  زا  هتـشذگ  ناـخروم 
هداس لاح  نیع  رد  مکحم و  ییانب  ياراد  مرح )  ) دجسم نیا  دیوگ : یم  هزمح  ترـضح  هحفص 371 ]  ] حیرض مرح و  هرابرد  وا  مینارذگ .
هدش هدیشک  يزود  هلیلم  يا  هدرپ  حیرض  نیا  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  هزمح  حیرض  يالاب  رد  هک  تسا  يدبنگ  ياراد  تانییزت و  زا  یلاخ  و 

ِنَمْحَرلا ِهللا  ِمِْسب  تسا : هدش  هتـشون  نآ  فرط  کی  رد  دوش و  یم  هتفاب  رـصم  رد  هک  تسا  هبعک  رد  هدرپ  سنج  زا  هدرپ  نیا  هچراپ  تسا ،
ِنَمْحَرلا ِهللا  ِمِْسب  تسا : هدـش  هتـشون  شرگید  فرط  رد  و  ـالِیبَس .) يَدـْهَأ  َوُـه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُُـکبَرَف  ِِهتَلِکاَـش  یَلَع  ُلَـمْعَی  ٌلُـک  ْلـُق  ، ) ِمـیِحَرلا

هئارا مرح  لخاد  زا  ار  یـسکع  هاگنآ  ًادیِهَـش .) ِهللاِاب  یَفَکَو  ِِهلُک  ِنیِدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذـَلا  َوُه  ، ) ِمیِحَرلا
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دنا و هتسشن  حیرض  رانک  رد  وا  دوخ  هلمج  زا  رفن ، دنچ  تسا و  فیرش  ربق  يور  رد  گرزب  ًاتبسن  يزلف  هکبـش  دوجو  يایوگ  هک  دهد  یم 
هحفص 372] . ] دشاب یم  مرح  یلوتم  صخش  نیلوا  تسار  تسد  زا  دیوگ  یم  نانآ  یفرعم  نمض  رد 

مرح فارطا  هعسوت 

لاس رد  مرح  نیا  نکیل  تسا  هدرک  اـنب  لاس 590  رد  یـسابع  هفیلخ  ِردام  ار  هزمح  ترـضح  مرح  هچرگ  دـسیون : یم  اشاپ  تعفر  میهاربا 
هیلع و هللا  یلـص   ) يوبن فیرـش  مرح  یلوتم  یلامجلا  نیهاش  یتسرپرـس  اب  و  [ 695  ] يابتیاق فرشا  کلم  روتـسد  هب  تفای و  هعـسوت   893

نارئاز هدافتـسا  يارب  مرح ، زا  رود  هلـصاف  هب  ییوشتـسد  هاگتـسد  دـنچ  اـب  زین  يرگید  هاـچ  دـش و  رفح  یهاـچ  نآ  یبرغ  تمـس  رد  هلآ )
. دیدرگ ثادحا 

هزمح ترضح  عرصم 

هدوب و تامرلا » لبج   » هنماد رد  هزمح  ترضح  تداهش  لحم  و  عرْـصَم » : » تسا هدمآ  یخیرات  عبانم  رتشیب  رد  هکنیا  نایب  اب  تعفر  میهاربا 
عرـصم یفرعم  هب  تسا ، هدومن  نفد  اجنآ  رد  هدرک و  لقتنم  راومه  حطـسم و  لـحم  نیا  هب  ار  وا  رکیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

مظعأ علطم : اب  هدش ، هتشون  رعش  تیب  جنپ  نآ  فارطا  رد  هک  دوش  یم  هدید  یحیرـض  عرـصم ،»  » نامتخاس لخاد  رد  دیوگ : یم  هتخادرپ ،
رد هک  یسک  هزمح ؛ ادخ  ریـش  تداهـش  لحم  تسا  هوکـش  اب  تمظع و  اب  هچ   » ًارـصن دق  قلخلا  ریخل  دُُحا  مویب  ْنَم  ةَزمح  هللا  ثیل  دهـشمب 

لخاد رد  دـنا و  هتـشون  یحول  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  يرگید  رعـش  هعطق  سپـس  تعفر  میهاربا  درک ». يرای  قلخ  نیرتهب  هب  دـحا  گنج 
شرعلا یلإ  هرون  ادب  ددؤسو  رخف  لک  زاح  دجسم  هحفص 373 ] [. ] 696  ] تسا نیا  شتایبا  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  بصن  عرـصم  نامتخاس 

رون کنیا  هدیدرگ و  زیاح  ار  یگرزب  راختفا و  مامت  هک  تسا  يدجسم  نیا   » َدبؤم زوفی  اضرلاب  تعجر  دیهش  ریخ  ُحور  هنم  دجسم  ُدُعصی 
.« دومن تعجر  ادخ  يوس  هب  يدبا  تداعس  هب  لین  يارب  نآ  زا  دیهش ، نیرتهب  حور  هک  تسا  يدجـسم  نیا  .« » دنک یم  دوعـص  شرع  رب  وا 

یلع ِْفق  تسا : هدش  هتـشاگن  تیب  ود  نیا  نآ ، رد  هک  دوش  یم  هدـید  عرـصم »  » حیرـض يالاب  رد  يرگید  حول  دـیوگ  یم  تعفر  میهاربا 
هناتـسآ هب  راوگان  دمآ  شیپ  ره  رد   » انعلاو بورکلا  یلجت  انبو  نیبلاطلل  أجلم  انامحف  ینملاب  رـْشبَاو  تاجاحلا  بلطاو  قیـض  لک  یف  انباوبأ 

هب تسا و  نادـنمزاین  هاـگهانپ  اـم  هناتـسآ  .« » تیاـه هتـساوخ  ندـش  هدروآرب  وت  رب  داـب  هدژم  هاوخب و  ار  دوخ  تاـجاح  شاـب و  یجتلم  اـم 
رد هک  يا  هناخ  هب  هزمح ، ترضح  مرح  فارطا  زا  یـسکع  هئارا  نمـض  سپـس  وا  دوش ». یم  فرطرب  اهجنر  اهمغ و  هک  تسا  ام  تطاسو 

. تسا مالسلا ) هیلع   ) هزمح عرصم »  » ِمداخ ینوکسم  لزنم  اجنیا  دیوگ : یم  هدومن ، هراشا  دوش ، یم  هدید  امرخ  غاب  تشپ 

نحص هطوحم  رد  رابنا  بآ  باب  ود 

بآ باب  ود  دجسم  نیا  رانک  رد  دیوگ : یم  دنک و  یم  هراشا  هزمح  ترـضح  مرح  تشپ  رد  يدجـسم  هب  سکع  نامه  رد  تعفر  میهاربا 
راهچ هنیدم  اب  هک  دنوش  یم  رپ  يا  هناخدور  بالیـس  ناراب و  بآ  زا  و  دنتـسه ، نینهآ  ياهرد  مکحم و  يانب  ياراد  هک  دراد  دوجو  رابنا 

، کب یلع  اهرابنا  بآ  نیا  ِیناب  دیوگ : یم  سپـس  هحفص 374 ] . ] دوش یم  تیاده  نیلافس  هلول  هشوبنت و  هلیسو  هب  دراد و  هلـصاف  تعاس 
[. 697 . ] دشاب یم  دیمحلادبع  ناطلس  ِبجاح  گرزب 

نوتروب هتشون  رد  هزمح  عرصم  دبنگ 

: دسیون یم  تسا ، هدرک  رادید  دحا  زا  شیپ ، لاس  هاجنپ  دصکی و  ًابیرقت  يدالیم  لاس 1853  رد  هک  یسیلگنا  درگناهج  نوتروب ، دراچیر 
[. 698 . ] تسا هدیدرگ  انب  یمکحم  دبنگ  هبق و  هدیسر ، تداهش  هب  هزمح  هک  یهاگیاج  رد  کنیا 
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هزمح ترضح  ربق  كاخ  هب  نتسج  كربت 

ربق فارطا  كاخ  افشتسا ، كربت و  ناونع  هب  رود  ياه  هتشذگ  زا  ناناملسم  هک  تسا  نآ  رگناشن  فورعم  سانش  هنیدم  يدوهمس ، راتفگ 
رد هکنیا  اب  دندرک و  یم  عیزوت  دوخ  ناتسود  ماوقا و  نایم  رد  هرونم ، هنیدم  هیده  تروص  هب  لمح و  شیوخ  ناطوا  هب  ار  هزمح  ترضح 

یکم مرح  كاخ  دننام  مه  ار  هنیدم  كاخ  لمح  نانآ  زا  يا  هدع  هدوب و  فالتخا  دروم  یندم  مرح  كاخ  لاقتنا  تنـس  لها  ياهقف  نایم 
يدوهمس دنتسناد . یم  زیاج  ناناملسم  یلمع  هریـس  لیلد  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح تبرت  لمح  زین  املع  نیمه  یلو  دنتـسناد ، یمن  زیاج 

رد ناناملسم  هکنیا  لیلد  هب  هتـسناد و  ینثتـسم  هنیدم  طاقن  ریاس  كاخ  زا  ار  هزمح  تبرت  لمح  [ 699  ] یـشکرز دیوگ : یم  دروم  نیا  رد 
و [. 700 . ] تسا هدومن  زیوجت  دندرک  یم  لمح  دوخ  راید  رهش و  هب  دردرس  ياوادم  افـشتسا و  يارب  ار  تبرت  نیا  يدامتم  ياه  نرق  لوط 
؛ درادن لاکـشا  داد : خساپ  نینچ  وا  و  دندومن ، لاؤس  يو  زا  ادهـش  روبق  كاخ  لمح  هرابرد  دنک  یم  لقن  توکی  نب  دمحا  زا  وا  نینچمه 

لقن نوحرف  نبا  زا  وا  زاب  و  [. 701 . ] تسا هدوب  موسرم  ناناملسم  نایم  رد  هزمح  هحفص 375 ]  ] ربق كاخ  لمح  رود  ياه  هتشذگ  زا  اریز 
حیبست و تروص  هب  هزمح  ربق  یکیدزن  رد  دوجوم  كاخ  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  رب  مسر  هتـشذگ  دننام  مه  ام  نارود  رد  هک  دنک  یم 

اوادـم افـشتسا و  يارب  تبرت  نیا  لمح  نوچ  دـیازفا : یم  يدوهمـس  [. 702 . ] دـننک یم  لمح  شیوخ  راید  رهـش و  هب  هتخاـس ، دـنب  ندرگ 
هک يروط  هب  [. 703 . ] ربق دوخ  زا  هنو  دـننک  یم  ذـخا  تسا  عقاو  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح مرح  یکیدزن  رد  هک  یهاگ  لیـس  زا  ار  نآ  تسا ،

ياه نرق  ياملع  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدوب  لومعم  ناناملسم  نایم  رد  لوا  ياهنرق  زا  نآ ، هب  افشتسا  هزمح و  تبرت  لمح  دیدرک ، هظحالم 
. دنا هداد  رارق  شیوخ  ياوتف  لیلد  كالم و  مالسا  ردص  ناناملسم  هریس  ناونع  هب  ار  اهنآ  لمع  متفه  مشش و 

ریخا ياه  نرق  رد 

اه یباهو  ندـمآ  راک  يور  اه و  يدوعـس  طلـست  ات  نآ ، اب  نتـسج  كربت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح كاخ  هب  تبـسن  ناناملـسم  شنیب  نیا  و 
ار دوخ  تادهاشم  هدرک ، رادید  رهش  نیا  زا  هنیدم  راثآ  بیرخت  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  یبرغ  درگناهج  نوسدلانود  اریز  تسا ؛ هتشاد  همادا 

كاخ ادهش ، روبق  نوماریپ  رد  : » دسیون یم  هزمح ، ترضح  مرح  دُحا و  زا  شرازگ  نمـض  هدروآ و  هعیـش » هدیقع   » مان هب  دوخ  باتک  رد 
[. 704 .« ] دنیوج یم  كربت  نآ  اب  مدرم  دوش و  یم  هداد  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) هزمح هب  هک  دراد  دوجو  یگنر  خرس 

هزمح ترضح  مرح  رانک  رد  هیبجر  ترایز 

مسارم و نآ  زا  یکی  هک  هتـشاد  جاور  یفلتخم  ياه  همانرب  تاداع و  هنیدم  مدرم  نایم  رد  هتـشذگ  ياه  نرق  زا  دـیوگ : یم  تعفر  میهاربا 
همین ات  لوا  زا  هلاس  همه  عامتجا  نیا  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) هزمح ترـضح  هحفص 376 ]  ] مرح رانک  رد  رهـش  نیا  مدرم  عامتجا  اه ، همانرب 

غبار و هدـج و  فئاط و  هکم و  یلاها  زا  یهورگ  هنیدـم  مدرم  رب  نوزفا  مسارم  نیا  رد  ددرگ . یم  لیکـشت  درم  نز و  روضح  اب  بجر  هام 
حبذ و يدایز  ياه  ینابرق  عامتجا  نیا  رد  دننک و  یم  تکرش  دنوش ـ  یم  رضاح  هنیدم  رد  هیبجر  ترایز  يارب  هلاس  همه  هک  نانیشن  هیداب 

[. 705 . ] دوش یم  ناسحا  ماعطا و  نیرضاح  هب 

تراخروب نخس 

تکرـش جـح  مسوم  رد  ناملـسم  کی  يز  رد  زاجح  رب  اه  يدوعـس  طلـست  هناتـسآ  رد  يدالیم و  لاس 1915  رد  هک  یحیـسم  تراـخروب 
هراشا مسارم  نیا  هب  تسا ، هتخاس  سکعنم  شا  همانرفس  رد  ار  یتسردان  ياه  لیلحت  یهاگ  دوخ و  تادهاشم  زا  یناوارف  بلاطم  هدومن و 

یم عامتجا  دحا  هوک  هنماد  رد  یلاوتم  زور  هس  جراخ و  رهـش  زا  راب  کی  لاس  ره  هک  تسا  نیا  هنیدم  یلاها  مسر  : » دسیون یم  دنک و  یم 
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هام رد  عامتجا  نیا  زا  فدـه  دـیدرک ، هظحالم  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  [. 706 .« ] دنزادرپ یم  ینامداش  تحایـس و  هب  تدـم  نیا  رد  دـننک و 
. تسا هدومن  حرطم  دوخ  شنیب  تشادرب و  اب  یبرغ  درگناهج  نیا  تراخروب  هک  تحایس  نشج و  هن  هدوب  ترایز  تدابع و  بجر ،

دش یم  هتشارفارب  مسارم  نیا  رد  هک  ییاهرداچ 

یم هئارا  هزمح  ترضح  مرح  زا  یـسکع  شا  همانرفـس  رد  هدش ، فرـشم  جح  هب  هنیدم  راثآ  بیرخت  زا  شیپ  هک  زین  يرـصم  ینونتب  بیبل 
هلوح ةزمح و  اندیـس  دجـسم  : » دـسیون یم  ار  هلمج  نیا  سکع ، نآ  ریز  رد  هدـش و  هتـشارفارب  يدایز  ياـهرداچ  نآ  فارطا  رد  هک  دـنک 

هحفص 377] .« ] دنوش یم  هدید  هنیدم  نارئاز  ياهرداچ  نآ  فارطا  رد  هک  تسا  هزمح  ترضح  مرح  نیا  [ » 707 [ ؛» ۀنیدملا راوز 

نایباهو درکلمع  هدیقع و 

دوب نیا  تسا و  هداد  خر  يرجه  مهدراـهچ  نرق  اـت  لوا  نرق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح ترـضح  مرح  ناـمتخاس  هراـبرد  هک  هچنآ  دوب  نیا 
دیـس هزمح  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  ناناملـسم  تدارا  راهظا  ترایز و  مسارم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترایز  زا  يا  هشوگ 

رد اه  يدوعـس  ندمآ  راک  يور  اب  نایباهو و  طلـست  اب  یلو  تسا . هتفرگ  یم  ماجنا  ناشیمارگ  لوسر  زا  نانآ  يوریپ  ساسا  رب  هک  ادهـشلا 
یگنهرف و هار  زا  نانآ  هکلب  دیدرگ ، مدهنم  یمالسا  ياه  تیصخش  هب  قلعتم  عاقب  اه و  مرح  هزمح و  ترضح  فیرش  مرح  اهنت  هن  زاجح ،

هیبجر ترایز  ندومن  لیطعت  هک  دنتخادرپ  شیوخ  روهظ  ون  هدیقع  تیوقت  ناناملسم و  شنیب  هدیقع و  فیعضت  هب  ترایز ، نتخاس  عونمم 
نیا تامادقا  زاجح ، رد  نافلؤم  ناگدنـسیون و  زورما  هک  تسا  فسأت  ياج  و  دـشاب . یم  نآ  ياه  هنومن  زا  هزمح  ترـضح  مرح  رانک  رد 

هدـنیآ ياه  لسن  هحفـص 378 ]  ] هب تبـسن  ار  ادـخ  لوسر  مسر  هار و  زا  ندـش  رود  دـننک و  یم  یقلت  راـختفا  نیرتـگرزب  ار  وردـنت  هورگ 
هدنـسیون و الثم  دنزاس . یم  مهتم  یتسرپ  تب  كرـش و  هب  ار  ناناملـسم  ریاس  دنناد و  یم  دوخ  يارب  یبهذـم  زایتما  نیرتگرزب  ناناملـسم ،

نارود زا  اهتعدـب ! نیا  : » دـیوگ یم  تاراـیز ، هیعدا و  تاـعامتجا و  مسارم و  عون  نیا  هب  هراـشا  اـب  یکم  یعابـس » دـمحا   » رـصاعم خروـم 
لاس رد  اه  يدوعس  هکنیا  ات  تشاد  همادا  خیرات  لوط  رد  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  تیب  لها  هب  تبسن  نانآ  عیشت  لیامت و  رثا  رد  اه و  یمطاف 

