
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


بقاثلا مجن 
: هدنسیون

يرون یسربط  نیسُح  ازریم  جاح 

: یپاچ رشان 
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تسرهف
5تسرهف

بقاثلا 26مجن 

باتک 26تاصخشم 

26راتفگشیپ

رشان 27همدقم 

فلؤم لاح  29حرش 

لوا 29تمسق 

مود 31تمسق 

فلؤم 33همدقم 

اهنآ ناگدنسیون  تبیغ و  بتک  34یفّرعم 

لوا 34تمسق 

مود 36تمسق 

امهیلع هَّللا  تاولص  شراوگرزب -  ردپ  تایح  رد  بانج  نآ  تالاح  زا  ياهّمش  تدالو و  خیرات  زا  یلمجم  رد  : لوا 38باب 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  تداعس  اب  تدالو  38خیرات 

نآ حیجرت  تدالو و  لاس  رد  لاوقا  39فالتخا 

مالسلا هیلعبانج  نآ  هدلاو  مسا  رد  فالتخا  39هجو 

مالسلا هیلعبانج  نآ  تمدخ  نوتاخ  سجرن  ندیسر  40حرش 

بانج نآ  تدالو  42رکذ 

لوا 42تمسق 

مود 45تمسق 

موس 47تمسق 

دنرفن ود  همیکح  هک  نیا  رد  ییابطابط  هماّلع  49مالک 

نوتاخ همیکح  ربق  لحم  رد  هر ) ) یسلجم هماّلع  49مالک 
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يرغص تبیغ  نامز  رد  سابع  ینب  يافلخ  50رکذ 

اهنآ هیمست  هجو  ترضح و  نآ  ياههینک  باقلاو و  یماسا  رکذ  رد  : مود 51باب 

51هراشا

دمحا ( 151

لصا (251

وم دیقوا  ( 352

ناشن دزیا  سانش و  دزیا  452 و 5 )

هداتسیا ( 653

مساقلاوبا ( 753

هَّللادبعوبا ( 853

رفعج وبا  ( 953

دّمحم وبا  ( 1053

میهاربا وبا  ( 1153

نیسحلاوبا ( 1253

بارتوبا ( 1353

رکبوبا ( 1454

حلاصوبا ( 1554

هرمالاریما ( 1654

يدیا هعماس و  نُذُا  ناسحا ، 1754 و 18 و 19 )

هَّللا ۀیقب  ( 2054

هلّطعم رئب  ( 2155

نیمالادلب ( 2255

مارهب ( 2355

نادزی هدنب  ( 2455
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زیورپ ( 2555

هَّللاناهرب ( 2655

طساب ( 2755

ءایبنالا ۀّیقب  ( 2856

یلات ( 2956

دییأت ( 3056

مامت ( 3156

رئاث ( 3257

رفعج ( 3357

هعمج ( 3457

رباج ( 3557

ْبْنَج ( 3657

سّنکلا راوج  ( 3758

هَّللا ۀّجح  تّجح و  ( 3858

قح ( 3958

باجح ( 4058

دماح ( 4158

دمح ( 4258

رشاح ( 4359

ایصوالا متاخ  ( 4459

مالسلا مهیلعهّمئالا  متاخ  ( 4559

هتسجخ ( 4659

ورسخ ( 4759

سانشادخ ( 4859
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نزاخ ( 4959

حلاص فلخ  فلخ و  ( 5059

سّنخ ( 5160

هَّللاۀفیلخ ( 5260

ایقتالا ۀفیلخ  ( 5360

ضرالا ۀَّباد  ( 5461

یعاد ( 5561

لجر ( 5661

امنهار ( 5761

ضرالا ّبر  ( 5861

سیرفا دنز  ( 5961

دزیا شورس  ( 6062

لومأملا ناطلسلا  ( 6162

یهتنملا ةردس  ( 6262

لیبس انس و  6362 و 64 )

ۀعاس ( 6562

دّیس ( 6663

لیطامش ( 6763

دیرش ( 6863

بحاص ( 6963

ۀبیغلا بحاص  ( 7063

نامّزلا بحاص  ( 7163

هعجرلا بحاص  ( 7264

راّدلا بحاص  ( 7364
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هیحانلا بحاص  ( 7464

رصعلا بحاص  ( 7564

ءاضیبلا ةرکلا  بحاص  ( 7664

ءارهزلا ۀلوّدلا  بحاص  ( 7764

حلاص ( 7864

رمالا بحاص  ( 7964

ربکالا ماصمص  ( 8065

رفسم حبص  ( 8165

قدص ( 8265

طارص ( 8365

ءایض ( 8465

یحض ( 8565

ثارّتلا بلاط  ( 8665

دیرط ( 8765

ملاع ( 8865

لدع ( 8966

رادلا ۀبقاع  ( 9066

ةّزع ( 9166

نیع ( 9266

رصع ( 9366

بیاغ ( 9466

مالغ ( 9566

بیغ ( 9666

میرغ ( 9766
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ثوغ ( 9867

يوصقلا ۀیاغ  نیبلاّطلا و  ۀیاغ  9967 و 100 )

لیلغ ( 10167

ءارقفلا ثوغ  ( 10267

رجف ( 10367

ربکالا سودرف  ( 10467

زوریف ( 10567

هدنخرف ( 10667

حتف مظعالا و  جرفلا  نینمؤملا ، جرف  10768 و 108 و 109 )

هیقف ( 11068

اومذیف ( 11168

هیلع هَّللا  تاولص  مئاق » ( » 11269

ضباق ( 11370

تمایق ( 11471

طسق ( 11571

ةّوق ( 11671

هرفکلا لتاق  ( 11771

بطق ( 11871

نامزلا مئاق  ( 11971

نامّزلا مّیق  ( 12071

عطاق ( 12171

ءاطغلا فشاک  ( 12271

لامک ( 12372

قحلا ۀملک  ( 12472
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مود دابقیک  ( 12572

امکوک ( 12672

(342) ّراک ( 12772

مظعا ياول  ( 12872

اراطیدنل ( 12972

قدصلا ناسل  ( 13072

عشام ( 13172

رخآلا دیمهم  ( 13273

نامزلا حیسم  ( 13373

قحلا نازیم  ( 13473

روصنم ( 13573

هتیب لها  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  (355 «) م ح م د ( » 13673

نیرباصلا ۀینم  ( 13778

مقتنم ( 13878

هیلع هَّللا  تاولص  يدهم  ( 13978

هَّللادبع ( 14079

لَّمؤم ( 14179

رظتنم ( 14279

نیعم ءام  ( 14379

لامعالاب يزاجم  نلعی و  امب  ربخم  14480 و 145 )

دوعوم ( 14680

رئارسلا یلبم  حیاضفلا و  رهظم  14780 و 148 )

تایآلا ءدبم  ( 14980

لضفم معنم و  نسحم ، 15081 و 151 و 152 )
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ناّنم ( 15382

روتوم ( 15482

رّبدم ( 15583

رومأم ( 15683

ةردقم ( 15783

لومأم ( 15883

مظعا جّرفم  ( 15983

رطضم ( 16083

ًاهیبش هل  هَّللا  لعجی  مل  نم  ( 16184

رصتقم ( 16284

ءایّضلا دیدّشلا  حابصملا  ( 16384

روقان ( 16484

قطان ( 16585

راهن ( 16685

سفن ( 16785

مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  رون  ( 16886

ءایقتالا رون  ءایفصالا و  رون  16986 و 170 )

مجن ( 17186

هسّدقم هیحان  ( 17286

ذیقاو ( 17386

رتو ( 17486

هجو ( 17587

هَّللا یلو  ( 17687

ثراو ( 17787
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يداه ( 17888

هطسابلا دی  ( 17988

نیمی ( 18089

هوهو ل ( 18189

نیدلا بوسعی  ( 18289

مالسلا هیلعبانج  نآ  صیاصخ  زا  یضعب  لیامش و  فاصوا  زا  ياهّمش  رد  موس : 90باب 

90هراشا

بانج نآ  لیامش  رد  : لوا 90لصف 

بانج نآ  صئاصخ  زا  ياهلمج  رکذ  رد  مود : 92لصف 

بانج 1) نآ  92صئاصخ 

بانج 2) نآ  96صئاصخ 

بانج 3) نآ  99صئاصخ 

بانج 4) نآ  102صئاصخ 

بانج 5) نآ  105صئاصخ 

بانج 6) نآ  108صئاصخ 

(7) بانج نآ  111صئاصخ 

ترضح نآ  كرابم  دوجو  رد  نیملسم  فالتخا  رکذ  رد  : مراهچ 113باب 

113هراشا

میرم نب  یسیع  ّالا  يدهم  ثیدح ال  113ّدر 

114حیضوت

لوا 114فالخ 

لوا 114تمسق 

مود 117تمسق 

مود 119فالخ 
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مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  زا  : موس 121فالخ 

(1) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  121زا 

(2) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  125زا 

(3) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  128زا 

لوا 128تمسق 

مود 131تمسق 

موس 134تمسق 

دوعوم يدهم  رد  تعدب  لها  لاوقا  135لصف 

هفیاط نیا  تاهبش  137اّما 

1 هفیاط نیا  تاهبش  137اّما 

2 هفیاط نیا  تاهبش  137اّما 

3 هفیاط نیا  تاهبش  141اّما 

4 هفیاط نیا  تاهبش  142اّما 

5 هفیاط نیا  تاهبش  145اّما 

مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد  : مجنپ 148باب 

1 مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  148رد 

2 مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  152رد 

3 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  155رد 

4 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  157رد 

5 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  160رد 

161لصف

مالسلا هیلعنسحلا  نب  ۀجح  تماما  رب  راهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  161صوصن 

مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  هرابرد  ناذاش  نب  لضف  162تایاور 

لوا 162تمسق 
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مود 165تمسق 

موس 168تمسق 

مراهج 171تمسق 

مالسلا هیلعنسح  ماما  زا  ترایز  نبا  173تیاور 

مالسلا هیلعنامز  ماما  هرابرد  يدوعسم  174تیاور 

تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا  : مشش 175باب 

(1  ) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  175تابثا 

(2) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  178تابثا 

(3) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  180تابثا 

(4) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  183تابثا 

(5) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  186تابثا 

دندیسر مالسلا  هیلعماما  تمدخ  هب  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  تایاکح  رکذ  رد   : متفه 187باب 

187حیضوت

فّرشت تایاکح  190ماسقا 

190هراشا

نارکمج دجسم  يانب  لوا : 190تیاکح 

ترضح نآ  نادنزرف  ياهرهش  مود : 194تیاکح 

لوا 194تمسق 

مود 196تمسق 

موس 199تمسق 

جح رفس  رد  ار  بانج  نآ  هّیماما  زا  یکی  تیؤر  موس : 201تیاکح 

دنمدرد يافش  مراهچ : 201تیاکح 

بانج نآ  تسد  هب  یلقره  نسح  نب  لیعامسا  يافش  مجنپ : 202تیاکح 

رورس نآ  تسد  هب  یناهفصا  ینییان  دیعس  دّمحم  ازریم  يافش  مشش : 204تیاکح 
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یلماع لیلج  دمحم  دیس  فرشت  ياعد  تباجا  متفه : 206تیاکح 

روکذم یلماع  لبج  دمحم  دیس  تاجن  متشه : 208تیاکح 

رورس نآ  تسد  هب  يدیز  هوطع  يافش  مهن : 209تیاکح 

بانج نآ  تیانع  اب  یسراف  دومحم  عیشت  : مهد 209تیاکح 

نسحملادبع خیش  تیاکح  مهدزای : 213تیاکح 

لوا 213تمسق 

مود 215تمسق 

سواط نبا  نابز  زا  یتیاکح   : مهدزاود 217تیاکح 

مالسلا هیلعنیمظاک  مرح  رد  رورس  نآ  هدهاشم  مهدزیس : 217تیاکح 

ماّرو خیش  مهدراهچ : 218تیاکح 

یّلح همالع  فّرشت  مهدزناپ : 218تیاکح 

ادخ ناگدنب  زا  یکی  هب  ماما  زا  ياهیصوت  مهدزناش : 219تیاکح 

لئاس زا  بوتکم  تفایرد  مهدفه : 219تیاکح 

( هر ) سواط نبا  دیس  طسوت  مالسلا  هیلعمئاق  ياعد  ندینش  : مهدجیه 219تیاکح 

سواط نبا  دیس  طسوت  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  تاجانم  عامتسا  : مهدزون 220تیاکح 

هبنشکی زور  رد  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مالسلا  هیلعتّجح  ترایز  : متسیب 220تیاکح 

دومرف میلعت  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هک  حیبست  اب  هراختسا  : مکی تسیب و  222تیاکح 

ینیسح يوآ  دّمحم  نیدلا  یضر  دّیس  : مود تسیب و  222تیاکح 

داد دای  ینیسح  یلع  نب  دمحم  هب  بانج  نآ  هک  الب  زا  یصالخ  ياعد  : موس تسیب و  224تیاکح 

دومرف میلعت  تاجن  يارب  هک  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ياعد  : مراهچ تسیب و  225تیاکح 

دروخب دیوشب و  تبرت  اب  دیاب  ضیرم  هک  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ياعد  : مجنپ تسیب و  226تیاکح 

دناوخ دیاب  هبترم  هس  ماش  حبص و  رحس و  رد  هک  مالسلا  هیلعتجح  ترضح  ياعد  مشش : تسیب و  226تیاکح 

مالسلا هیلعتجح  ترضح  هب  بوسنم  ياعد  : متفه تسیب و  227تیاکح 

دندناوخ هعصعص  دجسم  رد  بجر  هام  رد  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  هک  ییاعد  : متشه تسیب و  228تیاکح 
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رورس نآ  طسوت  وا  تاجن  يدابارتسا و  قاحسا  ریما  تیاکح  : مهن تسیب و  229تیاکح 

دومرف میلعت  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هک  جرف  ياعد  : ما یس  230تیاکح 

بانج نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  فرشت  : مکی یس و  232تیاکح 

لوا 232تمسق 

مود 235تمسق 

بانج نآ  اب  لاقب  درم  تاقالم  : مود یس و  236تیاکح 

رورس نآ  فلخ  راّصق  خیش  ندرک  زامن  موس : یس و  238تیاکح 

يو راصبتسا  هَّللاب و  رئاث  تیؤر  مراهچ : یس و  239تیاکح 

ینادمح جرفلاوبا  ای  رّفظملاوبا  مجنپ : یس و  239تیاکح 

یلماع سنوی  نب  یلع  مشش : یس و  239تیاکح 

ءارضخ هریزج  هصق  متفه : یس و  240تیاکح 

(1)1 ءارضخ هریزج  240هصق 

(2  ) ءارضخ هریزج  243هصق 

(3  ) ءارضخ هریزج  246هصق 

ارضخ هریزج  تیاکح  رابتعا  نایب  248رد 

ارضخ هریزج  هصق  يوار  ییحی  نب  لضف  249لاوحا 

یمطاف يدهم  249هنیدم 

سلدنا تکلمم  هّیرب  رد  هبیجع  هنیدم  249رکذ 

نآ ریغ  اقلباج و  اسلباج و  رهش  رد  مالسلا  هیلعمئاق  باحصا  لاح  زا  یلامجا  251رد 

مالسلا هیلعماما  مهس  سمخ و  مکح  252رد 

مالسلا هیلعماما  مهس  فرص  تیفیک  زا  یلامجا  253رد 

یسلجم یقت  دّمحم  ازریم  لقن  متشه : یس و  254تیاکح 

یساملا یقت  دّمحم  ازریم  لقن  مهن : یس و  256تیاکح 

يدنوار هَّللالضف  دّیس  لقن  ملهچ : 256تیاکح 
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یماّمح حجار  وبا  مکی : لهچ و  256تیاکح 

سمش نب  رّمعم  مود : لهچ و  257تیاکح 

يردهز نب  رفعج  موس : لهچ و  258تیاکح 

بانج نآ  تمدخ  للدم  نیسح  فّرشت  مراهچ : لهچ و  259تیاکح 

بانج نآ  تمدخ  دوسا  مجن  فّرشت  مجنپ : لهچ و  259تیاکح 

یلبرا نیدلا  یحم  مشش : لهچ و  259تیاکح 

مساق نب  دّمحم  نب  نسح  متفه : لهچ و  260تیاکح 

بانج نآ  تمدخ  یناشاک  درم  فّرشت  متشه : لهچ و  261تیاکح 

نیرحب نایعیش  مهن : لهچ و  261تیاکح 

دیفم خیش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم  مهاجنپ : 264تیاکح 

دیفم خیش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم  مکی : هاجنپ و  266تیاکح 

دیفم خیش  هرابرد  مالسلا  هیلعترضح  هب  بوسنم  هیثرم  : مود هاجنپ و  268تیاکح 

هیولوق رفعج  مساقلاوبا  : موس هاجنپ و  269تیاکح 

ینارعش نسحلاوبا  : مراهچ هاجنپ و  269تیاکح 

یفجن رهاط  خیش  : مجنپ هاجنپ و  269تیاکح 

یفجن رهاط  خیش  : مشش هاجنپ و  270تیاکح 

سیبرد نب  ردنکسا  : متفه هاجنپ و  271تیاکح 

یمساح مساقلاوبا  : متشه هاجنپ و  271تیاکح 

یساملس نیدباعلا  نیز  اّلم  : مهن هاجنپ و  273تیاکح 

یلماع ّرح  خیش  لقن  متصش : 273تیاکح 

یلماع ّرح  خیش  : مکی تصش و  274تیاکح 

دنیآ نوریب  اج  نآ  زا  ًالوا  مالسلا  هیلعتّجح  هک  تسا  ياهیرق  مسا  هعرک  : مود تصش و  274تیاکح 

مالسلا هیلعرصع  ماما  اب  یلیبدرا  سدقم  تاقالم  : موس تصش و  275تیاکح 

ریمع نب  لّکوتم  : مراهچ تصش و  276تیاکح 
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مالسلا هیلعيرگسع  نسح  ماما  زا  عیارش  بحاص  ققحم  تیاور  : مجنپ تصش و  277تیاکح 

يدابآرتسا دّمحم  ازریم  : مشش تصش و  279تیاکح 

یناث دیهش  : متفه تصش و  279تیاکح 

يوسوم ناخیلع  دّیس  لقن  : متشه تصش و  280تیاکح 

مساق خیش  : مهن تصش و  280تیاکح 

يوسوم یتشر  دمحا  دّیس  : مداتفه 281تیاکح 

یتشر یلع  خیش  : مکی داتفه و  283تیاکح 

یساملس نیدباعلانیز  اّلم  مود : داتفه و  284تیاکح 

هلهس دجسم  رد  مولعلارحب  تیاکح  : موس داتفه و  285تیاکح 

مولعلارحب دّیس  : مراهچ داتفه و  286تیاکح 

مولعلارحب دّیس  : مجنپ داتفه و  286تیاکح 

همظعم هکم  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : مشش داتفه و  286تیاکح 

رّهطم بادرس  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : متفه داتفه و  287تیاکح 

مولعلارحب دّیس  : متشه داتفه و  288تیاکح 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  مرح  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : مهن داتفه و  288تیاکح 

یساملس نیدباعلانیز  اّلم  : مداتشه 288تیاکح 

ارماس لها  یّنس  : مکی داتشه و  289تیاکح 

رّهطم بادرس  رد  ار  یلال  مالسلا  هیلعرصع  ماما  نداد  افش  : مود داتشه و  289تیاکح 

يریازج هَّللا  تمعن  دّیس  : موس داتشه و  289تیاکح 

ظعاو هَّللادبع  یجاح  : مراهچ داتشه و  290تیاکح 

هلهس دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ینیوزق  رقاب  دیس  تاقالم  : مجنپ داتشه و  291تیاکح 

ریپ ردپ  يرازگتمدخ  رد  مالسلا  هیلعتجح  ندومن  دیکأت  : مشش داتشه و  291تیاکح 

ینیوزق رقاب  خیش  لقن  : متفه داتشه و  292تیاکح 

یفجن یضترم  دّیس  : متشه داتشه و  293تیاکح 
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هفوک دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعماما  رگید  رفن  ود  یفیطق و  دّمحم  دیس  بانج  تاقالم  : مهن داتشه و  293تیاکح 

مالسلا هیلعتّجح  تاقالم  رد  هفوک  رد  تدابع  بش  لهچ  تبظاوم  ریثأت  مدون : 294تیاکح 

ینارهت یلع  اّلم  : مکی دون و  296تیاکح 

ینیوزق رقاب  دّیس  اقآ  موحرم  هب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  شیامرف  : مود دون و  296تیاکح 

ینیوزق يدهم  دّیس  : موس دون و  297تیاکح 

ینیوزق يدهم  دّیس  : مراهچ مدون و  299تیاکح 

ینیوزق يدهم  دّیس  : مجنپ دون و  300تیاکح 

یفیطق میهاربا  خیش  : مشش دون و  303تیاکح 

یناهبهب رقاب  اّلم  جاح  : متفه دون و  303تیاکح 

یقارع نسح  خیش  : متشه دون و  303تیاکح 

يدنوامد میحرلادبع  : مهن دون و  303تیاکح 

یشوفرح دّمحم  خیش  : مدص 303تیاکح 

303هراشا

مالسلا هیلعرصع  ماما  رمع  لوط  داعبتسا  عفر  304رد 

لاس تفه  باطخ  هایس  دوبع  306ندیباوخ 

ینارعش تیقاوی  308حدم 

هیرادم تآرم  رد  یفوص  نمحرلادبع  309مالک 

باطخلا لصف  رد  اسراپ  دمحم  هجاوخ  310مالک 

مالسلا هیلعربمغیپ  رضخ  311ترضح 

مالسلا هیلعیسیع  312بانج 

لاّجد رفاک ، 312نیعل 

مالسلا هیلعیبن  314سایلا 

هنع یلاعت  هَّللا  یضر  يدّمحم -  یسراف  315ناملس 

لقالق ثیدح  بحاص  315خیش 
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یمهرج دیرش  نب  317دیبع 

يرازف عبض  نب  317عیبر 

يداّیا هدعاس  نب  317ّسق 

یملسا هعیبر  نب  317سوا 

نهاک 317حیطس 

نتراب اب  317اضّرلاوبا 

ماوع نب  هَّللادبع  نب  باّطخ  نب  نامثع  رکب  320یبا 

نامثع نب  321یلع 

لوا 321تمسق 

مود 324تمسق 

مالسلا هیلعبانج  نآ  رمع  لوط  داعبتسا  رد  326حیضوت 

لوا 326تمسق 

مود 329تمسق 

يربک تبیغ  رد  دوش  مالسلا  هیلعبانج  نآ  هدهاشم  یعّدم  هک  نآ  بیذکت  رد  هدیسر  هچ  نآ  نیب  هتشذگ و  صصق  تایاکح و  نیب  عمج  رد  : متشه 330باب 

لوا 330تمسق 

مود 332تمسق 

. هقباس تایاکح  نمض  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هدنهد  تاجن  ندوب  رب  هّیضق  نآ  رد  يزیچ  ندرک  تلالد  نودب  دنتفای ، تاجن  هطرو  نآ  زا  مّظعم ، یصخش  دوجو  ببس  هب  هک  نآ  ریغ  نابایب و  رد  ناگدنامرد  تیاکح  زا  یضعب  ندومن  لخاد  رذع  رد  مهن : باب 

نابایب رد  ناگدنامرد  تیاکح  زا  یضعب  ندومن  لخاد  رذع  335رد 

ترخآ ایند و  جیاوح  تهج  مالسلا  هیلعهّمئا  هب  335لّسوت 

دیادش تقو  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  لّسوت  336ياعد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  هصاخ  باقلا  زا  ثوغ  336ینعم 

مالسلا هیلعبطق  احلص و  ابجن و  لادبا و  داتوا و  337فاصوا 

مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  ۀبسنلاب  دابع  فیلاکت  زا  ياهّمش  رکذ  رد  : مهد 338باب 

338حیضوت
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تبیغ ماّیا  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  ندوب  مومهم  338رد 

مالسلا هیلعبانج  نآ  يارب  ندوب  مومهم  339لوا :

تبیغ ماّیا  رد  مدرم  ندش  341ناحتما 

تبیغ مایا  هرابرد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  341یتیاور 

یفریص ریدس  341راتفگ 

جرف راظتنا  لضف  342رد 

نآ ره  رد  دّمحم  لآ  جرف  راظتنا  هّیبلق ، فیلاکت  زا  342مود :

یلامث هزمحوبا  زا  342یتیاور 

(1558 «) َنیِرِظَتنُْملا ْنِم  ْمُکَعَم  یِِّنإ  اوُرِظَتناَف   » هفیرش هیآ  ریسفت  343رد 

دناوخ مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  يارب  دیاب  هک  ياهیعدا  345رد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  زا  تسا  ندرک  اعد  فیلاکت ، زا  345مّوس :

مالسلا هیلعرصع  ماما  اب  هطبار  رد  اعد  دنچ  346رکذ 

لوا 346ياعد 

مود 346ياعد 

موس 347ياعد 

مراهچ 348ياعد 

مجنپ 349ياعد 

مشش 349ياعد 

متفه 352ياعد 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  نداد  هقدص  352رد 

تسا نداد  هقدص  352مراهچ :

مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  نداد  هّجح  353رد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  تباین  هب  نداد  هّجح  ندرک و  ّجح  353مجنپ :

مالسلا هیلعرصع  ماما  كرابم  مسا  ندینش  میظعت  يارب  زا  354نتساخرب 
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ترضح نآ  كرابم  مسا  ندینش  میظعت  يارب  زا  نتساخرب  354مشش :

دناوخ تبیغ  مایا  رد  دیاب  هک  هیعدا  354رد 

دنوادخ زا  تلأسم  عّرضت و  تبیغ  ماّیا  تاملظ  رد  فیلاکت  زا  354متفه :

354هراشا

لوا 355ياعد 

مود 355ياعد 

موس 357ياعد 

مراهچ 357ياعد 

مجنپ 357ياعد 

مشش 358ياعد 

متفه 358ياعد 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  هب  هثاغتسا  لسوت و  358رد 

دادمتسا مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  يایاعر  هّماع  فیلاکت  زا  359متشه :

359هراشا

مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  هب  هثاغتسا  هعقر  360رد 

يربک يرغص و  تبیغ  ماّیا  رد  صاخ  باّون  ندوب  361هطساو 

نامثع نب  دّمحم  هب  ترضح  362عیقوت 

باتفآ هب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  سّدقم  دوجو  نآ  هیبشت  362هجو 

تبیغ مایا  رد  نایعیش  رجا  لضف و  363رد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  دروم  رد  یلباک  دلاخوبا  363تیاور 

« ًارْوَغ ْمُکُؤاَم  َحَبْصَأ  ْنِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  364رد 

بانج نآ  هب  هثاغتسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  366ترایز 

هیلع هَّللا  تاولص  رصع -  ماما  هب  دراد  صاصتخا  هک  تاقوا  هنمزا و  زا  ياهراپ  رکذ  رد  : مهدزای 367باب 

367حیضوت

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ردق بش  367لوا :

هعمج زور  369مود :

369هراشا

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  370ترایز 

هعمج زور  رد  لامعا  371نیرتهب 

اروشاع زور  371موس :

اروشاع 371زور 

...« ًاموُلْظَم َلِتُق  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  371رد 

مالسلا هیلعترضح  نآ  باحصا  372راعش 

اروشاع زور  هلیلج  لامعا  زا  373یکی 

نآ بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  زا  373مراهچ :

نآ بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  373زا 

مالسلا مهیلعهّمئا  زا  یکی  هب  نآ  صاصتخا  زور و  هنابش  تاعاس  373میسقت 

نآ ّصتخم  ياعد  مالسلا و  هیلعرصع  ماما  هب  مهدزاود  تعاس  374صاصتخا 

هبنش جنپ  زور  رصع  مشش : هبنشود و  زور  رصع  375مجنپ :

نابعش همین  زور  بش و  376متفه :

زورون زور  378متشه :

درک ترایز  ار  ترضح  ناوتیم  اهنآ  تکرب  هب  هک  یبادآ  مهدزاود : 380باب 

380حیضوت

نّییراوح هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  381تّیصو 

دشابیم یهلا  يایلوا  هب  لّسوت  یسانشادخ ، هار  381اهنت 

تایاور رد  لهچ  ددع  382سّدقت 

دید يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  ناوتیم  نآ ، ندناوخ  هطساو  هب  هک  384ییاعد 

مالسلا هیلعهّمئا  تارضح  تیؤر  تهج  هللا  همحردیفم  خیش  زا  لوقنم  385ياعد 
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باوخ رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ندید  يارب  سواط  نبا  ّیس 
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386 اعمالی که با انجام آن میتوان پیامبرصلی اهللا علیه وآله وسلم را در خواب دید

386 پی نوشت ها

386 1تا81

389 82تا219

391 220تا374

392 375تا511

394 512تا668

395 669تا800

397 801تا915

400 916تا1066

401 1067تا1206

403 1207تا1315

406 1316تا1465

408 1466تا1600

409 1601تا1719
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بقاثلا مجن 

باتک تاصخشم 

رصعلا و بحاص  هللاهیقب  ترضح  بئاغ  ماما  لاوحا  رب  لمتـشم  بقاثلا  مجن  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و  نیـسح  يرون  یـسربط  هسانـشرس : 
دجـسم مق  رـشن :  تاصخـشم  شیاریو ]   : ] تساریو تیعـضو  يرون  یـسربط  نیـسح  تاـفیلات  زا  فیرـشلاهجرف  یلاـعت  هللالـجع  ناـمزلا 
تیعضو لایر  725000-05-6705-964 لاـیر ؛  725000-05-6705-964 کـباش :  ص 872  يرهاـظ :  تاصخــشم  نارکمج 1378 .

مجن فطع :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  بقاثلا  مجن  فطع  ناونع  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف 
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راتفگشیپ

نیملسملا سیئر  مالـسالا و  ۀّجح  نیدلاو  ۀّلملا  ریهظ  باطتـسم  بانج  كرابم  طخ  تسد  داوس  يرون  یـسربط  نیـسح  ازریم  بقاثلا  مجن 
هدییأت یلاعت و  هَّللادمحب  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  هیلع .-  هَّللا  ناوضر  نسح -  دّمحم  ازریم  یجاح  ياقآ  موحرم  يزاریش ، گرزب  هَّللاۀیآ 
مارکلا ةرربلا  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هداـبع  هقلخ و  یلع  هتفیلخ  هدـالب و  هضرأ و  یف  هتّجح  هَّللا و  ّیلو  رـصعلا  ماـما  تاـکرب  هقیفوت و  نسح  و 

نیا رد  مرادن  رظن  رد  هک  بیذهت  تدوج  بیترت و  نسح  تیعماج و  تناتم و  تیمامت و  تیاهن  رد  تسا  یباتک  مالـسلاو . ةاولـصلا  لضفا 
راونا ناعمل  زا  یلاعت  هَّللاءاش  نا  ات  تسا  مزال  شتعجارم  نّیدتم ، رب  هدیقع  حیحصت  ههبش و  عفد  رد  دشاب و  هدش  هتـشون  یبوخ  نیا  هب  باب 

، گرزب ریخ  رما  نیا  رد  هک  ره  همـسا -  ّزع  سدقا -  دنوادخ  هللا  ءاش  نا  دنـسر . ناما  نما و  لحم  نامیا و  ناقیا و  لزنم  رـس  هب  شتیادـه 
ازریم اقآ  ییاقآ  رادمتعیرـش  طخ  داوس  ینیـسحلا  نسح  دّمحم  رقحالا  هررح  دیامرف . ررقم  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  راصنا  زا  هتـشاد ، یلخد 

هَّللارّسی بیاغ  ماما  لاوحا  رد  بقاث  مجن  كرابم  باتک  هایربک  ّلج  همسب  تسا  موقرم  باتک  لوا  قرو  هیشاح  رد  هک  هللا  هملـس  لضفلاوبا 
ءاملا ۀصالخ  نیدلاو  ۀّلملاریهظ  یهانپ  نایمالسا  ناش  قویع  ناگدنب  باطتسم  ترـضح  هراشبلا  روفوم  هراشالا  بسح  هک  بئاغرلا  هجرفب 

ةّرغ ةداعسلاو و  ةدایـسلا  یـسمش  قرـشم  ةدافرلا و  ةدافالا و  يرحب  عمجم  نیقّقحملا  ءاملعلا و  ّیبرم  نیدهتجملا و  ءاهقفلا و  داتـسا  نیتلاو 
فّقوتم زاریش و  ياضیب  نسح  دّمحم  ازریم  جاحلا  مالسالا  ۀجح  ياقآ  مظعالا  انداتـسا  مرکالا و  اندّیـس  ۀیجانلا  ۀقرفلا  ةّدعو  هّیکازلا  ةرتعلا 

ۀلسلس رباحملا و  هاوفا  مالقالا و  ۀنسلا  هملع  ثیداحا  تدنسا  ام  هلهس  طیسبلا و  نزح  هتّیـصب  ّقبط  امک  هلهاو  ملعلاو  هئاقبب  هَّللا  عّتم  زاتجملا 
باصن یبوّرک  باطتـسم  بانج  انیمآ  فلا  اهیلا  فیـضت  یّتح  ةدحاوب  ضرا  نیمآ ال  نیمآ  رتافدلا  رودصو  قراهملا  نوطب  هلـضف  دـیناسم 

زارط نیخـسارلا و  ءاملعلا  دامع  هئامـس  بکوک  ثیدـحلا و  ریدـم  هئاول و  لـماح  هقفلا و  خیـش  خـماشلا  ملعلا  ملع  خذاـبلا و  لـضفلا  دوط 
هَّللا فعاض  يرونلا  یسربطلا  نیسح  ازریم  جاحلا  نیّیـسربطلا  ثلاث  مالـسالا  نیما  راختفا  قیالخ  رادم  تعیرـش  راکرـس  نیخماشلا  ءاهقفلا 

فیـصرت و طمـس  بیذهت و  فینـصت و  کلـس  رد  تمیزع  ّدج  تّمه و  قدص  هب  تقو  رـصقاو  نامز  عرـسا  رد  يروسلاو  يونعملا  ةردق 
بلاغ زا  هک  اّقح  دیآ  ترابع  هّطخ  رد  ای  دجنگ  نایب  هلـصوح  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  نمایم  روفو  نساحم و  روهظ  دناهدیـشک  بیترت 
تسا هتسیاش  یـسب  ةدالقلا ». نم  ۀطـساولا  لحم  هنانکلا و  هنم  عزهالا  ناکمب  اهنموهف  . » دراد دوهـشم  یقّوفت  مولعم و  يزایتما  تبیغ  بتک 

لها هّماع  نیدـتهم و  هّفاک  يارب  زا  مّظعم  بانج  هرهاظ  راثآ  هریاس و  دـیاوف  ریاس  نوچو  ۀـیرام » یطرقب  ولو  هذـخ  : » دـیوگب وا  هرابرد  هک 
هک نابز  نیدنچ ز  هردان  داز  هک  ناکز  هنوگ  نیا  زا  رهوگ  ٍجان  نازحالا  نم  هیجانم  ٌرورس  هرئارس  یف  ّباتک  دوب : دهاوخ  عّتمم  عفان و  نید 
رب اسآ  باتفآ  نویامه ، هفیحـص  نیا  نماـیم  نومیم و  باـتک  نیا  دـعاسم  یلزی  مل  دادـما  نمی  یلزا و  ضیف  دادـما  نسح  زا  هک  وجرا  داز 
هب رطاخ  هّجوت  لامک  نیمز و  لابقا  طرف  زا  هدـش و  نکفا  وترپ  رتسگ و  هیاـس  یناـمی  حور  قاشنتـسا  ناـبلاط  یناـمیا و  ناردارب  همه  لاـح 
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رفکلا شیج  ناشیج  نّکـس  همادـقا و  بارتب  انراصبا  هَّللا  لّحک  نیـضرالا  یف  هَّللاۀـّیقب  نیمز  ثوغ  نامز و  بطق  تایاهنالب  تاـیانع  عفص 
تریصب هدید  زا  نایسن  باوخ  دنیادزب و  رطاخ  هنیآ  زا  تلفغ  گنز  دنربب و  باصنلا  لماک  یمسق  بیصنلا و  روفوم  یّظح  همالعا  قوفخب 

دنیامن و مایق  هتسیاش  وا  ینابملا  ۀمکحم  یناعم  تبقارم  قوقح  تبظاوم و  فیاظو  هب  دنسانشب و  وکین  ار  میرک  باتک  نیا  رادقم  دنیابرب و 
ماما رما  يایحا  تیب و  لها  راثآ  رشن  رد  ار  هدییات  هّزع و  ماد  یلع  نیسح  ازریم  یجاح  ناقاخلا  بّرقم  رادم  تداعس  راکرس  هلیمج  یعاسم 
دبعلا هملق  ّنس  نم  هکاح  همف و  قلف  نم  هلاق  دـنرادب . روکذـم  ریخ  ياعد  کین و  مان  هب  ار  شبانج  دنرامـش و  روکـشم  مالـسلا  هیلعرـصع 

ّرس ضرالا  نم  ۀکرابملا  ۀعقبلا  یف  لّوالا  عیبر  رهـش  نم  مئادلا  هلـضفب  هَّللا  امهّـصخ  مساقلا  یبا  قّقحملا  ۀمّالعلا  نب  لضفلاوبا  مثآلا  قبآلا 
یگنس پاچ  زا  باتک  ییادتبا  هحفص  یطخ  هخسن  زا  باتک  ییاهتنا  هحفـص  یطخ  هخـسن  زا  باتک  ییادتبا  هحفـص  ۀنس 1304 . يأر  نم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  یگنس  پاچ  زا  باتک  ییاهتنا  هحفص 

رشان همدقم 

هفیحـص رد  دوـعوم  زا  هچناـنچ  هدوـب ، حرطم  ناـسنا  تقلخ  يادـتبا  زا  هک  تسا  یثحاـبم  هـلمج  زا  ناـمزلا  رخآ  رد  یجنم  دوـجو  ثـحبم 
هیلعربمایپ لاـیناد  باـتک  ( 3 ،) مالسلا هیلعمیهاربا  ترـضح  هفیحـص  ( 2 ،) مالـسلا هیلعیبن  سیردا  هفیحـص  ( 1 ،) مالسلا هیلعمدآ  ترـضح 

ترـضح باـتک  رد  زین  و  ( 7) مالسلا هیلعیـسیع  لیجنا  و  ( 6) مالسلا هیلعیـسوم  تاروت  ( 5 ،) مالسلا هیلعدواد  ترـضح  روبز  ( 4 ،) مالسلا
گنهرف و اب  براقتم  فلتخم و  یماـسا  هب  ینامـسآ  بتک  رگید  یبن و  يایعـشا  باـتک  (، 9) یبن يانیفـص  باتک  ( 8 ،) مالسلا هیلعتشترز 
نید و ره  لاح ، ره  رد  تسا و  هتفر  يرایسب  تاراشا  یجنم  روهظ  هب  زین  ( 10) ریطاسا هنهک و  بتک  رد  تسا  هدش  هدرب  مان  یموق  ره  هنسلا 
هب دوجوم  ینامـسآ  بتک  تاریبـعت  یماـمت  هک  نیا  بلاـج  دراد و  ناـمزلارخآ  یجنم  هب  داـقتعا  یعون  هب  یبهذـمال ، رفک و  ره  یبهذـم و 

ياـج ياـج  رد  زین  میرک  نآرق  رد  ( 11 .) دـنکیم قیبطت  دراد ، دوجو  يرـشع  ینثا  هعیـش  رد  مظعالا  هللا  ۀـیقب  زا  هک  یتاصخـشم  اب  یعون 
َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َِکلَذ  ملا *  : » هرقب هروس  لوا  تایآ  لاثم  يارب  تسا . هدش  هدرب  مان  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  زا  فلتخم 
ترضح زا  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  هللا  همحرقودص  خیش  نیدلا  لامک  رد  َنوُقِفُنی ،» ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  َةاَلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  * 

نیا رب  دهاش  تسا و  مالـسلا  هیلعتّجح  بیغ ، دنـشاب و  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هعیـش  نیقّتم ، : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص 
زا يرایسب  هک  دنفرتعم  ینس  هعیـش و  («. 13 («) 12) َنیِرِظَْتنُْملا ْنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِِهَّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  : » تسا یلاـعت  يادـخ  لوق  ینعم 

نــسح نـب  م ح م د »  » رد رــصحنم  ار  ترــضح  نآ  نایعیــش  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  تـسا ، هدــش  لزاـن  باـنج  نآ  قـح  رد  یهلا ، تاـیآ 
رامش هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  ار  يو  هکلب  دننکن ، نییعت  یـسک  رد  ار  ناشیا  ّتنـس  لها  رتشیب  دننادیم و  مالـسلا  امهیلعيرکـسعلا 

ار يرشع  ینثا  هعیـش  هفیاط  هک  يزیچ  دش . دهاوخ  هتخادرپ  نادب  باتک  رد  هچنانچ  دننایعیـش ، رظن  قفاوم  ناشیا  زا  یـضعب  هچرگ  دنروآ ،
تبیغ ّدلوت ، رب  رشع  ینثا  همئا  قیرط  زا  هدراو  ثیداحا  هک  نیا  زین  تسا و  نیمه  دنکیم ، زیامتم  یمالسا  ریغ  یمالـسا و  فیاوط  رگید  زا 

هک یناسک  تسین و  نآ  رب  ییارآ  فص  هلباقم و  يارای  ار  یـسک  هک  تسا  تبیغ  رب  عالّطا  لماش  یگمه  رایـسب و  نادنچ  ناشیا  جورخ  و 
دناهدش کسمتم  لیطابا  یهاو و  ياهاعدا  هب  شیشح  لکب  ثبشتی  قیرغلا  هباثم  هب  دننک  ریسفت  ای  هدرک  لیوأت  ار  ثیداحا  نیا  دناهتـساوخ 

اما دنرگنن . ار  نآ  هک  دناهدیشوپ  قح  زا  مشچ  ای  دناهداهن  اپ  نآ  رب  هدید و  ار  قح  هک  دراذگیمن  یفصنم  لقاع  چیه  يارب  ههبش  ياج  هک 
ۀمئالا متاخ  تالاوحا  نایب  هب  باتک  نیا  رد  فیرشلا  هرس  سدق  یسربط  يرون  هللا  تیآ  ترضح  نیثدحملا  ۀمتاخ  موحرم  رـضاح : باتک 

، دنیامرفیم حیرصت  باتک  يادتبا  رد  موحرم  نآ  هچ  نانچ  باتک  نیا  تسا . هتخادرپ  مالسلا  امهیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح 
زین يزاریـش و  يازریم  موحرم  تسا و  هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و  يزاریـش  گرزب  يازریم  ۀعیرـشلا  ۀّنـسلا و  دّدـجم  ِموحرم  شرافـس  هب  اـنب 

دوجوم راتـشون  ود  نآ  ریوصت  باـتک  يادـتبا  رد  هک  دـنراد  گنـسنارگ  ياهقیلعت  نآ  رب  ( 14) ینارهت لضفلاوبا  ازریم  اـقآ  جاـح  موحرم 
سدـقم دجـسم  تاراـشتنا  هب  ّقلعتم  یـسراف  پاـچ  ود  ره  هک  دیـسر  رظن  هب  یبرع  همجرت  کـی  یـسراف و  پاـچ  ود  باـتک  نیا  زا  تسا .
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همجرت لوا  پاچ  يور  زا  زین  یبرع  همجرت  تسا و  باتک  دـیدج  پاچ  مود ، پاچ  يرمق و  لاس 1412  هب  لوا  پاچ  دشابیم ، نارکمج 
لاس رد  يدهلا  راونا  تاراشتنا  شـشوک  هب  هدنادرگزاب و  ییاویـش  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  يوسوم  نیـسای  دیـس  ياقآ  بانج  هک  تسا  هدش 

هب هک  تسا  هتفای  ریرحت  تمس  لاس 1303 ق  رد  هک  تسا  دوجوم  یطخ  ياهخسن  فیرش ، باتک  نیا  زا  زین  تسا . هدیسر  پاچ  هب   1415
هناخباتک رد  هرامـش 9361  هب  هخـسن  نیا  دـشاب . بانج  نآ  دوخ  طخ  هب  هک  دراد  دوجو  زین  یمک  لاـمتحا  تسا و  فلؤم  موحرم  يـالما 

هب زین  باتک  نیا  زا  يرگید  هخـسن  تسا . دوجوم  ءانثلا  ۀـیحتلا و  فالآ  هیبا  یلع  هیلع و  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  سدـقم  ناتـسآ 
نآ رب  فلؤم  موحرم  تسا و  هدیـسر  پاـچ  هب  یطخ  هخـسن  زا  دـعب  لاـس  هس  ینعی  لاس 1306  هب  هک  تسا  دوجوم  یگنـس  پاـچ  ناونع 

: دشاب هتـشاد  دناوتیم  لیلد  ود  قباطت  مدع  نیا  دنرادن و  قباطت  مه  اب  يدراوم  رد  یطخ  هخـسن  یگنـس و  پاچ  دـنراد . هیـشاح  يدادـعت 
طلغ هب  ار  تاملک  زا  یـضعب  هجیتن  رد  دناوخب و  تسرد  ار  هخـسن  طخ  هتـسناوتن  دراوم  یـضعب  رد  یگنـس  پاچ  خسان  هک  نآ  لوا : لیلد 

تاور یماسا  ًاـصوصخم  یماـسا  زا  یـضعب  هجیتن  رد  هدـنام ، هدیـشوپ  هدرک  يرگنزاـب  ـالما و  ار  نآ  هک  داتـسا  موحرم  دـید  زا  هتـشاگن و 
یضعب یگنس  پاچ  يالما  ماگنه  فلؤم  موحرم  هک  نآ  مود : لیلد  هابتشا . یگنس  پاچ  رد  یلو  تسا  حیحـص  یّطخ  هخـسن  رد  ثیداحا 

ًالماک ار  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترـضح  تمدخ  فّرـشت  کی  صاخ  يدروم  رد  یتح  تسا و  هداد  رییغت  ای  هدرک  حالـصا  ار  تالمج  زا 
نیححصم نوچ  لاح  ره  رد  ( 15 .) تسا هدومن  لقن  دیدج  عبنم  زا  ار  فّرـشت  تسا ، هتفای  تسد  رتقیقد  یعبنم  هب  نوچ  ایوگ  هداد و  رییغت 

لقتنم باتک  نتم  هب  ار  يرون  ثّدحم  موحرم  ياههیشاح  باتک ، یسراف  ياهپاچ  رد  دناهتـشادن ، یـسرتسد  یطخ  هخـسن  هب  یلبق  مرتحم 
يارب یهاـگ  هک  هدـمآ  نتم  رد  تروص  ناـمه  هب  یـشاوح  تسا ، هدـش  ماـجنا  یپاـچ  هخـسن  يور  زا  نوچ  زین ، یبرع  همجرت  دـناهدرک و 

باتک 1 يزاس  هدامآ  رد  ام  شور  ( 16 .) دنکیم هراشا  نآ  هب  باتک  شخب  کی  رد  زین  مرتحم  مجرتم  دوخ  هدومن و  لاکشا  داجیا  مجرتم 
پاچ اب  یطخ  هخـسن  هک  يدراوم  یگنـس . پاچ  یطخ و  هخـسن  اب  رـضاح  پاـچ  قیبطت  میرک 2 -  نآرق  تایآ  ینیزگیاـج  حیحـصت و  - 

 - دوب هدرک  رییغت  لماک  تروص  هب  فارگاراپ  کی  ًالثم  تسا - ، فلؤم  موحرم  هیحان  زا  رییغت  دـشیم  ساـسحا  تشاد و  تواـفت  یگنس 
هک یتروص  هب  هباشم  دراوم  ای  تاور  مان  ًالثم  تسا - ، خـسان  هابتـشا  دـمآیم  رظن  هب  هک  يدراوم  دـش . نیزگیاـج  یگنـس  پاـچ  تراـبع 

لصا دوب -  هدش  یگنس  پاچ  رد  يدیدج  هملک  شراگن  ثعاب  هخـسن ، ِتئارق  هابتـشا  دوب و  یطخ  هخـسن  قباطم  یلـصا  عبنم  رد  ثیداحا 
ياهباتک رد  ثیدح  لصا  اب  پاچ  ود  ره  رد  ثیداحا  زا  رگید  یتاملک  ای  تاور  یماسا  هک  يدراوم  دش . نیزگیاج  یطخ  هخـسن  زا  هملک 

دح ات  باتک  رد  دوجوم  عبانم   - 3 تفای . لاقتنا  یقرواپ  هب  باتک  رد  دوجوم  هملک  دـش و  رکذ  حیحـص  تروص  هب  هملک  دوب ، ریاغم  عبنم 
رگید ياهباتک  زا  ناکما  ّدح  ات  زین  نآ  یناشن  هک  دـنام  یقاب  دوبن ، تسد  رد  نآ  زا  یباتک  هک  يدراوم  شهوژپ  اهنت  دـش و  قیقحت  ناکما 

زا یکی  رد  : » دـیامرفیم دوخ  دـنکیم و  دای  نآ  زا  همیدـق  بقانم  ناونع  اب  نتم  رد  فلؤم  موحرم  هک  تسا  یباـتک  لاـثم  يارب  دـش . رکذ 
نآ ّفلؤم  نونک  ات  مالسلا و  مهیلعهّمئا  همه  لاوحا  زا  یلامجا  رب  تسا  لمتـشم  و  ارام .... داد  ربخ  تسا : نینچ  نآ  لوا  هک  همیدق  بقانم 

ات دوب ، هدش  عاجرا  نآ  هب  هک  هچ  ره  اما  دنام ، هتخانـشان  زین  ام  يارب  باتک  نیا  همیدق » بقانم  هب  مینکیم  ریبعت  وا  زا  ام  و  هدـشن .... مولعم 
هب دوب  صخـشم  هنم )  ) دـنوسپ اـب  ًاتدـمع  هک  فلؤم  موحرم  یـشاوح   - 4 دـش . جرد  یقرواـپ  رد  جارختـسا و  رگید  بتک  زا  ناـکما  دـح 

فلؤم موحرم  هملک  اب  فلؤم  موحرم  هب  طوبرم  ياهیقرواپ  مامت  تشادن ، ار  دنوسپ  نیا  یـشاوح  زا  یـضعب  نوچ  تفای و  لاقتنا  یقرواپ 
، دـندوب میهـس  گنـسنارگ  رثا  نیا  راشتنا  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  ناـیاپ  رد  دـیدرگ . صخـشم  یقرواـپ  ياـهتنا  رد 

روما هنوگ  نیا  ماـجنا  هنیمز  هک  یفاو  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  نارکمج ، سدـقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  زا  ًاـصوصخم  میاـمنب . ار  رکـشت  لاـمک 
ردارب زا  زین  و  مراد . ار  ینادردـق  رکـشت و  لامک  دنـشابیم ، تاراشتنا  رد  ام  قّوشم  دوخ  ياهییامنهار  اب  دـنزاسیم و  مهارف  ار  یگنهرف 
ّصاخ تیانع  دـیما  هدوب و  رازگـساپس  دوب ، ناـشیا  هدـهع  رب  رثا  نیا  ياـیحا  راـک  هک  ییورفب  رگزرب  قداـص  ياـقآ  باـنج  ققحم  زیزع و 

ماما انبحاص و  انتجح و  انالوم و  يدونشخ  ثعاب  گنـس  نارگ  باتک  نیا  رـشن  هک  دیما  مراد . ناشیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
فلؤم روفغم  موحرم  حور  يداش  ثعاـب  زین  ددرگ و  مارکلا  هئاـبآ  هیلع  هیلع و  هللا  تاولـص  يدـهملا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  انرـصع ،
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دنراد و لیامت  راظتنا  ّتیودهم و  گنهرف  يوس  هب  نامیمالـسا  روشک  رویغ  ناناوج  هک  نامز  نیا  رد  دوش و  باتک  نیا  مرتحم  راوگرزب و 
مییامن و هیارا  ار  زیچان  یتمدخ  میناوتب  دـنرادیمرب ، ماگ  يروابدوخ  اوقت و  يوس  هب  هلظ  ماد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  تایانع و  اب 

راذـگناینب هرـس  سدـقینیمخ  ماـما  ترـضح  رّونم  میظع و  حور  ًاـصوصخم  هعیـش ، ياـملع  رّونم  حاورا  رب  روما  نیا  تاـکرب  هللا  ءاـش  نا 
. مراد ار  رکـشت  لامک  نارکمج  سدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  رد  راـکمه  نازیزع  همه  زا  همتاـخ  رد  ددرگ . لزاـن  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
لوح و نیملاعلا و ال  بر  هللادـمحلا  و  ددرگ . دناهدیـشک ، تمحز  هار  نیا  رد  هک  ینازیزع  همه  ام و  ترخآ  يارب  ياهریخذ  هک  هللا  ءاشنا 

مخ 1384 ریدغ  دیع  نارکمج  سدقم  دجسم  تاراشتنا  ریدم  یمق  يدمحا  نیسح  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  ال 

فلؤم لاح  حرش 

لوا تمسق 

لاجر و ثیدح و  ناگرزب  ياوشیپ  یـسربط ، يرون  یقت  دنزرف  دمحم  یلع  ازریم  دنزرف  یقت  دمحم  ازریم  دنزرف  نیـسح  ازریم  خیـش  جاح 
لاوش 1254 ه ق رد 18  یسربط  يرون  نیسح  ازریم  تسا . رضاح  نرق  رد  مالسا  لاجر  ناگرزب  هعیش و  ياملع  ناگتـسجرب  نیرّخأتم و  زا 
داد و تسد  زا  ار  یقت -  دمحم  ازریم  دوخ -  راوگرزب  ردپ  یگلاس  تشه  نس  رد  دش و  دلوتم  ناتـسربط  رون  عباوت  زا  ولای »  » ياتـسور رد 

دوب ردپ  توف  زا  دعب  نیـسح ، ازریم  ترجاهم  نیلوا  تفرگ . رارق  یتالحم  یلع  دمحم  الوم  گرزب  هیقف  تیامح  تحت  ردـپ  توف  زا  دـعب 
يو يداماد  راختفا  ناونع  هب  اهدعب  هک  تفرگ  رارق  يدرجورب  میحرلادبع  خیش  لیلج  ملاع  سرد  هقلح  رد  هدرک و  ترجاهم  نارهت  هب  هک 

ازریم یلو  ، دومن هعجارم  ترایز  زا  سپ  شداتـسا  ، هدش فرـشم  ، فرـشا فجن  هب  شداتـسا  هارمه  هب  ق  لاس 1273 ه . رد  دـش . رختفم  زین 
هتفر و قارع  هب  سپس  تشگزاب و  ناریا  هب  هلاس  راهچ  تماقا  زا  دعب  دیزگ . تماقا  فرـشا  فجن  رد  لاس  راهچ  تدم  هب  هللا  همحرنیـسح 

تخادرپ ینید  یملع و  فیلاکت  ماجنا  هب  البرک ، رد  یتدم  وا  هارمه  دیدرگ و  نییقارعلا  خیش  هب  روهشم  ینارهط  نیـسحلادبع  خیـش  مزالم 
هب جح  زا  تشگزاب  زا  دعب  دـش . فرـشم  جـح  هب  ق  لاس 1281 ه . رد  دـیزگ و  تماقا  اـج  نآ  رد  زین  لاـس  ود  هتفر و  نیمظاـک  هب  سپس 

تشذگ و رد  ق  لاس 1281 ه . رد  خیش  هک  نیا  ات  تفای  روضح  هللا  مهمحريراصنا  خیش  سرد  هقلح  رد  یهام  دنچ  هتفر و  فرشا  فجن 
لاس رد  يرون  ثدـحم  موحرم  دـش . فّرـشم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترایز  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  ق  لاس 1284 ه . رد  زین  نیـسح  ازریم 
عدو ار  ینافراد  دوب ، وا  ثیدح  هزاجا  داتسا  نیلوا  هک  ینارهط  نیـسحلادبع  خیـش  هک  دوب  لاس  نامه  رد  تشگزاب و  قارع  هب  ق  1286 ه .

يازریم سرد  رد  اهلاس  جـح  زا  تشگزاب  زا  دـعب  دـش و  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  مود  راب  يارب  ق  لاس 1286 ه . رد  ناـشیا  تفگ .
ثّدـحم موحرم  درک ، ترجاهم  ءارماـس  هب  ق  لاس 1291 ه . رد  يزاریـش  يازریم  موحرم  نوچ  تفاـی . روضح  فجن  رد  يزاریـش  گرزب 

هب ار  شداتـسا  روما  نیرتمهم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  هب  ات  شیوخ  داتـسا  هب  برق  رد  دـش و  قحلم  يو  هب  شلاـیع  لـها و  هارمه  هب  زین  يرون 
خیـش موحرم  شاهدازرهاوخ  هب  يو  زا  ییاههمان  زین  وکابنت  میرحت  رد  دشیم و  رداص  وا  ملق  هب  وا و  زا  ًابلاغ  اههمان  خساپ  تفرگ و  هدـهع 

يروما يّدصت  رد  يو  زین  دش و  رداص  يزاریـش  گرزب  يازریم  موحرم  ياوتف  دییأت  رد  ناریا  ياملع  رگید  يرون و  هللا  لضف  خیـش  دیهش 
... مالـسلا و مهیلعراهطا  همئا  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  ناشیا و  هقردـب  دـندشیم و  ارماس  دراو  هک  یناگرزب  اـملع و  زا  لابقتـسا  نوچ 

مالـسلا هیلعاضر  ماـما  تراـیز  هب  ق  لاـس 1297 ه . رد  جـح  هب  فّرـشت  نیموس  زا  دـعب  ( 17 .) دوب يزاریـش  گرزب  يازریم  ّصاخ  بیاـن 
شداتـسا هک  نآ  ات  دـیزگ  تماقا  شداتـسا  رانک  رد  هتفر و  ءارماس  هب  جـح  لاـمعا  ماـجنا  زا  دـعب  ق  لاس 1299 ه . رد  دـیدرگ و  بایفرش 

هب سپـس  درک و  فّقوت  ارماـس  رد  ق  لاس 1314 ه . اـت  يرون  موحرم  تسویپ . قح  ياـقل  هب  ق  لاس 1312 ه . رد  يزاریـش  گرزب  يازریم 
تیصخش باب  رد  فورعم -  سانـش  باتک  ینارهت -  گرزب  اقآ  خیـش  دیزگ . تماقا  اج  نآ  رد  شیوخ  تایح  رخآ  ات  تشگزاب و  فجن 

، ایمیک نوچ  راگزور ، نیا  رد  ناشدوجو  هک  دوب  حلاص  فلس  ياههنومن  زا  یکی  يرون  خیش  دیامرفیم : هللا  همحريرون  موحرم  يدوجو 
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تاـکلم يدادادـخ و  صیاـصخ  و  دوب . هدـننیرفآ  روآتفگـش  تاـیآ  زا  یتـیآ  بیجع و  ياهبوـجعا  بیرغ و  ياهروطـسا  تسا . باـیمک 
نید و تمدخ  رد  ار  زارد  يرمع  هک  ینادنمشناد  دوش ، هدرمش  هعیش  نادنمشناد  هعیلط  رد  هک  دزـسیم  ار  وا  دوب . هتفهن  يو  رد  يراوازس 

ارچ دنام ، دهاوخ  داعم  زور  ات  هک  تسا  يدانسا  نیرتگرزب  هکلب  دانتسا ، داتسا  وا  دسیونیم : رگید  ياج  رد  و  ( 18 .) دندرک يرپس  بهذم 
صـصخت نیا  ياوشیپ  ماما و  و  یـسانشثیدح -  لاجر و  ِملع  يداو -  نیا  نیبکـیراب  رهاـم و  صّـصختم  وا  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ 

: تسا هتـشاگن  نینچ  هللا  همحريرون  ثّدحم  موحرم  قح  رد  هعیـشلا  نایعا  بحاص  هللا  همحریلماع  نیما  نسحم  دیـس  هَّللاۀیآ  ( 19 .) تسا
هرسان زا  ار  هرَس  هک  دوب  يرگشهوژپ  دوب . رَیِس  خیرات و  هب  فراع  لاجر ، ملع  یسانشثیدح و  رد  صّصختم  رّحبتم ، ثّدحم  لضاف ، ملاع 

دای لیلجت  مارتحا و  اب  يرون  موحرم  زا  ینیسح  هسامح  ياج  ياج ، رد  يرهطم  یضترم  داتـسا  دیهـش  رّکفتم  ( 20 .) درکیم ادُج  یبوخ  هب 
هک تسا  یثّدحم  تسا . هدوب  ياهداعلاقوف  رایسب  درم  هماقم ، هَّللا  یلعا  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  دنیامرفیم : ییاج  رد  دننکیم و 

(21 .) تسا هدوب  ینامیا  اب  ترارح و  روش و  اب  رایـسب  قوذ و  اب  درم  تشاد . يوق  رایـسب  ياهظفاح  تسا ، رّحبتُم  هداـعلاقوف  شیوخ  نف  رد 
هک ارچ  دندرک ، يرپس  بهذم  نید و  تمدخ  رد  ار  ناشرمع  هک  مینادب  ییاملع  شیپاشیپ  ار  هللا  همحريرون  موحرم  هک  تسازس  نیاربانب 

نیـسح ازریم  مسا -  نیا  هک  ینامز  دیامرفیم : ینارهط  گرزب  اقآ  خیـش  دوب . حـلاص  لامعا  زا  هتـشابنا  ینارون  گرب  ناشیا  تایح  نارود 
اقآ نینچ  مـه  ( 22 .) دوشیم لـثمتم  میارب  دوـهعم  یلبق و  تبیه  ناـمه  هب  هلاـس  قارف 55  زا  دـعب  دزرلیم و  مـملق  مسیوـنیم ، ار  يروـن - 
لاس رد  مدش  فرـشم  گرزب  درم  نیا  تمدخ  هب  هک  راب  نیلوا  دیامرفیم : هللا  همحريرون  موحرم  تیـصخش  فیـصوت  نایب و  رد  گرزب 
لاس نامه  رد  هک  دوب  قارع  هب  نم  دورو  لاـس  نیلوا  دوب و  يزاریـش  گرزب  يازریم  موحرم  تشذـگرد  زا  دـعب  لاـس  کـی  ق ، 1313 ه .
يو ترایز  تهج  هب  وا  هناخ  هب  سپ  متشاد  ار  ارماس  ترایز  دصق  هک  دوب  ینامز  يو  اب  نم  رادید  نیلوا  تشذگ . رد  زین  هاش  نیدلارـصان 

. مدید درکیم ، ظعو  دوب و  هتـسشن  هباطخ  یـسرک  رب  هک  یلاح  رد  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يازع  سلجم  رد  ار  وا  متفر و 
هللا همحريرون  موحرم  هک  ینامز  دنام . ياج  رب  ملد  رد  يو  زا  میظع  یتبیه  نامز  نآ  زا  دندش و  هدنکارپ  تیعمج  تبیـصم ، رکذ  زا  دـعب 
يو زا  یبیاجع  تدـم  نیا  رد  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  هک  نآ  ات  مدـش  يو  مزالم  ياهیاس  نوچ  مه  دـمآ ، فجن  هب  ق  لاس 1314 ه . رد 

هدرک نیعم  یّصاخ  لمع  شیوخ  هیامنارگ  رمع  زا  تعاس  ره  يارب  يرون  موحرم  منادیم . مزال  دوخ  رب  ار  اهنآ  زا  یضعب  حرـش  هک  مدید 
تقو ات  اشع  زامن  زا  دـعب  وا  هعلاطم  تقو  دوب و  بورغ  کیدزن  اـت  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  يو  شراـگن  ِناـمز  درکیمن . فلخت  نآ  زا  دوب و 
باوخ زا  رجف  زا  لـبق  تعاـس  ود  هک  بیترت  نیا  هب  تخادرپیم ؛ تحارتسا  هب  ار  بش  زا  یمک  اـهنت  دـیباوخیمن و  ریهطت  نودـب  باوخ ؛
فرشم رّهطم  مرح  هب  حبص  ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  درکیم . هدافتـسا  ریهطت  يارب  رک  بآ  زا  هشیمه  درکیم و  وضو  دیدجت  هتـساخرب و 

ار رد  دـمآیم و  هسدـقم  هضور  راددـیلک  هک  نیا  ات  دـناوخیم  بش  زامن  داتـسیایم و  هلبق  برد  تشپ  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  دـشیم و 
داتسیایم رّهطم  رس  بناج  رد  سپـس  درکیم ، نشور  ار  مرح  ياهعمـش  راددیلک  هارمه  هب  يو  دوب . ریاز  نیلوا  يرون  موحرم  دوشگیم و 

سپس دروآیم . اج  هب  تعامج  هب  ادخ  ناگدنب  ناگرزب و  زا  یضعب  اب  ار  حبص  زامن  دشیم و  لوغـشم  دّجهت  ترایز و  هب  رجف  عولط  ات  و 
ردان راثآ  سیفن و  بتک  نارازه  رب  لمتشم  هک  دوخ -  گرزب  هناخباتک  هب  هاگ  نآ  دشیم . لوغـشم  زامن  بیقعت  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  ات 

حیحصت و رد  ار  يو  یمق ، ساّبع  خیـش  یمق و  میهاربا  نب  یلع  هماّلع  نوچ  یناسک  ناهاگحبـص  تفریم . دوب -  رـصحنم  دوجولا و  زیزع 
راک ای  تساوخیم و  ار  يو  رذع  ای  دشیم ، دراو  يو  رب  یـسک  تلاح  نیا  رد  هاگره  دندرکیم و  يرای  هریغ  ثیدح و  بتک  يروآعمج 

، دوب كردتـسم  لیمکت  لوغـشم  هک  رمع  رخاوا  رد  يرون  موحرم  دوشن . يو  یملع  ياهراک  محازم  ات  دناسریم  ماجنا  هب  هلجع  هب  ار  يو 
باتک ای  تفگیم  خـساپ  لامجا  هب  ار  وا  دیـسرپیم ، يربخ  ای  یثیدـح  حرـش  وا  زا  یـسک  رگا  یّتح  هدرک ، هدوارم  كرت  مدرم  یمامت  اـب 
یباوخ زا  دعب  دومرفیم و  لیم  اذغ  یمک  راک ، هب  لاغتشا  زا  دعب  دماین . دراو  يو  یملع  لغاشم  هب  یتمحازم  ات  دادیم  يو  هب  ار  رظن  دروم 

هب رّهطم  مرح  زا  تشگزاب  زا  سپ  درکیم و  رییغت  يو  هریـس  هعمج  ياهزور  دروآیم . ياج  هب  نآ  تلیـضف  لوا  رد  ار  رهظ  زامن  کـبس ،
دعب تفریم . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يازع  سلجم  هب  جراخ و  هناخباتک  زا  باتفآ  عولط  زا  دعب  دشیم . لوغشم  تبیـصم  ياهباتک  هعلاطم 
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 - هعمج صوصخم  تاروما  هب  دشیم  مامت  سلجم  نوچ  تخیریم . ورف  شتوص  يانهپ  رب  کشا  دومنیم و  تبیـصم  رکذ  ینارنخـس ، زا 
شراگن هب  هنازور  تداع  فالخرب  هعمج  رـصع  تخادرپیم . نآ -  لـفاون  هعمج و  زور  لـسغ  نخاـن و  نتفرگ  وم و  ندرک  هاـتوک  دـننام 

زا دومن . تاقالم  دوخ  يادـخ  اـب  اـت  دوب  لاونم  نیمه  رب  تخادرپیم و  تراـیز  هب  هدـش و  فرـشم  يولع  مرح  هب  هکلب  تشادـن ، لاغتـشا 
زا دـعب  دوب . اـپرب  يراـصنا  موـحرم  رـصع  اـت  هک  دوـب  یّلعم  يـالبرک  هب  يور  هداـیپ  تفاـی ، جاور  يو  رـصع  رد  هک  ياهنـسح  ياـهّتنس 

ریقف ینَد و  یصخش  ناونع  هب  تفریم  هدایپ  هک  ره  دوب و  رقف  زا  ياهناشن  يور  هدایپ  هک  دیسر  ارف  ینامز  هر ) ) يراصنا موحرم  تشذگرد 
تکرح ـالبرک  فرط  هب  هداـیپ  شباحـصا  هارمه  هب  ناـبرق  دـیع  هژیو  هب  دـیزرو . ماـمتها  نآ  هب  هللا  همحريرون  موحرم  دـمآیم ، مشچ  هب 

. درکیم یط  زور  هس  رد  ار  هار  نیا  اذل  تشادـن ، دوب -  موسرم  هک  نانچ  ار -  زور  کی  رد  يور  هدایپ  ناوت  يرامیب  تلع  هب  اما  درکیم ،
هب تفر ؛ نیب  زا  يور  هدایپ  ّتلذ  دش و  رتشیب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  مرح  هدایپ  ترایز  هب  تبـسن  ناحلاص  مدرم و  تبغر  لاس ، نیمود  رد 

لوغـشم قیرط  ّیط  تحارتسا و  هب  رفن  ات 30  نیب 20  همیخ  ره  رد  هک  دـشیم  اپرب  هار  رد  همیخ  یـس  ات  اهلاس  زا  یـضعب  رد  هک  ياهنوگ 
هب لاس  نامه  رد  تفرگ و  رارق  زور  کی  رد  نابرق  دیع  هعمج و  زورون و  دـیع  هللا  همحريرون  موحرم  كرابم  رمع  رخآ  لاس  رد  دـندوب .

. دناشک گرم  يداو  هب  ار  يدایز  عمج  تفرگ و  ارف  ار  هّکم  لاس  نآ  رد  یمیظع  يابو  هکم ، رد  جاجح  ماحدزا  ترثک  رطاخ 

مود تمسق 

رد مدـش و  فّرـشم  البرک  هب  هداـیپ  يو  تمدـخ  رد  باـنج  نآ  تکرب  اـب  رمع  لاـس  نیرخآ  رد  نم  دـیامرفیم : ینارهت  گرزباـقآ  خـیش 
فجن هب  هداـیپ  تشگیم -  زاـب  هراوس  هدـشیم و  فرـشم  هداـیپ  هک  یگـشیمه  تعیبـط  فـالخ  رب  هللا -  همحريرون  موـحرم  تشگزاـب 
فجن هب  هدایپ  دوب ، هدرک  رذن  هک  یناردـنزام  یحلاص  دـمحم  یلوم  نب  يدـهم  دـمحم  ازریم  موحرم  هک  دوب  لیلد  نادـب  نیا  تشگزاب و 

تافو نآ  رد  هک  دش  التبم  یضرم  هب  خیـش  موحرم  تشگزاب ، رد  دشاب . موحرم  نآ  تمدخ  رد  هک  دومن  شهاوخ  خیـش  زا  دوش ، فّرـشم 
هک ره  دوب و  هدش  دساف  ترارح  رثا  رد  هک  دندوب  هتشاذگ  هتسب  رد  فرظ  رد  ار  ییاذغ  نایانشآ  زا  یضعب  هک  دوب  هنوگ  نادب  نآ  تفای و 

، دومن يدیدش  كاسما  یق  زا  دوشن ، یلوتسم  ناتسود  رب  فوخ  هک  نیا  يارب  خیش  دوب . هدش  التبم  لاهـسا  یق و  هب  دوب ، هدرک  لیم  نآ  زا 
يو يرامیب  فجن ، هب  تشگزاب  زا  دعب  هک  نیا  ات  تشاذگ  ياج  هب  ندـب  نآ  رد  ار  دوخ  رثا  هدـنام و  يو  كرابم  دوجو  رد  اذـغ  نآ  سپ 
نیب ّتیصو ، هب  انب  تشذگ و  رد  ق  یناثلا 1320 ه . يدامج  زا  هدنام  یقاب  زور  هس  هبنـشراهچ ، زور  رد  دیدش  بت  زا  دعب  تفرگ و  تدش 

ثّدحم موحرم  نادقف  رد  هللا  همحریمق  سابع  خیـش  دش . هدرپس  كاخ  هب  يولع  سدقم  مرح  رد  هلبق  باب  زا  فیرـش  نحـص  موس  ناویا 
..... امرگ رد  فرب  یکشخ و  رد  دوب  یهام  یناگدنز  نوچ  مداتسا ، زا  سپ  نم  نتسیز  هک  میوگب  تسا  راوازس  دیامرفیم : هللا  همحريرون 

ترفاسم و دّدعت  اب  داتسا  موحرم  هک  رترب  نیا  زا  یفطل  هچ  دوب و  يدنوادخ  یناهن  فاطلا  زا  نوحشم  یهلا و  تاکرب  رـسارس  وا  یناگدنز 
موحرم يرون  موـحرم  دـیتاسا  ( 23 .) تشاذـگ ياـج  هب  دوخ  زا  ددـع  رد  ترثـک  ّتیهاـم و  رد  تمظع  نیا  اـب  یتاـفیلأت  لاغتـشا ، ترثـک 

. دوشیم ياهراشا  بانج  نآ  گرزب  هتسجرب و  دیتاسا  هب  ًالامجا  هک  تسا  هدرب  هرهب  يرایـسب  ناگرزب  دیتاسا و  رـضحم  زا  هللا  همحريرون 
زا دعب  هک  هللا -  همحريرون  موحرم  رسمه  ردپ  يدرجورب -  میحرلادبع  خیش  نیقارع 2 -  خیش  هب  روهشم  ینارهط ، نیسحلادبع  خیش   - 1

یلع حتف  ینارهط 5 -  ینک  یلعالم  خیش  یلیلخ 4 -  یلع  خیش   - 3 تفای . روضح  گرزب  داتـسا  نیا  سرد  هقلح  رد  نارهت  هب  ترجاهم 
اّما ینیوزق  يدهم  دیس  يراصنا 9 -  یضترم  خیش  یتالحم 8 -  یلع  دمحم  خیش  يزاریش 7 -  نسح  دمحم  دیس  ازریم  يدابآ 6 -  ناطلس 

نیسحلادبع خیش  يدرجورب و  میحرلادبع  خیش  يزاریـش ، نسح  دمحم  ازریم  موحرم  هللا  همحرخیـش  دیتاسا  نایم  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
زا هتــشذگ  هللا  همحريروـن  موـحرم  یملع  تاـیح  ناـشیا  نادرگاـش  دنتــشاد . ار  ریثأـت  نیرتـمهم  باـنج  نآ  یملع  تاــیح  رد  ینارهط ،
زین بانج  نآ  دنتسج و  تکرش  بانج  نآ  سرد  بتکم  رد  هک  دوشیم  ینادرگاش  تیبرت  لماش  نینچ  مه  هتسجرب ، دیتاسا  زا  يریگهرهب 

هب ار  يرایـسب  نادرگاش  هللا  همحريرون  ثدـحم  موحرم  سرد  هقلح  درکن . غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هتـسراو  ملاع و  نادرگاش  تیبرت  رد 
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دوخ تاقوا  رتشیب  یمق  سابع  خیش   - 1 مینکیم : افتکا  يو  روهشم  نادرگاش  زا  نت  دنچ  رکذ  رب  ام  هک  درک  هضرع  یملع  ینید و  هعماج 
ناوتیم هتسجرب  درگاش  نیا  تافیلأت  زا  تخادرپیم . خیش  تافیلأت  هلباقم  خاسنتـسا و  راک  هب  دوب و  هللا  همحريرون  موحرم  تمدخ  رد  ار 

نسح دمحم  خیش   - 2 ( 24 .) درک هراشا  باقل و ... الاو  ینکلا  مایالا ، عیاقو  مولظملا ، نیـسحلا  لتقم  یف  مومهملا  سفن  نانجلا ، حیتافم  هب 
راب نیلوا  يارب  يزاریـش  يازریم  موحرم  تافو  زا  دـعب  ق  لاس 1313 ه . رد  گرزب  اقآ  خیـش  موحرم  ینارهط  گرزب  اقآ  خیـش  هب  فورعم 

هک درک  يرپس  فیلأت  هار  رد  ار  شرمع  رتشیب  شداتسا  زا  عبت  هب  زین  هتسجرب  درگاش  نیا  دیدرگ . بایفرش  هللا  همحريرون  ثدحم  تمدخ 
خیش  - 3 ( 25 .) درک هراشا  لاجرلا و ... یفنصم  یف  لاقملا  یفـصم  هعیـشلا ، مالعا  تاقبط  هعیرذلا ، هب  ناوتیم  شیاهباتک  نیرتروهـشم  زا 
باتک بحاص  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  هزاجا  دـیتاسا  هلمج  زا  هللا  همحريرون  ثدـحم  موحرم  ءاظعلا  فشاک  نیـسح  دـمحم 

... ۀیناحیرلا و تاعجارملا  رمـسلا ، ۀهزن  یقثولا ، ةورع  حرـش  هلمج  زا  يرایـسب  تافیلأت  ياراد  زین  نیـسح  دمحم  خیـش  دوب . ءاطغلا  فشک 
ثیدـح هزاجا  وا  هب  هللا  همحريرون  موحرم  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  نیـسحلادبعدیس  نیدلافرـش  نیـسحلادبع  دیـس   - 4 ( 26 .) دشابیم

، ۀـمهملا لوصفلا  تاـعجارملا ، هلمج  زا  رایـسب  تاـفیلأت  هللا  همحريرون  موـحرم  نادرگاـش  ریاـس  دـننام  زین  نیـسحلادبع  دیـس  دوـب . هداد 
شالت هللا  همحريرون  ثّدـحم  موحرم  تافیلأت  ( 27 .) تسا هدرک  هضرع  ملع  نید و  نارادتـسود  هب  ار  ۀـمامالا و ... یف  هـیلجلا  صوـصنلا 

هک یـشالت  دـید . ناوتیم  بانج  نآ  رایـسب  یملع  تاـفیلأت  رد  ار  هللا  همحريرون  ثّدـحم  موحرم  یملع  رکفت  هعلاـطم و  هلاـس ، نیدـنچ 
عقربملا یـسوم  هیرذ  یف  عشعـشملا  ردـبلا   - 1 دـشابیم . هجوت  دروم  ینید  یملع و  لـفاحم  رد  لاـس ، نیدـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  شاهرمث 

نیا دیـسر . یگنـس  پاچ  هب  یئبمب  رد  لاس  نامه  رد  دـش و  غراف  باتک  نیا  فیلات  زا  ق  لوـالا 1308ه . عیبر  رد  هللا  همحريرون  موحرم 
بانج نآ  دورو  هفوک و  زا  یقت  دمحم  رفعج  یبا  ماما  رسپ  عقربملا  یسوم  رفعج  یبا  ترجه  لاوحا و  حرـش  یگدنز و  رب  لمتـشم  باتک 

تفگ و عادو  ار  یناف  راد  نآ  مامتا  زا  لبق  هک  دوب  هللا  همحريرون  موحرم  فیلأت  نیرخآ  باتک  نیا  رئازلا  ۀّیحت   - 2 ( 28 .) دشابیم مق  هب 
 - 5 ( 31) نآرقلا ظفح  رابخا   - 4 ( 30) لئاسملا ۀبوجا   - 3 ( 29 .) درک لیمکت  ار  نآ  شداتسا  هب  هقالع  تدارا و  تلع  هب  یمق  سابع  خیش 
نیا رد  يربکلا  ۀبیغلا  یف  مالـسلا  هیلعۀجحلا  ءاقلب  زاف  نم  یف  يوأملا  ۀـنج   - 7 ( 33 «) مالـسلاراد  » مّود دلج  همجرت   - 6 ( 32) تاینوعبرالا

باتک و  ( 34) تسا هدـناسر  نایاپ  هب  ار  باتک  نیا  فیلأـت  ق ، لاس 1302 ه . هب  يرون  موحرم  هدـیدرگ و  رکذ  تیاکح  جـنپ  دون و  باتک 
رب هللا  همحريرون  موحرم  كرابم  رمع  یلع  نبا  لاـجر  رب  یـشاوح   - 8 تسا . باتک  نیمه  هدش  لیمکت  زین  رـضاح ) باتک   ) بقاثلا مجن 
 - 10 ( 36 .) دوب ق  لاس 1292 ه . باتک  نیا  فیلأت  نایاپ  مانملا  ایؤرلاب و  قلعتی  امیف  مالـسلاراد   - 9 ( 35 .) دادن تصرف  باتک  نیا  لیمکت 

هدورس مالسلا  هیلعراهطا  همئا  تدالو  مایا  رد  هک  سا  يدیاصق  عومجم  تسا ، روهـشم  زین  هیدولوم »  » ناونع هب  هک  باتک  نیا  رعـش  ناوید 
همانیگدنز رد  ياهلاسر   - 11 ( 37 .) دشابیم ءارماس  حدم  مالـسلا و  هیلعنامزلا  بحاص  حدم  رد  ياهدیـصق  رب  لمتـشم  نینچ  مه  تسا و 

داصرملا ۀمالس   - 12 ( 38 .) تسا هتشون  ق  لاس 1276 ه . رد  شریـسفت  ياهتنا  رد  ار  هلاسر  نیا  ینوتف  یلماـع  فیرـش  نسحلا  نبا  یلوم 
لاس رد  ار  باتک  نیا  يرون  موحرم  تسا . هفوک  دجـسم  لامعا  فورعم و  ریغ  ياروشاع  ترایز  رب  لمتـشم  یـسراف و  نابز  هب  باتک  نیا 
نیا یبوط  هخاش   - 13 ( 39 .) دیـسر پاچ  هب  زین  ق  لاس 1317 ه . نامه  رد  تشون و  يزیربت  مایخ  یلع  ساـبع  يدهـشم  يارب  1317 ه ق 

هفیحص 77 نیا  رد  ۀعبارلا  ۀیداجسلا  ۀفیحـصلا   - 14 ( 40 .) دشابیم رورـس  يداش و  مایا  دایعا و  بسانم  هدوب و  یـسراف  نابز  هب  زین  باتک 
 - 15 ( 41 .) تسا هثلاث  هیداجـس  هفیحـص  هیناث و  هیداجـس  هفیحـص  یلوا ، هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  ییاهاعد  زا  ریغ  تسا  هدـش  عمج  اعد 
رب لمتـشم  تسا و  صاخ  هک  باتک  ناونع  فالخ  رب  تسا  ماع  باـتک  نیا  رد  هدـش  حرطم  ثحاـبم  ۀـیواعم  بلاـثم  یف  ۀـیواهلا  تاـملظ 

ۀلأسم یف  باـطخلا  لـصف   - 16 ( 42 .) تسا هدـش  دراو  یبرع  یـسراف و  رثـن  مظن و  هب  یتاـیاکح  ثیداـحا ، باـب  ره  رد  هک  تسا  یباوـبا 
تغارف نآ  فیلأت  زا  لاس 1292  هیناثلا  يدامج  رد 28  تسا و  هتشاگن  میرک  نآرق  فیرحت  یـسررب  رد  هک  تسا  یباتک  باتکلا  فیرحت 

تـشادرب ات  هداهنیم  باتکلا  فیرحت  مدع  یف  باطخلا  لصف  ار  نآ  مان  هک  دوب  رتوکین  دناهدومن  ناعذا  ناشیا  دوخ  هکنانچ  تسا و  هتفای 
موحرم هتـشاگن و  نآ  رب  باتکلا  فیرحت  نع  باـیترالا  فشک  ماـن  هب  ياهیّدر  ینارهت  دومحم  خیـش  موحرم  ددرگن . ناونع  نیا  زا  یئوس 
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لـصف باتک  یـسک  متـسین  یـضار  هدومرف  فیلأت و  ار  بایترالا  فشک  تاهبـش  نع  باوجلا  مان  هب  ياهلاـسر  نآ  هب  خـساپ  رد  زین  يرون 
نیا تشذـگ  هچنانچ  باطخلا  لصف  یلع  تاهبـشلا  ضعب  در  رد  ياهلاـسر   - 17 ( 43 .) دـیامنن رظن  هلاسر  نیا  رد  دـناوخب و  ارم  باطخلا 

نآ رد  ار  تایّدر  زا  یضعب  يرون  موحرم  تسا و  ینارهط  دومحم  خیـش  باتکلا ) فیرحت  نع  بایترالا  فشک   ) هلاسر در  عقاو  رد  هلاسر 
نآ هب  تسا  دومحم  خیـش  تاهبـش  عفد  هک  ار  هلاـسر  نیا  دراد ، ار  باـطخلا  لـصف  باـتک  سک  ره  هک  دوـب  هدرک  هیـصوت  و  هدرک ، دراو 

ار باتک  نیا  فیلأت  ق  لاس 1302 ه . رد  هللا  همحريرون  موحرم  هللا  همحریسلجملا  لاوحا  یف  یـسدقلا  ضیفلا   - 18 ( 44 .) دنک همیمض 
فشک  - 19 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  نارهت  رد  هیمالـسالا  ۀبتکم  ثیدح  پاچ  زا  راحب  دلج 105  نمـض  رد  باتک  نیا  دـناسر و  نایاپ  هب 

مالـسلا هیلعيدهم  راکنا  نمـضتم  هک  يدادـغب  هدیـصق  در  رد  ار  باتک  نیا  يرون  ثدـحم  موحرم  راصبالا  نع  بئاغلا  هجو  نع  راتـسالا 
نیا هبیط  هـملک   - 20 تسا . هدومن  فیلأت  مالـسلا  هیلعبیاغ  ماما  لاوحا  رد  بقاـث  مجن  باـتک  زا  دـعب  ار  باـتک  نیا  درک و  فیلأـت  دوب ،

هب ار  باتک  نیا  فیلأت  ق  لاس 1301 ه . رد  ثدحم  موحرم  تسا . یقالخا  تایاکح  ثیداحا و  رب  لمتشم  هدش و  هتشون  یسراف  هب  باتک 
نینمؤم املع و  مارتحا  نید ، جیورت  هب  بیغرت  باتک  نیا  بلاطم  دیسر . پاچ  هب  یئبمب  رد  هحفص  رد 616  لاس 1352 ، رد  دناسر و  نایاپ 
ثّدحم یسلجم و  همالع  هک  تسا  یباتک  نیا  دیامرفیم : ینارهت  گرزب  اقآ  لیاسملا  طبنتـسم  لیاسولا و  كردتـسم   - 21 دشابیم . و ...

قفوم نآ  فیلأت  رب  ار  وا  درک و  هریخذ  يرون  همالع  ام  خیـش  يارب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دندشن و  قفوم  نآ  فیلأت  رب  هللا  همحریلماع  رح 
 - 22 ( 45 .) دـننک عوجر  نآ  هب  ماـکحا  طابنتـسا  رد  دنـشاب و  باـتک  نیا  رب  علطم  هک  تسا  بجاو  نیدـهتجم  موـمع  رب  تسا . هدـینادرگ 

هلـسرم موـجنلا و  عـقاوم   - 23 ( 46 .) دادـن تصرف  باـتک  نیا  ماـمتا  هب  هللا  همحريروـن  موـحرم  تـکرب  اـب  رمع  راـحبلا  رازم  كردتـسم 
نیلوا نیا  دوب . تبیغ  نامز  ات  فلؤم  موحرم  رـصع  زا  املع  هزاجا  دیتاسا  رب  لمتـشم  باتک  نیا  ۀـبیجعلا  ۀـقنوملا  ةرجـشلا  موظنملاردـلا و 
تسا ياهلاسر  مالـسلا  هیلعهّمئالا  دیلاوم   - 24 ( 47 .) دـناسر مامتا  هب  ار  نآ  ق  بجر 1275 ه . رد  هک  دوب  هللا  همحريرون  موحرم  فیلأـت 
متاـخ دـلوم  نییعت  یف  ءامـسلا  نازیم   - 25 ( 48 .) تسا هدـش  فیلأت  حیحـص ، رابخا  ربانب  مالـسلا  هیلعهمئا  تدـالو  نییعت  رد  هک  رـصتخم 
هدوب لوـالا  عیبر  رد 17  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تدـالو  هک  دـندرک  تاـبثا  باـتک  نیا  رد  هللا  همحريرون  موحرم  ءاـیبنالا 
پاـچ هـب  زین  لاـس  نآ  رد  دـندناسر و  ناـیاپ  هـب  ار  باـتک  نـیا  فیلأـت  ق  یناـثلا 1299 ه . عیبر  رد 13  هللا  همحرفـلوم  موـحرم  تـسا .

ؤـلؤل و  - 28 ( 51) رـشع عباسلا  راحبلا  كاردتـسا  یف  ربعلا  ملاعم   - 27 ( 50) ناملـس اندیـس  لیاضف  یف  نامحرلا  سفن   - 26 ( 49 .) دیسر
نیا هیناثلا  ۀیولعلا  هفحیـصلا   - 30 ( 53) ّفلؤم موحرم  هناـخباتک  بتک  تسرهف   - 29 ( 52) ناوخ هضور  مود  لوا و  هلپ  طرـش  رد  ناـجرم 
رارق یلوا  هیولع  هفیحص  هلمکت  ار  باتک  نیا  فلؤم  موحرم  دشابیم و  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  هیعدا  زا  اعد  رب 103  لمتشم  باتک 

(54 .) تسا هداد 

فلؤم همدقم 

ساوح و هشیدـنا و  ملاع  زا  بیاغ  تاّذـلاب ، تسا  یمئاق  راوازـس  سایق ، هزادـنا و  زا  نوریب  ساپـس  نیعتـسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 
لیلد دومن و  رادـیدپ  هک  ار  هچ  نآ  ره  تسا  يداه  اخر . تّدـش و  نامز  رد  اجترم ، لومأم و  تسا  یبحاص  قیال  اصحا ، ّدـح  یب  شیاـتس 
شیپ نوچ ، یب  دزیا  هدیزگرب  و  یلب »  » هب هدنهد  خساپ  نیتسخن  كاپ  ناور  رب  تیاهنیب  دورد  دومن و  لمع  شنامرف  هب  هک  ار  نآ  رم  تسا 

مـساقلایبا دـمحا ، دوـمحم  دـّیؤم ، روـصنم  داـهن ، كاـپ  ِنـالوسر  متاـخ  داـشر و  ریخ و  باوـبا  حـتاف  افطـصا ، تعلخ  مدآ ، ندیـشوپ  زا 
تّزع و هیحان  بحاص  فلس و  فلخ  رب  ًاصوصخ  ناربمیپ ، رورس  نآ  ِنادنزرف  زا  ناگزیکاپ  ناکاپ و  رب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم 

یهلا ِمظعا  مسا  ناحبـس و  دزیا  ِیلزا  ِباجح  ناـکما ، رحب  رد  ناـبات  رهوگ  ناـما و  فهک  اـجر و  زنک  ناـمز ، ثوغ  نیمز و  بطق  فرش ،
ثول زا  كاخ  نماد  هدـننک  كاپ  ناگدـیزگرب و  نوخ  هاوخداد  ناگدـنامرد و  سرداد  ناهج ، هب  طیحم  ِفاق  ياقنع  ناـهنپ و  هدیـشوپ و 

، يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀّـجحلا  هَّللا ، ۀـّیقب   » نایناهج ناهج و  رب  يدـنوادخ  هغلاب  تّجح  نامـسآ و  نیمز و  کلامم  يامرفنامرف  نادـحلم و 
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، دّیؤملا ملاعلا  نب  نیسح  ءیسُم ، بنذم  هدنب  دیوگ : نینچ  دعب  و  ناّنملا .» کلملا  هَّللا  تاولـص  هئابآ  یلع  هیلع و  نامزلا  رـصعلا و  بحاص 
، هانتکا تالامک  هاگیاج ، عیفر  هاج ، یلاع  هک  هتمتاخ » میتاوْخلا  فَرْـشَا  ْنِم  لَعَجَو  هتبقاع  یلاعَت  ُهَّللا  َنَسْحَا   » یـسربطلا يرونلا  یقت  دّمحم 
ترطف و یتمالس  بسح  هیضارمل ،» یلاعت  هَّللا  هقّفو   » يرون رغصا  یلع  یجاح  هانپ ، نارفغ  ِفلخ  یلع  نسح  ازریم  یجاح  ناقاخلا ، بّرقم 
هب ندز  گنچ  زا  رتهب  ياهلیـسو  هک  دـید  نانچ  هدـمآرب ، داصرم  ماقم  رد  يزوف  هلیـسو  داعم و  يارب  يداز  لیـصحت  رکف  رد  تنیط ، یکاپ 
زا لبق ، هام  دنچ  رد  اذـهل  تسین . نأشلا  میظع  ردـقلاّیلع  ّیلو  نآ  هب  یتمدـخ  و  مالـسلا » هیلعناجلاو  سنالا  ماماو  نامحرلا  ۀـفیلخ   » نماد

ۀـسایر هیِلا  یهتنملا  نیدشارلا ، ءاملُعلا  لضفا  نیلماکلا و  ءاهقفلا  دّیـس  نیملـسملا و  سییر  هعیرـشلا و  جات  هعیـشلا و  رخف  باطتـسم  بانج 
لوطب نامیالا  لها  یلاعت  هَّللا  عَّتم  يأَر -  نَم  َّرُـس  هبّیط  دلب  رواجم  يزاریـش ، نسح  دّمحم  ازریم  جاح  مالـسالا  ۀّـجح  هرـصع ، یف  ۀـّیمامالا 

« - قودص  » هب بّقلم  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  مدقا  خیش  نیدلا  لامک  فیرـش  باتک  ات  دنیامرف ، رّرقم  هک  دش  یعدتـسم  هئاقب - 
ماد ناشیا -  بانج  دیامن . رشتنم  نامیا  لها  نایم  رد  دروآرد و  عبط  هیلح  هب  ار  نآ  ات  هدرک  همجرت  یـسراف  نابز  هب  ار  هیلع -  هَّللا  ناوضر 

یناهفصا دّمحم  دّیس  نب  یلع  دّیـس  لضاف  ملاع  هک  متـشاد  ضورعم  دندومرف . تروشم  لوؤسم ، نآ  تباجا  رد  رقحا  نیا  زا  یلاعلا -  هّلظ 
تشه همجرت  هک  تسا  وا  تشهب  تشه  باتک ، يازجا  زا  هدومن و  همجرت  ار  باتک  نآ  هللا  همحریسلجم  هماّلع  ذیملت  یماما »  » هب فورعم 

روکذم فیرش  باتک  ناهفصا ، دابآسمش  تاداس  زا  نیرصاعم  يالضف  زا  یضعب  زین  و  ( 55) لاصخ یلاما و  نویع و  نوچ  تسا ، باتک 
لاـیخ نآ  زا  سپ ، دـنیامن . رـشتنم  هدرک ، بلط  ار  ناـمه  هـک  نآ  رتـهب  هدـیافیب . تـسا  یجنر  نآ و  هراـبود  هـمجرت  هدوـمن و  هـمجرت  ار 

رازه هنس  زا  هتشذگ  نابعش  هام  رد  ات  تشذگ  نیا  رب  یتّدم  دشن و  یهتنم  ییاج  هب  نخس  دنتشاد . تبحص  رگید  باتک  زا  هدش و  فرصنم 
هرخألاب دـندش و  يدروم  يایوج  زاـب  دـمآ و  ناـیم  رد  بلطم ، نیا  زا  نخـس  هک  مدوب  رـضاح  یلاـع  رـضحم  رد  یبش  هس ، دـص و  یـس  و 
تعاضب ّتلق  تهج  هب  ریقح  هتسیاش . نایامن ، تمدخ  نیا  يارب  زا  وت  صخش  هتشون و  یباتک  باب ، نیا  رد  الّقتـسم  هک  نآ  رتهب  دندومرف :

رد مادقا  تامّدقم  مدرک : ضرع  دوب ، میظع  لغش  نیا  ماجنا  بابسا  هک  ریقح  بتک  رتشیب  ندوبن  رضاح  یناشیرپ و  بابـسا  ترثک  یملع و 
تبیغ رد  هک  ار  یناسک  مدرک  عمج  اج  نآ  رد  متشون و  يوأملا  ۀّنج  هب  یّمـسم  ياهلاسر  هتـشذگ  لاس  نکل  تسین و  مهارف  ریطخ  رما  نیا 

همجرت ار  نامه  دشاب ، حالص  هچ  نانچ  تسا ؛ روکذم  راحب  مهدزیس  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  دندیسر ، مالسلا  هیلعرـصع  ماما  تمدخ  هب  يربک 
: دـندومرف نکل  دندیدنـسپ و  ار  يأر  نیا  ناـسآ . نآ  هدـهع  زا  ندـمآرب  فیطل و  دوش  یباـتک  هدوزفا ؛ نآ  رب  ار  راـحب  رد  ِدوـجوم  هدرک ،
، یلاعلا عاطُملا  رمالا  بسح  دشاب . راصتخا  زاجیا و  هب  دـنچ  ره  دوش ، مضنم  نآ  هب  زین  بانج  نآ  تالاح  زا  ياهّمـش  هدرکن  نآ  رب  راصتقا 

امهیلعنّییرکـسع ترـضح  هیلاع  بابق  ترواجم  ّقح  هک  نآ  زج  شیوخ ، لاـح  زا  سأـی  تیاـهن  اـب  هدومن  مادـقا  تمدـخ ، نیا  ماـجنا  رد 
نیا ینامز ، كدنا  رد  هّیهلا ، تاکرب  ِلحم  نآ  تکرب  زا  یلاعت ، هَّللادـمحب  و  مدومن . دادمتـسا  یلاع  باب  نآ  زا  هدرک و  هلیـسو  ار  مالـسلا 
ماما لاوحا  رد  بقاث  مجن   » ار یمارگ  همان  نیا  مان  مدروآ و  اج  هب  ار  هؤانث  َّلَج  نادزی ، ترـضح  رکـش  هدیـسر ، ماجنا  هب  هعوجرم  تمدـخ 

. مدومن نایب  باب  هدزاود  نمض  رد  ار  نآ  بلاطم  متشاذگ و  مالسلا » هیلعبیاغ 

اهنآ ناگدنسیون  تبیغ و  بتک  یفّرعم 

لوا تمسق 

هب ّقلعتم  ِبتک  هک  تسا  نآ  نآ ، همّدـقم و  رب  دومن  هیبنت  هک  تسیاب  باتک ، بلاطم  رد  لوخد  باوبا و  یلامجا  تسرهف  رد  عورـش  زا  لبق 
رظن هب  اـه  نآ  یماـسا  زا  تقولا  رـضاح  هچ  نآ  تسا و  رایـسب  تبیغ  بتک  هب  دـنافورعم  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  لاوـحا 

نآرقلا نم  لزن  ام  رـصتخم  باتک  يدابآبیـصخ . يزار  یلع  نب  دمحا  یلعوبا ، ای  سابعلاوبا  زا  هک  تبیغ  رد  الج  افـش و  باتک  هدیـسر :
ۀبیغلا و نع  هعفد  ۀّیمامالا  صوصخ  مزلی  امیف  ّۀلدالا  بیترت  باتک  شایع . نب  دمحا  نب  دّـمحم  هدـبعوبا  زا  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  یف 
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نب دمحا  زا  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  نم  مئاقلا  رکذ  یف  باتک  یـضورع . سابعلاوبا  یبآ  ینارهم  هَّللادـبع  نیـسح ن  نب  دـمحا  زا  بیاغلا 
تابثا باتک  یشعرملا . يربطلا  يولعلا  ةزمح  نب  نسح  زا  تبیغ  باتک  نارهم . نب  یـسیع  یـسوم  یبا  زا  يدهملا  باتک  يزورملا . حیمر 

ۀلازا باتک  بانج . نآ  زا  مالـسلا  هیلعمئاقلا  ءاطبا  یف  ۀّجحلا  باتک  يروباشین . ناذاش  نب  لضف  دّـمحم ، یبا  زا  تبیغ  هب  فورعم  ۀـعجرلا 
. قودـص خیـش  زا  نیدـلا  لامک  باتک  دـینج . نبا  هب  فورعم  دـینج ، نب  دّـمحم  نب  دـمحا  یلعوبا  زا  تبیغ ، رد  ناوخالا  بولق  نع  نارلا 
. وا زا  زین  تعجر ، باتک  ریسفت . بحاص  یشایع ، دوعسم  نب  دّمحم  لیلج ، خیش  زا  تبیغ  باتک  بانج . نآ  زا  ير  لها  يارب  تبیغ  هلاسر 
تسا و باب  نیا  رد  هنّودم  بتک  سیافن  زا  باتک ، نیا  ینیلک و  مالـسالاۀقث  ذیلمت  ینامعن  میهاربا  نب  دّمحم  هَّللادبع ، یبا  زا  تبیغ  باتک 

خیش زا  تبیغ  هلاسر  هدشن . باب  نیا  رد  یفینصت  نآ  زا  رتهب  نآ ، زا  لبق  هک  دوشیم  رهاظ  نانچ  هدرک و  حدم  نآ  زا  داشرا  رد  دیفم  خیش 
باتک هللا . همحریسوط  رفعج  یبا  هفیاطلا  خیش  زا  تبیغ  باتک  هتشون . یبرغم  ریزو  يارب  هک  یضترم  دّیس  زا  تبیغ  رد  عنقم  باتک  دیفم .

دیاوفلازنک باتک  وزج  ار  نآ  یکجارک و  هماّلع  نامثع ، نب  یلع  نب  دّمحم  حـتفلااوبا ، زا  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  رمع  لوط  رد  ناهرب 
زین مالسلا ، هیلعمئاق  جورخ  تقو  باتک  هدحاو . باتک  بحاص  یمع ، روهمج  نب  دّمحم  زا  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  باتک  هدرک . دوخ 

یناْدم نیسح  نب  یلع  رّفظملاوبا ، زا  تبیغ  باتک  یسلبارط . قارو  رفعج  نب  ۀبه  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا ، زا  تبیغ  رد  ریبک  جرف  باتک  وا . زا 
رفعج هَّللادـبعوبا  زا  تبیغ  تاعیقوت  باتک  هدومرف . دوخ  لاجر  رد  نیدـلا  بجتنم  خیـش  هچ  نانچ  تسا ، مالـسلا  هیلعماـما  يارفـس  زا  هک 
باتک نامیالا . لها  نع  جّرفملا  ناطلـس  باتک  يدـنوار . بطق  زا  مالـسلا  امهیلعنیّیرکـسعلا  دـلو  رکذ  یف  نیتنجلا ، انج  باـتک  يریمح .

دیمحلا دبع  نب  میرکلادـبع  نب  یلع  نیدـلا  ءاهب  زا  هس  ره  تبیغ ، باتک  مالـسلا . هیلعنامزلا  بحاص  روهظ  مئالع  یف  نامیالا  لها  رورس 
هچ نآ  اّما  دشاب و  یکی  ریخا ، باتک  ود  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  و  دهف . نبا  داتـسا  تامارک و  تاماقم و  بحاص  یفجن ، یلین  ینیـسح 

هابتشا مالسلا ، هیلعيدهم  لاوحا  رد  تسا  ۀئیضملا  راونا  وا  فیناصت  زا  هک  هدومرف  روکذم  دّیـس  لاوحا  رد  لمالا  لما  رد  یلماع  ّرح  خیش 
بهذـم و نید و  لوصا  لـیاسم  عیمج  رب  تسا  لمتـشم  درادـن ؛ ریظن  هک  تسا  یبـتک  زا  ۀیعرـشلا » ۀـمکحلا  یف  ۀئیـضملا  راونا   » هچ تسا .
، هداد یطسب  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاس  تالاح  نمـض  رد  لوا ، دّلجم  رد  ار  بانج  نآ  لاوحا  هچ  رگا  اهریغ . هّیعدا و  قالخا و  هقف و  باوبا 
. هدـش هتـشون  تبیغ  رد  هک  تسا  یبتک  عمجا  هک  مهدزیـس  دـّلجم  راونالا  راحب  باتک  ترـضح . نآ  هب  درادـن  یـصاصتخا  باـتک ، نکلو 

يوسوم ینیسح  یحول  دّمحم  نبا  دّمحم  دّیـس  زا  مالـسلا  هیلعيدهملا  لاوحا  یف  يدتهملا  ۀیافک  باتک  موحرم . نآ  زا  زین  تعجر  هلاسر 
ناذاـش نب  لـضف  باـتک  زا  هدرک ، لـقن  باـتک  نآ  رد  هچ  نآ  رتشیب  داـماد و  قّحم  ذـیملت  یبیقن ، هب  صّلختم  رّهطم و  هب  بّقلم  يراوزبس ،

وا دزن  رد  یشعرم  هزمح  نب  نسح  تبیغ  یسلبارط و  خیـش  تبیغ  هدومن و  همجرت  هاگ  نآ  هدرک ، لقن  نتم  دنـس و  اب  ار  ربخ  ًالوا  هک  تسا 
فـشک هلاسر  هللا . همحرداماد  قّقحم  زا  ۀیمـستلا  ۀعرـش  هلاسر  تسا . باتک  نیا  طسوت  هب  مینک ، لقن  باتک  هس  نیا  زا  هچ  نآ  اـم  هدوب و 

ریما زا  تعجر  هلاسر  موحرم . نآ  زا  زین  ۀـعجرلا ، تابثا  یف  ۀـعجُهلا  ظاقیا  باتک  یلماع . ّرح  ثّدـحم  خیـش  زا  ۀیمـستلا  مکح  یف  ۀـیمعتلا 
ملاع زا  مالـسلا  هیلعنامز  بحاص  مسا  ندرب  مان  میرحت  رد  هلاـسر  هللا . همحریـسلجم  هماـّلع  هزاـجا  خـیاشم  زا  يداـبآرتسا  نمؤم  دّـمحم 
باتک مالـسلا  هیلعمئاق  دـلوم  باتک  ینیوزق . رقاب  دّیـس  بانج  زا  نوحـشملا  کلف  هلاسر  ینارحب . يزوحاـم  نامیلـس  خیـش  ریرحن ، قّقحم 
مشاه دّیـس  ریبخ ، ثّدحم  زا  هس  ره  مالـسلا ، هیلعيدهملا  مئاقلا  يأر  نم  یف  یلولا  ةرـصبت  باتک  مالـسلا  هیلعۀّجحلا  یف  لزن  امیف  ۀّجحم 

ای راحب  همجرت  زا  تسا  يرـصتخم  نآ  یبیرج و  رازه  مظاکاّلم  دـنوخآ  لـضاف  ِتبیغ  ( 56 .) نآ زا  دـّلجم ... ملاوع ، باتک  ینارحب . یلبوت 
هلزنم هب  نآ  ریقح و  زا  يربـکلا  ۀـبیغلا  یف  مالـسلا  هیلعۀـجحلا  ءاـقلب  زاـف  نم  یف  يوأـملا  ۀـّنج  هلاـسر  راـحب . رـصتخم  زا  تسا  ياهـمجرت 

دّیس لیلج ، دّیس  زا  تبیغ  هلاسر  ( 57 .) نیدلالامک همجرت  راحب . مهدزیس  همجرت  راحب . تبیغ  دلج  موس  تسیب و  باب  زا  تسا  یکردتسم 
هرس سدقمولعلا  رحب  بانج  زا  رایسب و  هقیار  فیناصت  بحاص  دوب و  دالب  نآ  ياملع  لوحف  زا  هک  يدابآ  ریـصن  يدنه  يوقن  یلع  رادلد 

هک تاّفلؤم  زا  اه  نیا  ریغ  و  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  باـنج -  نآ  تبیغ  رد  يولهد  زیزعلادـبع  لاوقا  رب  تسا  ّدر  هلاـسر ، نیا  دراد و  هزاـجا 
تاولص ترضح -  نآ  هب  هقّلعتم  روما  زا  یـضعب  حیقنت  رد  یـضعب  فلؤم و  دادعتـسا  ردق  هب  تسا  بانج  نآ  تالاح  مامت  ياراد  یـضعب 
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بتک رد  نونکات  هک  هدـنام  باحـصا  بتک  يایاوز  رد  باـنج ، نآ  هب  هطوبرم  بلاـطم  زا  ياهلمج  زاـب  فیناـصت ، همه  نیا  اـب  و  هیلع . هَّللا 
تافرطتـسم زا  یـضعب  هب  اذهل  مرادن ؛ ار  بتک  نآ  رد  هدوجوم  بلاطم  ياصقتـسا  يانب  تعاضب ، یب  ریقح  نیا  نوچ  هدـشن و  عمج  تبیغ 

، شناد لـضف و  لـها  رب  هک  دـیما  هتخادرپ ؛ بتک  نآ  رد  هدوجوم  بلاـطم  زا  یـضعب  میظنت  باـنج و  نآ  هب  هبوسنم  روما  رداون  تـالاح و 
باتک باوبا  بلاطم  باتک  باوبا  تسرهف  نالکتلا » هیلعو  قیفوتلا  هَّللابو  . » دنامن روتـسم  یفخم و  نآ ، عیادب  فیاطل و  عفانم و  نساحم و 

 - بانج نآ  تداعـس  اب  تدالو  تالاح  زا  ياهّمـش  رکذ  رد  لوا  باب  شباب : رد  یبلطم  ره  ندرک  ادـیپ  تلوهـس  تهج  هب  لاـمجا  وحن  هب 
تارّرکم فذح  ذخأم و  رکذ  اب  ار  باب  نآ  رابخا  بلاغ  نیماضم  دشاب  نّمضتم  هک  یعیدب  بیترت  مظن و  هب  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولص 

زا هک  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  ياههینک  باقلا و  یماـسا و  رکذ  رد  مود  باـب  اـهیلع -  هَّللا  مالـس  نوتاـخ -  همیکح  لاـح  زا  یلاـمجا  و 
مسا ود  داتشه و  دص و  کی  نآ  هدمآ و  تسد  هب  مهریغ  لاجر و  ياملع  نیثّدحم و  تاور و  حیرـصت  ّتنـس و  باتک و  ياوحف  حیرص و 

اب بانج  نآ  لیامـش  رد  لوا  لصف  لصف : ود  رب  لمتـشم  موس  باب  مراهچ  باب  رد  دیایب  هچ  نانچ  دوشیم ، قالطا  هس  ره  رب  مسا  تسا و 
دهاوخ ای  هدش  مالسلا  هیلعترـضح  نآ  هب  هک  هّیهِلا  هّصاخ  فاطلا  بانج و  نآ  صیاصخ  رد  مود  لصف  مالک . رد  زاجیا  مات و  ياصقتـسا 
تکرش بانج  نآ  اب  اهنآ  زا  یضعب  رد  يدودعم  هک  ناشیا  رثکا  هب  هبسنلاب  ای  مالسلا  مهیلع  هتـشذگ  يایـصوا  ایبنا و  عیمج  هب  هبـسنلاب  دش 

زا دـعب  بانج  نآ  رد  نیملـسم  فالتخا  رکذ  رد  مراهچ  باب  تسا . شـش  لـهچ و  اـج  نیا  رد  اـهنآ  زا  دوشیم  روکذـم  هچ  نآ  دـنراد و 
هک مالسلا  هیلعيدهم  هب  بّقلم  ترضح و  نآ  مان  مه  نامزلارخآ ، رد  یصخش  ندمآ  مّتحت  رب  هّیوبن  رابخا  رودص  تّحص  رد  ناشیا  قاّفتا 
رد لوا : فالتخا  تساج : دنچ  رد  فالتخا  ّلحم  بانج و  نآ  لاوحا  رد  ّتنـس  لها  زا  هّفلؤم  بتک  رکذ  داد و  لدـع و  زا  ار  ایند  دـنک  رپ 

. تسا یمطاف  ریغ  يولع  مود : تسا . ساـبع  دـالوا  زا  هک : نآ  لوا  تسا : لوق  راـهچ  نآ  رد  و  تسیک ؟ نادـنزرف  زا  باـنج  نآ  هک  بسن ،
مـسا رد  مود : فالتخا  یفوا  وحن  هب  هس ، نآ  لاطبا  لوق و  نیا  تّحـص  نایب  تسا و  ینیـسح  هک  نآ  مراـهچ : تسا . ینـسح  هک  نآ  موس :

: تسا لوق  ود  نآ  رد  بانج و  نآ  ردپ 

مود تمسق 

. لوق نیا  لاطبا  تسا و  هَّللادـبع  وا  ماـن  هک  هماـع  زا  یـضعب  لوق  مود : تسا . مالـسلا  هیلعنسح  باـنج  نآ  ردـپ  ماـن  هک  هّیماـما  لوق  لوا :
لوق مود : تسا . وا  رسپ  ای  هیفنح  نب  دّمحم  هک  هّیناسیک  لوق  لوا : تسا : لوق  هد  نآ  رد  بانج و  نآ  نییعت  صیخـشت و  رد  موس : فالتخا 

مالسلا هیلعقداص  ترضح  رسپ  لیعامسا  هک  هصلاخ  هّیلیعامسا  موس : تسا . مالـسلا  هیلعنسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  هک  هّیریغم 
مالـسلا هیلعقداص  رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  هک  هّیکرابم  مجنپ : تسا . مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  هک  هّیـسووان  مراهچ : تسا .

هک هّیدّمحم  متشه : تسا . مالسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  هک  هّیرکـسع  متفه : تسا . مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  هک  هّیفقاو  مشـش : تسا .
: مهد تسا . مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّـجح  حـلاص ، فلخ  هک  هّیماـما  مهن : تسا . مالـسلا  هیلعيداـهلا  یلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا 

نیثّدحم اهقف و  زا  ار  ناشیا  ياملع  زا  رفن  تسیب  یماسا  میدومن  رکذ  اج  نآ  رد  دننکن و  نییعت  یسک  رد  ار  يدهم  هک  ّتنس  لها  روهمج 
خیـش لسلـسم  ثیدح  ناشیا و  لاجر  ياملع  زا  ناشیا  قیثوت  حدـم و  اهنآ و  تاملک  رکذ  اب  دـنا  قفاوم  بلطم  نیا  رد  هّیماما  اب  هک  افرع  و 

هب اهنآ  باوج  ماقم و  نیا  رد  هّیماـما  رب  ّتنـس  لـها  تاهبـش  زا  ههبـش  هد  رکذ  هدرک و  تیاور  ترـضح  نآ  دوخ  زا  هک  فورعم  ِيرذـالب 
باب هدرک . تافو  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دـنزرف  هک  ار  يّذاش  لوق  میدومن  لاطبا  اـج  نآ  رد  زین  هدـش و  عمج  یباـتک  رتمک  رد  هک  يوحن 
یـس اهنآ  زا  ّتنـس و  لها  صوصن  يور  زا  تسا  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّـجح  ناـمه  دوعوم  يدـهم  ندومن  تاـبثا  رد  مجنپ 
لهچ اهنآ  زا  هک  هدومرف  لقن  راحب  مهدزیـس  مهن و  دلج  رد  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  هچ  نآ  رب  هدایز  هّیماما  صوصن  هدش و  رکذ  ثیدـح 

تازجعم يور  زا  هروکذـم  ياوعد  تابثا  رد  مشـش  باب  تسا . ناذاش  نب  لضف  تبیغ »  » بتک زا  اهنآ  رتشیب  هدـش و  لقن  دنـس  اـب  ثیدـح 
لقن اـهنآ  زا  هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  هک  یبـتک  ریغ  زا  دوـشیم و  رکذ  ًاـقّرفتم  رگید ، باوـبا  رد  هچ  نآ  زا  هداـیز  باـنج  نآ  زا  هرداـص 
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نآ هزجعم  رب  ای  دندیـسر  بانج  نآ  تمدـخ  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  رکذ  رد  متفه  باـب  میدومن . لـقن  هزجعم  لـهچ  اـهنآ  زا  هدومرف و 
تیاکح دـص  اج  نآ  رد  دوب . باتک  نیا  فیلأت  زا  ضرغ  هدـمع  هک  راوگرزب  نآ  دوجو  رب  ّهلاد  ِراثآ  زا  يرثا  رب  ای  دـندش  فقاو  راوگرزب 

رب دـندش  فقاو  ای  دـندش  فّرـشم  بانج  نآ  تمدـخ  يرغـص  تبیغ  رد  هک  نانآ  مان  هدـش  رکذ  اهنآ ، رد  عورـش  زا  لبق  هدـش و  روکذـم 
هیلعرصع ماما  هب  بوسنم  زامن  ّتیفیک  لوا ، لیذ  رد  هچ  نانچ  تسا . هدش  جرد  هبسانم  هسیفن  بلاطم  اهنآ  زا  یـضعب  لیذ  رد  ياهزجعم و 
ياهرهـش هّصق  هک  مود  رد  هش . رکذ  هدـش ، انب  ترـضح  نآ  رما  هب  هک  مق  رد  نارکمج  دجـسم  لاح  تاجاح و  دـیادش و  يارب  زا  مالـسلا 

رحب و ای  ّرب  رد  اهضرا  نیمه  رد  دالب  نینچ  دوجو  ناکما  بانج و  نآ  يارب  دالوا  لایع و  ندوب  هدش ، تابثا  تسا ، ترضح  نآ  نادنزرف 
هریزج هّصق  هک  متفه  یـس و  لیذ  رد  راصتخا و  وحن  هب  نآ  ریاـظن  عوقو  اـج و  نآ  هب  ناگدـننک  روبع  زا  یتح  راـظنا ، زا  نآ  ندوب  روتـسم 

، هّرماس رد  ار  شنار  مخز  هک  یلقره  لیعامـسا  رـسپ  دّـمحم ، خیـش  لاوحا  لامجا  مجنپ ، رد  هدـش . نایب  ًاحورـشم  بلطم  نیا  تسارـضخ ،
كرابم ِفک  ِیمرن  لاح  قیقحت  متفه ، رد  تسا . دوجولا  لیلق  هک  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا  عاقر  زا  یکی  رکذ  مشش ، رد  داد . افش  ترـضح 

« نیفکلا نتش   » تئارق رد  ثیداحا  حاّرش  فالتخا  نآ و  تظلغ  یتشرد و  ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ترـضح  ترـضح و  نآ 
يردـهز قّقحم ، عیارـش  باتک  تادّدرت  حراش  هک  نآ  حیـضوت  مهد ، رد  ذـخث ؟ ياث  ای  تسا  تشرق  يات  اب  هک  تسا  لیامـش  ربخ  رد  هک 

رد دـنافیناصت . بابرا  هک  سواط  ینب  زا  نیفورعم  یماسا  رکذ  هدـشهّیهلا و  هّصاخ  تایادـه  هّیفخ و  فاطلا  زا  یناـیب  مهدزاـی ، رد  تسا .
هتفه ماّیا  زا  زور  ره  تبسن  حرش  متسیب ، رد  یسرب . بجر  خیش  مالک  و  خلَا » اّنم ، انتعیـش  ّنا  مهّللا   » فورعم ربخ  رد  لاکـشا  مهدزون ، لیذ 

هتفه و ماّیا  رد  نآ  بیترت  درک و  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  دیاب  هک  هیده  زامن  ّتیفیک  یماما و  هب 
ماما هک  تاربع  ياعد  هدش  رکذ  مود ، تسیب و  رد  هام . رخآ  ات  دناوخ  هام  ره  مهدجیه  زور  زا  دیاب  هک  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  حیبست  رکذ 

دجاسم و دهاشم و  دننام  هفیرـش  نکاما  دوجو  هک  نیا  هب  هراشا  متفه ، تسیب و  رد  و  داد . يوآ  نیدـلا  یـضر  دّیـس  هب  مالـسلا  هیلعرـصع 
تسیب و رد  تسا . یهلا  هّینـس  معن  زا  دالب ، رد  هتـشاذگ  مدق  اج  نآ  رد  هرهاط  جـجح  زا  یکی  هک  یعـضاوم  احلـص و  ناگدازماما و  رباقم 
.ص جرف ياعد  هب  دنا  فورعم  هک  اعد  دنچ  رکذ  ما ، یس  رد  دناوخ . هعصعص  دجسم  بجر و  هام  رد  دیاب  هک  فورعم  ياعد  رکذ  متـشه ،
. دندومرف نآ  تّحص  هب  مکح  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  هعمج  بش  رد  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ترایز  باوث  ربخ  رکذ  مکی ، یـس و  رد 

تاملک نآ و  ریاظن  ياهراپ  رکذ  نآ و  يوار  ییحی ، نب  لضف  لاح  نآ و  دنـس  رابتعا  ناـیب  تسا ، ارـضخ  هریزج  هّصق  هک  متفه  یـس و  رد 
تبیغ و ماّیا  رد  سمخ ، زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  مهـس  مکح  اقلباج و  اسلباج و  لاح  زا  یلامجا  نآ و  زا  برغا  دوجو  ناکما  رد  هیرعـشا 

بانج لاوحا  زا  یلامجا  متـشه ، یـس و  رد  سابل . اذغ و  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  كولـس  هریـس و  دتفایم و  شتـسد  هب  هک  نآ  فیلکت 
موس مود و  هاـجنپ و  رد  دوب . هدـش  شوقنم  نآ  رد  یماـما  مسا  هک  راـجحا  زا  یـضعب  رکذ  مکی ، هاـجنپ و  رد  یـساملا . یقت  دّـمحم  ازریم 
نیا رد  روهظ  تایآ  تامالع و  رکذ  ضّرعت  مدع  رذع  اهنآ و  رابتعا  ددـع و  نایب  دیـسر و  هللا  همحردـیفم  خیـش  يارب  هک  تاعیقوت  همجرت 

تصش و رد  هلماک . هفیحـص  تاور  زا  یـضعب  رکذ  مجنپ ، تصـش و  رد  هلماک . هفیحـص  خسن  فالتخا  نایب  مراهچ ، تصـش و  رد  باتک .
رد اروشاع . ترایز  زا  هبیجع  تلیضف  هعماج و  ترایز  خسن  فالتخا  مداتفه ، رد  ملاعم . بحاص  رسپ  دّمحم  خیـش  زا  یتمارک  رکذ  مشش ،
زا یلامجا  مشش ، دون و  رد  هماقم .-  هَّللا  یلعا  ینیوزق -  رقاب  دّیـس  بانج  تامارک ، بحاص  هیلاع  تاماقم  زا  یـضعب  هب  هراشا  مود ، دون و 
رد نیفلاخم  داعبتـسا  ههبـش و  رکذ  مدص ، تیاکح  لیذ  رد  موحرم . نآ  هداز  ردارب  یّلح ، ینیوزق  يدـهم  دّیـس  بانج  اهقفلا ، دّیـس  لاوحا 
وا هک  هتفگ  سوماق  بحاص  هک  دوبع  رکذ  ًاحورـشم و  اهنآ  زا  باوج  اهنآ و  تاملک  زا  یـضعب  رکذ  مالـسلا و  هیلعناـمز  ماـما  رمع  لوط 

ماّیا رد  دندرک  ار  بانج  نآ  تیؤر  ياوعد  هک  ّتنس  لها  زا  یتعامج  فیلاکت  زا  ياهّمـش  تاملک و  رکذ  دیباوخ و  ارحـص  رد  لاس  تفه 
هیلعیبن سایلا  زا  یبیجع  تیاکح  تسا و  ناشیا  هحیحـص  رابخا  زا  هک  لاّجد  لاح  رد  یبیرغ  ثیدح  نیرّمعم و  زا  ياهلمج  رکذ  تبیغ و 
یـضعب هّیموجن و  دعاوق  هب  رمع  لوط  زا  وج  نایب  وا و  رد  دّدعت  مّهوت  عفر  نایب  وا و  رمع  لوط  ببـس  یبرغم و  رّمعم  لاح  حرـش  مالـسلا و 

رد هدیـسر  هچ  نآ  هروکذم و  صـصق  تایاکح و  نیب  عمج  رد  متـشه  باب  مشـش . تصـش و  تیاکح  رد  تابارخ  زا  دارم  هفیرُط و  دیاوف 
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اهنآ يارب  هجو  جنپ  رکذ  دوخ و  رهاظ  زا  رابخا  نآ  فرـص  بوجو  نایب  دومن و  بیذکت  يربک  تبیغ  رد  ار  تیؤر  یعّدم  دـیاب  هک  رابخا 
تاملک زا  یـضعب  تبیغ و  ماّیا  رد  تیؤر  ناکما  هب  مالعا  زا  یعمج  حیرـصت  رکذ  دوشیم و  رهاظ  راـبخا  يواـطم  اـملع و  تاـملک  زا  هک 

زا تیاـکح  دـنچ  ندومن  لـخاد  رذـع  رد  مهن  باـب  دوخ . سفن  يارب  ماـقم  نیا  ياوعد  رد  تسا  رهاـظ  هک  سواـط  نب  یلع  لـیلج ، دـّیس 
ماما سردایرف ، هدـنهد و  تاجن  نآ  هک  نیا  رب  اهنآ ، رد  يدـهاش  ندوبن  اب  هقباس  تاـیاکح  نمـض  رد  اـهنآ  ریغ  ناـبایب و  رد  ناگدـنامرد 

هک نآ  تابثا  دش و  لّسوتم  دیاب  تجاح  مادک  يارب  یماما  ره  هب  هک  نآ  نایب  دندرک و  رکذ  املع  ریاس  هچ  نانچ  هدوب ؛ مالـسلا  هیلعرـصع 
خیـش مالک  بانج و  نآ  يارب  حـلاصوبا  هینک  بطق و  ثوغ و  بقل  رکذ  تسا و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هّصاخ  بصانم  زا  نیفوهلم ، هثاـغا 

نآ دوخ  ای  تداع  قراخ  وحن  هب  هدنهد  تاجن  سردایرف و  نآ  هک  نآ  حیـضوت  احلـص و  ابجن و  لادـبا و  داتوا و  بطق و  رکذ  رد  یمعفک 
دنک تلالد  زاب  ایلوا ، زا  یکی  وا  ندوب  لامتحا  ود و  نیا  زا  یکی  صخش ، نآ  ندوبن  ریدقت  رب  فیرش و  رضحم  ّصاوخ  زا  ای  تسا ، بانج 

یگدنب و موسر  بادآ و  بانج و  نآ  هب  هبسنلاب  دابع ، فیلاکت  زا  ياهّمـش  رکذ  رد  مهد  باب  تسا . بانج  نآ  دوجو  هک  دوصقم  لصا  رب 
. هدش رکذ  ببس  هس  نآ  يارب  بانج و  نآ  يارب  ندوب  مومهم  لوا : هدش : رکذ  زیچ  تشه  اهنآ  زا  تبیغ و  ماّیا  هب  هبـسنلاب  قلخ و  ّتیدوبع 

اعد تفه  هتقوم ، هقلطم و  هروثام  ياهاعد  زا  كراـبم و  دوجو  نآ  ظـفح  يارب  زا  ندرک  اـعد  موس : نآ . لـضف  باوث  جرف و  راـظتنا  مود :
ّیلو نآ  يارب  نداد  هّجح  ای  ندرک  جح  مجنپ : مّظعم . صخش  نآ  دوجو  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص  مراهچ : هدش . رکذ  تجاح  نیا  يارب 

تاهبش ّرش  زا  دوخ ، نامیاو  نید  ظفح  يارب  زا  ندرک  اعد  متفه : ترضح . نآ  كرابم  مسا  ندینش  میظعت  يارب  زا  نتساخرب  مشش : معنلا .
دادمتسا و متـشه : هدش . رکذ  بلطم  نیا  يارب  اعد  تفه  هروثأم ، هیعدا  زا  تبیغ و  ماّیا  تاملظ  رد  یجراخ  یلخاد و  سنِا  ّنج و  نیطایش 
زا یـضعب  هب  هراشا  هثاغتـسا و  عاـقر  زا  یکی  لّـسوت و  ّتیفیک  لاوها و  دـیادش و  ماـگنه  رد  باـنج  نآ  هب  هثاغتـسا  افکتـسا و  تناعتـسا و 
زا یکی  رکذ  باحـس و  ریز  باتفآ  هب  تبیغ ، رد  بانج  نآ  هیبشت  تاهج  ایاعر و  هب  هطاحا  هّیهلا و  تردـق  ملع و  رد  باـنج  نآ  تاـماقم 

مالسلا و هیلعرـصع  ماما  هب  دراد  صاصتخا  هک  تاقوا  هنمزا و  زا  ياهراپ  رکذ  رد  مهدزای  باب  ترـضح . نآ  هب  هبّرجم ، هفورعم  تالّـسوت 
زور مود : دوهعم . بش  هس  ره  هکلب  ردـق ، بش  لوا : هدـش : رکذ  تقو  تشه  اهنآ  زا  بانج و  نآ  هب  هبـسنلاب  تاقوا  نآ  رد  اـیاعر  فیلکت 

. هبنـش جـنپ  رـصع  مشـش : هبنـشود . رـصع  مجنپ : زور . ره  رد  نآ ، بورغ  ات  باتفآ  ندـش  درز  تقو  زا  مراهچ : اروشاع . زور  موس : هعمج .
ار تقو  نآ  تبسن  ببس  نآ و  هب  هقّلعتم  هیعدا  بادآ و  لامعا و  زا  کی  ره  رکذ  رد  زورون و  زور  متشه : نابعـش . همین  زور  بش و  متفه :
رد ترـضح  نآ  روضح  زین  بانج و  نآ  هب  هبوسنم  هنکما  زا  یـضعب  صاصتخا  هب  دـش  هراشا  باب ، رخآ  رد  و  میدومن . نایب  باـنج  نآ  هب 

رهاب روضح  فرـش  تاقالم و  تداعـس  هب  اهنآ  تکرب  هب  ناوتب  دیاش  هک  یبادآ  لامعا و  رکذ  رد  مهدزاود  باب  ینمؤم . ره  هزانج  عییـشت 
ای اهیندرک  زا  یلمع  تبظاوم  هک  نآ  تابثا  يرادیب و  ای  باوخ  رد  دسانشن ، ای  دسانشب  هچ  دیسر  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رـصع -  ماما  رّونلا 

.« ملاعلا هَّللاو  . » یتلاح هب  تسا  یتلاح  زا  لاقتنا  یتروص و  هضافا  ریثأت و  ببس  زور ، لهچ  رد  دب ، ای  بوخ  اهینتفگ ،

امهیلع هَّللا  تاولص  شراوگرزب -  ردپ  تایح  رد  بانج  نآ  تالاح  زا  ياهّمش  تدالو و  خیرات  زا  یلمجم  رد  : لوا باب 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  تداعس  اب  تدالو  خیرات 

رد ینیلک  خیش  دوب . جنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  نابعـش  همین  بش  رد  ترـضح ، نآ  تدالو  هک  تسا  روکذم  ( 58) دیفم خیش  داشرا  رد 
دندرک و تقفاوم  یتعامج  ۀـّنج و  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  و  ( 61) سورد رد  لوا  دیهـش  و  ( 60) دـیاوفلازنک رد  یکجارک  و  ( 59) یفاک
، تدالو هک  تسا  روکذم  یمق  نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  فیلأت  ( 63) مق خیرات  رد  هتفگ و  هنس 54  ( 62) هعیشلا راسم  رد  دیفم  خیش  نکل 
هاجنپ و تسیود و  هنـس  هدمآرب ، نابعـش  هام  زا  همین  کی  هنیدآ ، بش  یتیاور  هب  تسا . هدوب  هتـشذگ  نابعـش  هام  زا  زور  تشه  هنیدآ  زور 

تیاور ( 64) یبیصخ نادمح  نب  نیـسح  تشه . هاجنپ و  هرجـش  رد  تفه و  هاجنپ و  هنـس  یتیاور  هب  و  تسا . هدمآ  دوجو  رد  ردام ، زا  جنپ 
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نب نسح  دوعسم و  نب  نیسح  ثایغ و  نب  نیسح  نم و  میتفر  نوریب  : » تفگ هک  يرهوج  يدهم  نب  یـسیع  زا  دوخ ، ( 65) هیاده رد  هدرک 
هّلح زا  بیـصخلا ، نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  لجحم  دیعـس و  نب  دّمحم  نب  نسح  متاح و  نب  میهاربا  نب  بلاط  ناسح و  نب  دمحا  میهاربا و 

رد ار  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  میدرک  ترایز  سپ  البرک ، هب  میتفر  نیادم  زا  سپ  تفه . هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  يأر ، نم  ّرس  يوس  هب 
نم ّرس  رد  ار  مالسلا  امهیلعدّمحم  یبا  نسحلا و  یبا  اندّیس ، رَم  دندوب  رواجم  هک  ار  دوخ  ناردارب  میدومن  تاقالم  سپ  نابعـش ، همین  بش 
رجف عولط  زا  شیپ  دلوم  هک  ار  ام  ام ، ناردارب  دنداد  تراشب  سپ  مالـسلا ، هیلعيدـهم  دـلوم  تینهت  تهج  هب  میدوب  هتفر  نوریب  ام  يأر و 
نیا مدرک  تاـقالم  نم  : » هتفگ نآ  رخآ  رد  و  تسا . ینـالوط  هک  ثیدـح  رخآ  اـت  هتـشذگ »... نابعـش  هاـم  زا  زور  تشه  دوـب ، هعمج  زور 

وا هچ  نآ  مامت  هب  ارم  دنداد  ربخ  سپ  يرهوج ، يدهم  نب  یـسیع  نم  هب  داد  ربخ  هچ  نآ  زا  ناشیا ، زا  مدرک  لاؤس  ار و  رفن  دـنچ  داتفه و 
مالسلا هیلعاضر  ترضح  مالغ  ناّیر ، مدرک  تاقالم  و  ار ، مالسلا  هیلعداوج  ترضح  نایلاوم  زا  یکی  رکـسع  رد  مدرک  تاقالم  داد و  ربخ 

(67 ،) سواط نبا  و  ( 66) یسوط خیش  همین و  رب  دندرک  ترهـش  ياوعد  یعمج  نکلو  دنداد ». ربخ  اهنآ  هچ ، نآ  هب  ارم  دنداد  ربخ  همه  ار ،
. مهدزای باب  رد  دمآ  دهاوخ  هک  نآ  رد  دندرک  لقن  ییاعد 

نآ حیجرت  تدالو و  لاس  رد  لاوقا  فالتخا 

شش هاجنپ و  ( 68 ،) ۀیـصولا تابثا  رد  يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  تسا و  دیدش  فالخ  لاس ، رد  تسین و  یفالخ  دوب ، هعمج  هک  زور  رد 
مهیلعهّمئا دـیلاوم  خـیرات  يوار  یبایرف ،)  ) یباـیراف دّـمحم  نب  دـمحا  دـیایب . هچ  ناـنچ  هدرک ، رکذ  ار  جـنپ  هاـجنپ و  تیاور  نکلو  هتفگ ،

تیاور تهج  هب  تسا  لوا  لوق  يوقا ، نکل  هدرک ، طبـض  تشه  هاجنپ و  رد  هدوب ، تدالو  رـصع  رد  هک  یمـضهج  یلع  نب  رـصن  مالـسلا 
ترـضح تاـفو  زا  شیپو  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  تدـالو  زا  دـعب  هک  ناذاـش  نب  لـضف  دّـمحموبا  لـیلج ، هـقث  خیـش  هـک  هـحیحص 
نیـسحلا نب  ةزمح  نب  یلع  نب  دّمحم  ارم  درک  ثیدـح  تفگو : هدرک  رکذ  دوخ  ( 69) تبیغ باتک  رد  هدرک ، تافو  مالسلا  هیلعيرکـسع 

دلوتم : » تفگیم هک  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  مدینش  تفگ : مالسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هَّللادیبع  نب 
دزن جنپ ، هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش ، همین  بش  رد  هدرک ، هنتخ  نم ، زا  دعب  نم  هفیلخ  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ادخ و  ّیلو  دـش 

لیبسلـس رثوـک و  بآ  هب  ار  وا  هک  نیبّرقم  هکیـالم  زا  یعمج  اـب  دوـب  تشهب  نزاـخ  ناوـضر ، تسُـش ، ار  وا  هک  یـسک  لوا  و  رجف . عوـلط 
.« مالسلا مهیلعاضر  یلع  نب  دّمحم  رتخد  نوتاخ ، همیکح  نم ، هّمع  ار  وا  تسش  نآ ، زا  دعب  دنتسش ؛

مالسلا هیلعبانج  نآ  هدلاو  مسا  رد  فالتخا  هجو 

وا هک  دوب  هکیلم  شردام  تفگ : مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  ردام  زا  دندیسرپ  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  یلع  نب  دّمحم  زا  سپ ،
هجو ربخ  نیا  زا  ( 71 .) دوب وا  ياه  مان  زا  زین  سجرن  و  ( 70) لیقص دنتفگیم و  هناحیر  ماّیا ، زا  یضعب  رد  نسوس و  اهزور  زا  یضعب  رد  ار 
دنس دنچ  هب  ( 73) یسوط خیش  و  ( 72) قودص خیـش  دشیم . هدیمان  مسا  جـنپ  ره  هب  هک  نیا  دوشیم و  مولعم  هّمظعم  نآ  مسا  رد  فالتخا 

زا فصن  رد  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  نم  دزن  داتـسرف  : » تفگ هک  نوتاخ  همیکح  زا  دـناهدرک  تیاور  حـیحص 
متفگ تفگ : راّبجلادبع ، نب  دّمحم  ار  ام  داد  ربخ  هتفگ ، دوخ  تبیغ  رد  ناذاش  نب  لضف  نأشلا ، میظع  خیـش  دیایب . هچ  نآ  رخآ  ات  نابعش »

ماما و هک  منادب  هک  مرادیم  تسود  دنوادخ ، ارم  دنادرگ  وت  يادف  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » مالـسلا امهیلعیلع  نب  نسح  دوخ ، يالوم  هب 
یلصادخ لوسر  هینک  مه  مان و  مه  هک  تسا  نم  رسپ  نم ، زا  دعب  تّجح  ماما و  : » دومرف تسیک »؟ وت  زا  دعب  شناگدنب  رب  دنوادخ  تّجح 

رـسپ رتخد  زا  : » دومرف وا ؟ تسیک  زا  متفگ : تسوا ». هفیلخ  نیرخآ  تسادـخ و  ياـه  تّجح  متاـخ  وا  هک  نآ  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
لامک رد  قودـص  و  ( 75) تبیغ باتک  رد  روکذم  خیـش  ( 74 .) بانج نآ  تمدخ  همّظعم ، نآ  ندیـسر  حرـش  خلا و  مور »... هاشداپ  رـصیق 

(79) ناـشیا ریغ  و  ( 78) یـسوط خیـش  دوخ و  تبیغ  رد  یـسلبارط  هَّللاۀبه  نب  دّـمحم  خیـش  و  ( 77) لیالد رد  یـسربط  خیـش  و  ( 76) نیدلا
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. مینکیم لقن  تبیغ  رد  یسوط  خیش  ترابع  هب  ار  نآ  ام  هبراقتم و  یناعم  هفلتخم و  تارابع  هب  دناهدرک  تیاور 

مالسلا هیلعبانج  نآ  تمدخ  نوتاخ  سجرن  ندیسر  حرش 

ماما یقن و  یلع  ماما  ترـضح  نایلاوم  زا  يراصنا و  بویا  یبا  لسن  زا  هک  شورف ) هدرب   ) ینعی ساّـخن ، نامیلـس  نب  رـشب  زا  هدرک  تیاور 
ترضح ام  يالُوم  : » تفگ نم و  دزن  هب  دمآ  مداخ  روفاک  تفگ : دوب ، ظيأر  نم  ّرـس  رد  ناشیا  هیاسمه  مالـسلا و  امهیلعيرکـسع  نسح 

: دومرف ترضح  نآ  متسشن ، نوچ  و  ترضح ، نآ  دزن  هب  متفر  سپ  دناوخیم ». دوخ  دزن  هب  ار  وت  مالسلا ، امهیلعدّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
نیا امـش  فلـس  زا  امـش  فلخ  دـیربیم  ثاریم  هب  هدوب ، امـش  نایم  رد  مادـم  ام ، یتسود  تالاوم و  نیا  يراصنا و  دـالوا  زا  وت  رـشب ! يا  »

رب يریگیشیپ  نآ  هب  هک  یتلیضف  هب  ار  وت  ماهدننک  راوگرزب  هدننک و  دنسپ  نم  دیتیب و  لها  ام  نادمتعم  تاقث و  امـش  ار ، ّتبحم  یتسود و 
، ترضح نآ  تشون  سپ  يزینک ». ندیرخ  هب  ار  وت  متسرفیم  ار و  وت  منکیم  علّطم  يزار  يّرس و  هب  تلیـضف ؛ نآ  ندرک  يوریپ  رد  هعیش 

تـسیب تسیود و  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  يدرز  هچراتـسد  دوخ و  رتـشگنا  هب  دز  نآ  رب  رهُم  یمور و  ناـبز  یمور و  طـخ  هب  یفیطل  هماـن 
، هاگتشاچ رد  هک  وش  رـضاح  تارف  ربعم  رد  دادغب و  هب  رز  نیا  اب  امن  هّجوت  ار و  یفرـشا  تسیب  تسیود و  نیا  ریگب  : » دومرف دوب و  یفرـشا 

يالکو زا  نارادـیرخ  فیاوط  تفای  یهاوخ  ار و  نازینک  اـهنآ  رد  دـید  یهاوخ  دنـشاب و  نآ  رد  ناریـسا  هک  دیـسر  دـهاوخ  دـنچ  یقروز 
دنمانیم ساّخن  دیزی  نب  ورمع  ار  وا  هک  یـصخش  هب  زادنا  رظن  رود  زا  ینیبب  ار  نیا  نوچ  ار . برع  ناناوج  زا  یکدـنا  سابعینب و  نادـیاق 

وا رب  رد  هتفاب ، مکحم  ریرح  هماج  ود  دـشاب و  نینچ  نینچ و  شتفـص  هک  یکزینک  ناـیرتشم ، يارب  دزاـس  رهاـظ  هک  نآ  اـت  زور ، ماـمت  رد 
داقنم وا و  رب  هدنهاوخ  ندراذگ  تسد  زا  دنک  ابا  دننک و  رظن  ار  وا  هک  دننک  ضرع  نارادیرخ  رب  ار  وا  هک  نآ  زا  دنک  ابا  زینک  نآ  دـشاب و 

هک نادــب  سپ  دــیوگیم ، يزیچ  هـک  یقیقر  هدرپ  سپ  رد  یمور  ناــبز  هـب  ار  وا  زاوآ  يونــشب  هدرک و  وا  سمل  هدارا  هـک  ار  نآ  دوـشن 
تبغر رب  وا  تّفع  هک  یفرـشا  دص  یـس  هب  دشاب  نم  رب  زینک ، دیوگ : نارادیرخ  زا  یکی  سپ  دش ! هدـیرد  متّفع  هدرپ  هک  ياو ! دـیوگیم :

سپ دوشن ، ادیپ  یتبغر  وت  رد  ارم  وا ، کلم  تمشح  هب  دواد و  نب  نامیلس  ّيز  هب  ییآرد  رگا  دیوگب : یبرع  نابز  هب  وا  هب  سپ  هدوزفا . نم 
لیجعت هچ  دـیوگیم : زینک  نآ  تسین . ياهراـچ  وت  نتخورف  زا  تسیچ و  هراـچ  سپ  دـیوگیم : شورف  هدرب  نآ  سپ  سرتب . دوخ  لاـم  رب 

زیخرب و وت  تقو  نیا  رد  سپ  مشاب . هتـشاد  وا  تناید  افو و  رب  دامتعا  دنک و  لیم  وا  هب  نم  لد  هک  دسر  مه  هب  يرتشم  دیاب  هّتبلا  ینکیم و 
یمور و نابز  هب  هتـشون  تفطالم  يور  زا  فارـشا  زا  یکی  هک  تسا  یبوتکم  نم  اب  هک  وگب  وا  هب  شورف و  هدرب  دیزی  نب  ورمع  دزن  هب  ورب 
قالخا و رد  هک  هد  زینک  نآ  هب  ار  همان  نیا  سپ  ار ، دوخ  تواخـس  يراوگرزب و  افو و  مرک و  همان ، نآ  رد  هدرک  فصو  یمور و  ّطـخ  هب 

نب رـشب  وت .» زا  زینک  نآ  ندـیرخ  رد  میوا  لیکو  نم  سپ  وا ، هب  دـش  یـضار  وا و  هب  دومن  لیم  رگا  دـیامن . لّمأت  هماـن ، ِبحاـص  فاـصوا 
نوچ سپ  زینک . نآ  رما  رد  مالـسلا  هیلعنسحلاوبا  میالوم  نم ، يارب  دوب  هدرک  نّیعم  هک  ار  هچ  نآ  مامت  مدومن  لاثتما  سپ  تفگ : نامیلس 

رارطضا هب  هک  هّظلغم  ياهمسق  و  شورفب ! همان  نیا  بحاص  هب  ارم  دیزی : نبورمع  هب  تفگ  تسیرگب و  تخـس  همان ، رد  درک  رظن  زینک  نآ 
ات اهب ، رد  وا  اب  مدرکیم  يریگتخـس  هتـسویپ  سپ  مشکب . ار  دوخ  بوتکم ، بحاص  هب  وا  نتخورف  زا  دنک  ابِا  رگا  هک  دروخ  دوب ، هدـنروآ 
نآ متفرگ و  میلـست  ار  زینک  مداد و  ار  اهرز  نآ  سپ  اهیفرـشا ، زا  دوب  هدرک  هناور  نم  اب  میالوم  هک  دـش  یـضار  تمیق  ناـمه  هب  هک  نآ 

دیسوبیم و دروآ و  نوریب  ار  ماما  همان  دیسر ، هرجح  هب  ات  مدوب و  هتفرگ  دادغب  رد  هک  ياهرجح  هب  دمآ  نم  اب  دوب . هتفکـش  نادنخ و  زینک 
تفرعم مک  زجاع  يا  : » تفگ زینک  یسانشیمن ؟ ار  شبحاص  هک  ار  ياهمان  یسوبیم  متفگ : بّجعت  يور  زا  نم  سپ  دیلامیم . اههدید  رب 

وت يارب  ار  دوخ  لاوحا  ات  رادب  غراف  نم  نخس  ندینش  يارب  ار  لد  راپـس و  نم  هب  ار  دوخ  شوگ  ناربمغیپ ! يایـصوا  نادنزرف و  یگرزب  هب 
هیلعیـسیع ترـضح  ّیـصو  افّـصلا ، نب  نوعمـش  نادنزرف  زا  مردام  ممور و  هاشداپ  رـصیق ، دـنزرف  ياعوشی ، رتخد  هکلم ، نم ، منک . حرش 

هک یماگنه  رد  دروآرد ، دوخ  ردارب  دنزرف  دقع  هب  ارم  هک  تساوخ  رـصیق  مّدج  هک  نادـب  بیجع . يرما  هب  مهد  ربخ  ار  وت  تسا ، مالـسلا 
رفن و دص  یس  ناشیا  دابع  اراصن و  ياملع  زا  مالسلا و  هیلعیسیع  نایراوح  لسن  زا  دوخ ، رصق  رد  درک  عمج  سپ  مدوب ؛ هلاس  هدزیـس  نم 
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یتخت رفن . رازه  راهچ  لیابق  ياههدرکرـس  ناگرزب و  رکـسع و  نارادرـس  رکـشل و  يارما  زا  سک و  دص  تفه  تلزنم  ردـق و  نابحاص  زا 
دندرک و هیبعت  هیاپ  لهچ  يور  رب  ار  تخت  نآ  دوب و  هدـینادرگ  عّصرم  رهاوج ، عاونا  هب  دوخ  یهاشداپ  ماّیا  رد  هک  دـنتخاس  رـضاح  دومرف 

تسد رب  اه  لیجنا  ناشیشک ، نوچ  سپ  داتسرف . تخت  يالاب  رب  ار  دوخ  ردارب  رسپ  دنداد و  رارق  ییاهيدنلب  رب  ار  دوخ  ياهاپیلچ  اه و  تب 
ردارب رـسپ  داتفا و  نیمز  يور  رب  تخت  تسکـشب و  تخت  هیاپ  داـتفیب و  دـش و  نوگنرـس  یگمه  اـهاپیلچ  اـه و  تب  دـنناوخب ، هک  دـنتفرگ 

مّدج هب  ناشیا  گرزب  سپ  دیزرلب ؛ ناشیاضعا  دش و  ّریغتم  ناشیشک ، ياه  گنر  لاح  نآ  رد  سپ  دش . شوهیب  داتفارد و  تخت  زا  کلم ،
هب حیـسم  نید  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  داد  يور  ییاه  تسوحن  نآ ، ببـس  هب  هک  يرما  نینچ  زا  راد  فاعُم  ار  ام  هاشداپ ! يا  تفگ :
هب ار  اهاپیلچ  دینک و  اپ  رب  رگید  راب  ار  تخت  نیا  هک  ناشیشک  املع و  هب  تفگ  هتسناد و  دب  لاف  هب  ار  رما  نیا  مّدج  سپ  دوش . لیاز  يدوز 

، ردارب نآ  تداعـس  ات  میامن  جیوزت  وا  هب  ار  رتخد  نیا  هک  ار ، تخبدب  راگزور  هتـشگرب  نیا  ِردارب  دینادرگ  رـضاح  دیراذگب و  دوخ  ياج 
لیجنا ندـناوخ  هب  عورـش  هک  نیمه  دـندرب ، تخت  يور  رب  ار  رگید  ردارب  نآ  دـندرک و  نینچ  نوـچ  سپ  دـنک . ردارب  نیا  تسوـحن  عـفد 

تداعـس زا  نیا  هک  دنتـسنادن  ار  راـک  نیا  ّرـس  دوب و  ردارب  نآ  تسوـحن  ردارب ، نیا  تسوـحن  دوـمن و  يور  یلوا  تلاـح  ناـمه  دـندرک ،
نوچ تخیوآ . رد  تلاـجخ  ياـههدرپ  تشگزاـب و  ارـس  مرح  هب  مّدـج  دـندش و  قّرفتم  مدرم  سپ  ردارب . ود  تسوحن  زا  هن  تسا  يرورس 

رب تعفر ، زا  هک  دندرک  بصن  رون  زا  يربنم  دندش و  عمج  نیّیراّوح ، اب  حیـسم  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  متفر ، باوخ  هب  دـش و  بش 
هللا یلصيدّمحم  هانپ  تلاسر  ترضح  سپ  دوب . هتشاذگ  ار  تخت  مّدج ، هک  دندرک  هیبعت  عضوم  نامه  رد  دومنیم و  يدنلب  رـس  نامـسآ 

مودق رون  هب  ار  رـصق  ناشیا ، راوگرزب  نادنزرف  ناماما  زا  یعمج  اب  مالـسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شداماد  یـصو و  اب  ملـسو ، هلآو  هیلع 
هیلع هللا  یلـصیفطصم  دّمحم  ایبنا ، متاخ  لابقتـسا  هب  لالجا ، میظعت و  يور  زا  بدا  مدق  هب  حیـسم  ترـضح  سپ  دنتخاس . رّونم  شیوخ ،

، وت ّیـصو  دـنزرف  هکلم  هک  ماهدـمآ  هَّللاحور ! اـی  : » دـندومرف تلاـسر  ترـضح  سپ  دروآرد . ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  ملـسو ، هلآو 
هیلعيرکـسع نسح  ماما  تماما ، جرب  هام  هب  دـندرک  هراـشا  و  میاـمن ». يراگتـساوخ  دوخ ، دنمتداعـس  دـنزرف  نیا  يارب  ار  افـصلا  نوعمش 

فرش : » تفگ نوعمش و  ترضح  يوس  هب  دنکفا  رظن  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  يداد . نم  هب  ار  شاهمان  وت  هک  یسک  نآ  دنزرف  مالسلا ،
رب یگمه  سپ  مدرک ». : » تفگ نوعمش  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  لآ  محر  هب  ار  دوخ  محر  نک  دنویپ  دروآ ، ور  وت  هب  یناهج  ود 

نـسح ماـما  ترـضح  اـب  ارم  حیـسم ، ترـضح  اـب  دوـمن و  اـشنا  ياهبطخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  دـندمآرب و  ربـنم  نآ 
میب زا  مدش ، رادیب  بآم  تداعس  باوخ  زا  نوچ  دندش . هاوگ  نایراوح  اب  تلاسر  ترـضح  نادنزرف  دنتـسب و  دقع  مالـسلا ، هیلعيرکـسع 

کلف دیـشروخ  نآ  ّتبحم  شتآ  متـشاد و  ناهنپ  هنیـس ، رد  ار  هناگی  جنگ  نیا  مدرکن و  لقن  دوخ  ّدج  ردـپ و  ياربار  باوخ  نآ  نتـشک ،
رب ندیماشآ ، ندروخ و  هک  يّدح  هب  ات  دادیم  انف  داب  هب  ارم ، رارق  ربص و  هیامرس  دشیم و  لعتشم  ماهنیـس ، نوناک  رد  زور  هب  زور  تماما ،

، مور ياهرهـش  رد  سپ  دیدرگیم . رهاظ  نوریب  رد  ناهنپ ، قشع  راثآ  دیهاکیم و  ندب  دـشیم و  یهاک  ماهرهچ  زور  ره  دـش و  مارح  نم 
سویأم نم  درد  جالع  زا  نوچ  دشاب . هدومنن  لاؤس  وا  زا  نم ، درد  ياود  زا  دشاب و  هدرکن  رـضاح  هجلاعم  تهج  مّدـج ، هک  دـنامن  یبیبط 

! نم ّدـج  يا  : » متفگ مروآ ؟ لمع  هب  اـت  تسه  ییوزرآ  چـیه  اـیند  رد  ترطاـخ ، رد  اـیآ  نم ! مشچ  رون  يا  تفگ : نم  هب  يزور  دـیدرگ ،
زا ار  ریجنز  دنب  ییامن و  عفد  دـنأوت  نادـنز  رد  هک  ار  ناناملـسم  ناریـسا  رازآ  هجنکـش و  رگا  منیبیم ؛ هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  حرف  ياهرد 

، دندرک نینچ  نوچ  دنشخب ». نم  هب  یتیفاع  شردام ، حیـسم و  ترـضح  یلاعت و  ّقح  ترـضح  هک  مراودیما  ییامن ، دازآ  يرادرب و  ناشیا 
. تشاد زیزع  ار  ناناملسم  ناریـسا  رگید  دش و  داش  لاحـشوخ و  سپ  مدرک ؛ لوانت  یماعط  كدنا  متخاس و  رهاظ  دوخ  زا  یتّحـص  كدنا 

رازه اب  هک  ار  میرم  ترـضح  دمآ و  نم  ندید  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نایملاع ، نانز  نیرتهب  هک  مدید  باوخ  رد  بش ، راهچ  زا  دـعب 
نـسح ماـما  تسا ، وت  رهوش  رداـم  ناـنز ، نیرتهب  نوتاـخ و  نیا  : » تفگ میرم  سپ  دناترـضح . نآ  تمدـخ  رد  تشهب  ناـیروح  زا  زینک 

زا دـنکیم و  افج  نم  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  هک  مدرک  تیاکـش  متـسیرگ و  متخیوآرد و  شنماد  هب  مالـسلا ». هیلعيرکـسع 
بهذـم رب  يروآیم و  كرـش  ادـخ  هب  هک  نآ  لاح  دـیآ و  وت  ندـید  هب  هنوگچ  نم  دـنزرف  : » دومرف ترـضح  نآ  دـنکیم . ابا  نم  ندـید 
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حیـسم و ترـضح  یلاعت و  قح  هک  يراد  لیم  رگا  وت ، زا  ادـخ  يوس  هب  دـیوجیم  يرازیب  نارمع ، رتخد  میرم  مرهاوخ  کنیا  ینایاسرت و 
هَّللا و ّالا  هلاال  نا  دهشا  : » وگب سپ  دیایب ، وت  ندید  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  دندرگ و  دونشخ  وت  زا  مالسلا  امهیلعمیرم 
دومرف و يرادلد  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ارم  ءاسنلا ، ةدّیس  ترضح  مدومن ، ظّفلت  ار  هّبیط  هملک  ود  نیا  نوچ  هَّللالوسر ». ًادّمحم  ّنا  دهشا 

مدناریم نابز  رب  ار  هّبیط  هملک  ود  نآ  مدش ، رادیب  نوچ  متـسرفیم ». وت  يوس  هب  ار  وا  نم ، هک  شاب  مدنزرف  ندمآ  رظتنم  نونکا ، : » دومرف
يا : » متفگ دیدرگ ، علاط  ترـضح  نآ  لامج  باتفآ  متفر ، باوخ  هب  دمآرد و  هدـنیآ  بش  نوچ  مدربیم . ترـضح  نآ  تاقالم  راظتنا  و 

ندمآ رید  : » دومرف يداد »؟ افج  نینچ  ارم  دوخ ، لامج  تقرافم  زا  ارچ  يدـینادرگ ، دوخ  ّتبحم  ریـسا  ار  ملد  هک  نآ  زا  دـعب  نم ! تسود 
یلاعت يادخ  هک  نامز  نآ  ات  دمآ  مهاوخ  وت  دزن  بش  ره  يدش ، ناملسم  هک  نونکا  يدوب ، كرشم  هک  نآ  يارب  رگم  دوبن  وت ، دزن  هب  نم 

درد هک  تشذـگن  بش  کی  لاح ، ات  بش  نآ  زا  دـنادرگ ». لّدـبم  لاـصو ، هب  ار  نارجه  نیا  دـناسرب و  رگیدـکی  هب  رهاـظ ، هب  ار  وت  اـم و 
نـسح ماما  داد  ربخ  ارم  : » تفگ يداتفا »؟ ناریـسا  نایم  رد  هنوگچ  : » تفگ نامیلـس  نب  رـشب  دـیامرفن . اود  لاصو ، تبرـش  هب  ارم ، نارجه 
دهاوخ بقع  زا  دوخ ، داتـسرف و  دهاوخ  ناناملـسم  رـس  رب  يرکـشل  تّدج ، زور  نالف  رد  هک  اه ، بش  زا  یبش  رد  مالـسلا ، هیلعيرکـسع 

نینچ ورب ». هار  نالف  زا  وش و  هناور  دوخ  ّدج  یپ  زا  دنسانشن و  ار  وت  هک  یتأیه  هب  زادنیب  ناراکتمدخ  نازینک و  نایم  رد  ار  دوخ  وت ، تفر ؛
هتسنادن یسک  وت  ریغ  هب  لاح ، ات  يدید و  هک  دوب  نیا  نم  راک  رخآ  دندرک و  ریسا  ار  ام  دندروخرب و  ام  هب  ناناملـسم  رکـشل  هعیلط  مدرک .

مان نیا  : » تفگ مراد ». مان  سجرن  : » متفگ دیـسرپ . ارم  مان  مداتفا ، وا  هّصح  هب  نم  تمینغ ، رد  هک  يریپ  درم  ممور و  هاـشداپ  رتخد  نم  هک 
هک ّتبحم  يرایـسب  زا  یلب ! : » تفگ ینادیم ». کین  ار  یبرع  نابز  یگنرف و  لـها  زا  وت  هک  تسا  بیجع  نیا  : » تفگ رـشب  تسا ». نازینک 

ار ود  ره  یگنرف ، یبرع و  ناـبز  هـک  ار  یمجرتـم  نز  درادــب ، هنــسح  بادآ  نتفرگداـی  رب  ارم  هـک  تساوـخیم  تـشاد و  نـم  هـب  مّدــج 
رـشب دش ». يراج  تغل  نیا  هب  منابز ، هک  نآ  ات  تخومآیم  نم  هب  یبرع  تغل  دـمآیم و  ماش  حبـص و  ره  هک  دوب  هدرک  رّرقم  تسنادیم ،

هنوگچ : » درک باطخ  كزینک  هب  ترضح  مدیناسر ، مالـسلا  هیلعیقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يأر  نم  ّرـس  هب  ار  نآ  نوچ  دیوگ :
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يراوگرزب  فرـش و  ار و  اراصن  نید  ّتلذم  ار و  مالـسا  نید  تّزع  دومن  وت  هب  یلاعت ، هناحبـس و  قح 

ترـضح نم ». زا  ینادیم  رتهب  وت  هک  ار  يزیچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  : » تفگ مالـسلا »؟ مهیلعوا  تیب  لها 
فرش هب  مهدب  یتراشب  ار  وت  ای  مهدب  وت  هب  یفرشا  رازه  هد  هک  نیا  وت ، دزن  تسا  رتهب  کی  مادک  مراد . یمارگ  ار  وت  متساوخیم  : » دومرف

هب ار  وت  داب  تراشب  : » دومرف مالـسلا  هیلعیقّنلا  یلع  ماـما  ترـضح  مهاوخیمن ». لاـم  مهاوخیم و  فرـش  تراـشب  هکلب  : » تفگ يدـبا »؟
: تفگ دشاب ». هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ددرگ و  ملاع  برغم  قرـشم و  هاشداپ  هک  يدـنزرف 
وا زا  سپـس  درک ». يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  وت  هانپ ، تلاـسر  ترـضح  هک  یـسک  زا  : » دومرف دـمآ »؟ دـهاوخ  لـمع  هب  هک  زا  دـنزرف  نیا  »

: دومرف مالسلا ». هیلعيرکسع  نسح  ماما  وت ، دنزرف  دقع  هب  : » تفگ دندروآرد »؟ هک  دقع  هب  ار  وت  وا ، ّیـصو  حیـسم و  ترـضح  : » دیـسرپ
.« دشاب هدماین  نم  ندید  هب  وا  هک  تسا  هتـشذگن  یبش  مدش ، ناملـسم  نانز ، نیرتهب  تسد  هب  هک  یبش  زا  : » تفگ یـسانشیم »؟ ار  وا  ایآ  »

نامه نیا ، : » دومرف ترـضح  دـش ، لخاد  همیکح  نوچ  دـیایب ». هک  وگب  ار  مرهاوخ  همیکح  ورب و  : » دومرف دـیبلط و  ار  مداـخ  روفاـک  سپ 
وا ربب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  : » دومرف ترـضح  نآ  سپ  درک . رایـسب  شزاون  هتفرگ ، رب  رد  ار  وا  نوتاخ ، همیکح  متفگیم ». هک  تسا  زینک 
هَّللا تاولـص  نامزلا -  بحاص  رداـم  يرکـسع و  نسح  ماـما  ترـضح  نز  وا  هک  زوماـیب ؛ وا  هب  ار  اهّتنـس  تاـبجاو و  دوخ و  هناـخ  هب  ار 

(80 .«) تسا امهیلع - 

بانج نآ  تدالو  رکذ 

لوا تمسق 
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نیـسح نب  یلع  و  ( 83) ینیضح نادمح  نب  نیـسح  و  ( 82) ناذاش نب  لـضف  و  ( 81) يربط رفعج  یبا  لثم  باحـصا ، يامدـق  زا  یتعامج 
حیحـص و دنـس  دنچ  هب  ار  تدالو  ّتیفیک  ( 88 ،) ناشیا ریغ  و  ( 87) دیفم خیش  و  ( 86) یسوط خیش  و  ( 85) قودص خیش  و  ( 84) يدوعسم

نب ةزمح  نب  مساق  نب  دّمحم  نب  یسوم  زا  یکی  تسا . هدرک  تیاور  یلاع  دنـس  ود  هب  ار  نآ  قودص  دندومن و  تیاور  همیکح  زا  نآ  ریغ 
لـصا نوتاـخ و  همیکح  زا  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  زا  يرگید  مالـسلا ، هیلعداوج  ترـضح  رتخد  همیکح  زا  مالـسلا ، اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم 
دّمحم دوخ . ّلحم  رد  رگید  یـضعب  اب  قراف  هب  هراشا  اب  منکیم  رکذ  وا  ظفل  هب  ار  ربخ  دوب ، طسبا  یناث  نوچ  نکلو  تسا ، یکی  نومـضم 

لاؤس هک  مالسلا  هیلعيرکسع  ترـضح  تافو  زا  دعب  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  رتخد  نوتاخ ، همیکح  تمدخ  متفر  : » تفگ هَّللادبع  نب 
!« نیـشنب : » تفگ نم  هب  سپ  دـندوب ، نآ  رد  هک  يّریحت  زا  نآ  رد  مدرم  دـندرک  فالتخا  هچ  نآ  مالـسلا و  هیلعتّجح  لاح  زا  وا ، زا  منک 
ود رد  ار  نآ  هدادـن  رارق  تکاس و  ای  هقطان  تّجح  زا  ار  نیمز  دراذـگیمن  یلاخ  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم ! يا  تفگ : هاگ  نآ 

هدوب هک  نیا  زا  راوگرزب  ود  نآ  هیزنت  مالسلا و  امهیلعنیسح  نسح و  نداد  تلیضف  تهج  هب  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دعب  ردارب 
هیلعنسح نادنزرف  رب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  نادنزرف  دومرف  صوصخم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  و  ناشیا . يارب  یلیدع  نیمز ، رد  دشاب 

سپ نوراه . رب  دوب  تّجح  مالسلا  هیلعیسوم  دنچ  ره  مالسلا  هیلعیـسوم  نادنزرف  رب  ار  نوراه  نادنزرف  داد  صاصتخا  هچ  نانچ  مالـسلا 
لطاب و لها  نآ ، رد  دـنتفیب  کش  هب  هک  یتریح  زا  ار  تُّما  تسین  ياهراچ  تمایق و  زور  ات  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادـنزرف  يارب  لضف 

عقاو هک  تسا  يزیچ  نآ  نآلا  تریح  هک  یتسرد  هب  یتّجح و  دـنوادخ  رب  قلخ  يارب  دـشاب  هدوبن  هک  نیا  ات  قح  لها  نآ  رد  دـنبای  تاـجن 
يارب رگا  : » دوـمرف دوـمن و  مّسبت  دوـب ؟ يدـنزرف  مالـسلا  هیلعنسح  يارب  اـیآ  نـم ! نوتاـخ  يا  مـتفگ : مالـسلا ». هـیلعنسح  زا  دـعب  هدـش 

نسح و زا  دعب  دوشیمن  ردارب  ود  يارب  تماما  هک  مداد  ربخ  ار  وت  نم  و  وا ؟ زا  دعب  تسیک  تّجح  سپ  دـشابن ، دـنزرف  مالـسلا  هیلعنسح 
ار وا  هک  دوـب  ياهیراـج  ارم  يرآ ! : » دوـمرف وا . تبیغ  نم و  يـالوم  تدـالو  هب  ارم  هد  ربـخ  نم ! هدّیـس  يا  متفگ : مالـسلا ». امهیلعنیـسح 
وا سپ  وا ؛ هب  يدش  لیام  دیاش  نم ! دّیـس  يا  متفگ : درک . يدنت  رظن  وا  هب  سپ  نم ، هدازردارب  دمآ  نم  ترایز  هب  سپ  دنتفگیم ، سجرن 

نوریب هک  تسا  دوز  : » دومرف وا ؟ زا  دروآ  تفگـش  هب  هچ  ار  وت  متفگ : وا ». زا  مدرک  بّجعت  نکلو  هّمع  يا  هن  : » دومرف وـت ! دزن  متـسرفب  ار 
، داد لدع و  زا  ار  نیمز  وا ، هب  دنوادخ  دیامن  رپ  هک  تسا  یـسک  لّجوّزع و  دنوادخ  دزن  تسا  دـنمجرا  هک  يدـنزرف  وا  زا  دـنوادخ  دروآ 
ار دوخ  هماـج  مردـپ ». زا  رما  نیا  رد  ریگ  تصخر  : » دومرف متـسرفب ؟ وت  يوـس  هب  ار  وا  متفگ : ملظ ». روـج و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هچ  ناـنچ 

مرـسپ يارب  ار  سجرن  تسرفب  همیکح ! يا  : » دوـمرف ًأدـتبا  متـسشن . مدرک و  مالـس  سپ  مالـسلا ، هیلعنسحلایبا  لزنم  هب  متفر  مدیـشوپ و 
وت هک  تساوخ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  هکرابم ! يا  : » دومرف مدمآ . وت  دزن  هب  نیمه  يارب  نم ! دّیـس  يا  متفگ : مالـسلا » هیلعدّمحمیبا 

شیارآ ار  وا  دوخ و  لزنم  هب  متـشگرب  مدرکن ، یگنرد  تفگ : همیکح  ریخ ». زا  یمهـس  وت  يارب  دـهد  رارق  رجا و  رد  دـنادرگ  کیرـش  ار 
فیرـشت هاگ  نآ  دومرف . تماقا  نم  لزنم  رد  زور  دـنچ  سپ  دوخ . لزنم  رد  ناشیا  نایم  مدرک  عمج  مالـسلا و  هیلعدّـمحمیبا  يارب  مدومن 

هیلعدّمحموبا تسـشن  درک و  تافو  مالـسلا  هیلعنسحلاوبا  ترـضح  تفگ : همیکح  مداتـسرف . بانج  نآ  اب  ار  وا  دوخ و  دلاو  لزنم  هب  درب 
سپ متفر . بانج  نآ  دزن  هب  يزور  متفریم . شدلاو  ترایز  هب  هچ  نانچ  متفریم ، وا  ترایز  هب  سپ  دوخ ، راوگرزب  ردپ  یج  رد  مالـسلا 

هدّیـس و وـت  هکلب  : » تفگ هد »! نم  هب  ار  دوـخ  هزوـم  وـت  نم ! نوتاـخ  يا  : » متفگ دروآرد . میاـپ  زا  ار  ماهزوـم  هک  دـمآ  نم  دزن  هب  سجرن 
نم هکلب  يرآرد ، هک  مراذگیمناو  وت  هب  ار  دوخ  هزوم  هَّللاو  ینم ، نوتاخ  هدّیـس و  وت  هکلب  : » متفگ هد »! نم  هب  ار  دوخ  هزوم  ینم ، نوتاخ 

!« هّمع يا  دهد ، ریخ  يازج  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف سپ  مالسلا ؛ هیلعدّمحموبا  ار  مالک  نیا  دینـش  دوخ »! ناگدید  رب  منکیم  تمدخ  ار  وت 
رد و  ( - 89) دومرف منک ». تعجارم  هک  روایب  ارم  هماج  : » متفگ ار و  كزینک  مدرک  زاوآ  سپ  باتفآ . بورغ  ات  باـنج  نآ  دزن  رد  متـسشن 

! اشگب ام  دزن  ار  تاهزور  هّمع ! يا   - : » هک مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  نم  دزن  هب  داتـسرف  سک  تفگ : همیکح  هک  تسا  نینچ  لوا 
جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  مالسلا  هیلعدّمحموبا  نم  دزن  داتسرف  سک  تفگ : همیکح  مود ، رد  و  تسا ». نابعش  همین  بش  بشما ، هک 

یتسرد هب  تسا و  نابعش  همین  بش  بش ، نیا  هک  اریز  نک ! هتوتیب  ام  دزن  ار  بشما  لوا -  تیاور  هب  هّمع - ! يا  : » دومرف نابعـش و  همین  رد 
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هدنز هک  تسا  یـسک  وا  قلخ ، رب  تسوا  تّجح  ّلجوّزع و  دنوادخ  رب  تسا  میرک  هک  يدولوم  بش  نیا  رد  دوش  ّدلوتم  هک  تسا  دوز  هک 
ار تراـطفا  هّمع ! يا   - : » خیـش تیاور  هب  سجرن - » زا  : » دوـمرف نم »؟ ياـقآ  يا  هک  زا  : » متفگ شندرم ». زا  دـعب  ار  نیمز  وا  هـب  دـنکیم 
هک قلخ  رب  دوخ  تّجح  دوخ و  ّیلو  هب  دـیامن  رورـسم  ار  وت  هک  تسا  دوز  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  سپ  هد ! رارق  اـم  دزن  بشما ،

متفرگ و نت  رب  ار  دوخ  هماج  يدـیدش و  رورـس  تراشب ، نیا  تهج  هب  نم  رب  دـش  لـخاد  تفگ : همیکح  نم ». زا  دـعب  تسا  نم  نیـشناج 
رد شنازینک  دوخ و  هناخ  نحـص  رد  دوب  هتـسشن  بانج  نآ  مالـسلا و  هیلعدّمحمیبا  تمدـخ  مدیـسر  هک  نآ  ات  متفر  نوریب  تعاس  نامه 

؛ مداد ریـس  نازینک  نایم  رد  ار  دوخ  مشچ  نسوس » زا  : » دـندومرف تسا »؟ کی  مادـک  زا  فلَخ ، نم ! دّیـس  يا  : » متفگ سپ  دـندوب . وا  رود 
رثا زا  يزیچ  سجرن  رد  منیبیمن  نم ! دّیـس  يا  : » متفگ سپ  لوا -  تیاور  هب  نسوـس و -  ریغ  زا  دـشاب  يرثا  وا  رد  هـک  ار  يزینک  مدـیدن 

وا زا  مدیدن  و  مدرک . صّحفت  وا  مکش  تشپ و  رد  سپس  متفر ؛ وا  دزن  هب  متساخرب و  تفگ : وا » ریغ  زا  هن  تسا  سجرن  زا  : » دومرف لمح ».
رجف تقو  نوچ  : » نم هب  دومرف  هاگ  نآ  دومرف . مّسبت  مدرک . هچ  نآ  هب  لمح و  رثا  زا  ار  وا  مداد  ربخ  بانج و  نآ  دزن  متـشگرب  لـمح . رثا 
نامز ات  تسنادـن  ار  نآ  یـسک  دـشن و  رهاظ  وا  رد  لمح  هک  تسا  یـسوم  ردام  ِلثَم  وا  لَثَم  هک  اریز  لمح ؛ وت  يارب  دوشیم  رهاـظ  دوش ،

: تفگ همیکح  تسا ». یـسوم  ریظن  وا  یـسوم و  يوجتـسج  تهج  هب  ار  نتـسبآ  ياـهنز  مکـش  تفاکـشیم  نوعرف  هک  نوـچ  شتدـالو ؛
رد نیا ، زا  يزیچ  نم ! نوتاـخ  يا  تفگ : سپ  مدیـسرپ ، شلاـح  زا  دومرف و  هچ  نآ  هب  مدرک  ربخ  ار  وا  سجرن و  دزن  هب  متـشگرب  هراـبود 

یسوط رفعج  نب  دمحا  يزار و  دّمحم  نب  یسوم  یبالک و  نالیغ  زا  ( 90 ،) هیاده رد  ینیضح  نادمَح  نب  نیسح  تیاور  هب  منیبیمن . دوخ 
نالع تساهنآ  هلمج  زا  هک  املع ، خویش  زا  یتعامج  زا  ( 91 ،) هّیصولا تابثا  رد  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  تیاور  همیکح و  زا  اهنآ ، ریغ  و 

، مالـسلا هیلعدّمحم  یبا  رب  دشیم  لخاد  وا  هک  همیکح ، زا  دوخ  دیناسا  هب  دّمحم  نب  رفعج  نب  دمحا  يزاغ و  دّـمحم  نب  یـسوم  ینیلک و 
مدرک اعد  و  بانج ، نآ  رب  مدـش  لخاد  يزور  هک  تفگ  وا  يدـنزرف . ار  وا  دـیامرف  يزور  دـنوادخ  هک  بانج  نآ  يارب  درکیم  اعد  سپ 
دلوتم دنک ، يزور  نم  هب  دـنوادخ  هک  يدرکیم  اعد  هک  ار  نآ  هک  شاب  هاگآ  هّمع ! يا  : » دومرف نم  هب  سپ  مدرکیم . هچ  نانچ  وا ، يارب 

وا رظتنم  اـم  هک  ار  يدولوم  بش ، نیا  رد  دوشیم  دـّلوتم  اـی  ( 92) جـنپ هاجنپ و  تسیود و  هنـس  دوب  نابعـش  همین  نآ ، و  بش ». رد  دوشیم 
دّیـس يا  میظع  دولوم  نیا  دـش  دـهاوخ  یک  زا  : » بانج نآ  هب  متفگ  دوب . هعمج  بش  نآ  اـم و  دزن  رد  ار  دوخ  راـطفا  هد  رارق  سپ  میدوب .

وا زا  رتفیفخ  هن  نم و  دزن  رد  وا  زا  رت  بوبحم  وت ، نازینک  رد  تسین  نم ! دّیس  يا  متفگ : سپ  تفگ ، هّمع »! يا  سجرن  زا  : » دومرف نم »؟
نوچ دروآیم . نوریب  میاـپ  زا  ار  هزوـم  دیـسوبیم و  ارم  تسد  درکیم و  لابقتـسا  ارم  مدـشیم ، هناـخ  لـخاد  تقو  ره  نم  نم و  بلق  رب 

هچ نآ  دـنکب  هک  نیا  زا  ار  وا  مدـش  عنام  مدیـسوب و  ار  نآ  وا ، ياهتسد  رب  مداـتفا  سپ  درکیم . هچ  نآ  نم  اـب  درک  وا ، رب  مدـش  لـخاد 
يادـف نم  متفگ : وا  هب  موش ! وت  يادـف  تفگ : نم  هب  مدرک . باطخ  نآ ، لثم  ار  وا  نم  و  درک ، باطخ  ینوتاخ  ِتدایـس  هب  ارم  وا  درکیم .

هک يرـسپ  وت  هب  بشما  رد  دنکیم  اطع  دنوادخ  اریز  نکم ، راکنتـسا  متفگ : وا  هب  درمـش ؛ رکنتـسم  نم  زا  ار  نیا  نایملاع . همه  موش و  وت 
دّیس هب  متفگ  مدرک و  بّجعت  متفاین ؛ لمح  رثا  مدرک ، لّمأت  وا  رد  دش و  هدنمرش  سپ  تسا . نینمؤم  جَرف  وا  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  دّیس 

اهمکش و رد  میوشیمن  هتشادرب  ایـصوا  رـشاعم  ام  : » نم هب  دومرف  درک و  مّسبت  منیبیمن . یلمح  رثا  وا  رد  هک  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبا  دوخ 
ناردام تسار  نار  زا  مییآیم  نوریب  هک  تسین  نیا  زج  ماحرا و  زا  مییآیمن  نوریب  اهولهپ و  رد  دـننکیم  لـمح  ار  اـم  هک  تسین  نیا  زج 

، دوشیم ّدلوتم  بشما  وا  هک  يداد  ربخ  ارم  نم ! دّیس  يا  : » وا هب  متفگ  تاراذق ». وا  هب  دسریمن  هک  دنوادخ  ياهرون  مییام  هک  اریز  دوخ ؛
تیاور هب  یلاـعت ». هَّللاءاـشنا  دـنوادخ  دزن  رد  دـنمجرا  دولوم  دوشیم  دـلوتم  رجف  عولط  تقو  رد  : » دوـمرف تسوا »؟ زا  تقو  هچ  رد  سپ 

نوچ ( » 93 :) یـسوط خیـش  تیاور  هب  مدوب . وا  بقارم  هتـسویپ  متفر و  دوخ  ياج  هاگباوخ  هب  مدرک و  راطفا  مدش ، غراف  زامن  زا  نوچ  لوا :
بـش مین  نوچ  : » لوا تیاور  هب  قاطا ». کی  رد  میدرک  راطفا  نسوس  نم و  سپ  دـندرک ، رـضاح  ار  هدـئام  مدرک ، ار  اـشع  برغم و  زاـمن 

تیاور هب  درکیمن ». تکرح  وـلهپ  هب  وـلهپ  زا  دوـب و  هدـیباوخ  نوتاـخ  سجرن  مدـش ، غراـف  زاـمن  زا  نوـچ  زاـمن و  هـب  متـساخرب  دیـسر ،
ولهپ هب  هاـگ  نآ  زاـمن ، بیقعت  هب  متـسشن  دوبن . ياهثداـح  ار  وا  دوب و  هدـیباوخ  نوتاـخ  سجرن  مدـش ، غراـف  زاـمن  زا  نوـچ  ( » 94 :) یسوم
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همیکح دیباوخ ». درک و  زامن  تساخرب و  نآ  زا  دعب  دوب ؛ هدـیباوخ  نانچ  مه  نوتاخ  سجرن  و  ناسرت ، مدـش  رادـیب  نآ  زا  دـعب  مدـیباوخ ؛
اهنامگ سپ  دوب ، باوخ  رد  نوتاخ  سجرن  هک  نآ  لاح  هدش و  علاط  لوا  رجف  هک  مدید  منک ، رجف  يوجتسج  متفر  نوریب  تفگ : نوتاخ 

رما کنیا  هک  امنم  لیجعت  هّمع ! يا  : » دومرف داد و  زاوآ  ارم  دوب ، هتسشن  هک  ییاج  زا  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  ترـضح  تفای . هار  مرطاخ  رد 
ياج زا  سپ  ناسرت ، دش  رادـیب  نوتاخ ، سجرن  هک  مدوب  ندـناوخ  رد  مدـناوخ و  سی »  » و هدجـس » ملا   » متـسشن و دـش ». کیدزن  تدالو 

يا یلب ، : » تفگ ییامنیم »؟ يزیچ  ساسحا  داب ! وت  رب  ادخ  مان  : » متفگ مدینابسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  مدیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  متـسَج و 
باوـخ ینعی  ار ؛ نوتاـخ  سجرن  ارم و  تفرگ  ورف  یتسـس  وـت ». هب  متفگ  هچ  نآ  تسا  نیا  رادعـمج ! ار  دوـخ  ناـج  لد و  : » متفگ هّـمع »!

ار وا  دوب . دوجس  رد  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  متـشادرب ، وا  زا  هماج  سپ  مدوخ ، دّیـس  نتفایرد  هب  مدش  رادیب  سپ  ار ، ام  داد  تسد  یکبس 
هدـهاشم بارطـضا  سجرن  رد  لاح ، نیا  رد  : » لوا تیاور  هب  هدـمآ . دوجو  هب  شیالآ  یب  هزیکاپ و  كاپ و  مدـید  متفرگرب . رد  هتـشادرب ،

: مدیـسرپ وا  زا  ناوخب ». وا  رب  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  ّانا  هروس  : » داد زاوآ  ترـضح  مدـناوخ ؛ وا  رب  یهلا  مان  متفرگرب و  رد  ار  وا  سپ  مدومن ؛
نانچ وا ، رب  ِرْدَْقلا » ِۀَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  ّانا   » هروس ندناوخ  هب  مدرک  عورش  سپ  دومرف ». میالوم  هچ  نآ  رثا  دش  رهاظ  : » تفگ يراد »؟ لاح  هچ  »
مالـس نم  رب  مدـناوخیم و  نم  هچ  نآ  دـناوخیم  درکیم و  یهارمه  نم  اب  نوتاخ  سجرن  مکـش  رد  لفط  نآ  سپ  دومرف . رما  نم  هب  هچ 

ام دنادرگیم و  ایوگ  تمکح  هب  ار  ام  نادرُخ  یلاعت  قح  هک  یهلا ! تردق  زا  هّمع  يا  نکم  بّجعت  : » دز ادص  ترضح  مدیسرت . نم  درک ،
ایوگ مدیدن ، ار  وا  دش . بیاغ  مرظن  زا  سجرن ، هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  نخس  دوخ ». نیمز  رد  دنادرگیم  دوخ  تّجح  یگرزب ، رد  ار 

يا درگرب  : » دومرف ترـضح  نانک . دایرف  مدیود  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يوس  هب  سپ  دـش . هدز  وا  نم و  نایم  ياهدرپ 
وا رب  مدـید و  ار  نوتاخ  سجرن  دـش و  هتـشادرب  هدرپ  هک  مدرکن  یگنرد  مدومن و  تعجارم  تفای ». یهاوخ  دوخ  ياـج  رد  ار  وا  هک  هّمع !
هب دوخ و  يور  هب  هداتفا  هدجـس  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  مدید  درک و  هریخ  ار  ممـشچ  هک  ردق  نآ  رون  ناعمل  زا  دوب 

یبا ّناو  هَّللا  ُلوسر  دّمحم  يّدج  ّنا  هَّللا و  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  : » دیوگیم هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  هباّبـس  ناتـشگنا  هداتفارد و  وناز 
یتأطو ّتبثو  يْرما  یل  ممتاو  ینتدعو  ام  یلزجنا  مهّللا  : » دومرف سپ  دیسرب ، دوخ  هب  ات  درمش  ار  ناماما  کی  کی  هاگ  نآ  نینمؤملاریما ».

مدید دیفس  ناغرم  دش و  نهپ  نامـسآ  قافآ  هب  دیدرگ و  عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  ( 95 ،) یتیاور هب  ًالدعو ». ًاطـسق  ضرالا  یب  ءالما  و 
: تفگ نوتاخ  همیکح  دندرکیم . زاورپ  دندیلامیم و  ترـضح  نآ  ندـب  ور و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دـندمآ و  ریز  هب  نامـسآ  زا  هک 
و ( 96) يدوعـسم تیاور  هب  رایب .» نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  « ؛ داد زاوآ  ارم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  ینعی  دّـمحم  یبا  ترـضح  سپ 
هب وا و  ریز  رد  نم  دّیس  الوم و  ّسح  هب  رگم  دشن ، رادیب  سپ  تفگ : نوتاخ  همیکح  ود ، ره  يرارطـضا  باوخ  رکذ  زا  دعب  ( 97 ،) ینیضح
هب نیمز ؛ رب  هداتفا  هدجس  هب  هک  مدید  متشادرب ، دوخ  دّیس  يور  زا  ار  هماج  سپ  روایب ،» ارم  دنزرف  هّمع ! يا  : » دیامرفیم هک  ترـضح  زاوآ 

(98 «) ًاقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاَج  : » هتشون وا  تسار  عارذ  رب  اپ و  ناتشگنا  اهوناز و  اه و  فک  یناشیپ و 

مود تمسق 

هتشادرب و ار  وا  یـسوم -  تیاور  هب  و  مدیچیپ - . هماج  رد  ار  وا  متفای . هزیکاپ  كاپ و  هدیرب و  فان  هدرک و  هنتخ  ار  وا  متفرگ ، رب  رد  ار  وا 
ار وا  ترضح  درک . مالس  شراوگرزب  ردپ  رب  دوب  نم  تسد  رد  هک  وحن  نامه  هب  دیسر ، بانج  نآ  روضح  هب  نوچ  مدرب . ترضح  دزن  هب 
. دوب راوگرزب  ردـپ  ِفیرـش  هنیـس  يور  رب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  كرابم  ياپ  هک  یـشور  هب  تفرگ ، دوخ  تسد  ود  يور  رب 

نخـس هب  : » دومرف وا و  لصافم  شوگ و  مشچ و  رب  دـیلام  تسد  تشاذـگ و  بانج  نآ  ناـهد  رد  ناـبز  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ترـضح 
وا تشپ  رب  ار  تسار  تسد  دـیناشن و  دوخ  پچ  تسد  فک  رب  ار  بانج  نآ  ( 99 ،) يدوعسم تیاور  هب  نم »! رسپ  يا  نک ! مّلکت  يآرد و 

یلصهَّللا لوُسر  ًادّمحم  ّناو  هل  کیرشال  هدحو  هَّللا  ّالا  هلاال  ْنا  دهشا  : » دومرف مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  وگ »! نخس  : » دومرف تشاذگ و 
. دوخ راوگرزب  ردپ  هب  دیناسر  هک  نآ  ات  مالسلا  مهیلعهّمئا  رب  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  رب  داتسرف  تاولـص  هاگ  نآ  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا 
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هاگ نآ  نینمؤملاریما ،» ًایلع  ّنا  هَّللالوسر و   » ِدـعب ( 101 ،) ینیضح و  ( 100) يدوعـسم تیاور  هب  و  دش . شوماخ  ینعی  داتـسیا ، زاب  هاگ  نآ 
خیـش تیاور  هب  دوخ . تسد  رب  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  جرف  درک  اعد  و  مهیلع .-  هَّللاتاولـص  دیـسر -  دوخ  هب  ات  ار  ایـصوا  درمـش  هتـسویپ 

نآ درک ، زاب  ار  كرابم  ياهمشچ  سپ  دیلام . وا  ناگدید  رب  ار  كرابم  نابز  تفرگ ، ار  دوخ  مّرکم  دنزرف  ترضح ، نوچ  ( 102 :) یسوط
رب درک و  لخاد  بانج  نآ  شوگ  رد  ار  نابز  هاگ  نآ  تفرگ ، ار  وا  کنح  دـیلام و  ار  وا  ماـک  درک و  باـنج  نآ  ناـهد  رد  ار  ناـبز  هاـگ 
هب وگب  نخس  نم ! دنزرف  يا  : » وا هب  دومرف  دیلام و  وا  رس  رب  تسد  ترضح  تسشن . تسار  ادخ ، ّیلو  سپ  دیناشن ، دوخ  پچ  تسد  فک 
دزن هب  مدروآ  ار  بانج  نآ  نوچ  تفگ : همیکح  زا  دّمحم ، نب  نیـسح  زا  ( 103) راونالا قراشم  رد  یـسرب  ظفاح  تیاور  هب  یهلا »! تردق 
نخس : » دومرف دوب و  راونا  رون  هک  ترـضح  نآ  رونا  يور  رب  دیلام  ار  دوخ  فیرـش  تسد  سپ  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  مردارب  رـسپ 

ّالا هلاال  ْنا  دهشا  : » دومرف سپـس  اضیب »! هرک  بحاص  ایقتا و  رون  ایـصوا و  متاخ  ارقف و  ثوغ  ایفـصا و  رون  ایبنا و  ۀّیقب  هَّللاۀّجح و  يا  وگب !
ماما سپ  باـنج . نآ  اـت  ار  ایـصوا  درمـش  هاـگ  نآ  هَّللایلو » ًاـّیلع  ّنا  دهـشاو  هلوسرو  هدـبع  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  هل و  کیرـشال  هدـحو  هَّللا 

هب ار  نآ  سپ  میهاربا ؛ فحُـص  هب  دومن  ادـتبا  ناربـمغیپ و  رب  دوب  هدـش  لزاـن  هچ  نآ  درک  تئارق  سپ  ناوخب »! : » دومرف مالـسلا  هیلعنسح 
هَّللا یلـص  دّمحم -  ناقرف  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  حلاص و  باتک  سیردا و  حون و  باتک  دناوخ  هاگ  نآ  دناوخ . ینایرِـس  نابز 

دومن هذاعتسا  مالسلا  هیلعادخ  ّیلو  سپ  ( 104 ،) یسوط خیش  تیاور  هب  ار . ایبنا  صَـصق  دومرف  لقن  هاگ  نآ  نیعمجا -  مهیلع  هلآ و  هیلع و 
ًۀَِّمئَأ ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  ِمیِحَّرلا  ِنَـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  : » دوـمرف دوـمن و  حاـتتفا  مـیجر و  ناطیـش  زا 

رب داتسرف  تاولص  سپـس  ( 105 «) َنوُرَذْـحَی اُوناَک  اَم  ْمُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناَـماَهَو  َنْوَعِْرف  يُِرنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنِیثِراَْولا * ْمُهَلَعَْجنَو 
نآ تفگ : نوتاخ  همیکح  دوخ . راوگرزب  ردـپ  هب  دـیناسر  ات  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  هّمئا -  زا  کـیره  رب  نینمؤملاریما و  رب  ادـخ و  لوسر 

نیگهودـنا دوش و  نشور  شمـشچ  اـت  شرداـم ، يوس  هب  ار  وا  نادرگرب  هّمع ! يا  : » دومرف داد و  نم  هب  ار  باـنج  نآ  ترـضح ، نآ  هاـگ 
يوس هب  ار  باـنج  نآ  مدـنادرگرب  سپ  دـننادیمن ». مدرم  رتـشیب  نکل  تسا و  ّقح  ـالع -  ّلـج و  دـنوادخ -  هدـعو  هک  دـنادب  اـت  دوـشن ،

یبا هاگ  نآ  دـش . علاط  باتفآ ، هک  نآ  ات  مدـناوخ  بیقعت  مدروآ و  ياـج  هب  ار  هضیرف  دوب . هدـش  نشور  مود  رجف  هک  یتقو  رد  شرداـم ،
ات شردام ، دزن  هب  ار  وا  ربب  هّمع ! يا  : » دومرف ( 106 ،) یسوم تیاور  هب  مدومن ». تعجارم  دوخ  لزنم  هب  مدرک  عادو  ار  مالسلا  هیلعدّمحم 
رد متـشاذگ  مدروآ و  زاب  درک و  مالـس  ردام  رب  ات  مدرب  ار  ترـضح  نآ  تفگ : نوتاخ  همیکح  رایب ». نم  دزن  هب  شزاب  دنک و  مالـس  وا  رب 
رب هک  متفر  حابـص  رگید  زور  تفگ : نوتاخ  همیکح  ایب ! زاب  متفه  زور  دومرف : مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  سلجم . نآ 
نآ منیبب ، ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  ینعی  منک ، دوخ  دّیس  يوجتـسج  هک  متـشادرب  ار  هدرپ  منک ، مالـس  مالـسلا  هیلعنسح  ماما 

، وا هب  درپس  هک  سک  نآ  هب  ار  وا  میدرپس  هّمع ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعماما  دش ؟ هچ  نم  دّیـس  موش ! وت  يادـف  متفگ : متفاین . ار  ترـضح 
ار بانج  نآ  تفگ : نوتاخ  همیکح  رایب »! نم  دزن  هب  ار  مدـنزرف  : » درک زاوآ  ترـضح  نوچ  لوا : تیاور  هب  و  مالـسلا ». هیلعیـسوم  رداـم 

مالـس شراوگرزب  ردپ  رب  دوب ، نم  تسد  رد  متـشاد و  هاگن  ار  وا  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  نوچ  ترـضح ، نآ  دزن  مدروآ  متـشادرب و 
زا یکی  ترـضح ، دـندینارتسگ . بانج  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  لاب  یناغرم  لاح ، نآ  رد  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  بانج  نآ  ترـضح ، درک .

تـشادرب ار  بانج  نآ  غرم ، نآ  زور »! لهچ  ره  رد  ام ، يوس  هب  نادرگرب  نک و  تظفاحم  رادرب و  ار  وا  : » دومرف داد و  زاوآ  ار  ناغرم  نآ 
ار وت  مدرپس  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعنسح  ماما  هک  مدینـش  سپ  دندرک . زاورپ  وا  بقع  رد  رگید ، ناغرم  درک و  زاورپ  نامـسآ  يوس  هب  و 
وا يارب  ندروخ  ریش  شاب ! تکاس  : » دومرف ترضح  تسیرگب . نوتاخ  سجرن  سپ  مالـسلا ». هیلعیـسوم  ردام  وا  هب  درپس  هک  سک  نآ  هب 

لوق تسا  نیا  دوخ و  ردام  يوس  هب  مالسلا  هیلعیسوم  تشگرب  هچ  نانچ  وت ، يوس  هب  ددرگرب  هک  تسا  دوز  وت و  ناتـسپ  زا  رگم  دشابن ،
همیکح ( 107 .«) دوشن نیگهودـنا  دوش و  نشور  وا  هب  شرداـم  هدـید  اـت  شرداـم  دزن  ار  یـسوم  میدـنادرگرب  سپ  : » هدومرف هک  دـنوادخ 

دنادرگیم و ّقفوم  ار  ناشیا  هک  مالسلا  مهیلعهّمئا  رب  تسا  لّکوم  هک  تسا  سدُقلا  حور  : » دومرف دوب ؟ هچ  غرم  نیا  متفگ : تفگ ، نوتاخ 
ترـضح نآ  هاگ ، نآ  همیدـق : بقانم  تیاور  هب  دزومآیم ». ملع  ار  ناشیا  شزغل و  اطخ و  زا  ار  ناـشیا  درادیم  هاـگن  دـنکیم و  دـیدست 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. میرک دولوم  نآ  هب  دـندرک  رظن  سپ  ار ؛ دوـلوم  نآ  ربـخ  دـننکیم  ناـهنپ  ناـشیا  هک  تسنادیم  هک  ار  دوـخ  نازینک  زا  یـضعب  دـندیبلط 
! هّمع يا  : » دومرف هاگ  نآ  دنتشگرب . دنوادخ و  هب  ار  وت  میدرپس  دنتفگ : دندیسوب و  ار  بانج  نآ  سپ  دینک ». مالس  وا  رب  : » دومرف ترضح 

نآ تشگرب و  درک و  عادو  ار  وا  سپ  ینک ». عادو  ار  وا  هک  نآ  يارب  رگم  مدـیبلطن ، ار  وـت  : » دوـمرف مدـیبلط . ار  وا  اـمن »! بـلط  ار  سجرن 
توهبم مدیدن . ار  يدحا  وا  دزن  مدرک و  مالـس  متفر ، وا  دزن  هب  دـش ، رگید  زور  نوچ  میدومن . تعجارم  میتشاذـگ و  شردـپ  اب  ار  بانج 

(، 108) یـسوط خیـش  تیاور  هب  جورخ ». رد  دـنوادخ  دـهد  نذا  هک  ینامز  نآ  اـت  تسا  يدـنوادخ  عیادو  رد  وا  هّمع ! يا  : » دومرف مدـنام .
هب متفر  لوا  تدایع و  مسر  هب  ناشیا  دزن  هب  متفر  سپ  دـش ، دـیدش  هَّللاّیلو  ندـید  هب  مقوش  دـش ، موس  زور  نوچ  تفگ : نوتاـخ  همیکح 

هتسب لامتسد  اب  ار  دوخ  رس  درز و  هماج  راب  وا  َِرب  رد  هدییاز و  نز  نتسشن  هتسشن ، هک  ار  وا  مدید  دوب . نآ  رد  نوتاخ  سجرن  هک  ياهرجح 
يوس هب  مدومن  لیم  سپ  دوب ، زبس  هماج  نآ  رب  هک  تسا  ياهراوهگ  مدید  هرجح ، نآ  زا  یبناج  هب  مدـش  تفتلم  وا و  رب  مدرک  مالـس  دوب ؛

ياهمشچ شکرابم . ياه  تسد  هن  هتـسب و  شرمک  هن  هدـیباوخ ، تشپ  رب  هک  ار  هَّللایلو  مدـید  متـشادرب . نآ  زا  ار  اههماج  هراوهگ و  نآ 
، مسوبب ار  وا  هک  مدروآ  دوخ  نهد  کیدزن  هب  متـشادرب و  ار  بانج  نآ  تفگ . زار  دوخ  ناتـشگنا  اب  نم  اـب  دـیدنخ و  درک و  زاـب  ار  دوخ 

هیلعنسح ماـما  ترـضح  لاـح ، نیا  رد  مدوب . هدرکن  مامـشتسا  زگره  نآ ، زا  رتوبـشوخ  هک  دیـسر  مماـشم  هب  باـنج  نآ  زا  یـشوخ  يوب 
، دش روکذم  ًاقباس  هک  قسن  نامه  هب  و  وگب »! نخس  رسپ ! يا  : » دومرف تفرگ و  نم  زا  مدرب و  روایب »! ارم  ناوج  هّمع ! يا  : » داد زاوآ  مالسلا 

هیلعیـسوم رداـم  هک  نآ  هب  ار  وت  مدرپـس  نم ! رـسپ  يا  : » دومرفیم وا  متفرگ و  ترـضح  نآ  زا  سپ  تفگ : نوتاـخ  همیکح  دومرف . مّلکت 
نامتک و  هّمع ! يا  شردام ، هب  ار  وا  نادرگرب  : » دومرف وا ». هانپ  وا و  تیاـعر  وارتس و  دـنوادخ ، ظـفح  رد  شاـب  هدوب  هدرپس ؛ وا  هب  مالـسلا 

ار ناشیا  مداد و  شردام  هب  ار  بانج  نآ  سپ  دسر ». دوخ  تیاغ  هب  دنوادخ  ریدقت  ات  ار ؛ يدـحا  وا ، هب  هدـن  ربخ  ار و  دولوم  نیا  ربخ  نک 
زور نوچ  تفگ : نوتاخ  همیکح  ام »! دزن  ایب  سپ  دوش ، متفه  زور  نوچ  هّمع ! يا  : » دومرف ترـضح  (: 109) یسوم تیاور  هب  مدرک . عادو 
. - دوب ياهماج  رد  وا  مدروآ و  ار  بانج  نآ  سپ  نم »! دزن  ار  مدنزرف  روایب  : » دومرف مالسلا  هیلعماما  متـسشن . مدرک و  مالـس  مدمآ ، متفه 
نآ دننام  بانج ، نآ  اب  درک  ترـضح  نآ  زاب  دوب -  درز  ياههماج  رد  ( 112) يدوعسم و  ( 111) ینیضح و  ( 110) یسوط خیش  تیاور  هب 

ای ریـش  ار  وا  هک  تشاذگ  شکرابم  ناهد  رد  ار  نابز  نآ ، زا  دعب  تفرگ . دوخ  تسد  ود  يور  رب  ار  وا  ینعی  لوا ؛ هبترم  رد  دوب  هدرک  هچ 
ْنا دهشا  : » دومرف مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  سپ  نم »! دنزرف  يا  امن  مّلکت  يآرد و  نخـس  هب  : » دومرف هاگ  نآ  دیناروخیم . لسع 

َّنُمَن ْنَأ  ُدـیُِرنَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ار هیآ  نیا  دومرف  توالت  نآ ، زا  دـعب  تشذـگ . تیاور  نیا  هب  هچ  نآ  رخآ  ات  هَّللا ».... ّالا  هلاـال 
، هیآ نیا  توالت  زا  دـعب  (: 114) ینیـضح تیاور  هب  َنوُرَذْحَی » اُوناَک  اَم  : »... دـنوادخ لوق  ات  ( 113 ... «) ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع 

ادـتبا سپ  دوخ »! نالوسر  دوخ و  ناربمغیپ  رب  دومرف  لزان  دـنوادخ ، هک  ار  هچ  نآ  نم ! دـنزرف  يا  ناوخب  : » باـنج نآ  هب  دومرف  ترـضح 
مالسلا هیلعمیهاربا  ياههفیحص  حلاص و  باتک  دوه و  باتک  دناوخ و  ینایرِس  نابز  هب  ار  نآ  سپ  مالسلا ، هیلعمدآ  ياههفیحص  هب  دومرف 

ار نیلسرم  ناربمغیپ و  هّصق  هاگ ، نآ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدّج  ناقرف  یـسیع و  لیجنا  دواد و  روبز  یـسوم و  تاروت  و 
. دوخ دهع  ات  دومرف  لقن 

موس تمسق 

ماـما ترـضح  سپ  دـندنادرگرب . ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  دـش ، زور  لـهچ  زا  دـعب  نوـچ  تفگ : نوتاـخ  همیکح  لوا ، تیاور  هـب 
! نم دّیس  يا  متفگ : تفریم . هار  وا  يور  شیپ  رد  هک  مدید  ار  كدوک  نآ  هاگان  مدیسر ، شتمدخ  هب  نوچ  دیبلط ، ارم  مالسلا  هیلعنسح 
وشن و دنشاب ، هّمئا  هاگره  مالسلا  مهیلعایصوا  ایبنا و  نادنزرف  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هاگ  نآ  درک ، مّسبت  ترضح  تسا . هلاس  ود  ِرسپ  نیا 

یسک دننام  تشذگ ، وا  رب  هام  کی  هاگره  ام ، زا  یکدوک  هک  یتسرد  هب  ناشیا و  ریغ  دننکیم  امن  وشن و  هچ  نآ  فالخ  هب  دننکیم ، امن 
راگدرورپ دـناوخیم و  نآرق  دـیوگیم و  نخـس  شردام  مکـش  رد  ام ، كدوک  هک  یتسرد  هب  دـشاب و  هتـشذگ  وا  رب  لاس  کی  هک  تسا 
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نوتاخ همیکح  دنوشیم ». لزان  وا  رب  نیسپ  دادماب و  رد  دننکیم و  تعاطا  ار  وا  هکیالم  دنکیم و  تدابع  یگراوخریش  نامز  رد  ار  دوخ 
هیلعنسح ماما  تافو  زا  شیپ  مدید ، يدرم  ار  بانج  نآ  هک  نآ  ات  دـندنادرگیمرب  ار  كدوک  نآ  زور ، لهچ  ره  رد  هتـسویپ  سپ  تفگ :

: دومرف منیشنب ؟ وا  يوربور  هک  ییامرفیم  رما  ارم  هک  تسیک  نیا  متفگ : هدازردارب  هب  سپ  متخانشن . ار  وا  سپ  یمک . زور  دنچ  هب  مالسلا 
تعاطا ار  وا  رما  ونشب و  ار  وا  نخس  سپ  موریم ، امش  نایم  زا  یکیدزن  نیا  رد  نم و  زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  نیا  تسا . سجرن  رـسپ  نیا  »

هیلعرمالا بحاـص  ترـضح  نم ، نونکا  درک و  تاـفو  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ترـضح  زور ، دـنچ  زا  دـعب  تفگ : نوتاـخ  همیکح  نک »!
هب مسق  مهدیم . ربخ  ار  ناشیا  نم  سپ  دهدیم ، ربخ  ارم  بانج  نآ  دنسرپب ، نم  زا  هک  هچ  ره  زا  منیبیم و  ماش  حبص و  ره  رد  ار  مالـسلا 

يرما نم  رب  هک  دوشیم  دـیوگیم و  ارم  باوج  هدرکن ، لاؤس  ءادـتبا و  سپ  مسرپـب ؛ وا  زا  يزیچ  هک  منکیم  هدارا  نم  هاـگ  هک  دـنوادخ 
رما نم و  دزن  وت  ندـمآ  هب  داد  ربـخ  ارم  هتـشذگ  بش  منک . لاؤس  هک  نآ  نودـب  دـسریم ، باوج  تعاـس  ناـمه  رد  سپ  دـهدیم ، يور 

ییاهزیچ هب  داد  ربخ  ارم  نوتاـخ  همیکح  هک  دـنوادخ  هب  مسق  تفگ : ربخ  يوار  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  ّقح . هب  مهد  ربخ  ار  وت  هک  ارم  دومرف 
 - يادـخ هک  اریز  دـنوادخ ؛ بناج  زا  تسا  لدـع  تسار و  نیا  هک  متـسناد  سپ  لجوّزع -  دـنوادخ -  زج  يدـحا ، نآ  رب  دوبن  علّطم  هک 
(، 116) ینیضح و  ( 115) يدوعـسم تیاور  هب  ار . دوخ  قلخ  زا  يدـحا  نآ ، رب  هدرکن  علّطم  هک  يزیچ  رب  ار  ناـشیا  هدرک  علّطم  لـجوّزع - 

دوریم هار  هک  ار  دوخ  يالوم  مدید  سپ  مالسلا ، هیلعنسح  ماما  هناخ  رد  مدش  لخاد  دش ، زور  لهچ  زا  دعب  نوچ  تفگ : نوتاخ  همیکح 
: نم هب  دومرف  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ترضح  سپ  وا . تغل  زا  رتحیـصف  یتغل  هن  بانج و  نآ  راسخر  زا  رتوکین  يراسخر  مدیدن  هناخ . رد 
: دومرف منیبیم ». هچ  نآ  وا ، رما  رد  منیبیم  نم  هتـشذگ و  زور  لهچ  وا  رمع  زا  نم ! دّیـس  يا  : » متفگ ادخ ». رب  تسا  دنمجرا  دولوم ، نیا  »
رد ام  مینکیم  وشن  هتفه و  کی  رد  ام  ریغ  دنکیم  وشن  هک  يرادـقم  زور ، رد  مینکیم  وشن  ایـصوا ، رـشاعم  ام  هک  ینادیمن  ایآ  هّمع ! يا  »

متشگرب و هاگ  نآ  مدرک . تعجارم  مدیسوب و  ار  بانج  نآ  رـس  متـساخرب و  سپـس  لاس ». کی  رد  ام  ریغ  دنکیم  وشن  هک  ردق  نآ  هتفه ،
هک نآ  هب  ار  وا  مدرپس  هّمع ! يا  : » دومرف درک »؟ هچ  نم ، يالوم  : » مالسلا هیلعدّمحم  یبا  دوخ ، دّیس  هب  متفگ  مدیدن . ار  وا  مدرک ، وجتسج 

تّما نیا  يدهم  نم ، راگدرورپ  نم ، هب  دومرف  اطع  نوچ  : » دومرف هاگ  نآ  ( 117 :) ینیضح تیاور  هب  مالسلا ». هیلعیسوم  ردام  ار  وا  درپس 
ابحرم وا : هب  دومرف  سپ  یهلا ؛ برق  روضح  رد  داتسیا  هک  نآ  ات  دندرب  شرع  هدرپارـس  هب  ار  وا  دنتـشادرب و  ار  وا  هک  داتـسرف  کلَم  ود  ار ،

وت هب  منک و  اطع  وت  هب  مریگب و  وت  هب  هک  مدروخ  دنگوس  نم . ناگدنب  يدهم  نم و  رما  راهظا  نم و  نید  ترـصن  يارب  نم ! هدنب  يا  وت  هب 
ظفح و هانپ و  رد  وا  هک  دییوگب  وا  هب  تفطالم و  ارادم و  هب  شردپ ، يوس  هب  کلم ! ود  يا  ار ، وا  دینادرگرب  منک . باذع  وت  هب  مزرمایب و 

نید دـشاب  هدوب  وا و  هب  ار  لطاب  منک  دوبان  تسین و  وا و  هب  ار  ّقح  میامن  رهاـظ  اـپرب و  هک  ناـمز  نآ  اـت  تسا  نم  تیاـنع  رظن  تیاـمح و 
هک دش  هتفای  داتفا ، نیمز  رب  دوخ  ردام  مکش  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  نوچ  (: » 118) دومرف مالسلا  هیلعنسح  ماما  هاگ  نآ  نم ». يارب  صلاخ 

هلآو دّـمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلابر  هَّللدـمحلا  : » دومرف سپ  درک ، هسطع  هاگ  نآ  دومن . دـنلب  ار  دوخ  هباّبـس  ود  هدـمآرد و  وناز  هب 
دندادیم نذا  رگا  دش ، دهاوخ  لطاب  دنوادخ  تّجح  هک  دندرک  نامگ  هملظ ، : » دومرف هاگ  نآ  ربکتسمالو ». فکنتسم  ریغ  هِّلل  ًارکاذ  ًادبع 

نآ ندرب  رب  لمتـشم  ِلـیذ  نیا  هک  دوـشیم  رهاـظ  ناـنچ  ینیـضح ، تیاور  قایـس  زا  دـشیم ». لـیاز  ّکـش  هنیآ  ره  نتفگ ، نخـس  رد  ارم 
اج نآ  ات  هک  تسا  ناـنچ  ( 119 ،) هیصولا تابثا  رد  يدوعـسم ، مالک  رهاظ  نکلو  دشاب ، نوتاخ  همیکح  ربخ  هّمتت  زا  نامـسآ ، هب  ترـضح 
وا هک  دّمحم  نب  یسوم  ارم  داد  ربخ  هتفگ : هک  اج  نآ  ات  لقن ، زا  دعب  وا ، هک  اریز  دش . مامت  همیکح  ربخ  خلا ؛ ار ».... وا  مدرپس  : » دومرف هک 

نـسح ماـما  ترـضح  رب  ار  نآ  رتـشیب  دوـب و  هدـش  هتــشون  باـب  نـیا  رد  هـک  یباـتک  اـب  ار ، تدـالو  ثیدـح  ینعی  ار . دـلوم  درک  تـئارق 
ام هک  يوحن  هب  ار  تیاور  دومن  ریرقت  دومن و  مک  درک و  داـیز  وا  رد  ار و  نآ  دومرف  حیحـصت  سپ  دـندرک ، هضرع  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

، داتسرف کلم  ود  ّلجوّزع  دنوادخ  دش ، ّدلوتم  بحاص  نوچ  : » دومرف وا  هک  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  زا  هدش  تیاور  میدومن . رکذ 
هب منکیم و  اطع  وت  هب  ابحرم ،! دومرف : وا  هب  دنوادخ  یهلا ، برق  رضحم  رد  داتسیا  سپ  شرع ؛ قدارـس  هب  ات  دندرب  دنتـشادرب و  ار  وا  سپ 
هب نامـسآ ، هب  ار  باـنج  نآ  ندرب  تـّیفیک  ( 121) راحب رد  یـسلجم  هماّلع  ( 120 .«) منکیم باذـع  وت  هب  منکیم و  وفع  اـی  مزرمآیم  وـت 
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تیاور دوخ ، دنـس  هب  زین  مهیلع .-  هَّللا  ناوضر  ام -  باحـصا  يامدـق  ناّفلؤم  زا  یـضعب  زا  هدومن  لقن  هدرک ، تیاور  ینیـضح  هک  يوحن 
رخآ ات  ار ».... هباّبس  ناتشگنا  داتفارد و  وناز  هب  دمآ ، نوریب  ردام  مکش  زا  نامزلا  بحاص  نوچ  : » دنتفگ ود  ره  هک  هیرام  میـسن و  زا  هدرک 
دشاب مالسلا  هیلعيرکسع  ترـضح  مالک  هریخا ، هرقف  هک  دوشیم  مولعم  ( 123) هریغ یمضهَج و  خیرات  زا  نکلو  ( 122 .) تشذگ هچ  نآ 

! ار لسن  نیا  دننک  عطق  ات  تشک  دنهاوخ  ارم  ناشیا  هک  هملظ  دندرک  نامگ  : » دومرف هک  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  تدالو  تقو  رد  هک 
ار هچ  نآ  دنکیم ، دنوادخ  كوکـش و  دشیم  فرطرب  هنیآ  ره  مالک ، رد  دنوادخ  ارم  دادیم  نذا  رگا  ار و  رداق  تردـق  دـندید  هنوگچ 
رد تسا و  براقتم  ای  دـّحتم  اهنآ  نیماـضم  نکلو  تسا  فلتخم  هچ  رگا  نوتاـخ ، همیکح  زا  تاـیاور  هک  دـیوگ  ّفلؤم  دـهاوخیم ». هک 

یـضعب تهج  هب  دومرفن  همه  هب  ار  نآ  مامت  ای  نایـسن  ای  راصتخا  تهج  هب  يرگید ، رد  هدـشن  لقن  هک  يزیچ  هدـش  لـقن  اـهنآ ، زا  یـضعب 
لهچ ره  رد  ار  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  هک  دّمحم  تیاور  رد  ار  سدقلا  حور  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  ندومرف  رما  و  حلاصم .

بـسح هک  اریز  دوب ؛ هریغ  یـسوم و  ربخ  رد  هچ  نانچ  دروایب . تقو  نآ  زا  شیپ  ار  بانج  نآ  یهاگ  هک  درادن  تافانم  ( 124) دروایب زور 
ریغ زا  دـیابن  هک  نآ ، هب  دوب  جاتحم  هک  تقو  ره  رد  ریـش ، ندروخ  تهج  هب  دروآیم  نوتاـخ  سجرن  دزن  ار  باـنج  نآ  ترـضح ، هدـعو 

هچ ناـنچ  زین ، تدـالو  مود  بـش  هـکلب  دـشاب ؛ نـیمه  تـهج  هـب  موـس  تدـالو و  مـتفه  زور  رد  ندـید  دـیاش  دروـخب و  ریـش  وا  ناتــسپ 
: تفگ دوب -  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  مداـخ  هک  مداـخ -  میـسن  ارم  داد  ربـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـّلع  زا  ( 125) يدوعسم

سپ وا ، دزن  رد  مدرک  هسطع  سپ  بش ، کی  هب  شتدالو  زا  دعب  مدوب  هدیـسر  شتمدـخ  هب  نم  مالـسلا و  هیلعنامزلابحاص  نم  هب  دومرف 
وا : » دومرف یلب . متفگ : هسطع »؟ رد  مهدن  تراشب  ار  وت  ایآ  : » دومرف نم  هب  مدش ، رورـسم  سپ  تفگ : میـسن  هَّللا » کمحری  : » دومرف نم  هب 

. دوب موس  زور  رد  زین  نیا  ( 126) ینیضح تیاور  هب  زور ». هس  ات  ندرم  زا  تسا  ناما 

دنرفن ود  همیکح  هک  نیا  رد  ییابطابط  هماّلع  مالک 

، شردـپ هّمع  ماـن  هب  تسا  مالـسلا  هیلعیناـث  رفعج  یبا  ماـما  رتـخد  همیکح ، هدومرف : دوخ  ( 127) لاجر رد  مولعلارحب ، ییاـبطابط ، هماـّلع 
هک نانچ  هیلع -  هَّللا  تاولص  تّجح -  مئاق  تدالو  رد  دش  رضاح  هک  تسوا  مالـسلا و  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  رتخد  همیکح 
اّما عضوم و  ود  ره  رد  تسا  فاک  اـب  همیکح  ار و  مالـسلا  اـمهیلعداوج  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  تدـالو  همیکح ، شاهّمع  دـش  رـضاح 

نـسحلایبا رتـخد  همیکح  هتفگ : دوخ  بقاـنم  رد  بوشآ -  رهـش  نبا  ینعی  يورـس -  تسا . ماوـع  فیحـصت  زا  سپ  ( 128) مال اـب  همیلح 
: دومرف دیبلط و  ارم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  رفعج ، یبا  ردام  نارزیخ ، تدالو  تقو  دیـسر  نوچ  تفگ : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 

نوچ ام . يور  رب  تسب  ار  رد  تشاذـگ و  یغارچ  ام  يارب  و  یقاطا » رد  هلباق  وا و  وت و  وش  لخاد  وا و  تدالو  رد  وش  رـضاح  همیکح ! يا  »
لاح نیا  رد  مدش . نیگمغ  غارچ  ندش  شوماخ  يارب  زا  سپ  دوب ، یتشط  وا  يور  شیپ  رد  دـش و  شوماخ  غارچ  تفرگ ، نداز  درد  ار  وا 

هک نآ  ات  دشخردیم ، نآ  رون  هک  هماج  هیبش  تسا  یکزان  زیچ  وا  رب  مدـید  تشط و  رد  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  دـش  رهاظ  هک  میدوب 
هیلعاضر ترـضح  سپـس  متفرگ . وا  زا  ار  هدرپ  نآ  متـشاذگ و  دوخ  لغب  رد  متفرگ و  ار  وا  سپ  مدید ، ار  بانج  نآ  درک . نشور  ار  هناخ 

! همیکح يا  : » دومرف تشاذگ و  هراوهگ  رد  تفرگ و  ار  وا  میدوب . هدش  غراف  وا  رما  زا  ام  دـندرک و  زاب  ار  رد  دـندروآ و  فیرـشت  مالـسلا 
ّالا هلاال  ْنا  دهشا  : » دومرف هاگ  نآ  درک و  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  نامـشچ  دش ، موس  زور  نوچ  تفگ : همیکح  شاب »! وا  هراوهگ  مزالم 

هیلعاضر ترـضح  دزن  هب  متـساخرب و  ناسرت  ناساره و  دوخ  ياـج  زا  نم  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و 
. مدرک لـقن  باـنج  نآ  يارب  ار  ربخ  نآ »؟ دوب  هچ  : » دومرف مدینـش ؛ یبیجع  زیچ  كدوک  نیا  زا  هک  باـنج  نآ  هب  متفگ  مدـمآ و  مالـسلا 

.« تسا رتشیب  وا  بیاجع  دینیبب ، هچ  نآ  زا  همیکح ! يا  : » دومرف

نوتاخ همیکح  ربق  لحم  رد  هر ) ) یسلجم هماّلع  مالک 
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همیرک هبیجن  هب  تسا  بوسنم  تسا  يربق  مالسلا ، هیلعيرکسع  هّبق  ینعی  هفیرـش ، هّبق  رد  هتفگ : دوخ  ( 129) راحب رازم  رد  یسلجم ، هماّلع 
رازم بتک  رد  املع  ینعی  دندشن - ، وا  ترایز  ضّرعتم  ارچ  منادیمن  مالسلا . هیلعداوج  رفعج  یبا  رتخد  همیکح  هّیضَر ، هّیقت  هلـضاف  هملاع 

رد دوب و  وا  دزن  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  ردام  دوب و  ناشیا  رارـسا  ّلحم  و  مالـسلا ؛ مهیلعهّمئا  هب  وا  صاصتخا  وا و  تلالج  لضف و  روهظ  اب  - 
دعب دوب  باوبا  ارفس و  زا  وا  مالسلا و  هیلعيرکسع  دّمحمیبا  تایح  رد  دیدیم  ار  ترضح  نآ  هاگهاگ  دوب و  رضاح  ترضح  نآ  تدالو 

وا نأش  لضف و  بسانم  هچ  نآ  زا  نابز ، رب  دـنوادخ  دـیامن  يراـج  هچ  نآ  هب  وا  ندرک  تراـیز  تسا  راوازـس  سپ  باـنج ؛ نآ  تاـفو  زا 
، هدومرف هراشا  لاضفم  لاخ  هچ  نانچ  هرّدـخم ، نآ  ترایز  يارب  ضّرعت  مدـع  : » هدومرف مالک  نیا  لقن  زا  دـعب  هللا  همحرمولعلا  رحب  تسا .

نوتاخ همیکح  هب  بسن  رَیس و  خیراوت و  بتک  رد  وا  ریغ  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  لثم  رتشیب  ندشن  ضّرعتم  نآ ، زا  بجعا  تسا و  بیجع 
: هدومرف ( 131) داشرا رد  دیفم  ( 130 .«) نآ ریغ  رد  ار  بانج  نآ  نارتخد  یضعب  دندرک  رـصح  هکلب  مالـسلا ، هیلعداوج  ترـضح  دالوا  رد 

دالوا هماما و  همطاف و  یـسوم و  وا  زا  دـعب  دوب ، ماـما  هک  ار  شرـسپ  مالـسلا  هیلعیلع  نادـنزرف ، زا  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  تشاذـگ  »
: دومرف هک  يرمع  نامثع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  ( 132) نیدلالامک رد  قودص  خیـش  یهتنا . میدیمان ». هچ  نآ  ریغ  تشاذگن  يروکذ 
ور هب  هاگ  نآ  نامسآ ، فارطا  هب  ات  بانج  نآ  رس  يالاب  زا  دش  عطاس  يرون  هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولص  يدهم -  فلخ  دش  ّدلوتم  نوچ 

ًاِمئاَق ِْملِْعلا  اُولْوُأَو  ُۀَِـکئاَلَْملاَو  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دومرف دومن و  دنلبرـس  هاگ  نآ  دوخ ، راـگدرورپ  يارب  هدجـس  تهج  هب  داـتفارد 
وبا نب  ةزمح  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رذـنم  نب  نسح  زا  زین  ( 133 «) ُماَلْـسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِطْسِْقلِاب 

ریبعت نینچ  نامز  نآ  رد  هک  تماما ، هناخ  ینعی  راد - ، رد  دش  ّدلوتم  بشید  هک  ار  وت  داب  تراشب  نم : هب  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  هب  حـتفلا ،
رد زین  دننک . هقیقع  شیارب  دنفـسوگ  دصیـس  هک  نیا  وا و  نامتک  هب  دومرف  رما  مالـسلا و  هیلعدّمحم  یبا  يارب  زا  يدولوم  دـندرکیم ،- 

بانج نآ  لیکو  هک  رمعیبا  دزن  داتسرف  مالسلا  هیلعنسح  ماما  دش ، ّدلوتم  ترضح  نوچ  : » تسا يورم  ( 135) نآ ریغ  و  ( 134) باتک نآ 
بانج نآ  نوچ  دندومن  تیاور  زین  مشاهینب ». نایم  رد  دنک  قّرفتم  هَّلل  ۀبـسح  درخب و  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  لطر  رازه  هد  هک  دوب 
يارب نیا  دـنتفگ : هناخ  لـها  دـنرخب و  دراد ، ( 136) خـُم هک  دنفـسوگ  ملق  تشوگ ، اب  زور  ره  هک  دیـسر  ناـمرف  دومن ، وشن  دـش و  دـّلوتم 

: دومرف نم  هب  سپ  مالـسلا ، هیلعنامزلابحاص  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  دندرک  تیاور  مداخ  فیرط  زا  زین  ( 137 .) تسا ام  ریغص  يالوم 
رسپ ینم و  ياقآ  وت  متفگ : متـسیک »؟ : » دومرف يرآ . متفگ : یـسانشیم ؟ ارم  دومرف : سپ  شیارب ؛ مدروآ  روایب »! خرـس  لدنـص  نم  يارب  »

عفد نم  هب  میایـصوا و  متاـخ  نم  : » دومرف نک . ریـسفت  نم  يارب  موش ، وت  يادـف  متفگ : مدرکن ». لاؤس  وـت  زا  نیا ، زا  : » دوـمرف ینم . ياـقآ 
هیلعقداص بانج  زا  دومن  تیاور  هک  هدرک  لـقن  دیهـش  خیـش  ّطـخ  زا  راـحب ، رد  ( 138 .«) نم نایعیـش  لها و  زا  ار  الب  دـنوادخ ، دـنکیم 

هک نآ  رگم  يدولوم ، چیه  نآ ، رد  دوشیمن  دـلوتم  مالـسلا ، هیلعمئاق  نآ  رد  دوشیم  دـلوتم  هک  یبش  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  مالـسلا 
خیش ( 139 .«) مالـسلا هیلعماما  تکرب  هب  نامیا ، يوس  هب  دیامرف  لقن  ار  وا  دنوادخ  دوش ، دـلوتم  كرـش  لها  ِنیمز  رد  رگا  دـشاب و  نمؤم 

مالسلا هیلعرکسعلا  بحاص  نسحلاوبا  ترضح  دندرک : تیاور  ( 141) هیاده رد  نادمح ، نب  نیسح  و  ( 140) هیصولا تابثا  رد  يدوعسم ،
هیلعنسح ماما  ترضح  هب  دش  یهتنم  رما ، نوچ  دوخ و  ّصاوخ  زا  یلیلق  ددع  زا  رگم  دوخ ، نایعیـش  زا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  درکیم  ناهنپ 

نیا ناطلـس و  هناـخ  هب  نتفر  يارب  دـشیم  راوس  هک  تاـقوا  نآ  رد  رگم  دومرفیم ، مّلکت  صاوخ  ریغ  صاوـخ و  اـب  هدرپ  تشپ  زا  مالـسلا 
دنریگ و تفلا  نیا  هب  هعیش  هک  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  تبیغ  يارب  دوب  ياهمّدقم  وا ، زا  شیپ  شراوگرزب  ردپ  زا  بانج و  نآ  زا  لمع 

. افتخا باجتحا و  رد  دوش  يراج  تداع  و  دننکن ، تشحو  تبیغ  زا 

يرغص تبیغ  نامز  رد  سابع  ینب  يافلخ  رکذ 

هنس بجر  رد  نیا  دندرک و  تعیب  ّقفوم  نب  دمحا  دضتعم ، هب  دُرم و  یـسابع  هفیلخ  دمتعم  ترـضح ، نآ  تماما  تقو  زا  مهدزون  لاس  رد 
رد دندرک  تعیب  یفتکم  یلع  ( 142) شردارب هب  دُرم و  دـضتعم  بانج ، نآ  تماـما  زا  مهن  تسیب و  لاـس  رد  دوب و  هن  داـتفه و  تسیود و 
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رد دـندرک  تعیب  ردـتقم  رفعج  شردارب ، هب  دُرم و  یفتکم  تقو ، نآ  زا  مجنپ  یـس و  لاس  رد  هن . داتـشه و  تسیود و  هنـس  رخالاعیبر  هام 
دص و یـس  هنـس  لاّوش  رخآ  رد  دش و  هتـشک  ردـتقم  تقو ، نآ  زا  متـصش  لاس  رد  ( 144 (.) 143) جـنپ دون و  تسیود و  لاس  لاوش  خـلس 

نب دّـمحم  یـضار ، هب  دـندرک  تعیب  دـش و  علخ  رهاق  تقو ، نآ  زا  ود  تصـش و  لاـس  رد  دـندرک . تعیب  رهاـق  دّـمحم  شردارب  هب  تسیب 
یقّتم میهاربا  شردارب  هب  دُرم و  یضار  هن ، تسیب و  دص و  یـس  رخالا  عیبر  رد  ود . تسیب و  دص و  یـس  هنـس  یلوالا ، يدامج  رد  ردتقملا 

، تسا ود  یـس و  دص و  یـس  هنـس  لوالاعیبر  هام  هک  تقو  نیا  ات  دش  ّدلوتم  هک  تقو  نآ  زا  مالـسلا  هیلعبحاص  يارب  زا  دـندرک و  تعیب 
لاس و کی  داتفه و  درک  تماما  دارفنا  هب  دوب و  هام  تشه  لاس و  راهچ  شراوگرزب  ردپ  اب  ( 145 (؛ هتشذگ هام  تشه  لاس و  جنپ  داتفه و 

تبیغ لوا  رد  فیرـش  باـتک  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  مـالک  نیا  زا  ( 146 .) مالـسلاو دیآیم ، دعب  هک  یـسک  يارب  ضایب ، يردق  متـشاذگ 
. تسا هدش  فیلأت  يربک 

اهنآ هیمست  هجو  ترضح و  نآ  ياههینک  باقلاو و  یماسا  رکذ  رد  : مود باب 

هراشا

لها راـبخا  هّیوامـس و  بتک  ریاـس  دـیجم و  نآرق  رد  هک  هـیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  هفیرـش  ياـههینک  باـقلا و  امـسا و  رد 
قیرط نامه  هب  نآ و  دنتسم  هب  هراشا  اب  هدش ، تبث  لاجر  رَیـس و  رابخا و  بتک  رد  روکذم و  نیثّدحم ، تاور و  هنـسلاو  مالـسلا  مهیلعتیب 

كولـس ماقم  نیا  رد  دـندومن ، رکذ  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  باقلا  یماسا و  مالعا ، ياملع  هک 
، دوجوم فاعـضا  مدرکیم ، تیاعر  اج  نیا  رد  رگا  هک  دـندرک  ماـقم  نیا  رد  نارگید  هک  هنـسحتسم  طابنتـسا  یـضعب  زا  زّرحت  اـب  مدومن ؛
دـص و کی  دوشیم ، رکذ  اج  نیا  رد  هچ  نآ  دـیایب . مراهچ  باـب  رد  هچ  ناـنچ  دوشیم ، مسا  قـالطا  اـهنآ  یماـمت  رب  دـشیم و  روکذـم 

. تسا مسا  ود  داتشه و 

دمحا ( 1

رد نم  نادـنزرف  زا  يدرم  دـیآیم  نوریب  : » دوـمرف هـک  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  هدرک  تـیاور  ( 147) نیدلا لامک  رد  قودـص  خـیش 
... تسا دـمحا  سپ  تسا ، یفخم  هک  یمـسا  اّما  رهاظ ، یمـسا  یفخم و  یمـسا  تسا ، مسا  ود  وا  يارب  : » دومرف هک  نآ  اـت  ناـمزلارخآ »....

يدهم درک  رکذ  هک  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مدینش  تفگ : هک  هفیذح  زا  تسا  يورم  ( 148) یسوط خیش  تبیغ  رد  خلا ».
نبا خیرات  رد  تسوا ». ياهمان  اهنیا  سپ  يدهم ؛ هَّللادبع و  تسا و  دـمحا  وا  مسا  ماقم . نکر و  رد  وا ، اب  دـننکیم  تعیب  : » دومرف سپ  ار ،
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  كراـبم  مسا  ود  دارم ، ًارهاـظ  تسا و  مسا  ود  بحاـص  باـنج ، نآ  : » تـسا يورم  هریغ  و  ( 149) باشخ

.« دشاب ملسو 

لصا (2

نب دـمحا  نب  دّـمحم  رفعجوبا  تشوـن  تفگ : هک  یغارم  میهاربا  نب  دـمحا  دـماح  یبا  زا  هدرک  تیاور  ( 150) دوخ لاجر  رد  یّـشک  خیش 
: دـمآ نوریب  باوج  هیحاـن ؛ بحاـص  يارب  ار  اـم  دومن  فیـصوت  لـصا و  هب  برق  رد  نیمز  رد  یثلاـث  وا  يارب  زا  دوـبن  راـطع و  یمق  رفعج 

تلاح نآ  رب  هک  ار  یتلاح  میدـیمهف  دوخ . تعاـط  هب  دـنک  زیزع  شیادـخ  هک  ار  دـماحابا  نآ ، هب  يدرک  فصو  هچ  نآ  رب  مدـش  فقاو  »
وا رب  دشاب و  وا  ّیلو  دنوادخ  وا و  رب  دوخ  لّضفت  زا  ار  وا  درادن  یلاخ  نآ و  زا  نسحا  هب  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دـناسر  مامتا  هب  هک  تسا 

، هعقر رد  ریثک . هدازردارب  يوس  هب  دوب  یهن  رما و  نآ  رد  دوب و  ینالوط  ياهعقر  رد  نیا  تفگ : دماحوبا  وا ». هصوصخم  مالـس و  رتشیب  داب 
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ام ناردارب  هّلجا  زا  يدرم  تشون  يزار . نسح  نب  نالع  هب  دوخ  تأیه  هب  هعقر  دـش  هداد  دـندوب و  هدرک  ضارقم  ار  نآ  هک  دوب  یعـضاوم 
تسا نآ  رهاظ  شرـسپ و  يوس  هب  ار  وا  داتـسرف  و  دماح ، یبا  ّقح  رد  دوب  هدمآ  نوریب  هک  ار  هچ  نآ  رـضن ، نب  نسح  دندیمانیم  ار  وا  هک 
نامه رـضن ، نب  نسح  رـضن  نب  نسح  زا  ینیلک  تیاور  دـشاب . مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  عیقوت ، بحاص  هیحان و  بحاص  لصا و  زا  دارم  هک 

مادـصوبا و رـضن و  نب  نسح  تفگ : هک  هَّللادـبع  نب  دعـس  زا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  دـلوم  باـب  رد  ینیلک ، خیـش  هک  تسا 
صحف هک  دـندرک  هدارا  تسا و  الکو  تسد  رد  هچ  نآ  باب  رد  دـنتفگ  نخـس  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دـعب  یتعاـمج ،

وا هب  مادصوبا  منک . ّجح  هک  مراد  هدارا  نم  تفگ : دـمآ و  مادـصوبا  دزن  هب  رـضن  نب  نسح  سپ  مالـسلا . هیلعنامز  تّجح  باب  رد  دـننک 
نوریب زا  مراچان  منیبیم و  كانلوه  باوخ  ینعی  موشیم ، ناساره  باوخ  رد  نم  تفگ : نسح  زادـنیب . ریخأت  لاس  نیا  رد  ار  ّجـح  تفگ :

نّیبت زا  دـعب  رگم  نکم ، نوریب  دوخ  تسد  زا  تفگ : داد و  وا  هب  یلام  هیحان  يارب  زا  درک و  ّتیـصو  داّـمح  نب  یلعی  نب  دـمحا  هب  نتفر و 
دـنچ و ياهماـج  ـالکو ، زا  یـضعب  سپ  مدـش ؛ دراو  هناـخ  نآ  رد  مدرک و  هیارک  ياهناـخ  مدـش ، دادـغب  دراو  نوچ  نم  تفگ : نسح  رما .

دروآ نآ  لثم  يرگید  سپ  ینیبیم . هک  تسا  نامه  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  متفگ : وا  هب  نم  تشاذگ . هدروآ ، نم  دزن  یفرـشا  يردق 
رب دش  دراو  سپس  مدنام . رّکفتم  مدرک و  بّجعت  دوب . وا  دزن  هچ  نآ  مامت  اب  قاحـسا  نب  دمحا  هاگ  نآ  دش . رپ  هناخ  هک  نآ  ات  يرگید ، و 

رادرب و ینعی  نک ، لمح  تسا  وت  اب  هچ  نآ  درذـگب  ردـق  نـالف  زور ، زا  نوچ  هک  مالـسلا  هیلعبحاـص  ترـضح  ینعی  درم ، نآ  هعقر  نم 
. دندرکیم هنهرب  ار  هلفاق  هک  دندوب  دزد  رفن  تصش  هار  رد  مدومن و  تلحر  دوب و  نم  دزن  هچ  نآ  متـشادرب  سپ  وش . يأر  نم  ّرـس  هّجوتم 
رادرب و تسا  وت  اب  هچ  نآ  هک  دیسر  نم  هب  ياهعقر  هاگ  نآ  مدمآ . دورف  مدش و  هّرماس  دراو  نآ . زا  داد  تاجن  ارم  دنوادخ  متشذگ و  نم 

نسح وت  تفگ : نم  هب  هداتسیا . هک  مدید  ار  یهایس  مالغ  مدیسر ، هناخ  زیلهد  هب  نوچ  متـشاذگ ، اه  لاّمح  ياههّلـس  رد  ار  اهنآ  نم  روایب !
. مدید يرایسب  نان  هناخ ، جنُک  رد  مدرک . یلاخ  ار  اه  لاّمح  ياههّلس  مدش و  هناخ  لخاد  سپ  وش ! لخاد  تفگ : يرآ . متفگ : يرضن ؟ نب 

يا : » درک ادن  یـسک  ارم  اج  نآ  زا  دوب و  هتخیوآ  وا  رب  هدرپ  هک  مدـید  ار  یقاطا  دـنتفر . نوریب  داد و  نان  صرق  ود  اه  لاّمح  زا  کی  ره  هب 
نم يارب  هماج  ود  ینک ». کش  وت  دهاوخیم  ناطیش  هک  نکم  کش  تشاذگ و  ّتنم  وت  رب  هچ  نآ  رب  نک  دمح  ار  يادخ  رضن ! نب  نسح 
نب دعـس  مدـمآ . نوریب  متفرگ و  ار  هماج  ود  نآ  سپ  ود ». نآ  هب  يوش  جاـتحم  هک  تسا  دوز  سپ  ار ! نیا  ریگب  : » دومرف داتـسرف و  نوریب 
ربخ هک  دوشیم  رهاظ  یضعب  زا  ( 151 .) دندرک نفد  ار  وا  هماج ، ود  نآ  رد  دـش و  توف  ناضمر  هام  رد  تشگرب و  نسح  تفگ : هَّللادـبع 

داهشتسا ربخ  نیمه  هب  تسا و  ماما  لصا »  » زا دارم  هک  تسا  روکذم  هّیلاجر ، بتک  رد  مالسلا . هیلعنسح  ماما  ترضح  هب  تسا  ّقلعتم  لوا 
ماـما ندوب  هجو  تسین و  ینخـس  نآ ، زا  ماـما  هدارا  رد  نکل  تسا ، ناـشیا  زا  کـی  مادـک  هب  ّقلعتم  ربخ ، هک  دـشن  نّیعم  اـیوگ  دـندومن و 

، تسین يدحا  تسد  رد  یّقح  چیه  ضیف ، تکرب و  ریخ و  ملع و  ره  لصا  دنناشیا  هچ  تسا ، رهاظ  لصا ، یماما ، ره  ای  مالـسلا  هیلعرـصع 
خزرب و اـیند و  رد  دـندابع  ذـالم  عجرم و  ناـشیا و  ببـس  هب  رگم  دـسریمن ، يدـحا  هب  یتمعن  ناـشیا و  هب  دـبال  دوش  یهتنم  هک  نآ  رگم 

. هّیلفس هّیولع و  ملاوع  عیمج  تقلخ  زا  دنا  یلصا  دوصقم  و  ترخآ .

وم دیقوا  ( 3

هب تاروت  رد  باـنج  نآ  مسا  : » هدرک رکذ  ( 152) مولعلا ریاود  هب  فورعم  بابلالا  ةریخذ  باتک  رد  يروباشین  دّـمحم  ازریم  یعملا  لـضاف 
(153 .«) تسا ومدیقوا  موکرت ، تغل 

ناشن دزیا  سانش و  دزیا  4 و 5 )

، نایسراف : » هدومرف لوکشک  رد  هللا  همحرییاهب  خیش  سوجم و  دزن  رد  تسا  بانج  نآ  مان  ود ، نیا  هک  تسا  روطـسم  روکذم ، باتک  رد 
(154 .«) دنیوگ ناشندزیا  سانشدزیا و  ار  بانج  نآ 
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هداتسیا ( 6

(.« 155) ینوکماش باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا  : » هدرک رکذ  اج  نآ  رد  زین 

مساقلاوبا ( 7

زا يدـهم  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  يورم  هّماـع  هّصاـخ و  زا  هربـتعم  ياهدنـس  هب  هضیفتـسم ، راـبخا  رد 
دیقع زا  یتـخبون  لهـسیبا  زا  تسا  يورم  نیدـلالامک  رد  ( 156 .«) تسا نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مـسا  تـسا ، نـم  نادـنزرف 

: دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  تیاور  باشخنبا ، خیرات  رد  ( 157 .) مساقلایبا هب  تسا  یّنکم  بانج  نآ  تفگ : هک  مداخ 
هک يدع ، نب  مساق  زا  هدرک  تیاور  ( 158 .«) مساقلاوبا وا  هینک  تسا . دّمحم  وا  مسا  يدهم ، تسوا  تسا . نم  نادنزرف  زا  حـلاص ، فلخ  »
وا مسا  رگا  مساقلاوبا ، هب  نتشاذگ  هینک  زا  هدیسر  یهن  رابخا ، یـضعب  رد  ( 159 .) تسا مساقلاوبا  حلاص ، فلخ  هینک  دنیوگیم : تفگ  وا 
نآ یلـصا  مسا  مکح  نآ ، مکح  هک  نیا  سلاجم و  رد  هینک  نیا  هب  ترـضح  نآ  رکذ  تمرح  هب  دندرک  حیرـصت  یـضعب  دـشاب و  دّـمحم 

. دیایب هک  تسا  بانج 

هَّللادبعوبا ( 8

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هفیذح  زا  هدرک  تیاور  ( 160) مالسلا هیلعنامزلابحاص  لاوحا  رد  نایب  باتک  رد  یعفاش  یجنگ 
هینک نم و  قلخ  وا  قلخ  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  ار  يدرم  دنوادخ ، دنازیگنایم  هنیآ  ره  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دنامن  رگا  : » دومرف هک 

. دوخ نیرهاط  دادجا  عیمج  هینک  هب  تسا  یّنکم  بانج ، نآ  هک  دیایب  و  تسا .» هَّللادبعوبا  وا 

رفعج وبا  ( 9

دّمحم وبا  ( 10

میهاربا وبا  ( 11

نآ يارب  زا  هک  هدش  تیاور  ( 162) همیدـق بقانم  زا  یکی  رد  تسا . رفعجوبا  مساقلاوبا و  بانج  نآ  هینک  هتفگ : ( 161) هیاده رد  ینیضح 
نب دمحا  ار  ام  داد  ربخ  تسا : نینچ  نآ  لوا  هک  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ترـضح ، نآ  ّمع  ناردپ و  زا  ماما  هدزای  هینک  تسا  بانج 

، طساو رد  يرابنا  میهاربا  نب  یلع  نسحلایبا  رب  ار  باتک  نیا  مدرک  تئارق  تفگ : جنپ  یس و  دصیس و  هنس  هطساو  رد  طمس ، نب  دّمحم 
لمتـشم و  خلا . شـش ، تسیب و  دصیـس و  لاس  رد  يرابنا  دـّیؤم  نب  فسوی  نب  دـمحا  العلاوبا ، ارم  داد  ربخ  تفگ : رخالا ، عیبر  رهـش  رد 

باقلا هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  اج  نآ  رد  هدـشن و  مولعم  نآ  ّفلؤم  نونک  اـت  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  همه  لاوحا  زا  یلاـمجا  رب  تسا 
: سپ ربخ ، نیاربانب  همیدق و  بقانم  هب  مینکیم  ریبعت  وا  زا  ام  هدومن و  رکذ  بانج  نآ  يارب  يرایسب 

نیسحلاوبا ( 12

(163)

بارتوبا ( 13
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زا دارم  هک  نآ  رگم  دوریم ، یلّمأـت  هلمجلایف  یمود ، رد  هچرگا  تسا ؛ مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هینک  ود ، ره  هک  دوـب  دـهاوخ 
ریـسفت رد  هک  دیایب  ترـضح و  نآ  يارب  تسا  هینک  نیا  نداد  رارق  هوجو  زا  یکی  هچ  نانچ  دشاب ؛ نیمز  ّیبرم  كاخ و  بحاص  بارتوبا ،
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  رون  هب  هک  نیا  و  تسا » نیمز  ماما  نیمز ، ّبر  : » دندومرف هک  ( 164 ....«) اهِّبَر ِرُْوِنب  ُضْرَْالا  ِتَقَرْشَاَو   » هفیرش هیآ 

. هام باتفآ و  رون  زا  دنوش  ینغتسم  مدرم 

رکبوبا ( 14

. دندرک رکذ  وا  ریغ  و  ( 165) نیبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  هچ  نانچ  تسا ؛ مالسلا  هیلعاضر  بانج  ياههینک  زا  یکی  هک  رکبوبا 

حلاصوبا ( 15

برع نایم  رد  تسا  ترـضح  نآ  هفورعم  هینک  نیا  حـلاصوبا و  مساقلاوبا و  هب  تسا  یّنکم  باـنج ، نآ  هک  هدرک  رکذ  باـبلالا  ةریخذ  رد 
حیادم دیاصق و  رد  ابدا  ارعش و  دنناوخیم و  مسا  نیا  هب  ار  بانج  نآ  دوخ ، تاثاغتسا  تالّـسوت و  رد  هتـسویپ  نیـشنهیداب و  يدَلب و  ياه 
دهاوخ هینک  نیا  يارب  يذخأم  رکذ  مهن ، باب  رد  هدوب و  عیاش  قباس ، رد  هک  دوشیم  مولعم  هدنیآ  صصق  یضعب  زا  دننکیم و  رکذ  دوخ 

. یلاعت هَّللاءاش  نا  دش .

هرمالاریما ( 16

دوخ ( 166) تبیغ باتک  رد  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، هقث  هچ  نانچ  نآ ؛ هب  دـندناوخ  ار  بانج  نآ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  یبقل 
دیآیم نوریب  : » اهبوشآ بورح و  نتف و  زا  ياهلمج  رکذ  زا  دـعب  دومرف  هک  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  باـنج  زا  هدرک  تیاور 

لوقع وا  تبیغ  رد  تسا  ّریحتم  هک  لومأم  ناطلـس  هرفک و  لتاق  هرَمأ و  ریما  دوشیم  رهاظ  سپ  لالـضا ، اوغا و  رد  دنکیم  هغلابم  لاّجد و 
.« نیلقث رب  دنکیم  هبلغ  نینکر و  نیب  دوشیم  رهاظ  نیسح ، يا  تسا  وت  نادنزرف  زا  مهن  وا  و 

يدیا هعماس و  ُنُذا  ناسحا ، 17 و 18 و 19 )

هک يدـیا »  » زا دارم  ًارهاظ  و  ( 168) تسا هیادـه  رد  موس  و  ( 167) مود دناهدرمـش ، بانج  نآ  باقلا  زا  همیدـق  بقانم  هیادـه و  رد  ار  لوا 
زا دندرک  تیاور  ( 170) بقانم رد  بوشآ  رهـش  نبا  و  ( 169) نیدلا لامک  رد  قودـص  اج . نیا  رد  دـشاب  تمعن  ینعم  هب  تسا ، دـی  عمج 

تسا رهاظ  ماما  هرهاظ ، تمعن  (: » 171 ....«) ًۀَنِطَابَو ًةَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأَو   »... هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعمظاک  بانج 
. مالسلا هیلعماما  هب  هدش  ریسفت  تمعن  نآرق ، زا  يرایسب  عضاوم  رد  و  تسا » بیاغ  ماما  هنطاب ، تمعن  و 

هَّللا ۀیقب  ( 20

هیلعقداص ماما  زا  هدـش  تیاور  ( 173) ناذاش نب  لـضف  تبیغ  رد  و  ( 172) رهوذ باتک  رد  تسا . باـنج  نآ  ماـن  نیا  هک  هتفگ  هریخذ  رد 
هدزیس دص و  یـس  دوشیم  عمج  هبعک و  هب  دهدیم  تشپ  درک ، جورخ  نوچ  سپ  : » دومرف مالـسلا  هیلعمئاق  لاوحا  نمـض  رد  هک  مالـسلا 

هَّللا و ۀّیقب  منم  دیامرفیم : هاگ  نآ  ( 174 ....«) َنِینِمْؤـُم ُْمتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  : » تسا هیآ  نیا  دـیامرفیم ، مّلکت  هک  يزیچ  لوا  درم و 
.« هضرا یف  هَّللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالّـسلا  : » دیوگیم هک  نآ  رگم  ياهدـننک ، مالـس  وا  رب  دـنکیمن  مالـس  سپ  امـش ، رب  وا  هفیلخ  وا و  تّجح 

مالـسلا هیلعقداص  ترـضح  تمدخ  يدرم  تفگ ، ( 176) رهاز نـب  رمع  زا  هدرک  تـیاور  ( 175 ،) دوخ ریـسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  خـیش 
یمـسا نیا  هن ، : » دومرف نینمؤملاریما !؟ ای  وا  هب  مییوگب  ینعی  نینمؤملا ، ةرما  هب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هب  مینکب  مالـس  اـم  درک : ضرع 
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رفاـک هک  نآ  رگم  وا ، زا  دـعب  هن  وا و  زا  شیپ  يدـحا  دوـشیمن  هدـیمان  هک  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  دـنوادخ  نآ ، هب  دـیمان  هک  تسا 
ُْمْتنُک ْنِا  ْمَُکلٌْریَخ  ِهَّللاُۀَّیَِقب  :» ترـضح دناوخ  هاگ  نآ  هَّللاۀّیقب ». ای  کیلع  مالّـسلا  دییوگب : : » دومرف وا ؟ رب  مینک  مالـس  هنوگچ  تفگ : دشاب ».

« َنینِمُْؤم

هلّطعم رئب  ( 21

(177 .«) ٍدیِشَم ٍرْصَقَو  ٍۀَلَّطَعُم  ٍْرِئبَو   »... هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دوخ ، ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 
نآ دوشیمن و  هدیـشک  بآ  وا ، زا  هک  تسا  یهاـچ  نآ  هلّطعم ، رئب  مالـسلا . مهیلعدّـمحم  لآ  يارب  هدـش  يراـج  تسا  یلثم  نیا  : » دوـمرف

سک ره  يارب  زا  هلوادتم  هرهاظ  بابـسا  هب  ینعی  روهظ -  تقو  ات  ( - 178 (؛» ملع وا  زا  دوشیمن  سابتقا  سپ  هدـش . بیاغ  هک  تسا  یماما 
تافانم سپ  دوبن . یجراخ  عنام  رگا  دـندوب -  عفترم  رـصق  هک  بانج  نآ  زا  ریغ  یماـما -  ره  رـصع  رد  دوب  رـسّیم  هچ  ناـنچ  تقو ، ره  رد 

يارب زا  هفراعتم  بابـسا  ریغ  هب  بانج  نآ  زا  تاضویف  ریاس  ملع و  هب  عاـفتنا  نّکمت  زا  مهد  باـب  رد  دومن  میهاوخ  رکذ  هچ  نآ  اـب  درادـن 
(. 179) زین ناشیا  ریغ  هکلب  صاوخ ،

نیمالادلب ( 22

زا ار  نآ  ( 180 ،) دولخلا تاّنج  رد  سّردم  اضردّمحم  ازریم  عبتتم ، لضاف  تسین . یطّلـست  يو  هب  ار  یـسک  هک  دـنوادخ  مکحم  هعلق  ینعی 
. هدرمش بانج  نآ  باقلا 

مارهب ( 23

نادزی هدنب  ( 24

. هدومن رکذ  بابلالا  ةریخذ  رد  هچنانچ  ( 181 (؛ عاتسیا باتک  رد  تسا  ترضحنآ  مسا  ود ، نیا 

زیورپ ( 25

(183 .) تسا روبزم  باتک  رد  هچ  نانچ  ( 182 ،) سرف زا  نیزرب  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  هّیولهپ  ياب »  » اب

هَّللاناهرب ( 26

. هدومن رکذ  اج  نآ  رد  هچ  نانچ  ( 184 ،) نویلکنا باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا 

طساب ( 27

هک نانچ  ترضح  نآ  ضیف  تسا و  هدننارتسگ  هدننک و  خارف  ینعم  هب  نآ ، هدرمش و  بانج  نآ  باقلا  زا  همیدق  بقانم  و  ( 185) هیاده رد 
ماع طسبنم و  نانچ  شلدع ، روهظ  روضح و  ماّیا  رد  هدـید و  هرهب  نآ  زا  يدوجوم  ره  هدیـسر و  اج  همه  هب  باتفآ  دـننام  دـندومرف ، دوخ 

ترـضح روهظ  رد  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  تسا  يورم  میهاربا  نب  تارف  خیـش  ریـسفت  رد  دـننک . ارچ  مه  اب  دنفـسوگ  گرگ و  هک  دوش 
دنوشیم نومأم  هک  نیا  ات  مالسا  رد  دوشیم  لخاد  هک  نآ  رگم  یتّلم ، بحاص  هن  ینارصن و  هن  يدوهی و  هن  دنامن ، یقاب  مالـسلا  هیلعمئاق 

، شایع نب  دّمحم  نب  دمحا  مّدقم  خیش  ( 186 .) ار یکیخ  شوم ، دنکیمن  هراپ  هک  نیا  ات  رام  ناسنا و  ریـش و  واگ و  گرگ و  دنفـسوگ و 
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نب هَّللادبع  اب  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگ : هک  شردپ  زا  یکم ، هعیبر  نب  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  ( 187 ،) رثالا بضتقم  رد 
هب میدیـسر  سپ  تفگ : هیاـپ . يارب  ینعی  نیمز ، هب  نتفر  رد  دـننک  هغلاـبم  هک  دوـب  هدرک  رما  ار  هلمع  وا  هـبعک و  رد  مـیدرکیم  راـک  ریبز 

ۀمکحلا اوعنمت  هلبق ال  ءیـشال  لّوالا  مسب  : » دوب نآ  رد  مدـناوخ و  ار  نآ  دـیوگیم  هک  نآ  ات  میتفای  هتـشون  نآ  رد  يرتش و  دـننام  یگنس 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تثعب  هدش  رکذ  نآ  رد  تسا . ینالوط  نآ  و  اهوملظتف »... اهقحتـسم  ریغ  اهوطعتال  مهوملظت و  اهلها 

ترضح ّقح  رد  هک  نآ  ات  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  هّمئا  زا  کی  ره  نینچ  مه  بانج و  نآ  نفدم  ّرقم و  هلیمج و  رادرک  هدیمح و  تافـص  و 
دنکیم رما  تسا . ربمغیپ  مسا  وا ، مسا  وا ، زا  دعب  رظتنم  هاگ  نآ  هثدحم ، هنیدم  رد  دوشیم  نوفدم  هتفگ : مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما 

وا ببـس  هب  دـنوادخ  دـنکیم  فرطرب  دـیامرفیم . بانتجا  نآ  زا  دوخ  رکنم و  زا  دـنکیم  یهن  و  دـیامنیم . راتفر  نآ  هب  دوخ  لدـع و  هب 
رد نکاس  وا  زا  دوشیم  دونـشخ  دنفـسوگ . اب  وا  راگزور  رد  گرگ  دنکیم  رـشح  ار ، يروک  ّکش و  وا  هب  دـنکیم  رود  ار و  اهیکیرات 

ار وا  هک  نآ  لاح  اشوخ  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  رب  تسا  دـنمجرا  ردـقچ  هک  هدـنب ! هچ  يا  ایرد . رد  ناـیهام  اوه و  رد  ناـغرم  اـمس و 
ناشیا رب  دوش . هتـشک  ای  دشکب  سپ  دنک ، هلتاقم  وا  يور  شیپ  رد  هک  سک  نآ  هب  اشوخ  دنک ! وا  ینامرفان  هک  نآ  رب  ياو  دـنک و  تعاطا 

. ناگدشزوریف دنناشیا  و  ناراگتسر ، دنناشیا  و  ناگتفای ، تیاده  دنناشیا  و  تمحر ، ناشیا و  راگدرورپ  زا  اهدورد  داب 

ءایبنالا ۀّیقب  ( 28

يوحن هب  نوتاخ ، همیکح  زا  هدرک  تیاور  ( 188) راونالا قراشم  رد  یـسُرب  ظاح  هک  يربخ  رد  تسا  روکذم  رگید  بقل  دنچ  اب  بقل  نیا 
هیلعمئاق دـلوم  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  وا  زا   2  ، 3 تادانملا عفد  باتک  رد  یناث  قّقحم  طبس  یکرک ، یتفم  نیـسح  دّیـس  لیلج ، ملاع  هک 

حسم سپ  مالسلا ، هیلع  2 ، 7 1 یلع نب  نسح  مردارب  دزن  هب  مدروآ  ار  بانج  نآ  سپ  دـیوگیم : هک  نآ  ات  دوب . نابعـش  همین  بش  مالـسلا 
متاخ ارقف و  ثوغ  ایفصا و  رون  ایبنا و  هّیقب  هَّللا و  ۀّجح  يا  وگ  نخس  : » دومرف دوب و  راونا  رون  هک  وا  رون  يور  رب  فیرـش ، تسد  هب  دومرف 

هخـسن رد  نکل  تشذـگ . تدالو  باب  رد  هچ  نآ  رخآ  ات  هَّللاّالا ».... هلاال  نادهـشا  : » دومرف سپ  اضیب »! هرک  بحاص  اـیقتا و  رون  ایـصوا و 
دیدـش قیمع  يایرد  زا  حابـصم  اضیب و  هرک  بحاـص  ایـصوا و  متاـخ  اـیبنا و  هّیقب  هَّللاۀّـجح و  يا  وگ  نخـس  : » تسا نینچ  ریقح ، قراـشم 

. خلا ایصوا .»...! رون  ایقتا و  هفیلخ  يا  يوگ  نخس  ءایضلا ،

یلات ( 29

. هدرمش بانج  نآ  باقلا  زا  بقانم  رد  ار  نآ  يزوج ، نبا  طبس  یلعزق ، نب  فسوی 

دییأت ( 30

هک مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  تسا  يورم  نیدـلالامک  رد  تسا . نداد  تّوـق  ورین و  ینعم  هب  نآ  هدرمـش و  باـقلا  زا  ( 189) هیاده رد 
شلد هک  نآ  رگم  ینمؤم  دنامیمن  سپ  دابع ، ياهرـس  رب  ار  دوخ  تسد  دراذگیم  : » هک بانج  نآ  ياهمان  لیامـش و  رکذ  زا  دـعب  دومرف 

190)پ .«) درم لهچ  تّوق  نمؤم ، نآ  هب  دنوادخ  دهدیم  نهآ و  هراپ  زا  دوشیم  رتتخس 

مامت ( 31

تفارـش لاعفا و  لامک و  هدـیمح و  تافـص  رد  ترـضح  نآ  هچ  تسا ، حـضاو  نآ  ینعم  هدرمـش و  بانج  نآ  باقلا  زا  ( 191) هیاده رد 
، مامت زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  تسا . لاوز  تصقنم و  بیع و  یب  مامت و  مات و  تفأر ، تردق و  تنطلـس و  تمـشح و  تکوش و  بسن و 

نیا ایـصوا و  ایبنا و  رارـسا  مولع و  هرهاب و  تایآ  نیمز و  رد  هّیهلا  تسایر  تفالخ و  دوش  ماـمت  باـنج  نآ  هب  هچ  دـشاب ، لّـمکم  مّمتم و 
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. لامعتسا رد  تسا  عیاش  قالطا 

رئاث ( 32

نآ هک  دمآ  دهاوخ  دـیامن و  صاصق  ات  دریگن  مارآ  هک  دـنیوگ  ار  هاوخ  هنیک  رئاث ، هدـش و  هدرمـش  بانج  نآ  باقلا  زا  همیدـق  بقانم  رد 
ءایبنالا ءانباو  ءایْبنالا  لوحذب  بلاّطلا  ْنیا  : » تسا هبدن  ياعد  رد  دنک . ار  ایفـصا  عیمج  نوخ  هکلب  دوخ ، راوگرزب  ّدج  نوخ  هبلاطم  بانج ،

« البرکب لوتقملا  مدب  بلاّطلا  ْنیا 

رفعج ( 33

رما هک  دـش  هداز  مالـسلا  هیلعدّـمحمیبا  يارب  يدوـلوم  تفگ : هک  حـتفلا  نب  ةزمح  زا  هدرک  تیاور  ( 192) نیدلالامک رد  قودص  خـیش 
، دارم ًارهاظ  رفعج . هب  دش  هتـشاذگ  هینک  دّمحم و  هدش  هدـیمان  تفگ : تسیچ ؟ وا  مسا  دیـسرپ : وا  زا  رذـنم  نب  نسح  وا . نامتک  هب  دومرف 

سرت زا  رفعج ، هب  هیانک  هب  وا  زا  دننکیم  ریبعت  هکلب  دننکیمن ، بانج  نآ  مسا  هب  حیرـصت  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دشابن ، هفورعم  هینک 
هب ار  لام  نیا  ای  دیسر  عیقوت  وا  زا  ای  تسا  ماما  وا  ای  ار  رفعج  میدید  دنیوگب : دنیوگ ، نخس  رگیدکی  هب  نوچ  نایعیـش  هک  رفعج  شیومع 
نآ رد  هک  تسا  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربخ  ود  ( 193) ینامعن خیش  تبیغ  رد  دنمهفن . رفعج  ناعبات  هک  اذکه  ربب و  وا  دزن 
زین ربخ  ود  نآ  زا  دارم  ًارهاظ  شیومع و  هب  دننک  هیانک  وا  زا  ای  دوخ  يومع  هب  هدـش  هتـشاذگ  هینک  هک  دناهدرمـش  بانج  نآ  باقلا  زا  اج 

ای رفعجوبا  بانج  نآ  هینک  ای  هدوب  مساقلاوبا  باـنج ، نآ  ياـهومع  زا  یـضعب  هینک  دـیاش  هک  هداد  لاـمتحا  یـسلجم  هماـّلع  دـشاب . نیمه 
دعب تسا و  ترضح  نآ  يومع  فورعم ، دّمحم  دّیس  تسا و  مالسلا  هیلعیبتجم  ترـضح  هینک  اهنیا  هک  دشاب  زین  دّمحموبا  ای  نیـسحلاوبا 

و خلا ؛ ( 194 ...«) حـتفلا نب  ةزمح  ربخ  رد  تشذـگ  هچ  نانچ  تسا ؛ رهظا  طسوا ، : » دومرف هاگ  نآ  هدومن ، رکذ  میداد  هک  یلامتحا  نآ ، زا 
یهتنم رد  رفعجیبا . هن  تسا  رفعج  دندرک ، لقن  هک  موحرم  نآ  دوخ  هخـسن  رد  یّتح  نیدلا ، لامک  خـسن  رد  هچ  تسا ؛ بیرغ  رایـسب  نیا 

ًالثم هینک ، هک  ییاج  رد  تسا  مّهوت  عفر  يارب  مالک  نیا  هَّللادـبعب ». یّنکی  لاقیالو  ًالوهجم  هَّللادـبع  یباب  یّنکی  نالف  لاـقی  : » هتفگ برـالا 
مسا نآ  دوخ  ضرغ  دش ، رداص  یمالک  نینچ  هک  اج  نآ  رد  سپ  رفعج . هب  ای  هَّللادبع  هب  یّنک  تفگ  دیابن  تسا ، رفعجیبا  ای  هَّللادبع  یبا 

. تسا

هعمج ( 34

. مهدزای باب  رد  دیایب  ًاحورشم  هچ  نانچ  تسا ؛ بانج  نآ  یماسا  زا 

رباج ( 35

تسا ترـضح  نآ  صیاصخ  زا  بقل  نیا  تسا و  دنبهتـسکش  هدننک و  تسرد  رباج  هدرمـش و  باقلا  زا  همیدق ، بقانم  و  ( 195) هیاده رد 
هنوزحم هضبقنم  سوفن  همه  طاسبنا  هدرمژپ و  بولق  همه  يدنسرخ  هتـسکش و  ياه  لد  همه  ربج  اهراک و  همه  شیاشگ  مظعا و  جرف  هک 

. تسوا دوعسم  دوجو  هب  هنونکم  هنمزم  ضارما  همه  يافش  و 

ْبْنَج ( 36

(197 .«) ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  اَتَرْسَح  اَی  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هرتاوتم و  رابخا  رد  هدرمـش و  بانج  نآ  باقلا  زا  ( 196) هیاده رد 
. تسا هَّللابنج  مالسلا  هیلعماما  هک  هدیسر 
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سّنکلا راوج  ( 37

. دنوش ناهنپ  اج  نآ  رد  دنیآرد و  هاگباوخ  رد  هک  نایشحو  نوچ  باتفآ ، عاعـش  ریز  رد  دنوشیم  ناهنپ  هک  ( 198) هراّیس ياههراتس  ینعی 
: هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ( 201 ،) ینامعن تبیغ  و  ( 200) یسوط خیـش  تبیغ  و  ( 199) نیدلالامک رد 

رهاظ هاگ  نآ  تصـش  تسیود و  هنـس  دوش  بیاغ  هک  تسا  یماـما  نآ ، زا  دارم  : » دومرف هک  ( 202 «) ِسَّنُْکلا يِراَوَْجلا  * ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  اَلَف  »
.« دش دهاوخ  نشور  تیاه  مشچ  ار  نامز  نآ  يدرک  كرد  رگا  : » دومرف يوار  هب  و  کیرات ». بش  رد  ناشخرد  باهش  دننام  دوش 

هَّللا ۀّجح  تّجح و  ( 38

هک يرفعج  مشاهیبا  زا  تسا  يورم  زاّزخ  دّمحم  نب  یلع  ( 206) رثالا ۀیافک  و  ( 205) خیش تبیغ  و  ( 204) نیدلالامک و  ( 203) نویع رد 
اب امـش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا . نسح  نم  رـسپ  نم ، زا  دعب  نیـشناج  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیقّنلا  یلع  ماما  مدینـش  تفگ :

امـش يارب  تسین  لالح  دینیبیمن و  ار  وا  صخـش  هک  نیا  تهج  هب  : » دومرف موش ! وت  يادـف  ارچ ؟ متفگ : نم »؟ نیـشناج  زا  دـعب  نیـشناج 
بانج نآ  هعیاش  باقلا  زا  نیا  و  مالـسلا ». مهیلعدّـمحم  لآ  زا  تّجح  دـییوگب  : » دومرف مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ  سپ  متفگ : وا ». مان  ندرب 

، بقل نیا  رد  هک  نآ  اب  دناهدومن و  رکذ  ار  نآ  ناثّدحم ، رتشیب  دـناهدش و  روکذـم  بقل  نیمه  هب  رابخا ، هیعدا و  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا 
اج ره  رابخا  رد  هک  دراد  بانج  نآ  هب  صاصتخا  نانچ  نکل  قلخ ، رب  دنوادخ  بناج  زا  دـنتّجح  همه  دنکیرـش و  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاس 
رب يادخ  تنطلـس  ای  هبلغ  ینعم  هب  تسا  هَّللاۀجح  بانج  نآ  بقل  دنتفگ : یـضعب  تسا . ترـضح  نآ  دارم  دوش ، رکذ  يدهاش  هنیرقیب و 

ۀجح انا   » یتیاور هب  تسا و  هَّللا » ۀّجح  انا   » بانج نآ  متاخ  شقن  دیسر و  دهاوخ  روهظ  هب  ترضح  نآ  هطـساو  هب  ود  ره  نیا  هچ  قیالخ ؛
. دنک نیمز  يور  تموکح  رهم ، نیمه  هب  و  هتصلاخ » هَّللا و 

قح ( 39

َءاَج ُْلق   » هفیرـش هیآ  رد  هدومرف  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا  تیاور  یفاـک  رد  هدرمـش . باـقلا  زا  ( 207 ،) هیاده همیدـق و  بقانم  رد 
تهج هب  یضام  هغیص  هب  ریبعت  ریسفت ، نیاربانب  ( 209 .«) دورب لطاب  تلود  دنک ، جورخ  مالسلا  هیلعمئاق  نوچ  (: » 208 «) ُلِطاَْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا 
ّقحلا یلع  مالّـسلا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  تسا و  هدـش  عقاو  ایوگ  سپ  تسین ، نآ  رد  یّکـش  هک  نآ  نایب  تسا و  نآ  عوقو  دـیکأت 

تاریخ و عفاـنم و  ماـمت  تسا  اراد  ترـضح  نآ  یهاون  رماوا و  لاوقا و  لاـعفا و  تافـص و  تـالاح و  عـیمج  هک  تسا  رهاـظ  و  دـیدجلا »!
زا يدـحا  يارب  هن  دوخ و  يارب  هن  ترخآ و  رد  هن  ایند و  رد  هن  درادـن ، هار  ییاطخ  هدـسفم و  ررـض و  نآ  رد  هک  هّمات  هیقاب  هتباـث  حـلاصم 

. بانج نآ  ناوریپ 

باجح ( 40

.« میدقلا ّیلزالا  هَّللا  باجح  یلع  مالّسلا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  هدرمش و  باقلا  زا  ( 210) هیاده رد 

دماح ( 41

دمح ( 42

(211 .) هدرمش باقلا  زا  باتک  نآ  رد  ار  ود  ره 
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رشاح ( 43

. تسا روکذم  ( 212) هّمئالا ةرکذت  رد  هچ  نانچ  میهاربا ؛ فحص  رد  تسا  ترضح  نآ  مسا  رشاح 

ایصوالا متاخ  ( 44

، فیرط رـصن  یبا  زا  دـندرک  تیاور  نیثّدـحم  زا  ياهلمج  هچ  نانچ  دناسانـش ، بقل  نیمه  هب  ار  دوخ  بانج  نآ  تسا و  هعیاـش  باـقلا  زا 
نم هب  سپ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  رب  مدـش  لـخاد  تفگ : هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  مداـخ 

. يرآ متفگ : یـسانشیم »؟ ارم  : » نم هب  دومرف  سپـس  باـنج ، نآ  يارب  ار  نآ  مدروآ  راـیب »! نم  يارب  خرـس  لدنـص  فیرط ! يا  : » دوـمرف
يارب نک  نایب  موش ! وت  يادـف  متفگ : مدرکن ». لاؤس  وت  زا  نیا ، زا  : » دومرف ینم . يالوم  رـسپ  نم و  يالوم  وت  متفگ : مایک »؟ نم  : » دومرف

هک نم  نایعیش  نم و  لها  زا  ار  الب  دنوادخ  دنکیم  عفر  نم ، ببـس  هب  ایـصوالا ؛ متاخ  منم  : » دومرف سپ  نآ . زا  يدرک  لاؤس  هچ  نآ  نم ،
(213 .«) ار ادخ  نید  دنرادیم  اپ  رب 

مالسلا مهیلعهّمئالا  متاخ  ( 45

(214 .) هدرمش بانج  نآ  باقلا  زا  دولخلا  تاّنج  رد 

هتسجخ ( 46

(215 .) نایگنرف لآ  ردنک  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا  هک  هتفگ  هریخذ  رد 

ورسخ ( 47

. سوجم درخ  نادیواج  باتک  رد  تسا و  ترضح  نآ  مان  نیا  هک  تسا  روکذم  ( 216) هرکذت هریخذ و  رد 

سانشادخ ( 48

يربـمغیپ دـنه ، هرفک  داـقتعا  هب  هک  ( 217) ینوکماـش باـتک  رد  تسا  ترـضح  نآ  ماـن  سانـشادخ  هک  تسا  روکذـم  باـتک  ود  نآ  رد 
هب نآ  تموکح  ایند و  هک  دـیوگ  هدوب و  ساولیک  رهـش  وا  دـلوم  هدـش و  ثوعبم  نتخ  اتخ و  لها  رب  دـنیوگ  تسا و  هدوب  باتک  بحاـص 

ياههوک رب  وا  دیسر و  دهاوخ  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مان  ناشیا ، نابز  هب  هک  نشی  هب  ناهج  ود  قیالخ  دّیـس  دنزرف 
وا تمدخ  رد  نایمدآ  نادازیرپ و  دنشاب و  يو  نانکراک  ناگتشرف ، دوش و  راوس  اهربا  رب  دهد و  نامرف  دنارب و  مکح  ایند  برغم  قرـشم و 

مرا و ناتسلگ  هک  ار  متفه  میلقا  ياروام  تسا و  لامـش  بطق  ریز  هک  نیعـست  ضرا  ات  تسا  اوتـسا  ّطخ  ریز  هک  ( 218) نادوس زا  دنشاب و 
. تسا سانشادخ  هداتسیا و  وا  مان  دشاب و  نید  کی  ادخ ، نید  دوشیم و  بحاص  دشاب ، فاق  هوک 

نزاخ ( 49

. هدرمش باقلا  زا  ار  نآ  ( 219) هیاده رد 

حلاص فلخ  فلخ و  ( 50
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خیراـت رد  هدـش . روکذـم  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هنـسلا  رد  ّررکم  بقل ، نـیا  هـب  هدـش و  هدرمـش  باـقلا  زا  همیدـق  بقاـنم  و  ( 220) هیاده رد 
. نامزلارخآ رد  دوشیم  رهاظ  دّمحم . فلخ و  دراد : مسا  ود  وا  مساقلاوبا و  هب  تسا  یّنکم  بانج  نآ  هک  تسا  روکذـم  ( 221) باّشخنبا

وه اذه  : » حیصف زاوآ  هب  دنکیم  ادن  دورب و  هک  اجره  وا  اب  دنکیم  ریـس  باتفآ و  زا  وا  رب  دنکفایم  هیاس  هک  تسا  يربا  بانج  نآ  رـس  رب 
فلخ : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هدرک  تیاور  دیدوب . وا  رظتنم  همه  هک  دوعوم  يدـهم  نآ  ینعی  يدـهم ، تسا  نیا  يدـهملا »!

ترــضح زا  هدرک  تـیاور  زین  ( 222 .«) يدـهم تسوا  ناـمزلابحاص و  تـسوا  تـسا و  یلع  نـب  نـسح  دّـمحمیبا ، نادـنزرف  زا  حـلاص 
رد دنکیم  جورخ  تسا . مساقلاوبا  وا  هینک  تسا ؛ دّمحم  وا  مسا  يدهم ؛ تسوا  تسا . نم  نادنزرف  زا  حلاص ، فلخ  : » مالـسلا هیلعقداص 

مولع و عیمج  تسا  اراد  تسا و  هتـشذگ  يایـصوا  اـیبنا و  عیمج  فلخ  ترـضح ، نآ  تسا و  نیـشناج  فلخ ، زا  دارم  ( 223 .«) نامزلارخآ
عمج وا  دزن  رد  ترـضح و  نآ  رد  اهنآ ، همه  دسریم و  رگیدـکی  هب  اهنآ  زا  هک  هیهلا ، ثیراوم  ار و  اه  نآ  صیاصخ  تالاح و  تافص و 

هاگ نآ  : » مالسلا هیلعيرکسع  رکذ  زا  دعب  تسا  روکذم  دید ، مالـسلا  اهیلعهرهاط  هقیدص  دزن  رد  رباج ، هک  فورعم  حول  ثیدح  رد  دوب .
هنیکـس سیردا و  تعفر  مدآ و  توفـص  لامک  تسوا  رب  ناـیملاع ؛ عیمج  يارب  تسا  تمحر  هک  فلخ  وا ، رـسپ  هب  ار  نیا  منکیم  لـماک 

رهاظ بانج  نآ  نوچ  هک  تسا  روهـشم  لّـضفم ، ثیدـح  رد  ( 224 .«) بّویا ربص  یـسیع و  ياـهب  یـسوم و  تّدـش  میهاربا و  ملح  حون و 
کنیا سپ  ثیش ، مدآ و  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک  دیشاب  هاگآ  قیالخ ! هورگ  يا  : » دیامرفب هبعک و  هب  دوخ  تشپ  هب  دنک  هیکت  دوش ،

یلصادخلوسر نوعمش و  یسیع و  عشوی و  یسوم و  لیعامسا و  میهاربا و  ماس و  حون و  دیامن  رکذ  وحن  نیمه  هب  و  ثیـش ».... مدآ و  منم 
زا یفطـصم  حون و  زا  هریخذ  مدآ و  زا  ۀـّیقب  منم  : » دـیامرفیم یناـمعن  تیاور  هب  ( 225 .) ار مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا 

تشادن و يدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لمتحم  ( 226 .«) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  هوفـص  میهاربا 0و 
تراشب رگیدکی  هب  نایعیـش  ترـضح ، نآ  ّدلوت  زا  سپ  دندنام ؛ یقاب  یتعامج  داقتعا ، نیمه  هب  درادـن و  نیـشناج  رگید  دـنتفگیم  مدرم 

. دندناوخ بقل  نیا  هب  ار  وا  هّمئا ، هکلب  ناشیا ، بلطم  نیا  هب  هراشا  تهج  هب  دش و  رهاظ  نیشناج  هک  دندادیم 

سّنخ ( 51

هرهز و خـیّرم و  يرتشم و  لـحز و  لـثم  دـننکیم ؛ تعجارم  ریـس ، زا  یهاـگ  تسا و  عوجر  ناـشیا  يارب  هک  تسا  هراّیـس  ياههراتـس  نآ 
الَف  » كرابم هیآ  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  نادمح  نب  نیـسح  تسین . تعجر  هام ، باتفآ و  يارب  دراطع و 

و ( 229) خیـش تبیغ  و  ( 228) نیدـلا لامک  رد  ( 227 .«) تصـش تسیود و  هنـس  رد  دوشیم  بیاغ  هک  تسا  یماـما  وا  .«: » ِسَّنُْخلاـِب ُمِْسُقا 
زا بانج  نآ  زا  مدرک  لاؤس  سپ  ار ، مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترضح  مدرک  تاقالم  تفگ : هک  یناه  ّما  زا  تسا  يورم  ( 230) ینامعن

. تشذگ هچ  نآ  رخآ  ات  دوخ ». نامز  رد  دوشیم  ناهنپ  هک  تسا  یماما  نآ  : » دومرف ِسَّنُْخلِاب ». ُمِْسُقا  الَف   » هیآ نیا 

هَّللاۀفیلخ ( 52

يربا وا ، رـس  رب  مالـسلا و  هیلعيدـهم  دـنکیم  جورخ  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  يورم  هّمغلا  فشک  رد 
هک بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  زین  ( 231 .«) دینک يوریپ  ار  وا  تسا ؛ هَّللا  ۀفیلخ  يدهم  نیا  دـنکیم ، ادـن  هک  تسا  ییدانم  نآ  رد  و  تسا ،
رد یعفاـش  یجنگ  ار  ربخ  نیا  و  ( 232 .«) تسا يدـهم  هَّللا ، ۀـفیلخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  : » هدرک ار  باـنج  نآ  رکذ  هک  يربـخ  رد  دومرف 

(233 .) هدرک تیاور  نایب  باتک 

ایقتالا ۀفیلخ  ( 53

. متشه تسیب و  بقل  رد  تشذگ  هچ  نانچ 
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ضرالا ۀَّباد  ( 54

نیرّسفم و  ( 235) تسا مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نآ ، زا  دارم  هک  تسا  روکذم  رایـسب  رابخا  رد  هدرمـش . باقلا  زا  ار  نآ  ( 234) هیاده رد 
ار وا  دناوتن  یـسک  تسا و  عارذ  تصـش  وا  لوط  دراد و  اپ  تسد و  راهچ  رپ و  وا  هک  دـننک  تیاور  دـنرادنپ و  یناویح  ار  نآ  ّتنـس ، لها 
هک رفاـک  مشچ  ود  ناـیم  و  ٌنمُؤم »  » هک نمؤم  مشچ  ود  ناـیم  دراذـگیم  هناـشن  دـنکیم و  غاد  سپ  دـنک ، رارف  وا  زا  دـناوتن  دـنک و  بلط 

هیلعنینمؤملاریما هچ  ناـنچ  ( 236 .) ناسنا يارب  رگم  دـشابن ، بساـنم  هک  راـتفر  تافـص و  نیا  زا  دـندومن  رکذ  هچ  نآ  رخآ  اـت  ار  ٌرفاـک » »
رظان رب  و  تسا ؛ ناسنا  ینعی  237 ؛) «) تسا شیر  وا  يارب  تسین و  مد  ضرالا ، ّۀباد  يارب  هک  دنوادخ  هب  مسق  دیشاب ! هاگآ  : » دومرف مالسلا 

 - يدهم روهظ  تامالع  تایآ و  باب  رد  تسا ، يورم  روکذم و  اج  نآ  رد  هچ  نآ  رتشیب  هک  تسین  یفخم  تمایق ، طارـشا  تامالع و  رد 
دوشیم و اج  نآ  رد  هچ  نآ  دوشب  زین  اـج  نیا  رد  دـشاب و  ود  ره  يارب  بقل ، نیا  هک  تساور  سپ  تسا ؛ روکذـم  زین  هیلع -  هَّللا  تاولص 

. مالک نیا  دّیؤم  دمآ ، دهاوخ  تعاس  بقل  رد 

یعاد ( 55

زا تسا  یعاد  بانج  نآ  هَّللا »! یعاد  ای  کیلع  مالّـسلا  : » تسا بانج  نآ  هروثأـم  تراـیز  رد  هدرمـش و  باـقلا  زا  ار  نآ  ( 238) هیاده رد 
نید رگم  ینید  ایند  رد  دراذگن  هک  دـناسر  اج  نآ  هب  ار  توعد  نیا  ماجنا  دـنوادخ و  يوس  هب  دـنوادخ ، يارب  ار  قیالخ  دـنوادخ ، بناج 

ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   »... هک دـعولا  قداص  هدـعو  قدـص  دوش  رهاظ  وا  توعد  دوجو و  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  راوگرزب  ّدـج 
ْمِهِهاَْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  : » هفیرـش هیآ  رد  تسا  يورم  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هکلب  دـیایب . نآ  ریـسفت  هچ  ناـنچ  ( 239 «) ِهِّلُک

. مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  زا  مئاق  هب  ار  دوخ  رون  دنکیم  مامت  دنوادخ  هک  ( 240 «) ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو 

لجر ( 56

بقل رد  نآ  زا  يدروم  تشذـگ  هچ  نانچ  دـندناوخیم ؛ مسا  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش ، هک  تسا  بانج  نآ  هّیقت  تاـقوا  باـقلا  زا 
. مود

امنهار ( 57

نآ زا  تسا و  هرفک  يامظع  زا  نآ ، بحاص  هک  لکنتاب  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  تسا  روکذـم  ( 241 ،) هرکذت هریخذ و  رد 
. تسین نآ  لقن  هب  یتجاح  ار  ام  هک  ترضح ، نآ  روهظ  دوجو و  هب  تراشب  رد  دندرک  لقن  یتاملک  باتک ،

ضرالا ّبر  ( 58

نمـض رد  هدنیآ  باب  رد  دمآ  دهاوخ  تشذگ و  نآ  رابخا  هدیـسر و  ( 242 «) اَهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ْتَقَرْشَأَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هک  نانچ 
. بانج نآ  صیاصخ 

سیرفا دنز  ( 59

دنز نیقایرام ، باتک  یفو  : » تسا نیا  هریخذ  تراـبع  و  ( 243) نیقایرام باتک  رد  تسا  باـنج  نآ  مسا  نیا  هک  هتفگ  باـبلالا  ةریخذ  رد 
ترـضح فحـص  ای  تشدرز  هب  بوسنم  باتک  نامه  دـنز ، زا  دارم  دـشاب و  سیرفا  ناـمه  مسا ، لـصا  هک  دوریم  لاـمتحا  سپ  سیرفا »
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. ملاعلا هَّللاو  دشاب . نآ  زا  یلصف  ای  مالسلا  هیلعمیهاربا 

دزیا شورس  ( 60

. تشدرز مزمز  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا ، هک  تسا  روکذم  ( 244 ،) هرکذت رد  باتک و  نآ  رد 

لومأملا ناطلسلا  ( 61

. دیایب ماقم  نیا  بسانم  یمالک  مهن ، تسیب و  ربخ  رد  هّصاخ  صوصن  رکذ  رد  مجنپ  باب  رد  تشذگ و  مهدزناش  بقل  رد  هچ  نانچ 

یهتنملا ةردس  ( 62

. هدرمش باقلا  زا  ار  نآ  ( 245) هیاده رد 

لیبس انس و  63 و 64 )

(246 .) هدرمش بانج  نآ  باقلا  زا  باتک  نآ  رد  ار  ود  ره 

ۀعاس ( 65

هفیرش هیآ  رد  ۀعاس  زا  دارم  تسا : يورم  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  نآ ، ریغ  لّضفم و  ینالوط  ثیدح  رد  هدرمـش  باقلا  زا  اج  نآ  رد 
رد و  ( 248 «) یِّبَر َدـْنِع  اَهُْملِع  اَمَّنِإ  ُْلق  اَهاَسُْرم  َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا  ْنَع  َکَنُولَأْسَی   » هکراـبم هیآ  رد  و  ( 247 «) اهیسُْرم َناَّیَا  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  »

َۀَعاَّسلا َّلََعل  َکیِرْدـُی  اَمَو   » هفیرـش هیآ  رد  و  ( 250 ... «) َۀَـعاَّسلا ـَِّالا  َنوُرُْظنَی  ْلَـه   » همیرک هیآ  رد  و  ( 249 «) ِۀَعاَّسلا ُْملِع  ُهَْدنِعَو   » هفیرـش هیآ 
لضفم تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  لیوأت  رد  ( 252 «) ٍدیَعب ٍلالَـض  یَفل  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیذَّلا  َّنِا  الَا   » یلاعت هلوق  ات  ( 251 «) ٌبیِرَق

همه دوشیم ؟ رهاظ  یک  وا و  تساجک  هدید و  ار  وا  یـسک  هچ  دش و  ّدلوتم  یک  دـنیوگیم  : » دومرف تسیچ ؟ نورامی  ینعم  درک : لاوئس 
یفخم هک  تسا  يرایسب  تاهج  زا  ۀعاس  اب  ترضح  نآ  تهباشم  ( 253 .) تسوا ياضق  رد  ّکش  یهلا و  رما  رد  لاجعتسا  تهج  هب  اهنیا 

نآ و ریغ  شتآ و  روهظ  خسم و  فسخ و  زا  رایـسب ، تامالع  رد  تکارـش  و  ( 254) ًۀتغب ود ، ره  ندـمآ  لثم  دومرف و  هچ  نآ  لثم  تسین ؛
رابخا هکیالم و  ایبنا و  دزن  رد  ود  نآ  ندـمآ  يارب  دـنوادخ ، ندادـن  رارق  تقو  نیراّبج و  كاله  ود و  ره  ببـس  هب  رفاـک  زا  نمؤم  زاـیتما 

هیلعیسوم بانج  هب  تسا  باطخ  هک  ( 255 .«) ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذَو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ود و  ره  ندمآ  هب  ار  دوخ  تّما  ناربمغیپ ، عیمج 
زور مالـسلا و  هیلعمئاق  زور  تسا : زور  هس  دنوادخ ، ماّیا  هک  هدیـسر  ار . دنوادخ  ماّیا  دروآ  لییارـساینب  دای  هب  دنک و  رّکذتم  هک  مالـسلا 

: هدرک تیاور  ( 257) هّیصولا تابثا  رد  يدوعسم  هدش . رکذ  توم  زور  تعجر ، ياج  هب  رابخا  زا  یضعب  رد  و  ( 256) تمایق زور  تعجر و 
تبیغ رد  دندوب . لسرم  ربمغیپ  رازه  وا  ربنم  ریز  رد  لییارساینب ، يارب  ار  هَّللا  ماّیا  درکیم  رکذ  مالـسلا  هیلعیـسوم  بانج  هک  زور  نآ  رد 
جورخ یک  ادخ ! لوسر  يا  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دیسرپ  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  يورم  ناذاش  نب  لضف 
يادـخ هتـشاد  ناهنپ  هک  تسا  تمایق  زور  ینعی  ۀـعاس  لثم  وا  ِلَثَم  هک  تسین  نیا  زج  نسح ! يا  : » دومرف تیب »؟ لها  ام  مئاق  درک  دـهاوخ 

یَّتَح  » هفیرـش هیآ  رد  دومرف  هک  تسا  هدمآ  یفاک  رد  ( 258 .«) ربخیب هاگان و  رگم  دیآیمن  نیمز . اهنامـسآ و  لها  رب  ار  نآ  ملع  یلاعت ،
سپ ۀـعاس ؛ تسوا  تسا و  مالـسلا  هیلعمئاق  جورخ  َنوُدَـعُوی » اَم   » زا دارم  هک  هیآلا ؛ ( 259 «) َۀَعاَّسلا اَّمِإَو  َباَذَْعلا  اَّمِإ  َنوُدَـعُوی  اَم  اَْوأَر  اَذِإ 

(260 .) وا مئاق  تسد  رب  دنوادخ  زا  ناشیا  رب  دوشیم  لزان  هچ  هک  زور  نآ  دننادیم 
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دّیس ( 66

هیدـه ار  وا  هک  یکزینک  زا  ینارزیخ  یلع  زا  تسا  يورم  ( 261) قودص نیّدلالامک  رد  هدش و  روکذم  بقل  نیا  هب  رابخا  زا  يرایـسب  رد 
وا دوخ  لوا  يالوم  هناخ  هب  تشگرب  درک و  رارف  دومن ، تراغ  ار  ترضح  نآ  هناخ  رفعج ، نوچ  مالـسلا و  هیلعنسح  ماما  يارب  دوب  هدرک 

دوب هداد  ربخ  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هک  نیا  دوب و  لقیص  دّیـس ، ردام  مسا  هک  نیا  دّیـس و  تدالو  تقو  رد  دوب  هدش  رـضاح  هک  درک  لقن 
سپ دـهد . رارق  وا  زا  شیپ  ار  شندرم  هک  وا  يارب  دـنک  اعد  هک  بانج  نآ  زا  درک  لاؤس  سپ  وا . لایع  رب  دوشیم  يراـج  هچ  نآ  هب  ار  وا 

نآ تسا ». هیلع -  هَّللا  تاولـص  م ح م د - »  » ردام ربق  نیا  : » نآ رب  دوب  هتـشون  هک  دوب  یحول  وا  ربق  رب  ترـضح و  نآ  تایح  رد  دش  توف 
هک دید  ار  يدیفس  ناغرم  نامـسآ و  هب  ات  دیـسر  وا و  زا  دوب  عطاس  هک  بانج  نآ  يارب  دید  يرون  دش ، دلوتم  دّیـس  نوچ  تفگ : كزینک 

هیلعنسح ماما  هب  سپ  دندرکیم ؛ زاورپ  هاگ  نآ  دنلامیم ، بانج  نآ  دـسج  ریاس  ور و  رـس و  رب  ار  دوخ  لاب  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا 
جورخ نوچ  دنیوا  راصنا  ناشیا ، وا و  هب  دنوش  كّربتم  هک  دندش  لزان  دندوب ، نامسآ  هکیالم  اهنآ  : » دومرف دیدنخ و  میداد ، ربخ  مالـسلا 

« خلا .... دش دلوتم  دّیس  نوچ  : » دومرف مود  بیان  نامثعنب ، دّمحم  رفعجیبا  هک  تشذگ  قباس  باب  رد  و  دنک »

لیطامش ( 67

(262 .) شطامرا باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هتفگ : هریخذ  رد 

دیرش ( 68

هدـنار ینعم  هب  دیرـش  مالـسلا و  امهیلعرقاب  بانج  نینمؤملاریما و  صوصخ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ناسل  رد  هدـش  روکذـم  بقل  نیا  هب  رّرکم 
يادا يرازگرکش و  ماقم  رد  هن  دنتـسناد و  ار  شدوجو  تمعن  ردق  هن  دنتخانـش و  ار  شبانج  هن  هک  سوکنم  قلخ  نیا  زا  ینعی  تسا ، هدش 

تناعا هب  ناشیا  ( 263) فالجا هرهاط ، هّیرذ  عمق  لتق و  بانج و  نآ  رب  ّطلـست  هبلغ و  زا  ناشیا  لیاوا  سأی  زا  سپ  هکلب  دندمآ ؛ رب  شقح 
وحم شدای  زا  ار  اـهرطاخ  دـندومن و  هماـقا  شدـّلوت  یفن  ندوبن و  لـصا  رب  ّهلدا  دـندمآرب و  بولق  زا  شدرط  یفن و  ماـقم  رد  ملق  ناـبز و 

نآ زا  ییاج  رگم  نیمز ، زا  مریگن  لزنم  هک  دومن  ّتیـصو  نم  هب  مردپ  : » دومرف رایزهم  نب  یلع  نب  میهاربا  هب  ترـضح ، نآ  دوخ  دندومن .
نآ ات  ( 264 ....«) لالـض لها  دیاکم  زا  دوخ  ّلحم  ندرک  مکحم  دوخ و  رما  ندومن  ناهنپ  تهج  هب  دشاب  رترود  رتیفخم و  اج  همه  زا  هک 
زا هک  اریز  نآ ، نیرترود  ندرک  بلط  نیمز و  زا  ناـهن  ياـهاج  تمزـالم  هب  نم ! رـسپ  يا  داـب  وت  رب  دومرف : نم  هب  مردـپ  : » دـیامرفیم هک 

(265 .«) عزانم تسا  يّدض  بلاغم و  تسا  ینمشد  دنوادخ ، يایلوا  زا  یّیلو  ره  يارب 

بحاص ( 69

هیلعمیهاربا فحـص  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا ، هک  هتفگ  هریخذ  رد  دـندرک . حیرـصت  لاجر  ياملع  تسا و  بانج  نآ  هفورعم  باقلا  زا 
(266 .) مالسلا

ۀبیغلا بحاص  ( 70

نامّزلا بحاص  ( 71

. دنوادخ بناج  زا  تسا ، نامز  نارمکح  امرفنامرف و  نآ ، زا  دارم  تسا و  ترـضح  نآ  هروهـشم  باقلا  زا  یناث  هفورعم و  باقلا  زا  ود  ره 
رسپ يدهم ، مئاق  : » دومرفیم مالسلا  هیلعیسوم  نب  یلع  اضر  ترضح  مدینـش  تفگ : تلـص  نب  ناّیر  زا  هدرک  تیاور  نادمح  نب  نیـسح 
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مسا هب  دنهد  نالعا  دنیبب و  ار  وا  هک  نآ  ات  وا ، تبیغ  زا  دعب  يدحا  دربیمن  ار  شمـسا  دوشیمن و  هدید  شمـسج  تسا ؛ نسح  نم ، رـسپ 
ًاقلطم اهنیا  همه  : » دومرف نامّزلا ؟ بحاص  ۀبیغلا و  بحاص  مییوگب  رگا  ام ! دّیـس  يا  بانج : نآ  هب  میتفگ  دـنربب ». ار  وا  مان  قیالخ  هک  وا ،

(267 .«) دنسانشن ار  وا  هک  ام  يادعا  زا  وا  یفخم  مسا  هب  حیرصت  زا  منکیم  یهن  ار  امش  نم ، هک  تسین  نیا  زج  تسا و  زیاج 

هعجرلا بحاص  ( 72

هدرمش باقلا  زا  ار  نآ  ( 268) هیاده رد 

راّدلا بحاص  ( 73

بحاص انا  : » دومرف هک  متفه  باب  تایاکح  یضعب  نمض  رد  دیایب  تسا و  ترضح  نآ  هّصاخ  باقلا  زا  هک  دندرک  حیرصت  لاجر  ياملع 
!« رادلا

هیحانلا بحاص  ( 74

یلع ماما  رب  هکلب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  رب  هک  دـندومرف  لاجر  ياملع  نکل  تسا و  رایـسب  باـنج  نآ  رب  راـبخا  رد  نآ  قـالطا 
(272) ناشیا ریغ  و  ( 271) رازم رد  يدهشمنب  دّمحم  و  ( 270) لابقا رد  سواط  نب  یلع  دّیس  ( 269 .) دوشیم قالطا  زین  مالسلا  هیلعیقنلا 

لمتشم هک  هفورعم  ترایز  یناهفصا ، بلاغ  نب  دّمحم  خیـش  تسد  رب  ود  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  رد  هیحان ، زا  دمآ  نوریب  دندرک  تیاور 
هیلعمئاق تدالو  رب  نآ  خـیرات  مّدـقت  تهج  هب  تسا  یلاکـشا  ربخ ، رد  : » هدومرف راحب  رد  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  ادهـش . یماسا  رب  تسا 
هیلعنسح ماما  ترـضح  زا  دـشاب  هدـش  رداـص  هک  دراد  لاـمتحا  هدوب و  ود  تصـش و  تسیود و  هخـسن ، دـیاش  لاـس و  راـهچ  هب  مالـسلا 

هدروآ دوخ  حابصم  هیـشاح  رد  یمعفک  هکلب  مالـسلا . هیلعنامز  ماما  ریغ  رب  نآ  قالطا  ّتلق  دوشیم  مولعم  مالک ، نیا  زا  و  ( 273 «) مالسلا
. هدوب اج  نآ  رد  يرغص  تبیغ  رد  هیلع -  هَّللا  تاولص  رمالابحاص -  هک  تسا  یناکم  ره  هیحان  هک 

رصعلا بحاص  ( 75

. تسا مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  لثم  ّتیفورعم  ترهش و  رد  بقل ، نیا 

ءاضیبلا ةرکلا  بحاص  ( 76

. نآ يارب  يدنتسم  متشه  تسیب و  بقل  رد  تشذگ  هدرمش و  باقلا  زا  ار  نآ  ( 274) هیاده رد 

ءارهزلا ۀلوّدلا  بحاص  ( 77

. هدومن جرد  باقلا  دادع  رد  ( 275) هیاده باتک  نآ  رد 

حلاص ( 78

. دندرمش بانج  نآ  باقلا  زا  ار  نآ  ( 276) ۀعیشلا ۀقیدح  رد  یلیبدرا  سدقم  لیلج ، ملاع  ءارآ و  ملاع  خیرات  بحاص 

رمالا بحاص  ( 79
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. تسا هلوادتم  هعیاش  باقلا  زا  نآ ، هدش و  هدرمش  بانج  نآ  باقلا  زا  ( 277) هریغ هریخذ و  رد 

ربکالا ماصمص  ( 80

(278 .) لآردنک باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا  هک  هدش  هتفگ  هریخذ  رد 

رفسم حبص  ( 81

رد ای  هدرک  طابنتسا  ( 280 «) َرَفْـسَأ اَذِإ  ِْحبُّصلاَو   » هفیرـش هیآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  لمتحم  هدرمـش و  هّصاخ  باقلا  زا  ار  نآ  ( 279) هیاده رد 
. تسا ادیوه  نشور و  قداص ، حبص  نوچ  ترضح ، نآ  هب  نآ  تبسانم  هدیسر و  وا  رظن  هب  يربخ  بانج ، نآ  هب  نآ ، لیوأت 

قدص ( 82

. دنتشاد بوسحم  هّصاخ  باقلا  زا  ( 281 ،) هیاده همیدق و  بقانم  رد 

طارص ( 83

هب صاصتخا  يارب  يدهاش  هدش و  رایسب  مالسلا  هیلعماما  ره  رب  نآ  قالطا  ّتنس ، باتک و  رد  دندرمش و  باقلا  زا  ار  نآ  ( 282) هیاده رد 
. هدیسرن رظن 

ءایض ( 84

. تسا همیدق  بقانم  رد  و  ( 283) باتک نآ  رد  هچ  نانچ 

یحض ( 85

یلصادخ لوسر  سمش ، هک  ( 284 «) اَهاَحُضَو ِسْمَّشلاَو   » هکرابم هروس  لیوأت  رد  تسا  يورم  یفجن  نیدلا  فرش  خیـش  تایآلا  لیوأت  رد 
نآ جورخ  خسن ، یضعب  رد  تسا و  مالسلا  هیلعمئاق  دباتب ، نوچ  تسا  باتفآ  يایض  رون و  هک  سمش  ياحض  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
رب ملاع  برغ  قرش و  رد  دیبات  دهاوخ  بانج ، نآ  طّسوت  هب  ترضح  نآ  دیشروخ  عاعش  تلاسر و  رون  وترپ  هک  تسا  رهاظ  ( 285 .) بانج

. ریپ انرب و  ریبک و  ریغص و  ره 

ثارّتلا بلاط  ( 86

. دیایب مهدزای  باب  زین  ثراو و  بقل  رد  نآ  حیضوت  هدرمش و  باقلا  زا  ( 286) هیاده رد 

دیرط ( 87

. تسا دیرش  هب  بیرق  نآ  ینعم  هدش و  هدناوخ  بقل  نیا  هب  رابخا  رد  رّرکم 

ملاع ( 88
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. هدرمش ترضح  نآ  باقلا  زا  هریخذ  رد 

لدع ( 89

. تسا ( 287) هیاده همیدق و  بقانم  رد  هچ  نانچ 

رادلا ۀبقاع  ( 90

. تسا ( 288) هیاده رد  هچ  نانچ 

ةّزع ( 91

(289 .) هدرک رکذ  اج  نآ  رد  زین 

نیع ( 92

. تسا عیاش  مالسلا  مهیلعهّمئا  همه  رب  نآ ، قالطا  تسا و  بانج  نآ  ترایز  رد  هچ  نانچ  هَّللانیع ، ینعی  ( 290 ،) تسا اج  نآ  رد  زین 

رصع ( 93

(291 .) تسا روکذم  نآرق  رد  هک  هدرمش  بانج  نآ  ءامسا  زا  هریخذ  رد 

بیاغ ( 94

(292 .) رابخا رد  تسا  بانج  نآ  هعیاش  باقلا  زا 

مالغ ( 95

. هدش روکذم  رّرکم  باحصا ، تاور و  ناسل  رد  زین  بقل  نیا  هب 

بیغ ( 96

باـنج زا  تسا  يورم  قودـص  ( 294) نیدـلالامک رد  و  ( 293) تـسا روکذـم  نآرق  رد  هـک  هدرمـش  ترـضح  نآ  ياـهمان  زا  هریخذ  رد 
هیلعبلاطیبا نب  یلع  نایعیش  نیقّتم ، هک  ( 295 ... «) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  * َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  : ».. هفیرش هیآ  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص 

ِهِّبَر ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َالَْول  َنُولوُقَیَو  : » یلاعت كرابت و  دنوادخ  لوق  نیا ، رب  دهاش  تسا و  بیاغ  وا  تّجح  سپ  بیغ ، اّما  دنتـسه . مالـسلا 
: وگب سپ  شراگدرورپ ؟ زا  یتیآ  وا  رب  هدشن  هداتـسرف  ورف  ارچ  دـنیوگیم  ( 296 «) َنیِرِظَْتنُْملا ْنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِِهَّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلـُقَف 

تاـیآ زا  هک  بیغ  نآ  ندـمآ  يارب  ینعی ، منارظتنم . زا  امـش  اـب  نم  هک  یتـسرد  هـب  دیـشاب ! رظتنم  سپ  ار . يادـخ  رم  رگم  بـیغ ، تـسین 
. تسا يدنوادخ 

میرغ ( 97
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ینعم هب  مه  میرغ »  » تسا و عیاش  ترضح  نآ  رب  نآ ، قالطا  رابخا ، رد  و  ( 297) تسا هّصاخ  باقلا  زا  هک  دندومن  حیرصت  لاجر  ياملع 
دنتساوخیم هک  نوچ  هک  دوب  هّیقت  يور  زا  مالغ ، لثم  بقل ، نیا  تسا و  لوا  يانعم  هب  اج  نیا  رد  راکهدب و  ینعم  هب  مه  تسا و  راکبلط 

بقل نیا  هب  ماقم ، نیا  ریاظن  دـننک و  هبلاطم  شبانج ، بناج  زا  ای  دـننک  ّتیـصو  ای  دنتـسرفب  شیالکو  اـی  ترـضح  نآ  دزن  یلاـم  ناـیعیش 
نب دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  ( 298) داشرا رد  دـیفم  خیـش  دوب . راکبلط  تعانـص ، هفرح و  تراجت و  عرز و  بابرا  بلاغ  زا  دـندناوخیم و 

هک دوب  يزمر  نیا  دومرف : خیش  میرغ . لام  زا  دوب  یکتـسد  مدرم  رب  مردپ  يارب  دش ، نم  هب  عجار  رما ، دُرم و  مردپ  نوچ  تفگ : هک  حلاص 
. دوب هّیقت  يارب  نآ  هب  ار  ترضح  ناشیا ، باطخ  دوخ و  نایم  دنتخانشیم  ار  نآ  میدق ، رد  هعیش 

ثوغ ( 98

. مهن باب  رد  دمآ  دهاوخ  نآ  ریسفت  تسا و  بانج  نآ  هّصاخ  باقلا  زا 

يوصقلا ۀیاغ  نیبلاّطلا و  ۀیاغ  99 و 100 )

(299 .) هدرمش باقلا  زا  ار  ود  ره  هیاده  رد 

لیلغ ( 101

. هدرمش ترضح  نآ  باقلا  زا  بابلالا ، ةریخذ  رد 

ءارقفلا ثوغ  ( 102

. تشذگ متشه  تسیب و  بقل  رد  هچ  نانچ 

رجف ( 103

: رجفلاو دنوادخ ، مالک  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  یفجن  نیدلا  فرـش  خیـش  ( 300) تایآلا لیوأت  رد 
یّتَح ِرْدَْقلا ... ِۀَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِا   » هکرابم هروس  ریـسفت  رد  دومرف  هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  زین  تسا ». مالـسلا  هیلعمئاق  رجف ، زا  دارم  »

(302 .) مالسلا هیلعمئاق  دوش  رهاظ  دزیخرب و  هک  نآ  ات  ینعی : ( 301 «) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم 

ربکالا سودرف  ( 104

(304 .) نایمور ( 303) سوربق باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا ، هک  تسا  روکذم  هرکذت  هریخذ و  رد 

زوریف ( 105

راـچام هک  ناـمالا  ناـگنرف  باـتک  رد  هک  هتفگ  هرکذـت  رد  راـچام و  تغل  هب  ناـمآ ، دزن  رد  تـسا  باـنج  نآ  مـسا  هـک  هـتفگ  هریخذ  رد 
(305  ) تسا هدمآ  زوریف  دنیوگیم 

هدنخرف ( 106
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(306 .) ربمغیپ يایعش  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا ، هک  هتفگ  هریخذ  رد 

حتف مظعالا و  جرفلا  نینمؤملا ، جرف  107 و 108 و 109 )

دـشخبیم دنوادخ  تفگ : نوتاخ  سجرن  هب  نوتاخ  همیکح  هک  تدالو  رابخا  رد  تشذگ  هدرمـش و  باقلا  زا  ( 307) هیاده رد  ار  هس  ره 
تیاور يرایـس  دّـمحم  نب  دـمحا  فیرحت  لیزنت و  باتک  رد  نانمؤم . جرف  تسوا  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  دّیـس  هک  یمالغ  وت  هب  بشما 

نب ّیلع  ریـسفت  رد  تـسا » مالــسلا  هیلعمئاـق  حـتف  حـتف ، زا  دارم  (: » 308 «) ُحـْتَْفلاَو ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاَـج  اَذِإ   » هفیرـش هیآ  رد  دـندومرف  هک  تـسا 
. ایند رد  مالسلا  هیلعمئاق  حتف  هب  دراد  هراشا  هک  ( 310 «) ٌبیِرَق ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن   » هکرابم هیآ  ریسفت  رد  تسا  روکذم  ( 309) میهاربا

هیقف ( 110

هب متـشون  تفگ : هک  درک  تیاور  يریمح  هَّللادـبع  نـب  دّـمحم  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  مرح  ّدـح  باـب  رد  ( 311) بیذهت رد  یـسوط  خیش 
؟ تسا یلضف  وا ، رد  ایآ  و  مالسلا ؟ هیلعنیسح  ربق  كاخ  هب  درم ، دتـسرفب  حیبست  هک  تسا  زیاج  ایآ  وا : زا  مدرک  لاوئـس  مالـسلا  هیلعهیقف 

لضف زا  وا و  زا  لضفا  حیبست ، زا  يزیچ  تسین  سپ  نآ . هب  تسرفب  حیبست  : » مدرک هخـسن  نآ  زا  ار و  عیقوت  مدناوخ  نم  داد و  باوج  سپ 
وا زا  هدرک  تیاور  دنسیونیم ». حیبست  وا  يارب  ار  نآ  سپ  ار ، هحبس  نآ  دناخرچیم  ار و  حیبست  دنکیم  شومارف  حّبسم ، هک  تسا  نیا  وا 
ای نیا  تسا  زیاج  ایآ  شربق  رد  ّتیم  اب  دوشیم  هدراذـگ  ترـضح ، نآ  ربق  كاـخ  زا  : » وا زا  مدرک  لاؤس  مالـسلا ، هیلعهیقف  هب  متـشون  هک 
نا وا ، طونح  اـب  دـننک  طولخم  شربـق و  رد  ّتیم  اـب  دوشیم  هتـشاذگ  : » مدرک هخـسن  نآ  زا  مدـناوخ و  ار  عـیقوت  داد و  باوـج  سپ  هن »؟

. ًانیقی تسا  بانج  نآ  اج ، نیا  رد  هیقف  زا  دارم  و  هَّللاءاش ».

اومذیف ( 111

هَّللادبع نب  ملاس  مدینـش  تفگ : هک  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  هدرک  تیاور  ( 312) رثالا بضتقم  رد  شایع  نب  دّمحم  نب  دمحا  مدقا ، خـیش 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  ( 313 :) تفگیم باطخلا  نب  رمع  نب  هَّللادـبع  مردـپ  مدینـش  تفگیم : باطخلا  نبرمع  نب 

نیشناج ار  هک  دّمحم ! يا  : » درب دوخ  يوس  هب  ارم  هک  یبش  نآ  رد  نم ، يوس  هب  داتـسرف  یحو  ّلجوّزع ، يادخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرفیم
هیلع هللا  یلـصدّمحم  يا  : » دوـمرف ار ». مردارب  نم ! راـگدرورپ  يا  : » متفگ نیا ». هب  دوـب  رتاـناد  وا  و  دوـخ »؟ تّما  رب  نیمز  رد  يدرک  دوـخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يا  : » دومرف نم  راگدرورپ  نم »! راگدرورپ  يا  يرآ ! : » متفگ ار »؟ مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  ملـسو ! هلآو 
هبترم رد  هاگ  نآ  نم . اب  يوش  رکذ  وت  هک  نآ  رگم  موشیمن  رکذ  و  نآ . زا  ار  وت  مدیزگرب  سپ  نیمز ، رب  مدش  هاگآ  فقاو و  نم  ملـسو !
ییوت سپ  وت . ّیـصو  ار  وا  مدـینادرگ  سپ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نآ ، زا  مدرک  راـیتخا  سپ  نآ ، هب  مدرک  هاـگن  ( 314) یملع رظن  هب  مود ،

هب دّـمحم ! ای  یلع . تسوا  یلعا و  منم  سپ  دوخ ، ياهمان  زا  یمـسا  وا  يارب  زا  مدرک  قتـشم  هاگ  نآ  ایـصوا . دّیـس  تسا  یلع  ایبنا و  دـّیس 
ره هکیالم ؛ رب  ار  ناشیا  تیالو  متـشاد  هضرع  هاگ  نآ  رون ، کی  زا  ار  هّمئا  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  مدرک  قلخ  نم  هک  یتسرد 
ارم دنک  تدابع  نم  ناگدنب  زا  ياهدنب  رگا  دّمحم ! يا  دـش . نیرفاک  زا  ار  نآ  دومن  راکنا  سکره  دـش و  نیبّرقم  زا  ار ، نآ  درک  لوبق  هک 

! دّمحم يا  : » دومرف هاگ  نآ  دوخ ». شتآ  رد  ار  وا  منکیم  لخاد  ناشیا ، تیالو  راکنا  اب  ارم  دـنک  تاقالم  هاگ  نآ  دوش ، عطقنم  هک  نآ  ات 
ار و بلاطیبا  نب  یلع  مدـید  هاگان  متفر ، شیپ  دوخ ». يولج  رد  ورب  شیپ  : » دومرف يرآ »! : » متفگ ینیبب »؟ ار  ناشیا  هک  يراد  تسود  ایآ 

نب یلع  یلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و 
! نم راگدرورپ  يا  : » متفگ ناشیا . طسو  رد  تسا  ناشخرد  هراتـس  لثم  ایوگ  هک  ار ، مالـسلا  مهیلعمئاـق  ۀّـجح  یلع و  نب  نسح  دّـمحم و 

يادعا زا  دشکیم  ماقتنا  ار و  مارح  دنکیم  مارح  ار و  لالح  دنکیم  لالح  هداتـسیا ، هک  نیا  دـنناماما و  ناشیا  : » دومرف اهنیا »؟ دنتـسیک 
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نوـچ تفگ : رباـج  دراد ». تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  مراد  تسود  مراد و  تسود  ار  وا  نم  هـک  اریز  راد ، تـسود  ار  وا  دّـمحم ! يا  نـم .
زا ریغ  ار  وت  داد  ربخ  ایآ  هک  دـنوادخ  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  ورمعابا ! يا  : » متفگ سپ  مدرک . تعباـتم  ار  وا  تشگرب ، هبعک  رجح  زا  ملاـس 

، رابحالابعک دزن  رد  مردپ  اب  نم  مدوب  نکلو  هن ، سپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ثیدح  اّما  تفگ : اهمان »؟ نیا  هب  تردـپ 
نب یلع  دش  ادیپ  تسا و  لییارسا  ینب  يابقن  ددع  رب  دوخ ، ربمغیپ  زا  دعب  تّما ، نیا  زا  هّمئا  هک  یتسرد  هب  تفگیم : هک  ار  وا  مدینـش  سپ 

ناشیا ياهمان  هب  ار  ناشیا  بعک ، دیمان  وا و  نادنزرف  زا  رفن  هدزای  تسا و  ناشیا  لوا  یّفقم  نیا  تفگ : بعک  سپ  مالـسلا . هیلعبلاطیبا 
ماشه رماع  وبا  ( 317 «) اومذیف سقون ، روطب ، ( 316 ،) اومیثی راذه ، وثیم ، هومد ، هاعومـسم ، اروسفم ، اریبد ، اوذیق ، ( 315) بیثرقن تاروت  رد 
اوسوا نب  اوتع  ار  وا  هک  تسا ، البرک  کیدزن  هک  هریح ، رد  ار  يدوهی  یصخش  مدومن  تاقالم  تفگ : تسا ، ربخ  نیا  يوار  هک  یناوتـسد 

رد دـشیم  مقر  هنیآ  ره  دـندوب  یماـسا  رگا  دنتـسین و  مسا  اـهنیا  متفگ : امـسا . نیا  زا  ار  وا  مدرک  لاؤس  دوب . دوهی  ملاـع  وا  دـنتفگیم و 
لاؤس رگا  تاروت و  رد  ار  اه  نآ  میباییم  تسا . حیحـص  یناربع  نابز  هب  یماوقا ؛ يارب  تسا  ياهلیمج  فاصوا  اهنیا  نکلو  امـسا  کلس 

، يروک اّما  تفگ : دـنک ؟ نینچ  ارچ  تفگ : دـنز . يروک  هب  ار  دوخ  ای  اهنآ  تفرعم  زا  دوب  دـهاوخ  روک  هنیآ  ره  نم ، ریغ  زا  اـهنآ  زا  ینک 
نیا دـننکن و  ادـیپ  تریـصب  نیا ، هب  دـشابن و  دوخ  نید  داسف  رب  نیعم  هک  نآ  يارب  سپ  ندز  يروک  هب  اّما  اه و  نآ  هب  لهج  يور  زا  سپ 

هللا یلـصدّمحم  هب  منمؤم  نارمع . نب  نوراه  نادنزرف  زا  متـسه  يدرم  نم  هک  تسا  نآ  يارب  فاصوا ، نیا  هب  وت  يارب  مدرک  رارقا  نم  هک 
راهظا زگره  ار و  مالـسا  ناشیا  يارب  منکیمن  راـهظا  هک  نیا  دوهی و  زا  دوخ ، صاوخ  زا  ار  دوخ  ناـمیا  منکیم  ناـهنپ  ملـسو ، هلآو  هیلع 
نامیا هک  دوخ  هتـشذگ  ياهردـپ  بتک  رد  متفای  نم  هک  اریز  تفگ : ارچ ؟ متفگ : مریمب . هک  نآ  ات  يدـحا ، يارب  وت  زا  دـعب  درک  مهاوخن 

دوش رهاظ  هک  نآ  ات  نطاب  رد  وا  هب  میروایب  نامیا  رهاظ و  رد  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  وا  مسا  هک  يربمغیپ  نیا  هب  میرواـین 
. اهمان نآ  رخآ  هدـش ، هدرک  فصو  وا  هب  وا و  هب  درواـیب  ناـمیا  سپ  اـم ، زا  ار  وا  دـنک  كرد  سک  ره  سپ  وا . نادـنزرف  زا  مئاـق  يدـهم 
دـیآیم و رد  وا  نید  هب  وا و  اب  حیـسم  دـنکیم  جورخ  ایند و  عیمج  رب  دوشیم  بلاـغ  هک  نیا  هب  تفگ : هدـش ؟ هدرک  حدـم  هچ  هب  متفگ :

ءاـش نا  شعـضوم  شلها و  زا  رگم  نک  رتـس  ار  وا  و  يرآ ! تفگ : ار ! فاـصوا  نیا  نک  فصو  نم  يارب  زا  متفگ : دوشیم . وا  بحاـصم 
مود وا  اریبد : اّما  ایفـصا . ترتع  لوا  تسایـصوا و  یناث  وا  اوذـیق : اّما  ایبنا . رخآ  ّیـصو  تسا و  ایـصوا  لوا  وا  سپ  بیثرقن  اـّما  یلاـعت . هَّللا 

وا سپ  (: 318) هاعومسم اّما  شناگدنب . زا  ار  يادخ  دندرک  تدابع  هک  تسا  یناسک  دّیس  وا  سپ  اروسفم : اّما  تسا . ادهشلا  دّیس  ترتع و 
زا هدـش  رود  روهقم و  وا  سپ  راذـه : اّما  تسا . نیملاظ  نادـنز  رد  ناسوبحم  نیرتهب  وا  سپ  اویـشم : اّما  تسا . نیرخآ  نیلوا و  ملع  ثراو 

ینعی تسا ، وا  مسا  مراـهچ  سپ  روـطب : اـّما  تسا . ینـالوط  شراـثآ  هـک  تـسا  يرمع  هاـتوک  سپ  (: 319) اومیثـی اـّما  تسا . عونمم  نطو 
رما هب  تسا  بیاغ  هک  تسا  شیوخ  ردام  ردپ و  زا  دوقفم  وا  سپ  اومذیق : اّما  تسا . دوخ  ّمع  مان  مه  وا  سپ  سقون : اّما  مالـسلا . هیلعیلع 

همحريرمـس نسح  نب  میکحلادـبع  نم  رب  درک  تئارق  هدومرف : دوخ  تبیغ  رد  ( 320) ینامعن خیـش  ار ». وا  مکح  درادیم  اپرب  دنوادخ و 
 - اج نآ  رد  دوب  دوهی  ياملع  زا  دنتفگیم ، نامیلس  نب  نسح  ار  وا  هک  ناجرا -  رد  دوهی ، زا  يدرم  ار  وا  دوب  هدومن  الما  هک  ار  يزیچ  هللا 

دنوادـخ هک  ار  نآ  مدـناوخ  هچ  نآ  رد  دوب  و  منکیم : نایب  وا  ظفل  هب  نم  ناـشیا و  ددـع  یناربع و  ناـبز  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ءامـسا  زا 
دامیمیم ربمغیپ ، نآ  مسا  تسا و  لیعومشا  تاروت ، رد  لیعامسا  مسا  مالـسلا و  هیلعلیعامـسا  نادنزرف  زا  ار  يربمغیپ  دیامرفیم  ثوعبم 

هب دوشیم  هدرک  ادتقا  هک  دنناگرزب  هّمئا و  رفن  هدزاود  وا ، لآ  زا  دش و  دهاوخ  گرزب  وا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ینعی  تسا ،
ّدـسم رد  تفگ : تسا ؟ هروس  مادـک  رد  یماـسا  نیا  دـندرک : لاؤس  وا  زا  تشذـگ . هچ  نآ  رخآ  اـت  ثیبوقت ».... ناـشیا  ياـهمان  ناـشیا و 

تسا و يربع  نابز  نوچ  ءاف ،»  » اب یـضعب ، رد  تسا و  فاق »  » اب خـسن  رتشیب  رد  اومذـیف  هملک  هک  دـنامن  یفخم  وا . هّصق  رد  ینعی  نامیلس ؛
. تسین ینانیمطا  نآ  ریغ  نآ و  طبض  رد  ّرقم و  ریغ  همیدق  خسن 

هیلع هَّللا  تاولص  مئاق » ( » 112
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باتک رد  مهدزیس و  روبز  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا ، هک  هتفگ  هریخذ  رد  تسا و  ترضح  نآ  هلوادتم  هروهـشم  هّصاخ  باقلا  زا  نیا  و 
هب هک  تسا  یهلا  نامرف  ياّیهم  زور ، بش و  رد  هتـسویپ  ترـضح ، نآ  هچ  یلاعت ؛ قح  نامرف  رد  هدـنوش  اـپ  رب  ینعی  مئاـق  ( 321 .) اوموبلرب

ترـضح نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاـضر  باـنج  زا  هدرک  تیاور  ( 322) داشرا رد  هللا  همحردـیفم  خیـش  دـیامن . روهظ  هراشا ، ضحم 
.« دومن دـهاوخ  قح  هب  مایق  هک  نآ  يارب  دـندیمان  مئاق  ار  وا  : » دومرف هک  نآ  ات  دـناوخب ». هزات  مالـسا  هب  ار  مدرم  دزیخرب ، مالـسلا  هیلعمئاق 

يدهم و : » مالـسلا هیلعقداص  ترـضح  هب  متفگ  تفگ ، هک  یناسارخ  دیعـس  یبا  زا  هدرک  تیاور  ( 323) تبیغ رد  هللا  همحریـسوط  خیش 
هک یتـسرد  هب  دریمیم و  هک  نآ  زا  دـعب  دزیخیمرب  وا  هک  اریز  مئاـق ، دـش  هدـیمان  : » دومرف هک  نآ  اـت  يرآ »! : » دوـمرف تسا »؟ یکی  مئاـق 
رد رکذ ، ظفل  دـیاش  دوریم و  مدرم  ناـیم  زا  شمـسا  ینعی  تسا ، باـنج  نآ  رکذ  توم  توم ، زا  دارم  یمیظع ». رما  يارب  وا ، دزیخیمرب 

ار مالسلا  هیلعمئاق  : » هدومرف ( 324) رابخالا یناعم  رد  قودص  رقـص . ربخ  هنیرق  هب  هدـش  طقاس  يوار  ملق  زا  ای  خیـش  هخـسن  زا  هدوب و  ربخ 
باب رد  وا  مالک  دیایب  هک  نادرخیب ، زا  یـضعب  نامگ  هب  وا  ندرم  زا  دـعب  ای  شرکذ ». توم  زا  دـعب  دزیخیمرب  وا  هک  اریز  دـندیمان ، مئاق 

: دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا  دوخ  ( 325) تبیغ رد  هدرک  تیاور  یناـمعن ، خیـش  هچ  نآ  تسا  لاـمتحا  نیا  دـّیؤم  مراـهچ .
هک نآ  لاـح  و  دـش ؟ دـهاوخ  اـجک  دـیوگ  وا  هدـنیوج  و  تـفر ؟ يداو  مادــک  دــش و  كـاله  اـی  دُرم  دــنتفگ  کـلف و  دز  رود  هاـگره  »
هب : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  تسا  تیاور  زین  ار ». وا  روهظ  دیـشاب  راودیما  لاح  نیا  رد  سپ  هدیـسوپ ، وا  ياهناوختـسا 

هدـش هدیـسوپ  وا  ياهناوختـسا  هک  نآ  لاـح  و  نـیا ؟ دوـب  دـهاوخ  هنوـگچ  دـنیوگ : مدرم  دزیخرب ، نوـچ  مالـسلا  هیلعمئاـق  هـک  یتـسرد 
هاگره بانج  نآ  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف سپ  دمآ . نایم  رد  مالسلا  هیلعمئاق  رکذ  ترضح ، نآ  روضح  رد  رگید ، تیاور  هب  ( 326 !«) دوب

لامک رد  قودص  ( 327 .«) نامز نالف  زا  هدیـسوپ  وا  ياهناوختـسا  هک  نآ  لاـح  و  نیا ؟ تسا  هنوگچ  دـنیوگیم : مدرم  هنیآ  ره  دزیخرب ،
نم زا  دـعب  ماما  : » دومرفیم هک  مالـسلا  هیلعیقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  فلد  نب  رقـص  زا  هدرک  تیاور  ( 328) نیدلا

نـسح وا ، دـنزرف  رد  وا ، زا  دـعب  تماما  تسا و  نم  تعاط  وا ، تعاط  نم و  هتفگ  وا ، هتفگ  تسا و  نم  رما  وا ، رما  تسا . نم  دـنزرف  یلع ،
تکاس ترـضح  سپ  تسا ». وا  ردـپ  تعاطا  وا ، تعاطا  تسا و  وا  ردـپ  هدومرف  وا ، هدومرف  تسا و  وا  ردـپ  رما  دـننام  نسح ، رما  تسا و 

زا دعب  ماما  : » دومرف هاگ  نآ  يدـیدش . نتـسیرگ  تسیرگ ، ترـضح  نسح ؟ زا  دـعب  ماما  تسیک  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  نم  دـش .
هب وا ، هک  نآ  يارب  : » دومرف دـندیمان ؟ مئاق  ار  وا  ارچ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  تسا ». رظتنم  ّقح و  هب  مئاق  هک  تسا . وا  رـسپ  نسح ،

تیاور زین  دندوب ». ترـضح  نآ  تماما  هب  لیاق  هک  اهنآ  رثکا  ندـش  دـترم  وا و  رکذ  ندـش  شوماخ  زا  دـعب  دومن ، دـهاوخ  تماقا  تماما 
امش همه  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبای   - : » هیلع هَّللا  تاولص  رقاب -  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  یلامث  هزمحوبا  زا  تسا  هدرک 

: دومرف دـندیمان ؟ مئاق  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هنوگچ  سپ  متفگ : میّقح ». هب  مئاق  همه  یلب ، : » دومرف دـیتسین »؟ قح  هب  مئاـق 
دنوادخ و يا  دنتفگ : دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  یهلا  هاگرد  رد  هکیالم  دش ، دیهش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  مّدج ، نوچ  »
هب درک  یحو  یلاعت ، قح  سپ  دوخ ؟ قلخ  نیرتهب  دوخ و  هدیدنـسپ  ربمغیپ  دـنزرف  دوخ و  هدـیزگرب  لـتق  زا  يوشیم  لـفاغ  اـیآ  اـم ! دـّیس 

اهنامز زا  دعب  دنچ  ره  ناشیا ، زا  دیشک  مهاوخ  ماقتنا  هنیآ  ره  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  دیریگ ! رارق  نم ! هکیالم  يا  : » ناشیا يوس 
زا یکی  سپ  دندش ؛ داش  نآ  هب  هکیالم  دومن و  ناشیا  هب  ار  نیـسح  نادنزرف  زا  ناماما  رون  تشادرب و  ار  اهباجح  یلاعت  قح  سپ  دشاب ».

مهاوخ ماـقتنا  ناـشیا  زا  هداتـسیا  نیا  هب  : » دومرف یلاـعت  قح  دوب ؛ لوغـشم  زاـمن  هب  دوـب ، هداتـسیا  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندید  ار  راوـنا  نآ 
(329 .«) دیشک

ضباق ( 113

. هدرمش بانج  نآ  باقلا  زا  ( 330) هیاده همیدق و  بقانم  رد 
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تمایق ( 114

. دش مولعم  بقل ، نیا  تبسانم  ۀعاس ، رد  و  ( 331) تسا هیاده  رد  هک  نانچ 

طسق ( 115

(332 .) تسا روکذم  باتک ، ود  نآ  رد  هچ  نانچ 

ةّوق ( 116

. هدرمش باقلا  زا  ( 333) هیاده رد 

هرفکلا لتاق  ( 117

. تشذگ متشه  بقل  رد  نآ  دنتسم 

بطق ( 118

رد یمعفک  خیـش  مراهچ . باب  رد  ناشیا ، تاملک  زا  دـیایب  هچ  نانچ  هّیفوص ؛ افرع و  هفیاط  دزن  رد  تسا  باـنج  نآ  هعیاـش  باـقلا  زا  نیا 
بطق زا  تسین  یلاخ  ایند  : » هتفگ خلا » .... داتوالاو لادبالا  یلع  ّلص  مهَّللا  : » هدومرف هک  اج  نآ  دوادّما ، ياعد  رد  ( 334) هیقاولا ۀّنج  هیشاح 

رد دیایب  هچ  نآ  رخآ  ات  تسا ». مالـسلا  هیلعيدهم  بطق ، سپ  حلاص ؛ تصـش  دص و  یـس  بیجن و  داتفه  لادـبا و  لهچ  داتوا و  راهچ  و 
. یلاعت هَّللاءاش  نا  مهن  باب 

نامزلا مئاق  ( 119

يارب ار  یگنس  ترضح ، دیسر و  بانج  نآ  تمدخ  مارحلادجـسم  رد  هک  يدزا  صخـش  ثیدح  رد  تسا  تیاور  ( 335) نیدلا لامک  رد 
نیمز منک  رپ  هک  نآ  منم  نامزلا ! مئاق  منم  يدهم ! منم  : » دومرف هن . تفگ : یـسانشیم »؟ ارم  : » دومرف دومن و  اعد  وا  ّقح  رد  درک و  الط  وا 

.« روج زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  داد ، لدع و  زا  ار 

نامّزلا مّیق  ( 120

. موسو تسیب  تیاکح  رد  متفه  باب  رد  دیایب  تسا و  يرصم  يولع  ربخ  رد  هچنانچ 

عطاق ( 121

(336 .) هرطنق باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  هتفگ  هریخذ  رد 

ءاطغلا فشاک  ( 122

. هدرمش باقلا  زا  بقانم  و  ( 337) هیاده رد 
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لامک ( 123

(338 .) تسا لوا  باتک  رد  هچ  نانچ 

قحلا ۀملک  ( 124

(339 .) هفیحص رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا  هک  هتفگ  هریخذ  رد 

مود دابقیک  ( 125

. قح رب  لداع  ینعی  مجع ؛ ناربگ  سوجم و  دزن  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا ، هک  هدش  رکذ  ( 340) هرکذت هریخذ و  رد 

امکوک ( 126

(341 .) اتجن باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مان  نیا  هک  تسا  روکذم  هریخذ  رد 

(342) ّراک ( 127

زا ترضح  نآ  هک  تسا  رهاظ  تسا و  هدننادرگ  زاب  هدیدرگ و  زاب  هدننک و  عوجر  ینعم  هب  نآ  هدش و  هدرمـش  باقلا  زا  باتک  ود  نآ  رد 
و ( 343) داشرا رد  دیفم  خیـش  هچ  نانچ  دـنادرگیمرب . ار  ناگدرم  زا  یعمج  ددرگیمرب و  رارـشا  نکاسم  تبناجم  راتتـسا و  بیغ و  ملاع 

تفه تسیب و  هفوک ، رهَظ  زا  مالسلا  هیلعمئاق  اب  دنکیم  جورخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  دندرک  تیاور  ( 344) نارگید
فهک و لها  زا  رفن  تفه  دندومنیم و  مکح  فاصنا  لدع و  هب  دندرکیم و  تیاده  قح  هب  هک  مالسلا  هیلعیسوم  موق  زا  رفن  هدزناپ  رفن ،
وا راـصنا  زا  شیور ، شیپ  رد  سپ  رتـشا ، کـلام  دادـقم و  يراـصنا و  هناـجدوبا  و  هنع -  هَّللا  یـضر  یـسراف -  ناملـس  نوـن و  نب  عـشوی 
. تشذگ مالسلا  هیلعمئاق  بقل  رد  هچ  نانچ  لاّهج ، داقتعا  هب  شتوم  ای  شرکذ  ندرم  زا  دعب  عوجر  دارم  ای  دالب ». رد  ماّکح  دنوشیم و 

مظعا ياول  ( 128

. هدش هدرمش  باقلا  زا  ( 345) هیاده رد 

اراطیدنل ( 129

. دنه همانرازه  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  هک  تسا  روکذم  ( 346) هرکذت هریخذ و  رد 

قدصلا ناسل  ( 130

(347 .) دش هتفگ  هریخذ  رد  هچ  نانچ  هفیحص ، رد  تسا  بانج  نآ  مسا 

عشام ( 131

(348 .) تسا ینامسآ  وا  لوزن  هک  یتاروت  رد  هتفگ  هرکذت  رد  هیربع و  تاروت  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  هتفگ  هریخذ  رد 
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رخآلا دیمهم  ( 132

(349 .) تسا لیجنا  رد  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  تسا  باتک  ود  نآ  رد 

نامزلا حیسم  ( 133

(350 .) نایگنرف باتک  رد  تسا  ترضح  نآ  مسا  نیا  هک  تسا  روکذم  ود ، ره  رد 

قحلا نازیم  ( 134

. ربمغیپ يژآ  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  هتفگ  ( 351) هریخذ رد 

روصنم ( 135

. تسا ینامـسآ  بتک  زا  ناشیا  داقتعا  هب  هک  همهارب  دید  باتک  رد  تسا  بانج  نآ  مسا  نیا  هک  تسا  روکذـم  ( 352) هرکذت هریخذ و  رد 
ًامُولْظَم َِلُتق  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  تسا  تیاور  ( 353) یفوک میهاربا  نب  تارف  خیش  ریسفت  رد 

(354 «) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِا  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  . » هدش هتـشک  مولظم  نآ  ینعی  تسا ؛ مالـسلا  هیلعنیـسح  نآ  هک  ًاناْطلُـس »... ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف 
هچ نانچ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدومحم  دّمحم و  دمحا ، هدش  هدیمان  هچ  نانچ  روصنم ، ار  مالـسلا  هیلعيدهم  دیمان  دنوادخ  : » دومرف

یتبسانم هب  دشاب  هروکذم  هیآ  اروشاع ، ترایز  رد  روصنم  ماما  هب  بانج  نآ  زا  ریبعت  هتکن  دیاش ، و  حیسم ». مالسلا  هیلعیـسیع  دش  هدیمان 
ملاعلا هَّللاو  تسا . حضاو  نآ  هجو  هک 

هتیب لها  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص  (355 «) م ح م د ( » 136

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  هّماع  هّصاخ و  هرتاوتم  رابخا  رد  هچ  نانچ  تسا ؛ ترـضح  نآ  یهلا  یلّوا  مان  یلـصا و  مسا 
مالـسلا هیلعرقاب  ترـضح  يارب  رباج  هک  تسا  يونعم  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  حول  ربخ  رد  تسا ». نم  مان  مه  مالـسلا  هیلعيدـهم  : » دومرف

هیدـه ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  ّلجوّزع  يادـخ  ار  نآ  دـید و  مالـسلا  اهیلعهرهاط  هقیّدـص  دزن  رد  ار  نآ  هک  درک  لقن 
مسا ( 357) راـبخالا نویع  و  ( 356) نیدـلا لاـمک  رد  قودـص  تیاور  هب  دوب . تبث  ترـضح  نآ  يایـصوا  یماـسا  اـج  نآ  رد  دوب و  هدرک 

هک تسا  یکزینک  وا  ردام  مئاقلا ، هَّللا  ۀجح  وه  نسحلا ، نب  دّـمحم  مساقلاوبا  : » دوب هدـش  طبـض  وحن  نیا  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
رخآ رد  دنکیم  جورخ  دّمحم  فلخلاو  ( » 358 :) یلاما رد  یسوط  خیش  تیاور  هب  نیعمجا ».-  مهیلع  هَّللا  تاولص  تسا -  سجرن  وا ، مسا 

نیلقث و ار  نآ  دنونـشیم  هک  حیـصف  نابز  هب  دـنکیم  ادـن  باـتفآ . زا  دـنکفایم  هیاـس  وا  رـس  رب  هک  تسا  يدیفـس  ربا  وا  رـس  رب  ناـمزلا ،
: تفگ رباج  یتیاور ، هب  روج ». زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  يدـهم  تسا  وا  هک  نیقفاخ ،

یفخم مالسلا  هیلعبانج  نآ  یلـصا  مسا  رکذ  تمرح  تابثا  رد  ( 359 .) عضوم راهچ  رد  ار  یلع  عضوم و  هس  رد  نآ ، رد  ار  دّمحم  مدـید 
ات لفاحم  سلاجم و  رد  تسا  كرابم  مسا  نیا  ندرب  ِتمرح  ینعم ، بسح  هب  هرتاوتم  هب  بیرق  هربتعم  هریثک  راـبخا  ياـضتقم  هب  هک  دـنامن 

نیثّدـحم نیمّلکتم و  اهقف و  زا  هّیماما  يامدـق  دزن  رد  مّلـسم  ترـضح و  نآ  صیاصخ  زا  مکح ، نیا  ترـضح و  نآ  رورّـسلا  روفوم  روهظ 
هقرف رکذ  رد  تالاقم  قرف و  باتک  رد  يرغـص  تبیغ  ياملع  زا  یتخبون ، یـسوم  نب  نسح  دّمحموبا  مدـقا ، خیـش  هک  نآ  یّتح  دـشابیم .

ات دنکیم  لقن  ار  ناشیا  هدیقع  بهذم و  هاگ  نآ  دناهّیماما ». ناشیا  : » هدومرف مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هعیش  مهدزاود 
هک دوشیم  مولعم  ماقم ، نیا  رد  مـالک  نیا  زا  ( 360 .«) کلذب رمؤی  یّتح  هناکم  نع  لاؤسلاال  همـسا و  رکذ  زوجی  الو  : » دـیامرفیم هک  نآ 
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موحرم نآ  هک  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  دهع  ات  هدـشن  لقن  یفالخ  ناشیا  زا  يدـحا  زا  تسا و  هّیماما  بهذـم  صیاصخ  زا  مکح ، نیا 
هب یهاـگ  هّیلقن ، بتک  هب  تعجارم  يارب  تقو  یمک  ناـمز و  ّتلق  تهج  هـب  اریز  تـسین ، رـضم  ناـشیا ، فـالخ  دـندش و  زاوـج  هـب  لـیاق 

لقن یـسک  زا  ناشیا  زا  سپ  نآ . ریغ  ینـسح و  يامـسا  ندوب  یفیقوت  ادب و  راکنا  لثم  دـندش . لیاق  دوخ  هب  رـصحنم  هکلب  هردان  بهاذـم 
نآ اب  ماقم . نیا  لاثما  رد  وا  لوبق  ّدر و  حیجرت و  هب  تسین  ییانتعا  ار  املع  هک  یـسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  بحاص  زا  زج  هدشن  فالخ 
هللا همحردـیفملا  خیـشلا  یـسربطلا و  خیـشلا  نا  بجعلا  نم  : » هتفگ باتک  نآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ ، هدرک و  یبیجع  هابتـشا  اج  نیا  رد  هک 

رکذی مل  امّهنا  نانّظی  امه  هتینک و  هتینک  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  مسا  همـسا  نولوقی  مث  هتینک  الو  همـسا  رکذ  زوجیال  الاق  یلاعت 
مسا رکذ  تسین  زیاج  دنتفگ : هللا  همحردیفم  خیش  هللا و  همحریسربط  خیـش  هک  نآ  بجع  زا  ینعی : ( 361 .«) بجع اذه  هتینک و  الو  همسا 

ناشیا ترضح و  نآ  هینک  وا ، هینک  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  مسا  وا ، مسا  هک  دنیوگیم  نآ  زا  دعب  ترـضح ، نآ  هینک  و 
هک هینک  مسا و  هب  ظّفلت  نایم  هدرکن  قرف  هک  درک  بّجعت  دیاب  وا ، بّجعت  نیا  زا  دندومنن . بانج  نآ  هینک  مسا و  رکذ  هک  دننکیم  نامگ 

رجاشت لحم  الضف ، نایم  رد  دش و  يرظن  هلأسم  نیا  ییاهب  خیش  رـصع  رد  هلمجلاب  هینک . مسا و  هب  هراشا  نایم  دندومرف و  تمرح  هب  مکح 
نیا هک  هتفگ  ( 362) يدتهملا ۀیافک  رد  یحولریم  داماد . قّقحم  هیمـستلا  ۀعرـش  دـننام  دـش ، فیلأت  هدرفنم  لئاسر  نآ ، رد  هک  نآ  ات  دـش 
دّدرت ذّملت  مّلعت و  هب  ۀمحرلا -  امهیلع  داماد -  رقاب  دّمحم  ریما  دّمحم و  نیدلاءاهب  خیـش  ینعی  ریظنلا  میدـع  ریرحن  ود  نآ  دزن  رد  فیعض 

دوب و نایم  رد  یتّدم  وگتفگ  نآ  دومن و  يور  هثحابم  هرظانم و  تبیغ ، نامز  رد  نآ  تمرح  هیمـست و  زاوج  رـس  رب  ناشیا  نایم  رد  تشاد ،
زا هیمعتلا  فشک  يزوحام و  نامیلس  خیش  لیلج ، ملاع  زا  هیمستلا  میرحت  هلاسر  یهتنا . دومن ؛ فیلأت  ار  روکذم  باتک  هیلاراشم ، دّیس  اذهل 

ذیملت هک  يوحن  هب  ار  وا  ترابع  ام  هدومن و  عامجا  ياوعد  هیمـستلا  ۀعرـش  رد  ینیوزق و  رقاب  دّیـس  بانج  زا  نوحـشملا  کلف  رح و  خـیش 
نیدـلا بطق  مینکیم : رکذ  دـندرک  لقن  نوحـشملا  کلف  رد  دّیـس  بانج  بولقلا و  بوبحم  رد  يروکـشا  نیدـلابطق  وا ، لـضاف  دیـشر 

لیبس نیدلا و  ۀعرـش  ّنا  ۀبیغلا : نامز  یف  هیمـستلا  ۀعرـش  هباتک  یف  هارث -  باط  نیدـهتجملا -  ءامکحلا و  متاخ  دنـسلا  دّیـسلا  لاق  دومرف :
یلع هتّجح  هّیلول و  هناحبـس  هَّللا  نذأیو  جرفلا  نیح  نیحت  نا  یلا  ۀبیغلا  نامز  هب  ینعاو  اذه  اننمز  یف  سانلا  نم  دـحال  ّلحیال  ّهنا  بهذـملا 

رهاجم عمجم  لفحم  یف  هیلع  هَّللا  تاولـص  هیّنکیو  هیّمـسی  نا  جرخملا  قورـش  روهظلا و  ( 363) عوطب همکحل  دـصارلاو  هرمأب  مئاقلا  هقلخ 
هاّیا انرکذ  یف  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیعراشلا  انتاداس  نع  ةاـقلتملا  ۀعورـشملا  ۀعیرـشلا  اـّمناو  ۀـمیرکلا  هتینکب  ًاـنلعم  میرکلا  همـسا 

مهیلعدّمحم لآ  نم  ۀّجحلا  رظتنملا و  يدهملا  مئاقلا و  مامالاو  حلاصلا  فلخلاک  ۀّیـسدقلا  هباقلاب  سدـقلا  هتاذ  نع  ۀـیانکلا  هتبیغ  تمادام 
ناوضر نیدلا -  رئاعش  ظفح  عرشلا و  رثآم  طبضب  انوقبس  نیّذلا  نیقباسلا  انخایـشاو  نیفلاسلا  انباحـصا  قابطا  کلذ  یلع  هتینکو و  مالـسلا 

ّالا هرکنتـسی  سیلو  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعملا -  انتمئا  نع  کلذب  ةرفاظتم  ۀّـصانلا  تایاورلاو  نیعمجا -  مهیلع  یلاعت  هَّللا 
نا ملعلا  نم  مهغّلبمو  هقفلا  یف  مهتجرد  نیّذلا  نورـصاقلا  ّالاو  رارـسالاو  قئاقدـلا  یلع  عالّطالا  ءافطاو  رابخالاو  ماکحالاب  رـصبتلا  ءافعض 

فّرعت نم  ّظحالو  میکحلا  نآرقلا  قیاقح  یف  ةریصبلا  نم  بیصنالو  ۀنسلا  ملاعم  ۀعیرـشلا و  مسارم  تاّیفخب  ةربخلا  نم  طسق  مهل  نوکیال 
. زیزعلا هَّللا  ملع  ۀبیع  ّرسلا و  ۀلمح  نیدلا و  ۀظفحو  رونلا  نطاومو  ۀمکحلا  نداعم  یحولا و  طباهم  ثیداحا  اهعدوتسا  یتلا  ۀیفخلا  رارـسالا 
زا یـضعب  هس و  نآ  هب  زج  ار  زاوج  هب  لوق  هداد و  املع  رثکا  هب  تبـسن  ار  تمرح  هب  لوق  رابخالا  نویع  حرـش  رد  يریازج  هَّللاتمعن  دـّیس 

هدش و رکذ  باتک  نیا  رد  ًاقّرفتم  هک  تسا  هریثک  هربتعم  رابخا  نآ  تسا و  لیلد  عبتُم  لاح  نیا  اب  هدادن و  تبسن  یسک  هب  دوخ ، نیرـصاعم 
هّصاخ صوصن  زا  مجنپ  باب  زا  مهدزیس  ثیدح  لوا  بانج  نآ  یلصا  مسا  رکذ  تمرح  رب  لاد  ثیداحا  دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب 

، دوب ربیخ  نادوهی  زا  هک  هدانج  نب  لدنج  هک  يراصنا  رباج  زا  هدرک  تیاور  دوخ  ( 364) تبیغ باتک  رد  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیش  هک 
ات دندرب  مسا  ار  کی  کی  دیسرپ . بانج  نآ  يایصوا  یماسا  زا  لاؤس ، دنچ  زا  دعب  دیسر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ 

! هَّللالوسر ای  تفگ : لدـنج  ناشیا ». زا  یماما  نامدرم ، زا  ددرگ  بیاغ  نآ  زا  دـعب  : » دومرف هاـگ  نآ  مالـسلا . هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هب 
لوسر دـشاب ؟ هچ  وا  ماـن  تفگ : لدـنج  ینـالوط ». یتـبیغ  ددرگ  بیاـغ  تّجح ، وا  رـسپ  نکل  هن ، : » دومرف ددرگ ؟ بیاـغ  ناـشیا  زا  نسح 
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نآ هک  اج  نآ  موس ، تسیب و  ثیدح  مود  دزاس ». رهاظ  ار  وا  دنوادخ ، هک  ینامز  ات  دوشن  هدرب  مان  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
نید ملاعم  دیاقع و  ضرع  وا  هک  دندرک  تیاور  مالـسلا  هیلعینـسح  میظعلادـبع  زا  هربتعم  قیرط  هب  زین  ( 366) نارگید و  ( 365) قودص ار 

ماما و نم ، زا  دعب  : » دومرف ترضح  سپ  بانج ؛ نآ  ات  درمش  ار  دوخ  ناماما  درک و  مالـسلا  هیلعیقّنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ 
، نآ تسا  هجو  هچ  زا  تفگ : وا »؟ زا  دـعب  فلخ  هرابرد  تسا  هدـیقع  هنوگچ  ار  ناـمدرم  سپ  تسا . نسح  نم ، دـنزرف  رما ، ّیلو  هفیلخ و 

دنادرگرپ دـنک و  جورخ  هک  نآ  ات  وا  مان  ندروآ  نابز  رب  دـشابن  لـالح  ار و  وا  صخـش  دـننیبن  هک  تهج  نآ  زا  : » دومرف نم ؟ يـالوم  يا 
سراـف نب  میهاربا  زا  هک  اـج  نآ  متفه ، تسیب و  ثیدـح  موـس  مـلظ ». روـج و  زا  نـیمز  هدـش  رپ  هـک  ناـنچ  نآ  داد ، لدـع و  زا  ار  نـیمز 

شراوگرزب ردپ  يولهپ  رد  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  دیسر و  مالسلا  هیلعيرکسع  ترـضح  تمدخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  يروباشین ،
هک نآ  ات  نم ». زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  نم و  دنزرف  وا  : » دومرف ترضح  دیسرپ . بانج  نآ  لاح  زا  سپ  داد . ربخ  وا  ریمض  زا  دوب و  هتسشن 
وا هک  ار  یسک  تسین  لالح  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هینک  مه  مان و  مه  : » دومرف مدیسرپ . ترـضح  نآ  مان  زا  سپ  تفگ :

تسا يروهشم  حیحص  ربخ  مراهچ  ( 367 .«) ار وا  تنطلس  تلود و  دنوادخ ، دزاس  رهاظ  هک  ینامز  ات  دنک  رکذ  وا  تینک  هب  ای  وا  مان  هب  ار 
دّمحم ماـما  زا  ( 371) جاـجتحا رد  یـسربط  و  ( 370) نیدـلا لامک  و  ( 369) نوـیع رد  قودـص  و  ( 368) یفاـک رد  مالـسالاۀقث  ار  نآ  هـک 

مارحلادجسم رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  يزور  هک -  نآ  شلـصاح  هک  ینالوط  يربخ  رد  دومرف - : هک  دندرک  تیاور  مالـسلا  هیلعیقت 
هلاوح مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  ترـضح ، درک و  لاؤس  دـنچ  درک و  مالـس  سابل . شوخ  تأیه و  شوخ  دـمآ  شیپ  يدرم  هاگان  هک  دوب 

لزاملو هَّللالوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشاو  اهب  دهـشا  لزا  ملو  هَّللا  ّالا  هلاـال  نا  دهـشا  : » تفگ صخـش  نآ  سپ  داد . باوج  باـنج  نآ  دومرف .
تداهـش تفگ : هک  نآ  ات  داد  ترـضح  نآ  يایـصوا  زا  کی  کی  بانج و  نآ  تیاصو  تفـالخ و  رب  تداهـش  هاـگ  نآ  کلذـب ». دهـشا 

و وا ؛ رما  دوش  رهاظ  هک  نآ  ات  دوشیمن  هدرب  مان  مسا  هب  دوشیمن و  هدرب  ماـن  هینک  هب  هک  مالـسلا  هیلعنسح  نادـنزرف  زا  يدرم  رب  مهدیم 
هَّللا ۀمحرو  نینمؤملا  ریما  ای  کیلع  مالـسلاو  یلع . نب  نسح  رما  هب  تسا  مئاق  وا  هک  روج  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  لدـع ، زا  ار  نیمز  دـنک  رپ 

نوریب سپ  دوریم »؟ اجک  هب  نیبب  ورب ، وا  یپ  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هب  ترـضح  سپ  تفر . تساـخرب و  هاـگ  نآ  هتاـکربو .
مالـسلا هیلعرـضخ  وا  : » دومرف ترـضح  تفر ». نیمز  ياجک  هب  متـسنادن  تشاذـگ ، دجـسم  نوریب  رد  ار  دوخ  ياـپ  نوچ  : » دومرف تفر و 

رد تشاد  لوادت  هک  دوب  ترضح  نآ  هفورعم  تافص  زا  فیرـش  مان  ندربن  هک  نآ  لوا : تسا : هدیاف  دنچ  نیا  فیرـش ، ربخ  نیا  رد  دوب ».
تباث مکح ، نیا  هک  نآ  موس : اهرصع . عیمج  رد  دوب  ّقح  لها  دقتعم  فیلاکت و  هلمج  زا  نآ  هک  نآ  مود : هتـشذگ . يایـصوا  ایبنا و  نامز 

رد هللا  همحریـسلجم  هماّلع  هدـنیآ . هقباس و  رابخا  قباطم  درادـن ، هّیقت  تاقوا  ای  يرغـص  تبیغ  نامز  هب  یـصاصتخا  روهظ ؛ نامز  اـت  تسا 
هک نآ  لوق  یفن  رد  تسا  حیرـص  تادـیدحت  نیا  : » هدومرف روهظ ، نامز  ات  ار  تمرح  دـندومرف  دـیدحت  هک  ربخ  دـنچ  رکذ  زا  دـعب  راحب ،
رد مـجنپ  ( 372 .«) هیّمهو تاداعبتـسا  هطبنتـسم و  تـالیلعت  یـضعب  رب  لاـّکتا  تـهج  هـب  يرغـص  تـبیغ  ناـمز  هـب  ار  نـیا  هداد  صیـصخت 
هک تسا  يدرم  رما ، نیا  بحاص  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  حیحص  دنـس  هب  ( 374) نیدلا لامک  و  ( 373) یفاک

رماوا كرات  اج ، نیا  رد  رفاک  هب  دارم  هک  هتفگ  ربخ  نیا  حرش  رد  یناردنزام  حلاص  لضاف  رفاک ». رگم  یـسک ، دربیمن  وا  مسا  هب  ار  وا  مان 
بانج و نآ  مسا  هب  حیرـصت  میرحت  رد  تسا  ياهغلابم  نآ ، رد  هلـالج و  ّلـج  وا  هب  كرـشم  راـگدرورپ و  رکنم  هن  تسا ، یهاون  لـعاف  و 

دّیؤم ( 375 .) ًارهاظ نآ  رب  رابخا  یـضعب  تلالد  هقّرفتم و  عضاوم  رد  میدومن  رکذ  هچ  نآ  لیلد  هب  هّیقت ، ناـمز  هب  دـشاب  صتخم  نآ  دـیاش 
رب نآ  لمح  تسا  زیاج  تفای ، هار  نآ  هب  صیـصخت  هاگره  ًاقاّفتا و  نامزا  تاـقوا و  عیمج  رد  نآ  رد  میرحت  ندوبن  یقاـب  تسا  مـالک  نیا 

یفخم رظان  رب  مالک  نیا  فعض  تاهج  ( 376 .) یهتنا ار ؛ تبیغ  نامز  مامت  رم  میرحت  لومـش  رب  دوشیمن  لیلد  سپ  میدومن ، رکذ  هچ  نآ 
میرحت تیاغ  ار  نامز  نآ  اهنآ ، همه  رد  هک  نآ  اـب  تمرح ؛ ّهلدا  تاـمومع  صّـصخم  ار  روهظ  ماـّیا  رد  زاوج  ندادرارق  صوصخ ، تسین .

ار ینامز  چـیه  دـنا ، ياملع  روهمج  هک  تمرح  هب  نیلیاق  روهظ ، زا  شیپ  دوش و  جراخ  قاـّفتا  هب  اـت  دوبن  لـخاد  یهاـگ  سپ  دـنداد ؛ رارق 
، درادـن هار  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  هّیقت  رب  لمح  دوشیمن و  ّماع  رد  فّرـصت  زاوج  ببـس  ینامز  جورخ  میلـست  ضرف  رب  دـندرکن و  جراخ 
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تبیغ و  ( 378) نیدـلالامک نویع و  و  ( 377) یفاک رد  مشـش  تفگ . میهاوخ  هک  تسا  ياههبـش  دوریم ، لاـمتحا  هک  يدودـعم  رد  هکلب 
فلخ : » دومرف يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا ، هب  مالسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  ترضح  هک  تسا  يورم  ( 380 ،) هریغ و  ( 379) یسوط خیش 

: دومرف موش ! وت  يادـف  ارچ ؟ متفگ : هک  تفگ  فلخ »؟ زا  دـعب  فلخ  اب  امـش  لاـح  تسا  هنوگچ  سپ  تسا . نم  رـسپ  نسح ، نم ، زا  دـعب 
نب ناّیر  زا  ( 382) نیدلا لامک  و  ( 381) یفاک رد  متفه  وا ». مان  هب  وا ، رکذ  امش  يارب  تسین  لالح  ار و  وا  صخش  دینیبیمن  امش  هک  اریز  »
سپ مالسلا  هیلعمئاق  زا  بانج  نآ  زا  دندوب  هدرک  لاؤس  هک  یتلاح  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  يورم  تلص ،

مالسلا هیلعقداص  ترضح  هک  تسا  يورم  ( 383) نیدلا لامک  رد  متشه  دوشیمن ». هدرب  مان  مسا ، هب  دوشیمن و  هدید  شمـسج  : » دومرف
يارب تسین  لالح  وا و  صخـش  امـش  زا  دوشیم  بیاغ  متفه ، دنزرف  زا  مجنپ  تسا . نم  نادنزرف  زا  يدـهم  : » نارهم نب  ناوفـص  هب  دومرف 
تیاور ( 384) نیدـلا لامک  رد  زین  مهن  هدرک . تیاور  روفعی  نب  هَّللادـبع  زا  رگید ، دنـس  هب  اج  نآ  رد  ار  ربخ  نیمه  و  وا ». ندرب  ماـن  اـمش 

يارب تسین  لالح  وا و  تدالو  مدرم  رب  دوشیم  یفخم  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعمئاق  رکذ  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  زا  هدرک 
روج و زا  دـشاب  هدـش  رپ  هچ  نانچ  داد ، زا  ار  نیمز  وا  هب  دـنک  رپ  سپ  ّلجوّزع . يادـخ  ار  وا  دـیامن  رهاظ  هک  نآ  اـت  وا ، ندرب  ماـن  ناـشیا 

مالسلا هیلعام  مئاق  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعداوج  ترـضح  زا  دندرک  تیاور  ( 386) رثالا ۀـیافک  رد  زاّزخ  و  ( 385) اـج نآ  رد  مهد : ملظ ».
مه وا  وا و  ندرب  مان  ناشیا  رب  تسا  مارح  وا و  صخش  ناشیا  زا  دوشیم  بیاغ  وا و  تدالو  مدرم ، رب  دوشیم  یفخم  هک  تسا  یـسک  نآ 

تاـعیقوت رد  دـمآ  نوریب  : » تـسا يورم  باـتک  ناـمه  رد  مهدزاـی : تـسا ». وا  هـینک  مـه  ملـسو و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  ماـن 
اج نآ  رد  مهدزاود : ( 387 .«) مدرم لفحم  رد  درب  مان  ارم  هک  یـسک  تسا ، نوعلم  تسا ، نوعلم  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامّزلابحاص - 
ره هک  متخانشیم  ار  نآ  هک  بانج  نآ  ّطخ  هب  عیقوت  دمآ  نوریب  تفگ : هک  تسا  يورم  هحور -  هَّللا  سّدق  يرمع -  نامثع  نب  دّمحم  زا 

ترضح زا  تسا  يورم  اج  نآ  رد  مهدزیـس : ( 388 !) یلاـعت يادـخ  تنعل  داـب  وا  رب  سپ  نم ، مسا  هب  مدرم  زا  یعمجم  رد  درب  ماـن  ارم  هک 
هک يدهم  زا  ارم  هد  ربخ  بلاطیبا ! رسپ  يا  تفگ : يدهم و  لاح  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  زا  دیسرپ  رمع  هک  مالـسلا  هیلعرقاب 
ات مهدن  ربخ  مان  هب  ار  وا  هک  نم  هب  درک  ّتیصو  نم ، لیلخ  نم و  بیبح  هک  اریز  میوگیمن ، سپ  مسا ، اّما  : » دومرف ( 389 (؟ تسیچ وا  مسا 
.« هدرپـس تعیدو  هب  دوخ  لوسر  هب  ار  نآ  دوخ ، ملع  رد  يادـخ  هک  تسا  يروـما  زا  نآ  ّلـجوّزع و  يادـخ  ار  وا  دـیامرف  ثوـعبم  هک  نآ 

دانسا هب  هدرک  تیاور  دوخ  باتک  رد  هک  شبک  نب  نسح  دّیس  زا  هدرک  لقن  رـصتخم  باتک  رد  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  مهدراهچ :
بیاغ وا  نادنزرف  زا  مجنپ  : » دومرف مالـسلا و  هیلعیـسوم  دوخ ، رـسپ  هب  دومرف  هراشا  بانج ، نآ  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  دوخ 

هب تسا  دـّیؤم  مامت و  اـهنآ  ّتیّجح  طیارـش  هک  هربتعم  هریثک  راـبخا  نیا  و  ( 390 .«) شمـسا هب  وا  رکذ  تسین  لالح  وا و  صخـش  دوشیم 
هک جارعم  رابخا  مامت  رد  هک  نآ  لوا : زیچ : دنچ  هب  تسا  دّیؤم  لاح  نیا  اب  اعّدم و  تابثا  رد  تسا  یفاو  هقّقحم ، ترهـش  لوقنم و  عامجا 

هیلعيدـهم ترـضح  زج  هدرب ، مسا  مان  هب  ار  همه  هدرب ، مان  دوخ  ربمغیپ  يارب  ار  ناماما  زا  کـی  کـی  یماـسا  یلاـعت ، يادـخ  اـج  نآ  رد 
اج نآ  رد  هک  هّیوبن  رابخا  عیمج  رد  هک  نآ  مود : هدـنیآ . باـب  باـب و  نیا  رد  ًاـقّرفتم  دـیایب  راـبخا  نآ  هدومرف و  رکذ  بقل  هب  هک  مالـسلا 
مان هب  ار  همه  مجنپ ، باب  رد  دیایب  اهنآ  زا  ياهلمج  ار و  دوخ  يایصوا  زا  کی  ره  مان  دندومرف  رکذ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

امهیلعیقت دّـمحم  ماما  رقاب و  ترـضح  هک  نآ  لاح  نم و  مان  مه  دـندومرف : ای  دـندرک  دای  بقل  هب  هک  ار  بانج  نآ  زج  دـندرب  مسا  دوخ 
عیاش تّما  نایم  رد  نآ  زا  سپ  تدالو و  زا  شیپ  هک  بانج  نآ  هلوادـتم  هعیاش  باقلا  ترثک  موس : دـندوب . بانج  نآ  ماـن  مه  زین  مالـسلا 

هللا یلـصادخ  لوسر  ریدغ  زور  هبطخ  زا  دیایب  هچ  نانچ  بانج ، نآ  روهظ  هب  دندادیم  تراشب  هک  هفلاس  مما  عیمج  رد  هک  نآ  یّتح  دوب .
: تسا بانج  نآ  تراـیز  رد  فورعم و  بقل  نیا  هب  همه  دزن  رد  و  هیدـی » نیب  فلـس  نم  هب  رّـشب  دـق  ّهنا  اـّلا  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع 
هک نآ  لوا : تسین : زیاج  یتاهج  زا  سپ  هّیقت ، رب  رابخا  نیا  لمح  اّما  هّیقت  رب  روکذم  رابخا  لمح  زاوج  مدع  ممالا ». يدـهم  یلع  مالـسلا  »
.« تسا نم  مسا  يدهم ، مسا  : » دندومرف هک  دندرک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  هرقف  نیا  هّماع  هّصاخ و  ناثّدحم  مامت 

دیاب وا  زا  هک  نآ  تسیک  سپ  بانج ، نآ  مسا  هب  دندوب  اناد  همه  سپ  دش . دهاوخ  هراشا  مراهچ  باب  رد  نآ  ذخآم  دـیناسا و  هب  هچ  نانچ 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لوسر ماـن  مه  وا  هک  دـندومرف  حیرـصت  مسا ، ندربن  هب  روکذـم  یهن  اـب  نآ  ریغ  راـبخا و  نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  نآ  مود : تشاد ؟ ناـهنپ 
رگا دندش و  اناد  هک  دوب  اهنآ  زا  هّیقت  رگا  سپ  یلصا ؛ مان  هب  دندش  اناد  عماس ، يوار و  مالک  نیا  هب  تسا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هک ناـشیا  هیبـنت  دوـب  مزـال  هکلب  درادـن  یهار  سلجم ، نآ  رد  رکذ  مدـع  سپ  دـننکن ، رکذ  رگید  ياـج  رد  ناـشیا  دـیاب  هک  تسا  ریغ  زا 
زا ار  ندربن  مسا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  فیرـش  رـضحم  رد  ار  ترـضح  نآ  مسا  رـضخ ، باـنج  ندرکن  رکذ  هک  نآ  موس : دـندرکن .

يدوـهی لدـنج  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ندربـن  مسا  نینچ  مـه  نداد و  رارق  ترـضح  نآ  تافـص  تداهـش و  يازجا 
هک نآ  اب  دوشن  عمج  نیا  دـنداد و  رارق  روهظ  ار  تمرح  نیا  ِنامز  تیاغ  هک  تشذـگ  هچ  نآ  مراهچ : تسین . هّیقت  رب  لمح  لـباق  يربیخ ،

عمق ددص  رد  نیراّبج  هک  نآ  هظحالم  هب  دوب  داسف  فوخ و  أشنم  مسا  نیا  رکذ  دّرجم  رگا  هک  نآ  مجنپ : دشاب . فوخ  رادـم  ریاد  تمرح 
، تسا ترـضح  نآ  تسد  رب  نیملاظ  تلود  عاطقنا  نیراّبج و  کلم  لاوز  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ناـشیا  هب  نوچ  دـندوب ، باـنج  نآ  لـتق  و 

نآ يوبن ، ياهدـیعو  اههدـعو و  نآ  همه  رد  هک  يدـهم  بقل  صوـصخ  دوـشن  رکذ  یفورعم  بقل  مسا و  چـیه  هب  هک  دوـب  نآ  رتـهب  سپ 
دسرپیم و يدـهم  لاح  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  باّطخ  رـسپ  هک  نآ  ات  نآ ، هب  دوب  هدـش  فورعم  هدـش و  رکذ  بقل  نیا  هب  بانج 
هنونکم و رارـسا  زا  نآ  ندوب  زج  دشابن ، یهار  مسا  نیا  هب  صاصتخا  رد  سپ  دـیایب . هچ  نانچ  فیـس ، زا  روصنم  يرهز و  زا  کلملادـبع 
، ماوع هک  دشاب  نآ  تمرح ، ببـس  دیاش  هک  دنداد  لامتحا  یـضعب  شراوگرزب . ّدج  صیاصخ  زا  نینمؤملاریما  ندوب  لثم  هّیهلا ؛ ِصیاصخ 

زاوج رب  تلالد  هچ  نآاّما  دـش . دـهاوخ  رهاـظ  نیا  زا  دـعب  ناـمزلارخآ ، ربمغیپ  دـنیوگیم  هک  دـنوش  باـتک  لـها  دـقتعم  نآ ، ندینـش  هب 
سجرن : » تفگ ینارزیخ  زینک  هک  تشذگ  دّیس  بقل  رد  هک  يربخ  لثم  دنا ، فیعـض  نتم ، ای  دنـس  بسح  هب  هک  تسا  ربخ  دنچ  دنکیم ،

م  » ردام ربق  نیا  دّمحم ». ما  ربق  اذه  : » دوب هتشون  نآ  رد  هک  دوب  یحول  وا  ربق  رس  رب  درک و  تافو  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تایح  رد  نوتاخ 
، نتفگ زاوج  رب  نتـشون  ندرکن  تلالد  هدنـسیون و  ندوبن  مولعم  يوار و  ندوب  لوهجم  دنـس و  فعـض  رب  هوـالع  ربخ ، نیا  تسا . ح م د »

دوریم لامتحا  تشاد و  تایح  ترضح ، نآ  تافو  زا  دعب  نوتاخ  سجرن  هک  مشـش  باب  رد  دیایب  یـضعب  هک  ربخ  دنچ  اب  تسا  ضراعم 
، ترضح نآ  ردام  مسا  هک  تسا  كزینک  نیمه  ربخ  رد  تشاد و  دهاوخن  یعّدم  رب  یتلالد  سپ  دشاب . نوتاخ  سجرن  هینک  دّمحمُّما ، هک 

بآ وا ، دوب و  رضاح  مالسلا  هیلعيرکسع  ترـضح  تافو  تقو  رد  لیقـص  هک  تسا  يورم  قودص  ( 391) نیدلا لامک  رد  و  دوب . لیقص 
تیاهن رد  هچ  رگا  نآ  و  حول ، ربخ  لثم  درک و  تافو  هدیماشاین  حبص و  زامن  زا  دعب  دروآ  بانج  نآ  تمدخ  داد و  شوج  یکطـصم  اب  ار 

مهن دـلج  هب  دـهاوخب ، یـسک  رگا  هدـش ، رکذ  هینک  بقل و  هب  نآ ، زا  يرایـسب  رد  و  تسا . رایـسب  فالتخا  نآ  نتم  رد  نکلو  تسا  رابتعا 
تلالد دیدن ، ار  وا  یسک  رباج  زج  تسا و  هنوزخم  رارـسا  زا  هک  حول  نآ  رد  رکذ  هوالع  هدرک  طبـض  ار  اهنآ  رتشیب  هک  دنک  هعجارم  راحب 

نینچ ربـخ  هدوـمرف ، ربـخ  رکذ  زا  دـعب  نکلو  تسا  روکذـم  مسا  هدرک ، تیاور  ( 392) قودـص هک  یقیرط  هب  دـنکیمن و  نتفگ  زاوـج  رب 
دجـسم رد  هک  هدـش  لقن  دـمحا  نب  یلع  زا  هک  يربخ  لثم  باـنج و  نآ  ندرب  ماـن  زا  تسا  یهن  مراد ، داـقتعا  وا  هب  نم  هچ  نآ  هدیـسر و 

تیاور و  تسا . حـضاو  زین  نآ  تلالد  فعـض  و  تقلخ ! بسح  هب  دوب  هدـش  شقن  كرابم  مسا  نیا  نآ ، رد  هک  دـید  ار  هزیرگنـس  هفوک ،
، نیفورعم ریغ  تاور  زا  وا  لثم  ای  وا ، ندرب  مان  رد  هک  تسا  مولعم  تشاذـگ و  مسا  نـالف  ار  وا  دـش و  يدـنزرف  ار  ترـضح  هک  مناـغ  یبا 

هـضراعم ّتلق و  رب  هوالع  نآ ، هدش و  روکذم  مسا ، هب  هک  هیعدا  یـضعب  تسا و  ندرب  مان  زا  ریغ  نداهن ، مان  هک  صوصخ  دشابن و  یتّجح 
هب هلاوح  ار  یقاب  دندرب و  مسا  ار  لوا  ماما  هک  دوریم  لامتحا  هچ  وحن . نیا  هب  ندیـسر  ندوبن  مولعم  هدش و  رکذ  بقل  هب  هک  اهنآ  رتشیب  اب 

عضوم نآ  ریغ  رد  زاوج  رب  تلالد  هک  دشاب  يوار  ینادان  هب  نآ ، تشگرب  سپ  هدش . حیرصت  رایسب  عضاوم  رد  هچ  نانچ  دندرک ؛ هدنناوخ 
هدش و ملَع  مسا  هلزنم  هب  بانج ، نآ  يارب  هینک  هچ  تسا ، دّمحمیبا  هک  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هینک  هب  داهشتسا  همه ، زا  فعـضا  دنکن و 
سمش و دبع  لثم  دننکن ، ینعم  ءزج  رب  تلالد  هبّکرم ، مالعا  يازجا  مود و  نسحلاوبا  لوا و  نسحلاوبا  لثم  تسین . دلو  هب  نآ  رد  یتافتلا 

مقر نیا  تهج  هب  هقباس  هوجو  ترهش و  عامجا و  هب  هدّیؤم  هحیرص  هحیحص  رابخا  نآ  زا  نتشادرب  تسد  هلمجلاب  اهنآ و  لاثما  رکب و  یبا 
. تشادن تبسانم  یسراف  باتک  اب  هک  دوب  هیملع  ثحابم  یضعب  ماقم ، نیا  رد  اهقف و  هقیرط  لالدتسا و  نوناق  زا  تسا  جورخ  رابخا ،
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نیرباصلا ۀینم  ( 137

. هدش هدرمش  باقلا  زا  ( 393) هیاده رد 

مقتنم ( 138

نآ فاصوا  رد  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیریدـغ  هبطخ  ردو  هدرمـش  باـقلا  زا  همیدـق  بقاـنم  رد  و  ( 394) اج نآ  رد 
لوسر هک  ( 395) بضتقم رد  شایع  نبا  تیاور  هب  تسا  رذـنم  نب  دوراج  روهـشم  ینالوط  ربخ  رد  نیملاّظلا ». نم  مقتنملا  ّهنا  الا  : » باـنج

هک ینالوسر  زا  منک  لاؤس  هک  نم  هب  دومن  یحو  دـنوادخ  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  بش  نآ  رد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
مهیلعهّمئا مالسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تّوبن  رب  : » دنتفگ دیدش »؟ ثوعبم  هچ  رب  : » متفگ سپ  دندش . ثوعبم  نم ، زا  شیپ 

نسح یلع و  مدید  مدش و  تفتلم  سپ  شرع »! تسار  فرط  زا  وش  تفتلم  : » نم هب  دومن  یحو  هاگ  نآ  دوب ». دنهاوخ  امـش  زا  هک  مالـسلا 
دّمحم نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  و 

دنا نم  تّجح  اهنیا  : » دومرف نم  هب  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  سپ  دـندرکیم . زامن  هک  رون ، زا  یبایاپ  رد  ار  يدـهم  یلع و  نب  نسح  و 
هیلعرقاب ترضح  زا  تسا  يورم  ( 396) عیارشلاللع رد  و  نم ». يادعا  زا  تسا  مقتنم  مالـسلا -  هیلعيدهم  ینعی  نیا -  نم و  يایلوا  يارب 

رتخد يارب  دشک  ماقتنا  ّدح و  ار  وا  ات  وا ، يوس  هب  دننادرگیمرب  ار  ینز  دـنک ، جورخ  ام  مئاق  هاگره  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف هک  مالـسلا 
.« میهاربا ردام  رب  وا ، يارتفا  يارب  : » دومرف دـننزیم ؟ ّدـح  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : يوار  مالـسلا ». اهیلعهمطاف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

دّمحم دومرف  ثوعبم  یلاـعت ، كراـبت و  دـنوادخ  هک  اریز  دومرف « : مالـسلا ؟ هیلعمئاـق  يارب  تخادـنا  ریخأـت  دـنوادخ  ار  نآ  ارچ  دیـسرپ :
هک بانج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 397) یفاک رد  تمقن ». ار  مالسلا  هیلعمئاق  دومرف  ثوعبم  تمحر و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم 

دوـمرف ثوـعبم  دـنوادخ  هک  اریز  تیفاـع . رد  ار  نآ  دـنک  اـّنمت  سپ  ار ، مالـسلا  هیلعمئاـق  اهامـش  زا  یکی  دـنکیم  اـّنمت  هاـگره  : » دوـمرف
نآ هک  تـسا  يورم  ( 398) نیدلالامک رد  تمقن ». ار  مالـسلا  هیلعمئاق  دـیامرفیم  ثوعبم  تمحر و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

.« هئادعا نم  مقتنملاو  هضرا  یف  هَّللاۀّیقب  انا  : » دومرف قاحسا  نب  دمحا  هب  یگلاس  هس  ّنس  رد  ترضح ،

هیلع هَّللا  تاولص  يدهم  ( 139

یبا زا  هدرک  تیاور  دوـخ  ( 400) تبیغ رد  یسوط  خیـش  ( 399 .) هیمالـسا قرف  عیمج  دزن  رد  تسا  ترـضح  نآ  باقلا  امـسا و  رهـشا  هک 
وا هک  اریز  : » دومرف يدـهم ؟ هب  باـنج  نآ  هدـش  هدـیمان  تهج  هچ  هب  مالـسلا : هیلعقداـص  باـنج  زا  دومن  لاؤـس  وا  هک  یناـسارخ  دـیعس 

ار مالـسلا  هیلعمئاق  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  ( 401) داشرا رد  دیفم  خیـش  یفخم ». رما  ره  يوس  هب  ار  مدرم  دنکیم  تیادـه 
ررُّدلا دقع  باتک  رد  یملـسلا  ییحی  نب  فسوی  دناهدش ». مگ  وا  زا  هک  يرما  يوس  هب  دیامنیم  تیاده  هک  نآ  تهج  هب  دندیمان  يدـهم 
دنکیم تیاده  هک  اریز  دنیوگیم  يدهم  ار ، يدهم  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  ( 402) رظتنملا مامالا  رابخالا  یف 

هب هدش  هدیمان  : » دومرف رگید  تیاور  هب  دنیوگیم ». هیکاطنا  ار  نآ  هک  ینیمز  زا  ار  لیجنا  تاروت و  دروآیم  نوریب  یفخ و  يرما  يوس  هب 
اهنآ يوس  هب  دنکیم  توعد ، ماش و  ياه  هوک  زا  ار  اهنآ  دروآیم  نوریب  سپ  تاروت . زا  اهْْرفـس  هب  دنکیم  تیادـه  وا  هک  اریز  يدـهم ،

هک نآ  تهج  هب  دـنمانیم  يدـهم  ار  وا  : » رگید تیاور  هـب  ( 403 .«) رفن رازه  یـس  بیرق  بتک ، نیا  يارب  دـنروآیم  مالـسا  سپ  ار . دوهی 
سپ دوهی ؛ اب  اهنآ  اب  دنکیم  هّجاحم  تاروت و  زا  اهْرفِس  اج  نآ  زا  دروآیم  نوریب  سپ  ماش . ياههوک  زا  یهوک  يوس  هب  دنکیم  تیاده 
دراد تبسانم  يداه  ینعم  اب  دندومرف  هچ  نآ  هک  اریز  تسا . یلاکشا  رابخا ، نیا  رد  ( 404 .«) دوهی زا  یتعامج  شتسد ، رب  دروآیم  مالسا 
تسا یـسک  وا  هک  اریز  دیاشن ، مه  میم  ِّمض  هب  تسار و  هار  هب  تسا  هتفای  تیاده  ینعم  هب  هک  يدهم  اب  هن  تسا ، هدنیامن  هار  ینعم  هب  هک 
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. یلاعت هَّللاءاش  نا  دش . دهاوخ  يداه  بقل  رد  لاکشا ، نیا  زا  باوج  حیضوت  دتسرفیم و  یسک  يارب  هیده  هک 

هَّللادبع ( 140

، يدـهم مسا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تشذـگ  دـمحا  مسا  رد  هچ  نانچ  تسا ، ترـضح  نآ  هکرابم  یماـسا  زا 
(405 .«) مالسلا هیلع  تسا  يدهم  هَّللادبع و  دمحا و 

لَّمؤم ( 141

هدش ّدلوتم  مالسلا  هیلعتّجح  هک  تقو  نآ  رد   » مالسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  دندرک  تیاور  ( 406) یسوط ینیلک و  خیش 
دیمان و  ار ؟ دنوادخ  تردق  دندید  هنوگچ  سپ  ار . لسن  نیا  دننک  عطق  هک  نیا  ات  دنشکیم  ارم  ناشیا  هک  همَلَظ  دندرک  نامگ  : » دومرف هک 

: هدش نومضم  نیا  هب  هراشا  هبدن  رد  دنراد و  ار  وا  يوزرآ  ، قیالخ هک  نآ  ینعی  دشاب ، مود  میم  حتف  هب  هک  تسا  نآ  رهاظ  و  ْلَّمُؤم ». ار  وا 
« اّنحف ًارکذ  ۀنمؤم  نمؤم و  نم  یّنمتی  قئاش  ۀّینما  نم  تنأ  یسفنب  »

رظتنم ( 142

هک تسا  ّقح  هب  مئاق  وا ، رسپ  مالسلا  هیلعنسح  زا  دعب  ماما  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعیقت  دّمحم  ماما  زا  تسا  يورم  ( 407) نیدلا لامک  رد 
دوـب دـهاوخ  رایـسب  هک  یندـش  بیاـغ  تـسا  وا  يارب  هـک  نآ  يارب  : » دوـمرف دـناهدرک ؟ ماـن  رظتنم  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : يوار  تـسا ». رظتنم 
ّکـش ار  وا  درک  دـنهاوخ  راکنا  ناصلخم و  ار  وا  جورخ  دیـشک  دـنهاوخ  راـظتنا  سپ  نآ . تّدـم  دیـشک  دـهاوخ  لوط  هب  نآ و  ياـهزور 

نآ رد  دش  دنهاوخ  كاله  ناگدنهد و  رارق  تقو  تفگ  دـنهاوخ  غورد  نیدـحاج و  وا  ندرک  دای  هب  دومن  دـنهاوخ  ازهتـسا  ناگدـننک و 
ارچ نوچ و  هب  دنراذگ و  میلست  هب  ندرگ  هک  نانآ  ینعی  ناگدننک  میلست  ماّیا ، نآ  رد  تفای  دنهاوخ  يراگتسر  ناگدننک و  باتش  تبیغ ،
همه هک  هدـش  هدرب  راظتنا  ینعی  تسا ؛ اظ  حـتف  هب  رَظتنم  ربخ ، نیارباـنب  و  دـنرادن . راـک  دـنکیمن ، جورخ  ارچ  تسیچ و  فّقوت  ببـس  هک 

.« دنیوا مدْقم  رِظتنم  هتسویپ  قیالخ 

نیعم ءام  ( 143

هیآ رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  باـنج  زا  هدـش  تیاور  خیـش  ( 409) تبیغ و  ( 408) نیدـلا لامک  رد  نیمز . يور  رب  يراـج  رهاـظ  بآ  ینعی 
هک تسیک  سپ  نیمز ، رد  تفر  ورف  امش  بآ  رگا  هک  دیهد  ربخ  ( 410 «) ٍنیِعَم ٍءاَِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاَم  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق   » هفیرش
هک امـش  زا  دش  بیاغ  امـش  ماما  رگا  دنوادخ : دـیامرفیم  مالـسلا . هیلعمئاق  رد  هدـش  لزان  هیآ  نیا  : » دومرف ناور ؟ بآ  امـش  يارب  دروایب 

ّلجوّزع و دـنوادخ  لالح  نیمز و  نامـسآ و  رابخا  دروایب  هک  يرهاظ  ماما  امـش  يارب  دروایب  هک  تسیک  سپ  تساجک ، رد  وا  دـینادیمن 
نآ رد  رگید  ربخ  دنچ  نومـضم  نیا  هب  بیرق  نآ ». لیوأت  دمآ  دهاوخ  دـبال  هیآ و  نیا  لیوأت  هدـماین  هَّللاو ! : » دومرف هاگ  نآ  ار »؟ وا  مارح 

؛ تسا رهاظ  تسا  يزیچ  ره  تایح  ببـس  هک  بآ  هب  بانج ، نآ  تهباـشم  هجو  تسه و  تاـیآلا  لـیوأت  و  ( 411) ینامعن تبیغ  رد  اـج و 
، دروآ بآ  هک  تسا  یتایح  زا  مودا  ّدشا و  ّمتا و  یلعا و  هبتر ، نیدنچ  هب  دـیآیم  هدـمآ و  مّظعم  دوجو  نآ  ببـس  هب  هک  یتایح  نآ  هکلب 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  :» هفیرش هیآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هدش  تیاور  ( 412) نیدـلا لامک  رد  تسا . بانج  نآ  زا  بآ ، دوخ  تایح  هکلب 
ببس هب  دنکیم  هدنز  دنوادخ  : » دومرف شندرم ؛ زا  دعب  ار  نیمز  دنکیم  هدنز  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  413 ؛) ...«) اَِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی 

: هروکذـم هیآ  رد  یـسوط  خیـش  تیاور  هـب  ( 414 .«) تـسا هدرم  رفاـک  شلها و  رفک  ببـس  هـب  شندرم  زا  دـعب  ار  نـیمز  مالـسلا  هیلعمئاـق 
هک دنامن  یفخم  شتکلمم ». لها  ِروج  زا  دعب  ینعی  شندرم ، زا  دعب  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاق  هب  ار  نیمز  دـنکیم  حالـصا  دـنوادخ  »
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رهن رانک  رد  هک  ياهنـشت  دننام  دـنرب ، هرهب  دـننک و  هضافتـسا  یناسآ  لهـس و  هب  ینّابر  ضیف  همـشچرس  نیا  زا  مدرم  روهظ ، ماّیا  رد  نوچ 
هک تبیغ  ماّیا  رد  نیعم .» ءام   » هب دندومرف  ریبعت  بانج ، نآ  زا  اذـهل  دـشاب ، هتـشادن  هرظتنم  تلاح  فارتغا ، زج  هک  دـشاب  ییاراوگ  يراج 
هب یضیف  بانج ، نآ  زا  هبانا  عّرضت و  هبال و  زجع و  بعت و  جنر و  دیاب  ناشرادرک ، ءوس  تهج  هب  دش ، هتشادرب  قلخ  زا  ّقح ، ّصاخ  فطل 
هب تمحز  هب  دـیاب  هک  یبابـسا  تالآ و  هب  اهنت  قیمع ، هاچ  زا  دـهاوخب  هک  ياهنـشت  دـننام  تخومآ . یملع  تفرگ و  يریخ  دروآ و  تسد 

نیا زا  هدایز  حرـش  شیاجنگ  ار  ماقم  هلّطعم و  رئب  هب  ترـضح  نآ  زا  دندومرف  ریبعت  اذـهل  دـناشن . ورف  یـشتآ  دیـشک و  یبآ  دروآ ، تسد 
. تسین

لامعالاب يزاجم  نلعی و  امب  ربخم  144 و 145 )

. دناهدرمش بانج  نآ  باقلا  زا  ( 416) هیاده رد  ار  یناث  و  ( 415) هیاده همیدق و  بقانم  رد  ار  لوا 

دوعوم ( 146

ِءاَمَّسلا ِیفَو  : » هفیرش هیآ  رد  هک  مالسلا  هیلعداجس  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ( 418) یسوط خیش  هدرمش . باقلا  زا  ار  نآ  ( 417) هیاده رد 
ِءاَمَّسلا ِّبَرَوَف  « ؛ دـناهداد هدـعو  امـش  هب  دـیوشیم و  هدرک  هدـعو  هچ  نآ  امـش و  قزر  تسا  نامـسآ  رد  و  419 ؛) .«) َنوُدَعُوت اَمَو  ْمُُکقْزِر 

نخـس امـش  هک  نآ  لـثم  تسا  ّقـح  نآ  هک  نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هب  مـسق  سپ ، 420 ؛) «) َنوُقِطنَت ْمُکَّنَأ  اَـم  َلـْثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَأـْلاَو 
لامتحا و  ( 421) هدرک لقن  ار  نآ  لـثم  زین  ساـبع  نبا  زا  تسا ». مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاـق  جورخ  نتـساخرب و  نیا  : » دومرف دـییوگ ؛
فراعم مولع و  عاونا  تمکح و  نامیا و  رـشن  ببـس  هب  هک  بانج  نآ  روهظ  هب  دشاب  هیآ  رد  قزر  لیوأت  ترـضح ، نآ  ضرغ  هک  دوریم 

(422 «) ِهِماَعَط َیلِإ  ُناَسنِْإلا  ْرُْظنَْیلَف   » هفیرـش هیآ  رد  ار  ماعط  هچ  نانچ  تسا ؛ ینادواج  شیع  یناسنا و  تایح  ددم  قزر و  تقیقح  هک  تسا 
رد مولع . عاونا  هب  هریغ ، هاگارچ و  نیتاسب و  لـخن و  نوتیز و  روگنا و  ّبح و  زا  هدـش  رکذ  نآ  زا  دـعب  هچ  نآ  ملع و  هب  دـندومرف  ریـسفت 
نآ هب  ات  قلخ  هب  دوشیم  هداد  تمکح  ترـضح  نآ  نامز  رد  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  ( 423) ینامعن تبیغ 
امَو  » ریسفت دوصقم  هک  نآ  ای  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّتنـس  دنوادخ و  باتک  هب  دنکیم  مکح  دوخ ، هناخ  رد  نز ، هک  اج 

بانج نآ  ندمآ  دنداد ، هدعو  وا  ندـمآ  هب  ار  دوخ  ياهتّما  ایبنا ، عیمج  هدـش و  هداد  امـش  هب  هک  يدوعوم  نآ  : » ینعی دـشاب ، َنُودَـعُوت »
هعماج تارایز  زا  یکی  رد  ملکلا ». هب  عمجی  نا  ممالا  هب  هَّللادعو  يذلا  يدهملا  یلع  مالـسلا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  هچ  نانچ  تسا 

.« دوهشم دهاش و  دوعوملا و  مویلاو  : » بانج نآ  فاصوا  رد  تسا 

رئارسلا یلبم  حیاضفلا و  رهظم  147 و 148 )

تقیقح ترضح ، نآ  هریس  رد  ریس  زا  دندرمـش و  بانج  نآ  باقلا  زا  ( 425) هیاده رد  ار  یناث  و  ( 424) هیاده همیدق و  بقانم  رد  ار  لوا 
رس يالاب  درم  هک  نآ  نیب  رد  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ( 426) ینامعن تبیغ  رد  دوشیم . مولعم  بقل  ود  نیا 
وا سپ  دنروایب ، ترـضح  يور  شیپ  رد  ار  وا  هک  دهدیم  نامرف  هک  دیامرفیم  یهن  رما و  ( 427) وا هب  هداتسیا و  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح 
رد دـسرتیم ». وا  زا  هک  نآ  رگم  يزیچ  نیقفاخ  رد  دـنامیمن  سپ  دـننزب . ار  شندرگ  هک  دـنکیم  مکح  هاـگان  دـنروآیم . اـج  نآ  هب  ار 

.« دننزب ار  شندرگ  هک  دیامرفیم  رما  هداتسیا ، هک  اج  نامه  رد  : » رگید تیاور 

تایآلا ءدبم  ( 149

رد تفالخ  طاسب  هک  زور  نآ  زا  هچ  هّیهلا ؛ تایآ  روهظ  زورب و  ّلحم  ای  دنوادخ  تایآ  هدننک  رهاظ  ینعی  تسا ؛ ( 428) هیاده رد  هچنانچ 
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داشرا و ماقم  رد  هداهن و  اـپ  تطاـسب  نآ  رب  قلخ  تیادـه  يارب  تارهاـب ، تازجعم  تاـنّیب و  تاـیآ  هب  لـسر  اـیبنا و  دـش و  هدرتسگ  نیمز 
داتـسرفن تایآ  رادقم  نآ  يدحا  اب  دومرفن و  زازعا  میرکت و  نینچ  یلاعت  يادـخ  يدـحا ، يارب  هدـمآرب ، لطاب  قاهزا  ّقح و  هملک  يالعا 

دهاوخ اـجک  هب  هک  دـناد  يادـخ  هک  ینـالوط  نیا  هب  يرمع  درک . دـهاوخ  هناور  هداتـسرف و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  دوخ -  يدـهم  يارب  هک 
وا : » دسر ادن  وا  زا  حیصف ، نابز  هب  دنکفا و  هیاس  شرس  رب  دیفس  يربا  هتسویپ  هلاس و  یس  نادرم  ّنس  تأیه و  رد  دوش  رهاظ  نوچ  دیـشک ،

هکیالم زا  دشاب  يرکسع  شکرابم ، يودرا  رد  دوش . لماک  ناشلوقع  دراذگ  تسد  شنایعیش  رس  رب  مالسلا » مهیلعدّمحملآ  يدهم  تسا 
یبارـش ماعط و  شیودرا  رد  ّنج و  زا  يرکـسع  دـندیدیم و  مالـسلا  هیلعیبن  سیردا  دـهع  ات  هچ  نانچ  دـننیبب ؛ مدرم  دنـشاب و  رهاـظ  هک 
تجاح هام  رهم و  هب  هک  دوش  نشور  ینارون و  نانچ  نیمز  شلامج  رون  زا  دشاب . نآ  زا  ناشبارش  ماعط و  هک  دوش  لمح  یگنس  زج  دشابن 

زا خرچ  دیامن و  رهاظ  ار  دوخ  ياهجنگ  نیمز ، دزیخرب . اهنآ  نایم  زا  تشحو  فوخ و  درب و  تارـشح  ناگدنّرد و  زا  ررـض  ّرـش و  دتفین .
رفاک دنهد و  ناشن  دندرک ، یفخم  ار  دوخ  اهنآ  هب  هک  ار  يرفاک  گنس ، هوک و  دنور و  هار  بآ ، يور  زا  شرکـسع  دنامب و  ریـس  تعرس 

مه هبیجع و  تایآ  زا  اهنیا  ریغ  دننز و  اههدنز  ِقرف  رب  ریـشمش  دنـشاب و  شکرابم  باکر  رد  ناگدرم  زا  يرایـسب  دنـسانشب و  امیـس  هب  ار 
اهنآ همه  هک  هدـش  تبث  تبیغ  بتک  رد  نآ  زا  يرایـسب  دوشن و  اصحا  اهنآ  ددـع  هک  دوش  رهاظ  جورخ  روهظ و  زا  شیپ  هک  یتاـیآ  نینچ 

. هدشن رهاظ  یتّجح  چیه  ندمآ  يارب  نآ ، زا  يرشع  تسا و  بانج  نآ  ندمآ  همّدقم 

لضفم معنم و  نسحم ، 150 و 151 و 152 )

رارق اهنآ  مظعا  رهظم  ار  بانج  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ینـسح  ءامـسا  زا  اهنآ  هس  ره  هدرمـش و  باـقلا  زا  ( 429) هیادـه رد  ار  هس  ره 
هللا یلصادخ  لوسر  نوچ  هک  ینالوط  ربخ  رد  هدرک ، تیاور  حیحص  دنـس  هب  لابقا  باتک  رد  سواط ، نب  یّلع  لیلج  دّیـس  هچ  نانچ  هداد .

بتک بانج و  نآ  ياوعد  قدـص  قیقحت  يارب  دـندش  عمج  ناشیا  ياملع  اج ، نآ  ياراـصن  توعد  يارب  تفر  نارجن  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 
ملع دوب  هدش  هدرپس  نآ  رد  هک  هَّللا ، یفـص  مدآ  ترـضح  ياربک  هفیحـص  رد  هلمج  نآ  زا  دندومن . شیتفت  دـندرک و  رـضاح  ار  ینامـسآ 
هاگ نآ  هک : دنچ  یتارقف  زا  دعب  دنتفای ، نآ  مود  حابـصم  رد  سپ  دوخ . نیمز  نامـسآ و  رد  دیرفآ  هچ  نآ  هلالج و  ّلج  دـنوادخ  توکلم 

نیمه هب  دومن  ریـس  سپ  ار . قراشم  علاطم  تفرگ  سپ  ار  هدش  هتفاکـش  ياضف  درک  ّدس  سپ  دیـشخرد . هک  يرون  يوس  هب  درک  رظن  مدآ 
یلصدّمحم رون  نآ  هک  دید  سپ  دومن ، رظن  نامسآ . توکلم  هب  دیسر  هک  نآ  ات  تفر  الاب  هاگ  نآ  ار . براغم  مامت  تفرگ  هک  نآ  ات  وحن 

زا دـنتفرگ ، ار  رون  نآ  فارطا  هک  ار  رون  راـهچ  دـید  دـندش و  رّطعم  نآ  شوخ  يوب  زا  فاـنکا ، عیمج  دـید  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
دادمتـسا هک  ییاـهرون  دـندوب  اـهنآ  ِیپ  رد  روـن و  رد  روـن ، نآ  هب  دـندوب  اـهزیچ  نیرتهیبـش  هـک  رـس  تـشپ  ور و  شیپ  پـچ و  تـسار و 

راونا و نآ  هب  دـش  کیدزن  هاـگ  نآ  ییوبـشوخ . تمظع و  ءایـض و  رد  اـهنآ  هب  دـنا  هیبش  راونا ، نیا  هک  دـندید  راونا و  نآ  زا  دـندومنیم 
زا رتتسپ  تیاغ ، هب  اههراتـس و  ددع  هب  دوب ، نآ  زا  دـعب  هک  ار  يراونا  دـید  سپ  دومن ، رظن  تفرگ و  ار  نآ  فارطا  نآ و  هب  دومن  هطاحا 
دـش رهاظ  هاگ  نآ  دـندوب . توافتم  رگیدـکی  اب  تیاغ  هب  ّتینارون  اب  یـضعب و  زا  رتنشور  راونا ، نیا  زا  ياهراـپ  هقباـس و  راونا  نآ  بتارم 

هک دید  ار و  اههپت  اهارحـص و  دـندرک  رپ  هک  نیا  ات  دـندروآ  ور  نانچ  یتهج و  یفرط و  ره  زا  دروآ  ور  لیـس  نوچ  بش و  دـننام  یهایس 
يا : » تفگ اـهنیا و  زا  دـید  هچ  نآ  ار  مدآ  درک  ّریحتم  سپ  وب . رد  اـهنآ  نیرتنّفعتم  تأـیه و  تروص و  رد  تساـهزیچ  نیرتحـیبق  اـهنآ 

يدومن هبترم  دنلب  دنمجرا و  هک  يدیعـس  قلخ  نیا  تسیک  هیلاع ! ّتیـشم  هرهاق و  تردق  بحاص  يا  و  بونذلا ! رفاغ  يا  و  بویغلا ! مّالع 
اهنیا نیا و  مدآ ! يا  : » وا يوـس  هب  دـنوادخ  داتـسرف  یحو  دـنتفرگ »؟ ار  نآ  بناوـج  هک  هفینم  ياـهرون  نیا  تسیک  و  ناـیملاع ؟ رب  ار  وا 

نیا تسا . هتفریذپ  ناشتعافـش  هک  دـنانیعفاش  نیبّرقم  نیقباس  اهنیا  دوخ . قلخ  زا  مدرک  تخب  کین  هک  سک  ره  هلیـسو  دـنأوت و  هلیـسو 
تـسوا دومحم و  منم  دوخ . مسا  زا  ار ، وا  مسا  مدرک  ادج  مدیزگرب و  ار  وا  دوخ ، ملع  هب  نم  تاقولخم ؛ دّیـس  ناشیا و  دّیـس  تسا . دمحا 

نازینک هدّیس  تسا  نیا  وا . بقع  رد  ار  دوخ  ریهطت  دوخ و  تاکرب  مدنادرگ  وا و  هب  ار  وا  مدرک  تیوقت  وا . ّیصو  وا و  ْونِص  نیا  و  دّمحم .
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ناشیا هّیقب  ار ، راونا  نآ  تفاکش  ناشرون  هک  یتاوذ  نیا  ار و  ناشیا  رم  دنافلخ  ود  طبس و  ود  نیا  نم و  ربمغیپ  دمحا ، زا  هدنامیقاب  نم و 
رارق دوخ  ملع  هب  مداتـسرف و  ار  دوخ  تمحر  تکرب و  کی  ره  رب  مدومن و  كاپ  شیالآ  زا  مدیزگرب و  ار  مادک  ره  هک  شاب ! هاگآ  تسا .
نیا رد  دیـشخردیم  هک  ناشیا  رخآ  رد  ار  یحبـش  دـید  سپ  دومن ، رظن  سپ  دوخ ». دـالب  رون  دوخ و  ناگدـنب  ياوشیپ  ار  کـی  ره  مداد ،

لغ منکیم  زاب  دوخ  دیعـس  هدنب  نیا  هب  و  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ایند . لها  يارب  زا  حبـص  هراتـس  دشخردیم  هک  نانچ  هحفص ،
هدش رپ  هک  نانچ  لدع ، تفأر و  ینابرهم و  زا  وا  دوجو  هب  ار  دوخ  نیمز  میامنیم  رپ  ناشیا و  زا  ار  راب  مرادیمرب  دوخ و  ناگدنب  زا  ار  اه 

دندرک و هعجارم  مالسلا  هیلعمیهاربا  ( 431) ةولص هب  تعامج  نآ  تسا : فیرش  ربخ  نآ  رد  نینچمه  ( 430 .«) روج توسق و  زا  وا  زا  شیپ 
دنوادخ هک  ار  یملع  ره  دوب  نّمـضتم  هک  ار  مالـسلا  هیلعمدآ  توبات  ترـضح ، نآ  هب  داد  ثاریم  هب  دنوادخ ، هک  دوب  روکذـم  اج  نآ  رد 

زا مزع  نابحاص  ددـع  هب  ییاههناخ  نآ  رد  دـید  سپ  توبات و  نآ  رد  میهاربا  دومن  رظن  سپ ، هکیالم . عیمج  رب  نآ  هب  دوب  هدومرف  لّضفت 
تسار زا  ایبنا و  رخآ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هناخ  دید  سپ  دومن ، رظن  ناشیا و  زا  دعب  ناشیا  يایـصوا  نالوسر و  ناربمغیپ و 

وا و ْونص  نیا  هک  دوب  نآ  رد  دیشخردیم و  شرون  هک  ار  یمیظع  لکش  سپ  هتفرگ . ار  وا  ناماد  هک  ار  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نبا  یلع  وا ،
یحو وا  هب  دنوادخ  فیرش »؟ قلخ  نیا  تسیک  يدّیـس ! یهلا و  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلعمیهاربا  رـصن . هب  تسا  دّیؤم  هک  تسا  وا  ّیـصو 

»؟ متاـخ حـتاف  تسیک  نم ! راـگدرورپ  يا  : » تفگ وا ». ثراو  ّیـصو  تسا  نیا  تسا و  متاـخ  حـتاف  نم ، هدـیزگرب  نم و  هدـنب  نیا  : » درک
مدرک و شربمغیپ  نم . ناگدیرفآ  رد  نم  گرزب  تّجح  نم و  قولخم  لوا  نم و  هدـیزگرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نیا  : » دومرف

دید ار  گرزب  هدزاود  سپ  میهاربا ، دومن  رظن  و  دیامرفیم : هک  نیا  ات  ( 432 .«) دوب دسج  لگ و  نایم  مدآ  هک  هاگ  نآ  رد  مدیزگرب . ار  وا 
: تـفگ دوـخ و  ّلـجوّزع  راـگدرورپ  زا  درک  لاؤـس  سپ  دوـش ؛ ناـشخرد  نآ  زا  روـن  هـک  دوـب  کـیدزن  لکــش ، ییوـکین  تیاــغ  زا  هـک 

تاولص وا -  ّیصو  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تروص  ود  هب  تسا  نورقم  هک  اهتروص  نیا  ياهمان  هب  هد  ربخ  ارم  اراگدرورپ ! »
وا مداد  رارق  هرهاز و  هقیّدص  همطاف  تسا ، نم  ربمغیپ  هدنامیقاب  نم و  زینک  نیا ، : » وا يوس  هب  دنوادخ  داتـسرف  یحو  ( 433  -.«) امهیلع هَّللا 

رشتنم وا  هب  هک  تسا  نم  هملک  نیا  يدهم و  نالف ، نیا  تسا و  نالف  نیا  دننانسح و  ود  نیا  دوخ و  ربمغیپ  يارب  زا  ياهبصع  وا  لیلخ  اب  ار 
هب ار  ناشیا  نم ، هک  ناشیا  يدـیماان  سأی و  زا  دـعب  ار  دوخ  ناگدـنب  دوخ و  نید  مروآیم  نوریب  وا  هب  دوخ و  دالب  رد  ار  تمحر  منکیم 
نب نسح  هّجحلا  يذ  لمع  باتک  لصا  زا  ار  نآ  سواط  نبا  هک  فیرـش  ربخ  نومـضم  ماقم ، نیا  رد  تسا  یفاـک  ( 434 .«) خلا . مسرب دایرف 

بیترت رد  هک  ياهلماک  هفیحص  خسن  زا  یکی  بحاص  سانشا ، نبا  هب  فورعم  تسا و  امدق  نافورعم  زا  وا  هتشادرب و  سانشا  نب  لیعامـسا 
مولعم دـش  رکذ  هچ  نآ  زا  تسا و  روکذـم  شّلحم  رد  نآ  فالتخا  ّلحم  دراد و  رایـسب  تریاغم  هلوادـتم ، هخـسن  اـب  تاـملک  رادـقم و  و 

. بقل هجو  دوشیم 

ناّنم ( 153

بسانم دوشیم  رکذ  يربخ  هطساب  دی  رد  تسا و  ینسُح  ءامـسا  زا  هقباس ، هکرابم  یماسا  نوچ  زین  نآ  تسا و  ( 435) هیاده رد  هچ  نانچ 
. ماقم

روتوم ( 154

همحریـسلجم هدشن . وا  یهاوخنوخ  هدش و  هتـشک  شردپ  هک  تسا  نآ  دلاو  هب  روتوم  هدش و  روکذم  بقل  نیا  هب  فیرـش ، ربخ  دـنچ  رد 
همه دشاب  لماش  هک  دلاو ، سنج  ای  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  بانج  ای  تسا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  ای  دـلاو ، هب  دارم  : » هدومرف هللا 

هب تماما  ثراو  دشن  هتشذگ  ناماما  نوخ  بلط  نوچ  تسا و  قباس  لثم  مه  نآ  دراد . هیبأب  روتوم  يربخ  رد  ( 436 .«) ار مالسلا  مهیلعهّمئا 
نیلـسرم و اـیبنا و  عیمج  ثراو  نوچ  هکلب  درک . دـهاوخ  ار  عیمج  نوخ  بلط  دـش و  ترـضح  نآ  هب  لـقتنم  ّقـح ، نآ  دیـسر ، باـنج  نآ 
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هب تسا و  روکذـم  ًاحیرـص  هبدـن  ياـهاعد  رد  هچ  ناـنچ  دـندش . دیهـش  هک  درک  دـهاوخ  ار  ماـمت  نوـخ  بلط  تـسا ، نیدـشار  يایـصوا 
تبیغ رد  هّیهلا . هّیلع  هلـسلس  نآ  مامت  هب  تسا  روتوم  سپ ، هدرب . ثرا  همه  زا  هک  بانج  نآ  يارب  دـندلاو  هلزنم  هب  اهنآ  مامت  ياهظحالم ،

هیلعمئاـق هک  یتـسرد  هب  ! دّـمحمابا يا  : » ریـصبوبا هب  دومرف  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا ، هیلعقداـص  ماـما  زا  تسا  هدـش  تیاور  ( 437) ینامعن
زور دوب  بانج  نآ  ندب  رب  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  تسا  وا  ندب  رب  كانمـشخ ؛ ِروتوم  دنکیم ، جورخ  مالـسلا 

. ثراو رد  دیایب  هچ  نانچ  دولآ ». نوخ  نهاریپ  نآ  ینعی  دحا ،

رّبدم ( 155

. هدرمش ترضح  نآ  باقلا  زا  همیدق  بقانم  رد 

رومأم ( 156

. تسا اج  نآ  رد  هچ  نانچ 

ةردقم ( 157

هب باـنج ، نآ  زا  هّیهلا  ياهتردـق  بیاـجع ، روهظ  زورب و  ترثـک  زا  هچ  تسا . ییاـناوت  ینعم  هب  نآ  تسا و  ( 438) هیادـه رد  هچ  نانچ 
. تسا هظحالم  نیمه  هب  تشذگ ، هک  بانج  نآ  رب  طسق  لدع و  قالطا  هچ  نانچ  هدش ؛ تردق  نیع  ایوگ  هک  هدیسر  يّدح 

لومأم ( 158

زا دعب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ( 439) ینامعن تبیغ  رد  هچ  نانچ  دـنراد . ار  وا  دـیما  وزرآ و  هک  نآ  ینعی  لّمُؤم ، نوچ 
ترایز رد  لومأم . ناطلـس  دومرف : لضف  تبیغ  رد  خـلا . لوهجم ». ماما  لومأم و  مئاق  دزیخیم  رب  هاگ  نآ  : » دومرف تاـمالع ، زا  هلمج  رکذ 

نب مصاـع  زا  تـسا  يورم  ( 441) هریغ و  ( 440) یـسوط خیـش  حابـصم  رد  لومأملا ». مامالا  اهّیا  کیلع  مالـسلا  : » تسا بانج  نآ  هروثأـم 
هعمج و هبنش و  جنپ  هبنشراهچ و  زور  نتفرگ  هزور  نآ  هک  تجاح  يارب  یلمع  دومن  رکذ  دومرف و  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  هک  دیمح 
: تسا نیا  نآ ، تارقف  زا  یکی  هک  ییاعد  ندـناوخ  تسا و  زامن  تعکر  ود  ندرک  هناخ و  ماـب  رب  نتفر  فیظن و  ساـبل  ندیـشوپ  لـسغ و 
نیمز و رون  ّریخ ، لـضاف  رهاـط ، ّبیط  دوخ ، سفن  يارب  ار  وا  يدیدنـسپ  هک  دوخ  ياـیلوا  نیب  میقم  یقاـب ، هّیقب  هب  وت  هب  موـشیم  بّرقتم  »

ءابجن ایـصوا ، متاخ  ناربمغیپ  زا  تسا  يّدؤم  هک  نیما  حـصان  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ناشیا ، دّیـس  تما و  نیا  ياجر  وا و  داـمع 
.« نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط 

مظعا جّرفم  ( 159

(444) ۀیاده زا  ریغ  دوخ  باتک  رد  ینیضح  و  ( 443) ۀّیصولا تابثا  رد  يدوعسم  خیش  هدرمـش . باقلا  زا  همیدق  بقانم  و  ( 442) هیاده رد 
.« ار مظعا  جرف  دیشاب  رظتنم  سپ  امش ، نایم  زا  امش  ملاع  دش  بیاغ  هاگره  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعاضر  بانج  زا  دندرک  تیاور 

رطضم ( 160

ُفِـشْکَیَو ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » هفیرـش هیآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعقداص  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 445) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد 
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زامن تعکر  ود  هاگره  : » دومرف ّرطـضم ؛! هَّللاو  تسا  وا  مالـسلا . هیلعمئاق  ّقح  رد  هدش  لزان  هک  ( 446 ... «) ِضْرَْألا َءاَفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا 
وا دنادرگیم  ار و  ءوس  دنکیم  فرطرب  ار و  وا  دنکیم  تباجا  سپ  دناوخب ، ار  يادخ  مالـسلا و  هیلعمیهاربا  ماقم  ینعی  ماقم ، رد  دناوخب 

لزان نآ ، : » هروکذم هیآ  رد  هدومرف  هک  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  نیدلا  فرش  خیش  ( 447) تایآلا لیوأت  رد  نیمز ». هفیلخ  ار 
زگره سپ  دیامن . عّرضت  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دنک و  زامن  ماقم ، رد  دهن و  رس  رب  هماّمع  دنک ، جورخ  نوچ  مالـسلا ، هیلعمئاق  رد  هدش 

هک یتـسرد  هب  : » دوـمرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  زین  دـنک ». حـتف  دتـسرف ، اـج  ره  هـب  ینعی  ددرگن ؛ رب  وا  زا  یتـیار 
تعکر ود  هاگ  نآ  مالسلا ، هیلعمیهاربا  ماقم  هب  تشپ  دیامن و  هبعک  هب  ور  دوش و  مارحلادجسم  لخاد  دنک ، جورخ  نوچ  مالـسلا  هیلعمئاق 

نم میهاربا . هب  ممدرم  نیرتراوازـس  نـم  مدآ . هـب  مـمدرم  نیرتراوازـس  نـم  مدرم ! يا  دـیوگب : سپ  دزیخرب  هاـگ  نآ  درآ ، ياـج  هـب  زاـمن 
هب ار  دوخ  ياهتسد  هاگ  نآ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  ممدرم  نیرتراوازـس  نم  مدرم ! يا  و  لیعامـسا . هب  ممدرم  نیرتراوازس 
اذا َّرَطْـضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَأ  : » ّلجوّزع يادـخ  لوق  تسا  نیا  دـتفا و  رد  ور  هب  هک  نیا  ات  دـنک  عّرـضت  دـیامن و  اعد  سپ  دـنک ، دـنلب  نامـسآ 

(448 .) خلا ُهاعد »....

ًاهیبش هل  هَّللا  لعجی  مل  نم  ( 161

باب نیا  لّمأت د  هلمجلا  یف  زا  و  اهیبش »  » هب هدومن  ریسفت  هدرک و  لقن  ًاّیمس  ( 449) هیاده رد  هدرمش . بانج  نآ  باقلا  زا  همیدق  بقانم  رد 
. دیسر دهاوخن  هدیسرن و  شلالج  تّزع و  هبتر  هب  هدوبن و  بانج  نآ  ریظن  هیبش و  يدحا ، هک  دوشیم  مولعم  هدنیآ ، باب  و 

رصتقم ( 162

هب دـندوب  التبم  تلزع ، تسایر و  ماّیا  رد  هتـشذگ  يایـصوا  ایبنا و  عیمج  هک  دـشاب  نیا  دارم ، دـیاش  هدرمـش و  باقلا  زا  همیدـق  بقانم  رد 
تهج هب  اهنآ ، اب  تفلاؤم  تارادم و  هب  دندوب  رومأم  نیقساف و  نیقفانم و  اب  تحکانم  تلصاوم و  هکلب  تبحاصم ، تسناؤم و  ترـشاعم و 

هب بحاصم  ناوعا و  راصنا و  زا  دومرف  دـهاوخ  راصتقا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  نکل  نینمؤم . هباصع  نید و  ياقب  ظفح و 
نانچ ( 450 ...«) ٍدـیِدَش ٍسَْأب  ِیلوُأ  اََنل  ًاداَبِع   »... هک هداد  ربخ  هدومرف و  حدـم  ناشیا  زا  یلاعت  يادـخ  هک  نیحلاص  دابع  نیـصلخم و  نینمؤم 

میهاربا نب  یلع  هچ  ناـنچ  ( 452 «) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اـُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ   »... یلاـعت يادـخ  دوخ  لوق  هب  و  ( 451) هدرک تیاور  یـشاّیع  هچ 
زا ثیبخ  ّبیط و  حلاط و  حلاص و  دش . دهاوخ  هتسسگ  هّرملاب  نیقفانم ، راّفک و  اب  تسناؤم  تسلاجم و  تفلا و  هتشر  ( 453 .) هدرک تیاور 

درکیم داهج  نیقفانم  تناعا  هب  شمرکا ، ّدج  هک  دشیم  رایسب  هچ  نانچ  دوشن ؛ نیعتـسم  ناشیا  زا  يدحا  هب  زگره  دنوش و  ادج  رگیدکی 
َدَْعب َرَصَتنا  ْنََملَو  : » هک دشاب  هدش  ذخا  هفیرـش  هیآ  زا  هدنریگداد و  ینعی  دشاب ، رـصتنم »  » هروکذم هملک  هک  دوریم  لامتحا  نیکرـشم و  اب 

هیلعمئاق ینعی  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ( 455) یمق ریسفت  رد  هچ  نانچ  ( 454 «) ٍلِیبَس ْنِم  ْمِْهیَلَع  اَم  َِکَئلْوُأَف  ِهِْملُظ 
.« نایبصان نیباّذک و  زا  هّیماینب و  زا  دریگ  داد  درک ، جورخ  نوچ  مالسلا  هیلعمئاق  وا . باحصا  مالسلا و 

ءایّضلا دیدّشلا  حابصملا  ( 163

. تشذگ متشه  تسیب و  بقل  رد  هچ  نانچ 

روقان ( 164

دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 456) ینامعن تبیغ  رد  دنمدیم . وا  رد  هک  نآ  لثم  خاش و  دـننام  تسا ، روص  روقان ،
دومرف هدارا  هاگره  سپ  رقتـسم ، تسا  یماما  ام  يارب  زا  هک  روص ؛ رد  دش  هدیمد  هاگره  سپ  (: » 457 «) ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اَذِإَف   » هفیرش هیآ  رد 
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(458 ،) يراّیـس ریـسفت  رد  ّلجوّزع ». يادخ  رما  هب  دنک  جورخ  سپ  دوش  رهاظ  سپ  شلد ، رد  دنکفیب  ار ، دوخ  رما  راهظا  ّلجوّزع  يادـخ 
رد دـنهدیم  نذا  ار  وا  مالـسلا و  هیلعمئاق  شوگ  رد  دوشیم  هدـیمد  هروکذـم  هیآ  رد  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعباـنج  نآ  زا  تسا  يورم 
زا مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  مدوـمن  لاؤـس  تفگ : هک  رمع  نب  لـضفم  زا  تسا  يورم  ( 459) يدوعسم ۀّیـصولا  تابثا  رد  جورخ ».
ِیف َرُِقن  اذِاَف  :» ّلجوّزع يادـخ  باتک  رد  يدـناوخن  ایآ  ار . نآ  دومن  دـنهاوخ  اـشفا  هک  ار  هلفـس  وا  هب  هدـم  ربخ  : » دومرف سپ  رباـج . ریـسفت 

، شبلق رد  دنکفایم  ار ، دوخ  رما  راهظا  ّلجوّزع  دـنوادخ  دومرف  هدارا  هاگره  سپ  ناهنپ ؛ دوب  دـهاوخ  یماما  ام ، زا  هک  یتسرد  هب  ِرُوقاَّنلا »
.« هؤانث ّلج  دنوادخ  رما  هب  دزیخیمرب  هک  نیا  ات  دوشیم  رهاظ  سپ 

قطان ( 165

هک ینـالوط  يربخ  رد  تسا  يورم  ( 461) رثالا بضتقم  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  ترـضح  نآ  باقلا  زا  ( 460) هیاده همیدـق و  بقانم  رد 
تماص یلع ، نب  نسح  سپ  : » دومرف هک  نیا  ات  ار  مالسلا  مهیلعهّمئا  یماسا  دومن  رکذ  ناملس  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

(462 :) هیولوقنبا تیاور  هب  تسا  اروشاع  ترایز  رد  هَّللا ». قح  هب  مئاقلا  قطاّنلا  يدهملا  نسحلا  نب  هَّللا  ۀّجح  وا ، رسپ  سپ  يرکـسع  نیما 
نآ ندوب  قطان  و  مکنم » قطان  رهاظ  يدهم  ماما  عم  ( » 463) یسوط خیش  تیاور  هب  و  مکل » قطان  يدهم  ماما  عم  مکراث  بلط  ینقزری  ناو  »

هلمح ملع  ندوبن  تهج  هب  مکح ، فراعم و  رارسا و  مولع و  زا  دندوب  هدز  بل  رب  یشومخ  رهم  شنیرهاط ، يابآ  هچ  تسا  رهاظ  ترـضح 
ترـضح هتفگ : یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  دـنام . افخ  هدرپ  رد  ءادـعا  زا  فوخ  تهج  هب  ماـکحا  زا  يرایـسب  هکلب  یکدـنا ، رگم  دـندومرفن 

وا هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  يرارسا  مولع و  هدننک  یفخم  نطبم و  ینعی  دنتفگیم ، نیطب »  » ار مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
نآ كراـبم  ناـسل  زا  هک  هدـش  هریخذ  هّیهلا  ياهجـنگ  نیا  همه  لاـجم و  ندوبن  فوـخ و  لـباق و  ّلـحم  نتـشادن  تهج  هب  دوـب ، هتخوـمآ 

يزیچ دنکن  یفخم  هک  نآ  ات  ار ، دوخ  ربمغیپ  ّتنـس  دوخ و  نید  نک  رهاظ  ایادخ ! : » تسا كرابم  هام  ياعد  رد  دسر ». مدرم  هب  ترـضح 
(464 .«) قلخ زا  يدحا  میب  زا  ار  ّقح  زا 

راهن ( 166

هیلعنیسح هب  درک  ضرع  روعا ، ثراح  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  هدرک  تیاور  ( 465) دوخ ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  خیش 
! ثراح يا  وت  رب  ياو  : » دومرف اهیحُـض » َو  ِسْمَّشلاَو   » دوخ باتک  رد  دنوادخ  لوق  زا  ارم  هد  ربخ  موش ! وت  يادف  هَّللا ! لوسر  نبای  مالـسلا :

نیا : » دوـمرف اـهیَلت ؟» اذَا  ِرَمَْقلاَو   » دـنوادخ لوـق  موـش ! وـت  يادـف  مـتفگ : تـسا ». ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  دّـمحم ، نـیا 
اذَا ِراهَّنلاَو   » دنوادخ لوق  متفگ : ار ». ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هدمآ  یپ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ،

يورم ( 466) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  داد ». لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  زا  تسا  مئاق  نیا  : » دومرف اهیَّلَج ؟»
دیناـشوپ ورف  هک  تسا  یمود  اـج  نـیا  رد  بـش ،  : » یـشْغَی اذَا  ِلـْیَّللاو   » هفیرـش هـیآ  رد  ( 467) دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاـب  باـنج  زا  تسا 

ربـص هک  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  دوـمرف  رما  و  باـنج . نآ  رب  وا  يارب  دـش  يراـج  هک  دوـخ  تـلود  رد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 
هک تسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ام  زا  مئاق  نآ  راهن ، دومرف : یّلجت » اذا  راهّنلاو  . » تلود نآ  دوش  یـضقنم  اـت  ناـشیا  تلود  رد  ( 468) دنک

ربمغیپ اب  یلاعت  يادـخ  ینعی  اهنآ ، هب  هدومن  هبطاخم  اهلثم و  وا  رد  هدـش  هدز  نآرق ، رد  ار و  لطاب  تلود  دـنک  هبلغ  تساـخرب ، هاـگره 
.« ام زا  ریغ  ار  نآ  دنادیمن  سپ  اهام ؛ دوخ و 

سفن ( 167

. هدرمش باقلا  زا  ار  نآ  ( 469) هیاده رد 
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مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  رون  ( 168

رد هک  هدرمـش  بانج  نآ  یماسا  زا  هریخذ  رد  مالـسلا و  هیلعقداص  بانج  زا  هَّللاءاش  نا  مهد  باب  رد  دیایب  هک  تسا  يربخ  رد  هچ  نانچ 
هب ینعی  ( 470 «) ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو   » هفیرش هیآ  رد  تسا  روکذم  دمآ ، دهاوخ  یضعب  تشذگ و  یـضعب  هک  ربخ  دنچ  رد  تسا . روکذم  نآرق 
هب تسا  نیمز  ندـش  نشور  دارم ، هک  ( 471 «) اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْالا  ِتَقَرْـشَاَو  » هفیرـش هیآ  رد  بانج و  نآ  روهظ  هب  مالـسلا و  هیلعمئاق  تیالو 

ۀیاغ رد  لیلق ». اّمع  ضرالا  هب  قرـشت  يذـّلا  راونـالا  رون  : » ترـضح نآ  فاـصوا  رد  تسا  هعماـج  تاراـیز  زا  یکی  رد  باـنج و  نآ  رون 
هیلعنینمؤملاریما هک  یتلاح  رد  هفوک  دجـسم  رد  مدـش  لخاد  تفگ : هک  يراـصنا  هَّللادـبع  نبا  رباـج  زا  تسا  يورم  هریغ  و  ( 472) مارملا

زا مراد  بجع  : » دومرف هدروآ ؟ هدـنخ  هب  ار  وت  هچ  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : سپ  دومرفیم . مّسبت  تشونیم و  كرابم  ناتـشگنا  اـب  مالـسلا 
ُهَّللَا : » دومرف نینمؤملاریما !؟ اـی  تسا  هیآ  مادـک  باـنج : نآ  هب  متفگ  تفرعم ». ّقح  یب  ار  نآ  دسانـشیمن  ار و  هیآ  نیا  دـناوخیم  هک  نآ 

رد حابصم . منم  حابصم ، اهیف  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ةوکـشم  ( 473 «) ٍةاَکْـشِمَک ِهِرُون  ُلَثَم  » رخآ ات  ِضْرَْالاَو » ِتاومَّسلا  ُرُون 
نب دّمحم  ۀکرابم ، ةرجـش  نم  دقوی  تسا . نیـسحلا  یلع ب  ّيرد ، بکوک  اّهناک  تسا . مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  ۀجاجزلا  ۀـجاجز ،

، ءیـضی اهتیز  داکی  تسا . اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ۀّیبرغالو ، تسا . رفعج  نب  یـسوم  ۀیقرـشال ، تسا . دّمحم  نب  رفعج  ۀـنوتیز ، تسا . یلع 
مئاـق ءاـشی ، نم  هرونل  هَّللا  يدـهی  تسا . یلع  نب  نسح  رون ، یلع  رون  تسا . دّـمحم  نب  یلع  راـن ، هسـسمت  مل  وـلو  تسا . یلع  نب  دّـمحم 

مهیلعهّمئا حابـشا  راونا و  ناـیم  هّلظا ، ملاـع  رد  باـنج  نآ  رون  هک  تسا  روکذـم  جارعم ، راـبخا  زا  ياهلمج  رد  تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم 
. ایند لها  يارب  حبص  هراتس  نوچ  يربخ ، رد  بکاوک و  ریاس  نایم  رد  دوب  ناشخرد  هراتس  دننام  مالسلا 

ءایقتالا رون  ءایفصالا و  رون  169 و 170 )

. متشه تسیب و  بقل  رد  تشذگ  ود  ره  دنتسم 

مجن ( 171

. تسا روکذم  نآرق  رد  هک  هدرمش  بانج  نآ  یماسا  زا  هریخذ  رد 

هسّدقم هیحان  ( 172

. دندناوخیم بقل  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  یهاگ  هّیقت ، ماّیا  رد  هک  هتفگ  دولخلا  تاّنج  رد 

ذیقاو ( 173

ءارآ ملاع  خیرات  رد  دیدم و  تّدم  هدنوش  بیاغ  ینعی  هّیوامـس ؛ بتک  رد  تسا  بانج  نآ  بقل  نیا  هک  تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد 
. هدش هتشون  امذیقاو  تاروت  رد  ترضح  نآ  مسا  هک  تسا  روکذم 

رتو ( 174

رد نآ  قّقحت  دـشاب  نکمم  هک  لیاضف ؛ لامک و  رد  درفنم  درف و  قاط و  اـهنت و  ینعی  هدرمـش ، باـقلا  زا  ( 474) هیاده همیدـق و  بقانم  رد 
زارفارـس اهنآ  هب  بانج  نآ  زا  لبق  ججح  زا  يدحا  هک  دمآ  دـهاوخ  تشذـگ و  هک  هّیهلا  هصوصخم  تامارکا  صیاصخ و  رد  رـشب و  عون 

. هدشن
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هجو ( 175

.« هدابع رهظا  نیب  بلقنملا  هَّللا  هجو  یلع  مالّسلا  : » تسا بانج  نآ  ترایز  رد  هدرمش و  باقلا  زا  ( 475) هیاده رد 

هَّللا یلو  ( 176

ینعی وا -  : » دومرف جارعم  بش  رد  دنوادخ  هک  دیایب  هطـساب  دی  رد  تاور و  ناسل  رد  صوصخ  هدش ؛ روکذم  بقل  نیا  هب  رابخا  رد  رّرکم 
هک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تسا  يورم  زاّزخ  ( 477) رثألا ۀیافک  رد  ( 476 .«) یتسار هب  تسا ، نم  ّیلو  مالسلا ، -  هیلعمئاق 

شکب هَّللا و  ّیلو  يا  زیخرب  ریـشمش ، ار  وا  دـنک  ادـن  سپ  هدرک ، فـالغ  يریـشمش  تسا  وا  يارب  وا ، جورخ  تـقو  دـسرب  نوـچ  : » دوـمرف
(478 .«) دنک تقو  نآ  رد  ادن  نیمه  زین  ترضح  نآ  ملَع  : » دومرف رگید  ربخ  رد  ار »! ادخ  نانمشد 

ثراو ( 177

هک ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هّیریدـغ  هبطخ  رد  دـیایب  هدرمـش و  ترـضح  نآ  باـقلا  زا  ( 479) هیاده همیدـق و  بقانم  رد 
ایبنا و عیمج  تانّیب  تایآ  تاماقم و  تالامک و  مولع و  ثراو  بانج ، نآ  هک  تسا  ادـیوه  و  هب » طیحملاو  ملع  لک  ثراو  ّهنا  الَأ  : » دومرف

رکسع نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  هک  تسا  لّضفم  ینالوط  ثیدح  رد  تسا . مالـسلا  مهیلعدوخ  نیرهاط  ءابآ  ءایـصوا و 
نایم سپ  دوش ؛ ادج  دوخ  رکسع  زا  زین  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  دوش و  ادج  دوخ  رکسع  زا  ینسح  دوش ، هفوک  دراو  ینسح 

لوسر وت ، ِّدـج  ياـصع  تسا  اـجک  سپ  مالـسلا ، مهیلعيدّـمحم  لآ  يدـهم  وـت  رگا  دـیوگب : باـنج  نآ  هب  ینـسح  دنتـسیاب . رگـشل  ود 
هک شبـسا  تشاد و  مان  باحـس  هک  وا  هماّمع  دـنتفگیم و  لضاف  ار  وا  هک  وا  هرز  وا و  دُرب  وا و  رتشگنا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
درک عمج  هک  ینآرق  قارب و  وا  يراوس  رتش  دنتفگیم و  روفعی  هک  وا  رامح  وا و  لدـلد  رتسا  وا و  يابـضع  هقان  تشاد و  مان  ( 480) عوبرم

نآ رد  دنیوگیم و  طَفَس  ار  وا  هک  نآ  دننام  ای  یلاوج  دیامن  رـضاح  ترـضح  سپ  لیوأت ؟ رییغت و  نودب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ار  نآ 
ياصع یّتح  ناربمغیپ ، عیمج  هکرت  و  هَّللاو ! یلب ! دومرف : تسا ؟ طَفَس  رد  اهنآ  همه  نم ! ياقآ  يا  تفگ : لّضفم  هتساوخ . وا  هچ  نآ  تسا 
یتوبات یسوم و  ياصع  وا و  هنیآ  بیعـش و  لایکم  فسوی و  عاص  میهاربا و  هعومجم  حلاص و  ظدوه و  هکرت  حون و  يراّجن  تلآ  مدآ و 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياصع  دواد و  هرز  دنرادیمرب و  هکیالم  هک  نوراه  لآ  یسوم و  لآ  زا  دنام  هچ  نآ  هّیقب  تسا ، وا  رد  هک 
رد يزار  حوتفلاوبا  خیش  (481 .) تسا طفس  نآ  رد  نیلسرم  ناربمغیپ و  عیمج  ثاریم  یـسیع و  لحر  وا و  جات  نامیلـس و  رتشگنا  ملـسو و 

دهع رد  تسا و  ناتـسربط  ياـیرد  رد  یـسوم ، ياـصع  توباـت و  : » هدیـسر ربـخ  مالـسلا  اـمهیلعنیقداص  زا  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ریـسفت 
: دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 483) ینامعن تبیغ  رد  ( 482 .«) دنرآرب اج  نآ  زا  مالسلا  هیلعنامزلابحاص  ترضح 

نوچ دروآ ، وا  يارب  ار  نآ  مالـسلا  هیلعلیئربج  دوب . هدـش  هتـشاک  تشهب  رد  هک  دوب  سآ  تخرد  هخاـش  زا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ياـصع  »
نوریب هک  نیا  ات  دنوشیمن  ّریغتم  دنوشیمن و  هنهک  تسا و  هّیربط  هچایرد  رد  مالـسلا  هیلعمدآ  توبات  وا و  و  نیدم ؛ تمـس  هب  دش  هّجوتم 

نآ هیکاطنا و  رد  تسا  يراغ  رد  هّیوامـس ، هّیلـصا  بتک   » هک هدیـسر  ربخ  دـنچ  رد  دـیامن ». جورخ  نوچ  مالـسلا ، هیلعمئاق  ار  اـهنآ  دروآ 
هک يزیچ  لوا  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  تسا  يورم  ناذاش  نب  لـضف  تبیغ  رد  دروآ ». دـهاوخ  نوریب  ار  اـهنآ  ترـضح ،

، نآ رد  هک  يراـغ  زا  ار  تاروـت  اـج  نآ  زا  دروآیم  نوریب  سپ  هیکاـطنا ، هب  دتـسرفیم  هک  نآ  مالـسلا  هیلعمئاـق  نآ  هب  دـیامرفیم  ادـتبا 
هب دومرف  هک  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  تسا  يورم  ( 485) ینامعن تبیغ  رد  ( 484 .«) تسا نامیلس  متاخ  مالسلا و  هیلع  یسوم  ياصع 

سپ ار  ینادباتک  دیبلط  سپ  . یلب متفگ : دنکیم ؟ جورخ  نآ  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  نهاریپ  وت  هب  مهدن  ناشن  ایآ  : » بیعـش نب  بوقعی 
لوسر نهاریپ  نیا  : » دومرف سپ  ینوخ . وا  پچ  نیتسآ  رد  دـید  سپ  درک . نهپ  دروآ و  نوریب  یـسابرک  نهاریپ  نآ ، زا  درک و  زاـب  ار  نآ 
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.« مالسلا هیلعمئاق  دنکیم  جورخ  وا  رد  دنتسکش و  ار  شنادند  هک  زور  نآ  دوب  شکرابم  ندب  رب  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هک تسا  يورم  ( 487) یفاک و  ( 486) اج نآ  رد  تشادرب . دـیچیپ و  ار  نآ  هاـگ  نآ  متـشاذگ . دوخ  يور  رب  مدیـسوب و  ار  نوخ  نآ  سپ 

ثاریم دیـسرپ : يوار  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثاریم  اـب  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  رما ، نیا  بحاـص  دوریم  نوریب  : » دومرف
باـنج و نآ  هماّـمع  وا و  هرز  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریـشمش  : » دوـمرف تسیچ ؟ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

.« وا نیز  ترضح و  نآ  هحلسا  وا و  ياصع 

يداه ( 178

هب تارایز ، هیعدا و  رابخا و  رد  تسا . يدهم  يداه و  مالسلا ، هیلعمئاق  بقل  هتفگ : مالسلا  مهیلعهّمئا  باقلا  باب  رد  یمـضهج  خیرات  رد 
هک دهدن  هدعو  هکلب  دتـسرفن ، ناشیا  يوس  هب  دنکن و  نایملاع  هّفاک  يارب  يداه  ار  یـسک  یلاعت  يادخ  تسا و  روکذـم  رّرکم  بقل ، نیا 

هدش حوتفم  وا  يارب  تقیقح  ّقح و  يوس  هب  ياههار  عیمج  هتفای و  تیاده  تقیقح  هب  دوخ  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دـناسر ، اهتنا  هب  ار  شراک 
زارفارـس ار  وا  بقل ، نیا  هب  هداد و  رارق  يداـه  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  نآ  سپ  هدـش . ندرک  تیادـه  دعتـسم  هدیـسر و  دـصاقم  هـب  و 

رد شـسّدقم ، ترـضح  بناج  زا  دناوت  هک  دوش  تیاده  زا  ماقم  نآ  ياراد  رگم  دوشن  هدیمان  يدهم  شبانج  دشاب و  يدهم  دیاب  هدومرف ،
زیاج هظحالم ، نیا  هب  دناسر و  شدادعتـسا  بسح  شیوخ ، دـصقم  هب  دـناوت  دـناد و  هک  یهار  هب  ار  سکره  دـیآرب و  قلخ  تیادـه  ماقم 

: دومرف يدهم . ینعم  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  بناج  زا  تشذگ . يدـهم  بقل  رد  هچ  نانچ  يرگید ، هب  کی  ره  ریـسفت  تسا 
هب شنتفای  تیاده  ماقم  هک  تسا  یسک  نآ  هدیمان ، يدهم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  يدهم  نآ  ینعی  خلا » ار .... مدرم  دیامن  تیاده  هک  نآ  »

بقل رد  هک  تسا  یلاکشا  يداه ، هب  يدهم  ریسفت  لاکشا  ریظن  دیآرب و  ندرک  تیاده  ماقم  رد  شسدقا  بناج  زا  دناوت  هک  هدیسر  ییاج 
بانج نآ  زا  هک  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  هدـش  تیاور  ( 489) للع و  ( 488) رابخالا یناعم  رد  هدیـسر . مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  كرابم 
يارب ملع  ماعط  ترـضح ، نآ  هک  اریز  ملعلا ». مهریمی  ّهنـال  : » دومرف دـنیوگیم ؟ نینمؤملاریما  ارچ  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندیـسرپ :
ریمی رام   » زا تسا ، ماعط  بلج  ینعم  هب  هک  هریم  هک : نآ  لاکـشا  هجو  و  انلها ؟» ریمنو   » ار دـنوادخ  باتک  يدینـشن  ایآ  دـنروآیم . ناشیا 

عراضم لعف  ریما ، دنتفگ : یـضعب  تسا و  بلق  هجو  رب  نیا ، دنتفگ : یـضعب  سپ  هدـنهد . نامرف  ینعم  هب  تسا ، رمأی » رمَا   » زا ریما »  » و ًاریم »
موس هجو  و  ًاّرـش » ّطبأت   » رد دـناهتفگ  هچ  نانچ  نآ ، هب  دـش  رهتـشم  هاگ  نآ  هدومرف ، ار  مالک  نیا  ترـضح  دوخ  مّلکتم و  هغیـص  رب  تسا 

شاعم روما  رد  نآ  هب  دـنجاتحم  هچ  نآ  قلخ و  يارب  ار  ماـعط  بلج  دـنلّفکتم  ناـشیا  هک  نآ  تهج  هب  دـناهدش  ریما  اـیند  يارما  دـناهتفگ :
ناشیا يارب  بانج  نآ  هک  اریز  نیا ، زا  رتگرزب  تسا  يرما  تهج  هب  وا  تراما  سپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اـّما  ناـشدوخ . معز  هب  دوخ 

همحریسلجم هماّلع  هینامـسج . هریم  رد  ارما  تکراشم  اب  تسا  ناشیا  هّیناحور  تّوق  هّیدبا و  تایح  ببـس  هک  دنکیم  یناحور  ماعط  بلج 
زا دعب  رگم  دوشن ؛ دـنوادخ  بناج  زا  تراما ، هک  نیا  هب  میتفگ  يدـهم  ریـسفت  رد  هک  تسا  نامه  رتهب  هدیدنـسپ و  ار  هجو  نیا  ( 490) هللا

ملاع دوخ ، ات  سپ  دیامن . میلعت  وا  هب  دناوت  دشاب  جاتحم  هچ  ره  هب  سکره  هک  ياهجرد  هب  مولع  بتارم  رد  ندیـسر  دادعتـسا و  لیمکت و 
ماقم هب  هک  تفگ  ناوت  ار  وا  یملع ، ماقم  نیا  زا  دهد  ربخ  هک  یـسک  ره  زا  سپ  دنیـشن . دناوتن  هیهلا  تراما  دنـسم  رب  دوشن ، لماع  ِخـسار 

دـننک و ریما  ار  ینادان  لهاج  ره  هک  قولخم  تراما  نوچ  هن  هدومن ، یط  ار  مولع  تاجرد  راـچان  دـناوخ  ریما  ار  هک  ره  هدیـسر و  تراـما 
« ملاعلا هَّللاو  . » دومن عجار  نیا  هب  ار  موس  هجو  نآ  ناوتب  دیاش 

هطسابلا دی  ( 179

ار دوخ  فطل  تفأر و  تمحر و  دنارتسگیم  وا  هب  هک  يدنوادخ  تمعن  تردـق و  تسد  ینعی  هدرمـش ، هّصاخ  باقلا  زا  ( 491) هیاده رد 
هَّللادبع زا  هدرک  تیاور  ( 492) یلاما رد  قودص  خیـش  ناشیا . زا  ار  الب  دیامنیم  عفد  ناشیا و  رب  ار  يزور  دـیامرفیم  خارف  ناگدـنب و  رب 
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زا یهتنملا و  ةردـس  يوس  هب  اـج  نآ  زا  دـندرب و  متفه  نامـسآ  هب  ارم  نوچ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ساـبع  نب 
سپ نم ، يارب  زا  وت ؛ راگدرورپ  نم  ینم و  هدـنب  وت  دّـمحم ! يا  هلـالج : ّلـج  راـگدرورپ  ارم  درک  ادـن  رون ، ياـهباجح  يوس  هب  هردـس 
بیبح هدنب و  هک  وت  هب  مدش  یضار  نم  هک  یتسرد  هب  امن ! دامتعا  سپ  نم ، هب  نک و  لّکوت  سپ  نم ، رب  امن و  شتـسرپ  ارم  نک و  عوضخ 

تـساوشیپ نم و  ناگدـنب  رب  تسا  نم  تّجح  وا  سپ  دـشاب . باـب  هفیلخ و  هک  مالـسلا  هیلعیلع  وت ، ردارب  هب  یـشاب و  نم  ّیبن  لوسر و  و 
دوشیم اپرب  وا  هب  نم و  بزح  زا  ناطیـش  بزح  دوشیم  ادج  وا  هب  نم و  نانمـشد  زا  نم  ناتـسود  دنوشیم  هتخانـش  وا  هب  نم . قلخ  يارب 

نازینک ناگدـنب و  منکیم  محر  وا  نادـنزرف  زا  هّمئا  هب  وا و  هب  وت و  هب  و  نم . ماکحا  دوشیم  ذـفان  نم و  دودـح  دوشیم  ظفح  نم و  نید 
منکیم كاپ  وا  هب  دوخ و  دیجمت  ریبکت و  لیلهت و  سیدـقت و  حـیبست و  هب  ار  دوخ  نیمز  منکیم  دابآ  رومعم و  امـش  زا  مئاق  هب  ار و  دوخ 

دندش و رفاک  نم  هب  هک  ار  نانآ  هملک  منادرگیم  راوخ  تسپ و  وا  هب  دوخ و  يایلوا  هب  ار  نآ  مهدیم  ثاریم  دوخ و  نانمـشد  زا  ار  نیمز 
رهاـظ وا  يارب  دوخ و  ملع  هب  ار  دوخ  دـالب  دوـخ و  ناگدـنب  مهدیم  تاـیح  منکیم و  هدـنز  وا  هب  منادرگیم و  دـنلب  ار  دوـخ  هملک  وا  هب 

هکیالم هب  ار  وا  منکیم  دادما  دوخ و  هدارا  هب  ار  ریامـض  رارـسا و  وا ، يارب  منکیم  رهاظ  دوخ و  ّتیـشم  هب  ار  اههریخذ  اهجنگ و  منکیم 
.« یتسار هب  نم  ناگدنب  يدهم  ّقح و  هب  نم  ّیلو  تسا  نیا  نم ؛ نید  نالعا  نم و  رما  ذافنا  رب  دنوش  دّیؤم  ار  وا  هک  دوخ 

نیمی ( 180

. تسا هطساب  دی  لثم  نآ  هدرمش و  باقلا  زا  ار  نآ  ( 494) هیاده رد  ( 493)

هوهو ل ( 181

يودسلا حروص  نب  نامیلس  نب  بجاح  زا  دوخ  دانسا  هب  هدرک  تیاور  ( 495) رثالا بضتقم  یناث  ءزج  رد  شایع  نب  دّمحم  نب  دمحا  خیش 
هب دوب  هدرک  هّجاحم  دوهی  اب  وا  دوب و  هدش  ناملـسم  روصنم ، تسد  رب  هک  ار  ناقاخ  نب  نارمع  سدقملاتیب ، رد  مدرک  تاقالم  تفگ : هک 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تامالع  زا  دوب  تاروت  رد  هچ  نآ  تهج  هب  دنوش ، وا  رکنم  دنتـسناوتیمن  تشاد و  هک  یملع  نایب و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اهنآ  زا  یکی  ار ، مسا  هدزیـس  تاروت  رد  میباییم  ام  جزومابا ! يا  تفگ : نم  هب  يزور  سپ  وا . زا  دعب  يافلخ  و 

، ترضح نآ  زا  دعب  نایاوشیپ  رد  تسین  تاروت ؛ رد  دنروکذم  دنیوا و  يافلخ  ایـصوا و  اهنآ  هک  وا  تیبلها  زا  رفن  هدزاود  تسا و  ملـسو 
تفگ نآ ! هب  هد  ربخ  ارم  متفگ : دشاب . ّقح  دنیوگیم ، هعیـش  نیا  هچ  نآ  منکیم  نامگ  نم  هّیماینب و  زا  هن  يدـع و  زا  هن  میت و  زا  یـسک 

؟ نیا زا  يراد  فوخ  ارچ  متفگ : دننک . هبلغ  نم  رب  نآ  هب  هک  نآ ، زا  يزیچ  هب  ار  هعیش  ینکن  ربخ  هک  هدب  يدنوادخ  قاثیم  دهع و  نم : هب 
یلصدّمحم ناشیا ، لوا  نادنزرف  زا  ناشیا  هکلب  اهنیا ، ياهمان  ناشیا ، ياهمان  تسین  تفگ : دنامشاه . ینب  زا  سابع  ینب  ینعی  موق  نیا  و 

زا تساوخ  هچ  نآ  وا  هب  مداد  سپ  وا . زا  دـعب  مالـسلا  اهیلعهرهاط  هقیّدـص  ینعی  نیمز ، رد  وا  هدـنامیقاب  زا  دنتـسه و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
.« ار يدـحا  اـهنآ  هب  یهد  ربـخ  هک  تسین  وـت  رب  هنرگو  مدُرم  وـت  زا  شیپ  نم ، رگا  نم . زا  سپ  اـهنآ  هب  هد  ربـخ  : » سپـس تفگ  اـهنامیپ .

مول موف  يوعلاریـشب ، دـیلوب ، منـسب ، دوشوع ، میثدـمامب ، اوثبا ، یح  ره ، یهو  اوحـسیعامش ، لعومـش ، تاروت : رد  ار  اهنآ  میباییم  تفگ :
نامه یهاگ  تاروت ، زا  دارم  هک  دنامن  یفخم  تسین . نم  هدهع  رب  نآ  مقس  تّحص و  دوب و  نینچ  هخسن  هوهو ل ». دوبدنال ، ناع  دودوک ،

ینامسآ بتک  مامت  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  رفِس و  جنپ  رب  تسا  لمتشم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  رب  لزنُم  ینامـسآ  باتک 
زین قیتع  دـهع  ار  اهنآ  دـندوب و  اهنامز  نآ  رد  هک  ناربمغیپ  رب  مالـسلا  هیلعیـسیع  بانج  زا  لبق  ات  ترـضح  نآ  دـهع  زا  هدـش  لزاـن  هک 

. دنیوگیم

نیدلا بوسعی  ( 182

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ات دنناصقن  رد  مدرم  هتسویپ  : » دومرفیم مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هدش  تیاور  ( 496) یسوط خیش  تبیغ  رد 
سپ شعابتا . اب  نید  بوسعی  دـنامیم  تباث  دـش  نینچ  هاـگره  سپ  دوشیمن . هدرب  یلاـعت  يادـخ  ماـن  ینعی  هَّللا ؛ دوشیمن  هتفگ  هک  نآ 

ياهمسا مسانـشیم  هک  دنوادخ  هب  مسق  زییاپ . گنت  ياهربا  دـننام  دـنیآیم  هک  نیمز  فارطا  زا  ار  یهورگ  دـنوادخ ، دـیامرفیم  ثوعبم 
درم و ود  درم و  کی  ياهلیبق  زا  دـهاوخیم  هک  يوحن  هب  دـنوادخ  درادیمرب  ار  ناشیا  ار و  ناـشیا  ریما  مسا  ناـشیا و  ياـههلیبق  ناـشیا و 
اَم َْنیَأ  : »... ّلجوّزع دنوادخ  لوق  تسا  نیا  ردب و  لها  ددع  هب  درم ، هدزیس  دص و  یس  قافآ ، زا  دنوشیم  عمج  سپ  ُهن . هب  دیـسر  ات  درمش 

، ار امش  همه  دروآیم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیـشاب  هک  اجک  ره  رد  497 ؛)  «) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ْمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت 
رد دـنکیم  کّبـشم  هدرک  هقلح  وـناز  درگ  ار  اـهتسد  درم ، هک  نآ  یّتـح  تساـناوت . يزیچ  ره  رب  هلـالج  ّلـج  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هـب 
رد هللا  مهمحریـضر  دّیـس  ار  ربخ  نیا  لوا  ءزج  اج . نآ  هب  ار  وا  دناسریم  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  نآ  ات  ار  نآ  دـیاشگیمن  سپ  رگیدـکی .

عزق عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب  نیدلا  بوسعی  برـض  کلذ  ناک  اذاف  : » تسا نیا  نآ ، نتم  هدرک و  لقن  هغالبلا  جهن  فیرـش  باتک 
، وا رد  هک  تسا  يربا  ياههراپ  عزق ، زور و  نآ  رد  تسا  مدرم  روما  کلام  میظع و  دّیـس  نید ، بوسعی  هدومرف : هللا  همحردّیـس  فیرخلا ».

لقن تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  روـهظ  زا  هیاـنک  هک  ار  هرقف  نیا  نارگید  يرـشخمز و  ۀـیاهن و  رد  يرزج  تـسین . بآ 
قباطم دش ، همجرت  هچ  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  راصنا  زا  هیانک  بنذ  تسا و  لسع  سگم  ریما  لصا  رد  بوسعی  دـندومن و  حرـش  هدرک ،
يراب ترـضح  سّدقم  بناج  زا  دـش  رکذ  هک  اههینک  باقلا و  یماسا و  نیا  رتشیب  هک  دـنامن  یفخم  هدرک . يرـشخمز  هک  تسا  يریـسفت 

فراعتم ندراذـگ  مان  لثم  هن  یـسک ، يارب  ار  یمـسا  شیافلخ  یلاعت و  يادـخ  ندراذـگ  مان  تسا و  مالـسلا  مهیلعایـصوا  ایبنا و  یلاعت و 
ترطف هبتر و  تسپ  يارب  هک  دوش  اسب  دننکن و  صخش  نآ  رد  مدع ، دوجو و  مسا و  نآ  ینعم  هظحالم  تیاعر و  نآ  رد  هک  تسا  قیالخ 

نآ دیاین ، تسار  صخش  نآ  رد  مسا  نآ  ینعم  ات  شیایلوا  یلاعت و  يادخ  نکل  دنراذگ و  مان  هفیرش  یماسا  تلـصخ ، ۀقلخلا و  مومذم  و 
زا دنشخب و  وا  هب  ار  مسا  نآ  اهنآ  يارب  دوش و  فیرش  مسا  کی  رد  هدّدعتم  تافص  یناعم و  هظحالم  هک  دوش  دنراذگن و  وا  يارب  ار  مسا 

دـندومرف و نایب  ار  مالـسلا  مهیلعجـجح  هفیرـش  باقلا  امـسا و  ّتلع  لئاس ، باوج  ماقم  رد  ادـتبا و  رّرکم ، رابخا  رد  هک  تسا  تهج  نیا 
: دندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  مساقلاوبا  ندوب  هینک  هجو  رد  هچ  نانچ  دـندومن ؛ رکذ  هدّدـعتم  هوجو  ياهراپ ، يارب 

هیلعنینمؤملاریما تّما ، سییر  تسا و  تّما  ردـپ  باـنج ، نآ  نوچ  : » دـندومرف زین  ( 498 .«) دنتفگیم مساق  ار  وا  هک  تشاد  يرـسپ  نوچ  »
زین ( 499 .«) تسا مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ردـپ  ینعی  تسا ، مساقلاوبا  ترـضح  نآ  سپ  تسا . خزود  تشهب و  مساـق  وا  تسا و  مالـسلا 

اج نیا  زا  باقلا و  یماـسا و  ریاـس  رد  اذـکه  ( 500 .«) تمایق زور  قلخ ، نایم  رد  ار  تمحر  دـنکیم  تمـسق  باـنج  نآ  نوچ  : » دـندومرف
یتفـص و قلخ و  رب  تلالد  کیره  هک  هیلاع  تاماقم  تافـص و  ترثک  زا  تسا  فشاک  هّیهلا ، باـقلا  یماـسا و  ترثک  هک  دوشیم  مولعم 

هار ار ، مهف  شیاجنگ و  ار  ظفل  هک  ردق  نآ  هب  تاماقم  نآ  هب  درب  یپ  دیاب  اهنآ  زا  اهنآ و  زا  ياهلمج  رب  یـضعب  هکلب  دنک ؛ یماقم  لضف و 
. تسا نوریب  رشب  هّوق  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ماقم  زا  یکدنا  كرد  هک  دش  رهاظ  زین  دشاب .

مالسلا هیلعبانج  نآ  صیاصخ  زا  یضعب  لیامش و  فاصوا  زا  ياهّمش  رد  موس : باب 

هراشا

نآ زاجیا و  راصتخا و  تیاهن  رد  بانج ، نآ  صیاصخ  زا  یضعب  و  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  لیامـش  فاصوا  زا  ياهّمـش  رد 
: تسا لصف  ود  رد 

بانج نآ  لیامش  رد  : لوا لصف 
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ره مامت  رکذ  تسا و  روکذم  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  هبراقتم  هفلتخم و  تارابع  هب  هقّرفتم  رابخا  رد  ترـضح  نآ  لیامـش  هک  دـنامن  یفخم 
رد یـضعب  رب  یـضعب  حیجرت  نآ و  همجرت  اب  هدرک  تعانق  کی  ره  نتم  زا  تجاح  لحم  هب  اذهل  تسا . لیوطت  بجوم  نآ ، ذـخآم  اب  ربخ 

لوـسر هک  هدرک  تیاور  ( 501) نیدـلا لامک  رد  قودـص  خیـش  باتک . عضو  زا  تسا  جورخ  عاـمتجا ، ناـکما  مدـع  فـالتخا و  تروص 
وا لیامـش  : » دومرف یتـیاور  هب  قلُخ ». قلَخ و  رد  نم  هب  تسا  مدرم  نیرتهیبـش  مالـسلا  هیلعيدـهم  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

نم و هیبش  نم و  مان  مه  يادـف  مردام ، ردـپ و  : » دومرف بانج  نآ  هک  ( 503) رثالا ۀـیافک  رد  هدرک  تیاور  زاّزخ  ( 502 .«) تسا نم  لیامش 
بلـص زا  هک  ناـماما  زا  مهن  : » دومرف هک  تسا  يورم  باـنج  نآ  زا  ربـتعم ، دنـس  هب  ناذاـش  نب  لـضف  تبیغ  رد  نارمع و  نب  یـسوم  هیبـش 
تبیغ رد  و  ( 504 «) لاوقا لاعفا و  لیامـش و  رد  نم  هب  تسا  نامدرم  نیرتهیبش  تسا و  نم  تّما  يدـهم  نم و  تیب  لـها  مئاـق  دنانیـسح ،

هب تسا  مدرم  نیرتهیبش  تسا ، مالـسلا  هیلعیلع  لسن  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  مئاق  : » تفگ هک  رابحألا  بعک  زا  تسا  يورم  ( 505) ینامعن
هیلعیـسیع هب  تسا  قلخ  نیرتهیبـش  باـنج  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  زین  هّماـع  خـلا . تأـیه .» امیـس و  قـلُخ و  قـلَخ و  رد  میرم  نب  یـسیع 

هبلغ وا  رب  هتخیمآ و  وا  هب  یخرـس  هـک  يدیفـس  ( 507 «) ةرمح برـشم  ضیبا  : » باـنج نآ  لیامـش  هک  تسا  يوـلع  ود  رد  و  ( 506) مالسلا
يدرز شینوگ  مدنگ  اب  ار  نآ  دوش  ضراع  هک  نوگمدـنگ  ( 508 «) لیللا رهس  نم  ةرفص  هترمس  عم  روتعی  رمـسا   » تسا یقداص  رد  هدرک 

مسج نوچ  شمسج  تسا و  یبرع  گنر  شگنر  ( 509 «) یلیئارسا مسج  همسجو  یبرع  نول  هنول  : » تسا هّماع  رابخا  رد  بش و  يرادیب  زا 
تـسا يوبن  رد  دـق و  هنایم  تسا  یناوج  ( 511 «) عوبرم باـش  : » تسا يولع  رد  (. 510) هّثج یگرزب  تماـق و  لوط  رد  ینعی  لییارـساینب ،
نورقم : » تـسا یقداــص  رد  هـتفر . وا  یناــشیپ  يوــم  ود  ره  هـک  ور  بوــخ  اــی  شکراــبم  یناــشیپ  تــسا  خارف  ( 512 «) نیبـجلا یلجا  »

. دراد یبادحنا  هلمجلا  یف  شطسو  هک  زارد  کیراب  شکرابم  ینیب  ( 514 «) فنالا ینقا  « ؛ هتسویپ مه  هب  شکرابم  ناوربا  ( 513 «) نیبجاحلا
هک تسا  ناـشخرد  ناـنچ  شراـسخر ، رون  تسا و  ور  وکین  ( 515 «) هسأرو هتیحل  داوس  ولعی  ههجو  روـن  هجوـلا و  نَسَح  : » تسا يوـلع  رد 

. تسا یفرشا  دننام  یبیع  یب  افـص و  رد  شاهرهچ  ( 516 «) رانیدلاک ههجو  : » تسا يوبن  رد  شکرابمرس . شیر و  یهایس  رب  هدش  یلوتـسم 
رد ناشخرد . تسا  ياهراتـس  يرادـنپ  هک  تسا  یلاـخ  باـنج ، نآ  تسار  يور  هب  و  ( 517 «) ّيرُد بکوک  ّهناک  لاخ  نمیـالا  هّدـخ  یلع  »

، تسا وم  وکین  ( 519 «) هیبکنم یلع  هرعـش  لیـسی  رعّـشلا  نسح  . » تسا هداشگ  شکرابم  ياهنادند  نایم  ( 518 «) ایانثلا جـلفا  : » تسا يولع 
يرقاب رد  ( 520 «) نیواو نیب  ٌفلا  ّهنأک  نیقرف  نیب و  قرف  هسأر  یلعو  : » تسا هَّللادبع  نب  دعس  ربخ  رد  هتخیر . شکرابم  فتک  رب  شیاهوم 

یگدمآرب ینعی  هتفر ، ورف  شکرابم  رـس  هساک  رد  شنامـشچ  ( 521 «) نینیعلا ریاغ  . » تسا دـنلب  شناوربا  نایم  نیبجاحلا » فرـشم  : » تسا
يولع رد  دراد . یتمالع  كراـبم  رـس  رد  ( 522 «) هسار یف  ۀـماش  : » تسا یقداـص  رد  تسا . يرثا  شکراـبم  يور  رد  رثا  ههجو  هـب  درادـن 

براقتم تارقف  نیا  ینعم  و  ( 525 «) نطبلا حدتنم  : » تسا یقداص  رد  ( 524 «.) نطبلا میخض   » تسا يولع  رد  و  ( 523 «) نطبلا حدبم  : » تسا
هنیس ( 526 «) امهنیبام ضیرع  نیبکنملا  لسرتسم  ردـصلا  عساو  : » تسا يرقاب  رد  تسا . نهپ  خارف و  گرزب و  شکرابم  مکـش  ینعی  تسا ،
دیعب : » تسا یقداص  رد  ( 527 «) نیبکنملا نیب  ام  ضیرع  : » رگید ربخ  رد  نهپ . نآ ، نایم  هتـشهورف و  شیاه  فتک  تسا و  خارف  شکراـبم 

ناوختسا رس  ( 529 «) نیبـکنملا شاـشم  میظع  : » تسا يوـلع  رد  تسا . رود  ضیرع و  شکراـبم  فـتک  ود  ناـیم  ( 528 «) نیبکنملا نیب  اـم 
رد ( 530 (؛» ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ۀماش  هبـش  یلع  ۀماش  هدـلج و  نول  یلع  ۀـماش  ناتماش ، هرهظب  . » تسا گرزب  شفیرـش  فتک 

ترـضح كراـبم  فـتک  رد  هـک  یتمـالع  هیبـش  يرگید  شفیرــش و  ندـب  گـنر  هـب  یکی  تـسا : تمـالع  هناـشن و  ود  شکراـبم  تـشپ 
ةّوبن مئالع  هفتک  یف  لاخ  ههجو  یف  ایناثلا  قارب  نینیعلا  لـحکا  ۀـیحللا  ثک  : » تسا رگید  يولع  رد  دوب . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر 
یلاخ شراسخر  رد  هدنشخرد و  شنادند  نوگ و  همرـس  هایـس  شنامـشچ  هوبنا و  شکرابم  شیر  ( 531 «) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا 

، نآ شقن  لکـش  گـنر و  رد  تّوبن و  رهُم  هب  تسا  فورعم  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تّوـبن  ياـهتمالع  شفتک  رد  تسا و 
ینمیلا هذـخفلا  نیذــخفلا  لـیذا  : » رگید يوـلع  رد  تـسا . ضیرع  شکراـبم  ياـهنار  ( 532 «) نیذـخفلا ضیرع  . » تسا رایـسب  فـالتخا 
شتـسار نار  رد  تسا و  ییاـنهپ  زا  هیاـنک  زین  لـیذا »  » و دراد . داـیز  تشوـگ  شنار  ینعی  ( 534 «) لبرلو  » خـسن یـضعب  رد  و  ( 533 «) ۀماش

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


، دوـخ ّدـج  دـننام  قاـس ، مکـش و  رد  تسا و  کـیراب  شکراـبم  ياـهقاس  ( 535 «) نیقاـسلا شمحا  : » تسا یقداـص  رد  تـسا . یتمـالع 
یتمالع سالا » ۀقرو  لثم  ۀقرو  هیفتک  تحت  رسیالا  هبناج  نم  ۀیفتک  نیب  ۀماش  : » تسا يرقاب  ای  یقداص  رد  تسا . مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

راـشنملاک و هنانـسا  : » تسا يوبن  رد  دروم . تخرد  گرب  لـثم  تسا  یقرو  شکراـبم  فتک  ود  ریز  پچ ، فرط  زا  دراد  فـتک  ود  ناـیم 
يوبن رد  نازوس . شتآ  نوچ  شریـشمش  رگیدکی و  زا  جارفنا  رد  ای  تَّدح  يزیت و  رد  هّرا  دننام  شیاهنادـناد  ( 536 «) رانلا قیرحک  هفیس 

، شتـسار يور  رد  ناشخرد و  هراتـس  نوچ  شراسخر  ایوگ  ( 537 «) دوسا لاخ  نمیـالا  هدـخ  یف  ّيرُد  بکوک  ههجو  ّناـک  : » تسا رگید 
رمقلاک ههجو  ۀنجلا  لها  سوواط  يدهملا  : » رگید يوبن  رد  تسا . ادج  رگیدـکی  زا  شیاه  نادـند  ( 538 «) ایانثلا قرفا   » تسا یهایس  لاخ 

شکرابم ندـب  رب  رونلا » بیبالج  هیلع  . » تسا هدنـشخرد  ِهام  دـننام  شاهرهچ  تسا ، ّتنج  لها  سواط  مالـسلا  هیلعيدـهم  ( 539 «) يّردلا
رب تالامتحا ، یضعب  ربانب  نومـضم ، لصاح  ( 540 «) سدقلا ءایـض  عاعـشب  َدَّقوَتَت  رونلا  بویج  هیلع  : » تسا يوضر  رد  رون . زا  تساههماج 
رد هتمظع . ّتلج  ّتیدحا  ترضح  لضف  ضیف و  راونا  عاعـش  هب  تسالألتم  تسا  هینّابر  هینارون  ياهتعلخ  هیـسدق و  ياههماج  بانج  نآ 
ملا اـهباصأ  يدـنلا و  اـهیلع  فثاـکت  دــق  ( 541) ناوـجرا ۀـّناوحقاک  : » یـسوط خیـش  تیاور  هب  تـسا  راـیزهم  نـب  مـیهاربا  نـب  یلع  ربـخ 
نایب دـیاش  هتـسکش و  اوه  ار  شیخرـس  تّدـش  هتـسشن و  نآ  رب  منبـش  هک  یناوغرا  هنوباب و  لـگ  نوچ  گـنر  تفاـطل و  رد  ( 542 «) يوهلا
نوچ شدق  ناحیر » بیضقک  وا  ناب  نصغک  . » هتخیمآ رد  ترمس  اب  لگ  ود  نآ  یخرس  يدیفس و  هک  هدومن  ار  ترـضح  نآ  ینوگمدنگ 

لب . » هدـیبسچ نیمز  رب  هاتوک  هن  هزادـنا و  یب  يزارد  هن  قزّاللا » ریـصقلاب  الو  خـماشلا  لـیوطلاب  سیل  . » ناـحیر هقاـس  اـی  ( 543) ناب هخاش 
« نیبجاحلا جزا  . » مرن نابات و  خارف  شکرابم  یناشیپ  نیبجلا » تلـص  . » رَّوَدُم شکرابم  رـس  لدـتعم و  شتماق  ۀـماهلا » ّرودـم  ۀـماقلا  عوبرم 

ُّهناک ٌلاخ  نمیالا  هّدَخ  یلع  . » تسا مک  شکرابم  يور  تشوگ  نیدخلا » لهـس  . » تشذـگ فنالا » ینقا  . » دوب سّوقُم  هدیـشک و  شناوربا 
ربخ رد  هتخیر . نیربنع  نیمز  رب  هک  تسا  یکشم  هزیر  يرادنپ  هک  تسا  یلاخ  شتـسار  يور  رب  ( 544 «) ربنع هتضارضر  یلع  کسم  تاتف 

وختشرد و هن  هام ، هراپ  دننام  مدید  يراسخر  ( 545 «) قزبلابالو قرخلاب  رمق ال  ۀقلف  لثم  ًاهجو  تیأر  : » هللا همحرقودص  تیاور  هب  روکذم 
نیبجلا ُحـضاو  : » تسا شوقنم  نب  بوقعی  ربخ  رد  تشاد . هداشگ  هایـس  ياـهمشچ  ( 546 «) نینیعلا جـعوأ  . » دوب راقویب  کبـس و  هن  ربز و 

فک هدنـشخرد و  شنامـشچ  دیفـس و  شاهرهچ  نشور و  شیناـشیپ  ( 547 «) نیتبکرلا فوطعم  نیفکلا  نتـش  نیتـلقملا  يرد  ِهجولا  ُضیبا 
دمآ دهاوخ  هک  تسا  یمالک  نیفکلا » نتـش   » ظفل رد  مدق . هب  دوب  هدـش  لیام  یگرزب  تهج  هب  شیاهوناز  ظیلغ و  ربز و  شکرابم  تسد 

حـضاو . » دوب نشور  فاص و  صلاـخ و  شگنر  نوللا » عصاـن  ( » 548 :) رایزهم نب  میهاربا  ربخ  رد  متفه . تیاـکح  لـیذ  رد  متفه  باـب  رد 
. تشاد یـسلما  هدیـشک  يور  نیّدـخلا » نونـسم  . » دوب هداشگ  شناوربا  ود  نایم  بجاـحلا » جـلبا  . » دوب نشور  دیفـس و  شیناـشیپ  نیبجلا »
رد دیامنیم و  نینچ  وا  رظن  رد  هک  نآ  رگم  دوشن ، عمج  تشذگ  هک  انق »  » اب نیا  دوب و  يواسم  نآ  يالاب  اب  عفترم و  شکرابم  ینیب  ّمشا » »
هب یسک  ( 549 «) ّمشا هلماتی  مل  نم  هبـسحی  : » تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لیامـش  رد  هچ  نانچ  دوب . یبادحنا  نآ  رد  عقاو 

سوسحم لّمأتیب  هک  تسا  بادـحنا  ّتلق  تهج  هب  نیا  تسا و  مشا  بانج  نآ  هک  درکیم  نامگ  شکرابم ، يور  رد  درکیمن  رظن  ّتقد 
ییانهپ ایوگ  ( 550 «) يّرد بکوک  هترغ  ۀحفـص  ّنَأـک  . » دروآیم تفگـش  هب  ار  هدـننیب  ءاـهب  رون و  لاـمج و  نسح و  زا  عورا » . » دوشیمن
تـسار يور  لاخ  ( 551 «) ۀّـضفلا ضایب  یلع  کسم  تاتف  ّهناک  لاخ  نمیالا  هّدـخب  . » ناشخرد تسا  ياهراتـس  دـننام  شکراـبم ، یناـشیپ 
يّدعجم ریغ  هایس  يوم  شکرابم  رس  ( 552 «) هنذا ۀمحش  علاطت  ۀطبس  ءامحـس  ةرفو  هسأرب  . » ماخ هرقن  رب  دوب  یکـشم  هزیر  دننام  شکرابم 

چیه هک  تشاد  یشوخ  کین  تأیه  ( 553 «) هنم دصقا  نویعلا  تار  ام  تمس  هل  . » هدناشوپن ار  نآ  نکل  هدیسر و  شـشوگ  همرن  ات  هک  دراد 
. میدومن افتکا  رادقم  نیا  هب  ماقم  نیا  رد  و  نیرهاطلا . هئابآ  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصهدیدن  بسانت  لادتعا و  نآ  هب  یتأیه  یمشچ 

بانج نآ  صئاصخ  زا  ياهلمج  رکذ  رد  مود : لصف 

بانج 1) نآ  صئاصخ 
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مهیلعدوخ نیرهاط  دادجا  زا  یضعب  ریغ  هّیلع ، هلسلس  نآ  هب  هبـسنلاب  ای  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  هتـشذگ -  يایـصوا  ایبنا و  عیمج  هب  هبـسنلاب 
مدآ بانج  زا  مالسلا ، مهیلعایبنا  همه  هب  دهد  ربخ  یلاعت  يادخ  هک  ار  یسک  هچ  تسا ؛ نوریب  اهام  لاثما  هّوق  زا  نآ  حرش  هچ  رگا  مالـسلا 

رد هدرک  نوزخم  دوخ  تردق  هنازخ  رد  یمّظعم  صخش  نینچ  هک  نآ  تاراشب ، نآ  لصاح  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  ات 
ره رد  نیطایـش  دونج  قاقـش و  رفک و  هبلغ  تهج  هب  هدـش و  غراف  دوخ  يادـها  غیلبت و  تامدـخ  زا  ایـصوا ، ایبنا و  همه  هک  راـگزور  رخآ 

ار ناهج  مامت  هک  هدومرف  اّیهم  یتسایر  تنطلس و  بابـسا  وا  يارب  دومن  دهاوخ  رهاظ  هدماین ، هار  هب  دالب  زا  یـضعب  رد  یلیلق  زج  يرـصع ،
نآ رد  هَّللا » الا  هلاال   » يادص هک  نآ  رگم  دشاب ، يدودعم  وا  رد  هک  دنامن  يدابآ  هیرق  چیه  دیامن و  تیاده  ار  نایناهج  همه  دنک و  رّخسم 

یتّیلباق دادعتسا و  دیاب و  یبابسا  هّیهت و  ار  يربک  تسایر  نینچ  هّتبلا  دزاس . رهاظ  ار  دنوادخ  ياهتجح  عیمج  تامدخ  هجیتن  دوش و  دنلب 
هب صتخم  هدش و  مّظعم  صخـش  نآ  هب  لوکوم  هک  دشاب  گرزب  تمدخ  میظع و  لغـش  نیا  هزادنا  هب  نأش ، یگرزب  تمظع و  هک  دهاوخ 

، هتمظع ّتلج  دـنوادخ  زج  ار  نآ  تلزنم  ردـق و  فیک و  ّمک و  رادـقم  هک  دـشاب  صیاصخ  زا  نآ  تامّدـقم  ماـمت  سپ  تسا . باـنج  نآ 
یتلالج تّزع و  دـقع  یماسیال » ّزع  دـیقع  نم  تنا  یـسفنب  : » تسا هبدـن  ياـعد  رد  درادـن . نآ  ياـصحا  كاردا و  هب  هار  دـنادن و  یـسک 

هک رابحالا  بعک  زا  تسا  يورم  ( 554) ینامعن تبیغ  رد  تسین . نآ  یگرزب  نایاپ  هب  ندیسر  هشیدنا  ار  یـسک  هک  هتـسب  شیارب  دنوادخ 
نکل دـهدیم . لیـضفت  ار  وا  وا و  هب  دـهدیم  نآ  هب  هدایز  هداد و  ناربمیپ  هب  هک  ار  هچ  نآ  باـنج ، نآ  هب  دـهدیم  یلاـعت  يادـخ  تفگ :
نّیزم ار  قاروا  نیا  دراد  بانج  نآ  هب  یصاصتخا  رهاظ  هب  هدیسر و  مالسلا  مهیلعتمصع  لها  زا  هچ  نآ  زا  یضعب  رکذ  هب  كّربت  ضحم 

ایبنا و راونا  زا  دنازاتمم  هک  مالسلا  مهیلعهّمئا  راونا  نیب  هّلظا  ملاع  رد  مالسلا  هیلعبانج  نآ  حبـش  لظ و  رون  زایتما  لوا : مییوگیم : هدرک ،
ناذاش نب  لضف  لیلج ، خیـش  تبیغ  رد  تشذـگ . مکی  تصـش و  دـص و  مهاجنپ و  دـص و  بقل  رد  هچ  نانچ  نیبّرقم ؛ هکیالم  نیلـسرم و 

هب دندومرف  تاوامـس  جراعم  هب  جورع  ارم  نوچ  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سابع ، نب  هَّللادبع  زا  دنـس ، ود  هب  تسا  يورم 
نایملاع دنوادخ  نم ! راگدرورپ  يا  کیبل ! ! کیبل متفگ : دّـمحم »! ای  : » هدیـسر بابرالا  ّبر  ترـضح  زا  باطخ  مدیـسر . یهتنملا  ةردـس 

توعد و رما  هب  تشاد  ياپ  هب  هک  نآ  ّالا  وا ، تّوبن  تایح و  ماّیا  دوش  یـضقنم  هک  میداتـسرفن  ایند  لها  ایند و  هب  يربمغیپ  چیه  ام  : » دومرف
وت هفیلخ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  میداد  رارق  ام  تعیرـش و  ینابهاگن  تهج  هب  ار  دوخ  ّیـصو  دوخ ، زا  سپ  تّما  تیاده  يارب  دوخ  ياج  هب 

سپ رفعج ، نب  یسوم  سپ  دّمحم ، نب  رفعج  سپ  یلع ، نب  دّمحم  سپ  نیسحلا ، نب  یلع  سپ  نیـسح ، سپ  نسح و  سپ  وت ، تّما  ماما  و 
 -. نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولـص  نسحلا -  نب  ۀجح  سپ  یلع ، نب  نسح  سپ  دّمحم ، نب  یلع  سپ  یلع ، نب  دّـمحم  سپ  یـسوم ، نب  یلع 
نایم رد  مدید  ار  تّجح  مدید و  ار  نیسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  نیسح و  نسح و  یلع و  راونا  مدرک ، الاب  رس  نوچ  نک »! الاب  رـس  دّمحم ! يا 

نیمز و رد  دـنا  نم  ياهتّجح  اـههفیلخ و  اـهنیا  : » دومرف یلاـعت  يادـخ  سپ  تسا . هدنـشخرد  ياهراتـس  اـیوگ  هک  دیـشخردیم  ناـشیا 
(555 .«) ار ناشیا  دراد  نمشد  هک  یسک  رب  ياو  ار و ، ناشیا  دراد  تسود  هک  یسک  لاح  اشوخ  سپ  وت . زا  دعب  دنأوت  يایـصوا  اههفیلخ و 

بـضتقم رد  شاـیع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  و  ( 556) بصاّونلا نیاـفد  حاـضیا  رد  ناذاـش  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  نسحلاوبا  لـیلج ، خـیش 
هک یبش  رد  : » دومرف بانج  نآ  تفگ ، دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نابـش  هک  نامیلـس  یبا  زا  دناهدرک  تیاور  ( 557) رثألا

تسار : » دومرف َنُونِمؤُْملاَو » : » متفگ ( 558 ....«) ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  :» دومرف هلالج  ّلج  دنوادخ  نامسآ ، بناج  هب  دندرب  ارم 
يا یلب ! : » متفگ بلاـطیبا »!؟ نب  یلع  : » دوـمرف ار ». تـّما  ِنیرتـهب  : » مـتفگ تـّما »؟ ناـیم  رد  یتشاذـگ  هـفیلخ  ار  هـک  دّـمحم ! يا  یتـفگ 
هّمئا نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  مدومن  قلخ  ار و  وت  مدرک  قلخ  نم  هک  یتسرد  هب  : » دومرف یلاعت  يادـخ  هک  نآ  ات  نم » راگدرورپ 

راگدرورپ يا  یلب ، : » متفگ ار »؟ ناشیا  ینیبب  هک  يراد  تسود  دّـمحم ! يا  : » دومرف هک  نآ  ات  دوخ ». رون  زا  يرون  لصا  زا  ار ، وا  دـالوا  زا 
نایم رد  ار  يدهم  یلع و  نب  نسح  ات  دندرمش  همطاف و  یلع و  مدید  مدرک ، هاگن  نوچ  شرع ». تسار  بناج  هب  نک  تافتلا  : » دومرف نم »!
ایوگ هک  نانچ  دیشخردیم ؛ مالـسلا -  هیلعيدهم  ینعی  يدرم -  ناشیا  نایم  رد  دندرکیم و  زامن  دندوب و  هداتـسیا  هک  رون  زا  یُکُنت  بآ 
دّدعت تهج  هب  تسا ، ربخ  کی  نومضم  فالتخا  تهج  هب  هن  جارعم ، رابخا  نومـضم  فالتخا  هک  دنامن  روتـسم  دوب . هدنـشخرد  بکوک 
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اهنآ همه  رد  هک  تسا  جارعم  دّدعت  رب  لومحم  هکلب  فالتخا ؛ بابسا  زا  نآ  ریغ  یموس و  طاقسا  يرگید و  نایسن  یضعب و  ظفح  يوار و 
زا هبترم  چیه  دـنداد و  جورع  هبترم  ار 120  بانج  نآ  هک  هدـش  تیاور  ( 559) قودص لاصخ  رد  هک  نانچ  دشیم . دـیکأت  تیالو  رما  زا 
نب یلع  تیـالو  یتـسود و  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نآ  رد  یلاـعت ، يادـخ  دوـمرف  شرافـس  هـک ، نآ  ّـالا  دوـبن  بـتارم  نآ 

رگید يربخ  ( 560) بضتقم رد  ضیارف . یقاـب  هب  ار  ترـضح  نآ  دومرف  شرافـس  هچ  نآ  زا  هداـیز  مالـسلا  مهیلعهّمئا  یقاـب  بلاـطیبا و 
هللا یلـصادخ  لوسر  هک  نآ  ات  ناشیا  راونا  ندید  جارعم و  بش  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  رکذ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدرک  تیاور 
نایم رد  دوب  ناشخرد  ياهراتس  ایوگ  هک  مئاقلا  ۀّجحلا  مالسلا و  مهیلعیلع  نب  نسح  ات  دندرمش  ار و  یلع  مدید  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع 

دنکیم مارح  ارم و  لالح  دـنکیم  لالح  مئاق ؛ نیا  دـناهّمئا و  همه  اهنیا  : » دومرف دنتـسیک »؟ اـهنیا  نم ! راـگدرورپ  يا  : » متفگ ناـشیا ».
بسن تفارش  مود : دراد ». تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  راد ، تسود  راد و  تسود  ار  وا  دّمحم ! يا  نم . يادعا  زا  دشکیم  ماقتنا  ارم و  مارح 

هب دراد  صاصتخا  تسا و  باسنَا  فرشا  ناشیا  بسن  هک  ار  دوخ  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  ِءابآ  همه  بسن  تفارـش  تساراد  بانج  نآ  اریز 
دوش لخاد  سپ  مالسلا . هیلعیسیع  ترضح  ّیصو  افص ، نوعمـش  بانج  هب  دوش  یهتنم  مور و  هرـصایق  هب  ردام  فرط  زا  شبـسن  ندیـسر 

هدرپارس هب  تدالو  زور  رد  ار  ترضح  نآ  ندرب  موس : دسریم . اهنآ  هب  نوعمش  هک  مالسلا  مهیلعایصوا  ایبنا و  زا  يرایـسب  هلـسلس  نآ  رد 
مـسق نم . دابع  يدهم  نم ، رما  راهظا  نم و  نید  ترـصن  يارب  نم ! هدـنب  يا  وت  هب  ابحرم  : » وا هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  باطخ  شرع و 

. لوا باب  رد  تشذـگ  هچ  نآ  رخآ  ات  ( 561 .«) منک باذـع  وت  هب  مزرماـیب و  وت  هب  مهدـب و  وت  هب  مریگب و  وت  هب  نم  هک  یتسرد  هب  مدروخ 
: دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  دندرک  تیاور  ( 564) ناشیا ریغ  و  ( 563) يدوعسم و  ( 562) ینامعن هچ  نانچ  دمحلا  تیب  مراهچ :

زور نآ  زا  تسا  نشور  هک  تسا  یغارچ  نآ  رد  دنیوگیم ؛ دمحلا  تیب  ار  وا  هک  دشابیم  ياهناخ  مالـسلا ، هیلعرما  نیا  بحاص  يارب  زا  »
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هینک  نایم  عمج  مجنپ : دوشیمن ». شوماخ  ریـشمش  اب  دنک  جورخ  هک  زور  نآ  ات  هدش ، ّدلوتم  هک 

بانج نآ  مان  ندرب  تمرح  مشش : دیراذگن ». ارم  هینک  دیراذگب و  ارم  مسا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  بقانم  رد  ترـضح  نآ  كرابم  مسا 
سدقلا حور  هب  ندش  هدرپس  تدالو و  زور  زا  تبیغ  : متشه بانج . نآ  هب  نیمز  يور  رد  تّجح  تیاصو و  متخ  متفه : تشذگ . هچ  نانچ 

ثّولم نیطایـش  مدآ و  ینب  یـصاعم  تفاثک و  تراذق و  ثول  هب  نآ  يازجا  زا  ییزج  چیه  هک  سدق  ياضف  رون و  ملاع  رد  ندـش  تیبرت  و 
فوخ و تهج  هب  قاّسف  نیقفانم و  راّفک و  اب  تبحاصم  ترـشاعم و  مدـع  مهن : هیـسدق . حاورا  یلعاألم و  اب  تسلاجم  تسناؤم و  هدـشن و 
زا دـعب  تثعب و  زا  شیپ  يدـنوادخ  ياهتّجح  همه  هک  نانچ  نانآ ، لزانم  رد  ندرکن  لزنم  ناشیا و  اب  ّبنجت  اـهنآ و  اـب  تارادـم  هّیقت و 
اب اهلاس  دنتشاد و  نیفرط  زا  تجوازم  تحکانم و  هکلب  دندرکیم ، ترواسم  تفلاؤم و  دنتـشاد و  دوخ  تبیغ  تلزع و  ماّیا  رد  هکلب  نآ ،

و میدومنیم ». عطق  میتشاد  ییاناوت  رگا  : » دندومرف دوخ  هک  دندیـسوبیم  ار  ییاهتسد  دندرکیم و  زامن  ناورم ، لثم  یّتح  یقفانم  قساف 
زور زا  اهنآ . همه  زا  تشاد  هاگن  ار  دوخ  زیزع  تّجح  نیا  یلاعت  يادخ  دندید و  ار  اهتبیصم  نیا  لاثما  دندرک و  راطفا  ناضمر  هام  هزور 

تهج هب  یّقح  زا  هتفرگ و  هرانک  ناشلزانم  زا  هدومنن و  تبحاصم  یقفانم  رفاک و  اب  هدیـسرن و  شناماد  هب  یملاـظ  تسد  نونکاـت  تدـالو 
رادرک و رابغ  زا  هلمجلاب  هدوب . ناّصاخ  شمدـخ  یلاوم و  رـضخ و  نوچ  شـسینا  مدـمه و  هدیـشکن ؛ تسد  تنواهم  تارادـم و  ای  فوخ 

ُلْضَف َِکلَذ   » هدیلخن و شلالج  ناماد  هب  يراخ  بناجا ، ناتسراخ  زا  هتـسشنن و  يدرگ  راوگرزب ، نآ  يامن  قح  دوجو  هنیآ  رب  رایغا  راتفر 
ماما ترضح  زا  هدش  تیاور  ( 566) يرولا مالعا  رد  هک  نانچ  شندرگرب  نارباج  زا  يدـحا  تعیب  ندوبن  مهد : ( 565 «) ُءاَشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا 

هک یمئاق  رگم  وا ، نامز  هیغاـط  يارب  زا  یتعیب  وا  ندرگ  رد  دوشیم  عقاو  هک  نآ  رگم  يدـحا  اـم  زا  تسین  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنسح 
هک مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا  هدش  تیاور  ( 567) نیدلا لامک  رد  وا ». فلخ  مالـسلا  هیلعمیرم  نب  یـسیع  هَّللاحور ، دناوخیم  زامن 

دـنک و جورخ  هک  یناـمز  یتـعیب ، وا  ندرگ  رد  دـشاب  هدوبن  هک  نیا  اـت  قلخ ، نیا  زا  شتدـالو  دوـشیم  روتـسم  رما  نیا  بحاـص  : » دوـمرف
ایوگ : » دومرف هک  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  لاّضف  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  زین  دنک ». حالـصا  وا  راک  بش ، کی  رد  ّلجوّزع  دنوادخ 

يا ارچ  متفگ : ار ». وا  دنباییمن  سپ  هاگتسیز . زا  شدننکیم  وجتـسج  هک  نم ، نادنزرف  زا  مراهچ  ندش  دوقفم  تقو  رد  ار  هعیـش  منیبیم 
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هک نیا  يارب  : » دومرف دوشیم ؟ بیاـغ  ارچ  متفگ : ناـشیا ». زا  دوشیم  بیاـغ  ناـشیا  ماـما  هک  نآ  تهج  هب  : » دومرف ادـخ ؟ لوسر  دـنزرف 
لوسر كرابم  تشپ  تمـالع  لـثم  تشپ  رد  یتمـالع  نتـشاد  مهدزاـی : ( 568 .«) ریـشمش اـب  دزیخرب  نوچ  یتـعیب  وا  ندرگ  رب  دـشاب  هدوبن 

. دـشاب تیاصو  متخ  هب  هراـشا  باـنج ، نآ  رد  دـیاش  تشذـگ و  هک  ناـنچ  دـنیوگ . تّوبن  متخ  ار  نآ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هب هکلب  بقل ، هب  وا  رکذ  هب  مالسلا  مهیلعایصوا  ریاس  زا  جارعم  رابخا  هّیوامس و  بتک  رد  ار  بانج  نآ  دنوادخ  نداد  صاصتخا  مهدزاود :

روفوم روهظ  يارب  هّیـضرا  هّیوامـس و  تامالع  هبیرغ و  تایآ  روهظ  : مهدزیـس تشذگ . ًاقّرفتم  هچ  نانچ  وا . مان  ندربن  هب  هدّدـعتم و  باقلا 
هیآ رد  تایآ  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدش  تیاور  یفاک  رد  هدشن . یتّجح  چیه  روهظ  دـّلوت و  يارب  هک  ترـضح  نآ  رورـسلا 

فارطا قافآ و  رد  ار  دوخ  تایآ  اهنآ  رب  میامنب  دوز  569 ؛) ... «) ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیفَو  ِقاَفْآلا  ِیف  اَِنتاَیآ  ْمِهیُِرنَس  : » هفیرش
هب ار  ّقح  نّیبت  ترـضح و  نآ  روهظ  زا  لبق  تامالع  تایآ و  هب  دومرف  ریـسفت  تسا ؛ قح  نآ  هک  ار  ناشیا  دوش  نشور  اـت  ناـشیاهنت  رد  و 
نآ جورخ  زا  تـسا  دــبال  قـلخ و  ار  نآ  دــننیبیم  هـک  ّلـجوّزع  دــنوادخ  دزن  زا  تـسا  ّقـح  نآ ، : » دوـمرف و  مالــسلا . هیلعمئاــق  جورخ 
زا یـضعب  تبیغ  بتک  رد  تسا و  دـصراهچ  هب  بیرق  هک  دـندرک  رکذ  یـضعب  هکلب  تسا ، رایـسب  تامالع  تاـیآ و  نآ  و  ( 570 .«) بانج

تامالع نآ  زا  مدومنن . رکذ  اذـهل  تسین  تسا ، بانج  نآ  هب  ّقلعتم  هچ  نآ  مامت  ياصقتـسا  باتک ، نیا  زا  ضرغ  نوچ  هدـش . تبث  اـهنآ 
نالماح مشچ  کشا  نآ  : » مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  زا  ینامعن  تیاور  هب  هدش و  دراو  رابخا  زا  يرایـسب  رد  هک  نامـسآ  رد  یخرـس  تسا 

رد میهاربا  نب  یلع  هک  نانچ  روهظ ؛ نراقم  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  مسا  هب  ینامـسآ  يادـن  مهدراـهچ : ( 571 .«) نیمز لـها  رب  تسا  شرع 
زا کیدزن ؛ یناکم  زا  دـنک  ادـن  يدانم  هک  يزور  راد  ارف  شوگ  572 ؛) .«) ٍبیِرَق ٍناَکَم  ْنِم  يِداَنُْملا  ِداَُنی  َمْوَی  ْعِمَتْساَو  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت 

َۀَْحیَّصلا َنوُعَمْسَی  َمْوَی  .« » شردپ مسا  مالـسلا و  هیلعمئاق  مسا  هب  دنکیم  ادن  يدانم  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
مالـسلا هیلعمئاـق  هحیـص  : » دوـمرف جورخ . زور  تسا  نـیا  یتـسار ، هـب  ار  داـیرف  دنونـشیم  هـک  يزور  ( 573 «) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َکـِلذ  ِّقَْحلاـِب 

نالف نب  نالف  هک  نامـسآ  زا  يدانم  دـنکیم  ادـن  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هدـش  تیاور  ( 575) نیدـلا لامک  رد  ( 574 .«) تسا
هب يدانم  دنکیم  ادـن  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هرارز  زا  تسا  تیاور  ( 576) اج نآ  رد  زین  دربیم ». ار  وا  مان  ماـما و  تسوا 

ینامعن تبیغ  رد  دوخ ». نابز  هب  یموق  ره  دونـشیم  تسا ، ماع  : » دومرف ماـع »؟ اـی  تسا  صاـخ  مدیـسرپ  : » تفگ مالـسلا ». هیلعمئاـق  مسا 
نآ نیا ، تسا و  نالف  امـش  ریما  مدرم ! هورگ  يا  هک  نامـسآ  زا  دنکیم  ادـن  يدانم  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا  تیاور 

ماما زا  تسا  تیاور  ( 578) یشایع ریسفت  رد  ( 577 .«) متس ملظ و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  هک  تسا  يدهم 
دش دهاوخن  هبتشم  امش ، رب  نیا  دوش  هبتشم  رگا   - : » مئالع زا  یضعب  رکذ  زا  دعب  رباج -  هب  دومرف  هک  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلعرقاب 

يدانم دنکیم  ادـن  : » دومرف يربخ  رد  هک  بانج  نآ  زا  تسا  تیاور  ( 579) ینامعن تبیغ  رد  وا ». رما  وا و  مسا  هب  نامسآ  زا  ادص  امـش  رب 
هک نآ  رگم  ياهدیباوخ ، دنامیمن  تسا . برغم  رد  هک  یسک  تسا و  قرشم  رد  هک  یسک  دونشیم  مالـسلا و  هیلعمئاق  مسا  هب  نامـسآ  زا 
زا ادص  نآ  : » دومرف ادص ». نآ  فوخ  زا  دزیخیم  رب  هک  نآ  رگم  ياهتـسشن ، هن  دنیـشنیم و  هک  نآ  رگم  ياهداتـسیا ، هن  دوشیم و  رادـیب 
زا ياهلمج  رد  رتاوت و  ّدـح  زا  زواجتم  هکلب  رایـسب ، رابخا  نومـضم  نیا  رب  موس ». تسیب و  هعمج  بش  رد  ناـضمر  هاـم  رد  تسا ، لـیئربج 
نآ يانب  هک  تسا  سلدنا  هیّرب  رد  هک  هبیجع  هنیدم  هّصق  متفه ، یس و  تیاکح  لیذ  رد  دمآ  دهاوخ  دندرمـش و  تاموتحم  زا  ار  نآ  اهنآ ،

هَّللارماب موقی  یّتح  تساهنآ : هلمج  زا  هک  دوب  بوتکم  یتایبا  نآ  راوید  رد  دـنتفای و  ار  نآ  کلملادـبع  دـهع  رد  تسا و  ردنکـسا  زا  لـبق 
هیلعنیـسحلا نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : وا  يدانم . ادن و  نیا  رما  زا  دیـسرپ  يرهز  زا  کلملادبع  يدون  همـساب  ام  اذا  ءامـسلا  نم  مهمئاق 

خیش ( 580 .) خلا . دیتفگ غورد  ود  ره  تفگ : ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، نادنزرف  زا  تسا  يدهم  نیا  هک  مالـسلا 
يا : » دوخ شیپ  زا  ادتبا  دیوگیم  هک  مدینش  مدوب ، روصنم  دزن  تفگ : هک  هریمع  نب  فیـس  زا  هدرک  تیاور  دوخ  ( 581) تبیغ رد  یسوط 

زا يدحا  ار  نیا  هدرک  تیاور  متفگ : نامـسآ ». زا  بلاطیبا  نادنزرف  زا  يدرم  مسا  هب  دنک  ادن  هک  يدانم  زا  تسا  دـبال  هریمع ! نب  فیس 
هب دنک  ادـن  هک  يدانم  زا  تسا  دـبال  تفگیم : هک  وا  زا  دینـش  مشوگ  هک  تسوا ! تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق  تفگ : نامدرم .
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، دش نینچ  رگا  خیش ! يا  : » تفگ نآ . دننام  زگره  مدنیشن  هک  تسا  یثیدح  نیا  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : نامسآ . زا  نامدرم  زا  يدرم  مسا 
؟ امـش يومع  رـسپ  مادـک  متفگ : تسام ». ياهومع  رـسپ  زا  یکی  وا  هک  شاب  هاگآ  ار . وا  مینکیم  تباـجا  هک  میتسه  یـسک  لوا  اـم  سپ 

نب دّـمحم  رفعجیبا ، زا  مدوب  هدینـش  نم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  خیـش ! يا  : » تفگ هاـگ  نآ  مالـسلا ». اـهیلعهمطاف  نادـنزرف  زا  يدرم  : » تفگ
مالـسلا امهیلعیلع  نب  دّـمحم  وا  نکل  ناشیا و  زا  مدرکیمن  لوبق  دـندادیم  ربخ  ارم  ایند  لها  همه  هاگ  نآ  داد ، ربخ  نآ  هب  ارم  هک  یلع ،

.« تسا

بانج 2) نآ  صئاصخ 

رد مالسلا ، هیلعرقاب  ترضح  زا  ریـصبیبا  زا  دیفم  خیـش  هدرک  تیاور  اهنآ  تکرح  ( 582) ءوطب ریس و  تعرـس  زا  كالفا  نداتفا  مهدزناپ :
ره رادقم  لاس ، تفه  تنطلـس  نیا  رب  دـنکیم  گنرد  : » دومرف هک  نآ  ات  مالـسلا ، هیلعمئاق  ترـضح  كولـس  ریـس و  رد  ینالوط  یثیدـح 

لوط هنوگچ  موش ! وت  يادف  متفگ : تفگ : دهاوخیم ». هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  دهدیم  ماجنا  هاگ  نآ  امش ، ياهلاس  نیا  زا  لاس  هد  یلاس 
اـهزور و دـشکیم  لوط  نیا  يارب  سپ  تکرح ، يدـنُک  ندرک و  گـنرد  هب  ار  کـلف  دـنوادخ  دـیامرفیم  رما  : » دومرف اـهلاس ؟ دـشکیم 
، نیملـسم اّما  تسا ؛ هقدانز  لوق  نیا  : » دومرف ملاع . ینعی  دوشیم  دساف  درک  ادیپ  رییغت  کلف  رگا  دـنیوگیم  ناشیا  متفگ : تفگ ، اهلاس ».

باتفآ ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  ربمغیپ  يارب  دومن  قش  ار  هام  دنوادخ ، هک  نآ  لاح  نخـس و  نیا  هب  ناشیا  يارب  تسین  یهار  سپ 
امـش هـچ  نآ  زا  تـسا  لاـس  رازه  لـثم  نآ ، هـک  نـیا  تماـیق و  زور  لوـط  هـب  داد  ربـخ  نوـن و  نـب  عـشوی  يارب  دـنادرگرب  نآ  زا  شیپ  ار 

زین ( 584 .«) نآ ياههام  اـهزور و  تسا  ینـالوط  هک  تسا  لاـس  هدزون  ترـضح ، نآ  کـلم  تّدـم  : » هدرک تیاور  زین  ( 583 .«) دیرمشیم
زا هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ  رد  ناذاش  نب  لـضف  ( 585 .) قباس ربخ  وحن  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یمعثخ  میرکلادبع  زا  هدرک  تیاور 

خیش تبیغ  رد  و  ( 586 .«) امش ياهلاس  نیا  زا  دوشیم  لاس  داتفه  هک  لاس  تفه  مالسلا  هیلعمئاق  دنکیم  تنطلس  : » دومرف هک  بانج  نآ 
نیا ات  وا ، هرود  دوشیم  ءیطب  سپ  بانج ، نآ  نامز  رد  ار  کلف  دـیامرفیم  رما  دـنوادخ ، : » ینالوط يربخ  رد  تسا  يورم  ( 587) یسوط

تّدـم : » هدیـسر رابخا  زا  يدادـعت  رد  نکل  امـش ». ياهلاس  زا  لاس  هد  لثم  لاس ، هاـم و  هد  لـثم  هاـم ، زور و  هد  لـثم  وا  ماـّیا  رد  زور ، هک 
هیلعمئاق ترضح  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدش  تیاور  ناذاش  نب  لضف  تبیغ  رد  تسا ». نیا  زا  رتشیب  بانج ، نآ  تنطلس 

لدع زا  ار  نیمز  درک  دهاوخ  رپ  دوخ . فهک  رد  فهک  لها  دندرک  گنرد  هک  نانچ  درک ، دهاوخ  یهاشداپ  لاس  هن  دص و  یـس  مالـسلا 
تـشک دهاوخ  تخاس و  دهاوخ  حوتفم  وا  يارب  یلاعت  يادخ  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  ملظ . روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ، و 

هیلعدواد نـب  نامیلـس  هریـس  هـب  دوـمن  دـهاوخ  كولـس  ملـسو و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصدّمحم  نـید  رگم  دـنامن  یقاـب  هـک  نآ  اـت  ار  مدرم 
فحـصم روـهظ  : مهدزناـش ملاـعلا » هَّللاو  . » هدرک تیاور  رگید  حیحـص  ربـخ  نومـضم  نـیا  رب  تـسا و  ربـتعم  يربـخ  نـیا  ( 588 .«) مالسلا

ار هچ  نآ  مامت  تساراد  لیدبت و  رییغت و  یب  دومن ، عمج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
دندومن و یفخم  ار  نآ  سپ  دندومن ؛ ضارعا  هباحـص ، رب  دومن  ضرع  عمج ، زا  سپ  دوب و  هدش  لزان  ترـضح  نآ  رب  زاجعا  لیبس  رب  هک 

تهج هب  دـنیامن و  ظفح  دـنناوخب و  ار  نآ  هک  دـنوش  رومأم  قلخ ، دوش و  رهاظ  بانج  نآ  تسد  رب  هک  نآ  اـت  تسا ، یقاـب  دوخ  لاـح  هب 
تبیغ رد  دوب . دـهاوخ  نافّلکم  هلکـشم  فیلاکت  زا  نآ  ظفح  دـندش ، سونأم  نآ  هب  هک  دراد  دوجوم  فحـصم  نیا  اب  هک  بیترت  فالتخا 

زا هدرک  تیاور  دیدج ». یباتک  دیدج و  ییاضق  دیدج و  يرما  هب  مالسلا  هیلعمئاق  دنکیم  جورخ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ( 589) ینامعن
دننکیم میلعت  دندرک و  اپ  رب  اههمیخ  هک  هفوک  دجـسم  رد  دوخ  نایعیـش  يوس  هب  منکیم  رظن  ایوگ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

هک ار  مجع  منیبیم  اـیوگ  : » دوـمرف هک  باـنج  نآ  زا  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  هدرک  تیاور  زین  ( 590 .«) هدـش لزاـن  هک  يوحن  هب  نآرق  ار  مدرم 
نیا ایآ  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : تفگ ، هدـش ». لزان  هک  نانچ  ار  نآرق  مدرم  هب  دـننکیم  میلعت  تسا ، هفوک  دجـسم  رد  ناـشیا  ياـههمیخ 

ناشیاهردـپ و ياـهمسا  ناـشیاهمسا و  هب  شیرق  زا  رفن  داـتفه  نآ  زا  هدـش  وـحم  هن ! : » دوـمرف تـسین ؟ هدـش  لزاـن  وـحن  ناـمه  هـب  نآرق 
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ماـما زا  هدرک  تیاور  ( 591 .«) دوب باـنج  نآ  ّمع  نوـچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  صقن  يارب  رگم  ار  بهلوـبا  دنتـشاذگناو 
دریگیم تعیب  هک  ماقم  نکر و  نیب  مالسلا ، هیلعمئاق  ینعی  ترضح ، نآ  يوس  هب  منکیم  رظن  ایوگ  هَّللاو ! : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 

یَسُوم اَْنیَتآ  ْدََقلَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هدش  تیاور  ( 593) یفاک رد  ( 592 .«) دیدج یباتک  رب  مدرم  زا 
هک تسا  دوز  باـتک و  رد  تّما  نیا  دـندرک  فـالتخا  هک  ناـنچ  نآ  رد  لییارـساینب  دـندرک  فـالتخا  (: » 594 ... «) ِهِیف َِفُلتْخاَف  َباَـتِْکلا 

. نامدرم زا  يرایـسب  تعامج  ار  نآ  دـننکیم  راکنا  هک  نیا  ات  ار  نآ  دروآیم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعمئاق  اب  هک  یباتک  رد  دـننک  فـالتخا 
: يرافغ رذیبا  زا  هدرک  تیاور  ( 595) جاجتحا رد  یـسربط  خیـش  دننزیم ». ار  ناشیا  ندرگ  هک  دنکیم  رما  دبلطیم و  شیپ  ار  اهنآ  سپ 

هضرع راصنا . نیرجاهم و  دزن  ار  نآ  دروآ  ار و  نآرق  مالسلا  هیلعیلع  درک  عمج  درک ، تافو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ 
زاب ار  نآ  رکب  یبا  نوچ  سپ  دوب . هدومرف  ّتیـصو  رما  نیا  هب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نوچ  ناـشیا ، رب  ار  نآرق  نآ  تشاد 

ار اـم  هک  ار  نآ  نادرگرب  یلع ! اـی  تفگ : تساـخرب و  رمع  سپ  موـق . حـیاضف  دوـب ، هدرک  زاـب  هک  نآ  لوا  هحفـص  رد  دـمآ  نوریب  درک ،
نآ هک  بانج  نآ  زا  درک  لاؤس  دش ، هفیلخ  رمع  نوچ  دیوگیم : هک  نیا  ات  تشگرب . تفرگ و  ار  نآ  ترضح  سپ  تسین . نآ  هب  یتجاح 
هک رکب  یبا  دزن  ار  نآ  يدروآ  هک  ار  نآرق  نآ  روایب  نسحلابا ! ای  تفگ : سپ  دننک . فیرحت  دوخ  نایم  رد  ار  وا  هک  دـهدب  وا  هب  ار  نآرق 

دییوگن دوش و  مامت  امـش  رب  تّجح  هک  نآ  رگم  رکب ، یبا  دزن  ار  نآ  مدرواـین  تسین . نآ  هب  یهار  تاـهیه ! : » دومرف نآ . رب  میوش  عمتجم 
نآ دنکیمن  سم  تسا ، نم  دزن  هک  ینآرق  نآ  هک  یتسرد  هب  ام . دزن  ار  نآ  يدرواین  هک  دییوگب  ای  میدوب  لفاغ  نیا  زا  ام  هک  تمایق  زور 

مئاق دنک  جورخ  هاگره  يرآ ! : » دومرف تسه ؟ نآ  راهظا  يارب  یمولعم  تقو  ایآ  تفگ : رمع  نم ». نادـنزرف  زا  ایـصوا  نورّهطم و  رگم  ار 
هک لّـضفم  ربـخ  زا  تشذـگ  زین  نآ ». رب  ّتنـس  دوشیم  يراـج  سپ  نآ . رب  ار  مدرم  درادیم  او  ار و  نآ  دـنکیم  رهاـظ  نم ، نادـنزرف  زا 

، وت ّدج  ار  نآ  درک  عمج  هک  یفحصم  وک  سپ  يدّمحم ، لآ  يدهم  وت  رگا  : » مالسلا هیلعتّجح  ترضح  تمدخ  دنکیم  ضرع  ینـسح 
: دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدش  تیاور  ( 597) دیفم خیـش  داشرا  رد  ( 596 (»؟ لیدبت رییغت و  نودب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

لزان هک  يوحن  نآ  رب  ار  نآرق  مدرم  هب  دننکیم  میلعت  هک  نانآ  يارب  دنز  یم  اههمیخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاق  درک  جورخ  هاگره  »
.« بیترت رد  نآرق  نیا  اب  دراد  تفلاخم  نآرق  نآ  هک  اریز  زورما ، ار  نآ  دندومن  ظفح  هک  نانآ  رب  دوب  دهاوخ  راک  نیرتلکشم  سپ  هدش ؛

هیاس مهدفه : ( 599 .) مالسلا هیلعقداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  ار  نومـضم  نیمه  ( 598) ناذاش نب  لـضف  تبیغ  رد 
رد نیقفاخ . نیلقث و  ار  نآ  دنونشیم  هک  يوحن  هب  ربا ، نآ  رد  يدانم  ندرک  ادن  ترضح و  نآ  كرابم  رـس  رب  هتـسویپ  دیفـس  ربا  نتخادنا 
زا هدـش  رپ  هچ  ناـنچ  لدـع ، زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  مالـسلا  هیلعدّـمحم  لآ  يدـهم  تـسوا  : » یـسوط خیـش  تـیاور  هـب  تـسا  حوـل  ربـخ 
زین یملـس و  ییحی  نب  فسوی  رردلادقع  ظفاح و  میعنوبا  يدـهم  بقانم  یعفاش و  یجنگ  نایب  (601)و  زاّزخ رثالا  ۀیافک  رد  ( 600 .«) روج
ربا ربخ  تسا ، هریغ  فیارط و  رد  هک  نانچ  نتف  باتک  رد  ظفاح  العلاوبا  سودرف و  رد  هیوریـش  نبا  ومحالم  باتک  رد  يدانملا  نب  دـمحا 

قباس يادن  زا  ریغ  ادن  نیا  و  دینک »! تعباتم  ار  وا  سپ  : » یتیاور هب  و  تسا » هَّللاۀفیلخ  يدهم ، نیا  : » ظفل نیا  هب  دندرک  تیاور  ار  يدانم  و 
ربخ رد  ترـضح  نآ  راصنا  يارب  ناشیا  روهظ  ترـضح و  نآ  رکـسع  رد  ّنج  هکیالم و  ندوب  : مهدجه دنریاغتم . دـنچ  یتاهج  زا  تسا و 

: دومرف مدرم ؟ يارب  ّنج  هکیالم و  دـنوشیم  رهاظ  ایآ  نم ! دّیـس  يا  متفگ : مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هب  تفگ  هک  تسا  لـضفم  ینـالوط 
ریس ایآ  نم ! دّیس  يا  متفگ : دوخ ». نیشنمه  اب  درم  دنکیم  وگتفگ  هک  نانچ  ناشیا ، اب  دننکیم  هبطاخم  و  لضفم ! يا  ادخ  هب  مسق  يرآ ، »
نآ باحـصا  ددـع  فجن و  هفوک و  نیب  اـم  ترجه ، نیمز  رد  دـنیآیم  دورف  هنیآ  ره  و  لـضفم ! يا  هَّللاو  يرآ  : » دوـمرف وا ؟ اـب  دـننکیم 
هب ّنج  زا  نآ  لـثم  و  : » رگید تـیاور  رد  ( 602 .«) ّنج زا  تسا  رازه  شـش  هکیالم و  زا  تسا  رازه  شـش  لـهچ و  تقو ، نآ  رد  ترـضح 

تیاور ( 605) ینامعن تبیغ  و  ( 604) ةرایزلا لماک  رد  ( 603 .«) وا تسد  رب  دیامنیم  حتف  ار و  بانج  نآ  دنوادخ ، دهدیم  ترـصن  ناشیا 
.« کـلم هدزیـس  دـص و  یـس  رازه و  هدزیـس  وا  رب  یم : » ترـضح نآ  تـالاح  نمـض  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هدـش 

مالـسلا هیلعمیهاربا  اب  دـندوب  هک  اهنآ  یتشک و  رد  حون  اب  دـندوب  هک  هکیالم  نآ  يرآ ! : » تفگ هکیـالم ؟ نیا  همه  متفگ  تفگ : ریـصبوبا 
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اب هک  اهنآ  لییارساینب و  يارب  ار  ایرد  تفاکش  هک  ینامز  دندوب ، مالـسلا  هیلعیـسوم  اب  هک  اهنآ  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار  وا  هک  ینامز  نآ 
ياههماّمع هب  هدش  هدرک  ناشن  ینعی  نیمّوسم ، هکیالم  رازه  راهچ  درب و  الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  دندوب ، مالسلا  هیلعیسیع 

هک کلم  هدزیـس  دص و  یـس  هدمآرد و  رگیدکی  یپ  زا  ینعی  نیفدرم ، هکیالم  رازه  دندوب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  هک  درز 
ار ناشیا  دادن  نذا  سپ  ار . مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  دننک  ترـصن  دنتـشاد  هدارا  دندش و  لزان  هک  کلم  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  رد 
وا هک  تسا  یکلم  ناشیا  سییر  تمایق و  زور  ات  وا  رب  دننکیم  هیرگ  دولآرابغ ، هدیلوژ  دنتسه ، ترـضح  نآ  ربق  دزن  رد  اهنآ  هلتاقم و  رد 

دنکیمن عادو  ار  وا  یعدوم  دـننکیم و  لابقتـسا  ار  وا  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  يریاز  سپ ، دـنیوگیم . روصنم  ار 
یـسک ناشیا  زا  دریمیمن  دننکیم و  تدایع  ار  وا  هک  نآ  رگم  يدـحا ، ناشیا  زا  دوشیمن  ضیرم  دـننکیم و  تعیاشم  ار  وا  هک  نآ  رگم 

نتـساخرب دنـشکیم  راظتنا  دنا و  نیمز  رد  اهنیا  همه  شندرم و  زا  دعب  وا  رب  دـننکیم  رافغتـسا  وا و  هزانج  رب  دـننکیم  زامن  هک  نآ  رگم 
جازم و هینب و  رد  راّود ، کلف  ریس  راهن و  لیل و  شدرگ  راگزور و  لوط  ندرکن  فّرـصت  : مهدزون شجورخ ». تقو  ات  ار  مالـسلا  هیلعمئاق 

يادخ هتشذگ و  شفیرش  رمع  زا  لاس  تشه  لهچ و  رازه و  نونکات  هک  رمع  لوط  نیا  اب  هک  ترضح  نآ  تأیه  تروص و  اوق و  اضعا و 
يایبنا زا  رامعالا  لیوط  نوچ  دشاب و  هلاس  لهچ  ای  هلاس  یـس  درم  تروص  رد  دوش  رهاظ  نوچ  دسر ، نس  زا  ياجک  هب  روهظ  ات  هک  دـناد 
شیوخ يریپ  فعض  زا  ( 606 .«) ًاْبیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْشاَو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ   »... دوخ يریپ  ریت  فده  یکی ، هک  دشابن  ناشیا  ریغ  هتـشذگ و 

نوچ امش  مئاق  تمالع  تسیچ  مالـسلا : هیلعاضر  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ : هک  يوره  تلـصلاوبا  زا  هدرک  تیاور  قودص  خیـش  دلانب .
نامگ ترـضح ، نآ  هب  هدننک  رظن  هک  ياهبترم  هبات  ناوج . تروص  هب  دشاب و  ریپ  نس ، رد  هک  تسا  نآ  شتمالع  : » دومرف دـیامن ؟ جورخ 
اهزور اهبش و  نتشذگ  هب  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  ياههناشن  زا  رگید  یگلاس و  لهچ  زا  رتمک  ای  تسا  یگلاس  لهچ  ّنس  رد  هک  درب 

زا هدش  تیاور  ( 608) یسوط خیش  تبیغ  رد  ( 607 .«) دسر رد  رورس ، نآ  لجا  هک  ینامز  ات  دباین  هار  بانج  نآ  رب  يریپ  ترـضح ، نآ  رب 
رگا : » دومرف هک  ترـضح  نآ  زا  هدرک  تیاور  هلاس ». یـس  ّقفوم  ناوج  ترـضح ، نآ  دوشیم  رهاظ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 

(609 .«) ّقفوم تسا  یناوج  هک  یتلاح  رد  ناشیا  يوس  هب  دیامنیم  عوجر  مدرم . ار  وا  دننکیم  راکنا  هنیآ  ره  مالسلا  هیلعمئاق  دنک  جورخ 
ناشیا یناوج و  لاح  رد  ناشیا  بحاـص  ناـشیا  يوس  هب  دـنکیم  جورخ  هک  نآ  هّیلب ، مظعا  زا  : » دومرف هک  باـنج  نآ  زا  هدـش  تیاور  زین 

شیاضعا هک  تسا  نآ  هداد ، لاـمتحا  هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  هک  ناـنچ  ّقفوم ، زا  دارم  ( 610 .«) نّسلا ریبک  يریپ  ار ، وا  دـننکیم  ناـمگ 
(611 .) تسا لاـمک  لیـصحت  قـیفوت  تقو  هک  تـسا  نآ  رخآ  اـی  تـسا  یناوـج  رد  طـسوت  زا  هیاـنک  اـی  دـشاب  لدـتعم  شتقلخ  قـفاوتم و 
زا ار  نآ  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  دـعب  هّیماما ، قِرف  رکذ  زا  دـعب  ( 612) لحن للم و  رد  یناسنا ، سابل  زا  يراـع  یناتـسرهش 

هدیشک لوط  تبیغ  دنیوگیم  ناشیا  هک  نیا  بیاجع  زا  : » دیوگیم هدیدزد ، ار  وا  هعفان  تاملک  زا  ياهلمج  هتشادرب و  یتخبون  قِرف  هلاسر 
تسین و امش  بحاص  وا  سپ  یگلاس ، لهچ  ّنس  رد  هدش  لخاد  دنک  جورخ  مئاق  رگا  هک  هدومرف  ام  ماما  يزیچ و  لاس و  هاجنپ  تسیود و 
ای هلاس  لهچ  ترضح ، نآ  هک  نآ  ربخ  نآ  لصاح  یهتنا . لاس ». لهچ  رد  لاس  هاجنپ  تسیود و  دوشیم  یـضقنم  هنوگچ  هک  میتسنادن  ام 

تـسا لاس  هاجنپ  تسیود و  دییوگیم  امـش  : » هک نآ  قمحا  نیا  ههبـش  لصاح  تسین . مالـسلا  هیلعيدهم  دـشاب  رتدایز  رگا  دـشاب ، رتمک 
رد هک  تسا  نآ  ضرغ  هک : نآ  باوج  لـصاح  دـشاب »؟ هلاـس  لـهچ  هنوگچ  دـنک  جورخ  وا  ًـالثم  لاـح ، رگا  هدـش ، بیاـغ  وا  هک  ًاـبیرقت 

هاگن یّنـس  رد  ار  یـسک  تسا  رداق  یلاعت  يادخ  دشاب و  وا  رمع  لاس  رازه  دنچ  ره  دـشاب ، هلاس  لهچ  درم  جازم  هینب و  تأیه و  تروص و 
راوـس یناوـیح  ره  رب  هک  دوـب  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تازجعم  زا  هک  دـندرک  لـقن  نیقیرف  میتـفگ . هـک  وـحن  نـیا  هـب  دراد 

، یعازخ قمح  نب  ورمع  هدرک : تیاور  ( 613) هباغلادسا رد  ریثا  نبا  دنامیم . تشاد ، لاح  نآ  رد  هک  نس  نامه  رد  ناویح  نآ  دـندشیم ،
يوم وا  شیر  رد  هک  تشذگ  وا  رب  لاس  داتشه  سپ  هبابشب ». هعّتم  مهّللا  : » دومرف درک و  اعد  وا  ّقح  رد  سپ  دومن . باریس  ار  ترـضح  نآ 

هب دـنک و  ناوج  یلاعت  يادـخ  ار  یتشهب  ناریپ  همه  هکلب  دـندنادرگرب ، یناوج  هب  يریپ  تلاـح  زا  هک  هدـش  اـسب  هکلب  دـشن . هدـید  دـیفس 
نینچ دـناوت  هک  دوش  لیاق  رگید  يادـخ  ترخآ ، يارب  یناتـسرهش  ای  دوش . ادـیپ  یلاعت  قح  يارب  هدـیدج  تردـق  ترخآ  رد  درب ؛ تشهب 
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دنیوگیم تسا و  رتگرزب  بانج  نآ  زا  لاس  رازه  دنچ  هک  نآ  لاح  دنناد و  هدنز  ار  رـضخ  بانج  هک  تسوا !!! زا  بجع  دـیامنب ! تردـق 
هشوگ رد  دشاب و  ناوختسا  تسوپ و  زا  یتشم  دیاب  دشاب ، فراعتم  وحن  هب  بانج  نآ  تایح  رگا  و  دنکیم . تحایـس  يرارب ، ارحـص و  رد 

فاصنا ای  موق  نیا  هب  یلاعت  يادـخ  تسه . ضارتعا  نامه  ياج  مینک ، ضرف  یّنـس  بحاص  ره  تأیه  تروص و  رد  ار  بانج  نآ  هداتفا و 
روهظ زا  شیپ  ار  رـضخ  ناکرا  نادند و  یلاعت  قح  هتفگ : ( 614) ناوید حرـش  رد  يدبیم  دنايراع . ود  ره  زا  هک  روعـش  كاردا و  ای  دهد 

دیدـجت لاس  تسیب  دـص و  ره  رد  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دـعب  درکیم و  دـیدجت  لاس  دـصناپ  ره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصایبنالا  متاـخ 
دنکیم ینالوط  : » باـنج نآ  تـالاح  نمـض  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا  تسا  يورم  ( 615) یـسربط جاجتحا  رد  دنکیم .

هک نآ  يارب  نیا  هلاس و  لهچ  ّنس  بحاص  ناوج ، تروص  رد  دوخ  تردق  هب  ار  وا  دنکیم  رهاظ  هاگ  نآ  ار ، ترـضح  نآ  رمع  دـنوادخ 
ناسنا و اهنآ و  نایم  یـضعب و  اـب  یـضعب  تاـناویح  ناـیم  زا  ترفن  تشحو و  نتفر  متـسیب : تسا ». رداـق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  دـننادب 
زا هدرک  تــیاور  ( 616) لاـصخ رد  قودـص  خیـش  دوـب . لـیباه  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  هچ  ناـنچ  اـهنآ ، هـمه  ناـیم  زا  توادـع  نتـساخرب 

نایم دوریم  هار  نز ، هک  نآ  یّتح  میاهب . ناگدنّرد و  نایم  دوشیم  حلـص  دنک ، جورخ  ام  مئاق  رگا  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
.« ار وا  دناسرتیمن  هدنّرد و  ار  وا  دروآیمن  ناجیه  هب  تسا . وا  ياهتنیز  وا  رـس  رب  هایگ و  رب  رگم  ار  دوخ  ياپ  دراذگیمن  ماش ، قارع و 

دقع رد  دنوش . نومأم  رگیدکی  زا  ناسنا  رام و  ریش و  واگ و  گرگ و  دنفسوگ و  هک  نیدلا  فرـش  خیـش  ( 617) تایآلا لیوأت  زا  تشذگ 
کی رد  گرگ  دنفـسوگ و  دـننکیم  ارچ  : » مالـسلا هیلعيدـهم  هّصق  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا  يورم  ( 618) ررّدلا

(619) جاجتحا رد  ریخ ». دـنامیم  ّرـش و  دوریم  يزیچ و  هب  ار  ناشیا  دـنکیمن  ّتیذا  اهبرقع ، اهرام و  اب  لافطا  دـننکیم  يزاب  ناکم و 
.« دنوش ترـضح  نآ  باحـصا  عیطم  تاناویح  ریاس  ناگدـنرد و  هکلب  ناگدـنرد  دـننک  شزاس  نامز ، نآ  رد  : » بانج نآ  زا  تسا  يورم 
ام دندومن  هطاحا  هک  ار  مالسلا  هیلعمئاق  باحصا  منیبیم  ایوگ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  هدرک  تیاور  قودص  خیش  هچ  نانچ 

ناـشیا يدونـشوخ  بلط  روـیط ؛ ناگدـنّرد  نیمز و  ناگدـنّرد  یتـح  دوـش ، ناـشیا  داـقنم  هک  نآ  رگم  يزیچ  تسین  ار . ( 620) نیقفا نیب 
رد ( 621 .«) مالـسلا هیلعمئاق  باحـصا  زا  يدرم  نم ، رب  زورما  تشذگ  دـیوگیم : دـنکیم و  رخف  نیمز  هک  نیا  یتح  يزیچ ، ره  دـنکیم 

ّتیفیک محالم و  رکذ  رد  هک  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  ( 622) ریاصبلا بختنم  رد  هدش  تیاور  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نوزخم  هبطخ 
نیمز فانصا  رد  دنرچیم  هک  يوحن  هب  دنوشیم  نومأم  شوحو  تقو ، نآ  رد  هک  تسا  روکذم  تسا ، مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ماّیا 

. ناشیا ماعنا  لثم 

بانج 3) نآ  صئاصخ 

زا رفن  تفه  تسیب و  هک  ( 623) داشرا رد  دیفم  خیش  زا  تشذگ  هچ  نانچ  ترضح  نآ  باکر  رد  ناگدرم  زا  یعمج  ندوب  مکی : تسیب و 
بانج نآ  باحـصا  زا  رتشا  کـلام  دادـقم و  يراـصنا و  هناـجدوبا  ناملـس و  نون و  نب  عشوی  فهک و  باحـصا  رفن  تفه  یـسوم و  موق 

دوش کـیدزن  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هدـش  تیاور  ( 624) داشرا رد  زین  دـالب . رد  دـنوشیم  ماّـکح  دوب و  دـنهاوخ 
هب دنایوریم  سپ  دناهدیدن ؛ نآ  دننام  قیالخ ، هک  یناراب  بجر  زا  زور  هد  رخآلا و  يدامج  رد  مدرم  رب  درابب  ناراب  ترـضح ، نآ  جورخ 

، هنیهج لَِـبق  زا  دـنروآ  ور  هک  ناـشیا  يوـس  هب  مـنکیم  رظن  نـم  اـیوگ  ناـشروبق و  رد  ناشیاهندـب  ار و  نینمؤـم  تشوـگ  دـنوادخ  نآ ،
تسیب و بش  رد  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هدش  تیاور  ناذاش  نب  لضف  خیـش  تبیغ  رد  دوخ ». ياهوم  زا  ار  كاخ  دنناشفایم 

دتسیاب دزیخرب و  هک  نآ  ّالا  ياهتفخ  دنامن  یقاب  اروشاع . زور  رد  دیامن  مایق  دننک و  ادن  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  مسا  هب  ناضمر ، هام  موس 
دهاوخ لیئربج  زاوآ  نآ  زاوآ و  نآ  زا  دوخ ، ياپ  ود  رب  دزیخرب  هک  نآ  رگم  دشابن  ياهتـسشن  دنیـشنب و  هک  نآ  رگم  دـشابن  ياهداتـسیا  و 

رگا وش و  قـحلم  يوـش ، قـحلم  وا  هب  یهاوـخیم  رگا  سپ  تبحاـص ! درک  روـهظ  قـیقحت  هب  هک  شربـق  رد  نمؤـم  هبتفگ  دـنهاوخ  دوـب و 
درک و روهظ  مالـسلا  هیلعمئاـق  نوچ  : » دومرف هک  باـنج  نآ  زا  هدـش  تیاور  ( 625 .«) شاب نکاس  دوخ  ياـج  رب  یـشاب ، میقم  یهاوخیم 
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راصنا باحـصا و  زا  دـنوشیم  هک  ار  قیدـص  رازه  داتفه  مالـسلا ، يداو  ینعی  هفوک  رهَظ  زا  دـنوادخ ، دـنکیم  ثوعبم  دـش ، هفوک  لخاد 
زا هدرک  تـیاور  هـک  دــیمحلادبع  نــب  یلع  دّیــس  نیدــلاءاهب  ناــمیالا  لــها  رورــس  زا  هدرک  لــقن  ( 627) راـحب رد  خــلا . ( 626 ...«) وا
زا ناشیا ». گس  اب  ناشیا  فهک  زا  ار  هیتف  دنوادخ ، دیامرفیم  ثوعبم  : » دومرف نآ  رخآ  رد  هک  ینالوط  ربخ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

سواط و نب  یلع  دّیـس  مالـسلا » هیلعمئاق  يارب  دنادهاش  نت  ود  نیا  انیمکـسکم و  يرگید  دـنیوگیم و  اخیلمت  ار  وا  هک  تسا  يورم  اهنآ 
زا دهع ، نیا  هب  حابـص  لهچ  ار  یلاعت  يادـخ  دـناوخب  سک  ره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  دـناهدرک  تیاور  ( 628) هریغ

تسا فورعم  اعد  و  شربق ». زا  دنوادخ ، ار  وا  دروآیم  نوریب  ترضح ، نآ  زا  شیپ  دُرم  رگا  سپ  دوب . دهاوخ  مالـسلا  هیلعام  مئاق  راصنا 
هک ار  اههریخذ  اهجـنگ و  نیمز ، ندرک  نوریب  مود : تسیب و  خـلا ». ... عیفرلا یـسرکلا  ّبر  میظعلا و  رونلا  ّبر  مهّللا  : » تسا نیا  نآ  لوا  و 

يارب زا  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  جارعم  بش  رد  دنوادخ ، هک  تسا  ( 629) نیدلا لامک  رد  هدـش  هدرپس  ناهنپ و  وا  رد 
زا تسا  يورم  دیفم  خیـش  ( 630) داشرا رد  دوخ ». ّتیـشم  هب  ار  اههریخذ  اهجـنگ و  منکیم  رهاظ  مالـسلا -  هیلعمئاق  ترـضح  ینعی  وا - 

، مدرم دننیبیم  هک  نیا  ات  ار  دوخ  ياهجنگ  نیمز ، دنکیم  رهاظ  دـنک ، جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
مهیلعتیبلها مئاق  دزیخرب  هک  هاـگره  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  هک  تسا  ( 631) یناـمعن تبیغ  رد  نـیمز ». يور  رب  ار  اهجـنگ  نآ 

رد وا ». رهاـظ  زا  نـیمز و  مکــش  زا  اـیند  لاوـما  وا  دزن  رد  دوـشیم  عـمج  و  : » دوـمرف هـک  نـیا  اـت  هّیوسلاــب »... دــنکیم  میــسقت  مالــسلا 
رپ هک  نانچ  لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  هک  تسا  یـسک  نآ  يدـهم ، اّما  و  تفگ : هک  سابع  نب  هَّللادـبع  زا  تسا  يورم  ( 632) ررّدلادقع

؟ تسیچ وا  رگج  ياههراپ  دیـسرپ : يوار  ار . دوخ  رگج  ياههراپ  نیمز ، دزادنایم  میاهب و  ناگدـنرد و  دـنوشیم  نومأم  روج و  زا  هدـش 
ياهجنگ نیمز ، : » بانج نآ  هّصق  رد  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  زین  و  هرقن . الط و  زا  نوتـس  دننام  دنتفگ :

نوریب مالـسلا  هیلعيدهم  هّصق  رد  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 634) یسوط خیش  یلاما  رد  و  ( 633 .«) دزادنایم نوریب  ار  دوخ 
رد مالــسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  زا  ( 635) جاـجتحا رد  تـسا  يورم  نآ  هـب  بـیرق  ار ». دوـخ  رگج  ياــههراپ  وا  يارب  نـیمز ، دزادــنایم 

نیمز و ياهجـنگ  وا  يارب  دـنوادخ  دـنکیم  رهاـظ  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  تـسا  يورم  ( 636) نیدلالامک
ناتخرد و هایگ و  ناراـب و  ندـش  داـیز  موس : تسیب و  تسا . يورم  ربتعم  دنـس  دـنچ  هب  نومـضم  نیا  لـضف ، تبیغ  رد  ار ». وا  ياهندـعم 

لوق دـیآ ، تسار  رگید و  تاقوا  رد  نآ  تلاح  اب  تقو  نآ  رد  نیمز  تلاح  دـنک  ادـیپ  تریاغم  هک  يوحن  هب  هّیـضرا  معن  ریاـس  اـههویم و 
لیدبت دارم  و  ( 638 «) دنک نینچ  مالـسلا ، هیلعيدهم  : » بعک زا  هدرک  تیاور  ینامعن  ( 637 «) ِضْرَْالا َْریَغ  ُضْرَْالا  ُلَّدَُبت  َمْوَی   » یلاعت يادخ 
فـشک رد  تاکرب . ریاس  هایگ و  راجـشا و  ناراب و  لدع و  ترثک  تهج  هب  رگید  یتروص  هب  ترـضح ، نآ  دـهع  رد  تسا  نیمز  تروص 

هب مالـسلا  هیلعيدـهم  ناـمز  رد  نم  تّما  دـنوشیم  مّعنتم  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تسا  يورم  ( 639) هّمغلا
زا يزیچ  نیمز  دنکیمن  هریخذ  یپ و  رد  یپ  ناراب  ناشیا  رب  نامسآ  دتسرفیم  رجاف . ِّرب و  زا  دندوب  هدشن  مّعنتم  نآ  دننام  زگره  هک  یتمعن 

: يوغب تیاور  هب  ار ». يزیچ  ناشیا  رب  دنکیمن  ناهنپ  ار و  دوخ  ياههویم  نیمز  دـهدیم  ( » 640) نایب رد  یجنگ  تیاور  هب  ار ». دوخ  تابن 
هک نآ  رگم  ار  يزیچ  دوخ  هایگ  زا  نیمز  دراذگیمن  دتسرفیم و  یپ  رد  یپ  ار  نآ  هک  نآ  رگم  يزیچ  دوخ  ناراب  زا  نامسآ  دراذگیمن  »

خیـش جاجتحا  رد  دندیدیم . دـندشیم و  هدـنز  شاک  ینعی  ( 641 .«) ار ناگدرم  ناگدـنز  دـننکیم  وزرآ  هک  نآ  ات  ار  نآ  دـنکیم  رهاـظ 
ار و دوخ  هایگ  نیمز ، دروآیم  نوریب  وا  دهع  رد  : » دومرف بانج  نآ  هّصق  رد  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا  تیاور  ( 642) یسربط
هب دوریم  قارع  زا  نز  نامز  نآ  رد  : » دومرف هک  تشذـگ  لاصخ و  رد  تسا  يورم  نآ  هب  بیرق  ار ». دوخ  تکرب  نامـسآ ، دـنکیم  لزان 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تسا  تـیاور  ( 644) دیفم خیـش  صاصتخا  رد  ( 643 .«) هایگ رب  رگم  دراذـگیمن . ار  دوخ  ياـپ  ماـش و 
ناراّبج و تّدم  امش ، زا  دش  عطقنم  مدرم ! يا  هک  نامـسآ  زا  دنک  ادن  يدانم  دوش ، مالـسلا  هیلعمئاق  جورخ  تقو  نوچ  : » دومرف هک  ملـسو 

دوخ نایشآ  رد  ناغرم  دنراذگ  هجوج  نامز  نآ  رد  سپ  : » دومرف هک  نآ  ات  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  نیرتهب  هدش  رما  ّیلو 
(646 .«) ار دوخ  قزر  رمث و  ( 645) فعِض نیمز ، دنایورب  اههمشچ و  بآ  دوش  رایـسب  دوش و  يراج  اهرهن  دوخ و  ياهایرد  رد  اهیهام  و 
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نیمز و لها  نامسآ و  لها  وا ، هب  دوشیم  رورسم  : » مالسلا هیلعيدهم  هّصق  رد  دومرف ، هک  ترـضح  زا  تسا  تیاور  ( 647) ررُّدلا دقع  رد 
ار دوخ  هرمث  نیمز ، دنکیم  فعاضم  اهرهن و  دوشیم  هدیـشک  وا و  تلود  رد  ناراب  دوشیم  دایز  ایرد و  رد  نایهام  نایـشحو و  ناغرم و 
رد ( 648) دوعسلا دعس  باتک  رد  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعیبن  سیردا  هفیحص  زا  سواط ، نب  یلع  دّیس  ار ». دوخ  ياهجنگ  دهدیم  نوریب  و 

هداد تلهم  زا  وت  نکلو  هن ! : » هک دنوادخ  باوج  و  دنوشیم ؛ ثوعبم  قلخ  هک  يزور  ات  هد  تلهم  ارم  اراگدرورپ ! هک : سیلبا  لاؤس  نمض 
زا زور ، نآ  ار  نیمز  میامن  كاپ  هک  مدرک  متح  مدومن و  مکح  نم  هک  تسا  يزور  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  مولعم ؛ تقو  زور  ات  یناگدش 

اهنآ مدومن  رپ  نامیا و  يارب  ار  ناشیاهلد  مدومزآ  هک  دوخ  يارب  ار  یناگدـنب  تقو ، نآ  يارب  زا  منک  باختنا  یـصاعم و  كرـش و  رفک و 
نم دزن  رد  هچ  نآ  رد  تبغر  اـیند و  رد  دـهز  يوقت و  راـقو و  ربـص و  ملح و  قدـص و  عوشخ و  يوقت و  نیقی و  صـالخا و  عرو و  هب  ار 

رد ار  ناشیا  دومن  مهاوخ  هفیلخ  زور . بش و  رد  تدابع  يارب  ینعی  هام ، باتفآ و  نانابهاگن  ار  ناشیا  منادرگیم  تیاده و  زا  دـعب  تسا ،
رارق زابنا  نم  يارب  ار  يزیچ  ارم و  دـننک  تداـبع  هاـگ  نآ  ناـشیا . يارب  ار  نآ  مدیدنـسپ  هک  ینید  نآ  رب  ار  ناـشیا  مهد  ییاـناوت  نیمز و 

ار تناما  نامز  نآ  رد  مزادنیب  رکنم و  زا  دننک  یهن  فورعم و  هب  دننک  رما  شنامز و  رد  دنهدب  تاکز  شتقو و  رد  دنرازگب  زامن  دـنهدن .
ّتیذا سپ  مدرم ، ناـیم  رد  یــشاوم  ماوـه و  دـنوشب  هاـگ  نآ  يزیچ . زا  يزیچ  دـسرتن  ار و  يزیچ  يزیچ ، دــناسرن  ررــض  سپ  نـیمز . رب 

منک لزان  دزگیم و  هک  یناویح  رهز  مربب  ار و  اهنآ  ریغ  ماوه و  زا  یـشین  بحاص  ره  شین  مرادرب  ار . یـضعب  ناشیا  زا  یـضعب  دـننکیمن 
مزادنیب ار و  دوخ  بیط  عاونا  ار و  دوخ  ياهرمث  همه  دهد  نوریب  دوخ و  تابن  ییوکین  زا  نیمز ، دشخردب  نیمز و  نامسآ و  زا  ار  تاکرب 

یضعب دنکن  يرترب  ریقف و  دوش  زاینیب  سپ  دنیامن . تمسق  هّیوسلاب  دننک و  تاساوم  رگیدکی  اب  سپ  ناشیا ، نایم  رد  ار  ینابرهم  تفأر و 
دناناشیا دننک . مکح  دنهد و  فاصنا  وا  هب  دنوش و  نّیدتم  ّقح ، هب  ار و  ریبک  ریغص ، دیامن  مارتحا  ار و  ریغص  ریبک ، دنک  محر  یضعب و  رب 

ار اـهنآ  لوسر و  ربـمغیپ و  ناـشیا  يارب  ار  وا  مدـنادرگ  سپ  ار ؛ یـضترم  ینیما  یفطـصم و  يربـمغیپ  ناـشیا  يارب  مدـیزگرب  نم ؛ ياـیلوا 
یتقو نیا  دوخ ؛ ياضترم  نیما  دوخ و  يافطـصم  ّیبن  يارب  مدومن  رایتخا  هک  دنتـسه  یتّما  نیرتهب  اهنیا  راصنا . ایلوا و  وا ، يارب  مدـنادرگ 

تناگدایپ ناراوس و  اب  زور ، نآ  رد  ار  وت  میامن  كاله  دوش و  عقاو  وا  هک  تسا  دـبال  دوخ و  بیغ  ملع  رد  ار  نآ  مدومن  بجح  هک  تسا 
هدـشن و رهاظ  نونکات  فیرـش ، رثا  نیا  رد  هروکذـم  راثآ  و  مولعم ». تقو  زور  ات  یناـگداد  تلهم  زا  وت  هک  ورب  سپ  تنایرکـشل . ماـمت  و 

تسا تیاور  دیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس  زا  ( 649) هئیـضملا راونا  رد  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم  ماّیا  صیاصخ  زا  هّماع  هّصاخ و  رابخا  قباطم 
نتساخرب زور  مولعم ، تقو  هک  ( 650 «) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ  * َنیِرَظنُْملا ْنِم  َکَّنِإَف   » هفیرش هیآ  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 

دـتفایم و اهوناز  رب  هک  نیا  ات  دـیآیم  سیلبا  هک  تسا  هفوک  دجـسم  رد  دـنک ، ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  نوچ  سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلعمئاـق 
نب یلع  ریـسفت  رد  مولعم ». زور  تسا  نیا  سپ  دـنزیم ، ار  شندرگ  ار و  وا  یناشیپ  يوم  دریگیم  سپ  زور ! نیا  زا  هالیو  اـی  : » دـیوگیم

رد لخن ». زا  هنیدـم  هّکم و  نیب  اـم  دوشیم  لـصّتم  (: » 652 «) ِناَـتَّماَه ْدـُم   » ریـسفت رد  دومرف  هک  باـنج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 651 ،) میهاربا
لدـع و هب  دوـشیم  دنـسرخ  اـی  یناروـن  نیمز ، : » هک تسا  روکذـم  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  بـختنم  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هـبطخ 
: مراهچ تسیب و  دوخ ». لها  يارب  ار  دوخ  دـهدیم  تنیز  ار و  دوخ  هایگ  نیمز  ار و  دوخ  رمث  تخرد ، دـهدیم و  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ ،
هک ناـشیا  ياـهلد  زا  دـسح  هنیک و  نتفر  ناـشیا و  رـس  رب  كراـبم ، تسد  نتـشاذگ  ترـضح و  نآ  دوجو  تکرب  هب  مدرم  لوقع  لـیمکت 

، تفگ هک  تسا  داّرز  لصا  رد  هچ  نانچ  ناشیا . تمکح  مولع و  ترثک  نونکات و  لیباه  ندش  هتـشک  زور  زا  هدش ، مدآ  ینب  هیناث  تعیبط 
یسک دوخ ، نایم  رد  مباییمن  هک  نآ  يارب  متفگ : هچ »؟ يارب  : » دومرف نینمؤم . زا  مشابن  هک  مسرتیم  مالـسلا : هیلعقداص  بانج  هب  متفگ 

زا دوخ ، دزن  رد  رتبوبحم  ار  رانید  مهرد و  میباییم  وا و  رانید  مهارد و  زا  رتبوبحم  رتهدـیزگرب و  وا  دزن  رد  وا  ردارب  دـشاب  هدوب  هک  ار 
نکلو دـینمؤم  اهامـش  هک  یتـسرد  هب  تسا . نینچ  هن ، : » دومرف مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  تـالاوم  وا ، اـم و  ناـیم  هدومن  عمج  هک  يردارب 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  دیامنیم  عمج  نامز ، نآ  رد  سپ  مالـسلا ؛ هیلعام  مئاق  دنک  جورخ  هک  نآ  ات  ار  دوخ  نامیا  درک  دیهاوخن  لماک 

: دومر هک  مالـسلا  هیلعرقاب  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 655) قودص نیدـلا  لامک  و  ( 654) يدنوار جـیارخ  رد  ( 653 .«) ار اهامش  ياهلوقع 
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ار ناشیا  ياهلقع  نآ  ببس  هب  دیامنیم  عمج  سپ  ناگدنب ، ياهرس  رب  ار  دوخ  تسد  دراذگیم  مالـسلا  هیلعام  مئاق  درک  جورخ  هاگره  »
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  هک  نسح  نب  دیعـس  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  ار ». ناشیا  ياهدرخ  نآ ، هب  دنادرگیم  لماک  و 
وا ردارب  نآ  درادیمرب و  ار  دوخ  تجاح  سپ  وا ، هسیک  رد  ار  دوخ  تسد  دنکیم  لخاد  سپ  دوخ ، ردارب  دزن  امش  زا  يدحا  دیآیم  ایآ  »

یماقم و ینعی  لاح ، نیا  رد  تسین  يزیچ  سپ  : » دومرف ترضح  سپ  مسانشیمن . دوخ  نایم  رد  یـصخش  نینچ  متفگ : دنکیمن »؟ عنم  ار 
هداد ناشیا  هب  ناشیاهلقع  زونه  هورگ  نیا  هک  یتسرد  هب  هن ، : » دومرف لاـح ؟ نیا  اـب  تسا  تکـاله  سپ : متفگ  تسین ». ناـشیا  رب  لاـمک 

يرایسب تعامج  هفوک  رد  ام ، باحصا  : » هک درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  یسک  تسا  يورم  ( 657) دیفم خیش  صاصتخا  رد  ( 656 .«) هدشن
ناشیا زا  یکی  دیآیم  ایآ  : » دومرف سپ  دـندومنیم ». تعباتم  دـندرکیم و  تعاطا  ار  وت  هنیآ  ره  ار ، ناشیا  يدومرفیم  رگا  سپ  دنتـسه .

: دومرف هاگ  نآ  دـنارتلیخب ». دوخ  ياهنوخ  هب  ناشیا  سپ  : » دومرف هن . تفگ : دریگیم »؟ نآ  زا  ار  دوخ  تجاـح  سپ  شردارب  هسیک  دزن 
مینکیم و هماقا  ناشیا  رب  ّدـح  میربیم و  ثرا  رگیدـکی  زا  مینکیم و  هحکاـنم  ناـشیا  اـب  دـناشیاسآ . یمارآ و  رد  مدرم  هک  یتسرد  هب  »

ردارب هسیک  يوس  هب  درم  دـیآیم  و  دـیآیم ، نایم  رد  ییادـج  تقو  نآ  مالـسلا  هیلعمئاق  دزیخرب  هک  نآ  ات  مینکیم . ّدر  ار  ناشیا  تناـما 
هک مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا  يورم  ( 658) قودـص نیدـلا  لامک  رد  دـنکیمن ». عنم  ار  وا  سپ  دریگیم ، ار  دوخ  تجاح  دوخ و 

شبلق هک  نآ  رگم  ینمؤـم  دـنامیمن  سپ  داـبع ، ياهرـس  رب  ار  دوـخ  تسد  دراذـگیم  : » مالـسلا هیلعيدـهم  تافـص  زا  هلمج  رد  دوـمرف 
دورب هنیآ  ره  : » ترـضح نآ  ماّیا  عیاقو  نمـض  رد  دومرف  هک  باـنج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 659) لاصخ رد  نهآ ». هراپ  زا  دوشیم  رتدـیدش 
ماقم نیا  رد  : » دومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تسا  يورم  ( 660) هّمغلا فشک  رد  ناگدنب ». ياهلد  زا  توادع  هنیک و 

هدیدنسپ تفص  نیا  و  دورب ، اهلد  زا  هثیبخ  تفـص  ود  نوچ  هک  تسا  رهاظ  مدرم ». ياهلد  رد  ار  يزاین  یب  دنادرگیم  یلاعت  يادخ  هک 
نیا رد  دیآیم  : » بلغت نب  نابا  هب  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 661) نیدلا لامک  رد  دنوش . هدوسآ  قیالخ  دیایب 

هک اهریشمش  تسا  ناشیا  رب  دندشن ، ّدلوتم  ناشیا  دادجا  ناردپ و  هک  هّکم  لها  دننادیم  هک  هّکم  دجسم  ینعی  درم ، دص  یس  امش  دجسم 
ره رب  تسا  بوـتکم  ( » 662 :) یناـمعن تیاور  هب  هملک ». رازه  ياهملک  ره  زا  دوـشیم  حوـتفم  ياهـملک ، يریـشمش  ره  رب  تـسا  بوـتکم 

، تقو نآ  رد  : » تسا روکذـم  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  نوزخم  هبطخ  رد  و  تسا ». هملک  رازه  حاـتفم  هملک ، ره  هملک و  رازه  يریـشمش 
دوشیم رهاظ  تقو  نآ  رد  سپ  تسا  وا  ردارب  دزن  رد  هک  یملع  هب  نمؤم  دوشیمن  جاـتحم  سپ  نینمؤم ، ياـهلد  رد  دوشیم  فذـق  ملع 

(664 («) 663 ...) ِِهتَعَس ْنِم  ًاّلُک  ُهَّللا  ِنُْغی  اَقَّرَفَتَی  ْنِإَو   »... هیآ نیا  لیوأت 

بانج 4) نآ  صئاصخ 

يورم ( 666) جیارخ و  ( 665) یفاک رد  هچ  نانچ  ترـضح  نآ  باحـصا  ياهشوگ  ناگدـید و  رد  تداع  زا  جراخ  توق  مجنپ : تسیب و 
ياهمشچ اهشوگ و  رد  دنوادخ  دهدیم  توق  درک ، جورخ  هاگره  ام  مئاق  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا 

رظن دنونـشیم و  ناشیا  دنکیم و  مّلکت  ناشیا  اب  سپ  خـسرف . راهچ  ردـق  هب  مالـسلا  هیلعمئاق  ناشیا و  نایم  دوشیم  هک  نیا  ات  ام ، نایعیش 
یتسرد هب  : » دـندومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ  باتک  رد  ناذاش ، نب  لضف  لیلج ، خیـش  باـنج ». نآ  يوس  هب  دـننکیم 

برغم رد  هک  نآ  نینچ  مه  تسا و  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دـنیبیم  هنیآ  ره  تسا ، قرـشم  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  ناـمز  رد  نمؤم ، هک 
رد دیفم  خیش  هچ  نانچ  ترضح  نآ  راصنا  باحصا و  رمع  لوط  مشش : تسیب و  ( 667 .«) تسا قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  دنیبیم  تسا ،

نیا ات  ترضح  نآ  تنطلس  رد  درم  دنکیم  رمع  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دناهدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  و  ( 668) داشرا
هک مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا  يورم  ( 670) یشایع ریسفت  رد  ( 669 .«) تسین يرتخد  ناشیا  رد  هک  رـسپ  رازه  دوشیم ، دـّلوتم  هک 
نآ رد  دننکیم  یگدنز  هنیآ  ره  هک  هدیرفآ  ار  ناج  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  مسق  : » بانج نآ  تنطلـس  ماّیا  تالاح  نمـض  رد  دومرف 
هک رـسپ  رازه  وا  بلـص  زا  دوش  دـّلوتم  هک  نیا  اـت  اـیند  زا  ناـشیا  زا  يدرم  دوریمن  نوریب  تمعن و  زاـن و  رد  هدوسآ  راو ، كوـلم  ناـمز ،
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هک قیقحت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصوا  ربمغیپ  ّتنـس  دـنوادخ و  باتک  هب  لماع  نید ، زا  تقرافم  تفآ و  تعدـب و  ره  زا  دـنا  نومأـم 
تاهاع و نتفر  متفه : تسیب و  دنوشیمن ». راتفرگ  ياههبـش  هب  التبم و  یتفآ  هب  زگره  ینعی  تاهبـش ، تافآ و  ناشیا  رب  هدـش  یناف  دوبان و 

مالسلا هیلعرقاب  ترضح  زا  تسا  يورم  ( 671) يدنوار جیارخ  رد  دش و  روکذم  قباس  ربخ  رد  هچ  نانچ  بانج  نآ  راصنا  نادـبا  زا  اهالب 
رد دش ». دهاوخ  يوق  یفعض  بحاص  ای  تفای  دهاوخ  افـش  یتفآ  یتهاع و  بحاص  زا  ارم ، تیب  لها  مئاق  دنک  كرد  سکره  : » دومرف هک 
ره زا  ّلجوّزع  دنوادخ  دربب  مالسلا  هیلعمئاق  دزیخرب  هاگره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  زا  تسا  يورم  ( 672) ینامعن تبیغ 

یهاگ تسا ، مالسلا  مهیلعایبنا  ریاس  یـسیع و  بانج  نداد  افـش  دننام  هن  میظع  میرکت  نیا  ار ». وا  توق  وا  هب  دنادرگرب  ار و  تفآ  ینمؤم ،
تافآ و نیا  ندرب  هکلب  هدودـعم ، دراوم  رد  یقفانم  ای  يدـحاج  يارب  ار  یـضیرم  ای  سیپ  ای  لال  ای  روک  تّجح ، ماـمتا  زاـجعا و  تهج  هب 

هّیهت مودـق و  مسارم  میدـقت  فیرـشت و  اّرغ و  تعلط  عولط  رورـسلا و  روفوم  روهظ  راـثآ  زا  تاـنمؤم ، نینمؤم و  ماـمت  زا  تاـّیلب  نیا  نتفر 
همـشچ هرّهطم و  همـشچ  رد  لوا  نایتشهب ، نوچ  هک  تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  ترـضح  روضح  فرـش  ضیف  كرد  اقل و  بادآ 

ٌماَلَس : » ندینـش نیبّرقم و  لفحم  رد  نتـشاذگاپ  ناوت  هک  هدومن  كاپ  یـصقن  بیع و  ره  زا  ناج ، نوچ  ار  نت  هدرک و  وش  تسـش و  تایح 
تّوق نداد  متـشه : تسیب و  امـس . ضرا و  نیب  اـم  قرف  زا  تسا  رتشیب  افـش ، ود  نیا  نیب  اـم  قرف  (. 673 .«) َنیِدـِلاَخ اَهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع 

رد متـساخرب  تفگ : نیعا  نب  کلملادبع  زا  تسا  يورم  ( 674) یفاک رد  هچ  نانچ  ترـضح  نآ  ناوعا  راصنا و  زا  کی  ره  هب  درم  لـهچ 
تنطلس ینعی  ار ، رما  نیا  میامن  كرد  نم  هک  متشاد  وزرآ  متفگ : متسیرگ و  سپ  متـسد ، رب  مدرک  هیکت  سپ  مالـسلا ، هیلعرفعج  یبا  دزن 

رد امش  ار و  یضعب  یضعب ، دنـشکب  امـش  نانمـشد  هک  دیتسین  یـضار  ایآ  : » دومرف سپ  دشاب . یتّوق  نم  رد  ار و  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هرهاظ 
درم لهچ  تّوق  امش  زا  يدرم  ره  هب  دوشیم  هداد  دمآ ، میظع  جرف  ینعی  دش ، نانچ  رما  رگا  هک  یتسرد  هب  دیـشاب ؟ هدوسآ  دوخ  ياههناخ 
نازخ نیمز و  ماوق  دییامـش  دنک و  دیهاوخ  دینکب ، ار  هوک  تّوق ، نآ  هب  دیتساوخ  رگا  نهآ ؛ هراپ  دننام  امـش  ياهلد  دوشیم  هدـنادرگ  و 
ْمُِکب ِیل  َّنَأ  َْول  : » دوخ موق  هب  طول  بانج  تفگن  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 675) قودص نیدلا  لامک  رد  وا ».

یتسرد هب  سپ  ار  وا  باحصا  تّدش  رگم  درکن  رکذ  مالسلا و  هیلعمئاق  تّوق  يوزرآ  تهج  هب  رگم  ( 676 «) ٍدیِدَش ٍنْکُر  َیلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق 
رد یشایع  مالسلا و  هیلعداجـس  ترـضح  زا  ( 677) لاصخ رد  ار  نومـضم  نیا  درم ». لـهچ  تّوق  ناـشیا  زا  درم  کـی  هب  دوشیم  هداد  هک 
زا دوخ ، ( 681) تبیغ رد  ناذاش  نب  لـضف  و  ( 680) هرایزلا لـماک  رد  هیولوق  نبا  و  ( 679) صاصتخا رد  دیفم  خیـش  و  ( 678) دوخ ریسفت 
رـس رب  ار  دوخ  تسد  بانج  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  نیدلا  لامک  زا  تشذگ  دـندرک . تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج 

رد و  ( 682 «) ار درم  لهچ  توق  دنوادخ ، وا  هب  دـهدب  دوش و  نهآ  هراپ  زا  رتتخـس  شلد  هک  نآ  رگم  ینمؤم  دـنامن  سپ  دراذـگب ، دابع 
زا درم  دوشیم  ام ، يدهم  دیایب  ام و  رما  دوش  عقاو  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ( 683) راّفص تاجردلا  رئاصب 
رد نیا  دوخ و  فک  هب  ار  وا  دـنزیم  دوخ و  ياپ  اب  ار  ام  نمـشد  دـنکیم  لامیاپ  هزین . زا  ( 684) رتهدنارذگ ریـش و  زا  رتيرج  ام ، نایعیش 
هاـم باـتفآ و  رون  زا  مالـسلا  هیلعباـنج  نآ  رون  هب  قلخ  يانغتـسا  مهن : تسیب و  ناگدـنب ». رب  تسوا  جرف  دـنوادخ و  تمحر  لوزن  تقو 

ُضْرَْالا ِتَقَرْشَاَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  هچ  نانچ 
ینغتـسم : » دوـمرف دـش ؟ دـهاوخ  هچ  دوـمن ، جورخ  هاـگره  سپ  درک : ضرع  يوار  تـسا ». نـیمز  ماـما  نـیمز ، ّیبرم  (: » 685 .«) اهِّبَر ِرُوِنب 

خیش تبیغ  و  ( 687) دیفم خیش  داشرا  رد  ( 686 .«) مالسلا هیلعماما  رون  هب  دننکیم  افتکا  هام و  رون  دیشروخ و  ییانـشور  زا  مدرم  دنوشیم 
ینغتـسم نیمز و  ّبر  رون  هب  نیمز  دوش  نشور  مالـسلا ، هیلعام  مئاق  تساخرب  هاگره  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 688) یسوط

، هدرک تیاور  مالسلا  هیلعاضر  بانج  زا  ( 689) نیدلا لامک  رد  ار  نومضم  نیا  قودص  دورب ». یکیرات  باتفآ و  ییانشور  زا  مدرم  دنوش 
نآ رکذ  رد  دوـمرف  هـک  باــنج ، نآ  زا  هدرک  تـیاور  ( 690) رثالاۀـیافک رد  زاّزخ  خیـش  تـسین ». یّلظ  ترـضح ، نآ  يارب  : » دوـمرف زین  و 

مولعم لوا  ربـخ  هنیرق  هب  وا ». روـن  هب  نیمز  دوـشیم  نشور  درک ، جورخ  نوـچ  سپ  شجورخ . زا  شیپ  تبیغ  بحاـص  تسوا  : » ترـضح
لـضف تبیغ  رد  دشاب . لدـع  تمکح و  ملع و  رون  هک  تسا  يونعم  رون  دوش  هتفگ  هک  تسا  نکمم  ّالا  تسا و  يرهاظ  رون  دارم ، دوشیم 
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زاـینیب وا و  رون  هب  نیمز  دوشیم  نشور  تساـخرب ، اـم  مئاـق  هاـگره  : » دوـمرف هک  تسا  يورم  باـنج  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  ناذاـش  نب 
رازه وا  يارب  دوشیم  دـّلوتم  هک  نآ  ات  بانج ، نآ  کلم  رد  درم ، دـنکیم  رمع  دوریم و  یکیرات  باـتفآ و  ءوض  زا  ناگدـنب  دـندرگیم 
نیمز يور  رب  مدرم ، ار  اهنآ  دننیبیم  هک  نیا  ات  ار  دوخ  ياهجنگ  نیمز ، دنکیم  رهاظ  يرتخد و  وا  يارب  اهنآ  رد  دوشیمن  دـّلوتم  رـسپ و 
لوبق هک  ار  يدحا  دـباین  هک  ار  وا  تاکز  وا  زا  سک  نآ  دریگب  دوخ و  لام  زا  وا  هب  دـیامن  ییاطع  ار  یـسک  امـش ، زا  يدرم  دـنک  بلط  و 
لوسر تیأر  ندوب  مایس : ( 691 .«) دوخ لضف  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هدرک  يزور  هچ  نآ  ببـس  هب  مدرم  دنـشاب  زاین  یب  ار و  نآ  دـنک 

مالـسلا هیلعقداص  بانج  زا  ینامعن  خیـش  هدـشن . زاب  رگید  لـمج ، زور  ردـب و  رد  زج  هک  باـنج  نآ  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هبنپ زا  هَّللاو  نآ ، دوبن  دومن و  لزان  ردب  زور  لییربج ، ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیار  : » يربخ رد  دومرف  هک  هدرک  تیاور 

هللا یلـصادخ  لوسر  ار  نآ  درک  زاب  تشهب  گرب  زا  : » دومرف دوب ؟ هچ  زا  سپ  دیـسرپ : يوار  ریرح ». زا  هن  مشیربا و  زا  هن  ناـتک و  زا  هن  و 
هرصب زور  ات  دوب  بانج  نآ  دزن  هتسویپ  سپ  مالـسلا . هیلعبلاطیبا  نب  یلع  هب  داد  ار و  نآ  دیچیپ  هاگ  نآ  ردب . زور  رد  ملـسو  هلآو  هیلع 

رد تسام . دزن  رد  نآ ، دیچیپ و  ار  نآ  هاگ  نآ  درک ؛ حتف  وا  يارب  یلاعت ، يادخ  سپ  مالـسلا ؛ هیلعنینمؤملاریما  ار  نآ  درک  زاب  سپ  دـش ؛
رد هن  قرشم و  رد  دنامیمن  سپ  دنکیم . زاب  ار  نآ  تساخرب ، هاگره  سپ  مالسلا . هیلعمئاق  دزیخرب  ات  يدحا  ار  نآ  دنکیمن  زاب  اج ؛ نیا 

هام و کی  نآ ، تسار  زا  هام و  کی  تفاسم  نآ ، يور  شیپ  زا  بعر  دنکیم  ریـس  ار و  نآ  دـنکیم  تاقالم  هک  نآ  رگم  يدـحا ، برغم 
تیب لها  مئاق  منیبیم  ایوگ  تباث ! يا  : » هزمحوبا هب  دومرف  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  زین  ( 692 .«) هام کی  نآ ، پچ  زا 

زاب امش ، فجن  رب  دش  فّرـشم  نوچ  : » دومرف هفوک و  هیحان  هب  دوخ  تسد  هب  دومرف  هراشا  و  امـش » فجن  نیا  رب  هدش  فّرـشم  هک  ار  دوخ 
تیأر تسیچ  تفگ : ردب ». هکیالم  وا  رب  دیآیم  دورف  درک ، زاب  ار  نآ  نوچ  سپ  ار ؛ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیأر  دنکیم 

زارد تسا ؛ دنوادخ  رصن  زا  نآ  ریاس  تسوا و  تمحر  دنوادخ و  شرع  دومع  زا  شبوچ  : » دومرف ملسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
، دنک زاب  ار  نآ  نوچ  ( » 694 :) نیدلا لامک  رد  قودص  تیاور  هب  ( 693 .«) ار نآ  دنکیم  هابت  هک  نآ  رگم  يزیچ ، يوس  هب  ار  وا  دـنکیمن 
، دندومرف رکذ  ار  هکیالم  نآ  لیصفت  هاگ  نآ  ار ». مالسلا  هیلعمئاق  دندوب  رظتنم  اهنآ  همه  هک  کلم  هدزیـس  رازه و  هدزیـس  وا  رب  دیآ  دورف 
هرـصب و لها  نایم  دش  یقالت  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 695) ینامعن تبیغ  رد  تشذـگ . هک  يوحن  هب 
هک باتفآ  دـشن  درز  ناشیا و  ياهمدـق  دـیزرلب  سپ  ار . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیأر  درک  زاـب  مالـسلا ؛ هیلعنینمؤملاریما 

سپ دـنک ، زاب  ار  تیأر  نآ  هک  ترـضح  نآ  زا  دـندرک  لاؤس  دـش ، نّیفـص  زور  نوچ  : » دومرف بلاطوبا »! رـسپ  يا  ار  ام  هد  ناما  دـنتفگ :
ماما هب  سپ  دـندرک ». دوخ  تجاح  عیفـش  ار  رـسای  نب  راّـمع  مالـسلا و  امهیلعنیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  باـنج  سپ  دـندومرفن . تباـجا 

زاب هک  تسا  یتیأر  نیا  هک  یتسرد  هب  دنـسرب و  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یتّدـم  موق ، نیا  يارب  زا  نم ! دـنزرف  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعنسح 
ّدق رب  رگم  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هرز  ندـماین  تسار  مکی : یـس و  مالـسلا ». هیلعمئاـق  رگم  نم ، زا  دـعب  ار  نآ  دـنکیمن 
نآ زا  ياهلمج  رکذ  زا  دعب  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 696) تاجردلا رئاصب  رد  هچ  نانچ  ترضح  نآ  فیرش 
هللا یلصادخ  لوسر  هرز  دشوپب  نوچ  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلعام  مئاق  هک  یتسرد  هب  : » ایبنا ثیراوم  حالس و  زا  تسا  ناشیا  دزن  رد  هچ 

زا دوب  داـیز  سپ  مالـسلا ، هیلعرفعجوبا  ار  نآ  دیـشوپ  هک  یتـسرد  هب  دوـشن و  مک  داـیز و  ینعی  ار ، نآ  دـنک  رپ  سپ  ار ، ملـسو  هلآو  هیلع 
نم هک  قیقحت  هب  دوب و  رتنیمس  نم  زا  مالسلا  هیلعرفعجوبا  : » دومرف مالسلا ؟ هیلعرفعج  ابا  ای  دیرتنیمس  امـش  درک : ضرع  يوار  شتماق ».
رخآ نتم  ینعم و  نیمه  هب  بیرق  هدرک  تیاور  زین  رگید  دنـس  هب  اوتـسا ». هب  دوب  رتکیدزن  دوب و  رتدایز  یکدنا  سپ  ار ، نآ  مدیـشوپ  مه 

هک ریـصبیبا  زا  دندرک  تیاور  ( 698) جیارخ رد  يدـنوار  و  ( 697) اج نآ  رد  زین  دـش . رکذ  نآ  لـصاح  تشاد . یتبوعـص  هلمجلایف  ربخ 
تـسد سپ  روآ »! ياـج  هب  : » دومرف وت . هنیـس  هب  ملاـمب  تسد  مهاوخیم  نم  موش ! وت  يادـف  مالـسلا : هیلعقداـص  ترـضح  هب  متفگ  تف ،

هک تردـپ  زا  مدینـش  موـش ! وـت  يادـف  تفگ : دّـمحموبا »؟ يا  يدرک  نـینچ  ارچ  : » دوـمرف سپ  ار . شکراـبم  ياـهفتک  هنیـس و  مدـیلام 
هب دّمحموبا ! يا  : » دومرف تسا ». خارف  اهنآ  نایم  هتشه و  ورف  شفتک  ود  تسا و  نهپ  شاهنیـس  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  یتسرد  هب  : » دومرفیم
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سپ ار . نآ  مدیشوپ  نم  هک  یتسرد  هب  نیمز و  رب  ار  نآ  دیشکیم  ار و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هرز  دیشوپ  مردپ  هک  یتسرد 
. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوب  هچ  نانچ  مالسلا ، هیلعمئاق  ندب  رب  هرز  نآ  دشابیم  دشاب و  هزادنا  هب  هک  نیا  هب  دوب  رتکیدزن 

بحاص رب  هرز  نآ  و  : » يدـنوار تیاور  هب  دـندرک ». دـنلب  هقلح  ود  اب  ار  نآ  يور  شیپ  اـیوگ  هک  يوحن  هب  تسا ، عفترم  نیمز  زا  شنماد 
هدّدعتم رابخا  نومضم  نیا  رب  و  دوب . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هچ  نانچ  تسا . هتفر  الاب  ناماد  ینعی  تسا ». رمـشم  رما  نیا 

اهنآ زا  یکی  دوب ، هرز  ود  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دزن  هک  راـبخا  زا  دوـشیم  رهاـظ  : » هک دوـمرف  راـحب  متفه  دـّلجم  رد  یـسلجم  هماـّلع  تسا و 
رب رگم  دـمآیمن ، تسار  هک  دوب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  تمالع  يرگید  یماما و  ره  ندـب  رب  دـمآیم  تسار  هک  دوب  تماما  تمـالع 

هریخذ بانج  نآ  يارب  ار  نآ  یلاعت ، يادـخ  هک  صوصخم  يربا  ندوب  هارمه  مود : یـس و  ( 699  -.«) هیلع هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  ندب 
هدّدعتم اهدنس  هب  دندرک  تیاور  ( 701) صاصتخا رد  دیفم  خیش  و  ( 700) رئاصب رد  راّفـص  هچ  نانچ  قرب . دـعر و  تسا  نآ  رد  هک  هدرک 

مارآ ینعی  لولذ ، دیزگرب  سپ  ربا . ود  نایم  دندرک  ّریخم  ار  نینرقلاوذ  هک  یتسرد  هب  دیشاب  هاگآ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا 
. دشاب قرب  ای  هقعاص  دعر و  نآ ، رد  هک  يربا  نآ  : » دومرف تسا ؟ مادک  بعص  دیسرپ : يوار  بعـص ». امـش  بحاص  يارب  دش  هریخذ  ار و 

تفه ياـههار  رد  ار  وا  دربیم  ـالاب  سپ  ربا  نآ ، رب  دوشیم  راوس  باـنج  نآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  نآ . رب  دوشیم  راوس  امـش ، بحاـص  سپ 
: دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دندرک  تیاور  زین  تسا ». بارخ  نآ ، زا  ود  تسا و  رومعم  نآ ، زا  جنپ  هک  نیمز  تفه  نامـسآ و 
رد تسین  هک  تسا  يربا  نآ  ار و  لولذ  دومن  راـیتخا  سپ  بعـص . لولذ و  ربا ، ود  ناـیم  ار  نینرقلاوذ  درک  ّریخم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  »

هیلعمئاــق يارب  ار  نآ  درک  هریخذ  دــنوادخ  هـک  اریز  راــیتخا ، نـیا  وا  يارب  دوـبن  ار ، بعــص  دوــمنیم  راــیتخا  رگا  يدــعر  قرب و  نآ 
(702 .«) مالسلا

بانج 5) نآ  صئاصخ 

، نید ایند و  روما  رد  كولس  یلاعت و  يادخ  یگدنب  ندش  رّسیم  نیقفانم و  نیکرشم و  راّفک و  زا  فوخ  هّیقت و  ندش  هتشادرب  موس : یس و 
؛ هتسیاشان لامعا  باکترا  نیفلاخم و  میب  زا  اهنآ ، زا  ياهراپ  زا  نتـشادرب  تسد  هب  تجاح  نودب  هّینامـسآ ، نیمارف  هّیهلا و  سیماون  بسح 

ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » دوخ مالک  رد  دومرف  یلاـعت  يادـخ  هچ  ناـنچ  نیملاـظ . رادرک  قباـطم 
ِیب َنوُکِرُْشیال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَا  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  مُهَْنیِد و  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْالا 

دنادرگ هفیلخ  هّتبلا  هنیآ  ره  هک  هتـسیاش  ياهراک  دـندرک  امـش و  زا  دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  هداد  هدـعو  ( 703 ... «) ًاْئیَش
هک ار  ناشیا  نید  ناشیا ، يارب  درک  دهاوخ  نّکمتم  هتبلا  هنیآ  ره  ناشیا و  زا  شیپ  دـندوب  هک  ار  نانآ  دـینادرگ  هفیلخ  هچ  نانچ  ار . ناشیا 

رارق کیرـش  نم  يارب  ار  يزیچ  ارم و  دنتـسرپب  هک  ینمیا  ناشیا ، سرت  سپ  زا  ار  ناشیا  رم  درک  دـهاوخ  لیدـبت  هّتبلا  ناشیا و  رب  دیدنـسپ 
نامیا و هبترم  ياراد  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هب  دهدب  هک  هداد  یلاعت  يادخ  هک  تفالخ  هدعو  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ره  رب  دـنهدن .
هک ینید  مامت  هماقا  زا  دـشاب  نّکمتم  شتفالخ  دـهع  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدوخ  ّیبن  زا  سپ  ایند ، رد  دـنحلاص  لمع  تاـجرد 

، هّیقتیب ار  یلاعت  يادخ  مانا  ریاس  اب  وا  دیامن  شتسرپ  هدیسر و  وا  هب  قلخ  بناج  زا  هک  یفوخ  زا  سپ  دوش ، نمیا  هدیدنسپ و  شیارب  ادخ 
نامیا تقیقح  هب  لد  شمارآ  نانیمطا و  اب  هچ  دوش ؛ بجاو  شطورـش  عامتجا  اب  دنچ  ره  تسا ؛ كرـش  زا  یعون  لمع ، بسح  هب  نآ  هچ 

تینما و یگدوسآ و  نینچ  تفالخ و  هفیلخ و  نینچ  ناج  ظفح  نآ  رب  دوش  فّقوتم  رگا  تسین ، هذخاؤم  نابز  حراوج و  رفک  كرـش و  رب 
همه هک  يدـهع  زج  نداد ، دـناوتن  هدادـن و  ربخ  یـسک  نآ  دـهع  زا  هدـشن و  نیملـسم  ناـیم  رد  نونکاـت  ّتلم ، بهذـم و  زا  نّکمت  نینچ 

تّزع و زور  تسا و  نیدحلم  نیقفانم و  نیملاظ و  يراوخ  ّتلذ و  دهع  هک  دمآ  دهاوخ  هک  هداد  هدعو  مرکا  یبن  هک  دنداد  ربخ  نیملـسم 
ای دـنادن  هک  دـشابن  يزیچ  نید  بتارم  مامت  هک  مالـسلا  هیلعتسا  يدـهم  ترـضح  روهظ  زور  نآ ، نینمؤم و  یگدـنب  تدابع و  تعفر و 
هک دنتفگ  نافلاخم  زا  یضعب  هک  نیا  تسا و  نّیبم  مولعم و  نیقیرف  رابخا  زا  هچ  نانچ  دیاین . رب  هدهع  زا  یـسک  دیامرفب  ای  دیامرفن  دناد و 
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. تسا یهیدـب  راکنا  هطـسفس و  هب  هیبش  تسا ، هثالث  دـهع  هب  صوصخم  هک  یطـساو  مالک  تسا و  هعبرا  يافلخ  دـهع  هفیرـش ، هیآ  دروم 
ياراد هک  هتـشذگن  نیملـسم  رب  يزور  نینچ  هک  تسین  یفخم  فلـس  لاوـحا  هب  زیچ  ره  رب  هدـش و  حورـشم  تماـما  بتک  رد  هـچ  ناـنچ 

. تسا مالـسلا  هیلعمئاق  نأش  رد  هیآ  لوزن  هک  هدیـسر  هّیماما  رابخا  هلمج  رد  تهج  نیا  زا  لاس و  هاـم و  هب  دـسر  هچ  دـشاب ، هثـالث  طورش 
تسا و مالـسلا  هیلعيدـهم  ّقح  رد  هیآ ، هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  يورم  هک  هدومرف  ( 704) نایبلا عمجم  رد  یـسربط  خیش 

نیا دناتیب . لها  ام  نایعیـش  هَّللاو  ناشیا  : » دومرف هاگ  نآ  درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  هک  یـشایع  هدرک  تیاور 
(705) قودـص نیدـلا  لامک  رد  تّما ». نیا  يدـهم  وا  ام و  زا  يدرم  تسد  رب  دوشیم  هدرک  ناشیا  هب  گرزب ، ناسحا  هس  نیا  ینعی  راـک ،

دنوادخ دومرف  اطع  هک  نآ  ات  : » ار جرف  نینمؤم  راظتنا  مالـسلا و  هیلعحون  رکذ  زا  دعب  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم 
ّقح و دوش  صلاخ  هک  نآ  ات  وا  تبیغ  ماّیا  دوشیم  دـتمم  هک  اریز  مالـسلا ؛ هیلعمئاق  تسا  نینچ  مه  هک  ار  نیکمت  فالختـسا و  ناشیا  هب 
فالختسا و دنیبب  نوچ  دورب ، وا  رد  قافن  میب  دشاب و  ثیبخ  وا  تنیط  هک  هعیش  زا  سک  ره  ندش  دترم  هب  دوش ، عفترم  ترودک  نامیا ، زا 

ّقح رد  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  دننکیم  نامگ  یناسک  : » درک ضرع  يوار  مالسلا ». هیلعمئاق  دهع  رد  دوشیم  رـشتنم  هک  يرما  ار و  نیکمت 
ار نآ  دیدنسپ  هک  ینید  دش  نّکمتم  اجک  دنکن . تیاده  ار  ناشیا  ياهلد  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا ». هیلعیلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا 

اهنآ زا  یکی  دهع  رد  ناشیا  ياههنیـس  زا  ّکش  ندش  عفترم  ناشیاهلد و  زا  فوخ  نتفر  تّما و  رد  نآ  رما  راشتنا  هب  شلوسر  دـنوادخ و 
.« راّفک ناشیا و  نایم  دش  عقاو  هک  اههلتاقم  ناشیا و  دهع  رد  دش  هتخیگنارب  هک  اههنتف  ناناملـسم و  دادـترا  اب  مالـسلا  هیلعیلع  دـهع  رد  و 
هب دـنکیمن ، هّیقت  هک  نآ  درادـن  نامیا  درادـن و  یعرو  هک  نآ  يارب  تسین  ینید  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  بانج  زا  هدرک  تیاور  زین 

كرت هک  یسک  سپ  مالسلا ؛ هیلعام  مئاق  جورخ  زا  شیپ  هّیقت ، هب  دنک  لمع  رتشیب  هک  تسا  یسک  دنوادخ ، دزن  رد  امـش  مرکا  هک  یتسرد 
يور مامت  ترضح ، نآ  تنطلس  نتفرگ  ورف  مراهچ : یـس و  ( 706 .«) تسین ام  زا  وا  سپ  مالـسلا ، هیلعام  مئاق  جورخ  زا  شیپ  ار  نآ  دـنک 

رد رابخا  دوشن و  ذفان  شرما  يراج و  شمکح  هک  ییاج  دَنامن  تشد . هوک و  بارخ و  هرومعم و  رحب ، ّرب و  برغم ، ات  قرـشم  زا  ار  نیمز 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدرک  تیاور  ( 709) نیدلا لامک  و  ( 708) نویع و  ( 707) للع رد  قودص  خیـش  تسا . رتاوتم  ینعم  نیا 
دوب يزبس  رطـس  يرون  ره  رد  ار ، رون  هدزاود  مدـید  سپ  شرع . قاس  هب  مدرک  رظن  جارعم  بش  رد  : » دومرف هک  ینـالوط  يربخ  رد  ملـسو 
 -.« نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  نم -  تّما  يدهم  ناشیا  رخآ  بلاطیبا و  نب  ّیلع  ناشیا  لوا  نم ، يایصوا  زا  دوب  ییـصو  مسا  نآ  رب  هک 

اهنیا ملـسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يا  : » هک دیـسر  باطخ  سپ  نم »؟ زا  سپ  دـننم  يایـصوا  اهنیا  نم ! راـگدرورپ  يا  : » متفگ سپ 
تّزع و هب  مسق  وت . زا  دعب  نم  قلخ  نیرتهب  وت و  يافلخ  دنتسه و  وت  يایـصوا  ناشیا  قلخ و  رب  وت  زا  دعب  دننم  ياهتّجح  ایفـصا و  ایلوا و 

نیمز ناشیا ، رخآ  هب  منک  كاـپ  ار و  دوخ  هملک  ناـشیا ، هب  منک  دـنلب  ار و  دوخ  نید  ناـشیا ، هب  منک  رهاـظ  هّتبلا  هنیآ  ره  هک  دوخ  لـالج 
اهداب و وا  يارب  منک  رّخسم  هّتبلا  هنیآ  ره  وا ». ياهبرغم  نیمز و  ياهقرشم  ار  وا  منادرگ  کلام  هّتبلا  هنیآ  ره  دوخ و  نانمـشد  زا  ار  دوخ 
هب ار  وا  منک  يرای  هتبلا  هنیآ  ره  نامسآ و  ياههار  ینعی  بابسا ، رد  ار  وا  مرب  الاب  هّتبلا  ار و  تخـس  ياهربا  وا  يارب  هّتبلا  منک  لیاز  هراومه 
وا تنطلـس  مهد  ماود  هاگ  نآ  نم . دیحوت  رب  قیالخ  دنوش  عمج  نم و  توعد  دریگ  الاب  ات  دوخ  هکیالم  هب  ار  وا  مهد  ددـم  دوخ و  رکـشل 

دومرف هک  تسا  يورم  باـنج  نآ  زا  ( 710) نیدـلا لامک  رد  تمایق ». زور  ات  دوخ  يایلوا  نایم  مراذـگ  تبون  هب  ار  تنطلـس  راگزور  ار و 
قرـشم ار  وا  دناسریم  نم و  نادنزرف  زا  مئاق  رد  ار  وا  ّتنـس  دیامرفیم  يراج  یلاعت  يادخ  يدوز  هب  : » نینرقلايذ تنطلـس  رکذ  زا  دـعب 

رد دراذگ  مدق  وا  هک  نآ  رگم  هتـشاذگ ، مدق  اج  نآ  رد  نینرقلاوذ  هک  هوک  تشد و  زا  یعـضوم  دـنامیمن  هک  نیا  ات  نآ ، برغم  نیمز و 
نیب اـم  دـندومن  هطاـحا  هـک  ار  مالـسلا  هیلعمئاـق  باحـصا  مـنیبیم  اـیوگ  : » دوـمرف هـک  مالـسلا  هیلعرقاـب  باـنج  زا  تشذـگ  زین  اـج ». نآ 
ِیف ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  دومرف ، هک  مالـسلا  هیلعقداص  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 712) یشایع ریـسفت  رد  ( 711 .«) نیقفاخ
ّنا  » تداهـش نآ  رد  دننک  ادن  هک  نآ  رگم  ینیمز ، دـنامیمن  درک ، جورخ  ام  مئاق  هاگره  : » هک ( 713 ....«) ًاهْرَکَو ًاعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا 

هروکذم هیآ  ریسفت  رد  هدرک  تیاور  مالسلا ، هیلعمظاک  ترضح  زا  زین  وا  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنا  هَّللا و  الا  هلاال 
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. نآ برغم  نیمز و  قرشم  رد  ار  راّفک  هقدانز و  نیئباص و  اراصن و  دوهی و  دروآ  نوریب  نوچ  مالسلا ، هیلعمئاق  ّقح  رد  هدش  لزان  نآ  : » هک
رما نآ  هب  ار  ملـسم  هچ  نآ  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دـیامرف  رما  دروآ ، مالـسا  تبغر  هب  هک  ره  سپ  ار . مالـسا  ناشیا  رب  دراد  هضرع  سپ 
رگم يدحا  اهبرغم  اهقرـشم و  رد  دنامن  هک  نیا  ات  دـنزب  ار  شندرگ  درواین ، مالـسا  هک  ره  وا و  رب  دـنوادخ  يارب  تسا  بجاو  دـننک و 

ار دایز  ار ، يرما  دیامرف  هدارا  نوچ  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف تساهنیا . زا  رتشیب  قلخ  موش ! وت  يادـف  تفگ : يوار  دّـحوم ».
نآ تاحوتف  ّتیفیک  رد  يرایـسب  رابخا  ررّدلا ، دـقع  باتک  زا  مهن  باب  رد  یملـسلا  ییحی  نب  فسوی  ( 714 .«) دـنکیم دایز  ار  مک  مک و 
رپ مجنپ : یس و  تسین . نآ  رکذ  ماقم  هک  هدرک  رکذ  اهنآ  ریغ  ریازج و  لباک و  نیچ و  رغصالاینب و  مور و  هینطنطسق و  نتفرگ  ترضح و 

مالـسلا هیلعيدهم  ترـضح  زا  يرکذ  یّماع ، ای  یّـصاخ  يوبن ، ای  یهلا  يربخ ، رتمک  رد  هچ  نانچ  داد  لدـع و  زا  نیمز  يور  مامت  ندـش 
هک مالـسلا  هیلعاضر  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 715) نویع رد  نآ . رد  دـشابن  روکذـم  باـنج  نآ  يارب  تبقنم  نیا  تراـشب و  نیا  هک  هدـش 
ملظ سپ  مدرم ، ناـیم  لدـع  نازیم  دوش  هتـشاذگ  دوخ و  راـگدرورپ  رون  هب  نیمز  دوش  نشور  دـنک ، جورخ  ترـضح  نآ  نوـچ  : » دوـمرف
اَهِیف اوُریِس   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  تسا  يورم  ( 716) نیدلا لامک  رد  ار ». يدحا  يدحا ، دنکیمن 

نمیا و دور  اج  ره  هب  زور  بش و  رد  سک  ره  ترـضح ، نآ  دـهع  رد  ینعی  تسا » تیب  لها  اـم  مئاـق  دارم ، (: » 717 .«) َنِینِمآ ًاماَّیَأَو  ِیلاََیل 
، هَّللاو دننکیم  هلتاقم  شباحصا  ترضح و  نآ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ( 718) یشایع ریسفت  رد  تسا . ظوفحم 

برغم هدارا  قرـشم ، زا  یفیعـض  نزریپ  هک  نآ  یّتـح  دـنهدن . رارق  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  دـننک و  رارقا  یگناـگی  هب  يادـخ  قـلخ  اـت 
هیلعمئاق هاـگره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 719) دیفم خیـش  داشرا  رد  دناسرتیمن ». ار  وا  يدـحاو  دـنکیم 

، نیمز دروآیم  نوریب  اـههار و  وا ، هب  دوـشیم  نمیا  روـج و  وا  ماـّیا  رد  دوـشیم  عـفترم  لدـع و  هب  دـنکیم  مـکح  درک ، جورخ  مالـسلا 
فارتـعا دـننک و  مالـسا  راـهظا  هک  نآ  رگم  ینید  لـها  دـنامیمن  یقاـب  ّقح و  نآ  لـها  يوس  هب  یّقح  ره  ددرگیم  رب  ار و  دوخ  تاـکرب 

؟ يرما نیا  بحاص  وت  مالسلا : هیلعاضر  بانج  هب  درک  ضرع  تلـصلا  نب  ناّیر  هک  تسا  يورم  ( 720) نیدلا لامک  رد  نامیا ». هب  دنیامن 
: مشـش یـس و  روج ». زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  یـسک  نآ  متـسین  نکل  متـسه و  رما  نیا  بحاص  نم  : » دومرف

يورم ( 721) راّفـص تاجرّدلا  رئاصب  رد  هچ  نانچ  يدـحا ؛ زا  دـهاش  هنّیب و  نتـساوخن  دوخ و  تماما  ملع  هب  مدرم  نایم  رد  ندومرف  مکح 
هب دـنک  مکح  هک  تیب  لها  ام  زا  يدرم  دـنک  جورخ  هک  نآ  ات  تفر  دـهاوخن  ایند  زگره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  تسا 

تیاور زین  ( 722 .«) ار وا  مکح  یـسفن ، ره  هب  درک  دهاوخ  اطع  : » دومرف رگید  تیاور  هب  هنّیب ». مدرم  زا  دنکن  لاؤس  دواد ، لآ  دواد و  مکح 
زا دسرپیمن  نامیلـس ، دواد و  مکح  هب  دـنکیم  مکح  درک ، جورخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاق  هاگره  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک 
هک باوج آ  رد  تشون  هک  مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  زا  تسا  يورم  يدنوار  هَّللا  لضف  دّیس  ( 724) تاوعد رد  ( 723 .«) يدهاش مدرم 

نایم دـنکیم  مکح  درک ، جورخ  هاگره  سپ  ماما ، زا  يدرک  لاؤس  : » هک دـنکیم  مکح  هچ  هب  تساـخرب ، مالـسلا  هیلعمئاـق  نوچ  دیـسرپ 
مالسلا هیلعقداص  بانج  زا  هدش  يورم  ( 725) يدنوار جیارخ  رد  ار ». هنّیب  مدرم  زا  دـنکیمن  لاؤس  دواد و  مکح  لثم  دوخ ، ملع  هب  مدرم 

نامیلـس و دوادلآ و  مکح  هب  دـنکیم  مکح  هک  تسا  يدرم  نآ ، ریز  رد  دوسالارجح و  يالاب  ار  يدیفـس  غرم  منیبیم  ایوگ  : » دومرف هک 
لآ مئاق  تساخرب  هاگره  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 727) لضف تبیغ  و  ( 726) دیفم خیش  داشرا  رد  هنّیب ». دنکیمن  شهاوخ 

مکح سپ  دـنکیم ، ماهلا  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هنّیب . هب  دوشیمن  جاـتحم  دواد و  مکح  هب  مدرم  ناـیم  دـنکیم  مکح  مالـسلا  مهیلعدّـمحم 
بانج زا  تسا  يورم  ( 728) یناـمعن تبیغ  رد  دـندرک ». یفخم  دوخ  لد  رد  هچ  نآ  هب  ار  یموق  ره  دـهدیم  ربخ  دوخ و  ملع  هب  دـنکیم 

دنکیمن لاؤس  نامیلـس ، دواد و  مکح  هب  دیامرفیم  مکح  يدهم  نیا  هک  دنکیم  ادن  ترـضح  نآ  ِيدانم  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 
ادن سپ  ار ، يداب  یلاعت ، يادـخ  دـنازیگنایمرب  سپ  : » دومرف هک  تسا  يورم  بانج  نآ  زا  ( 729) قودص نیدـلا  لامک  رد  هنّیب ». مدرم  زا 

ناذاش نب  لضف  تبیغ  رد  دوخ ». مکح  رب  هنّیب  دهاوخیمن  نامیلـس ، دواد و  مکح  هب  دنکیم  مکح  يدـهم ، نیا  هک  يداو  ره  هب  دـنکیم 
هچ نانچ  ار  لاس  هن  دنکیم  دایز  لاس و  دص  یـس  مالـسلا ، هیلعمئاق  دـنکیم  تنطلـس  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم 
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حوتفم سپ  روـج ، ملظ و  زا  هدـش  رپ  هچ  ناـنچ  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  دوـخ . فـهک  رد  فـهک  باحـصا  دـندرک  گـنرد 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نید  رگم  دنامن  هک  نآ  ات  ار  مدرم  دـشکیم  ار . نآ  برغ  نیمز و  قرـش  وا  يارب  دـنوادخ  دـیامرفیم 

دوشیم هدیچیپ  ار و  وا  دـننکیم  تباجا  سپ  ار ، هام  باتفآ و  دـناوخیم  دواد و  نب  نامیلـس  كولـس  ریـس و  هب  دـیامرفیم  راتفر  مکح و 
هک هصوصخم  ماکحا  ندروآ  متفه : یس و  ( 730 .«) یلاعت يادخ  رما  هب  یحو  هب  دـنکیم  لمع  سپ  وا ، هب  دوشیم  یحو  نیمز و  وا  يارب 

تسا يورم  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ( 732) نیدلا لامک  و  ( 731) یفاک رد  هچ  نانچ  دوب ؛ هدشن  يرجم  رهاظ و  ترـضح ، نآ  دهع  ات 
مئاق دوش  ثوعبم  هک  نآ  ات  يدحا  نآ  رد  دـنکیمن  مکح  یلاعت ، يادـخ  بناج  زا  تسا  لالح  هک  مالـسا  رد  تسا  نوخ  ود  : » دومرف هک 

. دـبلطیمن نآ  رب  هنّیب  ادـخ و  مکح  هب  نآ  رد  دـیامرفیم  مکح  ار ، تیب  لها  ام  مئاق  یلاعت  يادـخ  تخیگنارب  هاـگره  سپ  تیب . لـها  اـم 
قداـص و باـنج  زا  تـسا  يورم  ( 733) لاـصخ رد  دـنزیم ». ار  شندرگ  دـهدیمن ، تاـکز  هـک  نآ  دــنکیم و  مـجر  ار  نـصحم  یناز 

اهنآ هب  درکن  مکح  هک  مکح ، هس  هب  دـنکیم  مکح  هنیآ  ره  مالـسلا  هیلعام  مئاق  تساـخرب  هاـگره  : » دـندومرف هک  مالـسلا  اـمهیلعمظاک 
رد هک  رفن  ود  ره  ینعی  رذ ، ملاع  رد  شردارب  زا  ار  ردارب  دهد  ثاریم  ار و  تاکز  عنام  دشکیم  ار و  یناز  ِریپ  دشکیم  وا ؛ زا  لبق  يدـحا 

باـنج زا  تسا  يورم  ( 734) ینامعن تبیغ  رد  دـنربیم ». ثاریم  رگیدـکی  زا  اج  نیا  رد  دـش ، هتـسب  تّوخا  دـقع  ناشیا  نایم  رد  اج ، نآ 
نآ ینعی  دوب ، هدرک  تشپ  هک  ار  نآ  مشکب  هک  دوب  نم  يارب  هک  دومرفیم  مالسلا  هیلعیلع  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 

، دنوش حورجم  رگا  هک  دوخ  باحصا  تبقاع  تهج  هب  ار  نآ  مدرک  كرت  نکل  ار و  حورجم  هتـسخ  مشکب  دنک و  رارف  گنج  زور  رد  هک 
تیاور ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیـش  ار ». حورجم  دشکب  ار و  هدـننک  تشپ  دـشکب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعمئاق  يارب  زا  ار و  ناشیا  دنـشکن 

، شباحصا زا  یضعب  ار  نآ  دننکیم  راکنا  هک  یماکحا  هب  مالسلا ، هیلعمئاق  دنکیم  مکح  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  هدرک 
هک دـیامرفیم  رما  دـبلطیم و  شیپ  ار  اهنآ  سپ  تسا . مالـسلا  هیلعمدآ  مکح  نآ  دـندزیم و  ریـشمش  شبانج  يور  شیپ  رد  هک  اهنآ  زا 

شیپ رد  دندز  ریـشمش  هک  یناسک  زا  رگید  یهورگ  ار  نآ  دـنکیم  راکنا  سپ  دـیامرفیم ، یمکح  ًایناث  هاگ  نآ  دـننزیم . ار  اهنآ  ندرگ 
سپ دـیامرفیم ، یمکح  ًاثلاث  هاگ  نآ  دـنزیم . ار  اهنآ  ندرگ  ار و  ناشیا  دـبلطیم  شیپ  سپ ، تسا . دواد  ياـضق  نآ  باـنج و  نآ  يور 
ندرگ هک  دیامرفیم  رما  دـبلطیم و  شیپ  ار  ناشیا  سپ  شیور ، شیپ  رد  دـندز  ریـشمش  هک  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  ار  نآ  دـنکیم  راکنا 
راـکنا يدــحا  ار  نآ  سپ  تـسا ، ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصدّمحم  مـکح  نآ  دــیامرفیم و  یمکح  ًاـعبار  هاــگ  نآ  دــننزب . ار  اــهنآ 

خیـش دشکیم . ار  كوخ  دنکـشیم و  ار  بیلـص  دنکیمن و  لوبق  هیزج  ترـضح ، نآ  هک  هدیـسر  رابخا  زا  ياهلمج  رد  ( 735 .«) دنکیمن
هتخوماین ار  دوخ  لیاسم  ماکحا  نید و  ملع  هک  ار  هلاـس  تسیب  درم  دـشکیم  باـنج ، نآ  : » هدرک تیاور  ( 736) يرولا مالعا  رد  یسربط 

بـصن هک  یناسک  مکح  زا  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  درک  لاؤس  ریـصبوبا  هک  تسا  تیاور  ( 737) يدهـشم نب  دّمحم  رازم  رد  دشاب ».
هک یتسرد  هب  یبیـصن ؛ ظح و  ام  تلود  رد  هدرک ، ار  ام  تفلاخم  هک  یـسک  يارب  تسین  دّمحموبا ! يا  : » دومرف ناشیا . اب  دـندرک  توادـع 

. راک نیا  امـش  رب  ام و  رب  تسا  مارح  زورما  مالـسلا و  هیلعام  مئاق  جورخ  تقو  رد  ار  ناشیا  ياهنوخ  ام  يارب  هدرک  لالح  یلاعت ، يادـخ 
.« اهام همه  يارب  شربمغیپ و  يارب  دیشک  دهاوخ  ماقتنا  تساخرب ، مالسلا  هیلعام  مئاق  هاگره  يدحا و  دنکن  رورغم  ار  وت  سپ 

بانج 6) نآ  صئاصخ 

، ملع : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ( 738) جیارخ رد  يدنوار  بطق  مولع  بتارم  مامت  ندمآ  نوریب  متشه : یس و 
سپ ار . فرح  ود  نآ  زا  ریغ  زورما  ات  مدرم  دنتخانـشن  دوب و  فرح  ود  دـندروآ  ناربمغیپ  هچ  نآ  عیمج  سپ  تسا . فرح  تفه  تسیب و 

دیامرفیم مض  مدرم و  نایم  رد  ار  اهنآ  دنکیم  هدنکارپ  سپ  ار . فرح  جنپ  تسیب و  دروآ  نوریب  مالـسلا ، هیلعام  مئاق  درک  جورخ  هاگره 
هک باـنج  نآ  زا  هدرک  تیاور  ( 739) رئاصب رد  رافـص  خیـش  ار ». فرح  تفه  تسیب و  مامت  دـیامنیم  رـشتنم  ات  ار  رگید  فرح  ود  وا  هب 

شرـسپ دـیبلط  مالـسلا  هیلعیلع  هک  یتسرد  هب  دوب و  یکچوک  هفیحـص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریـشمش  هباوذ  رد  : » دومرف
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سپ دنک . زاب  ار  نآ  تسناوتن  سپ  نک »! زاب  ار  نآ  : » وا هب  دومرف  داد و  وا  هب  يدراک  وا و  هب  ار  هفیحـص  دنداد  سپ  ار . مالـسلا  هیلعنسح 
نآ یفرح . زا  دعب  یفرح  مال و  نیس ، ای ، فلا ، مالـسلا  هیلعنسح  دناوخ  سپ  ناوخب »! : » وا هب  دومرف  هاگ  نآ  سپ  درک ؛ زاب  وا  يارب  ار  نآ 

: دومرف هاگ  نآ  درک . زاب  وا  يارب  ار  نآ  سپ  دنک . زاب  ار  نآ  تسناوتن  سپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  شرـسپ  هب  ار  نآ  داد  دـیچیپ و  ار  نآ  هاگ 
تـسناوتن سپ  هیفنحلا ، نب  دّمحم  شرـسپ ، هب  ار  نآ  داد  دیچیپ و  هاگ  نآ  مالـسلا . هیلعنسح  ماما  دناوخ  هچ  نانچ  دناوخ ، سپ  ناوخب »! »

نآ مالـسلا  هیلعیلع  سپ  ار . يزیچ  وا  زا  دیامن  جارختـسا  تسناوتن  ناوخب »! : » وا هب  دومرف  درک و  زاب  وا  يارب  ار  نآ  سپ  دـنک . زاب  ار  نآ 
»؟ هفیحـص نآ  رد  دوب  هچ  : » هک دیـسرپ  يوار  درک . نازیوآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریـشمش  هباوذ  رب  دـیچیپ و  تفرگ و  ار 

دنـس هب  تعاس ». نیا  ات  فرح  ود  رگم  نآ  زا  دماین  نوریب  : » دومرف و  باب ». رازه  یفرح  ره  دنکیم  زاب  هک  تسا  یفورح  نآ  هک « : دومرف 
نامه هب  سپ  ملسو »؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریـشمش  هباوذ  رد  دوب  هچ  : » بانج نآ  زا  دیـسرپ  هک  درک  تیاور  ریـصبوبا  زا  رگید 

صیاصخ زا  هّیوبن  هفیحـص  نآ  فورح  هّیقب  رـشن  دـشاب و  يدـنوار  ربخ ، خیـش  زا  ربخ  ود  نیا  هک  نآ  رهاظ  دومرف و  ناـیب  قباـس  ربخ  وحن 
رد ینامعن  هچ  نانچ  ترـضح  نآ  باحـصا  راصنا و  يارب  ینامـسآ  ياهریـشمش  ندروآ  مهن : یـس و  ملاعلا » هَّللاو  . » دشاب هّیودهم  تلود 

دیآیم دورف  مالـسلا  هیلعمئاـق  ترـضح  درک  جورخ  هاـگره  : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  هدرک  تیاور  دوـخ  ( 740) تبیغ
هک باـنج  نآ  زا  تسا  يورم  ( 741) دیفم خیـش  صاصتخا  رد  وا ». ردپ  مسا  يدرم و  مسا  هدـش  تبث  يریـشمش  ره  رب  لاتق . ياهریـشمش 
هاـگ نآ  دـنکیم . یعـضوم  هب  هراـشا  دوخ  كراـبم  ياـپ  هب  سپ  هفوک . هبحر  هب  دـیآیم  درک ، جورخ  مالـسلا  هیلعمئاـق  هاـگره  : » دوـمرف
رازه هدزاود  ریـشمش و  رازه  هدزاود  هرز و  رازه  هدزاود  دـنروآیم  نوریب  سپ  دـننکیم ، رفح  سپ  ار »! اـج  نـیا  دـینک  رفح  : » دـیامرفیم

هاگ نآ  دـناشوپیم . ناشیا  رب  ار  اهنآ  سپ  ار ، مجع  ناـیلاوم و  زا  رازه  هدزاود  دـبلطیم  هاـگ  نآ  تسا . ور  ود  يدوُخ  ره  يارب  هک  دوُخ ،
نانچ ار  ترـضح  نآ  راصنا  تاناویح  تعاطا  ملهچ : دیـشکب ». ار  وا  سپ  تسامـش ، رب  هچ  نآ  لثم  وا  رب  دشابن  هک  سک  ره  : » دـیامرفیم

زا تسا ، باـنج  نآ  تنطلـس  ّرقم  هک  هفوک  رهَظ  رد  هتـسویپ  ریـش  بآ و  زا  رهن  ود  ندـمآ  نوریب  : مکی لـهچ و  ترـضح . زا  تشذـگ  هک 
نوچ : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلعرقاـب  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 742) جـیارخ رد  تسا . ترـضح  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلعیـسوم  بانج  گنس 
لمح یـسک  هک  دیـشاب  هاگآ  هک  دنک  ادـن  ترـضح  نآ  يدانم  دوش ، هفوک  هّجوتم  هک  دـیان  هدارا  هّکم و  هب  دـنک  جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق 
رگم یلزنم ، رد  دنیآیمن  دورف  سپ  بآ ، همـشچ  هدزاود  نآ  زا  دوب  هدش  يراج  هک  یـسوم  رجَح  دیامن  لمح  و  یبآ ! هن  یماعط و  دـنکن 

باریس دشاب  هنشت  هک  ره  دوشیم و  ریس  دشاب  هنـسرگ  هک  ره  سپ  اههمـشچ . نآ  زا  دوشیم  يراج  سپ  ار ، نآ  دیامرفیم  بصن  هک  نآ 
دوشیم يراج  هفوک ، رهَظ  رد  دندمآ  دورف  نوچ  سپ  هفوک . تشپ  دـنوش ، فجن  دراو  ات  تسا  ناشیا  هشوت  گنـس ، نآ  زا  سپ  دوشیم ،
دنوادخ نداد  زایتما  مود : لهچ و  دوشیم ». باریس  دشاب  هنشت  هک  ره  دوشیم و  ریس  دشاب  هنسرگ  هک  ره  سپ  ریش . بآ و  هتـسویپ  نآ  زا 

هب مالسلا  مهیلعهّمئا  هّینارون  حابشا  ندنایامن  زا  دعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدوخ  ربمغیپ  جارعم  بش  رد  ار  ترضح  نآ  یلاعت ، كرابت و 
لالح مالسلا  هیلعمئاق  نیا  : » شایع نبا  تیاور  هب  دومرف  هک  نیا  هب  مالسلا ، هیلعرصع  تّجح  ات  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  ترـضح ، نآ 
یـسک راد  تسود  ار و  وا  راد  تسود  دّمحم ! يا  نم . يادعا  زا  دّمحم  يا  دشکیم  ماقتنا  ارم و  مارح  دنکیم  مارح  ارم و  لالح  دـنکیم 

هیلعمیرم نب  یسیع  ترضح  هَّللا ، حور  ترـضح  لوزن  موس : لهچ و  ( 743 .«) درادیم تسود  وا  هک  ار  یـسک  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار 
دیعب هچرگا  هک  دنامن  یفخم  بانج . نآ  فلخ  رد  ندرک  زامن  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  يرای  يارب  نامـسآ ، زا  مالـسلا 

زا یکی  هک  مزعلاولوا  یّتح  نیلـسرم  ایبنا و  عیمج  رب  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ّتیلـضفا  رب  راصعا ، نیا  رد  بهذـم  رارقتـسا  ياوعد  تسین 
هچ ام ، ياملع  زا  دـندوب  فلاخم  یعمج  دوب و  هّیرظن  لیاسم  زا  هقباس  راصعا  رد  هلأسم  نیا  ًـالوا : نکلو : مالـسلا  هیلعیـسیع  تسا  ناـشیا 
رد دیفم  خیـش  دـهد . ناشیا  رب  حـیجرت  ار  ایبنا  زا  ریغ  يدـحا  هک  دـننک  سک  نآ  ریفکت  هب  مکح  ناشیا  زا  ياهراپ  هک  ّتنـس  لها  هب  دـسر 

نانآ مامت  رب  مالسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  زا  هّمئا  لضف  هب  هّیماما  ینعی  تماما ، لها  زا  یهورگ  دندرک  عطق  هک : هدومرف  ( 744) تالاقم باتک 
رب لـضف  ناـشیا  زا  یهورگ  دنتـسناد  بجاو  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اـم  ربمغیپ  ياوس  ناربمیپ ، نـالوسر و  زا  دـندوب  شیپ  هک 
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ایبنا مامت  لضف  هب  دندومن  عطق  ناشیا و  زا  رگید  یقیرف  ار  لوق  ود  ره  دندومن  عانتما  مالسلا و  مهیلعناشیا  زا  مزعلاولوا  ياوس  ایبنا ، عیمج 
. لاوقا نآ  زا  کی  چیه  رب  تسین  یعامجا  نآ و  لوبق  ّدر و  رد  یلاجم  لوقع ، يارب  تسین  هک  تسا  یباب  نیا  مالسلا و  مهیلعهّمئا  عیمج  رب 
مالسلا و مهیلعنیرهاط  هّمئا  زا  وا  هّیرذ  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هدیـسر  يراثآ  هک  قیقحت  هب  و 
رد دنتفگ  لوا  قیرف  هچ  نآ  هب  ار  مزع  دهدیم  تّوق  هک  تسا  یعـضاوم  نآرق ، رد  ًاضیا و  مالـسلا  مهیلعنیقداص  نیرهاط  هّمئا  زا  يرابخا 

ياهرهب ار  ّقح  لها  ماوع  تسا و  شنیب  شناد و  لها  فاصنا و  لها  هب  صوصخم  نیهارب  ّهلدا و  يور  زا  ّتیلـضفا  توبث  ًایناث : هلأسم . نیا 
زا مالـسلا  مهیلعهّمئا  تلیـضف  سپ  عالّطا ؛ ای  فاصنا  ای  دنرادن  ملع  ای  هفیاط  نآ  ریغ  دیلقت و  يور  زا  هیاپ  یب  يداقتعا  زج  نآ ، رد  تسین 

يارب زج  دوش  ینادـجو  يرورـض و  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  هدیـسرن ؛ توبث  زا  لوا  هجرد  هب  ناشیا ، ریغ  هب  دـسر  هچ  تّما ، همه  يارب  لسر ،
فلخ رد  شندرک  زامن  مالـسلا و  هیلعیـسیع  ترـضح  لوزن  هب  هدیـسر و  يرورـض  ّدـح  هب  هک  راصعا  زا  یـضعب  رد  ناـشیا  زا  ياهفیاـط 

نآ یهلا ، فیرعت  هب  ار  وا  تخانـش  دـنهاوخ  هک  ملاـع  ماـمت  رـضحم  رد  ار  باـنج  نآ  شندرک  تعاـطا  تعباـتم و  مالـسلا و  هیلعيدـهم 
زاـمن لوزن و  راـبخا ، رد  تهج  نیا  زا  هتـشاذگن و  یـسک  مزعلااولوا  نیب  رد  یقرف  هچ  دوـش ؛ ناـیناهج  همه  ینادـجو  سوـسحم و  بلطم ،

، دندومرفیم راختفا  لفاحم  سلاجم و  رد  نآ ، هب  رّرکم  هداد ، رارق  ترـضح  نآ  هّصتخم  بقانم  هّصاخ و  لیاضف  زا  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع 
رد تسا  يورم  ( 745) یّلح نامیلس  نب  نسح  رضتحم  باتک  رد  هچ  نانچ  هدرمش . بانج  نآ  حیادم  بقانم و  زا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هکلب 

نوریب هک  نیا  وت ، هب  میدومرف  اـطع  : » جارعم بش  رد  دومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  ینـالوط  يربـخ 
وا فلخ  رد  دـنک  زامن  ناشیا  درم  رخآ  لوتب ؛ رکب  زا  دنـشاب  وت  هّیرذ  زا  همه  هک  يدرم  هدزای  مالـسلا  هیلعیلع  ینعی  وا  بلـص  زا  میدروآ 
زا منکیم  تیاده  هکلهم و  زا  مهدیم  تاجن  وا  هب  روج . ملظ و  زا  هدـش  رپ  هچ  نانچ  لدـع ، زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  مالـسلا ؛ هیلعیـسیع 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تسا  يورم  ( 746) نیدـلا لامک  رد  ار ». ضیرم  وا  هب  مهدیم  افـش  يروک و  زا  مهدیم  تیفاـع  تلـالض و 
دنکیم ینالوط  هنیآ  ره  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  رگا  هک  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  یتسار  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو 

فلخ دنک  زامن  سپ  میرم  نب  یـسیع  هَّللا ، حور  دیآ  دورف  سپ  يدـهم . مدـنزرف  زور ، نآ  رد  دـنک  جورخ  هک  نآ  ات  ار  زور  نآ  دـنوادخ 
، قیفا هبقع  رد  ماش  رد  دنوادخ -  ینعی  دشکیم - ؛ ار  وا  : » لاّجد ثیدـح  رد  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  زین  وا ».

ترضح زا  تسا  يورم  ( 748) یسربط خیـش  يرولا  مالعا  رد  ( 747 .«) وا فلخ  میرم  نب  یسیع  حیـسم  دنکیم ، زامن  هک  یـسک  تسد  رب 
رگم وا ، ناـمز  هیغاـط  زا  تعیب  وا  ندرگ  رد  دوشیم  عقاو  هک  نآ  رگم  يدـحا ، اـم  زا  تسین  : » دوـمرف هک  مالـسلا  هیلعیبـتجم  نسح  ماـما 

هک ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصبانج  نآ  زا  يورم  ( 749) یسوط خیـش  تبیغ  رد  وا ». فلخ  مالـسلا  هیلعهَّللا  حور  دنکیم  زامن  هک  یمئاق 
نیرتهب ام  ربمغیپ  ام : زا  شیپ  يدـحا  هب  هدـشن  هداد  هک  زیچ  تفه  تیب ، لها  ام  هب  دـش  هداد  نم ! رتخد  يا  : » مالـسلا اـهیلعهمطاف  هب  دومرف 

، تسا وت  ردپ  ّمع  نآ  تسا و  ادهش  نیرتهب  ام  دیهش  تسا . وت  رهوش  وا  تسایصوا و  نیرتهب  ام  ّیـصو  تسا . وت  ردپ  نآ  تسا و  ناربمغیپ 
، وت رسپ  اهنآ  تّما و  نیا  طبس  ود  تسا  ام  زا  تشهب . رد  نآ ، هب  دنکیم  زاورپ  هک  تسا  زبس  لاب  ود  وا  يارب  هک  یـسک  تسا  ام  زا  هزمح .
.« میرم نب  یـسیع  وا  فلخ  دنکیم  زامن  هک  تّما . نیا  يدهم  وا ، زج  ییادخ  تسین  هک  يدنوادخ  هب  مسق  تسا  ام  زا  دنانیـسح . نسح و 
نآ هک  تسا  يورم  ( 750) یفاک رد  تسا ». نیا  زا  : » هبترم هس  دومرف  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلعنیـسح  فتک  رب  ار  كرابم  تسد  هاـگ  نآ 

رگم تسین ، یبش  زور و  چیه  : » دومرف دندش . ایوج  نآ  ببس  زا  سپ  نادنخ . دنـسرخ و  رورـسم و  دروآ  فیرـشت  نوریب  يزور  ترـضح 
هک نم  هب  زورما  تسا  هداد  ياهفحت  نم  راگدرورپ  دنوادخ و  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنوادخ . بناج  زا  نآ  رد  تسا  ياهفحت  نم  يارب  هک  نآ 

نیا ات  دّمحم ! يا  تفگ : دناسر و  مالـس  نم  هب  مراگدرورپ  زا  نم و  دزن  دمآ  مالـسلا  هیلعلیئربج  ناگتـشذگ . هب  ار  نآ  لثم  تسا  هدادـن 
رد دتسرف ». ورف  نیمز  رب  ار  وا  يادخ  هک  هاگره  وا ، فلخ  میرم  نب  یسیع  دنک  زامن  هک  مئاق  مشاه  ینب  زا  ینعی  تسامش  زا  و  تفگ : هک 

: دومرف دیـسر ، ناشیا  رخآ  هب  نوچ  ار ، نیدشار  يافلخ  تریـس  دومرف  رکذ  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  ( 751) نیدلا لامک 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هدرک  تیاور  یعفاـش  یجنگ  دـنکیم ». زاـمن  وا  بقع  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  یـسک  مهدزاود  »
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یسیع هک  سدقملا  تیب  رد  دوخ  باحصا  اب  تسا  حبص  زامن  لوغشم  ترضح ، نآ  : » مالسلا هیلعيدهم  لاوحا  هلمج  رد  دومرف  هک  ملسو 
ار دوخ  تسد  ود  یـسیع  سپ  زامن . رد  دوش  مدرم  ماما  دتفا و  شیپ  یـسیع  هک  ددرگیمرب  ارقهق  هب  ترـضح  سپ  دیآیم . دورف  میرم  نب 
هک یتقو  رد  امش  دیاهنوگچ  : » هریرهوبا هب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  زین  ( 752 !«) وش مّدقم  دیوگیم : وا  هب  دراذگیم و  بانج  نآ  فتک  رب 

تلالد رد  هدرک  نایب  یحرـش  یجنگ  راـبخا و  تسا  رّرکم  نومـضم  نیا  رب  ( 753 (»؟ دشاب امـش  دوخ  زا  امـش  ماما  دوش و  لزان  میرم  رـسپ 
هب تجاح  ار  ام  هک  ینایب  هب  دشاب ، حبـصا  هقفا و  ملعا و  ءرقا و  دـیاب  ماما  هک  بانج  نآ  رب  شتّیلـضفا  رب  یـسیع  يارب  ترـضح  نآ  تماما 

هیلعيدـهم دوـشیم  تفتلم  سپ  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصبانج  نآ  هـک  تـسا  يورم  ( 754) رّردـلا دـقع  رد  تسین . نآ  رکذ 
مدرم يارب  وش و  مّدقم  : » دیامرفیم وا  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  سپ  دکچیم . بآ  شیوم  زا  ایوگ  هدش و  لزان  میرم  نب  یـسیع  هک  مالـسلا 

زا يدرم  فلخ  مالـسلا ، هیلعیـسیع  دـنکیم  زامن  سپ  وت ». يارب  رگم  زامن ، هدـشن  نایب  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعیـسیع  سپ  نک »! زاـمن 
هیلعبانج نآ  هک  هدرک  تیاور  يدس  زا  زین  دنکیم ». تعیب  وا  اب  ماقم  رد  مالسلا  هیلعیسیع  دنیـشنیم و  درک ، زامن  نوچ  نم و  نادنزرف 

سپ تفیب »! شیپ  : » دـیامرفیم یـسیع  هب  ترـضح  سپ  زامن . تق  مالـسلا  هیلعیـسیع  مالـسلا و  هیلعيدـهم  دـنوش  عمج  : » دومرف مالـسلا 
رد ( 755 .) ترـضح نآ  بقع  رد  ادتقا  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  دنکیم  زامن  سپ  زامن »! هب  يرتراوازـس  وت  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعیـسیع 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  رما  ریظن  میدـقت ، هب  ار  بانج  نآ  ترـضح ، رما  تّحـص  ضرف  رب  هدیـسرن و  رظن  هب  نومـضم  نیا  هّصاخ ، رابخا 
رومأم هک  زور  نآ  زا  اـم  : » هک وا  نتفگ  لـییربج و  عاـنتما  زاـمن و  رد  میدـقت  هب  جارعم  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلعلـییربج  تسا  ملـسو  هلآو 
مالسلا هیلعیسیع  رب  تسا  دوخ  ّتیلضفا  فشک  دوصقم  دیاش  ( 756 .«) میوشیمن مّدقم  نایمدآ  رب  مالسلا ، هیلعمدآ  يارب  هدجس  هب  میدش 

دننک تیاور  تسین و  نآ  رد  یلضف  ّتنس ، لها  زا  يرایسب  دعاوق  هب  هک  زامن  رد  مّدقت  دّرجم  هب  هن  بانج ، نآ  رب  دوخ  ناسل  هب  قلخ  يارب 
ار ناشیا  دـتفیب  شیپ  هک  یموق  دوشیمن  راگتـسر  زگره  : » هک ار  دوخ  یبن  مالک  دـننک  شومارف  يرجاف و  يِّرب و  ره  فلخ  ار  زاـمن  زاوج 

.« ار ناشیا  هداتفا  شیپ  هک  نآ  زا  دشاب  لضفا  هک  یسک  دشاب  ناشیا  نایم  رد  یسک و 

(7) بانج نآ  صئاصخ 

هچ نانچ  راوگرزب ؛ نآ  هزانج  رب  زج  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  دعب  يدـحا  هزانج  رب  ریبکت  تفه  ندوبن  زیاج  مراهچ : لهچ و 
طونح و نفک و  رکذ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  دوخ  يایاصو  نمض  رد  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  تافو  ثیدح  رد  راحب ، رد 
وگب و نم  رب  ریبکت  تفه  نسح ! يا  نم ! دنزرف  يا  نم  رب  نک  زامن  و  دّمحمابا ! ای  وش  مّدـقم  هاگ  نآ  : » دومرف فیرـش ، ربق  عضوم  ات  ندرب 

مالـسلا هیلعيدهم  مئاق  وا  مسا  نامزلارخآ ؛ رد  دیآیم  نوریب  هک  يدرم  رب  رگم  نم ، زا  ریغ  يدحا  يارب  لمع  نیا  تسین  لالح  هک  نادـب 
ياهباذـع زا  هک  نیعل  لاّجد  لتق  مجنپ : لهچ و  ( 757 .«) ار ّقح  جاجوعا  دنکیم  تسار  مالـسلا ، هیلعنیـسح  وت  ردارب  نادنزرف  زا  تسا 

رد باذع  دومرف  ریسفت  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ( 758) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  هچ  نانچ  هلبق . لـها  يارب  تسا  یهلا 
رگم دماین  يربمغیپ  چیه  : » دندومرف هحیـص و  لاّجد و  هب  ار  ( 759 ....«) ْمُِکقْوَف ْنِم  ًاباَذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یَلَع  ُرِداَْقلا  َوُه  ُْلق   » هفیرـش هیآ 

هنوگچ و  هدومن ؛ تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  نیدلا  لامک  رد  هچ  نانچ  ( 760 .«) لاّجد هنتف  زا  ار  مدرم  دناسرت  هک  نآ 
نب نسح  هنیدـم . هّکم و  زج  دـنک  ریـس  ار  قافآ  همه  دـیدش و  طحق  لاس  رد  دـیآیم  نوریب  وا  هک  يدادعتـسا  تأیه و  نآ  اب  دـشابن ، هنتف 

، دـنک هلتاقم  لاّجد  هعیـش  اب  دـهاوخ  هک  ره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  ( 761) رئاصب رـصتخم  رد  یّلح  نامیلس 
نامیا اب  ار  ادخ  دنک  تاقالم  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  ناورهن و  لها  رب  دنیرگیم  نالف و  نوخ  رب  دنیرگیم  هک  نانآ  اب  دـنک  هلتاقم  سپ 

یسک سپ  ار ». لاّجد  دنکیم  كرد  تسا و  كانبـضغ  وا  رب  هک  یتلاح  رد  ار  يادخ  هدرک  تاقالم  هدش ، هتـشک  مولظم  نالف ، هک  نیا  هب 
ناـمیا هک  نـیا  اـت  شربـق  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنکیم  ثوـعبم  : » دوـمرف نآ ؟ زا  شیپ  دریمب  رگا  سپ  مالـسلا ! هیلعنینمؤـملاریما  اـی  تـفگ :

زین دوشیم . هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  ماش  قیفا  هبقع  رد  نوعلم ، نآ  هک  ( 762) نیدلا لامک  زا  تشذگ  شفنا ». مغر  هب  وا  هب  دروآیم 
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هب ار  قلخ  دـنیرفایب  هک  نآ  زا  شیپ  دـیرفآ ، رون  هدراهچ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  هدرک  تیاور 
هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  : » دومرف نت ؟ هدراهچ  دنتسیک  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : یـسک  سپ  تسا ». ام  حاورا  نآ  سپ  لاس ؛ رازه  هدراهچ 
سپ شتبیغ  زا  دـعب  دزیخیم  رب  هک  تسا  یمئاـق  ناـشیا ، رخآ  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا  هّـمئا  نیـسح و  نـسح و  همطاـف و  یلع و  ملـسو و 

ام دنهدیم و  یسیع  بانج  هب  ار  نیعل  نآ  لتق  تبسن  هّماع  یضعب  ( 763 .«) یملظ روج و  ره  زا  ار  نیمز  دنکیم  كاپ  ار و  لاّجد  دشکیم 
هب ایند  رد  نیملاظ  تلود  هربابج و  تنطلس  عاطقنا  مشش : لهچ و  تسه . نآ  ریغ  ّمها ، ِضرغ  نوچ  میدومن ؛ ضارعا  لاّجد  لاح  حرـش  زا 
زا یـضعب  يأر  هب  انب  تمایق ، هب  دوش  لصّتم  ترـضح ، نآ  تلود  هچ  درک ؛ دـنهاوخن  یهاشداپ  نیمز  يور  رد  رگید  هک  بانج  نآ  دوجو 
ای دندومرف  فیلأت  باب  نیا  رد  هدّدعتم  فیناصت  هکلب  رایسب ، رابخا  رهاوظ  یتعامج و  يأر  ربانب  مالـسلا ، هیلعهّمئا  ریاس  تعجر  هب  ای  املع ،

يدـحا يارب  مالـسلا  هیلعمئاـق  تلود  زا  دـعب  تسین  هک  هدومرف  ( 764) داشرا رد  دـیفم  خیـش  هچ  ناـنچ  ترـضح . نآ  نادـنزرف  تلود  هب 
نیا تایاور  رتشیب  هدیسرن . َتب  عطق و  وحن  هب  یلاعت و  هَّللاءاش  نا  بانج ؛ نآ  نادنزرف  تنطلـس  زا  هدیـسر  تیاور  رد  هچ  نآ  رگم  یتلود ،

هب مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  رّرکم  هدومرف و  هچ  نآ  رخآ  ات  تمایق ». زا  شیپ  زور  لـهچ  رگم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دوریمن  : » هک تسا 
هک مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  تسا  يورم  ینامعن  تبیغ  رد  رهظی  رهدلا  رخآ  یف  انتلودو  اهنوبقری  ۀلود  سانا  لکل  دـندوب : ّمنرتم  تیب  نیا 
ات ام ، زا  شیپ  درک  دنهاوخ  تنطلـس  هک  نآ  رگم  تسا  یتلود  ناشیا  يارب  هک  یتیب  لها  دـنامیمن  تساهتلود و  رخآ  ام  تلود  : » دومرف

نیا تعامج و  نیا  كولس  لثم  میدومنیم  كولس  میدرکیم ، تنطلـس  ام  هاگره  هک  ار  ام  كولـس  هریـس و  دننیب  هاگره  دنیوگن  هک  نیا 
زا هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  ار  ربـخ  نیمه  ناذاـش  نب  لـضف  تـبیغ  رد  ( 766 («) 765 .) َنیقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلاَو  : » ّلجوّزع يادـخ  لوق  تسا 

، هّیودهم هّیهلا  تافیرـشت  صیاصخ و  زا  تسا  ياهنومن  هک  میدرک  رکذ  هچ  نآ  زا  هک  دـنامن  هدیـشوپ  ( 767 .) مالسلا هیلعقداص  ترضح 
هدینـشن و هدـیدن و  یـسک  هک  بانج  نآ  تنطلـس  یگرزب  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  هیلاع  تاماقم  زا  یکدـنا  دوشیم  مولعم 

تیاور دوخ  ( 768) تبیغ رد  ینامعن  خیش  هچ  نانچ  ترـضح . نآ  ّقح  رد  هدش  دراو  هچ  نآ  ضعب  بارغتـسا  دوشیم  عفر  دید و  دهاوخن 
هنیآ ره  منک ، كرد  ار  وا  نم  رگا  و  هن ، : » دومرف هدش ؟ دلوتم  مالـسلا  هیلعمئاق  ایآ  مالـسلا : هیلعقداص  بانج  زا  دیـسرپ  یـسک  هک  هدرک 
سپ مالسلا . هیلعمئاق  ترضح  يارب  دندرکیم  اعد  رهظ  زامن  زا  دعب  بانج ، نآ  هک  دمآ  دهاوخ  دوخ ». تایح  ماّیا  ار ، وا  منکیم  تمدخ 

ماـقتنا ناـشیا و  قباـس  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  لآ  رون  يارب  مدرک  اـعد  هک  قیقحت  هب  : » دومرف يدرک ؟ اـعد  دوخ  يارب  درک : ضرع  يوار 
: دومرفیم ترضح  نآ  تالاح  لیامش و  رکذ  ماقم  رد  ررّکم  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  هک  دیآیم  زین  ( 769 .«) ناشیا يادعا  زا  هدنشک 

نآ جورخ  عیاقو  نمـض  رد  هک  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 770) تارایّزلا لـماک  رد  تسا »! نینچ  هک  نآ  يادـف  مردـپ  »
هب هک  تسا  تقو  نآ  رد  نیا  شربق و  رد  روهظ  نیا  رورـس  وا  رب  دوشیم  لخاد  هک  نآ  رگم  درم ، نمؤم  دـنامیمن  سپ  : » دومرف ترـضح 

لاـمک رد  قودـص  ار  نومـضم  نـیا  مالــسلا ». هیلعمئاـق  جورخ  هـبار  رگیدـکی  دـنهد  تراـشب  ناـشیاهربق و  رد  دـنور  رگیدـکی  تراـیز 
.« نمؤم نآ  بلق  رد  دوشیم  لخاد  يرورس  : » تسا روکذم  اج  نآ  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  ( 771) نیدلا

هداد هچ  نآ  هب  تاروت ، زا  ینعی  لوا ، ْرفِـس  رد  نارمع  نب  یـسوم  درک  رظن  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  هک  هدرک  تیاور  ینامعن  خیش 
نیا دنتفگ : مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  ارم  نادرگب  اراگدرورپ ! یسوم : تفگ  لضف . تنطلس و  تردق و  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  هب  دوشیم 

، نآ رد  دـید  سپ  ثلاث  ْرفِـس  رد  درک  رظن  هاگ  نآ  نیا . لثم  نآ ، رد  تفاـی  سپ  یناـث  ْرفِـس  رد  درک  رظن  سپ  تسا ! دـمحا  هّیرذ  زا  مئاـق 
هک هدرک  تیاور  نیعلارون  باتک  زا  ( 773) نازحالا جیهم  رد  ( 772 .«) دنداد وا  هب  ار  باوج  نامه  تفگ و  ار  نخـس  نامه  سپ  نآ . دننام 

نابایب رد  مالسلا  هیلعنیـسح  مدنزرف  هک  ارم  داد  ربخ  مّدج  : » دوخ باحـصا  هب  دومرف  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
، شدنزرف هدومن  يرای  هدرک و  يرای  ارم  هک  قیقحت  هب  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  سپ  هنشت ؛ سک و  یب  بیرغ و  دش  دهاوخ  هتشک  البرک 

تـسا يورم  ۀغالبلا  جهن  خسن  ضعب  و  ( 775) لوقعلا فحت  يربط  نیدـلا  دامع  زا  ( 774) یفطصملا ةراشب  رد  ار ». مالـسلا  هیلعرظتنم  مئاق 
يّرـس چـیه  ار و  نآ  میاـمنیم  حوتفم  نم  هک  نآ  رگم  تسین ، یملع  چـیه  لـیمک ! يا  : » لـیمک هب  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا 
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هک نآ  رگم  تسین ، زیچ  چیه  یتیاور  هب  يّرـس و  چیه  : » هک تسا  ياهخـسن  رد  ار ». نآ  دنکیم  متخ  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  نآ  رگم  تسین ،
هیکزت نامیا و  رون  هب  اهنآ  هیلحت  بولق و  ترامع  يارب  هک  ایـصوا  ایبنا و  همه  هک  یتسناد  هچ  دـیامن » متخ  ار  نآ  مالـسلا  هیلعمئاق  ِباـنج 

نایب راکنا و  بابـسا و  مامت  راهظا  زا  دـندشن  نّکمتم  رایـسب ، عناوم  تهج  هب  دـندش ، ثوعبم  قالخا  دـیاقع و  سیاند  تاراذـق و  زا  اـهنآ 
نآ زا  سپ  هک  وا  تسایر  تنطلـس و  دهع  بانج و  نآ  هب  دـندومرف  تلاوح  عاجرا و  تراشب و  هدـعو و  ار  قلخ  هتـسویپ  رارـسا و  زومر و 

يادخ هچ  نانچ  دناشکن . دـنوادخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دـناسرن و  قلخ  هب  دـیامرفن و  بانج  نآ  هک  دـنامب  يزیچ  دـیابن  سپ  دـشابن . یتلود 
ندناشوپ دوش  ببس  هک  دشابن  يدحا  زا  شراصنا  هفیلخ و  يارب  یفوخ  رگید  : » دومرف نایب  فالختـسا ، هدعو  هیآ  رد  وحن  نیمه  هب  یلاعت 

هک ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هدرک  تیاور  ( 776) رثالا ۀـیافک  رد  زازخ ، یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  لـیلج  خیـش  ار ». یّقح 
دوز یموق و  ياهلد  رد  اـههنیک  دوش  رهاـظ  مریمب ، نوچ  ینم . ریزو  ردارب و  وت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع ! اـی  : » مالـسلا هیلعیلع  هب  دومرف 

، تسا هعیـش  زا  ندـش  دوقفم  تقو  رد  نیا  کـیدزن و  هناـگیب و  ره  نآ  رد  دـتفیب  هک  راوشد  تخـس و  دوـش  ياهنتف  نم ، زا  سپ  هک  تسا 
فّهلتم فّسأتم  هنمؤم  نمؤم و  رایسب  هچ  سپ  نیمز . نامسآ و  لها  وا ، نادقف  يارب  زا  دنوشیم  نوزحم  هک  وت ، نادنزرف  زا  متفه  زا  مجنپ 

نم و هیبش  يادف  مردام  ردپ و  : » دومرف درک و  الاب  هاگ  نآ  تخادـنا . ریز  هب  یکدـنا  ار  كرابم  رـس  هاگ  نآ  وا ». دـقف  نامز  تسا  یناریح 
زا تسا  ( 777) ألألتم هک  يراونا  شیاهفاکش  زا  دنز  ُقُتت  هک  اههماج  ای  رون  ياههماج  تسوا  رب  هک  نارمع  نب  یسوم  هیبش  نم و  مان  مه 

هدینـش هچ  نانچ  رود ، زا  دوش  هدینـش  هک  ار  ناشیا  دنک  ییادن  هک  دنایـسویأم  تیاهن  تلاح  رد  هک  ار  ناشیا  منیبیم  ایوگ  سدـق . عاعش 
رد یـسربط  خیـش  مـخ  ریدـغ  رد  عادوـلا  ۀّـجح  رد  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـبطخ  زا  یـشخب  ربـخ . رخآ  اـت  کـیدزن ». زا  دوـش 

ۀّجح رد  هک  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ینـالوط  هغیلب  هبطخ  دـندرک  تیاور  ( 779) نیقیلا رد  سواـط  نبا  و  ( 778) جاجتحا
رشاعم داه . ٌّیلع  رذنم و  ّینا  الا و  سانلا ! رـشاعم  : » تسا هبطخ  نآ  تارقف  هلمج  زا  دندناوخ و  میظع  رـضحم  نآ  رد  مخ ، ریدغ  رد  عادولا 

نوصحلا حتاف  ّهنأ  الأ ! نیدلا . یلع  رهاظلا  ّهنأ  الأ ! هیلع . هَّللا  تاولص  يدهملا  مئاقلا  انم  ۀّمئالا  متاخ  نا  الأ ! ّیـصو . ّیلع  یبن و  ّینا  سانلا !
ّهنأ الأ ! هَّللا . نیدـل  رـصانلا  ّهنأ  الأ ! ّلجوّزع . هَّللا  ءایلوال  راث  لکب  كردـملا  ّهنأ  الأ ! كرـشلا . لها  نم  ۀـلیبق  لک  لتاق  ّهنأ  ـالأ ! اـهمداه . و 

لـضف يذ  لک  يزاجملا  : » دّیـس تیاور  هب  لـک ». مسی  ّهنأ  ـالأ ! «. » قیمع رحب  نم  حاـتمملا :  -: » دّیـس تیاور  هب  و  قیمع ». رحب  نم  فارغلا 
ّلجوّزع و ّهبر  نع  ربخملاو  ّهنأ  الأ ! هب . طیحملا  ملع و  لک  ثراو  ّهنأ  الأ ! هراتخم . هَّللا و  ةریخ  ّهنأ  الأ ! «. » هلهجب لـهج  يذ  لـک  و   » هلـضفب

هدعب ۀّجحالو  ۀّجح  یقابلا  ّهنأ  الأ ! هیدی . نیب  فلس  نم  هب  رّشب  دق  ّهنأ  الأ ! هیلا . ضوفملا  ّهنأ  الأ ! دیدسلا . دیشرلا  ّهنأ  الأ ! هنامیا . رماب  هبنملا 
هرـس و یف  هنیماو  هقلخ  یف  همکح  هضرا و  یف  هَّللا  یلو  ّهنأ  و  الأ ! هیلع . روصنم  الو  هل  بلاغال  ّهنأ  الأ ! هدـنع . ّالا  رونـال  هعم و  ّـالا  ّقحـالو 

.« هتینالع

ترضح نآ  كرابم  دوجو  رد  نیملسم  فالتخا  رکذ  رد  : مراهچ باب 

هراشا

تاملک زا  یضعب  نایب  قَِرف و  نآ  نایب  تهج و  دنچ  زا  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  كرابم  دوجو  رد  نیملسم  فالتخا  رکذ  رد 
هیلع هللا  یلصلوسر  ترـضح  هک  نیا  رد  نیملـسم ، هفورعم  قِرف  نایم  رد  تسین  فالتخا  هک  دنامن  یفخم  راصتخا . زاجیا و  وحن  هب  ناشیا 

نآ نید  نامزلارخآ و  رد  ترضح  نآ  اب  تسا  مان  مه  دنیوگیم و  مالسلا  هیلعيدهم  ار  وا  هک  یـصخش  ندمآ  هب  دنداد  ربخ  ملـسو  هلآو 
. داد لدع و  زا  ار  نیمز  مامت  دنک  رپ  دهد و  جاور  ار  ترضح 

میرم نب  یسیع  اّلا  يدهم  ثیدح ال  ّدر 
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حیضوت

هک مالسلا  هیلعیـسیع  رگم  يدهم ، تسین  : » هک هدش  لقن  ّتنـس  لها  یـضعب  زا  هک  یفیعـض  لوق  زج  هدرکن  فالخ  رادقم  نیا  رد  یـسک 
هچ دناهدرک ، ود  ره  ذوذُش  فعض و  هب  مکح  تعامج ، نآ  دوخ  هک  باب  نیا  رد  هدرک  لقن  يربخ  و  ( 780 .«) نامسآ زا  دش  دهاوخ  لزان 
رد مالسلا  هیلعیسیع  حور  هک  هدرک  لقن  یضعب  زا  ناوید  حرش  رد  يدبیم  هچ  نآ  تفاخـس  فعـض و  رد  تسا  نآ  ریظن  هّیماما و  هب  دسر 
نب یـسیع  ّالا  يدهمال  : » ثیدـح تسا  نیا  قباطم  تسا و  زورب  نیا  زا  ترابع  مالـسلا  هیلعیـسیع  لوزن  دـنک و  زورب  مالـسلا  هیلعيدـهم 

زا يدـهملا  بقانم  لثم : بانج ، نآ  تالاح  دوجو و  تابثا  رد  هدـش ، فیلأت  تعامج  نآ  ناـیم  رد  يرایـسب  بتک  هلمجلاـب  یهتنا . میرم ».
نایب وا . زا  تسا  يرگید  باتک  نآ  ای  دنیوگیم ، زین  يدهملا  توعن  ار  نامه  ًارهاظ  وا و  زا  زین  يدـهملا  ۀفـص  یناهفـصا و  میعنوبا  ظفاح 
یبا زا  رظتنملا  ماما  رابخا  یف  ررّدلادقع  یجنگ . یعفاش  دّمحم  نب  فسوی  نب  دّمحم  هَّللادـبع ، یبا  زا  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  رابخا  رد 

نآ ّفلؤم  هچ  رگا  مالسلا  هیلعيدهملا  بقانم  یف  یفخملا  فشک  ینادمه . یلع  دّیس  زا  يدهملا  رابخا  یملّـسلا . ییحی  نبا  فسوی  ردب ،
رفعج نب  دمحا  نسحلاوبا ، محالم  تسا . ّتنـس  لها  بتک  زا  ذوخأم  تسا ، ثیدح  هد  دـص و  کی  هک  نآ  رابخا  مامت  نکل  تسا و  هعیش 

هیلعنامّزلابحاص رابخا  رد  ناهرب  نیدلا . مجن  هفیلخ  ینیومح  نیدلادعـس  باتک  يدانملا . نبا  هب  فورعم  يدانملا  هَّللادبع  نب  دّمحم  نب 
هیلعيدهملا رابخا  یف  يدرولا  فرع  ینجاور . بوقعی  نب  دابع  زا  مالسلا  هیلعيدهملارابخا  لامعلازنک . بحاص  یقّتم  یلعّالم  زا  مالـسلا 

داد ربخ  هچ  نآ  اب  تسا  قباطم  هک  تسا  لوقنم  یتارابع  هلوادتم ، هیوامس  بتک  زا  يرایسب  رد  اهنیا . ریغ  یطویس و  نمحرلادبع  زا  مالسلا 
تافص و زا  وا  رابخا  نهاک و  حیطس  تاملک  دوب و  فورعم  هنهَک  نایم  رد  هکلب  بانج ، نآ  ّقح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(781) رثألا بضتقم  رد  شایع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  هچ  ناـنچ  هدوب ؛ دوهعم  مجع  كولم  رد  تسا و  فورعم  باـنج  نآ  ماـّیا  تـالاح و 

اهّیا کـیلع  مالـسلا  تفگ : هداتـسیا و  يرـسک  ناوـیا  رد  رب  دـنک ، رارف  نیادـم  زا  تساوـخ  درجدزی ، مجع  كوـلم  رخآ  هک  هدرک  تیاور 
هدیـسرن وا و  نامز  هدـشن  کیدزن  هک  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  اـی  نم  وت ، يوس  هب  مدرگیمرب  مدرک و  تقراـفم  وت  زا  نم  کـنیا ! ناویـالا !

نیا : » دومرف دیـسرپ . نم » نادـنزرف  زا  يدرم  ای   » هک وا  مـالک  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  تمدـخ  یملید  نامیلـس  وا . ماـگنه 
.« تسا وا  نادنزرف  زا  سپ ، درجدزی . زا  هدش  ّدلوتم  هک  نم  نادنزرف  زا  مشش  ّلجوّزع ، يادخ  رما  هب  تسا  مالـسلا  هیلعمئاق  امـش ، بحاص 

يرمث تساـهنآ ، رد  هک  هیّیزج  دـیاوف  ضعب  كّربت و  ظـفح و  زج  تسا ، لوادـتم  هچ  ناـنچ  تبیغ  بتک  رد  راـبخا  مقر  نیا  رکذ  رد  سپ 
دنچ زا  فالخ  هکلب  دشاب ، اهنآ  رکذ  هب  جاتحم  هک  تسین  نآ  رد  یفالخ  ناشیا  رد  دشابن و  تّجح  نیملـسم  ریغ  يارب  زا  هچ  نانچ  دشابن .

: تسا تهج 

لوا فالخ 

لوا تمسق 

تـسا بلطملادـبع  نب  ساّبع  دالوا  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  نآ  لوا : تسا : لوق  دـنچ  نآ  رد  تسیک  دالوا  زا  هک  تسا  بسن  تهج  زا 
وت زا  : » سابع هب  دومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ساـبع  نبا  زا  درک  تیاور  ( 782) یبقعلا ریاخذ  رد  يربط  نیدـلا  ّبحم 

ّلجوّزع يادخ  هک  یتسرد  هب  اهیهارمگ . ياهشتآ  دوشیم  شوماخ  وا  هب  تیاده و  دوشیم  رشتنم  وا  هب  نامّزلا و  رخآ  رد  يدهم  تسا 
هک نامثع  زا  زین  دومن . تیاور  ار  نومـضم  نیا  هب  بیرق  هریرهوبا  زا  زین  ار ». نآ  دـنکیم  متخ  وت  هّیرذ  هب  رما و  نیا  رد  دومن  حاتتفا  نم  هب 

ریـصب چیه  رب  نیقیرف  هرتاوتم  رابخا  اب  رابخا  نیا  تفلاخم  لوق و  نیا  تعانـش  نوچ  و  ( 783 «) تسا سابع  نادـنزرف  زا  : » دومرف بانج  نآ 
نبا اذـهل  تسین ؛ هعزانم  فالخ و  لباق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادـنزرف  زا  بانج  نآ  ندوب  هک  نیا  دوبن و  یفخم  يداّـقن 

هجوز لضفلاّما  ریش  مالـسلا  هیلعيدهم  ّدج  نوچ  ینعی  وا . يارب  تسا  یتوبا  ار  سابع  هک  نیا  اب  دندومن  لیوأت  ار  رابخا  نیا  هریغ  رجح و 
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لعج و رب  ار  رابخا  نیا  دـندرکیم  لـمح  رگا  تسوا . نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  نیا  نتفگ  تساور  سپ  دوب ، هدروخ  ار  ساـبع 
قعاوص تدورب ، ترثک  زا  هک  کیکر  هیجوت  نیا  زا  دوب  رتهب  نامز ، نآ  رد  دوب  مسر  هچ  نانچ  سابع ، ینب  يافلخ  يدنسرخ  يارب  عضو ،
بهذـم نیا  تسا  یفنحلا  نب  دّـمحم  وا ، رـسپ  ناـمه  تسا و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـالوا  زا  هک  نآ  مود : درک . شوماـخ  ار  رجح  نبا 

، تسا يرغص  تبیغ  لها  ياملع  زا  هک  یتخبون  لهس  یبا  هداز  رهاوخ  یتخبون ، یسوم  نب  دّمحموبا  لیلج ، خیش  هچ  نانچ  تسا ، هّیناسیک 
هیفنحلانب دّمحم  هک  نیا  هب  دندش  لیاق  ياهقرف  مالسلا  هیلعادهشلادّیس  ترضح  تداهش  زا  دعب  : » هدومرف ( 784) تالاقم قِرف و  باتک  رد 

دـنک و تفلاخم  ار  وا  هک  وا  تیب  لها  زا  يدـحا  يارب  تسین  مالـسلا . هیلعبلاط  یبا  نبا  یلع  ّیـصو  تسا  وا  تسا و  يدـهم  يداه  ماـما 
نوریب رگا  و  وا ، نذا  هب  رگم  دـیزی ، لاتق  يارب  مالـسلا  هیلعنیـسح  تفرن  نوریب  وا و  نذا  هب  رگم  دـشکب  ریـشمش  شتماما و  زا  دور  نوریب 

دومن یلاو  دّـمحم ، هک  نیا  تسا و  كرـشم  رفاـک و  ار  دّـمحم  دـنک  تفلاـخم  هک  ره  هک  نیا  دوب . هارمگ  كـاله و  وا ، نذا  یب  دوب  هتفر 
لتاق نتشک  مالسلا و  هیلعنیسح  نوخ  بلط  هب  ار  وا  دومن  رما  مالسلا و  هیلعنیسح  ندش  هتشک  زا  دعب  هفوک  هرـصب و  نیقارع ، رب  ار  راتخم 

دش هدیمان  وا  بهذم  جورخ و  زا  دش  هتخانش  نوچ  وا و  یکریز  تهج  هب  ناسیک  ار  وا  دیمان  دنشاب و  هک  اج  ره  رد  ناشیا  يوجتسج  وا و 
: دندش هقرف  هس  وا  باحـصا  کی ، داتـشه و  هنـس  مّرحم  رد  هنیدم  رد  درک  تافو  هیفنحلانب ، دّـمحم  نوچ  هّیناسیک . دـش  هدـناوخ  هّیراتخم 

بیاغ وا  نکلو  تسین  زیاج  نیا  هدرمن و  وا  دـیمان و  يدـهم  ار  وا  مالـسلا  هیلعیلع  تسا و  يدـهم  هیفنحلا  نب  دّـمحم  هک  دـنتفگ  ياهقرف 
هک نیا  ات  وا  تبیغ  زا  دـعب  تسین  یماما  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  دـنکیم و  عوجر  يدوز  هب  تساـجک و  رد  تسین  مولعم  هدـش و 

هدنز هیفنحلا  نب  دّمحم  هک  هدومرف  ناشیا ، هدساف  بهاذم  دندش و  دّمحم  ّتیهولا  هب  لیاق  هک  اهنیا  زا  ياهفیاط  رکذ  زا  دعب  دـنک . عوجر 
سپ دنوریم . وا  دزن  ماش  حبص و  ارحص ؛ نایـشحو  ار  وا  دنهدیم  اذغ  هنیدم . هّکم و  نایم  يوضر  هوک  رد  تسا  میقم  وا  هدرمن و  تسا و 
ظفح ار  وا  هک  تسا  يریـش  وا  پچ  فرط  رد  تسا و  يریـش  شتـسار  فرط  رد  ناشیا و  تشوگ  زا  دروخیم  اهنآ و  ریـش  زا  دـماشآیم 

هک اریز  تسا ؛ یگنلپ  وا  پچ  تمس  زا  تسا و  يریش  وا  تسار  فرط  زا  هک  دناهتفگ  یضعب  شنتـساخرب و  شجورخ و  تقو  ات  دننکیم 
داد و لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  وا ، هب  هداد  تراشب  هک  تسا  يرظتنم  ماما  ناشیا ، دزن  رد  دّمحم 

هاگ نآ  دناهّیناسیک . قَِرف  زا  یکی  اهنیا  ناشیا و  دالوا  زا  یکدـنا  رگم  دـندیدرگ ، ضرقنم  دـندش و  یناف  ات  دـندنام  تباث  بهذـم  نیا  رب 
ریغ دننادیم و  دوعوم  يدـهم  ار  دّـمحم  نبا  هَّللادـبع  مشاهوبا  شرـسپ  دـندش و  وا  توم  هب  لیاق  یـضعب  هک  ار  اهنآ  قِرف  ریاس  هدرک  لقن 

هرتاوتم و رابخا  عامجا و  اب  ناشیا  لوق  تفلاخم  اهنآ و  ضارقنا  اهنآ  نالطب  رد  تسا  یفاک  هک  هضرقنم  هرکنم  هدـساف  بهاذـم  زا  ناـشیا 
يدهم هک  نآ  موس : ّتنس . لها  هّیماما و  زا  تّما  ياملع  همه  دزن  رد  درکن  لدع  زا  رپ  ار  ياهیرق  يزور ، رد  هک  ناشیا  يدهم  توم  قّقحت 

، ناشیا دنتسم  دندرک و  تیوقت  یضعب  رجح و  نبا  ار  لوق  نیا  تسا  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ترضح  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلعدوعوم 
نـسح نادـنزرف  زا  يدـهم  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  دوـخ  ننـس  رد  يذـمرت  هـک  تـسا  یتـیاور 

داد رارق  سپ  تّما . رب  تقفـش  تهج  هـب  باـنج  نآ  زا  دوـب  تفـالخ  كرت  نـیا ، ِّرـس  : » هـتفگ ( 786) قـعاوص رد  رجح  نـبا  ( 785 .«) تسا
تـسین یتّجح  لاح  نیا  اب  تسا و  یهاو  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادنزرف  زا  وا  ندوب  تیاور  وا و  نادنزرف  زا  ار  ّقح  تفالخ  هب  مئاق  دنوادخ ،

زا : » دـیوگیم هک  نیا  اـت  تسا ». يرکـسع  نسحلا  نب  ۀّـجح  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  نیا  زا  دـندرک  ناـمگ  هضفار  هـچ  نآ  يارب  نآ ، رد 
نامگ زین  تسا و  مهو  مالـسلا  هیلعنسح  نادـنزرف  زا  يدـهم  ِندوب  ِتیاور  هدرک  نامگ  هضفار  زا  یـضعب  هک  نآ  تـالاهج  تاـفزاجم و 

هب مهو و  هب  ار  تاور  دنهد  تبـسن  دـنناوت  هنوگچ  مالـسلا و  هیلعتسا  نیـسح  نادـنزرف  زا  وا  هک  نیا  رب  دـناهدرک  عامجا  تّما ، هک  هدرک 
عمج رد  تسا  يورم  هنیع  هب  روکذـم  ربخ  هک  نیا  هب  سپ  ًالوا : اّما  باوج  یهتنا . ( 787 .«) سدح نیمخت و  هب  دننک  عامجا  لقن  و  یهـشت ؛

تیّجح هجرد  زا  بارطـضا ، اب  دوب و  دـهاوخ  برطـضم  نتم ، بسح  هب  ربخ  لاح  نیا  رد  سپ  نسح ؛ هن  نیـسح  ظفل  هب  هّتـس  حاّحـص  نیب 
مّدقم حیحـص و  سپ  ّتنـس ، لها  هّصاخ و  رابخا  هب  تسا  دّیؤم  نیـسح  ظفل  هب  هخـسن  مییوگ : ای  داتفا . دهاوخ  هضراعم  ّتیلباق  زا  طقاس و 

دش درفنم  مصخ  هچ  نآ  تفرگ و  ار  نآ  دیاب  هضراعم  ماقم  رد  هک  دوش  هیلع  ٌقفتم  مالـسلا  هیلعنیـسح  دالوا  زا  يدهم  ندوب  ربخ  دشاب و 
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سدـح یهـشت و  هب  ار  نآ  هدـیمهفن و  رجح  نبا  هدـش و  يوعد  ماـقم  نیا  رد  هک  تسا  یعاـمجا  زا  دارم  نیا  دـش و  دـهاوخ  حرط  نآ ، هب 
نیا هچ  يوار ، ای  خسان  طلغ  لوا : لماحم : زا  یکی  رب  دومن  لمح  دیاب  ار  يذمرت  ربخ  رجحنبا ، تیاعر  تهج  هب  نآ  زا  سپ  هداد ، تبـسن 
هدش رظن  لحم  نیقیرف ، هّیلاجر  بتک  رد  هک  تسا  یماسا  رایـسب  دوشیم و  هدش و  هبتـشم  مه  اب  رّرکم  رگیدکی و  هب  بیرق  رایـسب  ظفل  ود 

قعاوص و بحاـص  یّکم  رجح  نبا  رب  دوب  مّدـقم  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  هک  نآ  ماـقم  نیا  فیارظ  زا  و  نیـسح ؟ اـی  تسا  نسح  اـیآ  هک 
ةأملا مالعا  لاوحا  یف  هنماکلا  ررد  باتک  رد  هللا  همحریّلح  هماـّلع  هَّللا  تیآ  رـصاعم  لاـجر و  ثیدـح و  ملع  رد  دوب ، دوخ  رـصع  هناـگی 

رد هاگ  نآ  نیسح ، رد  دیآیم  يدسا  رهطم  نبا  هب  ریهش  نیدلا  لامج  یّلح  رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  هتفگ : نسح  باب  رد  ( 788) هنماّثلا
ار بانج  نآ  لاوحا  حرش  زا  يرـصتخم  هاگ  نآ  ( 789 ،) یعیش نیدلا  لامج  یلزتعم  یّلح  رهطم  نب  فسوی  نب  نیـسح  هتفگ : نیـسح  باب 

دوخ هک  یفورعم  رـصاعم  صخـش  نینچ  مسا  تسا ، بلاطم  نیا  طبـض  يارب  نآ  عضو  هک  یباتک  رد  يداّـقن ، ملاـع  نینچ  رب  هدرک و  لـقن 
عضو رب  لمح  مود : هتشذگ . نآ  رب  اهنرق  هدوبن و  تجاح  ّلحم  هک  يربخ  يوار  ای  خسان  رب  هابتشا  درادن  داعبتسا  دوش ، هبتشم  هدرک ، لقن 

هچ نانچ  دش . هتشک  هنیدم  رد  درک و  جورخ  تسنادیم و  يدهم  ار  دوخ  هک  مالسلا  امهیلعنسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  عابتا 
هب تسا  مالسلا  هیلعنسح  دوخ  تبسن  لثم  مالسلا  هیلعنسح  هب  يدهم  تبسن  هک  نآ  موس : تسا . روطسم  ریس  خیراوت و  بتک  رد  شلاح 

مالسلا هیلعنسح  ترضح ، نآ  هک  تسا  رایسب  نیقیرف  رابخا  رد  دوشیم و  لصّتم  ردام  فرط  زا  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
، بانج نآ  هب  تسا  یهتنم  ردام  فرط  زا  هک  مالسلا  هیلعيدهم  سپ  هدرب ؛ مان  ار  وا  باقلا  نیا  هب  هدرمـش و  دوخ  هّیرذ  دنزرف و  رـسپ و  ار 

مالـسلا هیلعبانج  نآ  هک  نیا  نتفگ  تسا  زیاج  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلعنسح  ماما  رتخد  نسحلاّما ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ردام  هچ 
میعنوبا ظفاح  هک  نآ  لامتحا  نیا  دّیؤم  تسا و  مالسلا  هیلعنیـسح  نادنزرف  زا  هک  رگید  ربخ  نآ  اب  تسین  ضراعم  تسا و  وا  نادنزرف  زا 

هللا یلـصادخ  لوسر  هب  مدش  لخاد  تفگ : هک  شردپ  زا  لاله  نب  یلع  زا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعيدهم  بقانم  رد  هَّللادـبع  نب  دـمحا 
سپ هتـسشن ، ترـضح  نآ  رتسب  دزن  رد  هک  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  مدـید  سپ  دوب . تافو  ضرم  تلاـح  رد  باـنج  نآ  ملـسو و  هلآو  هیلع 

ات دروآ ؟ هیرگ  هب  ار  وت  هچ  دومرف : وا و  فرط  هب  دومن  دنلبار  كرابم  رـس  ترـضح  سپ  دش . دـنلب  هیرگ  هب  شیادـص  هک  نآ  ات  تسیرگ 
ردـپ ّتنج و  لها  ناـناوج  دّیـس  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  تسا ، وت  رـسپ  ود ، نیا  تّما و  نیا  طبـس  ود  تساـم  زا  و  : » دومرف هک  نآ 

هک هدومرف  ثوعبم  ارم  یتسار  هب  هک  نآ  هب  مسق  همطاف ! يا  تسا ، ناـشیا  زا  رتهب  هک  هدومرف  ثوعبم  ارم  یتسار  هب  هک  نآ  هب  مسق  ناـشیا ،
هک نآ  تابّـصعت ، بیاجع  زا  دراد . لوط  هک  ربخ  رخآ  اـت  ( 790 .«) دوش جرم  جره و  اـیند  هک  یتـقو  رد  تّما ، نیا  يدـهم  تسا  ود  نیا  زا 

هدروخ و ار  لضفلاّما  ریـش  وا ، ّدـج  هک  نیا  هب  هدرک  عمج  تسا ، سابع  نادـنزرف  زا  بانج ، نآ  هک  هقباس  رابخا  اـب  ار  دوخ  ربخ  رجح  نبا 
زا هک  نآ  اب  هدماین  رب  عمج  ددـص  رد  ماقم ، نیا  رد  دراد و  یفورعم  لیاق  هن  تسا و  حیحـص  اهنآ  دنـس  هن  هک  اهنآ  حرط  هب  هدـشن  یـضار 
رد مالسلا  هیلعنیسح  دالوا  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ندوب  رب  دراد  تلالد  هک  يربخ  ًالوا : دراد : ّتیولوا  اج  نیا  رد  عمج  تیاعر  تهج  دنچ 

ياملع عیمج  لاوقاو  تسا  هّیماما  هرتاوتم  رابخا  هب  دّیؤم  ًاثلاث : دنرایـسب . ّتنـس  لها  زا  نآ  نیلیاق  ًایناث : دیایب . هچ  نانچ  تسا ؛ رابتعا  تیاهن 
، هدروخ مالـسلا  هیلعنیـسح  ترـضح  ار  لضفلاّما  ریـش  هک  اریز  تسا ؛ برقا  اج  نیا  رد  هدرک ، رکذ  عمج  يارب  هک  یهجو  ًاـعبار : ناـشیا .

هللا یلصادخ  لوسر  هب  متفگ  تفگ ، وا  هک  سابع  هجوز  لضفلاّما ، زا  هدرک  تیاور  هریغ  هباحصلا و  لیاضف  زا  ( 791) بقانم رد  هچ  نانچ 
: دومرف ترـضح  تسا . نم  رانک  رد  وت  ياضعا  زا  يوضع  ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  کیلع ! هَّللا  یّلـص  هَّللا ! لوسر  اـی  ملـسو : هلآو  هیلع 

هیلعنیسح مالـسلا  اهیلعهمطاف  یهدیم ». ریـش  يوشیم و  لّفکتم  ار  وا  وت ، سپ  یلاعت . هَّللاءاش  نا  دروآیم ، يرـسپ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  »
باـتک بحاـص  عضو  لـعجرب و  لـمح  مراـهچ : ساـبع . نب  مثق  نبل  هب  ار  وا  داد  ریـش  سپ  داد ؛ لـضفلاّما  هب  ار  وا  سپ  دروآ ، ار  مالـسلا 

زا اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  هدید  دنچ  تالوعجم  باتک  نآ  رد  هچ  نانچ  هتـشون ، هتخاس و  دوخ  يربخ  هّیماما ، اب  دانع  ماقم  رد  هک  يذمرت 
ماـش و هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رفـس  ربـخ  رد  هچ  ناـنچ  هدرک . وا  مّهوـت  هب  مکح  نف ، هرهم  هتفر ، نوریب  لـمح  ّتیلباـق 

نآ اـت  داد  مسق  ار  بلاـطوبا  بهار ، سپ  هتفگ : ار  ترـضح  نآ  بهار ، ندـید  اـج و  نآ  هب  رکذ  زا  دـعب  بهار ، ریحب  يوـس  هـب  ندیـسر 
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حیرصت تسا ، لیوطت  بجوم  ناشتارابع  لقن  هک  یتعامج  یبهذ و  ( 792 .) داتسرف ترضح  نآ  اب  ار  لالب  رکبوبا ، دنادرگرب و  ار  ترضح 
ًارهاظ لالب  ترضح و  زا  دوب  رتکچوک  لاس  ود  وا  دوب و  یگلاس  هن  رد  بانج  نآ  رفس  هچ  دوب ، یکدوک  تقو ، نآ  رد  رکبوبا  هک  دندرک 

، فلخ ینب  هفیاط  دزن  رد  وا  دش و  لالب  کلام  رکبوبا  رفس ، نآ  زا  دعب  لاس  یـس  زا  هدایز  نآ ، رب  هوالع  دوب و  هدشن  ّدلوتم  خیرات  نآ  رد 
حیرصت ینالقسع  رجح  نبا  ( 793 .) درک دازآ  دیرخ و  ار  وا  سپ  دندرکیم ؛ باذع  ار  وا  دوب ، هدروآ  مالسا  نوچ  دوب و  نیّیمحج  هلیبق  زا 
ترضح نآ  اب  ار  لالب  رکبوبا ، هک  ترابع  نیمه  رگم  تسین ، يرکنم  نآ  نتم  رد  دنتاقث و  همه  ثیدح ، نیا  دنـس  لاجر  هک  نیا  هب  هدرک 

نیم رد  رکبوبا  هک  یموق  يارب  تسین  راوازس  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هشیاع  زا  هدرک  تیاور  زین  ( 794 .) داتسرف
تسا عوضوم  ربخ  نیا  هک  هدرک  حیرصت  ( 796) تاعوضوم باتک  رد  يزوج  نبا  ( 795 .«) وا ریغ  ناشیا  يارب  دنک  تماما  هک  تسا  ناشیا 

ار مالسا  هد  تّزع  ایادخ ! راب  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  زین  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب 
و ( 797 .«) دوب رمع  دـنوادخ ، دزن  رد  ود  نیا  زا  رت  بوبحم  باطخ و  نب  رمع  هب  ای  لهج  یبا  هب  وت ، دزن  رد  درم  ود  نیا  زا  نیرتبوبحم  هب 

هرهتـشملا ثیداحالا  یف  هرـشتنملا  ررُد  هلاسر  رد  یطویـس  ناشیا . ياملع  حیرـصت  هب  تّحـص  ضرف  رب  هدـش  یبیرغ  فیرحت  ربخ ، نیا  رد 
بانج نآ  نکل  تسا و  نیا  زا  رتزیزع  مالسا  نید  هَّللا ! ذاعم  تفگ : ثیدح . نیا  زا  دندیـسرپ  لهج  یبا  رـسپ  همرکع ، زا  هک  هدرک  تیاور 

هک تسین  نیا  زج  تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  هیبلح  هریس  رد  یعفاش  نیدلا  ناهرب  ار ! لهجوبا  ای  نید  هب  نک  زیزع  ار  رمع  دومرف :
ار وا  ریغ ، دنکیم و  زیزع  مالـسا  هک  اریز  مالـسا »! هب  ار  رمع  هد  تّزع  ای  نک  زیزع  ایادخ ! : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
وا و رب  درکن  زاـمن  سپ  دـندروآ ، ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  دزن  ار  ياهزاـنج  هـک  هدرک  تـیاور  زین  ( 798 .) دهدیمن ј ع

دمحا زا  هتـسناد و  تاـعوضوم  زا  ار  ربـخ  نیا  ( 800 ،) تاعوضوم باـتک  رد  يزوج  نبا  ( 799 !«) تشادیم نمـشد  ار  ناـمثع  وا  : » دومرف
هتفگ نیعم  نب  ییحی  درکیم . عضو  ثیدـح  دوب و  ثیبخ  باّذـک  تسا ، ربخ  نیا  تاور  زا  یکی  هک  دایز  نب  دّـمحم  هک  تسا  لقن  لبنح 

هک دنتفگ  ( 804) يزار متاحوبا  سـالف و  و  ( 803) یئاسن و  ( 802) يراخب دنتفگ و  ینطقراد  يدعـس و  ( 801 .) دوب ثیبخ  باّذـک  وا ، هک 
، بتک رد  وا  رکذ  تسین  لالح  درکیم ، لعج  ثیدـح  تسبیم و  ارتفا  تاـقث ، رب  وا  هک  هتفگ  ( 805) ناّبح نبا  تسا . كورتم  وا  ثیدـح 
ام يارب  فوع  نب  نمحرلادبع  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  هک  نآ  همه ، زا  بجعا  ( 806 .) وا رد  حدق  يارب  رگم 

سپ دنتـشاد . مّدـقم  ارم  زامن و  تقو  دـش  رـضاح  درک و  تسم  ار  ام  رمخ  سپ  دـیناشون ، بارـش  اـم  هب  دـناوخ . ار  اـم  تخاـس و  یماـعط 
َال اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  سپ  نودـبعت . ام  دـبعن  نحن  نودـبعت و  ام  دـبعاال  نورفاکلا ! اهّیا  ای  لق  مدـناوخ :

ذایعلا سپ  تسا ، هفیرش  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  رمخ ، میرحت  هیآ  لوزن  ( 808 («) 807 .) َنُولوُقَت اَم  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يَراَکُس  ُْمْتنَأَو  َةاَلَّصلا  اُوبَْرقَت 
هعیـشلا و فیـس  لیبن ، ربح  لیلج و  ملاع  نکل  دـجنگن . اـهرتفد  رد  ربخ  نیا  حرج  حرـش  دندیـشون و  بارـش  لاـح  نآ  رد  ترـضح  هَّللاـب !

ماحفالا ءاصقتسا  لوا  دّلجم  رد  یلاعت -  هَّللا  هدّیا  رـصاعم -  يدنه  نیـسح  دماح  ریم  بانج  ریبخ ، رّحبتم  ریظنیب و  داّقن  هعیرـشلا ، حابـصم 
ریخ اـّنع  یلاـعت  هَّللا  هازج  هدومرف . موـقرم  ار  نآ  عیانـش  حـیاضف و  زا  يرطـش  هدرک و  ار  ناـینامیا  ناـمیا و  مالـسا و  ّقـح  يادا  هلمجلا  یف 

ءآزجلا

مود تمسق 

، هدشن رداص  روعش  يور  زا  ایوگ  تسا ، یهاو  مالسلا  هیلعنیسح  دالوا  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ندوب  تیاور  هک  هتفگ  هچ  نآ  سپ  ًایناث : اّما 
(809) ررّدلا دـقع  باتک  رد  یملـسلا  ییحی  نب  فسوی  دـندرک . لقن  Ř ř љ تاور  اـملع و  ماـمت  هعیـش و  قرف  رتشیب  ار  ربـخ  نآ  هچ 

سپ مالسلا  هیلعنیسح  يوس  هب  یلع  درک  رظن  تفگ : لباویبا  زا  شّمعا  زا  نتف  باتک  رد  دامح  نب  میعن  هَّللادبع  وبا  ماما  زا  هدرک  تیاور 
زا دیایب  نوریب  هک  تسا  دوز  هدـیمان و  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هچ  نانچ  تسا ، دّیـس  نم ، رـسپ  نیا  هک  یتسرد  هب  : » دومرف

قاحـسا یبا  زا  ار  نآ  هب  بیرق  ملظ ». روج و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  لدع ، زا  نیمز  دـنک  رپ  دـشاب ؛ امـش  ربمغیپ  مسا  هب  هک  يدرم  وا ، بلص 
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یماسا درک  میهاوخ  رکذ  هک  يرایسب  تعامج  هدرک و  تیاور  یعفاش  ینطقراد  نسحلاوبا  ّتنس ، لها  ثیدح  خیش  و  ( 810) هدرک تیاور 
باب هتفگ : اج  نآ  رد  مینک . رکذ  هدرک  لقن  نایب  باتک  رد  یعفاـش  یجنگ  هک  يوحن  هب  ار  ربخ  نآ  اـم  دـندرک و  داـمتعا  وا  رب  ار ، ناـشیا 
ظفاح ار  ام  داد  ربخ  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  نیا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  حیرـصت  رد  مهن 

، ارم داد  ربخ  تفگ : بلح ، رهـش  رد  مدرکیم  شوگ  نم  دشیم و  هدناوخ  هک  نیا  هب  یقـشمد ، هَّللادـبع  نب  لیلخ  نب  فسوی  جاجحلاوبا ،
خیـش ظفاح ، ارم  داد  ربخ  میحرلادبع ، نب  دمحا  نب  دّمحم  رهاطوبا  ارم  داد  ربخ  جارـس ، لضف  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  نب  رـصان  حـتفلاوبا 

ام درک  ثیدح  ینطقراد ، هب  فورعم  یعفاش  دوعـسم  نب  يدهم  نب  دمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلاوبا  لقن ، رد  ناشیا  هودق  ثیدـح و  لها 
نوراه یبا  زا  نامیلس  نب  لهس  ار  ام  درک  ثیدح  دیزی ، نب  قاحسا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  ار  ام  درک  ثیدح  دیعس ، نب  دّمحم  نب  دمحا  ار 

هب ارم  یهدیمن  ربخ  اـیآ  متفگ : سپ  يرآ . تفگ : ردـب ؟ رد  يدوب  رـضاح  اـیآ  وا : هب  متفگ  يردـخ . دیعـسیبا  دزن  متفر  تفگ : يدـبع ،
ربـخ یلب ، تفگ : سپ  وا ؟ لـضف  مالـسلا و  هیلعیلع  ّقـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  ار  نآ  يدینـش  هچ  نآ  زا  يزیچ ،

وا رب  دـش  لـخاد  سپ  نآ . زا  تفاـی  تیفاـع  هک  یـضرم  دـش ، ضیرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  ار  وت  مهدیم 
دید نوچ  سپ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسار  فرط  مدوب  هتـسشن  نم  ار و  بانج  نآ  دنک  تدایع  هک  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

شکـشا هک  نآ  ات  تفرگ . ار  شیولگ  هیرگ  هدـش ، فعـض  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دراو  هچ  نآ  مالـسلا  اـهیلعهمطاف 
ار ندش  هابت  مسرتیم  : » تفگ همطاف »! يا  هدروآ ؟ هیرگ  هب  ار  وت  هچ  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  وا  هب  دومرف  سپ  دش ؛ رهاظ 
، وا زا  دـیزگرب  سپ  نیمز ؟ يوس  هب  تسیرگن  دوخ ، ردـق  ملع و  رظن  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یتسنادـن  ایآ  همطاف ! يا  : » دومرف هَّللالوسر »! ای 

نم هب  سپ  ار ، وت  رهوش  دـیزگرب  سپ  نیمز ، يوس  هب  تسیرگن  مود  هبترم  رد  هاـگ  نآ  دومرف . ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  وا  سپ  ار ، وت  ردـپ 
هب ار  وت  دومن  جـیوزت  دـنوادخ  مارکا ، تهج  هب  هک  یتسنادـن  ایآ  متفرگ . دوخ  ّیـصو  ار  وا  مدومن و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  سپ  دومرف . یحو 

لوسر دومرف  هدارا  سپ  دـش ؛ رورـسم  دـیدنخ و  سپ  مالـسا »؟ رد  ناشیا  نیرتشیپ  ملح و  رد  ناشیا  نیرتدایز  ملع و  رد  ناشیا  نیرتاـناد 
هَّللا تاولص  دّمحم -  لآ  دّمحم و  يارب  ار  نآ  دومرف  تمسق  یلاعت  يادخ  هک  ار  يدایز  ریخ  دنک  دایز  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

، شبحاص نآ ، هب  هک  نوچ  تبقنم .-  تشه  ینعی  تسا - ؛ نادـند  تشه  یلع  يارب  زا  همطاف ! يا  : » وا هب  دومرف  سپـس  نیعمجا .-  مهیلع 
مالـسلا و امهیلعنیـسح  نسح و  وا  طبـس  ود  وا و  هجوز  تمکح و  وا و  لوسر  دـنوادخ و  هب  نامیا  دـنکیم ، لحمـضم  ار  لداجم  مصخ 
زا يدحا  هب  هدشن  هداد  هک  تلصخ ، شـش  ام  هب  هدش  هداد  هک  میتیب  لها  ام  هک  یتسرد  هب  همطاف ! يا  رکنم . زا  شیهن  فورعم و  هب  شرما 

نیرتـهب اـم  ّیـصو  تسا . وـت  ردـپ  نآ  تساـهربمغیپ و  نیرتـهب  اـم  ربـمغیپ  تیب : لـها  اـم  زا  ریغ  نیرخآ ، زا  يدـحا  ار  نآ  دـباین  نـیلوا و 
نارسپ ود  نآ  تّما و  نیا  طبس  ود  تسا  ام  زا  تسا . وت  ردپ  ّمع  هزمح ، نآ  تسادهش و  نیرتهب  ام  دیهش  تسا . وت  رهوش  نآ  تسایصوا و 

سپ مالـسلا  هیلعنیـسح  هناـش  رب  دز  ار  دوخ  تسد  هاـگ  نآ  وا ». فلخ  یـسیع ، دـنکیم  زاـمن  هک  تّما  نیا  يدـهم  تسا  اـم  زا  تسا . وت 
لیدـعت حرج و  بحاـص  هک  ینطقراد  هدرک  تیاور  ماـمت ، هب  ار  ربـخ  نـیا  هـتفگ : یجنگ  ( 811 .«) تّما نیا  يدـهم  تسا  نیا  زا  : » دوـمرف
ینطقراد نسحلاوبا  ردق  تلالج  تسا و  عبتم  لوبقم و  ثیدح  لاجر و  ملع  رد  وا  لیدعت  حرج و  ّتنس  لها  ياملع  رد  ینعی  ( 812 .) تسا

، ینطقراد هتفگ : جنپ و  داتـشه و  دـص و  یـس  هنـس  عیاقو  رد  ( 813) ربع رد  یبهذ  هدرک  هراـشا  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  ّتنـس  لـها  دزن  رد 
هدرک و رکذ  ار  مکاح  وا  هقبط  يوغب و  زا  هدرک  تیاور  فیناصت ، بحاـص  روهـشم ، ظـفاح  يدادـغب ، دـمحا  نب  رمع  نب  یلع  نسحلاوبا ،

نم يارب  هک  دوب  نآ  قوف  مدومن ، تاقالم  ار  وا  تاحن ؛ ءاّرق و  رد  دوب  ماما  عرو و  مهف و  ظـفح و  رد  دوب  دوخ  رـصع  دـحوا  وا ، هک  هتفگ 
اب لاجر  يامـسا  للع و  هب  تفرعم  رثا و  ملع  دش  یهتنم  هدوب ، دوخ  تقو  ماما  رهد و  عیرق  رـصع و  دیرف  وا ، هتفگ : بیطخ  دندرک . فصو 

: هدرک لقن  يربط  ّبیطلاوبا  یـضاق  زا  تسا . تئارق  اهنآ  زا  یکی  هک  ثیدـح  ملع  ياوس  مولع ، رد  حالطـصا  رد  داقتعا  ِتّحـص  قدـص و 
رکذ ربخ  نیا  رابتعا  يارب  رگید  دـهاوش  یجنگ و  حدـم  يدوز  هب  اـم  ( 814 .) ًاصّخلم دـش  مامت  ثیدـح ». رد  دوب  نینمؤملاریما  ینطقراد ، »

مالـسلا هیلعنسح  ماما  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ندوب  ِّرِـس  زا  هدرک  رکذ  هچ  نآ  سپ  ًاـثلاث : اـّما  یلاـعت . هَّللاءاـش  نا  دومن . میهاوخ 
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هک تسا  مالسلا  هیلعادهشلادّیس  بانج  تداهش  نآ  هدیسر و  تیب  لها  زا  هدّدعتم  دیناسا  هب  هک  يوقا ، ّمتا و  رهظا و  ّرـس  هب  تسا  ضراعم 
رب بلطم  نیا  و  ( 815 .) وا هیّرذ  زا  تسا  هّمئا  ندوب  اهنآ ، یکی  هک  دومرف  تیانع  وا  هب  تمرکم  دنچ  تمدـخ ، نآ  ضوع  هب  یلاعت  يادـخ 
ره مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ات  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح  زا  بانج  نآ  هّیرذ  هلصّتم  هلسلس  هک  تسا  ادیوه  نشور و  نیملـسم  همه 

ناشیا يارب  رهاظ  هب  دنچ  ره  دناهدوب ؛ هّماع  تسایر  تفالخ و  لباق  تاماقم ، تامارک و  بحاص  ِنیدـهاز  ِنیلماع  ياملح ، ياملع  زا  کی 
تسا ترضح  نآ  مولظم ، زا  دارم  هک  اناطلس » ِهِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  باقلا  باب  رد  تشذگ  دشن . رّـسیم 

هک قـیرط  دـنچ  زا  ( 816) كردتـسم رد  مکاـح  درک . دـهاوخ  ار  وا  نوـخ  بلط  تسا و  روـصنم  هـک  تـسا  مالـسلا  هیلعيدـهم  شّیلو  و 
متشک نم  : » دومرف یلاعت ، يادخ  هک  درک  لقن  لیئربج  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  هدرک  فارتعا  رجحنبا 

اّما سک ». رازه  داـتفه  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نیـسح ب  نوخ  هب  تشک  مهاوخ  نم  هک  یتـسرد  هب  رازه و  داـتفه  اـیرکز  نب  ییحی  نوخ  هب 
نسح ماما  رسپ  دیاب  يدهم  هک  هّیماما  يارب  تسین  یتّجح  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادنزرف  زا  بانج  نآ  ندوب  رد  هک  هتفگ  هچ  نآ  سپ  ًاعبار :

لالدتـسا بلطم  نیا  هب  ناـشیا ، ياـملع  هب  دـسر  هچ  هعیـش ، ماوـع  زا  يدـحا  نونکاـت  نکل  هـتفگ و  تـسار  دـشاب ، مالـسلا  هیلعيرکـسع 
صخش نییعت  رد  نوچ  هک  تسا  نسح  ماما  ای  سابع  دالوا  زا  بانج ، نآ  هک  هتفگ  هک  نآ  لوق  ّدر  يارب  هکلب  یعّدم ؛ نآ  يارب  دناهدرکن 

اپ یب  ّهلدا  هب  هک  هّیماما  ياملع  اشاح  دنـشاب و  هدوسآ  تهج  نیا  زا  تسا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  شردـپ  هک  دـنیآ  رب  باـنج  نآ 
ناشیا لغش  اهراک  نیا  دادن ؟ ناشن  ار  نآ  باتک  لیاق و  ارچ  تبـسن ، نیا  دوب  تسار  رگا  دتفا . تجاح  اهنآ  هب  ار  ناشیا  ای  دنوش  کّسمتم 

زا ياهراپ  دوبن ، باتک  عضو  زا  جورخ  ببـس  رگا  دـنهد و  رارق  گرزب  یعّدـم  يارب  لیلد  دـنوش و  کّـسمتم  اـپ ، یب  زیچ  ره  هب  هک  تسا 
مامت بهذم  تشذگ  هچ  نانچ  لوق  نیا  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  بانج  نآ  هک  نآ  مراهچ : لوق  مدرکیم . لقن  ار  اهنآ 

دنتـسم دـش و  دـهاوخ  روکذـم  هّیماما و  اب  دـنقفاوم  زین  نآ  صخـش  رد  هک  تسا  ّتنـس  لها  زا  یتعامج  هعیـش و  قِرف  ریاس  رتشیب  هّیماما و 
. دش دهاوخ  نشور  حضاو و  هدنیآ  باب  باب و  نیا  يواطم  زا  ناشیا 

مود فالخ 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هّصاخ  صوصن  قباطم  هک  مولعم  ناشیا  بهذم  سپ  هّیماما : اّما  تسا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ردپ  مسا  رد 
نب یلع  نب  نسح  ترـضح  هدـش ، تّـجح  دوـخ  ّلـحم  رد  ناـشلوق  تباـث و  ناـشیا  تماـما  هـک  مالـسلا  مـهیلعهّمئا  ریاـس  ملـسو و  هـلآو 

رد و  نم -  مان  مه  يدـهم  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـننک  تیاور  هّماع  راـبخا  دـننادیم و  مالـسلا  مهیلعدّـمحم 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ردپ  مسا  بانج ، نآ  ردپ  مسا  هک  دننآرب  ّتنـس  لها  زا  یعمج  ( 817 .«) تسا نم  هینک  مه  و  یتدایز -  اب  یضعب 

هـضفار يارب  نآ ، رد  تسین  یتّجح  : » هک قباس  مالک  زا  دعب  ( 818) قعاوص رد  رجح  نبا  رجح  نبا  داریا  هَّللادبع . ینعی  تسا ، ملـسو  هلآو 
يدهم ردپ  مسا  هک  هتـسویپ  تّحـص  هب  هک  تسا  يربخ  ار ، ناشیا  دـنکیم  ّدر  هک  ییاهزیچ  زا  هک  اریز  هتفگ : خـلا ؛ دـندرک »... نامگ  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دلاو  مسا  اب  تسین  قفاوم  ۀّجحلا ، دّمحم  دلاو  مسا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ردـپ  مسا  اب  تسا  قفاوم 
هیلع هللا  یلصربمغیپ  ردپ  مسا  وا ، ردپ  مسا  ندوب  تیاور  هک  دننکیم  نامگ  ناشیا  هک  هدرمـش  هضفار  تافزاجم  تلاهج و  زا  زین  ملـسو و 

ندمآ زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندومرف  رابخا  هک  هّیماما  هّیوبن  رابخا  مامت  رد  سپ  ًالوا : اّما  باوج  تسا . مهو  ملـسو  هلآو 
يدایز نیا  ّتنـس ، لها  رابخا  مظعم  رد  زین  تسا ». نم  هینک  وا ، هینک  : » تسا روکذم  اهنآ  زا  ضعب  رد  هکلب  درادـن . ار  يدایز  نیا  يدـهم ،

رد ار  بلطم  نیا  درکیم و  دایز  ثیداـحا  رد  هک  دوب  نآ  وا  لغـش  یعفاـش ، یجنگ  ّصن  هب  هک  درک  داـیز  هدـئاز  ار  یتداـیز  نیا  تسین و 
یکی هک  یناتسجس  ثعشا  نب  نامیلس  دوادیبا ، ننس  زا  دوخ  دانسا  هب  يربخ  رکذ  زا  دعب  هدرک ، نایب  دوخ  نایب  باتک  رد  حیـضوت  تیاهن 
لوسر زا  دوعسم  نب  هَّللادبع  ینعی  هَّللادبع  زا  شیبح  نب  رز  زا  مصاع  زا  نایفس  زا  دیعس  نب  ییحی  زا  دّدسم  زا  تسا  ناشیا  هّتس  حاّحـص  زا 

، وا مسا  دراد  تقفاوم  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ار  برع  دوش  کلام  هک  نیا  ات  ایند  دوریمن  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
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رکذ یعفاش  بقانم  باتک  رد  يربُا  مصاع  نب  میهاربا  نب  نیسح  نب  دّمحم  نسحلاوبا  ظفاح  ار  ربخ  نیا  هک  هتفگ  هاگ  نآ  ( 819 .«) ارم مسا 
ات ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنکیم  ینالوط  هنیآ  ره  زور ، کی  رگم  ایند  رد  دـنامن  رگا  : » دوخ تیاور  رد  هدرک  دایز  هدـئاز  هک  هتفگ  هدومن و 

دنکیم رپ  ارم . ردپ  مسا  وا ، ردپ  مسا  ارم و  مسا  وا  مسا  دنک  تقفاوم  هک  ار  نم  تیبلها  ای  نم  زا  يدرم  دنوادخ ، دیامرف  ثوعبم  هک  نیا 
رکذ هدرک و  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  هک  هـتفگ  یجنگ  هاـگ  نآ  ( 820 .«) ملظ روـج و  زا  هدـش  رپ  هچ  ناـنچ  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز 
مـسا وا  مسا  : » هک رابخا  هلقن  زا  تاقث  ظاّفح و  تایاور  مظعم  رد  دوادوبا  ار  نآ  هدرک  رکذ  تسا و  نم  ردپ  مسا  وا ، ردـپ  مسا  هک  هدومنن 
داـیز ثیدـح  رد  وا  تـسا و  هدــئاز  وا  تـسا ». نـم  ردــپ  مـسا  وا ، ردــپ  مـسا  : » هـک ار  نآ  هدرک  تـیاور  هـک  یــسک  سب . تـسا ». نـم 

شطبـض و اب  دمحا  ماما  هک  نیا  ماقم  نیا  رد  لضفا  لوق  هک  هتفگ  نآ  زا  سپ  درک . رکذ  دـیایب  هک  ار  مود  باوج  هاگ  نآ  ( 821 .) درکیم
ار تیاور  دوخ  دانـسا  هب  هاگ  نآ  يدایز ، نآ  یب  ینعی  نم »... مسا   » عضوم و دنچ  رد  دوخ  دنـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  هدرک  تیاور  شناقتا 
: دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هَّللادـبع  زا  رز  زا  مصاع  زا  نایفـس  زا  دیعـس  نب  ییحی  زا  شدنـسم  رد  دـمحا  زا  درک  لقن 
رد يرایسب  تعامج  زا  ار  ثیدح  نیا  قرط  میعنوبا  ظفاح  هدرک  عمج  ( 822 .«) نم مسا  اب  وا  مسا  تسا  قفاوم  هک  اج  نآ  ات  ایند  دوریمن  »
زا هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  هَّللادبع  زا  رز  زا  دوجنلا  یبا  نبا  مصاع  زا  دندرک  تیاور  اهنآ  همه  هک  مالسلا  هیلعيدهم  بقانم 

مـصاع زا  هک  یناسک  زا  ینعی  تساهنآ -  زا  هدرک ؛ رکذ  قیرط  دـنچ  وا  يارب  زا  میدرک و  لقن  اـم  هچ  ناـنچ  ۀـینیع ؛ نبا  نایفـس  تساـهنآ 
تـساهنآ زا  هدرک ؛ رکذ  قیرط  دنچ  زین  وا  زا  شّمعا و  تسا  ناشیا  زا  هدرک . رکذ  قیرط  دـنچ  زین  وا  زا  هفیلخ و  نب  رطف  دـندرک -  تیاور 

وا زا  يروث و  نایفس  تسا  ناشیا  زا  رمع ؛ نب  صفح  تساهنآ  زا  هدرک  رکذ  قیرط  دنچ  زین  وا  زا  ینابیـش و  زوریف  نب  نامیلـس  قاحـساوبا ،
رد وا  يارب  هبیشوبا و  هیواعم  نب  دیزی  تساهنآ  زا  ثرحلا ؛ طساو  تساهنآ  زا  قیرط . دنچ  هب  هبعـش  تساهنآ  زا  هدرک ؛ رکذ  قیرط  دنچ  زین 

عـیبر و نب  سیق  رمحا و  رفعج  تسا  ناـشیا  زا  هدرک ؛ رکذ  قـیرط  دـنچ  وا  يارب  مرق و  نب  نامیلـس  تساـهنآ  زا  تـسا ؛ قـیرط  ود  اـج  نآ 
نب دّـمحم  باهـش ، وبا  تسا  ناشیا  زا  رذـنم ؛ نب  نامیلـس  تساهنآ  زا  هدومن ؛ عمج  ار  ناشیا  دنـس ، کی  رد  هک  طابـسا  مرق و  نب  نامیلس 
نب رکبوبا  تساهنآ  زا  هدومن . رکذ  قیرط  دـنچ  وا  زا  یـسفانط و  دـیبع  نب  رمع  تساهنآ  زا  هدرک ؛ لقن  قیرط  دـنچ  وا  زا  یناـنک و  میهاربا 
نب نامثع  تساهنآ  زا  هدرک ؛ لقن  قیرط  دنچ  وا  زا  فوعلا و  یبا  نب  دواد  فاجحلاوبا ، تساهنآ  زا  هدرک ؛ رکذ  قیرط  دـنچ  وا  زا  شایع و 

قیرط دنچ  وا  زا  يرماع و  ورمع  زا  شایع  نب  دّمحم  تساهنآ  زا  ۀینیع ؛ نب  کلملادـبع  تساهنآ  زا  هدرک ؛ لقن  قیرط  دـنچ  وا  زا  همربش و 
سیق نب  ورمع  تساهنآ  زا  دادن ؛ تبسن  یسک  هب  سیق و  ار  ام  داد  ربخ  نانعوبا ، ار  ام  داد  ربخ  هک  هتفگ  هدرک و  رکذ  يدنـس  هدرک و  لقن 
ناشیا زا  رـشب ؛ نب  هَّللادـبع  نب  ورمع  تسا  ناشیا  زا  يدـسا ؛ ریبج  نب  میکح  نب  هَّللادـبع  تساهنآ  زا  قیرز ؛ نب  رامع  تساهنآ  زا  ییالم ؛

زا مصاع ؛ زا  مردپ  داد  ربخ  تفگ : ماشه ، نب  ذاعم  تساهنآ  زا  هبلعث ؛ هدازرهاوخ  نسحلا  نب  دعـس  تساهنآ  زا  صوحا ؛ نب  هَّللادـبع  تسا 
ربخ نآ  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  عیمج  تسا و  هرم  نب  ورمع  وا ، رز و  زا  مصاع  ریغ  ار  ربخ  نآ  هدرک  تیاور  ماشه ، نب  مکح  تسا  ناشیا 

تعاـمج نآ  ناـیم  رد  وا  هک  مصاـع  زا  هدـئاز  زا  یـسوم  نب  هَّللادـیبع  زا  هدیـسر  هک  یقیرط  رگم  تسا » نم  مسا  وا ، مسا  : » وحن نیا  هب  ار 
رب هّمئا  همه  نیا  عامجا  اب  تسین  نآ  هب  يرابتعا  هداـیز  نیا  هک  یبیبل  چـیه  دـنکیمن  ّکـش  تسا ». نم  ردـپ  مسا  وا ، ردـپ  مسا  : » هک هتفگ 

هباحص نایعا  زا  هک  دوعـسم  نب  هَّللادبع  هب  دوشیم  یهتنم  ربخ  نیا  دنـس  هک  نآ  نآ ، صخلم  ( 823 .) یجنگ مالک  دـش . مامت  نآ ؛ فالخ 
نب مصاـع  هدرک  تـیاور  وا  زا  تـسا و  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  باحـصا  يالـضف  زا  هـک  شیبـح  نـب  رز  هدرک ، تـیاور  وا  زا  تـسا و 

زا نیفورعم  تسا  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  رفن  یـس  زا  زواـجتم  مصاـع  زا  تسا و  هفورعم  هعبـس  ياّرق  زا  یکی  هک  دوجنلایبا 
اور لقاع  هنوگچ  اه و  نیا  لاثما  شایع و  نب  رکبوبا  نایفس و  ود  شمعا و  دننام  زین  ام  دزن  یـضعب  هکلب  ناشیا ، دزن  نینقتم  نیثّدحم  هرهم 
نیا اـب  هن  تفگ  هدـئاز  هب  ًاـصوصخم  ار  یتداـیز  نآ  مصاـع  اـی  دـندرک  طاقـسا  ًادـمع  اـی  هداـتفا  اـهنیا  همه  ملق  زا  یتداـیز  نیا  هک  دراد 

هک دـنک  ناهنپ  ار  دوخ  يروناج  رجِح  رد  اـی  دـنکفا  ریز  هب  رـس  يراسمرـش ، تلاـجخ و  زا  رجحنبا  هک  دراد  نآ  ياـج  ّقحلا ، تعاـمج ؟
رب هدوب ، شمـسر  ثیداحا  رد  ندرک  دایز  یعفاش ، یجنگ  ّصن  هب  هک  ار  هدـئاز  هدـش و  دوخ  ثیداحا  نیا  هّمئا  نیا  همه  هئطخت  هب  یـضار 
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باتک هیـشاح  رد  هک  دـناهدرک  لقن  اسراپ  دّـمحم  هجاوخ  زا  دـشاب . هدرک  هّیماما  رب  یفیخـس  داریا  هک  نآ  ضحم  درادـب ، مّدـقم  اهنآ  همه 
دزن رد  هدش  تباث  هچ  نآ  تهج  هب  ار  ثیدح  نیا  دننکیمن  حیحـصت  تیب  لها  هتفگ : نتم  رد  هدئاز  ربخ  رکذ  زا  دعب  دوخ  باطخلا  لصف 
ظفاح ماما  هدرک  رکذ  ثیداحا و  رد  درکیم  دایز  هدـئاز  هک  دـناهدرک  لقن  ّتنـس  لـها  روهمج  و  شردـپ ؛ مسا  شدوخ و  مسا  زا  ناـشیا 

وا ًاعطق و  تسا  رکنم  وا  ثیدح  دایزوبا ؛ وا  زا  هدرک  تیاور  نامثع  یلوم  هدئاز  نیثّدحم : زا  نیحورجم  باتک  رد  هللا  همحریتُسب  متاحوبا 
لها زا  یلهاب  داقرلا  یبا  نب  هدئاز  دـشاب و  درفنم  رگا  هنوگچ  سپ  تاقث ؛ اب  دـشاب  قفاوم  رگا  درک ، دوشیمن  جاجتحا  وا  هب  تسا ، ینیدـم 
يارب دش  فوشکم  سپ  رابتعا . يارب  رگم  تشون ، دیابن  وا و  ربخ  هب  درک  دیابن  جاجتحا  ار ، تاروهشم  زا  تارکنم  دنکیم  تیاور  هرـصب ،

هک يرادقم  زا  یتدایز  ّدر  هب  مکح  هّیماما و  يارب  صوصخ  دشابن ، يدحا  يارب  یتّجح  تسا ، هدـئاز  هب  صتخم  یتدایز  نیا  هک  ریـصب  ره 
ضحم ریدغ ، ثیدح  فعـض  هب  مکح  زا  دعب  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  هچ  نانچ  ناشیا . نایم  رد  تسا  موسرم  هدـش ، قافتا  نآ  لقن  رب 
تسلأ : » هک تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لوق  هک  ثیدح  نآ  ردص  هک  هدومن  داریا  نکلو  هدرک  ار  نآ  تّحص  میلـست  تاشامم ،

تسا و هعیش  يدایز  زا  مالک  نآ  ندوب  ردصم  اب  رگم  وا ، داقتعا  هب  ثیدح  نآ  هب  لالدتسا  دوشیمن  مامت  و  مهـسفنأ » نم  نینمؤملاب  یلوأ 
هقیرط نیا  ندوب  موسرم  دّرجم  مالک  نیا  لقن  زا  ضرغ  تسا . طقاس  ّتیجح  راـبتعا و  هجرد  زا  سپ ، تسین ؛ ّتنـس  لـها  دـیناسا  نوتم  رد 

دنک و تالوقنم  رد  فّرـصت  هک  هدرک  هچ  هدرک ، فرـص  يرمع  هک  شتالوقعم  رد  هراچیب  تسا . شودخم  یتاهج  زا  وا  مالک  ّالاو  تسا ،
دناهدرک و تیاور  ار  ردص  نآ  وا ، زا  لبق  ناشیا ، نیثّدـحم  رباکا  هرهم و  زا  رفن  یـس  زا  هدایز  هک  دـشاب  هتـشاد  عالّطا  دوخ  رابخا  بتک  زا 

نـسح نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  جـیورت  يارب  ( 825) یتدایز نیا  هک  نیا  لاـمتحا  تشذـگ  ( 824 .) هَّللادـمحب تسا ، دوجوم  ناـشیا  بتک  رد 
هفینحوبا هلامتـسا  تهج  هب  ای  تیبلا » لها  انیدـهم  اذـه  : » تفگیم تفریم و  هدایپ  شباکر  رد  یهاگ  تفالخ  زا  شیپ  روصنم ، هک  دـشاب 

نیب ام  عمج  تهج  هب  نآ  رهاظ  رد  فّرـصت  زج  تسین  هراچ  ثیدح ، تّحـص  ضرف  رب  سپ  ًایناث : اّما  دوب . روکذم  دّـمحم  جّورم  زین  وا  هک 
ْمُکِیبَأ َۀَِّلم  : » هدوـمرف هـک  ییاـج  رد  هدـش . ردـپ  قـالطا  ّدـج ، رب  رّرکم  نآرق  رد  هـچ  ناـنچ  دــشاب . ّدــج  با ، زا  دارم  هـک  نـیا  هـب  راـبخا 

ُُدبْعَن : » دنیوگیم دوخ  ردـپ  هب  بوقعی  نادـنزرف  و  ( 827 «) َقاَحْـسِإَو َمیِهاَْربِإ  ِیئَابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتاَو  : » هدومرف فسوی  باـنج  و  ( 826 «) َمیِهاَْربِإ
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هب  درک ، ضرع  لییربج  هک  تسا  جارعم  بش  رابخا  رد  ( 828 «) َقاَحْسِإَو َلیِعاَمْسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َِکئَابآ  ََهلِإَو  َکََهلِإ 

هیلعنیسح ماما  ترـضح  دنتفگ  یجنگ  یعفاش و  هحلط  نب  دّمحم  هک  نانچ  اج ، نیا  رد  ردپ  زا  دارم  و  میهاربا ». كوبا  اذه  : » ملـسو هلآو 
مسا زین  ار  نآ  دوخ  مسا ، اب  نآ  ندوب  لباقم  تهج  هب  هدوب و  هَّللادبع  یبا  ترضح  نآ  هینک  نوچ  دشاب . هینک  مسا ، زا  دارم  دشاب و  مالسلا 
دعـس نب  لهـس  زا  دـندرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ود ، ره  (، 829) ملـسم يراخب و  هچ  ناـنچ  نتفگ ؛ مسا  ار  هینک  تسا  عیاـش  دـنتفگ و 
دوبن رتبوبحم  یمسا  چیه  داهن و  مان  بارتوبا  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ( 830) هک
دشاب رتمک  شروذحم  هک  داد  ناوتیم  مه  رگید  باوج  لامتحا ، نیا  ربانب  ( 831 .) دوشیم تفای  زین  برع  راعشا  رد  مسا و  نیا  زا  وا ، دزن 
لوسر دلاو  هَّللادبع  بانج  هینک  دوب و  دّمحم  یبا  شاهینک ، هک  دـشاب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ردـپ ، زا  دارم  هک  نیا  هب 

و  » لصا دیاش  هک  هداد  موس  لامتحا  یجنگ ، هدرک و  رکذ  نیملاعلا  ءایـض  رد  هچ  نانچ  دوب ؛ دّـمحموبا  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
فیحصت ار  ربخ  هدش و  هابتشا  هیبا  هب  ینبا  سپ  مالـسلا . هیلعنسح  ینعی  تسا ، نم  رـسپ  مسا  وا ، ردپ  مسا  ینعی  هدوب ؛ ینبا » مسا  هیبا  مسا 

(832 .) تشذگ هچ  نآ  رخآ  ات  تسا  نیا  لصف ، لوق  هک  هتفگ  هاگ  نآ  تایاور ، نیب  عمج  تهج  هب  لمح ، تسا  بجاو  دناهدرک و 

مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  زا  : موس فالخ 

(1) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  زا 

هفلتخم و لاوقا  هفیخـس و  يارآ  سپ  هّیماما ، ریغ  هعیـش  اّما  هدـشن ؟ ای  هدـش  دـّلوتم  ایآ  هک  رگید  فـالخ  لاـح  دوشیم  مولعم  اـج  نیا  رد 
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رمع و عییضت  اهنآ  تاملک  حرش  دندش و  ضرقنم  اهنآ  رتشیب  هکلب  بلاغ  هَّللادمحب ، هک  تسا  ناشیا  قِرف  نایم  رد  يرایـسب  هبیرغ  بهاذم 
دننادیم يدهم  ار  هیفنحلا  نب  دّـمحم  ناشیا ، زا  ياهقرف  هّیناسیک  لوا : مینکیم : اهنآ  لاوقا  هب  هراشا  ًالامجا  طبـض ، تهج  هب  تسا و  تقو 

هیریغم مود : ار . بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  ۀّیواعم  نب  هَّللادبع  ياهقرف  تشذگ و  هچ  نانچ  ار ، هَّللادبع  مشاهوبا  وا  رسپ  ياهقرف ، و 
نب نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  دومن و  عارتخا  یبهذم  مالـسلا ، هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  تافو  زا  دـعب  هک  دیعـس  نب  ةریغم  باحـصا 

تسا و هدنز  وا  هک  دنیوگیم  تشذگ و  هک  هدـئاز  ربخ  نامه  تهج  هب  دـننادیم ، يدـهم  ار  مالـسلا  امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح 
هّکم هب  هک  نآ  پچ  فرط  زا  زجاـح  ّدـح  رد  هّکم  هار  رد  تسا  یهوـک  نآ  دـنیوگیم و  هیملع  ار  وا  هک  یهوـک  رد  تسا  مـیقم  هدرمن و 

: موس ( 833 .) دـش هتـشک  اج  ناـمه  درک و  جورخ  هنیدـم  رد  دّـمحم  دـنک و  جورخ  اـت  تساـج  نآ  رد  تسا و  یگرزب  هوک  نآ  دوریم و 
هک هصلاخ  هیلیعامسا  مراهچ : ( 834 .) دننادیم دوعوم  يدهم  ار  بانج  نآ  دندش و  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  توف  رکنم  هک  هیـسووان 

: مجنپ ( 835 .) دننادیم مئاق  يدهم  ّیح و  ماما  ترـضح ، نآ  زا  دعب  ار  وا  دـندش و  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  رـسپ  لیعامـسا ، توف  رکنم 
ماما و هک  نینمؤملاریما  دننادیمن ، شیب  ماما  تفه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  دعب  ناشیا  هیلیعامسا و  زا  تسا  ياهقرف  هک  هیکرابم 

هیلعرفعج نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  مالـسلا و  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  تسا ، ربمغیپ 
خسن هک  هزات  تعیرش  تلاسر و  هب  دوشیم  ثوعبم  وا  هک  تسا  نیا  مئاق ، ینعم  دنیوگیم  تسا و  يدهم  ربمغیپ و  ملاع و  ماما  هک  مالسلا 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  ناشیا  رظن  هب  هک  هّیفقاو  مشـش : ( 836 !) ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تعیرـش  نآ ، هب  دنکیم 
یـضعب دوشیم و  وا  رّخـسم  ملاع  دوشیم و  هدـنز  دـنیوگیم  بانج و  نآ  تاـفو  هب  دـنفرتعم  یـضعب  نکلو  تسا  دوعوم  يدـهم  مئاـق و 

بیاغ هدرمن و  هدرم و  هک  مدرم  رب  دندرک  هبتـشم  نوراه  باحـصا  دیدن و  ار  وا  یـسک  زور و  رد  دمآ  نوریب  يْدنِـس  سبح  زا  دـنیوگیم 
، تفای تافو  ترضح  نآ  تایح  رد  هک  ار  دّمحم  شرسپ  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  دعب  هک  هّیدّمحم  متفه : 837)ص  !) هدش
هب کیدزن  هّرماس ، یگنـسرف  تشه  رد  روکذم  دّمحم  دّیـس  رازم  يدـهم و  مئاق  تسوا  تسا و  هدـنز  هدرمن و  دـنیوگیم  دـننادیم و  ماما 

دننکیم مارتحا  وا  زا  تیاغ  هب  هک  هیداب  بارعا  ّتنس و  لها  دزن  یّتح  تسا ، رتاوتم  تامارک  بحاص  تاداس و  ياّلجا  زا  تسا و  دلب  هیرق 
رد يواعد  بلاغ  لصف  هکلب  دـنربیم . روذـن  وا  يارب  فارطا  زا  هتـسویپ  دـنروخیمن و  وا  هب  غورد  مسق  زگره  دنـسرتیم و  شباـنج  زا  و 

مـسق زا  دـناسر و  شبحاص  هب  ار  لاـم  رکنم ، دـش ، مسق  ندرک  داـی  ياـنب  نوچ  هک  مدـید  رّرکم  تسوا و  هب  مسق  هب  نآ  فارطا  هّرماـس و 
اهنآ و عمج  يانب  ملع  لها  زا  یـضعب  دـش و  هدـید  وا  زا  هرهاب  تمارک  دـنچ  هّرماس ، فّقوت  ماـّیا  نیا  رد  دـندید و  همدـص  غورد ، ندروخ 

دنیوگیم دننادیم و  بیاغ  مئاق  ار  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  هک  هّیرکسع  متشه : یلاعت » هَّللا  هقّفو  . » دراد وا  لضف  رد  هلاسر  نتشون 
لقن رد  دندرفنم  دوخ ، هک  تسا  یفیعض  ربخ  ای  تعامج  نیا  دنتـسم  هدش و  هدنز  نآ  زا  دعب  هدرک و  تافو  دنتفگ  یـضعب  هدرمن و  وا  هک 

زواجت هک  ینیمخت  یـسدح و  ای  ناهرب  دهاش و  یب  هربتعم  رابخا  رد  یلیوأت  ای  ناشیا  دوصقم  رب  درادـن  تلالد  ًادـبا  هک  يربتعم  ربخ  ای  نآ 
نید و مامز  هک  دنک  تباث  یـصخش  يارب  ار  یمیظع  بصنم  ار و  یگرزب  بلطم  نینچ  هک  یلقاع  دراد  اور  هنوگچ  نامگ . مهو و  زا  دنکن 
فیعـض و يربخ  هب  دـیآرب  نآ  تّوق  لیمکت و  تسارح و  ظفح و  هدـهع  زا  دـناوت  دـشاب و  وا  تسد  هب  داـبع  ماـمت  لاـم  ضرِع و  ناـج و 

تفالخ هّمات و  تسایر  نیا  دندرک و  نینچ  ناشیا  زا  لبق  هک  ّتنـس  لها  زج  دشابن ، وا  يارب  یفانم  ضراعم و  دنچ  ره  فیخـس ، يدنتـسم 
دحاو ربـخ  هب  دـنوش  کّـسمتم  دـننک ، تباـث  ار  عاـمجا  ندوب  تّجح  دـنهاوخ  نوچ  عاـمجا و  هب  دـندرک  تباـث  دوخ  خیـش  يارب  ار  هّماـع 
مـالک هقف و  لوصا  ملع  رد  هچ  ناـنچ  ناـشیا . ضرغ  ماـمتا  يارب  تسا  یفاو  هن  دراد و  یتسرد  دنـس  هن  هک  ءاـطخلا » یلع  یتّما  عمتجتـال  »

صوصن بسح  هب  هک  یلاعت -  هَّللا  مهدّیا  هّیرـشعا -  ینثا  هّیماما  هیدـتهم  هباصع  هیجان و  هقرف  هّقحم و  هفیاط  مهن : هدـش . نشور  حـضاو و 
، اهنآ هب  دوشیم  یلامجا  هراشا  هدنیآ  باب  رد  هچ  نانچ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا  هرتاوتم 
دننادیم و راطقا  رد  ریاس  راظنا و  زا  بیاغ  رظتنم و  مئاق  دوعوم و  يدهم  ار  مالسلا  هیلعيرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  حلاص ، فلخ  ترضح 

هربتعم بتک  رد  ترـضح ، نآ  تدالو  زا  شیپ  هدیـسر و  بانج  نآ  تبیغ  لیامـش و  فصو و  مسا و  هب  حیرـصت  هتـشذگ  ناـماما  همه  زا 
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دندید يریثک  قلخ  دندرک ، فصو  دندومن و  رابخا  هک  يوحن  هب  دوجوم و  لاح  ات  اهنآ  زا  ياهلمج  هک  هدش  تبث  ناشیا ، باحـصا  تاقث 
نآ دوعـسم  دوجو  نیا  ندوب  رد  دنامن  یّکـش  هبیر و  لقاع ، فصنم  يارب  سپ  دـندومرف . هچ  نآ  اب  دـش  قباطم  فاصوا ، بسن و  مسا و  و 
زا باتک  لها  نیفصنم  هّیوامس ، بتک  رد  بانج  نآ  لیامش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترـضح  رکذ  زا  هچ  نانچ  دوعوم ؛ يدهم 

بتارم هب  اهنآ  دزن  اج  نآ  رد  فیرعت  بابـسا  تاّیـصوصخ و  هک  نآ  اـب  دـنروآ  مالـسا  ندرک ، قبطنم  ندـید و  دّرجم  هب  يراـصن  دوهی و 
هَّللا تاولـص  شیایـصوا -  ادـخ و  لوسر  دـهع  برق  اج و  نآ  رد  دوب  ناربمیپ  دـهع  لوط  هدـمع ، هدـش و  اج  نیا  رد  هچ  نآ  زا  دوب  رتمک 

رد هچ  نانچ  نیفلاخم ، زا  ياهلمج  ار  نآ  هدرک  لقن  هک  نآ  یّتح  دـنام . ظوفحم  دـندومرف  هچ  نآ  رتشیب  هک  اج ، نیا  رد  نیعمجا -  مهیلع 
یماسا رکذ  زا  میراچان  هک  ّتنـس  لها  زا  یتعامج  داقتعا ، بهذـم و  نیا  رد  دـندرک  تقفاوم  ام  اب  یلاعت . هَّللاءاـش  نا  دـیایب . هدـنیآ  باـب 
باطقا نیقی و  فشک و  لها  نیثّدحم و  املع و  زا  هلاحمال  داریا ، نعط و  ماقم  رد  ات  تعامج ، نآ  دزن  رد  اهنآ  ماقم  ّولع  هب  هراشا  اب  ناشیا 

تاداعبتسا و یـضعب  ندوبن و  مولعم  نتـسنادن و  راهظا  زج  دنرادن و  يزیچ  لباقم ، رد  ماقم  نیا  رد  هک  نآ  اب  دننک  مرـش  دوخ  نیمز  يور 
لها ام  اب  نیقفاوم  اّما  یلاعت . هَّللاءاش  نا  دیایب . حیـضوت  نیا  زا  رتشیب  دنرادن و  هّیماما  ياوعد  یفن  يارب  یهار  دیایب ، شباوج  اب  هک  تاهبش 

اب مهدزاود  باب  رد  لوئـسلا  بلاطم  باتک  رد  هک  تسا  یبیـصن  یـشیرق  دّـمحم  نب  ۀـحلط  نب  دّـمحم  نیدـلا ، لامک  ملاس  وبا  لوا : ّتنس 
تارابع هقئار و  تایبا  هب  هدومن و  ّدر  هدرک و  رکذ  ار  نیرکنم  تاهبش  زا  ياهراپ  هدومن و  ار  بلطم  نیا  تابثا  غیلب ، رارـصا  مزاج و  داقتعا 
هَّللادبع نب  دعسا  (. 838) دـنه دالب  زا  وهنکل  رد  زین  هدـش و  عوبطم  نارهت  رد  عیاش  باتک  نآ  هخـسن  هدومن و  حدـم  ار  باـنج  نآ  هقنوم ،

نب دّمحم  نیدلا  لامک  نآ  رد  هدرک  تافو  هتفگ : ود  هاجنپ و  دص و  شش  هنس  ثداوح  رد  ( 839) نانجلا تآرم  خیرات  رد  فورعم  یعفای 
دـش و دـهاز  هاـگ  نآ  تبون ، کـی  دـش  ترازو  ّیلوتم  فـالخ ، هقف و  رد  عراـب  مشتحم و  دوب  یـسییر  وا  یعفاـش و  یتـفم  یبیـصن  هحلط 

هیقف يونـسا ، یلع  نب  میحرلادبع  نیدلالامج  خیـش  تسین . شرکذ  ماقم  هک  هدرک  لقن  وا  يارب  یتمارک  هاگ  نآ  دومن . عمج  ار  نتـشیوخ 
هقف و رد  دوب  عراب  ماما  وا  هک  روکذـم ، وحن  هب  وا  رکذ  زا  دـعب  هتفگ ، هیعفاش  ياهقف  تاقبط  رد  هفورعم ، هریثک  فیناصت  بحاـص  یعفاـش ،

کلم دومن و  تماقا  قشمد  هّینیما  هسردم  رد  دـندرکیم و  هبتاکم  وا  اب  كولم  دوب و  مّظعم  ریبک  سییر  مالک . هقف و  لوصا  هب  دوب  فراع 
نآ و  درک ، ترـشابم  زور  ود  تساوخ . رذـع  درک و  هراـنک  نآ  زا  وا  تشون . وا  يارب  ترازو  ناـمرف  دـیناشن و  ترازو  يارب  ار  وا  رـصان ،

نیدلایقت خلا . ار ... اهنآ  هدرک  تیاور  دومن و  ثیدح  عامتسا  وا . عضوم  دشن  مولعم  تفر و  تشاد و  هچره  ار  دوخ  لاوما  تشاذگ  هاگ ،
ملاسوبا نیدـلا  لاـمک  خیـش  نسحلا ، نب  دّـمحم  نب  ۀـحلط  نب  دّـمحم  هتفگ : ( 840) هّیعفاش تاقبط  رد  هبهـش  یـضاق  نب  دـمحانب  رکبوبا 

مولع رد  دومن و  هّقفت  تسا . نیمّظعم  ياسؤر  رودص و  زا  یکی  ار  دیرف  دقع  باتک  هدومن  فینـصت  یبیـصنلا ، يودعلا  یـشرقلا  یـسوطلا 
ملع هب  دش  لوغـشم  هک  هتفگ  وا ، دّهزت  ترازو و  رکذ  زا  دـعب  دوب و  فالخ  لوصا و  بهذـم و  هب  عراب  فراع و  هیقف  وا  دومن و  تکارش 

دوب و نیروهـشم  ياسؤر  نیروهـشم و  ياـملع  زا  یکی  وا  هک  هتفگ  نیدـلاّزع  دّیـس  تاـبیغم . زا  ییایـشا  نآ  زا  دروآیم  نوریب  فورح و 
درک ور  تشاذگاو و  ار  ایند  رد  مّدقت  دش و  دهاز  راک ، رخآ  رد  هاگ  نآ  دیـسریم . وا  هب  تالـسارم  ناشیا  زا  كولم و  دزن  رد  دوب  مّدـقم 

ۀلاجع رد  یعفاش  یناثدع  یکع  يولع  میهاربا  نب  راّفغلادبع  ( 841 .) لیمج رما  دادس و  اب  تشذگ  ایند  زا  دیشخبیم و  عفن  ار  وا  هچ  نآ  هب 
بتکلا و یماـسا  یف  نونظلا  فـشک  رد  ینطنطـسق  یبـلچ  بتاـک  دوـب و  نیروهـشم  ياـملع  زا  یکی  وا  هک  هتفگ  بلاـطلا  ۀـغلب  بکارلا و 

هدرک تافو  هک  تسا  یعفاش  رافج  يودع  هحلط  نب  دّمحم  ملاسیبا ، نیدلالامک  خیش  زا  مظعا  ّرس  رد  مظنملا  ّرد  هک  هتفگ  ( 842) نونفلا
...«. رارسالا ایابخ  یلع  راربالا  هدابع  نم  هابتجا  نم  علطا  يذلا  هَّللدمحلا  : » تسا نیا  وا  لوا  تسا ؛ يرـصتخم  ود ؛ هاجنپ و  دصشـش و  هنس 

ار نآ  ینعم  هک  دوـب  یفورح  هریاد  نآ  رد  هک  یحوـل  تاوـلخ ، زا  ضعب  رد  دـش  فـشک  حـلاص ، يردارب  يارب  هک  هدرک  رکذ  اـج  نآ  رد 
نیا حرش  يارب  زا  ترضح ، نآ  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  سپ  دیباوخ . دش  حبـص  نوچ  تسنادیمن .
هریاد هعقاو و  تروص  دـمآ و  وا  دزن  سپ  دـنک ؛ حرـش  وا  هک  دور  نیدـلا  لامک  دزن  هب  هک  درک  هراشا  دـیمهفن و  وا  هک  دومرف  يزیچ  حول 

هک هتفگ  يربک  فراعملا  سمش  رد  ینوب  هحلط . نبا  رفج  هب  دش  فورعم  تشون و  نآ  يارب  ياهلاسر  سپ  درک . رکذ  وا  يارب  ار  فورح 
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وا هب  ار  مظعا  مسا  هک  دوب  نیا  دـنوادخ  هاگرد  رد  وا  عّرـضت  رثکا  بلح و  دجـسم  رد  هباطخ  تیب  رد  دوب  هدـش  فکتعم  حـلاص ، درم  نیا 
رد تسا و  رطـس  راهچ  دـید  دومن ، لّمأت  حول  نآ  رد  سپ  دوب . هرّوصم  لاکـشا  نآ  رد  هک  دـید  رون  زا  یحول  یبش ، رد  سپ  دـهد . ناـشن 

ذیملت دوب و  یمیخا  نسح  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  خیش  حلاص ، درم  نیا  هک  هتفگ  یحاسب  رگید . هریاد  نآ ، لخاد  رد  دراد و  ياهریاد  طسو ،
يّدـح هب  وا ، زا  باـتک  نیا  ندوب  حوضو  یهتنا . ( 843 .) زمر لیبس  رب  ملاـع  ضارقنا  رب  نآ  زومر  تاراـشا  زا  دومن  طابنتـسا  هحلط  نبا  وا ،

هب ار  باتک  نیا  دوش و  رکنم  هتـسناوتن  دوشیم ، تارتاوتم  رکنم  یهاگ  هک  نآ  هب  دوخ  جاهنم  رد  جاجل  داـنع و  همه  اـب  هّیمیتنبا  هک  تسا 
یجنگ فسوی  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  مود : هدرک . طبـض  نوـنظلا  فـشک  رد  ار  وا  فیناـصت  زا  ياهلمج  و  هَّللدـمحلا -  هداد - . تبـسن  وا 

وحن هب  هدرک  تابثا  هدومن و  لقن  هربتعم  بتک  زا  هدنسم  رابخا  باب و  راهچ  تسیب و  رب  لمتـشم  هتـشون ، نآ  رد  لقتـسم  یباتک  هک  یعفاش 
هیلعنامزلابحاص رابخا  رد  ناـیب  باـتک  هتفگ  ( 844) نونّظلا فشک  رد  ار و  دوـخ  باحـصا  تاهبـش  هدوـمن  ّدر  ار و  هّیماـما  بهذـم  ّمتا 

رد بلاطلا  ۀیافک  هتفگ  زین  تشه و  هاجنپ و  دص و  شش  هنس  هدرک  تافو  هک  تسا  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هَّللادبعیبا  خیـش  زا  مالـسلا 
ریبعت وا  زا  زین  هّمهملا  لوصف  رد  و  ( 845) تسا یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  هَّللادبعیبا  ظفاح  خیش  زا  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  بقانم 

زا ثیدح  رازه  دص  هب  دـشاب  طیحم  وا  ملع  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  ظفاح ، ّتنـس ، ياملع  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  ظفاح و  ماما  هب  هدرک 
زا یـضعب  طخ  هب  نآ  رهَظ  رد  هدـش و  هتـشون  فّنـصم  رـصع  رد  هک  بلاـطلا  ۀـیافک  زا  تسا  ياهنهک  هخـسن  ریقح  دزن  دنـس . نتم و  يور 

ظفاحلا فراعلا  ملاعلا  مامالا  خیـشلا  اندّیـس  ءالما  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  بقانم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  باـتک  هک : تسا  بوتکم  لـضافا ،
دّمحم هَّللادبع  یبا  بهاذملا ، سیئر  ۀعدبلا  عماق  ۀنـسلا  ییحم  نیمرحلا  هیقف  قرفلا  یتفم  ءاهقفلا  ةودـق  ءاملعلا  فرـش  نیدـلارخف  رّحبتملا 

ًاماقم و ریخ  نیقیرفلا  يا  لاقیالف  راظنالاو  هابـشالا  یلع  هالعا  ًایـضرم و  هیعـس  هَّللا  لعج  یعفاّشلا ، یجنکلا  یـشرقلا  دّمحم  نب  فسوی  نب 
جرفلا یبا  ظعاو ، ملاع  طبـس  یفنح  يدادغب  هَّللادبع  نب  یلعزق  نب  فسوی  رفظملاوبا  نیدلا  سمـش  ظعاو ، هیقف  ملاع  موس : اّیدـَن ». نسحا 

نونظلا و فشک  علطتملا و  ۀیافک  رظانملا و  ۀـضور  یعفای و  نانجلا  ةآرم  ناکلخنبا و  خـیرات  رد  شلاح  حرـش  هک  يزوجلا  نمحرلادـبع 
لوصف باتک  رد  هک  یّکم  یکلام  غابـص  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدـلارون ، خیـش  مراهچ : ( 846 .) تسا روطـسم  هریغ  يوفک و  رابخالا  مالعا 

نــسحلا نـب  ۀّـجح  ّتیودـهم  تماـما و  تاـبثا  ترــضح و  نآ  لاوـحا  رد  یفاو  یحرــش  ( 847) مالـسلا مهیلعۀّمئالا  ۀـفرعم  یف  ۀّـمهملا 
ترـضح لاوحا  نمـض  رد  تسا و  هّماع  ياملع  نایعا  زا  وا  هّماـع و  هیهاو  تاهبـش  ّدر  اـب  هدومن ، هّیماـما  وحن  هب  مالـسلا  امهیلعيرکـسعلا 

يارب مالـسلا  هیلعرظتنم  مئاق  ۀّجح  دوخ  رـسپ  دنزرف  زا  هنع -  هَّللا  یـضر  نسح -  دّمحموبا  تشاذـگ  فلخ  : » هتفگ مالـسلا  هیلعيرکـسع 
سبح ار و  هعیـش  وا  ندرک  بلط  ناطلـس و  فوخ  رما و  تبوعـص  تهج  هب  درک  رتس  ار  وا  رما  دومن و  یفخم  ار  وا  دـلوم  ار و  هّقح  تلود 

رد دـش  عقاو  هلأسم  نیا  هک  هتفگ  یثنخ  هلأسم  رد  لآملا  ةریخذ  رد  یعفاـش  یلیجع  رداقلادـبع  نب  دـمحا  ناـشیا ». نتفرگ  ناـشیا و  ندومن 
فـصو نآ  هب  یثنخ  هک  نم  يارب  دومن  رکذ  یتریح و  فلخ  نب  رون  هماّلع  نم ، دّیـس  ارم  داد  ربخ  هچ  نآ  ربانب  هریح ، دـالب  رد  اـم ، ناـمز 

ثاریم و رد  دندش  ّریحتم  تهج  نیا  زا  املع  تشاذگ و  يرایسب  هکرت  شتـشپ و  زا  يرگید  دوب و  شمکـش  زا  یکی  هک  دنزرف  ود  اب  دُرم ،
دعب نیمرح و  ياملع  زا  ًاصوصخ  برغم ، ياملع  زا  دنک  لاؤس  هک  نآ  يارب  تفر  نوریب  وا  هک  هتفگ  هک  نیا  ات  دش  فلتخم  ناشیا  ماکحا 

فینـصت مالـسلا ، مهیلعهّمئا  لضف  رد  همهملا  لوصف  باتک  رد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مکح  متفای  لاس  ود  هب  وا ، مکح  رد  قاّـفتا  زا 
يریطم دّمحم  نب  هَّللادبع  دنیوگیم و  ار  لماک  داتـسا  ناشیا ، نیثّدحم  حالطـصا  رد  خیـش ، هّیکلام . ياملع  زا  دّـمحم  نب  یلع  ماما  خـیش 

مهیلعهرهاطلا هترتع  یبنلا و  تیب  لآ  لضف  یف  هرهازلا  ضایر  باتک  هبطخ  رد  تقیرط ، يدنبشقن  داقتعا  يرعـشا  ِبهذـم  یعفاش  ِیندـم 
ياملع نآ  لقن  هب  هدومن  اـنتعا  نأـش و  نیا  رد  هدـش  دراو  هچ  نآ  زا  نآ  رب  مدـش  علّطم  هچ  نآ  باـتک ، نیا  رد  مدرک  عمج  هتفگ : مالـسلا 
ناشیا ياملع  روکذم ، باتک  زا  خلا . بیطخ »... فافش  رهوج  زا  یکلام و  غابـص  نبا  زا  تسا  هّمهملا  لوصف  زا  نآ  رتشیب  نایعا و  نیلماع 

یبلح میهاربا  نب  یلع  نیدلا  ناهرب  نیدقعلا و  رهاوج  رد  يدوهمـس  هَّللادبع  نب  یلع  نیدـلارون  لثم  دـنراد ، دامتعا  وا  رب  دـننکیم و  لقن 
سلاجملا و ۀـهزن  رد  يروفـص  مالـسلادبع  نب  نمحرلادـبع  هّیبلح و  هریـس  هب  فورعم  نوأملا  نیمـالا  ةریـس  یف  نویعلا  ناـسنا  رد  یعفاـش 
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ماد رصاعم -  نیسح  دماحریم  يولوم  بانج  هرصع ، دیحو  هَّللا ، تیآ  هک  دنه  ياملع  زا  ياهلمج  دیـشر و  لضاف  یهاش و  ریـسفت  بحاص 
اج نیا  رد  روکذـم  رادـقم  نیا  هب  لیوطت  فوخ  تهج  هب  هدومرف و  لقن  ار  ناشیا  تارابع  نیع  راونالا  تاـقبع  مشـش  دـّلجم  رد  هدـییأت - 
نب دّمحم  نیدلا  سمش  فینصت  عساتلا  نرقلا  لاوحا  یف  عمال  ءوض  باتک  زا  هدومرف  لقن  ماحفالا  ءاصقتـسا  لوا  دّلجم  رد  میدرک . تعانق 

لوصف بحاص  همجرت  رد  وا  هک  يراخب  حرـش  رد  يرابا  حتف  بحاص  ینالقـسع ، رجح  نب  دیـشر  ذـیملت  يرـصم ، يواخـس  نمحرلادـبع 
دلوتم غابـص ، نبا  هب  تسا  فورعم  هک  یکلام  یّکم  لصالا  يّزغ  یـسقافسا  نیدلارون  هَّللادبع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  یلع  هتفگ : هّمهملا 

هقف و رد  ياهلاسر  نآرق و  دومن  ظفح  دومن و  وشن  اج  نآ  رد  هّکم و  رد  راـهچ  داتـشه و  دـص و  تفه  هنـس  هجحلايذ  لوا  رـشع  رد  دـش 
زا هّمهملا  لوصف  اهنآ  زا  یکی  تسا : یتاّفلؤم  وا  يارب  هتفگ  وا و  يارب  ار  املع  زا  یتعامج  هزاجا  هدرک  لقن  هک  نآ  ات  ار  کـلام  نبا  هّیفلا 

دص و تشه  هنـس  هدعقلايذ  متفه  رد  هدرک  تافو  هداد و  هزاجا  ارم  رظنلا و  هفـس  نم  یف  ربع  دـنرفن و  هدزاود  ناشیا  هّمئا و  تفرعم  يارب 
. جنپ داتشه و 

(2) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  زا 

حیرصت مالسلا  مهیلعتیب  لها  تافو  دیلاوم و  خیرات  باتک  رد  هک  باشخلا  نب  دمحا  نبا  دمحا  نب  هَّللادبع  دّمحموبا  بیدا ، خیش  مجنپ :
ارم داد  ربخ  هک  مالسلا  هیلعحلاص  فلخ  رکذ  رد  هتفگ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  رکذ  زا  دعب  اج  نآ  رد  هّیماما و  بهذم  هب  هدومن 

مالـسلا امهیلعیلع  نب  نسح  دّمحم ، یبا  نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  یـسوم ، نب  ۀـقدص 
نب رهاط  مساقلاوبا ، ارم  داد  ربخ  تفگ  نایفـس ، نب  حارج  ارم  داد  ربخ  ( 848 .«) مالـسلا هیلعيدهم  تسوا  نامزلابحاص و  تسوا  تسا و 

حلاص فلخ  : » مالـسلا امهیلعدّمحم  نب  رفعج  نم ، دّیـس  دومرف  هک  تفگ  یـسوم  شردـپ  زا  نوراه  شردـپ  زا  يولعلا  یـسوم  نب  نوراه 
(849 .«) تسا لیقص  وا  ردام  مان  نامزلارخآ . رد  دنکیم  جورخ  مساقلاوبا ؛ وا  هینک  تسا ، دّمحم  وا  مسا  يدهم ، تسوا  تسا و  نم  دنزرف 

یـضعب دـنیوگیم و  سجرن  ار  وا  موس ، تیاور  رد  تسا و  همیکح  وا  ردام  رگید ، تیاور  رد  هک  درک  لـقن  نم  يارب  ( 850) عراذ رکبوبا 
. دّـمحم فلخ و  تسا : مسا  ود  بحاص  وا  تسا و  مساـقلاوبا  وا  هینک  نیا و  هب  تسا  رتاـناد  يادـخ  دـنیوگیم و  نسوس  ار  وا  هکلب  هتفگ 

نیا : » حیـصف زاوآ  هب  دـنکیم  ادـن  دورب و  هک  اج  ره  هب  وا  اب  دوریم  باتفآ ، زا  دـنکفایم  هیاس  ار  وا  يربا  ناـمزلارخآ . رد  دوشیم  رهاـظ 
رداـم هک  خـیرات  باحـصا  زا  یـضعب  زا  نیکـسلا  یبا  ارم  داد  ربـخ  تفگ : یـسوط ، یـسوم  نب  دّـمحم  ارم  داد  ربـخ  ( 851 .«) تسا يدهم 

نب میثه  زا  دّمحم  نب  هَّللادبع  ارم  داد  ربخ  تفگ : یـسوط ، یـسوم  نب  دّـمحم  ارم  داد  ربخ  ( 852 .) دنیوگیم همیکح  ار  مالـسلا  هیلعرظتنم 
دوخ خـیرات  رد  ناکلخ  نبا  یهتنا . ( 853 .«) تسا مسا  ود  بحاص  وا  تسا و  مساقلاوبا  حلاص ، فلخ  هینک  : » دـنیوگیم هک  تفگ  يدـع ،

بسن و ثیدح و  ریـسفت و  وحن و  بدا و  رد  روهـشم  ملاع  يدادغب ، باشخ  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  دمحا  نب  هَّللادـبع  دّـمحموبا  هتفگ :
تدوج تیاهن  رد  وا  ّطخ  اهنآ و  رد  دوب  ینـالوط  دـی  وا  يارب  مولع و  زا  دوب  ولمم  وا  رایـسب و  تآارق  هب  نآرق  ظـفح  باـسح و  ضیارف و 

تفه تصـش و  دصناپ و  هنـس  رد  دوب و  ود  دون و  دـص و  راهچ  هنـس  وا  دـلوم  هک  هتفگ  وا  تاّفلؤم  زا  ياهراپ  دادـعت  زا  دـعب  و  ( 854) دوب
یبرعلا دّمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  نیدـلایحم  مشـش : هدرک . وا  زا  یلیمج  يانث  ( 856 ،) ةاحنلا تاقبط  رد  یطویـس  و  ( 855) درک تافو 

رد ینارعـش  هچ  نآ  قباطم  هتفگ  دوخ  ( 857) تاحوتف باتک  زا  شش  تصش و  دص و  یـس  باب  رد  هک  یلبنحلا  یـسلدنالا  یئاطلا  متاحلا 
روج و زا  نیمز  دوش  رپ  هک  نآ  ات  دـنکیمن  جورخ  نکل  مالـسلا ، هیلعيدـهم  جورخ  زا  تسا  راچان  هک  دـینادب  هدرک : لقن  ( 858) تیقاوی

یلاو هک  نیا  ات  ار ، زور  نآ  دـنوادخ  دـنکیم  ینالوط  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  داد و  لدـع و  زا  ار  نآ  دـنک  رپ  سپ  ملظ ؛
یلع نب  نیـسح  وا  ّدج  اهنع .-  هَّللا  یـضر  همطاف -  ترتع  زا  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تسا  ادخ  لوسر  ترتع  زا  وا  هفیلخ و  نیا  دوش 
یلع ماما  رسپ  ات ،» اب   » یقت دّمحم  ماما  رسپ  نون ،» اب   » یقنلا یلع  ماما  رسپ  تسا ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  وا  دلاو  تسا و  بلاطیبا  نب 
یلع ماما  رسپ  نیسح ، ماما  رسپ  یلع ، نیدباعلانیز  ماما  رسپ  رقاب ، دّمحم  ماما  رسپ  قداص ، رفعج  ماما  رـسپ  مظاک ، یـسوم  ماما  رـسپ  اضر ،
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نکر نیب  ام  ناناملسم  ار  وا  دننکیم  تعیابم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مسا  اب  وا  مسا  تسا  قباطم  مالـسلا  مهیلعبلاطیبا  نب 
دوشیمن هک  اریز  اخ » مضب   » قلُخ رد  تسا  وا  زا  رتتسپ  و  اخ » حـتفب   » قلَخ رد  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیبش  ماـقم . و 

هداشگ وا  ( 859 «) ِمیظَع ُِقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  وا و  قـالخا  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـننام  يدـحا 
دنکیم راتفر  تلادع  هب  هّیوسلاب و  ار  لام  دنکیم  میسقت  دناهفوک . لها  وا ، ببس  هب  مدرم  نیرتتخب  وکین  هدیـشک . ینیب  اب  تسا ، یناشیپ 

نآ وا ، هب  دنکیم  اطع  سپ  تسا . لام  وا  يور  شیپ  رد  و  نم ! هب  نک  اطع  يدهم ! يا  دیوگیم : سپ  درم ، وا  دزن  رد  دـیآیم  تیعر . رد 
نآ زا  شیپ  یـصاعم ، یهانم و  زا  ار  مدرم  وا  هب  دنوادخ  درادیم  زاب  نید . یتسـس  تقو  رد  دنکیم  جورخ  درادرب و  ار  وا  دـناوت  هک  ردـق 

عاجش و ملاع و  هک  یتلاح  رد  دنکیم  حبص  سپ  تسا ، لیخب  نابج و  لهاج و  هک  یتلاح  رد  درم  دنکیم  بش  نآرق . هب  هتـشاد  هاگن  هچ 
هللا یلـصادخ  لوسر  رثا  دنکیم  يوریپ  لاس . ینعی  هن ، ای  تفه  ای  جنپ  دنکیم  یناگدـنز  وا . يور  شیپ  رد  ترـصن  دوریم  تسا . میرک 

ار یتخس  دوشیم  لّمحتم  دنیبیمن . ار  وا  هک  يوحن  هب  دنکیم  دیدست  ار  وا  هک  تسا  یکلم  وا  يارب  دنکیمن . اطخ  ار و  ملسو  هلآو  هیلع 
نآ دنادیم  دنکیم و  ار  هچ  نآ  دیوگیم  دیوگیم و  هچ  نآ  دنکیم  ّقح . بیاون  رب  دـنکیم  تدـعاسم  ار و  فیعـض  دـنکیم  تناعا  و 

نیملسم زا  رفن  رازه  داتفه  اب  ریبکت  هب  ار  هیمور  هنیدم  دنکیم  حتف  بش . کی  رد  دنوادخ  ار  وا  دنکیم  حالـصا  دهدیم . تداهـش  ار  هچ 
رویط نآ  زا  هک  دوشیم  رایسب  هتشک  ینعی  هکع ، هاگارچ  رد  تسا  يدنوادخ  ناوخ  هک  میظع  گنج  رد  دوشیم  رضاح  قاحـسا . دالوا  زا 

ار مالسا  وا  هب  دنوادخ  دنکیم  زیزع  مالسا . رد  ار  حور  دمدیم  ار . نید  درادیم  اپ  رب  ار و  نآ  لها  ملظ و  دنکیم  یناف  دنروخب . عابـس  و 
ابا سک  ره  سپ  ریـشمش . اب  دنوادخ  يوس  هب  دنکیم  توعد  دراذگیم و  ار  هیزج  شندرم . زا  دعب  ار  نآ  دنکیم  هدـنز  شّتلذ و  زا  دـعب 
هللا یلـصادخ  لوسر  رگا  یّتح  ار ؛ وا  یعقاو  ّقح  نید ، زا  دنکیم  رهاظ  دوشیم . لوذخم  دنک ، هعزانم  وا  اب  هک  ره  ار و  وا  دشکیم  درک ،

رد دـنکیم  تفلاخم  يأر . زا  صلاخ  نید  رگم  وا  نامز  رد  دـنامیمن  یقاب  سپ  دـنک . مکح  وحن  ناـمه  هب  دـشاب  هدـنز  ملـسو  هلآو  هیلع 
دنکیمن داجیا  یلاعت  يادـخ  هک  دـننکیم  نامگ  هک  اریز  نیا ؛ تهج  هب  وا  زا  دـنوشیم  ضبقنم  سپ  ار ، املع  بهاذـم  شماکحا  بلاـغ 

همه دنوشیم  رورـسم  دـنک  جورخ  نوچ  يدـهم ، : » هتفگ املع  اب  وا  عیاقو  هرابرد  دـنچ  یتاملک  زا  دـعب  ار . يدـهتجم  ناشیا ، هّمئا  زا  دـعب 
هک دـنیارزو  ناشیا  ار و  وا  دـننکیم  يرای  ار و  وا  توعد  دـنرادیم  اپ  هب  هک  یهلا  تسا  ینادرم  وا  يارب  ناشیا و  هّماع  هّصاخ و  نیملـسم 

میرم نب  یـسیع  وا ، رب  دوشیم  لزان  هتـشاذگ . وا  ندرگ  رب  دنوادخ  هچ  نآ  رب  ار  وا  دننکیم  تناعا  ار و  تکلمم  لاقثا  دـنوشیم  لّمحتم 
لوغشم مدرم  وا و  پچ  فرط  یکلم ا  وا و  تسار  فرط  زا  یکلم  کلم ؛ ود  رب  هدرک  هیکت  هک  یتلاح  رد  قشمد ، یقرـش  ياضیب  هرانم  رد 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  ّتنـس  هب  گنج ، زور  رد  مدرم  اب  دـنکیم  زامن  دـتفایم و  شیپ  سپ  ماما ، وا  يارب  دوشیم  رود  سپ  دنرـصع . زاـمن 
دزن رد  ینایفس  دوشیم  هتشک  وا  نامز  رد  هدش و  هزیکاپ  كاپ و  دوریم  ایند  زا  و  ار . كوخ  دشکیم  ار و  بیلص  دنکشیم  ملـسو . هلآو 
ّتین بسح  رب  دوشیم  روشحم  رگـشل  نآ  رد  تسا ، روبجم  هک  ره  سپ  ءادـیب . رد  دوشیم  فسخ  وا  رکـشل  قشمد و  هطوـغ  رد  یتـخرد 
نرق هس  هب  قحلم  مراهچ  نرق  رد  دش  رهاظ  هک  قیقحت  هب  وا . ماگنه  امـش  رب  هتخادـنا  هیاس  وا و  نامز  ار  امـش  هدیـسر  هک  قیقحت  هب  دوخ و 

نآ یمود ، هب  لصّتم  نرق  هاگ  نآ  نآ ، هب  لصّتم  نرق  هاگ  نآ  دوب . هباحص  نرق  نآ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نرق  هتشذگ ،
دیایب هک  نآ  ات  دش  یفخم  سپ  اهنوخ . دـش  هتخیر  اهسوه و  يوه و  دـش  رـشتنم  دـمآ و  دـیدپ  هک  يروما  دـش و  یتارتف  اهنآ  هنایم  هاگ 

هداد رارق  ارزو  ار  ياهفیاط  وا ، يارب  یلاعت  يادخ  هتفگ : زین  و  تسانما . نیرتهب  وا  يانما  تسادهش و  نیرتهب  وا  يادهـش  سپ  مولعم . تقو 
نآ رب  یلاعت  يادـخ  رما  هچ  نآ  قیاقح و  رب  ار  ناشیا  هدرک  هاگآ  دوهـش  فشک و  هب  هک  دوخ  بیغ  نونکم  رد  ار  ناشیا  هدرک  ناـهنپ  هک 
زا ناشیا  نآ و  رب  دندرک  هدهاعم  یلاعت  يادخ  اب  هچ  نآ  هب  دندرک  افو  هک  هباحص  زا  دناینادرم  قبط  رب  ناشیا  شناگدنب و  نایم  رد  تسا 

زگره هک  ناـشیا  سنج  ریغ  زا  تسا  یظفاـح  ناـشیا  يارب  یبرع . هب  رگم  دـنیوگیمن  نخـس  نـکل  یبرع و  ناـشیا  رد  تـسین  دـنا ، مـجع 
رب سایق  تمرح  شتمصع و  مالسلا و  هیلعيدهم  مکح  ّتیفیک  رد  یحرـش  و  ( 860 .) تسارزو ملعا  ّصخا و  وا  هدرکن ، دنوادخ  تیصعم 
هب هک  تسا  نآ  زا  شیب  ّتنـس  لها  دزن  رد  یبرع  نبا  ردـق  تلالج  ماقم و  تعفر  تسا . لیوطت  بجوم  هک  هداد  ار  وا  کـلم  دـیدست  وا و 
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: هتفگ ( 862) رایخالا تاقبط  یف  رابخالا  حقاول  رد  ینارعش  باّهولادبع  خیـش  ( 861 .) ربکا خیـش  هب  وا  زا  دننک  ریبعت  ًابلاغ  دجنگ و  فصو 
هب دندرک  فیـصوت  ار  وا  هریغ  روصنم و  نب  نیدـلا  یفـص  مولع . عیمج  رد  وا  تلالج  رب  ّلجوّزع -  هَّللا -  لها  زا  نیقّقحم  دـندرک  عامجا 

ۀّیتوکلملا و تاراشالا  بحاص  نیبّرقملا  نیفراعلا و  هاّلجا  سأر  قّقحملا  مامالا  خیشلا  وه  : » هتفگ نافرع و  ملع و  حالص و  يربک و  تیالو 
ماقم نم  عفرالا  لحملا  هل  ةرهازلا  قئاقحلا  ۀقراخلا و  رئاصبلا  قرـشملا و  فشکلاو  قنوملا  حتفلا  ۀّیناحورلا و  سافنالا  ۀّیـسدقلا و  تاحفّنلا 

لاوحا نم  نیکمتلا  یف  خـسارلا  مدـقلاو  وندـلا  جرادـم  نم  یلعالا  لوطلاو  لـصولا  لـهانم  نم  بذـعلا  درولا  سنـالا و  لزاـنم  یف  برقلا 
لوـقعم و هتفگ : ( 863) تایفولا یفاو  رد  يدفـص  ۀفئاطلا ». هذـه  ناکرا  دـحا  وهو  ۀـیالولا  ماکحا  یف  فّرـصتلا  یف  لیوطلا  عابلاو  ۀـیاهنلا 

نم هک  هدرک  رکذ  زین  ار و  نآ  درکیم  هدـهاشم  تساوخیم  هک  ینامز  ره  هک  هروصحم  تروص  رد  وا ، مشچ  ود  نایم  دوب ، لّثمم  لوقنم 
حرـش رد  يدـبیم  دـشاب . وا  يأر  فلاـخم  هـک  يزیچ  نآ  رد  دوـبن  يرعـشا ، نسحلاوـبا  خیــش  هدـیقع  اـب  دوـب  قـفاوم  مدـید ، ار  وا  هدـیقع 

دروخن و ماعط  هام  ُهن  تسـشن . تولخ  هب  سلدنا  دالب  زا  هیلیبشا  رد  مرحم  لوا  رد  وا  هک  هدرک  لقن  يدنج  صوصف  حرـش  زا  ( 864) ناوید
هک دوب  نآ  وا ، ّتیمتخ  لیالد  زا  هک  هتفگ  تسا و  هّیدّمحم  تیالو  متاخ  هک  نیا  هب  دش  رّـشبم  ندمآ و  نوریب  هب  دـش  رومأم  دـیع  لوا  رد 

يدوگ رد  نکل  تشاد و  تمالع  نآ  دننام  دوب ، یتمالع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصام  ربمغیپ  يارب  هک  عضوم  نآ  رد  وا  فتک  ود  نایم  رد 
یلاعفنا ینطاب و  تیالو ، ّتیمتخ  تسا و  یلعف  رهاظ و  تّوبن ، ّتیمتخ  تمالع  هک  نیا  هب  هراشا  دوب ، یگدـمآرب  رد  هک  نآ  لـثم  هن  وضع 

زا رتشیب  هفیاـط  نآ  ناـیم  رد  ار  وا  حدـم  دوب ، رتشیب  اـم  هفیاـط  اـب  وا  ّتیبصع  داـنع و  نوچ  هک  تاراـبع  تاـملک و  زا  اـهنیا  ریغ  و  تسا .
تاـحوتف رد  هکلب  دـنادیم . موصعم  ار  رمع  دـناكوخ و  تروص  هب  نایـضفار  هک  هدرک  حیرـصت  هرماـس  باـتک  رد  وا  دـندرک و  نارگید 

ناشیا رد  هدرک  لخاد  سپ  ناشیا ؛ زا  هّیماما  رد  امّیسال  تسا ، هعیش  رد  حیحص  لصا  بسح  هب  تلالـض ، زا  دش  رهاظ  هچ  نآ  رثکا  : » هتفگ
لوسر یلاعت و  يادـخ  يوس  هب  تسا  تابرق  نیرتهب  زا  نیا  هک  دـناهدرک  داقتعا  ناشیا و  رد  ّتبحم  غارفتـسا  ار و  تیب  لها  ّبح  نیطایش ،

ماقم رد  زین  ار ». ناشیا  ّبس  هباحص و  ضغب  وا ، رب  دندوزفایمن  وا و  رب  دنداتسیایم  رگا  تیب ، -  لها  ّتبحم  ینعی  نآ -  تسا  نینچ  وا و 
رمع و رکب و  یبأک  ماقملاۀهج  نم  ۀنطابلا  ۀفالخلا  زاجامک  ةرهاظلا  ۀـفالخلا  زوجیو  مکحلا  رهاظ  نوکی  نم  مهنمو  : » هتفگ باطقا  تالاح 
، دـنادیم ملاع  بطق  رهاظ و  هفیلخ  ار  وا  هک  لّـکوتم  نیا  و  لّـکوتملاو ». زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیزی و  نب  ۀـیواعم  نسح و  یلع و  ناـمثع و 

هیلعنیسح ربق  ندرک  بارخ  هب  لّکوتم ، درک  رما  شش  دص و  یس  هنـس  رد  هتفگ : ( 865) افلخلا خیرات  رد  یطویس ، هک  تسا  یـسک  نامه 
ترـضح و نآ  ترایز  زا  ار  مدرم  درک  عنم  دننک و  عرازم  ار  اج  نآ  هک  نیا  هدوب و  نآ  فارطا  رد  هک  ییاههناخ  ندرک  بارخ  مالـسلا و 

ضعب هتفگ  بوخ  هچ  مالسلا و  مهیلعشدالوا  یلع و  توادع  ینعی  بصن  هب  دوب  فورعم  لّکوتم  دش و  ییارحص  درک و  مخش  ار  اج  نآ 
اونوکیال نا  یلع  اوفـسا  ًامودـهم  هربق  يرمعل  اذـه  هلثمب  هیباونب  هاتأ  دـقلف  ًامولظم  اـهُّیبن  تنب  نبا  لـتق  تتأ  دـق  هیما  تناـک  نا  هَّللاـت  ارعش :

حالـصلارهاظ هک  هّیعفاش  زا  دـندوب  رفن  ود  هک  نآ  نآ ، صخلم  هک  هدرک  لقن  یتیاکح  ییاج  رد  زین  یهتنا . ًامیمر  هوعبتتف  هلتق  یف  اوکراش 
نطاـب رد  ود  ره  هک  دـش  مولعم  هک  نآ  اـت  مدرکیم  بّجعت  نم  منیبیم و  كوخ  تروص  رد  ار  ود  نیا  نم ، تفگ : اـیلوا  زا  یکی  دـندوب .