يراشفاپ و نانچنآ  دوخ  هدـیقع  رد  نانآ  يرآ ، [. 708 .« ] دـندومن ءاغلا  ار  مسارم  نیا  لاطبا و  ار  لاـمعا  نیا  دـندش و  دراو  هکم  هب   1343
مارح یلمع  دشاب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  ربق  ترایز  دصق  اب  مأوت  رگا  ار ، هنیدم  رهـش  هب  ترفاسم  یتح  هک  دندیزرو  رارـصا 

. دنتسناد یندوشخب  لباق  ریغ  گرزب و  سب  یهانگ  و 

یقرواپ

هب ًاثیدحو » ًامیدق  ةرونملا  ۀنیدملا  ملاعملا  خیرات   » مان هب  تسا  یباتک  هدش  رشتنم  هنیدم  رد  لاس 1412 ق  رد  هک  تافیلأت  نیا  زا  یکی  [ 1]
دجاسم زا  ار  هنیدم  ياه  هزات  یمیدق و  راثآ  تسا  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  يا  هحفص  دصراهچ  باتک  نیا  رد  فلؤم  نیـسای . دمحا  دیـس  ملق 
یخیرات رثا  نیرت  ساسح  عیقب  زا  یلو  هدومن  یفرعم  لیـصفت  حرـش و  سکع و  اب  ار  يرادا  مهم  ياهانب  اهرـصق و  اـه و  هاـچ  اـه و  هعلق  و 

[4 . ] نامه [ 3 . ] 181 ، 120 ، 109 تافاص ، [ 2 . ] تسا هدومن  دای  هنیدـم  مدرم  یمومع  ناتـسروگ  ناونع  هب  رطـس و  تفه  رد  طـقف  هنیدـم 
انامه نانآ  تسا ؛ هداد  ناشتمعن  دـنوادخ  هک  دوب  دـنهاوخ  اهنآ  اب  دـننک ، تعاـطا  شربماـیپ  ادـخ و  زا  هک  یناـسک  . 69 ءاسن : [ 5 . ] نامه

هب هدولآ  و   ) دنراد اور  متـس  دوخ  رب  ناناملـسم  رگا  ... 65 ءاسن : [(. 6 . ] دنناقیفر وکین  هچ  و  دنتـسه ، ناحلاص  ادهـش و  نیقیدص ، ناربمایپ ،
ریذپ هبوت  ار  ادخ  دنک ، ادخ  زا  شزرمآ  تساوخرد  رافغتسا و  نانآ  رب  مه  لوسر  دننک و  رافغتسا  هبوت و  دنیآ و  وت  دزن  هب  و  دندرگ ) هانگ 

، هدـش عقاو  سدـقملا  تیب  يرتـمولیک  رد 25  هک  لـیلخلا »  » یلـصا ماـن  [ 9 . ] 21 فـهک : [ 8 . ] 5 نوقفاـنم : [ 7 . ] تفای دـنهاوخ  ناـبرهم  و 
فراعملا ۀـبتکم  پاچ  ، 58  / 7 ءادفلاوبا ، خـیرات  یملعا . هسـسؤم  نانبل  پاچ   405  / 3 يربط ، خـیرات  [ 10 . ] تسا يْربَح »  » اـی نوْربَح » »
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ره هک  ج4 ، يافوتم 911 )  ) يدوهمس ي  افولا » ءافو   » و يافوتم 756 )  ) یکبُس زا  ماقسلا » ءافـش   » باتک هب  ثیداحا ، هراب  رد  [ 11 . ] توریب
هرامش 1063. ثیدح  جراوخلا ، رکذ  باب  تاکزلا  باتک  ملسم  حیحـص  [ 12 . ] دوش هعجارم  دنـشاب ، یم  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  ود 
حاحـص و ریاس  ملـسم و  حیحـص  رد  ثیدـح و  ُهن  نمـض  رد  يراخب ، حیحـص  رد  جراوخ ، هب  طوبرم  رابخا  [ 14 . ] ح 1064 ناـمه ، [ 13]
، ملسم حیحص  [ 18 . ] ح156 نامه ، [ 17 . ] ح147 نامه ، [ 16 . ] ح148 ملسم ، حیحـص  [ 15 . ] تسا هدمآ  ثیدـح  یـس  یط  رد  دـیناسم ،

باتک نیا  وا  گرزب . ِدلج  راهچ  رد  تسا  هنـسلا  جاهنم  هیمیت ، نبا  ياه  باتک  نیرت  فورعم  زا  یکی  [ 20 . ] ح1064 نامه ، [ 19 . ] ح158
نیا رد  هچنآ  تـسا . هتـشون  م 726 ق ».) « ) یلح همالع  هعیـش ، گرزب  ملاع  فیلأت  همامالا  تاـبثا  یف  هماقتـسالا  جاـهنم   » باـتک در  رد  ار 

ج1، هنماکلا ، رردلا  [ 21 . ] تسا هدیسر  عبط  هب  رصم  قالوب  رد  هک  تسا  باتک  نیا  لوا  پاچ  زا  دوش  یم  لقن  هنـسلا  جاهنم  زا  راتفگـشیپ 
هناخباتک رد  تسا  هدش  پاچ  لوبناتسا  رد  هک  باتک  نیا  زا  ییاه  هخسن  هیهلالا » قعاوصلا   » مان هب  [ 24 . ] نامه [ 23 . ] نامه [ 22 . ] ص154

، بایترالا فشک  يرکف و  ینابم  تیباـهو  لـقن  هب  ص22 ، قداصلا ، رجفلا  [ 25 . ] تسا دوـجوم  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  گرزب 
، هرهزوبا دمحم  [ 27 . ] یناحبس هللا  تیآ  هتشون  يرکف . ینابم  تیباهو  لقن  هب  ص73 ، ج3 ، هیدوعسلا ، هیبرعلا  هکلمملا  خیرات  [ 26 . ] ص24
[29 . ] دوش هعجارم  یـسیره  ياقآ  يراکمه  اب  هدنـسیون  همجرت  نایب  باـتک  لوا  دـلج  هب  ثحب  نیا  رد  [ 28 . ] ص343 هیمالسالا ، دئاقعلا 
ار اه  مشچ  همه  وا  یلو  دـنیب  یمن  ار  وا  اه  مشچ  دـیامرف  یم  دـنوادخ  اریز  تسین  ساوح  زا  کی  چـیه  اب  كرد  لباق  تیؤر و  لباق  ادـخ 
ص 90، هطوـطب ، نبا  هلحر  [ 33 . ] 10 حتف : [ 32 . ] 5 هط : [ 31 . ] لوا عبط  رـصم  قالوب  پاـچ  ص218 ، ج1 ، هنـسلا ، جاهنم  [ 30 . ] دنیب یم 
یمالـسا ج 187. فراعملا  ةرئاد  زا  لقن  هب  451 و 452  صص ج 1 ، [ 35 . ] ص104 ج 1 ، هنماکلا ، رردلا  [ 34 . ] توریب ثارتلا  راد  پاچ 

ۀیفاـکلا هک  تسا  هینونلا  ةدیـصقلا  رگید  یکی  نینقوملا و  مـالعا  میق  نبا  ياـه  باـتک  زا  یکی  [ 37 . ] ص 262 ج 1 ، هنـسلا ، جاهنم  [ 36]
هیمیت نبا  شداتسا  هدیقع  نایب  راعـشا  نیا  رثکا  هک  تسا  تیب  رازه  شـش  زا  شیب  ياراد  تسا و  هدیمان  هیجانلا  ۀقرفلل  راصتنالا  یف  ۀیفاشلا 
ۀنسلا جاهنم  [ 38 . ] تسا هدیدرگ  تسفا  هدش ، پاچ  هرهاق  رد  رد 1345 ق . هک  يا  هخسن  يور  زا  توریب  هفرعملاراد  رد  باتک  نیا  تسا .

.133 صص 130 ـ  [ 42 . ] ص125 بایترالا ، فشک  [ 41 . ] 155  / 1 هنماکلا ، رردلا  [ 40 . ] ص243 هینونلا ، ةدیصقلا  [ 39 . ] 215 216 ـ   / 1
کلام ماما  زا  يدوهمس  [ 47 . ] 103 و 104 فهک : [ 46 . ] ص 55 بایترالا ، فشک  [ 45 . ] نامه [ 44 . ] ص127 باـیترالا ، فشک  [ 43]

رثکا ای  همه  هک  تسا  یعیبط  دنا و  هتفر  ایند  زا  هنیدم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هباحص  زا  رفن  رازه  هد  دادعت  هک  دنک  یم  لقن 
نبا [ 51 . ] 96  / 1 خیرات ، هبش ، نبا  [ 50 . ] عیقب هژاو  نادـلبلا ، مجعم  [ 49 . ] عیقب هژاو  هیاهن ؛ [ 48 . ] دنا هدـش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  نانآ 
نانآ لاح  حرـش  هباغلا  دـسا  هب  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  تافو  خـیرات  رد  [ 52 . ] 387  / 3 هباغلا ، دسا  85 ؛  / 3 باعیتسا ، ناـمه ، هبش ،

هرامش 1059. ثیدح  ، 258  / 2 ننس ، يذمرت ، [ 55 . ] 883  / 3 افولا ، ءافو  91 ؛ نامه ، [ 54 . ] 96  / 1 خیرات ، هبش ، نبا  [ 53 . ] دوش هعجارم 
ج 3، افولا ، ءافو  رد  يافوتم 911ه ـ يدوهمس  [ 58 . ] 90 و 95 ص 89 ، ج 1 ، خیرات ، هبش ، نبا  [ 57 . ] 885  / 3 افولا ، ءافو  يدوهمس ، [ 56]

صخـشم مولعم و  هنیدـم  رد  اهنآ  تمـس  نکیل  هتفر و  نیب  زا  اهنآ  راثآ  كورتم و  نامز  رورم  اـب  ناتـسروگ  ود  نیا  دـیوگ : یم  ص 888 
هدش عقاو  يرجه  متشه  لاس  هجح  يذ  رد  يو  تافو  [ 60 . ] تسا هدش  عقاو  هتشذگ ، ترجه  زا  مین  لاس و  ود  رد  يو  تافو  [ 59 . ] تسا
لحم ءاروز ؛»  » یتحار و طاسبنا و  هاـگیاج  ءاـحور ؛» [ » 62 . ] دنا هدـش  نفد  فرـس  رد  هک  هنومیم  هکم و  رد  هک  هجیدـخ  زجب  [ 61 . ] تسا

هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  نوعظم و  نب  نامثع  ربق  هک  تسا  یلحم  عیقب و  ینایم  شخب  ءاحور  دـنیوگ . ار  ترایز  هجوت و 
: دومرف نوعظم  نب  ناـمثع  نفد  ماـگنه  هب  هک  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  لأـفت  هیمـست و  نیا  هتفرگ و  رارق  نآ  رد  هلآ ) و 

ۀنیدم یف  رابخألا  ةدمع  ص 889 ـ  ج 3 ، افولا ، ءافو  ص 152 ـ . هنیدملارابخا ج 1 ، [ 63 . ] ص100 ج1 ، هنیدملا ، خیرات  ءاحورلا .» هذه  »
هک ار  يا  هناخ  زیزعلادبع  نبرمع  دـیوگ : یم  راجن  نبا  [ 65 . ] دش دهاوخ  نشور  بلطم  نیا  هدنیآ  تاحفـص  رد  [ 64 . ] ص151 راتخملا ،

هربـقم داد و  رارق  عیقب  وزج  دومن و  بیرخت  يرادـیرخ و  راـنید  دـصناپ  رازه و  غلبم  هب  دوب ، هجیدـخ  شرهاوـخ  یلع و  نبدـیز  هب  قـلعتم 
ج هنیدملا ، خیرات  [ 67 . ] ص101 ج 1 ، هبش ، نبا  هنیدملا ، خیرات  [ 66 . ] ص156 هنیدملا ، رابخا  دیدرگ . باطخ  نبرمع  نادناخ  یصوصخ 
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؛ نامه [ 69 . ] ص901 ج 3 ، افولا ، ءاـفو  ص 105 ـ  ج 1 ، هنیدملا ، خـیرات  [ 68 . ] ص 52 راتخملا ، ۀـنیدم  یف  رابخألا  ةدـمع  ص101 ـ  ، 1
ءافو ص 106 ـ  ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 71 . ] ص 901 ج 3 ، افولا ، ءافو  ص 101 ـ  ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 70 . ] ص 901 ج 3 ، افولا ، ءافو 
لاس رد  دسا  تنب  همطاف  تافو  [ 73 (. ] مالسلا امهیلع   ) ارهز ترضح  نانمؤمریما و  لاح  حرش  هعیـشلا ، نایعا  [ 72 . ] ص 901 ج 3 ، افولا ،

بجر و هام  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يومع  سابع  تافو  [ 74 . ] تسا هدش  عقاو  ترجه  مشش  لاس  رد  یلوق  هب  انب  مراهچ و 
ترایز رد  هدومن و  حیرصت  وا  ترایز  بابحتـسا  هب  سورد  رد  یناث  دیهـش  موحرم  تسا . هدش  عقاو  ود  یـس و  لاس  رد  ناضمر  هام  رد  ای 

ۀفحت یمق ، ثدحم  بلطملادـبع .» نب  سابعلا  کمع  یلع  مالـسلا  ءادهـشلا ، دیـس  کمع  یلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  رود  زا  ادـخ  لوسر 
ةدمع [ 78 . ] ص 153 راـبخألا ، ةدـمع  [ 77 . ] ص 910 ج 3 ، اـفولا ، ءاـفو  [ 76 . ] ص 127 ج 1 ، هنیدـملا ، خـیرات  [ 75 . ] 241 بابحألا ،

، لوسرلا ۀنیدم  رابخا  [ 81 . ] ص 211 يرولا ، مالعا  ص 192 ـ  دیفم ، داشرا  [ 80 . ] ص 111 ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 79 . ] ص 153 رابخألا ،
ص 297. نامه ، [ 85 . ] ص 232 نامه ، [ 84 . ] ص 169 ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 83 . ] ص 260 ج 1 ، نیدـلا ، مولع  ءایحا  [ 82 . ] ص 153
هباحـص و زا  زراب و  ياهتیـصخش  زا  يراصنا  کـلام  نب  عفار  [ 87 . ] تشاد میهاوخ  لقتـسم  ثحب  هدـنیآ  رد  هللادـبع  نفد  دروـم  رد  [ 86]
لوا و هبقع  تعیب  رد  هدومن و  ترفاسم  هکم  هب  ادـخ  لوسر  اب  تعیب  يارب  وا  دـشاب  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يافو  اب  نارای 
رد دش و  لوغشم  مالسا  هب  شا  هریشع  ماوقا و  توعد  هب  تعجارم و  هنیدم  هب  نآرق ، زا  هروس  دنچ  نتفرگارف  زا  سپ  دیدرگ و  رضاح  مود 

كاخ هب  لفون  لآ  هناخ  رد  لمح و  هنیدم  هب  شا  هزانج  دیسر و  تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  هک  تشاد  روضح  دحا  ردب و  مهم  گنج  ود 
لهس ردپ   ) يدعاس کلام  نب  دعـس  [ 88 . ] ص 941 ج 3 ، افولاءافو ، ص 499 ـ  ج 1 ، هباـصا ، ص 158 ـ  ج 2 ، هباغلادسا ، دـش ـ . هدرپس 

رد ار  شا  هزانج  تفر . ایند  زا  دش و  ضیرم  دیدرگ  یم  هدامآ  ردب  گنج  رد  تکرش  يارب  هک  يو  تسا . راصنا  زا  هباحص و  زا  يدعاس )
مئانغ زا  ار  يو  مهـس  دومن و  بوسحم  گنج  رد  ناگدننک  تکرـش  زا  المع  ار  وا  ادخ  لوسر  دندرپس . كاخ  هب  طراق  ینب  هناخ ي  رانک 

ص يرولا ، مالعا  [ 89 . ] ص 35 ج 2 ، باعیتسا ، ص 34 ـ  ج 2 ، هباصا ، ص 289 ـ  ج 2 ، هباغلادـسا ، داد . لیوحت  شنادـنزرف  هب  یگنج 
هنیدملا رابخا  زا  دوجوم  هخـسن  رد  ص 157 . راجن ، نبا  هنیدـملا  راـبخا  ص 890 ـ  ج 3 ، افولا ، ءاـفو  [ 91 . ] ص 158 ناـمه ، [ 90 . ] 144
لمتحم ۀباحـصلا » نم  ۀـنیدملاب  نفد  نمیف  ۀـباجنلا  ناونع   » رد یعفار  لقن  هب  اـنبو  [ 92 . ] درادـن دوـجو  هلها » هعم  ضیرعلا و  دـیری  : » هلمج

باتک ص 5 ـ  يذمرت ، ننـس  ح 2404 ـ  ج 4 ، ملسم ، حیحـص  [ 94 . ] ص 890 ج 3 ، افولا ، ءاـفو  [ 93 . ] دـشاب هکم  رد  هللادـبع  ربق  تسا 
ص 331. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ح 3796 ـ  بقانملا ، باتک  ج 5 ـ  يذمرت ، ننس  [ 95 . ] ح 115 همدقم ، هجام  نبا  ننـس  ح 3808 . بقانملا ،
رد ثیدح  نیدنچ  یط  رد  بلطم  نیا  [ 97 . ] ص 26 ص 331 و ج 2 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ح 3815 ـ  بقانملا ، ج 5 ـ  يذمرت ، ننس  [ 96]

ج نازیملا ، رد  ص 199 و  ج 5 ، روثنملا ، رُدلاریسفت  رد  هک  ثیداحا  نیا  زا  یکی  نتم  تسا و  هدمآ  ریهطت  هیآ  ریسفت  لیذ  رد  ریسفت  بتک 
یتأی رهشا  ۀعست  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اندهـش  لاق  سابع  نبا  نع  هیودرم  نبا  جرخا  و  : » تسا نیا  هدیدرگ  لقن  ص 337  ، 16