روهـشم و فراع  ینارعـشلا  یلع  نب  دـمحا  نب  باّهولادـبع  خیـش  متفه : تسین . نیا  زا  هدایز  لـقن  شیاـجنگ  ار  ماـقم  و  دـندوب . یـضفار 
هک نیا  نایب  رد  ثحبم  نیا  هتفگ : مشش  تصش و  ثحبم  رد  ( 866) رباکا دیاقع  رد  رهاوج  تیقاوی و  باتک  رد  هلوادتم  فیناصت  بحاص 

لثم نیا  و  تمایق ؛ نتـساخرب  زا  شیپ  اهنآ  همه  دوش  عقاو  هک  تسا  ّدـبال  تسا و  ّقح  عراـش ، نآ  هب  هداد  ربخ  هک  تماـیق  تاـمالع  عیمج 
ّدس ندش  زاب  نآرق و  ندش  هتساخرب  برغم و  زا  باتفآ  عولط  ّهباد و  جورخ  یـسیع و  هاگ  نآ  لاجد ، هاگ  نآ  مالـسلا ، هیلعيدهم  جورخ 
رد روصنملا  یبا  نب  نیّدـلایقت  خیـش  اهنیا . همه  دوشیم  عقاو  هنیآ  ره  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  رگا  هک  نیا  اـت  جوجأـم . جوجأـی و 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نآ  هب  هدرک  هدـعو  هک  يزور  زا  هریخا  ( 867) هئم رد  دوشیم  عقاو  اـهنیا  همه  هتفگ : دوخ  هدـیقع 
؛» تسا زور  فصن  ناشیا  يارب  دـش  دـساف  رگا  تسا و  يزور  ناشیا  يارب  سپ  دـش ، حـلاص  نم  تّما  رگا  : » هک دوخ  لوق  هب  ار  دوخ  تّما 

نیفراع زا  یضعب  َنوُّدُعَت ». اَّمِم  ٍۀَنَـس  ِْفلَاَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنَاَو  : » ّلجوّزع دنوادخ  لوق  رد  نآ ، هب  هدش  هراشا  هک  راگدرورپ  ماّیا  زا  ینعی 
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ادخ لوسر  تّوبن  مایا  هلمج  زا  تّدم  نیا  هک  اریز  افلخ ؛ رخآ  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  تافو  زا  دوشیم  بوسحم  رازه ، ِلوا  هتفگ :
یلاعت هَّللاءاش  نا  رازه ، زا  وا  دارم  ار و  دالب  هعبرا  يافلخ  ببس  هب  دومن  مارآ  راومه و  یلاعت  يادخ  سپ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسا 

رد هچ  نانچ  بیرغ ؛ نید ، ددرگیم  هک  نیا  ات  لالحمـضا . رد  دـنکیم  عورـش  هاگ  نآ  رازه ، ندـش  مامت  ات  تسا  تعیرـش  ناطلـس  تّوق 
زا وا  ار و  مالسلا  هیلعيدهم  جورخ  تسا  ّبقرتم  تقو  نآ  رد  مهدزای و  نرق  زا  لاس  یس  نتشذگ  زا  لالحمـضا  لوا  دشابیم  دوب و  ادتبا 

عمتجم هک  نآ  ات  تسا  یقاب  وا  جنپ و  هاجنپ و  تسیود و  هنس  نابعش ، همین  بش  وا  دلوم  تسا و  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  نادنزرف 
. لاس شـش  دص و  تفه  تسا ، تشه  هاجنپ و  دص و  هن  هنـس  هک  تقو  نیا  ات  وا  رمع  دـشابیم  سپ  مالـسلا . هیلعمیرم  نب  یـسیع  اب  دوش 

ماـما زا  هسورحم ، رـصم  رد  یلطر  هکرب  رب  دوـب  فرـشم  هک  شیر  هپت  يـالاب  تـسا  نوفدـم  هـک  یقارع ، نـسح  خیـش  ارم  داد  ربـخ  نـینچ 
نسح خیـش  تاقالم  هّصق  ام  صاوخ . یلع  نم ، دّیـس  يوعد ، نیا  رب  ار  وا  هدرک  تقفاوم  وا و  اب  دش  عمتجم  هک  ینامز  مالـسلا  هیلعيدهم 

حیادـم لقن  اب  نیرّمعم  لاوحا  لیذ  رد  متفه  باب  رخاوا  رد  روکذـم  ینارعـش  راونالا  حـقاول  باتک  زا  میدرک  لقن  باـنج  نآ  اـب  ار  یقارع 
دننام هک  نیا  رد  هدرکن  فالتخا  یسک  : » هتفگ یعفاش  یلمر  نیدلا  باهـش  هک  نیا  یّتح  تیقاوی . باتک  زا  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یتعامج 
نـسح خیـش  متـشه : باّذک ». دهاج  ای  باترم  نمـشد  رگم  باتک ، نیا  یناعم  رد  دـنکیمن  حدـق  : » هتفگ يرگید  و  هدـشن ». فینـصت  نآ 

سپ میظع و  لاح  حیحص و  فشک  بحاص  دهاز ، دباع  حلاص  خیش  هب  ار  وا  هدرک  فیصوت  حقاول ، باتک  رد  روکذم  ینارعـش  هک  یقارع 
. دیایب هچ  نانچ  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  ار  وا  تاقالم  هّصق  نآ ، زا 

(3) مالسلا هیلعيدهم  صخش  نییعت  تهج  زا 

لوا تمسق 

رد هدرک  یقارع  نسح  خیش  قیدصت  وا  هک  هدرک  حیرصت  تیقاوی  حقاول و  رد  هک  ینارعش  باّهولادبع  ذالم  داتسا  ّصاوخ  یلع  دّیـس  مهن :
ءاملعلا و حدـم  یف  هّیـسدقلا  راونالا  حـقاول  رد  خـیرات . نآ  ات  ترـضح  نآ  رمع  رادـقم  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ترـضح  اب  تاقالم  ياوعد 

ییاه فشک  بحاص  یسلرب ، صاوخ  یلع  نم ، دّیس  يدّمحم  یّما  خسار  لماک  نم ، داتسا  خیش و  تسا  ناشیا  زا  یکی  هک  هتفگ  ۀیفوصلا 
یمالک هب  ّتنـس  باتک و  یناعم  رد  درکیم  مّلکت  شیوخ و  لد  حول  زا  رگم  دـناوخیمن ، تشونیمن و  دوب ، یّما  وا  دوشیمن و  اـطخ  هک 

مدرک تبحاصم  وا  اب  لاس  تسیب  دواد ، نب  دّمحم  خیـش  نآ ، هب  ارم  داد  ربخ  هچ  نانچ  دوب . وحم  زا  ظوفحم  حول  وا ، رظن  حـمطم  سیفن و 
تاقالم لوا  رد  سپ  روما . رد  وا  اب  دننک  تروشم  هک  مداتسرفیم  وا  دزن  هب  ار  ناردارب  هک  دشیم  رایـسب  مدرم و  تاروطخ  رب  دوب  علّطم  و 

مالک رخآ  رد  تامارک و  لـیاضف و  زا  هتفگ  هچ  نآ  رخآ  اـت  نکم ، اـی  نکب  جـیوزت  نکم ، اـی  نکب  رفـس  تفگیم : وا  هب  اـهنآ  زا  یکی  اـب 
رد رایط  ضوح  لباقم  رصن ، باب  نوریب  تاکرب ، خیش  هیواز  رد  هدش  نفد  هن و  یس و  دص و  هن  هنس  رخالا ، يدامج  رد  درک  تافو  : » هتفگ

یهتنم شبـسن  هک  یماج  ّالم  هب  فورعم  یفنح  یماج  یتشد  دّمحم  نیدلا  ماوق  نب  دـمحا  نب  نمحرلادـبع  نیدـلارون  مهد : ( 868 .«) رصم
ندرزآ رد  ار  وا  هک  نآ  یّتح  دوب . دوخ  رصع  دمآرـس  هّیماما ، اب  بّصعت  دانع و  رد  هفینحوبا و  ذیملت  ینابیـش ، نسح  نب  دّمحم  هب  دوشیم 

باتک رد  لاح  نیا  اب  ناّرب ؛ غیت  هب  ار  بانج  نآ  شندرزآ  رد  دناهتـسناد  مجلم  نب  نمحرلادبع  یناث  نابز  غیت  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
سفنا لاوحا  رد  سیمخ  خـیرات  باتک  لوا  رد  یکلام  يرکب  راـید  نسح  نب  دّـمحم  نب  نیـسح  یـضاق  روهـشم ، ملاـع  هک  ةّوبنلا  دـهاوش 

لقن هّیماما  رابخا  قباطم  ار  ترضح  نآ  تدالو  بیارغ  حرش  هدرمـش و  مهدزاود  ماما  ار  بانج  نآ  هدرمـش ، هربتعم  بتک  زا  ار  نآ  سیفن 
مـالعا رد  يوفک  نامیلـس  نب  دومحم  دـیایب . نآ  زا  یـضعب  هک  باـنج  نآ  ّتیودـهم  تفـالخ و  رب  هحّرـصم  راـبخا  زا  ياهلمج  اـب  هدومن ،

نامجرت ۀـقیرطلا ، لیلد  هَّللا  یلا  ۀـیّلکلاب  هّجوتملاو  هَّللاب  فراعلا  خیـشلا  هتفگ : وا  همجرت  رد  راـتخملا  ناـمعنلا  بهذـم  ءاـهقف  نم  راـیخالا 
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فراوع ندعم  قیقدتلا  کلفلاردـب  قیقحتلا  ءامـس  سمـش  ۀـّیتوهاللا  تاحبـسلا  یلا  لّسوتملاو  ۀـیتوسانلا  لکایهلا  نع  خلـسنملا  ۀـقیقحلا ،
حوضو زا  دـعب  تسین ، نآ  ریغ  نآ و  لقن  هب  یتجاح  هک  هرخآ  یلا  نیدـلارون  یماج  یلوملا  فئاطللا  عماج  لیاضفلا  عمجتـسم  فراـعملا 

رد هک  اسراپ  دّـمحم  هجاوخ  هب  فورعم  يراخب  ظفاح  دومحم ، نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مهدزاـی : ( 869 .) تعامج نآ  دزن  وا ، ردـق  تلالج 
دماحریم يولوم  بانج  هک  باتک  نآ  هیـشاح  رد  متفه و  باب  رخآ  رد  دـیایب  وا  ترابع  هچ  نانچ  هدرک ، حیرـصت  باـطخلا  لـصف  باـتک 

باتک زا  هدـنیآ  باب  رد  هک  يوحن  هب  یـسابع ، هَّللاب  دـضتعم  ربخ  رکذ  زا  دـعب  هدرک ، لقن  هربتعم  هخـسن  زا  ار  نآ  هدـییأت -  ماد  نیـسح - 
، نامزلا بحاص  هنع -  هَّللا  یـضر  يدهم -  بقانم  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  باب  نیا  رد  رابخا  : » هتفگ مینک ، لقن  ةّوبنلا  دهاوش 
ار هّیدّمحم  تعیرش  دنکیم  دیدجت  وا و  رون  قارشا  وا و  روهظ  رد  رابخا  تسا  رفاظتم  تسا و  رایسب  نامز ، ره  رد  دوجوم  نایعا ، زا  بیاغ 
، وا باحـصا  تسا و  نّیعتم  نامز  وا ، نامز  ار . وا  دالب  راطقا ، ساندا  زا  دنکیم  كاپ  هدهاجم و  ّقح  دنوادخ ، هار  رد  دـنکیم  هدـهاجم  و 

هدش متخ  وا  هب  وا و  قیقحت  يوس  هب  ّقح  زا  دـنتفای  هار  ار و  وا  هقیرط  تیادـه و  دـنتفرگ  بیع و  زا  دـناهدش  ملاس  بیر و  زا  هدـش  صلاخ 
وا دنکیم  قیدصت  وا و  فلخ  دنکیم  زامن  یسیع  و  تمایق . زور  ات  هدرک  تافو  شردپ  هک  تقو  نآ  زا  تسا  ماما  وا  و  تماما . تفالخ و 
رد رکّذـلا  قباـس  يوفک  تسا ». ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  ّتلم  نآ  تسا و  نآ  رب  هک  وا  ّتلم  يوس  هب  دـناوخیم  و  شیاوـعد . رب  ار 

، اسراپ دّـمحم  هجاوخ  هب  فورعم  يراخبلا  ظفاحلا  دومحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هتفگ : راتخملا  نامعنلا  بهذـم  ءاهقف  نم  رابخالا  مالعا 
دص و تفه  هنـس  دش  ّدلوتم  يدورک ، هّمئالا  سمـش  ذـیملت  ریبک  نیدـلا  ظفاح  لسن  زا  دنبـشقن  نیدـلاءاهب  هجاوخ  ریبک  خیـش  يافلخ  ّزعا 

دـش عراب  لوصا و  عورف و  رد  دومن  لیـصحت  دوخ و  رهد  نارقا  رب  دش  قیاف  دوخ و  رـصع  ياملع  رب  ار  مولع  دومن  تئارق  شـش و  هاجنپ و 
ّقحلادبع خیـش  مهدزاود : اسراپ . هجاوخ  نانخـس  حرـش  تسا  یماج  نمحرلادـبع  الم  تافّنـصم  زا  و  خـلا . (870 ...«) لوقنم لوـقعم و  رد 

راـید یلا  بولقلا  بذـج  باـتک  ّفلؤم  هریغ ، ثیدـح و  لاـجر و  ّنف  رد  ّتنـس  لـها  ناـیم  رد  هعیاـش  هربـتعم  فیناـصت  بحاـص  يولهد 
: هتفگ مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  لاوحا  بقانم و  هلاسر  رد  هدیسر ، عبط  هب  رّرکم  نونکات  تسا و  هبّیط  هنیدم  خیرات  رد  هک  ( 871) بوبحملا
هک دناهدرک  تیاور  شلها و  تاقث  باحـصا و  ّصاوخ  دزن  تسا  مولعم  امهنع -  هَّللا  یـضر  دّمحم -  وا  دلو  يرکـسع و  نسح  دّمحموبا 

درکیم اعد  تشادیم و  تسود  دشاب ، هنع  هللا  یضريرکسع  نسح  دّمحموبا  هّمع  هک  هنع  هللا  یضرداوج  دّمحم  رفعج  یبا  تنب  همیکح 
سجرن هک  دوـب  هدـیزگرب  ياهیراـج  ار  هـنع  هللا  یـضريرکسع  نـسح  دّـمحموبا  دـنیبب و  دوـجو  هـب  يرـسپ  ار  وا  هـک  دوـمنیم  عّرـضت  و 

نسح درک . اعد  ار  وا  دمآ ، يرکـسع  نسح  دّمحموبا  دزن  همیکح  دش ، جنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  نابعـش ، فصن  بش  نوچ  دنتفگیم .
بش مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  سامتلا  هب  همیکح  تسا ». شیپ  رد  يراک  هک  شاب  ام  دزن  بشما  کی  هّمع ! ای  : » دومن سامتلا  يرکـسع 

، هدرک هنتخ  دید  يدولوم  دمآ . سجرن  دزن  همیکح  دش . برطضم  ندییاز  درد  هب  سجرن  دیسر ، رجف  تقو  نوچ  داتـسیاب . ناشیا  هناخ  رد 
شتشپ و رب  تسد  تفرگب و  دروآ ، مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  دزن  دننک . ار  دولوم  هک  وش  تسش و  راک  هنتخ و  زا  غراف  هدمآ و  دوجو  هب 
! هّمع ای  : » تفگ تفگ و  هماقا  وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  دروآ و  رد  شنهد  رد  ار  دوخ  نابز  دروآ و  دورف  شنامـشچ 
. مدـمآ يرکـسع  نسح  دّـمحموبا  شیپ  نآ ، زا  دـعب  دـیوگیم : همیکح  درپس و  شردام  هب  ار  وا  همیکح  سپـس  شرداـم ». شیپ  ار  وا  ربب 

یملع چـیه  يدّیـس ! متفگ : دـش . وا  راتفرگ  مامت  نم ، لد  هک  مدـید  یتمظع  يرون و  ار  وا  درز و  ياههماج  رد  مدـید  يو  شیپ  ار  دولوم 
هداد تراشب  نادـب  ار  ام  هک  تسام  رَظَتنم  دولوم  نیا  هّمع ! اـی  : » تفگ ینک ؟ اـقلا  نم  هب  ار  ملع  نآ  هک  كراـبم  دولوم  نیا  لاـح  هب  يراد 
تفر دـمآ و  يرکـسع  نسح  دّـمحموبا  دزن  رگید  متفر . هدجـس  هب  نآ  هنارکـش  هـب  مداـتفا و  نـیمز  رب  نـم  سپ  تـفگ : هـمیکح  دـندوب ».
سک نآ  هب  میدرپس  ار  وا  : » دومرف دش ؟ هچ  ام  رَظتنم  دّیس  نآ  نم ! يالوم  يا  مدیـسرپ : مدیدن . ار  دولوم  مدمآ ، يو  دزن  يزور  مدرکیم ؛

زا ناتسودنه  ياملع  هتسویپ  تسا و  ّتنس  لها  نیربتعم  زا  روکذم  ّقحلادبع  دوب ». هدرپس  يو  هب  ار  دوخ  رسپ  مالسلا  هیلعیـسوم  ردام  هک 
نآ رد  تسا و  دوجوم  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبـس  رد  وا  لاح  حرـش  دنیامن و  دامتعا  دننک و  داهـشتسا  وا  لاجر  ثیداحا و  بتک 

ثّدحم ینیـسح  نیدلا  لامج  دّیـس  مهدزیـس : هدرک . تافو  تشه  هاجنپ و  دص و  هنـس  رد  هدیـسر و  دـّلجم  دـص  هب  وا  فیناصت  هتفگ : اج 
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، سیمخ خیرات  لوا  رد  يرکب  راید  نیـسح  یـضاق  ّتنـس و  لها  دزن  رد  تسا  هفورعم  هلوادتم  بتک  زا  هک  بابحالا  ۀـضور  باتک  ّفلؤم 
ةّوبنلا جرادم  رد  يولهد  ّقحلادبع  ةوکشم و  حرش  ةاقرم و  رد  يراق  یلع  اّلم  هک  هدومرف  لقن  اصقتسا  رد  هدرمش و  هدمتعم  بتک  زا  ار  نآ 

هب دننک و  لقن  رّرکم  باتک ، نآ  زا  ءافخلا  ۀلازا  رد  فورعم ، زیزعلادبع  بحاص  هاش  دلاو  يولهد ، هَّللا  یلو  هاش  ةوکـشم و  لاجر  حرـش  و 
نآ نویامه  ّدلوت  نسحلا  نب  دّـمحم  نمتؤم ، مهدزاود  ماما  نایب  رد  مالک  : » هتـشاد موقرم  باتک  نآ  رد  دـنیامن . جاجتحا  لالدتـسا و  نآ ،

هتفگ داتفا و  قافتا  هّرماس  رد  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنس  نابعـش  فصتنم  رد  تیاور  رثکا  لوق  هب  تیاده  ندعم  رهوج  تیالو و  جرد  ّرد 
نسوس و ای  لیقـص  هب  هاّمـسم  هدوب و  دلوّما  رهگ ، یلاع  نآ  ردام  تشه و  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  ناضمر  رهـش  زا  موس  تسیب و  رد  هدش 

تقفاوم مالسلاو -  ةولـصلا  فحت  هلآ  هیلع و  مانالاریخ -  ترـضح  اب  مان  تینک و  رد  مارتحالا  يوذ  ماما  نآ  همیکح و  لیق  سجرن و  لیق 
لوا تیاور  هب  دوخ ، راوگرزب  ردـپ  تلحر  تقو  رد  تسا . مظتنم  وا ، باقلا  رد  ناـمزلابحاص  حـلاصلا و  فلخلا  رَظتنم و  يدـهم  دراد و 

ییحی و دـننام  ار  رازلگ  هفوکـش  نآ  اـیاطعلا ، بهاو  ترـضح  دوب و  هلاـس  ود  یناـث ، لوق  هب  دوب و  هلاـس  جـنپ  تسا ، برقا  تّحـص  هب  هک 
ینعی نامزلابحاص  دـیناسر و  تماـما  دـنلب  هبترم  هب  ابـص ، تقو  رد  دومرف و  تمارک  تمکح  تیلوفط ، تلاـح  رد  مالـسلا  اـمهیلعایرکز 
هبادرس رد  نیلوقلا  فالتخا  یلع  شش ، تصـش و  ای  جنپ  تصـش و  تسیود و  هنـس  رد  هفیلخ  دمتعم  نامز  رد  مالـسلا ، هیلعنارود  يدهم 

هک نآ  رد  هحیرص ، تایاور  یضعب  بانج و  نآ  ّقح  رد  فالتخا  رد  دنچ ، یتاملک  رکذ  زا  دعب  دش ». بیاغ  ایارب  قِرف  رظن  زا  يأر  نم  ّرس 
داوج دیـسر ، اج  نیدب  نخـس  نوچ  هک  دیوگ  فورح  مقار  هتفگ : تسا  مالـسلا  امهیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم ، يدـهم 
ماّیا يوفطـصم و  نادـناخ  ناّبحم  ترجاهم  یلایل  هک  ار  قداص  قوثو  قثاو و  ياجر  دـید ؛ بجاو  طاسبنا ، طاـسب  یط  هماـخ ، مارخشوخ 
علطم زا  لاحلا  عرـسا  یلع  نامزلابحاص ، تجهب  اـب  تعلط  باـتفآ  هک  دـیما  دـسر و  تیاـهن  هب  يوضترم ، ناـمدود  ناـصلخم  ترباـصم 
بات ملاع  هرهچ  زا  باجح  مامغ  هدمآ و  رب  دارم  قرشم  زا  ناسحا  لضف و  راونا  رهظم  نانیا ، تیاده  تیأر  ات  دیامن  عولط  لابقا  ترصن و 

هب دریگ و  ماکحتـسا  عافترا و  تمـس  ارـضخ ، رهپـس  ناویا  دـننام  اضیب  ّتلم  ینابم  ناکرا  ماقم ، یلاع  رورـس  نآ  مامتها  نمی  هب  دـیاشگب .
لالظ رد  مالسا  لها  دریذپ و  مادعنا  ضافخنا و  تفص ، اربغ  طیسب  رد  ناشن ، مالظ  ملظ و  ناینب  دعاوق  مارتحالاوذ ، دّیس  نآ  داهتجا  نسح 

، هتفای شیوخ  لامعا  يازج  شماشآ ، نوخ  ماسح  تباصا  زا  ماجرف ، تواقش  جراوخ  ناما و  ثداوح ، باتفآ  بات  زا  شمالعا  رفظ  مالعا 
زاس نایع  باقن  نکفیب  نویامه  يور  راظتنا ز  مغ  ّدح  زا  تشذگب  هک  راعـش  تیادـه  ماما  يا  ایب  لاق :» نم  ُّرد  هَّللو  . » دنباتـش منهج  رعق  هب 

دوجو دـقتعم  هّیماما  نوچ  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  تاملک  نیا  افو  رهم و  راثآ  نک  نایامن  افتخا  لزنم  زا  يآ  نورب  باتفآ  نوچ  راـسخر 
ياملع تارابع  لقن  اصقتسا ، باتک  یشاوح  رد  تسا و  ترـضح  نآ  روهظ  ّبقرتم  رظتنم و  بانج و  نآ  يافتخا  تبیغ و  ترـضح و  نآ 

زیزعلادـبع لوصا  هلاسر  زا  تسا و  لیوطت  بجوم  نآ  رکذ  هک  هدرک  دـناهدومن ، لقن  دامتعا  وحن  هب  روکذـم  باـتک  زا  هک  ار  ّتنـس  لـها 
نب هَّللاءاطع  نیدلا  لامج  دّیـس  وا  تسا و  وا  هزاجا  خیاشم  زا  روکذـم  نیدـلالامج  هک  دوشیم  مولعم  هّیرـشع  انثا  هفحت  بحاص  يولهد ،

باتفآ نآ  رکذ  : » دیوگیم رارـسالا  ةآرم  رد  هک  یفوص  نمحرلادبع  مهدراهچ : تسا . نمحرلادبع  دّیـس  نب  هَّللا  لضف  نیدلا  ثایغ  دـّیس 
 - هنع هَّللا  یضر  يدهم -  نسح  نب  دّمحم  مساقلاوبا  قح ، رب  ماما  دمحا ، كاپ  ماقم  مئاق  نآ  ّتلم ، مما و  عیمج  يداه  نآ  تلود ، نید و 

تسیود هنس  نابعش  هام  مهدزناپ  هعمج  بش  شتدالو ، تشاد . مان  سجرن  دوب ، دلو  ّما  شردام  تیب . لها  هّمئا  زا  تسا  مهدزاود  ماما  يو 
فرع هب  يار -  نم  ّرـس  رد  تشه  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  ناضمر  هام  موس  تسیب و  خـیرات  هب  ةّوبنلا  دـهاوش  تیاور  هب  جـنپ و  هاجنپ و  و 

: شفیرش باقلا  دراد و  تقفاوم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیهانپ  تلاسر  ترـضح  مان ، تینک و  رد  مهدزاود  ماما  دش و  عقاو  هّرماس - 
هیلعيرکسع نسح  ماما  دوخ ، ردپ  تافو  تقو  رد  نامّزلابحاص  تسا . رشعانثا  متاخ  نامزلابحاص و  رظتنم و  مئاق و  تّجح و  يدهم و 

تمارک تمکح  ّتیلوفط ، لاح  رد  ار  مالسلا  هیلعایرکز  نب  ییحی  یلاعت  ّقح  هچ  نانچ  تسشن . تماما  دنسم  رب  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالـسلا 
وا تاداع  قراخ  تالامک و  دینادرگ . ماما  ار  وا  نس ، رغص  رد  نینچ  مه  دیناسر ، دنلب  هبترم  هب  ابـص  تقو  رد  ار  میرم  نب  یـسیع  دومرف و 

یلع ماـما  رهاوخ  همیکح ، زا  ( 872) ةّوبنلا دهاوش  رد  یماج  نمحرلادبع  اّلم  دـشاب . هتـشاد  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نادـنچ  هن 
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هَّللا ءایلوا  لسالس  یف  هابتنا  باتک  رد  يولهد  هَّللا  یلو  هاش  خلا . دنکیم ».... تیاور  دشاب ، مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هّمع  هک  یقنلا 
تیاکح وا  زا  هک  هیرادـم  هلاسر  باتک  رد  روکذـم  نمحرلادـبع  زین  دـنکیم . لقن  وا  زا  هدرک و  دامتعا  روکذـم ، رارـسالا  ةآرم  باتک  رب 
تاحوتف باتک  زا  مشش  تصش و  دص و  یس  باب  رد  یبرعنب  نیدلا  یحم  خیش  ترضح  هتفگ : میدومن  لقن  متفه  باب  رخاوا  رد  یبیجع 

یلع ماما  نبا  تسا ، مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  وا  دلاو  هک  يدهم  جورخ  زا  تسین  ياهراچ  هک  ناناملـسم ! يا  دینادب  هک  دیامرفیم  یّکم 
ّقح يوس  هب  ار  مدرم  دـنکیم  توعد  وا  دوب . دـنهاوخ  هفوک  لها  وا  اب  مدرم  نیرتدنمتداعـس  سپ  هرخآ . یلا  یقت  دّـمحم  ماما  نبا  یقنلا ،

مامت لحم ، نیا  رد  هچ  نانچ  دوشیم . لوذخم  وا ، اب  دنکیم  تعزانم  هک  یـسک  ار و  وا  دشکیم  دـنک ، ابا  هک  ره  سپ  ریـشمش . هب  یلاعت 
انالوم ترـضح  دیامن . هعلاطم  اج  نآ  رد  دهاوخ ، هک  ره  تسا ؛ هدومن  نایب  لّصفم  روکذـم ، باتک  رد  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  لاوحا 
نتـشگ یفخم  ندـش و  دـّلوتم  تقیقح  تالامک و  لاوحا و  مامت  هدوب ، بهذـم  یعفاش  هدـید و  اهراک  یفوص ، يدرم  یماج  نمحرلادـبع 

ترتع و تیب  لها  هّمئا  زا  نسحا  هجو  هب  دوخ ، فینـصت  ةّوبنلا  دـهاوش  باتک  رد  لّـصفم  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  نب  دّـمحم  ماـما 
ترضح هفیلخ  يومح  نیدلا  دعس  خیـش  ترـضح  هک  دسیونیم  ( 873) یـصقا دصقم  باتک  بحاص  تسا . هدرک  تیاور  تریـس  بابرا 

، نآ رد  ار  هدیرفآ  چیه  رگید  هک  تسا  هدومن  وا  هارمه  رایـسب  اهزیچ  رگید  هدرک و  فینـصت  باتک  کی  يدـهم  ماما  ّقح  رد  نیدـلا  مجن 
نانچ دزیخرب . ییوخدـب  ملظ و  بهاذـم و  فالتخا  ددرگ و  اراکـشآ  هقلطم  تیالو  دوش ، رهاظ  وا  نوچ  تسین . نکمم  تافّرـصت  لاوقا و 
روج ملظ و  زا  ار  نوکـسم  عبر  مامت  ددرگ و  اراکـشآ  هنامز  رخآ  رد  يدهم  هک  تسا  هدش  دراو  يوبن  ثیداحا  رد  وا  هدیمح  فاصوا  هک 

مالسلا هیلعیسیع  ترضح  تسه و  یفخم  هدنز و  دوب و  هدش  ادیپ  رادرک  دب  لاّجد  هاگ  ره  ًالمجم  دیآ . دیدپ  بهذم  کی  دزاس و  كاپ 
نب مالـسلا  هیلعيدهم  دّمحم  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  رگا  سپ  تسا ، قلخ  زا  یفخم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  هک 

اراکـشآ یهلا  ریدـقت  قفاوم  لاّجد ، مالـسلا و  هیلعیـسیع  لثم  دوخ  تقو  هب  دـش و  هدیـشوپ  ماوع  رظن  زا  مه  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
هار زا  ندومن  راکنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیب  لها  هّمئا  هدومرف  زا  ناگرزب و  نیدنچ  لاوقا  زا  تسین . بّجعت  ياج  ددرگ ،

. تسین رورض  نادنچ  بّصعت 

مود تمسق 

باـتک رب  تسا  یـشاوح  هک  تافـشاکم  باـتک  رد  تسا ، ّتنـس  لـها  ياـملع  نیرّخأـتم  زا  هک  يدودوم  هَّللادـسا  نب  ربکا  یلع  مهدزناـپ :
تیبطق مالسلا و  هیلعدوعوم  يدهم  دوجو  هب  حیرصت  یناهفصا ، رهزا  نب  لهـس  نب  یلع  همجرت  رد  یماج ، نمحرلادبع  اّلم  سنالا  تاحفن 

لقن متفه  باب  رخآ  رد  ار  وا  ترابع  زا  تجاح  ّلحم  ام  هدوب و  بطق  زین  وا  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  شردپ  زا  دـعب  هدومن  وا 
بانج و نآ  اب  ار  وا  تاقالم  یقارع و  نسح  خیـش  تیاکح  ینارعـش و  قیدـصت  اج  نآ  رد  تسا و  دوجوم  اصقتـسا  رد  نآ  مامت  میدرک و 

نیثّدحم زا  ّتنـس و  لها  رباکا  اّلجا و  زا  هک  يرذالب  مشاه  نب  دّمحم  نب  دـمحا  مهدزناش : ( 874 .) هدرک رکذ  ار  ترـضح  نآ  رمع  رادقم 
تروص بانج . نآ  تبیغ  تماما و  هب  نآ  رد  هدومن  حیرـصت  هک  هدرک  لقن  لسلـسم  یثیدح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  زا  دوخ  تسا ، ناشیا 

نیثّدـحملا و دّیـس  نیفلاخملا و  مصاق  نیفراعلا و  متاـخ  هب  وا ا  هّیرـشع ، اـنثا  هفحت  بحاـص  هک  يولهد  هَّللایلو  هاـش  هک  فیرـش  ربخ  نآ 
هداد هزاجا  هلقع  نب  ۀهفاشم  هتفگ : نیبملالضف  هب  روهـشم  تالـسلسم  باتک  رد  هدومن ، فیـصوت  نیملاعلایلع  هَّللاۀّجح  نیمّلکتملادنس و 

نآ تاور  زا  يوار  ره  تسا  درفنم  هک  لسلسم  یثیدح  وا  تالـسلسم  رد  متفای  ار و  نآ  تیاور  وا  يارب  دوب  زیاج  هک  ار  هچ  نآ  عیمج  ارم 
، شرصع ظفاح  ار  ام  داد  ربخ  یمیجع ، یلع  نب  نسح  خیش  شرصع ، دیرف  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : نآ . هب  تسا  درفنم  هک  یگرزب  تفص  هب 

ربخ يوارعـش ، باّهولادبع  خیـش  شنامز ، یفوص  ار  ام  داد  ربخ  ظعاو ، يزاجح  دّـمحم  شتقو ، دنـسم  ار  ام  داد  ربخ  یلباب ، نیدـلا  لامج 
سمـش شنامز ، ءيرقم  ار  ام  داد  ربخ  یبقع ، ناوضر  میعنوبا  شرـصع ، ظفاح  ار  ام  داد  ربخ  یطویـس ، لالج  شرـصع ، دـهتجم  ار  ام  داد 
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ثّدحم دوعسم ، نب  دّمحم  ماما  ار  ام  داد  ربخ  شرصع ، دهاز  لامجلا  دّمحم  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  ماما  ار  ام  داد  ربخ  يرزج ، نب  دّمحم 
، یفنح عیبرلایبا  نب  مالسلادبع  ار  ام  داد  ربخ  شتقو ، ملاع  يزاریش ، رفظم  نب  لیعامسا  ام  خیـش  ار  ام  داد  ربخ  دوخ ، نامز  رد  سراف  دالب 
ار ام  درک  ثیدح  زیزعلادبع ، ار  ام  داد  ربخ  شرصع ، خیـش  یـسنالق ، روپاش  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  رکبوبا  ار ، ام  داد  ربخ  شنامز ، ثّدحم 

مشاه نب  دمحا  ار  ام  داد  ربخ  دوخ ، رصع  هردان  نامیلـس ، نب  دّمحم  نب  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  ام  داد  ربخ  دوخ ، نامز  ماما  یمدآ ، دّمحم 
نب نسح  ار  اـم  درک  ثیدـح  دوـخ ، رـصع  ماـما  بوـجحم  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ار  اـم  درک  ثیدـح  دوـخ ، ناـمز  ظـفاح  يرذـالب ،

ار ام  درک  ثیدح  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  وا ، ّدج  مردپ  زا  شدج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  امهیلعیلع 
امهیلعیلع نب  رقابلا  دّمحم  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  مالـسلا  هیلعقداصلارفعج  مردپ  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ  مالـسلا  هیلعمظاکلا  یـسوم 

درک ثیدح  مالسلا  هیلعادهشلا  دّیس  نیسح  مردپ  درک  ثیدح  مالـسلا  هیلعداّجـسلا  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا ، نب  یلع  درک  ثیدح  مالـسلا 
: دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللادبع  نب  دّمحم  ایبنا ، دّیـس  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : ایلوالا  دّیـس  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مردپ  ارم 

دیحوتلاب یل  ّرقأ  نم  انأ ، ّالا  هلا  هَّللا ال  انأ  ّینا  : » تاداّسلا دّیس  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تفگ  هکیالم ، دّیس  مالـسلا  هیلعلییربج  ارم  داد  ربخ 
هب دیامن  رارقا  هک  یـسک  نم . زا  ریغ  ییادخ  تسین  هک  يدنوادخ  منم  هک  یتسرد  هب  یباذع ». نم  نمأ  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد 

نینچ هتفگ  يرزج  نب  سمـش  نم . باذع  زا  تسا  نمیا  نم ، نصح  رد  هدش  لخاد  هک  یـسک  نم و  نصح  رد  هدـش  لخاد  نم ، یگناگی 
دّیـس ثیدـح  زا  رداون  هلاسر  رد  روکذـم  هَّللایلو  هاش  زین  تسا . يرذالب  رب  نآ  رد  هدـهع  هدیعـس و  تالـسلسم  زا  ثیدـح  نیا  دـش  عقاو 

تالـسلسم رد  متفای  شمارگ  يابآ  زا  يدهم ؛ تسا  وا  هک  هعیـش  دـنراد  داقتعا  هک  ار  نسحلا  نب  دّـمحم  ثیدـح  هتفگ  رخاوالا  لیاوالا و 
دوب حیحـص  هچ  نآ  مامت  يارب  زا  هزاجا  قیرط  هب  دوخ  رـصع  ياوقا  رهاـطوبا ، ارم  داد  ربخ  یمیجع ، نسح  زا  یّکم  هلقع  نب  دّـمحم  خـیش 

نب دمحا  دّمحموبا  هک  تسا  روکذم  ( 876) یناعمس باسنا  رد  خلا . ( 875 .) شرصع دیرف  ارم  داد  ربخ  تفگ  اهنآ ، ندرک  تیاور  وا  يارب 
هتفگ وا  خیاشم ، زا  ياهلمج  رکذ  زا  دعب  دوب و  ثیدح  هب  فراع  میهف ، فاح  سوط ، لها  ظفاح  يرذالب ، یسوط  رکذم  مشاه  نب  میهاربا 

ظعو و ظـفح و  رد  دوب  دوخ  رـصع  هناـگی  یـسوط ، ظـعاو  يرذـالب  دّـمحموبا  ظـفاح و  هَّللادـبع  وبا  مکاـح  وا  زا  دومن  ثیدـح  ذـخا  هک 
دوب سلجم  ود  هتفه  ره  رد  وا  يارب  روباشین و  رد  دومنیم  تماقا  رایـسب  هدیاف و  ندناسر  رد  ناشیا  رتشیب  ترـشاعم و  رد  مدرم  نیرتوکین 

دنـسرخ وا و  سلجم  رد  دـندشیم  رـضاح  اـم  خـیاشم  ظـفاح و  یلعوـبا  يودـبع و  رـصنیبا  یمحم و  نیـسحلایبا  دـلب  خیــش  ود  دزن  رد 
، یثیدح ای  یمسا  ای  يدانـسا  رد  زگره  دنـشاب  هتفرگ  یبیع  ار  وا  هک  ار  ناشیا  مدیدن  دیناسا و  زا  الم ، رب  درکیم  رکذ  هچ  نآ  هب  دندشیم 

مالسلا مهیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  دّمحمیبا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ماما  زا  ثیدح  ینعی  هّکم  رد  تشون  و 
بحاص يدابآ  تلود  رمع  نب  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهـش  املعلا  کلم  مهدفه : يرذالب . حدم  رد  نارگید  وا و  هتفگ  هچ  نآ  رخآ  ات 

: هتفگ ( 877) ءادعـسلا ۀیاده  باتک  رد  تسا ، رهتـشم  فورعم و  املعلا  کلم  بقل  هب  تسا و  ّتنـس  لها  يامظع  زا  هک  جاّوم  رحب  ریـسفت 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  هیظفاـحلا  ةدـیقع  یف  اذـکه  تسا ؛ تباـث  ّصن  هب  هعبرا  ياـفلخ  تفـالخ  هک  دـنیوگیم  ّتنـس  لـها 
تباث ثیدح  هب  ماما  هدزاود  تفالخ  نینچ  مه  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  هب  دـش  مامت  نآ  و  تسا » لاس  یـس  نم  تفالخ  : » هدومرف

هاـش ماـما ، مود  تـسا . دراو  ۀنـس » نوـثلث  ۀـفالخلا   » ثیدـح وا  تفـالخ  رد  و  هـهجو -  هَّللا  مرک  تـسا -  یلع  ماـما  لّوا  ناـشیا . زا  تـسا 
، ماما موس  نیملسم ». نایم  دهدیم  حلص  يدوز  هب  تسا ؛ دّیس  نم  رسپ  نیا  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هنع ؛ هللا  یـضرنسح 

هاش نادنزرف  ماما ، ُهن  و  هیغاب ». هورگ  ار  وا  دنـشکیم  هک  تسا  دوز  تسا ؛ دّیـس  نم  رـسپ  نیا  : » دومرف ترـضح  هنع  هللا  یـضرنیسح  هاش 
هیلعمئاق ناشیا  رخآ  هک  دنماما  ُهن  وا ، نارسپ  زا  یلع  نب  نیسح  زا  سپ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هنع  هللا  یـضرنیسح 

وا يور  شیپ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاـف ، رب  مدـش  لـخاد  تفگ : يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  تسا ». مالـسلا 
هچ لاؤس : دوب . مالـسلا  هیلعمئاق  ناشیا  رخآ  هک  تسا  مسا  هدزای  مدرمـش ، سپ  دوب ؛ وا  نادـنزرف  زا  ناماما  ياـهمان  نآ  رد  دوب و  یحاولا 
اطخ رب  اوتف  هحلط  ریبز و  هیواعم و  هشیاع و  هباحـص ، تقو  رد  هاگره  باوج : درکن ؟ فالخ  يوعد  نیدـباعلا  نیز  هاش  هک  تسا  تمکح 
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هلآو هیلع  هللا  یلصیفطصم  هاگره  دنتـشک و  راز  راز  ار  نیـسح  هاش  نیعبات ، تقو  رد  دندرک و  برح  تاغب  هفیاط  یلع ، هاش  اب  دنتـشون و 
، تسا هدروآ  هّیلـالج  هنازخ  رد  هـچ  ناـنچ  دـنوش ، روـصنم  رفظم و  ناـیغاب ، روـهقم و  مزهنم و  نادـناخ  هاـم  رازه  دوـب ، هداد  ربـخ  ملـسو 
: دومرف ریبعت  نآ  زا  دننکیم و  فب  فب  فه و  فه  هدمآرب ، ربنم  رب  ناگّچب  گس  هک  دید  باوخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم 
« ٍرْهَـش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  : » دـمآ هیآ  نیا  دـیوگیم  املعلا  ۀـضور  رد  و  نادـناخ . رب  دـنیامرف  تنعل  ربانم  رب  دـننک و  ّبلقت  هّیدـیزی  نالف  نـالف  »
؛ دوب نادناخ  تمیزه  زور  زور ، نآ  و  دنتـسرف » تنعل  نادناخ  رب  دشاب و  نایدیزی  کلم  هک  تسا  هام  رازه  نآ  دّـمحم ! ای  : » تفگ لییربج 

ِنهد رد  زجع ، هب  تصخر  ناتـشگنا  دـنتخادنا و  ردـق  اضق و  ّمک  هب  رایتخا  ّتیولوا  نانع  تمیزع و  غیت  تناـید ، ناـناولهپ  نید و  ناراوس 
، دندرک هنیاعم  عون  نیا  يدهم  ماما  ات  نیدباعلا  نیز  هاش  نوچ  دندرک ؛ شیوخ  ناج  صالخ  يارب  تسا ، تاروذحملا  حـیبت  هک  تارورض 

نازابناج ( 878 .) دوش مساـقلاوبا  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  دّیـس  يدـهم ، ماـما  روهظ  تقو  نوـچ  دنتـشگ و  تکاـس  تماـما  يوـعد  زا  هنیآ  ره 
ًالدعو اطـسق  ضرالا  ءالمیف  . » دـنزادنارب ایند  زا  ار  رایغا  یگلمج  رایتخا  غیت  زا  دـننزرب و  ّتیولوا  همامد  دـنرآرب و  تمیزه  ملع  نادـناخ ،
یـسوم ماما  مراهچ  قداص ، رفعج  ماما  موس  رقاب ، دّمحم  ماما  مود  تسا ، نیدباعلا  نیز  ماما  لوا  دنزرف ، ُهن  نیا  و  ًاملظ » ًاروج و  تئلم  امک 
هَّللاۀجح ماما  مهن  هنبا ، يرکسع  نسح  ماما  متـشه  هنبا ، یقن  یلع  ماما  متفه  هنبا ، یقت  دّمحم  ماما  مشـش  هنبا ، اضر  یلع  ماما  مجنپ  مظاک ،

لاّجد نارفاک ، نایم  رـضخ و  سایلا و  یـسیع و  نانمؤم ، نایم  هچنانچ  تسا . یلیوط  رمع  ار  وا  تسا و  بیاغ  وا  هنبا و  يدهم  ماما  مئاقلا ،
يدابآ تلود  ( 880) هینس بقانم  و  ( 879) هّیلع دماحم  و  باوصلاب .» ملعا  هَّللاو  . » مهلاثما تسا و  نیسح  هاش  لتاق  رمش ، معلب و  يرماس و  و 

رصع هب  بیرق  وا  دوشیم و  رهاظ  یمارکلب  دازا  یلعمالغ  ناتسودنه  راثآ  یف  ناجرملا  ۀحبس  يولهد و  ّقحلادبع  رایخالا  رابخا  زا  روکذم 
تاداسلا بقانم  هب  تسا  فورعم  هک  ءادعـسلا  ۀـیاده  زا  تاداسلا  لـئاضف  رد  فرـشا  دّـمحم  ریم  یعملا ، لـضاف  هدوب و  هّیوفـص  نیطـالس 

ار وا  دوخ ، ( 882) خیرات رد  يدادغب  بیطخ  تسا و  ّتنس  لها  تاقث  زا  هک  یمضهج  یلع  نب  رـصن  مهدجیه : ( 881 .) دنکیم لقن  رّرکم 
مهیلعهّمئا دیلاوم  خـیرات  رد  ( 883 .) تسا ملـسم  يراخب و  نیماما  خیـش  وا  هک  هتفگ  دوخ  بقانم  زا  متـشه  باب  رد  یجنگ  هدومن و  حدـم 

یلع نب  نسح  زا  هک  هتفگ  هشیاع . همطاف و  یسوم و  دّمحم و  وا ، يارب  دش  ّدلوتم  هتفگ : مالـسلا  هیلعیلع  نب  نسح  دالوا  رکذ  رد  مالـسلا 
دندرک نامگ  : » هک رایسب  نانخس  نمـض  رد  مالـسلا  امهیلعنسحلا  نب  دّمحم  تدالو  تقو  رد  دومرف  هک  هدیـسر  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
تاهّما باب  رد  و  لمؤم ». ار  وا  دـیمان  ار و  رداق  تردـق  دـندید  هنوگچ  ار . لسن  نیا  دـننک  عطق  هک  نیا  اـت  دنـشکیم  ارم  ناـشیا  هک  هملظ 

مامه نبا  و  نسوس . دنتفگ  یضعب  سجرن و  دنتفگ  یضعب  همیکح و  دناهتفگ  یضعب  ریغص و  مالسلا  هیلعمئاق  ّمُا  هتفگ : مالـسلا  مهیلعهّمئا 
هیلعفلخ ردام  هک  هدرک  تیاور  وا  نامزلابحاص و  دـّلوت  رد  تسا  یثیدـح  وا  يارب  تسا و  مالـسلا  هیلعدّـمحمیبا  هّمع  همیکح ، هتفگ :

مالسلا مهیلعهّمئا  باوبا  باب  رد  يدهم و  يداه و  مالسلا ، هیلعمئاق  هتفگ  مالسلا  مهیلعهّمئا  باقلا  باب  رد  تسا . سجرن  شمسا  مالـسلا 
نامثع نب  دّمحم  رفعج  یبا  دوخ ، رسپ  هب  درک  ّتیصو  دیسر . رد  تافو  ار  وا  نوچ  تسا . دیعـس  نب  نامثع  وا  باب  مالـسلا ، هیلعمئاق  هتفگ 

نم لیکو  نیا  : » دومرف بانج  نآ  هک  هعیـش  تاقث  وا ، زا  دندرک  تیاور  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دّـمحموبا  وا  اب  هدرک  هک  يدـهع  هب 
مـساقلاوبا هب  درک  ّتیـصو  دیـسر ، رد  تافو  ار  وا  نوچ  يرمع و  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجابا  ینعی  تسا ». نم  رـسپ  لـیکو  وا  رـسپ  تسا و 

ینعی داتفا ، ریخأت  هب  هاگ  نآ  ددـنبب . يّرمـس  نسحلایبا  يارب  ار  تباین  دـقع  هک  ار  حور  نب  مساقلاوبا  دومن  رما  يریمن و  حور  نب  نیـسح 
نب دـمحا  نب  دّـمحم  رکبوبا  مالک  ای  شردـپ  ای  یبایرف  دّـمحم  نب  دـمحا  مالک  زا  باوبا  رکذ  هک  تسا  لمتحم  دـش و  دودـسم  باب  باب 

ار باوبا  مامت  دوشن  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  بانج  زا  هک  رـصن  هچ  دشاب ؛ جلثلایبا  نبا  هب  فورعم  لیعامـسا ، نب  هَّللادبع  نب  دّمحم 
هک درک  تیاور  یسابع  لّکوتم  دزن  رد  روکذم  رصن  هک  هدرک  لقن  لوا  دیهـش  دوشیم . مولعم  خیرات  دوخ  زا  هک  رگید  نیارق  اب  دنک  رکذ 

ود و نیا  دراد  تسود  دراد و  تسود  ارم  هک  یسک  : » دومرف سپ  ار . مالسلا  امهیلعنینسح  تسد  تفرگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
نب رفعجوـبا  سپ  دـننزب . هناـیزات  رازه  ار  وا  هـک  درک  رما  لّـکوتم  سپ  تماـیق ». زور  نـم  هـجرد  رد  نـم  اـب  دوـب  دـهاوخ  ار  ناـشیا  رداـم 

نیثّدحم رباکا  زا  ار  وا  هک  يراق  یلع  اّلم  لضاف  ثّدـحم  مهدزون : تشاذـگاو . ار  وا  سپ  تسا . یّنـس  صخـش  نیا  هک  تفگ  دـحاولادبع 
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دندرک لمح  هعیش  هفگ : دمآ ، دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  بانج ، نآ  زا  سپ  هک  يوبن  ربخ  رکذ  زا  دعب  ةوکـشم  حرـش  ةاقرم  رد  دننادیم  دوخ 
هب اـی  يرهاـظ  ینعی  دـشاب ، تقیقح  تفـالخ  ناـشیا  رب  هک  نآ  زا  معا  یپ ، رد  یپ  دـنتّوبن  تیب  لـها  زا  ناـشیا  هک  نـیا  رب  ار  ثیدـح  نـیا 
رد اسراپ  دّـمحم  هجاوخ  ءایلوالا ، ةدـبز  ار  ناشیا  هدرک  رکذ  هچ  نآ  بسح  مالـسلا  مهیلعيدـهم  ات  درمـش  یلع و  ناـشیا  لوا  قاقحتـسا .

رکذ ود  ره  ةّوبنلا و  دـهاوش  رخاوا  رد  یماج  نمحرلادـبع  نیدـلارون  انالوم  ار  وا  هدرک  تعباتم  لیـصفت و  هب  ( 884) باطخلا لصف  باتک 
نمـشد ناشیا  هک  ّتنـس  لها  هب  دـندرب  نامگ  هک  ضفاور  رب  تسا  ّدر  نآ  رد  ار و  ناشیا  تاماقم  تامارک و  بقانم و  لـیاضف و  دـندومن 

. دوخ دساک  مهو  دساف و  داقتعا  هب  ار  تیب  لها  دنراد 

موس تمسق 

لوق هدرک  لقن  ( 885) ایعشا باتک  زا  تسا  اراصن  رب  ّدر  هک  هیطاباس  نیهارب  رد  دش ، یّنس  دوب و  ینارصن  هک  یطاباس  داوج  یضاق  متـسیب :
فآ تریـس  يذ  دـنا  سفودزه  فآ  تواد  رک  لـش  جـنرب  ادـنا  یبـیبح  فآ  متـس  يذ  فآ  تاودارا  ثروـق  مـک  لشریذدـنا  : » هـک ار  وا 
لـش دنادرال  بآریف  يذ  ناذیتس  ردنا  كوکا  مه  کیـس  لش  دنا  درال  يذ  بآ  ریـس  يذ  فادنا  حبان  فآ  تریـس  يذ  تبـس  دـنالسوک 

ياهخاش یـسالا  سنق  زا  دیایب  نوریب  هک  تسا  دوز  سب ». ریزه  فآ  کیریب  يذ  رتفا  فورب  رزرین  سپ  ازه  فآ  تیـس  يذ  رتفا  جح  تام 
حور لدـع و  اروش و  حور  تفرعم و  تمکح و  حور  ینعی  ّبر ، حور  وا  رب  دوـش  رقتـسم  هک  تسا  دوز  ياهخاـش و  وا  قورع  زا  دـیورب  و 
دّرجم رهاظ و  يور  زا  دنکیمن  مکح  سپ  راگدرورپ . تیـشخ  رد  میقتـسم  داق  رکف و  بحاص  ار  وا  دنادرگیم  دنوادخ و  تیـشخ  ملع و 

نیملـسم هک  اریز  مالـسلا . هیلعيدـهم  رد  تسا  حیرـص  صن  نیا  هک  هتفگ  مالک  نیا  لیوأت  رد  اراصن  دوهی و  لوق  لاطبا  زا  دـعب  ندـینش .
قاّفتا ار و  نطاب  رگم  دنکیمن ، هظحالم  هکلب  ندینش ، دّرجم  رهاظ و  عمـس و  دّرجم  هب  دنکیمن  مکح  هنع  هللا  یـضروا  هک  دندرک  عامجا 

لها زا  ام  باحصا  سپ  مالسلا . هیلعيدهم  رد  دندرک  فالتخا  نیملسم  و  دیوگیم : هک  نیا  ات  ایـصوا . ایبنا و  زا  يدحا  يارب  نیا ، هداتفین 
هنمآ و وا  ردام  مسا  هَّللادبع و  وا  ردپ  مسا  تسا و  دّمحم  وا  مسا  مالـسلا ، اهیلعهمطاف  دالوا  زا  تسا  يدرم  وا  هک  دـنتفگ  تعامج  ّتنس و 

شمان هک  يرکسع  نسح  هیراج  زا  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  هدش  ّدلوتم  هک  تسا  يرکـسع  نسح  نب  دّمحم  وا  هکلب  دنتفگ : هّیماما 
. تسا يربک  تبیغ  نآ  دش و  بیاغ  هاگ  نآ  دش ، رهاظ  هاگ  نآ  لاس ، کی  دش  بیاغ  هاگ  نآ  دمتعم . نامز  يأر  نم  ّرس  رد  دوب ، سجرن 

نم ضرغ  ّصن و  نیا  لوانت  يارب  زا  تسا  برقا  ناشیا  لوق  نوچ  و  دـهاوخ . یلاـعت  يادـخ  هک  یتقو  رگم  نآ ، زا  دـعب  ددرگیمنرب  سپ 
نآ دننکیم  اعّدا  هچ  نآ  قباطم  وت  يارب  مدرک  رکذ  بهذم ، رد  بّصعت  زا  رظن  عطق  اب  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  زا  عفد 
 - هدوب ضایر  بحاص  نیناوق و  بحاص  قّقحم  رـصع  رد  شبحاص  هدـش و  عبط  تساهتّدـم  باـتک  نیا  و  یهتنا . صن . نیا  هب  هّیماـما  ار 

نانچ دنناشیا . نیدمتعم  نیفورعم و  ّتنس و  لها  يافرع  نیثّدحم و  املع و  زا  تعامج  نیا  هک  دنامن  هدیشوپ  امهیلع .-  یلاعت  هَّللا  ناوضر 
قفاوم اعّدم  نیا  رد  هک  هدیسر  رظن  هب  دوبن ، رضاح  مدزن  رد  متـشاد ، هک  ار  نآ  بابـسا  رتشیب  هک  باتک  نیا  فیلأت  تقو  رد  یتسناد و  هچ 
تافو دنیوگ  نکل  هیلاع و  هّیلع  تاماقم  هب  شندیـسر  هکلب  بانج ، نآ  ّدلوت  هب  دنلیاق  هک  دـنا  ّتنـس  لها  زا  رگید  ياهفیاط  هّیماما . اب  دـنا 
تفگ وا  هک  دندرک  لقن  وا  زا  هریغ  سیمخ و  خیرات  رد  هچ  نانچ  ینانمـس ؛ هلودلاءالع  هب  فورعم  ینانمـس  دّمحم  نب  دمحا  دننام  هدرک .
یّقرت لادبا و  هریاد  رد  دش  لخاد  دش ، ناهنپ  نوچ  وا  يرکسعلا و  نسحلا  نب  دّمحم  ّتیبطق  هبترم  هب  دیـسر  باطقا : لادبا و  رکذ  ماقم  رد 
تافو نوچ  سپ  دوب . يدادغب  نیـسح  نب  یلع  تقو ، نآ  رد  بطق  ذاذفا و  دّیـس  دیدرگ  هک  نیا  ات  ياهقبط ، هب  ياهقبط  زا  جـیردت  هب  درک 

نآ لاس . هدزون  تیبطق ، هبتر  رد  دنام  یقاب  تسـشن و  وا  ياج  رد  يرکـسعلا و  نب  دّمحم  وا  رب  درازگ  زامن  هیزینوش . رد  دش  نوفدـم  درک 
عیمج وا  رب  درک  زامن  یناسارخ و  ینیوج  بوقعی  نب  نامثع  دش  وا  ماقم  مئاق  درب و  ناحیر  حور و  اب  ناهج  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  هاگ 

. تشاد هاگن  ار  ذـغاک  ملق و  ّقح  دـیاب  هک  تافرخزم  رخآ  اـت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنیدـم  رد  دـندرک  نفد  شباحـصا و 
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لیواقا ترثک  زا  هک  هتـشادرب  هلودلاءالع  زا  مه  وا  ایوگ  هتفگ و  ناوید  حرـش  رد  ار  تاملک  نیا  هب  بیرق  ناوید ، حراش  يدبیم  نیـسحاّلم 
یب هک  دـننانآ  تسا ، یکی  رد  رـصحنم  هک  هیجاـن  هقرف  و  تعافـش ؛ اـب  اـّما  دـنادیم ، یتـشهب  ار  تّما  ماـمت  تسا و  نیفرطلا  دودرم  هعینش ،

رد نم  تفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  وا  لـیاسر  زا  ضعب  زا  ضاـیر  رد  هچ  ناـنچ  شّوشم ؛ بهذـم ، لـصا  رد  هکلب  دـنور . تشهب  هب  تعاـفش 
ارم هعیـش  سپ ، منکیم . حدـم  ار  یبن  جاوزا  ریاس  هشیاع و  نم ، ّتنـس و  لها  لوق  هب  یـضعب  رد  میوگیم و  هعیـش  لوق  هب  لیاسم  یـضعب 
هب هللا  همحرهَّللارون  یـضاق  دننکیم . متـش  دنیامنیم و  شنزرـس  ارم  ّتنـس  لها  سپ  منکیم ، نعل  ار  وا  هابـشا  دـیزی و  دـنکیم و  تمالم 

نتشذگرب ار  خیش  هک  يرکسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  هک  نیا  هب  هدمآرب ، ینانمـس  نبا  ترذعم  ماقم  رد  ترطف  نسح 
رد هک  هدوب  رگید  نسح  نب  دّـمحم  هکلب  هدـش ، دـّلوتم  دادـغب  هّرماس  رد  هک  تسین  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  هدـش ، لصاح  عالّطا  وا 

ضراعم تسا  بوسنم  وا  هب  هلاسر  نیا  رد  هچ  نآ  هک ، نآ  اب  هدومرفن ، لاح  صیخشت  خیش ، تمدخ  هدوب و  رصم  رکـسع  ای  زاوها  رکـسع 
مالـس هیلع  ار -  يدهم  هدومرف : هتخاس و  روکذـم  نافرعلا  لهال  ناسحالا  نایب  هلاسر  زا  اهیلا  فاضی  ام  تاوبن و  لصف  رد  هچ  نآ  اب  تسا 

نم رفوا  یّظح  لمکا و  یبیـصن  یّقح ، یبلق و  یبلـص و  ینعی  هفطن ، هس  ره  زا  ملـسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلـصنییبنلا  متاخ  هّدج  مالـس  هَّللا و 
ّدح رد  هک  دوش  نانچ  ات  تسا  تافـص  نیا  لیمکت  وا  تبیغ  ببـس  بیاغ ، تسا  تایح  رد  رگا  دوب . ًابولغم  ـال  ًاـبلاغ و  ـال  لادـتعالا  ثیح 
هب دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  کش  یب  تسا ، هدـماین  دوجو  هب  زونه  رگا  دوش و  تباث  ّقح  رب  ددرگ و  نمیا  طیرفت  طارفا و  زا  دـتفا و  طسوا 

راگزور بطق  وا  تشگ و  دهاوخ  ملاع  لاح  لماش  وا  توعد  دیـسر و  دهاوخ  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  نأش  هک  یلامک 
مدقم قدص  مزلتـسم  تیطرـش ، قدص  دنچ  ره  هلمجلاب  یهتنا . مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  تنطلـس  ماقم  رد  دوب ، دوخ 
هبترم کی  هک  یسک  تسوا و  حیجرت  رب  رظان  مدع ، لامتحا  رب  لامتحا  نیا  میدقت  ترـضح و  نآ  تبیغ  دوجو و  نداد  لامتحا  اّما  تسین ،

بیلاسأب فراعلا  یلع  یفخیال  امک  دیامنیمن . مالک  قوس  بولـسا  نیا  هب  دشاب  هدومن  مالـسلا  هیلعيدـهم  تافو  هب  مزج  مکح  نانچ  نآ 
نب یلع  نب  دّـمحم  وبا  ّدر  يارب  زج  هّیماما ، يارب  درادـن ، يرمث  فیخـس  لوق  نیا  ( 886  -.) هبلق هَّللارون  یـضاق -  مالک  دـش  مامت  مالکلا .

نودب درک  تافو  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  هک  درک  لقن  وا  زا  ( 887) مالـسالا خیرات  رد  یبهذ  هک  يوما  مزح  نب  دیعـس  نب  دـمحا 
. وا نابز  زا  دـشاب  هدـنام  ملاس  هک  دـنامن  يدـحا  نیمّدـقتم و  ياملع  رب  دزیم  هنعط  رایـسب  هتفگ : مزح  نبا  تالاوحا  رد  ناکلخنبا  بقع .

یفن دالب  زا  ار  وا  هک  نآ  ات  وا ، هنتف  زا  دندیناسرت  ار  نیطالـس  وا و  لیلـضت  رب  دندرک  عامجا  نامز  نآ  ياهقف  دش و  رّفنتم  وا  زا  بولق  سپ 
رد يراکـشآ  رهاظ و  فلخ  بقع و  وا  دارم  رگا  مییوگ : لاح  نیا  اب  ( 888 .) درم شش  هاجنپ و  دص و  راهچ  هنـس  هلیل  هیداب ، رد  دندرک و 

ّدلوت زور  رد  هک  دـنیوگ  یتعامج  هّیماما و  هک  يوحن  هب  یّتح  ًاقلطم  فلخ ، یفن  رگا  هدرکن و  يوعد  ار  نآ  یـسک  سپ  تسا ، قلخ  نایم 
يارب افخا  نیا  هفراعتم  بابـسا  تشادـن و  شندـید  هب  یهار  یـسک  یهاگ  هاگ  صاوخ ، تاـقث و  زج  دوب و  بناـجا  زا  رتس  اـفتخا و  ياـنب 

زا ماـقم  نینچ  رد  یفن  رب  وا  تداهـش  سفن  دـنکیم  تیاـفک  مزح  نبا  ّدر  رد  سپ ، هّیهلا ؛ هّیفخ  بابـسا  هب  دـسر  هچ  دوب ، دوـجوم  ناـشیا 
صاوخ و ترثک  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ترـضح  مشح  مدـخ و  ترثک  نآ  اب  تسا  دودـسم  نآ  ملع  هار  هک  وا  لاثما  وا و  دـننام  یبناجا 

دوش يدنزرف  اهنآ  زا  یکی  زا  رگا  تاجوز  نازینک و  ترثک  دنتشادیم و  میدقت  ار  دوخ  ناج  بانج ، نآ  نیمارف  لاثتما  ماقم  رد  هک  تاقث 
ار ناوعا  یشاوح و  تعامج  زا  یـسک  داتـسرف و  هّکم  هب  شاهّدج  اب  ار  وا  تافو ، لاس  رد  يدوعـسم ، تیاور  هب  دیامرف . وا  نامتک  هب  رما  و 
نیمخت و زج  نآ  یفن  رب  دیامن  لیـصحت  دناوت  هار  مزح  نبا  اجک  زا  بلاطم . ریاس  زاربا  هب  دـسر  هچ  لفاحم ، رد  دـشابن  وا  ندرب  مان  يارای 

نب دّمحم  وا  رسپ  اّما  هتفگ : مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  لاوحا  رد  ( 889) مالـسالا خیرات  رد  یبهذ  ًائیـش ». ّقحلا  نم  ینغیال   » هک نظ 
هنـس هتفگ  یـضعب  تشه و  هاـجنپ و  تسیود و  هنـس  دـش  دـّلوتم  سپ  تسا ، تّجح  فـلخ و  مئاـق و  وا  هک  هضفار ، دـنایعّدم  هک  نسحلا 

. خلا هدرک . تافو  هنوگچ  تسین  مولعم  دش و  مودعم  هاگ  نآ  دوب ، هدنز  شردپ  زا  دعب  لاس  ود  شش و  هاجنپ و  تسیود و 

دوعوم يدهم  رد  تعدب  لها  لاوقا  لصف 
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هیلعيدهم هّیماما ، هک  ار  نآ  هدشن و  ّدلوتم  زونه  دنیوگ  سدـح  هب  دـننکن و  ینّیعم  صخـش  رد  دوعوم  يدـهم  نییعت  ّتنـس ، لها  روهمج 
رد هکلب  دنرامشیم ، ناشیا  تالاهج  تافارخ و  زا  ار  يوعد  نیا  دنیامنیم و  ازهتسا  هّیرخس و  ناشیا  هب  دننکیم و  یفن  دننادیم ، مالـسلا 

بابرا ار  دوخ  هک  ناشیا  ياملع  مظاعا  هدرکن  تعانق  اهنیا  هب  دـننک . وجه  دـنریگ و  بیع  يوعد  نیا  تهج  هب  ار  ناشیا  روثنم ، موظنم و 
رکذ اهنآ ، نیهوت  ّدر و  ناشیا و  تاملک  لقن  نمـض  رد  دناهتـسب و  هّیماما  رب  ماقم  نیا  رد  اهارتفا  دـننادیم ، فاصنا  عّبتت و  مهف و  عـالّطا و 

رد رجح  نـبا  و  ( 890) مالـسالا خـیرات  رد  یبهذ  نودـلخنبا و  هک  نآ  لثم  میتسین . اهنآ  رکذ  هب  جاـتحم  اـم  هک  خـیبوت  عینـشت و  اـب  هدرک 
زا نامز و  نیا  لوط  رد  تسه ، اج  نامه  رد  هدـش و  بیاـغ  بادرـس  ناـمه  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنهد  تبـسن  اـهنآ  ریغ  و  ( 891) قعاوص

نوریب بادرس  زا  ترضح  هک  دننک  دایرف  بادرس و  ِرَد  رب  دننک  رضاح  اهبسا  ناشیا  هک  هداد  تبـسن  رجحنبا  دیآیم و  نوریب  اج  نامه 
رد يروکـشا  نیدلا  بطق  دـننک . نینچ  هعمج  زور  نایعیـش  تسا و  هّلح  رد  بادرـس  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  ناشیا  زا  یـضعب  هکلب  دـیایب .

بـسا مالـسلا ، هیلعرمالا  بحاص  ام  يالوم  نآ  رد  دش  بیاغ  هک  یبادرـس  ِرَد  رب  هک  هدرک  لقن  نادلبلا  بیاجع  باتک  زا  بولقلا  بوبحم 
: تفگ سپ  دوب . هدـمآ  زامن  تهج  هب  هعمج  زور  هاش و  کلم  نب  رجنـس  ناطلـس  نامز  ات  دوب  ـالط  زا  شماـجل  نیز و  هک  دوب  یگنر  درز 

سپ دوشیم . راوـس  وا  رب  مدرم و  نیرتـهب  عـضوم ، نیا  زا  دـیآیم  نوریب  هک  تسا  دوز  دـنتفگ : سپ  تسیچ ؟ يارب  اـج  نیا  رد  بسا  نیا 
هفیاط هک  اریز  دوبن ؛ كرابم  وا  يارب  يراوس  نآ  هک  دنراد  داقتعا  هعیـش  دـش و  راوس  وا  رب  نم و  زا  رتهب  اج  نآ  زا  دـیآیمن  نوریب  تفگ :
کلذ یلع  لـیخلاب  مهفوقوبو  کلذـب  اوراـص  دـقلو  : » تسا نیا  ( 892) قـعاوص تراـبع  و  دـیدرگ . لـیاز  شکلم  دـش و  ّطلـسم  وا  رب  زغ 

انا ام  مکلهجب  هومتمّلک  يذلا  دـلی  نا  بادرـسلل  نا  ام  لئاقلا : نسحا  دـقل  بابلالا . یلوال  ۀکحـض  مهیلا  جرخی  ناب  مهحایـصو  بادرـسلا 
ياهبش هک  یناسک  هچ ! تعاـمج ! نیا  رد  مرـش  اـیح و  زا  تسا  بّجعت  ياـج  ّقحلا ، اـنالیغلاو  ءاـقنعلا  متثّلث  مّکناـف  اـفعلا  مکلوقع  یلعف 

هنـسرگ ناویح  شرع ، زا  دیآ  دورف  نوچ  هک  دنوادخ  رخ  يارب  دناهتخاس  دوخ  هناخ  دجـسم و  ماب  رد  هک  ییاهروخآ  رد  دنزیر  وج  هعمج 
اهقف و نیرّخأتم و  نیمّدـقتم و  زا  هعیـش  زا  یباتک  چـیه  رد  نونکات  هک  نآ  باوج  ّقح  دـننک . دوخ  ریغ  رب  ضارتعا  لیبق  نیا  دـیابن  دـنامن ،
رد هدشن و  هدینـش  هدـید و  تسا ، بادرـس  رد  نونکات  تبیغ  زور  زا  ترـضح  نآ  هک  یبلطم  نینچ  هّیماما ، نیلحتنم  نینمؤم و  نیثّدـحم و 

! دـیدنخ دـیاب  یناسک  هچ  رب  تسیک و  وگ  فازج  لهاج و  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  ارتفا  نیا  باوج  حیـضوت  نیا  زا  رتشیب  متفه  باب  رخآ 
حیرـصت ۀلودلافیـس  هب  بّقلم  روصنم  نب  ۀقدص  تالاوحا  رد  ناکلخ  نبا  هچ  نانچ  هدش ، انب  تشه  دون و  دـص و  راهچ  هنـس  رد  هک  هّلح 

اج نآ  رد  هک  دهد  تبسن  ناشیا  نیخّروم  مظعا  ار  بیغم  بادرس  هّیفیس ، هّلح  هب  تسا  فورعم  تهج  نیا  زا  نیخّروم و  زا  وا  ریغ  هدرک و 
ربق دـیوگیم : عالّطا  ترثک  عاب و  لوط  ياوعد  نآ  اب  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  هچ  ناـنچ  دوبن . نآ  زا  یمـسا  تدـالو  تقو  رد  تسا و 
نآ لاح  هب  ياو  سپ  دشاب  اپ  یب  نینچ  ناشیا  تالوقنم  فرـص ، وحن و  تغل و  رد  رگا  منادیمن  تسا . مق  رد  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما 

اب تعامج  نیا  مییوگیم : هتخادرپ  لصا  هب  هدرک  دودـسم  ار  نآ  باب  اذـهل  تسین ؛ نعاـطم  مسق  نیا  يارب  زا  باـتک  عضو  نوچ  و  مولع !
نامزلارخآ رد  بانج  نآ  زا  يدـنزرف  جورخ  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رابخا  رب  ناشیا  عیمج  عاـمجا  هکلب  فارتعا  رارقا و 

هک فاصوا  نآ  ياراد  ینیـسح ، دّیـس  ره  تسا  زیاـج  سپ  دومرفن ، نّیعم  ار  وا  صخـش  هک  نیا  هب  فارتعا  دـنیوگیم و  يدـهم  ار  وا  هک 
نآ زا  نآ ، یفن  يارب  یهار  زیوجت ، ناکما و  نیا  دوجو  اب  تعامج  نیا  دـشابن . نایم  رد  یعنام  رگا  دـشاب ، دوعوم  يدـهم  ناـمه  هدومرف ،
اّما لوبق ؛ فارتعا و  زا  هتـشادزاب  ار  ناشیا  هک  تاهبـش  ياهراپ  ملع و  مدع  رگم  دنرادن ، هزجعم  ّصن و  هب  دننادیم  يدـهم  ار  وا  هّیماما  هک 

تماما و هب  امـش  ملع  هار  هک  دـننک  لیلد  هبلاطم  هّیماما  زا  ناشیا  هک  تسا  نآ  تیاـهن  درادـن . نارگید  ملع  اـب  یتاـفانم  ناـشیا ، ملع  مدـع 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصنییبنلا  متاخ  تّوبن  تابثا  اراصن  دوهی و  يارب  امـش  هک  مسق  ره  هب  دنیوگ : هّیماما  تسیچ ؟ بانج  نآ  ّتیودـهم 

تاداریا و يارب  امـش  هک  باوج  نامه  مینک و  دوخ  ياعّدم  تابثا  زین  ام  دیرآ ، اج  نآ  رد  هک  ّهلدا  مقر  نامه  شور و  نامه  هب  ام  دـینک ،
صوصخ هدـش ، حورـشم  تماما  بتک  رد  هچ  نانچ  ّهلدا ؛ نآ  رب  امـش  تاداریا  رد  امـش  زا  تسام  باوج  دـیدرک  اـّیهم  ناـشیا  تاـضراعم 

نیا هب  دنتـشادیم ، عالّطا  دوخ  ثیداحا  رابخا و  زا  هّیماما  ردـق  هب  رگا  هدـش و  هداد  بیترت  قسن  نیمه  هب  هک  یکجارک  هماّلع  هنابا  باـتک 
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. دش دهاوخ  هراشا  تازجعم  صوصن و  نآ  زا  ياهلمج  هب  هدنیآ  باب  رد  دنداتفایمن . اهيداو 

هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

1 هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

هک مینک  رکذ  راصتخا  وحن  هب  هدروآ  رد  باوج  لاؤس و  تروص  رد  ار  اهنآ  همه  هدنام و  یضعب  هتشذگ و  باوج ، اب  اهنآ  زا  یضعب  سپ ،
هک يدهم  نیا  لوا  لاؤس  دـنیامرف . عوجر  اهنآ  هب  تسا . هلوادـتم  هعیاش  هطوسبم  بتک  رد  اهنآ  لیـصفت  حرـش و  دـشاب و  ناسآ  نآ  طبض 

، دش نشور  باب  نیمه  رد  باوج : تسا . ینسح  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  تسا و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دالوا  زا  دییوگیم  هّیماما  امش 
. تسا مالسلا  هیلعنسح  امش  يدهم  ردپ  مان  تسا و  هَّللادبع  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  ردپ  مان  مود  لاؤس  یفوا . وحن  هب  لاؤس  نیا  نالطب 
هب هضراعم  اـب  دوب ، عاّـضو  حورجم و  ناـشیا  دوخ  دزن  رد  هک  تسا  هدـئاز  هب  یهتنم  يوعد  نیا  دنـس  هک  تشذـگ  زین  نیا  باوج  باوج :

یتبیغ هدش ، بیاغ  بانج  نآ  هک  تساهلاس  هک  دیتسه  یعّدم  امش  موس  لاؤس  دندش . روکذم  هک  ناشیا  نیربتعم  زا  ریثک  یقلخ  تایاور 
هراشا مالسلا  هیلعيدهم  فاصوا  رکذ و  نایب و  ماقم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ارچ  هدشن ، قّقحتم  يدحا  يارب  نونکات  هک 

نیا تسا و  تداـع  قراوخ  زا  ینـالوط  نیا  هب  یتـبیغ  هچ  تافـص ؛ ریاـس  رکذ  زا  دوب  یلوا  نآ  رکذ  هکلب  هدومرفن ؟ تلاـح  تعن و  نیا  هب 
رد تسین  رضم  فاصوا ، ریاس  زا  رکذ  هب  دشاب  یلوا  دنچ  ره  یعضو  زا  لاوس  سپ  الوا  باوج ؛ ( 893 .) قعاوص رد  تسا  رجحنبا  زا  ههبش 

كرت رد  یتحلـصم  دیاش  تسین و  يزیچ  داعبتـسا  زج  هک  اریز  دوصقم . نآ  رب  دـنک  تلالد  هچ  نآ  دوجو  فاصوا و  ریاس  قابطنا  تّحص 
ندومرفن رب  دـنکن  تلالد  باب ، نیا  رد  هلوقنم  رابخا  لالخ  رد  فصو  نیا  نتفاین  سپ  ًایناث : مینادـن . ام  هک  دـنچ  ره  دوب ، فصو  نآ  رکذ 

، دومرف بانج  نآ  هچ ، نآ  مامت  هک  نآ  تابثا  رب  تسا  فّقوتم  نیا  رب  مزج  هچ  ار ، فصو  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح 
همه دندناسر و  ار  اهنآ  مامت  اطخ  وهـس و  رییغت و  طاقـسا و  نودب  نیلقان  تاور و  تسد ، هب  تسد  هدش و  تبث  طبـض و  هباحـص  هقبط  رد 

درادن يرگید  لقن  رد  هک  دراد  يزیچ  یضعب  لقن  رد  ربخ  کی  رد  هک  هدش  هدید  رایسب  هچ  تسا . نآ  فالخ  رب  مزج  هکلب  يرظن ، اهنیا 
هک نآ  یّتح  اصحا ؛ قوف  يوهـس  يدـمع و  ناصقن  هدایز و  فیرحت و  رییغت و  روهظ  نآ و  فـالخ  يرگید ، لـقن  رد  دراد و  ینومـضم  و 

سپ دندومن . عمج  ار  هفّرحم  هفحصم و  رابخا  زا  يرایسب  هیارد  بتک  رد  ّدر و  رد  باتک  هعوضوم و  رابخا  رکذ  رد  هدش  فینصت  اهباتک 
نآ طاقـسا  رد  دراد  عدار  هچ  دوخ ، فلاخم  بهذم  نیهوت  ای  دوخ  بهذم  ترـصن  يارب  نآ ، رییغت  ای  ربخ  عضو  رد  درادن  یک  اب  هک  نآ 

. دندومن عمج  دراد  ناشیا  هب  یطبر  تسا و  ّتنـس  لها  زا  هک  ار  نآ  زا  يرایـسب  هّیماما ، هطوسبم  بتک  رد  و  بهذم ؟ اب  دـنکن  تقفاوم  هچ 
هیلعنینمؤملاریما زا  باـنج و  نآ  زا  رتاوت  وحن  هب  سپ  هّیماـما ، تاور  اـّما  لـهاجت : اـی  تسا  لـهج  يور  زا  دورو  مدـع  ياوعد  سپ  ًاـثلاث :

اّما دناهدرک . ناشیا  تناید  قدص و  هب  مکح  فیصوت و  حدم و  ار  ناشیا  ّتنـس ، لها  هک  یتعامج  تسه  ناشیا  رد  دندرک و  لقن  مالـسلا 
ّصن دناهدرک  تیاور  هچ  ًانمض ؛ مه  دندرک و  لقن  مالسلا  هیلعيدهم  تبیغ  هب  ار  ترضح  نآ  رابخا  ًاحیرـص  مه  سپ  رجحنبا ؛ باحـصا 
عمج نامزلارخآ و  رد  ار  بانج  نآ  جورخ  دناهدرک  تیاور  زین  تسا و  يدهم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مهن  دنزرف  هک  نیا  رب  ار  بانج  نآ 

. یلاعت هَّللاءاش  نا  دش . دهاوخ  هراشا  رابخا  نآ  هب  هدنیآ  باب  رد  بانج و  نآ  Ș دوجو و � هب  رگم  دوشن ، تایاور  فنص  ود  نیا  نایم 

2 هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

ّطلـسم یمرتحم  سومان  ناج و  لام و  رب  ار  یکدوک  هک  ریغـص  يارب  تسین  زیاج  تیالو  هک  تسا  رّرقم  فیرـش ، عرـش  رد  مراـهچ  لاؤس 
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اب نیا  دـینکیم و  يوعد  دوب ، هلاس  جـنپ  ای  هلاس  راهچ  هک  مالـسلا  هیلعدوخ  يدـهم  يارب  ار  يربک  تسایر  تماما و  هّیماما ، امـش  دـننک و 
تافص نمض  رد  ار  یکدوک  رد  نتشاد  تماما  نتسناد و  تمکح  هک  ار  فصو  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  زین  دوشن و  عمج  عرش 

لقن دیاب  نیرظان  تربع  يارب  هک  قعاوص  رد  رجح  نبا  ترابع  تسا . هلیلج  هلیمج  تافـص  زا  هک  نآ  اب  هدومرفن  رکذ  مالـسلا  هیلعيدـهم 
نم ۀـماما  اومعزی  نا  نیلّفغملا  ءاقمحلا  ءالؤهل  غاس  فیکف  هتیالو  حـصت  ـال  ریغـصلا  ّنا  ةرهطملا  ۀعیرـشلا  یف  ررقملا  مث  : » تسا نیا  دومن ،

ۀعیرـشلا یلع  ةأرجو  ۀـفزاجم  ّـالا  کـلذ  اـم  هب  ربـخیمل  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصّهنا  عـم  ًاـیبص  مـکحلا  یتوا  هـّنا  نینـس و  سمخ  هرمع 
زا ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  هب  ربخی  ملو  ًایبص  مکحلا  یتؤی  ّهناب  هفیـصوت  مزاّللا  ناک  اذکو  : » هتفگ رگید  عضوم  رد  ( 894 .«) ءارغلا
 - هیلع هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  تالاح  نمـض  رد  ( 895) تاـحوتف رد  یبرع ، نبا  هک  نآ  ماـقم  نیا  هب  طوبرم  تاـیاکح  فـیارط 

هلمحی نا  عاطتـسا  ام  هل  ءیجیف  لاملا  هیدـی  نیبو  ینطعا  يدـهم ! ای  لوقیف : لجرلا  هیتأی  ۀـیعرلا ، یف  لدـعیو  ۀـیوسلاب  لاـملا  مسقی  : » هتفگ
هک نآ  رخآ  ات  ًامیرک ». ًاعاجش  ًاملاع  حبصیف  ًالیخب  ًانابجو و  ًالهاج  لجرلا  یسمی  نآرقلاب  عزی  ام ال  هب  هَّللا  عزی  نیدلا  نم  ةرتف  یلع  جرخی 

، بانج نآ  ناـمز  رد  هک  دـسریم  ییاـج  هب  ترـضح ، نآ  تاـضویف  تاـکرب و  هک  تسا  نآ  هریخا  هرقف  نومـضم  میدرک . همجرت  ًاـقباس 
ملاع و هک  یتلاح  رد  درک  دـهاوخ  حبـص  ترـضح ، نآ  ضیف  تکرب  هب  تسا و  لیخب  لهاج و  نابج و  هک  یتلاح  رد  دـنکیم  ماش  یمدآ 

بّقلم اج  نآ  ياملع  ناسل  رد  هک  يدنه  یلعلادبع  يولوم  تسین . یفخم  هبلط  یندا  رب  هک  تسا  ترابع  رهاظ  نیا  تسا و  میرک  عاجش و 
ًالهاج یـسمی  : » دندومرف هرـس  سدقخیـش  مالـسلا و  هیلعيدهم  رکذ  رد  یمالک  زا  دعب  هتفگ ، نمحرلا  حتف  هلاسر  رد  مولعلارحب ، هب  تسا 

؛ دوب دهاوخ  لهاج  دوب ؛ دهاوخ  تافص  نیا  هب  فوصوم  ماش ، تقو  هب  ینعی  سانلا » عجـشا  سانلا ، مرکا  سانلا ، ملعا  حبـصیف  ًانابج  ًالیخب 
سانلا عجـشا  دوب  دـهاوخ  سانلا  مرکا  دوب ؛ دـهاوخ  سانلاملعا  بش ، رورم  دـعب  حبـص ، تقو  هب  و  دوب ؛ دـهاوخ  نابج  دوب ؛ دـهاوخ  لیخب 

هب یلاـعت  هَّللا  ار  هفیلخ  نیا  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  زا  دوصقم  تعاجـش . دوج و  ملع و  رد  دوب  دـهاوخ  ریظنلا  مودـعم  ینعی  دوب ؛ دـهاوخ 
هعیـش هچ  نانچ  هن  دوب ، دهاوخ  فوصوم  نآ  ّدض  اب  نآ  زا  شیپ  دومرف و  دهاوخ  اطع  بش  کی  رد  تلزنم  تبترم و  همه  نیا  دوخ ، مرک 
نینچ هک  تسا  نیا  فاصنا  یهتنا . مالـسلا . مهیلعایبنا  تمـصع  لثم  تسا ، موصعم  ّتیلوفط  ماّیا  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  دنیوگیم 

هب تسا  فوصوم  ّتیلوجر  لاح  رد  بانج ، نآ  هک  تسا  هّیماما  بهذم  ضیقن  فرط  رد  داقتعا  نیا  تسا و  هتـسیاش  یبقل  نانچ  ار  یمهف 
صرح و نوچ  اهنآ ، زا  دـنوش  بعـشنم  یگلمج  هحیبق و  فاصوا  رتشیب  ای  ماـمت  يارب  زا  دـنأدبم  هک  هّیـسخ  هلیذر  هس  هثیبخ و  تفـص  هس 

عمج اهلاس  یهلا  هفیلخ  نیا  رد  رفن و  کی  رد  دوش  عمج  رتمک  هک  اهلاثما ، ذیاذل و  تاوهـش و  مامت  ایند و  ّبح  دسح و  دـقح و  عمط و 
رکب و یبا  زا  تسا  رتهب  يدهم  هک  تسا  ناشیا  ربخ  دنچ  رد  لاح  نیا  اب  دوشن و  التبم  یصاعم  عاونا  هب  یلهاج  صخش  نینچ  دوشن  هدش و 

ناج ظفح  قیفوتلا ؛ هَّللابو  باوج : هروکذم . هلیذر  فاصوا  رب  دنتـشاد  هدایز  هچ  هک  درک  ود  نآ  فاصوا  رد  لّمأت  یکدنا  دـیاب  سپ  رمع .
یتردق دراد و  شهاگن  تافآ  ثداوح و  زا  دیامن و  ظفح  هنوگچ  دناد ، هک  ملع  زا  يرادقم  رب  تسا  فّقوتم  مرتحم  سفن  ضرع  لام و  و 

هلطاـمم و دروآ و  لـمع  هب  دـناوت  دـناد و  ار  هچ  نآ  هک  دراداو  ار  وا  هک  ییاوـقت  تناـید و  دروآ و  ياـج  هب  دـناد  ار  هـچ  نآ  دـناوت  هـک 
رارق ناشیا  رد  طورش  نآ  زارحا  تفرعم  يارب  ینّیعم  هار  دندومرف و  رّرقم  هفیاط  نآ  يارب  یطورش  فیرش ، عرش  رد  اذهل  دیامنن . تفلاخم 

شاعم و روما  ماظن  لالتخا  ود ، ره  رد  هچ  دـندومنن . زیاج  ناصقن  فرط  زا  دنتـسنادن و  مزـال  هداـیز  فرط  رد  ار  نآ  زا  یّطخت  هک  دـنداد 
، ناگدـنب عیمج  رب  تسا  لسرم  ّیبن  زا  هّصاخ  تباین  يربک و  تسایر  هک  تماما  اـّما  تساـیبنا . تثعب  زا  ضرغ  ضقن  نآ  رد  تسا و  داـعم 
طورـش و ار  نآ  بحاص  تسوا  تیافک  فک  هب  یگمه  ضرع ، لاـم و  ناـج و  نید و  ماـمز  اـهنآ و  ریغ  نیفّلکم و  زا  ایـشا  ماـمت  رب  هکلب 
هب هک  تسا  یبوهوم  طورـش  نآ  زا  ياهلمج  هّیماما  هقیرط  رباـنب  دـیآرب و  تیـالو  تساـیر و  نآ  هدـهع  زا  دـناوت  هک  دـیاب  رگید  یفاـصوا 
ات هدش  ادج  تیعر  خنـس  زا  تنیط ، ملاع  زا  دیاین . تسد  هب  ایند  رمع  مامت  رد  مولع  لیـصحت  تدابع و  تضایر و  بعت و  جـنر و  بسک و 
نآ تفرعم  يارب  زا  یهار  ریاغم و  فلاخم و  ایاعر  اب  دـسج  حور و  سفن و  لقع و  رد  تیبرت و  وشن و  دـّلوت و  نآ و  داقعنا  هفطن و  لـصا 
اهنآ تیالو  هدش و  تباث  دوخ  ّلحم  رد  هچ  نانچ  يوعد . نراقم  قراوخ  رودص  یهلا و  ّصن  زج  تسین ، یـصخش  رد  نآ  زارحا  طورش و 
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، دـنهاوخ هک  ره  هب  هک  دـشاب  نیفّلکم  تسد  رب  شمدـع  دوجو و  هک  تسا  ناشیا  لاثما  لیکو و  مّیق و  ّیلوتم و  یـصو و  تیـالو  لـثم  هن 
شباحصا رجحنبا و  معز  هب  زج  دنهن ، شندرگ  رد  تیالو  قوط  دنناوت  دش ، عمتجم  یسک  رد  نوچ  هک  دشاب  یطورش  اهنآ  يارب  دنهد و 

دناوت دشاب ، قساف  دنچ  ره  دش ، نآ  ياراد  یسک  رگا  هک  هتـسناد  روغث  ظفح  دودح و  يارجا  تسایـس و  ار  ماما  لغـش  ضرغ و  هدمع  هک 
تیالو هقیرط ، نیاربانب  هدومن و  حیرـصت  هدرک ، رکذ  هک  لصا  ُهن  نمـض  رد  ءایحا  تماما  ثحبم  رد  یعفاـش  یلازغ  هچ  ناـنچ  دوش . ماـما 
یکُلم تسایس  هقیرط  ياراد  دنناوت  هک  یتعامج  ره  سپ  رتتسپ . یتهج  زا  دوب و  دهاوخ  ماتیا  رب  مّیق  فاقوا و  ّیلوتم  تیالو  خنس  زا  ماما 

ياهرهب چـیه  ّتلخ ، توفـص و  لها  تالامک  هب  دـسر  هچ  ّتیناسنا ، تافـص  ریاس  زا  ینیوزق  صخـش  ریـش  نوچ  دـنچ ، ره  دـننک ؛ ماما  ار 
هّقح تماما  لها  زا  تامج ، نآ  لوصا  بسح  هک  دشاب  رامح  ناورم  راّبج و  دیلو  راّمق و  راّمخ  دیزی  راّدغ و  هیواعم  دننام  دشاب و  هتـشادن 

دندش عمج  هنوگچ  هک  تسا  دراو  هّیماما  رب  رجحنبا  داریا  نیاربانب ، دندوب . عابتالا  مزال  رمالااولوا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبن  باّون  و 
دنوادخ اب  ماما  نییعت  دنیوگ : ناشیا  سپ  هّیماما ، اّما  دندرک . نیملـسم  ماما  دیآرب ، روغث  ظفح  تسایـس و  هدهع  زا  دناوتن  هک  ار  یکدوک  و 

ریبک و ریغـص و  دـنوادخ ، دزن  رد  دـنک و  شتماما  تسایر و  لباق  دزومآ و  شتمکح  دـنک و  تیبرت  تساوخ  ار  هک  ره  هک  تسا  ّلجوّزع 
ناشیا زا  رجح  نبا  هک  هرعاشا  مامت  دـهد . دـهاوخ  هچ  نآ  دـناوت  دـشاب ، هک  یتفـص  لاح و  ره  رد  سک  ره  هب  هک  ناـسکی  دیفـس  هاـیس و 

شوگ طّسوت  هب  هک  وحن  نامه  هب  دنک  ظفح  دمهفب ، دونشب ، دنیبب ، ًالثم  دوخ ، ياپ  ای  تسد  طّسوت  هب  یمدآ  هک  تسا  زیاج  دنیوگ  تسا ،
قبطنم و ناشیا  دعاوق  هب  تسین و  ینخـس  یکدوک  هب  ار  تمکح  دنوادخ ، نتخومآ  ناکما  رد  سپ  دنکیم . دوخ  هنطاب  ساوح  مشچ و  و 
ار رجح  نبا  ضارتعا  میرم  هب  دوهی ، هک  اـج  نآ  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  هّصق  دـنکیم  تیاـفک  سپ  نآ ، عوقو  اـّما  تسین . ضارتـعا  ياـج 

دناوتن دنادن و  چیه  هک  هراوهگ  كدوک  اب  دیوگ  نخس  هنوگچ  دنمـشوه  لقاع  ( 896 «) ًاِّیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناَک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  : » هک دـندرک 
دناوت هک  هّمات  تردق  هلیمج و  تافص  مامت  ياراد  ماهناگی . تاذ  هدنب  نم ، هک  یتسرد  هب  هَّللادبع » ّینا  : » تفگ مالسلا  هیلعیـسیع  نتفگ ؟

رارق شتّوبن  تمـالع  هداد و  شنـالوسر  هب  هک  دومرف  اـطع  باـتک  ارم  َباـتِْکلا » َِیناـتا  . » هداد شلیلخ  میلک و  هب  هک  دـهد  نآ  یکدوک  هب 
رد ُْتنُک » امَْنیَا  ًاکَرابُم  ینَلَعَجَو  . » هدومن دنلبرس  تلاسر  ترافـس و  بصنم  هب  هدرک و  زارفارـس  تّوبن  تعلخ  هب  ارم  ًاِّیبَن » ینَلَعَجَو  . » هدومرف

ياههمـشچ هدرک و  زاـب  شداـبع  يوس  هب  نم  ینطاـب  يرهاـظ و  يورخا و  یخزرب و  يویند و  ینید و  تاریخ  باوـبا  مشاـب  هک  اـجک  ره 
ُْتمُد ام  ةوکَّزلاو  ةولَّصلِاب  یناصوَاَو  . » هدومن يراج  دوخ  ناگدـنب  يارب  نم ، رادرک  راتفر و  ناـبز و  لد و  زا  تاـکرب  عفاـنم و  تاـضویف و 
سبح هب  رما  تایهلم  تاوهش و  ذیاذل و  زا  هدرک و  توعد  تسا ، وا  ترضح  يوس  هب  جارعم  هک  زامن  هب  ارم  یناگدنز ، ماّیا  مامت  رد  ًاّیَح »

رکش هدهع  زا  مناد و  ار  مردام  تیبرت  ناسحا و  تمعن و  ّقح  هک  درک  راکوکین  ارم  ًاّیِقَش » ًاراَّبَج  یْنلَعْجَی  َْملَو  یتَِدلاِوب  ًاِّربَو  . » هدومرف سفن 
دوخ رب  یّقح  یـسک  يارب  مناد و  ناـسحا  تمدـخ و  ره  ّقحتـسم  ار  دوخ  هک  درکن  متخبدـب  شکرـس و  میآرب و  شبعت  جـنر و  شاداـپ  و 

ّنج و نیطایش  هنتف  رورش و  زا  تسه  میارب  يدزیا  ناما  یتمالس و  و  ( 897 «) ًاّیَح ُثَْعبُأ  َمْوَیَو  ُتُومَأ  َمْوَیَو  ُتِْدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُماَلَّسلاَو  . » منادن
نما و رد  هیبلق  ضارما  هینید و  تافآ  زا  زور ، نآ  ات  تدـالو  زور  زا  هک  زیخاتـسر  زور  دـیادش  لاوها و  یخزرب و  باذـع  اـهالب و  سنا و 
ار تّوبن  صئاصخ  عیارـش و  لوصا  مامت  هک  دوش  رهاظ  ّربدـت  لّمأت و  هلمجلا  یف  اب  میآرد . شبانج  برق  رـضحم  رد  میلـس  بلق  اب  مناما و 
هدـیدن و ار  تایآ  نیا  هک  تسا  رجح  نبا  لفاغ  لهاج  دومرف . نایب  دوخ  تّما  يارب  هیحراوج  لامعا  هدـمع  اب  هزور  لهچ  لـسرم  ّیبن  نیا 

یتّیلباق دادعتسا و  هک  ناشیا  داتفا و  دادعتـسا  ّتیلباق و  زا  ناگدنب  رد  تمعن  نیا  ّلحم  ای  دیـسر  مه  هب  یـصقن  هلماک  تردق  رد  ای  هدنیـشن 
مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  هدرک  تـیاور  ( 898) نتف باـتک  رد  داـمح  نـب  مـیعن  دـننادن . طرـش  يزیچ  يارب 

ریزو و زا  تسا  لـضفا  ریما ، هک  تسین  کـش  تراـما . يارب  هن  دنداتـسرف  ترازو  يارب  ارم  ًاریما » ثعبا  ملو  ًاریزو  ُتـْثُِعب  اـمنا  : » دـیوگیم
ریظن دـشاب و  وا  زا  لـضفا  لاـح  نیا  اـب  دـشاب و  اـطخ  لـهج و  يداو  رد  اـهلاس  ریما  دـننک و  نینچ  یکدوک  رد  ریزو  اـب  هک  دوش  هنوگچ 

ُهاَْنیَتآَو ٍةَّوُِقب  َباَتِْکلا  ْذُخ  یَیْحَی  اَی  : » میدرک نینچ  وا  اب  زین  یکدوک  لاح  رد  هک  هداد  ربخ  دنوادخ  هک  ییحی  بانج  تسا ، یسیع  ترضح 
ماـقم رد  هدرک و  ساـبتقا  تسا  نآ  رد  وا  باوج  هک  هیآ  نیمه  زا  هک  دوـمرف  يراـج  رجحنبا ، ملق  رب  یلاـعت  يادـخ  ( 899 «) ًاِّیبَص َمْکُْحلا 
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اّرغ تعیرـش  رب  تسا  تأرج  هفزاجم و  نیا  و  ًاِّیبَص » َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآَو  : » دنیوگیم مالـسلا  هیلعيدهم  ّقح  رد  ناشیا  هک  هتفگ  هّیماما  رب  نعط 
دنهد و رارق  هیلاع  تاماقم  دوخ  ناکدوک  ياهراپ  يارب  زا  ّتنس  لها  ياملع  هک  نآ  فیارط  زا  تسیک . يّرجتم  هک  دش  مولعم  هَّللدمحلا  و 

مدرم هک  یتسرد  هب  نادب ! دـیوگیم : ( 900) تاحوتف رد  یبرعنبا  دننک . بارغتـسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  يارب  زا 
هیّور رکف و  زا  هک  هرهاظ  تمکح  زج  ناشیا  دزن  رد  تسین  دوهعم  هک  نآ  تهج  هب  رگم  ریغـص ، یبص  زا  ار  تمکح  دـننکیمن  بارغتـسا 
نیا هب  دـنوادخ  تیانع  دوشیم  رهاظ  تمکح و  هب  درک  قطنت  یبص  نآ  دـنیوگیم  سپ  تسین . نآ  ّلحم  تداـع  بسح  هب  یبص  تسا و 

، دنتفگ نخس  هتسناد  ینعی  تمکح ؛ هب  دندرک  قطنت  ملع  يور  زا  ناشیا  هک  مالـسلا  امهیلعیـسیع  ییحی و  رد  درک  دایز  سپ  رهاظ . لحم 
هک نآ  رگم  دوشیمن ، حیحـص  نس  نامز و  نآ  لثم  رد  مّلکت  نیا  لثم  هک  اریز  دوب ، یقوذ  ملع  نآ  دـش و  يراج  ناش  ناـبز  رب  هک  نآ  هن 

دوشیمن هک  تسا  تّوبن  تمکح  نآ  یکدوک و  لاح  رد  ار  تمکح  وا  هب  دومرف  اـطع  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ ، دـشاب . قوذ  هب 
هک ار  یـسک  مدـید  ار ، اهنیا  زا  مظعا  مدـید  نم  دـنتفگ و  نخـس  یگراوخریـش  تلاح  رد  یتعامج  و  دـیوگیم : هک  نیا  اـت  یقوذ . رگم 

. ار یلاعت  يادخ  درک  دمح  سپ  دوب . هلماح  وا  درک و  هسطع  ردام  هک  دوب  نانچ  نآ  ار و  یبجاو  درک  ادا  شردام و  مکش  رد  تفگ  نخس 
هب سپ  تسا  مالک  بسانم  هچ  نآ  اّما  دندینش . نیرضاح  همه  هک  یمالک  هب  هَّللا »! کمحری  : » شمکـش نایم  زا  تفگ  وا  هب  لفط  نآ  سپ 
ای لاس  کی  تقو  نآ  رد  شرمع  دوب و  یگراوخریـش  لاح  رد  وا  وا و  اـب  تبعـالم  وحن  هب  وا  زا  مدرک  لاؤس  بنیز ، نم  رتخد  هک  یتسرد 

دوخ و نز  اب  دنک  عامج  هک  يدرم  رد  ییوگیم  هچ  نم ! كرتخد  يا  شاهّدـج : شردام و  روضح  رد  وا  هب  متفگ  سپ  دوب . نآ  هب  بیرق 
دزن رد  ار  وا  مدرک و  تقراـفم  وا  زا  لاـس  نآ  رد  نم  دـندرک و  بّجعت  نیرـضاح  سپ  لـسغ ». وا  رب  دوشیم  بجاو  : » تفگ دوشن ؟ لازنا 

هب نوچ  هّکم . هب  متفر  قارع  هار  زا  نم  لاـس و  نیا  رد  دـنک  ّجـح  هک  مداد  نذا  ار  شرداـم  مدـش و  بیاـغ  ناـشیا  زا  متـشاذگ و  شرداـم 
ناتسپ زا  دروخیم  ریش  وا  دید و  ارم  كرتخد  سپ  یماش . هلفاق  رد  دوخ  لها  يوجتسج  تهج  هب  یتعامج  اب  متفر  نوریب  مدیسر ، تافرع 

نیا : » تفگیم وا  میآیم و  هک  دـید  رود  زا  ارم  درک ، رظن  شرداـم  سپ  هدـمآ ». هک  تسا  نم  ردـپ  نیا  رداـم ! يا  : » تفگ سپ  شرداـم .
ای : » نم هب  تفگیم  تخادنا و  نم  يور  رب  ار  دوخ  دـیدنخ و  دـید  ارم  نوچ  سپ  دـمآ . وا  داد و  زاوآ  ار  دوخ  هلاخ  سپ  تسا ». نم  ردـپ 

ياهلأسم نامه  داد ، باوج  دیـسرپ و  شرتخد  زا  یبرعنبا  هک  هلأسم  نیا  دیوگ : ّفلؤم  تسا . باب  نیا  زا  وا  لاثما  نیا و  و  تبا »! ای  تبا !
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  دندناماو و  هباحـص  ریاس  دماینرب و  شاهدهع  زا  هفیلخ  دش و  التبا  ّلحم  یناث  هفیلخ  دـهع  رد  هک  تسا 

رد بـیطخ  و  ( 901) ثیدـح مولع  رد  حالـصلا  نبا  زین  هدـش ! دوـخ  ناـیاوشیپ  يدیفـس  ور  هیاـم  هک  هراوخریـش  رتـخد  یهز  داد . باوـج 
نآرق وا  دـندروآ و  نومأـم  دزن  هب  هک  مدـید  ار  هلاـس  راـهچ  كدوک  تفگ : هک  يرهوـج  دیعـس  نب  میهاربا  زا  دـندرک  لـقن  ( 902) ۀیافک

همجرت رد  تسیرگیم . دـشیم ، هنـسرگ  هاـگره  هک  نآ  زج  دوب  هدیـسر  داـهتجا  هجرد  هب  ینعی  دوـب ، هدرک  يأر  رد  رظن  دوـب و  هدـناوخ 
رد دنیوگ : رداقلادبع  خیـش  هراب  رد  هک  نآ  یّتح  تسا . لیوطت  بجوم  شرکذ  هک  تسا  مقر  نیا  زا  اهتیاکح  ناشیا  يافرع  زا  ياهلمج 

ار تبقنم  نیا  ارچ  هک  هتفگ  هچ  نآ  اّما  دندرک . عوجر  وا  لمع  هب  دـش  هبتـشم  هام  یلاس ، رد  دروخیمن و  ردام  ناتـسپ  زا  ریـش  كرابم  هام 
رد هوالع  دوشیم و  مولعم  قباس  لاؤس  باوج  زا  نآ  باوج  سپ  بانج ؟ نآ  فاصوا  نمض  رد  دندومرفن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن 

، دندوب لامک  تمکح و  ملع و  ياراد  یکدوک  رد  ناشیا  هک  دوب  ناهذا  رد  زوکرم  عیاش و  هداوناخ  نیا  رد  فصو  نیا  هک  مییوگ  اج  نیا 
هیآ رد  لـخاد  مالـسلا  امهیلعنینـسح  هک  هدـش  نّیبـم  تباـث و  دوـخ  ّلـحم  رد  و  دنـشاب . هدرک  یـسک  دزن  رد  مّلعت  دّدرت و  هـک  نآ  نودـب 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  نیقیرف  نیب  هروهـشم  رابخا  زا  تسین و  ینادان  لهج و  زا  حبقا  یـسجر ، چـیه  دـناریهطت و 
دننیـشنب ای  داهج  يارب  دنزیخرب  ینعی  ( 903 .«) دننیـشنب ای  دنزیخرب  دنا  ماما  نم  رـسپ  ود  نیا  : » دندومرف راوگرزب و  ود  نآ  هب  دـندرک  هراشا 
رتحیرـص هکلب  ترابع  رهاظ  لاح . ره  رد  ناشیا  يارب  تسا  بصنم  نیا  توبث  زا  هیانک  ای  دننکن . ای  دننک  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  تکاس .

، رـضاح صخـش  نیا  هک  دـیوگ  یـسک  هک  تسا  نجهتـسم  تیاغ  هب  هچ  دوب . ناشیا  يارب  تقو  نامه  زا  بصنم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ ، زا 
تافو نیح  رد  ماما  ود  نآ  رمع  دش و  دهاوخ  نینچ  رگید  لاس  لهچ  ای  لاس  یـس  زا  سپ  ینعی  تسا . عاجـش  ای  تسا  میرک  ای  تسا  ملاع 
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ناـشیا ّقح  رد  تقو  مادـک  رد  ار  تراـبع  نیا  هک  دـناد  يادـخ  دوـب و  هتـشذگن  تشه  تفه و  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
دومن تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  وا  هک  هدرک  تیاور  داّمح  نب  میعن  هَّللادبعوبا  ظفاح  زا  ( 904) ررّدلادقع رد  یملس  فسوی  هدومرف .

وا هب  ار  ملع  دنوادخ ، رکذ  رد  ام  نیرتوکین  نس و  بسح  هب  ام  نیرتریغـص  رد  ّتیودهم  ینعی  رما  نیا  دـشابیم  : » دومرف ترـضح  نآ  هک 
.« دراذگیمناو شدوخ  هب  ار  وا  دهدیم و  ثاریم 

3 هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

، میدرک رکذ  متفه  باب  رخآ  رد  ًاحورـشم  باوج : هدـشن ، نونکات  تّما  رد  تسا و  تاداـع  قراوخ  زا  ینـالوط  نیا  هب  يرمع  مجنپ  لاؤس 
هب شردام  دش و  دوخ  دلاو  هناخ  بادرس  رد  لخاد  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  دییوگیم  هّیماما  امـش  مشـش  لاؤس  تسین . هدیاف  نآ  رارکت  رد 
ود زا  نیا  هدـیدن و  اج  نآ  رد  ار  وا  يدـحا  دـیایب و  نوریب  اج  نآ  زا  هک  دیـشکیم  راـظتنا  تسه و  اـج  نآ  رد  لاـح  اـت  درکیم و  رظن  وا 

دوجو اب  ناکم ، نآ  رد  ندوبن  یئرم  تهج  زا  يرگید  اذـغ . یب  یمدآ ، شّیعت  بارـش و  ماـعط و  ندوبن  تهج  زا  یکی  تسا : دـیعب  تهج 
مالسالا خیرات  رد  یبهذ  ترابع  ناشیا و  ياملع  دزن  تسا  مّلسم  تبـسن  نیا  هک  دوشیم  رهاظ  وا  ریغ  یجنگ و  زا  تیؤر . طیارـش  عامتجا 

رـشع ینثالا  متاخ  ینیـسحلا ، يولعلا  مساقلاوبا  اـضرلا ، یلع  نبا  داوجلا  نبا  يداـهلا ، یلع  نبا  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  دّـمحم  : » تسا نیا 
ات ءارماسب ». بادرـسلا  بحاص  وهو  ۀّجحلا  فلخلا  ّهناو  نامزلابحاص  ّهناو  يدـهملا  ّهنا  نومعزی  نیذـلا  ۀـضفارلا  رظتنم  وهو  ۀعیـشلل  ًاماما 

هیلا رظتنت  هّماو  هدلاول  يذلا  تیبلا  یف  ًابادرـس  لخد  ّهنا  نوعدـیو  هروهظ  نورظتنی  ۀنـس  نوسمخو  ۀنـس  ةام  عبرا  مهلو  : » دـیوگیم هک  نیا 
، وا هک  نیا  رکذ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  لاوحا  رد  و  نینـس ». عست  نبا  وهو  مدع  بادرـسلا و  لخدف  نآلا  یلا  هنم  جرخی  ملو 

ملعی ّیح  ّهناو  نامزلا  بحاص  ّهناو  ۀنس  نیسمخو  ۀنس  ۀئامعبرا  نم  بادرـسلا  یف  هئاقب  نوعدی  ۀضفارلا  يأ  مه  و  : » هتفگ تسا  تّجح  دلاو 
: باوج اننامیا ». انلوقع و  تبثی  نا  هَّللا  لاـنف  دـیرم  هیلع  ۀـضفارلا  لـهج  ۀـلمجلابو  ًادـبا  دـحا  هری  مل  ّهنا  نوفرتعیو  نیرخـالاو  نیلوـالا  ملع 

تبـسن ناـشیا  همه  هب  هک  هدرکن  ییاـعّدا  نینچ  یباـتک ، چـیه  رد  هّیماـما  ياـملع  زا  يدـحا  هک  نیا  متفه و  باـب  رخآ  رد  دـیایب  ًاحورـشم 
اج نآ  رد  ار  لوا  داعبتـسا  باوج  میلـست ، ضرف  رب  درادـب ! تباث  ار  وا  نامیا  لقع و  ادـخ  هک  دـنکیم  اعد  میظع  يارتفا  نیا  اب  دـهدیم و 

یس و تیاکح  تسا و  ترضح  نآ  ياهرسپ  ياهرهش  هّصق  هک  مود  تیاکح  لیذ  رد  ار  مود  داعبتـسا  هداد و  زین  یجنگ  هچ  نانچ  میداد .
تیاور ناوید  حرـش  رد  مینک ، تعانق  يدبیم  زا  یترابع  لقن  هب  اج  نیا  رد  میداد . باوج  یفوا  وحن  هب  تسا  ارـضخ  هریزج  هّصق  هک  متفه 

هک تسا  نت  دـص  یـس  ار  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  زا  هدرک 
بلق رب  ناشبلق  هک  تسا  نت  تفه  وا  يارب  تسا و  یـسوم  بلق  رب  ناشبلق  هک  تسا  نت  لهچ  وا  يارب  تسا و  مدآ  بلق  رب  ناشیا  ياهبلق 
يارب تسا و  لییاکیم  بلق  رب  ناشبلق  هک  تسا  نت  هس  وا  يارب  تسا و  لـییربج  بلق  رب  ناـشبلق  هک  تسا  نت  جـنپ  وا  يارب  تسا و  میهاربا 

زا هاگره  هس و  نآ  زا  دراذگیم  دنوادخ  شیاج  هب  دریمب ، رفن  کی  نآ  هک  نامز  ره  تسا ؛ لیفارـسا  بلق  رب  وا  بلق  هک  صخـش  کی  وا 
نآ زا  دراذگیم  شیاج  هب  دنوادخ  دریمب ، یکی  جنپ ، نآ  زا  هک  تقو  ره  و  جـنپ ، نآ  زا  دراذـگیم  شیاج  هب  ادـخ  دریمب ، یکی  هس ، نآ 

شیاج هب  ادخ  دریمب ، یکی  لهچ ، نآ  زا  هاگره  لهچ و  نآ  زا  دراذـگیم  شیاج  هب  دـنوادخ  درذـگ ، رد  یکی  تفه  نآ  زا  رگا  تفه و 
ار الب  دنوادخ ، دنکیم  عفد  ناشیا  هب  هّماع . زا  دراذگیم  شیاج  هب  ادخ  دریمب ، یسک  دص ، یـس  زا  هاگره  دص و  یـس  نآ ، زا  دراذگیم 

عمتجم دنشاب و  هدیـشوپ  مدرم  مشچ  زا  تسه و  بآ  يور  رب  نتفر  نیمز و  ّیط  ار  ناشیا  : » دیوگ ةورع  رد  نیدلاءالع  خیـش  تّما ». نیا  زا 
دنلب زاوآ  هب  ددرگن و  یئرم  ناشیا  هیاس  دوشن و  سوسمم  ریغ  ندب  هب  ناشیا  ندـب  هچ  نانچ  تداهـش . لها  زا  ّولمم  گنت ، ياج  رد  دـنوش 

رب راثیا  دنزاس و  دننک و  سیفن  ار  سیـسخ  هک  دنناوت  دونـشن و  ناشیا  زاوآ  سک  دننک و  صقر  دـجو و  هیرگ و  دـنناوخ و  راعـشا  نآرق و 
بجر رد  راب  کی  تافرع و  هب  هفرع  زور  رد  راب  کی  دنوش . عمتجم  رابود  لاس  ره  دنشاب و  دّدرتم  نوکسم  عبر  دالب  رد  دننک و  ناجاتحم 
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همکحلا ۀیاده  حرش  دننام  ار  وا  فیناصت  زا  ياهلمج  تسا و  ناشیا  ياملع  نیفورعم  زا  يدبیم  نیسحاّلم  دنشاب ». هدش  رومأم  هک  ییاج  رد 
داهـشتسا وا  تاـملک  هب  هدومن و  تبث  ( 905) نونّظلا فشک  رد  یبلچ  بتاک  ار  روکذـم  ناوید  حرـش  اـمن و  یتیگ  ماـج  هیفاـک و  حرـش  و 

روهمج هچ  نآ  تسین  مولعم  نکلو  هتفگ  تسار  دـننکیم ، تباث  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ترـضح ، يارب  هک  هتفگ  هچ  نآ  اّما  دـننکیم و 
رد ینارعـش  باّهولادـبع  خیـش  دـنیوگ . دوخ  خـیاشم  باطقا و  يارب  ّتنـس  لها  هچ  نآ  زا  دـشاب  رتشیب  دـنیوگ ، بانج  نآ  ّقح  رد  هّیماما 
هب دنهد  ددم  ار  وا  هک  نیا  تسا : تمالع  هدزناپ  بطق ، يارب  زا  هک  هدرک  لقن  یلذاش  نسحلاوبا  زا  ( 906) تیقاوی زا  مجنپ  لهچ و  ثحبم 
هب هطاـحا  ـالع و  ّلـج  تاذ  ینعی  تاذ  تقیقح  وا  يارب  دوش  فـشک  شرع و  هلمح  ددـم  تباـین و  تفـالخ و  تمحر و  تمـصع و  ددـم 

يدبیم دنامب . افخ  هدرپ  رد  نکمم  زا  يزیچ  دوش و  فشکنم  تاذ  تقیقح  هک  دشابن  نکمم  ناشیا  دعاوق  لوصا و  بسح  و  خلا . تافص .
دالب زا   2 مور ، يای   2 مور يایرد  هب  مدیـسر  نوچ  : » درک لقن  یبرعنبا  زا  نیدلاردص  خیـش  هک  هدرک  لقن  صوصف  حرـش  رد  يدـنج  زا 
دعب دوش . فوشکم  نم  رب  رمع  رخآ  ات  نم  هنطاب  هرهاظ و  لاوحا  لیصافت  هک  منیـشن  یتشک  هب  نامز  نآ  هک  متـشاد  رّرقم  دوخ  اب  سلدنا ،

توم و ات  تدالو  زا  وت  عابتا  وت و  لاوحا  عیمج  دّمحم و  نب  قاحـسا  وت ، ردپ  تبحـص  یّتح  دـش . رهاظ  همه  هلماک ، هبقارم  مات و  هّجوت  زا 
یقرف روکذـم  ندـعم  رب  عالّطا  نّکمت  اب  یهتنا . تسا . یهلا  ملع  ندـعم  هک  هتباـث  نیع  رب  تسا  عـالّطا  نیا  أـشنم ، خزرب و  رد  امـش  لاوحا 

مه نآ  دیدن ، زگره  ار  وا  يدحا  هک  دنفرتعم  ناشیا  هک  هتفگ  هچ  نآ  اّما  هنطاب . هرهاظ و  مولع  دایز و  مک و  هدنیآ و  هتـشذگ و  رد  دـشابن 
داتفه بیرق  هک  يرغص  تبیغ  رد  اّما  دنداد . رارق  دوخ  يارب  هک  نأش  تلالج و  نآ  هب  نآ ، باکترا  زا  دنرادن  مرش  هک  تسا  غورد  ارتفا و 

ماّیا رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تبث  هّیماما  تبیغ  بتک  بلاغ  رد  ناشیا  یماسا  هک  دندیـسر  باـنج  نآ  تمدـخ  يریثک  قلخ  دوب ، لاـس 
هکلب هدیدن ، ار  نآ  زا  مادک  چـیه  یبهذ  ًارهاظ  تسا و  دوجوم  نونکات  هدـش و  هتـشون  نآ  هب  بیرق  يرغـص و  تبیغ  رد  یـضعب  تدالو و 

کیره هک  فیراـعم  زا  نآ  هسلـس  ماـمت  هک  یلـسلسم  ثیدـح  رد  هدرک  تیاور  باـنج  نآ  زا  ناـشیا  ربتعم  ظـفاح  يرذـالب  هک  تشذـگ 
یتعامج زین  يربک  تبیغ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  ناشیا و  ریاظن  يرزج و  یطویـس و  دننام  دوخ ، رـصع  رد  درفنم  یفـصو  هب  دندوب  فوصوم 

. دش هراشا  ًاقباس  وا  مسا  هب  هک  ناشیا  زا  یّتح  دندش ، بایفرش 

4 هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

ّصاوخ زا  یـسک  هدرک و  هرانک  قلخ  زا  ناسرت  فیاخ و  هشیمه  هک  ینالوط  رمع  نیا  اب  ماما  نیا  تبیغ  رد  تسا  تمکح  هچ  متفه  لاؤس 
بهاذم نآ  باّهولادـبع  خیـش  تسا و  دـجن  هیباّهو  هثیبخ  هفیاط  نییآ  هقیرط و  سّـسؤم  هک  یلبنح  هّیمیت  نبا  دـیدن ؟ وا  زا  يزیچ  ماوع ، و 

هضفارلا ال يدهم  : » دیوگیم تسا ، یّلح  هماّلع  هَّللاۀـیآ  ۀـمارکلا  جاهنم  رب  در  هک  هّینـسلا  جاهنم  باتک  رد  هتـشادرب ، وا  بتک  زا  ار  هدـساف 
صوصن و يور  زا  وا  ياقب  مالـسلا و  هیلعنسحلا  نب  ۀّـجح  تماما  هب  فارتعا  زا  دـعب  باوج : هتبیغل ». يویند  ینید و ال  عفن  ـال  ذا  هیف  ریخ 
هب تاوهـش  يوه و  تعباتم  تافانم و  بذاجت و  بلاکت و  ضغابت و  دساحت و  تالاهج و  نیا  اب  ار  ناگدـنب  هچ  فطل ، هدـعاق  تازجعم و 

لام و ندب و  ناج و  لقع و  نید و  رد  ینید  يویند و  ررض  عفن و  داسف و  حالص و  رارطضا ، اجلا و  نودب  هک  سییر  یب  نتـشاذگاو  دوخ 
ضقن دشاب ، نومأم  ظوفحم و  نایسن  وهس و  شزغل و  اطخ و  زا  دنک و  دیوگ ، هچ  نآ  هب  دوخ  دراداو و  نآ  هب  دنک و  نایب  ار  ناشیا  ضرع 

ارف شنانخس  هب  شوگ  ای  دنیآرب  تعاطا  دایقنا و  ماقم  رد  اهنآ  هچ  دوب ؛ دهاوخ  فیلکت  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  تثعب  رد  ضرغ 
حورـشم هّیمالک  بتک  رد  هچ  نانچ  تسا . لال  ناشترذعم  نابز  مامت و  ناشیا  رب  تّجح  هچ  دنراین . دورف  شنامرف  راب  ریز  هب  رـس  دنرادن و 

، تسین لاؤس  نیا  يارب  یعقو  رگید  ار  لـیاس  نوچ  هدرک ، یعّدـم  نیا  میلـست  فارتعا و  مصخ ، اـب  یهارمه  تاـشامم و  يور  زا  اـی  هدـش 
لیعافا زا  قلخ  زا  شبانج  يافخا  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  رمع  لیوطت  هک  نآ  تهج  هب  ًالوا : ّتنس : لها  زا  اّما  هّیماما . رشاعَم  زا  یّتح 

ریخ نآ  دنک ، هچ  ره  هکلب  درک . دوب ، ریخ  حالـص و  ینالف  لعف  رد  نوچ  هک  نیا  هب  دننادن  یتمکح  هب  لّلعم  ار  نآ  ناشیا ، هک  تسا  هّیهلا 
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درب و خزود  هب  ار  ناربمیپ  عیمج  تساوخ ، رگا  دشابن . بجاو  یلاعت  يادخ  رب  شندرک  مینادن ، حلـصا  ای  حالـص  ار  نآ  ام  هچ  نآ  تسا و 
هجو زا  لاؤس  ّقح  ّتنـس  لها  سپ  تسا . حالـص  تمکح و  ریخ و  نامه ، رد  دـیاین و  مزـال  یحبق  دتـسرف ، تشهب  هب  ار  نیطایـش  راّـفک و 
لعف نآ  رودـص  هب  داقتعا  بوجو  هب  يررـض  یهلا ، لعف  رد  تمکح  هجو  نتـسنادن  ًاـیناث : دـنرادن . لاوقا  ریاـس  یهلا و  لـعف  نیا  تمکح 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ياهرادرک  زا  هلمج  یهانم و  زا  يرایـسب  دسافم  تادابع و  رارـسا  نید و  ماکحا  رتشیب  تمکح  هچ  نانچ  درادن .

تسد روتسد و  رودص  هب  داقتعا  یتسس  ببس  لهج ، نیا  دنام و  روتـسم  یفخم و  تّما  رب  یهلا  رما  یحو و  يور  زا  رگم  دوبن  ملـسو  هلآو 
بتک رد  هدوجوم  هحیحـص  رابخا  رد  هکلب  ربخ ، رد  هک  لاّجد  هب  ضقن  ًاـثلاث : ةرورّـضلاب . دوشن ، تسا ، فیلکت  ّلـحم  هچ  نآ  زا  نتـشادرب 

رد ياهریزج  رد  دوب و  دوجوم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شیپ  یتّدـم  هک  متفه  باب  رخآ  رد  دـیایب  تسا و  ناشیا  حاـحص 
هیلعیـسیع ای  مالـسلا  هیلعيدهم  تسد  هب  ات  دوب  دهاوخ  هدـنز  دوخ و  ياهراک  نامزلارخآ و  نتف  هب  ِملاع  سوبحم و  هیبرغم  ریازج  فرط 

زا تسد  تبیغ ، دوجو و  تمکح  نتـسنادن  تهج  هب  ناشیا  رگا  بانج . نآ  اب  تسا  کیرـش  تبیغ  رمع و  لوط  رد  دوش و  هتـشک  مالـسلا 
تسا یمالک  اج  نیا  رد  ار  یعفاش  یجنگ  میشک و  تسد  هیلع -  هَّللا  تاولـص  دوخ -  يدهم  زا  هَّللاب  ذوعن  زین  ام  دنرادیم ، رب  دوخ  لاّجد 

باطخلا لصف  باتک  رد  تسا ، هاجنپ  زا  هدایز  هک  ار  نآ  قرط  ام  هک  نیقیرف  هحیحـص  رابخا  رد  ًاعبار : میدومن . رکذ  روکذـم  باب  رد  هک 
عقاو لییارساینب  صوصخ  هقباس  مما  رد  هچ  نآ  هک  نآ  اهنآ  نومضم  لصاح  هک  هدیسر  تسا  ناشیا  حاحص  زا  ياهلمج  میدومن و  طبض 

ياـهتبیغ مالـسلا  مهیلعاـیبنا  رتشیب  يارب  زا  دـنورب و  زین  اـهنیا  دـنتفر ، يروناـج  خاروس  رد  رگا  یّتح  دوش ؛ عقاو  زین  تّما  نیا  رد  هدـش 
نب یلع  نیخّروم ، خیـش  تشادـن . يربخ  اـهنآ  زا  یـسک  دـندوب و  هدرک  هراـنک  یهلا  رما  هب  دوخ  تّما  زا  هک  دوب  ینـالوط  ریغ  ینـالوط و 

یبتک رکاش  نب  دّمحم  دنیامن و  دامتعا  وا  رب  دننک و  لقن  نامزلا  رابخا  بهذلا و  جورم  دننام  وا  بتک  زا  ّتنس  لها  هک  يدوعسم  نیـسحلا 
نیا رد  رگا  هدرک و  رکذ  ۀّیصولا  تابثا  باتک  رد  ار  ایصوا  ایبنا و  ياهتبیغ  هدومن ، رکذ  ار  وا  بتک  هدرک و  حدم  ار  وا  تایفولا  تاوف  رد 

مزعلاولوا ریغ  تسا ، نیلـسرم  اـیبنا و  عیمج  زا  لـضفا  وا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیـسیع  زا  لـضفا  ناـشیا ، فارتعا  هب  هک  یتّـجح  يارب  تّما 
نومضم و بسح  هب  هرتاوتم  هحیرـص  رابخا  نآ  بیذکت  دوش  مزال  دشابن ، یتبیغ  تمایق  ات  دیاین و  یتّجح  بانج  نآ  زا  ریغ  رگید  ناشیا و 

نیا هب  رارقا  فارتعا و  اب  هّیماما ؛ رـشاعم  زا  اّما  دوب . زین  اج  نیا  رد  فالتخا  هچ  نانچ  تهج ، نیا  رد  تبیغ  نامز  رـصق  لوط و  دـنکن  یقرف 
ثحب رد  مالـسلا  مهیلعدوخ  هّمئا  بناج  زا  دنعونمم  هک  نآ  تهج  هب  سپ  تسا ، اهتمکح  هکلب  تمکح ، هّتبلا  بانج ، نآ  تبیغ  رد  هک 

قِرف باتک  رد  یتخبون  یسوم  نب  نسح  دّمحموبا ، مّدقم  خیش  ار . نآ  دناهتسناد  مارح  املع  زا  یضعب  هکلب  نآ ، ّرـس  ندیمهف  رد  شیتفت  و 
هک دابع  يارب  زا  تسین  و  : » هدومرف بانج  نآ  تبیغ  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  ّقح  رد  هّیماما  بهذـم  رکذ  زا  دـعب  ( 907) تالاقم و 

زیاج ناشیا و  زا  هدرک  ناـهنپ  هک  ار  يزیچ  راـثآ  دـننک  بلط  ملع و  نودـب  ار  يزیچ  دـننک  يوریپ  یلاـعت و  يادـخ  روما  زا  دـننک  شیتفت 
روتـسم فیاخ و  مانمگ و  بانج  نآ  هک  اریز  نیا ؛ هب  دوش  رومأم  بانج  نآ  هک  نیا  ات  وا  ناکم  زا  لاؤس  هن  باـنج و  نآ  مسا  رکذ  تسین 

للع رد  خـلا » تسین . لـالح  تسا و  مّرُحم  وا  بلط  نیا و  زا  ثحب  هکلب  وا  رما  زا  ندرک  ثـحب  اـم  رب  تـسین  تـسا و  يدـنوادخ  رتِـس  هـب 
هک نآ  زا  تسا  ّدبال  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  تسا  يورم  ( 909) نیدلا لامک  و  ( 908) عیارشلا
زا نآ  فشک  رد  ار  ام  دندادن  نذا  هک  يرما  تهج  هب  : » دومرف موش »! وت  يادف  ارچ ؟ : » دیـسرپ يوار  یلطاب ». لها  ره  نآ  رد  دـتفیب  هبیر  هب 

ياـهتبیغ تمکح  هجو  باـنج ، نآ  تبیغ  تمکح  هجو  : » دومرف تسیچ »؟ باـنج  نآ  تبیغ  تمکح  هجو  : » دیـسرپ يوار  امـش ». يارب 
دعب رگم  دوشیمن ، فشکنم  نیا  رد  تمکح  هجو  هک  یتسرد  هب  هرکذ . یلاعت  دنوادخ  ياهتّجح  زا  دـندوب  وا  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک 

نتـشاد اپ  هب  مـالغ و  نتـشک  یتشک و  ندرک  خاروس  زا  درک  رـضخ  هچ  نآ  تمکح  هجو  دـشن  فشکنم  هچ  ناـنچ  باـنج ، نآ  روهظ  زا 
یلاعت و يادخ  رما  زا  تسا  يرما  رما ، نیا  هک  یتسرد  هب  لضف ! رـسپ  يا  ناشیا . ییادج  زا  دـعب  رگم  مالـسلا ؛ هیلعیـسوم  يارب  زا  راوید ،
هک مینکیم  قیدصت  تسا ، میکح  ّلجوّزع ، يادـخ  هک  میتسناد  هک  هاگره  دـنوادخ و  بیغ  زا  تسا  یبیغ  دـنوادخ و  ّرـس  زا  تسا  يّرس 

تمکح زا  لاؤس  نوچ  تاور ، یـضعب  يارب  لاح  نیا  اب  ام ». يارب  دشابن  فشکنم  نآ  هجو  دنچ  ره  تسا ؛ تمکح  يور  زا  وا  لاعفا  همه 
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مامت یقیقح و  ّرـس  دندومرف  هچ  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  روکذـم  ربخ  زا  دـشیم و  تکاس  يوار  هک  دـندومرفیم  يزیچ  دـندرکیم ، تبیغ 
هللا همحریسوط  خیش  دنداد . رارق  ندش  هتشک  لتق و  زا  فوخ  ار  بانج  نآ  تبیغ  ببس  يرایـسب ، رابخا  رد  هچ  نانچ  دوبن ؛ تمکح  هجو 
نآ لتق  زا  ار  نیملاظ  دـنوادخ ، ندـش  عنام  هتـسنادن و  روهظ  عنام  ار  يزیچ  فوخ  زج  هدومرف و  دامتعا  ببـس ، نیمه  رب  تبیغ  باـتک  رد 
نآ ناـیم  قرف  تسا و  باوث  ِندرب  ِضرغ  ِضقن  تسا و  فـیلکت  یفاـنم  اـجلا و  بجوـم  هّیهلا  بابـسا  هب  هکلب  یهن ، قـیرط  ریغ  هب  باـنج 

قیالخ رتشیب  رـصع و  ره  رد  روج  نیطالـس  هک  نیا  اب  دـندوب  مدرم  نایم  رد  رهاـظ  ناـشیا  هک  مالـسلا  مهیلعشنیرهاـط  ياـبآ  ترـضح و 
نایلاو نیطالس و  هک  دوب  نآ  ناشیا ، رد  رتس  ّتلع  هک  نآ  لاح  دش و  روتـسم  هک  ترـضح  نآ  فالخ  هب  دندوب ، ناشیا  يودع  فلاخم و 

مالـسلا هیلعيدهم  ّقح  رد  اّما  دنرادن . داقتعا  ار  ریـشمش  اب  هلتاقم  درک و  دنهاوخن  جورخ  هک  دندوب  عمج  رطاخ  هدوسآ و  ناشیا  فرط  زا 
نیراّبج تلود  تنطلس و  طاسب  دومن و  دهاوخ  روهقم  ار  نیطالـس  همه  درک و  دهاوخ  جورخ  بانج ، نآ  هک  دوب  هدش  ناشیا  مولعم  سپ 

دنشاب و فیاخ  هّتبلا  تسا ، کلم  اب  ّداضم  یفانم و  هک  یـسک  نینچ  زا  سپ  دنارتسگب . نیمز  يور  مامت  رد  داد  لدع و  طاسب  دنیچرب و  ار 
يرگید هچ  تسا ؛ يدـنوادخ  هدـعو  لاطبا  شندـش  هتـشک  رد  تسا ، جـجح  رخآ  نوچ  دـنیآرب و  وا  عمق  علق و  ددـص  رد  ناکما  ردـق  هب 

نیا هظحالم  هب  سپ  دیامن . رهاظ  ار  دوخ  دوش ، نومأم  ندش ، هتـشک  زا  یهلا  رما  بسح  هک  نامز  نآ  ات  سپ  دنیـشن ؛ شیاج  هب  هک  تسین 
یهجو مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ( 911) نیدلا لامک  و  ( 910) للع رد  دشاب . بجاو  تمکح  رد  ترـضح ، نآ  راتتـسا  تبیغ و  فوخ ،

»؟ لوا رد  دوـخ  نیفلاـخم  اـب  درکن  هلتاـقم  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ارچ  : » درک ضرع  يوار  هک  تسا  يورم  تبیغ  تـمکح  يارب  رگید 
باذع هنیآ  ره  دنوش ، ادج  رگا  ( 912 «) ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت  َْول  : » تسا ّلجوّزع  دنوادخ  باتک  رد  هک  اریز  : » دومرف
تسا نارفاک  ياهبلص  رد  هک  ینینمؤم  عیادو  : » دومرف تسیچ ؟ ندش  ادج  زا  دوصقم  دیسرپ : يوار  كاندرد . یباذع  ار  نارفاک  مینکیم 

دوشیم رهاظ  دندمآ ، نوریب  نوچ  سپ  ّلجوّزع . دنوادخ  عیادو  دیایب  نوریب  هک  نآ  ات  زگره ، دوشیمن  رهاظ  مالسلا  هیلعمئاق  نینچ  مه  و 
صالختـسا تبیغ ، هجو  هک  نآ  فیرـش  ربخ  نیا  هجیتـن  ار ». ناـشیا  دـشکیم  سپ  ّلـجوّزع . يادـخ  نانمـشد  زا  دـنراد  هبلغ  هک  اـهنآ  رب 

تسا فالخ  لها  لتق  بجوم  جورخ ، ياضتقم  هب  دی  طسب  هک  اریز  قافن ؛ لها  زا  نامیا  لها  اهنآ  زا  دوشیم  لصاح  هک  تسا  ییاههفطن 
نیمه بولطم و  بوغرم و  تسا  يرما  نیا  هغلاب ، تمکح  رد  ناشیا و  بالـصا  زا  هحلاص  يرارذ  نیا  دوشیم  توف  اهنآ  لتق  ببـس  هب  و 

هک تسنادیم  ترضح  نآ  هچ  دنتفرگ . یشیپ  وا  رب  هک  یناسک  اب  دوب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  داهج  كرت  توکـس و  ربص و  ّتلع  هجو ،
، دوخ بلط  زا  بانج  نآ  دوعق  ربص و  لاح  تسا و  سوسحم  دهاشم و  يرایـسب  هچ  نانچ  تسا . ینینمؤم  ياههفطن  ّهدر  لها  بالـصا  رد 
هک هدرک  تیاور  بولقلا  بوبحم  رد  داماد  قّقحم  ذـیملت  يروکـشا  نیدـلا  بطق  ریبخ ، لضاف  تسا . مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  يافتخا  لثم 
اب تشاذگیم  او  ار  یضعب  تشکیم و  ار  یـضعب  دایز ، نبا  رکـشل  رب  درکیم  هلمح  نوچ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلعادهلا  دّیـس  بانج 

هتشادرب نم  مشچ  شیپ  زا  هدرپ  : » دومرف راک . نیا  ببـس  زا  دندرک  لاؤس  بانج  نآ  زا  سپ  اهنآ . لتق  رب  دوب  هدش  نّکمتم  رهاظ  هب  هک  نآ 
او ار  وا  سپ  دـیآیم . نوریب  نامیا  لها  وا  هفطن  زا  هک  ار  نآ  متخانـش  سپ  دوب . ناشیا  ياهبلـص  رد  هک  ار  ییاـههفطن  مدـید  سپ  دـش ،

لاثما متـشکیم ». ار  وا  سپ  دیآیمن ، نوریب  یحلاص  هفطن  وا  زا  هک  ار  نآ  مدید  هّیرذ و  نآ  صالختـسا  تهج  هب  نتـشک  زا  متـشاذگیم 
بجاو هکلب  ناشلاعفا ، رب  درک  ضارتعا  دوشن  سپ  دنوشیمن . تفتلم  هک  يوحن  هب  قلخ  روما  ریبدت  رد  تسا  تیالو  لها  لغش  اهراک  نیا 

زا ریدس  زا  تسا  يورم  ( 913) نیدلا لامک  رد  اهنآ . رب  یلیـصفت  ملع  هب  تّجح  نودب  هّماع  حـلاصم  هّیلامجا و  تمکح  رب  تساهنآ  لمح 
لوسر دـنزرف  يا  ارچ  دیـسرپ : ریدـس  نآ ». ناـمز  دـشکیم  لوـط  هک  تسا  یتـبیغ  اـم  مئاـق  يارب  هک  یتـسرد  هب  : » دوـمرف هک  باـنج  نآ 

ياهتبیغ رد  ار  مالـسلا  مهیلعایبنا  هقیرط  وا ، رد  دـنک  يراـج  هک  نآ  رگم  دـنوادخ ، هدومن  اـبا  : » دومرف ملـسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ْنَع ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  : » دومرف یلاعت  يادخ  ار . ناشیا  ياهتبیغ  ياهنامز  ندرک  افیتسا  زا  ریدـس ! يا  ار  وا  تسا  دـبال  هک  یتسرد  هب  ناشیا و 

نامه هب  هراشا  نیا  و  دـندوب ». امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  هقیرط  تریـس و  قباـطم  تریـس  هقیرط و  رب  دوب  دـیهاوخ  هنیآ  ره  ینعی  ( 914 «) ٍقَبَط
. میدرک رکذ  ًاقباس  هک  تسا  یهجو 
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5 هفیاط نیا  تاهبش  اّما 

لاوقا هک  نایعیش  صّلخ  زا  رفن  دنچ  يارب  ار  دوخ  ارچ  لوصا ، عورف و  رد  هدش  ادیپ  هّیماما  نایم  رد  هک  تافالتخا  همه  نیا  اب  متـشه  لاؤس 
هک ناشیا  فرط  زا  دیامرفیمن  هدش  رگیدکی  ریفکت  لیلـضت و  قیـسفت و  ببـس  هک  ار  فالتخا  نآ  عفر  دنکیمن و  رهاظ  تسا  عبّتم  ناشیا 

نانآ ار و  هؤانث -  ّلج  ّتیدحا -  ترضح  سدقا  تاذ  دوجو  دنرکنم  نیمز  يور  قلخ  رتشیب  باوج : درادن . یمیب  فوخ و  تسا و  نومأم 
زا لاض و  شلیاق  لطاب و  اهنآ  همه  هقیرط ، کی  زج  هک  دنراد  شبانج  لاعفا  تافـص و  دیحوت و  بتارم  رد  فالتخا  ردق  نآ  دنفرتعم  هک 

تموصخ لـصف  نیب و  زا  فـالتخا  عفر  رد  شییاـناوت  دـسرتن و  يزیچ  زا  تقو  چـیه  رد  یلاـعت  يادـخ  راـن و  دولخ  ببـس  يرتـشیب  يارب 
هب تسا  رتشیب  دـنریگن ، لد  رد  يزیچ  ّقح ، زج  همه  هک  يوحن  هب  بولق  سوفن و  رد  ینادـجو  ملع  يرورـض و  تفرعم  داجیا  نیعزانتم و 

شّیلو هدش ، هدرک  رّرقم  ّلجوّزع  دـنوادخ  يارب  نآ  كرت  رد  هک  يرذـع  ره  نیمز و  رد  شاهفیلخ  بیان و  یلو و  زا  هیهانتم  ریغ  فاعـضا 
تـسایر تاّیتاذ  تماما و  مزاول  مامت  هک  دـیدش  لیاق  یماما  هب  هّیماـما  امـش  مهن  لاؤس  فـالتخا . عفر  كرت  يارب  رذـع  نآ  هب  تسا  یلوا 

ذخا روغث و  ظفح  دودـح و  يارجا  تاموصخ و  لصف  ماکحا و  نایب  نوچ  دـینکیم . بلـس  وا  زا  ار  هّیوبن  تفـالخ  هّیهلا و  تباـین  هّماـع و 
صن هب  هچ  ماما ، بصن  زا  ضرغ  هک  اهنیا  لاثما  رکاـسع و  زیهجت  ملظ و  عفد  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مولظم و  تناـعا  قوقح و 

هروکذم فیلاکت  يافتنا  اب  تسا و  نیملسم  هّیویند  هّینید و  دسافم  حالـصا  هّیعرـش و  بلاطم  مظن  هروکذم و  روما  هماقا  عامجا ، هب  ای  دشاب 
نیا راوازس  بصنم و  نیا  قیال  دوش و  ماما  نآ ، ببـس  هب  هک  دنامن  يزیچ  رگید  دتفیب و  تماما  زا  نآ ، هماقا  زا  نّکمت  مدع  تهج  هب  وا  زا 

رب اّما  باوج : تسین . وا  تبیغ  رد  ینید  يویند و  يریخ  هک  هتفگ  هّینـسلا  جاهنم  رد  هّیمیت  نبا  هک  تسا  ناـمه  امـش ، يدـهم  دـشاب و  بقل 
فیلاکت يارجا  هروکذـم و  ماکحا  ذاـفنا  ناـشیا ، تثعب  زا  ضرغ  هک  مالـسلا ؛ مهیلعاـیبنا  بلاـغ  تبیغ  هب  ضقن  ًـالوا : ّتنـس : لـها  هقیرط 

دوجوم نیقیرف  هّیوبن  رابخا  خـیراوت و  ریـس و  بتک  رد  ناشیا  تبیغ  ناـشیا و  زا  تباـین  هب  تساـهنآ  هب  فّلکم  ماـما  ًاـتلاصا و  دوب  هدوهعم 
هدنبنج همه  زا  هکلب  دوخ ، موق  زا  مالـسلا  هیلعسنوی  بانج  تبیغ  یعّدـم ، نیا  تابثا  يارب  زا  دـنکیم  تیافک  تسین ؛ راکنا  لباق  تسا و 

نیا تهج  هب  دـناوتن  یملـسم  چـیه  دـیجم و  نآرق  ّصن  هب  تفرگ  رارق  شمکـش  رد  هک  یهاـم  نآ  زا  ریغ  نیمز ، ریز  رد  هکلب  نـیمز و  رد 
دوبن و یبن  دوخ ، موق  هب  دوع  نامز  ات  یهام  مکش  رد  یتشک و  رد  ریس  تّما و  زا  تقرافم  تّدم  نیا  رد  هک  دنک  وا  زا  تّوبن  بلـس  تبیغ ،

قلخ ههیدبلاب  هچ  دوش . عبات  ّتیعر و  یهاگ  ربمغیپ  دیایب و  یهاگ  دورب و  یهاگ  هک  دشاب  ّطلـست  روضح و  رادـم  ریاد  وا ، ریغ  ای  وا  تّوبن 
نوچ ناشیا ، دارفنا  نامز  زین  هدادـن و  یـسک  نونکات  ار  نالطبلا  یهیدـب  لوق  فیخـس و  لامتحا  نینچ  دنـشابن و  نوریب  فنـص  ود  نیا  زا 
دوب رومأم  دندشیم ، كاله  یهلا  باذع  هب  وا  تّما  هک  يربمغیپ  ره  دـناهدرک : تیاور  هریغ  یبلعث و  هچ  نانچ  دـندشیم . كاله  ناشتّما 
هیلع هللا  یلصمرکا  یبن  تبیغ  افخ و  همه ، زا  بجعا  حضوا و  دسر و  رد  شلجا  ات  دنک  دنوادخ  تدابع  دنامب و  همّظعم  هّکم  رد  دیایب  هک 
لـس هس  باـنج ، نآ  هک  تسا  يورم  قاحـسا  نبا  زا  نآ  ریغ  یعفاـش و  نیدـلاناهرب  هیبلح  هریـس  رد  هچ  ناـنچ  دوخ ؛ تّما  زا  ملـسو  هلآو 

دنتـساوخیم نوچ  درکیم . توعد  یناهن  رد  ار  مدرم  مقرا و  هناخ  رد  ْرِذـْنَاَف » ُْمق  ُرِّثَدُْـملا  اَهُّیَاای  : » هکرابم هروس  لوزن  زا  دـعب  دوب . یفتخم 
هکلب دندرکیم . زامن  دندشیم و  ناهنپ  هّکم و  ياههوک  ياههّرد  یـضعب  رد  دنتفریم  دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  يرفن  دـنچ  اب  دـننک  زامن 
بعـش رد  یتّدم  نینچ  مه  دوب و  لاس  راهچ  دومن ، رهاظ  ار  توعد  هک  نآ  ات  مقرا ، هناخ  رد  يافختـسا  تّدم  هک  هدرک  تیوقت  اج  نآ  رد 

ذافنا هک  دنتـشادن  یتنطلـس  رهق و  تثعب ، مایا  مامت  رد  هکلب  نآ ، زا  سپ  یتّدـم  راغ و  رد  زین  دـندوب و  سوبحم  هکلب  روصحم ، بلاـط  یبا 
ار تّوبن  درک  بلس  هَّللاب  ذایعلا  یتسیاب  لاؤس ، قایـس  ربانب  هیحراوج . لامعا  زا  یکدنا  تلاسر و  دیحوت و  هب  توعد  زج  ار ، روما  نآ  دننک 
رهق و هک  نیا  رب  تسا  ّتنس  لها  ياملع  حیرـصت  ًایناث : تسا . نوریب  مالـسا  هریاد  زا  صخـش  نینچ  هروکذم و  تّدم  نیا  رد  بانج  نآ  زا 

بیعش نبا  دیشرلادبع  نب  دّمحم  یفنح ، یملس  روکشوبا  خیش  دورب . دش ، دوقفم  نوچ  هک  تسین  تماما  تّوبن و  رد  طرـش  هّیلعف ، تنطلس 
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تجاح ار  املع  دـیاش  تسا ، یلوا  ترابع ، لقن  هتفگ و  دـیحوتلا  نایب  یف  دـیهمتلا  باتک  رد  دـننادیم ، یناث  فلا  دّدـجم  ار  وا  هک  یّـشک 
هل ۀـبلغلاو  رهقلا  نکی  مل  اذا  ّهنال  ًاماما ، نوکیال  ّهناف  ًاعاطم  نکی  مل  اذا  مامالا  ّناب  سانلا  ضعب  لاق  : » لاق هیبرع ، بتک  رد  نآ  لقن  رد  دـتفا 
نع هلزعی  وهو ال  سانلا  دّرمت  نم  نوکی  کلذف  رهقلا  نکی  مل  ناف  سانلایلع ، ضرف  مامالا  ۀـعاط  نال  کلذـک  سیل  انلق : ًاماما . نوکیالف 

هل ناکام  مالـسالا و  لوا  یف  ًاعاطم  ناکام  یبنلا  ّنا  يرتالا  ۀـمامالاب ، ّرـضیال  مهنایـصعو  مهنم  لصح  نایـصعلاف  مامالا  عطی  ملولف  ۀـمامالا 
یبنلا ۀفیلخ  مامالا  اذکو  ةوبنلا  نع  هلزعی  الو  هّرضیال  اذه  ناک  دقو  هنیدو  هرما  نع  اودّرمت  دقو  ةرفکلاو  ةداعلا  قیرط  نم  هئادعا  یلع  رهقلا 

اودترا مهّلک  ساّنلا  نا  ولو  انلق  ام  ّحصف  ًالوزعم  ناکام  کلذ  عم  نیملـسملا و  عیمج  نم  ًاعاطم  ناکام  مالـسلا  هیلعیلع  کلذک  ۀلاحمال و 
دش رکذ  هک  تسا  نامه  ترابع  نیا  لّصحم  یهتنا . نایـصعلاب ». کلذکف  ۀمامالا  نع  لزعنیمل  مامالا  ّناف  یلاعت  هَّللاب  ذایعلاو  مالـسالا  نع 
رد یهاون  رماوا و  يارجا  ناـکما  هبلغ و  رهق و  رگا  هک  تسین  هیفرع  تموکح  تنطلـس و  لـثم  تسا  هّیهلا  بصاـنم  زا  تماـما  تّوبن و  هک 

تسا دراو  ّتنس  لها  رابخا  رد  زین  و  تفگ . ناطلس  ار ، وا  دوشن  هک  تسا  رکسع  کلم و  یب  ناطلـس  دننام  ّالاو  یقاب  هدیـسر ، ّتیلعف  ماقم 
تسا ( 915) يراخب حیحـص  رد  هچ  نانچ  دنام ؛ دهاوخ  شیرق  رد  هشیمه  تفالخ  رما  هک  تساهنآ  زا  ياهلمج  رد  دـناشیرق . زا  هّمئا ، هک 
شیرق رد  دـندرک -  حیرـصت  نیحراش  هچ  نانچ  تفـالخ  ینعی  رما -  نیا  هتـسویپ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  هک 

نب دّمحم  نیدلا  سمـش  خیـش  مدرم ». زا  دشاب  یقاب  هک  یمادام  : » رگید تیاور  هب  رفن ». ود  ناشیا  زا  دشاب  یقاب  هک  یمادام  ات  دوب  دـهاوخ 
شیرق عبات  مدرم  نوچ  هتفگ : روکذم  ربخ  رکذ  زا  دعب  دوخ ، داتـسا  ریغـص  عماج  حرـش  رینملا  بکوک  رد  یطویـس  ذـیملت  یعفاش ، یمقلع 
تـسا رمتـسم  تفالخ  نیا  تفالخ و  باحـصا  دنناشیا  مالـسا و  رد  دـندش  ناشیا  عبات  دـندوب ، برع  ياسؤر  ناشیا  ّتیلهاج و  رد  دـندوب 

نامز زا  سپ  هدومرف ؛ بانج  نآ  هچ ، نآ  دـش  رهاظ  هک  قیقحت  هب  رفن و  ود  مدرم ، نایم  رد  دـنامب  هک  یمادام  ات  ایند  رخآ  اـت  ناـشیا  يارب 
هک دـنفرتعم  ناشیا  نکل  ار ، دالب  دـنوش  کـلام  نیبّلغتم  دـنچره  نآ . رد  یتمحازم  نودـب  تسا  شیرق  رد  تفـالخ  لاـح  اـت  ترـضح  نآ 

حرش ( 917) يرابلا حتف  رد  ینالقسع  رجحنبا  دشاب . هیمست  دّرجم  دنچ  ره  تسا ، یقاب  تفالخ  مسا  سپ  ( 916 (؛ تسا شیرق  رد  تفالخ 
ار نآ  هک  دشاب  رما  هکلب  دشابن ، رابخا  دارم  هک  هداد  رگید  لامتحا  هداد و  رارق  روکذم  ربخ  تالمتح  زا  یکی  ار  ینعم  نیا  يراخب  حیحص 

هفیلخ دوخ ، يارب  ّتیعر  دـیاب  هک  ناـشیا  هقیرط  رباـنب  دیـشارتب  شیرق  زا  هفیلخ  دوخ ، يارب  دـیاب  هشیمه  ینعی : هدوـمرف ، ربـخ  تروـص  هب 
هب هداد  باوج  تسا ، شیرق  ریغ  رد  تموکح  ام ، نامز  رد  هک  لاکـشا  زا  دعب  يراخب  حراش  ینامرک ، دـننک . شیوریپ  هاگ  نآ  دـنزاسب و 

، وا تسد  رد  نکلو  تسا  حیحـص  نیا  هک  هتفگ  ( 919) يرابلا حتف  رد  ( 918 .) تسه شیرق  زا  ياهفیلخ  رـصم ، برغم و  دـالب  رد  هک  نیا 
، تموکح ّطلـست و  هک  نآ  رد  تسا  حیرـص  تاراـبع  نیا  طـقف و  مسا  دّرجم  رگم  تفـالخ  زا  وا  يارب  تسین  تسین و  یندوـشگ  نتـسب و 
ره هتفگ  ماما  هفیلخ و  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ادـخ و  هک  تسا  نامه  ماـما  هفیلخ و  هکلب  تسین ؛ تماـما  تفـالخ و  طرش 

باهـش املعلا ، کلم  زین  و  تسین . افتخا  رهاظ و  بایغ و  روضح و  نایم  یقرف  ینعم  نیا  رد  دنهدن و  نیکمت  ار  وا  نیبّلغتم  نیبصاغ و  دنچ 
ماما رب  جورخ  دوب و  یجراخ  ّبلغتم  یغاب  دیزی  هتفگ : ءادعـسلا  ۀیاده  هب  یّمـسم  تاداسلا  بقانم  باتک  رد  يدابآ  تلود  رمع  نب  نیدـلا 

: هتفگ اج  نآ  رد  زین  هبراحم . هب  تشک  ار  وا  لیوأت و  نودـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  درک  جورخ  نیعل ، دـیزی  تسا و  مارح  نایدا  عیمج  رد 
امهیلعیلع نب  نیـسح  نآ  زا  هاگ  نآ  دوب ، مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  نآ  زا  تفالخ  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نوچ 

نیا اپ ، یب  لاؤس  نآ  زا  باوج  یعّدم و  تابثا  يارب  نآ . هب  دـش  ّطلـسم  هک  ییغب  هیواعم ، نب  دـیزی  نیـسح ، دـهع  رد  درک  یغب  مالـسلا و 
، رادـقم نآ  ار  فصنم  هچ  تسا ؛ هدـیافیب  ناشیا  تاوفه  تاضقانم و  تاملک و  ریاس  عمج  و  هَّللاءاش . نا  تسا ، یفاک  تاراـبع  زا  رادـقم 

يادخ نوچ  ًالوا : دنیوگ : ناشیا  یلاعت  هَّللا  مهدّیا  هّیماما  رشاعم  هقیرط  رب  اّما  دننکن . تعانق  نآ  فاعـضا ، هب  جوجل  دناعم  یفاس و  یفاک و 
تّجح ار  نآ  دـتفیب و  نیمز  تارمث  زا  ياهرمث  رب  هک  دـیامرف  لزان  ( 920) نُُزم زا  ّتنج  بآ  زا  ياهرطق  دـنیرفایب ، یماما  تساوخ  ّلجوّزع 

شتـسار يوزاب  رب  دوش  هام  راهچ  نوچ  دونـشب و  ادص  درذـگب ، وا  رب  زور  لهچ  نوچ  دوش و  دـقعنم  نآ  زا  ماما  هفطن  دروخب و  رـصع  نآ 
ياج شلد  رد  رون  زا  يدومع  دوش ، دـّلوتم  نوچ  ( 921 «) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاَِملَِکل  َلِّدَبُم  َال  ًالْدَعَو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَتَو  : » دنـسیونب
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ره هب  تسوا ؛ نیع  بصن  دومع ، نآ  دومع و  نآ  رد  دنوادخ  رما  وا ، رب  دوش  لزان  ناشیا و  لامعا  قیالخ و  هب  نآ  رد  دـنک  رظن  هک  دـنهد 
ریغ زیچ ، چیه  زا  هک  دوخ  فوخ  زا  و  دنیزگن ؛ ار  یـسک  شبانج  ریغ  هک  دوخ  ّتبحم  زا  ار  شلد  دـنک  رپ  و  ( 922) دنک رظن  دورب ، هک  اج 
ناج یّتح  يزیچ ، ِراثیا  زا  هک  اخـس  زا  و  دیامرف ؛ رما  وا  هک  ار  هچ  نآ  زج  دنکن  تبغر  ایند  ریغ  ایند و  زیچ  چیه  هب  هک  دهز  زا  و  دسرتن ؛ وا 

دنادن و عفان  ای  ّراض  ار  يزیچ  شبانج  ریغ  هک  لّکوت  زا  و  دـنادرگن ؛ يور  یقولخم  چـیه  زا  هک  تعاجـش  زا  و  دـنکن ؛ اورپ  وا  هار  رد  دوخ 
هنیآ رب  همیمذ ، قالخا  تراذق  زا  يدرگ  هک  نآ  زا  دراد  شهاگن  دهد و  ياج  شلد  رد  ار  هنـسح  تافـص  عیمج  قیاقح  مقر  نیا  رب  دنیبن .

ار سدقلا  حور  دشاب و  نازیرگ  رفنتم و  وا  زا  عبطلاب  دنیبب ، دنادب و  ار  یـصاعم  نطاوب  حیابق  دیامن و  وا  هب  ار  ایـشا  تقیقح  دنیـشن و  شبلق 
رومعملاتیب و نوچ  ار  شلد  درادـن و  نایـسن  وهـس و  تلفغ و  وا  دوـشن و  ادـج  وا  زا  دراد و  دّدـسم  دـّیؤم و  ار  وا  هک  دـنک  لّـکوم  وا  رب 
زا ضرغ  دیامرف . اطع  وا  هب  مولع  باوبا  زا  یفانـصا  دشاب و  ناشیا  جارعم  هتـسویپ  هک  دهد  رارق  ناشیا  فاطم  هکیالم و  دّدرت  ّلحم  شرع ،

لیفط زا  دـنیامن و  یگدـنز  دـننک و  تکرح  وا  يارب  وا و  ببـس  هب  همه  دـشاب . وا  كامـس ، ات  کمـس  زا  قیالخ  داجیا  كالفا و  شدرگ 
لیلهت دیجمت و  حیبست و  دنک . وا  هک  تسا  نآ  هتساوخ ، هک  يوحن  هب  هتساوخ  يادخ  هک  یگدنب  شتسرپ و  دنماشایب . دنروخب و  وا  دوجو 

هدرک وا  هب  هک  هیهانتم  ریغ  ياهتمعن  اهناسحا و  اهفطل و  زا  سپ  درآ . ياج  هب  دنک و  وا  هک  تسا  نآ  ّجـح ، هزور و  زامن و  ریبکت و  و 
رایتخا و زا  هک  يوحن  هب  دیامرف ، رما  شقلخ  تیاده  داشرا و  هب  هداد ، تنیز  هتسارآ و  ار  وا  دسر ، وا  هب  دناوت  نکمم  هک  لامک  مامت  هب  و 
هب دندینـش  رگا  دـنک ؛ توعد  راهظا ، رد  هدـسفم  ندوبن  اب  زین  بانج  نآ  دـنوش . تمرکم  باوث و  قاقحتـسا  لباق  دورن و  نوریب  دوخ  لیم 
زا یکی  هک  قلخ  داشرا  تیادـه و  بتارم  مامت  دوش . بیاغ  ای  تکاس  اـی  درگ » دنیـشنن  شاـیربک ، نماد  رب   » هنرگو دـندرک  یناـسحا  دوخ 
زا دـیاین و  دـیدپ  وا  رد  یـصقن  دـشن ، رّـسیم  رگا  هک  ایرد  هب  تبـسن  تسا  ياهرطق  بانج ، نآ  تاـماقم  ریاـس  هب  هبـسنلاب  تسوا ، بصاـنم 

. دیامرف بلـس  هداد  هچ  ره  ( 923 «) َْکَیلِإ اَْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اَْنئِـش  ِْنَئلَو  : » نومـضم هب  هک  دهاوخ  يادخ  رگم  دـهاکن  يزیچ  شتاماقم 
وا دوشن  دورب و  وا  زا  دهز  لمع و  ملع و  دتفیب و  دوخ  ماقم  زا  هرومطم  رد  ندش  سبح  تهج  هب  يدهاز  رّحبتم  دهاز  دباع  ملاع  رگا  سپ 

همه هک  دنیوگ  ًایناث : اّیرث . ات  يرث  زا  تسا  رتشیب  ود  نیا  توافت  هک  نآ  اب  دـتفیب  تماما  زا  قلخ ، زا  تبیغ  اب  زین  ماما  تفگ ، دـهاز  ملاع  ار 
هحیبـق و لاـمعا  هب  هک  نوگاـنوگ  ياهباذـع  اـهالب و  زا  یعاوـنا  دـسر و  قیـالخ  ماـمت  هب  باـنج  نآ  زا  تـکرب  تـمعن و  ریخ و  ماـسقا 
هدش و قحتسم  دندشیم ، مامت  یناف و  قرح ، قرغ و  فسخ و  خسم و  هب  هقباس  مما  نآ  رشع  رشُع  باکترا  هب  هک  دوخ  تشز  ياهرادرک 
هب باذع  نتـشگرب  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسا  دوخ  مرکا  ِّدج  ماقم  مئاق  دننکیم و  عفد  دوجو  نیا  ببـس  هب  ناشیا  زا  دـنوشیم ،
لاح دنک و  باذع  ار  ناشیا  هک  هدوبن  يدـنوادخ  تداع  ( 924 «) ْمِهِیف َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناَک  اَم  : » نومـضم هب  قلخ  نایم  رد  ندوب  تهج 

وا ببـس  هب  دوش . یـشالتم  مه  زا  قلخ  دوجو  يازجا  دـشابن ، نیمز  رد  ماما  زور  کی  رگا  دـنیوگ : و  یناشیا . نایم  رد  ییوت  نوچ  هک  نآ 
اب دیوگ ؛ نابز  دونشب ؛ شوگ  دیامن ؛ راصبا  مشچ  دنک ؛ كاردا  لقع  دهد ؛ ریـش  ناویح  دنک ؛ هویم  تخرد  درآ ؛ هایگ  نیمز  و  درابب ؛ ناراب 

تسا ببس  وا  ياقب  دوجو و  هکلب  دننادن . یهاگ  دنناد و  یهاگ  هک  دیامرف  ناشیا  هب  ناسحا  ّتبحم و  عاونا  دراد ؛ صاخ  فطل  شناتسود 
دوجو هب  جایتحا  ماما و  بصن  بوجو  دناهدرک  تباث  وا  هب  هک  تسا  یلـصا  نیمه  لاوز و  ّریغت و  زا  نیناوق  ظفح  تعیرـش و  ياقب  يارب  زا 
هّییزج روما  ذافنا  عانتما  سپ  هّیلک ، نیناوق  لوصا و  ظفح  اب  يررض  نادنچ  هیئزج  ماکحا  رد  وا  فّرـصت  ِرّذعت  زا  دیآیمن  مزال  سپ  ار . وا 

دـنک و ّدر  دـناوتن  عنام  هک  اریز  هّمهم ؛ هیّلک  روما  راـبتعا  هب  نآ  قّقحت  هن  تیـالو و  لـصا  توبث  زا  دوشن  عناـم  یجراـخ  ضراـع  تهج  هب 
، نیمز لها  يارب  تسا  ناما  نم  تیب  لها  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  نیقیرف  رابخا  رد  ار . اهنآ  دیامن  لیطعت 

يارب زا  یلاعت ، هَّللاءاش  نا  دیایب ، حیـضوت  نیا  زا  رتشیب  مهد  متفه و  باب  رد  و  ( 925 .«) اه نامسآ  لها  يارب  تسا  ناما  اههراتس  هچ  نانچ 
بناج زا  تسا  تّجح  میراد ، فارتعا  شتماما  هب  میلیاق و  وا  هب  ام  هک  یماما  نآ  دنیوگ  ًاثلاث : يربک  تبیغ  رد  بانج  نآ  عفن  ریخ و  توبث 

نیراّبج هطیح  زا  هک  اهرهـش  اهدالب و  ملاوع و  عیمج  تاقولخم  ّنج و  تاناویح و  عاونا  ناسنا و  هکیـالم و  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
تنطلـس رادـتقا و  هطیح  رد  اهنآ  مامت  ارـضخ و  هریزج  هّصق  رد  دوشب  اهنآ  هب  هراشا  هک  اـهنآ  ریغ  اـقلباج و  اـسلباج و  دـننام : تسا ؛ نوریب 
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فنـص نیا  زج  دنرب ؛ نامرف  دننک و  تعاطا  دـنیوگ  هچ  ره  دـننکن . یـشکرس  رمتؤم و  بانج ، نآ  نامرف  رما و  هب  تسا و  بانج  نآ  هّیلعف 
یلعف رادتقا  تماما ، تّحص  طیارش  زا  هک  میلست  ضرف  رب  دنرادن و  یسوسحم  ردق  اهنآ  هب  هبـسنلاب  هک  نیمز  يور  ود  رد  دوجوم  مدآ  ینب 
هجرد زا  افلخ  ایبنا و  عیمج  طوقس  دیآ  مزال  ّالا  دشاب و  بلاغ  ردتقم و  اهنآ  رب  هدش  ثوعبم  هک  نآ  مامت  رب  دیاب  هک  میرادن  میلـست  تسا ،

هبوت دنهاوخب  رگا  دالب  رد  نیبّلغتم  روج و  نیطالـس  مهد  لاؤس  دشن . رّـسیم  ناشیا  زا  يدحا  يارب  مامت  رادتقا  زگره  هچ  تفالخ ؛ تّوبن و 
سپ دننک ؛ غراف  ار  دوخ  دنیامن و  میلست  ار  شّقح  هک  دنرادن  وا  هب  یسرتسد  هک  اریز  دنرادن ؛ هراچ  دنهدب  وا  هب  ار  بانج  نآ  ّقح  دننک و 

نامیـشپ نآ و  هب  تسا  لوغـشم  هچ  نآ  زا  ندیـشک  تسد  هبوت ، رد  ار  وا  دـنکیم  تیافک  باوج : دوشن . لوبقم  زگره  تعاـمج  نیا  هبوت 
ار دوخ  فیلکت  یهلا  رما  بسح  بانج ، نآ  و  تدواـعم ، مدـع  رب  مزع  نآ و  رد  نتـسشن  وا  رب  دوبن  زیاـج  هک  یماـقم  رد  نتـسشن  زا  ندوب 

یکاشاخ ره  هب  هک  دنام  یقیرغ  هب  شبحاص  هک  توبکنع  رات  هب  هیبش  تاهبـش ، زا  اهنیا  ریغ  و  دوشن . ای  دوش  رهاظ  لاح  نیا  رد  هک  دـناد 
اهنآ زا  باوج  ضّرعت  اهنیا و  رکذ  دنـشکن و  ار  وا  دوش  رهاظ  رگا  هک  دوش  نئمطم  اـجک  زا  وا  دـنتفگ : یـضعب  هچ  ناـنچ  دوش . ّثبـشتم 

هّیمالک و بتک  رد  ام  نیمّلکتم  ياملع  ار  هقباس  تاهبـش  زا  ياهلمج  هک  دنامن  یفخم  تسا . هدـنناوخ  تقو  ملق و  ذـغاک و  رمع و  عییـضت 
، فیرـش فَّلؤم  نیا  رد  نوچ  دناهداد و  نآ  رب  هدراو  ياهداریا  زا  نآ و  زا  باوج  هّیمالک  دـعاوق  هّیماما و  لوصا  هب  هدـش ، ضّرعتم  تماما 
رب هوالع  هدـش و  عمج  یباتک  رد  رتمک  هک  تالاح  تافرطتـسم  رداون و  عمج  يانب  هکلب  دوبن ، بانج  نآ  هب  ّقلعتم  بلاطم  ياصقتـسا  يانب 

تکاـس رتـهب  هک  ناـشیا  ياـملع  تاـملک  راـبخا و  لـقن  ضقن  هب  مدرک  تعاـنق  دـنرادن ، ییانـشآ  هّیلقع  ّهلدا  هب  نادـنچ  لـباقم  فرط  نآ 
ناـشیا ماوع  اـی  اـملع  زا  هک  یهاـگ  دـندرگنرب و  دوـخ  هقیرط  زا  زگره  اـهباوج  نیا  لاـثما  هب  اـّلاو  تسین  نآ  زج  یـضرغ  هک  دـنوشیم 

زین ار  ناشیا  ماوع  دنتفین و  ههبش  هب  تاهبش  نآ  زا  هک  دنشخب  عفن  هّصاخ ، ملع  لها  يارب  یلب ! دوب . رگید  ياههار  زا  ًابلاغ  دندش ، رـصبتسم 
نانابز یـسراف  هّماع  عافتنا  زین  باـتک  نیا  زا  ضرغ  نوچ  دـنوشیم و  عفتنم  رتهب  میدرک ، رکذ  اـم  هچ  نآ  لاـثما  هب  تسین و  نآ  رد  یّظح 

همه رد  هدوجوم  هّیـسراف  بتک  زا  يرایـسب  رد  یلاعت  هَّللادـمحب  میدیـشک و  تسد  تاملک  نآ  لقن  زا  هدرک ، ناشیا  لاـح  هظحـالم  تسا ،
. دشابن باب  نیا  رد  هّفلؤم  بتک  زا  يرایـسب  زا  عافتنا  زا  رتمک  باتک  نیا  زا  ناشیا  عافتنا  هک  هّیهلا  فاطلا  زا  مراودـیما  تسا و  رـشتنم  دالب 

« هَّللادمحلاو »

مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد  : مجنپ باب 

1 مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 

ّصن هب  مالسلا  امهیلعيرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  نامه  هیلع -  هَّللا  تاولص  نیملسم -  نیب  هیلع  قفّتم  دوعوم ، يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 
ملع و لضف و  رد  تسین  یفالخ  هک  مالسلا  مهیلعناماما  زا  یضعب  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترـضح 
. تسا لیوطت  بجوم  هک  ناشیا  ربخ  مامت  نتم  يافیتسا  یب  هّصاخ ، قرط  زا  ّتنـس و  لها  قرط  زا  ناشیا  ياوقت  قدص و  دـهز و  تناید و 

هَّللا تاولـص  هّمئا -  ادخ و  لوسر  ّصن  هب  تسا  رظتنم  دوعوم  نامه  صوصخم ، صخـش  نآ  هک  یعّدم  رادقم  نیا  ندـناسر  ضرغ ، هکلب 
لها هربتعم  رابخا  ثیداحا و  مامت  رد  ههبـش و  دانع و  زا  یلاخ  ِفصنم  يارب  زا  دشاب  عطق  ببـس  هک  يونعم  ای  یظفل  رتاوت  ّدح  هب  مهیلع - 

ّتیودهم لباق  ینیسح  ره  دننکن و  صوصخم  یصخش  ّتیودهم  ياوعد  ناشیا  روهمج  هک  یتسناد  هچ  تسین . اهنیا  يارب  یـضراعم  ّتنس 
باب رد  هچ  نانچ  یلقع  ضراعمیب  هچ  تسا ، دودسم  هّرملاب  زین  رابخا  نآ  لیوأت  باب  سپ  دـشاب ، مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  دـنناد  زیاج  ار 

فّرصت و دشابن  زیاج  تشذگ ، زین  نآ  هک  ربخ  دنچ  نالطب  فعض و  ّتیمولعم  زا  دعب  دنفرتعم ، دوخ  هک  یلقن  ضراعم  دش و  مولعم  قباس 
ماما دریمب و  سک  ره  : » هک نیقیرف  نیب  هیلع  ّقفّتم  ربخ  هب  ماقم  نیا  رد  تسا  دـّیؤم  هک  یّتب  حیرـص  مالک  یعطق و  حیحـص  ّصن  رد  لـیوأت 
نیا راتفرگ  نانچ  ّتنس  لها  ياملع  ( 926 .«) هتفر نوریب  ایند  زا  مالسا  ترطف  یب  هک  ّتیلهاج  ندرم  هب  تسا  هدرم  دسانـشن ، ار  دوخ  نامز 
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اوسر حضتفم و  دنداد  نآ  رد  هک  یتالامتحا  زا  هکلب  دشن ؛ هَّللادمحب  دنوش ، غراف  وا  تسد  زا  دنتساوخ  هلیح  ره  هب  هک  دندش  فیرـش  ربخ 
دسانشن و ار  مالسا  لها  هیرورض  ریابک  رتشیب  رد  نیرهاجتم  زا  سک  ره  هک  دنتفگ  ار  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  ساجرا  یهاگ  دندش ،
، هّیماما هقیرط  رب  ربخ  نیا  دنتفرگ و  ار  نآرق  ینامز  ره  ماما  یهاگ  نیطالس و  ریاس  قسن  نیا  رب  هدرم و  رفاک  دنادن ، دوخ  يادتقم  ار  ناشیا 

دیناسا هب  مالـسلا  مهیلعرـشع  انثا  هّمئا  تماما  تابثا  باب  رد  هک  رگید  راـبخا  زا  فنـص  دـنچ  هب  دـّیؤم  زین  تسا و  نشور  حـضاو و  ماـت و 
همئا ندوب  رب  ینبم  يراخب  زا  یطویـس  لقن  دوشیم : رکذ  ربخ  دنچ  سپ  ّتنـس ، لها  قرط  زا  اّما  تسین . اهنآ  رکذ  لحم  هدش ، تبث  هربتعم 

ریغ زازب و  دواد و  یبا  دمحا و  ملـسم و  يراخب و  زا  قیرط  دنچ  زا  ( 927) افلخلا خیرات  رد  یطویس  : لوا شیرق  زا  مالسلا  هیلعهناگ  هدزاود 
تیاور هب  و  دوب ». دهاوخ  شیرق  زا  هفیلخ  هدزاود  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هفلتخم  ظافلا  هب  هدرک  تیاور  ناشیا 

لمع ناـشیا  همه  هک  دـناهفیلخ  هدزاود  : » ریبک دنـسم  رد  دّدـسم  تیاور  هب  و  لییارـساینب ». ياـبقن  ددـع  هب  دـنرفن  هدزاود  : » زازب دـمحا و 
هچ نآ  ثیداحا و  نیا  رد  هدزاود  زا  دارم  دیاش  هتفگ : وا  هک  یکلام  ضایع  یـضاق  زا  هدرک  لقن  هاگ  نآ  ّقح ». نید  تیاده و  هب  دننکیم 
نآ رب  دـننک  عامتجا  مدرم  دـشاب و  میقتـسم  روما  يوق و  مالـسا  زیزع و  تفالخ  هک  دنـشاب  ینامز  رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  تساـهنآ ، هیبش 

ار ناشیا  سپ  سابع ، ینب  تلود  دش  اپ  رب  هک  نآ  ات  دیزی  نب  دیلو  نامز  رد  دش  برطـضم  هّیماینب  رما  هک  یتقو  ات  دوب  نینچ  ریما  هفیلخ و 
نآ رد  هدش  هتفگ  هک  تسا  یمالک  رتوکین  یضاق ، مالک  هک  هتفگ  ( 928) يراخب حرش  رد  مالسالا  خیش  ینالقسع  رجح  نبا  دندرک . مامت 

هیلعیلع سپ  نامثع ، سپ  رمع ، رب  هاگ  نآ  رکب ، یبا  رب  دـندش  عمج  مدرم  هک  تسا  نآ  دـش ، عقاو  هچ  نآ  دـیوگیم : هک  نآ  ات  ثیدـح 
رد هیواعم  رب  دـندرک  عامتجا  هاگ  نآ  هفیلخ . هب  دـش  هدـیمان  زور  نآ  زا  هیواعم  سپ  نیّفـص ، رد  نیمکح  رما  دـش  عقاو  هک  نآ  ات  مالـسلا .
دش هتشک  هکلب  دشن ، مظتنم  رما  مالـسلا  هیلعنیـسح  يارب  زا  دیزی و  وا ، رـسپ  رب  دندرک  عامتجا  هاگ  نآ  مالـسلا . هیلعنسح  اب  حلـص  تقو 
هاگ نآ  ریبزنبا . ندـش  هتـشک  زا  دـعب  ناورم  نب  کلملادـبع  رب  دـندرک  عامتجا  هک  نآ  اـت  دـش  فـالتخا  درم ، دـیزی  نوچ  نآ و  زا  شیپ 

تفه ناشیا  سپ  دوب . زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیزی ، نامیلـس و  نایم  ماشه و  دـیزی و  نامیلـس و  دـیلو و  وا ، دـنزرف  راهچ  رب  دـندرک  عاـمتجا 
. دندرک عامتجا  وا  رب  درم ، ماشه  شیومع  نوچ  هک  تسا  کلملادبع  نب  دیزی  نب  دـیلو  یمهدزاود ، نیدـشار و  يافلخ  زا  دـعب  دـناهفیلخ 
. یهتنا وا . زا  دعب  هفیلخ  رب  عامتجا  داتفین  قاّفتا  رگید  زور و  نآ  زا  دـش  رـشتنم  هنتف  دنتـشک و  ار  وا  هاگ  نآ  درک ، تفالخ  لاس  راهچ  سپ 
قح و نیب  دنا  ملاع  يداه و  ناشیا  هک  داد  ربخ  ترضح  هک  تسا  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  هیواعم  نب  دیزی  هک  دوشیم  مولعم  مالک  نیا  زا 

دنیعّدم هّیماما  ياملع  هچ  نآ  رب  تسا  هحضاو  دهاوش  زا  نیا  دوب و  دهاوخ  نامز  ماما  رب  جراخ  یغاب و  وا  رب  هدننک  جورخ  سپ  دنّقحرب !!!
! تسا رایسب  یعّدم  نیا  دهاوش  نیهارب و  ّهلدا و  دوب و  دوخ  نامز  ماما  رب  جراخ  مالسلا  هیلعادهشلادّیس  ترضح  ّتنـس ، لها  دعاوق  هب  هک 

تسا هقث  دعس ، نب  رمع  هک  هدرک  حیرـصت  بیرقت  باتک  رد  روکذم  رجحنبا  هک  تسا  اج  نیا  زا  تسین و  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  ار  ماقم 
: مود مالسلا  مهیلعهمئا  اب  تالاوم  بوجو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیاور  هتسنادن ! وا  تلادع  یفانم  ار  میظع  رما  نآ  باکترا  و 

یبا نب  دمحا  زا  دوخ  دیناسا  هب  هدرک  تیاور  دوخ  نیعبرا  باتک  رد  يزار  سراوفلا  یبا  نب  ملـسم  نب  دّمحم  نیدـلا  بختنم  ظفاح ، ملاع 
ربخ دومرف : هک  بانج  نآ  زا  دوب ، مالسلا  امهیلعاضرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلایبا ، ماما  مداخ  وا  مردپ و  ارم  داد  ربخ  تفگ : يرـصب ، عفار 

مردپ ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  مردپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  حلاص ، دـبع  مردـپ  ارم  داد 
ارم داد  ربخ  تفگ : مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دّیـس  مردپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالـسلا  امهیلعیلع  نب  دّمحم  ایبنا ، ملع  رقاب 

لوسر دومرف  هک  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ایصوالا  دّیس  مردپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  ادهـشلادّیس  مردپ ،
وا هب  هدرک  لابقا  تمحر ، رظن  هب  وا  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  هک  دراد  تسود  هک  یسک  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
وا زا  وا  ار و  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  هک  دراد  شوخ  هک  یـسک  مالـسلا . هیلعیلع  اب  دـنک  تـالاوم  سپ  وا ، زا  هدومرفن  ضارعا  و 
رب یفوخ  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  تاقالم  هک  دراد  تسود  هک  یسک  مالسلا . هیلعنسح  وت ، رسپ  اب  دنک  تالاوم  هنیآ  ره  سپ  دشاب ، دونشخ 
نآ لاح  ار و  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک  مالـسلا . هیلعنیـسح  وت ، رـسپ  اب  دنک  تالاوم  هنیآ  ره  سپ  دشابن ، وا 
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وا هک  یتسرد  هب  سپ  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  اب  دنک  تالاوم  هنیآ  ره  سپ  هدـش ، كاپ  اهنآ  زا  هدرک و  هرانک  وا  زا  شناهانگ  هک 
ار و ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک  ( 929 «) ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهاَمیِس  : » هدومرف يادخ  هک  تسا  نانچ 
هک یـسک  مالـسلا . امهیلعیلع  نب  دّمحم  اب  دنک  تالاوم  هنیآ  ره  سپ  دشاب ، رورـسم  دنـسرخ و  ینعی  دشاب  کنخ  شمـشچ  هک  نآ  لاح 
نب رفعج  اب  دـنک  تالاوم  سپ  دـهد ، شتـسار  تسد  هب  ار  وا  لامعا  باتک  هک  یتلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود 

رفعج نب  یسوم  اب  دنک  تالاوم  سپ  هدش ، هزیکاپ  كاپ و  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک  مالـسلا . امهیلعدّمحم 
یلع اب  دنک  تالاوم  سپ  تسا ، نادنخ  هک  یتلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک  مالـسلا . امهیلعمظاک  رون 

دـناهدرک و دـنلب  ار  وا  تاجرد  هک  یتلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یـسک  مالـسلا . امهیلعاضرلا  یـسوم  نب 
تاقالم دراد  تسود  هک  یسک  مالسلا . امهیلعیلع  نب  دّمحم  وا  رسپ  اب  دنک  تالاوم  هنیآ  ره  سپ  تانسح ، هب  دندومن  لّدبم  ار  وا  تائّیس 

اهنامـسآ یخارف  هب  وا  یخارف  هک  یتشهب  رد  ار  وا  دنک  لخاد  دنکن و  هقادم  دـیامن و  هبـساحم  یناسآ  هب  سپ  ار ، ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک 
دنوادخ دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  یسک  مالسلا . هیلعیلع  وا  رـسپ  اب  دنک  تالاوم  سپ  ناراکزیهرپ ، يارب  هدش  اّیهم  هک  نیمز  تسا و 
تاقالم دراد  تسود  هک  یسک  مالسلا . هیلعيرکسع  نسح  وا  رـسپ  اب  دنک  تالاوم  سپ  تسا ، نیزیاف  هرمز  رد  هک  نآ  لاح  ار و  ّلجوّزع 

، نامزلا بحاص  م ح م د ، وا ، رـسپ  اب  دـنک  تالاوم  سپ  هدـش ، وکین  شمالـسا  لماک و  وا  نامیا  هک  یتلاح  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  دـنک 
هک یـسک  ره  سپ  یُقت . مالعا  يده و  هّمئا  و  تلاهج -  بش  یکیرات  ینعی  یجد -  ياهغارچ  دننانیا  سپ  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  يدهم - 

یلاـعت يادـخ  ندوـمن  رکذ  یلاـعت ». يادـخ  رب  ار  تشهب  وا  يارب  منماـض  نم  ناـشیا ، اـب  دـنک  تـالاوم  ار و  ناـشیا  دـشاب  هتـشاد  تسود 
هدرک تیاور  دوخ  ( 930) بقانم رد  یّکم  دمحا  نب  قفوم  دـّیؤملاوبا  مزراوخ ، يابطخ  بطخا  موس : جارعم  بش  رد  ار  مالـسلا  مهیلعهمئا 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  مدینـش  تفگ : ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نابـش  نامیلـس ، یبا  زا  دوـخ  دانـسا  هـب 

: دومرف نونمؤملاو » : » متفگ ( 931 «) ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  : » هلالج ّلج  نم ، هب  دومرف  دندرب  نامسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرفیم :
یلع : » دومرف ار »! ناشیا  نیرتهب  : » متفگ تّما »؟ رد  يدرک  دوخ  هفیلخ  ار  هک  : » دومرف ملسو »! هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يا  یتفگ  تسار  »

؛ نیمز رد  متـسیرگن  دوـخ  یملع  رظن  هب  نم  ملـسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  يا  : » دوـمرف يرآ ». : » مـتفگ مالـسلا »؟ هیلعبلاـط  یبا  نـب 
رکذ هک  نآ  رگم  یعـضوم  رد  موشیمن  رکذ  سپ  دوخ ، ياـهمان  زا  یماـن  وت  يارب  مدرک  ادـج  نآ و  زا  ار  وت  مدـیزگرب  سپ  ینتـسیرگن ،

وا يارب  مدرک  ادج  ار و  یلع  نآ  زا  مدیزگرب  سپ  متـسیرگن ، مود  هبترم  رد  هاگ  نآ  دّـمحم . ییوت  دومحم و  منم  سپ  نم ، اب  وت  يوشیم 
نسح همطاف و  ار و  یلع  مدرک  قلخ  ار و  وت  مدرک  قلخ  هک  یتسرد  هب  دّمحم ! يا  یلع . تسوا  یلعا و  منم  سپ  دوخ ، ياهمسا  زا  یمـسا 

، اهنیمز اهنامسآ و  لها  رب  ار  امـش  تیالو  متـشاد  هضرع  دوخ و  رون  زا  ار  وا  نادنزرف  زا  مالـسلا  مهیلعناماما  مالـسلا و  مهیلعنیـسح  و 
رگا دّـمحم ! يا  تسا . نیرفاـک  زا  نم  دزن  رد  ار ، نآ  درک  راـکنا  هک  نآ  ره  تسا و  نینمؤم  زا  نم  دزن  رد  ار ، نآ  دومن  لوبق  هک  ره  سپ 

سردنم هنهک  ِکیخ  نوچ  ای  ددرگ -  یـشالتم  شیاضعا  ینعی  دوش - ، ادـج  مه  زا  هک  نآ  ات  ارم  دـنک  شتـسرپ  نم  ناگدـنب  زا  ياهدـنب 
يراد تسود  ایآ  دّمحم ! يا  امـش . تیالو  هب  دـیامن  رارقا  هک  نآ  ات  ار  وا  مزرمآیمن  امـش ، تیالو  راکنا  اب  دـیآ  نم  دزن  هب  هاگ  نآ  دوش ،

یلع و مدـید  سپ  مدـش . تفتلم  شرع » تسار  فرط  هب  وش  هّجوتم  سپ  : » دومرف نم »! راگدرورپ  يا  يرآ ! : » متفگ ار »؟ ناـشیا  ینیبب  هک 
یلع و نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و 

ینعی وا  دـننکیم و  زاـمن  هداتـسیا و  هک  رون  زا  ( 932) یکُنت بآ  رد  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  یلع و  نب  نـسح  دّـمحم و  نـب  یلع 
يدـهم ینعی  وا  دـننم و  ياهتّجح  نانیا  دّـمحم ! يا  : » دومرف ناشخرد . تسا  ياهراتـس  ییوگ  هک  نانچ  تسا ، ناـشیا  طـسو  رد  يدـهم 

زا هدنـشک  ماـقتنا  نم و  ياـیلوا  يارب  هبجاو  تّجح  تسا  وا  هک  یتـسرد  هب  دوخ ! لـالج  تّزع و  هب  مسق  وـت . ترتـع  يارب  تسا  هاوـخداد 
بـضتقم رد  یـشایع  نبا  یمزراوخ و  دنـس  نامه  هب  ( 933) ۀـئام بقانم  رد  ناذاـش  نبا  ار  فیرـش  ربخ  نیا  دـیوگ : ّفلؤم  نم ». نانمـشد 

دزن رد  هک  ۀـئام  بقانم  یمزراوخ و  بقانم  هخـسن  رد  دـناهدرک و  لقن  تسا ، ناشیا  تاور  زا  نآ  ماـمت  هک  دنـس  ناـمه  هب  زین  ( 934) رثالا
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رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  یعار  نامیلس ، وبا  زا  هدرک  لقن  دنس  اب  ( 935) يدتهملا ۀیافک  رد  ار  نآ  یحولریم  زین  تسا و  ریقح 
یلصادخلوسر ( 936) ۀباغلا دسا  رد  يرزج  ریثانبا  هچ  نانچ  دشاب . نیمه  حیحـص  ًارهاظ  یملـسوبا و  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  بضتقم و 

دوـسا و مالـسوبا  وا  زا  هدرک  تیاور  تسا  یماـش  دـنتفگ : یـضعب  تسا و  یفوـک  ثیرح و  وا  مسا  دـنتفگ : یـضعب  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا 
مومـضم وا  نیـس  هک  هدرک  حیرـصت  هدرک و  لقن  یـسوموبا  میعنوبا و  باعیتسا و  زا  و  هتفگ . هچ  نآ  رخآ  ات  دمـصلادبع  نب  دابع  رمعموبا 

دورو رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رابخا  هدرمش . یملسوبا  تاور  زا  ار  وا  هک  تسامالـسوبا  وا ، زا  فیرـش  ربخ  نیمه  يوار  تسا و 
دومرف تفگ : هک  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  زا  هدرک  لـقن  دوخ  دنـس  هب  اـج  نآ  رد  زین  مراـهچ : رثوک  ضوح  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا 

ینعی دنکیم  رود  نسح  یضوح و  یقاس  یلع ! ای  وت  ضوح و  رب  موشیم  دراو  امـش  زا  شیپ  نم  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نتفرگ و بابـسا  هک  دور  شیپ  هک  نآ  ینعی  تسا ، طراف  نیـسحلا  نب  یلع  تسا و  هدننک  رما  نیـسح  دنـشونب و  نآ  زا  دـیابن  هک  ار  نانآ 

رفعج نب  یـسوم  دنارب و  ار  ناشیا  دّمحم  نب  رفعج  دنازیگنایمرب و  روبق  زا  ار  قلخ  هک  تسا  رـشان  یلع ، نب  دّمحم  دـیامن و  اّیهم  ار  نداد 
رد ار  تشهب  لها  یلع  نب  دّمحم  تسا و  نینمؤم  هدنهد  تنیز  اضرلا  یـسومنب  یلع  نیقفانم و  عماق  تسا و  نیـضغبم  نینمؤم و  یـصحم 

لها غارچ  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  نیعلاروح و  هب  تسا  ناشیا  هدننک  جـیوزت  هعیـش و  بیطخ  دّـمحم  نب  یلع  دـهد و  ياج  ناشیاج 
هک ار  نآ  رگم  دنوادخ  دـهدن  نذا  هک  اج  نآ  رد  تمایق ، زور  رد  تسا  ناشیا  عیفـش  يدـهم  دـننک و  هئاضتـسا  وا  رون  هب  هک  تسا  تشهب 

ینیومح دّـمحمنب  میهاربا  ار  نآ  زین  هدرک و  لـقن  یمزراوخ  دنـس  ناـمه  هب  ( 938) ۀـئام بقانم  رد  ناذاش  نبا  ( 937 .«) ددنسپ دهاوخب و 
نب دّـمحم  نب  دـمحا  هَّللادـبع ، وبا  مجنپ : شاـیع  نبا  زا  مّوس  ثیدـح  رکذ  هدرک . تیاور  ًادنـسم  ( 939) نیطمسلا دیارف  رد  مالـسالا  خیش 

دّمحم رفعج ، یبا  زا  دوخ  دنس  هب  هّماع  ياملع  زا  ظفاح  قارو  یلصوم  دمحا  نب  ۀباوث  نسحلاوبا  زا  هدرک  تیاور  رثالا  بضتقم  رد  شایع 
یحو دنوادخ ، هک  یتسرد  هب  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  تفگ  هک  رمع  نب  هَّللادبع  نب  ملاس  زا  مالـسلا  امهیلعیلع  نب 

ربخ رکذ  زا  دعب  شایع  نب  هَّللادبع  وبا  صیاصخ . باب  رد  ًارـصتخم  تشذـگ  هچ  نآ  رخآ  ات  درب ».... جارعم  هب  ارم  هک  یبش  رد  نم  هب  درک 
هَّللادبع نب  دّمحم  رکب ، یبا  دزن  رد  هک  حارج  نب  عیکو  هخـسن  رد  ار  نآ  مدید  یلـصوم ، هباوث  زا  ثیدـح ، نیا  نتـشون  زا  شیپ  نم  هتفگ :

وا باـتک  لـصا  رد  ار  نآ  نم  حارج و  نب  عـیکو  زا  یفوـک  راـصق  یـسیع  نب  مـیهاربا  زا  هخـسن  نآ  هـب  ارم  داد  ربـخ  هـک  دوـب  باـتع  نـب 
ای دـهد  شوگ  وا  وا و  رب  ار  نآ  مناوخب  نم  اـی  نم  يارب  ار  نآ  دـناوخب  ینعی  نآ ، هب  دـنک  ثیدـح  ارم  هک  وا  زا  مدرک  لاؤس  ( 940 .) مدید

توادـع و تهج  هب  ثیدـح  نیا  هب  منکیمن  ثیدـح  ار  وت  تفگ : درک و  عاـنتما  منک . لـقن  وا  زا  تیاور  وحن  هب  مناوـتب  هک  دـهد  هزاـجا 
؛ ار حارج  نب  عیکو  ثیداحا  وا  رد  دوب  هدومن  عمج  هک  یباتک  عورف  زا  هخـسن و  نآ  ثیداحا  ریاس  زا  نآ  ریغ  هب  ارم  درک  ثیدح  و  بصن !

ّفلؤم ( 941 .) نآ هب  درکیم  ثیدـح  ارم  رگا  دوب  یلعا  باتع ، نبا  تیاور  هباوث و  ثیدـح  زا  سپ  ربخ ، نآ  هب  ارم  درک  ثیدـح  هاـگ  نآ 
ربخ ندید  اب  هک  دنـشاب  ّتنـس  لها  فرط  هک  یماقم  رد  صوصخ  رابخا ، لقن  رد  دنتـشاد  ّتقد  مامتها و  رادقم  هچ  هک  دوش  لّمأت  دیوگ :
زین دنیوگیم و  هداجو  ار  نآ  دوب و  يرابتعایب  فعض و  بابـسا  رـصع  نآ  رد  ربخ ، لقن  مسق  نیا  درکن و  لقن  تشادن ، نذا  نوچ  عیکو ،

عیکو تسا . رتشیب  تهج ، نیا  زا  ربخ  تّوق  دوب و  رتمک  نآ  هطساو  ینعی  دوب ، یلعا  هک  تفر  وا  تسد  زا  عیکو  دنـس  هک  دروخیم  فّسأت 
بسن رخآ  ات  يدع  نب  حیلم  نب  حارج  نب  عیکو  وا  تساملع . نیفورعم  زا  تسا  دوجوم  دنـس  اب  وا  باتک  رد  فیرـش ، ربخ  نیا  هک  روکذم 
ضایف دوب . نقتم  ظفاح  وا  هک  یتسب  نایح  نب  دّمحم  تاقث  باتک  زا  هدومرف  راونالا  تاقبع  رد  دسریم . یساور  هعـصعص  نب  رماع  هب  هک 
تاـفو تفه  دوـن و  دـص و  هنـس  رد  و  ظـفح ، زا  ار  دوـخ  باـتک  دـناوخیم  یباـتک ؛ عـیکو  تسد  رد  زگره  مدـیدن  تـفگیم : ریهز  نـب 

دننام وا  زا  تاور  اهنآ و  لاثما  یعازوا و  نایفس و  ود  ّشمعا و  دننام  وا  خیاشم  رکذ  زا  دعب  هک  ءامـسالا  بیذهت  رد  يوون  زا  ( 942 .) درک
رب دـندرک  عامجا  و  هتفگ : نیثّدـحم  نایعا  زا  ناشیا  ریاظن  ینیادـم و  نبا  نیعم و  نبا  كرابم و  نبا  يدـیمح و  هیوهار و  نبا  لـبنح و  نبا 

ظفحا مولع و  رم  رتاراد  مدیدن  : » تفگ لبنح  دمحا  وا . دامتعا  قیثوت و  تدابع و  حالـص و  عرو و  ناقتا و  ظفح و  ملع و  روفو  تلالج و 
حیادم بقانم و  زا  اهنیا  ریغ  و  دشاب » وا  زا  ثیدح  هب  ملعا  هقفا و  هک  یسک  دوبن  عیکو  نامز  رد  هفوک  رد  : » تفگ رامعنبا  و  ار ». عیکو  زا 
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رد شایع  نب  دـمحا  هَّللادـبع  وبا  مشـش : ماـما  نیرخآ  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تیاور  دـندومن . تبث  وا  قح  رد  لاـجر  لـها  هک 
نب نیـسح  دومرف  هک  تفگ  ( 944) طیلـس نب  نمحرلادـبع  زا  دعـس  نب  عیبر  زا  روکذـم  حارج  نب  عیکو  زا  دوخ  دانـسا  هب  ( 943) بضتقم
نم نادنزرف  زا  مهن  ناشیا  رخآ  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ناشیا  لوا  تسا ، يدهم  هدزاود  ام  زا  : » مالـسلا امهیلعیلع 
دنچ ره  اهنید  همه  رب  ار  نید  وا  هب  دنوادخ  دنک  بلاغ  وا و  ندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  وا ، هب  دـنوادخ  دـنک  هدـنز  هک  یّقح  هب  مئاق  تسوا  و 

هب بیذـکت ، رازآ و  رب  وا  تبیغ  رد  رباـص  هک  یتسرد  هب  رگید  یعمج  نآ  رد  دـندرگرب  هک  تسا  یتـبیغ  وا  يارب  نیکرـشم ؛ دنـشاب  هِراـک 
هیلع هَّللا  ۀمحر  یسراف  ناملس  زا  شایع  نبا  تیاور  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  ریشمش  اب  تسا  يدهاجم  هلزنم 

2 مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 

زا يرطاط  فلخ  نب  دّمحم  زا  شمعا  زا  عیبر  نب  دیمح  نب  نیـسح  زا  هدیعر  نب  حـلاص  نب  نمحرلادـبع  زا  درک  تیاور  اج  نآ  رد  متفه :
هب ناملـس ! يا  : » دومرف نم ، هب  درک  رظن  نوچ  سپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  يزور  مدـش  لخاد  تفگ : ناملـس ، زا  ناذاز 
ای متفگ : تفگ ، بیقن ». هدزاود  وا  يارب  داد  رارق  هک  نآ  رگم  ار ، یلوسر  هن  ار و  يربـمغیپ  درکن  ثوـعبم  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هک  یتـسرد 
ار ناشیا  دیزگرب  دنوادخ  هک  ارم  بیقن  هدزاود  یتخانش  ایآ  ناملس ! يا  : » دومرف نیباتک . لها  زا  ار  نیا  ماهتخانش  هک  قیقحت  هب  هَّللالوسر !
نیـسح و نسح و  همطاف و  یلع و  دوخ و  تقلخ  أدبم  دومرف  رکذ  ترـضح  سپ  دنرتاناد ! لوسر  ادخ و  متفگ : نم »؟ زا  دعب  تماما  يارب 

ناشیا هب  نامیا  دوشیم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  : » متفگ تفگ ، ناملـس  هک  نآ  ات  ار . ناشیا  تفرعم  لـضف  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  ار -  ماـما  ُهن 
تفرعم نم  يارب  دوب  دـهاوخ  اجک  هَّللالوسر ! ای  متفگ : سپ  ناملـس »! يا  هن ، : » دومرف ناشیا »؟ ياهبسن  ناشیا و  ياـهمان  تفرعم  نودـب 

ینعی رقاب ، یلع  نب  دّـمحم  وا  دـنزرف  هاگ  نآ  نیـسحلا ؛ نب  یلع  نیدـباعلا  دّیـس  هاـگ  نآ  ار ، نیـسح  اـت  یتخانـش  : » دومرف ناـشیا ؟ باـنج 
هدننک مظک  رفعج ، نب  یسوم  هاگ  نآ  دنوادخ ، قداص  ناسل  دّمحم ، نب  رفعج  هاگ  نآ  نیلسرم ؛ نیّیبن و  زا  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هدنفاکش 

قلخ زا  هدـیزگرب  داوج  یلعنب ، دّـمحم  هاـگ  نآ  دـنوادخ ؛ رما  هب  یـضار  یـسوم ، نب  یع  هاـگ  نآ  دـنوادخ ؛ هار  رد  ربـص  اـب  دوخ  ظـیغ 
شمان هب  درب  ار  وا  مان  نالف و  هاگ  نآ  نیما ؛ تماص  یلع ، نب  نسح  هاگ  نآ  دنوادخ ؛ يوس  هب  يداه  دّـمحم ، نب  یلع  هاگ  نآ  دـنوادخ ؛

ات يدهملا  نسحلا  نب  هَّللاۀـجح  هاگ  نآ  يرکـسع  نیما  تماص  خـسن  ضعب  رد  و  ( 945 .«) دنوادخ ّقح  هب  مئاق  قطان ، يدهم  نسح ، رـسپ 
دّمحم لاح  زا  ظفاح  یباعج  رمع  نب  دّـمحم  رکبوبا  زا  مدرک  لاؤس  هتفگ : ربخ  مامت  رکذ  زا  دـعب  شاـیع  نبا  دراد . لوط  هک  ثیدـح  رخآ 

ياهلحاس زا  تسا  یلحاـس  رطاـط ، تسا و  نومأـم  هقث و  تسا ، يرطاـط  بهوم  نب  فلخ  نب  دّـمحم  وا  تفگ : سپ  يرطاـط ، فلخ  نب 
یقاب هک  دوشیم  مولعم  مـالک  نیا  زا  ( 946 .) تسا اج  نآ  بوسنم  دـنیوگیم و  هیرطاط  ار  نآ  هک  دـنفابیم  اههماج  اـج  نآ  رد  هک  اـیرد 

دّمحموبا زا  هدرک  تیاور  متـشه : نیـسح  ماما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باطخ  ّتنـس . لها  دزن  دـنفورعم  تاـقث  زا  دنـس  لاـجر 
لوسر اب  میدوب  تفگ : هک  یسراف  ناملـس  زا  بشوخ  نب  رهـش  زا  ّتنـس  لها  لاجر  زا  لدعم  یناسارخ  زیزعلادبع  نب  قاحـسا  نبا  هَّللادبع 

تسیرگن وا  راسخر  رد  لمأت  هب  ترضح  هاگان  هک  دوب  بانج  نآ  يوناز  رب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ِمکحا ِملعا  ماما و  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا ، مهن  هک  ماما  ُهن  ردـپ  ناماما ، زا  یماـما  وت  تاداـس و  زا  يدّیـس  وت  هَّللادـبعوبا ! يا  : » دومرف و 
دّمحم نب  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  مهن : ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  رباـج  تـیاور  ( 947 .«) تسا ناشیا  ِلـضفا 

هک یتسرد  هب  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف  تفگ : هک  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  ربـتعم  قیرط  هب  وا  ریغ  ینادـیص و 
ار و مالـسلا  هیلعیلع  ارم و  دـیزگرب  ار و  ناضمر  هام  اههام  زا  ار و  ردـق  بش  اهبش  زا  ار و  هعمج  زور  اهزور  زا  دـیزگرب  یلاعت  يادـخ 

ِملعا ِمئاـق  ناـشیا  مهن  هک  ار  ( 948) نایملاع تّجح  مالـسلا ، هیلعنیـسح  زا  دـیزگرب  ار و  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  یلع ، زا  دـیزگرب 
هَّللادـیبع نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  زا  هدرک  تیاور  مهد : هبعک  ناینب  رد  همئا : فصو  مسا و  رد  یبوتکم  نتفای  تسا ». ناشیا  ِمکحا 

هبعک ناینب  رد  میدق  یبوتکم  ریبز ، نب  هَّللادبع  دهع  رد  دش  هتفای  هک  ینالوط  يربخ  ناشیا ، دنس  هب  یمشاه  يروصنم  یـسیع  نب  دمحا  نب 
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میدومن رکذ  و  ( 949) فصو مسا و  هب  هّمئا  زا  کی  کی  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافـص  تـالاح و  نآ  رد  دوب  تبث  هک 
رد هدرک  تیاور  مهدزای : ةاصح  بحاص  میلس  ما  ربخ  مهدزناش . بقل  رد  باقلا  باب  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  دوب  ّقلعتم  هچ  نآ 
نآ هدرک  تیاور  هک  يربخ  دندرک  تیاور  ّتنس  لها  هچ  نآ  دادِع  رد  تفگ  ماقم ؛ نیا  يارب  تسا  یفاک  هک  یبیجع  فیرـش  ربخ  اج  نآ 

تسا ناشیا  ریغ  میلسّما  نیا  دنتاصح ، بحاص  ود  ره  هک  مناغ  ّما  هن  هّیبلاو و  هبابح  تسین  وا  هزیرگنس و  ینعی  ةاصح  بحاص  میلـس ، ّما  ار 
دص و یـس  هنـس  رد  ماش  زا  ام  رب  دش  دراو  هک  یـضاق  یـسوطرط  دّمحم  نب  لهـس  حلاصوبا  ارم  داد  ربخ  هماع ، قیرط  زا  ناشیا . زا  مدـقا  و 

همقلع نب  دلاخ  زا  هنارعوبا  داد  ربخ  تفگ : رطم ، نب  راّمع  ارم  داد  ربخ  تفگ : يواهرلا ، دّمحم  نب  دیز  ةورفوبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : لهچ ،
یـسراف و ناملـس  ارم  داد  ربخ  تفگیم : هک  جراوخ  هدش  هتـشک  ترالا  نب  بابخ  نب  هَّللادبع  مدینـش  تفگ : یناملـس ، ورمعنب  ةدیبع  زا 
ود نیا  نایم  تفگ : ءارب و  ناملـس و  ات  دومن  رکذ  هّصاخ  قیرط  زا  يدنـس  هاـگ  نآ  دـندرک ؛ تیاور  میلـس  ما  زا  ود  ره  هک  بزاـع  نب  ءارب 

تهج هب  منکیم  رکذ  دندرک ، رکذ  هّماع  هک  يوحن  هب  نم  نکل  تسین و  یفالخ  هدزاود  ددع  رد  نکل  ظافلا و  رد  تسا  فالتخا  ثیدح 
ناربمغیپ يایـصوا  مدوب  هتخانـش  سپ  مدوب ، هدناوخ  لیجنا  تاروت و  هک  مدوب  ینز  نم  تفگ : میلـس  ّما  ماهدرک . باتک  نیا  رد  هک  یطرش 

هب متفگ  سپس  متشاذگ . اج  هلیبق  نارتش  رد  ار  دوخ  يراوس  ِرتش  ار و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ّیصو  منادب  هک  متشاد  تسود  ار و 
هک ياهفیلخ  وا و  تایح  رد  درکیم  تافو  هک  ياهفیلخ  دوب ، هفیلخ  ود  وا  يارب  هک  نآ  رگم  يربمغیپ  چـیه  دوبن  هَّللا ! لوسر  ای  بانج : نآ 

دوب نون  نب  عشوی  شتافو  زا  دعب  وا  ّیصو  و  یسوم ؛ زا  شیپ  درک  تافو  سپ  دوب ، نوراه  شتایح  رد  یسوم  هفیلخ  و  وا ؛ زا  دعب  دوب  یقاب 
نوعمش نیمز ، زا  ینعی  وا  تافو  زا  دعب  ّیصو  یسیع و  تایح  رد  بلاک  درک  تافو  سپ  دوب ، انقوی  نب  بلاک  شتایح ، رد  یسیع  ّیصو  و 

زا دـعب  وت و  تایح  رد  یـصو  کـی  رگم  وت ، يارب  متفاـین  سپ  بتک ، رد  مدرک  رظن  هک  قیقحت  هب  میرم و  هّمع  رـسپ  دوب ، افـص  نومح  نب 
هب : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  وت ؟ ّیـصو  تسیک  هک  هَّللالوسر ! ای  تدوخ ، ریـسفت  هب  نم  يارب  نک  نایب  سپ  وت ؛ تافو 

متـشادرب روایب »! هزیر  گنـس  : » دومرف وا ؟ تسیک  وا : هب  متفگ  نم ». تافو  زا  دـعب  نم و  تایح  رد  تسا  یـصو  کی  نم  يارب  هک  یتسرد 
هاگ نآ  دش . یمرن  درآ  نوچ  هک  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  دیلام  سپـس  دوخ ، فک  ود  نایم  ار  نآ  تشاذگ  نیمز . زا  ياهزیر  گنـس  وا  يارب 

؛ ناگدننک رظن  يارب  نآ  رد  شقن  دوب  رهاظ  هک  دوخ  متاخ  هب  ار  نآ  درک  رهم  سپ  یخرس ؛ توقای  ار  نآ  دنادرگ  سپ  درک ؛ ریمخ  ار  نآ 
ّما يا  : » دومرف هاگ  نآ  تسا ». نم  یّصو  وا  سپ  نیا ، دننام  دنکب  تسناوت  سک  ره  میلـسّما ! يا  : » دومرف درک و  اطع  نم  هب  ار  نآ  هاگ  نآ 

لوسر يوس  هب  مدرک  رظن  ماینغتـسم ». نم  هچ  نانچ  شتالاح ؛ عیمج  رد  دوخ  سفن  هب  دـشاب  ینغتـسم  هک  تسا  یـسک  نم  ّیـصو  میلس !
هک نآ  لاـح  نیمز و  يوس  هب  دوخ  پچ  تسد  هب  فقـس و  يوس  هب  ار  دوـخ  تسار  تسد  تسا  هدز  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هدرب هانپ  وا  هب  هدیبسچ و  مالسلا  هیلعیلع  هب  هک  ار  ناملس  مدید  مدمآ ، نوریب  تفگ : هدومنن . دنلب  دوخ  كرابم  مدق  ود  فرط  زا  ار  دوخ 
، ناملـس نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  سپ  بانج ؛ نآ  ّنس  یمک  اب  وا  باحـصا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ناـشیوخ  زا  وا  ریغ  هب  هن 
، باـنج نآ  هک  دـیاش  هدیـسرن ، نم  هب  هک  يزیچ  ملع ، زا  تسا  وا  دزن  رد  تسایـصوا و  بحاـص  نم  زا  شیپ  تسا ؛ نیلوا  بـتک  بحاـص 

تـسیچ متفگ : یهاوخیم »؟ هچ  يرآ ، : » دومرف يدّـمحم ؟ ّیـصو  وت  متفگ : مدـمآ و  مالـسلا  هیلعیلع  دزن  هب  سپـس  دـشاب . نم  بحاـص 
اب ار  نآ  هاگ  نآ  تشاذگ ، دوخ  فک  ود  نایم  رد  ار  نآ  متشادرب . نیمز  زا  وا  يارب  هزیرگنس  روایب »! میارب  هزیرگنس  : » دومرف نآ ؟ تمالع 

ششقن دوب  رهاظ  هک  درک  رهم  ار  نآ  هاگ  نآ  درک ؛ یخرس  توقای  ار  نآ  دعب  درک ؛ ریمخ  ار  نآ  هاگ  نآ  درآ ؛ دننام  درک  مرن  دوخ  تسد 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هچ  نآ  زا  وا  زا  منک  لاؤس  هک  متفر  شبقع  رد  تفر . دوخ  هناخ  فرط  هب  هاگ  نآ  نیرظان ؛ يارب  نآ  رد 

دننام دنکب  هک  یسک  : » دومرف نسحلاوبا ؟ يا  تسیک  وت  ّیـصو  متفگ : دوب . هدرک  ترـضح  نآ  هک  ار  هچ  نآ  درک  دش و  نم  هّجوتم  درک .
وا ّنس  رغص  زا  متشاد  بّجعت  نم  و  يدوخ »؟ ردپ  ّیصو  وت  : » متفگ ار . مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  مدرک  تاقالم  تفگ : میلـس  ّما  نیا ».

ار نیا  متفای  ار و  ناشیا  لضفا  ار و  ناشیا  دّیس  ار و  ناشیا  ردپ  ار و  ماما  نت  هدزاود  تفـص  متخانـشیم  نم  هک  نیا  اب  وا  زا  مدرک  لاؤس  و 
زا تفگ : هزیرگنـس »! نم  يارب  رواـیب  : » دومرف نیا ؟ تمـالع  تسیچ  متفگ : مشیوخ »! ردـپ  ّیـصو  نم  يرآ ، : » دوـمرف ناینیـشیپ . بتک  رد 
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ار نآ  سپ  درک ؛ ریمخ  ار  نآ  هاـگ  نآ  درآ ؛ دـننام  درک  مرن  دراذـگ و  دوخ  فک  ود  ناـیم  ار  نآ  سپ  متـشادرب . هزیرگنـس  وا  يارب  نیمز 
ّیصو تسیک  بانج : نآ  هب  متفگ  داد . نم  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  نآ ؛ رد  شقن  دش  رهاظ  سپ  درک ، رهم  ار  نآ  هاگ  نآ  درک ؛ یخرـس  توقای 

هداتـسیا وا  تشذگ و  هنیدم  ياهماب  زا  هک  نآ  ات  دـناشک  ار  دوخ  تسار  تسد  هاگ  نآ  مدرک ». نم  هچ  نآ  دـنکب  هک  یـسک  : » دومرف وت ؟
ار هک  متفگ : دوـخ  سفن  رد  دور . ـالاب  اـی  دوـش  ینحنم  هک  نآ  یب  دز ، ار  نیمز  نآ ، هب  درب و  ریز  هب  ار  دوـخ  پـچ  تـسد  هاـگ  نآ  دوـب ؛

بتک رد  ار  وا  تعن  مدوب  هتخانش  نم  ار و  مالسلا  هیلعنیسح  مدرک  تاقالم  متفر . نوریب  وا  دزن  زا  سپس  دشاب ؟ وا  ّیصو  هک  دید  یهاوخ 
؛ وا ّنس  رغـص  تهج  هب  ار  وا  لیامـش  متـشاد  راکنا  نم  هک  نیا  زج  ناشیا ، تافـص  هب  وا  نادـنزرف  زا  رگید  نت  ُهن  وا و  فاـصوا  هب  هقباـس 

نم میلـسّما ! يا  ماوت ، دوصقم  نم  : » دومرف یتسیک ؟ وت  بانج : نآ  هب  متفگ  دوب . دجـسم  تحاس  زا  یّلحم  رد  وا  متفر و  وا  کیدزن  سپس 
مّدج ّیـصو  یلع  تسا و  یلع  مردپ  ّیـصو  نسح  منـسح و  مردارب  ّیـصو  نم  مناگدننک ؛ تیاده  ناماما  ُهن  ردـپ  نم ، میایـصوا و  ّیـصو 

!« روایب میارب  هزیرگنـس  : » دومرف نیا ؟ تمالع  تسیچ  متفگ : بانج و  نآ  نخـس  زا  مدرک  بّجعت  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
مرن درآ ، دـننام  ار  نآ  تشاذـگ و  دوخ  فک  رد  ار  نآ  هک  وا  يوـس  هب  مدرکیم  رظن  تفگ : میلـسّما  متـشادرب . نیمز  زا  شیارب  هزیرگنس 

هاگ نآ  نآ . رد  شقن  دـش  تباث  سپ  درک ، رهم  دوخ  متاخ  هب  ار  نآ  و  درک ، یخرـس  توقای  ار  نآ  سپ  درک ؛ ریمخ  ار  نآ  هاـگ  نآ  درک 
نآ رد  مدید  نآ ، رد  مدرک  رظن  سپ  تفگ : میلسما  ینیبیم »؟ نآ  رد  يزیچ  ایآ  میلسّما ! يا  نآ ، رد  نک  رظن  : » دومرف داد و  نم  هب  ار  نآ 

قفاوم مه  اب  ناشیاهمان  هک  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نیـسح -  نادـنزرف  زا  دنیایـصوا  هک  ماما  ُهن  نیـسح و  نسح و  یلع و  ادـخ و  لوسر  اج 
. مدرک بجعت  سپ  لیجنا . رد  مدوب  هدـناوخ  نینچ  مالـسلا و  امهیلعیـسوم  يرگید  رفعج و  ود ، نآ  زا  یکی  ناـشیا ؛ زا  رفن  ود  رگم  دوب ،
: متفگ سپ  دـندوب . نم  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  ار  اهنآ  درک  اطع  هک  اهلیلد  نم  هب  دومرف  اطع  یلاعت  يادـخ  دوخ : سفن  رد  متفگ  هاگ  نآ 
هب دـناشک  ار  دوخ  تسار  تسد  تساخرب و  سپ  دوب . هتـسشن  بانج  نآ  درک و  مّسبت  ار . رگید  تمـالع  نم  رب  اـمرف  هداـعا  نم ! دّیـس  يا 

دوب و هداتـسیا  وا  دش و  ناهن  نم  مشچ  زا  هک  نآ  ات  تفاکـش  ار  اوه  شتآ و  زا  دوب  يدومع  نآ  ایوگ  هک  دنوادخ  هب  مسق  نامـسآ ؛ يوس 
شتـسد رد  هک  ترـضح  نآ  هب  رگم  مدماین  لاح  هب  مدـش و  شوهیب  مداتفا و  نیمز  هب  سپ  تفگ : میلـسّما  تشادـن . ( 950) یلالک نیا  زا 

يوب تعاس  نیا  اـت  مباـییم  هَّللاو  نم  و  نیا ؛ زا  دـعب  وا  هب  میوگب  هچ  متفگ  دوخ  هب  ارم . ینیب  خاروس  دزیم  نآ  هب  دوب و  سآ  زا  ياهقاـط 
دوخ لها  مدرک  ّتیـصو  نم  هدش و  مک  شیوب  زا  يزیچ  هن  صقان و  هن  هدـش و  هدرمژپ  هن  تسا و  نم  دزن  رد  هَّللاو  نآ  ار و  سآ  هقاط  نآ 

ات مدنام  سپ  مدرک ». نم  هچ  نآ  دننام  دنکب  هک  نآ  : » دومرف وت ؟ ّیـصو  تسیک  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دنراذگب . نم  نفک  رد  ار  نآ  هک  ار 
ار مالک  نیا  مدینـش  هک  نیعبات  زا  یتعامج  ارم  داد  ربخ  هک  وا  ریغ  نود  هّصاخ ، تفگ : شیبح  نب  رز  مالـسلا . امهیلعنیـسحلانب  یلع  ماّیا 

نب دیعـس  ارم  داد  ربخ  دـسا و  ینب  يالوم  ریبج  دیعـس ب  فوع و  نب  نمحرلادـبع  يالوم  تسا ، انیم  اهنآ  زا  یکی  هک  وا  ثیدـح  مامت  زا 
دوخ لزنم  رد  بانج  نآ  مالسلا و  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  دزن  مدمآ  سپس  تفگ : میلـس ؛ ّما  زا  ثیدح  نآ  زا  یـضعب  هب  یموزخم  ّبیـسم 

نآ نوچ  مزیخرب ؛ هک  مدومن  هدارا  میامن و  تعجارم  متـساوخ  متـسشن و  یکدـنا  تعکر . رازه  زور  بش و  رد  درکیم  زامن  دوب ، هداتـسیا 
: دوـب بوـتکم  نآ  رد  هک  مدـید  سپ  دوـب ، یـشبح  نیگن  نآ  رب  دوـب و  تشگنا  رد  هک  يرتـشگنا  هـب  دـندش  نـم  هّجوـتم  مدرک ، ار  دـصق 
: تفگ يدمآ . نآ  يارب  هچ  نآ  هب  ار  وت  داد  مهاوخ  ربخ  هک  میلسّما ! يا  نیشن ، دوخ  ياج  هب  هل ». ینتئج  امب  کئبنا  میلـس ! ّما  ای  کناکم  »
زا شبانج  زا  منک  لاؤس  هک  نآ  نودـب  نم »! يارب  روایب  هزیرگنـس  میلـسّما ! يا  : » دومرف داد ، مالـس  نوچ  درک . لـیجعت  هب  دوخ  زاـمن  سپ 

ار نآ  سپ  تشاذـگ ، دوخ  فک  ود  نایم  تفرگ و  ار  نآ  سپ  مداد . وا  هب  متفرگ ، نیمز  زا  هزیرگنـس  سپ  مدـمآ . نآ  يارب  هک  يدـصقم 
سپ دش . تباث  نآ  رد  یشقن  سپ  درک ، رهم  ار  نآ  هاگ  نآ  درک ؛ یخرس  توقای  ار  نآ  دومن و  ریمخ  ار  نآ  هاگ  نآ  درک . مرن  درآ ، دننام 
بانج نآ  هب  متفگ  سپ  مالـسلا . هیلعنیـسح  زور  رد  مدوب  هدید  هچ  نانچ  هفیرـش ؛ یماسا  نامه  ینعی  موق ، نآ  نایعا  هب  هَّللاو  مدرک ، رظن 

.« ارم لثم  نم ، زا  سپ  درک  یهاوخن  كرد  مدرک و  نم  هک  ار  هچ  نآ  دنکب  هک  یـسک  ره  : » دومرف موش ؟! وت  يادف  وت ، ّیـصو  تسیک  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـندرک  وا  زا  شیپ  هک  ار  يراک  نآ  دـنکب  هک  وا  زا  منک  لاؤس  هک  مدرک  شومارف  سپ  تفگ : میلـسّما 
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! کـیبل متفگ : میلـسّما »! يا  : » ارم داد  زاوآ  متـشادرب ، یماـگ  متفر و  نوریب  هناـخ  زا  نوـچ  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  یلع و  ملـسو و 
مّـسبت وا  دـش و  هناخ  لخاد  تفر و  هاـگ  نآ  هداتـسیا ، هناـخ  نحـص  طـسو  رد  هک  ار  باـنج  نآ  مدـید  متـشگرب و  سپ  درگرب »! : » دومرف

ياههچوک اهراوید و  اههناخ و  تفاکش  سپ  دناشک ، ار  دوخ  تسار  تسد  سپ  متسشن . نم  سپ  میلس »! ّما  يا  نیـشنب  : » دومرف درکیم و 
دوب و یفرشا  دنچ  نآ  رد  هک  ياهسیک  هَّللاو  دومرف ، اطع  نم  هب  سپ  میلس »! ّما  يا  ریگب ، : » دومرف هاگ  نآ  دش ؛ ناهنپ  ممشچ  زا  ار و  هنیدم 

مسانشیم ار  هّقح  اّما  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دوب . ملزنم  رد  نم  زا  هّقح  رد  هک  ( 951) عزج زا  نم  لام  هک  نیگن  دـنچ  الط و  زا  هراوشوگ  ود 
.« ورب دوـخ  راـک  یپ  ار و  نیا  ریگب  : » دوـمرف منیبیم . نیگنـس  ار  نآ  هک  نآ  رگم  نآ ؟ رد  تـسیچ  مـنادیمن  تـسا . نآ  رد  هـچ  نآ  اـّما  و 

متخانش نم  تفگ : تسا . نم  هّقح  هّقح ، مدید  سپ  مدیدن . شیاج  رد  ار  هّقح  متفر ، دوخ  لزنم  هب  متفر و  نوریب  بانج  نآ  دزن  زا  تفگ :
، شاـیع نبا  ینعی  هَّللادـبع  وبا  نیملاـعلا . بر  هَّللدـمحلاو  زور . نآ  زا  ناـشیا  رما  رد  تیادـه  تریـصب و  يور  زا  تفرعم  ّقح  هب  ار  ناـشیا 
. ار وا  قیرط  ار و  هّماع  ثیدح  دانـسا  وا  رب  مدناوخ  میلـس و  ّما  نیا  زا  یباعجرمع  نب  دّمحم  رکبوبا  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : باتک ، فّنـصم 
، وا تفگ : ار و  یسوطرط  یضاق  حلاصوبا  دناسانش  ار و  ام  باحـصا  قیرط  درک و  قیثوت  حدم و  ار  وا  ياهيوار  ینعی  درمـش ، نسحتـسم 

لوـسر زا  دـندرک  تیاور  هک  تسا  ییاـه  نز  زا  تسا  فورعم  طـساق ، نب  رمن  زا  دوـب  ینز  وا  سپ  میلـس ، ّما  اـّما  دوـب . ظـفاح  لدـع  هـقث 
یتیاور یتبحص و  وا  يارب  هک  هیسود  میلس  ّما  هن  کلامنب و  سنا  ردام  تسین ، هّیراصنا  میلس  ّما  وا  تفگ : ملسو ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

رد درکیم  هنتخ  ار  اـهرتخد  هک  هدـننک  هنتخ  ینعی  هّکم  هضفاـخ  میلـس  ّما  هن  دوب و  هدرک  تیاور  وا  زا  دوب و  هدـید  ار  ترـضح  ینعی  دوب .
مالـسا وا  تسا و  یفقث  دوسمنب  ةورع  رهاوخ  یفقث  دوعـسم  رتـخد  وا  هک  هیفقث  میلـسّما  هن  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـهع 

تهج هب  اّما  دوبن  ماـقم  بساـنم  ثیدـح  ماـمت  هچ  رگا  ( 952 .) یهتنا درکیم ؛ تیاور  ثیدـح  دوب و  هدـش  وـکین  شمالـسا  دوـب و  هدروآ 
هللا مهمحریلع  نب  دیز  هرابرد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یّقر  دواد  ربخ  میدش . كّربتم  مامت  لقن  هب  دنس  ناقتا  دوجو و  ّتلق  تفارش و 

3 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 

: دومرف سپ  مالـسلا ، امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  رب  مدـش  لخاد  تفگ : یّقر ، دواد  زا  هدرک  تیاور  ّتنـس  لها  قیرط  زا  اج  نآ  رد  مهدزاود :
تمدخ هب  میبایفرش  هک  دش  ببس  هک  هفوک  رد  دش  ضراع  ارم  یتجاح  متفگ : دواد »؟! يا  ام ، دزن  دش  وت  ندمآ  ِندیشک  لوط  ِببـس  هچ  »

لکیه هب  ینآرق  هک  یمد  زارد  بسا  رب  ار  دـیز  وت  ّمع  مدـید  متفگ : اـج »؟ نآ  رد  يدـید  هچ  : » دومرف موـش ! وـت  يادـف  دیـشک ، لوـط  وـت 
هک قیقحت  هب  یلاـعت ، يادـخ  امـش و  ناـیم  ملع  منم  هفوک ! لـها  يا  تفگیم : هک  یتلاـح  رد  هتفرگ ، ار  شرود  هفوـک  ياـهُقف  هتخادـنا و 
نآ روایب  نارهم ! نب  ۀعامـس  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعهَّللادبع  وبا  ترـضح  وا . خوسنم  وا و  خـسان  زا  تسادـخ  باتک  رد  هچ  نآ  ماهتخانش 

تسا تیب  لها  ام  دزن  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  نیا  ناوخب ! : » نم هب  دومرف  داد و  نم  هب  دروآ و  يدیفس  هفیحـص  هاگ  نآ  ار ». هفیحص 
ود نآ  رد  مدـید  سپ  ار ، نآ  مدـناوخ  سپ  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  زا  یگرزب  زا  ام  زا  یگرزب  دربیم  ثاریم  هب  هک 

تاومسلا قلخ  موی  هَّللا  باتک  یف  ًارهش  رشع  ینثا  هَّللا  دنع  روهشلا  ةدع  ّنا  : » مود رطـس  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللاّالا ، هلا  ال  : » لوا رطـس  رطس :
رفعج یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیسحلا  یلع و  نب  نسحلا  بلاط و  یبا  نب  یلع  میقلا ، نیدلا  کلذ  مرح  ۀعبرا  اهنم 

مهیلعهَّلل ۀّـجحلا  مهنم  فلخلا  یلع و  نب  نسحلا  دّـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّـمحم و  نب 
رتاناد دنوادخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : هدش »؟ هتشون  نامز  هچ  اجک و  رد  هک  ینادیم  ایآ  دواد ! يا  : » نم هب  دومرف  هاگ  نآ  مالـسلا »

(953 .«) دـنربیم دـننکیم و  هاـبت  ار  دـیز  اـجک  سپ  لاـس . رازه  ود  هب  مدآ  دوش  قلخ  هک  نآ  زا  شیپ  : » دومرف امـش . وا و  لوـسر  تسا و 
یلع و نب  دمصلادبع  نیسحلاوبا ، هقث  خیش  زا  هدرک  تیاور  مهدزیـس : مالـسلا  امهیلعنینـسح  میظعت  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیاور 

يرماع دعس  یبا  ریثک  نب  دیبع  زا  ار  نآ  هک  دوب  تشه  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  نآ  خیرات  دوخ و  باتک  لصا  زا  ار  ربخ  مامت  دروآ  نوریب 
تسا و رماـع  نب  ةاوس  زا  هک  یئاوس  هفیحج  نبا  زا  بهو  نب  دـیز  زا  شمعا  نب  ییحی  زا  حارج  نب  حون  ارم  داد  ربـخ  تفگ : دوـب . هدـینش 
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سپ دندوب ، مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دزن  رد  ناشیا  هک  دنداد  ربخ  کی  ره  برـشنب ، ثراح  ینادمه و  ینراح  هَّللادـبع  نب  ثراح 
شیپ مالسلا  هیلعنیسح  هاگره  ملسو »! هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا  ابحرم  : » دومرفیم دمآیم ، شیپ  مالـسلا  هیلعنسح  هاگره 

ار امش  دش  هچ  نینمؤملاریما ! ای  : » بانج نآ  هب  درک  ضرع  یسک  سپ  نازینک »! نیرتهب  رـسپ  ردپ  يا  وت ! يادف  مردپ  : » دومرفیم دمآیم ،
هدنار دوقفم  نیا  : » دومرف نازینک »؟ نیرتهب  تسیک  دییوگیم و  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  ار  نیا  دییوگیم و  مالـسلا  هیلعنسح  هب  ار  نآ  هک 

ربخ ( 954 .) تشاذـگ مالـسلا  هیلعنیـسح  رـس  رب  ار  كرابم  تسد  و  تسا » نیـسح  نارـسپ  زا  یلع ، نب  نسحلا  نب  م ح م د  هراوآ ، هدـش 
نقتا زا  هک  هتفگ  اج  نآ  رد  زین  مهدراهچ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روضح  رد  هدـعاس  نب  سق  تالاح  زا  رذـنم  نب  دوراج 

تسا و رذـنم  نب  دوراج  ربخ  هّماع ، قیرط  زا  ناشیا  یماسا  هّمئا و  دادـعا  رد  نونکم  نوصم  زا  نآ و  بیجع  نآ و  بیرغ  هروثأـم و  راـبخا 
، مّدـج ارم  داد  ربـخ  تفگ : يراـبنا ، نیرق  نب  قباـس  نب  قحـال  نب  دّـمحم  رفعجوبا  نآ  هب  ار  اـم  داد  ربـخ  هک  ةدـعاس  نب  سق  زا  وا  راـبخا 

بیاس نب  دّـمحم  نب  ماشه  رذـنملاوبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : ام  هناخ  رد  رابنا  رد  تشه  داتفه و  تسیود و  هنـس  رد  نیرق  نب  قباس  رـصنلاوبا 
دوب ینارـصن  وا  يدبع و  رذنم  نب  دوراج  ارم  داد  ربخ  تفگ : يرم . هلهو  نب  میمت  زا  یماطق  نب  یقرـش  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  تفگ : یبلک 

لیصا و يأر  اب  بط و  رد  هفسلف و  رد  ریصب  لیوأت و  هب  ملاع  بتک و  يراق  وا  دوب و  هدش  وکین  شمالسا  دروآ و  مالسا  هیبیدح  ماع  رد  و 
هللا یلـصادخ  لوسر  رب  سیقلادـبع  زا  شاهلیبق  اب  دوخ  دورو  لیـصفت  درک  لقن  باّطخ و  نب  رمع  تراـما  رد  ار  اـم  داد  ربخ  لـیمج ؛ هجو 
لاح دوراج ، نداد  حرش  يدایا و  هدعاس  نب  سق  لاح  زا  ناشیا  زا  ترضح  لاؤس  بانج و  نآ  اب  اهنآ  تاقالم  ّتیفیک  ملـسو و  هلآو  هیلع 

ات وا  راعـشا  حـیاصن و  ظعاوم و  زا  ياهلمج  رکذ  درک و  كرد  ار  انحوی  اقول و  نیّیراوح ، سییر  درک و  رمع  لاـس  دـصناپ  هک  نیا  ار و  وا 
نامیا نم  هچ  نانچ  بانج ، نآ  تثعب  زا  شیپ  دـیدروآ  ناـمیا  ملع ، يور  زا  : » تفگ ترـضح و  نآ  باحـصا  هب  درک  ور  رخآ  رد  هک  نآ 

زا هک  یناروـن  فیرـش  درم  هب  مدرک  رظن  سپ  تسین ». وا  زا  لـضفا  رتـهب و  اـم  رد  : » دـنتفگ دـندرک و  یـسک  هـب  هراـشا  هاـگ  نآ  مدروآ ».
یتخانش آ هنوگچ  : » دیسرپ وا  زا  ناملس  هاگ  نآ  دوب . مالـسلا  هیلعیـسراف  ناملـس  وا  هتفرگ و  ورف  ار  وا  تمکح  هک  دوب  ادیوه  شراسخر 

يور زا  رورس  رون و  دوب و  ألألتم  وا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرک  ور  تفگ : شتمدخ »؟ رد  روضح  زا  شیپ  ار ، بانج 
ار وت  مسا  درکیم  ادـن  ار و  وت  تاقوا  دوب  عّقوتم  ار و  وت  نامز  دوب  رظتنم  سق  هک  یتسرد  هب  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : دیـشخردیم . شکرابم 

مدرک عورـش  سپ  هد ! ربخ  ار  ام  تفگ : ناملـس  وت . ناوریپ  رد  منیبیمن  وت و  اب  ار  اهنآ  منادیمن  هک  ییاهمان  ار و  وت  بانج  ردام  ردپ و  و 
هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  ای  متفگ : دندادیم . شوگ  موق  درکیم و  شوگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناشیا و  نداد  ربخ  هب 

تشاد و رادراـخ  ناـتخرد  هک  ییارحـص  يوـس  هب  داـیا  سلاـجم  زا  یـسلجم  زا  سق  تفر  نوریب  هک  مدوـب  رـضاح  هک  قـیقحت  هب  ملـسو !
يور و نامـسآ  يوس  هب  دومن  دنلب  باتفآ و  نوچ  ینارون  یبش  رد  داتـسیا  سپ  دوب ؛ هدرک  لیامح  يریـشمش  وا  ردس و  هرمـس و  ناتخرد 

راـگدرورپ يا  ایادـخ ! راـب  تسا : نینچ  شاهمجرت  لـصاح  هک  يزیچ  تفگیم  هک  ار  وا  مدینـش  متفر و  کـیدزن  سپ  ار . دوخ  ناتـشگنا 
 - ناشخرد رهن  و  ( 955) راوگرزب طبـس  ود  یلع و  راهچ  تسوا و  اب  هک  دّمحم  هس  دّـمحم و  هب  خارف و  نیمز  تفه  عیفر و  نامـسآ  تفه 
زا ابقن  ددـع  رب  لـیزنت ، هظفح  لـیجنا و  هثرو  نشور و  ياـه  هار  اعفـش و  ياـبقن  دـننانیا  میلک ؛ ماـن  مه  و  ( - 956) مالسلا هیلعرفعج  ینعی 

ناشیا هب  تمایق و  تساخ  دـهاوخرب  ناشیا  رب  هک  نایوگ  تسار  اـه ، لـطاب  ناگدـننک  دوباـن  اـهیهارمگ و  ناگدـننک  وحم  لییارـساینب ؛
، ار ناشیا  مدرکیم  كرد  نم  یکشاک  ایادخ ! راب  تفگ : هاگ  نآ  تعاط . ضرف  دنوادخ ، بناج  زا  تسا  ناشیا  يارب  تعافش و  دسریم 

هاگ نآ  دـناوخ . یتایبا  زاب  درک ، هلان  تسیرگ و  تّدـش  هب  دـناوخ و  یتایبا  هاگ  نآ  دـشاب . نم  یناگدـنز  رمع و  یتخـس  زا  سپ  دـنچ  ره 
رکذ ار و  مالسلا  مهیلعهّمئا  هّینارون  حابشا  ندید  جارعم و  بش  درک  تیاکح  ترضح  سپ  درک . یماسا  نآ  زا  لاؤس  بانج  نآ  زا  دوراج 

: درک ضرع  دوراج  مقتنم . بقل  رد  باقلا ، باب  رد  تشذگ  هچ  نانچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ات  ار  کی  کی  یماسا  دنوادخ ، ندرک 
فوـخ تهج  هب  تسا ، هحیلم  راعـشا  هحیـصف و  تاـملک  اـب  ینـالوط و  ربـخ  نیا  و  ( 957 .) روبز لـیجنا و  تاروت و  رد  دـنروکذم  ناـشیا 
تلود رمع  نب  نیدلا  باهـش  املعلا ، کلم  مهدزناپ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يدابآ  تلود  لقن  مدرک . رـصتخم  لیوطت ،
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نارسپ زا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  زا  دعب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ءادعـسلا  ۀیاده  رد  يدابآ 
هَّللادبع نب  رباج  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  مهدزناش : رباج  زا  يدابآ  تلود  لقن  تسا ». مالـسلا  هیلعمئاق  ناشیا  رخآ  هک  تسا  ماما  ُهن  وا ،
ياهمان نآ ، رد  دوب و  یحاولا  وا  يور  شیپ  رد  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، رب  مدـش  لخاد  تفگ : هک  يراصنا 

نـسح ماـما  زا  یماـج  نمحرلادـبع  لـقن  دوـب . مالـسلا  هیلعمئاـق  ناـشیا  رخآ  هک  ار  مسا  هدزاـی  مدرمـش  سپ  دوـب . وا  نادـنزرف  زا  ناـماما 
زا هدرک  تیاور  ( 958) ةّوبنلا دهاوش  باتک  رد  یماج  نمحرلادبع  اّلم  ّتنس ، لها  دزن  روهشم  فراع  ملاع  مهدفه : مالـسلا  هیلعيرکـسع 
رد هناخ  هب  دوب ؟ دهاوخ  هک  وت  زا  دعب  ماما  هفیلخ و  هللا  لوسر  نبای  متفگ : مدمآ و  رد  هنع  هَّللا  یضر  یکز  دّمحم  وبا  رب  هتفگ : هک  یضعب 
هن رگا  نالف ! يا  : » دومرف سپ  یگلاـس . هس  ّنس  رد  دوب ، مهدراـهچ  بش  هاـم  هک  اـیوگ  هتفرگ ، شود  رب  یکدوک  دـمآ  نوریب  سپ  دـمآ ،

يّذلا وه  تسا ، يو  هینک  وا ، هینک  تسا و  لوسر  مان  نیا ، مان  یمدنایامنیمن . وت  هب  ار  دوخ  دنزرف  نیا  يدوب ، یمارگ  یلاعت  يادـخ  شیپ 
هک يرگید  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  مهدجیه : یماج  نمحرلادبع  زا  يرگید  لقن  ًاروجو ». ًاملظ  تئلم  امک  الدعو  ًاطسق  ضرالا  ءالمی 
رما نیا  بحاص  يدّیس ! ای  متفگ : هتـشاذگ . ورف  نآ  هب  هدرپ  مدید ، ياهناخ  يو  تسار  تسد  رب  مدمآرد ، دّمحموبا  رب  يزور  تسا : هتفگ 
يو تسار  هراسخر  رب  یگزیکاپ . تراهط و  لامک  رد  دمآ  نوریب  یکدوک  متـشادرب ، ار  هدرپ  نآ  دومرف ؛ رما  دوب ؟ دهاوخ  هک  نیا  زا  دـعب 
يو يوـناز  زا  نیا  زا  دـعب  امـش » بحاـص  تسا  نیا  : » دوـمرف دّـمحموبا  تسـشن . دّـمحموبا  راـنک  رب  دـمآ و  هتـشاذگ ، ناوـسیگ  یلاـخ و 

. مدرکیم رظن  يو  هب  نم  دمآ و  رد  هناخ  نآ  هب  مولعملا ؛» تقولا  یلا  لخدا  ینبای ! : » ار يو  تفگ  هنع -  هَّللا  یضر  دّمحموبا -  تساخرب .

. مدیدن ار  سک  چـیه  مدـمآ ، رد  هناخ  هب  ( 959 (؟ تسیک هناـخ  نیا  رد  هک  نیبـب  و  زیخرب ! تفگ : ارم  هنع -  هَّللا  یـضر  دّـمحموبا -  سپس 
دیلاوم باتک  رد  يدادـغب  باشخ  نبا  هب  فورعم  دـمحا  نبا  هَّللادـبع  دّـمحموبا ، مهدزون : حـلاص  فلخ  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تیاور 

یبا دـنزرف  نامزلابحاص  يدـهم و  حـلاص و  فلخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعاضر  بانج  زا  دوخ  دنـس  هب  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
باـنج زا  ار  نیا  هب  بیرق  متـسیب : حـلاص  فلخ  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تیاور  ( 960 .«) تسا مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دّـمحم ،

هیلعيرکـسع ماما  زا  غابـص  نبا  تیاور  دـش . روکذـم  وا  لاوحا  نمـض  رد  قباس  باـب  رد  ربخ  ود  ره  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص 
یلع نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  ( 961) هّمهملا لوصف  رد  غاّبص  نبا  هب  ریهش  یکلام  یکم  دّمحم  نب  یلع  نیدلارون  مکی : تسیب و  مالـسلا 
فلخ هب  ار  ام  داد  ربخ  لاس و  ود  هب  شتاـفو  زا  شیپ  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  یلعنب  نسح  řј حم یبا  دـمآ  نوریب  : » تفگ هک  لالب  نب 

زا دعب  تسوا  رـسپ  وا ، هک  نیا  هب  فلخ  هب  ارم  درک  ربخ  و  زور ، هس  هب  شتافو  زا  شیپ  نم  يوس  هب  دـمآ  نوریب  رما  هاگ  نآ  دوخ . زا  دـعب 
، دّمحم یبا  هب  متفگ  تفگ ، هک  هدرک  تیاور  يرفعج  ماشه  یبا  زا  مود : تسیب و  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  زا  ماشهوبا  تیاور  وا ».
: دومرف منک ؟ لاؤس  وت  زا  هک  یهدیم  تصخر  ایآ  منک . لاؤس  وت  زا  هک  نیا  زا  ارم  تسا  عناـم  وت  تلـالج  مالـسلا : اـمهیلعیلع  نب  نسح 
؟ منک لاؤس  وا  زا  اجک  رد  داد  يور  ياهثداـح  رگا  متفگ : يرآ ». : » دومرف تسا ؟ يدـنزرف  وت  يارب  اـیآ  نم ! دّیـس  يا  متفگ : نک »! لاؤس  »

مالسلا هیلعيدهم  ماما  هرابرد  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  تیاور  ( 962 .«) هنیدم رد  : » دومرف

4 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 

ۀـضور باتک  رد  فورعم  ثّدـحم  نمحرلادـبع  دّیـس  نب  هَّللا  لضف  نیدـلا ، ثایغ  دّیـس  نب  هَّللا  ءاـطع  نیدـلا  لاـمج  دّیـس  موس : تسیب و 
دیناسم حاحص و  رابخا  قیبطت  بانج و  نآ  رد  فالتخا  رکذ  زا  دعب  دش ، مولعم  شباتک  دوخ و  رابتعا  هتشذگ  باب  رد  هک  ( 963) بابحالا

نب رباج  زا  مدینـش  تفگ : هک  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  هدرک  تیاور  دنیوگ ، هّیماما  هک  نآ  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ّقح  رد  ّتنـس  لها  بتک 
اوُعیِطَأ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » ار هیآ  نیا  دوخ  ربمغیپ  رب  دینادرگ  لزان  یلاعت  دزیا  نوچ  تفگیم : هک  هنع -  هَّللا  یـضر  يراصنا -  هَّللادـبع 

هک رما  باحـصا  دنتـسیک  سپ  ار ، وا  لوسر  ادـخ و  ام  میـسانشیم  هَّللا ! لوسر  اـی  متفگ : ( 964 «) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا 
زا دعب  دننم  يافلخ  ناشیا  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  تفگ  سپ  وت ؟ تعاط  هب  تسا  هتخاس  نیرق  ار  ناشیا  تعاطا  یلاعت  يادـخ 
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هب فورعم  یلع ، نب  دّـمحم  هاگ  نآ  نیـسحلا ، نب  یلع  هاگ  نآ  نیـسح ، هاگ  نآ  نسح ، هاگ  نآ  تسا ، بلاط  یبانب  یلع  ناشیا  لوا  نم ؛
، دّـمحم نب  رفعج  قداص  هاگ  نآ  ناسرب . مالـس  نم  زا  ار ، وا  يدرک  تاقالم  هاگره  رباج ! يا  ار ، وا  ینکیم  كرد  هک  تسا  دوز  رقاـب و 

نآ یلع ، نب  نسح  هاگ  نآ  دّمحم ، نب  یلع  هاگ  نآ  یلع و  نب  دّمحم  هاگ  نآ  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  هاگ  نآ  رفعج ، نب  یـسوم  هاگ  نآ 
دنوادخ دنکیم  حتف  هک  تسا  یسک  نیا  مالـسلا . مهیلعیلع  نب  نسح  نب  دّمحم  شناگدنب ، نایم  رد  هَّللاۀّیقب  وا و  نیمز  رد  هَّللاۀّجح  هاگ 

دنامیمن تباث  هک  یتبیغ  دوخ ، يایلوا  هعیش و  زا  دنکیم  تبیغ  هک  تسا  یسک  نیا  ار و  نآ  براغم  نیمز و  قراشم  وا  تسد  رب  ّلجوّزع 
تبیغ رد  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : دیوگیم ، رباج  نامیا ». يارب  ار  وا  لد  یلاعت  يادخ  هدومزآ  هک  نآ  رگم  وا ، تماما  هب  لوق  رد  نآ  رد 

هب دنوش  عفتنم  وا و  رون  هب  دننک  هئاضتسا  ناشیا  هک  يربمغیپ  هب  ارم  هدومرف  ثوعبم  هک  نآ  هب  مسق  يرآ ، : » دومرف دنبای ؟ عافتنا  هعیش  ماما ،
، ار نآ  راد  ناهنپ  سپ  تسا . یهلا  هنونکم  رارـسا  زا  نیا  رباج ! يا  دریگ . الاب  ار  وا  ربا  هک  دـنچ  ره  باتفآ  هب  مدرم  عافتنا  لثم  وا ، تیـالو 
هب فورعم  دّمحم  نب  دّمحم  یفنح ، يراخب  ظفاح  مراهچ : تسیب و  نوتاخ  همیکح  زا  اسراپ  دمحم  لقن  دشاب ». نآ  لها  هک  یسک  زا  رگم 
هک هتفگ  نوتاخ  همیکح  زا  ًارصتخم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  تیاور  رکذ  زا  دعب  ( 965) باطخلا لصف  باتک  رد  اسراپ  هجاوخ 

يدرز هماج  رد  وا  يور  شیپ  رد  ار  دولوم  مدید  سپ  هنع -  هَّللایضر  يرکـسعلا -  نسحلا  دّمحم  یبا  دزن  مدمآ  نم  سپ  تفگ : همیکح 
ییامرف اقلا  سپ  دولوم ، نیا  رد  تسه  یملع  وت  دزن  رد  ایآ  نم ! دّیس  يا  متفگ : سپ  تفرگ . ار  مبلق  هک  ردق  نآ  رون ، اهب و  زا  دوب  وا  رب  و 

يارب مداتفا  نیمز  هب  سپ  تفگ : همیکح  وا ». هب  ار  ام  دـنداد  تراشب  هک  تسا  یـسک  نیا  تسا . رَظتنم  نیا  هّمع ! يا  : » دومرف ام ؟ هب  ار  نآ 
و هنع -  هَّللا  یضر  يرکسعلا -  نسح  دّمحم  یبا  دزن  مدرکیم  دّدرت  نم  هاگ  نآ  تفگ : تمعن . نیا  رکـش  يارب  منک  هدجـس  هک  دنوادخ 

نآ هب  ار  وا  مدرپس  : » دومرف ام ؟ رَظتنم  اـم و  دّیـس  اـب  يدرک  هچ  نم ! يـالوم  يا  متفگ : باـنج  نآ  هب  يزور  سپ  مدـیدیمن . ار  دولوم  نآ 
نب دّمحم  نسحلاوبا ، مجنپ : تسیب و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دعب  همئا  زا  رباج  لاؤس  ار ». دوخ  رسپ  یسوم  ردام  وا ، هب  درپس  هک  یسک 

شردپ زا  دّمحم  نب  رفعج  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ّتنـس  لها  قیرط  زا  بصاونلا  نیافد  حاضیا  رد  ناذاش ، نب  دمحا 
: دومرف هک  هلالج  ّلج  ةّزعلا  ّبر  زا  لییربج  ارم  داد  ربخ  دومرف : هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  زا  مالـسلا  مهیلعشناردپ  زا 
هک نیا  تسا و  نم  لوسر  هدنب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  نیا  نم و  هناگی  تاذ  زج  ییادخ  تسین  هک  دشاب  ملاع  هک  یـسک  »

دوخ تمحر  هب  دوخ  ّتنج  رد  ار  ناشیا  منکیم  لخاد  دننم ، ياهتّجح  وا ، نادنزرف  زا  هّمئا  هک  نیا  تسا و  نم  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع 
مامت ار و  دوخ  تمارک  وا  يارب  منادرگ  بجاو  ار و  دوخ  برق  یگیاسمه  وا  رب  منک  حابم  دوخ و  وفع  هب  شتآ  زا  ار  وا  مهدیم  تاـجن  و 

. میامرف شتباجا  دناوخب ، ارم  رگا  میوگ و  شکیّبل  دنک ، ادن  ارم  رگا  دوخ . هدیزگرب  هّصاخ و  زا  ار  وا  منادرگب  ار و  دوخ  تمعن  وا  رب  منک 
، نم زا  دـنک  رارف  رگا  منک و  شتمحر  دـنک ، دـب  رگا  میاـمن . ادـتبا  اـطع  رد  دوـش ، تکاـس  رگا  مـنک و  شیاـطع  دـنک ، لاؤـس  ارم  رگا  و 

هَّللادـبع نب  رباـج  سپ  دومرف : هک  نیا  اـت  منک ». زاـب  شیارب  دـبوکب ، ارم  دوج  ِرد  رگا  میاـمرف و  شلوبق  دـنک ، تعجارم  رگا  شمناوخب و 
، ّتنج لها  ناناوج  دّیـس  نیـسح  نسح و  : » دومرف بلاطیبا ؟ نب  یلع  نادنزرف  زا  هّمئا  دنتـسیک  هَّللالوسر ! ای  تفگ : تساخ و  رب  يراصنا 
ار وا  نوچ  سپ  ار ، وا  ینک  كرد  هک  تسا  دوز  یلع و  نب  دّـمحم  رقاب  هاگ  نآ  نیـسحلا ؛ نب  یلع  دوخ  نامز  رد  نیدـباعلا  دّیـس  هاگ  نآ 
نآ یسوم ؛ نب  یلع  اضر ، هاگ  نآ  رفعج ؛ نب  یسوم  مظاک ، هاگ  نآ  دّمحم ؛ نب  رفعج  قداص ، هاگ  نآ  ناسرب ؛ مالس  شنم  زا  ینک  كرد 

مهیلعنم تّما  ِّقـح  هب  مئاـق  وا  رـسپ  هاـگ  نآ  یلع ؛ نب  نسح  یکز ، هاـگ  نآ  دّـمحمنب ؛ یلع  یقن ، هاـگ  نآ  یلع ؛ نـب  دّـمحم  یقت ، هاـگ 
؛ دـننم ترتع  دالوا و  ایـصوا و  افلخ و  اهنیا  رباج ! يا  ملظ . روج و  زا  هدـش  رپ  هک  ناـنچ  لدـع ، طـسق و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  مالـسلا ،
هک یسک  هدرک و  نایـصع  ارم  ار ، ناشیا  دنک  نایـصع  هک  یـسک  هدرک و  تعاطا  ارم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، ناشیا  دنک  تعاطا  هک  یـسک 
وا نذا  هب  رگم  دتفین ، نیمز  هب  هک  ار  نامسآ  دنوادخ  دراد  هاگن  ناشیا  ببس  هب  هدرک و  راکنا  ارم  ار  ناشیا  زا  یکی  ای  ار  ناشیا  دنک  راکنا 

هیلعمئاق ترضح  دروم  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تیاور  ( 966 .«) ار شلها  دنکن  برطـضم  هک  ار  نیمز  دنوادخ  دیامرف  ظفح  ناشیا  هب  و 
هیلعاضر باـنج  زا  یـسک  هک  هدرک  تیاور  ( 967) نیطمسلا دیارف  رد  ینیومح  دّمحم  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش  مشـش : تسیب و  مالـسلا 
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نیمز دنوادخ  نآ  هب  دنکیم  كاپ  هک  نازینک  نوتاخ  رسپ  نم ، نادنزرف  زا  مراهچ  : » دومرف تیب ؟ لها  امش  زا  مئاق  تسیک  دیسرپ : مالـسلا 
زا شیپ  تبیغ  بحاص  تسوا  وا و  تدالو  رد  مدرم  دـننکیم  ّکش  هک  تسوا  یملظ و  ره  زا  ار  وا  دـیامرفیم  هزیکاـپ  يروج و  ره  زا  ار 
زا دـعب  ماما  : » دومرف لبعد  هب  هک  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  اج  نآ  رد  متفه : تسیب و  لبعد  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  باطخ  شجورخ ».

تبیغ رد  رَظتنم  مئاق  ۀّجح  وا ، رسپ  نسح ، زا  دعب  نسح  وا ، رـسپ  یلع ، زا  دعب  یلع و  وا ، رـسپ  دّمحم ، زا  دعب  تسا و  نم  رـسپ  دّمحم  نم ،
بقانم رد  یمزراوخ  دمحا  نبا  قفوم  متـشه : تسیب و  هللا  همحریـسراف  ناملـس  زا  یمزراوخ  لقن  ( 968 .«) شروهظ ماّیا  رد  عاـطم  دوخ و 

رب مالـسلا  هیلعنیـسح  مدید  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  مدـش  لخاد  تفگ : هک  يدّـمحم  ناملـس  زا  هدرک  تیاور  دوخ 
! یماما وت  یتاداس ! ردپ  يدّیس ! رـسپ  يدّیـس ! وت  : » دومرفیم دییوبیم و  ار  شنهد  دّیـسوبیم و  ار  نامـشچ  ود  وا  دوب و  بانج  نآ  يوناز 

ناشیا مئاق  ناشیا  مُهن  هک  دناوت  بلص  زا  هک  یتّجح  ُهن  ردپ  یتّجح ! ردارب  یتّجح ! رـسپ  یتّجح ! وت  ياهّمئا ! ردپ  یماما ! ردارب  یماما ! رـسپ 
لها قیرط  زا  ( 969) بقانم رد  بوشآ ، رهش  نبا  مهن : تسیب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوعـسم  نب  هَّللادبع  تیاور  تسا ».

نت هدزاود  نم  زا  دعب  هّمئا  : » دومرفیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دوعـسم  نب  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  ّتنس 
هب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  باـطخ  تسا ». يدـهم  ناـشیا  مهن  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  بلـص  زا  ناـشیا  نت  ُهن  دـنا ،

، هصیبقیبا زا  روصنم  نب  بهو  نب  دمحا  زا  دـعج  نب  یلع  زا  يوغب  دّـمحم  نب  هَّللادـبع  زا  هدرک  تیاور  مایـس : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
يداه وت  مشیوخ و  تّما  ریذن  نم  یلع ! ای  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  هک  رمع  نب  هَّللادبع  زا  عفان  زا  يربنع  دّـمحم  نب  حـیرش 

تسا و ناشیا  فراع  یلع  نب  دّمحم  تسا و  ناشیا  عماج  نیسحلا  نب  یلع  تسا و  ناشیا  قئاس  نیسح  تسا و  ناشیا  دئاق  نسح  یناشیا و 
هدننک رود  هدنهد و  تاجن  هدنهد و  روبع  یسوم  نب  یلع  تسا و  ناشیا  یـصحم  رفعج  نب  یـسوم  تسا و  ناشیا  بتاک  دّمحم  نب  رفعج 

تسا و ناشیا  ملاع  دّـمحم  نب  یلع  تسا و  ناشیا  قیاس  دـئاق و  یلع  نب  دّـمحم  تسا و  ناشیا  نانمؤم  هدـننک  کیدزن  ناـشیا و  نانمـشد 
(971 (.) 970 «) َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  . » تسا ناشیا  دـهاش  هدنـسانش و  یقاس و  فلخ  مئاـق  تسا و  ناـشیا  یطعم  یلع  نب  نسح 

دعسا خیش  مکی : یـس و  بانج  نآ  هیرذ  اب  تالاوم  بوجو  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باطخ 
مردپ و ارم  داد  ربخ  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یلفون  دّمحم  زا  دوخ  دانـسا  هب  دوخ  نیعبرا  رد  یلبنح  یلبرا  یلع  نب  نسح  نب  میهاربا  نب 
، قداص مردـپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : مظاک ، مردـپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : بانج ، نآ  زا  دوب  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  مداخ  وا 

ارم داد  ربخ  تفگ : ادهـشلادّیس ، مردـپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : نیدـباعلانیز ، مردـپ ، ارم  داد  ربـخ  تفگ : رقاـب ، مردـپ ، ارم  داد  ربـخ  تفگ :
یسک یلع ! ای  : » دومرف و  مهیلع -  هیلع و  هَّللا  تاولص  ایبنا -  دّیـس  ادخ و  لوسر  مبیبح ، مردارب و  ارم  داد  ربخ  دومرف : ایـصوا ، دّیـس  مردپ ،

، وت هّیرذ  وت و  اب  دنک  تالاوم  سپ  وا ، زا  تسا  یضار  وا و  رب  هدومرف  لابقا  هک  یلاح  رد  ار  ادخ  دنک  تاقالم  هک  دنکیم  شدونشوخ  هک 
رد هک  تسا  نیا  رهاظ  دیوگ : ّفلؤم  مالسلا ». مهیلعهّمئا  وا  هب  دوشیم  متخ  تسا و  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  یسک  ات 
هک دوشیم  مولعم  لّمأت  زا  هدرک و  فذـح  هعیـش  عینـشت  فوخ  ای  راـصتخا  تهج  هب  ّفلؤم  هتـشاد و  ار  ناـماما  زا  کـیره  مسا  ربخ ، نیا 

نیمه هب  تسا و  نیعبرا  رابخا  مراهچ  ود ، ره  رد  ربخ  نیا  میدرک و  لقن  سراوفلا  یبا  نب  دّـمحم  نیعبرا  زا  اـم  هک  تسا  یلوا  ربخ  ناـمه 
طقاس ار  نتم  رثکا  یـضعب  رد  هدرک و  راصتخا  رابخا  نآ  بلاغ  رد  نکل  تسا و  قباطم  ًابلاغ  مه  یقاـب  نآ و  رثکا  اـت  تسا  قباـطم  بیترت ،

هچ رگا  رابخا ، نیا  زا  یـضعب  هک  نآ  لوا : مینک . هیبنت  رما  دـنچ  رب  هدرک و  تعاـنق  رادـقم  نیا  هب  لاـجم  قیـض  بابـسا و  ّتلق  اـب  هدرک و 
اهنآ ندومن  لخاد  رد  درادن  يررض  سپ  هّیرـشع . انثا  هّیماما  بهذم  اب  رگم  دوشیمن  قباطم  نآ  نومـضم  نکلو  اعّدم  رد  درادن  تحارص 

ار مصخ  هچ  نآ  زا  رتمک  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  ار  ام  هچ  رگا  دوب ؛ دـهاوخ  یقاب  يّوقم  دـّیؤم و  هلاحم  ـالو  هصوصنم  راـبخا  کلـس  رد 
هکلب هّیماما ، قرط  رد  هرتاوتم  رابخا  هب  تسا  دـّیؤم  هکلب  درادـن ، یـضراعم  هک  ناشدوخ ، دزن  رد  ربتعم  ربخ  ندرک  لوبق  زا  تسین  ياهراچ 
درفنم نآ  هب  مصخ  هک  يربخ  دوب و  دهاوخ  عجرم  همصاخم  رد  هک  دوش  هیلع  ٌقفّتم  نآ  نومـضم  هچ  دشاب . مّدقم  زین  هضراعم  تروص  رد 

اـسب مود : تسا . دوقفم  هَّللادـمحب  ضراعم  هک  نآ  اب  تسین  تّجح  شمـصخ  دزن  رد  هچ  دروآ ، نوریب  ار  نآ  ماـقم  نیا  رد  دـناوتن  دـشاب ،
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ای يرعـشا  لوصا ، رد  هدرک  رگید  بهذـم  رایتخا  هنوگچ  هّیماما ، بهذـم  رد  هحیرـص  رابخا  نیا  لقن  اب  تعامج  نیا  هک  دور  مّهوت  تسه 
هک ره  تعامج ، نیا  زا  دـندرک و  ذـخا  اهنآ  زا  ار  دوخ  عورف  لوصا و  دـندش و  یلبنح  ای  یعفاش  ای  یفنح  اـی  یکلاـم  عورف ، رد  یلزتعم و 
نآ ریاظن  ماقم و  نیا  رد  ناشیا  ياملع  رباکا  هک  تسا  نآ  ههبش  نیا  باوج  دننکن ؟ ادتقا  ناشیا  هب  دنریگن و  يزیچ  دننادیم  ماما  ار  ناشیا 

: لوا دندرک : دودسم  نارگید  رب  هّیماما  بهذم  رب  ار  رابخا  نآ  ندرک  تلالد  اهنآ و  هب  لالدتـسا  لایخ  هار  هک  دنتفرگ  شیپ  کلـسم  دـنچ 
ّولمم هک  ار  دوخ  نیثّدحم  زا  نیروهشم  یّتح  عّیشت  سیلدت و  بذک و  عضو و  هب  ار  دوخ  تاور  یضعب  تبسن  رابخا و  نآ  دیناسا  فیعضت 

هک هفینحوبا  بحاص  هیقف  یخلب  هَّللادـبع  نب  مکح  عیطموبا  لثم  دـنهدیم . وا  هب  ار  تبـسن  نیا  یهاـگ  اـهنآ ، راـبخا  زا  ناـشیا  بتک  تسا 
عـضو ثیدـح  دـیوگیم  یناقزوج  و  ( 973) هتــسناد باّذـک  یئجرم  ار  وا  متاـحوبا  هـتفگ و  ریبـک  هماـّلع  ( 972 ،) نازیم رد  ار  وا  یبـــهذ 

(976 .) دـنک تیاور  يزیچ  وا  زا  یـسک  تسین  راوازـس  هتفگ : لبنح  دـمحا  دـناد و  یم  عاّـضو  ار  وا  زین  (975) يزوجنبا و  ( 974) درکیم
نانچ هتسناد ؛ عاّضو  ار  وا  یناقزوج  تسا . هدرک  مهّتم  ثیدح  عضو  هب  ار  وا  يزوجنبا  تسا ، ناشیا  هیفوص  رباکا  زا  هک  يرـصم  نونلاوذ 

زین نارگید  هدوب و  مالعا  زا  یکی  تبث و  ظـفاح  وا  هتفگ  ( 977) نازیم رد  یبهذ  هک  حلاص  نب  دمحا  هتفگ : هعیرشلا  هیزنت  رـصتخم  رد  هچ 
وا هک  يدقاو  رمع  نب  دّمحم  ( 979 .) دوب باّذک  دیوگیم : نیعم  نب  ییحی  ( 978 .) نومأم هن  دوب و  هقث  هن  دیوگیم : دوادوبا  دندرک ، حدم 

دنـسم رد  یمزراوخ  لاح  نیا  اـب  ( 980 !) دـننادیم ثیدـح  رد  نینمؤملریما  ار  وا  یـضعب  دـننادیم و  مالـسا  رب  مدرم  نیما  رهد و  ملاـع  ار 
زا درک و  عـضو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربـمغیپ  رب  ثیدـح  رازه  تسیب  يدـقاو  هتفگ : هک  هدرک  لـقن  نیعم  نب  ییحی  زا  هفینحوـبا 

بتک هتفگ : یعفاش  تشون و  دیابن  ار  وا  ثیدح  هتفگ : ینیدم  نبا  دنکیم و  بیکرت  ار  دیناسا  يدـقاو  تفگ : هک  هدرک  لقن  لبنح  دـمحا 
ار وا  جاّجح  نب  دیعس  تسا و  وا  جاتحم  ریس  رد  يرّحبتم  ره  هتفگ : یعفاش  هک  يزاغم  ریـس و  بحاص  قاحـسا ، نب  دّمحم  تسا . غورد  وا 
(981) یبهذ لادـتعالانازیم  رد  هچ  ناـنچ  تسنادیم ، ناـیوگغورد  زا  ییوگغورد  ار  وا  فورعم  کـلام  هتفگ ، ثیدـح  رد  نینمؤملاریما 
درکیم و عـضو  ثیدـح  ّتنـس ، تیوـقت  رد  وا  هک  هدرک  لـقن  يدزا  زا  نازیم  رد  هریغ ؛ نـتف و  باـتک  بحاـص  داّـمح ، نـب  مـیعن  تـسا .
تساملع و رباکا  زا  هک  هبیـش  یبا  نب  نامثع  نب  دّـمحم  ظـفاح  ( 982 .) تسا غورد  اـهنآ  همه  هک ، هفینح  یبا  بیع  رد  اـملع  زا  یتاـیاکح 

نیا اب  هتسناد ، لاجر  ثیدح و  هب  ریصب  ِملاع  ِظفاح  ار ، وا  ( 984) نازیم رد  زین  یبهذ  هدرک و  یغیلب  حدم  ار  وا  ( 983 ،) باسنا رد  یناعمس 
هماسا نب  هَّللادـبع  زا  یبهذ  ( 985 .) تسنادیم ثیدـح  عضاو  ار  وا  شارخ  نبا  تفگیم و  باّذـک  ار  وا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هَّللادـبع  لاح 
یموق رب  اهزیچ  وا  تفگیم : دواد  دنتـسنادیم و  باّذـک  ار  وا  ناشیا  هک  هدرک  لقن  ییحی  نب  دواد  فاّرـص و  قاحـسا  نب  میهاربا  یبلک و 
یضاق بسن و  خیرات و  نف  رد  داتـسا  املع و  رباکا  زا  هک  فورعم  راّکب  نب  ریبز  ( 986 .) دندوب هدادن  نآ  هب  ربخ  زگره  هک  دوب  هدرک  عضو 

رد ار  وا  تسا  نازیم  رد  هچ  نانچ  ینامیلـس  ربنع  نب  یلع  نب  دمحا  لضفاوبا  ظفاح  خیـش  دناهدرک ؛ حدم  هلیلج  بقانم  هب  ار  وا  دوب و  هّکم 
باتک بحاـص  يوحن ، يوغل  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللادـبع  ( 987 .) تسا رکنم  وا  ثیدح  هتفگ : هدرمـش و  ثیدح  نیعـضاو  دادِـع 

باّذـک وا  هک  نیا  رب  تّما  دـندرک  عامجا  هک  هدرک  لـقن  مکاـح  زا  نازیم  رد  و  دـندومن ؛ غیلب  حدـم  ار  وا  هریغ  ناـکلخنبا و  هک  فراـعم 
(990) نازیم رد  تشاد ؛ تواضق  طساو  دادـغب و  رد  دوب و  هفینحوبا  دیـشر  ذـیملت  املع و  مظاـعا  زا  هک  ( 989) ورمع نب  دسا  ( 988 .) هدوب
وا هک  هـتفگ  ( 991) ناـبحنبا و  دوـبن ، يزیچ  دوـب و  باّذـک  وا  هک  هدرک  لـقن  نیعم  نب  ییحی  زا  هریغ  بیطخ و  زا  وا  قـیثوت  لـقن  زا  دـعب 

. درک تعانق  دیاب  هرذنم  هرشع  نیا  هب  لاثم  يارب  هفینحوبا و  بهذم  رب  درکیم  تسرد  ثیدح 

5 مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  نامه  دوعوم  يدهم  ندوب  تابثا  رکذ  رد 

ذخا نآ  زا  ربخ  هک  یباتک  ندوب  راکنا  موس : دنتفگ . هحلطنبا  ّقح  رد  یضعب  هچ  نانچ  ضفر  عیشت و  هب  باتک  بحاص  نداد  تبسن  مود :
زا عوضوم  باتک  دنهد و  تبسن  ام  ياملع  هب  دنسیون و  یباتک  دوخ  ناشیا ، هک  سیلدت  نیا  هب  ار  هعیـش  نداد  تبـسن  نآ و  ّفلؤم  زا  هدش 
رب ار  تماما  لمح  مراهچ : تسیک ؟ شیـشح  ره  هب  ّثبـشتم  قیرغ  يرتفم  ّسلدـم  هک  دوش  راکـشآ  اـت  هک  تسین  بلاـطم  نیا  حرـش  يارب 
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زا کی  ره  تماما  درادـن  یتافانم  سپ  هّیرهاظ ، ماکحا  نایب  تسایـس و  رد  تساـیر  هرهاـظ و  تفـالخ  هن  هّیبلق ، تساـیر  هّینطاـب و  بلاـطم 
رباکا زا  هک  يدـنه  هَّللایلو  هاش  نامز ، نآ  رد  ًالثم  ناورم . دـیزی و  لثم  هرهاظ ، تفالخ  اب  ناشیا  زا  تمارک  زورب  يرـصع و  ره  رد  ناشیا 

یتبـسن باطقا  مهنع -  هَّللا  یـضر  رـشع -  انثا  هّمئا  هک  تسا  هدـش  مولعم  ار  ریقح  نیا  هتفگ : هعیـضو  هلاقم  رد  تسا ، ّتنـس  لـها  ياـملع 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ثیدح  زا  زج  هب  ار  عرش  هدیقع و  اّما  دش ؛ ادیپ  ناشیا  ضارقنا  نراقم  فّوصت ، جاور  اهتبسن و  زا  دندوب 

ّتیبطق نامه  رابتعا  هب  رّخأتم ، رب  کیره  هراـشا  ّصن و  درادـن و  راـک  یعرـش  فیلکت  هب  ینطاـب ، تسا  يرما  ناـشیا  ّتیبطق  تفرگ . ناوتن 
یموق یناـمز  زا  سپ  دـنتخاسیم ، علّطم  نآ  رب  ار  دوخ  ناراـی  صّلخ  ضعب  هک  تسا  ناـمه  هب  عجار  دـنتفگیم  هک  تماـما  روـما  تسا و 
ندید اب  هک  درادن  يدـعب  چـیه  تالامتحا ، تاهبـش و  نیا  اب  ضرغ  یهتنا . دـندروآ ، دورف  رگید  لمحم  رب  ار  ناشیا  لوق  دـندرک و  قّمعت 

اب تاحوتف  رد  نیدلا  ّیحم  هک  يدید  هچ  نانچ  دنهدن ! هّیماما  بهذم  تّحص  لامتحا  دوخ ، بتک  رد  هحیحص  هحضاو  رابخا  نیا  زا  رتشیب 
ره یهارمگ  هک  دننادیم  تلالـض  رد  لصا  ار  هّیماما  هدرک ، حیرـصت  هدزاود  همه  هب  هتفگ و  ماما  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  ره  هک  نآ 
رد ناـشیا  باـطقا  همه  اذـهل  دـنادیم و  ّتیبطق  خنـس  زا  ار  تماـما  هک  نآ  رگم  تسین  نیا  تسا و  ناـشیا  فرط  زا  نیملـسم  قرف  زا  هقرف 

یعفاش و هفینحوبا و  کلام و  زا  دـندرکیم ، عوجر  دوخ  هعبرا  هّمئا  زا  یکی  هب  دـنراد ، ار  نآ  ندرک  يانب  هک  تقو  نآ  ات  هرهاظ ، ماـکحا 
زا نآ  لقن  تّحص  رد  تسین  ياههبش  میدرک ، لقن  مالعا  ياملع  زا  یضعب  طّسوت  هب  هک  هتـشذگ  رابخا  زا  یـضعب  هک  نآ  موس : لبنحنبا .

نیطالس هظحالم  هب  دندوب  تعامج  نآ  روهقم  هقباس ، هنمزا  رد  ًابلاغ  دنتـشاد ، هک  تناید  قدص و  اوقت و  ماقم و  ّولع  رب  هوالع  هچ  ناشیا ؛
باتک دـیامن و  جاجتحا  نآ  هب  دوخ و  باتک  رد  دـنک  لقن  يربتعم  ملاع  ای  ناـشیا  فورعم  بتک  زا  يربخ  هک  تسین  نکمم  ًاـتداع  تقو ،

دوخ بتک  رد  اوقت  قدص و  ملع و  هب  ار  ام  ياملع  زا  ياهلمج  دشاب و  هتفگن  ملاع  نآ  دشابن و  باتک  نآ  رد  هک  نآ  اب  دهد ، رـشن  ار  دوخ 
. تسا روکذم  دوخ  ّلحم  رد  هچ  نانچ  ناشیا ، ریاظن  بوشآ و  رهش  نبا  یکجارک و  یضترم و  دّیس  دیفم و  خیش  دننام  دندرک ، رکذ 

لصف

مالسلا هیلعنسحلا  نب  ۀجح  تماما  رب  راهطا  هّمئا  ادخ و  لوسر  زا  هّیماما  صوصن 

نــسحلا نـب  ۀّـجح  مـهدزاود ، ماـما  دوـعوم ، يدـهم  هـک  نـیا  رب  مـهیلع -  هَّللا  تاولــص  هّـمئا -  ادــخ و  لوـسر  زا  هّیماـما  صوـصن  اـّما 
زا يرایسب  رد  هَّللادمحب  تسا و  لیوطت  بجوم  دوجوم ، مامت  رکذ  درک و  اصحا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  تسا  مالسلا  امهیلعيرکسع 
اّلم نب  ریـصن  دّـمحم  اّلم  نب  یـضر  اقآ  لضاف  زا  نآ  همجرت  راحب و  زا  مهن  دـّلجم  صوصخ  تسا ، دوجوم  هّیـسراف  هّیبرع و  ثیداحا  بتک 

میلـس و باتک  زا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام  نکل  نآ و  همجرت  راحب و  مهدزیـس  یـسلجم و  یقت  دّمحم  اّلم  لیلجلا  ملاعلا  نب  هَّللادبع 
میلس : لوا مالسلا  هیلعرصع  ماما  هرابرد  سیق  نب  میلس  تایاور  مینک : تعانق  هدوبن ، هللا  همحریسلجم  هماّلع  دزن  هک  یبتک  زا  رابخا  یـضعب 

رد تسین  یفالخ  دیوگیم : دوخ  ( 992) تبیغ رد  ینامعن  خیش  هک  دوخ -  باتک  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  باحصا  زا  یلاله  سیق  نب 
مالـسلا و مهیلعتیب  لها  ثیدـح  هلمَح  ملع و  لها  ار  نآ  هدرک  تیاور  هک  لوصا  زا  تسا  یلـصا  باتک ، نآ  هک  هعیـش  ملع  هلمَح  ناـیم 

یلـصادخ لوسر  هک  دینـش  بانج  نآ  دوخ  زا  هک  دننکیم -  دامتعا  وا  رب  دننکیم و  عوجر  نآ  هب  هعیـش  هک  تسا  یلوصا  زا  اهنآ و  مدقا 
سپ مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ات  دندرمش  هاگ  نآ  یناشیا »....! لوا  یلع ! ای  وت  : » رمالا یلوا  رکذ  نایب  رد  دومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
نانچ داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  هک  نم  يادعا  زا  مقتنم  نم و  يافلخ  نم و  يایـصوا  متاخ  مئاق  تّجح  وا ، رـسپ  هاگ  نآ  : » دومرف

نم : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  زین  مود : ( 993 .«) ملظ روج و  زا  هدـش  رپ  هچ 
زا نینمؤم  هب  تسا  یلوا  نم ، زا  دـعب  مالـسلا  هیلعیلع  يرما و  نم  دوجو  اـب  ناـشیا  رب  تسین  ناـشدوخ ، سوفن  زا  نینمؤم  هب  متـسه  یلوا 
رد : » دومرف و  مسق ، نیمه  هب  مالسلا ، هیلعرقاب  ترضح  ات  دومرف  رکذ  هاگ  نآ  يرما ». وا ، دوجو  اب  ناشیا  يارب  تسین  ناشدوخ ، ياهسفن 
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يارب تسین  ناـشدوخ ، سفنا  زا  نینمؤـم  هب  یلوا  رگم  ناـشیا  زا  مادـک  چـیه  تسین  يرگید ، زا  سپ  یکی  دنتـسه  ینادرم  دّـمحم ، بقع 
زا اج  نآ  رد  نماـب  : » دومرف ار و  ندـع  ّتنج  دومرف  رکذ  هک  نآ  اـت  ( 994 ....«) دنیدهم دـنیداه ، دـنتادُه ، همه  يرما ، اهنآ  دوجو  اب  ناشیا 

ياهلمج هاگ  نآ  مالسلا ». مهیلعنیسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  نیـسح و  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناشیا  لوا  دنا ، نت  هدزاود  نم  تیب  لها 
يا : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  زین  موس : دومرف . نایب  نآ  ریغ  تیادـه و  غیلبت و  تمـصع و  زا  ار  ناشیا  فاـصوا  زا 

وا اب  کلَم  هک  نآ  ینعی  میثّدحم ؛ ِناگدـش  تیادـه  ِناگدـننک  تیادـه  هّمئا  نم ، نادـنزرف  زا  دـندرم  هدزای  هک  نم  يایـصوا  نم و  میلس !
تفرگ و  نم -  رسپ  نیا  هاگ  نآ  مالسلا ، امهیلعنیسح  نسح و  نم  رسپ  ود  : » دومرف ناشیا ؟ دنتسیک  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : دیوگ ». نخس 

هک نیا  ات  يرگید  زا  دعب  کی  ره  وا ، نادنزرف  زا  رفن  تشه  هاگ  نآ  دروخیم -  ریـش  بانج  نآ  ار و  مالـسلا  هیلعنیـسحلانب  یلع  تسد 
رکسع دمآ  دورف  سپ  میدرکیم ، تعجارم  نیّفـص  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اب  هک  هتفگ  زین  مراهچ : ( 995 .«) دنیایصوا نت  هدزاود  نیا 
ّیـصو نوعمـش ، نادـنزرف  زا  دوب ، نومح  نب  نوعمـش  وا  مان  هک  ار  رید  نآ  زا  یبهار  ندـمآ  نوریب  درک  رکذ  سپ  ییاراصن ؛ رید  کیدزن 

یلصادخ لوسر  فاصوا  زا  دعب  دوب  روکذم  اج  نآ  رد  مالسلا و  هیلعیسیع  يالما  نوعمش و  ّطخ  هب  دوب  یباتک  وا  اب  مالسلا و  هیلعیسیع 
زا رفن  هدزاـی  هاـگ  نآ  هک  وا  زا  دـعب  تسا  نمؤم  ره  ّیلو  وا ، هک  نیا  مالـسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  تفـالخ  ترازو و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

زامن هک  تسا  یـسک  ناشیا  رخآ  يرگید . زا  دعب  یکی  ریبش ، دـنزرف  زا  نت  ُهن  ریبش و  مود  ربش ، اهنآ  لوا  وا ، دـنزرف  دـنزرف  وا و  نادـنزرف 
دنکیم و یفخم  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  دنکیم و  تنطلـس  هک  ار  یـسک  ناشیا  زا  دـعب  هدرب  مان  وا و  فلخ  مالـسلا  هیلعیـسیع  دـنکیم 
ام دوشیم  کلام  داد و  لدع و  زا  ار  دنوادخ  دالب  عیمج  دـنکیم  رپ  دوشیم و  رهاظ  ناشیا  زا  هک  یـسک  لوا  دوشیم و  رهاظ  هک  یـسک 

رخآ رد  ار و  لالظ  هّمئا  زا  ياهلمج  لاح  هداد  حرش  هاگ  نآ  نایدا . همه  رب  دنوادخ  ار  وا  دنکیم  بلاغ  هک  نیا  ات  ار  برغم  قرـشم و  نیب 
درک و هخسن  نوچ  یبرع ». هب  نک  همجرت  یناربع  زا  ار  وا  باتک  زیخرب و  : » دومرف دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  ترضح  دیوگیم : میلس  ربخ ،
! نالف يا  وت  و  نم ! رسپ  يا  ار  نآ  ناوخب  مداد و  وت  هب  هک  ار  باتک  نآ  روایب  نم  دزن  هب  : » دومرف مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  ترضح  دروآ ،

فالخ مه  اب  فرح  کی  دناوخ  نوچ  ملسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يالما  تسا و  نم  ّطخ  وا  هک  باتک  نیا  هخسن  رد  نک  رظن 
(996 .) دوب رفن  کی  يالما  ایوگ  تشادن .

مالسلا امهیلعنسحلا  نب  ۀجح  هرابرد  ناذاش  نب  لضف  تایاور 

لوا تمسق 

ترـضح زا  هدومرف و  فیلأت  باتک  دلج  داتـشه  دص و  هک  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  دّمحموبا  نأشلا  میظع  ردقلا  لیلج  هقث  خیـش  مجنپ :
باتک رد  هداتسرف  تمحر  وا  رب  ترـضح  هدرک و  تافو  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نامز  رخآ  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا  امهیلعداوج  اضر و 

هیلعهَّللادـبع وبا  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : هک  باـیر  نب  یلع  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  ۀـعجرلا  تاـبثا  هب  یّمـسم  دوـخ ، تبیغ 
، لاّجد جورخ  ات  دومرف  نایب  ار  نامزلارخآ  نتف  زا  ياهلمج  ترـضح  نآ ، رخآ  رد  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  زا  ینالوط  ثیدـح  مالـسلا 

وت نادـنزرف  زا  مُهن  وا  لوقع و  وا  تبیغ  رد  تسا  ّریحتم  هک  لومأـم  ناطلـس  هرفک ، لـتاق  هرما و  ریما  دوشیم  رهاـظ  هاـگ  نآ  : » دومرف سپ 
. ار اـهترطف  هبتر و  تسپ  ینعی  نیندا ، نیمز  رد  دراذـگیمن  او  نیلقث و  رب  دوشیم  بلاـغ  نینکر و  نیب  دوشیم  رهاـظ  نیـسح ! يا  تسا 
.« وا ماوقا  اب  دننکیم  تاقالم  وا و  ماّیا  رد  دنوشیم  رضاح  ار و  وا  ماگنه  دنـسریم  ار و  وا  نامز  دنکیم  كرد  هک  ینمؤم  لاح  هب  اشوخ 
زا یلع  نب  دّـمحم  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  زا  یبلح  هبعـش  یبا  زا  یـسیع  نب  دامح  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مشش :

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دوخ ، ّدج  زا  مدیسرپ  تفگ : هک  مالسلا ، امهیلعبلاط  یبا  نبا  یلع  نب  نسح  شّمع  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ 
هک دنتـسه  نت  هدزاود  لییارـسا ، ینب  يابقن  ددع  هب  نم  زا  دعب  ناماما  : » دومرف دوب . دـنهاوخ  بانج  نآ  زا  دـعب  هک  یناماما  زا  ملـسو  هلآو 
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یک ملـسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  اـی  : » متفگ نسح »! يا  یناـشیا ، زا  وت  ارم و  مهف  شناد و  ناـشیا  هب  دـنوادخ  تسا  هدومن  اـطع 
ملع دنوادخ  هتـشاد  ناهنپ  هک  تسا  تمایق  زور  لثَم  وا  لثَم  هک  نسح  يا  تسین  نیا  زج  : » دومرف تیب »؟ لها  ام  مئاق  درک  دـهاوخ  جورخ 

نارجن یبا  نب  نمحرلادبع  زا  هدرک  تیاور  زین  متفه : ( 997 .«) ربخ یب  هاگان و  رگم  تمایق  زور  دیآیمن  نیمز ، اهنامسآ و  لها  رب  ار  نآ 
دـشاب دوز  یلع ! ای   - : » امهیلع هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما -  هب  ربمغیپ  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعرفعجیبا  زا  هزمحیبا  زا  دیمح  نب  مصاع  زا 

رگا سپ  وت ؛ رب  ندرک  هبلغ  ندومن و  متـس  رب  ناـشیا  هملک  دوش  عمتجم  ار و  نآ  دناهتـشاد  ناـهنپ  هچ  نآ  وـت ، رب  دـنزاس  رهاـظ  شیرق  هک 
ندش دیهـش  هک  یتسرد  هب  سپ  ار ، دوخ  نوخ  رادهاگن  ار و  دوخ  تسد  راد  زاب  یباین ، رگا  ناشیا و  اب  نک  داهج  یبایب ، يراصنا  ناوعا و 

نآ رد  یلاعت  يادخ  دننک و  ملظ  وت  هعیش  دالوا و  وت و  رب  هک  اهنآ  زا  ایند  رد  دیشک  دهاوخ  ماقتنا  نم  دنزرف  هک  نادب  ار و  وت  تسا  یپ  زا 
دهاوخ ار  راک  نیا  هک  نآ  تسیک  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : یـسراف  ناملـس  دـینادرگ ». دـهاوخ  راتفرگ  دـیدش  باذـع  هب  ار  ناشیا  ناـهج 

رهاظ ار و  ادخ  رما  دیامن  نالعا  سپس  ینالوط ، ندوب  ناهنپ  زا  دعب  ددرگ  رهاظ  هاگ  نآ  نیـسح ، نم ؛ رـسپ  دالوا  زا  نیمهن  : » دومرف درک ؟
یک تفگ : ناملس  ملظ ». روج و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  ادخ و  نانمـشد  زا  دشک  ماقتنا  ار و  ادخ  نید  دزاس 

ییادن تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  اهناشن  ار  نآ  نکل  یلاعت ؛ يادخ  رگم  دنادیمن  یـسک  ار  نآ  : » دومرف هَّللالوسر ؟ ای  دش  دهاوخ  رهاظ 
ناوفص زا  هدرک  تیاور  زین  متشه : ( 998 .«) ءادیب رد  ینتفر  ورف  برغم و  رد  نتفر  ورف  قرشم و  رد  نیمز  هب  یعمج  نتفر  ورف  نامـسآ و  زا 

، دوخ يالوم  لزنم  هب  مدـش  لخاد  تفگ : وا  هک  یلباک  دـلاخ  یبا  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  زازخ  دایز  یبا  نب  میهاربا  بّویایبا  زا  ییحی  نب 
تخس تسیرگنیم و  نآ  رب  هک  مدید  ياهفیحص  ترضح  نآ  تسد  رد  مالسلا و  مهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 

هک تسا  یحول  هخسن ، نیا  : » دومرف ترضح  هفیحـص ؟ نیا  تسیچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : تسیرگیم .
مان مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  مان  وا و  لوسر  مان  دنوادخ و  مان  دوب  نآ  رد  هک  یحول  نآ  داتـسرف ؛ هیده  هب  دوخ  لوسر  هب  یلاعت  يادـخ 

مظاک و یـسوم  وا  دنزرف  مان  قداص و  رفعج  وا  دنزرف  مان  رقاب و  دّمحم  مدنزرف  مان  نم و  مان  مردپ و  مان  مالـسلا ، هیلعیلع  نب  نسح  مّمع 
هَّللا و رماب  مئاق  هَّللا و  ۀّجح  وا  دنزرف  یکز و  نسح  وا  دـنزرف  یقن و  یلع  وا  دـنزرف  یقت و  دّـمحم  وا  دـنزرف  مان  اضر و  یلع  وا  دـنزرف  مان 

هدش رپ  هک  نانچ  مه  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دوش و  رهاظ  نآ  زا  دـعب  زارد ، یندـش  بیاغ  دوش  بیا  هک  نآ  هَّللا . ءادـعا  زا  مقتنم 
زا ّبیسم  نب  دیعـس  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج  زا  رمع  نب  لضفم  زا  نانـس  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مهن : ( 999 .«) دادیب متس و  زا  دشاب 

میهاربا ترـضح  لـیلج ، کـلم  ترـضح  دـیرفآ  نوچ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تفگ  وا  هک  هرمـس  نب  نمحرلادـبع 
»؟ تسیچ رون  نیا  ایادخ ! راب  : » دیـسرپ دید . يرون  دیجم ، شرع  بنج  رد  تشادرب ؛ بانج  نآ  رظن  شیپ  زا  باجح  ار ، مالـسلا  هیلعلیلخ 

یلاعت قح  رون »؟ نیا  تسیچ  ایادخ ! راب  : » تفگ وا . بنج  رد  يرون  دید  سپـس  نم ». قلخ  زا  تسا  نم  هدیزگرب  رون  نیا  : » دومرف دنوادخ 
باـطخ تسیچ »؟ اـهرون  نیا  : » دیـسرپ دروآرد . كراـبم  رظن  هب  رون  هس  روـن ، ود  نآ  بنج  رد  تسا ». یلع  نم ، نید  رـصان  نآ  : » دوـمرف
دنوادخ يا  تفگ : دنتـسه ». بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  ود  وا و  دنزرف  ود  هک  تسا  نیـسح  نسح و  دّمحم و  رتخد  همطاف ، رون  نآ  : » دیـسر
یـسوم دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  رون  نآ  : » دیـسر ادن  دندمآ . رد  رون  جـنپ  نآ  رود  هک  منیبیم  رون  ُهن  نم !

بیاغ زا  دـعب  دوش  رهاـظ  هک  نآ  تسا . نسحلانب  ۀّـجح  یلعنب و  نسح  دّـمحمنب و  یلع  یلعنب و  دّـمحم  یـسومنب و  یلع  رفعجنب و 
هک دـناهتفرگ  ورف  ار  ناـشیا  رود  هک  منیبیم  رایـسب  ياـهرون  نم ! دـنوادخ  يا  تفگ : مالـسلا  هـیلعمیهاربا  شناتـسود ». هعیـش و  زا  ندـش 

اهرون نآ  تسین -  رایسب  ياهرون  نآ  ندرمش  رب  رداق  یسک  ینایملاع ، دنوادخ  هک  وت  زا  ریغ  هب  ینعی  وت - ، رگم  ار  راونا  نآ  درامـشیمن 
میهاربا تسا ». نینمؤملاریما  هک  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  تسا و  ناشیا  نایعیـش  ياـهرون  نآ  : » دومرف یلاـعت  قح  تسیچ ؟

يزور هنابش  رد  ینعی  زامن ، تعکر  کی  هاجنپ و  هب  : » دومرف یلاعت  قح  مالسلا . هیلعنینمؤملاریما  هعیش  دوشیم  هتخانش  زیچ  هچ  هب  تفگ :
دعب نتـشاذگ  كاخ  رب  نیبج  عوکر و  زا  شیپ  زامن  رد  ندـناوخ  اعد  زامن و  رد  ینعی  نتفگ ، میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  رهج  هب  ندرازگ و 

باطخ هد ! رارق  مالسلا  هیلعبلاط  یبانب  یلع  نینمؤملاریما  هعیش  زا  ارم  ایادخ ! تفگ : میهاربا  ندرک ». تسار  تسد  رد  رتشگنا  زامن و  زا 
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نیا میهاربا ، نأش  رد  میظع  نآرق  رد  داتـسرف  ورف  تّزع ، ترـضح  تهج  نیا  زا  میدـینادرگ ». یلع  نایعیـش  زا  ار  وت  ام  میهاربا ! ای  : » دیـسر
زا دـناهدرک  تیاور  تفگ : لضفم  میهاربا ». تسوا  هعیـش  زا  هنیآ  ره  یتسار ، یتسرد و  هب  ینعی  ( 1000 «) َمیِهاَْربَِإل ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإَو  : » ار هیآ 

تهج هب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  درک  تیاور  تسا ، تلحر  تقو  هک  دومن  ساسحا  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  هک  یتقو  رد  هک  ام  يارب 
زین مهد : ( 1001 .) دوب دوجـس  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  ترـضح ، نآ  سّدـقم  حور  دـش  هدرک  ضبق  سپ  تفر ؛ دوجـس  هب  دوخ و  باحـصا 

هزمحوـبا زا  بوـبحمنب  نسح  زا  درک  تیاور  زین  یلاـمث و  هزمحیبا  زا  دـیمحنب  مصاـع  زا  نارجن  یبا  نـب  نمحرلادـبع  زا  درک  تـیاور 
اهنامـسآ هب  جورع  ارم  نوـچ  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفگ ، وا  هک  ساـبع  نـب  هَّللادـبع  زا  ریبـج  نـب  دیعـس  زا  یلاـمث 

!« نم راگدرورپ  يا  کیّبل ! کیّبل ! : » متفگ دّـمحم »! اـی  : » دیـسر باـبرالا  ّبر  ترـضح  زا  باـطخ  مدیـسر ؛ یهتنملا  ةردـس  هب  دـندومرف ،
توعد و رما  هب  تشاد  ياپ  هب  هک  نآ  ّالا  وا ، تّوبن  راگزور  دوش  یـضقنم  هک  میداتـسرفن  ایند  هب  يربمغیپ  چیه  ام  : » دومرف یلاعت  دنوادخ 

نب یلع  میدینادرگام  سپ  ار . یتّجح  تعیرش ، ینابهاگن  تهج  هب  ار  دوخ  ّیصو  دوخ ، زا  دعب  تّما ، تیاده  يارب  تشاذگ  دوخ  ياج  هب 
و دشاب -  نسح  وت ، تّما  ماما  وت و  هفیلخ  یلع ، زا  دعب  هک  میدـینادرگ  ّررقم  ینعی  ار -  نسح  سپ  وت ، تّما  ماما  وت و  هفیلخ  ار  بلاط  یبا 

دعب یسوم و  نب  یلع  وا  زا  دعب  رفعج و  نب  یسوم  وا  زا  دعب  دّمحم و  نب  رفعج  وا  زا  دعب  نیـسحلانب و  یلع  وا  زا  دعب  نیـسح و  وا  زا  دعب 
الاب رـس  دّمحم ! ای  مالـسلا . مهیلعنسح  رـسپ  تّجح  وا  زا  دعب  یلع و  نب  نسح  وا  زا  دعب  دّمحم و  نب  یل  وا  زا  دعب  یلع و  نب  دّمحم  وا  زا 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  ینعی  تّجح  مدید و  ار  نیسح  دالوا  زا  نت  ُهن  نیسح و  نسح و  یلع و  راونا  مدروآرب ، رـس  نوچ  نک .
نیمز و رد  دـننم  ياهتّجح  اههفیلخ و  اهنیا  : » دومرف دـنوادخ  هاگ  نآ  دوب ». هدنـشخرد  بکوک  ایوگ  هک  دیـشخردیم  ناـشیا  ناـیم  رد 

ناشیا دراد  نمـشد  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  ار و  ناشیا  دراد  تسود  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  سپ  وت . زا  دـعب  دـناوت  يایـصوا  اـههفیلخ و 
زا بلغت  نب  نابا  زا  رمحالا  نامثع  نب  نابا  زا  رـصنیبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ریمع و  یبا  نب  دّمحم  زا  درک  تیاور  زین  مهدزای : ( 1002 .«) ار
ای تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  دزن  هب  دـنتفگیم  لثعن  ار  وا  هک  ییدوهی  تفگ : سابع  نب  هَّللادـبع  زا  همرکع 

تسد رب  مروآیم  مالسا  ییامن ، ادا  باوج  رگا  ددرگیم ؛ نم  هنیس  رد  نآ  هک  تسا  یتقو  رایـسب  هک  مسرپیم  وت  زا  زیچ  دنچ  نم  دّمحم !
فصو دومرف : ترـضح  نآ  نک . فصو  نم  يارب  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  دّمحم ! ای  تفگ : سرپب »! هرامع ! ابا  يا  : » دومرف ترـضح  نآ  وت .

دـحاو و قلاـخ  دـنیامن  فصو  هنوگچ  ار . دوخ  نآ  هب  تسا  هدرک  فصو  دوخ  هک  يزیچ  نآ  هب  رگم  ار  قلاـخ  ترـضح  درک  دـنناوتیمن 
ار وا  هک  نآ  زا  ماهوا ، تسا  هدنامورف  دیامن و  وا  سّدقم  تاذ  كاردا  دبایرد و  ار  وا  هک  نآ  زا  ساوح  تسا  زجاع  هک  ار  هناگی  هدننیرفآ 

تردق هطاحا  هک  نآ  زا  ریاصب ، تسا  ناوتان  دنک و  ادیپ  يّدح  وا  يارب  هک  نآ  زا  تارطخ ، تسا  هدنامرد  دسرب و  وا  تاذ  هنک  هب  دـبایب و 
کیدزن و ینعی  يرود -  رد  تسا  کیدزن  یکیدزن ، رد  تسا  رود  ناگدننک . فصو  دننک  وا  فصو  هک  نآ  زا  تسا  رت  گرزب  دـنک . وا 

ییاـجک وا  ار  ییاـجک  تسا و  هنوگچ  هک  تفگ  ناوتیمن  سپ ، تسا ، هداد  یگنوگچ  وا  ار  یگنوـگچ  تسا -  ناـسکی  وا  ملع  دزن  رود 
هدش و ادیپ  وا  زا  ّتینما  ّتیفیک و  هک  دینادب  دیاب  ینعی  وا ، نتخانش  زا  اهرکف  دوشیم  عطقنم  تساجک . هک  تفگ  ناوتیمن  سپ  هدیـشخب 

دمـص تسا و  يرب  اّرعم و  ازجا  ضاعبا و  زا  تسین و  رّوصتم  شتاذ  ّتینادحو  رد  ّرثکت  ینعی  تسا  دحا  وا  سپ  هتفای ، دوجو  وا  تردـق  هب 
وا هاگرد  هب  يور  بیاغر  جـیاوح و  رد  قیـالخ  ّلـک  هک  تسا  يدـنوادخ  تسا و  یهت  ناـیم  هک  تفگ  ناوت  هک  تسین  مسج  ینعی  تسا 

نانچ مه  تسا ؛ دمـص  دحا و  یلاعت  يادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  هلمجلاب  دنباییم ». اهدارم  وا  زا  دنبلطیم و  اهتجاح  وا  زا  دنروآیم و 
دوخ فصو  دوخ ، هچ  نانچ  وا و  نداد  ناشن  ندرک و  فصو  ّدح  هب  دنسریمن  ناگدننک  فصو  تسا و  هدرک  فصو  ار  دوخ  دوخ ، هک 
یتفگ هک  نآ  زا  ارم  هد  ربخ  سپ  دّـمحم ! ای  یتفگ  تسار  تفگ : لثعن  تسا . ( 1003 «) ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  * َْدلُوی َْملَو  ْدـِلَی  َْمل   » هدومرف
دننام ادـخ  ّتینادـحو  یگناگی و  تسا و  یکی  زین  ناـسنا  تسا و  یکی  ادـخ  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  تسین . هیبش  ار  وا  تسا و  یکی  ادـخ 

دوب و هناگی  دحاو و  هشیمه  ینعی  ینعملا ؛ دحاو  تسا ، دحاو  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  ار . ناسنا  یگناگی  ّتینادـحو و  تسا  هدـش 
ریغ ینعی  تسا  يونث  دـحاو  ناـسنا ، دوب و  دـهاوخ  نینچ  مه  هدوب و  نینچ  مه  هشیمه  تسا و  ضارعا  یب  ّدـح و  یب  هدوبن و  وا  اـب  يزیچ 
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ینعی تسا ، یناـعم  ریغ  رد  هن  تسا  یناـعم  رد  هیبـشت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  حور  تسا و  ضرع  تسا و  مـسج  تـسا ، یقیقح  دـحاو 
هک اریز  تسیک ؟ وت  ّیـصو  هک  ارم  هد  ربخ  سپ  دّمحم ! ای  یتفگ  تسار  تفگ : لثعن  درادن ». تکرـش  وا  اب  ّتینادحو  ینعم  رد  سک  چیه 
وت مهد  ربخ  یلب ! : » دومرف ترضح  نآ  نون . نب  عشوی  هب  درک  ّتیصو  یسوم ، ام  ربمغیپ  هدوب و  یّیـصو  ار  وا  هک  نآ  ّالا  هدوبن ، ربمغیپ  چیه 

امهیلعنیـسح نسح و  نم ، طبـس  ود  وا  زا  دـعب  تسا و  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  نم ، زا  دـعب  نم  هفیلخ  یـصو و  هک  یتسرد  هب  ار 
لثعن دنراک ». وکین  ناماما  راربا و  مالسلا  مهیلعهّمئا  هک  نیسح  بلص  زا  نت  ُهن  دنیآیم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  یپ  زا  تیاصو  هب  مالـسلا و 

رسپ درذگ  رد  نیـسح  نوچ  یلب ! : » دومرف ترـضح  دّمحم »! ای  نم -  يارب  زا  نک  رکذ  ار  ناشیا  مان ، هب  ینعی  ار - . ناشیا  نک  مان  : » تفگ
مامت دّمحم  تیاصو  تّدم  نوچ  دّمحم و  وا  رـسپ  دـسر ، تیاهن  هب  یلع  تیاصو  تفالخ و  تّدـم  نوچ  دـشاب و  هفیلخ  یـصو و  یلع ، وا 

، وا زا  دعب  دّمحم و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  یسوم و  وا  رـسپ  درذگ ، رفعج  تیاصو  تّدم  نوچ  رفعج و  وا  رـسپ  دوش ،
لثعن لییارساینب ». يابقن  هرامـش  هب  دنماما  هدزاود  ناشیا  نسحلا ؛ نب  ۀّجح  وا ، رـسپ  وا ، زا  دعب  نسح و  وا  رـسپ  وا ، زا  دعب  یلع و  وا  رـسپ 

هَّللا ترـضح  ّالا  یهلا ، تسین  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : نم ». هجرد  رد  دـننم  اب  : » دومرف تساجک ؟ تشهب  رد  ناشیا  ياـج  سپ  تفگ :
نیا ماهتفای  هک  قیقحت  هب  وت و  زا  دعب  يایـصوا  دنناشیا  هک  مهدیم  تداهـش  ییادخ و  هداتـسرف  لوسر و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  یلاعت و 

بیاـغ وا  : » دوـمرف ترـضح  نآ  وـت . يایـصوا  هلمج  زا  مهدزاود  ّیـصو  زا  ادـخ ! لوـسر  يا  ارم  هد  ربـخ  سپ  همّدـقتم . بتک  رد  ار  ینعم 
ماگنه نآ  رد  و  نآرق ! مسر  ّالا  نآرق  زا  مالـسا و  مسا  رگم  مالـسا  زا  دـنامن  هک  ارم  تّما  دـیآ  شیپ  ینامز  ار و  وا  دـننیبن  اـت  دـش  دـهاوخ 
تاولـص تفگیم : لاح  نآ  رد  ربمغیپ و  شیپ  زا  تساخرب  لثعن و  دیزرلب  سپـس  ندومن ». جورخ  هب  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  دـهد  تصخر 

رم دـمح  ساپـس و  ناهانگ و  اهبیع و  زا  دـناهّزنم  كاپ و  هک  وت  يایـصوا  رب  داـب  ادـخ  تاولـص  و  ناربمغیپ ! نیرتهب  يا  داـب ، وت  رب  ادـخ 
دومن اشنا  لثعن  هک  يرعـش  اب  تسه  یتدایز  ثیدح  نیا  رخاوا  رد  تایاور  زا  یـضعب  رد  ( 1004 .) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ 

 – هناوضرو نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  رشع -  انثا  هّمئا  ربمغیپ و  حدم  رد 

مود تمسق 

هللا یلـصربمغیپ  تفگ  هک  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  نامثع  نب  ناـبا  زا  بّویا  نب  ۀـلاضف  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزاود :
زا نینمؤم  هب  ییـالوا  یلع ! اـی  وت  نآ ، زا  دـعب  ناـشیا ، ياـهسفن  زا  نینمؤم  هب  میـالوا  نم  : » مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع 
زا نینمؤـم  هب  تسا  یلوا  نیـسح  ماـما  نآ ، زا  دـعب  ناـشیاهسفن . زا  نینمؤـم  هـب  تـسا  یلوا  نـسح  ماـما  نآ ، زا  دـعب  ناـشیا ، ياـهسفن 
زا نینمؤم  هب  تسا  یلوا  یلع  نب  دّمحم  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  نیـسحلا  نب  یلع  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن ،

یلوا یلع  نب  دّـمحم  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن و  نآ ، زا  دـعب  و  ناشیاهسفن ، زا  تسا  یلوا  دّـمحم  نب  رفعج  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن ،
یلوا رفعج  نب  یـسوم  نآ ، زا  دعب  ناشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  دّمحم  نب  رفعج  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن ، زا  نینمؤم  هب  تسا 
یلوا یلع  نب  دّمحم  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  یـسوم  نب  یلع  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا 
یلوا یلع  نب  نسح  نآ ، زا  دـعب  ناشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  دـمحم  نب  یلع  نآ ، زا  دـعب  ناـشیاهشفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا 

وا هب  دوشیم  یهتنم  هک  نآ  ناشیا ، ياـهسفن  زا  نینمؤم  هب  تسا  یلوا  نسحلا  نب  ۀّـجح  نآ ، زا  دـعب  ناـشیاهسفن و  زا  نینمؤم  هب  تسا 
هک نانچ  نآ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دش و  دهاوخ  رهاظ  نآ  زا  دعب  زارد ، یتّدم  دـش  دـهاوخ  بیاغ  تیاصو و  تفالخ و 
نب نامیلس  زا  لیذه  نب  رفز  زا  یطساو  نسح  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزیس : ( 1005 .«) هَّللادمحلاو روج . ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  سلجم  هب  دوهی  زا  يدرم  دش  لخاد  تفگ : وا  هک  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  قروم  زا  شمعالا  نارهم 
زا تسین و  ار  يادخ  هک  نآ  زا  ار  ام  هد  ربخ  دّمحم ! ای  تفگ : سپ  دوب . ربیخ  دوهی  زا  تشاد و  مان  هدانج  شردـپ  دوب و  وا  مان  لدـنج  هک 
دزن تسین  هچ  نآ  تسا و  کیرـش  ار ، يادخ  تسین  هک  نآ  : » دومرف ترـضح  ادخ ! دـنادیمن  ار  نآ  هچ  نآ  زا  تسین و  ادـخ  دزن  هچ  نآ 
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ادخ هک  هَّللاو  تسادخ ! رـسپ  ریزع  دییوگیم : هک  تسا  نایدوهی  هورگ  امـش  لوق  نآ  دنوادخ ، ار  نآ  دنادیمن  هچ  نآ  تسا و  ملظ  ادخ ،
رد نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نآ  زا  دعب  ًاّقح » هَّللا  لوسر  ّکنا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ لدنج  دنادیمن ». دوخ  دـنزرف  ار  یـسک 

کّـسمت يارگب و  وا  زا  دعب  يایـصوا  هب  وش و  ناملـسم  دّمحم  تسد  هب  لدنج ! يا  تفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  نارمع  نب  یـسوم  باوخ ،
، دینادرگ میزور  مالـسا  فرـش  دیناسر و  تمدخ  هب  داد و  قیفوت  ارم  نایملاع  دنوادخ  نوچ  ناشیکدـب ! زا  يوج  يرازیب  ناشیا و  هب  يامن 

ياـبقن ددـع  هب  نـم  يایـصوا  لدـنج ! يا  : » دوـمرف ترـضح  نآ  ناـشیا . هـب  موـش  کّـسمتم  اـت  نادرگ  هاـگآ  دوـخ  يایـصوا  لاـح  رب  ارم 
هک ناماما  یلب ، : » دومرف ترـضح  نآ  دـندوب . نت  هدزاود  لییارـساینب  يابقن  متفای  تاروت  رد  هچ  ناـنچ  تفگ : لدـنج  دـنا ». لییارـساینب 
رد همه  : » دومرف بانج  نآ  دوب ؟ دنهاوخ  نامز  کی  رد  همه  ناشیا  تفگ : لدنج  نت ». هدزاود  رد  دنرـصحنم  نم ، زا  دـعب  دـننم  يایـصوا 
هس تمدخ  هب  رگم  درک  یهاوخن  كرد  وت  دومن ؛ دنهاوخ  مایق  تیاصو ، تماما و  رما  هب  یکی  زا  دعب  یکی  هکلب  دوب ، دنهاوخن  نامز  کی 

ردـپ ایبنا و  ملع  ثراو  ایـصوا و  دّیـس  تفای  یهاوخرد  وت  : » دومرف امرف ! رکذ  نم  يارب  ار  ناشیا  یماسا  سپ  تفگ : لدـنج  ناشیا ». زا  نت 
هب يامن  کّسمت  سپ  مالـسلا ؛ امهیلعار  نیـسح  نسح و  وا  دنزرف  ود  نآ ، زا  سپ  نم ، زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلعبلاط  یبانب  یلع  ایقتا  هّمئا 

نادباع رورس  دّیس و  هک  دشاب  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  نم  دنزرف  تدالو  ماگنه  نوچ  نالهاج و  لهج  ار  وت  دنکن  هتفیرف  ناشیا و 
!« ار نآ  دیـشون  یهاوخ  هک  دشاب  ریـش  هعرج  کی  ایند  زا  وت  داز  نیرخآ  دسر و  رد  وت  لجا  ینعی  ددرگ ، دراو  وت  رب  ادـخ  مکح  هک  تسا 

یلصربمغیپ نیملسم ؟ يارب  دنناماما  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  زا  دعب  هک  وت  يایـصوا  ياهمان  تسیچ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لدنج 
، وا رسپ  تماما  رما  هب  ددرگ  مئاق  مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  تیاصو  تماما و  تّدم  دوش  یـضقنم  نوچ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
زا دعب  مظاک و  هب  بّقلم  یسوم ، وا  رسپ  وا  زا  دعب  تسا و  قداص  هب  بّقلم  هک  رفعج ، وا  رـسپ  وا  زا  دعب  دشاب و  بقل  رقاب  ار  وا  هک  دّمحم ،

دنیوگ و یقن  ار  وا  هک  یلع ، وا ، رـسپ  وا  زا  دعب  دنناوخ و  یقت  ار  وا  هک  دّمحم ، وا  رـسپ  وا  زا  دعب  دـنیوگ و  اضر  ار  وا  هک  یلع  وا  رـسپ  وا 
زا نسح  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : لدـنج  ناشیا ». زا  یماما  ناـمدرم  زا  ددرگ  بیاـغ  نآ  زا  دـعب  یکز ؛ هب  بّقلم  نسح ، وا  رـسپ  وا  زا  دـعب 

یلـصادخ لوسر  دـشاب ؟ هچ  وا  مان  تفگ : لدـنج  ینالوط ». یتبیغ  ددرگ  بیاغ  تّجح ، وا  رـسپ  نکیل  و  هن ! : » دومرف ددرگ ؟ بیاغ  ناشیا 
یـسوم ار  ام  داد  تراشب  هک  قیقحت  هب  تفگ : لدنج  دزاس ». رهاظ  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  ات  دوشن  هدرب  مان  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » ار هیآ  نیا  ادخ  لوسر  دومرف  توالت  نآ ، زا  دعب  دـناوت . هّیرذ  زا  هک  وت  يایـصوا  وت و  هب 
(1006 «) ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ْمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل 

رازآ ار  ناشیا  هک  دشاب  یناطیـش  ناشیا ، زا  کی  ره  نامز  رد  : » دومرف ترـضح  دشاب ؟ هچ  زا  ناشیا  فوخ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : لدـنج 
زا ار  نیمز  دـنک  رپ  ناملاظ و  زا  ار  نیمز  دزاس  كاپ  دـیآ و  نوریب  ار ، تّجح  دـنوادخ  دـهد  تصخر  نوچ  دـیامن . افج  ناشیا  رب  دـنک و 
هک اهنآ  لاح  اشوخ  دنـشاب و  رباص  وا  ندش  بیاغ  نامز  رد  هک  نانآ  لاح  اشوخ  روج . ملظ و  زا  دشاب  هدـش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد  لدـع و 

: هدومرف ناشیا  فصو  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  دننانآ  ناشیا  دنشاب ؛ تباث  وا  تّدوم  ّتبحم و  رد  دنشاب و  وا  هقیرط  تّجح و  هب  کلاس 
ْمُه ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  اــَلَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َکــَِئلْوُأ  : » هدوـمرف ناــشیا  تفــص  رد  دوـخ  باــتک  رد  رگید  ياــج  ( 1007 «) ِْبیَْغلاـِب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  »
رد فیاط و  فرط  هب  تفر  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ماّیا  ات  تسیز  هدانج  نب  لدنج  نآ ، زا  دعب  تفگ : رباج  ( 1008 «) َنوُِحْلفُْملا

نیرخآ هک  دوب ، هدومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  يدهع  نیا  تفگ : دیشون و  نآ  زا  ياهعرج  دیبلط و  ریـش  يرامیب  نآ  دش و د  رامیب  اج  نآ 
نوفدــم ءاروـک ، هـب  تـسا  فورعم  هـک  یعــضوم  رد  فیاـط  رد  درک و  تـلحر  نآ  زا  دــعب  دــشاب . ریــش  زا  ياهـعرج  اــیند  زا  نـم  داز 

نب هَّللادبع  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  دوخ  ردـپ  زا  ملاس  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدراهچ : ( 1009 .) دیدرگ
؛ یملع رظن  هب  ینعی  نیمز ، لها  رب  دش  روهدـید  دـیرفآ ، ار  ایند  یلاعت  دـنوادخ  نوچ  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دومرف  هک  سابع 
هب تردـق  رظن  هب  مود  هبتر  رد  ای  مود  هبترم  سپ  داتـسرف ؛ ناـیملاع  هب  تلاـسر  هب  داد و  يربمغیپ  ارم  ناـیملاع و  همه  زا  ارم  دـیزگرب  سپ 

، سپ مریگ . ارف  ترازو  تفالخ و  تیاصو و  يردارب و  هب  ارم  هک  دومرف  تمارک  وا  هب  تماما  دومن و  راـیتخا  ار  یلع  تسیرگن و  ناـیملاع 
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دنوادخ هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : سپس  تسا . نیسح  نسح و  نم ، طبـس  ود  ردپ  نم و  رتخد  رهوش  وا  ما و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
ّتیصو دننک  ظفح  ارم و  رما  دنرادب  ياپ  هب  هک  ناماما  نیسح ، بلـص  زا  دومرف  رّرقم  دوخ و  ناگدنب  رب  دینادرگ  اهتّجح  ار  ناشیا  ارم و 

رد نم  هب  تسا  نامدرم  نیرتهیبش  تسا و  نم  تّما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  دنتسه ، نیسح  بلـص  زا  هک  ناماما  زا  مهن  : » دومرف و  ارم ».
رد هک  تسا  نآ  هّلـضم  تریح  زا  دارم  ًارهاظ  هّلـضم ». تریح  زارد و  ندوب  بیاغ  زا  دعب  دـش  دـهاوخ  رهاظ  دوخ . لاوقا  لاعفا و  لیامش و 
هک ییاهنآ  هک  ياهبترم  هب  دشک  لوط  هب  ترضح  نآ  ندوب  بیاغ  هک  نآ  سب  زا  دهد  تسد  تریح  ار  نامدرم  ترضح ، نآ  تبیغ  نامز 
ادخ نید  دنادرگ  رهاظ  ار و  ادخ  رما  دزاس  راکشآ  يدهم  : » دومرف سپ  دشک . تلالض  هب  ناشیاراک  نامیا ، هب  دشابن  نحتمم  ناشیا  بولق 
ملظ زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  مه  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  ار و  وا  دنیامن  ترصن  هکیالم  و  ادخ ، ندرک  يرای  هب  ددرگ  دّیؤم  ار و 

زا هتاـبن  نب  غبـصا  زا  فـیرطنب  دیعـس  زا  یعبـضلا  نامیلـس  نب  رفعج  زا  مکحلا  نـب  یلع  زا  هدرک  تـیاور  زین  مهدزناـپ : ( 1010 .«) روج و 
ماهدنوش هناور  بیرق و  نع  ماهدننک  تلحر  نم  نامدرم ! هورگ  يا  : » دومرف ام و  رب  ادخ  لوسر  دناوخ  ياهبطخ  تفگ : هک  یـسراف  ناملس 

یتعدب ره  هک  یتسرد  هب  سپ  تعدـب ، زا  دـیزیهرپب  نم و  ترتع  اب  دـینک  وکین  هک  دوخ  ترتع  هرابرد  ار  امـش  منکیم  ّتیـصو  بیغم . هب 
کّسمتم دنز و  رد  گنچ  دیابیم  سپ  ار ، باتفآ  دنیبن  سک  ره  نامدرم ! هورگ  يا  دنامنهج . رد  تلالـض  لها  هلاحم  تسا و ال  تلالض 

ياههراتـس هب  دیوش  کّسمتم  ار  نیدقرف  دباین  هاگره  نیدـقرف و  هب  دوش  کّسمتم  دـیابیم  ار ، هام  دـباین  دـنک و  مگ  سکره  هام . هب  دوش 
درک رما  هک  ار  زیچ  نآ  رد  ار  ادخ  دیزرون  تفلاخم  سپ  تسادخ . لوق  نم  لوق  هک  دینادب  سپ  ار ، امـش  رم  میوگیم  نم  زا  دـعب  نشور .

.« امـش رب  دوخ و  رب  ار  يادـخ  مریگیم  دـهاش  نآ و  هب  ارم  درک  رما  هک  ار  هچ  ره  امـش  هب  مدـیناسر  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  نآ . هب  ار  امش 
مدمآ و رد  نم  سپ  دش . هشیاع  هناخ  لخاد  ات  متفر  وا  یپ  زا  دمآ ، ریز  هب  ربنم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نوچ  هک  تفگ  ناملس 

دیدرک مگ  نوچ  دیوش و  هام  هب  کّسمتم  ار ، باتفآ  دیباین  هاگره  دیدومرف  هک  مدینـش  ادخ ! لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  : » متفگ
، نتفگ راکـشآ  نیا  رد  هک  مدرب  نامگ  نشور ؛ ياههراتـس  هب  دیوش  کّسمتم  دشابن ، نیدـقرف  نوچ  نیدـقرف و  هب  دـیوش  کّسمتم  ار ، هام 
و ادخ ! لوسر  يا  نم ، يارب  زا  نادرگ  نشور  : » متفگ هاگ  نآ  ناملـس »! يا  ياهتفای ، وکین  : » دومرف ترـضح  نآ  دشاب ». ياهراشا  يزمر و 
، دـیباین ارم  نوچ  هام و  تسا  یلع  باتفآ و  منم  : » دومرف ترـضح  نآ  نشور »؟ ياههراتـس  نادـقرف و  هام و  باتفآ و  تسیچ  هک  امرف  نایب 
، نشور ياههراتـس  اّما  دیوش و  ناشیا  هب  کّسمتم  دیباین ، ار  هام  هاگره  دنانیـسح ؛ نسح و  نادقرف  اّما  نم ، زا  دعب  یلع  هب  دیوش  کّسمتم 

هّمئا نم ، زا  دعب  يافلخ  ایصوا و  دنناشیا  : » دومرف ترضح  نآ ، زا  دعب  تسا ». ناشیا  يدهم  ناشیا ، مهن  نیسح و  بلص  زا  دنماما  ُهن  ناشیا 
ناشیا و لوا  : » دومرف ادخ »! لوسر  يا  امرف ! نایب  نم  يارب  زا  ار  ناشیا  مان  : » متفگ یـسیع ». نیّیراّوح  بوقعی و  طابـسا  هرامـش  هب  دـنراربا 
وا زا  دعب  نیدباعلا و  نیز  نیـسحلا ، نب  یلع  وا  زا  دعب  نیـسح و  نسح و  نم ، طبـس  ود  وا  زا  دـعب  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا  دـّیس 
نب یلع  اضر ، وا  زا  دـعب  رفعج و  نب  یـسوم  مظاک ، وا  زا  دـعب  دّـمحم و  نب  رفعج  قداـص ، وا  زا  دـعب  نیّیبن و  مولع  رقاـب  یلع ، نب  دّـمحم 

نسح و وا ، دنزرف  وا  زا  دعب  یلع و  وا ، دنزرف  وا  زا  دعب  دّمحم و  وا ، دنزرف  وا  زا  دعب  تبرغ ؛ نیمز  رد  دش  دـهاوخ  هتـشک  هک  نآ  یـسوم ،
زا نم ، ترتع  دنناشیا  هک  یتسرد  هب  سپ ، شروهظ . رد  تسا  عاطم  شندوب و  بیاغ  رد  تسا  رَظتنم  هک  مئاق  تّجح  وا ، دـنزرف  وا  زا  دـعب 

یلاعت يادخ  دـناسرن  ناشیا ، هرابرد  ارم  دـناجنرب  سک  ره  تسا . نم  مکح  ناشیا  مکح  تسا و  نم  ملع  ناشیا  ملع  نم . نوخ  تشوگ و 
رـسای نب  راّمع  زا  لیفطلا  یبا  زا  ملـسا  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  یـسیع  نب  نامثع  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزناش : ( 1011 .«) ارم تعافش  وا  هب 
نخس ترضح  نآ  اب  ّرـس ، رد  دیبلط و  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دیـسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تافو  تقو  نوچ  تفگ : هک 

اطع ینم و  ثراو  یصو و  وت  یلع ! ای  : » دومرف دومن و  دنلب  كرابم  زاوآ  نآ  زا  دعب  دیشک ؛ لوط  هب  نتفگ  زار  نآ  هک  نانچ  تفگ . رایـسب 
ار وت  ّقح  تسا و  یموق  ياههنیس  رد  هک  ییاههنیک  وت  هب  تبسن  دوش  رهاظ  مرذگ ، رد  نوچ  سپ  ارم . مهف  ملع و  وت  هب  یلاعت  يادخ  درک 

سپ دندمآرد . هیرگ  هب  مه  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسیرگ و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  سپ  درک ». دـنهاوخ  بصغ 
دعب ندش  كاله  زا  ردپ  يا  : » دومرف ینایرگ »؟ ارچ  نانز ! نیرتهب  يا  : » دومرف مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
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نوزحم نکم و  هیرگ  دوب . یهاوخ  وت  دیسر ، دهاوخ  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لوا  هک  ار  وت  داب  تراشب  : » دومرف مسرتیم ». وت  زا 
لها ناناوج  نیرتهب  ترـسپ  ود  تسایـصوا و  نیرتهب  تّمع  رـسپ  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  تردپ  یتشهب و  لها  نانز  نیرتهب  وت  هک  شابم 

زین مهدفه : ( 1012 .«) تّما نیا  يدهم  تسا  ام  زا  ار و  موصعم  رّهطم  ماما  ُهن  یلاعت ، يادخ  دروآ  دهاوخ  نوریب  نیسح  بلص  زا  دنتشهب و 
هب تفگ : هک  ریبج  نب  دیعس  زا  شردپ  زا  يدسا  لیعامـسا  نب  کلملادبع  زا  ریکب  نب  هَّللادبع  زا  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور 
هب دناهتـشاداو و  نآ  هب  ارم  وا  لوسر  ادخ و  تفگ : مالـسلا ؟ هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  رب  تشاداو  هچ  ار  وت  دـنتفگ : رـسای  نب  راّمع 

. دومرف نایب  شتفص  رد  رایسب  ثیداحا  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  داتـسرف و  ورف  وا  نأش  رد  هلیلج  تایآ  یلاعت  يادخ  قیقحت 
نآ لاح  مهدن و  ربخ  ارچ  : » تفگ راّمع  هتفگ ؟ وا  نأش  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هچ  نآ  زا  يزیچ  هب  یهدیمن  ربخ  ایآ  دنتفگ :

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هک  تفگ  نآ  زا  دـعب  دـنزاسیم ». رهاظ  ار  لطاب  دـنرادیم و  ناهنپ  ار  قح  هک  ییاهنآ  زا  مرازیب  نم  هک 
هب سپ  دـیناسر . لـتق  هب  ار  شیرق  ياـهملع  ناـبحاص  زا  نت  نیدـنچ  هک  تاوزغ  زا  یـضعب  رد  مدـید  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هک  مدوب  ملـسو 

: دومرف ترـضح  دروآ . لمع  هب  ار  يادخ  هار  رد  داهج  ّقح  مالـسلا  هیلعیلع  هک  یتسرد  هب  متفگ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نید هدننک  مکح  یـضاق و  تسا و  نم  ثراو  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  یتسرد  هب  تشاد ؟ دناوت  زاب  رما  نیا  زا  ار  وا  زیچ  هچ  »

تایح نامز  رد  دشیمن  هتخانـش  ضحم  نمؤم  دوبیمن ، وا  رگا  نم و  زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  تسا و  نم  هدـعو  هب  هدـننک  افو  تسا و  نم 
یتشآ نم ، یتشآ  تسا و  نم  یتـشآ  وا ، یتـشآ  تسادـخ و  گـنج  نم ، گـنج  تسا و  نم  گـنج  وا ، گـنج  نم . تاـفو  زا  دـعب  نم و 

اطع هک  نم  اب  هدرک  دهع  یلاعت  يادخ  هک  راّمع ! يا  نادـب  ار . نیدـشار  هّمئا  وا ، بلـص  زا  یلاعت  يادـخ  دروآ  دـهاوخ  نوریب  تسادـخ .
يا دنتـسیک ؟ نارگید  متفگ : تسا ». ناـشیا  نیرتـهب  تساـههفیلخ و  نآ  لوا  وا  تسا و  یلع  ناـشیا  هلمج  زا  هفیلخ ؛ هدزاود  نـم  هـب  دـنک 

و مالسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ناشیا  زا  موس  مالـسلا ، مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  ناشیا  مود  : » دومرف ادخ ! لوسر 
رفعج و وا ، رسپ  وا  زا  دعب  یلع و  نب  دّمحم  ناشیا  مجنپ  تسا و  نادباع  تنیز  هک  تسا  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ناشیا  زا  مراهچ 
زا دعب  نسح و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  دّمحم و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  یلع و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب  یسوم و  وا  رسپ  وا ، زا  دعب 

َحَبْـصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  : » دـیامرفیم هک  یلاعت  يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  زارد و  ندـش  ناهنپ  ناـمدرم  زا  دوش  ناـهنپ  هک  نآ  وا  رـسپ  وا ،
روج و زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ، لدع و  زا  ار  ایند  دنک  رپ  دیآ و  نوریب  نآ  زا  دعب  ( 1013 «) ٍنیِعَم ٍءاَِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاَم 
هک ار  مالـسلا  هیلعیلع  بزح  یلع و  نک  يوریپ  دش ، نینچ  نوچ  ددرگ و  رهاظ  یبوشآ  هنتف و  نم  زا  دـعب  هک  دـشاب  دوز  راّمع ! يا  ملظ .

هّیغاب هئف  ار ، وت  دنـشکب  نآ  زا  دعب  نیطـساق ، نیثکان و  اب  ینک  هلتاقم  وا  قاّفتا  هب  وت  هک  دشاب  دوز  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  ّقح  اب  یلع 
هک دـش  ناـنچ  نآ  تفگ : ریبـج  نب  دیعـس  ار ». نآ  یماـشایب  هـک  ریـش  هـعرج  کـی  اـیند ، زا  وـت  داز  نـیرخآ  دـشاب  هـشیپ و  متـس  هورگ  و 

(1014 .) دوب هداد  ربخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

موس تمسق 

نب دّمحم  شردپ  زا  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  زا  میهاربانب  ثایغ  زا  هنع -  هَّللا  یـضر  ریمع -  یبا  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدجیه :
ترـضح زا  دوـمرف : هـک  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نـب  نیـسح  شردـپ ، زا  مالـسلا ، امهیلعنیـسحلا  نـب  یلع  شردـپ ، زا  مالــسلا ، اـمهیلعیلع 

، یترتـع هَّللا و  باـتک  نیلقثلا  مکف  كراـت  ّینا  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوـق  ینعم  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 
مهن هک  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادـنزرف  زا  ماما  ُهن  نیـسح و  نسح و  منم و  : » دومرف ملـسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترتع  دنتـسیک 

لوسر رب  دـنوش  دراو  ات  دوشیمن  ادـج  ناشیا  زا  ادـخ  باـتک  ّلـجوّزع و  يادـخ  باـتک  زا  دـنوشیمن  ادـج  تسا . ناـشیا  يدـهم  ناـشیا 
نب هَّللادـبع  زا  هلبج  نب  هَّللادـبع  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزوـن : ( 1015 .«) رثوک ضوح  ینعی  وا  ضوـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  هب  مدش  لخاد  هک  تفگ  ساّبع  نب  هَّللادبع  زا  یفعجلا  دیزی  نب  رباج  زا  رمع  نب  لضفم  زا  رینتـسم 
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ناشیا دیسوبیم  شکرابم . نار  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دوب و  ترضح  نآ  فیرش  شود  رب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هک  یتلاح  رد  ملـسو 
ناشیا دراد  نمـشد  هک  ار  یـسک  نآ  راد  نمـشد  ار و  ناشیا  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  نآ  راد  تسود  ایادخ ! راب  : » تفگیم رّرکم و  ار 
نیگنر هک  شکرابم  شیر  يوم  ینعی  نیـسح  مدنزرف  نیا  هتخیمآ  مهرد  دیفـس  هایـس و  هب  منکیم  رظن  ایوگ  ساّبع ! رـسپ  يا  : » دومرف ار »!

: دومرف دوش ؟ لعف  نیا  بکترم  هک  متفگ : دیامنن ». شیرای  یـسک  دبلط و  يرای  دـنکن و  شتباجا  یـسک  دـنک و  توعد  شنوخ و  زا  دوش 
دنک ترایز  سک  ره  ساّبع ! رـسپ  يا  : » دومرف نآ  زا  دعب  ارم ». تعافـش  نانآ  هب  یلاعت  يادخ  دـیامنن  اطع  دـناسرن و  هک  نم  تّما  رارـشا  »

باوث وا  يارب  زا  یلاعت  يادخ  دسیونب  دنادب ، ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  ار  وا  ینعی  وا  ّقح  هب  دشاب  فراع  هک  یتلاح  رد  ار ، مالسلا  هیلعنیـسح 
ره هدرک و  ترایز  ارم  هک  دراد  نآ  مکح  ار ، مالـسلا  هیلعنیـسح  دـنک  ترایز  سک  ره  هک  شاب  هاـگآ  نادـب و  هرمع . رازه  جـح و  رازه 

هاگآ خزود . شتآ  هب  ار  وا  دـنکن  باذـع  هک  تسا  نآ  ادـخ ، رب  هدـننک  ترایز  ّقح  هدرک و  ترایز  ار  ادـخ  ایوگ  دـنک  ترایز  ارم  سک 
يا متفگ : تفگ ، ساّبع  نبا  دنیوا ». دالوا  زا  ناماما  تسوا و  تبرت  رد  جردنم  ضارما  يافـش  تسوا و  دبنگ  ریز  رد  اعد  تباجا  هک  شاب 

.« مالـسلا هیلعیـسیع  نییراوح  لییارـساینب و  يابقن  بوقعی و  طابـسا  ددع  هب  : » دومرف ترـضح  نآ  وت ؟ زا  دعب  دنماما  دـنچ  ادـخ ! لوسر 
ناشیا لوا  دناهدزاود ؛ نم  زا  دعب  ناماما  دندوب و  هدزاود  : » دومرف ترـضح  نآ  نییراوح ؟ ابقن و  طابـسا و  دندوب  ددع  دنچ  متفگ : تفگ ،

یلع و وا  رسپ  نیسح ، تماما  تّدم  دوش  یـضقنم  نوچ  نیـسح و  نسح و  نم  طبـس  ود  وا  زا  دعب  تسا و  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع 
یسوم و وا  رسپ  سپ  وا ، ماّیا  دوش  یضقنم  نوچ  رفعج و  وا  رسپ  سپ  وا ، تّدم  درذگب  نوچ  دّمحم و  وا  رسپ  سپ  وا ، تّدم  درذگب  نوچ 

رسپ سپ  وا ، تّدم  دوش  یضقنم  نوچ  دّمحم و  وا  رسپ  سپ  وا ، تّدم  دوش  یضقنم  نوچ  یلع و  وا  رـسپ  سپ  وا ، ماّیا  دوش  یـضقنم  نوچ 
: متفگ تفگ ، مالسلا ». مهیلع  تّجح  وا  رـسپ  سپ  نسح ، ماّیا  دوش  یـضقنم  نوچ  نسح و  وا  رـسپ  سپ  یلع ، ماّیا  درذگب  نوچ  یلع و  وا 

روهقم هچ  رگا  نم ، زا  دعب  دنناماما  ناشیا  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  مدوب . هدینـشن  زگره  هک  مدینـش  اهمان  ادخ ! لوسر  يا 
فراع هک  یتلاح  رد  تمایق  زور  رد  دـیایب  سک  ره  ساّبع ! رـسپ  يا  ناگدـیزگرب . دـننابیجن و  دـنناموصعم و  ادـخ و  ملع  نانیما  دـنوش و 

، ار ناشیا  زا  یکی  دنک  ّدر  ای  ار  ناشیا  دنک  راکنا  سک  ره  ساّبع ! رـسپ  يا  مروآرد . تشهب  هب  هتفرگ  تسد  ار  وا  نم  ناشیا ، ّقح  هب  دشاب 
يا هدرک . ّدر  هدومن و  راکنا  ار  ادخ  هک  دشاب  نانچ  دـنکب ، ّدر  ای  دـیامن  راکنا  ارم  سک  ره  هدومن و  ّدر  هدرک و  راکنا  ارم  هک  دـشاب  نانچ 

هک یتسرد  هب  ار ؛ وا  بزح  یلع و  يامن  تعباتم  وت  دشاب ، نانچ  هاگره  دنیامن و  لیم  تسار  پچ و  هب  نامدرم  هک  دشاب  دوز  ساّبع ! رـسپ 
، ناشیا یتسود  سابع ! رـسپ  يا  دندرگ . دراو  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشن ، ادـج  مه  زا  تسا و  یلع  اب  ّقح  تسا و  ّقح  اب  یلع 

گنج نم ، اـب  ندرک  گـنج  تسا و  نم  اـب  ندرک  گـنج  ناـشیا ، اـب  ندرک  گـنج  تسادـخ و  یتسود  نم ، یتسود  تسا و  نم  یتسود 
نآ زا  دـعب  تسادـخ ». اـب  ندرک  یتشآ  نم ، اـب  ندرک  یتشآ  تسا و  نم  اـب  ندرک  یتشآ  ناـشیا ، اـب  ندرک  یتـشآ  تسادـخ و  اـب  ندرک 
َهِرَک َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَـیَو  ْمِهِهاَْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اوـُئِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  : » ار هیآ  نیا  دوـمرف  توـالت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

مالـسلا هیلعرفعج  یبا  زا  رانید  نب  تباـث  زا  هیطع  نب  کـلام  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  زین  متـسیب : ( 1017 («.) 1016) َنوُِرفاَْکلا
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  دومرف : دوخ  باحصا  هب  دوش  دیهش  هک  نآ  زا  شیپ  بش  کی  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  دومرف : هک 

ارومع و ار  وا  هک  ینیمز  هب  ار  وت  دـنروآ  دورف  قارع و  يوس  هب  ار  وـت  دـنناسرب  هک  دـشاب  دوز  نم ! دـنزرف  يا  : » تفگ نم  اـب  ملـسو  هلآو 
لوسر هک  يدـهع  نآ  تسا  هدـش  کـیدزن  هک  قیقحت  هب  دـنوش . دیهـش  وت  اـب  یتعاـمج  يوش و  دیهـش  نیمز  نآ  رد  وت  دـنیوگ و  ـالبرک 

تـسود ار  نتـشگرب  هک  امـش  زا  سک  ره  سپ  ترـضح ؛ نآ  يوس  هب  ماهناور  ادرف  نم  دوب و  هدرک  نم  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
دـیکأت و باب  نیا  رد  بانج  نآ  و  تسا ». ( 1018) لـحب نم  زا  مداد و  نتـشگرب  نذا  ار  وا  نم  هک  ددرگرب  بش  نیمه  رد  هک  دـیاب  دراد ،

نآ ات  میوشیمن  ادج  زگره  وت  زا  میراذگیمن و  او  ار  وت  هک  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : دندشن و  نتشگرب  هب  یضار  ناشیا  دومن و  مامت  هغلابم 
! تشهب هب  ار  امش  داب  تراشب  : » دومرف دید ، ناشیا  زا  ار  تمیزع  نیا  نوچ  ترـضح  نآ  میوش . دراو  زین  ام  يوشیم  دراو  هک  ییاج  هب  هک 

دروآ دهاوخ  نوریب  سپ  دشاب ؛ هتـساوخ  یلاعت  يادخ  هک  ردق  نآ  دومن ؛ میهاوخ  گنرد  دوش ، دراو  ام  رب  هچ  نآ  زا  دعب  هک  مسق  ادخ  هب 
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درک میهاوخ  هدهاشم  امش  ام و  ناملاظ و  زا  دیـشک  دهاوخ  ماقتنا  سپ  دوش ؛ رهاظ  ام  مئاق  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  امـش  ار و  ام  یلاعت  يادخ 
: دومرف ادخ ؟! لوسر  دنزرف  يا  امـش  مئاق  تسیک  ترـضح : نآ  هب  دـنتفگ  لاکن ». باذـع و  عاونا  راتفرگ  اه ، لغ  اهریجنز و  رد  ار  ناشیا 

نب رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  ۀّـجح  وا  رقاب و  یلع  نب  دّـمحم  نم ، دـنزرف  دالوا  زا  تسا  نیمتفه  دـنزرف  »
درک دهاوخ  رپ  دش و  دهاوخ  رهاظ  نآ  زا  دعب  زارد و  یتّدم  دش  دهاوخ  بیاغ  هک  یـسک  نآ  تسوا  نم و  دـنزرف  تسا ، یلع  نب  دّـمحم 
هَّللا یضر  ییحی -  نب  ناوفص  زا  هدرک  تیاور  زین  مکی : تسیب و  ( 1019 .«) روج ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز 
یبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  دوخ ، دّیس  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  یلباک  دلاخ  یبا  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  دایزیبا  نب  میهاربا  زا  هنع - 

ار و ناشیا  تّدوم  تعاطا و  هدرک ، ضرف  یلاعت  يادخ  هک  یناسک  نآ  زا  ارم  هد  ربخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : مالسلا و  مهیلعبلاط 
هب یلباـک ! يا  : » دومرف ترـضح  ملـسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ار  ناـشیا  هب  ندرک  ادـتقا  دوـخ  ناگدـنب  رب  هدرک  بجاو 

، ار ناــشیا  يرادربناــمرف  مدرم  رب  هدوــمرف  بـجاو  هداد و  رارق  مدرم  ناــماما  ار  ناــشیا  یلاــعت  يادــخ  هـک  يرمــالاولوا  هـک  یتــسرد 
تماما رما  هدش  یهتنم  نآ  زا  دعب  هاگ  نآ  مالسلا  امهیلعنیـسح  مردپ  نآ  زا  سپ  نسح ، نم  ّمع  هاگ  نآ  تسا ؛ مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

یلاخ نیمز  هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  ام  يارب  دناهدرک  تیاور  نم ! دّیـس  يا  متفگ : سپ  دـش . تکاس  بانج  نآ  و  ام » هب 
فحـص رد  شمان  هک  دّمحم  مرـسپ  : » دومرف وت ؟ زا  دعب  ماما  تّجح و  تسیک  سپ  شناگدنب . رب  دشاب  ار  يادـخ  هک  یتّجح  زا  دـنامیمن 

لها دزن  شمان  هک  رفعج  وا ، رـسپ  دّمحم  زا  دعب  نم و  زا  دـعب  تسا  ماما  تّجح و  وا  ینتفاکـش . ار  ملع  تفاکـش  دـهاوخ  تسا . رقاب  یلوا 
هک دومرف  دیناقداص ؟ اهامـش  همه  هک  نآ  لاح  تسا و  هدـش  قداص  وا  مان  هک  تسا  هنوگچ  نم ! دّیـس  يا  متفگ : تسا ». قداص  نامـسآ ،
نب نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  مدنزرف  نوچ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  شردپ  زا  مردپ  نم  يارب  درک  ثیدح 

تماما يوعد  دـشاب ، رفعج  شمان  هک  وا  نادـنزرف  زا  نیمجنپ  هک  دـینک  ماـن  قداـص  ار  وا  ددرگ  دـّلوتم  مالـسلا  مهیلعبلاـط  یبا  نب  یلع 
هدـننز ارتفا  هک  تسا  باّذـک  رفعج  یلاـعت  يادـخ  دزن  رد  وا  سپ  وا ؛ رب  نتـسب  غورد  دـنوادخ و  رب  يریلد  يّرجت و  يور  زا  درک  دـهاوخ 

هک تسا  یـسک  وا  دوخ و  ردارب  رب  هدنراد  دسح  دوخ و  ردپ  فلاخم  تسین و  نآ  لها  هک  يزیچ  هدـننک  يوعد  یلاعت و  يادـخ  رب  تسا 
: دومرف هاگ  نآ  تسیرگ . تخـس  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  دنوادخ ». ّیلو  تبیغ  دزن  رد  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  ّرـس  فشک  درک  دـهاوخ  دـصق 
هب دینادرگ  لّکوم  ادخ و  ظفح  رد  هدـش  ناهنپ  هَّللا و  یلو  رما  شیتفت  هب  ار  دوخ  نامز  یغاط  هتـشاداو  هک  ار  باّذـک  رفعج  منیبیم  ایوگ  »

ثاریم هب  دراد  هک  یعمط  وا و  رب  دبایب  رفظ  رگا  وا ، لتق  هب  صرح  دراد و  دنوادخ  ّیلو  هبتر  هب  هک  یلهج  يور  زا  ترـضح  نآ  ردپ  مرح 
! یلب : » دومرف تسا ؟ یندش  عقاو  روما  نیا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تفگ ، دـلاخوبا  قح ». ریغ  هب  ار  ثاریم  نآ  دریگب  هک  دوخ  ردارب 

يراج هک  تسا  ییاهتنحم  رکذ  باتک  نآ  رد  هک  یباتک  رد  ام  دزن  تسا  هدـش  هتـشون  روما  نیا  هک  یتسرد  هب  دـنگوس ! مراـگدرورپ  هب 
دهاوخ عقاو  هچ  نآ  زا  دعب  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : تفگ ، دـلاخ  وبا  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ام  رب  دوشیم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يایـصوا  زا  نیمهدزاود  هک  ادخ  ّیلو  هب  تفای  دهاوخ  دادتما  ندوب  ناهنپ  نآ ، زا  دعب  : » دومرف دش ؟
وا و تماـما  هب  دـنلیاق  هک  وا  تبیغ  ناـمز  لـها  هک  یتـسرد  هب  دـلاخوبا ! يا  دـنیادخ . لوـسر  زا  دـعب  هک  یناـماما  زا  تسا  نـیمهدزاود  و 
هک يزیچ  هب  تفرعم  ماهفا و  لوقع و  زا  ناشیا  هب  هدرک  اطع  یلاـعت  يادـخ  هک  اریز  یناـمز . ره  لـها  زا  دـنا  لـضفا  ار ، وا  روهظ  دـنرظتنم 
رد ریـشمش  هب  ناگدـننک  داهج  هلزنم  هب  نامز  نآ  رد  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  هدـینادرگ  هدـهاشم و  هلزنم  هب  ناشیا  دزن  رد  هدـیدرگ  تبیغ 

نید يوـس  هب  دـننایعاد  قدـص و  يور  زا  نایعیـش  ّقـح و  يور  زا  ناـصلخم  دـنناشیا  ملـسو . هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يور  شیپ 
نب یلع  زا  هدرک  تیاور  زین  مود : تـسیب و  ( 1020 .«) تساهجرف نیرتهب  زا  جرف ، راظتنا  : » دومرف و  راکـشآ ». یناهن و  رد  ّلجوّزع  دنوادخ 

.« دناهدزاود هّمئا  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  یمرـضح  دّمحم  نب  ۀمقلع  زا  هریمع  نب  فیـس  زا  هنع -  هَّللا  یـضر  مکحلا - 
یبا نب  یلع  ناگتشذگ ، زا  : » دومرف داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  هک  نک  رکذ  نم  يارب  ار  ناشیا  ياهمان  سپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
يا وت  زا  دـعب  متفگ : نم ». وا ، زا  دـعب  و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  یلع -  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  بلاـط و 
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: دومرف یـسوم ؟ زا  دعب  ماما  تسیک  متفگ : نم ». زا  دعب  تسا  ماما  وا  یـسوم و  مدنزرف  هب  مدرک  ّتیـصو  نم  : » دومرف ادـخ ! لوسر  دـنزرف 
زا دعب  یلع و  وا  رسپ  وا ، زا  سپ  دّمحم ؛ وا  رسپ  وا ، زا  دعب  ناسارخ . زا  تبرغ  نیمز  رد  دوشیم  نفد  دنیوگ و  اضر  ار  وا  هک  یلع  شرسپ  »
هب نت  هدزیس  دصیس و  وا  دزن  دنوش  عمج  دیامن ، جورخ  نوچ  وا  و  مهیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  وا  رـسپ  وا ، زا  دعب  نسح و  وا  رـسپ  وا ،

ّیلو يا  هک  ار  وا  دنک  ادـن  سپ  دـیآ . نوریب  فالغ  زا  فالغ ، رد  تسا  يریـشمش  ار  وا  دـسر ، شجورخ  نامز  نوچ  ردـب و  نادرم  ددـع 
ینـسح هَّللادبع  نب  میظعلادبع  زا  یمدآ  دایز  نب  لهـس  زا  هدرک  تیاور  زین  موس : تسیب و  ( 1021 !«) ار ادخ  نانمـشد  شکب  زیخرب و  ادخ !

وت هب  ابحرم  : » دومرف داتفا ، نم  رب  ترضح  رظن  نوچ  مالسلا . هیلعیقن  یلع  ماما  ینعی  دّمحم  نب  یلع  دوخ ، دّیس  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک 
یـضرم و رگا  ار ، دوخ  نید  ملاـعم  منک  ضرع  وت  هب  هک  مراد  هدارا  هَّللا ! لوـسر  نباـی  متفگ : ییاـم »! تسود  وـت  هک  اّـقح  مساـقلاوبا ! يا 
: متفگ مساقلاابا »! ای  يراد  هچ  نآ  رایب  : » دومرف ترـضح  نآ  دوخ . يادخ  هب  منک  تاقالم  هک  نآ  ات  مشاب  تباث  نآ  رب  دـشاب  وت  هدیدنـسپ 

ّدح يرگید  تسا و  لاطبا  ّدح  نآ  هک  تسا  ّدح  ود  زا  جراخ  تسین و  دـننام  لثم و  ار  وا  تسا و  یکی  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میوگیم 
اـهمسج و هدـنهد  مسج  هلـالج ، ّلـج  وا  هکلب  تسین ، رهوج  تسین و  ضرع  تسین و  تروـص  تسین و  مسج  یلاـعت  هناحبـس  وا  هیبـشت و 
. تـسا زیچ  نآ  ثدـحم  لـعاج و  کـلام و  يزیچ و  ره  راـگدرورپ  تـسا و  رهاوـج  ضارعا و  هدـننیرفآ  اـهتروص و  هدنـشخب  تروـص 

متخ وا  تعیرـش  هک  میوگیم  تمایق . زور  ات  وا ، زا  دعب  يربمغیپ  تسین  تسا و  ناربمغیپ  متاخ  تسوا و  لوسر  هدنب و  دّمحم ، میوگیم :
نینمؤملاریما وا ، زا  دعب  رما  ّیلو  هفیلخ و  ماما و  هک  میوگیم  تمایق . زور  ات  تعیرش  نآ  زا  دعب  تسین  یتعیرش  تسا و  اهتعیرـش  هدننک 

نب رفعج  سپ  یلع ، نب  دّـمحم  سپ  نیـسحلا ، نب  یلع  سپ  نیـسح ، وا  زا  دـعب  نسح و  وا  دـنزرف  وا  زا  دـعب  تسا و  بلاـط  یبا  نـب  یلع 
، نم زا  دـعب  : » دومرف مالـسلا  هیلعماما  نم »! يالوم  يا  وت  سپ  یلعنب ، دّـمحم  سپ  یـسوم ، نب  یلع  سپ  رفعج ، نب  یـسوم  سپ  دّـمحم ،

تـسا هجو  هچ  رب  متفگ : وا »؟ زا  دعب  فلخ  هرابرد  هدـیقع  تسا  هنوگچ  ار  نامدرم  سپ ، تسا . نسح  نم  دـنزرف  رما  ّیلو  هفیلخ و  ماما و 
دنادرگرپ دنک و  جورخ  هک  نآ  ات  وا  مان  ندروآ  نابز  رب  دشابن  لالح  ار و  وا  صخش  دننیبن  هک  تهج  نآ  زا  : » دومرف نم ؟! يالوم  يا  نآ 

 - مدرک رارقا  هک  متفگ  سپ  تفگ : هیلع -  هَّللا  مالـس  میظعلادبع -  ملظ ». روج و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز 
نمشد ناشیا ، نمشد  تسادخ و  تسود  ناماما ، نیا  تسود  هک  میوگیم  و  مدش -  لیاق  زین  فلخ  نسح و  ماما  ترضح  تماما  هب  ینعی 

ینامرفان ینعی  ناشیا -  تیـصعم  تسادـخ و  يرادرب  نامرف  تعاط و  ار -  ناشیا  ندومن  يرادرب  نامرف  ینعی  ناشیا -  تعاط  تسادـخ و 
خزود تسا و  ّقح  تشهب  تسا و  ّقح  ربق  رد  شـسرپ  تسا و  ّقح  جارعم  هک  میوگیم  تسادخ . ینامرفان  تیـصعم و  ار -  ناشیا  ندومن 
دهاوـخ یلاـعت  يادـخ  تسین و  نآ  رد  یّکـش  تسا و  هدـنیآ  تسا و  ّقـح  تماـیق  تسا و  ّقـح  نازیم  تسا و  ّقـح  طارـص  تـسا و  ّقـح 

تاکز تسا و  زامن  هّمئا ، لوسر و  ادخ و  یتسود  تیالو و  زا  دعب  هبجاو  ضیارف  هک  میوگیم  تساهربق . رد  هک  ار  یـسک  ره  تخیگنارب 
يراد وت  هک  داقتعا  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  مساقلاوبا ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعماما  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  ّجـح و  هزور و  و 
تباث یلاعت  يادخ  هک  نآ  رب  شاب  تباث  سپ  دوخ . ناگدنب  يارب  زا  ار  نآ  تسا  هدیدنـسپ  هک  ینید  نآ  تسادـخ . نید  يدرک ، ضرع  و 

(1022 .«) ترخآ رد  ایند و  تایح  رد  تباث  لوق  هب  ار  وت  درادب 

مراهج تمسق 

يا مالـسلا : امهیلعیلع  نب  نسح  دوخ ، يالوم  هجاوخ و  هب  متفگ  تفگ ، هک  رابجلادـبع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مراـهچ : تسیب و 
نآ تسیک ؟ وت  زا  دعب  ادخ  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ماما و  منادب  هک  مرادیم  تسود  دـنوادخ ! ارم  دـنادرگ  وت  يادـف  ادـخ ! لوسر  دـنزرف 

تسادـخ و ياهتجح  متاخ  وا  هک  نآ  تسادـخ  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  هک  تسا  نم  رـسپ  نم ، زا  دـعب  تّجح  ماما و  : » دومرف ترـضح 
، رصیق رـسپ  رتخد  زا  : » دومرف دمآ ؟ دهاوخ  دوجو  هب  هک  زا  تسا  وت  رـسپ  هک  ماما  نآ  ینعی  وا ؟ تسیک  زا  متفگ : تسوا ». يافلخ  نیرخآ 

دوش رهاظ  نآ  زا  دعب  زارد ، یندش  بیاغ  نامدرم ، زا  دوش  بیاغ  سپ  ددرگ ، ّدلوتم  وا  هک  دـشاب  دوز  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  مور . هاشداپ 
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زا شیپ  هک  ار  يدحا  تسین  لالح  ملظ و  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  مه  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  سپ  ار ، لاّجد  دـشکب  و 
قاحسا نب  دمحا  زا  هدرک  تیاور  زین  مجنپ : تسیب و  ( 1023 !«) داب وا  رب  ادخ  تاولص  : » دومرف دنک ». رکذ  هینک  هب  مان و  هب  ار  وا  وا ، جورخ 

ارم هک  ار  يدنوادخ  نآ  ساپس  دمح و  : » تفگیم هک  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  مدینش  تفگ : هک  يرعشالا  هَّللادبع  نب 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هب  تسا  نامدرم  نیرتهیبش  تسا و  نم  زا  دعب  هک  ار  فلخ  دومن  نم  هب  ات  دربن  نوریب  ایند  زا 

سپ دینادرگ ؛ دهاوخ  رهاظ  ار  وا  نآ ، زا  دعب  شندوب و  بیاغ  نامز  رد  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دومن  دـهاوخ  تظفاحم  قلُخ . قلَخ و  يور  زا 
نب دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مشش : تسیب و  ( 1024 .«) روج ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  مه  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  درک  دهاوخ  رپ 

نـسح ماـما  ترـضح  زا  مدینـش  تـفگ : هـک  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نـب  یلع  نـب  ساـبعلا  نـب  هَّللادـیبع  نـب  نیـسحلا  نـب  ةزمح  نـب  یلع 
همین بش  رد  هدش ، هنتخ  نم ، زا  دعب  نم  هفیلخ  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  ادخ و  ّیلو  دش  ّدلوتم  : » تفگیم هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

هک نیبّرقم  هکیالم  زا  یعمج  اب  دوب  تشهب  نزاخ  ناوضر  تسش ، ار  وا  هک  یسک  لوا  رجف . عولط  دزن  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش 
زا مالسلا ». امهیلعاضر  یلع  نب  دّمحم  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  نم  هّمع  ار  وا  تسش  نآ ، زا  دعب  دنتـسش . لیبسلـس  رثوک و  بآ  هب  ار  وا 

اهزور زا  یضعب  رد  هک  دوب  هکیلم  شردام  تفگ : مالسلا . هیلعرمالا  بحاص  ردام  زا  دندیسرپ  تسا  ثیدح  نیا  يوار  هک  یلع  نب  دّمحم 
زا هدرک  تیاور  زین  متفه : تـسیب و  ( 1025 .) دوب وا  ياهمان  زا  زین  سجرن  لیقـص و  دـنتفگیم و  هناحیر  ماّیا  زا  یـضعب  رد  نسوس و  ار  وا 

مامت لـیم  هک  دوب  يدرم  وا  نم و  نتـشک  هب  درک  تّمه  یلاو ، ِفوع  نب  ورمع  نوچ  تفگ : هک  يروباـشینلا  سراـف  نب  دّـمحم  نب  میهاربا 
هناخ هب  يور  مدرک و  عادو  ار  دوخ  ناتـسود  لایع و  لها و  دـش و  بلاغ  نم  رب  میظع  یفوخ  متفای . ربخ  نم  سپ  نایعیـش ، لـتق  هب  تشاد 

يرسپ مدمآ ، رد  هناخ  هب  نوچ  متشاد . نتخیرگ  هدارا  منک و  عادو  زین  ار  ترضح  نآ  هک  مدروآ  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح 
کیدزن هک  ياهبترم  هب  مدش  ناریح  وا  يایـض  رون و  زا  دوب ، هدراهچ  بش  هام  نوچ  شیور  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  يولهپ  رد  مدید 

ار وا  ّرـش  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  دوز  تسین . نتخیرگ  تجاح  میهاربا ! يا  : » تفگ نم  هب  منک . شومارف  متـشاد  رطاخ  رد  هچ  نآ  هک  دـش 
ربخ ارم  نم ، ریمضلایف  ام  زا  هک  رسپ  نیا  تسیک  مدرگ ! وت  يادف  متفگ : مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  دش . هدایز  متریح  دنک »! تیافک  وت  زا 

ندش رپ  زا  دعب  زارد و  یندش  بیاغ  دوش  بیاغ  هک  نآ  تسا  وا  نم و  زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  نم و  دـنزرف  وا  : » دومرف ترـضح  نآ  داد ؟
مه مان و  مه  : » دندومرف مدیـسرپ . ار  رورـس  نآ  مان  ترـضح  زا  نآ  زا  داد ». لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دوش و  رهاظ  ملظ  روج و  زا  نیمز 

تنطلس تلود و  یلاعت  دنوادخ  دزاس  رهاظ  هک  ینامز  ات  دنک  رکذ  ار  وا  هینک  هب  ای  مان و  هب  هک  ار  یسک  تسین  لالح  تسا و  ربمغیپ  هینک 
تاولص ناشیا  مارگ  يابآ  ناشیا و  رب  سپ  شلها ». زا  ّالا  زورما  ام ، زا  يدینـش  هچ  نآ  يدید و  هچ  نآ  میهاربا ! يا  راد  ناهنپ  سپ ، ار . وا 

ترـضح زا  مدینـش  هچ  نآ  رب  ارم  دوب  داـمتعا  قوثو و  مدوـب و  یلاـعت  يادـخ  لـضف  هب  رهظتـسم  هک  یتلاـح  رد  مدـمآ  نوریب  مداتـسرف و 
ار دـمحاوبا  دوخ  ردارب  یـسابع ، هفیلخ  دـمتعم ، هک  سراـف  نب  یلع  نم ، ّمع  ارم  داد  تراـشب  سپ  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  ناـمزلابحاص - 

تیاور زین  متـشه : تسیب و  ( 1026 .) درک ادـج  دـنب  زا  دـنب  تفرگ و  ار  وا  دـمحاوبا  سپ  فوع  نب  ورمع  لـتق  هب  ار  وا  درک  رما  داتـسرف و 
ساـبعینب هّیما و  ینب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  تـفگ : هـک  بتاـک  دعـس  نـب  نیـسح  نـب  هَّللادـبع  دّـمحم  وـبا  زا  هدرک 

ام هک  دندیـسرتیم  تسین و  یّقح  تفالخ  رد  ار  ناـشیا  هک  دنتـسنادیم  هک  نآ  یکی  ببـس : ود  هب  دنتـشاذگ  اـم  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش 
ناراـّبج و کـلم  لاوز  هک  دـندوب  هدـش  فقاو  هرتاوتم  راـبخا  زا  هک  نآ  مود  دریگ . رارق  دوخ  ياـج  رد  تفـالخ  مینک و  تفـالخ  ياوعد 

تیب لها  نتشک  رد  دندرک  شـشوک  سپ  دننارباج . ناملاظ و  زا  ناشیا  هک  نآ  رد  دنتـشادن  ّکش  دوب و  دهاوخ  ام  مئاق  تسد  رد  ناملاظ 
ّدلوت عنم  هب  لوصو  هب  ار  ناشیا  دوب  هک  یعمط  يور  زا  ترـضح ، نآ  لسن  ندرک  دوباـن  تسین و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دیما هب  دندومنیم ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیب  لها  نتشک  رد  هغلابم  ینعی  ترضح ، نآ  نتشک  ای  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح 

، سپ دورن . رد  هب  ناشیا  تسد  زا  یهاشداپ  کلم و  ات  دوش  هتـشک  دشاب ، هدمآ  دوجو  هب  رگا  ای  دیاین  دوجو  هب  ترـضح  نآ  دیاش  هک  نآ 
هچ رگا  ار و  دوخ  رون  دـنادرگیم  مامت  هک  نآ  ّالا  ناملاظ ، زا  یکی  يارب  زا  دـیامن  ترـضح  نآ  رما  فشک  هک  لاـعتم  دـنوادخ  دومن  اـبا 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


درک لاؤس  مردپ  تفگ : هک  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  بّویا  نب  ۀـلاضف  زا  هدرک  تیاور  زین  مهن : تسیب و  ( 1027 .«) ناکرشم دنرادیمن  شوخ 
ضرف یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  : » دومرف ترـضح  نآ  لداـع . ناطلـس  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  رفعج  هَّللادـبع ، یبا  ترـضح  زا 

هک نآ  ات  یناطلس  زا  دعب  تسا  یناطلس  وا  نایّنج و  نایمدآ و  عیمج  رب  نیلسرم ، ایبنا و  زا  دعب  ار  وا  يرادربنامرف  تعاطا و  تسا  هدینادرگ 
رورس نآ  ادخ ؟! لوسر  دنزرف  يا  دنتسیک ، ناشیا  هک  ام  يارب  زا  نک  فصو  تفگ : باحصا  زا  يدرم  مهدزاود ». ناطلـس  هب  دوش  یهتنم 

هک دنا  یناسک  نآ  و  ْمُْکنِم » ِْرمَْالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  َو  هَّللا  اوُعیطَا  : » تسا هدومرف  ناشیا  هرابرد  يادخ  هک  دـنناسک  نآ  ناشیا  : » دومرف
وا و فلخ  رد  درازگ  دهاوخ  زامن  نامسآ و  زا  دمآ  دهاوخ  دورف  وا  تلود  نامز  رد  مالسلا  هیلعیـسیع  هک  تسا  یـسک  نآ  ناشیا ، متاخ 

دهاوخ لوط  ار و  نیمز  براغم  قراشم و  وا  تسد  هب  یلاعت  يادخ  تخاس  دهاوخ  حوتفم  ار و  لاّجد  تشک  دهاوخ  هک  یسک  نآ  تسوا 
زا هدرک  تیاور  روکذم  خیش  هک  یثیدح  اج  نیا  رد  دوش  رکذ  هک  تسا  بسانم  ( 1028 .«) تمایق زور  هب  ات  وا  تنطلس  یهاشداپ و  دیشک 

هیلعنینمؤملاریما زا  دوخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  زا  جاّرد  نب  لـیمج  زا  ود  ره  ییحی ، نب  ناوفـص  ریمعیبا و  نب  دّـمحم 
، مالسا شبحاص . قیفر و  اب  رگم  ود  نآ  زا  یکی  تسین  هتسیاش  دنامأوت ، ردارب  ود  لداع  ناطلس  مالسا و  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  مالـسلا 
، تسین نابساپ  ار  نآ  هچ  نآ  تسا و  مدهنم  تسین ، ساسا  ار  نآ  هچ  نآ  ساسا ، نآ  هدنراد  هاگن  نابـساپ و  لداع ، ناطلـس  تسا و  ساسا 

یقاب مالسا ، زا  يرثا  دنامن  نوچ  مالسا و  زا  يرثا  دنام  دهاوخن  یقاب  ام ، مئاق  درک  دهاوخ  تلحر  نوچ  تهج  نیا  زا  تسا . زیچان  دوبان و 
یبا زا  هرارز  زا  هینذا  نب  رمع  زا  هنع -  هَّللا  یـضر  ریمعیبا -  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مایـس : ( 1029 .«) ایند زا  يرثا  دنام  دهاوخن 

هدراهچ هب  دـنیرفایب ، ار  رگید  ياـهزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  رون ، هدراـهچ  دـیرفآ  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرفعج 
؟ رون هدراهچ  نآ  دنتـسیک  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا ». ام  حاورا  زا  رون  هدراهچ  نآ  لاس و  رازه 

ترـضح ناشیا ، رخآ  هک  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نیـسح -  نادـنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  تسا و  دّـمحم  : » دومرف
ار نیمز  درک  دهاوخ  كاپ  ار و  لاّجد  تشک  دهاوخ  سپ  ینالوط ؛ یندش  بیاغ  زا  دعب  دومن  دهاوخ  مایق  هک  نآ  تسا . مالـسلا  هیلعمئاق 

هَّللادـبع زا  یـسیع  نب  داّمح  زا  نارجن  یبا  نبا  لاضف و  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  زین  مکی : یـس و  ( 1030 .«) یملظ روج و  ره  زا 
تراشب ایآ  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دومرف  تفگ : هک  یـسراف  ناملـس  زا  یلاله  سیق  نب  میلـس  زا  بلغت  نب  نابا  زا  ناکـسم  نب 

نایم رد  یلاعت  يادخ  تخیگنارب  دهاوخ  هک  دینادب  سپ  : » دومرف ترضح  نآ  هدب ! تراشب  دنتفگ : يدهم »؟ هب  نامدرم  يا  ار  امـش  مهدن 
نیمهن وا  ملظ و  روج و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  ار  طساق  یماـما  لداـع و  یهاـشداپ  نم  تّما 

رد یـشوخ  ریخ و  تسین  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  تسا . نم  هینک  وا ، هینک  تسا و  نم  مسا  وا ، مسا  نیـسح . نم ، دـنزرف  دـالوا  زا  تسا 
(1031 .«) زور لهچ  هب  تمایق  زا  شیپ  ّالا  وا ، تلود  ياهتنا  دوب  دهاوخن  وا و  زا  دعب  یناگدنز 

مالسلا هیلعنسح  ماما  زا  ترایز  نبا  تیاور 

: دومرف هک  يربط  يولع  هزمح  نب  نسح  تبیغ  باتک  زا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعيدهم  لاوحا  رد  ( 1032) يدتهملا ۀیافک  رد  مود : یس و 
 - تاّیز دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  ار  ام  داد  ربخ  هتفگ : دوخ  راونالا  رداون  باتک  رد  هنع -  هَّللا  یـضر  مامه -  نب  دّـمحم  یلع  وبا  خـیش 

یثیدح ینعم  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ینعی  دّمحموبا  ترضح  زا  هک  تفگیم  مردپ  مدینـش  تفگ : هنع -  هَّللا  یـضر 
زور ات  قلخ  رب  دـشاب  ار  يادـخ  هک  یتّجح  زا  نیمز  دـنامیمن  یلاخ  : » دـندومرف ناشیا  هک  ترـضح  نآ  مارگ  يابآ  زا  دـندرک  تیاور  هک 

ّقح نیا  : » دومرف ترـضح  نآ  ّتیلهاج ». ندرم  تسا ، هدرم  دـشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دریمب و  سک  ره  هک  یتسرد  هب  تماـیق ،
دنزرف يا  دـنتفگ : تسا ». نهربم  نّیبم و  زین  ثیدـح  نیا  تسا ، نشور  حـضاو و  زور  هک  نانچ  ینعی  تسا ؛ ّقح  زور ، هک  نانچ  مه  تسا 

، دشاب هتخانـشن  ار  وا  دریمب و  سک  ره  نم ، زا  دعب  تسا  تّجح  ماما و  نم ، دنزرف  : » دومرف وت ؟ زا  دـعب  ماما  تّجح و  تسیک  ادـخ ! لوسر 
دهاوخ یندـش  بیاغ  ار  وا  هک  شاب  هاگآ  هدرم ! رفاک  هتفاین و  رد  ار  مالـسا  نامز  هک  دراد  ار  اهنآ  مکح  ینعی  ّتیلهاج ؛ ندرم  تسا  هدرم 
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رارق تقو  ناـمز ، نآ  رد  تفگ  دـنهاوخ  غورد  نـالّطبم و  نآ  رد  دـش  دـنهاوخ  كـاله  نـالهاج و  نآ  رد  دـش  دـنهاوخ  ناریح  هک  دوـب 
فجن رد  وا  رـس  يالاب  رد  دنکیم  تکرح  دشخردیم و  هک  ییاهملع  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دومن . دهاوخ  جورخ  نآ  زا  دـعب  ناگدـنهد .

لقن نیثّدـحم  بلاغ  نآ  زا  تسا و  راونا  باتک  هب  فورعم  باـتک ، نیا  تساـم و  ياـملع  ناـیعا  زا  روکذـم  یلعوبا  خیـش  ( 1033 .«) هفوک
. دنانیفورعم يالکو  زا  شردپ  نامثع و  نب  دّمحم  دنکیم و  لقن  دوخ  عیماجم  رد  نآ  زا  ررکم  لوا  دیهش  خیش  دننکیم و 

مالسلا هیلعنامز  ماما  هرابرد  يدوعسم  تیاور 

دانسا هب  هدعسم ، زا  ملسم  نب  نوراه  زا  هَّللادبع  نب  دعس  زا  هدرک  تیاور  ( 1034) ۀّیصولا تابثا  رد  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  موس : یس و 
، اهزور زا  دیزگرب  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف  هک  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  زا  دوخ 

نـسح یلع ، زا  دیزگرب  یلع و  نم ، زا  دیزگرب  نالوسر و  زا  ارم  دیزگرب  ار و  ناضمر  هام  اه ، هام  زا  ار و  ردق  بش  اه ، بش  زا  ار و  هعمج 
.« تسا ناشیا  نطاب  وا  تسا و  ناشیا  رهاظ  وا  مالسلا و  مهیلعتسا  ناشیا  مئاق  ناشیا ، نیمهن  هک  ار  نت  ُهن  ناشیا  زا  دیزگرب  ار و  نیـسح  و 
هک مالسلا  هیلعرقاب  رفعج  یبا  زا  ریصب  یبا  زا  ناوزغ  نب  دیعس  زا  ریمعیبا  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب  يریمح  زا  هدرک  تیاور  زین  مراهچ : یس و 
زین مجنپ : یس و  ( 1035 .«) تسا ناشیا  لضفا  وا  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا  مهن  هک  دنتـسه  نت  ُهن  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  دعب  ام  زا  : » دومرف

دّمحم مسا  هس  دش  یپ  رد  یپ  هاگره  : » مالسلا هیلعهَّللادبع  وبا  دومرف  تفگ : هک  یمیمت  مثیه  زا  یسیق  نب  ۀیما  زا  يریمح  زا  هدرک  تیاور 
زا حیافسلا  یبا  زا  روکذم  دنس  هب  هدرک  تیاور  زین  مشش : یـس و  ( 1036 .«) تسا ناشیا  مالـسلا  مهیلعمئاق  ناشیا  مراهچ  نسح ، یلع و  و 

لوسر رتخد  مالسلا ، اهیلعهمطاف  ترضح  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  مالسلا  هیلعرقاب  رفعج  یبا  زا  یفعج  رباج 
رد ار ؛ اههدید  دنک  هریخ  وا  ییانـشور  دوب  کیدزن  هک  دوب  یحول  وا  يور  شیپ  رد  هک  یتلاح  رد  يزور ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

رهاظ زا  دـشیم  هدـید  هک  مسا  هس  رگید  فرط  رد  مسا و  هس  نآ  فرط  کی  رد  مسا و  هس  نآ  نطاب  رد  نآ و  رهاـظ  رد  دوب  مسا  هس  نآ 
: متفگ تسا . مسا  هدزاود  مدـید  ار ، اهمان  مدرمـش  سپ  دوب . وا  رهاظ  رد  هچ  نآ  وا  نطاـب  زا  دـشیم  هدـید  دوب و  وا  نطاـب  رد  هچ  نآ  وا ،

نآ رد  مدید  سپ  تفگ : رباج  تسا ». مالسلا  هیلعمئاق  ناشیا  رخآ  هک  نم  نادنزرف  زا  تسا  ایصوا  ياهمان  اهنیا  : » دومرف اهنیا ؟ دنتـسیک 
یبا نب  دّمحم  زا  لاله  نب  دـمحا  زا  يریمح  زا  هدرک  تیاور  زین  متفه : یـس و  ( 1037 .) عضوم هس  رد  ار  یلع  عضوم و  هس  رد  ار  دّـمحم 

رایتخا دنوادخ  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  تفگ : هک  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  زا  ریـصبیبا  زا  ناوزغ  نب  دیعـس  زا  ریمع 
رایتخا ار و  نالوسر  ناربمغیپ ، زا  ار و  ناربمغیپ  مدرم ، زا  ار و  ناضمر  هام  اه ، هام  زا  ار و  ردق  بش  اه ، بش  زا  ار و  هعمج  اهزور ، زا  درک 
دومرف رایتخا  ار و  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  یلع ، زا  دومرف  رایتخا  ار و  مالـسلا  هیلعیلع  نم ، زا  دومرف  رایتخا  نالوسر و  زا  ارم  دومرف 

تسا ناشیا  نطاب  ناشیا ، مهن  ار ؛ نیلهاج  لیواقا  ار و  نیلطبم  لاحتنا  ار و  نیلاغ  فیرحت  لیزنت ، زا  دننکیم  دوبان  هک  ار  ایصوا  نیسح ، زا 
نب رضن  زا  یـسیع  نب  دّمحم  زا  يریمح  ارم  داد  ربخ  هک  هتفگ  زین  متـشه : یـس و  ( 1038 .«) تسا ناشیا  مئاق  وا  تسا و  ناـشیا  رهاـظ  وا  و 

ار ام  درک  ثیدح  رفعج ، یبا  ترضح  زا  ياهدرک  دازآ  دوب  ام  اب  ریصبوبا و  اب  مدوب  تفگ : هک  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  یبلح  ییحی  زا  دیوس 
وا دزن  هب  دمآ  تساخرب و  ریصبوبا  سپ  تسا ». نم  زا  دعب  متفه  مئاق ، تسا و  ثّدحم  هدزاود  ام  زا  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  دینـش  وا  هک 
زا زین  مهن : یس و  ( 1039 .) شیپ لاس  لهچ  زا  ار  نخس  نیا  درکیم  رکذ  هک  مالسلا  هیلعرفعجوبا  زا  مدینش  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : و 

یبا زا  هـبلعث  زا  دواد  یبا  زا  يدنـس  نـب  ( 1040) رـصن زا  سوباق  نب  دّـمحم  نب  رذـنم  زا  یفوک  دـلاخ  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  يریمح 
ناشن نیمز  رد  هک  ار  بانج  نآ  متفای  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  دزن  متفر  تفگ : هک  هتابن  نب  غبـصا  زا  هریغم  نب  ثراح  زا  ینهج  کلام 

هک هدش  هچ  مالـسلا ! هیلعنینمؤملاریما  ای  متفگ : دشکیم ، یّطخ  نیمز  يور  رب  تسد  ای  بوچ  اب  هک  رّکفتم  ناسنا  نوچ  ینعی  دراذگیم ،
رکف نکلو  مدرکن  نآ  هب  یتـبغر  زگره  هَّللاو ! هن  : » دوـمرف يدرک ؟ اـیند  هب  لـیم  اـیآ  يراذـگیم ، ناـشن  نیمز  رد  منیبیم ، رّکفتم  ار  اـمش 

رپ هچ  نانچ  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنکیم  رپ  هک  يدـهم  تسوا  نم ؛ نادـنزرف  زا  مهدزای ، تشپ  زا  دوشیم  هک  يدولوم  رد  مدرکیم 
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نآ رد  دـنباییم  تیادـه  یهورگ و  نآ  رد  دـنوشیم  هارمگ  هـک  یتریح  تـسوا  رما  رد  یتـبیغ و  تـسوا  يارب  زا  مـلظ . روـج و  زا  هدــش 
ترـضح زا  رفعج  نب  یلع  زا  یلع  نـب  دّـمحم  زا  یـسیع  نـب  نـسح  زا  هَّللادـبع  نـب  دیعـس  زا  هدرک  تـیاور  زین  مـلهچ : ( 1041 .«) نارگید

لیاز ار  امـش  هک  دوخ  ياهنید  رد  ار  يادخ  دینک  رذح  سپ  نیمتفه ، دنزرف  زا  نیمجنپ  دوش  دوقفم  نوچ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعمظاک 
، - تسا وا  هب  لیاق  هک  یـسک  وا  زا  ددرگرب  هک  نآ  ات  یتبیغ ، زا  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  تسا  ّدـبال  هک  یتسرد  هب  يدـحا ، نآ  زا  دـنکن 

! نم دّیـس  يا  متفگ : ار ». دوخ  قلخ  وا ، هب  هدرک  ناحتما  هک  یلاعت  يادخ  بناج  زا  تسا  یتنحم  وا  هک  تسین  نیا  زج  وا -  تماما  هب  ینعی 
دوز دینامب ، هدـنز  رگا  نکلو  وا -  نتخانـش  زا  ینعی  نیا - ، زا  تسا  رتریغـص  امـش  ياهلقع  : » دومرف نیمتفه ؟ دـنزرف  زا  نیمجنپ  تسیک 

(1042 .) ار مالک  مینک  متخ  نومیم  ددع  نیا  هب  و  دینک ». كرد  ار  وا  هک  تسا 

تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا  : مشش باب 

(1  ) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا 

نامز يرغـص و  تبیغ  ماّیا  رد  هدـش  رداص  بانج  نآ  زا  هک  تاداـع  قراوخ  تارهاـب و  تازجعم  يور  زا  ترـضح  نآ  تماـما  تاـبثا  رد 
ار بانج  نآ  هک  دشابن  یـسک  نیملـسم  رد  هچ  بانج ؛ نآ  ّتیودهم  تایح و  دوش  تباث  نآ  هب  ترـضح و  نآ  دزن  باّون  صاوخ و  دّدرت 
هب دنوادخ  بناج  زا  هتـسناد ، ۀـعاطلا  ضرتفم  ماما  ار  وا  هک  سک  ره  هچ  دـناد  دوعوم  يدـهم  ار  وا  ریغ  دـناد و  ماما  دوجوم و  ینامز ، رد 

يایقتا ياملع  رباکا  تسا و  رایـسب  ترـضح  نآ  تازجعم  دـناد و  دوعوم  يدـهم  ار  وا  دـنک و  متخ  وا  هب  ار  تماـما  تازجعم ، صوصن و 
زا هزجعم  لهچ  رکذ  هب  اذهل  تسا ؛ راصتخا  رب  انب  نوچ  دندرک و  لقن  ار  اهنآ  هّماع ، هّصاخ و  دزن  رد  لضف  قدص و  حالـص و  هب  نیفورعم 
هک ار  هچ  نآ  نومضم  دنـس و  دوش  دّیؤم  هک  مینک  لقن  دندومن ، تلفغ  نآ  لقن  زا  هدوب و  ای  هدوبن  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  دزن  هک  یبتک 
زا یـسیع  نب  داّمح  زا  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  تبیغ  رد  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیـش  دـندرک . لـقن  ناـشیا 

ناربـمغیپ و تازجعم  زا  ياهزجعم  چـیه  : » دوـمرف مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نبرفعج  هَّللادـبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  روـفعی  یبا  نـب  هَّللادـبع 
رب تّجح  ندینادرگ  مامت  تهج  هب  ام  مئاق  تسد  هب  ار  نآ  دننام  یلاعت  يادخ  دینادرگ  دـهاوخ  رهاظ  هک  نآ  رگم  تسین ، ناشیا  يایـصوا 

شریبک جرف  باتک  رد  یسلبارط  هَّللا  ۀبه  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا ، خیـش  زا  هدرک  لقن  ( 1044) يدتهملا ۀیافک  رد  لوا  ثیدح  (. 1043 «) ادعا
ترضح نآ  تمدخ  هب  تفگ : وا  هک  دوب  مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  نارکاچ  زا  یکی  هک  نایدالا  یبا  زا  دوخ  دنس  هب  دومن  تیاور  هک 

نالف و هب  ناسر و  نیادم  هب  ار  اههمان  نیا  : » دومرف داد و  نم  هب  هتـشون  دـنچ  ياهمان  بانج  نآ  متفای . رامیب  ناوتان و  ار  بانج  نآ  متفاتش ،
رد ارم  دینش و  یهاوخ  نم  هناخ  زا  هحون  زاوآ  دیسر و  یهاوخ  هدلب  نیا  هب  رگید  زور  هدزناپ  زا  دعب  هک  نادب  راپـسب و  ام  ناتـسود  زا  نالف 

ادـخ و تّجح  دـهد  يور  یمظع  هعقاو  نیا  نوچ  نم ! يـالوم  هجاوـخ و  يا  متفگ : هک  دـیوگیم  ناـیدالاوبا  دـید ». یهاوـخ  هاـگ  لـسغ 
، ییامرف رّرقم  یناشن  رگا  مه  نیا  زا  هدایز  متفگ : دیامن ». بلط  وت  زا  ارم  ياههمان  ياهباوج  هک  یسک  نآ  : » دومرف سک  هچ  ام  يامنهار 

نآ زا  هدایز ، یناشن  نم ». زا  دـعب  تسا  رما  هب  مئاق  امنهار و  ماما و  ادـخ و  تّجح  وا  درازگ ، زامن  نم  رب  هک  یـسک  نآ  : » دومرف دوش ؟ هچ 
هچ مسرپـب : هک  دـمآ  عناـم  ارم  ترـضح  نآ  تبیه  و  تسا ». ناـیمه  رد  هچ  نآ  هب  دـهد  ربـخ  هک  یـسک  نآ  : » دومرف مدومن . بلط  رورس ،

ار بیتاکم  نآ  باوج  مدـیناسر و  نیادـم  هب  ار  اههمان  هدـمآ و  نوریب  هرماس  زا  سپ  نایمه ؟ رد  تسا  زیچ  هچ  ناـیمه و  مادـک  ناـیمه و 
زاوآ دوب . هداد  ربخ  نآ  زا  هزجعم  هب  ترـضح ، نآ  هک  یهجو  رب  مدـش  يأر  نم  ّرـس  لخاد  هک  دوب  مهدزناپ  زور  رد  متـشگزاب و  هتفرگ و 

نامدرم هک  دمآرد  مرظن  هب  ترضح ، نآ  هناخ  رد  رب  ار  رفعج  شردارب  مدید و  هاگ  لسغ  رد  ار  وا  شعن  مدینش و  رورس  نآ  هناخ  زا  هحون 
دهاوخ لطاب  تماما  رما  سپ  دشاب ، وا  نسح ، ماما  زا  دـعب  ماما  رگا  متفگ : دوخ  اب  دـندومنیم . تیزعت  ار  وا  دـندوب و  هدـمآرد  شرود  رب 
باوج دیسرپن و  نم  زا  زیچ  چیه  مدومن و  تیزعت  ار  وا  سپ ، دزابیم . رامق  دنزیم و  روبنط  دماشآیم و  ذیبن  هک  متسنادیم  هک  اریز  دش ؛
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تـساخرب رازگب ! زامن  وا  رب  زیخرب و  دندرک . نفک  ار  وت  ردارب  نم ! هجاوخ  يا  تفگ : دمآ و  نوریب  مداخ  دیقع  نآ ، زا  دعب  دیبلطن . اههمان 
شعن يور  رب  دـندوب و  هدرک  نفک  ار  مالـسلا  هیلعماـما  لاـح  نآ  رد  دـندمآ . رد  لزنم  نآ  هب  ناـیرگ  نایعیـش ، دـمآ و  رد  هناـخ  نآ  هـب  و 

نوگ و مدنگ  دـش ، ادـیپ  یکدوک  هک  مدـید  دـیوگب ، ریبکت  هک  درک  نآ  دـصق  نوچ  درازگب . زامن  هک  تفر  شیپ  رفعج  دـندوب . هتـشاذگ 
هب نّوللا  ّریغتم  رفعج ، مرتراوازـس »! وت  زا  دوخ ، ردـپ  رب  ندرک  زاـمن  هب  نم  هک  ّمع ! يا  : » دومرف دیـشک و  هتفرگ ، ار  وا  يادر  يوم ؛ دّـعجم 

. دومن نفد  مالـسلا  هیلعیقن  یلع  ماما  شراوگرزب ، ردپ  دقرم  يولهپ  رد  ار  وا  درازگ و  زامن  راوگرزب  ردـپ  رب  هدـیزگرب ، نآ  تفر و  رانک 
ود نیا  : » متفگ دوخ  اب  وا و  هب  مداد  ار  بیتاکم  ياهباوج  روایب »! ار  اـههمان  ياـهباوج  يرـصب ! يا  : » دومرف باـطخ  نم  اـب  نآ  زا  دـعب 

زجاح ار  وا  هک  راّضح  زا  یکی  تقو  نآ  رد  درکیم . يراز  دـیلانیم و  وا  متفر و  رفعج  کیدزن  نآ  زا  دـعب  دـنام ». نایمه  ناشن  و  هناـشن !
رد رفعج  رفعج . رب  دـیامن  تّجح  هماقا  هک  دوب  نیا  يارب  زا  لاؤس  نیا  و  دوب ؟ هک  كدوک  نیا  نم ! دّیـس  يا  تفگ : وا  اب  دـنتفگیم  ءاّـشو 

دندیسرپ ماما  لاح  زا  دندیسر و  مق  بناج  زا  نت  دنچ  هک  میدوب  هتسشن  مسانـشیمن . ار  وا  مدوب و  هدیدن  زگره  ار  وا  هَّللاو ! تفگ : باوج 
تیزعت ار  وا  دـندرک و  مالـس  وا  رب  سپ  دـنداد . ناـشن  ار  رفعج  تسیک ؟ وا  نیـشناج  دـنتفگ : هدوـمن . تلحر  ترـضح  نآ  هک  دنتـسناد  و 

، نم نامداخ  هب  تفگ : رفعج  درک ؟ دیاب  هچ  ار  ام  میناسرب ، ترـضح  نآ  هب  دناهتفگ  هک  ام  اب  تسا  یلام  میراد و  اههمان  دنتفگ : دندومن و 
دیناکت ار  دوخ  ياههماج  تساخرب و  كانمشخ  رفعج  تسا ؟ دنچ  لام ، دناهتشون و  ناسک  هچ  ار  اههمان  هک  يوگب  ام  هب  دنتفگ : دیراپسب !