هللادیری امنا  تیبلا ، لها  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  لوقیف  ةولـص  لک  تقو  دنع  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  باب  موی  لک 
دنسم ص 416 ـ  محالملا ، نتفلا و  باتک  دواد  یبا  ننس  [ 98 «. ] هللا مکمحر  ةولصلا  ًاریهطت ، مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
هیکز سفن  [ 99 . ] ص 158 ج 3 ، نیحیحص ، كردتـسم  نتفلا ح 3958 ـ . باتک  ج2 ، هجام ، نبا  ننـس  ص 163 ـ  ج 5 ، لبنح ، نبدمحا 
نمی هکم و  رهش و  نیا  مدرم  دومن و  مایق  هنیدم  رد  بجر 145  هام  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم 

دمحم و درک . مازعا  هنیدـم  هب  نت  رازه  شـش  هارمه  هب  ار  یـسوم  نب  یـسیع  شیوخ ، هدازردارب  دـهعیلو و  روصنم  دـندومن . تعیب  يو  اب 
تیز راجحا  هب  ات  تفرگ  رد  یتخس  گنج  یسیع  ياهورین  وا و  نایم  رد  دندرک و  رطعم  ار  دوخ  دندیـشوپ و  نفک  هدومن و  لسغ  شنارای 

دنداتـسرف و روـصنم  دزن  ار  وا  رـس  دندیـسر ، تداهـش  هب  دـیدش  تمواـقم  زا  سپ  هطقن  نیا  رد  شناـهارمه  هیکز و  سفن  دـش و  هدیـشک 
ره هب  هک  دوب  هدش  دراو  مخز  ردقنآ  يو  ندـب  رب  دـنیوگ  یم  دـیدرگ . نفد  عیقب  رد  همطاف  شرتخد  بنیز و  شرهاوخ  هلیـسو  هب  شرکیپ 

عوقوب ناضمر 145 ـ  هام  مهدراهچ  رد  هیکز  سفن  تداهـش  دیدرگ ، یم  ادج  شنت  زا  یـشالتم و  دـندز ، یم  تسد  شیاضعا  زا  يوضع 
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ۀمتت ص 231 ـ  صاوخلا ، ةرکذت  ص 161 ـ  نییبلاطلا ، لتاقم  لاس 145 . ثداوح  ریثک  نبا  خیرات  ریثا و  نبا  لماک  يربط  خـیرات  تسویپ .
نتفلا باتک  ج 9 ـ  يراخب ، حیحص  [ 102 . ] ص 534 ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 101 . ] ص 290 نییبلاطلا ، لـتاقم  [ 100 . ] ص 135 یهتنملا ،

. تسا هدش  عقاو  لاس 56  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  گرم  [ 103 . ] ةرامالا باتک  ج 6 ، ملسم ، حیحص  ماکحالا ـ  باتک  فالختـسإلا و  باب 
نب نایفسوبا  [ 105 . ] ص899 ج 3 ، افولا ، ءافو  ص152 ؛ رابخالا ، ةدمع  ص116 ؛ ج1 ، هنیدملا ، خیرات  ص293 ؛ ج2 ، هباغلادسا ، [ 104]

هکم و حتف  رد  دیآ . یم  رامش  هب  هباحص  يالضف  زا  تسا و  ترضح  نآ  یعاضر  ردارب  ادخ و  لوسر  يومع  رـسپ  بلطملادبع  نب  ثراح 
فقس و نودب  ياضف  دیوگ : یم  دراوملا  برقا  [ 106 . ] هباغلا دسا  کن :ـ تسا . هدومن  تافو  تسیب  لاس  رد  هتسج و  تکرـش  نینح  گنج 
ص 127؛ ج 1 ، هبش ، نبا  هنیدملا  خیرات  ص90 ؛ ج4 ، هباصا ، [ 107 . ] دنیوگ یم  ۀـعاق »  » دوش عقاو  يا  هلحم  ياه  هناخ  طسو  رد  هک  ار  انب 

نسحا [ 110 . ] ص126 هنیدملا ، خیرات  [ 109 . ] ص 127 ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 108 . ] ص156 رابخالا ، ةدمع  ص 911 ؛ ج 3 ، افولاءافو ،
[112 . ] 21 فهک : ًادجـسم ، مهیلع  نذـختنل  مهرمأ  یلع  اوبلغ  نیذـلا  لاق  [ 111 . ] ص118 ج1 ، يوزنم ، یقنلا  یلع  همجرت  هـب  میـساقتلا ،

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص91 . ج3 ، توریب ، باتکلاراد  پاـچ  ریثا ، نبا  لـماک  ص143 . ج3 ، توریب ، ملقلاراد  پاچ  يربط ، خـیرات 
، هبش نبا  ۀنیدملا  خیرات  . 397 ص 398 ـ  ج3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 113 . ] ص91 ج10 ، لضفلاوبا ، میهاربا  دمحم  قیقحت  هب  دـیدحلا 

ءافو لقن  هب  هلابز ، نبا  هنیدملا  خیرات  [ 114 . ] ص50 ج2 ، هباغلادسا ، ص939 . ج3 ، افولا ، ءافو  لقن  هب  یقهیب  ةوبنلا  لـئالد  ص132 . ج1 ،
حیضوت رد  [ 115 . ] ص387 ج3 ، هباغلادسا ، ص152 . رابخالا ، هدمع  ص102 . ج1 ، هبش ، نبا  هنیدملا  خیرات  ص894 و 914 . ج3 ، افولا ،

لوسر زا  هک  یگتخاس  ياهثیدـح  نیا  زا  ییاـه  هنومن  [ 116 . ] دوش هعجارم  هدنـسیون  نیا  زا  نیحیحـص  رد  يریـس  لوا  دلج  هب  بلطم  نیا 
نوکیف حافـسلا  هل  لاقی  لـجر  نتفلا  نم  روهظ  ناـمزلا و  نم  عاـطقنا  دـنع  جرخی  فلا : تسا : هدـیدرگ  لـقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

، افلخلا خـیرات  يدـهملا . انم  روصنملا و  انم  حافـسلا و  انم  ب : ص 238 . افلخلا ، خـیرات  ص 80 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  ًایـشح . لاملا  هئاطعا 
نیدب ص334  ج3 ، نیحیحـص ، كردتـسم  سابعلاب . ءدـبا  نا  ینرما  یبرقلا و  يذـب  هللا  یناصوا  ج : ص63 . ج1 ، دادغب ، خـیرات  ص242 .

. تسا هدومن  یفرعم  تیب  لها  دارفا  همه  زا  رترب  ار  سابع  مه  هداد و  رارق  دییأت  دروم  ار  یـسابع  يافلخ  زا  نت  هس  مه  ادـخ  لوسر  بیترت 
زا هک  دـناوخ  هبطخ  يو  ياجب  تفرگ و  رارق  ربنم  مود  هیاپ  رد  یلع  نب  دواد  دـمآ ، دـنب  شناـبز  هبطخ ، نیلوا  داریا  ماـگنهب  حافـس  [ 117]

خیراـت یفلخ . مئاـقلا  اذـه  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نم  هب  یلوأ  ٌدـحا  هللا  لوسر  دـعب  فقوملا  اذـه  فقو  اـم  تسا : نیا  شا  هبطخ  تـالمج 
تفلاخم اریز  [ 119 . ] ص239 ج4 ، نادـلبلا ، مجعم  ص216  ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  [ 118 . ] ص350 ج2 ، یبوقعی ،

: دنا هتفگ  وا  هرابرد  ناخروم  هک  يروطب  دیدرگ  ینلع  نسح  نب  هللادبع  نادـنزرف  میهاربا  دـمحم و  مایق  اب  لاس 145  زا  نایولع  اب  روصنم 
ش4، تاقیم ، هلجم  [ 120 . ] ص243 افلخلا ، خیرات  ًادحاو . ًائیـش  لبق  اوناک  نییولعلا و  نییـسابعلا و  نیب  ۀنتفلا  عقوأ  نَم  لوا  روصنملا  ناک  »

رفظملاوبا هب  ینکم  نیدلا و  نکر  هب  بقلم  یقوجلـس  هاشکلم  نب  قرایکرب  [ 121 . ] 124 ص125 ـ  يوفص ، هرود  رد  یعیـش  جاجح  هلاقم :
نآ حیحص  [ 122 . ] ادخهد همانتغل  اگن : تسا . هلسلس  نیا  زا  ق ). 486 ه .ـ 498 ـ   ) هاشداپ نیمراهچ  هقجالس و  هلسلس  روهشم  ناهاشداپ  زا 
لتق هب  لاس 472  رد  هک  قرایکرب  ریزو  کلملادجم  تساجنآ  زا  مق و  ياهاتسور  زا  ناتسوارب  دیوگ : یم  يومح  توقای  تسا . یناتسوارب 

رب لیلد  هک  دـنک  یم  لقن  یبلطم  يرتشوش  هللارون  یـضاق  موحرم  ص214 . ج8 ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  پاچ  لـماکلا  [ 123 . ] دیسر
لتق دسر  یم  رظن  هب  دهد . یم  رارق  دیدرت  دروم  ار  عوضوم  نیا  هاگنآ  دشاب ، یم  تنس  لها  زا  رفن  کی  نتشک  هب  کلملادجم  ندوب  مهتم 

ص58، ضقنلا ، [ 124 . ] تسا هدـش  سکعنم  خـیرات  رد  هک  هدوب  تیمها  ياراد  عوضوم  هتـشاد و  طابترا  لتق  نیا  اب  مه  هدـش  دای  راـمعم 
يارب هک  بصاونلا » بلاثم  ضعب   » هب فورعم  ضقنلا  باتک  تسوا  راثآ  زا  دـشاب . یم  مشـش  نرق  رد  نیملکتم  املع و  ناـگرزب  زا  ینیوزق 
راـثآ زا  هبق  نیا  لـصا  [ 125 . ] تسا هدـش  پاچ  هحفـص  دـصتفه  زا  شیب  رد  لاـس 1331  رد  يومرا  ثدـحم  موحرم  تمه  هب  راـب  نیلوا 

، بابحالا ۀـیده  [ 127 . ] ص458 ج2 ، نینمؤملا ، سلاـجم  [ 126 . ] تسا يوفـص  نیطالـس  راـثآ  زا  فارطا  ياـهناویا  یلو  کلملادـجم ،
رد يدوهمس  ار  راجن  نبا  راتفگ  ص153 ؛ لوسرلا ، ۀنیدم  رابخا  [ 129 . ] ج64 هینانبللا ، باتکلاراد  پاچ  ریبج ، نبا  ۀلحر  [ 128 . ] ص119
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نبا ۀلحر  [ 131 . ] ص288 ج1 ، برغم ، ۀلاضف  ۀعبطم  قرـشم  ءاملع  ۀـیلحت  یف  قرفملا  جات  [ 130 . ] تسا هدروآ  ص916  ج3 ، افولا ، ءافو 
[134 . ] ص283 ج3 ، هسدـقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  [ 133 . ] ص916 ج3 ، افولا ، ءاـفو  [ 132 . ] ص119 توریب ، ثارتـلاراد  پاـچ  هطوطب 

فرط زا  لاس 1392ه .ـ رد  هک  ۀنیدملا  خیرات  یف  لئاسر  ناونع  هب  تسا  يا  هعومجم  وزج  باتک  نیا  هحفص 10 . هرونملا  ۀنیدملا  فصو 
، افولا ءافو  [ 137 . ] ص 916 افولا ج 3 ، ءافو  [ 136 . ] ص426 ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 135 . ] تسا هدش  رشتنم  ضایر  همامیلاراد  تاروشنم 
. تسا یناتـسوارب  کلملادـجم  فیرـش ، مرح  هس  ره  یناب  هک  دـیدرگ  هراشا  البق  [ 139 . ] ص 424 افلخلا ، خـیرات  [ 138 . ] ص 916 ج3 ،
، هلاضف ۀعبطم  پاچ  قرشم ، ءاملع  ۀیلحت  یف  قرفملا  جات  [ 141 . ] ص 153 همرکم ، هکم  هفاقثلا ، ۀبتکم  تاراشتنا  زا  هنیدملا ، رابخا  [ 140]
رد هک  تسا  ینامثع  ناطلس  نیما  یس  یناث  دومحم  ناطلـس  يو  [ 143 . ] ص 916 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 142 . ] ص 288 و 289 ج1 ، برغم ،

[144 . ] ص 4225 ج6 ، یکرت ، مالعالا  سوماق  کن :ـ تسا . هتفر  ایند  زا  لاس 1255 ه .ـ رد  هدیسر و  تنطلس  هب  یگلاس  رد 24  لاس 1223 
ازریم [ 147 . ] ص 227 نیمرحلا ، ۀفحت  [ 146 . ] نامه [ 145 . ] ص 141 نارهت ، یملع 1366 ش . یتاعوبطم  پاچ  ازریم ، داهرف  هماـن  رفس 

باتکلا کلم  هب  فورعم  يدهم  ازریم  شردپ  دیدرگ ، دلوتم  ناهارف  يارق  زا  نارگنهآ  هیرق  رد  لاس 1264 ه .ـ رد  یناهارف  نیسح  دمحم 
لاس رد  يرازلگ  دوعسم  شـشوک  هب  باتک ) نیا  ص 228   ) یناهارف همان  رفـس  [ 148 . ] تسا هاش  یلعحتف  نارود  ناسیونـشوخ  ارعـش و  زا 

، افولا ءافو  رد  بلطم  نیمه  ص 153 . همرکم ، هکم  هفاقثلاراد ، ۀبتکم  پاچ  لوسرلا ، ۀنیدم  رابخا  [ 149 . ] تسا هدش  پاچ  یسمش   1362
ص257. نیمرحلا ، ۀفحت  [ 152 . ] تسا رـصم  لوپ  دحاو  ینج  عمج  [ 151 . ] ص 916 ج3 ، افولا ، ءافو  [ 150 . ] تسا هدمآ  ص 916  ج 3 ،
لاس 1316 رد  دیـسر و  يریزو  تسخن  هب  هاش ، نیدلارفظم  تنطلـس  لئاوا  رد  ق . لاس 1315 ه .ـ رد  ناخ  یلع  ازریم  هلودـلا  نیما  [ 153]

نامز دمآرـس  یـسیون  هداس  زرط  و  قیلعتـسن ) هتـسکش   ) دـیدج طخلا  مسر  داجیا  رد  يو  تفر . ایند  زا  لاس 1322 ه .ـ رد  دـیدرگ و  لزع 
رد هک  دومن  یفرعم  يو ، طـخلا  مسر  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  ار  وا  همانرفـس  ناوـت  یم  و  ادـخهد . هماـنتغل  کن :ـ دـیآ . یم  رامـش  هب  شیوـخ 

. اناوخان هملک  کـی  [ 155 . ] اناوخان هملک  کـی  [ 154 . ] تسا دوـجوم  هرامـش 253337  هب  مق  یـشعرم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  یمومع  هناخباتک 
رد لاس 1343 ه .ـ رد  باتک  نیا  ص 427 . ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 157 . ] درادن هحفص  هرامش  همانرفس  نیا  هلودلا ـ  نیما  همانرفس  [ 156]
زا يو  روظنم  [ 159 . ] ص 143 پاچ 1364 ش . تسرپ ، ادخ  ربکا  یلع  حیحصت  هب  هلودلا  فیس  همان  رفس  [ 158 . ] تسا هدش  پاچ  رصم 
نبا ۀلحر  [ 161 . ] ص 212 نیمرحلا ، هفحت  [ 160 . ] دندیدرگ یم  نییعت  ینامثع  ماکح  فرط  زا  هک  تسا  هنیدـم  يارما  نارـس و  الکو ،» »

.288 ص 289 ـ  برغم ج1 ، هلاضف  ۀعبطم  پاچ  قرشم ـ  ءاملع  ۀیلحت  یف  قرفملا  جات  [ 162 . ] ص 144 هینانبللا ، باتکلاراد  پاچ  ریبج ـ 
فیصوت [ 165 . ] ص 916 ج 3 ، افولا ، ءاـفو  [ 164 . ] تسا هتـشون  لاـس 757  رد  ار  باـتک  نیا  يو  ص 119 . هطوـطب ، نبا  ۀـلحر  [ 163]

ص 228. یناهارف ، همان  رفس  [ 167 . ] ص 140 یملع ، پاچ  ازریم  داهرف  همان  رفـس  [ 166 . ] هرامـش 5 ص 118 جح ـ  تاقیم  هلجم  هنیدم ،
زا قشمد  میقم  فجن  هیملع  هزوـح  هدرک  لیـصحت  لـماع  لـبج  يارقـش  ياتـسور  دـلوتم  نیما  هب  بقلم  یلماـع  لـبج  نسحم  دیـس  [ 168]

هلمج زا  فلتخم  تاعوضوم  رد  دنمدوس  باتک  دلج  اه  هد  فلؤم  مهدراهچ  نرق  رد  هیرشع  ینثا  هعیش  رخافم  زا  هیماما و  ياملع  ناگرزب 
زا هک  هنوگنامه  هدـش  پاچ  نانبل  رد  روطق  گرزب و  دـلجم  هد  رد  ًاریخا  دـلج و  هاجنپ  زا  شیب  رد  البق  هک  هعیـشلا  نایعا  باتک  تساهنآ .