ار کی  کی  و  مق ! لها  يا  تفگ : هدمآ ، نوریب  یمداخ  هک  دندوب  هدـش  ناریح  تعامج  نآ  مهد ! ربخ  بیغ  زا  هک  دـنهاوخیم  تفگ : و 
اب ار  اههمان  سپ  تسالط . رانید  هد  هلمج ، نآ  زا  تسا و  رانید  رازه  نآ  رد  هک  تسا  ینایمه  تسا و  نالف  نالف و  همان  امـش  اب  هک  درب  مان 
زا یکی  هک  یسابع  هَّللاب  دمتعم  دزن  هب  رفعج  اّما  تسا ». ماما  وا  هداتسرف ، ار  وا  هک  یسک  نآ  ههبش  یب  : » دنتفگ دنداد و  مداخ  نآ  هب  نایمه 

سجرن دنتفاین و  یکدوک  چیه  دندمآ ، رد  هناخ  نآ  رد  هک  داتـسرف  ار  یعمج  دـمتعم  درک ! زاغآ  تیاعـس  تفر ؛ تسا ، سابع  ینب  يافلخ 
هناخ نیا  رد  یکدوک  چیه  هک  دومن  راکنا  هیرام  دهد ، ناشن  ار  كدوک  هک  دـندرب  ار  یکزینک  مان  هیرام  دوبن . تایح  رد  تقو  نآ  رد  وناب 

رابخا نآ  هب  لوغشم  درک ، جورخ  هرصب  زا  جنز  بحاص  هک  دمآ  ربخ  رگید  دیـسر و  ناقاخ  نب  هَّللادیبع  گرم  ربخ  تقو ، نآ  رد  تسین و 
رد نادـمح  نـب  نیـسح  مود  ثیدـح  داـتفین . وا  رکف  هـب  یــسک  رگید  تفاـی و  یــصالخ  هروتــسم ، نآ  دـنداتفا و  هیراـم  رکف  زا  هدـش و 

نوـمیم نب  دّـمحم  ییحی و  نب  دّـمحم  نسحلایبا  زاّزب و  دـیمحلادبع  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تـیاور  دوـخ  رگید  باـتک  رد  و  ( 1045) هیاده
هیلعنیـسحلا هَّللادبعوبا  ام ، دّیـس  دهـشم  رد  مدوب  هدرک  لاؤس  ناشیا  زا  نم  دندرک و  لقن  ًاعیمج  هک  يرازف  دوعـسم  نب  نسح  یناسارخ و 
امهیلعرکـسع بحاص  دّمحموبا ، نسحلاوبا و  ام ، دّیـس  تبیغ  زا  شیپ  وا  رما  زا  تشذگ  هچ  نآ  باّذک و  رفعج  لاح  زا  البرک  رد  مالـسلا 

دنداد ربخ  ار  اهنآ  همه  سپ  دندرک . اعّدا  وا  ّقح  رد  هچ  نآ  دومن و  اعّدا  هچ  نآ  مالسلا و  هیلعدّمحم  وبا  ام ، دیّـس  تبیغ  زا  دعب  مالـسلا و 
، رفعج نم  رسپ  زا  دینک  بانتجا  : » ناشیا هب  دومرفیم  مالسلا  امهیلعيداه  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ام ، دّیـس  هک  نآ  وا  رابخا  هلمج  زا  هک 

ْنِم ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاَـقَف  ُهَّبَر  ٌحوـُن  يَداـَنَو  : » وا ّقـح  رد  دوـمرف  ّلـجوّزع  دــنوادخ  هـک  حوـن  زا  تـسا  دورمن  هـلزنم  هـب  نـم ، زا  وا  هـک  اریز 
مالـسلا هیلعدّـمحموبا  هک  یتـسرد  هب  ( 1047 «) ٍحـِلاَص ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  َکـِلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحوـُن  اَـی  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  ( 1046 «) ِیلْهَأ

هب مسق  سپ  رفعج . مردارب ، امش  ّرس  رب  دوش  علّطم  هک  ار  يادخ  دینک  رذح  ار ، يادخ  دینک  رذح  : » مالسلا هیلعنسحلاوبا  زا  دعب  دومرفیم 
وا هب  دومرف  اطع  دنوادخ  هچ  نآ  رب  ار  لیباه  لیباق ، دیزرو  دسح  هک  مدآ  رـسپ  ود  لیباه ، لیباق و  لثم  رگم  وا ، نم و  لثَم  تسین  هک  ادـخ 

و دوخ ». رما  رب  تسا  بلاغ  دنوادخ  نکلو  تشک  دـهاوخ  هنیآ  ره  نم ، لتق  دوش  نکمم  ار ، رفعج  رگا  ار و  وا  تشک  سپ  دوخ ؛ لضف  زا 
تیاکش میدشیم ، ترـضح  نآ  هناخ  دراو  تقو  ره  هک  نانز  نادرم و  یـشاوح  رکـسع و  دلب  لها  زا  رفعج  لاح  زا  میراد  دوهعم  هچ  نآ 

مهرد دنکیم و  رمخ  برـش  دننزیم و  روبنط  رات و  وا  يارب  دشوپیم و  هنانز  نیگنر  ياههماج  وا  دنتفگیم : رفعج و  زا  ام  هب  دـندرکیم 
هعیـش دننکیمن . نامتک  دـنریگیم و  وا  زا  ار  اهنآ  سپ  دـننک ، نامتک  وا  رب  ار  لامعا  نیا  هک  دـنکیم  لذـب  هناخ  لها  هب  تعلخ  رانید و  و 

نآ لّمحتم  هک  وا  ام و  نایم  تسین  هّیقت  دنتفگ : دندرک و  كرت  ار  وا  رب  مالـس  دندرک و  هرانک  وا  زا  رتشیب  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  زا  دـعب 
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نآ دـنوشیم و  هارمگ  وا  ّقح  رد  مدرم  مینک ، رکذ  ار  وا  میوش و  وا  هناخ  لخاد  وا و  رب  مینک  مالـس  مینک و  تاقالم  ار  وا  اـم  رگا  میوش و 
تفر ار و  اههنیزخ  درک  رهم  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبا  ترـضح  تافو  بش  رد  رفعج  دش . میهاوخ  ران  لها  زا  ام  دننکیم و  میدرک ، ام  هچ 

درک و زاب  ار  اهرهم  نوچ  سپ ، دوب . هدز  رهم  نآ  رب  هک  ار  هچ  نآ  دنک  لمح  هک  بانج  نآ  هناخ  هب  دمآ  دش ، حبـص  نوچ  دوخ ؛ لزنم  هب 
: دنتفگ دز . ار  نازینک  ناراکتمدخ و  زا  یتعامج  سپ  یکدنا . زیچ  رگم  هناخ  رد  هن  نیازخ و  رد  دوب  هدـنامن  یقاب  درک ، رظن  دـش و  لخاد 
ام دندوب و  عراش  رد  هک  ینارتش  رب  دشیم  راب  دشیم و  هتـشادرب  هک  ار  اههریخذ  اهعاتم و  نیا  میدید  هک  دـنوادخ  هب  دـنگوس  نزم ! ار  ام 

هلولو هب  رفعج  سپ  دوب . هک  يوحن  هب  دش  هتـسب  اهرد  دنتفر و  دـنداتفا و  هار  هب  نارتش  هک  نآ  ات  میتشادـن  نتفگ  نخـس  تکرح و  تردـق 
تخورفیم و هک  تشاد  هچ  نآ  ندروخ  هب  دـش  لوغـشم  وا  دـش و  هدرب  نوریب  هناخ  زا  هچ  نآ  ترـسح  زا  تفوکیم  ار  دوخ  رـس  داتفا و 

مدخ مشح و  دالوا و  ِردام  نازینک  تشاد و  رتخد  رـسپ و  راهچ  تسیب و  وا  زور و  کی  توق  ردق  هب  وا  يارب  زا  دنامن  هک  نآ  ات  دروخیم 
لام زا  وا  يارب  دنراد  ارجم  دومرف : رما  مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  هّدج  ینعی  مالسلا  اهیلعهّدج  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  رقف  سپ  دنچ . نامالغ  و 

وا و نازینک  ناـمالغ و  مدـخ و  مشح و  اـهنآ و  نارداـم  دـالوا و  يارب  توسک  وا و  باود  يارب  هاـک  وج و  تشوـگ و  درآ و  همّظعم ، نآ 
رفعج زا  دندرک  تیاور  ود  ره  ( 1049) ۀیاده رد  ینیضح  و  ( 1048) ۀّیصولا تابثا  رد  يدوعسم  نیسح  نب  یلع  موس  ثیدح  اهنآ . جراخم 

زا یموق  دندومن  هناور  تفگ : هک  يراصنا  دمحا  نب  دّـمحم  میعن  یبا  زا  هَّللادـبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  زا  یفوک  زاّزب  کلام  نب  دّـمحم  نب 
بانج نآ  اب  دنک  هرظانم  هک  يأر  نم  ّرس  رد  مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  هعانـص و  هب  فورعم  یندم ، نب  میهاربا  نب  لماک  هرّـصقم ، هضّوفم و 

، وا تفرعم  هک  نآ  رگم  تشهب ، رد  دوشیمن  لخاد  هک  بانج  نآ  زا  منکیم  لاؤس  متفگ : دوخ  سفن  رد  نم  تفگ : لماک  ناشیا . رما  رد 
هب مدرک  رظن  مالـسلا و  هیلعدّـمحم  یبا  دوخ ، دّیـس  رب  مدـش  لـخاد  نوچ  میوـگیم . نم  هچ  نآ  هب  دـشاب  لـیاق  دـشاب و  نم  تفرعم  لـثم 
هب دـیامرفیم  رما  ار  ام  دـشوپیم و  مرن  ياههماج  وا ، تّجح  ادـخ و  ّیلو  : » متفگ دوخ  سفن  رد  دوب ، وا  رب  رد  هک  یمرن  دیفـس  ياـههماج 

سالپ مدید  سپ  درب ، الاب  ار  دوخ  عارذ  و  لماک »! يا  : » دومرف مّسبت  اب  سپ  نآ ». دننام  ندیشوپ  زا  دنکیم  یهن  ار  ام  ام و  ناوخا  تاساوم 
يرد دزن  رد  متسشن  مدش و  لجخ  امش ». يارب  نیا  تسادخ و  يارب  نیا  : » دومرف سپس  دوب . شکرابم  ندب  تسوپ  يور  رب  هک  يربز  هایس 

نم هب  نآ . لثم  ای  هلاس  راهچ  تسا ، هام  هراپ  ایوگ  هک  ار  یناوج  مدـید  درب . الاب  ار  نآ  زا  یفرط  دـیزو و  داـب  دوب . هتخیوآ  هدرپ  نآ  رب  هک 
تّجح هَّللا و  ّیلو  دزن  يدمآ  : » دومرف نم »! دّیـس  يا  کیّبل ! : » متفگ هک  دش  مهلم  دـش و  شعترم  نم  ندـب  میهاربا »! نب  لماک  يا  : » دومرف

سپ وت »؟ هلاقم  هب  دـشاب  لیاق  وت و  تفرعم  دـننام  دـشاب  فراع  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، تشهب  لخاد  هک  ینک  لاؤس  هک  يدرک  هدارا  وا و 
دنوشیم تشهب  لخاد  هک  یتسرد  هب  هَّللاو ! تشهب . رد  ناگدـنوش  لـخاد  دوب  دـهاوخ  مک  لاـح  نیا  رد  سپ  : » دومرف هَّللاو ! يرآ ، متفگ :

، ناـشیا یتـسود  زا  هک  یموـق  : » دوـمرف ناـشیا ؟ دنتـسیک  نم ! دّیـس  يا  مـتفگ : دـنیوگیم ». هـّیّقح  ار  ناـشیا  هـک  یهورگ  يرایـسب ، قـلخ 
سپ دش . تکاس  یتعاس  هاگ  نآ  تسیچ ». وا  لضف  هک  دـننادیمن  وا و  ّقح  هب  دـنروخیم  مسق  هک  تسا  نیا  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
سپ دـنوادخ . ّتیـشم  يارب  زا  تسا  ّلـحم  اـم  بولق  هکلب  دـنتفگ ، غورد  هضّوفم ؟ هلاـقم  زا  باـنج  نآ  زا  ینک  لاؤس  يدـمآ  و  : » دوـمرف
دوخ لاـح  هب  هدرپ  هاـگ  نآ  ( 1050 «) ُهَّللا َءاشَی  ْنَا  َِّالا  َنُؤاشَت  امَو  : » دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  میهاوخیم و  اـم  دـنوادخ ، تساوخ  هاـگره 
لماک يا  : » دومرف دومن و  مّسبت  درک و  رظن  نم  هب  مالسلا  هیلعدّمحموبا  ترضح  سپ  منک . الاب  ار  نآ  هک  متـشادن  ار  تردق  نآ  تشگرب .

هک يدمآ  هدوب و  وت  سفن  رد  هچ  نآ  هب  نم ، زا  دعب  تّجح  يدهم ، ار  وت  درک  ربخ  هک  نآ  لاح  و  تسیچ ؟ وت  نتسشن  ببـس  میهاربا ! نب 
زا دعب  متفرگ و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  مدوب ، هدرک  یفخم  مسفن  رد  هک  ار  دوخ  باوج  متـساخرب و  سپ  : » تفگ ینک »؟ لاؤس  نآ  زا 
ات ارم  نآ  هب  داد  ربخ  مدرک . لاؤس  ثیدـح  نیا  زا  ار  وا  مدرک و  تاقالم  ار  لماک  نم  تفگ : میعنوبا  مدرکن ». تاـقالم  ار  باـنج  نآ  نآ ،
نب دّمحم  زا  روهمج  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  هیاده ، ریغ  دوخ ، رگید  باتک  رد  ینیضح  مراهچ  ثیدح  ناصقن . هدایز و  نودب  شرخآ 
اهنآ سپ  یناوارف . لام  مردپ  دزن  رد  دش  عمج  مالـسلا و  هیلعدّمحم  یبا  ترـضح  تافو  زا  دعب  مدرک  ّکش  تفگ : هک  رایزهم  نب  میهاربا 

ارم رـسپ ! يا  : » تفگ نم  هب  درک و  يدـیدش  بت  مردـپ  سپ  مدـمآ . نوریب  وا  تعیاـشم  تهج  هب  نم  تسـشن و  یتـشک  رد  هتـشادرب و  ار 
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مردـپ : » متفگ دوخ  سفن  رد  درم . درک و  هراشا  نم  هب  و  لام » نیا  رد  زیهرپب  دـنوادخ  زا  : » تفگ و  هدیـسر » هک  تسا  گرم  هک  نادرگرب 
رگا منکیمن . ربخ  ار  یسک  منکیم و  هیارک  طش  بل  رد  هناخ  قارع و  هب  ار  لام  نیا  منکیم  لمح  حیحص . ریغ  زیچ  هب  درکیمن  ّتیـصو 
مدش دادغب  دراو  منادرگ ». یمرب  ار  نآ  هنرگو  مهدیم  ار  لام  مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  ماّیا  رد  نآ  حوضو  لثم  نم ، يارب  يزیچ  دش  حضاو 

وت اب  دّمحم ! يا  : » دوب هتـشون  نآ  رد  هک  دوب  ياهعقر  وا  اب  هک  مدید  ار  یلوسر  هاگان  مدـنام . زور  دـنچ  مدرک و  هیارک  طش  بل  رد  هناخ  و 
هچ نآ  نآ و  هب  مدوب  اناد  هچ  نآ  زا  دوب ، نم  اب  هچ  نآ  نم ، يارب  دومن  نایب  هک  نآ  ات  زیچ ».... نـالف  فوج  رد  تسا  نینچ  تسا و  نینچ 

یعیقوت دمآ  نوریب  سپ  مدوب . نیگهودنا  مدرکیمن و  دنلب  ار  مرس  هک  مدنام  زور  دنچ  مدرک و  لوسر  میلـست  ار  اهنآ  متـسنادیمن . هک  ار 
(1051 .«) نک دمح  ار  يادخ  سپ  تردپ ! ماقم  دوخ ، لام  رد  میدناشن  ار  وت  ام  : » هک

(2) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا 

یبا تاـفو  زا  دـعب  دـندرک  وـگتفگ  یتعاـمج  مادـصوبا و  رـصن و  نب  نسح  هک  فـلخ ، یبا  نب  دعـس  زا  هدرک  تـیاور  زین  مـجنپ  ثیدـح 
رارکت یــضتقم  هـک  ییزج  فـالتخا  اـب  لوا ، بـقل  رد  مود  باـب  رد  ینیلک  تـیاور  هـب  تشذــگ  هـچ  نآ  رخآ  اــت  مالــسلا  هیلعدـّـمحم 

مدمآ نوریب  تفگ : دوب ، ّهبردبع  وا  مسا  هک  يرـصم  ياجر  زا  یفوک ، دّمحم  نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  زین  مشـش  ثیدـح  ( 1052 .) تسین
زا هک  ینابهیاس  رد  متـسشن  ایراص و  هب  مدمآ  مدش و  هنیدم  دراو  لاس و  هس  هب  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبا  ترـضح  تافو  زا  دـعب  هّکم  هار  زا 
رد مدرکیم  رکف  نم  سپ  تسوا . دزن  رد  نم  دوصقم  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  نم ، دّیـس  دوـب و  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  نآ 

مدینـشیم و ار  ادص  نم ، داد و  زاوآ  ارم  هک  مدینـش  ار  یفتاه  يادص  سپ  دشیم . رهاظ  لاس  هس  زا  دـعب  دوب ، يزیچ  رگا  هک  دوخ  سفن 
وا هب  هک  دیدید  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ایآ  هک  رـصم  لها  هب  وگب  ریـصن ! رـسپ  ّهبردبع  يا  : » هک مدـیدیمن  ار  وا  صخش 

بحاص وت  متفگ : مدوب . ریغـص  لفط  نم  رـصم و  زا  مدمآ  نوریب  نم  هک  اریز  متـسنادیمن ، ار  دوخ  ردپ  مسا  نم  تفگ : دـیدروآ »؟ نامیا 
دز ادص  ارم  هک  دوب  وا  هک  نیا  تسا و  ّقح  وا  تبیغ  هک  نیا  تسا و  ّقح  بانج  نآ  هک  متسناد  و  مالـسلا ؟ هیلعدّمحم  یبا  زا  دعب  ینامزلا ،
اج نآ  رد  نـکلو  هدرک  لـقن  ( 1054) جـیارخ رد  ًارـصتخم  ار  هزجعم  نیا  يدـنوار  بطق  ( 1053 .) نیقی دـش  تباث  لـیاز و  نم  زا  ّکـش  و 

یلفون هَّللادبعوبا  ارم  سپ  ماهدش ، ّدلوتم  نیادم  رد  نم  هک  تفگ  وا  و  ّهبردبع »! نبرصن  يا  : » دومرف وا  هب  ادن  رد  تسا و  يرـصم  ياجروبا 
ینادمه يالع  نب  مساق  زا  یغارم  دماح  دمحا ، یبا  زا  هدرک  تیاور  زین  متفه  ثیدح  مدـش . گرزب  اج  نآ  رد  درب و  رـصم  هب  تشادرب و 

لوط هام  ُهن  دش ، ار  وا  يروکذ  دنزرف  هک  نامز  نآ  ات  تشون  هک  یتقو  نآ  زا  سپ  دنزرف . ّتلق  زا  درک  تیاکش  بانج و  نآ  هب  تشون  هک 
هب دـنزرف  نآ  رد  دادـن  باوج  وا و  سفن  يارب  زا  اعد  دـش  دراو  سپ  دـلو . نآ  تایح  لوط  يارب  زا  درک  لاؤس  تشون و  هاـگ  نآ  دیـشک .

تیاور متشه  ثیدح  ( 1055 .) دـش يزور  نآ  زا  دـعب  دـنزرف  ود  ار  وا  سپ  وا ؛ رب  تشاذـگ  ّتنم  دـنوادخ  درم و  دـنزرف  نآ  سپ  يزیچ ،
زا نیبلاط  زا  یموق  تفگ : هک  مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  رتخد  هجیدخ ، هدرک  دازآ  یندـم ، نارح  لضف  زا  یـسراف  ییحی  نب  دّـمحم  زا  هدرک 

، درک تافو  ترـضح  نوچ  سپ  ینّیعم . تقو  رد  مالـسلا  هیلعدّمحمیبا  يایاده  ناشیا  هب  دیـسریم  سپ  ّقح . هب  دـندوب  لیاق  هنیدـم  لها 
نآ هب  رارقا  رب  دندوب  هدنام  تباث  هک  یناسک  نآ  رب  ایادـه  نآ  دـش  دراو  سپ  مالـسلا . هیلعفلخ  هب  داقتعا  زا  ناشیا  زا  یهورگ  دنتـشگرب 
یبا زا  هدرک  تیاور  زین  مهن  ثیدح  ( 1056 .) تشگنرب ناشیا  هب  رگید  یقاب و  زا  دش  عطق  مالـسلا و  امهیلعشراوگرزب  ردپ  زا  دعب  بانج 
لام تسا -  هفوک  فارطا  هک  داوس -  لها  زا  يدرم  تفگ : هک  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  شردارب ، زا  يرمع  نامثع  نب  دـمحا  نسحلا ،

نوریب نآ  زا  ار  دوخ  ياهومع  رـسپ  ّقح  : » دنتفگ وا  هب  وا و  رب  ار  لام  دومن  در  سپ  مالـسلا . هیلعنامزلا  بحاص  يارب  درک  لمح  يرایـسب 
ار یـضعب  داد و  اهنآ  هب  ار  نآ  عفانم  زا  یـضعب  سپ  شیومع ، نادنزرف  زا  دوب  ياهعرزم  وا  تسد  رد  و  تسا » مهرد  دص  راهچ  نآ  نک و 

راهچ تسوا ، اب  شیاهومع  رـسپ  زا  هچ  نآ  هک  دـید  سپ  لام ، باـسح  رد  درک  رظن  دـنام و  بّجعتم  توهبم و  سپ  ( 1057 .) تشاد هاگن 
زا يدرم  دومن  لـمح  تفگ : هک  يرمع  نسحلایبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مهد  ثیدـح  دوب . هدوـمرف  ترـضح  هچ  ناـنچ  تسا . مهرد  دـص 
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دوب هتشاذگ  هلصاف  ار  مسا  ود  ره  نایم  نینمؤم و  زا  یموق  ياههمان  اب  ًالّـصفم  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  يوس  هب  ار  یلام  قح ، هب  نیلیاق 
لوصو هب  ياهلـصاف  ره  رد  دومن  مقر  دومرف و  لوبق  ار  لاـم  عیمج  سپ  دوبن . هنمؤم  هک  ینز  مسا  هب  دوب  هدرب  یفرـشا  هد  ناـشیا ، ریغ  زا  و 

(1059 («) 1058 .) َنیقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِا  : » دومرف موـقرم  وا  مسا  ریز  رد  نز و  نآ  رب  دـنادرگرب  ار  یفرـشا  هد  نآ  صخـش و  نآ  لاـم 
ار همه  ییالط . دنب  تسد  دوب  نآ  رد  هک  مدناسر  ینابزرم  بناج  زا  یلام  تفگ : هک  ینایفـس  هَّللادبع  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزای  ثیدح 

رومأـم نآ  هب  ار  هچ  نآ  متفگ  وا  هب  یناـبزرم و  دزن  هب  مدـمآ  هاـگ  نآ  نآ . نتـسکش  هب  دومرف  رما  درک و  ّدر  ار  دـنب  تسد  دومرف و  لوـبق 
. ترضح نآ  دزن  میداتسرف  میدروآ و  نوریب  وا  زا  ار  نآ  سپ  سم . نهآ و  جنرب و  لاقثم  کی  نآ  رد  میتفای  ار و  نآ  میتسکش  سپ  مدش .
زا یـضعب  سپ  دّمحم . هّمذ  رب  دوب  یلام  ارم  تفگ : ینـسح  نسحلاوبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزاود  ثیدح  ( 1060 .) دومرف لوبق  هاگ  نآ 
زا دـعب  ینعی  دوب ، کـی  داـتفه و  لاـس  رد  نیا  شندرم و  زا  دـعب  نآ  ماـمت  رد  مدرک  عمط  نم  و  درم . داد و  نم  هب  دوخ  تاـیح  رد  ار  نآ 
رب یتّدم  نوچ  مدش . مومهم  سپ  دادن . تصخر  ارم  طساو . رد  درم  نآ  هثرو  دزن  نتفر  رد  بانج  نآ  زا  مدرک  ناذیتسا  و  ( 1061) تسیود
ارم وا ، ندرم  کیدزن  رد  : » متفگیم دوخ  هب  مدوب و  سویأم  نم  متفر و  نوریب  سپ  هثرو . دزن  هب  نتفر  نذا  رد  دومرف  موقرم  تشذـگ ، نیا 

، مدش ضیرم  سپ  رکسع . هب  متفر  هک  تفگ  دنداد و  نم  هب  رخآ  ات  ارم  ّقح  مدیسر ، مدق  هب  نوچ  داد ». نذا  ارم  تقو ، نیا  رد  دادن و  نذا 
رد هک  دنداتسرف  میارب  ياهشیش  هسّدقم  هیحان  زا  سپ  هدیسر . هک  تسا  توم  مدرک  نامگ  مدش و  سویأم  دوخ  زا  هک  نآ  ات  یتخس  ضرم 

دوب و نآ  زا  نم ، غارف  تقو  رد  نم  رورـس  هزادـنا و  یب  مدروخیم  ار  نآ  نم  و  ار . نآ  منک  لاؤـس  هک  نآ  نودـب  دوـب ، هشفنب  ياـّبرم  نآ 
میهاربا نب  دّمحم  زا  بیـضخ  نب  دمحا  زا  نابزرم  هَّللادبعوبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزیـس  ثیدـح  ( 1062 .) دوب نآ  رد  هچ  نآ  دـش  مامت 

رد و  یفرـشا ، ياههسیک  رد  يدرک  هابتـشا  دوخ  باسح  رد  وت  : » دـنتفگ نم  هب  سپ  مداتـسرف ، هیحان  يوس  هب  یلام  تفگ : هک  راـیزهم  نب 
تیاور زین  مهدراهچ  ثیدح  ( 1063 .) دوب هدش  رداص  عیقوت  هک  يوحن  هب  ار  رما  متفای  مدرک و  هعجارم  باسح  هب  یفرشا ». شـش  تسیب و 

هّرماس هب  ار  نآ  درک و  عمج  یلام  سپ  دوب ؛ الکو  زا  یکی  هک  زجاح  رما  رد  درک  ّکش  وا  هک  دیمحلا  دبع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  زا  هدرک 
هک ار  هچ  نآ  نادرگرب  تسام . روما  ّیلوتم  هک  یسک  رد  هن  یّکش و  ام  رد  تسین   » هک جنپ  تصـش و  هنـس  رد  نامرف  دمآ  نوریب  سپ  درب .

متـشون تفگ : هک  يرـصق  سابع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدزناپ  ثیدح  ( 1064 .«) دـیزی نب  زجاح  يوس  هب  تسا  وت  اب 
ارم هک  نیا  دناسرب و  جح  هب  ارم  هک  دوبن  يزیچ  نم  دزن  رد  ّجح و  يارب  ییاعد  مدرک  لاؤس  هسّدقم و  هیحان  يوس  هب  هس  داتفه و  هنـس  رد 

: يدرک لاؤس  هچ  نآ  يارب  ییاعد  هب  لاؤس  تحت  رد  دندومرف  عیقوت  سپ  دیامن . تیافک  ارم  نارتخد  رما  هک  نیا  دیامرف و  يزور  یتمالس 
زا هدرک  تیاور  زین  مهدزناش  ثیدح  ( 1065 .«) دنام میارب  رتخد  کی  دُرم و  نم  رتخد  راهچ  و  یتمالس . ّجح و  ار  وت  دش  دهاوخ  يزور  «و 

هیلعناـمزلابحاص زا  دـندرک  لاؤس  هک  هسّدـقم  هیحاـن  يوس  هب  رـصم  رد  اـم ، ناردارب  زا  درم  ود  دنتـشون  تفگ : هک  يدـلاخ  ساـبعلاوبا 
يرگید يارب  دمآ  نوریب  اقب و  هب  اهنآ  زا  یکی  يارب  زا  اعد  ود ، نآ  يارب  دمآ  نوریب  باوج  دوب . ناشیا  يارب  هک  لمح  ود  هرابرد  مالـسلا 

تیاور زین  مهدفه  ثیدح  ( 1066 .) دوب ار  وا  هک  لمح  نآ  دُرم  سپ  دـیامرف ». تمارک  رجا  ار  وت  دـنوادخ  سپ  نارمح ! يا  وت ، اّما  و   » هک
اهنآ اب  هک  مدرک  هدارا  و  نمی ، هب  نتفر  يارب  زا  دـش  اّیهم  هلفاـق  سپ  مدوب ، دادـغب  رد  تفگ : هک  یناـمی  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  هدرک 

تسین يریخ  وت  يارب  هک  ورم  نوریب  هلفاق  نیا  اب  : » هک نامرف  دمآ  نوریب  مالسلا . هیلعنامزلا  بحاص  زا  مدرک  ناذیتسا  متشون و  سپ  مورب .
درک حابم  ناشیا و  رب  دـمآ  نوریب  هلظنح  سپ  تفر . نوریب  هلفاق  دومرف و  رما  هچ  ناـنچ  مدرک  هماـقا  تفگ : هلفاـق ». نیا  اـب  نتفر  نوریب  رد 

زا سپ  دـنتفر . اهیتشک  ارم و  دومرفن  صّخرم  سپ  هرـصب . زا  یتشک  رد  ندـش  راوس  رد  متـساوخ  تصخر  متـشون و  تفگ : ار . هلفاـق  نآ 
نآ لها  زا  یکی  ناشیا و  رب  دـندمآ  نوریب  دـنیوگیم  حراوب  ار  ناشیا  هک  دـنه  زا  ياهلیبق  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  مدرک ، لاؤس  اـهنآ  لاـح 

ات مدرکن  اسانش  یسک  هب  ار  دوخ  مدرکن و  مّلکت  يدحا  اب  مدش و  لخاد  باتفآ  بورغ  تقو  اّرماس و  هب  متفر  سپس  دنامن . ملاس  اهیتشک 
مدید هاگان  هک  مدـش  غراف  ترایز  زا  هک  نآ  زا  دـعب  منکیم ، زامن  متفگ : دوب . ترـضح  نآ  هناخ  لباقم  هک  يدجـسم  هب  مدیـسر  هک  نآ 

نم اجک و  هب  متفگ : وا  هب  زیخرب »! : » تفگ نم  هب  نم و  دزن  هب  دمآ  هک  مالـسلا  اهیلعسجرن  هدّیـس  رـس  يالاب  رد  دتـسیایم  هک  ار  یمداخ 
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؟ متسیک نم  متفگ : وت ». يوس  هب  رگم  دنداتسرفن  ارم  هن ! : » تفگ دنداتسرف . نم  ریغ  يوس  هب  ار  وت  دیاش  متفگ : لزنم ». هب  : » تفگ متسیک ؟
نب نیـسح  هناخ  رد  ارم  داد  لزنم  هک  نآ  اـت  درب  ارم  نم ». يوس  هب  هطاـح  نب  میهاربا  نب  رفعج  لوسر  یناـمی ! نیـسح  نب  یلع  وت  : » تفگ
نذا هاـگ  نآ  متـسشن . زور  هس  مدوب . جاـتحم  ار  هچ  نآ  عیمج  نم  يارب  دروآ  هک  نآ  اـت  میوـگب ، هچ  هک  متـسنادن  سپ  هراـس . نب  دـمحا 
سپ دـندرکیم . تراـیز  كابـش  زا  نوریب  زا  نوچ  هناـخ . لـخاد  زا  مالـسلا  امهیلعنییرکـسع  تراـیز  ینعی  لـخاد ، زا  متـساوخ  تراـیز 

ود رد  درک  تاـفو  ناولح  رد  وا  هک  یلاـس  نآ  رد  دیـسر  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  یبوـتکم  مدرک و  تراـیز  بش ، رد  سپ  دـنداد . تصخر 
هک ار  هچ  نآ  وـت  يوـس  هب  میـسیونیم  يدیـسر ، مق  هـب  نوـچ  : » دـنتفگ وا  هـب  مود  تجاـح  رد  دـش و  هدروآرب  ود ، نآ  زا  یکی  تجاـح .

تافو ناولح  رد  سپ  دـیآرب . لـمع  هدـهع  زا  دـناوتیمن  هدـش ، ریپ  هک  اریز  لـمع ، زا  دوب  هدرک  افعتـسا  هک  دوب  نیا  تجاـح  و  یتساوخ »
،2 يرعشا ، قاحسا  نب  دم   1 يرعشا قاحسا  نب  دمحا  هتفگ : دوخ  ( 1068) لیالد رد  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیـش  و  ( 1067) درک
زا دوخ  تلاکو  رب  دوب  میقم  دیـسر ، یلاعت  يادخ  تمارک  هب  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  نوچ  دوب . مالـسلا  هیلعدّمحم  وبا  لیکو  قودص ، خیش 
هک یحاون  عیمج  زا  لاوما ، وا  يوس  هب  دشیم  لمح  بانج و  نآ  تاعیقوت  وا  هب  دیـسریم  مالـسلا و  هیلعنامزلابحاص  ام ، يالوم  بناج 

رکذ دورب و  هک  دیـسر  نذا  سپ  دورب . مق  هب  هک  تساوخ  تصخر  هک  نآ  ات  تفرگیم  میلـست  ار  اهنآ  سپ  ام . يالوم  لام  دوب  اج  نآ  رد 
نفد اـج  نآ  رد  درم و  ناولح و  رد  دـش  ضیرم  سپ  هار . رد  دـنکیم  تاـفو  دوشیم و  ضیرم  وا  هک  نیا  دـسریمن و  مق  هب  وا  هک  دومرف 

نب دمحا  دیوگ : ّفلؤم  دش . بیاغ  هاگ  نآ  يأر ، نم  ّرـس  رد  یتّدم  يرعـشا  قاحـسا  نب  دمحا  توف  زا  دعب  ام  يالوم  دومرف  هماقا  دـش و 
وحن هب  وا  تافو  ّتیفیک  دوب و  نیفورعم  يالکو  زا  ناشیا و  دزن  رد  هّیلاع  بتارم  بحاص  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  باحـصا  ناگرزب  زا  قاحس 

لسغ و ناولح و  رد  داتسرف  وا  يارب  نفک  اب  ار  دوخ  مداخ  روفاک ، ترضح ، دوب و  مالسلا  هیلعيرکسع  تایح  رد  هک  هدش  رکذ  زین  رگید 
وا اب  هک  تسا  یمق  هَّللادبع  نب  دعس  ینالوط  ربخ  رد  هچ  نانچ  دندوب . وا  اب  هک  یناسک  عالّطا  یب  دش ، وا  دننام  ای  روفاک  تسد  هب  وا  نفک 
هار رد  هـک  تـسا  فورعم  باـهذ  نـیمه  ناوـلح  ار و  ربـخ  نآ  فیعـضت  هدرک  لـقن  یـضعب  زا  یـشاجن  نـکلو  تاـفو  رفــس  نآ  رد  دوـب 

، ربق نآ  رب  بونج . فرط  زا  ًابیرقت  مدـق  رازه  هلـصاف  هب  تسا  هیرق  نآ  هناخدور  کـیدزن  رد  مّظعم  نآ  ربق  دادـغب و  هب  تسا  ناـهاشنامرک 
ناـشن ماـن و  یب  نینچ  نیدّدرتم ، هاـشنامرک و  لـها  هکلب  یلاـها ، نآ  تورث  لـها  یتفرعم  یب  یتمه و  یب  زا  بارخ و  تسا  يرّقحم  ياـنب 

اب ضرالا  ّیط  هب  ار  دوخ  مداخ  مالـسلا  هیلعماما  هک  ار  یـسک  هک  نآ  اب  دوریمن ، راوگرزب  نآ  ترایز  هب  یکی  راّوز ، رفن  رازه  زا  هدنام و 
نیا زا  رتهب  رتشیب و  دشاب ، یحاون  نآ  رد  لیکو  اهلاس  دـنک و  انب  بانج  نآ  رما  هب  ار  مق  فورعم  دجـسم  دتـسرفب و  وا  زیهجت  يارب  نفک 

. دنسرب هّیهلا  ياهضیف  هب  وا  طّسوت  هب  ربق و  بحاص  تکرب  زا  هک  داد  رارق  دیاب  يربتعم  رازم  ار  شربق  درک و  راتفر  وا  اب  دیاب 

(3) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا 

هب تشه  تصـش و  تسیود و  لاس  متفر  نوریب  تفگ : هک  يرهوج  يدـهم  نب  یـسیع  دّـمحم  یبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مهدـجیه  ثیدـح 
تلحر قارع  زا  مالـسلا  هیلعنامّزلابحاص  هک  ام  دزن  دیـسر  ّتیعطق  هب  نوچ  دوب . ایراص  هنیدم  نم  دصق  ّجـح و  يارب  همّظعم  هّکم  فرط 
مالسلا هیلعدّمحم  یبا  شردپ  نابیاس  بنج  رد  تسا  بانج  نآ  يارب  هک  ینابیاس  رد  ایراص  رد  يرصق  رد  هتسشن  دنتفر و  هنیدم  هب  هدرک ،

هب لاس و  نیا  رد  جـح  دـصق  هب  مدوب  هدرک  جـح  یـس  هک  نآ  زا  دـعب  متفر  نوریب  سپ  شنایعیـش . هّصاخ  زا  یموق  وا  رب  دوشیم  لـخاد  و 
هب دش  لیام  درک و  ادیپ  یقّلعت  مبلق  سپ  مدمآ . نوریب  ( 1069) دیف زا  هک  یتلاح  رد  مدش  شوخان  و  ایراص . رد  ترـضح  نآ  ياقل  قایتشا 
رد بانج ، نآ  روهظ  هب  ارم  دنداد  تراشب  سپ  اج ، نآ  رد  ار  دوخ  ناردارب  مدرک  تاقالم  مدـش . هنیدـم  دراو  نوچ  امرخ . ریـش و  یهام و 

برغم زامن  هک  نآ  ات  مدوب  رما  رظتنم  مداتسیا ، سپ  دندش . رـصق  لخاد  هک  مدید  رغال  زب  دنچ  يداو ، نآ  رب  مدش  فّرـشم  نوچ  و  ایراص .
يرهوج يدـهم  نب  یـسیع  يا  : » نم رب  دز  هحیـص  مداخ ، ِردـَب  مدـید  هاگان  هک  مدرکیم  تلأـسم  عّرـضت و  اـعد و  نم  مدرک و  ار  اـشع  و 

ار یناوخ  رصق ، نحـص  رد  مدش  لخاد  نوچ  مدومن . انث  مدرک و  رایـسب  شیاتـس  ار  یلاعت  يادخ  متفگ و  شلیلهت  ریبکت و  سپ  ینالبنج »!
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ار هچ  نآ  روخب  دیامرفیم : وت  يالوم  : » تفگ نم  هب  دیناشن و  ناوخ  نآ  رـس  رب  درب و  اج  نآ  هب  ارم  مداخ  سپ  هتـشاذگ . اج  نآ  رد  مدید 
هنوگچ نم  تسا و  سب  ناهرب  نیمه  ارم  : » متفگ دوخ  سفن  رد  يدـمآ ». نوریب  دـیف  زا  نوچ  يدوب ، هدرک  لیم  دوخ  ضرم  تلاح  رد  هک 

مدید هدئام ، رب  متسشن  سپ  دید ». یهاوخ  ارم  یسیع ! يا  روخب  : » داد زاوآ  ارم  سپ  مدیدن ». ار  دوخ  يالوم  دّیـس و  هک  نآ  لاح  مروخب و 
، رمت بنج  رد  دوب و  البنج  رد  هک  ام  ياـمرخ  هب  اـهامرخ  نیرتهیبش  دوب  ییاـمرخ  وا  بنج  رد  دروخیم و  شوج  هک  یمرگ  یهاـم  نآ  رب 

سپ ام ؟ رما  رد  يدرک  ّکش  ایآ  یسیع ! يا  : » دز هحیص  نم  هب  سپ  امرخ . ریش و  یهام و  اذغ  ملیلع و  نم  متفگ : دوخ  سفن  رد  دوب . ریش 
تـسد نوچ  مدروخ و  اهنآ  عیمج  زا  مدرک و  شزرمآ  بلط  يادـخ  زا  متـسیرگ و  دـناسریم »؟ عفن  ای  ررـض  ار  وت  هچ  نآ  هب  يرتاـناد  وت 

نآ زا  دایز  سپ  مدوب . هدروخ  ایند  رد  هک  یماعط  رتهزیکاپ  ار  اذـغ  نآ  متفاـی  دوبن . نّیبم  متـسد  ياـج  متـشادیم ، رب  ناوخ  نآ  زا  ار  دوخ 
سپ هتخاـسن ». ار  نآ  یقوـلخم  تسد  تسا ، ّتنج  ماـعط  زا  وا  هک  یـسیع ! يا  نکم  اـیح  : » داد زاوآ  ارم  مدرک . مرـش  هـک  نآ  اـت  مدروـخ 

دزن هب  ایب  : » ارم درک  زاوآ  تسا . یفاـک  ارم  نم ! يـالوم  يا  متفگ : سپ  دتـسیایمن . زاـب  نآ  ندروخ  زا  هک  ار  دوخ  سفن  مدـید  مدروخ و 
رگم یسیع ! يا  : » درک زاوآ  ارم  سپ  ماهتسشن . ار  دوخ  تسد  هک  نآ  لاح  منک و  تاقالم  ار  دوخ  يالوم  متفگ : دوخ  سفن  رد  سپ  نم »!

یـصخش متفر . بانج  نآ  کیدزن  تسا . رتوبـشوخ  روفاک  کشم و  زا  هک  مدید  سپ  مدـییوب  ار  تسد  سپ  تسا »؟ یکرچ  وت  تسد  رد 
دوبن یـسیع ! يا  : » دومرف هدـش . طلتخم  ملقع  مدرک  نامگ  هک  يوحن  هب  مدیـسرت  وا و  رون  زا  دـش  هریخ  ممـشچ  هک  نم  يارب  دـش  ناـیامن 

نوریب هچ  و  هدید ؟ ار  وا  یک  هدش ؟ ّدلوتم  اجک  هدوب ؟ یک  وا ؟ تساجک  دـنیوگیم  هک  نابّذـکم  دـندوبن  رگا  دـنیبب ، ارم  هک  اهامـش  يارب 
دندرک عفد  هک  ادخ  هب  مسق  شاب ! هاگآ  هدنایامن ؟ ار  امش  هزجعم  هچ  و  ار ؟ امـش  هداد  ربخ  زیچ  هچ  هب  و  امـش ؟ يوس  هب  وا  بناج  زا  هدمآ 
دندرک نینچ  دنتشک و  ار  وا  دندرک و  دیک  وا  هب  بانج و  نآ  رب  دنتشاد  مّدقم  بانج و  نآ  زا  دندید  هچ  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ربخ یـسیع ! يا  : » دومرف هک  نیا  ات  ّنج ». تمدخ  تناهک و  رحـس و  هب  ار  ناشیا  دنداد  تبـسن  ار و  ناشیا  دندرکن  قیدصت  نم و  ناردپ  اب 
يالوم يا  متفگ : نامیا ». ینعی  وت  زا  دوش  بلس  سپ  ار ، ام  نانمـشد  یهد  ربخ  هک  نیا  زا  نک  رذح  يدید و  هچ  نآ  هب  ار  ام  ناتـسود  هد 

.« تیاده دشر و  اب  دوخ ، ّجـح  هب  ورب  سپ  يدـیدیمن . ارم  دوب ، هدرکن  تباث  ار  وت  دـنوادخ  رگا  : » دومرف تابث . هب  نم  يارب  نک  اعد  نم !
نب رفعجوبا  نیدلادامع  هیقف  ثّدحم  خیـش  مهدزون  ثیدح  ( 1070 .) مدرکیم رکـش  دمح و  رتشیب  مدرم  همه  زا  نم  و  مدـمآ . نوریب  سپ 

، دـمحا نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  ( 1071) بقانملا بقاث  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا  رـصاعم  يدهـشم ، یـسوط  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم 
: تفگ نم  هب  سپ  دوـب . یمهارد  نآ  رد  هک  ياهسیک  اـب  داد  نم  هب  رادهناـشن  هماـج  ود  و  ناـمثع . نب  دّـمحم  رفعجوـبا ، دـیبلط  ارم  تفگ :
هک هاگ  نآ  ار ، وا  ینکیم  تاقالم  هک  یـسک  لوا  هب  مداد  وت  هب  نم  هچ  نآ  یهدـب  تقو و  نیا  رد  طساو  هب  يورب  دوخ  وت  هک  میجاتحم  »

لمح دنتـسرفیم و  يرما  نینچ  يارب  ار  ینم  لـثم  متفگ : دـش و  ادـیپ  يدـیدش  مغ  نیا ، زا  ارم  تـفگ : طـساو ». هـب  يدـمآ  رد  یتـشک  زا 
نـسح لاح  زا  وا  زا  مدرک  لاؤس  مدرک ، تاقالم  هک  ار  یـسک  لوا  مدمآ . رد  یتشک  زا  طساو و  هب  متفر  سپ  ار ؛ كدنا  زیچ  نیا  دـنکیم 

هماج ود  نیا  دناسریم و  مالـس  ار  وت  يرمع  رفعجوبا  : » متفگ یتسیک »؟ وت  منامه ! نم  : » تفگ طساو . هب  تقو  لیکو  ینالدیـص ، ةاطق  نب 
نوریب نم  درک و  تاـفو  يریاـح  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  هک  یتسرد  هب  سپ ، هَّللادـمحلا ! : » تفگ وت ». هب  منک  میلـست  هک  هداد  ار  هسیک  نیا  و 

، هسیک نآ  رد  و  روفاک ، ربح و  زا  دراد  جایتحا  وا  هب  ار  هچ  نآ  تسا  نآ  رد  هک  دـید  دوشگ ، ار  هماـج  وا ». نفک  حالـصا  تهج  هب  مدـمآ 
نب دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  متـسیب  ثیدـح  متـشگرب . ار و  وا  هزاـنج  میدرک  عییـشت  سپ  تفگ : راّـفح . ترجا  تساـه و  لاّـمح  هیارک 
نب نالف  لام  زا  نینچ  نینچ و  دیـسر  : » دمآ باوج  تسیک . بناج  زا  هک  مدرکن  حرـش  مداتـسرف و  هیدـه  هب  یلام  تفگ : میعن ، نب  ناذاش 
درک لمح  یلاـم  يدرم  تفگ : هک  یفوک  ساـبعلاوبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مکی  تسیب و  ثیدـح  ( 1072 .«) ردـق نالف  نالف ، لام  زا  نالف و 

داشرا ار ، دشر  ینک  بلط  رگا  : » دمآ نوریب  عیقوت  سپ  ياهزجعم . رب  ینعی  یتلالد ، رب  دوش  فقاو  هک  تشاد  تسود  دـناسرب و  ار  نآ  هک 
نم اب  هچ  نآ  زا  مدروآ  نوریب  تفگ : درم  نآ  ار ». لام  نک  لمح  هک  وت  يالوم  دـیوگیم  یباـییم . ینک ، وجتـسج  رگا  تفاـی و  یهاوخ 

نزو و یب  يدروآ  نوریب  هک  ار  یفرشا  شش  نآ  نک  نزو  نالف ! يا  : » دش رداص  عیقوت  مدرک . لمح  ار  یقاب  هدیشکن و  یفرشا  شش  دوب ،
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هک تسا  ناـنچ  هک  مدـید  ار و  اهیفرـشا  مدرک  نزو  تفگ : درم  نآ  تسا ». هـبح  فـصن  هـبح و  گـناد و  جـنپ  لاـقثم و  شـش  نآ  نزو 
کیرـش وا  دوب و  ینمؤم  زاّزب  درم  مق  رد  تفگ : هک  بتاک ، دـماح  نب  قاحـسا  زا  هدرک  تیاور  زین  مود  تسیب و  ثیدـح  ( 1073 .) هدومرف

ّتیحالـص هماج  نیا  تفگ : نمؤم  نآ  داتفا . ناشیا  تسد  هب  یـسیفن  هماج  سپ  ناشیا . زا  ياهفئاط  اـی  ّتنـس  لـها  زا  ینعی  تشاد ، هئجرم 
هب هماج  نآ  نوچ  نکب . هماـج  نیا  رد  یهاوخیم  هچ  ره  نکل  مسانـشیمن ، ار  وت  يـالوم  نم  تفگ : کیرـش  نآ  نم . يـالوم  يارب  دراد 

یجاـیتحا ار  اـم  : » دومرف دـندرک و  ّدر  ار  رگید  فصن  دنتـشادرب و  ار  نآ  فصن  دـندرک و  فصن  لوـط  فرط  زا  ار  نآ  دیـسر ، ترـضح 
ّجح هب  هک  مدرک  هدارا  تفگ : هک  یفریـص  نسحلا  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مّوس  تسیب و  ثیدـح  ( 1074 .«) یئجرم لام  رد  تسین 

وا هب  ار  اهلام  نیا  مدرک و  هکیبس  هتخادگ ، هرقن ، متشاد و  الط  هچ  نآ  دوب . هرقن  یـضعب  الط و  نآ  زا  یـضعب  هک  دوب  یلام  نم  اب  مورب و 
رد هک  ییاج  رد  مدرک  اپ  رب  ار  دوخ  همیخ  مدیسر ، سخرس  هب  نوچ  تفگ : دنک . حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  خیـش  میلـست  هک  دندوب  هداد 

: تفگ متـسنادیمن . نم  تفر ، ورف  لمر  رد  داتفا و  اههکیبس  نآ  زا  یکی  سپ  هرقن . ـالط و  ندرک  ادـج  هب  مدـش  لوغـشم  دوب و  لـمر  نآ 
شنزو هک  ار  اهنآ  زا  یکی  متفاین  اهنآ ، ظفح  رد  مامتها  تهج  هب  مدرک  ادـج  ار  هرقن  ـالط و  ياـههعطق  نآ  زاـب  مدیـسر ، نادـمه  هب  نوچ 

هرقن ـالط و  نآ  ناـیم  رد  ار  نآ  نآ و  ياـج  هب  متخاـس  هکیبـس  نآ  نزو  هب  دوخ  لاـم  زا  سپ  لاـقثم . هس  دون و  اـی  دوب  لاـقثم  هس  دـص و 
والط تاعطق  زا  دوب  نم  اب  هچ  نآ  وا ، هب  مدرک  میلـست  حور و  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  دزن  هب  متفر  مدـش ، دادـغب  دراو  نوچ  متـشاذگ .

نم زا  هچ  نآ  لدـب  دوخ ، لاـم  زا  ار  نآ  مدوـب  هتخیر  نم  هک  هکیبـس  نآ  يوـس  هب  اـههکیبس  نآ  ناـیم  رد  درک  زارد  ار  دوـخ  تسد  هرقن .
رد تسا  سخرـس  رد  نآ  يدرک  مگ  هک  ام  هکیبس  تسین و  ام  نآ  زا  هکیبس  نیا  : » تفگ تخادنا و  نم  بناج  هب  ار  نآ  دوب ، هدش  دوقفم 

هکیبس نک  بلط  يدوب و  هدـمآ  دورف  هک  اج  نامه  رد  يآ  دورف  دوخ و  ناکم  هب  درگرب  سپ  لمر . رد  يدز  ار  دوخ  همیخ  هک  ناـکم  نآ 
هب متـشگرب  تفگ : دـید ». یهاوـخن  ارم  اـم و  يوـس  هب  ینکیم  تـعجارم  يدوز  هـب  تفاـی و  یهاوـخ  ار  نآ  لـمر  ریز  رد  اـج ، نآ  رد  ار 

دادـغب هّجوتم  دـش ، رگید  لاس  نوچ  دوخ . دـلب  هب  متـشگرب  متفای و  ار  هکیبس  مدوب و  هدرک  لزنم  هک  اج  نامه  رد  مدـمآ  دورف  سخرس و 
مدرک تاقالم  دوب و  هدرک  تافو  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  خیـش  هک  یتقو  رد  مدـش  دادـغب  لـخاد  سپ  هکیبس ؛ نآ  دوب  نم  اـب  مدـش و 

یلع نب  نیسح  زا  هدرک  تیاور  زین  مراهچ و  تسیب و  ثیدح  ( 1075 .) مدرک میلست  وا  هب  ار  هکیبس  ار و  يرمس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
رما داد و  الط  هعطق  هد  ریـشراخ ، نبا  هب  دوب  فورعم  هک  یـصخش  مدوب ، اراـخب  رد  تفگ : يدادـغب ، یلع  نبا  هب  فورعم  یمق  دّـمحم  نب 
نوچ دوخ . اب  ار  اهنآ  مدرک  لمح  سپ  هّرس .-  هَّللا  سّدق  حور -  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هب  دادغب  رد  ار  اهنآ  منک  میلـست  هک  ارم  درک 

ار اههکیبس  مدش و  دادـغب  لخاد  هک  نآ  ات  نآ  هب  مدـشن  ملاع  نم و  زا  دـش  دوقفم  اههکیبس  نآ  زا  یکی  ( 1076 ،) هیومآ هزافم  هب  مدیسر 
هفاـضا هن  نآ  هب  مدـیرخ و  نآ  نزو  هب  ياهکیبـس  هدـش ؛ دوـقفم  نم  زا  اـهنآ  زا  یکی  هک  مدـید  منک ؛ باـنج  نآ  میلـست  هک  مدروآ  نوریب 

هک ار  نآ  ار و  هکیبس  نیا  ریگب  : » دومرف سپ  مدراذگ . شدزن  ار  اههکیبس  نآ  دادـغب و  رد  مساقلاوبا  خیـش  مدـش و  لخاد  هاگ  نآ  مدومن .
رد مدرک  رظن  سپ  هیومآ ، هزافم  رد  نم  زا  دـش  دوقفم  هک  ار  هکیبس  نآ  دروآ  نوریب  هاـگ  نآ  تسا ». نیا  وا ، اـم و  هب  دیـسر  يدرک ، مگ 
هک درک  لاؤـس  نم  زا  ینز  تفگ : هک  روکذـم  یلع  نب  نیـسح  زا  هدرک  تـیاور  زین  مـجنپ  تـسیب و  ثیدـح  ( 1077 .) ار نآ  متخانـش  نآ 

لخاد سپ  دندرک . تلالد  نز  نآ  هب  ار  وا  تسا و  حور  نب  مساقلاوبا  وا ، هک  وا  هب  دنتفگ  نییمق  زا  یضعب  سپ  تسیک ؟ ام  يالوم  لیکو !
!« زادـنیب هلجد  رد  ار  نآ  تسه  هچ  ره  وت  اـب  دومرف : تسا ؟ نم  اـب  هچ  خیـش ! يا  تفگ : مدوب . باـنج  نآ  دزن  رد  نم  خیـش و  دزن  رد  دـش 

يارب ار  هّقح  روایب  نوریب  دومرف : دوخ  كولمم  هب  مساقلاوبا  وا . دزن  مدوب  نم  حور و  نب  مساقلاوبا  دزن  دـمآ  تشگرب و  ار و  نآ  تخادـنا 
ار وت  مهد  ربخ  : » دومرف يرآ ! تفگ : هلجد »؟ رد  یتخادنا  دوب و  وت  اب  هک  تسا  ياهّقح  نیا  : » دومرف نز  نآ  هب  دروآ . وا  دزن  هب  ار  هّقح  ام .

هقلح الط و  زا  تسا  هنیتسد  تفج  کی  هّقح  نیا  رد  : » دومرف ارم . هد  ربخ  وت  هکلب  تفگ : ارم »؟ یهدیم  ربخ  وت  ای  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب 
نانچ رما  و  قیقع ». يرگید  هزوریف و  یکی  يرتشگنا ، ود  تسا و  يرهوگ  نآ  رد  هک  ریغـص  هقلح  ود  تسا و  يرهوگ  نآ  رد  هک  یگرزب 

و نآ ، هب  درک  رظن  نز  تشاد و  ضورعم  نم  رب  دوـب  نآ  رد  هـچ  نآ  درک و  زاـب  ار  هّـقح  سپ ، درکن . راذـگاو  ار  يزیچ  دوـمرف ، هـک  دوـب 
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. میدش دوخیب  هزجعم ، نیا  ندید  فعـش  زا  نز  نآ  نم و  سپ  متخادـنا . هلجد  رد  مدوب و  هتـشادرب  نم  هک  تسا  نامه  هنیعب  نیا ، تفگ :
نآ هرابرد  تمایق  زور  دنوادخ ، دزن  رد  مهدیم  تداهـش  تفگ : قباس  ثیدح  ثیدح و  نیا  رکذ  زا  دـعب  روکذـم ، نیـسح  يدادـغب ، نبا 

مالـسلا مهیلعرـشع  انثا  هّمئا  هب  دروخ  دنگوس  مدرک و  مک  هن  مدرک و  دایز  هن  مدرک ، رکذ  هک  تسا  وحن  نامه  هب  هک  نآ  هب  مداد  ربخ  هچ 
دمحا دّمحم  یبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مشش و  تسیب و  ثیدح  ( 1078 .) نآ زا  مدومن  مک  هن  نآ و  رب  ماهدوزفا  هن  نآ ، رد  متفگ  تسار  هک 

سپ يرمس . دّمحم  نب  یلع  خیش  لاس ، نآ  رد  درک  تافو  هک  یلاس  نآ  رد  مدوب  ( 1079) هنیدم رد  تفگ : وا  بتاک ، دمحا  نب  نسح  نب 
: دوب نیا  نآ  هخسن  هک  یعیقوت  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  زا  وا  يوس  هب  دمآ  نوریب  سپ  زور . دنچ  هب  وا  تافو  زا  لبق  وا  دزن  مدش  رـضاح 

تافو وت  هک  اریز  وت ؛ يرود  رد  ار  وت  ناردارب  رجا  ار و  وت  رجا  دیامن  میظع  دنوادخ ، يرمس ! دّمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
هک یتسرد  هب  وت . تافو  زا  دعب  وت  ياج  هب  دنیشنب  هک  يدحا  هب  نکم  ّتیـصو  ار و  دوخ  رما  نک  عمج  رگید و  زور  شـش  ات  درک  یهاوخ 

متـس زا  نیمز  ندـش  رپ  اهلد و  تواسق  تّدـم و  لوط  زا  دـعب  نیا ، و  یلاعت . يادـخ  نذا  هب  رگم  تسین  يروهظ  هّماـع و  تبیغ  دـش  عقاو 
بذاک و وا  هحیـص و  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  دننکیم  هدـهاشم  ياوعد  هک  یناسک  زا  رفن  داتفه  دـنیآیم  هک  تسا  دوز  دوب و  دـهاوخ 
، دـش مشـش  زور  نوچ  وا . دزن  زا  میتفر  نوریب  ار و  عیقوت  نیا  میدرک  هخـسن  تفگ : میظعلا ». یلعلا  هَّللاب  ّالا  ةوقالو  لوحالو  . » تسا يرتفم 
هب ار  نآ  هک  تسا  يرما  دنوادخ  يارب  زا  تفگ : وت ؟ زا  دعب  تسیک  وت  ّیـصو  دنتفگ : وا  هب  دوب . راضتحا  لاح  رد  وا  وا و  دزن  هب  میتشگرب 

(1080 .) دوب وا  مالک  رخآ  نیا  و  هللا . همحردرک  تافو  دناسریم و  رخآ 

(4) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا 

يارب زا  ار  نآ  مدرک  تیاکح  هک  یتیاکح  دادغب ، رد  مدینـش  تفگ : هک  بیدا  سراف  نب  دمحا  زا  هدرک  تیاور  زین  متفه  تسیب و  ثیدح 
نآ و  منک . تفلاخم  ار  وا  متسناوتن  مسیونب و  دوخ  ّطخ  هب  ار  نآ  هک  نم  زا  درک  لاؤس  سپ  مدوب . هدینش  هچ  نانچ  دوخ ؛ ناوخا  زا  یضعب 

تماما لها  بهذم  ناشیا  بهذم  دناهعیـش و  ناشیا  همه  دـنیوگیم ؛ دـشارینب  ار  ناشیا  هک  دنتـسه  ياهفیاط  نادـمه  رد  هک  تسا  نانچ 
ییوکین تأیه  دوب و  حالـص  راثآ  وا  رد  هک  ناشیا  زا  یخیـش  نادـمه . لـها  نیب  ناـشیا  عّیـشت  ببـس  زا  ناـشیا  زا  مدرک  لاؤس  سپ  تسا .

یط ار  هیداب  زا  لزنم  دـنچ  دـش و  غراف  ّجـح  زا  نوچ  تفر و  ّجـح  هب  وا  هب  میبوسنم  ام  هک  ام  ّدـج  هک  تسا  نیا  نآ ، ببـس  تفگ : تشاد 
نوچ مباوخیم ، یکدنا  متفگ : مداتـسیا و  مدش . هتـسخ  هک  نآ  ات  متفر  سپ  مور . هار  هدایپ  يردق  میآ و  دورف  هک  مدرک  لیم  تفگ : درک 
سپ ار . هلفاق  رثا  هن  مدید و  ار  هار  هن  مدرک و  تشحو  مدیدنار . یـسک  باتفآ و  ترارح  هب  رگم  مدشن  رادیب  سپ ، مزیخیمرب . دمآ ، هلفاق 

رازهزبس نیمز  هب  مدیسر  سپ  متفر ، هار  يردق  و  دوخ . لباقم  تمـس  هب  موشیم  هّجوتم  متفگ : یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  رب  مدرک  لّکوت 
نآ طسو  رد  مدرک  هاگن  تساهكاخ و  نیرتهزیکاپ  هک  ار  نیمز  نآ  كاخ  مدـید  سپ  ناراـب . هب  دوب  دـهعلا  بیرق  اـیوگ  هک  یتاوارط  اـب 
نآ تمس  هب  سپ  مدوب . هدینشن  هدیدن و  زگره  هک  ار  رصق  نیا  متسنادیم  شاک  متفگ : ریـشمش . دننام  تشاد ، ناعمل  هک  يرـصق  هب  نیمز 

نیشنب : » دنتفگ دنداد و  باوج  وکین  ناشیا ، رب  مدرک  مالس  دنتشاد ، دیفس  ياههماج  هک  مدید  ار  مداخ  ود  مدیسر  رصق  رد  هب  نوچ  متفر ،
لخاد متساخرب و  وش ! لخاد  زیخرب ! تفگ : دمآ و  نوریب  هک  تشذگن  يردق  تفر . تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  و  هدیـسر ». يریخ  وت  هب  هک 

هاگ نآ  درک . دنلب  دوب  هتخیوآ  هناخ  رد  رب  هک  ار  ياهدرپ  داتفا و  شیپ  مداخ  وا . يایـض  هب  هن  مدوب و  هدیدن  نآ  یبوخ  هب  هک  مدش  يرـصق 
ّقلعم ینالوط  يریشمش  فقس ، زا  وا  رس  يالاب  زا  هتـسشن و  هناخ  طسو  رد  هک  مدید  ار  یناوج  مدش . هناخ  لخاد  وش ! لخاد  تفگ : نم  هب 
باوج مدرک و  مالـس  یکیرات . رد  دـشخردیم  هک  تسا  یهاـم  ناوج ، نآ  اـیوگ  دروخرب و  وا  رـس  هب  ریـشمش  هت  دوب  کـیدزن  هک  تسا 

! مالـسلا مهیلعدّـمحم  لآ  زا  مئاق  منم  : » دومرف هن ! متفگ : متـسیک »؟ نم  ینادیم  ایآ  : » دومرف هاگ  نآ  وا  نسحا ، مالک و  فطل  اب  داد  مالس 
زا هدش  رپ  هچ  نانچ  لدع ، زا  ار  نیمز  منکیم  رپ  سپ  نآ -  هب  درک  هراشا  و  ریـشمش - ! نیا  هب  نامزلارخآ  رد  منکیم  جورخ  هک  نآ  منم 

ار نآ  هک  تسا  لبج  رد  هک  يرهـش  زا  ینالف ، وت  نک ! دنلبرـس  و  نکم ! : » دومرف مدـیلام . كاخ  هب  تروص  مداتفا و  رد  ور  هب  سپ  روج ».
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يا يرآ ! : » متفگ دوخ »؟ دـلب  يوس  هب  يدرگرب  هک  یهاوخیم  اـیآ  : » دومرف نم ! يـالوم  يا  يدومرف  تسار  متفگ : دـنیوگیم ». نادـمه 
ياهسیک تفرگ و  ارم  تسد  درک ؛ هراشا  یمداخ  هب  ارم  سپ  نم ». هب  دومرف  فطل  دـنوادخ  هچ  نآ  هب  ار  ناشیا  مهد  تراـشب  نم ! يـالوم 

دلب نیا  تفگ : سپ  يدجاسم . اههرانم و  ناتخرد و  اههیاس و  هب  مدرک  هاگن  سپ  تفر . یماگ  دـنچ  درب و  دروآ و  نوریب  ارم  داد و  نم  هب 
! تسا دابآدسا  نیا  تفگ : تسا . نآ  هب  هیبش  نیا  دنیوگیم و  دابآدسا  ار  نآ  هک  تسا  يدـلب  ام ، دـلب  یکیدزن  رد  متفگ : یـسانشیم ؟ ار 

مدرک عمج  ار  دوخ  لها  مدش و  نادمه  دراو  دوب . یفرشا  هاجنپ  ای  لهچ  هسیک  رد  مدید  مدیدن و  ار  وا  مدش ، تفتلم  سپ  تمالس . هب  ورب 
(1081 .) دوب یقاب  يزیچ  اهیفرـشا  نآ  زا  ات  مدوب  ریخ  رد  هتـسویپ  دومرف و  رّـسیم  نم  يارب  دـنوادخ ، هچ  نآ  هب  مداد  تراـشب  ار  ناـشیا  و 
، درک تافو  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  ترـضح  نوچ  تفگ : هک  شردپ  زا  لصوم  نانـس  نب  یلع  زا  هدرک  تیاور  زین  متـشه  تسیب و  ثیدح 
هب دندیسر  نوچ  سپ  ترضح . نآ  زا  دوبن  يربخ  ار  ناشیا  و  مسر . بسح  دندروآیم  هک  یلاوما  اب  یتعامج  لبج  دالب  مق و  زا  دش  دراو 

لاؤس وا  زا  شردارب . رفعج ، دنتفگ : تسیک ؟ وا ، زا  سپ  دنتفگ : هدرک . تافو  دـنتفگ : اهنآ  هب  بانج ، نآ  زا  دـندرک  لاؤس  يأر و  نم  ّرس 
اب موـق  نآ  اهدورـس . تـسا  وا  اـب  دـنکیم و  رمخ  برـش  هـلجد  رد  هتـسشن و  یقروز  رد  هـتفر و  نوریب  هّزنت  ریـس و  يارب  دـنتفگ : دـندرک .

. شناـبحاص هب  مینادرگرب  ار  لاوما  نیا  میورب و  دـنتفگ : ناـشیا  زا  یـضعب  تسین . ماـما  تفـص  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  تروشم  رگیدـکی 
نوچ تفگ  مینک . صّحفت  تسرد  وا  رما  رد  ددرگرب و  درم  نیا  ات  دینک  لّمأت  تفگ : یمق  يریمح  رفعج  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  سابعلاوبا 

ام هعیـش و  ریغ  هعیـش و  زا  یتعامج  تسا  ام  رد  میتسه ، مق  لها  زا  ام  ام ! دّیـس  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  وا و  رب  دندش  لخاد  تشگرب و 
لمح : » تفگ تساـم ! اـب  میتـفگ : اـهلام »؟ نآ  تساـجک  : » تفگ سپ  یلاوما . مالـسلا  هیلعدّـمحموبا  دوخ ، دّیـس  يارب  میدرکیم  لـمح 
عمج لاوـما  نیا  دـنتفگ : تسیچ »؟ نآ  : » تفگ تسا . نآ  هب  هار  هک  تـسا  يرـسج  لاوـما  نـیا  يارب  دـنتفگ : نـم ». دزن  هـب  ار  نآ  دـییامن 

ره ام  دننکیم و  رهم  ار  نآ  رـس  ياهسیک و  رد  ار  نآ  دـننکیم  عمج  هاگ  نآ  تسه . رانید  ود  اهرانید و  نآ  رد  هعیـش ، هّماع  زا  دوشیم و 
، نالف دزن  زا  رادقم و  نیا  نالف  زا  رادقم و  نیا  نالف  زا  تسا ، رادقم  نالف  لام ، همه  هک  دومرفیم  ام  دّیس  میدروآیم ، ار  اهلام  هک  تقو 

دیدنبیم مردارب  رب  دییوگیم و  غورد  تفگ : رفعج  تسیچ . رهم  شقن  رب  هک  دومرفیم  دربیم و  ار  مدرم  ياهمان  مامت  هک  نآ  ات  ردق  نآ 
لام نیا  تفگ : سپس  دندرک . هاگن  یضعب  هب  یضعب  دندینـش ، ار  رفعج  نخـس  نوچ  موق  نآ  تسا . بیغ  ملع  نیا  درکیمن . هک  ار  يزیچ 

وت رگا  مالسلا . هیلعنسح  دوخ  دّیـس  زا  میدوب  هدید  ار  نآ  ام  دندرک . هراجا  ار  ام  هک  میتسه  یموق  ام  دنتفگ : دیرآ ! نم  دزن  هب  دیرادرب  ار 
نآ زا  سپ  تفگ : دننکب . اهلام  نآ  رد  دـنهاوخیم  هچره  مینادرگیمرب ، شنابحاص  هب  هنرگ  نک و  فصو  ام  يارب  ار  اهلام  نآ  یماما ،

ناـشیا هب  هفیلخ  دـندش ، رـضاح  هفیلخ  دزن  رد  نوـچ  درک . تیاکـش  ناـشیا  تسد  زا  و  دوـب ، يار  نم  ّرـس  رد  وا  هفیلخ و  دزن  تـفر  رفعج 
یتعامج زا  اهنیا  لاوما و  نیا  باـبرا  لـیکو  میرودزم و  یتعاـمج  اـم  هفیلخلا ! هَّللا  حلـصا  دـنتفگ : رفعج . هب  دـیهدب  ار  لاوما  نیا  تفگ :

. مالـسلا هیلعدّمحم  یبا  اب  دوب  هدـش  يراج  نیمه  رب  تداع  یتلالد و  تمالع و  هب  رگم  ار  اهنآ  مینکن  میلـست  هک  دـندرک  رما  ار  ام  تسا و 
ار و نآ  نابحاص  ار و  اهیفرـشا  ام  يارب  درکیم  فصو  دـنتفگ : موق  دوب ؟ مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  اب  هک  یتلالد  زا  دوب  هچ  تفگ : هفیلخ 
وا و اب  ام  تمالع  دوب  نیا  میدش و  دراو  وا  رب  هبترم  دنچ  میدرکیم و  میلست  وا  هب  ار  اهلام  درکیم ، نینچ  نوچ  ار . نآ  رادقم  ار و  لاوما 
ار لام  ّالاو  وا  ردارب  ام  يارب  تشادیم  اپ  هب  ار  هچ  نآ  ام  يارب  زا  دراد  اپ  هب  تسا ، رما  نیا  بحاص  درم ، نیا  رگا  سپ  هدرک ؛ تاـفو  لاـح 

غورد مردارب  رب  وگ و  غورد  دنایموق  اهنیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : رفعج  ام . طّسوت  هب  دناهداتسرف  ار  نآ  هک  شنابحاص  هب  مینادرگیمرب 
. تفاین یباوج  دـش و  توهبم  رفعج  سپ  غالبلا . ّـالا  لوسرلا  یلع  اـم  دـننالوسر و  موق  نیا  تفگ : هفیلخ  تسا . بیغ  ملع  نیا  دـندنبیم و 
هب سپ  میور . نوریب  دلب  نیا  زا  ات  دنک  هقردب  ار  ام  هک  یـسک  هب  دهد  نامرف  دـنک و  ناسحا  ام  رب  نینمؤملاریما  دـنتفگ  تعامج  نآ  سپس 

ایوگ تروص و  رد  دوب  مدرم  نیرتوکین  هک  دـمآ  ناشیا  دزن  هب  يرـسپ  دـنتفر ، نوریب  دـلب  زا  نوچ  درک . نوریب  ار  ناشیا  اـت  درک  رما  یبیقن 
؟ ییام يالوم  وت  دـنتفگ : وا  هب  ار ! دوخ  يالوم  دـینک  تباجا  نالف ! رـسپ  نالف  يا  و  نالف ! رـسپ  نالف  يا  داد : زاوآ  ار  ناشیا  تسا . مداـخ 

هیلعنسح ماما  ام ، يالوم  هناخ  لخاد  هک  نآ  ات  میتفر  وا  اب  تفگ : باـنج . نآ  دزن  هب  دـیورب  میامـش . يـالوم  هدـنب  نم  هَّللا ! ذاـعم  تفگ :
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. دوب يزبس  هماج  شکرابم  ندب  رب  تسا و  یهام  هراپ  ایوگ  هک  هتـسشن  يریرـس  رب  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  وا ، دنزرف  میدید  سپ  دش . مالـسلا 
فصو هتسویپ  و  تسا ». نینچ  نالف ، لام  تسا و  ردق  نالف  لام ، همه  : » دومرف هاگ  نآ  درک . در  ار  ام  مالـس  بانج و  نآ  رب  میدرک  مالس 

هب میداتفا  سپ  دوب . ام  اب  هچ  نآ  ار و  ام  يراوس  نایاپراهچ  ار و  ام  ياههماج  درک  فصو  درک و  فصو  ار  لام  عیمج  هک  نآ  اـت  درکیم 
ار لاوما  داد و  باوج  سپ  میتساوخیم  هچ  ره  زا  میدرک  لاؤس  هاگ  نآ  میدیسوب . وا  يور  شیپ  رد  ار  نیمز  یلاعت و  يادخ  يارب  هدجس 

دادغب رد  ار  یـصخش  ام  يارب  هک  نیا  و  مینکن ، لمح  يار  نم  ّرـس  هب  يزیچ  رگید  هک  دومرف  رما  ار  ام  بانج و  نآ  يوس  هب  میدرک  لمح 
دومرف اطع  میدرک و  تعجارم  بانج  نآ  دزن  زا  دنتفگ : دیایب . نوریب  تاعیقوت  وا  دزن  زا  مینک و  لمح  وا  دزن  هب  ار  لاوم  هک  دیامرف  بصنم 

.« وت سفن  رد  ار  وت  رجا  دـیامن  گرزب  دـنوادخ ، : » دومرف وا  هب  نفک و  طونح و  زا  يرادـقم  یمق  يریمح  رفعج  نب  دّـمحم  ساـبعلاوبا  هب 
نیبوصنم و دزن  دادغب  هب  دشیم  لمح  لاوما  نآ ، زا  دـعب  دومن و  تافو  درک و  بت  دیـسر ، نادـمه  هبقع  هب  سابعلاوبا  نوچ  تفگ : يوار 

مدرک لاؤس  متشون و  تفگ : هک  حلاص  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مهن  تسیب و  ثیدح  ( 1082 .) تاعیقوت ناشیا  دزن  زا  دمآیم  نوریب 
. منکب دـنزرف  بلط  وا  زا  هک  یکزینک  رد  متـساوخ  تصخر  دوب و  هدرک  سبح  زیزعلادـبع  ار  وا  هلاش و  داـب  يارب  زا  اـعد  ترـضح ، نآ  زا 
، زینک زا  دنکیم ». صالخ  دنوادخ  ار  سوبحم  دهاوخیم و  هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  دـنکیم  هیراج و  نآ  زا  هاوخب  دـنزرف  : » دیـسر باوج 
زا هدرک  تیاور  زین  ما  یس  ثیدح  ( 1083 .) دمآ نوریب  عیقوت  هک  يزور  دش ، صالخ  سوبحم  درم و  دروآ و  دنزرف  سپ  متساوخ ، دنزرف 

متـساوخ تصخر  متـشون و  سپ  دش . ّدلوتم  يدنزرف  نم  يارب  تفگ : رفعجوبا و  داد  ربخ  ارم  تفگ : تسالکو ، زا  وا  حلاص و  نب  دّـمحم 
هب يدوز  هب  هنیآ ، ره  : » دومرف موقرم  وا . ندرم  هب  مداد  ربخ  متـشون و  سپ  تشونن . يزیچ  سپ  متـشه . ای  متفه  زور  رد  وا  ندرک  هنتخ  رد 

یس و ثیدح  ( 1084 .) دوب هدومرف  هچ  نانچ  دمآ ، سپ  رفعج ». وا  زا  دعب  مان  دـمحا و  راذـگب  ار  وا  مان  وا ، ریغ  وا و  ریغ  دـیآیم  وا  ياج 
دـش و هلماـح  مدرک ، هعقاوـم  وا  اـب  نوـچ  مدرک . جـیوزت  یناـهن  رد  ینز  تفگ : رفعج ، یبا  زا  حـلاص  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مکی 
. درم دنام و  لاس  راهچ  يوش ». هدوسآ  ّمه  زا  هک  تسا  دوز  : » دیسر باوج  مدرک . تیاکـش  متـشون و  مدش و  گنتلد  سپ  دروآ . يرتخد 
زا هدرک  تیاور  زین  مود  یـس و  ثیدح  ( 1085 .«) دینکیم لیجعت  بلط  امـش  تسا و  راقو  لّمحت و  بحاص  یلاعت  يادـخ  : » دیـسر عیقوت 
زا دـعب  مراهچ  هاجنپ و  ّجـح  رد  همّظعم -  هبعک  نادوان  ینعی  نادوان -  تحت  رد  مدوب  هدجـس  رد  نم  تفگ : انجو ، نب  نسح  دّـمحم ، یبا 

، متـساخرب تفگ : انجو »! نب  نسح  يا  : » دومرف دهدیم ؛ تکرح  ارم  یـسک  مدـید  هک  اعد ، رد  مدرکیم  عّرـضت  نم  و  (. 1086) اشع زامن 
لاؤس نم  داتفا و  هار  هب  نم  يور  شیپ  رد  سپ  تسا . نآ  قوف  هلاس و  لهچ  مدرک  نامگ  هک  تسا  یمادنا  رغال  هرهچ  درز  كزینک  مدید 

زا هک  دوب  ییاههّلپ  نآ  رد  دوب و  راوید  نآ  طسو  رد  هک  دوب  یقاطا  اج  نآ  رد  هجیدـخ و  هناـخ  رد  دـمآ  هک  نآ  اـت  يزیچ  زا  ار  وا  مدرکن 
بحاـص سپ  رد . دزن  رد  مداتـسیا  متفر و  ـالاب  نـم  اـیب »! ـالاب  نـسح ! يا  : » دـمآ يزاوآ  تـفر و  ـالاب  كزینک  نآ  دـنتفریم . ـالاب  اـج  نآ 

اب نم  هک  نآ  رگم  يدوبن ، دوخ  ّجح  رد  یتقو  چـیه  هَّللاو ! يدوب ؟ یفخم  ام  رب  وت  هک  یتشادـنپ  ایآ  نسح ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعنامزلا 
نب رفعج  هناخ  هنیدـم ، رد  شاـب  مزـالم  نسح ! يا  : » نم هب  دومرف  متـساخرب . سپـس  مداـتفا . ور  هب  مدـش و  شوهیب  تخـس  سپ  مدوب ». وت 
نم هب  يرتفد  هاگ  نآ  یناشوپب ». ار  دوخ  تروع  نآ  هب  هچ  نآ  هن  وت و  بارـش  هن  وت و  ماعط  دنکن  مومهم  ار  وت  ار و  مالـسلا  امهیلعدّـمحم 
هدن نم و  رب  تسرفب  تاولص  نینچ ، ناوخب و  اعد  اعد ، نیا  هب  : » دومرف ترضح و  نآ  رب  یتاولص  جرف و  ياعد  دوب  نآ  رد  هک  دومرف  اطع 

مهاوخن نیا  زا  دـعب  ار  وت  نم ! يالوم  يا  متفگ : دـیامرفیم ». اطع  قیفوت  ار  وت  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  نم . ياـیلوا  هب  رگم  ار  نآ 
امهیلعدّمحم نب  رفعج  هناخ  مدش  مزالم  متـشگرب و  دوخ  ّجح  زا  تفگ : نسح  دـهاوخب ». یلاعت  يادـخ  هاگره  نسح ! يا  : » دومرف دـید ؟

يارب زا  اـی  وـضو  دـیدجت  يارب  زا  تجاـح ؛ هس  تهج  هب  رگم  نآ  يوـس  هب  متـشگیمنرب  هناـخ و  نآ  زا  متفریم  نوریب  نـم  ار و  مالـسلا 
يالاب رب  مدـیدیم و  بآ  زا  رپ  ار  دوخ  هزوک  راطفا ، تقو  دوخ  هناخ  هب  مدـشیم  لخاد  هک  ینامز  ره  ندرک . راـطفا  يارب  زا  اـی  ندـیباوخ 
ساـبل دوب و  یفاـک  ارم  مدروخیم و  ار  نآ  نآ . هب  دوب  هدرک  لـیم  مسفن  زور  نآ  هک  ار  هچ  نآ  ناـن ، نآ  يـالاب  رب  دوب و  یناـن  هدرگ  نآ 

یلاـخ ار  هزوک  مدیـشاپیم و  هناـخ  رد  زور و  رد  مدربیم  هناـخ  هب  بآ  نم  ناتـسبات و  رد  یناتـسبات  ساـبل  ناتـسمز و  تقو  رد  یناتـسمز 
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، بلطم نآ  رب  دوشن  هاگآ  هک  نآ  تهج  هب  مدرکیم  قّدصت  ار  نآ  متفرگیم و  دوبن ، نآ  هب  یتجاح  ارم  مدروآیم و  ماعط  متشاذگیم و 
(1087 .) دوب نم  اب  هک  یسک 

(5) تازجعم يور  زا  ترضح  نآ  تماما  تابثا 

دّیس رصاعم  باّهولادبع  نب  نیسح  لیلج ، خیش  اب  دنداد  تبسن  یـضعب  هچ  نانچ  هللا  همحریـضترم  دّیـس  يدهلا  ملع  موس  یـس و  ثیدح 
نوــیع باــتک  رد  هدوــمن ؛ رکذ  نآ  يارب  دــهاوش  هدرک و  حیرــصت  ضاــیر  رد  یناهفـــصا  هَّللادــبع  ازریم  ریبــخ  لــضاف  هــچ  ناــنچ 

دزن رد  ّتیصو و  نودب  میناف  لها  زا  ناردارب  زا  یضعب  درک  تافو  تفگ : هک  ینیوزق  رفعج  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  ( 1088) تازجعملا
فیرش عیقوت  هنیفد . نآ  زا  دومن  لاؤس  هسّدقم و  هیحان  هب  تشون  سپ  تسنادیمن . ار  نآ  هثرو  زا  یسک  دوب و  هدرک  نفد  هک  دوب  یلام  وا 
ثیدح دندروآ . نوریب  ار  لام  دندنک و  ار  ناکم  نآ  سپ  تسا ». رادـقم  نالف  نآ  ینالف و  عضوم  رد  نآ ، قاط  رد  هناخ  رد  لام  : » دیـسر

يارب يأر  نم  ّرـس  ینعی  رکـسع  مزع  هب  ام  ناردارب  زا  یـضعب  تفر  نوریب  تفگ : هک  رفعج  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مراـهچ  یس و 
نم يور  شیپ  رد  هدرک  رهم  ياهسیک  دمآ و  يدرم  مدید  هک  زامن  لاح  رد  مدوب  هداتـسیا  نم  مدـش و  رکـسع  دراو  تفگ : روما ، زا  يرما 

، نآ رد  هدش  حرـش  هک  تسا  ياهعقر  نآ  رد  مدید  متـسکش ، ار  هسیک  نآ  رهم  مدـش و  غراف  زامن  زا  نوچ  مدرکیم . زامن  نم  تشاذـگ و 
دمحا نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  زین  مجنپ  یس و  ثیدح  ( 1089 .) مدرک تعجارم  رکسع  زا  سپ  مدوب . هدمآ  نوریب  نآ  يارب  نم  هچ  نآ 

هب : » دش رداص  كرابم  عیقوت  سپ  مدوبن . نمیا  وا  ّرش  زا  وا و  زا  مدوب  يّذأتم  هک  دوخ  ناگیاسمه  زا  یـضعب  زا  مدرک  تیاکـش  تفگ : هک 
مشش یس و  ثیدح  ( 1090 .) مود زور  رد  وا  ندرم  هب  نم  هب  تشاذگ  ّتنم  یلاعت  يادخ  سپ  دـش ». دـهاوخ  وت  زا  وا ، رما  تیافک  يدوز 

دوخ سفن  رد  سپ  دوخ ، موس  دـصقم  رد  مسیونب  هک  متـساوخ  دـصقم و  ود  يارب  متـشون  تفگ : یلامث ، دّـمحم  یبا  زا  هدرک  تیاور  زین 
دـصقم نآ  رد  دصقم و  ود  نآ  رد  دیـسر  فیرـش  عیقوت  سپ  دشاب . هتـشاد  تهارک  ار  نیا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  دـیاش  متفگ :
شردپ زا  ( 1092) فینح نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  زین  متفه  یس و  ثیدح  ( 1091 .) متشونن ار  نآ  مدرک و  ناهنپ  دوخ  سفن  رد  هک  موس 

ود نآ  زا  یکی  میدیـسر ، هفوک  هب  نوچ  دوب ؛ مداـخ  ود  مرح  نآ  اـب  هسّدـقم و  هیحاـن  يوس  هب  هنیدـم  زا  ار  مرح  میدرک  لـمح  تفگ : هک 
هفوک زا  ار  مداخ  نآ  سپ  هدیشون ؛ رکسم  هک  مداخ  نآ  ندرک  ّدر  هب  دیسر  عیقوت  میدشن . فقاو  نآ  رب  ام  دروخ و  رکـسُم  یناهن  رد  مداخ 

زیزعلادبع نب  دمحا  هرابرد  دیسر  یعیقوت  هک  هدرک  تیاور  زین  متشه  یـس و  ثیدح  ( 1093 .) میدرکن عوجر  یتمدخ  وا  هب  میدنادرگرب و 
نب یلع  زا  هدرک  تیاور  زین  مهن  یـس و  ثیدح  ( 1094 .) زور هدزای  هب  عیقوت  لوصو  زا  دعب  وا ، دادترا  دش  نّیبتم  سپ  هدـش . دـترم  وا  هک 
هنس رد  نآ  هب  يوشیم  جاتحم  وت  : » وا هب  تشون  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  سپ  درک . ینفک  لاؤس  تشون و  هک  يرمیـص  دّمحم 

باتک رد  ینیضح  نادمح  نب  نیسح  ملهچ  ثیدح  داتشه . هنس  رد  هللا  همحردرک  تافو  سپ  داتـسرف . وا  يارب  هماج  ود  و  ( 1095 «) داتشه
نب دـمحا  نسحلاوبا  زا  يروباـشین  نب  دّـمحم  زا  ملّـسلادبع  نب  دّـمحم  زا  يدـهملا  یلع  نب  هَّللادـبع  یبا  یلع و  وبا  زا  هدرک  تیاور  دوـخ 

تـسود ًاتلمج  ار  ناشیا  مدوبن و  تماـما  هب  لـیاق  نم  مدـش و  لـبج  دراو  تفگ : هک  نسحلا  نب  دـمحا  مـالغ  دـیزی ، زا  هَّللادـبع  زا  نسحلا 
مهدب هک  نم  هب  درک  ّتیـصو  سپ  نیکتوک . لبج  زا  دوب  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبا  یلاوم  زا  وا  درم و  هَّللادبع  نب  دیزی  هک  نآ  ات  متـشادیم 

زا یتّیذا  دسرب  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  هک  مدیـسرت  سپ  مالـسلا . هیلعنامزلابحاص  هب  ار  وا  دـنبرمک  ریـشمش و  اب  تشاد  هک  يراتات  بسا 
میلست هتـشادرب ، ار  اهنآ  هک  دوخ  هّمذ  رب  یفرـشا  دص  تفه  هب  مدرک  تمیق  ار  دنبرمک  ریـشمش و  بسا و  نآ  سپ  نیکتوکذا . عابتا  فرط 

ریـشمش و بسا و  تمیق  یفرـشا ، دـص  تفه  اـم  يوـس  هب  تسرفب   » هک قارع  زا  نم  رب  دـش  دراو  كراـبم  عـیقوت  سپ  مـنکب . نیکتوـکذا 
ار تیاـکح  نیا  دـیوگ : ّفلؤم  ( 1096 .) دوخ لاـم  زا  مداتـسرف  ار  نآ  سپ  مدوـب ، هتفگن  يدـحا  اـب  نم  هک  دـنوادخ  هب  مسق  ار ». دـنبرمک 

دناهتفگ ردب  ار  مالغ  مسا  دـناهدرک و  لقن  وحن  نیمه  هب  ( 1099) تبیغ رد  یسوط  خیش  و  ( 1098) داشرا رد  دیفم  خیـش  و  ( 1097) ینیلک
لقن ًارـصتخم  رگید ، ياـهاج  رد  زین  ینـالوط و  يربـخ  رد  سواـط  نب  یلع  دّیـس  ( 1101) موـمهلا جرف  و  ( 1100) يربط لـیالد  رد  نکلو 
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يارما زا  هک  دوب  نیکتوکذا  یـشنم  وا  تسا و  مالغ  نآ  ياقآ  یناردام ، نسحلا  یبا  نب  نسحلا  نب  دمحا  هّیـضق ، نیا  بحاص  هک  دناهدرک 
. تشاد یلالقتـسا  تسا ، لبج  دالب  زا  هک  روز  رهـش  رد  دوب  نایلاوم  زا  هک  هَّللادبع  نب  دیزی  ير و  رهـش  رد  سابعینب  بناج  زا  دوب  كرت 
تبث و ّیلوتم  یناردام  نبا  دروآ و  رد  فّرـصت  هب  ار  وا  لاوما  ار و  وا  رهـش  درک و  گـنج  وا  اـب  تفر و  وا  تیـالو  رـس  رب  نیکتوکذا  سپ 

طّسوت هب  كرابم  عیقوت  ير  رد  یفرـشا و  رازه  هب  تفرگ  هّمذ  رب  دنک ، ناهنپ  ار  ریـشمش  بسا و  نآ  تسناوتن  نوچ  دوب و  لاوما  نآ  طبض 
دنکیم و وا  يورخا  يویند و  تمظع  تلالج و  رب  تلالد  هک  تسا  رگید  ياهفیطل  تیاکح  ار  یناردام  نبا  دیسر . وا  هب  يدسا  نسحلاوبا 

هملک باتک  مهن  باب  رخاوا  رد  ار  ود  ره  ام  هدرک و  لقن  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ار  نآ  حالّصلا  جاهنم  باتک  رد  هماّلع  هَّللاۀیآ 
رگید دـیناسا  هب  رگید  بتک  رد  هروکذـم ، تازجعم  نیا  بلاـغ  هک  دـنامن  یفخم  تسین . هدـیاف  زا  یلاـخ  نآ  هب  عوجر  میدرک . لـقن  هبّیط 

نآ زا  رایـسب  هدـنیآ  باوـبا  رد  تشذـگ و  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  ياهلمج  مجنپ  مراـهچ و  هکلب  مود ، لوا و  باـب  رد  تسا و  دوـجوم 
مظعا زا  بانج ، نآ  رمع  لوط  اقب و  سفن  هچ  تسین . هزجعم  رکذ  هب  یجایتحا  سّدـقم  تاذ  نآ  ياقب  دوجو و  تابثا  زا  دـعب  هکلب  دـیایب ،

زا تیافک  مدـع  دربن و  یّظح  تازجعم  ریاس  زا  دـشابن و  یفاک  هرتاوتم  هرهاب  هزجعم  نآ  هک  ار  نآ  تسا و  ّتیعطق  نیهارب  ّتیهلا و  تاـیآ 
. دننک رارف  نآ  زا  نابلط  تحار  هک  تسا  یجنر  تکرح و  كدنا  هب  جاتحم  هک  تسا  نآ  توبث  بابسا  ناطم  عبّتت  عالّطا و  ّتلق  يور 

دندیسر مالسلا  هیلعماما  تمدخ  هب  يربک  تبیغ  رد  هک  نانآ  تایاکح  رکذ  رد   : متفه باب 

حیضوت

هک نانآ  دوب و  بانج  نآ  هک  هیعطق  نیارق  يور  زا  دـش  مولعم  تقراـفم  زا  سپ  اـی  ار  باـنج  نآ  دنتخانـش  یبایفرـش  لاـح  رد  هک  نآ  هچ 
تایاکح نآ  همه  هک  ترـضح ، نآ  سّدقم  دوجو  رب  ّهلاد  راثآ  زا  يرثا  رب  ای  باوخ  ای  يرادیب  رد  بانج  نآ  زا  ياهزجعم  رب  دندش  فقاو 
دیامنیم نانچ  رظن  يداب  رد  تسا . هدـش  هدـید  باوخ  رد  هچ  نآ  یّتح  دنکیرـش ؛ تسا ، باب  نیا  یّلک  دوصقم  هک  بلطم  نیا  تاـبثا  رد 

هدـید مالـسلا  مهیلعهّمئا  ریاس  تلحر  زا  سپ  هک  تازجعم  ریاس  لـثم  دـنکن ، هیلاـح  تاـیح  اـقب و  رب  تلـالد  باوخ  طّـسوت  هب  هزجعم  هک 
نیملـسم نایم  رد  هک  نآ  هچ  سّدـقم ، دوجو  نآ  ياقب  رب  تلالد  زا  دوشن  کفنم  بانج ، نآ  زا  هزجعم  ندـید  اـج  نیا  رد  نکلو  دوشیم 

هدرک تافو  هاگ  نآ  هدش ، تمارک  تماما و  ماقم  ياراد  هک  دـشاب  لیاق  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  يارب  هک  دـشابن  یـسک 
رد دنیوگ  ای  دنشابیم و  مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  يارب  دنزرف  دوجو  لصا  رکنم  ای  هّیماما  يامـصُخ  نیرکنم و  هک  میتسناد  هچ  تسا .

میدرک تباث  هَّللادـمحلا  ام  درک . تاـفو  هاـگ  نآ  دوب ، بطق  لاـس  هدزون  ترـضح  نآ  هتفگ  هک  ینانمـس  صخـش  نآ  زج  هدرم ، یکدوک 
ّذاش لوق  نیا  هلمجلاب  تسا و  نیفرطلا  دودرم  هک  هدرک  فارتعا  دوخ  هتفگ و  وا  هک  نآ  مسا  لـصا  رد  هابتـشا  لاـمتحا  هکلب  ار ، وا  بذـک 

تمارک و ماـقم  ییاراد  ترـضح و  نآ  دوجو  لـصا  هب  لـیاق  نیملـسم  زا  هک  ره  نیملـسم و  لاوقا  ناـیم  رد  تسین  نآ  رکذ  لـباق  فیعض 
رکذ هب  تهج  نیا  زا  میتشادن و  بانج  نآ  تالاح  ياصقتـسا  يانب  باتک  نیا  رد  هچ  رگا  ام  تسا . بانج  نآ  ياقب  هب  لیاق  هدـش ، زاجعا 

اج نیا  رد  ناشیا  یماسا  رکذ  هب  لامجا ، هب  نکلو  میتخادرپن  دندش ، فّرشم  روضح  فرش  هب  يرغـص  تبیغ  رد  هک  نانآ  تازجعم و  مامت 
مینکیم ادتبا  ترـضح  اب  ناگدننک  تاقالم  یماسا  رد  هللا  همحرقودص  خیـش  تیاور  میزادرپیم . دوصقم  لصا  هب  هاگ  نآ  هدرک ، هراشا 

رب هدایز  هدیـسر ، رظن  هب  هچ  نآ  نآ ، زا  سپ  اهنآ و  یماسا  طبـض  رد  هدرک  لـقن  ( 1102) نیدلا لامک  رد  قودـص  هک  يربخ  رکذ  هب  ًالوا 
هب هک  یناسک  ددع  تسا  هدرک  رکذ  وا  هک  یفوک  هَّللادبع  یبا  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  روکذم  باتک  رد  روکذم  خیش  مینک . قحلم  نآ 

زجاح و وا و  رـسپ  يرمع و  دادـغب : رد  الکو : زا  ار  بانج  نآ  دـندید  مالـسلا و  هیلعمئاق  تازجعم  رب  دـندش  فقاو  هک  اهنآ  زا  هدیـسر  وا 
. حلاص نب  دّمحم  نادمه : لها  زا  قاحسا . نب  دمحا  مق : لها  زا  رایزهم . نب  میهاربا  نب  دّمحم  زاوها : زا  یمصاع . هفوک : زا  راطع . یلالب و 

ناذاش نب  دّمحم  روباشین : لها  زا  الع . نب  مساق  ناجیابرذآ : زا  يوار . یفوک  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  دوخ  ینعی  يدـسا  یماسب و  ير : لها  زا 
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و ( 1103) یلینو زاّزق  نوراه  يدـینج و  هَّللادـبعوبا  يدـنک  هَّللادـبعوبا  سباح و  یبا  نبا  مساـقلاوبا  دادـغب : لـها  زا  ـالکو : ریغ  زا  یمیعن .
قاحسا نسح و  رسپ  ود  دّمحم  دمحا و  مالسلا و  هیلعنسحلا  یبا  مالغ  خاّبط  رورسم  خورف و  نب  هَّللادبعوبا  و  ( 1104) سیبد نب  مساقلاوبا 

نادمح و نب  رفعج  درمـشک و  نب  دّـمحم  نادـمه : لها  زا  هدرک . رهم  هسیک  بحاص  نیتسوپ و  بحاص  و  ( 1105) تخبون ینب  زا  بتاک ،
زا ( 1107 .) هلاشداپ رسپ  ناهفـصا : زا  نسحلاوبا . و  ( 1106) وا ردارب  رـسپ  دمحا  نوراه و  نب  نسح  رونید : زا  نارمع . نب  نواه  نب  دّـمحم 

مـساق ير : لها  زا  بوقعی . نب  نسح  وا و  ردپ  قاحـسا و  نب  دّمحم  نب  یلع  دّمحم و  نب  دّمحم  رـضن و  نب  نسح  مق : زا  نادـیز . هرمیص :
سادرم و نیوزق : لها  زا  ءاّفر . رفعجوبا  ینیلک و  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  ةاصح و  بحاص  نوراه و  نب  دّمحموبا  وا و  رسپ  یسوم و  نب 
یفرـشا و رازه  بحاـص  ورم : زا  (. 1109) جورحم سراـف : زا  لاـخلا . نـبا  روز : رهـش  زا  درم . ود  (: 1108) سباق لـها  زا  دـمحا . نب  یلع 
يرفعج و وا و  رسپ  نسح  دیزی و  نب  لضف  نمی : زا  حلاص . نب  بیعش  نب  دّمحم  روباشین : زا  تباثوبا . اضیب و  هعقر  بحاص  لام و  بحاص 
زا ءانجولا . نب  دّـمحم  وبا  نیبیـصن : زا  ءاجروبا . هّکم و  رد  لام  بحاص  و  ( 1110) دولوم ود  بحاص  رصم : زا  یطاشمـش . یمجعالا و  نبا 

ینعی تسا ، ناّمـس  يرکـسع  يدسا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  رمع ، وبا  فورعم ، رب  انب  يرمع  زا  دارم  دـیوگ : ّفلؤم  یبیـصخ . زاوها : لها 
يرمع نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  شرـسپ  دوب و  مالـسلا  هیلعتّجح  لوا  بیان  يرکـسع و  ترـضح  لیکو  هک  درکیم  نغور  رد  تراجت 

لامج و هب  دوب  فورعم  هک  تسا  ورمع  نب  صفح  لیکو  يرمع ، زا  دارم  هک  دوشیم  رهاظ  یـسوط  خیـش  لاجر  یّـشک و  لاجر  زا  تسا .
زین باتک  ود  نآ  خسن  رد  طلغ  لامتحا  تسا و  دـیعب  دنـشاب ، صخـش  ود  نآ  ریغ  صخـش ، ود  نیا  هک  نیا  لامتحا  تسا . دّـمحم  وا  رـسپ 

نامز دوب  وا  ندرکن  كرد  تهج  هب  ار  رگید  مّظعم  باب  ود  وا  ندرکن  رکذ  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا و  لاجر  ملع  رد  لاح  قیقحت  دیعب و 
فیرـش ربخ  نآ  رد  هچ  نآ  ریغ  هلمجلاب  دنکیم . تیاور  وا  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  هک  تسا  یـسک  روکذم ، يدسا  هچ  ار ؛ ناشیا 

ماما رفعج  یبا  رتخد  همیکح ، يرّمـس و  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا ، یبا  یمیمت و  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا ، خیـش  تسا : روکذـم 
ردب یندم و  میهاربا  نب  لماک  ترـضح و  نآ  مداخ  فیرط ، رـصن  یبا  مالـسلا و  هیلعدّـمحم  یبا  مداخ  میـسن ، مالـسلا و  هیلعیقت  دّـمحم 
مداخ مناغوبا ، ینارزیخ و  یلع  وبا  هیراج  ترضح و  نآ  همداخ  هیرام ، یماع و  بتاک  دواد  نب  لالب  نب  دمحا  هّیبرم  هلباق  هزوجع  مداخ و 

نب دّمحم  یـسراف و  درم  يزاوها و  رمع  حون و  نب  بویا  نب  دّمحم  میکح و  نب  ۀیواعم  نوراهوبا و  باحـصا و  زا  یعمج  ترـضح و  نآ 
رفن و ود  اب  یناردام  قیـشر  وا و  همداخ  يروباشین و  هدبع  نب  میهاربا  رّهطم و  نب  یلع  وبا  مالـسلا و  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسا 

نیـسحلا وبا  هروـالج و  زا  يدرم  مالـسلا و  هیلعيداـهلا  یلع  نب  رفعج  سیردا و  نب  میهاربا  نب  دـمحا  یلع  وبا  حـلاص و  نب  هَّللادـبع  یبا 
ینادمه و یجاح  يروس و  هَّللادبع  یلباک و  ناذاش  نب  دّمحم  يدنه و  مناغ  دیعس  وبا  سوفنم و  نب  بوقعی  فلخ و  نب  دّمحم  نب  دّمحم 

هدرک لقن  قودص  خیـش  هچ  نانچ  رایزهم -  نب  میهاربا  نب  یلع  يروباشین و  سراف  نب  دّمحم  نب  میهاربا  يرعـشا و  یمق  هَّللادبع  نب  دعس 
دننکیم لقن  هعقاو  ود  میهاربا و  هب  یهاگ  دنهدیم و  وا  هب  تبسن  یهاگ  ار  یلع  تیاکح  هدش و  مسا  رد  یهابتشا  ریقح ، نامگ  هب  نکل  و 

يدومحم و دمحا  نب  دمحم  یلعوبا ، يدنره و  يدیز  يراصنا  میعنوبا  میعن و  یبا  نب  نامیلـس  و  ملاعلا -  هَّللاو  دشاب . هعقاو  کی  ًارهاظ  و 
رد رفن  یس  رادقم  هب  یتعامج  اب  یقیقع  يولع  مساقلا  یبا  نب  دمحم  ینادمه و  لوحا  رفعجوبا  و  ( 1111) يرانید مثیهلاوبا  ینیلک و  نالع 

يریمح و رفعج  نب  دّـمحم  نسحلاوـبا  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ترـضح  مداـخ  ناـیدالاوبا  ءاـنجو و  نب  نسحلایبا  ّدـج  مارحلادجـسم و 
هَّللادبع نب  دـمحا  يرفعج و  دـمحا  نب  فسوی  یمق و  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  يراصنا و  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  مق و  لها  زا  یتعامج 

یلع نب  لیعامـسا  لهـسوبا  يرهز و  يدـنر و  یمیمت  هَّللادـبع  نب  نسح  رفن و  ُهن  یـس و  اب  يزیربت  دّـمحم  نب  میهاربا  یـسابع و  یمـشاه 
یناّسغ بارض  فسوی  نب  بوقعی  مالسلا و  هیلعيرکسع  ترضح  یبرم  مالسلا و  هیلعيداه  ترـضح  مداخ  یبون ، هایـس  دیقع  یتخبون و 

نب نسح  نب  دّـمحم  تشاد و  لزنم  هّکم  رد  هـک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  همداـخ  هزوـجع ، هریبـک و  تاولـص  يوار  یناهفـصا ، اـی 
ینایفـس و هَّللادبع  مود و  بیان  نامثع ، نب  دّمحم  ردارب  يرمع ، نسحلا  یبا  یناردام و  نسح  نب  دمحا  مالغ  دیزی ، ای  ردـب  دـیمحلادبع و 

هتـساوخ لمح  يارب  اعد  کی  ره  هک  يرـصم  درم  ود  ینامی و  نسح  نب  یلع  نسحلاوبا  يرـصق و  ساـبع  نب  دّـمحم  ینـسح و  نسحلاوبا 
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نب دمحا  یلـصوم و  نانـس  یمق و  لوسر  يرمع و  نامثع  نب  دّمحم  رفعجیبا  رتخد  موثلک  ّما  يزاوها و  دّجهتم  دباع  هنارورـس ، دـندوب و 
دمحا نب  رفعج  یمق و  زاّزب  درم  یفریص و  نسح  نب  دّمحم  يدادغب و  نبا  هب  فورعم  دّمحم ، نب  یلع  نب  نیسح  بتاک و  دمحا  نب  نسح 
دمحا نب  دّمحم  رفعج ، یبا  دّمحم و  نب  رـضخ  نسحلا ، یبا  حور و  یبا  نب  دمحا  و  طساو ، رد  فقو  لیکو  ینالدیـص ، ةاطو  نب  نسح  و 

شقیفر و اب  ینیادم  صخش  يورم و  بتاک  نیصح  نب  دّمحم  يدابآرتسا و  درم  يدابآ و  بابسالا  نیـسح  نب  نسح  يرونید و  هفیعـض  و 
نیسح يرارز و  نامیلس  نب  دّمحم  نب  دمحا  بلاغوبا  یجلعد و  دّمحموبا  قودص و  خیش  دلاو  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع 

نب دمحا  و  ( 1112) يرارزلا ییحی  نب  یلع  رهاط ، یبا  یمیمت و  هَّللادیبع  نب  نسح  نب  دّمحم  هروس و  نب  دمحا  هلودلارصان و  نادمح  نب 
نب دّـمحم  یلامث و  دّـمحم  وبا  هرماس و  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  مرح  لـماح  فیفع ، يدواد و  دوسـالا  یلع  نب  دّـمحم  دـّلخم و  نب  میهاربا 

حابـص و نب  رـصن  یـسیلج و  مساقلایبا  یمیناف و  درم  ینیوزق و  رفعج  نب  نسح  نایلع و  اربکع و  رد  دیـسر  عیقوت  هب ا  هک  يدرم  دمحا و 
 - تشذگ يدسا  ربخ  رد  هک  دشاب  نوراه  نب  نسح  هداز  ردارب  دمحا ، دیاش  داتسا -  هب  بّقلم  سابعلاوبا  يرونید ، جارس  دّمحم  نب  دمحا 
درم مداخ  بلاطیبا  و  ( 1113) یبآ درم  لیکو و  رفعج  نب  دّمحم  يرعشا و  دّمحم  نب  نیسح  لیکو و  ناطقلا  رفعج  نب  دمحا  نب  دّمحم  و 

بلاـغ یبا  قیفر  یناغملـش و  یلع  نب  دّـمحم  یتـخبون و  ریثـک  نب  نسحلاوبا  دـیمح و  ضبر ، لـها  زا  يدرم  یلع و  نب  سادرم  يرـصم و 
جرفلا نب  دّـمحم  نب  میهاربا  رمع و  نب  رفعج  یلین و  یلعوـبا  دادزی و  نب  دّـمحم  تارفلا و  نب  یـسوم  نب  نوراـه  سییر و  نـبا  يرارز و 

رباج نب  دّمحم  نب  دمحا  نسحلاوبا ، هّقح و  بحاص  هفیعض  یمشاه و  یسیع  نب  یسوم  زینک  لالز  ای  لازغ  يورس و  دّمحموبا  یجحزلا و 
يدنجُخ و حلاص  یبا  نب  نسح  نب  دمحا  هّطب و  نب  دّمحم  نب  دمحا  ّبیطلاوبا  فارـشالا و  خیرات  بحاص  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  يرذالب 

هیولیجام یلع  نب  دّمحم  زا  مق  خیرات  رد  دیـسر . ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هیردنکـسا  رد  هک  یفوص  راطع  یلاخن  نب  رکب  یبا  رهاوخ  رـسپ 
رـسپ اهزور  زا  يزور  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دّـمحموبا ، : » تفگ وا  هک  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  حیحـص  دنـس  هب  هدرک  تیاور 
دّمحم وبا  میدوب ». رفن  لهچ  میدرک و  يارـس  وا  لزنم  رد  ام  دومن و  ام  رب  ار  وا  درک و  ضرع  ام  رب  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  م ح م د » ، » دوخ

وا دیرب  نامرف  امش . رب  نم  لَِبق  زا  تسا  هفیلخ  تسامش و  ياوشیپ  ماما و  نم  زا  سپ  دنزرف ، نیا  : » تفگ ار  ام  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
«، م ح م د ، » امـش رگید  زورما  زا  دعب  هک  تقیقح  هب  دـیوش . كاله  نیا  رد  هک  دـیورم  قّرفتم  هار  هب  دـیوشم و  هدـنکارپ  نم  زا  سپ  ار و 

میدمآ نوریب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  دّمحم ، یبا  ماما  ترضح  تمدخ  زا  ام  نوچ  : » تفگ نامثع  نب  دّمحم  دید ». دیهاوخن  ار  يدهم 
صاخـشا نیا  تشگ ». ناـیع  ناـهج  نآ  رد  دـش و  ناـهن  ناـهج  نیا  زا  درک و  اـقب  راد  هب  تلحر  اـیند ، راد  زا  ماـما  هک  اـّلا  تشذـگن  سپ 

. دندیسر ضیف  ود  ره  هب  یضعب  دندش و  فقاو  بانج  نآ  هزجعم  رب  ای  دندومن و  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلعترضح  نآ  هک  دنتـسه  یتعامج 

. تسا عیاش  دوجوم و  هفلتخم ، دیناسا  هب  باحـصا  بتک  رد  هَّللادمحب  ناشیا  تایاکح  ایاضق و  دنـشاب و  مود  فنـص  زا  ناشیا  رتشیب  دیاش 
هدروآ تسد  هب  ار  ناشیا  طایتحا  تقاثو و  لضف و  اوقت و  ماقم  دـشاب و  بتک  نآ  ناـبحاص  لاـح  زا  علّطم  هک  یفـصنم  چـیه  رب  هک  ناـنچ 
رودص يونعم و  رتاوت  لوصح  رد  دـنکن  یّکـش  ّتنـس -  لها  دزن  رد  ملع  تناید و  قدـص و  هب  دـنفورعم  ناشیا  زا  ياهلمج  هکلب  دـشاب - 

وحن نیمه  هب  هچ  نانچ  دورب . لامتحا  نیا  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دنچ  ره  عیاقو ؛ نآ  عیمج  بذک  لامتحا  زاوج  مدـع  بانج و  نآ  زا  هزجعم 
، ترـضح نآ  تازجعم  زا  دومن  میهاوخ  رکذ  باب  نیا  رد  هچ  نآ  هکلب  بانج ، نآ  نیرهاط  يابآ  زا  کی  ره  زا  هزجعم  رودص  هدش  تباث 
هب هعجارم  هب  دـتفین  یتجاح  اهنآ  رد  هناقداص  لّمأت  اب  تسا و  یلعا  ّحـصا و  نقتا و  دنـس  بسح  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  یفاش  یفاک و 

یسوسوم رطاخ  ندنامن  نیقی و  عطق و  ّدح  هب  ار  ماقم  نیا  رد  هروکذم  تازجعم  تایاکح و  ندناسر  نکل  همیدق . بتک  هقباس و  تازجعم 
بابرا تـالاح  زا  تسا  یـصّحفت  هلمجلایف  هب  جاـتحم  دوش ، ینادـجو  قلخ  ناـیم  رد  ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  هک  يوحن  هب  بلق  رد 

ار اهنآ  زا  ياهلمج  هطـساوالب ، ای  هطـساو  هب  ناشیا  زا  دوخ  هک  نانآ  تالاح  میتشادرب و  ار  صـصق  نآ  زا  ياهلمج  بتک ، نآ  زا  هک  یُبتُک 
مینکن لقن  هک  تسا  تناید  قدـص و  میدومن ، تیاعر  ناشیا  رد  هچ  نآ  ّلقا  دـنرایخا و  ياحلـص  راربا و  ياملع  زا  ًابلاغ  هک  میدومن  لـقن 
نابحاص اهنآ  زا  يرایـسب  دنکیرـش و  همه  لقن ، رد  تقاثو  قدص و  تهج  زا  یلاعت ، هَّللا  نوعب  هکلب  میدینـش . هک  ره  زا  هچ  ره  اج  نیا  رد 
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زا رابختـسا  مالعتـسا و  تایح و  رد  ار  اهنآ  دـندومن  تاقالم  هک  نانآ  اـی  صاخـشا  نآ  دوخ  نوچ  دـناهرهاب و  تاـمارک  هیلاـع و  تاـماقم 
نید زا  ناربخ  یب  نادرد  یب  تسلاجم  هطساو  هب  دشاب ، یّکـش  هبیر و  رطاخ ، يادیوس  رد  ار  یـسک  هَّللاب  ذایعلا  رگا  روسیم ، ناشیا  تالاح 

حضاو وا  رب  یتکرح  كدنا  هب  يدنوادخ ، نوع  هب  هک  هدمآرد  سّسجت  صّحفت و  ماقم  رد  هک  تسا  مزال  وا  رب  فیلکت  بسح  بهذم ، و 
ار ناگدنامرد  هاگآ و  اناد و  ایاعر  ریاس  وا و  لاح  رب  هک  دنیب  دناد و  باحس و  ریز  رد  باتفآ  دننام  سّدقم  تاذ  نآ  دوجو  دوش  نشور  و 
وا هّیهلا  تردـق  كرابم و  تسد  ریز  رد  همه  دـهاوخ  هچ  ره  دـهد . تاجن  قلازم  کلاهم و  زا  دـسر و  دایرف  دـناد ، تحلـصم  هک  اـج  نآ 
زا هک  هّیهلا  نوگانوگ  معن  ناوخ  زا  هک  تسام  ضارعا  تبناجم و  یتیلباـق و  یب  زا  دـسریمن  هچ  نآ  تساـّیهم و  شرما  هنیزخ  رد  تسا و 
هک نآ  هّتبلا  هدیود . نانمـشد  هناخ  رد  ینان  همقل  يارب  نانک  هزویرد  هنـسرگ ، ناگـس  نوچ  میاهدیـشک و  تسد  هدرتسگ ، شناگدنب  يارب 

(1114 .«) ٍنیح یّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  یف  ْمُهْرَذَف   » هرمز رد  دوش  لخاد  نود ، سیسخ و  ره  هب  هیوامس  هدئام  نآ  هلدابم  هب  هدش  یضار 

فّرشت تایاکح  ماسقا 

هراشا

رب تسا  دوجوم  هقحال  ای  هنراقم  ای  هقباس  هنیرق  تیاـکح ، رد  هک : نآ  لوا  تسا : مقر  ود  رب  دوشیم  رکذ  هک  یتاـیاکح  نیا  دـنامن  یفخم 
نآ مود  تسا . تیاکح  نآ  رکذ  زا  ضرغ  لصا  هک  تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  رـصع  ماما  تیاکح ، نآ  بحاص  هک  نیا 

، هدـش راچان  ّرطـضم و  ًـالثم  یناـبایب  رد  هدـناماو  اـی  هدـنامرد  هک  تسا  نّمـضتم  هکلب  تسین ؛ بلطم  نآ  رب  هنیرق  تیاـکح ، لـصا  رد  هک :
هاجنپ و متفه و  لهچ و  مشـش و  یـس و  متـشه و  تیاکح  لثم  داد ؛ تاجن  تداع  قراـخ  وحن  هب  ار  وا  یـسک  هک  درکن ، اـی  درک  هثاغتـسا 

نیا هب  تسا  بیرق  هک  رگید  تیاـکح  هس  ود  مراـهچ و  دون و  مشـش و  داـتفه و  مداـتفه و  متفه و  تصـش و  مشـش و  تصـش و  متـشه و 
تامارک و رودص  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  هن  دشاب ، ایلوا  لادبا و  زا  یکی  صخـش  نآ  دیاش  هک  اهنیا  رد  دور  مّهوت  تسه  اسب  تایاکح .

لالخ رد  اهنآ  رکذ  سپ  دـننکیم ، لقن  دوخ  داّهز  ایقتا و  احلـص و  ياملع  يارب  هفیاط  ره  هتـسویپ  زیاج و  جـجح ، ریغ  زا  تاداع  قراوخ 
اربک تبیغ  رد  هک  یناسک  باب  رد  ار  ایاضق  نآ  لاثما  هک  ار  دوخ  باحصا  ناگرزب  میدومن  تعباتم  ًالوا : ام  نکل  تسا . بسانمان  باب  نیا 

یـسردایرف ناگدـنامرد و  یـسرداد  هک  دومن  میهاوخ  تباث  یلاـعت ، هَّللاءاـش  نا  متـشه ، باـب  رد  ًاـیناث : دـندومرف . لـقن  دـندش ، باـیفرش 
هک ضرف  رب  ًاثلاث : دیامرف . تناعا  ار  ّرطضم  فوهلم  دنک و  هثاغا  ار  ثیغتسم  مولظم  هک  تسا  بانج  نآ  هّیهلا  بصانم  زا  یکی  ناگراچیب ،
نآ دوخ  رگا  ّرطـضم  سپ  دـشاب ؛ باـنج  نآ  هصوـصخم  ناـیلاوم  صاوـخ و  زا  یکی  دـیاب  راـچان  دـشابن ، باـنج  نآ  صخـش  ثیغم ، نآ 
زا هک  نآ  میلست  ضرف  رب  ًاعبار : تسا . یفاک  بولطم  تابثا  يارب  زا  هدیسر و  بانج  نآ  تمدخ  هب  هک  هدید  ار  یسک  هدیدن ، ار  ترـضح 

لتق رفاک و  ار  هّیماما  دشابن ، یماما  رگا  تسا ، نیملـسم  زا  دبال  هک  صخـش  نآ  هچ  هیماما ؛ بهذم  ّتیقح  رب  دـنک  تلالد  دـشابن ، زین  اهنآ 
تداع قراخ  وحن  هب  ار  یصخش  نینچ  کلاهم ، رد  هنوگچ  سپ  دریگن . باتک  لها  دننام  ناشیا ، زا  زین  هیزج  دناد و  بجاو  ًاروف  ار  ناشیا 

. دودولا کلملا  هَّللا  نوعب  دوصقم  رد  مینک  عورش  لاح  یلاعت . هَّللاءاش  نا  دوعوم  باب  نآ  رد  مالک  مامت  و  دهد ؟ تاجن 

نارکمج دجسم  يانب  لوا : تیاکح 

قّحلا ۀـفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  باتک  زا  هدرک  لـقن  ( 1115) مق خیرات  رد  قودص  رـصاعم  یمق  نسح  نب  دّـمحم  نب  نسح  لضاف ، خـیش 
دّمحم ماما  ترضح  لوق  زا  نارکمج  دجسم  يانب  باب  ترابع : نیا  هب  یمق  هیوباب  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خیش  تافّنـصم  زا  ( 1116) نیقیلاو

خیش هک  تسا  هدوب  نیا  مالسلا  هیلعماما  لوق  هب  نآ  ترامع  نارکمج و  سدّقم  دجسم  يانب  ببـس  نمحرلا -  هّللا  تاولـص  هیلع  يدهم - 
(1117) نیعـست ثلث و  هنـس  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنـش  هس  بش  نم  دیوگیم : هللا  مهمحرینارکمج  هلثُم  نب  نسح  حـلاص  فیفع 
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و زیخرب ! دنتفگ : دندرک و  رادیب  ارم  هتشذگ  بش  زا  یفـصن  دندمآ . نم  يارـس  رد  هب  مدرم  یتعامج  هاگان  هک  مدوب  هتفخ  دوخ  يارـس  رد 
مه هب  متـساخرب ، نم  تفگ : نسح  دـناوخیم . ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  يدـهم  دّـمحم ، ماـما  بلط 
وت زا  هک  نکم  رب  هب  نهاریپ  کصیمق ». ناکام  وه  : » هک يارـس  رد  زا  دمآ  زاوآ  مشوپب . نهاریپ  ات  دیراذگب  متفگ : مدش . هدامآ  مدـمآرب و 
وت زا  یتفگرب  هک  لیوارس  نآ  ینعی  کلیوارس ». ذخف  کنم ، کلذ  سیل  : » دمآ زاوآ  متفرگرب . ار  دوخ  لیوارس  مدرک و  ارف  تسد  تسین !
.« حوتفم باـبلا  : » دـمآ زاوآ  مدرک . يارـس  رد  دـیلک  بلط  مدیـشوپ و  رد  متفرگرب و  دوخ  زا  متخادـنا و  ار  نآ  ریگرب ! دوخ  نآ  زا  تسین ،

نادب ات  دـندروایب  ارم  دـندرک . ( 1118) بیحرت دـنداد و  باوج  مدرک . مالـس  مدـید . ار  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  مدـمآ ، يارـس  رد  هب  نوچ 
هداهن و وکین  ياهشلاب  هدرتسگ و  تخت  نآ  رب  وکین  یـشرف  هداهن و  مدید  یتخت  مدـیرگنب ، کین  نوچ  تسا ؛ دجـسم  نونکا  هک  هاگیاج 
دـناوخیم و ناوج  نآ  رب  هتفرگ و  تسد  رد  یباتک  هتـسشن و  وا  شیپ  يریپ  هدرک و  شلاب  راهچ  رب  هیکت  تخت ، نآ  رب  هلاـس  یـس  یناوج 

ترضح ریپ ، نآ  دنتـشاد و  زبس  ياههماج  یـضعب  دیفـس و  ياههماج  یـضعب  دننکیم . زامن  وا  درگرب  نیمز ، نیا  رب  درم  تصـش  زا  نوزف 
هک وگب  ار  ملسم  نسح  ورب و  : » تفگ دناوخ و  دوخ  مان  هب  ارم  مالسلا  هیلعماما  ترـضح  دناشن و  ارم  ریپ  نآ  سپ  دوب . مالـسلا  هیلعرـضخ 

رگید لاسما  ینکیم و  تعارز  هک  تسا  لاس  جـنپ  مینکیم و  بارخ  ام  يراکیم و  ینکیم و  نیمز  نیا  ترامع  هک  تسا  لاس  دـنچ  وت 
نیمز نیا  زا  هک  عافتنا  ره  دـیاب  ینک . تعارز  هراـب  رگید  نیمز ، نیا  رد  وت  هک  تسین  تصخر  ینکیم ؛ شتراـمع  یتفرگ و  رـس  زا  هراـب 

ار نیمز  نیا  یلاعت  يادخ  تسا و  یفیرش  نیمز  نیا  هک  ار  ملـسم  نسح  نیا  وگب  دننک و  انب  دجـسم  عضوم ، نیدب  ات  ینک  ّدر  ياهتفرگرب ،
هیبنت وت  دَتِـس و  زاب  وت  زا  ّلجوّزع  يادخ  ناوج ، رـسپ  ود  یتفرگ و  دوخ  نیمز  اب  وت  هدرک و  فیرـش  تسا و  هدـیزگرب  رگید  ياهنیمز  زا 

یناشن نیا ، رد  ارم  يالوم ! يدّیـس و  ای  : » تفگ هلثم  نسح  یـشابن ». هاـگآ  وت  هچ  نآ  دـسر ، وت  هب  يو  رازآ  ینک ، نینچ  هن  رگا  يدـشن و 
ات مینکب  اج  نیا  ام  تمالع  كانه » ملعنـس  اـنا  : » تفگ دـنرادن ». قدـصم  ارم  لوق  دنونـشن و  تّجح  ناـشنیب و  نخـس  تعاـمج  هک  دـیاب 

عافتنا دنک و  رضاح  ار  درم  نآ  دیایب و  دزیخرب و  ات  وگب  ور و  نسحلاوبا  دّیـس  کیدزن  هب  راذگب . ام  تلاسر  ورب  وت  دشاب . وت  لوق  قیدصت 
هک لاهدرا  هیحان  هب  قهر  زا  هوجو  یقاب  دنهنب و  دجـسم  يانب  ات  دهد  نارگید  هب  دناتـسب و  دـنک و  بلط  وا  زا  تسا ، هتفرگ  هک  هلاس  دـنچ 

فرـص دنروایب و  ار  نآ  هوجو  هلاس  ره  هک  دجـسم  نیا  رب  میدرک  فقو  ار  قهر  همین  کی  دـنک و  مامت  ار  دجـسم  دروایب و  تسام ، کلم 
ّتیحت تعکر  ود  : » دنراذگب اج  نیا  زامن  تعکر  راهچ  دنراد و  زیزع  عضوم و  نیدب  دننکب  تبغر  ات  وگب  ار  مدرم  دننکب . دجسم  ترامع 

ماما زامن  تعکر  ود  و  دنیوگب . راب  تفه  دوجـس ، عوکر و  حیبست  و  ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق  » راب تفه  دمحلا و  راب  کی  یتعکر  ره  رد  دجـسم ،
نآ زا  دعب  دیوگب و  راب  دص  دسر ، ُنیِعَتْسَن » َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ   » هب دناوخ و  هحتاف  نوچ  قَسَن : نیا  هب  دنرازگب  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص 

مامت زامن  نوچ  دیوگب و  راب  تفه  دوجـس ، عوکر و  رد  حـیبست  دراذـگب و  قیرط  نیمه  هب  زین  مّود  تعکر  رد  دـناوخب و  رخآ  ات  ار  هحتاف 
ربمغیپ رب  تاولص  راب  دص  دهن و  هدجس  هب  رـس  دوش ، غراف  حیبست  زا  نوچ  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  حیبست  دیوگب و  لیلهت  دشاب ، هدرک 
تیبلا یف  یّلـص  اّمناکف  امهیلـص  نمف  : » هک تسا  مالـسلا  هیلعماما  كراـبم  ظـفل  زا  لـقن  نیا  و  دتـسرفب . مهیلع -  هَّللا  تاولـص  شلآ -  و 

: تفگ ینارکمج  هلثم  نسح  دشاب . هدرازگ  هبعک  رد  زامن  تعکر  ود  هک  دشاب  نینچ  مه  درازگب  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  ره  ینعی  قیتعلا »
هیلعنامزلابحاص مامالل  دجسملا  اذه  اّمنا  يرادنپیم  وت  هک  تسا  عضوم  نآ  ایوگ  هک  نتـشیوخ  اب  متفگ  مدینـشب ، نخـس  نیا  نوچ  نم 

ياهراپ نوچ  مدمایب . نم  ورب »! : » هک درک  تراشا  نم  هب  ناوج  نآ  سپ ، دوب . هتسشن  شلاب  راهچ  رد  هک  مدرک  ناوج  نادب  هراشا  مالسلا و 
، دنهن اهب  هد ، مدرم  رگا  يرخب ، ار  زب  نآ  دیاب  تسا ، یعار  یناشاک  رفعج  هلگ  رد  يزب  : » دنتفگ دندناوخ و  زاب  ارم  هراب  رگید  مدـمایب ، هار 
، ناضمر كرابم  هام  مهدجیه  زور  هاگ  نآ  بش . ادرف  یـشکب  عضوم  نیدب  يروایب و  ار  زب  نآ  یهدـب و  دوخ  هّصاخ  زا  وت  هن ، رگا  رخب و 

ياهيوم قلبا و  زب ، دـهد و  افـش  ار  همه  یلاعت  ّقح  هک  ینک  قافنا  تخـس ، دـشاب  هتـشاد  یتّلع  هک  یـسک  نارامیب و  رب  ار  زب  نآ  تشوگ 
رگید ارم  سپ  متفر ، سپ  اهمرد ». نوچ  مه  دیفـس ، هایـس و  مهاردـلاک  یبناج  رب  راهچ  یبناج و  رب  هس  دراد : تمالع  تفه  دراد و  رایـسب 

موس تسیب و  هک  ردـق  بش  رب  دـنک  لیلد  ینک ، لمح  زور  تفه  رب  رگا  مییاجنیا  ام  زور  تفه  ای  زور  داتفه  : » تفگ دـینادرگ و  زاـب  راـب 
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مدـمایب و نم  تفگ : هلثم  نسح  سپ  تسا ». راوگرزب  زور  دوب و  مارحلا  ةدـعقلايذ  مجنپ  تسیب و  بش  ینک ، لمح  داتفه  رب  رگا  تسا و 
وا متفگب . يو  اب  لاوحا  نآ  مدمآ و  رذنم  نب  یلع  کیدزن  مدرازگب و  ضرف  درک . رثا  حبص  ات  مدوب  هشیدنا  رد  بش  همه  مدمآ و  هناخ  ات 

تسا نیا  یکی  تفگ ، ارم  مالسلا  هیلعماما  هک  یتمالع  ناشن و  هَّللاب ! تفگ : سپ  دندوب . هدرب  بش  ارم  هک  هاگیاج  نادب  متفر  دمایب . نم  اب 
مـشح مدخ و  میدیـسرب ، يو  يارـس  رد  هب  نوچ  میدش ، اضرلا  نسحلاوبا  دّیـس  کیدزن  هب  سپ  تسا . رهاظ  اج  نیا  اهخیم  اهریجنز و  هک 

متفر و نورد  هب  لاح  رد  نم  یلب . متفگ : ینارکمج »؟ زا  وت  تسا . وت  راظتنا  رد  نسحلاوبا  دّیس  هاگرحس  زا  : » دنتفگ ارم  هک  میدید  ار  يو 
نـسح يا  تفگ : ارم  منک ، ثیدـح  نم  هک  نآ  زا  شیپ  دـناشن و  نیکمت  هب  ارم  درک و  زازعا  داد و  وکین  باوـج  مدرک . تمدـخ  مـالس و 
دیوگ هچ  نآ  هک  دـیاب  دادـماب ، دـیآ  وت  شیپ  نارکمج ، زا  يدرم  ماـن ، هلثم  نسح  : » تفگ ارم  یـصخش  باوخ ، رد  مدوب . هتفخ  نم  هلثم !

ات مدش . رادیب  باوخ  زا  ینادرگن ». ّدر  ار  وا  لوق  هک  دیاب  تسام ، نخـس  وا  نخـس  هک  ینک  دامتعا  وا  لوق  رب  يراد و  قّدصم  ار  وا  نخس 
دـندروآ و نوریب  دـنداهنرب و  نیز  ار  اهبسا  ات  دومرفب  لاح  رد  تفگب . يو  اـب  حرـش  هب  ار  لاوحا  هلثم  نسح  مدوب . وت  رظتنم  تعاـس  نیا 

همه سپ  زا  زب ، نآ  تفر و  هلگ  نایم  رد  هلثم  نسح  تشاد . هار  رانک  رب  ار  هلگ  یعار ، رفعج  دندیـسر ، هد  کـیدزن  هب  نوچ  دـندش . راوس 
هک درک  دای  دنگوس  یعار  رفعج  دروایب . ار  زب  دهد و  يو  هب  اهب  هک  تفرگرب  ار  زب  نآ  وا  دـیود و  هلثم  نسح  شیپ  دـمآیم ، نادنفـسوگ 

دوشیمن رّسیم  مریگب ، ار  زب  نیا  هک  مهاوخیم  هک  دنچ  ره  منیبیم و  هک  زورما  ّالا  تسا ، هدوبن  نم  هلگ  رد  ماهدیدن و  ار  زب  نیا  زگره  نم 
نیدب اضرلا  نسحلاوبا  دّیـس  دنتـشکب و  دندروآ و  هاگیاج  نآ  رد  دوب  هدومرف  دّیـس  هک  نانچ  مه  ار  زب  سپ  دـمآ . امـش  شیپ  هک  نونکا  و 

دندیناشوپب بوچ  هب  ار  نارکمج  دجسم  دندروایب و  ار  قَهَر  هوجو  دندتسب و  وا  زا  عافتنا  دندرک و  رضاح  ار  ملـسم  نسح  دندمآ و  عضوم 
رد ار  دوخ  دنتفریم و  ناتّلع  بحاص  نارامیب و  همه  تشاذگ . دوخ  يارـس  رد  درب و  مق  هب  ار  اهخـیم  اهریجنز و  اضرلا  نسحلاوبا  دّیـس  و 

دّیـس : » مدینـش هضافتـسا  هب  دیوگ : ردیح  نب  دّمحم  نسحلاوبا  دندشیم . شوخ  دادیم و  لجاع  يافـش  یلاعت  يادخ  دـندیلامیم ، ریجنز 
رـس دـش و  هناخ  رد  يو  دـش و  لزان  يرامیب  ار  يو  نآ  زا  دـنزرف  نآ ، زا  دـعب  مق و  رهـش  هب  نایوسوم  رد  تسا  نوفدـم  اـضرلا  نسحلاوبا 

ّفلؤم ( 1119 .) دش هداد  حرـش  هک  فیرـش  عضوم  نآ  لاوحا  زا  يرـصتخم  تسا  نیا  دنتفاین ». ار  اهخـیم  ریجنز و  دنتـشادرب ، ار  قودـنص 
لقن نآ  زا  ار  هّصق  نیا  رـصتخم  یهاشنامرک  یلع  دّمحم  اقآ  لیلج ، ملاع  هک  نآ ، یبرع  هخـسن  رد  مق و  خیرات  یـسراف  هخـسن  رد  دـیوگ :
ًارهاظ و  هدرک ، لقن  تسیود  زا  دعب  هس  دون و  ینعی  نیعست  ثلث و  رد  ار  هصق  خیرات  نسح ، باب  رد  یفطـصمریم  لار  یـشاوح  رد  هدرک ،

ترـضح زامن  تیفیک  تسا . دون  زا  شیپ  قودص  خیـش  تافو  هک  اریز  تسا  داتفه  ینعم  هب  هک  هدوب  نیعبـس  لصا  هدش و  هبتـشم  خسان  رب 
ار نآ  املع  زا  یتعامج  تسا و  هفورعم  ياهزامن  زا  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  هب  بوسنم  زامن  تعکر  ود  اما  مالـسلا  هیلعتجح 

یبا زا ، همازخ  زا  یبردلا  نب  دـمحا  زا  هدرک  تیاور  ( 1120) حاجنلا زونک  باتک  رد  ریسفت ، بحاص  یسربط  خیـش  لوا : دناهدرک . تیاور 
ار سک  ره  : » هک مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  هدمآ  نوریب  هک  تسا  هتفگ  وا  يرفوزب و  دّمحم  نب  نیـسح  هَّللادبع 

درازگ زامن  تعکر  ود  دور و  دوخ  زامن  ياج  هب  دنک و  لسغ  هعمج ، بش  فصن  زا  دعب  هک  دیاب  سپ  دـشاب ، یتجاح  یلاعت  ّقح  يوس  هب 
هک نآ  زا  دعب  دنک و  رّرکم  ار  نآ  هبترم  دـص  دـسرب ، نیعتـسن » كاّیاو  دـبعن  كاّیا   » هب نوچ  ار و  دـمح  هروس  دـناوخب ، لوا  تعکر  رد  و 

سپـس دناوخب و  هبترم  کی  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  دمح ، هروس  ندش  مامت  زا  دعب  دناوخب و  ار  دمح  هروس  هّمتت  دوش ، مامت  هبترم  دـص 
ار هدمحب » یلعالا و  یبر  ناحبـس   » دیوگب و عوکر  رد  هبترم  تفه  ار  هدمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   » دروآ و اجب  ار  هدجـس  ود  عوکر و 

زامن ندش  مامت  زا  دعب  دروآ و  ياج  هب  لوا  تعکر  دننام  زین  ار  مود  تعکر  نآ  زا  دعب  و  دـیوگب . هبترم  تفه  هدجـس ، ود  زا  کی  ره  رد 
رد وا  تجاح  هک  نآ  رگم  دـشاب . هک  یتجاح  هنوگ  ره  دروآیمرب ، ار  وا  تجاح  هّتبلا  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  سپ  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا 

َْکنِم َو  ُحْوَّرلا  َْکنِم  ََکل  ُۀَّجُْحلاَـف  َُکْتیَـصَع  ْنِإ  َو  َکـَل  ُةَدَـمْحَْملاَف  َکـُتْعَطَأ  ْنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  اـعد  و  دـشاب ». محر  هلـص  ندرک  عطق 
ُناَمیِْإلا َوُه  َو  َْکَیلِإ  ِءاَیْشَْألا  ِّبَحَأ  ِیف  َُکتْعَطَأ  ْدَق  یِّنِإَف  َُکْتیَصَع  ْدَق  ُْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا  َرَفَغ  َو  َرَدَق  ْنَم  َناَْحبُس  َرَکَش  َو  َمَْعنَأ  ْنَم  َناَْحبُس  ُجَرَْفلا 

َال َو  ِةََرباَکُْملا  ِهْجَو  ِْریَغ  یَلَع  یَِهلِإ  اَی  َُکْتیَـصَع  ْدَق  َو  َْکیَلَع  ِِهب  یِّنِم  ًاّنَم  َال  َّیَلَع  ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  ًاکیِرَـش  ََکل  ُْعدَأ  َْمل  َو  ًاَدلَو  ََکل  ْذِخَّتَأ  َْمل  َِکب 
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َْریَغ ِیبُونُِذبَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف  ُناَیَْبلا  َو  َّیَلَع  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  ُناَْطیَّشلا  ِینَّلَزَأ  َو  َياَوَه  ُْتعَطَأ  ْنَِکل  َو  َِکتَِّیبُوبُِرل  ِدوُحُْجلا  َال  َو  َِکتَّیِدُوبُع  ْنَع  ِجوُرُْخلا 
: دیوگب نآ  زا  دعب  دیوگب  رّرکم  ار  میرک » ای  میرک  ای   » دنک افو  وا  سفن  ات  نآ  زا  دـعب  میِرَک ». ٌداَوَج  َکَّنِإَف  ِینْمَحَْرت  َو  ِیل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  ٍِملاَظ 
َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکنِم  ٍءْیَـش  ِّلُک  ِفْوَخ  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِأب  َُکلَأْسَأ  ٌرِذَح  ٌِفئاَخ  َْکنِم  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  اَی  »

یلَع َکَّنِإ  ًاَدبَأ  ٍءْیَش  ْنِم  َرَذْحَأ  َال  َو  ًادَحَأ  َفاَخَأ  َال  یَّتَح  َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  ِِرئاَس  َو  يِْدلُو  َو  ِیلْهَأ  َو  یِـسْفَِنل  ًاناَمَأ  ِینَیِطُْعت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
ْنَأ َُکلَأْسَأ  َباَزْحَْألا  ٍدَّمَُحم ص  َِیفاَک  اَی  َو  َنْوَعِْرف  یَـسُوم  َِیفاَک  اَی  َو  َدوُرُْمن  َمیِهاَْربِإ  َِیفاَک  اَی  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک 
مان دسرتیم و  وا  ررـض  زا  هک  ار  یـصخش  مان  نالف  نب  نالف  ياج  هب  و  ناَُلف ». ِْنب  ِناَُلف  َّرَـش  ِینَیِفْکَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت 
ررـض تیافک  هتبلا  یلاعت ، ّقح  هک  یتسرد  هب  سپ ، دنک . تیافک  دیامن و  عفر  ار  وا  ررـض  هک  دنک  بلط  یلاعت  ّقح  زا  دیوگب و  ار  وا  ردپ 

ّقح يوس  هب  دـنک  يراز  عّرـضت و  دـیامن و  تلأسم  ار  دوخ  تجاح  دور و  هدجـس  هب  نآ  زا  دـعب  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نا  درک . دـهاوخ  ار  وا 
هک نآ  رگم  دـناوخب ، صـالخا  يور  زا  ار  اـعد  نیا  درازگب و  ار  زاـمن  نیا  هک  ياهنمؤـم  نز  ینمؤـم و  درم  تسین  هک  یتـسرد  هـب  یلاـعت .

، بش نامه  رد  تقو و  ناـمه  رد  ددرگیم  باجتـسم  وا  ياـعد  وا و  تاـجاح  ندـمآرب  يارب  نامـسآ ، ياـهرد  وا ، يارب  دوشیم  هدوشگ 
هَّللا لضف  دّیـس  ردـقلا ، میظع  دّیـس  مّود : ناـمدرم . رب  اـم و  رب  تسا  یلاـعت  ّقح  ماـعنا  لـضف و  ببـس  هب  نیا  دـشاب و  هک  یتجاـح  هنوگره 

ود هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولص  يدهم -  زامن  : » دیوگیم مالسلا  مهیلعنیموصعم  ياهزامن  نمـض  رد  ( 1121) تاوعد باتک  رد  يدنوار 
 - وا لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  و  نیعتـسن » كاـّیا  دـبعن و  كاـّیا   » هبترم دـص  هبترم و  کـی  دـمح  یتعکر  ره  رد  تسا : تعکر 

روکذـم وحن  هب  ار  زامن  نیمه  ( 1122) عوبـسالا لامج  باتک  رد  سواط  نب  یلع  لـیلج ، دّیـس  موس : زاـمن ». زا  دـعب  مهیلع -  هَّللا  تاولص 
ُءاَلَْبلا َمُظَع  َّمُهَّللا  : » دناوخب زامن  بقع  رد  ار  اعد  نیا  دومرف  هدرکن و  لقن  ار  وا  زا  دعب  تاولص  دص  رکذ  نکلو  هداد  ترضح  نآ  هب  تبسن 

َو ِةَّدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا  َْکیَلَع  َو  یَکَتْـشُْملا  ِّبَر  اَی  َْکَیلِإ  َو  ُءاَمَّسلا  ِتَعَنَم  َو  ُضْرَْألا  ِتَقاَض  َو  ُءاَطِْغلا  َفَشَْکنا  َو  ُءاَجَّرلا  َعَطَْقنا  َو  ُءاَفَْخلا  َحَِرب  َو 
اًلِجاَع ًاجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اَّنَع  ْجِّرَفَف  ْمُهََتلِْزنَم  َِکلَذـِب  اَنَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاَط  اَْنیَلَع  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللا  ِءاَـخَّرلا 

 - هبترم هس  ِناَمَّزلا -  َبِحاَص  اَی  َيَالْوَم  اَی  َياَرِصاَن  اَمُکَّنِإَف  ِیناَرُْـصنا  َو  َياَِیفاَک  اَمُکَّنِإَف  ِیناَیِفْکا  ُِّیلَع  اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُبَْرقَأ  َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْمَلَک 
زا ًابیرقت  مق ، یخـسرف  کی  رد  تسا  عقاو  دوجوم و  نونکاـت  نارکمج  فیرـش  دجـسم  ِینْکِرْدَأ ». ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا 

رابک و لزانم  ینعی  تسا ، هدوب  ناـهّماناب  مق ، هبـصق  ماـن  هک  هریغ  یقرب و  زا  هدرک  تیاور  ( 1123) مق خـیرات  رد  ناشاک و  هزاورد  تمس 
تسا هدرک  انب  ار  نآ  ِکلَم ، ِمج  تسا و  نارکمج  دنداهن ، انب  تیحان  نیدب  هک  هید  لوا  هک  مجع  تاور  دناهتفگ  نینچ  نارکمج ، فارشا 

نآ نایاّنب  نالماع و  رب  نوچ  نارکمج ، بحاص  هک  دنیوگ  كدنا و  يزیچ  ینعی  هدوب  هحشچ  دنداهن ، انب  نارکمج  هب  هک  یعـضوم  لوا  و 
نادب و  دنداهن . مان  نیدب  ار  عضوم  نیا  سپ  يزیچ . كدنا  ینعی  ناشیا  نابز  هب  هحـشچ » : » دـنتفگ دـیاهدرک ؟ راک  هچ  تفگ : درک ، رذـگ 
مجع باب  رد  نم  تسا و  ياهّصق  ار  نآ  داهن و  اـنب  ( 1124) دنمدازآ حون  رذآ  نب  نیلج  نارکمج  هب  دـندرک و  مان  ناتـسدیو  ار  يو  ببس 
هنهک دـنلب ، تسا  ياهعلق  نآ  رب  دـنناوخ و  هیوشیو  ار  نآ  نآ و  رب  فرـشم  تسا  یهوک  نارکمج  هب  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نا  ار ، نآ  منک  داـی 

هک تسا  تیاور  یقرب  زا  هدـینادرگ . هناور  نآ  رب  ار  بآ  تسا و  هدرک  اـنب  ار  نآ  ردنکـسا  هک  دـنیوگ  دـننادیمن و  ار  شبحاـص  میدـق و 
ییانب چیه  تیحان  نیدب  هک  نآ  ببس  هب  تسین ، یفالخ  زا  یلاخ  تیاور  نیا  تسا و  هدرک  انب  مالسلا  امهیلعدواد  نب  نامیلس  ار  نارکمج 

ار وا  ّلجوّزع  يادخ  تسا و  هدوب  نیکام  نآ  زا  نارکمج  و  هَّللادـنع » ملعلاو  . » دـنناوخیمن زاب  ودـب  تسین و  دواد  نب  نامیلـس  هب  بوسنم 
، نآ زا  دـعب  درک و  انب  برد  تلحم و  هد  نینچ  مه  تسا و  یقاب  زونه  نآ  تخاسب و  یکـشوک  نارکمج  رد  وا  نیلج . وا  ماـن  داد ، يرـسپ 
داهن و انب  یغاـب  دوب و  ياهدکـشتآ  یبرد ، یّتلحم و  ره  رد  رب  دنـشاب و  هدزاود  عومجم  هچ  ناـنچ  دومن ، هفاـضا  نآ  هب  برد  تلحم و  ود 
. دننکیم راختفا  رگیدکی  رب  دننکاس و  نآ  رد  اذـه  انموی  یلا  ناشیا  باقعا  نادـنزرف و  درک و  نکاس  نآ  رد  ار  دوخ  ناگدـنب  ناکزینک و 

خـسرف هد  تفاـسم  هب  تسا  مق  عباوت  زا  نکیل  مق و  زا  تسا  رتکـیدزن  ناـشاک  هب  لاـح و  اـت  تسا  هروـمعم  هفورعم  يارق  زا  قـهر  یهتنا .
. ًابیرقت
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ترضح نآ  نادنزرف  ياهرهش  مود : تیاکح 

لوا تمسق 

زا هدرک  تـیاور  ( 1125  ) يزاعت باـتک  رخآ  رد  ینیـسحلا  يولعلا  نمحرلادـبع  نب  نسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  دـهاز ، فیرش 
وا هک  ثراحلا ، نب  بیـسملا  نب  ةزمح  نیدلاریخ  يرقم  ّلجا  خیـش  زا  یـضرلا ، نب  دمحا  نب  دیعـس  مالـسالا  ۀجح  ظفاح  ملاع  ّلجا  خـیش 

خیش ارم  درک  ثیدح  تفگ : راهچ  لهچ و  دصناپ و  هنس  نابعش  رهش  مهدجیه  رد  مالسلاۀنیدم ، رد  هیرفظ  رد  نم  هناخ  رد  درک : تیاکح 
ارم داد  ربخ  تفگ : ود  لهچ و  دصناپ و  هنس  زا  رخالا  يدامج  مهدفه  رد  یقشمدلا  دمحا  نب  یقابلادبع  نب  نامثع  رمقلا  یبا  نب  ملاع  نم 
رهش مهد  هبنـش  جنپ  بش  مالـسلا ، ۀنیدم  هبّیط  هدلب  رد  دوخ  هناخ  رد  يرابنالا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلالامک  ۀّجحلا  ملاعلا  لجالا 

یناوخ رـس  رب  ام  هتـشذگ و  لاس  ناضمر  هام  رد  هریبه  نب  ییحی  نیدلانوع  ریزو  دزن  رد  میدوب  تفگ : ود  لهچ و  دـصناپ و  لاس  ناضمر 
هب سلجم  نآ  رد  ناصوصخم  یعمج  دندومن و  تعجارم  هدیبلط و  تصخر  راّضح ، رثکا  راطفا  زا  دعب  دندوب . یتعامج  وا  دزن  رد  میدوب و 

هدیـسرن وا  تبحـص  هب  تیاـغ  اـت  متخانـشیمن و  ار  وا  هک  دوب  هتـسشن  زیزع  يدرم  ریزو ، يولهپ  رد  بش  نآ  رد  دـندرک و  فـّقوت  وا ، رما 
، تبحص نامز  دادتما  زا  دعب  دومرفیم و  وا  مالک  عامتسا  هتـسناد ، تمینغ  ار  وا  تبحـص  دومنیم و  وا  میرکت  میظعت و  رایـسب  ریزو  مدوب .

مدرم رب  روبع  هار  هداد و  تسد  میظع  ناراب  هک  دندومن  رابخا  ار  ریزو  باحصا ، دنیامن . تعجارم  دوخ  لزانم  هب  هک  دنتساخرب  زین  صاوخ 
تمّذم رد  ریزو  دیـشک . نایدا  بهاذم و  هب  مالک  هتـشر  رـس  ات  دـیدرگ  روکذـم  نانخـس ، باب  ره  زا  هدـش ، مدرم  نتفر  عنام  ریزو ، هتـسب .

هک یـصخش  انثا  نیا  رد  دنلیلذ . راوخ و  لیلقلا و  نم  ّلقا  هَّللدمحلا  تفگ : دومن و  نایب  ار  تعامج  نآ  ّتلق  هدومن ، هغلابم  هعیـش ، بهذـم 
هب هچ  نآ  منک و  یتیاکح  هعیـش ، باب  رد  دـشاب  تصخر  رگا  كاقب ! هَّللا  مادا  هک : تفگ  ریزو  اب  دوب  مارتحا  ریقوت و  ماـقم  رد  وا  اـب  ریزو 

. داد تصخر  ار  وا  رخآ  هتـشگ ، رّکفتم  یتعاس  ریزو  مدرگ . تکاس  ینادـن ، حالـص  رگا  مناـسر و  ضرع  هب  ماهدومن  هدـهاشم  نیعلا  يأر 
وشن و تفگ : سپ  دوشیمن . نایعیش  بهذم  نالطب  تّجح  ّتلق ، ناّینس و  نید  ّتیقح  لیلد  ترثک ، هک  دزاس  راهظا  لوا  هک  تساوخ  يو 

لقع یلاوح و  نآ  رد  تسا  هیرق  عایـض و  تسیود  رازه و  یگرزب و  تمظع و  تیاغ  رد  تسا  يرهـش  هک  هدوب  هیهاب  هنیدـم  رد  نم  يامن 
رد يوسیع و  نید  رب  دناینارـصن و  ریثک ، عمج  نآ  یمامت  و  هَّللا . ّـالا  مهددـع  یـصحیال  یحاون و  ارق و  نآ  مدرم  ترثک  رد  تسا  ناریح 

دوشیم یهتنم  هک  هروکذم  ریازج  يرارب  يراحص و  رد  ینارـصن و  نآ  مدرم  همه  تسا و  عقاو  هریثک  همیظع  ریازج  روکذم ، هیهاب  دودح 
، دنزواجتم ّدح  زا  ربرب  هبون و  هشبح و  هنکس  نینچ  مه  يراع . مالـسا  بهذم  زا  ینارـصن و  همه  دننکاس و  رایـسب  قیالخ  هشبح ، هبون و  هب 
، مالک نیا  يادا  زا  دـعب  و  نایخزود . هب  تبـسن  تشهب  لها  نوچ  ناـشیا ، ترثک  بنج  رد  ناملـسم  يوسیع و  ّتلم  رب  دناینارـصن و  همه 
: هک تفگ  سپ  دـنا . نایدا  للم و  لها  زا  هدایز  نایعیـش  تسا ، بهذـم  ّتیقح  لـیلد  ترثک ، رگا  هک  دزاـس  رهاـظ  ریزو  رب  هک  دومن  هدارا 

رفـس هرـش ، صرح و  تهج  هب  میدومن و  ترفاسم  هدمآ ، نوریب  هیهاب  هنیدم  زا  تراجت  مزع  هب  مردـپ  اب  لاس  کی  تسیب و  هب  نیا  زا  لبق  »
رد دیناسر . راهناو  راجشا  رب  لمتشم  ریازج  هب  دیشک و  ار  ام  یتشک  نانع  ریدق ، کلم  ياضق  هب  ریدقت ، دیاق  ات  میدرک  رایتخا  ایرد  رطخ  رپ 
یف متناو  اـنا  تفگ : میدومن . ریازج  نآ  یماـسا  راسفتـسا  ادـخان  زا  هدومن  بّجعت  میدـید  هریثـک  همیظع  قیتاـسر  همیظع و  نیادـم  اـج  نآ 
لوا رهـش  کـیدزن  هب  نوچ  ماهدـیدن . ار  یحاون  نیا  ماهدیـسرن و  ریازج  نیا  هب  زگره  میناـسکی ، وا  تفرعم  رد  امـش  نم و  ءاوـس . اـهتفرعم 

یمدرم تفاطل و  لامک  رد  ییاوه  بآ و  تهازن و  تیاغ  رد  میدید  يرهـش  میدمآرد . رهـش  نآ  رد  و  میدمآ ، نوریب  یتشک  زا  میدیـسر ،
تحاس زورفا  ناهج  شمّرخ  هصرع  ازفا  ناج  زورفلد و  یلزنم  نانچ  هدـیدن  سک  چـیه  ناـهج  رد  رعـش : تفاـظن . یگزیکاـپ و  تیاـهن  رد 

. دنناوخیم رهاط  ار  نآ  کلم  دنیوگیم و  هکرابم  ار  هنیدم  نیا  دنتفگ : میدیسرپ ، نآ  یلاو  رهش و  مسا  ناشیا  زا  نوچ  ارآ  ناهج  شخّرف 
اج نیا  زا  دنیوگیم و  هرهاز  ار  نآ  هک  تسا  يرهش  رد  دنتفگ : میدومن ، راسفتسا  روکذم  کلم  تموکح  رقتسم  ّرقم  تنطلـس و  تخت  زا 
هک دنیاجک  ناطلس  ناگتشامگ  لاّمع و  متفگ : ارحـص . ّرب و  هار  زا  تسا  هار  زور  جنپ  تسیب و  ایرد و  زا  تسا  هار  زور  هد  رهـش ، نآ  هب  ات 
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مزالم و ار  رهـش  نیا  مکاح  دـنتفگ : مینک ؟ هلماـعم  هعیاـبم و  رد  عورـش  هتفرگ ، ار  نآ  هتـشادرب ، ار  دوخ  جارخ  رـشع و  هدـید و  اـم  لاوما 
وا لزنم  هب  دندومن ، تلالد  ار  ام  دننک و  وا  میلـست  دنرب و  مکاح  هناخ  هب  هتـشادرب  ار  دوخ  جارخ  راّجت ، هک  تسا  رّرقم  دشابیمن و  یناوعا 

، ایقتا سابل  احلـص و  ّيز  رد  ریبدت  بیاص  تمـشح ، بحاص  ریمـض ، یفاص  تفـص ، یفوص  میدید  ار  يدرم  میدمآ ، رد  نوچ  دندیناسر .
. دنکیم تباتک  هداشگ ، باتک  هتفرگ و  تسد  هب  یملق  هداهن و  دوخ  شیپ  رد  یتاود  هتخادنا و  ریز  رد  ییابع  هدیـشوپ و  مشپ  زا  ياهماج 

لاح تروص  دـیاهدمآ »؟ اجک  زا  : » دیـسرپ دومن . اـم  مارکا  زازعا و  تفگ و  اـبحرم  داد ، باوج  میدرک ، مالـس  هدرک ، بّجعت  عضو  نآ  زا 
رب اقفر  زا  یضعب  متفگ : دیاهتفای »؟ مالسلا  هیلعيدّمحم  نید  قیدصت  قیفوت  دیاهدیسر و  مالسا  فرش  هب  همه  : » دومرف میدومن . ریرقت  دوخ 

فّقوت ناناملسم  دنورب و  هدومن ، میلست  ار  دوخ  هیزج  هّمذ  لها  : » تفگ دناهدومنن . مالسا  ماکحا  دایقنا  هدوب و  خسار  یسیع  یسوم و  نید 
، میدوب ینارـصن  هک  رگید  رفن  هس  ارم و  ار و  دوخ  هیزج  مردپ  سپ  مییامن ». مولعم  ار  ناشیا  هدیقع  مینک و  ناشیا  بهذـم  قیقحت  ات  دـننک 

نایب ار  دوخ  بهذم  : » تفگ ناشیا  هب  ناناملسم  لاح  فاشکتـسا  تهج  هب  نآ  زا  دعب  دنداد . هیزج  دندوب ، رفن  هن  هک  دوهی  دومن و  میلـست 
متنا اّمنا  : » دـندومرف دـماین . رایع  مامت  ناحتما ، کحم  رب  ناشیا  تفرعم  دـقن  دـندومن ، زاب  ار  دوخ  هدـیقع  هدرک ، نآ  راـهظا  نوچ  دـینک »!

امش لاوما  نمؤملا » ملسملل  ّلحت  مکلاوما  : » هک دومرف  هغلابم  رب  انب  و  دیراد . ماظتنا  جراوخ  کلس  رد  هدوبن  مالـسا  هرمز  رد  امـش  جراوخ »
، نامزلابحاص اـت  ایـصوا  ریاـس  یـضترم و  یلع  وا ، یـصو  یبتجم و  لوسر  هب  درادـن  ناـمیا  هک  ره  : » تفگ سپ  تسا . لـالح  نینمؤم  رب 

لاوما هدساف ، هدیقع  تهج  هب  دندینش و  نخـس  نیا  هک  ناناملـسم  تسا ». نیفلاخم  جراوخ و  لخاد  تسین و  نیملـسم  هرمز  رد  ام ، يالوم 
هطوغ ّریحت  هودـنا و  ياـیرد  رد  ياهظحل  هدرب ، رّکفت  بیج  هب  رـس  دـندیدرگ و  نیزح  ّملأـتم و  دـندید ، فـلت  بهن و  ضرعم  رد  ار  دوـخ 

تقیقح هک  هدومن  نآ  ياعدتـسا  تکلمم  یلاو  زا  تبقاع  دنتـشگیم . هتـشگرس  رّـسحت  فّسأت و  نایاپ  یب  نابایب  رد  ینامز  دندروخیم و 
لوؤسم دـیامن . يور  یجرف  اج  نآ  ار  ناشیا  هک  دـیاش  ات  دتـسرف  هرهاز  هب  ار  تعامج  نآ  هتـشون ، یناطلـس  ترـضح  هب  ار  ناـشیا  لاوحا 

ام ( 1126 .«) ٍۀَـنَِّیب ْنَع  َکَـلَه  ْنَم  َکـِلْهَِیل  : » هک دومن  توـالت  هیآ  نیا  دـنور و  هرهاز  هب  هک  دومرف  مکح  هدیـسر و  لوبق  ضرعم  هب  ناـشیا 
یتّدم : » هک میتفگ  هدمآ ، ادخان  دزن  میدیدنسپن . نتشگرب  نتـشاذگ و  لالم  نیع  رد  ار  ناشیا  میدید ، لاونم  نآ  رب  مالـسا  لها  لاح  نوچ 

هب هک  میراد  وت  یتـشک  راـجیتسا  ساـمتلا  میراذـگب . اـهنت  هکلهم  نیا  رد  ار  ناـشیا  هک  تسین  تّورم  میتعاـمج ، نآ  سیلج  قـیفر و  تسا 
هدـیدن و ار  هرهاز  يایرد  هک  درک  دای  مسق  ادـخان  مینک ». تناعا  دادـما و  ار  ناـشیا  میور و  هرهاز  هب  تعاـمج  نیا  رطاـخ  تیاـعر  تهج 

هرهاز هّجوتم  مالسا  لها  قاّفتا  هب  میدومن . هیارک  یتشک  رهـش ، نآ  مدرم  زا  یـضعب  زا  هدیدرگ و  سویأم  نآ  زا  ام  هتفرن . هار  نآ  هب  زگره 
تنحم ماش  هک : تفگ  ریبکت  ادخان  دومن ، عولط  مهدزیس  زور  حبص  نوچ  میدیـشک . ینادرگرـس  ایرد  نآ  رد  زور  هنابـش  هدزاود  میدش و 
تعرس لامک  هب  تهج  هب  رورس  يور  زا  سپ ، دش . ادیپ  نآ  راوید  رئانم و  هرهاز و  تامالع  هدومن و  يور  تحار  حبص  هدیـسر ، ماجنا  هب 
ٍمالَِـسب اـهُولُخُْدا   » هملک هدینـشن ، وا  هیبـش  یـشوگ  چـیه  هدـیدن و  نآ  ریظن  هدـید  چـیه  هک  میدیـسر  يرهـش  هـب  هاگتـشاچ  میدـش . هـناور 

ازفا و حور  ادز و  مغ  شمیسن  یتیانک ، وا  تحاس  تحـسف  زا  ( 1128 .«) ُتاومَّسلا اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  : » همیرک یتیآ و  وا  هرابرد  ( 1127 .«) َنینِمآ
شوگهن دـیدن و  کـلف  مشچ  درف : یناگدـنز . بآ  نوچ  شخب  تاـیح  یفاـص و  شغ و  یب  شذـیذل  بآ  اـشگلد ، شخب و  حرف  شیاوه 

، اضیب هرقن  نوچ  دیفـس  یهوک  رب  نآ  يانبم  ایرد و  رب  دوب  فرـشم  اشگلد  رهـش  نیا  ّرقم و  رتهدیدنـسپ  دالب و  رتبوخ  نیز  دینـش  کـلم 
هب قاوسا  لزانم و  نایم  لضاوف  هتـشگ و  يراج  هزیکاپ  هریثک  راهنا  رهـش ، نایم  رد  هدومن و  رهـش  نآ  هطاحا  رحب  ّرب و  بناـج  زا  يراـصح 

تاغاب و هوک ، نآ  تحت  رد  مینست و  رثوک و  نوچ  تّذل  معط و  رد  دوب و  مین  خسرف و  کی  نآ  ياهتنا  ات  هریثک  راهنا  يادتبا  هتخیر . ایرد 
يدندیدرگ نادنفسوگ  اهگرگ و  نیتاسب ، تاغاب و  نایم  رد  راوگشوخ و  فیطل  ياههویم  اب  رامش  یب  راجشا  عرازم و  رایـسب و  نیتاسب 

عابس و يدروخن و  نآ  گرب  کی  هتفرگ ، هرانک  يداد ، رس  یـسک  تعارز  هب  ار  یناویح  یـصخش ، رگا  يدندیمرن . هتفرگ ، تفلا  مه  اب  و 
. میدیـسر هرهاز  هکرابم  هنیدم  هب  میتشذـگ  رهـش  نآ  زا  نوچ  سپ ، يدیـسرن . یـسک  هب  ناشیا  ررـض  هدرک ، ياج  رهـش  نآ  نایم  رد  ماوه 

نآ رد  تغارف  شیع و  بابـسا  هیهانتمریغ ، هعتما  هریثک و  قاوسا  رب  لمتـشم  میعن ، تاّنج  نوچ  یخارف  تعـسو و  رد  میظع ، میدید  يرهش 
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تناید و تناما و  رد  نیمز و  يور  قیالخ  نیرتهب  بادآ ، دـعاوق و  يور  زا  نآ  مدرم  هدـنور . هدـنیآ و  نآ  رد  رحب  ّرب و  قیـالخ  هداـمآ و 
: هک يدومن  رما  يرتشم  هب  يدشن و  نآ  نداد  ضّرعتم  عیاب  يدومن ، عایتبا  یعرزم  ای  يدیرخ  یعاتم  یسک  رازاب  رد  نوچ  نیرقیب . یتسار 
وغل و مالک  ناشیا  نایم  رد  و  يدوب . نینچ  ناشیا  تالماعم  عیمج  يرادن و  نم  هب  فوقوم  هتـشادرب ، ّقح  هک  دـیاب  کسفنل ». نز  ! ِ اذـه ای  »
زا نامدرم  همه  یتفگ ، ناذا  نّذؤم  يدمآ و  رد  زامن  تقو  هاگره  يدندوب . زرتحم  همیمن  بذـک و  تهافـس و  تبیغ و  زا  يدوبن و  هدوهیب 

ریظنلا میدع  رهـش  نیا  نوچ  يدندومن . تعجارم  دوخ  لزانم  هب  تدابع  تعاط و  فیاظو  زا  دعب  يدندش و  رـضاح  زامن  هب  نانز  نادرم و 
نایم رد  هتـسارآ و  یغاب  هب  دندروآ  رد  ار  ام  میدیدرگ . رومأم  ناطلـس  تمدخ  دورو  هب  میدومن . بّجعت  نآ  زرط  كولـس و  زا  میدید ، ار 

، وا تمدخ  رد  یعمج  هتسشن و  يرواد  دنسم  رب  ناکم  نآ  رد  ناطلـس  هتـشگ و  يراج  همیظع  راهنا  نآ  رود  رب  هتخاس و  بصق  زا  يدبنگ 
زا حیسف  هصرع  عیسو و  ناتسب  نآ  تحاس  تعاس ، رد  تفگ و  تماقا  ناذا و  نّذؤم ، تلاح  نآ  رد  هتـسب . نایم  رب  تعباتم  صالخا و  رمک 

عوضخ و لامک  لاوقا ، لاعفا و  رد  دـندرازگ و  تعامج  زامن  هدومن و  وا  هب  ادـتقا  مدرم  درک و  تماما  ناطلـس  دـیدرگ . رپ  رهـش  نآ  مدرم 
دناهدیـسر و هزات  هک  دنناشیا  : » دومرف هدومن  تافتلا  نادـنمدرد  ام  بناج  هب  نأش  یلاع  ناطلـس  زامن ، يادا  زا  دـعب  دنتـشاد . یعرم  عوشخ 

»؟ هدیدرگ ام  رهش  لخاد 

مود تمسق 

ترـضح دنیوگیم . رمالابحاص ! نبای  ّتیحت  باطخ و  نیح  رد  ار  وا  رهـش  نآ  مدرم  هک  میدوب  هدینـش  رمالا ! بحاص  نب  ای  یلب ، متفگ :
راّجت کلـس  رد  فایـض »؟ وا  راجت  متنا  : » تفگ هدومن  راسفتـسا  اج  نآ  هب  ام  دورو  ببـس  زا  دومن و  بیحرت  هداد ، يرادـلد  ار  ام  ناطلس 

زا سپ  نامهیم ». ناطلـس  ناسحا  ماعنا و  ناوخ  رب  مینارجاـت و  : » هک میدـیناسر  ضرع  هب  اـم  دـینامهم ؟ فایـض و  لـخاد  اـی  دـیراد  ماـظتنا 
دناهتشگ و داقنم  ار  نامیا  یهاون  رماوا و  هتـسب ، ناج  نایم  رب  مالـسا  رمک  هک  دنمادک  امـش  نایم  رد  : » دومرف هدیـسرپ و  ام  ّتلم  بهذم و 
رب میتشاد و  ضورعم  ار  کی  ره  تقیقح  ام  دناهدیـسرن »؟ نافرع  ناـمیا و  ياـشگلد  يارحـص  هب  هدـنام ، تلالـض  يادـیب  رد  هک  دـنمادک 
ام نایم  رد  دـیاهفیاط »؟ مادـک  زا  امـش  دناهبعـشنم  هورگ  هّرثکتم و  قَِرف  ناناملـسم  : » دومرف هاگ  نآ  دـیدرگ . علّطم  کی  کـی  بولق  ریارس 

دوخ هدیقع  راهظا  هدرک ، مّلکت  زاغآ  یعفاش ، عبات  بهذم ، ّتلم و  رد  يزاوها و  دمحا  نب  ناهبزور  وا  مان  يرقم ، هب  روهشم  دوب  یـصخش 
ماما ار  یعفاش  دنا و  قّفتم  نم  اب  همه  : » تفگ دنراد »؟ تقفاوم  ِرَـس  ّتلم  نیا  رد  وت  اب  هک  دنمادک  تعامج  نآ  نایم  رد  : » هک دومرف  دومن .

»؟ ینکیم سایق  هب  لمع  هدیدرگ ، عامجا  هب  لیاق  وت  یعفاش ! يا  : » تفگ ناطلـس  تسا ». یکلام  هک  ثیغ  نب  ناسحّالا  دننادیم ، ادـتقم  و 
تیادـه ِتداعـس  لحاس  هب  هداد  تاجن  تفلاخم ، ِتواقـش  ناـفوط  مطـالت  زا  ار  وا  هک  تساوخ  ناطلـس  رمـالابحاص ! نباـی  یلب ، تفگ :

همیرک تفگ : تسا »؟ مادـک  : » دومرف رمالا ! بحاص  نبای  یلب ، تفگ : يراد »؟ داـی  هدـناوخ و  ار  هلهاـبم  هیآ  یعفاـش ! اـی  : » دومرف دـناسر ؛
مسق : » هک دومرف  ( 1129 .«) َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َۀَـنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَاَو  انَـسُْفنَاَو  ْمُکَئاِسنَو  انَئاِسنَو  ْمُکَئاْنبَاَو  انَئاْنبَا  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  »

ناطلـس دـیدرگ . شوماخ  ناهبزور  دـنناسک »؟ هچ  سفنا  ءاسن و  اـنبا و  نیا  زا  راـتخم  لوسر  راـگدرورپ و  دارم  هک  ادـخ  هب  ار  وت  مهدیم 
ةدّیـس همطاف  یـضترم و  یلع  ادخ و  لوسر  زا  ریغ  هب  هدوب  رگید  یـسک  اسک ، باحـصا  کلـس  هک ر  ادـخ  هب  ار  وت  مهدیم  مسق  : » دومرف

مهیف و ّالا  ۀـیالا  هذـه  لزنی  مل  : » هک دومرف  رمالا ! بحاص  نباـی  ـال ، تفگ : ناـهبزور  ـالبرکب »؟ دیهـشلا  نیـسح  یبتجم و  نسح  ءاـسنلا و 
صوصخم تلیضف ، فرش و  نیا  هدیدرگ و  لزان  ناشیا  نأش  یلاع  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینعی  مهاوِس ». اهب  ّصخال 

كاپ یهانم  ثول  یـصاعم و  سجر  زا  یناحبـس  ترـضح  هک  ره  هک  داب  وت  رب  مسق  یعفاش ! اـی  : » هک دومرف  سپ  نارگید . هن  تسا  ناـشیا 
ال تفگ : دنناسر »؟ وا  لامک  هب  یـصقن  هک  دنناوت  لالـض  لها  هدـش ، تباث  بابرالا  ّبر  باتک  ّصن  هب  وا  تمـصع  تراهط و  هدـینادرگ ،

ّقلعت وا  هدارا  هک  تسا  اسک  باحـصا  یلاعت ، ّقح  دارم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اهلها ». ّالا  اهب  یّنع  ام  کیلع  هَّللاب  : » دومرف رمالابحاص ! نبای 
هریبـک هریغـص و  زا  ددرگن و  هدولآ  نایـصع ، درگ  هب  ناـشیا  تمـصع  لاـیذا  اـت  دراد  رود  ناـشیا  زا  ار  تائّیـس  اـیاطخ و  هک  نآ  هب  هتفرگ 
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، هتساخرب یعفاش  دیدرگ . نامیا  زا  رپ  اههنیس  نایرگ و  اههدید  هک  دومن  ادا  یثیدح  نایب ، تقالط  ناسل و  تحاصف  هب  سپ  دنشاب . موصعم 
!« امرف تیادـه  ار  تلالـض  يداو  هتـشگرس  نیا  امرف و  نایب  ار  دوخ  یلاع  بسن  کبـسن ». بسنا  رمـالا ! بحاـص  نباـی  ًاوفع  ًاوفع ! : » تفگ
نب یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  رهاط  انا  : » تفگ نایب  قیاقح  نابز  هب  ناطلس 

، نیبم ماما  هّماـت  هملک  زا  نیملاـعلا  ّبر  دارم  هک  هَّللاو  (« 1130 .«) ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهاْنیَصْحَا  ٍءْیَـش  َّلُکَو  : » هیف هَّللا  لزنا  يّذلا  یلع  نب  نیـسحلا 
متاخ لـصفالب  هفیلخ  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیلجحملا ، ّرغلا  دـئاق  نیّیـصولا و  دّیـس  نیقّتملا و  ماـما  تسا و  نینمؤملاریما  ترـضح 

تیالو و هاش  ریغ  هب  دیامن ، تفالخ  رما  باکترا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصتلاسر  ترـضح  زا  دعب  هک  دسرن  ار  سک  چیه  تسا و  نییبنلا 
دومرف سپ  هداد . صاصتخا  هیلاع  بتارم  نیا  هب  ار  ام  هداتـسرف و  ام  نأـش  رد  ( 1131 «) ٍضَْعب ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ   » همیرک و  تیاده . هّطخ  هام 
لّمحت ببس  هب  دومن  نایملاع  هدازهاش  نایب  تیاده  نانخس  عامتـسا  نوچ  ناهب  زور  رمالا ». ولوا  نحن  لوسرلا ، ۀیّرذ  نحن  یعفاش ! ای  : » هک
ینحنم يذـّلا  هَّللدـمحلا  : » تفگ دروآ و  نامیا  ینّابر  تیادـه  قیفوت  هب  دـمآ ، زاب  شوه  هب  نوچ  هدـیدرگ و  شوهیب  ناـمیا  تفرعم و  رون 

زا دیناشوپ و  نم  هب  نامیا  تعلخ  هدومن ، نم  بیـصن  نافرع  تلود  هک  دنوادخ  دمح  نیقیلا ». یلا  دـیلقتلا  نم  ینلقن  نامیالاو و  مالـسالاب 
، هدرب هفایـضلا  راد  هب  ار  ام  هک  دومرف  نیقی  هریاد  زکرم  نید و  رورـس  نآ  سپ  دـیناسر ». نامیا  رونا  يازف  حرف  ياـضف  هب  دـیلقت  هدـکتملظ 
میدوب و نامهیم  نایملاع  هدازهاش  نآ  ناسحا  دوج و  هدـیام  رب  زور  تشه  تّدـم  دـنراد و  یعرم  مارکا  زازعا و  لامک  دـنیامن و  تفاـیض 

هتشرف هلمج  وا  مدرم  رعش : دندومن . يزاون  بیرغ  دندرک و  ینابرهم  ّتبحم و  راهظا  دندمآ و  ام  ندید  هب  ماّیا  نآ  رد  رهش ، نآ  مدرم  همه 
لوبق فرـش  دننک . تفایـض  ار  ام  هک  دنتـساوخرد  ترـضح  نآ  زا  زور ، تشه  زا  دـعب  تشهب و  لها  وچ  يوخـشوخ  لدـشوخ و  تشرس 
تفایض ار  ام  هّیهـش ، سبالم  هذیذل و  معاطم  هب  هتخادرپ ، ام  تیاعر  فیاظو  تفایـض و  تیاور  هب  تجهب  يداش و  لامک  هب  ناشیا  لومأم 

نآ هنکس  دومنیمن و  نآ  تفاسم  عطق  هام ، ود  زا  رتمک  هب  راتفر ، دنت  راوس  دوب و  هار  ههام  ود  رورس ، رپ  رهـش  نآ  ضرع  لوط و  دندومن .
تسا و مالـسلا  امهیلعرمالا  بحاص  نب  مساق  نآ  مکاح  یلاو و  ماـن و  هقیار  تسا  ياهنیدـم  هتـشذگ ، رهـش  نیا  زا  هک  دـندومن  رکذ  رهش 
زا نوچ  رهـش و  نیا  مدرم  دننام  لاب  غارف  تیهافر و  دادس و  حالـص و  قلُخ و  قلَخ و  بسح  هب  مدرم  رهـش و  نیا  ربارب  نآ ، ضرع  لوط و 

، نآ دعب  و  مالـسلا . امهیلعرمالا  بحاص  نب  میهاربا  نآ  ناطلـس  هیفاص و  نآ  مان  رهـش ، نیا  گنر  رد  دنـسر  رگید  يرهـش  هب  دنرذگب  نآ 
رد مالـسلا و  اـمهیلعرمالا  بحاـص  نب  نمحرلادـبع  نآ  ّیلوتم  مولط و  نآ  مسا  هتـسارآ ؛ هّیویند  هّینید و  ياـهتنیز  همه  هب  تسه  يرهش 
نآ مکاح  ماـن و  سیطاـنع  يرهـش  هب  دوشیم  یهتنم  تسا و  هار  ههاـم  ود  نآ  لوط  هک  هریثک  عایـض  همیظع و  قیتاـسر  رهـش ، نآ  یلاوح 
یب عرازم  رایـسب و  عایـض  نآ  یلاوح  رد  تسا و  هار  ههام  راـهچ  وا  ضرع  لوط و  تفاـسم  تسا و  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  نب  مشاـه 

: درف ( 1132 .«) ُراْهنَْالا اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاَّنَج  : » هنومن رامثا ، تفاـطل  راـهنا و  ترـضن  راجـشا و  ترـضخ  راـهنا و  ترثک  هب  نّیزم  راـمش ،
لد زا  دیآ  رورّسلا  روفوم  هّطخ  نادب  روبع  لیبس  رب  هک  ره  نیدلاخ  اهولخداف  ندع  تاّنج  هذه  نیمالا  حور  نامـسآ  زا  ادن  مد  ره  دنکیم 
نآ هنکس  تسا و  هار  لاس  کی  هروبزم  تکلمم  ضرع  لوط و  هک : تفگ  ریزو  هب  هّصقلا  دباین . جورخ  تصخر  تسا ، ندب  ناتسرهش  هک 
هب ناشیا  عومجم  و  ( 1133) اهنآ يادعا  زا  اّربت  هیرـشع و  انثا  هّمئا  لوسر و  ادخ و  يّالوت  هب  لیاق  هعیـش و  نمؤم و  مامتلاب  دندودحمان ، هک 

رکنم زا  هدومن و  فورعم  هب  رما  دنناسریم و  هّیعرش  فراصم  هب  ار  نآ  دنیامنیم و  تاکز  يادا  هدومن ، تالص  تماقا  عوشخ ، عوضخ و 
دنتفگ نامدرم و  هّفاک  زا  هدایز  ددـع ، بسح  هب  نامیا و  ماکحا  جـیورت  ناشیا ، رادـم  نامزلا ؛ بحاص  دالوا  ناشیا ، ماّکح  دـننکیم . یهن 

ناقیا و رمک  دـننوزفا ، رـصح  ّدـح و  زا  هک  نامدرم  عومجم  رمالا و  بحاص  ترـضح  هب  تبـسن  دابع  قیالخ و  هّفاک  دـالب و  راـصما و  نیا 
کلم هدـیزگرب  نآ  لاس ، نآ  رد  هک  دوب  نیا  مدرم  نامگ  نوچ  و  دـننادیم . ترـضح  نآ  نامالغ  زا  ار  دوخ  هتـسب ، ناـج  ناـیم  رب  ناـمیا 
تلود نآ  زا  تبقاع  میدیشک ، ترـضح  نآ  تمزالم  راظتنا  یتّدم  تخاس ، دنهاوخ  رّونم  موزل  تجهب  مودق  رون  هب  ار  هرهاز  هنیدم  لاعتم 

هـصالخ نآ  یناروـن  تعلط  ندـید  ناـمزلابحاص و  تهج  هب  ناـسح  ناـهب و  زور  اـما  میدـش و  دوـخ  راـید  هناور  هدـنام ، مورحم  یناـّبر 
ریظن هیبش و  هبیجع ، رابخا  ناعماس  شوه  شوگ  هک  هبیرغ  هّصق  نیا  نوچ  دـندومنن . تقفاوم  ام  اب  تعجارم  رد  دـندومن و  فّقوت  نامدود ،
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دهع رابخا ، نیا  راهظا  مدع  رد  دیبلط و  ار  ام  زا  کی  کی  هتفر ، هّصاخ  هرجح  هب  هتساخرب و  ریزو  نیدلانوع  دیسر ، مامتا  هب  هدینـشن ، نآ 
ناهنپ زار  نیا  و  دینکم ! ّرـس  نیا  راهظا  هک  راهنیز ! تفگ : دومن و  رارـسا  نیا  ياشفا  مدـع  رد  رایـسب  حاحلا  هغلابم و  تفرگ و  ارف  قاثیم  و 

ربـمغیپ يرارذ  يداـعا  فوـخ  نادـناخ و  نانمـشد  سرت  میب و  زا  اـم  دـنزیرن . امـش  نوـخ  دـنزیخنرب و  امـش  لـتق  هب  نانمـشد  هـک  دـیراد 
: تفگیم درکیم و  تردابم  یکی  میدرکیم ، تاـقالم  ار  رگیدـکی  هک  مادـک  ره  میدومنن و  ناـهنپ  زار  نیا  راـهظا  تأرج  ناـمزلارخآ ،

نامزلابحاص ّرـس  رهظت  الو  نامتکلاو  ءافخالاب  کیلعو  معن ! : » باوج رد  تفگیم  ار ؟ ناضمر  هام  يراد  رطاخ  اـیآ  ناـضمر »؟ رکذـتأ  »
يوحن هب  یـضعب  دندرک . لقن  املع  زا  یتعامج  ار  هّصق  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم  ( 1134 .«) هدالوا نیرهاطلا و  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص 

لاـمج باـتک  رخاوا  رد  سواـط  نـب  یلع  لـیلج ، دّیــس  هـچ  ناـنچ  نآ ؛ هـب  دـندرک  هراـشا  ياهراـپ  راـصتخا و  هـب  یخرب  دـش و  رکذ  هـک 
هک تسا  دـالوا  زا  یتعاـمج  هیلع ، هَّللا  تاولـص  يدـهم  يارب  زا  هک  نیا  هب  لـصّتم  دنـس  هب  یتـیاور  متفاـی  نم  : » هک هتفگ  ( 1135) عوبسالا

نیدلانیز خیش  نأشلا  میظع  لیلج  خیش  ار ». ناکین  تافـص  یگرزب و  تیاغ  دنیاراد  ناشیا  تسایرد و  رد  هک  اهرهـش  فارطا  رد  دننایلاو 
هسیفن بتک  زا  هک  ( 1136) میقتسملا طارص  باتک  مهدزای  باب  زا  مهدزناپ  لصف  رد  ۀعسات ، هئام  ياملع  زا  یـضایب  یلماع  سنوی  نب  یلع 
بحاص یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس  لیبن  لیلج  دّیـس  هدومرف . لقن  راصتخا  وحن  هب  ار  هروبزم  هّصق  يرابنا ، نیدلالامک  زا  تسا ، هیماما 
دجمالا لجالا  خیـش  زا  ار ، نآ  هدرک  لـقن  ناـمیالا  لـها  نع  جرفملا  ناطلـسلا  باـتک  رد  تسا  ۀـنماث  هئاـم  ياـملع  زا  هک  هقئار  فیناـصت 

ّققدم تشذـگ . هچ  نآ  رخآ  ات  مالـسلا  ۀـنیدم  رد  ثراحلا ، نب  ةزمح  نیدـلارطخ  لجا  خیـش  زا  يدادـغبلا ، یـضر  مالـسالاۀجح  ظفاحلا 
نیعبرا باـتک  رد  هدروخ و  اـه  شوگ  هب  هک  تسا  بیجع  تیاور  بیرغ و  تیاـکح  هک  دومرف  ( 1137) ۀعیـشلا ۀقیدح  باتک  رد  یلیبدرا 

هَّللا تاولـص  نینمؤملاریما -  ترـضح  نامالغ  نیلـسرملادّیس و  ترـضح  ّتلم  ياملع  زا  نیدـهتجم  مظاعا  نیفّنـصم و  رباـکا  زا  یکی  هک 
زا نیـسحت  مشچ  ددرگیم و  قاروا  نیا  نّیزم  نآ ، لقن  هب  دراد  یلوط  هک  نآ  اب  هدیـسر ، نیرتمک  نیا  رظن  هب  هدرک و  فینـصت  اـمهیلع - 

يرابنالا ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  هب  ار  نآ  هک  يدنس  هب  ینیسحلا  يولعلا  یلع  نب  دّمحم  لضاف ، یقّتم  لماع و  ملاع  دراد . نینمؤم  ریاس 
نآ هدرک  لقن  يریازج  هَّللاۀمعن  دّیس  و  خلا . ناضمر ... كرابم  هام  رد  هس  لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  تفگ : وا  هک  هدومن  تیاور  دناسریم 
رد خلا . دـهاز ... فیرـش  هدرک  تیاور  هتفگ  وا  هک  یناشاک  هَّللا  حـتف  نب  یلع  اضر  هب  بقلم  لضاف  باتک  زا  ( 1138) ۀینامعنلا راونا  رد  ار 

یـسراف هب  یبرع ، هب  نآ  نتم  رکذ  زا  دـعب  اج  نآ  رد  تسا و  طقاس  نآ  لوا  قاروا  هک  اـملع  زا  یـضعب  زا  تسا  ینیعبرا  هخـسن  ریقح ، دزن 
نآ هک  هدـش  وحم  یـسلجم  همّالع  رظن  زا  هک  تسا  بجع  نیلقان  ترثک  نیا  اب  مدومن و  تعانق  نآ  همجرت  هب  اج  نیا  رد  هدومرف و  همجرت 

عالطا ّتلق  نآ  ءاشنم  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  ههبـش  ود  هروکذـم ، هّصق  رد  اـهنآ  ّدر  ههبـش و  ود  ( 1139 .) تسا هدومرفن  رکذ  راـحب  رد  ار 
تسا روکذم  هّصق  نیا  رد  هچ  نانچ  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  يارب  لایع  دالوا و  ندوبن  مولعم  لوا  ههبش  نامیا . فعض  يرگید  تسا و 

هدیـشوپ ریـصب  دقان  رب  نآ  باوج  و  دناهدش . نآ  لصا  دوجو  رکنم  یـضعب  تهج  نیا  زا  رایخا و  زا  نآ  ندینـشن  رابخا و  رد  نآ  ندیدن  و 
دنهاوخ كرت  هنوگچ  ندوبن و  رب  دوشن  لیلد  نآ ، رب  عالّطا  مدـع  ندیـسرن و  درجم  هک  نآ  اب  هدـش  نآ  هب  هراشا  رایـسب  رابخا  رد  تسین و 

فیوخت دیدهت و  نآ و  لعف  رد  هک  صیرحت  بیغرت و  همه  نآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصار  دوخ  مرکا  ّدج  همیظع  ّتنـس  نینچ  دومرف 
نآ كرت  یسک  نونکات  تسا و  رصع  ره  ماما  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ّتنس  هب  ذخا  رد  تّما  نیرتراوازـس  هدش و  شکرت  رد  هک 

باـتک رد  ینیلک  مالـسالاۀقث  ذـیملت  یناـمعن  خیـش  لوا : مینکیم . تعاـنق  ربخ  هدزاود  رکذ  هب  اـم  هدرمـشن و  باـنج  نآ  صیاـصخ  زا  ار 
هک مدینـش  تفگ : هک  رمع  نب  لـضفم  زا  دـندرک  تـیاور  ربـتعم  دنـس  هـب  ود  ره  ( 1141) تبیغ باـتک  رد  یـسوط  خیـش  و  ( 1140) تبیغ
ات دـشکیم  لوط  ود  نآ  زا  یکی  تسا : تبیغ  ود  رما ، نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  ترـضح 

تسا هتفر  هک  ناشیا  زا  یضعب  دنیوگیم  هدش و  هتشک  وا  هک  ناشیا  زا  یضعب  دنیوگیم  هدرم و  وا  هک  ناشیا  زا  یضعب  دنیوگیم  هک  نیا 
، وا ریغ  هن  وا و  نادنزرف  زا  يدـحا  وا  عضوم  رب  دوشیمن  علّطم  كدـنا و  يرفن  رگم  شباحـصا ، زا  وا  تماما  رب  دـنامیمن  تباث  هک  نآ  ات 

باّرـض فسوی  نب  بوـقعی  زا  دـندرک  تیاور  هدّدـعتم  دـیناسا  هب  یتعاـمج  یـسوط و  خیـش  مود : دـهد ». ناـمرف  وا  هب  هک  ار  یـسک  رگم 
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هجیدـخ هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  ياهناخ  رد  لـیللا  قوس  رد  هّکم  رد  تفر و  جـح  هب  کـی  داتـشه و  تسیود و  هنـس  رد  وا  هک  یناهفـصا 
روکذم نآ  رخآ  رد  دراد و  ینالوط  هّصق  مالسلا و  هیلعرصع  ماما  هعیش و  ّصاوخ  نایم  دوب  هطساو  هک  دوب  ینزریپ  اج  نآ  رد  درک و  لزنم 

تاولص بانج -  نآ  رب  هّمئا و  ریاس  لوسر و  ترـضح  رب  یتاولـص  دوب  بوتکم  نآ  رد  هک  دنداتـسرف  وا  يارب  يرتفد  ترـضح ، هک  تسا 
نآ زا  یعضوم  رد  تسا و  ینالوط  نآ  تسرفب و  وحن  نیا  هب  ناشیا ، رب  یتسرفب  تاولـص  یتساوخ  هاگره  هک  دندومرف  رما  و  مهیلع -  هَّللا 

(1142 .«) خلا و  هنیع ... هب  رَقَت  ام  ایندلا  لها  عیمجو  هّودعو  هتماعو  هتّـصاخ  هتیعرو و  هتعیـشو  هتّیرذ  هسفن و  یف  هطعا  مهّللا  : » تسا روکذم 
عیمجو یّفصملا  نیـسحلا  اضرلانسحلاو و  ءارهزلا  ۀمطاف  یـضترملا و  یلع  یفطـصملا و  دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  : » تسا نینچ  نآ  رخآ  و 

ةالوو کـّیلو  یلع  ّلـص  میقتـسملا و  طارـصلا  نیتملا و  لـبحلاو  یقثولا  ةورعلاو  یقتلاراـنمو  يدـهلا  مـالعاو  یجدـلا  حـیباصم  ءایـصوالا 
ءیــش ّلـک  یلع  کـّنا  ةرخآ  ًاـیند و  ًاـنید و  مهلاـمآ  یــصقا  مـهغّلبو  مهلاـجآ  یف  دز  مهراـمعا و  یف  دز  هدـلو و  نـم  ۀّـمئالاو  كدــهع 

(1143 .«) ریدق

موس تمسق 

لقن ( 1144) عوبـسالا لامج  باتک  رد  سواط  نب  یلع  نیدلایـضر  دّیـس  دناوخ و  دیاب  هعمج  زور  رد  هک  ياهصوصخم  ترایز  رد  موس :
کیلع و هَّللا  تاولص  : » هک تسا  نآ  زا  یعـضوم  رد  زین  و  نیرهاطلا ». نیبیطلا  کتیب  لآ  یلع  کیلع و  هَّللا  یّلـص  : » تسا روکذم  هدومرف ،

باتک رخآ  رد  مراهچ : نیرهاطلا ». کتیب  لها  یلع  کـیلع و  هَّللا  تاولـص  : » هدومرف نآ  رخآ  رد  و  ۀـعمجلا ».... موی  اذـه  کـتیب  لآ  یلع 
هللا یلصادخ  لوسر  يارب  زا  هدرک  لقن  ینالوط  تاولص  مالس و  يربکعلت ، یسوم  نب  نوراه  تاوعدلا  عومجم  باتک  زا  راونالاراحب  رازم 

مالس و هدومرف : مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  رب  تاولص  مالس و  رکذ  زا  دعب  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  هّمئا -  زا  کی  ره  ملـسو و  هلآو  هیلع 
هدـلو نم  ۀّـمئالا  هدـهع و  ةالو  یلع  مالّـسلا  : » ناشیا يارب  اعد  وا و  نادـنزرف  زا  نایاوشیپ  رب  مالـسلا و  هیلعتّجح  دـهع  تالو  رب  تاولص 
مّهناف ًاراصنا  کنید  یلع  ًاـناوعا و  مهل  اـنلعجاو  مهیلا  كرما  نم  تدنـسا  اـم  مهل  مّمت  مهرـصن و  ّزعاو  مهلاـجآ  یف  دز  مهلاـمآ و  مهغّلبو 
کقلخ نم  کتوفـصو  كدابع  نم  کئاصلخ  كرما و  ةالو  کنید و  مئاعدو  كدـیحوت  ناـکرا  کـملع و  نئازخ  کـتاملک و  نداـعم 

مهیلع مالّـسلاو  مالّـسلاو  ۀـّیحتلا  مهنم  انیلع  ددرا  مالـسلاو و  ۀـّیحتلا  یّنم  مهغّلبو  کئایفـصا  دالوا  ةوفـص  کئایلوا و  لئالـس  کئایلواو و 
زامن زا  دعب  ياعد  تارقف  زا  یکی  دندرک و  لقن  بانج  نآ  يارب  یترایز  هر ) ) هریغ سواط و  نب  دّیس  مجنپ : ( 1145 .«) هتاکربو هَّللا  ۀمحرو 
هسفن هب  ّرست  هنیع و  هب  ّرقت  ام  ایندلا  لها  عیمج  هتّماع و  هتّـصاخو و  هتیعر  هتعیـش و  هتّیرذ و  هسفن و  یف  هطعا  مهّللا  : » تسا نیا  ترایز ، نآ 

نآ هجوز  هک  هدرک  لـقن  دوـخ  حابـصم  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  متفه : دـیایب . نیا  زا  دـعب  هک  ارـضخ  هریزج  هـصق  مشـش : ( 1146 .«) خلا
، هرق یبا  نبا  زا  هدرک  تیاور  ناضمر  رهش  لمع  باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج ، دّیس  متشه : تسا . بهل  یبا  نارتد  زا  یکی  هک  ترضح 

نا مهن ، باب  رد  دمآ  دهاوخ  مالـسلا و  هیلعتجح  ترـضح  كرابم  دوجو  ظفح  تهج  هب  دـناوخ ، رهد  تاقوا  عمج  رد  دـیاب  هک  ییاعد 
مالـسلا هیلعقداص  بانج  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  مهن : نیثراولا ». ۀّـمئالا  نم  هتّیرذ  هلعجتو و   » تسا اـعد  نآ  تارقف  زا  هَّللاءاـش و 

هب تاـفو  بـش  رد  هـک  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  ياـیاصو  زا  یــضعب  تـسا  روکذــم  نآ  رد  هـک  يربـخ  هدرک  تـیاور 
نیا ترضح  نآ  دسر ، رد  مالـسلا  هیلعمئاق  لجا  نوچ  و  : » دومرف بانج  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  تارقف  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما 

نمحرلادبع نب  سنوی  هتفگ : دوخ  ( 1148) حابصم رد  یمعفک  خیـش  مهد : خلا ». ( 1147 ...) دهدب نییدهم  لوا  دوخ ، دنزرف  هب  ار  ّتیـصو 
مهّللا  » اعد نیا  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  يارب  زا  اـعد  هب  هدرک  رما  باـنج  نآ  هک  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  هتفگ و 

هب بیرق  تشذگ  هچ  نآ  رخآ  ات  هدعب ».... نم  ۀّمئالاو  هدهع  ةالو  یلع  ّلص  مهّللا   » هک هدرک  رکذ  نآ  رخآ  رد  خـلا و  کّیلو ».... نع  عفدا 
وا و رب  يداتسرف  تاولص  هک  نآ  زا  دعب  ًایناث ، ناشیا  رب  تسرفب  تاولص  هاگ  نآ  ًالوا ، وا  رب  تسرفب  تاولـص  ینعی  هتفگ  هیـشاح  رد  نآ و 

تلالد وا و  هب  دننکب  ادـتقا  هک  تسا  یـسک  ماما  ملاع  دنفارـشا و  املع و  ناشیا  هک  اریز  ار ، بانج  نآ  دالوا  وا ، دـعب  هّمئا  هب  هدومرف  هدارا 
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يدهشم نب  دّمحم  ( 1149) رازم رد  مهدزای : مالـسلا . هیلعيدهم  زا  تسا  يورم  هک  ییاعد  رد  هدلو  نم  ۀّـمئالا  وا و  لوق  نیا  رب  دـنکیم 
لـها و اـب  هلهـس  دجـسم  رد  ار  مالـسلا  هیلعمئاـق  لوزن  منیبیم  اـیوگ  : » دومرف ریـصب  یبا  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  هک  تسا  يورم 

لقن ینالوط  ییاعد  امدق ، لوصا  زا  یکی  زا  هعمج  زور  حبص  لامعا  رد  راحب  تالـص  دّلجم  رد  یـسلجم  هماّلع  مهدزاود : خلا . شلایع »...
یف کّیلول  نک  مهّللا  : » تسا نیا  اج ، نآ  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  يارب  ياعد  تارقف  زا  دناوخ و  رجف  زامن  زا  دعب  دیاب  هک  هدرک 

(1150 .«) اعدلا نیثراولا ... ۀمئالا  اهیف  هتّیرذ  هلعجت و  ًالوط و  اهنم  هعّتمت  ًاعوط و  کضرا  هنکست  یّتح  ًارـصان  ًادئاقو و  ًاظفاحو  ًاّیلو  کقلخ 
حیحص دنس  هب  دوخ  تبیغ  رد  هدرک  تیاور  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، هقث  هک  یثیدح  رگم  هدیسرن  رظن  هب  رابخا  نیا  یفانم  يربخ 

نآ یماما ؟ وت  تفگ : ترـضح  نآ  اب  هزمح و  یبا  نبا  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  ترـضح  سلجم  هب  دـمآرد  تفگ : زاّزخ  یلع  نب  نسح  زا 
ار وا  هک  نآ  رگم  دـشابیمن ، ماما  تفگیم : هک  مدینـش  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  تّدـج ، زا  نم  : » تفگ مماـما ». نم  یلب ، : » دومرف ترـضح 
زج مّدج ، هتفگن  نینچ  نیا  خیش ؟! يا  ییامنیم  راکشومارف  ار  دوخ  ای  ياهدرک  شومارف  ایآ  : » هک دومرف  مالسلا  هیلعماما  دشابیم ». دنزرف 

مالسلا امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  هک  یماما  نآ  رگم  دشابیم ، دنزرف  ار  وا  هک  نآ  ّالا  دشابیمن  ماما  دومرف : مّدج  هک  تسین  نیا 
نخـس نآ  نوچ  هزمح  یبا  نبا  دوب ». دهاوخن  دنزرف  ار  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  وا ؛ نامز  رد  درک  دهاوخ  تعجر  وا و  رب  دمآ  دهاوخ  نوریب 
ینیسح دّمحم  دّیس  ( 1151 .) يدومرف نایب  هک  مدینـش  نینچ  مه  تّدج  زا  موش ! وت  يادـف  یتفگ  تسار  تفگ : دینـش ، ترـضح  نآ  زا  ار 

هریزج هعیـشلا و  ۀنیدم  ربتعم  ربخ  نیرتمک ؛ نیا  هتفگ : ربخ  نیا  رکذ  زا  دعب  يدتهملا  ۀـیافک  رد  دامادریم  قّقحم  ذـیملت  یحولریم  هب  بّقلم 
رد حیحـص  ثیدح  نیا  اب  تسا ، دنزرف  دنچ  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  هک  تسا  روکذـم  نآ  رد  هک  ار  ضیبا  رحب  رـضخا و 

خیش ار  ربخ  نیا  و  یهتنا . ( 1152 .) دیامن عوجر  روکذم  باتک  هب  دبای ، عالّطا  نآ  رب  دهاوخ  هک  ره  هدومن ، قیفوت  نینمؤملا  ضایر  باتک 
. دشابیمن دشاب ، ماما  هک  يدنزرف  ینعی  دـنزرف ، ندوبن  زا  ترـضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدرک و  لقن  ( 1153) تبیغ باتک  رد  یسوط 

دنزرف ار  وا  درک ، دهاوخ  تعجر  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هک  هاگ  نآ  رد  ای  درادن  ماما  دنزرف  تسایـصوالا و  متاخ  بانج  نآ  ینعی 
هک تساهلاس  ناشیا  ریغ  نایوسیع و  نادرونایرد  ناحاّیس و  هک  نآ  مود  ههبـش  ملاعلا »! هَّللاو  . » هروکذم رابخا  اب  درادن  تافانم  سپ  دشابن ،

، برغ قرش و  فرط  زا  دناهتفر و  یلامش  بطق  ات  رّرکم  دنرحب و  ّرب و  ضرع  لوط و  صیخشت  تحایس و  ریس و  لوغشم  مامت ، دادعتسا  اب 
هّیلوط و تاجرد  رتشیب  رب  روبع  اب  هک  دوشن  تداع  بسح  هب  دـندشن و  فقاو  دالب  ریازج و  نینچ  رب  لاح  اـت  دـندرک و  یط  ار  هرود  ماـمت 
، ناشیا باوج  سپ  ار ، رداق  راتخم  میکح  عناص  دوجو  دنرکنم  هک  تساهنآ  زا  رگا  ههبـش  نیا  دنـشاب . هدیدن  ار  همیظع  دالب  نیا  هّیـضرع ،

ّتلم راـب  ریز  رد  هک  تساـهنآ  زا  داعبتـسا  نیا  رگا  دـشابن و  رّـسیم  دریگن و  تروص  هتمظع -  ّتلج  سّدـقم -  دوـجو  نآ  تاـبثا  زا  شیپ 
امهیلعایـصوا ایبنا و  تسد  هب  رّرکم  دنک و  دناوت  دـهاوخ ، هچ  نآ  هک  قالطالا  یلع  يرداق  یمیکح و  دوجو  هب  هدرک  فارتعا  هدـمآرد و 

هک مییوـگیم  سپ  زجاـع ، نآ  لـثم  ندروآ  زا  رـشب  تسا و  نوریب  تداـع  زا  هـک  ار  هـچ  نآ  هدرک  يدـحا ، طـسوت  یب  اـیلوا و  مالـسلا و 
، ار نآرق  یناوـخب  نوـچ  و  ( 1154 .«) ًارُوتْـسَم ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤیال  َنیذَّلا  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  اـْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِاَو  : » دـیامرفیم دـنوادخ 
هدنـشوپ و هدرپ  ای  رگید  يزیچ  هب  ای  مدرم  مشچ  زا  هدیـشوپ  ياهدرپ  ترخآ ، هب  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  نایم  وت و  نایم  ام  مینادرگیم 
ثراح و نب  رضن  نایفسوبا و  ّقح  رد  دوب  هدش  لزان  هفیرش  هیآ  نیا  هک  دناهدرک  لقن  هّماع  هّصاخ و  نارّسفم  و  یگدنـشوپ . تفـص  ياراد 

دندمآیم سپ  دـناوخیم . نآرق  هک  هاگ  نآ  ناشیا ، مشچ  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنوادخ ، دـناشوپ  هک  بهل ، یبا  هجوز  لیمج ، ّما  لهجوبا و 
درکیم زاـمن  باـنج  نآ  هک  هدرک  تیاور  ( 1155) جـیارخ رد  يدـنوار  بطق  ار . وا  دـندیدیمن  وا و  زا  دنتـشذگیم  ترـضح و  نآ  دزن 

هک هدرک  تیاور  زین  دوش . غراف  زامن  زا  هک  نآ  ات  دـشیمن  هدـید  سپ  ار ، سّدـقملا  تیب  هبعک و  دومنیم  لابقتـسا  دوسالارجح و  لـباقم 
رکبوبا دناسرب . يرازآ  بانج  نآ  هب  تساوخیم  هک  دـمآ  نایفـسوبا  رهاوخ  لیمج ، ّما  هک  دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  رد  رکبوبا  يزور 

ایآ : » رکبوبا هب  تفگ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  دزن  دـمآ و  سپ  نیبیمن ». ارم  وا  : » دومرف ترـضح  دـینک . هرانک  ناکم ، نیا  زا  درک : ضرع 
مقر نیا  زا  يرایسب  تیاکح  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا  ( 1156 .) تشگرب سپ  هن »! : » تفگ يدید »؟ ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
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نایم رد  یـصخش  ندوب  ناکما  زا  سپ  تسا و  نوریب  رتاوت  ّدـح  زا  هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ترـضح و  نآ  تازجعم  باب  رد 
نینچ هک  دراد  داعبتسا  هچ  دنیبن ، ار  وا  یسک  ار و  اهنآ  همه  دنیبب  هک  دیمحت  حیبست و  رکذ و  ای  تئارق  لوغـشم  هتـسشن ، ای  هداتـسیا  یعمج 

رفق و يارحـص  زج  دـتفا  اجنادـب  ناشروبع  رگا  دـیامن و  بوجحم  اهنآ  زا  ار  همه  مشچ  دـنوادخ  دـشاب و  راحب  اـی  يرارب  رد  همیظع  دـالب 
زا دایز و  رکبوبا  بارطضا  نوچ  راغ ، بش  رد  دهد . ریس  یناکم  هب  یناکم  زا  ار  دالب  نآ  دیاش  دیاین و  ناشرظن  هب  يزیچ  فرگـش  يایرد 

رهاظ هنیفـس  ایرد و  دش و  زاب  يرد  دندز ؛ راغ  تشپ  ار  كرابم  ياپ  ترـضح ، دشن ، نئمطم  شبلق  بانج  نآ  تاراشب  حیاصن و  ظعاوم و 
رایـسب زین  تازجعم  مسق  نیا  زا  و  دش . هدوسآ  سپ ، مینیـشن ». یتشک  نیا  هب  هتفر ، نوریب  رد  نیا  زا  دـندش ، لخاد  راّفک  رگا  : » دومرف دـش .

ریس ایند  نیا  رد  هدوجوم  دالب  نیا  ریاظن  رد  ار  دوخ  نایلاوم  زا  صاوخ  دنتسشن و  یتشک  رد  هکلب  دندرک ، رهاظ  ایرد  هناخ ، رهـش و  رد  هک 
قلخ راظنا  زا  هک  نیا  دناهدرک و  لقن  ار  داّدش  رصق  مرا و  غاب  هّصق  نیخّروم ، هّماع و  هّصاخ و  نارّسفم  زا  ياهلمج  قودص و  خیـش  دنداد .

صیاصخ زا  تسا و  عقاو  نمی  يارحـص  رد  هک  نآ  اـب  هدـیدن  ار  نآ  یـسک  هیواـعم ، دـهع  رد  رفن  کـی  زج  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  یفخم 
اج نآ  رد  نویاـمه  بکوم  درک و  لزنم  هک  یفلع  بآ و  یب  نیمز  ره  رد  دوـخ  ّصاوـخ  اـب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعتّجح  كراـبم  دوـجو 

دوجو نآ  لصا  هچ  نانچ  هلمجلاب  ددرگرب . لوا  لاح  هب  دننک  تکرح  اج  نآ  زا  نوچ  دوش و  يراج  بآ  دیورب و  هایگ  ًاروف  دـش ، رقتـسم 
رما تردق و  هلحرم  رد  تسا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هبیجع  تایآ  زا  رایغا ، راظنا  زا  شندوب  بوجحم  شفیرش و  رمع  لوط  كرابم و 

هّیهلا هیفخ  تنطلس  مزاول  زا  بوسنم و  ّقلعتم و  هچ  نآ  دشاب ، يواسم  نآ ، هب  همه  تبسن  دننکن و  یقرف  تادوجوم  فعضا  دوجو  اب  یهلا 
هب ربخم  بیذکت  يارب  زا  دناد و  زیاج  ار  اهنآ  لقع  هک  دشاب  هبیجع  هبیرغ  تایآ  زا  همه  هریغ ، ّرقم و  مشح و  مدـخ و  زا  دـشاب ، بانج  نآ 

هیلعتّجح ترـضح  دوجو  لصا  رد  دیاب  هتبلا  یـسک  نینچ  دشابن و  نامیا  فعـض  زا  زج  نآ ، داعبتـسا  سپ  دـنادن . یهار  اهنآ ، زا  ياهراپ 
تیاکح لیذ  رد  دیایب  مالک  مامت  و  ( 1157 .«) ُنیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ   » نیدناعم زا  نادرخ  یب  نوچ  دیامن . داعبتسا  دنک و  ههبش  مالسلا 

. تسا ارضخ  هریزج  هّصق  هک  متفه  یس و 

جح رفس  رد  ار  بانج  نآ  هّیماما  زا  یکی  تیؤر  موس : تیاکح 

يربطلا يولعلا  ةزمح  نب  نسح  تبیغ  باتک  زا  هداهن  مان  ( 1158) يدتهملا ۀیافک  ار  نآ  هک  نیعبرا  باتک  رد  روکذم  ینیسح  دّمحم  دّیس 
؛ هّیماما ام  باحـصا  زا  حلاص  يدرم  ام  يارب  زا  درک  ثیدح  تفگ : هک  تسا  باتک  نآ  مشـش  یـس و  ثیدـح  نآ  هدرک و  لقن  یـشعرملا 
متشگ و عطقنم  هلفاق  زا  سپ  دوب . رایسب  مومس  تشاد و  مامت  تّدش  امرگ  لاس ، نآ  رد  متفر و  نوریب  ّجح  هدارا  هب  اهلاس  زا  یلاس  تفگ :

مشچ دیـسر . مشوگ  هب  یبسا  ههیـش  سپ ، مدش . گرم  هب  فرـشم  مداتفا و  نیمز  رب  هدمآرد ، ياپ  زا  یگنـشت  تیاغ  زا  مدرک و  مگار  هار 
لـسع زا  رتکنخ و  فرب  زا  هک  دـیناماشآ  نم  هب  یبآ  ناوج ، نآ  راوس و  ابهـش  یبسا  رب  يوبـشوخ ؛ يورـشوخ و  مدـید  یناوج  مدوشگ .
تّجح منم  : » تفگ يدومرف ؟ نم  هراـبرد  تمحرم  نیا  هک  یتسیک  وت  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دـیناهر . ندـش  كـاله  زا  ارم  دوب و  رتنیریش 

ملظ زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  نآ  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  درک  مهاوخ  رپ  هک  یسک  نآ  منم  وا . نیمز  رد  هَّللا  ۀّیقب  ادخ و  ناگدنب  رب  ادخ 
مهیلعبلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  منم  روج . و 

نآ سپ  مدـید . هلفاـق  يور  شیپ  رد  ار  دوخ  مدوشگ ، اـشگب »! : » دوـمرف مدیـشوپ . شوـپب »! ار  تیاـه  مشچ  : » دوـمرف نآ  زا  دـعب  مالـسلا ».
یلع نب  نسحلا  نب  دّمحم  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  نب  ةزمحنب  نسح  هک  دـنامن  یفخم  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  دـش - . بیاغ  مرظن  زا  ترـضح 

رد بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هعبار  هئام  ياملع  زا  هعیـش و  هفیاط  ياـهقف  هّلجا  يـالجا  زا  مالـسلا  مهیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلانبا 
ِدهاز ِهیقف  ِفراع  ِبیدا  ِلضاف  وا  هک  هدومرف  یـسوط  خیـش  تبیغ و  باتک  وا  فیناـصت  هلمج  زا  هدومن  رکذ  ( 1159) ءاملعلا ملاعم  باتک 

(1160 .) خلا دوب ... رایسب  نساحم  بحاص  عرو ،

دنمدرد يافش  مراهچ : تیاکح 
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دنمدرد يافش  مراهچ : تیاکح 

ترضح نآ  رّرکم  هک  ار  يدنمدرد  مسانـشیم  هک  ادخ  نم و  هنایم  دیوگیم : نیعبرا  مقار  هک  هتفگ  مّدقتم  نیعبرا  رد  روکذم  لضاف  دّیس 
ۀیافک نیعبرا  نیا  مسا  دومرف و  تمارک  لماک  يافـش  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  هدوب  راتفرگ  کلهم  ضرم  هب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هدید و  ار 

. تسا جنپ  داتشه و  دص و  هنس  ریقح  هخسن  خیرات  مالسلا و  هیلعيدهملا  ۀفرعم  یف  تسا  يدتهملا 

بانج نآ  تسد  هب  یلقره  نسح  نب  لیعامسا  يافش  مجنپ : تیاکح 

هّلح دـالب  رد  هک  نـم  ناردارب  تاـقث  زا  یتعاـمج  ارم  داد  ربـخ  دـیامرفیم : ( 1161) همغلا فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  لـضاف ، ملاـع 
نم نم و  نامز  رد  درک  تافو  دنیوگیم . لقره  ار  وا  هک  دوب  ياهیرق  لها  زا  دنتفگیم ؛ یلقره  نسح  نب  لیعامسا  ار  وا  هک  دوب  یـصخش 

رد یناوج  تقو  رد  دمآ  نوریب  هک  مردپ  نم  يارب  زا  درک  تیاکح  تفگ : نیدلا ، سمش  وا ، رسپ  نم ، يارب  زا  درک  تیاکح  مدیدن . ار  وا 
كرچ نوـخ و  نآ  زا  دـیکرتیم و  راـهب  لـصف  ره  رد  یمدآ و  هـضبق  رادـقم  هـب  دـنیوگیم ، ( 1162) هثوـت ار  وا  هـک  يزیچ  وا  پـچ  نار 

، تفوـک نیا  زا  تفر و  سواـط  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  تمدـخ  هب  دـمآ و  هّلح  هب  تشادیم . زاـب  یلغـش  همه  زا  ار  وا  ملا ، نیا  تفریم و 
نآ جالع  تسا و  هدمآرب  لحکا  گر  يالاب  رب  هثوت  نیا  دنتفگ : همه  دـندید و  ار  نآ  هدومن ، رـضاح  ار  هّلح  ناحاّرج  دّیـس ، دومن . هوکش 
نیا رد  دنامیمن و  هدنز  لیعامـسا  دش ، هدیرب  هاگره  گر ، نآ  دوش و  هدـیرب  لحکا  گر  دـیاش  میّربب  ار  نیا  رگا  ندـیرب و  هب  ّالا  تسین ،

اّبطا و هب  مربب و  هارمه  ار  وت  ات  شاب  موریم . دادغب  هب  نم  تفگ : لیعامسا  هب  دّیس  میوشیمن . نآ  بکترم  تسا ، میظع  رطخ  نوچ  ندیرب 
صیخـشت نامه  ًاعیمج  زین  دیبلط ، ار  اّبطا  دمآ و  دادغب  هب  درک . دـنناوت  یجالع  دـشاب و  رتشیب  ناشیا  فوقو  دـیاش  میامنب . دادـغب  ناحاّرج 

نآ هب  هک  تساجن  نیا  دوجو  اب  ار  وت  زامن  یلاـعت  قح  تفگ : وا  هب  روکذـم  دّیـس  دـش . ریگلد  لیعامـسا  دـنتفگ و  رذـع  ناـمه  دـندرک و 
موریم و هّرماـس  تراـیز  هب  تسا  نینچ  نوچ  سپ  تفگ : لیعامـسا  تسین . رجایب  ملا ، نیا  رد  ندرک  ربـص  دـنکیم و  لوـبق  ياهدوـلآ ،
هک مدینـش  مردپ  زا  تفگیم : هک  مدینـش  شرـسپ  زا  دیوگیم : همغلا  فشک  بحاص  دـش . هّرماس  هّجوتم  مربیم و  يدُـه  هّمئا  هب  هثاغتـسا 

بادرس هب  مدرک و  مالسلا  امهیلعيرکسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  نیمامه ، نیماما  ترایز  مدیـسر و  رّونم  دهـشم  نآ  هب  نوچ  تفگ :
لـسغ متـسش و  ار  هماج  هتفر ، هلجد  فرط  هب  حبـص  مدرب . هثاغتـسا  رمالا  بحاص  هب  مدـیلان و  رایـسب  یلاعت  ّقح  هب  اج  نآ  رد  بش  متفر و 

مدید راوس  راهچ  هدیسرن ، هعلق  هب  منک . ترایز  رگید  راب  کی  هک  مدش  دهشم  هّجوتم  مدرک و  بآ  رپ  متـشاد ، هک  یقیربا  مدرک و  ترایز 
مدید دندیسر ، نم  هب  نوچ  دنـشاب . ناشیا  زا  رگم  هک  مدرک  نامگ  دنتـشاد ، هناخ  افرـش  زا  یعمج  دهـشم ، یلاوح  رد  نوچ  دنیآیم و  هک 

يرگید تشاد و  تسد  رد  هزین  هک  عضو  هزیکاـپ  دوب  يریپ  یکی ، دوـب و  هدـیمد  شّطخ  ناـشیا  زا  یکی  دناهتـسب . ریـشمش  ناوـج ، ود  هک 
رارق تسار  تسد  رد  ریپ  نآ  سپ  هتفرگ ؛ تسد  هب  هزین  هتـسب و  کنحلا  تحت  هدیـشوپ و  نآ  يـالاب  رب  یجرف  هدرک و  لـیامح  يریـشمش 

. دندرک مالـس  نم  رب  هدنام ، هار  نایم  رد  یجرف  بحاص  دنداتـسیا و  پچ  فرط  رد  ناوج  ود  نآ  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  هزین  ُنب  تفرگ و 
هب ارم  دراد »! رازآ  رد  ار  وت  زیچ  هچ  منیبب  ات  يآ  شیپ  : » تفگ یلب . متفگ : يوشیم »؟ هناور  ادرف  : » تفگ شوپ  یجرف  مداد . مالس  باوج 

رگا تسا . رت  زونه  تاهماج  هدیـشک و  بآ  هب  ار  تخر  هدرک و  لسغ  وت  دـننکیمن و  تساجن  زا  يزارتحا  هیداـب ، لـها  هک  دیـسر  رطاـخ 
هک نانچ  درشف . هداهن ، تحارج  نآ  رب  تسد  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  ارم  هدش  مخ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دشاب . رتهب  دسرن ، وت  هب  شتـسد 

بجعت رد  و  متحلفا ! متفگ : نم  لیعامـسا »! ای  َتحلفا  : » تفگ خیـش  نآ  لاح  نآ  نراقم  تفرگ . رارق  نیمز  رب  هدش ، تسار  دمآ و  درد  هب 
هدـیود نم  ماما ». تسا ، ماما  : » تفگ یتفای ! يراگتـسر  يدـش و  صالخ  تفگ  نم  اب  هک  خیـش  نامه  زاب  دـنادیم ! هچ  ارم  مان  هک  مداتفا 

وت زا  متفگ : نم  درگرب »! : » تفگ نم  هب  مدرکیم . عزج  متفریم و  شباکر  رد  نم  دش و  یهار  مالـسلا  هیلعماما  مدیـسوب . شباکر  نار و 
! لیعامسا يا  تفگ : خیش  نآ  مدرک . هداعا  ار  فرح  نامه  نم  تسا ». نتشگرب  رد  وت  تحلـصم  هک  درگرب  : » دومرف زاب  موشن . ادج  زگره 

رود دـنچ  یمدـق  نوچ  مداتـسیا . سپ  درک . رثا  نم  رد  فرح  نیا  ینکیم . وا  لوق  فـالخ  درگرب و  دوـمرف  راـبود  ماـما  هک  يرادـن  مرش 
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نکم و لوبق  وا  زا  درک ؛ دهاوخ  ییاطع  وت  هب  دیبلط و  دهاوخ  ار  وت  رصنتسم  یـسر ، دادغب  هب  نوچ  : » دومرف هدش ، تفتلم  نم  هب  زاب  دندش 
نم دهدب ». یهاوخ ، وت  هچره  هک  منکیم  شرافس  وا  هب  نم  هک  دسیونب  ضوع  نب  یلع  هب  وت ، باب  رد  يزیچ  هک  وگب  یـضر  ام  دنزرف  هب 

. متشگرب دهـشم  هب  نآ  زا  دعب  متـسشن و  اج  نامه  یتعاس  مدروخ . رایـسب  فّسأت  نم  دندش و  بیاغ  نم  رظن  زا  ات  مدوب  هداتـسیا  اج  نامه 
، هن متفگ : ياهدرک ؟ یعازن  یگنج و  یـسک  اب  دنتفگ : هن ! متفگ : يراد ؟ يرازآ  تسا ، ّریغتم  تتلاح  دنتفگ : دندید ، ارم  نوچ  دهـشم  لها 

ماما ناشیا  زا  یکی  هکلب  دندوبن . هن ، متفگ : دنشاب . افرـش  زا  ناشیا  دنتفگ : دیدید ؟ دنتـشذگ ، اج  نیا  زا  هک  ار  ناراوس  نیا  هک  دییوگب  اما 
درد درـشف و  ار  نآ  یلب ، متفگ : يدومن ؟ نآ  هب  ار  تمخز  دـنتفگ : یجرف . بحاص  متفگ : یجرف ؟ بحاـص  اـی  خیـش  نآ  دندیـسرپ : دوب .

مدـیدن يرثا  مدوشگ ، ار  رگید  نار  مداتفا و  کش  هب  تشهد  زا  مه  دوخ  نم  دوبن و  تحارج  نآ  زا  يرثا  دـندرک  زاب  ارم  نار  سپ ، درک .
هتفر اپ  تسد و  ریز  رد  دندرکیمن ، صالخ  ارم  دهـشم  لها  رگا  دندرک و  هراپ  هراپ  ارم  نهاریپ  دـندرک و  موجه  نم  رب  قلخ  اج  نیا  رد  و 

اج نآ  رد  بش  نم  دـسیونب و  هعقاو  هک  تفر  دینـش و  ار  ارجام  دـمآ . دیـسر و  دوب ، نیرهنلا  نیب  رظان  هک  يدرم  هب  ناـغف  داـیرف و  مدوب و 
قلخ هک  مدید  مدیـسر ، دادغب  رهـش  رد  رب  رگید  حبـص  دنتـشگرب . دندرک و  هارمه  سک  ود  دـندومن و  تعیاشم  ارم  یعمج  حبـص  هدـنام ،

موجه نم  رس  رب  دندینش  ارم  مان  میدیـسر و  ام  نوچ  دنـسرپیم ، ار  شبـسن  مسا و  وا  زا  دسریم  هک  ره  دناهدش و  عمج  لپ  رـس  رب  رایـسب 
یعمج اب  نیدلایضر  دّیس  هک  دنک  تقرافم  نم  نت  زا  حور  هک  دوب  کیدزن  دندرک و  هراپ  هراپ  مدوب ، هدیـشوپ  ًایناث  هک  ار  یتخر  دندرک ،

. دوب هدرک  ربخ  ار  ناشیا  وا  هداتـسرف و  دادـغب  هب  ار و  لاح  تروص  دوب  هتـشون  نیرهنلا  نیب  رظان  دـندرک و  رود  نم  زا  ار  مدرم  دندیـسر و 
ارم نار  هدمآ ، ریز  هب  بسا  زا  یلب ! متفگ : ياهتخادنا ؟ رهـش  نیا  رد  اغوغ  نیا  هک  ییوت  هتفای ، افـش  دنیوگیم  هک  يدرم  نیا  دومرف : دـّیس 

هدیبلط ارم  ریزو ، تفگ : دمآ ، دوخ  هب  نوچ  دش و  شوه  یب  درک و  شغ  یتعاس  دیدن ، يرثا  نآ  زا  دوب و  هدـید  ار  مخز  نوچ  درک و  زاب 
هب دوخ  اب  ارم  ناسرب و  نم  هب  ار  وا  ربخ  دوز  تسا ، طوبرم  وت  هب  هک  صخش  نآ  دنیوگیم  هدمآ و  هتشون  روط  نیا  دهـشم ، زا  هک  هتفگ  و 
نم تهج  هب  ار  هّصق  تفگ : ریزو  تسا . نم  باحـصا  نیرتتسود  نم و  ردارب  درم ، نیا  هک : تفگ  درب . دوـب ، یمق  هک  ریزو  نآ  تمدـخ 

رـضاح نوچ  داتـسرف . ناحاّرج  اّبطا و  بلط  هب  ناسک  لاحلا  یف  ریزو  مدومن . لقن  دوب ، هتـشذگ  نم  رب  هچ  نآ  رخآ  هب  ات  لوا  زا  نک . لقن 
تسا و ندیرب  رد  رصحنم  نآ  جالع  دنتفگ : همه  تسیچ ؟ نآ  ياود  دیسرپ : یلب ! دنتفگ : دیاهدید ؟ ار  درم  نیا  مخز  امـش  دومرف : دندش ،

یقاب تحارج  نآ  هام  ود  ًّالقا  دنتفگ : دیآ ؟ مه  هب  مخز  نآ  هاگ  دنچ  ات  دریمن ، هک  يریدقت  رب  دیسرپ : دنامب . هدنز  هک  لکـشم  دنّربب ، رگا 
دنچ امش  دیسرپ : زاب  دیورن . يوم  اج  نآ  زا  هک  دنام  دهاوخ  دیفـس  يوک  نآ  ياج  رد  نکیلو  دوش  لمدنم  دیاش  نآ  زا  دعب  دوب و  دهاوخ 

اب هک  دندید  ناشیا  درک . هنهرب  ارم  نار  هدیبلط و  شیپ  ار  ناشیا  ریزو ، سپ  تسا . مهد  زورما  دـنتفگ : دـیاهدید ؟ ار  وا  مخز  هک  دـش  زور 
، هدز هحیـص  دوب ، يراـصن  زا  هک  اـّبطا  زا  یکی  تقو  نیا  رد  تسین . تفوـک  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  يرثا  درادـن و  یتواـفت  ًالـصا  رگید  نار 

ریزو میرم . نب  یـسیع  ینعی  حیـسم ، هزجعم  زا  رگم  تسین ، نتفای  افـش  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  ینعی  حیـسملا ». لـمع  نم  اذـه  هَّللاو  : » تفگ
هب دوخ  اـب  ارم  ریزو  دـیبلط . ار  ریزو  هدیـسر  هفیلخ  هب  ربـخ  نیا  تسیک . لـمع  منادیم  نم  تسین ، امـش  زا  کـی  چـیه  لـمع  نوچ  تفگ :
هک دوـمرف  ار  یمداـخ  مدـیناسر ، ماـمتا  هب  مدرک و  لـقن  نوـچ  منک و  ناـیب  ار  هّصق  نآ  هک  دوـمرف  رما  ارم  رـصنتسم  درب و  هفیلخ  تمدـخ 

لوـبق نیا ، زا  ار  ياهّبح  متفگ : نم  نک . دوـخ  هقفن  ار  غـلبم  تفگ : نم  هب  رـصنتسم  درک . رـضاح  دوـب ، راـنید  رازه  نآ  رد  هک  ار  ياهسیک 
. نکم لوـبق  يزیچ  رفعجوـبا  زا  هک  دوـمرف  رما  وا  هک  اریز  تسوا ؛ لـمع  نیا  هک  نآ  زا  متفگ : یـسرتیم ؟ هک  زا  تـفگ : درک . مناوـتیمن 
زا ار  تیاکح  نیا  نم  يزور  هک ، نآ  هنـسح  تاقاّفتا  زا  هک : دیوگیم  ( 1163) همغلا فشک  بحاص  تسیرگب . هدش ، رّدـکم  هفیلخ  سپ ،

ار وا  نـم  تـسا و  لیعامـسا  رـسپ  دّـمحم  نیدـلا  سمــش  عـمج  نآ  زا  یکی  هـک  متــسناد  دـش ، ماـمت  نوـچ  مدرکیم . لـقن  یعمج  يارب 
رد یلو  مدوب ، کچوک  تقو  نآ  رد  تفگ : يدوب ؟ هدید  مخز  تقو  رد  ار  ردپ  نار  وت  متفگ : هدومن و  بّجعت  قاّفتا  نیا  زا  متخانشیمن .

هّرماس هب  دـمآیم و  دادـغب  هب  راب  کی  لاـس  ره  مردـپ  دوبن و  مخز  نآ  زا  يرثا  دوب و  هدـمآرب  اـج  نآ  زا  وم  مدوب و  هدـید  تّحـص  لاـح 
، دنیبب ار  ترـضح  نآ  رگید  ياهبترم  هک  نآ  يوزرآ  هب  دروخیم و  فّسأت  تسیرگیم و  دربیم و  رـس  هب  اج  نآ  رد  اهتّدـم  تفریم و 
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نآ فرش  تفاتش و  هّرماس  ترایز  هب  رگید  راب  لهچ  منادیم  نم  هچ  نآ  دشن و  شبیصن  تلود  نآ  رگید  راب  کی  تشگیم و  اج  نآ  رد 
لما  » باتک رد  یلماع  ّرح  خیش  دیوگ : ّفلؤم  تفر . ایند  زا  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  ندید  ترـسح  رد  تفایرد و  ار  ترایز 

دوب و هر ) ) همّالع هذمالت  زا  ملاع و  لضاف  یلقرهلا ، یلع  نب  نسحلا  یبا  نب  نسح  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  خیش  : » دیامرفیم ( 1164 «) لمالا
شرـسپ ای  وا  دزن  ار  نآ  هک  نیا  هتـشون و  شّفلؤم  نامز  رد  ار  نآ  هک  باتک  نآ  زا  دوشیم  رهاـظ  وا و  ّطـخ  هب  فلتخم  باـتک  مدـید  نم 

دلج و کی  رد  یکی  تسا . روکذم  دّمحم  خیش  طخ  هب  هک  مدش  فقاو  عیارش  زا  هخـسن  ود  رب  ریقح  یهتنا ». هدناوخ . نیقّقحملارخف  ینعی 
ملاع بانج  دزن  رد  نیمظاک  دلب  رد  لاح  دوجوم و  نآ  رد  راوگرزب  ود  ره  طخ  هب  هزاجا  یناث و  قّقحم  لوا و  قّقحم  دزن  رد  هدش  هدناوخ 
دبعلا هتباتک  نم  غرف  : » تسا نینچ  نآ  لوا  دـّلجم  رخآ  تروص  تسا و  هدـییأت -  ماد  ردـیح -  دّیـس  لآ  دّـمحم  دّیـس  لیبن ، دّیـس  لیلج و 

، تانمؤملا نینمؤمللو و  يّدلاولو  هل  هَّللارفغ  یلقرهلا ، یلع  نب  نسحلا  یبا  نب  نسح  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  یلاعت ، هَّللاۀـمحر  یلا  ریقفلا 
معنو هَّللا  انبسح  نیملاعلا و  ّبر  هَّللدمحلاو  ًارفغتسم ، ًایّلصم  ًادماح و  ۀئامتس ، نیعبس و  ۀنس  ناضمر  رهش  رـشع  سماخ  سیمخلا  راهن  رخآ 

هّجحلايذ رـشع  نماث  ءاعبرالا  اهرخآ  سلاجم  یف  ًاقیقحت  ًاثحبو و  ةءارق  هَّللا  هدـّیا  هاهنا  : » نآ يذاحم  رد  قّقحم  ّطـخ  تروص  و  لـیکولا ».
قّقحم هزاجا  و  دیعس ». نب  رفعج  هبتک  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اندیسو  انیلوم  ةرضحب  ۀئامتـسو  نیعبـسو  يدحا  ۀنـس  نم 

رخآ رد  هس و  یـس و  دص و  هن  هنـس  رد  تسا ، هفاذح  نبا  هب  ریهـشلا  یجاحلا  نب  مساق  نیدلافرـش  خیـش  يارب  لوا ، دـّلجم  رهظ  رد  یناث 
دزن رد  هدـش  هدـناوخ  دـلج و  ود  رد  تسا  ریقح  دزن  رد  هّیهلا  بهاوم  زا  رگید  هخـسن  تسا و  دوجوم  ناشیا  ّطـخ  زین ، یناـث  لوا و  دـلجم 
. تسا دهف  نبا  ّطخ  هب  نآ  یشاوح  رثکا  دوجوم و  نآ  ردیمامت  طوطخ  مهریغ و  یکرک و  یتفم  ییحی  خیش  دهف و  نبا  یناث و  قّقحم 

رورس نآ  تسد  هب  یناهفصا  ینییان  دیعس  دّمحم  ازریم  يافش  مشش : تیاکح 

دّمحم ازریم  یقت ، عرو  حلاص  لضاف  ملاع  بانج  ار  ام  داد  ربخ  هک  تسا  نانچ  نآ  هتشذگ و  تیاکح  اب  دراد  تهباشم  تبـسانم و  رایـسب 
يردارب ارم  هک  مالسالاخیش  هب  بّقلم  ینییان  میحّرلادبع  ازریم  لماک ، بّذهم  لماع و  ملاع  بانج  دنمجرا  دنزرف  یناهفصا ، ینییان  نیـسح 

، ًابیرقت جنپو  داتشه  تسیودو و  رازه  هنس  رد  تسا . هّینید  مولع  لیصحت  لوغشم  لاح  هک  دیعس ، دّمحم  ازریم  شمان  ردام ، ردپ و  زا  تسا 
، بیبط دـمحا  ازریم  دـش . زجاع  نتفر  هار  زا  سپ ، درک ، جّوعم  ار  نآ  هک  يوحن  هب  ات  درک  مرو  مدـق ، تشپ  دـش و  رهاظ  شیاپ  رد  يدرد 

دنچ دش . قّرفتم  هّدام  تفر و  مرو  دش و  فرط  رب  اپ  تشپ  یجک  درک . هجلاعم  دندروآ ، وا  يارب  ار  ینییان  باّهولادـبع  ازریم  یجاح  رـسپ 
ياهّدام دش و  ادیپ  نار  رد  اپ ، نامه  رد  يرگید  هّدام  رگید ، زور  دنچ  زا  سپ  دـش و  رهاظ  قاس  وناز و  نیب  رد  هّدام  هک  تشذـگن ، يزور 

بیرق دمآیم . كرچ  اهنآ  زا  دش و  رجفنم  دندرک ، هجلاعم  تشاد ؛ يدیدش  عجو  دـش و  مخز  اهنآ  زا  کی  ره  هک  نآ  ات  فتک ؛ نایم  رد 
هکلب دشن ، مئتلم  اهنآ  زا  کی  چیه  تاجلاعم و  عاونا  هب  دوب  حورق  نیا  هجلاعم  لوغـشم  هک  لاح ، نآ  رب  تشذـگ  وا  رب  هدایز  ای  لاس ، کی 
شود هـب  ییاـج ، هـب  ییاـج  زا  ار  وا  نـیمز و  رب  اـپ  نتــشاذگرب  دوـبن  رداـق  هلیوـط ، تّدـم  نـیا  رد  دـشیم و  هدوزفا  تـحارج  رب  زور  ره 

تسوپ و زج  وا  زا  دوب ، هتفر  نوریب  حورق  نآ  زا  هک  كرچ  نوخ و  ترثک  زا  دش و  فیعـض  شجازم  ضرم ، لوط  تهج  زا  دندیـشکیم .
لاح و فعضو  تحارج  یتدایز  زج  دومنیم ، مادقا  هک  هجلاعم  عون  ره  هب  دش و  تخـس  دلاو  رب  راک  دوب و  هدنامن  یقاب  يزیچ  ناوختـسا 
اپ نامه  نار  رد  هک  يرگید  قاس و  وناز و  نیباـم  رد  یکی  هک  ود  نآ  هک  دیـسر  اـج  نآ  هب  اـهمخز  نآ  راـک  تشادـن و  يرثا  جازم  اوق و 

رهاظ نییان  رد  يدـیدش  يابو  ماّیا  نآ  رد  دـشیم . يراج  يرگید  زا  نوخ  كرچ و  دنتـشاذگیم ، اـهنآ  زا  یکی  يور  رب  تسد  رگا  دوب ،
، دـنتفگیم فسوی  اقآ  ار  وا  هک  یقذاح  حاّرج  هک  میدـش  عّلطم  سپ  میدوب . هدرب  هانپ  نآ  يارق  زا  ياهیرق  رد  ابو  فوخ  زا  ام  دوب و  هدـش 

هـضرع ار  نم  ضیرم  ردارب  نوچ  درک و  رـضاح  هجلاعم  يارب  داتـسرف و  وا  دزن  هب  یـسک  دـلاو ، سپ  دراد . لزنم  ام  هیرق  کـیدزن  هیرق  رد 
ازریم یجاح  ار  وا  هک  نم  ياهولاخ  زا  یکی  اب  مدنام  وا  دزن  رد  نم  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دـلاو  هک  نآ  ات  دـش ، تکاس  یتعاس  دنتـشاد ،
یفخم نم  زا  دـهدیم و  سأـی  ربـخ  وا  هب  هک  متـسناد  تاـملک ، نآ  ياوحف  زا  نم  درک و  اوجن  وا  اـب  یتدـم  سپ  دـنیوگیم . باّهولادـبع 
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لوا غلبم ، نـالف  نم  هک : تفگ  حاّرج  نآ  تشگرب . دـلاو  سپ ، دـتفا . عزج  هب  دوش و  برطـضم  سپ  میوگب ، هدـلاو  هب  اداـبم  هک  دـنکیم 
هلیسو هجلاعم ، زا  شیپ  غلبم  نآ  نداد  زا  دلاو  عانتما  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  رد  وا  ضرغ  و  هجلاعم . رد  منکیم  عورـش  هاگ  نآ  مریگیم ،

ار تصرف  وا  سپ  دومن . عانتما  هجلاعم ، زا  شیپ  تساوخ  هچ  نآ  نداد  زا  دلاو  سپ  هجلاعم . رد  مادقا  زا  شیپ  نتفر  يارب  زا  وا  يارب  دشاب 
نآ اب  هجلاعم ، زا  دوب  وا  زجع  سأی و  تهج  هب  حاّرج  لـمع  نیا  هک  دنتـسناد  هدـلاو  دـلاو و  دومن . تعجارم  دوخ  هیرق  هب  درمـش و  تمینغ 

حالـص و اوقت و  تیاغ  رد  دنتفگیم ، بلاطوبا  ازریم  ار  وا  هک  دوب  رگید  يولاخ  ارم  دـندش . سویأم  وا  زا  تشاد ، هک  يداتـسا  تقاذـح و 
ۀباجالا و عیرس  مدرم ، يارب  دسیونیم  وا  هک  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  رصع ، ماما  يوس  هب  هثاغتسا  ياههعقر  هک  تشاد  یترهـش  دلب  رد 

شدنزرف يافـش  يارب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  ماهدلاو  سپ  دندرکیم . هعجارم  وا  هب  رایـسب  اهالب  دـیادش و  رد  مدرم  دـنکیم و  ریثأت  دوز 
ام هیرق  کـیدزن  هک  تفر  یهاـچ  دزن  هب  تشادرب و  ار  مردارب  تفرگ و  ار  نآ  هدـلاو  تشون و  هعمج  زور  رد  سپ  دـسیونب . هثاغتـسا  هعقر 

ادـیپ یتّقر  هدـلاو ، وا و  يارب  لاح  نیا  رد  هدـلاو و  تسد  رد  هاچ  يالاب  رد  دوب  ّقلعم  وا  تخادـنا و  هاـچ  رد  ار  هعقر  نآ  مردارب  سپ  دوب .
راوس هس  هک  مدید  باوخ  رد  نم  هک  تشذگن  يزور  دنچ  سپ  دوب . هعمج  زور  رخآ  تعاس  رد  نیا  دنتسیرگب و  تخس  ود  ره  سپ  دش .
هعقاو لاح ، نآ  رد  نم  سپـس  دـنیآیم ؛ ام  هناخ  هب  ور  ارحـص  زا  هدـش ، دراو  یلقره  لیعامـسا  هعقاو  رد  هک  یلیامـش  تأیه و  هب  بسا  رب 

، مّدـقم راوس  نآ  هک  مدـش  تفتلم  سپ  دوب . مرظن  رد  نآ  لیـصفت  مدوـب و  هدـش  فـقاو  وا  رب  اـهزور  نآ  رد  دـمآ و  مرطاـخ  هب  لیعامـسا 
ياضف رد  دوخ  شارف  رد  ضیرم  مردارب ، هدـمآ و  نم  ضیرم  ردارب  يافـش  يارب  بانج ، نآ  هک  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح 
دندمآ کیدزن  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  سپ  دوب . نینچ  ماّیا ، بلاغ  رد  هچ  نانچ  هداد ، هیکت  ای  هدیباوخ  تشپ  رب  هناخ 

هک زیخرب  : » دوـمرف وا  هب  دوـب و  وا  فـتک  رد  اـیوگ  تشاذـگ و  وا  ندـب  زا  یعـضوم  رد  ار  هزین  نآ  سپ  تشاد . هزین  كراـبم  تسد  رد  و 
؛ میتشاد هک  رگید  يولاخ  مودـق  هب  تسا  تراشب  مالک ، نیا  زا  بانج  نآ  دارم  هک  لاـح  نآ  رد  مدـیمهف  نینچ  هدـمآ ». رفـس  زا  تیولاـخ 
رفـس و لوط  تهج  هب  میدوب  فیاخ  وا  رب  ام  دوب . هدیـشک  لوط  شرفـس  دوب و  هتفر  تراـجت  رفـس  هب  وا  ربکا و  یلع  ازریم  یجاـح  شماـن 

دوخ باوخ  ياج  زا  مردارب  دومرف ، ار  نخس  نآ  تشاذگ و  وا  فتک  رب  ار  هزین  ترـضح ، نوچ  دیدش . يالغ  طحق و  زا  راگزور  بالقنا 
نشور اوه  علاط و  رجف  مدید  مدش ، رادیب  باوخ  زا  سپ  روکذم . يولاخ  لابقتـسا  تهج  هب  تفر  هناخ  رد  يوس  هب  باتـش  هب  تساخرب و 

رب هماج  هک  نآ  زا  شیپ  متفر ، مردارب  دزن  تعرس  هب  متساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  هتساخنرب . باوخ  زا  حبص  زامن  تهج  هب  یسک  هدش و 
. متشاد اپ  هب  متفرگ و  ار  وا  تسد  زیخرب . هداد ، افش  ار  وت  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  وا : هب  متفگ  مدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  منک . نت 

كدنا دوب و  رادیب  بش  بلاغ  عَجَو ، تّدش  تهج  هب  نوچ  مدرک . رادیب  ار  وا  ارچ  هک  دز  هحیـص  نم  رب  تساخرب و  باوخ  زا  مردام  سپ 
رد نتفر  هار  هب  درک  عورش  متـشاد ، اپ  هب  ار  وا  نوچ  هداد . افـش  ار  وا  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  متفگ : دوب . تمینغ  لاح  نآ  رد  باوخ 

هتـشذگ وا  رب  نینچ  هدایز ، ای  لاس  کی  بیرق  نیمز و  رب  شمدق  نتـشاذگ  رب  تشادـن  تردـق  هک  دوب  نانچ  بش  نآ  رد  هرجح و  ياضف 
دندش عمج  دندوب ، هک  نایانـشآ  ناشیوخ و  همه  دش و  رـشتنم  هیرق  نآ  رد  تیاکح  نیا  دندرکیم . لمح  ار  وا  یناکم  هب  یناکم  زا  دوب و 

تراشب هب  مدرک  تردابم  نم  هک  نیا  زا  مدوب  كانحرف  رایـسب  مدرکیم و  لقن  ار  باوخ  نم  دنتـشادن و  رواب  لقع  هب  هچ  دننیبب . ار  وا  هک 
دعب زور  دنچ  ياهتفه . نتشذگ  زا  شیپ  دش  مئتلم  اهمخز  دش و  عطقنم  زور  نآ  رد  نوخ  كرچ و  دوب و  باوخ  رد  وا  هک  یتلاح  رد  افش 
نیا رد  ناشیا  مان  هک  یـصاخشا  مامت  تسا ، هس  دـص و  یـس  رازه و  هک  خـیرات  نیا  رد  دـش و  دراو  تمالـس  هب  تمینغ و  اب  ولاـخ  نآ ، زا 
ماما يوس  هب  هثاغتـسا  هعقر  هَّللدـمحلاو ». . » دـنتفگ کیبل  ار  قح  یعاد  هک  روکذـم  حاّرج  هدـلاو و  زج  دـنا  تایح  رد  هدـش  هدرب  تیاکح 

، هلوادتم هیعدا  بتک  رد  هدش و  تیاور  وحن  دنچ  هب  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  يوس  هب  هثاغتـسا  هعقر  دیوگ : ّفلؤم  مالـسلا  هیلعرـصع 
تساهنآ عمج  ّلحم  هک  راحب  ياعد  باتک  راونالاراحب و  رازم  رد  هکلب  تسین ، اهنآ  رد  هک  هدیـسر  رظن  هب  ياهخـسن  نکل  تسا و  دوجوم 

ياملع زا  ّبیطلا  دّمحم  نب  دّمحم  رّحبتم ، لضاف  هدـید . مزال  اج  نیا  رد  ار  نآ  لقن  اذـهل  تسا ؛ بایمک  نآ  هخـسن  نوچ  هدـشن . رکذ  زین 
نآ زا  هثلاث  هفیحص  رد  یناهفصا  هَّللادبع  ازریم  ریبخ ، لضاف  راحب و  رد  یسلجم  هماّلع  هک  ( 1165) نیدباعلا سینا  باتک  رد  هّیوفص  تلود 
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تلّـسوت میحرلا  نمحرلا  هَّللامسب  یتجاح : یّمهم و  ره  يارب  زا  لّسوت  ياعد  ترابع  نیا  هب  تاداعـس  باـتک  زا  هدرک  لـقن  دـنکیم ، لـقن 
یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  مساـقلاابا  اـی  کـیلا 
سیب تارهاطلا  کتاهّمابو  نیرهاطلا  کئابآبو  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  کّماب  نیجاـّللا ، ۀمـصعو  میقتـسملا ، طارـصلاو  میظعلا ، أـبنلا  بلاـط ،

وا نالفل  ۀجاحلا  یف  یلاعت  هَّللا  یلا  يریفـس  نوکت  نأ  روطـسم  باتک  رونلا و  رون  نامیالا و  ۀـقیقح  میظعلا و  توربجلاو  میکحلا  نآرقلاو 
نامثع نب  دیعـس  ای  : » دیوگب لاح  نآ  رد  دزادنیب . یهاچ  ای  يراج  بآ  رد  دراذگب و  یکاپ  لِگ  رد  ار  هعقر  نیا  و  نالف ». نب  نالف  كاله 

زا یضعب  هقیرط  تایاور و  هظحالم  هب  نکلو  دوب  نینچ  هخسن  هیلع ». هَّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  یلا  یتّصق  الـصوَا  دیعـس  نب  نامثع  ای  و 
.« ملاعلا هَّللاو  .« » خلا نامثع ! نب  دّمحمای  دیعس و  نب  نامثع  ای  : » دشاب نینچ  دیاب  عاقر 

یلماع لیلج  دمحم  دیس  فرشت  ياعد  تباجا  متفه : تیاکح 

بِج هیرق  رد  هدنز و  لاح  هک  سابع  دّیـس  بانج  رـسپ  دّمحم ، دّیـس  موحرم  یقت ، حلاص  دـباع  هثاغتـسا  هعقر  ریثأت  زا  تسا  يرکذ  نآ  رد 
، یناهفصا یلماع  نیدلاردص  دّیس  لیلج ، رّحبتم  ملاع  لیبن و  دّیس  بانج  مامعا  ینب  زا  وا  تسا و  نکاس  لماع  لبج  يارق  زا  ( 1166) ثیش
هک روج  ماّکح  يّدعت  هطساو  هب  روکذم  دّمحم  دّیس  تسا . امهماقم -  یلاعت  هَّللا  یلعا  یفجن -  رفعج  خیش  دوخ ، رصع  ياهقف  خیـش  رهص 
زج لماع ، لبج  زا  ندمآ  نوریب  زور  رد  هک  يوحن  هب  یتعاضبیب  اب  هدش ، يراوتم  نطو  زا  دننک ، هّیرکـسع  ماظن  رد  لخاد  ار  وا  نتـساوخ 

بیاجع باوخ ، يرادیب و  رد  تحایس  ماّیا  رد  درک  تحایس  یتّدم  درکن و  لاؤس  زگره  تشادن و  يزیچ  تسا ، نارق  رشع  هک  يرمق  کی 
تیاهن رد  تفرگ و  یلزنم  هلبق ، تمـس  هیناقوف  تارجح  زا  سّدقم  نحـص  رد  هدش و  رواجم  فرـشا ، فجن  رد  هرخالاب  دوب ! هدـید  رایـسب 

، توف نامز  ات  نطو  زا  ندـمآ  نوریب  تقو  زا  دـش و  موحرم  هک  نآ  ات  دوبن  علّطم  یـسک  رفن  هس  ود  زج  شلاح  رب  دـنراذگیم و  یناشیرپ 
، هّیعدا بتک  زا  یهاگ  دشیم و  رضاح  يراد  هیزعت  ماّیا  رد  عناق و  ایحاب و  فیفع و  رایسب  تشاد . هدوارم  ریقح  اب  دیـشک و  لوط  لاس  جنپ 

تهج هب  اذـهل  دوبن ؛ نّکمتم  يزیچ  رب  فیرـش  نحـص  هاچ  بآ  امرخ و  هناد  دـنچ  زا  هداـیز  تاـقوا  زا  يرایـسب  نوچ  تفرگیم و  هیراـع 
لوغـشم زور  بش و  بلاغ  دـش . توف  وا  زا  هک  دوب  ییاعد  يرکذ و  رتمک  اـیوگ  تشاد و  هروثأـم  هّیعدا  زا  یّماـت  تبظاوم  قزر ، تعـسو 

هک قیرط  نیا  هب  دنک  تبظاوم  زور  لهچ  هک  تشاذگ  انب  مالـسلا و  هیلعتّجح  ترـضح  تمدخ  دـش  هضیرع  نتـشون  لوغـشم  یتقو  دوب .
هب بیرق  تسار ، فرط  هب  ور  دور  نوریب  تسایرد  تمـس  هب  هک  رهـش  کچوک  هزاورد  ندـش  زاب  نراقم  هزور ، همه  باتفآ  عولط  زا  لـبق 

. دزادنا بآ  رد  دراپـسب و  ترـضح  باّون  زا  یکی  هب  هتـشاذگ ، لگ  رد  ار  هضیرع  هاگ  نآ  دنیبن . ار  وا  يدحا  هک  هعلق  زا  رود  نادیم ، دنچ 
دوب گنت  رایسب  مقلخ  هتخادنا و  ریز  هب  ار  رس  عاقر و  نتخادنا  ّلحم  زا  متـشگیم  رب  يزور  دومرف : زور . ُهن  ای  تشه  یـس و  ات  درک  نینچ 

مداد و يرـصتخم  باوج  هدرـسفا ، لاح  اب  نم  درک و  مالـس  لاقع و  هیفچ و  یبرع و  سابل  اـب  دـش  قحلم  نم  هب  بقع  زا  یـسک  اـیوگ  هک 
یقاب لوا  تلاح  نامه  هب  نم  درک و  تقفاوم  نم  اب  هار  رد  يردق  متـشادن ، ار  یـسک  اب  نتفگ  نخـس  لیم  نوچ  مدرکن . وا  بناج  هب  هّجوت 
باتفآ عولط  زا  لبق  هک  تسا  زور  ُهن  ای  تشه  یس و  زورما  هک  يراد  بلطم  هچ  دّمحم ! دّیس  : » لماع لبج  لها  هجهل  هب  دومرف  سپ  مدوب .

دّیـس تسین »؟ علّطم  وت  تجاح  زا  تماما  ینکیم  نامگ  يزادـنایم ؟ بآ  رد  هضیرع  يوریم و  ایرد  زا  ناکم  نـالف  اـت  ییآیم و  نوریب 
دیدیمن و ایرد  رانک  رد  ارم  یـسک  ار و  ماّیا  زا  رادقم  نیا  صوصخ  دوبن ، علّطم  نم  لغـش  رب  يدـحا  هک  مدرک  بّجعت  نم  تفگ : دّـمحم 

سپ تسین . موسرم  لـماع  لـبج  رد  هک  لاـقع  هیفچ و  اـب  صوصخ  مسانـشن ، ار  وا  نم  هک  تسین  اـج  نیا  رد  لـماع  لـبج  لـها  زا  یـسک 
لماع لبج  رد  نوچ  مداد . ار  هادـفلا -  هل  انحور  رـصع -  ماما  روتـسم ، بیاـغ  روضح  هب  فّرـشت  دوصقم و  لـین  گرزب و  تمعن  لاـمتحا 

ساسحا رگا  منکیم ، هحفاصم  متفگ : دوخ  اب  تسین ، نانچ  یتسد  چـیه  هک  تسا  مرن  نانچ  ترـضح  نآ  كراـبم  تسد  هک  مدوب  هدـینش 
ود زین  بانج  نآ  مدرب ، شیپ  ار  دوخ  تسد  ود  تلاح  نامه  هب  میامنیم . لمع  كرابم ، روضح  هب  فّرشت  مزاول  هب  مدومن ، ار  هلحرم  نیا 

سپ يربک  تبهوم  یمظع و  تمعن  لوصح  هب  مدرک  نیقی  متفای . يداـیز  تفاـطل  یمرن و  مدرک ، هحفاـصم  دروآ . شیپ  ار  كراـبم  تسد 
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تیاکح نیا  زا  هک  كرابم  تسد  یمرن  دـیوگ : ّفلؤم  مدـیدن . ار  یـسک  مسوبب ، ار  شکرابم  تسد  متـساوخ  مدـینادرگ و  ار  دوخ  يور 
نیرتهیبش قلُخ  قلَخ و  رد  تسوا و  راوگرزب  ّدج  لیامـش  بانج ، نآ  لیامـش  هک  موس  باب  لوا  رد  تشذگ  هچ  نآ  هب  رظن  دوشیم  مولعم 

لیزن یمق  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دّمحموبا  لیلج ، خیـش  هک  ار  يربخ  تسا  دّیؤم  ملـسو ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  نآ  هب  تسا  قلخ 
هک تفگ  قشمد ، رد  یسوطرط  میرکلادبع  نب  یسیع  نب  دّمحم  هتفگ  تفگ : رفعج  نب  نیسح  زا  هدرک  تیاور  تالسلسم  باتک  رد  ير ،

زمره یبا  رب  میدش  لخاد  تفگ : میمت  نب  فلخ  هتفگ  هک  تفگ  ناقهد ، نب  دـمحا  هتفگ  هک  تفگ  یجنم ، راسی  نب  دیعـس  نب  رمع  هتفگ 
فک نیا  اب  مدرک  هحفاصم  تفگ : سپ  مینک . تداـیع  ار  وا  هک  کـلام  نب  سنا  رب  میدـش  لـخاد  هک  تفگ  سپ  مینک . تداـیع  ار  وا  هک 

نآ كرابم  فک  زا  دـشاب  رتمرن  هک  ار  يریرح  هن  ار و  ییاـبید  مدرکن  سم  سپ  ار ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  فک  دوخ ،
یلصار ادخ  لوسر  فک  نآ ، هب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  اب  ، ام اب  نک  هحفاصم  کلام ! نب  سنا  هب  میتفگ : سپ  تفگ : زمرهوبا  ترضح .

نآ هب  ام  اب  نک  هفحاصم  زمرهوبا : هب  متفگ  تفگ : میمت  نب  فلخ  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا 
هب میتفگ  تفگ : ناقهد  نب  دـمحا  مکیلع . مالـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  ار . کلام  نب  سنا  نآ  اـب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک 

مالّـسلا تفگ : ام و  اب  درک  هحفاـصم  سپ  زمرهوبا . اـب  فک  نآ  اـب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک  نآ  هب  اـم  اـب  نک  هفحاـصم  میمت : نب  فلخ 
سپ میمت . نب  فلخ  اب  فک  نآ  هب  يدرک  هحفاصم  هک  یفک  ام  اب  نک  هحفاصم  ناقهد : نب  دمحا  هب  میتفگ  تفگ : دیعس  نب  رمع  مکیلع .
یفک اب  ام  اب  نک  هحفاصم  دیعس : نب  رمع  هب  میتفگ  تفگ : میرکلادبع ، نب  یـسیع  نب  دّمحم  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم 

هب میتفگ  تفگ : رفعج  نب  نیـسح  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  ناقهد . نب  دمحا  اب  فک ، نآ  هب  يدرک  هحفاصم  هک 
مالّـسلا تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  دیعـس . نب  رمع  اب  نآ  اـب  يدرک  هحفاـصم  هک  یفک  اـب  اـم ، اـب  نک  هحفاـصم  یـسیع : نب  دّـمحم 

هک یفک  اب  ام ، اب  نک  هحفاصم  رفعج : نب  نیـسح  هب  میتفگ  تفگ : باتک ، نیا  فّنـصم  يزار ، یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دّمحم  وبا  مکیلع .
تـسا دابع  نب  بحاص  لوق  دّیؤم  زین  مکیلع . مالّـسلا  تفگ : ام و  اب  درک  هحفاصم  سپ  یـسیع . نب  دّمحم  اب  فک ، نآ  اب  يدرک  هحفاصم 

تسا و فورعم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  لیامـش  ثیدح  رد  هک  نیّفکلا  نثـش  هملک  هک  ۀغللا  طیحم  باتک  رد 
رد هچ  نانچ  تسا ، یمرن  ینعم  هب  هک  هدرک  طبض  هّیناقوف  هطقن  ود  يات  اب  هدش  دراو  دناهدرک ؛ لقن  ار  نآ  هربتعم ، دیناسا  هب  هّماع  هّصاخ و 

نتـش ناک  ّهنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ۀفـص  یف  ثیدحلا  یف  يور  نتـشلا و  دحاولا  بایثلا  نم  ۀنیللا  نوتـشلا : : » دـیوگیم اج  نآ 
هک ربخ  رد  هدش  تیاور  تسا و  نتش  نآ ، درفم  تسا و  اههماج  زا  مرن  نوتش ، ینعی : یهتنا . فحـص ». دقف  ءاثلاب  هاور  نم  ءاتلاب و  فکلا ،

ظفل هدرک ، تیاور  ءاث  اب  ار  نآ  هک  یسک  ءات و  اب  دوب  نتش  بانج ، نآ  فک  هک  نیا  هدیـسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفـص  رد 
زا ار  طیحم  بحاص  نخـس  هکلب  دـناهدرک ، طبـض  ءاث  اب  تغل  لها  رابخا و  حاّرـش  نیثّدـحم و  ریاـس  نکلو  هدرک  طبـض  طـلغ  ار  ثیدـح 
نب نسح  دـمحا ، یبا  زا  مدرک  لاؤس  دـیامرفیم : ( 1167) رابخالا یناعم  باتک  رد  ربخ  مامت  لقن  زا  دـعب  قودـص  خیـش  دنتـسناد . بیارغ 

، ترضح نآ  كرابم  ياهفک  ینعی  دیوگیم : نیفکلا  نثـش  حرـش  رد  هک  نیا  ات  تفگ : ربخ . نیا  ریـسفت  زا  يرکـسع  دیعـس  نب  هَّللادبع 
: دیوگیم ( 1168) ۀـیاهن رد  يرزج  ریثا  نبا  و  فک . یمرن  هب  ار  نانز  فک و  يربز  هب  ار  نادرم  دـننکیم  حدـم  برع ، دوب و  ربز  نشخ و 

هدیدنـسپ یهاتوک و  نودـب  دوب  یتظلغ  شناتـشگنا ، رد  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  یهاتوک . تظلغ و  هب  دوب  لـیام  شکراـبم  فک  ود  ینعی 
تفـص نیا  تسا ، نادرم  لغـش  هک  زیچ ، نتفرگ  يارب  زا  ینعی  ناـشیا ؛ ندرک  ضبق  يارب  زا  تسا  ّدـشا  نیا  هک  اریز  نادرم . رد  نیا ، تسا 

هک هدیسر  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  لیامش  رد  هچ  نآ  تسا ، ناشیا  مالک  دّیؤم  نانز . رد  تفص  نیا  تسا  مومذم  و  تسا ؛ نّیعم 
هنیدـم زا  هرـصب  لها  لاتق  دـصق  هب  بانج  نآ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ( 1169) داشرا رد  دـیفم  خیـش  دوب . ربز  ظیلغ و  زین  باـنج  نآ  فک 

نبا دـیامرفیم : هک  نآ  ات  دنونـشب  ار  بانج  نآ  مالک  هک  دـندش  عمج  دـش و  قحلم  اـج  نآ  رد  جاـح  رخآ  هذـبر ش و  دراو  دـمآ ، نوریب 
بناج زا  دـشاب ، کین  رگا  میوگب ؛ نخـس  نم  هک  یهدیم  تصخر  ایآ  : » درک ضرع  دوب و  بانج  نآ  هک  ياهمیخ  رد  دـش  لخاد  ساـبع 

نم هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  هاگ  نآ  : » دـیوگیم ساـبع  نبا  میوگیم ». نخـس  دوخ  هن ، : » دومرف نم »؟ فرط  زا  هنرگو  دـشاب  وت  باـنج 
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درادن یهجو  هخسن  ندوب  ءاث  اب  زج  و  دروآ ». درد  هب  ارم  دوب ، ظیلغ  ربز و  نوچ  كرابم  ياهفک  ینَملاف ، نیّفکلا  نثش  ناک  و  تشاذگ ،
، دّمحم یبا  رب  مدـش  لخاد  تفگ : هک  شوقنم  نب  بوقعی  زا  تسا  يورم  ( 1170) نیدلا لامک  رد  ملا . يارب  دوشن  ّتلع  تسد ، یمرن  هچ 

سپ دوب . هتخیوآ  نآ  رب  هدرپ  هک  دوب  یقاطا  شتسار  فرط  رد  هناخ و  ِرَد  يوّکس  رب  دوب  هتسشن  بانج  نآ  مالسلا و  امهیلعیلع  نب  نسح 
. هلاس جنپ  يرـسپ  ام  يوس  هب  دمآ  نوریب  سپ  مدرک . الاب  سپ  نک ». دنلب  ار  هدرپ  : » دومرف رما »؟ نیا  بحاص  تسیک  نم ! دّیـس  يا  : » متفگ

تظلغ هب  راحب  رد  یسلجم  تسا و  طوبضم  ءاث  اب  خسن  رد  و  نیّفکلا » نثش   » تساهنآ هلمج  زا  هک  درک  رکذ  ار  بانج  نآ  لیامش  هاگ  نآ 
. هدومن ریسفت 

روکذم یلماع  لبج  دمحم  دیس  تاجن  متشه : تیاکح 

نم رب  اج  نآ  تمعن ، یناوارف  اب  مدش  فّرشم  يوضر  سّدقم  دهـشم  هب  نوچ  هک  درک  لقن  روکذم  یقّتم  دّیـس  روربم ، یفـص  حلاص  زین  و 
ناشیا هب  ار  دوخ  نآ ، هب  مناوتب  هک  نان  صرق  کی  نوچ  دنور ، نوریب  اج  نآ  زا  راّوز  دوب  انب  هک  زور  نآ  حبـص  تشذگیم . گنت  رایـسب 

راّوز هب  ار  دوخ  رگا  مدـید  هضیرف  يادا  زا  سپ  مدـش . فّرـشم  رّهطم ، مرح  هب  دـش . رهظ  دـنتفر . راّوز  مدرکن . تقفاوم  متـشادن ، مناـسرب ،
تیاکش متفر و  حیرـض  کیدزن  متـساخرب  موشیم . فلت  دوشیم ، ناتـسمز  نوچ  منامب ، لاح  نیا  هب  رگا  تسین و  رگید  ياهلفاق  مناسرن ،

دوخ ّالا  موشیم و  حیرتسم  مدش  كاله  رگا  موریم ، نوریب  هنـسرگ  لاح  نیمه  هب  متفگ : دوخ  اب  متفر و  نوریب  هدرـسفا  رطاخ  اب  مدرک و 
ییاج هب  متفر ، هار  بورغ  اـت  زین  نم  دـنداد . ناـشن  نم  هب  ار  یفرط  مدـش ، اـیوپ  هار  زا  مدـمآ ، نوریب  هزاورد  رد  زا  مناـسریم . هلفاـق  هب  ار 

یگنـشت یگنـسرگ و  تّدـش  زا  دوبن . نآ  رد  يزیچ  لظنح  ياوس  هک  مدیـسر  یناـیاپ  یب  ناـبایب  هب  ماهدرک . مگ  ار  هار  مدـیمهف  مدیـسرن ؛
یبآ دیاش  هک  مدیدرگیم  ارحص  نآ  فارطا  رد  دوب  نشور  اوه  ات  دوبن . دشاب ، هناودنه  اهنآ  زا  یکی  دیاش  متـسکش ، لظنح  دصناپ  بیرق 

. متفر اج  نآ  هب  دمآ . مرظن  هب  یعفترم  ناکم  هاگان  مدرکیم . هیرگ  مداد و  گرم  هب  نت  مدش . سویأم  هّرملاب  هک  نآ  ات  منک  ادـیپ  یفلع  ای 
مماشایب و بآ  متفگ : دوخ  اب  هدروآ و  اج  هب  دنوادخ  رکـش  تسا !؟ هنوگچ  بآ  همـشچ  يدـنلب ، رد  هک  مدرک  بّجعت  متفای . یبآ  همـشچ 
ناروناـج و زا  دـش  رپ  ارحـص  ماـمت  دـش و  کـیرات  اوه  اـشع  زاـمن  زا  دـعب  مشاـب . هدرک  زاـمن  مدُرم ، هچ  ناـنچ  منکب . زاـمن  هتفرگ ، وضو 

ناشمشچ رود  زا  یضعب  گرگ و  ریش و  نوچ  متخانـشیم  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  مدینـشیم . اهنآ  زا  بیرغ  ياهادص  فارطا  زا  ناگدنّرد و 
یتقو مدیباوخ . هداد و  اضق  هب  اضر  مدوب ، هدیـشک  رایـسب  جـنر  دوبن و  يزیچ  ندرم  رب  هدایز  نوچ  مدرک و  تشحو  دومنیم . غارچ  دـننام 

، لاح نیا  رد  مدوب . یلاح  یب  فعـض و  تیاهن  رد  نم  دوب و  هدـش  شوماـخ  اهادـص  نشور و  هاـم ، عولط  هطـساو  هب  اوه  هک  مدـش  رادـیب 
مـشخ سپ  مرادن . يزیچ  نم  دوب و  دهاوخ  يدربتـسد  ددص  رد  هک  اریز  تشک . دهاوخ  ارم  راوس ، نیا  متفگ : دوخ  اب  دش . نایامن  يراوس 
تلاح اـب  ینکیم »؟ هچ  : » دومرف مدـش . نئمطم  متفگ و  باوج  درک . مالـس  ندیـسر ، زا  سپ  دز . دـهاوخ  یمخز  هلاـحمال  درک ، دـهاوخ 

مدوـب و هدرک  صحف  نوـچ  نم  يروـخیمن »؟ ارچ  تسا ، هزبرخ  ددـع  هس  وـت ، بنج  رد  : » دوـمرف مدرک . دوـخ  تلاـح  هب  هراـشا  فـعض ،
هاگن بقع  هب  : » دومرف راذـگاو »! دوخ  لاح  هب  ارم  نکم ! هّیرخـس  ارم  : » متفگ هزبرخ ، هب  دـسر  هچ  لـظنح ، تروص  هب  هناودـنه  زا  سویأـم 
حبـص ار  یکی  فصن  نک و  دوخ  عوج  ّدـس  اـهنآ  زا  یکی  هب  : » دومرف تشاد . گرزب  هزبرخ  ددـع  هس  هک  مدـید  ياهتوب  مدرک . رظن  نک »!

ار هزبرخ  فصن  رهظ ، هب  بیرق  ادرف  وش . هناور  میقتسم  ّطخ  هب  هار  نیا  زا  ربب و  دوخ  هارمه  رگید  حیحص  هزبرخ  اب  ار  رگید  فصن  روخب و 
هب ار  وت  اهنآ  دیـسر . یهاوخ  ياهمیخ  هایـس  هب  بورغ  هب  کیدزن  دـمآ . دـهاوخ  تراـک  هب  هک  نکم  فرـص  هتبلا  ار  رگید  هزبرخ  روخب و 
هب دیاش  هک  دوب  نیریش  فیطل و  رایسب  متـسکش ، ار  اههزبرخ  نآ  زا  یکی  متـساخرب  نم  دش . بیاغ  نم  رظن  زا  سپ  دناسر ». دنهاوخ  هلفاق 
زور زا  یتعاس  ات  مدرکیم  تفاـسم  ّیط  مدـش و  هناور  هتـشادرب ، ار  رگید  هزبرخ  ود  متـساخرب و  مدروخ و  ار  نآ  مدوب . هدـیدن  یبوخ  نآ 

هزبرخ اـب  مدروخ و  دوب ، مرگ  تّدـش  هب  اوه  هک  رهظ  ماـگنه  ار  رگید  فصن  مدروـخ و  ار  نآ  فـصن  هتـسکش و  ار  رگید  هزبرخ  دـمآرب .
هب ارم  دـندیود و  نم  يوـس  هب  دـندید ، رود  زا  ارم  همیخ  لـها  نوـچ  مدـید . ياهمیخ  رود  زا  باـتفآ ، بورغ  هب  بیرق  مدـش . هناور  رگید 
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، یسراپ زج  اهنآ  متـسنادیمن و  یبرع  ریغ  نوچ  مسوساج و  نم  هک  دندوب  هدرک  مّهوت  ایوگ  دندرب . همیخ  يوس  هب  هتفرگ ، فنُع  یتخس و 
: تفگ مامت  مشخ  اب  وا  متفر . همیخ  گرزب  کیدزن  هب  ات  دادیمن  نم  فرح  هب  شوگ  یـسک  مدرکیم  دایرف  هچ  ره  دنتـسنادیمن ، یناـبز 
زا هتـشذگ  زور  ندـمآ  نوریب  ار و  دوخ  لاـح  ّتیفیک  هلمجلایف  هلیح  رازه  هب  نم  مشکیم ». ار  وت  هنرگو  وگب ! تسار  ییآیم ؟ اـجک  زا  »
هک نآ  رگم  دنکیمن ، روبع  یـسّفنتم  ییوگیم ، وت  هک  اهاج  نیا  بذاک ! دّیـس  يا  تفگ : مدرک . رکذ  ار  هار  ندرک  مگ  سّدقم و  دهـشم 
یط نامز  نیا  رد  هک  تسین  یـسک  رودقم  ییوگیم ، وت  هک  تفاسم  ردق  نآ  هوالع ، دیرد و  دـهاوخ  ار  وا  ناروناج  دـش و  دـهاوخ  فلت 
هنرگ وگب و  تسار  دوب . دهاوخ  اهلزنم  ییوگیم  وت  هک  هار  نیا  زا  تسا و  لزنم  هس  دهـشم  ات  اج  نیا  زا  فراعتم  قیرط  هب  هک  اریز  دنک .

؟ تسیچ نیا  تفگ : دش . نایامن  نم  يابع  ریز  زا  هزبرخ  لاح  نیا  رد  نم . يور  رب  دیشک  ار  دوخ  ریـشمش  مشکیم و  ریـشمش  نیا  اب  ار  وت 
یضعب هب  یضعب  سپ  میاهدیدن ». نونکات  ام  هک  مسق  نیا  صوصخ  تسین ، هزبرخ  ًادبا  ارحص  رد  : » دنتفگ نیرضاح  مامت  متفگ . ار  لیصفت 

ارم تسد  دندمآ و  سپـس  تسا . تداع  قرَخ  نیا  هک  دندش  نئمطم  ایوگ  دندرک و  يدایز  يوگتفگ  دوخ  نابز  هب  دندرک و  عوجر  رگید 
. دندروآ میارب  هزیکاپ  ياههماج  دندرب و  كّربت  يارب  ارم  ياههماج  دنتشاد . مرتحم  زّزعم و  ارم  دنداد و  ياج  سلجم  ردص  رد  دندیسوب و 

هلفاـق هب  ارم  دنداتـسرف و  نم  اـب  رفن  هس  دـنداد و  نم  هب  ناـموت  هد  موس ، زور  یبوـخ . تیاـهن  رد  دـندرک ، يرادـنامهم  زور  ود  بش و  ود 
. دندناسر

رورس نآ  تسد  هب  يدیز  هوطع  يافش  مهن : تیاکح 

يولع هوطع  نب  یقاب  دّیـس  نم ، يارب  زا  درک  تیاکح  دیوگیم : ( 1171) همغلا فشک  بحاص  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  یعملا  لضاف  ملاع 
ام لیم  دوب  رکنم  دوب و  هدرزآ  نارسپ ، ام  زا  وا ، دندوب و  زجاع  شجالع  زا  اّبطا  هک  دوب  یـضرم  ار  وا  دوب . يدیز  هوطع ، مردپ  هک  ینـسح 

مالسلا هیلعيدهم  امش  بحاص  ات  موشیمن  لخاد  امـش  بهذم  هب  منکیمن و  ار  امـش  قیدصت  نم  : » تفگیم هرّرکم  هّیماما . بهذم  هب  ار 
هک میدینـش  ار  ردـپ  دایرف  هک  میدوب  عمج  اـج  کـی  همه  اـم  نتفخ ، زاـمن  تقو  رد  یبش  ًاـقاّفتا  دـهدن ». تاـجن  ضرم  نیا  زا  ارم  دـیاین و 
ام تفر . نوریب  نم  شیپ  زا  هظحل ، نیمه  هک  دیبایرد  ار  دوخ  بحاص  دیودب و  تفگ : میتفر ، شدزن  هب  يدنت  هب  نوچ  دیباتشب ! دیوگیم :
وت متفگ : نم  هوطعای »! : » تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  یـصخش  تفگ : دوب ؟ هچ  میدیـسرپ : هتـشگرب و  میدیدن و  ار  یـسک  میدـیود ، دـنچ  ره 

. دیلام تسد  نم  ملا  عضوم  رب  هدرک و  زارد  تسد  نآ ، زا  دعب  و  مهد ». افـش  ار  وت  هک  ماهدـمآ  وت ، نارـسپ  بحاص  نم ، : » تفگ یتسیک ؟
ریغ زا  نم  درک و  یناگدنز  ییاناوت ، تّوق و  اب  دوب و  هدـنز  دـیدم  ياهتّدـم  مدـیدن و  تفوک  نآ  زا  يرثا  مدرک ، هاگن  دوخ  رب  نوچ  نم 

تیاکح نیا  لقن  زا  دعب  باتک  بحاص  دندرک . لقن  مک  دایزیب و  قیرط  نیمه  هب  همه  مدیـسرپ و  ار  هّصق  نیا  ریثک ، یعمج  زا  وا  نارـسپ 
هدرک مگ  ار  هار  ای  هک  دناهدید  رایسب  هریغ  زاجح و  هار  رد  نامدرم  ار  مالسلا  هیلعماما  دیوگیم : تشذگ ، هک  یلقره  لیعامسا  تیاکح  و 

رکذ دوبیمن ، لیوطت  فوخ  رگا  هدیناسر و  دوخ  بلطم  هب  ار  ناشیاو  هداد  یصالخ  ار  ناشیا  ترضح  نآ  دنتـشاد و  یگدنامرد  ای  دندوب 
. میدرکیم

بانج نآ  تیانع  اب  یسراف  دومحم  عیشت  : مهد تیاکح 

: دیامرفیم تبیغ  باتک  رد  هر ) ) لوا دیهش  خیش  رـصاعم  یلینلا ، یفجنلا  ینیـسحلا  دیمحلادبع  نب  یلع  نیدلاءاهب  لیبن ، ملاع  لیلج و  دّیس 
هب دندرک  توعد  ارم  تفگ : نوراق  نب  دّمحم  نیدلاو  ّقحلا  سمش  رمتعم  جاح  دومحم  ظفاح  يرقم  هودق  لماک  ملاع  خیـش  ارم ، داد  ربخ 

دومحم هب  ار  وا  دندرک  جیوزت  وا ، لها  سپ  حالـص . ریخ و  لها  زا  هنمؤم  تسا  ینز  وا  هک  متـسنادیم  نم  وا و  دزن  هب  متفر  سپ  ینز ، دزن 
نامیا لها  توادع  بصن و  نّنست و  تّدش  هب  دنروهـشم  سراف  لها  دنتفگیم . رکبونب  ار  وا  براقا  ار و  وا  رکبیخا و  هب  فورعم  یـسراف 

دوخ بهذم  هب  هک  شلها  فالخ  هب  ندش  هعیـش  يارب  ار  وا  داد  قیفوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  باب و  نیا  رد  دوب  ناشیا  ّدـشا  دومحم ، و 
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داتفا قاّفتا  هچ  یشاب ؟ نایبصان  نیا  اب  وت  هک  دش  یـضار  درک و  يدرمناوج  وت  ردپ  هنوگچ  بجع ! هچ  متفگ : نز  نآ  هب  سپ  دندوب . یقاب 
تیاـکح وا  يارب  زا  هک  یتـسرد  هب  يرقم ! يا  تفگ : نز  نآ  درک ؟ كرت  ار  ناـشیا  بهذـم  درک و  دوـخ  لـها  تفلاـخم  وـت  رهوـش  هـک 

وا زا  تفگ : تسیچ ؟ تیاـکح  نآ  متفگ : تسا . بیاـجع  زا  نآ  هک  دـننکیم  مکح  دنونـشب  ار  نآ  بدا  لـها  هاـگره  هک  تسا  ياهبیجع 
ّتلم زا  دروآ  نوریب  ار  وت  هچ  دومحم ! يا  متفگ : دومحم ، دزن  رد  میدـش  رـضاح  نوچ  دومرف : خیـش  نآ . هب  دـهدیم  ربخ  ار  وت  هک  سرپب 
لها تداع  هک  یتسرد  هب  نادـب  مدرک . يوریپ  ار  نآ  دـش ، حـضاو  ّقح  نوچ  خیـش ! يا  تفگ : نایعیـش ؟ ناـیم  رد  درک  لـخاد  وت و  لـها 

. دنیامن رادید  دننک و  تاقالم  شیپ  ار  وا  هک  دـنوریم  نوریب  ناشیا ، رب  دوشیم  دراو  ياهلفاق  دنونـشب  نوچ  هک  هدـش  يراج  نانچ  سرف ،
، تقو نآ  رد  نم  دـندوب ، يرایـسب  ناـکدوک  نم  اـب  متفر و  نوریب  نم  سپ  دوشیم . دراو  یگرزب  هلفاـق  میدینـش  اـم  هک  داـتفا  قاـّفتا  سپ 

میدرکن هشیدنا  دوخ ، راک  تبقاع  رد  میدمآرب و  هلفاق  يوجتسج  رد  میدرک و  شـشوک  ینادان  يور  زا  سپ  غولب . کیدزن  مدوب  یکدوک 
ییداو رد  میدرک و  مگ  ار  هار  سپ  میدرکیم . شنزرـس  شفعـض  رب  ار  وا  دـنامیماو  اـم  زا  یکدوـک  هاـگره  هک  میتـشاد  یعـس  ناـنچ  و 
عورش سپ  میدوب . هدیدن  نآ  دننام  زگره  هک  دوب  هدیچیپ  مهرد  هوبنا  ناتخرد  راخ و  ردق  نآ  اج  نآ  رد  میتخانـشیمن . ار  نآ  هک  میداتفا 

ور هب  ندرم و  هب  میدرک  نیقی  سپ  دوب . هدـش  نازیوآ  اـم  هنیـس  رب  اـم  ناـبز  یگنـشت ، زا  میدـنامزاب و  نتفر  هار  زا  اـت  نتفر ، هار  هب  میدرک 
نآ رد  یفیطل  شرف  دمآ و  دورف  ام  کیدزن  رد  تسا و  راوس  يدیپس  بسا  رب  هک  میدـید  يراوس  هاگان  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  میداتفارد .
رب هک  میدـید  يرگید  راوس  هاگان  هک  میدوب  وا  تفتلم  دیـسریم . ماـشم  هب  رطع  يوب  نآ ، زا  میدوب و  هدـیدن  نآ  لـثم  هک  درک  شرف  اـج 

شرف و نآ  رب  دمآ  دورف  سپ  دوب . فرط  ود  نآ  يارب  هک  دوب  ياهماّمع  شرس  رب  دوب و  هدیـشوپ  دیفـس  ياهماج  دوب و  راوس  يزمرق  بسا 
هب دومحم »! يا  : » دوـمرف دـش . نم  تفتلم  سپ  بیقعت . يارب  تسـشن  هاـگ  نآ  درک . زاـمن  وا  اـب  شرگید  قـیفر  نآ  درک و  زاـمن  داتـسیا و 

یکاب : » دومرف مرادن . تردق  یگتـسخ ، شطع و  تّدش  زا  متفگ : ایب ». نم  کیدزن  : » دومرف نم ! ياقآ  يا  کیّبل ، متفگ : یفیعـض  يادـص 
سپ متفر . بانج  نآ  کیدزن  هب  هنیـس  اب  سپ  متفای . هزاـت  حور  دوخ ، نت  رد  هک  دـش  مسوسحم  دومرف ، ار  نخـس  نیا  نوچ  وت ». رب  تسین 

هچ نآ  مناهد و  نایم  رد  دش  لخاد  منابز  قصلم و  ییالاب  کنح  هب  نم و  کنح  ات  درب  الاب  دیشک و  نم  هنیـس  تروص و  رب  ار  دوخ  تسد 
يارب اهلظنح  نیا  زا  لظنح  هناد  کی  زیخرب ! : » دومرف سپ  متـشگرب . دوخ  یلّوا  تلاح  هب  دـش و  فرطرب  همه  رازآ  جـنر و  زا  دوب  نم  رد 

ار نآ  : » دوـمرف داد و  نم  هب  ار  نآ  دوـمن و  همین  ود  ار  نآ  مدروآ . شیارب  یگرزب  لـظنح  دوـب . يرایـسب  لـظنح  يداو  نآ  رد  راـیب »! نـم 
ندروخ هب  هدوـمرف  رما  ارم  هک  دوـب  نینچ  نم  دزن  رد  وا و  ندرک  تفلاـخم  رب  متـشادن  تأرج  متفرگ و  باـنج  نآ  زا  ار  نآ  سپ  روـخب »!

تسا رتوبشوخ  خی و  زا  رتدرس  لسع و  زا  تسا  رتنیریش  هک  مدید  مدیشچ ، نآ  زا  نوچ  لظنح . یخلت  نم ، دزن  هب  دوب  دوهعم  نوچ  ربص ،
یفیعـض هتـسکش  نابز  هب  وا  مدناوخ . ار  وا  سپ  دـیایب ». وگب ، ار  دوخ  قیفر  : » دومرف نم  هب  هاگ  نآ  مدـش . باریـس  ریـس و  سپ  کشم ! زا 
شتمدخ هب  درک و  بانج  نآ  هب  ور  هنیـس ، هب  زین  وا  سپ  تسین ». وت  رب  یکاب  زیخرب ! : » دومرف وا  هب  سپ  مرادـن . تکرح  رب  ییاناوت  تفگ :

مـسق دنوادخ  هب  ار  وت  میتفگ : وا  هب  دوش . راوس  هک  تساخرب  دوخ  ياج  زا  هاگ  نآ  دوب . هدرک  نم  اب  هک  درک  هنوگ  نامه  زین  وا  اب  دیـسر .
یّطخ ام  رود  دوخ  هزین  اب  و  دـینکن »! هلجع  : » دومرف ناسرب . ام  لـها  هب  ار  اـم  نک و  ماـمت  اـم  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  اـم ، ياـقآ  يا  میهدیم 
هاگان میداتفا . هار  هب  میتساخرب و  سپ  مینک . ادیپ  ار  هار  هوک و  لباقم  میتسیاب  ات  زیخرب ! متفگ : مقیفر  هب  نم  سپ  تفر . شقیفر  اب  دیشک و 

رب میتسـشن و  سپ  ام . بناج  راهچ  ره  رد  نینچ  مه  میدید و  رگید  راوید  میدرک ، ریـس  رگید  تمـس  هب  تسام . لباقم  رد  يراوید  میدید 
. تسا رتحـیبق  رتخـلت و  زیچ  همه  زا  میدـید  دروآ . یلظنح  سپ ، میروخب . ات  رایب  لظنح  نیا  زا  متفگ : مقیفر  هب  سپ  میتسیرگ . دوخ  لاـح 

یـسک دـنوادخ  زج  ار  نآ  رامـش  هک  دـندرک  هطاحا  ام  هب  يرایـسب  شوحو  هاـگان  هک  میدرک . گـنرد  یکدـنا  میتخادـنا و  رود  هب  ار  نآ 
دشیم و فرطرب  راوید  دنتفریم ، نوچ  دشیم و  عنام  ار  اهنآ  راوید  نآ  دـنوش ، کیدزن  ام  هب  هک  دـندرکیم  دـصق  هاگره  تسنادیمن و 

اوه درک و  عولط  باتفآ  دش و  حبص  هک  نآ  ات  میدروآ  رس  هب  ار  بش  نآ  نئمطم ، هدوسآ و  ام  دشیم . رهاظ  راوید  دندرکیم ، دوع  نوچ 
نوچ دندوب . هدرک  هتشذگ  زور  هچ  نآ  دندرک  دندش و  ادیپ  راوس  ود  نآ  هاگان  میداتفا . عزج  هب  سپ  درک . هبلغ  ام  رب  یگنـشت  دش و  مرگ 
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امش داب  تراشب  : » دومرف ام . لها  هب  ناسرب  ار  ام  هک  میهدیم  مسق  دنوادخ  هب  ار  وت  هک  راوس  نآ  هب  میتفگ  دننک ، تقرافم  ام  زا  دنتـساوخ 
میدید دـش ، زور  رخآ  نوچ  دـندش . بیاغ  ام  رظن  زا  سپ  امـش ». لها  هب  دـناسریم  ار  امـش  هک  یـسک  امـش  دزن  دـیآیم  يدوز  هب  هک  ار 

. تشاذگ ار  دوخ  ياهرخ  درک و  رارف  دیـسرت و  دید ، ار  ام  نوچ  مزیه . ندرب  يارب  دمآیم  دوب و  غالا  هس  وا  اب  هک  اسارف  لها  زا  ار  يدرم 
يازع امـش  لها  هک  یتسرد  هب  امـش ! رب  ياو  تفگ : تشگرب و  سپ  میدرب . وا  يارب  ار  دوخ  ماـن  شدوخ و  مسا  هب  میدرک  زاوآ  ار  وا  سپ 

، میدیـسر هیرق  کیدزن  نوچ  میدـش . راوس  اهرخ  نآ  رب  میتساخرب و  سپ  مزیه . رد  تسین  یتجاح  ارم  هک  دـیزیخرب  دـندرک . اپ  رب  ار  امش 
تعلخ وا  رب  دـندرک و  مارکا  ار  وا  دـندش و  فوعـشم  دنـسرخ و  تیاـغ  هب  ناـشیا  درک و  ربـخ  ار  اـم  لـها  دـش و  دـلب  لـخاد  اـم  زا  شیپ 

ام سپ  میدوب . هدید  هک  ار  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  میدرک  تیاکح  دندیـسرپ ، ام  لاح  زا  دوخ ، هناخ  لها  رب  میدـش  لخاد  نوچ  دـندیناشوپ .
، درب نم  دای  زا  ار  هّصق  نیا  راگزور  هاگ  نآ  هدـش . ادـیپ  امـش  يارب  شطع  تهج  زا  هک  هدوب  یتـالایخ  نآ  دـنتفگ : دـندرک و  بیذـکت  ار 

نایراکم کلـس  رد  متفرگ و  نز  مدیـسر و  یگلاس  تسیب  ّنس  هب  هک  نآ  ات  دـنامن  نآ  زا  يزیچ  مرطاخ  رد  دوبن و  يزیچ  ایوگ  هک  ناـنچ 
. دنتفریم يأر  نم  ّرس  هب  هک  مالسلا  مهیلعهّمئا  راّوز  امّیس  نامیا ، لها  اب  توادع  رد  دوبن  یـسک  نم  زا  رتتخـس  نم ، لها  رد  مدمآرد و 

متـشاد داقتعا  نآ و  ریغ  يدزد و  زا  دیآرب  متـسد  زا  هچ  نآ  هب  ناشیا ، ندرزآ  ّتیذا و  دـصق  هب  مدادیم  هیارک  ناویح  ناشیا  هب  نم  سپ ،
هب مداد  هیارک  ار  دوخ  ياهلام  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  یلاعت . كرابت و  دـنوادخ  هب  دـنکیم  کیدزن  ارم  هک  تسا  یلاـمعا  زا  لـمع  نیا  هک 
ریغ يردـهزلا و  نبا  براح و  نبا  هفرع و  نبا  یلیهـسلا و  نبا  دوب  ناشیا  هلمج  زا  دنتـشگیمرب و  ترایز  زا  ناشیا  هّلح و  لها  زا  یتعامج 
دوب رپ  دـندید و  اهنت  ارم  هار  رد  نوچ  سپ  نم . توادـع  دانع و  رب  دـندوب  فقاو  ناـشیا  دادـغب و  يوس  هب  میتفر  حالـص و  لـها  زا  ناـشیا 

رب متـشادن  یتردق  و  مدوب . تکاس  نم  دندرک و  نم  اب  هک  نآ  رگم  حـیبق ، راک  زا  يزیچ  دنتـشاذگن  نم  رب  هنیک ، ظیغ و  زا  ناشیا  ياهلد 
رپ نم  هنیـس  دندمآ و  دورف  اج  نآ  رد  دادغب و  یبرغ  فرط  هب  دنتفر  تعامج  نآ  میدـش  دادـغب  دراو  نوچ  ناشیا . ترثک  تهج  هب  ناشیا 

: دنتفگ متـسیرگ . مدز و  هچناپط  دوخ  يور  رب  متفر و  ناشیا  دزن  متـساخرب و  دندمآ ، نم  ياقفر  نوچ  ناشیا . رب  دقح  ظیغ و  زا  دوب  هدـش 
ّبـس هب  دندرک  عورـش  سپ  اهنآ . زا  دوب  هدش  دراو  نم  رب  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  مدرک  تیاکح  سپ  هدش ؟ دراو  وت  رب  هچ  هدش و  هچ  ار  وت 

، ناشیا اب  درک  میهاوخ  دـنور و  نوریب  نوچ  دـش ، میهاوخ  عمج  هار  رد  اهنآ  اب  ام  هک  رادشوخ  لد  دـنتفگ : تعاـمج و  نآ  ندرک  نعل  و 
، هضفار تعامج  نیا  متفگ : نتشیوخ  اب  سپ  تفایرد . ارم  تداعس  تفرگ ، ارف  ار  ملاع  بش  یکیرات  نوچ  دندرک . اهنآ  هچ  نآ  زا  رتعینش 

تـسا ناشیا  اب  ّقح  هک ، نآ  رگم  تسین ، نیا  ناشیا و  نید  هب  دندرگیمرب  دنوش ، دهاز  نوچ  ناشیا  ریغ  هکلب  دـندرگیمنرب ، دوخ  نید  زا 
یتمالع بش ، نیا  رد  نم  هب  دهد  ناشن  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  وا ، ّیبن  ّقح  هب  مدرک  لاؤس  دنوادخ  زا  مدنام و  هشیدنا  رد  و 

دناهدرک و شیارآ  هک  مدید  ار  تشهب  هاگان  درب ، باوخ  ارم  سپ  دوخ . ناگدنب  رب  ار  نآ  هدینادرگ  بجاو  هک  یّقح  هب  نآ  هب  مََرب  یپ  هک 
دوب و ریزارـس  اـهنآ  ياـههخاش  هک  اریز  دوبن ؛ اـیند  ياـهتخرد  خنـس  زا  اـههویم و  فلتخم و  ياـهگنر  هب  دوب  یگرزب  ناـتخرد  نآ  رد 

دوب يواسم  نیمز  اب  بآ  بل  دوب و  يراج  اهرهن  نیا  بآ و  لسع و  ریـش و  رمخ و  زا  مدید  رهن  راهچ  دوب و  الاب  تمـس  هب  اهنآ  ياههشیر 
زا هک  مدید  ار  یموق  لیامـش و  امیـس و  شوخ  مدید  ار  ینانز  و  دروخیم . هنیآ  ره  دماشایب ، اهنآ  زا  تساوخیم  يروم  رگا  هک  يوحن  هب 

تمـس هب  مریگب ، اههویم  نآ  زا  هک  مدرکیم  دصق  هاگره  دوبن . نآ  رب  یتردق  ارم  دـندیماشآیم و  اهرهن  نآ  زا  دـندروخیم و  اههویم  نآ 
دـیروخیم و امـش  هدـش ، هچ  متفگ : تعامج  نآ  هب  تفریم . ورف  ریز  هب  مشونب ، اهرهن  نآ  زا  مدرکیم  مزع  هک  نامز  ره  تفریم و  ـالاب 
: دـنتفگ سپ  مدـید . ار  یمیظع  جوف  هاـگان  هک  مدوب  لاـح  نیا  رد  يدـماین . اـم  دزن  هب  زونه  وت  دـنتفگ : سپ  مناوـتیمن ؟ نم  دیـشونیم و 
هب اوه  زا  دـندوب و  اهتأیه  نیرتهب  رد  هک  ار  هکیالم  زا  اهجوف  مدـید  مدرک . رظن  دـیآیم ». هک  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ام  نوتاخ  »

شطع زا  ار  ام  هک  يراوس  نآ  مدید  دیـسر ، کیدزن  ترـضح  نآ  نوچ  دندوب . هدرک  هطاحا  هّمظعم  نآ  هب  ناشیا  دندمآیم و  دورف  نیمز 
نآ دمآ  مرطاخ  هب  ار و  وا  متخانش  مدید ، ار  وا  نوچ  هداتسیا ، مالسلا  اهیلعهمطاف  يور  هب  ور  دیناروخ ، ام  هب  لظنح  هک  نیا  هب  داد ، تاجن 

مالس دنتساخرب و  مدرم  سپ  امهیلع »-  هَّللا  تاولص  تسا - . رظتنم  مئاق  نسحلا  نب  دّمحم  نیا ، : » دنتفگیم موق  نآ  هک  مدینش  تیاکح و 
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! دومحم يا  مالّسلا  َکیلع  و  : » دومرف سپ  هَّللا »! لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالّـسلا  : » متفگ متـساخرب و  نم  سپ  مالـسلا . اهیلعهمطاف  رب  دندرک 
، نایعیـش اب  يدش  لخاد  رگا  : » دومرف سپ  نم ! هدّیـس  يا  يرآ ، متفگ : شطع »؟ زا  ار  وت  نم  دـنزرف  نیا  درک  صالخ  هک  یـسک  نامه  وت 
. دنایقاب هک  اهنآ  وت و  نادنزرف  زا  ناگتشذگ  تماما  هب  مراد  رارقا  وت و  نایعیش  نید  وت و  نید  رد  مدش  لخاد  نم  متفگ : يدش ». راگتسر 
هب مدوب ، دوخ  یب  مدرکیم و  هیرگ  هک  یتلاـح  رد  مدـش  رادـیب  نم  سپ  تفگ : دومحم  يدـش ». زیاـف  هک  ار  وت  داـب  تراـشب  : » دومرف سپ 

تـسا يزیچ  نآ  تهج  هب  نم  هیرگ  نیا  هک  دندرک  نامگ  دنداتفا و  قلق  هب  نم  هیرگ  تهج  هب  نم  ياقفر  سپ  مدوب . هدـید  هچ  نآ  تهج 
تکاس سپ  نایـضفار . زا  دیـشک  میهاوخ  ماقتنا  هنیآ  ره  هک  دنوادخ  هب  مسق  راد ! شوخ  لد  دـنتفگ : سپ  مدرک . تیاکح  ناشیا  يارب  هک 

متفر دادغب  یبرغ  بناج  هب  متساخرب و  سپ  دوب . هدرک  دنلب  ناذا  هب  زاوآ  هک  مدینش  ار  نّذؤم  يادص  دندش و  تکاس  اهنآ  هک  نآ  ات  مدش 
رد دهدن  تکرب  دنوادخ  ام . دزن  زا  ورب  نوریب  ًالهـس ، ًالها و ال  ال  دنتفگ : ناشیا . رب  مدرک  مالـس  سپ  راّوز . تعامج  نآ  رب  مدش  لخاد  و 
زا یضعب  دندش و  توهبم  نم  نخس  زا  سپ  ارم . نید  ماکحا  نم  هب  دیزومایب  هک  امش  رب  مدش  لخاد  امش و  اب  متشگرب  نم  متفگ : وت . راک 

تیاکح سپ  ار . رما  نیا  ببس  نم  زا  دندیسرپ  سپ  دیوگب . تسار  دوریم  لامتحا  دنتفگ : رگید  یضعب  و  دیوگیم . غورد  تفگ : ناشیا 
نب یـسوم  ماـما  دهـشم  يوـس  هب  میوریم  لاـح  اـم  ییوـگیم ، تـسار  وـت  رگا  دـنتفگ : مدوـب . هدـید  هـک  ار  هـچ  نآ  ناـشیا  يارب  مدرک 

ناشیا و ياپ  تسد و  ندیـسوب  هب  مدش  لوغـشم  ًۀعاط و  ًاعمـس و  متفگ : مینک . هعیـش  ار  وت  اج  نآ  رد  ات  ایب  ام  اب  سپ  مالـسلا  امهیلعرفعج 
رد دندرک و  لابقتسا  ار  ام  اج  نآ  ماّدخ  سپ  هفیرش . ترضح  هب  میدیسر  ات  ناشیا  يارب  مدرکیم  اعد  ار و  ناشیا  ياهنیجروخ  متـشادرب 
ام يارب  ار  هسّدقم  هضور  رد  دـنتفگ : ناشیا  هب  راّوز  راّوز و  رب  دـندرک  مالـس  سپ  دوب . رتگرزب  همه  زا  هک  يولع  يدرم  دوب  ناشیا  نایم 

دوش و هعیش  دهاوخیم  دراد و  هدارا  هک  تسا  یسک  امـش  اب  نکلو  ًۀمارک  ًابح و  دنتفگ : مینک . ترایز  ار  دوخ  يالوم  دّیـس و  ات  دینک  زاب 
دمآ دهاوخ  وت  دزن  رد  ادرف  : » دومرف نم  هب  همّرکم  نآ  هداتـسیا و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نم  هدّیـس  يور  شیپ  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  وا  نم 

بّجعت يور  زا  تعامج  نآ  مسانشیم . منیبب  ار  وا  رگا  و  سک » ره  زا  شیپ  نک  زاب  وا  يارب  ار  رد  سپ  دوش . هعیـش  دراد  هدارا  هک  يدرم 
! ربکا هَّللا  تفگ : سپ  ناشیا . زا  یکی  ره  يوس  هب  ندرک  رظن  رد  درک  عورش  سپ  نک . لّمأت  ام  رد  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  رظن  رگیدکی  هب 

نیا دوب و  تسار  وت  مسق  دّیـس و  يا  یتفگ  تسار  دـنتفگ : تعامج  نآ  تفرگ و  ارم  تسد  مدوب . هدـید  ار  وا  هک  درم  نآ  هَّللاو  تسا  نیا 
ارم تسد  هاگ  نآ  دـندروآ . ياج  هب  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـمح  دـندش و  دنـسرخ  همه  درک و  لـقن  هچ  نآ  رد  تفگ  تسار  درم 

تالاوم دیاب  هک  ار  نانآ  مدرک  تالاوم  نم  درک و  هعیش  ارم  تخومآ و  نم  هب  ار  عّیشت  هقیرط  هفیرـش و  ترـضح  رد  درک  لخاد  تفرگ و 
مالـسلا اهیلعهمطاف  وت  هدّیـس  تفگ : يولع  دـش ، ماـمت  مراـک  نوچ  درک . يّربت  ناـشیا  زا  دـیاب  هک  اـهنآ  زا  متـسج  يّربت  ار و  ناـشیا  درک 

دنادرگیمرب وت  هب  يدوز  هب  ار  نآ  ضوع  دنوادخ  هک  نکن  ییانتعا  وا  هب  ایند ، لام  زا  ياهراپ  وت  هب  دـسریم  يدوز  هب  : » وت هب  دـیامرفیم 
نآ تمیق  هک  دوب  یبسا  ارم  و  ًۀـعاط . ًاعمـس و  متفگ : سپ  تفای ». یهاوخ  تاجن  هک  ام  هب  نک  هثاغتـسا  سپ  اهیگنت ؛ رد  داـتفا  یهاوخ  و 

هثاغتـسا ناشیا  هب  سپ  مداتفا ، اهیگنت  رد  فاعـضا و  نآ و  لثم  هب  داد  نم  هب  ار  نآ  ضوع  دنوادخ  دُرم و  نآ  سپ  دوب ، یفرـشا  تسیود 
نمـشد دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  ره  مراد  تسود  زورما  نم  ناشیا و  تکرب  هب  داد  جرف  ارم  دـنوادخ  متفای و  تاـجن  مدرک و 

زا یـضعب  هب  مدـش  لّسوتم  نآ  زا  سپ  ار . تبقاع  نسح  ناـشیا  دوجو  تکرب  زا  مراد  دـیما  دراد و  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ار  سک  ره  مراد 
باـتک فّنـصم  مریگب . ینز  ناـشیا  زا  مدـشن  یـضار  متـشاذگاو و  ار  دوـخ  لـها  نم  دـندومن و  جـیوزت  نم  هـب  ار  نز  نـیا  سپ  ناـیعیش ،

نب یلع  دّیـس  دیوگ : ّفلؤم  ( 1172 .) هَّللدمحلاو يرجه . تشه  داتـشه و  دصتفه و  هنـس  رد  درک  لقن  نم  يارب  ار  هّیـضق  نیا  دـیامرفیم :
لاجر و بتک  رد  املع  تسا و  یّلح  دـهفنبا  داتـسا  تسا و  همّالع  رـسپ  نیقّقحملارخف  نادرگاـش  زا  تساـملع و  ناـگرزب  زا  دـیمحلادبع 

خیش هّصق ، نیا  رد  روکذم  يردهز  نبا  تسا و  رایسب  هقیار  فیناصت  ار  وا  تسوا و  ّدج  دیمحلادبع  دناهدرک و  رایسب  حدم  وا  زا  تازاجا 
نیدـلامجن خیـش  تسا و  يردـهزلا  نب  رفعج  نیدـلامجن  خیـش  رـسپ  وا  دـیایب و  هک  مراهچ  لهچ و  تیاکح  بحاـص  تسا ، نیدـلالامج 

. دننکیم لقن  وا  زا  هّیهقف  بتک  رد  هک  قّقحم  عیارش  باتک  تادّدرت  حراش  تسا و  نیقّقحملارخف  رـصاعم  فورعم و  لضاف  ملاع  يردهز 
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تسا و رهشا  نیا  لاد و  حتف  لوا و  ياز  رسک  همجعم و  يازود  اب  دناهدرک  طبـض  یـضعب  ار  يردهز  نبا  دیوگیم : املعلا  ضایر  بحاص 
زا هک  دـنامن  یفخم  هدوـب و  اـملع  زا  مه  وا  هـک  دوـشیم  موـلعم  باـتک  نآ  زا  رخآ . رد  هـطقن  یب  يار  لوا و  رد  هـمجعم  ياز  اـب  یـضعب 

سپ مجع . سراف  دالب  رد  هن  دوب ، اج  نآ  رد  وا  هّصق  هدوب و  برع  قارع  لها  زا  دومحم  هک  دوشیم  رهاظ  تیاکح ، نیا  عومجم  هظحالم 
زا یعـضوم  رد  هچ  نانچ  دـشاب ؛ اسارف  هیرق ، مسا  ای  قارع  يارق  زا  دـشاب  ياهیرق  اج  نیا  رد  سراف  زا  دارم  ای  دوب  سراف  زا  وا  لـصا  دـیاش 

. تسا هدش  رکذ  نآ 

نسحملادبع خیش  تیاکح  مهدزای : تیاکح 

لوا تمسق 

نم دیامرفیم : ( 1173) هقیاضم هعـساوم و  هلاسر  رد  سواط  نب  یلع  نیدلایـضر  هرهاظ  تامارک  هرهاب و  تاـماقم  بحاـص  لـیلج  دـّیس 
يوس هب  هّلح  زا  همتاخ -  فرـش  هتداعـس و  هَّللا  فعاض  يوآ -  یـضاق  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  دوخ ، حـلاص  ردارب  اب  مدـش  هّجوتم 
يادخ سپ  کی . لهچ و  دص و  شش  هنس  يرخالا  يدامج  رهش  مهدفه  هبنش  هس  زور  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دوخ ، يالوم  دهـشم 

زین ام  نایاپ  راهچ  ام و  باحـصا  دـنتفگیم و  راجنـس  نبا  هرود  ار  نآ  هک  ياهیرق  رد  میرب  رـس  هب  ار  بش  هک  ام  يارب  دومرف  رایتخا  یلاعت 
رهظ مالـسلا  هیلعیلع  ام ، يالوم  دهـشم  هب  میدیـسر  میدرک و  تکرح  اج  نآ  زا  روکذم  هام  هبنـشراهچ  حبـص  رد  دندوب . اج  نآ  رد  بش 

یلابقا دوخ  سفن  رد  سپ  دوب . يرخالا  يدامج  مهدزون  هبنـش  جنپ  بش  نآ ، دـش و  بش  میدرک و  ترایز  سپ  روکذـم . هبنـشراهچ  زور 
هب ندیسر  تفأر و  تیانع و  لوبق و  تامالع  مدومن  هدهاشم  سپ  يرایـسب . ریخ  يروضح و  يدنوادخ و  ترـضح  سّدقم  يوس  هب  مدید 
نم تسد  رد  ایوگ  دید : باوخ  رد  بش  نآ  رد  هتداعـس -  هَّللا  فعاض  يوآ -  دّمحم  نب  دّمحم  نم ، حـلاص  ردارب  ار و  ینامهم  لومأم و 
نآ رحـس  نوچ  مداد . وا  هب  ار  نآ  زا  يردـق  تسا و  مالـسلا  هیلعيدـهم  نم ، يـالوم  نهد  زا  نیا ، هک  وا  هب  میوگیم  نم  تسا و  ياهمقل 

يالوم هرّونم  هضور  لخاد  دش ، هبنش  جنپ  زور  حبص  نوچ  مدناوخ . ار  بش  هلفان  تشاد ، نم  اب  یلاعت  يادخ  هک  یلّضفت  بسح  دش ، بش 
شترـضح و سّدـقم  لاـبقا  يدـنوادخ و  لـضف  زا  نم  رب  دـش  دراو  سپ  متـشاد . هک  یتداـع  هب  مدـش  هـیلع -  هَّللا  تاولـص  یلع -  دوـخ ،

دیاوع بسح  داد ، تسد  ارم  یکانلوه  شاعترا  دمآرد و  هزرل  هب  میاهمدـق  اضعا و  متفیب و  نیمز  رب  دوب  کیدزن  هک  يّدـح  هب  تافـشاکم 
تقرافم تکاله و  رب  مدش  فرـشم  نم و  يارب  دوخ  ناسحا  زا  نم  هب  ار  نآ  دـنایامن  هچ  نآ  نم و  هب  شبانج  تیانع  نم و  رب  یهلا  لضف 

رظن رب  متـشادن  تردق  نم  نم و  هب  درک  مالـس  سپ  لامج . هلینک  نب  دّـمحم  لاح  نیا  رد  دـش  رـضاح  هک  نآ  ات  تّقـشم . جـنر و  هناخ  زا 
نیا رد  دش  دیدجت  دندناسانـش و  نم  هب  ار  وا  سپ  وا . لاح  زا  مدرک  لاؤس  نآ  زا  دـعب  هکلب  ار ، وا  متخانـشن  وا و  ریغ  وا و  يوس  هب  ندرک 
هَّللا فعاـض  يوآ -  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نم ، حـلاص  ردارب  ارم  داد  ربـخ  هلیمج . تاراـشب  هلیلج و  تافـشاکم  نم  يارب  تراـیز 

دـنکیم و لـقن  یباوخ  وا  يارب  باوخ  رد  یـصخش  اـیوگ  دـید : هک  نآ  هلمج  نآ  زا  ار ؛ اـهنآ  دوب  هدـید  هک  تراـشب  دـنچ  هب  هتداـعس - 
راوس مدوب -  رضاح  درکیم ، لقن  وا  يارب  ار  باوخ  نیا  هک  لاح  نآ  رد  نم  ایوگ  نم و  ینعی  ینالف -  ایوگ  مدید  نم  هک  وا  هب  دیوگیم 

ینادیم وت  هک  وا  هب  متفگ  نم  تفگ : نامـسآ . يوس  هب  یگمه  دیدرک  دوعـص  رگید  راوس  ود  و  يوآ -  حـلاص  ردارب  ینعی  وت -  تسا و 
نم يـالوم  نآ   -: » نم ینعی  یتـفگ -  وت  سپ  منادیمن ! تفگ : باوخ  لاـح  رد  باوخ  بحاـص  سپ  دوب ؟ یک  اـهراوس  ود  نآ  زا  یکی 

هعمج بش  اج  نآ  هب  میدیسر  سپ  هّلح . تمـس  هب  بجر  لوا  ترایز  تهج  هب  میدش  هّجوتم  فرـشا  فجن  زا  تسا ». مالـسلا  هیلعيدهم 
ار وا  هک  حـلاص  یـصخش  هک  تشاد  روکذـم  یلقبلا ، نب  نسح  روکذـم ، هـعمج  زور  رد  هراختـسا و  بـسح  هـب  رخـالا  يداـمج  مهدـفه 
 - هیلع هَّللا  تاولـص  يدـهم -  اـم  يـالوم  هک  دـنکیم  رکذ  هدـمآ و  هّلح  هب  قارع -  يارق  ینعی  داوس -  لـها  زا  دـنیوگیم  نسحملادـبع 
ارق نب  ظوفحم  وا  مداتـسرف و  وا  دزن  يدـصاق  سپ ، یماغیپ . تهج  هب  نم  دزن  هب  هداتـسرف  ار  وا  يرادـیب و  رهاظ و  رد  ار  وا  هدرک  تاـقالم 
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درم هک  ار  وا  متخانـش  نسحملادبع . خیـش  اب  مدرک  تولخ  سپ  هروکذم . هرخالا  يدامج  مکی  تسیب و  هبنـش ، بش  دش  رـضاح  سپ  دوب .
زا وا  لصا  هک  درک  رکذ  سپ  مدیسرپ . شلاح  زا  تسا و  ینغتـسم  ام  زا  وا و  ثیدح  قدص  رد  درک  دهاوخن  کش  سفن ، تسا و  یحلاص 
نبا بالود  هب  تسا  فورعم  تسا و  هّیدهاجم  هب  فورعم  هلوحم  لباقم  هک  بالود  هب  هدمآ  هدـش و  لقتنم  اج  نآ  زا  تسا و  رـشب  صفح 

هّلغ و ندیرخ  شلغش  تسا و  رجات  وا  هکلب  اج ، نآ  تارز  بالود و  رد  تسین  يراک  وا  يارب  تسا و  میقم  اج  نآ  رد  لاح  نسحلا و  یبا 
رـس رب  هّیدیعم  هفیاط  دزن  رد  ار  بش  دـنک و  ضبق  ار  هّلغ  هک  اج  نآ  هب  دـمآ  ریارـس و  ناوید  زا  دـیرخ  هّلغ  وا  هک  درک  رکذ  تسا . نآ  ریغ 

رهن و دصق  هب  تفر  نوریب  سپ  دنک . لامعتـسا  هّیدیعم  بآ  زا  هک  تشاد  شوخان  دش ، رحـس  ماگنه  نوچ  رجم . هب  فورعم  عضوم  رد  درب 
مالسلا هیلعنیسح  دهـشم  هار  رد  هک  مالـس  ّلت  رد  دید  ار  دوخ  هک  یتقو  رد  رگم  دشن  دوخ  تفتلم  سپ  دوب . اج  نآ  یقرـش  فرط  رد  رهن 

هک یبش  نامه  دوب ، کی  لهچ و  دص و  شش  هنس  رخالا  يدامج  رهش  مهدزون  هبنـش  جنپ  بش  رد  نیا  برغ و  تهج  رد  تسالبرک  ینعی 
. مالـسلا هیلعنینمؤـملاریما  اـم ، يـالوم  دزن  رد  وا  ِزور  رد  بش و  نآ  رد  نم  هـب  درک  لّـضفت  دـنوادخ  هـچ  نآ  زا  یـضعب  حرـش  تشذـگ 

بسا يارب  زا  هن  یّسح و  وا  زا  مدینـشن  هک  مدید  دوخ  دزن  رد  ار  يراوس  هاگان  ندرک ، لوب  تهج  هب  متـسشن  نم  سپ  تفگ : نسحملادبع 
. وا بسا  راوس و  نآ  تأـیه  زا  مدرک  لاؤس  وا  زا  نم  سپ  تشاد . يرایـسب  هم  ار  اوه  نکل  دوب و  هدرک  عولط  هاـم  ییادـص و  یتکرح و  وا 
تشاد و کنح  هک  دوب  ياهماّمع  وا  رب  دوب و  دیفـس  ياههماج  شندب  رب  دوب و  یهایـس  هب  لیام  دایز  خرـس  شبـسا  گنر  هک : تفگ  سپ 

مدرک نامگ  نم  سپ  تفگ : نسحملادبع  مدرم »؟ تقو  تسا  هنوگچ  نسحملادبع ! خیش  : » تفگ راوس  سپ  دوب . هدرک  لیامح  يریـشمش 
زا مدرک  لاؤس  مدرکن ، لاؤس  نیا  زا  ار  وت  نم  : » تفگ سپ  هتفرگ . راـبغ  غیم و  ار  اـیند  متفگ  سپ  تفگ : تقو . نیا  زا  دـنکیم  لاؤس  هک 

نینچ و سواط و  نبا  دزن  هب  ورب  : » تفگ سپ  دندوخ . لام  رب  دوخ و  نطو  رد  ّتینما  ینازرا و  یبوخ و  رد  مدرم  متفگ : مدرم ». لاح  زا  وت 
، هدـش کیدزن  تقو  سپ  : » دومرف بانج  نآ  هک  تفگ  هاگ  نآ  دوب . هدومرف  ترـضح  نآ  هچ  نآ  نم  يارب  درک  رکذ  و  وگب » وا  هب  ناـنچ 
. تسا مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ام ، يالوم  وا  هک  دش  مولعم  مسفن  رب  داتفا و  ملد  رد  سپ ، تفگ : نسحملادبع  هدش » کیدزن  تقو  سپ 

نآ درک  هدارا  هک  یتسناد  اجک  زا  وت  متفگ : دـش . علاط  حبـص  هک  نآ  ات  مدوب  یـشوهیب  تلاـح  هب  مدـش و  شوهیب  مداـتفا و  رد  ور  هب  سپ 
نیا زا  دوـب  هدرک  دـصق  هک  نآ  رگم  متـسنادن  مبلق  رد  ار و  وـت  رگم  سواـط  ینب  رد  مسانـشیمن  نم  تفگ : ارم ؟ سواـط ، نـبا  زا  باـنج 

نم تافو  هک  درک  دصق  ایآ  هدش » کیدزن  تقو  هدش ، کیدزن  تقو  : » هک بانج  نآ  مالک  زا  يدیمهف  هچ  متفگ : ار . وت  يوس  هب  تلاسر 
: تفگ مالـسلا . هیلعبانج  نآ  روهظ  دـش ، کیدزن  هکلب  تفگ : هیلع ؟-  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  روهظ  هدـش  کیدزن  ای  هدـش  کـیدزن 

منک تدابع  موش و  دوخ  هناخ  مزالم  هک  مدرک  مزع  مالسلا و  هیلعهَّللادبع  یبا  دهـشم  البرک ، تمـس  هب  مدش  هّجوتم  زور  نآ  رد  نم  سپ ،
نیا زا  ار  یسک  ایآ  وا : هب  متفگ  اهنآ . زا  منک  لاؤس  متساوخیم  هک  ار  ییاهزیچ  مدرکن  لاؤس  هنوگچ  هک  مدش  نامیشپ  ار و  یلاعت  يادخ 

نم هک  دندرک  نامگ  هّیدـیعم و  لزنم  تمـس  هب  نم  نتفر  نوریب  زا  دنتـشاد  ربخ  هک  ار  یناسک  ضعب  يرآ ! تفگ : يدرک ؟ هاگآ  تیاکح 
رد نوچ  داد و  يور  ارم  هک  یـشغ  هب  نم  لاغتـشا  ناشیا و  يوس  هب  نم  نتـشگرب  نداتفا  ریخأت  تهج  هب  مدش ، كاله  مدرک و  مگ  ار  هار 

نیا هک  مدرک  ّتیصو  ار  وا  سپ ، بانج . نآ  تاقالم  فوخ  زا  دوب  هدش  نم  ضراع  هک  ار  یشغ  نآ  رثا  مدیدیم  هبنش  جنپ  زور  نآ  لوط 
. تسا یناوارف  لام  ارم  قلخ و  زا  مزاینیب  نم  تفگ : ار . اهزیچ  زا  یـضعب  مدرک  ضرع  وا  رب  يدـحا و  يارب  زگره  دـنکن  لقن  ار  تیاکح 

نم يانکـس  لحم  هک  هناخرد  زا  یّلحم  رد  درب  رـس  هب  اـم  دزن  رد  ار  بش  مداتـسرف و  یباوخ  هماـج  وا  يارب  نم  میتساـخرب و  وا  نم و  سپ 
هک نآ  تهج  هب  مدـمآ  دورف  هنزور  زا  نم  تساـخرب و  نم  دزن  زا  نوـچ  میدوـب . هدرک  توـلخ  هنزور  رد  وا  اـب  نم  هّلح و  رد  نـآلا  تـسا 
هک مدید  باوخ  رد  سپ ، ار . نآ  ممهفب  هک  باوخ  رد  بش  نیمه  رد  ار  بلطم  نیا  فشک  يدایز  یلاعت  يادـخ  زا  مدرک  لاؤس  مباوخب ،

. منادیمن ار  نآ  ردـق  نم  تسا و  نم  دزن  رد  هیدـه  نآ  هداتـسرف و  نم  يارب  یمیظع  هیدـه  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  نم  يالوم  ایوگ 
مهدـجه هبنـش  بش  نآ  بش و  زاـمن  يارب  زا  متفر  ـالاب  هنزور  نآ  هب  مدروآ و  ياـج  هب  یلاـعت  يادـخ  دـمح  متـساخرب و  باوخ  زا  سپ 

سپ مزیرب ، دوخ  فک  رب  بآ  هک  متفرگ  ار  قیربا  هتـسد  مدرک و  زارد  تسد  نم . دزن  دروآ  ـالاب  ار  قیربا  حـتف ، سپ  دوب . رخـآلا  يداـمج 
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بآ دـیاش  متفگ : سپ  زاـمن . يارب  وضو  تهج  هب  بآ  لامعتـسا  زا  ارم  دـش  عناـم  دـنادرگرب و  ار  نآ  تفرگ و  ياهدـنریگ  ار  قیربا  نهد 
دننام اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  رایسب  ياهاطع  نم  رب  دنوادخ  يارب  زا  هک  اریز  نآ . زا  دیامن  ظفح  ارم  هک  هتساوخ  دنوادخ  سپ  دشاب  سجن 
دیاش متفگ : يراج . بآ  رانک  زا  تفگ : يدرک ؟ رپ  اجک  زا  ار  قیربا  متفگ : مداد و  زاوآ  ار  حتف  سپ ، ار . نآ  مدوب  هدـید  تسا و  مقر  نیا 

نآ مدینـشیم و  ار  قیربا  يادـص  نم  تخیر و  ار  بآ  تفر و  سپ  نک . رپ  ّطش  زا  نک و  ریهطت  نادرگرب و  ار  نآ  سپ  دـشاب . سجن  نیا 
ياهدـنریگ سپ  مزیرب . دوخ  فک  رب  نآ  زا  هک  مدرک  عورـش  متفرگ و  ار  نآ  هتـسد  سپ  ار ، نآ  دروآ  دومن و  رپ  ّطـش  زا  درک و  كاـپ  ار 

. تاوعد زا  یضعب  ندناوخ  هب  مدش  لوغـشم  مدرک و  ربص  متـشگرب و  سپ  نآ . زا  ارم  دش  عنام  نم و  زا  دنادرگرب  تفرگ و  ار  قیربا  نهد 
رد بش  زامن  ندرک  زا  تسا  نم  عنم  تهج  هب  هّیضق  نیا  هک  متسناد  تشذگ . قباس  وحن  نامه  هب  سپ  قیربا ، بناج  هب  مدرک  تدواعم  زاب 
نم هک  هتـساوخن  ادرف و  رد  ییالتبا  یمکح و  نم  رب  دیامن  يراج  هک  هدومرف  هدارا  یلاعت  يادخ  دیاش  هک  تشذگ  مرطاخ  رد  بش و  نیا 

هاگان مدیباوخ . هتـسشن ، لاح  نآ  رد  سپ  درکیمن . روطخ  يزیچ  نیا ، ریغ  مبلق  رد  متـسشن و  سپ  منک . اعد  نآ  زا  یتمالـس  يارب  بشما 
سپ يورب ». هار  وا  يور  شیپ  رد  وت  هک  دوب  راوازـس  ایوگ  دوب ، هدمآ  تلاسر  يارب  هک  نسحملادبع  : » دیوگیم نم  هب  هک  مدید  ار  يدرم 
مدرک یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدرک  هبوت  سپ  وا . مارکا  مارتحا و  رد  مدرک  ریـصقت  نم  هک  تشذگ  مرطاخ  رد  مدـش و  رادـیب 

دوخ تداع  هب  ارم  تفرگن و  ار  قیربا  یسک  سپ  وضو . نتفرگ  رد  مدرک  عورـش  یـصاعم و  نیا  لثم  زا  دنکیم  هدننک  هبوت  هک  ار  هچ  نآ 
هب مدرکن  افو  نم  هک  مدـیمهف  مدرک و  اـضق  ار  بش  هلفاـن  سپ  دـش . علاـط  رجف  هک  مدرک  زاـمن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو  سپ  تشاذـگ .

شـش دوخ ، لاـم  هّصاـخ  زا  مدرک و  مارکا  مدومن و  تاـقالم  ار  وا  نسحملادـبع و  خیـش  دزن  هب  مدـمآ  دورف  سپ  تلاـسر . نیا  ّقـح  يادا 
تولخ وا  اب  دوخ . لام  لثم  نآ ، رد  مدرکیم  لمع  هک  ییاـهلام  زا  یفرـشا  هدزناـپ  دوخ ، لاـم  هّصاـخ  ریغ  زا  متـشادرب و  وا  يارب  یفرـشا 
یفرشا دص  ردق  هب  نم  اب  : » تفگ نآ و  زا  يزیچ  ندرک  لوبق  زا  درک  عانتما  سپ  متساوخ . ترذعم  متـشاد و  هضرع  وا  رب  ار  اهنآ  مدرک و 

نآ لـثم  ِلوـسر  متفگ : سپ  دوـمن . عاـنتما  تّدـش  هب  و  تسا » ریقف  هک  یـسک  هب  ار  نآ  هدـب  : » تفگ ار و  اـهنآ  زا  يزیچ  تفرگن  و  تسا »
. نتفرگ زا  درک  عانتما  زاب  وا . يانغ  رقف و  تهج  هب  هن  هداتـسرف ، ار  وا  هک  نآ  مارکا  تهج  هب  دـنهدیم  زیچ  ار  هیلع -  هَّللا  یلـص  باـنج - 
هک یفرشا  شش  نیا  اما  نآ و  ندرک  لوبق  رب  منکیمن  هارکا  ار  وت  تسین  نم  لام  هّصاخ  زا  هک  یفرشا  هدزناپ  نآ  اما  تسا . كرابم  متفگ :

. لوبق رب  ار  وا  مدرک  مازلا  هک  نآ  اـت  دـنکن  لوبق  ار  نآ  هک  دوب  کـیدزن  سپ  نآ . ندرک  لوبق  زا  يراـچان  سپ  تسا ، نم  لاـم  هّصاـخ  زا 
هار وا  يور  شیپ  رد  مدروخ و  راهان  وا  اـب  نم  تفرگ و  سپ  مدومن . مزلم  ار  وا  سپ  تشاذـگ . ار  نآ  تشگرب و  زاـب  ار ، نآ  تفرگ  سپ 

دّمحم و نیلسرملا  دّیس  یلع  هَّللا  یّلص  هَّللدمحلاو و  . » نامتک هب  مدومن  ّتیصو  ار  وا  مدوب و  هدش  رومأم  نآ  هب  باوخ  رد  هچ  نانچ  متفر ،
.« نیرهاطلا هلآ 

مود تمسق 

لهچ و دصـشش و  هنـس  رخآلا  يدامج  زا  مایـس  هبنـشود  زور  هتفه ، نیا  رد  مدـش  هّجوتم  نم  هک  نآ  لاح ، نیا  نایب  یتداـیز  بیجع  زا  و 
سپ هتداعـس .-  هَّللا  فعاض  دّـمحم -  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  دوخ  حـلاص  ردارب  اب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبعیبا  دهـشم  يوس  هب  کی 

دادغب و رد  تسا  يرقم  هک  دیوس  نب  دّمحم  کی  لهچ و  دص و  شش  هنـس  كرابملا  بجر  لوا  هبنـش  هس  بش  رحـس  دزن  رد  دش  رـضاح 
متـسه هناخ  رد  نم  ایوگ  هک  دش  روکذم  ًاقباس  هک  رخآلا  يدامج  مکی  تسیب و  هبنـش  بش  رد  باوخ  رد  دید  هک  درک  رکذ  ادتبا  شدوخ 

نامگ تعامج  زا  یـضعب  سپ  تفگ : دیوس  نب  دّـمحم  تسا . مالـسلا  هیلعبحاص  دزن  زا  وا  هک  دـنیوگیم  هدـمآ و  وت  دزن  رد  یلوسر  و 
زا وا  هک  متـسناد  نم  و  تفگ : دـیوس  نب  دّـمحم  هدـمآ . وت  دزن  هب  یماغیپ  يارب  هک  هناخ  بحاـص  بناـج  زا  تسا  لوسر  نآ ، هک  دـندرک 

لوسر دزن  تساخرب و  دومن و  ریهطت  تسـش و  ار  دوخ  تسد  ود  دـیوس  نب  دّـمحم  سپ  تفگ : تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  بناـج 
نآ رب  نم و  يارب  دوب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ام ، يالوم  بناج  زا  هک  ار  یبوتکم  وا  دزن  رد  تفای  سپ  تفر . مالـسلا  هیلعيدـهم  ام ، يـالوم 
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هَّللا تاولـص  يدهم -  دوخ ، يالوم  لوسر  زا  متفرگ  میلـست  ار  بوتکم  نآ  نم  سپ  تفگ : يرقم  دیوس  نب  دّـمحم  دوب . رهم  هس  بوتکم 
؟ تسا تیاکح  هچ  تفگ : دوب . رـضاح  يوآ  دّـمحم  محلاص  ردارب  مدوب و  نم  وا  دوصقم  مدومن و  وت  میلـست  ار  نآ  تسد و  ود  اب  هیلع - 

باوخ رد  دیوس  نب  دّمحم  هک  نیا  زا  مدش  بّجعتم  نم  سپ  دیامرفیم : هللا  مهمحرسواط  نب  یلع  دّیـس  دـنکیم . لقن  وت  يارب  وا  متفگ :
دّیـس هک : دیوگ  ّفلؤم  ( 1174 .) هَّللدـمحلا روما . نیا  زا  دوبن  يربـخ  ار  وا  دوـب و  نم  دزن  رد  باـنج ، نآ  لوـسر  هک  بش  ناـمه  رد  دـید 

نآ تمدخ  هک  تسا  یناسک  زا  زین  دومرف  رایتخا  يردارب  هب  سواط  نب  یلع  دّیـس  ار  وا  هک  روکذم  يوآ  دّمحم  نب  دّـمحم  نیدـلا  یـضر 
يوآ دـمآ و  دـهاوخ  دـندرک و  لقن  هریغ  همّالع و  هچ  نانچ  هدومن ، تیاور  بانج  نآ  زا  ار  هراختـسا  زا  یعون  هدـش و  فّرـشم  ترـضح 
زامن زا  دّیـس  عنم  قیربا و  نتـشاد  هاگن  تیاکح  رد  تسا . لیم  جنپ  هواس  هوآ و  نایم  دـنیوگیم و  هبآ  ار  نآ  هک  هوآ  دـلب  هب  تسا  تبـسن 

تاداـبع زا  ياهلمج  زا  ندرک  مورحم  ناـهانگ ، زا  ياهراـپ  تبوقع  هک  هدیـسر  هربتعم  راـبخا  رد  هچ  نآ  قیدـصت  هب  تسا  ياهراـشا  بش ،
، یغورد دیوگیم  درم  هنیآ  ره  : » دومرف هک  دندرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  قودـص  ینیلک و  بش ، زامن  صوصخ  رد  تسا .
و ( 1175 .«) يزور زا  نآ ، تهج  هب  دوشیم  مورحم  بش ، زامن  زا  دش  مورحم  نوچ  سپ  بش . زامن  زا  نآ ، ببـس  هب  دوشیم  مورحم  سپ 
موـلع و دارم ، هـنرگو  نآ  ریغ  بورـشم و  لوکأـم و  زا  دـشاب  ینامـسج  یناگدـنز  بابـسا  دارم  رگا  تـسا . لـالح  يزور  يزور ، زا  دارم 

هیلعنینمؤملاریما دزن  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور  راوگرزب  ود  ره  زین  تسا . نآ  هب  حور  تایح  ماوق  هک  تسا  هّصاـخ  تایادـه  فراـعم و 
هدومن دّیقم  ار  وت  هک  يدرم  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  بش . زامن  زا  مدنام  مورحم  نم  هک  یتسرد  هب  تفگ : سپ  دمآ . مالـسلا 
دوشیم بکترم  هاـگ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  يورم  ( 1176) یعادلاةدع رد  وت ». ناهانگ 

هیلعنینمؤملاریما هک  تسا  يورم  تایرفعج  باتک  رد  دوب ». هتخومآ  هک  ار  یملع  نآ ، ببـس  هب  دـنکیم  شومارف  سپ  ار ، یهاـنگ  هدـنب ،
نآ هدروآ  اـج  هب  هک  یهاـنگ  تهج  هب  رگم  ار  دوخ  نید  رما  زا  يزیچ  دـینک  شومارف  اهامـش  زا  يدـحا  منکیمن  ناـمگ  : » دومرف مالـسلا 
هک ياهدنب  هب  درک  مهاوخ  هک  يزیچ  رتمک  نم  : » هک مالـسلا  هیلعدواد  هب  درک  یحو  دنوادخ ، هک  تسا  يورم  هّدـع  رد  زین  و  ( 1177 .«) ار

یناـعم رد  ( 1178 .«) ار دوـخ  رکذ  توـالح  وا  لد  زا  مرادیم  رب  هک  نـیا  هّینطاـب ، تبوـقع  داـتفه  زا  دـنادیم  هـچ  نآ  هـب  دـنکیمن  لـمع 
يزور هک  یناهانگ  : » هدومرف اج  نآ  رد  ناهانگ و  میسقت  رد  ینالو  يربخ  رد  مالسلا  هیلعداجـس  ترـضح  زا  تسا  يورم  ( 1179) رابخالا

ندرمـش و کچوک  ار  یهلا  تمعن  نداد و  تسد  زا  ار  حبـص  اشع و  زامن  ندنام و  باوخ  ندرک و  يزیچیب  راهظا  دـنادرگرب ، ار  موسقم 
ياهيزور زا  هک  بش  زامن  زا  وا  نامرح  يارب  زا  دش  ببس  هک  دیمهف  دوخ  لمع  زا  دّیس  هچ  نآ  خلا . نتـشاد ».... تیاکـش  دوخ  دوبعم  زا 

؛ تسا ملاع  راگدرورپ  لوسر  هناخ ، ِرد  رب  لیاس  : » هک هدیـسر  هربتعم  رابخا  رد  هچ  تسا . ناهانگ  زا  مقر  نیا  رد  لخاد  تسا ، هلیلج  هسیفن 
طبـض هبّیط  هملک  باتک  رد  ار  نآ  زا  لـهچ  هک  هدیـسر  عرـش  رد  یبادآ  وا  اـب  كولـس  يارب  و  ( 1180 .«) دومن مارکا  مارتـحا و  ار  وا  دـیاب 

هداتـسرف ًاتقیقح  هک  بانج  نآ  ّصاخ  لوسر  يارب  زا  سپ  هدیـسر . وا  لاؤس  لیاس و  يارب  هک  دـیدهت  یهن و  تمّذـم و  همه  نآ  اـب  مدومن 
ندیسر زا  ندش  مورحم  ّقحتسم  نآ ، رد  رّصقم  تشاد و  تیاعر  دیاب  زازعا  مارکا و  نآ  فاعضا  هّتبلا  راگدرورپ ، ترضح  بناج  زا  تسا 

رد یـسربط  خیـش  دش . دهاوخ  تسا ، نوریب  اصحا  ّدـح  زا  نآ  باوث  هزادـنا  هک  بش  زامن  صوصخ  تسا و  نمؤم  جارعم  هک  زامن  تمعن 
ياج هب  هضیرف  ره  يادا  زا  سپ  تسیاب  هک  هدرک  تیاور  صوصخم  وحن  هب  رکـش  زاـمن  تعکر  ود  رـضحلا  ةدـمع  رفـسلا و  ةّدـع  باـتک 

يزخ و تبوقع و  يور  زا  یهاگ  یهانگ ، ریـصقت و  ره  تهج  هب  یتمعن  ره  ای  هروکذـم  تمعن  زا  ناـمرح  هک  تسناد  دـیاب  ( 1181) دروآ
نیا رتشیب  زا  هک  قیالخ  بلاغ  دننام  شبحاص ، تمادن  رّکذت و  يارب  زا  دوشن  ببس  نامرح  نآ  هک  نیا  هب  دوشیم  هتخانش  تسا و  نالذخ 

رب هک  زور  نآ  اـت  هتفر  ناـشیا  تسد  زا  هچ  دـندرک و  هچ  هک  دـنوشن  تفتلم  زگره  مورحم و  دوـخ  رادرک  يدـب  تهج  هب  هلیلج  معن  مسق 
هب تسا  مرج  بکترم  ندرک  هاگآ  تیانع و  فطل و  يور  زا  یهاگ  و  دننک . كرادـت  دـنناوتن  دـنروخ و  ترـسح  دوش و  فوشکم  ناشیا 
رب ندرکن  زواجت  رب  ار  دوخ  لمع  ياـنب  هک  دـننک  ناـنآ  اـب  ار  نیا  دـنک و  یفـالت  دوش و  تفتلم  دوز  هک  نآ ، تبقاـع  يدـب  رادرک و  ءوس 

رگا سپ ، دننک . یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ياضر  هظحالم  راتفر ، رادرک و  راتفگ و  تانکس و  تاکرح و  عیمج  رد  هتـشاذگ ، هّیهلا  دودح 
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شتـسد دـننک و  شهّبنتم  دـنهد و  شیازج  دوز  دنزرـس ، ناشیا  زا  یمرج  تسین ، اهنآ  حرـش  ّلـحم  هک  حـلاصم  ياهراـپ  تهج  هب  یهاـگ 
زا هچ  نانچ  درب . الاب  ار  شراک  هدش ، ادیپ  وا  رد  هک  تلجخ  مرش و  راسکنا و  نآ  دوش و  قباس  تلاح  زا  رتهب  شلاح  نآ  زا  سپ  دنریگب و 
هک دـنامن  هدیـشوپ  املع  نایم  رد  سواط  ینب  تسین . نیا  زا  هدایز  شیاجنگ  ار  ماـقم  دوشیم و  رهاـظ  لـییاکیم  لـییربج و  همـصاخم  ربخ 
نبا رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر  لیلج  دّیس  ناشیا : رهـشا  لوا و  سواط . لآ  لضافا  زا  دندوب  یتعامج  املع ، نایم  رد  سواطینب 

، دارم دـنیوگ ، سواط  نبا  لیاضف  تارایز و  هیعدا و  بتک  رد  هچ  نآ  هعیـش و  ناـیم  رد  هعیاـش  بتک  هفورعم و  تاـماقم  بحاـص  دّـمحم 
: موس تسوا . هّیلاجر  هّیهقف و  بتک  رد  سواط  نبا  زا  دارم  دوب و  رـصع  هناگی  لاجر  هقف و  رد  هک  دـمحا  لیبن ، ملاع  وا  ردارب  مود : تسوا .

تدوجو ظفح  رد  دوب  راگزور  هناگی  املع و  اّلجا  زا  هک  يرغلاۀـحرف  باتک  بحاص  سواط  دـمحا  نب  میرکلادـبع  نیدـلا  ثاـیغ  وا  رـسپ 
دّیـس نب  یلع  مساقلا ، یبا  نیدلا  یـضر  دّیـس  مجنپ : میرکلادبع . نب  یلع  مساقلایبا ، نیدـلا  یـضر  میرکلادـبع  دّیـس  رـسپ  مراهچ : مهف .
دّیـس وا  ردارب  رب  یهاگ  دوب . کیرـش  دوخ  دجما  ردپ  اب  هینک  مسا و  رد  هک  دیاوفلا  دـیاوز  باتک  بحاص  سواط ، نب  یلع  نیدـلا  یـضر 
دورو تیاکح  رد  دومن . فینـصت  وا  يارب  ار  هّجحملا  فشک  باتک  وا  دـجما  ردـپ  دـننک و  قـالطا  سواـط  نبا  زین  دّـمحم  نیدـلا  لـالج 

زا وا و  دزن  دنتفر  املع  زا  رگید  یعمج  همالع و  دلاو  نیدلا  دیدس  اب  سواط  نبا  نیدلادجم  دّیـس  هک  تسا  روکذم  دادغب ، هب  ناخ  وکاله 
سواط نب  نسح  نب  دّمحم  نیدلادجم ، دّیـس  هک  هدرک  لقن  یتکابت  نیدلارخف  الوم  خیرات  زا  ءاملعلا  ضایر  رد  و  دنتفرگ . ناما  هّلح  يارب 
رابخا رد  میتفای  ام  : » دنتفگ ار و  دایقنا  تعاطا و  دـندرک  راهظا  وکاله و  دزن  دنداتـسرف  یبوتکم  رّهطم ، نبا  فسوی  نیدـلا  دـیدس  یّلح و 

وکاله و جورخ  رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  زا  يورم  ربخ  نآ  دـندرک  رکذ  و  دالب ». نیا  رب  دـش  رهاـق  یهاوخ  وت  هک  ( 1182) مالسلا هیلعیلع 
سواـط ینب  رکذ  رد  خـیراوتلا  خـسان  رد  رـصاعم  خّروم  لـضاف  داد و  ناـما  ار  هّلح  درک و  مارکا  ار  ناـشیا  سپ  ( 1183 .) دادـغب رب  وا  هبلغ 

هبلغ دـیامنیم و  هدراو  راثآ  رابخا و  رکذ  نآ  رد  ةراشبلا ». باتک  بحاـص  تسا ، نیدـلادجم  دّیـس  قارع  رد  سواـط  ینب  زا  یکی  : » هتفگ
باتک رد  لوا  دیهـش  ذیملت  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  نکل  خلا . دیامرفیم . رکذ  ار  سابعلاینب  تلود  ضارقنا  دالب و  نآ  رد  ار  لوغم 

« ملاعلا هَّللاو  . » سواط نب  یلع  دّیس  هب  هداد  تبسن  ار  تراشب  باتک  ( 1185) ریاصبلا ( 1184) رصتخم

سواط نبا  نابز  زا  یتیاکح   : مهدزاود تیاکح 

يدهم ام ، يالوم  وا و  نایم  یتلصاوم  مربیمن ، ار  وا  مسا  هک  یسک  زا  مدینش  : » دیامرفیم روکذم  باتک  رد  سواط  نبا  لیلج ، دّیـس  ًاضیا 
تایح و بانج و  نآ  سّدقم  دوجو  رب  دراد  تلالد  هک  دـشیم  وزج  دـنچ  هنیآ  ره  نآ ، رکذ  دوب  اور  رگا  هک  تسا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  - 

(1186 .«) وا هزجعم 

مالسلا هیلعنیمظاک  مرح  رد  رورس  نآ  هدهاشم  مهدزیس : تیاکح 

كرد هک  قیقحت  هب  هدوـمرف : ( 1187) موجنلا نم  مارحلا  لالحلا و  جـهن  ۀـفرعم  یف  مومهلا  جرف  باتک  رد  هارث  باط  روکذـم  مظعم  دـّیس 
دوب ناشیا  نایم  رد  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ار -  يدـهم  دـندومن  هدـهاشم  ناشیا ، هک  دـندرکیم  رکذ  هک  ار  یتعامج  دوخ  نامز  رد  مدرک 

يربخ تسا ، هلمج  نیا  زا  بانج و  نآ  رب  دوب  هدش  ضرع  هک  ار  اههضیرع  اههعقر و  ترضح  نآ  بناج  زا  دندوب  هدش  لماح  هک  یناسک 
يادخ زا  وا  هک  دومن  رکذ  سپ  مربب ؛ ار  وا  مان  هک  تسا  هدادن  نذا  هک  یـسک  ارم  داد  ربخ  هک  تسا  نانچ  نآ  متـسناد و  ار  نآ  قدـص  هک 

هدهاشم وا  هک  دید  باوخ  رد  سپ  ار . هیلع  هَّللا  مالـس  يدهم  ترـضح  ندومن  هدهاشم  هب  دیامن  لّضفت  وا  رب  هک  دوب  هدرک  تلأسم  یلاعت 
، ام يـالوم  رّهطم  دهـشم  رد  وا  دیـسر ، تقو  نآ  نوچ  تفگ : تقو . نآ  هب  دـندومن  هراـشا  ار  وا  هک  یتقو  رد  ار  باـنج  نآ  دومن  دـهاوخ 
، ام يالوم  ترایز  هب  دوب  لوغشم  وا  تقو و  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  دوب  هتخانش  هک  ار  يزاوآ  دینـش  سپ  دوب . مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 
رد داتسیا  رّونم و  مرح  رد  دش  لخاد  بانج و  نآ  ندرک  تمحازم  زا  تشاد  هاگن  ار  دوخ  روکذم ، لیاس  سپ  مالسلا . هیلعداوج  ترـضح 
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هَّللا تاولـص  يدهم -  تسا  وا  هک  دوب  دقتعم  هک  نآ  دمآ ، نوریب  سپ  مالـسلا . هیلعمظاک  ترـضح  ام ، يالوم  سّدقم  حیرـض  ياهاپ  دزن 
نآ سّدـقم  روضح  رد  بیدأت  بوجو  تهج  هب  وا  اب  درکن  مّلکت  ار و  باـنج  نآ  دومن  هدـهاشم  صخـش  نیا  یقیفر و  دوب  وا  اـب  و  هیلع - 

. بانج

ماّرو خیش  مهدراهچ : تیاکح 

نومیم نب  سابعلاوبا  دیشر  نآ ، هب  ارم  درک  ثیدح  هک  يربخ  تسا  هلمج  نیا  زا  و  هدومرف : باتک  نآ  رد  روطسم  نأشلا ، میظع  دّیس  زین  و 
 - هحور هَّللا  سدق  سارف -  یبا  نب  ماّرو  نم ، ّدج  ینعی  خیش  دش  هّجوتم  نوچ  تفگ : هّرماس . تمـس  هب  میتفریم  ام  هک  یلاح  رد  یطـساو 

، زور تفه  ّالا  هام  ود  شیرق ، رباقم  رد  سّدـقم  دهـشم  رد  ندومن  تماقا  يراـغم و  زا  دوب  هدرک  ادـیپ  هک  یتلـالم  ّملأـت و  تهج  هب  هّلح  زا 
دهـشم رد  ماّرو  خیـش  اب  میدش  عمتجم  سپ  دوب . درـس  تّدـش  هب  اوه  يأر و  نم  ّرـس  يوس  هب  طساو  دـلب  زا  نم  مدـش  هّجوتم  سپ  تفگ :

رد ای  يدنبب  دوخ  سابل  همکد  اب  ار  نآ  هک  متسرفب  ياهعقر  وت  اب  مهاوخیم  تفگ : مدرک . نایب  وا  يارب  ترایز  رد  ار  دوخ  مزع  یمظاک و 
رد يوش  لخاد  سّدقم و  بادرس  هّبق  ینعی  هفیرـش ، هّبق  هب  يدیـسر  نوچ  سپ  دومرف : متـسب . دوخ  هماج  رد  ار  نآ  سپ  دوخ . نهاریپ  ریز 

نوچ سپ  راذگب ؛ هّبق  رد  ار  هعقر  سپ  ییایب ، نوریب  یتساوخ  هک  يدوب  یـسک  رخآ  دنامن و  یقاب  وت  دزن  رد  یـسک  بش و  لوا  رد  اج  نآ 
متفر حبص  سپ  دومرف . رما  نم  هب  ار  هچ  نآ  مدرک  نم  سپ  تفگ : وگم . زیچ  يدحا  هب  ینیبن ، اج  نآ  رد  ار  هعقر  اج و  نآ  هب  يورب  حبص 

تعجارم هّلح  هب  ینعی  دوخ . لها  يوس  هب  دوب  هتـشگرب  دوخ  لیم  هب  نم  زا  شیپ  خیـش  دوخ و  لـها  يوس  هب  متـشگرب  متفاـین و  ار  هعقر  و 
سابعلاوبا دش . یـضقنم  تجاح  نآ  نم : هب  دومرف  هّلح  رد  شلزنم  رد  ار  خیـش  مدرک  تاقالم  مدـمآ و  ترایز  مسوم  رد  نوچ  سپ  دومن .

روکذم ماّرو  خیش  دیوگ : ّفلؤم  تسا . لاس  یس  بیرق  هک  لاح  ات  خیـش  تافو  تقو  زا  متفگن  يدحا  هب  وت  زا  لبق  ار  ثیدح  نیا  تفگ :
ّدج وا  ماّرو و  هعومجم  هب  تسا  فورعم  هک  رطاخلا  هیبنت  باتک  فّنـصم  تسا و  رتشا  کلام  دالوا  زا  تساهقف و  ناـیعا  اـملع و  داّـهز  زا 

رتخد تسا ، سیردا  نبا  رداـم  هک  خیـش  رگید  رتخد  رتخد و  نیا  رداـم  تسا و  یـسوط  خیـش  رتـخد  وا  رداـم  تسا و  سواـط  نبا  يرداـم 
بتک زا  يرایسب  رد  هدش و  هبتشم  یتعامج  رب  ماّرو  نیا  هب  ماّرو  دوعـسم  نآ  دنتازاجا و  رد  لخاد  الـضف و  زا  هس  ره  تسا و  ماّرو  دوعـسم 
رسپ ار  ملاع  ود  نیا  یـضعب  یّتح  تسین ؛ نآ  رکذ  ماقم  هک  هدش  سیردانبا  سواط و  نبا  همجرت  رد  هبیجع  تاهابتـشا  باب  نیا  رد  هّفلؤم 

. دراد املع  تاقبط  هب  یتفرعم  هلمجلا  یف  هک  نآ  رب  تسین  یفخم  تسا و  هشحاف  طالغا  زا  نیا  هدرمش و  رگیدکی  هلاخ 

یّلح همالع  فّرشت  مهدزناپ : تیاکح 

هک هیلاع  بتارم  هلمج  زا  هتفگ : یّلح  همّالع  هَّللاۀیآ  تالاوحا  نمـض  رد  ( 1188) نینمؤملا سلاجم  رد  يرتشوش  هَّللارون  یضاق  دیهش  دّیس 
یملع نونف  زا  یضعب  رد  هک  ّتنس  لها  ياملع  زا  یکی  هک  هتفای  راهتشا  نامیا  لها  هنـسلا  رب  هک  تسا  نآ  دراد ، زایتما  نآ  هب  خیـش  بانج 

زا دومنیم و  ناشیا  لالضا  دناوخیم و  مدرم  اب  ار  نآ  سلاجم ، رد  دوب و  هتشون  هّیماما  هعیش  بهذم  ّدر  رد  یباتک  دوب ، خیش  بانج  داتسا 
نآ هک  تخیگنایم  هلیح  هشیمه  خیش  بانج  دسیونب و  هک  دادیمن  یسک  هب  ار  نآ  دیامن ، نآ  ّدر  هعیش  ياملع  زا  یـسک  ادابم  هک  نآ  میب 

صخـش نآ  نوچ  درک و  روکذـم  باتک  تیراع  سامتلا  هلیـسو  ار  يدرگاـش  داتـسا و  هقـالع  مرجـال  دـیامنب . نآ  ّدر  اـت  درآ  تسد  هب  ار 
یـسک شیپ  بش  کی  زا  هدایز  ار  باتک  نیا  هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  تفگ : دـهن ، وا  سامتلا  هنیـس  رب  ّدر  تسد  هراب  کـی  هک  تساوخن 

. دیامن لقن  ناکما  ردق  هب  اج  نآ  زا  بش  نآ  رد  هک  درب  هناخ  هب  تفرگب و  ار  باتک  هتـسناد ، تمینغ  ار  ردق  نآ  زین  خیـش  بانج  مراذگن .
دش ادیپ  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  دومن ؛ هبلغ  خیش  بانج  رب  باوخ  تشذگب ، بش  زا  یفصن  دومن و  لاغتشا  نآ  تباتک  هب  نوچ 

هیلعرمالا بحاص  تمارک  زا  هخسن  نآ  دش ، رادیب  باوخ  زا  خیـش  نوچ  نک ». باوخ  وت  راذگاو و  نم  هب  ار  باتک  : » هک دنتفگ  خیـش  اب  و 
مهمحریسلجم همّالع  رصاعم  یناردنزام  میهاربا  نب  یلع  یعملا  لضاف  لوکشک  رد  ار  تیاکح  نیا  دیوگ : ّفلؤم  دوب . هدش  مامت  مالسلا 
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ابا وا  سپ  دـنک . ياهخـسن  هک  تساوخ  لضافا  زا  یـضعب  زا  یباتک  بانج ، نآ  هک  درک  لقن  هک  تسا  نانچ  نآ  مدـید و  رگید  وحن  هب  هللا 
نآ خاسنتـسا  دـنامن و  وا  دزن  رتشیب  بش  کی  هک  نآ  طرـش  هب  داد  وا  هب  هک  داتفا  قاّفتا  هک  نآ  ات  دوب . یگرزب  باـتک  نآ  نداد و  زا  درک 
دنچ سپ  بش . نآ  رد  نآ  نتـشون  رد  درک  عورـش  دروآ و  لزنم  هب  ار  نآ  هر ) ) هماّلع سپ  رتشیب . اـی  لاـس  کـی  رد  رگم  دـشیمن ، باـتک 
يا : » تفگ صخش  نآ  تسشن . درک و  مالس  زاجح و  لها  تفـص  هب  دش  لخاد  رد  زا  يدرم  دید  سپ  درک . ادیپ  تلالم  تشون و  هحفص 

تعرس زا  تشونیم و  صخش  نآ  دیشکیم و  رطسم  وا  يارب  خیش  سپ  مسیونیم ». نم  و  ار ! قاروا  نیا  نم  يارب  شکب  رطـسم  وت  خیش ،
خیش نوچ  هک : دناهتفگ  یضعب  و  دوب . هدیـسر  مامتا  هب  مامتلاب  باتک  دمآرب ، حبـص  سورخ  گناب  نوچ  دیـسریمن . وا  هب  رطـسم  تباتک ،

.« ملعا هَّللاو  . » دید هتشون  ار  باتک  دش ، رادیب  نوچ  دیباوخ . دش ، هتسخ 

ادخ ناگدنب  زا  یکی  هب  ماما  زا  ياهیصوت  مهدزناش : تیاکح 

هک یـسک  زا  نم  يارب  هدـش  مولعم  هک  يربخ  تسا  هلمج  نیا  زا  دـیامرفیم : مومهلا  جرف  باتک  رد  هر ) ) سواط نب  یلع  ّلجا ، دّیـس  زین  و 
ارم هک  مالـسلا  هیلعيدهم  دوخ ، يالوم  زا  مدوب  هدرک  تلأسم  نم  تفگ : ار . نآ  منکیم  رکذ  هچ  نآ  رد  نم  يارب  وا  یتسار  هدش  قّقحم 
هب مشاب  هدرک  ادتقا  هک  شتبیغ  نامز  رد  بانج  نآ  تمدـخ  وا و  تبحـص  هب  دنفّرـشم  هک  یناسک  زا  مشاب  هدوب  هک  نیا  رد  دـهد  تصخر 

رـضاح سپ  ار . دابع  زا  يدحا  دوخ  دوصقم  نیا  رب  مدوب  هدرکن  علّطم  شناصاخ و  ناگدـنب و  زا  ار  بانج  نآ  دـننکیم  تمدـخ  هک  نانآ 
یس و دص و  شش  هنس  بجرملا  بجر  مهن  تسیب و  هبنش ، جنپ  زور  رد  دش ، رکذ  ًاقباس  هک  یطساو  سابعلاوبا  دیشر  نبا  نم ، دزن  رد  دش 
رب ار  دوخ  سفن  ینکیم  نیطوت  رگا  سپ  ار . وت  اب  ینابرهم  رگم  میرادن  دصق  ام  وت ، هب  دنیوگیم  دوخ : سفن  زا  ادتبا  نم  هب  تفگ  جنپ و 

هیلع هَّللا  تاولص  يدهم  ام -  يالوم  بناج  زا  تفگ : ار ؟ نخـس  نآ  ییوگیم  هک  بناج  زا  متفگ : وا  هب  سپ  دوشیم . لصاح  دارم  ربص ،
(1189 -.)

لئاس زا  بوتکم  تفایرد  مهدفه : تیاکح 

رد هدش  قّقحم  هک  یسک  زا  ار  نآ  ماهتسناد  هک  یتیاکح  تسا ، هلمج  نیا  زا  و  دیامرفیم : باتک  نآ  رد  روکذم  نأشلا  میظع  دّیس  ًاضیا  و 
دوب نّمـضتم  هک  یبوتکم  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  دوخ ، يالوم  يوس  هب  متـشون  تفگ : ار ، وا  ماهدرک  قیدصت  وا و  ثیدـح  نم  دزن 

ّرس رد  فیرش  بادرس  يوس  هب  دوخ  اب  ار  بوتکم  متشادرب  دوخ و  فیرش  ملق  هب  اهنآ  زا  دنهد  باوج  هک  مدرک  لاؤس  ار و  مهم  رما  دنچ 
اهنت دوب و  هعمج  بش  رد  نآ  دوخ و  اب  ار  نآ  متـشادرب  سپ  وا . رب  مدرک  فوخ  هاگ  نآ  متـشاذگ . بادرـس  رد  ار  بوتکم  سپ  يأر . نم 

بوتکم نم  هب  هدب  تفگ : سپ  دش ، لخاد  باتش  اب  یمداخ  دش ، بش  فصن  کیدزن  نوچ  مدنام . سّدقم  نحـص  ياههرجح  زا  یکی  رد 
هن مدید و  ار  یمداخ  هن  مدمآ  نوریب  سپ  مداد ؛ لوط  زامن و  ریهطت  يارب  متـسشن  سپ  تسا . يوار  زا  ّکش  نیا  دنیوگیم و  تفگ : ای  ار !

(1190 .) یمودخم

( هر ) سواط نبا  دیس  طسوت  مالسلا  هیلعمئاق  ياعد  ندینش  : مهدجیه تیاکح 

سپ يأر ، نم  ّرـس  رد  نم  مدوب  : » هدوـمرف ( 1191) تاوعدلا جهم  باتک  رخاوا  رد  هحور -  هَّللا  سدـق  روکذـم -  ردـقلا  لیلج  دّیـس  زین  و 
اههدـنز و زا  ار  وا  دوب  هدرک  رکذ  هک  نآ  يارب  زا  ار  اعد  باـنج ، نآ  زا  مدرک  ظـفح  سپ  ار . مالـسلا  هیلعمئاـق  ياـعد  رحـس ، رد  مدـینش 

هدعقلا يذ  مهدزیس  هبنشراهچ  بش  رد  هّصق  نیا  دوب  و  انتلود » انناطلـس و  : » دومرف ای  انکلمو ». انرغ  یف  مهیحاو  : » دومرف ای  مهقبا  اههدرم و 
.« تشه یس و  دص و  شش  هنس 
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سواط نبا  دیس  طسوت  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  تاجانم  عامتسا  : مهدزون تیاکح 

زا سّدـقم  بادرـس  رد  رحـس  رد  دینـش  وا  هک  هللا  مهمحرسواط  نبا  زا  هدـش  لقن  هک  تسا  روکذـم  نیدـباعلا  سینا  باـتک  تاـقحلم  رد 
یلع الاّکتا  ةریثک  ًابونذ  اولعف  دقو  انتنیط  ۀیقبو  انراونا  عاعش  نم  تقلخ  انتعیش  ّنا  مهّللا  : » دومرفیم بانج  نآ  هک  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص 

! انسمخ نع  اهب  ّصاق  مهنیب و  حلصاف  مهنیب ، امیف  اهنم  ناک  امو  انیضر ! دقف  مهنع  حفـصاف  مهنیبو ، کنیب  مهبونذ  تناک  ناف  انتیالو  انّبح و 
: دیوگ ّفلؤم  اّنم  انتعیـش  ّنا  ربخ  رد  لاکـشا  ( 1192 .«) کطخـس یف  انئادـعا  نیب  مهنیب و  عمجت  الو  رانلا  نع  مهحزحزو  ۀـّنجلا ! مهلخداو 

لاکشا يواملا  ۀّنج  هلاسر  رد  هدش و  لقن  رگید  وحن  هب  نیرصاعم  یسلجم و  همّالع  زا  نیرّخأتم ، زا  ياهلمج  تافّنصم  رد  اعد  نیا  ترابع 
یسلجم هماّلع  بتک  وا و  زا  نیرّخأتم  تاّفلؤم  هعقاو و  بحاص  تافّنصم  رد  نآ  ندوبن  تهج  هب  هعقاو  نیا  لصا  تبـسن  تّحـص  رد  مدرک 
قراـشم رد  یـسرب  بجر  خیـش  ظـفاح  مـالک  زا  دـشاب  ذوخأـم  مـالک ، نیا  هک  مداد  لاـمتحا  اـج  نآ  رد  هـکلب  وا ، نیرـصاعم  نیثّدـحم  و 

ناشیا نایعیـش  دنچ  ره  و  انتکلممو » : » دنیوگیم انکلم » و  : » هدومرف هک  اج  نآ  ات  جهم  زا  هقباس  تیاکح  لقن  زا  دعب  وا  هچ  ( 1193) راونالا
: دـیامرفیم مالـسلا  هیلعبانج  نآ  هک  ایوگ  سپ  اهنآ ، رد  تسا  فورـصم  ناشیا  تیانع  تسا و  ناشیا  يوس  هب  اهنآ  عجرم  دـنناشیا و  زا 

انلّمحتو مهبونذـب  مهنع  انّلبقت  دـق  مهنم و  اّبح  مهلابح  انأَو  اوأـطخا  اورـصق و  دـق  اؤاـسا و  دـق  مّهناو  اـنیلا  نیفاـضمو  اـّنم  انتعیـش  ّنا  مهّللا  »
هدّیـس و یلا  فاضم  دـبعلا  ذا  بونذـلا  باحـصا  ّاناک  انیلع  مهلاّکتاو  انب  مهـصاصتخال  انرـصف  انیلا  مهعوجرو  انیلع  مهلّوعم  نال  مهایاطخ 

مهحضفتالو انتعافـش  یلع  ًالیوعتو  انتیالو  یف  ًاعمطو  انّبح  یلع  ًالاّکتا  هولعف  ام  بونذلا  نم  مهل  رفغا  مهّللا  مهیلاوم . یلا  کیلامملا  لّوعم 
عفراو انتیالوب  مهیزاوم  لّضفتف  مهلامعا  تائّیـسلا  تطبحا  ناو  ایندـلایف  مهرما  انتیلو  امک  ةرخالا  یف  مهرما  اّنلو  انئادـعا و  دـنع  تائیـسلاب 

هروکذم ترابع  اب  بانج  نآ  مالک  يارب  وا  معز  هب  تسا  یحرش  تسا و  قراشم  بحاص  زا  هک  تاملک  نیا  و  یهتنا . انتّبحمب ». مهتاجرد 
ترثک تهج  هب  نآ  لقن  هب  دوب  یلوا  وا  هدوب ، عیاش  یترابع  نینچ  دّیـس  زا  هچ  نانچ  تسا و  دّیـس  رـصع  بیرق  وا  رـصع  تسا و  براـقتم 
مولعم هقباس  تایاکح  زا  هچ  نانچ  دّیـس ؛ ماقم  زا  تسین  دیعب  تبـسن ، نیا  هچرگا  اهنآ ، رب  دـهاوش  رب  وا  عالّطا  بلاطم و  نیا  رب  وا  صرح 

. دیامن رظن  ترسح ، هب  اهنآ  رد  یسک  ره  تسا  هتسیاش  هک  متشه  باب  رد  وا  تاملک  زا  یضعب  دیایب  دوشیم و 

هبنشکی زور  رد  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مالسلا  هیلعتّجح  ترایز  : متسیب تیاکح 

بحاـص ترـضح  دوـمن  هدـهاشم  هک  یـصخش  زا  هدرک  تیاور  ( 1194) عوبـسالا لامج  باـتک  رد  هللا  مهمحرروکذـم  دـّیؤم  دّیـس  زین  و 
زور رد  باوخ ، رد  هن  دوب  يرادیب  رد  هدهاشم  نیا  ترایز و  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  درکیم  ترایز  هک  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا 

ةّوبنلاب ةرمثملا  ۀئیـضملا  ۀّیمـشاهلا  ۀـحودلاو  ۀـّیوبنلا  ةرجّـشلا  یلع  مالّـسلا  . » تسا مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زور  زور ، نآ  هک  هبنـش  کـی 
مالّسلا نیرهاطلا . نیبّیطلا  کتیب  لها  یلع  کیلع و  مالّسلا  مالسلا . امهیلعحون  مدآ و  کیعیجـض  یلع  کیلع و  مالـسلا  ۀمامالاب . ۀعنوملا 

هیف کفیض  اناو  کمسابو  کموی  وهو  دحألا  موی  اذه  نینمؤملاریما  ای  يالومای  كربقب  نیّفاحلاو  کب  نیقّدحملا  ۀکئالملا  یلع  کیلع و 
کنم هتوجرو  هیف  کـیلا  تبغر  اـم  لـعفاف  ةراـجالاب  ( 1195) رومأمو ۀفایـضلا  ّبحت  میرک  کـّناف  ینرجاو  يـالومای  ینفـضأف  كراـج  و 

ره تبسن  حرـش  نیعمجا ». مکیلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  کّمع  نبا  ّقحب  مکدنع و  هتلزنمو  هَّللادنع  کتیب  لآو  کتلزنمب 
بسح هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاط -  ججح  هب  هتفه  ماّیا  تبسن  دیوگ : ّفلؤم  مالسلا  مهیلعهمئا  زا  یکی  هب  هتفه  مایا  زا  زور 
ندرک عفد  هّیورخا و  هّیویند و  هیجراخ ، هیلخاد و  عفانم  هب  ندیـسر  تهج  هب  ناشیا  دزن  رد  اهنآ  هب  دـش  لّسوتم  دـیاب  هک  يداروا  لاـمعا و 

هب سپ  تحدم . ییوگانث و  مالس و  هب  لّسوت  تارایز و  رد  اما  هدیسر ، فلتخم  یّنج  یسنا و  نیطایش  رورـش  ینیمز و  ینامـسآ و  ياهالب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تسا  بوـسنم  هبنـش  هدوـمن : رکذ  ( 1196) عوبـسالا لامج  باتک  رد  سواـط  نبا  دّیـس  هک  تسا  يوحن 

دّمحم ماما  داّجس و  ترضح  هب  هبنش  هس  مالسلا . امهیلعادهشلا  دّیس  نسح و  ماما  هب  هبنشود  مالسلا . هیلعنینمؤملاریما  هب  هبنش  کی  ملسو .
جنپ مالـسلا . مهیلعیقنلایلع  ماما  یقت و  دّـمحم  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ترـضح  هب  هنـشراهچ  مالـسلا . مهیلعقداص  رفعج  ماما  رقاـب و 
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جنپ مالـسلا . مهیلعیقنلایلع  ماما  یقت و  دّـمحم  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ترـضح  هب  هنـشراهچ  مالـسلا . مهیلعقداص  رفعج  ماما  رقاـب و 
تسوا و مسا  هب  و  هیلع -  هَّللا  تاولص  نامّزلا -  بحاص  رصع ، ماما  هب  تسا  بوسنم  هعمج  زور  مالسلا . هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  هبنش 
هک بلطم  نیا  هب  هدش  هراشا  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هدومن و  رکذ  یترایز  زور ، ره  يارب  زور . نآ  رد  دش  دـهاوخ  رهاظ  هک  تسا  يزور  نآ 

تسا قباطم  بیترت ، نیا  دیهد ». هانپ  دینک و  تفایض  ارم  مدروآ . امش  هب  هانپ  متسه و  امش  نامهم  زور  نیا  رد  نم  تسامـش و  زور  زورما ،
هدومن و لقن  فلد  یبا  نب  رقـص  زا  قودص  ار  یکی  هدش . تیاور  مالـسلا  هیلعیقنلایلع  ماما  يداه ، ترـضح  زا  ود  ره  هک  تیاور  ود  اب 

تیاور هک  تسا  یثیدح  نم ! دّیس  يا  بانج : نآ  هب  متفگ  دیوگیم : رفص  لو  ربخ  رد  همورا . نب  ناملس  یبا  زا  يدنوار  بطق  ار  يرگید 
: هک ترـضح  نآ  لوق  متفگ : ثیدـح »؟ نآ  تسا  مادـک  : » دوـمرف ار . نآ  ینعم  منادیمن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هدـش  هدرک 

تـساپرب هک  یمادام  مییام ، اهزور  يرآ ، : » دومرف سپ  نآ ؟ يانعم  تسیچ  امـش . اب  درک  دـنهاوخ  ینمـشد  هک  اهزور  اـب  دـینکم  ینمـشد 
و : » دومرف هک  نآ  اـت  دومن  رکذ  قسن  ناـمه  هب  و  ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تسادـخ  لوسر  مسا  هبنـش  سپ  شیاـهنیمز . اهنامـسآ و 
رد ناشیا  اب  دینکن  ینمشد  سپ  اهزور . ینعم  تسا  نیا  سپ  ّقح . لها  هورگ  دنوشیم  عمج  وا  يوس  هب  تسا و  نم  رـسپ  ِرـسپ  مسا  هعمج 

یتسرد هب  يرآ ، : » دومرف باوج  رد  روکذم ، ثیدـح  زا  لاؤس  زا  دـعب  مود  ربخ  رد  ( 1197 .«) ترخآ رد  امش  اب  دننکیم  ینمـشد  هک  ایند 
ات ملـسو ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصتسادخ  لوسر  سپ  هبنـش ، اـما  تسا ؛ یلیوأـت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیدـح  يارب  زا  هک 

دارم زین  نآ  رهاظ  هک  درادـن  تافانم  هکرابم ، ياـهمان  نآ  زا  هتفه  ماـّیا  یماـسا  ندوب  هیاـنک  هک  دـیمهف  دوشیم  ربخ  نیا  زا  ( 1198 .) رخآ
هداد لامتحا  یسلجم  هماّلع  هچ  نانچ  وا . يدب  ریثأت  يارب  زا  دوش  ببس  وا ، نداد  مانشد  نآ و  هب  ّریطت  يزور و  هب  ندرک  دب  لأفت  هک  دشاب 

تیـصعم ندرک و  دب  لمع  زور ، هب  ندرک  ینمـشد  هک  نآ  ای  ار ، ماّیا  نیا  زا  یـضعب  دندومرفیم  تّمذم  دوخ  رّرکم  هچ  تسا ، دیعب  نآ  و 
هفیحـص حابـص  ياـعد  رد  تماـیق . زور  رد  دـب  لـمع  نآ  رب  دـهد  تداهـش  هک  نیا  هب  درک  دـهاوخ  ینمـشد  وا  سپ  تـسوا ؛ رد  ندوـمن 
نیحراش هچرگا  مذب ». انقراف  انئاسا  ناو  دمحب  انعّدو  انـسحا  نا  دیتع  دهاش  انیلع  وه  دیدج و  ثداح  موی  اذـه  و  : » هک تسا  ( 1199) هلماک

اهیلعهرهاـط هقیّدـص  زا  ربخ  ود  نیا  رد  هک  دـنامن  یفخم  تسین . بساـنم  نآ  رکذ  هک  دـناهدرک  هدـیعب  تـالیوأت  تراـبع  نیا  رد  هفیحص 
(1200) هدومن رکذ  همّظعم  نآ  يارب  یترایز  هبنش ، کی  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترایز  زا  دعب  سواط  نبا  نکلو  دشن ، يرکذ  مالسلا 

هعمج زور  رد  ار  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  ترایز  مهدزای  باب  رد  هَّللا  ءاشنا  ام  هدومرف و  هدافتـسا  رگید  يربخ  زا  هک  تسا  لمتحم  و 
هّمئا لوسر و  ترضح  هب  لّسوت  رد  اما  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هیده  زامن  تیفیک  درک . میهاوخ  رکذ 

رد یـسوط  خیـش  تیاور  هب  هتفه  ماّیا  بسح  هب  نآ  میـسقت  سپ  ناشیا ، دزن  رد  زامن  هیده  ندرب  زامن و  هلیـسو  هب  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  - 
يارب زا  دـنکیم  هیدـه  ار  تعکر  راهچ  دـناوخیم . زامن  تعکر  تشه  هعمج و  زور  زا  دـنکیم  عورـش  هک : تسا  نینچ  ( 1201 ،) حابصم

هیلعنینمؤملاریما يارب  تعکر  راـهچ  هبنـش  زور  مالـسلا . اـهیلعارهز  همطاـف  يارب  تعکر  راـهچ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
. مالسلا هیلعادهّشلادّیس  يارب  تعکر  راهچ  هبنـشود  زور  مالـسلا . هیلعیبتجم  نسح  ترـضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنـش  کی  زور  مالـسلا .