تیباهو در  رد  تسا  بایترالا  فشک  وا  رگید  باتک  رضاح و  رصع  رد  هعیش  ناهج  نساحم  زا  شزرا و  رپ  تسا  یباتک  تسادیپ  شمـسا 
باتک نیا  ص237 . ینوـنتب ، هلحر  [ 170 . ] 324 باـیترالا : فشک  [ 169 . ] هماـقم دـلخلا  یف  هللا  عفر  دوخ . عوضوم  رد  فیلأـت  نیرتـهب  و 

[172 . ] ص 228 یناهارف ، نیسح  ازریم  همان  رفس  [ 171 . ] تسا هدش  پاچ  رصم  رد  لاس 1329  رد  هک  تسا  لاس 1327ه .ـ جح  همانرفس 
[175 . ] 156 ازریم ، داهرف  همانرفس  [ 174 . ] ص 118 هرامش 5 ، جح ، تاقیم  همانلصف  هنیدم ـ  فیـصوت  [ 173 . ] ص 227 نیمرحلا ، هفحت 

دیدرت لباق  یتاهج  زا  تسا » هدرک  بصن  هنطلسلا  نیما  ار  حیرض  نیا   » هک هنطلـسلا  ربخم  هتـشون  [ 176 . ] ص 143 هلودلا ، فیس  همان  رفس 
همالع یعازخ ـ  لبعد  هیئاـت  حرـش  [ 178 . ] 329  / 3 هسدقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  [ 177 . ] ص 270 هنطلـسلا ، ربخم  هماـن  رفـس  کن :ـ تسا ـ 
حیحص ح 3998 ؛ ربیخ ، هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  يراخب ، حیحـص  [ 180 . ] ص 906 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 179 (. ] هنع هللا  یضر   ) یسلجم
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ص 210. ج 43 ، راونالاراحب ، [ 182 . ] ص 379 ج 4 ، هباصا ، هیـشاح  رد  عوبطم  باعیتسا  [ 181 . ] ح 1759 ریسلا ، داهجلا و  باتک  ملـسم ،
هناـخ نیا  مشـش  نرق  زا  هک  داد  میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  رد  [ 185 . ] ص 183 ج 43 ، راونـالاراحب ، [ 184 . ] ص 146 دـیفم ، یلاما  [ 183]
یفاک لوصا  [ 186 . ] تسا هدـش  صخـشم  نآ  هطوحم  ازجم و  دجـسم  زا  مینیب ، یم  زورما  هک  يروطب  نآ ، فارطا  یـشک  هدرن  اب  ًاددـجم 

ج 100، راونألاراحب ، [ 189 . ] ص 365 ج 3 ، بقانم ، [ 188 . ] ص 461 ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 187 . ] ص311 رابخألا ، نویع  ص461 ؛ ج1 ،
. بیذهتلا بیذهت  کن :ـ تسا . مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  اب  رصاعم  تنـس و  لها  ياملع  نیثدحم و  زا  یـسوم  نب  یـسیع  [ 190 . ] ص 191
، هعیشلا لئاسو  لقن  هب  یفاک ، هضور  [ 193 . ] ص 623 لامعالا ، لابقا  [ 192 . ] ص 192 ج 100 ، راونألاراحب ، لقن  هب  دانـسإلا  برق  [ 191]
[196 . ] راتفگ 202 ۀغالبلا ، جـهن  [ 195 . ] 356 ج1 ، یفاـک ، لوصا  [ 194 . ] و 10 ثیدـح 6  نفد ، باوـبا  زا  ب13 ، هراهطلا ؛ باـتک  ح1 ،
هک تسا  فورعم  ترایز  نامه  تراـیز  نیا  [ 199 . ] ص 108 ج 1 ، یلاما ، [ 198 . ] ص 33 یلاما ، [ 197 . ] ص 359 ج 1 ، یفاک ، لوصا 
نم [ 200 (. ] مالـسلا مهیلع   ) نیموـصعم زا  کـی  ره  يارب  صوـصخم  تاولـص  مامـضنا  هب  تـسا ، هدـش  لـقن  تاراـیز  هـیعدا و  بـتک  رد 

ار کقلخ »... يذـلا  هللا  کنحتما  ۀـنحتمم  ای  : » فورعم تراـیز   572 ص 574 ـ  ج 2 ، يراـفغ ، ربکا  یلع  حیحـصت  هب  هیقفلا ، هرـضحیال 
هب لوقنم ، ترایز  نیا  دـبال  تسا . هدومن  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یـضیرع ، دـمحم  قیرط  زا  راحب  رازم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 

هرگنک هناخریبد  عبط  هعنقم ، [ 202 . ] ص 268 رابخألا ، یناعم  [ 201 . ] تسا هدومرف  هشقانم  نآ  دنس  رد  ای  هدیسرن و  قودص  موحرم  تسد 
نیا [ 206 . ] ص 224 لابقا ، [ 205 . ] ص 159 يرولا ، مالعا  [ 204 . ] ص 365 ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 203 . ] ص 459 دیفم ، خیش 

ص ج 100 ، راحب ، [ 209 . ] ص 188 ج 43 ، راحب ، [ 208 . ] ص 623 لابقا ، [ 207 . ] میدومن لقن  اـم  هک  تسا  یتاـیاور  زا  تیاور  نیموس 
سکعنم هحفـص 447  هملک ، کـی  رازه و  موس  دـلج  رد  دراد  یـصصخت  هبنج  هک  باوج  لاؤـس و  نیا  حوـل  [ 211 . ] نامه [ 210 . ] 193

. تسا هدوب  تایح  دـیق  رد  لاـس 199  رد  هتـشاد و  مه  یفیلأـت  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  یـسانش  هنیدـم  نیلوا  يو  [ 212 . ] تسا هدیدرگ 
ص ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  رد  هبش  نبا  ار  لاوقا  نیا  [ 215 . ] ص 176 ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  [ 214 . ] ص 108 ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 213]
ص 154. هنیدملا ، رابخا  [ 217 . ] ص 901 افولا ج 3 ، ءافو  [ 216 . ] دنا هدومن  لقن  ص 901  افولاءافو ج 3 ، رد  يدوهمـس  105 و 106 و 
ج هنیدملا ، خیرات  [ 220 . ] ص 168 هنیدملا ، خـیرات  نم  لوصف  دوخ  باتک  رد  ظفاح  یلع  دـننام  [ 219 . ] ص 154 رابخالا ، ةدمع  [ 218]

یم يافوتم 354 )  ) مراهچ نرق  رد  تنـس  لها  ياملع  ناثدـحم و  نیرتگرزب  زا  نابح  نبا  [ 221 . ] ص 910 ج 3 ، افولاءافو ، ص 127 ؛ ، 1
ص 297؛ بهذـلا ج 3 ، جورم  [ 223 . ] ص 153 رابخألا ، ةدـمع  [ 222 . ] دیآ یم  رامـش  هب  ثیدـح  ياهباتک  نیرتهب  زا  وا  باتک  دـشاب و 
هب هنیدم ، فیصوت  [ 224 . ] دـشاب یم  ق . لاس 332 ه .ـ هب  قلعتم  يدوعـسم  راتفگ  نیا  دـیوگ : یم  ص 905  اـفولاءافو ج 3 ، رد  يدوهمس 
.ـ یفوتم 463 ه  ) یکلام یبطرق  ربلادبع  نب  دمحم  [ 226 . ] ص 54 یبقعلارئاخذ ، [ 225 . ] ص 117 هرامش 5 ، جح  تاقیم  همانلـصف  زا  لقن 

نیا دشاب . یم  باحـصألا » ءامـسا  یف  باعیتسا   » اهنآ نیرتفورعم  زا  تسا ، يددـعتم  تافیلأت  اهباتک و  ياراد  یملع و  ياهتیـصخش  زا  ق ).
باتک فلؤم  هکم ، مرح  یتفم  ثدـحم و  یعفاـش ، یکم  يربط  نیدـلا  بحم  تسا . هدـش  پاـچ  رـصم  رد  هباـصإلا »  » یقرواـپ رد  باـتک 

[228 . ] ص 123 ج 1 ، هنیدملا ، خـیرات  [ 227 . ] تسا هدـش  عقاو  ای 694  لاس 674  رد  يو  تافو  دـشاب ، یم  یبقعلا » ریاـخذ  ماـکحألا و  »
يا هناگادـج  یمیدـق و  دـبنگ  ياراد  عیقب و  جراخ  رد  هک  ربق  ود  نیا  ص 156 . لوسرلا ، ۀـنیدم  رابخا  [ 229 . ] ص 895 ج 3 ، افولاءافو ،
لاس دنچ  نیا  رد  یلو  دندوب  نارئاز  زا  يا  هدع  هجوت  دروم  صخـشم و  اهنآ ، رود  هب  يراوید  ثادـحا  اب  اهدـبنگ  بیرخت  زا  سپ  دـندوب ،

ةدمع [ 231 . ] ص 893 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 230 . ] تسین یقاب  اهنآ  زا  يرثا  کنیا  دنتفرگ و  رارق  عیقب  لخاد  رد  عیقب  هعـسوت  تلع  هب  ریخا ،
؛ یفاک عورف  [ 233 . ] دراد ییابیز  نایب  هراـب  نیا  رد  24 و 25  صص رئازلا ، حابصم  رد  سواط  نب  دیـس  [ 232 . ] و 157 ص 153  رابخالا ،
ح 1390 و 1391؛ ملسم ، حیحـص  1138 ؛ ح 1137 ، عوطتلا ، باوـبا  ح 1789 و  هنیدـملا ، لئاضف  باوبا  يراخب ، حیحـص  ص556 ؛ ج4 ،
ج12، لامعلا ، زنک  ص556 ؛ ج4 ، یفاک ، عورف  [ 235 . ] ص16 تارایزلا ، لماک  [ 234 . ] 438 و 466 ، 297 ص 236 ، ج 2 ، دمحا ، دنسم 
ص334. ج2 ، دمحا ، دنـسم  [ 238 . ] میدروآ رتشیپ  ار  ثیدـح  نیا  عباـنم  [ 237 . ] ص556 ج4 ، یفاـک ، عورف  [ 236 . ] و 258  257 صص
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تا

 ]239[ مسـند احمد، ج3، ص389؛ کنز العمال، ج12، ص260. ]240[ مسند احمد، ج3، ص64؛ کنز العمال، ج12، ص261. ]241[
ص 116، يوبنلا ، دجسملا  خیرات  [ 244 . ] ص435 ج1 ، افولا ، ءافو  [ 243 . ] ص435 ج1 ، افولا ، ءافو  [ 242 . ] ص260 ج12 ، لامعلا ، زنک 
[249 . ] نامه [ 248 . ] ص556 ج4 ، یفاک ، عورف  [ 247 . ] ص365 ج3 ، بقانم ، [ 246 . ] ص555 ج4 ، یفاـک ، عورف  [ 245 . ] هنیدم پاچ 
، لامعالا لابقا  [ 252 . ] روپناشوک هسسؤم  پاچ 1417 ، ص293 ، دانسالا ، برق  [ 251 . ] ص 311 ج 1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  [ 250 . ] نامه
، يرولا مالعا  [ 255 . ] ص365 ج3 ، بقانم ، زا  لـقن  هب  [ 254 . ] ص572 ج2 ، يرافغ ، حیحـصت  اب  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  [ 253 . ] ص623

پاچ هینسح ، هلاسر  [ 259 . ] ص365 ج3 ، بقانم ، [ 258 . ] ص1370 ج8 ، یفاو ، لقن  هب  [ 257 . ] ص624 لامعالا ، لابقا  [ 256 . ] ص159
نمـض ام  لیـضفت  یلع  عامجالا  دقعنا  دق  [ 261 . ] ناریا 1314 پاـچ  ص131 ، تارایز ، لـصف  ریرحت ، [ 260 . ] تاصخـشم نودب  یگنس 

ضرألا عاقب  لضفأ  ۀفیرـشلا  ءاضعألا  تمـض  یتلا  ۀـعقبلا  نا  فالخ  اولاق ال  یهکافلا : لاقو  ۀـعینملا . ۀـبعکلا  یلع  یتح  ۀفیرـشلا  ءاضعألا 
نبا نع  [ »... 263 . ] 33 بازحا : [ 262 . ] ص28 ج1 ، افولا ، ءافو  ًاضیأ . تاوامـسلا  عاقب  لضفأ  انأ  لوقاو  ۀبعکلا  عضوم  یتح  قالطالا  یلع 

( هنع هللا  یضر   ) بلاط یبأ  نب  یلع  باب  موی  لک  یتأی  رهـشأ  ۀعـست  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اندهـش  لاق  هنع ) هللا  یـضر   ) سابع
مکرهطیو تیبلا ، لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  ُدیُری  امنا  : ) تیبلا لها  هتاکربو  هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  لوقیف  ةالـص  لک  تقو  دـنع 

ص267. يرافغ ، حیحـصت : رابخألا ، یناعم  [ 264 . ] ص199 ج5 ، روثنملا ،» ردلا   » ریسفت تارم . سمخ  موی  لک  ةولـصلا ! ةالـصلا  ًاریهطت )

ص268. رابخالا ، یناعم  [ 267 . ] ص100 یتریصب ، پاچ  دیفم ، داشرا  [ 266 . ] ص221 ج1 ، هللا ،) همحر   ) یناقمام هیادهلا ، سابقم  [ 265]
نارود [ 271 . ] ص 466 ج 2 ، افولا ، ءافو  [ 270 . ] ص 73 هنیدملا ، رابخا  یف  ۀنیمثلا  ةردـلا  [ 269 . ] ص193 ج 100 ، راونالا ، راحب  [ 268]

لاس نیمدص  رد  هک  یئاهتیـصخش  لاح  حرـش  رد  مالـسالا  خیرات  رد  یبهذ  [ 272 . ] تسا هدوـب  يرجه  ات 96  زا 86  لاس  هد  يو  تفـالخ 
( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  تافوقوم  یلوتم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  شردپ  یـصو  نسح  دیوگ : یم  دنا  هتفگ  تایح  دوردب  يرجه 

نانمؤم ریما  مود  هناخ  هب  شلاـقتنا  تلع  و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاـف هرجح  رد  شتنوکـس  تلع  يو و  تیـصخش  یبهذ ، راـتفگ  نیا  زا  هدوب .
رد مامت  زور  کی  دـننزب و  هنایزات  دـصکی  نسح  نب  نسح  هب  هک  داد  روتـسد  ًابتک  دـیلو  هک  دـنک  یم  لقن  یبهذ  زاـب  و  ددرگ . یم  مولعم 
ات دومرف  میلعت  وا  هب  ار  جرف  تاملک  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  و  هلتاق » انا  هللاو  : » دوب هدمآ  شا  همان  رد  دنهد و  رارق  مدرم  ياشامت  ضرعم 

نیا هصالخ  [ 274 . ] ص 466 ج 2 ، افولا ، ءاـفو  [ 273 . ] تفاـی تاـجن  دوب ، هدـش  یحارط  يو  تیـصخش  نتـسکش  يارب  هک  يا  هئطوت  زا 
ثداوح رد  هیاهنلا ، ۀیادبلا و  رد  نآ  حورـشم  یخیرات و  عبانم  ریاس  یبوقعی و  خیرات  ریثا و  نبا  لماک  يربط و  خـیرات  رد  یخیرات ، هثداح 

هک هنوگنامه  [ 276 . ] تسا هدوب  رتم  یتناس  تصش  نآ  ضرع  مین و  رتم و  شـش  ًابیرقت  راوید  نیا  عافترا  [ 275 . ] تسا هدش  لقن  لاس 88 
یف ۀـیما  ونب  تداز  املف  اهتیب  یف  تنفُد   » دـیدرگ لقن  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یطنزب  تاـیاور  لـبق و  تاحفـص  رد 

زا تشاد ، يرتشیب  هجوت  یبهذم  یساسا  لئاسم  هب  هک  دوب  یناسک  زا  رصم و  ردتقم  نیطالس  زا  يو  [ 277 «. ] دجسملا یف  تراص  دجسملا 
. دیامن رصحنم  فورعم  بهذم  راهچ  هب  ار  تنس  لها  یهقف  بهاذم  دیاقع و  همه  عیسو ، همانرب  لاس 665 بـا یـک  رد  تسناوت  ور  نیمه 

خیرات نم  لوصف  ص 604 و  ج 2 ، افولا ، ءافو  رد  رهاظ  کلم  هلیسو  هب  هکبـش  بصن  نایرج  [ 278 . ] ص 344 ج 2 ، يزیرقم ، ططخ  کن :ـ
ص 193. ج 100 ، راحب ، [ 281 . ] ص 469 ج 2 ، افولا ، ءافو  [ 280 . ] ص 76 لوسرلا ، ۀنیدم  رابخا  [ 279 . ] تسا هدمآ  ص 126  هنیدملا ،
افولا 2 ءافو  235 ؛ هبش 1 /  نبا  ۀنیدملا  خیرات  [ 284 . ] هفیرش هیآ  لیذ  نارمع  لآ  هروس  ریسفت  يراخب  حیحص  [ 283 . ] 8 9 ـ  رشح ، [ 282]
 / ءافولا 2 ءافو   150 تاقبط 3 /  [ 288 . ] رابخالا 116 ةدمع  [ 287 . ] 242 ۀنیدملا 1 /  خیرات  [ 286 . ] 731 افولا 2 /  ءاـفو  [ 285 . ] 728 / 

ج 2، افولاءافو ، رد  يدوهمس  لقن  هب  [ 290 . ] ص 889 ج 3 ، افولا ، ءافو  ص 151 ؛ رابخالا ، ةدمع  ص 152 ؛ راجن ، نبا  خیرات  [ 289 . ] 731
لقن هبـش  نبا  زا  يو  هکار  بلطم  نیا  تسا ، ناخروم  دزنابز  هک  يدوهمـس ، لـقن  رد  تناـما  تقادـص و  رظن و  تقد  مغر  یلع  ص 469 .

هک تسا  نامه  نآ  لیلد  دماین و  تسد  هب  ررکم  یسررب  اب  تسام ـ  رایتخا  رد  هبش  نبا  خیرات  زا  هک  يدلج ـ  راهچ  هخـسن  رد  تسا  هدومن 
بلاـطم و رد  اـناوخ و  ریغ  طـخ  رظن  زا  يو  راـیتخا  رد  دوـجوم  هخـسن  هک  تـسا  هداد  رکذـت  نآ  لوا  تاحفـص  رد  باـتک  نـیا  ححـصم 
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هداز رهاوخ  وا  [ 293 . ] ص466 ج2 ، افولا ، ءافو  [ 292 . ] ص 54 ج 1 ، هنیدملا ، رابخا  [ 291 . ] تسا هتشاد  دوجو  ناوارف  طقـس  شتاحفص 
[294 . ] تسا هدومن  تاـفو  لاس 90ه .ـ رد  دـلوتم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تاـیح  نارود  رخاوا  رد  تسا . ناـفع  نب  ناـمثع 

نب نسح  کلذ  یلع  موقی  هنإو  : » تسا همان  فقو  نیا  تـالمج  زا  [ 296 . ] ص918 ج3 ، افولا ، ءافو  [ 295 . ] ص162 ج3 ، فنألا ، ضورلا 
[297 ...«. ] ًانسح هب  ترمأ  يذلا  لثم  لعفی  یلع  نب  نیـسح  نإو  یلع  نب  نیـسح  یلإ  هنإف  یح  نیـسح  ثدح و  نسحب  ثدح  نإو  یلع ...
: تسا هدـمآ  ریز  عبانم  رد  هلمج  زا  تنـس  لها  یخیرات  بتک  رد  ترـضح  نآ  باـب  قارحا  روتـسد  ارهز و  همطاـف  هناـخ  هب  موجه  هثداـح 
ج2، یبوقعی ، خـیرات  ص64 ؛ ج3 ، رـصم ، پاچ  دیرفلا ، دـقع  ص11 ؛ ج1 ، هسایـسلا ، ۀـمامإلا و  يرجه ؛ لاـس 11 ثداوح  يربط ، خـیرات 
[300 . ] 12 ۀسایسلاو 1 /  ۀمامإلا  [ 299 . ] 68 يربط 2 /  [ 298 . ] ص45 و46 و56 و57 ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ص126 ؛
211 هغالبلا 16 /  جهن  حرش  [ 304 . ] 49 نامه ، [ 303 . ] 48 هغالبلا 6 /  جهن  حرش  [ 302 . ] 127 یبوقعی 2 /  خیرات  [ 301 . ] قحلا 271 جهن 
 / همغلا 2 فشک  [ 307 . ] 177 ارهزلا 2 /  ةاسأم  [ 306 . ] 49 هغالبلا 6 /  جهن  حرش  [ 305 . ] 12 ءاسنلا /  تاغالب   131 یسربط 1 /  جاجتحا 

[309 . ] 904 ءافولا 3 /  ءافو  يدوهمس   226 ۀباغلا 7 /  دسا  ریثا  نبا   108 ۀنیدملا 1 /  خیرات  هبش  نبا  [ 308 . ] 187 راونالا 43 /  راحب   127
، راونالاراحب [ 311 . ] نفد باوبا  زا  باب 87  ص 922 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  هسمخلا ـ  باوبا  لاصخ  [ 310 . ] ص 46 ج 3 ، قدصلا ، لئالد 

نبا ۀنیدملا  خیرات  باتک ، نیا  زا  رت  یمیدـق  [ 313 . ] دراوملا برقا  ردم ـ  وا  رعش  نم  ناک  ءاوس  نکـسملا  تیبلا  [ 312 . ] ص 177 ج 43 ،
رد هلمج  زا  هدـیدرگ ، فیلأـت  هنیدـم  خـیرات  رد  مهد  نرق  اـت  هک  یئاـهباتک  رد  هدوب و  تاـیح  دـیق  رد  لاـس 199  رد  يو  هک  تسا  هلاـبز 

رمع دیزوبا  [ 314 . ] تسین يربخ  ریخا  ياهنرق  رد  باتک  نیا  زا  هنافسأتم  یلو  تسا  هدش  لقن  ناوارف  بلاطم  هلابز  نبا  خیرات  زا  افولاءافو ،
هتشون نینچ  هبش  نبا  لاح  حرـش  رد  تسا . هدومن  تافو  لاس 262  رد  دلوتم و  لاس 173  رد  یمان  خروم  ثدحم و  هیقف و  يریمن  هبـش  نب 

يو 18 زا  میدن  نبا  رایـسب و ـ ... تافیلأت  بحاص  رابخا و  لقان  راثآ ، هب  ملاع  قیقد ، قداص و  خروم ، هیقف ، بیدا ، تسا  یـصخش  وا  دـنا ،
ظافحلا و ةرکذت  تاغللا ، ءامسألا و  بیذهت  دادغب ، خیرات  نایعالا ، تایفو  میدن  نبا  تسرهف  هب  وا  لاح  حرـش  رد  دنک . یم  یفرعم  باتک 
ءزج و 1396 راهچ  رد  توتلـش  دـمحم  میهف  قیقحت  اـب  لاس 1399 ه .ـ رد  راـب  نیلوا  يارب  هبـش  ـن  با خـیرا  تـ دوش . هعجارم  نازیملا  ناـسل 

ثداوح یناگدنز و  حرش  هب  باتک  نیا  مراهچ  موس و  دلج  مهم  تمسق  دیدرگ . تسفا  مق  رد  ًاریخا  پاچ و  يدوعس  ناتسبرع  رد  هحفص 
رد  ) ینالقسع رجح  نبا  [ 315 . ] تسا نامثع  هب  تبـسن  وا  دـیدش  هقالع  يراداوه و  لیلد  هک  تسا  هتفای  صاصتخا  نامثع  تفالخ  نارود 

. تسا هدومن  یفرعم  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  نانز ، ریاس  فیدر  رد  زین  ار  وناب  نیا  بلطم  نیمه  هب  دانتـسا  اـب  ص 305  ج 3 ، ۀباصا )
ناک ۀیقر  اهل  لاقی  ءادوس  ۀئرمال  ۀمیخ  ناک  نایبصلا  زئانج  یلع  ًایقرش  هبنج  یلـصی  يذلا  دجـسملا  نا  لاقی  لاق  ۀقث  ربخم  ینربخاو  [ 316]

ـخ یرات اهریغ . اهنع  هللا  یـضر  همطاف  ربق  فرعیال  ناک  و  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف ربق  رـصبت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  كاـنه  اـهلعج 
یگدنسیون رعـش و  هقف و  ملع  رد  سلدنا و  ياملع  زا  ریبج  نبا  [ 318 . ] ص 260 ج 1 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  [ 317 . ] ص 106 هنیدملا ج 1 ،

نینچ ار  دوخ  همانتحایـس  هلحر و  وا  تسا ، یمالـسا  نادرگناهج  نیرت  یمیدـق  نیرتفورعم و  زا  شیوخ و  نارود  نادنمـشناد  نیرتزراب  زا 
نبا لاح  حرـش  رد  تسا . هدـش  پاچ  توریب  رد  ًاریخا  ندـیل و  رد  ًالبق  باتک  نیا  رافـسألا » تاقافتا  نع  راـبخالاب  ةرکذـت  : » تسا هدـیمان 

ص 232. ج 1 ، باقلألا ، ینکلاو و  ناـنبل  پاـچ  هلحر ، همدـقم  207 و  ص 204 ـ  ج 3 ، یمالـسا ، فراـعملا  ةرئاد  هب  دوش  عوجر  ریبج ،
یلع نزحلا  هیف  تمزتلاو  هیلا  َْتوآ  يذلا  هنا  لاقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا تنب  همطافل  بسنی  تیب  ۀیـسابعلا  ۀبقلا  هذه  یلیو  [ 319]

[320 . ] یناـنبللا ص144 بـتکلاراد  پاـچ  هحفـص 196 و  ندـیل ، پاـچ  ریبـج  نبا  هلحر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یفطـصملا اـهیبا  توـم 
هکم و دراو  جاجح  يز  رد  ناناملـسم و  هفایق  رد  یبرغ  نادرگناـهج  زا  يداـیز  دادـعت  خـیرات  لوط  رد  [ 321 . ] ص 918 ج 3 ، افولاءافو ،

همانرفس باتک و  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتشادرب  تادهاشم و  دنا  هتسناوت  دنا ، هدوب  ناگدنـسیون  زا  هک  زین  نانآ  رثکا  دنا و  هدیدرگ  هنیدم 
ضارغا و اب  هارمه  تسردان و  عقاو و  فالخ  بلاطم  اب  مأوت  اهتـشادرب  اـه و  هتـشون  نیا  زا  یـضعب  هچرگ  دـنهد ، رارق  نارگید  راـیتخا  رد 

نامه نادرگناهج  زا  یکی  هک  دروآ  تسدـب  اهنآ  زا  زین  اهب  رپ  دنمـشزرا و  تاـکن  بلاـطم و  ناوت  یم  لاـح ، نیع  رد  یلو  تسا ، بصعت 
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ت

 »ریچارد بورتون« انگلیسـی است که در سال 1853 میالدي به صورت یک مسـلمان افغانی به نام »عبـداهللا« به مکه و مـدینه مسافرت 
کرده و در تمام مراسم حج شـرکت و از همه اماکن و بقاع متبرکه دیدن نموده و به همه جزئیات پرداخته است و سفرنامه خود را در

ص 285. ج 3 ، هسدـقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  [ 322 . ] ص 260 ج 3 ، هسدـقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  تسا . هتخاس  رـشتنم  گرزب  دـلج  ود 
لمحم نانابهگن  هدـنامرف  لاـس 1318 ق  رد  اـشاپ ، تعفر  میهاربا  [ 324 . ] ص 141 نارهت ، یملع  یتاعوبطم  پاـچ  لـیبسلا  ۀـیاده  [ 323]
تآرم مان  هب  ار  دوخ  تارطاخ  هدـش و  فرـشم  جـح  هب  رـصم  ویدـخ  فرط  زا  جاحلاریما  ناونع  هب  و 25  و 21  لاس 1320  رد  يرـصم و 

يزوریپ لاس  نیلوا  رد  پاچ و  رـصم  رد  دلج  ود  رد  هک  دنمدوس  ياهباتک  زا  یکی  دوخ  هبون  هب  باتک  نیا  تسا . هدومن  شراگن  نیمرحلا 
ص نارهت ، يردـیح  هناخپاچ  هکم ـ  تارطاخ  [ 326 . ] ص 426 ج 1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 325 . ] تسا هدش  تسفا  مق  رد  یمالـسا  بالقنا 
زا رتالاب  فیرعت و  زا  ینغتسم  نیدلا ، فرشدیس  موحرم  نانبل . ماش و  رد  هعیش  رگایحا  دهاجم و  تیصخش  راوگرزب و  همالع  [ 327 . ] 129
اه هد  و  تاعجارملا »  » و داهتجالا » صنلا و  : » دـننام وا  یملع  دنمـشزرا و  راـثآ  يرامعتـسا و  دـض  هدـنزرا و  تامدـخ  هک  تسا  فیـصوت 
اب داـهتجالا ، صنلا و  [ 328 . ] دـشاب یم  يو  تاعالطا  هعـس  یملع و  ماقم  ولع  نأش و  تمظع  رب  لیلد  تادـهاجم و  دـهاش  رگید ، باـتک 

ص 144. ریبـج ، نبا  هلحر ، [ 331 . ] ص 119 هطوـطب ، نبا  هلحر  [ 330 . ] ص 144 ریبـج ، نبا  هـلحر  [ 329 . ] ص302 یبـتجم ، وبا  قیقحت 
ج 3، افولا ، ءافو  [ 334 . ] ص 46 هرهاق ، پاچ  هرجهلا ، راد  ملاعم  نم  ةرجهلا  هتـسنا  اـمب  فیرعتلا  [ 333 . ] ص 155 هنیدـملا ، رابخا  [ 332]
ص 230. يزاریـش ، ردصلا  بیان  همانرفـس  [ 336 . ] ص 118 هرامـش 5 ، جح ، تاقیم  همانلـصف  لقن  هب  هنیدم  فیـصوت  [ 335 . ] ص 918
ص 156. لوسرلا ، ۀنیدم  رابخا  [ 339 . ] هیرام لاح  حرش  ریثا ، نبا  لماک  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 338 . ] ص 426 ج 1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 337]

همئا مرح  خیرات  ثحب  رد  [ 342 . ] ص 169 هرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  نم  لوصف  [ 341 . ] ص 152 راتخملا ، ۀنیدم  یف  رابخالا  ةدمع  [ 340]
ص ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  [ 344 . ] ص 919 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 343 . ] دوش هعجارم  میا  هداد  حیـضوت  ار  لامتحا  نیا  ندوب  دودرم  عیقب ،

لاس ثداوح  یبهذ ، مالسإلا  خیرات  ص 85 ؛ ج 3 ، باعیتسا ، ص 464 ؛ ج 2 ، هباصا ، ص 286 ؛ ج 1 ، دعس 3ق ، نبا  تاقبط  [ 345 . ] 458
ص ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  ص 87 ؛ ج 3 ، باعیتسا ، ص 464 ؛ ج 2 ، هباصا ، ص 386 ؛ ج 3 ، هباغلادـسا ، زا  صیخلت  [ 346 . ] ترجه مود 
[348 . ] دـشاب یم  هرارز  نب  دعـسا  تسا  هدـش  نفد  عـیقب  رد  راـصنا  زا  هک  یـسک  نیلوا  و  [ 347 . ] 57 ص 56 ، ج 2 ، یفاـک ، عورف  249 ؛
ص 72 و ج 1 ، یفاک ، عورف  تاومالا ؛ ماـکحا  ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  [ 349 . ] ص 383 ج 3 ، هباغلا ، دـسا  ص 87 ؛ ج 3 ، باعیتسا ،
ص ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  [ 351 . ] ص 85 ج 3 ، باعیتسا ، ح 994 ؛ زئانجلا ، باتک  يذمرت  ننس  [ 350 . ] ص 249 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  73 ؛
[352 . ] ص 249 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 85 ؛ ج 3 ، باعیتسا ، ص 387 ؛ ج 3 ، هباغلادسا ، ص 100 ؛ ج 1 ، هبش ، نبا  هنیدملا  خیرات  179 ؛
ج3، باعیتسا ، ص100 ؛ ج1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 353 . ] ص 288 ق 1 ، ج 3 ، تاقبط ، ص 55 و 56 و 206 ؛ ج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم 
ج3، باـعیتسا ، ص100 ؛ ج1 ، هنیدملا ، خـیرات  [ 355 . ] ناـمه [ 354 . ] ص249 ج2 ، لاقملا ، حـیقنت  ص387 ؛ ج3 ، هباغلادـسا ، ص85 ؛
ق 1، ج 3 ، تاقبط ، [ 358 . ] نامه [ 357 . ] ص 85 ج 3 ، باعیتسا ، [ 356 . ] ص249 ج2 ، لاقملا ، حیقنت  ص387 ؛ ج3 ، هباغلادسا ، ص85 ؛
، هباغلا دسا  [ 362 . ] ص 914 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 361 . ] ص 97 و 98 ج 2 ، لماکلا ، [ 360 . ] ص 22 ج 82 ، راونالا ، راحب  [ 359 . ] ص 289

ةدمع ص 102 ؛ ج 1 ، هبـش ، نبا  هنیدملا  خـیرات  و 914 ؛ ص 894  ج 3 ، افولا ، ءافو  لـقن  هب  هلاـبز  نبا  هنیدـملا  خـیرات  ص 387 ؛ ج 3 ،
[364 . ] ص 307 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 38 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دـسا  ص 86 ؛ ق 1 ، ج 1 ، دعـس ، نبا  تاقبط  [ 363 . ] ص 152 رابخالا ،

نیا رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ندناوخ  زامن  تبسانم  هب  تسا . عقاو  ابق  دجسم  یقرش  تمس  يرتمولیک  ود  رد  میهاربا  ما  هبرشم 
هطوحم دجـسم و  نیا  کنیا  دنا و  هدومن  یفرعم  هنیدـم  فارطا  دـجاسم  وزج  ار  دجـسم  نیا  ناخروم  هدـیدرگ و  دجـسم  هب  لیدـبت  لحم 

هک نآ  ینهآ  رد  رب  یگرزب  لفق  عفترم و  يراوید  اب  هدـمآرد ، هقطنم  نآ  نینکاـس  تهج  یناتـسروگ  تروص  هب  بیرخت و  نآ ، هب  قلعتم 
ص68؛ ق1 ، ج1 ، تاقبط ، [ 365 . ] مدومن هدهاشم  هدعقیذ 1413 ه .ـ رد  بناجنیا  ار  عضو  نیا  دوش . هطوحم  نیا  دراو  دناوتن  يرئاز  چـیه 

یلع تلقث  دقو  هیرام  بجح  هللا  لوسر  نا  [ » 366 . ] ص186 ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص87 ؛ ج2 ، یبوقعی ، ص304 ؛ ج5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 
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تا

 نساء النبی )صـلی اهللا علیه و آله( و غِرْن علیها والمثل عایشه« طبقات ابن سـعد، ج 1، ق 1، ص 86. ]367[ »فقال انظري الی شبهه بی 

ري شـبهاً فقال اال ترین الی بیاضه و لحمه قلت من سـقی البان الضأن سـمن و ابیض. طبقات، ج 1، ق 1، ص 86؛ البدایه و أ فقلت مـا 
ص 87؛ ق 1 ، ج 1 ، تاـقبط ، [ 369 . ] ص 87 ق 1 ، ج 1 ، تاـقبط ، [ 368 . ] ص 87 ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  ص 305 ؛ ج 5 ، هیاـهنلا ،
رد تنس  لها  یثیدح  عبانم  زا  ثیدح  ود  نیا  [ 371 . ] ص49 ج1 ، هباغلا ، دسا  [ 370 . ] ص 39 ج 1 ، هباغلادسا ، ص 43 ؛ ج 1 ، باعیتسا ،