هبنش جنپ  زور  مالسلا . هیلعرقاب  ترضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنشراهچ  زور  مالسلا . هیلعداجـس  ترـضح  يارب  تعکر  راهچ  هبنـشهس  زور 
راهچ ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  راهچ  زاب  تعکر . تشه  هعمج  زور  مالـسلا . هیلعقداص  ترـضح  يارب  تعکر  راهچ 

تعکر راهچ  هبنش  جنپ  زور  ات  بیترت  نیمه  هب  و  مالسلا . هیلعیسوم  ماما  يارب  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  مالـسلا . اهیلعهرهاط  هقیدص  يارب 
هک یسک  : » دندومرف هدش ، هیده  زامن  نیا  رکذ  نآ  رد  هک  رگید  ربخ  رد  و  تسا . هسیفن  لامعا  زا  نیا  و  مالسلا . هیلعتّجح  ترضح  يارب 

دنوادخ مهیلع -  هَّللا  تاولص  وا -  زا  دعب  يایصوا  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  يارب  دهد  رارق  هلفان ، هچ  هضیرف  هچ  ار ، دوخ  زامن  باوث 
: دنک تقرافم  شندب  زا  شحور  هک  نآ  زا  شیپ  دنیوگیم  وا  هب  دوش و  عطق  سفن  ات  هفعاضم  فاعضا  ار  وا  زامن  باوث  دنکیم  فعاضم 
هب يدیسر  هک  هچ  نآ  وت  يارب  داب  اراوگ  وت و  يارب  یلاعت  يادخ  ار  نآ  هدرک  اّیهم  هچ  نآ  هب  نشور  تمشچ  داب و  شوخ  تلد  نالف ! يا 

هلآو دّـمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  : » دـیوگب نآ  زا  سپ  دـیوگب و  هبترم  هس  ار  دوجـس  عوکر و  حـیبست  اـهزامن ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  وا ».
مهّللا مالّسلاب . کنم  اّنبر  انّیح  مالّسلا  دوعی  کیلا  مالّسلا و  کنمو  مالّـسلا  تنا  مهّللا  : » دیوگب تعکر  ود  ره  زا  دعب  و  نیرهاطلا ». نیبّیطلا 
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اهاّیا هغّلب  دّمحم و  لآو  دّمحم  یلع  ّلصف  تسوا ؛ يارب  هیده  هک  درب  ار  تّجح  نآ  مان  و  نالف ! نب  نالف  یلا  یّنم  ۀیده  تاعکرلا  هذـه  ّنا 
دنامن یفخم  و  یتساوخ . هک  ار  هچره  نک ، اعد  هاگ  نآ  هیف ». هلآ و  هیلع و  کتاولص  کلوسر  یف  کیف و  یئاجر  یلما و  لضفا  ینطعا  و 

هک تّجح  نآ  هب  تسا  صتخم  هک  یحیبست  دوش و  هدناوخ  دـیاب  زور  ره  رد  هک  ناشیا  هب  بوسنم  تسا  یمیـسقت  زین  هام  ماّیا  يارب  زا  هک 
هیلعتّجح ترـضح  حیبست  هدرک . لقن  ار  اهحـیبست  نآ  ( 1202) تاوعد باتک  رد  يدـنوار  هَّللالـضف  دّیـس  تسوا و  هب  بوسنم  زور  نآ 

هام و رخآ  ات  تسا  هام  مهدجیه  زور  زا  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  حیبست  دوش و  هدناوخ  دیاب  هام  رخآ  ات  هام  ره  مهدجیه  رد  هک  مالسلا 
.« کلذ لثم  هَّللدمحلا  هشرع و  ۀنز  هَّللا  ناحبس  هتاملک  دادم  هَّللا  ناحبس  هسفن  ياضر  هَّللا  ناحبس  هقلخ  ددع  هَّللا  ناحبس  : » تسا نیا  نآ ،

دومرف میلعت  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هک  حیبست  اب  هراختسا  : مکی تسیب و  تیاکح 

، دوخ هیقف  دلاو  زا  ار  نآ  مدرک  تیاور  هک  تسا  هراختـسا  زا  رگید  یعون  : » دـیامرفیم حالـصلا  جاهنم  باتک  رد  هر ) ) یّلح هماّلع  هَّللاۀـیآ 
مالسلا و هیلعرمالا  بحاص  زا  هللا  مهمحرینیـسح  يوآ  دّمحم  نیدلایـضر  دّیـس  زا  هللا  مهمحررّهطملا  نب  یلع  نب  فسوی  نیدلا ، دیدس 
هد ار  هانلزنا » ّانا   » دناوخب هاگ  نآ  هبترم ، کی  نآ  زا  رتتسپ  هبترم و  هس  نآ  ّلقا  هبترم و  هد  ار  باتکلا  ۀحتاف  دناوخب  : » هک تسا  نینچ  نآ 

لومأملا یف  کب  یّنظ  نسحل  كریـشتسا  رومالا و  بقاوعب  کملعب  كریختـسا  ّینا  مهّللا  : » هبترم هس  ار  اـعد  نیا  دـناوخب  هاـگ  نآ  هبترم ،
هـسومش ّدرت  ةریخ  هیف  یلرخف  هیلایل  هماّیا و  ۀـمارکلاب  تّفح  هیداوبو و  هزاجعا  ۀـکربلاب  تطین  دـق  ینالفلا  رمالا  ناک  نا  مهّللا  روذـحملاو .

کی هاگ  نآ  ۀیفاع ». یف  ةریخ  کتمحرب  كریختـسا  ّینا  مهّللا  یهتناف . یهن  اما  رمتئاف و  رما  اما  مهّللا  ًارورـس . هماّیا  ( 1203) صعقتو ًالولذ 
تـسا لعفا  وا  سپ  تسا ، تفج  هعطق  نآ  ددـع  رگا  دروایب ، نوریب  ار و  دوخ  تجاح  دـنراذگب  رطاـخ  رد  حـیبست و  هعطق  زا  درادرب  هضبق 

هراختـسا داد ، رارق  هب  تسا  هتـسب  يدـب  یبوخ و  تمـالع  نیا  ینعی  سکع ، هب  اـی  نکم  ینعی  تسا ، لـعفتال  تسا ، درف  رگا  نکب و  ینعی 
رد دوبن  روهـشم  مسق  نیا  تسا و  ددع  هب  هراختـسا  هراختـسا ، ماسقا  زا  یکی  هدومرف : ( 1205) يرکذ رد  لوا  دیهش  خیـش  ( 1204 .«) هدننک
نم هنع و  هللا  یـضريورغ  سّدقم  دهـشم  رواجم  ینیـسح ، يوآ  دّمحم  نیدلایـضر  دـباع  ریبک  دّیـس  نامز  زا  شیپ  هتـشذگ ، ياهرـصع 

نیدـلا لامج  لضاف  ریبک  خیـش  زا  دوخ  خـیاشم  زا  هلمج  زا  وا  تاّیورم  ریاس  وا و  زا  هراختـسا  نیا  تیاور  رد  مراد  نذا  ای  منکیم  تیاور 
(1206 .) مالسلا هیلعرمالا  بحاص  زا  یضر  دّیس  زا  شدلاو  زا  رّهطملا  نبا 

ینیسح يوآ  دّمحم  نیدلا  یضر  دّیس  : مود تسیب و  تیاکح 

امهیلعدّـمحم نب  رفعج  قداص ، بناج  زا  تسا  يورم  وا  هک  هدومرف  تاربع  ياـعد  حرـش  رد  حالـصلا  جاـهنم  باـتک  رد  هللا  همحرهماـّلع 
هفورعم تسا  یتیاکح  هحور -  هَّللا  سدق  يوآ -  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نیدلایضر  دیعس  دّیس  فرط  زا  اعد  نیا  يارب  زا  مالـسلا و 

لجا خیش  رسپ  دّمحم  نیدلارخف  دیعسلا  یلوم  زا  هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاکح  نآ  جاهنم . زا  عضوم  نیا  هیشاح  رد  الضف  زا  یضعب  ّطخ  هب 
سوبحم وا  هک  روکذم  یـضر  دّیـس  زا  فسوی  نیدلادیدس  هیقف  خیـش  شّدج  زا  هدومن  تیاور  شدلاو  زا  وا  هک  هماّلع  ینعی  نیدلالامج ،

 - ار رظتنم  حلاص  فلخ  دید  دوخ  باوخ  رد  سپ  یگنت . یتخس و  تیاهن  رد  یلیوط  تّدم  نوغامرج ، ناطلس  يارما  زا  يریما  دزن  رد  دوب 
: دومرف ترـضح  سپ  هملظ . هورگ  نیا  زا  نم  ندـش  صالخ  رد  نک  تعافـش  نم ! يـالوم  يا  تفگ : تسیرگ و  سپ  هیلع -  هَّللا  تاولص 

اعد نم ! يالوم  يا  تفگ : دّیس  تسا ». وت  حابصم  رد  اعد  نآ  : » دومرف تاربع ؟ ياعد  تسا  مادک  تفگ : دّیـس  ار ». تاربع  ياعد  ناوخب  »
درک و ار  حبـص  زامن  دش و  رادیب  دوخ  باوخ  زا  سپ  نآ ». رد  ار  اعد  تفای  یهاوخ  حابـصم ! رد  نک  رظن  : » دومرف تسین . نم  حابـصم  رد 

ریما نآ  دناوخ و  ار  اعد  نآ  هبترم  لهچ  سپ  نآ . رد  دوب  هتـشون  اعد  نآ  هک  نآ ، قاروا  نایم  رد  تفای  ياهقرو  سپ  دومن . زاب  ار  حابـصم 
ياهتفرگ ریما : هب  تفگ  سپ  شاهبون . رد  دمآ  وا  دزن  ریما  سپ  تشاد . دامتعا  وا  رب  ریما  نآ  هّربدم و  هلقاع و  ود  نآ  زا  یکی  دوب  نز  ود  ار 

رون ایوگ  ار و  یـصخش  مدـید  باوخ  رد  تفگ : بلطم ؟ نیا  زا  يدرک  لاؤس  ارچ  تفگ : ریما  ار ؟ مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دالوا  زا  کی 
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زا یکی  تفرگ  هک  ار  ترهوش  منیبیم  : » دومرف هاگ  نآ  تفرگ . دوخ  تشگنا  ود  نایم  ارم  قلح  سپ  وا ؛ راـسخر  زا  دیـشخردیم  باـتفآ 
وگب بلاط ، یبا  نب  یلع  نم  : » دومرف یتسیک ؟ وت  نم ! دّیس  يا  متفگ : وا  هب  نم  سپ  هتفرگ ». گنت  وا  رب  بارـش  ماعط و  رد  ارم و  نادنزرف 
یملع ارم  تفگ  سپ  دیـسر . ناطلـس  هب  دش و  رـشتنم  باوخ  نیا  سپ  ار ». وا  هناخ  درک  مهاوخ  بارخ  هنیآ  ره  درکن ، اهر  ار  وا  رگا  وا  هب 
نتفرگ هب  يدرک  رما  هک  يولع  خیش  دنتفگ : امش ؟ دزن  رد  تسا  سوبحم  یک  تفگ : درک و  وجتسج  دوخ  باّون  زا  تسین و  بلطم  نیا  هب 

دّیس ( 1207 .«) دورب دوخ  هناخ  هب  سپ  دـینک . تلالد  وا  هب  ار  هار  دوش و  راوس  نآ  رب  هک  دـیهدب  وا  هب  یبسا  دـینک و  اـهر  ار  وا  : » تفگ وا .
تسود ردارب و  نم و  قیدص  داد  ربخ  ارم  هک  ییاعد  تسا  هلمج  نیا  زا  و  : » هدومرف ( 1208) تاوعدلا جهم  رخآ  رد  سواط  نب  یلع  ّلجا ،

لقن یبیرغ  ببس  یبیجع و  ثیدح  وا  يارب  زا  و  هتمتاخ .-  فرش  هتداعس و  هلالج  ّلج  هَّللا  فعاض  يوآ -  یـضاق  دّمحم  نب  دّمحم  نم ،
بتک نایم  رد  نآ ، رد  ار  اعد  نآ  دوب  هتـشاذگن  هک  یقاروا  رد  ار  اعد  نیا  تفای  سپ  داد . يور  ياهثداح  وا  يارب  هک  دوب  نیا  نآ ، درک و 

نآ دـش . دوقفم  دوب ، هتفای  دوخ  بتک  نایم  رد  هک  لـصا  نآ  تشادرب ، ار  هخـسن  نآ  نوچ  سپ  هخـسن . نآ  زا  تشادرب  هخـسن  سپ  دوخ .
هچ نانچ  تسا  رایسب  فالتخا  هخسن ، ود  نآ  نایم  اعد و  لصا  اب  دومن  رکذ  اعد  يارب  رگید  دنس  نآ  زا  سپ  درک و  لقن  ار  اعد  دّیـس  هاگ 

هیلعرصع ماما  هک  تاربع  ياعد  مینکیم : تعانق  دّیـس  یلوا  هخـسن  رکذ  هب  ًانّمیت  ام  تسا و  رایـسب  فالتخا  زین  هماّلع  دّیـس و  هخـسن  نایم 
يِذَّلا َْتنَأ  ِتَابُرُْکلا  َفِشاَک  اَـی  َو  ِتاَرَبَْعلا  َمِحاَر  اَـی  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  داد  يوآ  نیدـلا  یـضر  دیـس  هب  مالـسلا 

َبُوْلغَْملا ُّدَُرت  َو  ًامیِمَر  اَهَماَظِع  َو  ًامیِشَه  اَهَعْرَز  ُلَعَْجت  َو  ًالاَیْذَأ  ْتَبَحَس  ْدَق  َو  ِنَحِْإلا  َباَبَـض  ُولَْجت  َو  ًالاَِقث  ْتَْسمَأ  ْدَق  َو  ِنَحِْملا  َِبئاَحَـس  ُعَشْقَت 
ْنِم َُهل  َتْرَّجَف  َو  ٍرِمَْهنُم  ٍءاَِمب  ِءاَمَّسلا  َباَْوبَأ  َكِرْـصَن  ْنِم  َُهل  َتْحَتَفَف  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  َكاَداَن  ٍدـْبَع  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ  ًاِبلاَط  َبُولْطَْملا  َو  ًاِبلاَغ 
یِّنِإ ِّبَر  اَی  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  ٍرُـسُد  َو  ٍحاَْولَأ  ِتاَذ  یَلَع  َِکتَیاَفِک  ْنِم  ُهَْتلَمَح  َو  َرِدـُق  ْدَـق  ٍْرمَأ  یَلَع  ِهِجَرَف  ُءاَم  یَقَْتلاَف  ًاـنُویُع  َکـِنْوَع 

ْنِم ِیل  ْرِّجَف  َو  ٍرِمَْهنُم  ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  َكِرْصَن  ْنِم  ِیل  ْحَْتفا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ْرِصَْتناَف  ٌبُوْلغَم  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  ْرِـصَْتناَف  ٌبُوْلغَم 
ْنِم ٍْلَیل  ِیف  ُْدبَْعلا  ََجلَو  اَذِإ  ْنَم  اَی  ٍرُـسُد  َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  َِکتَیاَفِک  ْنِم  ِّبَر  اَی  ِیْنلِمْحا  َو  َرُِدق  ْدَـق  ٍْرمَأ  یلَع  یِجَرَف  ُءاَم  َیِقَْتلَِیل  ًانُویُع  َِکنْوَع 
ًاِّیلَو َو  ًانیِعُم  ًاخیِرَص  َِکتَنوُعَم  ْنِم  ِّبَر  اَی  ْدُج  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ٍمیِمَح  َال  َو  ٍِّیلَو  ْنِم  ُهُخِرُْصی  ًاخیِرَـص  َُهل  ْدِجَی  ْمَلَف  ُمیِهَی  ِِهتَْریَح 

ِّلُِکل ٌۀَمِـصاَق  ُُهتاَمِقَن  َو  ٌةَرِهَاب  ُُهتاَیآ  َو  ٌةَرِهاَق  ُُهتَرُْدق  ْنَم  اَیَف  َّمُهَّللا  ِهِجَرَف  ِماَلْعَأ  ْنِم  َّمِهُْملا  َُهل  ُرِهُْظی  َو  ِهِجَرَح  َو  ِهِْرمَأ  ِْقیَـض  ْنِم  ِهیِّجَُنی  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی 
ًۀَِفقاَو ًۀَْملُظ  یِّنَع  اَِهب  ُولَْجت  ًۀَمیِحَر  َِکتاَرَظَن  ْنِم  ًةَرْظَن  ِّبَر  اَی  ََّیلِإ  ْرُْظنا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّبَر  اَی  ِّلَص  ٍراَّتَخ  ٍروُفَک  ِّلُِکل  ٌۀَغِماَد  ٍراَبُج 
ٍدَّمَُحم یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُساَْفنَْألا  اَِهبَبَِسب  ْتَرَج  َو  ُسْأَْیلا  ِبُولُْقلا  یَلَع  اَِهب  َلَمَتْـشا  َو  ُعوُرُّزلا  اَْهنِم  ْتَفَلَق  َو  ُعوُرُّضلا  اَْهنِم  ْتَّفَج  ٍۀَهاَع  ْنِم  ًۀَمیِقُم 

یَِهلِإ ُّزَُحت  َو  ُعَطُْقت  ِهِسْأَِفب  َو  ُّزَُجت  ِناَْطیَّشلا  ِدَِیب  َنوُکَت  ْنَأ  ِناَوَیَْحلا  ِءاَم  ْنِم  اََهبَّرَـش  َو  ِنَمْحَّرلا  ُدَی  اَْهتَـسَرَغ  َِسئاَرَِغل  ًاظْفِح  ًاظْفِح  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو 
ُسوُفُّنلا َو  اَهِّنَطَف  ْتَعاَک  َبُولُْقلا  َّنِإ  َو  ُْهِنلَأَف  َنُشَخ  َو  ُْهنِّوَهَف  َلاَه  ْدَـق  َْرمَْألا  َّنِإ  یَِهلِإ  ًاـِعناَم  َو  ًاـسِراَح  َكاَـمَح  ْنَع  َنوُکَی  ْنَأ  َکـْنِم  َیلْوَأ  ْنَم 

ْلَهَف ِرُوبُّثلا  َو  ِْلیَْولا  ِۀَیِعاَد  ِیف  ِروُرْـضَْملِاب  ُّرُّضلا  َفَحْجَأ  ْتَّلَـض  ِةَْریَْحلا  ِهِماَهَم  ِیف  ًاماَْهفَأ  َو  ْتَّلَز  ْدَق  ًاماَدـْقَأ  ْكَراَدـَت  یَِهلِإ  اَْهنِّکَـسَف  ْتَعاَتْرا 
ِْنَئل َيَالْوَم  ٍجَال  َْکَیلِإ  َوُه  َو  ِءاَّمَْغلا  َۀَُّجل  َضوُخَی  ْنَأ  َِکلْدَـع  ْنِم  ُلَمُْحی  ْلَه  ْمَأ  ٍجاَر  ََکل  َوُه  َو  ِءاَلَْبِلل  ًۀَـسیِرَف  ُهَلَعَْجت  ْنَأ  َِکلْـضَف  ْنِم  ُنُسْحَی 

ِنوُُطْبلا ُصُمُخ  ْمُهَف  اَْینُّدلا  اوُضَفَر  ٍمْوَق  ِْکلِس  ِیف  ُمِظَْتنَأ  َال  َو  اَضِّرلا  َغَْلبَم  ِۀَعاَّطلا  ِءاَبْعَأ  ِلْمَح  ِیف  ُُغْلبَأ  َال  َو  یَقُّتلا  ِیف  یِـسْفَن  یَلَع  ُّقُشَأ  َال  ُْتنُک 
ِفیِوْسَّتلا یِعاَوَدـِل  َو  ٍةَداَتْعُم  ِۀَـحاَّرِلل  ٍسَفَن  َو  َِللَّزلا  َو  ِءاَطَْخلِاب  ٍلیِقَث  ٍرْهَظ  َو  ِلَمَْعلا  َنِم  ٍفْعَِـضب  ِّبَر  اَی  َُکْتیَتَأ  ْلـَب  ِءاَُـکْبلا  َنِم  ِنُویُْعلا  ُشْمُع 

َو ًامُولْظَم  ْمِهِیف . َحُورَأ  ْنَأ  ِینیِفْکَی  اَم  َأ  ٍلاَغُم  َِکتَّبَحَم  ِیف  َو  ٍلاَُوم  َِکئاَِیلْوَِأل  یِّنَأ  َْکیََدل  ًۀَعیِرَذ  َو  َْکَیلِإ  ًۀَلیِـسَو  ِّبَر  اَی  َکیِفْکَی  اَم  َأ  ٍةَداَْقنُم 
ِینُعَنْمَی َال  َِملَف  ُعَنَتُْقی  اَهاَنْدَِأب  ٌۀَّمِذ  َو  ُعَّیَُـضت  َال  ٌۀَمْرُح  ِهِذَِهب  ِّبَر  اَی  َكَْدنِع  اَم  َأ  ًاموُجُر  ٍموُجُر  َدَْعب  َو  ًاموُمُه  ٍموُمُه  َدَْعب  َیِْـضقَأ  َو  ًاموُظْکَم  َوُدْغَأ 

ُِکلاَم َْتنَأ  َو  َدـِئاَلَق  ْمِهِفْـسَخ  ْنِم  ْمُهُدِّلَُقت  َو  َدـِئاَصَم  َِکئاَدـْعَِأل  َكَءاَِیلْوَأ  ُلَعَْجت  َأ  ٌقیِرَح  َكِّوُدَـع  ِراَِنب  ِینُعَدـَت  َو  ٌقیِرَغ  اَذ  اَنَأ  اَه  َو  ِّبَر  اَـی 
ْنِم ْمُْهنَع  َعِْزنَت  َو  ْمُهَـسَْأب  َّفُکَت  ْنَأ  ِّبَر  اَـی  َکـُعَنْمَی  اَـم  َو  اوُدَـمَخ  اَـهَتْعَطَق  َْول  ْمِهِـساَْفنَأ  ُّداَوَم  َِکتَْـضبَق  ِیف  َو  اوُدَـمَج  اَهَتْـضَبَق  َْول  ْمِهِـسوُُفن 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنوُحَرْمَی  َكِداَبِع  یَلَع  ِیْغَْبلا  ِناَدَـیَم  ِیف  َو  َنوُحَرْـسَی  َکِضْرَأ  ِیف  اَِهب  ٍۀَماَلَـس  ْنِم  ْمُهَیِْرُعت  َو  ْمُهَـساَِبل  َکِـظْفِح 

ًافوُفْحَم ُْهنَع  َبآَف  ٍناَْطلُس  َیلِإ  َأَجَْتلا  ٍِفئاَخ  ْنِم  ْمَک  یَِهلِإ  ِقَفَّشِلل  یِـسْمَش  َبِّیُغ  اََّمل  َو  ِینْکَراَدَت  َو  ُقَرَْغلا  ِینْکِرُْدی  اََّمل  َو  ِینْکِرْدَأ  َو  ٍدَّمَُحم 
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ِنِم َمَرْکَأ  ْمَأ  ًاراَدـِْتقا  َكِراَدـِْتقا  ِنِم  َرَثْکَأ  ْمَأ  ًاناَسْحِإ  َِکناَسْحِإ  ْنِم  َعَسْوَأ  ْمَأ  ًاناَْطلُـس  َِکناَْطلُـس  ْنِم  َمَظْعَأـِب  ِّبَر  اَـی  ُدِْـصقَأَف  َأ  ٍناَـمَأ  َو  ٍْنمَأـِب 
ََّیلِإ ِماَّیَْألا  ِرْوَِجل  َنِیفَدْهَتْـسُْملا  ُۀَّنُج  َیِه  ِیتَّلا  َُکتَیاَنِع  َْنیَأ  َو  ِماَنَْألا  َنِم  َنِیثیِغَتْـسُْملا  ُةَرُْـصن  َیِه  ِیتَّلا  َُکتَیاَفِک  َْنیَأ  َّمُهَّللا  ًاراَِـصْتنا  َكِراَِـصْتنا 

َو يِّرُـض  ِیف  ِیبُّلَقَت  َو  يِْرمَأ  ِیف  يِرُّیََحت  يََرت  َياـَلْوَم  َنیِمِحاَّرلا  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنِإ  َنـیِِملاَّظلا  ِمْوَْـقلا  َنـِم  ِینَِّجن  ِّبَر  اَـی  اَِـهب  ََّیلِإ 
ِیل ْرِّسَی  َو  ًاجَرْخَم  َو  ًاجَرَف  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَِمب  ِّبَر  اَی  ِیل  ْدُج  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّبَر  اَی  ِّلَصَف  يِرْدَص  ِةَراَرَح  َو  ِیْبلَق  ِۀَـقْرُح  یَلَع  َياَوِْطنا 
اَمِیف ًاِعقاَو  اَهِیف  ِینَِعقُوِیل  َْرِئْبلا  َِیل  َرَفَح  ْنَم  َو  ُهَرَکَم  اَم  َعیِرَص  اَِهب  ِینَعَرْصَِیل  ِیل  ًالاَبِح  َبَصَن  ْنَم  ِّبَر  اَی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ًاجَْهنَم  يَرُْسْیلا  َوَْحن  ِّبَر  اَی 

َكُدـْبَع یَِهلِإ  ِناَمیِْإِلل  يِداَُنی  ٍداَنُم  َو  ِناَّیَّدـلا  ِنیِدـِل  ُهَسْفَن  َداَـق  ْنَّمَع  ُُهفِرْـصَت  اَـم  ُهَّرَـض  َو  ُهَداَـسَف  َو  ُهَرْکَم  َو  ُهَّرَـش  یِّنَع  َّمُهَّللا  ِفِرْـصا  َو  ُهَرَفَح 
ْنِإ ِهِذَه  ِیتَوْعَد  َيَالْوَم  َکُّلِظ  اَّلِإ  ٍّلِظ  ُّلُک  َصَّلَقَت  َو  َُکْلبَح  اَّلِإ  ٍْلبَح  ُّلُک  َعَطَْقنا  ِدَقَف  ُهَتَّمُغ  ْجِّرَف  َکُفیِعَض  َکُفیِعَـض  َو  ُهَتَوْعَد  ْبِجَأ  َكُْدبَع 

َال َو  ًابَاب  ُهَْریَغ  ُفِْرعَی  َال  ْنَم  َِکبَاب  ْنَع  َّدَُرت  اَلَف  َِۀباَجِْإلا  َعِضْوَم  ِیقاَُلت  َْنیَأ  اَهَْتبَّذَـک  ْنِإ  ِیتَلیِخَم  ینلعجی  َو  ِۀـَباَجِْإلا  َعِضْوَم  ُفِداَُصت  َْنیَأ  اَهَتْدَدَر 
ًانِیبَج َّنِإ  َو  ُهَبیُِجت  ْنَِأب  ٌقِیلَخ  ُبِغاَّرلاَف  َهَّجََوت  ِِهتَبْغَِرب  َکـَْیلِإ  ًاـهْجَو  َّنِإ  یَِهلِإ  ُلوُقَی  َو  ُدُجْـسَی  َو  ًاـباَنِج  ُهاَوِس  ُفِْرعَی  اـَل  ْنَم  َکـِباَنِج  َنُود  ُِعنَتْمَی 
َریِفْعَت يََرت  ْدَق  یَِهلِإ  اَی  اَذ  اَنَأ  اَه  َو  َرَفْظَی  َو  ِهِداَرُِمب  َزوُفَی  ْنَِأب  ٌریِدَج  ُرِّفَُعی  ِِهَتلَأْسَِمب  َْکَیلِإ  ًاّدَخ  َّنِإ  َو  َدَصَق  اَم  َُغْلبَی  ْنَأ  ٌقیِقَح  َدَجَـس  ِِهلاَِهْتبِاب  ََکل 

ِیل ْلِّلَذ  َو  ًالوُصُو  َِکتَْفأَِرب  ِیتاَِبلَط  ََّیلِإ  ْلِّهَـس  َو  ًالُوبَق  َکـِتَْفأَِرب  ِیتاَـبَغَر  ِّبَر  اَـی  َّقَلَتَف  يِّدِـج  َو  َکـَِتلَأْسَم  ِیف  يِداَِـهتْجا  َو  ِیلاَِـهْتبا  َو  يِّدَـخ 
َْکیَلَع یِِجئاَوَح  ِءاَضَق  ِیف  ُْتلَّوَع  َو  َْکَیلِإ  ُْتیَوَأ  ْدَق  َو  ٍدیِدَش  ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َف  َْکنِم  ُّدَشَأ  َنْکُر  َال  یَِهلِإ  اًلِیلْذـَت  َِکَتباَجِإ  ِتاَرَمَث  َفوُُطق 

ْنَأ اَّلِإ  ِّبَر  اَی  َیَِقب  ْلَهَف  َتْدَعَو  اَمَک  َِکلْـضَِفب  ِیل  ْبِجَتْـساَف  َتْرَمَأ  اَمَک  َُکتْوَعَد  ْدَـق  َو  ٍدـیِدَس  ٍلْوَِقب  َرِهْظَتْـسَأَف  َِکئاَعُد  ْنِم  ُّدَـسَأ  َلْوَق  َال  َو 
َو ِیل  ْحَْـتفا  َو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْـصنا  ِّبَر  ُهاَعَد  اَذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَم  اَی  َو  ُهاَوِس  ََهلِإ  َال  ْنَم  اَی  َبیِحَّنلا  َو  َءاَُـکْبلا  یِّنِم  َمَحَْرت  َو  َبیُِجت 

. نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجب  َو  ِّبَر  اَی  ِیب  ْفُْطلا  َو  َنیِِحتاْفلا  ُْریَخ  َْتنَأ 

داد دای  ینیسح  یلع  نب  دمحم  هب  بانج  نآ  هک  الب  زا  یصالخ  ياعد  : موس تسیب و  تیاکح 

نب دـمحا  یلع  یبا  زا  هدومن  تیاور  وا  هک  امدـق  بتک  زا  یـضعب  زا  هدوـمرف  لـقن  ( 1209) تاوعدلا جـهم  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دـّیس 
هک ینیـسح  يولع  یلع  نب  دّـمحم  ارم  داد  ربـخ  تفگ : هک  ناّرح  رد  یـضیرع  يولع  دّـمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا  نیـسحلا و  نب  دّـمحم 

دمحا دزن  دوخ و  ناج  رب  وا  زا  مدیسرت  سپ  رـصم . یلاو  فرط  زا  دیدش  یّمه  میظع و  يرما  ارم  تفرگ  ورف  تفگ : رـصم ، رد  دوب  نکاس 
دقرم مدرک  دصق  قارع و  يوس  هب  متفر  زاجح  زا  هاگ  نآ  ّجح . دصق  هب  رصم  زا  مدمآ  نوریب  دندوب . هدرک  ینیچ  نخـس  نم  زا  نولوط  نب 

، ریاح رد  مدـنام  سپ  مسرتیم . وا  زا  هک  نآ  توطـس  زا  شرّونم  ربق  هب  مرب  هانپ  هک  ار  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نیـسح  دوخ ، ردـپ  یلوم و 
ناـیم رد  نم  نمحر و  ّیلو  ناـمز و  مّیق  نم  يارب  دـش  رادومن  سپ  دوخ . زور  بش و  رد  مدوـمنیم  عّرـضت  مدرکیم و  اـعد  زور . هدزناـپ 
دـصق يرآ ، : » متفگ نـالف »؟ زا  يدیـسرت  نم ! رـسپ  يا  دـیوگیم : وت  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  : » دومرف نم  هب  سپ  مدوب . باوخ  يرادـیب و 

يدناوخن ارچ  : » دومرف هدرک ». هک  یگرزب  دصق  نیا  زا  وا ، دزن  مدرک  تیاکش  دوخ و  دّیـس  هب  مدروآ  هانپ  سپ  دنک . كاله  ارم  هک  هدومن 
دندوب هک  قیقحت  هب  سپ  ناربمغیپ ؟ زا  ناگتـشذگ  ار  نآ  دندناوخ  هک  ییاهاعد  هب  ار  دوخ  ناردپ  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  دنوادخ و 

نک لسغ  دوش ، هعمج  بش  نوچ  : » دومرف ار ؟ وا  مناوخب  هچ  هب  متفگ : ناشیا ». زا  ار  الب  دنوادخ  دومن  فرطرب  دـنوادخ  سپ  یتخـس ، رد 
ار اعد  سپ  یـشاب ». هدنابـسچ  نیمز  رب  ار  دوخ  يوناز  هک  یتلاح  رد  ار  اعد  نیا  ناوخب  یتفر ، رکـش  هدجـس  هب  نوچ  راذـگب . بش  زامن  و 

جنپ مدوب و  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  نم  دمآ و  نم  دزن  تقو ، نآ  لثم  رد  هک  ار  بانج  نآ  مدید  دـیوگیم : يولع  دومن . رکذ  نم  يارب 
رد شندـمآ  دـش  عطقنم  مدومن و  ظفح  ار  نآ  هک  نآ  ات  دومنیم  رّرکم  نم  رب  ار  اـعد  مـالک و  نآ  دـمآ و  نم  دزن  نینچ  یپ  رد  یپ  بش 
هب مدرک و  رکش  هدجـس  مدروآ و  ياج  هب  بش  زامن  مدومن و  وبـشوخ  ار  دوخ  مداد و  رییغت  ار  دوخ  هماج  مدرک و  لسغ  سپ  هعمج . بش 

، دش باجتـسم  وت  ياعد  : » نم هب  دومرف  دمآ و  نم  دزن  هبنـش  بش  ترـضح ، سپ  اعد . نیا  هب  مدناوخ  ار  ّلجوّزع  يادخ  مداتفا و  رد  وناز 
عادو دش ، حبـص  نوچ  سپ  دندرک ». شدزن  رد  ار  وت  تیاعـس  هک  نآ  دزن  رد  اعد  زا  وت  غارف  زا  دـعب  دـش  هتـشک  وت  نمـشد  و  دّـمحم ! يا 
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ار دوخ  ناگیاسمه  زا  يدرم  مدید  رصم ، يوس  هب  مریس  رد  مدیسر  ندرا  هب  نوچ  مدش . رـصم  هّجوتم  متفر و  نوریب  ار و  دوخ  دّیـس  مدرک 
درک حبـص  سپ  دومن . وا  سبح  هب  رما  سپ  تفرگ . نولوط  نب  دمحا  ارم ، مصخ  هک  داد  ربخ  ارم  وا  سپ  نمؤم . دوب  يدرم  وا  رـصم و  رد 
ربخ هک  يوحن  هب  دنتخادنا . لین  رد  ار  وا  هک  دومن  رما  سپ  دوب . هعمج  بش  رد  نیا  تفگ  دوب و  هدـش  هدـیرب  افق  زا  شرـس  هک  یتلاح  رد 
نیا هر ،) ) دّیـس داد . ربخ  نم  هب  میالوم  هچ  نانچ  اعد . زا  دوب  نم  غارف  زا  دعب  وا  ندش  هتـشک  هک  نیا  نم ، هعیـش  ناردارب  لها و  ارم  دـنداد 

هب مدیـسر  نوچ  هک : تسا  نینچ  نآ  رخآ  دومن و  لقن  هلمجلایف  یفـالتخا  اـب  يرـصم  داـمح  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  رگید  دنـس  هب  ار  هّصق 
عمج وا ، زا  يدرک  رارف  وت  هک  يدرم  نآ  دوب : نومـضم  نیا  هب  یطوطخ  وا  اب  هک  مدـید  ار  دوخ  دالوا  زا  يدـصاق  هاگان  لزانم ، زا  یـضعب 
سپ ناکم . نامه  رد  شنامالغ  وا و  دیباوخ  دندش و  قّرفتم  دندیماشآ و  دـندروخ و  سپ  دومن ، اّیهم  هرفـس  ناشیا ، يارب  ار و  یموق  دومن 

! تسا يراج  شنوخ  افق و  زا  هدش  حوبذم  دندید  هک  دنتـشادرب  وا  يور  زا  ار  فاحل  سپ  یّـسح . وا  يارب  دندینـشن  مدرم و  دندرک  حـبص 
یـضیرع يولع  یلع  نسحلاوبا  زا  ار  اعد  نیا  نم  تفگ : هک  درک  لقن  دامح  نب  یلع  زا  نآ  زا  سپ  دومن و  لقن  ار  اعد  دّیـس  هاگ  نآ  خلا .

لآ ياـیلوا  زا  وا  هک  منادـب  ار  شبهذـم  هـک  یـسک  هـب  رگم  ار ، نآ  مهدـن  یفلاـخم و  هـب  ار  نآ  مهدـن  هـک  نـم  رب  درک  طرـش  مـتفرگ و 
تاضق زا  یـضعب  هرـصب ، رد  نم  رب  دـش  دراو  هاـگ  نآ  میدـناوخیم . ار  نآ  مناردارب  نم و  دوب ، نم  دزن  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلعدّـمحم 

تفرگ ار  وا  ناطلـس ، سپ  مدرکیم . لزنم  وا  دزن  رد  وا و  دلب  رد  مدوب  جاتحم  وا  هب  تشاد و  ناسحا  ّقح  نم  رب  دوب و  فلاخم  وا  زاوها و 
مامت هتفه  سپ  دناوخ ، مداد . وا  هب  ار  اعد  نیا  مدومن و  محر  مدرک و  ّتقر  وا  رب  سپ  دـهدب . مهرد  رازه  تسیب  هک  تفرگ  هتـشون  وا  زا  و 

تعیاشم ار  وا  هّلبا ، ات  دنادرگرب و  مارکا  اب  دوخ  دـلب  هب  ار  وا  تفرگن و  وا  زا  يزیچ  هتـشون  نآ  زا  درک و  اهر  ادـتبا  ار  وا  ناطلـس  هک  دـشن 
. مدیدن نآ  زا  يرثا  مدرک ، شیتفت  دوخ  بتک  مامت  رد  متفاین و  مدرک ، بلط  ار  اعد  تشذگ ، زور  دنچ  نوچ  هرـصب . هب  متـشگرب  مدرک و 

بتک رد  هتـسویپ  سپ  تفاـین . دوخ  بتک  رد  زین  وا  دوب . نآ  زا  ياهخـسن  زین ، وا  دزن  رد  ینیـسح و  راـتخم  یبا  زا  ار  اـعد  مدرک  بلط  سپ 
فلاخم هب  ار  نآ  نوچ  ّلجوّزع ؛ يادخ  بناج  زا  تسا  یتبوقع  هک  متسناد  متفاین و  ار  نآ  لاس و  تسیب  ات  نآ  زا  مدرکیم  وجتـسج  دوخ 

هدرک شیتفت  اهنآ  رد  دوشن ، اصحا  هک  دـنچ  تاعفد  هک  نآ  لاـح  متفاـی و  دوخ  بتک  ناـیم  رد  ار  نآ  تشذـگ  لاـس  تسیب  نوچ  مداد .
مهیلعدّـمحم لآ  تیـالو  نیدـقتعم  زا  هک  منک  ادـیپ  قوثو  وا  نید  هب  هک  یـسک  هب  رگم  ار  نآ  مهدـن  هک  مدرک  داـی  دـنگوس  سپ  مدوـب .

باتک عضو  زا  دوب و  ینالوط  اـعد  نوچ  تسا . قحتـسم  هک  نآ  هب  رگم  ار  نآ  دـهدن  هک  وا  زا  مریگب  دـهع  هک  نآ  زا  دـعب  تسا ، مالـسلا 
يولع ياعد  هب  تسا  فورعم  هک  اعد  نیا  ذخأم  هک  دنامن  هدیـشوپ  ( 1210 .) مدرکن لقن  اذهل  دوجوم ، اعد  بتک  زا  يرایـسب  رد  جراخ و 
يذـّلا اذ  نم  ّبر  : » تسا نینچ  نآ  لوا  هدـشن و  هدـید  ییاعد  باـتک  رد  نآ  زا  لـبق  تسا و  دّیـس  ( 1211) تاوعدلا جهم  باتک  يرـصم 
حابصم هخـسن  اب  ًابلاغ  تسا و  فورعم  هک  یمعفک  حابـصم  تاقحلم  هلاسر  رد  نکل  هطعت ».... ملف  کلئـس  يّذلا  اذ  نمو  هبجت  ملف  كاعد 

هبیرغ هّصق  نآ  يارب  ادـعا و  ّرـش  عفد  يارب  زا  ردـقلا  لـیلج  تسا  ییاـعد  نومـضم : نیا  هب  تسا  روکذـم  تسین ، موـلعم  شّفلؤـم  تسا و 
هب نآ  دانتسا  تسا  حیحص  دش و  رکذ  هچ  نآ  يارب  تسا  ییاعد  نآ  هلمجلاب  تسین و  نآ  حرـش  تعـسو  ار  ماقم  هک  تسا  ینالوط  هبیجع 

دیسر تّحص  هب  سپ  دومن ، هبرجت  ار  وا  هک  یسک  يوس  هب  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ایقتا ، ماما  ایـصوا و  دّیـس  يوس 
نآ زا  سپ  فورعم . ياعد  تایآ و  اههروس و  زا  دـناوخ  دـیاب  نآ  رد  عورـش  زا  لبق  هک  دومن  رکذ  یبادآ  نآ  زا  سپ  نآ . ریثأت  وا  دزن  رد 

دنتسم و هک  دشن  مولعم  نونکات  صّحفت  زا  سپ  قدص و  ّتین  بلق و  ّتقر  عرّـضت و  عوشخ و  عوضخ و  اب  اعد  رد  نک  عورـش  سپ  هتفگ :
« ملاعلا یلاعت  هَّللاو  « ؟ تساجک تسیچ و  بادآ  نیا  تبسن و  نآ  رد  ّفلؤم  ذخأم 

دومرف میلعت  تاجن  يارب  هک  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ياعد  : مراهچ تسیب و  تیاکح 

ترـضح ار  اعد  نیا  هک  هدرک  لقن  حاجنلا  زونک  باتک  رد  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  بحاـص  یـسربطلا ، نسح  نب  لـضف  ردـقلا  لـیلج  خـیش 
رد دادـغب  رهـش  رد  هللا  مهمحرثیللا  یبا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلایبا ، هب  باوخ  رد  دومن  میلعت  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلابحاص - 
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زا اعد  نیا  ندناوخ  تکرب  هب  سپ  تسا . هدوب  هدرب  هانپ  هتخیرگ و  شیرق  رباقم  هب  ندش  هتـشک  سرت  زا  روکذـم  نسحلایبا  شیرق . رباقم 
حرب ءـالبلا و  مظع  ّمهّللا  : » وگب هک  دومن  میلعت  نم  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هتفگ  روکذـم  نسحلاوـبا  تسا و  هتفاـی  تاـجن  ندـش  هتـشک 

. ءاخرلاو ةّدـشلا  یف  لّوعملا  کیلع  یکتـشملاّبر و  ای  کیلاو  ءامـسلا  تعنمو  ضرالا  تقاـضو  ءاـطغلا  فشکناو  ءاـجرلا  عطقناو  ءاـفخلا 
ًابیرق ًالجاع  ًاجرف  مهّقحب  اّنع  جّرفف  مهتلزنم  کلذـب  انتفرعف  مهتعاط  انیلع  تضرف  نیذـّلا  رمالا  یلوا  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلصف  ّمهّللا 

ثوغلا ثوغلا  نامزلابحاص  ای  يالوم  ای  يارـصان  امّکناف  ینارـصناو  يایفاک  امّکناف  ینایفکا  یلع  ای  دّمحم  ای  برقا  وه  وا  رـصبلا  حـملک 
(1212 .) دومن دوخ  كرابم  هنیـس  هب  هراشا  ترـضح  نامزلابحاص ، ای  نتفگ  تقو  رد  هک  تسا  هتفگ  يوار  و  ینکردا ». ینکردا  ینکردا 

نیا دومن و  دصق  دـیاب  ارم  نامزلابحاص ، ای  نتفگ  تقو  رد  هک  دـشاب  نیا  هراشا  نیا  زا  ترـضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ  دـیوگ : ّفلؤم 
. ترضح نآ  زامن  بیقعت  رد  لوا  تیاکح  لیذ  رد  تشذگ  عضوم  دنچ  رد  یفالتخا  اب  اعد 

دروخب دیوشب و  تبرت  اب  دیاب  ضیرم  هک  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ياعد  : مجنپ تسیب و  تیاکح 

اعد نیا  دسیونب  سکره  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  تسا  يورم  هتفگ : نیمالا  دلب  باتک  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  حلاص ، رّحبتم  خیش 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مـسب  ( 1213 .) دوخ ضرم  زا  دـباییم  افـش  ار ، نآ  دروخب  دـیوشب و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  تبرت  اب  هزاـت  فرظ  رد  ار 

مقـس هرداغیال  ًءافـش  سانلا  ّبرب  سأبلا  بهذا  ًءافک  یفاکلا  وه  ًءافـش و  یفاشلا  وه  ًءافک  هَّللا  ّالا  هلا  ءافـش و ال  هَّللدمحلاو  ءاود  هَّللا  مسب  »
هک يدرم  هب  تخومآ  ار  اعد  نیا  هک  ینیـسح  نیـسحلا  نب  یلع  نیدلا  نیز  دّیـس  ّطخ  هب  مدـید  و  ءابجنلا .» هلآ  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـصو 
درک تیاکش  سپ  دوب ، التبم  یضرم  هب  دوخ و  باوخ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  زا  مالـسلا -  هفرـشم  یلع  البرک -  ینعی  ریاح  رد  دوب  رواجم 

زا لاحلا  یف  سپ  دوب . هدومرف  هچ  نآ  درک  سپ  شندروخ . نآ و  نتـسش  اعد و  نیا  نتـشون  هب  دومرف  رما  سپ  مالـسلا . هیلعمئاـق  يوس  هب 
« هَّللدمحلاو . » تفای تیفاع  ضرم  نآ 

دناوخ دیاب  هبترم  هس  ماش  حبص و  رحس و  رد  هک  مالسلا  هیلعتجح  ترضح  ياعد  مشش : تسیب و  تیاکح 

نم هتفگ : بیصلا  ثیغلا  بیطلا و  ملک  باتک  رد  هریغ  هّیدمص و  هفیحص و  حرش  بحاص  يزاریش  یندم  ناخ  یلع  دّیـس  لیلج  دّیؤم  دّیس 
دون رازه و  هنس  بجر  هام  رد  مدینش  هک  دوب  نیا  نآ ، تروص  هک  تاقث  ياحلص  ياّلجا  تاداس  زا  دوخ  باحصا  زا  یـضعب  ّطخ  هب  مدید 

يرباج نامیلس  نب  یلع  نب  کیب  نیسح  نب  لیعامساریما  هّیسدق ، تافـص  هیـسنا و  تالامک  عماج  قودصلا ، یلوملا  هَّللایف  ردارب  زا  هس  و 
یگنت و هب  مدـش  التبم  نم  تفگ : یّکم  ایلع  یجاح  خیـش  عّروتم  یقّتم  حـلاص  خیـش  مدینـش  تفگ : هک  هناهرب -  یلاعت  هَّللارانا  يراصنا - 
، دوخ بیج  رد  دعب  ار  روطسم  ياعد  نیا  متفای  سپ  تکاله . ندش و  هتشک  زا  مدیسرت  دوخ  ناج  رب  هک  نآ  ات  امصخ  اب  هصقانم  یتخس و 

ّيز رد  هک  ار  ياهدـنیوگ  مدـید  باوـخ  رد  سپ  مدوـب . ّریحتم  رما و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  سپ  دـهدب . نم  هب  ار  نآ  یـسک  هـک  نآ  نودـب 
یگنت و زا  تفاـی  یهاوخ  تاـجن  هک  ار  نآ  ناوخب  سپ  وت . هب  ار  ینـالف  ياـعد  میدوـمن  اـطع  اـم  : » نم هب  دـیوگیم  دوـب  داـهز  اـحلص و 

نم هب  مدـید و  ار  مالـسلا  هیلعرظتنم  تّجح  رگید  هعفد  سپ  دـش . دایز  مبّجعت  سپ  تسیک ! هدـنیوگ  هک  نم  يارب  دـشن  رهاـظ  و  یتخس ».
نآ مدرک  هبرجت  هک  قیقحت  هب  تفگ : خیـش  یتساوخ ». هک  سک  ره  هب  ار  نآ  زوماـیب  وت و  هب  مدوب  هداد  هک  ار  ییاـعد  نآ  ناوخب  : » دومرف
نآ توف  رب  مدروخیم  فّسأت  نم  دوب و  دوقفم  يدنچ  دش و  مگ  اعد  نآ  یتّدم  زا  دعب  يدوز و  هب  ار  جرف  مدید  سپ  هبترم . دـنچ  ار  اعد 
رد و  ناکم ». نـالف  رد  دـش  دوقفم  وت  زا  اـعد  نیا  : » نم هب  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  یـصخش  سپ  دوخ . لـمع  يدـب  زا  مدرکیم  رافغتـسا  و 

: تسا نیا  اعد  نآ  مدروآ و  اج  هب  یلاعت  يادـخ  يارب  رکـش  هدجـس  متفرگ و  ار  اعد  سپ  مشاب . هتفر  ناـکم  نآ  هب  نم  هک  دـماین  مرطاـخ 
ِیل َِضبَْقنَتَف  ةرهاق  سفن  لک  یِسْفَن  يدابع  َرِْهقَأ  یَّتَح  ِۀَِّیئْزُْجلا  َو  ِۀَّیِّلُْکلا  يَُوق  ِِهب  يِّوَُقت  ًاِّیناَحوُر  ًادَدَم  َُکلَأْسَأ  ِّبَر   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِشْطَْبلا اَذ  اَی  ُدیِدَش  اَی  ُدیِدَش  اَی  ُهَروُهُظ  ْتَقَرْحَأ  ْدَـق  يِرْهَق  ُراَن  َو  اَّلِإ  ٍحُور  ُوذ  ِنْوَْکلا  ِیف  یَْقبَی  َال  یَّتَح  اَهاَُوق  ِِهب  ُطُقْـسَت  ًاضاَبِْقنا  اَهِِقئاَقَر  ُةَراَشِإ 
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یَّتَح ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  َّرِّسلا  اَذَه  ِینَعِدُوت  ْنَأ  ِرْهَْقلِاب  ُسوُفُّنلا  َُهل  ْتَلَعَْفناَف  ِۀَّیِرْهَْقلا  َِکئاَمْـسَأ  ْنِم  َلِیئاَرْزِع  ُهَتْعَدْوَأ  اَِمب  َُکلَأْسَأ  ُراَّهَق  اَی  ِدـیِدَّشلا 
رد دوش و  نکمم  رگا  هبترم  هس  رحـس ، رد  ار  نیا  یناوخیم  ( 1214 .«) َنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  اَذ  اَی  َِکتَّوُِقب  ٍعِینَم  َّلُک  ِِهب  َلِّلَذُأ  َو  ٍْبعَـص  َّلُـک  ِِهب  َنَِّیلُأ 

یـس نآ ، ندناوخ  زا  دـعب  دـیوگب  دـناوخیم ، ار  اعد  نیا  هک  نآ  رب  راک ، دوش  تخـس  هاگره  سپ  هبترم . هس  ماش ، رد  هبترم و  هس  حـبص ،
.« ریداقملا هب  ترج  امب  فطللا  کلئسا  نیمحارلا  محرا  ای  میحر  ای  نمحر  ای  : » هعفد

مالسلا هیلعتجح  ترضح  هب  بوسنم  ياعد  : متفه تسیب و  تیاکح 

تالاوحا رد  الـضفلا  ضایح  ءاملعلا و  ضایر  باتک  مجنپ  دـلج  رد  يدـنفا  هب  فورعم  یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  داّقن ، رّحبتم  لضاف  ملاـع 
ّطخ زا  لوقنم  مدید  بانج ». نآ  زا  هدومن  تیاور  ار و  مالـسلا  هیلعمئاق  تسا  هدید  هک  تسا  یناسک  زا  وا  : » هتفگ ینامعن  داوج  نبا  خـیش 

ینامعن داوجلا  یبا  نبا  تسا  هدـید  هک  قیقحت  یتسرد و  هب  هک  دیهـش  ذـیملت  يریاح  نزاـخ  دّـمحم  نب  نسحلا  نب  یلع  نیدـلانیز  خـیش 
سپ هّلح . رد  تسا  یماقم  هینامعن و  رد  تسا  یماقم  وت  يارب  نم ! يـالوم  يا  : » وا هب  درک  ضرع  سپ  ار . مالـسلا  هیلعيدـهم  اـم ، يـالوم 
بش هعمج و  زور  هینامعن و  رد  هبنش  هس  زور  هبنش و  هس  بش  رد  مشابیم  : » وا هب  دومرف  اهنآ »؟ زا  کی  ره  رد  دیراد  فیرـشت  تقو  مادک 
بدا بدا ». هب  نم  ماقم  رد  دوش  لخاد  هک  يدرم  تسین  نم و  ماقم  رد  دـننکیمن  راتفر  بادآ ، هب  هّلح  لها  نکلو  هّلح  رد  مشابیم  هعمج 

درآ ياج  هب  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  هبترم ؛ هدزاود  ناشیا  رب  نم و  رب  دتسرفب  تاولص  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  رب  نم و  رب  دنک  مالـس  دنک و 
.« دـهاوخیم هک  ار  هچ  نآ  وا  هب  دـیامرف  اطع  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  رگم  تعکر ، ود  نآ  رد  دـنک  تاجانم  یلاعت  يادـخ  اب  هروس و  ود  اب 

نیمحارلامحرا تنا  ّرضلا و  ینّـسم  یّتح  یّنم  بیدأتلا  ذخا  دق  ّمهّللا  : » دومرف ار . تاجانم  نیا  نم  هب  امرف  میلعت  نم ! يالوم  يا  متفگ : سپ 
کتمحر كوفع و  قبسی  یتح  ریثکنع  وفعت  ةانا  وذ  میلح  تناو  هب  ینتبدا  ام  فاعضا  فاعضا  هب  قحتـسا  بونذلا  نم  هتفرتقاام  ناک  نا  و 

زا تسا  يدلب  هینامعن  دیوگ : ّفلؤم  ار . نآ  مدومن  ظفح  ینعی  مدیمهف ، هک  نآ  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  اعد  نیا  هبترم  هس  و  کباذع ». و 
هب ریهـش  بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  لیلج  خیـش  دـشاب  دـلب  نآ  لها  زا  ًارهاظ  دادـغب و  طساو و  نیبام  قارع ،

بتک زا  هک  تبیغ  باـتک  تسا و  تاـیآ  عاونا  رد  هک  رـصتخم  ریـسفت  بحاـص  ینیلک و  خیـش  ذـیملت  بنیز  یبا  نبا  هب  فورعم  یناـمعن ،
زا ناگدازماما  واحلص  رباقم  دهاشم و  دجاسم و  هک  نآ  نایب  هدومرف . هراشا  داشرا  رد  دیفم  خیش  هچ  نانچ  تسا ؛ هربتعم  هلّصفم  هحورـشم 

: لثم باـنج ، نآ  ماـقم  هب  فورعم  تسا  یـصوصخم  ّلـحم  نکاـما ، زا  ياهلمج  رد  هک  دـنامن  یفخم  تسا . دـنوادخ  گرزب  ياـهتمعن 
نآ زا  ای  فّرـشم  روضح  فرـش  هب  عضوم  نآ  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  رهاظ  نآ . ریغ  مق و  جراـخ  هّلح و  هلهـس و  دجـسم  مالـسلايداو و 

نیطایـش ّتلق  هکئالم و  دّدرت  سنا و  ّلحم  هکّربتم و  هفیرـش  نکاما  رد  هدش  لخاد  تهج  نیا  زا  هدش و  رهاظ  اج  نآ  رد  ياهزجعم  بانج 
ییاه ناکم  ار  دـنوادخ  هک  هدیـسر  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسا . تادابع  لوبق  اـعد و  تباـجا  هبیرق  بابـسا  زا  یکی  دوخ  نیا  اـج و  نآ  رد 
رباقم مالـسلا و  مهیلعهّمئا  دـهاشم  دـجاسم و  نوچ  نکاـما  نیا  لاـثما  دوجو  اـج و  نآ  رد  دوش  هدرک  تداـبع  دراد  یم  تسود  هک  تسا 

مولظم و ضورقم و  ضیرم و  ّرطـضم و  هدنامرد و  ناگدـنب  يارب  تسا  هّیهلا  هّیبیغ  فاطلا  زا  دالب  فارطا  رد  راربا  احلـص و  ناگدازماما و 
دنیامن و عّرـضت  دنرب و  هانپ  اج  نآ  هب  هک  ساوح  ّلخم  رطاخ و  ّتتـشم  بولق و  قّرفم  مومه  نابحاص  زا  ناشیا  ریاظن  جاتحم و  ناساره و 

يرایـسب دننک . رارـشا  ّرـش  عفد  دنبلط و  افـش  دنهاوخب و  ار  دوخ  درد  ياود  دننک و  تلأسم  یلاعت  دـنوادخ  زا  ماقم  نآ  بحاص  هلیـسو  هب 
ناشیرپ لاح  اب  دنتـشگرب و  طوبغم  دـنتفر و  مولظم  دنتـشگرب و  تیفاع  اب  دـنتفر و  ضرم  اب  هدـش ، تباجا  هب  نورقم  تعرـس ، هب  هک  هدـش 

تـسا لمتحم  دـننیب و  رتشیب  اج  نآ  رد  ریخ  دنـشوکب ، اج  نآ  مارتحا  بادآ و  رد  هچ  ره  هتبلا  دـندومن و  تعجارم  رطاـخ  هدوسآ  دـنتفر و 
رد یلاعت  يادخ  مان  دـشاب و  دـنلب  اهنآ  ماقم  تسیاب  : » هک دومرف  رما  یلاعت  يادـخ  هک  ییاهاج  نآ  هلمج  رد  دـشاب  لخاد  عضاوم  نآ  همه 

ار ماـقم  نیا  دـنیوگ و  یلاـعت  ّقـح  حـیبست  اـج  نآ  رد  نیـسپ  دادـماب و  رد  هک  یناـسک  زا  دوـمرف  حدـم  و  ( 1215 .«) دوش روکذـم  اج  نآ 
. تسین نیا  زا  شیب  حرش  شیاجنگ 
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دندناوخ هعصعص  دجسم  رد  بجر  هام  رد  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  هک  ییاعد  : متشه تسیب و  تیاکح 

نب دّمحم  اب  تفر  نوریب  دومن : رکذ  وا  هک  یـساور  داورلا  یبا  نب  دّمحم  زا  هدرک  لقن  ( 1216) لابقا باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیس 
دجـسم وا  هک  هعـصعص  دجـسم  هب  ربـب  ار  اـم  تفگ : وا  هب  دّـمحم  بجر . هاـم  ياـهزور  زا  يزور  رد  هلهـس  دجـسم  يوس  هب  ناّـهد  رفعج 

سپ دنتشاذگ . اج  نآ  رد  ار  دوخ  هفیرش  ياه  مدق  مالسلا  مهیلعججح  هدرک و  زامن  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا و  یکرابم 
ار وا  يوناز  هیاس ، ریز  رد  دمآ و  دورف  دوخ  رتش  زا  هک  ار  يدرم  میدـید  هک  میدوب  ندرازگزامن  نیب  رد  دجـسم . نآ  يوس  هب  میدرک  لیم 

ّمهّللا : » تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  هاگ  نآ  ار . تعکر  ود  نآ  داد  لوط  درک و  زامن  تعکر  ود  دش و  لخاد  هاگ  نآ  درک . لاقع 
ایآ : » تفگ نم  هب  ناّهد  رفعج  نبا  دش . راوس  وا  رب  دوخ و  رتش  دزن  تفر  تساخرب و  هاگ  نآ  دیایب ؛ هچ  نآ  رخآ  ات  ۀغباسلا ».... ننملا  اذ  ای 

دنوادـخ هب  ار  وت  : » میتـفگ وا  هب  سپ  میتـفر . وا  دزن  هب  میتساـخرب و  سپ  تسیک »؟ وا  هک  وا  زا  مینک  لاؤس  سپ  وا ؟ دزن  میورن  میزیخنرب و 
وت میدرک  نامگ  تفگ : ناّهد  رفعج  نبا  دیتشادنپ »؟ یک  ارم  هک  دنوادخ  هب  مهدیم  مسق  ار  امـش  : » دومرف یتسیک »؟ وت  هک  میهدیم  مسق 
هک متسه  یسک  نآ  هنیآ  ره  نم  هک  هَّللاو  : » دومرف يرضخ . هک  مدرک  نامگ  متفگ : يدرک »؟ نامگ  نینچ  مه ، وت  : » دومرف سپ  رـضخ . ار 

لوا دیهش  خیش  دوخ و  ( 1217) ریبک رازم  رد  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  امش ». نامز  ماما  منم  هک  دیدرگرب  وا . ندید  هب  تسا  جاتحم  رـضخ 
نم ناردارب  زا  یضعب  ساور . ینب  هلیبق  هب  متشذگ  تفگ : وا  هک  يرتشوش  نمحرلادبع  نب  دّمحم  نب  یلع  زا  دندرک  لقن  (، 1218) رازم رد 

، نآ رد  تسا  بحتـسم  تسا و  بجر  نیا  هک  اریز  نآ . رد  میدرکیم  زامن  هک  هعـصعص  دجـسم  يوس  هب  ار  اـم  يدربیم  شاـک  : » دـنتفگ
یکی هعصعص ، دجـسم  نآ و  رد  دندرک  زامن  دندراذگ و  اج  نآ  رد  ار  دوخ  ياهمدق  مالـسلا  مهیلعیلاوم  هک  هفّرـشم  عضاوم  نیا  ترایز 

ِرَد رد  هک  هتشاذگ  شتشپ  رب  شنالاپ  هتـسب و  شیوناز  هک  ار  يرتش  میدید  هاگان  هک  دجـسم  يوس  هب  میدرک  لیم  وا  اب  سپ  تساهنآ ». زا 
دننام دوب  ياهماّمع  وا ، رب  دوب و  يزاجح  ياههماج  شندب  رب  هک  میدید  ار  يدرم  هاگان  میدـش ، لخاد  سپ  هدـش . هدـیناباوخ  ورف  دجـسم 

... ۀـغباسلا ننملا  اذ  ای  ّمهّللا  : » تسا نیا  اعد  نآ  میدرک و  ظفح  مقیفر  نم و  سپ  ار . اـعد  نیا  دـناوخیم  هتـسشن و  زاـجح و  لـها  هماّـمع 
سپ دوب . رـضخ  وا  هک  منکیم  نامگ  تفگ : نم  هب  نم  قیفر  تفر . دش و  راوس  رتش  رب  تساخرب و  درک و  ینالوط  هدجـس  هاگ  نآ  خـلا ».
سپ ار . یساور  داورلایبا  نبا  میدرک  تاقالم  میتفر و  نوریب  سپ  دندوب . هتـسب  ار  ام  نابز  هک  ایوگ  میتفگن . نخـس  وا  اب  هک  ار  ام  دش  هچ 

هعصعص دجسم  هب  دیآیم  راوس  رتش  نیا  تفگ : میدومن . لقن  وا  يارب  ار  ربخ  نآ  هعـصعص و  دجـسم  زا  میتفگ : دییآیم ؟ اجک  زا  تفگ :
. تسا رـضخ  میدرک  نامگ  میتفگ : ار ؟ وا  دیدرک  نامگ  هچ  امـش  تفگ : وا ؟ تسیک  میتفگ : دـنکیمن . مّلکت  زور و  هس  زور و  ود  ره  رد 

نم هب  مقیفر  سپ  تیادـه . دـشر و  اب  دـیدرگرب  وا . هدـهاشم  هب  تسا  جاـتحم  رـضخ  هک  یـسک  رگم  ار  وا  منادیمن  هَّللاو  نم  تفگ : سپ 
ار اعد  نیا  هبترم  ود  تسا و  هعقاو  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـیوگ : ّفلؤم  تسا . هیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـمزلابحاص -  هَّللاو  وا  تفگ :

زین وا  دومن ، هملاکم  وا  اب  ترضح  هک  يوحن  هب  يرتشوش  دّمحم  نب  یلع  اب  یساور  دندینـش و  بانج  نآ  زا  بجر  ماّیا  رد  دجـسم  نآ  رد 
هلمج زا  لاس  لامعا  هیعدا و  بتک  رد  دندرمـش  هعـصعص  دجـسم  بادآ  زا  رازم  ياه  باتک  رد  ار  اـعد  نیا  مـالعا  ياـملع  دومن و  راـتفر 

نآ ندـناوخ  هک  دـنداد  لامتحا  ایوگ  دـناهدرک . رکذ  اج  نیا  رد  یهاگ  اج و  نآ  رد  یهاـگ  ار  تیاـکح  نیا  دنتـسناد و  بجر  هاـم  هیعدا 
تهج هب  هک  تسا  لـمتحم  دوـب و  دـهاوخ  دجـسم  لاـمعا  زا  سپ  دـشاب . ناـکم  ّتیـصوصخ  تـهج  هـب  اـج  نآ  رد  ار  اـعد  نـیا  باـنج ،

لامتحا هچ  رگا  تسا ؛ يوقا  رظن  هب  لوا ، دناهدومرف و  رکذ  اج  ود  ره  رد  اذـهل  دـشاب و  بجر  هام  هیعدا  زا  سپ  دـشاب ، نامز  ّتیـصوصخ 
ِۀَعِزاَْولا ِءَالْآلا  َو  ِۀَِغباَّسلا  ِنَنِْملا  اَذ  اَی  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  اعد  دشاب و  هتـشادن  ناکم  ای  نامز  هب  یـصاصتخا  دشاب و  هقلطم  هیعدا  زا  هک  دوریم 

َال َو  ٍلِیثْمَِتب  ُتَْعُنی  َال  ْنَم  اَی  ِۀَلیِزَْجلا  اَیاَطَْعلا  َو  ِۀَلیِمَْجلا  يِداَیَْألا  َو  ِۀَمیِظَْعلا  ِبِهاَوَْملا  َو  ِۀَمیِـسَْجلا  ِمَعِّنلا  َو  ِۀَعِماَْجلا  ِةَرْدُْقلا  َو  ِۀَعِـساَْولا  ِۀَـمْحَّرلا  َو 
َو َغَْلبَأَف  َّجَـتْحا  َو  َنَْقتَأَف  َرَّوَص  َو  َنَسْحَأَف  َرَّدَـق  َو  َعَفَتْراَف  اَلَع  َو  َعَرَـشَف  َعَدَْـتبا  َو  َقَْطنَأَف  َمَْهلَأ  َو  َقَزَرَف  َقَلَخ  ْنَم  اَـی  ٍریِهَِظب  ُبَْلُغی  اـَل  َو  ٍریِظَِنب  ُلَّثَُمی 

َدَّحََوت ْنَم  اَی  ِراَْکفَْألا  َسِجاَوَه  َزاَجَف  ِفْطُّللا  ِیف  اَنَد  َو  ِراَْصبَْألا  َرِطاَوَخ  َتاَفَف  ِّزِْعلا  ِیف  اَمَـس  ْنَم  اَی  َلَْضفَأَف  َحَنَم  َو  َلَزْجَأَف  یَطْعَأ  َو  َغَبْـسَأَف  َمَْعنَأ 
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ِِفئاََطل ُِقئاَقَد  ِِهتَْبیَه  ِءاَیِْربِک  ِیف  ْتَراَح  ْنَم  اَی  ِِهنْأَش  ِتوُرَبَج  ِیف  َُهل  َّدِـض  اَلَف  ِءَالْآلا  َو  ِءاَیِْربِْکلِاب  َدَّرَفَت  َو  ِِهناَْطلُـس  ِتوُکَلَم  ِیف  َُهل  َّدـِن  اَلَف  ِْکلُْملِاب 
ْنِم ُبُولُْقلا  ِتَلِجَو  َو  ِِهتَمَظَِعل  ُباَقِّرلا  ِتَعَـضَخ  َو  ِِهتَْبیَِهل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  اَی  ِماَنَْألا  ِراَْصبَأ  ُِفئاَطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكاَرْدِإ  َنُود  ْتَرَـسَْحنا  َو  ِماَهْوَْألا 
یَلَع ِهِیف  َۀـَباَجِْإلا  َْتنِمَـض  اَِمب  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکیِعاَدـِل  َکِسْفَن  یَلَع  ِِهب  َْتیَأَو  اَِمب  َو  ََکل  اَّلِإ  یِغَْبنَت  اـَل  ِیتَّلا  ِۀَـحْدِْملا  ِهِذَِـهب  َکـُلَأْسَأ  ِِهتَفیِخ 

َمَحْرَأ اَی  َو  َنیِمِکاَْحلا  َمَکْحَأ  اَی  َو  َنِیبِساَْـحلا  َعَرْـسَأ  اَـی  َو  َنیِرِظاَّنلا  َرَْظنَأ  اَـی  َو  َنیِرِْـصبُْملا  َرَْـصبَأ  اَـی  َو  َنیِعِماَّسلا  َعَمْـسَأ  اَـی  َنیِعاَّدـِلل  َکِـسْفَن 
ِیل َِمتَْحت  ْنَأ  َو  َتْمَـسَق  اَم  َْریَخ  اَذَـه  اَنِرْهَـش  ِیف  ِیل  َمِسْقَت  ْنَأ  َو  ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاَّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َنیِمِحاَّرلا 

ِیتاََجن َْتنَأ  َّلََوت  َو  ًاروُفْغَم  َو  ًاروُرْـسَم  ِیْنتِمَأ  َو  ًارُوفْوَم  ِینَْتیَیْحَأ  اَم  ِیِنیْحَأ  َو  َتْمَتَخ  ْنَمِیف  ِةَداَعَّسلِاب  ِیل  َِمتَْخت  َو  َتْمَتَح  اَـم  َْریَخ  َکـِئاَضَق  ِیف 
ًاْکُلم َو  ًاریِرَق  ًاْشیَع  َو  ًاریِـصَم  َِکناَنِج  َو  َِکناَوْضِر  َیلِإ  ِیل  ْلَعْجا  َو  ًاریَِـشب  َو  ًارِّشَبُم  ِیْنیَع  ِرَأ  َو  ًاریِکَن  َو  ًارَْکنُم  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِخَزْرَْبلا  َِۀلَءاَسُم  ْنِم 

(1219 .«) نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  اًلیِصَأ  َو  ًةَرُْکب  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ًارِیبَک 

رورس نآ  طسوت  وا  تاجن  يدابارتسا و  قاحسا  ریما  تیاکح  : مهن تسیب و  تیاکح 

بانج ناشیا ، دـلاو  ّطخ  هب  ریقح  دوخ . دـلاو  زا  هدرک  لـقن  ( 1220) راحب رد  یـسلجم  هماّلع  ار  هّصق  نیا  يداـبآرتسا و  قاحـسا  ریما  هصق 
. یضعب يارب  هزاجا  اب  تسااج ، نآ  رد  هچ  نآ  زارتطوسبم  ینامی ، زرح  هب  فورعم  ياعد  تشپ  رد  مدید  هللا  مهمحریقتدّمحمالم  دنوخآ 

هترتع دّمحم و  نیلـسرملا  فرـشا  یلع  ةولـصلاو  نیملاعلا  ّبر  هَّللدـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » مینکیم لقنار  نآ  تروص  همجرتام 
 - مشاه دّمحم  ریما  مارک ، يابقن  ماظع و  تاداس  هدبز  بیبح  بیدا  بیجن  دّیـس  نم  زا  درک  سامتلا  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب : و  نیرهاطلا ».

نیقّتملاماما و نینمؤملاریما و  هب  بوسنم  هک  ار  ینامی  زرح  وا  يارب  مهد  هزاجا  هک  نیـسدقالا -  هلآ  دّـمحم و  هاجب  هدـییأت  یلاـعت  هَّللامادا 
 - هدییأت ماد  وا -  يارب  مداد  هزاجا  سپ  نیحلاصلا .-  يوام  ۀـّنجلا  تماد  ام  امهیلع  همالـسو  هَّللا  تاولـص  نیّیبنلادّیـس -  دـعب  قیالخلاریخ 

بابش دّیس  برق  هب  تسا  نوفدم  هک  يدابآرتسا  قاحـسا  ریما  لدب  ، دهاز دباع  دّیـس  زا  نم  دانـسا  هب  نم  زا  ار  اعد  نآ  دنک  تیاور  هک  نیا 
هئاـبآ یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  ناـمزلاو -  رـصعلا  بحاـص  یلاـعت  هَّللاۀـفیلخ  نیلقثلا ، یلوم  اـم و  يـالوم  زا  ـالبرک  نیعمجا ، ۀـّنجلا  لـها 

رضتحم و دننام  مدیباوخ ، تشپ  رب  تایح و  زا  مدش  سویأم  هلفاق و  زا  مداتفا  سپ  هّکم و  هار  رد  مدش  هدنام  نم  تفگ : دّیس  نیـسدقالا .- 
: دومرف ار . نیعمجا  سانلا  یلع  هَّللاۀفیلخ  نیملاعلا ، یلوم  ام و  يالوم  دوخ ، رـس  يالاب  مدید  هاگان  هک  تداهـش  ندـناوخ  رد  مدرک  عورش 
رد مدرک  عورـش  سپ  دومن . راوـس  دوـخ  فـیدر  هب  ارم  دوـمن و  باریـس  ارم  سپ  مدوـب . هنـشت  نم  متـساخرب و  سپ  قاحـسا »! يا  زیخرب  »
زا سپ ، حطبا . رد  مدید  ار  دوخ  هاگان  دـش . مامت  هک  نآ  ات  ار  نآ  درکیم  حالـصا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  زرح و  نیا  ندـناوخ 

سپ مدمآ . ضرالا  ّیط  هب  نم  هک  هّکم ، لها  نیب  درک  ترهـش  دیـسر . زور  ُهن  زا  دعب  هلفاق  دـش و  بیاغ  بانج  نآ  مدـمآ و  دورف  بکرم 
وا تمدخ  هب  ناهفـصا  رد  مدش  فّرـشم  نوچ  هبترم و  لهچ  هدایپ ، هدرک  ّجح  دّیـس  نیا  ّجح و  کسانم  يادا  زا  دعب  مدومن  ناهنپ  ار  دوخ 
رهم وا  هّمذ  رد  و  امهیلع -  هَّللا  تاولـص  اضرلا -  یـسوم  نب  یلع  مامالا  نینوکلا ، یلوم  ترایز  دصق  هب  دوب  هدـمآ  البرک  زا  هک  ینامز  رد 

کیدزن شلجا  هک  دـید  باوخ  رد  سپ  يوضر . دهـشم  هنکـس  زا  دوب  یـسک  دزن  رد  هک  تشاد  رادـقم  نیا  ناموت و  تفه  دوب  شاهجوز 
سپ ناکم . نآ  ریغ  رد  دسر  رد  گرم  ارم  هک  مسرتیم  مریمب و  اج  نآ  رد  هک  نیا  يارب  لاس  هاجنپ  البرک ، رد  مدوب  رواجم  تفگ : هدـش .
نوچ تفگ : وا  سپ  ار . ام  هَّللا  یف  ناوخا  زا  یـضعب  وا  اب  داتـسرف  دومن و  ادا  ار  غلبم  نآ  اـم ، ناوخا  زا  یـضعب  وا  لاـح  رب  دـش  علّطم  نوچ 

ار تامارک  نیا  لاثما  مدید  دش و  نفد  دوخ  لزنم  رد  دش و  توف  مهن  زور  رد  دش و  ضیرم  دومن ، ادا  ار  دوخ  نید  البرک و  هب  دیسر  دّیس 
نامه و رب  مدرک  راـصتقا  تسا و  رایـسب  تازاـجا  اـعد ، نیا  يارب  زا  نم  يارب  هنع .-  هَّللا  یـضر  ناهفـصا -  رد  وا  تماـقا  تّدـم  رد  وا  زا 

يارب زا  رگم  ار  اعد  نیا  دناوخن  هک  وا  زا  منکیم  سامتلا  تاوعد . تباجا  ّناظم  رد  دنکن  شومارف  ارم  هک  هدییأت -  ماد  تسوا -  زا  ُّوجْرَم 
هک نیا  ملاظ و  ای  دـشاب  قساـف  دـنچ  ره  دراد ، ناـمیا  رگا  دوخ ، نمـشد  ندرک  كـاله  يارب  ار  نآ  دـناوخن  یلاـعت و  كراـبت و  دـنوادخ 

يارب یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  بّرقت  يارب  زا  نآ ، ندـناوخ  دـشاب  هدوب  هک  تسا  راوازـس  هکلب  هیند . يایند  عمج  يارب  دـناوخن 
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عیمج كرت  یلوا  سپ  هنرگو  بلطم ، نیا  رد  تبرق  ّتین  ار  وا  تسا  نکمم  رگا  نینمؤم . عیمج  زا  وا و  زا  ّنج  سنا و  نیطایـش  ررـض  عفد 
یـسلجم نب  یقت  دّمحم  ینغلا  ّهبر  ۀـمحر  یلا  نیبوبرملا  جوحا  هرثادـلا  هانمیب  هقمن  هنأش  یلاعت -  ّقح  بانج  زا  برق  زا  ریغ  تسا  بلاطم 

، فیرش نسحلاوبا  خیش  نیثّدحملا ، املعلا  متاخ  یهتنا . ءایفصالا  ءابجنلا  هئایصوا  ءایبنالا و  دّیس  یلع  اّیلصمو  یلاعت  هَّلل  ًادماح  یناهفـصالا 
هاگ نآ  هّکم ، هب  دّیس  دورو  ات  هدرک  لقن  شدلاو  زا  شداتسا  زا  ار  تیاکح  نیا  نیملاعلا  ءایـض  لوا  دّلجم  رخاوا  رد  یـسلجم  هماّلع  ذیملت 
زا ار  نآ  ندرک  تیاور  نم  هب  داد  هزاجا  مالسلا و  هیلعماما  حیحصت  رب  متفرگ  وا  زا  ار  اعد  هخسن  نم  سپ  تفگ : نم  هب  خیـش  دلاو  تفگ :

يارب دوب  نم  خیش  تازاجا  هلمج  زا  اعد  نآ  و  هارث -  باط  دوب -  نم  روکذم  خیـش  هک  داد  هزاجا  دوخ  دنزرف  هب  زین  وا  مالـسلا و  هیلعماما 
باوخ رد  وا  هب  هک  درک  لـقن  ار  دّیـس  باوخ  هّصق  هاـگ  نآ  مدـید . رایـسب  ریخ  نآ  زا  ار و  نآ  مناوخیم  هک  تسا  لاـس  لـهچ  لاـح  نم .

مهدزون یناـث  دـلج  رد  تسا  دوجوم  روکذـم  وحن  هب  اـعد  نیا  و  تسا » کـیدزن  وت  گرم  هک  ار  ـالبرک  هب  نتفر  هب  نک  لـیجعت  : » دـنتفگ
(. 1221) راونالاراحب

دومرف میلعت  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هک  جرف  ياعد  : ما یس  تیاکح 

(1224) لیالد باتک  زا  دندرک  لقن  ( 1223) راحب رد  یسلجم  هماّلع  و  ( 1222) مومهملا جرف  باتک  رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دّیس 
ارم داد  ربخ  تفگ : وا  هک  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  نب  دّمحم  رفعجوبا  داد  ربخ  تفگ : وا  هک  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خـیش 
هک یبلطم  وا  نم و  نایم  دش  عقاو  ناحلاص و  نب  روصنم  با  بناج  زا  ار  يراک  متفرگ  هدهع  رد  تفگ : بتاک و  لغبلا  یبا  نب  نیسحلاوبا 

شیرق رباقم  هب  نتفر  مدرک ، دصق  هاگ  نآ  مدوب . ناساره  ناهنپ و  یتّدم  دـمآرب . نم  يوجتـسج  رد  سپ  دوخ . ندرک  ناهنپ  رب  دـش  ثعاب 
تلأسم و اعد و  يارب  مروآ  رـس  هب  اج  نآ  رد  ار  بش  هک  مدرک  مزع  هعمج و  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلعمظاک  ترـضح  رّونم  دقرم  ینعی  ار .

عضوم نآ  هک  نیا  رد  دنک  یعـس  ددنبب و  ار  هرّونم  هضور  ياهرد  هک  مّیق  رفعج  یبا  زا  مدومن  شهاوخ  سپ  دوب . داب  ناراب و  بش  نآ  رد 
وا و زا  مدوبن  نمیا  هک  یناـسنا  لوخد  زا  مشاـب  نمیا  تلأـسم و  اـعد و  زا  مهاوـخیم  هچ  نآ  يارب  منک  توـلخ  هک  دـشاب  یلاـخ  فـیرش 
زا ار  قلخ  دّدرت  دومن  عطق  هک  دمآ  ردـق  نآ  ناراب  داب و  دـش و  فصن  بش  تسب و  ار  اهرد  درک و  نانچ  سپ  وا . تاقالم  زا  مدوب  فیاخ 
زا ییاپ ، يادـص  مدینـش  هاگان  هک  مدوب  لاح  نیا  رد  مدروآیم . ياج  هب  زامن  مدومنیم و  ترایز  مدرکیم و  اـعد  مدـنام و  عضوم و  نآ 
رب هاگ  نآ  مالـسلا . مهیلعمزعلا  اولوا  مدآ و  رب  درک  مالـس  سپ  دنکیم . ترایز  هک  ار  يدرم  مدـید  مالـسلا و  هیلعیـسوم  میالوم ، تمس 

: متفگ لمع و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  درکن . رکذ  ار  وا  سپ  مالـسلا . هیلعنامزلابحاص  هب  دیـسر  ات  ناشیا ، زا  کی  کـی  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
ور دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دوخ ، ترایز  زا  دش  غراف  نوچ  درم ». نیا  يارب  تسا  یبهذم  نیا  ای  دسانـشیمن  ای  هدرک  شومارف  وا  دـیاش  »
وا زا  نم  درک و  زامن  تعکر  ود  مالـس و  نآ  ترایز و  نآ  لثم  درک  ترایز  سپ  مالـسلا . هیلعرفعج  یبا  اـم ، يـالوم  دـقرم  يوس  هب  درک 

تسا و دیفـس  هماج  شندـب  رب  لاجر و  زا  دودـعم  یناوج ، رد  لـماک  تسا  یناوج  هک  مدـید  متخانـشیمن و  ار  وا  هک  اریز  مدوب . فیاـخ 
! لغبلا یبا  نب  نیـسحلاوبا  يا  : » تفگ سپ  دوب . هتخادـنا  فتک  رب  ییادر  نآ و  زا  یفرط  هب  وا  يارب  دوب  هتـشاذگ  کـنح  هک  دراد  هماّـمع 

لیمجلا رهظا  نمای  : » ییوگیم يرازگیم و  زامن  تعکر  ود  : » دومرف نم ؟ دّیس  يا  اعد  نآ  تسا  مادک  متفگ : جرف »؟ ياعد  زا  وت  ییاجک 
نیدیلا طساب  ای  ةرفغملا  عساو  ای  زواجتلا  نسح  ای  حفـصلا  میرک  ای  ّنملا  میظع  ای  رتّسلا  کتهیملو  ةریرجلاب  ذـخاؤی  مل  نمای  حـیبقلا  رتس  و 

ۀیاغ یهتنم  ای  هبترم ) هد   ) هّابر ای  اهقاقحتـسا  لبق  معنلاب  ًاءدتبم  ای  نیعتـسم  لک  نوع  ای  يوکـش  لک  ۀیاغ  ایو  يوجن  لک  یهتنم  ای  ۀمحرلاب 
یمغ تجّرف  یّمه و  تّسفن  یبرک و  تفشک  ام  الا  مالسلا ، مهیلعنیرهاطلا  هلآ  دّمحم و  قحبو  ءامسالا  هذه  قحب  کلئسا  هبترم ) هد   ) هّابر
نیمز رب  ار  دوخ  تسار  يور  يراذگیم  هاگ  نآ  ار ، دوخ  تجاح  بلطب  یتساوخ و  هک  ار  هچ  ره  نیا  زا  دعب  نک  اعد  یلاح ». تحلـصاو 

يراذگیم و  يارـصان » امّکناف  ینارـصناو  يایفاک  امّکناف  ینایفکا  دّمحم  ای  یلع  ای  یلع  ای  دّـمحم  ای  : » دوخ دوجـس  رد  هبترم  دـص  وگب  و 
هک نیا  ات  ثوغلا » ثوغلا  ثوغلا   » ییوگیم ینکیم و  رّرکم  رایـسب  ار  نآ  و  ینکردا » : » هبترم دـص  ییوگیم  نیمز و  رب  دوخ  پچ  يور 
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.« یلاعت هَّللا  ءاشنا  ار  وت  تجاح  دروآیم  رب  دوخ  مرک  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . دوخ  رـس  يرادیم  رب  سفن و  دوش  عطقنم 
درم نیا  لاح  زا  وا ، زا  منک  لاؤس  هک  رفعج  یبا  دزن  هب  متفر  نوریب  مدش ، غراف  نوچ  سپ  تفر . نوریب  اعد ، زامن و  هب  مدش  لوغـشم  نوچ 
يرد دیاش  متفگ  نیا و  زا  مدرک  بّجعت  تسا . لّفقم  تسا و  یقاب  دوخ  تلاح  هب  هک  ار  هتـسب  ياهرد  مدـید  سپ  دـش . لخاد  هنوگچ  هک 

هـضور غارچ  نغور  لحم  هک  هرجح  ینعی  تیز  قاطا  زا  دمآ  نم  دزن  هب  زین  وا  مدناسر و  مّیق  رفعج  یبا  هب  ار  دوخ  سپ  دـشاب . اج  نیا  رد 
ربخ سپ  ار ». اهنآ  مدرکن  زاب  نم  ینیبیم . هک  نانچ  تسا ؛ لّـفقم  اـهرد  : » تفگ وا . لوخد  ّتیفیک  درم و  نآ  لاـح  زا  وا  زا  مدیـسرپ  دوب .
نآ مدومن  هدـهاشم  رّرکم  نم  هک  قـیقحت  هب  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  تسا -  ناـمزلابحاص  اـم  يـالوم  نیا  تفگ : هّصق . نادـب  ار  وا  مداد 

کیدزن رد  متفر  نوریب  نم و  زا  دـش  توف  هچ  نآ  رب  مدروخ  فّسأت  مدرم . زا  هضور  ندـش  یلاخ  تقو  رد  یبش ، نینچ  لثم  رد  ار  بانج 
دندش نم  تاقالم  يایوج  ناحلاص  نبا  باحصا  هک  دیسرن  تشاچ  هب  زور  نآ . رد  مدوب  ناهنپ  هک  یعضوم  رد  خرک  هب  متفر  رجف و  عولط 
رـضاح سپ  یبوخ . ره  دوب  نآ  رد  هک  وا  ّطخ  هب  ياهعقر  ریزو و  زا  یناما  دوب  ناشیا  اب  نم و  لاح  زا  دـندرکیم  لاؤس  نم  ياقدـصا  زا  و 

: تفگ سپ  وا . زا  مدوبن  دوهعم  هک  يوحن  هب  تفرگ  شوغآ  رد  دـیبسچ و  ارم  تساـخرب و  سپ  دوـخ . ياقدـصا  زا  ینیما  اـب  وا  دزن  مدـش 
نآ زا  یلاؤس  دوب و  ییاعد  نم  زا  متفگ : وا  هب  مالسلا . هیلعنامزلابحاص  يوس  هب  نم  زا  ینک  تیاکش  هک  دناشک  اج  نآ  هب  ار  وت  تلاح ،
ارم هک  هعمج  بش  ینعی  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلابحاص -  دوخ ، يـالوم  مدـید  باوخ  رد  بشید  وت ! رب  ياو  تفگ : مدرک . باـنج 

دـنّقح و ناـشیا  هک  مهدیم  تداهـش  هَّللا ، ـالا  هلاـال  متفگ : سپ  نآ . زا  مدیـسرت  هک  يوحن  هب  نم  هب  درک  یتشرد  یکین و  ره  هب  درک  رما 
نآ رد  مدوب  هدید  هک  ار  هچ  نآ  مدرک  حرـش  نانچ و  نینچ و  نم  هب  دومرف  يرادیب و  رد  ار  دوخ  يالوم  هتـشذگ  بش  مدید  ّقح . ياهتنم 
هب وا  بناـج  زا  مدیـسر  باـب و  نیا  رد  وکین  گرزب و  يروما  نم  هب  هبـسّنلاب  وا  زا  دـش  رداـص  نیا و  زا  درک  بجعت  سپ  فیرـش . دهـشم 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  جرف  ياـعد  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  دوـخ -  يـالوم  تـکرب  هـب  متـشادن  ار  نآ  ناـمگ  هـک  يدـصقم 

. تیاکح نیا  رد  روکذم  ياعد  لوا : جرف : ياعد  هب  تسا  یّمـسم  هک  تساعد  دـنچ  دـیوگ : ّفلؤم  دومرف  میلعت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هللا یلصلوسر  ترضح  دزن  دمآ  بانج  نآ  هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  ( 1225) تاّیرفعج فیرش  باتک  رد  يورم  تسا  ییاعد  مود :

يارب لییربج  ار  اهنآ  دروآ  هیدـه  هک  یتاملک  ار  وت  مزوماین  اـیآ  : » دومرف ترـضح  سپ  یتجاـح . يارب  دومن  تیاکـش  ملـسو و  هلآو  هیلع 
هدش هتشون  راهچ  لییاکیم و  یناشیپ  رب  هدش  هتشون  راهچ  راهچ و  اهنآ  زا  لییربج  یناشیپ  رب  هدش  هتشون  هک  تسا  فرح  هدزون  نآ  و  نم ؟

هن ياهدـنامرد و  هن  یبورکم و  تاـملک ، نآ  هب  هدرکن  اـعد  شرع . لوـح  هس  یـسرک و  رود  رب  هدـش  هتـشون  راـهچ  لیفارـسا و  یناـشیپ  رب 
نیا تاملک  نآ  ّلجوّزع و  يادخ  ار  وا  دنک  تیافک  هک  نآ  رگم  یناطیـش  ای  یناطلـس  زا  دسرتیم  هک  یـسک  هن  یمومغم و  هن  یمومهم و 

نم نکر  ایو  هل  رخف  نم ال  رخف  ای  هل و  زرح  نم ال  زرح  ای  هل و  رخذ  نم ال  رخذ  ایو  هل  دنس  نم ال  دنس  ایو  هل  دامع  نم ال  دامع  ای  : » تسا
ّالا هلا  يّذلا ال  هَّللا  لئـسا  لضفم  ای  معنم  ای  لمجم  ای  نسحم  ای  یکلهلا  یجنم  ای  یقرغلا  ذقنم  ای  ءافعـضلا  ّزعای  ءاجرلا  میظع  ای  هل  نکر  ال 

لالجلاذ ای  نمحر  ای  هَّللا و  ای  رجشلا  فیفح  ءاملا و  ّيود  رمقلا و  رون  سمشلا و  عاعـش  راهنلا و  ءوضو  لیللا  داوس  کل  دجـس  يّذلا  تنا 
مومه و عفد  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  جرف  ياعد  جرف . ياعد  هب  ار  اعد  نیا  دیمانیم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مارکالا ». و 

هللا یلـصادخ  لوسر  تمدخ  دمآ  يدرم  هک  هدرک  تیاور  ۀیقاولا  ۀّنج  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  موس : دومرف  میلعت  يدرم  هب  يزور  یگنت 
مدرم دزن  رد  مدش و  ضیرم  سپ  مدوب ، حیحـص  مدـش و  ریقف  سپ  مدوب ، ینغ  نم  هک  یتسرد  هب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : ملـسو و  هلآو  هیلع 

مومه و نم  رب  دش  عمج  سپ  مدوب ، كانحرف  نم  مدش و  نیگنـس  سپ  ناشیا ، ياهلد  رب  مدوب  فیفخ  مدش و  ضوغبم  سپ  مدوب ، لوبقم 
مـسا ایوگ  منک ؛ توق  نآ  هب  هک  يزیچ  مباییمن  سپ  قزر ، بلط  رد  مدرگیم  زور  يزارد  رد  شیخارف و  نآ  هب  هدـش  گنت  نم  رب  نیمز 
ضرع ار . مومه  ثاریم  ینکیم  لامعتسا  وت  دیاش  درم ! يا  : » دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبن  سپ  قزر . ناوید  زا  هدش  وحم  نم 

ار دوخ  نخان  ای  نداتسیا  لاح  رد  یشوپیم  هماج  ریز  نتسشن و  لاح  رد  يدنبیم  رـس  هماّمع  وت  دیاش  دومرف : مومه . ثاریم  تسیچ  درک :
ضرع هداتفا ». رد  دوخ  يور  هب  یباوخیم  ای  هداتـسیا  بآ  رد  ینکیم  لوب  ای  تنماد  اب  یلاـمیم  ار  دوخ  راـسخر  اـی  نادـند  اـب  يریگیم 
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تـسا وا  ار و  اعد  نیا  ناوخب  نک و  صلاخ  ار  دوخ  ریمـض  زیهرپب و  یلاعت  يادـخ  زا  : » دومرف ترـضح  ار . يزیچ  اـهنیا  زا  منکیم  درک :
لوقعلا بهاذم  کیلع و  ّالا  تعطقت  دق  ممهلا  فکاعم  کیدـل و  ّالا  تباخ  دـق  لامالا  حومط  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » جرف ياعد 
بونذلا لاقثاب  نیبراهلا  أجلم  ای  یسفنب  کیلا  تبره  لوئـسم  دوجا  ایو  دوصقم  مرکا  ای  اجتلملا  کیلاو  ءاجرلا  کیلاف  کیلا  ّالا  تمـس  دق 
نوبغارلا هیدل  ام  لّماو  نورطـضملا  هیلا  أجل  نوبلاطلا و  ءاجر  نم  برقا  ّکناب  یتفرعم  يوس  ًاعفاش  کیلا  یل  دجا  ام  يرهظ و  یلع  اهلمحا 

مومهلل لعجت  الو  هلآ  دّمحم و  یلع  ّلص  هّقح  ۀـیدأتل  ًءافک  هدابع  یلع  هب  ّنتما  ام  لعجو  هدـمحب  نسلالا  قلطاو  هتفرعمب  لوقعلا  قتف  نم  ای 
ملک رد  ناخ  یلع  دّیـس  رحبتم  لضاف  مراهچ : ( 1226 .«) ریخلا یلو  ای  ایندـلا  ریخب  یل  حـتفاو  ًالیلد  یلمع  یلع  لطابلل  الو  ًالیبس  یلقع  یلع 
رونب کلئـسا  دـیری  اِمل  ًالاّعف  ای  دـیجملا  شرعلا  اذ  اـی  دودو  اـی  دودو  اـی  ّمهّللا  : » تسا جرف  ياـعد  نیا  هک  هدرک  لـقن  دوخ  ّدـج  زا  ّبیطلا 

ای تنا  ّالا  هلا  یـش ال  ّلک  تعـسو  یّتلا  کتمحرب  کقلخ و  عیمج  یلع  اهب  تردـق  یّتلا  کتردـقبو  کشرع  ناکرا  ـألم  يذـّلا  کـهجو 
ثیغم ای  ینثغا ، ثیغم  ای  ینثغا  ثیغم  ای  جرفلاب  عقو  برهلا  کیلاو  بلطلا  کنم  رطخلا  میظع  ای  رـشبلا  هلا  ای  تنا  ّالا  هلا  دیعم ال  ای  يدـبم 

اَی َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  نآ ، لوا  يراوزبس و  قّقحم  ةاجنلا  حیتافم  باتک  رد  تسا  يورم  هک  جرف  ياعد  مجنپ : هبترم » هس  ینثغا .
. تسا ینالوط  نآ  و  خلا » َرَبَخَف ... َنََطب  ْنَم  اَی  َو  َرَهَقَف  اَلَع  ْنَم  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا  اَی  ُهَّللا 

بانج نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  فرشت  : مکی یس و  تیاکح 

لوا تمسق 

دراد و هقباس  تیاکح  اب  یتبـسانم  هک  هَّللا -  هقّفو  باتک -  نیا  فیلأت  خیرات  رد  دوجوم  يدادـغب  یلع  یجاح  یقّتم  یفـص  حـلاص  هّیـضق 
هنیآ ره  هدش ، عقاو  اهیکیدزن  نیا  رد  تسا و  رایـسب  دیاوف  نآ  رد  هک  هحیحـص  هنقتم  تیاکح  نیا  رگم  فیرـش ، باتک  نیا  رد  دوبن  رگا 

، مدوب يوأملا  ۀّنج  هلاسر  فیلأت  لوغشم  هک  هتـشذگ  لاس  بجر  هام  رد  هک  تسا : نانچ  نآ  حرـش  نآ و  تسافن  تفارـش و  رد  دوب  یفاک 
دمتعم ربح  دنس و  دّیـس  لماک ، هیقف  لماع و  ملاع  بانج  تمدخ  مدش و  نیمظاک  دراو  ثعبم . ترایز  تهج  هب  مدش  فرـشا  فجن  مزاع 

زا وا  مدیـسر و  هَّللا -  هدّیا  ینیمظاکلا -  ردـیح  دّیـس  لیبنلا  دـحوملاو  لیلجلا  ملاعلا  نب  دـمحا  دّیـس  دـحوالا ، ملاعلا  نب  دّـمحم  دّیـس  اقآ 
یلاعت هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـش  مظعا  داتـسا  لمعلا  ملعلا و  یف  هیمامالا  ۀسایر  هیلا  نیملـسملا  مالـسالا و  رخف  نیدهتجملامتاخ و  هذمالت 

ردپ و راّوز . ابرغ و  باّلط و  ذالم  فیرش و  مرح  نحـص و  تعامج  هّمئا  ياحلـص  زا  هفیرـش و  هدلب  نآ  ياملع  يایقتا  زا  تسا و  هماقم - 
تیاـکح رگا  مدرک : لاؤس  ناـشیا  زا  تسا . دوجوم  هریغ  هقف و  لوصا و  رد  ردـیح  دّیـس  شّدـج  فیناـصت  نیفورعم و  ياـملع  زا  شّدـج 

نآ دنس  لصا و  طبض  نکلو  مدوب  هدینش  ًاقباس  دوخ ، دومن و  لقن  ار  هّیضق  نیا  سپ ، دننک . لقن  هدینـش ، ای  هدید  باب ، نیا  رد  ياهحیحص 
دیاب دوش ، یمک  دایز و  نآ  رد  مسرتیم  مدینـش و  تسا  یتّدم  : » دومرف دسیونب . دوخ  ّطخ  هب  ار  نآ  هک  مدش  یعدتـسم  سپ  مدوب . هدرکن 

مک مدرم  اب  شسنا  هّیـضق ، نیا  عوقو  نامز  زا  وا  هچ  بعـص ، وا  زا  یّقلت  وا و  تاقالم  نکل  مسیونب و  هاگ  نآ  مسرپب . منک و  تاقالم  ار  وا 
دوش هاگ  ددرگیم و  رب  ترایز  زا  رطو  ياضق  زا  دعب  دوریمن و  ییاج  هب  دوشیم  فّرشم  ترایز  هب  نوچ  دادغب و  شنکـسم  تسا . هدش 

هک یناسک  زا  صاوخ  زا  یـضعب  يارب  رگم  تسا ، نامتک  رب  شیانب  هوالع  دوشیم و  تاقالم  روبع  رد  هعفد  ود  ای  هعفد  کی  لاـس  رد  هک 
تبسن فوخ  ار و  وا  تبیغ  مالسلا و  هیلعيدهم  تیالو  دنرکنم  هک  نیرواجم  نیفلاخم  يازهتسا  فوخ  زا  نآ ، هعاذا  رشن و  زا  تسا  نمیا 

هدیـسرپ ار  هّصق  هدـید و  ار  وا  تسا  مسق  ره  هب  هک  میعدتـسم  فجن ، زا  ریقح  تعجارم  اـت  متفگ : سفن ». هیزنت  رخف و  هب  ار  وا  ماوع  نداد 
دنتـشگرب و ناـشیا  باـنج  دـعب ، تعاـس  هس  اـی  ود  ردـق  هب  مدرک و  تقراـفم  ناـشیا  زا  سپـس  تسا . گـنت  تقو  گرزب و  تجاـح ، هک 

نحـص رد  دـندروآ و  دادـغب  زا  ياهزاـنج  هک  دـمآ  یـسک  هلـصاف ، نودـب  متفر ، دوخ  لزنم  هب  نوـچ  هک  نآ  اـیاضق  بجعا  زا  : » دـندومرف
مدرب و ياهشوگ  هب  ار  وا  سپ  مدـید . نیعّیـشم  رد  ار  روبزم  یجاح  مدرک ، زامن  متفر و  نوچ  دـینک . زامن  نآ  رب  هک  دـنرظتنم  دنتـشاذگ و 
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ۀّنج رد  دنتـشون و  ار  هّیـضق  ماـمت  سپ  مدرک . رکـش  ار  يادـخ  هّینـس ، تمعن  نیا  رب  سپ  مدینـش . ار  هّیـضق  دوب ، مسق  ره  هب  عاـنتما  زا  دـعب 
اج نآ  زا  میدش و  فّرـشم  مالـسلا  امهیلعنیمظاک  ترایز  هب  ماظع  تاداس  مارک و  ياملع  زا  یعمج  اب  یتدم  زا  سپ  مدرک . تبث  يوأملا 
اقآ لضاف ، دّیـس  لماع و  ملاع  بانج  تمدـخ  ترایز ، يادا  زا  سپ  مهیلع .-  هَّللا  ناوضر  هعبرا -  باّون  ترایز  تهج  هب  میتفر  دادـغب  هب 

اب هَّللا -  مهدیا  دادغب -  نایعیش  هّیعرش  روا  رادم  دادغب و  رد  تسا  نکاس  هک  روکذم  دّمحم  دّیس  اقآ  بانج  ردارب  ینیمظاک ، نیـسح  دّیس 
هّیضق سلجم  رد  هک  میدش  یعدتـسم  روضح ، زا  سپ  دیامن . راضحا  ار  روکذم  یلع  یجاح  هک  میدش  یعدتـسم  فّرـشم و  تسا ، ناشیا 

میتفر و یتولخ  هب  سپ  دادـغب . لها  زا  یتعامج  روضح  تهج  هب  سلجم ، نآ  ریغ  رد  دـش  یـضار  رارـصا ، زا  سپ  دومن . ابا  دـنک ، لقن  ار 
قدص و راثآ  وا  يامیس  زا  تسا و  تّدم  لوط  ببس  هب  هک  دش  رذتعم  دوخ  هک  تشاد  عوضوم  هس  ود  رد  یفالتخا  هلمجلایف  درک و  لقن 
. دندرک ادیپ  هعقاو  قدص  هب  عطق  دنراد ، هّیویند  هّینید و  روما  رد  هک  هقادم  مامت  اب  نیرـضاح  مامت  هک  دوب  ادیوه  حـیال و  يوحن  هب  حالص 
زا ناموت  تسیب  فرشا ، فجن  هب  متفر  دش . عمج  مالـسلا  هیلعماما  لام  ناموت  داتـشه  نم  هّمذ  رد  : » درک لقن  هَّللا -  هدّیا  روکذم -  یجاح 

دهتجم نیـسح  دّـمحم  خیـش  باـنج  هب  ناـموت  تسیب  و  هماـقم -  هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـش  یقتلا  يدـهلا و  مـلع  باـنج  هـب  مداد  ار  نآ 
هب مهدب  تعجارم  رد  متشاد  دصق  هک  ناموت  تسیب  نم  هّمذ ، رد  دنام  یقاب  قورش و  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  ناموت  تسیب  ینیمظاک و 
هچ نآ  يادا  رد  منک  لیجعت  هک  متشاد  شوخ  دادغب ، هب  مدرک  تعجارم  نوچ  هَّللا .-  هدّیا  سی -  لآ  ینیمظاک  نسح  دّمحم  خیـش  بانج 

متفر نآ  زا  سپ  مالـسلا و  امهیلعنیمظاک  نیامه  نیماما  ترایز  هب  مدـش  فّرـشم  هک  دوب  هبنـش  جـنپ  زور  رد  سپ  نم . هّمذ  رد  دوب  یقاـب 
جیردت هب  سانجا  زا  یضعب  شورف  زا  دعب  هک  مدرک  هدعو  ار  یقاب  مداد و  ار  ناموت  تسیب  نآ  زا  يردق  هَّللا و  هملـس  خیـش  بانج  تمدخ 
رذـعتم منامب . درک  شهاوخ  خیـش  بانج  زور . نآ  رـصع  رد  دادـغب  هب  تعجارم  رب  مدرک  مزع  مناـسرب و  شلها  هب  هک  دـننک  هلاوح  نم  رب 

سپ مدادیم . هبنـش  جـنپ  رـصع  رد  ار  هتفه  دزم  هک  دوـب  نینچ  مسر  نوـچ  مهدـب . مراد  هک  یفابرعـش  هناـخراک  هلمع  دزم  دـیاب  هک  مدـش 
درک مالس  دش ، کیدزن  نوچ  دیآیم . نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدید  ار  یلیلج  دّیس  مدرک ، یط  ًابیرقت  ار  هار  زا  ثلث  نوچ  متـشگرب .

ار رگیدـکی  ود  ره  میدرک و  هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  و  ًالهـس » ًالها و  : » دومرف هقناعم و  هحفاصم و  يارب  دوشگ  ار  دوخ  ياـهتسد  و 
هب تسا ، ریخ  یلع ! یجاح  : » دومرف داتسیا و  دوب . یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  تشاد و  ینشور  زبس  هماّمع  رـس ، رب  میدیـسوب و 

: متفگ درگرب »! تسا ، هعمج  بش  بشما  : » دومرف دادغب . هب  مدرگیمرب  مدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  امهیلعنیمظاک  متفگ : يوریم »؟ اجک 
نایلاوم زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  نم  ّدـج  نایلاوم  زا  هک  وت  يارب  مهد  تداهـش  ات  درگرب  یتسه ! : » دومرف متـسین . نّکمتم  يدّیـس ! ای 

هک متـشاد  رطاخ  رد  هک  یبلطم  هب  دوب  هراشا  نیا  و  دیریگب ». دهاش  ود  هک  هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  هک  اریز  دهد ؛ تداهـش  خیـش  ییام و 
وت متفگ : سپ  مراذگب . دوخ  نفک  رد  ار  نآ  مالسلا و  مهیلعمتیب  لها  نایلاوم  زا  نم  هک  دهد  نم  هب  هتـشون  منک  شهاوخ  خیـش  بناج  زا 
هچ متفگ : دسانـشیمن »؟ ار  هدنناسر  نآ  هنوگچ  دنناسریم ، وا  هب  ار  وا  ّقح  هک  یـسک  : » دومرف یهدیم ؟ تداهـش  هنوگچ  ینادیم و  هچ 

لیکو : » دومرف تسا ؟ وت  لیکو  متفگ : نسح » دّمحم  خیش  : » دومرف تسیک ؟ وت  لیکو  متفگ : نم » لیکو  هب  يدناسر  هک  نآ  : » دومرف ّقح ؟
ار وا  نم  هک  نآ  اب  دـناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دّیـس  نیا  هک  درک  روطخ  مرطاـخ ، رد  هک  دوب  هتفگ  دّـمحم  دّیـس  اـقآ  باـنج  هب  و  تسا » نم 
زا تاداس  ّقح  زا  دّیـس  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  زاب  مدرک . شومارف  ار  وا  نم  دسانـشیم و  ارم  وا  دیاش  متفگ : دوخ  هب  سپ  مسانـشیمن .

امـش ّقح  زا  نم  دزن  رد  نم ! دّیـس  يا  متفگ : سپ  مناـسرب . وا  هب  يزیچ  مالـسلا  هیلعماـما  لاـم  زا  هک  مراد  شوخ  دـهاوخیم و  يزیچ  نم 
رد سپ  وا . نذا  هب  ار  تاداس  ینعی  امش ، ّقح  منک  ادا  هک  نآ  يارب  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  نآ  رما  رد  مدرک  عوجر  دوب ؛ هدنام  يزیچ 

، مدرک ادا  هچ  نآ  متفگ : سپ  فرشا ». فجن  رد  ام  يالکو  يوس  هب  ار  ام  ّقح  زا  یضعب  يدناسر  يرآ ! : » دومرف درک و  یمّسبت  نم  يور 
. دمآ گرزب  مرظن  رد  نیا  و  ام »! يالکو  : » مالعا ياملع  هب  هبـسنلاب  دیوگیم  دّیـس  نیا  هک  تشذگ  مرطاخ  رد  يرآ ». : » دومرف دش ؟ لوبق 

سپ نک »! تراـیز  ار  مّدـج  درگرب و  : » دومرف هاـگ  نآ  یهتنا . تفرگ ، تلفغ  ارم  تاداـس و  قوـقح  ضبق  رد  دـنیالکو  اـملع  متفگ : سپ 
تسا و يراج  فاص  دیفـس  بآ  رهن  ام ، تسار  فرط  رد  مدید  میداتفا ، هار  هب  نوچ  دوب . نم  پچ  تسد  رد  وا  تسار  تسد  متـشگرب و 
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. دـناهتخادنا هیاس  ام  رـس  يالاب  رب  دوبن  اهنآ  مسوم  هک  نآ  اب  تقو  کـی  رد  رمث  اـب  همه  نآ  ریغ  روگنا و  راـنا و  جـنران و  ومیل و  ناـتخرد 
وا اب  اهنیا  ار ، اـم  دـنک  تراـیز  ار و  اـم  ّدـج  دـنک  تراـیز  هک  اـم  ناـیلاوم  زا  سکره  : » دومرف تسیچ ؟ اـهتخرد  نیا  رهن و  نیا  متفگ :

، متفر وا  دزن  يزور  سّردم . دوب  يدرم  موحرم ، قازرلادبع  خیـش  متفگ : نک »! لاؤس  : » دومرف منک . یلاؤس  مهاوخیم  متفگ : سپ  تسه ».
هب هرمع  لهچ  ّجح و  لهچ  درب و  رـس  هب  تدابع  هب  ار  اهبش  دشاب و  هزور  ار  اهزور  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یـسک  تفگیم : هک  مدـینش 
وا يارب  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف تسین . يزیچ  وا  يارب  دشابن ، مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایلاوم  زا  دریمب و  هورم  افـص و  نایم  رد  درآ و  ياج 
هک ره  وا و  يرآ ! : » دومرف تسا ؟ مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایلاوم  زا  وا  هک  مدیـسرپ  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاـح  زا  سپ  تسین ». يزیچ 
هک دـنناوخیم  مالـسلا  هیلعنیـسح  هیزعت  ءاّرق  متفگ : سرپـب »! : » دومرف تسا . ياهلأـسم  نم  يارب  اندّیـس ! متفگ : سپ  وـت ». هب  تسا  قـّلعتم 

نایم ار  یجدوه  دید  باوخ  رد  سپ  تسا ! تعدب  تفگ : دیسرپ . مالسلا  هیلعادهـشلادّیس  ترایز  زا  یـصخش و  دزن  دمآ  شمعا ، نامیلس 
: دنتفگ دنوریم ؟ اجک  هب  تفگ : مالسلا . امهیلعيربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف  دنتفگ : جدوه ؟ نآ  رد  تسیک  درک : لاؤس  نامسآ . نیمز و 

نم ناما  : » تسا بوتکم  نآ  رد  دزیریم و  جدوه  زا  هک  ار  ياههعقر  دید  تسا و  هعمج  بش  هک  بشما  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ترایز  هب 
.« تسا مامت  تسار و  يرآ ، : » دومرف تسا ؟ حیحص  ثیدح  نیا  ۀمیقلا » موی  رانلا  نم  ناما  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  مالسلا  هیلعنیـسحلا  راوّزل  رانلا 

: دومرف تسا ؟ ناما  وا  يارب  سپ  هعمج ، بش  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  دنک  ترایز  سکره  دـنیوگیم  هک  تسا  حیحـص  اندّیـس ! متفگ :
تسیود و رازه و  هنـس  متفگ : سرپب »! : » دومرف ۀلأسم . اندّیـس ! متفگ : تسیرگ . دـش و  يراج  شکرابم  نامـشچ  زا  کشا  و  هَّللاو »! يرآ  »

یقرـش فرط  نانیـشن  هیداب  زا  هک  ار  هیقورـش  ياـهبرع  زا  یکی  توّرد  رد  میدرک و  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  هن  تصش و 
، تسا تشهب  تفگ : مالـسلا . هیلعاضر  تیالو  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : وا  زا  میدرک و  تفایـض  ار  وا  میدرک و  تاقالم  دنا ، فرـشا  فجن 

نم دزن  ربق  رد  هک  ریکن  رکنم و  دراد  ّدـح  هچ  ماهدروخ ! مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ ، يالوم  لاـم  زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناـپ  زورما 
هیلعاضرلایـسوم نب  یلع  هک  تسا  حیحـص  نیا  بانج . نآ  هناـخ  ناـمهم  رد  هدـییور  ترـضح  نآ  ماـعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دـنیایب ؟

، تسا یکچوک  هلأسم  اندّیس ! متفگ : تسا ». نماض  نم  ّدج  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف دنکیم ؟ صالخ  ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  دیآیم و  مالسلا 
: متفگ هَّللاءاش ». نا  تسا ، لوبق  : » دومرف تسا ؟ لوبقم  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  نم  ترایز  متفگ : سرپب »! : » دومرف مسرپب . مهاوخیم 
ای تسا  لوبق  شترایز  یشاب ، زاّزب  دمحا  یجاح  موحرم  رسپ  یـشاب  زازب  نیـسح  دّمحم  یجاح  متفگ : هَّللا »! مسب  : » دومرف هلأسم ». اندّیـس ! »

: متفگ تسا ». لوـبق  شتراـیز  حـلاص ، دـبع  : » دوـمرف مالـسلا . هیلعاـضر  دهـشم  هار  رد  دوـب  جراـخم  رد  کیرـش  قـیفر و  نم  اـب  وا  و  هن ؟
! اندّیـس  » متفگ دش . تکاس  سپ  تسا ؟ لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفـسمه  دادـغب و  لها  زا  هک  نالف  متفگ : هَّللا ». مسب  : » دومرف هلأسم . ! اندـّیس
هک درک  لقن  روکذـم  یجاـح  دادـن . یباوج  هن ؟ اـی  تسا  لوبق  وا  تراـیز  هن ؟ اـی  يدینـش  ار  هملک  نیا  متفگ : هَّللا ». مسب  : » دومرف هلأـسم ».

هتـشک زین  ار  دوخ  ردام  صخـش  نآ  دندوب و  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  هتـسویپ  رفـس  نیب  رد  هک  دادغب  نیفرتم  لها  زا  دندوب  رفن  دـنچ  ناشیا 
نآ زا  یعضوم  تسا و  نیمظاک  هفیرش  هدلب  هجاوم  نیتاسب و  نآ  فرط  ود  رد  هک  هعیـسو  هّداج  زا  یعـضوم  هب  هار  رد  میدیـسر  سپ  دوب .

، روج هب  تموکح  هک  دوب  تاداس  ماتیا  زا  یـضعب  لام  نآ  دـیآیم و  دادـغب  زا  هک  نآ  تسار  فرط  زا  نیتاسب  هب  تسا  لصّتم  هک  هّداـج ،
مدید سپ  نیمز . زا  هعطق  نآ  رد  نتفر  هار  زا  دـندرکیم  هرانک  هشیمه  دـلب ، ود  نیا  هنکـس  عرو  اوقت و  لها  درک و  هّداج  رد  لخاد  ار  نآ 

. تسین اور  نآ  رد  فّرـصت  تسا ، تاداس  ماتیا  زا  یـضعب  لام  عضوم  نیا  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دوریم . هار  هعطق  نآ  رد  هک  ار  بانج  نآ 
برق رد  نآ ». رد  فّرصت  ام  نایلاوم  يارب  تسا  لالح  تسام ، دالوا  وا و  هّیرذ  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ام ، ّدج  لام  عضوم  نیا  : » دومرف

رد هک  دوب  مجع  نیفورعم  نیلّومتم  زا  دـنتفگیم و  يداه  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  یـصخش  لاـم  تسا  یغاـب  تسار ، فرط  رد  ناـکم ، نآ 
مالـسلا امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لام  يداه ، ازریم  یجاح  غاب  نیمز  دنیوگیم  هک  تسا  تسار  اندّیـس ! متفگ : دوب . نکاس  دادغب 

عرازم و يارب  دنـشکیم  هلجد  ّطش  زا  هک  بآ  هیقاـس  هب  میدیـسر  سپ  دومن . ضارعا  باوج  زا  و  نیا ». هب  يراد  راـک  هچ  : » دومرف تسا ؟
بانج نآ  تاداس و  هار  يرگید  تسا و  یناطلس  هار  یکی  دلب ، تمس  هب  دوشیم  هار  ود  اج  نآ  درذگیم و  هّداج  زا  دودح و  نآ  نیتاسب 
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میدـمآ و سپ  میوریم ». دوخ  هار  نیمه  زا  هن ، : » دوـمرف میورب . یناطلـس ، هار  ینعی  هار ، نیا  زا  اـیب  متفگ : سپ  تاداـس . هار  هب  درک  لـیم 
میدش ناویا  لخاد  سپ  میدیدن . ار  يرازاب  هچوک و  چیه  میدید و  يرادشفک  دزن  رد  سّدقم  نحـص  رد  ار  دوخ  هک  میتفرن  یمدـق  دـنچ 

رب دش و  لخاد  دناوخن و  لوخد  نذا  دومرفن و  ثکم  رّهطم ، قاور  ِرد  رد  تساپ و  نییاپ  فرط  یقرش و  تمس  زا  هک  دارملا  باب  فرط  زا 
! هَّللا ای  لخداَء  : » دومرف سپ  يرآ ! متفگ : مناوخب »؟ وت  يارب  : » دومرف متسین . يراق  نم  متفگ : نکب »! ترایز  : » دومرف سپ  داتـسیا . مرح  ِرد 
رد دندیسر  ات  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  ره  رب  دندرک  مالـس  نینچ  مه  و  نینمؤملاریما ».... ای  کیلع  مالـسلا  هَّللالوسر ! ای  کیلع  مالـسلا 

.« يرکسعلا نسحلا  دّمحم  ابا  ای  کیلع  مالسلا  : » دومرف مالسلا و  هیلعيرکسع  ترضح  هب  مالس ،

مود تمسق 

ای کیلع  مالسلا  : » متفگ دوخ ». نامز  ماما  رب  نک  مالس  : » دومرف مسانشیمن ؟ ارچ  متفگ : یسانشیم »؟ ار  دوخ  نامز  ماما  : » دومرف هاگ  نآ 
همه رب  هللا  نیما  ترایز  تلیـضف  هتاکرب ». هَّللا و  ۀمحر  مالـسلا و  کیلع  : » دومرف دومن و  مّسبت  نسحلا ». نبا  ای  نامزلابحاص  ای  هَّللا  ۀّـجح 

دومرف میدیسوب . میدیبسچ و  ار  سّدقم  حیرض  رّهطم و  مرح  رد  میدش  لخاد  هللا  نیما  ترایز  رد  ماما  ود  ندرک  کیرـش  زاوج  تارایز و 
»؟ یهاوخیم ار  تراـیز  مادـک  : » دومرف يرآ ، متفگ : وت »؟ يارب  مناوخب  تراـیز  : » دومرف متـسین . يراـق  نم  متفگ : نک »! تراـیز  : » نم هب 

ندـناوخ و هب  دـندش  لوغـشم  هاگ  نآ  تسا ». لضفا  هَّللانیما ، ترایز  : » دومرف هد . تراـیز  نآ  هب  ارم  تسا ، لـضفا  هک  تراـیز  ره  متفگ :
ار اهعمـش  سپ  دـندرک ، نشور  لاح  نیا  رد  ار  مرح  ياهغارچ  خـلا » هدابع . یلع  هیتّجحو  هضرا  یف  هَّللا  ینیما  ای  اـمکیلع  مالّـسلا  : » دومرف

باتفآ رد  زور  هک  دـندوب  یغارچ  دـننام  اهعمـش  باتفآ و  رون  دـننام  رگید ، يرون  هب  تسا  رّونم  نشور و  مرح  نکلو  تسا  نشور  مدـید 
هب دندمآ  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، غراف  ترایز  زا  نوچ  مدـشیمن . تایآ  نیا  تفتلم  چـیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  نانچ  ارم  دـننک و  نشور 

بش منکیم ، ترایز  يرآ ، متفگ : ار »؟ مالسلا  هیلعنیسح  مّدج  ینکیم  ترایز  ایآ  : » دندومرف دنداتسیا و  یقرـش  فرط  رد  رـس و  تشپ 
!« تعامج هب  وش  قحلم  نک و  زاـمن  : » دومرف نم  هب  دـندش . غراـف  برغم  ناذا  زا  اـهنّذؤم  دـندناوخ و  ار  ثراو  تراـیز  سپ  تسا . هعمج 

ماما تسار  فرط  رد  دنداتـسیا  دارفنا  هب  دوخ  دوب و  دـقعنم  اـج  نآ  رد  تعاـمج  رّهطم و  مرح  رـس  تشپ  دجـسم  رد  دروآ  فیرـشت  سپ 
رد مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  مدیدن . ار  وا  مدش ، غراف  نوچ  دش . ادیپ  یناکم  میارب  لوا و  فص  رد  مدش  لخاد  نم  وا و  يذاحم  تعامج ،
نآ دشاب . نامهم  هک  مراد  هاگن  ار  وا  بش ، مهدب و  وا  هب  ینارق  دنچ  منک و  تاقالم  ار  وا  متشاد  دصق  مدیدن و  ار  وا  مدرک ، صّحفت  مرح 
مهم لغش  نآ  اب  تعجارم  رد  ار  وا  رما  نم  دایقنا  زا  مدش  تفتلم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تایآ و  دوب ؟ یک  دّیـس  نیا  هک  دمآ  مرطاخ  هب  هاگ 
ندید  » و مهدیم » تداهش  نم   » هک نیا  و  ام » نایلاوم  : » وا نتفگ  مدوب و  هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  مسا  هب  ارم  ندناوخ  متـشاد و  دادغب  رد  هک 

ترـضح وا  هک  نیا  هب  نم  نیقی  يارب  دـش  ببـس  هک  تشذـگ  هچ  نآ  زا  اـهنیا  زا  ریغ  و  مسوـم » ریغ  رد  رادهوـیم  ناـتخرد  يراـج و  رهن 
نامز ماما   » هک مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  رب  مالس  زا  دعب  نم ، زا  ندیـسرپ  و  لوخد » نذا   » هرقف رد  صوصخ  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم 

رادشفک و دزن  رد  مدمآ  سپ  داد . باوج  درک و  مّسبت  مدرک ، مالس  نچ  نک ! مالس  دومرف : مسانشیم ، متفگ : نوچ  یسانشیم »؟ ار  دوخ 
دوخ رادنامهم  هناخ  هب  مدمآ  سپ  یلب ، متفگ : دوب »؟ وت  قیفر  دّیس  نیا  : » هک دیـسرپ  و  تفر ». نوریب  : » تفگ مدرک . لاؤس  شبانج  لاح  زا 

رب ار  دوخ  تسد  سپ  مدرک . لقن  مدوب  هدـید  هچ  نآ  نسح و  دّـمحم  خیـش  باـنج  دزن  هب  متفر  دـش ، حبـص  نوچ  مدرب . رـس  هب  ار  بش  و 
متـشادیم و یفخم  ار  نآ  سپ  دنک ». ّقفوم  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف ّرـس . نیا  ياشفا  هّصق و  نیا  راهظا  زا  دومن  یهن  تشاذگ و  دوخ  ناهد 
نم و کیدزن  دمآ  هک  مدید  ار  یلیلج  دّیس  مدوب ، رّهطم  مرح  رد  يزور  تشذگ . هّیضق  نیا  زا  هام  کی  هک  نآ  ات  مدومنن  راهظا  يدحا  هب 

مرظن زا  سپ  مدرک . راکنا  تّدش  هب  ار . مالک  نآ  درک  هداعا  زاب  مدیدن . يزیچ  متفگ : زور . نآ  هّصق  هب  درک  هراشا  يدـید »؟ هچ  : » دیـسرپ
. تسا یماع  راّجت و  زا  تسا و  يدادغب  مساق  یجاح  رسپ  روکذم  یلع  یجاح  هک : دیوگ  ّفلؤم  ( 1227 .) مدیدن ار  وا  رگید  دش و  دیدپان 
تناما و قدص و  حالـص و  ریخ و  هب  ار  وا  دـندرک  حدـم  مدـش ، ایوج  وا  لاح  زا  هک  دادـغب  نیمظاک و  ماظع  تاداس  املع و  زا  سکره  زا 
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مالک يانثا  رد  هتسویپ  مدومن و  هدهاشم  وا  رد  ار  فاصوا  نیا  راثآ  وا  اب  هملاکم  هدهاشم و  رد  دوخ  رـصع و  لها  ءوس  تاداع  زا  تبناجم 
هک يربخ  اما  ( 1228 «) هل ًائینه  . » نآ رد  ّتبحم  صالخا و  قدص و  راثآ  دوب  مولعم  هک  يوحن  هب  بانج  نآ  نتخانـشن  زا  دروخیم  فّسأت 
نب دّـمحم  خیـش  هک  تسا  يربخ  نآ ، تّحـص  زا  درک  لاؤس  هک  يوحن  هب  هعمج  بش  رد  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  ترایز  رد 

رایـسب هک  دوب  ياهیاـسمه  ارم  هفوک و  رد  مدوب  هدرک  لزنم  نم  تفگ : هک  شمعا  زا  هدرک  تیاور  دوـخ  ( 1229) ریبک رازم  رد  يدهشملا 
تعدـب هک : نم  هب  تفگ  سپ  مالـسلا ؟ هیلعنیـسح  ترایز  رد  ییوگیم  هچ  متفگ : وا  هب  سپ  دوب . هعمج  بش  متـسشنیم و  وا  اب  تاـقوا 

رحـس نوچ  متفگ : بضغ و  زا  مدوـب  هدـش  رپ  متـساخرب و  وا  دزن  زا  نم  سپ  تسا . شتآ  رد  یتلالـض  ره  تلالـض و  یتعدـب  ره  تسا و 
نزح و زا  تسا  هیاـنک  نیا  دوش و  مرگ  شمـشچ  هک  منکیم  لـقن  وا  يارب  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  یلیاـضف  وا و  دزن  میآیم  دوـش ،
هب سپ  هدرک . ترایز  دـصق  بش ، لوا  زا  وا  هک  دـمآرب  رد  تشپ  زا  يزاوآ  سپ  مدـیبوک . ار  وا  هناخ  ِرَد  وا و  دزن  متفر  سپ  مغ . هودـنا و 
وا هب  سپ  دریگیمن . یتلالم  عوکر  هدجـس و  زا  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  هک  مدید  ار  خیـش  هاگان  البرک . هب  مدـمآ  متفر و  نوریب  باتش 

! ار بانج  نآ  ینکیم  ترایز  زورما  شتآ و  رد  یتلالـض  ره  تلالـض و  یتعدـب ، ره  تسا و  تعدـب  تراـیز  یتفگیم  زورید  وت  متفگ :
بـش نیا  هک  نیا  ات  مدوب  هدرکن  تباث  یتماما  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  يارب  نم  هک  اریز  نکم  تمالم  ارم  نامیلـس ! يا  نم : هب  تفگ  سپ 
رداق هاتوک . دایز  هن  دوب و  لیوط  دایز  هن  هک  ار  يدرم  مدید  تفگ : خیـش ؟ يا  يدید  هچ  متفگ : دـناسرت . ارم  هک  مدـید  یباوخ  سپ  دـش ،
یبسا رب  دوب  يراوس  وا  يور  شیپ  رد  دندوب . هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  هک  دندوب  یهورگ  وا  اب  ار . وا  ياهب  نسح و  میامن  فصو  هک  متـسین 

تفاسم درکیم  نشور  هک  دوب  يرهوج  ینکر  ره  رد  دوب ؛ نکر  راهچ  جات ، نآ  يارب  هک  دوب  یجات  شرـس  رب  دوب و  مد  دـنچ  وا  يارب  هک 
؟ تسیک يرگید  متفگ : ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـصبلطملادبع  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  : » دـنتفگ نـیا ؟ تـسیک  مـتفگ : سپ  ار . زور  هـس 

زاورپ هک  دوب  یجدوه  نآ  يارب  هک  رون  زا  مدید  ار  ياهقان  هاگان  متخادنا ، رظن  هاگ  نآ  مالسلا » هیلعبلاط  یبا  نبا  یلع  وا  ّیصو  : » دنتفگ
هیلع هللا  یلـصدّمحم  رتخد  همطاف ، دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  نآ  زا  : » دنتفگ هقان ؟ نیا  تسیک  زا  متفگ : سپ  نامـسآ . نیمز و  نایم  درکیم 

ناشیا عیمج  : » دنتفگ دنورب ؟ دـنراد  دـصق  اجک  هب  متفگ : مالـسلا » امهیلعیلع  نب  نسح  : » دـنتفگ تسیک ؟ ناوج  نآ  متفگ : ملـسو » هلآو 
ییاههعقر مدید  هاگان  مدش . جدوه  هّجوتم  هاگ  نآ  مالسلا » امهیلعیلع  نب  نیسح  البرک  رد  دیهش  ملظ ، هب  هدش  هتشک  ترایز  هب  دنوریم 

ادـن یفتاه  هاگان  هعمج ». بش  رد  یلع  نب  نیـسح  راّوز  يارب  زا  هرکذ ،-  ّلج  دـنوادخ -  بناـج  زا  تسا  ناـما  : » هک ـالاب  زا  دزیریم  هک 
زا محور  ات  ار  ناکم  نیا  منکیمن  تقرافم  نامیلـس ! يا  هَّللاو  تشهب ». زا  میاهّیلاع  هجرد  رد  ام  نایعیـش  ام و  هک  دیـشاب  هاگآ  : » ار ام  درک 

لاؤس سپ  دزیریم . الاب  زا  هتشون  ییاههعقر  مدید  هاگان  تفگ : هک  هدرک  لقن  نینچ  ار  ربخ  نیا  رخآ  یحیرط  خیـش  دنک . تقرافم  مدسج 
.« هعمج بش  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  راّوز  يارب  زا  تسا  شتآ  ناما  نآ ، رد  هک  تسا  ییاههعقر  نیا  : » تفگ اـههعقر ؟ نیا  تسیچ  مدرک :
ار نآ  تفای  یهاوخن  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا . تعدـب  بانج  نآ  تراـیز  ییوگیم  وت  : » نم هب  تفگ  ياهعقر . وا  زا  مدرک  بلط  سپ 
رد مدومن  دـصق  ناساره و  متـساخرب  باوخ  زا  سپ  وا ». تفارـش  لضف و  هب  ینک  داقتعا  ار و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ینک  ترایز  هک  نآ  اـت 

ص یلاعت . كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدرک  هبوت  نم  ار و  مالسلا  هیلعنیسح  مدوخ ، دّیس  ترایز  تعاس  تقو و  نامه 

بانج نآ  اب  لاقب  درم  تاقالم  : مود یس و  تیاکح 

لیصحت تهج  هب  فرشا  فجن  رد  مدوب  رواجم  هک  ینامز  رد  هک : ًاتباتک  ًاهافش و  دنداد  ربخ  یلاعت -  هَّللا  هدیا  روکذم -  دّیؤم  دّیـس  زین  و 
هک تناید  لها  زا  ناشیا  ریغ  ملع و  لها  زا  یتعامج  زا  مدینـشیم  دوب ، جـنپ  داتفه و  تسیود و  رازه و  هنـس  دودـح  رد  نیا  هّینید و  مولع 

، سپ ار . هیلع -  هَّللا  تاولص  رظتنم -  ماما  ام ، يالوم  تسا  هدید  وا  هک  دوب  هریغ  تالوقب و  نتخورف  شلغـش  هک  ار  يدرم  دندرکیم  رکذ 
یتولخ ناکم  رد  وا  اب  هک  متشاد  شوخ  تسا و  ینّیدتم  حلاص  درم  هک  متفای  ار و  وا  متخانـش  سپ  مسانـشب ، ار  وا  صخـش  هک  مدش  ایوج 

زا يرایسب  متفرگ . شیپ  وا  اب  تّدوم  تامّدقم  سپ  ار . مالـسلا  هیلع  تّجح  شندید ، و  اقالم ّتیفیک  موش  رـسفتسم  وا  زا  هک  موش  عمتجم 
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ادیپ یتّدوم  هتشر  وا  نم و  نایم  هک  نآ  ات  مدیرخیم ؛ تخورفیم  هک  نآ  لاثما  تالوقب و  زا  مدرکیم و  مالس  مدیسریم  وا  هب  هک  تاقوا 
، هبنشراهچ بش  رد  هلهس  دجـسم  هب  متفر  هک  نم  يارب  داتفا  قاّفتا  هک  نآ  ات  وا . زا  دوب  فیرـش  ربخ  نآ  ندینـش  تهج  هب  اهنیا  همه  دش .

تمینغ تصرف  سپ  هداتسیا . اج  نآ  رد  هک  مدید  ار  روکذم  صخش  مدیسر ، دجسم  رد  هب  نوچ  هراجتـسا . زامن  هب  فورعم  زامن  تهج  هب 
دجـسم نآ  رد  هفّظوم  لامعا  زا  میدش  غراف  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  نم  اب  سپ  دنک . هتوتیب  نم  دزن  ار  بشما  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  مدرک و 

هدیدج و ياهانب  نیا  ندوبن  تهج  هب  هلهـس  دجـسم  رد  نوچ  نامز . نآ  هفراعتم  هدعاق  هب  هفوک ، دجـسم  مظعا  دجـسم  هب  میتفر  فیرش و 
لاؤس میدـش ، رقتـسم  لزنم  رد  میدروآ ، ياج  هب  ار  نآ  لامعا  ياهراـپ  میدیـسر و  دجـسم  نآ  هب  نوچ  دوبن . تماـقا  ياـج  بآ ، مداـخ و 
تناید تفرعم و  لها  زا  مدینـشیم  رایـسب  نم  تفگ : دنک . نایب  لیـصفت  هب  ار  دوخ  هّصق  هک  مدومن  شهاوخ  دوهعم و  ربخ  زا  ار  وا  مدرک 

هیلعرظتنم ماما  ندید  ّتین  هب  یپ ، رد  یپ  هبنـشراهچ ، بش  لهچ  رد  هلهـس ، دجـسم  رد  دشاب  هتـشاد  هراجتـسا  لمع  تمزالم  سک  ره  هک 
راک و نیا  ندرک  يوس  هب  دـش  قیاش  مسفن  سپ  هدـش . عقاو  رّرکم  بلطم  نیا  هک  نیا  باـنج و  نآ  تیؤر  يارب  زا  دوشیم  ّقفوم  مالـسلا 
؛ نآ ریغ  ناراب و  امرس و  امرگ و  تّدش  راک ، نیا  ندرک  زا  دوبن  عنام  ارم  هبنـشراهچ و  بش  ره  رد  ار  هراجتـسا  لمع  تمزالم  مدرک  دصق 

نآ ات  هفراعتم  هدعاق  هب  هفوک  دجسم  رد  مدرکیم  هتوتیب  ار و  هراجتـسا  لمع  مدوب  مزالم  نم  تشذگ و  نم  رب  لاس  کی  بیرق  هک  نیا  ات 
مک مک  کیرات و  اوه  مکارتم و  اهربا  دوب و  ناتسمز  مسوم  متشاد و  هک  یتداع  هب  هدایپ ، فرشا ، فجن  زا  مدمآ  نوریب  هبنش  هس  رصع  هک 

مدوب نئمطم  مدـش و  دجـسم  هّجوتم  سپ  هلهـس  دجـسم  رد  بانج  نآ  هب  بوسنم  ماقم  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  ندرک  زامن  دـمآیم . ناراب 
ملاع تخس  یکیرات  دوب و  هدرک  بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  دجسم  هب  مدیسر  هک  نیا  ات  هرمتسم ، تداع  بسح  اج  نآ  هب  ار  مدرم  ندمآ 

، مدیدن ار  يدحا  دجـسم  رد  هک  اریز  تفرگ . ارم  سرت  ییاهنت  زا  دش و  یلوتـسم  نم  رب  فوخ  سپ  دایز . قرب  دعر و  اب  دوب  هتفرگ  ورف  ار 
هک متفگ  دوخ  سفن  رد  مدش و  شّحوتم  تیاغ  هب  سپ  دوبن . بش  نآ  دمآیم ، اج  نآ  هب  هبنـشراهچ  ياهبش  رد  هک  يّررقم  مداخ  یّتح 

نیا هب  ار  دوخ  سفن  سپ  هفوک ؛ دجسم  هب  مورب  منکب و  لیجعت  هب  ار  هراجتـسا ، لمع  مروآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن  هک  تسا  نیا  راوازس 
زامن نیب  رد  متـشاد و  ظفح  ار  نآ  اعد و  زامن و  زا  مدرک  ار  هراجتـسا  لمع  هاگ  نآ  مدرک . ار  برغم  زامن  متـساخرب و  سپ  مدرک . نکاس 

ناگدننکزامن ناکم  هلبق  تمس  رد  هک  هیلع -  هَّللا  تاولص  نامزلابحاص -  ماقم  هب  تسا  فورعم  هک  مدش  فیرش  ماقم  تفتلم  هراجتـسا 
رورـسم و ملد  دـش و  نئمطم  مسفن  سپ  يرازگزامن . تئارق  ناکم  نآ  زا  مدینـش  یلماک و  ییانـشور  اـج  نآ  رد  مدـید  سپ  تساـج . نآ 

لخاد هک  یماگنه  ناشیا  رب  مدشن  علّطم  نم  هک  دنتسه  راّوز  زا  یضعب  فیرش  ناکم  نآ  رد  هک  مدرک  نامگ  مدرک و  ادیپ  نانیمطا  لامک 
سپ اج ؛ نآ  رد  مدـش  لخاد  مدـش و  فیرـش  ماقم  هّجوتم  هاگ  نآ  مدرک . مامت  رطاـخ  ناـنیمطا  اـب  ار  هراجتـسا  لـمع  سپ  مدـش . دجـسم 

دّیس اج  نآ  رد  مدید  بلطم و  نیا  رد  رّکفت  رد  مدوب  لفاغ  نکلو  داتفین  یعمش  یغارچ و  هب  ممشچ  مدید و  اج  نآ  رد  یمیظع  ییانـشور 
اریز تسابرغ . راّوز  زا  یکی  وا  هک  مدرک  نامگ  وا و  يوس  هب  دش  لیام  ملد  سپ  دـنکیم . زامن  هداتـسیا ، ملع ، لها  تأیه  هب  یبیهم  لیلج 

هیلعرصع ماما  ترایز  ندناوخ  رد  مدرک  عورش  سپ  تسین . فرشا  فجن  هنکـس  زا  وا  هک  متـسناد  هلمجلا  یف  مدرک  لّمأت  وا  رد  نوچ  هک 
هب میورب  هک  منک  شهاوخ  وا  زا  هک  مدرک  هدارا  مدـش  غراف  نوچ  مدرک . ار  ترایز  زاـمن  تسا و  ماـقم  نآ  هّررقم  فیاـظو  زا  هک  مالـسلا 

يادـص مونـشیم  ار و  تملظ  تّدـش  منیبیم  سپ  ماقم ، جراخ  هب  منکیم  رظن  نم  دـش و  عنام  ارم  وا  تبیه  یگرزب و  سپ  هفوک . دجـسم 
»؟ هفوک دجـسم  هب  میورب  هک  یهاوخیم  : » نم هب  دومرف  مّسبت  ینابرهم و  هب  دش و  نم  تفتلم  دوخ ، كرابم  يور  هب  سپ  ار . ناراب  دـعر و 
اب سپ  هفوک . دجسم  هب  میوریم  دجسم ، نیا  لمع  هب  میدش  فّرشم  نوچ  هک  تسا  نینچ  فجن  لها  ام  تداع  نم ! دّیس  يا  يرآ ، متفگ :

کـین و ياوه  ییانـشور و  رد  میتفریم  هار  سپ  مدوب . دنـسرخ  شتبحـص  نسح  هب  رورـسم و  شدوجو  هب  نم  میتـفر و  نوریب  باـنج  نآ 
نآ دجـسم . رد  هب  میدیـسر  ات  ار  نآ  مدـیدیم  هک  یکیرات  ناراب و  لاح  زا  مدوب  لـفاغ  نم  دـیبسچیمن و  اـپ  هب  يزیچ  هک  کـشخ  نیمز 

سپ ناراب . هن  متشاد و  یکیرات  هن  بانج . نآ  تبحاصم  تهج  هب  مدوب  ّتینما  رورـس و  تیاغ  رد  نم  دوب و  نم  اب  هادف -  یحور  بانج - 
رد يدمآ  اجک  زا  تفگ : نک . زاب  ار  رد  متفگ : سپ  دبوکیم ؟ ار  رد  تسیک  تفگ : مداخ  سپ  دوب . هتسب  نآ  مدز و  ار  دجـسم  نوریب  رد 
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مدیدن و ار  وا  سپ  لیلج . دّیس  نآ  يوس  هب  مدش  تفتلم  درک ، زاب  ار  رد  مداخ  نوچ  هلهس . دجسم  زا  متفگ : ناراب !؟ تّدش  کیرات و  نیا 
هک دییامرفب  انالوم ! ای  اندّیـس ! ای  : » هک ندرک  دایرف  هب  مدش  لوغـشم  سپ  درابیم . ام  رب  ناراب  تّدش  هب  یکیرات و  تیاهن  رد  مدـید  ار  ایند 
اوه ناراب و  امرـس و  كدنا  نامز  نآ  رد  مدیدن و  بانج  نآ  زا  ًالـصا  يرثا  مدرکیم . دایرف  دوخ و  رـس  تشپ  هب  متـشگرب  و  دش ». زاب  رد 

ندرک تمالم  هب  مدش  لوغـشم  مدوب و  باوخ  رد  ایوگ  هچ  نانچ  مدش . رادیب  تلفغ  تلاح  زا  مدش و  دجـسم  لخاد  سپ  درک . ّتیذا  ارم 
یغارچ هک  نآ  اب  فیرـش  ماقم  رد  میظع  ییانـشور  زا  ار  تامارک  نآ  مدش  رّکذتم  مدوب و  هدـید  هک  هرهاظ  تایآ  نآ  زا  شتلفغ  رب  سفن 

نآ اب  ممسا  هب  ارم  لیلج ، دّیس  نآ  ندیمان  ییانشور و  ءایض و  نآ  هب  درکیمن  افو  دوب  اج  نآ  رد  مه  غارچ  تسیب  رگا  مدیدن و  اج  نآ  رد 
مدـیدیم و يدایز  یکیرات  مدرکیم ، دجـسم  ياضف  هب  رظن  ماـقم ، رد  نوچ  هک  مدروآ  رطاـخ  هب  مدوب و  هدـیدن  متخانـشیمن و  ار  وا  هک 
هب ییانـشور  رد  میتفریم  هار  هیلع -  هَّللا  مالـس  بانج -  نآ  تبحاصم  هب  ماقم  زا  مدـمآ  نوریب  نوچ  مدینـشیم و  ناراـب  دـعر و  يادـص 

دومرف تقرافم  هک  تقو  نآ  زا  دجـسم و  رد  هب  میدیـسر  ات  عبط  میالم  اوه  دوب و  کـشخ  نیمز  میدـیدیم و  ار  دوخ  ياـپ  ریز  هک  يوحن 
لمع نیا  نم  هک  تسا  نامه  بانج  نآ  هک  نیا  رب  مدرک  عطق  هک  دش  ببـس  هچ  نآ  زا  اهنیا  ریغ  مدـید و  ناراب  يدرـس و  اوه و  یکیرات 

ْنَم ِهیتْؤـُی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ  : » مدــشیم و لـمحتم  شباـنج  هار  رد  ار  امرــس  اــمرگ و  مدرکیم و  شلاــمج  هدــهاشم  يارب  ار  هراجتــسا 
(1231 («) 1230 .) ُءاشَی

رورس نآ  فلخ  راّصق  خیش  ندرک  زامن  موس : یس و  تیاکح 

نسحلاوبا فیرش ، دّیس  ارم  داد  ربخ  هدومرف : ( 1232) رطاخلا هیبنت  باتک  مود  دّلجم  رخآ  رد  سارف ، یبا  نب  ماّرو  دهاز ، ریما  لیلج و  خیش 
نب یلع  نب  نسحلا  دّـمحموبا  ارم  داد  ربخ  تفگ : اـمن  نب  یلع  نب  یلع  ارم  داد  ربـخ  تفگ : ینیـسحلا ، يولعلا  یـضیرعلا  میهاربا  نب  یلع 

هدـیمان دـهز  هب  هک  راـصق  دوب  یخیـش  هفوک  رد  تفگ : وا  هک  يولعلا  ینیادـملا  یلع  نب  رفعج  نب  یلع  فیرـش  هناـخ  رد  یـساسقا  هزمح 
هک داتفا  قاّفتا  سپ  ار . نیحلاص  راثآ  درکیم  يوریپ  تدابع و  يارب  دوب  هدش  عطقنم  ناگدنریگ و  تلزع  کلس  رد  دوب  طرخنم  دشیم و 

دجـسم رد  یبش  تفگ : خیـش  سپ  خیـش . يوس  هب  دوب  هدـش  هّجوتم  وا  درکیم و  لقن  وا  يارب  خیـش  نیا  مدوب و  مردـپ  سلجم  رد  يزور 
هاگان هک  تدابع  يارب  مدوب  یتولخ  ناـکم  رد  اـهنت  نم  دوب . هدـش  فصن  بش  هفوک و  تشپ  رد  تسا  یمیدـق  دجـسم  نآ  مدوب و  یفعج 

هب دـیلام  تسد  سپ  تسـشن ، ناشیا  زا  یکی  دندیـسر ، دجـسم  ياضف  طسو  هب  نوچ  دـندش . دجـسم  لخاد  سپ  دـنیآیم ، رفن  هس  مدـید 
ود نآ  هب  دومرف  هراشا  هاگ  نآ  بآ . نآ  زا  تفرگ  یلماـک  يوضو  سپ  دیـشوج . دـمآ و  شبنج  هب  بآ  سپ  نیمز . پچ  تسار و  فرط 

زامن تعامج ، هب  ناشیا  اب  نم  سپ  درک . تعامج  زامن  اهنآ  اب  داتـسیا و  مّدقم  هاگ  نآ  دنتخاس . وضو  سپ  وضو . نتفرگ  هب  رگید  صخش 
لاؤس سپ  بآ . ندروآ  نوریب  زا  مدرمـش ، گرزب  ار  وا  راک  دروآ و  تفگـش  هب  ارم  وا  لاح  دـش ، غراف  زامن  زا  داد و  مالـس  نوچ  مدرک .

، تسا رمـالا  بحاـص  تفگ : تسیک ؟ نیا  : وا هب  متفگ  درم و  نآ  لاـح  زا  دوـب  نم  تسار  فرط  رد  هـک  رفن  ود  نآ  زا  یـصخش ، زا  مدرک 
ییوگیم هچ  هَّللا ! لوسر  نبای  بانج : نآ  هب  متفگ  مدیسوب و  ار  شکرابم  ياهتسد  متفر و  بانج  نآ  کیدزن  مالسلا . هیلعنسح  دنزرف 

ارم هک  نیا  ات  دُرم  دـهاوخن  نآ  هک  نآ  زج  دـبایب ، تیادـه  هک  تسه  اـسب  و  هن ! : » دومرف تسا ؟ ّقح  رب  وا  اـیآ  هزمح ، نب  رمع  فیرـش  رد 
نآ وا ، هک  دشن  رشتنم  درک و  تافو  رمُع ، فیرش  تشذگ و  ینالوط  ینامز  میدرمش . هفرُط  هزات و  خیش ، نآ  زا  ام  ار  ربخ  نیا  سپ  دنیبب ».
وا هب  متفگ  ار و  نآ  دوب  هدرک  رکذ  هک  یتیاکح  ار  وا  مدروآ  رطاخ  هب  نم  میدش ، عمتجم  دهاز  خیش  اب  نوچ  سپ  درک . تاقالم  ار  بانج 
هک ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  دنیبب  هک  نیا  ات  دریمیمن  رمع  فیرش  نیا  هک  يدرک  رکذ  هک  يدوبن  وت  ایآ  دنک : ّدر  وا  رب  هک  یـسک  لثم 
اب میدـش  عمتجم  نآ ، زا  دـعب  هاگ  نآ  هدـیدن ؟ ار  بانج  نآ  وا  هک  يدـش  ملاع  اـجک  زا  هک : نم  هب  تفگ  سپ  وا ؟ هب  يدوب  هدومن  هراـشا 

میدوب و دوخ  دلاو  دزن  رد  یبش  ام  تفگ : سپ  ار . وا  دلاو  تبحـص  میدروآ  نایم  رد  هزمح و  نب  رمع  فیرـش  دـنزرف  بقانملاوبا ، فیرش 
مدید ار  یـصخش  هاگان  ام . يور  رب  دوب  هتـسب  اهرد  دوب و  هدش  تسپ  شیادـص  طقاس و  شتّوق  درم . ضرم  نآ  رد  هک  دوب  یـضرم  رد  وا 
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دلاو بنج  رد  تسـشن  سپ  مینک . لاؤس  وا  زا  هک  میدرک  تلفغ  ار و  وا  لوخد  میتسناد  بیجع  و  وا . زا  میدیـسرت  هک  ام  رب  دـش  لخاد  هک 
تّقـشم هب  ار  دوخ  مردـپ  دـش ، بیاغ  اـم  راـظنا  زا  نوچ  تساـخرب  هاـگ  نآ  تسیرگیم . مردـپ  تفگیم و  نخـس  هتـسهآ  وا  يارب  نم و 

سپ دوب ؟ نم  دزن  رد  هک  صخـش  نآ  تساجک  تفگ : درک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  میدیناشن . ار  وا  سپ  دـیناشنب . ارم  تفگ : تخادـنا و 
. میتفاین وا  زا  يرثا  هتـسب و  میدید  ار  اهرد  سپ  میتفر ، وا  رثا  رد  سپ  دینک . بلط  ار  وا  تفگ : دـمآ . هک  اج  نامه  زا  تفر ، نوریب  میتفگ :

نآ لاـح  زا  ردـپ ، زا  میدرک  لاؤـس  اـم  میتفاـین و  ار  وا  هک  نیا  صخـش و  نآ  لاـح  زا  میداد  ربـخ  ار  وا  سپ  وا ، يوـس  هـب  میتـشگرب  سپ 
(1233 .) دش شوهیب  تشاد و  ضرم  زا  هک  ینیگنس  تلاح  هب  تشگرب  هاگ  نآ  دوب . هیلع -  هَّللا  مالس  رمالا -  بحاص  نیا  تفگ : صخش .

رعاش هفوک و  يابدا  املع و  افرـش و  تاداس و  هّلجا  زا  یـساسقا  نیدـلاّزع  هب  فورعم  یـساسقا ، هزمح  نب  نسح  دّـمحموبا ، دـیوگ : ّفلؤم 
، دنتفر ناملس  بانج  ترایز  هب  یسابع  هَّللاب  رـصنتسم  اب  یتقو  هک  دوب  وا  دوب و  هدرک  تاداس  بیقن  ار  وا  یـسابع  هَّللابرـصان  دوب و  يرهام 
زا دومن  ریـس  بش  کی  رد  مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  هک  دوخ  نانخـس  رد  هعیـش  تـالغ  دـنیوگیم  غورد  تفگ : وا  هب  رـصنتسم  سپ 
راص ذا  ۀـلیل  ترکنا  دومرف : اشنا  ار  تایبا  نیا  باوج  رد  سپ  دومن . تعجارم  بش  نامه  رد  ار و  ناملـس  داد  لسغ  نیادـم و  هب  ات  هنیدـم 

ةالغلا لوق  نم  کلذ  تلقو  ابجو  ام  حابـصالاو  برثی  ضیارع  یلا  داعو  ًاناملـس  رهطلا  لّسغو  ًابلط  اهل  ّنا  اّمل  نیادـملا  ضرأ  یلا  یـصولا 
یلب هیف  لغت  مل  فصآ  یف  تناف  ابجحلا  قرخب  یفاو  سیقلبأ  شرعب  أبـس  نم  فرطلا  ّدر  لبق  فصآف  ابذـکاودروی  مل  اذا  ةـالغلا  بنذ  اـمو 

هفورعم هکرابم  دجاسم  زا  یفعج  دجسم  ابه  ثیدحلا  ّلک  وا  نیّیصولاریخ  اذف  نیلـسرملا  ریخ  دمحا  ناک  نا  ابجع  اذ  ّنا  لاغ  انأ  ردیح  یف 
ینالوط یتاجانم  داتسرف و  مالسلا  اهیلعارهز  حیبست  درک و  زامن  تعکر  راهچ  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  تسا و  هفوک 

. تسین يرثا  دجسم  نآ  زا  لاح  مدومن و  رکذ  هّیولع  هیناث  هفیحص  رد  دوجوم و  رازم  بتک  رد  هک  درک  نآ  زا  سپ 

يو راصبتسا  هَّللاب و  رئاث  تیؤر  مراهچ : یس و  تیاکح 

نیعبرا بحاص  هللا  مهمحرقودص  ردارب  نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  هَّللادیبع  نب  یلع  نیدلا  بجتنم  لیلج ، ثّدـحم  خـیش 
هَّللاب رئاث  نب  يدهملا  نب  هَّللاب  رئاث  هدومرف : دوخ ، رصع  ات  تسا  یسوط  خیـش  دهع  زا  رّخأتم  ياملع  رکذ  رد  هک  بجتنم  باتک  رد  فورعم 

دومن و رایتخا  ار  هّیماما  بهذم  دش و  رصبتسم  هاگ  نآ  درک . جورخ  نالیج  رد  ار و  هیدیز  تماما  دش  یعّدم  دوب و  يدیز  یلیج ، ینـسح 
تیاور باـنج  نآ  زا  ار و  مالــسلا  هیلعرمـالا  بحاــص  ترــضح  هدرک  هدــهاشم  وا  هـک  دوـب  یعّدــم  ثیداــحا و  تـیاور  تـسوا  يارب 

(1234 .) درکیم

ینادمح جرفلاوبا  ای  رّفظملاوبا  مجنپ : یس و  تیاکح 

رظن لحم  صخاـش و  تسا و  هقث  ینادـمح ، نب  نیـسح  نب  یلع  جرفلاوبا  خـسن  یـضعب  رد  رفظملاوبا و  هقث  خیـش  هدومرف : اـج  نآ  رد  زین 
نب دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  وبا  دیفم ، خیش  دومن  كرد  تسا . مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ماما  يارفـس  زا  وا  بهذم و  رد  دوب  هّیماما  هفیاط 

دیفم خیش  رب  درک  تئارق  یسوط و  رفعج  یبا  قفوم  خیش  یضترم و  دّیس  سرد  سلجم  رد  تسـشن  ار و  هللا  مهمحريدادغب  یثراح  نامعن 
نیا هب  ار ؛ وا  بتک  تاـیاور و  ینعی  هللا  مهمحرار  وا  تاـفلؤم  وا  زا  دوـخ  دـلاو  زا  دـلاو  ارم  داد  ربـخ  راوـگرزب . ود  نآ  رب  دوـمنن  تئارق  و 

باتک جاهنملا ، باتک  رابخالا ، یف  دهازلا  باتک  هنـسلا ، باتک  ۀبیغلا ، باتک  تساهنآ : زا  منک . لقن  میامن و  تیاور  هک  مراد  هزاجا  قیرط 
رد ناشیا  زا  دوب  وا  ندرک  تباین  خیـش ، دّیـس و  سرد  سلجم  رد  روکذـم  خیـش  نتـسشن  زا  وا  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  ( 1235 .) ضیارفلا

« ملاعلا هَّللاو  . » دوشیم مولعم  ریخا  مالک  زا  هچ  نانچ  هدافتسا ؛ هن  میلعت ، سیردت و 

یلماع سنوی  نب  یلع  مشش : یس و  تیاکح 
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: هک هدومرف  ( 1237) میدقتلا ّقحتسم  یلا  میقتسملا  طارص  باتک  رد  ( 1236) یـضایب یلماع  سنوی  نب  یلع  نیدلا  نیز  نأشلا ، میظع  خیش 
اج نآ  هب  میدیـسر  مالـسلا و  هیلعمظاکلا  یـسوم  نب  مساق  ترایز  دصق  هب  میتفر  نوریب  دندوب ، درم  رفن  لهچ  زا  هدایز  هک  یتعامج  اب  نم 

. دراد ار  ام  لاوما  نتفرگ  هدارا  وا  هک  میدرک  نامگ  هدش ، ادیپ  هک  میدید  ار  يراوس  سپ  دوب . یلیم  ردـق  هب  وا  فیرـش  رازم  ام و  نایم  هک 
، هّبق رود  رد  میدرک  رظن  سپ  میدیدن . ار  وا  میدید و  ار  شبـسا  راثآ  میدیـسر ، نوچ  میدیـسرتیم . وا  رب  هک  ار  هچ  نآ  میدرک  ناهنپ  سپ 

مالـسلا هیلعرـصع  ماما  وا  هک  تسین  عنتمم  سپ  باتفآ . روضح  نیمز و  ندوب  حّطـسم  اب  اـفتخا  نیا  زا  میدرک  بّجعت  میدـیدن ، ار  يدـحا 
و هیلع -  هَّللا  مالس  رـصع -  ماما  كرابم  دوجو  رب  تیاکح  نیا  لاثما  ندرک  تلالد  دمآ  دهاوخ  هک : دیوگ  ّفلؤم  لادبا . زا  یکی  ای  دشاب 
دنوریم و وا  ترایز  هب  رایخا  املع و  هتـسویپ  تسا و  نوفدم  هّلح  یخـسرف  تشه  رد  روکذم  مساق  دش و  دـهاوخ  نایب  زین  لادـبا  زا  دارم 

سپ نم ، تراـیز  هب  تسین  رداـق  سکره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعاـضر  باـنج  هک  نومـضم  نیا  هب  بیرق  تـسا  فورعم  هنـسلا  رد  یثیدـح 
نأـش و تمظع  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  تسا  يربخ  یفاـک  لوصا  رد  نکلو  مدـیدن  ار  ربـخ  نیا  و  ( 1238 .«) ار مساق  مردارب  دـنک  ترایز 

مالـسلا هیلعاضرلایـسوم  نب  یلع  ترـضح  رب  صن  هراشا و  باب  رد  مالـسالا  ۀـقث  دـنکیمن . رّوصت  لقع ، هک  اـج  نآ  اـت  وا  ماـقم  یگرزب 
ربخ : » دومرف وا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  روکذم  اج  نآ  رد  هّکم . هار  رد  مظاک  ترـضح  زا  طیلـس  نب  دـیزی  زا  هدرک  لقن  ینالوط  يربخ 

اب مدرک  کیرش  ار و  مالسلا  هیلعاضر  بانج  ینعی  ار ، نالف  مرـسپ ، مداد  رارق  یـصو  سپ  ملزنم ، زا  مدمآ  نوریب  هرامع ! ابا  يا  ار  وت  مهد 
رارق هنیآ  ره  دوب ، نم  يوس  هب  عجار  رما ، رگا  ار و  وا  اـهنت  مدرک  هدارا  سپ  نطاـب . رد  وا  هب  مدرک  ّتیـصو  رهاـظ و  رد  ار  دوخ  نارـسپ  وا 

. تسا ّلجوّزع  دـنوادخ  يوس  هب  عجار  رما  نیا  نکلو  وا  رب  نم  ینابرهم  ار و  وا  نم  ّتبحم  تهج  هب  مرـسپ  مساـق ، رد  ار  تماـما  مدادیم 
« هَّللدمحلاو ( » 1239 «) خلا دهاوخیم .... هک  اجک  ره  ار  نآ  دهدیم  رارق 

ءارضخ هریزج  هصق  متفه : یس و  تیاکح 

(1)1 ءارضخ هریزج  هصق 

ّطخ هب  هدـش  تفاـی  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هنازخ  رد  هدـش و  تبث  هصوصخم  هلاـسر  رد  هک  يوحن  هب  ضیبا  رحب  ارـضخ و  هریزج  هّصق 
هلاسر نآ  زا  هریغ  هللا و  همحریـسلجم  هماّلع  هک  يوحن  هب  ار  تیاکح  نآ  لوا  ام  هلاسر . نآ  ّفلؤم  یلع  نب  ییحی  نب  لضف  لضاف ، لماع 
هلاسر تروص  مینک . نایب  نآ  رابتعا  رب  ار  مالعا  ياملع  تاحیرـصت  نآ و  قدـص  رب  نیارق  دـهاوش و  نآ  زا  سپ  مینک . رکذ  دـندرک ، لقن 
ییحی خیش  نب  لضف  لماع ، ملاع  لضاف و  ماما  خیـش  ّطخ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هنازخ  رد  متفای  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب ، و  هروکذم :

يوس هب  دنمزاین  هدنب  دـیوگیم  نینچ  دـعب  و  تسا : نینچ  نآ  تروص  هک  یتیاکح  هحور -  هَّللا  سدـق  یفوک -  ( 1240) یسبطلا یلع  نب 
ناملاع نالـضاف  خیـش  ود  زا  مدوب  هدینـش  نم  هک  هنع -  هَّللا  یفع  یماما -  یفوک  یـسبط  یلع  نب  ییحی  نب  لضف  هناحبـس ، دـنوادخ  وفع 

دهشم رد  امهحیرض -  رّون  امهحور و  هَّللا  سدق  یّلح -  ماوح  نبا  هَّللادبع  نیدلا  لالج  خیش  یّلح و  حیجن  نب  نیدلاسمش  خیش  نالماع ،
نیز خیش  عرو ، اب  حلاص  خیش  زا  دناهدرک  تیاور  هک  ترجه  زا  هن  دون و  دص و  شـش  هنـس  نابعـش  هام  همین  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  رّونم 

رد وا  اب  دندوب  هدش  عمتجم  هک  هاگ  نآ  ار ، هّصق  نیا  ناشیا  يارب  درک  تیاکح  هک  فرشا  فجن  رواجم  یناردنزام ، لضاف  نب  یلع  نیدلا 
سپ ارضخ . هریزج  ضیبا و  رحب  رد  دوب  هدید  هچ  نآ  ناشیا ، يارب  درک  لقن  سپ  يأر . نم  ّرـس  رد  مالـسلا  امهیلعنیما  مه  نیماما  دهـشم 

نم يارب  سار  وا  تاقالم  هک  مدرک  لاؤس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  روکذم و  نیدلانیز  خیش  ندید  يارب  دش  ادیپ  نم  رد  یمامت  قوش 
رد هک  يأر  نم  ّرس  يوس  هب  ندرک  تکرح  رب  مدومن  مزع  دوش و  طقاس  نایم  زا  هطساو  وا و  ناهد  زا  مونشب  ار  ربخ  نیا  هک  دنادرگ  ناسآ 

ینعی يورغ  سّدقم  دهـشم  هب  روکذم  لاس  لاّوش  هام  رد  دمآ  هّلح  فرط  هب  روکذـم  خیـش  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  منک . تاقالم  ار  وا  اج  نآ 
دّیـس وا  هـک  هـّلح  ناـنّطوتم  زا  یکی  ( 1241 .) دـیامن تماـقا  اـج  نآ  رد  هدوهعم  هدـعاق  هب  دور ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  دهـشم 
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لـضاف نب  یلع  نیدلانیز  خیـش  دومرف : نخـس  يانثا  رد  دوب ، هدمآ  نم  ندید  هب  هک  دوب  یناردنزام  يوسوم  نب  یلع  نب  نسح  نیّدلارخف 
خر حرف ، يداش و  نادنچ  رثا ، تّرـسم  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  سپ  تسا . هدش  لزان  تسا ، عقاو  هّلح  هدـلب  رخآ  رد  هک  وا  هناخ  رد  هیلاراشم ،
هناخ لخاد  دّیس  اب  سپ  مدش . هناور  وا  تبحاصم  روکذم و  نیدلارخف  دّیس  تمدخ  رد  مدومنن و  فّقوت  ًالـصا  مدیرپیم و  ایوگ  هک  دومن 

وا هب  دّیـس  درک . لاؤس  دّیـس  زا  ارم  لاح  وا  مدیـسوب . ار  وا  تسد  مدرک و  مالـس  وا  رب  مدیـسر و  لضاف  نب  یلع  خیـش  تمدـخ  هب  مدـش و 
دوخ سلجم  رد  ارم  تساخرب و  اج  زا  وا  سپ  تسامـش . تسود  قیدـص و  تسا . یفوک  یـسبط  ییحی  خیـش  نب  لـضف  خیـش ، نیا  تفگ :

نآ رد  نم  تخانـشیم و  رتشیپ  ار  ناـشیا  وا ، هک  اریز  دیـسرپ ؛ نیدلاحالـص ، نم ، ردارب  ردـپ و  لاوـحا  زا  درک و  بـیحرت  ارم  دـیناشن و 
دّمحم نب  میهاربا  قاحـساوبا  لماک ، ملاع  خیـش  شیپ  رد  مدوب  ملع  بلط  لوغـشم  اج  نآ  رد  مدوب و  طـساو  هدـلب  رد  هکلب  مدوبن ، تاـقوا 

متفگ و نخـس  روکذم  یلع  خیـش  اب  مدناوخیم . سرد  وا  دزن  هب  دنادرگ و  روشحم  نیرهاط  هّمئا  اب  ار  وا  ادخ  هک  بهذم ، یماما  یطـساو 
نآ مدیـسرپ  وا  زا  ّتیبرع . ثیدح و  هقف و  مولع  زا  دراد ، عالّطا  مولع  يرایـسب  رد  هک  متـسناد  مدیدرگ و  وا  لضف  رب  علّطم  وا ، نانخـس  زا 

، روکذـم یلع  خیـش  سپ  مدوب . هدینـش  هّلح  لـها  زا  یّلح  نیدـلالالج  خیـش  نیدلاسمـش و  خیـش  لـماع ، ملاـع  لـضاف  درم  ود  زا  ار  هچ 
هب هک  فارطا  هّلح و  ياـملع  زا  یتعاـمج  روضح  رد  هناـخ و  بحاـص  یناردـنزام  نسح  دّیـس  روضح  رد  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  هّصق  عومجم 
هک تسا  يزیچ  تروص  نیا  درک و  لقن  هن  دون و  دص و  شش  لاس  رد  لاوش  هام  مهدزناپ  زور  رد  دندوب ، هدمآ  روکذم  یلع  خیـش  ندید 

دومرف تسا . یکی  ینعم  نکل  دوش ، لصاح  يرییغت  مدرک ، لقن  هک  یظافلا  نآ  رد  هک  دوشیم  اسب  و  هئاقب -  هَّللا  لاطا  مدینش -  وا  ظفل  زا 
شیپ رد  دنک  تیاده  ار  وا  ادخ  یفنح ، میحرلادبع  خیش  دزن  رد  مدوب  لوغشم  ملع  بلط  هب  قشمد  رد  لاس  دنچ  نم  یلاعت :-  هَّللا  هظفح  - 

ملاع وا  هک  اریز  مدـناوخیم ؛ یکلام  یـسلدنا  یبرغم  یلع  نیدـلانیز  خیـش  شیپ  ار  تئارق  ملع  مدـناوخیم و  ار  ّتیبرع  لوصا و  ملع  وا 
تفرعم لوصا ، مـالک و  یناـعم و  قطنم و  وحن و  فرـص و  ملع  دـننام  مولع  زا  يرایـسب  رد  هعبـس و  ياّرق  دـعاوق  هب  دوب  فراـع  لـضاف و 

رکذ هک  تقو  ره  تشاد و  هک  یتاذ  کین  زا  دیـشکیمن ، بهذـم  بّصعت  و  دومنیمن . هدـناعم  ندرک  ثحب  رد  دوب . تعیبط  مرن  تشاد و 
ياملع دنتفگیم : دشیم ، هعیـش  رکذ  هک  یتقو  نیـسّردم ، ریاس  فالخ  هب  دـناهتفگ ، نینچ  هّیماما  ياملع  تفگیم : دـشیم ، يراج  هعیش 

هروکذم مولع  نآ  وا  دزن  یتّدم  و  مدرک . عطق  ار  وا  ریغ  دزن  دّدرت  یکلام ، یسلدنا  خیـش  بّصعت  مدع  تهج  هب  نم  دناهتفگ . نینچ  هضفار 
دش نارگ  نم  رب  تشاد ، نم  اب  هک  یتّبحم  يرایسب  زا  دش . رصم  رفس  مزاع  ماش  قشمد  زا  روکذم  خیش  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  مدناوخیم . ار 
وا دزن  هک  دندوب  نم  لثم  ابرغ  زا  یتعامج  وا  دزن  دربب و  دوخ  اب  ارم  هک  درک  دصق  سپ  دیدرگ . يراط  یتلاح  نینچ  زین  وا  رب  وا و  تقرافم 
هک میدیدرگ  رصم  ياهرهش  زا  يرهش  دراو  میدیـسر و  رـصم  هب  هک  نآ  ات  دندش ، هناور  وا  هارمه  ناشیا  رثکا  دندرکیم و  مولع  لیـصحت 

نوچ تفگیم . سرد  اج  نآ  رد  یتّدم  نکاس و  نآ  رهزا  دجـسم  رد  سپ  تسا . رـصم  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  دـنیوگیم و  هرهاق  ار  نآ 
ات دندمآیم ، وا  دزن  وا ، مولع  هب  ناشیا  ندیدرگ  عفتنم  يارب  زا  دندمآ ، وا  ندید  هب  ناشیا  همه  دندیدرگ ، عّلطم  وا  مودق  زا  رصم  يالـضف 
ام خیـش  دلاو  زا  ياهمان  ناشیا ، زا  يدرم  اب  دندش و  دراو  سلدـنا  زا  ياهلفاق  هاگان  لاح . نسحا  هب  میدوب  وا  اب  ام  دـنام و  اج  نآ  رد  هام  ُهن 
ار وا  و  دورب ». ایند  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنیبب  ار  دوخ  دنزرف  هک  دراد  وزرآ  دیدش ! ضرم  هب  تسا  ضیرم  وا  دوب : هتـشون  همان  نآ  رد  وا  دوب .

یضعب سپ  دیدرگ . سلدنا  هریزج  رفس  مزاع  تسیرگ و  هّیلب  نآ  زا  دیسر ، خیش  هب  همان  نآ  نوچ  دومرف . ریخأت  كرت  نتفر و  هب  صیرحت 
یتسود نم  اب  دـنک -  تیادـه  ار  وا  ادـخ  وا -  هک  اریز  مدوب ؛ اهنآ  زا  یکی  نم  هک  دـندیدرگ  سلدـنا  مزاع  وا  تقاـفر  هب  وا  نادرگاـش  زا 

نوچ دیدرگ . نم  تکرح  عنام  دش و  نم  ضراع  يدیدش  بت  میدیـسر ، هریزج  نآ  هیرق  لوا  هب  نوچ  میدش و  هناور  سپ  تشاد . دـیدش 
نآ بیطخ  هب  سپ  وت . تقرافم  تسا  نارگ  نم  رب  تفگ : تسیرگ و  درک و  ّتقر  نم  لاح  هب  دومن ، هدـهاشم  نم  رد  ار  تلاـح  نآ  خـیش 
وا هب  دیـشخب ، تیفاـع  ضرم  نآ  زا  ارم  ادـخ  رگا  دـشاب و  نم  لاوـحا  هّجوـتم  هک  دوـمرف  رما  وا  هب  داد و  مهرد  هد  وا  هب  میدیـسر  هک  هیرق 
هار زا  وا ، دلب  ات  اج  نآ  زا  دش و  سلدنا  هّجوتم  دوخ ، دیامرف و  ییامنهار  تیاده  رون  هب  ار  وا  ادـخ  هک  دومن  هدـهاعم  نینچ  موش و  قحلم 

رخآ رد  سپ  متـشادن . تکرح  رب  تردق  بت ، تّدش  زا  مدوب و  رامیب  هیرق  نآ  رد  زور  هس  ات  نم  و  دوب . هار  زور  جـنپ  تفاسم  ایرد  لحاس 
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ياههوک زا  یـضعب  زا  هک  مدید  ار  ياهلفاق  هاگان  متـشگیم . هیرق  نآ  ياههچوک  رد  متفر و  نوریب  لزنم  زا  دـش و  عطق  نم  بت  موس ، زور 
زا ربرب  نیمز  زا  اهنیا  تفگیم : یـسک  هک  مدید  سپ  ( 1242 .) دـندروآ دوخ  اب  هعتما  ریاس  نغور و  مشپ و  دـندمآ و  یبرغ  يایرد  رانک 
ات اج  نیا  دنتفگ : نم  هب  سپ  مورب . ناشیا  يوس  هب  هک  دش  ثعاب  ارم  نایـضفار ، قوش  مدینـش  ار  نیا  نوچ  دندمآ . هضفار  هریزج  یکیدزن 

رگیدـکی هب  اههیرق  رگید  نآ  زا  دـعب  درادـن و  ینادابآ  بآ و  زور  ود  تفاسم  اـت  اـج  نیا  زا  تسا و  زور  جـنپ  تسیب و  تفاـسم  هیرق ، نآ 
ياـههیرق هب  نوچ  هروـمعم و  ریغ  تفاـسم  نآ  عـطق  يارب  زا  مدرک و  هیارک  مهرد  هس  هب  يراـمح  ناـشیا ، زا  يدرم  زا  سپ  تسا . لـصّتم 

ات اج  نیا  زا  دنتفگ : نم  هب  مدیسر . نکاما  نآ  لوا  هب  هک  نآ  ات  دوخ  رایتخا  هب  رگید  هیرق  هب  ياهیرق  زا  متفریم  هار  هدایپ  مدیسر ، هرومعم 
راـهچ رد  هک  تسا  يرهـش  مدـید  هک  مدیـسر  هریزج  نآ  هب  هک  نآ  اـت  متفر  مدرکن و  ثکم  سپ  تسا . زور  هس  تفاـسم  ضفاور ، هریزج 

ربرب هزاورد  ار  نآ  هـک  نآ  گرزب  رد  زا  سپ  تساـیرد . راـنک  رد  نـیا ، اـب  دراد و  دــنلب  مـکحم و  ياـهجرب  تـسا و  راوـید  نآ  بناــج 
نآ مدش . دجـسم  لخاد  دنداد و  ناشن  ارم  مدرکیم . لاؤس  هیرق  دجـسم  زا  مدرکیم و  رورم  نآ  ياههچوک  رد  مدش و  لخاد  دـنتفگیم ،

مدـید هاگان  منک ؛ تحارتسا  يردـق  هک  نآ  ات  متـسشن  دجـسم  بناج  کی  رد  دوب . دالب  نآ  یبرغ  بناج  رد  هک  متفاـی  یگرزب  دجـسم  ار 
ترـضح يارب  زا  جرف  لیجعت  ياعد  دش ، غراف  ناذا  زا  نوچ  تفگ و  ار  لمعلاریخ » یلع  ّیح  : » دنلب يادص  هب  دیوگیم . رهظ  ناذا  نّذؤم 

ریز رد  هک  یبآ  همشچ  يوس  هب  دندش و  لخاد  جوف  جوف  مدرم  هاگ  نآ  داد . تسد  هیرگ  ارم  سپ  درک ؛ مالسلا  هیلعنامزلا  رمالابحاص و 
مدیدیم هک  نآ  ببـس  هب  مدـشیم  داش  مدرکیم و  هاگن  ناشیا  هب  نم  دـنتخاسیم . وضو  دـنتفریم و  دوب ، دجـسم  یقرـش  بناج  ِتخرد 

هنیکس بحاص  هک  ییورشوخ  درم  دندیدرگ ، غراف  وضو  زا  نوچ  تسا . هدش  لقن  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  هک  دنتخاسیم  يوحن  هب  ار  وضو 
درک ناشیا  يزامن  شیپ  وا  هتسب و  فص  تماقتسا  هب  وا  بقع  رد  مدرم  دومرف و  زامن  هماقا  دش و  بارحم  لخاد  تفر و  شیپ  دوب ، راقو  و 

تّدـش زا  نم  و  حـیبست ؛ بیقعت و  هلفان و  هضیرف و  دـندروآ ، لمع  هب  وکین  هجو  رب  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  هلوقنم  ناکرا  اـب  یلماـک  زاـمن  و 
نیا ناشیا  تعامج ؛ اب  مدرکن  زامن  هک  دندید  ارم  دندش ، غراف  زامن  زا  نوچ  و  مروآ . اج  هب  ناشیا  اب  ار  رهظ  زامن  هک  متـسناوتن  رفـس  بعت 

لاوحا نم  يراد ؟ بهذـم  هچ  و  ییاجک ؟ لها  زا  هک  دـندرک  لاؤس  نم  لاح  زا  دـندش و  نم  هّجوتم  ناشیا  همه  دـندرک و  راکنا  نم  رب  ار 
هَّللا ّـالا  هلاـال  نا  دهـشا  : » میوگیم ناناملـسم و  زا  ما  يدرم  نم  هک  تسا  نآ  بهذـم  مقارع و  لـها  متفگ : مداد و  ربخ  ناـشیا  هب  ار  دوخ 

هب ناشیا  نوکرشملا ». هرک  ولو  هّلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلسرا  هلوسر  هدبع و  ًادّمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـشال  هدحو 
تشهب لخاد  هک  نآ  ات  ییوگیمن ؟ ار  رگید  تداهش  نآ  ارچ  وت ؛ نوخ  نتشاد  هاگن  رگم  درادن ، هدیاف  وت  هب  تداهـش  ود  نیا  دنتفگ : نم 

: تفگ ناشیا  زامن  شیپ  دـنک ! تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـییامن . ییاـمنهار  ارم  رگید ؟ تداهـش  نآ  تسا  مادـک  متفگ : باـسح . یب  يدرگ 
یلع نادیفـس ، اپ  تسد و  ياوشیپ  دیاق و  نایقّتم و  هاشداپ  نینمؤملاریما و  ترـضح  هک  یهد  یهاوگ  هک  تسا  نآ  ( 1243) رگید تداهش 

، بانج نآ  يافلخ  الَع و  ّزع و  يادخ  لوسر  يایصوا  مالسلا  مهیلعترضح  نآ  نادنزرف  زا  ماما  دنزرف  هدزای  اب  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب 
تسا و هداد  رارق  یهن  رما و  بحاص  ار  ناـشیا  تسا و  هدرک  بجاو  دوخ  ناگدـنب  رب  ار  ناـشیا  تعاـط  دـنوادخ  هک  لـصفالب  وا ، زا  دـعب 

هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  نیما ، قداص  هک  اریز  دوخ . ياههدیرفآ  يارب  زا  ناما  دوخ و  نیمز  رد  قلخ  رب  تسا  هدینادرگ  دوخ  ياهتّجح 
ار العوّزع  يادـن  جارعم  بش  رد  و  یلاعت . هناحبـس و  ّقح  بناج  زا  ناشیا  تماـما  هب  ار  قلخ  تسا  هداد  ربخ  نیملاـعلا ، ّبر  لوسر  ملـسو 

هبترم هب  تسا و  هدرب  الاب  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  زا  ار  وا  هک  یبش  رد  تسا ، هدومرف  ناشیا  تماـما  هب  حیرـصت  هک  تسا  هدینـش  ًاـتهفاشم 
مالـس تاولـص و  هک  تسا  هدرب  مان  اج  نآ  رد  يرگید  زا  دـعب  ار  ناماما  زا  کی  ره  تسا و  هدـناسر  ( 1244  ) ینْدَا َْوا  ِْنیَـسْوَق  َباق   » برق
لصاح نم  يارب  رایسب  يداش  مدروآ و  ياج  هب  ار  هناحبس  دنوادخ  دمح  مدینش ، ناشیا  زا  ار  مالک  نیا  نوچ  سپ  داب ! ناشیا  همه  رب  ادخ 

نم هّجوـتم  یناـبرهم  يور  زا  سپ  مناـشیا . بهذـم  رب  نم  هک  مداد  ربـخ  ناـشیا  هب  نم  دـش و  لـیاز  نـم  زا  رفـس  بـعت  يداـش ، زا  دـش و 
ات دندیـشوکیم  نم  مارتحا  تّزع و  رد  دندوب و  نم  لاوحا  هّجوتم  هتـسویپ  دندومن و  نییعت  ییاج  نم  يارب  دجـسم  بناج  رد  دندیدرگ و 

لاؤس ناشیا  زا  ار  دلب  نآ  لها  شاعم  تیفیک  نم  سپ  درکیمن . تقرافم  نم  زا  زور  بش و  ناشیا  زامن  شیپ  مدوب . ناشیا  دزن  هک  یمادام 
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بناج زا  دـلب  نیا  لها  يزور  تفگ : وا  مدوب . هدـیدن  ناشیا  يارب  زا  هعرزم  نم  هک  اریز  دـیآیم ؛ اجک  زا  ناشیا  يزور  مدیـسرپ : مدرک و 
؟ دیآیم تّدم  دنچ  ره  رد  متفگ : دیآیم . تسا ، مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  دالوا  ياههریزج  زا  هک  ضیبا  رحب  ارـضخ و  هریزج 
: تفگ ناشیا ؟ ندمآ  تقو  ات  تسا  یقاب  ردـقچ  متفگ : تسا . یقاب  شرگید  هبترم  هدـمآ ، لاس  نیا  هبترم  کی  هبترم . ود  لاس ، رد  تفگ :

رتدوز ار  ناشیا  هک  مدناوخیم  ار  ادخ  زور  بش و  مدنام و  ناشیا  دزن  زور  لهچ  مدش و  نوزحم  تّدم ، نآ  لوط  ببـس  هب  نم  هام . راهچ 
یبرغ تمس  هب  متفر و  نوریب  ایرد  رانک  تمـس  هب  دش و  گنت  نم  هنیـس  ملهچ ، زور  رد  مدوب . مرتحم  زّزعم و  ناشیا  دزن  هک  نآ  اب  دروایب ،
لاؤس دلب  لها  گرزب  زا  درکیم و  تکرح  هک  مدید  یحبـش  رود  زا  سپ  مدرکیم . رظن  ( 1245 ،) یتشک دیآیم  بناج  نآ  زا  دنتفگ  هک 

اهیتشک نیا  هک : دنتفگ  دندش و  داش  ناشیا  سپ  یلب . متفگ : يدید ؟ يزیچ  ایآ  هن ، دنتفگ : تسه ؟ يدیفـس  غرم  ایرد  نیا  رد  ایآ  مدرک :
ناشیا ندمآ  تقو  نیا  ناشیا ، فرح  رب  دـندمآ و  اهیتشک  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  سپ  دـیآیم . لاس  ره  رد  هک  تسا  ماما  دـنزرف  دالب  زا 
گرزب یتشک  زا  سپ  دـندوب . یتشک  تفه  اهنآ  همه  دـندمآ و  زین  رگید  ياـهیتشک  نآ  دـمآ و  رتشیپ  ناـشیا  گرزب  یتشک  سپ  دوبن .

تـسا لوقنم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  هک  لماک  يوضو  دش و  دجـسم  لخاد  دـمآ و  نوریب  یتأیه  وکین  يورـشوخ  تماقلا  لدـتعم  درم 
. متفگ ار  وا  مالس  باوج  نم  درک و  مالس  ارم  درک و  تافتلا  نم  يوس  هب  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دروآ . اج  هب  رصع  رهظ و  زامن  تخاس و 

.« تسا یلع  وت  مسا  هک  منکیم  نامگ  وت ؟ مسا  تسا  زیچ  هچ  هک  تفگ  نم  هب 

(2  ) ءارضخ هریزج  هصق 

لـضاف هک  اـیوگ  وت ؟ ردـپ  مسا  تسا  زیچ  هچ  : » تفگ دسانـشیم . ارم  اـیوگ  هک  تفگیم  نخـس  يوـحن  هب  نم  هب  یتـفگ . تسار  متفگ :
اب ایآ  ارم ؟ ردپ  مسا  ارم و  مسا  یتسنادیم  هچ  خیش  يا  متفگ : دوب . ام  قیفر  رـصم  ات  ماش  زا  وا  هک  متـشادن  کش  نم  یلب و  متفگ : دشاب ».
نم يالوم  ّقح  هب  هن ، : » تفگ يدوب ؟ قیفر  ام  اب  سلدـنا  ات  رـصم  زا  متفگ : هن ». : » تفگ میتفریم ؟ رـصم  هب  ماـش  زا  هک  یتقو  زا  يدوب  اـم 
هَّللا تاولص  رمالا -  بحاص  رهش  رد  هک  نادب  : » تفگ ارم ؟ ردپ  ارم و  مسا  یتسناد  اجک  زا  متفگ : مدوبن ». وت  اب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 

هریزج هب  دوخ  اب  ار  وت  هک  مرومأم  ماوت و  قیفر  نم  وت و  ردپ  مسا  وت و  تأیه  مسا و  وت و  لصا  تفص و  هب  دنداد  ربخ  ارم  هیلع -  همالس  و 
دمآیم هک  یتقو  ره  هک  دوب  نینچ  وا  تداع  تسا و  روکذـم  ناشیا  نایم  رد  نم  مسا  هک  مدـیدرگ  داش  وا  نخـس  نیا  زا  نم  مرب ». ارـضخ 
لیوحت دوب ، هدروآ  هک  ار  یـسانجا  نآ  دومن و  ثکم  ناشیا  نایم  رد  هتفه  کی  هبترم  نیا  رد  دـنامیمن و  زور  هس  زا  هدایز  ناـشیا  دزن  رد 

هب زور  هدزناش  ات  تشادرب و  دوخ  اب  ارم  دیدرگ و  رفـس  مزاع  هاگ  نآ  دوب . وا  تداع  هچ  نانچ  تفرگ ، ناشیا  زا  طوطخ  دومن و  اهنآ  لها 
یتشک بحاص  دّمحم ، خیش  مدرکیم و  رظن  بآ  نآ  رب  رایسب  نم  تسا و  دیفس  ایرد  بآ  هک  مدید  مهدزناش  زور  رد  میدومن . ریـس  ایرد 

نیا تفگ : تسین . ایرد  بآ  گنر  هب  بآ ، نیا  هک  منکیم  رظن  نآ  تهج  هب  متفگ : ینکیم . رظن  رایسب  بآ  نیا  رب  منیبیم  تفگ : نم  هب 
تسا هدرک  هطاحا  راوید  روس و  دننام  ار  هریزج  فارطا  بآ ، نیا  ارـضخ و  هریزج  تساج  نیا  رد  دیفـس و  يایرد  ینعی  ضیبا ، رحب  تسا 

نآ هک  دـنچ  ره  ددرگ ، قرغ  دوش ، بآ  نیا  لخاد  نوچ  نایّنـس ، نانمـشد و  یتشک  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  مکح  هب  نآ و  بناج  ره  زا 
بآ نآ  زا  نم  تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  رمالا و  بحاص  ترـضح  ام  ماما  ـالوم و  تکرب  هب  نیا  دنـشاب و  ماکحتـسا  تیاـهن  رد  اـهیتشک 
دراد نادابآ  ار  نآ  هشیمه  ادخ  هک  میدیسر  ارضخ  هریزج  هب  میتشذگ و  دیفـس  بآ  نآ  زا  سپ ، متفای . تارف  بآ  دننام  ار  نآ  مدیماشآ و 

رد هک  میدید  هعـساو  ياهجرب  اهراوید و  اههعلق و  هریزج ، نآ  رد  میدش و  هریزج  لخاد  میدمآ و  نوریب  گرزب  یتشک  زا  سپ  شلها . هب 
رد نآ  لها  دوب و  هدّدـعتم  ياهمامح  اهرازاب و  نآ  رد  رامثا و  هکاوف و  عاونا  رب  دوب  نآ  رد  رایـسب  ناتخرد  اـهرهن و  دوب . اـیرد  نآ ، راـنک 
هب ارم  اج  نآ  زا  میدرک و  تحارتسا  درب و  دوخ  لزنم  هب  ارم  دّمحم  خیش  درکیم . زاورپ  يداش  زا  نم  لد  سپ  دندوب . اهب  يز و  نیرتوکین 
هک يراقو  هنیکس و  اب  دوب  هتسشن  هک  مدید  ار  یصخش  ناشیا  طسو  رد  مدید . رایسب  تعامج  دجـسم ، نآ  رد  درب و  گرزب  عماج  دجـسم 
ارف وا  دزن  ار  نید  لوصا  ّتیبرع و  مولع  ماسقا  هقف و  نآرق و  دنتفگیم و  ملاع  دّمحم  نیدلا  سمش  دّیـس  ار  وا  مدرم  دومن و  مناوتن  فصو 
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هب مکح  مکح ، هّیضق و  هّیضق ، هلأسم و  هلأسم ، هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  بناج  زا  وا  ار ، عورف  دنتفرگیم و 
دومرف و لاؤس  نم  لاوحا  زا  دومرف . ياج  دوخ  یلاوح  رد  ارم  دوشگ و  اـج  نم  يارب  مدیـسر ، وا  روضح  رد  نم  نوچ  دادیم . ربخ  ناـشیا 
، تسا هدروآ  ارم  هک  نم  قیفر  دّمحم ، خیـش  هک  نیا  دنداد و  ربخ  وا  هب  ارم  لاوحا  همه  هک  دینامهف  نم  هب  دیـسرپ و  نم  زا  ار  هار  شرازگ 

دومن رّرقم  نم  يارب  ياج  دجسم  ياههیواز  زا  یکی  رد  سپ  دوب . دنادرگ -  ینالوط  ار  وا  رمع  ادخ  هک  ملاع -  نیدلا  سمش  دّیـس  رما  هب 
تحار اج  نآ  رد  رصع  ات  متفر و  عضوم  نآ  هب  متساخرب و  نم  یشاب . هتـساوخ  تولخ  تحار و  هک  تقو  ره  تسا ، وت  ياج  نیا  دومرف : و 

؛ دنیآ وت  دزن  وا  باحـصا  دّیـس و  هک  نآ  ات  نکم  تکرح  دوخ  ياج  زا  تفگ : دمآ و  نم  يوس  هب  دوب ، نم  لّکوم  هک  یـسک  نآ  مدرک و 
دندمآ و شباحـصا  اب  هَّللا -  همّلـس  دّیـس -  تشذگ . ینامز  كدـنا  سپ  مدرک . تعاطا  مدینـش و  متفگ : دـنروخ . ماش  وت  اب  هک  نآ  يارب 

زامن ود  ره  زا  نوچ  اشع . برغم و  زامن  يارب  میتفر  دجسم  هب  دّیس  اب  میدش ، غراف  ندروخ  زا  نوچ  دندرک . رضاح  داز  هرفس و  دنتـسشن و 
زامن وا  اب  هک  ياهعمج  لوا  رد  سپ  مدنام . اج  نآ  رد  زور  هدجیه  ات  متشگرب و  دوخ  ياج  هب  نم  تفر و  دوخ  لزنم  هب  دّیـس  میدش ، غراف 
هعمج زامن  هک  مدید  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  درک و  بوجو  ّتین  هب  ار  هعمج  زامن  تعکر  ود  دّیـس  هک  مدید  مدرک ،

هیلعماـما هک  دـیاش  متفگ : دوخ  اـب  سپ  تسا . دوجوم  همه  نآ  ياهطرـش  هک  نآ  يارب  یلب ، دومرف : بوجو . ّتین  هب  يدرک  تعکر  ود  ار 
ّصاخ بیان  نم  نکلو  هن ، دومرف : دوب ؟ رضاح  مالسلا  هیلعماما  ایآ  مدرک : لاؤس  وا  زا  تولخ  رد  رگید  تقو  رد  سپ  دشاب . رضاح  مالسلا 

وا هک  درک  ثیدح  ارم  مردپ  نکلو  هن ، دومرف : ياهدید ؟ ار  ماما  ایآ  نم . دّیس  يا  مدرک : ضرع  مدرک . ترـضح  نآ  رما  هب  مترـضح و  نآ 
دّیس يا  مدرک : ضرع  دیدیم . ار  وا  صخش  دینشیم و  ماما  نخس  نم  ّدج  دیدیمن و  ار  وا  صخش  دینـشیم و  ار  مالـسلا  هیلعماما  نخس 

ناگدنب زا  کی  ره  هب  ار  دوخ  لضف  یلاعت -  هناحبـس و  ّقح -  ردارب ! يا  دومرف : دـننیبیمن ؟ یـضعب  دـننیبیم و  یـضعب  ببـس  هچ  هب  نم !
یعمج یلاعت  قح  هک  نانچ  تسا . یلاعت -  هناحبـس و  ّقح -  هرهاق  ياهتمظع  هغلاب و  ياهتمکح  زا  نیا  دهدیم و  دهاوخیم  هک  دوخ 

قلخ يارب  زا  اهتمالع  ار  ناشیا  تسا و  هدـینادرگ  صوصخم  تیاصو ، تلاسر و  تّوبن و  هب  ار  ناشیا  تسا و  هدـیزگرب  ار  دوخ  قلخ  زا 
ره هک  نآ  ات  دوخ ، نیب  ناشیا و  نیب  تسا  هداد  رارق  هلیـسو  ار  ناشیا  هدـینادرگ و  دوخ  يایارب  يارب  زا  اهتّجح  و  ( 1246) هداد رارق  دوخ 

تّجح زا  ار  نیمز  ددرگ و  هدـنز  هنّیب  لیلد و  هب  دـبای ، تیادـه  ددرگ و  هدـنز  هک  ره  ددرگ و  كـاله  لـیلد  هنّیب و  اـب  ددرگ ، كـاله  هک 
هب وا  بناج  زا  هک  هطساو  ریفـس و  زا  تّجح  ره  يارب  زا  تسا  راچان  دراد و  دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  هک  یفطل  يارب  زا  دنادرگیمن ، یلاخ 

، مدرک رظن  نوچ  دش و  هناور  اهناتـسغاب  بناج  هب  درب و  رهـش  جراخ  هب  تفرگ و  ارم  تسد  یلاعت -  هَّللا  همّلـس  دّیـس -  سپ  دناسر . قلخ 
اهنآ ریغ  و  ( 1247) دورما ورانا  روگنا و  زا  نیریش  وکین و  ياههویم  هکاوف و  عاونا  هب  دوب  لمتشم  هک  مدید  هریثک  نیتاسب  يراج و  ياهرهن 
درم هاگان  رگید ، یغاـب  هب  یغاـب  زا  مدرکیم  ریـس  هک  نآ  نیب  رد  مدوب . هدـیدن  هویم  یبوخ ، نآ  هب  تاـماش  برع و  مجع و  قارع  رد  هک 

وا تأیه  زا  ارم  تشگرب و  درک و  مالس  ام  رب  دیـسر ، کیدزن  نوچ  دومن و  رورم  ام  هب  تشاد  رب  رد  مشپ  زا  دیفـس  درب  ود  هک  ییورـشوخ 
رد تفگ : یلب . متفگ : ینیبیم ؟ ار  دنلب  هوک  نیا  تفگ : نم  هب  دّیـس  درم ؟ نیا  تسیک  متفگ : یلاعت -  هَّللاهمّلـس  دّیـس -  هب  دـمآ و  شوخ 
رد تسه و  رایسب  ياههخاش  تخرد  نآ  يارب  زا  دوشیم و  يراج  تخرد  ریز  زا  اج  نآ  رد  ياهمـشچ  تسه و  ییوکین  ياج  نآ ، يالاب 
نآ هب  هعمج  زور  دادـماب  ره  رد  نم  دـناهّبق و  نآ  مداخ  رگید ، قیفر  اب  درم  نیا  دـناهدرک و  انب  رجآ  هب  هک  تسه  ياهّبق  تخرد ، نآ  شیپ 
نآ رد  هک  مباییم  اج  نآ  رد  ياهقرو  مروآیم و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  منکیم و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلعماما  اج  نآ  رد  موریم و  ناـکم 

هعمج زا  منکیم ، لمع  نآ  هب  تسه  هقرو  نآ  رد  هچ  ره  سپ  نانمؤم . نایم  همکاحم  زا  مجاتحم  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  تسا ، هتـشون  هقرو 
هّبق نآ  متفر و  ناکم  نآ  هب  نم  سپ  ینک . ترایز  ار  مالـسلا  هیلعماما  يور و  ناکم  نآ  هب  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازـس  رگید و  هعمج  ات 
ارم يرگید  نآ  دومن و  میرکت  دوب ، هدید  دّیـس  اب  ارم  هک  نآ  مدـید و  اج  نآ  رد  ار  مداخ  ود  دوب و  هدرک  فصو  هک  مدـید  وحن  نآ  هب  ار 

نخـس نم  اب  ناشیا  يود  ره  درک و  تافتلا  نم  هب  زین  وا  سپ  مدـید . ملاع  نیدـلا  سمـش  دّیـس  اب  ار  نیا  نم  تفگ : قیفر  نآ  دومن . راکنا 
اج هب  زامن  تعکر  ود  متخاس و  وضو  مدیماشآ و  همشچ  نآ  بآ  زا  مدروخ و  اذغ  نآ  زا  نم  دندروآ و  روگنا  نان و  نم  يارب  زا  دنتفگ و 
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هک میرادن  نذا  ام  تسین و  نکمم  ترـضح  نآ  ندید  دـنتفگ : دـیاهدید ؟ ار  مالـسلا  هیلعماما  امـش  مدرک : لاؤس  مداخ ، ود  نآ  زا  مدروآ .
زا متـشگرب و  ناشیا  دزن  زا  دـندرک . اعد  نم  يارب  زا  ناشیا  دـننک و  اعد  نم  يارب  زا  هک  مدرک  بلط  ناـشیا  زا  سپ  يدـحا . هب  میهد  ربخ 
هک تسا  هتفر  يدّمحم  خیش  هناخ  هب  دّیس  دنتفگ : نم  هب  متفر . ملاع  نیدلا  سمش  دّیـس  هناخ  ِرَد  هب  مدش و  رهـش  لخاد  مدمآ و  دورف  هوک 

لقن وا  يارب  ار  اههتشذگ  ریاس  نیمداخ و  دحا  راکنا  هوک و  نآ  هب  ار  دوخ  نتفر  متفر و  دّمحم  خیش  دزن  هب  نم  یتشک . رد  يدمآ  وا  اب  وت 
هوک نآ  هب  هک  تسین  تصخر  وا  لاثما  نیدلا و  سمش  دّیس  ریغ  يدحا  يارب  زا  هک  دوب  نآ  يارب  ار  وت  مداخ ، نآ  راکنا  دومرف : وا  مدرک .

تسا و مالسلا  هیلعماما  دنزرف  نادنزرف  زا  دّیـس  تفگ : وا  مدیـسرپ . وا  زا  ار  هَّللا -  همّلـس  نیدلا -  سمـش  دّیـس  لاوحا  نم  سپ  دنور . الاب 
 - رمالا بحاص  ترـضح  زا  هک  يرما  هب  تسا  ترـضح  نآ  ّصاخ  بیان  وا  تسا و  هلـصاف  ردپ ، جـنپ  مالـسلا  هیلعماما  نایم  دّیـس و  نایم 
هک فرشا - ، فجن  ینعی  يورغ  رواجم  یناردنزام ، لضاف  نبا  یلع  نیدلا  نیز  حلاص ، خیش  تسا . هدیـسر  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولص 

لیاسم زا  یضعب  هک  متفرگ  نذا  ار -  وا  ياقب  دنادرگ  ینالوط  ادخ  هک  ملاع -  نیدلا  سمش  دّیس  زا  نم  تفگ : مالس -  داب  وا  فّرـشم  رب 
وت هاگ  ره  تفگ : مونشب . وا  زا  ار  نآ  ریغ  هّینید و  هلکشم  مولع  زا  یـضعب  مناوخب و  وا  دزن  ار  دیجم  نآرق  مریگارف و  وا  زا  مجاتحم ، هک  ار 
رد هزمح  هک : متفگیم  مدیـسریم ، نآ  هفلتخم  عضاوم  هب  مدناوخیم  نوچ  امن و  میظع  نآرق  ندناوخ  هب  ادتبا  لوا  نیا ؛ هب  تسا  راچان  ار 

دّیـس تسا . هتفگ  نینچ  ریثک  نب  ورمعوبا  تسا و  هدش  لیاق  وحن  نیا  هب  مصاع  تسا و  هدـناوخ  نینچ  ییاسک  تسا و  هتفگ  نینچ  اج  نیا 
ات هّکم  زا  ترجه  زا  شیپ  تسا ، هدـش  لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  هک  یتـسرد  هب  میـسانشیمن . ار  اـهنیا  اـم  تسا : هدومرف  هَّللا -  همّلـس  - 

دش و لزان  مالسلا  هیلعلییربج  نیمالا  حور  دروآ ، ياج  هب  ار  عادولا  ۀّجح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  نآ  زا  دعب  هنیدم .
نآ دزن  دش  رضاح  سپ  ار . نآ  لوزن  نأش  ار و  نآ  رخاوا  هروس و  لیاوا  مناسانـشب  وت  هب  هک  نآ  ات  نم  رب  ناوخب  ار  نآرق  دّمحم ! ای  تفگ :

بعک و نب  یبا  مالسلا و  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  وا ، نادنزرف  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح ،
. هباحـص زا  رگید  تعامج  تباث و  نب  ناّسح  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  هَّللادبع  نب  رباج  نامیلا و  نب  ۀـفیذح  دوعـسم و  نب  هَّللا  دـبع 

ترـضح يارب  لییربج  دوب ، فالتخا  هک  نآ  ياج  ره  دـناوخ و  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  نآرق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتلاسر  ترـضح  سپ 
نآرق عیمج  سپ  تشون . یتسوپ  رد  ار  اهنآ  هیلع -  هَّللا  تاولص  نینمؤملا -  ریما  ترضح  درکیم و  نایب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر 
طوبرم رگید ، ضعب  اب  تایآ  ضعب  منیبیم  نم ! دّیـس  يا  متفگ : نم  تسا . نیملاعلا  ّبر  لوسر  ّیـصو  نینمؤملاریما و  ترـضح  تئارق  هب 

دّیس نوچ  هک  تسا  رما  نیا  ثعاب  ییوگیم و  هک  تسا  نینچ  رما  یلب ، تفگ : تسا . رصاق  نآ  زا  نم  مهف  تسین و  نآ  دعبام  لبق و  ام  هب 
، دندرک هک  ار  هچ  نآ  شیرق ، تب  ود  نآ  دندرک  دومرف ، تلحر  یقاب  راد  هب  یناف  راد  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللادبع  نب  دّمحم  ریشب 
هب هتشاذگ و  ياهماج  نایم  رد  درک و  عمج  ار  نآرق  همه  هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولص  نینمؤملاریما -  ترضح  هّیرهاظ . تفالخ  بصغ  زا 

هدرک رما  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هناحبـس  دنوادخ  باتک  تسا  نیا  دومرف : ناشیا  هب  دجـسم و  رد  دروآ  ناشیا  يوس 
يارب دننک  ضرع  ادخ  رب  ار  امش  نم و  هک  یتقو  رد  تمایق  زور  رد  هک  منک  مامت  امش  رب  ار  تّجح  منک و  ضرع  امـش  رب  ار  نآ  هک  تسا 

وا هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  میتسین . وت  نآرق  هب  جاتحم  ام  دنتفگ : تّما  نیا  دورمن  تّما و  نیا  نوعرف  سپ  دشابن . يرذع  امش 
نم تفگ و  نینچ  یهاوخ  وت  هک  تسا  هداد  ربخ  وت  نخـس  نیا  هب  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نم  بیبـح  هک  قیقحت  هب  : » دومرف

: تفگیم تشگرب و  دوـخ  لزنم  يوـس  هب  نآرق  نآ  اـب  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ترـضح  سپ  منک ». ماـمت  امـش  رب  ار  تّجح  متـساوخ 
ملع قباس  رد  هچ  نآ  زا  تسین  ياهدننک  ّدر  تسین و  وت  يارب  زا  کیرـش  هک  اتکی  دنوادخ  ییوت  تسین و  وت  ریغ  يدنوادخ  هک  ادنوادخ  »

هفاحقوبا رسپ  سپ  میوشیم ». هدرک  ضرع  وت  رب  هک  يزور  رد  ناشیا  رب  یـشاب  نم  دهاش  وت  تسین و  وت  تمکح  يارب  زا  یعنام  دوب و  وت 
حاّرجلا و نب  هدـیبع  وبا  سپ  دروآ . اـم  دزن  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، ياهروـس  اـی  نآرق  زا  ياهیآ  وا  دزن  رد  هک  ره  هک  درک  ادـن  مدرم  ناـیم  رد 

يردخ دیعس  وبا  و  مهیلع -  هَّللا  ۀنعل  هَّللادبع -  نب  هحلط  فوع و  نب  نمحرلادبع  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  صاّقو و  یبا  نب  دعس  نامثع و 
دعب هک  هعینـش  لامعا  نعاطم و  بلاثم و  زا  هچ  نآ  دندرک . عمج  ار  نآرق  نیا  دندمآ و  وا  دزن  هب  ناناملـسم  تعامج  تباث و  نب  ناّسح  و 
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نوریب نآرق  زا  دـنتخادنا و  ار  اهنآ  دوب ، نآرق  رد  حـیبق  لاـمعا  نآ  دـش و  رداـص  ناـشیا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  زا 
ّطخ هب  درک  عمج  هیلع -  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما -  ترضح  هک  ینآرق  ( 1248 .) دنتسین طوبرم  مه  اب  تایآ  نیا  تهج ، نیا  زا  دندرک و 

، نآرق نیا  اّما  و  دننک . ندـب  رد  هک  یـشارخ  شرا  یّتح  تسا ، يزیچ  ره  نآرق  نآ  رد  مالـسلا . هیلعرمالا  بحاص  دزن  تسا  ظوفحم  دوخ 
یلع لضاف  خیش  مالسلا . هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  تسا  هدیـسر  ام  هب  نینچ  تسا و  یهلا  مالک  نیا  هک  تسین  ياههبـش  ّکش و  سپ 

يدّلجم رد  ار  اهنآ  نم  تسا و  هلأسم  دون  زا  هدایز  اهنآ  هک  متفرگ  ارف  رایسب  لیاسم  هَّللا -  همّلس  نیدلا -  سمش  دّیـس  زا  تفگ : لضاف  نب 
هعمج رد  ینیبب . ار  نآ  هک  تسا  دوز  وت  ار و  صلاخ  نانمؤم  رگم  اهنآ ، رب  منادرگیمن  علّطم  مدیمان و  هّیـسمش  دیاوف  ار  نآ  مدرک و  عمج 
هاگان دیامن . هدافا  نانمؤم  يارب  زا  هک  تسـشن  سلجم  رد  هَّللا -  همّلـس  دّیـس -  میدـش و  غراف  زامن  زا  تسا  هدوب  هام  طسو  هعمج  هک  مود 

ام رکـسع  يارما  اهنیا  دومرف : مدرک . لاؤس  رما  نآ  زا  ار  دّیـس  دیـسر و  مشوگ  هب  دجـسم  جراخ  زا  یمیظع  ياغوغ  جرم و  جره و  يادص 
. داد نذا  ارم  میامن . رظن  ناـشیا  هب  مور و  نوریب  هک  متفرگ  نذا  نم  دـناجرف . رظتنم  دـنوشیم و  راوس  هاـم  طـسو  هعمج  ره  رد  هک  دنتـسه 
زا دننکیم  اعد  دنیوگیم و  لیلهت  دیمحت و  حیبست و  ناشیا  همه  دنرایـسب و  تعامج  ناشیا  هک  مدید  مدرک . رظن  ناشیا  هب  مدمآ و  نوریب 

فلخ يدهم  نسحلا  نب  ترـضح م ح م د  ینعی  ادخ ، يارب  زا  هدـننک  تحیـصن  ادـخ و  رما  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  ترـضح  يارب 
رکسع يدید  دومرف : نم  هب  وا  هَّللا -  همّلس  دّیس -  دزن  هب  متـشگرب  دجـسم  هب  سپ  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  حلاص 

ادخ تسا و  یقاب  رگید  رصان  هدزیـس  تسا و  رـصان  دصیـس  ناشیا  ددع  دومرف : هن . متفگ : ار ؟ ناشیا  يدرمـش  ایآ  دومرف : یلب . متفگ : ار ؟
؟ دش دهاوخ  جرف  یک  نم ! دّیس  يا  متفگ : تسا . میرک  داوج و  وا  هک  یتسرد  هب  دوخ ؛ ّتیـشم  هب  دوخ  ّیلو  يارب  زا  ار  جرف  دیامن  لیجعت 

هیلعماما دوخ  هک  تسا  هاـگ  تسا و  یلاـعت -  هناحبـس و  قح -  ّتیـشم  هب  ّقلعم  نیا  تسا و  یلاـعت  يادـخ  دزن  نیا  ملع  ردارب ! يا  تفگ :
. دنکیم بانج  نآ  جورخ  رب  تلالد  هک  تسه  دنچ  تامالع  تایآ و  نیا ، يارب  زا  دنادیمن و  ار  نیا  مالسلا 

(3  ) ءارضخ هریزج  هصق 

هب ادـخ  ّیلو  يا  زیخرب  دـیوگ : رهاظ و  یبرع  نابز  هب  دـیوگ  نخـس  دـیآ و  نوریب  فالغ  زا  تسا و  راقفلاوذ  نتفگ  نخـس  اهنآ ، هلمج  زا 
هک تسا  نآ  لوا  يادـن  دینـش . دـنهاوخ  ار  نآ  قـلخ  همه  هک  تسادـن  هس  تاـمالع  زا  رگید  ار و  ادـخ  نانمـشد  نم  هب  شکب  ادـخ ! مسا 
ملظ هک  یناملاظ  نآ  مالـسلا » مهیلعدّمحم  لآل  نیملاظلا  یلع  هَّللا  ۀنعل  الا  : » مود يادن  و  نانمؤم . هورگ  يا  ( 1249 «) ُۀَفِزْآلا ْتَفِزَأ  : » دیوگ

ترـضح ملاع  دـنوادخ  دـیوگیم : دوشیم و  رهاـظ  باـتفآ  همـشچ  شیپ  رد  یندـب  هک  تسا  نآ  موس  تمـالع  و  دـندرک . دّـمحم  لآ  هب 
يا متفگ : دینک . تعاطا  ار  وا  رما  دیونشب و  ار  وا  نخس  سپ  يدهم . تسوا  تسا و  هداتسرف  ار  يدهم  نسحلا  نب  م ح م د  رمالا ، بحاص 

دیوگ يربک  تبیغ  رد  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  یثیدح  ام  خیاشم  نم ! دّیس 
نآ نم  هک  دـیوگیم  هک  تسا  یـسک  امـش  ناـیم  رد  هنوگچ  نیا  اـب  سپ  تسا . هتفگ  غورد  هک  قیقحت  هب  مدـید ، ار  ترـضح  نآ  نم  هک 

تیب و لـها  زا  نانمـشد  يرایـسب  ببـس  هب  ناـمز  نآ  رد  دومرف  ار  نخـس  نیا  ترـضح  نآ  ییوـگیم . تسار  تفگ : مدـید . ار  ترـضح 
رکذ زا  دـندرکیم  عنم  ار  رگیدـکی  نامز  نآ  رد  نایعیـش  هک  نآ  یّتح  سابع ؛ ینب  يافلخ  زا  نامز  هنعارف  زا  ناـشیا  ریغ  دوخ و  ناـشیوخ 

تسا رود  ناشیا  ملظ  ناملاظ و  نآ  زا  ام  دالب  دندیدرگ و  سویأم  وا  زا  نانمشد  تسا و  هدیدرگ  ینالوط  نامز ، نونکا  وا و  لاوحا  ندرک 
نآ لها  زا  یضعب  هک  دوشیم  موهفم  نینچ  نیدلا  سمش  دّیس  نخس  زا  دنسرب - . ام  هب  هک  دنناوتیمن  نانمـشد  ترـضح ، نآ  تکرب  هب  و 

تیاور مالسلا  هیلعماما  زا  یثیدح  هعیش  ياملع  نم ! دّیس  يا  متفگ : ( 1250 .-) دننیبیم یهاگ  ار  مالسلا  هیلعماما  يربک  تبیغ  رد  تیالو 
نآ یلب ، دومرف : دـیاهدرک ؟ رکذ  وا  زا  یتیاور  باب  نیا  رد  امـش  اـیآ  هدومرف ، حاـبم  دوخ  نایعیـش  رب  ار  سمخ  ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک 

لالح ناشیا  رب  هک  دومرف  مالـسلا و  هیلعیلع  دـنزرف  زا  دوخ  نایعیـش  يارب  زا  تسا  هدرک  حابم  ار  سمخ  تسا و  هداد  تصخر  ترـضح 
هیلعترـضح نآ  هک  اریز  هّماع . ریغ  هّماع و  یّنـس  زا  تفگ : هّماع ؟ یّنـس  زا  دـنرخب  مالغ  زینک و  نآ ، زا  نایعیـش  اـیآ  مدرک : ضرع  تسا .
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همّلـس دّیـس -  تسا . هلأسم  دون  نآ  رب  هدایز  هلأسم ، ود  نیا  دننکیم و  هلماعم  ناشیا  هک  يزیچ  نآ  اب  دینک  هلماعم  ناشیا  اب  دومرف : مالـسلا 
. دـنرب راظتنا  نانمؤم  هک  دـیاب  سپ  قاط ، لاس  رد  ماقم  نکر و  نیب  ام  رد  دـیآیم ، نوریب  هّکم  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  دومرف : هَّللا - 
! ردارب يا  تفگ : ندش . رهاظ  رب  دهد  نذا  ار  ترضح  نآ  ادخ  هک  نآ  ات  مشاب  امش  راوج  رد  هک  مراد  تسود  نم ! دّیس  يا  مدرک : ضرع 
هب ترـضح ؛ نآ  تفلاـخم  وت ، نم و  يارب  زا  تسین  نکمم  وـت و  نطو  يوـس  هب  منادرگرب  ار  وـت  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  رتـشیپ  ترـضح ،

ناشیا زا  نیا ، زا  هدایز  وت  يارب  زا  تسین  زیاج  ياهدـیدرگ و  بیاغ  ناـشیا  زا  هک  تسه  يدـیدم  تدـم  یلاـیع و  بحاـص  وت  هک  یتسرد 
نآ هب  عوـجر  نم  رما  رد  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  نم ! يـالوم  يا  مـتفگ : متـسیرگ و  مدـیدرگ و  رثأـتم  نخـس  نـیا  زا  نـم  سپ  ینک . يرود 
هک یهدیم  نذا  ارم  متفگ : تسین . زیاج  وت  رما  رد  هعجارم  دومرف : دـهد ؟ ندـنام  تصخر  ارم  هک  دـیاش  ینک ، سامتلا  ییامن و  ترـضح 

رگم ناشیا ، ياهلد  ددرگ  نئمطم  هک  نآ  ات  نانمؤم  يارب  زا  ینک  تیاکح  هک  نیا  تسین ! یکاب  تفگ : منک ؟ تیاکح  مدـید ، ار  هچ  نآ 
لامج و يوس  هب  ندرک  رظن  تسا  نکمم  ایآ  نم ! دّیـس  يا  مدرک : ضرع  میوگن . ار  اهنآ  هک  ار  زیچ  دنچ  دومن  نییعت  و  رما ، نالف  نالف و 
. دسانشن دنیبب و  ار  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  نکمم  ار  صلخم  نمؤم  ره  هک  ردارب  يا  نادب  هن ، دومرف : نامز ؟ نیا  رد  ترـضح  نآ  ياهب 
. هبترم ود  ار  ترضح  نآ  يدید  وت  دومرف : ماهدیدن . ار  بانج  نآ  متسه و  ترضح  نآ  صلخم  ناگدنب  هلمج  زا  نم  نم ! دّیـس  يا  متفگ :

بقع رد  وت  دـنتفر و  شیپ  وت  ناقیفر  يأر و  نم  ّرـس  يوس  هب  دوب  وت  نتفر  هبترم  لوا  نآ  یتفریم و  يأر  نم  ّرـس  هب  هک  یتقو  هبترم  کی 
دوب يدنلب  هزین  وا  تسد  رد  دوب و  راوس  ابهـش  بسا  رب  يدید ، ار  يراوس  تقو  نآ  رد  دوبن . نآ  رد  بآ  هک  دیـسر  يرهن  هب  سپ  يدـنام .

هک ورب  سرتـم ! دومرف : دیـسر ، وت  کـیدزن  هب  نوچ  دوخ . تخر  يارب  زا  يدیـسرت  يدـید ؛  ار  وا  نوـچ  دوـب . یقـشمد  نهآ  نآ ، رـس  هک 
! نم دّیـس  يا  مدرک : ضرع  تسا . هدوب  هچ  نآ  هب  هَّللا  و  تسا ، هدروآ  رطاـخ  هب  ارم  سپ  تخرد . ریز  رد  دـنربیم  وـت  راـظتنا  وـت  ناـقیفر 
دوخ و یـسلدنا  خیـش  اب  یتفریم  رـصم  يوس  هب  يدوب و  هدمآ  نوریب  قشمد  زا  هک  دوب  یتقو  رگید ، هبترم  دومرف : يدومرف . هک  دوب  نینچ 

نآ ياـپ  تسد و  یناـشیپ و  هک  دوب  راوس  یبـسا  رب  هک  يدروخرب  ياهراوس  هب  سپ  يدیـسرت . رایـسب  تقو  نآ  رد  يدـنام و  زاـب  هلفاـق  زا 
. تسا وت  تسار  بناـج  هب  هک  ياهیرق  يوس  هب  ورب  سرتـم و  ورب و  دومرف : وـت  هب  دوـب و  ياهزین  راوـس ، نآ  تسد  رد  دوـب و  دیفـس  بسا ،

قـشمد بونج  رد  هک  دـنچ  ياهیرق  لها  اب  ناشیا  هک  نکم  هّیقت  ناشیا  زا  هد و  ربخ  دوخ  بهذـم  هب  ار  ناشیا  باوخب و  ناـشیا  دزن  بشما 
ایآ لضاف ، رـسپ  يا  دـنیوا . هیّرذ  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  بلاطیبا و  نب  یلع  ناتـسود  تسود ، دـناصلخم و  نانمؤم  همه  تسا ،

لاؤس ناشیا  بهذم  زا  ار  ناشیا  دندومن و  تّزع  ارم  مدـیباوخ . ناشیا  دزن  بش  متفر و  هیرق  لها  دزن  هب  نم  یلب ، مدرک : ضرع  دوب ؟ نینچ 
هیّرذ زا  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  هّمئا  بلاطیبا و  نب  یلع  نیملاعلا  بر  لوسر  ّیـصو  نینمؤملاریما و  بهذـم  رب  اـم  دـنتفگ : هّیقتیب  مدرک .

 - هنع هَّللا  یـضر  يرافغ -  رذوبا  دنتفگ : تسا ؟ هدناسر  امـش  هب  یک  و  دیاهدش ؟ لیاق  ار  بهذم  نیا  اجک  زا  امـش  متفگ : ناشیا  هب  مییوا .
ام هب  وا  زا  تکرب  نیا  سپ  هداتـسرف ، ام  نیمز  هب  ار  وا  هیواعم  دوب ، هداتـسرف  ماـش  هب  دوب و  هدرک  رود  هنیدـم  زا  ار  وا  ناـمثع ، هک  یتقو  رد 
هک نآ  زا  دعب  دندیناسر  هلفاق  هب  ارم  دندرک و  نم  هارمه  رفن  ود  مدرگ ، قحلم  دوخ  ياقفر  هلفاق  هب  هک  متـساوخ  دـش ، حبـص  نوچ  دیـسر .

: تفگ یتّدم ؟ زا  دعب  یتّدم  ره  رد  دنکیم  ّجح  مالسلا  هیلعماما  ایآ  نم ! دّیـس  يا  مدرک : ضرع  سپ  مداد . ربخ  ناشیا  هب  ار  دوخ  بهذم 
تکرب هب  رگم  دوشیمن ، اپ  هب  ایند  هک  یـسک  يارب  زا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا . ماگ  کی  نمؤم  يارب  زا  ایند  مامت  لـضاف ! رـسپ  يا 

 - سوط هنیدم و  قارع و  رد  ار  راوگرزب  ناردپ  دنکیم  ترایز  لاس و  ره  رد  دنکیم  جح  یلب ! مالسلا ؟ مهیلعوا  يابآ  دوجو  وا و  دوجو 
دالب رد  قارع و  يوس  هب  مدرگرب  دوز  هک  درک  صیرحت  ارم  نیدـلا  سمـش  دّیـس  سپ  ددرگ . یمرب  ام  نیمز  هب  و  مالـسلا -  اهفرـشم  یلع 

، هَّللا یلو  یلع  هَّللا ، لوسر  دّـمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال  : » تسا هتـشون  تاملک  نیا  ناشیا  مهارد  رب  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  میامنن و  تماـقا  برغم 
تسادخ هداتسرف  لوسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هناگی و  يادخ  رگم  ییادخ  تسین  ینعی : هَّللا ». رما  هب  مئاق  نسحلا  نب  دّمحم 

اطع نم  هب  ار  مهارد  نآ  زا  مهرد  جنپ  دّیس  تسادخ . رما  هدنراد  اپ  هب  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  دّمحم  تسادخ و  رادتـسود  یلو و  یلع ، و 
مدیسر هک  نآ  ات  دینادرگرب  مدوب ، هدمآ  هک  ییاهیتشک  نآ  اب  ارم  هَّللا -  همّلـس  دّیـس - ، متـشاد . هاگن  ار  اهنآ  تکرب ، يارب  زا  نم  دومن و 
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لهچ دـص و  هب  دـلب  نآ  رد  ار  اهنآ  نم  دوب و  هداد  نم  هب  ییوج  مدـنگ و  مدوب و  هدـش  لخاد  اج  نآ  هب  هبترم  لوا  هک  ربرب  زا  هدـلب  نآ  هب 
نیدلا سمـش  دّیـس  رما  لاثتما  يارب  متفرن ؛ سلدنا  هار  زا  مدیدرگ و  دوب ، برغم  ياهرهـش  زا  یکی  هک  سلبارط  هّجوتم  متخورف و  یفرـشا 

رد هک  مهاوخیم  متشگرب و  قارع  هب  مدرک و  ّجح  متفر و  هّکم  هب  یبرغم  ِّجاح  اب  اج  نآ  زا  و  دنادرگ . ینالوط  ار  وا  رمع  ادخ  هک  ملاع - 
نآ رد  هک  مدیدن  نم  تفگ : یناردنزام  لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  دسر . رد  ارم  گرم ، هک  نآ  ات  منامب  فجن  رد  دوخ ، رمع  تّدم 

ینیلک بوقعی  نب  دّمحم  یسوط و  رفعج  وبا  خیش  يوسوم و  یضترم  دّیس  ناشیا  هک  رفن  جنپ  رگم  دنرب ، مان  ار  هّیماما  ياملع  زا  يدحا  اج 
نب یلع  خیـش  روکذم ، خیـش  ًاضیا  ار . مهیلع -  هَّللا  ۀمحر  یّلح -  ققحم  ینعی  ( 1251) لیعامسا نب  رفعج  مساقلاوبا  خیـش  هیوباب و  نبا  و 

دـش و مین  لاس و  تشه  تّدـم  منکیم ، لقن  امـش  يارب  هّلح  رد  هک  تقو  نیا  ات  مدوب  هسّدـقم  هعقب  نآ  رد  هک  یتقو  نآ  زا  تفگ : لضاف 
دوب و هدش  وا  هب  هک  ياهدعو  ببس  هب  دومن ، تماقا  هلهس  دجسم  رد  یتقو  دنچ  هک  مدینش  تفر ، نوریب  هّلح  زا  لضاف  نب  یلع  خیـش  نوچ 

(1252 .) يداهلا هَّللا  و  دنیوگیم . میرب  ار  وا  هک  دوب  ياهدلب  زا  ناردنزام  میلقا  زا  لضاف  نب  یلع  خیش  نطوم  دلوم و 

ارضخ هریزج  تیاکح  رابتعا  نایب  رد 

هک ارـضخ  هریزج  هلاسر  زا  دـندومن  لقن  املعلا  ضایر  رد  یناهفـصا  هَّللادـبع  ازریم  ریبخ  لضاف  راحب و  رد  یـسلجم  هماـّلع  دـیوگ : ّفلؤم 
مـسا هب  دـندرکن  هراشا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هنازخ  رد  ییحی  نب  لضف  لضاف ، خیـش  ّطخ  هب  متفای  تفگ : هلاـسر  بحاـص 
ربکا داتـسا  ذیملت  یبیرج ، رازه  مظاک  اّلم  دـنوخآ  حـلاص ، لضاف  نکل  رابتعا . رد  دـندومن  افتکا  ردـق  نیمه  هب  تیاکح و  عماج  هدـنبای و 

نیدهتجملا ءاهقفلا و  ةدـمع  لمعا ، ملعا  لضفا ، ّلجا  خیـش  ّطخ  زا  تسا  لوقنم  تیاکح  نیا  هتفگ : دوخ  بقانم  باتک  رد  یناهبهب  هماّلع 
یبرع و ظفل  هب  دـمتعم  هقث  ِیقت  نانمؤم  زا  یعمج  لقن  هب  دیهـش ، هب  روهـشم  یّکم  نب  دّـمحم  مالـسلا  مهیلعنیرهاـط  هّمئا  مسارم  دّدـجم 
زا هرخآ . یلا  ییحی ، نب  لضف  اناد ، ياوشیپ  ّطخ  هب  دیامرفیم : هیلا  راشم  دیعس ، دیهش  راوگرزب ، خیـش  تسا : نینچ  یـسراف  هب  نآ  همجرت 

لقن رد  هک  یناسک  زا  نآ  ریظن  ای  دشاب  دیهـش  نآ  ّفلؤم  دـیاب  هک  مالک  نیا  دـّیؤم  تسا و  دیهـش  هلاسر ، بحاص  هک  دوشیم  مولعم  نیا 
اب مالـسلا  هیلعيدهملا  ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک  باتک  رد  یـسلجم  هماّلع  رـصاعم  یحول  دّمحم  ریم  هک  نآ  دـشابن ، ینخـس  لاجم  ناشیا 

نیا هک  باتک  زا  یعـضوم  رد  دـیوگیم : لاح  نیا  اب  هدرک ، داریا  هدز و  يرایـسب  نعط  باـنج  نآ  مهف  روکذـم و  هماـّلع  لـقن  رد  هک  نآ 
دنچ ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  هک  تسا  روکذم  نآ  رد  هک  ار  ضیبا  رحب  رضخا و  هریزج  ۀعیشلا و  ۀنیدم  ربتعم  ربخ  نیرتمک ،
دوبن مولعم  نّیبم و  هلاسر  نآ  بحاص  رابتعا  رگا  ( 1253 .) خلا مداد . قیفوت  نینمؤملا  ضایر  باتک  رد  حیحص  ثیدح  نیا  اب  تسا ، دنزرف 

ار اپ  یب  ینالوط  هّصق  نینچ  هک  روکذم  هماّلع  رب  داریا  نعط و  رد  دوب  یعیـسو  نادیم  وا  يارب  تشاد ، دشاب ، یئزج ، دـنچ  ره  ینعط ، هار  و 
نمـض رد  سیباقم ، لوا  رد  ینیمظاک  هَّللا  دـسا  خیـش  لیبن  ربح  لیلج و  ملاع  تسا . هدرک  لـقن  تسا ، هربتعم  راـبخا  عمجم  هک  یباـتک  رد 
ةریزج ۀّصق  یف  هملع  همـساب و  هونملا  افرعلا ، ردب  الـضفلا ، سمـش  اهقفلا ، میکح  املعلا ، سییر  دیامرفیم : عیارـش ، بحاص  قّقحم  بقانم 

نآ زا  دـیامرفیم : بانج ، نآ  زا  یمکح  یّقلت  يربک و  تبیغ  رد  تیؤر  ناـکما  رب  دـهاوش  نمـض  رد  عاـنقلا ، فشک  رد  خـلا . ءارـضخلا .
روـن یـضاق  ثلاـث ، دیهـش  نآ . ریغ  مالـسلا و  مهیلعهّمئـالا  ریـسفت  راـحب و  رد  تسا  روکذـم  هک  هفورعم  ارـضخ  هریزج  هّصق  تسا ، هلمج 

، روهظ نامز  رد  هک  نآ  رب  دناقفّتم  هحیرص  هحیحـص  تایاور  رب  انب  فلاؤم ، فلاخم و  هدومرف : نینمؤملا  سلاجم  باتک  رد  هللا  همحرهَّللا 
رهاظ مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  رب  دـیآیم و  نیمز  يور  رب  تسا ، نوفدـم  اهنیمز  تحت  رد  روتـسم و  رظن  زا  هک  اهجـنگ  نیاـفد و  ماـمت 

دهاوخ رد  ترـضح  نآ  رایتخا  هزوح  رادتقا و  هضبق  هب  ملاع  کلم  دیدرگ و  دـنهاوخ  وا  روهقم  نیمز ، يور  هربابج  هملظ و  دـش . دـهاوخ 
نآ ةّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسا  یتردق  نیکمت و  هب  روما  نیا  عیمج  دش و  دـهاوخ  رّونم  ترـضح ، نآ  داد  لدـع و  رون  هب  ناهج  دـمآ و 
هب ترضح  نآ  هّیلع  هراشا  یب  ار  يدحا  هک  دروآ  رد  دوخ  فّرصت  هب  دنچ ، ییاج  دناوت  نآ  هب  هک  هدومرف  ینازرا  ترـضح  نآ  هب  تردق 
هب دیامرف و  بیترت  صاصتخا ، هدرپارـس  نامرحم  ّصاخ و  نامزالم  دوخ و  تهج  هب  اج  نآ  رد  لاح  بسانم  ( 1254) لاحَم دشابن . هار  نآ 
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هک نانچ  دیامن ؛ مادقا  مایق و  اج  نآ  رد  دشاب ، ترضح  نآ  ینیقی  دید  باوص  ینید و  تحلصم  ياضتقم  هک  نانچ  يرما  ره  مسارم  مزاول 
، هقبط نآ  رد  هّصق  نیا  هک  دوـشیم  موـلعم  فیرـش ، مـالک  نـیا  زا  یهتنا . دوـشیم . دافتـسم  رـضخا  هریزج  ضیبا و  رحب  روهـشم  هّـصق  زا 

هربتعم خـیراوت  زا  هک  ارآ  ناهج  خـیرات  رد  دـشاب و  هدـمآ  ناشیا  تسد  هب  زین  رگید  دنـس  هب  هک  تسا  لـمتحم  هدوب و  روهـشم  فورعم و 
، ربرب تیالو  نیمزرس  رد  تسا  ياهریزج  ضیبا  رحب  رـضخا و  هریزج  تسا : روکذم  دننکیم ، لقن  نآ  زا  هریغ ، املعلا و  ضایر  رد  تسا و 

یعضوم ایرد ، نآ  لحاس  رد  تسا و  نادابآ  رومعم و  دنـشابیم و  اج  نآ  رد  وا  باحـصا  دالوا و  ترـضح و  نآ  هک  سلدنا  يایرد  نایم 
هار زا  ار  ناشیا  جاتحیام  دناهّیماما و  هعیش  یگمه  لحاس ، نآ  نانکاس  دنیوگیم . هضفر  هریزج  ار  نآ  نایسلدنا ، هک  هریزج  لکش  هب  تسا 

هـسّدقم هیحان  نآ  هب  طیحم  هک  ضیبا  رحب  هار  زا  اهیتشک  هب  هیحان ، لـیلد  راـبود ، یلاـس  رد  تسا  ترـضح  نآ  ماـقم  هک  رـضخا ، هریزج 
. دیامنیم تعجارم  دنکیم و  تمسق  هریزج  نآ  لها  رب  دروآیم و  تسا ،

ارضخ هریزج  هصق  يوار  ییحی  نب  لضف  لاوحا 

هک نآ  ای  هدش  فیرحت  هروکذم  هّصق  رد  تسا و  یّلح  یلذه  دیعـس  نب  ییحی  رـسپ  وا  تسا . نسح  قّقحم ، دـلاو  مسا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
لـصا يوار  ییحی ، نب  لـضف  اـّما  دـنهدیم . تبـسن  شّدـج  نیا  هب  ار  وا  اـج  نآ  رد  هک  وا  دادـجا  زا  دـشاب  یلیلج  صخـش  ماـن  لیعامـسا 

یبیبطلا رفظملا  نب  ییحی  نب  لضف  نیدلادجم ، خیـش  دیامرفیم : ( 1255) لمآلا لما  رد  ّرح  خیـش  تساملع . نیفورعم  زا  وا  سپ  تیاکح ،
طخ هب  ار  نآ  یلبرا و  یـسیع  نب  یلع  شّفلؤم  زا  ار  هّمغلا  فشک  باتک  دـنکیم  تیاور  تسا ؛ لیلج  ملاع و  لضاف و  طساو ، رد  بتاک ،

عامس وا  زا  و  کی . دون و  دص و  شش  هنس  هب  تسا  ياهزاجا  وا  يارب  یـسیع  نب  یلع  زا  هدینـش و  وا  زا  هدرک و  هلباقم  وا  اب  هتـشون و  دوخ 
هَّللادـبع ازریم  لضاف  دـنرفن . هدزاود  ناشیا  دوخ و  ّلحم  رد  ار  ناشیا  میدرک  رکذ  هک  یتعامج  دندینـش  وا  زا  ار  باتک  نآ  ینعی  دـندرک ،

رد روکذم  خیش  اب  هدرک  هلباقم  روکذم  لضف  هک  مدید  هّمغلا  فشک  زا  ياهنهک  هخـسن  نم  دیامرفیم : ( 1256) املعلا ضایر  رد  یناهفصا 
ترـضح هچ  نآ  مالـسلا و  هیلعاضر  ترـضح  يارب  زا  دوخ  دهع  تیالو  رد  ار  نومأم  طخ  تروص  طساو ، رد  هن  دون و  دص و  شـش  هنس 

نینچ داعبتـسا  ههبـش  تیاکح و  نیا  رد  مالک  هک  دنامن  یفخم  مالـسلا . هیلعترـضح  طخ  نومأم و  دوخ  طخ  اب  دوب  هتـشون  نآ  تشپ  رد 
اـهنآ و ندوـب  هک  مود  تیاـکح  لـیذ  رد  تشذـگ  ریـس ، دّدرت و  همه  نیا  اـب  نآ ، رب  يدـحا  عـالّطا  مدـع  نیمز و  حطـس  رد  همیظع  دـالب 

باحـصا فهک  نینرقلاوذ و  ردنکـسا  ّدس  زا ، تسین  بجعا  درادن  يدعب  یلاعت  يادخ  تردق  مومع  اب  قیالخ  راظنا  زا  شندوب  بوجحم 
. درادن ربخ  یسک  نآرق و  حیرص  هب  نیمز  رد  تسا  دوجوم  هک  فهک 

یمطاف يدهم  هنیدم 

: هتفگ وا  هک  تسا  ّتنس  لها  ياملع  زا  یکی  فیلأت  هک  نآ ، نادلب  ضرا و  میلاقا  تمسق  باتک  زا  هدرک  لقن  راحب  ملاع  امـس و  دّلجم  رد 
رارق نهآ  زا  ییاهرد  نآ ، يارب  زا  داد و  رارق  ياهعلق  نآ  يارب  یمطاف و  يدهم  ار ، نآ  هدرک  انب  مکحم  وکین و  تسا  يرهـش  يدهم ، دـلب 

(1257 .) نیّیمطاف رب  مدش  نمیا  نآلا  تفگ : درک ، مکحم  دومن و  انب  ار  نآ  نوچ  راطنق و  دص  زا  تسا  هدایز  يرد  ره  نهآ  هک  داد 

سلدنا تکلمم  هّیرب  رد  هبیجع  هنیدم  رکذ 

هب تفگ : وا  هک  یبعـش  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  ( 1258) رثالا بضتقم  باتک  وزج  لوا  رد  شایع  نب  دّمحم  نب  دمحا  مدـقم  خـیش 
دوب کلملادبع  لماع  وا  و  يدبع -  رـصن  نب  یـسوم  هک  یتسرد  هب  رمعوبا و ! يا  تفگ : تساوخ و  ارم  ناورم  نب  کلملادبع  هک  یتسرد 
رما مالـسلا . اـمهیلعدواد  نب  نامیلـس  هَّللا ، یبن  ار  نآ  هدرک  اـنب  هک  سم  زا  تسا  يرهـش  هک  هدیـسر  نم  هب  هک  نم  هب  تشون  برغم -  رد 
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ار نآ  درک  مرن  هک  تسا  یـسم  همـشچ  زا  رهـش  نآ  نآ و  يانب  رد  ّنج  زا  ییاههتیرفع  دندش  عمج  سپ  ار . نآ  دننک  انب  هک  ار  ّنج  دومرف 
هک ییاهجنگ  زا  تسا  وا  رد  هک  یتسرد  هب  تس و  سلدنا  نابایب  رد  رهش  نآ  هک  نم  هب  هدیـسر  دواد و  نب  نامیلـس  يارب  زا  یلاعت  يادخ 
ارم داد  ربخ  سپ  ار  نآ  يوس  هب  ترفاـسم  مروآ  تسد  هب  هک  ماهدرک  هدارا  نم  هک  قیقحت  هب  نامیلـس و  اـج  نآ  رد  ار  اـهنآ  هدومن  ناـهنپ 

هار و يرود  اـب  رایـسب  هشوت  بوکرم و  زا  يدادعتـسا  هب  رگم  دوشیمن ، یط  نآ  تفاـسم  تسا و  لکـشم  نآ  هک  هار ، نآ  هب  ریبـخ  ياـناد 
ار وا  ردنکسا  نوچ  اراد . رـسپ  اراد  رگم  اج ، نآ  هب  ندیـسر  زا  دناماو  هک  نآ  رگم  داتفین ، هنیدم  نآ  مّه  رد  يدحا  هک  نیا  نآ و  تبوعص 
، دنامن نیمز  زا  یعـضوم  چـیه  اهنآ و  لها  دـندمآرد  نم  نامرف  ریز  هب  ار و  وا  میلاقا  همه  نیمز و  مدومن  یط  نم  هک  هَّللاو  تفگ : تشک ،

نم هک  یتـسرد  هب  دیـسر و  اـج  نآ  هب  اراد  رـسپ  اراد  هک  ار  سلدـنا  زا  نیمز  نـیا  رگم  مدروآرد . دوـخ  مدـق  ریز  هـب  ار  نآ  هـک  نآ  رگم 
اّیهم دش و  هیهت  لوغـشم  ردنکـسا  سپ  هدیـسر . اج  نآ  هب  وا  هک  يدصقم  زا  موشن  هدنام  هک  نآ  ات  ناکم  نآ  يوس  هب  هجوت  هب  مرتراوازس 

هب اهنآ  دننک و  قیقحت  هک  دوب  هداتسرف  شیپ  رفن  دنچ  رفس و  نیا  يارب  هدش  دعتسم  هک  درک  نامگ  نوچ  سپ  لاس . کی  جورخ  يارب  دش 
دادعتـسا و هب  ار  وا  دومن  رما  رـصن و  نب  یـسوم  هب  تشون  کلملادـبع  سپ  تسا . یعناوـم  اـج  نآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دـنداد  ربـخ  وا 
ار اج  نآ  لاوحا  دید و  ار  نآ  دیسر و  اج  نآ  هب  تفر و  نوریب  دش و  دعتسم  سپ  تشاد . هک  یلمع  يارب  دوخ ، ياج  هب  یـسک  نتـشاذگ 

اههشوت تشذـگ و  اـهزور  نوچ  هک  تشون  بوتکم ، رخآ  رد  تشون و  کلملادـبع  هب  ار  اـج  نآ  ّتیفیک  تعجارم ، زا  سپ  دوـمن و  رکذ 
یتباـتک هعلق  نآ  زا  یّلحم  رد  سپ  میدیـسر . رهـش  نآ  هعلق  هب  و  بورـشم . شبآ  تشاد و  راجـشا  هک  ياهچاـیرد  هب  میدیـسر  دـش ، ماـمت 

عینملا ّزعلاوذ  ءرملا  ملعیل  دوب : نیا  تباتک  نآ  دندرک و  هخـسن  ار  نآ  هک  مدرک  رما  مدناوخ و  ار  نآ  سپ  دوب . هتـشون  یبرع  هب  هک  میدید 
رطقلاب ۀضئاف  رطقلا  نیع  رطقلا  هل  تلأس  دواد  نب  نامیلـس  كاذ  لانل  لهم  یف  دـلخلا  لانی  ًاقلخ  نا  ول  دولخمب  ّیح  امو  دولخلا  وجری  نمو 

ماکحاب و ءامـسلا  یلا  هل  لیه  ّمث  ًاحافـص  هوریـصف  يدؤیال  یلبیال و  رـشحلا  یلا  یقبی  ًارثا  هب  یل  اونبا  ّنجلل  لاـقف  دودـصم  ریغ  ءاـطع  هنم 
دودـحم ریغ  ًاموی  رهظی  فوسو  ۀـبطاق  ضرالا  زونک  هیف  ثبو  دوخیـص  ءامـص  نم  بلـصا  راـصف  اتلـصنم  روسلا  قوف  رطقلا  غرفاو  دـیوجت 

ملعیلا اذه  دودخا  ریغآسمر  نمـضی  یتح  ۀقباس  کلملل  هدعب  نم  قبی  مل  دیمالجلا  قیباوطب  ًادمـصم  ًاعجطـضم  ضرالا  رعق  نطب  یف  راصو 
تایالاب هَّللا  هّصخو  دولوم  ریخ  اهنم  ناک  مشاـه  نم  اـهبحاص  ناندـع  تدـلو  اذا  یّتح  دوجلاو  ءاـمعنلا  يذ  هَّللا  نم  ـالا  عطقنم  کـلملا  نا 

هدعب نم  اججح  ةرـشع  انثا  فئالخلا  مه  دیلاقملا  لها  هل  ءایـصوالاو  ۀـبطاق  ضرالا  لها  دـیلاقم  هل  دوسلاو  ضیبلا  اهنم  ۀـقیلخلا  یلا  اثعبنم 
ار وا  داد  ربخ  دناوخ و  ار  بوتکم  نآ  کلملادبع  نوچ  يدون  همساب  ام  اذا  ءامسلا  نم  مهمئاق  هَّللا  رماب  موقی  یّتح  دیصلا  ةداسلا  ءایـصوالا 

دوب کلملادـبع  دزن  رد  هّصق و  نیا  زا  دوب  هدرک  هدـهاشم  دوخ  هچ  نآ  هب  برغم  لـماع  يوس  هب  دوـب ، وا  لوـسر  هک  كردـم ، نب  بلاـط 
لّکوـم یناـیّنج  هک  منکیم  ناـمگ  منیبیم و  تفگ : يرهز  بیجع ؟ رما  نیا  رد  ینیبیم  هچ  تفگ : وا  هب  سپ  يرهز . باهـش  نب  دّـمحم 

ینعی دـننکیم . فرـصت  دور  الاب  اج  نآ  هب  تساوخ ، هک  ره  لایخ  هب  اهنآ و  يارب  دنـشاب  ظفاح  هک  تسا  هنیدـم  نآ  رد  هچ  نآ  رب  دـندوب 
يزیچ نامـسآ ، زا  دـننک  ادـن  وا  مسا  هب  هک  نآ  رما  زا  اـیآ  تفگ : کلملادـبع  تشادـن . یتّیعقاو  دوب و  تـالّیخت  زا  تاـیبا  بوتکم و  نیا 

دوصقم نیرتگرزب  نیا  نیا و  زا  مراد  زاب  ار  دوخ  هنوگچ  تفگ : کلملادـبع  نینمؤملاریما ! يا  نیا ، زا  ار  دوخ  راد  زاب  تفگ : ینادیم ؟
هک نیسحلا  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : يرهز  دیآ . شوخ  ای  دیآ  دب  ارم  تسا ، وت  دزن  هک  يزیچ  رتتخـس  هّتبلا  وگب ، هنیآ  ره  تسا . نم 

دیتفگ و غورد  امش  ود  ره  تفگ : کلملادبع  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصتسادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  نیا 
نب یلع  زا  وت ، يارب  ار  نآ  مدرک  تیاور  سپ  نم ، اـّما  تفگ : يرهز  اـم . زا  تسا  يدرم  يدـهم  نیا  دوخ ، نانخـس  رد  دـیزغلیم  هتـسویپ 
ررض تفگ ، غورد  وا  رگا  متفگ . وت  يارب  هچ  نآ  رد  تسین  یتمالم  نم  رب  وا و  زا  نک  لاؤس  یتساوخ ، رگا  سپ  مالـسلا . امهیلعنیـسحلا 

یتجاح ارم  تفگ : کلملادبع  دـنداد . هدـعو  امـش  هب  هچ  نآ  زا  ياهراپ  امـش ، هب  دیـسر  دـهاوخ  تفگ ، تسار  رگا  تسوا و  دوخ  رب  نآ 
: تفگ يرهز  يدـحا . وت  زا  ار  نآ  دونـشن  هک  ار  نانخـس  نیا  زا  یـضعب  نک  هتـسهآ  يرهز ! يا  بارت ، یبا  رـسپ  زا  لاؤس  يوس  هب  تسین 

نآ اب  تسا و  نایگنرف  تسد  رد  سلدـنا  هک  تسا  ینالوط  ياهلاس  میوگن . یـسک  هب  مدرک  دـهع  ینعی  هدـهاعم ، نیا  نم  رب  داب  وت  يارب 
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دوجو تکرب  هب  هک  مالـسا ، لها  ًاصوصخ  نیّیّلم ، دـنرادن و  هنیدـم  نیا  زا  يربخ  نآ ، رب  نّکمت  ضرا و  عاـضوا  رب  عـالّطا  رب  ماـمتها  همه 
يراب و ترـضح  لاعفا  تافـص و  تاذ و  دیحوت  بتارم  رد  ار  دابع  بانج ، نآ  لیمکت  هیکزت و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصنیّیبّنلا  متاخ 
ّتنـس و لها  هکلب  دـنرادن ، يداعبتـسا  هار  دـناهدش ، ملعا  لمکا و  مما ، همه  زا  الع -  ّلج و  ّقح -  هبیرغ  راثآ  هبیجع و  عیانـص  ندـنایامن 
هک رابخا  مقر  نیا  ندرک  لوبق  هب  دنرتراوازس  دنداد ، رارق  هّیماما  تعامج  هّیرخس  نعط و  بابسا  ار ، هقباس  تایاکح  لاثما  هک  ام  نیفلاخم 

رقتسم لاح  هک  هّیرعـشا -  ار . ناشیا  بهذم  لصا  دننکن  يدییأت  هچرگا  دنرآ ، دوخ  يواعد  يارب  هک  هلثما  زا  یـضعب  تحـص  تسا  دّیؤم 
هدارا و زج  يرثؤم  یببس و  چیه  نتشادن  ریثأت  لجوّزع و  دنوادخ  تردق  مومع  نایب  ماقم  رد  دنیوگیم  اهنآ -  رد  ّتنس  لها  بهذم  هدش 

نآ نامـسآ و  ات  دـشاب  نیمز  زا  نآ  عافترا  هک  دـشاب  يدـنلب  ياههوک  ام  يور  شیپ  رد  تسا  زیاج  هک  یلاـعت : يراـب  ترـضح  زا  ّتیـشم 
عاعـش شبات  ببـس  هب  اهنآ  دـشاب و  هدـیبات  اهنآ  رب  دیـشروخ  رون  اهنآ و  ام و  نایم  دـشابن  یبجاح  نوگانوگ و  ياهگنر  هب  دـشاب  ألألتم 
دشاب بجو  کی  زا  رتمک  اههوک  نآ  وا و  نایم  دشابن و  یتفآ  یبیع و  نآ  رد  ملاس و  مه  مشچ  بحاص  ِمشچ  دنشاب و  هدنـشخرد  باتفآ ،
دشاب خسرف  دص  نآ  ضرع  لوط و  هک  یمدآ  زا  دشاب  یلاخ  هک  ینابایب  رد  تسا  زیاج  دنیوگیم : و  دنیبیمن . ار  اههوک  نآ  لاح  نیا  اب  و 

هقباسم و هلداجم و  هبراحم و  هب  دنـشاب  لوغـشم  ناشیا  يدحا و  ار  شرامـش  دـننادن  هک  یقیالخ  زا  دـشاب  رپ  نابایب  نآ  خـسرف و  دـص  رد 
ضرع لوط و  رد  دنک  ریـس  یناسنا  دنرادن و  رـصح  هک  اهنآ  رب  دنراوس  هک  ینابـسا  اهریـشمش و  هب  رگیدکی  رب  ندرک  هلمح  يزادـناریت و 

ار دوخ  بسا  نابایب و  نآ  تاعطق  مامت  رب  دنک  هطاحا  وا  ریـس  هک  يوحن  هب  ریدتـسم  ای  تسار  طخ  رب  جاجوعا و  ای  تماقتـسا  اب  نابایب  نآ 
دروخنرب و شریـس  رد  ار و  ناشیا  زا  يدـحا  تروص  دـننیبن  تعامج و  نآ  زا  یتکرح  یّـسح و  چـیه  دونـشن  لاح  نیا  اب  اجنآ  رد  دزاـتب 
وا زا  پچ و  ای  تسار  فرط  هب  وا  زا  دنوش  فرحنم  اهنآ  ریس ، تالاح  عیمج  رد  هکلب  ار ، ناشیا  بسا  هن  ار و  ناشیا  زا  یکی  دوشن  مداصم 

. تسا هّیرعشا  مامت  دیاقع  نآ ، لّصحم  نومضم و  هک  اهلاثم  نیا  ریاظن  دنوش و  رود  دننک و  هرانک 

نآ ریغ  اقلباج و  اسلباج و  رهش  رد  مالسلا  هیلعمئاق  باحصا  لاح  زا  یلامجا  رد 

يرایسب رابخا  تهج ، نیا  زا  هروبزم  تیاکح  ریظن  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  يده -  هّمئا  ادخ و  لوسر  زجاعم  باب  رد  ناشیا  سپ  هّیماما ، اّما 
ود برغم  قرشم و  فرط  رد  دناهدومن  لقن  ینعم  بسح  هب  تسا ، رتاوتم  هک  يرایسب  رابخا  هکلب  دش ، هراشا  ًاقباس  هچ  نانچ  دندومن ؛ لقن 

مالسلا هیلعمئاق  راصنا  زا  اهرهش  نآ  لها  هک  نیا  هدّدعتم و  ياهرهـش  هکلب  اقلباج ، يرگید  دنیوگ و  اسلباج  ار  یکی  هک  تسا  میظع  رهش 
زا ار  ناشیا  هک  دننکیم  تلأسم  یلاعت  يادخ  زا  هتـسویپ  دنیوجیم و  تقبـس  حالـس ، باحـصا  رب  دـننکیم و  جورخ  بانج  نآ  اب  دـنا و 

مولع و دنتخومآیم و  اهنآ  هب  نید  ملاعم  دـنتفریم و  ناشیا  دزن  هنّیعم  تاقوا  رد  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هک  نیا  دـهد و  رارق  دوخ  نید  راصنا 
نامه هب  ار  دـنوادخ  باتک  دـننکیم  توالت  دـنریگن و  لالم  لـالک و  تداـبع ، زا  ناـشیا  دـندرکیم . میلعت  ناـشیا  هب  هّیهلا  هّقح  تمکح 
ناشیا هک  نیا  ار و  نآ  دننک  راکنا  نآ و  هب  دنوش  رفاک  هنیآ  ره  دنناوخب ، مدرم  رب  رگا  هک  دندومن  میلعت  ناشیا  هب  هدـش و  لزان  هک  يوحن 

حرـشنم بلطم ، نآ  هب  ار  ناشیا  دنهد  ربخ  نوچ  سپ  ار . نآ  دندیمهفن  هک  نآرق  بلاطم  زا  يزیچ  زا  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  دننکیم  لاؤس 
، ار ناشیا  ینیبب  هاگره  ناکین . ناراکزیهرپ و  دنرارـسا و  باحـصا  اهنآ  ناشیا و  زا  دنونـشیم  هچ  نآ  تهج  هب  ناشیا ، ياههنیـس  دوشیم 

دنناشیا رد  تسا و  لاس  رازه  ناشیا  رمع  لـجوّزع و  دـنوادخ  هب  ار  ناـشیا  دـنکیم  کـیدزن  هچ  نآ  بلط  تناکتـسا و  عوشخ و  ینیبیم 
راـظتنا وا . نذا  هـب  رگم  دزیخیمنرب ، هدـنب و  نتـسشن  لـثم  وا ، دزن  رد  دنیــشنیم  دـنیبب  ار  يریپ  ناـشیا  زا  یناوـج  نوـچ  ناـناوج ، ناریپ و 

نآ ببس  هب  هک  تسا  یهار  ناشیا  يارب  دیامنب و  ناشیا  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنهاوخیم  یلاعت  يادخ  زا  ار و  مالسلا  هیلعمئاق  دنشکیم 
هب لمع  رد  دنراد  یگداتسیا  هتـسویپ  يرما ، هب  ار  ناشیا  ماما ، دیامرف  رما  هاگره  مالـسلا . هیلعماما  تادارم  هب  قیالخ  عیمج  زا  دنرتاناد  هار 

ناشیا تعاس  کی  رد  قیالخ  زا  برغم ، قرـشم و  نیبام  رب  دـنروآ  هلمح  رگا  ناشیا  دـیامرف و  رما  نآ  ریغ  هب  ار  ناشیا  هک  هاگ  نآ  ات  نآ ،
ریشمش ناشیا  زا  یکی  دنزب  رگا  هک  نهآ ، نیا  ریغ  نهآ  زا  تسا  يریشمش  ناشیا  يارب  دنکیمن . راک  ناشیا  ندب  رد  نهآ  دننکیم . انف  ار 
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ربرب مور و  درک و  كرت و  ملید و  دنه و  اب  دنک  داهج  مالـسلا  هیلعماما  ناشیا ، اب  دیامن . ادج  مه  زا  دـنک و  عطق  ار  نآ  یهوک ، رب  ار  دوخ 
يوس هب  ّلجوّزع و  يادـخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دـنناوخیم  هک  نآ  رگم  ینید ، لها  رب  دـنوشیمن  دراو  و  اقلباج ؛ اسلباج و  نیبام  سراف و  و 
لخاد دومن و  تباجا  هک  ناشیا  زا  هکره  سپ  مالسلا . هیلعتیب  لها  تیالو  دیحوت و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  رارقا  مالـسا و 

یلصدّمحم هب  درکن  رارقا  دومنن و  تباجا  هک  نآ  دنیامنیم و  رّرقم  ناشیا  رب  ناشیا  زا  يریما  دنراذگیم و  شلاح  هب  ار  وا  مالسا ، رد  دش 
راظتنا تقو و  نآ  زا  دنتخادنین  دوخ  زا  ار  حالس  هک  دنتـسه  یتعامج  ناشیا  نایم  رد  دنـشکیم . ار  وا  مالـسا ، نید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا 
تـسا یبـضغ  طخـس و  يور  زا  نیا  هک  دـننکیم  ناـمگ  دورن ، ناـشیا  دزن  ماـما  نوـچ  دـندومرف  ار و  مالـسلا  هیلعمئاـق  روـهظ  دنـشکیم 
يرازیب نـالف  نـالف و  زا  دـندرکن و  تیـصعم  دـندرواین و  يادـخ  هب  كرـش  زگره  دوریم . ناـشیا  دزن  ماـما  هـک  ار  یتـقو  نآ  دـنابقارم 

هک ناشیا  رهش  عاضوا  تافـص و  تعامج و  نآ  رادرک  تافـص و  تالاح و  زا  اهنیا  ریغ  و  ( 1259 .) دننکیم تنعل  ناشیا  رب  دنیوجیم و 
لزانم ای  لاثم  ملاع  رب  ار  لیصافت  همه  نآ  دومن  لمح  ناوتن  تعیرش ، لها  هقیرط  رّهطم و  عرـش  رهاظ  بسح  هب  هدش و  حورـشم  رابخا  رد 

زا یـضعب  هچ  نانچ  نآ ، زا  هلـصفنم  تاعطق  رد  ای  ضرا  رد  رهـش ، ود  نیا  دوجو  حوضو  دـننکیم . لیوأت  لها  هچ  نانچ  لاح ؛ لـها  هّیبلق 
ياهلمج رد  نادیم ، نایم  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلعادهّـشلادّیس  ترـضح  هک  دوب  ياهباثم  هب  قباس ، رـصع  رد  دنداد  لامتحا  نیققحم 

رد هچ  نانچ  ( 1260) نم زا  ریغ  تسین  يربمغیپ  رـسپ  اقلباج ، اسلباج و  نیبام  هَّللاو ! دـیامرفیم : تّجح ، مامتا  ماقم  رد  هفیرـش ، تاملک  زا 
تـسا يرهـش  نآ ، نوکـس  ای  مال  اب و  حتف  هب  سلباج  دیوگیم : سوماق  رد  يدابآزوریف  تسین . مرظن  رد  نآ  ّلحم  لاح ، هک  مدید  يربخ 

رد لوا ، دیهـش  ذیملت  یّلح ، نامیلـس  نب  نسح  خیـش  ( 1261 .) قرـشم رد  تسا  يرهـش  قلباـج  و  يدازیمدآ . نآ  يارو  تـسین  برغم . رد 
یهاـگ هک  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  یقفاـنم ، ماـّهتا  ّتیفیک  رد  هدرک  تیاور  یفیرـش  ربخ  ( 1262) رضتحم 2 رـضت ، باتک 3 

ات نآ  تفاسم  هک  اهرهش  نآ  زا  یکی  هب  ار  وا  ترضح  ندرب  یبش و  رد  ار  بانج  نآ  وا ، تبقارم  دربیم و  فیرشت  نوریب  هنیدم  زا  اهبش 
نآ نعل  رب  اج  نآ  لها  لاّکتا  دوب  هلمج  نآ  زا  هک  ار  دالب  نآ  عاضوا  وا  ندید  اج و  نآ  رد  ار  قفانم  نآ  ندراذگ  دوب و  لاس  کی  هنیدـم 
ورد سپ  دیـسریم . دروآیم و  هشوخ  دـشیم و  زبس  ًاروف  سپ  دـندناشفایم . مخت  وا ، نعل  ببـس  هب  هک  يوحن  هب  هریغ  عرذ و  رد  قفاـنم 

دوب و نآ  نومضم  لامجا  ضرغ ، تسا . ینالوط  ربخ  تشگرب ، بانج  نآ  اب  درب ، فیرشت  اج  نآ  هب  ترضح  رگید  هتفه  رد  دندرکیم و 
. نیّیّلم هبطاق  هکلب  نید  لها  ههبش  عفر  يارب  زا  تسا  تیافک  میتفگ  هک  رادقم  نیا  رد 

مالسلا هیلعماما  مهس  سمخ و  مکح  رد 

نآ ندرک  لـالح  رد  درک  لاؤـس  نیدـلا  سمـش  دّیـس  زا  لـضاف  نب  یلع  نیدـلا  نیز  خیـش  هک  یثیدـح  هـک  دـنامن  یفخم  فیرـش : هیبـنت 
سمخ قلطم  طوقـس  دارم  هک  نآ  هچ  تسین ، نآ  رهاظ  دارم ، ار . ربخ  نآ  دّیـس ، قیدصت  تبیغ و  ماّیا  رد  نایعیـش ، رب  ار  سمخ  ترـضح ،

هدش لقن  وا ، نیرصاعم  زا  یضعب  قئادح و  بحاص  يراوزبس و  قّقحم  رالس و  زا  هچ  نانچ  تاداس ؛ مهس  مالسلا و  هیلعماما  مهس  زا  دشاب 
ياهلمج رهاظ ، هب  رظن  دناهتفگ . یناشاک  ثّدحم  كرادم و  بحاص  هچ  نانچ  تبیغ ؛ مایا  رد  دشاب  مالسلا  هیلعماما  مهـس  طوقـس  دارم  ای 

، نآ هب  بیرق  نومـضم و  نیا  رب  ( 1263) دـشاب كاپ  ناشیا  هفطن  هک  نآ  ات  نایعیـش ، رب  ار  سمخ  میدرک  لالح  ام  دـندومرف : هک  رابخا  زا 
رما رد  دـیکأت  دـیدشت و  هکلب  نآ ، فنـص  ود  ره  ياقب  رب  تسا  هحیرـص  هربتعم  رابخا  باتک و  رهاظ  فلاخم  نوچ  اّما  تسا . رایـسب  رابخا 

هیلعرـصع ماما  زا  هدـش  دراو  هک  فیرـش  عیقوت  ماقم ، نیا  رد  تسا  یفاـک  تسا . هدـش  رایـسب  نآ  رد  هحماـسم  رد  دـیعوت  دـیدهت و  نآ و 
دوب لمتشم  عیقوت  نآ  هدومن و  تیاور  ( 1264) نیدلا لامک  رد  قودص  هچ  نانچ  مود ؛ بیان  نامثع ، نب  دّمحم  رفعجیبا  تسد  رب  مالسلا 

رد هچ  نآ  دـنادیم  لـالح  هک  یـسک  سمخ . رما  زا  نآ  زا  يدرک  لاؤس  هچ  نآ  اـّما  تساـهنآ : زا  یکی  هک  لـیاسم  زا  ياهلمج  باوج  رب 
وا سپ  دنک ، نینچ  هکره  سپ  ام . رما  نودب  دوخ  لام  رد  شندرک  فرـصت  دننام  اهنآ ، رد  دـنکیم  فرـصت  ام و  لاوما  زا  تسا  وا  تسد 

ار يزیچ  نم  ترتع  زا  هتسناد  لالح  هک  یسک  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تسا  هدومرف  قیقحت  هب  وا . يامصخ  مییام  تسا و  نوعلم 
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هلمج زا  وا  ار ، اـم  دـنک  ملظ  سک  ره  سپ  هدـش . هدرک  تباـجا  ربـمغیپ  ره  ناـبز  رب  نم و  ناـبز  رب  تسا  نوعلم  دـنوادخ ؛ هدرک  مارح  هک 
: تسا عیقوت  نیا  زا  یعـضوم  رد  (. 1265 «) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  َالَأ  :» دـنوادخ دـیامرفیم  وا و  رب  دـنوادخ  تنعل  تسه  تسا و  نیملاظ 

شتآ رد  دـنیآرد  هک  دـشاب  دوز  ار و  شتآ  دوـخ ، مکـش  رد  دروـخیم  هک  یتـسرد  هـب  سپ  ار . يزیچ  اـم  لاـم  زا  دروـخب  هـک  یـسکره 
هتـسناد لالح  هک  یـسک  رب  مدرم  عیمج  هکیالم و  دـنوادخ و  تنعل  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  تسا : بانج  نآ  رگید  عیقوت  رد  و  هتخورفا .

ره ّقح  رد  دیدهت ، ای  باذع  نیا  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  نم  دیوگیم : يدسا ، نیـسحلاوبا  عیقوت ، يوار  خـلا . ار . مهرد  کی  ام ، لام  زا 
هک قیقحت  هب  دنوادخ  هب  مسق  مالسلا ؟ هیلعتّجح  يارب  زا  نیا ، رد  تسا  یتلیضف  هچ  سپ  ار . یمارح  درمش  دناد و  لالح  هک  تسا  یسک 

ادـخ و تنعل  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دوب . هداـتفا  ملد  رد  هچ  نآ  هب  هدـش  بلقنم  هک  ار  نآ  متفاـی  سپ  عـیقوت . رد  نآ  زا  سپ  مدرک  رظن 
زا تمایق  زور  مینکیم  لاؤس  هنیآ  ره  هک  دـندروخ  مسق  رابخا  یـضعب  رد  یمهرد . ام  لام  زا  دروخب  هک  یـسک  رب  مدرم  عیمج  هکیـالم و 

رابخا زا  هتـسد  نآ  رهاظ  زا  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اهقف -  نیققحم  اذهل  اهنیا . ریغ  هقادم و  رارـصا و  اب  لاؤس  دنروخیم . ار  سمخ  هک  اهنآ 
هک نیمز  زا  یماسقا  رب  یـضعب  ندرک  لمح  لثم  رابخا ، زا  تسا  يدـهاوش  کی  ره  يارب  هک  یلماـحم  رب  ار  اـهنآ  لـمح  هدیـشک و  تسد 

، تبیغ ماّیا  رد  اهنآ  رد  فرصت  نایعیش ، يارب  تسا  لالح  تسا و  مالـسلا  هیلعماما  لام  لافنا  ناونع  هب  یـضعب  سمخ و  ناونع  هب  یـضعب 
نآ زا  تاوما  نیمز  مامت  و  امهیلع -  هَّللا  تاولص  ماما -  ای  ربمغیپ  نذا  هب  دنتفرگ  هبلغ  رهق و  هب  راّفک ، زا  ناناملسم  هک  اهنیمز  سمخ  لثم 
رب ار  یـضعب  و  نآ ، ریغ  اهرازین و  اههّرد و  نایم  اههوک و  يالاب  دـندش و  يراوتم  ای  كاله  شلها  ای  دـنتفرگ ، نذا  نودـب  هچ  نآ  ماـمت  و 
رد نآ  لاثما  هّبه و  ای  هلماـعم  وحن  هب  تسا و  نیفلاـخم  اـی  رفاـک  تسد  رد  هک  یلاـم  هب  هتفرگ  قلعت  هک  سمخ  زا  رادـقم  نآ  ندوب  لـالح 

سمخ زگره  هک  فیاوط  نآ  راّجت  زا  ندیرخ  تسا  لالح  ناشیا  رب  سپ  لام ، نیع  هب  تسا  ّقلعتم  سمخ ، هک  نوچ  دتفایم . هعیش  تسد 
رب تسا و  مالـسلا  هیلعماما  لام  اهنآ  همه  هک  دنریگیم  اهگنج  رد  راّفک  زا  نیفلاخم  هک  یمیانغ  زا  ندیرخ  دنهدیمن و  ار  تراجت  حبر 
هک نیا  هب  سمخ  ندرک  نوریب  زا  شیپ  نآ ، نیع  هب  سمخ  هتفرگ  ّقلعت  هک  یلاـم  رد  فرـصت  زاوـج  رب  ار  یـضعب  دـندرک و  لـالح  هعیش 

. لام نآ  رد  دنک  فرصت  دریگب و  هّمذ  رب  ار و  سمخ  دوش  نماض 

مالسلا هیلعماما  مهس  فرص  تیفیک  زا  یلامجا  رد 

مسق فرص  ّتیفیک  رد  هکلب  تسا ، دیدش  مالسلا  هیلعماما  مهس  صوصخ  سمخ و  رد  رما  هک  تسین  هدیـشوپ  رابخا  رد  لّمأتم  رب  هلمجلاب 
ِنید رد  عاطم  مکاح  هب  ای  دنک  فرص  نومأم ، هیقف  نذا  هب  نآ  بحاص  هک  نآ  هچ  دومن . تیاعر  دیاب  ار  طایتحا  تیاهن  نیقحتسم  هب  یناث 

هک یعطق  لاح  دهاش  هب  رگم  تسین ، هجرف -  هَّللا  لجع  بانج -  نآ  لام  رد  فّرصت  رد  یهار  هچ  دناسرب ؛ شلها  هب  هک  دهد  ِنیما  ِنومأم 
نفد هب  نیبیاغ  لاوما  ظفح  لثم  نآ ، ظفح  دـشاب  مزال  ات  اهیف  ام  ایند و  مامت  هب  هکلب  لام ، نآ  هب  تسین  هقالع  هقلع و  ياهّرذ  ار  باـنج  نآ 

افعـض و دوجو  اـب  هکلب  دـناهدومرف . اـملع  زا  یـضعب  هچ  ناـنچ  رورّـسلا ، روفوم  روهظ  اـت  نآ  هب  ندوـمن  ّتیـصو  تسد  هب  تسد  ندرک و 
رد لاوما  نآ  فرص  هب  تسا  یضار  هّتبلا  بانج ، نآ  يانغتـسا  مامت  اهنیا و  جایتحا  تّدش  مهریغ و  تاداس و  زا  ماتیا  لمارا و  نیزجاع و 

ناشیا و ّقح  هب  فراع  رّصقم و  یـصاع و  عیطم و  زا  داد  دیاب  نایعیـش  زا  هقبط  فنـص و  مادک  هب  هک  نآ  ّلحم  صیخـشت  رد  نکلو  ناشیا 
نداد رد  بانج  نآ  تیاضر  نّقیتم  هچ  تسا . لکشم  راک  داد ، دیاب  هچ  سک  ره  هب  هک  نآ  رادقم  ناشیا و  لاثما  رصبتسم و  فعـضتسم و 

شّدـج هریـس  دـننام  شباحـصاو  ترـضح  نآ  كولـسو  هریـسو  هرهاـظ  تنطلـس  ماـّیا  رد  دـنهدیم  دوـخ  هک  يوـحن  هب  جاـیتحا  لـها  هـب 
. شروخ یب  نشخ  ياـهماعط  تشرد و  ياـهسابل  هب  ندرک  تعاـنق  شاـعم و  لوضف  زا  ماـمت  ضارعا  رد  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هچ دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دنـس  دـنچ  هب  ( 1266) تبیغ باتک  رد  ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  مّدـقم ، خـیش 

شروخ و یب  ای  تشرد  رگم  وا ، ماعط  هن  ظیلغ و  رگم  وا ، سابل  تسین  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ  مالـسلا  هیلعمئاق  جورخ  رد  دـننکیم  لیجعت 
زا هدرک  تـیاور  زین  ( 1267 .) ربز يوُج  رگم  وا  ماـعط  تسین  دومرف : رگید  ربـخ  رد  ریـشمش . هیاـس  ریز  ندرم  ریـشمش و  رگم  راـک ، تسین 
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نآ رد  ناتدوخ  زا  دیرت  لابلا  غراف  زورما  امش  : » دومرف سپ  مالسلا ، هیلعاضر  ترـضح  دزن  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  دش  رکذ  تفگ : هک  دالخ 
ششُک راتـشک و  ترثک  زا  ینعی  قرع -  نوخ و  ینعی  هقلع  رگم  تسین  دنک ، جورخ  ام  مئاق  هاگره  دومرف «: تسا ؟ هنوگچ  تفگ : زور »؟
يدنوار ( 1269) تاوعد رد  ( 1268 «.) نشخ رگم  وا  ماعط  ظیلغ و  رگم  مالـسلا  هیلعمئاق  سابل  تسین  دندوخ و  ياهنیز  يور  رب  موق  و  - 

اب میدرکیم  یگدنز  هنیآ  ره  دشیم ، امش  رد  رگا  رما  نیا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  هب  سیمخ  نب  یلعم  هک  تسا  يورم 
: هک دومرف  رمع  نب  لضفم  هب  و  نشخ .» سبل  تشرد و  لـکا  رگم  تسین ، هنیآ  ره  اـم ، يوس  هب  ددرگرب  رما  نیا  رگا  هَّللاو ! : » دومرف اـمش ؟
رد تشذگ  مالـسلا ». هیلعنینمؤملاریما  هریـس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شیع  رگم  تسین  هنیآ  ره  دوش ، ام  اب  رما  نیا  رگا  »
هک لضفم  زا  هدرک  تیاور  ینامعن  خیش  زین  راتفگ . راتفر و  لیامش و  رد  ادخ  لوسر  هب  تسا  قلخ  نیرتهیبش  ترضح  نآ  هک  لیامش  باب 

ار وت  هک  هدـش  هچ  لـضفم ! يا  : » نم هب  دوـمرف  نم و  يوـس  هب  درک  رظن  سپ  فاوـط . رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  دزن  مدوـب  تفگ :
زا تسا  ناـشیا  تسد  رد  هچ  نآ  ساـبع و  ینب  يوس  هب  مدرک  رظن  موش ! وت  يادـف  متفگ  تفگ : هدـش »؟ ّریغتم  تگنر  و  منیبیم ؟ موـمهم 

رگا هک  شاب  هاگآ  لضفم ! يا  : » دومرف سپ  میدوب . امش  اب  مه  ام  هنیآ  ره  دوب ، امـش  يارب  اهنیا  رگا  سپ  توربج . تنطلـس و  کلم و  نیا 
ماـعط ندروخ  و  داـهج -  تداـبع و  يارب  ینعی  زور -  رد  تحایـس  بش و  رد  بعت  رگم  تسین  تشگرب ، اـم  هب  تنطلـس  ینعی  دـش  نینچ 

میروخیم و دـش و  هتفرگ  اـم  زا  تنطلـس  نآ  سپ  تسا . منهج  شتآ  سپ  اـّلا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هبـش  نشخ  ندیـشوپ  تشرد و 
: تفگ رمـش  نب  ورمع  زا  هدومن  تیاور  زین  ( 1270 (»؟ نیا لثم  دشاب  هداد  رارق  تمعن  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ار  یملظ  يدـید  ایآ  میماشآیم ،

يزیچ زا  دـندرکیم و  لاؤس  هدرک  باـنج  نآ  هب  ور  مدرم  باـنج و  نآ  ناـقّلعتم  زا  دوـب  رپ  هناـخ  وا و  هناـخ  رد  باـنج  نآ  دزن  رد  مدوـب 
: متفگ ورمع »؟! يا  هدروآ ، هیرگ  هب  ار  وت  هچ  : » دومرف متسیرگ . هناخ  هشوگ  زا  نم  سپ  نآ . زا  دادیم  باوج  هک  نآ  رگم  دندیسرپیمن ،

تباـنج يور  رب  هدرپ  تسا و  هتـسب  وت  يور  رب  رد ، هک  نآ  لاـح  تسه و  وت  لـثم  تما  نیا  رد  اـیآ  منکن و  هیرگ  هنوگچ  موش ! وت  يادـف 
، ییوگیم وت  هک  نآ  دوشب  رگا  ار و  مرن  هماـج  یـشوپیم  ار و  هزیکاـپ  ياذـغ  رتـشیب  يروخیم  ورمع ! يا  نکم ، هیرگ  : » دوـمرف هتخیوآ .

خیش ( 1272 «.) مّنهج شتآ  رد  تسا  لالغا  هجلاعم  سپ  ّالا  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  لثم  نشخ ، سبل  و  ( 1271) بشج لکا  رگم  تسین 
هیلعیلع هماج  دشوپیم  دنک ، جورخ  تیب  لها  مئاق  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ترضح  هک  نامثع  نب  دامح  زا  هدرک  تیاور 

تعانق و نیا  تهج  هب  دیاش  تسا و  رایسب  رابخا  نومـضم  نیا  رب  ( 1273 .«) مالسلا هیلعیلع  نینمؤملاریما  هریس  هب  دنکیم  راتفر  مالـسلا و 
نآ رب  دـیاز  يزیچ  هب  جایتحا  مدـع  حاکن و  نکـسم و  بورـشم و  سوبلم و  لوکأم و  زا  شاعم  يرورـض  رادـقم  رب  راـصتقا  اـیند و  كرت 

ار قوقح  زا  نآ  ریغ  تاـکز و  هّقح ، تلود  رد  هک  هدیـسر  هچ  ناـنچ  دـندومرف . زاـین  یب  ینغ و  ار  ناـشیا  دـنک ، تجاـح  عـفر  هک  رادـقم 
لانم لام و  ترثک  ناشیا ، يانغ  زا  دارم  هک  نآ  هن  دنکن . ادیپ  ار  یسک  دوش . قحتسم  بلاط  دنک و  ریس  دالب  رد  دریگ و  رـس  رب  شبحاص ،

ناشیا یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هاگرد  يوس  هب  دناشکب  ار  قلخ  هک  بانج ، نآ  تثعب  زا  ضرغ  اب  تسا  یفانم  هک  دشاب  راقع  عایـض و  و 
رد ار  شلام  ندرک  فرص  دوب  دهاوخ  یـضار  هنوگچ  دشاب ، نینچ  شراتفر  رد  بانج  نآ  دوخ  رگا  سپ  دیامن . لماک  لمع  ملع و  رد  ار 

بانج نآ  زا  یتیاضر  نینچ  ناوتب  هک  اشاح  هیلاع ؟ نکاسم  هرخاف و  هسبلا  هذـیذل و  همعطا  هسیفن و  هعتما  ایند و  فراـخز  شاـعم و  لوضف 
بصن ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  شّدج  بانج و  نآ  كولـس  هریـس و  دیاب  مالـسلا  هیلعماما  مهـس  هدنریگ  هدنهد و  سپ  دومن . لیـصحت 

. مصاعلا هَّللا  و  دنشاب . باوج  ياّیهم  هنرگ  دننکن و  یطخت  نآ  زا  هداد ، رارق  دوخ  نیعلا 

یسلجم یقت  دّمحم  ازریم  لقن  متشه : یس و  تیاکح 

هماّلع يرتخد  هداون  هللا  همحریـسلجم  یقت  دّـمحم  یلوملا  نب  هَّللا  زیزع  ازریم  نب  مظاـک  ازریم  نب  یقت  دّـمحم  ازریم  یقّتم ، لـضاف  لـماع 
دّیـس نب  رقاب  دّیـس  یعملا  ریـصب  لضاف  موحرم ، نآ  ذـیملت  هچ  نانچ  دومرف : ایلوالا  ۀـجهب  هلاسر  رد  یـساملا ، هب  تسا  بّقلم  هک  یـسلجم 
لها زا  یحلاص  درم  هک  دندرک  لقن  نم  يارب  یـضعب  تفگ : هک  هدرک  لقن  وا  زا  نویعلارون ، باتک  رد  یناهفـصا  ینیـسح  فیرـش  دّمحم 
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راوس یتشک  رب  رفس  نآ  رد  میدوب و  يرفس  هناور  هتفگ : تسا ، تایح  رد  زونه  زین  يرجه  شـش  یـس و  دص و  رازه و  هنـس  رد  هک  دادغب 
رد هدـیبسچ ، ياهراـپ  هتخت  هب  نم  تشگ . قرغ  دوب ، نآ  رد  هچ  نآ  تسکـش و  اـم  یتشک  ًاـقاّفتا  میدومنیم . تکرح  بآ  يور  رب  هدـش ،
زا يدیماان  زا  دعب  مدومن و  شدرگ  هریزج ، فارطا  رد  مدـید . ار  دوخ  ياهریزج  لحاس  رب  یتّدـم  زا  دـعب  ات  مدومنیم . تکرح  ایرد  جوم 

شفرط کی  ایرد و  هوک ، نآ  فارطا  هک  مدید  مدیـسر ، نآ  کیدزن  هب  نوچ  مدید ، یهوک  دوخ  ربارب  رد  مدیـسر . ییارحـص  هب  یگدـنز 
نآ طساوا  رد  متفر ، الاب  هوک  نآ  زا  يردـق  دـیدرگ . مقوش  یتدایز  طاسبنا و  ثعاـب  دـسریم . مماـشم  هب  اـههویم  رطع  يوب  تسارحص و 
نآ رد  دوبن . نکمم  اهنآ  رد  ندرک  اپ  تسد و  ًاقلطم  هک  دوب  یسلما  فاص  گنس  رتشیب  ای  عرذ  تسیب  ًابیرقت  هک  مدیـسر  یعـضوم  هب  هوک 
نم هّجوتم  مامت  تعرـس  هب  هک  مدـید  دوب ، رتگرزب  يوق  رایـسب  ياهرانچ  زا  هک  یگرزب  رایـسب  رام  هاگان  هک  مدوب  رّکفتم  ناریح و  لاـح 
هّیلب نیا  زا  يدیـشخب  تاجن  ندش  قرغ  زا  ارم  هک  نانچ  اراگدرورپ ! مدومن : هثاغتـسا  یلاعت  قح  هب  مدش و  نازیرگ  نم  دیآیم . هدـیدرگ ،

زا مامت  تعرس  هب  دیود و  رام  يوس  هب  هوک  يالاب  زا  یـشوگرخ  ردق  هب  يروناج  هک  مدید  انثا  نیا  رد  امرف . تمارک  یـصالخ  زین  یمظع 
دیـسر و رام  نآ  رـس  زغم  هب  دوب ، عضوم  نآ  يالاب  رب  شمد  دیـسر و  فاص  عضوم  نآ  نییاپ  هب  رام  نآ  رـس  هک  یتقو  هتفر و  ـالاب  راـم  مد 
تشگرب و دوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  درک و  ورف  ًایناث  هدروآ و  رب  زاب  و  درک . ورف  رام  نآ  رـس  رب  دروآ و  رب  ناـهد  زا  یتشگنا  ردـق  هب  یـشین 
هب دوب  ترارح  یمرگ و  تیاـغ  هب  اوه  نوچ  دُرم . ّتیفیک  ناـمه  هب  عضوم  ناـمه  رد  درکن و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  رگید  راـم  نآ  تفر .

ایرد يوس  هب  نآ  زا  يرایـسب  تفاـثک  بادرز و  سپ  موش . كـاله  دوب  کـیدزن  هک  دیـسر  مه  هب  یمیظع  تنوفع  یناـمز  كدـنا  هلـصاف 
وا ياهناوختسا  هک  مدید  متفر  کیدزن  نوچ  دنامن . یقاب  يزیچ  ناوختـسا ، زا  ریغ  هب  دیـشاپ و  مه  زا  نآ  يازجا  هک  نآ  ات  دیدرگ  يراج 

. مریمب یگنـسرگ  زا  منامب  اج  نیا  رد  رگا  هک  مدرک  يرکف  دوخ  اـب  تفر . ـالاب  نآ  زا  ناوتیم  دـیدرگ ، مکحم  نیمز  رب  یناـبدرن  لـیبق  زا 
یغاب مربارب  رد  مدروآ و  هوک  هلبق  هب  ور  اج  نآ  زا  متفر . الاب  هوک  زا  هداهن و  اهناوختـسا  رب  اپ  هدومن و  یهلا  سدـقا  بانج  رب  لّکوت  سپ 
هدییور اج  نآ  رد  يرایسب  هویم  راجشا  هک  مدیدرگ  غاب  لخاد  ات  متفر  مدید و  يرومعم  تراضن و  توارط و  یمّرخ و  يزبس و  تیاهن  رد 

زا یـضعب  رد  مدروخ و  اههویم  نآ  زا  يردق  نم  سپ  هدش . انب  نآ  طسو  رد  رایـسب  ياههفرغ  تاتویب و  رب  لمتـشم  یلاع  رایـسب  ترامع  و 
غاـب لـخاد  دـندش و  ادـیپ  ارحـص  نماد  زا  راوس  دـنچ  هک  مدـید  یناـمز ، زا  دـعب  مدرکیم . ار  غاـب  نآ  جّرفت  هتـشگ و  ناـهنپ  اـههفرغ  نآ 

ناشیا گرزب  دنداد و  رس  ار  دوخ  ياهبسا  دندش و  هدایپ  سپ  تفریم . لالج  تباهم و  تیاهن  رد  نارگید و  رب  مّدقم  یکی  دندیدرگ و 
. دندرک رضاح  تشاچ  هدیـشک ، هرفـس  ینامز ، زا  دعب  دنتـسشن و  بدا  لامک  رد  شتمدخ  رد  زین  نارگید  تفرگ و  رارق  سلجم  ردص  رد 

نم دـندمآ ، نم  بلط  هب  سپ  دومن ». دـیاب  بلط  تشاچ  يارب  ار  وا  میراد و  هفرغ  نالف  رد  ینامهیم  : » هک دومرف  ناشیا  هب  گرزب  نآ  سپ 
ندروخ تشاچ  زا  نوچ  دیامن ». لوانت  ات  دیربب  اج  نامه  ار  وا  تشاچ  : » دومرف دـندرک ، ضرع  نوچ  دـیراد . فاعم  ارم  متفگ : مدیـسرت و 

سپ یلب . متفگ : يدرگرب »؟ دوخ  لها  هب  یهاوخیم  : » دومرف دینـش  ارم  هّصق  نوچ  دیـسرپ و  ارم  لاوحا  شرازگ  دیبلط و  ارم  میدـش ، غراف 
: تفگ میتفر . یهار  كدـنا  نوچ  میدـمآ . نوریب  صخـش  نآ  اب  سپ  ناسرب ! شدوخ  لـها  هب  ار  درم  نیا  دومرف : ار  تعاـمج  نآ  زا  یکی 
مدـیدرگ و تفتلم  تقو  نآ  رد  مدـیدن . رگید  ار  درم  نآ  مدـید و  ار  دادـغب  راصح  مدرک ، رظن  نوچ  و  دادـغب . راصح  تسا  نیا  نک ، رظن 

رهش لخاد  تمادن  ترسح و  لامک  اب  مدیدرگ و  مورحم  نینچ ، یفرش  زا  دوخ  یعلاطیب  زا  ماهدیسر . دوخ  يالوم  تمدخ  هب  هک  متـسناد 
لاوـحا رد  یـسدقلا  ضیف  هلاـسر  رد  ار  روکذـم  یــساملا  یقت  دّـمحم  ازریم  لاوـحا  حرــش  دـیوگ : فـّلؤم  ( 1274 .) مدـش دوخ  هناـخ  و 

هک هدوب  يرادنید  عرو  اب  ملاع  لضاف  وا  هتفگ : تیاکح ، نیا  لقن  زا  لبق  قرو ، دـنچ  رد  روکذـم  لضاف  میدرک و  نایب  هللا  همحریـسلجم 
نامز لها  هبلط  عجرم  ثیدح ، هقف و  رد  هدوبریم . نانگمه  زا  تقبـس  يوگ  اکب ، تدابع و  ترثک  ایند و  زا  دهز  يواتف و  رد  زور  نآ  رد 

ثیداحا و زا  يرایـسب  ریقح  نیا  هدومرفیم و  هجنر  مدـق  طایتحا  هب  هعمج  ياهزور  رد  نایعا  الـضف و  زا  يرایـسب  سامتلا  هب  هدوب و  دوخ 
زا شیب  قحلاو  مدوب . هدیدرگ  ذیفتـسم  هدناوخ ، زین  ار  هریغ  هقف و  عورف  زا  يردق  هدینارذگ و  هدناوخ و  لاصخ  هدـیمح  نآ  دزن  رد  لاجر 

هنـس رد  هدوب ، راوگرزب  نآ  زا  هرداص  هیعدا ، ثیداحا و  هقف و  رد  نم  تازاجا  لوا  دومرفیم و  فیعـض  نیا  هب  هّجوت  راهظا  نابرهم ، ردـپ 
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شردـپ هک  دـنیوگیم  نآ  تهج  هب  یـساملا  ار  وا  یهتنا . دـیدرگ ؛ لصاو  یهلا  سدـقا  بانج  تمحر  راوج  هب  هن  هاجنپ و  دـص و  رازه و 
تمیق هک  درک  بصن  تشگنا  ود  ياج  رد  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هب  درک  هیده  یـساملا  دوب . تورث  اب  لّومتم و  مظاک  ازریم 

. یساملا هب  دش  فورعم  تهج  نیا  زا  دوب و  ناموت  رازه  جنپ  نآ 

یساملا یقت  دّمحم  ازریم  لقن  مهن : یس و  تیاکح 

ربخ هدومرف : ءایلوالا  ۀجهب  هلاسر  رد  هک  یساملا  یقت  دّمحم  ازریم  بانج  زا  هدرک  تیاور  نویعلا ، رون  باتک  رد  روکذم ، رقاب  دّمحم  دّیس 
نیرحب لها  زا  یتعامج  هک  اهلاس  نیا  رد  داتفا  قاّفتا  تفگ : وا  هک  ياهقث  درم  زا  ناتـسلوش  تاداـس  زا  ملع  لـها  زا  یحلاـص  هقث  ارم  داد 

وا دزن  رد  هک  ناشیا  زا  یکی  هب  تبون  دیـسر  هک  نآ  اـت  دـندرک  یناـمهم  سپ  تبون . هب  نینمؤم  زا  یعمج  ندرک  تفایـض  رب  دـندش  مزاـع 
یـصخش دید  سپ  ارحـص . هب  تفر  نوریب  یبش  وا  هک  داتفا  قاّفتا  دش . دایز  شهودنا  نزح و  دش و  مومغم  نآ  تهج  هب  سپ  دوبن . يزیچ 

يدوب هدرک  رذن  هک  یفرـشا  هدزاود  نم  هب  هدب  نسحلا  نب  دّمحم  دـیوگیم  وگب : رجات و  نالف  دزن  ورب  : » تفگ وا  هب  دیـسر و  وا  هب  هک  ار 
ار تلاسر  نآ  رجات و  نآ  دزن  هب  تفر  درم  نآ  سپ  دوخ ». ینامهم  رد  ار  نآ  نک  جرخ  وا و  زا  ار  اهیفرـشا  نآ  ریگب  سپ  ام . يارب  ار  نآ 

سپ دوخ ؟ سفن  هب  مالـسلا  امهیلعنسحلا  نبا  دّـمحم  وت  هب  ار  نیا  تفگ  تفگ : وا  هب  رجات  نآ  سپ  دـناسر . وا  هب  صخـش  نآ  بناـج  زا 
ار اهیفرشا  نیا  دوب و  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  وا  تفگ : رجات  سپ  هن . تفگ : ار ؟ وا  یتخانـش  تفگ : رجات  سپ  يرآ . تفگ : ینیرحب 
وا زا  دومن  شهاوخ  درک و  اـعد  ساـمتلا  وا  زا  داد و  وا  هب  ار  غلبم  نآ  درک و  مارکا  ار  ینیرحب  نآ  سپ  باـنج . نآ  يارب  مدوب  هدرک  رذـن 
نآ دـمآ و  ینیرحب  سپ  مهد . وت  هب  ار  نآ  ضوع  نم  یهد و  نم  هب  ار  اهیفرـشا  نآ  زا  یفـصن  هدرک ، لوبق  ارم  رذـن  بانج  نآ  نوچ  هک 

(1275 .) هطساو ود  هب  ینیرحب  زا  مدینش  ار  تیاکح  نیا  نم  هک : تفگ  نم  هب  هقث  صخش  نآ  فرصم و  نآ  رد  درک  جرخ  ار  غلبم 

يدنوار هَّللالضف  دّیس  لقن  ملهچ : تیاکح 

رد دوب  هدش  بعـص  تفگ : وا  هک  نیحلاص  زا  یـضعب  زا  هدرک  لقن  ( 1276) تاوعد باتک  رد  يدنوار  هَّللا  لضف  دّیـس  مّدقم ، لیلج  دـّیس 
رد ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـمزلا -  بحاـص  مدـید  سپ  دوب . هدرک  نوزحم  ارم  نیا  زاـمن و  يارب  زا  نتـساخرب  نم ، رب  تاـقوا  زا  یـضعب 

سپ تفگ : صخـش  نآ  ار ». راک  نیا  وت  رب  دنکیم  ناسآ  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  ینـساک . بآ  هب  داب  وت  رب  نم «: هب  دومرف  باوخ و 
. زامن يارب  نتساخرب  نم  رب  دش  لهس  سپ  ار  ینساک  بآ  مدروخ  رایسب  نم 

یماّمح حجار  وبا  مکی : لهچ و  تیاکح 

یفجن یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس  لماک  لماع  فیلأت  نامیالا ، لها  نع  جّرفملا  ناطلـسلا  باتک  زا  هدرک  لقن  راحب  رد  یـسلجم  هماّلع 
زا یتعامج  دوب . هّلح  رد  هک  یماّمح  حجاروبا  هّصق  نامز  لها  نایم  رد  تسا  هدیدرگ  عیاش  تایالو و  رد  تسا  هدش  روهـشم  هتفگ : وا  هک 
 - نوراق نب  دّمحم  نیدلا  سمش  قّقحم ، دباع  دهاز  خیـش  تسا  ناشیا  هلمج  زا  هک  ار  نآ  دناهدرک  رکذ  لضافا  قدص و  لها  لثاما  نایعا 

حجاروبا دـنتفگ : وا  هب  سپ  دوب . ناـیبصان  زا  وا  دـنتفگیم و  ریغـص  ناـجرم  ار  وا  هک  دوب  یمکاـح  هّلح  رد  تفگ : هک  یلاـعت -  هَّللا  همّلس 
وا نادنچ  دننزب و  ار  وا  هک  درک  رما  دش  رضاح  نوچ  دننادرگ . رـضاح  ار  وا  هک  درک  رما  ثیبخ  نآ  سپ  دنکیم . ّبس  ار  هباحـص  هتـسویپ 

تخیر وا  ياهنادند  نآ ، تّدش  زا  هک  دندز  ردق  نآ  ار  وا  تروص  هک  نآ  یّتح  دندز ، ار  وا  ندب  عیمج  دیـسر و  تکاله  هب  هک  دندز  ار 
رس دندرک . وا  ینیب  خاروس  لخاد  ار  وم  زا  ینامسیر  دندرک . خاروس  ار  وا  ینیب  دنتسب . ار  وا  ینهآ  ریجنز  هب  دندروآ و  نوریب  ار  وا  نابز  و 
نآ اب  ار  وا  هک  درک  رما  ار  ناشیا  و  داد . دوخ  ناوعا  زا  یتعامج  تسد  هب  ار  نامسیر  نآ  رس  دنتسب و  رگید  نامسیر  هب  ار  وم  نامسیر  نآ 

تکاله هب  داتفا و  نیمز  رب  هک  نآ  ات  دندز ، نادنچ  دندرب و  ار  وا  ایقـشا  سپ  دـننزب . دـننادرگب و  هّلح  ياههچوک  رد  تأیه  نآ  تحارج و 
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ردـق نآ  تسا و  ریپ  يدرم  وا  دـنتفگ : نارـضاح  دوـمن . وا  لـتق  هب  رما  ثیبـخ  نآ  دـنداد و  ربـخ  نیعل  مکاـح  هب  ار  وا  تلاـح  سپ  دیـسر .
وا تعافـش  رد  هغلابم  نادـنچ  نکم و  وا  نوخ  لخاد  ار  دوخ  درادـن . نتـشک  هب  جاـیتحا  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  هک  هدیـسر  وا  هب  تحارج 
هک دنتشادن  کش  هناخ و  هب  دندرب  ار  وا  وا ، لها  دوب و  هدرک  مرو  ، هتفر مه  زا  وا  نابز  رود  دننک . اهر  ار  وا  هک  درک  رما  هک  نآ  ات  دندومن 

حیحـص تسا و  حبـص  زامن  لوغـشم  هداتـسیا و  وا  هک  دندید  دنتفر ، وا  دزن  هب  مدرم  دش ، حبـص  نوچ  سپ  درم . دـهاوخ  بش  نامه  رد  وا 
يور ياهتسکش  هدنامن و  وا  ياهتحارج  زا  يرثا  تسا و  هتشگ  لمدنم  وا  ياهتحارج  هتـشگرب و  وا ، هتخیر  ياهنادند  تسا و  هدش 

مدـید و ًاتنیاعم  ار  گرم  هک  مدیـسر  یلاح  هب  نم  تفگ : دـندومن . لاؤس  وا  رما  زا  دـندرک و  بّجعت  وا  لاـح  زا  مدرم  دوب . هدـش  لـیاز  وا 
، دوخ يـالوم  زا  مدومنیم  یـسرداد  بلط  هثاغتـسا و  لاؤس و  یلاـعت  قح  زا  دوخ  لد  هب  سپ  منک . لاؤس  ادـخ  زا  هک  دوـب  هدـنامن  یناـبز 

رمالا بحاص  ترضح  هاگان  دش . رون  زا  رپ  مامت  هناخ  هک  مدید  دش ، کیرات  بش  نوچ  و  هیلع -  هَّللا  تاولص  نامزلا -  بحاص  ترـضح 
هب نک ! راک  دوخ  لایع  يارب  زا  ور و  نوریب  : » دومرف تسا و  هدیـشک  نم  يور  رب  ار  دوخ  فیرـش  تسد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  و 

نوراق نبا  دّمحم  نیدلا  سمش  خیـش  و  ینیبیم . هک  تلاح  نیا  اب  مدرک  حبـص  سپ  تسا ». هدرک  اطع  تیفاع  ار  وت  یلاعت  قح  هک  قیقحت 
تروصدـب و گنر و  درز  مادـنا و  فیعـض  درم  حـجاروبا  هک  یلاعت ! كرابت و  يادـخ  هب  مروخیم  مسق  تفگ : ثیدـح  يوار  روکذـم ،
، رگید زور  حبـص  رد  سپ  مدرک . فصو  هک  مدـیدیم  لکـش  تلاح و  نآ  رب  ار  وا  دوب و  وا  هک  متفریم  مامح  هب  میاد  نم  عضو و  هسوک 

خرس وا  يور  دنلب و  وا  شیر  تسا و  هدش  تماق  تسرد  تّوق و  بحاص  درم  هک  ار  وا  مدید  سپ  دندش . لخاد  وا  رب  هک  اهنآ  اب  مدوب  نم 
ایند زا  هک  نآ  ات  تفاین  رییغت  دوب و  یناوج  تأیه و  نیمه  هب  دشاب و  یگلاس  تسیب  نس  رد  هک  تسا  هدیدرگ  یناوج  دـننام  تسا و  هدـش 
رکذ هک  لاح  نیا  رب  ار  وا  زورما  دوب و  هدید  لاح  نآ  رب  ار  وا  زورید  دش . رـضاح  هدومن ، بلط  ار  وا  مکاح  دش ، عیاش  وا  ربخ  نوچ  تفر .
هدش لصاح  میظع  یبعر  لاح ، نیا  زا  ار  نیعل  مکاح  سپ  هتـشگرب . هک  دید  ار  وا  هتخیر  ياهنادند  و  دیدن . وا  رد  ار  تاحارج  رثا  دش و 

، دوـب هّلح  رد  هک  مالـسلا  هیلعمئاـق  ترـضح  ماـقم  بناـج  هب  ار  دوـخ  تشپ  تسـشنیم ، دوـخ  سلجم  رد  هک  یتـقو  نـیا ، زا  رتشیپ  وا  و 
لها هب  درکیم و  بانج  نآ  هب  ار  دوخ  يور  هّیضق ، نیا  زا  دعب  دومنیم و  ترضح  نآ  ماقم  هلبق و  بناج  هب  ار  دوخ  دیلپ  تشپ  درکیم و 

(1277 .) دیشخبن هدیاف  ثیبخ  نآ  هب  هرهاب  هزجعم  نآ  دُرم و  هک  درکن  گنرد  نادنچ  نآ  زا  دعب  دومنیم و  ارادم  یکین و  هّلح ،

سمش نب  رّمعم  مود : لهچ و  تیاکح 

سمش نب  رّمعم  شمسا  هک  نیطالس  باحصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  رکذ  روکذم ، نیدلا  سمش  خیـش  هک  هدومن  لقن  باتک  نآ  زا  زین 
وا يارب  زا  دوب و  نّییولع  فـقو  هیرق  نآ  درکیم و  هراـجا  دوـب ، هّلح  یکیدزن  رد  هک  ار  سرب  هیرق  هتـسویپ  دـنتفگیم . رّوذـم  ار  وا  دوـب و 
هک دوب  وا  تاقفن  ّیلوتم  هک  دوب  یمالغ  نماض  نآ  يارب  زا  دـنتفگیم و  بیطخلا  نبا  ار  وا  درکیم و  عمج  ار  هیرق  نآ  هّلغ  هک  دوب  یبیاـن 

هلداجم نید ، رما  رد  رگیدـکی  اب  هتـسویپ  ناشیا  دوب و  وا  ّدـض  نامثع  دوب و  حالـص  نامیا و  لها  زا  بیطخ  نبا  دـنتفگیم و  ناـمثع  ار  وا 
رضاح دوب ، دورمن  ّلت  یکیدزن  رد  سرب  رد  هک  مالسلا  هیلعلیلخ  میهاربا  ماقم  دزن  رد  ناشیا  ود  ره  هک  داتفا  قاّفتا  يزور  سپ  دندرکیم .

راکـشآ حضاو و  ار  قح  نآلا  نامثع ! يا  تفگ : نامثع  هب  بیطخ  نبا  سپ  دـندوب . رـضاح  ماوع  ّتیعر و  زا  یتعامج  هک  یتقو  رد  دـندش 
دنا و مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نیـسح -  نسح و  یلع و  ناشیا  هک  مراد  تسود  هک  ار  اهنآ  مان  مسیونیم  دوخ  تسد  فک  رب  نم  میامنیم .

مه اـب  ار  وت  نم و  هتـشون  تسد  هاـگ  نآ  تسا . ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  اـهنآ  هک  يراد  تسود  هک  ار  اـهنآ  ماـن  سیونب  دوخ  تسد  رب  وت 
رب وا  تسا ، هدـنام  ملاـس  وا  تسد  سکره  تسا و  لـطاب  رب  سک  نآ  تسا ، هتخوس  هک  کـی  ره  تسد  میرادیم و  شتآ  رب  میدـنبیم و 

رگا دـندومن : نعط  نامثع  رب  دـندوب ، رـضاح  اج  نآ  رد  هک  ماوع  تیعر و  دـشن . یـضار  نیا  هب  درک و  راکنا  ار  رما  نیا  نامثع  تسا . قح 
هک دیدرگ  علّطم  ماوع  ّتیعر و  نانخـس  رب  ناشیا و  رب  دوب  فرـشم  نامثع  ردام  يوشیمن ؟ یـضار  رما  نیا  هب  ارچ  تسا ، قح  وت  بهذـم 

ینمشد ندرک  راهظا  رد  دیناسرت و  دومن و  دیدهت  ار  ناشیا  درک و  نعل  ناشیا  رب  دوخ  رسپ  تیامح  رد  وا  دندومن و  نعط  وا  رسپ  رب  ناشیا 
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دوخ ياقفر  دید  دوخ  رد  ار  يروک  نوچ  دیدیمن . ار  زیچ  چیه  دـیدرگ و  روک  وا  ياهمشچ  لاح ، رد  سپ  دومن . هغلابم  ناشیا  هب  تبـسن 
دنتفرگ و ار  وا  تسد  سپ  دیدیمن . ار  زیچ  چیه  نکلو  تسا  حیحـص  وا  ياهمشچ  هک  دندید  دـنتفر ، الاب  هفرغ  نآ  هب  نوچ  درک . زاوآ  ار 

هجلاعم يارب  دندروآ  دادغب  هّلح و  زا  اّبطا  سپ  وا . نارـسمه  ناشیوخ و  نایم  دیدرگ  عیاش  ربخ  نیا  دندرب . هّلح  هب  دـندمآ و  دورف  هفرغ  زا 
وت هک  یسک  نآ  دنتفگ : وا  هب  دندمآ . وا  دزن  هب  دندوب  وا  ياقفر  دنتخانشیم و  ار  وا  هک  ینانمؤم  نانز  سپ  دندوبن . رداق  ناشیا  وا و  مشچ 
وا نانمـشد  زا  ینک و  راـیتخا  ترـضح  نآ  یتـسود  يوش و  هعیـش  رگا  سپ  تسا  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  ترـضح  نآ  درک ، روک  ار 

نکمم وت  يارب  الب ، نیا  زا  یـصالخ  هنرگو  دـنک  اطع  تیفاع  ترـضح ، نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  میوشیم  نماـض  اـم  ییوج ، يرازیب 
مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترضح  ماقم  هک  هّبق  نآ  هب  دنتشادرب  ار  وا  دش  هعمج  بش  نوچ  سپ  هدش ، یـضار  رما  نیا  هب  نز  نآ  و  تسین .

نز نآ  تشذـگ ، بش  کی  راهچ  نوچ  دـندیباوخ و  هّبق  نآ  رد  رب  تاـنمؤم  ناـنز  نآ  دـندرک و  هّبق  لـخاد  ار  وا  دـندرب و  هّلح ، رد  تسا 
داد و ربخ  ناشیا  هب  ار  ناشیا  کی  ره  ياههماج  گنر  تخانـشیم و  ار  ناشیا  کی  کی  وا  انیب و  ياهمشچ  اب  ناشیا  يوس  هب  دمآ  نوریب 

هّبق لخاد  ارم  امش  نوچ  تفگ : ار . لاوحا  ّتیفیک  دندیسرپ  وا  زا  تیفاع و  نسح  رب  دندرک  دمح  ار  دنوادخ  دنتـشگ و  داش  یگمه  ناشیا 
.« تسا هداد  تیفاع  ار  وت  یلاعت  يادخ  هک  ورب  نوریب  : » تفگ دیـسر و  نم  تسد  رب  یتسد  هک  مدید  دیدمآ ، نوریب  هّبق  زا  دوخ  دـیدرک و 
نب دّمحم  منم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : مدید . هّبق  نایم  رد  ار  يدرم  دوب و  هدیدرگ  رون  زا  رپ  هک  مدید  ار  هبق  تفر و  نم  زا  يروک  سپ 

هدش و هعیش  وا  رسپ  نامثع  دنتـشگرب و  دوخ  ياههناخ  هب  دنتـساخرب و  نانز  نآ  سپ  دیدرگ . بیاغ  نم  رظن  زا  سپ  مالـسلا . امهیلعنسح 
تفه لاس  رد  هزجعم  نیا  روهظ  مالسلا و  هیلعماما  دوجو  هب  دندرک  نیقی  هلیبق  نآ  درک و  ترهش  هّصق  نآ  دش و  وکین  شردام  وا و  نامیا 

(1278 .) تسا هدوب  راهچ  لهچ و  دص و 

يردهز نب  رفعج  موس : لهچ و  تیاکح 

ةودقلا لضافلا  ملاعلا  دـجمالا  یلوم  نم ، يارب  درک  تیاکح  هن  هاجنپ و  دـص و  تفه  هنـس  رفـص  خـیرات  رد  هک  تسا  روکذـم  اج  نآ  رد 
هب تشون  ینامع و  نب  نمحرلادبع  نیدلاو  ۀّلملا  لامک  نیلماعلا  ءاملعلا  راختفا  لضافالا  عجرم  لیاضفلا و  عمجم  ققدـملا  ققحملا  لماکلا 
هک یقیابق  میهاربا  نب  نمحرلادبع  یلاعت  يادـخ  تمحر  يوس  هب  ریقف  هدـنب  هتفگ  تسا : نیا  نآ  تروص  هک  نم  دزن  رد  دوخ  میرک  ّطخ 

نیدلا مجن  يراقل  هیقفلا  دحوالا  لجالا  خیـشلا  نب  نیدلا  لامج  مّظعملا  ریبکلا  یلوم  هک  یلاعت ، هَّللا  اهاّمح  هّیفیـس  هّلح  رد  مدینـشیم  نم 
اهجالع عاونا  هب  خیـش  ردپ  تافو  زا  دعب  وا  يردپ  هّدج  سپ  دزیخرب . اج  زا  هک  دوبن  رداق  دوب و  هدش  التبم  جلف  رازآ  هب  يرَدهز  نب  رفعج 

: دنتفگ وا  هّدج  هب  سپ  دادن . عفن  دندرک ، هجلاعم  زین  اهنآ  يرایـسب  نامز  دندروآ و  ار  دادغب  نابیبط  دادن . هدیاف  هنوگ  چـیه  دومن ، هجلاعم 
الب نیا  زا  ار  وا  یلاعت  قح  هک  دـیاش  ناباوخب ! تسا . هّلح  رد  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  هفیرـش  هّبق  تحت  رد  ار  وا 

ضرم نیا  زا  ببـس  نآ  هب  دـیامرف و  یتفأر  رظن  وا  هب  دـیامن و  رورم  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاـص  ترـضح  هکلب  دـشخب ، تیفاـع 
. دومن لیاز  وا  زا  ار  جلف  دنازیخرب و  ار  وا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  درب و  فیرـش  ناکم  نآ  هب  ار  وا  وا ، هّدج  سپ  دبای . ییاهر 
هک تشاد  ياهناخ  وا  میوشن و  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  دوب  کیدزن  هک  يوحن  هب  ات  دـش  یتقاـفر  وا  نم و  ناـیم  هزجعم ، نآ  ندینـش  زا  دـعب 

مدوب و جولفم  نم  تفگ : مدیـسرپ . ار  تیاکح  نیا  وا  زا  سپ  ناشیا ، ناگرزب  دالوا  ناناوج و  هّلح و  لها  هوجو  اـج  نآ  رد  دـشیم  عمج 
بحاـص تّجح  هک  نیا  وا و  هّیـضق  زا  مدوـب  هدینـش  هضافتـسا  هب  ار  هچ  نآ  نـم  يارب  درک  تیاـکح  دـندش و  زجاـع  نآ  هجلاـعم  زا  اـبطا 

لاس دـنچ  نم ! دّیـس  يا  مدرک : ضرع  زیخرب ! دوب -  هدـیناباوخ  هّبق  ریز  رد  ارم  ماهّدـج  هک  لاح  نآ  رد  دومرف -  نم  هب  مالـسلا  هیلعنامزلا 
مدیدن و دوخ  رد  جلف  رثا  متـساخرب  نوچ  دومرف . تناعا  نداتـسیا  رب  ارم  و  ادخ ! نذا  هب  زیخرب  دومرف : مرادـن . نتـساخرب  تردـق  هک  تسا 

ارم دوـخ  ياـهتخر  زا  دـندرک و  هراـپ  هراـپ  ارم  ندـب  تخر  كّربـت  يارب  زا  دنـشکب و  ارم  دوـب  کـیدزن  دـندروآ و  موـجه  نم  رب  مدرم 
مداتـسرف و سپ  ناـشیا  يارب  ار  مدرم  ياـهتخر  متفر ، هناـخ  هب  نوچ  دوب و  هدـنامن  نم  رد  جـلف  رثا  متفر و  دوـخ  هناـخ  هب  دـندیناشوپ و 
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(1279 .) درکیم لقن  مدرم  يارب  ار  تیاکح  نیا  رّرکم  هک  مدینشیم 

بانج نآ  تمدخ  للدم  نیسح  فّرشت  مراهچ : لهچ و  تیاکح 

فیرـش دهـشم  لـها  رتشیب  دزن  رد  روهـشم ، تسا  يربـخ  نآ  مراد و  قوثو  وا  هب  هک  یـسک  ارم  داد  ربـخ  هک  تسا  هدرک  رکذ  اـج  نآ  رد 
لها زا  يدرم  لام  تسا ، هن  داتشه و  دص و  تفه  هنس  هک  منکاس  نآ  رد  نآلا  نم  هک  ياهناخ  هک  هفرشم -  یلع  یلاعت  هَّللا  مالس  يورغ - 

ترــضح نحــص  یکیدزن  رد  للدــم و  طاــباس  دوـب ، هدــش  فورعم  وا  هـب  دــنتفگیم و  ّللدــم  نیــسح  ار  وا  هـک  دوـب  حالــص  ریخ و 
دوب لصّتم  هناخ  نآ  دوب و  سّدقم  ربق  یلامش  یبرغ و  بناج  هب  هک  دنتفگیم  للدم  نیـسح  طاباس  ار  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

رب تردق  هک  تشذگ  یتّدم  جلف و  رازآ  هب  دوب  هدش  التبم  سپ  تشاد . لافطا  لایع و  طاباس ، بحاص  ِنیـسح  سّدـقم و  نحـص  راوید  هب 
دنداتفا و تجاح  تّدش و  رد  وا ، لایع  وا  ضرم  نامز  لوط  ببـس  هب  دنتـشادیمرب و  ار  وا  تجاح  تقو  رد  شلافطا  لایع و  تشادن . مایق 

هتفر بش  کی  راهچ  هک  نآ  زا  دـعب  اهبش  زا  یبش  رد  تسیب  دـص و  تفه  لاس  رد  دـندش و  قلخ  هب  جاتحم  دـندش و  التبم  هقاف  رقف و  هب 
هب ناشیا  سپ  دیابریم . ار  اههدید  هک  يوحن  هب  تسا ، هدش  عطاس  رون  هناخ ، ماب  هناخ و  رد  هک  دندید  دندش ؛ رادـیب  وا  لایع  رـسپ و  دوب ،

دّیـس يا  مدرک : ضرع  نیـسح »! يا  زیخرب ! : » دومرف نم  هب  دمآ و  نم  دزن  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دنتفگ : نیـسح 
و مدیدرگ . حیحـص  دیدرگ و  لیاز  نم  ضرم  لاح ، رد  دـینازیخرب و  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  مزیخرب . مناوتیمن  نم  هک  ینیبیم  ایآ  نم !
مدینـش و مدرک : ضرع  دنبب ». بش  ره  رد  ار  نآ  رد  موریم و  دوخ  ّدـج  ترایز  هب  هار  نیا  هب  هک  تسا  نم  هار  طاباس  نیا  : » دومرف نم  هب 
هب لاح ، ات  تسا  هدـش  روهـشم  طاباس  نآ  تفر و  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  تراـیز  هب  تساـخرب و  سپ  نم . يـالوم  يا  مدرک . تعاـطا 

(1280 .) دندیسریم دوخ  دارم  هب  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  تکرب  هب  دندرکیم و  اهرذن  طاباس  يارب  زا  مدرم  للدم و  نیسح  طاباس 

بانج نآ  تمدخ  دوسا  مجن  فّرشت  مجنپ : لهچ و  تیاکح 

اسوقد هیرق  رد  يدرم  تسا : هدرک  رکذ  روکذم ، نوراق  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  لضافلا  ریبخلا  ملاعلا  حلاصلا  خیش  هک : هدومرف  اج  نآ  رد 
زا دوب . حالـص  ریخ و  لها  زا  وا  دوب و  ْدَوْسَا  شبقل  مجن و  درم ، نآ  ماـن  دوب . نکاـس  تسا ، گرزب  تارف  رهن  راـنک  ياـههیرق  زا  یکی  هک 

یلع رـسپ  مسا  دوب . رتخد  کی  رـسپ و  کی  ناشیا  يارب  زا  هحلاص . هّریخ و  زین  وا  دـنتفگیم و  همطاف  ار  وا  هک  دوب  ياهحلاـص  نز  وا  يارب 
هدزاود دص و  تفه  لاس  نیا  دندنام و  یقاب  هفیعض  تلاح  نیا  رب  یتّدم  دندش و  انیبان  ود  ره  نز  درم و  نآ  دوب و  بنیز  رتخد  مسا  دوب و 

لیاز وـت  زا  ار  يروـک  یلاـعت  قـح  : » هک تفگ  ياهدـنیوگ  دـش و  هدیـشک  وا  يور  رب  یتـسد  هک  دـید  نز  اـهبش ، زا  یکی  رد  سپ  دوـب .
ار هناخ  مدوشگ و  مشچ  نم  سپ  تفگ : نز  نکم ». یهاتوک  وا  تمدخ  رد  نک و  تمدخ  ار  یلعوبا  دوخ  رهوش  زیخرب  تسا و  هدینادرگ 

(1281 .) تسا مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  نیا  هک  متسناد  مدید . رون  زا  رپ 

یلبرا نیدلا  یحم  مشش : لهچ و  تیاکح 

ردپ دزن  نم  تفگ : وا  هک  یلبرا  نیدلا  یحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هک  ام  نیحلاص  باحصا  زا  یضعب  زا  هدرک  لقن  فیرش  باتک  نآ  رد 
زا ار  وا  مردـپ  دوب و  وا  رـس  رد  هلیاه  تبرـض  ياج  داتفا و  وا  رـس  زا  هماّمع  سپ  تفرگ . یکنیپ  ار  درم  نآ  دوب و  وا  اب  يدرم  مدوب و  دوخ 

. يدوبن نامز  نآ  رد  وت  دـش و  میدـق  نامز  رد  نیفـص  گنج  تفگ : مردـپ  تسا . نیّفـص  زا  تبرـض  نیا  تفگ : درک . لاؤس  تبرـض  نآ 
نآ مدرک . دای  ار  نیفـص  گنج  يزور  هار ، نایم  رد  دـش . قیفر  نم  اب  ( 1282) هزغ هلیبق  زا  يدرم  رـصم و  يوس  هب  مدرک  رفـس  نم  تفگ :
رد نم  رگا  متفگ : نم  مدرکیم . باریـس  وا  باحـصا  یلع و  نوخ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  مدوبیم ، نیفـص  زور  رد  نم  رگا  تفگ : نم  قیفر 
اب سپ  میاهیواعم . یلع و  باحـصا  وت  نم و  کنیا  مدرکیم و  باریـس  وا  باحـصا  هیواـعم و  نوخ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  مدوبیم ، زور  نآ 
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هاگان متفر . لاح  زا  مداتفا و  اهتبرـض  تدـش  زا  نم  هک  نآ  ات  میدـیناسر  رگیدـکی  اب  رایـسب  تحارج  میدرک و  یمیظع  گنج  رگیدـکی 
؛ دیلام نم  ياهتحارج  رب  تسد  دمآ و  دورف  بکرم  زا  درم  نآ  مدوشگ  مشچ  نوچ  دنکیم و  رادـیب  ارم  هزین  رـس  هب  هک  مدـید  ار  يدرم 
اب نم ، مصخ  نآ  رـس  تشگرب و  نامز ، كدنا  زا  دعب  دـش و  بیاغ  سپ  امن »! ثکم  یتسه  هک  اج  نآ  رد  : » دومرف متفای . تیفاع  لاح ، رد 

میدرک يرای  ار  وت  ام  يدرک ؛ ترصن  يرای و  ار  ام  وت  تسا و  وت  نمشد  رـس  نیا  دومرف : نم  هب  سپ  دوب . هدروآ  زین  ار  وا  بکرم  دوب و  وا 
بحاص ترـضح  ینعی  نالف ، نب  نالف  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : نم  دـنک ». يرای  ار  وا  هک  ار  هک  ره  دـنکیم  يرای  ملاع  دـنوادخ  و 

(1283 .«) تسا نیّفص  تبرض  نیا  هک  وگب  دنک ، لاؤس  تبرض  نیا  زا  ار  وت  هک  ره  : » دومرف نم  هب  سپ  مالسلا . هیلعنامزلا 

مساق نب  دّمحم  نب  نسح  متفه : لهچ و  تیاکح 

: تفگ هـک  هدرک  رکذ  وا  هـک  ( 1284) بابلالا عیبر  باتک  رد  ینـسح ، سواـط  نب  رفعج  نب  دّـمحم  نب  یلع  دّیـس  زا  هدرک  لـقن  راـحب  رد 
سپ دوب . هفوک  ياههیرق  زا  دنتفگیم و  راّمع  ار  هیحان  نآ  مسا  هک  هفوک  هیحان  زا  مدـش  قیفر  يدرم  اب  نم  هک  مساق  نب  دّـمحم  نب  نسح 

: متفگ یبیجع . ثیدح  هب  ار  وت  منک  ثیدح  نسح ! يا  تفگ : نم  هب  درم  نآ  سپ  میدرک . رکذ  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  رما  هار ، رد 
موق سییر  وا  هک  دوب  یتروص  شوخ  درم  ناشیا  نایم  رد  دنرخب و  هقوذآ  هک  هفوک  رد  دـندمآ  ام  دزن  هب  یط  هلیبق  زا  ياهلفاق  تفگ : وگب !

! هَّللا ناحبـس  اـی  متفگ : تسه . يولع  اـج  نیا  رد  امـش  دزن  تفگ : يودـب  نآ  رواـیب ! يوـلع  هناـخ  زا  وزارت  متفگ : يدرم  هب  نم  سپ  دوـب .
دوب هنوگچ  متفگ : میتشاذـگ . دالب  یـضعب  نابایب  رد  ار  وا  ام  هک  تسا  نآ  هَّللا ! و  يولع ، تفگ : يودـب  دـنايولع . هفوک  لها  زا  يرایـسب 

ریگ یلام  میـشکب . میبایب و  هک  ار  یـسک  ره  ِلاوما  تراـغ  يارب  میتفر  نوریب  رتمک  اـی  راوس  دـص  یـس  ردـق  هب  اـم  تفگ : يولع ؟ نآ  ربخ 
هب ام و  نابسا  نیا  هب  میزادنیب  هعرق  مییایب  تفگ : يرگید  ضعب  هب  ام  زا  ضعب  یگنسرگ ، تّدش  زا  میدنام و  هنسرگ  زور  هس  ات  میدرواین ،

هعرق نوچ  میدرگن . كاله  یگنـسرگ  زا  هک  نآ  ات  میروخب  ار  نآ  تشوگ  هک  میـشکب  ار  بسا  نآ  دـمآ ، نوریب  هعرق  هک  کی  ره  بسا 
ات مدشن ، یضار  زاب  دش . وا  مسا  هب  زاب  میدز ، رگید  هعرق  سپ  مداد . هابتشا  هب  تبـسن  ار  ناشیا  سپ  دمآ . نوریب  نم  بسا  مان  هب  میتخادنا ،
زا رتهب  نم  شیپ  تشاد و  تمیق  یفرـشا  رازه  نم  دزن  رد  بسا  نآ  دـمآ . نوریب  نم  بسا  ماـن  هب  هبترم ، هس  ره  دـندرک و  نینچ  هبترم  هس 
ات مناودب  يردق  موش و  راوس  ار  وا  رگید  هبترم  کی  هک  دـیهد  تلهم  ارم  دـیراد ؛ نم  بسا  نتـشک  هدارا  متفگ : ناشیا  هب  سپ  دوب . مرـسپ 

. مدش رود  ناشیا  زا  خسرف  کی  ردق  هب  هک  نآ  ات  مدیناود  مدش و  راوس  نم  دـندش و  یـضار  ناشیا  دـنامن . نم  لد  رد  وا  يراوس  يوزرآ 
هک میولع  درم  زا  نم  تفگ : تسیک ؟ وت  لها  و  یتسیک ؟ زا  وت  زینک ! يا  متفگ : دنیچیمرب . مزیه  یّلت ، یلاوح  رد  هک  مدید  ار  يزینک  سپ 

مدرک دـنلب  دوخ  ناقیفر  بناج  هب  ار  هزین  مدرک و  هزین  رـس  رب  ار  دوخ  لامتـسد  نم  سپ  تشذـگ . نم  دزن  زا  هاگ  نآ  تسا . يداو  نیا  رد 
رد ياهمیخ  میتفر ، يردق  نوچ  سپ  میدیسر . يدابآ  هب  هک  ار  امـش  داب  تراشب  متفگ : دندمآ ، نوچ  دنیایب . هک  میامن  مالعا  ار  ناشیا  هک 

نادـنخ و يور  اب  دوب  هتخیوآ  هرـس  ات  شناوسیگ  دوب و  مدرم  نیرتوکین  هک  دـمآ  نوریب  يور  وکین  یناوج  سپ  میدـید . يداو  نآ  طـسو 
بآ حدق  ود  اب  دمآ  نوریب  كزینک  روایب و  بآ  هک  درک  ادـص  كزینک  هب  سپ  میاهنـشت . ام  برع ! گرزب  يا  میتفگ : وا  اب  ام  درک . مالس 
نینچ تفرگ و  وا  زا  زین  ار  رگید  حدـق  نآ  داد و  اـم  هب  تشاذـگ و  نآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  تسد  تفرگ و  وا  زا  ار  حدـق  کـی  ناوج  نآ  و 

يا میتفگ : میدش ، باریس  نوچ  دشن . مک  حدق  ود  بآ  زا  يزیچ  میدش و  باریـس  میدیماشآ و  حدق  ود  نآ  زا  ام  همه  داد و  ام  هب  درک و 
داز نآ  رد  ار  دوـخ  تسد  دوـب و  یندروـخ  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  ياهرفـس  تـشگرب و  هـمیخ  هـب  دوـخ  سپ  میاهنـسرگ . برع ! گرزب 

رییغت چـیه  داز  نآ  میدروخ و  هرفـس  نآ  زا  هَّللاو  اـم ، همه  سپ  دنیـشنب . هرفـس  رـس  رب  سک ، هد  سک ، هد  دوـمرف : تشادرب و  تشاذـگ و 
وا زا  نوچ  یناشن . هب  دومن  هراشا  تسا و  امـش  هار  نیا  دومرف : هد . ناشن  ام  هب  ار  هار  نالف  میتفگ : ندروخ  زا  دـعب  سپ  دـشن . مک  تفاین و 

. میوریم اجک  هب  تسا  هدمآ  امـش  ریگ  لام ، هک  نونکا  میاهدـمآ ؛ نوریب  لام  يارب  ام  هک  تفگ  رگید  ضعب  هب  ام  زا  یـضعب  میدـش ، رود 
ار ام  دـید  سپ  میدرگرب . وا  يوس  هب  هک  دـش  قفّتم  همه  يأر  هک  نآ  ات  درکیم ، رما  یـضعب  درکیم و  یهن  رما  نیا  زا  ام  زا  یـضعب  سپ 
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ربارب رد  دش و  راوس  یبهشا  بسا  رب  تفرگ و  ار  دوخ  هزین  درک و  لیامح  ار  دوخ  ریـشمش  تسب و  ار  دوخ  رمک  میتشگرب ، وا  يوس  هب  هک 
نخـس یتفگ و  هک  تسا  لایخ  نامه  میتفگ : دـینک ؟ تراغ  ارم  هک  تسا  هدرک  دـساف  لایخ  هچ  امـش  هثیبخ  ياـهسفن  دومرف : دـمآ و  اـم 

مسق دومرف : دیشک و  نیمز  رد  یّطخ  میدش . رود  میتخیرگ و  وا  زا  میدیسرت و  نآ  زا  ام  همه  هک  دز  ام  رب  ياهرعن  میدرک . در  وا  هب  یحیبق 
و منزیم . ار  وا  ندرگ  هک  نآ  رگم  دنکیمن ، روبع  طخ  نیا  زا  امـش  زا  يدحا  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم ، ّدـج  ّقح  هب 

(1285 .) تسین نارگید  لثم  ّقح و  يور  زا  تسا  يولع  نآ  میتشگرب و  وا  سرت  زا  هک  هَّللا 

بانج نآ  تمدخ  یناشاک  درم  فّرشت  متشه : لهچ و  تیاکح 

هَّللا تیب  جح  مزاع  دمآ و  فرـشا  فجن  رد  ناشاک  لها  زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  ارم  فجن  لها  زا  یتعامج  دومرف : رکذ  ( 1286) راحب رد 
فجن رد  ار  وا  وا ، ياقفر  تشادن و  راتفر  رب  تردق  دوب و  هدـش  کشخ  وا  ياهاپ  هک  نآ  ات  يدـیدش ، ضرم  هب  دـش  لیلع  فجن  رد  دوب .

تسبیم وا  يور  رب  ار  رد  زور  ره  حلاص ، درم  نآ  تشاد . سّدقم  نحص  رد  ياهرجح  حلاص ، نآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  احلـص  زا  یکی  دزن 
هدش گنت  ملد  تفگ : حلاص  درم  نآ  هب  ضیرم  نآ  اهزور  زا  یکی  رد  اهرُد . ندیچرب  يارب  زا  اشامت و  يارب  ارحـص ، هب  تفریم  نوریب  و 
درم نآ  تفگ : سپ  ورب . یهاوخ  هک  بناج  ره  هب  هاگ  نآ  زادنیب ، ییاج  رد  نوریب و  ربب  دوخ  اب  زورما  ارم  مدـش . شّحوتم  ناکم  نیا  زا  و 

ارم فجن  جراخ  رد  دنتفگیم  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  ماقم  ار  نآ  هک  دوب  یماقم  تیالو  نوریب  رد  درب و  نوریب  دوخ  اب  ارم  دش . یـضار 
تفر ارحص  هب  تخادنا و  دوب ، اج  نآ  رد  هک  یتخرد  يالاب  رب  تسش و  دوب ، هک  یضوح  رد  اج  نآ  رد  ار  دوخ  هماج  دیناشن و  اج  نآ  رد 

هک مدید  ار  ینوگ  مدنگ  يور  شوخ  ناوج  هاگان  دوشیم . یهتنم  اجک  هب  نم  رما  رخآ  هک  مدرکیم  رکف  مدنام . ناکم  نآ  رد  اهنت  نم  و 
عوضخ و اب  زامن  تعکر  دـنچ  نآ  بارحم  دزن  رد  تفر . دوب ، ماقم  نآ  رد  هک  ياهرجح  هب  درک و  مالـس  نم  رب  دـش و  نحـص  نآ  لـخاد 
. دومن لاؤس  نم  لاوحا  زا  دـمآ و  نم  دزن  هب  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  مدوب . هدـیدن  یبوخ  نآ  هب  زامن  زگره  نم  هک  دروآ  ياـج  هب  عوشخ 
زا ارم  مدرگ و  ملاس  هک  نآ  ات  دهدیمن  تیفاع  نآ  زا  ارم  ادخ  هدش و  گنت  نآ ، زا  نم  هنیـس  هک  مدش  التبم  ییالب  هب  نم  متفگ : وا  هب  نم 
نآ زا  دـنک ». اطع  وت  هب  ار  ود  ره  یلاعت  قح  هک  تسا  دوز  شابم ! نوزحم  : » دومرف نم  هب  درم  نآ  مدرگ . صالخ  هک  نآ  اـت  دربیمن  اـیند 

متفرگ و ار  هماج  نآ  متـساخرب و  ياج  زا  نم  داتفا . نیمز  هب  تخرد  يالاب  زا  هماج  نآ  هک  مدید  نم  تفر ، نوریب  نوچ  تشذگ و  ناکم 
مدش نینچ  هنوگچ  نونکا  مزیخرب . دوخ  ياج  زا  هک  متسناوتیمن  نم  متفگ : مدرک و  رکف  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  متخادنا . تخرد  رب  متسش و 

هیلعمئاق ترضح  درم  نآ  هک  متـسناد  مدیدن . شیوخ  رد  یـضرم  درد و  هنوگ  چیه  مدرک ، رظن  دوخ  رد  نوچ  متفر و  هار  متـساخرب و  هک 
رظن ارحص  رد  متفر و  نوریب  ماقم  نآ  نحـص  زا  تسا . هدیـشخب  تیفاع  ارم  وا ، زاجعا  راوگرزب و  نآ  تکرب  هب  یلاعت  قح  هک  دوب  مالـسلا 

نم لاح  زا  دمآ و  نم  قیفر  هرجح ، بحاص  متخانشن . ار  ترضح  نآ  نم  ارچ  هک  مدیدرگ  نامیشپ  مدان و  رایسب  مدیدن . ار  یـسک  مدرک ،
اب دشن . رّسیم  ار  وا  راوگرزب  نآ  تاقالم  هک  دش  رّـسحتم  رایـسب  زین  وا  تشذگ . هچ  نآ  هب  مداد  ربخ  ار  وا  نم  دیدرگ . ّریحتم  درک و  لاؤس 

نحـص رد  دُرم و  دـش و  ضیرم  هاگ  نآ  دوب ، ناشیا  اب  زور  دـنچ  دـندمآ و  وا  ناقیفر  نایجاح و  هک  نآ  ات  مدوب  ملاس  متفر و  هرجح  هب  وا 
يرگید دوب و  تیفاع  یکی  هک  دش  رهاظ  داد ، ربخ  وا  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  ترـضح  هک  زیچ  ود  نآ  تّحـص  دش و  نفد  سّدـقم 

. ندرم

نیرحب نایعیش  مهن : لهچ و  تیاکح 

زا يدرم  نایگنرف  دوب و  گـنرف  مکح  تحت  نیرحب ، تیـالو  یتّدـم  هک  دـندرک  رکذ  تاـقث  زا  یتعاـمج  هدومرف : فیرـش  باـتک  نآ  رد 
نآ دالب و  نآ  لاح  هب  دـشاب  حلـصا  دوش و  رترومعم  تیـالو  نآ  ملـسم ، تموکح  ببـس  هب  دـیاش  هک  دـندرک  نیرحب  یلاو  ار  ناناملـسم 
هب تبـسن  ینمـشد  توادع و  راهظا  هتـسویپ  دوب و  رتدیدش  مکاح  نآ  زا  توادـع  بصن و  رد  هک  تشاد  يریزو  دوب و  نایبصان  زا  مکاح 
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اههلیح هتسویپ  نیعل ، ریزو  نآ  دنتشاد . مالسلا  مهیلعتلاسر  تیب  لها  هب  تبسن  تیالو  نآ  لها  هک  یتسود  ببس  هب  دومنیم  نیرحب  لها 
تـسد رد  يرانا  مکاح و  رب  دـش  لخاد  ثیبخ  ریزو  اهزور  زا  یکی  رد  دالب . نآ  لـها  ندـیناسر  ررـض  نتـشک و  يارب  درکیم  اـهرکم  و 

رمع و رکبوبا و  هَّللا و  لوسر  دّـمحم  هَّللا  الا  هلا  ـال  هتـشون : راـنا  نآ  رب  هک  دـید  راـنا  رد  درک ، رظن  نوچ  مکاـح  داد و  مکاـح  هب  تشاد و 
بّجعتم رما ، نآ  زا  سپ  دنامیمن . قلخ  تعانص  تسا و  رانا  لصا  زا  هتشون  نآ  هک  دید  درک ، رظن  مکاح  هَّللا . لوسر  ءافلخ  یلع  نامثع و 

؟ نیرحب لها  باب  رد  وت  يأر  تسا  زیچ  هچ  هضفار . بهذـم  لاطبا  رب  يوق  تسا  یلیلد  رهاـظ و  تسا  یتمـالع  نیا  تفگ : ریزو  هب  دـش و 
نیا ییامن و  رضاح  ار  ناشیا  هک  وت  يارب  زا  تسا  راوازـس  دنیامنیم و  نیهارب  لیلد و  راکنا  بّصعتم . دنایتعامج  اهنیا  تفگ : نیعل  ریزو 

دنیامن و ابا  نتـشگرب  زا  رگا  لیزج و  باوث  تسا  وت  يارب  زا  دندرگرب  دوخ  بهذـم  زا  دـننک و  لوبق  هاگره  سپ  ییامنب . ناشیا  هب  ار  رانا 
نآ لاح  دنروایب و  لیلد  نیا  زا  یباوج  ای  ّتلذ  اب  دـنهدب  هیزج  ای  زیچ  هس  زا  یکی  نایم  امن ، ّریخم  ار  ناشیا  دـننامب  یقاب  دوخ  یهارمگ  رب 

، مکاح يرادرب . تمینغ  هب  ار  ناشیا  دـیلاوم  ییامن و  ریـسا  ار  ناشیا  دالوا  نانز و  یـشکب و  ار  ناـشیا  نادرم  هک  نآ  اـی  دـنرادن  يّرفم  هک 
هب دومن و  ناشیا  هب  ار  رانا  نآ  درک و  رـضاح  ار  ناشیا  داتـسرف و  ناشیا  رایخا  لـضافا و  اـملع و  یپ  هب  دومن و  نیـسحت  ار  ثیبخ  نآ  يأر 

ار امش  لام  منکیم و  ریـسا  ار  امـش  نادنزرف  نانز و  مشکیم و  ار  امـش  نادرم  دیرواین ، باب  نیا  رد  یفاش  باوج  رگا  هک  داد  ربخ  ناشیا 
باوج رب  رداق  دندیدرگ و  ّریحتم  دندینـش ، ار  روما  نیا  ناشیا  نوچ  دیهدب . هیزج  تلذ  اب  راّفک  دـننام  دـیاب  هک  نآ  ای  مرادیمرب  تراغ  هب 
یباوج دیاش  هد ، تلهم  ار  ام  زور  هس  ریما ! يا  دـنتفگ : ناشیا  ناگرزب  سپ  دـیزرلب . ناشیا  ندـب  دـیدرگ و  ّریغتم  ناشیا  ياهور  دـندوبن و 

اب ناشیا  داد و  تلهم  ار  ناشیا  زور  هس  اـت  سپ  یهاوخیم . هک  هچ  نآ  اـم  اـب  نکب  میدرواـین ، رگا  یـشاب و  یـضار  نآ  زا  وت  هک  میرواـیب 
دندش قفّتم  نآ  رب  ناشیا  يأر  هک  نآ  ات  دنداد  نالوج  ار  دوخ  ياهيأر  دندش و  عمج  یسلجم  رد  دنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  ّریحت  فوخ و 

. دندرک رایتخا  ار  سک  هس  سک ، هد  نایم  زا  هاگ  نآ  دندرک . نینچ  سپ  دنیامن . رایتخا  ار  سک  هد  ناشیا ، داّهز  نیرحب و  ياحلـص  زا  هک 
ترـضح ناـمز ، ماـما  هب  نک  هثاغتـسا  نک و  تداـبع  ار  ادـخ  ارحـص و  يوـس  هب  ور  نوریب  بشما  وـت  دـنتفگ : ار  رفن  هس  نآ  زا  یکی  سپ 

نوریب هراچ  هار  دهد  ربخ  وت  هب  هک  دیاش  ام . رب  تسا  ملاع  دنوادخ  تّجح  تسام و  نامز  ماما  وا  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاص 
ار ادـخ  درک و  عّرـضت  هیرگ و  درک و  تداـبع  عوـضخ  يور  زا  ار  ادـخ  بش  ماـمت  رد  تفر و  نوریب  درم  نآ  ار . همیظع  هّیلب  نیا  زا  نتفر 
رد داد . ربخ  ار  ناشیا  دمآ و  ناشیا  دزن  هب  دیدن و  يزیچ  حبص و  ات  دومن  هیلع -  هَّللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ترضح  هب  هثاغتسا  دناوخ و 

یموس سپ  دش . هدایز  ناشیا  عزج  قلق و  سپ  دیدن . يزیچ  دومن و  عّرضت  اعد و  لوا ، قیفر  لثم  زین  وا  دنداتسرف . ار  رگید  یکی  مود  بش 
یبش نآ  تفر و  ارحص  هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  موس  بش  رد  وا  دوب و  یـسیع  نب  دّمحم  وا  مسا  دوب و  راکزیهرپ  درم  وا  دندرک و  رـضاح  ار 

بحاص ترـضح  هب  درادرب و  نانمؤم  زا  ار  هّیلب  نآ  هک  دـیدرگ  یلاعت  قح  هب  لّسوتم  دـش و  لوغـشم  هیرگ  اعد و  هب  کیرات و  رایـسب  دوب 
وت ارچ  یسیع ! نب  دّمحم  يا  : » هک دیامنیم  باطخ  وا  هب  يدرم  هک  دینش  دش ، بش  رخآ  نوچ  دومن و  هثاغتسا  هیلع -  هَّللا  تاولص  رمالا - 

ماهدمآ و نوریب  یمیظع  رما  يارب  زا  نم  هک  راذگب  ارم  درم  يا  تفگ : وا  نابایب »؟ نیا  يوس  هب  يدمآ  نوریب  ارچ  منیبیم و  لاح  نیا  هب  ار 
يا : » تفگ نآ . فشک  رب  دـشاب  رداـق  هک  یـسک  يوـس  هب  رگم  ار ، نآ  منکیمن  هوکـش  دوـخ و  ماـما  يارب  زا  رگم  منکیمن ، رکذ  ار  نآ 

ینادیم ارم  هّصق  رمالا ، بحاص  ییوت  رگا  تفگ : یـسیع  نب  دّمحم  ار »! دوخ  تجاح  نآ  نک  رکذ  رمالا ، بحاص  منم  یـسیع ! نب  دّمحم 
هدش دراو  امـش  رب  رانا  نآ  صوصخ  رد  هک  ياهّیلب  يارب  زا  ياهدمآ  نوریب  ییوگیم ، تسار  یلب ، : » دومرف يرادن . نم  نتفگ  هب  جایتحا  و 

نآ هّجوتم  مدینـش ، ار  ماظن  زجعم  مالک  نیا  نوچ  تفگ : یـسیع  نب  دّمحم  تسا ». هدرک  امـش  رب  مکاح  هک  یفیوخت  دیعوت و  نآ  تسا و 
ذالم و ماما و  ییوت  تسا و  هدیـسر  ام  هب  زیچ  هچ  هک  ینادیم  وت  نم ! يالوم  يا  یلب ، مدرک : ضرع  دمآیم و  ادـص  نآ  هک  مدـش  بناج 
وا هناـخ  رد  هَّللا -  هنعل  ریزو -  هک  یتـسرد  هب  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  : » دومرف باـنج  نآ  سپ  اـم . زا  ـالب  نآ  فشک  رب  يرداـق  اـم و  هاـنپ 
زا کی  ره  فصن  نایم  رد  درک و  فصن  ود  تخاس و  يرانا  لکـش  هب  لِـگ  زا  وا  تفرگ  راـب  تخرد  نآ  هک  یتقو  راـنا . زا  تسا  یتخرد 

. تسب ار  نآ  تشاذگ و  لگ  بلاق  نآ  نایم  رد  ار  رانا  نآ  تخرد . يور  رب  دوب  کچوک  زونه  رانا  تشون . ار  تباتک  نآ  زا  یـضعب  اهنآ ،
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باوج نم  هک  وگب  وا  هب  دیور ، مکاح  دزن  هب  نوچ  حابـص  سپ  دش . نینچ  دنام و  نآ  رد  هتـشون  رثا  دـش ، گرزب  بلاق  نآ  نایم  رد  نوچ 
رد دوخ  تسار  بناـج  هب  دـیوش ، ریزو  هناـخ  لـخاد  هک  یتـقو  ریزو . هناـخ  رد  رگم  منکیمن ، رهاـظ  نکل  ماهدروآ و  دوخ  اـب  ار  هّیلب  نیا 
زا دـنکیم  تعنامم  ریزو  هک  تسا  دوز  هفرغ . نآ  رد  رگم  منکیمن ، باوج  هک  وگب  مکاح  هب  سپ  دـید . یهاوخ  ياهفرغ  لوخد ، ماگنه 

لوا وت  وت و  زا  رتدوز  ددرگ  هفرغ  لـخاد  اـهنت  ریزو  هک  راذـگن  يور و  ـالاب  هفرغ  نآ  هب  هک  نآ  هب  نکب  هغلاـبم  وت  هفرغ و  نآ  رد  لوـخد 
تـسا یلگ  بلاق  نآ ، رد  هک  ریگب  ار  هسیک  نآ  تسه و  نآ  رد  يدیفـس  هسیک  هک  دـید  یهاوخ  ياهچقاط  هفرغ  نآ  رد  وش . هفرغ  لـخاد 

يا ددرگ . مولعم  وا  هلیح  هک  نآ  ات  راذـگب  بلاق  نآ  رد  ار  رانا  نآ  مکاـح  روضح  رد  سپ  تسا . هدرک  نآ  رد  ار  هلیح  نآ  نوعلم  نآ  هک 
دود و ریغ  هب  دینکـشب  نوچ  ار  راـنا  نآ  هک  تسا  نآ  اـم  رگید  هزجعم  هک  وگب  مکاـح  هب  هک  تسا  نآ  رگید  تمـالع  یـسیع ! نب  دّـمحم 

نآ مدرم ، روضح  رد  هک  دینک  رما  ریزو  هب  دینادب ، دیهاوخیم  ار  نخس  نیا  یتسار  رگا  وگب  تفای و  دیهاوخن  نآ  رد  رگید  زیچ  رتسکاخ ،
زاجعا نانخـس  نیا  یـسیع  نب  دّـمحم  نوچ  دیـسر . دـهاوخ  ریزو  شیر  تروص و  رب  دود  رتسکاخ و  نآ  دنکـشب ، نوچ  دنکـشب و  ار  رانا 

رورس يداش و  اب  دیسوب و  ار  نیمز  بانج  نآ  لباقم  رد  دیدرگ و  داش  رایسب  دینـش ، نایملاع  دنوادخ  تّجح  نأش و  یلاع  ماما  زا  ار  ناشن 
رما وا  هب  مالـسلا  هیلعماـما  هک  ار  هچ  نآ  درک  یـسیع  نب  دّـمحم  دـنتفر و  مکاـح  دزن  هب  دـش ، حبـص  نوچ  تشگرب و  دوخ  لـها  يوس  هب 
نیا تفگ : دیدرگ و  یـسیع  نب  دّمحم  هّجوتم  مکاح  سپ  دوب . هداد  ربخ  اهنآ  هب  بانج  نآ  هک  یتازجعم  نآ  دـیدرگ  رهاظ  دوب و  هدومرف 

ره مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  وا  سپ  امش ؟ ماما  تسیک  تفگ : یلاو  ام . رب  ادخ  تّجح  ام و  نامز  ماما  تفگ : دوب ؟ هداد  ربخ  وت  هب  یک  ار  روما 
نم هک  نک  زارد  تسد  تفگ : مکاح  دیـسر . هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  هب  هک  نآ  ات  داد  ربخ  يرگید  زا  دـعب  ار  کی 

وا لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  هناـگی و  دـنوادخ  رگم  ییادـخ  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  بهذـم و  نیا  رب  منک  تعیب 
زا کی  ره  هب  سپ  تسا . هفیلخ  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لصفالب  ترـضح ، نآ  زا  دعب  هفیلخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا و 

یهاوخرذع نیرحب  لها  زا  دومن و  ریزو  لتق  هب  رما  دـش و  وکین  وا  نامیا  دومن و  رارقا  مالـسلا  مهیلعناشیا  رخآ  ات  يرگید  زا  دـعب  ناماما 
(1287 .) دـننکیم تراـیز  ار  وا  مدرم  تسا و  فورعم  ناـشیا  دزن  یـسیع  نب  دّـمحم  ربق  تسا و  فورعم  نیرحب  لـها  دزن  هّصق  نیا  درک .

هدش شقن  هک  هسیفن  ریغ  هسیفن و  راجحا  ماسقا  زا  دوشیم  تفای  هعیـش  تسد  رد  یهاگ  هک  دوب  هدینـش  ای  هدید  ریزو  ایوگ  دیوگ : ّفلؤم 
قح دنک و  رادیدپ  یشقن  راگدرورپ  عنص  لباقم  رد  تساوخ  دنکیم . ناشیا  بهذم  ّتیقح  رب  تلالد  هک  يزیچ  یهلا  عنـص  ِدی  هب  نآ  رد 

، تامارک بحاص  نیدـلا  سمـش  خیـش  ّطخ  هب  نآ  مامت  هک  ياهفیرـش  هعومجم  رد  و  هرون . متی  نا  ِّالا  هَّللا  یبأـی  و  دـناشوپب ، یلطاـب  هب  ار 
ریغ تایرفعج و  باتک  رـصتخم  نآ ، زا  دعب  دیدحلا و  یبا  نبا  هعبـس  دیاصق  نآ  لوا  تسا و  ییاهب  خیـش  ّدج  هک  یعابج  یلع  نب  دّـمحم 

نیجللا نم  یقتأ  تنک  نیطبسلا  دلاو  جیوزت  موی  ینورثن  ءامسلا  نم  ّرد  انا  دوب : بوتکم  یخرـس  قیقع  رد  دش  تفای  هک  تسا  روکذم  نآ ،
نیگن رب  نسحلا و  یبا  ءایـصوالا  دّیـسل  ینزح  نع  کئبنی  ینول  ةرفـص  هدش  هدـید  یفجن  درز  ّرد  رب  نیـسحلارحن و  مدـب  ینوغبـص  نکلو 

خیـش هرـصع ، دیحو  داتـسا ، خیـش  فجنلا  نکاس  یلع  ینزح  طرفل  ینول  لاح  فدـصلا  رهوج  لب  ةراجحلا  نم  تسل  هدـش  هدـید  یهایس 
نطاب رد  دندوب ، هدرک  هّصح  ودراشنم  اب  اج  نآ  رد  ار  یتخرد  دندوب ، هتفر  هّلح  هب  یتقو  دـندرک : لقن  هارث -  باط  ینارهط -  نیـسحلادبع 
نایعا زا  یکی  دزن  رد  نالا ، نارهط  رد  هَّللا ». ّیلو  یلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  هلا  هلا  ال  ، » خسن ّطخ  هب  دوب  شقن  دـندید  یفـصن  ره  رد  نآ ،

ياهملک و  سوکعم . يای  اـب  یلع  تسا ، شوقنم  نآ  نطاـب  رد  هک  سدـع  کـی  ردـق  هب  تسا  یکچوک  ساـملا  ناریا ، هّیّلع  تلود  لاـجر 
کی رتشوش  رهن  رد  متفای  دومرف : ( 1288) عیبرلارهز باتک  رد  يرتشوش  هَّللا  تمعن  دّیـس  لیبن ، ثّدحم  دشاب . ای  دوریم  لامتحا  هک  رگید 

هَّللا مسب  : » گنـس ناـمه  گـنر  هب  گنـس  نآ  رب  دوـب  هتـشون  نیمز و  ریز  زا  اـهرافح  ار  نآ  دـندوب  هدروآرد  هک  يدرز  کـچوک  گـنس 
ضرأ یلع  همد  بتک  البرک  ضراب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  امل  هَّللا  ّیلو  ّیلع  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا . الا  هلا  میحرلا ال  نمحرلا 
دندرک لقن  ناهفصا  هعمج  ماما  یسلجم و  هماّلع  طبـس  نیـسح  دّمحم  ریم  لیلج  ملاع  نوبلقنی ». ٍبلقنم  ّيأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  هابـصح و 

لّمأت و زا  سپ  تشاد . هضرع  همه  رب  درک و  رضاح  ار  مسق  ره  زا  عیانص  لها  سپ  نامیلس . هاش  روفغم  تهج  هب  دندروآ  ار  گنس  نآ  هک 
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رهاظ گنس  نیا  رد  نینچ  یشقن  هک  تسین  تردق  نآ  ار  یسک  نوچیب ، قلاخ  زج  نوریب و  رشب  تعنص  زا  هک  دندرک  قیدصت  همه  ّربدت ،
نیا لقن  ياصقتسا  یضتقم  ماقم  داد . رارق  دوخ  يوزاب  زرح  یّلح و  زا  تسارآ و  رویز  بیز و  عاونا  هب  ار  گنـس  نآ  ناطلـس  سپ  دیامن .

هیلعادهـشلادّیس كرابم  نوخ  هب  ّقلعتم  هچ  نآ  صوصخ  قرفتم . خـیراوت  رابخا و  بتک  رد  رایـسب و  مقر  نآ  زا  ّالاو  تسین ، بلاطم  هنوگ 
. هدش رهاظ  نآ  رثا  هریغ  گنس و  تخرد و  رد  هک  تسا  مالسلا 

دیفم خیش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم  مهاجنپ : تیاکح 

یلاعت يادخ  هسّدقم ، هیحان  زا  یبوتکم  دش  دراو  هدرک : لقن  ( 1289) جاجتحا باتک  رد  یسربط ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  لیلج ، خیش 
نامعن نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیش  رب  هد ، دصراهچ و  هنس  ِرفص  زا  دوب  هدنام  یقاب  هک  يزور  دنچ  رد  ار ، وا  دیامرف  تیاعر  تسارح و 
هخـسن لصا  ًالّوا  ًاکّربت  ام  زاجح و  هب  لصّتم  هسّدقم  هیحان  زا  ار  نآ  دو  هتـشادرب  هک  وا  هدنناسر  دومن  رکذ  هحور ، -  هَّللا  سّدـق  یثراح - 
خیشلا دیشرلا  یلوملا  دیدسلا و  خیـشلل  ناونعلا  بانم  بونی  ام  هخـسن  میزادرپیم : مهف  ردق  هب  نآ  همجرت  هب  نآ  زا  سپ  مینکیم ، لقن  ار 

هَّللا مسب  باتکلا ) یف  ام  ۀخـسن   ) دابعلا یلع  ذوخأملا  دهعلا  عدوتـسم  نم  هزازعا -  هَّللا  مادا  نامعنلا -  دمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  دیفملا 
الا هلا  يذلا ال  هَّللا  کیلا  دمحن  اناف  نیقیلاب  انیف  صوصخملا  نیدلا  یف  صلخملا  ( 1290) یلولا اهّیا  کیلع  مالس  دعب  اّما   » میحرلا نمحرلا 

کتبوثم لزجا  ّقحلا و  ةرـصنل  کقیفوت -  هَّللا  مادا  کملعنل -  نیرهاطلا و  هلآ  دّـمحم و  انّیبن  اـنالوم و  اندّیـس و  یلع  ةولـصلا  هلئـسن  وه و 
هتعاطب و یلاعت  هَّللا  مهّزعا  کلبق  انیلاوم  یلا  اّنع  هیدؤت  ام  کـفیلکت  ۀـباتکلاب و  کفیرـشت  یف  اـنل  نذا  دـق  ّهنا  قدـصلاب  اـّنع  کـقطن  یلع 

نم یلا  هتیدأت  یف  لمعا  هرکذـن و  اـم  یلع  هنید  نم  نیقراـملا  هئادـعا  یلع  هنوعب  هَّللا  كدـّیا  فقف  هتـسارح  مهل و  هتیاـعرب  مهملا  مهاـفک 
انتعیشلو انل  حالصلا  نم  هَّللا  انارا  يذلا  بسح  نیملاظلا  نکاسم  نع  یئانلا  انناکمب  نیواث  اّنک  نا  نحن و  هَّللاءاش  نا  همسرن  امب  هیلا  نکـست 

يذـلا يذالاب  انتفرعم  مکرابخا و  نم  ءیـش  اّنع  بزعی  مکئابناب و ال  ًاملع  طیحن  ّاناف  نیقـسافلل  ایندـلا  ۀـلود  تماد  اـم  کـلذ  یف  نینمؤملا 
نیلمهم ریغ  انا  نوملعی و  مّهناک ال  مهنم  ذوخأملا  دـهعلا  اوذـبن  ًاعـساش و  هنع  حـلاصلا  فلـسلا  ناک  اـم  یلا  مکنم  ریثک  حـنجذم  مکباـصا 

یلع انورهاظ  هلالج و  ّلج  هَّللا  اوّقتاف  ءادـعالا  مکملطـصا  ءاوـاللا و  ءـالبلا  مکب  لزنل  کـلذ  ـال  ول  مک و  رکذـل  نیـسان  ـال  مکتاـعارمل و 
انرمال و مکتشقانم  اهتکرح و  راردال  ةراما  یه  هلما و  كردا  نم  اهنع  ییحی  هلجا و  مح  نم  اهیف  کلهی  مکیلع  تفانا  دق  ۀنتف  نم  مکئابتنا 

یه هفرغ و  عمج  فرغک  هبتصع  عمج   ) بصع اهنشخی  ۀیلهاجلا  ران  بش  نم  ۀّیقتلاب  اومـصتعاف  نوکرـشملا  هرک  ول  هرون و  ّمتم  هَّللا  انیهن و 
اذا ۀیضرملا  لبـسلا  اهنع  نعطلا  یف  کلـس  ۀیقحلا و  نطاومب  اهیف  مکنم  مری  مل  نم  ةاجنب  میعز  انا  ۀیودهم  ۀقرف  اهب  لوهی  ۀیوما و  ۀعابحلا )
نم مکل  رهظتـس  هیلی  يذـّلا  نم )  ) یف نوکی  امل  مکتدـقر  نم  اوظقیتسا  هیف و  ثدـحی  امب  اوربتعاف  هذـه  مکتّنـس  نم  یلوالا  يدامج  ّلـها 
نم فیاوط  قارعلا  ضرا  یلع  بلغی  قلقی و  قرحی و  نزحی  ام  قرـشملا  ضرا  یف  ثدحی  ۀیوسلاب و  اهلثم  ضرالا  نم  ۀیلج و  ۀیآ  ءامـسلا 

و  ) رایخالا نوقّتملا و  هکالهب  رـسی  رارـشالا  نم  توغاط  راوبب  دـعب  نم  ۀـمغلا  جرفنت  مث  قازرـالا  هلها  یلع  مهلاـعف  ءوسب  قاـضم  مالـسالا 
رهظی نأش  قافولا  مهنم و  رایتخالا  یلع  مهجح  ریـسیت  یف  انل  قاّفتا و  مهنم و  هبلع  ریفوت  یلع  هنولم  ای  ام  قاـفال  نم  جـحلا  يدـیرمل  قفتی )
ةءاجف هثعبیان  رما  ّناف  انطخـس  انتهارک و  نم  هیندـی  ام  بنتجیل  انتّبحم و  نم  هبرقی  امب  مکنم  ءرما  ّلک  لمعیل  لـمعیف )  ) قاـّستا ماـظن و  یلع 

ایلعلا دیلاب  عیقوتلا  خسن  و   ) ۀمحرب قیفوتلا  یف  مکل  فطلی  دشرلا و  مکمهلی  هَّللا  ۀبوح و  یلع  مدن  اهباقع  نم  هیجنی  ۀـبوت و ال  هعفنتال  نیح 
ظفتحاف مانتال  یّتلا  هنیعب  هَّللا  کسرح  یفولا  انلرصانلا  یفصلا  انّدو  یف  صلخملا  یلولا و  خالا  اهّیا  کیلا  انباتک  اذه  مالّسلا ) اهبحاص  یلع 

یلاعت و هَّللاءاش  نا  هیلع  لمعلاب  مهتعامج  صواو  هیلا  نکـست  نم  یلا  هیف  امّدا  ًادحا و  هانمـض  هلامب  هانرطـس  يذلا  انطخ  یلع  رهظت  الو  هب 
تسا نآ  نآ ، ياهتکن و  رب  هیبنت  تسا  مزال  همجرت  رد  عورش  زا  لبق  هسدقم  هیحان  زا  دارم  ( 1291 .«) نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلص 

رد حابـصم  هیـشاح  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  زج  دوش ، نآ  ضّرعتم  هک  مدیدن  يدـحا  مالک  رد  هدـشن و  مولعم  تسرد  هیحان  زا  دارم  هک 
رد دندرکیم  دّدرت  الکو  يرغص و  تبیغ  رد  دوب  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  هک  تسا  یناکم  ره  هیحان  هتفگ : مشش  یس و  لصف 
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رد يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  هچ  نانچ  درک ؛ هدافتـسا  دوشیم  رابخا  یـضعب  زا  نکلو  هدرکن  رکذ  يدنتـسم  بانج و  نآ  دزن  رد  اـج  نآ 
هنس رد  دنک  ّجح  هک  ار  دوخ  هدلاو  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّمحم  وبا  دومرف : رما  هک  هدرک  تیاور  ( 1292) ۀّیصولا تابثا  باتک 

مالسلا هیلعبحاص  ترضح  دومن  رضاح  تصش و  هنـس  رد  دیـسر  دهاوخ  بانج  نآ  هب  هچ  نآ  هب  درک  ربخ  ار  وا  هن و  هاجنپ و  تسیود و 
اب مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  رداـم  تفر  نوریب  ار و  حالـس  ثیراوم و  مظعا و  مسا  باـنج  نآ  هب  دومن  میلـست  درک و  ّتیـصو  وا  هب  سپ  ار .
هب نوچ  دوب . جاتحم  وا  هب  لیکو  هک  ار  هچ  نآ  دوب  ّیلوتم  رّهطم  نب  دّمحم  نب  دمحا  یلعوبا  هّکم و  يوس  هب  مالسلا  هیلعبحاص  ترضح 

، مدرم رثکا  دنتشگرب  سپ  بآ . یمک  فوخ و  تّدش  زا  دندرک  ربخ  ار  ناشیا  سپ  دندروخرب . هلفاق  هب  بارعا  دندیـسر ، لزانم  زا  یـضعب 
لاجر ياملع  نکلو  نتفر  هب  ناشیا  هب  دیـسر  رما  هک  هدش  تیاور  دندنام . ملاس  دنتـشذگ و  ناشیا  سپ  دـندوب . هیحان  رد  هک  یناسک  رگم 

همجرت هیحان . بحاص  دوشیم  قـالطا  زین  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماـما  رب  هکلب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  رب  هک  دـندرک  حیرـصت 
دـیدس و ردارب  هب  دوب : نیا  دنـسیونیم  بیتاکم  لوا  رد  تسا  مسر  هک  دوب  ناونع  ياـج  هب  هچ  نآ  نومـضم  فیرـش ، عیقوت  نآ  هصـالخ 
هک رـصع  ماما  فرـشلا  نیرق  فرط  زا  دیامرف ، زازعا -  ًامیاد  شدنوادخ  هک  نامعنلا -  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم  خیـش  دیـشر ، رادتـسود 

مسب دوریم : باطخ  فیرـشت  نانچ  دندرپس ، تعیدو  هب  شترـضح  رد  دنتفرگ  قیالخ  هّفاک  زا  هّلظا  ملاع  تسلا و  زور  رد  هک  هیهلا  دوهع 
انامه نیقی ؛ لامک  هب  ام  تیالو  رد  تسا  صوصخم  هک  نید  رد  صولخ  اب  رادتسود  يا  وت ، رب  يادخ  دورد  دعب ، اّما   » میحّرلا نمحّرلا  هَّللا 

هللا یلـصدّمحم  ام  ربمغیپ  ام  دّیـس  رب  تاولـص  هک  منکیم  تلأسم  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  ار  يدنوادخ  دـمح  وت ، يوس  هب  متـسرفیم 
ناوارف قح و  ترـصن  رد  دـیامرف  مادتـسم  ار  وت  قیفوت  دـنوادخ  هک  ار  وت  رم  مییامرفیم  مالعا  دتـسرفب و  وا  راهطا  لآ  ملـسو و  هلآو  هیلع 

يادا هب  مییامرف و  فّرـشم  هبتاکم  هب  ار  وت  هک  ار  ام  دنداد  تصخر  نذا و  هک  نیا  هب  یتسار  هب  ار . ام  مولع  وت ، رـشن  رب  ار  وت  باوث  دیامرف 
تیافک دوخ و  تعاط  هب  دراد  زیزع  ار  ناشیا  دـنوادخ  يراد و  غالبا  دنتـسه  وت  ترـضح  رد  هک  نایعیـش  نآ  هب  هک  میراد  فّلکم  ماکحا 
نوریب هک  شنانمـشد  رب  شیوخ  تناعا  هب  دهد  ددم  تیادـخ  وت ، وش  فقاو  سپ  دـیامرف . شیوخ  فطل  تسارح  تیاعر و  هب  ناشیا  مهم 

ام هک  یهجو  رب  يراد  ناـشیا  هب  ناـنیمطا  هک  ناـنآ  يوـس  هب  اـم  رماوا  ندـناسر  رد  نک  یعـس  مـینکیم و  رکذ  هـچ  نآ  رب  نـید  زا  دـنور 
هدنامن ار  نآ  هچ ، نآ  بسح  رب  نیملاظ ، ناکم  زا  تسا  رود  هک  نامدوخ  ناکم  رد  میراد  انکس  ام  هچ  رگا  یلاعت . هَّللاءاش  نا  میسیونیم ؛

طیحم ام  ملع  هک  قیقحت  هب  تسا . نیقـساف  يارب  ایند  تلود  هک  یمادام  وا  رد  ام  نینمؤم  هعیـش  يارب  اـم و  يارب  حالـص  زا  یلاـعت  يادـخ 
لیم هک  ینامز  زا  هدیـسر  امـش  هب  هک  يرازآ  هب  مییاناد  ام  امـش و  رابخا  زا  زیچ ، چـیه  ام  ملع  زا  دوشیمن  بیاغ  امـش و  ياهربخ  هب  تسا 

تشپ سپ  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  يدهع  دندوب و  رود  وا  زا  رادرک  تسرد  ناینیشیپ  هچ  نآ  يوس  هب  اهامـش  زا  یتعامج  دندرک 
، دوب نیا  هن  رگا  میتسین و  راکشومارف  امـش  دای  زا  میرادن و  امـش  تاعارم  رد  لامها  ام  هک  یتسرد  هب  دننادیمن . ناشیا  هک  ایوگ  دندنکفا ؛

دیهد یناوتشپ  هلالج و  ّلج  دنوادخ  زا  دیزیهرپب  سپ  دندرکیم . لصأتسم  ار  امش  نانمشد ، تخـس و  يالب  امـش  هب  دشیم  لزان  هنیآ  ره 
ظفح وا و  لجا  دـش  کیدزن  هک  یـسک  نآ ، رد  دوشیم  كـاله  هک  امـش  رب  تسا  هدـش  فرـشم  هک  هنتف  زا  امـش  ندروآ  نوریب  رب  ار  اـم 

رما رگیدکی  يارب  امش  ندرک  راهظا  ام و  تکرح  يارب  تسا  ياهناشن  هنتف  نآ  هدرک و  تفایرد  ار  دوخ  يوزرآ  هک  یـسک  نآ  زا  دوشیم 
ره هچ  هّیقت . رد  دینزارف  گنچ  سپ  نیکرـشم . دنـشاب  هتـشاد  تهارک  دنچره  ار ، دوخ  رون  دنکیم  لماک  مامت و  دـنوادخ  و  ار . ام  یهن  و 

تیادـه هفیاـط  شتآ  نیا  هب  دـناسرتب  اـت  دـناهّیما  ینب  دـننام  ترطف  رد  هک  یموق  ار  وا  دـهدیم  ددـم  ار ، ّتیلهاـج  شتآ  دـنک  نشور  هک 
هار وا ، رد  ریـس  رد  دـنک  كولـس  دـشابن و  یتناکم  ناکم و  بلاط  هنتف ، نآ  رد  هک  یـسک  يارب  متاجن  لیفک  نماـض و  نم  و  ار . ناگدـش 
زا دـیوش  رادـیب  نآ و  رد  دوشیم  ثداح  هچ  نآ  زا  دـیریگ  تربع  سپ  دـسر ، رد  امـش  لاـس  نیا  زا  یلوـالا  يداـمج  نوچ  ار . هدیدنـسپ 

يواست و اـب  نآ  لـثم  نیمز  رد  يرهاـظ و  رما  نامـسآ  رد  دوش  رهاـظ  هک  تسا  دوز  نآ . بقع  رد  دوش  عقاو  هچ  نآ  يارب  تلفغ ، باوخ 
هب هک  دنتـسه  نوریب  مالـسا  زا  هک  یموق  قارع ، رب  وا  زا  دعب  دـنک  هبلغ  و  دروآیم . قلق  نزح و  هک  يزیچ  قرـشم ، نیمز  رد  دوشیم  عقاو 

سپ رارـشا . زا  یتوغاط  كاله  هب  دـش  دـهاوخ  برک  جـیرفت  نآ  زا  سپ  ددرگیم . گـنت  قارع  لـها  رب  قزر  ناـشیا ، رادرک  ءوس  ببس 
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قاّفتا و ددـع و  ترثک  اب  دـنبلاط  هک  ار  هچ  نآ  فارطا ، رد  جاح ، يارب  دوشیم  عمتجم  راـیخا و  اوقت و  لـها  وا  تکـاله  هب  دوش  رورـسم 
نآ هب  امش  زا  سک  ره  دنک ، راتفر  دیاب  سپ  قاّستا . ماظن و  اب  دوشیم  رهاظ  هک  تسا  ینأش  قافو  رایتخا  اب  ناشیا  ّجح  یناسآ  رد  ام  يارب 

، ام رما  هک  اریز  ام . تهارک  طخـس و  هب  یکیدزن  يارب  دوش ، بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دنک  بانتجا  ام و  تبحم  هب  ار  وا  دـنکیم  کیدزن  هچ 
تیصعم و زا  تمادن  زور  نآ  ام  باقع  ار  وا  دهدیمن  تاجن  هبوت و  ار  یمدآ  دشخبیمن  عفن  هک  ینامز  دسریم  رد  هاگان  هک  تسا  يرما 

بوتکم نآ  رد  هک  فیرش  ّطخ  تروص  شدوخ . تمحر  هب  قیفوت  تهج  رد  امش  هرابرد  دنک  فطل  امش و  هب  ار  دشر  دنک  ماهلا  دنوادخ 
يافص اب  صلخم  رادتسود و  ردارب  يا  وت ، يوس  هب  تسام  هتشون  نیا  داب . مالـس  تسد  نآ  بحاص  رب  هک  دندوب  هتـشون  كرابم  تسد  هب 

ار هتشون  نیا  نک  ظفح  سپ  دورن ! باوخ  رد  زگره  هک  دوخ  تیانع  نیع  هب  ار  وت  دانک  تسارح  دنوادخ  ام ! يافو  اب  روای  ام و  تّدوم  رد 
يوس هب  تسا  نآ  رد  ار  هچ  نآ  نک  ادا  ار و  یـسک  میاهدرک  نیمـضت  جرد و  نآ  رد  هچ  نآ  اـب  میاهتـشون  اـم  هک  یّطخ  رب  رادـم  عـلّطم  و 

دّمحم یلع  هَّللا  یّلص  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  نآ ! ِقفِو  رب  لمع  هب  ار  ناشیا  تعامج  نک  ّتیصو  یشاب و  هتشاد  وا  هب  سفن  نوکس  هک  یسک 
.« نیرهاطلا لآ  و 

دیفم خیش  يارب  هسّدقم  هیحان  بوتکم  مکی : هاجنپ و  تیاکح 

تسیب هبنش  جنپ  زور  مالسلا  هیلعرصع  ماما  بناج  زا  رگید  یبوتکم  دیفم ، خیشرب  دش  دراو  هتفگ : ( 1293) جاجتحا رد  یسربط  خیش  زین  و 
عیقوت نیا  دوب ، هدزیـس  دـص و  راهچ  ناضمر ، هام  موس  رد  هک  خیـش  تافو  خـیرات  قباـطم  هدزاود . دـصراهچ و  هنـس  هّجحلا  يذ  زا  موس  و 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  هلیلد . قحلا و  مهلم  یلا  هلیبس  یف  طبارملا  هَّللادـبع  نم  ۀخـسن  هدیـسر . تافو  زا  لبق  زور  ود  هام و  تشه  فیرش 
انئابا هلا  انهلا و  وه  الا  هلا  يذلا ال  هَّللا  کیلا  دـمحن  ّاناف  ( » 1294 .) قدصلا ۀملکب  هیلا  یعادلا  ّقحلل  رـصانلا  حلاصلا  دبعلا  اهّیا  کیلع  مالس 

دقف دعب  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  نییبنلا و  متاخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  انالوم  اندّیـس و  یلع  ةولـصلا  هلئـسن  نیلوالا و 
انل ّرقتسم  نم  نآلا  کلذ  انعفش  هئادعا و  دیک  نم  کسرح  هئایلوا و  نم  کل  هبه  يذلا و  ببسلاب  یلاعت  هَّللا  کمصع  کتاجانم  انرظن  اّنک 
یلا هنم  انطوبه  نوکی  نا  کشوی  نامیالا و  نم  تیرابـسلا  هیلا  اـنأجلا  لـیلامغ  نم  اـفنآ  هیلا  انرـص  ءاـمهب  نم  خارمـش  یف  ( 1295) بصان
انیلا ۀفلزلا  نم  هدـمتعت  ام  کلذـب  فرعتف  لاح  نم  انل  دّدـجتی  امب  اّنم  أبن  کیتأی  نامزلا و  نم  لواطت  رهدـلا و ال  نم  دـعب  ریغ  نم  حـیحص 

باهرتسال ًالطاب  تسرح  موق  سوفن  ۀنتف  کلذـل  لباقت  نأ  مانت  یتلا ال  هنیعب  هَّللا  کسرح  نکتلف  هتمحرب  کلذـل  کقفوم  هَّللا  لامعالاب و 
ممذم قفانم  سجر  نم  مّظعملا  مرحلاب  هثداح  هثوللا  هذه  نم  انتکرح  ۀیآ  نومرجملا و  کلذل  نزحی  نونمؤملا و  اهرامدل  جهتبی  نیلطبملا 

يذلا ال اعّدلاب  مهظفح  ءارو  نم  اننأل  ناودعلا  مهل و  ملظلا  نم  هضرغ  کلذـب  غلبی  نامیالا و ال  لها  هدـیکب  دـمعی  مّرحملا  مدـلل  لحتـسم 
عنـص لیمجل  ۀبقاعلا  بوطخلا و  هب  مهتعار  نا  ۀیافکلاب و  اوقثیلو  بولقلا  انئایلوا  نم  کلذـب  نئمطتلف  ءامـسلا  ضرالا و  کلم  نع  بجحی 

يذلا هرـصنب  هَّللا  كدّیا  نیملاظلا  انیف  دهاجملا  یلولا  اهّیا  کیلا  دـهعن  نحن  بونذـلا و  نم  هنع  یهنملا  اوبنتجا  ام  مهل  ةدـیمح  نوکت  هَّللا 
ۀـلطبملا و اهتنتف  نم  انما  ناک  هّقحتـسم  یلا  هیلع  ام  جرخا  نیدـلا  یف  کناوخا  نم  ّهبر  یقتا  نم  ّهنا  نیحلاـصلا  اـنئایلوا  نم  فلـسلا  هب  دـّیا 

ولو هترخآ  هالو و  کلذـب ال  ًارـساخ  نوکی  ّهناف  هتلـصب  رما  نم  یلع  هتمعن  نم  هَّللا  هداـعا  اـمب  مهنم  لـخب  نم  ۀلـضملا و  ۀـملظملا  اـهتنحم 
ةداعـسلا مهل  تلجعفلا  انئاقلب و  نمیلا  مهنع  رّخأت  اـمل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا  یف  بولقلا  نم  عاـمتجا  یلع  هتعاـطل -  هَّللا  مهقفو  انعایـشا - 

انبسح وه  ناعتـسملا و  هَّللا  مهنم و  هرثؤن  ههرکن و ال  امم  انب  لصّتی  ام  ّالا  مهنع  انـسبحی  امف  انب  مهنم  اهقدص  ۀفرعملا و  ّقح  یلع  انتدهاشمب 
ۀخسن ةأمعبرا  رشع و  ینثا  ۀنس  نم  لاوش  ةّرغ  یف  بتک  و  مّلس . نیرهاطلا و  هلا  دّمحم و  ریذنلا  ریشبلا  اندّیس  یلع  هتاولـص  لیکولا و  معن  و 

دحا ّلک  نع  هفخاف  انتقث  ّطخ  انئالماب و  یلعلا  ّقحلل  مهلملا  یلولا  اهّیا  کیلا  انباتک  اذه  اهبحاص -  یلع  هَّللا  تاولـص  ایلعلا -  دـیلاب  عیقوتلا 
یلع ةولـصلا  هَّلل و  دـمحلا  یلاعت و  هَّللاءاش  نا  انتکربب  هَّللا  مهلمـش  انئایلوا  نم  هتناما  یلا  نکـست  نم  اـهیلع  علّطی  ۀخـسن  هل  لـعجا  هوطاو و 

هک یـسک  يوس  هب  وا  لیبس  رد  دیامرفیم  هدهاجم  هک  ادخ  هدنب  بناج  زا  نویامه  نامرف  هصالخ  همجرت  نیرهاطلا ». هلآ  دّمحم و  اندـّیس 
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هب ( 1296) ینکیم توعد  هک  قح  هدـننک  يرای  هتـسیاش ، هدـنب  يا  وت  رب  مالـس   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  وا . لـیلد  قح و  هب  هدـش  ماـهلا 
اـم و راـگدرورپ  وا ، زج  ییادـخ  تسین  هک  ار  يدـنوادخ  دـمح  وت  يوس  هب  میتسرفیم  اـم  هک  یتسرد  هب  سپ  قدـص . هملک  هب  نآ  يوس 

نیبّیط تیب  لها  رب  نییبنلا و  متاخ  دّمحم ، ام  يالوم  دّیس و  رب  دتسرف  تاولص  هک  ار  وا  مینکیم  تلأسم  و  ام ، ناینیشیپ  ياهردپ  راگدرورپ 
تسا هدیشخب  هک  ياهلیسو  هب  ار  وت  دنوادخ  دنک  ظفح  ار ؛ وت  تاجانم  میدوب  هتسناد  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  دعب ، و  ترـضح . نآ  نیرهاط 

زا نـآلا  ار  وت  لاـح  دوخ  ترـضح  رد  میدرک  عیفـش  دوخ و  يادـعا  دـیک  زا  ببـس  نآ  هب  ار  وت  دـیامرفب  تسارح  دوخ و  ياـیلوا  زا  وت  هب 
، اهيدوز نیا  رد  بعش  نآ  هب  میدش  لقتنم  هک  درادن  یهار  نآ  هب  یسک  هک  ینابایب  رس  رد  هوک  رس  رد  تسا  یبعش  هک  نامدوخ  هاگلزنم 

لزنم زا  هیانک  هک  نامیا ، زا  دنریقف  هک  یتعامج  ندمآ  دورف  بعش  نآ  هب  ار  ام  هتشاد  أجلم  ترازغ  تراضن و  اب  راد  تخرد  ياهيداو  زا 
لوط راگزور و  زا  يرود  نودـب  حّطـسم ، ینیمز  يوس  هب  هوک  رـس  نآ  زا  میوش  لزان  هک  تسا  دوز  و  تسا ، لزنم  نآ  رد  نیملاـظ  ندرک 

دامتعا هچ  نآ  وا  هطـساو  هب  یـسانشیم  سپ  ام . لاوحا  زا  دوشیم  هزات  هچ  نآ  هب  ام  بناج  زا  يربخ  ار  وت  دـیآیم  و  نامز . زا  یندیـشک 
دنوادـخ تسا . نیاک  رّدـقم و  سپ  دوخ ، تمحر  هب  راک  نیا  رد  تسا  وت  هدـنهد  قیفوت  ادـخ  لامعا و  هب  ام  يوس  هب  بّرقت  زا  وا  رب  ینک 

دیـص هک  دوشیم  یـسوفن  كاله  بجوم  هک  ياهنتف  ار  وا  دوشیم  لباقم  هک  نیا  دوریمن  باوخ  رد  هک  یمـشچ  هب  ار  وت  دـنک  تسارح 
و نینمؤم . سوفن  نآ ، رامد  يارب  دـنوشیم  جـهتبم  هک  لطاب . لـها  ندرک  بلج  نداد و  سرت  تهج  هب  ار ، لـطاب  دناهتـشاک  اـی  دـناهدرک 

یـسجر زا  همظعم  هّکم  زا  دوشیم  عقاو  هک  تسا  ياهثداح  گـنت  هار  نیا  زا  اـم  تکرح  تمـالع  نیمرجم . نآ ، يارب  دـندرگیم  نوزحم 
جورخ نآ  هب  وا  دسریمن  نامیا و  لها  وا  دـیک  ببـس  هب  دـنوشیم  نزح  رد  هک  ار  مارح  ياهنوخ  درامـشیم  لالح  هک  مومذـم  قفانم و 

نیمز و هاـشداپ  زا  دـنامیمن  بوجحم  هک  ییاـعد  هب  میتسه  ناـشیا  ظـفح  بقع  رد  اـم  هک  ارچ  ناودـع . ملظ و  زا  ار  دوخ  دوصقم  ندرک 
هب ار  ناشیا  دناسرتب  هچ  رگا  دـنوادخ ؛ تیافک  هب  دـنوش  قثاو  دـیاب  ام و  نارادتـسود  بولق  ام ، ياعد  هب  دوش  نئمطم  دـیاب  سپ  نامـسآ .
هچ نآ  دننک  بانتجا  هک  مادام  ناشیا ، يارب  دش  دهاوخ  دومحم  راگدرک  لیمج  عنص  هطساو  هب  تبقاع  تخس و  ییاهالب  نانمشد  هطـساو 

دیامرف دییأت  ناملاظ ، اب  ام  هار  رد  ینکیم  هدهاجم  هک  صولخ  اب  رادتـسود  يا  وت ، يوس  هب  مینکیم  دـهع  ام  و  ار . ناهانگ  زا  هدـش  یهن 
ار دوخ  راگدرورپ  دنک  يراگزیهرپ  سک  ره  هک  نیا  هب  ار  ام  راکوکین  يایلوا  زا  ناینیشیپ  وا  هب  هتـشاد  دّیؤم  هک  یترـصن  هب  ار  وت  دنوادخ 
زا دوب  دـهاوخ  ناـما  رد  قاقحتـسا ، لـها  يوس  هب  هبجاو  قوـقح  زا  تسا  وا  هّمذ  رب  هچ  نآ  هدـهع  زا  دور  نوریب  نید و  رد  وـت  ناردارب  زا 

دنوادـخ هچ  نآ  هب  ناشیا  زا  دـنک  لخب  سک  ره  و  تسا . تلالظ  بجوم  هک  وا  کیراب  ياهتنحم  زا  تسا و  لـطاب  بحاـص  هک  ياهنتف 
دوب دهاوخ  راکنایز  هدننک ، لخب  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  وا . يرادهگن  هلص و  هب  هدرک  رما  دنوادخ  هچ  نآ  رب  دوخ ، تمعن  زا  هدومرف  اطع 

مهارف عمتجم ، ياهلد  اب  دوخ  تعاط  يارب  ار  ناشیا  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  ام ، نایعیـش  هچ  نانچ  رگا  دوخ و  ترخآ  ایند و  يارب  لـخب  هب 
يوس هب  درکیم  لیجعت  ام و  تاقالم  ِنُمی  ناشیا ، زا  داتفایمن  ریخأت  هنیآ  ره  ناشیا ، رب  تسا  بوتکم  هک  يدهع  هب  يافو  رد  دندوب  هدمآ 

هک يروما  زا  ام  هب  دسریم  هچ  نآ  رگم  ناشیا ، زا  ار  ام  درادیمن  بوجحم  سپ  ام . هب  قداص  تفرعم  لامک  اب  ام  هدهاشم  تداعس  ناشیا 
هک ام  دّیس  رب  وا  تاولـص  و  تسا . یلیکو  رتهب  تسا و  سب  وا  میبلطیم و  تناعتـسا  دنوادخ  زا  ناشیا و  زا  میدنـسپیمن  میراد و  تهارک 

تروص هدزاود . دصراهچ و  لاس  زا  لاّوش  هّرغ  رد  تشون  ناشیا و  رب  دتسرفب  مالس  دنوادخ  وا و  نیرهاط  لآ  دّمحم و  تسا  ریذن  ریشب و 
يا وت  يوس  هب  تسام  هتـشون  نیا  داب -  دورد  تسد  نآ  بحاص  رب  هک  دومرف -  مقر  بوتکم ، نآ  رد  كرابم  تسد  هب  هک  فیرـش  ّطـخ 

ار نآ  چیپ ، مه  رد  سک و  ره  زا  ار  نآ  رادب ، یفخم  سپ  ام . نیما  ّطخ  تسام و  نایب  الما و  هب  هک  عفترم  دنلب  ّقح  هب  هدـش  ماهلا  راتـسود 
دیامرف لومـشم  دنوادخ  ام . نارادتـسود  زا  یـشاب  وا  تناما  هب  نئمطم  هک  ار  یـسک  نآ  رب  يزاسب  علّطم  هک  ياهخـسن  نآ  يارب  هد  رارق  و 

نیا هب  ّقلعتم  تسا  هیبنت  دنچ  دیوگ : ّفلؤم  وا ». نیرهاط  لآ  دّمحم و  ام  دّیس  رب  تاولـص  هَّلل و  دمحلا  هَّللاءاش و  نا  ام ، تکرب  هب  ار  ناشیا 
هک تسا  نآ  دوشیم  مولعم  یـسربط  خیـش  جاجتحا  باتک  رهاظ  زا  هچ  نآ  هک : نآ  لوا  اهنآ : هب  هراشا  زا  میراچان  هک  كراـبم  ناـمرف  ود 
ره دوب . بانج  نآ  ّصاوخ  زا  یضعب  ّطخ  هب  هک  دوب  بوتکم  ود  هللا ، همحرخیش  يارب  دیسر  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  بناج  زا  هچ  نآ 
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ظفل هب  ریبعت  املع  زا  ياهلمج  تاملک  رد  نکلو  دندومرف ، فطل  يدایز  راهظا  يرطس  دنچ  هب  دندومرف و  نّیزم  فیرش  ّطخ  هب  ار  یبوتکم 
ّطخ هب  هک  یتاـیبا  رکذ  زا  دـعب  هتفگ ، ؤـلؤل  رد  هچ  ناـنچ  هدوـب ؛ ود  زا  هداـیز  عـیقوت ، هک  نآ  زا  دوـشیم  رهاـظ  هک  هدـش  عـقاو  تاـعیقوت 

يارب تاعیقوت  زا  بانج  نآ  زا  دمآ  نوریب  هچ  نآ  ندمآ  نوریب  زا  دعب  تسین  دیعب  نیا  هک  دش  هدید  خیش  ربق  رس  رب  مالـسلا  هیلعترـضح 
خلا و هتلالج  یف  مالـسلا  هیلعبحاصلا  نع  تاعیقوتب  جاجتحالا  یف  َرِکُذ  هدومرف : هقیلعت  رد  یناهبهب  هماّلع  ربکا  داتـسا  خلا . روکذم . خیش 
، یّلح قیرطب  نب  ییحی  رّحبتم ، ملاع  زا  هدرک  لقن  فسوی  خیـش  دـندرک و  باسح  ددـعتم  ار  كرابم  ّطـخ  بوتکم و  لـصا  دـیاش  اذـکه .