ج 1، هجام ، نبا  ننس  ح 2315 ؛ لئاضفلا ، باتک  ملسم  حیحص  ج 2 ؛ ملسم ، حیحص  ثیدح 1241 ؛ زئانجلا ، باتک  يراخب ج 1 ، حیحص 
یخیرات و عبانم  زا  و  ص 194 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  تیملا ، یلع  ءاکبلا  باب  زئانجلا ، باتک  ج 2  دواد ، یبا  ننس  ح 1589 ؛ زئانجلا ، باتک 
اب تیاور  هد  یط  رد  ص 88 و 89  ق 1 ، ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  رد  هدش و  لقن  ص 39  ج 1 ، هباغلادسا ، ص 44 ؛ ج 1 ، باعیتسا ، یلاجر 

ص 24. ج 1 ، باعیتسا ، ص 39 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، ص 92 ؛ ق 1 ، ج 1 ، دعـس ، نبا  تاقبط  [ 372 . ] تسا هدیدرگ  لقن  ددـعتم  نیماضم 
ص 39؛ ج 1 ، هباغلادسا ، ص 92 ؛ ق 1 ، ج 1 ، دعـس ، نبا  تاقبط  [ 374 . ] تیملا یلع  ءاکبلا  باب  زئاـنجلا  باـتک  دواد ، یبا  ننـس  [ 373]
ج لاقملا ، حیقنت  ص 387 ؛ ج 3 ، هباغلادسا ، ص 85 ؛ ج 3 ، باعیتسا ، ص100 ؛ هبش ، نبا  هنیدملا  خیرات  [ 375 . ] ص 24 ج 1 ، باعیتسا ،
[379 . ] ص 311 ج 45 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  [ 378 . ] ص 43 ج 1 ، باـعیتسا ، [ 377 . ] ص 92 ق 1 ، ج 1 ، تاـقبط ، [ 376 . ] ص 249 ، 2
ح 1475. زئانجلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  [ 381 . ] ص 40 ج 1 ، هباغلادسا ، ص 92 ؛ ق 1 ، ج 1 ، تاقبط ، [ 380 . ] ص 43 ج 1 ، باعیتسا ،
. لفطلا یلع  ةالصلا  باب  ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  [ 384 . ] ص 311 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 383 . ] ص 310 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  [ 382]

زئانجلا باتک  ج 2  دواد ، یبا  ننـس  ح 1511 ؛ هللا ، لوسر  نبا  یلع  ةالـصلا  یف  ءاج  ام   » باب زئاـنجلا  باـتک  ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  [ 385]
ج 1، هباغلادسا ، ص 45 ؛ ج 1 ، باعیتسا ، ص 9 ؛ ق 1 ، ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 532 ؛ ج 3 ، فنصملا ، لفطلا ، یلع  ةالـصلا  یف  باب 

لحم نادیم و  ینعی  دعاقم »  » ناونعب لحم  دـنچ  هنیدـم  رد  هک  دوش  یم  مولعم  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  راتفگ  زا  [ 386 . ] ص 40
. دوب هدش  عقاو  نافع  نب  نامثع  هناخ  یکیدزن  رد  ییاهناکد  لباقم  رد  هک  دوب  يدعاقم  اهنآ  نیرتفورعم  دش و  یم  هتخانش  یمومع  تسشن 
ص ج 1 ، باعیتسا ، ص 92 ؛ ق 1 ، ج 1 ، تاقبط ، [ 389 . ] ص 311 ۀیاهنلا ج 5 ، ۀیادبلا و  [ 388 . ] ص 310 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 387]
ج تاقبط ، [ 393 . ] ص 91 ق 1 ، ج 1 ، تاقبط ، [ 392 . ] ص 92 ق 1 ، ج 1 ، تاقبط ، [ 391 . ] ص 311 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 390 . ] 46
، ملسم حیحص  ح 995 و 996 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  [ 395 . ] ص 40 ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 46 ، ج 1 ، باعیتسا ، [ 394 . ] ص 91 ق 1 ، ، 1

أطوم ح 901  ج 2 ، ملسم ، حیحـص  [ 396 . ] ص 92 ق 1 ، تاـقبط ج 1 ، ح 1261 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  و 915 ؛  914 ح 911 ، ج 2 ،
رد ثیدح  نیا  عبانم  [ 397 . ] ص 311 ۀیاهنلا ج 5 ، ۀیادبلا و  ص 35 ؛ ج 1 ، باعیتسا ، ص 39 ؛ هباغلا ج 1 ، دسا  ص 150 ؛ کلام ج 1 ،

ج يراخب ، حیحص  [ 400 . ] ص 310 ج 5 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  [ 399 . ] هیلا رظنا  یتح  هنافکأ  یف  هوجردتال  [ 398 . ] تسا هدمآ  هتشذگ  شخب 
ص 323. ج 2 ، هیبلح ، هریـس  [ 402 . ] ص 275 ج 1 ، باعیتسا ، [ 401 . ] ح 1277 ةأرملا ، ربق  لخدـی  نم  باـب  باب 70  زئانجلا  باـتک  ، 1
، مالکلا رهاوج  [ 405 . ] ص 402 401 ج 2 ، نیحیحص ، رد  يریس  [ 404 . ] نفد باوبا  زا  باب 87  باب 70 و  ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 403]

لطه اما  حابم ، هلبانحلا  ۀیعفاشلا و  لاق  ۀیفنحلا و  ۀیکلاملادنع و  حایـصلا  توصلا و  عفرب  تیملا  یلع  ءاکبلا  مرحی  [ » 406 . ] ص 394 ج 4 ،
، ءاکبلا باب  زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  [ 407 (. ] ص 533 ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا   ) قافتإب حابم  هناف  حایـص  نودب  عومدلا 
ص ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  ص 73 ؛ ج 8 ، تاقبط ، ص 335 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  [ 408 . ] ثیدح 1242 لیذ  ضیرملادـنع ،

باتک ص 243 ، ج 3 ، يراـخب ، حیحـص  [ 410 . ] ص 333 ج 2 ، لـبنح ، نـب  دـمحا  دنـسم  [ 409 . ] ص 894 ج 3 ، اـفولا ، ءاــفو  252 ؛
ج 1، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 412 (. ] لاس 13  ) رکبوبا گرم  زا  سپ  ثداوح  يربط ، خـیرات  [ 411 . ] یصاعملا لها  جارخا  باب  تاموصخلا ،

باب ص 13  ج 4 ، یئاسن ، ننـس  هلآ ؛) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هب  ملکت  ام  رخآ  باب  يزاغملا ، باـتک  يراـخب ، حیحـص  [ 413 . ] ص 181
هک دومن  فیلأت  زین  ییاهباتک  شیفارحنا  دیاقع  تابثا  يارب  هیمیت  نبا  [ 415 . ] ص 134 ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 414 . ] تیملا یلع  ءاکبلا 

یمالسا ياملع  دندومن . رداص  اوتف  وا  فارحنا  رب  دنتخادرپ و  هرظانم  ثحب و  هب  يو  دوخ  اب  دنتـشون و  خساپ  شتافیلأت  رب  زور  نآ  ياملع 
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. تفر ایند  زا  قشمد  نادنز  رد  لاس 728 ، رد  ندش  ینادنز  راب  دنچ  زا  سپ  هیمیت  نبا  دندرک . مایق  وا  دض  رب  ماش  قارع و  زاجح ، رصم ، زا 
خیرات 1306 رد  تسا  نایباهو  هدیقع  در  رد  تافیلأت  نیرتهب  زا  یکی  و  هیباهولا » یلع  درلا  یف  ۀـیهلإلا  قعاوصلا   » باتک نیا  ناونع  [ 416]

یمومع هناخباتک  رد  تسا . هدش  پاچ  دـیدجت  تسفا  تروصب  لوبناتـسا  رد  لاس 1396 ه . رد  پاچ و  هحفـص  رد 64  راـب  نیلوا  يارب  ه .
[417 . ] تسا دوجوم  نایباهو  در  رد  هلاسر  باتک و  دلج  دنچ  زا  يا  هعومجم  نمض  رد  مق  رد  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
، يراـخبلا حیحـص  دـحاو .» بوث  یف  دـحأ  یلتق  نم  نیلجرلا  نیب  عمجی  ناـک  ( » هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  هللادـبع  نب  رباـج  نع 

یلع تلعجف  هسأرادـب  هـالجر  یطغ  اذا  هـالجر و  تدـب  هسأر  یلع  تکرت  اذإ  ةرمن  یف  ةزمح  نـفک  و  [ 418 . ] ح 3851 يزاغملا ، باـتک 
ثیدـح 3587. هباحـصلا ، لئاضف  باتک  يراخب ، حیحـص  [ 419 . ] ص 49 ج 2 ، هباغلادـسا ، رخذـألا . نم  ئـش  هیلجر  یلع  لـعج  هسأر و 
ج افولاءافو ، 215 و  ص 219 -  ج 3 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  زا  تسا ، هدـش  هراشا  ددـعتم  دراوم  رد  هک  یعبانم  رب  هوالع  شخب  نیا  رد  [ 420]
ثیدح و نمـض 4  رد  ةولـصلا  تیقاوم  زا  باب 8  ج 1 ، يراـخب ، حیحـص  رد  بلطم  نیا  [ 421 . ] تسا هدش  هدافتـسا   322 ص 34 -  ، 1

للظف دجـسملاب  ترمأ  ول  هللا  لوسر  ای  اولاقف  رحلا  مهیلع  دتـشا  مث  [ 422 . ] تسا هدمآ  ص 105 و 106  ج 1 ، يذمرت ، ننـس  رد  نینچمه 
ج 1، يراخب ، حیحص  [ 425 . ] دجسملا یصح  یف  باب  ص 108  ج 1 ، دوادوبا ، ننس  [ 424 . ] ص 336 ج 1 ، افولا ، ءافو  [ 423 .«. ] معن لاق 
ج هباصا ، ح 760 ؛ دجاسملا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  [ 426 . ] دجسملاءانب یف  باب  ص 106  ج 1 ، دوادوبا ، ننس  ح 435  دجاسملا ، باتک 

ناصاصق زا  وا  تفریذپ . ار  مالسا  دیدرگ و  هنیدم  دراو  ترجه  مهن  لاس  رد  دوب . نیطسلف  نایحیـسم  زا  يراد  سوا  نب  میمت  ص 184 . ، 1
لقتنم و ماش  هب  يو  زا  سپ  دیدرگ و  رتشیب  وا  ییارـس  ناتـساد  نامثع  نامز  رد  تفگ  یم  هصق  مدرم  هب  دجـسم  رد  رمع  نامز  رد  تسا و 

يو [ 427 . ] ص 448 ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  ص 184 ؛ ج 1 ، باعیتسا ، ص 182  ج 1 ، هباصالا ، تفگ . تایح  دوردـب  لهچ  لاـس  رد 
ص ج 3 ، افولا ، ءاـفو  [ 429 . ] ص 192 زئانجلا ، باـتک  ج 2 ، دواد ، یبا  ننـس  [ 428 . ] تسا هشیاع  هدازردارب  رکبوبا و  نب  دـمحم  دـنزرف 
. ملکتم رـسفم و  ثدـحم ، یلوصا ، هیقف  ینامرک  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  [ 431 . ] ص 156 ازریم ، داـهرف  همانرفـس  [ 430 . ] 917

رمع نیفلؤملا  مجعم  تسا . جح  کسانم  باتک  يواضیب و  ریـسفت  رب  هیـشاح  يراخب و  حیحـص  رب  حرـش  هلمج  زا  ددـعتم ؛ تافیلأت  ياراد 
[435 . ] ص 917 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 434 . ] ص 154 راجن ، نبا  هنیدملارابخا ، [ 433 . ] ص 176 ج2 ، سیمخلا ، خیرات  [ 432 . ] هلاحک اضر 
ص155 راجن ، نبا  هنیدملا  خیرات  ص93 و  ج3 ، افولا ، ءافو  رد  رـصتخم  توافت  اب  بلطم  ود  نیا  ص120 ؛ ج1 ، هبش ، نبا  هنیدملا ، خیرات 

یم نادلبلا  مجعم  [ 437 . ] تسا هدوب  لاس 1305  رد  نیفیرـش  نیمرح  هب  يو  رفـس  ص 229 . ردصلا ، بیان  همانرفـس  [ 436 . ] تسا هدمآ 
هدش عقاو  هکم  زا  لیم  هدزون  ای  هدزاود  هلصافب  یلوق  هب  انب  لیم و  شش  هلصاف  هب  هک  تسا  یلحم  یناث ) رـسک  لوا و  حتفب   ) فرـس دیوگ :

تآرم بحاص  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هتفر و  اـیند  زا  لـحم  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رـسمه  هنومیم  هک  تسا 
یقهیب ج 4، ننس  [ 439 . ] ص 168 هنیدملا ، خـیرات  نم  لوصف  [ 438 . ] تسا يا  هبق  ياراد  فرـس  رد  هنومیم  وناب  ربق  دـیوگ : یم  نیمرح 
[442 . ] ص 118 ش 5 ، جح ،» تاقیم   » همانلصف لقن  هب  هنیدملا  فیصوت  [ 441 . ] ص 102 ج 1 ، هنیدملا ، خیرات  هبش ، نبا  [ 440 . ] ص 76
ج هباغلادسا ، [ 445 . ] ص 168 هنیدملا ، خیرات  نم  لوصف  [ 444 . ] ص 426 ج 1 ، نیمرحلا ، ةآرم  [ 443 . ] ص 156 ازریم ، داهرف  همانرفس 

باب ج 3 ، لاقملا ، حـیقنت  [ 447 . ] ص 299 ج 4 ، هباـصالا ، ص 467 ؛ ج 5 ، هباغلادـسا ، [ 446 . ] ص 304 ج 4 ، هباـصالا ، ص 456 ؛ ، 5
ج هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 449 . ] ص 189 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 448 . ] ص 79 باقلالا ، ینکلا و 
ج هغالبلا ، جهن  حرش  [ 452 . ] ص 193 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 451 . ] ص 282 ج 6 ، نامه ، [ 450 . ] ص 192 ، 14
، هباغلادسا [ 455 . ] ص 467 ج 5 ، هباغلادسا ، [ 454 . ] ص 195 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 237  ج 5 ، هباغلادسا ، [ 453 . ] ص 193 ، 14
ۀباصالا 4 ص 300 ؛ ص 456 و ج 4 ، هباغلادسا ج 5 ، [ 456 . ] ص 299 ج 4 ، باعیتسا ، ص 304 ؛ ج 4 ، هباصإلا ، ص 456 و 612 ؛ ج 5 ،
ج 3، لاقملا ، حیقنت  ص 12 ؛ ج 5 ، هباغلادسا ، هباصالا 4894 ؛ ص 487 ؛ ج 4 ، باعیتسا ، [ 458 . ] ص 164 یبقعلا ، رئاخذ  [ 457 . ] 304 / 

فراقی مل  نم  : » تسا هدمآ  تحارـص  هب  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  رد  هک  هنوگنامه  [ 459 . ] ص 307 ج 5 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ءاسنلا ؛ لصف 
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باتک يراـخب ، حیحـص  رد  ثیداـحا  نتم  هب  [ 460 . ] دوش ربق  لـخاد  هدـیدرگن  رتسبمه  شرـسمه  اـب  سک  ره  ینعی  لخدـیف ؛» هلها  لـیللا 
مساقلاوبا دیس  [ 461 . ] دوش هعجارم  127 و 270  ص 126 ، ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ح 1277 ؛ هأرملا ، ربق  لخدـی  نم  باب  زئانجلا ،

یمرک هیحان  رد  یلوالا 352  يدامج  يافوتم  مالـسلا ) مهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  مامإلا  نبا  یـسوم  نب  دـمحا  نب  یلع 
. تسا هدـش  پاچ  دـلجم  کی  رد  ءزج و  ود  رد  هک  تسا  هثاغتـسالا  باتک  هلمج  زا  ددـعتم ؛ تافیلأت  ياراد  وا  سراـف ، ياهرهـش  زا  اـسف ،

ناونع تحت  وا  باتک  تسا و  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  ياقآ  بانج  ققحم  هدنسیون و  يو  [ 463 . ] 64 ص 76 -  ج 1 ، هثاغتسالا ، [ 462]
، ءاسنلا لصف  ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  [ 464 . ] دـنک یم  ینکفا  وترپ  خـیرات  زا  یکیرات  طاقن  رب  شتافیلأت  ریاس  دـننامه  هبئابر » مأ  یبنلا  تانب  »
، افولا ءافو  [ 467 . ] ص154 هکم ، پاچ  هنیدـملا ، رابخا  یف  هنیمثلا  ةردـلا  [ 466 . ] ص144 ندـنل ، پاـچ  ریبج ، نبا  هلحر  [ 465 . ] ص 79

راید یلا  بولقلا  بذـج  [ 470 . ] ص176 ج2 ، سیمخلا ، خـیرات  [ 469 . ] ص164 هرامش 8 ، جح ، تاقیم  همانلـصف  [ 468 . ] ص911 ج3 ،
نیرتـگرزب زا  هدوـب و  دـنه  یلهد  یلاـها  زا  یفنح ، هیقف  ق ). يافوتم 1052 ه .  ) نیدلا فیـس  نب  قحلادـبع  يولهد  ص 183 ؛ بوبحملا ،