مالـسلا هیلعبحاص  ترـضح  هتفگ : مودعملا  یفن  یلا  مولعلا  جهن  هلاسر  رد  وا  هک  تسا  هسماخ  هئام  ياملع  زا  هک  هدـمع  باتک  بحاص 
. تسین هدوجوم  بتک  رد  نآ  زا  يرکذ  هتفر ، نایم  زا  بوتکم  کی  وا  لوق  ربانب  یکی و  یلاـس ، ره  رد  خیـش ، يارب  دنداتـسرف  بوتکم  هس 

تهج هب  ای  مینکیم  لقن  باتک  نیا  رد  هک  يراـبخا  دـیناسا  مینکیمن  رکذ  اـم  تفگ : ( 1297) جاجتحا باتک  لوا  رد  یسربط  خیـش  مود :
فلاخم و بتک  رَیِـس و  رد  نآ  راهتـشا  تهج  هب  ای  هّیلقع  هلدا  اب  ربخ  نآ  تقفاوم  تهج  هب  اـی  ربخ  تّحـص  رب  ینعی  نآ ، رب  عاـمجا  دوجو 
نیقیرف و بتک  رد  روهـشم  ای  دـشاب  لقع  لیلد  ای  عامجا  قفاوم  هک  ار  هچ  نآ  رگم  رابخا ، زا  مینکیمن  لـقن  باـتک  نیا  رد  ینعی  فلاؤم ؛

دیوگب هک  نیا  هب  لامتحا  دیدرت و  هب  هن  دندش ، دراو  مالسلا  هیلعترضح  نآ  بناج  زا  هک  دهدیم  ربخ  مزج ، وحن  هب  ار  بوتکم  ود ، نیا 
دیاب بوتکم ، ود  نآ  سپ  هدرک . باتک  لوا  رد  هک  ياهدعو  بسح  دوب ، ربتعم  زاب  تفگیم ، مه  نینچ  رگا  دـندرک . لقن  ای  هدـش  تیاور 
يارب زا  هک  هدومرف  هروکذـم  هلاسر  رد  یّلح  قیرطب  نب  ییحی  خیـش  بتک و  رد  دـشاب  هدـش  روهـشم  ای  هدـش  قّقحم  نآ  تیاور  رب  عاـمجا 
تیاور هک  تسا  يزیچ  نآ  خیـش و  هب  تسا  صتخم  هک  تسا  يزیچ  نآ  مود  دـیوگیم : هک  نیا  اـت  تسا  قیرط  ود  خیـش  قـیثوت  هیکزت و 
دنتشون باتک  هس  هلآ -  هیلع و  هَّللا  تاولص  نامزلا -  بحاص  ام  يالوم  هک  نیا  لوبق  هب  ار  نآ  دندومن  یقلت  هعیـش و  هّفاک  ار  نآ  دناهدرک 

تّما و ماما  لوق  هب  تسا  ندوتـس  انث و  نیرتهزیکاپ  تسا و  هیکزت  حدـم و  نیرت  مامت  نیا  هتفگ : بتک ، نیواـنع  رکذ  زا  دـعب  وا و  يوس  هب 
باحصا و دزن  رد  هدوب  لوبقم  روهـشم و  بوتکم ، ود  نیا  مّظعم ، خیـش  ود  نیا  ّصن  رهاظ و  سپ  ( 1298 .) یهتنا مالسلا  مهیلعهّمئا  فلخ 
هچ نانچ  دنـشاب . هدـید  یعطاق  دـهاش  قدـص و  تمالع  نآ ، هدـنناسر  غّلبم و  زا  هک  نآ  رگم  دوشن  نیا  دـندومرفن و  یلمأت  نآ  تیاور  رد 

تایآ دـهاوش ، نیا  یب  و  مالـسلا . هیلعبانج  نآ  زا  اهنآ  ندوب  رب  یتمالع  تیآ و  رب  دـشاب  هدـش  فقاو  دـیاب  زین  لـماح  صخـش  نآ  دوخ 
همحرموعلارحب مالـسلا و  هیلعبانج  نآ  هب  ار  اهنآ  دنهد  تبـسن  مزج  هب  دنیامن و  لوبق  دننک و  یقلت  ار  نآ  باحـصا  هک  دوشیم  هنوگچ 

، لوا عیقوت  رد  موس : هدنیآ . باب  رد  نآ  عفر  رگید و  یلاکشا  اب  ناشیا  مالک  دیایب  هچ  نانچ  هدومرف ؛ هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  لاجر  رد  هللا 
نآ حیضوت  هک  دیسر  رظن  هب  لّمأت ، زا  دعب  میآرب . نآ  حرش  ماقم  رد  متساوخ  دندومرف ، دوخ  روهظ  تامالع  زا  تمالع  دنچ  رکذ  هب  هراشا 

سدـح و هب  اهنآ  رد  دوجوم  زا  یـضعب  اب  هروکذـم  تایآ  قیبطت  تاـمالع و  تاـیآ و  رب  لمتـشم  راـبخا  زا  يرایـسب  رکذ  رب  تسا  فّقوتم 
اهنآ رهاظ  عمج  هک  اهنآ  نایم  رد  ضراعت  فـالتخا و  ترثک  اـب  هچ  تسین ؛ اـهنآ  رکذ  لـصا  رد  هدـیاف  نادـنچ  هوـالع ، و  عونمم . نیمخت 

رگیدکی و نایم  رد  ار  تایآ  فنـص ، ود  نیا  ِتاور  طالتخا  تمایق و  زور  تامالع  تایآ و  اب  اهنآ  هضراعم  تسا و  رّذـعتم  هکلب  رّـسعتم ،
رد هچ  نانچ  دندرمـش ، تاموتحم  زا  ار  نآ  رابخا ، رد  هک  مقر  نآ  یّتح  اهنآ ، مامت  تافـص  رهاظ و  رد  ای  لصا  رد  لیدـبت  رییغت و  لامتحا 

هرمث ندوبن  تسین و  نآ  رهاظ  موتحم ، زا  دارم  دوشیم ، مولعم  دنتسناد و  ادب  لباق  زین  ار  اهنآ  هک  مهدزای  باب  رد  دیایب  هک  حیرـص  يربخ 
ناف . » مهد باب  رد  دـیایب  هچ  نانچ  نآ ، ره  رد  روهظ  راظتنا  جرف و  لیجعت  ياعد  تسا و  اـهنآ  ضرعت  كرت  یلوا  نآ ، رد  یلمع  یملع و 

(1299 «.) ءاشی ام  لعفی  هَّللا 

دیفم خیش  هرابرد  مالسلا  هیلعترضح  هب  بوسنم  هیثرم  : مود هاجنپ و  تیاکح 

رد هک  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هب  تسا  بوسنم  تیب  دنچ  نیا  هتفگ : ( 1300) نینمؤملا سلاجم  رد  هَّللا  رون  یضاق  ثلاث  دیهش 
تبّیغ دق  تنک  نا  میظع  لوسرلا  لآ  یلع  موی  ّهنا  كدقفب  یعانلا  تّوصال  دندید : هتـشون  وا  ربق  رد  هک  دناهتفگ  دـیفم  خیـش  بانج  هیثرم 
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هک نیا  هب  ملع  رد  لاکـشا  مولع و  سوردلا  نم  کیلع  َِتیُلت  امّلک  حرفی  يدـهملا  مئاقلاو  میقم  کیف  دـیحوتلا  ملعلاف و  يرثلا  ثدـج  یف 
. تسا باوج  نامه  باوج  تسا و  قباس  لاکشا  لثم  تسا  بانج  نآ  زا  تایبا  نیا 

هیولوق رفعج  مساقلاوبا  : موس هاجنپ و  تیاکح 

، تفه یـس و  دص و  یـس  لاسرد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هیولوق  دّمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  زا  ( 1301) جیارخ باتک  رد  يدنوار  بطق 
هب ار  دوخ  هک  دوب  نیا  هب  فورصم  متّمه  مامت  مدیـسر و  دادغب  هب  نم  دندرب ، دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هطمارق  هک  تسا  یلاس  نآ  هک 

بصن دوخ  ياج  هب  ار  نآ  تقو  ماما  موصعم و  هّتبلا  هک  مدوب  هدید  هربتعم  بتک  رد  هچ  منیبب ؛ دوخ  ناکم  هب  ار  رجح  عضاو  مناسر و  هّکم 
هچ نانچ  بعـص ، يرامیب  مدوب ، هدـش  رامیب  ًاقاّفتا  دوب . هدرک  بصن  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  جاّجح ، نامز  رد  هچ  نانچ  دـنکیم ؛

، هتشون یتشاد  هضرع  مدرک و  دوخ  بیان  ار  یصخش  مان ، ماشه  نبا  دیـسر . مناوتیمن  بلطم  نآ  هب  هک  متـسناد  مدرک و  عطق  دوخ  زا  دیما 
: متفگ وا  اب  و  تسه ؟ یتلهم  ای  موریم  ایند  زا  ضرم  نیا  زا  ایآ  هک  نیا  مدوب و  هدیـسرپ  دوخ  رمع  تّدـم  زا  اـج  نآ  رد  مداـهن  نآ  رب  رهم 

نیا رد  ّدـج  یناسرب و  وا  هب  ار  هعقر  نیا  تشاذـگ ، دوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هک  ینیبب  ار  هک  ره  هک  ینک  دـهج  هک  تسا  نآ  ساـمتلا 
هب یّلک  یغلبم  دنیامن . رجح  بصن  هک  دننآ  مزاع  مارحلا  تیب  ماّدخ  هک  مدید  مدیـسر ، هّکم  هب  نوچ  تفگ : ماشه  نبا  يروآ . لعف  هب  رما ،

دـشاب و رادربخ  نم  زا  هک  دـندرک  هارمه  نم  اب  ار  یـسک  دـنهد و  اـج  اـج ، نآ  رد  تعاـس  نآ  رد  ارم  هک  دـندرک  لوبق  مداد ، سک  دـنچ 
ياج رب  ار  رجح  هک  دنتـساوخ  دندمآ و  هک  یمـسق  ره  زا  هفیاط  هفیاط  هقبط و  هقبط  جوف و  جوف  دنچ  ره  دـنک  عفد  نم  زا  ار  قلخ  ماحدزا 

، نوـگ مدـنگ  یناوـج  هک  نآ  اـت  دریگیمن  رارق  دـننکیم ، هک  هلیح  ره  دوـشیم و  برطـضم  دزرلیم و  رجح  هک  مدـید  دـنراذگب . دوـخ 
زا تخاس و  مکحم  دوخ  ياج  رب  ار  رجح  وا  دـیزرلن و  چـیه  رجح  تشاذـگ و  ياج  رب  تشادرب و  ییاهنت  هب  ار  رجح  هدـمآ و  يورـشوخ 
زا ادابم  هک  نیا  همهاو  ماحدزا و  ترثک  زا  مداهن و  شبقع  رد  رـس  متخود . وا  رب  مشچ  هتـسج و  دوخ  ياج  زا  نم  دمآ و  نوریب  قلخ  نایم 

موجه یکدـنا  هک  نآ  ات  دوش  لیاز  ملقع  هک  دـش  کیدزن  وا  زا  مشچ  نتـشادن  رب  دوخ و  زا  مدرم  ندرک  رود  ببـس  هب  دوش و  بیاـغ  نم 
نیا رد  : » تفگ دنک ، هاگن  هک  نآ  یب  مداد ، ار  هعقر  نوچ  هدـب ». ار  هعقر  : » دومرف هدـش ، تفتلم  نم  هب  داتـسیا و  هک  مدـید  دـش . مک  قلخ 

زا ارم  دـش . دـهاوخ  عقاو  وت  رب  تفه  تصـش و  دـص و  یـس  لاـس  رد  تسین  هراـچ  نآ  زا  هک  ریزگاـن  رما  نآ  تسین و  یفوخ  وت  رب  ضرم 
نآ ات  مساقلایبا  مدـیناسر و  مساقلایبا  هب  ربخ  دـش . بیاغ  مرظن  زا  ات  متـشادن  ندز  فرح  تقاط  هتفر ، راک  زا  ناـبز  وا ، تبیه  تشهد و 

، دـندمآ شتدایع  هب  هک  ینارای  دـش . رامیب  اـت  دوب  رظتنم  هدرک و  اـّیهم  ار  دوخ  ربق  نفک و  هدومن ، ّتیـصو  لاـس  نآ  رد  دوب و  هدـنز  لاـس 
، نیا زا  دعب  ارم  تسا و  هدیسر  دنداد ، نم  هب  هک  ياهدعو  تسا . نینچ  هن ، تفگ : تسین . اهردقنآ  وت  ضرم  میراد . وت  يافش  دیما  دنتفگ :

. دش لصاو  قح  تمحر  هب  ضرم  نآ  رد  تسین و  تایح  هب  يدیما 

ینارعش نسحلاوبا  : مراهچ هاجنپ و  تیاکح 

يوـلعلا مساـقلا  یبا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  هتفگ : بجتنم  باـتک  رد  هیوباـب ، نب  هَّللا  دـیبع  نب  یلع  نیدـلا  بـجتنم  لـیلج ، خـیش 
(1302 .) یثیداحا بانج ، نآ  زا  دنکیم  تیاور  ار و  مالسلا  هیلعماما  هدومن  هدهاشم  وا  تسا و  یحلاص  ملاع  ینارعشلا ،

یفجن رهاط  خیش  : مجنپ هاجنپ و  تیاکح 

فجن ملع  لها  بلاغ  دراد و  لزنم  اج  نامه  رد  لایع ، اب  هفوک و  دجـسم  مداخ  تساـهلاس  هک  یفجن  رهاـط  دّـمحم  خیـش  یقّتم ، حـلاص 
وا تساهلاس  دوخ  دندرکن و  لقن  يزیچ  حالص  نسح و  زا  ریغ  وا ، زا  نونکات  دنسانشیم و  ار  وا  دنوشیم ، فّرشم  اج  نآ  هب  هک  فرشا 

رکذ وا  تناـید  اوـقت و  زا  تیاـغ  هب  هدوـب  فـکتعم  اـج  نآ  رد  اهتّدـم  هک  نیقّتم  ياـملع  زا  یـضعب  فاـصوا و  نیمه  هـب  مسانـشیم  ار 
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دجـسم نآ  رد  هتـشذگ  لاس  رد  دومرف . لقن  وا  زا  ياهّیـضق  ملاع ، نامه  التبم و  دوخ  لاـح  هب  مشچ و  ود  ره  زا  یمعا  لاـح ، و  دومرفیم .
ترکز و هفیاـط  ود  ناــیم  هبراــحم  راّوز و  ندرکن  دّدرت  هطــساو  هـب  لــبق  لاــس  تـشه  تـفه ، رد  تـفگ : مدــش ، اــیوج  وا  زا  فـیرش 
رد دوب  رـصحنم  شاعم ، ّرمم  هچ  دش . خلت  نم  رب  یناگدـنز  رما  اج ، نآ  هب  دـش  ملع  لها  دّدرت  عاطقنا  ثعاب  هک  فجن  رد  ( 1303) ترمش

یگنـسرگ زا  لافطا  میتشادن و  توق  چیه  دوب . ياهعمج  بش  دوب . نم  اب  اهنآ  لّفکت  هک  ماتیا  یـضعب  دوخ و  لایع  ترثک  اب  هفیاط  ود  نیا 
هب ور  دوب . هدیسر  تیاهن  هب  لاح  ءوس  هک  بش  نآ  رد  مدوب  موتخ  داروا و  زا  یضعب  هب  لوغشم  ًابلاغ  مدش و  گنتلد  رایسب  دندرکیم . هلان 

مدومنیم و لاعتم  رداق  يوس  هب  دوخ  لاح  هوکـش  مدوب و  هتـسشن  اـضقلا  ۀّـکد  تسا و  رونت  ياـج  هب  فورعم  هک  هنیفـس  ّلـحم  ناـیم  هلبق 
ییامنب نم  هب  ارم  يالوم  دّیـس و  يور  هک  تسین  نآ  زا  هب  يزیچ  مدرک : ضرع  مدرکیم و  یناشیرپ  رقف و  تلاح  نآ  هب  يدنماضر  راهظا 

ناوج تسد  رد  مرگید  تسد  دوب و  يدیفـس  هداّجـس  متـسد  رد  مدید و  هداتـسیا  اپ  رـس  رب  ار  دوخ  هاگان  مهاوخیمن . يزیچ  نآ  زا  ریغ  و 
مداتفا لایخ  هب  لوا  نیب ، رهاظ  نم  هک  تشاد  رب  رد  یهایس  هب  لیام  یـسیفن  سابل  دوب و  رهاظ  وا  زا  لالج  تبیه و  راثآ  هک  يردقلا  لیلج 

اب تشاد . رب  رد  دیفـس  ياهماج  هک  دوب  يرگید  صخـش  وا  کیدزن  تشاد و  كرابم  رـس  رد  ياهماّـمع  نکل  تسا ، نیطالـس  زا  یکی  هک 
: دومرف دوب ؛ وا  تسد  رد  نم  تسد  هک  لیلج  صخش  نآ  میدیـسر ، اج  نآ  هب  نوچ  بارحم . کیدزن  هّکد  تمـس  هب  میداتفا  هار  لاح  نیا 
ار وا  سنج  دـشخردیم و  تـسا و  دیفـس  مدـید  مدوـمن و  نـهپ  ار  نآ  سپ  نـک »! شرف  ار  هداّجـس  رهاـط  يا  ةداجّـسلا ؛ شرفا  رهاـط  اـی  »
: دومرف سپ  تسا . دجسم  رد  هک  یفارحنا  هظحالم  اب  مدرک  شرف  هلبق  هب  ور  ار  نآ  نم  یلج و  ّطخ  هب  دوب  هتـشون  يزیچ  وا  رب  متخانـشن و 
. ضرعلا لوطب و  اُهتْـشَرَف  متفگ : يروعـشیب  تشهد و  زا  مدوب و  هدـش  دوخ  یب  باـنج ، نآ  تبیه  زا  نم  و  ار »؟ نآ  يدرک  نهپ  هنوگچ  »

سپ ار . هجرف -  هَّللا  لجع  مئاق -  نآ  هب  دـننکیم  ترایز  هک  تسا  یترایز  زا  مالک  نیا  متفگ : یتفرگ »؟ اـجک  زا  ار  تراـبع  نیا  : » دومرف
وا ياهب  رون و  هتـسویپ  تفگ و  زامن  ریبکت  هداجـس و  نآ  رب  داتـسیا  سپ  تسا ». مهف  زا  یکدنا  وت  يارب  : » دومرف درک و  مّسبت  نم  يور  رد 

ردق هب  داتسیا و  وا  رس  تشپ  رد  رگید ، صخـش  نآ  و  بانج . نآ  كرابم  يور  هب  رظن  دوبن  نکمم  هک  يوحن  هب  دزیم  ُقُتت  دشیم و  دایز 
زا مدـیمهف ، داتفا و  يزیچ  وا ، رما  زا  ملد  رد  سپ  مدوب . هداتـسیا  ناشیا  يوربور  رد  نم  دـندرک و  زامن  ود  ره  سپ  دوب . رّخأتم  ربش  راـهچ 

یـسرک يالاب  رب  مدـید  ار  بانج  نآ  مدـیدن و  ار  رگید  صخـش  نآ  دـندش  غراف  زامن  زا  نوچ  تسین . مدرک  نامگ  نم  هک  صاخـشا  نآ 
دـش نم  هّجوتم  سپ  درکیم . هریخ  ار  هدید  هک  ردق  نآ  رون ، زا  دوب  وا  رب  تشاد و  فقـس  تشاد و  عافترا  عارذ  راهچ  ًابیرقت  هک  یعفترم 

زا وت  یملاع و  دّیس  ینیطالس و  ناطلـس  وت  نم ! يالوم  يا  متفگ : ارم »؟ يدرک  نامگ  نیطالـس  نیا  زا  ناطلـس  مادک  رهاط ! يا  : » دومرف و 
ضرع اـیآ  زور ؟ ره  ار  امـش  منکیمن  تیاـعر  اـیآ  یهاوخیم ؟ هچ  سپ  يدیـسر ، دوخ  دـصقم  هب  رهاـط ! يا  : » دومرف سپ  یتـسین . اـهنیا 
ِنحـص فرط  زا  دش  دجـسم  لخاد  یـصخش  لاح  نیا  رد  داد ». یگنت  نآ  زا  جرف  لاح و  ییوکین  هدعو  ارم  امـش و  لامعا  ام  رب  دوشیمن 
فرط هب  كرابم  يور  دش و  رهاظ  بانج  نآ  رد  بضغ  راثآ  سپ  تشاد . تشز  رادرک  وا  متخانشیم و  مسا  صخش و  هب  ار  وا  هک  ِملسم 

ام نآ  زا  نامـسآ  تسین و  ام  نآ  زا  نیمز  ایآ  ینکیم ؟ رارف  اجک  هب  نالف ! يا  : » دومرف دـش . ادـیوه  شاههبج  رد  یمـشاه  ِقرع  درک و  وا 
مّـسبت درک و  هّجوت  نم  هب  هاـگ  نآ  یـشاب »؟ اـم  تسد  ریز  رد  هک  نآ  زا  تسین  هراـچ  ار  وت  اـم و  ماـکحا  اـهنآ  رد  تسا  يرجم  هک  تسین 

زا داد  يور  میارب  هک  یتریح  بانج و  نآ  تبیه  تهج  هب  سپ  یهاوخیم »؟ هچ  رگید  يدیـسر ، دوخ  دارم  هب  رهاط ! يا  : » دومرف هدومرف ،
یباوج متـسناوتن  سپ  دـمآیمن ، فصو  هب  نم  لاح  تّدـش  دومرف و  مود  هعفد  ار  مـالک  نیا  سپ  منک . مّلکت  متـسناوتن  وا  تمظع  لـالج 

هب دوبن . نم  اب  یـسک  مدید . دجـسم  نایم  رد  اهنت  ار  دوخ  هک  تشذـگن  یندز  مه  رب  مشچ  ردـق  هب  سپ  میامن . شبانج  زا  یلاؤس  میوگ و 
زا يرایـسب  باب  مدش و  روک  تسا  لاس  دنچ  هک  نآ  اب  زور ، نآ  زا  تفگ : رهاط  خیـش  هدش . علاط  مدید  ار  رجف  متـسیرگن ؛ قرـشم  فرط 
نآ زا  ترـضح  نآ  هدـعو  بسح  دـنوشیم ، فّرـشم  اج  نآ  هب  هک  دوب  باّلط  املع و  تمدـخ  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـش  دوسم  نم  رب  شاعم 

. مداتفین قیض  یتخس و  هب  زگره  هدش و  شیاشگ  مشاعم  رما  رد  هَّلل  دمحلا  لاح ، ات  خیرات 

یفجن رهاط  خیش  : مشش هاجنپ و  تیاکح 
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، متخومآیم يزیچ  ناشیا  زا  یهاگ  مدرکیم و  تمدـخ  نم  دـندمآیم و  اج  نآ  هب  هک  فرـشا  فجن  ياملع  یـضعب  زا  هک  درک  لقن  زین 
مدـناوخیم و ار  درو  نآ  هتـسشن ، دجـسم  تارجح  زا  یکی  رد  هعمج ، بش  لاـس  هدزاود  ردـق  هب  نم  دوـمرف و  میلعت  نم  هب  يدرو  یتـقو 
، تداع هب  یبش  مالسلا . هیلعرصع  ماما  هب  دیسر  تبون  ات  بیترت  هب  مدوب  مهیلع -  هَّللا  تاولص  نیرهاط -  لآ  لوسر و  ترـضح  هب  لّسوتم 
. تسا یباجح  ار  ییاـعد  ره  بل ؟ رب  لولو  لولو  تسا  ربخ  هچ  : » دومرف نم و  رب  دـش  لـخاد  یـصخش  هاـگان  هک  مدوب  دوخ  درو  لوغـشم 
. مدیدن ار  یسک  مدمآ و  نوریب  نم  ملسم و  نحص  فرط  هب  تفر  نوریب  و  دوش ». باجتسم  مه  اب  همه  دوش و  هتساخ  رب  باجح  ات  راذگب 

سیبرد نب  ردنکسا  : متفه هاجنپ و  تیاکح 

نیدلا ناهرب  ارم  داد  ربخ  دومرف : هک  دّمحم  نب  نیّدلا  یفـص  ّطخ  هب  متفای  هدومرف : ( 1304) هابتـشالا حاضیا  باتک  رد  یّلح  هماّلع  هَّللا  ۀیآ 
اهام زا  یکی  دنتفگیم . ُربکع  ار  وا  هک  يریما  دش  دراو  دیامرفیم : يدنوار  هَّللا  لضف  دّیس  مدینش  دومرف : هک  یلاعت -  هَّللا  هقفو  ینیوزق - 
خیـش تسا  نینچ  مه  ءاـب .»  » و نیع »  » مض هب  ُربکُع  دـییوگب : هکلب  نینچ ، دـییوگن  دومرف : دّیـس  سپ  نیع . حـتف  هب  تسا  ربـکع  نیا  تفگ :

، دنیوگیم دیـشرو  ار  نآ  هک  نادـه  يارق  زا  ياهیرق  رد  دومرف : و  تسا . ءاب  نیع و  ّمض  هب  هک  يُربکُعلتلا  یـسوم  نبا  نوراه  ام  باحـصا 
ترضح دید  هک  یناسک  زا  دوب و  نیحلاص  يارما  زا  وا  ربکُع و  نب  ( 1305) سیبرد نبردنکسا  تسا  ناشیا  زا  هک  دنتسه  ُربکُع  نیا  دالوا 

هوجو قارع و  رد  دندوب  هعیـش  يارما  سیبرد  نایبد و  يوام و  ُربکُع و  هک  هَّللا  لضف  دّیـس  زا  درک  لقن  زین  هعفد . دـنچ  ار  مالـسلا  هیلعمئاق 
و یهتنا . دش ؛ رکذ  شیپ  هک  تسا  يردنکـسا  وا ، رب  کچوک  تشگنا  ینعی  رـصنخ  دـشیم  دـقع  هک  یناسک  زا  ناشیا و  مّدـقتم  ناشیا و 
؛ دننک وا  هب  ادتبا  دنرامـشب ، ار  ناگرزب  دـنهاوخب  هاگره  هک  قلخ  دزن  رد  تسا  وا  ردـق  تلالج  یگرزب و  ماقم  وا ، رب  رـصنخ  دـقع  زا  دارم 

بجتنم خیـش  لیلج ، ملاع  دننک . دقع  ًالوا  ار  وا  دننک و  کچوک  تشگنا  هب  ادـتبا  ناتـشگنا ، اب  ندرمـش  ماقم  رد  مدرم  هک  تسا  مسر  هچ 
رتشا ثراح  نب  کلام  دالوا  زا  یناقرخ  يدیشرو  يُربکُع  نب  سیبرد  نب  ردنکـسا  نیدلا  مراص  دهاز ، ریما  هدومرف : دوخ  لاجر  رد  نیدلا 

نیدلا سمـش  دوعـسم و  نیدلا  ءاهب  دومحم و  نیدلا  جات  داّهز ، يارما  هدومرف : اج  نآ  رد  زین  و  ( 1306 .) تسا هقث  عرو و  حلاص و  یعخن 
نایعا زا  ناشیا ، زا  هدرک  لقن  حاضیا  رد  هک  رفن  هس  نآ  دنیاحلص و  اهقف و  سیبرد ، نب  ردنکـسا  نیدلا  مراص  دهاز ، ریما  نادنزرف  دّمحم 

(1307 .) دناهفورعم فیناصت  بحاص  نیثّدحم و  اهقف و  ناگرزب  املع و 

یمساح مساقلاوبا  : متشه هاجنپ و  تیاکح 

(1308) املعلا ضایر  باتک  لوا  مسق  همتاخ  زا  یناث  لصف  رد  هللا ، همحریـسلجم  هماّلع  ذیملت  یناهفـصا ، هَّللادبع  ازریم  ریبخ ، لضاف  ملاع 
ام باحصا  خیاشم  ناگرزب  زا  تسا و  یمساح  هب  فورعم  لماک ، ملاع  لضاف  یمساح ، مساقلا  یبا  نب  دّمحم  نب  مساقلاوبا  خیش  هدومرف :

یضام ساّبع  هاش  ناطلس  رـصاعم  دهتجم ، هب  فورعم  یلماع ، نیـسح  دّیـس  ریما  تسام و  باحـصا  يامدق  زا  وا  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا .
هعقاو تارظانم ، زا  یـضعب  رکذ  ماقم  رد  ترخآ  ایند و  رد  فالخ  لها  لاوحا  رد  هدرک  فیلأـت  هک  دوخ  هلاـسر  رخاوا  رد  هدومرف  يوفص 

يرشع و انثا  هعیش  نایم  نادمه ، هبّیط  هدلب  رد  هدش  عقاو  هک  تسا  یبیرغ  تیاکح  اهنآ  زا  مود  هک  ترابع  نیا  هب  ّتنس  لها  هعیـش و  نایم 
دشاب نیا  زا  لبق  لاس  دص  یس  نآ ، تباتک  خیرات  تداع ، بسح  تسا  لمتحم  هک  یمیدق  باتک  رد  ار  نآ  مدید  هک  یّنس  یـصخش  نایم 

مساقلا یبا  نب  دّمحم  نب  مساقلاوبا  وا  مسا  هک  هّیرشع  انثا  هعیش  ياملع  زا  یـضعب  نایم  دش  عقاو  دوب : وحن  نیا  هب  باتک  نآ  رد  روطـسم  و 
رد تکراشم  همیدـق و  تبحاصم  تقداصم و  تسا ، نیـسح  نیدـلا  عیفر  وا  مسا  هک  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  ناـیم  تسا و  یمـساح 

لیبس رب  يرگید و  رب  ار  دوخ  هدـیقع  بهذـم و  دـندرکیمن  یفخم  ود  نیا  زا  کی  ره  و  اهرفـس . رد  لاوحا و  رثکا  رد  تطلاـخم  لاوما و 
. ضفر هب  ار  مساقلاوبا  نیدلا ، عیفر  دادیم  تبـسن  یبصان و  وا  هب  تفگیم  ینعی  بصن ، هب  ار  نیدـلا  عیفر  مساقلاوبا ، دادیم  تبـسن  لزه 
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دجـسم ار  دجـسم  نآ  هک  نادـمه  هدـلب  دجـسم  رد  داتفا  قافتا  هک  نآ  ات  دـشیمن  عقاو  بهذـم  رد  هثحابم  تبحاصم ، نیا  رد  ناشیا  نایم 
مالسلا و هیلعنینمؤملاریما  رب  ار  رمع  رکبابا و  نیـسح ، نیدلا  عیفر  داد  لیـضفت  هملاکم ، يانثا  رد  ناشیا و  نایم  تبحـص  دنتفگیم ، قیتع 

يارب درک  لالدتـسا  مساـقلاوبا  رمع و  رکب و  یبا  رب  ار  مالـسلا  هـیلعیلع  نینمؤـملاریما  داد  لیــضفت  ار و  نیدـلا  عـیفر  درک  ّدر  مساـقلاوبا 
نیدلا عیفر  بانج و  نآ  زا  دش  رداص  هک  يرایـسب  تازجعم  تامارک و  تاماقم و  دومن  رکذ  يرایـسب و  ثیداحا  تایآ و  هب  دوخ  بهذم 

ندش بطاخم  راغ و  رد  وا  تبحاصم  تطلاخم و  هب  مالسلا  هیلعیلع  رب  رکب  یبا  لیضفت  يارب  درک  لالدتسا  وا و  رب  ار  هّیضق  دومن  سکع 
تفالخ و ترهاصم و  هب  راصنا  نیرجاهم و  نایم  دوب  صوصخم  رکبوبا  تفگ : زین  راصنا . نیرجاهم و  نایم  رد  ربکا  قیّدـص  باطخ  هب  وا 
هب وت  هک  نآ  یکی  رکب ؛ یبا  نأش  رد  هدش  رداص  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  تسا  ثیدح  ود  تفگ : نیدلا  عیفر  زین  و  تماما .

لاقم نیا  ندینـش  زا  دعب  یعیـش  مساقلاوبا  رمع . رکب و  یبا  دنانم : زا  دعب  هک  رفن  ود  هب  دینک  يوریپ  هک  یمود  و  خـلا . ینم ، نهاریپ  هلزنم 
میسق سنا  ّنج و  ماما  رب  اول و  لماح  ایلوا و  دنس  ایصوا و  دّیـس  رب  ار  رکبوبا  یهدیم  لیـضفت  ببـس  هجو و  هچ  هب  تفگ : نیدلا ، عیفر  زا 

ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ردارب  تسا ، رهزا  قوراف  ربکا و  قیّدص  بانج ، نآ  هک  ینادیم  وت  هک  نآ  لاح  و  ّتنج ؟ خزود و 
رب دـیباوخ  راّفک  هرجف  هملظ و  زا  راغ  يوس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رارف  تقو  باـنج ، نآ  هک  ینادیم  زین  و  لوتب . جوز 

ياهرد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : دّـس  رقف . رـسع و  تلاح  رد  ترـضح  نآ  اـب  دومن  تکراـشم  ترـضح و  نآ  شارف 
لوا رد  مانـصا  نتـسکش  تهج  هب  دوخ  فیرـش  فـتک  رب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  تشادرب  و  ار . باـنج  نآ  باـب  رگم  دجـسم ، زا  ار  هباـحص 
ربیخ درک  حتف  دودبع و  نب  ورمع  اب  دومن  هلتاقم  و  یلعا . ألم  رد  مالـسلا  امهیلعیلع  هب  ار  همطاف  الع ، ّلج و  ّقح  دومرف  جـیوزت  و  مالـسا .

هیلعیلع ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  دومرف  هیبشت  و  هس . نآ  فالخ  هب  یمشچ  ندز  مه  هب  ردق  هب  یلاعت  يادخ  هب  درواین  كرش  ار و 
مالسلا هیلعحون  يوس  هب  شملع و  رد  مالسلا  هیلعمدآ  يوس  هب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  دومرف : هک  اج  نآ  رد  ربمغیپ ، راهچ  هب  ار  مالـسلا 

نب یلع  يوـس  هـب  دـنک  رظن  سپ  شدـهز ، رد  مالـسلا  هیلعیــسیع  يوـس  هـب  شتّدـش و  رد  مالــسلا  هیلعیــسوم  يوـس  هـب  شمهف و  رد 
اب دراد و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  اب  هرهاب و  هرهاـظ  تـالامک  لـیاضف و  نیا  دوجو  اـب  مالـسلا . هیلعبلاـطیبا 

هلاقم نیا  دومن  عامتـسا  نیدلا  عیفر  نوچ  مالـسلا ؟ هیلعیلع  رب  رکب  یبا  لیـضفت  تسا  زیاج  لوقعم و  هنوگچ  وا ، يارب  باتفآ  ندنادرگرب 
، دنچ ییوگتفگ  زا  دعب  دش و  مدهنم  مساقلایبا  اب  شتّیصوصخ  هیاپ  رکب ، یبا  رب  ار  مالسلا  هیلعیلع  دهدیم  لیضفت  هک  مساقلا  یبا  زا  ار 
. مینکیم تعاطا  وت ، بهذـم  ای  نم  بهذـم  زا  دـنک  مکح  هچ  ره  سپ  دـیایب ، دجـسم  هب  هک  يدرم  ره  تفگ : مساـقلایبا  هب  نیدـلا  عیفر 

نایم دش  عقاو  هک  یطرـش  نیا  زا  دوب  فیاخ  دناّتنـس ، لها  زا  هک  تسنادیم  ینعی  دوب ، فوشکم  مساقلایبا  رب  نادمه  لها  هدیقع  نوچ 
رارق زا  دعب  دـش و  یـضار  تهارک  اب  ار و  روکذـم  طرـش  مساقلاوبا  دومن  لوبق  هثحابم ، هلداجم و  ترثک  تهج  هب  نکل  نیدـلا . عیفر  وا و 
رفـس زا  هک  شلاوحا  زا  دوب  ادـیوه  تباجن و  تلـالج و  راـثآ  شراـسخر ، زا  دوب  رهاـظ  هک  یناوج  دـش  دراو  هلاـف  نودـب  روکذـم ، طرش 
لامک رد  تساخرب و  اج  زا  نیدـلا  عیفر  ناشیا . دزن  هب  دـمآ  فاوط  زا  دـعب  دجـسم و  رد  درک  یفاوط  دجـسم و  رد  دـش  لخاد  دـیآیم و 
دومن رایسب  هغلابم  مساقلاوبا و  وا و  نایم  دش  رّرقم  هک  ار  يرما  دومن  ضرع  درک و  لاؤس  ناوج  نآ  هب  مالس  زا  دعب  تعرس و  بارطـضا و 

عقاو رد  هک  يوحن  نامه  رب  دیامن  رهاظ  ار  دوخ  هدـیقع  هک  داد  مسق  ار  وا  دروخ و  دّـکؤم  مسق  ناوج و  نآ  يارب  دوخ ، هدـیقع  راهظا  رد 
فیـسلا نا  رت  ملا  ًاّصقنتم  هتلـضف  يذلل  نکا  امهنم  لضفا  يالوم  لقا  یتم  : » دومرف ار  تیب  ود  نیا  فّقوت  نودب  روکذم ، ناوج  نآ  دراد و 

ّریحت رد  نیدـلا  عیفر  مساقلاوبا و  دـش و  غراف  تیب  ود  نیا  ندـناوخ  زا  ناوج  نوچ  و  اصعلا » نم  دـحا  فیـسلا  اذـه  کلاقم  هّدـحب  يرزی 
عیفر دـشن . رهاظ  وا  زا  يرثا  دـش و  بیاغ  ناشیا  رظن  زا  هک  ناوج  نآ  لاح  زا  دـننک  یتفت  هک  دنتـساوخ  وا  تغـالب  تحاـصف و  زا  دـندوب 

بحاص ار . يرـشعانثا  قح  بهذم  درک  داقتعا  ار و  دوخ  لطاب  بهذم  دومن  كرت  ار ، بیجع  بیرغ  رما  نیا  دومن  هدـهاشم  نوچ  نیدـلا 
هچ نآ  تسا  مالک  نیا  دـّیؤم  دوب و  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ناوج ، نآ  ًارهاظ  دومرف : روکذـم  باتک  زا  هّصق  نیا  لـقن  زا  دـعب  ضاـیر 
اّیلع لّضف  یل  نولوقی  : » وحن نیا  هب  تسا  دوجوم  املع  بتک  رد  یتدایز  رییغت و  اب  سپ  روکذم ؛ تیب  ود  اّما  مهن و  باب  رد  تفگ  میهاوخ 
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اذه ۀـلاقم  هّدـحب  يرزی  فیـسلا  ّنا  رتملا  ًاصّقنتم  هتلـضف  يذـلاب  نکا  مهیلع  مامالا  تلـضف  انا  اذا  اصحلا  نم  یلع  اّربتلا  لوقا  تسلف  مهیلع 
هَّللاو هدومن . ذـخا  تیاـکح  نیا  زا  ار  نآ  یـشنم  ینعی  تسا  تاـیبا  نیا  هّداـم  تیب ، ود  نآ  دومرف : ضاـیر  رد  و  اـصعلا » نم  یلعا  فیـسلا 

. ملاعلا

یساملس نیدباعلا  نیز  اّلم  : مهن هاجنپ و  تیاکح 

یـساملس نیدلا  نیز  اّلم  دنوخآ  هّیماس ، بتارم  هّیلاع و  تاماقم  بحاص  فلخ  یـساملس ، رقاب  دّمحم  ازریم  یقت ، حلاص  ملاع  ارم  داد  ربخ 
رفج و ملع  هب  دوب  یطرفم  لـیم  ار  وا  و  هقث . دـباع و  دـهاز و  دوـب  يدرم  ینیوزق ، یلع  دّـمحم  ازریم  باـنج  هک  یلاـعت -  هَّللا  اـمهمحر  - 

نآ رد  هّرماس ، هب  دمآ  سپ  دوب . یتقادص  هللا  همحردـلاو  وا و  نایم  دوب و  هتفر  اهدالب  هب  هدرک و  اهرفـس  نآ ، لیـصحت  تهج  هب  فورح و 
هک نآ  ات  دوب ، هدرک  لزنم  اـم  دزن  رد  سپ  میدوب . مالـسلا  امهیلعنّییرکـسع  هعلق  دهـشم و  تراـمع  نتخاـس  ریمعت و  لوغـشم  هک  تاـقوا 

هدش مامت  مربص  هدش و  گنت  ماهنیس  تفگ : نم  هب  يزور  سپ  دوب . ام  نامهم  لاس  هس  مالـسلا و  امهیلع  نیمظاک  دوخ ، نطو  هب  میتشگرب 
ار مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  مدوب ، هّرماس  رد  هک  ماّیا  نآ  رد  تفگ : تسیچ ؟ متفگ : وت . مّظعم  دلاو  دزن  یماغیپ  مراد و  یتجاح  وت  هب  و 

دزن رد  نآ  دومرف : سپ  مدرک . فرـص  نآ  رد  ار  دوـخ  رمع  هک  ار  یملع  نم  يارب  دـنک  فـشک  هک  مدرک  لاؤـس  سپ  مدـید . باوـخ  رد 
هبلاطم وا  زا  تسین ، نینچ  دومرف : درادیم . هدیشوپ  نم  زا  ار  دوخ  ّرـس  وا  مدرک : ضرع  سپ  وت . دلاو  هب  دومرف  هراشا  تسا و  وت  بحاصم 

. سّدقم نحص  فرط  زا  دیآیم  نم  هب  ور  هک  مدید  سپ  مورب . وا  دزن  هب  هک  متـساخرب  مدش و  رادیب  سپ  درک . دهاوخن  عنم  وت  زا  هک  نک 
، يدرک لاؤس  نم  زا  یک  مالـسلا ؟ هیلعتّجح  دزن  رد  نم  زا  يدرک  تیاکـش  ارچ  دومرف : میوـگ ، نخـس  هک  نآ  زا  شیپ  دـید ، ارم  نوـچ 
وا بحاصم  مزالم و  هک  تسا  لاس  هس  لاح ، و  متخادـنا . ریز  هب  رـس  مدـش و  لجخ  سپ  مدرک ؟ لـخب  سپ  دوب ، نم  دزن  رد  هک  ار  يزیچ 
زا ار  تبرک  نیا  یناوت  رگا  مدومنن . زاربا  يدحا  هب  لاح ، ات  تسا و  لاؤس  رب  تردق  ارم  هن  هدومرف و  نم  هب  ملع  نیا  زا  یفرح  وا  هن  مدـش ،
رد وت ، زا  وا  هک  یتسناد  اجک  زا  هک  مدیـسرپ  متفگ و  مدینـش ، هچ  نآ  متفر و  دـلاو  دزن  هب  مدرک و  بّجعت  وا  ربص  زا  سپ  امن . فشک  نم 
هک تسا  ياهّمتت  ار  تیاکح  نیا  دومنن . لقن  ار  باوخ  دومرف و  نم  هب  باوخ  رد  بانج  نآ  تفگ : هدرک ؟ تیاکـش  مالـسلا  هیلعماما  دزن 

. میدومن رکذ  مالّسلاراد  باتک  رد  روکذم ، یلع  دّمحم  ازریم  زا  یتمارک  اب  ار  نآ 

یلماع ّرح  خیش  لقن  متصش : تیاکح 

زا یتعاـمج  ارم  دـنداد  ربخ  قیقحت  هب  هدومرف : ( 1309) تازجعملا صوصنلاب و  ةادـهلا  تابثا  باتک  رد  یلماع ، ّرح  خیـش  لیلج ، ثّدـحم 
داد ربخ  هدّدعتم و  یتازجعم  بانج ، نآ  زا  دندومن  هدهاشم  يرادیب و  رد  ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  دندید  ناشیا  هک  ام  باحـصا  تاقث 

هتـسشن ام  دومرف : کلاهم . ياهرطخ  زا  ار  ناشیا  داد  تاجن  دوب و  هدش  باجتـسم  هک  ییاهاعد  ناشیا ، رب  درک  اعد  یتابیغم و  هب  ار  ناشیا 
شاـک ناـشیا : هب  متفگ  نم  سپ  احلـص . ملع و  بّـالط  زا  میدوب  یتعاـمج  اـب  يدـیع و  زور  رد  ارغـشم  هیرق  رد  ناـمدوخ  دـالب  رد  میدوب 

ام کیرـش  دوب و  دّمحم  خیـش  وا  مان  هک  يدرم  سپ  هدرم ! مادک  تسا و  هدنز  تعامج  نیا  زا  کی  مادک  هدنیآ ، دـیع  رد  هک  متـسنادیم 
مزاج هک  وا  زا  دش  رهاظ  و  لاس . شـش  تسیب و  ات  رگید  دیع  رگید و  دیع  ماهدنز و  رگید  دـیع  رد  هک  منادیم  نم  تفگ : سرد ، رد  دوب 

رد ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  مدـید  نم  نکلو  هن ، تفگ : ینادیم ؟ بیغ  ملع  وـت  وا : هب  متفگ  سپ  دـنکیمن . حازم  يوـعد و  نـیا  رد  تـسا 
دنوادخ میامن  تاقالم  هک  یحلاص  لمع  نم  يارب  تسین  هک  یلاح  رد  مریمب  هک  مدیسرتیم  یتخس و  ضرم  هب  مدوب  ضیرم  نم  باوخ و 

هکلب ضرم ، نیا  رد  يریمیمن  ضرم و  نـیا  زا  ار  وـت  دـهدیم  افـش  دـنوادخ  هـک  اریز  سرتـن ! هـک : دوـمرف  نـم  هـب  سپ  لـمع . نآ  هـب  ار 
نم زا  ضرم  نآ و  زا  مدیـشون  سپ  دوب . شتـسد  رد  هک  یماج  نم  هب  دومرف  اطع  هاـگ  نآ  لاـس ». شـش  تسیب و  درک  یهاوخ  یناگدـنز 

متشون و ار  نآ  خیرات  ار ، درم  نیا  نخـس  مدینـش  نوچ  نم  سپ  تسین . ناطیـش  راک  نیا  هک  منادیم  نم  دش و  لصاح  افـش  درک و  هرانک 
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نوچ سپ  ود . داتفه و  رازه و  هنس  سّدقم  دهـشم  يوس  هب  مدرک  لاقتنا  نم  تشذگ و  نآ  رب  یتّدم  دوب و  هن  لهچ و  رازه و  هنـس  رد  نآ 
، نامز نآ  زا  تشذگ  هک  مدـید  سپ  مدرک . باسح  خـیرات و  نآ  هب  مدرک  عوجر  سپ  تشذـگ . تّدـم  هک  داتفا  ملد  رد  دـش ، رخآ  لاس 

مردارب زا  یبوتکم  هک  هام  ود  ای  هاـم  کـی  تّدـم  تشذـگن  سپ  دـشاب . هدرم  درم  نآ  هک  تسا  راوازـس  متفگ : سپ  لاـس . شـش  تسیب و 
. درک تافو  درم  نآ  هک  ارم  داد  ربخ  دوب و  دالب  نآ  رد  وا  دیسر و 

یلماع ّرح  خیش  : مکی تصش و  تیاکح 

لها هک  يوحن  هب  مدش ، التبم  یتخس  ضرم  هب  متشاد  لاس  هد  هک  یکدوک  نامز  رد  نم  هدومرف : باتک  نامه  رد  روکذم ، لیلج  خیـش  زین 
مدـید سپ  بش . نآ  رد  دُرم  مهاوخ  نم  هک  دـندرک  نیقی  يرادازع و  يارب  دـندش  اـّیهم  دـندرکیم و  هیرگ  دـندش و  عـمج  نم  براـقا  و 

هحفاصم کی  کی  اب  ناشیا و  رب  مدرک  مالس  سپ  مدوب . يرادیب  باوخ و  نایم  رد  نم  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  ار -  ماما  هدزاود  ربمغیپ و 
سپ درک . اعد  نم  ّقح  رد  بانج  نآ  هک  نآ  زج  دنامن ، مرطاخ  رد  هک  تشذـگ  ینخـس  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  نم و  نایم  مدرک و 

ضرم و نیا  رد  مریمب  هک  مسرتیم  نم ! يالوم  يا  متفگ : متسیرگ و  مدرک و  هحفاصم  بانج  نآ  اب  مالسلا و  هیلعبحاص  رب  مدرک  مالس 
كراـبت و دـنوادخ  هکلب  ضرم ، نیا  رد  دُرم  یهاوخن  وت  هک  اریز  سرتـن ! : » دومرف سپ  مدرواـین . تسد  هب  لـمع  ملع و  زا  ار  دوخ  دـصقم 

نم سپ  دوب . شکراـبم  تسد  رد  هک  داد  نم  تسد  هب  یحدـق  هاـگ  نآ  ینـالوط ». رمع  درک ، یهاوخ  رمع  دـهدیم و  افـش  ار  وـت  یلاـعت 
مدرکن ربخ  ار  ناشیا  دندرک و  بّجعت  مبراقا  لها و  متـسشن و  دش و  لیاز  نم  زا  هّیلکلاب  ضرم  متفای و  تیفاع  لاح ، رد  نآ و  زا  مدیماشآ 

(1310 .) زور دنچ  زا  دعب  رگم  مدوب ، هدید  هچ  نآ  هب 

دنیآ نوریب  اج  نآ  زا  ًالوا  مالسلا  هیلعتّجح  هک  تسا  ياهیرق  مسا  هعرک  : مود تصش و  تیاکح 

میعنوبا و ظفاح  زا  هدرک  لقن  نیملاعلا  ءایـض  باتک  رد  هللا ، همحریلماع  فیرـش  نسحلاوبا  خیـش  هرـصع ، لها  لضفا  لیلج  رّحبتم ، ملاـع 
نوریب ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف  تفگ : هک  رمع  نبا  زا  دـندرک  تیاور  دوـخ ، دنـس  هب  ود  ره  هک  ینادـمه  يـالعلاوبا 

نیا : » دنکیم ادن  هک  تسا  ییدانم  ربا ، نآ  رد  هک  تسا  يربا  وا  رـس  رب  دنیوگیم و  هعرک  ار  وا  هک  ياهیرق  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  دیآیم 
هتـسویپ مردپ  تفگ : هک  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  دـندرک  تیاور  یتعامج  ( 1311 !«) دـینک تعباتم  ار  وا  سپ  تسا . دـنوادخ  هفیلخ  يدـهم ،

. مدیسرپ وا  زا  ار  هیرق  نآ  سپ  یمشح . لام و  اب  يرجات  خیش  ام  دزن  دمآ  سپ  تساجک . هعرک  هک  متـسنادیمن  هعرک و  زا  درکیم  لاؤس 
مردپ تفگ : رجات  سپ  ار . نآ  هّیـضق  ار و  نآ  ثیدـح  بتک  رد  مدینـش  تفگ : مدـلاو  سپ  دیـسانشیم ؟ ار  هیرق  نآ  امـش  اجک  زا  تفگ :
میدرک مگ  ار  هار  سپ  میتشاد . رظن  رد  ار  یّلحم  میدرکیم و  ریس  وا  اب  درک و  يریگراب  ار  دوخ  نارتش  ياهعفد  سپ  درکیم . رفـس  رایـسب 
دندمآ نوریب  سپ  مرچ . زا  اههمیخ  اههّبق و  هب  میدش  فرـشم  سپ  میوش . فلت  هک  دش  کیدزن  دش و  مامت  ام  هشوت  هک  نآ  ات  زور ، دـنچ 

زا هن  وا و  زا  رتيوروکین  مدوب  هدیدن  هک  یناوج  دمآ  نوریب  دـش ، رهظ  نوچ  سپ  ار . دوخ  هّصق  ناشیا  يارب  میدومن  تیاکح  ام . يوس  هب 
اب ار  رهظ  زامن  ناشیا  اب  درک  زامن  سپ  وا . يوس  هب  ندرک  رظن  زا  میدشیمن  ریـس  ام  هک  يوحن  هب  رتردقلا ، لیلج  وا  زا  هن  رتتباهم و  اب  وا 

درک و مالـس  وا  رب  مردـپ  داد ، ار  زامن  مالـس  نوچ  سپ  دوبن . فّتکتم  ّتنـس  لها  نوچ  ینعی  قارع ، لها  زامن  لثم  هدـش ، اهر  ياـهتسد 
. يوغل هوای و  ناشیا  زا  میدینـشن  ینامدرم و  ناشیا  دننام  میدیدن  زور و  دنچ  اج  نآ  رد  میدـنام  سپ  ار . ام  هّیـضق  وا ، يارب  دومن  تیاکح 
رد هک  میدید  هاگان  دمآ ، یهاگتـشاچ  ات  ام  اب  سپ  داتـسرف . ام  اب  ار  یـصخش  سپ  دناسرب . هار  هب  ار  ام  هک  وا  زا  میدومن  شهاوخ  هاگ  نآ 

دّمحم دوب ، يدهم  وا  تفگ : سپ  دوب ؟ یک  درم ، نآ  هک  صخـش  نآ  زا  دومن  لاؤس  نم  دـلاو  سپ  میتساوخیم . هک  میتسه  یعـضوم  نآ 
تسا لصّتم  هک  یفرط  زا  تسا  نمی  دالب  زا  هک  دنیوگیم  هعرک  ار  نآ  تساج ، نآ  رد  بانج  نآ  هک  یعضوم  مالـسلا . امهیلعنسحلا  نب 

نیب تسین  یتافانم  هدومرف : هّصق ، نیا  لقن  زا  دعب  مّدقتم ، ملاع  ( 1312 .) تسین بآ  نآ  رد  هک  ینابایب  رد  تسا  هار  زور  هد  هشبح ، دالب  هب 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لوا رد  دوشیم  رهاظ  بانج  نآ  هک  نیا  زا  هدش  تباث  هچ  نآ  نیب  هعرک و  زا  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  جورخ  ینعی  دش ، رکذ  هچ  نآ 
رهاظ اج  نآ  رد  هّکم و  هب  دـیآیم  هک  نیا  ات  دراد  تماقا  اج  نآ  رد  هک  یعـضوم  زا  دـیآیم  نوریب  باـنج  نآ  هک  اریز  هّکم ؛ زا  شروهظ 
ۀیافک رد  راّزخ  دّـمحم  نب  یلع  لیلج  هقث  هدـش . زین  ام  راـبخا  رد  هروکذـم  هیرق  رکذ  دـیوگ : ّفلؤم  دـیامنیم . دوخ  رما  هماـقا  دوشیم و 

مهیلعهّمئا ددـع  ندرمـش  زا  دـعب  : » دومرف هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يادـخ  لوـسر  زا  هدرک  تیاور  هدّدـعتم  دـیناسا  هب  ( 1313) رثالا
رد درک  دـهاوخ  هچ  سپ  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  هک  نیا  ات  ناشیا ». ماما  ناـشیا  زا  دوشیم  بیاـغ  هاـگ  نآ  مالـسلا 
رب دـنیوگیم . هعرک  ار  وا  هک  ياهیرق  زا  دـیآیم  نوریب  سپ  جورخ . رد  ار  وا  دـنوادخ  دـهد  نذا  اـت  دـنکیم  ربص  : » دومرف دوخ »؟ تبیغ 

! هَّللا ۀفیلخ  تسا . يدـهم  نیا  هک  دـنکیم  ادـن  يدانم  ارم و  راقفلاوذ  ریـشمش  هدومن  لیامح  هدیـشوپ و  ارم  عرد  تسا و  نم  همامع  شرس 
. هدومن لقن  دوخ  نایب  باتک  رد  ار  قباس  ربخ  زین  یعفاش  یجنگ  و  خلا . دینک »! تعباتم  ار  وا  سپ 

مالسلا هیلعرصع  ماما  اب  یلیبدرا  سدقم  تاقالم  : موس تصش و  تیاکح 

مالسلا هیلعارضخ  هریزج  هّصق  زا  يرصتخم  يدابآرتسا و  قاحسا  ریما  تیاکح  هروکذم و  تیاکح  لقن  زا  دعب  روکذم ، رّحبتم  خیـش  زین  و 
، یلیبدرا دـمحا  انالوم  هک  نیا  تاقث  زا  نم  مدینـش  هک  قیقحت  هب  سپ  هبیرق . هنمزا  نیا  رد  یّتح  تسا ، رایـسب  میدرک ، رکذ  هچ  نآ  ياوس 

عماج رد  ار  بانج  نآ  تسا  هدید  ام  خیش  دلاو  یقت  دّمحم  انالوم  هک  نیا  یلیاسم و  وا  زا  دومن  لاؤس  هفوک و  عماج  رد  ار  بانج  نآ  دید 
قثوا ارم  داد  ربـخ  هدومرف : هّیناـمعنلا  راونا  رد  هَّللا  تمعن  دّیـس  يریازج ، ثّدـحم  دّیـس  سپ  لوا : تیاـکح  اـّما  ( 1314 .) ناهفـصا رد  قیتع 

لضف و تیاهن  رد  دوب و  مّالع  ریم  وا  مان  هک  شرفت  لها  زا  دوب  يذـیملت  هللا  همحریلیبدرا  يالوم  يارب  زا  هک  لمع  ملع و  رد  نم  خـیاشم 
مدـش و غراف  دوخ  هعلاطم  زا  نم  هک  داتفا  قافتا  سپ  هفیرـش . هّبق  هب  تسا  طیحم  هک  هسردـم  رد  دوب  ياهرجح  ارم  درک : لقن  وا  دوب . عرو 

سپ دوب . کیرات  تخس  بش ، نآ  هفیرش و  ترـضح  فارطا  رد  مدرکیم  رظن  هرجح و  زا  مدمآ  نوریب  سپ  دوب . هتـشذگ  بش  زا  رایـسب 
زا سپ  ار . اهلیدنق  زا  يزیچ  ددزدب  هک  هدمآ  تسا . دزد  نیا  دیاش  متفگ : سپ  دیآیم . هدرک ، هفیرش  ترـضح  هب  ور  هک  مدید  ار  يدرم 
هک ار  لـفق  مدـید  سپ  داتـسیا . رّهطم و  مرح  رد  یکیدزن  هب  تفر  سپ  دـیدیمن . ارم  وا  وا و  یکیدزن  هب  متفر  مدـمآ و  ریز  هب  دوـخ  لزنم 

مالس دش  در  رّهطم  ربق  بناج  زا  درک و  مالس  سپ  فیرش . ربق  رب  دش  فّرـشم  بیترت و  نیمه  هب  موس  مود و  ِرد  وا و  يارب  دش  زاب  داتفا و 
يوس هب  دش  هّجوتم  دلب و  زا  تفر  نوریب  هاگ  نآ  هّیملع . هلأسم  رد  مالـسلا  هیلعماما  اب  تفگیم  نخـس  هک  ار  وا  زاوآ  متخانـش  سپ  وا . رب 

بارحم نآ  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  دجسم  بارحم  هب  دیسر  نوچ  سپ  دیدیمن . ارم  وا  متفر و  وا  بقع  زا  نم  سپ  هفوک . دجسم 
ارم وا  متـشگرب و  وا  بقع  زا  نم  تشگرب و  سپ  هلأسم . نامه  رد  رگید  یـصخش  اـب  دـیوگیم  نخـس  هک  ار  وا  مدینـش  دوب . هدـش  دـیهش 
وت اب  مدوب  نم  انالوم ! ای  متفگ : مدرک و  رهاظ  وا  رب  ار  شیوخ  سپ  دوب . هدش  نشور  حبـص  تیالو ، هزاورد  هب  دیـسر  نوچ  سپ  دیدیمن .
وا اب  هک  دوب  یک  مود ، صخـش  یتفگیم و  نخـس  وا  اب  هفیرـش  هّبق  رد  هک  دوب  یک  لوا ، صخـش  هک  نک  هاـگآ  ارم  سپ  رخآ . اـت  لوا  زا 

! نم دـنزرف  يا  دومرف : نم  هب  سپ  دـنک . تافو  هک  نآ  اـت  وا  ّرـس  هب  مهدـن  ربخ  هک  تفرگ  نم  زا  اهدـهع  سپ  هفوک ؟ رد  یتفگیم  نخس 
نآ اب  هلأـسم  نآ  رد  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ربق  دزن  بش  رد  موریم  نوریب  تسه  اـسب  سپ  لـیاسم . زا  یـضعب  نم  رب  دوشیم  هبتـشم 

: نم هب  دومرف  مالـسلا و  هیلعنامّزلابحاص  اـم ، يـالوم  يوس  هب  ارم  دومرف  هلاوح  بش  نیا  رد  مونـشیم و  باوج  منکیم و  مّلکت  باـنج 
هیلعيدـهم صخـش  نیا  نک و  لاؤس  وا  زا  ار  هلأسم  نیا  وا و  دزن  هب  ورب  سپ  تسا . هفوک  دجـسم  رد  بشما  مالـسلا  هیلعيدـهم  مدـنزرف  »

ملاع ماّلع ، ریما  دّیـس  هک  هدرک  رکذ  ( 1316) ءاملعلا ضایر  رد  یناهفـصا  هَّللادبع  ازریم  ریرحن ، لضاف  دـیوگ : ّفلؤم  ( 1315 .) دوب مالسلا 
تاداـفا و دـیاوف و  وا  يارب  زا  دوب و  یلیبدرا  دـمحا  ـالوم  هذـمالت  لـضافا  زا  دوب و  هماـّلع  دوخ ، مسا  لـثم  تسا و  فورعم  لـیلج  لـضاف 

عوجر وا  هذـمالت  زا  کی  مادـک  هب  هک  وا  تافو  دزن  رد  روبزم  يالوم  زا  دـندرک  لاؤس  نوچ  و  مولع . فانـصا  رد  بتک  رب  تسا  یتاقیلعت 
رد یلعوبا  خیـش  هَّللا . ضیف  ریما  هب  تاّیلقع  رد  مّالع و  ریما  هب  سپ  تاّیعرـش ، رد  اّما  دومرف : وا ، تافو  زا  دـعب  دـنیامن  مولع  ذـخا  دـننک و 
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ياّلجا زا  هک  تسا  ازریم  دّیس  دنس ، دّیس  ّدج  روکذم ، ماّلع  ریم  هک  یناهبهب  هماّلع  ربکا  داتسا  دوخ  داتـسا  زا  هدرک  لقن  دوخ  لاجر  هیـشاح 
رازه و هنس  رد  نآ  یلاوح  دادغب و  رد  دوب  هدش  عقاو  هک  نوعاط  هّیـضق  رد  دندرک  تافو  هک  ییاملع  هلمج  زا  دوب و  فرـشا  فجن  نینطاق 
اب خـلا . تفگ . وا  هک  ماـّلع  ریم  لـضاف  دّیـس  زا  دـنداد  ربخ  ارم  یتعاـمج  هدومرف : ( 1317) راحب رد  یـسلجم  هماّلع  شـش . داتـشه و  دص و 
هک يوـحن  هب  تفرگ ، هفرـس  ارم  هناـّنح  دجـسم  هک  نآ  اـت  مدوـب  وا  بقع  رد  نم  تسا : نینچ  اـج  نآ  رد  نآ  رخآ  و  یفـالتخا . هلمجلایف 

. یلب متفگ : یماّلع ؟ ریم  وت  تفگ : تخانش و  ارم  هدومن ، تافتلا  نم  يوس  هب  دینش ، ارم  هفرس  نوچ  منک و  عفد  وخ  زا  ار  نآ  هک  متـسناوتن 
ّقح هب  مهدیم  مسق  ار  وت  لاـح و  اـت  يدـش  هسّدـقم  هضور  لـخاد  هک  یتـقو  رد  مدوب  وـت  اـب  نم  متفگ : ینکیم ؟ هچ  اـج  نیا  رد  تفگ :

مادام هک  یطرـش  هب  مهدیم ، ربخ  ار  وت  تفگ : رخآ . ات  لوا  زا  یهد ، ربخ  هدـش ، يراج  وت  رب  بش  نیا  رد  هچ  نآ  هب  ارم  هک  ربق  بحاـص 
لکـشم نم  رب  هلأسم  نآ  مدرکیم و  رکف  لیاسم ، زا  یـضعب  رد  نم  تفگ : تفرگ ، دـهع  نم  زا  نوچ  یهدـن . ربخ  يدـحا  هب  نم ، تاـیح 

رد مدیسر ، رد  دزن  هب  نوچ  منک و  لاؤس  وا  زا  هلأسم  نآ  مورب و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  دزن  هک  داتفا  نم  لد  رد  سپ  دوب . هدش 
ربق زا  سپ  دیوگ . باوج  ارم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح  هک  مدرک  لاؤس  یلاعت  ّقح  زا  يدید و  هک  نانچ  دش ، هدوشگ  دیلک  ریغ  هب 

. تسا وت  نامز  ماما  هک ا  اریز  نک ، لاؤس  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  زا  ورب و  هفوک  دجسم  هب  هک  دش  رهاظ  ییادص 

ریمع نب  لّکوتم  : مراهچ تصش و  تیاکح 

ار نآ  لیـصفت  دش و  نآ  هب  هراشا  فیرـش ، نسحلاوبا  خیـش  هماّلع  مالک  رد  هک  تسا  یـسلجم  یقت  دّمحم  اّلم  دنوخآ  ینّابر ، ملاع  هّیـضق 
لاوحا نمـض  رد  هیقفلا  هرـضحیال  نم  حرـش  مراهچ  دـلج  رد  موحرم  نآ  هک  تسا  یتیاکح  ناشیا  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  درکن و  رکذ 

تاـضرم مدوب  بلاـط  غولب  لـیاوا  رد  دومرف : هک  تسا  نیا  نآ  هدوـمن و  رکذ  تسا ، هّیداجـس  هلماـک  هفیحـص  يوار  هک  ریمع  نب  لّـکوتم 
بحاص هک  باوخ  يرادـیب و  نایم  مدـید  هک  نآ  اـت  دوبن  يرارق  شباـنج  رکذ  زا  ارم  وا و  ياـضر  بلط  رد  مدوب  یعاـس  ار و  يدـنوادخ 

سپ تسا . نم  سردم  نآلا  هک  یبانط  رد  هب  بیرق  تسا ، ناهفـصا  رد  هک  میدـق  عماج  دجـسم  رد  هداتـسیا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامّزلا - 
ار و شکرابم  تسد  مدیـسوب  سپ  ارم . تفرگ  ارم و  تشاذگن  سپ  مسوبب . ار  شکرابم  ياپ  هک  مدرک  دـصق  بانج و  نآ  رب  مدرک  مالس 
هک متفگیم  دوخ و  زامن  رد  متـشاد  هسوسو  نم  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  نم  رب  هدـش  لکـشم  هک  ار  یلیاـسم  باـنج  نآ  زا  مدیـسرپ 
زا نآ  مکح  زا  مدرک  لاؤس  بش و  زاـمن  نم  يارب  دوبن  رّـسیم  اـضق و  هب  مدوب  لوغـشم  نم  دناهتـساوخ و  نم  زا  هک  يوحن  هب  تسین  اـهنآ 

. مدرکیم نینچ  نم  و  بش . زامن  دـصق  هب  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  کی  روآ  ياـج  هب  تفگ : سپ  هللا . همحرییاـهب  خیـش  دوخ ، خـیش 
هک یعونـصم  زاـمن  نآ  دـننام  راـین  ياـج  هب  نکب و  بش  زاـمن  دومرف : منکب ؟ بش  زاـمن  نم  هک  مالـسلا  هیلعتّجح  زا  مدرک  لاؤـس  سپ 

تمدـخ هب  مسرب  هک  نم  يارب  دوشیمن  رّـسیم  نم ! يـالوم  يا  متفگ : هاـگ  نآ  هدـنامن . مرطاـخ  رد  هک  یلیاـسم  زا  اـهنیا  ریغ  يدرکیم و 
انالوم هب  یباتک  وت  تهج  هب  مدرک  اطع  نم  دومرف : سپ  نآ . رب  منک  لمع  هشیمه  هک  یباتک  نم  هب  نک  اـطع  سپ  یتقو ، ره  رد  وت  باـنج 

يور لباقم  هک  يدجسم  رد  زا  متفر  نوریب  سپ  وا . زا  ار  باتک  نآ  ریگب  ورب و  دومرف : سپ  متخانشیم . ار  وا  باوخ  رد  نم  جات و  دّمحم 
بحاـص ار  وت  تفگ : دـید  ارم  صخـش و  نآ  هب  مدیـسر  نوـچ  سپ  ناهفـصا . زا  تسا  ياهّلحم  هک  خـیطب  راد  تمـس  هب  دوـب  باـنج  نآ 

نم يارب  دـش  رهاظ  مدرک و  زاب  نوچ  ياهنهک . باتک  دوخ ، لغب  زا  دروآ  نوریب  سپ  يرآ . متفگ : نم ؟ دزن  هداتـسرف  مالـسلا  هیلعناـمزلا 
رادـیب هک  مالـسلا  هیلعبحاص  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  وا  دزن  زا  متـشاذگ و  دوخ  مشچ  رب  ار و  نآ  مدیـسوب  سپ  تسا . اعد  باـتک  نآ  هک 

زامن زا  مدش  غراف  نوچ  رجف . عولط  ات  باتک  نآ  توف  تهج  هب  هلان  هیرگ و  عّرضت و  رد  مدرک  عورـش  سپ  دوبن . نم  اب  باتک  نآ  مدش و 
تسا وا  راهتـشا  تهج  هب  جات  هب  ار  وا  ترـضح ، ندیمان  تسا و  ییاهب  خیـش  نامه  دّمحم ، انالوم  هک  دوب  هداتفا  نینچ  ملد  رد  بیقعت و  و 

هلماک و هفیحـص  هلباـقم  هب  تسا  لوغـشم  هک  ار  وا  مدـید  دوب ، عماـج  دجـسم  راوج  رد  هک  وا  سردـم  هب  متفر  نوچ  سپ  اـملع . ناـیم  رد 
دنـس رد  ناشیا  مالک  هک  دوب  نآ  رهاظ  راک و  نآ  زا  دش  غراف  ات  متـسشن ، یتعاس  سپ  دوب . یناگیاپلگ  راقفلاوذ  ریما  حلاص  دّیـس  هدنناوخ 
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دزن متفر  سپ  مدرکیم . هیرگ  نم  ار و  ناـشیا  نخـس  وا و  نخـس  مدـیمهفیمن  دوب ، یلوتـسم  نم  رب  هک  یمغ  تهج  هب  نکل  دوب ، هفیحص 
هشیمه هچ  نآ  مامت  و  هینیقی . فراعم  هیهلا و  مولع  هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : خیـش  مدرکیم . هیرگ  متفگ و  وا  هب  ار  دوخ  باوخ  خیش و 

نآ ات  رّکفت  هیرگ و  اب  متفر  نوریب  دشن و  نکاس  مبلق  سپ  نآ . هب  دوب  لیام  وا  دوب و  فّوصت  رد  خیش  اب  نم  تبحص  رتشیب  و  یتساوخیم .
شمسا هک  ار  یحلاص  درم  مدید  خیّطب ، راد  هّلحم  هب  مدیـسر  نوچ  متفر . اج  نآ  هب  باوخ  رد  هک  یتمـس  نآ  هب  مورب  هک  داتفا  ملد  رد  هک 

هک هبلط  ره  هک  تسا  نم  دزن  رد  هیفقو  بتک  نالف ! ای  تفگ : وا . رب  مدرک  مالس  وا و  هب  مدیـسر  نوچ  سپ  جات ، هب  بّقلم  دوب و  نسح  اقآ 
، نآ هب  یجاتحم  هک  ار  هچ  ره  بتک و  نیا  هب  نک  رظن  ایب و  نآ . هب  ینکیم  لمع  وت  فقو و  طورـش  هب  دـنکیمن  لـمع  دریگیم و  نآ  زا 
هیرگ و رد  مدرک  عورـش  سپ  مدوب . هدـید  باوخ  رد  هک  دوب  یباتک  داد ، نم  هب  هک  یباتک  لوا  سپ  وا . هناخباتک  رد  متفر  وا  اب  سپ  ریگب !
اب هلباقم  رد  مدرک  عورـش  خیـش و  دزن  رد  مدـمآ  هن . ای  متفگ  وا  يارب  ار  باوخ  هک  مرادـن  رطاخ  رد  و  دـنکیم . تیافک  ارم  متفگ : هلاـن و 

نوکس و نبا  اسؤرلا و  دیمع  هخـسن  زا  دوب  هتـشون  ار  دوخ  هخـسن  هللا  همحردیهـش  دیهـش و  هخـسن  زا  دوب  هتـشون  وا  ردپ  ّدج  هک  وا  هخـسن 
اطع نم  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هک  ياهخـسن  هطـساو و  کی  هب  ای  هطـساو  نودـب  سیردا ، نبا  هخـسن  اـب  دوب  هدرک  هلباـقم 

زا دعب  دوب و  هدش  هتشون  هیشاح  رد  هک  ییاههخسن  رد  یتح  هخسن . نآ  اب  تشاد  تقفاوم  تیاهن  دوب و  هدش  هتـشون  دیهـش  طخ  زا  دومرف ،
دالب رد  هلماک  هفیحص  دیدرگ  مالـسلا  هیلعتّجح  ياطع  تکرب  هب  نم و  دزن  هلباقم ، رد  مدرم  دندرک  عورـش  هلباقم ، زا  مدش  غراف  هک  نآ 

اعد لها  احلـص و  ناشیا  رثکا  تسا و  هدّدعتم  ياههفیحـص  مدرم  رثکا  يارب  هک  اریز  ناهفـصا ؛ رد  امّیـس  هناخ و  ره  رد  علاط  باتفآ  دننام 
هب دومرف  اطع  دنوادخ  هچ  نآ  مالسلا و  هیلعبحاص  ترضح  زا  تسا  ياهزجعم  راثآ  نیا  و  هوعّدلا . باجتـسم  ناشیا  زا  يرایـسب  دندش و 

راحب رد  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  دـیوگ : ّفلؤم  هلماک  هفیحـص  تلیـضف  ( 1318 .) منکب مناوتیمن  ار  نآ  ياـصحا  هفیحـص ؛ ببـس  هب  نم 
هک ار  هلماک  هفیحـص  منکیم  تیاور  نم  هتفگ : اج  نآ  رد  هدومن و  رکذ  هلماـک  هفیحـص  يارب  زا  دوخ  دـلاو  زا  يرـصتخم  هزاـجا  تروص 

یکی هفلتخم . ياههقیرط  رایـسب و  دیناسا  هب  لماک ، ياعد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیجنا  مالـسلا ، مهیلعدّمحم  لآ  روبز  هب  تسا  بّقلم 
رد هیلع -  هَّللا  تاولـص  نمحر -  هفیلخ  ناـمّزلا و  بحاـص  اـم  يـالوم  زا  هلواـنم  وـحن  هب  ار  وا  منکیم  تیاور  نم  هک  تـسا  نآ  اـهنآ ، زا 

، تاملک رادـقم و  بیترت و  بسح  هب  هلماک  هفیحـص  هخـسن  هک  دـنامن  یفخم  هفیحـص  خـسن  فـالتخا  رد  خـلا . ( 1319 .) ینالوط یباوخ 
هخـسن هب  دوـشیم  یهتنم  هک  هروهـشم  هلوادـتم  هخـسن  یکی ، تسا : هخـسن  هـس  نآ ، زا  تـسا  فورعم  هـچ  نآ  دراد و  يرایـسب  فـالتخا 
یبیترت هب  تامارک  بحاص  ییاهب ، خیش  ّدج  یعابج ، یلع  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  هخـسن  اب  تسا  قباطم  هک  ییاهب  خیـش  لوا و  یـسلجم 

هب فورعم  ناذاش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلاوبا  هیقف  خیش  هخـسن  مود ، دمآ . دهاوخ  هدنیآ  تیاکح  رد  تشذگ و  هک 
، موس ۀبقنم . ۀئام  هب  تسا  روهشم  تسا و  تبقنم  دص  نآ  رد  هک  بصاونلا ، نئافد  حاضیا ، باتک  بحاص  دیفم ، خیش  رـصاعم  ناذاش ، نبا 
، یسوط خیش  رصاعم  هّجحلا ، يذ  لمع  باتک  بحاص  زاّزب ، سانشا  نب  دّمحم  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  نسحلا  یبا  نب  نسح  یلعوبا  هخسن 

هفیحص لوا  رد  یناهفصا  هَّللادبع  ازریم  لضاف  بانج  هک  هفلتخم  دیناسا  هب  تسه  رگید  ِخسن  زین  هخسن ، هس  نیا  زا  ریغ  وا . خیاشم  زا  هکلب 
خـسن ریاس  رد  نآ  بلاغ  هک  هدش  طقاس  لصا  زا  اعد  کی  تسیب و  دـسیون  یم  هفیحـص  هخـسن  هچابید  قباطم  هدومن و  هراشا  اهنآ  هب  هثلاث 

. دیامن عوجر  نآ  هب  هتساوخ  هک  ره  هدش ؛ طوبضم  هثلاث  هفیحص  رد  دوجوم و 

مالسلا هیلعيرگسع  نسح  ماما  زا  عیارش  بحاص  ققحم  تیاور  : مجنپ تصش و  تیاکح 

هک ییاهب  خیـش  ّدج  یعابج ، نسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدـلا  سمـش  لیلج  ملاع  ّطخ  هب  ود  ره  مامت  تسا ، ریقح  دزن  هسیفن  هعومجم  ود 
تاماقم تامارک و  بحاص  دننکیم . رکذ  ًابلاغ  وا ، فصو  رد  ناشیا  ریغ  ییاهب و  خیش  يریازج و  هَّللا  تمعن  دّیس  یناث و  لوا و  یـسلجم 

یکی زا  هعفان . تایاکح  راعشا و  هریغ و  رابخا و  رد  هقّرفتم  لیاسر  رب  تسا  لمتشم  لوا و  دیهش  خیـش  ّطخ  زا  هدش  لقن  هعومجم  ود  ره  و 
، يرگید رد  میدرک و  لقن  ار  شوقنم  ّرد  هفورعم  هّصق  مهن  لهچ و  تیاکح  لیذ  رد  دراد ، ییاهب  خیـش  ّطخ  عضوم ، دـنچ  رد  هک  اـهنآ  زا 
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مدـلاو ارم  داد  ربخ  هیلا : -  هَّللا  نسحا  ینـسح -  هیعم  نب  دّـمحم  نیدـلا  جات  دّیـس  دومرف  تسا : نیا  نآ  تروص  هک  هدومرف  لقن  یتیاکح 
میدق اهنآ  زا  یکی  هبترم . ود  هّلح  هب  دـش  دراو  یـسبنس  ثوغ  نب  رّمعم  هک  هتائّیـس ، -  نع  هَّللا  زواجت  ینـسح -  هیعم  نب  نیـسح  نب  مساق 
مدوب هلاس  تشه  ماگنه ، نآ  رد  نم  هک  مدلاو  تفگ : لاس . ود  هب  دوب  دادغب  حتف  زا  شیپ  يرگید ، ار و  نآ  خیرات  مدرکن  قّقحم  هک  تسا 

اب نم  هیعم و  نب  نیدلا  جات  نم ، دیعـس  لاخ  ار  وا  درک  ترایز  دندرکیم و  دّدرت  وا  دزن  مدرم  مهج و  نب  نیدلا  دیفم  هیقف ، رب  دـش  لزان  و 
زج هک  یبوچ  دـننام  وا  عارذ  دـشیم و  بوسحم  لوهک  زا  دو و  دـق  دـنلب  نادرم  زا  هک  یخیـش  مدـید  ار  وا  هلاـس و  تشه  لـفط  مدوـب  وا 

ماما نامالغ  زا  یکی  وا  هک  درکیم  تیاکح  دنام و  هّلح  رد  زور  دنچ  بیجن و  نابسا  رب  دشیم  راوس  تشادن و  يزیچ  ناوختسا  تسوپ و 
همحرمدلاو تفگ : ار . مالـسلا  هیلعمئاق  تدالو  دوب  هدرک  هدهاشم  وا  هک  نیا  و  تسا . مالـسلا  امهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا 

هک يّرس  هب  ار  داد م ربخ  وا  هک  هّلح  زا  شترفاسم  وا و  تقرافم  زا  دعب  درکیم  تیاکح  هک  مهج  نب  نیدلا  دیفم  خیـش  زا  مدینـش  هک  هللا 
نیا رب  لاس  ود  نوچ  سپ  سابع ، ینب  کلم  لاوز  هب  ار  خیـش  دوب  هداد  ربخ  وا  هک  دـنتفگیم  نآ و  ندرک  هعاشا  ار  ام  نـآلا  تسین  نکمم 

تشون و  اقبلا . ماودلا و  هل  نم  ناحبسف  سابع . ینب  کلم  دش  ضرقنم  دش و  هتشک  مصعتـسم  دش و  هتفرگ  دادغب  نآ ، هب  بیرق  ای  تشذگ 
هب تیاکح  نیا  زا  لبق  هن و  هاجنپ و  دص و  تشه  هنـس  نابعـش  رد  هبنـش  هس  زور  نیدـلا ، جات  دّیـس  ّطخ  زا  یعابج  یلع  نب  دّـمحم  ار  نیا 
زا یسبنس  ثوغ  نب  رّمعم  زا  دوهعم  دانـسا  هب  لوا : ربخ  نیدلا . جات  دّیـس  ّطخ  زا  درک  لقن  روکذم ، رّمعم  زا  ربخ  ود  يرطـس ، دنچ  هلـصاف 
قلخ دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دیامرفیم : هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ : هک  یملـس  یلفون  نب  یعاد  نسحلا  یبا 
یسک ره  سپ  دننکیم . مدرم  جیاوح  ياضق  هک  دنا  یناسک  اهنآ  دوخ و  تمحر  هب  دوخ و  تمحر  يارب  دوخ و  تمحر  زا  ار  یقلخ  درک 

یلع نب  نسح  ماما  زا  یـسبنس  ثوغ  نب  رّمعم  زا  دانـسا  نامه  هب  مود : ربخ  دوشب . سپ  ناشیا ، زا  دوشب  هک  اهامـش  زا  دراد  تعاطتـسا  هک 
؛ نآ رد  ار  وا  ّرش  دنوادخ  دزادنایم  هک  دشاب  یگنس  هب  دنچ  ره  ار ، دوخ  نامگ  نک  وکین  : » تفگ بانج  نآ  هک  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
(1320 (»؟ ار دوسالا  رجح  ینیبیمن  وت  سپ  ایآ  : » دومرف یگنـس ؟ هب  یتح  هَّللا ، كدـّیا  متفگ : سپ  نآ ». زا  ار  دوخ  ّظح  يریگیم  وت  سپ 

خیش زا  دوخ  دنـس  هب  هدرک  تیاور  ( 1321) یلآئللا یلاوع  باتک  لوا  رد  یناسحا  روهمج  یبا  نبا  خیـش  فراـع ، ثّدـحم  ار  ربخ  ود  نیا 
هراشا نیا  زا  دعب  هک  نیرّمعم  رابخا  رد  دیوگ : ّفلؤم  خـلا . روکذـم . رّمعم  زا  مهج  نب  نیدـلا  دـیفم  خیـش  زا  عیارـش  بحاص  قّقحم  اهقف ،

، نیدلا جات  دّیس  اّما  دش . مولعم  ییاهب  خیـش  ّدج  ردق  تلالج  هچ  هدیـسرن ، رظن  هب  نیا  زا  رتحیحـص  دش ، دهاوخ  ناشیا  یماسا  هب  یلامجا 
بتک رد  وا ، ردق  تلالج  نأش و  تمظع  هک  تسا  مساق  نب  دّمحم  هَّللادبع  وبا  نیدلا  جات  هباسن ، دّیـس  فورعم  یـضاق  لیلج  ملاع  وا  سپ 
تـس دوـخ ، رتـخد  يارب  یلع و  دّـمحم و  دوـخ ، دـنزرف  ود  يارب  دوـخ و  تهج  هب  تفرگ  هزاـجا  وا  زا  لوا  دیهـش  تسا و  هزاـجا  اـملع و 

، وا دلاو  اّما  هدرک . لقن  نیدلا  جات  دّیس  زا  هظعوم  رد  هقیشر  تاملک  دیهش  هعومجم ، نآ  رد  تازاجا و  قرط  رد  تسا  لخاد  هک  خیاشملا 
ذیملت وا  تسا و  لیلج  ملاع  لضاف  هیقف  ینسح ، یجابید  دیعس  نب  هیعم  نب  نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  نب  مساق  رفعجوبا  نیدلا  لالج  سپ 

نب یلع  خیـش  ذیملت  تسا و  روهـشم  لماک  بیدا  يوغل ، یّلح  بویا  نب  دمحا  نب  دماح  نب  هَّللا  ۀبه  روصنموبا  لجا ، دّیـس  اسؤرلا ، دـیمع 
زا هفیرش  هفیحـص  يوار  تسا و  هماّلع  رـصاعم  دّیـس  نوکـس و  نبا  هب  فورعم  نوکـس  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  دّمحم 
نبا اّما  هدـش . نّیبم  شّلحم  رد  هچ  نانچ  هفیحـص ؛ لوا  رد  تسا  روکذـم  هک  فرـشلا  ءاهب  دّیـس  زا  ود  نآ  نوکـس و  نبا  اـسؤرلا و  دـیمع 

همحرقّقحم سرد  سلجم  رد  دش  رضاح  نیدلا  ریصن  هجاوخ  نوچ  تسا و  مهج  نب  دّمحم  نیدلا  دیفم  فورعم ، هیقف  خیش  وا  سپ  مهج ،
دلاو يوس  هب  دومرف  هراشا  قّقحم  سپ  هقف ؟ لوصا  ملع  نید و  لوصا  ملع  رد  دناملعا  ناشیا  زا  مادـک  هک  هذـمالت  لاح  زا  درک  لاؤس  هللا ،

دهاوش زین  هقف و  لوصا  مالک و  ملع  رد  دنتعامج  نیا  ملعا  ود  نیا  دومرف : روکذم و  هیقف  يوس  هب  رّهطم و  نب  فسوی  نیدلا  دـیدس  هماّلع 
زگره دوبن ، مزاج  رگا  هک  روکذم  رّمعم  زا  دوخ  ذیملت  دیفم ، خیش  زا  ار  ربخ  ود  نآ  تسا ، قّقحم  ندرک  تیاور  تبسن  تحص  رب  هّیمزج ،

دـندوب و مّدـقم  لاس  دـصراهچ  زا  هدایز  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  هطـساو  کـی  هب  دوخ  رـصع  رد  ار  يربخ  درکیمن  لـقن 
یلآئللا یلاوع  رب  يریازج  هَّللاتمعن  دّیس  حرش  تساجک و  رد  دوب و  هچ  شرمع  لوط  ببـس  هک  دماین  تسد  هب  يزیچ  وا ، لاح  زا  نونکات 
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. دشاب هدروآ  تسد  هب  يزیچ  دیاش  هک  دوش  هعجارم  تسین  رضاح 

يدابآرتسا دّمحم  ازریم  : مشش تصش و  تیاکح 

هک هدـقرم -  هَّللا  ّرون  يدابآرتسا -  دّـمحم  ازریم  لـضاف ، دنـس  دّیـس  زا  داد  ربخ  ارم  یتعاـمج  هک  هدومرف  ( 1322) راحب رد  یـسلجم  هماّلع 
نم کیدزن  نوچ  دوب . فاوط  لوغـشم  هک  مدید  ار  يور  وکین  یناوج  هاگان  مدوب ؛ فاوط  لوغـشم  مارحلا  هَّللاتیب  یلاوح  رد  یبش  تفگ :
دّیس يا  تساجک ؟ زا  نیا  متفگ : مدییوب و  متفرگ و  ار  لگ  نآ  نم  دوبن و  لگ  مسوم  تقو ، نآ  داد و  نم  هب  خرس  لگ  هقاط  کی  دیـسر ،

، لمکا ّلجا  خیـش  دـیوگ : ّفلؤم  مدـیدن . ار  وا  نم  دـش و  بیاغ  نم  رظن  زا  هاگ  نآ  دـناهدروآ . نم  يارب  ( 1323) تابارخ زا  دومرف : نم !
ّرُدلا باتک  رد  هللا  همحریناث  دیهش  ینّابر ، ملاع  نبا  ملاعم ، بحاص  نسح  خیش  ّققدم ، قّقحم  نب  دّمحم  خیـش  ریرحن ، ملاع  نب  یلع  خیش 
لقن تامم  تایح و  رد  دوب ، همّظعم  هّکم  رواجم  هک  هریغ  راصبتـسا و  حرـش  بحاص  دّـمحم ، خیـش  دوخ ، دـلاو  لاوحا  نمـض  رد  روثنملا 

دندینـشیم درک ، تافو  موحرم  نآ  نوچ  هک  وا  دالوا  ردام  هللا و  همحرنسحلا  یبا  نب  دّمحم  دّیـس  رتخد  وا ، هجوز  ارم  داد  ربخ  هک  هدرک 
هب دومن  اطع  دـمآ و  يدرم  سپ  درکیم ، فاوط  وا  هک  نآ  تسا ، روهـشم  هک  ییاهزیچ  زا  بش و  نآ  لوط  رد  ار  نآرق  توالت  وا  دزن  رد 
زا نیا  تفگ : يدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  تفگ : وا  هب  سپ  دوب . وا  مسوم  نامز  نآ  هن  دوب و  دالب  نآ  رد  هن  هک  ناتـسمز  ياـهلگ  زا  یلگ  وا 

ملاعم بحاص  رسپ  دمحم  خیـش  تمارک  ( 1324 .) دـیدن ار  وا  سپ  لاؤـس ؛ نیا  زا  سپ  دـنیبب  ار  وا  هک  درک  هدارا  هاـگ  نآ  تسا . تاـبارخ 
همّظعم هّکم  رواجم  ماکحالا ، تایآ  هفورعم و  هّیلاجر  بتک  بحاص  رکذـلا ، قباس  يدابآرتسا  دّـمحم  ازریم  لیلج ، دّیـس  هک  دـنامن  یفخم 

هّیلاع و تاماقم  ياراد  دنردقلا و  لیلج  ود  ره  دربیم و  ار  وا  مسا  ریقوت ، اب  راصبتسا  حرـش  رد  رّرکم  روکذم و  دّمحم  خیـش  داتـسا  دوب و 
رظن هب  مود  هچ  رگا  تلاح ؛ دـلب و  مسا و  داـّحتا  تهج  هب  هدرک ، هابتـشا  يوار  اـی  دـشاب و  هداد  يور  ود ، ره  يارب  هّیـضق  نیا  هک  دوشیم 
ّطخ زین  دراد و  ار  موحرم  نآ  ّطـخ  اـج  دـنچ  رد  هدوب و  شّفلؤـم  کـلم  تسا و  ریقح  دزن  هک  راصبتـسا  حرـش  تشپ  رد  دـیآیم و  برقا 

ءالمک فلخ  نیـضام و  ياملع  هّیقب  دـیمح  دیعـس  خیـش  وا  باتک و  نیا  فّنـصم  دـش  لقتنم  هتـشون : نینچ  دراد  ار  یلع  خیـش  شدـنزرف ،
خیـش هریغ ، لاجر و  عورف و  ثیدـح و  زا  ار  هّیعرـش  مولع  وا ، تاـکرب  زا  میدومن  هدافتـسا  هک  یـسک  اـنالوم و  انخیـش و  ینعا ، نیخـسار ،

ترجه زا  یس  رازه و  هنـس  مارحلا ، ةدعقلا  يذ  رهـش  زا  مهد  هبنـشود ، بش  رورـس ، راد  يوس  هب  رورغراد  زا  تسا  یناث  دیهـش  نب  دّمحم 
، یکدـنا زور  دـنچ  هب  وا  لاـقتنا  زا  شیپ  هحور -  هَّللا  سّدـق  وا -  زا  مدینـش  نم  هک  قـیقحت  هب  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصنیلسرملا  دـّیس 

نینچ نآ و  رب  دـیامن  تناعا  ارم  دـنوادخ  هک  دـیاش  ماّیا ؛ نیا  رد  درک  مهاوخ  لاقتنا  نم  هک  یتسرد  هب  نم : يارب  تفگیم  وا  هک  ًاتهفاشم 
ریقفلا هررح  يربک  هجیدـخ  رازم  کـیدزن  یّلعم  رد  هعجـضم -  هَّللادرب  ار  وا  میدرک  نفد  دوب و  هفّرـشم  هّکم  رد  نیا  نم و  ریغ  وا  زا  دـینش 

. روکذم خیرات  رد  یفولا -  بحصلا  یلولا و  یبّنلاب و  یلجلا  یفخلا و  هفطلب  هَّللا  هلماع  يرعشم -  یلماع  نسح  نب  نیسح  ینغلا -  هَّللا  یلا 
رایـسب روکذم ، نیـسح  خیـش  زا  لمالا  لما  رد  یلماع  ّرح  خیـش  هدرک و  لقن  روثنم  ّرد  رد  یلع  خیـش  هروکذـم  هخـسن  زا  ار  ترابع  نیمه 

(1325 .) دوب هدرک  ذّملت  زین  ییاهب  خیش  دزن  رد  هدومن و  دیجمت 

یناث دیهش  : متفه تصش و  تیاکح 

رد هدرک  لقن  دیهـش  لاوحا  زا  فشک  رد  دـیرملا  ۀـیغب  هلاسر  رد  یناث  دیهـش  ذـیملت  يدوع  نسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  لیلج ، لضاف  خـیش 
زا یضعب  هدومن  تیاکح  هک  هّیلج  تامارک  هّیهلا و  فاطلا  هار ، نآ  رد  وا  يارب  داتفا  قاّفتا  هک  رصم  ات  قشمد  زا  دیهـش ، رفـس  عیاقو  نمض 

لزنم رد  وا  هک  شـش . دون و  هنـس  لوالا ، عیبر  مهد  هبنـشراهچ ، بش  نآ  هب  ار  ام  داد  ربخ  هک  تسا  یتمارک  اهنآ  زا  یکی  ام . يارب  ار  اهنآ 
رد هک  دـید  سپ  اهنت . تساج ، نآ  راغ  رد  هک  ییایبنا  ندرک  تراـیز  يارب  زا  ضیبا  عماـج  هب  تسا  فورعم  هک  نآ  دجـسم  هب  تفر  هلمر 
دش لوغشم  راغ و  رد  تفر  نییاپ  دش . زابرد  سپ  دیـشک . تشاذگ و  لفق  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  تسین . يدحا  دجـسم ، رد  تسا و  لَّفقُم 
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یتّدم هاگ  نآ  ناشیا . ریس  تقو  هلفاق و  لاقتنا  زا  درک  شومارف  هک  يّدح  هب  دنوادخ ، يوس  هب  لابقا  وا ، يارب  زا  داد  يور  اعد و  زامن و  هب 
رما رد  سپ  هدنامن . ناشیا  زا  يدحا  دـناهتفر و  هک  ار  اهنآ  تفای  سپ  هلفاق . ناکم  يوس  هب  تفر  نآ و  زا  سپ  دـش  رهـش  لخاد  تسـشن و 

. دندرب هارمه  هب  هتـشاد  هک  هّبق  یب  جدوه  اب  ار  وا  بابـسا  نتفر و  هدایپ  زا  وا  زجع  اب  ناشیا  هب  ندش  قحلم  رد  رّکفتم  دنام و  ّریحتم  شیوخ 
نیا رد  سپ  دـیدن . ار  ناشیا  زین  رود  زا  دیـسرن و  اهنآ  هب  دـش و  هتـسخ  یگدایپ  زا  هک  نآ  ات  اهنت ، ناشیا  رثا  رد  نتفر  هب  درک  عورـش  سپ 

. دوب راوس  يرتسا  رب  درم  نآ  وا و  هب  هدـش  قحلم  هدرک و  وا  هب  ور  هک  دـید  ار  يدرم  هاـگان  دوب ، هداـتفا  تّقـشم  یگنت و  نیا  رد  هک  لاـح 
هب ار  وا  هک  دیـشکن  یکدـنا  تشذـگ . یقرب  نوچ  درک و  راوس  دوخ  فیدر  هب  ار  وا  و  نم ! بقع  رد  وش  راوس  دومرف : وا ، هب  دیـسر  نوـچ 

مدش سّسجت  رد  دومرف : دیهـش  دش . هلفاق  لخاد  وا  و  دوخ ! ياقفر  دزن  هب  ورب  وا : هب  دومرف  دروآ و  ریز  هب  ار  وا  رتسا  زا  درک و  قحلم  هلفاق 
(1326 .) مدوب هدیدن  زین ، نآ  زا  لبق  مدیدن و  ار  وا  ًالصا  سپ  منیبب . ار  وا  هک  هار  نیب  رد 

يوسوم ناخیلع  دّیس  لقن  : متشه تصش و  تیاکح 

لاقملاریخ باتک  رد  يزیوح  یعـشعشم  يوسوم  بلطملادـبع  دّیـس  نب  فلخ  دّیـس  لیلج ، ملاع  فلخ  ناخیلع ، دّیـس  رّحبتم ، لضاف  دـّیس 
نآ هب  ار  ام  داد  ربخ  هک  یتیاکح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـندید  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تبیغ ، رد  هک  ناـنآ  تاـیاکح  نمـض  رد  هتفگ 

تعجارم نوچ  سپ  یمک . هلفاـق  رد  اـسحا  هار  زا  یتعاـمج  اـب  درک  جـح  وا  هک  اـهنآ  هب  مراد  قوثو  هک  یناـسک  زا  ناـمیا ، لـها  زا  يدرم 
رتشیب هلفاق  نآ  ریـس  لزانم ، زا  یکی  رد  هک  داتفا  قاّفتا  سپ  دشیم . هراوس  یهاگ  تفریم و  هدایپ  یهاگ  هک  دوب  ناشیا  اب  يدرم  دـندرک ،

لاحترا اج  نآ  زا  هاگ  نآ  تحارتسا . یکدنا  باوخ و  يارب  دـندمآ  دورف  سپ  دـشن . رّـسیم  يراوس  درم  نآ  يارب  زا  دـش و  لزانم  ریاس  زا 
باوخ رد  درم  نآ  دندماین و  رب  وا  صّحفت  رد  زین  تعامج  نآ  دشن . رادیب  دوب ، هدیـسر  وا  هب  هک  یجنر  بعت و  تّدش  زا  درم  نآ  دندرک .

. دوخ تکاله  هب  تشاد  نیقی  داتفا و  هار  هب  هدایپ  سپ  دیدن . ار  یـسک  دش ، رادـیب  نوچ  درک . رادـیب  ار  وا  باتفآ  ترارح  هک  نآ  ات  دـنام 
رب تسا  راوس  تسا و  هیداب  لها  تأیه  رد  هک  ار  يدرم  دید  هک  دوب  لاح  نآ  رد  سپ  مالـسلا . هیلعيدهم  ترـضح  هب  دومن  هثاغتـسا  سپ 

ار وت  هک  يراد  تسود  ایآ  : » نم هب  دومرف  سپ  تفگ : يرآ . متفگ : يدـناماو ؟ هلفاـق  زا  وت  نـالف ! يا  دومرف  سپ  تفگ : درم  نآ  ياهقاـن .
و ایب »! نم  کیدزن  سپ  : » دومرف تسین . يزیچ  نآ  ياوس  تسا و  نم  بولطم  هَّللاو ! نیا ، متفگ : تفگ ، وت »؟ ياقفر  هب  هلفاـق و  هب  مناـسرب 

کیدزن نوچ  سپ  میدیـسر . هک  نآ  رگم  یماگ ، دـنچ  میتفرن  سپ  داتفا . هار  هب  درک و  راوس  دوخ  فیدر  رد  ارم  دـیناباوخ و  ار  دوخ  هقاـن 
(1327 .) تفر تشاذگ و  ارم  هاگ  نآ  دنَاوت . ياقفر  اهنیا  تفگ : میدش ، اهنآ 

مساق خیش  : مهن تصش و  تیاکح 

. تفریم جـح  هب  رایـسب  وا  دـنیوگیم و  مساق  خیـش  ار  وا  هک  ام  دالب  لها  زا  نامیا  لـها  زا  يدرم  ارم  داد  ربخ  هتفگ : باـتک  نآ  رد  زین  و 
رود نم  زا  رایسب  دنتشذگ و  نم  زا  جاح  دیشک و  لوط  نم  باوخ  یتخرد و  ریز  رد  مدیباوخ  سپ  نتفر . هار  زا  مدش  هتسخ  يزور  تفگ :

هّجوتم فرط  مادک  هب  هک  متسنادیمن  دندش و  رود  نم  زا  جاح  هک  نیا  دیشک و  لوط  مباوخ  هک  تقو  زا  متسناد  مدش  رادیب  نوچ  دندش .
نانچ ار . مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نیا ، هب  مدرکیم  دصق  و  حلاصابا ! ای  مدرکیم : دایرف  دنلب  زاوآ  هب  مدش و  هّجوتم  یتمـس  هب  سپ  موش .

، مدرکیم دایرف  هک  لاح  نیا  رد  سپ  هار . ندـش  مگ  تقو  رد  دوشیم  هتفگ  هچ  نآ  ناـیب  رد  ناـما  باـتک  رد  هدرک  رکذ  سواـط  نبا  هچ 
: متفگ سپ  جاح ؟ زا  يدـش  عطقنم  وت  نم : هب  دومرف  دـید  ارم  نوچ  يودـب . ياهبرع  ّيز  رد  تسا  ياهقان  رب  هک  مدـید  ار  يراوس  هاـگان 
. هلفاق هب  میدیسر  هک  دیشکن  یتعاس  مدش و  راوس  وا  بقع  رد  سپ  تعامج . نادب  مناسرب  ار  وت  هک  نم  بقع  رد  وش ! راوس  دومرف : يرآ .

رتـش نیز  زا  سپ  هدرک . تیذا  شطع  ارم  وا : هب  متفگ  سپ  دوخ . راـک  یپ  زا  ورب  دومرف : و  يآ ! دورف  دوـمرف : ارم  میدـش ، کـیدزن  نوـچ 
هک دوب  یبآ  رتاراوگ  رتذـیذل و  نآ  هک  دـنوادخ ! هب  مسق  سپ  دومن . باریـس  نآ  زا  ارم  دوب و  بآ  نآ ، رد  هک  دروآ  نوریب  یکـشم  دوخ 
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هن نآ و  زا  شیپ  جاح  رد  ار  وا  مدوب  هدیدن  مدیدن و  ار  وا  سپ  وا . هب  مدش  تفتلم  جاح و  رد  مدش  لخاد  ات  متفر  هاگ  نآ  مدوب . هدـیماشآ 
لاثما تیاکح و  نیا  هب  تسا  طوبرم  هک  یحرش  مهن ، باب  رد  دمآ  دهاوخ  دیوگ : ّفلؤم  ( 1328 .) میدرک تعجارم  هک  نآ  ات  نآ ، زا  دعب 

. دومن هظحالم  ار  نآ  دیاب  هک  نآ 

يوسوم یتشر  دمحا  دّیس  : مداتفه تیاکح 

، لبق لاس  هدفه  رد  هَّللا -  هدّیا  تشر -  نکاس  رجات  یتشر  يوسوم  نسح  دّیس  نب  مشاه  دّیس  نب  دمحا  دّیس  حلاص ، یقت  باطتسم  بانج 
روکذم هدـنیآ  تیاکح  رد  هک  هارث -  باط  یتشر -  یلع  خیـش  ینادمـص ، لضاف  ینّابر و  ملاع  اب  دـش و  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  ًابیرقت 

هّیـضق دومرف : درک و  هراـشا  موقرم ، دّیـس  دادـس  حالـص و  زا  خیـش  دنتـساخرب ، نوچ  دـندمآ و  ریقح  لزنم  هب  هَّللاءاـش ، نا  دـش ، دـنهاوخ 
دّیس تالاح  زا  ياهلمج  اب  ار  هیضق  تفر و  دّیـس  دومرف : دش ؛ تاقالم  يزور  دنچ  زا  سپ  دوبن . نایب  لاجم  تقو ، نآ  رد  دراد و  ياهبیجع 

رد فالخ  یکدـنا  لامتحا  هک  دوب  نآ  زا  ّلجا  هللا  همحرخیـش  ماقم  هچ  رگا  وا ؛ دوخ  زا  اهنآ  ندینـشن  زا  مدرک ، فسأت  رایـسب  درک . لـقن 
هتـشگرب فرـشا  فجن  زا  لاس  نیا  هرخالا  يدامج  هام  رد  ات  دوب . مرطاخ  رد  بلطم  نیا ، لبق  هام  دـنچ  ات  لاس  نآ  زا  دورب و  ناـشیا  لـقن 

هچ نانچ  ار  وا  لاح  حرـش  سپ  دوب . مجع  مزاع  هدرک ، تعجارم  هّرماس  زا  هک  مدرک  تاقالم  ار  روکذـم  حـلاص  دّیـس  نیمظاک ، رد  مدوب ،
رازه و هنـس  رد  تفگ : هک  تسا  ناـنچ  هیـضق  نآ  نآ و  قباـطم  درک  لـقن  ار  همه  هدوهعم ؛ هّیـضق  هلمج ، نآ  زا  مدیـسرپ و  مدوـب ، هدـینش 

لزنم فورعم  يزیربت  رجات  یلع  رفص  یجاح  هناخ  رد  زیربت و  هب  مدمآ  تشر  زرملا  راد  زا  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  هدارا  هب  داتشه  تسیود و 
یلام وا  زا  اهنت ، نزوبرط  تهج  هب  تشادرب  راب  یناهفـصا  یهدـس  رادولج  راّبج  یجاـح  هک  نآ  اـت  مدـنام  ّریحتم  دوبن ، هلفاـق  نوچ  مدرک .

رقاب اّلم  یجاح  یکی  دـندش . قحلم  نم  هب  یلع  رفـص  یجاـح  صیرحت  هب  رگید  رفن  هس  میدیـسر ، لوا  لزنم  هب  نوچ  متفر . مدرک و  هیارک 
هناور قافتا  هب  سپ  درکیم . تمدـخ  هک  یماـن  یلع  یجاـح  يزیربت و  رجاـت  نیـسح  دّیـس  یجاـح  اـملع و  فورعم  شورف  هّجح  يزیربت ،

دمآ و ام  دزن  هب  رادولج  راّبج  یجاح  رهـش ، ود  نیا  نیب  ام  لزانم  زا  یکی  رد  نزوبرط . مزاع  اج  نآ  زا  موّرلا و  ۀنزرا  هب  میدیـسر  ات  میدش 
بقع زا  ًابلاغ  لزانم  ریاـس  رد  نوچ  دیـشاب . هلفاـق  هارمه  هب  هک  دـینک  راـب  دوز  يردـق  تسا . فوخم  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  تفگ :

زا خسرف  عبر  هس  ای  مین  ردق  هب  میدرک  تکرح  قافتا  هب  هدنام  حبص  هب  هس  ای  مین  تعاس و  ود  ًانیمخت  مه  ام  سپ  میتفریم . هلصاف  هب  هلفاق 
دنت هدیـشوپ و  ار  دوخ  رـس  مادـک  ره  اقفر  هک  يوحن  هب  دـش ، ندـیراب  لوغـشم  فرب  دـش و  کـیرات  اوه  هک  میدوب  هدـش  رود  دوخ  لزنم 

هار رانک  رد  هدـش و  هدایپ  بسا  زا  سپ  مدـنام . اهنت  نم  دـنتفر  اهنآ  هک  نیا  ات  دـشن  نکمم  مورب  اهنآ  اب  هک  مدرک  هچ  نآ  زین  نم  دـندنار .
متشاذگ نیا  ربانب  رّکفت ، لّمأت و  زا  دعب  متشاد ؛ هارمه  هار ، جراخم  يارب  ناموت  دص  شش  بیرق  نوچ  مدوب . برطضم  تیاغ  هب  متـسشن و 

هب ظفحتـسم  رفن  دـنچ  اج  نآ  زا  منک و  تعجارم  میدـمآ ، نوریب  اج  نآ  زا  هک  لزنم  نآ  هب  دوش ، علاط  رجف  ات  مناـمب  عضوم  نیمه  رد  هک 
رب هک  تشاد  یلیب  تسد  رد  هک  یناـبغاب  غاـب ، نآ  رد  مدـید و  یغاـب  دوخ  لـباقم  رد  لاـح ، نآ  رد  موش . قحلم  هلفاـق  هب  هتـشادرب ، هارمه 
نم ياقفر  مدرک : ضرع  یتسیک »؟ وت  : » دومرف داتـسیا و  یمک  هلـصاف  رادـقم  هب  دـمآ ، شیپ  سپ  دزیرب . اهنآ  زا  فرب  هک  دزیم  ناـتخرد 

زا دعب  مدش . هلفان  لوغشم  نم  ینک »! ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  هلفان  : » یسراف نابز  هب  دومرف  ماهدرک . مگ  منادیمن . ار  هار  ماهدنام . نم  دنتفر و 
نونکاـت متـشادن و  ظـفح  ار  هعماـج  نم  ناوخب »! هعماـج  : » دومرف منادیمن . ار  هار  هَّللاو ! متفگ : یتفرن »؟ : » دومرف دـمآ و  زاـب  دّـجهت ، غارف 

، دش نایامن  زاب  مدناوخ . ظفح  زا  مامّتلاب  ار  هعماج  متـساخرب و  ياج  زا  سپ  مدش . فّرـشم  تابتع  ترایز  هب  رّرکم  هک  نآ  اب  مرادن  ظفح 
متشادن ظفح  زین  اروشاع  و  ناوخب »! اروشاع  : » دومرف منادیمن . ار  هار  متسه ، متفگ : تفرگ . هیرگ  رایتخا  یب  ارم  یتسه »؟ یتفرن ؟ : » دومرف

. مدناوخ ار  همقلع  ياعد  مالس و  نعل و  مامت  هک  نآ  ات  ظفح ، زا  مدش  اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  متـساخرب و  سپ  مرادن . نونکات  و 
یغالا رب  تفر و  سپ  مناسریم ». هلفاق  هب  ار  وت  لاح ، نم  : » دومرف حبـص . ات  متـسه  هن ، متفگ : یتسه »؟ یتفرن ؟ : » دومرف دـمآ و  زاـب  مدـید 

ار دوخ  بسا  ناـنع  سپ  مدـش . راوس  وش »؟ راوس  نم  غـالا  رب  نم  فیدر  هب  : » دوـمرف دـمآ . تفرگ و  شود  هب  ار  دوـخ  لـیب  دـش و  راوـس 
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هب ار  بسا  ناـنع  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لـیب  سپ  مداد . هد ». نم  هب  ار  بسا  ولج  : » دومرف درکن . تکرح  دوـمنن و  نیکمت  مدیـشک ،
ارچ امـش  : » دومرف تشاذـگ و  نم  يوناز  هب  ار  دوخ  تسد  سپ  درک . تعباتم  نیکمت  تیاهن  رد  بسا  داتفا . هار  هب  تفرگ و  تسار  تسد 

. هبترم هس  اروشاع »! اروشاع ! اروشاع ! دیناوخیمن ؟ اروشاع  ارچ  امـش  : » دومرف زاب  و  دومرف ». هبترم  هس  هلفان ! هلفان ! هلفان ! دیناوخیمن ؟ هلفان 
هعفد کی  دومنیم . ریـس  هرادتـسا  وحن  هب  تفاسم  یط  تقو  رد  و  هعماج »! هعماج ! هعماج ! دـیناوخیمن ؟ هعماـج  ارچ  امـش  : » دومرف دـعب  و 
غالا زا  نم  سپ  دـندوب . حبـص  زامن  تهج  هب  وضو  لوغـشم  هدـمآ ، دورف  یبآ  رهن  بل  رد  هک  امـش » ياـقفر  تسا  نآ  : » دومرف تشگرب و 

هب ار  بسا  رس  درک و  راوس  ارم  درک و  ورف  فرب  رد  ار  لیب  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  متسناوتن . موش و  دوخ  بسا  راوس  هک  مدمآ . نییاپ 
ینابز هک  نآ  لاح  دزیم و  فرح  یـسراف  نابز  هب  هک  دوب  یک  صخـش  نیا  هک  مداتفا  لایخ  هب  لاـح ، نآ  رد  نم  دـنادرگرب . اـقفر  تمس 

رظن دوخ  بقع  رد  سپ  دیناسر . دوخ  ياقفر  هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  هنوگچ  دوبن و  دودـح  نآ  رد  يوسیع ، زج  ًابلاغ  یبهذـم ، یکرت و  زج 
، بش زامن  دیاوف  لیاضف و  دیوگ : ّفلؤم  بش  زامن  مدش . قحلم  دوخ  ياقفر  هب  سپ  مدرکن . ادـیپ  يراثآ  وا  زا  مدـیدن و  ار  يدـحا  مدرک 
هب رد  دیکأت  نکل  دناسر ؛ مه  هب  یعالّطا  هلمجلا  یف  ّتنـس ، باتک و  رارـسا  قیاقد و  رب  هک  نآ  يارب  تسا ، فیـصوت  نایب و  ّدح  زا  جراخ 

باـنج زا  دـندرک  تیاور  ( 1331) یقرب خیــش  و  ( 1330) قودـص و  ( 1329) ینیلک خیـش  هدیـسر . ربـخ  دـنچ  رد  هبترم ، هـس  ندروآ ، اـج 
هب ار  بانج  نآ  دندومن  رما  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هب  دندرک  ییایاصو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصيادخ  لوسر  هک : مالسلا  هیلعقداص 
وت رب   ! بش زامن  هب  داب  وت  رب  بش ! زامن  هب  داب  وت  رب  : » دومرف هک  تسا  اهنآ  هلمج  زا  دیامن . شتناعا  دـنوادخ  هک  دـندرک  اعد  اهنآ و  ظفح 

ترایز اّما  هعماج  ترایز  حدم  تسا . روکذـم  نومـضم ، نیا  هب  بیرق  ( 1332) مالـسلا هیلعاضرلا  هقف  باتک  رد  زین  و  بش ».! زامن  هب  داـب 
نآ تارقف  زا  یلامجا  حرش  زا  دعب  راحب  رازم  رد  یـسلجم  هماّلع  تسا . تارایز  لمکا  نسحا و  املع ، زا  یتعامج  حیرـصت  هب  سپ  هعماج ،

میدومنن افو  دنچ  ره  ترایز ؛ نیا  حرـش  رد  ار  مالک  میداد  طسب  یکدـنا  ام  هک : هتفگ  درکیم ، تارایز  ریاس  رد  هچ  نآ  زا  هدایز  ترایز ،
رتـشیب و همه  زا  شدروم  مومع  دنـس و  رد  تسا  تاراـیز  نیرتحیحـص  تراـیز ، نیا  هک  نیا  تهج  هب  ندیـشک ، لوط  سرت  زا  ار  نآ  ّقح 
نم ال حرـش  رد  شدجام  دلاو  و  ( 1333 .) ماقم نأش و  رد  تارایز  نیرتالاب  ینعم و  رد  تارایز  نیرتغیلب  ظـفل و  رد  تاراـیز  نیرتحیـصف 
، ار مالـسلا  مهیلعهمئا  مدرکن  ترایز  مدوب ، تایلاع  تابتع  رد  ات  نم  تسا و  تارایز  لمکا  نسحا و  ترایز ، نیا  هدومرف : هیقفلا  هرـضحی 

هیقف رد  تسا  يورم  هک  هفورعم  هخسن  نیمه  لوا : تسا : هخـسن  هس  ترایز  نیا  يارب  هک  دنامن  یفخم  نکلو  ( 1334 .) ترایز نیا  هب  رگم 
نآ زا  هدرک  تیاور  نیمالادلب  باتک  رد  یمعفک  خیش  هک  تسا  ياهخسن  مود : مالسلا . هیلعيداه  ماما  زا  يورم  یـسوط ، خیـش  بیذهت  و 

دشاب و رتشیب  یسمخ  ردق  هب  دیاش  ًاعومجم  تسین و  هفورعم  هعماج  رد  هک  دراد  یتارقف  نآ ، لوصف  زا  یلصف  ره  رد  مالـسلا و  هیلعبانج 
لقن همیدـق  بتک  یـضعب  زا  راحب  رد  هک  تسا  ياهخـسن  موس : تسا . يورم  هک  نآ  اب  دـننک ، لـقن  هک  دـندشن  تفتلم  راـحب  رد  یـسلجم 

تلیـضف دنتـشاد . بوسحم  هعماج  موس  ترایز  ار  نآ  هدوجوم و  ترایز  لباقم  ود  هکلب  ینـالوط ، رایـسب  موصعم ، هب  دانتـسا  یب  دـندرک ،
يالما اشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نامه  نآ ، ماقم  لضف و  رد  سپ  اروشاع ، تراـیز  اـّما  اروشاـع  تراـیز 

ثیداحا خنـس  زا  هکلب  دیاین . نوریب  دسر ، اج  نآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچ  نآ  زج  يزیچ  ناشیا ، هرّهطم  بولق  زا  هک  دـنچ  ره  دـشاب ؛ یموصعم 
متاخ هب  وا  زا  نیما و  لییربج  هب  هتمظع -  ّتلج  ّتیدـحا -  ترـضح  زا  اعد  مالـس و  نعل و  ترایز و  زا  بیترت  نیمه  هب  هک  تسا  هّیـسدق 

دصاقم و لین  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک ، ای  زور  لهچ  رد  نآ ، هب  تموادم  هبرجت ، بسح  هب  هدیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصنییبنلا 
. مدرک رکذ  مالـسلاراد  باـتک  رد  هک  تسا  ياهدـیاف  هدـمآ ، تسد  هب  نآ  تبظاوم  زا  هک  نآ  دـیاوف  نسحا  نکلو  ریظن ! یب  يداـعا ، عـفد 
، ترایز تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناکین  زا  هک  يدزی  نسح  اّلم  یجاح  یقّتم ، حلاص  هقث  هک  نآ  لامجا 
دوب و دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  ًامیاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاص  لـضاف  درم  هک  يدزی  یلع  دّـمحم  یجاـح  نیما ، هقث  زا  درک  لـقن 
رد هک  دوب  ياهیاسمه  ار  وا  دربیم . رـس  هب  رازم ، هب  تسا  فورعم  دـننوفدم و  احلـص  زا  یتعامج  نآ  رد  هک  دزی  جراخ  هربقم  رد  اـهبش 

دُرم و هک  نآ  ات  تفرگ . شیپ  ( 1335) يراّشع لغـش  دش و  گرزب  هک  نآ  ات  دنتفریم . ملعم  کی  دزن ، رد  هدـش و  گرزب  مه  اب  یکدوک 
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یهام زا  رتمک  نتشذگ  زا  سپ  دید ، باوخ  رد  ار  وا  سپ  دندرک . نفد  درکیم ، هتوتیب  حلاص  درم  نآ  هک  یّلحم  کیدزن  هربقم ، نامه  رد 
هک اهنآ  زا  يدوبن  ار و  وت  نطاب  رهاظ و  وت و  راک  ياهتنم  أدبم و  منادیم  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  هب  سپ  تسا . ییوکین  تأیه  رد  هک 
هک تسا  نانچ  تفگ : يدیسر ؟ ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  هب  سپ  ار . باذع  زج  دوبن  یضتقم  وت  لغش  ناشیا و  نطاب  رد  یکین  دور  لامتحا 

هراشا و  دندرک -  نفد  ناکم  نیا  رد  دش و  توف  داّدح  فرشا  داتـسا  هجوز  هک  زورید ، ات  تافو  زور  زا  مدوب  باذع  ّدشا  رد  نم  یتفگ و 
ار وا  هبترم  هس  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  وا ، تاـفو  بش  رد  و  دوـب -  رود  وا  زا  عرذ ، دـص  بیرق  هک  یعـضوم  هـب  درک 
، باوخ زا  سپ  میداتفا . تمعن  هعـس و  رد  دش و  وکین  ام  تلاح  سپ  هربقم . نیا  زا  باذـع  عفر  هب  دومرف  رما  موس  هبترم  رد  درک و  ترایز 
وا زا  دومن و  ادیپ  ار  وا  درک و  صّحفت  وا  زا  نیداّدح ، رازاب  رد  سپ  تسنادیمن . ار  وا  هّلحم  تخانشیمن و  ار  داّدح  دش و  رادیب  هناّریحتم 

: تفگ مدرک . نفد  درب -  مسا  ار  عضوم  نامه  و  ناکم -  نالف  رد  ار  وا  درک و  تافو  زورید  يرآ ، تفگ : دوب ؟ ياهجوز  وت  يارب  دیسرپ :
يراد هیزعت  سلجم  تفگ : هن . تفگ : درکیم ؟ وا  بیاـصم  رکذ  تـفگ : هـن . تـفگ : دوـب ؟ هـتفر  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  تراـیز  هـب  وا 
دنامن یفخم  و  اروشاع . ترایز  هب  تشاد  تبظاوم  نز  نآ  تفگ : درک . لقن  ار  باوخ  ییوجیم ؟ هچ  دیسرپ : هاگ  نآ  هن . تفگ : تشاد ؟

ههبتشم و تاراذق  زا  ندب  هماج و  تراهط  قوقح و  يادا  تارایز و  تاعاط و  بظاوم  ایقتا و  احلـص و  زا  هّیـضق  بحاص  دمحا ، دّیـس  هک 
. تسین نآ  رکذ  ماقم  هک  دیسریم  وا  هب  ترایز  ره  رد  یفاطلا  رداون  هریغ و  دلب و  لها  رد  دادس  عرو و  هب  فورعم 

یتشر یلع  خیش  : مکی داتفه و  تیاکح 

ار مولع  زا  یعاونا  دوب  يواح  هک  دوب  دهاز  یقت  ملاع  وا  یتشر و  یلع  خیش  لضاوف ، لیاضف و  عمجم  لیبن ، ربح  لیلج و  ملاع  ارم  داد  ربخ 
نوچ دوب و  هّلظ -  ماد  مظعا -  داتسا  دنس ، دّیـس  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـشلا  نیقّقحملا  متاخ  هذمالت  زا  تربخ و  تریـصب و  اب 
رضح رفس و  رد  دنداتـسرف . اج  نآ  هب  ار  موحرم  نآ  یمکحلا ، ذفان  عماج  ملاع  نتـشادن  زا  دندرک  تیاکـش  اج  نآ  یحاون  رالدالب و  لها 

تعجارم مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  ترایز  زا  یتقو  درک : لقن  مدـید . رتمک  وا  دـننام  اوقت  لضف و  قلخ و  رد  وا ، اب  مدرک  تبحاصم  اهلاس 
نآ لـها  و  میتسـشن . دوب ، جریوط  ـالبرک و  زا  هک  یکچوک  یتـشک  رد  متفریم ؛ فرـشا  فجن  تمـس  هب  تارف  بآ  هار  زا  مدوـب و  هدرک 

حازم بعل و  وهل و  لوغـشم  هک  مدـید  ار  تعامج  نآ  سپ  دوشیم . ادـج  فجن  هّلح و  هار  جریوط ، زا  دـندوب و  هّلح  لها  زا  همه  یتشک ،
نآ حازم و  هن  درکیم و  هدـنخ  هن  رهاظ ، وا  زا  راقو  هنیکـس و  راثآ  دوبن . لخاد  ناشیا ، لـمع  رد  دوب و  ناـشیا  اـب  هک  رفن  کـی  زج  دـندش 

لاجم مدش و  بجعتم  رایـسب  دندوب . کیرـش  برـشم  لکأم و  رد  لاح  نیا  اب  دنتفرگیم ، بیع  دندرکیم و  حدـق  وا  بهذـم  رب  تعامج 
اب هک  داتفا  قافتا  سپ  میتفریم . هار  رهن  رانک  رد  دـندرک . نوریب  یتشک  زا  ار  ام  بآ ، یمک  تهج  هب  هک  ییاج  هب  میدیـسر  اـت  دوبن  لاؤس 

ناـشیا تفگ : وا . بهذـم  رد  اـهنآ  حدـق  دوخ و  ياـقفر  هقیرط  زا  ار ، وا  تبناـجم  ببـس  مدیـسرپ  وا  زا  سپ  میدـش . عمتجم  صخـش  نآ 
بحاص تّجح  تکرب  هب  مدوب و  ناشیا  نوچ  زین ، نم  نامیا و  لـها  زا  مرداـم  دوب و  ناـشیا  زا  زین  مردـپ  ّتنـس و  لـها  زا  دـننم  ناـشیوخ 

رد تسا . هّلح  رسج  رانک  رد  نغور  نتخورف  ملغـش ، توقای و  نم  مسا  تفگ : مدرک . لاؤس  نآ  ّتیفیک  زا  مدش . هعیـش  مالـسلا  هیلعنامزلا 
نآ ات  مدـش  رود  یلزنم  دـنچ  سپ  بارعا . زا  نانیـشن  هیداب  دزن  رد  یحاون  فارطا و  هب  هّلح  زا  متفر  نوریب  نغور  ندـیرخ  تهج  هب  یلاس 

ار یـسک  مدش ، رادیب  نوچ  مدیباوخ . میدـمآ ، دورف  نوچ  لزانم  زا  یـضعب  رد  متـشگرب . هّلح  لها  زا  یتعامج  اب  مدـیرخ و  متـساوخ ، هچ 
رگم دوبن ، ياهرومعم  نآ  یکیدزن  رد  تشاد و  رایـسب  ناگدـّنرد  هک  دوب  یفلع  بآ و  یب  يارحـص  رد  ام  هار  دـندوب و  هتفر  همه  مدـیدن .
زور شطع  عابـس و  زا  مدـنام و  ّریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  سپ  متفر . اهنآ  بقع  رد  مدرک و  راـب  متـساخرب و  سپ  رایـسب . خـسارف  زا  دـعب 

رد سپ  دشن . رهاظ  یجرف  مدومن . عّرـضت  دـنوادخ و  دزن  رد  مدرک  عیفـش  ار  ناشیا  خـیاشم و  افلخ و  هب  مدرک  هثاغتـسا  سپ  مدوب . فیاخ 
هار هب  ار  ناگدشمگ  تسا . حـلاص  وبا  شاهینک  هک  تسا  ياهدـنز  ماما  ار  ام  تفگیم : وا  هک  مدینـشیم  ردام  زا  نم  هک  متفگ  دوخ  سفن 

رگا منکیم . هثاغتسا  وا  هب  هک  مدرک  ياهدهاعم  دنوادخ  اب  سپ  دنکیم . تناعا  ار  نافیعـض  دسریم و  دایرف  هب  ار  ناگدنامرد  دروآیم و 
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شرـس رب  دوریم و  هار  نم  اب  هک  مدید  ار  یـسک  هاگان  سپ  مدومن . هثاغتـسا  مدرک و  ادن  ار  وا  سپ  میآرد . مردام  نید  هب  داد ، تاجن  ارم 
داد ناشن  وا  هب  ار  هار  هاگ  نآ  دوب . هدـییور  رهن  رانک  رد  هک  زبس  ياهفلع  هب  درک  هراشا  دوب و  نیا  دـننام  شگنر  هک  تسا  يزبس  همامع 
هب یـسریم  يدوز  هب  : » دومرف مدرک و  شومارف  باتک -  ّفلؤم  ینعی  نم -  هک  دومرف  یتاملک  دـیآرد و  شردام  نید  هب  هک  دومرف  رما  و 
رد رفن  رازه  هک  اریز  هن ، : » دـندومرف هیرق ؟ نیا  ات  دـییآیمن  نم  اب  يدّیـس ! اـی  يدّیـس ! اـی  متفگ : دناهعیـش ». همه  اـج  نآ  لـها  هک  ياهیرق 

بیاغ مرظن  زا  سپ  دنام . مرطاخ  رد  هک  دوب  بانج  نآ  مالک  لصاح  نیا  مهد ». تاجن  ار  ناشیا  دیاب  دندرک . هثاغتـسا  نم  هب  دالب  فارطا 
هّلح هب  نوچ  دندیـسر . اج  نآ  هب  دعب  زور  تعامج  نآ  دوب و  رایـسب  اج ، نآ  ات  تفاسم  مدیـسر و  هیرق  نآ  هب  هک  متفرن  یکدـنا  سپ  دـش .

وا زا  ار  نید  ملاعم  مدرک و  لقن  ار  هّصق  و  هحور -  هَّللا  سّدق  هّلح -  نکاس  ینیوزق  يدـهم  دّیـس  نیلماک ، ياهقف  دّیـس  دزن  متفر  مدیـسر ،
هعمج بش  لـهچ  دومرف : سپ  منک . تاـقالم  ار  باـنج  نآ  رگید  راـب  هک  نم  يارب  دوـش  هلیـسو  هک  یلمع  مدرک  لاؤـس  وا  زا  متخوـمآ و 
یقاب یکی  هک  نآ  ات  متفر  اج  نآ  هب  هعمج  بش  ترایز  يارب  هّلح  زا  مدش و  لوغشم  سپ  ار . مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ترضح  نک  ترایز 
هبلاطم نیدراو  زا  یتخس  تیاهن  رد  ناوید  ناوعا  مدید  مدیسر ، رهـش  هزاورد  هب  نوچ  البرک . هب  متفر  هّلح  زا  هک  دوب  هبنـش  جنپ  زور  دنام .

هعفد دنچ  سپ  هزاورد . ِمد  رد  دندوب  رگیدکی  محازم  قلخ  مدنام و  ّریحتم  سپ  نآ . تمیق  هن  متـشاد و  هرکذـت  هن  نم  دـننکیم و  هرکذـت 
مدید ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  دوخ  بحاص  لاح ، نیا  رد  دشن . رّسیم  مرذگب ، ناشیا  زا  هدرک و  یفتخم  ار  دوخ  هک  متـساوخ 

دـمآ و نوریب  سپ  مدرک . هثاغتـسا  مدـید ، ار  بانج  نآ  نوچ  تسا . دـلب  لخاد  دراد و  رـس  رب  يدیفـس  هّمامع  مجع ، باّلط  تأیه  رد  هک 
(1336 .) مدنام یقاب  ّریحتم  مدیدن و  ار  بانج  نآ  رگید  مدش ، لخاد  نوچ  دیدن . ارم  یسک  درک و  هزاورد  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد 

یساملس نیدباعلانیز  اّلم  مود : داتفه و  تیاکح 

رد تسا  اهلاس  حالص و  اوقت و  لامک و  ملع و  لها  زا  هک  یـساملس  لیعامـسا  ازریم  هقث ، لدع  لماک ، بّذهم  لماع و  ملاع  ارم  داد  ربخ 
بحاص میلع ، ملاع  مردـپ ، ارم  داد  ربخ  تفگ : تسا . مـالعا  ياـملع  ماوع و  صاوخ و  لوبقم  تعاـمج و  ماـما  نیمظاـک ، هسّدـقم  هضور 

دوب و مولعلا  رحب  ییابطابط  هماّلع  رارـسا  بحاص  صاوخ و  زا  هک  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  اّلم  دـنوخآ  هرهاظ ، تاماقم  هرهاـب و  تاـمارک 
هاجنپ تیاکح ، نیا  لّمحت  نوچ  نم ؛ زا  دوب  ربکا  نس ، رد  هک  رقاب  دّـمحم  ازریم  لضاف ، حـلاص  هقث  مردارب  اـب  هّرماـس  هعلق  نتخاـس  ّیلوتم 

مالـسلا مهیلع  نیرهاط  هّمئا  هرهاب  تامارک  هلمج  زا  دومرف : هک  هارث -  باط  مرکا -  ّدج  زا  زین  وا  مدش و  دّدرم  اذـهل  دوب ؛ نیا  زا  لبق  لاس 
رد دش  فّرشم  مالسلا  امهیلعنّییرکـسع  ترایز  هب  مجع  زا  يدرم ، هک  نآ  مهدزیـس  هام  لیاوا  ای  مهدزاود  هام  رخاوا  رد  يأر  نم  ّرـس  رد 

هتـسب و رّهطم ، مرح  ياهرد  زور و  طسو  رد  دوب ، قاور  رد  راددیلک  هک  یتقو  رد  درک  ترایز  دصق  دوب و  مرگ  تیاغ  هب  اوه  هک  ناتـسبات 
راّوز ياپ  تکرح  يادص  نوچ  سپ  دوشیم . زاب  نحص  هب  قاور  زا  هک  یبرغ  ( 1337) كابش یکیدزن  رد  قاور ، رد  دوب  ندیباوخ  يایهم 
لاح هب  ارم  ریگب و  ار  یفرـشا  کی  نیا  تفگ : وا  هب  ریاز  نآ  سپ  دـناوخب . ترایز  صخـش  نآ  يارب  تساوخ  درک و  زاـب  ار  رد  دینـش ، ار 
موس مود و  یفرشا  سپ  منزیمن . مه  هب  ار  هدعاق  تفگ : درکن و  لوبق  راددیلک  سپ  مناوخب . یترایز  روضح ، هّجوت و  اب  هک  راذگاو  دوخ 

دش فیرش  مرح  هّجوتم  ریاز  نآ  سپ  درک . در  ار  اهیفرشا  درک و  عانتما  رتشیب  دید ، ار  اهیفرشا  ترثک  نوچ  درکن و  لوبق  زاب  داد ، وا  هب 
عنم رب  دیدش  علّطم  امش  عوشخ و  عوضخ و  اب  ار  امش  منک  ترایز  متشاد  هدارا  داب ! امش  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  هتـسکش  لد  اب  و 

هب دناوتب  هچ  ره  وا و  يوس  هب  دنکیم  تعجارم  صخـش  نآ  هک  نآ  نامگ  هب  تسب  ار  رد  درک و  نوریب  ار  وا  راددیلک ، سپ  ارم . وا  ندرک 
دیاـب اـج  نآ  زا  هک  لوا  نکر  هب  دیـسر  نوچ  یبرغ . فرط  هب  ددرگرب  فرط  نآ  زا  هک  قاور  یقرـش  فرط  هب  دـش  هّجوـتم  دـهدیم و  وا 

نآ رب  تسا  مّدقم  یکدنا  ناشیا ، زا  یکی  هک  نآ  ّالا  فص ، کی  رد  هس  ره  دنیآیم و  وا  هب  ور  رفن ، هس  دید  كابـش ، يارب  دوش ، فرحنم 
شرـس هک  تسا  ياهزین  هعطق  وا  تسد  رد  رتـکچوک و  همه  زا  نس ، بسح  هب  یموـس  موـس و  زا  مود  نینچ  مه  تـسا و  وا  بـنج  رد  هـک 

شنامشچ بضغ ، ظیغ و  زا  دوب  ولمم  هک  یتلاح  رد  دش ، وا  هّجوتم  هزین ، بحاص  دنام . توهبم  دید  ار  ناشیا  راددیلک  نوچ  دراد . ناکیپ 
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صخـش نیا  اـیوگ  نوعلم ! رـسپ  نوعلم  يا  : » دومرف وا و  رب  ندز  نعط  دـصق  هب  داد  تکرح  ار  دوخ  هزین  مشخ و  ترثک  زا  دوب  هدـش  خرس 
فک اب  دـش و  وا  هّجوتم  دوب ، رتگرزب  هس  ره  زا  هک  نآ  لاح ، نیا  رد  سپ  يدـش »؟ عنام  ار  وا  هک  وت  تراـیز  هب  اـی  وت  هناـخ  هب  دوب  هدـمآ 
یناـث رد  دومن و  كاـسما  هزین  بحاـص  سپ  دوخ ! هیاـسمه  اـب  نک  ارادـم  تسا ، وت  هیاـسمه  دومرف : دوـمن و  عـنم  درک و  هراـشا  شیوـخ 

رد درک و  عنم  دومن و  هراشا  دوب ، رتگرزب  هک  نآ  سپ  دومرف . هداعا  ار  لوا  نخـس  نامه  داد و  تکرح  ار  هزین  دـمآ و  ناجیه  هب  شبـضغ 
لاح هب  داتفا و  نیمز  رب  درک و  شغ  يزیچ و  هب  دشن  تفتلم  صخش  نآ  داد و  تکرح  ار  هزین  دش و  لعتـشم  بضغ  شتآ  زاب  موس ، هعفد 

ار وا  دندرک و  زاب  دوب ، هتسب  تشپ  زا  هک  ار  قاور  ِرَد  دندمآ و  وا  ناشیوخ  دش ، ماش  نوچ  دوخ . هناخ  رد  موس  ای  مود  زور  رد  رگم  دماین ،
دوب هتـشذگ  هچ  نآ  سپ  دندرکیم . هیرگ  وا  لوح  رد  شبراقا  دمآ ، لاح  هب  هک  زور  ود  زا  سپ  دندرب . شاهناخ  هب  دندید . هداتفا  شوهیب 
دندش لوغـشم  سپ  مدش . كاله  متخوس و  هک  بآ  هب  دـیبایرد  ارم  درک : دایرف  درک و  لقن  ناشیا  يارب  رفن ، هس  نآ  ریاز و  نآ  وا و  نایم 

: تفگیم وا  هدش و  هایس  نآ  زا  یمهرد  رادقم  هب  هک  دندید  دندرک . زاب  ار  وا  يولهپ  هک  نآ  ات  درکیم  هثاغتـسا  وا  وا و  رب  بآ  نتخیر  هب 
ار وا  سپ  جالع . زا  دندنام  زجاع  همه  دنتـشاد  هضرع  اّبطا  رب  دادغب و  دندرب  دنتـشادرب و  ار  وا  سپ  دز . هعطق  نآ  بحاص  دوخ ، هزین  اب  ارم 

اریز دنام . ّریحتم  تفرگ ، ار  وا  ضبن  دنداد و  ناشن  بیبط  نآ  رب  ار  وا  نوچ  دوب . یفورعم  یگنرف  بیبط  اج  نآ  رد  نوچ  هرـصب ، هب  دـندرب 
هک منکیم  نامگ  تفگ : ادتبا  دوخ  سپ  هدش . هایـس  عضوم  نآ  رد  ياهّدام  مرو و  جازم و  ءوس  رب  دنک  تلالد  هک  يزیچ  وا ، رد  دیدن  هک 

، جـالع زا  دـندش  سویأـم  نوچ  هدرک . ـالتبم  درد  نیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنوادخ  ياـیلوا  زا  یـضعب  اـب  هدرک  یبدا  ءوـس  صخـش  نیا 
(1338 .) دوب ناسح  وا  مسا  دُرم و  دادغب  رد  ای  هار  رد  سپ  دادغب . هب  ار  وا  دندنادرگرب 

هلهس دجسم  رد  مولعلارحب  تیاکح  : موس داتفه و  تیاکح 

ملاع فلخ  هارث -  هَّللا  باط  اضر -  یلع  اقآ  یناحور ، قیدـص  ینامیا و  ردارب  ریـصب ، فراع  لماع و  دـهاز  لماک و  ملاـع  ار  اـم  داد  ربخ 
هّیناسفن و تافـص  رد  هک  هللا  همحریـسابلک  میهاربا  دّمحم  یجاح  نیدهازلا ، ءاملعلارخف  هداز  هریـشمه  ینییان و  دّـمحم  اّلم  یجاح  لیلج ،

اّلم دـنوخآ  لیلج ، ملاع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : دوب ، ریظنیب  ایند ، زا  ضارعا  قوش و  اـضر و  ربص و  ّتبحم و  فوخ و  زا  هّیناـسنا  تـالامک 
هماّلع ۀعیـشلا ، رخف  دّدسم ، ملاع  دنـس و  دّیـس  هَّللا  ۀیآ  سرد  سلجم  رد  مدوب  هتـسشن  يزور  تفگ : رکذلا ، قباس  یـساملس  نیدـباعلانیز 

بحاص یمق  مساقلاوبا  ازریم  بانج  قّقحم  ملاع  ترایز ، تهج  هب  وا  رب  دش  لخاد  هک  فرـشا  فجن  رد  هرـس  سدـقمولعلارحب  ییابطابط 
قّرفتم سپ  مارحلا . هَّللا  تیب  فاوـط  مالـسلا و  مهیلعقارع  هّمئا  تراـیز  تهج  هب  دوـب  هدرک  تعجارم  مجع  زا  هـک  یلاـس  نآ  رد  نیناوـق 

زا رفن  هس  اب  مدنام  نم  دندوب و  رفن  دـص  زا  هدایز  ناشیا  دـندوب و  هدـش  رـضاح  هدافتـسا  تهج  هب  دـندوب و  سلجم  رد  هک  یناسک  دـندش 
: تفگ دش و  دّیـس  هّجوتم  روکذم ، قّقحم  سپ  میدنام . دـندوب ، داهتجا  عرو و  دادـس و  حالـص و  هجرد  یلعا  رد  هک  وا  باحـصا  ناّصاخ 

قّدـصت ام  هب  يزیچ  سپ  ار . ینطاب  يرهاظ و  ناکم  برق  ّتینامـسج و  ّتیناحور و  تدـالو  هبترم  دـیدومن  تفاـیرد  دـیدش و  زیاـف  اـمش 
دیدرت و   ) لبق بش  ود  ای  هتـشذگ  بش  نم  دومرف : لّمات  نودب  دّیـس  بانج  سپ  دیروآ . تسد  هب  هک  هّیهانتم  ریغ  ياهتمعن  نآ  زا  دییامن 
هرکاذم هثحابم و  رما  هک  فرشا  فجن  هب  حبص  لوا  رد  عوجر ، هب  مزع  اب  بش  هلفان  يادا  يارب  مدوب  هتفر  هفوک  دجسم  رد  تسا ) يوار  زا 
دجـسم هب  نتفر  يارب  داتفا  یقوش  ملد  رد  مدـمآ ، نوریب  دجـسم  زا  نوچ  لاـس . نیدـنچ  رد  موحرم  نآ  تداـع  دوب  نینچ  دـنامن و  لّـطعم 

، زور نآ  رد  هثحابم  رما  ندـش  توف  حبـص و  زا  شیپ  فجن ، هب  ندیـسرن  سرت  تهج  زا  مدرک ، فرـصنم  نآ  زا  ار  دوخ  لایخ  سپ  هلهس .
هب ارم  تساخرب و  يرابغ  دـیزو و  يداب  هاگان  مدوب ، دّدرتم  هک  لاح  نآ  رد  سپ  درکیم . لیم  بلق  دـشیم و  داـیز  هتـسویپ  قوش ، نکلو 

راّوز و زا  تسا  یلاخ  هک  مدید  مدش ، دجسم  لخاد  سپ  تخادنا . هلهـس  دجـسم  رد  درب  ارم  هک  تشذگن  یکدنا  داد . تکرح  بوص  نآ 
. دـنکیم نایرگ  ار  مشچ  بلقنم و  ار  بلق  هک  یتاملک  هب  تاجاحلا  یـضاق  اب  تاجانم  هب  تسا  لوغـشم  هک  لیلج  یـصخش  زج  نیدّدرتم ،
دوب و هدیـسرن  مشوگ  هب  زگره  هک  تاملک  نآ  ندینـش  زا  دـش  يراج  مکـشا  شعترم و  میاهوناز  دـش و  هدـنک  اج  زا  ملد  ّریغتم و  متلاـح 
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زا هک  نآ  هن  ار ، تاملک  نآ  دنکیم  اشنا  هدننک ، تاجانم  هک  متـسناد  هروثأم و  هیعدا  زا  دوب  هدیـسر  نم  هب  هچ  نآ  زا  دوب  هدـیدن  ممـشچ 
تاجانم زا  هک  نآ  ات  مدوب  ذّذـلتم  اهنآ  زا  متـشادارف و  تاملک  نآ  هب  شوگ  مداتـسیا و  دوخ  ناـکم  رد  سپ  دـناوخیم . دوخ  تاـظوفحم 

. مور شیپ  دومرف : رما  سپ  . مداتسیا متفر و  شیپ  یماگ  دنچ  سپ  ایب »! يدهم  : » یـسراف نابز  هب  دومرف  نم و  هب  دش  تفتلم  سپ  دش . غراف 
نآ تسد  هک  اج  نآ  هب  ات  متفر  شیپ  سپ  تسا ». لاثتما  رد  بدا  : » دومرف نتفر و  شیپ  هب  دومن  رما  زاب  . مدومن فّقوت  متفر و  یکدـنا  سپ 

اج نیا  هب  هللا  همحردّیـس  مالک  نوچ  تفگ : یـساملس  الوم  ياهملک . هب  دومرف  مّلکت  دیـسریم و  بانج  نآ  هب  نم  تسد  نم و  هب  باـنج 
نیا زا  لبق  هک  یلاؤس  زا  روکذم ، قّقحم  نداد  باوج  رد  درک  عورش  دومن و  ضارعا  دیشک و  تسد  نخس  هتشر  نیا  زا  هعفد  کی  دیسر ،
سپ دومرف . نایب  یهوجو  سپ  دنتـشاد . مولع  رد  هک  عالّطا  هعـسو  عاب  لوط  نآ  اب  دّیـس  فیناـصت  ّتلق  ّرـس  زا  دوب ، هدرک  دّیـس  باـنج  زا 

(1339 .) تسا هموتکم  رارسا  زا  نآ  دومرف : هراشا  تسد  هب  دّیس  سپ  یفخ . مالک  نآ  زا  درک  لاؤس  هرابود  ازریم  بانج 

مولعلارحب دّیس  : مراهچ داتفه و  تیاکح 

هک هرس  سدقمولعلارحب  بانج  هدافا  لفحم  رد  مدوب  رـضاح  نم  تفگ : هک  یلاعت -  هَّللا  امهمحر  یـساملس -  الوم  بانج  زا  درک  لقن  زین 
دوب و نایلق  هللا  همحردّیـس  تسد  رد  يربک و  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ياّرغ  تعلط  تیؤر  ناـکما  زا  وا ، زا  درک  لاؤس  یـصخش 

نم دومرفیم -  هتسهآ  درک و  بطاخم  ار  دوخ  تخادنا و  ریز  هب  ار  رـس  دش و  تکاس  صخـش  نآ  باوج  زا  سپ  دوب . ندیـشک  لوغـشم 
بیذـکت هدـش  دراو  دینابـسچ . دوخ  هنیـس  هب  دیـشک و  لـغب  رد  ارم  ترـضح  نآ  هک  نآ  لاـح  و  وا ؟ باوج  رد  میوگب  هچ   -: » مدینـشیم

بیذکت هدیسر ، مالـسلا  مهیلعتمـصع  لها  زا  دومرف : لیاس  باوج  رد  هاگ  نآ  درکیم . رّرکم  ار  نخـس  نیا  و  تبیغ . رد  تیؤر  یعّدم 
(1340 .) درکن هراشا  دومرفیم ، هچ  نآ  هب  درک و  تعانق  هملک  ود  نیمه  هب  ار و  مالسلا  هیلعتّجح  ندید  هدش  یعّدم  هک  یسک 

مولعلارحب دّیس  : مجنپ داتفه و  تیاکح 

دهـشت زا  دعب  دزیخرب  هک  درک  هدارا  نوچ  سپ  نّییرکـسع . مرح  رد  دّیـس  بانج  اب  میدرک  زامن  تفگ : هک  روکذـم  ملاع  زا  هدرک  لقن  زین 
میدرک و بّجعت  اهام  همه  دـش ، غراف  زامن  زا  نوچ  تساخرب . هاگ  نآ  درک ، فّقوت  یکدـنا  هک  دـش  ضراع  وا  يارب  یتلاح  مود ، تعکر 

سپ دش . رـضاح  ماعط  ناوخ  لزنم و  هب  میتشگرب  هک  نآ  ات  دـنک  لاؤس  هک  درکیمن  تأرج  ام  زا  یـسک  میتسنادـن و  ار  فّقوت  نآ  تهج 
. ام زا  يرتکیدزن  وت  هن ، متفگ : فّقوت . نآ  ّرـس  زا  منک  لاؤس  باـنج  نآ  زا  هک  درک  هراـشا  نم  هب  سلجم  نآ  رد  رـضاح  تاداـس  زا  یکی 
: متفگ ناشیا . دزن  دوب  رتشیب  متراـسج  سک  همه  زا  نم  و  دـینکیم ؟ وگتفگ  هچ  رد  دومرف : دـش و  نم  تفتلم  هللا  همحردّیـس  باـنج  سپ 

هضور لخاد  مالسلا  هیلعتّجح  هک  یتسرد  هب  دومرف : دوب . هدش  ضراع  امش  يارب  زامن ، رد  هک  یتلاح  نآ  ّرـس  دنمهفب  دنهاوخیم  ناشیا 
هـضور زا  هک  نآ  ات  ترـضح  نآ  رونا  لامج  هدـهاشم  زا  داد  تسد  تلاـح  نآ  ارم  سپ  شراوگرزب . ردـپ  رب  ندرک  مالـس  تهج  هب  دـش 

(1341 .) دنتفر نوریب 

همظعم هکم  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : مشش داتفه و  تیاکح 

هک نآ  اب  بانج  نآ  تفگ : هک  همّظعم ، هّکم  ترواجم  ماّیا  رد  دّیس  بانج  روما  رظان  زا  هارث -  باط  یـساملس -  الوم  بانج  درک  لقن  زین 
ندـش داـیز  فراـصم و  ترثـک  هب  تشادـن  ییاـنتعا  اـطع و  لذـب و  رد  دوب  بلقلا  ّيوق  ناـشیوخ ، لـها و  زا  عطقنم  دوب و  تبرغ  دـلب  رد 
تـسد رد  يزیچ  دایز و  جراخم  هک  مدرک  ضرع  دّیـس  تمدـخ  ار  لاح  یگنوگچ  سپ  میتشادـن . يزیچ  يزور  داتفا  قاّفتا  سپ  جراخم .

هب صتخم  هک  یقاطا  رد  دـمآیم و  هناـخ  هب  درکیم و  هبعک  رود  یفاوط  حبـص ، هک  دوب  نیا  رب  دّیـس  تداـع  دومرفن و  يزیچ  سپ  تسین .
زا هذمالت  تسشنیم و  رگید  قاطا  رد  دمآیم و  نوریب  هاگ  نآ  دیشکیم . ار  نآ  میدربیم ، وا  يارب  ینایلق  ام  سپ  تفریم . دوب ، شدوخ 
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زور رد  یتسدگنت  زا  تیاکش  هک  زور  نآ  رد  سپ  تفگیم . سرد  شبهذم ، قیرط  هب  فنـص ، ره  يارب  سپ  دندشیم . عمج  یبهذم  ره 
تّدـش هب  دّیـس  سپ  دـیبوک . ار  رد  یـسک  هاگان  هک  مدرک  رـضاح  ار  نایلق  هداـعلا ، بسح  تشگرب ، فاوط  زا  نوچ  مدوب ، هدرک  هتـشذگ 

سپ درک . زاب  ار  رد  رد و  کیدزن  تفر  تساخرب و  باتـشب  دوخ  و  ربب ! نوریب  اـج  نیا  زا  ریگب و  ار  ناـیلق  تفگ : نم  هب  دـش و  برطـضم 
هک درک  هراشا  نم  هب  تسـشن و  رد  ِمَد  رد  بدا  تنکـسم و  ّتلذ و  تیاـهن  رد  دّیـس  تسـشنودش و  لـخاد  برع  تئیه  هب  یلیلج  صخش 
زاب ار  هناخ  رد  تساخرب و  باتشب  دّیس  سپ  تساخرب . هاگ  نآ  دنتفگیم . نخس  رگیدکی  اب  دنتسشن و  یتعاس  سپ  مربن . کیدزن  ار  نایلق 

تشگرب هدش  ّریغتم  گنر  اب  دّیس  و  تفر . وا  درک و  راوس  دوب ، هدیناباوخ  هناخ  ِرد  رب  ار  نآ  هک  ياهقان  رب  ار  وا  دیسوب و  ار  شتسد  درک و 
هلاوح وا  رب  هچ  نآ  وا  زا  ریگب  وا و  دزن  ورب  تسافـص . هوک  رد  هک  یفاّرـص  درم  رب  تسا  ياهلاوـح  نیا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  یتارب  و 

دنچ ورب و  تفگ : دیـسوب و  نآ ، رد  دوـمن  رظن  تفرگ و  ار  تارب  نوـچ  درم . ناـمه  دزن  ار  نآ  مدرب  متفرگ و  ار  تارب  نآ  نم  سپ  هدـش !
لایر دنتشادرب و  ناشیا  دروآ و  هسنارف  لایر  دنتشاد ، تّوق  رفن  راهچ  نآ  هک  يردق  هب  سپ  مدروآ . لاّمح  راهچ  متفر و  سپ  روایب ! لامح 

وا لاـح  زا  هک  فاّرـص  نآ  دزن  متفر  يزور  دـندروآ . لزنم  هب  ار  اـهلایر  نآ  اـهلاّمح  هداـیز . يزیچ  تـسا و  یمجع  نارق  جـنپ  هـسنارف ،
زا مدیـسرپ  دوب ، رـضاح  اج  نآ  رد  هک  یـسک  زا  سپ  یناّکد ! هن  مدـید و  یفاّرـص  هن  سپ  دوب ؟ یک  زا  هلاوح  نآ  هک  نیا  موش و  رـسفتسم 

. دوب ماّلع  کلم  رارسا  زا  نیا  هک  متسناد  سپ  دنیشنیم . نالف  اج  نآ  رد  میدوب و  هدیدن  یفاّرص  زگره  اج  نیا  رد  ام  تفگ : فاّرص . لاح 
فجن نکاس  یمظاک ، نیـسح  دّـمحم  خیـش  هقیاف ، بقانم  هقیار و  فیناصت  بحاص  هیجو ، ملاـع  هیبن و  هیقف  تیاـکح  نیا  هب  ارم  داد  ربخ 

(1342 .) روکذم یصخش  زا  تاقث  یضعب  زا  فرشا 

رّهطم بادرس  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : متفه داتفه و  تیاکح 

حرش رد  عطاق  ناهرب  فّنصم  هماقم -  هَّللا  یلعا  مولعلارحب -  بانج  طبس  یلع ، دّیس  ریـصب ، قّقحم  دمتعم ، ملاع  دنـس و  دّیـس  ارم  داد  ربخ 
بظاوم رضح و  رفس و  رد  دوب  شبحاصم  تشاد و  ار  دّیـس  هدازرهاوخ  هک  یـضترم  دّیـس  یّکز ، هقث  یقّتم و  ّیفـص  زا  دلج  دنچ  رد  عفان 

دیباوخیم و اج  نآ  رد  اهنت  هک  دوب  ياهرجح  وا  يارب  هّرماس و  ترایز  رفـس  رد  مدوب  بانج  نآ  اب  تفگ : وا . یجراخ  یلخاد و  تامدـخ 
دزن رد  دندشیم  عمج  مدرم  اهبش  زور و  بش و  رد  وا  تامدـخ  رد  متـشاد  تبظاوم  تیاهن  هرجح و  نآ  هب  لصّتم  متـشاد  ياهرجح  نم 
سپ دندش . عمج  وا  دزن  رد  مدرم  تسشن و  دوخ  تداع  بسح  هک  داتفا  قافتا  یبش  رد  تشذگیم . بش  زا  یـساپ  هک  نآ  ات  موحرم ، نآ 

هب تسا  ياهراشا  نآ  رد  هک  دـیوگیم  ینخـس  سک  ره  اـب  دوش و  تولخ  دراد  تسود  ار و  عاـمتجا  دراد  تهارک  اـیوگ  هک  مدـید  ار  وا 
هب سپ  مور . نوریب  هک  دوـمرف  رما  زین  ارم  دـنامن و  یقاـب  یـسک  نم ، زج  دـندش و  قّرفتم  مدرم  سپ  وا . دزن  زا  نـتفر  رد  وا  ندرک  لـیجعت 

مدمآ نوریب  هاگ  نآ  مدرک . ربص  ینامز  درک . هرانک  ممـشچ  زا  باوخ  بش و  نیا  رد  دّیـس  تلاح  رد  مدرکیم  رّکفت  متفر و  دوخ  هرجح 
رد یسک  نشور و  دوخ  لاح  هب  غارچ  مدید  مدرک ، هاگن  رد  فاکش  زا  تسا . هتسب  هرجح  ِرد  مدید  منک . يدّقفت  دّیس  لاح  زا  هک  یفتخم 

. مدمآرب دّیس  بلط  رد  متشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  هنهرب ، ياپ  اب  هدیباوخن . بشما  هک  متـسناد  نآ  عضو  زا  مدش و  هرجح  لخاد  تسین . هرجح 
وا زا  يرثا  مدرک . صّحفت  مرح  جراخ  فارطا  رد  تسا . هتسب  مالسلا  امهیلع  نیّیرکسع  هّبق  ياهرد  مدید  فیرش و  نحـص  رد  مدش  لخاد 

یّـسح و چیه  هک  يوحن  هب  هتـسهآ  متفر ، نییاپ  نآ  ياهجرد  زا  سپ  تسا . زاب  نآ  ياهرد  مدید  بادرـس . نحـص  رد  مدش  لخاد  متفاین .
زیمت ار  تاملک  نم  دـیوگیم و  نخـس  يرگید  اب  یـسک  اـیوگ  هک  بادرـس  هّفـص  زا  مدینـش  همهمه  سپ  دوبن . نم  يارب  رهاـظ  یتکرح ،
دّیـس يا  هک  دـش  دـنلب  ناکم  نامه  زا  دّیـس  زاوآ  هاگان  هک  متفریم  یگتـسهآ  تیاهن  رد  نم  دـنام و  هّلپ  راهچ  ای  هس  هک  نآ  اـت  مدادیمن 

رب مدرک  مزع  سپ  کشخ . بوچ  نوچ  نکاس ، ّریحتم و  دوخ  ياج  رد  مدنام  یقاب  سپ  يدمآ ؟ نوریب  هناخ  زا  ارچ  ینکیم ؟ هچ  یضترم 
سپ ساوح ؟ قیرط  ریغ  زا  تخانـش ، ار  وت  هک  یـسک  رب  دـنام  دـهاوخ  هدیـشوپ  تلاح  هنوگچ  متفگ : دوخ  هب  زاـب  باوج . زا  شیپ  عوجر 
مدید ار  دّیس  مدومنیم . هدهاشم  ار  هّفص  هک  اج  نآ  هب  ات  متفر  نییاپ  اههّلپ  زا  یهاوخرذع  لالخ  رد  مداد و  ینامیشپ  ترذعم و  اب  یباوج 
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(1343  -.) هیلع هَّللا  تاولص  راصبا -  زا  بیاغ  اب  تفگیم  نخس  وا  هک  متسناد  تسین . يرگید  سک  زا  يرثا  هداتسیا ، هلبق  هجاوم  اهنت  هک 

مولعلارحب دّیس  : متشه داتفه و  تیاکح 

الوم ام  ّدج  هک  هدیـسر  هضافتـسا  هب  ام  هب  درک : لقن  دوب ، هناگی  اوقت  عرو و  رد  هک  یفجن  یناموت  دص  دـمحا  خیـش  یفـص ، حـلاص  خـیش 
هیلعيدهم هک  یناسک  يایاضق  تبحـص  دّیـس  سلجم  رد  يزور  دوب . مولعلارحب  بانج  مّدقتم  دّیـس  هذمالت  زا  یناموت  دص  دیعـس  دّـمحم 

رد ار  زامن  هک  يزور  مدرک  لیم  دومرف : دـمآ . نخـس  هب  تبحـص ، نآ  نیب  رد  مه  دّیـس  بانج  هک  نآ  ات  دـمآ  نایم  رد  دـندید  ار  مالـسلا 
يادص مدرم و  زا  تسا  رپ  دجسم  مدید  مدیسر ، اج  نآ  هب  نوچ  تسا . یلاخ  مدرم  زا  هک  متشاد  نامگ  هک  یتقو  رد  منکب ، هلهـس  دجـسم 

زا هدیـشک  فص  یفوفـص  متفای  ار  ناشیا  سپ  دـشاب . اج  نآ  رد  يدـحا  یتقو  نینچ  رد  هک  دوبن  دوهعم  تسا و  دـنلب  ناشیا  تئارق  رکذ و 
رد هک  منک  رظن  هک  نآ  يالاب  متفر  سپ  دوب . یلمر  اج  نآ  رد  هک  ییاج  رد  راوید  يولهپ  مداتسیا  سپ  تعامج . زامن  ندروآ  اج  هب  يارب 

متفر و اـج  نآ  هب  مدرک . ادـیپ  رفن  کـی  عضوم  فوفـص ، نآ  زا  یکی  رد  مریگ . ياـج  اـج ، نآ  رد  هک  منک  ادـیپ  یناـکم  دـیاش  فوفص ،
دوب و باوخ  رد  ایوگ  دـش و  تکاس  دّیـس  سپ  مدـید . ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  وگب  تفگ : سلجم  نیرـضاح  زا  یکی  مداتـسیا .

(1344 .) دشن یضار  دناسر ، ماجنا  هب  ار  مالک  هک  دنتساوخ  هچ  ره  سپ  دش . رادیب 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  مرح  رد  مولعلا  رحب  تیاکح  : مهن داتفه و  تیاکح 

دزن رد  فورعم  يایقتا  لضافا  احلـص و  هّزعا  زا  هک  فرـشا  فجن  رواجم  یتشر ، یجیهال  نیـسح  ازریم  بانج  یقّتم ، نیدتم  حلاص ، ملاع 
باط مولعلارحب -  بانج  يزور  تشاد : روکذـم  هک  یـساملس ، نیدـباعلا  نیز  اّلم  ینامـسآ ، دـّیؤم  ینّابر و  ملاع  زا  درک  لقن  تسا ، املع 
دّیـس زا  سپ  ندینـش  ابرلد  وتز  نآرق  توص  تسا  شوخ  هچ  درکیم : ّمنرت  تیب  نیا  هب  دـش و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  دراو  هارث - 

رد هک  ار  هیلع -  هَّللا  مالس  تّجح -  مدید  مدش ، مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  دراو  نوچ  دومرف : تیب . نیا  ندناوخ  ببس  زا  مدرک  لاؤس 
تئارق مدش ، مرح  دراو  نوچ  مدناوخ . ار  تیب  نآ  مدینـش ، ار  راوگرزب  نآ  يادص  نوچ  دـنلب . زاوآ  هب  دومرفیم  توالت  نآرق  رـس ، يالاب 

(1345 .) دنتفر نوریب  مرح  زا  دومن و  كرت  ار 

یساملس نیدباعلانیز  اّلم  : مداتشه تیاکح 

فیرش بادرس  مالـسلا و  امهیلعنّییرکـسع  مرح  ( 1346) تاعومـش رما  ّیلوتم  تسا  لاس  لهچ  زا  هدایز  هک  دّـمحم  اـقآ  نیما ، لدـع  هقث 
رد يزور  تفگ : هک  تسا  هدـنز  نونکات  تاـفورعم و  تاـحلاص  زا  هک  دوخ  هدـلاو  زا  درک  لـقن  هـالع -  ماد  داتـسا -  دّیـس  نیما  تسا و 
هب دوب  يأر  نم  ّرـس  رواجم  هک  ماّیا  نآ  رد  یـساملس ، نیدباعلانیز  اّلم  یناحبـس ، دـّیؤم  ینّابر و  ملاع  تیب  لها  اب  میدوب  فیرـش  بادرس 

تبیصم نز  نوچ  هفورعم و  هبدن  ياعد  ندناوخ  هب  دش  لوغشم  دنوخآ  بانج  دوب و  هعمج  زور  زور ، نآ  تفگ : دلب . نآ  هعلق  يانب  تهج 
يوب هاگان  هک  میدوب  تلاح  نیا  نیب  رد  میدرکیم . تعباتم  هلان  هیرگ و  رد  وا  اب  ام  درکیم و  هلان  تسیرگیم و  هدید ، قارف  ّبُحم  هدز و 
سپ درب . ار  تلاح  نآ  اهام  عیمج  زا  هک  يوحن  هب  شوخ  يوب  زا  اوه ، دش  رپ  بادرـس و  ياضف  رد  دـش ، رـشتنم  تفرگ و  ندـیزو  يرطع 

هب اوه  دش و  دوقفم  هبّیط  هحیار  نآ  سپ  تشذگ . ینامز  كدنا  ات  میدنام  ّریحتم  تفر و  ام  زا  نتفگ  نخـس  تردق  میدـش و  تکاس  همه 
دنوخآ بانج  زا  مدرک  لاؤس  میدومن ، تعجارم  هناـخ  هب  نوچ  اـعد . تئارق  زا  میدوب  لوغـشم  هچ  نآ  هب  میتشگرب  تشگرب و  لوا  تلاـح 

اقآ یقّتم ، لـماع  ملاـع  دومن . ضارعا  نم  باوج  زا  و  لاؤـس ؟ نیا  هب  راـک  هچ  ار  وـت  دوـمرف : شوـخ . يوـب  نآ  ّرـس  زا  نیدـباعلا  نیز  اـّلم 
تاقالم زا  موحرم  نآ  زا  مدرک  لاؤس  يزور  درک : لقن  تشاد ، روبزم  يالوم  هب  صاصتخا  تیاهن  هک  هارث -  باط  یناهفـصا -  اـضریلع 

لقن نم  يارب  ار  هعقاو  نیمه  سپ  هللا  همحرمولعلارحب  مّظعم  دّیـس  وا ، داتـسا  لثم  متـشاد  نامگ  نیا  وا ، رد  ار و  مالـسلا  هیلعتّجح  ندرک 
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(1347 .) فالتخا نودب  درک ،

ارماس لها  یّنس  : مکی داتشه و  تیاکح 

ماّدخ راطق  رد  دنتفگیم ، دومحلا  یفطصم  ار  وا  هک  هّرماس ، ّتنس  لها  زا  يدرم  هک  درک  لقن  هقیفوت -  ماد  دّمحم -  اقآ  مّدقتم ، هقث  زین  و 
هک کچوک  هّفص  رد  دوب  سّدقم  بادرس  رد  تاقوا  بلاغ  درادن و  رکم  هلیح و  ره  هب  اهنآ  لام  نتفرگ  راّوز و  ندرزآ  زج  یلغـش  هک  دوب 

درکیم عورش  فیرش و  ناکم  نآ  رد  دشیم  لخاد  سکره  تشاد و  ظفح  ار  هروثأم  تارایز  بلغا  تسا و  یساّبع  رـصان  كابـش  تشپ 
ماوع بلاغ  هک  یطالغا  هب  درکیم  تفتلم  ار  هدنناوخ  هتـسویپ  تخادنایم و  بلق  روضح  ترایز و  تلاح  زا  ار  وا  ثیبخ  نآ  ترایز ، رد 

يرازآیم و ارم  راّوز  یک  اـت  : » دـیامرفیم وا  هب  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  باوخ ، رد  یبـش  سپ  دنتـسین . یلاـخ  اـهنآ  زا 
ود ره  هک  یتلاح  رد  دش  رادیب  سپ  دنیوگیم »! هچ  نآ  ار و  ناشیا  راذگب  راک ؟ نیا  رد  هلخادم  هچ  ار  وت  دـنناوخب ؟ ترایز  يراذـگیمن 

شیوـخ فالـسا  هـب  اـت  دوـب  نـینچ  دـندش و  هدوـسآ  وا  زا  راّوز  دینـشن و  يزیچ  رگید  نآ  زا  سپ  دوـب . هدوـمن  رک  دـنوادخ  ار  شـشوگ 
(1348 .) تسویپ

رّهطم بادرس  رد  ار  یلال  مالسلا  هیلعرصع  ماما  نداد  افش  : مود داتشه و  تیاکح 

رد يدیدش  ضرم  هب  التبا  زا  دعب  هدش ، نیچام  کلامم  زا  نیمولم  ردنب  رد  وا  أشنم  دـلوم و  هک  لصالا  يزاریـش  رجات  يدـهم ، دّـمحم  اقآ 
هّمئا تراـیز  دـصق  افـشتسا  دـصق  هب  سپ  تشذـگ . وا  رب  نینچ  لاـس ، هس  بیرق  لـال و  مـه  دـش و  گـنگ  مـه  نآ ، زا  تیفاـع  اـج و  نآ 

زا هک  نیفورعم  راّـجت  زا  یـضعب  رب  دـش  نیمظاـک  دراو  ُهن  دوـن و  تسیود و  رازه و  هنـس  یلوـالا ، يداـمج  رد  درک و  مالـسلا  مهیلعقارع 
رد دندروآ و  ار  وا  شماحرا  يأر . نم  ّرـس  يوس  هب  دش  ناخد  بکرم و  تکرح  مسوم  سپ  دـنام . اج  نآ  رد  زور  تسیب  دوب و  وا  براقا 

شیوخ و جیاوح  دصاقم و  راهظا  زا  زجع  یگنگ و  تهج  هب  دـندرپس  ار  وا  دـندوب ، البرک  دادـغب و  لها  زا  هک  بکرم  یلاها  هب  بکرم و 
هنس هیناّثلا ، يدامج  مهد  هعمج ، زور  رد  اج  نآ  هب  ندیسر  زا  دعب  دنتـشون . يأر  نم  ّرـس  نیرواجم  زا  یـضعب  هب  وا  شرافـس  رد  یطوطخ 

رد بادرس و  هّفص  هب  تفر  هک  نآ  ات  دناوخیم  ترایز  وا  يارب  یمداخ  نیّقثوم و  زا  یعمج  رضحم  رد  سّدقم  بادرـس  هب  تفر  هروکذم 
زا سپ  تشونیم . ار  دوخ  يافش  اعد و  بلط  نیرظان  نیرضاح و  زا  بادرس  راوید  رد  ملق  اب  درکیم و  عّرـضت  هیرگ و  یتّدم  هاچ ، يالاب 

دندرک رضاح  ار  وا  شناهارمه  هبنـش  زور  حیلم . ینایب  حیـصف و  ینابز  اب  هسّدقم  هیحان  زا  دمآ  نوریب  دش و  زاب  شنابز  لفق  هبانا ، لاهتبا و 
سپ هئاقبب -  یلاعت  هَّللا  انعّتم  يزاریش -  نسح  دّمحم  ازریم  مالسالا ، ۀجح  مرکالا ، داتـسالا  ماظعلا  ءاهقفلا  دّیـس  بانج  سیردت  لفحم  رد 

دندومن قیدصت  نآ  نسح  تّحـص و  هب  راّضح  همه  هک  بوخ  رایـسب  تئارق  اب  ار  دـمح  هکرابم  هروس  ًاکّربت  ماقم ، نآ  بسانم  تبحـص  زا 
یضعب دندروآرد . مظن  هب  ار  نآ  نومضم  مجع  برع و  يارعش  دندرک و  ناغارچ  رّهطم  نحـص  رد  هبنـشود  هبنـش و  کی  بش  رد  دناوخ .

. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلص  هَّلل و  دمحلاو  دش . تبث  يوأملا  ۀّنج  هلاسر  رد  اهنآ  زا 

يریازج هَّللا  تمعن  دّیس  : موس داتشه و  تیاکح 

بیرق هک  ام  هناخ  رد  رتشوش ، رد  نم  ناردارب  قثوا  ارم  داد  ربخ  هتفگ : تاماقم  باـتک  رد  يریازج ، هَّللا  ۀـمعن  دّیـس  لـیلج ، ثّدـحم  دـّیس 
: درک لق  تاقث  زا  یکی  سپ  دـمآ . نایم  رد  ایرد  بیاـجع  زا  وگتفگ  میدوب ، دـنه  ياـیرد  رد  هک  یماـگنه  تفگ : مظعا . دجـسم  هب  تسا 

نایم هک  دوب  ایرد  نایم  رد  ياهریزج  ایرد و  لحاوس  زا  دوب  يدلب  رد  وا  لزنم  هک  متشاد  دامتعا  وا  رب  نم  هک  یـسک  نم  يارب  دومن  تیاور 
ناشیا هک  داتفا  قاّفتا  سپ  دوب . هریزج  نآ  زا  ناشیا ، هویم  مزیه و  بآ و  دوب و  رتمک  ای  زور  کـی  تفاـسم  هریزج ، نآ  لـحاس و  نآ  لـها 

ایرد طسو  هب  نوچ  دنتـشادرب . زور  کـی  توق  ردـق  هب  دوخ  اـب  هریزج و  نآ  هب  نتفر  دـصق  هب  دـندش  راوس  یتشک  رب  دوخ  تداـع  بسح 
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تکاله رب  دندش  فرشم  وزور  هن  ات  دندنام  یقاب  لاح  نیمه  هب  دنادرگرب و  دنتشاد ، هک  يدصقم  نآ  زا  ار  ناشیا  دیزو و  يداب  دندیسر ،
هریزج نآ  رد  لخاد  دندمآ و  نوریب  سپ  ایرد . ریازج  زا  یکی  هب  زور  نآ  رد  تخادـنا  ار  ناشیا  اوه  هاگ  نآ  ماعط . بآ و  یمک  تهج  هب 

جایتحا هچ  نآ  هاگ  نآ  دـندنام . اج  نآ  رد  يزور  سپ  دوب . ناتخرد  عاونا  نیریـش و  ياـههویم  اراوگ و  ياـهبآ  هریزج  نآ  رد  دـندش و 
زا يدرم  هب  دندرک  رظن  دندش ، رود  لحاس  زا  يردق  نوچ  دـنتخادنا . هار  هب  ار  یتشک  دـندش و  راوس  یتشک  رب  دـندومن و  لمح  دنتـشاد ،
زا ياهتـسد  هک  ار  صخـش  نآ  دندید  سپ  دندرگرب . هک  ار  ناشیا  دشن  رّـسیم  دـندرک و  زاوآ  ار  وا  سپ  هدـنام . یقاب  هریزج  رد  هک  ناشیا 

نایم دش  لیاح  بش  سپ  دناسرب . یتشک  هب  ار  دوخ  هک  ایرد  بآ  رد  دنکیم  ریس  نآ  هب  هتشاذگ و  دوخ  هنیس  ریز  رد  ار  نآ  هتـسب و  مزیه 
نآ لها  دندیـسر ، دوخ  یلاها  هب  نوچ  سپ  هام . دـنچ  زا  دـعب  رگم  نطو ، هب  دندیـسرن  یتشک ، لها  اّما  دـنام . ایرد  رد  تعامج و  نآ  وا و 
هب شلها . هب  تشگرب  درم  نآ  هک  دـندید  هاگ  نآ  دـندوب ؛ لاح  نیمه  هب  رتشیب  ای  لاس  کی  دـنتفرگ . ار  وا  يازع  سپ  دـنداد . ربخ  ار  درم 
نم نایم  دش  لیاح  بش  نوچ  تفگ : درک و  لقن  ناشیا  يارب  ار  دوخ  هّصق  سپ  دندش . عمج  وا  یتشک  ياقفر  دـنداد و  تراشب  رگیدـکی 
ارم جوم  هک  نآ  ات  مدوب  مزیه  هتسد  نآ  يور  هب  نم  زور  ود  دربیم و  ییاج  هب  ییاج  زا  ارم  ایرد  جوم  دوخ و  لاح  هب  مدنام  یقاب  امـش ، و 

هاگان مدنام . بآ  رد  سپ  مور ، الاب  نآ ، رب  هک  متـسناوتن  دوب ، دنلب  نوچ  مدیبسچ و  یگنـس  هب  سپ  دوب . لحاس  رد  هک  یهوک  هب  تخادنا 
دنک دیص  یهام  ایرد  زا  هک  درک  زارد  ار  دوخ  رس  دمآرب و  هوک  نآ  رب  دوب . رتتفلک  رتزارد و  يرانم  زا  هک  مدید  ار  یگرزب  رایـسب  یعفا 

هار یعفا  تشپ  زا  هک  مدید  ار  یبرقع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدومن  عّرضت  تکاله و  هب  مدرک  نیقی  نم  سپ  نم . رس  يالاب  زا 
ياههدند تشپ و  ناوختـسا  دنام  یقاب  تخیر و  مه  زا  وا  تشوگ  سپ  درب . ورف  وا  رد  ار  دوخ  شین  دیـسر ، شغامد  يالاب  نوچ  دوریم .

مدش هریزج  لخاد  هک  نآ  ات  متفر  الاب  اههدند  نآ  زا  سپ  اهنآ . رب  نتفر  الاب  دوب  ناسآ  تشاد و  رایسب  ياههلپ  هک  یگرزب  نابدرن  دننام  وا 
ياهناینب هک  مدـید  ییوکین  لزانم  سپ  متفر  هار  هریزج  نآ  رد  رـصع  کیدزن  ات  همیظع . تبهوم  نیا  رب  مدرک  رکـش  ار  یلاـعت  يادـخ  و 

ناگدـنب و دـش ، رـصع  نوچ  مدـش . ناـهنپ  نآ  زا  یعـضوم  رد  سپ  دوب . وا  رد  یـسنِا  راـثآ  نکلو  دوـب  یلاـخ  هک  نآ  ـالا  تشاد  یعفترم 
ماعط هّیهت  رد  دندرک  عورـش  دندینارتسگ و  وکین  ياهشرف  دندمآ و  دورف  سپ  دندوب . راوس  يرتسا  رب  کی  ره  هک  مدید  ار  یناراکتمدخ 
رون ناـشیا ، ياـهراسخر  زا  دناهدیـشوپ و  زبـس  دیفـس و  ياـههماج  دـنیآیم و  هک  ار  ییاـهراوس  مدـید  دـندش ، غراـف  نوـچ  نآ . خـبط  و 
همه زا  تأـیه ، رد  هک  نآ  ندروخ ، رد  دـندومن  عورـش  نوـچ  دـندومن . رـضاح  ناـشیا  دزن  رد  ار  ماـعط  دـندمآ و  دورف  سپ  دـشخردیم .

: داد زاوآ  ارم  دندش ، غراف  نوچ  تسا ». بیاغ  هک  يدرم  يارب  دـیرادرب  ماعط  نیا  زا  ياهّصح  : » دومرف دوب ، رتشیب  همه  زا  شرون  رتوکین و 
نم دزن  دـش  قّقحم  مدروخ و  ماعط  نآ  زا  سپ  دـنتفگ . ابحرم  نم  هب  سپ  ناشیا . دزن  متفر  مدرک و  بّجعت  سپ  ایب »! نالف ! رـسپ  نالف  يا  »

دـندرک و تعجارم  رـصع  رد  سپ  شاب ! هتـشاد  راظتنا  دـندومرف : نم  هب  دـندش و  راوس  همه  دـش ، زور  نوچ  دوب . تشهب  ماعط  زا  نآ ، هک 
نامب هریزج ، نیا  رد  ام  اب  ینامب  یهاوخیم  رگا  : » دومرف نم  هب  دوب  رتینارون  همه  زا  هک  صخش  نآ  يزور  سپ  مدوب . ناشیا  اب  زور  دنچ 
رایتخا متشاد ، هک  یتواقـش  زا  سپ  دناسرب ». تدلب  هب  ار  وت  هک  متـسرفیم  وت  اب  ار  یـسک  دوخ ، لها  دزن  يورب  یتساوخ  رگا  اج و  نیا  رد 

میتفر بش  زا  یتعاس  سپ  ار . دوخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  نم  اب  داتسرف  یبکرم و  نم  يارب  دومرف  رما  دش  بش  نوچ  سپ  ار . دوخ  دلب  مدومن 
ار ناگـس  يادـص  هک  تشذـگن  شیب  بش  زا  یکدـنا  سپ  تسا . زور  دـنچ  هام و  دـنچ  تفاـسم  نم ، لـها  نم و  ناـیم  هک  منادیم  نم  و 
: تفگ سپ  مدید . دوخ  هناخ  رد  ار  دوخ  هک  نآ  رگم  مدشن ، تفتلم  سپ  تسامـش . ناگـس  زاوآ  نیا  تفگ : نم  هب  مالغ  نآ  سپ  مدینش .

 - هیلع هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  درم ، نآ  ترخآ . ایند و  رد  يدش  راکنایز  تفگ : مدـمآ ، دورف  نوچ  يآ ! دورف  تسا ، وت  هناخ  نیا 
تـسا نیا  مدرک . هک  يریـصقت  زا  نامیـشپ  متـسه ، امـش  نایم  رد  لاـح ، نم  مدـیدن و  ار  وا  رگید  مـالغ ، يوس  هب  مدـش  تفتلم  سپ  دوب .

. داحتا دّدعت و  هب  تسا  اناد  يادخ  نومضم و  نیا  هب  بیرق  ياهیضق  متشه  یس و  تیاکح  رد  تشذگ  ( 1349 .) نم تیاکح 

ظعاو هَّللادبع  یجاح  : مراهچ داتشه و  تیاکح 
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يوسوم یلق  عاجـش  ریم  نب  مشاه  دّیـس  ملاعلا ، نب  دّمحم  دّیـس  ءاحلـصلا ، نیز  ءایقتالا و  ةودـق  لماک ، لضاف  لماع و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ 
يرایسب رد  تسا  یتربُخ  ار  وا  تسا و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مرح  تعامج  هّمئا  املع و  يایقتا  زا  هک  يدنه  هب  فورعم  یفجن ، يوضر 

دجـسم هب  درکیم  دّدرت  رایـسب  وا  دـنتفگیم و  ظعاو  هَّللادـبع  یجاح  ار  وا  هک  دوب  یحلاص  درم  هک : درک  لـقن  هبیرغ ، هفراـعتم و  مولع  زا 
تامّدقم و رد  دوب  ملاع  وا  فرشا و  فجن  رواجم  یمظاک ، يداه  خیش  نب  رقاب  خیش  هقث ، ملاع  نم  يارب  درک  لقن  هفوک و  دجسم  هلهس و 

داهتجا تجاح ، رادـقم  زا  هدایز  شاعم ، رما  لیـصحت  تهج  هب  نکلو  ار  قلطم  داـهتجا  هکلم  دوب  اراد  رفج و  ملع  زا  یـضعب  تئارق و  ملع 
سپ مدوب ، هفوک  دجـسم  رد  یتـقو  تفگ : يو  ( 1350) يواجیرز يدـهم  خیـش  زا  درک  لقن  تعامج  ماـما  دوب و  هیزعت  يراـق  درکیمن و 

وا هارمه  هب  نم  سپ  دسرب . اج  نآ  هب  زور  لوا  رد  هک  بش  فصن  زا  دعب  هدش ، فجن  مزاع  هک  ار  هَّللادبع  یجاح  حـلاص ، دـبع  نآ  مدـید 
نم و زا  ریغ  نیدّدرتم  زا  یلاخ  ارحص  هتـسشن و  هار  طسو  رد  هک  میدید  ار  يریـش  تسا ، هار  طسو  رد  هک  یهاچ  هب  میدیـسر  نوچ  متفر .
. درک رارصا  سپ  نیا ؟ دوشیم  هنوگچ  متفگ : رادم ! كاب  ایب و  تفگ : تسا . ریش  نیا  متفگ  هدش ؟ هچ  ار  وت  تفگ : مداتـسیا . نم  سپ  وا .

شیپ سپ  يرآ . متفگ : تفر ؟ یهاوخ  درکن . ّتیذا  ارم  مداتسیا و  شلباقم  رد  وا و  هب  مدیـسر  هک  ارم  يدید  هاگره  تفگ : مدومن . عانتما 
زا وا و  زا  میب  سرت و  اب  متفاتـش  تعرـس  هب  مدید ، نینچ  نوچ  نم  سپ  تشاذگ . وا  یناشیپ  رب  ار  دوخ  تسد  تفر و  ریـش  کیدزن  داتفا و 

دّمحم خیش  مدوخ ، لاخ  اب  یناوج  ماّیا  رد  یتقو  تفگ : رقاب  خیش  دنام . یقاب  دوخ  ناکم  رد  ریش  دش و  قحلم  نم  هب  وا  سپ  متـشذگ . ریش 
ياهترامع نیا  دوب و  شحوم  نامز  نآ  رد  هلهس و  دجسم  هب  میتفر  هیزعت  باتک  ّفلؤم  تئارق و  ملع  رد  باتک  هس  فّنـصم  يراق ، یلع 

هیلعيدهم ماقم  رد  نوچ  سپ  دننک . حالصا  ار  نآ  هک  نآ  زا  لبق  دوب ؛ بعـص  رایـسب  هفوک  هلهـس و  دجـسم  نایم  هار  تشادن و  ار  دیدج 
، میدیسر دجـسم  ِرد  هب  میتفر و  نوریب  نوچ  درک . شومارف  ار  دوخ  نوتوت  هسیک  لیبس و  نم  لاخ  میدروآ ، ياج  هبار  ّتیحت  زامن  مالـسلا 

شتآ هرمج  کی  سپ  متفرگ . ار  لیبس  هسیک و  مدـش و  ماقم  لخاد  هک  دوب  اـشع  تقو  رد  سپ  داتـسرف . اـج  نآ  هب  ارم  سپ  دـش . رّکذـتم 
؟ هدش هچ  ار  وت  دیـسرپ : دید ، ناساره  ارم  نوچ  ملاخ  متفر . نوریب  ناساره  مدیـسرت و  سپ  ماقم . طسو  رد  دوب  لعتـشم  هک  مدـید  یگرزب 
وا هک  اریز  میـسرپیم ؛ هَّللادبع  یجاح  حلاص ، دـبع  زا  هفوک و  دجـسم  هب  میوریم  تفگ : نم  هب  سپ  مداد . وا  هب  ار  شتآ  هرمج  ربخ  سپ 

هرمج نآ  هک  هدـش  تاقوا  رایـسب  تفگ : درک ، لاؤس  وا  زا  ملاخ  نوچ  نآ . هب  ملع  زا  دـشاب  یلاخ  دـیابن  ماـقم و  نآ  هب  هدرک  دّدرت  رایـسب 
(1351 .) اههیواز تاماقم و  ریاس  رد  هن  مدید ، مالسلا  هیلعيدهم  ماقم  صوصخ  رد  ار  شتآ 

هلهس دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ینیوزق  رقاب  دیس  تاقالم  : مجنپ داتشه و  تیاکح 

تامارک بحاص  ینیوزق  رقاب  دّیـس  لیبن ، لیلج ، دّیـس  رـسپ  رفعج ، دّیـس  زا  روکذم  رقاب  خیـش  بانج  زا  یلاعت -  هَّللا  همّلـس  درک -  لقن  زین 
زا هک  نانخـس  نیا  وا : هب  متفگ  میدیـسر ، دجـسم  کیدزن  نوچ  هلهـس . دجـسم  هب  میتفریم  مدـلاو  اب  تفگ : هحور -  هَّللا  سّدـق  هرهاظ - 

منیبیم ار ، هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  دنیبیم  دبال  هلهـس ، دجـسم  هب  دیایب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  سک  ره  هک  مونـشیم  مدرم 
ار نآ  وـت  هک  يزیچ  ره  اـیآ  يدـیدن ؟ وـت  هک  نآ  ضحم  درادـن ؟ لـصا  ارچ  تفگ : دـش و  نم  تفتلم  كانبـضغ  سپ  درادـن . یلـصا  هک 
زا دوب  یلاخ  دجـسم  میدش و  دجـسم  لخاد  سپ  دوخ . هتفگ  زا  مدش  نامیـشپ  هک  يوحن  هب  درک  باتع  ارم  رایـسب  و  درادن ؟ لصا  يدیدن 

تاولص تّجح -  ماقم  فرط  زا  دش  وا  هّجوتم  یصخش  هراجتسا ، يارب  دنک  زامن  تعکر  ود  هک  داتسیا  دجـسم  طسو  رد  نوچ  سپ  مدرم .
؟ نیا تسیک  سپ  تفگ : مدـلاو . دّیـس  نم ، هب  دـش  تفتلم  وا ، اب  دومن  هحفاصم  وا و  رب  درک  مالـس  سپ  دّیـس . هب  دومن  رورم  و  هیلع -  هَّللا 

نآ جراخ  رد  هن  دجـسم و  رد  ار  يدـحا  مدـیود ، بانج  نآ  بلط  رد  سپ  تسیک ؟ سپ  دومرف : تسا ؟ مالـسلا  هیلعيدـهم  وا  ایآ  متفگ :
(1352 .) مدیدن

ریپ ردپ  يرازگتمدخ  رد  مالسلا  هیلعتجح  ندومن  دیکأت  : مشش داتشه و  تیاکح 
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، وا يرازگتمدخ  رد  درکیمن  ریصقت  هک  دوب  يریپ  ردپ  ار  وا  دوب و  كّالد  هک  یقداص  صخش  زا  روبزم  رقاب  خیش  بانج  زا  درک  لقن  ًاضیا 
بظاوم هشیمه  دـناسرب و  شناکم  هب  دـیآ و  نوریب  هک  وا  رظتنم  داتـسیایم  درکیم و  رـضاح  حارتسم  رد  بآ  وا ، يارب  دوخ  هک  نآ  یّتح 

ببس زا  وا  زا  مدیسرپ  سپ  ار . دجسم  هب  نتفر  دومن  كرت  هاگ  نآ  تفریم . هلهس  دجـسم  هب  هک  هبنـشراهچ  بش  رد  رگم  دوب ، وا  تمدخ 
يارب دشن  رّـسیم  دـش ، ریخا  هبنـشراهچ  بش  نوچ  متفر . اج  نآ  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  تفگ : سپ  ار . دجـسم  هب  نتفر  وا ، ندرک  كرت 

صخـش سپ  دوب . یباتهام  بش  دـنام و  یقاب  هار  ثلث  هک  نآ  ات  متفریم  نم  دـش و  بش  متفر و  اهنت  سپ  برغم . کیدزن  رگم  نتفر  نم ،
نم هب  نوـچ  دـنک . هنهرب  ارم  نیا ، هک  تسا  دوز  متفگ : دوـخ  سفن  رد  سپ  هدرک . نم  هب  ور  تسا و  راوـس  یبـسا  رب  هک  مدـید  ار  یبارعا 

»؟ یندروخ زا  تسه  يزیچ  وت  اب  : » دومرف هلهـس . دجـسم  متفگ : دیـسرپ . نم  دـصقم  زا  تفگ و  نخـس  نم  اب  يودـب  برع  نابز  هب  دیـسر 
سپ يدـنت . هب  دومرف  رّرکم  ار  نخـس  نآ  زاـب  تسین . يزیچ  نآ  رد  متفگ : نک ». دوخ  بیج  رد  لـخاد  ار  دوخ  تسد  : » دوـمرف هن . متفگ :
مبیج رد  سپ  مهدب . هک  مدرک  شومارف  مدوب و  هدـیرخ  دوخ  لفط  يارب  هک  متفای  شمـشک  يرادـقم  نآ  رد  مدرک ، دوخ  بیج  رد  تسد 
ینعی دـنیوگیم ، ار  ریپ  ردـپ  يودـب ، برع  ناسلب  دوع »  » و هبترم . هس  دوعلاب ». کیـصوا  دوعلاـب ! کیـصوا  : » دومرف نم  هب  هاـگ  نآ  دـنام .
یضار بانج  نآ  هک  نیا  تسا و  مالسلا  هیلعيدهم  وا  هک  متـسناد  سپ  دش . بیاغ  مرظن  زا  هاگ  نآ  وت . ریپ  ردپ  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو 

نیفورعم ياملع  زا  یکی  ار  تیاـکح  نیا  ( 1353 .) دجـسم هب  متفرن  رگید  سپ  هبنـشراهچ . بش  رد  یّتح  مردـپ ، زا  نم  تقرافم  هب  تسین 
. درک لقن  نم  يارب  زین  فرشا  فجن 

ینیوزق رقاب  خیش  لقن  : متفه داتشه و  تیاکح 

هام بش  ره  رد  سپ  ار . ردق  بش  یـسانشب  یتساوخ ، رگا  هک  نیا  رب  تشاد  تلالد  هک  یتیاور  رد  مدید  نم  درک : لقن  یلاعت  هَّللا  هدّیا  زین 
تسیب و بش  رد  نآ و  ندـناوخ  هب  مدـش  لوغـشم  سپ  موس . تسیب و  بش  ات  ناوخب . ار  ناخد » مح   » هکراـبم هروس  هبترم  دـص  كراـبم ،
رد نوچ  موش . رقتـسم  نآ  رد  هک  متفاین  یناکم  سپ  مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما  مرح  هب  متفر  راطفا  زا  دعب  سپ  مدـناوخیم . ظفح  زا  موس 

رّونم ربق  هب  ور  متـسشن و  ّعبرم  دوبن . ییاج  بش ، نآ  رد  مدرم  ماـحدزا  ترثک  تهج  هب  غارچ  لـهچ  ریز  رد  هلبق  هب  تشپ  ور ، شیپ  تهج 
لدتعم و تماق  اب  هتـسشن  ّعبرم  نم  يولهپ  رد  هک  مدید  ار  یبارعا  يدرم  هک  مدوب  انثا  نیا  رد  سپ  مدـش . مح »  » ندـناوخ لوغـشم  هدرک و 
هب دوب و  ناوج  هک  نآ  ّالا  بارعا ، خویـش  دننام  تشاد  تباهم  تیاغ  هب  تشاد و  ییوکین  راسخر  ینیب و  اهمشچ و  نوگ و  مدـنگ  شگنر 
اج نیا  هب  يودب  نیا  هک  هدش  هچ  متفگیم : دوخ  سفن  رد  سپ  تشاد -  هک  نآ  منامگ  و  هن -  ای  تشاد  یفیفخ  نساحم  هک  مرادن  رطاخ 

تسا هعازخ  خویـش  زا  وا  ایآ  بش ؟ نیا  رد  وا  لزنم  تساجک  مرح و  رد  دراد  تجاح  هچ  و  یمجع ؟ نتـسشن  نوچ  هتـسشن  نینچ  هدمآ و 
شتروص هب  و  دشاب . مالسلا  هیلعيدهم  وا  دیاش  متفگ : مسفن  رد  هاگ  نآ  مدشن ؟ علّطم  نم  دندرک و  تفایـض  ار  وا  وا ، ریغ  ای  راددیلک  هک 

لاؤس وا  زا  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ  دشاب . راقو  یفانم  هک  یتعرس  هب  هن  دوب ، راّوز  تفتلم  پچ  تسار و  فرط  زا  وا  مدرکیم و  هاگن 
نامگ دـیناجنر و  ارم  هک  یتّدـش  هب  دـش  ضبقنم  مبلق  مدرک  ار  هدارا  نیا  نوچ  تسیک ؟ هک  شدوخ  زا  ای  تساـجک ؟ وا  لزنم  هک  منکیم 

لاـح هب  ار  ملد  منکیمن . لاؤـس  وا  زا  نم  ادـنوادخ ! متفگ : مسفن  رد  هک  نآ  اـت  دوـب  ملد  رد  درد  دـش و  درز  درد  نآ  زا  میور  هـک  مدرک 
مدرکیم رّکفت  متـشگرب و  زاب  دش ، نکاس  مبلق  سپ  متـشاد . هک  يدـصقم  زا  مدرک  ضارعا  نم  هک  هد  متاجن  درد  نیا  زا  راذـگاو و  دوخ 

هب ملد  هراـبود  مدرک ، ار  دـصق  نیا  نوچ  دراد ؟ يررـض  هچ  متفگ : موش . رـسفتسم  منک و  لاؤـس  وا  زا  هک  هراـبود  مدرک  مزع  وا و  رما  رد 
مدوب تئارق  لوغـشم  دش و  نکاس  ملد  سپ  مسرپن . وا  زا  يزیچ  مدرک  دهع  مدش و  فرـصنم  مزع  نآ  زا  ات  مدوب  درد  نامه  هب  دمآ و  درد 

زا هک  موـس  هبترم  مدرک  مزع  هک  تشاد  او  ارم  قوـش  هک  نآ  اـت  وا  رما  رد  رّکفت  وا و  تبیه  لاـمج و  راـسخر و  رد  ندرک  رظن  ناـبز و  هب 
نتخانـش يارب  یهار  دوخ  يارب  لاؤس . كرت  رب  مدـش  مزاع  هناقداص  ات  داد  رازآ  ارم  تفرگ و  درد  تدـش  هب  ملد  سپ  موش . ایوج  شلاح 
فراعتم زا  رگا  دوش  مولعم  شلزنم  ات  مشاب  وا  اب  دوریم  اج  ره  هب  منکن و  تقرافم  وا  زا  هک  نیا  هب  مسرپب ، هک  نآ  نودب  مدومن ، نّیعم  وا 
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، دوبن ياهلـصاف  وا  نم و  نایم  داد . لوط  تأیه  نامه  هب  ار  نتـسشن  سپ  تسا . مالـسلا  هیلعماما  رگا  دوش ، بیاغ  مرظن  زا  اـی  تسا و  مدرم 
. قلخ ماحدزا  تهج  هب  مدینـشیمن  ار  مرح  تاعاس  يادـص  منادـب و  ار  تقو  متـساوخ  سپ  دوب . وا  هماـج  قصـالم  نم  هماـج  اـیوگ  هکلب 
. دـش رود  نم  زا  قلخ  تمحازم  ترثک  تهج  هب  مسرپب  وا  زا  هک  متـشادرب  یماـگ  سپ  تشاد . تعاـس  دوب و  نم  يور  شیپ  رد  یـصخش 

دوخ تکرح  زا  متفاـین و  ار  صخـش  نآ  سپ  مدوب ، هتـشادنرب  دوخ  ياـج  زا  ار  اـپ  کـی  اـیوگ  متـشگرب و  دوخ  ياـج  هب  تعرـس  هب  سپ 
(1354 .) مدرک تمالم  ار  دوخ  سفن  مدش و  نامیشپ 

یفجن یضترم  دّیس  : متشه داتشه و  تیاکح 

دوب هدرک  كرد  ار  یفجن  رفعج  خیش  اهقفلا ، خیش  دوب و  نیرواجم  ياحلص  زا  هک  هللا  همحریفجن  یضترم  دّیس  یضرم ، لدع  هقث  حلاص 
خیاشم نیزّربم و  ياملع  زا  یکی  دوب  ناشیا  رد  هک  یتعامج  اب  میدوب  هفوک  دجسم  رد  تفگ : املع  دزن  دوب ، فورعم  دادس  حالـص و  هب  و 

زاـمن تقو  نوچ  سپ  تفگ : دوبن . وا  بساـنم  هک  دوـب  ياهریرـس  فـشک  ّلـحم  نوـچ  تفگن . مدرک ، لاؤـس  وا  مسا  زا  رّرکم  نیفورعم و 
رونت عضوم  نایم  رد  نامز  نآ  رد  وا . اب  زامن  هّیهت  رکف  رد  نیریاس  تعامج و  اب  زامن  يادا  يارب  دش  رـضاح  بارحم  رد  خیـش  دش ، برغم 
متفر سپ  تشادن . رفن  کی  زا  هدایز  شیاجنگ  هک  تشاد  یگنت  هار  هبورخم و  یتانق  يارجم  زا  دوب  یبآ  كدـنا  هفوک ، دجـسم  طسو  رد 

رد دزاسیم  وضو  هتسشن ، بآ  بل  رد  هک  بارعا  تأیه  رب  مدید  ار  یلیلج  صخـش  مور ، نییاپ  متـساوخ  نوچ  مریگب . وضو  هک  اج  نآ  هب 
نوکـس و نامه  هب  وا  هک  مدید  مدرک . فّقوت  یکدنا  سپ  تعامج . زامن  هب  ندیـسر  تهج  هب  متـشاد  لیجعت  نم  راقو و  هنینأمط و  تیاهن 
هک اریز  هن ، : » دومرف ینک ؟ زامن  خیش  اب  يرادن  هدارا  ایوگ  متفگ : وا  هب  لیجعت  تهج  هب  سپ  دش . دنلب  تالـص  هماقا  يادن  هتـسشن و  راقو 

خیـش اب  متخاس و  وضو  متفر  سپ  تفر . دـمآ و  الاب  دـش و  غراف  اـت  مدرک  ربص  متـسنادن و  ار  شدارم  سپ  تسا ». ( 1355) ینخد خیش  وا 
رکف هب  دش و  ّریغتم  شگنر  نوگرگد و  شلاح  مدید  سپ  مدرک . لقن  خیش  يارب  مدرم ، ندش  قّرفتم  زامن و  زا  غارف  زا  سپ  مدرازگ . زامن 

هک نادب  یلاعت . يادخ  زج  نآ  رب  دوبن  علّطم  هک  يرما  زا  داد  ربخ  یتخانـشن و  يدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  تفگ : نم  هب  داتفا و 
تهج زا  تسا  فوخ  ّلـحم  ًاـبلاغ  هک  فـجن  ياـیرد  یبرغ  فرط  رد  تسا  یعـضوم  هک  هبحر  رد  مدوـب  هدرک  تعارز  نزرا  لاـسما  نم ،

تشاداو زامن  تلاح  زا  ارم  وا ، ّمه  مداتفا و  عرز  نآ  رکف  رد  نآ ، رد  مدش  لخاد  مداتـسیا و  زامن  هب  نوچ  ناشیا . نیدّدرتم  هیداب و  بارعا 
وفعلا و هَّللا  لأسن  ( 1356 .) مهدیم ناصقن  هدایز و  لامتحا  مدینـش ، نیا  زا  لبق  لاـس  تسیب  زا  هداـیز  نوچ  داد . ربخ  وا  زا  باـنج  نآ  هک 

. تاوفهلا نم  ۀمصعلا 

هفوک دجسم  رد  ار  مالسلا  هیلعماما  رگید  رفن  ود  یفیطق و  دّمحم  دیس  بانج  تاقالم  : مهن داتشه و  تیاکح 

یناهفـصا نسحم  اّلم  یجاح  لیدب ، ریظن و  وا  يارب  دوب  هدش  هدید  تمک  هک  یـضر  لدع  حـلاص  لیبن ، لضاف  لیلج و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ 
، دوب فیرـش  دـلب  نآ  تعامج  هّمئا  قثوا  زا  فورعم و  ّتیناسنا  ّتبثت و  تناید و  تناما و  رد  هک  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  دهـشم  رواـجم 

دـصق یتقو  هَّللا :-  مهمحر  یفیطق -  موصعم  دّیـس  نب  هَّللا  لام  دّیـس  نب  دّـمحم  دّیـس  دـّیؤم ، لماع  ملاع  دنـس و  دّیـس  ارم  داد  ربخ  تفگ :
یتیعمج و اب  رگم  دوب ، مک  رایسب  اج  نآ  هب  دّدرت  فوخم و  اج  نآ  هب  هار  هک  نامز  نآ  رد  هعمج  ياهبش  زا  یبش  رد  مدرک  هفوک  دجسم 
اج نآ  رد  ار  یـسک  میدش ، دجـسم  لخاد  نوچ  دوب . بّالط  زا  رفن  کی  نم  اب  بارعا و  زا  قیرطلا  عاّطق  نادزد و  يارب  يدادعتـسا  هّیهت و 

. دنک بورغ  باتفآ  دش ، کیدزن  هک  نآ  ات  دجسم ، بادآ  ندروآ  اج  هب  رد  میدرک  عورش  سپ  نیلغتـشم . هبلط  زا  رفن  کی  زا  ریغ  میتفاین ،
هب درک ، زاب  ار  نآ  دوشیمن  هک  میدـش  نئمطم  هک  میتخیر  رجآ  خولک و  گنـس و  ردـق  نآ  نآ ، تشپ  رد  میتسب و  ار  دجـسم  رد  میتفر و 

ۀّکد رد  میتسـشن  مقیفر  نم و  میدـش ، غراف  نوچ  اعد . زامن و  هب  میدـش  لوغـشم  میدـش و  دجـسم  لخاد  هاگ  نآ  نوریب . زا  تداع  بسح 
فاص و بش  نیزح و  توص  هب  لیفلا  باب  کیدزن  زیلهد ، رد  دوب  لیمک  ياعد  ندـناوخ  لوغـشم  حـلاص ، درم  نآ  هلبق و  لـباقم  اـضقلا ،
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يوب زا  رتـهب  ار  اـضف  دومن  رپ  دـیچیپ و  اوه  رد  یـشوخ  يوب  مدـید  هاـگان  هک  نامـسآ  فرط  هب  مدوب  هّجوتم  نم  باـتهام . زا  دوب  یناروـن 
نیا رد  هام و  رون  رب  دش  بلاغ  شتآ و  هلعش  دننام  هدش ، رهاظ  هام  رون  عاعـش  لالخ  رد  هک  ار  يرون  عاعـش  مدید  و  ( 1357) ریبع کشم و 

رد نآ  فرط  زا  دـش  دجـسم  لخاد  هک  ار  یلیلج  صخـش  مدـید  هاگان  دـش . شوماخ  اعد ، ندـناوخ  هب  دوب  دـنلب  هک  نمؤم  نآ  زاوآ  لاح 
هنیکس تیاهن  رد  تفریم  هار  لاح و  ات  تسا  نیمرح  لها  تداع  هچ  نانچ  دوب ، ياهداّجس  شفیرش  فتک  رب  زاجح . لها  سابل  رد  هتـسب ،

هدید زج  ساوح ، زا  ام  يارب  دنامن  یقاب  دوشیم و  زاب  ملسم  بانج  هربقم  تمـس  هب  هک  دوب  دجـسم  رد  هّجوتم  و  لالج . تبیه و  راقو و  و 
يراع روعش  زا  هّرملاب  هک  نم  قیفر  اّما  ام . رب  درک  مالس  ام . لباقم  دیسر  دوخ  ریس  رد  نوچ  سپ  هدنک . اج  زا  هک  لد  دوب و  هدش  هریخ  هک 

ام تلاح  ملسم ، طایحرد  دش  لخاد  نوچ  مداد . مالس  باوج  تمحز  هب  ات  مدرک  یعس  سپ  نم ، دوب . هدنامن  وا  رد  یمالـس  ّدر  ییاناوت  و 
وا هک  میدید  سپ  صخش . نآ  بناج  هب  میتفر  سپ  دش ؟ لخاد  اجک  زا  و  دوب ؟ یک  صخـش  نیا  میتفگ : میتشگرب و  دوخ  هب  دمآ و  اج  هب 

نیا هب  ندـمآ  مدرک  تبظاوم  تفگ : لاح . تقیقح  زا  میدرک  لاؤس  وا  زا  دـنکیم . هیرگ  ناگدز  تبیـصم  دـننام  هدـیرد و  ار  دوخ  هماـج 
دماین تسد  هب  مراک  هجیتن  ملهچ و  هعمج  بش  بشما  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رـصع -  ماما  ياقل  تهج  هب  هعمج  بش  لهچ  رد  ار  دجـسم 

سپ هداتـسیا . نم  رـس  يالاب  رد  بانج  نآ  هک  مدـید  هاگان  سپ  اعد . ندـناوخ  هب  مدوب  لوغـشم  دـیدید ، هچ  نانچ  اج  نیا  رد  هک  نیا  زج 
زا مدشن  نّکمتم  نم  و  تسا -  مّدقتم  لضاف  زا  دیدرت  و  یناوخیم - »؟ هچ  ای  ینکیم ؟ هچ  : » نم هب  دومرف  سپ  وا . بناج  هب  مدش  تفتلم 

. تسا هتسب  میدوب ، هتسب  هک  وحن  نامه  هب  میدید  دجسم ، رد  فرط  هب  میتفر  سپ  دیدرک . هدهاشم  هک  نانچ  تشذگ ، نم  زا  سپ  باوج .
خیـش هرـصع ، دیحو  دانتـسا  داتـسا  زا  رّرکم  دـیوگ : ّفلؤم  یفیطق  دّـمحم  دیـس  حدـم  ( 1358 .) میدومن تعجارم  رکـش  رّـسحت و  اـب  سپ 

دادیم و ریخ  يازج  تفگیم و  انث  درکیم و  حدم  روکذم ، دّمحم  دّیس  بانج  زا  هک  مدینشیم  هماقم -  هَّللا  یلعا  ینارهط -  نیسحلادبع 
رد وا  رکف  رکذ و  رتشیب  هک  دوب  نانچ  مالسلا  مهیلعتمـصع  هداوناخ  ّتبحم  رد  دوب و  غیلب  بیدا  رهام و  رعاش  یقّتم و  ملاع  وا  تفگیم :

سپ هّیبدا . مولع  رد  ياهلأسم  وا ، زا  میدرکیم  لاؤس  سپ  میدرکیم . تاقالم  ار  وا  فیرـش  نحـص  رد  رّرکم  دوب و  ناـشیا  يارب  ناـشیا و 
سپ نارگید . زا  اـی  دوخ  زا  دوب  هدرک  اـشنا  تبیـصم  رد  هک  يراعـشا  زا  یتـیب  هب  دوخ  دـصقم  يارب  زا  درکیم  داهـشتسا  دادیم و  باوج 

وا برک و  نزح و  سلجم  هب  بدا  سلجم  دـشیم  بلقنم  ّلمکا و  ّمتا و  وحن  هب  تبیـصم  رکذ  رد  درکیم  عورـش  دـشیم و  ّریغتم  شلاح 
(1359  -.) هیلع هَّللا  ۀمحر  ءاّرق  هنسلا  رد  تسا  ریاد  هک  تبیصم  رد  تسا  يرایسب  هقیار  دیاصق  بحاص 

مالسلا هیلعتّجح  تاقالم  رد  هفوک  رد  تدابع  بش  لهچ  تبظاوم  ریثأت  مدون : تیاکح 

رد دوب  ینمؤم  درم  درک : لقن  تسا . بلاط  لآ  هب  فورعم  هک  یمظاک  يداه  خیش  دباع ، ملاع  لجن  یمظاک ، رقاب  خیـش  لضاف ، ملاع  خیش 
حابصم لاک  دباع  لضاف و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ  زین  دنتفگیم . میحر  نیسح  خیـش  ار  وا  هک  میحر  لآ  هب  فورعم  هداوناخ  زا  فرـشا  فجن 
دجـسم رد  تسا  تعامج  ماما  لاـح ، هک  ( 1360) فجن نیـسح  خیـش  لیدبیب ، دباع  دـهاز  لیلج و  ملاع  بانج ، لآ  زا  هط  خیـش  ایقتالا ،

ترطف و کین  تنیط و  كاپ  دوب  يدرم  روبزم ، نیسح  خیـش  هک  ماوع  ّصاوخ و  لوبقم  لضف  حالـص و  اوقت و  رد  فرـشا و  فجن  هّیدنه 
رقف و تیاهن  رد  لاح  نیا  اب  طالخا و  اب  شاهنیـس  زا  دـمآیم  نوریب  نوخ  نآ  اب  هک  هفرـس  هنیـس و  ضرم  هب  ـالتبم  نیلغتـشم ، نیـسّدقم  زا 

تهج هب  دـنانکاس  فرـشا  فجن  یلاوح  رد  هک  نیـشن  هیداـب  بارعا  دزن  تفریم  تاـقوا  بلاـغ  دوبن . زور  توق  کـلام  دوب و  یناـشیرپ 
، درکیم يراگتـساوخ  ار  وا  دنچ  ره  فجن و  لها  زا  ینز  هب  دش  لیام  شلد  رقف ، ضرم و  نیا  اب  دشاب و  وج  هک  دـنچ  ره  توق ، لیـصحت 

جیوزت زا  یـسویأم  رقف و  ضرم و  نوچ  دوب . يدیدش  ّمغ  ّمهرد و  زین  تهج  نیا  زا  دـندرکیمن و  تباجا  نز  نآ  ناسک  شرقف ، تهج  هب 
، دـهد يور  یتخـس  رما  ار  هک  ره  هک  فجن  لها  نایم  رد  تسا  فورعم  هچ  نآ  ندرک  رب  درک  مزع  تخاس ، تخـس  وا  رب  ار  راک  نز ، نآ 

دـسانشن هک  يوحن  هب  ار  هجرف -  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  هلاحم  هک ال  ار  هفوک  دجـسم  هب  نتفر  دـنک  تبظاوم  هبنـشراهچ  بش  لهچ 
نیا رب  هبنشراهچ  بش  لهچ  نم  تفگ : نیـسح  خیـش  درک : لقن  رقاب  خیـش  موحرم  دیـسر . دهاوخ  وا  هب  شدصقم  دومن و  دهاوخ  تاقالم 
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دوب وا  اب  هک  دـیزویم  يدـنت  داب  ناتـسمز و  ياـهبش  زا  دوب  یکیراـت  بش  نآ  دـش و  رخآ  هبنـشراهچ  بش  نوچ  مدرک . تبظاوم  لـمع 
فرط رد  تسا  عقاو  هک  تسا  لوا  رد  لباقم  هّیقرـش ، هّکد  نآ  تسا و  دجـسم  رد  لخاد  هک  ياهّکد  رد  مدوب  هتـسشن  نم  ناراـب و  یکدـنا 

هک متـشادن  يزیچ  دـمآیم . ماهنیـس  زا  هک  ینوخ  تهج  هب  مدوبن  دجـسم  رد  لوخد  زا  نّکمتم  دوشیم و  دجـسم  لـخاد  هک  یـسک  پچ 
گنت و ملد  دنک . عفد  نم  زا  ار  امرـس  هک  متـشادن  مه  يزیچ  دوبن و  اور  مه  دجـسم  رد  نآ  نتخادنا  منک و  عمج  نآ  رد  ار  هنیـس  طالخا 
هن مدید و  ار  یـسک  هن  تسا . رخآ  بش  نیا  دش و  مامت  اهبش  هک  مدرکیم  رکف  دش . کیرات  ممـشچ  رد  ایند  دش و  دایز  مهودـنا  مغ و 

میآیم فجن  زا  هک  بش  لهچ  رد  مدیـشک  شود  رب  فوخ  تمحز و  راب  مدرب و  میظع  جنر  تّقـشم و  همه  نیا  دش و  رهاظ  میارب  يزیچ 
نشور شتآ  دوبن و  يدحا  دجـسم  رد  مدوب و  رّکفتم  دوخ  راک  نیا  رد  نم  دهدن . هجیتن  میارب  سأی  زج  هب  لاح  نیا  رد  هفوک و  دجـسم  هب 

زا یصخش  هاگان  دوب . مک  رایسب  متشاد و  تداع  نآ  ندروخ  هب  مدوب و  هدروآ  فجن  زا  دوخ  اب  هک  هوهق  ندرک  مرگ  تهج  هب  مدوب  هدرک 
. دجـسم فارطا  یلاها  زا  تسا  یبارعا  نیا  متفگ : دوخ  اب  مدش و  رّدکم  مدید ، ار  وا  رود  زا  نوچ  دـش . نم  هّجوتم  دجـسم  لوا  رد  تمس 
وا هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دش . دهاوخ  دایز  مّمغ  ّمه و  کیرات  بش  نیا  رد  منامیم و  هوهقیب  بشما  نم  دروخب و  هوهق  هک  نم  دزن  هدـمآ 
زا وا  هک  مدرک  ناـمگ  ارم و  ماـن  وا ، نتـسناد  زا  مدرک  بّجعت  تسـشن . نم  لـباقم  رد  درب و  ارم  ماـن  نم و  رب  درک  مالـس  دیـسر و  نـم  هـب 
زا : » تفگ تسا ؟ برع  هفیاط  مادک  زا  هک  وا  زا  مدیسرپ  سپ  مدشیم . دراو  ناشیا  رب  یهاگ  نم  دنافجن و  فارطا  رد  هک  تسا  ییاهنآ 

، دروآ بضغ  هب  ارم  سپ  متـسین ». اهنآ  زا  هن ، : » تفگ مدرب ، دـنافجن  فارطا  رد  هک  برع  فیاوط  زا  کی  ره  مسا  سپ  مناشیا ». ضعب 
یجرح وت  رب  : » تفگ درک و  مّسبت  نم  نخس  زا  سپ  ینعم . یب  تسا  یظفل  نیا  ياهرطیرط و  زا  وت  يرآ ، متفگ : ازهتسا  هّیرخس و  يور  زا 

. روما نیا  زا  ندرک  لاؤس  درادـن ، یعفن  مه  وـت  هب  متفگ : يدـمآ »؟ اـج  نیا  هب  هک  هدـش  كّرحم  هچ  ار  وـت  مشاـب . اـجک  ره  زا  نم  تسین ؛
دش نانچ  دش و  لیام  وا  هب  مبلق  مدش و  بّجعتم  وا  نخس  ینیریش  قالخا و  نسح  زا  سپ  یهد ». ربخ  ارم  هک  وت  هب  دراد  ررض  هچ  : » تفگ
نم شکب  ار  نآ  وـت  : » تفگ مداد . وا  هب  متخاـس و  لـیبس  نوـتوت  زا  وا  يارب  سپ  دـشیم . داـیز  وا  هب  متّبحم  تفگیم ، نخـس  هچ  ره  هک 

ار نآ  وـت  : » تفگ داد و  نم  هب  هاـگ  نآ  دروـخ . نآ  زا  یکدـنا  تفرگ و  مداد . وا  هب  مـتخیر و  هوـهق  ناـجنف  رد  وا  يارب  سپ  مـشکیمن ».
! ردارب يا  متفگ : سپ  دـشیم . دایز  وا  هب  متبحم  ًاـنآف  ًاـنآ  هدروخن و  ار  نآ  ماـمت  هک  مدـشن  تفتلم  مدروخ و  ار  نآ  متفرگ و  سپ  روخب »!
: تفگ ملـسم ؟ باـنج  هربـقم  رد  مینیـشنب  میورب  هک  نم  اـب  ییآیمن  اـیآ  یـشاب . نم  سنوم  هک  هداتـسرف  نم  يارب  ار  وـت  دـنوادخ  بشما 
هک زور  نآ  زا  مجاتحم  ریقف و  تیاغ  هب  نم  منکیم . لقن  وت  يارب  ار  عقاو  ردارب ! يا  متفگ : نک ». لـقن  ار  دوخ  ربخ  لاـح ، وت . اـب  میآیم  »

ینز هب  هدش  لیام  ملد  مرادن . مه  لایع  منادیمن و  ار  شجالع  دیآیم . نوخ  ماهنیس  زا  هک  تسا  لاس  دنچ  لاح  نیا  اب  متخانش و  ار  دوخ 
دندرک و رورغم  نیعالم  هّیئالم  نیا  ارم  تسین و  رّسیم  میارب  شنتفرگ  دوبن ، يزیچ  متسد  رد  نوچ  فرـشا و  فجن  رد  مدوخ  هّلحم  لها  زا 

یهاوخ هک  نک  هتوتیب  هفوک  دجـسم  رد  وش ، هّجوتم  هبنـشراهچ  بش  لهچ  نامّزلا و  بحاص  هب  وش  هّجوتم  دوخ  جـیاوح  تهج  هب  دـنتفگ :
نیا رد  مدیشک  تمحز  همه  نیا  مدیدن و  يزیچ  تسا و  هبنـشراهچ  ياهبش  رخآ  نیا  و  دروآرب . دهاوخ  ار  تتجاح  دید و  ار  بانج  نآ 

اّما : » ماهدوبن تفتلم  مدوب و  لفاغ  نم  هک  یتلاح  رد  تفگ  سپ  نم . جیاوح  تسا  نیا  اج و  نیا  هب  ندمآ  تمحز  ببـس  تسا  نیا  اهبش ،
نم و  يریمب ». ات  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  سپ  ترقف ، اّما  تفرگ و  یهاوخ  يدوز  نیا  هب  سپ  نز ، نآ  اـّما  تفاـی و  تیفاـع  سپ  وت ، هنیس 
نم يور  شیپ  رد  متـساخرب و  سپ  زیخرب »! : » تفگ ملـسم ؟ باـنج  يوس  هب  میوریمن  متفگ : سپ  لیـصفت . ناـیب و  نیا  هب  مدـشن  تفتلم 

کیدزن داتـسیا  سپ  مینکیم . متفگ : مینکن ؟ دجـسم  ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  اـیآ  نم : هب  تفگ  میدـش ، دجـسم  نـیمز  دراو  نوـچ  داـتفا .
ندـناوخ لوغـشم  متفگ و  ار  مارحالا  ةریبکت  سپ  هلـصاف . هب  مداتـسیا  شرـس  تشپ  رد  نم  و  تسا . دجـسم  نایم  رد  هک  یگنـس  صخاـش 

دوخ سفن  رد  شتئارق  نسح  زا  سپ  یتئارق . نینچ  يدـحا ، زا  مدینـشن  زگره  هک  ار  وا  هحتاف  تئارق  مدینـش  هاگان  هک  مدـش  هحتاـف  تئارق 
يوس هب  مدرک  رظن  هاگ  نآ  درکیم . نیا  رب  تلالد  هک  وا ، زا  تاملک  زا  ياهراپ  مدینش  دشاب و  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  وا  دیاش  متفگ :

يوحن هب  ترـضح ، نآ  هب  دومن  هطاحا  یمیظع  رون  هک  مدید  دوب . زامن  رد  بانج  نآ  هک  یتلاح  رد  لد ؛ رد  لامتحا  نیا  روطخ  زا  سپ  وا 
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دیزرلیم و مندب  ار و  بانج  نآ  تئارق  مدینشیم  نم  و  دوب . زامن  لوغشم  لاح  نیا  رد  شفیرـش و  صخـش  صیخـشت  زا  ارم  دش  عنام  هک 
هب مدـش  لوغـشم  سپ  تفریم . الاب  نیمز  زا  رون  مدرک و  مامت  ار  زامن  دوب ، وحن  ره  هب  سپ  منک . عطق  ار  زامن  متـسناوتن  شترـضح  میب  زا 
ارم تسا . تسار  تبانج  هدـعو  نم ! ياقآ  يا  متفگ : مدوب و  هدرک  شباـنج  اـب  دجـسم  رد  هک  یبدا  ءوس  زا  یهاوخرذـع  يراز و  هیرگ و 
نآ مدرک و  تعباتم  زین  نم  سپ  دش . ملسم  ربق  بناج  هّجوتم  رون  هک  مدوب  نتفگ  نخس  نیب  رد  ملسم . ربق  هب  میورب  مه  اب  هک  يداد  هدعو 
نآ دش و  علاط  رجف  هک  نآ  ات  مدوب  هبدن  هیر و  لوغشم  نم  دوب و  نینچ  هتسویپ  تفرگ و  رارق  هّبق  ياضف  رد  دش و  ملسم  هّبق  رد  لخاد  رون 

هفرس ًادبا  حیحص و  ماهنیـس  مدید  تفای . افـش  سپ  تاهنیـس ، اّما  هک  ترـضح  نآ  مالک  هب  مدش  تفتلم  دش ، حبـص  نوچ  درک . جورع  رون 
نآ هچ  نانچ  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  رقف  بستحا و  ثیح ال  نم  دمآ . مهارف  رتخد  نآ  جیوزت  بابسا  هک  دیـشکن  ياهتفه  منکیمن و 

(1361 .) هَّللدمحلا و  دومرف . بانج 

ینارهت یلع  اّلم  : مکی دون و  تیاکح 

انخیـش لیبن  هیقف  يدهو  دادس  تاجرد  يواح  اوقت و  دـهز و  کلف  سمـش  لیاوالا ، رخذ  رخاوالا و  رخف  لماع  ملاع  ًاتهفاشم ، ارم  داد  ربخ 
نآ ًاتّیم و  ًاّیح و  دوب ، فجن  رواجم  هک  هماـقم -  هَّللا  یلعا  بیبط -  لـیلخ  ازریم  یجاـح  موحرم  فلخ  ینارهط ، یلع  اـّلم  یجاـح  لـجالا ،

دادمتـسا اج  نآ  زا  تشاد و  رّهطم  بادرـس  هب  یبیرغ  سنا  دشیم و  فّرـشم  مالـسلا  مهیلعهّراس  هّمئا  ترایز  هب  اهلاس  بلغا  رد  موحرم 
منیبن و یتمرکم  منکب و  یترایز  هک  دـشن  تقو  چـیه  دومرفیم : تشاد و  هّیلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  ياجر  اج  نآ  رد  درکیم و  تاـضویف 

رارـصا دندرکیم و  ناهنپ  دندیدیم ، هچ  نآ  دـندرک و  لزنم  ریقح  لزنم  رد  دـندش ، فّرـشم  هبترم  ود  هّرماس ، رد  ریقح  ترواجم  ماّیا  رد 
رد هک  هدـش  رّرکم  دـندومرف : دـنیوگب ، يزیچ  تاـمّرکم  نآ  زا  هک  مدرک  ساـمتلا  یتـقو  تاداـبع . ریاـس  رتـس  رد  هکلب  رتـس ، رد  دنتـشاد 

بادرـس دزن  رد  سپ  بادرـس . هب  مدشیم  فّرـشم  دوبن ؛ یـسک  زا  یتکرح  ّسح و  يادـص  باوخ و  رد  همه  مدرم  هک  کیرات  ياهبش 
هب یّلحم  زا  دنکیم  تکرح  لوا و  زیلهد  راوید  رب  دباتیم  تبیغ  بادرـس  زا  هک  ار  يرون  مدیدیم  اههّلپ ، زا  نتفر  نییاپ  لوخد و  زا  شیپ 
اج نآ  رد  روـن  نآ  وـترپ  دـنکیم و  تکرح  یناـکم  هب  یناـکم  زا  تسا و  یعمـش  اـج  نآ  رد  یـسک  تسد  رب  ییوـگ ، هچ  ناـنچ  یّلحم ؛

فّرشم یتقو  ( 1362 .) یغارچ هن  منیبیم و  اج  نآ  رد  ار  یسک  هن  موشیم ، رّهطم  بادرـس  رد  لخاد  موریم و  نییاپ  سپ  تسا ، كّرحتم 
یماوع يافشتسا  بشما  دندومرف : رّهطم و  بادرس  هب  دندش  فّرـشم  سپ  دزیم ؛ همدص  یلیخ  دش و  ادیپ  ناشیا  رد  اقـستسا  راثآ  دندوب و 

هاچ ار  نآ  ماوع  هک  هاچ  نآ  رد  لخاد  افش  دصق  هب  ار  دوخ  ياهاپ  کچوک و  هّفـص  نآ  رد  مدش  لخاد  رّهطم و  بادرـس  هب  متفر  مدرک و 
رد ترواجم  هب  دش  مزاع  موحرم  دـش و  لیاز  هرملاب  ضرم  هک  دیـشکن  یکدـنا  مدومن . نازیوآ  نآ  رد  ار  دوخ  مدرک و  دـنیوگیم  تبیغ 

. دندش موحرم  دون  تسیود و  رازه و  هنـس  رفـص  رخآ  رد  درک و  دوع  ضرم  دندش ، عنام  فرـشا  فجن  هب  تعجارم  زا  سپ  نکلو  اج  نآ 
. هیلاوم عم  یلاعت  هَّللا  هرشح 

ینیوزق رقاب  دّیس  اقآ  موحرم  هب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  شیامرف  : مود دون و  تیاکح 

رد نکاس  ینیوزق  يدهم  دّیـس  بانج  هّیفخلا ، فاطلاب  دـّیؤملا  ینابّرلا  ملاعلا  ءاملعلا ، دانـس  ءاهقفلا و  دّیـس  ًاتبتاکم  ًاتهفاشم و  ارم  داد  ربخ 
موحرم نم ، ینامـسج  ّمع  یناحور و  دـلاو  ارم  داد  ربخ  تفگ : هماقم -  هَّللا  یلعا  هعیاش -  فیناصت  هّیلاع و  تاماقم  بحاص  هّیفیـس ، هّلح 

ماّیا رد  هک  ینیوزق  ینیسح  دمحا  دّیس  موحرم  لجن ، رقاب  دّمحم  دّیـس  تابیغم  زا  یـضعب  هب  رابخا  تامارک و  بحاص  هماّهف ، هماّلع  روربم ،
ره دندرک  رارف  شش و  داتشه و  دص و  کی  رازه و  لاس  رد  نآ  ریغ  هفّرشم و  دهاشم  زا  قارع ، ضرا  رد  دش  ضراع  هک  يدیدش  نوعاط 
زا دعب  ناشیا ، ریغ  اطغلا و  فشک  بحاص  قّقحم ، ییابطابط و  هماّلع  یّتح  ناشیا  ریغ  نیفورعم و  ياملع  زا  دوب  يورغ  دهـشم  رد  هک  سک 

: دومرفیم هک  دّیـس  موحرم  دوب  ناشیا  زا  یکی  هک  فجن  لها  زا  يدودعم  ّالا  دـنامن ، یقاب  دـندرک و  تافو  ناشیا  زا  يریفغ  عمج  هک  نآ 
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لباقم رد  هک  مجع  نیرواجم  زا  مّمعم  رفن  کی  رگم  ملع ، لها  زا  يدحا  وا ، ریغ  رد  هن  نحص و  رد  دوبن  متـسشنیم و  نحـص  رد  زور  نم 
هدیدن نآ  زا  شیپ  ار  وا  فرـشا و  فجن  ياههچوک  زا  یـضعب  رد  ار  یلّجبم  مّظعم  صخـش  مدرک  تاقالم  تاقوا  نیا  رد  تسـشنیم . نم 

ارم نوچ  سپ  دشیمن . دلب  لخاد  نوریب ، زا  يدحا  دندوب و  روصحم  اهزور ، نآ  رد  فجن  لها  هک  نآ  اب  ماهدیدن ، زین  نآ  زا  دـعب  مدوب و 
تشون زین  دوخ  ّطخ  هب  نم و  يارب  درک  لقن  هللا  همحرمّظعم  دّیـس  ینامز ». زا  دعب  دیحوت  ملع  دش  دهاوخ  يزور  ار  وت  : » دومرف ادتبا  دید ،

، ود نآ  زا  یکی  تسد  رد  وا و  رب  دـندش  لزان  هک  ار  کلم  ود  دـید  باوخ  رد  اـهبش  زا  یبش  رد  تراـشب ، نیا  زا  دـعب  شمرکا  ّمع  هک :
، نازیم هفک  ره  رد  دنتشاذگیم  هک  نیا  هب  دندش  لوغشم  سپ  تسا . ینازیم  يرگید ، تسد  رد  هتشون و  يزیچ  نآ  رد  هک  تسا  حول  دنچ 

رخآ ات  اذـکه  ار و  اهنآ  مدـناوخیم  نم  سپ  دنتـشادیم . هضرع  نم  رب  ار  لباقتم  حول  ود  نآ  هاگ  نآ  دـندرکیم . هنزاوم  مه  اـب  یحول و 
ياملع زا  یکی  هدیقع  اب  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  باحـصا  ربمغیپ و  باحـصا  زا  کی  ره  هدیقع  دننکیم  هلباقم  ناشیا  هک  مدـید  سپ  حاولا .

وا هماّلع  لاـخ  اـت  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دّیـس  دـیفم و  خیـش  نیقودـص و  ینیلک و  زا  هعبرا و  باّون  رخآ  اـت  رذیبا  ناملـس و  زا  هّیماـما 
هّیماما عیمج  دیاقع  رب  مدش  علّطم  باوخ  نیا  رد  دومرف : دّیـس  املع . زا  ناشیا  دعب  نم  ییابطابط و  يدـهم  دّیـس  بانج  هللا  همحرمولعلارحب 

دوب مالسلا  هیلعحون  رمع  نم ، رمع  رگا  هک  مولع  زا  رارسا  رب  مدومن  هطاحا  هّیماما و  ياملع  هّیقب  مالسلا و  مهیلعهّمئا  باحصا  هباحـص و  زا 
رد هک  کلم  نآ  هک  دش  نآ  زا  دعب  تفرعم ، ملع و  نیا  نآ و  راشعم  زا  يرشع  هب  مدرکیمن  هطاحا  ار ، تفرعم  مسق  نیا  مدرکیم  بلط  و 
رب حاولا  نتشاد  هضرع  هب  میرومأم  هک  اریز  نالف ! رب  ار  حاولا  راد  هضرع  دوب : حاولا  شتـسد  رد  هک  کلم  نآ  هب  تفگ  دوب  نازیم  شتـسد 
زا مدش  غراف  مدروآ و  اج  هب  ار  هضیرف  متساخرب و  باوخ  زا  نوچ  تفرعم . رد  مدوب  دوخ  نامز  هماّلع  هک  یتلاح  رد  مدرک  حبـص  سپ  وا .

خیـش نم  ینید  ردارب  هک  دروآ  دوخ  اب  يذغاک  تفر و  نوریب  كزینک  سپ  مدینـش . ار  رد  ندیبوک  يادـص  هاگان  هک  حبـص ، زامن  بیقعت 
، رعش رد  شناسل  رب  دش  يراج  هک  مدید  سپ  دوب . هدرک  حدم  نآ  هب  ارم  هک  دوب  هتـشون  یتایبا  نآ  رد  دوب و  هداتـسرف  مصعا  نیـسحلادبع 

ماتتخا کب  کلاف  ةداعس  یلا  یلاف  ةداعس  وجرت  تسا : نیا  هحیدم  تایبا  زا  یکی  دوب . هدرک  ماهلا  شیادخ  هک  لامجا  وحن  رب  مانم  ریـسفت 
اب دندوب  لباقتم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باحـصا  زا  یتعامج  هدیقع  هب  داد  ربخ  ارم  هک  قیقحت  هب  کلاخب و  نحتتفا  دق  لاعم 
زا هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  یـضعب  هدیقع  لباقم  رد  هللا  همحرمولعلارحب  نم  هماّلع  لاخ  هدیقع  دوب  اهنآ  هلمج  زا  هّیماما و  ياملع  زا  یـضعب 

نکمم هک  تسا  يرارسا  زا  روما ، نیا  اّما  دندوب . ضقان  وا  زا  ای  دّیـس  رب  دندوزفایم  هک  املع  زا  ياهراپ  هدیقع  دندوب و  بانج  نآ  ّصاوخ 
يارب ار  نآ  منکن  راهظا  هک  نم  زا  هتفرگ  دهع  موحرم  نآ  هک  نآ  اب  ار  نآ  قلخ ، لّمحت  مدـع  تهج  هب  یـسک ، ره  يارب  نآ  راهظا  تسین 
ّفلؤم ( 1363 .) تسا مالـسلا  هیلعيدـهم  رظتنم  وا  هک  نیا  رب  دادیم  تداهـش  نیارق  هک  دوب  لـیاق  نآ  مـالک  هجیتن  باوخ  نیا  و  يدـحا .
بحاص اهقفلا  خیـش  هّبق  لباقم  هّیلاع ، هّبق  هّیلج و  تامارک  بحاص  هّیماما و  ياملع  نایعا  زا  ردـقلا  لیلج  نأـشلا و  میظع  دّیـس  نیا  دـیوگ :

رد ماع  نوعاط  ندـمآ  زا  لبق  لاس  ود  هک  نم  يارب  درک  لقن  هماقم -  هَّللا  یلعا  يدـهم -  دّیـس  بانج  فرـشا و  فجن  رد  مالکلا  رهاوج 
وا ناکیدزن  زا  هک  ام  زا  کی  ره  يارب  نوعاط و  ندمآ  هب  ار  ام  داد  ربخ  شـش  لهچ و  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  هفّرـشم  دـهاشم  قارع و 
هک درکیم  لـقن  دوشیم و  عفر  نم  زا  دـعب  دوب و  مهاوخ  نم  نوعاـط ، هب  دُرم  دـهاوخ  هک  یـسک  رخآ  دومرفیم : تشوـن و  اـعد  میدوـب ،
درک یتمدخ  نوعاط  نآ  رد  و  يدلو ». ای  متخی  کبو  : » دومرف ار  مالک  نیا  هداد و  ربخ  وا  هب  باوخ  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح 

رب دندوب و  رازه  لهچ  زا  هدایز  هک  ار  نآ  جراخ  دلب و  تاوما  عیمج  زیهجت  هب  دوب  لفّکتم  دنامیم . ّریحتم  لوقع  هک  نایمالسا  مالـسا و  هب 
اهتمدخ نیا  حرش  ام  درک . زامن  کی  رفن ، رازه  رب  زور  کی  درکیم و  زامن  کی  هدایز ، تسیب و  یس و  يارب  درکیم و  زامن  دوخ  همه ،
دومرفیم طایتحا  هک  دوب  نانچ  شـصالخا  ماقم  میاهدرک و  نایب  مالـسلاراد  باتک  لوا  دلج  رد  ار  وا  تاماقم  تامارک و  زا  ياهلمج  ار و 

ار شتـسد  نوچ  هک  دشیم  یتلاح  هب  اج  نآ  رد  هک  رّهطم  مرح  هب  ار  وا  ندمآ  دندوب  ّبقرتم  مدرم  دسوبب و  ار  شتـسد  یـسک  هک  نیا  رد 
. ءاشی نم  هیتؤی  هَّللا  لضف  کلذ  و  دشیمن . تفتلم  دندیسوبیم ،

ینیوزق يدهم  دّیس  : موس دون و  تیاکح 
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ءاملعلا ةدبز  دمتعم ، ربح  دنس و  دّیس  تسا  ناشیا  هلمج  زا  هک  هّلح  فرشا و  فجن  نینطاق  لضافا  احلـص و  املع و  زا  یتعامج  دنداد  ربخ 
 - رکذلا قباس  ینیوزق  يدهم  دّیـس  هرـصع ، دیحو  نیدهاجملا ، حابـصم  رون  نیقّقحملا و  دّیـس  ِدشرا  فلخ  حـلاص ، ازریم  ءابلالا ، ةودـق  و 

، مدوب هدینـش  طساو  الب  دوخ  ار  نآ  زا  یـضعب  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  دوخ -  دـلاو  موحرم  هب  ّقلعتم  هدـنیآ  تیاکح  هس  نیا  هب  هارث -  باـط 
دوخ هک  يوحن  هب  دنـسیونب ، ار  اهنآ  هک  مدـش  یعدتـسم  حـلاص  ازریم  باـنج  زا  مدوبن ، نآ  طبـض  ددـص  رد  ندینـش ، ناـمز  نوچ  نکلو 

، همّظعم هّکم  رفـس  رد  دندادس و  اوقت و  لضف و  هجرد  یلعا  رد  دوخ  هک  هوالع  هب  هیف ». امب  يردا  تیبلا  لها  ناف  . » موحرم نآ  زا  دـندینش 
مدوب و هدینـش  تعامج  نآ  زا  هچ  نآ  قباطم  دنتـشون  سپ  مدـید . ار  یـسک  رتمک  ناشیا  ّتیعماج  هب  مدوب . بحاصم  ناشیا  اب  ًابایا  ًاباهذ و 

هـس نیا  هک  دوب  هتـشون  ناشیا ، بوتکم  رخآ  رد  دّـمحم ، دّیـس  بانج  دـجما ، دّیـس  رینم ، لضف  بحاص  ریرحن و  ملاـع  ناـشیا  رگید  ردارب 
يذ يارب  هحتاف  هروس  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ندناوخ  بوتکم : تروص  مدینش . هدقرم -  هَّللا  رّطع  روربم -  موحرم  دلاو  زا  دوخ  ار  تمارک 
هناخ دصق  هب  مدمآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  یحبص  تفگ : هّلح ، لها  زا  راربا  ياحلص  زا  یـضعب  ارم  داد  ربخ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  هعمّدلا 
دزن رد  مدید  سپ  هعمّدلا . يذ  دّمحم  دّیـس  ربق  هب  فورعم  ماقم  هب  داتفا  مرورم  هار ، رد  سپ  هماقم .-  هَّللا  یلعا  دّیـس -  ترایز  يارب  امش ،

، وا رد  مدرک  لمأت  سپ  باـتکلا . ۀـحتاف  تئارق  هب  تسا  لوغـشم  تشاد و  یناـشخرد  يوکین  رظنم  هک  ار  یـصخش  جراـخ ، زا  وا  كاـبش 
ربق و نیا  بحاـص  هب  هدرک  اـنتعا  تسا و  بیرغ  درم  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  سپ  تسین . هّلح  لـها  زا  تسا و  بیرغ  لیامـش  رد  مدـید 
، مدش غراف  نوچ  مدناوخ . ار  دیحوت  هحتاف و  مداتسیا و  سپ  مینکیمن . نینچ  میرذگیم و  وا و  زا  دلب  لها  ام  دناوخیم و  هحتاف  هداتـسیا 

وت اـب  زین  نم  : » دومرف يرآ . متفگ : يدـهم »؟ دّیـس  تراـیز  هب  يوریم  وت  یلع ! يا  : » دوـمرف داد و  مالـس  باوـج  سپ  وا . رب  مدرک  مـالس 
؛ لاس نیا  رد  لام  نتفر  نارـسخ و  زا  وت  رب  هدـش  دراو  هچ  نآ  رب  شاـبم  نیگمغ  یلع : يا  : » نم هب  دومرف  میتفر ، هار  يردـق  نوچ  متـسه ».

ياـج هب  هک  قیقحت  هب  ار و  ّقح  ینکیم  ادا  هک  ار  وت  دـید  سپ  لاـم . هب  هدومن  ناـحتما  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسه  يدرم  وت  هک  اریز 
ارم دوریم ». دیآیم و  دوشیم ، لیاز  هک  تسا  یـضرع  نآ  سپ  لام ، اّما  ّجح . زا  هدرک  بجاو  وت  رب  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچ  نآ  يدروآ 

سپ تسا . تراجت  عّییضت  بجوم  هک  راک  تسکش  ِترهش  سرت  زا  دوب  هدشن  علّطم  نآ  رب  يدحا  هک  دوب  هدیـسر  ینارـسخ  لاس ، نیا  رد 
: متفگ وا  باوج  رد  نکلو  هدیـسر ، بناجا  هب  هک  اج  نآ  ات  هدـش  عیاـش  نم  تسکـش  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : مدـش و  نیگمغ  دوخ  سفن  رد 
دوخ و لوا  لاح  هب  وت  يدرگیمرب  یتّدم و  زا  دعب  تشگ ، دـهاوخرب  يدوز  هب  هتفر  وت  لام  زا  هچ  نآ  : » دومرف لاح . لک  یلع  هَّلل  دـمحلا 

مداتسیا نم  سپ  امش . هناخ  رد  هب  میدیسر  هک  نآ  ات  وا  مالک  رد  مدرکیم  رّکفت  مدش و  تکاس  نم  سپ  درک ». یهاوخ  ادا  ار  دوخ  نوید 
بحاص منم  هک  رادـلا ، بحاص  انا  وش ! لخاد  وت  : » دومرف سپ  ماهناخ . لها  زا  نم  هک  نم ! يالوم  يا  وش  لـخاد  متفگ : سپ  داتـسیا . وا  و 

هناخ لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  ندش . لخاد  زا  مدرک  عانتما  سپ  تسا . مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هّصاخ  باقلا  زا  رادلا  بحاص  هناخ ».
هَّللا سدق  دنادّیـس -  ندـمآ  نوریب  رظتنم  دناهتـسشن و  هک  ار  هبلط  تعامج  میدـید  میدـش ، سلجم  لخاد  نوچ  دوخ . يور  شیپ  رد  درک 

یباتک عضوم  نآ  رد  مارتحا و  تهج  هب  دوب  هتسشنن  اج  نآ  رد  یـسک  دوب . یلاخ  وا  نتـسشن  ياج  سیردت و  تهج  هب  لخاد ، زا  هحور - 
درک زاب  تفرگ و  ار  باتک  نآ  هاگ  نآ  تسشن . دوب ، هللا  همحردّیس  نتسشن  ّلحم  هک  لحم  نآ  رد  تفر و  صخش  نآ  سپ  دوب . هتـشاذگ 

تیاهن رد  دّیـس  ّطخ  دوب و  دّیـس  ّطخ  هب  هک  هدّوسم  وزج  دنچ  باتک ، قاروا  نایم  زا  دروآ  نوریب  هاگ  نآ  دوب . قّقحم  عیارـش  باتک  نآ  و 
بّجعت اـیآ  : » دوـمرفیم هبلط  هب  نآ و  ندـناوخ  هب  دوـمن  عورـش  تـفرگ و  سپ  ار . نآ  دـناوخب  تسناوـتیمن  یـسک  ره  هـک  دوـب  تـیارد 
یبیجع باتک  نآ  تسا و  مالسالا  عیارـش  حرـش  رد  هک  دوب  دّیـس  ماهفالا  بهاوم  باتک  يازجا  زا  اههوزج  نیا  و  عورف »؟ نیا  زا  دینکیمن 

: درک لقن  هتجرد -  هَّللا  یلعا  دـلاو -  تاوما . ماکحا  اـت  تراـهط  لوا  زا  نآ  زا  دـّلجم  شـش  رگم  نآ ، زا  دـماین  نوریب  دوخ ، ّنف  رد  تسا 
. عضوم نآ  زا  درک  هرانک  تساخرب و  دید ، ارم  نوچ  سپ  هتـسشن ، نم  ياج  رد  هک  ار  درم  نآ  مدید  هناخ ، نوردـنا  زا  مدـمآ  نوریب  نوچ 
، میتسشن نوچ  سپ  بیرغ . ّيز  رد  هرهچ  ابیز  رظنم ، شوخ  تسا  يدرم  هک  ار  وا  مدید  ناکم و  نآ  رد  نتـسشن  رد  مدومن  مزلم  ار  وا  سپ 
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سپ تساجک . شنطو  تسیک و  وا  هک  مسرپب  مدرک  اـیح  منک و  لاؤس  شلاـح  زا  هک  تشاـشب  ور و  تق  ـالط اـب  وا  بناـج  هب  مدرک  يور 
سپ دوب . ناطلغ  دیراورم  دـننام  هک  یمالک  هب  میدرکیم ، ثحب  نآ  رد  ام  هک  ياهلأسم  رد  درکیم  مّلکت  وا  سپ  ثحب . رد  مدومن  عورش 
ثحب نوچ  دـش . تکاس  درک و  مّسبت  سپ  نانخـس ؟ نیا  اب  هچ  ار  وت  وش ! تکاـس  تفگ : بّـالط  زا  یکی  سپ  درک . توهبم  ارم  وا  مـالک 
نوریب هتشذگ  زور  : » دومرف دیدمآ ؟ نوریب  یک  متفگ : سپ  هّینامیلس ». دلب  زا  : » دومرف هّلح ؟ هب  دیاهدمآ  اجک  زا  وا : هب  متفگ  دش ، یـضقنم 
دمحا هتفرگ و  ار  اج  نآ  رهق  ریـشمش و  اب  هدرک و  حـتف  اشاپ  بیجن  اج ، نآ  رد  دـش  لخاد  هک  نآ  رگم  مدـماین  نوریب  و  اج . نآ  زا  مدـمآ 
تعاط زا  روکذـم  ياشاپ  دـمحا  دـناشن و  ار  اشاپ  هَّللادـبع  شردارب  وا  ياج  هب  تفرگ و  درکیم ، یـشکرس  اج  نآ  رد  هک  ار  یناـناب  اـشاپ 

وا و ربخ  رد  مدنام  رّکفتم  نم  تفگ : هرس  سدقموحرم  دلاو  هّینامیلس ». رد  دوب  هدش  تنطلس  یعّدم  دوخ  دوب و  هدیچیپرـس  هّینامثع  تلود 
زا زورید  مدیـسر و  هّلح  هب  تفگ  هنوگچ  هک  مسرپـب  وا  زا  هک  تشذـگن  مرطاـخ  رد  هدیـسرن و  هّلح  ماّـکح  هب  وا  ربـخ  حـتف و  نیا  هک  نیا 

ماّدخ زا  یضعب  دومرف  رما  صخش  نآ  هاگ  نآ  وردنت . راوس  يارب  تسا  هار  زور  هد  زا  هدایز  هّینامیلـس  هّلح و  نایم  مدمآ و  نوریب  هّینامیلس 
رد هک  اریز  نکم ! نینچ  هک  درک  ادـص  ار  وا  سپ  درادرب . بج  زا  بآ  هک  تفرگ  ار  یفرظ  مداـخ  سپ  درواـیب . وا  يارب  بآ  هـک  ار  هناـخ 
دزن دروآ  بآ  تفرگ و  رگید  فرظ  سپ  تـسا . هدرم  نآ  رد  ( 1364) ياهساپلچ دـید  نآ  رد  درک  رظن  سپ  تسا . ياهدرم  ناویح  فرظ 

زا نوچ  تفر . نوریب  درک و  عادو  ارم  سپ  وا . نتساخرب  تهج  هب  متـساخرب  نم  سپ  نتفر . يارب  تساخرب  دیماشآ ، ار  بآ  نوچ  سپ  وا .
؟ يدرکن راکنا  ارچ  وت  دـنتفگ : ناشیا  سپ  هّینامیلـس ؟ حـتف  رد  ار  وا  ربخ  دـیدرکن  راکنا  ارچ  متفگ : تعامج  نآ  هب  نم  تفر  نوریب  هناـخ 

دوب هدـش  عقاو  هچ  نآ  هب  دـنداد  ربخ  سلجم  لها  تعامج  هار و  رد  دوب  هدـش  عقاو  هچ  نآ  هب  ارم  داد  ربخ  رکذـلا  قباس  یلع  یجاح  سپ 
وجتـسج متفگ : نم  سپ  دومرف : دـلاو  دوب . نآ  رد  هک  یعورف  زا  ندرک  بّجعت  هدّوسم و  نآ  رد  شندـناوخ  زا  نم ، ندـمآ  نوریب  زا  شیپ 

. دندش قّرفتم  بانج  نآ  بلط  رد  تعامج  نآ  سپ  دوب . هادف -  یحور  رمالا -  بحاص  هَّللاو  دیبایب . ار  وا  هک  مرادـن  نامگ  ار و  وا  دـینک 
زور نآ  خیرات  میدرک  طبض  سپ  دومرف : دش . ورف  نیمز  هب  ای  تفر  الاب  نامـسآ  هب  هک  ایوگ  سپ  يرثا . هن  ینیع و  هن  وا ، يارب  دنتفاین  سپ 
مکح دندرک و  نالعا  ماّکح  زور و  نآ  زا  زور ، هد  زا  دـعب  هّلح  هب  حـتف  تراشب  ربخ  دیـسر  سپ  نآ . رد  هّینامیلـس  حـتف  زا  داد  ربخ  هک  ار 
بتک زا  ریقح  دزن  رد  دوجوم  بسح  دیوگ : ّفلؤم  ( 1365 .) دننکیم تاحوتف  ربخ  رد  هک  تسا  مسر  هچ  نانچ  پوت ؛ نتخادنا  هب  دندرک 

امهیلعنیـسحلا نب  یلع  ترـضح  رـسپ  دیهـش ، دـیز  رـسپ  وا  ةربعلا و  يذ  هب  دوب  بقّلم  زین  نیـسح و  هعمدـلاوذ  مسا  هک  تسا  نآ  باـسنا 
هیلعقداص ترـضح  ار  وا  تسیرگیم و  رایـسب  بش  زامن  رد  دنتفگیم : نآ  يارب  هعمدـلاوذ  ار  وا  تسا . هقناعوبا  وا  هینک  تسا و  مالـسلا 

ار وا  رتـخد  درک و  تاـفو  جـنپ  تسیب و  دـص و  هنـس  رد  دوب و  دـباع  دـهاز و  وا  دومن و  تیاـنع  وا  هب  يرفاو  ملع  دومرف و  تیبرت  مالـسلا 
. دنتشاد موقرم  هچ  نآ  هب  دنافرعا  دّیس  بانج  تسا و  يرایسب  باقعا  ار  وا  تفرگ و  یسابع  هفیلخ  يدهم ،

ینیوزق يدهم  دّیس  : مراهچ مدون و  تیاکح 

تسا هّلح  بونج  رد  هک  ار  ياهریزج  يوس  هب  نتفر  نوریب  متـشاد  تمزالم  نم  تفگ : دلاو ، ارم  داد  ربخ  دومرف : روکذم  حرـش  دنـس و  هب 
هب دندوب و  ّتنـس  لها  بهذم  رد  ناشیا  همه  قح و  بهذـم  يوس  هب  دـیبز  ینب  ياههریـشع  تیادـه  داشرا و  تهج  هب  تارف  هلجد و  نیب 
هد زا  هدایز  ناشیا  نونکات و  دنایقاب  وحن  نامه  هب  و  هَّللا -  مهدّیا  هّیماما -  بهذم  يوس  هب  دنتـشگرب  همه  هرـس  سدقدلاو  تیاده  تکرب 

يارب دننکیم و  ترایز  ار  وا  مدرم  مالسلا . هیلعمظاک  ترضح  رسپ  هزمح ، ربق  هب  فورعم  تسا  يرازم  هریزج ، رد  دومرف : دناسفن . رازه 
روبع اـج  نآ  زا  هریزج و  هب  متفریم  نم  سپ  ًاـبیرقت . راوناـخ  دـص  رب  لمتـشم  تسا  ياهیرق  وا  لوح  دـننکیم و  لـقن  رایـسب  تاـمارک  وا 

رد مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رـسپ  هزمح  هک  دوب  هدیـسر  تّحـص  هب  نم  دزن  رد  نوچ  مدرکیمن ؛ ترایز  ار  وا  مدرکیم و 
هیرق لـها  سپ  مدوـب . ناـمهم  هیرق  نآ  لـها  دزن  رد  متفر و  نوریب  تداـع ، بسح  ياهعفد  سپ  ینـسح . میظعلادـبع  اـب  تسا  نوفدـم  ير 

ترایز مسانشیمن ، هک  ار  يرازم  نم  هک  ناشیا  هب  متفگ  مدرک و  عانتما  نم  سپ  ار . روکذم  دقرم  منک  ترایز  هک  نم  زا  دندش  یعدتسم 
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رد ار  بش  مدرک و  تکرح  ناشیا  دزن  زا  هاگ  نآ  دـش . مک  اـج  نآ  هب  مدرم  تبغر  رازم ، نآ  تراـیز  زا  نم  ضارعا  تهج  هب  منکیمن و 
نوچ سپ  زامن . يارب  مدش  اّیهم  و  بش . هلفان  يارب  متـساخرب  دش ، رحـس  تقو  نوچ  سپ  اج . نآ  تاداس  زا  یـضعب  دزن  رد  مدنام  هّیدیزم 

هب ار  وا  متخانـشیم  هک  يدّیـس  نم ، رب  دـش  لخاد  هاگان  هک  بیقعت  تأیه  هب  رجف  عولط  راـظتنا  هب  متـسشن  مدروآ ، ياـج  هب  ار  بش  هلفاـن 
وا يدش و  هزمح  هیرق  لها  نامهم  زورید  انالوم ! ای  : » تفگ هاگ  نآ  تسشن . درک و  مالـس  سپ  دوب . هیرق  نآ  تاداس  زا  هک  اوقت  حالص و 

ترـضح رـسپ  هزمح  مسانـشیمن و  هک  ار  نآ  منکیمن ، تراـیز  نم  هـک  اریز  مـتفگ : ارچ »؟ : » تـفگ يرآ . مـتفگ : يدرکن »؟ تراـیز  ار 
هزمح ربق  نآ  دنرادن و  یلصا  هدرک و  ترهش  هک  اهزیچ  اسب  هل . لصا  روهـشم  ّبر  : » تفگ سپ  ير ». رد  تسا  نوفدم  مالـسلا  هیلعمظاک 

زا یکی  تسا . یـساّبع  يولع  مساق  نب  ةزمح  یلعی  یبا  ربق  نآ  هکلب  هدش . روهـشم  نینچ  دـنچ  ره  تسین ، مالـسلا  هیلعمظاک  یـسوم  رـسپ 
: متفگ دوخ  سفن  رد  سپ  عرو ». ملع و  هب  دندرک  انث  ار  وا  دوخ و  بتک  رد  دناهدرک  رکذ  لاجر  لها  ار  وا  ثیدح و  لها  هزاجا و  ياملع 

هاگ نآ  املع . زا  یـضعب  زا  هدومن  ذخا  ار  مالک  نیا  دیاش  سپ  تسین . ثیدـح  لاجر و  ملع  رب  عالّطا  لها  زا  تسا و  تاداس  ماوع  زا  نیا 
ذخا یک  زا  ار  مـالک  نیا  هک  وا  زا  منک  لاؤس  هک  مدرک  تلفغ  نم  تفر و  تساـخرب و  دّیـس  نآ  رجف و  عولط  تبقارم  تهج  هب  متـساخرب 

اب درک و  عولط  باتفآ  هک  نآ  ات  بیقعت ، تهج  هب  متـسشن  مدرک ، زامن  نوچ  زامن . هب  مدـش  لوغـشم  نم  دوب  هدـش  علاط  رجف  نوچ  هدرک .
نم ندـید  هب  هیرق  لـها  سپ  دومن . رکذ  هک  تسا  لاوـنم  نادـب  لاـح ، مدـید  مدرک ، رظن  اـهنآ  رد  سپ  دوـب . لاـجر  بتک  زا  ياهلمج  نم 

مـساق نب  ةزمح  یلعیوبا  وا  هک  هزمح  ربق  زا  ارم  يداد  ربـخ  يدـمآ و  نم  دزن  رجف  زا  شیپ  متفگ : سپ  دّیـس . نآ  دوب  ناـشیا  رد  دـندمآ و 
مدیدن رجف و  زا  شیپ  وت ، دزن  مدوب  هدماین  نم  هَّللاو ! تفگ : سپ  يدومن ؟ ذخا  ار  نآ  یک  زا  یتفگ و  اجک  زا  ار  نآ  وت  سپ  تسا . يولع 

رد سپ  مدینش . ار  وت  مودق  درب و  ار  نآ  مان  هک  ییاج  رد  مدوب ، هدرک  هتوتیب  هیرق  نوریب  رد  هتـشذگ  بش  نم  تعاس و  نیا  زا  شیپ  ار  وت 
یکـش نم  سپ  هزمح . ترایز  تهج  هب  مدرگرب  هک  ارم  هدـش  مزال  نآلا  متفگ : هیرق  نآ  لها  هب  سپ  وت . ترایز  تهج  هب  مدـمآ  زور  نیا 
ترایز تهج  هب  میدش  راوس  هیرق  نآ  لها  عیمج  نم و  سپ  دوب . مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  مدید ، هک  ار  یصخش  نآ  هک  نیا  رد  مرادن 

یـشاجن خیـش  دیوگ : ّفلؤم  رود . ياهناکم  زا  دننکیم  لاحر  ّدش  وا  يارب  هک  دش  عیاش  رهاظ و  هبترم ، نیا  هب  رازم  نیا  تقو ، نآ  زا  وا و 
یلعی وبا  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح  نب  یلع  نب  مساـق  نب  ةزمح  هدومرف : ( 1366) لاجر رد 

زا دـندرک  تیاور  هک  یناسک  رکذ  رد  تسا  یباـتک  ار  وا  ( 1367 .) درکیم تیاور  رایـسب  ثیدح  ام . باحـصا  زا  تسا  ردقلالیلج  ياهقث 
، قودص دـلاو  رـصاعم  يرغـص ، تبیغ  ياملع  زا  هک  دوشیم  مولعم  دـیناسا  املع و  تاملک  زا  نادرم و  زا  مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج 

. تسا هیوباب  نب  یلع 

ینیوزق يدهم  دّیس  : مجنپ دون و  تیاکح 

مهدراهچ زور  مدمآ  نوریب  دومرف : هک  مدینش  هرـس  سدقموحرم  نآ  زا  ًاتهفاشم  دوخ  زین  هللا و  همحرروبزم  دّیؤم  دّیـس  زا  روکذم  دنـس  هب 
روبع ( 1368) هّیدـنه ّطش  هب  میدیـسر  نوچ  سپ  نآ . همین  بش  رد  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  یبا  ترایز  دـصق  هب  هّلح  زا  نابعـش  هام 
هدـش دراو  نآ  یلاوح  فرـشا و  فجن  زا  هک  يراّوز  دـندوب و  هتفر  نآ  فارطا  هّلح و  زا  هک  يراّوز  میدـید  نآ و  یبرغ  بناج  هب  میدرک 
هزینع هریشع  هک  اریز  البرک ؛ يوس  هب  ناشیا  يارب  تسین  یهار  هّیدنه و  ریاشع  زا  فرط  ینب  هفیاط  ياههناخ  رد  دنروصحم  ًاعیمج  دندوب ،

اج نآ  هب  یـسک  هن  دیآ و  نوریب  البرک  زا  يدحا  دنراذگیمن  دندرک و  عطق  رورم  روبع و  زا  ار  نیدّدرتم  هار  دـندوب و  هدـمآ  دورف  هار  رد 
مدروآ و ياـج  هب  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  مدـمآ و  دورف  یبرع  دزن  نم  دومرف : دـندرکیم . تراـغ  بهن و  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوـش ، لـخاد 
، مدوب هتسشن  هک  لاح  نیا  رد  سپ  دمآیم . مک  مک  ناراب  تشاد و  ربا  مه  ار  نامسآ  راّوز و  رما  دش . دهاوخ  هچ  هک  مدوب  رظتنم  متـسشن .
هچ هک  نک  لاؤس  ورب و  متفگ : دوب  نم  اب  هک  یـصخش  هب  سپ  البرک . تمـس  هب  دندش  هّجوتم  دندمآ و  نوریب  اههناخ  زا  راّوز  مامت  مدـید 
هب ار  راّوز  هک  دندش  دّهعتم  هّیران و  هحلسا  اب  دندمآ  نوریب  فرط  ینب  هریـشع  هک : تفگ  نم  هب  تشگرب و  تفر و  نوریب  سپ  تسا ؟ ربخ 
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یلـصا مالک  نیا  دندوب : نم  اب  هک  نانآ  هب  متفگ  ار ، مالک  نیا  مدینـش  نوچ  سپ  هزینع . اب  هبراحم  هب  دشکب  راک  دنچ  ره  دـنناسرب ، البرک 
تهج هب  ناـشیا ، زا  تسا  يدـیک  نیا  هک  منکیم  ناـمگ  هزینع و  اـب  دـننک  هلباـقم  هک  رب  رد  تسین  یتّیلباـق  ار  فرط  ینب  هک  اریز  درادـن ؛

رد سپ  دننکب . يرادـنامهم  دـیاب  نوچ  ناشیا ، دزن  رد  راّوز  ندـنام  هدـش  نیگنـس  ناشیا  رب  هک  اریز  دوخ . ياههناخ  زا  راّوز  ندرک  نوریب 
لخاد راّوز  سپ  متفگ . نم  هک  تسا  نامه  لاح  تقیقح  هک  دـش  مولعم  سپ  اهنآ . ياههناخ  يوس  هب  دنتـشگرب  راّوز  هک  میدوب  لاح  نیا 
لصاح میارب  یمیظع  راسکنا  تفرگ و  تخس  یتّقر  ناشیا  تلاح  هب  ارم  سپ  هتفرگ . ربا  مه  نامـسآ  دنتـسشن و  اههناخ  هیاس  رد  دندشن و 

وا زا  مدرک  بلط  و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  لآ  ربمغیپ و  هب  لّسوت  اعد و  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  هب  مدـش  هّجوتم  سپ  دـش .
هک وهآ  دننام  ییوکین  بسا  رب  دـیآیم  هک  ار  يراوس  مدـید  هک  میدوب  لاح  نیا  رد  سپ  دـندش . التبم  نآ  هب  هک  الب  نآ  زا  ار  راّوز  هثاغا 
هک ياهناخ  دزن  رد  داتـسیا  هک  نآ  ات  دیناودیم . ار  بسا  هدز و  الاب  ار  اهنیتسآ  وا  تسا و  يزارد  هزین  وا  تسد  رد  مدوب و  هدیدن  نآ  لثم 
هاگ نآ  میداد . ار  وا  مالـس  باوج  ام  درک و  مالـس  سپ  دندوب . هدز  الاب  ار  نآ  فارطا  هک  يوم  زا  دوب  ياهناخ  نآ  مدوب و  اج  نآ  رد  نم 

بحاص زا  ود  نآ  تسا و  اقآ  رفص  اقآ و  دّمحم  جنک  وا  وت و  رب  دتسرفیم  مالـس  هک  یـسک  ارم  داتـسرف  درب . ارم  مسا  و  انالوم ! ای  : » دومرف
هتشپ رد  دوخ  رکاسع  اب  میراّوز  رظتنم  ام  هار و  زا  ار  هزینع  میدرک  درط  ام  هک  دنیایب  راّوز  هنیآ  ره  دنیوگیم : دناهّینامثع و  رکاسع  نابصنم 

ود مدـید  مدروآ  نوریب  لغب  زا  ار  تعاس  سپ  يرآ ». : » تفگ هّینامیلـس ؟ هتـشپ  ات  یتسه  ام  اب  وت  متفگ : وا  هب  سپ  هّداج ». رـس  رب  هّینامیلس 
دـیبسچ و نم  هب  میدوب  شلزنم  رد  ام  هک  يودـب  برع  نآ  سپ  دـندرک . رـضاح  ارم  بسا  متفگ : سپ  هدـنام . زور  هب  ًابیرقت  مین  تعاـس و 

ياهراـچ متفگ : وا  هب  سپ  دوش . نّیبـتم  رما  اـت  دیـشاب  اـم  دزن  ار  بشما  زادـنیم . رطخ  رد  ار  راّوز  نیا  دوخ و  سفن  نم ! يـالوم  يا  تفگ :
تکرح ام  بقع  رد  راوس ، هدایپ و  میدش ، راوس  ام  هک  دـندید  راّوز  نوچ  سپ  هصوصخم . ترایز  كاردا  تهج  هب  ندـش  راوس  زا  تسین 

هتـشپ هب  میدیـسر  ات  میتفریم  وا  رـس  تشپ  رد  اـم  هشیب و  ریـش  دـننام  دوب  اـم  يولج  رد  روکذـم ، راوس  نآ  میداـتفا و  هار  هب  سپ  دـندرک .
زا میدرک  رظن  سپ  هتـشپ . يالاب  ات  میتفر  ام  تفر و  نییاپ  هاگ  نآ  میدرک . تعباتم  ار  وا  زین  ام  تفر و  الاب  اـج  نآ  رب  راوس  سپ  هّیناـمیلس .
هب متفگ  سپ  يرکـسع . هن  میدـید و  ار  يرکـسع  سییر  هن  تفر و  ورف  نیمز  هب  اـی  تفر  ـالاب  نامـسآ  هب  اـیوگ  میدـیدن ، يرثا  راوس  نآ 
رد بانج  نآ  هک  یتقو  نآ  رد  نم  و  هَّللاو ! هن ، دـنتفگ : هدوب ؟ مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  وا  هک  دـیراد  کش  ایآ  دـندوب : نم  اب  هک  یناسک 

. ماهدـید ار  وا  یک  هک  دـماین  مرطاخ  هب  نکل  ماهدـید ، ار  وا  نیا  زا  شیپ  یتقو  ایوگ  هک  وا  رد  مدرک  يدایز  لّمأت  تفریم ، اـم  يور  شیپ 

. هّینامیلس هعقاو  هب  دوب  هداد  ربخ  ارم  دوب و  هدمآ  نم  لزنم  هب  هّلح  رد  هک  دوب  یـصخش  نامه  وا  هک  مدش  رّکذتم  دش ، ادج  ام  زا  نوچ  سپ 
يدیدش رابغ  هک  نآ  زج  مینک ، لاؤس  اهنآ  لاح  زا  هک  ار  يدـحا  مدـیدن  ناشیاهلزنم و  رد  ناشیا  زا  مدـیدن  يرثا  سپ  هزینع ، هریـشع  اّما 

رهش و هزاورد  رد  هب  میدیسر  سپ  دندربیم . ار  ام  نابـسا ، تعرـس  هب  میدش و  البرک  دراو  سپ  نابایب . طسو  رد  دوب  هدش  دنلب  هک  میدید 
سپ راّوز . داوس  هب  دندرک  رظن  هاگ  نآ  دیدیسر ؟ هنوگچ  دیدمآ و  اجک  زا  دنتفگ : ام  هب  سپ  دناهداتسیا . هعلق  يالاب  رد  میدید  ار  رکـسع 

دیریگب ار  دوخ  شاعم  دلب و  رد  دینیشنب  ناشیا : هب  متفگ  سپ  دنتفر ؟ اجک  هب  هزینع  سپ  راّوز . زا  هدش  رپ  ارحـص  نیا  هَّللا ! ناحبـس  دنتفگ :
هک تسا  بلطملادـبع  مالک  نومـضم  نیا  و  دـنک . تسارح  ظفح و  ار  نآ  هک  تسه  يراگدرورپ  هّکم  يارب  زا  و  اـهاعری » ّبر  ۀّـکمل  «و 

یتساوخن نم  زا  ار  هبعک  یـصالخ  ارچ  تفگ : کلم  دـندرب . وا  رکـسع  هک  دوخ  نارتش  نتفرگ  سپ  يارب  تفر ، هشبح  کلم  دزن  هب  نوچ 
هتـسشن یتخت  رب  هک  ار  اقآ  جنک  میدـید  سپ  میدـش . دـلب  لخاد  هاگ  نآ  خـلا ». ... ۀّـکملو مدوخ  نارتش  ّبر  نم  : » دومرف مدرگرب ؟ نم  هک 

. نامز نآ  رد  يدـش  روکذـم  هک  سب  رخف  نیمه  ار  وت  هک : وا  هب  متفگ  سپ  تساخرب . نم  لباقم  رد  مدرک . مالـس  سپ  هزاورد . کـیدزن 
متسرفب وت  دزن  دصاق  ات  يدمآ ، ترایز  هب  وت  هک  متـسناد  اجک  زا  نم  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مدرک . لقن  وا  يارب  تسیچ ؟ هّصق  تفگ : سپ 

هب هزینع  هک  دیـسرپ  هاگ  نآ  مییایب . نوریب  میرادـن  تردـق  هزینع ، فوخ  زا  میروصحم  دـلب  نیا  رد  هک  تسا  زور  هدزناپ  مرکـسع  نم و  و 
ار تعاس  هاگ  نآ  دـشاب . اهنآ  ندرک  چوک  رابغ  ایوگ  هک  میدـید  نابایب  طسو  رد  يدـیدش  رابغ  هک  نآ  زج  منادیمن  متفگ : دـنتفر ؟ اجک 
ات فرط  ینب  هریشع  ياهلزنم  نیب  هدش و  عقاو  تعاس  کی  رد  ام ، ریس  نامز  مامت  هدنام و  زور  هب  مین  تعاس و  کی  مدید  مدروآ ، نوریب 
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نیحاّلف زا  یضعب  داد  ربخ  سپ  هزینع . ربخ  زا  میدرک  لاؤس  دش ، حبـص  نوچ  میدرب . رـس  هب  البرک  رد  ار  بش  سپ  تسا . خسرف  هس  البرک 
بـسا رب  هک  ناشیا  رب  دـش  رهاظ  يراوس  هاگان  هک  دـندوب  دوخ  ياههمیخ  اهلزنم و  رد  هک  یتلاح  رد  هزینع  هک  دوب  البرک  نیتاـسب  رد  هک 
گرم هک  قیقحت  هب  هزینع ! رـشاعم  يا  : » هک دز  هحیـص  ناشیا  رب  دـنلب  زاوآ  هب  سپ  دوب . يزارد  هزین  شتـسد  رب  دوب و  راوس  یهبرف  يوکین 

چوک سپ  دنیآیم ، بقع  رد  ناشیا  کنیا  دوخ و  ياههدایپ  اههراوس و  اب  دناهدرک  امش  هب  ور  هّینامثع  تلود  رکاسع  دیـسر . رد  يرـضاح 
زا یـضعب  صخـش  هک  نآ  یتح  دومرف ، ّطلـسم  ناشیا  رب  ار  ّتلذم  فوخ و  دنوادخ  سپ  دیبای ». تاجن  ناشیا  زا  هک  مرادن  نامگ  دینک و 

سپ دندروآ . نابایب  هب  ور  دندرک و  چوک  ناشیا  مامت  هک  دیـشکن  یتعاس  سپ  تکرح . رد  لیجعت  تهج  هب  تشاذـگیم  ار  دوخ  بابـسا 
بر هَّلل  دمحلا  هنیع و  دوب . ام  اب  هک  تسا  يراوس  نامه  وا  هک  مدـید  درک . لقن  سپ  نک ! لقن  نم  يارب  ار  راوس  نآ  فاصوا  متفگ : وا  هب 

تامارک و نیا  دیوگ : ّفلؤم  ینیوزق  يدهم  دّیـس  تاماقم  تامارک و  زا  یـضعب  ( 1369 .) نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  ةولـصلا  نیملاعلا و 
رارـسا بحاص  رکذـلا ، قباس  رقاب  دّیـس  بانج  دوخ ، ّلجا  ّمع  زا  تشاد  ثاریم  ار  لمع  ملع و  وا  هچ  دوبن ، دـیعب  موحرم  دّیـس  زا  تاـماقم 

ات تخاس  علّطم  رارـسا  ایافخ و  رب  دومرف و  تیبرت  دومن و  بیدأت  ار  وا  شمرکا  ّمع  و  مهماقم -  هَّللا  یلعا  مولعلارحب -  بانج  دوخ ، لاـخ 
(1370 .) راربا ياملع  زا  وا  ریغ  رد  دشن  عمج  هک  يرادقم  بقانم ، لیاضف و  زا  دـش  اراد  راکفا و  نآ  لوح  هب  دـسرن  هک  ماقم  نآ  هب  دیـسر 

تیاده رد  دندومن  عورـش  اج و  نآ  رد  دـندش  رقتـسم  هّلح و  هب  فرـشا  فجن  زا  دـندرک  ترجه  هک  نآ  زا  دـعب  موحرم  نآ  هک : نآ  لوا 
صلخم هعیش  بارعا ، زا  رفن  رازه  دص  زا  هدایز  نآ  جراخ  هّلح و  لخاد  زا  بانج  نآ  توعد  تکرب  هب  لطاب ، قاهزا  قح و  راهظا  مدرم و 
تاوما ندرب  زج  هعیـش ، راعـش  هّیماما و  میالع  زا  اج  نآ  نایعیـش  مدید  متفر ، هّلح  هب  نوچ  دندومرف : ریقح  هب  ًاهافـش  دـندش و  يرـشع  انثا 

زا همه  وا ، تیاده  ببـس  هب  و  هَّللا . ءادعا  زا  يّربت  زا  یتح  يرب ، يراع و  راثآ ، ماکحا و  ریاس  زا  دـنرادن و  يزیچ  فرـشا ، فجن  هب  دوخ 
دوب بانج  نآ  رد  هک  هّیناسنا  تافـص  هّیناسفن و  تالامک  مود : تسوا . صیاصخ  زا  هک  تسا  یگرزب  تلیـضف  نیا  دـندش و  راربا  احلص و 

دالوا لها و  زا  دوخ  هناخ  رد  زگره  و  یلاعت . يادخ  رکذ  هب  لاغتشا  ماود  سفن و  نوکس  تدابع و  تّقشم  لّمحت  اضر و  اوقت و  ربص و  زا 
نّکمت و اهنآ و  هب  تداع  اب  دوخ  تقو  رد  نایلق  ياچ و  هوهق و  و  ماش ، راهان و  رد  اذغ  دننام  دیبلطیمن  جـیاوح  زا  يزیچ  ناراکتمدـخ ، و 

دوب اسب  دـندناسریمن ، شّلحم  رد  ار  يزیچ  ره  دـندوبن و  بقارم  بظاوم و  دوخ  اهنآ  رگا  ( 1371 .) اِما دیبع و  هرهاظ و  تنطلـس  تورث و 
رـضاح اهینامهیم  اـههمیلو و  رد  درکیم و  توعد  تباـجا  و  دـیامن . لواـنت  يزیچ  اـهنآ  زا  هک  نآ  نودـب  درذـگب ، وا  رب  زور  بش و  هک 

يربخ ار  ناشیا  سلجم ، ياهتبحـص  زا  دـندوب و  دوخ  فیلأت  لوغـشم  سلجم ، هشوگ  رد  دنتـشادیمرب و  یُبتُک  هارمه ، هب  نکل  دـشیم ؛
تعامج اب  دجـسم  رد  ار  برغم  زامن  هک  دوب  نینچ  ناضمر  هام  رد  موحرم ، نآ  ندید  دیوگ . باوج  دنـسرپب ، ياهلأسم  هک  نآ  رگم  دوبن ،

هناخ هب  دـناوخیم و  دـسریم ، وا  هب  تمـسق  بسح  هاـم  ماـمت  رد  تعکر  رازه  زا  هک  ناـضمر  هاـم  رد  ار  يرّرقم  هلفاـن  هاـگ  نآ  درکیم .
يراق لوا  دندشیم . عمج  مدرم  دمآیم و  هناخ  هب  درکیم و  ار  اشع  زامن  وحن  نامه  هب  دجسم ، هب  تشگیمرب  درکیم و  راطفا  دمآیم و 
هیـساق بولق  هک  يوحن  هب  دناوخیم ، فیوخت  دـیدهت و  رجز و  ظعو و  هب  تشاد  ّقلعت  هک  نآرق  زا  یتایآ  ینآرق  نحل  اب  یتوصلا ، نسح 
تئارق یموس  هاگ  نآ  دناوخیم . هغالبلا  جـهن  زا  ياهبطخ  قسن  نامه  هب  يرگید  هاگ  نآ  درکیم . رت  ار  هدـش  کشخ  ياهمشچ  مرن و  ار 

تعباـتم نارگید  دـشیم و  كراـبم  هاـم  هـّیعدا  ندـناوخ  لوغـشم  احلـص  زا  یکی  هاـگ  نآ  ار . مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  یبا  بیاـصم  درکیم 
ننـس و لفاون و  ماـمت  تاـقوا و  تبظاوم  تبقارم و  رد  هلمجلاـب  تفریم . دوخ  لزنم  هب  کـی  ره  سپ  رحـس ، ندروخ  تقو  اـت  دـندرکیم 
مدوب و موحرم  نآ  اب  ًابایا  ًاباهذ و  ّجح  رفس  رد  دوخ . رـصع  رد  دوب  یتّجح  تیآ و  دوب ، هدیـسر  يریپ  تیاغ  هب  نس ، رد  هک  نآ  اب  تئارق ،

هوامـس هب  هدنام  خسرف  جنپ  دص ، یـس  رازه و  هنـس  لوالا  عیبر  مهدزاود  تعجارم ، رد  و  میدرک ، زامن  ناشیا  اب  هفحُج  ریدغ و  دجـسم  رد 
نامیا و تّوق  زا  دـش ، رهاـظ  فلاـخم  فلاؤم و  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  شتاـفو ، نیح  رد  ( 1372 .) تفگ کیّبل  ار  قح  یعاد  ًاـبیرقت ،

هقیار فیناصت  موس : دش . مولعم  همه  رب  هک  ياهرهاب  تمارک  دندش و  بّجعتم  همه  هک  یماقم  موحرم ، نآ  نیقی  قدـص  لابقا و  هنینأمط و 
زا هک  هیجان  هقرف  هعیـش ، ندوب  تابثا  رد  تسا ، یباتک  اهنآ  زا  یکی  هک  اـهنآ  ریغ  مـالک و  تماـما و  دـیحوت و  لوصا و  هقف و  رد  يرایـسب 
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(1373 .) بآم نسح  هل و  یبوط  تسا . هسیفن  بتک 

یفیطق میهاربا  خیش  : مشش دون و  تیاکح 

ققحم رـصاعم  یفیطق ، میهاربا  خیـش  ریبـخ ، ققحم  ملاـع  لاوـحا  نمـض  رد  ؤـلؤل  رد  ینیرحب  فـسوی  خیـش  لـیلج  ملاـع  لـیبن و  ثدـحم 
: وا زا  دومن  لاؤس  سپ  ار . وا  تخانشیم  خیش  هک  يدرم  تروص  رد  مالسلا  هیلعتّجح  ماما  وا  رب  دش  لخاد  هک  هدرک  لقن  هللا  همحریناث 

ِراَّنلا ِیف  یَْقُلی  ْنَمَفَأ  اَْنیَلَع  َنْوَفْخَی  َال  اَِنتاَیآ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تفگ خیـش  سپ  ظعاوم ؟ رد  تسا  مظعا  ینآرق ، تاـیآ  زا  هیآ  مادـک 
تفر نوریب  هاگ  نآ  خیش ! يا  یتفگ ، تسار  دومرف : سپ  ( 1374 «) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  اَم  اُولَمْعا  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ 

میدیدن ار  یسک  هدش و  لخاد  میدیدن  ار  یـسک  ام  دنتفگ : سپ  تفر ؟ نوریب  نالف  هک  دوخ  تیب  لها  زا  خیـش  درک  لاؤس  سپ  وا . دزن  زا 
(1375 .) هتفر نوریب 

یناهبهب رقاب  اّلم  جاح  : متفه دون و  تیاکح 

نمض رد  هبکاسلا ، ۀعمد  باتک  رد  زین  درک و  لقن  ًاتهفاشم  فرـشا  فجن  رواجم  یناهبهب ، رقاب  الم  یجاح  موحرم  عّبتتم ، یقّتم  عرو  حلاص 
مروکذ دالوا  هک  دّمحم  یلع  مدنزرف  هک  نیا  مدرک  هدـهاشم  دوخ  هک  بانج  نآ  تازجعم  زا  هک  هتـشاد  موقرم  مالـسلا  هیلعتّجح  لاوحا 

زا دـش  لصاح  سأی  مدرم  يارب  هک  نآ  اـت  دوزفایم . نم  هودـنا  نزح و  رب  دوب و  دـیازت  رد  زور  هب  زور  دـش و  ضیرم  وا ، رد  دوب  رـصحنم 
شلاح تخـس و  شـضرم  دـش . وا  ضرم  مهدزای  بش  هک  نآ  ات  اعد  ّناظم  رد  دـندرکیم  افـش  بلط  وا  يارب  تاداس  اـملع و  وا و  ضرم 

دزن زا  سپ  مالسلا . هیلعمئاق  ترضح  هب  مدش  یجتلم  دش و  هتـسب  نم  رب  هراچ  هار  سپ  دیدش . شباهتلا  هدایز و  شبارطـضا  دش و  نیگنس 
ای متفگیم : تنکـسم  ّتلذ و  اـب  مدـش و  لّـسوتم  باـنج  نآ  هب  هنارارق  یب  متفر و  ـالاب  هناـخ  ماـب  رب  متفر و  نوریب  بارطـضا  قـلق و  اـب  وا 

شیپ مدـش و  لخاد  وا  رب  مدـمآ و  دورف  مدـیلام و  تلذـم  زجع و  كاخ  هب  ار  دوخ  ینکردا و  نامزلا ! بحاص  اـی  ینثغا  ناـمزلا ! بحاـص 
(1376 .) مدرک رکش  یمظع  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  سپ  هتفرگ . ار  وا  قرع  اج و  هب  شساوح  نکاس و  شسفن  مدید  متسشن ، وا  يور 

یقارع نسح  خیش  : متشه دون و  تیاکح 

. یلاعت هَّللاءاش  نا  دیایب  مدص  تیاکح  لیذ  رد  هک  تسا  یقارع  نسح  خیش  هّصق 

يدنوامد میحرلادبع  : مهن دون و  تیاکح 

دوخ مالک  نمض  رد  ( 1377) ةّوبّنلا حاتفم  باتک  زا  موس  باب  زا  لوا  حاتفم  رد  ینادمه  ياضر  اّلم  یجاح  ریـصب ، ملاع  ینادمـص ، لضاف 
رهاظ بانج  نآ  هتفگ : هعیـش ؛ ّصاوخ  زا  یـضعب  يارب  زا  دـیامرفیم  رهاظ  ار  دوخ  سّدـقم  سفن  یهاگ  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک 

زا تسین  هک  تسا  يدـنوامد  میحرلادـبع  ّالم  وا  نیقّتم و  ياملع  زا  یکی  يارب  زا  نیا ، زا  شیپ  لاس  هاجنپ  رد  ار  دوخ  فیرـش  سفن  دومن 
تیاغ هب  هک  یبش  رد  دوخ ، هناخ  رد  مدید  ار  بانج  نآ  نم  هتشون : دوخ  باتک  رد  ملاع  نیا  وا و  دادس  حالـص و  رد  نخـس  يدحا ، يارب 

نم هک  يوحن  هب  شکراـبم ، يور  زا  دیـشخردیم  رون  هلبق و  فرط  رد  هداتـسیا  هک  دـیدیمن  ار  يزیچ  مشچ  هک  يوحن  هب  دوـب ، کـیرات 
. رون نآ  هب  مدیدیم  ار  یلاق  شقن 

یشوفرح دّمحم  خیش  : مدص تیاکح 

هراشا
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نم هب  داد  هزاجا  ارم و  داد  ربخ  هتفگ : ییاسحا  روهمج  یبا  نبا  یلائللا  یلاوع  باتک  حرش  رد  يریازج  هَّللا  تمعن  دّیـس  لیبن ، ثّدحم  دّیس 
 - ناوضّرلاو ۀمحرلا  هیلع  دباع -  دّمحم  دّیـس  رازم  هکرابم  هعقب  لباقم  هسردم  رد  زاریـش ، ملعلاراد  رد  ییاسحا  نیـس  نب  مشاه  هقث ، دـّیس 

یشوفرح دّمحم  خیش  لّدعم ، داتسا  نم  يارب  درک  تیاکح  تفگ : دوش . هسردم  لخاد  هک  نآ  تسار  فرط  زا  مود  هقبط  زا  ياهرجح  رد 
هک ار  یخیـش  مدـید  سپ  دوب . رود  يدابآ  زا  هک  روجهم  يدجـسم  هب  متفر  يزور  مدوب ، ماـش  رد  هک  یناـمز  تفگ : هتبرت -  هَّللا  سدـق  - 

. ملع نونف  ثیدـح و  ملع  رد  میدرک  وگتفگ  وا  اب  سپ  تشاد . ییوکین  تأیه  هدیـشوپ و  يدیفـس  هماج  تشاد و  ینـشور  يوکین  راسخر 
نب رّمعم  نم  تفگ : يرایـسب  تمحز  زا  دـعب  ار . شبـسن  مسا و  مدرک  قیقحت  وا  زا  سپ  درک . فصو  ناوتب  هچ  نآ  قوف  ار  وا  مدـید  سپ 

دگل رثا  تسا ، نم  رس  رد  هک  یگتـسکش  نیا  ار و  نیفـص  برح  وا  اب  مدش  رـضاح  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  بحاص  متـسه ، ایندلا  یبا 
. دیوگیم هچ  ره  قدـص  نم  يارب  دـش  قّقحم  هک  ردـق  نآ  تافـص ، تامالع و  زا  نم ، يارب  زا  درک  رکذ  هاگ  نآ  تسا . بانج  نآ  بسا 
ات مالـسلا  مهیلعهّمئا  عیمج  زا  نینمؤملاریما و  زا  ارم  داد  هزاجا  سپ  ار . رابخا  بتک  تیاور  نم ، هب  دـهد  هزاجا  هک  متـساوخ  وا  زا  هاگ  نآ 

رهاقلادبع و لثم  اهنآ  نیفّنصم  زا  ار  هّیبرع  بتک  ارم ، داد  هزاجا  نینچ  مه  و  هجرف -  هَّللا  لّجع  راّدلا -  بحاص  هب  هزاجا  رد  دیـسر  هک  نآ 
، نم هب  داد  هزاجا  یشوفرح  دّمحم  خیش  دومرف : دّیـس  هاگ  نآ  ار . هفراعتم  مولع  دومن  رکذ  شلها و  زا  ار  وحن  بتک  ینازاتفت و  یکاّکس و 

داد هزاجا  دّیـس  ار و  ملع  نونف  رد  هفّنـصم  بتک  ارم  داد  هزاجا  زین  هزاجا و  نیا  هب  ار  رابخا  بتک  زا  نآ  ریغ  هعبرا و  لوصا  ثیداـحا  بتک 
اّما و  ( 1378 .) مالسلا هیلعنینمؤملاریما  بحاص  ایندلا ، یبا  نب  رّمعم  زا  وا  یـشوفرح  خیـش  وا  هب  داد  هزاجا  هک  ار  هچ  ره  هزاجا : نیا  هب  ارم 
نیا دش . تیاکح  هک  يوحن  هب  عقاو ، رد  ار  رما  عوقو  متـسین  نماض  نکلو  ار  ود  ره  عرو  لیدعت و  خیـش و  دّیـس و  قیثوت  منماض  سپ  نم ،

حراش هَّللادبع  دّیـس  وا ، ملاع  طبـس  هرّخأتم . راصعا  رد  هن  فلـس و  ردص  رد  هنام  نیثّدحم  املع و  زا  يدحا  يارب  داتفین  قاّفتا  هّیلاع  هزاجا 
ای هتسناد  رکنتسم  ار  هّصق  نیا  وا  ایوگ  دومرف : شّدج  زا  روکذم ، مالک  لقن  زا  دعب  دوخ ، هریبک  هزاجا  رد  قیادح  بحاص  رـصاعم ، هبخن و 

، یبرغم ياینّدـلا  یبا  نب  رّمعم  هک  اریز  تسین . نینچ  دوخ و  مالک  رخآ  رد  نآ ، هدـهع  زا  هدرک  يّربت  سپ  دـننک . راکنا  وا  رب  هک  هدیـسرت 
نودب نآ ، رب  وا  ندش  علّطم  تایح و  بآ  بلط  رد  شردپ ، اب  وا  ندـمآ  نوریب  رد  تسا  ینالوط  وا  هّصق  بتک و  رد  تسا  روکذـم  ًارّرکم 

. مالـسلا هیلعراّدلا  بحاص  لاوحا  رد  راحب  بحاص  ار  نآ  زا  يردـق  هدرک  لقن  و  نآ . ریغ  خـیراوت و  بتک  رد  تسا  روکذـم  هک  شیاقفر 
: هدومرف وا  هک  نآ  ّالا  تسا  ینادـمه  دـّیؤم  نب  ةّرم  نب  باطخ  نب  نامثع  نب  یلع  وا  مسا  هک  ( 1379) نیدلا لامک  رد  قودص  هدرک  رکذ 
زا وا  هک  هدرک  رکذ  تسین و  هدیـشوپ  هک  ناـنچ  تسا ، باوـص  هتفگ  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  رهاـظ  نبا . هـملک  طاقـسا  هـب  ایندـلا  یبا  رّمعم 

(1380 .) هفلتخم دیناسا  هب  دنس  اب  یثیداحا  وا  زا  هدرک  تیاور  تسا و  هجنط  تسا ، میقم  اج  نآ  رد  وا  هک  يدلب  تسا و  تومرضح 

مالسلا هیلعرصع  ماما  رمع  لوط  داعبتسا  عفر  رد 

تبـسن داعبتـسا ، رب  هوالع  تّدم و  لوط  نیا  رد  ار  یـصخش  ياقب  دننکیم  داعبتـسا  دـننزیم و  هّیماما  رب  هنعط  ام ، نیفلاخم  دـیوگ : ّفلؤم 
دوشیم و رهاظ  اج  نآ  زا  تسه و  اج  نامه  رد  دش و  بیاغ  بادرس  رد  بانج  نآ  هک  دنراد  داقتعا  هّیماما  هک  دنهدیم  ناشیا  هب  یغورد 

يرایسب دندیشک و  تمحز  تبیغ  بتک  رد  داعبتسا ، عفد  يارب  زا  ام  ياملع  بادرس . زا  ار  بانج  نآ  ندمآ  نوریب  دنشکیم ، راظتنا  ناشیا 
، دشابن اهتمحز  نآ  هب  جایتحا  داعبتسا ، عفر  يارب  زا  ًارهاظ  دندرک و  رکذ  ار  اهنآ  راعـشا  صـصق و  رابخا و  دندرک و  عمج  ار  نیرّمعم  زا 

هیلعرـضخ نآ  داعبتـسا و  عفد  رد  تسا  یفاک  تّما  مامت  نایم  رد  تسا  مّلـسم  هک  لاس  رازه  دـنچ  تّدـم  رد  رفن ، کی  ياـقب  دوجو و  هچ 
یماسا مینکیم و  لقن  ار  تعامج  نآ  تاملک  زا  ياهراپ  تعباتم ، ضحم  اـم  نکلو  هدرکن  فـالخ  شدوجو  رد  يدـحا  هک  تسا  مالـسلا 
مالسلا امهیلعيرکسع  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  لاوحا  نمـض  رد  هتفگ  ( 1381) مالسالا خیرات  رد  یبهذ  میرمـشیم . ًالامجا  ار  نیرّمعم 

هاجنپ و تسیود و  هنـس  رد  دش  ّدلوتم  سپ  تّجح . فلخ  مئاق ، تسا  وا  هک  هضفار  دننکیم  يوعد  هک  نسحلا  نب  دّـمحم  وا  رـسپ  اّما  هک :
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هدرم هنوگچ  تسین  مولعم  دـش و  مودـعم  هاگ  نآ  لاس ، ود  شردـپ  زا  دـعب  درک  یگدـنز  شـش و  هاجنپ و  تسیود و  دـش  هتفگ  تشه و 
هدنز وا  هک  نیا  نامّزلا و  بحاص  تسوا  هک  نیا  و  لبق . لاس  هاجنپ  دصراهچ و  زا  تسا  یقاب  بادرـس  رد  وا  هک  دـنایعّدم  ناشیا  تسا و 

زا ( 1382 .) تسا دایز  وا  رب  هضفار  ینادان  هلمجلاب  هدیدن و  ار  وا  یـسک  هک  نیا  هب  دـنافرتعم  و  ار . نیرخآ  نیلوا و  ملع  دـنادیم  تسا و 
ار نآ  دـنک  داـقتعا  رگا  رظتنم ، نیا  رد  دـنراد  داـقتعا  هضفار  نیا  هچ  نآ  ار و  اـم  ناـمیا  لوقع و  درادـب  تباـث  هک  مینکیم  تلأـسم  ادـخ 
رد وا و  رد  دنراد  داقتعا  ناشیا  هک  اریز  وا ، يارب  داقتعا  نیا  تسین  زیاج  هنیآ  ره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هکلب  یلع ، رد  یملـسم 
هک نیا  ییاطخ و  ناشیا  زا  دوشیمن  رداص  نوکی و  ام  ناکام و  هب  ملع  نیرخآ و  نیلوا و  ملع  تسنادیم  ناشیا  زا  کی  ره  هک  وا  ناردـپ 

ندرک در  غورد و  هب  ندرک  لادتـسا  زا  وا  هب  میربیم  هانپ  ار و  تیفاع  مینکیم  لاؤس  ادـخ  زا  هتفگ : هاـگ  نآ  اـطخ . زا  دـناموصعم  ناـشیا 
وا هک  هعیـش  دـنراد  نامگ  هک  تسا  یـسک  وا  هتفگ : ترـضح ، نآ  همجرت  رد  ناکلخ  نبا  و  ( 1383 .) تسا هعیـش  بأد  هچ  نانچ  تسار ؛
زا نامزلا  رخآ  رد  ار  وا  جورخ  دنشکیم  راظتنا  ناشیا  ناشیا و  دزن  رد  تسا  بادرس  بحاص  وا  تسا و  مالسلا  هیلعيدهم  مئاق و  رظتنم و 

ندـش بیاغ  و  هتفگ : تاـملک ، ياهلمج  زا  دـعب  ( 1385) قـعاوص رد  یّکم  رّخأـتم  رجح  نبا  ( 1384 .) تسا يأر  نم  ّرـس  رد  هـک  یبادرس 
نیا اب  دوب ، یلوا  فصو  نیا  هب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبن  ندومن  فصو  سپ  تسا . تداع  قراوخ  زا  يدیدم ، تّدم  یـصخش ،

، ناشیا بتک  رد  تسا  رگید  یـضعب  زا  ذوخأم  یـضعب  هک  تاملک  مقر  نیا  زا  و  خـلا . فصو . نیا  هب  ار  يدـهم  دومنن  رکذ  بانج  نآ  هک 
نآ هک  ناشیا  نتشاد  داقتعا  رد  هّیماما  هب  دنداد  تبـسن  هچ  نآ  ًالوا : اّما  باوج ، و  تسا . یفاک  رادقم  نیا  لقن  هیبنت ، لاثم و  يارب  رایـسب و 

ترثک همه  اب  تسا ، ارتفا  ناتهب و  بذـک و  دّرجم  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  بادرـس  رد  روهظ . نامز  ات  لاح  زا  لاح و  ات  تبیغ  لوا  زا  باـنج 
یلهاج ییاج ، رد  هکلب  هدشن ، رکذ  يرثن  مظن و  رد  هدشن و  هدینش  هدید و  یباتک  رد  نونکات  مولع ، رد  هلهج  هلخادم  ارآ و  ّتتـشت  قرف و 

نآ رد  هک  یباتک  ره  رد  ناشیا  تایاکح  رابخا و  ثیداحا و  رد  هکلب  دوب . دنهاوخ  بادرس  رد  رخآ  ات  لوا  زا  بانج  نآ  هک  هدادن  لامتحا 
عمج ناشیا ، دزن  رد  لاوما  هک  تشاد  یـصوصخم  باّون  الکو و  يرغـص  تبیغ  ماـّیا  رد  هک : تسا  حورـشم  نّیبم و  دوشیم ، تماـما  رکذ 
اهنآ هصوصخم  نکاما  رد  داتسرفیم و  عیقوت  دومرفیم و  یهن  رما و  اهنآ  هب  دندرکیم و  فرص  بانج ، نآ  لمعلاروتسد  بسح  دشیم و 
جح مسوم  رد  نکل  تسا . یفخم  سک  همه  رب  بانج  نآ  رارقتـسا  لحم  يربک  تبیغ  رد  دندیـسریم و  باـنج  نآ  تمدـخ  اـهنآ ، ریغ  و 

رد بانج  نآ  دنیوگیم  هنوگچ  دش . رکذ  نآ  زا  ياهّمش  هچ  نانچ  دنکیم ؛ يریگتـسد  دوخ ، نایلاوم  زا  اهیگنت  اهتّدش و  رد  رـضاح و 
ایآ يدش ؟ رقتسم  اجک  رد  وت  هک  متـسنادیم  نم  شاک  هک : دنناوخیم  هربتعم  هفورعم  هبدن  ياعد  رد  هعمج  دیع و  ره  رد  تسا و  بادرس 
رکذ رد  دوخ  بطخ  رد  هّکم و  بیرق  تسا  یعـضوم  يوطيذ  هنیدـم و  رد  تسا  یهوک  يوضر  و  اـهنآ ؟ ریغ  اـی  يوطيذ  اـی  يوضر  رد 

نم ضرالا  رّهطی  راتـسالا و  يذ  هَّللا  تیب  یف  رهظی  يذـلا  راصمالا  یف  رـضاحلا  راصبالا و  نع  بئاغلا  : » هک دـنناوخیم  باـنج  نآ  باـقلا 
، رما نیا  بحاـص  يارب  زا  دـشابیم  دومرف : هک  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  تسا  يورم  ( 1386) ینامعن خیـش  تبیغ  رد  راّـفکلا ». ثول 
هب دومرف : هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  زین  خـلا . يوطيذ . هیحاـن  يوس  هب  دوخ  تسد  هب  دومرف  هراـشا  اـهرد و  نیا  زا  یـضعب  رد  یتبیغ 

دنوادـخ هک  تّما  نیا  دـننکیم  راکنا  هچ  سپ  دومرف : هک  نآ  ات  فسوی ، هب  تسا  یتهابـش  هنیآ  ره  رما ، نیا  بحاـص  يارب  زا  هک  یتسرد 
، تسا رما  نیا  بحاص  هک  ار  وا  ّقح  دندرک  راکنا  هک  امش  مولظم  بحاص  هک  نیا  هدرک و  فسوی  هب  هک  ار  هچ  نآ  دوخ ، تّجح  هب  دنکب 

نذا ار  وا  دنوادخ  هک  تقو  نآ  ات  ار  وا  دنـسانشن  ناشیا و  ياهشرف  رب  دراذگب  اپ  ناشیا و  ياهرازاب  رد  دور  هار  ناشیا و  نایم  دـنک  دّدرت 
هحور هَّللا  سدق  يورمع -  نامثع  نب  دّـمحم  زا  تسا  يورم  ( 1388) یسوط خیش  تبیغ  رد  ( 1387 .) ناشیا هب  دناسانشب  ار  دوخ  هک  دهد 

ار و مدرم  دـنیبیم  لاـس ، ره  رد  ّجـح -  مسوم  ینعی  مسوم -  دوشیم  رـضاح  هنیآ  ره  رما ، نیا  بحاـص  هک  هَّللاو ! هَّللاو ! دوـمرف : وا  هک  - 
بانج ز  ( 1391) قودص و  ( 1390) ینامعن و  ( 1389) خیـش هدرک  تیاور  زین  ار . وا  دنـسانشیمن  ار و  وا  دـننیبیم  ار و  ناـشیا  دسانـشیم 

ار وا  اـهنآ  دـنیبیم و  ار  ناـشیا  مسوم و  رد  دوـشیم  رـضاح  سپ  ار . دوـخ  ماـما  مدرم  درک  دـنهاوخ  مگ  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلعقداـص 
هک یهوک  هب  دومرف  رظن  میدمآ ، دورف  احور  هب  نوچ  میتفر ؛ نوریب  ترـضح  نآ  اب  تفگ : هک  یلعالادبع  زا  هدرک  تیاور  زین  و  دننیبیمن .
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ار اـم  دوب . سراـف  ياـههوک  زا  دـنیوگیم ، يوضر  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  نیا  ار ؟ هوک  نیا  ینیبیم  دومرف : سپ  دوب . اـج  نآ  رب  فرـشم 
يارب تسا  یناـما  کـین  هچ  يراد و  هویم  تخرد  ره  تسا  نآ  رد  هک  شاـب  هاـگآ  اـم . دزن  هب  دوـمرف  لـقن  ار  نآ  دـنوادخ  تشاد  تسود 

نآ جورخ  هک  تشذـگ  و  ( 1392 .) ینالوط يرگید  هاتوک و  یکی  تسا  تبیغ  ود  وا ، رد  رما  نیا  بحاـص  يارب  هک  شاـب  هاـگآ  فیاـخ .
ماـمالا یلع  مالـسلا  : » ترـضح نآ  رب  مالـس  رد  تسا  هعماـج  تاراـیز  زا  یکی  رد  دـنیوگیم و  هعرک  ار  وا  هک  تسا  ياهیرق  زا  ترـضح 
ۀعلاطلا سمشلا  رکذلا و  ماسحلا  رظتنملا و  راقفلا  وذ  ثراو  رایخالا  ۀیقب  راکفالا  یف  دوجوملا  راصمالا و  یف  رضاحلا  راصبالا ، نع  بئاغلا 

مویلاو جوربلا  جرب  مانالا  یع  هَّللا  ۀّـجحو  مامتلا  ردـب  لیلق  اـمع  ضرـالا  هب  قرـشت  يذـلا  راونـالا  رون  ۀطیـسبلا  ضرـالاو  ۀـلیلظلا  ءامـسلاو 
هک دادیم  ناشن  هّیماما  بتک  زا  یّلحم  هب  تناید ، عـالّطا و  يوعد  همه  نآ  اـب  یبهذ  شاـک  هلمجلاـب ، خـلا . دوهـشم ». دـهاش و  دوعوملا و 
نآ لصف  باب و  باتک و  ّفلؤم و  زا  ناشیا  رب  داریا  نعط و  ماقم  رد  هک  تسا  هّیماما  مسر  هچ  نانچ  هتـشون ؛ ینالف  باتک  رد  ملاـع  نـالف 

و دنکیمن . ایح  مرـش و  ًادبا  درادنپیم و  نمادکاپ  ار  دوخ  دهدیم و  نتفگ  غورد  هب  تبـسن  ار  هعیـش  ناتهب  ارتفا و  نیا  اب  دـنهدیم و  ربخ 
ندوب یفخم  ای  تسا ؟ رمع  لوط  زا  تسا  باب  هچ  زا  نآ  داعبتـسا  هار  دنـشاب  اج  نآ  رد  تّدم  نیا  رد  بانج  نآ  هک  میلـست  ضرف  رب  ًایناث :

تـشذگ سپ  نیرظان ، رظن  زا  ندوب  یفخم  اّما  یلاعت و  هَّللاءاش  نا  دیایب  سپ  لوا  اّما  تایح ؟ ددـمیب  ندرک  یگدـنز  ای  نیدّدرتم ؟ رظن  زا 
يردق ار  اهنیا  لاثما  هک  دـننک  لقن  ردـق  نآ  یلاعت ، يراب  تردـق  بیاجع  زا  ّتنـس  لها  هک  متفه  یـس و  تیاکح  لیذ  رد  نآ ، زا  باوج 

هب و  دـننکیم . لادـج  عازن و  مه  اب  هک  رکاسع  زا  تسا  رپ  هک  ینابایب  رد  دـنک  ریـس  یناسنا  تسا  زیاج  دـنیوگ : هچ  اهنآ . بنج  رد  تسین 
دنک كرد  ار و  وا  يریس  ار و  دوخ  ریغ  یگنسرگ  دنیبب  ناسنا  هک  دوشیم  دونشن و  ییادص  دنیبن و  ار  یـسک  وا  دنوریم و  پچ  تسار و 

ندوبن اب  دیفـس  ای  تسا  هایـس  هک  ار  وا  هرـشب  نول  دنیبن  لاح ، نیا  اب  ار ؛ وا  ّمهو  ّنظ و  ملع و  ار و  وا  رورـس  مغ و  ار و  وا  ملا  ار و  وا  تّذل 
کیرات و بش  رد  عارذ  رازه  نآ  ضرع  هک  دشاب  یباجح  زیچ ، نآ  وا و  نایم  هک  ار  يزیچ  دنیبب  هک  دوشیم  ییانـشور و  ندوب  بجاح و 
رد وا  قرـشم و  رد  ار  يروم  دـنیبب  هک  دوشیم  دـشاب . هدـیبات  نآ  رب  مه  سمـش  رون  بجاـح و  یب  تسا  وا  يولهپ  رد  هک  ار  يزیچ  دـنیبن 

نیمه هب  یقاب  تشذـگ و  نآ  زا  ياهّمـش  هک  تاملک  نیا  لاـثما  بجاـح و  یب  تسوا  يولهپ  رد  هک  ار  یمیظع  هوک  دـنیبن  دـشاب و  برغم 
ار نان  دـننادن . يزیچ  ببـس  ار  يزیچ  ناشیا  هچ  نآیب  تایح ، زاوج  دوشیم  مولعم  تاملک  نیمه  زا  سپ  تایح ، ددـم  اـّما  مولعم . شور 

يریس دروخ ، بآ  نان و  نوچ  هک  هدش  يراج  دنوادخ  يارب  یتداع  دننادن . تکاله  ثعاب  ار  رهز  یگنشت و  عفار  ار  بآ  يریـس و  ببس 
. ناسکی تهج  نیا  رد  ندروخن  ندروخ و  دشابن ، قح  لعف  زج  ببس ، ار  یگدنز  سپ  درب . یگنشت  درآ و 

لاس تفه  باطخ  هایس  دوبع  ندیباوخ 

يدرم رونت » لـثم   » دوبع هتفگ : نیع  باـب  رد  هدرک  لـقن  ( 1393) سوماق رد  يداـبآزوریف  هک  تسا  يزیچ  نیفلاـخم  تاـیاکح  فیارط  زا 
لخاد هک  یـسک  لوا  هک  تسا  ( 1394) لضعم ثیدـح  رد  دوب و  باوخ  رد  دوخ  یـشکمزیه  ياج  رد  لاس  تفه  هک  باوخ  رایـسب  تسا 

. هیرق لها  يوس  هب  داتسرف  ار  يربمغیپ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  نیا  نآ ، ببس  دنیوگیم و  دّوبع  ار  وا  هک  تسا  يدوسا  دبع  دوشیم ، تشهب 
يور دنتـشاذگ و  هاچ  نآ  رد  ار  ربمغیپ  نآ  سپ  دندنک . وا  يارب  یهاچ  وا  موق ، هک  نیا  هایـس و  نیا  رگم  يدـحا ، وا  هب  درواین  نامیا  سپ 

هاگ نآ  دیرخیم . یبارش  ماعط و  نآ ، هب  تخورفیم و  ار  مزیه  دنکیم و  مزیه  تفریم و  نوریب  هایـس  نیا  سپ  دنتفرگ . یگنـس  اب  ار  نآ 
وا يارب  ار  بارـش  ماعط و  نآ  تشادیمرب و  ار  نآ  سپ  گنـس . نآ  نتـشادرب  رد  درکیم  تناعا  ار  وا  دنوادخ  سپ  هاچ . نآ  دزن  دمآیم 
نآ لاس . تفه  دیباوخ  سپ  داتفا . دوخ  پچ  فرط  هب  سپ  دنک . تحارتسا  هک  تسشن  سپ  دنک . مزیه  يزور  هایـس ، نآ  درکیم . ریزارس 
هاگ نآ  تخورف . دروآ و  هیرق  نآ  هب  تشادرب و  ار  دوخ  مزیه  سپ  هدیباوخ . زور  زا  یتعاس  هک  نآ  رگم  تشادن  داقتعا  دـش و  رادـیب  هاگ 
زا ربمغیپ  نآ  سپ  دندوب . هدروآ  نوریب  ار  ربمغیپ  نآ  دـندوب و  هدـش  نامیـشپ  موق  نآ  دـیدن و  اج  نآ  رد  ار  ربمغیپ  سپ  تفر . هاچ  دزن  هب 

. دـباوخیم رایـسب  هک  یـسک  يارب  دـننزیم  لـثم  وا  هب  سپ  تساـجک . رد  وا  مینادیمن  اـم  هک  دـنتفگیم  درکیم . لاؤـس  هایـس  نآ  لاـح 
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تفه یهایس  ندنام  هچ  ناشیا ؛ تاداعبتسا  همه  زا  تسا  یباوج  تیاکح ، نیا  رد  هدرک و  هراشا  تیاکح  نیا  هب  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز 
ياقب زا  تسا ، بجعا  بتارم  هب  ملاس  هدـنز و  ناگدـنّرد ، ناروناج و  قارطتـسا  ّلحم  ناراب و  داب و  باتفآ و  ریز  رد  ناـن  بآ و  یب  لاـس 

نیا رد  هیرق ، نآ  لها  رب  هایـس ، نآ  يافخ  نآ ، زا  بَجعَا  و  دنیوگیم : هّیماما  هچ  نانچ  دنکیم . ریـس  دـماشآیم و  دروخیم و  هک  یـسک 
اج نآ  هب  يدـحا  روبع  تّدـم ، نیا  لوط  رد  هک  داد  لامتحا  دوشیم  هنوگچ  دوب و  هدـیباوخ  صوصخم  ّلـحم  رد  هک  نآ  اـب  لاـس ، تفه 
هک لاس  تفه  رد  ار  وا  دنوادخ ، ندـناباوخ  تمکح  يافخ  رگید  دـنامن . اج  نآ  رد  یـشک  مزیه  ای  دـندشن  مزیه  هب  جاتحم  رگید  داتفین و 

لاعفا رد  ار  ثبع  وغل و  هک  دنناد  ار و  وا  ندیباوخ  دندینش ، ای  دندید  سح  هب  نوچ  هک  نآ  زج  نآ ، تفرعم  رد  دابع  يارب  زا  تسین  یهار 
تسد تمکح  نتـسنادن  تهج  هب  دوخ  ّسح  زا  دننادن و  دنچ  ره  حالـص ؛ قباطم  نآ ، ندوب  هب  ًالامجا  دننک  داقتعا  تسین ، یهار  دنوادخ 

تّجح و هفیلخ و  ماما و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  مهن  هک  هّیولع  هّیوبن و  هرتاوتم  راـبخا  قباـطم  هک  هّیماـما  هچ  ناـنچ  دنـشکن ،
رد تباجا  رثا  ندید  تامارک و  تازجعم و  تایآ و  هدهاشم  يور  زا  نادجو  ّسح و  هب  دـندرک و  نهربم  حـضاو و  تسا ، دوعوم  يدـهم 

یصقن يررض و  افخ ، ببس  تبیغ و  تمکح  نتسنادن  زا  دندناسر ، نیقیلا  نیع  ماقم  هب  تاملک ، رد  بانج  نآ  هب  لّسوت  تاثاغتسا و  عاقر 
دوخ يافرع  خیاشم و  زا  يرایسب  لاوحا  رد  ّتنس  لها  ياملع  دننکن . كرابم  دوجو  نآ  رد  يدّدرت  هبیر و  دسرن و  ناشیا  داقتعا  ملع و  هب 
رکذ رد  ینسُح  هک  دیسریم  بیغ  زا  وا  ياذغ  تدابع و  رکذ و  هب  لوغشم  دوب و  دجـسم  ای  هراغم  زا  لحم  نالف  رد  اهتّدم  هک  دناهتـشون 

رـسیب و ره  يارب  زا  دنهدن و  لامتحا  و  دنناد ؟ دعبتـسم  دوخ  ربمغیپ  نادـنزرف  زا  یکی  رد  ار  ماقم  رادـقم  نیا  هک  هدـش  هچ  تسین . اه  نآ 
اّما ( 1395 .) تسا ارتفا  بذک و  زین ، هدیدن  ار  وا  یـسک  هک  دنافرتعم  ناشیا  هک  هتفگ  یبهذ  هچ  نآ  سپ  ًاثلاث : اّما  دنوشیم . یـضار  ییاپ 
همه سپ  يربک ، تبیغ  رد  اّما  هدش . طبض  تبث و  بتک  رد  ناشیا  یماسا  دندیسر و  شتمدخ  هب  دندید و  يرایـسب  هک  يرغـص ، تبیغ  رد 
درک میهاوخ  تباث  هدنیآ  باب  رد  هکلب  دوش . مولعم  نآ  زا  سپ  نکلو  دنـسانشن  ندید  نیح  رد  هک  يوحن  هب  هدهاشم  زاوج  هب  دـنافرتعم 

هدرکن رکذ  يزیچ  تاـیاکح ، مقر  نآ  زا  هدرک و  باـنج  نآ  لاوحا  رکذ  هک  تسا  یـسک  رتـمک  صاوخ و  يارب  نتـسناد  اـب  ار  نآ  زاوـج 
هب رس  دیاب  رجح  نبا  یبهذ و  نآ ، رکذ  مرـش  زا  هک  يربک  يرغـص و  تبیغ  رد  دندرک  بانج  نآ  تیؤر  ياوعد  ّتنـس  لها  زا  هکلب  دشاب .

دمحا نب  باّهولادبع  خیش  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ماش  رد  یقارع  نسح  خیـش  تاقالم  دنریگ . نادند  هب  تمادن  تشگنا  هدنکفا و  ریز 
ءاملعلا بقانم  یف  ۀّیـسدقلا  راونالا  حقاول  ار  نآ  باتک ، رخآ  رد  هک  رایخالا  ةداسلا  تاقبط  یف  راونالا  حـقاول  باتک  رد  ینارعـشلا  یلع  نب 
نوفدم یقارع ، نسح  خیـش  میظع ، لاح  حیحـص و  فشک  بحاص  دهاز ، دباع  حلاص  خیـش  دـنناشیا  هلمج  زا  هتفگ : هداهن ، مان  ۀـّیفوصلاو 

، نم دّیـس  نم و  هعفد ، کی  وا  رب  مدش  لخاد  لاس . یـس  دص و  بیرق  درک  یناگدنز  رـصم ، رد  ( 1396) یلطر هکرب  رب  فرـشم  هّپت  يالاب 
سپ تقو ؟ نیا  اـت  مدوب  ناوج  هک  نیح  نآ  زا  ارم  رما  نآ ، هب  دیـسانشب  هک  یثیدـح  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  تفگ : سپ  یثـیرح . ساـبعلاوبا 
سپ مدوب . تیصعم  لوغشم  ینعی  دوخ ، سفن  رب  مدوب  فرسم  نم  متفابیم و  ابع  ماش ، رد  هک  مدوب  يدرما  ناوج  نم  تفگ : يرآ . متفگ :
جورخ مالسلا و  هیلعيدهم  رما  رد  دیوگیم  نخس  هتـسشن و  یـسرک  رب  هک  ار  یـصخش  مدید  سپ  هّیما . ینب  عماج  رد  يزور  مدش  لخاد 

سپ وا . نم و  نایم  دـنک  عمج  یلاـعت  يادـخ  هک  دوخ  دوجـس  رد  ندرک  اـعد  هب  مدـش  لوغـشم  وا و  تبحم  زا  ملد  دـش  باریـس  سپ  وا .
یـصخش نم ، رب  دـش  لخاد  هاگنآ  مدوب  عماج  رد  برغم  زا  دـعب  هک  یبش  سپ  یتین ؛ هب  مدرکیم  اعد  هک  لاس  کی  بیرق  مدرک  گنرد 

تسا تجاح  هچ  : » نم هب  دومرف  دوس و  نم  فتک  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  رتش . مشپ  زا  ياهّبج  اهمجع و  همامع  لثم  ياهمامع  دوب  وا  رب  هک 
سپ هناخ ! هب  نم  اب  ایب  متفگ : مدیسوب و  ار  وا  تسد  سپ  يدهم ». منم  : » دومرف یتسیک ؟ وت  هک : وا  هب  متفگ  سپ  نم »؟ اب  عامتجا  رد  ار  وت 
یلاخ ار  یناکم  وا  يارب  سپ  وت ». ریغ  يدـحا  اـج ، نآ  رد  نم  رب  دوشن  لـخاد  هک  نک  یلاـخ  ار  یناـکم  نم  يارب  : » دومرف درک و  تباـجا 
راطفا زور ، کی  مریگ و  هزور  زور ، کـی  هک  ارم  درک  رما  ار و  رکذ  نم ، هب  درک  نیقلت  زور و  تفه  نم  دزن  رد  درک  گـنرد  سپ  مدرک .

هبلغ نم  رب  هک  نآ  رگم  مراذـگن ، نیمز  رب  باوـخ  يارب  ار  دوـخ  يوـلهپ  هک  نیا  منک و  زاـمن  تعکر  دـصناپ  بش ، ره  رد  هک  نیا  منک و 
هچ نآ  ار  وت  دـنکیم  تیافک  نم و  زا  دـعب  يدـحا  اب  وشن  عمتجم  نسح ! يا  : » دومرف نم  هب  و  دور . نوریب  هک  دـش  بلاط  هاـگ  نآ  دـنک .
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نودـب ار ، يدـحا  ّتنم  وشن  لّمحتم  سپ  دیـسر . وت  هب  نم  زا  هچ  نآ  نود  ّالا  اج ، نآ  رد  تسین  سپ  نم . بناـج  زا  وت  يارب  دـش  لـصاح 
.« اـج نیمه  زا  : » تفگ رد و  هبتع  دزن  رد  تشاد  هاـگن  ارم  سپ  منک . عادو  ار  وا  هک  متفر  نوریب  سپ  ًاـتعاط . ًاعمـس و  مـتفگ : سپ  هدـیاف ».

مدومن لاؤس  نم  تفگ : وا  هک  یقارع  نسح  تحایس  تیاکح  رکذ  زا  دعب  هتفگ  ینارعش  هاگ  نآ  لاس . نیدنچ  تلاح  نیمه  هب  مدنام  سپ 
، لاح ات  لاس  نآ  زا  نم  رمع  زا  تسا و  لاس  تسیب  دـص و  شـش  نآلا  نم  رمع  دـنزرف ! يا  دومرف : سپ  وا . رمع  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  زا 

خیـش زین  مالـسلا . هیلعيدـهم  رمع  رد  ار  وا  درک  تقفاوم  سپ  صاوخ . یلع  مدوخ  دّیـس  هب  متفگ  ار  بلطم  نیا  سپ  هتـشذگ . لاس  دـص 
باب رد  تشذگ  هک  یتاملک  زا  دعب  هتفگرباکا ، دیاقع  نایب  رد  رهاوج  تیقاوی و  باتک  زا  مجنپ  تصش و  ثحبم  رد  ینارعـش  باّهولادبع 
نینچ تسا . لاس  شـش  دص و  تفه  تسا ، تشه  هاجنپ و  دص و  هن  هنـس  هک  تقو  نیا  ات  مالـسلا  هیلعيدـهم  ینعی  وا ، رمع  سپ  مراهچ :

ام و خیش  يوعد  نیا  رب  ار  وا  درک  تقفاوم  وا و  اب  دش  عمتجم  هک  نیح  نآ  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  یقارع  نسح  خیـش  ارم  داد  ربخ 
یتاملک زا  دعب  یماج  تاحفن  هیشاح  رد  تسا . ّتنس  لها  ياملع  نیرّخأتم  زا  هک  يدوؤملا  هَّللادسا  نب  ربکا  یلع  صاوخ و  یلع  نم  دّیس 

ددم هک  نیا  تسا ، تمالع  هدزناپ  بطق  يارب  زا  تفگ : یلذاش  نسحلاوبا  هک  هدرک  رکذ  تیقاوی  مجنپ  لهچ و  ثحبم  رد  هک  هتفگ  دـنچ ،
. تافـص هب  هطاحا  تاذ و  تقیقح  زا  وا  يارب  دوش  فشک  شرع و  هلمح  ددم  تباین و  تفالخ و  تمحر و  تمـصع و  ددم  هب  ار  وا  دنهد 

هرمز رد  ار  تمـصع  هدومن  دّیقم  هک  یـسک  دوشیم و  موصعم  مه  یبن  ریغ  دیوگیم : هک  نآ  بهذـم  دوشیم  حیحـص  نیا ، هب  سپ  خـلا .
رگید یهجو  زین  نآ  يارب  زا  سپ  رگید . یکلـسم  هدومن  كولـس  هک  قیقحت  هب  سپ  هرمز : نآ  ریغ  زا  ار  تمـصع  هدوـمن  یفن  هدودـعم و 
بطق وا  تسا و  دوجوم  مالـسلا  هیلعدوـعوم  يدـهم  هک  نیا  مکح  هک  یتـسرد  هب  سپ  تسا . ملاـع  هک  سک  ره  ار ، وا  دـنادیم  هک  تسا 

نب یلع  ماما  هب  دـسرب  ات  شردـپ ، زا  دـعب  دوب  بطق  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هچ  ناـنچ  مالـسلا ، هیلعيرکـسع  نسح  شردـپ  زا  دـعب  تسا 
دوجو رد  دش  تباث  ّتیبطق  هک  نیح  نآ  زا  ناشا ، تادوجو  رد  هبتر  نیا  رـصح  تّحـص  هب  دراد  هراشا  مههوجوب -  هَّللا  انمّرک  بلاطیبا - 
تسا هبتر  نیا  رب  هک  يدرف  بطق  ره  سپ  وا . زا  شیپ  هن  وا ، رد  دش  مامت  هک  نیا  ات  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مالـسلا  هیلعيدهم  ّدج 

نیا هدـش  رکذ  هک  قیقحت  هب  صاوخ . ّصخا  ياهمشچ  زا  هن  صاوخ ، ماوع و  ياهمشچ  زا  وا  ندوب  بیاغ  تهج  هب  تسا ، وا  زا  تباـین  هب 
انثا هّمئا  زا  یماما  ره  يارب  زا  دشاب  هدوب  هک  تسا  ّدبال  سپ  مهنع .-  هنع و  هَّللا  یضر  ًاضیا -  وا ، ریغ  زا  تیقاوی و  بحاص  خیش  زا  بلطم 

دّدسملا دّیؤملا  ملاعلا  نیدحلملا  عدـب  عماق  نیدـلا و  یماح  هعیرـشلا  ناهرب  هعیـشلا و  فیـس  بانج  ار و  هدـیاف  نیا  ریگب  یتمـصع . رـشع ،
تاهبش ضقن  نیفلاخم و  بتک  رب  وا  عالّطا  عّبتت و  هب  نونکات  هک  یلاعت -  هَّللا  هّدیا  دنه -  دالب  زا  وهنکل  نکاس  نیسح ، دماح  ریم  يولوم ،
ماحفالا ءاصقتـسا  باتک  زا  ار  تاملک  رتشیب  ماقم ، نیا  رد  ریقح  تماما و  ثحبم  رد  صوصخ ، هدـشن ، هدـید  یـسک  اـهنآ ، تاوفه  عفد  و 

نیرصاعم زا  هک  هّیلبنح  هّیعفاش و  هیفنح و  زا  ّتنس  لها  ياملع  رباکا  هک  تسناد  دیاب  هک : هدومرف  باتک  نآ  هیشاح  رد  مدومن ، لقن  ناشیا 
. دناهدومن رهاوج  تیقاوی و  باتک  يانث  شیاتس و  لامک  رارطا و  حدم و  تیاهن  دندوب ، ینارعش 

ینارعش تیقاوی  حدم 

هدیدرگن و ّفلؤم  نیا  یناعم  درگ  سک  چیه  نکل  مدید . قیرط  لها  زا  ار  ریثک  یقلخ  نم  هدومن : حیرـصت  یفنح  یبلـش  نب  نیدلا  باهش 
ار نآ  تلیـضف  هک  تسا  یباتک  نیا  هتفگ : یعفاـش  یلمر  نیدـلا  باهـش  تسا . بجاو  دادـلو  بصعت  كرت  داـقتعا و  نسح  ملـسم ، ره  رب 
، باتک نیا  حدم  زا  دـعب  یعفاش  هریمع  نیدلاباهـش  هدـشن . فینـصت  نآ  لثم  هک  نیا  رد  دـنکیمن  فالتخا  سک  چـیه  درک . ناوتن  راکنا 

یلبنح یحوتف  مالـسالا  خیـش  خـلا . درک . دـهاوخ  روهظ  زورب و  نأشلا ، میظع  فیلأت  نیا  لثم  هنامز  نیا  رد  هک  متـشادن  ناـمگ  نم  هتفگ :
رد قارغا  هغلابم و  مه  یفنح  یـشوتمهرب  دّمحم  خیـش  باّذک . دحاج  ای  باترم  نمـشد  رگم  دـنکیمن ، حدـق  باتک  نیا  یناعم  رد  هتفگ :

دّمحم نب  دّـمحم  یلاعت  هَّللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا  فقو  دـقف  دـعب  و  : » هتفگ ةالـص  دـمح و  زا  دـعب  هدومن ، هغیلب  تارابع  هب  باـتک  نیا  حدـم 
ۀماهفلا ّققدـملا  قّقحملا  ۀـماّلعلا  لماعلا  ملاـعلا  ماـمالا  اـنالوم  اندّیـسل و  رباـکالا  دـیاقع  یف  رهاوجلاو  تیقاویلا  یلع  یفنحلا  یـشوتمهربلا 
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نافرعلا و جات  هَّللا  هّجوت  نم  ۀقیرطلاو  كولسلا  ندعم  ۀعیرشلاو  هقیرطلاو  ۀقیقحلا  خیش  نیلـسرملاو  ءایبنالا  مولع  ثراو  نیقّقحملا  ۀمتاخلا 
ّلج باتک  وه  اذاف  مایالايدـم  دابعلا  عفنل  یلاعت  هَّللا  هاقبا  مانالا و  یلع  هب  عفنلا  هَّللا  مادا  باّهولادـبع  خیـشلا  انالوم  نامزلا  لـها  یلع  هعفر 

.« هراهزا قیقحتلا  ضایر  یف  تحان  هراطما و  لضفلا  بحس  نم  تحمس  هرارسا و  تعمل  هرادقم و 

هیرادم تآرم  رد  یفوص  نمحرلادبع  مالک 

تلاسر ترـضح  ّتیناحور  هب  مامت  وضح  ار  وا  نطاب ، يافـص  زا  دعب  هتفگ : رادم  لاوحا  رد  هیرادم  تآرم  رد  یفوص  نمحرلادبع  فراع 
مالـسا نیقلت  تفرگ و  دوخ  تسرپ  قح  تسد  هب  رادـملا  بطق  تسد  یـشخب ، مرک  ینابرهم و  لامک  زا  ترـضح  نآ  تشگ ؛ رّـسیم  هاـنپ 

یـضترم یلع  ترـضح  هب  ار  يو  سپ  دوب . رـضاح  ههجو -  هَّللا  مرک  یلع -  یـضترم  ترـضح  ّتیناـحور ، تقو  نآ  رد  دومرف و  یقیقح 
کیدزن ناوج  نیا  هک  ناـسرب  بولطم  هب  هدومن و  تیبرت  دوخ  نادـنزرف  ياـج  هب  ار  نیا  تسا ، قح  بلاـط  ناوج  نیا  هک  دومرف : هدرپس و 
یـضترم ترـضح  هب  ّالوت  ترـضح ، نآ  ِمکحلا  بسح  رادم ، هاش  سپ  دـش . دـهاوخ  تقو  رادـملا  بطق  تسا ، زیزع  تیاغ  هب  یلاعت  قح 

زا تیبرت  عاونا  دیـشکیم ، تضاـیر  هک  هکراـبم  هناتـسآ  رد  تفر و  فرـشا  فـجن  هب  يو  دـقرم  رـس  رب  دوـمن و  ههجو -  هَّللا  مّرک  یلع - 
هیلع هللا  یلصدّمحم  نید  هلیسو  ببس  زا  تفاییم و  میقتسملا  طارص  قیرط  هب  ههجو -  هَّللا  مّرک  یلع -  یضترم  ترـضح  كاپ  ّتیناحور 
دـسا نامز  نآ  درک . لصاح  یقیقح  نافرع  دومن ، یط  هّیفاص  هّیفوص  تاماقم  عیمج  دیدرگ و  دنمهرهب  قحلا  ّقح  هدـهاشم  هب  ملـسو ، هلآو 

ملاع رد  تشاد ، مان  يرکسع  نسح  نب  يدهم  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدّمحم  قلطم ، تیالو  ثراو  هک  دوخ  دیـشر  دنزرف  هب  ار  وا  بلاغلا  هَّللا 
هب هدومن ، تیبرت  هانپ ، تلاسر  ترـضح  تراشا  هب  ار  نیدـلا  عیدـب  رادـملا  بطق  دومرف : ینابرهم  لامک  زا  دـینادرگ و  انـشآ  يو  اب  رهاـظ 

هتـسیاش ناوج  نیا  هب  تقفـش ، هار  زا  ار  ینامـسآ  بتک  عیمج  هدـش ، هّجوتم  زین  امـش  ماهدرک . لوبق  يدـنزرف  هب  هدـیناسر ، هّیلاع  تاـماقم 
میلعت ینامسآ  فحـص  باتک و  هدزاود  تّدم ، دنچ  رد  ار  رادم  هاش  فاطلا ، لامک  رد  يدهم ، نامز ، بحاص  سپ  دینک . میلعت  راگزور ،
رگید باتک  راهچ  نآ  زا  دعب  روبز . لیجنا و  تاروت و  ناقرف و  ینعی  هدـش ، لزان  مدآ  رـشبلاوبا  دالوا  يایبنا  رب  هک  باتک  راهچ  لوا  دومن .

دعب نایلاو . يرایـسو ، يرجاج ، يوکارد ، تسا : نیا  اهباتک  نآ  مان  دومرف . میلعت  دوب ، هتفای  لوزن  نایّنج  موق  نایاوشیپ  نایادتقم و  رب  هک 
یلع ثاریم ، تسا : نیا  بتک  نآ  مان  دومن ، میلعت  زین  ار  نآ  دوب ، هدـش  لزان  یناحبـس  هاـگرد  نینمؤم  کـیالم  رب  هک  رگید  باـتک  راـهچ 

ّدج تراشا  بجوم  هب  یلبج و  یـشخب  مرک  هار  زا  دندوب ، تیب  لها  هّمئا  هّصاخ  هک  نیرخآ  نیلوا و  مولع  زا  فلا  ؛ رهطم نجامرـس ، برلا ،
، هدروآ بلاغلا  هَّللادـسا  تمدـخ  هب  دـینادرگ و  لّمکم  لـماک  ار  وا  هدومرف ، اـطع  رادـملا  بطق  هب  یلع  یـضترم  ترـضح  دوخ ، راوگرزب 

فورعم یماج ، یتشد  دمحا  نب  نمحرلادبع  فراع  لضاف  تسا . تفالخ  راودـیما  هدـش ، غراف  داشرا  زا  لاحلا  نوچ  هک  تشاد  ضورعم 
دعب نداتفا  هدجس  هب  شاهدلاو و  رد  لمح  رثا  ندوبن  رهاظ  زا  ار  بانج  نآ  تدالو  بیارغ  لیـصفت  ( 1397 ،) ةّوبّنلا دهاوش  رد  یماج  اّلم  هب 
رگید لییربج و  لوزن  لاح و  نآ  رد  خلا ، ۀـیآلا  (« 1398) اوَفِعُْـضتْسا َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو   » هفیرـش هیآ  هب  ندومن  مّلکت  تدالو و  زا 
َقَهَزَو ُّقَْـحلا  َءاَـج   » هتــشون تـسار  عارذ  رد  هدرک و  هـنتخ  هدــیرب و  فاـن  ندــش  دــّلوتم  ار و  ماـما  نآ  نـتفرگ  ورف  تـمحر و  هکیــالم 

، ترضح نآ  تافو  زا  دعب  ار  رفن  دنچ  تقو ، هفیلخ  نداتـسرف  يرگـسع و  نسح  ماما  زا  دعب  هفیلخ  ماما ، نآ  ندوب  و  خلا ، ( 1399 «) ُلِطاَْبلا
بآ و رد  سک  ود  ندـش  قرغ  رد  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  هزجعم  روهظ  تسه و  اـج  نآ  رد  هک  ره  لـتق  هناـخ و  نتفرگورف  تهج  هب 

تدالو رد  ار  نوتاخ  همیکح  ربخ  زین  هدرک . تیاور  درکیم ، زامن  هداتسیا و  بآ  رب  هک  یتروص  نیرتوکین  رد  ار  بانج  نآ  ناشیا ، ندید 
تمدخ یلقره  لیعامـسا  ندیـسر  تیاکح  باتک ، نآ  رد  زین  هدرک و  لقن  تسا ، مهدزاود  ماما  هفیلخ و  بانج ، نآ  هک  نآ  هب  حیرـصت  و 

ره رد  هک  هدرک  لقن  ار  مهن  تیاکح  زین  تسا و  مجنپ  تیاکح  هک  ار  وا  ياپ  نداد  افش  هعباس و  هام  رد  يأر  نم  ّرـس  رد  مالـسلا  هیلعماما 
دـیبلط و رگید  سک  ود  اب  دـضتعم  ارم  تفگ : هک  یـصخش  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  زین  میدومن . يوعد  هچ  نآ  هب  تسا  قیدـصت  کی 
رس دینیبب ، يو  هناخ  رد  ار  هک  ره  دیریگ و  ارف  ار  وا  هناخ  دیورب و  دوز  تفای . تافو  يأر  نم  ّرـس  رد  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  تفگ :
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هدش غراف  وا  ترامع  زا  لاح  ایوگ  یگزیکاپ . یبوخ و  تیاغ  رد  میدـید  ییارـس  میدـمآرد . يو  يارـس  هب  میتفر و  دـیرآ . نم  يارب  يو ،
نآ ياصقا  رد  میدید . ییایرد  میدمآرد ، اج  نآ  هب  میدید . یبادرـس  میتشادرب . ار  هدرپ  هتـشاذگ . ورف  میدـید  ياهدرپ  اج  نآ  رد  دـندوب و 
زا یکی  هدرکن . یتافتلا  چیه  ام  هب  هداتسیا و  زامن  رد  ریـصح ، نآ  يالاب  رب  تروص  نیرتبوخ  هب  يدرم  هتخادنا و  بآ  يور  رب  يریـصح 

تسد نم  هک  نامز  نآ  ات  درکیم . بارطضا  دش و  قرغ  بآ  رد  دور . يو  شیپ  هک  تساوخ  تفرگ . تقبس  دندوب ، نم  اب  هک  رفن  ود  نآ 
صـالخ زین  ار  يو  داد . يور  لاـح  ناـمه  زین  ار  يو  دور . شیپ  هک  تساوخ  رگید  رفن  نآ ، زا  دـعب  مدـینادرگ . صـالخ  متفرگ و  ار  يو 

تسیچ لاح  هک  متـسنادن  نم  هک  هَّللاو ! مهاوخیم . رذع  وت  زا  یلاعت و  يادخ  زا  هناخ ! بحاص  يا  متفگ : سپ  مدنامب . ناریح  نم  مدرک .
دـضتعم شیپ  میتشگزاب و  درکن . تاـفتلا  چـیه  نم  هب  متفگ ، دـنچره  متـشگزاب . یلاـعت  يادـخ  هب  مدرک ، هچ  نآ  زا  مییآیم ؟ اـجک  هب  و 

(1400 .) دننز ندرگ  ار  امش  هک  میامرفب  ّالاو  دیراد  هدیشوپ  ار  ّرس  نیا  تفگ : میتفگ . زاب  ار  هّصق  و  میتفر .

باطخلا لصف  رد  اسراپ  دمحم  هجاوخ  مالک 

ار وا  ( 1401) سنالا تاحفن  رد  یماج  اّلم  اسراپ و  دّـمحم  هجاوخ  هب  تسا  فورعم  هک  يراـخبلا  یظفاـحلا  دومحم  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم 
هک مالـسلا  هیلعيداهلا  یلع  نسحلا  یبا  نب  رفعج  هَّللادـبعوبا  درک  نامگ  نوچ  هتفگ : ( 1402) باطخلا لصف  باتک  رد  هدومن ، غیلب  حدـم 
وا رد  ار  تماما  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  شردارب  هک  درک  اعّدا  تسین و  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  دّمحم  یبا  شردارب  يارب  يدنزرف 

رفعج و هَّللادبع و  تسا ؛ رفن  هس  رد  یلع  نیا  بقع  تسا و  رفعج  نب  یلع  رد  یلع  نب  رفعج  دلو  زا  بقع  باّذک و  دـش  هدـیمان  داد ، رارق 
هاگ نآ  وا . لـها  تاـقثو  وا  باحـصا  هّصاـخ  دزنرد  تسا  مولعم  دّـمحم  شدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  دّـمحموبا  اـّما  لیعامـسا .

دنزرف نیا  ربب  هّمع ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  ترـضح  هک  هتفگ  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار  نوتاخ  همیکح  ثیدح  زا  يرـصتخم 
سپ مالـسلا . هیلعيرکـسع  نسح  دّمحم  یبا  دزن  مدمآ  سپ  تفگ : همیکح  مدـنادرگرب . شردام  هب  مدرب و  ار  وا  سپ  شردام »! دزن  هب  ار 
سپ تشاد . ذوخأـم  ارم  بلق  هک  تشاد  روـن  اـهب و  ردـق  نآ  تسا و  يدرز  هماـج  وا  رب  تسوا و  يور  شیپ  رد  هـک  ار  دوـلوم  نآ  مدـید 

نآ تسا ، نیا  هّمع ! يا  : » دومرف نم ! هب  ییامرف  اقلا  ار  نآ  سپ  كرابم ؟ دولوم  نیا  رد  تسه  یملع  امـش  دزن  رد  ایآ  نم ! دّیـس  يا  متفگ :
رب دنوادخ  رکش  يارب  مداتفا  هدجـس  هب  نم  سپ  تفگ : همیکح  دنداد ». تراشب  وا  هب  ار  ام  هک  نآ  تسا ، نیا  تشاد . ار  وا  راظتنا  دیاب  هک 
يا متفگ : وا  هب  يزور  سپ  مدـیدیمن . ار  وا  سپ  مالـسلا . هیلعيرکـسع  نسح  دّـمحمیبا  دزن  مدرکیم  دّدرت  هاـگ  نآ  تفگ : هدژم . نـیا 

اب یکلام  یبرع  نبا  ار ». دوخ  رسپ  وا ، هب  یسوم  ردام  درپس  هک  یسک  هب  ار  وا  میدرپس  : » دومرف ام ؟ رظتنم  دّیـس و  اب  يدرک  هچ  نم ! يالوم 
رثا هک  بجر  هام  رد  دناتضایر  لها  زا  یعمج  نویبجر ، دـیوگیم : دوخ  هرماسم ، رد  یتح  دراد ، هّیماما  اب  هک  یتوادـع  بصن و  همه  نآ 

و : » دیوگیم دوخ  تاحوتف  زا  شـش  تصـش و  دص و  یـس  باب  رد  دـننیبیم ، كوخ  تروص  هب  ار  نایـضفار  هک  تسا  نیا  ناشیا  فشک 
زا ار  نآ  دنکیم  رپ  سپ  ملظ . روج و  زا  نیمز  دوش  رپ  هک  نآ  ات  دیآیمن  نوریب  نکل  مالـسلا  هیلعيدهم  جورخ  زا  تسا  دبال  هک  دـینادب 

ترتع زا  وا  هفیلخ و  نیا  دـنک  تفالخ  هک  نآ  ات  ار  زور  نآ  دـنکیم  ینالوط  دـنوادخ  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـنامن  رگا  لدـع و  طسق و 
نـسح وا  دـلاو  تسا و  مالـسلا  اـمهیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  وا  ّدـج  همطاـف  نادـنزرف  زا  ملـسو ، هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر 

رفعج ماما  رسپ  مظاکلا ، یـسوم  ماما  رـسپ  اضرلا ، یلع  ماما  رـسپ  یقت ، دّمحم  ماما  رـسپ  یقن ، یلع  ماما  رـسپ  تسا ، مالـسلا  هیلعيرکـسع 
هک مالک  رخآ  ات  مالسلا ». مهیلعبلاطیبا  نب  یلع  رسپ  نیـسح ، ماما  رـسپ  یلع ، نیدباعلا  نیز  ماما  رـسپ  رقابلا ، دّمحم  ماما  رـسپ  قداصلا ،

نیا رد  دـناقفاوم  هک  ّتنـس  لها  زا  رگید  یتعامج  رکذ  اب  مراهچ  باب  رد  تشذـگ  بانج . نآ  جورخ  تالاح  فاصوا و  زا  تسا  یحرش 
تسا و تاداع  قراوخ  زا  هدیدم  تدم  نیا  رد  بانج  نآ  تبیغ  هک  هتفگ  رجح  نبا  هچ  نآ  سپ  ًاعبار : اّما  هّیماما . رـشاعم  اب  هقیرط  يأر و 
هچ تسا ، نالطبلا  حضاو  سپ  تافـص ، ریاس  زا  تسا  یلوا  نآ  رکذ  دهدن و  ربخ  نآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسا  دـیعب 

و بانج . نآ  رب  تسا  قبطنم  هدومرف و  هک  تافص  ریاس  هب  تسین  رـضم  یتمکح ، تهج  هب  دشاب  یلوا  دنچ  ره  یفـصو  رکذ و  زا  توکس 
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هک اهزیچ  زا  رایسب  لثم  دشن ، لقن  دومرف و  دیاش  دوخ ؟ ندیدن  درجم  هب  هدادن ، ربخ  تفص  نیا  زا  يوبن  ترـضح  هک  هدرک  مولعم  اجک  زا 
ترثک تهج  هب  بانج  نآ  زا  لوقنم  مامت  رب  هدشن  فقاو  یـسک  ره  هچ  هدیـسرن . وا  هب  هدش و  لقن  ای  هدیـسرن  ام  هب  هدومرف و  میراد  نیقی 
یضرغ نآ  هچ  دندرکیم ، لعج  هعوضوم  رابخا  هک  صاخـشا  نامه  دندرک  ناهنپ  هدش و  لقن  ای  اهلیم ، فالتخا  دالب و  ّتتـشت  نیلقان و 

رد قح  و  دوشیم . لصاح  راک  ود  ره  زا  نآ ، ریغ  ای  نید  توادع  ای  ایند  بلج  ای  وا  ضغب  ای  یصخش  ّبح  زا  دنتـشاد  رابخا  عضو  رد  هک 
نآ ات  دیدم  یتّدم  دوشیم  بیاغ  وا  هک : دندومرف  مالسلا  هیلعيدهم  تافص  نمض  رد  دنداد و  تبیغ  زا  ربخ  ًاحیرـص  مه  هک : نآ  باوج 

يرگید زا  لوـطا  یکی  تـسا : تـبیغ  ود  ار  وا  دـندومرف : حیرـصت  راـبخا  یـضعب  رد  (« 1403 .) دـش كـاله  دُرم و  هک  دوـشیم  هتفگ  هک 
مالـسلا هیلعنیـسح  ماـما  دـالوا  زا  مـهن  مالـسلا  هیلعيدـهم  هـک  دـنداد  ربـخ  هـک  هرتاوـتم ، راـبخا  هـلمج  رد  ًانمـض  مـه ، و  ( 1404 .) تسا

رهاظ هب  ار  وا  یسک  هک  نیا  تسا و  نامزلا  رخآ  رد  ترـضح  نآ  جورخ  هک  نیقیرف  بتک  رد  هدش  دراو  هچ  نآ  هظحالم  اب  ( 1405 .) تسا
تبیغ هک  وا ، ریغ  وا و  هتفگ  هچ  نآ  اّما  دـندومرف . بانج  نآ  تبیغ  زا  یفاو  ناـیب  ناـمّزلارخآ ، رد  جورخ  بسن و  نییعت  زا  سپ  دـنیبیمن ،

رکذ ار  نیرّمعم  زا  یضعب  یماسا  هک  میداد  هک  ياهدعو  بسح  ام  و  دش . مولعم  نآ  زا  باوج  سپ  تسا ؛ تاداع  قراوخ  زا  تّدم  نیا  رد 
: مییوگیم هدرک و  افو  هّماع ، ماوع  داعبتسا  عفر  تهج  هب  لیوطت ، یب  مییامن 

مالسلا هیلعربمغیپ  رضخ  ترضح 

رّرکم ّتنـس  لها  بتک  رد  و  نونکات . شیپ  لاس  رازه  دنچ  زا  وا ، ياقب  بانج و  نآ  دوجو  رد  تسین  یّکـش  ار  مالـسا  لها  زا  يدـحا  هک 
نانچ تخومآ . ملع  درک و  یّقلت  وا  زا  لحم و  نالف  رد  درک  تاقالم  رـضخ  بانج  اب  نالف  هک  دوخ  يافرع  خـیاشم و  لاوحا  رد  دـش  لقن 

وا زا  نوچ  مدرکیمن . لوبق  نم  تفگ و  نم  اب  ینخس  ینیرع ، سابعلاوبا  خیـش  هک  هتفگ  تاحوتف  مجنپ  تسیب و  باب  رد  نیدلا  ییحم  هچ 
ات تفگ : متفر . خیش  دزن  متـشگزاب و  لاح ، رد  راد . مّلـسم  نخـس  نالف  رد  ار  ساّبعلاوبا  خیـش  تفگیم : هک  مدید  ار  یـصخش  مدش  ادج 

هدرک لقن  یشاک  قازّرلادبع  زا  يدبیم  هچ  نآ  اّما  تسا . رایسب  ّتنس  لها  بتک  رد  نیا  ریظن  و  ینکن ؟ لوبق  نم  نخس  دیوگن ، وت  اب  رضخ 
هیلعیسوم نامز  زا  یقاب  یناسنا  صخش  رضخ ، ندوب  اّما  ضبق و  زا  هیانک  سایلا ، تسا و  طسب  زا  هیانک  رضخ ، هتفگ : تاحالطصا  رد  هک 

دزن رد  تسین  قّقحم  سپ  دـیامن ، داشرا  ار  وا  هتـساوخ  هک  یـسک  يارب  وا ، تروص  هب  دوشیم  لّثمتم  هک  یناحور  ای  دـهع  نیا  ات  مالـسلا 
رد هک  هدرک  لقن  ینالوط  يربخ  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  قودص  خیش  تسا . نیملسم  دزن  ترورـض  فالخ  سپ  نم .
هک نآ  يارب  هن  دیامن و  راهظا  نآ  زا  دعب  هک  يربمغیپ ، يارب  ار  مالسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  رمع  درکن  زارد  یلاعت  قح  : » هدومرف نآ  رخآ 
مزال هک  ییاوشیپ  يارب  زا  هن  دـشاب و  دوخ  زا  شیپ  تعیرـش  خـسان  وحم و  ار  وا  هک  یتعیرـش  نید و  يارب  هن  دـیامرف و  لزاـن  وا  رب  یباـتک 

هیلعمئاق ترـضح  رمع  هک  دوب  یلاعت  قح  قباـس  ملع  رد  هکلب  وا . يارب  دـشاب  هدـینادرگ  ضرف  هک  یتعاـط  يارب  زا  هن  وا و  هب  ادـتقا  دـشاب 
هدنب رمع  ببـس ، نیا  هب  سپ  درک . دنهاوخ  راکنا  ار  وا  رمع  لوط  قلخ ، زا  یهورگ  هک  تسناد  دوب و  دـهاوخ  ینالوط  وا  تبیغ  مالـسلا و 

هک مالـسلا  هیلعاـضر  باـنج  زا  هدرک  تیاور  زین  ( 1406 .«) نادـناعم رب  دـشاب  تّجح  هک  نآ  ات  دـینادرگ  ینـالوط  ار  رـضخ  دوخ ، حـلاص 
وا هک  یتسرد  هب  و  ( 1407 .) روص رد  دوش  هدیمد  هک  نآ  ات  دریمیمن  تسا ، هدنز  سپ  تایح . بآ  زا  دیشون  رضخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف

دوشیم رضاح  هنیآ  ره  وا  هک  یتسرد  هب  ار و  وا  صخش  مینیبیمن  ار و  وا  يادص  میونشیم  سپ  ام . رب  دنکیم  مالس  سپ  ام . دزن  دیآیم 
رد دوـشیم  رـضاح  هنیآ  ره  وا  هک  یتـسرد  هب  و  وا . رب  دـنک  مالـس  سپ  دـنک ، رکذ  ار  وا  هک  امـش  زا  سکره  سپ  دوـش . رکذ  هک  اـج  ره 

دنوادـخ هک  تسا  دوز  نینمؤم و  ياـعد  رب  دـیوگیم  نیمآ  سپ  هفرع . هب  دتـسیایم  ار و  کـسانم  همه  دروآیم  ياـج  هب  سپ  اـهمسوم .
زا ياهلمج  قباطم  هک  دـنامن  یفخم  ( 1408 .«) ار بانج  نآ  تدـحو  وا  هب  دـنک  لصو  وا و  تبیغ  رد  ار  اـم  مئاـق  تشحو  وا  هب  دـهد  سنا 
رد یکجارک  هماـّلع  نـکل  دوـب . تاـیح  بآ  ندروـخ  باـنج  نآ  رمع  لوـط  ببــس  هـک  تـسا  نآ  نیخّروـم  نیرـّـسفم و  مـالک  راـبخا و 
هچ نآ  هلمج  زا  نامّزلا . رخآ  ات  وا  ياقب  تسا  لصّتم  هک  تسا  رضخ  نیرّمعم ، زا  یکی  هدومرف : نیرّمعم  رکذ  ماقم  رد  ( 1409) دیاوفلازنک
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یتسرد هب  نم ! نارسپ  يا  : » دومرف سپ  ار . دوخ  نادنزرف  دومن  عمج  دیسر ، رد  تافو  نوچ  ار  مالـسلا  هیلعمدآ  هک  نآ  وا ، ربخ  زا  هدیـسر 
رد دیدمآ  دورف  نوچ  هک  نآ  ات  نابایب  رد  امـش  اب  نم  دـسج  دـشاب  هدوب  هنیآ  ره  سپ  یباذـع . نیمز ، لها  رب  دـنکیم  لزان  یلاعت  قح  هک 

هیلعحون دومرف  ثوعبم  دـنوادخ  نوچ  دوب و  ناـشیا  اـب  ترـضح  نآ  دـسج  سپ  ماـش ». نیمز  رد  دـییامن  نفد  ارم و  دـیتسرفب  سپ  يداو ؛
نیمز رد  ات  دمآ  حون  بانج  سپ  درک . قرغ  ینامز  ار  نیمز  داتسرف و  نیمز  رب  ار  نافوط  دنوادخ  تفرگ و  دوخ  اب  ار  دسج  نآ  ار ، مالسلا 

نآ رد  هک  ار  ناشیا  درک  رما  هک  یناکم  نآ  هب  ار  دسج  نآ  دنرب  هک  ار  ماح  ثفای و  ماس و  دوخ ، رـسپ  هس  دومن  ّتیـصو  دمآ و  دورف  لباب 
دایز مدرم  دوش و  نومأم  اـت  نک  ربص  نکل  مینادیمن ، ار  هار  تسین و  نآ  رد  یـسینا  تسا و  شّحوتم  نیمز  دـنتفگ : سپ  دـننک . نفد  اـج 

ار نآ  رمع  دنک  ینالوط  هک  ار  یلاعت  يادخ  درک  اعد  مالـسلا  هیلعمدآ  دومرف : ناشیا  هب  سپ  ددرگ . کشخ  دوش و  سونأم  دالب  دـنوش و 
هب ار  هچ  نآ  دومرف  زاجیا  دنوادخ  دش و  وا  نفد  ّیلوتم  رـضخ  هک  نآ  ات  مدآ  دسج  دنام  اج  هب  سپ  تمایق . زور  ات  ار  وا  دـنکیم  نفد  هک 

. نیملسم تاقث  نید و  خیاشم  ار  نآ  هدرک  تیاور  هک  تسا  یثیدح  نیا  دراد و  هدنز  ار  وا  هتساوخ  هک  اج  نآ  ات  دوب ، هدرک  هدعو  وا 

مالسلا هیلعیسیع  بانج 

تفر و الاب  نامسآ  هب  هدنز  هک  نآ  نیمز و  رد  تشاد  هک  یتایح  هب  نامـسآ  رد  تسا  بانج  نآ  ياقب  هّماع  هّصاخ و  ياملع  نایم  روهـشم 
وا ریزو  دنک و  زامن  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  بقع  رد  دیآ و  دورف  نامزلارخآ  رد  هک  نآ  ات  دیشچن  دهاوخن  هدیـشچن و  گرم  تبرش 
نآ صیاصخ  رکذ  رد  موس ، باب  رد  تشذگ  نآ  زا  ياهلمج  تسا و  لیوطت  ثروم  نآ  رکذ  هک  تسا  رایـسب  هراب  نیا  رد  رابخا  و  دـشاب .

. ترضح

لاّجد رفاک ، نیعل 

هک دروخ  مسق  رَمُع  دید و  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  تسا  داّیص  نبا  نامه  وا  هک  نآ  ّتنس ، لها  ياملع  نایم  رد  روهـشم 
تسیب و باب  رد  یعفاش  یجنگ  فورعم ، ثّدحم  نکل  هدرک . حیرـصت  يدـهملا  بقانم  یف  یفخملا  فشک  بحاص  هک  نانچ  یلاّجد ، وت 

قباطم هدرک ، رایتخا  دوخ  هچ  نآ  هدرمـش و  نیثّدـحم  طالغا  زا  ار  نیا  ( 1410) مالـسلا هیلعنامزلا  بحاص  رابخا  رد  نایب  باتک  زا  مجنپ 
لیحارـش نب  رماع  زا  هدرک  تیاور  اج  نآ  رد  ًادنـسم  هک  تسا  يربخ  نآ  و  نآ . تّحـص  رب  ار  املع  قاّفتا  هدومن  يوعد  هک  تسا  یثیدـح 

سپ دوب . نیلوا  تارجاهم  زا  وا  سیق و  نب  كاّحض  رهاوخ  سیق و  رتخد  همطاف ، زا  درک  لاؤس  وا  هک  نادمه  زا  تسا  ياهعیـش  هک  یبعش 
ریغ يدحا  هب  ار  نآ  ینکن  دنتسم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  نآ  یـشاب  هدینـش  هک  یثیدح  هب  ارم  هد  ربخ  تفگ : وا  هب 

رـسپ هب  مدوـب  هدرک  رهوـش  نم  تفگ : ارم . هد  ربـخ  يرآ ! تفگ : وا  هب  سپ  درک . مهاوـخ  هنیآ  ره  مهاوـخب ، رگا  تفگ : سپ  باـنج . نآ 
هویب نوچ  سپ  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  داهج  لوا  رد  دش  هتشک  سپ  زور . نآ  رد  دوب  شیرق  ناناوج  ناکین  زا  وا  هریغم و 

یلصيادخ لوسر  دندرک و  يراگتساوخ  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  دنچ  فوع و  نب  نمحّرلادبع  مدش ،
تسود ارم  هک  یسک  : » دومرف بانج  نآ  هک  مدوب  هدینش  نم  دیز و  نب  ۀماسا  دوخ  يالوم  يارب  درک  يراگتساوخ  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

وت تسد  هب  نم  رما  متفگ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  ارم  درک  هبطخ  نوچ  سپ  ار ». هماـسا  دـشاب  هتـشاد  تسود  سپ  دراد ،
راصنا زا  ینغ  دوب  ینز  کیرـش  ّما  و  کیرـش ». ّما  دزن  هب  نک  لاقتنا  : » دومرف سپ  یهاوخیم . هک  یـسک  ره  هب  نک  جیوزت  ارم  سپ  تسا ،

ّما هک  اریز  نکن ! : » دومرف سپ  درک . مهاوخ  يدوز  هب  متفگ : سپ  اهنامهم . وا  دزن  دـمآیم  دورف  ادـخ و  هار  رد  درکیم  قافنا  رایـسب  هک 
زا یـضعب  وت ، زا  موق  دننیبب  سپ  وت . ياهقاس  زا  هماج  دوش  فشک  وت و  رجعم  دـتفیب  هک  مراد  تهارک  نم  دراد و  رایـسب  نامهم  کیرش ،
زا وا  شیرق و  رهف  ینب  زا  تسا  يدرم  وا  موتکم و  ما  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  تّمع  رـسپ  يوس  هب  نک  لقن  نکلو  ار . وت  دیاین  شوخ  هچ  نآ 
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هللا یلصادخ  لوسر  يدانم  يادن  مدینش  دش ، یضقنم  ماهّدع  نوچ  وا ، يوس  هب  مدش  لقتنم  سپ  تسا ». نطب  نآ  زا  همطاف  هک  تسا  ینطب 
اب مدرک  زامن  دجـسم و  هب  متفر  سپ  دـیوش . عمج  زامن  يارب  همه  زورما  ینعی  تعامج ، هب  زاـمن  هک  دـنکیم  ادـن  هک  ار  ملـسو  هلآو  هیلع 

ترضح نآ  تسشن و  ربنم  رب  دش  غراف  زامن  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصيادخ  لوسر  نوچ  سپ  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصيادخ  لوسر 
سپ مدرک »؟ عمج  هچ  يارب  ار  امـش  هک  دـینادیم  ایآ  : » دومرف هاـگ  نآ  دنیـشنب ». دوخ  زاـمن  ياـج  رد  سک  ره  : » دومرف سپ  دـیدنخیم .

، یندیناسرت يارب  زا  هن  یبیغرت و  يارب  مدرکن  عمج  ار  امـش  ادـخ ! هب  مسق  نم ، هک  یتسرد  هب  : » دومرف دـنرتاناد . وا  لوسر  ادـخ و  دـنتفگ :
قفاوم هک  یثیدـح  هب  ارم  داد  ربخ  دروآ و  مالـسا  درک و  تعیب  دـمآ و  سپ  دوب  ینارـصن  يدرم  میمت  هک  اریز  ار ، امـش  مدرک  عمج  نکلو 

. ماذج مخل و  زا  دـم ، رفن  یـس  اب  ایرد  رد  یتشک  رد  دـش  راوس  هک  ارم  داد  ربخ  لاّجد . حیـسم  زا  ار  امـش  مداد  ربخ  نم  هک  ار  هچ  نآ  دوب 

. دـندش هریزج  لخاد  باتفآ . برغم  کیدزن  ایرد  رد  دندیـسر  هریزج  لحاس  هب  ات  دادیم . خرچ  اـیرد  رد  هاـم  کـی  ار  ناـشیا  جوم ، سپ 
: تفگ وت ؟ یتسیک  وت ! رب  ياو  دنتفگ : وا  هب  سپ  شیوم . يرایـسب  زا  ار  نآ  شیپ  سپ و  دنتخانـشن  هک  يوم  رپ  دندرک  تاقالم  ار  یناویح 
. امـش نداد  ربـخ  هب  تسا  قیاـش  رایـسب  وا  هک  اریز  رید ؛ رد  درم  نیا  دزن  دـیورب  موق ! يا  تفگ : تسیچ ؟ هساّـسج  دـنتفگ : ماهساّـسج . نم 

میدید سپ  میدش . رید  لخاد  ات  میتفر  باتـشب  سپ  تفگ : دـشاب . ناطیـش  ادابم  هک  وا ، زا  مدیـسرت  ام ، يارب  درب  ار  يدرم  مان  نوچ  تفگ 
وا و ندرگ  هب  دندوب  هدرک  عمج  ار  وا  ياهتسد  دوب . یتخس  دیق  رد  میدوب ، هدید  هک  دوب  یناسنا  مظعا  تقلخ ، رد  هک  ار  یناسنا  نآ ، رد 

امـش هک  دـیهد  ربخ  ارم  سپ  نم . ربخ  رب  دـیدش  رداـق  امـش  تفگ : یتـسیک ؟ وت  وت ! رب  ياو  میتـفگ : دوب . هتـسب  نهآ  هب  شبعک  اـت  وناز  زا 
. درک يزاب  ام  اب  جوم  سپ  ایرد . بارطـضا  تقو  اب  دش  فداصم  ایرد و  یتشک  رد  میدش  راوس  هک  برع  زا  مینامدرم  ام  میتفگ : دیتسیک ؟

مولعم يوم  يرایـسب  زا  وا  سپ  شیپ و  هک  میدـید  ار  وم  رپ  ناویح  میدـش . هریزج  لخاد  سپ  دـناسر . وت  هریزج  لحاس  هب  ار  اـم  هاـگ  نآ 
وا هک  رید ، رد  درم  نیا  دزن  هب  دـیورب  تفگ : تسیچ ؟ هساّـسج  میتـفگ : ماهساّـسج . نم  تفگ : یتـسیک . وت  وت ! رب  ياو  میتـفگ : وا  هب  دوبن .
ربخ تفگ : سپ  دشاب . یناطیش  وا  هک  میتسین  نمیا  میدیسرت و  وا  زا  میدمآ و  وت  دزن  باتش  هب  سپ  امش . نداد  ربخ  هب  تسا  قاتشم  رایـسب 
رمث اـیآ  هک  وا  لـخن  زا  ار  امـش  منکیم  لاؤـس  تفگ : يریگیم ؟ ربـخ  وا  رما  هـچ  زا  میتـفگ : دـهدیم . رمث  هـک  ناـیب  لـخن  زا  ارم  دـیهد 

زا میتفگ : هّیربط . هچایرد  زا  ارم  دیهد  ربخ  تفگ : دهدن . رمث  وا  هک  تسا  کیدزن  هک  دیـشاب ! هاگآ  تفگ : يرآ . وا : هب  میتفگ  دـهدیم ؟
. دورب نآ  بآ  هک  تسا  دوز  هک  دیـشاب  هاـگآ  تفگ : تسا . رایـسب  شبآ  میتفگ : تسه ؟ بآ  نآ ، رد  اـیآ  تفگ : یـسرپیم ؟ نآ  رما  هچ 
هب وا  لها  دننکیم  عرز  ایآ  تسه ؟ بآ  همـشچ  رد  ایآ  تفگ : يریگیم ؟ ربخ  وا  رما  هچ  زا  میتفگ : رعز . همـشچ  زا  ارم  دیهد  ربخ  تفگ :

نّییّما ّیبن  زا  ارم  دیهد  ربخ  تفگ : دـننکیم . عرز  نآ  بآ  زا  شلها  تسا و  رایـسب  همـشچ  نآ  بآ  يرآ ، وا : هب  میتفگ  همـشچ ؟ نآ  بآ 
: تفگ يرآ . میتفگ : دـندرک ؟ هلتاـقم  وا  اـب  برع  اـیآ  تفگ : برثی . رد  هدـمآ  دورف  هّکم و  زا  هدرک  ترجاـهم  وا  دـنتفگ : هدرک ؟ هچ  هک 

تعاـطا ار  وا  سپ  دـندوب . وا  کـیدزن  هک  ییاـهبرع  رب  دـش  بلاـغ  باـنج  نآ  هک  ار  وا  میداد  ربخ  سپ  ناـشیا ؟ اـب  درک  راـتفر  هنوگچ 
ار امش  نم  دننک و  تعاطا  ار  وا  هک  ناشیا  يارب  دوب  ریخ  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ : يرآ . میتفگ : تسا ؟ نینچ  ناشیا : هب  تفگ  دندرک .
رد منکیم  ریـس  منکیم و  جورخ  سپ  جورخ . رد  ارم  دـنهد  نذا  هک  تسا  دوز  هک  یتـسرد  هب  و  ملاّـجد . حیـسم  نم  دوـخ . زا  مهد  ربـخ 

مارح نم  رب  اـه  نآ  يود  ره  هک  هنیدـم ، هّکم و  ریغ  بش  لـهچ  رد  اـج  نآ  رد  منکیم  لوزن  هک  نآ  رگم  ياهـیرق ، دـنامیمن  سپ  نـیمز .
وا زا  ارم  سپ  هنهرب . ریـشمش  اب  نم  يور  شیپ  رد  یکلم  دـیایب  نوریب  اه ، نآ  زا  یکی  رد  موش  لخاد  هک  منکب  هدارا  هک  یناـمز  ره  تسا .

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ  يوار  ار ». اه  نآ  دـننکیم  ظفح  هک  تسا  ياهکیـالم  ود  نآ ، زا  یبقن  ره  رب  هک  یتسرد  هب  دـنادرگرب و 
ار امـش  نم  ایآ  هنیدم . ینعی  هبّیط ، نیا  تسا . هبّیط  نیا  تسا . هبّیط  نیا  : » دومرف دز و  ربنم  رب  دوب  شتـسد  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  ملـسو  هلآو 
نآ هب  ار  امـش  نم  هک  ار  هچ  نآ  دوب  قفاوم  هک  دروآ  تفگـش  هب  ارم  میمت ، ثیدح  : » دومرف يرآ . دنتفگ : مدرم  مدوب »؟ هدادـن  ربخ  نیا  هب 
دوخ زا  هن  تسا  قرـشم  لـبق  زا  هکلب  هن ، نمی ؛ ياـیرد  رد  اـی  تسا  ماـش  ياـیرد  رد  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  هنیدـم  هّکم و  زا  مدوب  هداد  ربـخ 

رد يوغب  ( 1411 .) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  زا  ار  نیا  مدرک  ظـفح  سپ  تفگ : دوـمرف . هراـشا  دوـخ  تسد  هب  و  قرـشم ».
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لقن همطاف  زا  زین  ناّسح  رابخا  رد  هدرمـش و  حاحـص  زا  ار  نآ  ربخ و  لوا  فذـح  هب  هدرک  لقن  همطاف  زا  ار  ربخ  نیا  دوخ  ( 1412) حابصم
ورب ماهساسج . نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : ار . دوخ  ياهوم  دیـشکیم  هک  مدـید  ار  ینز  هاگان  تفگ : هک  يوار  میمت  ثیدـح  رد  هدرک 
نایم تسجیمرب  دوب و  هتـسب  اه  لغ  هلـسلس و  هب  ار و  دوخ  ياهوم  دشکیم  هک  مدـید  ار  يدرم  هاگان  اج . نآ  هب  متفر  سپ  رـصق ! نیا  هب 

یفصنم ره  رب  تسین  هدیشوپ  هدومن و  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  ار  لوا  ربخ  ملاّجد . نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ : سپ  نیمز . نامسآ و 
: هک نآ  لوا  بانج . نآ  دوخ  ياقب  زا  تسا  رتبیرغ  تهج  دـنچ  زا  مالـسلا ، هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  ات  خـیرات  نآ  زا  لاّجد  ياقب  هک 
زا نّکمتم  زین  دوخ  تسین و  علّطم  نآ  لاح  رب  درادـن و  یناشن  نآ  زا  یـسک  هک  ياهریزج  رد  یتخـس  نآ  هب  لولغم ، یـصخش  ندوب  هدـنز 

تایح ددم  بابسا  زا  دهاوخب  هچ  ره  زا  نّکمتم  راصما ، رد  ریاس  راتخم ، یصخش  ياقب  زا  تسا  بجعا  تسین ، يررض  عفد  ای  یعفن  بلج 
تلالد ربخ ، نیا  رهاظ  هکلب  تسا ، بانج  نآ  رمع  زا  هدایز  رابخا  ریاس  ربخ و  نیا  بسح  هب  وا  رمع  هک : نآ  مود  راضم . ره  عفد  رب  رداق  و 

رد هکلب  دابع ، ّلضم  ّتیبوبر و  یعّدـم  هکلب  كرـشم ، رفاک  لاّـجد  هک : نآ  موس  هدوب . بآـم  یمتخ  روهظ  زا  شیپ  اهتّدـم  هک  دـنکیم 
یـصخش و نینچ  ياقبا  سپ  لاّجد . هنتف  زا  ار  دوخ  تّما  دـناسرت  هک  نآ  رگم  دـماین  يربمغیپ  چـیه  هک  هدیـسر  نیقیرف  راـبخا  زا  يرایـسب 

دندوب رظتنم  وا و  دوجو  هب  دـنداد  تراشب  اهربمغیپ  همه  هک  یـصخش  ياقب  زا  تسا  برغا  بتارم  هب  هفراـعتم  قرط  ریغ  زا  وا  نداد  يزور 
رارقا يوس  هب  ار  قلخ  همه  دناشکب  ار و  قافن  كرـش و  رفک و  نب  خیب و  دزادنارب  داد و  لدع و  زا  ار  ایند  دـنک  رپ  هک  ار  بانج  نآ  روهظ 
ضرف رب  بیغ . هنازخ  زا  هیذغت  هب  تسا  رتراوازس  وا  هّتبلا  یّیصو . يربمغیپ و  چیه  يارب  دوب  هدشن  رّـسیم  هک  ّلجوّزع  دنوادخ  ّتینادحو  هب 

هچ رگا  هدومن ، حیرصت  یعفاش  یجنگ  هک  نانچ  يأر ، نم  ّرس  بادرس  رد  تسا  ّرقتسم  بانج  نآ  هک  هّیماما  هب  ّتنـس  لها  تبـسن  تّحص 
ياقب هک  هدومن  تباث  هکلب  هروکذم ، تبـسن  میلـست  رد  هدروخ  ار  دوخ  فلـس  لوگ  هّیماما ، بتک  رب  یعالّطایب  تهج  هب  شفاصنا  همه  اب 

هیلعیـسیع ياقب  تمکح  هچ  تسا . كرابم  دوجو  نآ  عرف  ود ، ره  ياقب  تسا و  بانج  نآ  ياـقب  ّتیعبت  هب  لاّـجد  مالـسلا و  هیلعیـسیع 
رد هک  نانچ  هاگ . نآ  رد  وا ، قیدصت  ببس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصنییبنلا  متاخ  ترـضح  هب  تسا  باتک  لها  ندروآ  نامیا  مالـسلا ،

يارب نآ  نایب  مالسلا و  هیلعتّجح  ياوعد  قیدصت  هدش و  نآ  هب  هراشا  ( 1413 «) ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو   » هفیرش هیآ 
ار و مالـسا  دـنک  ترـصن  هک  نآ  نودـب  وا ، ياقب  یـسیع و  دوجو  دـشابن  زیاج  هچ  بانج ، نآ  فلخ  رد  ندرک  زامن  تعباتم و  هب  نایغاط 

مالسلا هیلعیـسیع  سپ  تسا . مالـسا  توعد  یفانم  نآ  یتلود و  توعد و  هب  دش  دهاوخ  درفنم  دوخ  ّالاو  ار  ماما  دیامن  تعباتم  قیدصت و 
هیلعيدـهم ماما  رم  تسوا  ّتیعبت  دوجو و  ّتیعرف  نیع  نیا  دـشابن و  يرثا  شیاقب  رد  دـشابن و  یّظح  قیدـصت ، تناعا و  ترـصن و  زج  ار 

يزیچ داسف  هنتف و  زج  شدوجو  رد  هک  لاّجد  ياقب  تمکح  و  عوبتمیب ؟ عبات ، لصا و  ياـقبیب  عرف ، ياـقب  تساور  هنوگچ  و  ار . مالـسلا 
عرف نیا  دسفم و  زا  حلصم  ئسُم و  زا  نسحم  یـصاع و  زا  ناشیا  عیطم  دوش  رهاظ  ات  ار ، قیالخ  رم  تسا  يدنوادخ  ناحتما  التبا و  تسین ،

ترـضح زج  وا  دـشاب و  طوـنم  قـّلعم و  وا ، كرت  لـعف و  یهن و  رما و  هـب  داـسف  حالـص و  نایـصع و  تعاـطا و  هـک  تـسا  یـسک  دوـجو 
دعبتسم ار و  عرف  ود  نیا  ياقب  دنراد  قیدصت  زیاج و  هنوگچ  و  دشابن . یـسک  دوخ ، ّدج  تّوبن  يارب  زا  تسا  یتیآ  هک  مالـسلا  هیلعيدهم 

؟ تسا تکرب  ریخ و  فطل و  تمحر و  شدوجو  مامت  هک  ار  لصا  ياقب  دنرمش 

مالسلا هیلعیبن  سایلا 

سپ زور ؛ طسو  رد  ( 1414) ندرا رد  تفریم  هار  وا  هک  نالقسع  لها  زا  يدرم  زا  دوخ  دانسا  هب  هدرک  تیاور  ناجیتلا  سیارع  رد  یبلاعث 
سپ مسایلا ». نم  : » تفگ یتسیک ؟ وت  هَّللادبع ! يا  متفگ : سپ  درکن . مّلکت  نم  اب  سپ  یتسیک ؟ وت  هَّللادـبع ! ای  تفگ : سپ  دـید . ار  يدرم 

وت زا  ار و  وت  ثیدـح  ممهفب  اـت  ار  هشعر  ینعی  متفاـی ، هک  ار  هچ  نآ  نم ، زا  درادرب  هک  ار  يادـخ  ناوخب  متفگ : سپ  داـتفا . هشعر  نم  رد 
نآ هک  هّینایرـس  هب  اعد  ود  و  مّویق » ای  ّیح و  ای  ناّنم و  ای  ناّنح  ای  میحر  ای  ّربای  : » اعد تشه  هب  نم  يارب  درک  اـعد  سپ  تفگ : منک . كرد 

اب يدرـس  متفای  سپ  نم . فتک  ود  نایم  تشاذـگ  ار  دوخ  فک  سپ  متفاییم . هک  ار  هچ  نآ  نم ، زا  تشادرب  دـنوادخ  سپ  مدـیمهفن . ار 
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هب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  زور  نآ  زا  : » تفگ زورما ؟ وت  هب  دوـشیم  یحو  وا : هب  متفگ  دوـخ . ناتـسپ  ود  ناـیم  ار  نآ  تّذـل 
رد ود  نیمز و  رد  ود  راهچ ؛ تفگ : دناهدنز ؟ زورما  ناربمیپ  زا  رفن  دـنچ  وا : هب  متفگ  تفگ  دوشیمن ». یحو  نم  هب  دـش ، ثوعبم  تلاسر 
زا رفن  هاجنپ  دنرفن ؛ تصش  : » تفگ دنرفن ؟ دنچ  لادبا  متفگ : رضخ ». سایلا و  نیمز  رد  تسا و  سیردا  یسیع و  نامسآ  رد  سپ  نامسآ .

تقو ره  دالب و  ریاس  رد  رفن  تفه  نالقـسع و  رد  درم  کی  تسا و  هصیـصم  رد  درم  ود  تارف و  یطاش  ات  دنرـصم  شیرع  کیدزن  ناشیا 
ناشیا ببـس  هب  مدرم و  زا  ار  الب  دنوادخ  دنکیم  عفد  ناشیا  هب  ار . يرگید  یلاعت  هناحبـس و  دروآیم  ار ، ناشیا  زا  یکی  دربب  دنوادخ  هک 

؟ ینکیم تاقالم  ار  وا  وت  ایآ  متفگ : اـیرد ». ياـههریزج  رد  : » تفگ تساـجک ؟ رد  رـضخ  سپ  متفگ : دوشیم ». هدـیراب  ناـشیا  رب  ناراـب 
.« وا يوم  زا  نم  دریگیم و  نم  يوم  زا  وا  : » تفگ رگیدـکی ؟ اب  امـش  راک  تسیچ  متفگ : مسوم ». رد  : » تفگ اجک ؟ متفگ : يرآ » : » تفگ
ّقح رد  ییوگیم  هچ  متفگ : سپ  دوب . لاـتق  ماـش  لـها  ناـیم  مکح و  ناورم  ناـیم  هک  دوب  یتـقو  رد  تیاـکح  نیا  هک  تفگ  صخـش  نآ 

.« دنامنهج شتآ  رد  همه  دهاش  لوتقم و  لتاق و  ّلجوّزع . يادخ  رب  شکرـس  راّبج ، تسا  يدرم  وا ؟ اب  ینکیم  هچ  : » تفگ مکح ؟ ناورم 
رگید هک  ماقم  نآ  زا  ار  يادخ  منکیم  رافغتسا  نم  مدربن و  راک  هب  يریشمش  متخادنین و  يریت  مدزن و  هزین  نکلو  مدش  رـضاح  نم  متفگ :

هتشاذگ وا  يور  شیپ  رد  نان  صرق  ود  هاگان  هک  میدوب  هتسشن  وا  نم و  تفگ : شاب »! نینچ  تنسحا ! : » تفگ زگره . نآ  لثم  هب  مدرگنرب 
نآ هک  ار  يدحا  مدیدن  سپ  دش . هتشادرب  یقاب ، نآ  رگید و  زا  ياهراپ  صرق و  کی  وا  نم و  میدروخ  سپ  فرب . زا  دوب  رتدیفس  هک  دش 

ار وا  سپ  وا . يوس  هب  درک  دنلب  ار  دوخ  رس  سپ  دیرچیم . ندرا  يداو  رد  هک  دوب  ياهقان  ار  وا  تشادرب . ار  نآ  هک  یسک  هن  دراذگب و  ار 
تردـق نآ  وت  : » تفگ منک . تبحاصم  وت  اب  مهاوخیم  متفگ : نآ . رب  دـش  راوس  سپ  دـیباوخ . وا  يور  شیپ  رد  دـمآ و  هقاـن  هک  دـناوخن 

هعلتخم و هزشان و  زا  سرتب  نز ، راهچ  زا  سرتب  نک و  جیوزت  : » تفگ مرادن . یلایع  هجوز و  نم  متفگ : ینک ». تبحاصم  نم  اب  هک  يرادن 
، يدید ارم  هاگره  : » تفگ ار . وت  تاقالم  مراد  تسود  نم  وا : هب  متفگ  تفگ ، نانز ». زا  یهاوخ  ار  هک  ره  نک  جـیوزت  هئرابم و  هنعالم و 
رد سدـقملا  تیب  رد  منک  فاکتعا  مهاوخیم  نم  : » تفگ هاگ  نآ  تسین . نیعم  یناـکم  یتقو و  نم ، ندـید  يارب  ینعی  ارم » يدـید  سپ 

مدع اب  ار  ربخ  نیا  و  ( 1415 .) تفر هنوگچ  هک  متـسنادن  هک  دنوادخ ! هب  مسق  سپ  یتخرد . وا  نم و  نایم  دش  لیاح  هاگ  نآ  ناضمر ». هام 
رب ینعط  دنرمشن و  دعبتـسم  دنیامنیم و  لقن  ار  رابخا  مقر  نیا  هک  ّتنـس  لها  یفاصنایب  دوش  مولعم  ات  مدرک  لقن  نآ ، قدص  هب  نانیمطا 

، نآ ریغ  راحب و  يرارب و  رد  ریـس  هثاغا و  افتخا و  اقب و  زا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ّقح  رد  مینک  يوعد  ام  هچ  نآ  هک  نآ  اب  دننزن  وا  يوار 
ماما هب  بانج  نآ  زا  دننک  ریبعت  یهاگ  دنیامن و  تمکح  یفن  دنناد و  بیرغ  دعبتسم و  اج  نیا  رد  دنیوگ و  سایلا  رـضخ و  ّقح  رد  ناشیا 

. ءاقشلا نالذخلا و  نم  یلاعت  هَّللاب  ذوعن  مودعم .

هنع یلاعت  هَّللا  یضر  يدّمحم -  یسراف  ناملس 

یـضعب درک و  یناگدنز  لاس  هاجنپ  دـص و  یـس  وا  هک  دـندرک  تیاور  رابخا  باحـصا  هک : دـیامرفیم  یفاش  رد  هللا  همحریـضترم  دـّیس 
(1417) تبیغ باتک  رد  یسوط  خیش  ( 1416 .) ار مالسلا  هیلعیـسیع  هدرک  كرد  وا  هک  هدش  هتفگ  لاس و  دصراهچ  زا  هدایز  هکلب  دنتفگ 
تسا و روهـشم  وا  ربخ  ام و  ربمغیپ  نامز  ات  دـنام  یقاب  ار و  میرم  نب  یـسیع  هدرک  تاقالم  وا  هک  رابخا  باحـصا  دـندرک  تیاور  هدومرف :

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنتفگیم ؛ تینهت  نیملـسم  دش و  ناملـسم  ناملـس ، نوچ  هدرک : تیاور  ینیـضح  درذگیم . دصناپ  زا  نیاربانب 
زا وا ، لوسر  ادخ و  هب  نامیا  يوس  هب  ار  لییارساینب  دناوخیم  وا  هک  نآ  لاح  مالـسا و  هب  ار  ناملـس  دییوگیم  تینهت  ایآ  دومرف : ملـسو 

ینادرم لثم  وا  هک  دینکن  نامگ  تسا و  نم  هرظان  نیع  ناملـس  دوخ : تاجوز  هب  دـندومرف  رگید  ربخ  رد  و  شیپ . لاس  هاجنپ  دـصراهچ و 
. لاس هاجنپ  دصراهچ و  هب  موش  ثوعبم  هک  نآ  زا  شیپ  نم ، يوس  هب  ادخ و  يوس  هب  دناوخیم  ناملس  هک  یتسرد  هب  دینیبیم . هک  تسا 

لقالق ثیدح  بحاص  خیش 
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هب وا  هک : هدرک  تیاور  دوخ  ّدـج  زا  هئیـضملا  راونا  باتک  رد  یلین  دـیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس  لیلج ، ملاع  لقالق ، ثیدـح  بحاـص  خـیش 
رد دوب  لاس  دنچ  هک  هس  دون و  دص و  یس  لاس  رد  تفگ : دوب ، ابدا  زا  وا  يرصب و  بتاک  نسحلا  یبا  سییر  زا  هدومن  تیاور  دوخ  دانـسا 
زا سپ  دیسر . اهبرع  شوگ  هب  ربخ  نیا  هرصب و  فارطا  هب  ناراب  دش  صوصخم  داتـسرف و  ار  دوخ  ریخ  نامـسآ  دوب ، هدش  یکـشخ  هّیرب 

ناگدنسیون و زا  یتعامج  اب  متفر  نوریب  سپ  ناشیاهناکم . تنیابم  ناشتاغل و  فالتخا  اب  دندروآ  اج  نآ  هب  ور  هیئان  دالب  هدیعب و  فارطا 
. میرآ تسد  هب  ناشیا ، زا  یکی  دزن  رد  ياهدـیاف  دوش  اسب  هک  میدرکیم  وجتـسج  ناشیا و  تاغل  لاوحا و  رب  عالّطا  تهج  هب  راّـجت  هوجو 
هتـسشن و هک  ار  یخیـش  نآ  هشوـگ  رد  میدـید  میدروآ . اـج  نآ  هب  ور  دـمآ ؛ اـم  رظن  هب  مـشپ -  زا  ینعی  یلاـع -  ( 1418) ياهمیخ سپ ، 

تاقالم وکین  داد و  باوج  وا . رب  میدرک  مالـس  سپ  وا . باحـصا  ناگدـنب و  زا  دـندوب  یتعامج  وا  لوح  هداتفا و  شیاهمشچ  رب  شناوربا 
زا وا  دراد و  یناطلـس  لغـش  نیا  ینعی  تسا ، هار  هلماـعم  رد  رظاـن  نم -  هب  دومن  هراـشا  و  دّیـس -  نیا  تفگ : وا  هب  اـم  زا  يدرم  سپ  درک .
هب تسا  صوصخم  دربیم و  ياهلیبق  هب  تبـسن  هک  نآ  رگم  يدحا ، ناشیا  زا  تسین  تعامج ؛ نیا  نینچ  مه  تسا و  برع  دالوا  احـصف و 

اهامـش و زا  یکی  زا  هزات  ياهدـیاف  میتسه  ایوج  دـیدش و  دراو  امـش  هک  نیا  ات  وا  اب  میدـمآ  نوریب  ام  دـمآ و  نوریب  وا  یتحاصف . دادـس و 
! نم ناگداز  ردارب  يا  هَّللاو ! تفگ : خیش  سپ  وت . ّنس  ّولع  تهج  هب  دشاب  وت  دزن  میبلاط ، ار  هچ  نآ  هک  میدش  راودیما  میدید ، ار  وت  نوچ 

دینک بلط  دیهاوخیم ، هدیاف  رگا  سپ  ار . نآ  دیبلاط  نم  زا  هچ  نآ  زا  هدش ، لغاش  ارم  ایند  هک  یتسرد  هب  دـنک ! ّتیحت  ار  امـش  دـنوادخ 
، ریپ خیـش  نیا  لثم  ِردپ  يوس  هب  ندرک  رظن  میتفگ : سپ  دوخ . لباقم  رد  یگرزب  همیخ  هب  دومن  هراشا  تسوا و  هناخ  نیا  مردپ و  زا  ار  نآ 

ولهپ هب  هک  ار  یخیـش  نآ ، زا  یبناج  رد  میدـید  سپ  میدرک . هناخ  نآ  دـصق  سپ  نآ . لیـصحت  رد  دومن  لیجعت  دـیاب  هک  تسا  ياهدـیاف 
هک دوب  زیاج  هک  ار  يزیچ  نس ، راـثآ  زا  وا  رب  میدـید  میدومن و  هدـهاشم  لوا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ناراکتمدـخ  زا  وا  لوح  هداـتفا و 
نآ وا ، هب  میتفگ  سپ  دومن . مارکا  باوج  رد  درک و  مالس  ّدر  وکین  سپ  وا . رب  میدرک  مالس  میتفر و  وا  کیدزن  سپ  دشاب . خیـش  نآ  ردپ 

. وت دـصق  هب  میدرک  تکرح  سپ  وت . يوس  هب  درک  تلـالد  هک  نیا  دوب و  هتفگ  اـم  باوج  رد  هچ  نآ  میدوب و  هتفگ  شرـسپ  هب  هک  ار  هچ 
ارم هدرک  لوغشم  يزیچ  نامه  دیتساوخ ، وا  زا  امـش  هچ  نآ  زا  دش  لغاش  ار  مرـسپ  هچ  نآ  هَّللا ! مکاّیح  نم ! ناگدازردارب  يا  تفگ : سپ 
نآ زا  یعفترم  ناکم  رد  یلاع  ياهمیخ  هب  دومن  هراشا  تسوا و  هناخ  نیا  نم و  دـلاو  دزن  رد  دـیهاوخب  ار  هدـیاف  نکلو  بلاطم  مقر  نیا  زا 

یجنر نآ  دشاب ، نآ  زا  دعب  ياهدیاف  رگا  سپ  یناف . خیـش  نیا  هدـهاشم  هدـیاف ، زا  ار  ام  دـنکیم  تیافک  میتفگ  دوخ  نایم  رد  ام  سپ  اج .
هب دندید ، ار  ام  نوچ  سپ  يرایـسب . نازینک  نامالغ و  وا  لوح  میتفای  سپ  ار . همیخ  نآ  میدومن  دصق  سپ  مییامنیمن . بوسحم  هک  دشاب 

بلط ار و  امـش  دّیـس  رب  مالـس  میهاوخیم  میتفگ : هَّللامکاّیح ! دییوجیم ؟ هچ  دـنتفگ  ام و  رب  مالـس  هب  دـندومن  ادـتبا  دنتفاتـش و  ام  يوس 
نوریب دریگب و  نذا  هک  یـسک  ناشیا ، زا  دش  لخاد  تسام و  دّیـس  دزن  رد  دیاوف  همه  دنتفگ : سپ  و  اهامـش . تکرب  هب  وا  دزن  رد  ياهدیاف 

رب یـشلاب و  زان  نآ ، لوا  رب  نآ و  فرط  ود  زا  تسا  اهشلاب  نآ  رب  هک  همیخ  ردص  رد  يریرـس  میدید  میدش . لخاد  ام . يارب  نذا  اب  دمآ 
دوب ریرس  فرط ، ود  رد  هک  دوب  اهشلابزان  نآ  يور  رب  يرداچ  دوب و  هتفر  شیاهوم  و  دوب . هدش  هنهک  هک  دوب  یخیـش  رـس  شلاب  زان  نآ 

هک ار  هچ  نآ  وا  هب  اهام  زا  یکی  تفگ  داد و  باوج  وکین  سپ  میدرک . مالـس  دنلب  زاوآ  هب  دشابن . وا  رب  نآ  ینیگنـس  دـناشوپب و  ار  وا  هک 
هدرک شرـسپ  هچ  نآ  لثم  هب  درک  هملاکم  وا  شردپ و  يوس  هب  دومن  هراشا  ار  ام  وا  هک  میدرک  هاگآ  ار  وا  وا و  دنزرف  دـنزرف  هب  دوب  هتفگ 

رد هک  ار  دوخ  نامشچ  ود  خیـش  درک  زاب  سپ  وت . زا  هدیاف  نتفرگ  هب  ار  ام  دومن  رورـسم  درک و  تلالد  وت  يوس  هب  ار  ام  وا  هک  نیا  دوب و 
هک نیا  اـت  تفریم  وا  بناـج  هب  ارادـم  هب  ناـشیا  ياـهتسد  هتـسویپ  سپ  دـیناشنب . ارم  تفگ : دوخ  مدـخ  هب  دوـب و  هتفر  ورف  شرـس  هّلک 
هب ار  امـش  منک  ثیدـح  هنیآ  ره  نم ! ناگداز  ردارب  يا  تفگ : هاگ  نآ  دـناشوپ . ار  دوخ  دوب ، هداتفا  اهـشلاب  رب  هک  رداچ  نآ  اـب  تسـشن و 

دنامیمن و وا  يارب  دالوا  نم ، ردـپ  دـشاب . باوث  نآ  رد  نم  يارب  هک  يزیچ  هب  نآ  زا  دـیرب  هدـیاف  نم و  زا  ار  نآ  دـینک  ظفح  هک  يرباخ 
تافو هاگ  نآ  نم . دورو  هب  دیدرگ  جهتبم  نم و  هب  دش  دنـسرخ  مدش . ّدلوتم  وا  يریپ  رد  نم  دـنامب . وا  يارب  یبقع  هک  تشادیم  تسود 

اب يزور  ارم  درک  لخاد  سپ  نم . رب  فوخ  رد  دوب  مردپ  لثم  زین  وا  وا و  زا  دـعب  ارم  درک  تلافک  نم  ّمع  سپ  دوب . لاس  تفه  ارم  درک و 
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وا تیبرت  ملّفکتم  نم  هدش و  توف  شردپ  تسا و  نم  هدازردارب  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  دوخ 
: دوـمرف باـنج  نآ  سپ  نآ . تکرب  هب  دـنام  ملاـس  اـت  نآ  هب  ار  وا  منک  ذـیوعت  هک  ياهذوـع  ارم ، زوماـیب  سپ  وا . ندرم  زا  مـسرتیم  و  ار .

هروس وا  رب  یناوخب  سپ  ار . وا  ینک  ذـیوعت  هک  نیا  : » دومرف تسیچ ؟ لـقالقلا  تاذ  هَّللا ! لوسر  اـی  متفگ : لـقالقلا »؟ تاذ  زا  وت  ییاـجک  »
قلف هروس  نآ و  رخآ  ات  ( 1420 «) ُدَمَّصلا ُهَّللا  ٌدَحَأ * ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » ار صالخا  هروس  هروس و  رخآ  ات  ( 1419 «) َنوُِرفاَْکلا اَهُّیَأ  اَی  ُْلق   » ار دحج 
نم و  نآ » رخآ  ات  ( 1422 «) ِساَّنلا ِِکلَم  ِساَّنلا *  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   » سان هروس  نآ و  رخآ  اـت  ( 1421 «) َقَلَخ اَم  ِّرَش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  »

هدیسر نم  ّنس  مدش و  ریقف  هن  مدش و  ضیرم  هن  یلام و  هن  يدنزرف و  تبیصم  هب  مدشن  راتفرگ  دادماب . ره  نآ ، هب  منکیم  ذیوعت  زورما  ات 
(1423 .) میتشگرب وا  دزن  زا  میدینش و  وا  زا  ار  نیا  اهنآ . هب  دییامن  رایسب  ذیوعت  اهنآ و  رب  دینک  تظفاحم  سپ  دینیبیم . هک  اج  نیا  هب 

یمهرج دیرش  نب  دیبع 

وا هب  درک و  یگدنز  هیواعم  دهع  ات  دروآ و  مالـسا  دومن و  كرد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  درک و  رمع  لاس  هاجنپ  دص و  یس 
رمع لاـس  رازه  ود  هک  ار  یـسک  دوـمن  كرد  هـک  درک  ربـخ  ارم  وا  درک و  یناگدـنز  لاـس  رازه  هـک  ار  یـسک  مدرک  كرد  نـم  تـفگ :

(1424 .) تشاد

يرازف عبض  نب  عیبر 

دص و ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مالـسلا و  هیلعیـسیع  نیب  ام  ترتف  رد  مدرک  یگدنز  لاس  تسیود  درک : لقن  کلملادبع  يارب 
(1425 .) مالسا رد  لاس  تصش  ّتیلهاج و  رد  لاس  تسیب 

يداّیا هدعاس  نب  ّسق 

(1427 .) تسا رایسب  وا ، تایاکح  رداون  و  ( 1426) درک رمع  لاس  دص  شش 

یملسا هعیبر  نب  سوا 

(1428 .) تسیزب لاس  هدراهچ  تسیود و 

نهاک حیطس 

. تسا روهشم  وا  ربخ  درک و  رمع  لاس  دص  یس 

نتراب اب  اضّرلاوبا 

زا دعب  دنه  رد  دش  رهاظ  تسا . باّذک  وا  تسین و  هباحـص  زا  وا  دنیوگ  یـضعب  هک : هتفگ  سوماق  رد  يدنه ؛ يدـنربت  نتر  نب  لابرک  نبا 
باحصا زا  ار  اهنآ  ام  میدینش  هک  درک  تیاور  یثیداحا  دندرک و  قیدصت  ار  وا  یضعب  تسا و  هباحص  زا  هک  دش  یعّدم  دص و  شـش  هنس 

حالص هرکذت  متشه  وزج  زا  هدرک  لقن  بیرالا  ةوسا  بیرغلا و  ةولس  باتک  رد  یندم  ناخیلع  دّیس  لیلج ، رّحبتم  لضاف ، دّیس  وا . ِباحصا 
یـضاق ار  ام  درک  ثیدح  دوب : نیا  نآ  تروص  هک  يدنک  رّفظم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  لضاف  ّطخ  زا  مدرک  لقن  تفگ : هک  يدفـص  نیدـلا 
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تفه هنـس  هّجحلا  يذ  مهدزناپ  هبنـش  کی  زور  رد  دوخ  ظفل  زا  بتاک  میهاربا  نب  نامیلـس  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  نیدـلا  لالج  ملاع ، ّلجا 
سمـش فیرـش  نبا  یلع  نسحلاوبا  نیدلارون  ةاضقلا ، یـضاق  فیرـش  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : قشمد ، هسورحم  هداعـسلاراد  رد  هدزای  دص و 

، هرهاق رد  کی  دص و  تفه  لاس  یلوالا ، يدامج  رخآ  رـشع  رد  دوخ ، ظفل  زا  یفنح  يرثا  ینیـسح  نیـسح  نب  دّمحم  هَّللادبعیبا  نیدـلا 
مردـپ اب  مدرک  رفـس  متـشاد ، لاس  هدـجیه  ای  لاس  هدـفه  هک  ابـص  نامز  رد  نم  هک  تفگ : دّـمحم ، نب  نیـسح  مّدـج ، ارم  داد  ربخ  تفگ :

. دنه ياههعرزم  زا  ياهعرزم  هب  میدیـسر  دنه ، دالب  لیاوا  میدیـسر  نوچ  یتراجت . يارب  دـنه  فرط  هب  ناسارخ  زا  رمع  میومع  دّـمحم و 
نیا دـنتفگ : میدرک . لاؤس  نآ  ببـس  زا  سپ  دـش . دـنلب  هلفاق  شروش  دـندمآ . دورف  اج  نآ  رد  درک و  لیم  هعرزم  نآ  فرط  هب  هلفاق  سپ 

زا جراخ  رْمع  درک  رَمع  نوچ  رْمُع . هب  ار  وا  دندیمان  دندرک و  بّرعم  ار  نآ  مدرم  يدـنه و  هب  تسا  وا  مسا  نیا  تسا و  نَتُر  خیـش  هعرزم 
، نآ ریز  رد  یمیظع و  قلخ  رب  تخادـنایم  هیاـس  هک  یگرزب  تخرد  نآ ، هاگـشیپ  رد  میدـید  هعرزم  نوریب  میدـمآ ، دورف  نوـچ  تداـع .
ار هعرزم  لها  نوچ  سپ  میدوب . ناشیا  اب  مه  ام  دنتفر و  تخرد  نآ  فرط  هب  هلفاق  لها  مامت  هعرزم . نآ  لها  زا  دـندوب  يرایـسب  تعامج 
. نآ لاح  زا  میدیسرپ  تخرد . نآ  ياههخاش  نیب  رد  ّقلعم  میدید  ار  یگرزب  لیبنز  ام و  رب  دندرک  مالس  ناشیا و  رب  میدرک  مالـس  میدید ،

نآ هدرک  اـعد  هبترم و  ود  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوـسر  هدـید  هک  نتر  خیـش  تـسا  وا  رد  هـک  تـسا  یلیبـنز  نـیا  دـنتفگ :
ار وا  مـالک  هک  دـنرآ  دورف  ار  خیـش  نآ  هک  هعرزم  نآ  لـها  زا  میدومن  تساوخرد  هبترم . شـش  رمع ، لوـط  تهج  هب  وا  يارب  ترـضح ،

دزن هب  دمآ  هعرزم  نآ  لها  زا  يدرمریپ  بانج ؟ نآ  زا  دنکیم  تیاور  هچ  هدید و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هنوگچ  هک  میونـشب 
. تسا هبنپ  طسو  رد  خیش  نآ  هبنپ و  زا  تسا  رپ  لیبنز  نآ  هک  میدید  سپ  دروآ . دورف  ار  نآ  سپ  دوب . هتـسب  یخرچ  هب  نآ  خیـش و  لیبنز 
! اّدـج ای  تفگ : تشاذـگ و  وا  شوگ  رب  ار  دوخ  نهد  درک و  زاب  ار  وا  يور  ياهجوج . دـننام  میدـید  ار  خیـش  سپ  درک ، زاب  ار  لیبنز  رس 

ربخ ار  ناشیا  هک  دننکیم  لاؤس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دالوا  زا  افرـش  تسا  ناشیا  رد  دناهدمآ و  ناسارخ  زا  هک  دنایموق  نانیا 
هب دمآ  نخس  هب  دیشک و  يدرس  ِهآ  خیـش  لاح ، نیا  رد  وت ؟ هب  دومرف  هچ  ياهدید و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هنوگچ  هک  یهد 

ماّیا رد  مردپ  اب  مدرک  رفـس  تفگ : میدیمهفیم . ار  شنخـس  میدینـشیم و  ام  یـسراف و  نابز  هب  ( 1429) لسع سگم  زاوآ  دـننام  يزاوآ 
سپ ار . اههّرد  دوب  هدرک  رپ  ناراب  هک  یتقو  رد  هّکم ، ياههّرد  زا  ياهّرد  هب  میدیـسر  نوچ  یتراجت . تهج  هب  زاجح  دـالب  يوس  هب  یناوج 

وا شنارتش و  وا و  نایم  دوب  هدش  لیاح  لیـس  اههّرد و  نآ  رد  ار  ینارتش  دنارچیم  هک  وکین  لیامـش  اب  حیلم  ِنوگ  مدـنگ  مدـید  ار  یناوج 
لخاد لیس  رد  متشادرب و  شود  هب  ار  وا  مدمآ و  شدزن  هب  متـسناد . ار  شلاح  تشاد . تّدش  نوچ  دریگ ، ورف  لیـس  هک  نآ  زا  دوب  فیاخ 

: یبرع هب  دومرف  دومن و  رظن  نم  هب  متـشاذگ ، شنارتش  دزن  هب  ار  وا  نوچ  وا . لاح  هب  یتفرعم  هقباس  نودـب  مدروآ  شنارتش  دزن  هب  مدـش و 
هّکم لخاد  هک  نآ  ات  متفر  دوخ  لغش  یپ  متـشاذگ و  ار  وا  سپ  كرمع »! یف  هَّللا  كراب  كرمع ! یف  هَّللا  كراب  كرمع ! یف  هَّللا  كراب  »
نیا رد  ام  تشذگ و  نیا  رب  یتّدم  نوچ  متـشگرب . دوخ  نطو  هب  مدناسر و  ماجنا  هب  ار  نآ  میدوب . هدمآ  هک  یتراجت  رما  تهج  هب  میدـش ،

یمین قرـشم و  رد  درک  بورغ  یمین  دش . همین  ود  هب  نامـسآ  طسو  رد  هام  صرق  میدید  هک  یباتهام  بش  رد  میدوب ، هتـسشن  دوخ  هعرزم 
دندیـسر هک  نآ  ات  برغم  زا  یمین  قرـشم و  زا  یمین  درک  عولط  هاگ  نآ  دش . کیرات  بش  تعاس و  کی  ردق  هب  برغم ، رد  درک  بورغ 
نیدّدرتم زا  میتسنادـن . ار  نآ  ببـس  میدـش و  بّجعتم  رما  نیا  زا  تیاغ  هب  سپ  دـندوب . هک  لوا  تلاـح  هب  نامـسآ  طـسو  رد  رگیدـکی  هب 

يوس هب  میادخ  لوسر  نم  هک  هدش  یعّدم  هّکم و  رد  هدش  رهاظ  یمـشاه  يدرم  هک  دنداد  ربخ  ار  ام  هّیـضق . نآ  ببـس  زا  میدش  رـسفتسم 
دوش همین  ود  هب  هک  ار  هام  دنک  رما  هک  وا  زا  دنتـساوخ  ناربمغیپ و  ریاس  هزجعم  دننام  دنتـساوخ  وا  زا  ياهزجعم  هّکم  لها  ملاع و  لها  همه 
هّیهلا تردق  هب  سپ  هدوب . هک  يوحن  نامه  هب  ددرگرب  هاگ  نآ  قرشم . رد  یمین  برغم و  رد  نآ  زا  یمین  دنک  بورغ  نامـسآ و  طسو  رد 
لخاد هک  نآ  ات  مدرک  رفـس  مدرک و  یتراجت  هّیهت  سپ  منیبب . ار  وا  هک  مدرک  قوش  مدینـش ، نیرفاسم  زا  ار  نیا  نوچ  ناشیا . رب  درک  نانچ 

. داد تصخر  متساوخ ، نذا  وا و  لزنم  هب  مدمآ  سپ  دندرک . تلالد  وا  عضوم  هب  ارم  سپ  دوهعم . صخـش  نآ  زا  مدرک  لاؤس  مدش و  هّکم 

. مدوب هدید  لوا  رفـس  نآ  رد  هک  یفاصوا  نساحم و  وا و  راسخر  زا  دشخردیم  رون  هتـسشن و  لزنم  ردص  رد  هک  ار  وا  مدید  مدـش . لخاد 
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رد ایب »! نم  کیدزن  مالّسلا ! کیلع  : » دومرف تخانش و  ارم  دومن و  مّسبت  نم و  يوس  هب  درک  رظن  وا ، رب  مدرک  مالـس  نوچ  متخانـشن . ار  وا 
. دندرکیم میظعت  ریقوت و  ار  وا  ناگراتس و  دننام  وا ، باحصا  زا  دندوب  یتعامج  وا  لوح  دوب و  بطر  نآ  رد  هک  دوب  یقبط  وا  يور  شیپ 

شیپ سپ  هقدـنز ». زا  تقفانم  تسا و  تّورم  زا  تقفاوم  هک  روخب  اـیب و  کـیدزن  : » دومرف سپ  وا . تباـهم  زا  مداتـسیا  دوخ  ياـج  هب  سپ 
، داد نم  هب  بطر  شش  هک  نآ  ات  دادیم  بطر  نم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح  نآ  مدروخ . بطر  نآ  زا  ناشیا  اب  متـسشن و  متفر و 

مـسانشیم ایوگ  متفگ : یتخانـشن »؟ ارم  ایآ  : » دومرف دومن و  مّسبت  نم و  يوس  هب  درک  رظن  هاـگ  نآ  مدروخ . دوخ  تسد  هب  هچ  نآ  ياوس 
نم و نایم  دوب  هدـش  لیاح  لیـس  هک  یتقو  رد  يدـنارذگ  ارم  لیـس  زا  لاـس و  نـالف  رد  یتشادـنرب  ارم  اـیآ  : » دومرف مدرکن . قّقحم  نکلو 

سپ ( 1430 .) هجولا حیبص  ای  هَّللاو  هَّللا ! لوسر  ای  یلب ، مدرک : ضرع  تمالع و  نآ  هب  متخانش  ار  بانج  نآ  لاح  نیا  رد  سپ  نم »؟ نارتش 
اب دوخ  تسار  تسد  اـب  سپ  باـنج . نآ  يوس  هب  مدرک  زارد  ار  دوخ  تسار  تسد  سپ  نم »! يوس  هب  نک  زارد  ار  دوـخ  تسد  : » دوـمرف

. دومرف میلعت  هک  يوحن  هب  ار  نآ  متفگ : هَّللا » لوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  ّنا ال  دهـشا  : » وگب نم ، هب  دومرف  درک و  هحفاـصم  نم 
هَّللا كراب  كرمع ! یف  هَّللا  كراب  كرمع ! یف  هَّللا  كراب  : » نم هب  دومرف  مزیخرب . شدزن  زا  متـساوخ  نوچ  دش . دنـسرخ  نیا  هب  ملد  سپ 

ربـمغیپ ياـعد  درک  باجتـسم  دـنوادخ  دوخ و  مالـسا  هب  ترـضح و  نآ  تاـقالم  هب  مدوب  دونـشخ  مدرک و  عادو  ار  وا  سپ  كرمع »! یف 
دص شش  زا  هتشذگ  هک  زورما  تسا ، نم  رمع  نیا  و  لاس . دص  ییاعد  ره  هب  نم  رمع  رد  داد  تکرب  ار و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدوخ 

یلاعت يادخ  دننم و  ِدالوا  ِدالوا ، ِدالوا ، ِدالوا ، دناهعرزم  نیا  رد  هک  یناسک  عیمج  لاس و  دـص  یتوعد  ره  هب  نم  رمع  دـش  دایز  يزیچ . و 
نیا رکذ  زا  دـعب  يدفـص ، هَّلل . دـمحلا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  تکرب  هب  دومرف  حوتفم  ناشیا  رب  نم و  رب  ار  ریخ  باوبا 
نیا ات  وا  رمع  لوط  رد  یکـش  ناشیا  رد  دوشیم  لخاد  رّمعم ؛ نیا  ثیدح  رب  دـنوشیم  فقاو  هک  ار  یـضعب  منیبیم  ایوگ  هتفگ : تیاکح 
درک در  هاگ  نآ  دیایب . نیا  زا  دعب  هک  نیّیعیبط  مالک  هبرجت و  زا  درک  رکذ  ار  وا  ّکش  ببـس  هاگ  نآ  وا . قدـص  رد  دـننکیم  دّدرت  دـح و 

تیاکح وا  زا  رمع  نیا  هک  نتُر  ياقب  هک  هتفگ  و  دومن . میهاوخ  رکذ  هک  نیمّجنم  زا  ناـشیا  ریغ  ناـحیروبا و  رـشعم و  وبا  مـالک  هب  ار  نآ 
زا یتعامج  يارب  زا  درک  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  قیقحت  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  تسا  ياهزجعم  هدش ،
دص شش  دنک  یگدنز  هک  هبترم  شش  وا  يارب  دنک  اعد  هک  درادن  یگزات  سپ  هتفگ : هک  نآ  ات  رمع  لوط  دلو و  ترثک  هب  دوخ  باحصا 
مدع رب  دنکیمن  تلالد  لیلد  مدع  دح و  نیا  هب  دشاب  هدیـسر  هک  ار  يدـحا  میدـیدن  ام  هک  نآ  بابلا  یف  ام  ۀـیاغ  رما . نیا  ناکما  اب  لاس 

نیدـلا لـالج  یـضاقلا  نب  نسحملادـبع  نیدـلا  نیعم  یـضاق  ارم  داد  ربخ  هتفگ : یفنح  يدّرمز  یلع  نب  نمحرلادـبع  نب  دّـمحم  لولدـم .
مهدزناپ رد  روکذم  دنـس  هب  روکذـم ، ةاضقلا  یـضاق  نیا ، هب  ارم  داد  ربخ  تفگ : وا  رب  عامـس  وحن  هب  ار  قباس  ثیدـح  ماشه ، نب  هَّللادـبع 

زا هدومنن . رکذ  يدنتسم  ار و  يوعد  نیا  هدرک  بیذکت  وا  هک  یبهذ  زا  هدرک  لقن  هاگ  نآ  تفه . یس و  دص و  تفه  هنس  هرخالا  يدامج 
زا هدرک و  تافو  ود  لهچ و  دص و  شـش  هنـس  رد  روکذم  خیـش  هک  هدرک  لقن  يونزغ  الال  یلع  نیدلا  یـضر  خیـش  لوکـشک  دّلجم  لوا 
وا هب  نتر  ار و  نتر  اضرلاوبا  دومن  تبحاصم  درک و  ترفاسم  دـنه  هب  يونزغ  یلع  ینعی  خیـش ، نیا  هک  هدرک  لقن  تاحفن  ریخا  ثلث  رخآ 

، روکذم الال  یلع  تسین و  ماقم  بسانم  هک  دومن  رکذ  هناش  يارب  یحرـش  تسا و  ادـخ  لوسر  هناش  نآ  هک  تشاد  داقتعا  هک  داد  ياهناش 
. دوب هباحصزا  هک  دنتفگ  یضعب  يدنه . رّمعم  رصن  یبا  نب  نتر  اضرلاوبا  هتفگ : مولعلا  رئاود  رد  تسا . روهـشم  رعاش  ییانـس  میکح  ردارب 

باتک لوا  رد  ییاسحا  روهمج  یبا  نبا  لضاف  خیـش  ود . لهچ و  دـص و  شـش  هنـس  یلوالا  يدامج  موس  درک  تافو  تسا . یبتک  وا  يارب 
يالوم زا  مدرک  تیاور  دومرف : هک  رّهطملا  نب  فسوی  نب  نسح  نیدلا  لامج  هماّلع  زا  دوخ  دیناسا  هب  هدرک  تیاور  ( 1431) یلائللا یلاوع 

نیدلاردص خیـش  زا  یمق  ناحتف  نب  دّـمحم  نیدـلا  دامع  انالوم  دوخ  لاخ  زا  مق ، رد  یـضاق  ینامی ، دومحم  نب  قاحـسا  نیدـلا  فرـش  ام 
الاب دوخ  ياهمشچ  زا  ار  اهنآ  سپ  يریپ . زا  شنامـشچ  يور  رب  دوب  هداتفا  وا  ناوربا  نتر و  اباب  خیـش  رب  مدـش  لـخاد  تفگ : هک  ياهواـس 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوـسر  كراـبم  يور  هب  هدرک  رظن  هک  هدـش  رایـسب  هچ  ار ! مشچ  ود  نیا  ینیبیم  تفگ : نم و  هب  دوـمن  رظن  سپ  درب .

هک مدینـش  مدرم و  اـب  دوخ  شود  هب  ار  كاـخ  تشادیمرب  هک  دوب  قدـنخ و  رفح  زور  ار  باـنج  نآ  مدـید  هک  قـیقحت  هب  ملـسو و  هلآو 
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حلاـص دّـمحم  اـنالوم  یناـّبر ، ملاـع  حـضاف ». الوذـخم  ریغ  ًادّرم  ۀـّیوس و  ًۀـتیم  ۀـئینه و  ۀـشیع  کلئـسا  ینا  مهللا  : » زور نآ  رد  دوـمرفیم 
هام Š دراـهچ رد  دوخ ، تسد  هب  ار  نآ  دوب  هتـشون  هک  یّلح  هماـّلع  ّطـخ  هب  مدـید  نم  هدومرف : ( 1432) یفاک لوصا  حرـش  رد  یناردنزام 
هک تسا  نآ  رهاظ  میدرک و  لقن  یلاوع  زا  هچ  نآ  رخآ  ات  نیدلاو  ۀلملا  فرـش  انالوم  زا  مدرک  تیاور  هک  تفه  دص و  تفه  هنـس  بجر 

هللا و همحرییاهب  خیـش  فیعـضت  هک  دش  مولعم  سپ  دندرکیمن . لقن  دنـس  بسح  هب  ار  یبیجع  ربخ  نینچ  دـندوبن  نئمطم  ات  ناشیا ، لثم 
. ملاعلا هَّللاو  دشاب . هتشادن  داعبتسا  زا  ریغ  يدنتسم  ایوگ  نتر و  اباب  نتو  رسک  هلاسر  بحاص  Й ș مالک  زج  درادن  يدنتسم  وا ، بیذکت 

نم هک : تفگ  وا  مدـید و  راـهچ  یـس و  دـص و  تفه  لاـس  رد  ار  وا  نم  دوب و  نیرّمعم  زا  وا  هک  تفگ  هَّللادـبع  نب  حـلاص  ینمی  هَّللادـبع 
ایند یتسود  : » دومرف بانج  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  مدید و  ار  هنع -  هَّللا  یـضر  یـسراف -  ناملس 
لاس تسیب  دص و  یس  وا  هتفگ : فرطتسم  رد  هلیقب  نب  حیـسملادبَع  ( 1433 .«) تسا دنوادخ  هب  ّنظ  نسح  تدابع ، ِرَـس  تساطخ و  ره  ِرَس 

هدراهچ تسیود و  بعک  ۀعیبر  نب  سوا  ( 1435 .) درک رمع  لاس  دص  یس  فورعم ، نهاک  قش  ( 1434 .) دومن كرد  ار  مالسا  درک و  رمع 
دـص یـس  صربـالا  نب  دـیبع  ( 1438 .) لاـس دـص  یـس  بعک  نـب  ۀـئادر  ( 1437 .) لاـس تسیود  يدـبع  قادـص  نـب  بوـث  ( 1436 .) لاس
نب هَّللادبع  نب  لبحنبا  ( 1441 .) لاس دص  تشه  ءامسلا  ءام  رماع  نب  ورمع  ( 1440 .) لاس دص  یس  هَّللادبع  نب  لبه  نب  ریهز  ( 1439 .) لاس
میت ( 1445 .) لاس هاجنپ  دصراهچ و  دهن  نب  دیرد  ( 1444 .) لاس یس  دص و  یس  هعیبر  نب  ( 1443) رعوتسم ( 1442 .) لاس دص  شش  هنانک 

(1448 .) لاس دص  یـس  یفعج  هَّللادـبع  نب  ۀـبوث  ( 1447 .) لاـس هاـجنپ  تسیود و  برک  نب  يّدـعم  ( 1446 .) لاـس تسیود  هباـکع  نب  هَّللا 
یفیص ( 1451 .) لاس هاجنپ  تسیود و  نابتع  نب  نصحم  ( 1450 .) لاس دص  یس  طبق  نب  رفعج  ( 1449 .) لاس دص  یس  یناودعلا  عبصالاوذ 

یناودعلا برط  نب  رماع  ( 1453 .) لاس دص  یس  یفیـص  نب  مثکا  ( 1452 .) لاس داـتفه  تسیود و  ملحلا  يذ  هب  فورعم  مثکاوبا  حاـیر  نب 
نکاس یقرـشم  رّمعم  ( 1455 .) لاـس دـصراهچ  یـسود ، همیمح  نب  ورمع  لاـس . لـهچ  تسیود و  عبـض  نب  عـّبرم  ( 1454 .) لاس دـص  یس 

ّتنـس و ملع  لها  زا  یتعامج  زا  دـیاوفلازنک  رد  یکجارک  هماّلع  درک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  هک  ( 1456) درورهس
(1457 .) ار بانج  نآ  وا ، تاقالم  رمع و  لوط  دنتـشاد  قیدصت  دندوب و  هدـید  هاجنپ  دـصراهچ و  دودـح  رد  هک  هدرک  لقن  دـلب  نآ  Ġ

زنک یضترم و  دّیس  ررغ  نیدلا و  لامک  رد  تعامج  نیا  باسنا  راعـشا و  رابخا و  و  ( 1458 .) درک رمع  لاس  دصراهچ  ضاضم  نب  ثراح 
. دوبن اهنآ  لقن  رد  ياهدیاف  نادنچ  تسا . روکذم  ًاحورشم  یسوط  خیش  تبیغ  یکجارک و 

ماوع نب  هَّللادبع  نب  باّطخ  نب  نامثع  رکب  یبا 

دـص و یـس  لاس  ِناضمر  هام  رد  ینارجرج  دـیفم  رکبوبا  زا  رهمج ، نب  نسح  نب  میهاربا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  سلاجم  رد  یـسوط  خـیش 
، وا رب  دندوب  هدرک  ماحدزا  مدرم  هک  یتلاح  رد  هد ، دص و  یس  هنس  رد  رصم  رد  روکذم  رکب  یبا  اب  مدش  عمتجم  تفگ : هک  شـش  داتفه و 
وا زا  ثیدـح  هدزناپ  هک  نآ  ات  ار  وا  مدرکیم  تعباتم  هتـسویپ  هّکم و  هب  متفر  دوب . نآ  رد  هک  یگرزب  هناخ  ماـب  رد  دـندرب  ار  وا  هک  نآ  اـت 
هب میدرک  رفـس  مردپ  اب  دـش ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نامز  نوچ  دـش و  دـلوتم  رکب  یبا  تفالخ  رد  هک  نم  يارب  درک  رکذ  وا  متـشون و 

. دوب يریبک  خیش  مردپ  تکاله و  هب  میدش  فرشم  هار و  رد  میدش  هنشت  تیاغ  هب  میدیسر  هفوک  هب  بیرق  نوچ  بانج . نآ  تاقالم  دصق 
یناراب بآ  ای  دیامن  تلالد  بآ  رب  ارم  هک  ار  یسک  ای  مروآ  تسد  هب  یبآ  دیاش  منک . يریـس  ارحـص  نیا  رد  نم  ات  نیـشنب  وت  متفگ : وا  هب 

هیبش تسا  یهاچ  مدـید  متفر . نآ  کیدزن  هب  سپ  دـش . ناـیامن  یبآ  هک  مدـشن  رود  وا  زا  نادـنچ  مدـمآرب . صّحفت  ماـقم  رد  سپ  مباـیب .
؛ مروآیم ار  مردـپ  موریم و  متفگ : مدـش . ریـس  ات  مدـیماشآ  مدرک و  لسغ  نآ  رد  مدـنک و  ار  دوخ  هماج  سپ  يداو . ای  گرزب  یـضوح 

سپ ام . هب  کـیدزن  تسا  یبآ  نیا  هدومرف و  تیاـنع  جرف  اـم  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  زیخرب  متفگ : وا و  دزن  مدـمآ  تسا . یکیدزن  رد  نوچ 
ار وا  تمحز  هب  درم و  ات  دوب  برطـضم  هتـسویپ  متـسشن و  وا  اب  نم  تسـشن و  وا  میدرکن و  هدهاشم  یبآ  میدیدن و  يزیچ  سپ  تساخرب .
نیفص و فرط  هب  دندوب  تکرح  لوغـشم  هک  یلاح  رد  مدرک  تاقالم  ار  بانج  نآ  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  دزن  هب  مدمآ  مدرک و  نفد 
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دیشارخ و ارم  يور  سپ  مسوبب . ار  باکر  هک  مداتفا  سپ  دندوب . هتفرگ  ار  ترضح  نآ  باکر  دندوب و  هدرک  رضاح  ار  بانج  نآ  بکرم 
لقن ار  مردـپ  دوخ و  هّصق  دومن . لاؤس  ملاـح  زا  سپ  دوب . حـضاو  هک  مدـید  وا  يور  رد  ار  مخز  نآ  رثا  تفگ : دـیفم  رکبوـبا  درک . مخز 

هک ار  وت  داب  هدژم  سپ  دـنک . ینالوط  رمع  هک  نآ  رگم  يدـحا ، نآ  زا  هدروخن  هک  تسا  ياهمـشچ  نآ  : » دومرف ار . همـشچ  هّصق  مدرک و 
ثیدح سپ  تفگ : دیفم  رکبوبا  تشاذـگ . مان  هرمع  ارم  و  یبایب » هک  يدوبن  ار  نارگید  نآ  زا  ندـیماشآ  زا  دـعب  و  دوشیم ! زارد  ترمع 
دندوب وا  اب  وا و  زا  درکن  عمج  ار  اهنآ  یـسک  نم  ریغ  ار و  اهنآ  مدرک  عمج  هک  یثیداحا  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ام  يالوم  زا  ارم  درک 

ار وا  رمع  لوط  دننادیم  تسا و  ناشیا  دلب  زا  وا  هک  دندومن  رکذ  سپ  وا . لاح  زا  مدرک  لاؤس  تسا . هجنط  هک  وا  دلب  خـیاشم  زا  یتعامج 
دـص و یــس  هنــس  درک  تاـفو  وا  مالــسلا و  هیلعنینمؤـملاریما  اـب  ار  وا  عاـمتجا  دـنداد  ربـخ  نـیا  لـثم  هـب  زین  ناـشیا  دادـجا  ناردـپ و  و 
(1460) دـیاوفلازنک رد  دـیفم  خیـش  ذـیملت  یکجارک ، هماـّلع  هـک  اریز  دـشابن ؛ ربـخ  وزج  ریخا  تراـبع  هـک  تـسا  لـمتحم  ( 1459 .) هدفه

رّمعم لاـح  زا  دوـشیم  هتفگ  هدـش و  هدرک  تیاور  هچ  نآ  ّتنـس -  لـها  ینعی  موـصخ -  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  تسا  عیاـش  و  دـیامرفیم :
نیمز رد  تسا  میقم  هک  نیا  و  لاح . ات  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دهع  زا  تسا  یقاب  هک  عجـشا  هب  فورعم  ایندلایبانب ،

دوب و هدـش  ترایز  ّجـح و  هّجوتم  دوب و  هدرک  روبع  هک  دـندید  راـید  نیا  رد  ار  وا  مدرم ، دـنیوگیم و  هجنط  ار  نآ  هک  يدـلب  رد  برغم 
یقاب وا  هک  تسا  نیا  هعیـش  تیاور  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  زا  وا  زا  دندینـش  هک  یثیداحا  ار و  وا  ثیدـح  هّصق و  وا ، زا  ناـشیا  تیاور 
ضرا رد  يرهش  رد  وا  دوجو  یقرشم و  رگید  رّمعم  لاح  نینچ  مه  و  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  دوش  رهاظ  هک  نآ  ات  دنامیم 

مداخ زین  وا  هک  نیا  دندرک و  لقن  میارب  ار  وا  ثیدح  دـندید و  ار  وا  هک  ار  یتعامج  مدـید  لاح . ات  دـنیوگیم  درورهـس  ار  وا  هک  قرـشم 
هئابآ یلع  هیلع و  يدـهم -  ماـما  روهظ  تقو  رد  دـش  دـنهاوخ  عمتجم  اـهنیا  ود  ره  هک  دـنیوگیم  هعیـش . دوب و  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ینارجرج دیفم  زا  وا  هب  تسا  فرعا  دوب  رـصم  نکاس  هک  یکجارک  دشاب و  لصایب  درک ، تافو  وا  هک  ربخ  نآ  لیذ  نیاربانب  و  مالّـسلا - 
. وا لاثما  و 

نامثع نب  یلع 

لوا تمسق 

هَّللادبع دیعس  وبا  زا  ( 1461) نیدلا لامک  رد  قودص  خیـش  ایندلایبا . نبا  ای  ایندلایبا  هب  فورعم  یبرغم  رّمعم  دیزم  نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب 
لها زا  يدرم  هّکم  رد  میدرک  تاقالم  دـنتفگ : هک  هدرک  تیاور  نسح  نب  یلع  مساق و  نب  دّـمحم  زا  يرجـش  باّهولادـبع  نب  دّـمحم  نب 

هن دص و  یـس  لاس  هک  لاس  نآ  رد  دندوب  هدـش  رـضاح  مسوم  رد  هک  ثیدـح  باحـصا  زا  یتعامج  اب  وا  رب  میدـش  لخاد  سپ  ار . برغم 
ِدالوا زا  دندوب  یتعامج  وا  فارطا  رد  هدش و  هنهک  تسا  ینابنا  هک  ایوگ  دوب و  هایس  وا  شیر  رس و  تسا  يدرم  هک  ار  وا  میدید  سپ  دوب .
ناشیا هک  خـیاشم  نآ  تداهـش  ایلع و  هرهاب  کیدزن  دـنبرغم ، دالب  ياصقا  زا  ناشیا  هک  دـندرک  رکذ  دـلب . لها  خـیاشم  وا و  ِدالوا  ِدالوا  و 

رّمعم و يایندلا  یبا  هب  فورعم  خیـش  نیا  دوب  دوهعم  هک  دوخ  دادجا  دوخ و  ناردپ  زا  دندرک  تیاکح  ناشیا  هک  دوخ  ناردـپ  زا  دـندینش 
وت وا : هب  میتفگ  تسا . نمی  دیعـص  زا  وا  لصا  تسا و  ینادمه  وا  هک  دـندرک  رکذ  و  دـّیؤم . نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  یلع  وا  مسا 
درک زاب  سپ  دوب ؛ هداتفا  شمـشچ  رب  شناوربا  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهمشچ  دوخ  تسد  هب  سپ  ار ؟ مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  يدید 

رد مدوب  بانج  نآ  اـب  مدوب و  وا  مداـخ  نم  دوخ و  مشچ  ود  نیا  هب  ار  باـنج  نآ  مدـید  تفگ : سپ  دوب . غارچ  ود  نآ  اـیوگ  هک  ار  اـهنآ 
تداهـش دوب و  شتـسار  يوربا  رب  هک  دنایامن  ام  هب  ار  نآ  عضوم  تسا و  بانج  نآ  بسا  رثا  رد  نم  رـس  ِیگتـسکش  نیا  نیفـص و  گنج 

وا دندش ، ّدلوتم  هک  نامز  نآ  زا  ناشیا  هک  نیا  رمع و  لوط  هب  وا  ناگداز  دنزرف  دنزرف و  زا  دندوب و  وا  فارطا  رد  هک  یخیاشم  نآ  دنداد 
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هّصق و زا  ار  وا  میدومن  لاؤس  میدرک و  نخـس  حاتتفا  ام  هاگ  نآ  دوخ . دادجا  ناردپ و  زا  میدینـش  نینچ  دـنتفگ : دـندید . تلاح  نآ  هب  ار 
. هدیمهف لّقعت و  اب  نآ  زا  دـهدیم  باوج  دـنیوگیم و  هچ  وا  هب  هک  دـمهفیم  تباث و  شلقع  هک  ار  وا  میتفای  سپ  وا . رمع  لوط  تلاح و 

ناویح رهن  رکذ  اهنآ  رد  دوب  هتفای  دوب و  هدناوخ  ار  اهنآ  ناینیـشیپ و  ياهباتک  رد  دوب  هدرک  رظن  هک  دوب  يردـپ  ار  وا  هک  دومن  رکذ  سپ 
ندـش لـخاد  رب  تشاداو  ار  وا  صرح  سپ  دوـش . زارد  شرمع  دـماشایب ، ار  نآ  هک  ره  هک  نیا  تاـملظ و  رد  نآ  تسا  يراـج  هک  نـیا  و 

اب دنچ ، ناوج  نارتش  درب و  دوخ  اب  ارم  شرفـس و  نیا  رد  تسا  یفاک  ار  وا  درکیم  نامگ  هک  ياهزادنا  هب  تشادرب  ياهشوت  سپ  تاملظ .
میدش لخاد  میدیسر و  تاملظ  فرط  هب  ات  مدوب  هلاس  هدزیس  تقو ، نآ  رد  نم  و  اههشوت . اههیوار و  تشادرب و  دوخ  اب  رادریـش  رتش  دنچ 

نآ ات  دوب ، رتمک  شیکیرات  رتنشور و  یکدـنا  زور  هک  اریز  میدادیم ؛ زیمت  زور  بش و  نایم  میدرک و  ریـس  زور  هنابـش  شـش  و  نآ . رد 
. تسا عضوم  نآ  رد  رهن  نآ  يارجم  هک  دوب  هدـناوخ  هک  یبتک  نآ  رد  دوب  هتفای  مردـپ  اههّپت . اهيداو و  اـههوک و  ناـیم  میدـمآ  دورف  هک 
ره دنتـشادیمن ، ریـش  ام  نارتش  رگا  میدادیم و  دوخ  نارتش  هب  دش و  مامت  دوب  ام  اب  هک  یبآ  هک  نآ  ات  میدنام  هعقب  نآ  رد  زور  دنچ  سپ 

نشور یشتآ  هک  درکیم  رما  ار  ام  رهن و  يوجتسج  تهج  هب  درکیم  ریس  هعقب  نآ  رد  مردپ  میدوب . هدش  فلت  یگنـشت  زا  كاله و  هنیآ 
، سأی زا  سپ  تفاین و  درکیم و  رهن  نآ  بلط  مردپ  میدنام و  زور  جنپ  هعقب  نآ  رد  دـبایب . ار  هار  دـنک ، تعجارم  تساوخ  نوچ  هک  مینک 

نوریب تاملظ  زا  هک  دندرک  حاحلا  سپ  دندیـسرت . دندوب ، ام  اب  هک  یناراکتمدـخ  بآ و  هشوت و  ندـش  مامت  میب  زا  تعجارم  رب  درک  مزع 
يرهن هب  سپ  يریت . باـترپ  ردـق  هب  مدـش  رود  دوخ  لزنم  زا  تجاـح  ياـضق  تهج  هب  نم  هدـنام ، ندرک  چوک  هب  زور  کـی  سپ  دـنور .

. هفرغ هس  ای  متشادرب  هفرغ  ود  نآ  زا  متفر و  نآ  کیدزن  یمارآ . هب  دوب  يراج  ریبک ؛ هن  ریغـص و  هن  ذیذل ، اراوگ ، گنردیفـس ، مدروخرب ،
ادیپ ار  بآ  نم  هک  ار  نامداخ  مداد  تراشب  دوخ . لزنم  هب  متشگرب  باتش  هب  سپ  متفای . ذیذل  ياراوگ  درس  ار  نآ  ار و  نآ  مدیماشآ  سپ 

رد مردـپ  هک  متـسنادیمن  مینک و  يریگبآ  ار  اـهنآ  هک  اـهفرظ  اـهکشم و  اـههیوار و  زا  دوـب  ناـشیا  اـب  هـچ  نآ  دنتـشادرب  سپ  مدرک .
رد دوبن و  لزنم  رد  تقو  نآ  رد  مردـپ  دوب و  هدـش  مامت  تقو  نآ  رد  اـم  بآ  نوچ  دوب . بآ  دوجو  هب  نم  رورُـس  تسا و  رهن  يوجتـسج 
ارم مدَـخ ، هک  نآ  ات  میتفاین ، ار  نآ  سپ  میدرکیم . ریـس  رهن  نآ  بلط  رد  یتعاس  میدرک و  شـشوک  دوب . بیاغ  دوخ  لـحر  زا  رهن  بلط 
يا تفگ : مداد . ربخ  وا  هب  ار  هّصق  سپ  دوب . هتـشگرب  مدلاو  دوخ ، لحر  هب  متـشگرب  نوچ  ییوگیمن . تسار  دنتفگ : دـندرک و  بیذـکت 

وت هب  دـشن و  يزور  نم  هب  هک  دوـب  رهن  نیا  يارب  مدـش ، لّـمحتم  ار  جـنر  نیا  دروآ و  ناـکم  نیا  هب  داد و  تکرح  ارم  هـچ  نآ  نـم ! رـسپ 
تعجارم دوخ  نطو  هب  میدرک و  چوک  اج  نآ  زا  ینک . ادـیپ  تلالم  یناگدـنز  زا  هک  نآ  اـت  دوش  زارد  ترمع  هک  تسا  دوز  دـش . يزور 

ام هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تافو  ربخ  دیـسر ، یـس  هب  نم  ّنس  نوچ  دُرم . درک و  یگدنز  نآ  زا  دعب  لاس  دنچ  مردپ  میدومن و 
یلصربمغیپ باحصا  نایم  رد  مبلق  مدرک و  كرد  ار  نامثع  ماّیا  رخآ  مدرک و  تکرح  ّجاح  اب  نم  وا . زا  دعب  هفیلخ  ود  ندرم  ربخ  دیسر و 

نیا مدوب و  رضاح  نیّفص  رد  مدرکیم و  شتمدخ  مدنام و  وا  دزن  رد  سپ  دش ، لیام  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
رد هک  دندرک  حاحلا  ارم  بانج  نآ  نادنزرف  سپ  درک . تافو  هک  نآ  ات  مدوب  وا  اب  هتسویپ  تسا و  بانج  نآ  بسا  زا  نم  رـس  یگتـسکش 
هب نامز  نیا  ات  متـشگرب و  دلب  لها  اب  مدـمآ و  ّجاح  اب  ناورم  ینب  ماّیا  رد  و  مدرک . تعجارم  دوخ  دـلب  هب  مدرکن و  لوبق  منامب ، ناشیا  دزن 

رمع لوط  ببـس  زا  دننیبب و  ارم  هک  دـنبلطیم  دوخ  دزن  هب  ارم  دیـسریم ، ناشیا  هب  نم  ربخ  هک  برغم  دالب  كولم  هک  نآ  رگم  ، متفرن رفس 
، دننم فارطا  رد  هک  نم  ناگدازدنزرف  نیا  سپ  منک . ّجح  رگید  راب  کی  هک  متـشاد  وزرآ  مدومن . هدـهاشم  هچ  نآ  زا  دـننک و  لاؤس  نم 
هچ نآ  هب  ار  ام  دهد  ربخ  هک  وا  زا  میدرک  لاؤس  سپ  تخیر . وا  ياهنادند  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  هک  درک  رکذ  دـندروآ . دنتـشادرب و  ارم 
زا ملع و  بلط  رد  دوبن  یتّـمه  صرح و  ار  وا  باـنج ، نآ  اـب  تبحاـصم  تقو  رد  هک  درک  رکذ  سپ  مالـسلا . هیلعنینمؤـملاریما  زا  هدـینش 
نآ زا  هک  مراد  داـی  هب  هچ  نآ  شتبحاـصم و  تمدـخ و  ياوس  يزیچ ، هب  مدوبن  لوغـشم  متـشاد ، باـنج  نآ  اـب  هک  یتّبحم  لـیم و  ترثک 

هدفح دلب و  نیا  لها  دندش و  یناف  ضرقنم و  همه  دندینش و  نم  زا  ار  نآ  زاجح  رصم و  برغم و  دالب  ياملع  زا  يرایـسب  مدینـش ، بانج 
نب نامثع  نب  یلع  نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  هک  وا  ّطخ  زا  دندومن  الما  ام  رب  دـندروآ و  نوریب  ياهخـسن  سپ  دـناهدرک . نّودـم  ار  نآ  نم ،
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هیلعبلاطیبا نب  یلع  ار  ام  داد  ربخ  هک  ًاتیم -  ًایح و  هنع  هَّللا  یـضر  یبرغم -  يایندـلایبا  هب  فورعم  ینادـمه  دـّیؤم  نب  ةّرم  نب  باّـطخ 
هتشاد تسود  ارم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، نمی  لها  دراد  تسود  هک  یسک  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف  تفگ : هک  مالسلا 

ود نآ  زا  قودص  زین  درک . لقن  وا  زا  رگید  ثیدح  دنچ  و  هتـشاد ». نمـشد  ارم  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، نمی  لها  دراد  نمـشد  هک  یـسک  و 
؛ ردتقم دزن  دادغب ، متسرفب  ار  وت  دیاب  راچان  تفگ : دش و  وا  ضّرعتم  دینـش ، ار  ایندلایبا  ربخ  همّظعم  هّکم  ناطلـس  نوچ  هک  هدرک  لقن  رفن 

فاعم ار  وا  هک  وا ، زا  دـندرک  لاؤس  ماش  رـصم و  برغم و  لها  زا  نایجاح  سپ  دـنک . باتع  نم  رب  متـسرفن ، ار  وت  رگا  مسرتیم  هک  اریز 
نب دّمحم  نبا  هَّللادبع  دیعس  وبا  دیآیم . دراو  هچ  وا  رب  هک  میتسین  نمیا  شلاح  زا  تسا و  یفیعـض  خیـش  وا  هک  اریز  دنکن ؛ هناور  درادب و 

راصما و رد  تسا  عیاش  ضیفتـسم و  وا  ربخ  مدرکیم و  هدـهاشم  ار  وا  مدوب ، رـضاح  مسوم  رد  لاـس  نیا  رد  رگا  نم  تفگ : باّهولادـبع 
ار خیش  نیا  ربخ  دندش و  رضاح  مسوم  رد  هک  یناسک  زا  راصما  ریاس  زا  نّویدادغب و  نّویماش و  نّویرصم و  ار  ثیداحا  نیا  وا ، زا  دنتـشون 

هدرک تیاور  هدومن و  دامتعا  نآ  رب  قودص  خیش  قباس و  ربخ  زا  تسا  نقتا  ّحصا و  هک  رگید  وحن  هب  روکذم  خیـش  هّصق  ( 1462 .) دندینش
ارم وا  هک  دومرف : مالـسلا و  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادـبع  نب  رفعج  نب  نسح  نب  ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحموبا  زا 
یبا فیرـش  تیاور  هب  ثیدـح  نیا  نم  دزن  رد  دـش  حیحـص  وا و  ثیداحا  زا  نم  دزن  رد  دـش  حیحـص  هچ  نآ  رد  هزاـجا ، وحن  هب  داد  ربخ 

: تفگ هک  روکذم  دّمحم  وبا  زا  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  قاحـسا  نب  نسح  نب  دّمحم  هَّللادبع 
یبا هب  یّنکم  نادمح ، نب  نمحرلادبع  دوب  وا  اب  ردتقم و  بجاح  يروشق ، رـصن  نآ  رد  درک  جـح  هدزیـس و  دـص و  یـس  هنـس  مدرک  جـح 

رد هک  ار  اهيرـصم  هلفاق  اج ، نآ  رد  متفای  سپ  هدـعقلا . يذ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنیدـم  رد  میدـش  لخاد  ءاـجیهلا .
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  باحـصا  هدید  وا  هک  درکیم  رکذ  برغم و  لها  زا  دوب  يدرم  وا  اب  یناردام و  یلع  نب  دّمحم  رکبوبا  دوب  ناشیا 

. دننک كاله  ار  وا  هک  دوب  کیدزن  دندیلامیم و  وا  هب  تسد  كّربت  يارب  وا و  رب  دندرک  ماحدزا  دندش و  عمج  وا  رب  مدرم  ار . ملسو  هلآو 

. دـننک يرانک  وا  زا  ار  مدرم  هک  ار  دوخ  نامالغ  ناـناوج و  ( 1463  - ) هنع هَّللا  یـضر  ییحی -  نب  رهاط  مساـقلاوبا  نم ، ّمع  درک  رما  سپ 
دش و لخاد  سپ  دوب . هدـمآ  دورف  اج  نآ  رد  نم  ّمع  دـندرک و  یفطل  لهـس  (1464) نبا هناخ  لخاد  دـنتفرگ و  ار  وا  دـندرک و  نینچ  سپ 

داتـشه زا  هدایز  هک  دوب  یخیـش  اهنآ  رد  دـنیوا و  دالوا  اهنآ  هک  درک  رکذ  هک  دوب  رفن  جـنپ  وا  اب  دـنوش و  لخاد  هک  داد  تصخر  ار  مدرم 
ود و  تسا . نم  رسپ  رسپ  نیا  تفگ : تشاد و  لاس  داتفه  يرگید  تسا و  نم  رسپ  رسپ  تفگ : وا . لاح  زا  میدرک  لاؤس  سپ  تشاد . لاس 

دوبن و اهنآ  نایم  رد  رتریغص  وا  زا  تسا . نم  رسپ  ِرسپ  نیا  تفگ : دوب و  هلاس  هدفه  یکی  نآ و  هب  بیرق  ای  تصش  لاس و  هاجنپ  رگید  رفن 
هب فیفخ ، ضراع  اب  هنایم ، دق  نوگ ، مدنگ  فیعض ، مسج  هایـس ، وا  شیر  رـس و  تسا ؛ هلاس  لهچ  ای  یـس  یتفگیم  يدیدیم  ار  وا  رگا 

مامت هب  دـّیؤم  نب  ةّرم  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  یلع  وا  مسا  داد و  ربخ  ار  اـم  درم  نیا  هک  دومرف : يولع  دّـمحم  وبا  دوب . رتکیدزن  یهاـتوک 
دعب نآ  یهایس  عوجر  یهایس و  زا  دعب  شبل  ریز  يوم  ندش  دیفس  زا  میدید  هچ  نآ  وا و  ظفل  زا  ار  نآ  میدینش  دش و  هتشون  وا  زا  هچ  نآ 

هنیدم لها  زا  یتعامج  درک  ثیدح  وا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  تفگ : هنع -  هَّللا  یضر  يولع -  دّمحم  وبا  دش . ریس  ماعط  زا  نوچ  يدیفـس ، زا 
هنیدم و رد  وا  زا  نم  ندینش  مدینش . هک  ار  هچ  نآ  وا ، زا  مدرکیمن  لقن  نم  قافآ ، عیمج  زا  ناشیا  ریغ  دادغب و  لها  ّجاح  فارـشا و  زا  ار 
یناردام و همیخ  يروشق و  همیخ  رد  وا  زا  مدینـش  تسا و  حارج  یـسیع  نب  یلع  هناـخ  نآ  هموتکم و  هب  فورعم  نیمهـس  ِراد  رد  هّکم  رد 

دومن هدارا  افـصلا . باب  دزن  رد  یناردام  هناـخ  رد  هّکم  رد  ّجـح  لـمع  زا  وا  تعجارم  زا  دـعب  اـنم و  رد  وا  زا  مدینـش  ءاـجیهلا و  یبا  همیخ 
تیاور ام  داتـسالا ! هَّللادـّیا  دـنتفگ : دـندمآ و  وا  دزن  هّکم  ياـهقف  سپ  ردـتقم . دزن  دادـغب ، هب  ار  شنادـنزرف  وا و  دـنک  لـمح  هک  يروشق 

لیاز کـلم  دوشیم و  بارخ  دوشیم و  شروـش  دـش ، دادـغب  لـخاد  هاـگره  یبرغم  رّمعم  هک  نیا  فلـس ، زا  هروثأـم  راـبخا  رد  میاهدرک 
زا میونـشیم  هتـسویپ  دـنتفگ : سپ  رـصم  برغم و  خـیاشم  زا  میدرک  لاؤس  ام  برغم . هب  ار  وا  نادرگرب  نکم و  لمح  ار  وا  سپ  دوشیم .
وا هک  دندرک  رکذ  تسا و  هجنط  نآ  تسا و  میقم  نآ  رد  وا  هک  يدـلب  مسا  ار و  درم  نیا  مسا  دـندرکیم  رکذ  هک  دوخ  خـیاشم  ناردـپ و 

سپ تفگ : هنع -  هَّللا  یـضر  يولع -  دّمحم  وبا  باتک . نیا  رد  ار  نآ  زا  یـضعب  میدومن  رکذ  هک  یثیداحا  هب  ار  ناشیا  دوب  هدرک  ثیدح 
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دمآ نوریب  شردپ  هک  درک  رکذ  تومرـضح و  شدلب  زا  ار  دوخ  جورخ  يادتبا  یبرغم ، نامثع  نب  یلع  ینعی  خیـش  نیا  ار  ام  درک  ثیدح 
زا دوخ  دالب  زا  دـندمآ  نوریب  سپ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ترایز  جـح و  دـصق  هب  دنتـشادرب  دوخ  اـب  ار  وا  دّـمحم و  وا  ّمع  اـب 

هناّریحتم ههاریب  رد  وحن  نیمه  هب  زور  هنابـش  هس  دـندش و  نادرگرـس  دـندرک و  مگ  ار  هار  هاگ  نآ  دـندرک . ریـس  زور  دـنچ  تومرـضح و 
لاح نآ  رد  سپ  تفگ : دامعلا . تاذ  مرا  ناتـسگیر  هب  تسا  لصّتم  هک  جـلاع  ناتـسگیر  ياههوک  هب  دندیـسر  لاح  نیا  رد  هک  دـنتفریم 

ار درم  ود  اج  نآ  رد  سپ  ياهّرد . هب  میدـش  فرـشم  هک  نآ  ات  میدرک  ریـس  نآ  رثا  رب  سپ  ینالوط . مدـق  ياج  هب  داـتفا  اـم  رظن  هک  میدوب 
ای هاچ  نآ  رد  تفرگ و  ار  يولد  تساخرب و  اهنآ  زا  یکی  داـتفا  اـم  رب  اـهنآ  رظن  نوچ  دناهتـسشن . ياهمـشچ  اـی  یهاـچ  رـس  رب  هک  میدـید 
هب میدیسر  ماش  ام  تفگ : مردپ  سپ  داد . وا  هب  ار  ولد  نآ  دمآ و  مردپ  دزن  هب  و  دومن . لابقتسا  ار  ام  دیـشک و  بآ  درک و  ریزارـس  همـشچ 

نانچ درک ، در  زین  وا  شونب ! تفگ : درب و  مّمع  دزن  هب  سپ  یلاـعت . هَّللاءاـش  نا  دومن . میهاوخ  راـطفا  درک و  میهاوخ  مه  حبـص  بآ و  نیا 
تاـقالم وـت  هک  یتـسرد  هب  کـل ! ًاـئینه  تفگ : نم  هب  سپ  مدـیماشآ . متفرگ و  سپ  شوـنب ! تفگ : داد و  نم  هب  سپ  درک . در  مردـپ  هک 

مالـس وـت  هب  ساـیلا  رـضخ و  هک  وـگب  وا  هب  اـم و  ربـخ  هب  رـسپ  يا  ار ، وا  نک  ربـخ  سپ  ار . مالـسلا  هیلعبلاـطیبا  نـب  یلع  درک  یهاوـخ 
يدرک تاقالم  ار  ناشیا  نوچ  ار . مالـسلا  امهیلعمیرم  نب  یـسیع  يدـهم و  ینک  تاـقالم  هک  نیا  اـت  درک  یهاوخ  رمع  وت  دـندناسریم و 

هّکم هب  سپ  وت ، مع  اّما  دنتفگ : دننم . يومع  ردپ و  متفگ : وت »؟ اب  دنراد  تبـسن  هچ  ود  نیا  : » دـنتفگ هاگ  نآ  ناسرب ! ناشیا  هب  ار  ام  مالس 
اریز دیسر . دیهاوخن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  درک و  یهاوخ  رمع  وت  دریمیم و  تردپ  دیسریم و  تردپ ، وت و  اّما  دسریمن و 

میدرک رظن  سپ  نیمز . هب  ای  دنتفر  نامـسآ  هب  میتسنادن  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  سپ  دنتـشذگ . هاگ  نآ  هدـش . کیدزن  بانج  نآ  لجا  هک 
نم و دُرم و  دش و  ضیرم  مّمع  نارجن . هب  میتشگرب  هک  نیا  ات  میداتفا  هار  هب  میدرک و  بجعت  سپ  یبآ . هن  همـشچ و  هن  میدـید و  يرثا  هن 
اب ارم  سپ  درک . تیصو  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع ّ  هب  دُرم و  دش و  شوخان  اج  نآ  رد  مردپ  میدیـسر و  هنیدم  هب  میدرک و  جح  مردپ 
ار ترـضح  نآ  مجلمنبا  هک  نآ  ات  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  تفـالخ  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  ماـّیا  رد  مدوب  باـنج  نآ  اـب  تفرگ و  دوخ 
رد تفگ : و  یبوتکم . اب  تشاد  فیرـشت  عبنی  رد  هک  داتـسرف  ترـضح  دزن  هب  ار  وا  هرـصاحم ، ماّیا  رد  نامثع  هک  درک  رکذ  و  درک . دـیهش 

نیمز هب  ار  دوخ  سپ  داتفا . شتسد  زا  هنایزات  هک  ترضح  نآ  تسار  فرط  رد  مدوب  هداتسیا  فص  ود  نایم  مدوب و  رضاح  نیفص  لمج و 
سپ درک . دنلب  ار  دوخ  رـس  بسا  تشاد . یمه  هب  هدیچیپ  ای  يزیت  نهآ  ترـضح  نآ  بسا  ماجل  مهد و  وا  هب  مریگب و  ار  نآ  هک  متخادـنا 

تشادرب كاخ  زا  یتشم  تخادنا و  نآ  رد  نهد  بآ  دیبلط و  ارم  ترضح  سپ  تسا . نم  غدص  رد  هک  یگتسکش  نیا  ارم ، رـس  تسکش 
. یعجو یملا و  نآ  زا  متفاین  هک  دنوادخ ! هب  دنگوس  سپ  تشاذگ . وا  رب  و 

مود تمسق 

تبرض ار  وا  نیادم  طاباس  رد  هک  نآ  ات  مدرک  تبحاصم  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  اب  دش و  دیهش  هک  نآ  ات  مدوب  ترـضح  نآ  اب  سپ 
ار بانج  نآ  هیواعم  شهاوخ  هب  ثعـشا  رتخد  هدعج ، هک  نآ  ات  مدرکیم  ار  بانج  نآ  تمدخ  مدوب و  ترـضح  نآ  اب  هنیدم  رد  دـندز و 
مدرک و تماقا  برغم  رد  مدرک و  رارف  هیما  ینب  زا  نم  دش و  دیهش  هک  نیا  ات  مدمآ  البرک  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  هاگ  نآ  درک . مومـسم 

نآ بیجع  زا  و  تفگ : هنع -  هَّللا  یضر  يولع -  دّمحم  وبا  ار . مالسلا  امهیلعمیرم  نب  یسیع  مالـسلا و  هیلعيدهم  جورخ  مشکیم  راظتنا 
جورخ يادـتبا  بیجاعا و  نیا  درکیم  لقن  دوب و  ییحی  نب  رهاـط  مّمع  هناـخ  رد  هک  تقو  نآ  رد  ناـمثع  نب  یلع  خیـش  نیا  زا  مدـید  هچ 

شیر و رس و  رد  نوچ  مدرکیم . رظن  وا  هب  هتـسویپ  نم  سپ  دش . دیفـس  هاگ  نآ  دش ، زمرق  هک  وا  بل  ریز  يوم  هب  مدرک  رظن  هک  ار ، دوخ 
رما نیا  دـینیبیم ؟ هچ  تفگ : سپ  وا . بل  ریز  يوم  شیر و  هب  نم  ندرک  رظن  نیا  هب  درکرظن  وا  سپ  دوبن . دیفـس  يوم  وا ، بل  ریز  يوـم 

نوریب ناوخ  هس  دیبلط و  ماعط  نم  ّمع  سپ  ددرگیمرب . دوخ  یهایس  هب  موشیم ، ریس  نوچ  موشیم و  هنسرگ  هاگره  دوشیم ، ضراع  ارم 
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رد ار  رگید  ناوخ  ود  مدروخ و  وا  اب  متـسشن و  ناوخ  نآ  رب  هک  مدوب  اـهنآ  زا  یکی  نم  دنتـشاذگ و  خیـش  دزن  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـندروآ .
. دـندومن عانتما  یـضعب  دـندروخ و  یـضعب  دـنروخب . ماعط  نآ  زا  هک  داد  مسق  دوخ ، ّقح  هب  ار  تعامج  نآ  مّمع  دنتـشاذگ و  هناخ  طسو 

رظن نم  دروخیم و  ناـناوج  دـننام  وا  دادیم و  مسق  ار  وا  تشاذـگیم و  خیـش  دزن  دروخیم و  دوب ، هتـسشن  خیـش  تسار  فرط  رد  مّمع 
نب ناـمثع  نب  یلع  ار  اـم  داد  ربخ  و  دـش . ریـس  نوچ  دوخ ، یهایـس  هب  تشگرب  هک  نآ  اـت  دـشیم  هایـس  هک  وا  بل  ریز  يوم  هب  مدرکیم 

هب روکذم  خیش  هّصق  ( 1465 .) درک لقن  تشذـگ ، هک  ار  نمی  حدـم  ربخ  نآ  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : باّطخ 
رصم رد  ینیسح  رفعج  نب  یسوم  نب  رهاط  نسحلابا  فیرـش  ار  ام  داد  ربخ  هدومرف : ( 1466) دیاوفلازنک رد  یکجارک  هماّلع  هک  موس  وحن 
هدروآ هک  ار  یبرغم  رّمعم  مدید  تفگ : ینیسح ، هزمح  نب  نومیم  مساقلاوبا  فیرش  ارم  داد  ربخ  تفگ : تفه ، دصراهچ و  هنـس  لاّوش  رد 

وا اب  هک  یناسک  اب  فیرـش  هناخ  رد  ار  وا  دندرک  لخاد  هد و  دص و  یـس  هنـس  لیعامـسا ، نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  فیرـش  دزن  ار  وا  دـندوب 
تهج هب  نم  سپ  وا . هب  دوخ  ندـناسر  رد  دنتـشاد  صرح  دـندرک و  ماحدزا  مدرم  و  دنتـسب . ار  هناخ  رد  دـندوب و  رفن  جـنپ  ناشیا  دـندوب .

مدنامهف ناشیا  هب  سپ  دندوب . جرف  ربنق و  هک  ار  لیعامسا  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  فیرش  نامالغ  زا  یضعب  مدید  متـسناوتن . ماحدزا  ترثک 
دندرک زاب  ًاّرـس  نم  يارب  ار  رد  دنیبن . ار  وت  یـسک  هک  يوحن  هب  ماّمح  رد  هب  ورب  درگرب و  دنتفگ : نم  هب  منک . هدهاشم  ار  وا  ملیام  نم  هک 

مدید متسشن . یکدنا  دوش . ماّمح  لخاد  هک  دندرک  شرف  خیش  نآ  يارب  مدید  مدش . ماّمح  خلسم  لخاد  دنتسب . ار  رد  مدش و  لخاد  نم  و 
، نس رد  رظن  هب  يوم . هایس  دوبن ، مولعم  هک  یهاتوک  هب  لیام  نوگ ، مدنگ  يوم ، کبس  دق ، هنایم  مادنارغال ، دوب  يدرم  وا  دش و  لخاد  هک 
، دندوب وا  اب  هک  رفن  دـنچ  نآ  اب  دـش  رقتـسم  دوخ  ياج  رد  نوچ  تسا . یتبرـض  ایوگ  هک  تشاد  يرثا  وا  غدـص  رد  دـمآیم و  هلاس  لهچ 
رد ار  هنایزات  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دوخ  يالوم  هب  مهدب  هک  متساوخ  تفگ : تسیچ ؟ تبرض  نیا  متفگ : دنکب . ار  دوخ  هماج  تساوخ 

نیا رد  لخاد  متفگ : تسکـش . ارم  رـس  تشاد و  نهآ  نآ  دروخ و  نم  هب  وا  ماجل  سپ  داد ، تکرح  ار  دوخ  رـس  بسا ، سپ  ناورهن . زور 
: متفگ دوب . ( 1468) يربق نآ  رد  دوب و  يزبس  نتخورف  ياـج  امـش ، ( 1467) ینالف عماج  عضوم  يرآ ، تفگ : میدق ؟ رد  يدوب  هدـش  دـلب 

مدید دیـشوپ . ار  شاهماج  دمآ و  نوریب  ات  متـسشن  دش و  مامح  لخاد  هاگ  نآ  دننم . ناگداز  دنزرف  دنزرف و  تفگ : دناوت ؟ باحـصا  اهنیا 
ریـس نوچ  دوشیم و  دیفـس  موش  هنـسرگ  نوچ  نکلو  هن ، تفگ : دوب ؟ یگنر  اـج  نآ  رد  متفگ : وا  هب  هدـش . دیفـس  هک  ار  شبل  ریز  يوـم 
هدرک لقن  روکذم  يولع  دّمحموبا  زا  هاگ  نآ  دـش . لخاد  سپ  يروخب ! ماعط  هک  وش  هناخ  لخاد  زیخرب و  متفگ : دوشیم . هایـس  موشیم ،

ثیدـح مدرم  يارب  هک  مدینـش  ییحی  نب  رهاط  مّمع  هناخ  رد  خیـش  زا  هک  تفگ  دّـمحموبا  تفگ : هک  هّصق  لصا  رد  زج  روکذـم ، وحن  هب 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دورو  دصق  هب  میدمآ  نوریب  میومع . مردپ و  نم و  مدلب ، زا  مدـمآ  نوریب  تفگیم : درکیم و 

بنج رد  ار  ناشیا  سپ  دش . دایز  میومع  ردپ و  فعض  میتشادن . بآ  دش و  تخس  ام  رب  یگنشت  میدناماو و  سپ  هلفاق . رد  میدوب  هدایپ  ام 
. یگزیکاپ يدرـس و  تیاغ  رد  دوب  یفاص  بآ  نآ  رد  هک  مدـید  ییوکین  بآ  همـشچ  مبایب . یبآ  ناـشیا  يارب  هک  متفر  مدـناشن و  یتخرد 
. هدرم اهنآ  زا  یکی  مدید  مرب . همشچ  نآ  دزن  ار  ناشیا  هک  مدمآ  مّمع  ردپ و  دزن  هب  متساخرب  هاگ  نآ  مدش . ریـس  هک  نآ  ات  مدیماشآ  سپ 
ار شعضوم  مدیدن و  منیبب ، ار  نآ  هک  مدرک  ششوک  هچ  ره  مدمآرب . همشچ  بلط  رد  متشادرب و  ار  يرگید  متشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  وا 

نفد زین  ار  وا  مدمآ و  يرگید  دزن  هب  مدرک و  نفد  ار  وا  هک  نآ  ات  وا  رما  رد  مدرک  یعـس  سپ  درم . دش و  دایز  وا  یگنـشت  سپ  متخانـشن .
هللا یلـصيادخ  لوسر  دوب  هدرک  تافو  هک  يزور  رد  هنیدم  رد  مدش  لخاد  مدـش . قحلم  مدرم  هب  مدیـسر و  هار  هب  ات  مدـمآ  اهنت  مدرک و 

هیلعنینمؤملاریما دنام و  ملد  رد  هک  دوب  یترسح  نیرتمیظع  نآ  سپ  دندوب . هدرک  تعجارم  ترضح  نآ  نفد  زا  مدرم  ملـسو و  هلآو  هیلع 
هاگ نآ  قودـص . تیاور  هب  تشذـگ  هچ  نآ  رخآ  ات  تفرگ  دوخ  اب  ارم  مدرک . لـقن  باـنج  نآ  يارب  ار  دوخ  ربخ  سپ  دـید . ارم  مالـسلا 
ره هک  يدادغب  یفریص  دّمحم  نب  نیـسح  هَّللادبع  وبا  ینارح و  یملـس  میهاربا  نب  دسا  نسحلاوبا  یـضاق  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف  یکجارک 
درک الما  هک  وا  زا  مدینـش  تفگ : یفریـص  و  وا . رب  تئارق  وحن  هب  ینارجرج  دـیفم  هب  فورعم  دّـمحم  نب  رکبوبا  ار  ام  داد  ربخ  دـنتفگ : ود 

ار نآ  هک  برغم ، هنیدم  لها  زا  يولب  ماوع  نب  هَّللادبع  نب  باّطخ  نب  نامثع  نب  یلع  ارم  داد  ربخ  تفگ : جنپ . تصـش و  دـص و  یـس  هنس 
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لوسر مدینـش  هک  دومرفیم : مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مدینـش  تفگ : هک  رّمعم ، ایندلایبا ، نبا  هب  تسا  فورعم  دنیوگیم و  هدـیزم 
هدزاود و  نآ » هب  تسا  قحا  وا  سپ  تفاـی ، ار  نآ  اـجک  ره  تسا . نمؤم  هدـشمگ  قح  هملک  : » دومرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ 

وا مدید و  وا  تروص  رد  ار  یگتـسکش  رثا  نم  هک  تفگ  دـیفم  هب  فورعم  رکبوبا  هک  دومرف  هاگ  نآ  درک . لقن  دنـس  نیمه  هب  رگید  ربخ 
. اهنت مدیشون  نآ  زا  هک  ياهمـشچ  مّمع و  ردپ و  ندرم  مرفـس و  رد  دوخ  ثیدح  هّصق و  هب  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مدرک  ربخ  تفگ :

ینکیم رمع  وت  هک  ار !  وت  داب  تراشب  دنکیم و  ینالوط  رمع  هک  نآ  رگم  يدحا ، نآ  زا  دشونیمن  هک  تسا  ياهمشچ  نیا  : » دومرف سپ 
دّمحم نب  نسح  دّـمحموبا  خیـش  زا  ار  اـهنآ  هدرک  تیاور  هک  یثیداـحا  دوـمرف : یکجارک  یباـیب ». ار  نآ  ندـیماشآ  زا  دـعب  هک  يدوـبن  و 

یلع ار  ام  داد  ربخ  هک : دومرف  دّمحموبا  فیرش  هک  تسا  نیا  سپ  ینارجرج . دّمحم  نب  دّمحم  رکبوبا  ار  اهنآ  هدرکن  تیاور  هک  ینیـسح 
عفد لیوطت ، نیا  زا  ضرغ  دـیوگ : ّفلؤم  ( 1469 .) درک لقن  رگید  فیرـش  ربخ  کی  نمی و  حدـم  ربخ  هاگ  نآ  حبـشا ، رّمعم  ناـمثع ، نب 

ود زین  ام  دـیامنیم و  دّدـعتم  رظن ، يداب  بسح  هب  هچ  رگا  میدرک ؛ لقن  خیـش  سلاجم  زا  هک  یبرغم  نآ  اب  تسا ، یبرغم  نیا  دّدـعت  مّهوت 
تیاکح نیا  ردص  رد  هک  یتارابع  زا  دعب  دوخ ، هریبک  هزاجا  رد  يریازج ، ثّدحم  طبس  هَّللادبع  دّیـس  لیلج ، ثّدحم  هکلب  میدرک ، ناونع 

تافو هجنط  دـلب  رد  میقم  رّمعم  هک  ینارجرج  رکب  یبا  زا  دوخ ، سلاجم  رد  خیـش  هدرک  لقن  هچ  نآ  اّما  و  هدومرف : میدرک ، لقن  ناـشیا  زا 
تهج هب  تسا ؛ يرگید  زا  ریغ  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رهاظ  اریز  درادـن ؛ تاـفانم  يزیچ  اـب  سپ  هدـفه ؛ دـص و  یـس  هنـس  رد  درک 

سپ مسا : ریاغت  اّما  تسا . رفن  ود  نیا  داحتا  قح ، نکلو  ( 1470 .) یهتنا ناشیا . زا  هلوقنم  تالاوحا  ناشیا و  هّصق  ناشیا و  ياهمان  تریاغم 
خیـش سلاجم  زا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  هدرک . لقن  باّطخ  نب  نامثع  نب  یلع  ار  وا  مسا  ینارجرج ، دیفم  نامه  زا  یکجارک  هک  یتسناد 
دیاب دوش ، دّدـعت  ببـس  رگا  هّصق ، فالتخا  تسا و  رایـسب  اهتیاکح  نینچ  رد  دادـجا  زا  یـضعب  رد  فالتخا  هداتفا و  یلع  بسن ، ِلوا  زا 

تایح و بآ  ندروخ  دشاب و  هجنط  عباوت  زا  هدیزم ، دیاش  دشاب و  برغم  هک  دلب  ردـپ و  دوخ و  مسا  رد  داّحتا  اب  ضرغ  دنـشاب . رفن  راهچ 
هار و رد  وا  ردپ  ندرم  وا و  تاقالم  رصع  برق  ناورهن و  ای  نیّفص  گنج  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  بسا  زا  رـس ، یگتـسکش 

ربخ تسا و  رهاظ  ناشیا ، لوقنم  مـالک  زا  هچ  ناـنچ  دوشیم ؛ مولعم  داـّحتا  رب  عطق  یکجارک  هماـّلع  زا  داد . دّدـعت  لاـمتحا  ناوتن  نآ  ریغ 
هچ نآ  لـّمأتم  رب  تسا و  خیـش  سلاـجم  تاور  اـی  ینارجرج  هابتـشا  زا  مه ، نآ  دوـشیم  موـلعم  ینارجرج و  زا  هدرکن  لـقن  زین  ار  تاـفو 

دوخ ّلحم  رد  هچ  نانچ  تسا ؛ ینارجرج  باوص  هدـش و  هابتـشا  دّیـس  مالک  رد  ینارجرج  زین  یلاـعت . هَّللاءاـش  نا  تسین . هدیـشوپ  میتفگ ،
. هدش طبض 

مالسلا هیلعبانج  نآ  رمع  لوط  داعبتسا  رد  حیضوت 

لوا تمسق 

تهج دنچ  نیا  زا  یلاخ  هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ترضح  رمع  لوط  داعبتسا  هک  نآ  هتشذگ ، لاقم  صیخلت  لاکشا و  باوج  حیضوت 
لوط عوقو  تسین و  ینخس  ار  عیارش  باحصا  نآ ، ناکما  رد  هدرکن و  يوعد  ار  نآ  یلقع  بحاص  زگره  هک  هّیلقع  هلاحتـسا  لوا : تسین :

يوعد رگا  نآ ، عفر  رد  تسا  یفاـک  نیملـسم  قاـّفتا  هب  تما  نیا  رد  دوجوم و  يراـصن  دوـهی و  بتک  رد  هچ  ناـنچ  هفلاـس ، مما  رد  رمع 
(1471 .«) تسا داتفه  تصش و  نایم  نم  تّما  ياهرمع  : » دومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  يورم  فورعم  ثیدح  مود : دوش .

ثیدح نیا  خـسن  زا  یـضعب  رد  هک  نآ  لمح ، نیا  دـّیؤم  و  هَّللاب -  ذایعلا  بانج -  نآ  بذـک  دـیآ  مزال  ّالاو  تسا  بلغا  رب  لومحم  نآ  و 
نیا رد  رمع  ياهتنم  هک  نیا  هموشیم و  هرـشع  هب  داتفه  تصـش و  نیباـم  هدـش  فورعم  تهج  نیا  زا  و  نم » تّما  ياـهرمع  رثکا   » هک تسا 
لامک ّنس  هک  دنیوگیم  اّبطا  هک  يوحن  هب  یعیبط  هدعاق  موس : درادن . يدنتسم  هدهاشم  ارقتسا و  زج  درذگیمن و  تسیب  دص و  زا  هنمزا ،
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هجو ود  نآ ، هیجوت  رد  دوشیم و  لاـس  تسیب  دـص و  عوـمجم  لاـس و  داتـشه  هک  تسا  نیا  فعِـض  ناـصقن  ّنس  تسا و  لاـس  لـهچ  اـت 
تخوخیش ّنس  رد  هوالع  هک  نآ  تهج  هب  سپ  هّدام ، تهج  زا  اّما  تیاغ . تهج  زا  يرگید  هّدام و  تهج  زا  یکی  دناهدرک : رکذ  يرابتعا 

هب دـنکیم  تردابم  تعیبط  هک  نآ  تهج  هب  سپ  تیاغ ، تهج  زا  اّما  دـنکیم . ظفح  دـیامنیم و  كاسما  ار  تروص  سپ  تسا ، سب  اـی 
رد تسا  هدنام  یقاب  هّیزیرغ  تابوطر  نآ  صقنأ و  زا  ار  داسف  دنکیم  رود  ار و  نآ  دـنکیم  ظفح  دـشاب و  رمع  ياقب  نآ  هک  لضفا  يوس 

نانچ تسین . روکذم  ياعّدـم  تابثا  يارب  زا  یفاو  هجو  ود  نیا  هدـش و  لامک  ّنس  فعاضم  ناصقن ، ّنس  تهج  نیا  زا  تخوخیـش و  ّنس 
هماقا تّجح  نآ ، يارب  دناهدرک و  رکذ  هچ  نآ  اّما  و  هدش . لقن  لیلد ، نیا  فعض  هب  حیرـصت  نوناق  تایّلک  رب  يزاریـش  بطق  حرـش  زا  هچ 

نیعم و يرادقم  رمع ، دیدحت  يارب  تسین  یفاو  سپ  تسین . ياهراچ  لجا  تبرـش  ندیـشون  زا  تسا و  یتیاهن  ار  تایح  نیا  هک  دناهدومن 
ُۀَِقئاَذ ٍسْفَن  ُّلُک   » دـنوادخ مالک  رد  تسین و  رکنم  ار  نآ  یـسک  تسا و  گرم  ّتیمتح  ناـهرب ، نآ . لـصاح  مولعم . هزادـنا  رد  نس  نییعت 

رد يّرثؤم  هّیکلف ، سوفن  زج  هک  نانآ  هقیرط  ربانب  موجن ، باحـصا  دـعاوق  مراهچ : موعزم . ناهرب  نآ  زا  تسا  يزاـین  یب  ( 1472 «) ِتْوَْملا
ناشیا سپ  دنهد . تبـسن  اهنآ  هب  ار  ملاع  نیا  لیدـبت  رییغت و  داسف و  نوک و  مامت  دنرامـش و  لقتـسم  ار  اهنآ  ریثأت ، رد  ای  دـننادن  ملاع  نیا 
بابرا دزن  رد  تسا  زیاج  هک : نآ  باوج  تسا . لاس  تسیب  دـص و  ّنس  رد  وا ، ياربک  هّیطع  تسا و  باـتفآ  هب  ملاـع  نیا  ماوق  هک  دـنیوگ 

ماقم نیا  رد  ار  ناشیا  هک  نآ  لامجا  نیا  حیـضوت  دنک . نآ  فاعـضا  ار  هّیطع  نآ  هک  رگید  یبابـسا  باتفآ ، هّیطع  هب  دوش  مظنم  هک  موجن 
يدایز رب  مکح  نآ ، يور  زا  هک  دشاب  رمع  لیلد  دولوم ، علاط  هجیاز  تروص  رد  ود  نیا  ادخدک و  مود  جالیه ، یکی  تسا : حالطـصا  ود 

، ناـشیا لـیاسر  زا  یـضعب  رد  تسا . فـالخ  نآ  نییعت  رد  ناـج و  هب  يرگید  تسا و  مسج  هب  ّقلعتم  ود  نآ  زا  یکی  دـننک . رمع  یمک  و 
ود نیا  دنمان و  ادخدک  ار  نآ  هک  ناج  لیلد  مود  دنناوخ و  جالیه  ار  نآ  هک  مسج  لیلد  یکی  تسا . عون  ود  رب  رمع  لیلد  هک  تسا  نینچ 

تلـالد هک  تسا  یلیـالد  علاـط ، تروـص  رد  جـالیه  هک  تسا  نیا  ِسکع  فورعم ، نکل  ار . رمع  بابـسا  دـناتروص  ـالویه و  هـلزنم  هـب 
ترثک رمع و  لوط  رب  دـنکیم  تلالد  ناشیا ، دزن  رد  جالیه  ترثک  دولوم و  ندـب  رب  دـنکیم  تلـالد  ادـخدک  دولوم و  سفن  رب  دـنکیم 

عامتجا زا  مّدقم  وزج  ةداعسلا و  مهس  هام و  باتفآ و  تسا : زیچ  جنپ  ناشیا  دزن  رد  جالیه  و  یناگدنز . یـشوخ  رب  دنکیم  تلالد  ادخدک 
رد ناـشیا  زا  یـضعب  دـندرک  طرـش  جـالیه و  هـب  دـشاب  رظاـن  هـک  تـسا  یّطخ  بحاـص  بکوـک  ادـخدک  و  علاـط . هـجرد  لابقتـسا و  اـی 

دشاب و يوقا  هجرد  هب  رظن  دـیاش  ار و  یجرب  رظن  ماقم ، نیا  رد  هتـسناد  یفاک  ناشیا  زا  یـضعب  جالیه و  عضوم  رب  ار  الیتسا  ّتییادـخدک ،
: هک هتفگ  بولقلا  بوبحم  رد  يروکـشا  نیدلا  بطق  ّتییادـخادک . هب  دنرتراوازـس  ناشیا  سپ  دنـشاب ، دوخ  فرـش  رد  هام  ای  باتفآ  رگا 
؛ ودب رظان  جالیه و  عضوم  رد  دشاب  یّطخ  بحاص  ادخدک  هدرک و  لطاب  عاعـشلا  تحت  قاحم و  فوسخ و  وسک و  هب  یجالیه  ّتیحالص 

تاجرد رد  تسا  رظانت  عضوم  هک  دوب  يواسم  وا  اب  ای  دشاب  لاصتا  ّدـح  رد  هک  نآ  طرـش  هب  دـشاب . زیاج  ّتیجرب  هب  دـشابن  هجرد  هب  رگا 
ره و  تسا . قارتحا  ّدـح  رد  هک  دـیاشن . ار  ییادـخدک  دـشاب ، هجرد  شـش  زا  رتمک  باتفآ ، ادـخدک  دـُعب  نوچ  راهن و  لوط  رد  ای  علاطم 
رب رگا  يرغـص ، موس  دشاب . لیام  زکرم  رب  رگا  یطـسو ، مود  دشاب . دتو  هجرد  رب  ادـخدک  رگا  يربک ، یکی  دـشاب . هّیطع  هس  ار  ادـخادک 
رد اهنآ  همه  هک  اهادخدک  تاجالیه و  ترثک  علاط  رد  دتفیب  قاّفتا  هک  تسا  زیاج  سپ  دش ، مولعم  همّدقم  نیا  نوچ  و  دشاب . لیاز  زکرم 

دشاب هدش  طقاس  اهنآ  زا  تاسوحن  دنشاب و  هتشاد  تداعس  رظن  سیدست ، ثیلثت و  رظن  هب  تاتویب و  نآ  هب  دنـشاب  رظان  دنـشاب و  علاط  داتوا 
لـضاف و  دوش . نیقباس  نیرّمعم  زا  یکی  هک  نیا  اـت  لـجا ، ریخأـت  رمع و  لوط  هب  علاـط  بحاـص  يارب  زا  دـناهدومن  مکح  لاـح ، نیا  رد  و 
دناهدرک راکنا  هک  ۀـیلاخلا  نورقلا  نع  ۀـیقابلا  راثآ  هب  تسا  یّمـسم  هک  دوخ ، باتک  رد  هتفگ  هک  ینوریب  ناحیروبا  زا  هدرک  لقن  روکذـم 

تسین نیا  زج  و  مالسلا . هیلعمیهاربا  نامز  زا  سپ  هدش ، رکذ  هچ  نآ  هّصاخ  رامعا و  لوط  زا  میدومن  فصو  ام  هچ  نآ  هّیوشح  زا  یـضعب 
هدوب هک  نیا  هب  دیلاوم ، رد  بکاوک  ياههّیطع  رثکا  زا  ماکحا  باحـصا  زا  دنتفرگ  هک  ار  هچ  نآ  نخـس ، نیا  رد  دندومن  دامتعا  ناشیا  هک 

. قفاوم زکرم  عبر و  دـتو و  رد  دوخ  فرـش  رد  ای  دوخ  تیب  رد  دـشاب  هدوب  هک  نآ  ینعی  یتّییادـخدک ، یجالیه و  نآ  رد  ار  باتفآ  دـشاب 
هرهز لاس و  تسیب  دراطع  لاس و  جنپ  تسیب و  نآ  رب  هام  دیازفایم  تسا و  لاس  تسیب  دص و  هک  ار  دوخ  ياربک  نینـس  دنکیم  اطع  سپ 
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هک هاگ  ره  تسین و  نیا  زا  رتشیب  نآ  يدایز  هک  اریز  تساهنیا ؛ زا  کی  ره  يارغـص  ياـهلاس  نیا  لاـس و  هدزاود  يرتشم  لاـس و  داتـشه 
دودـح زا  دـشاب  رود  دـشاب و  وا  اـب  جرب  رد  سأر  دـننکن و  مک  نآ  زا  يزیچ  هـک  دوـش  طـقاس  وا  زا  نیـسحن  تقفاوـم و  رظن  دـنیامن ، رظن 

لاس جـنپ  تسیب و  تسیود و  اهنیا  زا  عمتجم  سپ  تسا . لاس  یـس  هک  ار  دوخ  هّیطع  عبر  نآ ، رب  دـیازفیب  دـش  نینچ  هاـگره  هک  هّیفوسک ،
زا هدرک  تیاکح  ناشیا و  رب  هدرک  در  ناـحیروبا  داتـسا  هاـگ  نآ  دـسریم . نآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  رمع  ياـصقا  نیا  هک  دـناهتفگ  و  دوش .

دتفیب قاّفتا  رگا  طسوا ؛ نارق  لاس  هب  دـنک  یناگدـنز  ناسنا  هک  تسا  نکمم  هتفگ : دوخ  دـیلاوم  باـتک  لوا  رد  وا  هک  يرـصم  هَّللاءاـشام 
دـشاب و زور  رد  باتفآ  جالیه  دـشاب و  يرتشم  اـی  لـحز  هناـخ  ود  زا  یکی  علاـط  هثّلثم و  يوس  هب  هثّلثم  زا  نارق  لـیوحت  تقو  رد  تدـالو 
رب تلالد  وا و  تاثّلثم  لمح و  يوس  هب  نارق  لیوحت  تقو  رد  نیا  لثم  دتفیب  قاّفتا  رگا  تسا  نکمم  تّوق و  تیاغ  رد  بش  رد  هام  جالیه 
هک نیا  ات  بیرقت  هب  تسا  لاس  تصـش  دص و  هن  نآ  هک  مظعا  نارق  ياهلاس  دنامب  دولوم  هک  نیا  میدومن ؛ رکذ  هک  دـشاب  يوحن  هب  نآ ،
هک رـشعم  یبا  اب  دوخ  تارکاذـم  باتک  رد  هدرک  رکذ  هک  ناذاش  نب  دیعـسیبا  زا  درک  تیاکح  زین  و  دوخ . عضوم  يوس  هب  نارق  ددرگرب 

یبا درک  مکح  سپ  يدج . رد  باتفآ  ناطرس و  رد  لحز  دوب و  ازوج  وا  علاط  ار و  بیدنارس  کلم  رسپ  دلوم  رشعمیبا ، دزن  رد  دنداتسرف 
بحاص رامعا و  روط  هب  ناـشیا  يارب  هدـش  مکح  شیپ  رد  میلقا ، نآ  لـها  هک  تفگ  طـسوا و  لـحز  رود  دـنکیم  یگدـنز  وا  هک  رـشعم 
طـسوا رود  هب  دـسرب  هک  نآ  زا  شیپ  دریمب ، هاگره  ناشیا  زا  یناـسنا  هک  هدیـسر  نم  هب  هک : هتفگ  رـشعموبا  هاـگ  نآ  تسا . لـحز  ناـشیا 

نیا دوجو  ناکما  هب  نیمّجنم  نیا  فارتعا  رب  لیواقا  نیا  هدرک  تلالد  سپ  تفگ : ناحیروبا  وا . توم  تعرـس  زا  دـننکیم  بّجعت  لـحز ،
ترابع نآ  هب  بیرق  تسا ، هفیاط  نیا  لّضفم  داتسا  مّدقم و  مّلعم  هک  يرصم  هَّللاءاشام  زا  ( 1473) دیاوفلازنک رد  یکجارک  خیش  و  اهرمع .

جرف باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیـس  و  دـسرب . هاجنپ  دـص و  هن  هب  رمع  تسا  نکمم  دولوم ، جـالیه  هب  رظن  هک  هدرک  لـقن  ار  هقباـس 
نسح ار  نآ  هدرک  تیاور  هک  تسا  يدمتعم  باتک  نآ  ایصوا و  باتک  رد  هدرک  رکذ  ام  باحصا  زا  یضعب  هک : هدومرف  ( 1474) مومهملا

يداـه و ترــضح  يوـس  هـب  تـسا  یتاـبتاکم  وا  يارب  تـسا و  يرمیــص  داـیز  نـب  دّـمحم  نـب  یلع  نآ ، فـّلؤم  يرمیــص و  رفعج  نـب 
، یمق رفعجوـبا  ارم  داد  ربـخ  هک : تفگ  سپ  تسا . هیلع  دـمتعم  هقث  وا  ار و  وا  راوـگرزب ، ود  نآ  داد  باوـج  هک  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
ار وا  قاحـسا  نب  دـمحا  سپ  باـسح . رد  تقاذـح  هب  فوصوم  يدوهی ، دوب  یمجنم  مق  رد  هک  هلقـصم  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  هدازردارب 

رظن نآ  رد  تفرگ و  ار  علاط  سپ  ار . وا  دالیم  روآ  لمع  ریگب و  ار  علاط  سپ  تقو . نـالف  رد  دـش  دـّلوتم  يدولوم  تفگ : دومن و  رـضاح 
نآ دنکیم  مولعم  باسح  هچ  نآ  رب  دننک  تلالد  ار  اههراتـس  منیبیمن  قاحـسا : نب  دـمحا  هب  تفگ  دروآ و  ياج  هب  ار  دوخ  لمع  درک و 

کلام وا  هک  دـنکیم  تلـالد  رظن  هک  یتسرد  هب  ربمغیپ و  ّیـصو  اـی  ربمغیپ  رگم  دـشابیمن ، دولوم  نیا  دـشاب و  وت  يارب  دولوم  نیا  هک  ار 
نّیدتم هک  نیا  رگم  يدـحا ، نیمز  يور  رد  دـنامیمن  هک  نآ  ات  ار ، نآ  يارحـص  هوک و  رحب و  ّرب و  برغم و  ات  قرـشم  زا  ار  ایند  دوشیم 

نیمّجنم ياملع  زا  ( 1475) میقتسملا طارص  رد  یلماع  سنوی  نب  یلع  نیدلا  نیز  لیلج  خیـش  و  وا . تیالو  هب  دوش  لیاق  وا و  نید  هب  دوش 
ات حون  دهع  زا  درک  یناگدنز  هک  تسا  قنع  نب  جوع  رمع  نآ  تسا و  لاس  کی  هاجنپ و  دصراهچ و  رازه و  باتفآ  رود  هک : هدومرف  لقن 

جنپ يوس  هب  دـش  ثوعبم  هک  دوب  بیعـش  رمع  نآ  تسا و  لاس  ود  هاجنپ و  دـص و  شـش  هام  مظعا  رود  و  مالـسلا . امهیلعیـسوم  باـنج 
يرتشم مظعا  رود  و  لییارـساینب . زا  تسا  يرماس  رمع  نآ  هک  دـناهتفگ  هک  تسا . لاس  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لحز  مظعا  رود  و  تّما .

تسا و لاس  کی  هاجنپ و  دـص و  رازه و  هرهز  مظعا  رود  و  تسا . یـسراف  ناملـس  رمع  نآ  هک  دـناهتفگ  تسا و  لاس  هاجنپ  دـصراهچ و 
. دوب نوعرف  رمع  نآ  هک  دناهتفگ  تسا و  لاس  داتشه  دصراهچ و  دراطع  مظعا  رود  و  تسا . مالسلا  هیلعحون  بانج  رمع  نآ  هک  دناهتفگ 
: تفگ وا  هک  ماس  زا  دـندرک  تیاکح  و  درک . رمع  رتشیب  ای  رتمک  يزیچ  لاس و  رازه  كاّحـض  لثم  سرف  رد  سویملطب . لـثم  ناـنوی  رد  و 

اّلم هجاوخ  دندرک و  لقن  ار  نیا  لثم  زین  یلباب  روباس  زا  و  لباب . رد  دوشیم  رهاظ  لدـع  لاس ، دـص  تفه  هکمـس ، رازه  زا  درذـگب  هاگره 
زا تسا  ّولمم  هّیماما و  رب  ّدر  هک  قعاوص  باتک  زا  مراهچ  دـصقم  زا  مهدراهچ  بلطم  رد  دـینع  بّصعتم  باب  نیا  رد  هک  یلباک ، هَّللارـصن 

نابعـش همین  ینعی  تارب ، بش  حبـص  دش  ّدلوتم  هک  دنتفگ  یعمج  ترـضح . نآ  دالیم  رد  دندرک  فالتخا  هک  هتفگ  تافرخزم  بیذاکا و 
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زا مجنپ  تسیب و  هجرد  علاط ، و  سوق . رد  عقاو  ربکا  نارق  زا  مراهچ  رغـصا  نارق  زا  هام  دنچ  نتـشذگ  زا  دعب  جنپ ، هاجنپ و  تسیود و  هنس 
هجرد زا  مراـهچ  یـس و  هقیقد  رد  خـیّرم  و  دوب . عجار  اـج  نآ  رد  يرتشم  زین  و  ناطرـس . زا  مود  هقیقد  رد  دوب  عجار  لـحز  دوب و  ناـطرس 

رد دراطع  و  دوب . ازوج  زا  مهن  تسیب و  هقیقد  رد  هرهز  و  دوب . دـسا  مراهچ  هجرد  زا  متـشه  تسیب و  هقیقد  رد  باتفآ  و  دوب . ازوج  متـسیب 
هجرد زا  مهدزیـس  هقیقد  رد  سأر  و  ولد ، زا  مهن  تسیب و  هجرد  زا  مهدزیـس  هقیقد  رد  هام  و  دسا ، زا  مراهچ  هجرد  زا  متـشه  یـس و  هقیقد 

تسیب و حبص  دش  ّدلوتم  دنتفگ : یعمج  و  دوب . نازیم  زا  متـشه  تسیب و  هجرد  زا  مهن  هاجنپ و  هقیقد  رد  بئذ  و  لمح ، زا  متـشه  تسیب و 
مهد هجرد  زا  متشه  تسیب و  هقیقد  رد  باتفآ  و  ناطرس ، زا  مجنپ  تسیب و  هجرد  زا  متفه  یس و  علاط  هروکذم و  هنـس  زا  نابعـش ، زا  موس 

مه و  برقع ، زا  متـشه  هجرد  زا  مهدـجیه  هقیقد  رد  لحز  و  دـسا ، زا  مکی  تسیب و  هجرد  زا  متـشه  یـس و  هقیقد  رد  دراـطع  و  دـسا ، زا 
هقیقد رد  هرهز  و  لمح ، زا  متسیب  هجرد  زا  مراهچ  یس و  هقیقد  رد  خیّرم  و  ولد ، زا  ما  یس  هجرد  زا  مهدزیس  هقیقد  رد  هام  يرتشم و  نینچ 
نودب تسارتفا  هّیماما ،-  ینعی  دـندرک -  نامگ  هچ  نآ  هک ، نیا  رب  تسا  ّصن  تافالتخا  نیا  و  ازوج . زا  مجنپ  تسیب و  هجرد  زا  مهدـفه 

. یهتنا هبیر .

مود تمسق 

يرـصم و هَّللاءاشام  ینوریب و  ناحیروبا  یخلب و  رـشعموبا  لثم  موجن  لها  ار  نآ  هدرک  رکذ  هچ  نآ  اّما  و  هتفگ : تاملک ، نیا  لـقن  زا  لـبق 
هناخود نآ  زا  یکی  علاط  ربکا و  نارق  لیوحت  دزن  رد  دـیلاوم  زا  يدالیم  دـتفیب  قاّفتا  رگا  هک  نیمّجنم  زا  ناشیا  ریغ  یحیـسم و  واداش  نبا 

ای جالیه  هب  رظان  دنـشاب و  داتوا  رد  لاحلا و  يوق  هّریحتم  هسمخ  بش و  رد  هام  زور و  رد  باـتفآ  جـالیه  دـشاب و  يرتشم  هناـخ  اـی  لـحز 
رگا ًابیرقت و  تسا  یـسمش  لاس  داتـشه  دص و  هن  نآ  ربکا و  نارق  لاس  تّدم  دولوم ، دنک  شّیعت  هک  تسا  نکمم  تّدوم ، رظن  هب  ادخدک 

یعفن سپ  نانخس ، نیا  دشاب  حیحـص  رگا  نیا . زا  رتشیب  ای  نیا  زا  رتمک  دنک  شّیعت  هک  تسا  زیاج  نیا ، ریغ  رب  دنک  تلالد  هّیکلف ، بابـسا 
هچ نانچ  رغـصا ، طسوا و  ربکا و  مظعا و  هناگراهچ  تانارق  زا  یکی  رد  دوبن  مالـسلا  امهیلعنسحلا  نب  م ح م د »  » تدالو هک  اریز  درادن ؛
رد نونکات  تشذگ و  هچ  نآ  رخآ  ات  دندرک  فالتخا  و  هریغ . يرولا و  مالعا  باتک  لثم  مالسلا  مهیلعهّمئا  دیلاوم  بتک  رد  تسا  روکذم 

منادیمن هدـشن ، هدـید  ترـضح  نآ  تدالو  علاط  تروص  تبیغ ، بتک  رد  هکلب  يرولا ، مالعا  صوصخ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دـیلاوم  بتک 
نیا هک  دنکیم  نامگ  رظان  هک  يوحن  هب  رگید  وحن  هب  رگید  یعمج  هداد و  یعمج  هب  تبـسن  ار  نآ  هوالع ، هتـشادرب و  اجک  زا  یلباک  نیا 

هب يررـض  تّحـص ، ضرف  رب  تسا و  نآ  رب  باتک  نآ  يانبم  هک  دـشاب  وا  دوخ  تـالوعجم  زا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  تسا و  ریبخ  عّبتتم  درم 
، ناشیا معز  هب  رمع ، لوط  يارب  تسا  هّیموجن  عاضوا  هّیوامـس و  بابـسا  دوجو  هفیاط ، نیا  تاملک  لقن  زا  دوصقم  هک  اریز  درادـن . ییاج 

دننک راصحنا  ياوعد  دنناوتن  زگره  نآ و  رب  دـندشن  علّطم  هک  اهنآ  زا  يرایـسب  دوجو  تسا  لمتحم  اهنآ و  رب  دـندش  علّطم  هچ  نآ  بسح 
املع تاقث و  زا  ای  میدـید  هربتعم  بتک  رد  هچ  نآ  رب  میدرک  راصتقا  تاـیاکح ، لـقن  رد  هک  دـنامن  روتـسم  یفخم و  دنتـسناد . هچ  نآ  رد 

، صـصق هنوگ  نیا  لقن  رد  هک  دوب  یتعامج  بتک  رد  ای  دیـسرن  ام  هب  ربتعم  دنـس  هب  هک  ار  عیاقو  زا  يرایـسب  لقن  میدرک  كرت  میدـینش و 
حیال نآ  رد  بذـک  میالع  هک  ياهراپ  رکذ  تهج  هب  دـندرک و  عمج  دندینـش ، ای  دـندید  اج  ره  رد  سک  ره  زا  هچ  ره  دـندرک و  هحماسم 
باتک رد  يروباشین  دّـمحم  ازریم  عّبتتم  لضاف  مالک  رکذ  هب  باب  نیا  متخ  تسا  بسانم  و  دـندومن . طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  ار  یقاـب  دوب ،
تـسا یناسک  یماسا  رکذ  رد  هدـیاف  نآ  هدرک و  رکذ  نآ  مهدراهچ  باب  زا  مهدزای  هدـیاف  رد  هک  مولعلا  رئاود  هب  فورعم  بابلالا  ةریخذ 

اب میدومن  رکذ  باب  نیا  رد  ام  ار  اهنآ  يربک . يرغـص و  تبیغ  رد  شراوگرزب و  ردـپ  تایح  رد  دـندید  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هک 
بیبط يداهلادبع  یجاح  لوا : میدـشن . فقاو  ناشیا  تایاکح  رب  هک  هدرب  مان  ار  رفن  دـنچ  هدـیاف ، نآ  رخآ  رد  هک  نآ  زج  رایـسب ، یتدایز 

هک یملاع  مراهچ : نایلق . ندیشک  زا  دندومرف  یهن  ار  وا  هک  نیعلا ، میرکلا  دّیسلا  موس : ینارجعملا . یلع  نب  یسوم  انخیـش  مود : ینادمه .
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یلاوملا انداتسا  متشه : يزاریـش . هَّللادبع  اّلم  متفه : ییاسحا . ینغلادبع  نب  دیعـس  مشـش : یّلح . دّمحم  نب  نسح  خیـش  مجنپ : دوب . وا  قیفر 
هدیاف رد  زین  یهتنا . دوخ . ناظم  رد  تسا  روکذم  اهنیا  همه  هّصق  نم و  يارب  ار  هّصق  درک  لقن  وا  یناهفـصا و  لمکا  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم 

، بانج نآ  تماما  لوا  رـصاعم  هتفگ : مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  لاوحا  زا  يرطـش  رکذ  زا  دعب  مهدـجیه ، باب  زا  مجنپ  لصف  زا  مهدزاود 
رد ناضمر  رهـش  زا  ( 1478 «) حـک  » ای وا  زا  ( 1477 «) و  » دناهتفگ نابعـش و  ( 1476 «) هی  » هعمج بش  اّرماـس ، رد  دـش  دـّلوتم  تسا . دـمتعم 
لاس زا  أدـبم  و  ( 1483 «) ع  » شردپ زا  دعب  يرغـص  تبیغ  و  ( 1482 «) ه  » ای ( 1481 «) و  » دوب دوخ  دـلاو  اب  و  ( 1480 «) ونر  » ای ( 1479 «) هنر »

(1487) مالسلا مهیلع  « وفـض ، » تسا ( 1486 «) ویرغ  » هک اـم  لاـس  نیا  اـت  تسا و  يربک  تبیغ  أدـبم  نآ  و  ( 1485 «) لش  » ات ( 1484 «) سر »
رد مالـسلا  مهیلعشناردپ  زا  یتایاور  هدـش  دراو  هک  قیقحت  هب  لاس . زا  قاط  مّرحم  ( 1488 «) ي  » هعمج زور  رد  باـنج  نآ  جورخ  تسا و 
هب هک  تسا  يزیچ  دـمتعم  مدرم و  زا  يدـح  وا  رگم  ار  نآ  دـمهفیمن  هک  ماهیا  زمر و  قیرط  هب  شروهظ  لاـس  باـنج و  نآ  تبیغ  تّدـم 
رد ( 1489 «) ِۀَعاَّسلا ُْملِع  ُهَْدنِعَو   » یلاعت يادـخ  لوق  نیا  هب  هدـش  ریـسفت  هچ  نانچ  نآ ؛ يارب  تقو  ندوبن  نّیعم  زا  ناشیا  زا  هدیـسر  تّحص 
هَّللا مسبب  فورح  یلع  نامزلا  راد  اذا  دوهـش : خیاشم  زا  یـضعب  هب  هدش  هداد  تبـسن  ناگدـنهدرارق و  تقو  دـنتفگ  غورد  هک  تسا  يربخ 

نآ رد  یعازخ  لبعد  نابز  رب  هدش  يراج  هک  يزیچ  تسا  وا  دّیؤم  امالسلا و  اّنم  یمطافلا  رقأف  موص  بیقع  فورحلا  راوداف  اماق  يدهملاف 
سپ تاکربلاو  هَّللا  مسا  یلع  موقی  جراخ  ۀـلاحم  ـال  ماـما  جورخ  مالـسلا . هیلعاـضر  ترـضح  رب  ار  دوخ  هّیئأـت  هدیـصق  دومن  اـشنا  هک  اـج 

رد هللا : همحریـسوط  قّقحم  میکح  يوس  هب  تسا  بوسنم  و  وت » نابز  رب  سدـقلا  حور  مالک ، نیا  هب  هتفگ  نخـس  : » دومرف وا  هب  ترـضح 
نآ تلود  تّدـم  رد  تسا  نامه  ینک  رظن  کین  نوچ  از  لوا  واو و  رخآ  رد  تسا  نایلاجد  لـجد و  مرج  تسا  يدـهم  جورخ  لـحز  رود 

دناهدرک جارختـسا  ام و  باسح  هب  ( 1491  - ) ع ناشیا -  ياـهلاس  باـسحهب  تسا  ( 1490  - ) ز دـمتعم -  تسا . میظع  فالتخا  باـنج ،
َيِداـبِع اـُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذــلا  ِدــَْعب  ْنـِم  ِروـُبَّزلا  ِیف  اــْنبَتَک  ْدـََـقل  َو   » یلاــعت يادــخ  لوـق  زا  ار  باــنج  نآ  تـلود  ناــمز ، نوفراــع 

دالوا بانج ، نآ  يارب  زا  تسین و  باتک  بساـنم  هک  ًاـضیا  هّیموصعم  یتاـیاور  دـندیمهف  هک  ار  هچ  نآ  تسا  دـّیؤم  و  ( 1492 «) َنوُِحلاَّصلا
ضیبا رحب  رد  تسا  ارضخ  هریزج  رد  بانج  نآ  نکـسم  نمحرلادبع . میهاربا و  مشاه و  مساق و  رهاط و  تساهنآ  هلمج  زا  تسا و  رایـسب 

همعان و هّیمقلع و  لثم  ریازج  ریاس  تسا و  هکرابم  هدـلب  نیا  یخـسرف  ود  رد  هک  یهوک  رب  تاـبارخ ، هب  هفورعم  هّیبرغم  تادـلاخ  ریازج  زا 
ًامیعن تیار  مث  تیار  اذا  و  . » دنیوا نادنزرف  زا  هک  بانج  نآ  يارما  اهنآ  رد  دنامکاح  هک  هّیرون  هّیواضیب و  هّیرضخ و  هّیحلاص و  هکرابم و 

.« ًاریبک ًاکلم  و 

دوش مالسلا  هیلعبانج  نآ  هدهاشم  یعّدم  هک  نآ  بیذکت  رد  هدیسر  هچ  نآ  نیب  هتشذگ و  صصق  تایاکح و  نیب  عمج  رد  : متشه باب 
يربک تبیغ  رد 

لوا تمسق 

تیاور ( 1495) جاجتحا رد  یسربط  خیـش  و  ( 1494) باتک رد  هللا  همحریسوط  خیـش  و  ( 1493) نیدلا لامک  رد  قودص  خیـش  هچ  نانچ 
ناردارب رجا  دنادرگ  گرزب  دنوادخ  ونشب ! يرمـس ، دّمحم  نب  یلع  يا  : » هک يرّمـس  نسحلا  یبا  يوس  هب  عیقوت  دمآ  نوریب  هک : دناهدرک 

مئاق هک  يدحا  هب  نکم  ّتیـصو  ار و  دوخ  رما  نک  عمج  سپ  زور . شـش  ات  لاح  زا  دش  یهاوخ  توف  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  وت . رد  ار  وت 
نیا هرکذ و  یلاعت  يادـخ  نذا  زا  دـعب  رگم  تسین  يروهظ  سپ  هّمات ؛ تبیغ  دـش  عقاو  هک  قیقحت  هب  سپ  وت . تافو  زا  دـعب  دـشاب  وت  ماقم 

. تسا هدهاشم  یعّدم  هک  یسک  نم ، هعیـش  زا  دیآیم  هک  تسا  دوز  و  روج ! زا  تسا  نیمز  ندش  رپ  بولق و  تواسق  نامز و  لوط  زا  دعب 
ّالا ةوق  الو  لوح  و ال  .» تسا يرتفم  باّذک و  وا  سپ  هحیـص ؛ ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  ار  هدهاشم  دوش  یعّدم  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ 

: هک نآ  لوا  باوج  تسا : هجو  دـنچ  هب  ربخ  نیا  زا  باوج  دـناهدومرف و  بلطم  نیا  هب  هراشا  رگید  ربخ  دـنچ  رد  زین  میظعلا ». یلعلا  هَّللاـب 
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هـضراعم هک  درادن  ّتیلباق  سپ  دـشابن ؛ نیقی  مزج و  ثروم  دوشن و  لصاح  نآ  زا  یّنظ  زج  هک  دـندحاو  ربخ  نآ  ریغ  فیعـض و  ربخ  نیا 
اهنآ زا  ياهلمج  هکلب  دوشن ، ادـیپ  اهنآ  کی  ره  زا  دـنچره  دوشیم ، ادـیپ  تایاکح  صـصق و  نآ  عومجم  زا  هک  یعطق  نآ  دوجو  اب  دـنک 

هب اهنآ  زا  ضارعا  تساور  هنوگچ  سپ  مالـسلا . هیلعبانج  نآ  ریغ  زا  اهنآ  رودص  دشابن  نکمم  هک  ار  یتاداع  قراخ  تامارک و  دوب  اراد 
؛ ماقم نیا  رد  وا  مالک  دیایب  هک  نانچ  باتک ، نامه  رد  نآ  هب  هدرکن  لمع  تسا ، یسوط  خیش  هک  نآ  لقان ، هک  یفیعض  ربخ  دوجو  تهج 

لالدتسا نآ  هب  دناهدومرف و  طبض  بتک  رد  دنراد و  لوبق  ار  عیاقو  نیا  لاثما  هک  لاح ، ات  میدق  زا  مالعا  ياملع  وا و  ریغ  هب  دسر  هچ  سپ 
وا زا  ار  اهنآ  لاثما  لقن  دناهتـشاد ، وا  مالک  قدص  هب  نانیمطا  هک  ینومأم  هقث  ره  زا  دناهتفرگ و  رگیدـکی  زا  دـناهدومن و  انتعا  دـناهدرک و 
هک دـشاب  یناسک  بیذـکت  ربخ ، نیا  زا  دارم  دـیاش  هک : نآ  مود  باوج  دـندرکیم . وا  هب  ماقم  نیا  ریغ  رد  هچ  ناـنچ  دـناهدرک ، قیدـصت 
نآ ّصاخ  يارفس  هچ  نانچ  هعیش ، يوس  هب  هیلع -  هَّللاتاولـص  بانج -  نآ  بناج  زا  رابخا  ندناسر  تباین و  ياعّدا  اب  دناهدهاشم  یعّدم 

هّصق رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  موس : باوج  ( 1496 .) راحب باتک  رد  تسا  یسلجم  هماّلع  زا  باوج  نیا  دنتشاد و  ارغص  تبیغ  رد  ترضح ،
میدرک تیاور  ام  نم ! دّیس  يا  درک : ضرع  نیدلا  سمش  دّیـس  هب  لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز  هک  تشذگ  دوشیم و  مولعم  ارـضخ  هریزج 

هک قیقحت  هب  هدید ، ارم  هک  دیوگ  يربک  تبیغ  رد  هک  ره  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  زا  دوخ  خیاشم  زا  یثیداحا 
نآ ییوگیم ، تسار  تفگ : ماهدید »؟ ار  ترضح  نآ  نم  دیوگیم  هک  تسا  یسک  امـش  نایم  رد  هنوگچ  نیا ، اب  سپ  تسا . هتفگ  غورد 

. سابع ینب  يافلخ  زا  نامز  هنعارف  زا  ناشیا  ریغ  دوخ و  تیب  لها  زا  نانمشد  يرایسب  ببس  هب  نامز ، نآ  رد  دومرف  ار  نخس  نیا  ترـضح 
زا نانمشد  هدیشک و  لوط  نامز  نونکا ، بانج و  نآ  لاوحا  ندرک  رکذ  زا  دندرکیم  عنم  ار  رگیدکی  نامز ، نآ  رد  نایعیـش  هک  نآ  یّتح 

و خلا . دنـسرب . ام  هب  هک  دنناوتیمن  نانمـشد  بانج ، نآ  تکرب  هب  تسا و  رود  ناشیا  ملظ  ناملاظ و  نآ  زا  ام  دالب  دندیدرگ و  سویأم  وا 
ییابطابط هماّلع  هک  تسا  يزیچ  نآ  مراهچ : باوج  مالسلا . هیلعترـضح  نآ  يایلوا  دالب  رثکا  رد  تسا  يراج  دومرف ، دّیـس  هک  هجو  نیا 

هک ترابع  نیا  هب  دش  رکذ  ًاقباس  هک  هروهشم  تاعیقوت  زا  دعب  دیفم ، خیـش  همجرت  رد  دوخ  ( 1497) لاجر رد  هدومرف  هللا  همحرمولعلارحب 
وا ندرک  يوعد  هدـناسر و  ار  تاعیقوت  نیا  هک  صخـش  نآ  تلاهج  يربک و  تبیغ  رد  اـهنآ  عوقو  ببـس  هب  اـهنآ  رما  رد  دوریم  لاکـشا 

لمتشم نیارق و  تلالد  ببـس  هب  ملع  لوصح  لامتحا  هب  لاکـشا  نیا  عفد  تسا  نکمم  ارغـص و  تبیغ  زا  دعب  تسا  یفانم  هک  ار ، هدهاشم 
نیا هب  وا ، يایلوا  دنوادخ و  زج  نآ  رب  دوشیمن  علّطم  هک  یبیغ  زا  رابخا  گرزب و  ياهگنج  اهشروش و  هنتف و  زا  رابخا ، رب  عیقوت  ندوب 

هک دـنادب  ار و  مالـسلا  هیلعماما  دـنک  هدـهاشم  هک  تسا  نیا  هدـش ، عونمم  هک  ياهدـهاشم  هک  نیا  ناـشیا و  يارب  ار  نآ  دـیامن  رهاـظ  هک 
. ار بلطم  نیا  درک  يوعد  عیقوت ، هدـنروآ  هک  دـشن  مولعم  ار و  بانج  نآ  دـنکیم  هدـهاشم  هک  یلاـح  نآ  رد  مالـسلا  هیلعتّجح  تسوا 
رد روکذـم  هماّلع  زین  تالامتحا و  نیا  ندومن  رهاظ  هب  دـشابن  جاـتحم  هک  يوحن  هب  تاـعیقوت ، نآ  راـبتعا  بابـسا  رکذ  تشذـگ  و  یهتنا .

هیلعماما لوق  هب  ملع  راربا ، ياملع  زا  رارـسا  هظفح  زا  یـضعب  يارب  دوش  لصاح  هک  دوشیم  اسب  و  هدومرف : عامجا  هلأـسم  رد  دوخ ، دـیاوف 
هیلعماما هب  لوق  نآ  تبسن  هب  حیرـصت  زا  دوشیمن  نّکمتم  سپ  تبیغ . تّدم  رد  ار  تیؤر  عانتما  دشابن  یفانم  هک  یهجو  رب  هنیعب ، مالـسلا 

لاح و ره  رد  ّرس ، نیا  لثم  ياشفا  زا  یهن  قح و  راهظا  نایم  دشاب  هدرک  عمج  ات  عامجا  تروص  رد  ار  لوق  نآ  دنکیم  زاربا  سپ  مالـسلا 
، قباس مالک  زا  دـعب  لاجر  رد  روکذـم  هماّلع  زاب  هک  تسا  يزیچ  مجنپ : باوج  ( 1498 .) دشاب هدنیآ  هجو  مالک ، نیا  زا  ناشیا  دارم  دـیاش 
لقع و تلالد  ببـس  هب  رابخا  رهاظ  نآ ، رب  دراد  تلالد  دنچ  ره  صاوخ ، نأش  رد  ار  هدهاشم  عانتما  دوش  عنم  هک  تسه  یهاگ  و  هدومرف :
هک تسا  يربخ  ای  ناشیا  دوخ  عیاقو  دوب  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هقباس  عیاقو  نامه  راثآ ، زا  دارم  دـیاش  و  یهتنا . راـثآ . زا  یـضعب  تلـالد 

دوشیم و رهاظ  مالسلا  هیلعيدهم  رمالا  بحاص  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دوخ  دانسا  هب  دوخ  باتک  رد  هدرک  لقن  ینیضح 
ضرع يوار  شروهظ ». تقو  ات  قلخ  زا  دوشیم  ناـهنپ  ياهّمذ . هن  يدـقع و  هن  يدـهع و  هن  یتعیب و  وا ، ندرگ  رد  يدـحا  يارب  زا  تسین 

وا و لیالد  نیهارب و  دوشیم  رهاظ  شدـلوم و  تقو  دوشیم  هدـید  هکلب  دومرف : شروهظ ؟ زا  شیپ  دوشیمن  هدـید  نینمؤملاریما ! ای  درک :
دارم ای  وا . رد  دـنراد  کش  هک  ار  یناسک  وا ، هب  دـنهدیم  تراشب  دـنانیلماک و  نیرکاش  هک  وا  لضف  هب  نیفراع  ياهمشچ  ار ، وا  دـنیبیم 
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دبال : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  هربتعم  دیناسا  هب  یسوط  خیـش  ینامعن و  ینیلک و  خیـش  هدرک  تیاور  هک  تسا  يربخ  لثم 
سانیتسا اب  ینعی  ( 1499 .«) یتشحو یـس  اب  تسین  تلزُع و  زا  شتبیغ ، رد  وا  يارب  زا  تسا  دـبال  تبیغ و  زا  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  تسا 

نیا زا  دندیمهف  ثیداحا  نیحراش  هچ  نانچ  درادن . یتشحو  قلخ ، زا  تلزع  رد  دوخ  نایعیش  ایلوا و  زا  رفن  یس  اب  شتبیغ  رد  ترـضح  نآ 
و ( 1500) دنکن تشحو  زگره  نس  نیا  بحاص  تسا و  یگلاس  یس  ّنس  رد  هتـسویپ  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  هک  دنیوگ  یـضعب  و  ترابع .

لدابتم دـیاب  دریگیم ، سنا  ناشیا  اب  تبیغ  ماـّیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  هک  رفن  یـس  نیا  هک  تسا  رهاـظ  تسا و  دـیعب  تیاـغ  هب  ینعم ، نیا 
دوش تفای  دیاب  رصع  ره  رد  سپ  ناشیا . دّیـس  يارب  هدش  رّرقم  هچ  نآ  رمع ، زا  ناشیا  يارب  هدشن  رّرقم  هک  اریز  راصعا . نورق و  رد  دنوش 
ریرج نـب  دـّـمحم  رفعج  یبا  و  ( 1502) قودص خیـش  و  ( 1501) یـسوط خیـش  زین  دـنوش . زیاـف  روـضح  ضیف  هب  هـک  ّصاوـخ  زا  رفن  یس 

اج نآ  زا  هفوک و  هب  زاوها  زا  ار  وا  نتفر  ّتیفیک  ار و  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  هّصق  دـناهدرک  تیاور  هربتعم  ياهدنـس  هب  ( 1503) يربط
ار وا  هک  یناوج  تمدخ  فاوط ، لاح  رد  ار  وا  ندیسر  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماما  لاح  زا  وا  ندرک  صّحفت  هّکم و  هب  اج  نآ  زا  هنیدم و  هب 
، يربط تیاور  هب  دیـسر . مالـسلا  هیلعماما  تمدـخ  هب  دوب ، نیرب  تشهب  کشر  هک  يرازغارم  رد  فیاط  کـیدزن  رد  دوخ و  هارمه  هب  درب 

يا یهاوـخیم  هـچ  : » تـفگ وا  هـب  ناوـج  نآ  دیـسر ، دوـب ، صاـخ  براـقا  زا  هـکلب  ّصاوـخ ، زا  یکی  هـک  ناوـج  نآ  تمدـخ  هـب  نوـچ 
امـش زا  ار  بانج  نآ  هدرک  بوجحم  نکلو  اهامـش  زا  تسین  بوجحم  بانج ، نآ  : » تفگ ار . ملاع  زا  بوجحم  ماما  تفگ : نسحلاوبا »؟

كاپ و ار  دوخ  راتفگ  رادرک و  دـشابن و  يدـب  لمع  ار  یـسک  رگا  هک  نیا  هب  تسا  ياهراشا  مالک ، نیا  رد  خـلا . امـش ». ياهرادرک  يدـب 
نآ تمدخ  ندیـسر  زا  تسین  یباجح  وا  يارب  تسا ، بانج  نآ  باحـصا  هریـس  یفانم  هچ  نآ  یـصاعم و  تاراذـق  زا  دـشاب  هدرک  هزیکاپ 

هیزنت رد  هللا  همحریـضترم  دّیـس  يربک  تبیغ  رد  تیؤر  ناکما  رب  دـناهدومرف  حیرـصت  مالک  رابخا و  نف  هرَهَم  مـالعا و  ياـملع  باـنج و 
، وا هب  دوشن  عفتنم  قلخ و  زا  يدحا  وا ، تمدخ  هب  دسرن  هک  يوحن  هب  دشاب  بیاغ  ماما ، هاگره  هک  هتفگ  هک  نآ  باوج  رد  ( 1504) ءایبنالا

دـسریمن هک  میرادـن  عطق  اـم  هک  نیا  مییوـگیم ، وا  باوـج  رد  هک  يزیچ  لوا  هدوـمرف : وا ؟ مدـع  وا و  دوـجو  ناـیم  تسا  قرف  هچ  سپ 
. خلا نآ . هب  ندرک  عطق  يوس  هب  تسین  یهار  هدشن و  مولعم  هک  تسا  يرما  نیا  يرشب و  ار ، وا  دنکیمن  تاقالم  يدحا و  ماما ، تمدخ 

مود تمسق 

لیاز ّتلع  نیا  سپ  نیدـناعم ، زا  وا  هّیقت  نیملاـظ و  زا  تسوا  فوخ  ماـما ، ندـش  ناـهنپ  رد  ّتلع  هاـگره  هک  هتفگ  هک  نآ  باوج  رد  زین 
هک میتفگ  زین  ام  هک  تاملک ، زا  هلمج  زا  دـعب  هدومرف  ناـشیا . يارب  دوش  رهاـظ  هک  تسا  بجاو  سپ  وا ، نایعیـش  ناـیلاوم و  ّقح  رد  تسا 

بابـسا زا  يزیچ  ندوب  ناشیا ، فرط  زا  درادـن  فوخ  هک  یناسک  زا  دوخ ، يایلوا  زا  یـضعب  يارب  زا  دوش  رهاظ  ماما  هک  نیا  تسین  عنتمم 
دوخ و لاـح  زا  یـسک  ره  دراد  ربـخ  هک  تسین  نیا  زج  نآ و  عاـنتما  نآ و  ندوبن  هب  درک  عـطق  دوـشیمن  هک  تسا  يرما  نیا  ار و  فوـخ 
ار نومضم  نیا  هب  بیرق  تبیغ ، رد  تسا  يرـصتخم  هک  عنقم  باتک  رد  و  ( 1505 .) دوخ ریغ  لاح  ندـیمهف  يوس  هب  وا  يارب  تسین  یهار 

تسا راوازس  هچ  نآ  و  هدومرف : دنچ ، یتاملک  زا  دعب  روکذم ، لاؤس  زا  باوج  ماقم  رد  ( 1506) تبیغ باتک  رد  یسوط  خیش  دناهدومرف و 
نآ ندوب  ناـهنپ  رب  میرادـن  عطق  هک  ًـالوا  اـم : مییوگیم  هک  نیا  فلاـخم ، زا  ار  نآ  میدرک  لـقن  هک  یلاؤس  نیا  زا  دوـش  هداد  باوـج  هک 

. ار شیوخ  سفن  لاح  رگم  یناسنا ، چـیه  دـنادیمن  و  ناشیا . رثکا  يارب  زا  دوش  رهاظ  هک  تسا  زیاج  هکلب  دوخ ، ياـیلوا  عیمج  زا  باـنج 
هب وا ، يارب  هدـشن  رهاظ  بانج  نآ  هک  دـنادیم  سپ  وا ، يارب  دـشن  رهاـظ  رگا  هدـش و  عفر  وا  تاهبـش  سپ  وا ، يارب  دـش  رهاـظ  رگا  سپ 
هک يریـصقت  تهج  هب  ًالـصفم ، ار  نآ  دنادیمن  دنچ  ره  تسا ، وا  رد  هک  تسا  یعنام  يارب  ینعی  وا ، هب  تسا  عجار  هک  تسا  يرما  تهج 
زا رفن  هس  وا  ندرمش  مراهچ و  هاجنپ و  مجنپ و  مراهچ و  یـس و  تیاکح  رد  نیدلا  بجتنم  خیـش  مالک  تشذگ  و  خلا . تسا . وا  فرط  زا 
نب یلع  نیدـلا  یـضر  دّیـس  نآ و  لثم  متفه  هاجنپ و  تیاکح  رد  هماّلع  زا  تشذـگ  زین  بانج . نآ  يارفـس  نیدـهاشم و  هلمج  زا  ار  املع 
يا نادـب  هدومرف : نآ  زا  ییاج  رد  هدرک ، ار  ماقم  نیا  ياوعد  حیرـصت ، هیاـنک و  هب  ( 1507) هجحملا فشک  باتک  زا  اج  دـنچ  رد  سواط 
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يدهم ام  يالوم  تبیغ  هک  وت ، زا  نآ  هب  دوشیم  دونشخ  وت و  زا  ار  نآ  هتساوخ  هک  ار  هچ  نآ  یلاعت  يادخ  دیامن  ماهلا  دمحم ! نم  دنزرف 
يابآ تماما  بانج و  نآ  تماما  توبث  رب  تسا  ياّهلدا  هلمج  زا  ار ، فلاؤم  زا  یـضعب  فلاـخم و  هدومن  ّریحتم  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  - 
باتک لثم  هعیـش ، ریغ  هعیـش و  بتک  رب  يوش  فقاو  هاگره  وت ، هک  اریز  نیعمجا .-  مهیلع  دّمحم و  هّدج  یلع  هَّللا  تاولـص  وا -  نیرهاط 

وا و تافص  مالسلا و  هیلعيدهم  رابخا  رد  ظفاح  میعن  یبا  باتک  لثم  الج و  افـش و  باتک  لثم  ینامعن و  تبیغ  باتک  هیوباب و  نبا  تبیغ 
تـسا نّمـضتم  هک  ار  اهنآ  رتشیب  ای  اهنآ  یباییم  فیارط ، رد  اهنآ  هب  مدرک  هراـشا  هک  ییاـهباتک  وا و  توبث  وا و  ندـمآ  نوریب  تقیقح 
دندوب لیاق  هک  یناسک  زا  یـضعب  وا ، تماما  زا  ددرگیمرب  هک  نیا  ات  ینالوط  تبیغ  دش  دهاوخ  بیاغ  وا  هک  بانج ، نآ  تدالو  زا  شیپ 
ناشیا يارب  دش  تّجح  تبیغ ، سپ  شدوخ . بانج و  نآ  ناردپ  تماما  رد  دوب  دهاوخ  ینعط  ار  تبیغ  نیا  دـنکن ، تبیغ  رگا  سپ  نآ . هب 

رب یلاعت  يادخ  اب  تسا  رضاح  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  هک  نآ  اب  شتبیغ ، تّحـص  شتماما و  تابثا  رد  وا  نیفلاخم  رب  ترـضح  نآ  يارب  و 
تعباتم وا و  تعباتم  ترـضح ، زا  ناشیا  تبیغ  تهج  هب  قلخ ، زا  ار  وا  هدرکن  تاقالم  هک  نآ  هدش ، بیاغ  هک  تسین  نیا  زج  نیقی و  وحن 

ار وت  مناسانشیم  وت  يارب  رارـسا ، ندومن  فشک  يارب  زا  ار  وا  قیفوت  تقفاوم  مدرک  كاردا  رگا  هدومرف : ییاج  رد  و  نایملاع . راگدرورپ 
هک یتسرد  هب  تایاور . زا  هّیلقع و  ياهلیلد  زا  نیا  هب  يوش  ینغتسم  وت و  رب  دوشن  هبتـشم  هک  ار  يزیچ  هیلع -  هَّللا  یلـص  يدهم -  ربخ  زا 

ار وا  دـهد  نذا  هک  نآ  اـت  دوخ ، رما  فشک  زا  تسا  روذـعم  قیقحت و  وحن  رب  تسا  دوجوم  هدـنز و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصبانج  نآ 
نادرگب نیقی و  وحن  هب  ار  نیا  نادب  سپ  ایـصوا . ایبنا و  زا  يرایـسب  ِتداع  نیا ، رب  دوب  هدش  يراج  هچ  نانچ  قیفـش ؛ میحر  دنوادخ  ریبدـت 

ییاج رد  و  نامسآ . دیشروخ  يایض  نتخانش  زا  رتنشور  حضاو و  ار  بانج  نآ  هتخانش  وت  ردپ  هک  یتسرد  هب  دوخ . نید  هدیقع و  ار  نیا 
هک وت  يارب  هدرک  رکذ  وت  ردـپ  هک  وا  يارب  نک  رکذ  هک : باـنج  نآ  هب  ار  دوـخ  تاـجاح  ضرع  ّتیفیک  شدـنزرف  میلعت  زا  دـعب  هدوـمرف 

. بانج نآ  هب  مدومن  ّقلعم  ار  وت  نم  هک  نیا  وا و  هدنب  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  نذا  هب  ار  وت  هدـنادرگ  بانج و  نآ  هب  هدرک  ار  وت  ّتیـصو 
ُرپ دّـمحم ! نم ، دـنزرف  يا  وت  هب  میوگیم  هک  ییاـهزیچ  زا  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  باـنج -  نآ  باوج  ار  وت  دـمآ  دـهاوخ  هک  یتسرد  هب 

ندناسانش قیرط  هک  نیا  قح ، تفرعم  رد  قیفوت  قدص و  لها  يارب  زا  ندومن  قیدصت  زا  ار  وت  بلق  لقع و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  دیامن 
نآ زا  سپ  تسا . وا  تمحر  تردـق و  بسح  رب  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ام  يالوم  باوج  وت ، يارب  زا  هلالج -  ّلـج  دـنوادخ - 
یبا يوـس  هب  متـشون  تفگ : هـک  یـصخش  زا  لـیاسر ، باـتک  رد  ینیلک  بوـقعی  نـب  دّـمحم  ار  نآ  هدوـمن  تـیاور  هـچ  نآ  تـسا  هـلمج 

اب ار  نآ  دـیوگ  زار  هک  دراد  تسود  هک  ار  هـچ  نآ  دوـخ ، ماـما  اـب  دـیوگ  زار  هـک  دراد  تـسود  یـصخش  هـک  نـیا  مالـسلا  هـیلعنسحلا 
باوج وت  هب  دـسریم  هک  یتسرد  هب  ار  دوخ  ياهبل  هد  تکرح  سپ  یتجاح ، وت  يارب  دـشاب  رگا  : » تشون سپ  تفگ : دوخ . راـگدرورپ 

نم هب  تفگ  تفگ ، هک  ( 1509) جیارخ باتک  رد  يدنوار  هَّللا  ۀبه  نب  دیعس  هدرک  تیاور  هک  ار  هچ  نآ  تسا ، هلمج  نآ  زا  ( 1508 .«) نآ
يّالـصم ریز  رد  ار  هتـشون  راذـگب  ار و  نآ  سیونب  سپ  ياهلأسم ، زا  ینک  لاؤس  هک  يدرک  هدارا  هاـگره  : » مالـسلا امهیلعدّـمحم  نب  یلع 

لاؤس هک  ار  هچ  نآ  باوج  متفاـی  مدرک و  سپ  تفگ : نآ ». رد  اـمن  رظن  ار و  نآ  رواـیب  نوریب  هاـگ  نآ  هد ، تلهم  ار  نآ  یتعاـس  دوـخ و 
يارب وت ، ماـما  يوس  هب  تسا  زاـب  هار  هیبـنت و  نیا  رب  وت  يارب  مدرک  راـصتقا  هک  قیقحت  هب  و  نآ . رد  دوب  هدـش  عیقوت  هک  نآ  زا  مدوب  هدرک 

هَّللادـسا خیـش  لیلج ، قّقحم  خیـش  وا . يوس  هب  ار  شناسحا  مامت  وا و  هب  ار  دوخ  تیانع  هلـالج -  ّلـج  دـنوادخ -  هدومن  هدارا  هک  یـسک 
هک نیا  اهنآ  زا  موس  دـیامرفیم : فورعم ، حلطـصم و  عامجا  زا  ریغ  عامجا ، ماسقا  نمـض  رد  عانقلا ، فشک  باتک  رد  ینیمظاک  يرتشوش 
هب ای  یناهن  رد  وا  يارب  وا ، لثم  ندرک  لقن  تهج  هب  ماما  لوق  هب  ملع  هجرف -  هَّللا  لّجع  بیاغ -  ماـما  يارفـس  زا  یکی  يارب  دوش  لـصاح 

دوش لصاح  ای  تبیغ  نامز  رد  ار  تیؤر  عانتما  دشابن  یفانم  هک  یهجو  رب  ًاهافـش  بانج ، نآ  دوخ  زا  ندینـش  هب  ای  تبتاکم  عیقوت و  ببس 
نداد تبسن  اراکشآ  هدش و  علّطم  نآ  هب  وا  هچ  نآ  رب  ندرک  حیرصت  ار  وا  دشابن  نکمم  و  ناشیا . رارسا  هلمح  زا  یـضعب  يارب  زا  ملع  نآ 

نیا رد  اهنآ و  ندوبن  دوجوم  تهج  هب  هیعرـش  ّهلدا  زا  عامجا ، زا  ریغ  هب  دوخ  یعّدـم  زاربا  رد  ندرک  لاّکتا  مالـسلا و  هیلعماما  هب  لوق  نآ 
لوق نآ  دنک  زاربا  هک  نیا  دوش  شاف  هک  يوحن  هب  هن  راهظا ، هب  دشاب  رومأم  ای  افخا  هب  دـشابن  رومأم  رگا  وا ، يارب  تسا  زیاج  سپ  ماگنه ،
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ردـق هب  ّقح  راهظا  هب  رما  لاثتما  نایم  ندرک  عمج  لوق و  نآ  ندـش  عیاـض  زا  ندیـسرت  تهج  هب  عاـمجا ، تروص  هب  جاـجتحا  ماـقم  رد  ار 
يارب زا  اّما  عامجا . نیا  ندوب  تّجح  رد  تسین  یّکـش  نامز و  يانبا  زا  شلها  ریغ  يارب  زا  لوق ، نآ  لـثم  ياـشفا  زا  یهن  لاـثتما  ناـکما و 

هیلعماـما لوق  زا  وا  عاـمجا  ندرک  فـشک  تهج  هب  سپ  شریغ ، يارب  زا  اـّما  مالـسلا و  هیلعماـما  لوـق  هب  شملع  تهج  هب  سپ  شدوـخ ،
دعب تسین ، نیا  رد  یـصقن  هدشن و  تباث  هک  یقیرط  هب  ار  ماما  لوق  هدومن  فاشکتـسا  وا  هک  نآ  تسا  اج ، نیا  رد  هچ  نآ  تیاغ  مالـسلا .

رب دنکیم  تلالد  هک  تسا  يدـهاوش  وا ، ناکما  هجو و  نیا  تّحـص  يارب  عامجا و  ّتیّجح  نآ  رب  دوب  ّقلعم  هچ  نآ  هب  لوصو  لوصح  زا 
رابخا زا  هن  ًارهاظ ، درادن  يدنتـسم  هّیماما و  نایم  هدش  لوادـتم  هک  تسا  هفورعم  لامعا  بادآ و  تارایز و  زا  يرایـسب  اهنآ ، هلمج  زا  نآ .

أشنم هک  نیا  رب  دهد  تداهـش  هک  تسین  ياهراما  ناشیا و  رارـسا  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  راثآ  رب  دنافقاو  هک  ناشیامدق  بتک  زا  هن  ناشیا و 
عمج هب  انتعا  اهنآ و  بیترت  اشنا و  رب  ار  ناشیا  دشاب  هدش  یعاد  هک  دیآیم  نسحتسم  رظن  هب  هک  هّیرابتعا ، هوجو  ای  تسا  هقلطم  رابخا  اهنآ 
اهنآ هلمج  زا  اهنآ و  زا  یـضعب  رد  رابخا  دورو  زا  میرادـن  هفیاضم  یلب ، اهنآ . زا  ياهلمج  رد  تسا  رهاظ  هچ  نانچ  اـهنآ ، نیودـت  ندرک و 

رد تشذگ  هچ  نآ  رخآ  ات  يوآ  دّمحم  نب  دّمحم  نیدلا  یضر  دباع ، ریبک  دّیـس  زا  دندرک  تیاور  سواط  نبا  هماّلع و  دلاو  هچ  نآ  تسا 
نآ ریغ  مالسلا و  مهیلعهمئالا  ریسفت  راحب و  رد  تسا  روکذم  هک  هفورعم  يارـضخ  هریزج  هّصق  تسا  لمج  نآ  زا  مکی . تسیب و  تیاکح 
نب دّـمحم  هب  دومرف  میلعت  هک  ار  هچ  نآ  تسا  هلمج  نآ  زا  فیرـش . بادرـس  رد  سواط  نب  یلع  ار  نآ  هدینـش  هک  يزیچ  تسا  اهنآ  زا  و 

زا يرایـسب  رد  دـشاب  ياهدـعاق  زین  بلطم  نیا  دـیاش  اهنیا . ریغ  موس و  تسیب و  تیاکح  رد  تشذـگ  هچ  نآ  رخآ  اـت  ینیـسح  يولع  یلع 
رب هدش  رقتسم  هچ  نآ  فلاخم  ار ، لوق  نآ  دید  نوچ  مالسلا  هیلعماما  لوق  رب  علّطم  هک  دشاب  نینچ  سپ  تسین . مولعم  اهنآ  لیاق  هک  لاوقا 

رارق دورب ، نایم  زا  دوش و  عیاض  قح  هک  دـسرتیم  هدیـسر و  وا  هب  هک  يوحن  هب  نآ ، راهظا  زا  تسین  نّکمتم  ناشیا و  مّظعم  ای  هّیماـما  نآ 
هب لیلد ، هب  حیرـصت  نودـب  نآ ، هب  دـهدیم  اوتف  نآ و  رب  دـنکیم  دامتعا  دوخ ، هک  دوش  اسب  هّیماما و  لاوقا  زا  یکی  ار  لوق ، نآ  دـهدیم 

رابتعا زا  هدیسر  ام  خیاشم  زا  یـضعب  زا  هچ  نآ  يارب  دشاب  لیلد  زین ، دش  رکذ  هچ  نآ  دیاش  و  نآ . تابثا  يارب  زا  هرهاظ  ّهلدا  ندوبن  تهج 
نایم ار  نآ  هدومرف  اقلا  هک  مالـسلا  هیلعماما  لوق  لوق ، نآ  ندوب  لامتحا  هب  رظن  ناـکما  بسح  هب  اـهنآ  ندرک  تیوقت  لاوقا و  زا  مسق  نیا 

تاـملک نیا  رد  یهتنا . ( 1510 .) روکذـم وحن  هب  رگم  لاح ، نیا  رد  نآ  ياـقلا  يارب  تسین  یهار  اـطخ و  رب  دـنوشن  عمج  هک  نآ  اـت  اـملع 
همه هب  يربکتبیغ  رد  تسا  تیؤر  ناکما  تبـسن  هک  دوصقم  لصا  هب  تسین  رـضم  تسین و  اهنآ  رکذ  ّلحم  هک  تسه  تاـشقانم  یـضعب 

باوج تسا . لیوطت  بجوم  شلقن  هک  اهنآ  ریغ  هروکذـم و  تاملک  نآ  دـش  مولعم  هچ  نانچ  مالعا ، ياـملع  زا  یـضعب  يارب  نآ ، ماـسقا 
يارب زا  نآ  يوس  هب  تسین  یهار  سپ  تسا . مالـسلا  هیلعبانج  نآ  رقتـسم  ناکم و  مانا ، رب  تسا  روتـسم  یفخم و  هچ  نآ  هک : نآ  مشش 

تاقالم و درادن  تافانم  سپ  بانج . نآ  نادنزرف  نایلاوم و  ناّصاخ و  یّتح  یـسک  ار  نآ  دنادیمن  يرـشب و  اج  نآ  هب  دسریمن  يدحا و 
نآ هب  هدـش  یجتلم  ِثیغتـسم  ّرطـضم  دزن  رد  ترـضح  نآ  روهظ  اهنآ و  زا  ياهراپ  دـش  رکذ  هک  یتاماقم  نکاما و  رد  بانج  نآ  هدـهاشم 

هثاغا فوهلم و  تباجا  هک  دمآ  دهاوخ  هچ  نانچ  تاولف ؛ کلاهم  رد  ناریح  تاهبش و  يداو  رد  هلاو  بابسا و  همه  زا  هدش  عطقنم  بانج 
، تفگ هک  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  یفاـک  رد  تسا  يورم  هک  تسا  يزیچ  لاـمتحا  نیا  دـّیؤم  تسا و  باـنج  نآ  بصاـنم  زا  یکی  رطـضم ،
ار بانج  نآ  ناکم  دنادیمن  يرگید  تسا و  هاتوک  اهنآ  زا  یکی  تسا . تبیغ  ود  مالسلا  هیلعمئاق  يارب  زا  : » مالـسلا هیلعهَّللادبعوبا  دومرف 
زا ربتعم  دنـس  هب  دوخ  تبیغ  باـتک  رد  ( 1513) ینامعن خیـش  و  ( 1512) یسوط خیش  ( 1511 .«) شناـیلاوم زا  ناّـصاخ  رگم  تبیغ ، نآ  رد 
ود رما ، نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعهَّللادـبعوبا  هک  مدینـش  تفگ ، وا  هک  دـندرک  تیاور  رمع  نب  لـضفم 
هک یضعب  دنیوگیم  دش و  هتـشک  هک  یـضعب  دنیوگیم  دُرم و  هک  یـضعب  دنیوگیم  هک  نیا  ات  دشکیم  لوط  اهنآ  زا  یکی  تسا . تبیغ 
هک نآ  رگم  وا ، نادـنزرف  زا  يدـحا  وا  عضوم  رب  دوشیمن  علّطم  يرفن . دـنچ  رگم  شباحـصا  زا  وا  رما  رب  دـنامیمن  یقاب  هک  نیا  اـت  تفر 
نب رفعج  هَّللادـبعوبا  هک  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  یناـمعن  خیـش  و  تسا ». وا  روما  ّیلوتم  تمدـخ و  لوغـشم 

، یکی رد  تسا . هاتوک  يرگید  تسا و  ینالوط  اهنآ  زا  یکی  تسا . تبیغ  ود  مالـسلا  هیلعمئاق  يارب  زا  : » دیامرفیم مالـسلا  امهیلعدّـمحم 
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(1514 .«) وا نید  رد  وا ، نایلاوم  هّصاخ  وا  ناکم  هب  تسین  ملاع  يرگید  رد  وا و  نایعیـش  زا  هّصاـخ  تبیغ ، نآ  رد  وا  ناـکم  هب  تسا  ِملاـع 
قباطم یـضعب ، رد  میدرک و  رکذ  هک  تسا  نانچ  خسن ، یـضعب  رد  تسا و  یفاک  رد  يورم  ربخ  نامه  قاحـسا  ربخ  نیا  هک  دـنامن  یفخم 

شنایلاوم زا  ناّصاخ  هک  نآ  رب  دراد  تلالد  یفاک  ربخ  ریاس  هچ  دوصقم ، لصا  زا  تسا  یباوج  ربخ ، رد  هخسن  ره  هب  تسا و  یفاک  هخسن 
هک دوب  دهاوخ  نآ  دارم  ینامعن ، خسن  یضعب  ربانب  و  دشاب . مجنپ  باوج  دّیؤم  سپ  بانج . نآ  ناکم  رقتسم و  هب  دناِملاع  يربک  تبیغ  رد 

صصق رد  دوبن  رگید و  نکاما  رد  ار  تیؤر  هدهاشم و  دنکیمن  یفن  سپ  ترضح ، نآ  تماقا  ّلحم  هب  دنتـسین  ملاع  تقو  نآ  رد  ناّصاخ 
. ملاعلا وه  یلاعت  هَّللاو  لحم . نآ  رد  ار  بانج  نآ  يدحا ، تاقالم  رب  دنک  تلالد  هک  ياهّصق  هتشذگ ،

هطرو نآ  زا  مّظعم ، یصخش  دوجو  ببـس  هب  هک  نآ  ریغ  نابایب و  رد  ناگدنامرد  تیاکح  زا  یـضعب  ندومن  لخاد  رذع  رد  مهن : باب 
. هقباس تایاکح  نمض  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هدنهد  تاجن  ندوب  رب  هّیضق  نآ  رد  يزیچ  ندرک  تلالد  نودب  دنتفای ، تاجن 

نابایب رد  ناگدنامرد  تیاکح  زا  یضعب  ندومن  لخاد  رذع  رد 

نینچ ناشیا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  ار و  ناـشیا  میدرک  تعباـتم  زین  اـم  دـندرک و  نینچ  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اـم -  مـالعا  ياـملع  هچ  ناـنچ 
، وا سّدـقم  بانج  زا  زج  دوشن  هرهاظ  هزجعم  هرهاب و  تمارک  نانچ  رودـص  لاح و  نآ  رد  رطـضم  تباجا  فوهلم و  هثاـغا  هک  دناهتـسناد 

عومجم باتک  زا  ( 1516) راحب رد  و  ( 1515) تاوعد باتک  رد  يدـنوار  هَّللا  لضف  دّیـس  هچ  نانچ  تسا . وا  هّصاـخ  بصاـنم  زا  نیا  هکلب 
یبا سبح  رد  مدوب  ریـسا  نم  تفگ : هک  يزاریـش  ياـفولاوبا  زا  دـناهدرک  تیاور  حابـصملا  سبق  زا  ّبیّطلا  ملک  رد  يربکعلت و  تاوعّدـلا 

یلاعت و كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  مدرک  تیاکش  سپ  هدرک . نم  لتق  دصق  وا  هک  نم  رب  دش  مولعم  نینچ  سپ  لاح . قیـض  اب  سیلا  یلع 
سپ سیق ، تیاور  هب  دوبر و  ارم  باوخ  سپ  ار . مالـسلا  امهیلعنیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دّـمحم  یبا  دوخ  يـالوم  مداد  رارق  عیفش 

ربمغیپ و لّسوت  هب  دـنوادخ  اب  ندرک  تاجانم  هب  مدرک  انب  مدـش و  برطـضم  نم  سپ  هدرک . وت  هب  يدـب  دـصق  هک  دـنتفگ  نم  هب  نیلّکوم 
نآ هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدید  باوخ  رد  مدیباوخ . زامن و  زا  مدش  غراف  دـش و  هعمج  بش  نوچ  مالـسلا . مهیلعهّمئا 

ار هچ  نآ  ترخآ و  يارب  زا  هکلب  ایند ، عاتم  زا  يزیچ  يارب  زا  نم  رـسپ  ود  هب  هن  نم و  رتخد  هب  هن  نم و  هب  وشن  لسوتم  : » دیامرفیم بانج 
ماقتنا : » یتیاور هب  و  ار ». وت  هدرک  ملظ  هک  یسک  زا  دشکیم  ماقتنا  وا  سپ  نسحلاوبا ، مردارب  اّما  و  یلاعت . يادخ  لضف  زا  يراد  وزرآ  هک 

ار وت  ثاریم  درک و  ربص  سپ  دندرک ، ملظ  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  هک  دوبن  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : سپ  وت .» نانمشد  زا  وت  يارب  دشکیم 
يور زا  نم  يوس  هب  درک  رظن  ترـضح  سپ  هدومن ؟ ملظ  ارم  هک  یـسک  زا  دـشکیم  ماـقتنا  هنوگچ  سپ  دومن . ربص  سپ  دـندرک ، بصغ 

نآ و نتـشاد  اپ  هب  رگم  وا ، يارب  دوبن  زیاج  مدوب و  هدومن  رما  وا  هب  هک  دوب  يرما  مدوب و  هدرک  وا  هب  هک  دوب  يدهع  نآ  : » دومرف بّجعت و 
. ار وا  یلاوم  دوش  ضّرعتم  هک  یسک  رب  ياو  سپ  نآلا ، ار و  قح  درک  ادا  هک  قیقحت  هب 

ترخآ ایند و  جیاوح  تهج  مالسلا  هیلعهّمئا  هب  لّسوت 

يارب زا  سپ  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  اّما  نیطایش . رورش  زا  نیطالس و  زا  تاجن  يارب  زا  سپ  نیسحلا ، نب  یلع  اّما 
اّما ار . تیفاع  وا  هب  هاوخب  سپ  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  اّما  وا . ناوضر  دـنوادخ و  تعاـط  زا  یهاوخب  هچ  نآ  یتیاور  هب  ترخآ و 

امهیلعیلع نب  دّمحم  اّما  ّرب . رحب و  رد  اهرفس  رد  ار  یتمالس  وا  هب  بلطب  یتیاور  هب  تاجن و  يارب  زا  سپ  مالـسلا ، امهیلعیـسوم  نب  یلع 
هچ نآ  ناوخا و  یکین  لفاون و  ياضق  يارب  زا  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  یلع  اّما  یلاعت . يادخ  زا  ار  قزر  لوزن  وا ، ببس  هب  بلطب  مالسلا ،

يریشمش دیسر  هاگره  سپ  مالـسلا  هیلعۀّجحلا  اّما  ترخآ . يارب  زا  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  اّما  ّلجوّزع . دنوادخ  تعاط  زا  یهاوخب 
وا ار و  وت  دـباییم  رد  هک  یتـسرد  هب  وا . هب  نکب  هثاغتـسا  سپ  قلح ، يوس  هب  دوخ  تسد  هب  دوـمرف  هراـشا  ترـضح  وـت و  حـبذ  ّلـحم  هب 
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تیاور هب  و  کب ». ثیغتـسم  انا  نامزلا ! بحاص  ای  يالوم ! ای  وگب ، سپ  دـنک . هثاغتـسا  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  هاـنپ  تسا و  سرداـیرف 
سپ شقلح -  يوس  هب  دوخ  تسد  هب  دومرف  هراشا  و  اج -  نیا  هب  دراک  دیـسر  هاگره  سپ  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  اـّما  : » دومرف رگید 

هب و  ینکردا »! نامّزلا  بحاص  ای  ینثغا ! نامّزلا  بحاص  ای  وگب ، سپ  درک . دـهاوخ  تناعا  ار  وت  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  هاوخب . تناعا  وا  زا 
باوخ رد  مدرک  دایرف  سپ  رگید ، تیاور  هب  و  کـب . ثیغتـسمانا  ناـمّزلا ! بحاـص  اـی  يـالوم ! اـی  متفگ : باوخ  رد  نم  سپ  لوا  تیاور 

ای يالوم ! ای  باوخ ، رد  مدرک  دایرف  سپ  یتشرهص : حابصملا  سبق  تیاور  هب  ینکردا ! نامّزلا  بحاص  ای  ینثغا ! نامّزلا ! بحاص  ای  دوخ :
وا ياپ  ریز  رد  نامسآ و  زا  دمآ  دورف  هک  ار  یصخش  مدید  لاح  نیا  رد  سپ  لوا ، تیاور  هب  يدوهجم . غلب  دقف  ینکردا ! نامّزلا ! بحاص 

: دومرف سپ  دنکیم . تیذا  ارم  هک  نآ  ّرـش  نم  زا  نک  عفد  نم ! يالوم  يا  متفگ : سپ  رون . زا  ياهبرح  وا  تسد  رد  تسا و  ( 1517) یبسا
سرداـیرف وا  هک  نآ  هب  متفگ : يدرک ؟ هثاغتـسا  یک  هب  تفگ : تساوخ و  ارم  ساـیلا  مدرک  حبـص  نوـچ  سپ ، مداد ». ماـجنا  ار  وـت  راـک  »

. تسا ناگدنامرد 

دیادش تقو  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  لّسوت  ياعد 

يارب مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کـی  ره  هب  لّـسوت  يارب  زا  هدرک  لـقن  ینـالوط  ییاـعد  تاوعدـلا  عومجم  زا  ( 1518) راحب رد  دـیوگ : ّفلؤم 
هیلعرـصع ماما  هب  لسوت  ياعد  هدرک و  لقن  قیرط  ناـمه  هب  رـصتخم  ییاـعد  زین  حابـصملا  سبق  رد  بیترت و  ناـمه  هب  هروکذـم  بلاـطم 

َۀَنُوئَم ِِهب  ِینَْتیَفَک  َو  يِرُومُأ  ِعیِمَج  یَلَع  ِِهب  ِینَْتنَعَأ  اَّلِإ  ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  َِکتَّجُح  َو  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  یناث  رد  مالـسلا 
ْنَم َو  ِیناَوْخِإ  َو  ِیلْهَأ  َعیِمَج  َو  يِدـْلُو  َو  ٍْنیَد  َو  ٍّمَغ  َو  ٍّمَه  َو  ٍّوُدَـع  َّلُـک  ِینَْتیَفَک  َو  يِدوُهْجَم  َغََـلب  ْدَـقَف  ِِهب  ِینَْتنَعَأ  َو  ٍغاـَب  َو  ٍغاَـط  َو  ٍذوـُم  ِّلُـک 

هن مالک ، نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  دارم  هک  تسا  نآ  رهاظ ، و  ( 1519 .«) َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ِیتَّصاَخ  َو  ُهُْرمَأ  ِینِینْعَی 
زا تسا  هیانک  نآ  هکلب  هدومن ، وا  نتـشک  دصق  هک  دتفا  نمـشد  گنچ  هب  هک  اج  نآ  رد  تسا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  لّسوت  صاصتخا 
ای دشاب  ینید  يالب  زا  هچ  ییابیکـش ، ربص و  ياج  ندـنامن  قولخم و  زا  دـیما  عطق  بابـسا و  ندـش  عطقنم  روما و  تّدـش  ندیـسر  تیاهن 

هراچیب هدناماو و  ّرطضم  فیلکت  هچ  نانچ  سپ  دوشیم . مولعم  زین  روبزم  ياعد  زا  هچ  نانچ  یّنج . ای  دشاب  یسنا  نمـشد  ّرـش  زا  يویند و 
ترثک تهج  هب  رگا  و  دوب . دـهاوخ  باـنج  نآ  هّیهلا  بصاـنم  زا  ناگدـنامرد  یـسردایرف  هثاـغا و  تسا ، باـنج  نآ  هب  هثاغتـسا  هدـنامرد 
يارب ار  وا  دـنکیم  تیافک  روثأم ، ياعد  لاقم و  ناـبز  هب  باـنج  نآ  هب  هثاغتـسا  زا  ّرطـضم  هدـنامرد  دوشن  نّکمتم  رارطـضا  بارطـضا و 

تطاسو ّیبرم و  نتسناد  راصحنا  تماما و  تیالو و  هب  رارقا  ّالوت و  ماقم  نتشاد  اب  دادعتسا  لاح و  ناسل  هب  لاؤس  بانج ، نآ  هثاغا  ّتیلباق 
نانآ ًاصوصخ  ار ، هقباس  تیاکح  رد  ناگدـنامرد ، هک  دـش  مولعم  سپ  تبیغ . ( 1520) هیت تاـملظ  رد  سّدـقم  دوجو  نآ  رد  یهلا ، ضیف 

. ار ناشیا  هدادن  تاجن  یسک  مالسلا  هیلعنامز  ثوغ  زج  دندوب ، ترایز  ّجح و  نوچ  تعاط ، رفس  رد  هک 

مالسلا هیلعرصع  ماما  هصاخ  باقلا  زا  ثوغ  ینعم 

دایرف نآ  ینعم  هدـش و  دراو  هربتعم  تاراـیز  رد  هک  ثوغ  تسا  ترـضح  نآ  هّصاـخ  باـقلا  زا  هک  نآ  بلطم ، نیا  رب  دـهاوش  هلمج  زا  و 
هک دـشاب  ياهعماـس  هّوـق  ياراد  نآ  بحاـص  هک  نآ  اـت  دوـشن  قّـقحم  تسین ، مسا  دّرجم  هک  یهلا  بقل  نـیا  ینعم  تـقیقح  تـسا و  سر 
یب هک  دـشاب  هدرک  هطاحا  ناگدـنامرد  تالاح  هب  هک  یملع  ياراد  هکلب  دونـشب . دـیآرب ، هثاغتـسا  ماقم  رد  ناسل  ره  هب  اج  ره  رد  سکره 

تردق و ياراد  دندومرف و  حیرصت  ماقم  نیا  هب  دنتشون  دیفم  خیـش  يارب  هک  ینامرف  رد  هچ  نانچ  دشاب ، هاگآ  شلاح  زا  لّسوت  هثاغتـسا و 
ار ماقم  نیا  دروآرد و  الب  بادرگ  زا  دـهد و  تاجن  ار  لاقم  ای  لاح  ناـسل  هب  ثیغتـسم  هدـنامرد  تسناد ، حالـص  رگا  هک  دـشاب  ییاـناوت 

نایم رد  هچ  نآ  تسا ، لاقم  نیا  دّیؤم  زین  دشاب . هدراذگ  تیالو  طاسب  رد  اپ  دشاب و  تماما  ماقم  ياراد  هک  یـسک  زج  درادن ، یگتـسیاش 
اههبدن و تاثاغتسا و  تالّسوت و  رد  حلاصوبا و  هب  سّدقم  تاذ  نآ  زا  ندرک  ریبعت  زا  دراد  راهتشا  هیداب ، لها  يرضح و  ياهبرع  عیمج 
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نآ هینک  نیمه  هب  اههبدـن  یثارم و  حـیادم و  دـیاصق  رد  رّرکم  نیفورعم ، يارعـش  دـنناوخن و  ار  ترـضح  نآ  مسا ، نیا  هب  زج  اـهتیاکش 
هدرک تیاور  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دـمحا  هک  يربخ  زج  هدیـسرن ، رظن  هب  نآ  يارب  هّصاخ  رابخا  رد  يذـخأم  دـننکیم . رکذ  ار  بانج 

ابا ای  حـلاص ! ای  وگب ، ای  نک  ادـن  سپ  هار ، رد  يدـش  مگ  هاگره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ریـصبوبا  زا  نساـحم  باـتک  رد 
ام هب  دیـسر  سپ  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  زا  تسا  ربخ  يوار  هک  يدنرز  نیـسح  نب  دـیبع  هَّللااهکمکحر ». قیرطلا  یلا  اناْدِـشْرَا  حـلاص !

. ام دزن  دمآ  هاگ  نآ  درک ، ادن  دش و  رود  سپ  دـنک . ادـن  دوش و  رود  هک  نیا  دـندوب  ام  اب  هک  یناسک  زا  یـضعب  میدومن  رما  سپ  الب ، نیا 
هتفگ هچ  نانچ  ار  هار  میتفای  سپ  پچ ». تمـس  تفگ  ای  تسار ، فرط  هار  : » دیوگیم هک  ار  یکزان  زاوآ  دینـش  وا  هک  ار  ام  داد  ربخ  سپ 

دّیس هچ  نانچ  هدرک . وهـس  هک  تسا  ربخ  يوار  زا  پچ  ای  تسار  تمـس  رد  دیدرت  زین  حلاص و  ابا  ای  حلاص و  ای  رد  دیدرت  و  ( 1521 .) دوب
، دوخ ردپ  زا  روکذم  باتک  رد  یقرب  خیش  هدومرف و  حیرصت  نساحم ، زا  ربخ  لقن  زا  دعب  ( 1522) راطخالا ناما  باتک  رد  سواط  نب  یلع 

ناشن ام  هب  ار  هار  سپ  میدرک . ار  راک  نیا  ام  سپ  تفگ : دندش . جک  هار  زا  یعمج  اب  يرفـس  رد  وا  هک  هدرک  لقن  یقرب  دـلاخ  نب  دّـمحم 
ربخ ارم  سپ  تسا » تسار  فرط  هار  : » دیوگیم هک  ار  یکزان  يادص  دینش  دناوخ ، ار  اعد  نآ  درک و  هرانک  هک  نآ  ینعی  ام ، قیفر  دنداد 

هک دـیاش  و  ( 1523 .) تسار فرط  نتفر  هب  میدرک  عورـش  سپ  دـیریگب . ار  تسار  فرط  مـتفگ : سپ  درکن . ربـخ  تعاـمج  نآ  هـب  داد و 
لوا یـضعب  هک  تشذگ  مود  باب  رد  هچ  نانچ  تسا . رـصع  ماما  هینک  ای  مسا  حلاص » ابا  ای  حلاص   » هک دندروآ  تسد  هب  ای  دندیمهف  نینچ 
ناـیم دوب  دوهعم  بلطم  نیا  هک  دوشیم  مولعم  مهن  تصـش و  تیاـکح  زا  دندرمـش و  ترـضح  نآ  ياـههینک  رد  ار  مود  یماـسا و  رد  ار 
روصق نیقی و  فعض  تهج  هب  دنناوخب و  مان  نیا  هب  ار ، دوخ  ّیلو  ماما و  لاح  نآ  رد  هک  دندیمهف  راک  ره  هراچ  هار  ندش ، مگ  زا  هعیش و 

نامـسآ و تاقبط  بسح  هب  امهیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما -  ربمغیپ و  یماسا  دـندومرفن و  نایب  ار  دارم  سلجم ، لـها  اـی  يوار  داـقتعا 
يولع و تاقولخم  فانـصا  ملاوع و  ریاس  نیمز و  تاقبط  خزود و  تاکرد  هّیلاع و  تاماقم  ریاس  ملق و  حول و  ّتنج و  یـسرک و  شرع و 
هچ نانچ  دـنوشیم . هدـناوخ  فورعم و  یمان ، هب  هفیاط  ره  دزن  رد  بوتکم و  روکذـم و  یمـسا ، هب  اـج  ره  رد  ددـعتم و  فلتخم و  یلفس 

سپ دنشاب . کیرش  نآ  زا  ضعب  ای  تبقنم  نیا  مامت  رد  مالسلا  مهیلعهّمئا  ریاس  هک  تسا  زیاج  هدش و  تبث  دوخ  ّلحم  رد  نآ ، زا  يرایـسب 
 - هیلع هَّللا  تاولص  نامزلا -  بحاص  رصع ، یلو  مظعا ، ثوغ  نامه  حلاص ،» ابا   » ناگدشمگ ریگتسد  نابایب و  رد  يامنهار  هک  دش  مولعم 

ریاس ناملس و  نوچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسر  باحصا  ّصاوخ  زا  ياهلمج  تامارک  هظحالم  زا  هک  دنک  ههبـش  یـسک  رگا  و  تسا .
ناوتیم ناکین ، املع و  داّهز و  داّبع و  زا  ياهراپ  تامارک  ناشیا و  ریاـظن  یفعج و  رباـج  سیوا و  مثیم و  نوچ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ّصاوخ 

تهج هب  دالب  رد  دـنکیم  ریـس  هک  تسا  یّنج  مسا  حـلاص ، هک  نآ  ای  دوش  رداـص  هک  تساور  زین  ناـشیا  زا  تمارک  نیا  هک  داد  لاـمتحا 
باوج رد  سپ  تسا ؛ يورم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  ( 1524) لاصخ رد  هچ  نانچ  هدرک . رارف  ناویح  ندرک  سبح  هدـشمگ و  داـشرا 
تسا بانج  نآ  كرابم  دوجو  تابثا  صـصق  نآ  رکذ  زا  یلـصا  ضرغ  هچ  درک . دهاوخ  دوصقم  رب  تلالد  زین  لامتحا ، نیا  اب  هک  مییوگ 

رد هک  یـسک  زج  دهدن ، تاجن  ار  بانج  نآ  نایعیـش  هک  تسا  مولعم  ناشیا و  هب  تسا  وا  دوجو  عفانم  ندیـسر  قلخ و  نایم  رد  شندوب  و 
ياهلمج هکلب  دننادیم . لالح  ار  اهنآ  ضرع  لام و  نوخ و  ناشیا  رثکا  هک  هقیرط  بهذم و  رد  فلاخم  هن  دشاب ، کیرـش  ناشیا  اب  هدیقع 

سپ دـنايدهم . مئاق  رظتنم  هک  اهنآ  هب  داد  دـیاب  دـیهدب ، مدرم  نیرتلهاج  هب  ارم  لام  هک  دـنک  ّتیـصو  یـسک  رگا  دـنیوگیم : هّیعفاش  زا 
لاـعفا و قـالخا و  رد  یّکزم  لاوـقا و  لاـمعا و  رد  بّذـهم  هدـیقع و  رد  لـماک  زج  هدـش ، رهاـظ  وا  زا  تمارک  نینچ  هک  سک  نآ  دوـشن 

ّرطضم سپ  دنـشون . یتبرـش  یهاگ  لاصو ، ماج  زا  هک  صاوخ  هلـسلس  رد  هتـشذگ  باب  هظحالم  هب  دشاب  لخاد  سپ  تارطخ . تاکرح و 
. تسین نیا  زج  بولطم  هدید و  ار  ماما  سک  نآ  هک  ار  یسک  هدید  ای  ار ، مالسلا  هیلعبانج  نآ  دوخ  هدید  ای  ثیغتسم ،

مالسلا هیلعبطق  احلص و  ابجن و  لادبا و  داتوا و  فاصوا 

ادهش ادعس و  ایصوا و  رب  تاولص  زا  دعب  دیامرفیم ، هک  اج  نآ  رد  دواد  ّما  ياعد  رد  ( 1525) هیقاولا ۀّنج  هیشاح  رد  یمعفک  میهاربا  خیش 
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هتفگ هک  داهتجالاو » ّدـجلا  لها  داهزلا و  نیـصلخملا و  دابعلا و  حاّیـسلا و  داتوالا  لادـبالا و  یلع  ّلص  مهللا  : » مالـسلا مهیلعيدـه  هّمئا  و 
هیلعيدـهم بطق  سپ  حـلاص . تصـش  دـص و  یـس  بیجن و  داتفه  لادـبا و  لهچ  داتوا و  راـهچ  بطق و  زا  تسین  یلاـخ  نیمز  هک  هدـش 

نیا تسا و  دومع  دـننام  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  تسا و  همیخ  دـننام  ایند  هک  اریز  دوشیمن . راـهچ  زا  رتمک  داـتوا  تسا و  مالـسلا 
رتشیب احلـص  داتفه و  زا  رتشیب  ابجن  لهچ و  زا  رتشیب  لادبا  دناراهچ و  زا  رتشیب  داتوا  هک  دوشیم  هاگ  دـناهمیخ و  نآ  ياهبانط  رفن  راهچ 
ناشیا سپ  داتوا : تفص  اّما  و  بطق . هریاد  اب  دنقصالم  ناشیا  سپ  دنداتوا ، زا  سایلا  رـضخ و  هک  تسا  نیا  رهاظ  تصـش . دص و  یـس  زا 
ناشیا زا  دوشیمن  رداص  زور و  توق  رگم  ایند  زا  دننکیمن  عمج  ینیعلا و  ۀفرط  ناشدوخ  راگدرورپ  زا  دننکیمن  تلفغ  هک  دنتسه  یموق 

زا تمصع  ینعی  نیا ، تسا  طرش  حیبق و  لعف  زا  تمصع  نامه  هکلب  نایسن . وهـس و  زا  تمـصع  ناشیا  رد  تسین  طرـش  دب و  ياهشزغل 
دننکیم كرادت  سپ  تلفغ . ناشیا  زا  دوشیم  رداص  یهاگ  تبقارم و  رد  دـنناشیا  زا  رتتسپ  سپ  لادـبا : اّما  و  بطق . رد  نایـسن  وهس و 

هب دنفوصوم  هک  دنناراگزیهرپ  ناشیا  احلص : اّما  و  دنالادبا . زا  رتتسپ  ناشیا  سپ  ابجن : اّما  و  دننکیمن . یتیصعم  ًادمع  هرّکذت و  هب  ار  نآ 
َنیِذَّلا َّنِإ  : » هدومرف یلاعت  يادخ  ینامیشپ . رافغتـسا و  هب  ار  نآ  دننکیم  كرادت  سپ  تیـصعم . ناشیا  زا  دوشیم  رداص  یهاگ  تلادع و 
ناشیا هب  دسر  نوچ  دـندومن ، يراگزیهرپ  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  ( 1526 «) َنوُرِْـصبُم ْمُه  اَذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناَْطیَّشلا  ْنِم  ٌِفئاَط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  اْوَقَّتا 
ناـشیا هب  دـشاب  نونج  ادوس و  سنج  زا  هک  یجنر  اـی  دـنک  هسوسو  ار  ناـشیا  هک  نیا  هب  ناطیـش -  زا  شبلق  رود  هدـننک  فاوـط  هدـنیآ و 

هبوت نکرراهچ  زا  یکی  هک  يروآدای  رّکذت و  نآ  ببس  هب  دنـشاب  هدننیب  ناشیا  ناهگان  سپ  دنرب . ادخ  مان  ار و  يادخ  دننک  دای  دناسر - 
نامرف ار  یلاعت  يادخ  نکلو  هّیلوا ، ماسقا  زا  میتسین  ام  هک  دهد  رارق  ریخا  ماسقا  زا  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک : دومرف  یمعفک  خیش  سپ  تسا .
هاگره هک  هدـش  هتفگ  و  ناشیا . اب  دوشیم  روشحم  ار ، یموق  دراد  تسود  هک  یـسک  ناشیا و  تیالو  ناشیا و  نتـشاد  تسود  رد  میربیم 

هتـشاذگ رفن ، لهچ  زا  یکی  دوش  مک  هاگره  و  لادـبا . زا  ینعی  رفن ، لهچ  زا  ار  نآ  لدـب  دـنراذگیم  هناگراهچ ، داـتوا  زا  یکی  دوش  مک 
مک هاگره  و  رفن . تصـش  دص و  یـس  زا  وا  لدـب  دوشیم  هتـشاذگ  رفن ، داتفه  زا  یکی  دـش ؟ مک  هاگره  و  رفن . داتفه  زا  وا  لدـب  دوشیم 

روکذم بیترت  نیا  رد  نونک  ات  و  روکذم . خیـش  مالک  دش  مامت  مدرم . ریاس  زا  وا  لدب  دوشیم  هتـشاذگ  رفن ، تصـش  دص و  یـس  زا  دوش 
نیا رد  هک  امدق  بتک  زا  يرایـسب  دوب  وا  دزن  رد  عّبتت و  عالّطا و  رد  دوب  دوخ  رـصع  دمآرـس  روکذـم ، خیـش  نکلو  هدیـسرن  رظن  هب  يربخ 
هّینس هّیفوص  تعامج  بتک  رد  درکیمن و  طبض  یفیرش ، باتک  نینچ  رد  دوب  هدیدن  يربتعم  ّلحم  رد  ات  هّتبلا  تسین . اهنآ  زا  يرثا  راصعا 
. ملاعلا هَّللاو  ناشیا . تاملک  يارب  زا  تسا  ياهیاپ  هن  نآ و  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا  تسا  يرکذ  هن  اّما  تسه ، ترابع  نآ  هب  بیرق 

مالسلا هیلعرصع  ماما  هب  ۀبسنلاب  دابع  فیلاکت  زا  ياهّمش  رکذ  رد  : مهد باب 

حیضوت

راوخ هزیر  تعاط و  دبع  ار  دوخ  دناهدروآ و  دورف  بانج  نآ  تعاطا  نامرف و  راب  ریز  هب  رـس  هک  نانآ  يربنامرف  موسر  یگدنب و  بادآ  و 
هّیویند و هّیهانتم  ریغ  معن  هّیهلا و  تاضویف  ندـناسر  هطـساو  ماـما و  ار  مّظعم  صخـش  نآ  هتـسناد و  باـنج  نآ  ماـع  دوجو  ناـسحا  ناوخ 

نآ هب  لمع  رد  هک  دشاب  بانج  نآ  مزال  ریقوت  مارتحا و  مزاول  یگدـنب و  موسر  بادآ و  زا  فیلاکت  نآ  هک  نآ  هچ ؛ دـناهداد  رارق  هّیورخا 
ادیپ تامّدقم  زا  ای  نیعیطم  نیّبحم  هرمز  رد  لماع  لوخد  هلجآ و  هلجاع و  تاریخ  يارب  زا  دـشاب  ببـس  دـنچره  دـشابن . نیا  زج  يدـصقم 

نآ هب  تسین  یهار  هک  هّیوامـس  هّیـضرا و  رورـش  عفد  هّیورخا و  هّیویند و  عفانم  بلج  تهج  هب  بانج  نآ  يوس  هب  دـشاب  ياهلیـسو  ندرک 
تعارـض و نابز  هب  ای  لاح ، دادعتـسا و  ناسل  هب  معنلا  ّیلو  نآ  زا  ندومن  تلأسم  بانج و  نآ  ناـماد  هب  ندز  گـنچ  اـب  زج  عفد ، بلج و 

: تسا هّیلام  یضعب  هّیناسل و  یضعب  هّیحراوج و  یضعب  هّیبلق و  یضعب  هک  دوشیم  نایب  زیچ  دنچ  اهنآ  زا  لاقم .

تبیغ ماّیا  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  ندوب  مومهم  رد 
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مالسلا هیلعبانج  نآ  يارب  ندوب  مومهم  لوا :

نشور شلاصو و  ناماد  هب  تسد  ندیـسرن  ندوب و  بوجحم  روتـسم و  دّرجم  لوا : تسا  دّدعتم  ّمه  نیا  ببـس  تقرافم و  تبیغ و  ماّیا  رد 
یعّدـم ناسنا  هچ  ماّیا ؛ یلایل و  يانآ  رد  دابع  رادرک  يایافخ  رب  شعـالّطا  ماـنا و  ناـیم  رد  شندوب  اـب  شلاـمج  رون  هب  ناگدـید  نتـشگن 

لوسر هک  دـشاب  نانچ  شناـیلاوم  هب  شتّبحم  هک  هاـگ  نآ  زج  دـشابن  قداـص  ناـبز ، هب  لوق  دّرجم  هب  هن  ناـنج ، هب  ِناـمیا  هجرد  هب  لوصو 
رد هیوریـش  نـبا  و  ( 1528) یلاما رد  یـسوط  خیـش  و  ( 1527) یلاـما رد  قودـص  خیـش  هچ  ناـنچ  هدومرف . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

لها زا  وا  دزن  رتبوبحم  نم  لها  و  وا ، ناج  زا  رتبوبحم  وا  دزن  نم  مشاب  هدوب  هک  نیا  ات  هدـنب  هدرواین  نامیا  هک : دـناهدرک  لقن  سودرف 
ثیدح يوار  هک  نمحرلادـبع  هب  یـصخش  سپ  وا . تاذ  زا  وا ، دزن  رتبوبحم  نم  تاذ  و  وا ، ترتع  زا  وا ، دزن  رتبوبحم  نم  ترتع  و  وا ،

هک دـشاب  ناـمیا  هجرد  لوا  ماـقم ، نیا  دـیاش  و  دـنکیم . هدـنز  نآ  هب  ار  اـهلد  دـنوادخ  هک  يروآیم  ثیدـح  هتـسویپ  وت  تفگ : تسا ،
تالامک هّیتاذ و  صیاصخ  هب  فراع  ّالاو  وا  دزن  ناشیا  لمکا  برقا و  دالوا و  ّصخا  زا  یکی  اب  دشاب  وا  ّتبحم  نوچ  شنایلاوم  اب  شتّبحم 

هلـسلس نآ  زج  هک  دـشک  اج  نآ  هب  شتفرعم  شناد و  هزادـنا  بسح  هب  شراـک  داـبع ، هب  ار  ناـشیا  هیهاـنتم  ریغ  ناـسحا  معن و  هّیناـسفن و 
نآ هب  دـشاب  ییزج  دـنچ  ره  تسا ، وا  هقـالع  باـستنا و  تهج  هب  دـنیب  رگا  دـنیبن و  قلخ  رد  ّتبحم  لـباق  ار  یـسک  مالـسلا  مهیلعهمّظعم 

ترطف و بسح  شبلق  هتـشر  هدیـشچ و  ار  دوخ  ماما  هب  ّتبحم  ياراوگ  تبرـش  زا  ياهعرج  ًاعقاو  ناسنا  رگا  و  تمظع . تمحر و  هداوناخ 
ماعط و زا  ار  تّذل  درب و  مشچ  زا  ار  باوخ  هک  نینچ  یقارف  اب  دوش  مومهم  نانچ  هّتبلا  هدیـشک ، سّدقم  ترـضح  نآ  هب  هتـسویپ  تضایر ،

دنباوخیمن هک  دنرفن  جنپ  دومرف : هک  سا  يورم  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  ( 1530) هیقفلا هرضحی  نم ال  و  ( 1529) لاصخ رد  و  بارش .
شیب شّمه  دوش ، التبم  تقرافم  هب  رگا  هّتبلا  یصخش  نینچ  و  تسا . دوخ  بیبح  تقرافم  ّبقرتم  هک  ار  یّبحم  اهنآ ، زا  دندرمش  هک  نآ  ات 

تفأر و یگرزب و  تلالج و  تمظع و  نیا  هب  یصخش  هک  دیامن  شومارف  هّرملاب  ار  تحار  باوخ  دایز و  شبارطضا  هزادنا و  یب  شقَلَق  و 
هن هک  هدیـشوپ  ناهنپ و  هّیهلا  ياهباجح  زا  یباـجح  هدرپ  رد  ناـنچ  نکلو  رظاـن ، رـضاح و  ردـپ  رازه  زا  رتناـبرهم  تفوطع و  ناـسحا و 

نود و ره  يرثا . شتلحر  تماـقا و  ّلـحم  زا  هن  يربـخ و  شتنطلـس  ّرقم  زا  هن  دـتفا و  شلاـمج  هب  یمـشچ  هن  دـسر و  شناـماد  هـب  یتـسد 
یـسک دهاوخن  وا  زج  هک  نآ  زا  ینخـس  زج  دونـشب  ار  يرکنم  میالمان و  وغل  ره  دـیوجن و  ار  یـسک  وا ، زج  هک  نآ  زج  دـنیب  ار  یـسیسخ 
رایـسب هچ  : » دومرف باـنج  نآ  هب  ّقلعتم  يربخ  نمـض  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعاـضر  باـنج  زا  ( 1531) نویع رد  و  دـیوگ . ینخس 

هفیرش تارقف  رد  مالسلا . هیلعتجح  ترضح  ینعی  نیعم » ءام  نادقف  تقو  رد  دننوزحم  ناریح و  فّسأتم و  هک  ینمؤم  رایسب  هچ  هنمؤم و 
نیا اهنآ  زا  یضعب  نومضم  لصاح  هک  ماقم  نیا  هب  هدش  هراشا  دناوخ ، دیاب  نآ  بش  هعمج و  زور  دیع و  راهچ  رد  هک  هفورعم  هبدن  ياعد 
مادک يدومن و  تماقا  اجک  رد  وت  هک  متـسنادیم  شاک  : » هک هادـف -  انحور  بانج -  نآ  بقانم  فاصوا و  زا  ياهراپ  رکذ  زا  دـعب  تسا ،

زا مونـشن  يوشن و  هدـید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  نارگ  يوطيذ ؟ ای  يراد  ياج  يوضر  هب  اـیآ  هتفرگرب ! ار  وت  كاـخ  نیمز و 
يادف مناج  یتیاکـش . هن  ياهلان و  هن  نم ، زا  وت  هب  دسرن  نم و  هب  هن  الب ، وت  هب  دنک  هطاحا  هک  نم  رب  تسا  نارگ  يزار . هن  يزاوآ و  هن  وت ،

يدنموزرآ قاتـشم  ره  يوزرآ  هک  وت  يادف  مناج  یتفرگن ! يرود  ام  زا  هک  ياهدش  رود  وت  يادف  مناج  يرادـن ! هرانک  ام  زا  هک  یبیاغ  وت 
نم رب  تسا  نارگ  دنشاب . هدیشک  تسد  وت  زا  قلخ  میرگب و  وت  رب  نم  هک  نم  رب  تسا  نارگ  دننک ! هلان  دنروآدای و  ار  وت  هک  نز  درم و  زا 

ياهدـننک عزج  ایآ  ار ؟ هلان  هیرگ و  وا  اب  منک  ینـالوط  هک  تسه  ینیعم  اـیآ  ناـشیا . رب  هن  هدـش  يراـج  هچ  نآ  وت  رب  دوش  يراـج  هک  نآ 
نآ رب  ار  وا  نم  مشچ  هـک  ( 1532) هتفر یکاشاخ  یمـشچ  هب  ایآ  دـش ؟ یتولخ  هک  هاگ  نآ  ره  منک ، يراـی  شعزج  رب  ار  وا  نم  هک  تسه 
زا ام  زور  دوشیم  لصّتم  ایآ  دنوش ؟ فرـشم  تبانج  روضح  هب  هک  دمحا ! رـسپ  يا  تسه ، یهار  وت  يوس  هب  ایآ  دنک ؟ تدـعاسم  تلاح 
یک میوش ؟ باریـس  سپ  ار ، وت  هدـننک  باریـس  ياـهراس  همـشچ  رب  میوشیم  دراو  یک  میرب ؟ هرهب  میوش و  ظوظحم  هک  وا  يادرف  هب  وـت 

ام ینیبیم و  ار  ام  وت  یک  دیسر ؟ میهاوخ  تتمدخ  هب  ماش  حبص و  یک  دیماجنا ؟ لوط  هب  یگنشت  هک  وت  ياراوگ  بآ  زا  میوشیم  باریس 
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همـشچ زا  یماـج  هک  نآ  لد  درد  زا  تسا  ياهنومن  هک  اـعد  رخآ  اـت  ( 1533 .«) هدـش هتـشارفارب  ترـصن  رفظ و  ياول  هک  نآ  لاح  ار و  وت 
. هدیشاپ روش  بآ  زا  یفک  شنارجه  شتآ  رب  هدرک و  یلد  درد  تاملک ، نیا  لاثما  هب  هک  ار  وا  تسا  راوازـس  هدیـشون و  بانج  نآ  تبحم 

يدحا يارب  لدتعم ، تماق  نآ  يارب  زج  ار  نایناهج  مامت  رب  هرهاظ  تنطلس  تفالخ و  هماج  هک  نأّشلا  میظع  ناطلـس  نآ  ندوب  عونمم  : مود
ذخا مولظم و  هثاـغا  فیعـض و  تناـعا  روج و  يّدـعت و  عنم  هّیهلا و  نیمارف  غـالبا  دودـح و  ماـکحا و  يارجا  قتف و  قـتر و  زا  دـناهتخودن 
مزاول مامت  نتفرگ  رب  هوالع  هک  هدیـسر  ییاج  هب  بانج  نآ  رب  يّدـعت  ملظ و  راک  لطاب و  قاهزا  لاطبا و  قح و  نـالعا  راـهظا و  قوقح و 

اهنت نامز  لوط  نیا  رد  تسین . دوخ  مّظعم  سفن  راهظا  رب  نّکمتم  نیملاظ ، میب  فوخ و  زا  لاوما  دابع و  دالب و  رب  ّطلست  هرهاظ و  تنطلس 
، هدرک ربص  یهلا  رما  بسح  دـنیبیم و  نارگید  تسد  رد  ار  دوخ  ّقح  دـنکیم و  ریـس  راـفق  يرارب و  رد  صاـخ  ناـیلاوم  زا  یـضعب  اـب  اـی 

یلداع ناطلس  دنزرف  لاح  نوچ  شلاح  دوب و  دهاوخ  نیگمغ  نوزحم و  هتـسویپ  ترطف  رد  تسا  یتریغ  كدنا  هک  ار  نآ  هتبلا  درذگیم .
دنک و شسبَح  ياهشوگ  رد  هک  دوش  يّودع  بولغم  سپ  دشاب ، نابرهم  ایاعر  رب  داد و  تلدعم و  نوناق  هب  شماکحا  مامت  هک  دوب  دهاوخ 
(1536) هیقف و  ( 1535) بیذهت و  ( 1534) یفاک رد  و  دشابن . يزیچ  يّدعت  روج و  زج  دـنک  هچ  نآ  دـنک و  هاتوک  زیچ  همه  زا  ار  شتـسد 
هک نآ  رگم  رطف ، هن  ینابرق و  هن  نیملـسم ، يارب  تسین  يدیع  چـیه  : » هک نایبظ  هَّللادـبع  هب  دومرف  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  هک  تسا  يورم 

تسد رد  ار  دوخ  ّقح  دننیبیم  ناشیا  هک  اریز  : » دومرف ارچ ؟ دیسرپ : يوار  ار ». ینزح  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  يارب  دنوادخ  دنکیم  هزات 
دمحم و نم ، دنزرف  يا  ار  وت  منکیم  ّتیـصو  هدومرف : ( 1537) ۀّجحملا فشک  رد  هللا  همحرسواط  نب  یلع  لیلج  دّیـس  و  ناشدوخ ». ریغ 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـصوا  لوسر  و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  اب  هلماعم  رد  یتسار  هب  دوش  فقاو  نم  باتک  نیا  رب  سک  ره  تردارب و 
لوق و ماهتفای  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  هجرف .-  هَّللا  لجع  يدهم -  ام  يالوم  روهظ  زا  نآ  هب  دنداد  تراشب  هچ  نآ  هب  ناشیا  ّتیـصو  ظفح 

داقتعا هک  یـسک  زا  دورب  رگا  هک  ماهتفای  نم  هک  هلمج  نآ  زا  هار . دـنچ  زا  هدـیقع  اب  فلاخم  بانج ، نآ  رما  رد  ار  مدرم  زا  يرایـسب  لـعف 
دیامنیم لذب  دوقفم و  زیچ  نآ  بلط  يارب  زا  وا  رهاظ  وا و  رطاخ  دوشیم  ّقلعتم  يرانید ، ای  یمهرد  ای  یبسا  ای  ياهدنب  ار ، وا  تماما  دراد 

راّفک و رباد  عطق  نامیا و  مالسا و  حالصا  زا  نأشلا ، میظع  مشتحم  نیا  ندوب  رّخأتم  يارب  زا  هک  مدیدن  ار و  دوهجم  تیاغ  وا ، لیصحت  رد 
نیا تسا ، تافـص  نیا  هب  هک  یـسک  دراد  داقتعا  هنوگچ  سپ  هرّقحم . يایـشا  نیا  هب  دشاب  شرطاخ  ّقلعت  لثم  شرطاخ  ّقلعت  ناودـع  لها 

تالاوم دنکیم  يوعد  هک  يوحن  نآ  رب  ار  وا  تماما  تسا  دـقتعم  وا و  لوسر  ّقح  و  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  ّقح  هب  تسا  فراع  وا  هک 
تسایر بوجو  تسا  دقتعم  وا  هک  دنکیم  رکذ  هک  ار  یـسک  متفای  هک  هلمج  نآ  زا  و  بانج . نآ  یلاعم  فیارـش  يارب  ار  هزادنا  زا  هدایز 

وا ماما  نمـشد  وا  هک  تسا  یعّدم  هک  ییاهنآ  زا  یـضعب  وا  هب  دنک  یکین  رگا  ار ، شتماما  ماکحا  ذافنا  روهظ و  ترورـض  ار و  بانج  نآ 
زا ّقلعت  نیا  ار  وا  دوشیم  لغاش  هیلاراشم و  ناطلس  نیا  ياقب  هب  وا  رطاخ  دوشیم  ّقلعتم  دنک ، مامت  وا  هب  ار  شناسحا  نیطالـس و  زا  تسا 

یسک متفای  نم  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  هدرک . ماعنا  وا  رب  هک  یلاو  نآ  لزع  یّنمت  زا  وا  رب  تسا  بجاو  هچ  نآ  زا  مالـسلا و  هیلعيدهم  بلط 
مامت هک  دراد  داقتعا  هک  دیوگیم  وا ، ترودک  تهج  هب  ار  ترودک  بانج و  نآ  رورس  تهج  هب  ار  رورس  بوجو  دنکیم  يوعد  هک  ار 

، لاح نیا  اب  وا و  تسد  زا  دـندرک  بصغ  سان  ریاس  كولم و  ار  نآ  هدـش و  هتفرگ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  زا  تساـیند  رد  هچ  نآ 
نیا سپ  يراقع ؛ ای  یکلم  ای  يرانید  ای  یمهرد  وا  زا  یناطلس  دریگب  رگا  وا  ّرثأت  لثم  بلس  بهن و  نیا  يارب  دشاب  ّرثأتم  هک  ار  وا  منیبیمن 

رّرکم تسا و  مقر  نیا  زا  هک  فیرش  مالک  رخآ  ات  مالسلا  مهیلعایصوا  تفرعم  وا و  لوسر  و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  تفرعم  افواب و  اجک 
ندماین تسد  هب  : موس دـناهدش . رکنم  ار  شّقح  هک  مولظم » هدـنار  دـیحو   » و دـیرط » بیرغ   » هب ار ، بانج  نآ  دـناهدومرف  فصو  رابخا  رد 

نآ رذگهر  ره  رد  هک  ّتتشتم  کیرات  کیراب  ياههار  رد  نآ ، هب  ندیسر  هار  راصحنا  هرّهطم و  تعیرـش  هحـضاو  همیقتـسم  هعـساو  هّداج 
هک اج  نآ  ات  هدرک  لخاد  صاوخ  هکلب  ماوع ، بولق  رد  تاهبش  كوکش و  هتسویپ  هتسشن و  نیمک  رد  نیبم  نید  یلخاد  نادزد  زا  یعمج 

دندومن و هریچ  دوخ  رب  ار  ادعا  دـننکیم و  هدرک و  نیهوت  نعل و  ریفکت و  بیذـکت و  ار  رگیدـکی  هّیماما  هّیدـتهم  هباصع  هلیلق و  هقرف  نیا 
: هک مالسلا  مهیلعنیقداص  هدعو  دش  قداص  و  زجاع . دوخ  ملع  راهظا  زا  نیتسار  ياملع  دنور و  نوریب  دنوادخ  نید  زا  هتسد  هتسد  هتسویپ 
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تیاور ینامعن  خیش  تسد . رد  شتآ  زا  ياهرمج  نتـشاد  هاگن  زا  تسا  رتلکـشم  ار  دوخ  نید  نمؤم ، نتـشاد  هاگن  هک  یتقو  دمآ  دهاوخ 
نآ ات  دینآ  رظتنم  امش  هک  يرما  نآ  دش  دهاوخن  : » دیامرفیم مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  مدینـش  تفگ : هک  لیفن  رتخد  هریمع  زا  هدرک 

یضعب و رفک  هب  امش  زا  یضعب  دهد  تداهش  یضعب و  تروص  رد  امش  زا  یضعب  دزادنا  ویخ  یضعب و  زا  امش  زا  یضعب  دیوج  يرازیب  هک 
ریخ مامت  : » دومرف مالسلا  هیلعنیـسح  سپ  نامز ؟ نآ  رد  تسین  يریخ  هک  بانج  نآ  هب  متفگ : سپ  ار ». یـضعب  امـش  زا  یـضعب  دنک  نعل 

هب هدرک  لقن  يربخ  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  زین  و  ( 1538 .«) دنکیم عفد  ار  اهنآ  همه  ام و  مئاق  دنکیم  جورخ  هک  تسا  نامز  نآ  رد 
، وت ياهنوگچ  کلام ! يا  : » هک هرمض  نب  کلام  هب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترـضح  زا  ( 1539 .) نومضم نیمه 

يریخ نامز  نآ  رد  نینمؤملاریما  ای  متفگ : سپ  رگیدکی . رد  دومن  لخاد  ار  كرابم  ناتـشگنا  و  نینچ »؟ دننک  فالتخا  هعیـش  هک  هاگ  نآ 
ادخ و رب  دنیوگیم  غورد  هک  درم  داتفه  وا ، رب  دوشیم  مّدـقم  سپ  ام . مئاق  دـنکیم  جورخ  تسا . تقو  نآ  رد  ریخ  مامت  : » دومرف تسین .
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  باـنج  زا  زین  ( 1540 .«) رما کـی  رب  ار  ناـشیا  دـنکیم  عمج  هاـگ  نآ  دـشکیم . ار  همه  سپ  وا . لوسر 
هک دنادیم  همرس  بحاص  هک  یتسرد  هب  سپ  مشچ . رد  همرس  ندش  هدومزآ  دّمحم ! لآ  هعیـش  يا  دش ، دیهاوخ  هدومزآ  هنیآ  ره  : » دومرف
زا ياهّداج  رب  درم  دنکیم  حبص  هک  تسا  نینچ  دوریم و  نوریب  مشچ  زا  تقو  هچ  هک  دنادیمن  دوشیم و  هتخیر  شمشچ  رد  همرس  یک 
زا هتفر  نوریب  هک  نآ  لاح  دنکیم و  حبـص  ام و  رما  زا  ياهّداج  رب  دـنکیم  ماش  نآ و  زا  هتفر  نوریب  هک  نآ  لاح  دـنکیم و  ماش  ام و  رما 

(1541 .«) نآ

تبیغ ماّیا  رد  مدرم  ندش  ناحتما 

هـشیش هک  یتسرد  هب  هشیـش و  نتـسکش  لثم  دـش ، دـیهاوخ  هتـسکش  هنیآره  هَّللاو ! دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  باـنج  زا 
هچ نانچ  ددرگیمنرب ، تسکـش ، نوچ  هزوک  هزوک و  نتـسکش  دیوشیم ، هتـسکش  هنیآ  ره  هَّللاو ! دنکیم . دوع  سپ  ددرگیمرب ، هنیآره 
هک نآ  ات  دش  دیهاوخ  ناحتما  هک  ادخ  هب  مسق  دش و  دیهاوخ  ادج  هک  ادخ  هب  مسق  دـش و  دـیهاوخ  ( 1542) هتخیب هک  ادخ  هب  مسق  و  دوب .

. هدرک تیاور  يرایسب  رابخا  نومضم ، نیا  رب  و  ( 1543) دندرک یلاخ  ار  كرابم  فک  یکدنا و  رگم  امش  زا  دنامن 

تبیغ مایا  هرابرد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  یتیاور 

هک ار  اهامش  منیبیم  ایوگ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  ( 1544) نیدلا لامک  رد  ۀمحرلا -  هیلع  قودص -  خـیش 
نمحرلادبع هب  هک  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  زین  هعیـش » هورگ  يا  ار . نآ  دیباییمن  سپ  ار ، هاگارچ  دیبلط  رتش ، شدرگ  دینکیم  شدرگ 

سپ یضعب  زا  امش  زا  یضعب  دیوج  يرازیب  هناشن . یب  يداه و  ماما  یب  دینامب  هک  نامز  نآ  رد  امش  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  : » دومرف هبابس  نب 
(1545 .«) دیوشیم هتخیب  دیوشیم و  ادج  دیوشیم و  هدرک  ناحتما  هاگ  نآ  رد 

یفریص ریدس  راتفگ 

ماما ترـضح  دوخ ، يالوم  تمدخ  هب  بلغت ، نب  نابا  ریـصب و  وبا  ورمع و  نب  لضفم  نم و  تفگ : هک  یفریـص  ریدس  زا  هدرک  تیاور  زین 
هک تـشاد  رب  رد  يربـیخ  حـسم  دوـب و  هتــسشن  كاـخ  يور  رب  هـک  میدـید  ار  ترــضح  نآ  میدـش و  لـخاد  مالــسلا  هیلعقداـص  رفعج 

راثآ هتخوس . رگج  دـننام  درکیم  هیرگ  دوب ، هدرم  شزیزع  دـنزرف  هک  ینز  دـننام  دوب و  هلاو  هودـنا  تّدـش  زا  دوب و  هاتوک  شیاـهنیتسآ 
وت تبیغ  نم ! دّیـس  يا  تفگیم : دوب و  يراج  شنیب  قح  ياههدـید  زا  کشا  دوب و  ادـیوه  رهاـظ و  شیوج  ّقح  يور  رد  تنحم  نزح و 

دینادرگ میاد  ارم  تبیصم  وت  تبیغ  نم ! دّیـس  يا  تسا . هدوبر  نم  لد  زا  ار  رورُـس  دینادرگ و  لیاز  ارم  تحارتسا  تسا و  هدرب  ارم  باوخ 
نم رب  ار  اهالب  دروآ و  نوریب  نم  هنیـس  زا  ار  نزح  ناغف و  هلان و  درک و  يراج  ارم  هدـید  بآ  دـینادرگ و  یپایپ  نم  رب  ار  بیاون  نحم و  و 
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ام ياهلد  میدش . ناریح  هلاو و  درک و  زاورپ  ام  ياهلقع  میدرک ، هدهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  ترـضح  نوچ  تفگ : ریدس  دینادرگ . لصّتم 
وا رب  رهد  ياـهالب  زا  یمظع ، هیلب  هک  نآ  اـی  دـنداد  رهز  ار  ترـضح  نآ  هک  میدرک  ناـمگ  ددرگ و  هراـپ  هـک  دوـب  کـیدزن  عزج ، نآ  زا 

هدینادرگ نایرگ  ار  وت  ياهثداح  هچ  دنادرگن  نایرگ  ار  وت  مشچ  زگره  ادخ  قلخ ! نیرتهب  دـنزرف  يا  هک  مدرک  ضرع  تسا . هدـش  ثداح 
دیشکرب و كانمغ  لد  زا  كانزوس  هآ  هیرگ ، هّصغ و  تدش  زا  ترـضح  سپ  یتفرگ ؟ متام  نینچ  هک  تسا  هداد  يور  تلاح  هچ  تسا و 

تـسا روکذـم  اـج  نآ  رد  اـیانم و  اـیالب و  ملع  رب  لمتـشم  تسا  یباـتک  نآ  مدوـمن و  رفج  باـتک  رد  رظن  زور  نیا  حبـص  رد  نم  دوـمرف :
وا زا  دعب  هّمئا  دّمحم و  صوصخم  ار  ملع  نآ  ادـخ  تمایق و  زور  ات  تسه  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  اج  نآ  رد  دـسریم و  ام  رب  هک  ییاهالب 

لوط ترـضح و  نآ  تبیغ  مالـسلا و  هیلعرمألا  بحاص  ترـضح  تدالو  اج  نآ  رد  مدرک  هاگن  مهیلع .-  هَّللا  تاولـص  تسا -  هدـینادرگ 
دترم وا و  تبیغ  لوط  تهج  زا  مدرم  لد  رد  ههبـش  ّکش و  ندـش  رایـسب  تبیغ و  نامز  رد  ار  نانمؤم  يالتبا  ار و  وا  رمع  يزارد  تبیغ و 
سپ تسا . هداد  رارق  ناگدـنب  ندرگ  رد  یلاـعت  قح  هک  دوخ  ندرگ  زا  ار  مالـسا  نامـسیر  ندرک  نوریب  دوخ و  نید  رد  مدرم  رثکا  ندـش 
ّریحت رگا  هچ  تسا  یفاک  فیرش  ربخ  نیمه  ماقم ، نیا  يارب  زا  ربخلا . ( 1546 .) تسا هدش  بلاغ  نم  رب  نزح  تسا و  هداد  تسد  ارم  ّتقر 

هیلعقداص ترـضح  نتـسیرگ  يارب  زا  دوش  ببـس  ناشیا ، بولق  رد  تاهبـش  كوکـش و  دـّلوت  تبیغ و  ماـّیا  رد  هعیـش  يـالتبا  قّرفت و  و 
نآ رد  هدـش  قرغ  همیظع  هثداـح  نآ  هب  يـالتبم  نمؤم  سپ  شکراـبم ، ياـهمشچ  زا  باوـخ  ندرب  نآ و  عوـقو  زا  شیپ  اـهلاس  مالـسلا ،

ترـضح يوس  هب  عّرـضت  یمیاد و  هودـنا  نزح و  يرارق و  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  هب  تسا  رتراوازـس  جاّوم ، کیرات  هنارک  یب  بادرگ 
. الع ّلج و  يراب 

جرف راظتنا  لضف  رد 

نآ ره  رد  دّمحم  لآ  جرف  راظتنا  هّیبلق ، فیلاکت  زا  مود :

نید ندش  بلاغ  داد و  لدع و  زا  نیمز  ندش  ُرپ  مالـسلا و  مهیلعدّمحم  لآ  يدـهم  هرهاظ  تنطلـس  هرهاق و  تلود  روهظ  زورب و  بیقرت  و 
هک هداد  مما  ناربمغیپ و  عیمج  هب  ار  نآ  تراشب  هکلب  دومرف ، هدـعو  داد و  ربخ  دوخ  مرکا  یبن  هب  یلاعت  يادـخ  هک  ناـیدا  عیمج  رب  میوق ،

باجح رتس و  هدرپ  رد  يدحا  میب  زا  هک  دنامن  نید  زا  يزیچ  دننکن و  شتـسرپ  ار  یـسک  یلاعت  يادخ  زج  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نینچ 
يّذلا يدهملا  یلع  مالـسلا  : » هک تسا  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يدهم  ترایز  رد  هچ  نانچ  دورب . ناتـسرپ  قح  زا  تّدـش  الب و  دـنامب و 

! يدهم رب  مالس  ( 1547 .«) نینمؤملا دعو  هب  زجنی  ًاطسق و  ًالدع و  ضرالا  هب  ءالمی  ثعشلا و  هب  ملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  هب  هَّللا  دعو 
دوش و یکی  نید  دََرب و  نایم  زا  ار  فالتخا  ینعی  ار - ، اههملک  وا  دوجو  هب  دنک  عمج  هک  ار  اهتّما  عیمج  وا  هب  هداد  هدعو  هک  یبانج  نآ 

نیا هداد و  نینمؤم  هب  هک  یجرف  هدعو  وا  ببـس  هب  دیامرف  ذافنا  داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هب  دنک  رپ  ار و  اهیگدنکارپ  وا  هب  دروآ  درگ 
هدرک تیاور  یعیبس  قاحسا  یبا  زا  ( 1548) جیارخ رد  يدنوار  خیش  هچ  نانچ  دندوب . هداد  هدعو  ترجه ، زا  داتفه  هنس  رد  ار  میظع  جرف 

نآ مالـسلا ، هیلعیلع  رب  مدـش  لخاد  تفگ : هک  دوب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رارـسا  بحاص  رفن  راـهچ  زا  یکی  هک  قمح  نب  ورمع  زا  و 
: دومرف تسا . یـشارخ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  تسین ؛ یکاب  وت  رب  هک  بانج  نآ  هب  متفگ : سپ  هفوک . رد  دندوب  هدز  تبرـض  ار  وا  هک  هاگ 
: متفگ سپ  دومرف . هبترم  هس  ار  نیا  و  تسا » الب  داتفه  هنـس  ات  : » دومرف هاگ  نآ  درک . مهاوخ  تقرافم  امـش  زا  نم  هک  مسق  دوخ  ناـج  هب  »

وت هک  یتسرد  هب  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : سپ  دـیوگیم  هک  نآ  ات  دـش . شوهیب  دادـن و  باوج  ارم  سپ  تسه ؟ ییاـخر  ـالب ، زا  سپ  اـیآ 
وحم دـنوادخ  تساخر و  الب ، زا  دـعب  هک  یتسرد  هب  يرآ ، : » دومرف سپ  تسا ؟ اـخر  ـالب ، زا  دـعب  اـیآ  سپ  تسا ، ـالب  داـتفه  اـت  يدومرف 

.« باتکلا ّما  تسا  وا  دزن  رد  دنکیم و  تباث  دهاوخیم و  هک  ار  هچ  نآ  دنکیم 

یلامث هزمحوبا  زا  یتیاور 
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هیلعرفعج یبا  هب  متفگ  تفگ ، هک  یلامث  هزمح  یبا  زا  دـناهدرک  تیاور  ( 1550) یفاک رد  ینیلک  و  ( 1549) تبیغ باتک  رد  یسوط  خیش 
داتفه تشذگ  هک  قیقحت  هب  تسا و  اخر  الب ، زا  دعب  دومرفیم  تسا و  الب  داتفه  هنس  ات  دومرفیم  مالسلا  هیلعیلع  هک  یتسرد  هب  مالـسلا :

هنـس رد  ار  رما  نیا  تقو  دوب  هداد  رارق  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  تباـث ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرفعجوبا  سپ  میدـیدن . ییاـخر  اـم  و 
. لهچ دص و  لاس  ات  ار  نآ  تخادنا  ریخأت  سپ  نیمز . لها  رب  دنوادخ  بضغ  دش  دیدش  دش ، هتشک  مالسلا  هیلعنیـسح  نوچ  سپ  داتفه .
زا سپ  تخادنا و  ریخأت  ار  نآ  یلاعت  يادخ  سپ  دیدومن . فشک  ار  ام  ّرس  هدرپ  دیدرک و  رشن  ار  ام  ربخ  امش  میداد . ربخ  ار  امـش  ام  سپ 

مدرک ضرع  ار  ربخ  نیا  نم  تفگ : هزمحوبا  ِباـتِکلا .» ّما  هَدـْنِع  تبثی و  َو  ُءاـشَیام  ُهّللا  وُحْمَی  َو   » اـم دزن  رد  دادـن  رارق  تقو  نآ ، يارب  نآ 
ءالع زا  هدرک  تیاور  ( 1551) تبیغ باتک  رد  ینامعن  خیش  دوب ». نینچ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف سپ  مالسلا . هیلعقداص  ترـضح  تمدخ 
تسا یسک  دننام  ار ، رما  نیا  دشاب  رظتنم  هک  امش  زا  دریمب  هک  یـسک  : » دومرف هک  مالـسلا  امهیلعدّمحم  نبرفعج  هَّللادبع  یبا  زا  هبابـس  نب 

ربخ ایآ   » يزور دومرف : هک  بانج  نآ  زا  ریـصبوبا  زا  هدومن  تیاور  زین  تسا ». مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  نآ  زا  هک  دـشاب  ياهمیخ  رد  هک 
هَّللا و ّالا  هلا  نا ال  تداهش  : » دومرف سپ  یلب ! متفگ : وا »؟ هب  رگم  ناگدنب ، زا  ار  یلمع  دنوادخ  دنکیمن  لوبق  هک  يزیچ  هب  امش ، هب  مهدن 

يارب دایقنا  ًاصوصخم و  هّمئا  ینعی  ام ، نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  یتسود  هدومرف و  رما  دنوادخ  هچ  نآ  هب  رارقا  هلوسر و  هدبع و  ًادّـمحم  ّنا 
هک تسا  یتـلود  اـم  يارب  هک  یتـسرد  هب  : » دوـمرف هاـگ  نآ  مالـسلا ». هیلعمئاـق  يارب  ندیـشک  راـظتنا  یمارآ و  داـهتجا و  عرو و  ناـشیا و 

، مالـسلا هیلعمئاـق  باحـصا  زا  دـشاب  هدوب  هک  دراد  شوخ  هک  سک  ره  : » دومرف هاـگ  نآ  تساوخ . هک  تقو  ره  دروآیم  ار  نآ  دـنوادخ 
مالـسلا هیلعمئاق  دریمب و  رگا  سپ  دراد ، راظتنا  وا  هک  یلاح  رد  قالخا ، نساحم  عرو و  اب  دنک  لمع  هنیآ  ره  دـشک و  راظتنا  هنیآ  ره  سپ 

ًائینه دیـشک ، راظتنا  دینک و  شـشوک  سپ  هدرک ، كرد  ار  بانج  نآ  هک  یـسک  رجا  لثم  رجا ، زا  وا  يارب  تسه  دـنک ، جورخ  وا  زا  دـعب 
عرو تسا  هّمئا  نید  زا  : » دومرف هک  بانج  نآ  زا  هدرک  تیاور  ( 1552) نیدلا لامک  رد  قودص  خیش  هموحرم ». هباصع  يا  امش  يارب  ًائینه 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  بانج  زا  زین  مالسلا ». مهیلعدّمحم  لآ  جرف  نتشاد  راظتنا  حالـص و  تفع و  و 

مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  زین  (« 1553 .) ّلجوّزع دـنوادخ  زا  تسا  جرف  راظتنا  نم ، تّما  لامعا  لضفا  : » دومرف ملـسو  هلآو 
تیاور ( 1555) جاجتحا رد  یسربط  خیش  (« 1554 .) دنوادخ هار  رد  دشاب  هدیطلغ  نوخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  ام  رما  رظتنم  : » دومرف هک 
رایـسب اعد  : » تسا روکذـم  نآ  رخآ  رد  نامثع و  نبدّـمحم  تسد  هب  دـمآ  نوریب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  یعیقوت  هک  هدرک 

رکذ تفگ : هک  هدرک  تیاور  لـضفم  زا  ( 1556 ،) تبیغ رد  یسوط  خیـش  تسا ». نآ  رد  امـش  جرف  هک  یتسرد  هب  جرف ، لیجعت  يارب  دینک 
: ام هب  دومرف  مالسلا  هیلعهَّللادبع  وبا  ترـضح  سپ  دشکیم . ار  وا  راظتنا  هک  ام  باحـصا  زا  درم ، هک  یـسک  ار و  مالـسلا  هیلعمئاق  میدومن 
. وت بحاص  دش  رهاظ  هک  یتسرد  هب  نالف ! يا  دیوگیم  وا  هب  سپ  دیآیم . نمؤم  ربق  رـس  رب  یـسک  دـنک ، جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق  نوچ  »

تماـقا سپ  دوخ ، راـگدرورپ  تمحر  رد  ینک  تماـقا  هک  یهاوخیم  رگا  وش و  قحلم  سپ  وا ، هب  يوـش  قـحلم  هک  یهاوـخیم  رگا  سپ 
اب دریمب  امـش  زا  هک  ره  : » دوخ باحـصا  زا  يدرم  هب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  ( 1557) نساحم رد  یقرب  خیش  و  شاب ». هتـشاد 

یسک لثم  هکلب  رگید  تیاور  رد  دشاب ». مالـسلا  هیلعمئاق  بانج  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  جرف ، ندیـشک  راظتنا  تیب و  لها  یتسود 
هیلع هللا  یلـصيادخ  لوسر  شیپ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  رگید  تیاور  رد  دشاب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  اب  هک  تسا 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  رگید  تیاور  رد  دنک و  داهج  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  ملسو  هلآو 

. ددرگ دیهش 

(1558 «) َنیِرِظَتنُمْلا ْنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَف   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد 

جرف زا  جرف  راظتنا  ایآ  : » دومرف ترضح  مدرک . لاؤس  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  ار  جرف  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  نبدّمحم  زا  زین 
ینعی مناگدنرب ، راظتنا  زا  امش  اب  نم  هک  یتسرد  هب  دیرب ، راظتنا  امـش  َنیرِظَْتنُْملا » َنِم  ْمُکَعَم  ّینِا  اوُرِظَْتناَف   » هدومرف ّلجوّزع  يادخ  تسین ؟
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بانج نآ  زا  زین  ( 1559 .) دسر رد  تقو  نآ  هک  متـسناد  تحلـصم  رما ، نیا  يارب  هک  ار  یتقو  نآ  مربیم  راظتنا  نم  ارم و  جرف  دیرب  راظتنا 
ٌبیقَر ْمُکَعَم  ّینِا  اُوبِقَتْراـف  : » هدومرف هک  ار  دـنوادخ  لوـق  ياهدینـشن  اـیآ  جرف ». راـظتنا  ربـص و  تسا  وـکین  هچ  : » دوـمرف هک  هدرک  تیاور 

زا سپ  ّقح  هب  دندوب  هک  قیقحت  هب  يدیماان و  زا  دعب  دـیآیم  رف ج  هک  اریز  ربص ؛ هب  داب  امـش  رب  سپ  نیرِظَْتنُْملا .» َنِم  ْمُکَعَم  ّینِا  اورِظَْتناَو 
تّجح روهظ  درب  راظتنا  هک  ره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  باـنج  زا  زین  ( 1560 .) دندوب رتهدننک  ربص  امـش  زا  هک  امش 

نآ نانمشد  عفد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  تسا  یـسک  دننام  ار ، یمهدزاود 
قح جرف  ندرب  راـظتنا  نمؤـم ، تداـبع  لــضفا  : » دوـمرف هـک  هدرک  تـیاور  مالــسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  یقرب  ( 1561 .) دنکیم ترضح 

نامثع نب  دامح  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هک  يزاربط  یل  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  رامضم  باتک  رد  سواط  نب  دّیس  ( 1562 .) تسا
»؟ يدرک لسغ  دامح ! يا  : » نم هب  دومرف  سپ  ناضمر . هام  مکی  تسیب و  بش  رد  مالـسلا ، هیلعقداص  ترـضح  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک 

درکیم و زامن  هتسویپ  دش و  زامن  لوغشم  نم و  هب  هدیبسچ  داتسیا  هاگ  نآ  دندروآ . يریصح  دومرف  رما  سپ  موش . وت  يادف  يرآ ، متفگ :
رب متفگیم  نیمآ  نم ، ندرک و  اعد  هب  درک  عورـش  هاگ  نآ  دوخ . ياهزامن  زا  میدش  غراف  ات  مدرکیم  زامن  بانج ، نآ  هب  هدیبسچ  زین  نم 

شیپ وا  میداتـسیا و  وا  بقع  رد  سپ  دـناوخ ، ار  دوخ  نامالغ  زا  یـضعب  تفگ و  هماقا  ناذا و  سپ  دـش . علاـط  رجف  هک  نآ  اـت  وا ، ياـعد 
زا میدش  غراف  نوچ  هللا . وه  لق  دناوخ و  دمح  مود  تعکر  رد  یلوا و  تعکر  رد  هانلزنا  انا  دناوخ و  دـمح  سپ  ام . اب  درک  زامن  داتـسیا و 

تاملسم نیملسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  عیمج  يارب  زا  اعد  وا و  لآ  لوسر و  رب  تاولـص  دنوادخ و  رب  يانث  سیدقت و  دیمحت و  حیبست و 
الا هلا  ال  : » دومرفیم هک  مدینـش  هاگ  نآ  ینالوط . تعاس  کی  زا  دـعب  یـسفن ، رگم  وا  زا  مدینـشیمن  داـتفا و  هدجـس  هب  نیرخآ و  نیلوا و 

جرفل نذأت  نا  هتیب و  لها  ٍدّمحم و  یلع  یّلـصت  نا  : » دومرف نآ  رخاوا  رد  تسا و  ینالوط  هک  ياعد  رخآ  ات  راصبألا » بولقلا و  بلقم  تنا 
، دش غراف  نوچ  سپ  خـلا . نیملاعلا » ّبر  ای  کلذ  لجع  مهکلهت  نیملاظلا و  دـیبت  هب  کقلخ و  نم  کئایفـصا  کئایلوا و  جرف  هجرفب  نَم 

یتسین وت  ایآ  تسا ؟ وا  يایلوا  ادخ و  يایفصا  جرف  وا ، جرف  هب  هک  یـسک  جرف  هب  ینکیم  اعد  وت  موش و  وت  يادف  متفگ : درک . دنلب  ار  رس 
فوسک يرآ ، : » دومرف تسه ؟ یتمالع  وا  جورخ  يارب  ایآ  متفگ : تسا ». مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  نیا  هن . : » دومرف صخـش ؟ نامه 

. هار عطق  الب و  رـصم ، لها  رب  دوش  دراو  هک  ياهنتف  موس و  تسیب و  بش  هام  فوسخ  و  زور ، زا  تعاس  ثلث  ود  شعولط ، تقو  رد  باتفآ 
يراـک رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  اریز  دوخ . بش  زور و  رد  ار  دوخ  بحاـص  رما  شک  راـظتنا  وـت و  يارب  مدرک  ناـیب  هچ  نآ  هب  نک  اـفتکا 

شلـالج تمظع  زا  ناـشیا  وا و  ياـیلوا  تیوـقت  تسا  وا  هب  تسا و  ناـیملاع  دـنوادخ  نیا  يراـک . زا  يراـک ، ار  وا  دوـشن  لـغاش  تسا و 
دنامن یفخم  میدومن . افتکا  رادقم  نیمه  هب  دوبن ، اهنآ  مامت  يافیتسا  ضرغ  نوچ  تسا  رایسب  رابخا  نومـضم ، نیا  هب  و  (.« 1563) دنناسرت

هب ینعی  وا ، هب  متفگ  تفگ : هک  ریـصبوبا  نآ  زا  لـبق ، يربخ  مالـسلا و  هیلعرقاـب  باـنج  زا  هزمح  یبا  ربـخ  رکذ  زا  دـعب  یـسوط  خیـش  هک 
مینک و هدوسآ  ار  دوخ  ياهندـب  هک  تسه  يرما  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  جرف  ینعی  رما  نیا  يارب  زا  ایآ  مالـسلا ، هیلعقداـص  ترـضح 
ار دوخ  سفن  مییایب و  نوریب  بارطـضا  دیدرت و  زا  ام  هک  هدش  نّیعم  یتقو  ینعی  نآ  يوس  هب  میتسیا  زاب  رما و  نآ  هب  ار  نآ  میهد  شیاسآ 

تسا نیا  رابخا ، نیا  رد  هجو  دومرف  خیش  سپ  ( 1564 .«) دوزفا نآ  رب  دنوادخ  سپ  دیدرک . اشفا  امش  نکلو  يرآ  : » دومرف مییامن ؟ هدوسآ 
، دش رادیدپ  هچ  نآ  دش ، رادـیدپ  نوچ  سپ  دـش . رکذ  هک  یتاقوا  زا  یکی  رد  ار  رما  نیا  دومرف  تقوم  یلاعت  يادـخ  هک  تسین  عنتمم  هک 

طورشم تسا ، زیاج  هک  یتقو  ره  لوا و  تقو  دعب و  ام  رد  نینچ  مه  رگید و  تقو  نآ  ات  ار  نآ  ریخأت  دش  یضتقم  درک و  رییغت  تحلـصم 
موتحم سپ  يزیچ . ار  نآ  دهدیمن  رییغت  هک  یتقو  نآ  دیایب  ات  وا  ریخأت  رد  ار  حالص  تسا  یـضتقم  هک  يزیچ  دوشن  ادیپ  هک  نیا  هب  دشاب 

هلـص اعد و  تقو  رد  اهنآ  رد  ندـش  دایز  دوخ و  تاقوا  زا  اـهرمع  ریخأـت  رد  هدـش  دراو  هچ  نآ  دوشیم ، لـیوأت  نیمه  رب  دـش و  دـهاوخ 
اهنیا و ریغ  محر و  عطق  ملظ و  ندرک  ِتقو  رد  دوخ  زا  شیپ  يوس  هب  دوخ  تاـقوا  زا  اـهرمع ، ناـصقن  رد  هدـش  تیاور  هچ  نآ  و  ماـحرا .

نودب دشاب  مولعم  يرگید  یطرـش و  هب  دشاب  مولعم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسین  عنتمم  سپ  رما ، ود  ره  هب  تساناد  هک  دـنچ  ره  یلاعت  يادـخ 
رد هجو  : » دومرف نآ  زا  سپ  درک . لقن  ار  ءادـب  راـبخا  زا  ياهلمج  هاـگ  نآ  ( 1565 .) لدـع لها  نیب  تسین  یفـالخ  هلمج  نیا  رد  یطرش و 
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ناـیب هک  يوحن  هب  رگید  تقو  اـت  ار  رما  ریخأـت  ياـضتقا  وا و  رد  تحلـصم  رییغت  زا  میدرک ، رکذ  شیپ  هک  تسا  يزیچ  يربخ  راـبخا ، نیا 
هک دیآیم  مزال  نیاربانب  هک  دندرک  یلاکـشا  هاگ  نآ  ًاریبک .-  ًاّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت  یلاعت -  يادخ  يارب  رما  ندـش  رهاظ  هن  میدرک ،

عطق نوچ  وا ، تاربخم  رد  تسین  زیاج  رییغت  رابخا ، یـضعب  رد  هک  دـنداد  باوج  یلاعت و  يادـخ  ياهربخ  زا  يزیچ  هب  میوشن  نئمطم  اـم 
. دنهدیم باوث  ار  نینمؤم  هک  نیا  هب  رابخا  هتشذگ و  هچ  نآ  زا  رابخا  دنوادخ و  تافص  زا  رابخا  لثم  دوشیمن . هداد  رییغت  نآ  هک  میراد 

رابخا رد  مینکیم  زیوجت  ار  اـهنآ  عیمج  نآ و  طورـش  رییغت  تقو  رد  تحلـصم ، رییغت  بسح  هب  هسفن  یف  تسه  رییغت  لـباق  نآ  زا  یمـسق 
ندش هب  مینکیم  عطق  لاح  نآ  رد  سپ  تسین . رییغت  لباق  نآ  نومـضم  هک  دوش  هتـسناد  هک  یهجو  رب  ربخ  دوش  دراو  هک  نآ  رگم  هدنیآ .

تاموتحم زا  نآ  دش و  دـهاوخ  رما  نالف  ینعی  نومـضم . نآ  هب  ار  متح  دـندومرف  ّمَْضنُم  اهربخ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  نآ و 
(1566 .) نآ هب  مینکیم  عطق  سپ  تسین . رییغت  لباق  نآ  هک  دندومرف  میلعت  ار  ام  سپ  تسا 

دناوخ مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  يارب  دیاب  هک  ياهیعدا  رد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  زا  تسا  ندرک  اعد  فیلاکت ، زا  مّوس :

زا تسا  یعون  نیا  هک  بانج  نآ  يارب  نیقفانم  نیدحلم و  راّفک و  رب  هبلغ  رفظ و  ترصن و  لیجعت  بلط  ّنج و  سنا و  نیطایـش  رورـش  زا 
هدیرورپ دوخ  تمحر  تردق و  هنازخ  رد  هک  ار  ییاهبنارگ  رهوگ  نینچ  هک  هدومرف  هدعو  یلاعت  يادخ  هچ  نآ  هب  اضر ، یگدـنب و  راهظا 

عاعش وترپ  زا  ار  ایند  رهاظ و  ار  نیمث  رهوج  نآ  هک  دناد  تحلصم  دوخ  هک  زور  نآ  ات  هدیـشک  تلالج  تمظع و  باجح  نآ ، هرهچ  رب  و 
تبهوم هب  اضر  باوث و  ّتبحم و  یتدایز  قوش و  راهظا  یگدنب و  مسر  يادا  زج  اعد ، رد  یمتح  زّجنم  هدعو  نانچ  اب  دـیامن و  نشور  نآ 

رد هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  يارب  اعد  رد  دندومرف  صیرحت  دـیکأت و  تیاغ  هب  هچ  رگا  دـشابن . رهاظ  يرثا  يدـنوادخ ، ياربک 
يارب ياـعد  رد  بیغرت  رکذ  زا  دـعب  هدومرف : ( 1567) لئاسلا حالف  باتک  زا  متـشه  لصف  رد  سواط  نب  یلع  لیلج ، دّیـس  تاـقوا . بلاـغ 

وت دوجو  ببس  وا  هک  وت  ناطلـس  يارب  ندرک  اعد  لضف  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  وت ، ناردارب  يارب  تساعد  لضف  همه  نیا  رگا  هک  ناوخا 
هک نیا  وت و  نامز  وا و  ناـمز  رد  ار  نیفّلکم  زا  يدـحا  هن  ار و  وت  دـنوادخ  دـیرفآیمن  باـنج ، نآ  دوبن  رگا  هک  يراد  داـقتعا  وت  تسا و 
هب دیـسریم  هک  يریخ  يارب  زا  تسا  ببـس  دینآ و  رد  وت  ریغ  وت و  هک  هچ  ره  يارب  زا  تسا  ببـس  هیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  دوجو  فطل 

هیلعبانج نآ  يارب  زا  اعد  الو و  رد  ار  قیالخ  زا  يدحا  ای  ار  دوخ  سفن  يرادب  مّدـقم  هک  نیا  زا  نک  رذـح  هاگ  نآ  نک  رذـح  سپ  نآ .
زا ینک  رذح  نأّشلا و  میظع  ناطلس  نیا  يارب  زا  اعد ، رد  ار  دوخ  نابز  ار و  دوخ  بلق  نک  رضاح  و  دوش . نکمم  هچ  نآ  تیاغ  هب  مالسلا ،

دقتعم ار  نیا  رگا  هک  تاـهیه  وت . ياـعد  يوس  هب  تسا  جاـتحم  باـنج  نآ  هک  نیا  يارب  متفگ  ار  مـالک  نیا  نم  هک  ینک  داـقتعا  هک  نیا 
وت هب  بانج  نآ  میظع  ّقح  زا  مناسانـش  وت  هب  هک  دوب  يزیچ  نآ  يارب  متفگ  ار  نآ  هکلب  دوخ  یتسود  داقتعا و  رد  یـضیرم  وت  سپ  يوش ،

زیزع هک  نیا  يارب  دوخ و  سفن  يارب  ندرک  اعد  زا  شیپ  وا ، يارب  يدرک  اعد  هاگ  ره  هک  نیا  تهج  هب  وت و  يوس  هب  وا  گرزب  ناسحا  و 
اعد لوبق  باوبا  هک  اریز  وت  يور  شیپ  رد  ار  تباجا  باوبا  هلالج ، ّلج  دنوادخ  دیامن  زاب  هک  نآ  هب  دوب  دـهاوخ  رتکیدزن  وت ، دزن  تسا 

تهج هب  هک  تسا  دیما  تاوما ، ایحا و  کلام  دزن  رد  صاخ  يالوم  نیا  يارب  يدرک  اعد  هاگ  ره  سپ  ناهانگ . ببـس  هب  یتسب  هدنب  يا  ار 
ینکیم اعد  هک  نآ  يارب  دوخ و  سفن  يارب  ندرک  اعد  رد  وت  يوش  لخاد  سپ  دیامن . زاب  ار  تباجا  باوبا  دـنوادخ  سّدـقم ، دوجو  نآ 

رد يدز  گنچ  هک  اریز  وت . هب  وا  تیانع  مرک و  ار و  وت  رما  هلـالج  ّلـج  دـنوادخ  تمحر  دریگیم  ورف  وا و  لـضف  لـها  هرمز  رد  وا  يارب 
نآ هب  دـننکب  لمع  هک  دوخ  خـیاشم  زا  ار  ناشیا  ینکیم  يوریپ  هک  یناسک  زا  ار ، نالف  نالف و  ماهدـیدن  نم  هک  ییوگن  وا و  لبح  هب  اعد 
هب میوگیم  نم  سپ  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  شبانج -  يوس  هب  مدرک  هراشا  هک  ام  يالوم  زا  لفاغ  رگم  ار  ناشیا  متفاـین  میوگیم و  نم  هچ 

يدومن رکذ  هچ  نانچ  دوش  لفاغ  ار و  ام  يالوم  دراذگاو  هک  یسک  حضاو و  ّقح  تسا  وا  هک  وت  هب  میوگیم  هچ  نآ  هب  نک  لمع  هک  وت 
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تسا نیا  بش  ره  هفیظو  زا  رحس  هیعدا  رکذ  زا  دعب  هدومرف  كرابم  هام  لمع  رد  رامـضم  باتک  رد  زین  خلا . حضاو ، تسا  یطلغ  نآ  سپ 
هلالج ّلج  دنوادخ  بیان  وا  هک  دراد  داقتعا  هک  نآ  رکذ  هب  روکـشم ، لمع  ره  رد  دنک  متخ  روربم و  ياعد  ره  رد  هدـنب  دـیامن  ادـتبا  هک :

، نیا ریغ  دوخ و  بارـش  دوخ و  ماعط  زا  میاص  نیا  وا ، هب  تسا  جاتحم  هچ  نآ  هب  مّیق  تسا  وا  هک  اریز  وا  دالب  وا و  ناگدنب  نایم  رد  تسا 
هب میاص  نیا  بانج ، نآ  يارب  زا  دنک  اعد  هک  نیا  بابرالا و  ّبر  بناج  زا  بیان  ترـضح  هب  تسا  ّقلعتم  هک  یبابـسا  زا  دوخ  دـصاقم  زا 

هنوگچ هک  ار  مالسلا  هیلعوا  بیان  تسار و  يادخ  رم  ّتنم  هک  دوش  دقتعم  دننک و  اعد  نآ  هب  ار  بانج  نآ  لثم  هک  تسا  راوازـس  هچ  نآ 
هک دوشیم  مولعم  هفیرـش  تاملک  نیا  زا  و  ( 1568 .) تلزنم لحم و  نیا  هب  ات  دـندومن  دـنلب  ار  وا  هبتر  ماقم و  نیا  يارب  هتـسناد  لـها  ار  وا 

تباجا و لوبق و  عناوم  عفر  يرگید  تسا و  تلالج  یگرزب و  ّقح  يافو  تیعبت و  یگدـنب و  مسر  يارب  یکی  باـنج  نآ  يارب  اـعد  ببس 
یـضعب تسا و  قلطم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  بانج ، نآ  هب  هّصتخم  هروثأم  ياهاعد  حرـش  لیـصفت و  اّما  و  تسا . تیاـنع  فطل و  باوبا  حـتف 

: مینکیم رکذ  اج  نیا  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  سپ  ینامز ، هب  صوصخم 

مالسلا هیلعرصع  ماما  اب  هطبار  رد  اعد  دنچ  رکذ 

لوا ياعد 

نآ يارب  زا  ندرک  اعد  رد  تایاور  هلمج  زا  هک  هدومرف  قباس  مالک  زا  دعب  روکذم  باتک  رد  هللا  همحرسواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دـّیس 
هک ار  يربخ  میدومن  رایتخا  ام  باحـصا و  زا  یتعاـمج  ار  نآ  هدرک  رکذ  هک  تسا  یتیاور  هیلع -  هَّللا  تاولـص  وا -  هب  میدومن  هراـشا  هک 

دانـسا هب  دـیبع  نب  یـسیع  نبدّـمحم  زا  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  دوخ  دانـسا  هب  دوخ  باـتک  رد  هّرق ، یبا  نبا  ار  نآ  هدرک  رکذ 
یتلاح ره  هب  هتسشن و  هداتسیا و  تلاح  رد  ناضمر ، هام  زا  موس  تسیب و  بش  رد  ناوخب  رّرکم  : » دومرف هک  مالسلا  مهیلع  نیحلاص  زا  دوخ 
يادخ ندرک  دیجمت  زا  دعب  ییوگیم  دوش ، رـضاح  هک  ترهد  زا  نامز  ره  ار و  وت  دوش  نکمم  هک  مسق  ره  هام و  نآ  مامت  رد  یـشاب  هک 
ُلَْـضفَأ ِِهئَابآ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّيِدـْهَْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َكِْرمَِأب  ِِمئاَْقلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  : » مالـسلا مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  یلاعت و 

ُهَعِّتَُمت َو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَح  ( 1569) ًادِّیَُؤم َو  اًلِیلَد  َو  ًارِصاَن  َو  ًاِدئاَق  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  ِماَلَّسلا  َو  ِةاَلَّصلا 
َْحتَْفلا َو  َُهل  َرْـصَّنلا  ِلَعْجا  َو  ِهِدَی  یَلَع  َْکنِم  َرْـصَّنلا  ِلَعْجا  َو  ِِهب  ْرِـصَْتنا  َو  ُهْرُْـصنا  َّمُهَّللا  َنِیثِراَْولا  ِۀَِّمئَْألا  َنِم  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَلَعَْجت  َو  ًاضْرَع  َو  ًالوُط  اَهِیف 
َّمُهَّللا ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَـحَأ  َۀَـفاَخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  َیِفْخَتْـسَی  َال  یَّتَح  َکِِّیبَن  َۀَّنُـس  َو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأ  َّمُهَّللا  ِهِْریَغ  َیلِإ  َْرمَْألا  ِهِّجَُوت  َال  َو  ِهِهْجَو  یَلَع 

َیلِإ ِةَداَْقلا  َو  َِکتَعاَط  َیلِإ  ِةاَعُّدـلا  َنِم  اَهِیف  اَُنلَعَْجت  َو  ُهَلْهَأ  َو  َقاَفِّنلا  اَِهب  ُّلِذـُت  َو  ُهَلْهَأ  َو  َماَلْـسِْإلا  اَِهب  ُّزُِعت  ٍۀَـمیِرَک  ٍۀـَلْوَد  ِیف  َکـَْیلِإ  ُبَغْرَأ  یِّنِإ 
اََنل ْلَعْجا  َو  اَمِهِیف  ُّبُِحت  اَم  َعیِمَج  اَّنَع  ِْضقا  َو  ِْنیَراَّدلا  َْریَخ  اََنل  ْعَمْجا  َو  ِراَّنلا  َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َو  َِکلِیبَس 

َو ِهِْکِلم  ْنِم  ُصُْقنَی  ٍْطعُم  َّلُک  َّنِإَف  يَْألَْملا  َكِدَـی  َو  َِکلْـضَف  ْنِم  اَنْدِز  َو  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  َنیِمآ  ٍۀَِـیفاَع  ِیف  َکِّنَم  َو  َکـِتَمْحَِرب  َةَرَیِْخلا  َکـِلَذ  ِیف 
نیحلاص زا  یضعب  زا  دوخ  دانـسا  هب  یـسیع  نبدّمحم  زا  هدومن  تیاور  ( 1571) یفاک رد  مالسالاۀقث  ( 1570 .«) َکِْکِلم ِیف  ُدیِزَی  َكُؤاَطَع 

رب تاولـص  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  دـیمحت  زا  دـعب  ییوگیم  هک  ریـسی  یفـالتخا  اـب  روکذـم  حرـش  زا  دـعب  دومرف  هک  مالـسلا  مهیلع 
َو ًادِعاَق  َو  اًلِیلَد  َو  ًارِصاَن  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

لقن نینچ  ار  اعد  روبزم ، حرـش  زا  دـعب  حابـصم  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  اًلیِوَط ». اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاـعْوَط  َکَـضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح  ًاـْنیَع  َو  ًاـنْوَع 
یّتح ًانیع  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  ۀعاس  لک  یف  ۀـعاسلا و  هذـه  یف  يدـهملا  نسحلا  نبدّـمحم  کیلول  نک  ّمهّللا  : » هدومن

(1572 .«) الیوط اهیف  هعّتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکست 

مود ياعد 
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ياهدنس هب  ( 1574) عوبسالا لامج  رد  سواط  نبا  دّیس  و  ( 1573) حابصم رد  هللا  همحریسوط  خیش  هلمج  نآ  زا  املع  زا  يرایسب  تعامج 
بحاص يارب  اعد  هب  دومرفیم  رما  مالـسلا  هیلعاضر  باـنج  هک  نمحرلادـبع  نب  سنوی  زا  دـناهدرک  تیاور  ناـشیا  ریغ  هحیحـص و  هربتعم 

َکِمْکُِحب ِقِطاَّنلا  َِکنْذِِإب  َْکنَع  ِرِّبَعُْملا  َِکناَِسل  َو  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َو  َِکتَفِیلَخ  َو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللا  : » اعد نیا  هب  مالسلا  هیلعرمالا 
َو َْتأََرب  َو  َْتقَلَخ  اَم  ِعیِمَج  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ  َو  َكَْدنِع  َِکب  ِِذئاَْعلا  ِدِهاَجُْملا  ِحاَجْحَْجلا  َكِداَبِع  یَلَع  َكِدِهاَش  َو  َِکتَّیَِرب  یَلَع  ِةَرِظاَّنلا  َِکْنیَع  َو 

ُهَتْظِفَح ْنَم  ُعیِـضَی  َال  يِذَّلا  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِِهلاَمِـش  ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتْأَْشنَأ 
َو َکِْعنَم  ِیف  َو  ُرَفُْخی  َال  يِذَّلا  َكِراَوِج  ِیف  َو  ُعیِضَت  َال  ِیتَّلا  َِکتَعیِدَو  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  َِکنیِد  َِمئاَعَد  َو  َکَتَِّمئَأ  ُهَءَابآ  َو  ََکلوُسَر  ِهِیف  ْظَفْحا  َو  ِِهب 

َكِرْـصَِنب ُهْدِّیَأ  َو  ِهِیف  َناَک  ْنَم  ُماَُری  َال  يِذَّلا  َکـِفَنَک  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  ِِهب  ُهَْتنَمآ  ْنَم  ُلَذُْـخی  اـَل  يِذَّلا  ِقِیثَْولا  َکـِناَمَِأب  ُْهنِمآ  َو  ُرَهُْقی  اـَل  يِذَّلا  َكِّزِع 
ُهَّفُح َو  َۀَنیِـصَْحلا  َکَـعْرِد  ُهِْسْبلَأ  َو  ُهاَداَـع  ْنَم  ِداَـع  َو  ُهاَّلَو  ْنَـم  ِلاَو  َو  َکـِتَِکئاَلَِمب  ُهـْفِدْرَأ  َو  َکـِتَّوُِقب  ِهِّوَـق  َو  ِِبلاَْـغلا  َكِدـْنُِجب  ُهْدِّیَأ  َو  ِزیِزَْعلا 

َو َرْوَْجلا  ِِهب  ِْتمَأ  َو  َْقتَْفلا  ِِهب  ُْقتْرا  َو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللا  َنیِِّیبَّنلا  ِعاَْبتَأ  ْنِم  َکِطْـسِِقب  َنیِِمئاَْقلا  َْتغََّلب  اَم  َلَْضفَأ  ُهْغَِّلب  َو  َّمُهَّللا  ًاّفَح  ِۀَِکئاَلَْملِاب 
ْرِّمَد َو  َُهل  َبَصَن  ْنَم  یَلَع  ْمِْدمَد  َو  ِهِیلِذاَخ  ْلُذْخا  َو  ِهیِرِصاَن  ِّوَق  َو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدِّیَأ  َو  َضْرَْألا  ِِهئاََقب  ِلوُِطب  ْنِّیَز  َو  َلْدَْعلا  ِِهب  ْرِهْظَأ 

ِِهب ْلِّلَذ  َو  ِلِطاَْبلا  َۀَـیِّوَقُم  َو  ِۀَّنُّسلا  َۀَـتیِمُم  َو  ِعَدـِْبلا  َۀَـعِراَش  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َسُوُءر  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ُهَِمئاَعَد  َو  ُهَدُـمُع  َو  ِْرفُْکلا  َةَِرباَبَج  ِِهب  ْلـُْتقا  َو  ُهَّشَغ  ْنَم 
َو ًاراَّیَد  ْمُْهنِم  َعَدَت  َال  یَّتَح  اَِهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  َو  اَهِرَْحب  َو  اَهَِّرب  َو  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرَْألا  ِقِراَشَم  ِیف  َنیِدِْـحلُْملا  َعیِمَج  َو  َنیِِرفاَْکلا  ِِهب  ِْربَأ  َو  َنیِراَّبَْجلا 
َو َنیِِّیبَّنلا  ِۀَـمْکِح  َسِراَد  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َنَنُـس  ِِهب  ِیْحَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِِهب  َّزِعَأ  َو  َكَداَبِع  ْمُْهنِم  ِفْشا  َو  َكَداَِلب  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  َّمُهَّللا  ًاراَثآ  ْمَُهل  َیِْقُبت  اـَل 

ُهَعَم َۀَعِْدب  َال  َو  ِهِیف  َجَوِع  َال  ًاحیِحَص  ًاضْحَم  ًاّضَغ  ًادیِدَج  ِْهیَدَی  یَلَع  َو  ِِهب  َکَنیِد  َدیُِعت  یَّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َلُِّدب  َو  َِکنیِد  ْنِم  یَحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَج 
َو َکِسْفَِنل  ُهَتْـصَلْخَتْسا  يِذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنِإَف  ِلْدَْعلا  َلوُهْجَم  َو  ِّقَْحلا  َِدقاَعَم  ِِهب  َحِـضُوت  َو  ِْرفُْکلا  َناَرِین  ِِهب  َئِفُْطت  َو  ِرْوَْجلا  َمَلُظ  ِِهلْدَِـعب  َرِیُنت  یَّتَح  َو 
َو ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  ُهَتْأََّرب  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُهَتْمَـصَع  َو  َکـِْبیَغ  یَلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َو  َکـِْنیَع  یَلَع  ُهَتْعَنَطْـصا  َو  َکـِْقلَخ  ْنِم  ُهَْتیَفَطْـصا 

ْعِّیَُـضی َْمل  َو  ًۀَیِـصْعَم  ْبِکَتْرَی  َْمل  َو  ًابوُح  یَتَأ  َال  َو  ًاْبنَذ  ِْبنْذـُی  َْمل  ُهَّنَأ  ِۀَّماَّطلا  ِلُولُح  َمْوَی  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُدَهْـشَن  اَّنِإَف  َّمُهَّللا  ِسَنَّدـلا  َنِم  ُهَتْمَّلَس 
ُّیِکَّزلا ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  ُرِهاَّطلا  ُّيِدْهَْملا  يِداَْهلا  ُهَّنَأ  َو  ًۀَعیِرَـش  ََکل  ْرِّیَُغی  َْمل  َو  ًۀَضیِرَف  ََکل  ْلِّدَُبی  َْمل  َو  ًۀَمْرُح  ََکل  ِْکتْهَی  َْمل  َو  ًۀَعاَط  ََکل 

اَِهبیِرَق اَهِّلُک  ِتاَکَلْمُْملا  َْکُلم  َُهل  ُعَمَْجت  َو  ُهَسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَت  َو  ُهَْنیَع  ِِهب  ُّرُِقت  اَم  ِِهتَّیِعَر  ِعیِمَج  َو  ِِهتَّمُأ  َو  ِِهتَّیِّرُذ  َو  ِهِدـْلُو  َو  ِِهلْهَأ  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللا 
َو يَدُْـهلا  َجاَْهنِم  ِْهیَدَـی  یَلَع  اَِنب  ُْکلْـسا  َّمُهَّللا  ٍلِـطَاب  ُّلُـک  ِهِّقَِحب  َبَْلُغی  َو  ٍمْکُح  ِّلُـک  یَلَع  ُهُمْکُح  َيِرْجَی  یَّتَح  اَِـهلِیلَذ  َو  اَـهِزیِزَع  َو  اَهِدـیَِعب  َو 

ِِهتََعباَتُِمب اَْنیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهتَعَیاَشُم  یَلَع  اَْنتِّبَث  َو  ِِهتَعاَط  یَلَع  ًافُوقُو  ِیلاَّتلا  اَِهب  ُقَْحُلی  َو  ِیلاَْقلا  اَْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ِیتَّلا  یَطْـسُْولا  َۀَقیِرَّطلا  َو  یَمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملا 
ِِهناَْطلُس ِۀَیِّوَقُم  َو  ِِهناَوْعَأ  َو  ِهِراَْصنَأ  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  اَنَرُشَْحت  یَّتَح  ِِهتَحَصاَنُِمب  َكاَضِر  َنِیِبلاَّطلا  ُهَعَم  َنیِِرباَّصلا  ِهِْرمَِأب  َنیِماَّوَْقلا  ِِهبْزِح  ِیف  اَْنلَعْجا  َو 

اَنَّلُِحت یَّتَح  َو  َکَهْجَو  اَّلِإ  ِِهب  َُبلْطَن  َال  َو  َكَْریَغ  ِِهب  َدِـمَتْعَن  َال  یَّتَح  ٍۀَعْمُـس  َو  ٍءاَیِر  َو  ٍۀَْهبُـش  َو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاَخ  اََـنل  َکـِلَذ  ْلَـعْجا  َو  َّمُهَّللا 
اَِنب ْلِْدبَتْـسَت  َال  َو  َکِِّیلَو  َرْـصَن  ِِهب  ُّزُِعت  َو  َِکنیِِدل  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو  ِةَْرتَْفلا  َو  ِلَسَْکلا  َو  ِۀَّماَّسلا  َنِم  اَنْذِعَأ  َو  ُهَعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَنَلَعَْجت  َو  ُهَّلَحَم 
ِیف ْدِز  َو  ْمَُهلاَمآ  ْمُهْغَِّلب  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِهِدـْهَع  ِةَالُو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌریِـسَع  اَْـنیَلَع  َوُه  َو  ٌریِـسَی  َکـْیَلَع  اـَنَْریَغ  اَِـنب  ََکلاَْدِبتْـسا  َّنِإَـف  اـَنَْریَغ 

ْمُهَّنِإَف ًاراَْصنَأ  َِکنیِد  یَلَع  َو  ًاـناَوْعَأ  ْمَُهل  اَْـنلَعْجا  َو  ْمُهَِمئاَـعَد  ْتِّبَث  َو  ْمَُهل  َكِْرمَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َتْدَنْـسَأ  اَـم  ْمَُهل  ْمِّمَت  َو  ْمُهَرْـصَن  َّزِعَأ  َو  ْمِِهلاَـجآ 
َو َكُؤاَِیلْوَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َُکتَْوفَـص  َو  َكِداَبِع  َْنَیب  َُکتَِـصلاَخ  َو  َكِْرمَأ  ُةَالُو  َو  َکـِنیِد  ُِمئاَـعَد  َو  َكِدـیِحَْوت  ُناَـکْرَأ  َو  َکـِتاَِملَک  ُنِداَـعَم 

.« ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  َِکلُسُر  ِدَالْوَأ  ُةَْوفَص  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ُِلئاَلَس 

موس ياعد 

هب تسا  ندرک  ادـتقا  رهظ ، زامن  بیقعت  تاّـمهم  زا  هک  هدومرف  ( 1575) لئاسلا حالف  باتک  رد  هللا  همحرسواط  نبا  یلع  لـیلج ، دّیـس  زین 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دّـمحم  وا  هب  هداد  تراشب  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  يارب  زا  اعد  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 

ار نآ  هدرک  تیاور  هچ  ناـنچ  ناـمزلارخآ . رد  دوـشیم  رهاـظ  وا  هک  ار  ناـشیا  هداد  هدـعو  تاـیاور و  حیحـص  رد  ار ، دوـخ  تـّما  ملـسو 
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نبدمحا زا  روهمج  نبدّمحم  شردپ ، زا  وا  شردپ و  زا  یمع  روهمج  نب  دّمحم  نب  نسح  نبدّمحم  یلع  یبا  زا  یلیبدرا  نوراه  دّمحموبا 
هبوتکم زا  دوب  هدش  غراف  هک  یتقو  رد  هنیدم ، رد  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  هب  مدش  لخاد  تفگ : ینیادم  دّمحم  نب  دابع  زا  يرکـس  نیـسح 

َدَْعب ٍسْفَن  ِّلُک  َئِرَاب  َْيأ  ٍتْوَف  ِّلُک  َعِماَج  َْيأ  ٍتْوَص  ِّلُک  َعِماَس  َْيأ  : » تفگیم دوب و  هدرک  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  كراـبم  ياـهتسد  رهظ و 
َِکلَم َْيأ  ِباـَبْرَْألا  َّبَر  َْيأ  ِةَرِخْـآلا  َو  اَْینُّدـلا  َکـِلَم  َْيأ  ِةَِرباَـبَْجلا  َراَّبَج  َْيأ  ِۀـَِـهلْآلا  َهـَلِإ  َْيأ  ِةَداَّسلا  َدِّیـَـس  َْيأ  ُثِراَو  َْيأ  ُثِعاـَب  َْيأ  ِتْوَْـملا 
ُئِْدبُم َْيأ  ٌۀَِیناَلَع  ُهَْدنِع  ُّرِّسلا  ِنَم  َْيأ  ِماَْدقَْألا  ِلْقَن  َو  ِساَْفنَْألا  ِدَدَع  َیِـصُْحم  َْيأ  ُدیُِری  اَِمل  ًالاَّعَف  َْيأ  ِدـیِدَّشلا  ِشْطَْبلا  اَذ  َْيأ  ُشاََّطب  َْيأ  ِكُولُْملا 

ِلْهَأ ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکِسْفَن  یَلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحب  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َکـِتَرَیِخ  یَلَع  َکِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  ُدـیِعُم  َْيأ 
ِیف َِکْنیَع  َو  َکِْقلَخ  ِیف  َِکنیِمَأ  َو  َِکنْذِِإب  َْکَیلِإ  یِعاَّدلا  َکِِّیبَن  ِْنبا  َو  َکِِّیلَِول  ْزِْجنَأ  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَِفب  َۀَعاَّسلا  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َو  ِِهْتَیب 

ْحَْتفا َو  ْمُهْرِّبَص  َو  َُهباَحْـصَأ  ِّوَق  َو  َكَْدبَع  ْرُْـصنا  َو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیَأ  َّمُهَّللا  ُهَدـْعَو  َُکتاَکََرب  َو  َُکتاَوَلَـص  ِْهیَلَع  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َو  َكِداَبِع 
يارب يدرکن  اعد  ایآ  متفگ : َنیِمِحاَّرلا ». َمَحْرَأ  اَی  َِکلوُسَر  ِءاَدـْعَأ  َو  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ُْهنِْکمَأ  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ًاریِـصَن  ًاناَْطلُـس  َْکنُدـَل  ْنِم  ْمَُهل 

رما هب  هدنـشک  ماقتنا  ناشیا و  قباس  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  لآ  رون  يارب  زا  مدرک  اعد  هک  قیقحت  هب  : » دومرف موش ؟ وت  يادـف  دوخ ، سفن 
يارب هک  نآ  دیامرف  هدارا  هک  نامز  ره  : » دومرف دنادرگ ! وت  يادف  ارم  ادخ  وا ؟ جورخ  دوب  دهاوخ  یک  متفگ : ناشیا ». نانمشد  زا  دنوادخ 

؟ هچ لـثم  متفگ : هدـنکارپ . تسا  یتاـمالع  يرآ ، : » دوـمرف نآ ؟ زا  شیپ  تسین ، یتاـمالع  نآ  يارب  زا  سپ  متفگ : رما ». قـلخ و  تـسا  وا 
، نمی رد  دیز  نم  ّمع  نادنزرف  زا  يدرم  جورخ  اروز و  لها  رب  دوش  دراو  هک  ياهنتف  برغم و  زا  یتیأر  قرـشم و  زا  یتیأر  جورخ  : » دومرف
رد دـندرک و  لقن  ار  اعد  نیا  ( 1577) یمعفک و  ( 1576) یـسوط خیـش  دنکیم ». دهاوخیم  هچ  ره  دنوادخ  هبعک و  هدرپ  ندرک  تراغ  و 

. دندومن طبض  ای » «، » يا  » ياج هب  عضاوم  همه 

مراهچ ياعد 

نب یـسوم  ام ، يالوم  هب  تسا  ندومن  ادـتقا  رـصع ، زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دـعب  تاّمهم ، زا  هدومرف : فیرـش  باتک  نآ  رد  مّظعم ، دّیـس  زین 
دّمحم ار  نآ  هدرک  تیاور  هچ  نانچ  هیلع .-  هَّللا  تاولص  يدهم -  ام ، يالوم  يارب  زا  ندرک  اعد  رد  هیلع ، -  هَّللا  تاولص  مظاک -  رفعج 

هک یلفون  لضف  نب  ییحی  زا  روهمج ، نبدّمحم  شردپ  زا  یمع ، روهمج  نب  دّمحم  نب  نسح  زا  بتاک ، رمع  نبدـمحا  زا  يدزا ، ریـشب  نب 
ياهتسد سپ  رـصع . زامن  زا  دوب  هدش  غراف  هک  ینیح  رد  دادغب ، رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  رب  مدـش  لخاد  تفگ :

ََهلِإ َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  ُنِطاَْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْألا  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  : » تفگیم بانج  نآ  هک  مدینش  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ 
ََهلِإ َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  ْمِْهَیلِإ  ٍۀَجاَح  َال  َو  َكِْریَغ  ْنِم  ٍۀَنوُعَم  ِْریَِغب  َکَْقلَخ  َْتقَلَخ  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  اَُهناَصُْقن  َو  ِءاَیْـشَْألا  ُةَداَیِز  َْکَیلِإ  َْتنَأ  اَّلِإ 

َْتنَأ ِدْعَْبلا  ُِقلاَخ  َو  ِدْعَْبلا  َدَْعب  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ِْلبَْقلا  ُِقلاَخ  َو  ِْلبَْقلا  َْلبَق  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ُءاَدَْـبلا  َْکَیلِإ  َو  ُۀَّیِـشَْملا  َْکنِم  َْتنَأ  اَّلِإ 
َال َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ُُهثِراَو  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُۀَـیاَغ  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َكَدـْنِع  َو  ُِتْبُثت  َو  ُءاَشَت  اَـم  وُحْمَت  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا 
َال ٍنْأَش  ِیف  َْتنَأ  ٍمْوَی  َّلُک  ُتاَوْصَْألا  َْکیَلَع  َُهباَشَتَت  َال  َو  ُتاَغُّللا  َکـْیَلَع  یَفَْخت  اـَل  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنَأ  ُلـِیلَْجلا  اـَل  َو  ُقِیقَّدـلا  َکـْنَع  ُبُْزعَی 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَأ  ٌمیِمَر  َیِه  َو  ِماَظِْعلا  ِییُْحم  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثِعَاب  ِرُومُْألا  ُرِّبَدُم  ِنیِّدلا  ِمْوَی  ُناَّیَد  یَفْخَأ  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  ٍنْأَش  ْنَع  ٌنْأَش  َُکلَغْشَی 
ََکل ِمِقَْتنُْملا  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ِِهب  َکـَلَأَس  ْنَم  ُبَّیَُخی  اـَل  يِذَّلا  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  ِنوُزْخَْملا  ِنُونْکَْملا 

نیا : » دومرف دـش ؟ هدرک  وا  يارب  اـعد  هک  نآ  تسیک  متفگ : تفگ ، یلفوـن  ِماَرْکِإـْلا ». َو  ِلاَـلَْجلا  اَذ  اَـی  ُهَتْدَـعَو  اَـم  َُهل  ْزِْجنَأ  َو  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم 
شگنر رود و  شبکنم  ود  نایم  هک  اهقاس  کـیراب  ناوربا ، هتـسویپ  مکـش ، خارف  يادـف  مردـپ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  زا  تسا  يدـهم 

ناگراتـس بقارم  شبـش  رد  هک  نآ  يادف  مردپ  بش . يرادیب  زا  يدرز  هرهچ  گنر ، ینوگ  مدـنگ  اب  ار  وا  دوش  ضراع  هک  نوگ  مدـنگ 
غارچ هدــننک  تمـالم  تمـالم  دــنوادخ ، هار  رد  ار  وا  دریگیمن  هـک  نآ  يادــف  مردــپ  عوـکر . اــی  دــنک  هدجــس  هـک  نآ  يارب  تـسا ،

رهن رانک  رب  رابنا  رد  ار  رکاسع  يدید  نوچ  : » دومرف وا ؟ جورخ  دوب  دهاوخ  یک  متفگ : دنوادخ . رما  هب  مئاق  يادف  مردـپ  ( 1578 .) یکیرات
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هب سپ  ار ، نیا  يدید  هاگره  سپ  هفوک . ياههناخ  زا  یـضعب  ندش  هتخوس  هفوک و  هرطنق  ندش  مدهنم  هلجد و  رهن  تارـص و  رهن  تارف و 
لطاب در و  هک  يزیچ  تسین  و  دنوادخ . رما  رب  دوش  بلاغ  هک  تسین  يزیچ  چیه  دـهاوخیم . هک  ار  هچ  نآ  دـنکیم  دـنوادخ  هک  یتسرد 

(1579 .) ار شذفان  مکح  دنک 

مجنپ ياعد 

َو َِکتَعاَِطب  َُکنیِدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » هدرک لقن  ناضمر  هام  مهدزیس  زور  هیعدا  زا  ار  اعد  نیا  رامـضم  باتک  رد  هللا  همحرسواط  نب  یلع  دّیس 
َو َِکتَّنَج  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  َو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِـس  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِۀَیَالَو  َو  َکِِّیبَن  ِبِیبَح  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِۀَیَالَو  َو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِۀَیَالَو  َو  َِکتَیَالَو 

ِِّیلَع َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَیَالَِوب  ِّبَر  اَی  َُکنیِدَأ 
ٍرِْکنُم َْریَغ  ًایِضاَر  ْمُهَْتلَّضَف  اَِمب  ِمِیلْسَّتلِاب  َو  ْمِِهتَیَالَو  َو  ْمِِهتَعاَِطب  ِّبَر  اَی  َُکنیِدَأ  ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  َيَالْوَم  َو  يِدِّیَـس  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب 

ِِمئاَْـقلا َو  َکـِناَِسل  َو  َکـِتَفِیلَخ  َو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَـفْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  َکـِباَتِک  ِیف  َتـْلَْزنَأ  اَـم  یَنْعَم  یَلَع  ٍرِّبَـکَتُم  اـَل  َو 
یَلَع َِکتَّجُح  َو  َكِداَبِع  ِدِـهاَش  َو  ِۀَـعِماَّسلا  َِکنُذُأ  َو  ِةَرِظاَّنلا  َکـِْنیَع  َو  َکِـمْکُِحب  ِقِطاَّنلا  َو  َکـْنَع  ِرِّبَعُْملا  َو  َکـِتَمْرُِحل  ِمِّظَعُْملا  َو  َکِطْـسِِقب 

َو ُْهنَع  ْنِعَأ  َو  ُْهنِعَأ  َو  ِِبلاَْغلا  َكِْدنُِجب  ُهْدِّیَأ  َو  ُعَّیَُـضت  َال  ِیتَّلا  َِکتَعیِدَو  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  َِکتَعاَط  ِیف  ِدِهَتْجُْملا  َو  َِکلِیبَس  ِیف  ِدِـهاَجُْملا  َو  َکِْقلَخ 
ِِهب ِْتمَأ  َّمُهَّللا  اَنَْقتَف  ِِهب  ُْقتْرا  َو  اَنَعْدَص  ِِهب  ْبَعْشا  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِِهب  َنوُرِـصَْتنَی  َو  ُهَنوُرُْـصنَی  َنیِذَّلا  َنِم  يِْدلُو  َو  اََدلَو  اَم  َو  َّيَِدلاَو  َو  ِیْنلَعْجا 

(1580 .«) ًاراَّیَد ْمُْهنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَدَت  َال  یَّتَح  َِۀلاَلَّضلا  َسُوُءر  ْمِْصقا  َو  َُهل  َبَصَن  ْنَِمب  ْمِْدمَد  َو  َرْوَْجلا 

مشش ياعد 

باّرـض فسوی  نب  بوقعی  ارم  داد  ربخ  تفگ : يرعـشا ، رماع  نب  دّمحم  نب  نیـسح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  ( 1581) تبیغ رد  یسوط  خیش 
دلب لها  زا  نیفلاخم  زا  یموق  اب  مدوب  کی و  داتـشه و  تسیود و  هنـس  رد  مدرک  جـح  تفگ : دوب . هتـشگرب  ناهفـصا  زا  هک  ینامز  یناّسغ 
هناـخ نآ  لـیللا و  قوس  ناـیم  هچوـک  رد  درک  هیارک  اـم  يارب  ياهناـخ  تفر و  شیپ  ناـشیا  زا  یکی  میدـش ، هّکم  دراو  نوـچ  سپ  دوـخ .
نوچ وا  زا  مدرک  لاؤس  سپ  دوب . ینوگ  مدنگ  نزریپ  اج  نآ  رد  دـنتفگیم و  مالـسلا  هیلعاضر  هناخ  ار  نآ  هک  دوب  مالـسلا  اهیلعهجیدـخ 

مالسلا هیلعاضر  هناخ  ار  نیا  ارچ  هناخ و  نیا  نابحاص  اب  يراد  تبـسن  هچ  وت  هک  تسا  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هناخ  هناخ ، هک  متـسناد 
یلع نب  نسح  هداد  ياج  اج  نیا  رد  ارم  تسا و  مالسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضر  هناخ  نیا  مناشیا و  نایلاوم  زا  نم  تفگ : دنیوگیم ؟

زا مدرک  ناهنپ  ار  رما  متفرگ و  سنا  وا  هب  مدینـش ، وا  زا  ار  نیا  نوچ  سپ  مدوب . وا  ناراکتمدخ  زا  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  مالـسلا . امهیلع 
تـشپ رد  میتسبیم و  ار  رد  میدـیباوخیم و  هناخ  قاور  رد  تعامج  نآ  اب  متـشگیمرب ، فاوط  زا  نم  هاگ  ره  سپ  دوخ . نیفلاخم  ياقفر 

رد مدـیدیم  ار  غارچ  يانـشور  اـهبش  رد  رّرکم  سپ  نآ . تشپ  بـش ، رد  میدـناطلغیم  ار  نآ  هـک  متـشاذگیم  ار  یگرزب  گنـس  رد ،
دنک و زاب  ار  نآ  هک  مدیدیمن  ار  هناخ  لها  زا  يدحا  هدش و  زاب  مدـیدیم  ار  رد  لعـشم و  ییانـشور  هب  هیبش  میدوب ، نآ  رد  ام  هک  یقاور 
ود شندـب  رب  دوب ، هدجـس  راثآ  شتروص  رد  هک  تشوگ  مک  دـشابن ، درز  اّما  دـنک ، يدرز  هب  لیم  هک  ینوگ  مدـنگ  هناـیم  درم  مدـیدیم 
اج نآ  رد  هفرغ  نآ  هب  تفریم  الاب  سپ  دوب . ( 1582) لعن شیاپ  رد  دوب و  هدناشوپ  نآ  هب  ار  دوخ  رس  هک  یکزان  رازا  کی  دوب و  نهاریپ 
نآ مدیدیم  نم  دیایب و  الاب  اج  نآ  هب  يدـحا  راذـگن  تسا . يرتخد  هفرغ ، رد  ارم  هک  ام  هب  تفگیم  نزریپ  نآ  تشاد و  لزنم  نزریپ  هک 

ار ییانشور  نآ  هاگ  نآ  تفریم . الاب  هفرغ  نآ  هب  درم  نآ  هک  تقو  نآ  رد  اهناکّلپ  رب  درکیم  نشور  ار  قاور  مدیدیم  هک  ار  ییانـشور 
نامگ سپ  مدیدیم . نم  هک  ار  هچ  نآ  دـندیدیم  دـندوب  نم  اب  هک  صاخـشا  نآ  منیبب و  هنیعب  یغارچ  هک  نیا  نودـب  مدـیدیم ، هفرغ  رد 

ار و هعتم  دننادیم  زیاج  نیّیولع  نیا  دنتفگیم : سپ  هدرک . هعتم  ار  وا  هک  نیا  نزریپ و  نآ  رتخد  دزن  دنکیم  دّدرت  درم  نآ  هک  دـندرکیم 
نآ لاح  رد و  دزن  دـیآیم  دوریم و  نوریب  دوشیم و  لخاد  وا  هک  مدـیدیم  دنتـشاد و  هک  يداقتعا  ربانب  تسین  لـالح  تسا و  مارح  نیا 
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زاب ار  نآ  یـسک  میدیدیمن  دوخ و  عاتم  رب  فوخ  تهج  هب  میتسبیم  ار  رد  ام  تسا و  یقاب  میدوب ، هتـشاذگ  هک  تلاح  نامه  هب  نآ ، هک 
نآ مینک . رود  ار  نآ  ام  هک  یتقو  ات  تسه  رد  تشپ  رد  گنس  نآ  دوریم و  نوریب  دوشیم و  لخاد  درم  نآ  ددنبب و  ار  نآ  یـسک  دنک و 

مدرک و تفطـالم  نزریپ  نآ  اـب  سپ  داـتفا . یـشروش  مبلق  رد  تفرگ و  ملد  مدـید ، ار  بابـسا  نیا  نوـچ  میور ، نوریب  میتـساوخ  هک  هاـگ 
مییوگ ینخـس  رگیدـکی  اـب  منک و  لاؤس  وت  زا  هک  مراد  تسود  هنـالف ! يا  متفگ : وا  هب  سپ  درم . نآ  ربخ  رب  موش  فقاو  هک  متـساوخیم 

هک نم  دزن  ییآ  دورف  هک  هناخ  رد  اـهنت  يدـید  ارم  وت  هاـگره  هک  مراد  تسود  نم  نآ و  رب  متـسین  رداـق  نم  اـم و  زا  یکی  روضح  نودـب 
رّـسیم نم  يارب  میوـگ ، يزیچ  وـت  هب  یناـهن  رد  هک  مهاوـخیم  نم  تفگ و  تعرـس  هـب  نـم  باوـج  رد  سپ  يرما . زا  وـت  زا  مـنک  لاؤـس 

تسلاجم هک  دربن -  ار  يدحا  مسا  و  وت -  هب  دیوگیم  تفگ : ییوگب ؟ یتساوخیم  هچ  متفگ : دناوت . اب  هک  ناسک  نآ  تهج  هب  دوشیمن 
: متفگ وا  هب  سپ  ناشیا . اب  نک  ارادـم  دـناوت و  نانمـشد  ناشیا  هک  اریز  نکم ، هلداجم  همـصاخم و  اهنآ  اب  دوخ و  ياکرـش  اقفر و  اب  نکم 

سپ داتفا . ملد  رد  وا  زا  هک  یتبیه  تهج  هب  منک  لاؤس  وا  زا  هرابود  منک و  تراـسج  متـسناوتن  سپ  میوگیم . نم  تفگ : دـیوگیم ؟ یک 
: تـفگ دـندوب . هدرک  جـح  نـم  اـب  هـک  ارم  ياـقفر  هدرک  دـصق  وا  هـک  مدوـب  هدرک  ناـمگ  و  يدرک ؟ دـصق  ارم  باحــصا  مادـک  مـتفگ :

نم زا  سپ  ینید . صوصخ  رد  دوب  هدیـسر  یتّقـشم  تمحز و  اهنآ  نم و  نایم  و  دـناوت . اـب  هناـخ  رد  دـناوت و  دـلب  رد  هک  وت  ياـهکیرش 
تبسن هچ  وت  متفگ : سپ  ار . تعامج  نآ  هدومن  هدارا  وا  هک  مدیمهف  سپ  ببـس . نیا  هب  مدش  یفتخم  مدرک و  رارف  نم  دندرک و  تیاکش 

: متفگ ار ، نیا  مدرک  نیقی  نوچ  سپ  مالسلا . امهیلعیلع  نب  نسح  يارب  زا  مدوب  همداخ  نم  تفگ : سپ  مالسلا ؟ هیلعاضر  بانج  اب  يراد 
يا تفگ : سپ  يدـید ؟ مشچ  هب  ار  وا  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  وا : هب  متفگ  سپ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بیاـغ -  زا  ار  وا  منکیم  لاؤـس 

وا نم  هک  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  ارم  داد  تراشب  دوب و  هلماح  مرهاوخ  و  نم ، مدمآ  نوریب  هک  اریز  مدیدن ؛ مشچ  هب  ار  وا  نم  ردارب !
رد هک  تسا  تقو  دـنچ  زورما  نم  و  نم ». يارب  یتـسه  هک  نآ  لـثم  وا  يارب  دوب  یهاوخ  : » نم هب  دومرف  مرمع و  رخآ  رد  دـید  مهاوـخ  ار 
هک ناـسارخ  لـها  زا  يدرم  تسد  رب  يارب م ، ار  نآ  درک  هناور  هـک  یجرخ  یتباـتک و  هـب  نـآلا  مدـش  دراو  هـک  تـسین  نـیا  زج  مرـصم و 

ار وا  هک  نآ  قوش  هب  مدـمآ  نوریب  سپ  ار . لاسما  منک  جـح  هک  ارم  درک  رما  تسا و  یفرـشا  یـس  نآ  و  دـیوگ ؛ نخـس  یبرع  دـناوتیمن 
شـش نآ  رد  هک  تسرد  مهرد  هد  متفرگ  سپ  دـشاب . بانج  نامه  مدـیدیم ، هک  ار  يدرم  نآ  هک  داـتفا  ملد  رد  سپ  تفگ : يوار  منیبب .
هدرک رذن  ار  راک  نیا  نم  میهاربا و  ماقم  رد  ار  اهنآ  مزادنیب  هک  مدوب  هدرک  ناهنپ  ار  نآ  هک  مالـسلا  هیلعاضر  هّکـس  زا  دوب  هّیوضر  مهرد 
تسا رتهب  مالسلا  اهیلعهمطاف  نادنزرف  زا  یموق  هب  مهدب  ار  اهنیا  متفگ : دوخ  لد  رد  مداد و  وا  هب  ار  اهنآ  ار . نیا  مدوب  هدومن  دصق  مدوب و 

نادـنزرف زا  تسا  وا  ّقحتـسم  هک  یـسک  هب  ار  مهارد  نیا  هدـب  متفگ : وا  هب  تسا . رتـگرزب  شباوـث  ماـقم و  رد  ار  اـهنآ  مزادـنیب  هک  نآ  زا 
سپ دـهدیم . وا  هب  ار  مهارد  نآ  وا ، هک  نیا  تسا و  بانج  ناـمه  مدـید ، نم  هک  ار  یـسک  هک  دوب  نینچ  متّین  رد  مالـسلا و  اـهیلعهمطاف 

رد ار  نآ  راذگب  اهنآ . رد  تسین  یّقح  ار  ام  : » وت هب  دیوگیم  تفگ ، دـمآ و  دورف  هاگ  نآ  مدـنام . یتعاس  تفر و  الاب  تفرگ و  ار  مهارد 
مدرک و نینچ  سپ  يدرک ». ّتین  هک  یعضوم  رد  ار  نآ  زادنیب  ام و  زا  ار  شلدب  ریگب  ار  هّیوضر  نیا  نکلو  يدرک . دصق  هک  یعضوم  نآ 

هدمآ نوریب  هک  دوب  یعیقوت  هخسن  نم  اب  مالسلا و  هیلعتجح  ینعی  تسا . درم  نآ  وا ، بناج  زا  مدش  رومأم  هچ  نآ  متفگ : دوخ  سفن  رد 
تاـعیقوت دنـشاب  هدـید  هک  یناـسک  نآ  رب  ار  هخـسن  نیا  ینکیمن  ضرع  اـیآ  وا : هب  متفگ  سپ  ناـجیابرذآ . رد  ـالع  نب  مساـق  يارب  دوـب 

نز نآ  هک  مدرک  ناـمگ  مداد و  ناـشن  وا  هب  ار  هخـسن  سپ  ار . نآ  مسانـشیم  نم  هک  اریز  هد ؛ نم  هب  تفگ : سپ  ار ؟ مالـسلا  هیلعبیاـغ 
ار و نآ  دروآ  دورف  هاـگ  نآ  تفر . ـالاب  هفرغ  هب  سپ  اـج . نیا  رد  مناوخب  هک  تسین  نکمم  ارم  هک  تفگ  سپ  دـناوخب . ( 1583) دناوتیم
: تفگ هاگ  نآ  ار . وا  ریغ  وا و  نآ  هب  مدادـن  تراشب  هک  یتراـشب  هب  ار  امـش  مهدیم  تراـشب  هک  دوب  عیقوت  نآ  رد  تسا . حیحـص  تفگ :
دّمحم و یلع  ّلص  َّمهّللا   » میوگیم متفگ : وا ؟ رب  یتسرفیم  تاولص  هنوگچ  دوخ ، ربمغیپ  رب  یتسرفیم  تاولـص  هاگره  وت و  هب  دیوگیم 

سپ دیجم ». دیمح  ّکنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تمحرت  تکراب و  تیلـص و  ام  لضفاک  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  كراب  دّمحم و  لآ 
زور نوچ  سپ  یلب . متفگ : سپ  ربب . ار  کی  ره  مان  ناشیا و  زا  کـی  ره  رب  تسرفب  تاولـص  سپ  یتسرفیم ، تاولـص  هاـگره  هن ، تفگ :
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپرب  یتسرفیم  تاولـص  هاگره  وت  هب  دیوگیم  تفگ : سپ  دوب . یکچوک  رتفد  وا  اب  دمآ و  دورف  دش  رگید 
هب هفرغ  زا  هک  بش  دنچ  مدیدیم ، نآ و  رب  مدرکیم  لمع  متفرگ و  ار  نآ  سپ  هخسن . نیا  رب  وا  يایصوا  رب  وا و  رب  تسرفب  تاولص  سپ 

مدیدیمن ار  یسک  مدیدیم و  ار  ییانشور  متفریم و  ییانشور  رثا  رب  مدرکیم و  زاب  ار  رد  نم  سپ  تسه . غارچ  ییانشور  دیآیم و  ریز 
هزوجع نآ  هب  ناشیا  زا  یضعب  هناخ . نیا  رد  دندمآیم  هک  هقّرفتم  دالب  زا  ار  مدرم  زا  یتعامج  مدیدیم  دشیم و  دجـسم  لخاد  هک  نآ  ات 

نخـس اهنآ  اب  وا  دـنتفگیم و  نخـس  وا  هب  اهنآ  دادیم و  یعاقر  ناشیا  هب  زین  نزریپ  نآ  هک  مدـیدیم  دوب و  وا  اب  هک  دـندادیم  ییاههعقر 
هخسن میدش . دادغب  دراو  هک  نآ  ات  هار  رد  ام  نتـشگرب  نامز  رد  ار  ناشیا  زا  یتعامج  مدید  ار و  ناشیا  مالک  مدیمهفیمن  نم  تفگیم و 

یَفَطْصُْملا ِقاَثیِْملا  ِیف  ِبَجَْتنُْملا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  رتفد :
ْمِّظَع َو  ُهَناَْیُنب  ْفِّرَـش  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ُنیِد  ِْهَیلِإ  ِضَّوَفُْملا  ِۀَـعاَفَّشِلل  یََجتْرُْملا  ِةاَجَّنِلل  ِلَّمَؤُْملا  ٍْبیَع  ِّلُک  ْنِم  ِءيِرَْبلا  ٍۀَـفآ  ِّلُک  ْنِم  ِرَّهَطُْملا  ِلاَـلِّظلا  ِیف 

َۀَجَرَّدلا َو  َۀَلیِسَْولا  َو  َۀَعِیفَّرلا  َۀَلیِسَْولا  َو  َۀَجَرَّدلا  َو  َۀَلیِضَْفلا  َو  َلْضَْفلا  ِهِطْعَأ  َو  ُهَهْجَو  ْضَِّیب  َو  ُهَرُون  ْئِضَأ  َو  ُهَتَجَرَد  ْعَفْرا  َو  ُهَتَّجُح  ِْحْلفَأ  َو  ُهَناَهُْرب 
ِدِّیَـس َو  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِدـِئاَق  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ِّلَص  َو  َنوُرِخْـآلا  َو  َنُولَّوَأـْلا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاـماَقَم  ُْهثَْعبا  َو  َۀَـعِیفَّرلا 

ِْنیَـسُْحلا یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیِّیِـصَْولا 
ِۀَّجُح َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَمِإ  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَـمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب 
ِماَـمِإ ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  یَلَع  ِّلَـص  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماَـمِإ  ٍِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر 

َو َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَمِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا 
ِثِراَو َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَـمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماَـمِإ  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص 

ِْنب ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِماَمِإ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَسْرُْملا 
ِثِراَو َو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماَـمِإ  ِّيِدـْهَْملا  يِداَْـهلا  ِحــِلاَّصلا  ِفَـلَْخلا  یَلَع  ِّلَـص  َو  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلـَـسْرُْملا  ِثِراَو  َو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماَـمِإ  ٍِّیلَع 
َِکنیِد ِِمئاَعَد  َنیِقَّتُْملا  ِراَْربَْألا  َنِیقِداَّصلا  ِءاَمَلُْعلا  َنیِّیِدْهَْملا  َنیِداَْهلا  ِۀَِّمئَْألا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَسْرُْملا 

یَلَع ْمُهَْتیَفَطْـصا  َو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلا  َکِضْرَأ  ِیف  َکـِئاَفَلُخ  َو  َکـِْقلَخ  یَلَع  َکِـجَجُح  َو  َکـِیْحَو  ِۀَـمِجاََرت  َو  َكِدـیِحَْوت  ِناَـکْرَأ  َو 
َو َِکتَمْکِِحب  ْمُهَْتیَّذَغ  َو  َِکتَمِْعِنب  ْمُهَْتیَّبَر  َو  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَْتیَّشَغ  َو  َِکتَماَرَِکب  ْمُهَْتلَّلَج  َو  َِکتَفِْرعَِمب  ْمُهَتْصَصَخ  َو  َِکنیِِدل  ْمُهَْتیَضَتْرا  َو  َكِداَبِع 

ًۀَِمئاَد ًةَرِیثَک  ًةاَلَـص  ْمِْهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِِّیبَِنب  ْمُهَْتفَّرَـش  َو  َِکتَِکئاَلَِمب  ْمُهَتْفَفَح  َو  َکـِتوُکَلَم  ِیف  ْمُهَتْعَفَر  َو  َكِرُون  ْنِم  ْمُهَتْـسَْبلَأ 
یِعاَّدلا َكِْرمَِأب  ِِمئاَْقلا  َکَتَّنُـس  ِییْحُْملا  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َكُْریَغ  ٌدَحَأ  اَهیِـصُْحی  َال  َو  َکُْملِع  اَّلِإ  اَهُعَـسَی  َال  َو  َْتنَأ  اَّلِإ  اَِهب  ُطیُِحی  َال  ًۀَبِّیَط 

ِنِّیَز َو  ِهِرُمُع  ِیف  َّدـُم  َو  ُهَرْـصَن  َّزِعَأ  َّمُهَّللا  َكِداَبِع  یَلَع  َكِدِـهاَش  َو  َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَفِیلَخ  َو  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َو  َْکیَلَع  ِلِیلَّدـلا  َْکَیلِإ 
َّمُهَّللا َنیِراَّبَْجلا  يِْدیَأ  ْنِم  ُهْصِّلَخ  َو  َنیِِملاَّظلا  ََةداَرِإ  ُْهنَع  ْرُجْزا  َو  َنیِدـِئاَْکلا  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِـعَأ  َو  َنیِدِـساَْحلا  َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهَّللا  ِِهئاََقب  ِلوُِطب  َضْرَْألا 

ِِهلَمَأ َلَْضفَأ  ُهْغَِّلب  َو  ُهَسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَت  َو  ُهَْنیَع  ِِهب  ُّرُِقت  اَم  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  َو  ِهِّوُدَـع  َو  ِِهتَّماَع  َو  ِِهتَّصاَخ  َو  ِِهتَّیِعَر  َو  ِِهتَعیِـش  َو  ِِهتَّیِّرُذ  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ِهِطْعَأ 
ْنِم َرِّیُغ  اَم  ِِهب  ْرِهْظَأ  َو  َِکباَتِک  ْنِم  َلِّدـُب  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو  َِکنیِد  ْنِم  َیُِحم  اَـم  ِِهب  ْدِّدَـج  َّمُهَّللا  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِإ  ِةَرِخْـآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف 

َّمُهَّللا ِْهیََدل  َۀَعِْدب  َال  َو  ُهَدـْنِع  َلِطَاب  َال  َو  ُهَعَم  َۀَْهبُـش  َال  َو  ِهِیف  َّکَش  َال  ًاصَلُْخم  ًاِصلاَخ  ًادـیِدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَـی  یَلَع  َو  ِِهب  َُکنیِد  َدوُعَی  یَّتَح  َکِمْکُح 
َّلُک ِِهلْدَِعب  ِْکلْهَأ  َو  ٍراَن  َّلُک  ِهِْفیَِـسب  ْدِمْخَأ  َو  ٍراَّبَج  َّلُک  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ٍَۀلاَلَـض  َّلُک  ِِهتَّزِِعب  ْمِدـْها  َو  ٍۀَـعِْدب  َّلُک  ِِهنْکُِرب  َّدُـه  َو  ٍۀَْـملُظ  َّلُک  ِهِرُوِنب  ْرَِّون 

َو ُهَداَک  ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهاَداَع  ْنَم  َّلُـک  ْکـِلْهَأ  َو  ُهاَواـَن  ْنَم  َّلُـک  َّلِذَأ  َّمُهَّللا  ٍناَْطلُـس  َّلُـک  ِِهناَْطلُِـسب  َّلِذَأ  َو  ٍمْکُح  ِّلُـک  یَلَع  ُهَمْکُح  ِرْجَأ  َو  ٍِرئاَـج 
َو یَضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َو  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِرْکِذ  َداَمْخِإ  َداَرَأ  َو  ِهِرُون  ِءاَفْطِإ  ِیف  یَعَس  َو  ِهِْرمَِأب  َناَهَتْسا  َو  ُهَّقَح  َدَحَج  ْنَِمب  ْلِصْأَتْسا 
َو یَْقثُْولا  ِةَوْرُْعلا  َو  یَقُّتلا  ِراَنَم  َو  يَدُْهلا  ِماَلْعَأ  َو  یَجُّدلا  ِحِیباَصَم  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ِعیِمَج  َو  یَفَطْـصُْملا  ِْنیَـسُْحلا  َو  اَضِّرلا  ِنَسَْحلا  َو  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف 

یَْصقَأ ْمُهْغَِّلب  َو  ْمِِهلاَجآ  ِیف  ْدِز  َو  ْمِهِراَمْعَأ  ِیف  َّدُم  َو  ِهِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِهِدْهَع  ِةَالُو  َو  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َو  ِمیِقَتْـسُْملا  ِطاَرِّصلا  َو  ِنِیتَْملا  ِْلبَْحلا 
تسا يورم  امدق  زا  ( 1585) رگید ربتعم  باتک  دنچ  رد  فیرش  ربخ  نیا  و  ٌریِدَق ». ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًةَرِخآ  َو  اَْینُد  َو  ًانیِد  ( 1584) ْمِِهلاَمآ
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ندناوخ يارب  زا  یتقو  نییعت  يربخ  چیه  رد  هدش و  طبـض  خلا  یلع ، ّلص  ّمهّللا  عضاوم  عیمج  رد  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هددـعتم و  دـیناسا  هب 
يارب زا  هروثأم  تابیقعت  رکذ  زا  دـعب  ( 1586) عوبسالا لامج  رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دّیـس  هک  نآ  ّالا  هدشن . اعد  تاولـص و  نیا 
زگره ار  تاولص  نیا  نکم  كرت  سپ  يرذع ، تهج  هب  ار  هعمج  زور  رصع  بیقعت  يدرک  كرت  رگا  هک : هدومرف  هعمج  زور  رـصع  زامن 
بحاص بناج  زا  هک  دوشیم  دافتـسم  نانچ  فیرـش  مالک  نیا  زا  نآ . رب  هلـالج -  ّلـج  دـنوادخ -  ار  اـم  هدرک  علّطم  هک  يرما  تهج  هب 

باب هک  دندرک  حیرصت  دوخ  هچ  نانچ  تسین ؛ دعبتسم  ناشیا  ماقم  زا  باب و  نیا  رد  دندروآ  تسد  هب  يزیچ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  رمالا - 
. تشذگ قباس  باب  رد  حوتفم و  مالسلا  هیلعبانج  نآ  يوس  هب 

متفه ياعد 

و ( 1588) یمعفک بش و  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  دـعب  اعد  نیا  ندـناوخ  تسا  بحتـسم  هدومرف : ( 1587) دّجهتم حابصم  رد  یـسوط  خیش 
ۀبغر یهتنم  نیلئاسلا و  ۀلئسم  عضوم  تنا  کلثم  لئـسی  مل  کلئـسا و  ّینا  ّمهّللا  : » دندرک لقن  بش  زامن  تعکر  ود  ره  زا  دعب  ار  نآ  هریغ 

لضفاب کلئسا  نیمحارلا  محرا  نیّرطضملا و  ةوعد  بیجم  تنا  کلثم  یلا  بغری  مل  کیلا و  بغرا  کلثم و  عدی  مل  كوعدا و  نیبغارلا 
کئامـسا مرکاب  یـصحت و  یتلا ال  کمعن  ایلعلا و  کلاثما  ینـسحلا و  کئامـساب  میحر و  ای  نمحر  ای  هَّللا  ای  اهمظعاو  اهحجنا  لیاسملا و 

نونکملا کمساب  ۀباجا و  رومالا  یف  اهعرسا  ًاباوث و  کیدل  اهلزجا  ۀلزنم و  كدنع  اهفرـشا  ۀلیـسو و  کنم  اهبرقا  کیلا و  اهّبحا  کیلع و 
الو کلئاس  مرحتال  نا  کیلع  ّقح  هئاعد و  هل  تبجتساف  هب  كاعد  نمع  یـضرت  هیوهت و  هّبحت و  يذلا  مرکالا  مظعالا  ّلجالا  ّزعالا  ربکالا 

کئایبنا و کتکئالم و  کشرع و  ۀلمح  هب  كاعد  مسا  لکب  میظعلا و  نآرقلا  روبزلا و  لیجنالا و  ۀـیروتلا و  یف  کلوه  مسا  ّلکب  هّدرت و 
.« هئادعا يزخ  لّجعت  کّیلو و  نبا  کّیلو و  جرف  لجعت  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  کقلخ  نم  کتعاط  لها  کلسر و 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  نداد  هقدص  رد 

تسا نداد  هقدص  مراهچ :

حیـضوت هبّیط  هملک  باـتک  رد  ار  بلطم  نیا  اـم  مالـسلا و  هیلعرـصع  ماـما  كراـبم  دوجو  ظـفح  يارب  تقو  ره  رد  دوش  رّـسیم  هچ  نآ  هب 
يارب ای  تسا  دوخ  سفن  يارب  ای  هتفرگ  رظن  رد  هک  یـضرغ  هدیاف و  ره  يارب  سک  ره  هب  دهدیم  ناسنا  هک  هقدـص  ره  هک  نیا  هب  میدومن 

یتمالس دوجو و  هب  وا  داعم  شاعم و  روما  زا  يرایسب  حالصا  رهاظ ، بسح  هب  تسا  فّقوتم  وا و  دزن  رد  تسا  یمارگ  هک  يزیزع  بوبحم 
هقدـص ناشیا  زا  یکی  ندرک  رفـس  ای  ضرم  تلاـح  رد  ًـالثم  ناـشیا . لاـثما  ناوخا و  لاـیع و  دـنزرف و  نیدـلاو و  حـصان و  مّلعم  نوچ  وا ،

تسا و وا  نید  یتمالـس  ببـس  ملاع ، تّحـص  هچ  وا ؛ دوخ  هب  دوشیم  عجار  هرخالاب  نآ ، ریخ  وا و  یتمالـس  تّحـص و  تهج  هب  دـهدیم 
. اذکه تسا و  وا  يارب  ترفغم  بلط  رارمتسا  وا و  کین  مان  ياقب  تفلک و  تمحز و  ندش  فرطرب  ای  بلق و  تّوق  ثعاب  دنزرف ، یتمالس 

هکلب مالسلا ، هیلعرصع  ماما  سّدقم  دوجو  زا  دشاب  دیابن  تسین و  رتیمارگ  رتزیزع و  یـسفن ، چیه  نادجو  لقن و  لقع و  ناهرب  هب  نوچ  و 
هربتعم دیناسا  هب  هچ  نانچ  تسا ، یتسس  للخ و  داقتعا ، رد  ناصقن و  فعض و  نامیا ، رد  دشابن  نینچ  رگا  هک  شیوخ  سفن  زا  رتبوبحم 

نم تیب  لها  نم و  مشاب  هدوب  هک  نیا  ات  امـش  زا  يدـحا  هدرواین  نامیا  : » دومرف هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
تّحـص و لقع و  نید و  تایح و  دوجو و  هک  نآ  لاح  و  دشابن ، نینچ  هنوگچ  و  ( 1589) مدرم مامت  دـنزرف و  ناج و  زا  وا  دزن  رتبوبحم 

نوچ و  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  تسا -  وا  يایـصوا  سّدـقم و  دوجو  نآ  وـترپ  زا  تادوـجوم ، ماـمت  هّینطاـب  هّیرهاـظ و  معن  ریاـس  تیفاـع و 
ات کمس  زا  ایند  قنور  كالفا و  ریس  نیمز و  یمارآ  ببس  هاگراب و  رـصق و  نیا  بحاص  هام و  باتفآ و  رینم  رهد و  رادم  رـصع و  سومان 

تسا و امهیلع -  هَّللا  تاولـص  نسحلا -  نبا  ۀّـجح  ترـضح  راصعا ، نیا  رد  رایغا  کمدرم  زا  بیاـغ  راـیخا و  بولق  رد  رـضاح  كاـمس 
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هک ناتسرپدوخ  یمامت  رب  سپ  تسا . سدقا  تاذ  نآ  لدتعم  ّدق  هتسیاش  سّدقم و  سفن  نآ  نوزوم  تماق  هزادنا  تیفاع ، تّحـص و  هماج 
یتسه قیال  ار  یـسک  سّدقم ، دوجو  نآ  زج  هک  نانآ  هب  دسر  هچ  تسا ، شیوخ  سفن  یتمالـس  تسارح و  ظفح و  رد  ناشمامتها  یمامت 

یببس هلیسو و  ره  ناماد  هب  ندز  گنچ  زا  ناشیا  ّمها  ضرغ  یلوا و  دوصقم  هک  تسا  مّتحتم  مزال و  دننادن ، یتسردنت  تیفاع و  راوازـس  و 
یتمالـس و لّسوت  قّدـصت و  عّرـضت و  اعد و  نوچ  هدـش ، رّرقم  ّتیلب  عفد  تجاح و  ياضق  ّتیفاع و  بالجتـسا  تّحـص و  ياـقب  يارب  هک 
ظفح و بلط  رد  دـیکأت  مامتها و  تّدـش  دوشیم  مولعم  میدرکن ، رکذ  هچ  نآ  هقباس و  هیعدا  نیماضم  زا  دـشاب . سّدـقم  دوجو  نآ  ظفح 

اهلاس هک  تشذـگ  هکلب  هّیورخا ، هّیویند و  هّیهلا و  معن  ریاس  رمع و  لوط  سنا و  ّنج و  ّرـش  زا  هادـف -  انحور  مّظعم -  دوجو  نآ  یتمالس 
تسا اج  نیا  زا  هقدص و  اعد و  نایم  هلیسو ، رد  تسین  یقرف  دندرکیم و  نینچ  نآ  ریغ  زامن و  بقع  رد  كرابم  دولوم  نآ  تدالو  زا  لبق 
باـتک رد  تسا  تّجح  ناـهرب و  هکلب  عبّتم  لوبقم و  ماـقم  نیا  لاـثما  رد  وا  لاوقا  لاـعفا و  هک  هللا  همحرسواـط  نب  یلع  لـیلج ، دّیـس  هک 
جیاوح راد  مّدقم  هدومرف : بانج ، نآ  تالاوم  رد  یتسار  کّسمت و  هب  رما  شدنزرف و  هب  يدـنچ  يایاصو  زا  دـعب  ( 1590) هجحملا فشک 
یـسک ره  زا  دوخ و  بناج  زا  هقدص  زا  شیپ  ار ، وا  بناج  زا  هقدـص  یناوخیم و  تجاح  زامن  هک  یتقو  رد  دوخ  جـیاوح  رب  ار  بانج  نآ 

لمع نیا  هک  زیچ  ره  رد  ار  باـنج  نآ  راد  مّدـقم  دوـخ و  يارب  اـعد  زا  شیپ  ار ، باـنج  نآ  يارب  ندرک  اـعد  وـت و  دزن  تسا  یمارگ  هـک 
هب ار  بانج  نآ  ناسحا  وت و  رب  ار  وا  لابقا  رم  تسا  یـضتقم  وا و  اب  یتسب  هک  یگدنب  دهع  تعیب و  دقع  هب  تسافو  ینعی  وا ، يارب  تسافو 

مهّللا : » دومرف نینچ  هدرک ، رکذ  ندرک  رفس  تقو  نداد  هقدص  يارب  هک  ییاعد  نمض  رد  ( 1591) راطخالا ناما  باتک  رد  و  خلا . . وت يوس 
هلیل و تاعاس  یف  هتانکـس  هتاکرح و  هرافـسا و  نیب  هیلع  یّلـص  هجرف و  هَّللا  ّلجع  انالوم م ح م د  نع  ۀقدص  یه  کنم و  کل و  هذـه  ّنا 

 - مهیلع هَّللا  تاولـص  نیرهاط -  هّمئا  ادخ و  لوسر  هک  دنامن  یفخم  هفلخی ». ام  هنّمـضی و  ام  هینعی و  ام ال  هرما و  هینعی  اّمع  ۀقدص  هراهن و 
ماش حبص و  رد  هّیورخا  هّیویند و  عفانم  بلج  يارب  یسنا  یّنج و  يوامس و  یضرا و  ّرش  زا  دوخ  سّدقم  دوجو  ظفح  یتمالـس و  تهج  هب 
هملک رد  نآ  رابخا  هک  نانچ  دنتـشاد . مامتها  نآ  رد  دـندادیم و  هقدـص  تاقوا  تالاح و  زا  اهنیا  ریغ  رفـس و  لوا  هام و  لوا  بش و  مین  و 

رد دشابن  یقرف  تهج  نیا  رد  دندادیم و  يرگید  يارب  مادک  ره  ثداوح و  ریاس  لاجآ و  ایالب و  ایانم و  هب  ناشیا  ملع  اب  هدش  افیتسا  هبّیط 
ریثأت طورـش  یمامت  لوا  ندوب  اراد  رد  زج  سّدقم ، دوجو  نآ  زا  هّیلب  نآ  عفد  يارب  ایاعر  زا  یکی  نداد  ای  هّیلب  عفد  يارب  دوخ  نداد  هقدص 
مّهََوت سپ  فیلکت . يادا  لعف و  نیا  ناحجر  زا  دش  دـناوتن  عنام  نیا  نارگید و  هقدـص  زا  يرایـسب  رد  نآ  زا  يرایـسب  فّلخت  ار و  هقدـص 
يادا یگدنب و  نوؤش  زا  فیلکت  نیا  هچ  ایاعر ، هقدص  زا  تساّربم  هّزنم و  هکلب  زاین ، یب  ینغتـسم و  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  دورن 

بادآ و ریاـس  فیلکت و  نیا  ماـمتها  رتتسپ ، تیعر  هبترم  رتـالاب و  معنم  ّیلو  ماـقم  هچ  ره  سپ  تسا . باـنج  نآ  تیبرت  یگرزب و  ّقـح 
. تسین هدیشوپ  شناد  بحاص  رب  هچ  نانچ  دوب ؛ دهاوخ  رتشیب  ّتیدوبع 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  نداد  هّجح  رد 

مالسلا هیلعرصع  ماما  تباین  هب  نداد  هّجح  ندرک و  ّجح  مجنپ :

(1592) جیارخ باتک  رد  هللا  همحريدنوار  بطق  هچ  نانچ  دندومرف . ریرقت  بانج  نآ  میدـق و  رد  دوب  موسرم  نایعیـش  نایم  رد  هچ  نانچ 
لـسغ ار  ناـگدرم  وا  دـنتفگیم و  نسحلاوـبا  ار  وا  دوـب و  حـلاص  ود  نآ  زا  یکی  هک  تشاد  رـسپ  ود  یجلعد  دّـمحموبا  هک  هدرک  تیاور 
بحاص ترـضح  تباین  هب  هک  داد  روکذـم  دّـمحموبا  هب  يرز  نایعیـش ، زا  يدرم  ار و  تاـمّرحم  دـشیم  بکترم  وا  رگید  رـسپ  دادیم و 

اب ار  وا  داد و  دساف  رسپ  نآ  هب  ار  رز  نآ  زا  يردق  دّمحموبا  دوب . نینچ  تقو  نآ  رد  نایعیـش  تداع  هچ  نانچ  دنک ؛ ّجح  مالـسلا  هیلعرمالا 
یتأیه وکین  نوگ  مدنگ  ناوج  تافرع -  ینعی  فقوم -  رد  هک  درک  لقن  تشگرب  ّجح  زا  هک  یتقو  دنک . ّجح  ترضح  يارب  هک  دُرب  دوخ 

ایح ایآ  خیـش ! يا  : » دومرف دومن و  تافتلا  نم  يوس  هب  مدیـسر ، وا  کیدزن  نم  نوچ  دوب و  اـعد  لاـهتبا و  عّرـضت و  لوغـشم  هک  مدـید  ار 
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هب ار  نآ  وـت  ینادیم و  هک  یـسک  نآ  يارب  زا  دـنهدیم  هّجح  وـت  هب  : » دوـمرف منک ؟ اـیح  زیچ  هچ  زا  نم ! دّیـس  يا  متفگ : نم  ینکیمن »؟
زا هک  نآ  رگم  تشذـگن  زور  لهچ  نتـشگرب ، زا  دـعب  دوش ». روک  وت  مشچ  نیا  هک  تسا  کـیدزن  دـماشآیم . رمخ  هک  یهدیم  یقـساف 

. دش عیاض  مشچ  نآ  تحارج ، نآ  زا  دمآ و  نوریب  یتحارج  دش  هراشا  نآ  هب  هک  مشچ  نامه 

مالسلا هیلعرصع  ماما  كرابم  مسا  ندینش  میظعت  يارب  زا  نتساخرب 

ترضح نآ  كرابم  مسا  ندینش  میظعت  يارب  زا  نتساخرب  مشش :

رد هدـش  رقتـسم  نآ  رب  یلاعت -  هَّللا  مهّرثک  هّیماما -  فانـصا  مامت  هریـس  هچ  نانچ  دـشاب . مالـسلا  هیلعمئاق  كرابم  مسا  هب  رگا  صوصخ 
هب نونکات  هچ  رگا  لمع ، نیا  يارب  یلـصا  ذخأم و  دوجو  زا  دشاب  فشاک  دوخ  نیا  ملید و  دـنه و  كرت و  مجع و  برع و  زا  دالب  عیمج 

نیا هک  هدرک  لقن  املع  زا  یـضعب  باب . نیا  رد  يربخ  دـندید  ناشیا  هک  دـش  عومـسم  عالّطا  لها  املع و  زا  رفن  دـنچ  نکلو  هدیـسرن  رظن 
دنداد باوج  دوخ  فیناصت  زا  یضعب  رد  موحرم  نآ  يریازج و  ثّدحم  طبس  هَّللادبع ، دّیـس  لیلج ، رّحبتم  ملاع  زا  دندرک  لاؤس  ار  بلطم 

سپ دـش ، هدرب  باـنج  نآ  كراـبم  مسا  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  سلجم  رد  يزور  تسا : نیا  نآ  نومـضم  هک  دـناهدید  يربخ  هک 
هیلع هللا  یلصلوسر  ترضح  كرابم  مسا  يارب  تسا  موسرم  تداع  نیا  ّتنس  لها  رد  تساخرب و  نآ  مارتحا  میظعت و  تهج  هب  ترضح 

فصو رکذ  دنونشیم  نوچ  مدرم  هک  نیا  رب  تداع  هدش  يراج  هتفگ : دوخ  هریس  رد  رصاعم  یّکم  یعفاش  یتفم  دمحا ، دّیس  ملـسو . هلآو 
نتساخرب نآ  رد  نوچ  تسا ، نسحتسم  نتساخرب  نیا  ترضح و  نآ  میظعت  تهج  هب  دنزیخ  یمرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصار  بانج  نآ 

زا یبلح  دومن . ادتقا  دیاب  ناشیا  هب  هک  تّما  ياملع  زا  يرایسب  ار  راک  نیا  دناهدروآ  اج  هب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  میظعت  تسا 
دناوخ سپ  وا ، رصع  ياملع  زا  يرایسب  وا  دزن  رد  دش  عمج  یکبـس  ماما  هک  هدرک  تیاکح  یـضعب  هک  هتفگ  هریـس  رد  ّتنـس  لها  ياملع 

طخ نم  قرو  یلع  بهذلاب  طخلا  یفطصملا  حدمل  لیلق  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصبانج  نآ  حدم  رد  ار  يرصرص  مالک  یناوخ  هدیـصق 
عیمج یکبـس و  ماما  تساخرب  لاح  نیا  رد  سپ  بکرلا  یلع  ًاـیثج  وا  ًافوفـص  اـمایق  هعامـس  دـنع  فارـشالا  ضهنت  نا  بتک و  نم  نسحا 

. یهتنا دش . سلجم  نآ  رد  یمیظع  دجو  سپ  دندوب  سلجم  رد  هک  یناسک 

دناوخ تبیغ  مایا  رد  دیاب  هک  هیعدا  رد 

دنوادخ زا  تلأسم  عّرضت و  تبیغ  ماّیا  تاملظ  رد  فیلاکت  زا  متفه :

هراشا

، یسابل هب  دناهدیناشوپ  ار  دوخ  رفک  هقدنز و  هک  نیملسم  هقدانز  نیطایش و  تاهبش  قّرطت  زا  نید  نامیا و  ظفح  تهج  هب  یلاعت  كرابت و 
لیطابا دننک و  دیص  ار  افعض  نآ  هب  هتـسویپ  دنک و  ناهنپ  یگنر  تأیه و  شوخ  ماد  ریز  رد  دایـص  هک  هناد  نوچ  هّقح  تاملک  زا  هلمج  زا 

هدـش و تسار  هک  دـندومن  هبتـشم  لکـشم و  تناید  لها  رب  ار  راک  ناـنچ  دـننک . لـخاد  بولق  رد  هّقح  هملک  دـنچ  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  دوخ  ( 1593) تبیغ رد  ینامعن  هچ  نانچ  دنداد ؛ مالـسلا  مهیلعنیقداص  هک  ياهدع 

راخ دوخ  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دوخ ، نید  هب  تبیغ  نآ  رد  کّـسمتم  هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  »
يارب زا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هاگ  نآ  دـنتخادنا . ریز  هب  ار  كرابم  رـس  كدـنا  ینامز  هاگ  نآ  دوش  راومه  ات  دـشارتب  ار  رادراـخ  تخرد 

نیا زا  و  دوخ ». نید  هب  دـشاب  کّسمتم  هنیآ  ره  وا و  تبیغ  نامز  رد  دـنوادخ  زا  هدـنب  زیهرپب  هنیآ  ره  سپ  تسا . یتبیغ  رما ، نیا  بحاـص 
. مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  ياهلمج  اهاعد و  زا  ياهلمج  ندناوخ  هب  دندومرف  رما  تهج 
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لوا ياعد 

هک مدینـش  تفگ : هک  هرارز  زا  دـندرک  تیاور  هدّدـعتم  دـیناسا  هـب  (1595) یفاــک رد  هللا  هـمحرینیلک  و  ( 1594) تبیغ رد  ینامعن  خـیش 
يارب زا  متفگ : سپ  دنک ». جورخ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  یتبیغ  مالـسلا  هیلعمئاق  يارب  زا  هک  یتسرد  هب  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعهَّللادبعوبا 

هک یسک  تسا  وا  رظتنم و  تسا  وا  و  هرارز ! يا  : » دومرف هاگ  نآ  كرابم . مکـش  هب  دوخ  تسد  اب  دومرف  هراشا  و  دسرتیم ». : » تفگ هچ ؟
دوب و لمح  هک  دنیوگیم  ناشیا  زا  یضعب  تشاذگن . ینیـشناج  دُرم و  شردپ  هک  دنیوگیم  مدرم  زا  یـضعب  شتدالو . رد  دوشیم  کش 
هک نیا  ریغ  رظتنم ، تسا  وا  لاس و  ود  هب  شردپ  تافو  زا  شیپ  دش  ّدلوتم  هک  دـنیوگیم  یـضعب  تسا و  بیاغ  وا  هک  دـنیوگیم  یـضعب 

! موش وت  يادف  متفگ : سپ  تفگ ، هرارز  نولطبم ». دنتفایم  کش  هب  نامز  نآ  رد  سپ  ار . هعیـش  بولق  دنک  ناحتما  هک  هتـساوخ  دـنوادخ 
مهّللا : » ار اـعد  نیا  ناوخب  سپ  ار  ناـمز  نآ  يدرک  كرد  رگا  هرارز ! يا  : » دوـمرف منکب ؟ ار  لـمع  مادـک  ار  ناـمز  نآ  مدرک  كرد  رگا 

. کتّجح فرعا  مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  ّکناف  کلوسر  ینفّرع  مهّللا  کـّیبن . فرعا  مل  کـسفن  ینفرعت  مل  نا  کـّناف  کـسفن  ینفّرع 
رد یناوج  ندـش  هتـشک  زا  تسا  ّدـبال  هرارز ! يا  : » دومرف هاگ  نآ  ینید ». نع  تللـض  کتّجح  ینفرعت  مل  نا  ّکناف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا 
هک نالف  ینب  رکـشل  ار  وا  دـشکیم  نکلو  هن ! : » دومرف ینایفـس ؟ رکـشل  دـشکیم  ار  وا  هک  نآ  تسین  اـیآ  موش ! وت  يادـف  متفگ : هنیدـم ».
وا نوچ  سپ  دشکیم . ار و  ناوج  نآ  دریگیم  سپ  هدمآ ؛ هچ  يارب  هک  دننادیمن  مدرم  دوشیم و  هنیدم  لخاد  هک  نآ  ات  دنکیم  جورخ 

.« دیشاب جرف  رظتنم  لاح  نآ  رد  سپ  دهدیمن . تلهم  ار  ناشیا  دنوادخ  تشک ، ناودع  ملظ و  هب  ار 

مود ياعد 

ورمعوـبا خیـش  هـک  دـندرک  تـیاور  هحیحـص  هربـتعم  دـیناسا  هـب  (1597) نیدــلا لاـمک  رد  قودــص  و  ( 1596) تـبیغ رد  یـسوط  خـیش 
نیا هک  ار  وا  دومرف  رما  مامه و  نب  دّمحم  یلعوبا  هب  دومرف  الما  تسا ، مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  لوا  بیان  هک  هللا  همحريورمع 

ْفِرْعَأ َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  : » مالـسلا هیلعدّـمحم  لآ  مئاـق  تبیغ  رد  تسا  ییاـعد  نآ  ناوخب و  ار  اـعد 
َکَتَّجُح ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح  ْفِرْعَأ  َْمل  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکـَلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکـَلوُسَر 

ِةَالُو ْنِم  ُهَتَعاَط  َّیَلَع  َتْضَرَف  ْنَم  ِۀَـیَالَِوب  ِینَْتیَدَـه  اَمَکَف  َّمُهَّللا  ِینَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  َال  َو  ًۀَِّیلِهاَـج  ًۀَـتیِم  ِیْنتُِمت  اـَل  َّمُهَّللا  ِینیِد  ْنَع  ُْتلَلَض 
ًادَّمَُحم َو  ًاِّیلَع  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َكِْرمَأ  َةَالُو  ُْتَیلاَو  یَّتَح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَص  َِکلوُسَر  َدَْعب  َكِْرمَأ 

َو َکـِنیِد  یَلَع  ِیْنتِّبَثَف  َّمُـهَّللا  َنـیِعَمْجَأ  ْمِْـهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َّيِدـْهَْملا  َِمئاَْـقلا  َۀَّجُْحلا  َو  َنَـسَْحلا  َو  ًاـِّیلَع  َو  ًادَّمَُحم  َو  ًاـِّیلَع  َو  یـَـسُوم  َو  ًارَفْعَج  َو 
َو َکِْقلَخ  ْنَع  ُهَتْرَتَس  يِذَّلا  َكِْرمَأ  ِِّیلَو  ِۀَـعاَط  یَلَع  ِیْنتِّبَث  َو  َکَْقلَخ  ِِهب  َْتنَحَْتما  اَّمِم  ِیِنفاَع  َو  َكِْرمَأ  ِِّیلَِول  ِیْبلَق  ْنَِّیل  َو  َکـِتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـسا 

ِفْـشَک َو  ِهِْرمَأ  ِراَهْظِِإب  َُهل  ِنْذِْإلا  ِیف  َکِِّیلَو  ِْرمَأ  ُحاَلَـص  ِهِیف  يِذَّلا  ِْتقَْولِاب  ِمَّلَعُْملا  ُْریَغ  ُِملاَْعلا  َْتنَأ  َو  ُرِظَْتنَی  َكَْرمَأ  َو  َِکتَّیَِرب  ْنَع  َباَغ  َِکنْذِِإب 
َکَعِزاَنُأ َال  َو  َتْمَتَک  اَّمَع  َثْحَْبلا  َال  َو  َتْرَتَس  اَم  َفْشَک  َال  َو  َْتلَّجَع  اَم  َریِخَْأت  َال  َو  َتْرَّخَأ  اَم  َلیِْجعَت  َّبِحُأ  َال  یَّتَح  َکـِلَذ  یَلَع  ِینْرِّبَصَف  ِهِّرِس 

یِّنِإ َّمُهَّللا  َْکَیلِإ  اَهَّلُک  يِرُومُأ  ُضِّوَفُأ  َو  ِرْوَْجلا  َنِم  ُضْرَْألا  ِتَأَلَْتما  ِدَـق  َو  ُرَهْظَی  َال  ِْرمَْألا  ِِّیلَو  ُلَاب  اَم  َال  َو  َْفیَک  َو  َِمل  َلُوقَأ  اـَل  َو  َكِرِیبْدـَت  ِیف 
ْلَْعفاَف َةَّوُْقلا  َو  َلْوَْحلا  َو  َۀَّیِـشَْملا  َو  َۀَّجُْحلا  َو  َناَهُْرْبلا  َو  َةَرْدُْقلا  َو  َناَْطلُّسلا  ََکل  َّنَِأب  یِْملِع  َعَم  ِْرمَْألا  َِذفاَن  ًارِهاَظ  َكِْرمَأ  َِّیلَو  ِینَیُِرت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ 

َنِم ًاِیفاَش  َِۀلاَلَّضلا  َنِم  ًایِداَه  َِۀلَالَّدلا  َحِـضاَو  ِۀـَلاَقَْملا  َرِهاَظ  ِِهلآ  َو  َْکیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َكِْرمَأ  ِِّیلَو  َیلِإ  َرُْظنَن  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجب  َو  َِکلَذ  ِیب 
َّمُهَّللا ِِهتَْرمُز  ِیف  اَنْرُـشْحا  َو  ِِهتَِّلم  یَلَع  اَنَّفََوت  َو  ِِهتَمْدِِـخب  اَنِْمقَأ  َو  ِِهتَیْؤُِرب  ُهَْنیَع  ُّرُِقت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو  ُهَدِـعاَوَق  ْتِّبَث  َو  ُهَدِـهاَشَم  ِّبَر  اَـی  ْزِْربَأ  ِۀـَلاَهَْجلا 

َکِظْفِِحب ِِهلاَمِش  ْنَع  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتْأَْشنَأ  َو  َْتأََرب  َو  َْتأَرَذ  َو  َْتقَلَخ  اَم  ِعیِمَج  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأ 
َو ُهَْتیَّلَو  اَم  یَلَع  ُْهنِعَأ  َو  ِِهلَجَأ  ِیف  ْدِز  َو  ُهَرُمُع  َّدـُم  َو  ُماَلَّسلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَر  َّیِـصَو  َو  ََکلوُسَر  ِهِیف  ْظَفْحا  َو  ِِهب  ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیِـضَی  َال  يِذَّلا 

ُروُکَّشلا ُِرباَّصلا  ُّیِـضْرَْملا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِقَّتلا  ُرِهاَّطلا  َو  يِدَـتْهُْملا  ُِمئاَْـقلا  َو  ُّيِدـْهَْملا  يِداَْـهلا  ُهَّنِإَـف  َُهل  َکـِتَماَرَک  ِیف  ْدِز  َو  ُهَْتیَعْرَتْسا 
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َو ِهِروُهُظ  ِیف  ِنیِقَْیلا  َةَُّوق  َو  ِِهب  َناَمیِْإلا  َو  ُهَراَِظْتنا  َو  ُهَرْکِذ  اَنِْسُنت  َال  َو  اَّنَع  ِهِرَبَخ  ِعاَطِْقنا  َو  ِِهتَْبیَغ  ِیف  ِدَمَْألا  ِلوُِطل  َنیِقَْیلا  اَْنُبلْسَت  َال  َو  َّمُهَّللا  ُدِهَتْجُْملا 
ِِهب َءاَج  اَم  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  ِماَِیق  ِیف  اَِننیِقَیَک  َِکلَذ  ِیف  اَُننیِقَی  َنوُکَی  َو  ِهِماَِیق  ْنِم  ُُهتَْبیَغ  اَنَطِّنَُقت  َال  یَّتَح  ِْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َو  َُهل  َءاَعُّدلا 

اَنِّوَق َو  یَطْـسُْولا  َۀَقیِرَّطلا  َو  یَمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملا  َو  يَدُْهلا  َجاَْهنِم  ِْهیَدَـی  یَلَع  اَِنب  َُکلْـسَت  یَّتَح  ِِهب  ِناَمیِْإلا  یَلَع  اََنبُوُلق  ِّوَقَف  َِکلیِْزنَت  َو  َِکیْحَو  ْنِم 
یَّتَح اَِنتاَفَو  َدـْنِع  َال  َو  اَِنتاَیَح  ِیف  َِکلَذ  اَْنُبلْـسَت  َال  َو  ِِهْلعِِفب  َنیِـضاَّرلا  َو  ِهِراَْصنَأ  َو  ِِهناَوْعَأ  َو  ِِهبْزِح  ِیف  اَْنلَعْجا  َو  ِِهتََعباَـتُم  یَلَع  اَْـنتِّبَث  َو  ِِهتَعاَـط  یَلَع 

ْلُذْـخا َو  ِهیِرِـصاَن  ْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدِّیَأ  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللا  َنِیبِّذَـکُم  َال  َو  َنِیباَتُْرم  َال  َو  َنِیثِکاَن  َال  َو  َنیِّکاَـش  اـَل  َکـِلَذ  یَلَع  ُنَْحن  َو  اـَناَّفَوَتَت 
َداَِلْبلا ِِهب  ْشَْعنا  َو  ِّلُّذلا  َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َكَداَبِع  ِِهب  ْذِْقنَتْـسا  َو  َرْوَْجلا  ِِهب  ِْتمَأ  َو  َّقَْحلا  ِِهب  ْرِهْظَأ  َو  ِِهب  َبَّذَک  َو  َُهل  َبَصَن  ْنَم  یَلَع  ْمِدـْمَد  َو  ِهِیلِذاَخ 

َو َنیِِفلاَخُْملا  َعیِمَج  َو  َنِیثِکاَّنلا  َو  َنیِِقفاَنُْملا  ِِهب  ِْربَأ  َو  َنیِِرفاَْکلا  َو  َنیِراَّبَْجلا  ِِهب  ْلِّلَذ  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َسُوُءر  ِهب  ْمِْصقا  َو  َةَرَفَْکلا  َو  َةَِرباَبَْجلا  ِِهب  ْلـُْتقا  َو 
ِفْـشا َو  َكَداَِلب  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  ًاراَثآ  ْمَُهل  َیِْقُبت  َال  َو  ًاراَّیَد  ْمُْهنِم  َعَدَت  َال  یَّتَح  اَِهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  َو  اَهَِّرب  َو  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرَْألا  ِقِراَشَم  ِیف  َنیِدِْـحلُْملا 

ِْهیَدَی یَلَع  َو  ِِهب  َُکنیِد  َدوُعَی  یَّتَح  َِکتَّنُس  ْنِم  َرِّیُغ  َو  َکِمْکُح  ْنِم  َلُِّدب  اَم  ِِهب  ِْحلْصَأ  َو  َِکنیِد  ْنِم  یَحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَج  َو  َكِداَبِع  َروُدُص  ْمُْهنِم 
ِرْصَِنل ُهَْتیَضَتْرا  َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْـصَلْخَتْسا  يِذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنِإَف  َنیِِرفاَْکلا  َناَرِین  ِِهلْدَِعب  َئِفُْطت  یَّتَح  ُهَعَم  َۀَعِْدب  َال  َو  ِهِیف  َجَوِع  َال  ًاحیِحَـص  ًادیِدَج  ًاّضَغ 
ُهَْتیَّقَن َو  ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِبُویُْغلا  یَلَع  ُهَتْعَلْطَأ  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  ُهَتْأََّرب  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُهَتْمَـصَع  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتیَفَطْـصا  َو  َِکنیِد 
ًاِصلاَخ اَّنِم  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  َنُوُلمْأَی  اَم  ْمِهِماَّیَأ  ْنِم  ْمُهْغَِّلب  َو  َنِیبَجَْتنُْملا  ِِهتَعیِـش  یَلَع  َو  َنیِرِهاَّطلا  ِۀَِّمئَْألا  ِِهئَابآ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ِسَنَّدلا  َنِم 

َو اَنِماَمِإ  َۀَْبیَغ  َو  اَنِِّیبَن  َدـْقَف  َْکَیلِإ  وُکْـشَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  َکَهْجَو  اَّلِإ  ِِهب  َُبلْطَن  َال  َو  َكَْریَغ  ِِهب  َدـیُِرن  َال  یَّتَح  ٍۀَعْمُـس  َو  ٍءاَیِر  َو  ٍۀَْهبُـش  َو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم 
ُهُّزُِعت َْکنِم  ٍرْصَن  َو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍْحتَِفب  اَّنَع  َِکلَذ  ْجِْرفاَف  َّمُهَّللا  اَنِدَدَع  َۀَِّلق  َو  اَنِّوُدَع  َةَْرثَک  َو  ِءاَدْعَْألا  َرُهاَظَت  َو  اَِنب  ِنَتِْفلا  َعُوقُو  َو  اَْنیَلَع  ِناَمَّزلا  َةَّدِش 

َال یَّتَح  َكِداَِلب  ِیف  َِکئاَدـْعَأ  ِْلتَق  َو  َكِداَبِع  ِیف  َِکلْدَـع  ِراَهْظِإ  ِیف  َکِِّیلَِول  َنَذَْأت  ْنَأ  َُکلَأْسَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا  َنیِمآ  ِّقَْحلا  ََهلِإ  ُهُرِهُْظت  ٍلْدَـع  ِماَمِإ  َو 
َو ُهَْتَللْذَأ  اَّلِإ  ًاحاَلِـس  َال  َو  ُهَْتلَلَف  اَّلِإ  ًاّدَح  َال  َو  ُهَْتمَدَه  اَّلِإ  ًانْکُر  َال  َو  اَهَْتنَهْوَأ  اَّلِإ  ًةَُّوق  َال  َو  اَهَْتیَْنفَأ  اَّلِإ  ًۀَّیَِقب  َال  َو  اَهَتْمَـصَق  اَّلِإ  ًۀَماَعِد  ِّبَر  اَی  ِرْوَْجِلل  َعَدَت 
َال يِذَّلا  َکِسَْأب  َو  ِعِطاَْقلا  َکِْفیَِسب  ْمُْهبِرْـضا  َو  ِغِماَّدلا  َكِرَجَِحب  ِّبَر  اَی  ْمِهِمْرا  َو  ُهَْتلَذَخ  اَّلِإ  ًاْشیَج  َال  َو  ُهَْتلَتَق  اَّلِإ  ًاعاَجُـش  َال  َو  ُهَتْـسَّکَن  اَّلِإ  ًۀَیاَر  َال 

َنِینِمْؤُْملا َكِداَبِع  يِْدیَأ  َو  َکِِّیلَو  ِدَِیب  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  َءاَدْعَأ  َو  َکِِّیلَو  َءاَدْعَأ  َو  َكَءاَدْعَأ  ْبِّذَع  َو  َنیِمِرْجُْملا  ِمْوَْقلا  ِنَع  ُّدَُرت 
َو ًاءوُس  ِِهب  َداَرَأ  ْنَم  یَلَع  ِءْوَّسلا  َةَِرئاَد  ْلَعْجا  َو  ِِهب  َرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکما  َو  َُهداَرَأ  ْنَم  َْدیَک  َو  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  َکِضْرَأ  ِیف  َکَتَّجُح  َو  َکَِّیلَو  ِفْکا  َّمُهَّللا 

ِیف ْمُْهنَْعلا  َو  َكِداَبِع  ِیف  ْمِهِزْخَأ  َو  ََکباَذَع  ْمِْهیَلَع  ْدِّدَـش  َو  ًۀَـتَْغب  َو  ًةَرْهَج  ْمُهْذُـخ  َو  ْمُهَماَدـْقَأ  ْلِْزلَز  َو  ْمَُهبُوُلق  َُهل  ْبِعْرَأ  َو  ْمُهَتَّداَم  ُْهنَع  ْعَْطقا 
اوُعاضَأ ْمُهَّنِإَف  َكِراَن  َّرَح  ْمِِهلْـصَأ  َو  ًاراَن  ْمُهاَتْوَم  َرُوُبق  ُشْحا  َو  ًاراَن  ْمِِهلْـصَأ  َو  َِکباَذَع  َّدَـشَأ  ْمِِهب  ْطِحَأ  َو  َكِراَن  َلَفْـسَأ  ْمُْهنِکْـسَأ  َو  َكِداَِلب 
َبُولُْقلا ِِهب  ِیْحَأ  َو  ِهِیف  َْلَیل  َال  ًادَمْرَس  ُهَرُون  اَنِرَأ  َو  َنآْرُْقلا  َکِِّیلَِوب  ِیْحَأ  َو  َّمُهَّللا  َكَداَِلب  اُوبَرْخَأ  َو  َكَداَبِع  اوُّلَـضَأ  َو  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا 

ٌّقَح یَْقبَی  َال  یَّتَح  َۀَلَمْهُْملا  َماَکْحَْألا  َو  َۀَلَّطَعُْملا  َدوُدُْـحلا  ِِهب  ِْمقَأ  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  َۀَِـفلَتْخُْملا  َءاَوْهَْألا  ِِهب  ْعَمْجا  َو  َةَرِغَْولا  َروُدُّصلا  ِِهب  ِفْشا  َو  َۀَـتِّیَْملا 
َال ْنَّمِم  َو  ِهِماَکْحَِأل  َنیِمِّلَسُْملا  َو  ِِهْلعِِفب  َنیِضاَّرلا  َو  ِهِْرمَِأل  َنیِرِمَتْؤُْملا  َو  ِِهناَْطلُـس  ِۀَیِّوَقُم  َو  ِِهناَوْعَأ  ْنِم  ِّبَر  اَی  اَْنلَعْجا  َو  َرَهَز  اَّلِإ  ٌلْدَع  َال  َو  َرَهَظ  اَّلِإ 

ِفِـشْکاَف ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم  یِّجَُنت  َو  َكاَـعَد  اَذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجت  َو  َّرُّضلا  ُفِـشْکَت  يِذَّلا  ِّبَر  اَـی  َْتنَأ  َو  َکـِْقلَخ  ْنِم  ِۀَّیِقَّتلا  َیلِإ  ِِهب  َۀَـجاَح 
ِءاَدْعَأ ْنِم  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  مالسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءاَمَصُخ  ْنِم  ِیْنلَعَْجت  َال  َّمُهَّللا  َُهل  َْتنِمَـض  اَمَک  َکِضْرَأ  ِیف  ًۀَفِیلَخ  ُْهلَعْجا  َو  َکِِّیلَو  ْنَع  َّرُّضلا 

َو ِینْذِعَأَف  َِکلَذ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإَف  مالـسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِْظیَْغلا  َو  ِقَنَْحلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  مالـسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ 
َّبَر اَی  َنیِمآ  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ًاِزئاَف  َكَدـْنِع  ْمِِهب  ِیْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ِینْرِجَأَـف  َکـِب  ُریِجَتْـسَأ 

تاولص هعمج و  زور  رصع  زامن  زا  دعب  هروثأم ، هیعدا  رکذ  زا  دعب  ( 1598) عوبسالا لامج  رد  سواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دّیس  َنیَِملاَْعلا ».
رگا دوش  هدناوخ  تسا  راوازـس  نآ  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  يارب  دناوخ  دیاب  هک  رگید  ياعد  رکذ  هدومرف  دش ، روکذـم  هک  هریبک 

ندناوخ يراذگ  لمهم  هک  نیا  زا  نک  رذح  سپ  هعمج . زور  رـصع  بیقعت  زا  ار  نآ  میدرک  رکذ  هچ  نآ  عیمج  زا  دـشاب  يرذـع  وت  يارب 
هب نک  دامتعا  سپ  نآ ؛ هب  ار  ام  هدومرف  صوصخم  هک  هلـالج -  ّلـج  دـنوادخ -  لـضف  زا  ار  نیا  میتخانـش  اـم  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . نآ 

. تشذگ هچ  نانچ  دومرف ، هراشا  هقباس  تاولص  لیذ  رد  هچ  نآ  هب  تسا  ياهراشا  زین  مالک  نیا  رد  و  نآ .
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موس ياعد 

یفعج میهاربا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  دوـخ  دانـسا  هب  هدرک  تـیاور  ( 1599) تاوعدـلا جـهم  باتک  رد  هللا  همحرسواط  نب  لـیلج  دـّیس 
، تفگ يوار  مالـسلا  هیلعيدهم  تبیغ  نآ ، رد  هدـش  رکذ  هک  یثیدـح  نمـض  رد  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  وا  هک  ینوباص  هب  فورعم 
. هناشن امش  يارب  دوش  رهاظ  هک  تسا  دوز  تسا ، دوز  هک  یتسرد  هب  جرف ! راظتنا  اعد و  هب  داب  امش  رب  : » دومرف وت ؟ نایعیش  دننک  هچ  متفگ :

سپ متفگ : هدش ». رهاظ  امـش  يارب  هچ  نآ  هب  دیوش  کّسمتم  ار و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دینک  دمح  امـش ، يارب  دش  رهاظ  هاگره  سپ 
اَّلِإ ُذُـخآ  َال  َّمُهَّللا  َكِْرمَأ  َةَالُو  ِینَْتفَّرَع  َو  َکَتَِکئاَلَم  ِینَْتفَّرَع  َو  ََکلوُسَر  ِینَْتفَّرَع  َو  َکَسْفَن  ِینَْتفَّرَع  َْتنَأ  َّمُهَّللا  : » وگب دومرف  مناوخب ! اـعد  هچ 

َتْـضَرَْتفا ِنَم  ِۀَـیَالَِول  ِینِدـْها  َّمُهَّللا  ِینَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  َال  َو  َِکئاَِیلْوَأ  ِلِزاَـنَم  ْنَع  ِیْنبِّیَُغت  اـَل  َّمُهَّللا  َْتیَقَو  اَـم  اَّلِإ  ِیقَأ  اـَل  َو  َْتیَطْعَأ  اَـم 
.« ُهَتَعاَط

مراهچ ياعد 

تسا نیا  و  تبیغ . ماّیا  يارب  زا  تسا  هتـسیاش  هک  ییاعد  دیامنیم  میلعت  ارم  هک  ار  یـسک  مدید  باوخ  رد  هدومرف : اج  نآ  رد  دّیـس  زین  و 
عدواو هرادـتقا  هّزع و  ضرالاو  تاومـسلا  توکلم  یف  رهظاو  هرایتخاب  نیملاعلا  یلع  لییارـسا  لآو  میهاربا  لّضف  نم  اـی  : » اـعد نآ  ظاـفلا 

(1600 .«) هراصناو كدابع  یلع  کتّجح  ناوعا  نم  ینلعجاو  هلا  دّمحم و  یلع  ّلص  هرارسا  بئارغ  هتیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصًادّمحم 

مجنپ ياعد 

قاّقر نب  یلع  نب  دّمحم  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : هک  نییرطاف  هَّللادبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  باتک  زا  هدرک  لقن  باتک  نآ  رد  مّظعم  دّیس 
دّمحم رفعجوبا  ارم  درک  ثیدح  تفگ : یمق ، ناذاش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  نسحلاوبا  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگرفعجوبا : یمق ،

نب دّـمحم  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : ملاس ، نب  ملـسلادبع  زا  فورعم  نب  سابع  زا  رفعج  نب  هَّللادـبع  زا  شردـپ  زا  یمق  هیوباـب  نب  یلع  نب 
رد هبترم  کی  ار  اعد  نیا  دـناوخب  هک  سک  ره  : » مالـسلا هیلعرفعجوبا  دومرف  هک : تفگ  یفعج  دـیزی  نبرباج  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  نانس 
 - ام مئاق  درک  جورخ  نوچ  سپ  مالسلا . هیلعمئاق  ترضح  ناوید  رد  دوشیم  هدرب  الاب  یکزان و  تسوپ  رد  دوشیم  هتشون  دوخ ، راگزور 

! ریگب وا ، هب  دنیوگیم  ار و  هتـشون  نآ  وا ، هب  دنهدیم  هاگ  نآ  شردـپ ، مسا  هب  شدوخ و  مسا  هب  ار  وا  دـننکیم  زاوآ  هیلع -  هَّللا  تاولص 
و ( 1601 «) ًادْهَع ِنَمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ْنَم  اَّلِإ   - » ّلجوّزع يادخ -  لوق  تسا  نیا  ایند و  رد  ام  اب  يدرک  هدهاعم  هک  تسا  يدهع  هتـشون  نیا 
اَی ُِّیلَع  اَی  َنیِرِهاَْقلا  َرِهاَق  اَی  َنیِرِخْآلا  َرِخآ  اَی  ُدَـحَأ  اَی  ُدِـحاَو  اَی  ِۀَِـهلْآلا  ََهلِإ  اَی  َّمُهَّللا  : » ییوگیم یـشاب  رهاط  هک  یتلاح  رد  ار  اعد  نیا  ناوخب 

َِکب ُْتنَمآ  يِدْعَو  ْزِْجنَأ  َو  يِدْعَو  َيَالْوَم  اَی  ِّلَصَف  يِدْعَو  ٌزِْجنُم  َْتنَأ  َو  يِدْهَع  يِدِّیَس  اَی  اَذَه  ٍْولُع  ِّلُک  َقْوَف  َتْوَلَع  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  َْتنَأ  ُمیِظَع 
َو ِّيِدـْنِْهلا  َِکباَجِِحب  َو  ِّیِموُّرلا  َِکباَجِِحب  َو  ِِّیناَیْرُّسلا  َِکباَجِِحب  َو  ِِّیناَْربِْعلا  َِکباَجِِحب  َو  ِّیِمَجَْعلا  َِکباَجِِحب  َو  ِِّیبَرَْعلا  َِکباَجِِحب  َکـُلَأْسَأ  َو 

َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ٍِّیلَِعب  َو  ِرِذـْنُْملا ص  َِکلوُسَِرب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َو  یَلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َْتنَأ  َو  يَُرت  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  َیلوُْألا  ِۀَـیاَنِْعلِاب  َِکتَفِْرعَم  ِتَْبثَأ 
ِتاَنِفَّثلا ِيذ  َنیِِدباَْعلا  ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَِعب  َو  ِلُوتَْبلا  َۀَمِطاَِفب  َو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِس  ِدیِهَّشلا  ِْنیَسُْحلِاب  َو  ِدِّیَّسلا  ِنَسَْحلِاب  َو  يِداَْهلا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

ِِمئاَْقلا ِروُصَْحلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسوُِمب  َو  َكِداَعیِِمب  َو  َِکقاَثیِِمب  َقَدَـص  يِذَّلا  ِقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجب  َو  َکِْـملِع  ْنَع  ِِرقاَْـبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو 
ِنیِمَْألا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَِعب  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِیف  یَـضَتْرُْملا  ِلِضاَْفلا  ِْربَْحلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمب  َو  َکِمْکُِحب  یِـضاَّرلا  اَـضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَِعب  َو  َكِدـْهَِعب 

ِّيِدـْهَْملا ِرَظَْتنُْملا  ِلْدَْـعلا  ِِمئاَْقلا  ِماَمِْإلِاب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َو  َنیِّیِـصَْولا  ِۀـَناَزِخ  ِّیِکَّزلا  ِرِهاَّطلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلاـِب  َو  َنیِدِـشْرَتْسُْملا  يِداَـه  ِنَمَتْؤُْملا 
اَم َو  یِفْعَض  َْکَیلِإ  وُکْشَأ  َفُطَلَف  َرَدَق  ْنَم  اَی  َمِحَر  َو  اَفَعَف  َِکلَذ  ُلْهَأ  َوُه  َو  َمُظَعَف  َّلَج  ْنَم  اَی  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  اَنِماَمِإ  ِْنبا  َو  اَنِماَمِإ 
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َو یَّلََوت  َو  ََربْدَأ  ْنَم  اَْهنَع  َرُـصَق  ِیتَّلا  يَْربُْکلا  ِۀَِّیناَدْحَْولِاب  َو  ِءاَْضیَْبلا  ِۀَیِمْـسَّتلِاب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو  َِکتَفِْرعَم  ِْهنُک  َو  َكِدیِحَْوت  ْنِم  ِیلَمَع  ُْهنَع  َرُـصَق 
َو َنیِِقباَّسلاـِب  َْتنَمآ  يَوْأَْـملا  َۀَّنَج  َْتبَبْحَأ  ْنَـم  َتـْلَلْحَأ  َو  ِءاَـلَْبلا  َراَد  اَْـهنِم  َتـْقَلَخ  ِیتَّلا  اَْـیلُْعلا  ِۀَّماَّتلا  َکـِتاَِملَِکب  َو  ِمَظْعَأـْلا  َکـِباَجِِحب  ُتـْنَمآ 

ُْتمَّدَق اَذِإ  ًادَغ  ْمُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َقِّرَُفت  َال  َو  ْمُهَْریَغ  ِینَیِّلَُوت  اَّلَأ  ًائِّیَس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  اًلَمَع  اوُطَلَخ  َنیِذَّلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِنیِمَْیلا  ِباَحْصَأ  َنیِقیِّدِّصلا 
ِیناَبَح َو  ِۀَِّیناَدْحَْولِاب  ِراَْرقِْإلِاب  ِینَفَْحتَأ  ْنَم  اَی  َْتئِش  اَذِإ  اَْهیَلَع  ُِمتَْخت  َکَّنِإَف  ْمِِهلاَمْعَأ  ِمِیتاَوَخ  َو  ْمِِهتَِیناَلَع  َو  ْمِهِّرِِـسب  ُْتنَمآ  ِءاَضَْقلا  ِلْصَِفب  اَضِّرلا 
َءاَرَمُأ َنیِقَّتُْملِاب  َو  َءاَّلِدَأ  ِلُسُّرلِاب  َو  َءاَِیْبنَأ  َنِیبوُجْحَْملِاب  َو  ًاجَجُح  ِءاَیِفْصَْألِاب  َو  ًّابَر  َِکب  ُتیِـضَر  یَمَْعلا  َو  ِّکَّشلا  َنِم  ِینَـصَّلَخ  َو  ِۀَِّیبُوبُّرلا  ِۀَفِْرعَِمب 

(1602 .) روکذم دهع  رخآ  تسا  نیا  ًاعیِطُم ». ََکل  ًاعِماَس  َو 

مشش ياعد 

تـسا دوز  : » مالـسلا هیلعهَّللادـبعوبا  دوـمرف  تفگ ، هک  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  هدرک  تیاور  ( 1603) نیدلا لامک  باتک  رد  قودـص  خـیش 
هک یـسک  رگم  ههبـش ، نآ  رد  دباییمن  تاجن  هدننک و  تیاده  ياوشیپ  امنهار و  هناشن و  نودب  دینامیم  سپ  ياههبـش ؛ امـش  هب  دـسریم 

یلع یبلق  ّتبث  بولقلا  بلقم  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هَّللا  ای  : » ییوگیم دومرف : قیرغ ؟ ياعد  تسا  هنوگچ  متفگ : ار ». قیرغ  ياعد  دـناوخب 
بولق تسا  بِّلقم  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف سپ  کنید ». یلع  یبلق  ّتبث  راصبالاو  بولقلا  ّبلقم  ای  : » متفگ سپ  کنید ».

.« کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  : » میوگیم نم  هک  نانچ  وگب  نکلو  ار  راصبا  و 

متفه ياعد 

هیلعهللادبع یبا  ترـضح  رب  مردـپ  نم و  مدـش  لخاد  تفگ : هک  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  هللا  همحرینامعن  خـیش 
هدننک تیاده  ماما  لاح ، نآ  رد  دینیبیمن  ای  تقو  نآ  رد  تسین  هک  یلاح  رد  دیدنام  هاگ  ره  امـش ، دوب  دیهاوخ  هنوگچ  : » دومرف مالـسلا .

، هَّللاو تسا  نیا  تفگ : مردپ  سپ  ار ». قیرح  ياعد  دناوخب  هک  یـسک  رگم  نامز ، نآ  رد  دباییمن  تاجن  دوش و  هدید  هک  ییامنهار  هن  و 
رد هچ  نآ  هب  دـیوش  کّسمتم  سپ  درک . یهاوخن  كرد  ار  ناـمز  نآ  وت  دوش و  نینچ  نوچ  : » دومرف موش . وت  يادـف  مینک ؟ هچ  سپ  ـالب .