غلاب دلج  دصکی  هب  شتافیلأت  هک  دـنیوگ  تسا . هدومن  رایتخا  ار  نیمرح  ترواجم  لاس  راهچ  هتفر و  یم  رامـش  هب  شیوخ  هرود  ناثدـحم 
: کن تسا . هتشون  لاس 988  رد  ار  بولقلا  بذج  رگید . بتک  و  نانملا » حتف   » هنیدم و خیرات  رد  بولقلا » بذج   » تسا اهنآ  زا  دوش ، یم 
، جح تاقیم  همانلصف  [ 472 . ] ص154 راتخملا ، ۀینادم  یف  رابخالا  ةدمع  [ 471 . ] یلکرز مالعالا »  » ۀـلاحک و اضر  رمع  نیفلؤملا ،» مجعم  »
ص244 و 245. هنیدملا ، ملاعم  خیرات  [ 475 . ] ص426 ج1 ، نیمرحلا ، ةآرم  [ 474 . ] ص230 نیمرحلا ، ۀفحت  [ 473 . ] ص118 هرامش 5 ،

تسا هدمآ  ثراح » نب  نایفـس  «، » نایفـسوبا  » ياجب هدش ، هتـشون  ًاریخا  هک  ییاهباتک  رد  [ 477 . ] هرونملا هنیدملا  خـیرات  نم  لوصف  [ 476]
ریس و  ص146 ؛ ج6 ، هباغلا ، دسا  [ 479 . ] ص90 ج4 ، هباصالا ، ص213 ؛ ج5 ، هباغلا ، دسا  [ 478 . ] دشاب یم  هدنسیون  هجوت  مدع  رثا  رد  هک 

ص156. رابخألا ، ةدمع  ص911 ؛ ج3 ، افولا ، ءافو  ص127 ؛ ج1 ، هبش ، نبا  هنیدم ، خیرات  [ 480 . ] ص 203 و ص 204 ج1 ، ءالبنلا ، مالعا 
ج3، هباغلا ، دـسا  [ 484 . ] ص 389 ج 2 ، هباـصا ، [ 483 . ] ص 456 ج 3 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس  [ 482 . ] ص200 ج3 ، هباغلا ، دـسا  [ 481]

حورشم [ 488 . ] ص173 ج2 ، لاقملا ، حیقنت  [ 487 . ] ص 170 ج 5 ، بیذهتلا ، بیذـهت  [ 486 . ] ص289 ج2 ، هباصالا ، [ 485 . ] ص200
ۀنس 50؛ تایفوتم  یبهذ  مالـسالا  خیرات  ص29  ج1 ، 4ق ، تاقبط ، [ 489 . ] تسا هدمآ  ص295  ج6 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  نایرج : نیا 

یبنلا نم  هلو  : » دـیوگ لـیقع  لاـح  حرـش  مالـسالا ، خـیرات  رد  یبـهذ  [ 491 . ] ص423 ج3 ، هباغلادـسا ، [ 490 . ] ص222 یبقعلا ، رئاـخذ 
حیقنت ص27 ؛ یلاما ، [ 494 . ] ص250 ج11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 493 . ] ص422 ج3 ، هباغلادسا ، ص30 ؛ ج4 ، تاقبط ، [ 492 .«. ] ثیداحأ
عمجم یناربط و  [ 495 . ] لیقع لاح  حرش  ص222 ، مالسا ، خیرات  یبهذ ، ص159 ؛ ج11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص255 ؛ ج2 ، لاقملا ،

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  [ 497 . ] لیقع لاح  حرـش  مالـسا ، خیرات  یبهذ ، [ 496 . ] ص322 ج2 ، ریدـغلا ، لقن  هب  ص173 ؛ ج9 ، دئاوزلا ،
یشاجن هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  هاگنآ  [ 498 . ] ص 44 ج 1 ، هدنسیون ، زا  نیحیحص  رد  يریـس  ات 46 و  ص 44  ج 11 ، دیدحلا ،

هیواعم هب  رارف و  هفوک  زا  یشاجن  هارمه  هب  يدهن  ینب  قراط  هلمج  زا  وا ؛ لیماف  ياضعا  دومن ، يراج  يراوخبارش  دح  شـصوصخم  رعاش 
تـسناوتن یلو  دوب  هدیرب  ترـضح  نآ  زا  هک  نیا  اب  قراط  درک ، ییوگدب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  هیواعم  هسلج ، کی  رد  دنتـسویپ .

ینبوخأ لتق  ول  : » دومرف هدش  لقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  روضح  رد  هک  نایرج  نیا  دمآرب . ییوگخـساپ  ماقم  هب  دـنک و  لمحت 
ص ج 2 ، فارشألا ، باسنا  [ 500 . ] ص 551 ج 2 ، تاراغلا ، [ 499 . ] ص 545 540 ج 2 ، یفقث ، تاراغلا  کن : ًادیهـش .» لتقل  ذئموی  دهن 
[503 . ] ص 423 ج 3 ، هباغلادـسا ، [ 502 . ] ص 158 ج 3 ، هباـصا ، هیـشاح ؛ رد  عوبطم  باـعیتسا  ص 423  ج 3 ، هباغلادـسا ، [ 501 . ] 73

تخـس دـیدش و  طایتحا  تاعارم  يایوگ  نایرج  نیا  [ 504 . ] تسا هدـمآ  هبطخ 219  نمـض  رد  هغالبلا ، جـهن  رد  هدـش  غاد  نهآ  نایرج 
هک تسا  هعماج » ربهر   » ناونع هب  یمومع ، لاوما  زا  ترـضح  نآ  تیامح  ناناملـسم و  تماما  ماقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  يریگ 
اب هعماج ، دارفا  زا  يدرف  ناونعب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  دروم  رد  اما  دناد و  یمن  اور  شدنزرف  هرابرد  ول  ار و  ضامغا  نیرتکچوک 

ضرف هب  اریز  دوبن ؛ یفالخ  راک  لاملا  تیب  نزاخ  تراظن  اب  دوخ ، یصاصتخا  مهس  زا  ندومن  هدافتسا  دوجوم ، ترورـض  صاخ و  طیارش 
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.71 رفاغ : [ 505 . ] دـنک يریگولج  ریزعت  يارجا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تسناوت  یمن  یعنام  عدار و  چـیه  فـالخ ، لـمع  عوقو 
، بهذلا جورم  رد  هعصعص  همان  لیقع و  راتفگ  زا  شخب  نیا  حورشم  [ 507 . ] ص 253 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 506]
زا نت  هن  هک  .« » ربمایپ نادـناخ  رب  يدرک  هیرگ  رگا  نک  هیرگ  هلاـن و  کـشا و  اـب  نک  میراـی  مشچ  يا  [ » 508 . ] تسا هدمآ  ص 45  ج 3 ،

ص66 نییبلاطلا ، لتاقم  [ 510 . ] ص70 ج2 ، فارشألا ، باسنا  [ 509 .«. ] لیقع دالوا  زا  رگید  نت  شش  دندش و  هتشک  یلع  بلـص  زا  نانآ 
، قودص یلاما  [ 512 . ] تسا هدش  عقاو  اروشاع  نایرج  زا  سپ  و  هرح »  » گنج رد  يو  تداهـش  هک  دـهد  یم  لامتحا  وا  یلو  [ 511 . ] و67
ص152. هنطلسلا ، ماسح  همانرفس  [ 515 . ] ص230 يزاریش ، ردصلا  بیان  همانرفس  [ 514 . ] ص 184 هطوطب ، نبا  هلحر  [ 513 . ] سلجم 19

ۀنیدـم رابخا  [ 519 . ] ص126 و127 ج1 ، هنیدملا ، خـیرات  [ 518 . ] ص245 [ 517 . ] ص 282 ج 3 ، هسدـقملا ، تاـبتعلا  ۀـعوسوم  [ 516]
. دوب فورعم  عیقبلا  باب  هک  تسا  هنیدم  یقرـش  هزاورد  عیقبلا  باب  زا  روظنم  [ 521 . ] ص 919 ج 3 ، افولا ، ءافو  [ 520 . ] ص154 لوسرلا ،

همانلصف [ 525 . ] ص119 هطوـطب ، نبا  هلحر  [ 524 . ] ص144 ریبـج ، نبا  هلحر  [ 523 . ] ص156 راتخملا ، ۀـنیدم  یف  رابخالا  ةدـمع  [ 522]
هتـشون و همطاف  ار  هیفـص  یکی  هک  دراد  یپاـچ  طـلغ  ود  همانلـصف  رد  هلمج  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ص 118  هرامـش 5 ، جح ، تاقیم 
ص152. هکم ، همانرفس  [ 528 . ] ص426 ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 527 . ] ص173 هنیدملا ، خـیرات  نم  لوصف  [ 526 . ] ریرب ار  ریبز  يرگید 
همرکم و هکم  یمالـسا  راثآ  خیرات و  زا  ناوت  یم  دنا ، هدومن  تیبثت  هیفـص  ربق  رانک  رد  ار  هکتاع  ربق  هک  دیدج ، ياهباتک  دروم  رد  [ 529]
، فراعملا [ 531 . ] ص170 هنیدملا ، خـیرات  نم  لوصف  [ 530 . ] درب مان  ناریو  ياه  هنیجنگ  هنیدـم و  هکم و  یمالـسا  راـثآ  هرونم و  هنیدـم 
ج4، هباصالا ، [ 534 . ] ص368 ج4 ، هباـصا ، هیـشاح  هب  عوبطم  باـعیتسا  [ 533 . ] ص40 ج1 ، توریب ، پاچ  هباـغلا ، دـسا  [ 532 . ] ص57
: تسا لوـق  ود  هیفنح  دـمحم  نفد  تاـفو و  لـحم  رد  [ 536 . ] هرونم هنیدـم  همرکم و  هکم  یمالـسا  راثآ  خـیرات و  دـننام  [ 535 . ] ص357

یلیل 6 ـ  نینبلا ، ما  5 ـ  هعیبر ، رتخد  بیبح  ما  4 ـ  هیفنح ، هلوخ  3 ـ  ءاصوخ ، 2 ـ  هماما ، 1 ـ  زا : دنترابع  ناوناب  نیا  [ 537 . ] هنیدم فئاط و 
خیرات ص387 ، ج3 ، هباغلا ، دسا  [ 538 . ] هیموزخم بیعش  مأ  9 ـ  دوعسم ، نب  ةورع  تنب  دیعس  مأ  8 ـ  سیمع ، تنب  ءامسأ  7 ـ  دوعسم ، تنب 

، هنیدملا رابخا  یف  هنیحشلا  هردلا  [ 540 . ] ص144 ریبج ، نبا  هلحر  [ 539 . ] 894 صص 914 ـ  ج3 ، افولا ، ءافو  لقن  هب  هلابز  نبا  هنیدـملا ،
نبا هلحر  [ 545 . ] 426 نیمرحلا 1 /  تآرم  [ 544 . ] ص230 همانرفس ، [ 543 . ] ص159 [ 542 . ] ص919 ج3 ، افولا ، ءافو  [ 541 . ] ص156

همانرفس [ 549 . ] ص426 ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 548 . ] ص156 رابخالا ، ةدمع  [ 547 . ] ص920 ج3 ، افولا ، ءافو  [ 546 . ] ص144 ریبج ،
[552 . ] ص413 و414 ج10 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 551 . ] ص245 هرونملا ، ۀنیدملا  ملاعملا  خـیرات  [ 550 . ] ص230 يزاریش ، ردصلا  بیان 
هب کلام  ماما  لاح  حرش  رد  [ 554 . ] ص 1376 ج4 ، افولا ، ءافو  [ 553 . ] ص407 ج10 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص330 ؛ ج2 ، ءارقلا ، تاقبط 

هعجارم يراخبلا  حیحص  ایابخ  فشک  یف  یناعملا  رثوک  کلام و  أطوم  حرـش  یف  کلاوحلا  ریونت   5 صص 10 ـ  ج10 ، بیذهتلا ، بیذهت 
، مق هیملع  هزوح  هتسجرب  ياهتیـصخش  مالعا و  ياملع  زا  یهیقف »  » هب فورعم  یتشر ، یفجن  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  موحرم  [ 555 . ] دوش

هللا تیآ  موحرم  فرط  زا  يدامتم  نایلاس  هک  دشاب  یم  هیافک  بساکم و  رب  حرش  بحاص  لامک و  لضف و  تیب  زا  یهیقف  لماک و  یملاع 
نآ لاحترا  زا  سپ  دش و  یم  جح  مزاع  جاجح ، تاعجارم  یعرش و  لئاسم  هب  ییوگ  خساپ  يارب  جح  مسوم  رد  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا 

ةدمع [ 557 . ] ص 920 ج 3 ، افولا ، ءاـفو  [ 556 (. ] هیلع هللا  ۀـمحر  . ) داد همادا  ار  شور  نـیا  شیگدـنز  نارود  رخاوا  اـت  گرزب و  عـجرم 
[560 . ] 314 325 ـ  صص ج7 ، يدجو ، فراعملا  ةرئاد  [ 559 . ] 314 325 ـ  صص ج7 ، يدجو ، فراعملا  ةرئاد  [ 558 . ] ص158 رابخألا ،
[561 ...«. ] لیعامسا اندیس  دقرم  اهیف  ةریبک  ۀبق  ۀیقرـشلا ، ۀهجلا  یفو  : » تسا هدمآ  ص102 ، هنیدملا » خـیرات  یف  لئاسر   » رد هک  هنوگنامه 

نبا راتفگ  نتم  يدوهمس  [ 563 . ] تسا هدش  انب  دـیدجت  لاس 884  رد  دجـسم  نیا  دیوگ  یم  يدوهمـس  [ 562 . ] ص920 ج3 ، افولا ، ءافو 
دماین و تسد  هب  یبلطم  نینچ  هنیدملا » خیرات   » يو باتک  زا  دوجوم  هخسن  رد  یلو  تسا  هدومن  لقن  يو  زا  رطـس  تفه  نمـض  رد  ار  هبش 

هتشاد دوجو  یناوارف  شیوشت  طقس و  نآ  رد  هک  یطخ  هخسن  کی  زا  دوجوم  هخـسن  هک  دنک  یم  دییأت  ار  باتک  نیا  ححـصم  راتفگ  نیا 
[565 . ] تسا هدـیدرگ  عقاو  لـیقع  هب  قلعتم  یـصخش و  هناـخ  رد  ادـتبا  زا  هک  هناـگراهچ  همئا  روـبق  يانثتـسا  هب  [ 564 . ] تسا هدـش  پاچ 
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یلع تسا . هدـش  عقاو  دـحا  هب  کـیدزن  هداـج و  تسار  تمـس  رد  دُُـحا  هنیدـم و  نیب  رد  هک  تسا  يزبسرـس  ياتـسور  لوا  مضب  ضیرُع 
قداص ماما  تسا . فورعم  شربق  نوفدم و  لحم  نیا  رد  ثیدح  نایوار  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نادنزرف  زا  رگید  یکی  یـضیرعلا 

یلع ترایز  يارب  نارفـسمه  زا  يا  هدـع  اب  لاس 70 ش . رد  ام  دندوب . ناتـسلخن  غاب و  ياراد  اتـسور  نیا  رد  شنادـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  )
، دیفم خیش  داشرا  [ 566 . ] دنهد یم  لیکشت  نایعیش  ار  اجنآ  نینکاس  رثکا  میدرب . رـس  هب  اجنآ  رد  یقئاقد  هتفر و  اتـسور  نیا  هب  یـضیرعلا 
ص17، ءافنحلا : کلام  [ 569 . ] 217 و 218 ارعش : [ 568 . ] نارهت هیمالسا  پاچ  ص28 ، يرولا ، مالعا  [ 567 . ] مق یتریصب  پاچ  ص285 ،

لاصخ [ 573 . ] ص117 ج15 ، راونـألاراحب ، [ 572 . ] ناـمه [ 571 . ] ناـمه [ 570 . ] 128 ص 121 ـ  ج15 ، راونالاراحب ، یقرواـپ  لـقن  هب 
ج15، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  نیدـلا ، لاـمک  [ 574 . ] رداونلا باب  هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نمو  ص144 ، ج15 ، راونالاراحب ، لقن  هب  قودـص ،
ثیدـح 1572؛ هجام ، نبا  ننـس  رانلا ». یف  وهف  رفکلا  یلع  تام  ْنَم  نأ  نایب   » باب ناـمیإلا ، باـتک  ج1 ، ملسم ، حیحص  [ 575 . ] ص144

باب زئانجلا ، باتک  ج4 ، [ 577 .«. ] رانلا یف  َوُهَف  ِرفُکلا  یلع  َتام  نَم   » باـب ناـمیإلا ، باـتک  ج1 ، [ 576 . ] ص532 ج2 ، دواد ، یبأ  نـنس 
ص118. ج1 ، [ 580 . ] ص195 ج2 ، [ 579 «. ] نیکرـشملا روبق  ةرایز  یف  ءاج  ام   » باب زئاـنجلا ، باـتک  ج1 ، [ 578 «. ] كرـشملا ربق  ةرایز  »

نَم ُربق  َنوردتأ  لاقف : ربَِقب  َرم  ذإ  موی  تاذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  یشمن  انک  لاق : دوعـسم  نب  هللادبع  نع  [ 582 . ] 84 هبوت : [ 581]
ص61. ق1 ، ج1 ، تاقبط ، [ 583 . ] ص117 ج1 ، هبـش ، نبا  ۀنیدملا  خیرات  لیئربج . ِهیلع  ینلد  هنمآ ، ُربق  َلاق : ملعأ ، َُهلوسرو  هللا  انلق : اذـه ؟

پاچ يربط ، خیرات  [ 586 . ] 116 ص117 ـ  ج1 ، هبـش ، نبا  ۀنیدملا  خیرات  [ 585 . ] 116 ص117 ـ  ج1 ، هبـش ، نبا  ۀنیدملا  خـیرات  [ 584]
[590 . ] ص867 ج3 ، افولا ، ءافو  [ 589 . ] 64 ص65 ـ  ج1 ، هنیدملا ، خیرات  [ 588 . ] ص73 ق1 ، ج1 ، تاقبط ، [ 587 . ] ص76 ج2 ، ندنل ،
ص427. ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  [ 592 . ] ص171 مود ، پاچ  هنیدملا ، خیرات  نم  لوصف  [ 591 . ] ص194 راتخملا ، ۀنیدم  یف  رابخالا  ةدمع 

همانرفس [ 596 . ] ص 117 هرامش 5 ، جح ، تاقیم  همانلـصف  هنیدم ، فیـصوت  [ 595 . ] ص232 همانرفس ، [ 594 . ] ص152 همانرفس ، [ 593]
دـنداد و هانپ  هک  اهنآ  دـندرک و  داهج  ادـخ  هار  رد  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآو  [ » 597 . ] ص148 هنطلـسلا ، ماسح  هکم 

لبق هک  یناسک  [ » 598 . ] 74 لافنا : تسا ». يا  هتسیاش  يزور  و  ادخ » تمحر   » شزرمآ اهنآ  يارب  دنا ، یقیقح  نانمؤم  نانآ  دندومن ، يرای 
یناسک زا  رت  ماقم  دنلب  اهنآ  دنتسین ، ناسکی  دندرک ، داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دعب  هک  یناسک  اب  دندیگنج  دندرک و  قافنا  يزوریپ  زا 

ردلا ریسفت  هب  [ 601 . ] جح هروس  ریسفت  ج4 ، [ 600 . ] 19 جح : [ 599 . ] 10 دیدح : دندرک ». داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دـعب  هک  دنتـسه 
رسپ بلطملادبع ، نب  ثرح  نب  ةدیبع  [ 605 . ] نامه [ 604 . ] نامه [ 603 . ] نامه [ 602 . ] دوش هعجارم  جح  هروس  ریسفت  نازیملا ، روثنملا و 

، یفوک تارف  ریسفت  [ 606 . ] دیسر تداهش  هب  ردب  گنج  رد  هک  دوب  مالـسا  ناعفادم  زا  برع و  ناعاجـش  زا  وا  تسا . ادخ  لوسر  يومع 
تارف ریسفت  [ 611 . ] 28 ص : [ 610 . ] ص80 هقرحم ، قـعاوص  [ 609 . ] ص188 ج2 ، یمق ، ریـسفت  [ 608 . ] 23 بازحا : [ 607 . ] ص271

لب لاق  هعم ؟ اوِلُتق  نیذلا  ءادهشلا  دیس  وه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  تلاق  [ » 612 . ] نارهت لاس 1410 ه .ـ پاچ  ص359 ، یفوک ،
،263 صص 264 ـ  ج1 ، نیدلا ، لامکا  رد  ار  ثیدـح  نیا  نتم  حورـشم و  ءایـصوألا .» ءایبنألا و  الخ  ام  نیرخآلا ، نیلوألا و  ءادهـش  دـیس 

یلاـما ءادهـشلادیس .»... ةزمح  هللا و  لوسر  هنجلا ، لـهأ  ةداـس  بلطملادـبع  وـنب  نحن  [ » 613 . ] دـینک هظحالم  هیمالـسالا  بتکلاراد  پاچ 
باب هقیقعلا ، باتک  یفاـک ، [ 615 . ] ةدقع 281 نبا  هدـمع  مود ، داتـشه و  سلجم  قودـص ، یلاما  [ 614 . ] مود داتفه و  سلجم  قودـص ،

یثیدح عبانم  زا  دانسالا ، برق  شباتک ، و  تسا . يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  يو  [ 617 . ] ۀعبرألا باب  لاصخ  [ 616 . ] ینکلا ءامسألا و 
210 صص 188 ـ  ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  رد  ینارنخس  نیا  حورشم  [ 619 . ] ص39 رفناشوک ، پاچ  دانسإلا ، برق  [ 618 . ] دشاب یم  هعیش 

خیرات رد  نآ ، نتم  رد  فالتخا  رصتخم  اب  ینارنخـس  نیا  [ 621 . ] ص283 ج22 ، راونألاراحب ، لقن  هب  یـسوط  سلاجم  [ 620 . ] تسا هدمآ 
. تسا هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  ص253 و  ج1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص234 ؛ دیفم ، داشرا  ص287 ؛ ریثا ج3 ، نبا  لماک  ص328 ؛ ج7 ، يربط ،
[626 . ] نامه [ 625 . ] 10 لافنا : [ 624 . ] 41 لافنا : [ 623 . ] ص298 ص274 و ج44 ، ج22 ، راونألاراحب ، ص277 ؛ قودص ، یلاما  [ 622]

ریسفت [ 629 . ] ص291 ج19 ، راونالا ، راـحب  لـقن  هب  [ 628 . ] ص39 داشرا ، [ 627 . ] ص212 ج14 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
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ج14، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 632 . ] 5 لافنا : [ 631 . ] ص86 یجنلبش ، راصبالا  رون  [ 630 . ] ص240 ج19 ، راونالا ، راحب  ص271 ؛ ج1 ، یمق ،
هلیبق راصنا ، زا  [ 634 . ] ص382 ج1 ، سیمخلا ، خیرات  ص41 ؛ ج2 ، ُفنُألا ، ضورلا  ص49 ؛ ج14 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  [ 633 . ] ص107

نبا هریس  [ 636 [ .»؟ تاومألا یف  ْمأ  وه  ءایحألا  یف  أ  عیبرلا ، نب  ُدْعَس  َلَعَف  ام  یل  ُرُظنَی  ٌلُجَر  نَم  [ » 635 . ] جرزخ نب  ثراح  ینب  جرزخ ، ینب 
ج 3، ریثک ، نبا  خیرات  ص 440 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 388 ؛ ج 2 ، يربط ، ص 112 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 39 ؛ ج 3 ، ماشه ،

مه ترثک و  رد  مه  لَلَج ، [ 638 . ] ص 154 ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 109 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  [ 637 . ] ص 249 ج 2 ، هباغلا ، دُسا  ص 39 ؛
[640 . ] ص 392 ج 2 ، يربط ، ص 43 ؛ ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  [ 639 . ] تسا روـظنم  مود  ياـنعم  اـجنیا  رد  هک  دور  یم  راـک  هب  تلق  رد 
ص 12. ج 4 ، ریثک ، نبا  خـیرات  [ 642 . ] ص 7 ج 27 ، راونالا ، راـحب  ص 34 ؛ تاجردـلا ، رئاصب  [ 641 . ] ص 263 ج 1 ، نیدـلا ، لامک 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 644 . ] ص 16 ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 12 ؛ ج 3 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص 139 ؛ ج 3 ، ُفنُالا ، ضورلا  [ 643]
، ریثک نبا  خیرات  ص 243 ؛ ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 645 . ] ص 125 ج 20 ، راونألا ، راحب  ص 223 ؛ ص 243 و ج 14 ، ج 1 ، دیدحلا ،
ج يربط ، [ 647 . ] ص 178 ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  [ 646 . ] ص 83 ج 2 ، راونألا ، راحب  ص 138 ؛ ج 3 ، فنألا ، ضورلا  ص 11 ؛ ج 3 ،

دنچ زا  هک  تسا  یهاتوک  هزین  نآ  نابوز و  یـسراف  هب  هبرح  [ 648 . ] ص 11 ج 3 ، هیاهنلا ، ۀیاربلا و  ص 103 ؛ ج 2 ، لماک ، ص 368 ؛ ، 2
هک تسا  هدش  طبض  هتینث » تباصَاَف   » رگید یضعب  رد  و  ُهتَِیل » تباصَاَف   » نوتم زا  یضعب  رد  [ 649 . ] دوش یم  هتخادنا  نمشد  يوس  هب  یمدق 

[651 . ] ص 108 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 19 ؛ ج 4 ، ریثک ، نبا  خیرات  [ 650 . ] تسا ولگ  ریز  يانعم  هب  یمود  مکش و  ریز  يانعم  هب  یلوا 
ص ج 1 ، یمق ، ریسفت  [ 653 . ] ص 36 ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 111 ؛ ج 2 ، لماک ، ص 385 ؛ ج 2 ، يربط ، [ 652 . ] ص92 دیفم ، داشرا 

لوا مض  اب  ققع  [ 656 . ] ص 107 ج 3 ، فنالا ، ضورلا  [ 655 . ] ص 37 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 169 ؛ ج 3 ، ُفنُألا ، ضورلا  [ 654 . ] 17
ص 170. ج 3 ، ُفنُألا ، ضورلا  ص 37 ؛ ج 3 ، ماشه ، نبا  هریـس  [ 657 . ] قسف دننام  تسا  هغلابم  هغیـص  هدش و  هتفرگ  قع  زا  یناث  حـتف  و 

خیرات ص 112 ؛ ج 2 ، ریثا ، نب  لماک  ص 123 ؛ ج 1 ، یمق ، ریسفت  [ 659 . ] ص 388 ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 39 ؛ ج 3 ، هیادبلا ، [ 658]
ضورلا [ 663 . ] نامه [ 662 . ] ص 54 ج 2 ، هباغلا ، دـسا  [ 661 . ] ص 40 ج 4 ، ریثـک ، یبا  نبا  خـیرات  [ 660 . ] ص 331 ج 1 ، سیمخلا ،

یبا نبا  حرش  [ 664 . ] ص 112 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 172 ؛ ج 7 ، هباغلا ، دسا  ص 41 ؛ ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 172 ؛ ج 3 ، ُفنُألا ،
، دواد یبأ  ننس  ص17 ؛ ج3 ، ُفنُألا ، ضورلا  ص30 ؛ ج3 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 666 . ] ص181 یبقُعلا ، رئاخذ  [ 665 . ] ص17 ، 15 دیدحلا ،
، دواد یبا  ننس  ص42  ج3 ، ماشه ، نبا  هریس  [ 669 . ] ص58 ج1 ، یفاک ، عورف  [ 668 . ] ص274 ج3 ، دواد ، یبا  ننس  [ 667 . ] ص174 ج2 ،
ص 113. ریثا ج 2 ، نبا  ص 42 ؛ ریثک ج 4 ، نبا  ص 174 ؛ دوواد ج 2 ، یبا  ننس  [ 671 . ] ص58 ج1 ، یفاک ، عورف  [ 670 . ] ص180 ج2 ،
ج4، ریثک ، نبا  43 ؛ 42 ـ  صص ماشه ج3 ، نبا  هریس  [ 674 . ] ص 113 ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماک  [ 673 . ] ص 31 يدقاو ج 2 ، تاقبط  [ 672]

ناملـس یتـسود  تبحم و  [ » 676 . ] ص 31 يدـقاو ج 2 ، تاـقبط  [ 675 . ] ص392 يربـط ج3 ، ص444 ؛ سیمخلا ج1 ، خـیرات  ص47 ؛
هظحالم ار  عوضوم  ود  نیا  هدنیآ  ياهشخب  رد  [ 677 .«. ] دوبن یتبارق  شدنزرف  حون و  نایم  رد  یلو  دـیدرگ  تیب  لها  اب  وا  تبارق  بجوم 

، هغالبلا جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص932 ؛ ج3 ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، ص132 ؛ ج1 ، هنیدم ، خیرات  هبـش ، نبا  [ 678 . ] دومرف دیهاوخ 
، یلماع رح  خیش  ص561 ؛ ج4 ، یفاک ، ینیلک ، [ 680 . ] ص561 ج4 ، یفاک ، ینیلک ، [ 679 . ] ص45 ج4 ، خیرات ، ریثک ، نبا  ص40 ؛ ج15 ،
ص932؛ ج3 ، افولا ، ءافو  يدوهمس  ص40 ؛ ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  زا  لقن  هب  يدـقاو  ص879 ؛ ج2 ، هعیشلا ، لئاسو 
ج1، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  قودـص ، خیـش  ص30 ؛ ، 99 جو ص169  ، 79 جو ص90  ، 43 جو ص353  ج36 ، راونألا ، راـحب  یـسلجم ،

خیرات هبش ، نبا  [ 683 . ] ص136 ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 682 . ] ص160 ج5 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع  [ 681 . ] ص114
نبا ص443 ؛ ج1 ، سیمخلا ، خـیرات  يرکب ، راید  ص43 ؛ ج4 ، خـیرات ، ریثک ، نبا  ص319 ؛ ج2 ، خیرات ، يربط ، ص133 ؛ ج1 ، هنیدملا ،
دُسا ریثا ، نبا  ص162 ؛ ماقسلا ، ءافش  یکبس ، 264 ؛ ، 14 صص هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص57 ؛ لوسرلا ، ۀنیدم  رابخا  راجن ،

ص131؛ ج1 ، هنیدملا ، خیرات  هبش ، نبا  [ 684 . ] ص43 ج4 ، خیرات ، ریثک ، نبا  ص938 ؛ ج3 ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، ص55 ؛ ج2 ، هباغلا ،
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 ابن سعد، طبقات، ج3، ص11؛ سمهودي، وفاء الوفا، ج3، ص932. ]685[ سمهودي، وفاء الوفا، ج3، ص922. ]686[ در قرنهاي اول به 

أَمْرِهِمْ بناهـایی که در روي قبور سـاخته می شـد، مسـجد اطالـق می گردیـد و این اصـطالح از آیه شـریفه »قَالَ الَـذِینَ غَلَبُوا عَلَی 
، هلحر ریبـج ، نبا  [ 687 . ] تسا هدمآ  دیدپ  دـعب  ياه  نرق  رد  دهـشم  و  رازم ، مرح ، حالطـصا  دوب و  هدـش  ذاختا  ًادِجْـسَم » ْمِْهیَلَع  َنَذِـخَتََنل 

نارود لاس 622 و  رد  شتاـفو  لاس 553  رد  يو  دلوت  تسا ، یـسابع  هفیلخ  نیمراهچ  یـس و  یـسابع ، هللا  نیدـل  رـصانلا  [ 688 . ] ص44
. درک ریمعت  ار  ربماـیپ  يومع  ساـبع  عیقب و  همئا  تارـضح  مرح  تشاد . لـیامت  عیـشت  هب  وا  دـنیوگ  هدوـب ، لاـس  تفه  لـهچ و  شتفـالخ 
[690 . ] ص58 لوـسرلا ، ۀـنیدم  راـبخا  راـجن ، نبا  [ 689 . ] یهتنملا هـمتت  یمق  اـفلخلا ، خـیرات  یطویـس ، تـسا . هتـشاد  ماـن  درمز  شرداـم 

یم هنوگنیا  افولا  ءافو  هخـسن  ردو  ًاراـصح » هلوح  لـعجو  : » هدـمآ راـجن  نبا  خـیرات  نتم  رد  [ 691 . ] ص921 ج3 ، افولا ، ءاـفو  يدوهمس ،
تسا حیحص  دومن » یشکراوید  ار  مرح  رود   » لوا نتم  ًارهاظ  هک  دومن » يزیر  نش  ار  مرح  فارطا   » ینعی ءابـصح ؛» هلوح  لعجو  : » میناوخ
تاقیم  » همانلصف زا  لقن  هب  هنیدم ، فیصوت  [ 693 . ] 921 923 ـ  صص ج4 ، افولا ، ءافو  يدوهمس ، [ 692 . ] تسا پاچ  زا  اطخ  رییغت و  نیا  و 

رد رـصم  هاشداپ  يوس  زا  جاحلا  ریما  ناونع  هب  لاس 1325  رد  راب  نیرخآ  لاس و  راـهچ  اـشاپ  تعفر  میهاربا  [ 694 . ] ص119 ش5 ، جح ،»
رـشتنم نیمرحلا » تآرم   » ماـن هب  دـلج  ود  رد  يروآ و  عمج  ار  دوخ  تادـهاشم  تارطاـخ و  اهرفـس  نیا  زا  هدوـمن و  تکرـش  جـح  مسارم 

تافو لاـس 901  رد  تسـشن . تخت  هب  لاس 872  رد  هک  تسا  هسکارچ  هلـسلس  ناهاشداپ  زا  ياـبتیاق  فرـشا  کـلم  [ 695 . ] تسا هتخاس 
شیپ هنیدم  هکم و  رهش  رد  ًاصوصخ  اهرهش  هعلق  سرادم و  نتخاس  ریخ و  ياهراک  رد  دنا . هدوتس  یشنم  گرزب  تلالج و  اب  ار  وا  تفای .

؛ مالعالا سوماق  یماس ، تمـشح  کن :ـ تسوا . راثآ  زا  زین  ادـخ  لوسر  زبس  دـبنگ  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هب  باتک  دـنچ  دوب و  مدـق 
. دشاب یم  کب » میلـس   » نآ یناب  مان  هب  ( 265  ) دوجوم يانب  خیرات  رگنایب  تیب و  هدزیـس  ياراد  رعـش  هعطق  نیا  [ 696 . ] همان تغل  ادخهد ،

نیدلاردب [ 699 . ] ص288 ج3 ، هسدقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  [ 698 . ] 390 ص392 ـ  ج1 ، نیمرحلا ، تآرم  اـشاپ ، تعفر  مـیهاربا  [ 697]
شیـشحلا ماکحا  یف  شیرعلارهز  لوصا و  ملع  رد  بهذـلا  لسالـس  باتک  بحاـص  يافوتم 794 )  ) یجاهنم يرـصم  یـشکرز  هللادبعوبا 

[702 . ] 116 117 ـ  صص ج1 ، افولا ، ءافو  يدوهمـس ، [ 701 . ] 116 117 ـ  صص ج1 ، افولا ، ءافو  يدوهمـس  [ 700 . ] رگید ياه  باـتکو 
تابتعلا ۀعوسوم  [ 706 . ] ص441 ج1 ، نـیمرحلا ، تآرم  [ 705 . ] ص219 ج3 ، هسدقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  [ 704 . ] نامه [ 703 . ] نامه

ص216. ج1 ، مشش ، پاچ  هکم ، خیرات  یعابس ، دمحا  [ 708 . ] ص345 ینونتب ، ۀلحر  [ 707 . ] ص255 ج3 ، هسدقملا ،
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