ّریحتم و لـمع  رد  دـیوشن و  لزلزتـم  دوـخ  نـید  رد  ناـمز  نآ  رد  ینعی  ( 1604 .«) ددرگ حـضاو  امـش  رب  رما  هک  نآ  اـت  تسا  امـش  تـسد 
دـینکن و كرت  ار  اهنآ  هب  لمع  دیـشاب و  کّسمتم  عورف  لوصا و  رد  هدیـسر ، امـش  هب  هتـشذگ  ناـماما  زا  هچ  نآ  هب  دـیدرگن و  نادرگرس 
زا تانّیب و  تازجعم  روهظ  هب  دوش  حضاو  امـش  رب  وا  تماما  رما  ات  تسا  ّتیمئاق  تماما و  یعّدم  هک  نآ  هب  دیرواین  نامیا  دیوشن و  دـترم 
هب هچ  نآ  باحـصا و  دزن  اعد  نآ  ندوب  مولعم  دوهعم و  دوشیم  رهاظ  تسا  مادک  هک  قیرح  ياعد  زا  هَّللادبع  دـلاو  نانـس ، ندرکن  لاؤس 

عمجم بحاص  یسربط  خیش  اسم . حابـص و  هیعدا  رد  دندرک  لقن  ار  نآ  املع  زا  ياهلمج  هک  تسا  یفورعم  ياعد  هدیـسر  رظن  هب  مسا  نیا 
عمج تیاغ  هب  ار  یبوخ  لامک و  طیارش  تسا و  رایسب  نآ  تلیـضف  تلالج و  هک  اهاعدهلمج  زا  هتفگ : ( 1605) رفّسلاةّدع باتک  رد  نایبلا 

 - نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زا  قیرح و  ياعد  هب  تسا  روهـشم  هک  تسا  ییاعد  دراد ، ماش  حبـص و  هب  صاصتخا  اهنآ  ندناوخ  هدومن و 
ینالوط هک  اعد  رخآ  ات  ًادیهش »... کب  یفک  كدهشا و  تحبصا  ّینا  ّمهّللا  : » تسا نیا  اعد  تسا و  هدش  تیاور  مالـسلاو -  ةولـصلا  هیلع 

هیلع یمق -  تلـص  نب  دّـمحم  يوس  هب  دـمآ  نوریب  یعیقوت  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح  بناـج  زا  هک  هتفگ  نآ  رخآ  رد  تسا و 
، هلمجلاب و  تسا . فورعم  زین  نآ  خلا و  میظعلا ». رونلا  ّبر  ّمهّللا  : » تسا نیا  هّمتت  نآ  تسه و  ياهّمتت  یتدایز و  ار  اعد  نیا  هک  همحرلا - 
(1607) یمعفک و  ( 1606) خیش حابصم  نوچ  هیعدا  بتک  زا  يرایـسب  رد  دوب و  مه  ینالوط  تساعد و  نیمه  دارم  هک  مدشن  نئمطم  نوچ 

. میدرکن لقن  اذهل  دوب ، دوجوم  ( 1608) راحب سابقم و  و 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  هب  هثاغتسا  لسوت و  رد 
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دادمتسا مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  يایاعر  هّماع  فیلاکت  زا  متشه :

هراشا

فارطا و زا  هنتف  تاهبش و  ندروآ  ور  ضارما و  ایالب و  لاوها و  دیادش و  ماگنه  رد  تسا  بانج  نآ  هب  تثاغتسا  افکتـسا و  تناعتـسا و  و 
هیّلب عفد  هبرک و  عفر  ههبش و  ّلح  شبانج  زا  نتساوخ  قیـضم و  يانگنت  رد  نداتفا  قیرط و  هراچ و  هار  ندیدن  بناجا و  براقا و  بناوج و 
هّیهلا تردق  بسح  دناسرب ، ثیغتسم  لّسوتم  نآ  هب  دناوت  دناد و  حالـص  دوخ  هک  يوحن  نآ  هب  ار  دوصقم  هب  هار  نداد  ناشن  هّلخ و  ّدس  و 

هب سک  ره  هب  شـضیف  هتـسویپ ، هکلب  اناوت ؛ شلوؤسم  تباجا  رب  اناد و  اج  ره  رد  سک  ره  لاح  رب  تساراد و  هک  ار  هّیناـّبر  هّیندـل  مولع  و 
ملاع یصاع و  عیطم و  زا  دوخ ، يایاعر  روما  رد  رظن  زا  دسریم و  هدیسر و  دالب  دابع و  ماظن  حالـص  تاعارم  دادعتـسا و  ّتیلباق و  هزادنا 

موقرم دنداتـسرف ، دـیفم  خیـش  يارب  هک  یعیقوـت  رد  باـنج  نآ  دـنکیمن . هدرکن و  تلفغ  فیعـض ، يوـق و  یند و  فیرـش و  لـهاج و  و 
یلاعت يادـخ  ار  نآ  هدـنامن  ام  هب  هچ  نآ  بسحرب  نیملاظ  نکاسم  زا  تسا  رود  هک  نامدوخ  ناکم  رد  میدرک  لزنم  هچ  رگا  ام  : » دنتـشاد

هب تسا  طیحم  ام  ملع  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا ؛ نیقـساف  يارب  ایند  تلود  هک  یمادام  نآ ، رد  ام  نینمؤم  هعیـش  يارب  اـم و  يارب  حالـص  زا 
خیـش و  ( 1609 .«) دـسریم امـش  هب  هک  ییـالب  هـب  اـم  تـفرعم  امـش و  راـبخا  زا  زیچ  چـیه  اـم ، مـلع  زا  دوـشیمن  بیاـغ  امـش و  ياـهربخ 

ینالوط ياههبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  دندرک  تیاور  دوخ  ياهدنـس  هب  نارگید  و  ( 1611) ینامعن و  ( 1610) ینیلک
دننک تیادـه  هک  وت  قلخ  رب  یتّجح  زا  دـعب  یتّـجح  وت ، نیمز  رد  اـهتّجح  وت  يارب  دـشاب  هدوب  هک  تسا  ّدـبال  ایادـخ ! راـب  : » دومرف دوخ 
یسک هک  دنرهاظ  یهاگ  ای  یـضعب  ججح ، نیا  عابتا و  دنوشن  هدنکارپ  هک  نیا  ات  ار  وت  ملع  ناشیا  هب  دنزومایب  وت و  نید  يوس  هب  ار  ناشیا 

شیاسآ و لاح  رد  مدرم ، زا  تسا  بیاغ  وا  صخش  رگا  ار ، دوخ  روهظ  نامز  تسا  بّقترم  هک  ناسرت  ناهنپ  ای  دنکیمن  ار  ناشیا  تعاطا 
هدـش و هدرتسگ  نینمؤم  بولق  رد  ( 1612) ناشیا بادآ  اـی  ارآ  ناـشیا و  ملع  مدرم  زا  تسین  بیاـغ  سپ  لـطاب ، تلود  رد  ناـشیا  یمارآ 
هب مسق  نیفرـسم . نآ  زا  دننکیم  ابا  ناگدننک و  بیذکت  نآ ، زا  دنراد  تشحو  هچ  نآ  هب  دنریگیم  سنا  دناهدننک ؛ لمع  اهنآ  هب  نینمؤم 

سپ ار . نآ  دیمهفیم  سپ  دینـشیم ، ار  نآ  دوخ  لد  شوگ  هب  هک  دوب  یـسک  رگا  اهب ، یب  دوشیم  لیک  هک  تسا  یمالک  نیا  هک  يادخ 
نب یلع  لیلج  خیـش  و  خلا . دشیم ». راگتـسر  وا  ببـس  هب  سپ  درکیم . ریـس  جاهنم  نیا  رب  ار و  نآ  درکیم  يوریپ  ار و  نآ  درکیم  رواب 

بانج نآ  هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  دّـمحم  یبا  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ( 1613) هیصولا تابثا  باتک  رد  يدوعـسم  نیـسح 
دندرب ار و  بانج  نآ  دنتشادرب  سپ  داتسرف . ار  کلم  ود  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ، ّدلوتم  مالسلا  هیلعبحاص  ترـضح  نوچ  : » دومرف

وت هب  منکیم و  اطع  وت  هب  اـبحرم ! وا : هب  دومرف  دـنوادخ  سپ  یلاـعت . كراـبت و  دـنوادخ  روضح  رد  داتـسیا  هک  نیا  اـت  شرع  قدارـس  اـت 
نب نیـسح  مساقلاوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هدرک  تیاور  ( 1614) تبیغ باتک  رد  هللا  همحریـسوط  خیـش  منکیم ». باذـع  وت  هب  مزرمآیم و 

، شتماقتـسا ماّیا  رد  لالب  نب  رهاط  یبا  دزن  متفر  سپ  نآ . ریغ  ضیوفت و  رد  اـم  باحـصا  دـندرک  فـالتخا  تفگ : هک  موس  بیاـن  حور ،
مداد تلهم  ار  وا  سپ  هد . تلهم  ارم  تفگ : مدنامهف . وا  هب  ار  فالتخا  نآ  سپ  دننک ، رایتخا  هلطاب  بهاذـم  یـضعب  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی 

هاگ ره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  یثیدح  دروآ  نوریب  سپ  وا . دزن  هب  مدرک  تدواعم  هاگ  نآ  زور . دنچ 
ینعی کی ، کی  نینمؤملاریما و  هاگ  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ارنآ  درادیم  هضرع  ار ، يرما  یلاعتيادخ  دومن  هدارا 

دندومن هدارا  نوچو  ایند  يوسهب  دـیآیم  نوریب  هاگنآ  مالـسلا . هیلعناـمزلابحاص  يوس  هب  دوشب  یهتنم  هک  نآ  اـت  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا 
هک نیا  ات  کـی  ره  رب  هاـگ  نآ  مالـسلا ، هیلعناـمزلا  بحاـص  رب  دوشیم  ضرع  ّلـجوّزع  دـنوادخ  يوس  هب  ار  یلمع  دـنربالاب  هکهکیـالم 
زا دـیآیم  دومرف  هچ  ره  سپ  ّلـجوّزع . دـنوادخ  رب  دوشیم  ضرع  هاـگ  نآ  ملـسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  رب  دوـشیم  ضرع 

دنتـسین زاین  یب  تسا و  ناشیا  تسد  رب  سپ  ّلجوّزع ، دنوادخ  يوس  هب  دوریم  الاب  هچ  نآ  تسا و  ناشیا  تسد  رب  سپ  دـنوادخ ، بناج 
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نیهارب باتک  زا  تاوانملا  عفد  باتک  رد  یناث  قّقحم  طبـس  یکرک ، یتفم  نیـسح  دّیـس  یمـشچ ». ندز  مه  هب  ردق  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  زا 
هک یکلم  تسین  : » دـیامرفیم باـنج  نآ  مدینـش  تفگ : هک  مالـسلا  هیلعمظاـک  ترـضح  زا  هزمحیبا  زا  هدومن  تیاور  وا  هک  هدرک  لـقن 
نآ رب  ار  نآ  درادیم  ضورعم  سپ  مالـسلا ، هیلعماـما  هب  دـنکیم  ادـتبا  هک  نآ  رگم  يرما ، ره  تهج  هب  دتـسرفب  نیمز  هـب  ار  وا  دـنوادخ 

ثیدح رد  قباس  باب  رد  تشذـگ  تسا ». رما  نیا  بحاص  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  بانج  زا  هکیالم  دّدرت  لحم  هک  یتسرد  هب  بانج و 
هیلعتّجح هب  نک  هثاغتسا  سپ  يدش ؛ راتفرگ  هدنامرد و  نوچ  : » وا هب  دومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  يزاریـش  يافولاوبا 

خیش و  ( 1615) یـشک خیـش  و  دنک ». هثاغتـسا  وا  هب  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  هانپ  تسا و  سردایرف  وا  دباییم و  رد  ار  وت  وا  هک  مالـسلا 
دوخ سفن  رد  سپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نامز  رد  مدرک  يدـیدش  بت  تفگ : هک  هلیمر  زا  دـناهدرک  تیاور  ( 1616) ریاصب رد  رافص 
بقع رد  مـنک  زاـمن  مـنک و  لـسغ  ینعی  مزیرب ، دوـخ  رب  یبآ  هـک  نآ  زا  رتـهب  ار  يزیچ  مـنادیمن  مـتفگ  هـعمج و  زور  رد  متفاــی  یتّـفخ 

نم هب  بت  نآ  دـمآرب ، ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نوچ  دجـسم . هب  مدـمآ  هاـگ  نآ  مدرک . نینچ  سپ  مالـسلا . هیلعنینمؤملاریما 
مدید هلیمر ! يا  : » دومرف بانج و  نآ  اب  مدش  لخاد  دش ، رصق  لخاد  دومن و  تعجارم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نوچ  سپ  دومن . تدواعم 

هک مدید  ار  وت  هک  دوب  هدش  هچ  هلیمر ! يا  دومرف  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  نم  هب  دش  تفتلم  سپ  یتیاور ، هب  و  وت -  زا  یضعب  هک  ار  وت 
تشاداو ارم  هچ  نآ  مدوب و  نآ  رد  هک  ار  دوخ  تلاح  بانج ، نآ  يارب  مدرک  لقن  سپ  دشیم »؟ مهرد  یـضعب  رد  تیاضعا -  زا  یـضعب 

تهج هب  اـم  میوشیم  ضیرم  هک  نآ  رگم  دوش ، ضیرم  هک  ینمؤـم  تسین  هلیمر ! يا  : » دوـمرف سپ  باـنج . نآ  بقع  زاـمن  رد  تبغر  رد 
وا و يارب  مییوـگیم  نیمآ  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  اـعد  وا و  نزح  تهج  هب  میوـشیم  نوزحم  هـک  نآ  رگم  دوـشیمن  نوزحم  وا و  ضرم 

يارب تمحرم  فطل و  نیا  موش ! وت  يادف  نینمؤملاریما ! ای  بانج : نآ  هب  متفگ  سپ  وا ». يارب  مینکیم  اعد  هک  نآ  رگم  دوشیمن  تکاس 
ای تسین  بیاغ  هلیمر  يا  : » دومرف دـنانیمز . فارطا  رد  هک  یناـسک  لاـح  زا  ارم  هد  ربخ  رـصق . نیا  رد  دـناوت  باـنج  اـب  هک  تسا  یناـسک 
هب نارگید  دـیفم و  خیـش  و  ( 1618) رافص و  ( 1617) قودـص خیـش  زین  و  نآ ». برغم  رد  هن  نـیمز و  قرـشم  رد  ینمؤـم  اـم  زا  دوـشیمن 
نآ رگم  ار  نیمز  دراذگیمن  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف هک  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  بانج  زا  دناهدرک  تیاور  رایسب  ياهدنس 
هب و  ار -  ناشیا  دـنادرگیمرب  ار ، يزیچ  دـندرک  دایز  نینمؤم  رگا  سپ  نیمز . رد  ار  ناصقن  هدایز و  دـنادیم  هک  دـشاب  یملاع  نآ  رد  هک 
هب و  ناشیا -  روما  نیملـسم ، رب  دشیم  طلتخم  دوبن ، نینچ  رگا  ناشیا و  يارب  دنکیم  مامت  دندرک ، مک  رگا  و  ار -  نآ  دزادـنایم  یتیاور 

.« دشیمن هتخانش  لطاب  زا  ّقح  یتیاور 

مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  هب  هثاغتسا  هعقر  رد 

رد هعقر و  رد  دسیونب  دوشیم ، روکذم  هچ  نآ  دـشاب ، یتجاح  ار  هک  ره  تسا : يورم  يراوزبس  ةاجنلا  حـیتافم  یـسلجم و  رئازلا  هفحت  رد 
یهاچ ای  يرهن  رد  دراذگ و  نآ  نایم  رد  ار  نآ  دزاس و  لگ  ار  یکاپ  كاخ  دنک و  رهم  ددنبب و  ای  دزادنیب  مالسلا  مهیلعهّمئا  روبق  زا  یکی 

. دوشیم تجاح  ندروآرب  ّیلوتم  هسفنب ، وا  دسریم و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  هب  هک  دزادـنا  یبآ  ریدـغ  ای  قیمع 
َّزَع ِهَّللِاب  ًاریِجَتْسُم  ِیب  َلََزن  اَم  ُتْوَکَش  َو  ًاثیِغَتْسُم  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َيَالْوَم  اَی  َْکَیلِإ  ُْتبَتَک  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هروکذم : هعقر  هخـسن 

ِلُّیََخت َدـْنِع  ِینَمَلْـسَأ  يِدـْنِع  ِهَِّلل  ِۀَـمْعِّنلا  َرَطَخ  َرَّیَغ  َو  یُِّبل  َضَْعب  ِینَبَلَـس  َو  يِرِْکف  َلاَطَأ  َو  ِیْبلَق  َلَغْـشَأ  َو  ِینَمِهَد  ْدَـق  ٍْرمَأ  ْنِم  َکـِب  َُّمث  َّلَـج  َو 
ِهِیف ُتْأَـجَلَف  ِیتَُّوق  َو  يِْربَص  ِِهلُّمََحت  ِیف  ِینَناَـخ  َو  ِیتَلیِح  ِهِعاَـفِد  ْنَع  ْتَزَجَع  َو  ُمیِمَْحلا  ََّیلِإ  ِیل  ِِهلاَْـبقِإ  ِیئاََرت  َدـْنِع  یِّنِم  َأَّرَبَت  َو  ُلـِیلَْخلا  ِِهدُورُو 

ِِکلاَم َو  ِرِیبْدَّتلا  ِِّیلَو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َنِم  َِکناَکَِمب  ًاْملِع  یِّنَع  ِهِعاَفِد  ِیف  َو  َْکیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهُؤاَنَث  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  َِۀلَأْسَْملا  ِیف  ُْتلَّکََوت  َو  َْکَیلِإ 
َيَالْوَم اَی  َْتنَأ  َو  ِیلْؤُس  ِیئاَطْعِِإب  َكاَّیِإ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِِهَتباَجِِإل  ًانِّقَیَتُم  يِْرمَأ  ِیف  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِْهَیلِإ  ِۀَـعاَفَّشلا  ِیف  ِۀَـعَراَسُْملِاب  َْکنِم  ًاِقثاَو  ِرُومُْألا 

ِیل َْربَص  َال  َو  ِِهلْمَِحب  ِیل  َۀَقاَط  َال  اَّمِمدرب  دوخ  تجاح  مان  اذک  اذک و  ياجب  اَذَک و  َو  اَذَک  ِْرمَأ  ِیف  َکِیف  ِیلَمَأ  ِقیِدْصَت  َو  یِّنَظ  ِقیِقْحَِتب  ٌریِدَـج 
َْکیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َيَالْوَم  اَی  ِیْنثِغَأَف  َّیَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ِیتَّلا  ِتاَبِجاَْولا  ِیف  یِطیِْرفَت  َو  ِیلاَْعفَأ  ِحِیبَِقب  ِِهفاَعْضَِأل  َو  َُهل  ًاّقِحَتْـسُم  ُْتنُک  ْنِإ  َو  ِْهیَلَع 
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ِیل ُُهلاَلَج  َّلَج  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  َّیَلَع  ُۀَمْعِّنلا  ِتَطََسب  َِکبَف  ِءاَدْعَْألا  ِۀَتاَمَـش  َو  ِفَلَّتلا  ِلُولُح  َْلبَق  يِْرمَأ  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ََۀلَأْسَْملا  ِمِّدَق  َو  ِفْهَّللا  َْدنِع 
نامثع ای  دیامن ، ترـضح  يالکو  زا  یکی  رب  دامتعا  دیآرب و  ریدغ  ای  رهن  نآ  يالاب  رب  هاگ  نآ  لاَمْآلا ». ُغُوُلب  ِهِیف  ًابیِرَق  ًاْحتَف  َو  ًازیِزَع  ًارْـصَن 

اَی : » دیوگب دنک و  ادن  ار  تعامج  نیا  زا  یکی  يرّمسلادّمحم و  نب  یلع  ای  حور  نب  نیسح  ای  نامثع  نبدّمحم  وا  دلو  ای  يرمعلا  دیعس  نبا 
َّلَج ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  ِیتَّلا  َِکتاَیَح  ِیف  َُکْتبَطاَخ  ْدَق  َو  ٌقوُزْرَم  ِهَّللا  َْدنِع  ٌّیَح  َْتنَأ  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َکَتاَفَو  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َْکیَلَع  ٌماَلَس  ٍناَُلف  َْنب  َناَُلف 

هک دزادنا  ریدـغ  ای  رهن  ای  هاچ  رد  ار  هتـشون  سپ  نیِمَْألا ». ُۀَـقِّثلا  َْتنَأَف  ِْهَیلِإ  اَهْمِّلَـسَف  مالـسلا  مهیلعاَنَالْوَم  َیلِإ  ِیتَجاَح  َو  ِیتَْعقُر  ِهِذَـه  َو  َّزَع  َو 
(1619 .) دوشیم هدروآرب  وا  تجاح 

يربک يرغص و  تبیغ  ماّیا  رد  صاخ  باّون  ندوب  هطساو 

بانج نآ  ایاعر و  نایم  دندوب  هطساو  يرغص  تبیغ  رد  هچ  نانچ  مّظعم  صخش  راهچ  نآ  هک  دوشیم  دافتسم  نینچ  فیرش  ربخ  نیا  زا  و 
بـصنم نیا  هب  دنتـسه و  بانج  نآ  نویامه  باکر  رد  زین  يربک  تبیغ  رد  تاعیقوت  غـالبا  باوج و  نتفرگ  عاـقر و  جـیاوح و  ضرع  رد 

يرطق ره  رد  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامز -  ماما  معن  لضف و  مرک و  دوجو و  ناسحا  ناوخ  هک  دش  مولعم  سپ  دنزارفارـس . رختفم و  گرزب 
شعراش زاب و  نآ  باب  تسا و  هدرتسگ  ناریح  هتـشگرس  نادان و  ریحتم  هدناماو و  هتـشگ  مگ  هدـنامرد و  ناشیرپ  ره  يارب  ضرا  راطقا  زا 

هدـش مگ  رگا  دنـشخب و  شملع  تبرـش  تسا ، نادان  رگا  تریرـس . صالخا  تیوط و  يافـص  اب  مزع  تجاح و  رارطـضا و  قدـص  اب  ماع 
ادـیوه رهاظ و  هتـشذگ  صـصق  تایاکح و  رد  ریـس  زا  هچ  ناـنچ  دنـشوپ . شتیفاـع  ساـبل  تسا ، ضیرم  رگا  دـنناسر و  شهار  هب  تسا ،

رب رداق  ایاعر و  لاح  رب  رظان  دابع و  نایم  رد  رـضاح  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  ترـضح  هک  نیا  ماـقم و ، نیا  رد  دوصقم  هجیتن  دوشیم 
هّیهلا تسایر  بادآ  مزاول و  زا  هدـشن و  لزع  شتفالخ  بصنم  زا  مدرم ، زا  رتس  تبیغ و  تهج  هب  اـیافخ  رارـسا و  رب  ملاـع  اـیالب و  فشک 

هار زا  هک  نآ  یب  دنک ، هداتفا  لد  ردنا  هک  لکشم  ّلح  دهاوخ  رگا  هدیناسرن . مه  هب  زجع  شیوخ ، هّینّابر  تردق  زا  هدیـشکن و  تسد  دوخ 
لیام و تسا ، نآ  دزن  نآ و  رد  شدرد  ياود  هک  ملاع  ای  باتک  نآ  هب  ار  شلد  تساوخ  رگا  و  دناسر . اج  نآ  هب  يزیچ  شـشوک  هدـید و 

الو قدص  اب  هک  هدش  هدینش  هدید و  هک  نیا  و  دزومآ . وا  هب  ار  شـضرم  ياود  باوخ ، رد  یهاگ  دنک و  میلعت  شیاعد  یهاگ  دنک ، قیاش 
ّتیلب فشک  تباجا و  رثا  دـندمآرب و  تیاکـش  هبال و  زجع و  ماقم  رد  تجاـح  رارطـضا و  باـبرا  هک  هدـش  رایـسب  هچ  تماـما ، هب  رارقا  و 
تسین دنادیم و  ّرطضم  ار  دوخ  هک  تسا  رارطضا  رد  هابتشا  تهج  زا  ًابلاغ  ار  لوبق  اعد و  عناوم  ّرطـضم ، نیا  ندوب  اراد  رب  هوالع  دندیدن ،

عیقوت رد  هچ  نانچ  دومرف . عاجرا  شملاع  هب  هک  هّیلمع  ماکحا  هب  لهاج  لثم  دناهدنایامن ، وا  هب  ار  شهار  دـنادیم و  ّریحتم  هدـش و  مگ  و 
هب اهنآ  رد  دینک  هعجارم  سپ  دهد ، يور  امش  هب  هک  یثداوح  اّما  و  : » دومرف موقرم  بوقعی  نب  قاحسا  لیاسم  باوج  رد  هک  تسا  كرابم 

لهاج هک  یماداـم  سپ  (« 1620 .) ناـشیا رب  میادـخ  تّجح  نم  اهامـش و  رب  دنتـسه  نم  تّجح  اـهنآ  هک  یتسرد  هب  اـم . ثیداـحا  ناـیوار 
ّلح هک  یملاع  نینچ  مه  دـشابن و  ّرطـضم  دوخ  ماکحا  رد  وا ، باتک  هب  ای  دـشاب  ترفاسم  ترجاهم و  هب  دـنچره  دـسرب ، ملاع  هب  شتـسد 

بابـسا هک  نانآ  و  دشابن . هدنامرد  زجاع  دـنک ، عامجا  ّتنـس و  باتک و  صوصن  رهاوظ و  زا  دـناوت  ار  دوخ  ّریحت  ههبـش و  عفد  لکـشم و 
، دندومنن تعانق  داصتقا و  عرش ، رد  حودمم  رادقم  نآ  رب  دندرب و  نوریب  ّتیعرـش  نیزاوم  ّتیهلا و  دودح  زا  ار  شیوخ  شاعم  یگدنز و 

ّرطضم زجاع  ار  نتشیوخ  یمدآ  هک  يدراوم  زا  اذکه  و  دشابن . رطضم  نآ ، رب  تسین  ّقلعم  شّیعت  ماوق  هچ  نآ  زا  یضعب  نتـشادن  تهج  هب 
وا تباجا  رد  لک  ماظن  حالص  ای  وا  حالـص  دیاش  دشاب ، قداص  رارطـضا  رد  رگا  دوشیم و  رهاظ  نآ  فالخ  هناقداص  لمأت  زا  سپ  دنیب و 

ار ّرطـضم  ره  هک  نآ  هن  دـنکن ، شیافلخ  ای  یلاعت  يادـخ  زج  ار  ّرطـضم  تباجا  یلب ! دـندادن . تباـجا  هدـعو  ار  يّرطـضم  ره  هچ  دـشابن ،
ًابلاغ نیّبحم  نایلاوم و  زا  نیزجاع  نیّرطضم و  فانـصا  همه  زا  نآ  ریغ  هفوک و  هّکم و  هنیدم و  رد  روهظ  روضح و  ماّیا  رد  دننک و  تباجا 

عفر دـنهد و  وا  هب  تساوخ  هچ  ره  ناـمز ، ره  رد  زجاـع  ره  هک  دوبن  ناـنچ  دـشیمن . تباـجا  دـندرکیم و  لاؤس  هک  دوب  رایـسب  دـندوب و 
زا دـعب  هک  تسا  بیاصم  الب و  باحـصا  هلیزج  همیظع  ياهباوث  اهرجا و  نتـشادرب  ماظن و  لـالتخا  ِثروم  نیا  هچ  دـنیامن ، شرارطـضا 
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نآ اب  یلاعت  يادخ  و  ( 1621) دندوب هدیرب  ضارقم  اب  ایند  رد  ار  ناشیا  ياهندب  تشوگ  شاک  هک  دـننک  وزرآ  ازج  زور  رد  نآ  هدـهاشم 
نآ تیعر  فیلکت  هلمجلاـب  هدرکن . نینچ  دوخ  ناگدـنب  اـب  تادوجوم ، تاـّیئزج  تاّرذ و  هب  طـیحم  ملع  قلطم و  ياـنغ  هلماـک و  تردـق 

ّریحت عفر  يارب  دنداد  رارق  دندومرف و  نّیعم  دوخ  هچ  نآ  هب  تسد  ندیسرن  تجاح و  رارطضا و  زا  سپ  تبیغ ، ماّیا  رد  مالـسلا  هیلعبانج 
بانج نآ  نتشاد  داقتعا  نتسناد و  بانج و  نآ  زا  تسا  شیوخ  تجاح  نتساوخ  تسا و  بانج  نآ  هب  هثاغتسا  لّسوت و  تجاح ، ياضق  و 

ندـش و فرطرب  يریخ و  ره  ندیـسر  هطـساو  ببـس و  ار  بانج  نآ  نتـسناد  هکلب  وا ، رد  عناوم  ندوبن  اـب  مارم  حاـجنا  رب  رداـق  ملاـع و  ار 
تیاور ( 1622) نیدلا لامک  رد  قودـص  خیـش  دـش . هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  رایـسب  رابخا  نیماضم  بسح  ییالب  يّرـش و  ره  ندـماین 

هک نآ  ات  ار  مالسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  کی  یماسا  دندومرف  رکذ  بانج  نآ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  زا  رباج  زا  هدرک 
يادخ دـنکیم  حـتف  هک  تسا  یـسک  یلع ؛ نب  نسح  رـسپ  هدابع ، یف  هتّیقب  هضرا و  یف  هَّللاۀّـجح  نم ، هینک  مه  نم و  یّمـس  سپ  : » دومرف
یقاـب هک  یتـبیغ  دوـخ ، ياـیلوا  هعیـش و  زا  دـنکیم  تبیغ  هک  تسا  یـسک  نیا  ار ؛ نآ  براـغم  نیمز و  قراـشم  واتـسد  رب  هرکذ  یلاـعت 

ایآ سپ ، هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : رباج  نامیا ». يارب  زا  ار  وا  لد  دنوادخ  هدرک  ناحتما  هک  یسک  رگم  وا ، تماما  هب  لوق  رب  نآ  رد  دنامیمن 
هب دنوشیم  عفتنم  هنیآ  ره  ناشیا  هک  هدرک  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  يرآ ، : » دومرف وا ؟ تبیغ  رد  وا  هب  هعیش  دنوشیم  عفتنم 

.« ربا ار  وا  دناشوپب  دنچ  ره  باتفآ ، هب  مدرم  عافتنا  لثم  وا ، تبیغ  رد  وا  تیالو  رون  هب  دننکیم  هئاضتسا  وا و 

نامثع نب  دّمحم  هب  ترضح  عیقوت 

موـقرم اـج  نآ  رد  ناـمثع و  نب  دّـمحم  تسد  هب  دـمآ  نوریب  باـنج  نآ  زا  یعیقوـت  هک  هدرک  تـیاور  ( 1623) جاجتحا رد  یـسربط  خیش 
هب دـنادرگ . بیاغ  اهرظن  زا  دریگ و  ورف  ار  نآ  ربا  هک  یتقو  رد  باتفآ ، هب  تسا  قلخ  عافتنا  دـننام  نم ، هب  مدرم  عافتنا  هجو  اّما  : » دـندومرف

: تفگ نامیلـس  هک  تسا  روکذم  رگید  تیاور  رد  نامـسآ ». لها  يارب  دـنناما  ناگراتـس  هک  نانچ  نیمز ؛ لها  يارب  مناما  نم  هک  یتسرد 
عفتنم هچ  ناـنچ  : » دوـمرف روتـسم ؟ بیاـغ  تّجح  هب  دـنوشیم  عـفتنم  مدرم  هنوـگچ  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  هب  نم 

یعاعـش رون و  دارفنا و  عافترا و  ّولع و  باتفآ  يارب  زا  هک  دـنامن  یفخم  ( 1624 .«) دیامن رتس  ار  نآ  ربا  هک  یتقو  رد  باتفآ ، هب  دـنوشیم 
ریاـس رب  تسا  ياهبلغ  رهق و  تاـبّکرم و  رـصانع و  رد  تسا  یتـیبرت  ریثأـت و  دوخ و  ياـیند  روما  رد  دـنباییم  ادـتها  نآ  هب  مدرم  هک  تسا 

تافـص و نآ  یمامت  لمکا  ّمتا و  دـندومن و  هماقا  ناهرب  نآ  يارب  هتـسناد و  باتفآ  زا  ار  بکاوک  مامت  رون  یتعاـمج  هکلب  هّرین ، بکاوک 
هب ندیسر  ینادواج و  تایح  يارب  زا  ندوب  ببس  هنسح و  تافص  نامیا و  نید و  سوفن و  حاورا و  لوقع و  تیبرت  یتدایز  هب  صیاصخ و 

. تسا مالسلا  هیلعرصع  ماما  دوجو  رد  یناسنا  ماقم 

باتفآ هب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  سّدقم  دوجو  نآ  هیبشت  هجو 

ضوـیف و ریاـس  تیادـه و  ملع و  دوـجو و  روـن  هک  نآ  لوا : دـناهتفگ : هجو  دـنچ  ربا » ریز  باـتفآ   » هب سّدـقم  دوـجو  نآ  هیبـشت  هجو  رد 
شنایلاوم رب  فراعم  قیاقح و  باـنج ، نآ  هب  لّـسوت  تعافـش و  تکرب و  هب  دـسریم و  قلخ  هب  باـنج  نآ  تکرب  هب  تاریخ  تـالامک و 

ُهَّللا َناَک  اَمَو  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  هدوب و  نینچ  یتّجح  ره  رـصع  رد  هچ  نانچ  دوشیم ؛ عفر  ناشیا  زا  اههنتف  اهالب و  دوشیم و  رهاظ 
هب ناشیا . نایم  رد  ینیملاعلل  ۀـمحر  وت  نوچ  لاح  دـنک و  باذـع  ار  قلخ  هک  تسین  نینچ  يدـنوادخ  مسر  ( 1625 «) ْمِهِیف َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل 

لها ناـما  ناگراتـس  هک  ناـنچ  دـننیمز ؛ لـها  ناـما  نـم  تـیب  لـها  : » دوـمرف هـک  هدیـسر  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصبانج  نآ  زا  رتاوـت 
هراچ ددرگ و  دودسم  یـسک  رب  جرف  باوبا  هاگ  ره  هک  دـنادیم  هدـش ، رّونم  نامیا  رون  هب  یکدـنا  شلد  هدـید  هک  ره  ( 1626 .«) دننامسآ

باوبا هّتبلا  لّسوت ، هزادـنا  هب  بانج  نآ  هب  دوش  لّسوتم  نوچ  ددرگ ، هبتـشم  وا  رب  ياهضماغ  هلأسم  یقیقد و  بلطم  ای  دـنادن  ار  دوخ  راـک 
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عفر رظتنم  نامز و  نآ  رد  وا  ءوض  هب  قلخ  عافتنا  دوجو  اب  دـش  بوجحم  ربا  هب  باتفآ  هک  نانچ  مود : ددرگیم . حوتفم  تیادـه  تمحر و 
نآ هب  دنتسین و  سویأم  دنتسه و  جرف  رظتنم  تبیغ  ماّیا  رد  هتسویپ  نینقوم ، نینمؤم  نیصلخم و  نینچ  مه  دنتسه ؛ باجح  فشک  باحس و 

دوجو رکنم  دننام  تیالو ، راثآ  روهظ  تماما و  راونا  عوطس  دوجو  اب  ترـضح  نآ  دوجو  رکنم  هک  نآ  موس : دنربیم . میظع  باوث  راظتنا ،
داّبع يارب  زا  هک  تسه  هاگ  باحـس ، هب  باتفآ  ندوب  بوجحم  هک  نانچ  هک  نآ  مراهچ : باحـس . هب  دـش  بوجحم  هاگ  ره  تسا ، باتفآ 

نآ روهظ  زا  يرایـسب ، يارب  زا  دـشاب  حلـصا  دـیاش  وا  راثآ  هب  عاـفتنا  دوجو  اـب  نایعیـش  يارب  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  تسا ، عفنا  حلـصا و 
. بانج

تبیغ مایا  رد  نایعیش  رجا  لضف و  رد 

: مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  یطاـباس  راّـمع  زا  هدرک  تیاور  ( 1627) نیدلا لامک  رد  قودص  خـیش 
اب قح  تلود  قح و  روهظ  نامز  رد  ندرک  تدابع  ای  تسا  لضفا  هلطاب  تلود  نامز  رد  دـشابن  رهاظ  هک  امـش  زا  یماـما  اـب  ندرک  تداـبع 

تـسا نینچ  هّینالع و  اراکـشآ و  هقدـص  زا  تسا  لضفا  یناهنپ  رد  هقدـص  راّـمع ! يا  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ لـضفا  امـش  زا  رهاـظ  ماـما 
رتهب لطاب و  تلود  نامز  رد  نانمـشد ، زا  امـش  ندیـسرت  يارب  زا  تسا  لضفا  لطاب ، تلود  رد  رهاظ  ریغ  ماما  اـب  ناـهنپ  رد  امـش ، تداـبع 

زا یناهنپ  رد  ار  بجاو  زامن  کی  دنک  زامن  امـش  زا  هک  ره  هک  دینادب  رهاظ . ماما  اب  قح  روهظ  نامز  رد  دینک  ادخ  تدابع  هک  نآ  زا  تسا 
هلفان کی  رگا  زامن و  جنپ  تسیب و  باوث  وا ، يارب  زا  دسیونب  یلاعت  قح  دنک ، مامت  دروآ و  اج  هب  نآ  تقو  رد  ار  زامن  نآ  دوخ و  نمـشد 

تسیب وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دروآ ، اج  هب  هنـسح  امـش  زا  هک  ره  دسیونب و  هلفان  هد  باوث  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دروآ  اج  هب  نا  نامز  رد  ار 
هب دنک  يرادنید  دروآ و  اج  هب  ییوکین  لمع  هک  یتقو  ار ، امش  زا  نمؤم  تانسح  دنادرگیم  فعاضم  یلاعت  قح  دسیونب و  هنـسح  جنپ  و 

يادـخ هک  یتسرد  هب  رایـسب ؛ هفعاضم  فاعـضا  هب  ار  دوخ  نابز  دراد  هاگن  دوخ و  ناـج  رب  ندیـسرت  دوخ و  ماـما  هب  ندیـسرت  يارب  هّیقت ،
مهاوخیم نکلو  يدومن  نآ  رب  صیرحت  لمع و  هب  يدـینادرگ  بغار  ارم  داب ! وت  يادـف  هب  مناج  هک : مدرک  ضرع  تسا ». میرک  ّلجوّزع 

: دومرف میشابیم ؟ نید  کی  رب  همه  ناشیا  ام و  هک  نآ  اب  قح ، تلود  رد  رهاظ  باحصا  لامعا  زا  تسا  لضفا  ام  لامعا  هنوگچ  هک  منادب 
زامن و ندرک  ادا  رد  ار  ناشیا  دیاهتفرگ  تقبـس  ّلجوّزع و  يادخ  نید  رد  ندش  لخاد  رد  دـیاهتفرگ  یـشیپ  ار  ناشیا  امـش  هک  یتسرد  هب  »

لطاب تلود  رد  ندرک  ربص  رد  دیاهدرک  کیرش  ار  دوخ  ماما  اب  دینکیم و  ناهنپ  ماما  تعاطا  نید و  روما  ریاس  نتـسناد  هب  جح و  هزور و 
امش ّقح  زا  ار  امش  هک  دینیبیم  ناملاظ  تسد  رب  ار  دوخ  ّقح  دوخ و  ماما  ّقح  دوخ و  ياهناج  رب  دوخ و  ماما  رب  ناهاشداپ  زا  دیـسرتیم  و 

تعاط دوخ و  تدابع  دوخ و  نید  رب  ندرک  ربص  اب  ندرک  شاعم  بلط  ایند و  رد  ندیـشک  تّقـشم  هب  دناهدینادرگ  ّرطـضم  دناهدرک و  عنم 
سپ تسا . هدینادرگ  فعاضم  ار  امـش  لامعا  باوث  یلاعت  قح  بابـسا ، نیا  هب  سپ  دوخ . نانمـشد  زا  ندیـسرت  دوخ و  راگدرورپ  ندرک 

ترضح باحصا  زا  هک  مینک  وزرآ  ارچ  ام  سپ  تسا ، نینچ  هاگ  ره  داب ! وت  يادف  هب  نم  ناج  مدرک : ضرع  امش ». يارب  زا  نیا  داب  اراوگ 
زا دـشاب  رتهب  ام  لامعا  میـشاب و  وت  تعاطا  لوغـشم  وت  تماما  نامز  رد  زورما  ام  هک  نآ  اب  قح و  ندوب  رهاـظ  اـب  میـشاب  مالـسلا  هیلعمئاـق 

رهاظ دوخ  دالب  رد  ار  لدع  قح و  ّلجوّزع  يادخ  هک  یهاوخیمن  ایآ  هَّللا ! ناحبس  : » دومرف ترضح  قح . تلود  بحاص  باحـصا  لامعا 
بولق نایم  رد  مایتلا  تفلا و  قح و  نید  رب  دـنیامن  عاـمتجا  همه  مدرم  ددرگ و  عمج  ادـخ  هملک  ددرگ و  وکین  قلخ  همه  لاـح  دـنادرگ و 

ار قح  دسرب و  شلها  يوس  هب  قح  ددرگ و  يراج  قلخ  نایم  رد  ادخ  دودح  دنکن و  ادخ  تیصعم  نیمز  رد  یـسک  دسر و  مه  هب  هفلتخم 
یتسود تلاح  نیا  هب  دریمیمن  امـش  زا  يدحا  هک  راّمع ! يا  هَّللاو ! نادب  ددرگن ؟ ناهنپ  قلخ  فوخ  تهج  هب  قح  زا  يزیچ  دیامن و  راهظا 

!« ار امش  داب  تراشب  سپ  دندش . رضاح  دحا  ردب و  گنج  رد  هک  ییاهنآ  يرایسب  زا  ّلجوّزع  يادخ  دزن  تسا  لضفا  وا  هک  نآ  رگم  ام ؛

مالسلا هیلعرصع  ماما  دروم  رد  یلباک  دلاخوبا  تیاور 
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ینالوط : » دومرف مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  تفگ : هک  یلباـک  دـلاخوبا  زا  هدرک  تیاور  ( 1628) جاجتحا رد  یـسربط  خیش 
یتسرد هب  دلاخوبا ! يا  وا . زا  دعب  ناماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يایـصوا  زا  دـنوادخ  یمهدزاود  ّیلو  هب  تبیغ  دوشیم 

اطع دنوادخ  هک  اریز  دننامز . ره  لها  لضفا  ترضح  نآ  روهظ  ناگدنرب  راظتنا  وا و  تماما  هب  ناگدنراد  داقتعا  وا و  تبیغ  نامز  لها  هک 
هب هدـینادرگ  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هدـیدرگ و  هدـهاشم  هلزنم  هب  ناـشیا  دزن  تبیغ  هک  رادـقم  نآ  تفرعم  مهف و  لـقع و  زا  ناـشیا  هب  هدرک 

يور زا  ام  ناتـسود  دـنناشیا  دـندرکیم ، داـهج  ریـشمش  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  یناـسک  نآ  هلزنم 
.« تسا جرف  مظعا  زا  جرف  راظتنا  : » دومرف سپ  اراکشآ ». ناهنپ و  رد  ادخ  نید  يوس  هب  ناگدنناوخ  قدص و  يور  زا  ام  نایعیش  صالخا و 

دنناشیا دـنرادیم و  هاگن  ار  دوخ  نید  راتفرگ و  تبیغ  تاملظ  رد  هک  ار  یناـسک  دـندومرف  حدـم  هک  تسا  رایـسب  راـبخا  نومـضم  نیا  رب 
ياهرجا هدـناوخ و  دوخ  ناردارب  ار  ناشیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  و  ( 1629 «) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی   » هفیرـش هیآ  زا  دوصقم 

صرق هب  رظن  هک  نآ  هیبشت  هجو  زا  مجنپ : دـناهداد . هدـعو  دوخ  نید  تسارح  ظفح و  رد  ناشیا  تّقـشم  تامحز و  لّمحت  يارب  زا  رایـسب 
ندـید نینچ  مه  دوش و  نآ  ندـش  رات  هریخ و  اـی  هدـننک  رظن  مشچ  يروک  ثعاـب  هک  دـشاب  اـسب  تسین و  نکمم  ار  اههدـید  رثکا  باـتفآ 
تثعب زا  شیپ  مدرم  زا  يرایـسب  هـچ  ناـنچ  ( 1630 .) ددرگ ناشیا  تریـصب  يروک  ثعاب  هک  دـشاب  اسب  بانج  نآ  لاـثمیب  لاـمج  سمش 
تـسد رابتعا و  هاج و  زا  نتـساک  نوچ  هدساف ، ضارغا  زا  یـضعب  ببـس  هب  تثعب  زا  دـعب  دـندروآیم و  ناشیا  هب  نامیا  مالـسلا  مهیلعایبنا 
نایعیش ناتسرپایند  زا  يرایـسب  هک  تسین  رود  هنیدم و  دوهی  زا  يرایـسب  دننام  دندرکیم . راکنا  دنتـشاد ، هک  هّیرهاظ  تسایر  زا  نتـشادرب 
نداتفا نامز و  نآ  رد  رابتخا  ناحتما و  فوخ  زا  ار  روهظ  زا  شیپ  توم  درکیم  اّنمت  هک  دندرک  لقن  املع  زا  یضعب  زا  هکلب  دنشاب ، نینچ 

مه دننیبیمن . یضعب  دننیبیم و  ربا  ياهجرف  للخ و  زا  ار  باتفآ  مدرم  یـضعب  ربا ، زور  رد  هک  نآ  مشـش : هنم . هَّللاب  ذوعن  ناطیـش ، ماد  رد 
حورشم هقباس  باوبا  رد  هچ  نانچ  دنسرن ، یضعب  دنسرب و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نایعیش  زا  یضعب  هک  تسا  نکمم  تبیغ  ماّیا  رد  نینچ 

ای لاح  ناسل  هب  لاؤس  دادعتـسا و  ّتیلباق و  بسح  هب  زیچ  ره  هب  ندـناسر  عفن  مومع  رد  تسا  باتفآ  دـننام  بانج  نآ  هک  نآ  متفه : دـش .
ندیسرن ررض  ریغ و  هب  نآ  تبسن  نآ و  ندرک  راکنا  دوحج و  هکلب  وا  هب  ریخ  نآ  باستنا  نتسناد  یّتح  ییازج  رجا و  ندیبلطن  نآ و  لاقم 

رد باتفآ  زا  یعفن  ندیسر  رکنم  زا  هچ  نانچ  ریخ ، هضافا  هّیـضرم و  هریـس  زا  نتـشادنرب  تسد  وا و  لالج  تمظع و  نماد  هب  راکنا  نیا  زا 
للخ و ردـق  هب  اههناخ  رد  دوشیم  لخاد  باتفآ  رون  هچ  نانچ  متـشه : دـشکن . تسد  دوخ  تیبرت  زا  دـسرن و  وا  هب  يررـض  باحـس ، ریز 

نآ زا  ار  عناوم  هدرک و  اّیهم  رون  نآ  ندـیبات  يارب  هک  یهار  ردـق  هب  رون  نآ  زا  دوشیم  عفتنم  هناـخ  بحاـص  تسا و  اـهنآ  رد  هک  اـهجرف 
اههدرپ و اهباجح و  زا  دندومن  عفر  دوخ  زا  هچ  نآ  ردق  هب  ترـضح  نآ  ملع  تیاده و  راونا  زا  دنوشیم  عفتنم  قلخ  نینچ  مه  هتـشادرب ،

رگا تسا . رک  لد ، شوگ  روک و  تریـصب  هدید  اهنآ  دوجو  اب  هک  دنراد  دوخ  بولق  رب  یـصاعم  تاهبـش و  تاوهـش و  يور  زا  هک  اهلفق 
رد هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  هوجو  نیا  همه  هب  دونـشن و  يزیچ  دـنیوگ ، نخـس  نایـسوّدق  ماـمت  رگا  دـنیبن و  يزیچ  دوش  روـن  زا  رپ  ملاـع 

. هدومرف هراشا  ( 1631) راحب

« ًارْوَغ ْمُکُؤاَم  َحَبْصَأ  ِْنإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد 

ٍءاَِمب ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاَم  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق   » هفیرـش هیآ  رد  اراوگ  يراج  بآ  زا  دارم  هک  مود  باب  رد  تشذگ  هک  دنامن  یفخم 
هب هیلفـس  هّیولع و  ماسجا  دامج و  تابن و  ناویح و  ناسنا و  زا  زیچ  ره  تایح  يرهاـظ  ببـس  هچ  ناـنچ  تسا و  باـنج  نآ  ( 1632 «) ٍنیِعَم

یلعا و وحن  هب  زیچ  ره  تایح  ینطاب  ببس  تسا ، بآ  اهنآ  جزم  بیکرت و  ياقب  ار  یضعب  ازجا و  زا  یضعب  كاسمتسا  هکرابم و  هیآ  ّصن 
دوجو نآ  نآ و  هب  دـشاب  جاتحم  سپ  ار ، يزیچ  دـنک  تیبرت  دـناوتن  بآیب  باتفآ ، مالـسلا . هیلعتسا  ماما  دوجو  فرـشا  لـمکا و  متا و 

. دـننک تاّینامـسج  اـب  ود  نیا  هک  دـنک  نآ  حاورا  سوفن و  لوـقع و  اـب  دـشابن  يریغ  هب  جاـتحم  ریخ  هضاـفا  لـیمکت و  تیبرت و  رد  مّظعم 
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هچ نانچ  شامارگ ، يابآ  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مّظعم -  صخـش  نآ  زج  تسین ، ناگدـنب  يارب  یفهک  ذالم و  عزفم و  تاـجن و  هلمجلاـب 
نآ هب  ياهلیـسو  هب  ار  دوخ  هک  مزال  سک  ره  رب  متنا  ّالا  غزفم  الو  ةاجن  الف  هدومرف : میناوخب  هدومن  رما  هک  سّدـقم  دوجو  ترایز  رد  دوخ 

نوریب هدمع ، هکلب  تسا ، تلأسم  عّرضت و  ترایز و  دار و  وا  ندناوخ  يرارق و  یب  هلان و  يراز و  هیرگ و  نامه  زا  هلیسو  نآ  دناسر و  اج 
هک وا  یـضرم  تاـبوبحم و  ندرک  تعاـطا  نتـسناد و  تسا و  باـنج  نآ  فیرـش  عبط  هورکم  هک  يرادرک  تافـص و  تلاـح و  زا  ندـمآ 
رد ياهلمج  هکلب  نّیبم ، حورـشم و  تنـس  باتک و  رد  اهنآ  رتشیب  تسا و  وا  مرکا  لوسر  دنوادخ و  یـضرم  هورکم و  هچ  نآ  رگم  تسین ،

ریاـس نوـچ  باـنج ، نآ  تثعب  زا  ضرغ  هدـمع  هچ  باـنج . نآ  زا  یّمه  نتـشادرب  نآ  زا  سپ  هدیـسر و  ترورـض  ّدـح  هـب  حوـضو  ماـقم 
هار ندـنایامن  دوخ و  یقیقح  يالوم  دزن  هب  تسا  نادّرمتم  ناشکرـس  ندـنادرگرب  عیارـش و  نتخومآ  نید و  لـیمکت  مالـسلا  مهیلعجـجح 

ریـسفت رد  هدوب . نآ  يارب  تاـمیالمان  بیاـصم و  همه  لّـمحت  نآ و  رد  ناـشیا  ماـمتها  رتشیب  هک  تلالـض  يداو  رد  ناگدـشمگ  هب  تسا 
زا هک  نآ  زا  سک  کـی  رگا  : » هک مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هب  درک  یحو  یلاـعت  قـح  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هـیلع  (1633) يرکسع

اهزور هک  تدابع  هلاس  دص  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  ینادرگرب  نم  يوس  هب  دشاب  هدش  مگ  نم  تّزع  تحاس  زا  ای  دشاب  هتخیرگ  نم  هاگرد 
ناراکهانگ و : » دومرف تسا »؟ مادک  هتخیرگ  هدنب  نآ  : » تفگ مالسلا  هیلعیسوم  یشاب ». هداتـسیا  اپرب  تدابع  يارب  اهبش  یـشاب و  هزور 
زا بیاغ  ای  ار  شماما  وا  هب  دناسانـش  سپ ! شنامز . ماما  هب  لهاج  : » دومرف تسیک »؟ هدشمگ  : » هک دیـسرپ  دـنربیمن ». نم  نامرف  هک  نانآ 

دوخ راگدرورپ  دنک ، تدابع  نآ  هب  هچ  نآ  ار و  تعیرش  وا  هب  دناسانشب  سپ  وا ، نید  تعیرش  هب  دشاب  لهاج  هک  نتخانش  زا  دعب  شماما ،
هتشادرب و ترضح  نآ  زا  یتفلک  دهد ، هبوت  دنک و  مدان  یتیـصعم  زا  ار  يراکهانگ  هک  ره  سپ  وا ». يدونـشخ  هب  نآ  ببـس  هب  دسرب  ار و 
هب یلهاج  ای  هتخومآ  نامیا  ای  مالـسا  ای  دـیحوت  ار  یتماما  ای  یتلاسر  ای  یعناص  رکنم  رگا  نینچ  مه  تسا . هدومن  فرطرب  شبانج  زا  یّمَه 

دسح و دقح و  عمط و  صرح و  ههبـش و  قافن و  ایر و  تاملظ  زا  ار  یـسک  ای  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  هدومن ، میلعت  یلیاسم  ار  هّینید  ماکحا 
ییزج ره  هک  هدـناسر  ایند  ضغب  ّتبحم و  تفلا و  تعانق و  دـهز و  نیقی و  صالخا و  رون  هب  هدیـشک و  نوریب  تسایر  هاج و  ایند و  ّبُح 

هک مالـسلا  هیلعبانج  نآ  نیّبحم  نایلاوم و  مومه  زا  یّمه  نتـشادرب  نآ  زا  سپ  گرزب و  هلیـسو  باـنج و  نآ  زا  تسا  یّمه  عفر  نآ ، زا 
ای هدـناماو  ای  یـضیرم  ای  هنهرب  ای  هنـشت  اـی  هنـسرگ  ّمه  دروآرب  سپ  تشذـگ . هلیمر  ربخ  رد  هچ  ناـنچ  تسا ، باـنج  نآ  دوخ  ّمَه  ثعاـب 

هیلعنامز ماما  رورُس  ّمه و  عفر  يارب  دوش  ببـس  هک  یّجح  ترایز و  قیاش  ای  ینکـسمیب  ای  یلایعیب  ای  هدشمگ  ای  یمولظم  ای  یـضورقم 
بانج و نآ  بقانم  لیاضف و  رـشن  تسا ، اهنیا  ریظن  دوخ و  برآم  حاجنا  جـیاوح و  ياضق  يارب  بانج  نآ  دزن  دـشاب  ياهلیـسو  مالـسلا و 
زا دعب  ۀئیضملاراونا  باتک  رد  یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  لجا  دّیس  ندروآرد . رعش  رد  نتشون و  نتفگ و  هب  مالـسلا  مهیلعشایمارگ  يابآ 
رد مدوب  نم  هک  مدوخ  راـگدرورپ  هب  مسق  میوـگیمرنم  و  دـیوگ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  تازجعم  زا  ياهلمج  رکذ 
نآ اب  متـشادن  تقاط  هک  یـضراع  نم  يارب  دـش  ضراع  هک  ار ، همیرک  تازجعم  نیا  نم  عمج  ار و  همیظع  لیاضف  نیا  نم  تباـتک  ياـنثا 

دش و گنت  ملد  ارم . دیناباوخیم  مداتـسیایم ، هاگ  ره  ارم و  تخادنایم  مدرکیم ، دنلب  ار  دوخ  رـس  هاگ  ره  مراد . هاگن  ار  دوخ  رـس  درد 
وت هدنب  دّمحم  ّقح  هب  ایادخ  راب  متفگ : هک  نیا  هب  مدش  مهلم  سپ  متسه . نآ  ددص  هب  هچ  نآ  ندرک  مامت  زا  موش  عونمم  نم  هک  مدیـسرت 
نم زا  نادرگرب  اهنآ و  عیمج  رب  تسرفب  تاولص  هک  وا  نیموصعم  لآ  ّقح  هب  لیاضف و  نیا  بحاص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصوت  ربمغیپ  و 

دوبن زگره  ایوگ  هک  تفر  هّرملاب  هضراع  نآ  هک  دوب  هدشن  مامت  ممالک  هک  میظع  دنوادخ  ّقح  هب  سپ  ضرم . نیا  زا  تسا  نم  رد  هچ  نآ 
ییایاصو نمض  رد  هدومرف  ( 1634) هجحملا فشک  رد  همحرلا -  هیلع  سواط -  نب  دّیس  دش . هتشادرب  میاپ  زا  يدنب  هک  نانچ  متـساخرب  و 

هلالج ّلج  دنوادخ -  روضح  رد  متساخرب  مدوب ، مالسلا  هیلعنیسح  دهشم  رد  نم  دیسر و  نم  هبوت  تدالو  ربخ  نوچ  دّمحم : شدنزرف  هب 
ّلج دنوادخ -  رما  هب  ار  وت  مدنادرگ  اهیکین و  رورس و  زا  وت ، تدالو  زا  دومن  فیرشت  ارم  هچ  نآ  يارب  رکش  راسکنا و  ّلذ و  ماقم  رد  - 

لوزن تقو  رد  میدـش  جاـتحم  هک  هدـش  رایـسب  هچ  وا و  رب  مدرک  قـّلعم  ار  وـت  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  اـم  يـالوم  هدـنب  هلـالج - 
وت جیاوح  ياضق  دش  ّیلوتم  دوخ  هک  باوخ  رد  تاماقم  نیدنچ  رد  ار  بانج  نآ  مدـید  بانج و  نآ  يوس  هب  دـش . وت  يارب  هک  ياهثداح 
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يارب زا  ندرک  افو  بانج و  نآ  تالاوم  رد  شاب  هدوب  سپ  نآ ، ندرک  فصو  دـسریمن  هک  وت ، ّقح  رد  نم و  ّقح  رد  یگرزب  ماـعنا  هب  ار 
 -. مهیلع هَّللا  تاولـص  وت -  زا  باـنج  نآ  دارم  وا و  ياـبآ  لوسر و  دارم  و  هلـالج -  ّلـج  دـنوادخ -  دارم  ردـق  هب  وا  هب  رطاـخ  ّقلعت  وا و 

ذیملت یتشرهص ، نسح  نب  ناملس  هَّللادبعوبا  مّدقم  خیش  هبّرجم  هروثأم  تالّـسوت  زا  یکی  رکذ  هب  ار  ماقم  نیا  مینک  متخ  هک  تسا  بسانم 
نب نیـسح  هَّللادبع  یبا  خیـش  زا  مدینـش  هک  هدومن  رکذ  هدرک . لقن  ( 1635) راحب رد  هچ  نانچ  حابـصملا  صبق  رد  هللا  همحریـسوط  خیش 
نب یلع  نـب  دّـمحم  رفعج  یبا  دوـخ  ّمـع  زا  درکیم  تـیاور  هـک  لـهچ  دـصراهچ و  هنـس  ير  رد  هـنع -  هَّللا  یـضر  هیوباـب -  نـب  نـسح 

دوبن لهس  دش و  فیعض  تسـس و  متقاط  یتخـس و  هودنا  نم  رب  دش  دراو  هک  نییمق  خیاشم  زا  یـضعب  ارم  داد  ربخ  تفگ : هللا  همحرهیوباب 
ار يدرم  مدید  سپ  مدوب . مومغم  نینچ  هک  یتلاح  رد  مدیباوخ  سپ  مدوخ . ناوخا  لها و  زا  يدحا  يارب  زا  منک  اشفا  ار  نآ  هک  مسفن  رد 
رد سپ  مدرکیم . تئارق  ناشیا  دزن  رد  هک  نیّیمق  خیاشم  زا  یـضعب  ار  وا  مدرک  نامگ  هک  دوب  شوخ  يوب  وکین و  هماج  اب  ورـشوخ و  هک 
زا تسا  یخیـش  نیا  دوخ و  ناوخا  زا  يدحا  يارب  زا  ار  نآ  منکن  اشفا  دوخ و  ّمغ  ّمه و  زا  مشک  تّقـشم  جنر و  یک  ات  متفگ : دوخ  سفن 
هب هچ  نآ  رد  نک  هعجارم  : » دومرف نم و  هب  درک  ادتبا  وا  سپ  یجرف . وا  دزن  رد  مبایب  دیاش  سپ  منکیم . رکذ  وا  يارب  ار  نیا  املع ؛ خیاشم 

دوخ يارب  ریگب  ار  وا  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  هب  يوجب  تناعتـسا  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  يدـش  راـتفرگ  نآ 
نک ترایز  ار  وا  تفگ  تفرگ و  ارم  تسار  تسد  هاگ  نآ  دوخ ». نینمؤم  يایلوا  تمصع  تسا  وا  تسا و  ینیعم  وکین  وا  هک  اریز  عزفم ،

هب نک  میلعت  وا : هب  متفگ  سپ  وت . تجاح  رد  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دزن  رد  وت  يارب  دنک  تعافش  هک  وا  زا  نک  لاؤس  وا و  رب  نک  مالـس  و 
: تفگ هدیـشکرب  درـس  یهآ  سپ  ار . اـعد  یتراـیز و  ره  درب  نم  رطاـخ  زا  متـسه  وا  رد  هک  یّمه  قیقحت  هب  سپ  میوگب ؟ هنوـگچ  هک  نم 

تعکر ود  نک و  ریهطت  تسین ، یکاب  وت  رب  تسا و  وت  یفاک  ادـخ  تفگ : درک و  حـسم  ارم  هنیـس  دوخ  تسد  هب  هَّللاب و  ّالا  ةّوقال  لوحال و 
: وگب نامسآ و  ریز  رد  یشاب  هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  تسیاب  هاگ  نآ  روآ . ياج  هب  زامن 

بانج نآ  هب  هثاغتسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ترایز 

َو ِهِْقلَخ  یَلَع  ِِهتَفِیلَخ  َو  ِهِداَِلب  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهِِّیلَو  َو  ِهَّللا  ِۀَّجُح  یَلَع  ُۀَِـمئاَْقلا  ُُهتاَکََرب  َو  ُۀَِـمئاَّدلا  ُُهتاَوَلَـص  َو  ُّماَْـعلا  ُلـِماَّشلا  ُّماَّتلا  ُلـِماَْکلا  ِهَّللا  ُماَـلَس 
َو ِلوُّطلا  ِیف  ِلْدَْعلا  ِرِشاَن  َو  ِضْرَْألا  ِرِّهَطُم  ِنآْرُْقلا  ِماَکْحَأ  ِِنْلعُم  َو  ِناَمیِْإلا  ِرِهْظُم  َو  ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  ِةَْوفَّصلا  َو  ِةَْرتِْعلا  ِۀَّیَِقب  َو  ِةَُّوبُّنلا  َِۀلاَلُـس  ِهِداَبِع 

ِموُصْعَْملا يِداَْهلا  َنیِّیِـضْرَْملا  ِءاَیِـصْوَْألا  ِدَالْوَأ  ِّیِـصَْولا  َنیِرِهاَّطلا  ِۀَِّمئَْألا  ِْنبا  ِرِهاَّطلا  ِّیِـضْرَْملا  ِرَظَْتنُْملا  ِماَمِْإلا  َو  ِّيِدْهَْملا  ِِمئاَْقلا  ِۀَّجُْحلا  ِضْرَْعلا 
ُماَلَّسلا َنیِّیِـصَْولا  ِۀَمْکِح  ِعَدْوَتْـسُم  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا  َماَمِإ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِموُصْعَْملا  ِةاَدُْهلا  ِْنبا 

اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِِملاَّظلا  َنیِرِّبَکَتُْملا  َنیِِرفاَْکلا  َّلِذُم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َنِینِمْؤُْملا  َّزِعُم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِنیِّدلا  َۀَمْـصِع  اَی  َْکیَلَع 
ِْقلَْخلا یَلَع  ِجَـجُْحلا  ِۀَِّمئَْألا  َْنبا  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ِءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َْنبا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  ِناَمَّزلا  َبِحاَـص  اَـی  َياـَلْوَم 

َو ًاطِْـسق  َضْرَْألا  ُأَلْمَت  يِذَّلا  َکَّنَأ  َو  اًْلِعف  َو  ًالْوَق  ُّيِدـْهَْملا  ُماَمِْإلا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِءَالَْولا  ِیف  ََکل  ٍِصلُْخم  َماَلَـس  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِعَمْجَأ 
َو َنِیِلئاَْقلا  ُقَدْـصَأ  َوُه  َو  َكَدِـعْوَم  ََکل  َزَْجنَأ  َو  َکَناَوْعَأ  َو  َكَراَْصنَأ  َرَثْکَأ  َو  َکَناَمَز  َبَّرَق  َو  َکَجَرْخَم  َلَّهَـس  َو  َکَجَرَف  ُهَّللا  َلَّجَعَف  ًالْدَـع 
اَهِحاََجن و ِیف  ِیل  ْعَفْـشاَف  اَذَک  َو  اَذَک  ِیتَجاَح  َيَالْوَم  اَی  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن 
حور و هب  متـشاد  نیقی  هک  یتلاح  رد  مدـش  رادـیب  سپ  تفگ : یهاوخیم . هچ  نآ  ناوخب  دـنک و  رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذـک  ظفل  ياج  هب 

نآ هک  نآ  فوخ  زا  دوب  هتخومآ  نم  هب  هچ  نآ  متـشون  مدرک و  تردابم  سپ  تشاد ، یتعـسو  هک  دوب  هدنام  يرادـقم  نم  بش  زا  جَرَف و 
يارب هک  نانچ  دمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  مدرک و  زامن  تعکر  ود  مدـمآرد و  نامـسآ  ریز  هب  مدرک و  ریهطت  هاگ  نآ  منک . شومارف  ار 
مالس نوچ  سپ  (. 1637 «) ُْحتَْفلاَو ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاَج  اَذِإ   » دمح زا  دعب  مود  رد  مدناوخ و  ار  ( 1636 «) ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  اَنْحَتَف  اَّنِإ   » دومن نییعت  نم 

بحاص دوخ  يالوم  هب  مدرک  هثاغتسا  متساوخ و  ار  دوخ  تجاح  هاگ  نآ  مدرک . ترایز  مدوب و  هلبق  هب  ور  هک  یتلاح  رد  متـساخرب  متفگ 
هاگ نآ  ار . بش  زامن  ندش  توف  مدیسرت  هک  نآ  ات  ار  اعد  نآ  رد  مداد  لوط  مدرک و  رکش  هدجس  هاگ  نآ  هیلع .-  هَّللا  تاولـص  نامزلا - 
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سپ مدرکیم . اعد  دوخ ، بارحم  رد  متسشن  حبص و  زامن  زا  دعب  بیقعت  هب  مدش  لوغشم  مدناوخ و  ار  دوخ  يرّرقم  بش  زامن  متساخرب و 
رد نآ  لـثم  نم ، هب  درکن  دوعو  دیـسر  مدوب  نآ  رد  هچ  نآ  زا  نم  جرف  هک  نآ  اـت  درکن  عولط  باـتفآ  هک  دـنوادخ  هب  مسق  تسا  نینچ  هن 

دمحلا هلو  تسار  يادـخ  رم  ّتنم  زورما و  اـت  تخادـنا  ّمه  رد  ارم  هک  يرما  نآ  دوـب  هچ  هـک  مدرم  زا  يدـحا  تسنادـن  نـم و  رمع  هـّیقب 
رد یمعفک  خیــش  هروــس و  نـییعت  نودــب  ییزج و  فــالتخا  اــب  ریازلا  حابــصم  رد  ار  تراــیز  نـیا  سواــط  نـبا  دّیــس  ( 1638 .) ًاریثک

. هدرک رکذ  زین  یلسغ  ترایز  زامن و  زا  شیپ  هدرک و  لقن  هروس  اب  ( 1639) نیمالادلب

هیلع هَّللا  تاولص  رصع -  ماما  هب  دراد  صاصتخا  هک  تاقوا  هنمزا و  زا  ياهراپ  رکذ  رد  : مهدزای باب 

حیضوت

: موس هعمج . زور  مود : دّدرم . بش  هس  ره  هکلب  ردـق ، بش  لوا : تسا . تشه  اهنآ  ددـع  بانج و  نآ  هب  هبـسنلاب  اهنآ  رد  ایاعر  فیلکت  و 
زور بش و  متفه : هبنش . جنپ  رصع  مشش : هبنشود . رـصع  مجنپ : زور . ره  رد  نآ  بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  زا  مراهچ : اروشاع . زور 

. زورون زور  متشه : نابعش . همین 

ردق بش  لوا :

ردق نآ  حور و  لوزن  ببس  هب  تسا  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  تلالج  تمظع و  تنطلـس و  تنمیم و  تلزنم و  ردق و  روهظ  زورب و  بش  هک 
رد هدیسر . رایسب  رابخا  رد  هچ  نانچ  ( 1640 .) دابع لاس  روما  ریدـقت  يارب  دوش ، گنت  ياج  نیمز  رب  هک  دـنیآ  دورف  بانج  نآ  رب  هکیالم 
هیآ ریـسفت  رد  دـندومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلعمظاـک  قداـص و  رقاـب و  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  دـنچ  هب  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 

زا لاس و  نیا  رد  دوشیم  هچ  نآ  لطاب و  قح و  زا  ار  يرما  ره  دـنکیم  ریدـقت  دـنوادخ  هک  ( 1641 «) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اَهِیف  : » هکراـبم
ایالب قازرا و  لاجآ و  زا  دهاوخب  ار  هچ  نآ  دیامن  ریخأت  دهاوخب و  ار  هچ  نآ  دزادنا  شیپ  هک  ّتیـشم  ءادب و  نآ  رد  تسا  دـنوادخ  يارب 

هللا یلـصادخ  لوسر  ار  نآ  دهدیم  دهاوخب و  هک  ار  هچ  نآ  دنک  مک  دـهاوخب و  هک  ار  هچ  نآ  اهنآ  رد  دـنک  دایز  ضارما و  ضارعا و  و 
هب نآ  دـسریم  هک  نآ  اـت  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ار  نآ  دـهدیم  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 

دنکیم ریدقت  دنوادخ  هدرک : تیاور  زین  ( 1642 .) ار ریخأت  ریدقت و  ار و  ّتیشم  ادب و  نآ  رد  دنکیم  طرش  مالـسلا و  هیلعنامزلا  بحاص 
: هتفگ هک  نآ  ات  رـش  ای  ریخ  ای  ینارگ  ینازرا و  ای  تاـیح  توم و  زا  دوشیم  ثداـح  هک  يرما  ره  ار و  قازرا  لاـجآ و  ردـق ، بش  نآ  رد 
هک هدرک  تـیاور  زین  ( 1643 .) روما نیا  زا  دنتـشون  هک  ار  هچ  نآ  وا ، هب  دـنهدیم  نامز و  ماـما  رب  سدـقلا  حور  هکیـالم و  دوشیم  لزاـن 
نآ رد  اـم  هـب  دــننکیم  فاوـط  هکیـالم  هـک  اریز  ردــق ؛ بـش  اـم  رب  دوـشیمن  یفخم  : » رجاـهملاوبا هـب  دوـمرف  مالــسلا  هیلعرقاـب  باـنج 

هیلعقداـص ینعی  وا  زا  مدوـمن  لاؤـس  تفگ : هک  دـقرف  نب  دواد  زا  هدرک  تـیاور  ( 1645) تاجردلاریاصب رد  رافص  خیـش  ( 1644 .«) بش
هچ نآ  وا ، رد  دوـشیم  لزاـن  دوـمرف : ( 1646 «) ِرْدَْـقلا ُۀَْـلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو   * ِرْدَْـقلا ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  : » ّلجوّزع دـنوادخ  لوق  زا  مالـسلا 

نیا مدرم ، هک  یتسرد  هب  دشاب ، دـیاش  هک  يوس  هب  دومرف : دوشیم ؟ لزان  هک  يوس  هب  وا : هب  متفگ  دولوم . ای  توم  زا  لاس  نیا  زا  دوشیم 
بورغ زا  لاس  روما  تهج  هب  وا  يوس  هب  هکیالم  دوشیم  لزان  تسا . یلغـش  رد  رما  نیا  بحاص  دـناتلأسم و  اـعد و  زاـمن و  رد  ار  بش 

زا نم  دزن  رد  دومرف : سپ  نابعـش . فصن  زا  بانج  نآ  زا  مدرک  لاؤس  تفگ : هک  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  هدرک  تیاور  زین  عولط . ات  باـتفآ 
نوریب لاجآ و  نآ  رد  دوشیم  هتـشون  قازرا و  نآ  رد  دوشیم  میـسقت  دـش ، ناضمر  هام  زا  مهدزون  بش  هاگ  ره  نکلو  تسین  يزیچ  نآ 

. رمخ براش  رگم  ار  ناشیا  رم  دزرمآیم  سپ  دوخ ، دابع  يوس  هب  دـیامرفیم  فطل  رظن  دـنوادخ  جاـح و  روشنم  تارب و  نآ  رد  دـیآیم 
یک هب  متفگ : دوشیم . هدرک  اضما  دسریم و  نایاپ  هب  هاگ  نآ  یمکحم . رما  ره  نآ  رد  دوشیم  ادج  دش ، موس  تسیب و  بش  هاگره  سپ 
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نآ رد  دوشیم  هچ  نآ  جاح و  هلفاق  نآ  رد  دوشیم  هتشون  دومرف : رگید  ربخ  رد  امـش . ماما  ینعی  امـش  بحاص  يوس  هب  دومرف : دسریم ؟
هاگ نآ  دـهاوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  زور ، بش و  رد  دـنکیم  رادـیدپ  یلاعت ، يادـخ  یتاـیح و  اـی  یندرم  اـی  یتیـصعم  اـی  یتعاـط  زا  لاـس 

رگید ربـخرد  امـش . بحاـص  دومرف : تسیک ؟ ضرا  بحاـص  هک : درک  لاؤس  هریغم  نب  ثراـح  نیمز . بحاـص  يوس  هب  ار  نآ  دـنکفایم 
نب یلعم  نیمز . يوس  هب  ار  نآ  دـیامرفیم  ذاـفنا  هاـگ  نآ  ار . لاـس  نآ  ریداـقم  نآ  رد  دـیامرفیم  ریدـقت  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  دومرف :

دوشیم ردق  بش  نوچ  دومرف : رگید  ربخ  رد  فیعض ؟ يا  دومرف : ای  زجاع  يا  ینیبیم  هک  يوس  هب  دومرف : یک ؟ يوس  هب  دیـسرپ : سینخ 
؟ قمحا ینادیم  هک  يوس  هب  دومرف : یک ؟ يوس  هب  دیـسرپ : يوار  ار . نآ  دزادنایم  هاگ  نآ  دوشیم  هچ  نآ  نآ ، رد  دـسیونیم  دـنوادخ 
رد دوشیم و  روما  ریدقت  لوا  بش  رد  دـنردق و  بش  هس ، ره  هک  دوشیم  رهاظ  ثیداحا  یـضعب  زا  هدومرف : داعملاداز  رد  یـسلجم  هماّلع 

رییغت مک  رایـسب  اـی  دـباییمن  رییغت  دوشیم و  متح  موـس  بش  رد  دـبایب و  رییغت  یـضعب  تسا  نکمم  تداـبع ، اـعد و  ترثـک  هب  مود  بش 
رتراوشد شرییغت  دوشیم و  رتافد  تبث  نآ  زا  دعب  تسا ، ناسآ  شرییغت  دوشیم و  هقیلعت  لوا  هک  ناهاشداپ  ماقرا  دننام  هیبشت  الب  دباییم ،

رد شرییغت  تسا و  متح  هلزنم  هب  دیـسر  فرـشا  رهم  هب  نوچ  دبایب و  رییغت  تسا  نکمم  زاب  هدیدرگن  نّیزم  راثآ ، ِرهُم ، ِرهُم  هب  ات  اّما  تسا ،
اب بش  نیا  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  ترـضح  نوچ  هدومرف : ردـق  بش  رد  تداـبع  رکذ  ماـقم  رد  زین  تسا . تبوعـص  تیاـهن 

، تسا هدش  قلخ  ریاس  وا و  يارب  هک  تاریدقت  دننکیم و  مالـس  وا  رب  دـنیآیم و  وا  تمدـخ  هب  جوف  جوف  تسا و  روشحم  نیبّرقم  هکیالم 
بـش نآ  تدابع  دـیاوف  زا  زین  دنروآرـس . هب  تلفغ  هب  دـننکن و  دوخ  ماـما  هب  یّـسأت  یبش  نینچ  رد  تسین  راوازـس  دـننکیم ، ضرع  وا  رب 

، دوشیم بش  نیا  رد  روما  ریاس  ریخ و  لامعا  قیفوت  تّحـص و  تّزع و  دـنزرف و  لاـم و  رمع و  زا  روما  عیمج  تاریدـقت  نوچ  هک  هدرمش 
بش نیا  رد  دشاب و  هتشون  ایقشا  ناوید  رد  یـسک  مان  هک  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخ  هدرک  بش  نیا  رد  ار  دوخ  لاس  لاوحا  مامت  حالـصا 

نآ ربانب  یهتنا . تسا . هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  اهاعد و  رثکا  رد  نومضم ، نیا  هچ  نانچ  دوش ، هتـشون  نادنمتداعـس  هرمز  زا  دبای و  رییغت 
نآ هب  تسا  لوغـشم  بش  نیا  رد  دوخ و  سفن  رب  ياعد  رب  تشاد  مّدقم  دیاب  ار  بانج  نآ  يارب  ياعد  هک  دـش  رکذ  هتـشذگ  باب  رد  هچ 
نآ يارب  تسا  یهلا  ظفح  تناعا و  ترـصن و  بلط  اهاعد  نیرتهب  سپ  نآ . هب  دـش  هراشا  نآ  ریغ  هتـشذگ و  رابخا  رد  هک  یهلا  میظع  رما 
رد هکلب  هداتـسیا ، ای  هتـسشن  هچ  دوجـس و  رد  هچ  عوکر ، رد  هچ  تالاح ، عیمج  رد  موس  تسیب و  بش  رد  هک  تشذـگ  هچ  نانچ  باـنج ،

: هک دوب  نیا  مهیلع -  هَّللا  تاولص  شلآ -  لوسر و  رب  تاولص  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  شنومضم  هک  ار  اعد  نآ  دناوخ  دیاب  تاقوا  ریاس 
رـصان و دـیاق و  ظفاح و  یلو و  یتعاس  ره  رد  تعاس و  نیا  رد  مالـسلا  امهیلعيدـهملا  نسحلا  نب  ۀّـجح  يارب  زا  شاب  هدوب  ایادـخ ! راـب  »

نآ ماجنا  رد  تعافش  تناعا و  بلط  بانج و  نآ  هب  هثاغتسا  لّسوت و  نآ  زا  سپ  دوب . وحن  نیمه  هب  هک  رخآ  ات  ( 1647 ...«) نیعم امنهار و 
وا زا  ار  دوخ  تفأر  فطل و  رظن  هک  هباـنا  عّرـضت و  درذـگب و  وا  روـنا  رظن  هب  دوـش و  يراـج  وا  كراـبم  تسد  هب  دـیاب  دـهاوخیم و  هچ 

روما مامز  هک  بش  نیا  رد  تسا  وا  یگرزب  راوازس  هچ  نآ  وا  هک  دیامن  روکذم  بانج  نآ  دزن  رد  یکین  هب  ار  دوخ  ياهلیسو  هب  درادنرب و 
هبترم رازه  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  هک  ره  هک  تسا  ربتعم  ربـخ  رد  دـیامن . راـتفر  وا  تسا ، وا  هّیهلا  تردـق  تسد  هب 

هب بش ، نیا  رد  اهتمارک  زا  تساـم  صوصخم  هچ  نآ  هب  فارتعا  هب  دـیدش  نیقی  اـب  دـنک  حبـص  هنیآ  ره  دـناوخب ، ار  ُهاَْـنلَزنَأ » اَّنِإ   » هروس
نیا لقن  زا  دعب  هللا  همحریسوط  خیش  حابصم  حرش  رد  یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  دّیـس  ینّابر  ملاع  ( 1648 .) دنیبب باوخ  رد  هچ  نآ  ببس 

؛ یتعامج اب  میدوب  فکتعم  هفوک  دجسم  رد  تشه  داتشه و  دص و  تفه  هنـس  ناضمر  هام  موس  تسیب و  هبنـش ، جنپ  بش  رد  هدومرف : ربخ 
سپ دیباوخ . دوخ  ياج  رد  ام  زا  کی  ره  میدـش  غراف  نوچ  سپ  هبترم ؛ رازه  ُهاَْنلَزنَأ » اَّنِإ   » هروس ندـناوخ  رد  میدرک  عورـش  زامن ، زا  سپ 

رد ای  تسا  نامـسآ  رد  اهنآ  منادیمن  هک  هدـش  زاب  ییاهرد  ایوگ  هک  یکنیپ  هب  دوب  هیبش  هکلب  دوبن ، بلاـغ  باوخ  مدـید و  باوخ  رد  نم 
دنناشیا سپ  ار . دوخ  نیموصعم  هّمئا  وش  مزالم  : » دـنتفگیم نم و  هب  دـندرک  ور  وکین و  ياهتأیه  رب  یتعاـمج  وا  زا  دـمآ  نوریب  نیمز و 

هدایز شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  و  خلا . مراکم ، زا  نیا  زا  ریغ  و  ررغ » نیباوا  رهُز و  مجنا  هرفـس  ءایقتا ، هررب  تاداس  تاقث ، مراکا  ةاده ، مالعا 
. تسین نیا  زا 
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هعمج زور  مود :

هراشا

نانچ هدوب ؛ زور  نآ  رد  بانج  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هک  نآ  یکی  مالـسلا ؛ هیلعرـصع  ماما  هب  دراد  ّقلعت  صاصتخا و  تهج  دـنچ  زا  هک 
زور نآ  رد  جرف  راظتنا  ّبقرت و  دوب و  دهاوخ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رورـسلاروفوم  روهظ و  هک  نآ  رگید  دـش و  رکذ  لوا  باب  رد  هچ 
زور رد  تسا  باـنج  نآ  هب  هّصتخم  تراـیز  رد  هدـش و  نآ  هب  حیرـصت  راـبخا ، زا  ياهلمج  رد  هچ  ناـنچ  تسا ؛ رگید  ياـهزور  زا  رتـشیب 

كروهظ و هیف  عقوتملا  کموی  وه  ۀـعمجلا و  موی  اذـه  کتیب ، لآ  یلع  کیلع و  هَّللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  اـی  يـالوم  اـی  : » هک هعمج 
! وت تیب  لآ  رب  داب و  وت  رب  يدنوادخ  دورد  هک  نامزلا ! بحاص  يا  نم ! ياقآ  يا  دـیایب . هچ  نآ  رخآ  ات  كدـی ». یلع  نینمؤملل  هیف  جرفلا 

ياقآ يا  نم  و  وت ؛ باـنج  تسد  رب  نینمؤم  جرف  وت و  روهظ  نآ ، رد  دوشیم  هدیـشک  راـظتنا  هک  تسا  وت  زور  نآ  تسا و  هعمج  زور  نیا 
ینامهم ارم  سپ  نداد ، هانپ  هب  يرومأم  ناراوگرزب و  دالوا و  زا  یمیرک و  نم ! ياقآ  يا  وت  وت و  هب  هدروآ  هانپ  مأوت و  نامهیم  نآ  رد  نم !

تسا و فیرـش  زور  نآ  تهج  هب  ًاتقیقح  هناگراهچ ، ياهدـیع  زا  یکی  ار  نآ  ندرمـش  هعمج و  زور  ندوب  دـیع  هکلب  خـلا . هد . هانپ  نک و 
زا یصاعم و  تارذق  رفک و  كرش و  ثول  زا  هزیکاپ  كاپ و  ار  نیمز  ندید  تهج  هب  ناشیا  لد  مشچ و  هک  نیصوصخم  نینمؤم  نآ  يارب 

تعنامم تمحازمیب و  نیملسم  ریاعـش  نامیا و  عیارـش  نید و  يالعا  قح و  هملک  روهظ  نیقفانم و  نیرفاک و  نیدحلم و  نیرابج و  دوجو 
زور باتفآ  عولط  زا  دعب  ياعد  رد  دش . دـهاوخ  دنـسرخ  رورـسم و  رّونم و  نشور و  زور  نآ  رد  وا ، يایلوا  دـنوادخ و  يادـعا  زا  يدـحا 

هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعمظاک  ترـضح  زا  ( 1649) عوبـسالا لامج  رد  سواط  نبدّیـس  هچ  نانچ  دندومرف . بلطم  نیا  هب  هراشا  هعمج 
کیلع مالسلا  : » وگب هدومرف  تسا ؟ مادک  دیسرپ : ار »؟ اعد  زا  بجاو  زور  نیا  رد  يدناوخ  ایآ  : » هعمج زور  رد  نانـس  نب  دّمحم  هب  دومرف 

نم نیّفصملا  هئایلوا  عم  نیرورکملا  يولبلا  نع  نیجراخلا  سندلا  نم  نیرّهطملا  هئایلوال  ًادیع  هَّللا  هلعج  يذلا  كرابملا  دیدجلا  مویلا  اهّیا 
. خلا ۀعلاطلا ». سمشلا  اهتّیا  کیلع  مالـسلا  وگب : باتفآ و  هب  وش  تفتلم  هاگ  نآ  امیلـست ». نمحرلا  ءایلوا  ۀّبحم  یف  مهـسفنا  نیلذابلا  رکعلا 

نوریب تارذـق و  زا  دـنناگدش  كاپ  هک  دوخ  ناتـسود  يارب  زا  دـیع  دـنوادخ ، ار  وا  هدـنادرگ  هک  یکرابم  هزاـت  زور  يا  داـب  وت  رب  مـالس 
ياهناج هک  هحیبق  لامعا  دیاقع و  تافاثک  درد و  زا  دنناگدش  هیفصت  مالـسلا و  مهیلعوا  يایلوا  اب  دنناگدننک  تعجر  هنتف و  زا  دنناگدش 

تسا هیانک  ای  تسا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هکرابم  یماسا  زا  هعمج  هکلب  دنوادخ . يایلوا  ّتبحم  رد  دنناگدننک  لذب  ار  دوخ 
تیاور فـلد  یبا  نبرقـص  زا  ( 1650) لاصخ رد  قودـص  هچ  نانچ  هعمج  هب  تسا  هعمج  ندـش  هدـیمان  ببـس  اـی  فیرـش  صخـش  نآ  زا 

هک اهزور  اب  دینکن  ینمشد  : » دومرف هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثیدح  حرش  رد  مالسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  ترضح  هدرک :
عمج وا  يوس  هب  تسا و  نم  رـسپ  رـسپ  هعمج  و  : »... دومرف هک  نآ  ات  مییام »... اهزور  : » دومرف سپـس  درک ». دنهاوخ  ینمـشد  امـش  اب  اهنآ 
لها زا  ریغ  ار  نآ  ینعم  دمهفن  هک  نآ  ات  ناشیا  زا  تسا  هیانک  نکلو  تسین  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ماّیا ، : » دومرف قودص  قح ». لها  دـنوشیم 

هَّللا تاولـص  نیـسح -  نسح و  یلع و  ربمغیپ و  زا  نیما  دلب  نینیـس و  روط  نوتیز و  نیت و  هب  دومرف  هیانک  ّلجوّزع  يادـخ  هچ  نانچ  قح .
نب دّـمحم  دوعـسم و  نب  نسح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  باتک  رد  نادـمح  نب  نیـسح  هدرک . رکذ  مقر  نیا  زا  رگید  هلثما  یـضعب  و  مهیلع - 

نایعیش زا  یتعامج  بانج  نآ  دزن  رد  ارماس و  رد  مالسلا  امهیلعدّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دوخ ، دّیـس  رب  ام  میدش  لخاد  دنتفگ : هک  لیلخ 
نآ زا  مدیسرپ  دننکیم ». ینمشد  امش  اب  هک  ماّیا  اب  دینکم  ینمـشد  : » دومرف ماّیا . سحن  دعـس و  زا  بانج  نآ  زا  میدرک  لاؤس  سپ  دندوب ؛

يارب هبنـش  کی  تسام و  يارب  هبنـش  هک  تسا  نیا  رهاظ : ینطاب . يرهاظ و  تسا ، ینعم  ود  نآ ، يارب  زا  : » دومرف ثیدـح . ینعم  زا  بانج 
هعمج ناشیا و  نایعیش  يارب  هبنش  جنپ  سابع و  ینب  يارب  هبنشراهچ  ناشیا و  نایعیـش  يارب  هبنـش  هس  هّیما و  ینب  يارب  هبنـشود  ام و  نایعیش 

هبنشود مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هبنش  کی  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نم  ّدج  هبنش  سپ ، نطاب : و  نیملسم . يارب  تسا  دیع 
رفعج نب  یسوم  هبنشراهچ  مالسلا و  مهیلعدّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هبنش  هس  مالسلا و  امهیلعنیـسح  نسح و 
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دنکیم عمج  وا  هب  هک  نآ  تسا ، وا  رسپ  هعمج  تسا و  نسح  نم  رسپ  هبنش  جنپ  نم و  مالسلا و  مهیلعیلع  نب  دّمحم  یـسوم و  نب  یلع  و 
وحم ار  لطاب  دـنکیم و  رهاظ  تباث و  ار  قح  دـنوادخ  ار و  تمعن  وا  هب  دـنکیم  مامت  دوشیم و  نید  کی  همه  اهنید ، ینعی  ار ، اههملک 

وا دومرف : سپـس  نینمؤم ». متنک  نا  مکل  ٌریخ  هَّللا  تیقب  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » دندناوخ هاگ  نآ  تسامـش . رظتنم  يدهم  وا  دنکیم و 
هبنش : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ( 1652) لاصخ رد  همحّرلا -  هیلع  قودـص -  ( 1651 .) هَّللا ۀیقب  هَّللاو ! تسا 
هبنش جنپ  تساود و  ندروخ  زور  هبنشراهچ  هّیماینب و  يارب  هبنش  هس  ام و  يادعا  يارب  هبنشود  ام و  نایعیش  يارب  هبنش  کی  تسام و  يارب 

زا تسا  لـضفا  نآ  تسا و  نیملـسم  دـیع  نآ  تسا و  شوخ  يوب  لامعتـسا  فیظنت و  يارب  زا  هعمج  دوشیم و  هدروآرب  وا  رد  اـهتجاح 
تیب لها  ام  مئاق  دنکیم  جورخ  دوب و  هعمج  زور  رد  تسا و  هجحلا  يذ  مهدجه  نآ  تسا و  اهدـیع  نیرتهب  ریدـغ ، زور  یحـضا . رطف و 
هماّلع و  مالـسلا . مهیلعوا  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  زا  هعمج  زور  تسین  رتهب  یلمع  چـیه  هعمج و  زور  تماـیق  دوشیم  اـپرب  هعمج و  زور 
ادتبا سپ  هعمج ، زور  رد  يدرک  ار  حبـص  زامن  نوچ  هک : ام  ياملع  يامدق  تاّفلؤ  زا  میدق  یلـصا  زا  هدرک  لقن  ( 1653) راحب رد  یسلجم 
ّقلعتم هک  نآ  تارقف  زا  یـضعب  ینالوط و  تسا  ییاعد  نآ  مالـسلا و  مهیلعوا  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  هب  هاـگ  نآ  تداهـش ، نیا  هب  نک 
ُهَعِّتَُمت َو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَح  ًارِصاَن  َو  ًاِدئاَق  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  َکِْقلَخ  ِیف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  . » تسا نیا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هب  تسا 

ِْهیَلَع َْکنِم  َْربَّصلا  ِغِْرفَأ  َو  ُهَنْکُر  ْتِّبَث  َو  ُهَتَّیِعَر  َُهل  ِْحلْصَأ  َو  ُهَْرمَأ  َُهل  ْلِمْکَأ  َو  ُهَلْمَـش  َُهل  ْعَمْجا  َو  َنِیثِراَْولا  َۀَِّمئَْألا  اَهِیف  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَلَعَْجت  َو  ًالْوَط  اَْهنِم 
َو ٍۀَعوُطْقَم  ٍماَحْرَأ  َو  ٍۀَکوُفْسَم  ٍءاَمِد  ْنِم  ٍۀَحَِرت  ٍسُْفنَأ  ِتاَرَـسَح  َو  ٍةَرِغَو  ٍروُدُص  ِتاَراَرَح  َو  ٍۀَلِغَن  ٍبُوُلق  ِتاَزاَزَح  َیِفْـشَی  َو  َیِفَتْـشَیَف  َمِقَْتنَی  یَّتَح 
َو ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ِهِفْکا  َّمُهَّللا  َُهل  َْکنِم  ِْظفِْحلا  ِنْسُح  ِیف  َءاَـمْعَّنلا  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  َو  َءاـَلْآلا  ِْهیَلَع  َْتعَّسَو  َو  َءاَـلَْبلا  ِْهَیلِإ  َْتنَـسْحَأ  ْدَـق  ٍۀـَلوُهْجَم  ٍۀَـعاَط 

ْبِعْرَأ َو  ْمُهَّدَـح  َُّلف  َو  ْمُهَعْمَج  َُّضف  َّمُهَّللا  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َةَِرئاَد  ْلَعْجا  َو  ِِهب  َرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهَداَک  ْنَم  ْدِـک  َو  َُهداَرَأ  ْنَم  ْدِرَأ  َو  ُهَرْکِذ  ْمِهِْـسنَأ 
ِتاَنَـسَْحلا اُوبَنَتْجا  َو  ِتاَئِّیَّسلا  اُولِمَع  َو  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ْمُهَّنِإَـف  ْمُهَْرمَأ  ْتِّتَـش  َو  ْمُهَبْعَـش  ْعَدْـصا  َو  ْمُهَماَدـْقَأ  ْلِْزلَز  َو  ْمَُهبُوُلق 

.« ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِتاَرَسَْحلا  ُمِهِرَأ  َو  ِتاَُلثَْملِاب  ْمُهْذُخَف 

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ترایز 

ِهَّللا َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » هدومرف لقن  هعمج  زور  رد  7 تّجح يارب  ار  ترایز  نیا  ( 1654) عوبسالا لامج  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیس 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ِِهب  ُجَّرَُفی  َو  َنوُدَـتْهُْملا  يِدَـتْهَی  ِِهب  يِذَّلا  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهِضْرَأ  ِیف 

ُهَّللا یَّلَص  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِةاَیَْحلا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِةاَجَّنلا  َۀَنیِفَـس  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُحِصاَّنلا  ُِّیلَْولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُِفئاَْخلا  ُبَّذَهُْملا  اَهُّیَأ 
اَنَأ َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِْرمَْألا  ِروُهُظ  َو  ِرْـصَّنلا  َنِم  َكَدَـعَو  اَم  ََکل  ُهَّللا  َلَّجَع  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َکـِْتَیب  ِلآ  یَلَع  َو  َکـْیَلَع 
ْنَأ َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  َكِدَی  یَلَع  ِّقَْحلا  َروُهُظ  َو  َكَروُهُظ  ُرِظَْتنَأ  َو  َِکْتَیب  ِلآِب  َو  َِکب  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َكاَرْخُأ  َو  َكَالوُِأب  ٌفِراَع  َكَالْوَم 

َْکیَدَی َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُْملا  َو  َِکئاَدْعَأ  یَلَع  ََکل  َنیِرِـصاَّنلا  َو  َنیِِعباَّتلا  َو  ََکل  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصی 
َكُروُهُظ ِهِیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی  َوُه  َو  ِۀَعُمُْجلا  ُمْوَی  اَذَه  َِکْتَیب  ِلآ  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِناَمَّزلا  َبِحاَص  اَی  َيَالْوَم  اَی  َِکئاَِیلْوَأ  ِۀَـلْمُج  ِیف 

َو ِماَرِْکلا  ِدَالْوَأ  ْنِم  ٌمیِرَک  َيَالْوَم  اَی  َْتنَأ  َو  َكُراَج  َو  َکُْفیَض  ِهِیف  َيَالْوَم  اَی  اَنَأ  َو  َکِْفیَِسب  َنیِِرفاَْکلا  ُْلتَق  َو  َكِدَی  یَلَع  َنِینِمْؤُْمِلل  ِهِیف  ُجَرَْفلا  َو 
نیا لقن  زا  دـعب  همحّرلا -  هیلع  سواط -  نب  دّیـس  َنیِرِهاَّطلا ». َِکْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِینْرِجَأ  َو  ِینْفِـضَأَف  ِةَراَـجِْإلِاب  ٌرُومْأَـم 
ثیح کفیـضو  یباکر  تهجتا  ام  ثیح  کلیزن  هراشا : هب  میوگیم  ترایز و  نیا  زا  دعب  مناوخیم  ار  تیب  نیا  نم  و  دـیامرفیم : ترایز 
ناوخ نامهیم  دروآ و  دورف  درب و  ارم  دـش و  هّجوتم  مرتش  هک  اج  ره  هب  مدـمآ ، دورف  وت  تمعن  ناسحا و  هناـخ  رد  هب  نم  دـالبلا  نم  تنک 

نآ يارب  هک  ار  بانج  نآ  زا  يورم  ریبک  تاولـص  مّظعم ، دّیـس  هک  تشذـگ  و  مشاب . هک  هدـکهد  رهـش و  ره  رد  مأوت  بانج  مرک  دوج و 
غیلب رارـصا  هدومن و  رکذ  هعمج  زور  رـصع  زامن  بیقعت  رد  تسا ، مالـسلا  هیلعبانج  نآ  هب  ّقلعتم  زین  نآ  هک  رگید  ياعد  اب  تسا  بانج 

اهلد و هدنزوس  نآ  نیماضم  هقیقحلا  یف  ترضح و  نآ  هب  تسا  قلعتم  هک  ار  هفورعم  هبدن  ياعد  تسا  بحتسم  و  هدرک . نآ  ندناوخ  رد 
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شماک هب  وا  قارف  رهز  یخلت  هدیـشون و  بانج  نآ  ّتبحم  تبرـش  زا  یکدنا  هک  تسا  نانآ  ناگدید  زا  نوخ  هدنزیر  اهرگج و  هدـنفاکش 
جاجتحا بحاص  یسربط  خیـش  رـصاعم  نآ  ّفلؤم  هک  همیدق  تارازم  زا  یکی  رد  هچ  نانچ  زین ؛ نآ  بش  رد  هکلب  هعمج ، زور  رد  هدیـسر 

. میدرکن رکذ  دوب ، عیاش  نآ  هخسن  ینالوط و  اعد  نوچ  دوشهدناوخ و  دیاب  هک  تسا  يورم  تسا ،

هعمج زور  رد  لامعا  نیرتهب 

زامن زا  دعب  هبترم ، دص  تسا  مهجرف » لّجع  دّمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » نتفگ هعمج ، زور  رد  لامعا  نیرتهب  هک  دـندومرف  و 
هعمج زور  رهظ  بیقعت  ياـعد  لوا  رد  هدـش  روـهظ  جرف و  لـیجعت  ترـصن و  بلط  هعمج ، زور  هیعدا  زا  يرایـسب  رد  هعمج و  زور  رـصع 

ربمغیپ ترتع  زا  یموصعم  اب  تشهب  هب  وت ، نامرف  يارب  هدش  سبح  وت و  رب  تسا  هدـش  فقو  هک  ارم  ناج  نم ، زا  رخب  ایادـخ  راب  هک  تسا 
؛ لدع زا  ار  نیمز  وا ، هب  ییامنرپ  هک  وا  تیالو  هب  هدش  هداد  تبسن  وا و  یمولظم  تهج  هب  تسا  نوزحم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

.« هجرف لّجع  ّمهّللا  ، » روج ملظ و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ 

اروشاع زور  موس :

اروشاع زور 

نب دّـمحم  نبرفعج  خیـش  هچ  نانچ  مئاق ؛ بقل  هب  ّلجوّزع  دـنوادخ  بناـج  زا  تسا  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ندـش  زارفارـس  زور  هک 
نب نیـسح  رما  زا  دـش  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  تفگ : هک  نارمح  نب  دّـمحم  زا  هدرک  تیاور  هرایزلا  لـماک  رد  هیولوق 

اب دـننکیم  نینچ  ام !  راگدرورپ  يا  دـنتفگ : ّلجوّزع و  دـنوادخ  يوس  هب  هکیالم  دـندرک  دایرف  هلاـن و  دـش ، هچ  نآ  مالـسلا  اـمهیلعیلع 
مشکیم ماقتنا  نیا  هب  دومرف  ار و  مالـسلا  هیلعمئاق  ّلظ  ناشیا  يارب  دنوادخ  تشاداو  سپ  : » دومرف وت ». ربمغیپ  رـسپ  وت و  هدیزگرب  نیـسح 

، تفگ هک  یلامث  هزمحوبا  زا  هدرک  تیاور  عیارشلا  للع  رد  قودص  خیـش  ( 1655 .«) دندرک ملظ  وا  رب  هک  اهنآ  زا  مالسلا  هیلعنیـسح  يارب 
ار مالسلا  هیلعمئاق  ارچ  سپ  متفگ : یلب ». : » دومرف دیتسین ؟ قح  هب  مئاق  امش  همه  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مالسلا : هیلعرقاب  ترـضح  هب  متفگ :
دندومن و يراز  هیرگ و  یلاعت و  يادـخ  يوس  هب  هکیالم  دـندرک  هلان  دـش ، هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  مّدـج  نوچ  : » دومرف دـنیوگ . مئاق 

دنوادخ سپ  ار »؟ وت  قلخ  زا  راتخم  هدیزگرب و  رسپ  وت و  هدیزگرب  دشکب  هک  یسک  زا  دومرف  یهاوخ  ضارعا  ایآ  اندّیـس !  انهلا و  : » دنتفگ
ره ناشیا ، زا  مشکیم  ماقتنا  هتبلا  هنیآره  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  سپ  نم . هکیالم  يا  دیریگ  رارق  : » ناشیا يوس  هب  داتـسرف  یحو 

نیا هب  هکیالم  سپ  هکیالم ، يارب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادـنزرف  زا  هّمئا  دومن  رهاظ  یلاعت  يادـخ  هاگ  نآ  دـشاب ». یناـمز  زا  دـعب  دـنچ 
زا مشکیم  ماقتنا  هداتـسیا  نیا  هب  : » دومرف ّلجوّزع  يادـخ  سپ  دـنکیم . زامن  هداتـسیا و  ناشیا  زا  یکی  هک  دـندید  هاگان  دـندش . رورـسم 

ریصب یبا  زا  هدرک  تیاور  ( 1657) داشرا رد  هللا  همحردیفم  خیش  هچ  نانچ  تسا . ترـضح  نآ  روهظ  جورخ و  زور  زین  و  ( 1656 .«) ناشیا
هام زا  ینعی  موس ، تسیب و  بش  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  مسا  هب  دـنکیم  ادـن  يداـنم  : » مالـسلا هیلعقداـص  ترـضح  دومرف  تفگ ، هک 
زا ياهلمج  زا  مالـسلا ». امهیلعیلع  نب  نیـسح  زور  نآ  رد  دـش  هتـشک  هک  تسا  يزور  نآ  اروشاع و  زور  رد  دـنکیم  جورخ  ناـضمر و 
زا هکلب  شراوگرزب ، ّدـج  نیلتاـق  زا  ماـقتنا  یهاوخنوخ و  باـنج ، نآ  روهظ  هلیلج  دـیاوف  همیظع و  دـصاقم  زا  هک  دوشیم  دافتـسم  راـبخا 

. زور نآ  رد  رگم  دوشیمن ، یهتنم  هکیالم  نزح  هکلب  تسا ، نینمؤم  بولق  نداد  افش  ناشیا و  ياههّیّرذ 

...« ًاموُلْظَم َلِتُق  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد 

اْنلَعَج ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  نمو   » مالـسلا هیلعنیـسح  رد  هیآ  نیا  دـش  لزان  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرقاب  بانج  زا  هدرک  تیاور  یـشایع  خـیش 
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َناک ُهَّنِا  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ، » یتنطلس وا  ّیلو  يارب  میداد  رارق  ام  قیقحت  هب  سپ  دش ، هتـشک  مولظم  هک  یـسک  ره  (. 1658 «) ًاناْطلُس ِهِّیلَِول 
هک تسا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  وا  : » دومرف تسا . روصنم  ّیلو  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  لتق ، رد  دنکن  فارسا  سپ  ( 1659 «) ًاروُْصنَم
هک نآ  ات  دـشکیم  سپ  ار . مالـسلا  هیلعنیـسح  نوخ  دـیامن  بلط  دـنک و  جورخ  نوچ  ام  زا  مئاق  وا و  يایلوا  مییام  دـش و  هتـشک  مولظم 

تسا نآ  لتق  رد  فارسا  تسا و  مالسلا  هیلعمئاق  وا  ّیلو  تسا و  مالسلا  هیلعنیسح  لوتقم ، دومرف : و  نتشک . رد  هدرک  فارسا  دنیوگیم :
لوسر لآ  زا  يدرم  هب  دوش  هدرک  راصتنا  هک  نیا  ات  دوریمن  ایند  هک  یتسرد  هب  سپ  ( 1660 «) ًاروُصنَم َناَک  ُهَّنِإ  . » ار وا  لتاق  ریغ  دشکب  هک 

َنِذُأ  » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  ( 1661 .«) روج ملظ و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  داد ؛ لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ْمِهِرـْـصَن یلَع  َهـّللا  َّنِا  َو  اوُِـملُظ  ْمُهَّنَاـِب  َنُوِلتاـُقی  نـیذَِّلل  َنِذُا  : » دوـمرف هـک  تـسا  تـیاور  مـیهاربا  نـب  یلع  ریــسفت  رد  َنُوَلتاَُـقی »... َنـیِذَِّلل 

نوـخ دـنکیم  هبلاـطم  دـیامن ، جورخ  نوـچ  ترـضح  نآ  هک  یتـسرد  هب  مالـسلا ، هیلعمئاـق  نأـش  رد  هدـش  لزاـن  نآ  هـک  ( 1662 «) ٌریدََقل
(1663 .) ار مالسلا  هیلعنیسح 

مالسلا هیلعترضح  نآ  باحصا  راعش 

رد هعماج  تارایز  زا  یکی  رد  نیـسحلا .» تاراثل  ای  : » تسا نیا  ترـضح  نآ  باحـصا  راعـش  هک  تسا  يورم  ناذاـش  نب  لـضف  تبیغ  رد 
رضاحلا نویعلا و  نع  بئاغلا  راصمالا و  یف  رضاحلا  راصبالا و  نع  بئاغلا  ملاعلا  مامالا  یلع  مالسلا  : » تسا روکذم  ترـضح  نآ  رب  مالس 
راقوالاب بلطلا  انا  نیسحلا  تاراثلای  راعشب  يدانی  راتسالا و  يذ  مارحلا  هَّللا  تیب  یف  رهظی  يذلا  راقفلا  يذ  ثراو  رایخالا  ۀیقب  راکفالا  یف 

بانج زا  دـناهدرک  تیاور  هرایزلا  لماک  رد  همحرلا -  هیلع  هیولوق -  نبا  نساحم و  باتک  رد  هللا  همحریقرب  خیـش  رابج ». ّلـک  مصاـق  اـنا 
ره وا ، رب  دنتسرفیم  تاولص  هک  کلم  رازه  داتفه  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هب  هدرک  لّکوم  دنوادخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 

دـصق تفگ : يوار  هتـساوخ ». يادخ  هک  تقو  نآ  ات  هدش  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  زور  نآ  زا  دـناهدولآرابغ  يوم ، هدـیلوژ  ناشیا  زور و 
: دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  تسا  يورم  ( 1664) قودص خیش  یلاما  رد  و  ار . مالـسلا  هیلعمئاق  جورخ  نیا  زا  ترـضح  درک 
زا يدانم  درک  ادن  دنک ؛ ادج  ار  شرس  هک  ترضح  نآ  لتاق  تفر  شیپ  هاگ  نآ  ریشمش ، هب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  دروخ  تبرـض  »

ّقفوم دـنوادخ  دوخ ! ربمغیپ  زا  دـعب  ملاظ  نادرگرـس  تّما  يا  دیـشاب  هاگآ  تفگ : سپ  شرع ، طسو  زا  یلاعت  كرابت و  ةّزعلا  بر  بناـج 
دنهاوخن ّقفوم  دـنوشیمن و  ّقفوم  هَّللاو ! مرجال  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  هاگ  نآ  رطف ». هن  ینابرق و  يارب  زا  هن  ار  امـش  دـنکن 

هک يوره  تلـصلاوبا  زا  هدرک  تیاور  زین  مالـسلا ». هیلعمئاق  ترـضح  ینعی  مالـسلا ، هیلعنیـسح  هاوخنوخ  دزیخرب  هک  نآ  اـت  زگره ، دـش 
ترـضح زا  دـش  تیاور  هک  یثیدـح  رد  ییاـمرفیم  هچ  هَّللا  لوـسر  نـب  اـی  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  تمدـخ  هـب  تـفگ 

لتق هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  نالتاق  هیّرذ  دـنک  جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هک  یتقو  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 
: هدومرف ّلجوّزع  يادخ  هک  مدرک  ضرع  نم  تسا ». نینچ  : » دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  ناشیا »؟ ياهردپ  رادرک  ببس  هب  دروآ 

ناگدنـشک هّیّرذ  نکلو  دوـخ  لاوـقا  عـیمج  رد  تسا  قداـص  دـنوادخ  : » دوـمرف نیا ؟ ینعم  تـسیچ  ( 1665 «) يَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  اــَلَو  »
، دشاب يراک  هب  یـضار  هک  یـسک  ره  دندرکیم و  رخف  نآ  هب  دوخ و  ناردپ  ياهراک  هب  دندوب  یـضار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح 

نیا هنیآره  دـشاب ، یـضار  وا  ندـش  هتـشک  زا  برغم  رد  يدرم  دوش و  هتـشک  قرـشم  رد  يدرم  رگا  تسا و  هدرک  ار  راـک  نآ  دوخ  اـیوگ 
ار ناشیا  دـیآ  نوریب  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  یتسرد  هب  دـشاب . هدنـشک  نآ  کیرـش  ّلجوّزع  يادـخ  دزن  رد  هدـنوشاضر 

بلط دیامرف  يزور  دنوادخ  هک  هدش  هتساوخ  رّرکم  اروشاع  ترایز  رد  ( 1666 .«) دوخ ناردپ  لعف  هب  ناشیا  ندوب  اضر  ببس  هب  دشکیم 
باحـصا مالـسلا و  هیلعهّمئا  دوخ  رّرکم  مالـسلا و  مهیلعدّمحم  لآ  زا  روصنم  يدهم  قطان ، رهاظ  ماما  اب  ار  مالـسلا  هیلعادهـشلادّیس  نوخ 

زور سپ  مالـسلا . مهیلعدّـمحم  لآ  مئاـق  روـهظ  هب  هلیلج  هّیزر  همیظع و  تبیـصم  نآ  زا  دـندادیم  یّلـست  ار  دوـخ  مظن ، رثـن و  رد  ناـشیا 
هب مامت  یـصاصتخا  هدروآ و  زور  نآ  هک  تسا  یهودنا  برک و  نتـشادرب  مظعا  دصقم  مه  تسا و  بانج  نآ  روهظ  زور  مه  هک  اروشاع 
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نعل و رد  زور  نآ  رد  يراز  هیرگ و  رد  ترـضح  نآ  هب  یّـسأت  تیزعت و  مسارم  يادا  زا  دـعب  نآ  رد  دومن  ماـمتها  دـیاب  دراد ، باـنج  نآ 
لامعا و رد  هچ  نانچ  بانج  نآ  يارب  لـیجعت  روهظ و  رفظ و  ترـصن و  بلط  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  لآ  يادـعا  كـاله  بلط  نیرفن و 

. دندومرف هراشا  زور  نآ  بادآ 

اروشاع زور  هلیلج  لامعا  زا  یکی 

يارب كاله  باذع و  بلط  مالـسلا و  هیلعادهـشلادّیس  لتاق  رب  نعل  رازه  رب  تسا  لمتـشم  هک  زور  نآ  هلیلج  لامعا  زا  یکی  رد  هچ  نانچ 
َو ٌۀَِعئاَض  َکَُلبُـس  َّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  دناوخ  تونق  رد  دیاب  هک  ییاعد  تارقف  زا  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  جرف  بلط  ججح و  نیبراحم 

ِناَمیِْإِلل اَنِدْها  َو  ِةاَجَّنلِاب  اَْنیَلَع  ُْنْنما  َو  َْقلَْخلا  ِذِْقنَتْـسا  َو  َّقَْحلا  ِلْعَأ  َّمُهَّللا  ِۀَِمئاَّسلا  ِشْحَْولاَک  ٌۀَِمئاَه  ِضْرَْألا  ِیف  َکِِّیبَن  َلْهَأ  َو  ٌۀَلَّطَعُم  َکَماَکْحَأ 
َنِم َۀَلِیلَّذلا  ََۀلُوتْقَْملا  َۀَِعئاَّضلا  َةَْرتِْعلا  ِمَحْرا  َّمُهَّللا  : » دیامرفیم هک  نیا  ات  ًاْدفِر ». َُهل  اَْنلَعْجا  َو  ًاْءدِر  اََنل  ُْهلَعْجا  َو  مالسلا  هیلعِِمئاَْقلِاب  اَنَجَرَف  ْلِّجَع  َو 

ْمُهْرِّبَص َو  ْمُْهنِعَأ  َو  ْمُهْرُْـصنا  َو  ْمِِهتَالاَُوم  یَلَع  ْمِِهتَعیِـش  َبُوُلق  َو  ْمَُهبُوُلق  ْتِّبَث  َو  ْمُهَتَّجُح  ِْجْلفَأ  َو  ْمُهَتَِملَک  ِلْعَأ  َّمُهَّللا  ِۀَکَراَبُْملا  ِۀَـبِّیَّطلا  ِةَرَجَّشلا 
َنیِذَّلا ُهَّللا  َدَعَو  َْتُلق  َکَّنِإَف  ِلَْزنُْملا  َِکباَتِک  ِیف  َِکئاَِیلْوَِأل  َْتنِمَـض  اَمَک  ًۀَـمُوْلعَم  ًاماَّیَأ  َو  ًةَروُهْـشَم  ًاماَّیَأ  ْمَُهل  ْلَعْجا  َو  َِکْبنَج  ِیف  يَذَْألا  یَلَع 
.« هیآلا ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ 

نآ بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  زا  مراهچ :

نآ بورغ  ات  باتفآ  ندش  درز  تقو  زا 

لوصف بسح  هب  هک  يوحن  هب  شخب  هدزاود  هب  باـتفآ  بورغ  اـت  رجف  عـلطم  زا  ار  زور  ره  دـناهدرک  اـملع  هک  یمیـسقت  رباـنب  زور ، ره  زا 
. یماما هب  تسا  بوسنم  یتمسق  ره  دنکن و  یقرف 

مالسلا مهیلعهّمئا  زا  یکی  هب  نآ  صاصتخا  زور و  هنابش  تاعاس  میسقت 

ره هک  نیا  راهنلاو  لیللا  تاعاس  یف  ۀعدوم  باتک  رد  میدرک  رکذ  ام  هدومرف : ( 1667) راطخالا ناما  باتک  رد  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیس 
یبا مّدـج  ّطـخ  زا  میدرک  لـقن  ار  ود  نآ  زا  یکی  تساـعد ؛ ود  وا  يارب  زا  مالـسلا و  مهیلعهّمئا  زا  یکی  هب  تـسا  صتخم  زور  زا  یتعاـس 

ياضتقم هب  دوخ  تعاس  يارب  زا  تسا  یماح  نابهاگن و  لثم  ناماما  نآ  زا  کی  ره  هلقم . نبا  ّطخ  زا  ار  يرگید  هللا و  همحریسوط  رفعج 
تاولـص تسا -  يدـهم  ام  يالوم  يارب  هک  مهدزاود  ات  دندرمـش  تسا و  مالـسلا  هیلعیلع  ام  يالوم  يارب  زا  یلوا  تعاس  سپ  تاـیاور .

دشاب ناتـسبات  لماک  زور  هک  نیا  هچ  تاوعد ، زا  تسا  وا  صوصخم  هچ  نآ  هب  تاعاس  نآ  زا  یتعاس  ره  رد  ناسنا  دنک  اعد  و  هیلع -  هَّللا 
رگا سپ  رابخا . ياضتقم  هب  زور  رادقم  دـشاب  هچ  ره  تمـسق ، هدزاود  دوشیم  میـسقت  اهاعد  هک  اریز  تاقوا ؛ نیرتهاتوک  ِناتـسمز  زور  ای 
رارق دنوادخ  دناهدننک و  تیامح  هک  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  یکی  وا ، هب  تسا  صتخم  هک  یتعاس  رد  رفـس  يارب  وت  نتفر  نوریب  داتفا  قاّفتا 

ار ماما  نآ  مسا  و  هیلع -  هَّللا  تاولص  ار -  نالف  نم  يالوم  ناسرب  ادنوادخ ! : » ار نومضم  نیا  وگب  سپ  تاجن ، يارب  ببس  ار  ناشیا  هداد 
تیامح ام و  ینابهاگن  دشاب  هدوب  هک  نیا  رد  وا  رب  وت  بانج  لابقا  ببـس  هب  مینکیم  هّجوت  ام  هک  نیا  وا و  رب  میتسرفیم  مالـس  ام  هک  دربب 

لثم ار  وا  يدنادرگ  هک  تعاس  نآ  رد  مینک  هّجوت  هک  فرط  ره  هب  دـشاب  وا  رب  وت  رما  هب  نآ  نامـض  ام  تداعـس  لامک  ام و  یتمالـس  ام و 
زا يدرک  چوک  ای  ناشیا  زا  یکی  هب  تسا  صتخم  هک  یتعاس  رد  یلزنم  رد  يدـمآ  دورف  هاگ  ره  : » نم میوگیم  تعاس ». نآ  رد  ناـبهاگن 
رد دوـشیم  ثداـح  هچ  نآ  تنامـض  رد  نک  باـطخ  وا  هب  وا و  هب  دـنک  کـیدزن  ار  وـت  هچ  نآ  هب  ماـما  نآ  رب  نک  مالـس  سپ  لزنم ، نآ 

تیادـه يدرک  لـمع  نیا  هب  نوچ  نآ و  رب  ار  وت  درکیمن  تلـالد  وت ، زا  ار  نیا  تساوخیم  دـنوادخ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  سپ  وا . تعاـس 
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.« وت ترخآ  هناخ  يارب  زا  تداعـس  تدابع و  وت  رفـس  رد  وت  تانکـس  تاکرح و  دوشیم  دوخ و  يوس  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  ار  وت  دـنکیم 
تسا يراج  هدومرف ، هچ  نآ  تسا و  وا  ّقلعتم ه  هچ  نآ  هب  دومرف  راصتقا  اذهل  رفس ؛ بادآ  يارب  دوب  یعوضوم  ناما  باتک  نوچ  و  یهتنا .

. نآ رد  دنک  عورش  هتساوخ  یمدآ  هک  يورخا  يویند و  راک  لغش و  ره  رد 

نآ ّصتخم  ياعد  مالسلا و  هیلعرصع  ماما  هب  مهدزاود  تعاس  صاصتخا 

ِهِسْفَِنب َدَّحََوت  ْنَم  اَی  : » تسا نیا  نآ ، لوا  دوش . هدناوخ  زور  مهدزاود  تعاس  رد  دیاب  هک  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  صتخم  ياعد  ود  اّما  و 
یَلَع ِِهتَّبَحَم  َلْهَأ  َناَعَأ  ْنَم  اَی  ِِهتاَـضْرَم  ِِهتَعاَـط  ِلـْهَِأب  َکَلَـس  ْنَم  اَـی  ِهِفُْطِلب  ُهَْقلَخ  ُهَسْفَن  َفَّرَع  ْنَم  اَـی  ِهِْعنُِـصب  ِهِْقلَخ  ْنَع  َِینَغ  ْنَم  اَـی  ِهِْقلَخ  ْنَع 

َو َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُْملا  َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَّیَِقب  ِحـِلاَّصلا  ِفَلَْخلا  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِهِلئاَِـنب  ْمَُهل  َفَُطل  َو  ِِهنیِدـِب  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ْنَم  اَـی  ِهِرْکُش 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  یِِجئاَوَح  ْيَدَـی  َْنَیب  ُهُمِّدَـقُأ  َو  ِِهب  َْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َنیِِحلاَّصلا  ِِهئَابآ  ِۀَّیَِقب  َو  َکـِلوُسَر  ِءاَدـْعَأ 
ِیب َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  َو  یِِجئاَوَح  ْيَدَی  َْنَیب  ُّیِمَعْفَْکلا  َو  ُدِّیَّسلا  اَذَک  َو  اَذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم 

َو ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  َُهل  ْنُک  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َكَْوفَع  َو  َکَتَِیفاَع  ِِهب  ِینِْـسْبلَأ  َو  ُرَذْحَأ  َو  ُفاَخَأ  اَّمِم  ِینَیِّجَُنت  َو  ِِهب  ِینَکَراَدَت  ْنَأ  َو  اَذَـک  َو  اَذَـک 
ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  اًلیِوَط  اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح  ًاِرتاَس  َو  ًاِئلاَک  َو  ًادـِئاَق  َو  ًارِـصاَن 

َنیِذَّلا ِماَحْرَْألا  ِیلْوُأ  َو  ْمِِهتَعاَِطب  َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلـْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف 
َو َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلـْهَأ  َو  ْمِهِّقَح  ِناَـفْرِِعب  َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِیلاَوَْملا  َو  ْمِِهتَّدَوَِمب  َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  َیبْرُْقلا  ِيَوذ  َو  ْمِِهتَلِِـصب  َتْرَمَأ 
: تسا نیا  سپ  مود ، ياعد  اـّما  و  ( 1668 .«) اَذَـک َو  اَذَـک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ْمِِهب  َُکلَأْسَأ  ًاریِهْطَت  ْمُهَتْرَّهَط 

ِیتَّلا َِکئاَمْسَِأب  َُکلَأْسَأ  ٌعیِفَش  َال  َو  ُِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  َْسَیل  يِذَّلا  ِعیِطُْملا  َو  یِصاَْعلا  َقِزاَر  َو  ِعوُضْوَْملا  ِداَهِْملا  َو  ِعُوفْرَْملا  ِفْقَّسلا  َِقلاَخ  اَی  َّمُهَّللا  »
اَذِإ َو  ُِقلاَغَْملا  اََهل  ْتَحَّتَفَت  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ْتَِعفُر  اَذِإ  َو  ًارُوْثنَم  ًءاَبَه  َْتناَک  ِلاَبِْجلا  یَلَع  ْتَعِضُو  اَذِإ  َو  ًارُْسی  ْتَداَع  ِرْسُْعلا  ِقِراَوَط  یَلَع  ْتَیِّمُـس  اَذِإ 
َیلِإ ْتَجَرَخ  ُتاَموُدـْعَْملا  اَِهب  ْتَیِدُون  اَذِإ  َو  ِدوُحُّللا  َنِم  ْتَرُِـشن  یَتْوَْملا  اَِهب  ْتَیِعُد  اَذِإ  َو  ُِقیاَضَْملا  اََهل  ْتَعَـسَّتا  ِضْرَأـْلا  ِتاَُـملُظ  َیلِإ  ْتَطَبَه 

ِدَّیَؤُْـملا َکـِلوُسَر  ٍدَّمَحُِمب  َکـُلَأْسَأ  ًاـعُومُد  ُنوـُیُْعلا  ِتَضاـَـف  َعاَمـْـسَْألا  ِتَـعَرَق  اَذِإ  َو  ًاــعوُشُخ  ْتَـلِجَو  ِبوـُلُْقلا  یَلَع  ْتَرِکُذ  اَذِإ  َو  ِدوُـجُْولا 
ُهَْتیَفَطْـصا َو  ِِهتَّیِـصَو  َو  ِِهتاَـخاَوُِمل  ُهَتْرَتْـخا  يِذَّلا  مالـسلا  هیلعٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْـملا  ِریِمَأـِب  َو  ِتاَـیْآلا  ِمَکْحُِمب  ِثوـُْعبَْملا  ِتاَزِْجعُْملاـِب 

ِِهب ُِصلْخَتْـسَت  َو  َۀَِـفلَتْخُْملا  َءاَوْهَْألا  َُهل  ُفِّلَُؤت  َو  َۀَـقِّرَفَتُْملا  َءاَرْآلا  ِِهتَعاَط  یَلَع  ُعَمَْجت  يِذَّلا  ِّيِدـْهَْملا  ِناَمَّزلا  ِبِحاَِـصب  َو  ِِهتَرَهاَـصُم  َو  ِِهتاَـفاَصُِمل 
ْنِم َّقَْحلا  ُدیُِعت  َو  ًاناَِنْتما  َو  اًلْضَف  ِهِروُهُِظب  ِداَبِْعلا  یَلَع  ُعِّسَُوت  َو  ًاناَسْحِإ  َو  ًالْدَع  َضْرَْألا  ِِهب  ُأَلْمَت  َو  َِکئاَدْعَأ  ِراَرِش  ْنِم  ِِهب  ُمِقَْتنَت  َو  َِکئاَِیلْوَأ  َقوُقُح 

یِماَمَأ ْمُُهْتمَّدَق  َو  َْکَیلِإ  ْمِِهب  ُْتعَفْشَتْسا  ِدَقَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ًادیِدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یَلَع  َنیِّدلا  ُعِجُْرت  َو  ًادیِمَح  ًازیِزَع  ِِهناَکَم 
َو ِِهتَمْـصِِعب  ِکُّسَمَّتلا  ِیف  ًةَُّوق  ِینَدـیَِزت  ْنَأ  َو  ِِهتَعاَـط  َیلِإ  ِۀَـیاَدِْهلا  َو  ِِهتَفِْرعَِمل  ِقِیفْوَّتلا  ِیف  َکـِتَمِْعن  َرْکُـش  ِینَعِزُوت  ْنَأ  َو  یِِجئاَوَـح  ْيَدَـی  َْنَیب  َو 

لقن زا  دعب  یمعفک  میهاربا  خیـش  ( 1669 .«) َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِءاَعُّدلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ِِهتَعیِـش  َو  ِِهتَْرمُز  ِیف  ِنْوَْکلا  َو  ِِهتَّنُِـسب  ِءاَِدْتقِالا 
هدش هتشون  هک  نامدوخ  باحصا  بتک  زا  یـضعب  رد  ار  اهنآ  مدید  نم  نکلو  تسین  یـسوط  خیـش  دجهتم  رد  هیعدا  نیا  هتفگ : هیعدا  نیا 
دوخ رایتخا  رد  یقاب  نب  دّیس  هچ  نآ  اب  تسا  قباطم  میدومن ، لقن  هک  يوحن  هب  ار  لوا  ياعد  هک  دنامن  یفخم  هدیـشوپ و  الط . بآ  هب  دوب 

نا دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  : » هک هدرک  لقن  اج  نآ  ات  حابصم  رد  یسوط  خیش  نکلو  دندرک  لقن  حالصالا  جاهنم  رد  هماّلع  و 
دّیـس زا  هدایز  نیا  هک  هدرک  راهظتـسا  یمعفک  تسین . اج  نآ  رد  تسا ، دوجوم  یماما  ره  ياعد  رد  هک  هدایز  نآ  و  اذک » اذک و  یب  لعفت 

هک ار  هچ  نآ  هتساوخ  یماما  ره  ياعد  رد  اذهل  و  مهن . باب  رد  تشذگ  هک  يزاریـش  يافولاوبا  ربخ  زا  ار  نآ  هتـشادرب  هک  دشاب  یقابلا  نب 
عویش اب  هک  دنامن  هدیـشوپ  زین  دومرف و  نیـسحت  ار  نیا  میوش و  لّسوتم  بلطم  نآ  رد  ماما  نآ  هب  میهاوخب و  هک  دندومرف  رما  ربخ ، نآ  رد 
ازریم یعملا ، لضاف  بانج  دوشیم ؟ یهتنم  ماما  مادـک  هب  اهنآ  دنـس  هک  هدـشن  مولعم  نونکات  تاعاس ، يارب  زا  هیعدا  مقر  ود  نیا  رّرکت  و 
هفیحص رد  ام  وا و  هب  تسا  بوسنم  اعد  نآ  هک  تسا  ماما  نآ  زا  ییاعد  ره  هک  هدیمهف  نینچ  هیداّجس  هثلاث  هفیحص  رد  یناهفـصا  هَّللادبع 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


کبس زا  هکلب  درادن ، يدنتسم  هک  داقتعا  نیا  هب  نانیمطا  قوثو و  مدعاب  نکلو  میدرک  تعباتم  ار  وا  هّیولع  هیناث  هفیحص  هیداّجـس و  هعبار 
. دراد مالسلا  هیلعرصع  ماما  تاملک  هب  تهابـش  تیاهن  دشاب و  ماما  کی  زا  هک  دوشیم  مولعم  نانچ  هریخا ، صوصخ  هیعدا ، نآ  قایـس  و 

« ملاعلا هَّللاو  »

هبنش جنپ  زور  رصع  مشش : هبنشود و  زور  رصع  مجنپ :

رد دشیم و  ضرع  بانج  نآ  رب  یماما ، ره  رصع  رد  هچ  نانچ  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  رب  دوشیم  ضرع  دابع  لامعا  تقو ، ود  نآ  رد  هک 
هدـشن رـصع  هب  حیرـصت  نآ  بلاغ  رد  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا  بانج و  نآ  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  ناـمز 
اُولَمْعا ُِلق  َو  : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  ( 1670) نایبلا عمجم  ریسفت  رد  یسربط  خیش  رابتعا  اب  تسا  قفاوم  هدش و  هراشا  رگید  یـضعب  رد  نکلو 

هللا یلصربمغیپ  رب  دوشیم  ضرع  تّما  لامعا  هک  دندرک  تیاور  ام  باحصا  : » هک هتفگ  ( 1671 «) َنونمؤملاَو ُُهلوسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف 
سپ مالـسلا  مهیلعيدـه  هّـمئا  رب  دوـشیم  ضرع  نـینچ  مـه  ار و  اـهنآ  دسانـشیم  سپ  هبنـش ، جـنپ  هبنـشود و  ره  رد  ملـسو  هـلآو  هـیلع 

هدومرف دوخ  ( 1672) ریسفت رد  يزار  حتفلاوبا  خیش  هک  نآ  بیارغ  زا  نونمؤملا .» و   » دنوادخ لوق  زا  دوصقم  دنناشیا  ار و  اهنآ  دنسانشیم 
مهیلعهّمئا رب  دننک و  ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  هبنش  جنپ  هبنشود و  بش  ره  رد  ار  تّما  لامعا  هک  هدمآ  رابخا  رد  هک 

: تفگ هک  یقر  دواد  زا  تـسا  يورم  ( 1674) ریاصب یسوط و  خیش  ( 1673) یلاما رد  و  دنشاب ». موصعم  ناماما  نانمؤم ، هب  دارم  مالـسلا و 
نم رب  دـش  ضرع  هک  قیقحت  هب  دواد ! يا  : » نم هب  دومرف  دوخ  شیپ  زا  ادـتبا  هاـگان  هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  دزن  رد  مدوب  هتـسشن 

هب درک . رورسم  ارم  نیا  سپ  ار . تیومع  رسپ  نالف  رَم  هلص  وت  لمع  زا  نم  رب  دش  ضرع  هچ  نآ  رد  مدید  سپ  هبنش . جنپ  زور  امش  لامعا 
ثیبخ و دوب  ییومع  رـسپ  ارم  تفگ : دواد  دـنکیم ». عطق  ار  وا  لـجا  دـنکیم و  یناـف  ار  وا  رمع  رتدوز  وت  هلـص  هک  منادیم  هک  یتـسرد 

هنیدم هب  نوچ  وا . جراخم  يارب  متـشون  یتارب  هّکم ، تمـس  هب  نم  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  سپ  شلایع . وا و  لاح  يدب  نم  هب  دیـسر  دناعم ؛
: دوـمرف هک  باـنج  نآ  زا  تـسا  يورم  ( 1675) رافـص تاجردـلا  ریاصب  رد  زین  داد . ربخ  نیا  هب  ارم  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  مدیـسر 

ربمغیپ رب  دوشیم  ضرع  دابع  لامعا  : » دومرف رگید  ربخ  رد  مالـسلا . مهیلعهّمئا  رب  ادـخ و  لوسر  هب  هبنـش  جـنپ  زور  دوشیم  ضرع  لامعا 
هک هدرک  تیاور  سنوی  زا  زین  حـیبق ». لمع  وا  ربمغیپ  رب  دوش  ضرع  هک  اهامـش  زا  یکی  دـنک  ایح  سپ  هبنـش . جـنپ  زور  هاگماش  ره  امش ،

يزور نآ  : » دـندومرف سپ  ار ، هبنـش  جـنپ  دومرف  رکذ  نوچ  ماّیا ؛ رکذ  رد  دومرفیم  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ :
هک هدرک  تیاور  نابا  نب  هَّللادبع  زا  زین  (« 1676 .) مالسلا مهیلعهّمئا  رب  شلوسر و  هب  دنوادخ و  رب  لامعا  نآ ، رد  دوشیم  ضرع  هک  تسا 

سپ دوخ . ناـیلاوم  يارب  نم و  يارب  ار  يادـخ  ناوخب  هک : دوب  يزیچ  باـنج  نآ  نم و  ناـیم  مالـسلا و  هیلعاـضر  باـنج  هب  متفگ  تفگ ،
سفنلا ۀبـساحم  هلاسر  رد  سواط  نب  یلع  لـیلج ، دّیـس  ( 1677 .«) هبنـش جـنپ  ره  رد  نم  رب  دوشیم  ضرع  امـش  لاـمعا  هک  هَّللاو  : » دوـمرف

رب لامعا  ود ، نآ  رد  دوشیم  ضرع  هبنـش  جـنپ  زور  هبنـشود و  زور  هک  تاقث  زا  هقفّتم  تاـیاور  رد  مدرک  تیاور  مدـید و  نم  دـیوگیم :
هلالج ّلج  دنوادخ -  رب  لامعا  دوشیم  ضرع  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور  رد  هک  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  هدش  تیاور  ّلجوّزع و  دنوادخ 

دوخ نایبت  ریـسفت  رد  هک  درک  لقن  هللا  همحریـسوط  خیـش  دوخ  ّدـج  زا  هک  هاـگ  نآ  مهیلع ».-  هَّللا  تاولـص  هّمئا -  رب  وا و  لوسر  هب  و  - 
نآ و هب  دوشیم  ملاع  سپ  هبنش . جنپ  هبنشود و  ره  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  دوشیم  ضرع  لامعا  هک  هدش  تیاور  دومرف :

لقن ّتنس  لها  قیرط  زا  نومضم  نیا  رب  رابخا  زا  هلمج  لقن  زا  سپ  ار . نآ  دنسانشیم  سپ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  رب  دوشیم  ضرع  ینچ  مه 
جنپ زور  هبنـشود و  زور  هبترم ، ود  هتفه  ره  رد  نم  تّما  لاـمعا  دوشیم  ضرع  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک 

دیراذگب دیامرفیم  سپ  دشاب . یتوادع  شردارب  وا و  نایم  هک  ياهدنب  يارب  رگم  دوخ ، ناگدـنب  زا  کی  ره  يارب  زا  دزرمآیم  سپ  هبنش .
. دیسرپ بانج  نآ  زا  یسک  ار  نآ  ببس  سپ  دنتفرگیم ؛ هزور  ار  هبنش  جنپ  هبنـشود و  زور  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  زین  ار ». ود  نیا 

سپ مشاب ». میاص  نم  هک  یتلاح  رد  دور و  الاب  نم  لمع  هک  مراد  تسود  هبنـش و  جـنپ  هبنـشود و  ره  رد  دوریم  الاب  لامعا  : » دومرف سپ 
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، زور ود  نیا  رد  هک  ادابم  قیفوت و  بلط  رد  یقیرط  ره  هب  دنک  تظفاحم  هبنـش  جنپ  هبنـشود و  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  دومرف : دـّیس 
لقن لقع و  هک  اریز  ناکما ؛ ردق  هب  ( 1678) تعاضا زا  یتمالس  رد  دنک  ششوک  هک  نیا  تعاط و  رد  راهظتسا  رد  دراذگب  لمهم  ار  دوخ 
باتک متفه  لصف  رد  زین  و  تاقوا . زا  نآ  ریغ  فالخ  هب  دشاب  ظفحتـسم  دعتـسم و  ناطلـس  رب  دـبع  ضرع  تقو  هک  دـنکیم  اضتقا  ود  ره 

هَّللا تاولص  وا -  ناّصاخ  لوسر و  ادخ و  رب  تسا  لامعا  ضرع  زور  نآ  هک  نیا  هبنـشود  زور  تاّمهم  زا  هدومرف : ( 1679) عوبسالا لامج 
ود نیا  رد  لامعا  ضرع  تقو  هّصاخ  قیرط  زا  هدـش  تیاور  دومرف : دومن و  لـقن  ار  هّماـع  هّصاـخ و  راـبخا  زا  ياهلمج  هاـگ  نآ  مهیلع ».- 
وا رب  لامعا  دوشیم  ضرع  هک  یسک  تمرح  هب  تسا  فراع  هک  ياهدنب  يارب  زا  تسا  راوازس  سپ  تسا . زور  ود  نیا  ياضقنا  تقو  زور 

ضرع لامعا  نآ  هک  دوش  رّکذـتم  نآ و  هب  دـسریم  وا  تقاط  هچ  نآ  تیاغ  هب  ار  نآ  دـنک  حالـصا  ار و  دوخ  لامعا  دـنک  دّـقفت  هک  نیا 
رد اههفیحـص  نیا  دـنکیم  رـضاح  رهاب و  ماقم ، لها  وا ، صاوخ  رب  هاگ  نآ  ریارـس  هب  تساناد  وا  هک  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  رب  دوشیم 
هک ياهدـنب  دزن  رد  بلطم  نیا  تـسا  لهـس  هنوـگچ  سپ  ار . هریبـک  هریغـص و  ناـهانگ  حـیاضف  ناـشیا  يور  شیپ  دـنوادخ و  يور  شیپ 

لامعا و هبساحم  هب  بیغرت  ضیرحت و  زا  یحرش  باتک  ود  ره  رد  و  نیسپ . زاب  زور  هب  رهاق و  زیزع  مظعا  کلم  دنوادخ  هب  هدرک  قیدصت 
رب ار  دوـخ  تاـجاح  نک  ضرع  هک  هدرک  ّتیـصو  شدـنزرف  هب  ( 1680) ۀـجحملا فـشک  رد  تسین . نآ  رکذ  ماـقم  هک  هدرک  نآ  ّتیفیک 
زا نآ  تاعارم  تسا  بجاو  هک  یمسق  نآ  هب  هتفه  ره  زا  هبنـش  جنپ  زور  ره  هبنـشود و  زور  ره  رد  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  ترـضح 
هَّللا مالـس   » تسا نیا  شلوا  هک  ترایز  نآ  هب  وا  رب  مالـس  زا  دعب  بانج ، نآ  اب  باطخ  تقو  رد  وگب  عوضخ و  بدا و  زا  بانج  نآ  يارب 

لیکلا و انل  فوأف  ةاجزم  ۀـعاضبب  انئجو  ّرـضلا  انلها  انّـسم و  زیزعلا  اهیا  ای  : » وگب و  قباس . باب  رد  تشذـگ  هچ  نآ  رخآ  اـت  ماـتلا » لـماکلا 
رد میدرکن . لقن  تاداس ، هب  تشاد  صاصتخا  دوبن و  لوقنم  نوچ  هک  هفیرـش  تاـملک  رخآ  اـت  نیقّدـصتملا » يزجی  هَّللا  ّنا  اـنیلع  قّدـصت 

ار وت  هدنادرگ  بانج و  نآ  هب  هدومن  ّتیـصو  هدرپس و  ار  وت  هک  وت  يارب  هدرک  رکذ  وت  ردپ  هک  بانج  نآ  يارب  نک  رکذ  دومرف : نآ  رخآ 
 - هیلع هَّللا  تاولـص  باـنج -  نآ  باوج  هک  یتـسرد  هب  سپ  وا . هب  هتـشاذگاو  ار  وـت  هک  نیا  وا و  هدـنب  هلـالج -  ّلـج  دـنوادخ -  نذا  هب 
رد یـسوط  خیـش  تیاور  هب  انب  تسا و  لامعا  ضرع  زور  هضیفتـسم  رابخا  ياضتقم  هب  هک  زور  ود  نیا  رخآ  هلمجلاب  وت . هب  دیـسر  دهاوخ 
هاگ نآ  هیلع ،-  هَّللا  تاولـص  ادـخ -  لوسر  رب  هاگ  نآ  هّمئا ، زا  کی  ره  رب  هاـگ  نآ  مالـسلا ، هیلعتّجح  ترـضح  رب  ًـالّوا  (: 1681) تبیغ
هک تسا  هظفح  هکئالم  لیدـبت  تقو  زین  بانج و  نآ  هب  تسا  صتخم  زور ، تاعاس  میـسقت  بسح  هب  مه  یلاعت و  يادـخ  رب  دوش  ضرع 

هدش توف  هچ  نآ  كرادت  لامعا و  حالـصا  رد  دومن  تبظاوم  تبقارم و  تیاهن  دیاب  دنیآ ، دورف  بش  نیلّکوم  دـنور و  الاب  زور ، نیلّکوم 
يوحن هب  مالسلا ، هیلعرصع  ماما  هب  هثاغتسا  لّسوت و  تلفغ و  لها  سلاجم  زا  نتـساخرب  هبانا و  عّرـضت و  هّجوت و  زا  عناوم  لغاوش و  عفر  و 

ردق و اب  مامت و  و  تانـسح ، هب  تائّیـس  لیدبت  لامعا و  فیاحـص  حالـصا  رد  تعافـش  بانج ، نآ  زا  نتـساوخ  میدرک و  هراشا  ًاقباس  هک 
دنوادـخ زا  دـندرک و  دوخ  نایعیـش  يارب  هک  باـنج  نآ  زا  روهـشم ، ياـعد  بسح  دوخ ، تانـسح  لـضاف  هب  نآ ، تانـسح  ندرک  تلزنم 
دـسافم زا  نآ ، تکرب  هب  دیاش  هک  صلاخ  یلمع  ندرک  رد  دنک  یعـس  هبنـش  جنپ  هبنـشود و  زور  بش و  رد  زین  دـنک . نینچ  هک  دنتـساوخ 

اَّنِإ  » هبترم رازه  ندناوخ  بابحتـسا  لثم  هدیـسر ، رابخا  رد  هچ  نانچ  لامعا ، یـضعب  هب  ار  زور  ود  نیا  دـهد  صاصتخا  دـنرذگ و  رد  یقاب 
ماما هب  تسا  صتخم  لاح  هروس ، ود  ره  هک  زور  ود  ره  حبـص ، زاـمن  رد  (« 1682) یَتَأ ْلَه   » هروس ندـناوخ  اهنآ و  زا  کی  ره  رد  ُهاَْنلَزنَأ »

شلحم رد  هک  لامعا  زا  اهنیا  ریغ  هبنش و  جنپ  زور  رخآ  رد  روثأم  رافغتسا  ندناوخ  ود ، ره  رد  دجـسم  ندرک  بوراج  مالـسلا ، هیلعرـصع 
. تسا روکذم 

نابعش همین  زور  بش و  متفه :

تسا یفاک  هدومرف و  اطع  شناگدنب  هب  نآ  رد  دنوادخ  ار  همیظع  تمعن  نیا  هدوب و  نآ  رد  مالـسلا  هیلعبانج  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هک 
رد هللا  همحرسواط  نب  یلع  دّیـس  ینّابر ، ملاع  مالـسلا  مهیلعتیبلا  لـها  ناـسل  هچ  نآ  فیرـش ، تقو  نیا  مارتحا  میظعت و  ناـیب  ماـقم  رد 
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دامتعا هک  یناسک  زا  قدص  لها  دندرک  قابطا  هک  تسا  یـسک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  ام  يالوم  هک  نادـب  هک : هتفگ  ( 1683) لابقا
هب نیملـسم  عافتنا  یگرزب  بانج و  نآ  تدالو  هب  ار  تّما  هداد  تراـشب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  هک  نیا  هب  تسه  ناـشیا  رب 
نآ رب  هتفاین  رفظ  هک  یماـقم  هب  وا  تلـالج  لاـح  نآ ، هب  دیـسر  دـهاوخ  هچ  نآ  ار و  وا  لاـمک  حرـش  دومن  رکذ  وا و  تلود  وا و  تساـیر 

هیلعنامیلس هک  اریز  سنا . ّنج و  رب  دوخ ، کلم  رد  درک  مکح  هک  ینامیلس  کلم  نآ ، هب  هدیسرن  یقح و  ّیصو ال  هن  هتشذگ و  يربمغیپ 
يدحا يارب  دشابن  راوازـس  هک  یکلم  نم  هب  نک  اطع  ادنوادخ  ( 1684 «) يِدَْعب ْنِم  ٍدَـحَِال  یِغَْبنَی  َال  ًاْکُلم  ِیل  ْبَه  : » تفگ هک  نوچ  مالـسلا 
تـسین نیا  زج  و  نآ ». زا  رتشیب  وت  زا  دعب  ار  يدحا  مینکن  اطع  هک  نیا  رد  میدرک  تباجا  ار  وت  لاؤس  : » دندومرفن شباوج  رد  نم . زا  دـعب 

ِیف َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآَو  * ٍصاَّوَغَو ٍءاََّنب  َّلُک  َنیِطاَیَّشلاَو  * َباَصَأ ُْثیَح  ًءاَخُر  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت  َحیِّرلا  َُهل  اَنْرَّخَسَف  : » دومرف هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک 
نیلـسرملا و دّیـس  دّمحم  هب  هک  نیا  رب  دـندرک  عامجا  نیملـسم  میدرک و  وا  یهن  رما و  رّخـسم  لیلذ و  ار  ینیطایـش  داب و  ( 1685 «) ِداَفْصَْألا

نامز چیه  رد  ناربمغیپ  زا  يدحا  هب  هدشن  هداد  هک  يزیچ  میسج ، ناکم  میظع و  لضف  زا  هدش  هداد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصنییبنلا  متاخ 
هدش سردنم  ایبنا و  نید  ناکرا  هدش  مدهنم  هک  یتلاح  رد  نامزلا ، رخآ  رد  دمآ  دـهاوخ  هیلع  هللا  تاولـص  يدـهم  هک  نیا  نامیلـس و  هن  و 
لهج روج و  زا  هدش  رپ  هچ  نانچ  تمکح ، داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  سپ  ایلوا ؛ راونا  راثآ  هدش  سمطنم  ایـصوا و  مسارم  راثآ 

دنک هدنز  ار و  نیلسرم  ایبنا و  مسارم  ریاس  دیامن  دیدجت  هک  داتسرف  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دوخ  ربمغیپ  یلاعت  يادخ  ملظ . و 
دعب ناشیا ، راک  عمج  يارب  دشاب  هتساخرب  هک  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  ناشیا -  زا  يدحا  هک  دیـسرن  ار و  نیرخآ  نیلوا و  زا  نیقداص  ملاعم 

لاجر زا  وا  ریغ  ظـفاح و  میعنوبا  هدومن  رکذ  هیلع . هللا  تاولـص  يدـهم  نآ  هب  دـسریم  هچ  نآ  هب  دـشاب  هدیـسر  نآ و  ندـش  سردـنم  زا 
وا يارب  هک  ینادـمه  يالعلاوبا  هدرک  رکذ  تسا و  نیما  هقث و  ناـشیا  دزن  رد  وا  محـالم و  باـتک  رد  يداـنملا  نبا  هدرک  رکذ  نیفلاـخم و 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصنیلسرملا  دّیس  زا  شروما  ماظتنا  شروهظ و  تایآ  زا  مالسلا  هیلعبانج  نآ  هعیـش  هدومن  رکذ  یلاع و  ماقم  تسا 
هچ نآ  قیدصت  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصنییبّنلا  متاخ  تایآ  هلمج  زا  نیا  نایملاع و  زا  يدـحا  نآ ، هب  دـسریمن  هک  هچ  نآ  هک 

نید هک  ( 1686 «) ِهِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » دوخ مالک  رد  تسا  وا  لیاضف  زا  نآ  هک  نآ  هب  ار  بانج  نآ  یلاعت  يادـخ  دومرف  صوصخم 
دزن رد  ترضح  نآ  تدالو  تهج  هب  بش  نیا  میظعت  دشاب  هدوب  هک  تسا  راوازس  سپ  اهنید . عیمج  رب  دومرف  دهاوخ  بلاغ  ار  دوخ  ّیبن 
لها وا  هب  هداد  تراشب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  وا  ّدج  دومرف  رکذ  هچ  نآ  هزادنا  هب  وا  تماما  قوقح  هب  دـنفرتعم  هک  نیملـسم 

هطاحا ای  ناشیا  نانمـشد  رکـشل  ناشیا ، رب  دـشیم  فرـشم  ار و  ناناملـسم  تفرگیم  ورف  تملظ  رگا  هچ  نانچ  ار ، دوخ  تّما  زا  تداـعس 
ّتیدوبع و ّلذ  زا  ار  ناشیا  درکیم  کف  هک  ار  يدولوم  درکیم  رادـیدپ  یلاـعت  يادـخ  سپ  ناـشیا ؛ ناـهانگ  تسوحن  ناـشیا  هب  درکیم 
دوـخ و لاـمعا  هقباـس  تـهج  هـب  دوـب  قحتـسم  هـچ  نآ  ار ، یـسفن  ره  درکیم  اـطع  دوـخ و  ّقـح  زا  ار  هتــسب  تـسد  ره  درکیم  نّـکمتم 
کـین و نآ  فاـصوا  ناـیاپ و  یب  نآ  فاـنکا  ناـسکی و  نآ  فارطا  هـک  یطاـسب  قراـشم ، براـغم و  رد  قیــالخ  يارب  زا  دــینارتسگیم 
ار و دوخ  ناتـسد  ریز  میحر ، میرک  هاشداپ  ندـناشن  اـی  ار  دوخ  زیزع  دـالوا  ناـبرهم ، دـلاو  ندـناشن  نآ  رب  ار  عیمج  دـناشنیم ، هدیدنـسپ ؛

بیاغ يارب  نارضاح  دهد  تداهش  هک  ار  يزیچ  لاوز ، یب  تداعس  راد  رد  اهیکین  تراشب  تّرسم و  تایآ  تامّدقم  زا  ناشیا  هب  دنایامنب 
نآ رکـش  ردـق  هب  بش ، نیا  رد  ناسنا  ره  دزیخرب  دـیاب  هنیآ  ره  سپ  اهنآ . هدنـشخب  تعاط  يوس  هب  ار  اهلد  اهندرگ و  دـناشکب  نآ و  زا 

ناوید رد  ناگدش  رکذ  بانج و  نآ  يایاعر  زا  ار  وا  هداد  رارق  هک  نیا  ناطلـس و  نیا  هب  وا  رب  هتـشاذگ  ّتنم  هلالج -  ّلج  دـنوادخ -  هچ 
رد ار  تاداعس  تاقدارس  ندناشک  ناودع و  نایغط و  ورفک  لاصیتسا  نامیا و  مالـسا و  ماکحتـسا  رب  ناوعا  زا  ناگدش  هدیمان  وا و  رکـسع 
 - هلالج ّلج  دنوادخ -  يارب  دوخ  تمدـخ  زا  دـهد  رارق  و  دـنک . بورغ  هک  اج  نآ  هب  ات  دـیامن  عولط  باتفآ  هک  اج  نآ  زا  تاهج ، مامت 

يارب تمدخ  دوب و  تسایر  نیا  فرـش  تداعـس و  تدالو و  نیا  ببـس  هک  شلوسر  يارب  تمدـخ  نآ و  هماقا  يارب  دـنکن  افو  داسجا  هک 
يارب زا  تیعر  رب  تسا  بجاو  هچ  نآ  هب  بانج  نآ  يارب  تمدـخ  نآ و  تمرح  تماـقا  رب  دـندوب  وا  ناوعا  لـصا و  هک  شنیرهاـط  ياـبآ 
دشاب رداق  هّیرشب  هّوق  هک  مباییمن  و  دناسر . شتداعـس  هب  دنک و  میقتـسم  ار  نآ  هک  شیاهراک  رب  تسا  مّیق  هک  نآ  وا و  روما  مامز  کلام 
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هک ار  هچ  نآ  دوخ ، تقاط  ردق  هب  تخبکین  هدنب  ره  دراد  اپ  هب  سپ  هّینّابر ، تردـق  زا  یتّوق  هب  رگم  هّیـضرم ، همّظعم  قوقح  نیا  هب  مایق  رب 
ّقح هب  دـنوادخ  رب  تسا  مسق  هک  ار  اعد  نیا  دومرف : هاگ  نآ  نابعـش  همین  بش  مهم  ياعد  داهتجا . تّوق و  زا  هدومرف  ماـعنا  وا  هب  دـنوادخ 

ًالضف اهلـضف  یلا  تنرق  یتلا  اهدوعوم  کتّجح و  اهدولوم و  هذه و  انتلیل  ّقحب  ّمهّللا  نابعـش : همین  بشرد  دناوخب  نأّشلا ، میظع  دولوم  نیا 
ءاـیخط یف  رونلا  ملعلا  قرـشملا و  کئایـض  قلاـطملا و  كرون  کـتایال  بّقعم  ـال  کـتاملکل و  لّدـبم  ـال  ًالدـعو  ًاقدـص  کـتملک  تّمتف 

هَّللا فیـس  هدادمأ  ۀکئالملا  هداعیم و  نا  اذا  هدّیؤم  هرـصان و  هَّللاو  هئادهـش  ۀکئالملا  هتحم و  مرک  هدولوم و  ّلج  روتـسملا  بئاغلا  روجیدلا 
لزنی ام  رکذلا و  مهیلع  لّزنملا  رمالا  ةالو  رـصعلا و  سیماون  رهدلا و  رادـم  وبـصی  يذـلا ال  ملحلا  وذ  وبخی و  يذـلا ال  هرونو  وبین  يذـلا ال 

مهملاوع نع  روتسملا  مهمئاقو  مهمتاخ  یلع  ّلصف  ّمهّللا  هیهن . هرما و  ةالو  هیحو و  ۀمجارت  رشنلا  رشحلا و  باحصا  ردقلا و  ۀلیل  یف  مهیلع 
یف نیمعان و  هتلود  یف  انیحا  هئاصلخ و  هناوعا و  یف  انبتکاو  هراـثب  اـنراث  نرقا  هراـصنا و  نم  اـنلعجاو  هماـیق  هروهظ و  هماـّیا و  اـنب  كردا  و 

نیّیبنلا و متاخ  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلاو  نیمحاّرلا . محرا  ای  نیملاس  ءوسلا  نم  نیمئاق و  هّقحب  نیمناغ و  هتبحـصب 
.« نیمکاحلا مکحا  ای  مهنیب  اننیب و  مکحاو  نیملاظلا  عیمج  نعلا  نیقطانلا و  هترتع  نیقداصلا و  هتیب  لها  یلع  نیلسرملا و 

زورون زور  متشه :

ربخ هدومرف ، عرابلا  بذهم  رد  یّلح  دهف  نب  دمحا  نیکلاسلا  لامج  هچ  نانچ  تسا ؛ لاّجد  رب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  رفظ  روهظ و  زور  هک 
ترـضح زا  سینخ  نب  یلعم  زا  دوخ  دانـسا  هب  هلیاضف  تماد  هباسن  دیمحلادبع  نب  یلع  نیدلا  ءاهب  ۀـمالعلا  یـضترملا  دّیـسلا  یلوملا  هداد 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تفرگ  دهع  هک  تسا  يزور  زورون ، زور  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص 
نآ ار و  دـهع  نآ  دنکـشب  هک  نآ  رب  ياو  نآ و  رب  دـنامب  تباث  هک  نآ  لاح  اـشوخ  سپ  وا . تیـالو  هب  دـندومن  رارقا  سپ  مخ ، ریدـغ  رد 

ناشیا زا  قیثاوم  دهع و  سپ  نج ، يداو  هب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زور  نآ  رد  داتـسرف  هک  تسا  يزور 
نآ رد  دوشیم  رهاـظ  هک  تسا  يزور  نآ  و  ار . هیدـثلاوذ  تشک  ناورهن و  لـها  هب  زور  نآ  رد  تفاـی  رفظ  هک  تسا  يزور  نآ  و  تفرگ .
زور چـیه  و  هفوک . هساـنک  رب  ار  وا  دـشکیم  راد  رب  سپ  لاّـجد . رب  دـنوادخ  ار  وا  دـهدیم  رفظ  رما و  تدـالو  تیب و  لـها  اـم  مئاـق  زور 
امش دندومن و  تظفاحم  ار  نآ  سرف  هک  تسام  ماّیا  زا  زور  نآ  هک  اریز  ار ؛ جرف  نآ  رد  میـشکیم  راظتنا  ام  هک  نآ  رگم  تسین ، يزورون 

هک هدومن  لقن  يدـنوار  هَّللا  لضف  دّیـس  زا  ًاحورـشم  ار  ربخ  نیا  ( 1687) راحب رد  یـسلجم  هماّلع  خـلا . دـیدومن ». عیاض  ار  نآ  برع  ینعی 
زور ندوـب  هک  Ř یفخم ن نـکلو  تــسین . زوروــن  زور  قــیقحت  نآ و  زا  باوــج  ربــخ و  نآ  رد  تالاکــشا  رکذ  نآ و  رکذ  ّلــحم 

ناوتن جرف  رظتنم  دننکن ، قفاوت  هک  رایسب  ياهلاس  رد  هک  تسا  يوحن  هب  هن  اروشاع ، زورون و  هعمج و  زور  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  љȘ̠خ
لهچ رازه و  شفیرـش  رمع  زا  لاح  هک  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهملا -  یلع  نب  نسحلا  نب  ۀّجح  ترـضح  جورخ  روهظ و  ریغ  هچ  ندش ،

روهظ و زا  شیپ  تامالع  تایآ و  زا  هدیسر  هچ  نآ  یقبام  دش ، دهاوخن  نآ  رد  یفلخ  لیدبت و  دش و  دهاوخ  هک  درذگیم  يزیچ  لاس و 
؛ تسه دشاب ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلعتمـصع  تیب  لها  زا  هک  رگید  زیچ  هب  لیوأت  ریخأت و  میدقت و  لیدـبت و  رییغت و  لباق  همه  نآ  نراقم 

رهاظ دـشابن و  رییغت  لباق  چـیه  هک  تسا  نآ  هن  رابخا  نآ  رد  موتحم  زا  دارم  ًارهاـظ  هچ  تسا . هدـش  رکذ  موتحم  رامـش  رد  هک  اـهنآ  یّتح 
زا هلحرم  رد  رییغت  اب  یتاـفانم  هک  نآ  رد  دـیکأت  زا  تسا  ياهبترم  ملعی -  هَّللاو  دارم -  هکلب  دـیایب ؛ وحن  ناـمه  هب  دـندومرف ، هک  ار  یناـمه 

يرفعج مساق  نب  دواد  مشاـه  یبا  زا  دوخ  ( 1688) تبیغ رد  ینامعن  خیـش  هچ  نآ  تسا ، لاقم  نیا  دّیؤم  دشاب . هتـشادن  نآ  دوجو  ياحنا 
دوب هدیسر  هچ  نآ  ینایفـس و  رکذ  دش  يراج  سپ  مالـسلا ، امهیلعاضرلا  یلع  نب  دّمحم  رفعجیبا  دزن  رد  میدوب  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
سپ يرآ ». : » دومرف موتحم ؟ رد  دومرف  دهاوخ  ادب  دنوادخ  ایآ  مالـسلا : هیلعرفعج  وبا  هب  متفگ  سپ  تسا . موتحم  زا  وا  رما  هک  تیاور  رد 

تسا و داعیم  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف مالـسلا . هیلعمئاق  رد  دیامرف  ادب  دوادخ  هک  مسرتیم  سپ  بانج : نآ  هب  متفگ 
زا جورخ  نوچ  دشاب . بانج  نآ  تالاح  زا  یکی  زور  زور ، نآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  لمتحم  ار ». دوخ  داعیم  دـیامرفیمن  فلخ  دـنوادخ 
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رب هیبن  هیبنت  تسا . تنطلس  ّرقم  هک  هفوک  رد  رارقتسا  ای  ناشکندرگ  لتق  ادعا و  رب  رهق  هبلغ و  نامز  ای  همّظعم  هّکم  رد  روهظ  ای  هعرک  هیرق 
هّجوت و دراد  مزال  هک  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هب  تسا  یـصاصتخا  ار  هروکذـم  ياهنامز  هچ  ناـنچ  هک  داـب  مولعم  تریـصب  باـبرا 
هّماع و رابخا  زا  ياهراپ  هظحالم  هب  هک  تسه  زین  هنکما  زا  یـضعب  تاقوا ، ریاس  زا  هدایز  ار  بانج  نآ  ّتیدوبع  مسارم  هب  لمع  هثاغتـسا و 

دنیبن دنچره  ناکم  نآ  رد  ندش  رضاح  تسا  راوازس  سپ  صوصخم ، یتقو  رد  اج  نآ  رد  ار  بانج  نآ  ندوب  دراد  بیرق  لامتحا  هّصاخ ،
تکرب هب  دـیاش  تسا و  هّیهلا  هّصاخ  فاطلا  تکرب و  تمحر و  لوزن  بابـسا  یناکم ، رد  بانج  نآ  هماـقا  هچ  ار . باـنج  نآ  دسانـشن  اـی 
یناسک اب  ندوب  هچ  نانچ  دشابن ؛ قحتـسم  دـنچره  دوش ، وا  لاح  لماش  تمحر  ماع و  فطل  تکرب  ریخ و  ندـعم  نآ  اب  ندوب  ترواجم و 

رد قودص  خیش  دوش . دراو  صخش  نآ  رب  رگا  تسا ، هّیهلا  تمحر  زا  داعبا  نعل و  لومـش  فوخ  دنايدنوادخ ، تنعل  بضغ و  دروم  هک 
 - ار هّمئا  زا  یکی  ای  ادـخ  لوسر  دـنیبب  سک  ره  : » اـم مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  هحیحـص  راـبخا  رد  تسا  يورم  هدومرف : ( 1689) نیدلا لامک 

هیرق ای  رهـش  نآ  لها  يارب  تسا  ناما  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  دوخ ، باوخ  رد  ياهیرق  ای  يرهـش  رد  هدش  لخاد  هک  مهیلع -  هَّللا  تاولص 
خیـش ینیلک و  خیـش  دنتـشاد ». ار  نآ  ندیـسر  دیما  دنتـشاد و  وزرآ  هچ  نآ  هب  تسا  ندیـسر  دندرکیم و  رذح  دندیـسرتیم و  هچ  نآ  زا 

رد مدوب  هتسشن  نم  مالسلا و  امهیلعقداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  نم  هب  تشذگ  : » تفگ هک  ملسم  نب  دّمحم  زا  دندرک  تیاور  یـسوط 
! موش وت  يادف  متفگ : مدید »؟ نآ  رد  ار  وت  زورید  هک  دوب  یسلجم  هچ  : » نم هب  دومرف  بانج . نآ  تمدخ  متفر  ادرف  هنیدم . رد  یـضاق  دزن 

یتنعل هک  نیا  زا  هتـشاد  نمیا  ار  وت  هچ  : » دومرف منیـشنیم . وا  دزن  رد  هک  دوشیم  اـسب  سپ  دـنکیم ، مارکا  ارم  یـضاق  نیا  هک  یتـسرد  هب 
روضح نتـسناد  تمینغ  رب  هیبنت  ضرغ  تسا و  رایـسب  رابخا  رد  بلطم  ود  نیا  دهاوش  ( 1690 .«) ار سلجم  لها  دریگ  ورف  سپ  دـیآ ، دورف 

هدش دیکأت  بیغرت و  عرش ، رد  هک  هفیرـش  تاقوا  رد  هفیرـش  عاقب  ریاس  ّجح و  مسوم  رد  تافرع  تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هنکما  نآ  رد 
يدنوار بطق  بوشآ و  رهش  نبا  لثم  املع  زا  یتعامج  هچ  نانچ  نمؤم . هزانج  رب  زامن  عییـشت و  ناکم  تاقوا و  نآ  رد  اج  نآ  روضح  رد 

رخآ لاس  رد  هک : تسا  نآ  ریخا  تیاور  هب  نآ  لامجا  هک  طوسبم  یثیدح  رد  دندرک  تیاور  بقانملا  بقاث  رد  یـسوط  یلع  نب  دّمحم  و 
لام زا  وا ، هب  دـندرک و  نّیعم  ار  يروباشین  میهاربا  نب  دّـمحم  رفعجوبا  روباـشین و  رد  دـندش  عمج  نایعیـش  مالـسلا ، هیلعقداـص  ترـضح 

دوب و هلضاف  هعیش و  هک  دمآ  وا  دزن  ینزریپ  دناسرب و  ترضح  نآ  هب  هک  دنداد  هماج  هّقش  رازه  ود  یفرـشا و  رازه  یـس  مالـسلا ، هیلعماما 
نیا زا  رتشیب  نم  لاـم  رد  تفگ : داد و  وا  هب  دوب  مهرد  راـهچ  نآ  ياـهب  هک  ساـبرک  عرذ  دـنچ  مهرد و  کـی  دـنتفگیم و  هطیطـش  ار  وا 

دنکیمن ایح  دنوادخ  تفگ : مرب . بانج  نآ  دزن  ار  نیا  هک  منکیم  ایح  نم  تفگ : صخـش  نآ  هدب . نم  يالوم  هب  ار  نآ  تسین ؛ قحتـسم 
هچ دشاب  نم  دزن  رد  وا  زا  یّقح  هک  یتلاح  رد  ار  دنوادخ  منکن  تاقالم  نم  هک  نالف  يا  رادرب ، تسا ؛ قحتـسم  نم  لام  رد  ار  نیا  قح . زا 

دش و هناور  لاوما  نآ  اب  درم  نآ  دشاب . نم  ندرگ  رد  مالـسلا  امهیلعدّمحم  نب  رفعج  زا  یّقح  هک  نیا  زا  تسا  رتشوخ  نیا  دایز ؛ هچ  مک 
نامب و ترضح  دزن  رد  بش  کی  دنتفگ  دوب و  ییاهلاؤس  اهنآ  رد  رهم و  هب  رس  دنداتسرف  هک  دوب  یبیتاکم  نآ  رد  هک  دوب  ياهربحم  وا  اب 
ار لام  تسا . ماما  وا  هدش ، هتشون  نآ  رد  باوج  رگا  نک ، زاب  تسا  تسرد  شرهم  رگا  هربحم ، نآ  هب  نک  رظن  هاگ  نآ  هد . وا  هب  ار  هربحم 
هب ار  وا  دیـسرپ . ترـضح  ّیـصو  زا  تفر و  هنیدـم  هب  سپ  دیـسر . ترـضح  تاـفو  ربـخ  دـمآ ، هفوک  هب  نوچ  نادرگرب . هنرگو  هدـب  وا  هب 

هیرگ تفر و  ربمغیپ  رهطم  حیرـض  دزن  هب  سپ  دـیدن . وا  رد  تماما  زا  يرثا  درک . ناحتما  تفر ، وا  دزن  هب  دـندرک ؛ تلـالد  حـطفا  هَّللادـبع 
هیلعمظاک ترـضح  سپ  بصاون ؟ ياـهقف  اـی  سوجم  اـی  اراـصن  اـی  دوهی  دزن  هب  مور ؟ اـجک  هب  هک  دوخ  ّریحت  يارب  دومن  تیاکـش  درک و 

، دوب بیتاکم  نآ  رد  هچ  نآ  زا  مدـنوادخ و  تّجح  نم  اـم . يادـعا  هن  اراـصن  هن  يدوهی ، يوس  هب  هن  : » دومرف داد و  تکرح  ار  وا  مالـسلا 
ردارب ود  هتسب  رد  هک  وا  هماج  هعطق  تسا و  ییؤلؤل  ِیمهرد ، دصراهچ  هسیک  رد  هک  هطیطـش  مهرد  اب  ار  اهنآ  سپ  متـشون . باوج  زورید 
دروآ نوریب  اهنآ  زا  سابرک  عارذ  هدزناپ  دندرک و  زاب  دندیبلط و  ار  هماج  هتسب  ترـضح  درب . بانج  نآ  دزن  هب  ار  اهنآ  سپ  تسا ، یخلب 

ار نیا  دوخ ، ياهنفک  زا  متشاذگ و  دوخ  ياهنفک  نایم  رد  ار  وت  هماج  وگب : وا  هب  ناسرب و  رایسب  ار  ام  مالس  نز  نآ  رب  : » دندومرف زاب  و 
دوب هدرک  عرز  همّظعم  نآ  دوخ  هک  ياهبنپ  رذب  زا  تسا و  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هیرق  هک  تسایرص  ام  هیرق  هبنپ  زا  هک  مداتسرف  وت  يارب 
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نفک رد  ار  نآ  هدرک ، يرزاک  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  رتخد  هجیدخ  مرهاوخ ، هتـشر  دوخ و  دالوا  نفک  تهج  هب 
نم زا  ار  نز  نآ  : » دومرف تشادرب و  مهرد  لهچ  اهنآ  زا  تشاذـگ و  نآ  رد  ار  مهرد  نآ  تساوخ و  ار  دوخ  جراخم  هسیک  راذـگب ». دوخ 

نک و فرـص  ار  مهرد  هدزناش  دوب . یهاوخ  هدنز  مهارد  نفک و  نیا  صخـش و  نیا  لوخد  زا  دـعب  بش  هدزون  وت  هک  وگب  ناسرب و  مالس 
، يدـید ارم  نوچ  : » دومرف صخـش  نآ  هب  و  منکیم ». زامن  وت  رب  نم  دوشیم و  مزال  وت  رب  هچ  نآ  هدـب و  هقدـص  ار  مهرد  راـهچ  تسیب و 
دفاکـشب و هک  دـش  کیدزن  یمّرخ  زا  نز  نآ  هرارم  داد . هطیطـش  هب  ار  مهارد  هماج و  نآ  تشگرب و  صخـش  نآ  هک  نآ  ات  نک ». نامتک 

زامن رب  دندرک  ماحدزا  هعیش  سپ  دش . توف  مهدزون  زور  رد  وا  دندروخیم و  ترسح  یضعب  دندرب و  دسح  یضعب  وا ، تلزنم  زا  نایعیش 
داتسیا تفرگ و  ار  نآ  راهم  دمآ و  دورف  سپ  دوب ، راوس  يرتش  رب  هک  ار  مالسلا  هیلعمظاک  ترـضح  مدید  سپ  تفگ : صخـش  نآ  وا . رب 

. تخیر نآ  رب  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ربق  تبرت  زا  يردق  ربق و  رد  وا  نتـشاذگ  تقو  رد  دـش  رـضاح  درک و  زامن  وا  رب  تعامج  نآ  اب  و 
مالـس ار  ناشیا  نم ، بناج  زا  هد و  یهاگآ  ار  دوخ  باحـصا  : » دومرف دنادرگرب . ارحـص  فرط  هب  ار  رتش  رـس  دش و  راوس  دـش  غراف  نوچ 
هزانج روضح  زا  ام  يارب  زا  تسا  دـبال  ناماما ، ام  زا  کی  ره  ینعی  دـسر ، ماقم  نیا  هب  تیب ، لها  ام  زا  سکره  هک  وگب  ناشیا  هب  ناسرب و 

یصالخ رد  دینک  تناعا  ار  ام  هک  دینک  کین  ار  دوخ  رادرک  دوخ و  ياهسفن  ّقح  رد  دیزیهرپب  يادخ  زا  سپ  دیشاب . هک  دلب  ره  رد  امش 
ماـما روضح  هدـعو  تسا  نآ  اـهنآ ، هلمج  زا  هک  هدـیافرپ  ینـالوط  فیرـش  ربخ  نآ  صّخلم  دـش  ماـمت  شتآ ». زا  دوخ  هبقر  ّکـف  دوخ و 

ياهراپ رب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  رابخا  رد  دوش  علطم  عّبتتم ، دـیاش  اوقت و  حالـص و  ریخ و  لـها  زا  نینمؤم  هزاـنج  رد  مالـسلا  هیلعرـصع 
. هروکذم تفارش  رد  دشاب  نیا  ریظن  هک  رگید  لاحم  دراوم و 

درک ترایز  ار  ترضح  ناوتیم  اهنآ  تکرب  هب  هک  یبادآ  مهدزاود : باب 

حیضوت

. دیسر هیلع -  هَّللا  تاولص  تّجح -  ترضح  روضح  فرـش  تاقالم و  تداعـس  هب  اهنآ  تکرب  هب  ناوتب  دیاش  هک  یبادآ  لامعا و  رکذ  رد 
تفرعم رد  نیقی  رون  یتدایز  رگم  دـشابن  هک  دـنچ  ره  ترـضح  نآ  زا  یـضیف  هرهب و  ندرب  يرادـیب و  ای  باوخ  رد  دسانـشن ؛ اـی  دسانـشب 

دوصقم و نیا  لین  هک  دـش  مولعم  متـشه  باب  رد  هقباس  تاـملک  يواـطم  زا  تسا . دـصاقم  ّمها  زا  دوخ  هک  مّظعم  دوجو  نآ  هب  ینادـجو 
عّرـضت و تفرعم و  ماـت و  ياوقت  لـمع و  ملع و  هلیـسو  هب  ناوت  هک  دـش  فوشکم  هکلب  روسیم ، نکمم و  يربک ، تبیغ  رد  مارم  نیا  غولب 
ناّصاخ و کلـس  رد  لوخد  رارـسا و  یّقلت  لـباق  همومذـم ، تافـص  ههبـش و  ّکـش و  هبیر و  شغ و  ّلـغ و  ره  زا  سفن  بیذـهت  تباـنا و 

يادا رب  هدایز  هک  تسا  نآ  هار  ندروآ  تسد  هب  نایب  هن  اج  نیا  رد  دوصقم  دـش . رکذ  يدـهاوش  مالعا  ياملع  تاـملک  زا  دـش و  صاوخ 
روتسم نآ  تامّدقم  ریاس  دناهتـساوخ ، وا  زا  هک  يوحن  هب  تاضوغبم  تاهورکم و  تامّرحم و  مامت  كرت  بادآ و  ننـس و  ضیارف و  مامت 

هب یتبون  شیوخ  رمع  رد  نآ ، هلیـسو  هب  دیاش  هک  یهار  ندروآ  تسد  هب  ضرغ  هکلب  دـنرادن ؛ نّیبم  فوشکم و  شلها  رب  زج  یفخم و  و 
لمع رب  تموادم  هک  دوشیم  مولعم  هتـشذگ  تایاکح  صـصق و  رد  لّمأت  زا  هک  دنامن  یفخم  دشاب . باوخ  رد  دنچ  ره  دسر ، تمعن  نیا 

همیظع ياههلیـسو  هبیرق و  بابـسا  زا  دـصقم ، نیا  تهج  هب  زور  لهچ  تّدـم  رد  عّرـضت  هبانا و  رد  شـشوک  هعورـشم و  یتدابع  کـین و 
ياهلمع زا  تدابع  هب  لاغتشا  اب  هفوک  رد  هعمج  بش  لهچ  ای  هلهس  دجسم  رد  هبنشراهچ  بش  لهچ  نتفر  هک  دش  مولعم  هچ  نانچ  تسا ؛

لاثما هعمج و  بش  لهچ  رد  مالسلا  هیلعادهّشلا  دّیس  ترایز  زین  احلص . املع و  زا  دناهدرک  هبرجت  ياوعد  رایـسب  هک  تسا  هفورعم  هلوادتم 
رهاظ ّتنس  باتک و  يواطم  زا  هچ  نآ  زج  لمع ، يارب  هن  روکذم و  ددع  يارب  هن  دشابن ، ناشیا  تسد  رد  صوصخم  يدنتسم  ًارهاظ  نآ و 
ماـّیا رد  مارح  اـی  لـالح  یبارـش  ییاذـغ و  رب  تبظاوم  هکلب  لوبق ، تباـجا و  رد  تسا  ّرثؤم  زور  لـهچ  رد  اـعد  رب  تموادـم  هک  دوـشیم 
ناسنا هچ  نآ  ریاس  نینچ  مه  کین و  هب  دب  زا  ای  دب  هب  کین  زا  هچ  رگید ، تفـص  هب  دوش  یتفـص  زا  لاقتنا  تلاح و  رییغت  ببـس  هروکذم ،
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زا یـشایع  خیـش  ربخ . دنچ  رکذ  هب  میوش  كّربتم  روکذم ، بلطم  دـییأت  تهج  هب  ام  تبحـص و  مه  نکـسم و  سابل و  زا  تسا  نآ  لوازم 
مالسلا هیلعمیهاربا  ترضح  هب  یلاعت  قح  : » دومرفیم هک  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرق  یبا  نب  لضف 

يدـنزرف تسا  دوز  : » دومرف یلاعت  قح  ماهزوجع . نم  تفگ : هراـس  دوش ». دـّلوتم  هراـس  زا  وت  يارب  زا  يرـسپ  تسا  دوز  هک  دومرف : یحو 
ینب نوچ  دومن ». در  ارم  مالک  هک  نآ  ببـس  هب  دـندرگیم  بّذـعم  نم  نمـشد  تسد  رد  لاـس  دـصراهچ  اـت  رـسپ ، نآ  نادـنزرف  دروآ و 

یـسوم و ترـضح  هب  یلاعت  قح  زور . لـهچ  اـت  دـندومن  دـنلب  هیرگ  هلاـن و  دـنوادخ  هاـگرد  رد  دـندش ، ـالتبم  نوعرف  تسد  رد  لییارـسا 
دوب یقاب  لاس  دصراهچ  نآ  زا  لاس  داتفه  دص و  دننادرگ و  صالخ  نوعرف  تسد  زا  ار  ناشیا  هک  دـندومرف : یحو  مالـسلا  امهیلعنوراه 

ار ام  جرف  یلاعت  قح  دیدرکیم ، يراز  عّرضت و  نینچ  زین  امش  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ترضح  سپ  تشادرب . ناشیا  زا  ار  نآ  هک 
(1691 .«) دیسر دهاوخ  دوخ  تیاهن  هب  رما  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دینکن ، نینچ  نوچ  درکیم و  لزان 

نّییراوح هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  تّیصو 

نییراوح و هب  درک  ّتیـصو  مالـسلا  هیلعیـسیع  بانج  هک  رهاوج  باـتک  زا  هدرک  لـقن  بیارغلا  عومجم  باـتک  رد  یمعفک  میهاربا  خـیش 
میمهفب هک  نآ  ات  مینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـنتفگ : نییراوح  دـندرب ، الاب  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  نوچ  سپ  رام »! دـننام  دیـشاب  : » دومرف

ریز رد  ار  دوخ  رـس  دـچیپیم ، دـنزیم و  هقلح  هاگره  هک  رام  لثم  دیـشاب  ینعی  تفگ : ناشیا  زا  یکی  سپ  ار . ترـضح  نآ  مالک  لـیوأت 
حور سپ  دنامب . ملاس  شرـس  هاگره  دناسریمن ، ررـض  ار  وا  دسرب ، شدسج  هب  یملا  ره  هک  دنادیم  وا  هک  اریز  دراذـگیم ؛ دوخ  دـسج 

دناسریمن ررض  ضرم ، رقف و  زا  دسرب  امش  هب  هچ  نآ  تسا و  ترخآ  ایند و  هیامرـس  هک  ار  دوخ  نید  دییامن  ظفح  دیوگیم  امـش  هب  هَّللا 
رگم دروخیمن ، رام  هک  نآ  تهج  هب  رام »! لـثم  دیـشاب  : » دومرف امـش  هب  هَّللا  حور  هک  نیا  تفگ : يرگید  امـش . نید  یتمالـس  اـب  ار  اـمش 

ترخآ بلط  يارب  زا  تمکح  زا  دیونشیم  هچ  نآ  هب  دیوشیمن  عفتنم  امش  نینچ  مه  سپ  وا ، فوج  زا  رهز  دورن  نوریب  هک  نآ  ات  كاخ 
دوخ سفن  زا  رام  نوچ  هک  اریز  دیـشاب ! رام  لثم  هک  دومرف  امـش  هب  هَّللا  حور  تفگ : يرگید  تسامـش . ياـهلد  رد  اـیند  ّبح  هک  یماداـم 
ناوج ددرگیمرب ، یگنت و  خاروس  رد  دوشیم  لخاد  هاگ  نآ  دهدیم و  یگنـسرگ  زور  لهچ  ار  دوخ  دیامن ، یتسـس  فعـض و  ساسحا 
نانچ ینالوط ، تّدم  ياقب  يارب  هلیلق  يایند  رد  ار  دوخ  ياهسفن  دیهدب  یگنـسرگ  دیوگیم  امـش  هب  هَّللا  حور  سپ  لاس . لهچ  ات  هدـش 

ار نیمه  هَّللا  حور  هک  نیا  وا و  نخس  رب  دندومن  عامجا  سپ  لاس . لهچ  ندنام  يارب  دهدیم  یگنـسرگ  زور  لهچ  ار  دوخ  سفن  رام  هچ 
. دوب هدرک  هدارا 

دشابیم یهلا  يایلوا  هب  لّسوت  یسانشادخ ، هار  اهنت 

وا يارب  هک  ار  درم  مینیبیم  ام  مالـسلا : امهیلعقداص  اـی  رقاـب  باـنج  هب  متفگ  تفگ ، ملـسم  نب  دّـمحم  هک  تسا  يورم  ( 1692) یفاک رد 
؟ دـهدیم تعفنم  چـیه  ار  وا  ایآ  سپ  مالـسلا . مهیلعهّمئا  تماـما  هب  ینعی  قح ، هب  تسین  لـیاق  نکلو  عوشخ  شـشوک و  تداـبع و  تسا 

لهچ ناشیا  زا  مادک  چیه  هک  دندوب  لییارساینب  رد  هک  دوب  یتیب  لها  لثم  مالسلا  مهیلعتیبلا  لها  لثم  هک  یتسرد  هب  دّمحم ! يا  : » دومرف
هاگ نآ  درک . ششوک  یعس و  بش  لهچ  ناشیا  زا  يدرم  دیـسریم و  تباجا  هب  درکیم  اعد  نوچ  هک  نآ  رگم  درکیمن ، شـشوک  بش 

التبم نآ  هب  هک  یلاح  نآ  زا  بانج  نآ  دزن  درک  تیاکـش  دمآ و  مالـسلا  هیلعمیرم  نب  یـسیع  دزن  هب  سپ  دشن . باجتـسم  سپ  درک ، اعد 
سپ دناوخ . ار  ّلجوّزع  يادخ  هاگ  نآ  دروآ . ياج  هب  زامن  تعکر  ود  درک و  ریهطت  یسیع  سپ  دنک . اعد  وا  يارب  هک  درک  اضاقت  هدش و 

هب دـیآرد . رد ، نآ  زا  دـیاب  هک  رد  نآ  ریغ  زا  دـمآ  نم  دزن  هب  نم ، هدـنب  هک  یتـسرد  هب  یـسیع ! يا  : » وا يوـس  هب  داتـسرف  یحو  دـنوادخ 
تباجا دزیرب ، شناتـشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  هک  نآ  ات  دنک  اعد  ارم  رگا  سپ  وت ، زا  دوب  یّکـش  شلد  رد  درک و  اعد  ارم  وا  هک  یتسرد 
ربمغیپ زا  تسا  یّکـش  تلد  رد  هک  نآ  لاح  ار و  دنوادخ  ینکیم  اعد  : » دومرف دـش و  وا  تفتلم  مالـسلا  هیلعیـسیع  سپ  ار ». وا  منکیمن 

بقاثلا www.Ghaemiyeh.comمجن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یسیع سپ  دنک . لیاز  نم  زا  ار  نیا  هک  ار  يادخ  نک  اعد  سپ  یتفگ . هچ  نآ  هَّللاو ! دوب : نینچ  وا  هملک  و  هَّللا ! حور  يا  تفگ : سپ  وا ».
. دوخ تیب  لها  ّدح  رد  دیورگ  وا و  زا  تفریذپ  دومرف و  لوبق  ار  وا  هبوت  دنوادخ  درک و  اعد 

تایاور رد  لهچ  ددع  سّدقت 

: رگید تیاور  رد  و  ار ». دـنوادخ  هب  نامیا  هدـنب ، هدومنن  صلاخ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعقداص  بانج  زا  هدـش  تیاور  ( 1693) یفاک رد 
تباث ار و  وا  درد  ار و  وا  ياود  وا ، هب  دیامنب  ایند و  رد  ار  وا  دـنک  دـهاز  هک  نآ  رگم  حابـص ، لهچ  ار  دـنوادخ  رکذ  یـسک  هدومنن  وکین  »
یسک : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  يورم  يدنوار  بطق  ( 1694) بابلا بل  رد  و  وا ». لد  رد  ار  تمکح  دـیامن 

(1695) قودص یلاما  رد  و  شنابز ». رب  شلد  زا  تمکح  ياههمـشچ  دوش  رهاظ  حابـص ، لهچ  دـنوادخ  يارب  ار  تدابع  دـنک  صلاخ  هک 
یلـصادخ لوسر  دزن  هب  دش و  نامیـشپ  درک و  حیبق  لمع  راصنا  زا  يرتخد  شعن  اب  راک  رخآ  دیدزدیم و  نفک  شابن  لولهب  تسا : يورم 

اعد عّرـضت و  يراز و  هیرگ و  زور  لهچ  هنیدم و  ياههوک  زا  یـضعب  رد  تفر  سپ  درک . درط  ار  وا  ترـضح  دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
دزن هب  ترضح  دش . لزان  وا  يارب  باوث  هدعو  وا و  مرج  زا  نتـشذگ  هبوت و  لوبق  رد  هفیرـش  هیآ  دش و  لوبق  شاهبوت  ملهچ  زور  رد  درک ؛

كرادت هچ  نانچ  ناهانگ ؛ دوشیم  هدرک  كرادت  نینچ  : » دومرف دوخ  باحصا  هب  هاگ  نآ  دومرف . توالت  ار  هیآ  داد و  تراشب  تفر و  وا 
هیوقلا ددع  باتک  زا  راحب  رد  تسیرگ و  دوخ  يالوا  كرت  رب  زور  لهچ  مالسلا  هیلعدواد  بانج  هک  تسا  يورم  زین  لولهب ». ار  نآ  دومن 

رد دوب  هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  یتلاح  رد  هدرک : تیاور  وا  هک  هدرک  لقن  هللا  همحریلح  هماّلع  ردارب  فسوی ، نب  یلع 
بلطملادبع و نب  سابع  مالسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  رمع و  رکبوبا و  حاضحض و  نب  رذنم  رـسای و  نب  راّمع  دوب  بانج  نآ  اب  حطبا و 

تفرگ هک  نآ  ات  ار  دوخ  لاب  دوب  هدرک  نهپ  دوخ و  همیظع  تروص  رد  لییربج  ترـضح  نآ  رب  دش  لزان  هاگان  هک  بلطملادبع  نب  ةزمح 
هجیدخ زا  يریگتلزع  هک  ار  وت  دنکیم  رما  وا  دـناسریم و  مالـس  وت  رب  یلعا  ّیلع  دّـمحم ! يا  ار : وا  درک  ادـن  سپ  برغم . ات  قرـشم  زا 

سپ تشاد . مامت  تبغر  وا  هب  تشادیم و  تسود  ار  هجیدخ  وا  دش و  قاش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  رما  نیا  سپ  حابص ! لهچ 
دزن ار  رـسای  نب  راّمع  دش ، ماّیا  نآ  رخآ  نوچ  ات  تساوخیم  رب  تدابع  هب  بش  تفرگیم و  هزور  ار  اهزور  هک  دنام  ترـضح  زور  لهچ 

 - نم راگدرورپ  نکل  تسا و  ینمـشد  ییادـج و  يور  زا  وت ، زا  نم  عاطقنا  هک  ینکن  نامگ  وگب  هجیدـخ  هب  : » دومرف داتـسرف و  هجیدـخ 
يادخ هک  یتسرد  هب  ار . ریخ  رگم  هجیدخ ! يا  نکم  نامگ  سپ  ار . دوخ  نامرف  دـیامرف  ذافنا  هک  نآ  ات  نیا ، هب  ارم  هدومرف  رما  لجوّزع - 
هاگیاج رد  دـنبب و  ار  رد  دـیآرد  بش  نوچ  سپ  هبترم . دـنچ  زور  ره  ار ، دوخ  مارگ  هکیالم  وت  هب  دـنکیم  تاهابم  هنیآ  ره  ّلجوّزع -  - 

هللا یلـصادخ  لوسر  قارف  تهج  هب  دـشیم  نوزحم  هبترم  دـنچ  زور  ره  هجیدـخ  سپ  مدـسا ». تنب  همطاـف  لزنم  رد  نم  هک  باوخب  دوخ 
رما وا  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  یلعا  ّیلع  دّـمحم ! يا  : » تفگ دـش و  لزاـن  لـییربج  دـش ، لـماک  زور  لـهچ  نوچ  سپ  ملـسو  هلآو  هیلع 

راـطفا بطر و  روگنا و  زا  یقبط  اـب  ار  لـییاکیم  لوزن  هدرک  لـقن  هک  نیا  اـت  وا ». هفحت  وا و  ّتیحت  يارب  زا  يوش  اـّیهم  هک  ار  وت  دـنکیم 
نآ رد  مالـسلا  اـمهیلعهرهاط  هقیدـص  هفطن  داـقعنا  زاـمن و  يادا  زا  شیپ  يدـنوادخ  رما  هب  هجیدـخ  دزن  نـتفر  اـهنآ و  زا  بـش  نآ  ندرک 

ثوعبم ملهچ  زور  رد  دریگ و  تلزع  هجیدخ  زا  هک  ترـضح  نآ  دـش  رومأم  زین  تثعب  زا  لبق  زور  لهچ  هک  هدـش  دراو  زین  ( 1696 .) بش
دیماشاین و دروخن و  وا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوب و  زور  لهچ  زین  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  تاقیم  زین  دش و 
رد و  ( 1697 .«) دوخ راـگدرورپ  يوس  هب  قوش  تهج  هب  زور  لـهچ  دوـخ  نتـشگرب  نتفر و  رد  اـهنیا  زا  يزیچ  هب  دوـمنن  لـیم  دـیباوخن و 
هب دـنوادخ  هاگره  : » لییارـساینب هب  دومرفیم  مالـسلا  هیلعیـسوم  بانج  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعيرگـسع  نسح  ماما  ( 1698) ریسفت

رماوا و رب  دـشاب  لمتـشم  هک  امـش  راگدرورپ  دزن  زا  یباتک  امـش  يارب  مروآیم  درک ، كاله  ار  امـش  نانمـشد  دومن و  تمارک  جرف  اـمش 
یـس دور و  داعیم  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  دومرف  رما  داد ، جرف  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  نوچ  سپ  وا ». ياـهلثم  اـهتربع و  یهاون و 
زور یـس  سپ  داتـسرف . دـهاوخ  وا  يارب  ار  باتک  دـنوادخ  زور ، یـس  زا  سپ  هک  درک  نامگ  یـسوم  سپ  هوک . ریز  رد  دریگ  هزور  زور ،
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یسوم سپ  نکم ». كاوسم  راطفا  تقو  رد  رادب و  هزور  رگید ، زور  هد  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  سپ  : » دومرف هک  نیا  ات  تشاد  هزور 
رد داتـسرف و  وا  يارب  ار  باتک  زور ، لهچ  زا  دعب  دهدب . وا  هب  بش  لهچ  زا  دعب  ار  باتک  هک  وا  هب  دوب  هدرک  هدعو  دنوادخ  درک و  نینچ 

لهچ ات  دوشیم  هغـضم  هاگ  نآ  زور ، لهچ  ات  دوشیم  هقلع  هاگ  نآ  دـنامیم ، زور  لهچ  محر  رد  هفطن  هک  هدیـسر  هربتعم  هدّدـعتم  رابخا 
ازجا و هک  هنیرن  تسا  وا  مکـش  رد  هچ  نآ  دـنادرگب  دـنوادخ  هک  هلماـح  نز  يارب  دـنک  اـعد  هک  هتـساوخ  یـسک  هاـگره  دـندومرف : زور .

یتروص هضافا  يارب  زا  هّدام  دادعتـسا  هک  دوشیم  رهاظ  راـبخا  نیا  زا  هاـم و  راـهچ  تّدـم  نیا  رد  دـنک  اـعد  سپ  دـشاب ، ماـمت  شیاـضعا 
و ( 1699 .«) ًاحابـص نیعبرا  يدیب  مدآ  ۀنیط  ترمخ  : » فورعم یـسدق  ثیدح  تسا  نآ  دّیؤم  دوشیم . زور  لهچ  رد  یناسفن  ای  ینامـسج 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح  زا  میاهدرک  تیاور  ام  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعمظاک  بانج  زا  هک  تسا  تیاور  ( 1700) یفاک رد 
بارش نوچ  : » دندومرف دنچ  یتاملک  زا  دعب  ترضح  سپ  تسین ». لوبقم  وا  زامن  زور  لهچ  ات  دیماشآ  رمخ  هک  یسک  : » دومرف هک  ملـسو 

هقلع هفطن و  تارّوطت  ینعی  وا ، تقلخ  لاقتنا  هزادنا  هب  زور  لهچ  اج ، نآ  ات  شیاضعا  همه  رد  ینعی  شناوختسا ، همرن  رد  دنامیم  دروخ ،
زین زور ». لـهچ  اـج  نآ  رد  دـنامیم  یقاـب  دـماشآیم ، دروـخیم و  هک  ییاذـغ  عـیمج  تسا  نینچ  مه  و  : » دوـمرف هاـگ  نآ  وا ». هغـضم  و 

: دندومرف و  ( 1701 .«) تسا زور  لهچ  رد  هفطن  لاقتنا  هک  اریز  دوشیم ؛ قلُخ  دب  زور ، لهچ  ار  تشوگ  دـنک  كرت  هک  یـسک  : » دـندومرف
، زور لهچ  ناطیش  دلامب ، دوخ  هب  دروخب و  نوتیز  نغور  هک  یسک  و  دوشیم . دب  شقلُخ  زور  ره  دروخب ، تشوگ  زور  لهچ  هک  یـسک  »

قیوس زور  لهچ  هک  یسک  ( 1703 .) دنکیم ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دروخب ، لالح  زور  لهچ  هک  یـسک  و  ( 1702 .) دیآیمن وا  کیدزن 
هک یسک  و  ( 1705 .) تدابع يارب  دراد  طاشن  زور  لـهچ  اـت  دروخب  هسیره  هک  یـسک  ( 1704 .) تّوق زا  شیاه  هناـش  دوشیم  رپ  دروخب ،

هنتخ هک  یـسک  لوب  زا  دـلانیم  نیمز  و  ( 1706 .) زور لهچ  اـت  دوشیم  هتـشادرب  وا  زا  هسوسو  دوشیم و  ینارون  شلد  دروخب  راـنا  کـی 
لهچ زا  رتـشیب  ار  دوخ  هناـع  يوم  هلازا  دـنکن  كرت  هدروآ ، لوـسر  یلاـعت و  يادـخ  هب  ناـمیا  هک  یـسک  و  ( 1707 .) زور لهچ  ات  هدـشن 

اعد یـسک  رگا  هدیـسر : هچ  نانچ  رّهطم . عرـش  رد  تسا  رایـسب  راثآ  لهچ  ددـع  رد  هکلب  تسا . رایـسب  رابخا  مقر  نیا  رب  و  ( 1708 .«) زور
مه ( 1709 .) دوشیم باجتـسم  اهنآ  دوخ و  ّقح  رد  شیاعد  دـنک ، اعد  دوخ  يارب  هاگ  نآ  دـنکب ، دوخ  ینامیا  ناردارب  زا  رفن  لهچ  يارب 

لهچ تّوق  ینمؤم  ره  هب  روهظ  رد  ( 1710 .) هبترم هد  رفن  راهچ  ای  هعفد  راهچ  رفن  هد  ای  دـننک  اعد  دـنوش ، عمج  رفن  لهچ  رگا  تسا  نینچ 
رد رگا  هدیـسر و  هلیزج  ياـهرجا  نآ ، رد  تماقتـسا  نآ و  هب  ندرک  لـمع  ثیدـح و  لـهچ  ندرک  ظـفح  حدـم  رد  و  ( 1711) دنهد درم 

ار نمؤم  نآ  دریذپب و  ار  ناشیا  تداهش  دنوادخ  مینادن ، يزیچ  وا  زا  ریخ  زج  ام  هک  دنهد  تداهش  دنوش و  رـضاح  نمؤم  لهچ  ياهزانج ،
مالـسلا هیلعتّجح  ترـضح  تدالو  راـبخا  رد  لوا  باـب  رد  هک  تسا  يربخ  مارم ، نیا  دـّیؤم  ماـقم و  بساـنم  راـبخا  زا  ( 1712 .) دزرمایب

هک دومرف  رما  ربب و  هک  درپس  تسا ، سدقلا  حور  دندومرف  هک  دیفس  غرم  نآ  هب  ار  بانج  نآ  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  هک  تشذگ 
يدرم هک  نآ  ات  مدیدیم  ار  میرک  دولوم  نآ  زور  لهچ  ره  رد  نم  هک : دومرف  نوتاخ  همیکح  دـنادرگرب . ار  بانج  نآ  زور ، لهچ  ره  رد 
ناوتب هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هروکذم ، ياوعد  يارب  رابخا ، زا  دهاوش  هک  دـنامن  یفخم  ( 1713 .) مالسلا هیلعدّمحم  یبا  تافو  زا  شیپ  دش 

هعّرـشتم و نییراـبخا و  نیدـهتجم و  اـمکح و  هّیماـما و  نیب  قرف  لاؤس  زا  باوج  هک  ياهلاـسر  رد  هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  درک و  عـمج 
نیدـلا ءاهب  ینعی  وا  زا  ریقف ، موحرم  دـلاو  هک  هدومرف  دـنچ  یتاـملک  مومذـم ، حودـمم و  هب  هریخا  تعاـمج  میـسقت  زا  دـعب  تسا ؛ هّیفوص 

، تعیرـش نوناق  قفاوم  هسّدـقم ، تعیرـش  ناعبات  زا  ریثک  یعمج  دروآیم . لمع  هب  نیعبرا  کـی  لاـس  ره  دوب و  هدومن  رکذ  میلعت  دّـمحم ،
دوخ لامعا  حابص  لهچ  هک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  مدروآ و  رـس  هب  ار  اهنیعبرا  رّرکم  زین  ریقف  دنتـشادیم و  تضایر 
دـش مولعم  ًالامجا  نوچ  ( 1714 .) دـنادرگیم يراج  وا  نابز  هب  وا  لد  زا  تمکح  ياههمـشچ  یلاعت  قح  دـنادرگ ، صلاـخ  ادـخ  يارب  ار 
نیا تهج  هب  البرک  ای  هلهـس  ای  هفوک  رد  هعمج  ای  هبنـشراهچ  زور  ای  بش  لـهچ  تبظاوم  رد  راـیخا  احلـص و  اـملع و  دوهعم  لـمع  ذـخأم 

نامز و ناکم و  تلاح و  ماـقم و  بسح  هب  دـیاب  سک  ره  هک  دوشیم  رهاـظ  اـهنآ ، زا  کـی  چـیه  رد  یتّیـصوصخ  ندوبن  میظع و  دـصقم 
کی مادک  هّیدمحا ، ننس  بادآ و  هّیعرش و  هنسح  لامعا  زا  هک  دوش  ایوج  يریـصب  داّقن  ياناد  زا  ای  لّمأت  ّتقد و  هب  دنک  رظن  دوخ  تردق 
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هب هبسنلاب  حوجرم و  یسک  هب  هبـسنلاب  اهیندرک  ای  اهینتفگ  زا  یلمع  دوش  هچ  دنک ؛ تبظاوم  نادب  هک  تسا  حجرا  یلوا و  وا ، هب  هبـسنلاب 
رد لام  قافنا  لذـب و  یـسک  زا  هک  دوش  سپ  تسا . رایـسب  لاـمعا  تاـجرد  بتارم و  تواـفت  ناـحجر ، ضرف  رب  دـشاب و  حـجار  يرگید 

تیاعر اهنآ  همه  رد  نکل  اذـکه . ترایز و  يرگید  زا  هزور و  يرگید  زا  زاـمن و  يرگید  زا  میلعت و  يرگید  زا  دـشاب و  بولطم  شّلحم 
نآ زا  هدایز  اهنآ  ّتیلح  سوبلم و  بورـشم و  لوکأم و  تراهط  تامّرحم و  بانتجا  ضیارف و  يادا  نوچ  ار ، هکرتشم  طورـش  دومن  دـیاب 

. تسین اهنآ  نایب  ماقم  هک  اهنیا  ریغ  ّتین و  صیلخت  درک و  لمع  ناوتیم  عرش  رهاظ  هب  هچ 

دید يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  ناوتیم  نآ ، ندناوخ  هطساو  هب  هک  ییاعد 

هکلب هّمئا ، ریاس  تکراشم  هب  ای  دـشاب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  صتخم  هک  نآ  هچ  هروکذـم ، تجاح  يارب  هصوصخم  لامعا  اّما  و  لصف :
ترـضح زا  هدرک  تیاور  حابـصم  راـیتخا  رد  یقاـب  نـبا  لـیلج ، دّیـس  لوا : دوـشیم : روکذـم  اـهنآ  زا  زیچ  دـنچ  سپ  مالـسلا ؛ مهیلعاـیبنا 

 -« م ح م د ماما -«  دید  دهاوخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  ار ، اعد  نیا  هضیرف  زامن  ره  زا  دعب  دناوخب  سک  ره  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعقداص 
َناَک اَمَْنیَأ  ِناَمَّزلا  َبِحاَص  اَنَالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  باوخ . رد  ای  يرادـیب  رد  ار  مالّـسلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  نسحلا -  نب 

َۀَنِز َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  َدَدَع  َماَلَّسلا  َو  َۀَّیِحَّتلا  ِیناَوْخِإ  َو  يِْدلُو  ْنَع  َو  َّيَِدلاَو  ْنَع  َو  یِّنَع  اَِهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرَْألا  ِقِراَشَم  ْنِم  َناَک  اَُمْثیَح  َو 
ًۀَْعَیب َو  ًادْقَع  َو  ًادْهَع  ِیتاَیَح  ِماَّیَأ  ْنِم  ِهِیف  ُتْشِع  اَم  َو  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِۀَـحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُهُْملِع  َطاَحَأ  َو  ُُهباَتِک  ُهاَصْحَأ  اَم  َو  ِهَّللا  ِشْرَع 

َنیِدَهْشَتْسُْملا َو  ِهِماَّیَأ  ِیف  ِهیِهاََون  َو  ِهِِرماَوَِأل  َنِیِلثَتْمُْملا  َو  ُْهنَع  َنیِّباَّذلا  ِهِراَُّصن  َو  ِهِراَْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ُلُوزَأ  َال  َو  اَْهنَع  ُلوُحَأ  َال  یُِقنُع  ِیف  َُهل 
ًادِّرَُجم یِْفیَس  ًارِهاَش  ِینَفَک  ًارَِزتُْؤم  يِْربَق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  ًاّیِـضْقَم  ًاْمتَح  َكِداَبِع  یَلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َلاَح  ْنِإَف  َّمُهَّللا  ِْهیَدَی  َْنَیب 

َو ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِْهَیلِإ  یِّنِم  ٍةَرْظَِنب  يِرََصب  ْلُحْکا  َو  َةَدیِمَْحلا  َةَّرُْغلا  َو  َةَدیِشَّرلا  َۀَْعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهَّللا  يِداَْبلا  َو  ِرِضاَْحلا  ِیف  یِعاَّدلا  َةَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتاَنَق 
ُداسَْفلا َرَهَظ  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َو  َْتُلق  َکَّنِإَف  َكَداَبِع  ِِهب  ِیْحَأ  َو  َكَداَِـلب  ِِهب  ْرُمْعا  َّمُهَّللا  ُهَرُمُع  ْلِّوَط  َو  ُهَرْهَظ  ِّوَق  َو  َُهرْزَأ  ْدُدْـشا  َّمُهَّللا  ُهَجَرْخَم  ْلِّهَس 

َال یَّتَح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یَّمَـسُْملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  َو  َکَِّیلَو  اََنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَأَف  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف 
ُهاَرن َو  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ِهِروُهُِظب  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ْنَع  َۀَّمُْغلا  ِهِذَه  ْفِشْکا  َّمُهَّللا  ُهُقِّقَُحی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  ُهَقَّزَم  اَّلِإ  ِلِطاَْبلا  َنِم  ٍءْیَِشب  َرَفْظَی 

دراد و هدایز  یـضعب  رد  دراد و  هدّدـعتم  دـیناسا  هفلتخم و  خـسن  اـعد ، نیا  دـیوگ : ّفلؤم  ( 1715 .«) ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ًاـبیِرَق 
رمث نیا  تاـیاور  نآ  عـیمج  رد  نکلو  دـنناوخب  حابـص  لـهچ  ار  نآ  هک  هدرک  تیاور  سواـط  نبا  درادـن و  ار  تارقف  زا  ياهلمج  یـضعب 

هیقاولا ۀّنج  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  مود : میدماینرب . تافالتخا  نآ  ددـص  رد  اذـهل  فیرـش و  ربخ  نیا  رد  رگم  هدـشن ، هدـید  صوصخم 
ای مدرم  ریاـس  اـی  ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  اـیبنا و  زا  یکی  تیؤر  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  دوخ  باحـصا  بتک  زا  یـضعب  رد  مدـید  هدوـمرف :
نآ نیتذوعم ، و  دحا - » هَّللا  وه  لق   - » و نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » و هانلزنا » انا   » و سمشلاو »  » هروس دناوخب  سپ  باوخ ، رد  ار  دوخ  نادنزرف 

فرط رب  دباوخب  هبترم و  دص  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  دتسرفب  تاولـص  هبترم و  دص  ار  دحا » هَّللا  وه  لق   » صالخا دناوخب  هاگ 
زا دهاوخیم  هچ  نآ  هب  اهنآ  اب  تفگ  دهاوخ  نخـس  یلاعت و  هَّللاءاش  نا  هدرک ، دـصق  هک  ار  نآ  دـید  دـهاوخ  هک  یتسرد  هب  سپ  تسار ؛

نیا شلوا  هک  ییاعد  زا  دعب  بش  تفه  ار ، نیا  دروآیم  اج  هب  هتفگ  هک  نآ  زج  هنیع ، هب  ار  نیمه  رگید  هخـسن  رد  مدید  باوج . لاؤس و 
دانسا هب  ( 1716) لیاسلا حالف  باتک  رد  هدرک  تیاور  سواط  نب  یلع  دّیـس  ار  اعد  نیا  هک  دنامن  یفخم  يذـلا »... ّیحلا  تنا  ّمهّللا  : » تسا
فرط رب  باوخب  تراهط و  اب  باوخب  سپ  ار ، دوخ  ّتیم  ینیبب  هک  يدرک  هدارا  هاـگره  : » دومرف هک  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  یـضعب  زا  دوخ 

: هدومرف دوخ  ( 1717) حابـصم رد  یـسوط  خیـش  خلا . ّْیحلا » تنا  ّمهّللا  : » وگب ار و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  حـیبست  ناوخب  دوخ و  تسار 
ُفَْرُعی ُناَمیِْإلا  َو  ُفَصُوی  اـَل  يِذَّلا  ُّیَْحلا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  : » باوخ تقو  رد  دـیوگب  سپ  دوخ ، باوخ  رد  ار  یتّیم  ندـید  هدرک  هدارا  هک  یـسک 
َْکَیلِإ اَّلِإ  َْکنِم  یَْجنَم  َال  َو  ٌأَْجلَم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَْهنِم  ََربْدَأ  اَم  َو  ُهاَْـجنَم  َو  ُهَأَْـجلَم  َْتنُک  اَْـهنِم  َلَْـبقَأ  اَـمَف  ُدوُعَت  َکـَْیلِإ  َو  ُءاَیْـشَْألا  ِتَدـَب  َکـْنِم  ُْهنِم 
َۀَمِطاَف ِّقَِحب  َو  َنیِّیِصَْولا  ِْریَخ  ٍِّیلَع  ِّقَِحب  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِدِّیَس  ٍدَّمَُحم ص  َکِِّیبَن  ِّقَِحب  َو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َُکلَأْسَأ  َو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  اَِلب  َُکلَأْسَأ 
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ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ُماَلَّسلا  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  اَمُهَْتلَعَج  ِْنیَذَّللا  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس 
هک ربخ  لوا  مومع  ياضتقم  یلاعت . هَّللاءاش  نا  ار  وا  دـید  یهاوخ  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  اَهِیف ». َوُه  ِیتَّلا  ِلاَْحلا  ِیف  ِیتِّیَم  ِینَیُِرت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم 

هخـسن نیا  هب  لمع  هک  یـسک  نآ  دـیاب  دـناوخ . دوشیم  یّفوتم  هچ  هدـنز و  هچ  مالـسلا  مهیلعهّمئا  ایبنا و  یّتح  ّتیم ، ره  يارب  ار  اعد  نیا 
، ماما ای  یبن  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  تسا ، هدنز  ربمغیپ  هدنز و  ماما  ماقم  بسانم  هچ  نآ  هب  ار  اعد  رخآ  دـنک  لیدـبت  دـنکیم ،

رکذ هتفگ : روکذم  ياعد  رکذ  زا  دعب  ءاودلا  لیهـست  باتک  رد  هک  نآ  بلطم ، نیا  دّیؤم  دهد و  رییغت  دیاب  دـشاب ، یّفوتم  هچ  هدـنز و  هچ 
سپ ار ، مالـسلا  مهیلعيدـه  هّمئا  ای  ءاـیبنا  زا  یکی  دـنیبب  هک  هدرک  هدارا  سک  ره  هک  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  اـم -  خـیاشم  زا  یـضعب  هدرک 

هتساوخ هک  ار  نآ  مان  ینعی  ًانالف » ینیرت  نا  : » دیوگب هاگ  نآ  دّمحم ». لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا   » هک اج  نآ  ات  ار  روکذم  ياعد  دناوخب 
. دناوخب ار  دیحوت  هروس  هبترم  دص  هاگ  نآ  ار . نیتذوعم » صالخا و  دحج و  ردق و  لیّللاو و  سمّـشلاو   » هروس نآ  زا  دـعب  دـناوخب  دربب و 

. یلاعت هَّللاءاش  نا  ار ، وا  داد  دهاوخ  باوج  هدرک و  دصق  ار  هچ  نآ  وا ، زا  دنکیم  لاؤس  دید و  دهاوخ  هدرک ، هدارا  ار  هک  ره  سپ 

مالسلا هیلعهّمئا  تارضح  تیؤر  تهج  هللا  همحردیفم  خیش  زا  لوقنم  ياعد 

: تفگ هک  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  يزعملا  یبا  زا  هدرک  تیاور  ( 1718) صاصتخا باتک  رد  هللا  همحردیفم  خیش  موس :
دنیبب ار  ام  هک  هدرک  هدارا  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  تسا  یتجاح  وا  يارب  هک  یسک  ره  : » دیامرفیم هک  ترـضح  نآ  زا  مدینش 

هب دنک  تاجانم  یلاعت  يادخ  اب  هک  ملاعلا -  هَّللاو  ینعی -  ام » هب  دنک  تاجانم  بش و  رـس  دیامن  لسغ  سپ  دنادب ؛ ار  دوخ  هبترم  ماقم و  و 
هب ام  دزن  رد  ار  وا  ماقم  دنایامنب و  وا  هب  ار  ام  هک  ام  هلیسو  هب  وا  ترـضح  هب  دوش  لّسوتم  ام و  ّقح  هب  ار  وا  دهد  مسق  هک  نیا  هب  ام ، طسوت 

عضوم و وا  رب  دوشیمن  هدیـشوپ  ام و  ببـس  هب  دنوادخ  ار  وا  دزرمآیم  ار و  ام  دید  دهاوخ  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  : » دومرف دـهد . ناشن  وا 
دوخ سفن  رکذ  ار  ام  ّتبحم  ندید و  دهد و  رارق  دوخ  ّمه  زا  ار  ام  ندید  هک  نیا  ام ، هب  ندرک  تاجانم  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب  وا ». ّلحم 

 - اهقف هک  تسا  هّبحتـسم  لاسغا  زا  یکی  هروکذم ، تجاح  تهج  هب  ربخ ، نیا  رد  روکذم  لسغ  نیا  ار و  ناشیا  دید  دـهاوخ  هک  دـنادرگ 
و لسغ : تایاغ  نمـض  رد  دیامرفیم  دوخ  هموظنم  رد  هللا  همحرمولعلارحب  ییابطابط  هماّلع  هچ  نانچ  دـندومرف . رکذ  مهیلع -  هَّللا  ناوضر 

بهاوم بحاص  هچ  نانچ  دشاب ؛ ربخ  نیمه  هب  دّیس  رظن  هک  تسا  نیا  عوطقم  هکلب  رهاظ  مارم  نم  دصقی  ام  كردل  مانملا  یف  مامالا  ۀیؤر 
زا دـعب  هموظنم  حرـش  رد  هللا  همحریناگیاپلگ  نیدـباعلا  نیز  اّلم  دـنوخآ  بانج  لیبن ، ملاع  لیلج و  قّقحم  نکلو  دـندرک  حیرـصت  هریغ  و 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نابعـش  فصن  لامعا  رد  لابقا  رد  يورم  ِيوبن  ثیدح  وا  رب  دنکیم  تلالد  هک : هدومرف  روکذـم ، تیب  رکذ 
رگا : »... دومرف هک  نآ  اـت  ار »... دوخ  تراـهط  دروآ  اـجب  وـکین  سپ  نابعـش ، همین  بش  رد  دریگب  تراـهط  سک  ره  : » دوـمرف ملـسو  هلآو 
ریاـس رد  ار  نآ  اذـهل  ترـضح ؛ نآ  هب  دراد  صاـصتخا  رهاـظ  هب  نوچ  ربخ  نیا  ( 1719 .«) دید دهاوخ  بش  نامه  رد  ارم ، دـنیبب  دـهاوخب 

هچ نآ  ناشیا ، ّقح  رد  دوشیم  يراج  سپ  دنترضح . نآ  هلزنم  هب  ناشیا  هک  رابخا  زا  ياهراپ  تهج  هب  دنتـسناد  يراج  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
دارم اـّما  دوش . لـماش  ار  دراوم  نیا  اـت  هک  دـنکیم  اـفو  هلزنم  تاـمومع  هچ  تسا ، ینیتم  مـالک  نیا  ترـضح و  نآ  ّقح  رد  تسا  يراـج 

، درک لخاد  فیلکت  هب  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيادخ  لوسر  هک  ار  نآ  دروم  دیاب  هک  تسین  ربخ  نیا  تیب ، نآ  زا  هللا  همحردّیس 
ترـضح و نآ  رب  نآ ، هدشن  مسر  نیعّرـشتم  مامت  هکلب  نیثّدـحم ، اهقف و  هنـسلا  رد  اما  ًاتقیقح ، تسا  ماما  هچ  رگا  بانج ، نآ  هک  نیا  هچ 

. دوهعم دوصقم  يارب  رصتخم  لمع  دنچ  رکذ  تسا  بسانم  درادن و  يدعب  دندومرف ، هک  هلزنم  مومع  ربانب 

باوخ رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ندید  يارب  سواط  نبا  دّیس  تیاور 

تقو رد  ار  اـعد  نیا  باوخ ، رد  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ندـید  يارب  زا  هک  هدرک  تیاور  لـئاسلا  حـالف  رد  سواـط  نب  یلع  دّیـس  لوا :
اَّلِإ ٍْدبَِعل  ِِهب  َْتفَُطل  اَم  يِذَّلا  ِّیِفَْخلا  َکِفُْطِلب  َُکلَأْسَأ  یِـضَْقنَت  َال  ٌۀَطِـسَاب  ِهیِداَیَأ  َو  ٌّیِفَخ  ٌفُْطل  َُهل  ْنَم  اَی  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دناوخب ندیباوخ 
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.« یِماَنَم ِیف  مالسلا  هیلعٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َيَالْوَم  ِینَیُِرت  ْنَأ  َیِفُک 

دید باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناوتیم  نآ  ماجنا  اب  هک  یلامعا 

سک ره  : » مالسلا هیلعقداص  ترضح  زا  هدرک  تیاور  هک  تسا  لوقنم  نآرقلا  صاوخ  باتک  زا  یمعفک  حابصم  ناهرب و  ریسفت  رد  مود :
دهاوخیم و هچ  نآ  بانج  نآ  زا  دنکیم  لاؤس  ار و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنیبیم  ار  لّمزم »  » هروس ندـناوخ  دـنک  تموادـم 

هبترم دص  لاوز  تقو  رد  ار  ردق »  » هروس سک  ره  هک  هدرک  تیاور  یمعفک  موس : ریخ ». زا  هتساوخ  هچ  نآ  وا ، هب  دیامرفیم  اطع  دنوادخ 
رـصاعم يوسوم ، دّمحم  یبا  نب  هَّللا  ۀـبه  دّیـس  لیلج ، ثّدـحم  مراهچ : دـنیبیم . باوخ  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـناوخب ،

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنیبیم  ار ، نج  هروس  توالت  دنک  تموادم  سک  ره  هدرک  تیاور  قیارلا  عومجم  باتک  لوا  دـّلجم  رد  هماّلع ،
فـصن رد  ار  نورفاکلا » اهّیا  ای  لق   » هروس سک  ره  هک  تسا  يورم  اج  نآ  رد  مجنپ : دهاوخیم . هچ  نآ  وا ، زا  دنکیم  لاؤس  ار و  ملـسو 

تفه نتفرگ  زا  دعب  باوخ ، تقو  هبترم ، تفه  تراهط  اب  ریجم  ياعد  ندناوخ  مشـش : دید . دـهاوخ  ار  ترـضح  نآ  دـناوخب  هعمج  بش 
خیـش ار  ود  ره  هبترم . جـنپ  تراهط  اب  هریغ  تاوعدـلا و  جـهم  رد  تسا  تیاور  هک  هفیحـص  هب  فورعم  ياعد  ندـناوخ  متفه : هزور . زور 
تالص زا  دعب  ار  ردق  هروس  دناوخب  سک  ره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  بانج  زا  یمعفک  متـشه : هدومرف . لقن  یمعفک 

لقن نآرقلا  صاوـخ  زا  مهن : ار ». ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـنیبب  هک  نیا  اـت  دریمیمن  هبترم ، کـی  تـسیب و  رهظ  زا  شیپ  لاوز و 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  دتسرفب  تاولـص  هبترم و  رازه  ار  رثوک  هروس  بش ، زامن  يادا  زا  دعب  هعمج  بش  رد  دناوخب  سک  ره  هدرک :
هدارا سک  ره  هک  مدید  هربتعم  عیماجم  زا  یضعب  رد  مهد : دوخ . باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنیبیم  هبترم  رازه  ملـسو 

؛ هتساوخ هک  هروس  ره  هب  اشع  زامن  زا  دعب  دنکب  زامن  تعکر  ود  سپ  باوخ ، رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصتایرب  دّیـس  دنیب  هک  هدرک 
هلآو و هیلع  هللا  یلـصدّمحم  حور  یّنم  غّلب  رومالا  ربدـم  ای  رونلارون  اـی  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  هبترم : دـص  ار  اـعد  نیا  دـناوخب  هاـگ  نآ 

لـصف رد  میدومن  اصقتـسا  ار  اهنآ  رتشیب  ام  تسا . رایـسب  تجاح  مسق  نیا  يارب  داروا  زامن و  هیعدا و  و  ًامالـس » ۀّیحت و  دّـمحم  لآ  حاورا 
هل هَّلل و  دمحلا  دیامن . نشور  ار  اههدید  دنک و  لیم  نآ  هب  هّیسدق  سوفن  هچ  نآ  تسا ، نآ  رد  هک  مالـسلاراد  باتک  زا  یناث  دّلجم  زا  لوا 
هب بیرق  تّدم  رد  ساّوح ، هقّرفم  بابـسا  دراوت  اب  ار  تمدخ  نیا  هک  دومرف  تیانع  قیفوت  ار  زجاع  فیعـض  هدنب  نیا  هک  رکـشلا ؛ ۀـّنملا و 

ّیلو هدیدنسپ  ار  هرّقحم  هیده  نیا  هک  باسح  هزادنا و  یب  هدنشخب  باّهو و  میرک  نآ  تیاهن  یب  تیانع  زاوج  رم  دناسر ، ماجنا  هب  هام  هس 
شیوخ نایلاوم  نارای و  رامش  رد  ات  هک  هدومرف  دونشخ  یضار و  هایس ، همان  مرجم  نیا  زا  ار  بانج  نآ  هدرک و  هیلع -  هَّللا  تاولص  دوخ - 

نب یقت  دّمحم  نب  نیسح  ءیـسملا  بنذملا  دبعلا  هدیوست  نم  غرف  . » دیامرفن مورحم  دوخ  تعافـش  زا  زیخاتـسر  زور  رد  هتـشاد ، بوسحم 
ًایّلـصم ًادماح  يأر  نم  ّرـس  ةرونملا  ۀـسّدقملا  ۀـیحانلا  یف  ۀنـس 1302  نم  هدـعقلا  يذ  رهـش  رـشع  عبار  یف  یـسربطلا  يرونلا  دّـمحم  یلع 

. باتک دش  مامت  ًارفغتسم ».

اه تشون  یپ 

81 ات 1

ار يربک  هقیدص  يده و  همئا  راونا  هتفرگ و  ورف  ار  توکلم  کلم  ملاع  شعاعش  هک  دومن ، هدهاشم  ار  يدمحم  سدقم  رون  مدآ  نوچ  ( 1
يا تفگ : دـیدرگ ، ناریح  ّریحتم و  هیهلا ، هرهاق  راونا  نآ  هدـهاشم  زا  دـننک ، دادمتـسا  يو  زا  هدـمآرب و  رون  نآ  درگرب  هک  دـش  رگهراظن 

رب هتـشاد و  شیمارگ  هک  دنمتداعـس  هدیرفآ  نیا  تسیک  یهاوخ ؛ هچنآ  هدننک  و  ییاناوت ! هدنراد  يا  ناهانگ ، هدنزرمآ  و  ناهن ! ره  هدـنناد 
یحو دناهدرک ؟ هطاحا  ار  وا  رود  دـناهدمآرب و  شدرگ  هک  هدنـشخرد  ياهرون  نیا  دنتـسیک  ياهتـشارفارب ؟ شلالج  مَلَع  ناگدـیرفآ  مامت 
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یـشیپ همه  زا  نم  یگدنب  نادیم  رد  هک  دنناشیا  دنـشاب ، نم  ناگدنب  نادنمتداعـس  هلیـسو  وت و  هلیـسو  راونا  نیا  مدآ ! يا  دیـسر ، رد  یهلا 
ار وا  تسا ، ناشیا  گرزب  دمحا ، نیا  و  مریذـپب ؛ ناشتعافـش  هک  دـننم  ناگدـنب  ِناگدننکتعافـش  دـناهتفای و  نم  هب  یکیدزن  دـناهتفرگ و 
هب ار  دوخ  تاکرب  تسا ، وا  ّیـصو  ردارب و  رگید  نآ  و  دـمحم ؛ تسا  وا  دومحم و  منم  مدروآ ، نوریب  دوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  مدـیزگرب و 

دنشاب دمحا  نیـشناج  طبـس  ود  نیا  و  تسا ؛ وا  زا  دمحا  لسن  دنام و  یقاب  دمحا  زا  هک  تسا  نم  نازینک  نوتاخ  نیا  مدرک و  اطع  وا  دالوا 
مدینادرگ و هزیکاپ  مدیزگرب و  ار  ناشیا  همه  مدآ ! يا  تسا . دمحا  لسن  زا  هیقب  راونا  هتفرگ ، ارف  ار  ملاع  ناشرون  هک  هسدقم  تاوذ  نیا  و 
ار ینارون  یحبـش  راونا ، نآ  رخآ  رد  تسیرگن  مدآ  سپ  مدینادرگ . دالب  ینـشور  دابع و  ورـشیپ  دوخ ، ملع  هب  ار  ناشیا  همه  مداد . تکرب 

يا دومرفب : یلاعت  يادـخ  تسیک ؟ نیا  اراگدرورپ ! دیـسرپ : دیـشخردیم . ایند  لها  يارب  حبـص ، هراتـس  دـننام  راونا  نآ  نایم  رد  هک  دـید 
دوجو هب  مراذگ و  ورف  نانآ  تشپ  زا  نیگنس  ياهراب  مرادرب و  دوخ  ناگدنب  ندرگ  زا  نارگ  ياهریجنز  دوخ  دنمتداعـس  هدنب  نیا  هب  مدآ !
داـسف ملظ و  یمحریب و  زا  وا  روهظ  زا  شیپ  هچناـنچ  منادرگ ، كاـنبات  تلادـع ، تمحر و  تفأر و  راونا  زا  ار  كاـخ  هدوـت  وا  روـهظ  و 
ِرُوبَّزلا ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  هک  لاعتم  دـنوادخ  لوق  ( 2 ص 336-334 . ج 2 ، لامعالا ، لابقا  ك : ر . دشاب . هدـشرپ 

رد میهاربا  نب  یلع  تسا و  هتشاد  دوجو  یلقن  نینچ  روبز  رد  هک  تسا  تّجح  ام  يارب  َنوُِحلاَّصلا ، َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم 
ر ( 3 ص 14 . ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  ر ك : دنتـسه .» ناشیا  باحـصا  مئاق و  ترـضح  نوُِحلاّصلا  يِداَبِع  زا  روظنم  : » دیامرفیم دوخ  ریـسفت 
، لوا طاـسب  ناـسحلا ، يرقبعلا  رتشیب ر ك : تاـعالطا  تهج  هیآ 18 ؛ لصف 17 ، اخل ، خـل  شاراـپ  هیآ 9 ؛ لصف 17 ، نیوکت ، رفِـس  ك :

لوا تایآ  متسیب ، باب  هیآ 31 ؛ مهدزیس  باب  دعب ؛ هب  تایآ 25  مراهچ ، تسیب و  باب  یتم  لیجنا  ( 4 مراهچ . ات  لوا  هفرفر  مشش ، هیرقبع 
باب دعب ؛ هب  هیآ 5  مکی ، تسیب و  باب  اقول ، لیجنا  دـعب ؛ هب  هیآ 33  مهدزیس ، باب  دعب ؛ هب  هیآ 21  مهدزیـس ، باب  سقرم ، لیجنا  دعب ؛ هب 

، اخل خل  شاراپ  هیآ 9 ؛ لصف 17 ، نیوکت ، رفِـس  ر ك : ( 6 دواد . لآ  زا  تسا  يربمغیپ  یبـن  يانیفـص  ( 5 دعب ؛ هب  هیآ 34  مکی ، تـسیب و 
باب یتم  لیجنا  ( 7 مراهچ . ات  لوا  هفرفر  مشـش ، هیرقبع  لوا ، طاسب  ناـسحلا ، يرقبعلا  رتشیب ر ك : تاـعالطا  تهج  هیآ 18 ؛ لصف 17 ،

؛ دعب هب  هیآ 21  مهدزیـس ، باب  سقرم ، لیجنا  دعب ؛ هب  لوا  تایآ  متـسیب ، باب  هیآ 31 ؛ مهدزیـس  باب  دعب ؛ هب  تایآ 25  مراهچ ، تسیب و 
يرقبعلا ر ك : ( 8 دعب ؛ هب  هیآ 34  مکی ، تسیب و  باـب  دـعب ؛ هب  هیآ 5  مکی ، تسیب و  باب  اـقول ، لـیجنا  دـعب ؛ هب  هیآ 33  مهدزیـس ، باب 

زا هک  لـگنتاب   - 1 ياهباتک : نوچ  ( 10 دواد . لآ  زا  تسا  يربمغیپ  یبـن  يانیفـص  ( 9 متـشه . هفرفر  مهد ، هیرقبع  لوا ، طاسب  ناـسحلا ،
 - 5 اذکه ؛ کسام ، باتک   - 4 اذکه ؛ زین  نیا  ْدید و  باتک  - 3 تسا ؛ دنه  هرفک  زا  زین  هک  ینوکماش  تراشب  - 2 تسا ؛ دنه  هرفک  مظاعا 

، ناسحلا يرقبعلا  رتشیب ر ك : تاعالطا  تهج  ( 11 ص 184 . ۀمئالا ، ةرکذـت  رتشیب ر ك : تاعالطا  تهج  بساماج و ...  - 6 کیداد ؛ 
لضفلاوبا ازریم  ( 14 ص 18 . ج 1 ، ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 13 هیآ 20 . سنوی  هروـس  ( 12 مهدزای . اـت  متفه  هیرقبع  لوا ، طاـسب 

یلوصا یهیقف  لضاف ، یملاع  (، 1273-1316  ) ینارهت يرتنالک  يرون  يداه  جاح  دنزرف  یلعدمحم  جاح  دنزرف  مساقلایبا  ازریم  دـنزرف 
ادتبا دوب . مالک  شوخ  تبحص و  شوخ  بیدا ، رعاش و  یناسنا  زین  خیراوت و  ریس و  هب  انشآ  نادیـضایر ، فوسلیف و  يدنمـشناد  ملکتم ، و 

ياهشمق اضردمحم  میکح  يدنواهن ، میحرلادبع  ازریم  ییابطابط ، قداص  دمحم  دیس  تارضح  زا  سپس  هدومن و  ذملت  شاهمالع  ردپ  دزن 
رد سپس  تفرگ . رارق  يزاریش  گرزب  يازریم  رضحم  رد  دومرف و  ترجاهم  ارماس  هب  نآ  زا  سپ  هدومن ، هدافتسا  هولج  نسحلایبا  ازریم  ، 

، فرـصلا یف  قیتفلا  ردلا  ۀیاردلا ، یف  ثیدـحلا  ۀـمیمت  زا : تسا  ترابع  يو  زا  هدـنام  یقاب  راثآ  هلمج  زا  تشگزاب . نارهت  هب  لاس 1309 
ياهموظنم هک  کلفلا  نازیم  تسا ، هدیسر  یگنـس  پاچ  هب  لاس 1310  رد  یئبمب  نارهت و  رد  هک  روشاعلا  ةرایز  حرـش  یف  رودـصلا  ءافش 

... يراصنا و خیش  بساکم  رب  هیشاح  یشاجن و  لاجر  رب  هیشاح  1369ق ) نارهت ، پاچ   ) رعش ناوید  وحن ، رد  ياهموظنم  تسا ، تئیه  رد 
، یفجن یشعرم  هللاۀیآ  هناخباتک  ، 1414 لوا ، پاچ  يرئاح ، یلعدمحم  شـشوک : هب  م1330 ،)  ) يزیربت مالـسالاۀقث  بتکلا ، ةآرم  ك :  : ر
، يوسوم نیسای  دیس  همجرت  هب  بقاثلا ، مجنلا  ( 16 مکی . یـس و  تیاکح  باتک ، نیمه  متفه  باب  ر ك : ( 15 لوا . هیشاح  ص 213 ، مق ،
(19 ص 545 . ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ( 18 ص 49 . ج 1 ، ۀعیشلا ، لیاسو  كردتسم  ( 17 یقرواپ 2 . ص145 ، ج 1 ، ، 1415 يدهلا ، راونا  پاچ 
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لئاسولا و كردتـسم  ر.ك : ( 22 . 14 صص 13 -  ج 1 ، ینیـسح ، هسامح  ( 21 ص 143 . ج 6 ، هعیـشلا ، نایعا  ( 20 ص 555 . ناـمه ،
ص 998 ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ك ؛ ر . ( 24 . 150 صص 151 -  هّیوضرلا ، دیاوف  ر.ك ؛ ( 23 یقرواپ ش 1 . ص 41 ، ج 1 ، لئاسملا ، طبنتسم 
(27 ص 617 . ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ص 257 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، فراـعم  ( 26 بـی .) و -   ) ص ج 2 ، هعیرذـلا : همدـقم  ك : ر . ( 25 . 1001 - 
ص 68. ج 3 ، هعیرذلا ، ص 552 ؛ ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ( 28 . 53 ص 51 -  ج 2 ، لاجرلا ، فراعم  ص 194 ؛ ج 3 ، بدالا ، ۀناحیر  ر.ك :

دیاوفلا ( 33 مقر 2208 . ص 436 ، ج 1 ، هعیرذلا ، ( 32 نامه . ( 31 ص 554 . ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ( 30 ص 552 . ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ( 29
هب نونکا  باتک  نیا  ص 551 ، ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  160 ؛ ص 159 -  هعیرذلا ج 5 ، ( 34 ص 554 . ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ص 151 ؛ هیوضرلا ،

دیاوفلا ( 35 . 197 ص 336 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ر.ك : تسا : هدیـسر  پاـچ  هب  نآ  هارمه  هب  راونـالاراحب  تبیغ  باـب  هـلمکت  ناوـنع 
ص 151. هیوضرلا ، دیاوفلا  ص 550 ، ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ص 20 ، ج 8 ، هعیرذلا ، ( 36 ص 554 . ج 2 ، رشبلا ، ءابقن  ص 151 ؛ هیوضرلا ،

نایعا ص 552 ؛ ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ( 39 ص 160 . لاقملا ، یفـصم  ص 554 ؛ ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ( 38 ص 552 . ج 2 ، رـشبلا ، ءابقن  ( 37
(41 ص 151 . هیوضرلا ، دـیاوفلا  ( 40 . 214 صص 213 -  ج 12 ، هعیرذـلا ، ص 390 ؛ ج 3 ، بدالا ، ۀـناحیر  ص 144 ، ج 6 ، هعیشلا ،
ج 2، رشبلا ، ءابقن  221 ؛ ص 220 -  ج 10 ، هعیرذلا ، ( 44 ص 232 . ج 16 ، هعیرذلا ، ( 43 ص 202 . نامه ، ( 42 ص 20 . ج 15 ، هعیرذلا ،
ج ۀعیرذلا ، ( 47 ص 878 . كردتسملا ، ۀمتاخ  ص 6 ؛ ج 21 ، نامه ، ( 46 . 111 صص 110 -  ج 2 ، هعیرذلا ، ( 45 . 551 صص 550 - 
(51 ص 878 . كردتسملا ، ۀمتاخ  ص 264 ؛ ج 24 ، نامه ، ( 50 ص 312 . نامه ، ( 49 ص 235 . نامه ، ( 48 . 131 صص 230 -  ، 23

صص ج 15 ، نامه ، ( 54 . 391 صص 390 -  ج 16 ، هعیرذلا ، ( 53 . 389 صص 388 -  ج 18 ، نامه ، ( 52 ص 200 . ج 21 ، هعیرذلا ،
خیـش موحرم  رثا  لاوقالا  رابخالا و  تایآلا و  نم  لاوحالاو  فراعملاو  مولعلا  ملاوع  باتک  ( 56 ص 223 . ج 25 ، هعیرذلا ، ( 55 . 23  - 22

هب طوبرم  دلجم  هک  تسا  هللا  همحریسلجم  هماّلع  موحرم  شداتـسا  راونالاراحب  زا  مهلم  دلج و  هک 129  یفوتم 1130 ق ، ینارحب  هَّللادبع 
زا یمیدـق  ياهمجرت  فلا ) تسا : دوـجوم  همجرت  ود  باـتک  نیا  زا  ( 57 دـشن . مولعم  ام  رب  زین  مرتحم و  فلؤم  رب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما 

سدـقم دجـسم  تاراشتنا  ناولهپ ، روصنم  زا  دـیدج  ياهمجرت  ب ) 1379 ق . هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ياهرمک ، رقابدـمحم  موحرم 
ص 223. ج 25 ، هعیرذلا ، ر.ك : دـشن . تفای  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  همدـقم  رد  مرتحم  فلؤم  هک  ییاههمجرت  و  . 1382 مق - ، نارکمج ،
(62 ص 16 . ج 2 ، ۀیعرـشلا ، سوردلا  ( 61 ص 243 . دـئاوفلازنک ، ( 60 ص 514 . ج 1 ، یفاـکلا ، ( 59 ص 339 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 58

زین ینیضح  وا  مان  رد  هک  یبیـصخ  نادمح  نب  نیـسح  ( 64 ص 204 . مق ، خـیرات  ( 63 ص 61 . ۀعیرشلا ، خیراوت  رصتخم  یف  هعیـشلاراسم 
رتشیب عالطا  تهج  تسا . هدرک  طبـض  ینیـضح  ار  وا  مان  فلتخم  ياهناکم  رد  لیاسولا  كردتـسم  رد  فلؤم  موحرم  تسا و  هدش  دراو 

نبا دواد ، نبا  لاجر  253 ؛ صص 4 -  ج 2 ، مق ، ، 1412 فلوم ، رـشن  یحطبا ، دحوم  یلعدّمحم  دیـس  لاقملا ، بیذهت  وا ر.ك : هراب  رد 
1364 مق ، نایلیعامسا ، هسسوم  يرئاضغلا ، نب  نیـسح  نب  دمحا  يرئاضغلا ، نبا  لاجر  ص 444 ؛ ، 1383 نارهت ، هاگشناد  رشن  یّلح ، دواد 

حابصم ( 66 ص 334 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 65 ص 217 . 1411 ق ، مق ، رئاخذلاراد  یّلح ، هماّلع  یّلحلا ، ۀـمالعلل  لاجر  ص 172 ؛ ج 2 ، ق ،
دـش و تفای  جـنپ  هاجنپ و  تیاور  طقف  اج  نآ  رد  ص 257 ، هیصولا ، تابثا  ( 68 ص 315 . ج 3 ، لامعالا ، لاـبقا  ( 67 ص 83 . دجهتملا ،

هدمآ لقیص  خسن  یـضعب  رد  ( 70 ص 149 . مایـس ، ثیدح  هدیزگ  يدتهملا  ۀـیافک  ك : ر . ( 69 دوب . هدـشن  هدرب  شـش  هاجنپ و  زا  یمان 
ۀیافک ر.ك . ( 71 هدیزگ ص 149 . يدتهملا  ۀیافک  تسا ر.ك : حیحـص  لیقـص  ًارهاظ  هدـش و  رکذ  لیقـص  یطخ  هخـسن  رد  یلو  تسا 
هدیزگ يدتهملا  ۀیافک  ( 74 ص 234 . ۀبیغلا ، ( 73 ص 424 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 72 ص 149 . مایـس ، ثیدح  هدیزگ  يدتهملا 

. نامه ( 75 يدابآ ص 15 . نوتاخ  نیعبرـالا )  ) قحلا فشک  ص 138 و  ج 7 ، ةادـهلا ، تابثا  زین ر.ك : ص 133 و  مهن ، تسیب و  ثیدح 
ۀضور پاورقییفكا ع . 16 ( 78 ص 209 . ۀبیغلا ، ( 78 ص 491 . یسربط ، خیش  لئالد ، ( 77 ۀمعنلا ص 418 . مامت  نیدـلالامک و  ( 76
لئالد ( 80 ص 209 . یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ( 79 ص 514 . ج 7 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 6 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، 253 ؛ ص 252 -  نیظعاولا ،

.148 ص 143 -  مهن ، تسیب و  ثیدح  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 81 ص 499 . ۀمامالا ،
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219 ات 82

مامت نیدـلا و  لامک  ( 84 . 148 ص 143 -  مهن ، تسیب و  ثیدـح  هدـیزگ  يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 83 ص 499 . ۀـمامالا ، لـئالد  ( 82
ص ج 51 ، راونالاراحب ، 257 ؛  ص 256 -  نیظعاولا ، ۀضور  ( 87 ص 351 . ج 2 ، داشرالا ، ( 86 ص 234 . ۀییغلا ، ( 85 ص 426 . ۀمعنلا ،

يربکلا ۀیادهلا  فلؤم 89 ) موحرم  تسا . اج  نیا  زا  یسوط  خیش  تبیغ  رد  روکذم  دّمحم  ربخ  لوا  زین  یـسوم و  تیاور  يادتبا  ( 88 . 11
نانچ لوا ، رد  تسا و  ریخا  باتک  قباـطم  خـیرات  نیا  ( 91 ص 257 . مالسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مامالل  ۀیـصولا  تابتا  ( 90 ص 355 .
لامک ( 94 ص 424 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 93 ص 235 . ۀـبیغلا ، فـلؤم 92 ) موـحرم  هّلظ .) ماد   ) هنم دـش . رکذ  قباـس  هک  تسا 

(97 ص 356 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 96 ص 258 . مالسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مامالل  ۀیـصولا  تابثا  ( 95 ص 431 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و 
یبا نـب  یلع  ماـمالل  ۀیـصولا  تاـبثا  ( 99 ص 259 . مالـسلا ، هیلعبلاـطیبا  نـب  یلع  ماـمالل  ۀیـصولا  تاـبثا  ( 98 هیآ 81 . ءارـسا ، هروـس 

رارــسا یف  نـیقیلا  راوـنا  قراـشم  ( 102 ص 236 . ۀـــبیغلا ، ( 101 ص 356 . يربــکلا ، ۀــیادهلا  ( 100 ص 258 . مالــسلا ، هیلعبلاـط 
ص 425. ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 105 هیآ 5 و 6 . صصق ، هروس  ( 104 ص 236 . ۀبیغلا ، ( 103 ص 157 . مالسلا ، هیلعنینمؤملاریما 
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 108 ص 238 . ۀبیغلا ، ( 107 هیآ 13 . صـصق ، هروس  َنَزَْحتالَو » ... اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  هَُّما  یِلا  ُهانْدَدَرَف  ( 106
(112 ص 259 . مالسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مامالل  ۀیصولا  تابثا  ( 111 ص 356 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 110 ص 425 . ۀبیغلا ، ( 109 . 425
(115 ص 259 . مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ماـمالل  ۀیـصولا  تاـبثا  ( 114 ص 356 . يربـکلا ، ۀـیادهلا  ( 113 هیآ 5 . صـصق ، هروس 
تسا و هدش  رکذ  هیرام  میسن و  لوق  زا  ص 357  يربکلا ، ۀیادهلا  رد  ( 117 ص 357 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 116 ص 356 . يربکلا ، ۀیادهلا 
(119 ص 26 . مالسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مامالل  ۀیصولا  تابثا  ( 118 تسا . هدمآ  نینچ  زین  ص 430  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  رد 
نیدلا و لامک  يربکلا ص 357 ؛ ۀیادهلا  ر.ك : ( 122 ص 4 . نامه ، ( 121 ص 27 . ج 51 ، راونالاراحب ، ( 120 يربکلا ص 357 . ۀیادهلا 
ص 429. ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 123 تسا . هدـمآ  هیرام  میـسن و  لوق  زا  باتک  نیا  رد  تشذـگ  هچنانچ  ص 430 . ۀـمعنلا ، مامت 
ص ج 2 ، هیلاجرلا ، دـئاوف  ( 126 ص 358 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 125 ص 261 . مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  مامالل  ۀیـصولا  تابثا  ( 124
ج 2، هیلاجرلا ، دئاوف  زا  لقن  هب   237 ص 8 -  ج 2 ، راونالاراحب ، رازم  ( 128 ص 499 . ج 3 ، مالسلا ، هیلعبلاطیبا  لآ  بقانم  ( 127 . 358

هروس ( 132 ص 433 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 131 ص 295 . ج 2 ، داشرالا ، ( 130 ص 317 . ج 2 ، هیلاجرلا ، دئاوف  ( 129 ص 317 .
زغم خم : ( 135 ص 260 . يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، ۀضور  ( 134 ص 431 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 133 هیآ 18 و 19 . نارمع ، لآ 

ص یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ص 441 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 137 يربکلا ص 358 . ۀیادهلا  ص 31 ؛ ج 25 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 136
يربکلا ۀیادهلا  ( 140 ص 272 . مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ماماللا  ۀیـصولا ، تابثا  ( 139 ص 28 . ج 51 ، راونـالاراحب ، ( 138 . 246

هیلعبلاط یبا  نب  یلع  مامإلل  هیـصولا  تابثا  ر.ك : تسا . هدش  رکذ  یفتکم  یلع  شدـنزرف  هیادـه  هیـصولا و  تابثا  رد  ( 141 ص 367 .
ّفلؤم 143) موحرم  دوب . وا  رـصع  رد  نوچ  هدرکن ، لقن  شیب  ردـتقم  ات  هیادـه  بحاـص  ( 142 هیادـه ص 367 . زین  ص 273 و  مالسلا ،
هب ص 273 و  ر.ك ؛ تسا . هدش  رکذ  زور ، هدزناپ  هام و  هدزای و  لاس و  شش  داتفه و  هیـصولا  تابثا  رد  ( 144 يربکلا ص 367 . ۀیادهلا 

(146 ص 272 . مالـسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مامالل  هیـصولا  تاـبثا  ( 145 دـشاب . حیحـص  يدـنا  هام و  تفه  لاس و  دسریم 76  رظن 
صص یّشکلا ، لاجر  ( 149 مهتایفو ص 45 . و  همئالا ، دیلاوم  خیرات  ( 148 ص 454 . ۀبیغلا ، ( 147 ص 653 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 

موحرم تافیلأت  زا  ود  ره  دـشاب و  بابلاةریخذ  باتک  زا  ریغ  مولعلاریاود  باتک  اـیوگ  ( 151 ص 517 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 150 . 535  - 534
ص 184. همئالاةرکذت ، ر.ك : ( 152 ص 14 . ص 267 و ج 10 ، ج 8 ، هعیرذلا ، ر.ك : تسا . يرابخا  هب  فورعم  يروباشین  دّمحم  ازریم 

مامت نیدلالامک و  ةریحلا ص 120 ؛ نم  ةرـصبتلا ، ۀمامالا و  ر.ك : یئوکماش 155 ) لصا : ( 154 ص 184 . همئالا ، ةرکذـت  ر ك : ( 153
نیدلا و لامک  ( 156 ص 72 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 67 . رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀـیافک  287 ؛ صص 286 -  همعنلا ،
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هیلعنامزلا بحاص  رابخا  یف  ناـیبلا  ( 159 ص 46 . نامه ، ( 158 ص 45 . مهتایفو ، ۀمئالا و  دیلاوم  خـیرات  ( 157 ص 474 . ۀـمعنلا ، مامت 
رکذ نسحلاوبا  یبرع  همجرت  زین  یپاچ و  هخسن  رد  ( 162 نامه . ( 161 يربکلا ص 328 . ۀیادهلا  ( 160 ص 129 . مهدزیس ، باب  مالسلا ،

(165 ص 453 . نیبلاطلا ، لتاقم  ( 164 هیآ 69 . رمز ، هروس  ( 163 تسا . هدمآ  نیسحلاوبا  یگنس  پاچ  زین  یطخ و  هخسن  رد  نکیل  هدش ،
همادا هدش و  رکذ  لالضا » اوغارد و  هغلابم   » ات روکذم  عبنم  رد  ثیدح  . ) مهن یس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ ص 286 ، يدتهملا  ۀیافک  ر.ك :
لامک ( 168 دشن . تفای  هیادـه  رد  ( 167 دـشن . تفای  هیادـه  رد  هعماس  نذا  ناسحا و  ( 166 تسا ). ریاغم  دـش  رکذ  اج  نیا  رد  هچ  نآ  اـب 

، همئالا ةرکذت  ر.ك : ( 171 هیآ 20 . نامقل ، هروس  ( 170 ص 314 . ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ( 169 ص 268 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و 
، یفوکلا تارف  ریسفت  ( 174 هیآ 86 . دوه ، هروس  ( 173 مهن . یس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ ص 280 ، يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 172 ص 184 .
ج 2، یمقلا ، ریسفت  ( 177 هیآ 45 . جح ، هروس  ( 176 دشابیم . هابتشا  ایوگ  هک  تسا ، هدمآ  رهاو » نب  نارمع   » هخـسن رد  ( 175 ص 193 .

يالـضف زا  دولخلا  تانج  بحاص  هللا ؛ وه  ّفلؤم 179 ) موحرم  هنم . ماقم . نیا  بسانم  دـمآ  دـهاوخ  یمالک  نیعم  ءاـم  رد  ( 178 ص85 .
ملاع کلامملا ، یشنم  ینیـسح  اضر  دمحم  دیـس  ریبک  ریما  هدومرف : لمآلا  لما  رد  ّرح  خیـش  هدوب ، ریبخ  عّبتتم و  تیاغ  هب  تسا و  نیفورعم 

یس زا  هدایز  تسا ، ریثک  هک  نآرق  ریسفت  تسا و  بیجع  هک  تایآلا  فشک  تسوا : تافلؤم  زا  تسا . ردقلا  لیلج  ثّدحم  رصاعم  لضاف ،
ار نآ  تادلجم  زا  یضعب  ریقح  یهتنا . تسا . ناهفـصا  نکاس  اهنآ ، همجرت  اب  ار  یثیداحا  نآ  رد  هدومن  عمج  تسا ، یـسراف  یبرع و  دلج 

ةرکذت ر.ك : فلؤم 180 ) موحرم  هنم . دوب . تدایز  تیاهن  رد  شّظح  تسا و  ریظنیب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  راثآ  عمج  رد  قحلا  مدید ،
ر.ك: ( 185 يربکلا ص 328 . ۀیادهلا  ( 184 نامه . ( 183 ص 184 . همئالا ، ةرکذـت  ر.ك : سرفر 182 ) لصا : ( 181 ص 184 . همئالا ،

رثالا بضتقم  ( 186 ص 689 . ج 2 ، هرهاطلا ، ةرتعلا  لئاضف  یف  تایآلا  لـیوات  ص 31 ؛ ج 3 ، روثنملاردلا ، ص 61 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ،
لامک ( 189 يربکلا ص 328 . ۀـیادهلا  ( 188 ص 157 . نیقیلا ، راونا  قراـشم  ( 187 . 14 ص 12 -  رـشع ، ینثالا  هّمئـالا  یلع  صنلا  یف 

 - صص 178 ۀبیغلا ، ( 192 ص 432 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 191 يربکلا ص 328 . ۀیادهلا  ( 190 ص 653 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و 
: هراّیس ( 197 هـیآ 56 . رمز ، هروـس  ( 196 ناـمه . ( 195 ص 328 . يربـکلا ، ۀـیادهلا  ( 194 ص 37 . ج 51 ، راونــالاراحب ، ( 193 . 179
هیآ 15 و 16. ریوکت ، هروس  ( 201 ص 150 . نامه ، ( 200 ص 159 . ۀبیغلا ، ( 199 ص 325 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 198 كّرحتم .
ص 202. یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 204 ص 381 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 203 ص 48 . ج 2 ، مالـسلا ، هیلعاضرلارابخا  نویع  ( 202
(208 هیآ 81 . ءارـسا ، هروس  ( 207 يربـکلا ص 328 . ۀـیادهلا  ( 206 رـشع ص 289 . ینثـالا  ۀـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالا ، ۀـیافک  ( 205

تبـسن نیرـصاعم ، زا  ياهلمج  هشحاف  طالغا  زا  هللا ؛ وه  ( 211 نامه . ( 210 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 209 ص 287 . ج 8 ، یفاکلا ،
، موحرم نآ  هذـمالت  زا  ياهراـپ  هک  ماهدوـمن  حیـضوت  یـسدق  ضیف  هلاـسر  رد  هچناـنچ  یـسلجم ؛ همـالع  هب  تسا  ۀـمئالا  ةرکذـت  باـتک 

تافلؤم مامت  طبض  وا ، فیناصت  زا  یضعب  مامتا  رد  یصو  موحرم و  نآ  طبـس  هعمج ، ماما  نیـسح  دمحم  ریم  لماک  ملاع  بانج  ًاصوصخ 
نیا اب  ار ؛ موحرم  نآ  هرـصتخم  لیاسر  تاءاشنا و  یتح  ياهدحیلع ، هلاسر  رد  دـندرک  ار  بانج  نآ  باتک  تایبا  ددـع  یـسراف و  یبرع و 
دهاش دوش و  طقاس  ناشیا  رظن  زا  تافو ، تقو  ات  اهلاس  تبحاصم  مامتها و  همه  نآ  اب  دوشیم  هنوگچ  و  ار . باتک  نیا  دندرکن  رکذ  لاح 

هلوهجم بتک  زا  ار  روکذم  باتک  ءاملعلا  ضایر  رد  موحرم ، نآ  دشرا  ذیملت  یناهفـصا ، هللادـبع  ارزیم  ریبخ  لضاف  هک  نآ  نیا ، زا  نسحا 
، تافّنصم بابرا  رب  عالطا  رد  عاب  لوط  نآ  اب  هتشون و  دوخ  داتـسا  تایح  رد  ار  ضایر  زا  عضوم  نیا  هدرمـش و  تسین ، مولعم  شفلؤم  هک 

الم هب  ار  نآ  هداد  تبسن  تانجلا  تاضور  رد  یلاعت  هللا  هدیا  يراسناوخ  رصاعم  ملاع  لضاف  دنامب و  یفخم  وا  رب  شداتـسا  فینـصت  دوشن 
(213 يربکلا ص 358 . ۀیادهلا  فلؤم 212 ) موحرم  هنم . هللا .... مهمحریـسلجم  همالع  رـصاعم  یجیهال ، یقت  دمحم  الم  نب  رقاب  دمحم 
ص همئالا ، ةرکذت  رد  ( 215 ص 184 . همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 214 ص 97 . نیظعاولا ، ۀضور  ص 22 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ر.ك :
همئالا ص 184، هرکذت  رد  ( 216 تسا . ورـسخ »  » يراصن باتک  رد  و  هناروخ » ، » نادیواج باتک  رد  بانج  نآ  مان  هک  تسا  هدـمآ   184

بقل يربکلا ص 377 ؛ ۀـیادهلا  ( 219 دـشن . تفای  روکذـم  باـتک  رد  بقل  نیا  ( 218 ناداوس . لـصا : ( 217 تسا . هدـش  رکذ  نومکاش 
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. دشن تفای  يربکلا  ۀیادهلا  رد  حلاص » فلخ  »

374 ات 220

ۀیادهلا ( 223 ص 45 . مهتایفو ، ۀّـمئالا و  دـیلاوم  خـیرات  ( 222 ص 44 . ناـمه ، ( 221 ص 45 . مهتاـیفو ، ۀـمئالا و  دـیلاوم  خـیرات  ( 220
نتم رد  ص 226  ینامعن ، میهاربا  نبدمحم  ۀبیغلا ، ( 225 يربکلا ص 398 . ۀیادهلا  ص 9 ؛ ج 53 ، راونالاراحب ، ( 224 يربکلا ص 366 .

، هبیغلا ( 228 ص 324 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 227 ص 362 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 226 دشابیم . اطخ  ایوگ  هک  دوب  هدش  رکذ  هَّللاۀیقب 
ص ج 3 ، مالـسلا ، هیلعهمئالا  ۀفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  ( 230 ص 159 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 229 ص 150 . ینامعن ، میهاربا  نب  دّـمحم 
(235 ص 243 . ج 39 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 234 يربکلا ص 328 . ۀیادهلا  ( 233 ص 288 . نامه ، ( 232 ص 288 . نامه ، ( 231 . 270

نبا بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  ص 370 ؛ ج 2 ، يرـشخمز ، هَّللاراج  فاشکلا ، ریـسفت  زا  لقن  هب  ص 48  زین ج 53 ، ص 300 و  ج 6 ، نامه ،
صص ج 13 ، یبطرقلا ،) ریسفت   ) نآرقلا ماکحال  عماجلا  93 ؛ صص 90 -  ج 3 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 297 ؛ ج 2 ، م 588 ق ،)  ) بوشآرهش

(238 ص 366 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 237 ص 75 . ج 4 ، یفاصلا ، ریـسفت  ( 236 ص 96 . ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀـیاهنلا  235 ؛  - 236
، همئالا ةرکذت  ر.ك : ( 242 هیآ 69 . رمز ، هروـس  ( 241 ص 184 . همئالا ، ةرکذـت  ( 240 هیآ 8 . فص ، هروـس  ( 239 هیآ 33 . هبوت ، هروـس 

هروس ( 247 هیآ 42 . تاـعزان ، هروس  ( 246 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 245 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 244 نامه . ( 243 ص 184 .
(252 هیآ 18 . ناـمه ، ( 251 هیآ 17 . يروـش ، هروـس  ( 250 هیآ 66 . ناـمه ، ( 249 هـیآ 85 . فرخز ، هروـس  ( 248 هـیآ 187 . فارعا ،
، نیلقثلارون ریسفت  ص 108 ؛ قودص ، خیش  لاصخلا ، ( 255 هیآ 5 . میهاربا ، هروس  ( 254 یناهگان . ۀتغب : ( 253 ص 1 . ج 53 ، راونالاراحب ،

هدیزگ يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 257 ص 61 . بلاط ، یبا  نب  یلع  ماـمإلل  ۀیـصولا  تاـبثا  ( 256 ص 45 . ج 51 ، راونـالاراحب ، ص 526 ؛
(261 ص 431 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 260 ص 431 . ج 1 ، یفاـکلا ، ( 259 هیآ 75 . میرم ، هروـس  ( 258 ص 28 . مود ، ثیدـح 
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 263 ادـخهد . همانتغل  ر.ك : هلفـس ؛ هیامورف و  نامدرم  فالجا : ( 262 ص 184 . همئالا ، ةرکذـت  ر.ك :
(268 ص 328 . ناـمه ، ( 267 ص 364 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 266 ص 184 . همئـالا ، ةرکذـت  ك : ر . ( 265 ص 448 . ناـمه ، ( 264 . 447
.335 نیـسحلا ، مامالا  ملاوعلا -  ر.ك : ( 271 ص 486 . رازملا ، ( 270 ص 573 . لابقالا ، ( 269 ص 585 . ج 2 ، نیرحبلا ؛ عـمجم  ر.ك :

ۀقیدـح باتک  رد  ص 10 ؛ هعیـشلا ، ۀقیدح  ( 275 نامه . ( 274 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 273 ص 274 . ج 98 ، راونـالاراحب ، ( 272
هروس ( 279 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 278 نامه . ( 277 ص 184 . همئـالا ، ةرکذـت  ر.ك : ( 276 تسا . هدمآ  حـلاص » فلخ   » هعیـشلا

رد ( 284 هیآ 1 . سمـش ، هروس  ( 283 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 282 نامه . ( 281 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 280 هیآ 34 . رثدم ،
ریـسفت مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  اهیحـض ، مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  يانعم  هب  سمـش ، مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یتیاور 

هیلعمئاق زا  تسا و  هدـش  ریبعت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  اهیحـض  سمـشلاو و  سابع ، نب  دـمحم  تیاور  رد  تسا و  هدـش 
رد ص 328 ؛ يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 285 . 777 صـص 778 -  هرهاظلا  تایالا  لیوات  ر.ك : تسا . هدـش  ریـسفت  اهاّلج » اذا  راهّنلا   » هب مالـسلا 

ر.ك: ( 290 نامه . ( 289 نامه . ( 288 امه . ( 287 يربکلا ص 328 . ۀـیادهلا  ( 286 تسا . هدـش  رکذ  تاراثلا » بلاط   » هدـش دای  باتک 
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 293 ص 184 . همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 292 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 291 ص 184 . همئالا ، ةرکذت 
(298 ص 362 . ج 2 ، داشرالا ، ( 297 ص 296 . دواد ، نبا  لاجر  ( 296 هیآ 20 . سنوی ، هروس  ( 295 هیآ 2 و 3 . هرقب ، هروس  ( 294 . 18

سربق خ ل  ( 302 ص 791 . نامه ، ( 301 هیآ 5 . ردـق ، هروس  ( 300 ص 766 . ةرهاظلا ، تایآلا  لـیوأت  ( 299 يربکلا ص 328 . ۀـیادهلا 
ریسفت ( 308 هیآ 1 . رصن ، هروس  ( 307 يربکلا ص 328 . ۀیادهلا  ( 306 نامه . ( 305 نامه . ( 304 ص 184 . همئالا ، ةرکذـت  ر.ك : ( 303

یلع صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 311 . 75 صص 76 -  ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 310 هیآ 13 . فص ، هروس  ( 309 ص 366 . ج 2 ، یمقلا ،
خ ( 315 ثیبوقت . خ ل : ( 314 رگید . رظن  هب  ثیدـح : رد  ( 313 دوب . هدش  فذح  نتم  رد  تمـسق  نیا  ( 312 ص 26 . رشع ، ینثالا  ۀّمئالا 
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تروـص هب  زین  رثـالا  بضتقم  رد  تسا . هدـش  رکذ  اومذـیق  باـتک  نیا  رگید  ياـهاج  رد  یلو  هدـمآ  اومذـیف  نتم  نیا  رد  ( 316 اومثی . ل :
ص 27؛ رـشع ، انثالا  هّمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ر.ك : تسا . هتفای  شراگن  اومدیق  تروص  هب  رگید  بتک  رد  دش و  هدید  اومذیق 

ّفلؤم زا  هومود »  » یماسا حرـش  رد  اـیوگ  ( 317 ص 223 . ج 36 ، راونـالاراحب ، 109 ؛ صـص 108 -  ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀـبیغلا ،
ص 184. همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 320 . 109 صص 108 -  ۀبیغلا ، ( 319 اومیث . خ ل : ( 318 تسا . دوجوم  ثیدح  نتم  رد  اّما  هدش  فذح 
، ۀبیغلا ( 326 نامه . ( 325 ص 154 . ۀبیغلا ، ( 324 ص 65 . رابخالا ، یناعم  ( 323 ص 422 . ۀبیغلا ، ( 322 ص 283 . ج 2 ، داشرالا ، ( 321

ۀیادهلا ( 329 ص 160 . ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ( 328 ص 378 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 327 ص 155 . ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّـمحم 
، ۀـیقابلا ناـمیالا  ۀـنج  هیقاولا و  ناـمالا  ۀـنج  ( 333 ص 328 . يربـکلا ، ۀــیادهلا  ( 332 ناـمه . ( 331 ناـمه . ( 330 ص 328 . يربــکلا ،
يربکلا ص 328. ۀیادهلا  ( 336 ص 184 . همالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 335 ص 444 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 334 ص 705 . حابصملا ،) )
ج 4، برعلا ، ناسل  ر.ك : ( 341 ص 184 . همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 340 نامه . ( 339 ص 184 . همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 338 نامه . ( 337
(344 ص 252 . ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  91 ؛ صص 90 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 343 ص 386 . ج 2 ، داشرالا ، ( 342 . 216 صص 217 - 
. نامه ( 349 نامه . ( 348 نامه . ( 347 ص 184 . همئالا ، ةرکذت  ر.ك : ( 346 ص 184 . هّمئالا ، ةرکذت  ( 345 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا 

مامت نیدـلا و  لامک  ( 355 دّـمحم . لصا : ( 354 هیآ 33 . ءارـسا ، هروس  ( 353 ص 240 . تارف ، ریـسفت  ( 352 نامه . ( 351 نامه . ( 350
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 358 ص 292 . یلامالا ، ( 357 ص 47 . ج 2 ، مالـسلا ، هیلعاضرلارابخا  نویع  ( 356 ص 307 . ۀمعنلا ،
هدیزگ ص 44، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 361 ص 326 . ج 3 ، ۀمئالا ، ۀـفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 360 ص 110 . هعیشلا ، قرف  ( 359 . 311

لامک ( 364 ص 69 . مهدزای ، ثیدح  هدیزگ  يدـتهملاۀیافک  ر.ك : ( 363 دشاب . حیرـسب »  » ثیدح رد  ایوگ  ( 362 مراهچ . ثیدح  لیذ 
هعیشلا لئاسو  ص 31 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 287 ؛ رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀیافک  ( 365 ص 379 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و 

.161 صـص 160 -  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 366 ص 1 . ج 66 ، و  ص 412  ج 36 ، راونـالاراحب ، ص 13 ؛ ج 1 ، بتکلاراد ،) )
رابخا نویع  ( 370 ص 525 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 369 ص 67 . ج 2 ، مالـسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 368 ص 525 . ج 1 ، یفاـکلا ، ( 367

، ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک  ( 373 ص 333 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 372 ص 32 . ج 51 ، راونالاراحب ، ( 371 ص 67 . ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا 
ص 237. ج 6 ، یفاکلا ، لوصا  حرش  ( 374 ص 648 .

511 ات 375

ص ۀبیغلا ، ( 378 ص 381 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 377 ص 328 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 376 ص 237 . ج 6 ، یفاکلا ، لوصا  حرش  ( 375
، رشع ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀیافک  ص 245 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 202 ؛ ج 2 ، هّمئالا ؛ ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 379 . 202
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 382 ص 370 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 381 ص 333 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 380 . 289 صص 288 - 

مامت نیدـلا و  لامک  ( 386 ص 281 . رـشع ، ینثالا  ۀـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀـیافک  ( 385 ص 378 . ناـمه ، ( 384 نامه . ( 383 . 333
مامت نیدلا و  لامک  ( 390 ص 309 . ج 26 ؛ راونالاراحب ، ر.ك : ( 389 ص 307 . نامه ، ( 388 ص 483 . نامه ، ( 387 ص 482 . ۀمعنلا ،

یف رثـالا  بضتقم  ( 394 نامه . ( 393 يربکلا ص 328 . ۀـیادهلا  ( 392 ص 307 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 391 ص 474 . ۀمعنلا ،
مامت نیدلا و  لامک  ( 397 ص 233 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 396 ص 580 . ج 2 ، عیارشلا ، للع  ( 395 ص 38 . رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا 
رابخا یف  رردـلادقع  ( 401 ص 383 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 400 ص 471 . ۀـبیغلا ، ( 399 ص 35 . ناــمه ، ر.ك : ( 398 ص 384 . ۀـمعنلا ،
یسوط خیش  ص 223 . ۀبیغلا ، ( 405 ص 454 . یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ( 404 . 41 صص 40 -  نامه ، ( 403 نامه . ( 402 ص 40 . رظتنملا ،

مامت نیدلا و  لامک  ( 407 ص 378 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 406 دشن . تفای  ثیدح  نیا  یفاک  رد  دنکیم و  لقن  ینیلک  موحرم  زا 
مامت نیدلا و  لامک  ( 411 ص 176 . ۀبیغلا ، ( 410 هیآ 30 . کلم ، هروس  ( 409 ص 158 . یسوط ،) خیـش   ) ۀبیغلا ( 408 ص 326 . ۀمعنلا ،
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طیحملا ، » يربکلا ۀیادهلا  رد  ( ؛ ص 328 يربکلا ، ۀیادهلا  ( 414 ص 175 . ۀبیغلا ، ( 413 هیآ 17 . دیدح ، هروس  ( 412 ص 668 . ۀمعنلا ،
ص 176. ۀـبیغلا ، ( 417 نامه . ( 416 نامه . ( 415 تسا ). هدـش  رکذ  ملعی » ملاـمب  ربخملا  ، » ص 502 ۀـمامالا ، لئالد  رد  و  نلعی » ملاـمب 
(423 ص 239 . ۀبیغلا ، ( 422 هیآ 24 . سبع ، هروس  ( 421 ص 176 . ۀبیغلا ، ( 420 هیآ 23 . نامه ، ( 419 هیآ 22 . تاـیراذ ، هروس  ( 418
(427 یقرواپ 4 . عبنم ، نیمه  ر.ك : دشاب . دـیاز  وا  هب  هملک  ًارهاظ  ( 426 ص 239 . ۀبیغلا ، ( 425 نامه . ( 424 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا 
(431 هفیحص . ًارهاظ : ( 430 . 336 صص 334 -  ج 2 ، لامعالا ، لابقا  ( 429 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 428 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا 

روکذم بقل  ( 434 ص 339 . ج 2 ، لامعالا ، لابقا  ( 433 . 339 صص 338 -  ج 2 ،، لامعالا ، لابقا  ( 432 ص 338 . ج 2 ، لامعالا ، لابقا 
ۀیادهلا  » باتک رد  روکذم  بقل  ( 437 ص 307 . ۀبیغلا ، ( 436 ص 37 . ج 51 ، راونالاراحب ، ( 435 دشن . تفای  يربکلا » ۀیادهلا   » باتک رد 

، يربکلا ۀیادهلا  ( 441 ص 32 . ج 87 ، راونالاراحب ، ( 440 ص 328 . دجهتملا ، حابصم  ( 439 ص 275 . ۀبیغلا ، ( 438 دشن . تفای  يربکلا »
ص مالـسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مامإلل  هیـصولا  تابثا  ( 442 تسا . هدـش  رکذ  مظعالا » جرفلا   » يربکلا ۀـیادهلا  باتک  رد  ( ؛ ص 328
ص تایآلا ، لیوأت  ( 446 هیآ 62 . لمن ، هروس  ( 445 ص 129 . ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ( 444 ص 364 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ر.ك : ( 443 . 267
ص ج 2 ، یشایعلا ، ریـسفت  هیآ 5.ص 450 ) ءارـسا ، هروس  ( 449 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 448 ص 399 . تایآلا ، لـیوأت  ( 447 . 399
(455 ص 277 . ج 2 ، یمقلاریسفت ، ( 454 هیآ 41 . يروش ، هروس  ( 453 ص 77 . یمقلا ، ریسفت  ( 452 هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  ( 451 . 281

نب یلع  مامالل  ۀّیـصولا  تابثا  ( 458 ص 238 . ۀـجحلا ، نم  لزن  امیف  ۀـجحملا  ر.ك : ( 457 هیآ 8 . رثدـم ، هروس  ( 456 ص 187 . ۀبیغلا ،
(462 ص 230 . تارایزلا ، لماک  ( 461 ص 7 . رثالا ، بضتقم  ( 460 ص 376 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 459 ص 269 . مالـسلا ، هیلعبلاطیبا 
(466 ص 425 . ج 2 ، یمقلا ، ریــسفت  ( 465 ص 563 . یفوـکلا ، تارف  ریـسفت  ( 464 حاتتفا . ياـعد  ( 463 ص 775 . دجهتملا ، حابـصم 

موحرم هنم . دـنراد . قرف  مه  اـب  ود  نیا  هچ  دـشاب ، هیآ  ینعم  لـصاح  ًارهاـظ  تسا و  رکم  تناـیخ و  ینعم  هب  هک  دوب  شغ »  » ربخ تراـبع 
ص 328. يربکلا ، ۀیادهلا  فلؤم 468 ) موحرم  هنم  دراد . ار  ود  ره  لامتحا  هخـسن  مینک  ربص  هک  ار  بانج  نآ  دومرف  رما  ای  فلؤم 467 )

روکذم بقل  ( 473 هیآ 35 . رون ، هروس  ( 472 ص 264 . ج 3 ، مارملا ، ۀیاغ  ( 471 هیآ 69 . رمز ، هروس  ( 470 هیآ 8 . فص ، هروس  ( 469
ص رثالا ، ۀیافک  ( 476 ص 641 . قودص ، خیش  یلامالا ، ( 475 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 474 دشن . تفای  يربکلا » ۀـیادهلا   » باتک رد 

صصق ص 551 ؛ ج 2 ، جئارجلا ، جئارخلا و  ص 65 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 268 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ر.ك : ( 477 . 266
ۀیادهلا ( 480 ص 404 . يربکلا ، ۀیادهلا  ر.ك : تسا . هدمآ  عوقرب  ۀـیادهلا  رد  ( 479 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا  ص 360 478 ) ءایبنالا ،

ر.ك؛ ( 483 ص 238 . ۀــبیغلا ، ( 482 ص 368 . ج 3 ، نآرقلا ، ریـــسفت  یف  ناــنجلا  حور  ناــنجلا و  ضور  ( 481 ص 404 . يربـکلا ،
ص رابخالا ، یناعم  ( 487 ص 224 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 486 ص 270 . ۀبیغلا ، ( 485 ص 243 . ۀبیغلا ، ( 484 ص 390 . ج 52 ، راونالاراحب ،
ص 300. یلامالا ، ( 491 ص 328 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 490 ص 293 . ج 37 ، راونالاراحب ، ( 489 ص 161 . ج 8 ، عیارشلا ، للع  ( 488 . 63

یف رثـالا  بضتقم  ( 494 ص 328 . يربکلا ، ۀـیادهلا  فلؤم 493 ) موحرم  هنم . دوش . هتـشون  هطـساب  دی  زا  شیپ  دـیاب  هدـش ، هابتـشا  ( 492
، مالسلا هیلعاضرلارابخالا  نویع  ( 497 هیآ 148 . هرقب ، هروس  ( 496 ص 477 . ۀبیغلا ، ( 495 . 40 ص 39 -  رـشع ، ینثالا  ۀّمئالا  یلع  صنلا 

یناعم زین ر.ك : ص 91 و  ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخالا  نویع  ( 499 ص 52 . رابخالا ، یناعم  زین ر.ك : نامه و  ( 498 ص 91 . ج 1 ،
ر.ك: ( 503 . 159 ص 158 -  رثالا ، ۀیافک  ( 502 ص 257 . نامه ، ( 501 ص 286 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 500 ص 52 . رابخالا ،

لایکم ر.ك : ( 505 ص 77 . مهدزاود ، ثیدح  هدیزگ  يدتهملا  ۀیفافک  ر.ك : ( 504 ص 77 . مهدزاود ، ثیدح  هدیزگ  يدتهملا  ۀیفافک 
ص ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذـت  ص 186 ؛ ج 16 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 506 مالسلا . هیلعیـسیع  هب  تاهابـش  باب  ص 221 ، ج 1 ، مراکملا ،

لیامـش رد  نول  فالتخا  نیا  ( 509 ص 439 . ةدمعلا ، ( 508 ص 200 . لئاسلا ، حـالف  ص 81 ؛ ج 83 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 507 . 153
دـشیم باـتفآ  هجاوم  هنهرب و  دـسج ، زا  هچ  نآ  هک  نیا  هب  دـندرک  عـمج  اـج  نآ  رد  هدـش و  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

( یسوط خیش   ) ۀبیغلا ص 382 ؛ ج 2 ، داشرالا ، فلؤم 510 ) موحرم  هَّللا  ظفح  هنم . دوب . دیفس  هماج  هب  دوب  رّونم  هچ  نآ  دوب و  نوگمدنگ 
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ص 80. ج 51 ، راونالاراحب ، ( 511 ص 1151 . ج 3 ، حئارجلا ؛ جئارخلا و  ص 470 ؛

668 ات 512

، ۀبیغلا ( 515 ص 1152 . ج 3 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 470 ؛ یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 514 نامه . ( 513 ص 443 . ج 1 ، یفاـکلا ، ( 512
ص 80. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 269 ؛ ج 3 ، همغلا ، فـشک  ( 516 ص 77 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 247 ؛ ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّـمحم 

لئالد ص 457 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 519 ص 382 . ج 2 ، داشرالا ، ( 518 ص 215 . ینامعن ، میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـبیغلا ، ( 517
(521 ص 389 . ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  ص 531 ؛ ج 4 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ( 520 ص 585 . بقانملا ، یف  بقاـثلا  ص 509 ؛ ۀمامالا ،
ج راونالاراحب ، ص 636 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 522 ص 41 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 216 ؛ ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀـبیغلا ،
« نطبلا مخض  ، » هدش دای  عبنم  ود  ره  رد  ، ) ص 39 ج 51 ، راونالا ، راحب  ص 215 ؛ ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀبیغلا ، ( 523 ص 35 . ، 51
ص 209؛ تاجردــلارئاصب ، ( 525 ص 35 . ج 51 ، راونــالاراحب ، ص 136 ؛ ۀــمعنلا ، ماـمت  نیدــلا و  لاـمک  ( 524 تـسا ). هدـش  رکذ 
ص 22. ج 1 ، هرارز ، لآ  خیرات  ص 15 ؛ نیبلاطلا ، لتاقم  ( 526 هدش ) تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ، ) ص 319 ج 52 ، راونالاراحب ،
ص 653؛ ۀـمعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  ( 528 ص 32 . ج 7 ، لاـمعلازنک ، ص 137 ؛ ج 44 ، و  ص 149  ج 16 ، راونـالاراحب ، ( 527
ج 14، لامعلازنک ؛ ( 530 ص 35 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 1150 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  نامه ؛ ( 529 ص 35 . ج 51 ، راونالاراحب ،

دّمحم ۀبیغلا ، ( 532 ص 1150 . ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 653 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 531 ص 226 . نتفلا ، باتک  ص 590 ؛
هیلعنینمؤملاریما بقاـنم  یف  بلاـطملا  رهاوج  لبرا 534 ) و  لـصا : ( 533 ص 40 . ج 51 ، راونـالاراحب ، ص 215 ؛ یناـمعنلا ، میهاربا  نب 

ص 77. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 247 ؛ ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀـبیغلا ، ( 535 ص 81 . ج 83 ، راونالاراحب ، ص 276 ؛ ج 1 ، مالسلا ،
ج 51، راونالاراحب ، 289 ؛ صص 270 -  ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  ( 537 ص 319 . ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 80 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ( 536

نویع ( 539 ص 241 . ج 2 ، میقتـسملا ، طارــصلا  ص 178 ؛ فــئارطلا ، ص 282 ؛ ج 3 ، هــمغلا ، فــشک  ( 538 . 96 صص 80 - 
« ناوجرا هناوحقا و   » هخـسن لصا  هک  هداد  لامتحا  یـسلجم  ( 540 ص 152 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 10 ؛ ج 1 ، مالـسلا ، هیلعاضرلارابخا 
، یسوط خیش  ۀبیغلا ، فلؤم 541 ) موحرم  هّلظ . ماد  هنم  هدوب . ضیبا » هناوحقا   » ای هدومن  طبض  ار  ود  ره  خسان  هدوب و  لوا  لدب  مّود  ای  هدوب 
ص 11. ج 2 ، راونالاراحب ، ص 266 ؛ یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، کشمدـیب 543 ) تخرد  ناب : ( 542 ص 11 . ج 2 ، راونـالاراحب ، ص 266 ؛

مالعا 25 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ص 407 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 546 نامه . ( 545 ص 468 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 544
نویع ( 548 ص 34 . ج 52 ، راونــالاراحب ، ص 446 ؛ ۀـمعنلا ، ماـمت  نیدــلا و  لاـمک  ( 547 ص 250 . ج 2 ، يدـهلا ، مـالعأب  يروـلا 

، راونالاراحب نامه ؛ ( 550 ص 446 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 549 ص 80 . رابخالا ، یناعم  ص 283 ؛ ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلارابخالا 
ص 147؛ ۀـبیغلا ، ( 553 ناـمه . ( 552 ص 34 . ج 52 ، راونــالاراحب ، ص 446 ؛ ۀـمعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  ( 551 ص 34 . ج 52 ،

یقحتسم یلا  میقتمسلا  طارصلا  ر.ك : ( 555 ص 57 . متشه ، ثیدح  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك . ( 554 ص 226 . ج 52 ، راونالاراحب ،
، لاصخلا ( 558 هیآ 285 . هرقب ، هروس  ( 557 ص 10 . رـشع ، ینثالا  هّمئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالا  بضتقم  ( 556 ص 143 . ج 2 ، میدقتلا ،

نب یلع  مامالل  ۀیصولا  تابثا  ( 562 ص 239 . ۀبیغلا ، ( 561 ص 27 . ج 51 ، راونالاراحب ، ( 560 ص 24 . رثالا ، بضتقم  ( 559 ص 601 .
، هدئام هروس  ( 564 ص 289 . ج 2 ، يدـهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  ص 467 ؛ یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 563 ص 267 . مالسلا ، هیلعبلاطیبا 

مامت نیدـلا و  لامک  ( 566 ص 230 . ج 2 ، يدـهلا ، مالعاب  يرولا  مـالعا  ( 565 هیآ 4 . هـعمج ، هروـس  هیآ 21 و  دـیدح ، هروس  هیآ 54 ،
، ۀبیغلا ( 570 ص 381 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 569 هیآ 53 . تلصف ، هروس  ( 568 ص 480 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 567 ص 480 . ۀمعنلا ،

لامک ( 574 ص 327 . ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ( 573 هیآ 42 . نامه ، ( 572 هیآ 41 . هروس ق ، ( 571 ص 147 . ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّـمحم 
ریسفت ( 577 ص 464 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ر.ك : ( 576 ص 650 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 575 ص 650 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و 
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ج بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 45 ؛ رشع ، ینثالا  ۀّمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 579 ص 254 . ۀبیغلا ، ( 578 ص 65 . ج 1 ، یشایعلا ،
، نامه ( 584 . 387 صص 386 -  نامه ، ( 583 ص 385 . ج 2 ، داشرالا ، ( 582 يدنُک . ءوطب : ( 581 ص 433 . ۀبیغلا ، ( 580 ص 248 . ، 1

ۀیافک ر.ك : ( 587 ص 474 . ۀبیغلا ، ( 586 ص 291 و 386 . ج 52 ، راونالاراحب ، ص 474 ؛ یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ر.ك : ( 585 ص 381 .
(590 ص 318 . یناـمعنلا ، میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـبیغلا ، ( 589 ص 233 . ۀـبیغلا ، ( 588 . 306 ص 305 -  ملهچ ، ثیدح  هدـیزگ  يدـتهملا 
(594 هیآ 110 . دوه ، هروس  ( 593 ص 287 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 592 ص 194 . نامه ، ( 591 ص 318 . ینامعنلا ، میهاربا  نب  دمحم  ۀـبیغلا ،
(596 ص 15 . ج 53 ، راونالاراحب ، ص 404 ؛ يربکلا ، ۀـیادهلا  ص 189 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  ( 595 ص 225 . ج 1 ، جاجتحالا ،

هرابرد رتشیب  تاعالطا  تهج  ( 598 ص 302 . مهن ، یـس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 597 ص 386 . ج 2 ، داشرالا ،
نآرق تینوصم  ءارسا ، رشن  یلمآ ، يداوج  هَّللا  ۀیآ  فیرحت ، زا  نآرق  تهازن  يداتسا ؛ اضر  هَّللاۀیآ  ریـسافت ، اب  ییانـشآ  كر : ثحبم : نیا 

ص 151. رثالا ، ۀیافک  ( 600 ص 292 . یلامالا ، ( 599 یمالسا . تاغیلبت  رتفد  رـشن  یبارهـش ، دمحم  همجرت  تفرعم ، هَّللا  ۀیآ  فیرحت ، زا 

ص 311. ۀـبیغلا ، ( 604 ص 233 . تارایزلا ، لـماک  ( 603 ص 185 . تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  ( 602 ص 399 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 601

ص 420. یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 608 ص 420 . ۀـبیغلا ، ( 607 ص 652 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 606 هیآ 4 . میرم ، هروـس  ( 605
للملا ( 611 ص 287 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ( 610 ص 287 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ص 189 ؛ ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـبیغلا ، ( 609

ص مالسلا . هیلعیلع  نینمؤملاریما  هب  بوسنم  ناوید  حرش  ( 613 ص 217 . ج 4 ، هباحصلا ، ۀفرعم  یف  ۀباغلادسا  ( 612 ص 172 . لحنلاو ،
ص رظتنملا ، رابخا  یف  رردلادقع  ( 617 ص 663 . تایآلا ، لیوأت  ( 616 ص 626 . لاصخلا ، ( 615 ص 10 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 614 . 166
ص ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 620 ادـخهد . همانتغل  ر.ك : برغم ، قرـشم و  نیقفاخ : ( 619 ص 11 . ج 2 ، جاـجتحالا ، ( 618 . 159

ۀیافک ر.ك : ( 624 ص 381 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 623 ص 386 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 622 ص 201 . تاجردـلا ، رئاصب  رـصتخم  ( 621 . 673
، ریبکلارازملا ( 627 ص 275 . ناـمه ، ( 626 ص 390 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ( 625 ص 288 . مهن ، یـس و  ثیدح  لیذ  هدـیزگ  يدـتهملا 

مامت نیدلا و  لامک   » رد رظن  دروم  ثیدـح  ( 628 ص284 . ص 95 و ج 83 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ص 663 ؛ يدهـشملا ، نب  دّمحم  خیش 
ص ۀبیغلا ، ( 630 ص 381 . ج 2 ، داشرالا ، ( 629 ص 236 . هیّنسلا ، رهاوجلا  ص 731 ؛ قودص ، خیـش  یلامالا ، ر.ك : دشن ؛ تفای  ۀمعنلا »
(634 ص 513 . یلامالا ، ( 633 ص 149 . رظتنملا ، رابخا  یف  رردـلادقع  ( 632 ص 137 . رظتنملا ، ماما  رابخا  یف  رردـلادقع  ( 631 . 237
(638 ص 146 . ۀبیغلا ، ( 637 هیآ 48 . میهاربا ، هروـس  رد  ( 636 ص 394 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 635 ص 11 . ج 2 ، جاجتحالا ،
، قازرلادبع فنصم  ص 436 ؛ ةدمعلا ، ( 640 ص 145 . مالـسلا ، هیلعنامزلابحاص  رابخا  یف  نایبلا  ( 639 ص 267 . ج 3 ، همغلا ، فشک 
ص 208. صاـصتخالا ، ( 643 ص 626 . لاـصخلا ، ( 642 ص 11 . ج 2 ، جاـجتحالا ، ( 641 ص 738 . ج 3 ، ظافحلا ، ةرکذـت  ص 372 ؛
(648 ص 34 . دوعسلا ، دعس  ( 647 ص 149 . رظتنملا ، رابخا  یف  رردـلادقع  ( 646 ص 208 . صاصتخالا ، ربارب 645 ) ود  فعِـض : ( 644
ص ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ( 650 هیآ 80 و 81 . رمز ، هروس  هیآ 38 و 37 و  رجح ، هروس  ( 649 . 377 ص 376 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك :
(654 ص 840 . ج 2 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 653 . 351 صص 350 -  ج 64 ، راونـالاراحب ، ( 652 هیآ 64 . نمحرلا ، هروـس  ( 651 . 346
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 657 ص 24 . صاصتخالا ، ( 656 ص 173 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 655 ص 675 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 
ص 315. ۀبیغلا ، ( 661 ص 671 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 660 ص 273 . ج 3 ، همغلا ، فشک  ( 659 ص 262 . لاصخلا ، ( 658 . 653
(665 ص 241 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 664 ص 85 . ج 53 ، راونالاراحب ، ص 201 ؛ تاجردلارئاصب ، رصتخم  ( 663 هیآ 130 . ءاسن ، هروس  ( 662

ۀیافک ر.ك : ( 668 ص 381 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 667 ص 391 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 666 ص 840 . ج 2 ، حئارجلا ، جـئارخلا و 
ص 303. مهن ، یس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ  يدتهملا 

800 ات 669
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(673 هیآ 73 . رمز ، هروس  ( 672 ص 317 . ۀبیغلا ، ( 671 ص 839 . ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 670 ص 282 . ج 2 ، یشایعلاریسفت ، ( 669
(677 . 541 ص 540 -  لاصخلا ، ( 676 هیآ 80 . دوه ، هروس  ( 675 ص 673 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 674 ص 294 . ج 8 ، یفاکلا ،
(680 دشن . تفای  یـشایعلا » ریـسفت   » رد بلطم  نیا  ( 679 . 541 ص 540 -  لاصخلا ، ( 678 دشن . تفای  یـشایعلا » ریـسفت   » رد بلطم  نیا 
، تاجردلارئاصب ( 682 ص 653 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 681 مهن . یـس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ ص 300 ، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك :

ریسفت ( 685 هیآ 79 . رمز ، هروس  ( 684 تسا . هدرک  همجرت  نینچ  ّفلؤم  موحرم  هک  تسا  هدمآ  یـضما » : » ثیدـح لصا  ( 683 ص 44 .
ۀیافک ( 689 ص 372 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 688 ص 467 . ۀبیغلا ، ( 687 ص 381 . ج 2 ، داشرالا ، ( 686 ص 253 . ج 2 ، یمقلا ،

ص ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀـبیغلا ، ( 691 ص 303 . مهن ، یـس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 690 ص 275 . رثالا ،
(696 ص 196 . تاجردلارئاصب ، ( 695 ص 307 . ۀبیغلا ، ( 694 ص 671 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 693 ص 309 . نامه ، ( 692 . 307
(700 ص 429 . تاجردلارئاصب ، ( 699 ص 203 . ج 26 ، راونالاراحب ، ( 698 ص 691 . ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 697 ص 209 . نامه ،
ج نایبلاعمجم ، ریسفت  ( 703 هیآ 55 . رون ، هروس  ( 702 ص 326 . صاصتخالا ، ص 429 ؛ تاجردلارئاصب ، ( 701 ص 199 . صاصتخالا ،
ص 6. ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 706 ص 371 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 705 ص 356 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 704 ص 267 . ، 7
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 709 ص 255 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 708 ص 238 . ج 2 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( 707
ص ج 1 ، یشایعلاریسفت ، ( 713 هیآ 83 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 712 ص 183 . ج 1 ، یـشایعلاریسفت ، ( 711 ص 673 . ناـمه ، ( 710 . 394
ص ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 372 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ك : ر . دشن ؛ تفای  اضرلا » رابخا  نویع   » رد روکذـم  ثیدـح  ( 714 . 184

ریسفت ص 91 ؛ ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ك : ر . دشن ؛ تفای  نیدلا » لامک   » رد روکذـم  ثیدـح  ( 715 ص47 . ج4 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  322 ؛
هروس ( 716 ص314 . ص 294 و ج52 ، ج2 ، راونالا ، راحب  ص128 ؛ ج4 ، یفاصلا ، ریسفت  ص 333 ؛ ص 368 و ج4 ، ج1 ، نیلقثلا ، رون 

(720 ص 376 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 719 ص 384 . ج 2 ، داشرالا ، ( 718 ص 61 . ج 2 ، یشایعلاریسفت ، ( 717 هیآ 18 . ءابس ،
جـئارخلا و ( 724 ص 209 . تاوعدـلا ، ( 723 ص 279 . ناـمه ، ( 722 ص 278 . تاجردـلا ، رئاـصب  ( 721 ص 279 . تاجردـلارئاصب ،
(727 ص 302 . مهن ، یـس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 726 ص 386 . ج 2 ، داشرالا ، ( 725 ص 860 . ج 2 ، حئارجلا ،
.306 ص 305 -  ملهچ ، ثیدح  هدـیزگ  يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 729 ص 671 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 728 ص 313 . ۀبیغلا ،
(734 ص 231 . ۀـبیغلا ، ( 733 ص 170 . لاـصخلا ، ( 732 ص 671 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 731 ص 503 . ج 3 ، یفاـکلا ، ( 730
جئارخلا و ( 737 ص 135 . رازملا ، ( 736 ص 310 . ج 2 ، يدـهلا ، مالع  اـب  يرولا  مـالعا  ( 735 ص 389 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ر.ك :
جـئارخلا و ( 741 ص 334 . صاـصتخالا ، ( 740 ص 244 . ۀـبیغلا ، ( 739 ص 327 . تاجردـلارئاصب ، ( 738 ص 841 . ج 2 ، حـئارجلا ،
(744 ص 70 . تـالاقملا ، لـئاوا  ( 743 ص 24 . رــشع ، ینثـالا  ۀـّـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالابضتقم  ( 742 ص 690 . ج 2 ، حـئارجلا ،

مالعاب يرولامالعا  ( 747 ص 527 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 746 ص 280 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 745 ص 141 . رضتحملا ،
نایبلا ( 751 ص 232 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 750 ص 49 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 749 ص 191 . ۀبیغلا ، ( 748 ص 230 . ج 2 ، يدهلا ،

یف رردـلادقع  ( 753 ص 496 . مالـسلا ، هیلعبلاـط  یبا  نـب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  ( 752 ص 144 . ناـمزلابحاص ، راـبخا  یف 
، نیلقثلارون ریسفت  ص 277 ؛ ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 755 ص 234 . رظتنملا ، رابخا  یف  رردلا  دقع  ( 754 . 230 صص 229 -  رظتنملارابخا ،

ياج هب  یمقلاریسفت  زا  هدافتـسا  دروم  پاچ  رد  ص 204 ؛ ج 1 ، یمقلاریسفت ، ( 757 ص 292 . ج 2 ، راونالاراحب ، ( 756 ص126 . ج3 ،
ج 9، راونالاراحب ، ر.ك : تسا . هدش  رکذ  لاّجد »  » یمقلاریـسفت زا  روکذم  تیاور  رد  راونالاراحب  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  ناخد » «، » لاّجد »

مامت نیدلا و  لامک  ( 759 هیآ 65 . ماعنا ، هروس  ( 758 دشابیم . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکاربمایپ  زا  تیاور ، رخآ  شخب  زین  ص 205 ،
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 761 ص 20 . تاجردلارئاصبرصتخم ، ( 760 ص 1142 . ج 3 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 529 ؛ ۀمعنلا ،
ص 472. یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ر.ك ؛ ( 765 هیآ 128 . فارعا ، هروس  ( 764 ص 387 . ج 2 ، داشرالا ، ( 763 ص 335 . نامه ، ( 762 . 280
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ص 171. لئاسلا ، حـالف  ( 768 ص 244 . ۀبیغلا ، ( 767 مهن . یـس و  ثیدح  لیذ  ، 301 هدیزگ ص 300 -  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 766
(772 ص 240 . ینامعنلا ، میهاربا  نب  دّمحم  ۀبیغلا ، ( 771 ص 653 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 770 ص 233 . تارایزلا ، لماک  ( 769
ص 267 ج 74 ، راونالاراحب ، ص 171 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 774 ص 51 . یفطصملا ، ةراشب  ( 773 مراهچ . سلجم  ص 98 ، نازحالا ، جیهم 

ةرما یف  نــیقیلا  ( 778 ص 80 . ج 1 ، جاــجتحالا ، ( 777 ناـشخرد . ـألألتم : ( 776 . 159 صـص 158 -  رثـالا ، ۀـیافک  ( 775 . 412 - 
تبسن ایوگ  دشابیم و  یّلح  هماّلع  فیلأت  هک  تسا  هدمآ  نیقیلا » فشک   » نتم رد  ص 357 ؛ مالسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

ج 8، یبطرق ،) ریـسفت   ) نآرقلا ماکحال  عماجلا  ص 93 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 779 تسا . هدوب  ملق  وهـس  سواط ، نبا  دیـس  هب  نآ 
خیرات ص 351 ؛ ج 12 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 126 ؛ ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 285 ؛ ج 3 ، هّمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  ص 121 ،

(782 ص 206 . یبقعلا ، رئاـخذ  ( 781 ص 40 . رـشع ، ینثـالا  ۀّـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالا  بضتقم  ( 780 ص 322 . ج 1 ، نودـلخ ، نبا 
ص ج 1 ، هبیتق ) نبا   ) ثیدحلا بیرغ  ر.ك : دشن . تفای  يذمرت  ننـس  رد  روکذم  ثیدح  ( 784 . 29 ص 26 -  هعیشلا ، قرف  ( 783 نامه .
ود ره  رد  ص311. ج2 ، دواد ، یبا  ننـس  ر.ك : دشابیم . دواد  یبا  ننـس  رد  يرگید  ترابع  اب  نومـضم و  نیمه  اب  يرگید  ثیدح  359 ؛

عدبلا و لها  یلع  درلا  یف  ۀقرحملا  قعاوص  ( 785 هلآو . هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  زا  هن  دشابیم  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  ثیدح  عبنم 
رردلادقع ر.ك : ( 789 ص 71 . نامه ، ( 788 ص 49 . ج 2 ، هنماثلا ، ۀئاملا  نایعا  یف  ۀنماکلا  رردلا  ( 787 نامه . ( 786 ص 167 . ۀقدنزلا ،

ج يذمرتلا ، ننس  ( 791 ص 35 . هیوقلاددعلا ، 397 ؛ ص 398 -  ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  ر.ك : ( 790 . 153 ص 151 -  رظتنملل ، رابخا  یف 
 - صص 252 ج 1 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  ۀباصالا  ( 793 . 85 صص 84 -  ج 1 ، يربکلا ، صئاـصخلا  ر.ك : ( 792 . 251 صص 250 -  ، 5
زین و  ص 279 ؛ ج 5 ، يذمرتلا ، ننس  ( 796 ص 318 . ج 1 ، تاعوضوملا ، ( 795 ص 166 . ج 1 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ( 794 . 253

ص ج 5 ، يذمرتلا ، ننس  ( 798 ص 296 . ج 1 ، سیفن ، سفنا  لاوحا  یف  سیمخلا  خیرات  ر.ك : ( 797 ص 95 . ج 2 ، دمحا ، دنسم  ر.ك :
ص 302. ج 2 ، يرودلا ، نیعم ، نبا  خیرات  ( 800 ص 332 . ج 1 ، تاعوضوملا ، ( 799 . 294

915 ات 801

نتم رد  ( 804 ص 258 . ج 7 ، لیدـعتلاو ، حرجلا  ( 803 ص 235 . نیکورتـملا ، ءافعـضلا و  ( 802 ص 83 . ج 1 ، ریبکلا ، خـیراتلا  ( 801
هب تبسن  رتشیب  عالطا  تهج  ( 805 ص 65 . ص 250 و ج 1 ، ج 2 ، نیحورجملا ، ر.ك : دشابیم ، هابتـشا  ایوگ  هک  تسا  هدمآ  ناّیحوبا » »

ج لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ص 238 ؛ ج 2 ، تاقثلا ، ۀفرعم  ص 298 ؛ ج 3 ، لاجرلا ، ۀفرعم  للعلا و  ر.ك : دایز » نب  دّمحم   » تیـصخش
 - ص 353 ج 2 ، دادغب ، خیرات  ص 138 ؛ یناهبصالا ، میعن  یبا  ءافعضلا ، ص 66 ؛ ص 458 و ج 4 ، ج 3 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ص 129 ؛ ، 6

ص 385؛ ج 2 ، لاــمعلازنک ، ص 278 ؛ حاــضیالا ، ر.ك : ص 305 ؛ ج 4 ، يذـمرتلا ، ننـس  ( 807 هیآ 43 . ءاـسن ، هروـس  ( 806 . 350
نومـضم هب  بیرق  رردلادقع ، رد  ص 24 ؛ نامه ، ( 809 . 24 ص 23 -  رظتنملا ، رابخا  یف  رردـلادقع  ( 808 ص 128 . ج 2 ، ریسملاداز ،

نامه ( 811 . 503 ص 501 -  مالسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  ( 810 دشابیم . ۀفیذح »  » هب دنتسم  روکذم  تیاور 
ربعلا ( 812 ص 91 . ج 51 ، راونالاراحب ، 51 ؛ ص 50 -  يزاریـشلا ، یمقلارهاط  دّمحم  نیرهاطلا ، ۀمئالا  ۀـمامالا  یف  نیعبرالا  زین ر.ك : و 
نیدلا لامک  ص 485 ؛ قودص ، خیش  یلامالا ، ص 208 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ر.ك : ( 814 نامه . ( 813 ص 167 . ج 2 ، ربغ ، نم  ربخ  یف 

(817 ص 91 . ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ص 99 ؛ رشعلا ، لئاسرلا  ر.ك : ( 816 ص 290 . ج 2 ، كردتسملا ، ( 815 ص 207 . ۀمعنلا ، مامت  و 
(820 ص 93 . نامه ، ( 819 ص 91 . نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  ( 818 ص 167 . هقدنزلاو ، عدبلا  لها  یلع  درلا  یف  هقرحملا  قعاوص 
(823 . 96 ص 93 -  نامزلا ، بحاص  راـبخا  یف  ناـیبلا  ( 822 ص 94 . ناـمه ، ( 821 . 94  - 93 صـص ، نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  ناـیبلا 
ج 5، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 372 ؛ ج 4 ، ص 119 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 43 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ص 28 ؛ ج 4 ، ۀباغلا ، دسا  ر.ك :

هروس ( 825 یبا .» مسا  هیبا  مسا   » یتداـیز ینعی  ( 824 دعب . هب  ص 18  ج 1 ، ریدغلا ، ر.ك : رتشیب ؛ حالـصا  تهج  زین  و  دـعب . هب  ص 227 
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ص 208 و ج 7 و ص 119 و ج 4 ، يراخبلا ، حیحص  ( 828 هیآ 133 . هرقب ، هروـس  ( 827 هیآ 38 . فسوی ، هروـس  ( 826 هیآ 78 . جح ،
ج راونالاراحب ، ص 300 ؛ ج 2 ، مالسلا ، هیلعبلاط  یبا  لآ  بقانم  ( 830 يدعاس . لهس  لصا : ( 829 ص 124 . ج 7 ، ملسم ، حیحص  140 ؛
، نامه ( 834 ص 67 . نامه ، ( 833 ص 62 . هعیـشلا ، قرف  ر.ك : ( 832 ص 94 . نامزلا ، بحاص  راـبخا  یف  ناـیبلا  ( 831 ص 178 . ، 33
زا يرایسب  ام  هک  دنامن  یفخم  زیزعلاوه  ( 837 . 81 صص 80 -  نامه ، ( 836 صص 68-69 . هعیشلا ، قرف  ر.ك : ( 835 . 68 صص 67 - 

تادـّلجم یـضعب  ماحفالا و  ءاصقتـسا  باتک  لوا  دـّلجم  زا  تسا  لوقنم  مجارت  زا  ّتنـس و  لها  بتک  زا  ماقم  نیا  رد  میدرک  لـقن  هچ  نآ 
ماد يدنه -  رـصاعم  نیـسح  دـماح  ریم  بانج  نیمّلکتملا ، ذالم  نیثّدـحملا و  ناطلـس  نیدـحلم ، عدـب  یحام  نید و  یماح  راونالا  تاقبع 
ریخ نیملسملاو  مالـسالا  نع  هَّللا  هازج  لقن ، رد  هطـساو  فّرـصت و  نودب  هتـشادرب ، اهنآ  هحیحـص  بتک  زا  حیحـصت  اب  ار  همه  هک  ءالع - 

صص 440 ج 1 ، هیعفاشلا ، ءاهقفلا  تاقبط  ( 839 ص 128 . ج 4 ، ناظقیلا ، ةربع  نانجلاةارم و  ّفلؤم 838 ) موحرم  هنم . نینسحملا ، ءازج 
نع نونظلا  فشک  ( 843 نامه . ( 842 ص 734 . ج 1 ، نونفلا ، بتکلا و  یماسا  نع  نونظلا  فشک  ( 841 ص 441 . نامه ، ( 840 . 441 - 
نب یلعزق  نب  فسوی  هتفگ : رابخالا  مـالعا  رد  زیزعلاوه ؛ ( 845 ص 1497 . ج 2 ، نامه ، ( 844 ص 263 . ج 1 ، نونفلا ، بتکلا و  یماـسا 

مجعم یف  نیدلا  سمـش  ظفاحلا  هرکذ  خیراتلا  یف  نامزلا  ةآرم  بحاص  یلبنحلا ، يزوجلا  نب  جرفلا  یبا  ظفاحلا  طبـس  يدادـغبلا  هَّللادـبع 
ۀنـس 581 یف  دلو  حـصا ، فاقلاب  فاقلا و  فذـحب  یلعزق  هدـلاو  یف  لاقی  هریبه و  نب  نیدـلا  نوع  ریزولا ، یلاوم  نم  هدـلاو  ناک  هخویش 

وه قشمد و  یلا  لحر  مث  لصوملا  یلا  لخد  مث  هدج . ۀیبرتل  هرغـص  یف  لبنحتف  ایلبنح ؛ ناک  همال و  هّدج  نم  عمـس  عرب و  هّقفت و  دادغبب و 
بهذم یلع  ناک  هَّللادبع  نب  یلعزق  نا  هغلب  امل  ایفنح  لّوحت  يریصحلا و  نیدلا  لامج  یلع  اهب  هّقفتو  اهب  عمس  هنس و  نیرشع  فین و  نبا 

ظفلی و ام  دـنع  یـصاقلا  بنذـملا  حلـصی  همکح  نم  رهوجلا  رثانتی  هملک و  نم  رردـلا  طقتلی  ًاهیبن  ًادـیج  ًاهیقف  ًاملاع  ًاماما  ناک  ۀـیفنحلا و 
نمآل دوحجلا  رفاکلا  قلقنال و  هرجفلا  هل  عمتسا  ول  هبانجب  هرخنلا  ماظعلا  عمجی  هباطاخب و  بلقلا  عدصی  ظعی . امنیح  یـصاعلا  قسافلا  بوتی 

ًاسراف ناک  ۀحیلملا و  راعـشا  دشنی  ۀنـسحلا و  تایاکحلا  یکحی  هرواحملا ، حیلم  هسلاجملا ، نسح  رـشبلا ، مئاد  هجولا  قلط  ناک  قدص و  و 
ةدوج هلـضف و  روفول  رهدلا  ءادـحو  نم  ناک  اهجوَا و  جّرخی  ًالاوقا و  هیف  لقنی  ًاقیرط  کلـس  اذا  ءاکذـلا ، طّرفم  ریظنلا ، میدـع  ثحبلا ، یف 

هل مایالا و  خـیراوت  نامزلا و  نساحم  نم  ناک  خـیراوتلاب و  ۀـفرعم  مولعلا و  یف  ۀـحیراشم  هلو  هتنطف  هئاکذ و  ةدـح  هملع و  ةرازغ  هتحیرق و 
ریسفت فاصنالا و  راثیا  باتک  ریبکلا و  عماجلا  حرش  اهنم  ةروهـشم  ةربتعم  فیناصت  هلو  ماعلا  صاخلاو و  ءارمالاو  ءاملعلا  دنع  ماتلا  لوبقلا 

تام نامزلا  ةآرمب  یمـسملا  خیراتلا  باتک  هل  عماجلا و  رـصتخملا و  ثیداحا  یف  عماوللاو  لوسرلا  ةریـس  یف  لاؤسلا  یهتنم  میظعلا و  نآرق 
ص ۀـمئالا ، لاوحالا  ۀـفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  فلؤم 846 ) موحرم  هنم . هلقن . اـندرا  اـم  یهتنا  ۀنـس 654  ۀجحلا  يذ  نم  ءاثلثلا 21  ۀلیل 
. عارذ ص 275 : هّمغلا ج 3 ، فشک  ( 849 . 45 صص 44 -  نامه ، ( 848 ص 44 . مهتایفو ، مالسلا و  هیلعهمئالا  دیلاوم  خیرات  ( 847 . 274
ج 3، نامّزلا ، ءانبا  ءابنا  نامیالا و  تاـیفو  ( 853 ص 46 . نامه ، ( 852 ص 46 . نامه ، ( 851 . 46 صص 45 -  ج3 ، هّمغلا ، فشک  ( 850
، هیکملا تاحوتفلا  ( 856 . 54 صص 55 -  راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتـسالا  فشک  ر ك : ( 855 ص 103 . نامه ، ( 854 ص 102 .
ر.ك: ( 859 هیآ 4 . ملق ، هروـس  ( 858 . 562 صـص 563 -  رباکالا ، دـیاقع  ناـیب  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  ( 857 . 52 صص 51 -  ج 6 ،

فلتخم دـناهدرک  لقن  ماقم  نیا  رد  هک  تاحوتف  تراـبع  هک  دـنامن  یفخم  ( 860 ص 536 . رباکالا ، دـئاقع  ناـیب  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و 
حیرـصت ۀـیکملا  تاحوتفلا  نم  ةاقتنملا  هیـسدقلا  راونالا  عقاول  رد  ینارعـش  هچ  نانچ  تسا . تاحوتف  خَُـسن  فـالتخا  تهج  هب  نیا  تسا و 
تاحوتف ندرک  راصتخا  زا  سپ  هتفگ : اج  نآ  رد  وا  هک  هدرک  لقن  وا  زا  اف  باب  رد   1238 صص 1239 -  نونظلا ج 2 ، فشک  رد  هدرک و 

نوریب سپ  هنس 955 ، یّفوتم  یندم  بیطلا  یبا  دّیـس  نب  دّمحم  دّیـس  نیدلاسمـش  فیرـش  ملاع  ام  رب  دش  دراو  اهنآ ، زا  یـضعب  یفذح  و 
. هینوق رد  ار  نآ  دوب  هتـشون  هک  نیدـلایحم  خیـش  ّطخ  دوب  نآ  رد  هک  تاحوتف  زا  ياهخـسن  اب  ار  نآ  دوب  هدرک  هلباقم  هک  ياهخـسن  دروآ 
، اهنآ همه  تسا  رصم  رد  نآلا  هک  ياهخسن  هک  متسناد  سپ  مدومن . فذح  مدوب و  هدرک  فّقوت  نآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  نآ ، رد  مدیدن  سپ 

حقاول فلؤم 861 ) موحرم  هنم . هتفگ . هچ  نآ  رخآ  ات  خیش  هب  دندومن  ندرک  ناهنپ  ندومن : سد  سد  ار  نآ  هک  ياهخـسن  زا  هدش  هتـشون 
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هب بوـسنم  ناوـید  حرـش  ( 863 ص 174 . ج 4 ، تاــیفولاب ، یفاوـلا  ( 862 ص 265 . يربـکلا ،) تاـقبطلا   ) راـیخالا تاـقبط  یف  راونـالا 
ناـیب یف  رهاوجلا  تیقاوـیلا و  ( 865 . 265 صـص 264 -  افلخلا ، خـیرات  ( 864 ص 142 . مالـسلا ، هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 

ر.ك: ( 868 ص 35 . راـصبالا ، نع  بیاـغلا  هجو  نع  راتـسالا  فشک  ر.ك : ( 867 لاس . دص  هدس ، ۀـئم : ( 866 ص 536 . رباکالادئاقع ،
(870 . 41 صص 40 -  راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک  ر.ك : ( 869 ص 36 . راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک 
.73 ص 70 -  راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک  ر.ك : ( 872 . 405 صص 404 -  ةوبنلا ، دهاوش  ( 871 . 49 ص 47 -  نامه ،
ص راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک  ر.ك : ( 874 . 70 ص 68 -  راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک  ر.ك : ( 873

نیا زا  ( 877 ص 298 . ج 12 ، یبطرق ، ریسفت  ص 37 ، ج 15 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ر ك : ( 876 ص 423 . ج 1 ، باسنالا ، ( 875 . 54  - 51
فیعضت ًاقباس  هک  یماج  فورعم  ربخ  تسا و  هَّللادبع  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  یماسا  زا  هک  دوشیم  دافتسم  نینچ  مالک 

نآ درک  لمح  ناوتن  تسا و  ادخ  لوسر  ردپ  مسا  مالسلا  هیلعيدهم  ردپ  مسا  هک  دوخ  رهاظ  هب  تسا  لومحم  تّحـص ، ضرف  رب  میدرک ،
لّمأتم رب  هک  نانچ  نآ ، ردص  هکلب  دنیوگیم ، هّیماما  هچ  نآ  رب  تسا  حیرـص  ترابع ، لیذ  اریز  دنتفگ . وا  لاثما  رجح و  نبا  هچ  نآ  رب  ار 

نارگ دنمشزرا و  ياهتبقنم  هّینـس : بقانم  ( 879 دنمجرا . اهییوکین  اهْتَدِمْحَم و  هّیلع : دـماحم  فلؤم 878 ) موـحرم  هنم . تسین . یفخم 
هَّللا رّون  يدابآ -  تلودلا  یلوازلا  رمع  نب  نیدلا  سمش  نب  نیدلاباهش  یضاقلا  انالوم  هتفگ : ناجرملا  ۀحبس  رد  زیزعلاوه  ( 880 گنس .

ةذمالت نم  وه  يولهدلا و  یکجاوخ  انالوم  يولهدلا و  ردـتقملا  دـبع  یـضاقلا  یلع  ذّـملتو  یلهد  دابآ  تلودـب  یـضاقلا  دـلو  هحیرض - 
ملع همحل  ملع و  هدلج  نم  ۀبلطلا  نم  ینیتأی  هّقح  یف  لوقی  ردتقملا  یضاقلا  ناکو  هناوخإ  قبـسو  هنارقا  قافو  ینارمعلا  نیدلا  نیعم  انالوم 

رحبلا اـهنم  ملعلا  یلع  ةدـقوملا  راـنلا  نم  يدـها  اجرـس  یکذا  مجعلا و  برعلا و  ناـبکر  هب  تراـس  ًاـبتک  فلا  لاـق و  نا  یلا  ملع  همظع  و 
لیثمت هیف  مزتلا  وحنلا  یف  نتم  وهو  داشرالاو  هفیناـصت  رهـشا  یهو  وحنلا  ۀـیفاک  یلع  یـشاوحلا  ۀّیـسرافلاب و  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت  جاّوملا 

رمالا و ثحب  یلا  هقفلا  لوصا  یف  يودزبلا  حرـش  ۀعّجـسم و  تارابعب  ۀغالبلاّنف  یف  نتم  وهو  نازیملا  عیدـب  اهفیرعت و  نمـض  یف  ۀـلأسملا 
سمخب یفّوت  اهریغ ؛ ةرابعلا و  کلتب  ةاداسلا  بقانم  یف  ۀیسرافلا  ةرابعلاب  مولعلا  ریـسفت  یف  ۀلاسر  داعـس و  تناب  ةدیـصق  یلع  طیـسب  حرش 

. یهتنا یقرـشلا . میهاربا  ناطلـس  دجـسم  نم  یبونجلا  بناجلا  یف  روفنوحب  نفد  ةأم و  نامثو  نیعبرا  عست و  ۀنـس  بّجرملا  بجر  نم  نیقب 
یبا نب  یلع  نینمؤـملاریما  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک  ( 882 ص 287 . ج 13 ، دادـغب ، خـیرات  فـلؤم 881 ) موـحرم  هبلق . هَّللا  روـن  هنم .

.75 صص 74 -  راصبالا ، نع  بیاغلا  هجو  نع  راتسالا  فشک  ر.ك : ( 884 ص 620 . باطخلا ، لصف  ( 883 ص 26 . مالسلا ، هیلعبلاط 
ثداوح . ) ص 161 ج 20 ، مالعالاو ، ریهاشملا  تایفو  مالسالا و  خیرات  ( 886 . 137 صص 136 -  ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  ر.ك : ( 885

ریهاشملا تایفو  مالسالا و  خیرات  ( 888 . 328 صص 327 -  ج 3 ، نامّزلا ، ءانبا  ءابنا  نایعالا و  تاـیفو  ر.ك : ( 887 ( 1271 لاس 1261 - 
(890 ص 161 . ج 20 ، مالعالا ، ریهاـشملا و  تاـیفو  مالـسالا و  خـیرات  ( 889 (. 1260 ثداوح 1251 -   ) ص 113 ج 19 ، مـالعالا ، و 
ص 168. هقدـنزلا ، عدـبلا و  لـها  یلع  درلا  یف  هقرحملا  قعاوص  ( 891 ص 168 . هقدـنزلا ، عدـبلا و  لـها  یلع  درلا  یف  هقرحملا  قعاوصلا 
ص 168. هقدنزلا ، عدبلا و  لها  یلع  درلا  یف  ۀقرحملا  قعاوص  ( 893 ص 168 . ۀقدنزلا ، عدبلا و  لها  یلع  درلا  یف  ۀقرحملا  قعاوص  ( 892
(898 ص 347 . نتفلا ، باتک  ( 897 تایآ 33 . میرم ، هروس  ( 896 هیآ 29 . میرم ، هروس  ( 895 ص 51 . ج 6 ، هیکملا ، تاـحوتفلا  ( 894

ملع یف  ۀیافکلا  باتک  ( 901 ص 131 . ثیدحلا ، مولع  ( 900 . 173 صص 172 -  ج 7 ، هّیکملا ، تاحوتفلا  ( 899 هیآ 12 . میرم ، هروس 
فشک ( 904 ص 42 . رظتنملا ، رابخا  یف  رردـلادقع  ( 903 ص 254 . ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  ص 196 ؛ فئارطلا ، ( 902 ص 64 . ۀیاورلا ،

للع ( 907 . 110 صص 109 -  هعیشلا ، قرف  ( 906 ص 446 . رباکالا ، دـئاقع  نایب  یف  رهاوجلا  تیقاویلا و  ( 905 ص 802 . ج 1 ، نونظلا ،
مامت نیدـلا و  لامک  ( 910 ص 147 . ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ( 909 ص 482 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 908 ص 246 . ج 1 ، عیارشلا ،
حیحص ( 914 هیآ 19 . قاقشنالا ، هروس  ( 913 ص 480 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 912 هیآ 25 . حتف ، هروس  ( 911 ص 641 . ۀمعنلا ،

ص 105. ج 13 ، يراخبلا . حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  ر.ك : ( 915 ص 105 . ج 8 ، يراخبلا ،
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1066 ات 916

ربا نُزم ، ( 919 دـشن . تفای  يراخبلا  حیحـص  حرـش  يرابلا » حـتف   » رد بلطم  نیا  ( 918 . 105 صـص 104 -  نامه ، ( 917 ناـمه . ( 916
دوجوم راحب  رد  تیاور  هیقب  ص 25 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ( 921 هیآ 115 . ماعنا ، هروس  ( 920 ادخهد . همانتغل  ر ك : راو ؛ ناراب  ربا  دیفس ،
ینثالا ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ص 86 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 924 هیآ 33 . لافنا ، هروس  ( 923 هیآ 86 . ءارسا ، هروس  ( 922 دوبن .
خیرات ( 926 ص 471 . ةدـمعلا ، ص 67 ؛ ج 4 ، عئانـصلا ، عئادب  ( 925 ص 131 . فـئارطلا ، ص 308 ؛ ةدـمعلا ، 16 ؛ صص 15 -  رـشع ،

لتقم ر.ك : ( 929 هیآ 29 . حـتف ، هروس  ( 928 ص 184 . ج 13 ، يراخبلا ، حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حتف  ( 927 . 15 صص 14 -  افلخلا ،
ۀبقنم ۀئام  ( 932 ادخهد . همانتغل  ر ك : قمع ؛ مک  بآ  بآ : ُکُنت  ( 931 هیآ 285 . هرقب ، هروس  ( 930 . 145 صص 144 -  ج 1 ، نیسحلا ،

ص رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 933 . 66 هدـلو ص 64 -  نم  ۀـمئالا  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  نم 
پاورقییفکش ع. 5 هیعار یملسوبا ، دیوگیم : ینک  باب  رد  ( 934 متفه . ثیدح  ، 54 صص 53 -  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ( 934 . 10
ج 36، راونالاراحب ، ص 88 ؛ هیوقلاددعلا ، ص 174 ؛ فئارطلا ، ص 23 ؛ راصبتـسالا ، ر.ك : ( 935 . 154 صص 153 -  ج 6 ، ۀباغلادسا ،

نم ۀبقنم  ۀئام  ( 937 . 48 ص 47 -  مالـسلا ، هیلعهدلو  نم  هّمئالا  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  نم  ۀبقنم  ۀـئام  ( 936 ص 270 .
صنلا یف  رثالا  بضتقم  ( 939 ص 24 . نامه ، ( 938 . 48 ص 47 -  مالـسلا ، هیلعهدلو  نم  هّمئالا  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم 
ینثالا ۀّمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 941 ص 36 . ج 7 ، راونالا ، تاقبع  ۀصالخ  ( 940 . 25 صص 24 -  رشع ، ینثالا  ۀّمئالا  یلع 

(945 ص 8 . ناـمه ، ( 944 . 7 صـص 6 -  رـشع ، ینثالا  ۀّـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  طیواس 943 ) لـصا : ( 942 ص 23 . رشع ،
هدنام لالِک : ( 948 . 14 ص 12 -  رـشع ، ینثالا  ۀـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 947 ناهارمگ . لصا : ( 946 . 9 صص 8 -  نامه ،
هیبشت يو  هب  یهایـس  يدیپس و  رد  ار  مشچ  هک  ینامی  هیپ  هبـش  ( 949 ادخهد . همانتغل  ر ك : یگتـسخ ؛ ندیدرگ ، ناوتان  روجنر و  ندـش ،

یف رثالا  بضتقم  ( 951 . 22 ص 18 -  رـشع ، ینثالا  ۀّـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ّفلؤم 950 ) موحرم  هنم  برالا . یهتنم  دـننک .
ینثالا ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 952 . 174 صص 173 -  ج 46 ، راونالاراحب ، 31 ؛ ص 30 -  رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا 
یناـعم زا  یکی  نوچ  فلؤم 954 ) موـحرم  هنم . تعفر . بحاـص  نسح  و  طبـس : ود  زا  دـعب  یکجارک ؛ تیاور  هب  و  ( 953 ص 31 . رشع ،

، دــئاوفلازنک زین ر.ك : 31 و  ص 38 -  رـشع ، ینثـالا  ۀّـمئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالا  بـضتقم  ( 955 فـلؤم موـحرم  هنم . تسا . رهن  رفعج 
(960 نامه . ( 959 ص 274 . ۀمهملا ، لوصفلا  ر.ك : ( 958 ص 406 . ةوبنلادهاوش ، ( 957 ص 406 . ةوبنلادهاوش ، ( 956 دعب . هب  ص256 
، يدهلا مالعاب  يرولا  مالعا  55 ؛ ص 53 -  رثالا ، ۀیافک  ص 253 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ر.ك : ( 961 ص 274 . ۀمهملا ، لوصفلا 

لصف ( 963 هیآ 59 . ءاسن ، هروس  ( 962 ص 506 . ج 2 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  ص 499 ، ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  183 ؛ ص 181 -  ج 2 ،
ۀبقنم ۀئام  . 145 صص 144 -  رثالا ، ۀیافک  259 ؛ صـص 258 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ر.ك : ( 964 . 599 صص 598 -  باطخلا ،

.120 صص 119 -  ج 27 ، راونـالاراحب ، 88 ؛ صص 87 -  ج 1 ، جاـجتحالا ، 168 ؛ صـص 167 -  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  بقانم  نم 
یضترملا و لئاضف  یف  نیطمسلا  دئارف  ( 966 . 337 صص 336 -  ج 2 ، نیطبسلا ، لوتبلا و  یـضترملا و  لئاضف  یف  نیطمـسلا  دئارف  ( 965
(969 هیآ 75 . رجح ، هروس  ( 968 ص 254 . ج 1 ، مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  لآ  بقانم  ( 967 . 338 صص 337 -  ج 2 ، نیطبـسلاو ، لوتبلا 
ص ج 1 ، يزوجلا ،) نبا   ) تاـعوضوملا ( 971 ص 574 . ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 970 ص 251 . ج 1 ، مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  لآ  بقانم 
، ثیدحلا عضوب  یمر  نمع  ثیثحلا  فشکلا  ( 973 ص 335 . ج 2 ، نازیملا ، ناسل  ( 972 ص 335 . ج 2 ، رجح ،) نبا   ) نازیملا ناسل  131 ؛
ص 103. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 975 ص 43 . ج 3 ، تاعوضوملا ، ص 201 ؛ ص 121 و ج 9 ، ج 3 ، لیدعتلا ، حرجلا و  ( 974 ص 39 .

نانچ هک  نومأمالو . ٍۀـقثب  سیل  یئاسنلا : لاق  ثیدـحلایف و  نعل  لک  موقی  ناک  دوادوبا : لاـق  تسا  نینچ  نتم  رد  ص 104 ، نامه ، ( 976
ج لادتعالا ، نازیم  ( 977 تسا . هداد  خر  ییاطخ  ّفلوم  ملق  رد  اـیوگ  دوادوبا و  هن  تسا  یئاـسن  هب  طوبرم  هلمج  نیا  تسا  صخـشم  هچ 
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(981 ص 269 . ج 4 ، نامه ، ( 980 . 468 ص 474 -  ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 979 ص 665 . ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 978 ص 104 . ، 1
ص 66. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 985 ص 643 . نامه ، نامه 984 ) ( 983 ص 642 . ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 982 ص141 . ج4 ، باسنالا ،
(989 ص 206 . ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 988 تسا . هدرک  رکذ  رماع »  » یقرواـپ رد  نازیم  رد  رمع و  لـصا : ( 987 ص 502 . نامه ، ( 986

لیذ هدیزگ ص 17 ، يدتهملا  ۀیافک  زین ر.ك : ص و  یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک  ( 991 . 102 ص 101 -  ۀبیغلا ، نایح 990 ) نبا  لصا :
ص یلالهلا ، سیق  نب  میلـس  باتک  ( 994 ص 352 . نامه ، ( 993 . 364 صص 363 -  یلاله ، سیق  نب  میلـس  باتک  ( 992 لوا . ثیدح 

لیذ ، 33 صـص 32 -  هدیزگ  يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 996 مود . ثیدـح  لـیذ  هدـیزگ ص 28 ، يدـتهملا ، ۀـیافک  ر.ك : ( 995 . 255
،50 هدیزگ ص 49 -  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 999 هیآ 83 . تاـفاص ، هروس  ( 998 مراهچ . ثیدح  ص 43 ، نامه ، ( 997 مود . ثیدح 
ر.ك: ( 1002 . 3 هیآ 4 -  صـالخا ، هروس  ( 1001 متشه . ثیدح  ، 58 هدیزگ ص 57 -  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1000 مشش . ثیدح 

ثیدح ص 67 ، مهن ،. ثیدح  ، 63 هدیزگ ص 61 -  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1003 مهن . ثیدح  ، 63 هدیزگ ص 61 -  يدتهملا  ۀیافک 
هدیزگ ص يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1007 هیآ 22 . هلداجم ، هروس  ( 1006 هیآ 3 . هرقب ، هروس  ( 1005 هیآ 55 . رون ، هروس  ( 1004 مهد .

هدیزگ يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1009 مهدزاود . ثیدـح  هدیزگ ص 77 ، يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1008 مهدزای . ثیدـح  ، 71  - 69
هیآ 30. کـلم ، هروس  ( 1011 مهدراهچ . ثیدـح  هدیزگ ص 85 ، يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1010 مهدزیـس . ثیدح  ، 82 صص 81 - 

ثیدح هدـیزگ ص 91 ، يدـتهملا  ۀــیافک  ر.ك : ( 1013 مهدزناـپ . ثیدـح  ، 88 صـص 87 -  هدـیزگ  يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1012
، عنام نودب  ( 1016 مهدجیه . ثیدح  ، 101 صص 100 -  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1015 هیآ 32 . هبوت ، هروس  ( 1014 مهدزناش .
(1018 مهدزون . ثیدـح  ، 106 هدیزگ ص 105 -  يدـتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1017 لاـّلح . هب  لـح =  هملک ب +  زا  یبیکرت  لاکـشا ، یب 
. موس تسیب و  ثیدح  هدیزگ ص 119 ، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1019 متسیب . ثیدح  ، 110 هدیزگ ص 109 -  يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك :
(1022 متشه . تسیب و  ثیدح  ص 133 ، نامه ، ( 1021 متفه . تسیب و  ثیدح  ، 130 هدیزگ ص 129 -  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1020
(1024 مایس . ثیدح  هدیزگ ص 147 ، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1023 مهن . تسیب و  ثیدـح  هدیزگ ص 143 ، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك :
یس و ثیدح  هدیزگ ص 179 ، يدتهملا  ۀـیافک  ر.ك : ( 1025 مود . یـس و  ثیدح  ، 161 صـص 160 -  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ر.ك :
، نامه ( 1028 مهن . یس و  ثیدح  هدیزگ ص 293 ، يدتهملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1027 مهن . یس و  ثیدح  ص 292 ، نامه ، ( 1026 مراهچ .
(1031 مود . ثیدح  لیذ  هدیزگ ص 36 ، يدتهملا  ۀیافک  ( 1030 مّلهچ . ثیدح  ص 307 ، نامه ، ( 1029 مهن . یس و  ثیدح  ص 297 ،

ۀیصولا تابثا  ( 1035 نامه . ( 1034 نامه . ( 1033 ص 268 . مالـسلا ، هیلعبلاطیبا  نب  یلع  ماـمالل  ۀیـصولا  تاـبثا  . 7 ( 1032 نامه .
تابثا ( 1039 رظن . لـصا : ( 1038 . 270 صـص 269 -  نامه ، ( 1037 نامه . ( 1036 ص 268 . مالـسلا ، هیلعبلاـطیبا  نب  یلع  ماـمالل 

ص متفه ، یـس و  ثیدح  هدیزگ  يدهتملا  ۀیافک  ر.ك : ( 1041 نامه . ( 1040 ص 270 . مالسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مامالل  ۀیـصولا 
هروس ( 1044 . 382  - 381 ص ، يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1043 . 166 ص 163 -  مّود ، یس و  ثیدح  لیذ  هدیزگ  يدتهملا  ۀیافک  ( 1042 . 187

، يربکلا ۀیادهلا  ( 1047 . 262 صـص 261 -  بلاط ، یبا  نب  یلع  مامإلل  ۀیـصولا  تاـبثا  ( 1046 هیآ 46 . ناـمه ، ( 1045 هیآ 45 . دوه ،
ۀیادهلا ( 1051 ص 368 . نامه ، ( 1050 . 368 ص 367 -  يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 1049 هیآ 30 . ناـسنا ، هروس  ( 1048 . 382 صص 381 - 

ص 370. نامه ، ( 1054 . 370 صـص 369 -  يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1053 ص 699 . ج 2 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 1052 ص 369 . يربکلا ،
(1059 . 371 صـص 370 -  يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1058 نامه . ( 1057 هیآ 27 . هدـئام ، هروس  ( 1056 ص 370 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 1055
(1063 ص 369 . نامه ، ( 1062 ص 371 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1061 ص 371 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1060 کی . داـتفه و  تسیود و  ینعی :

ص 503. ۀمامالا ، لئالد  ( 1066 ص 372 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1065 ص 371 . يربکلا ، ۀیادهلا  ( 1064 ص 371 . نامه ،

1206 ات 1067
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ص 598. بقاـنملا ، یف  بقاـثلا  ( 1069 . 374 صـص 373 -  يربکلا ، ۀیادهلا  فـّلؤم 1068 ) موـحرم  هّکم  هار  رد  تسا  ياهـعلق  ( 1067
 - صـص 600 بقانملا ، یف  بقاثلا  ( 1073 نامه . ( 1072 ص 600 . بقانملا ، یف  بقاـثلا  ( 1071 ص 599 . بقانملا ، یف  بقاـثلا  ( 1070

(1075 هزاـفملا . لـمآ  طـشلا و  لـمآ  نآ  رگید  ياـهمان  هلمج  زا  اراـخب و  هب  ورم  هار  رد  نوحیج  برغ  رد  روهـشم  يرهـش  ( 1074 . 601
. دادغب ینعی  دشاب ، مالسلا  ۀنیدم  ًارهاظ  ( 1077 . 603 صص 602 -  بقانملا ، یف  بقاثلا  ( 1076 . 602 صص 601 -  بقانملا ، یف  بقاثلا 
، بقانملا یف  بقاثلا  ( 1080 . 606 صص 605 -  بقانملا ، یف  بقاثلا  ( 1079 . 604 ص 603 -  بقانملا ، یف  بقاثلا  فلؤم 1078 ) موحرم 

هخسن رد  ( 1084 ص 612 . بقانملا ، یف  بقاـثلا  ( 1083 . 612 صص 611 -  نامه ، ( 1082 ص 611 . نامه ، ( 1081 . 611 ص 608 - 
ص 133. تازجعملا ، نویع  ( 1086 . 613 صـص 612 -  بقانملا ، یف  بقاثلا  ( 1085 تسا . هدـمآ  ةرمع » «، » بقانملا یف  بقاثلا   » دوجوم
ص 523، ج 1 ، یفاـکلا ، رد  ( 1090 ص 135 . نامه ، ( 1089 . 135 صـص 134 -  نامه ، ( 1088 ص 134 . تازجعملا ، نوـیع  ( 1087
. نامه ( 1093 نامه . ( 1092 ص 135 . تازجعملا ، نویع  ( 1091 تسا . هدـمآ  فیفع » نب  نسح   » یّطخ هخـسن  رد  و  فیفخ » نب  نسح  »
(1098 ص 281 . ۀبیغلا ، ( 1097 ص 363 . ج 2 ، داشرالا ، ( 1096 ص 522 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 1095 ص 369 . يربکلا ، ۀـیادهلا  ( 1094
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 1100 . 244 ص 239 -  موجنلا ، ءاملع  خیرات  یف  مومهملا  جرف  ( 1099 . 524 ص 519 -  ۀمامالا ، لئالد 
. هکاـشداپ هلاـشزاب و  خ.ل : ( 1105 وا . ردارب  خ.ل: ( 1104 تـخبین . خ.ل: ( 1103 سیئر . خ.ل : لــیبن 1102 ) خ.ل : ( 1101 . 443-442
. جووحم خ.ل : حورجم ؛ لصا : ( 1107 رتقاف . زین  مئاق و  فلؤم خ.ل : موحرم  هنم  سقاغم . سلبارط و  نیبام  برغم  رد  تسا  يرهش  ( 1106

هروس ّفلؤم 1112 ) موـحرم  هبآ  لـها  زا  ینعی  ( 1111 يزار . خ ل : ( 1110 يرابنا . خ.ل : ( 1109 دوـلوم . ود  بحاـص  ود  خ.ل : ( 1108
زا شیب  ایوگ  تسین و  دوجوم  رتشیب  مجنپ  باب  ياهتنا  ات  یمق  کلملادبع  موحرم  رثا  مق  خـیرات  یـسراف  همجرت  ( 1113 هیآ 54 . نونمؤم ،

موحرم زا  هتشادن و  یسرتسد  نآ  یبرع  لماک  نتم  هب  زین  مرتحم  فلؤم  هدوبن و  سرتسد  رد  نآ  یبرع  یلـصا  نتم  تسا . هدشن  همجرت  نآ 
خ.ل: ( 1115 تسین . نآ  زا  يرثا  ًالعف  هک  تسا  هللا  همحرقودـص  خیـش  زا  مهم  یباـتک  ( 1114 دناهدومرف . لقن  یهاشنامرک  یلع  دـمحم 
ص تاوعدلا ، جهم  ر.ك : ( 1118 ص 233-230 . ج 35 ، راونالاراحب ، ر.ك : فلؤم 1117 ) موحرم  دنتفگ . ابحرم  ینعی  ( 1116 نیعبس .
هنمدازآ 1123) لـصا : ( 1122 ص 60 . مق ، خـیرات  ( 1121 ص 181 . عوبـسالا ، لامج  ( 1120 ص 89 . تاوعدـلا ، ( 1119 . 295-294

ناگدز تبیصم  يارب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیزعت  هدرک  عمج  نآ  رد  نوچ  تسا . هیزعت  عمج  يزاعت 
هیآ 46. رجح ، هروس  ( 1125 هیآ 42 . لافنا ، هروس  ّفلؤم 1124 ) موحرم  هنم . تشاذگ . يزاعت  ار  نآ  مان  اذهل  دنداد  اهنآ  هب  هک  یّلست  و 
هیآ 34. نارمع ، لآ  هروـس  ( 1129 هیآ 12 . سی ، هروس  ( 1128 هیآ 61 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 1127 هیآ 133 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 1126
.220 ص 213 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1132 رمع . نامثع و  رکبوبا و  ینعی  هثالث  خویش  ياربت  خ.ل : ( 1131 هیآ 25 . هرقب ، هروس  ( 1130
ص 765. هعیـشلا ، ۀقیدح  ( 1135 ص 264 . ج 2 ، میدقتلا ، یقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارـصلا  ( 1134 ص 31 . عوبـسالا ، لامج  ( 1133

هلاسر هللا  همحريرون  ثدحم  موحرم  . ) 220 ص 213 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1137 . 69 ص 59 -  ج 2 ، هینامعنلا ، راونالا  ( 1136
هب هک  تسا  يوأملا  ۀنج  هلاسر  رخآ  ات  زا ص 190  راحب  دلج 53  نونکا  مه  هدومرف و  فیلأت  راونالاراحب  هب  قاحلا  تهج  ار  يوأملا  ۀنج 

خیش ۀبیغلا ، ( 1139 . 172 ص 171 -  ینامعن ، میهاربا  نب  دـمحم  ۀـبیغلا ، ( 1138 ددرگیم ). پاـچ  راونـالاراحب  تسویپ  هب  هلمکت  ناونع 
لمعلا لامکب  عوبسالا  لامج  ( 1142 ص 280 . نامه ، ( 1141 . 279 ص 277 -  یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1140 . 162 ص 161 -  یسوط ،

310؛ ص 309 -  عورـشملا ، لمعلا  لاـمکب  عوبـسالا  لاـمج  ص 411 ؛ دـجهتملا ، حابــصم  ر.ك : ( 1143 . 42 صص 41 -  عورـشملا ،
رصتخم زین ر.ك : ص 151 و  نامه ، ( 1145 ص 280 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1144 ص 115 . ص 332 و ج 99 ، ج 92 ، راونالاراحب ،

(1148 ص 134 . رازملا ، ( 1147 . 550 ص 548 -  حابــصملا ، ( 1146 ص 261 . ج 36 ، راونــالاراحب ، ص 40 ؛ تاجردـلا ، رئاـصب 
ص ۀبیغلا ، ( 1151 ص 318 . ملهچ ، ثیدح  لیذ  نامه ، ( 1150 هدیزگ ص 317 . يدتهملا  ۀیافک  ( 1149 ص 340 . ج 86 ، راونالاراحب ،

هیآ جح ، هروس  ( 1155 ص 775 . ج 2 ، نامه ، ( 1154 ص 87 . ج 1 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 1153 هیآ 45 . ءارـسا ، هروس  ( 1152 . 224
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خیـش تسرهفلا ، ر.ك : ( 1158 ص 72 . ءاـملعلا ، ملاـعم  ( 1157 ص 185 . مشـش ، یـس و  ثیدح  هدـیزگ  يدـتهملا  ۀـیافک  ( 1156 . 11
لکش رب  مرن  خرس و  تسا  ینوزف  یتشوگ  هثوت : ( 1160 . 300 ص 296 -  ج 3 ، ۀّمئالا ، ۀفرعم  یف  هّمغلا  فشک  ( 1159 ص 104 . یسوط ،

.300 ص 296 -  ج 3 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 1161 ادخهد . ر.ك : دیارگ . یهایس  هب  هک  دشاب  یـضعب  هتخیوآ و  توت )  ) ثوت
همجرت سابع  هاش  رتخد  مگیب ، اغآ  ناخ  يارب  زا  ءالـضف  زا  یـضعب  ار  نیدـباعلا  سینا  باتک  ( 1163 ص 245 . ج 2 ، لمآلا ، لما  ( 1162

ثیش بج  ّفلؤم 1164 ) موحرم  هبلق . راونا  هَّللاداز  هنم  دـنکیم . لقن  تاداعـس  باتک  زا  یهاگ  دوخ  باـتک  رد  هر ) ) سواـط نبا  هدرک و 
، رابخالا یناعم  فلؤم 1165 ) موحرم  هنم . مالسلا . هیلعربمغیپ  نآ  هب  دنهد  تبسن  اج  نآ  رد  ار  یهاچ  تسا ، هَّللا  یبن  ثیـش  ّبُج  ففخم 
(1168 ص 247 . ج 1 ، دابعلا ، یلع  هَّللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  ( 1167 ص 444 . ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀـیاهنلا  ( 1166 ص 87 .
، راونالاراحب ر.ك : ( 1170 . 301 ص 300 -  ج 3 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  ( 1169 ص 407 و 437 . همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک 

باتک نیا  تسا . هدمآ  يرولا » ناطلس  ثایغ  باتک  ، » هقیاضم هعساوم و  هلاسر  ياج  هب  یطخ  هخـسن  رد  ( 1171 . 208 ص 202 -  ج 53 ،
هتشاگن نینچ  هعیرذلا  رد  گرزب  اقآ  موحرم  هچنانچ  دنشاب  باتک  کی  ود  ره  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  تسا  سوواط  نبا  موحرم  زا  زین 

للع ص 195 ؛ ج 1 ، بـلطملا ، یهتنم  ( 1173 . 90 ص 86 -  هیندـملا ، دـئاوفلا  ر.ك : ( 1172 ص 73 . ج 16 ، هعیرذـلا ، ر.ك : تـسا .
ةدع ( 1174 ص 160 . ج 8 ، هععیـشلا ، لئاسو  ص 122 ؛ ج 2 ، ماـکحالا ، بیذـهت  ص 42 ، لاـمعالا ، باوـث  ص 262 ؛ ج 2 ، عیارـشلا ،

، رابخالا یناعم  ( 1177 ص 69 . یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  ةدع  ( 1176 ص 172 . تایرفعجلا ، ( 1175 ص 197 . یعاسلا ، حاجن  یعادلا و 
هروس لوا  تعکر  رد  هَّللاوه ؛ ( 1179 ص 25 . ج 93 ، راونالاراحب ، ص 121 ؛ ةدمعلا ، ص 332 ؛ ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  ( 1178 ص 270 .

: دـیوگب لوا  تعکر  هدجـس  ود  عوکر و  رد  هبترم و  کی  نورفاـکلااهّیاای » لـق   » هروس دـمح و  مود  رد  هبترم  کـی  هَّللا » وه  لـق   » دـمح و
یئاعد یل  باجتساو  یتجاح  یل  یضق  يّذلا  هَّللدمحلا  : » دیوگب مّود  تعکر  هدجس  رد  عوکر و  رد  و  ًادمحو » هَّللًارکـش  ًارکـش  هَّللدمحلا  »
دعاوق ر.ك : ( 1181 ص 297 . ج102 ، راونالاراحب ، ص 15 ؛ ج 3 ، بلطملا : یهتنم  ر.ك : فلؤم 1180 ) موحرم  هنم  یتلئسم ». یناطعاو 

ص تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  ( 1183 بختنم . لصا : ( 1182 ص 114 . ج 3 ، هعیرذلا ، ص 43 ؛ هابتشالا ، حاضیا  ص 15 ؛ ج 1 ، ماکحالا ،
(1187 ص 573 . ج 1 ، نینمؤملا ، سلاـجم  ( 1186 ص54 . ج 52 -  راونـالاراحب ، كر : ( 1185 ص 91 . هیندملا ، دـئاوف  ( 1184 . 212
(1190 ص 296 . تاوعدـلا ، جـهم  ( 1189 . 55 ص 54 -  ج 54 ، راونــالاراحب ، ر.ك : ( 1188 ص 54 . ج 52 ، راونــالاراحب ، ر.ك :

لمعلا لامکب  عوبسالا  لامج  ( 1192 ص 316 . نینمؤملاریما ، رارسا  یف  نیقیلا  راونالا  قراشم  ( 1191 هحفص 302 . دلج 53  راونالاراحب ،
ص 124-123. رابخالا ، یناعم  ( 1195 ص 36 . عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسالا  لامج  ( 1194 لومأم . خ.ل : ( 1193 ص 38 . عورشملا ،
(1199 ص 38 . عوبسالا ، لامج  ( 1198 مشش . ياعد  لیذ  هّیداجس ، هفیحـص  ( 1197 ص 413-412 . ج 1 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 1196
ص ص 271و ج 88 ، ،ج 53 ، راونالاراحب ر.ك : ( 1202 ضعقت . خ.ل : ( 1201 ص 94 . تاوعدلا ، ( 1200 ص 322 . دجهتملا ، حابصم 

میظع خیـش  زا  ریقف  موحرم  دلاو  هک  هدومرف  بیغلا  حیتافم  هلاسر  رد  یـسلجم  همالع  زیزعلاوه ؛ ( 1204 ص 253 . يرکذلا ، ( 1203 . 248
ترـضح زا  هک  میاهدینـش  دوخ  خیاشم  زا  تسد  هب  تسد  ام  هک  دومرفیم  لقن  ناوضرلا  ۀمحرلا و  امهیلع  دّمحم  نیدـلا  ءاهب  خیـش  نأشلا 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هبترم  هس  هک  حیبست  هراختـسا  قیرط  رد  دندرکیم  تیاور  مالـسلا -  هیلع  رمالا  بحاص 
هللا همحررورجم  دلاو  تسا و  دب  دنامیم  تفج  رگا  تسا و  بوخ  دنامیم  قاط  رگا  دنرامشب . ات  ود  ات  ود  دنریگب و  ار  حیبست  دنتسرفب و 

ر.ك: فـّلؤم 1205 ) موـحرم  هـبلق  هللاروـن  هـنم . درکیم . هراختـسا  دوـب  یلاجعتــسا  نآ  رد  هـک  يروـما  رد  تاـقوا  رثـکا  شور  نـیا  هـب 
ص 342-339. تاوعدلا ، جهم  ( 1206 ص 222-221 . ج 53 ، راونالاراحب ،

1315 ات 1207

ج راونالاراحب ، ر.ك : ( 1210 ص 281 . نامه ، ( 1209 ص 294-293 . تاوعدلا ، جهم  ( 1208 ص 280-279 . تاوعدلا ، جهم  ( 1207
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هیآ رون ، هروس  ( 1213 ص 226-225 . ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1212 ص 226 . ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1211 ص 275 . ، 53
ج 95، راونالاراحب ، ( 1217 ص 266-264 . نامه ، ( 1216 ص 146-144 . رازملا ، ( 1215 ص 212 . ج 3 ، لامعالا ، لاـبقا  ( 1214 . 36

یف مومهملا  جرف  ( 1220 دعب . هب  ص 241  ج 92 ، راونالاراحب ، ( 1219 دعب . هب  ص 175  ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 1218 صص 392-391 .
ص 305-304. ج 51 ، و  ص 350-349  ج 88 ، و  ص 201-200  ج 92 ، راونـالاراحب ، ( 1221 ص 247-245 . موجنلا ، ءاملع  خـیرات 

تیاکح نیا  ( 1225 ص 280 . ج 84 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1224 ص 248 . تایرفعجلا ، ( 1223 . 552  - ص 551 ۀمامالا ، لئالد  ( 1222
هخـسن زا  سپ  لاس  هس  یگنـس  پاچ  خیرات  نوچ  دوب و  هدش  لقن  رگید  يوحن  هب  باتک  یگنـس  پاچ  رد  یتروص و  هب  یّطخ  هخـسن  رد 

. دـش يراددوخ  مالک  لـیوطت  تهج  هب  یّطخ  هخـسن  نتم  لـقن  زا  دوب ، هدیـسر  پاـچ  هب  ّفلؤم  موحرم  رظن  ریز  ًـالامتحا  مه  نآ  یّطخ و 
یلزنم تشه  ای  تفه  رد  دش  رکذ  هک  سّدقم  دهشم  رفـس  رد  هک  درک  لقن  هقیفوت -  دیز  روکذم -  یلع  یجاح  حلاص  هقث  هللاوه ؛ ( 1226

رد ام  و  مریگیم ». ناموت  هدراهچ  : » تفگ میتشاد . تبحـص  وا  هزانج  لمح  رد  يراّکم  اب  دـش ، توف  ناـهارمه  زا  یکی  دهـشم ، هب  هدـنام 
نآ رب  ار  هزانج  تشاد . یغالا  ناهارمه  زا  یکی  دـشن . یـضار  درادرب ، ار  وا  غلبم  نیا  هب  میتساوخ  میدومن و  عمج  ناموت  تفه  دوخ  ناـیم 
زا يراوس  میتفر  هک  یکدنا  دوب . بعت  جنر و  رد  نمؤم  نآ  میداتفا و  هار  هب  سپ  مربیم ». ار  هزانج  دـشاب ، وحن  ره  هب  : » تفگ تشاذـگ و 

و مرادیمرب ». غلبم  نیا  اب  نم  : » تفگ سپ  میدرک . رکذ  تشذگ  هچ  نآ  دیـسرپ . هزانج  لاح  زا  دیـسر  ام  هب  نوچ  دش . ادیپ  دهـشم  فرط 
رد : » تفگ میهدـب . ار  غلبم  نآ  وا ، هب  میتـساوخ  تسب . مکحم  تشاذـگ و  نآ  رب  ار  هزاـنج  سپ  دوب . يرخف  نـالاپ  نآ ، رب  وکین و  شبـسا 

هتفه میدـیدن . ار  وا  رگید  میدوب . هدادـن  لسغ  ار  ّتیم  نآ  و  میـسرب ». ام  اـت  دوشن  نفد  : » میتفگ وا  هب  دـش و  هناور  سپ  مریگیم ». دهـشم 
رد هدرک ، نفک  هداد و  لسغ  ّتیم  نآ  میدید  میدـش ، لخاد  سّدـقم  نحـص  هب  نوچ  میدـش ؛ دهـشم  دراو  هک  دوب  هبنـش  جـنپ  زور  رگید ،

ار هزانج  هک  زور  نامه  رد  دش  مولعم  میدرک ، قیقحت  نوچ  میدیدن . ار  یسک  شرس و  يالاب  رد  شتخر  مامت  هدش و  هتشاذگ  رّهطم  ناویا 
ر.ك: ص 330-331 ؛ ریبـکلا ، رازملا  ّفلؤم 1227 ) موحرم  هنم  دـشن . رهاـظ  وا  زا  يرثا  رگید  هدـش و  سّدـقم  دهـشم  دراو  میداد ، وا  هب 
ج مارو ، ۀعومجم  ر.ك : ( 1230 ص 312-309 . ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1229 هیآ 4 . هعمج ، هروس  ( 1228 ص 58 . ج 98 ، راونالاراحب ،
ج راونالاراحب ، ر.ك : ص 44-45 ؛ نیدلا ، بجتنم  تسرهفلا ، ( 1232 ص 56-55 . ،ج 53 ، راونالاراحب ر.ك : ( 1231 ص 305-303 . ، 2

نمض رد  شتافّنـصم  زا  یـضعب  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  زیزعلا ؛ وه  ( 1234 ص 101 . نیدـلا ، بجتنم  تسرهفلا ، ( 1233 ص 77 . ، 52
رـصعلا دیحو  رهدلا و  دیرف  همالعلا  مامالا  عمج  نایبلا  عمجم  نم  عزتنملا  ناسنالا  ناسنا  نایبلا و  ةدبز  کلذ  نِم  و  : » دیوگیم بتک  دادعت 
نیملاعلا یلع  ججحلا  ۀـیقب  نیرخأتملا  نیمدـقتملا و  تالامک  عماج  نیطلاو  ءاملا  ۀـصالخ  توکلملا  رارـسا  حـتاف  توربجلا و  راونا  طبهم 

مهیلع هلآ و  ٍدمحمب و  هسورد  هنیهارب و  حاضیا  هسومـش و  راونا  نم  نامزلا  هللا  یلخا  سنوی ال  نب  یلع  نیدلا  قحلا و  ۀلّملا و  نیز  خیـشلا 
موحرم هنم ». دـش . لقن  راحب  ملاع  ءامـس و  رد  نآ  مامت  هک  حورلاو  سفنلا  یف  لیق  ام  یلا  حوتفملا  باـبلا  هلاـسر  فلؤم  تسوا  مالـسلا و 

نایبلا و ةدـبز  کلذ  نِم  و  : » دـیوگیم بتک  دادـعت  نمـض  رد  شتافّنـصم  زا  یـضعب  رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  زیزعلا ؛ وه  فلؤم 1235 )
توکلملا رارـسا  حـتاف  توربجلا و  راونا  طبهم  رـصعلا  دـیحو  رهدـلا و  دـیرف  همالعلا  مامالا  عمج  نایبلا  عمجم  نم  عزتنملا  ناسنالا  ناـسنا 

سنوی نب  یلع  نیدلا  قحلا و  ۀلّملا و  نیز  خیشلا  نیملاعلا  یلع  ججحلا  ۀیقب  نیرخأتملا  نیمدقتملا و  تالامک  عماج  نیطلاو  ءاملا  ۀصالخ 
یلا حوتفملا  بابلا  هلاسر  فلؤم  تسوا  مالـسلا و  مهیلع  هلآ و  ٍدمحمب و  هسورد  هنیهارب و  حاضیا  هسومـش و  راونا  نم  نامزلا  هللا  یلخا  ال 

ص 311 ج 48 ، راونالاراحب ، ر.ك : فلؤم 1236 ) موحرم  هنم ». دش . لقن  راحب  ملاع  ءامـس و  رد  نآ  مامت  هک  حورلاو  سفنلا  یف  لیق  ام 
نآ تقو  نآ  رد  نم  هدمآ ، هّلح  هب  وا  هک  مدینـش  نوچ  ( 1239 یبیبطلا . خ.ل : ( 1238 ج 1،ص 314 . یفاکلا ، ( 1237 ص 256 . و ج 3 ،

بحاص بیـسح ، دّیـس  هناخ  هب  دورب  هدرک  دصق  هراوس و  دـیآیم  هک  ار  خیـش  مدـید  هاگان  هک  ار  وا  مودـق  مدیـشکیم  راظتنا  مدوب و  اج 
تقو نآ  اـت  نم  و  هئاـقب -  هَّللا  لاـطا  تشاد -  لزنم  هّلح  رد  هک  یناردـنزام  یلع  نب  نسح  نیدـلارخف  دّیـس  عـینم ، بـسح  عـیفر و  بـسن 

هناخ ات  متفر  وا  بقع  رد  دش  بیاغ  مرظن  زا  نوچ  سپ  تسا . نامه  وا  هک  درک  روطخ  ملد  رد  نکل  ار ، روکذم  حلاص  خیـش  متخانـشیمن 
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دیدنخ میآیم ، هک  دید  ارم  نوچ  دنسرخ . هداتسیا ، هناخ  رد  هک  ار  نیدلارخف  دّیـس  مدید  مدیـسر ، وا  هناخ  رد  هب  نوچ  سپ  روکذم . دّیس 
وا دزن  رگید  تقو  رد  هک  مراد  هاگن  ار  دوخ  متسناوتن  دومن و  زاورپ  رورس  حرف و  زا  ملد  سپ  داد . هدژم  ارم  خیش  روضح  هب  نم و  يور  رد 

. مدیسرپ ناشیا  لاح  زا  ( 1240 راحب . هخسن  رخآ  ات  مدیسوب .... ار  وا  تسد  وا و  رب  مدرک  مالس  مدش و  هناخ  لخاد  نیدلارخف  دّیس  اب  مور .

. مّوس خ.ل : ّفلؤم 1241 ) موحرم  راحب  هخـسن  هضفار . ریازج  هب  تسا  کیدزن  هک  ربرب  ضرا  هب  بیرق  فرط  زا  دنیآیم  اهنیا  هک  دنتفگ 
اـیبنا و دوخ  ناگدـنب  زا  هدومرف  صوصخم  یلاـعت  قـح  هک  ناـنچ  راحب 1244 ) هخـسن  ناشیا ؛ ماـعط  ( 1243 هیآ 9 . مـجن ، هروـس  ( 1242

نیا هراـبرد  رتشیب  تاـعالطا  تهج  ( 1246 یبـالگ . دورما : ( 1245 راحب . هخـسن  اـهتمالع . ار  ناـشیا  ار و  نیبجتنم  يایـصوا  نیلـسرم و 
زا نآرق  تینوصم  ءارسا ، رـشن  یلمآ ، يداوج  هَّللا  ۀیآ  فیرحت ، زا  نآرق  تهازن  يداتـسا ؛ اضر  هَّللاۀیآ  ریـسافت ، اب  ییانـشآ  كر : ثحبم :

راـحب زا  هلمج  نیا  ( 1248 هیآ 57 . مجن ، هروـس  ( 1247 یمالـسا . تاغیلبت  رتفد  رـشن  یبارهـش ، دمحم  همجرت  تفرعم ، هَّللا  ۀـیآ  فیرحت ،
رخآ و  ( 1250 ص 174 . ج 52 ، راونالاراحب ، ك : ر . تسا ؛ هدـش  رکذ  دیعـس » نب  رفعج   » راونالاراحب زا  دوجوم  هخـسن  رد  ( 1249 تسا .
یکز لضاف  یقت و  حـلاص  خیـش  زا  ار  نآ  مدینـش  هک  تسا  يزیچ  رخآ  نیا  ، املع یماسا  رکذ  زا  دـعب  تسا ، نینچ  راحب  رد  تیاـکح  نیا 

یلع هللا  یلص  ًانطاب و  ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالوا و  هللادمحلا  هلاثما و  هنایقتا  رهدلا و  ءاملع  نم  رثک  هلاضفا و  یلع  هللا  ماد  روکذم  لضاف  نب  یلع 
ۀیافک فـلؤم 1251 ) موـحرم  هبلق  هللا  روـن  هنم . ًاریثـک . ًامیلـست  ملـس  نیموـصعملا و  نیرهاـطلا  هلآ  یلع  دـمحم و  هیربـلا  دیـس  هقلخ  ریخ 

ءاملعلا و ضاـیر  ( 1254 . 218 ص 217 -  ج 2 ، لمآلا ، لـما  ( 1253 لحم . عمج  اـهلحم ، لاـحم : ( 1252 هدیزگ ص 318 . يدـتهملا 
ینثالا ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 1256 ص 229 . ج 57 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1255 . 376 ص 375 -  ج 4 ، ءالضفلا ، ضایح 

ج 30، ص 43 ، ج 27 ، راونالاراحب ، ص 27 ؛ ج 6 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 510-512 ؛ تاجردلا ، رئاصب  ر.ك : ( 1257 . 45 ص 43 -  رشع ،
ج 2، طیحملا ، سوماـقلا  ( 1259 ص 29 . ج 2 ، داشرالا ، ص 166 ؛ نیظعاولا ، ۀـضور  ر.ك : ( 1258 ص 329و333 . ج 54 ، ص 195 ؛
نم ال ص 546 ؛  ، ج 1 یفاکلا ، ص 302-303 ؛ ج 7 ، لئاسولا ، كردتـسم  ر.ك : ( 1261 دعب . هب  ص 65  رضتحملا ، ( 1260 ص 297 .
ص ص 136 ، ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 57 ؛ ج 2 ، راصبتسالا ، ص 485 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ص 43 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی 

لامک ( 1264 هیآ 18 . دوه : هروس  ( 1263 . 521 ص 520 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 1262 ص 545 . ج 9 ، هعیـشلا ، لئاسو  143 ؛
ص 296. تاوعدـلا ، ( 1267 ص 285 . ناـمه ، ( 1266 ص 234 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 1265 ص 233 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و 

هماـنتغل ر.ك : نشخ ، تشرد و  ماـعط  راوختشرد ، شروخدـب و  بشج : ( 1269 ص 287 . ینامعن ،) میهاربا  نب  دـمحم   ) ۀـبیغلا ( 1268
ص ج 2 ، راربالا ، ۀـیلح  ص 411 ؛ ج 1 ، یفاـکلا ، ر.ك : ( 1271 . 288 ص 287 -  ینامعن ،) میهاربا  نب  دـمحم   ) ۀـبیغلا ( 1270 ادخهد .
ج 53، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1273 . 260 ص 259 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1272 ص 55 . ج 47 ، ص 336 ، ج 40 ، راونالاراحب ، 216 ؛
(1277 . 73 ص 71 -  ج 52 ، راونـالاراحب ، ( 1276 . 71 ص 70 -  ج 2 ، راونـالاراحب ، ( 1275 ص 156 . تاوعدـلا ، ( 1274 ص 261 .

تسا يرهش  ( 1280 . 75 ص 74 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1279 . 74 ص 73 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1278 ص 73 . ج 52 ، راونالاراحب ،
نینچ هلوقنم  لصا و  خـسن  رد  ( 1282 ص 75 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1281 تشذگ . رد  اج  نآ  رد  فانم  دـبع  نب  مشاه  هک  نیطـسلف  رد 

دّمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دّیـس  تافلؤم  زا  بابلالا  عیبر  هچ  هدـش ؛ ّدـج  ردـپ و  مسا  رد  یهابتـشا  ًارهاظ  تسه و 
ّفلؤم 1283) موحرم  هللا . همحرهنم  ملاعلا  هَّللا  و  تسین . روکذـم  سواـط  ینب  رد  یملاـع  نینچ  هریغ و  فیارط و  لاـبقا و  بحاـص  تسا ،
.180 ص 178 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1285 . 177 ص 176 -  ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1284 . 77 ص 75 -  ج 52 ، راونـالاراحب ، ر.ك :
.324 ص 322 -  ج 2 ، جاجتحالا ، ( 1289 یلوملا . خ.ل : ( 1288 ص 318 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 1287 ج 1،ص 15 . عیبرلا ، رهز  ( 1286

بصنی خ.ل : قدصلا 1293 ) ۀملک  یلا  خ.ل : ( 1292 . 325 ص 324 -  ج 2 ، جاجتحالا ، ( 1291 ص 256-255 . هیصولا ، تابثا  ( 1290
بابلالا هریخذ  رد  ( 1297 ص 24 . ةرـشعلا ، لوصفلا  ك : ر . ( 1296 ص 10 . ج 1 ، جاجتحالا ، ( 1295 ار . قلخ  یناوـخیم  خ.ل : ( 1294
تساهنآ زا  هک  تمالع  هد  زا  رتمک  رگم  هدنامن  یقاب  هک  تسا  زیچ  دص  راهچ  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  روهظ  تامالع  هک  تسا  روکذم 
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ص 477. ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ّفلؤم 1298 ) موحرم  هبلق  هللارون  هنم . ءادـیب -  فسخ  هیکز و  سفن  لتق  لاجد و  ینایفـس و  هحیص و 
زا هفیاط  ود  ترمش  ترکز و  ( 1301 ص 78 . نیدلابجتنم ، تسرهف  ر.ك : ( 1300 . 478 ص 475 -  ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 1299

حاضیا ( 1302 دناهدش . فیرش  رهش  نیا  رد  رایـسب  ياهیناریو  یبارخ و  ثعاب  دناهتـشاد و  عازن  گنج و  ًابلاغ  هک  دنتـسه  فرـشا  فجن 
ءاملعلا و ضایر  ( 1306 ص 124 . نامه ، ( 1305 ص 36 . نیدلابجتنم ،)  ) تسرهفلا شیبرد 1304 ) خ.ل : ( 1303 ص 315 . هابتشالا ،
ج 3، ةادهلا ، تابثا  ( 1308 ص 713-712 . ج 3 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  ةادهلا  تابثا  ( 1307 ص 506-504 . ج 5 ، ءالضفلا ، ضایح 

راحب ص 259 ، میدقتلا ج 2 ، یقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارـصلا  ر.ك : ( 1309 ص 274 . ج 53 ، راونـــالاراحب ، ر.ك : زین . ص 710 و 
ص 452 1310) ج4 ، نادلبلا ، مجعم  ص 680 ؛  ، ج 2 لادتعالا ، نازیم  ص 380 ، ص 80 و 95 و ج 52 ، ج 51 : ص335 ، ج 36 ، راونالا ،
ص 150- رشع ، ییینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  ۀیافک  ( 1311 ص 261-260 . ج 2 ، میدقتلا ، یقحتسم  یلا  میقتسملا  طارصلا  ر.ك :
ءاملعلا و ضایر  ( 1314 . 6 ص 5 -  یلیبدرا ،) ققحم   ) جارخلا یف  ناـتلاسر  ك : ر . ( 1313 ص 176 . ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1312 . 151

ص 175. ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1315 ص 321 . ج 3 ، ءالضفلا ، ضایح 

1465 ات 1316

(1319 . 254 ص 253 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1318 ص 63 . ج 107 ، راونالاراحب ، ( 1317 . 278 ص 276 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ( 1316
ریازج زا  یکی  تابارخ  ( 1321 ص 176 . ج 52 ، راونالاراحب ، ( 1320 ص 25-24 . ج 1 ، ۀـینیدلا ؛ ثیداحالا  یف  ۀـیزیزعلا  یلاللا  یلاوع 

، راونالاراحب ك : ر . ( 1322 ص 126 . ج 107 ، راونالاراحب ، ر.ك : دـشابیم . ءارـضخ  هریزج  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  مارآ  سونایقا  یبرغ 
ر. ( 1325 . 297 ص 296 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1324 . 298 ص 297 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1323 ص 297 . ج 53 ،

نم ص 131 ؛ عـنقملا ، ( 1328 ص 79 . ج 8 ، یفاـکلا ، ( 1327 ص 300 . ناــمه ، ك : ر . ( 1326 ص 299 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ك :
(1331 مالـسلا ص 137 . هیلعاـضرلا  هـقف  ( 1330 ص 91 . ج 4 ، هعیـشلا ، لـیاسو  لیـصفت  ( 1329 ص 188 . ج 4 ، هـیقفلا ، هرـضحیال 
(1333 ص 35 . ربش ،) هَّللادبع   ) ۀعماجلا ةرایزلا  حرـش  یف  ۀعماللاراونالا  ر.ك : ( 1332 ص 144 . ص 268 و ج 99 ، ج 97 ، راونالاراحب ،
(1336 ادخهد . ر.ك : هرجنپ . كابش : ( 1335 . 294 ص 292 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1334 ناتسجارخ . ریگجاب ، رادهار ، راشع :
ص 236. ناـمه ، ك ، ر . ( 1338 . 236 ص 235 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1337 . 296 ص 294 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر .
ج 53، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1341 . 238 ص 237 ، ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1340 ص 237 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1339

اهعمش تاعومش : ( 1344 ص 302 . ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1343 ص 240 . ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1342 . 239 ص 238 - 
، راونالاراحب ك : ر . ( 1347 . 275 ص 274 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1346 . 270 ص 269 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1345

قارع رد  هراـمعلا  هقطنم  رد  دوشیم و  هتفگ  زین  قزرـالا  لآ  ناـشیا  هب  هک  جریزا  لآ  هفیاـط  هب  بوسنم  ( 1348 . 309 ص 307 -  ج 53 ،
ص 243 ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1349 ص 300 . ج 2 ، يوسوم ، نیسای  دیـس  همجرت  یبرع ،)  ) بقاثلا مجنلا  ر.ك : دنراد . تنوکس 
، راونالاراحب ك : ر . ( 1352 . 246 ص 245 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1351 ص 245 . ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1350 . 245 - 
لدنص و زا  هک  وبشوخ  یعون  ( 1355 . 258 ص 257 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1354 نزرا . نخد : ( 1353 . 248 ص 246 -  ج 53 ،
ج 53، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1357 . 264 ص 263 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ادخهد 1356 ) همانتغل  كر : دـنزاس . کشم  بالگ و 

مولعم عبط ، زا  دعب  هدش و  هتشون  دمحم  خیش  ًاهابتشا  هبّیط  هملک  باتک  رد  نمؤم  صخش  نیا  مسا  هک  دنامن  یفخم  وه ؛ ( 1358 ص 264 .
ص ج 53 ، راونالا ، راحب  ( 1360 . 243 ص 240 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ّفلؤم 1359 ) موحرم  هنم . دوبن . روسیم  نآ  رییغت  هک  دـش ،

 - ص 282 ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1363 کلومرام . هساپلچ : ( 1362 . 283 ص 280 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1361 . 257
تارف رهن  زا  تسا  ياهبعش  نآ  و  ( 1366 . 287 ص 286 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1365 ص 140 . یشاجنلا ، لاجر  ( 1364 . 285
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عقاو هّلح  هار  رد  هک  دـنیوگیم  جریوط  تسا  طش  نیا  راـنک  رب  هک  ياهربتعم  هبـصق  دوریم و  هفوک  هب  دوشیم و  ادـج  بیـسم  ریز  زا  هک 
هب اِما  ( 1369 ص 291 . نامه ، ( 1368 . 290 ص 288 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ّفلؤم 1367 ) موحرم ، دوریم ، البرک  هب  هک  هدـش 

ّفلؤم موحرم  هنم  . دندرک انب  هیلاع  هّبق  شربق  رب  دش و  نوفدم  دوخ  مرکا  ّمع  دقرم  بنج  رد  فرـشا  فجن  رد  و  ( 1370 زینک . فلا : رسک 
ص 255. ج 53 ، راونــالاراحب ، ك : ر . ( 1373 هیآ 40 . تلـصف : هروس  ( 1372 . 292 ص 291 -  ج 53 ، راونــالاراحب ، ك : ر . ( 1371

لمالا لما  رد  ّرح  خیـش  وه  ( 1376 ص 306 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1375 . 299 ص 298 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1374
ظفاح یشنم  رعاش ، ّققدم  ققحم  رهام ، بیدا  ملاع ، لضاف  یماش ، یکرک  یلماع  يریرح  یـشوفرح  دمحا  نب  یلع  نب  دّمحم  خیـش  هتفگ :

ار وا  ناخ  یلع  دّیس  نآ و  ریغ  دیهش و  دعاوق  حرش  هیبدا و  رد  یتاّفلؤم  وا  يارب  دومن  رکذ  هّیبرع و  مولعم  دوب  دوخ  رصع  لها  فرعا  دوب .
هب ص 162  ج 1 ، لمالآ ، لما  ّفلؤم  موحرم  . هللا همحرهنم  هن  هاجنپ و  رازه و  هنـس  رد  هدرک  تافو  وا  تفگ : هدرک و  غیلب  يانث  هفالـس  رد 

تایفو مالسالا و  خیرات  ( 1379 . 280 ص 278 -  ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1378 ص 541 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 1377 دعب .
، تسا عقاو  فالخ  دنراد و  داقتعا  ای  دنیوگ  يو  ّقح  رد  ناشیا  هچ  نآ  ینعی  ( 1380 ثداوح 290-251 )  ) ص 113 مالعالا ، ریهاشملا و 

ءابنا نایعالا و  تایفو  ( 1382 ثداوح 270-261 )  ) ص 162-161 مالعالا ، ریهاشملا و  تایفو  مالسالا و  خیرات  ( 1381 هنم . تسا . رایسب 
ص ینامعن ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1384 ص 168 . هقدـنزلا ، عدـبلا و  لها  یلع  درلا  یف  هفرتعملا  قعاوصلا  ( 1383 ص 176 . ج 4 ، نامزلا ، ءاـنبا 
(1388 ص 161 . یـسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1387 . 364 ص 363 -  یـسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1386 . 164 ص 163 -  ناـمه ، ( 1385 . 182
، طیحملا سوماقلا  ( 1391 ص 163 . یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ( 1390 ص 346 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1389 ص 175 . ینامعن ، ۀبیغلا ،

تایفو مالـسالا و  خیرات  ( 1393 دـشاب . هداتفا  رتشیب  اـی  يوار  ود  ماـن  نآ  دنـس  رد  هک  یثیدـح  لـضعم  ثیدـح  ( 1392 ص 311 . ج 1 ،
هیآ 5. صصق ، هروس  ( 1396 ص 405 . ةوبنلا ، دهاوش  ضوح 1395 ) هکرب : ( 1394 ثداوح 260-251 . . ) ص 113 مالعالا ، ریهاشملا و 
(1400 ص 397 . سدقلا ، تارضح  نم  سنالا  تاحفن  ( 1399 ص 51 . ج 52 ، راونالاراحب ، كر : ( 1398 هیآ 81 . ءارسا : هروس  ( 1397
ص یبرقلا ج 3 ، يوذل  ةدوملاعیبانی  ك : ر . ( 1402 ص 394 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ك : ر . ( 1401 باطخلا ص 599-598 . لصف 
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1404 ص 107-99-98 . رثالا ، ۀـیافک  ص 478 . یلالهلا ، سیق  نب  میلـس  باـتک  ر.ك : ( 1403 . 249
: كر ( 1408 ص 248 . دیاوفلازنک ، ( 1407 . 391 ص 390 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1406 تسا . تماـیق  زور  دارم ، ( 1405 . 357
داحآلا و ص 319 ؛ ج 2 ، دواد ، یبا  ننـس  ك : ر . ( 1410 . 391 ص 389 -  ج 24 ، ریبـکلا ، مجعملا  ك : ر . ( 1409 ص67 . ةوبنلا ، لئالد 

تاماش ياهرهـش  زا  یکی  ندرا  ( 1412 هیآ 159 . ءاـسن : هروس  ( 1411 ص 196 . ج 15 ، ناّبح ، نبا  حیحـص  6 ؛ ص 5 -  ج 6 ، یناثملا ،
ك: ر . ( 1414 . 403 ص 401 -  ج 13 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ّفلؤم 1413 ) موحرم  هنم  دنتـشادرب . اـج  نآ  زا  ار  فیاـط  نیمز  هک  تسا 

هروس ( 1418 هیآ 1 . نورفاک : هروس  ( 1417 ياهناخ . لصا : ( 1416 ص 113 . ۀبیغلا ، ( 1415 یقرواپ .) ، ) ص 113 یسوط ،) خیش   ) ۀبیغلا
.260 ص 258 -  ج 51 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1421 . 1 هیآ 2 -  سان : هروس  ( 1420 . 1 هیآ 2 -  قلف : هروس  ( 1419 . 1 هیآ 2 -  صالخا :
ص 550؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ك : ر . ( 1423 ص 233 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 548 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ك : ر . ( 1422
ص 254. دـیاوفلازنک ، ص 168 ؛ ۀـمعنلا ، ماـمت  نیدـلالامک و  ص 234 ؛ دوعــسلادعس ، ك : ر . ( 1424 ص 235 . ج 51 ، راونـالاراحب ،

مامت نیدـلالامک و  ك : ر . ( 1426 دعب . هب  ص 166  ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  كر : صخـش  نیا  هرابرد  رتشیب  عـالطا  يارب  ( 1425
(1429 يوراـبیز ! يا  دـنگوس  ادـخ  هـب  یلب ، ینعی : لـسع 1428 ) روبنز  لـسع : سگم  ( 1427 ص 252 . دـیاوفلازنک ، ص 55 ؛ ۀـمعنلا ،

یلائللایلاوع ( 1431 ص 312 . ج 2 ، یفاـکلا ، لوصا  حرـش  ( 1430 . 29 ص 28 -  ج 1 ، ۀـینیدلا ، ثیداـحالا  یف  ةزیزعلا  یلاـئللایلاوع 
(1434 ص 141 . ج 109 ، راونـالاراحب ، ( 1433 ص 118 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1432 ص 27 . ج 1 ، ۀـینیدلا ، ثیداحالا  یف  ۀـیزیزعلا 
ص 238. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 556 ؛ ۀمعنلامامت ، نیدلالامک و  ( 1436 ص 238 . ج 51 ، راونالاراحب ، ( 1435 ص 253 . دیاوفلازنک ،
رد ( 1441 ص 261 . دـیاوفلازنک ، نامه ؛ نامه 1440 ) ( 1439 ص 560 . ناـمه ، ( 1438 ص 558 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1437
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ص ج 51 ، راونالاراحب ، ص 250 ؛ دیاوفلازنک ، ( 1443 ص 249 . دیاوفلازنک ، ( 1442 تسا . هدش  رکذ  هعیبر » نبرغ  دتـسملا   » دیاوفلازنک
ص ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1445 ص 561 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1444 ص 307 . يدـهلا ج 2 ، مالعأب  يرولا  مالعا  240 ؛
(1447 ص 261 . دیاوفلازنک ، دشابیم ؛ هَّللادـبع » نب  هیرـش  . » ص 562 ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1446 ص 261 . دـیاوفلازنک ، ، 562
، دیاوفلازنک ( 1451 ص 250 . دیاوفلازنک ، ص 570 ؛ نامه ، ( 1450 نامه . ( 1449 نامه . ( 1448 ص 567 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و 
(1453 ص 251 . دیاوفلازنک ، ص 567 ؛ ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ( 1452 ص 353 . ج 3 ، هّمئـالا ، ۀـفرعم  یف  هّمغلافشک  ص 249 ؛
ص دیاوفلازنک ، ك : ر . روزرهش 1455 ) خ.ل : ( 1454 ص 117 . یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ص 250 ؛ دیاوفلازنک ، ص 100 ؛ ةرشعلا ، لوصفلا 
ك: ر . ( 1457 ص 289 . ج 51 ، راونالاراحب ، ص 308 ؛ ج 2 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا  ص 117 ؛ یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، ( 1456 . 266
نیدلالامک و ( 1460 ص 538 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1459 ص 262 . دیاوفلازنک ، ( 1458 . 261 ص 260 -  ج 51 ، راونالاراحب ،

ّدج وا  تسا و  تاور  نیفورعم  زا  بلاطیبا و  لآ  بسن  باـتک  بحاـص  تسا ، هباّـسن  ییحی  نبا  و  ( 1461 . 543 ص 542 -  ۀمعنلا ، مامت 
، يدیمع دّیـس  ّدـج  زین  وا  و  درک . عمج  ار  بلاطیبا  لآ  بسن  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  و  تسا . یندـم  مقدـش  نب  نسح  دّیـس  لیلج ، ملاع 
. یبا خ.ل : ّفلؤم 1462 ) موحرم  . هنم دوب . هفّرشم  هنیدم  بیقن  روکذم  رهاط  رـسپ  هَّللا  دیبع  دّیـس  بیذهت و  حراش  تسا  هماّلع  هداز  رهاوخ 
(1465 . 263 ص 262 -  دیاوفلازنک ، ( 1464 . 233 ص 229 -  ج 51 ، راونالاراحب ، 547 ؛ ص 543 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1463

. ینالقش لصا :

1600 ات 1466

ج يربکلا ، ننسلا  ( 1469 ص 280 . ج 53 ، راونالاراحب ، ك : ر . ( 1468 ص ص 266-262 . دـئاوفلا ، زنک  ( 1467 یهاچ . لصا : ( 1466
، موجنلا ءاملع  خـیرات  یف  مومهملا  جرف  ( 1472 ص 247-246 . دـئاوفلا ، زنک  ( 1471 هیآ 185 . نارمع : لآ  هروـس  ( 1470 ص 370 . ، 3
(1476 . 6 و : ( 1475 دـجبا . باسح  هب   15 هی : ( 1474 ص 245 . ج 2 ، میدقتلا ، یقحتـسم  یلإ  میقتـسملاطارصلا  ( 1473 . 37 ص 36 - 
.260 سر : ( 1482 . 70 ع : ( 1481 لاس . ینعی 5  ه : ( 1480 لاس . ینعی 6   6 و : ( 1479 . 256 ونر : ( 1478 . 255 هنر : ( 1477 . 28 حک :
.70 ع : ( 1489 . 7 ز : ( 1488 هیآ 85 . فرخز ، هروس  ( 1487 . 8 ي : ( 1486 886 وفض : ( 1485 . 1216 ویرغ : ( 1484 . 330 ش.ل : ( 1483
ص 297. ج 2 ، جاجتحالا ، ( 1493 ص 395 . ۀبیغلا ، ( 1492 ص 516 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1491 هیآ 105 . ءایبنا : هروس  ( 1490
ك: ر . ( 1496 . 321 ص 320 -  ج 3 ، مولعلارحبدیـس ،) لاجر   ) هیلاجرلا دیاوفلا  ( 1495 ص 151 . ج 52 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1494
ر. ( 1498 ص 157 . ج 52 ، راونالاراحب ، ص 188 ؛ ینامعن ، خیـش  ۀبیغلا ، ص340 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ( 1497 ص 320 . ج 53 ، راونالاراحب ،
(1500 . 264 ص 263 -  ۀبیغلا ، ( 1499 ص265 . ج6 ، یفاک ، لوصا  حرـش  ص81 ؛ نیرحبلا ، عـمجم  ص320 ؛ ج53 ، راونالاراحب ، ك :
ص ءایبنالا ، هیزنت  ( 1503 ص 235 . ءایبنالا ، هیزنت  ( 1502 . 540 ص 539 -  ۀمامالالیالد ، ( 1501 ص 465 . ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و 
ص ۀجهملا ، هرمثل  ۀـجحملافشک  ( 1506 . 54 ص 53 -  ۀجحملا ، ةرمثل  ۀـجحملافشک  ( 1505 . 100 ص 99 -  ۀـبیغلا ، ( 1504 . 237
ج 1، یفاکلا ، ( 1509 . 322 ص 321 -  ج 53 ، راونـالاراحب ، ك : ر . ( 1508 ص 419 . ج 1 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 1507 . 154  - 153
(1513 ص 170 . نامه ، ( 1512 ص 171 . ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ۀـبیغلا ، ( 1511 ص 162 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1510 ص 340 .

هنم تسا . يراتات  بسا  نآ  تسا و  يرهش »  » ربخ ترابع  ( 1515 . 36 ص 32 -  ج 91 ، راونالاراحب ، ( 1514 . 192 ص 191 -  تاوعدلا ،
(1519 يداو . هـیت : ( 1518 ص 35 . ج 91 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 1517 . 252 ص 251 -  ج 99 ، راونـالاراحب ، ّفلؤم 1516 ) موـحرم 
مالسلا ر.ك: هیلعداجـس  ماما  زا  نومـضم  نیمه  هیبش  یتیاور  زین  ص 72.و  ج 60 ، راونـالاراحب ، ك : زین ر . ص 362 و  ج 2 ، نساحملا ،
ج 60، راونالاراحب ، زین  و  ص 362 ؛ ج 2 ، نساحملا ، ( 1521 ص 121 . راصنالا ، راطخا  نم  نامالا  ( 1520 ص 112 . ج 97 ، راونالا ، راحب 
، یلامالا ( 1525 هیآ 201 . فارعا ، هروس  ( 1524 ص 535-534 . دوش -  هاگن  هیقاولا  ۀـنج  ( 1523 ص 618 . لاصخلا ، ( 1522 ص 72 .
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ص 503. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( 1528 ص 296 . لاصخلا ، ( 1527 ص 416 . یسوط ، خیش  لامالا ، ( 1526 ص 414 . قودص ، خیش 
ص ج 1 ، لامعالا ، لابقا  ك : ر . ّفلؤم 1531 ) موحرم  تسا . هیرگ  يرایـسب  زا  هیانک  ( 1530 ص 10 . ج 1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ( 1529
(1534 ص 289 . ج 3 ، ماکحالا ، بیهذت  ( 1533 ص 170 . ج 4 ، یفاکلا ، ( 1532 . 109 ص 108 -  ج 108 ، راونالاراحب ، 511 ؛  - 510
، ینامعن میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا ، ( 1536 . 149 ص 148 -  ۀجهملا ، هرمثل  ۀـجحملا  فشک  ( 1535 ص 511 . ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

ۀبیغلا ( 1541 ندش . لابرغ  نتخیب : ( 1540 ص 207 . نامه ، ( 1539 ص 206 . نامه ، ( 1538 ص 206 . نامه ، ( 1537 ص 206-205 .
مامت نیدلالامک و  ( 1544 ص 348 . نامه ، ( 1543 ص 304 . ۀمعنلامامت ، نیدـلالامک و  ( 1542 ص 207 . ینامعن ، میهاربا  نب  دـمحم 

ص 178. ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 1546 ص 101 . ج 99 ، راونالاراحب ، ص 209 ؛ لوا ، دیهش  رازملا ، ( 1545 . 354 ص 352 -  ۀمعنلا ،
(1551 ص 337 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1550 ص 200 . ۀبیغلا ، ( 1549 ص 368 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 1548 ص 428 . ۀبیغلا ، ( 1547
(1555 ص 459 . ۀـبیغلا ، ( 1554 ص 284 . ج 2 ، جاـجتحالا ، ( 1553 ص 645 . ۀـمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ( 1552 ص 644 . نامه ،
ص 138؛ ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  ص 128 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1557 هیآ 71 . فارعا : هروس  ( 1556 ص 173 . ج 1 ، نساحملا ،
ص ج 20 ، راونالاراحب ، ص 645 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1558 ص 297 . ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 428 ؛ ج 2 ، یفاصلا ، ریسفت 
ص 91؛ یناـمعن ، مـیهاربا  نـب  دـمحم  ۀـبیغلا ، ص 335 ؛ ۀـمعنلامامت ، نیدــلالامک و  ( 1559 ص 297 . ج2 ، نیلقثلاروـن ، ریـسفت  236 ؛
ص لامعالا ، لابقإ  ك : ر . ( 1561 ص 291 . ج 1 ، نساحملا ، ( 1560 ص 401 . ج 36 ، راونالاراحب ، ص 228 ؛ ج 2 ، میقتسملاطارصلا ،
.432 ص 431 -  یـسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1564 ص 429 . ناـمه ، ( 1563 . 428 ص 427 -  یـسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ( 1562 . 368  - 366
ص ج 1 ، لامعالا ، لابقا  ( 1568 ًادیرم . خ.ل : ( 1567 ص 191 . ج 1 ، لامعالا ، لابقا  ك : ر . ( 1566 . 45 ص 44 -  لیاسلا ، حالف  ( 1565
(1572 . 411 ص 409 -  دجهتملا ، حابصم  ( 1571 ص 586 . یمعفکلا ، حابصملا  ( 1570 ص 162 . ج 4 ، یفاکلا ، ( 1569 . 192  - 191
، حابصملا ( 1575 . 61 ص 60 -  دجهتملا ، حابـصم  ( 1574 . 171 ص 170 -  لیاسلا ، حـالف  ( 1573 . 310 ص 370 -  عوبـسالا ، لامج 
.200 ص 199 -  لیاسلا ، حالف  ّفلؤم 1577 ) موحرم  هنم . نید . تاهبش  یکیرات  رد  تیاده  ییانـشور  ینعی  ( 1576 ص 32 .  ، یمعفکلا
(1581 یبرع . شفک  یعون  هزوم ، نیلعن ، لـعن : ( 1580 . 280 ص 273 -  ۀبیغلا ، ( 1579 . 288 ص 287 -  ج 1 ، لامعالا ، لاـبقا  ( 1578
551؛ ص 546 -  ۀمامالا ، لیالذ  130 ؛ ص 123 -  ج 8 ، زجاعملا ، ۀـنیدم  ك : ر . ( 1583 مهلامعا . لـضفا  خ.ل : ( 1582 دنادیم . لصا :
ص دجهتملا ، حابصم  ( 1585 ص 301 . عوبـسالا ، لامج  ( 1584 . 22 ص 17 -  ج 52 ، راونالاراحب ، 306 ؛ ص 301 -  عوبـسالا ، لامج 
ص ج 2 ، مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  بقانم  ص 414 ؛ قودـص ، خیـش  یلامالا ، ك : ر . ( 1587 ص 51 . حابـصملا ، ( 1586 . 140  - 139

راطخا نم  نامألا  ( 1589 ص 152 . ۀجهملا ، ةرمثل  هجحملا  فشک  ( 1588 ص 76 . ج 27 ، راونالاراحب ، ص 153 ؛ راونالا ، ةاکشم  134 ؛
.167 ص 166 -  نامه ، ( 1592 ص 169 . ۀبیغلا ، ( 1591 . 481 ص 480 -  ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 1590 ص 39 . نامزالا ، رافسالا و 
: كر تسا . هدش  يوهـس  اج  نیا  رد  دشاب و  یـسوط  خیـش  موحرم  دّجهتملا  حابـصم  دارم  ایوگ  ( 1594 ص 337 . ج 1 ، یفاـکلا ، ( 1593
، عوبسالا لامج  ( 1596 ص 187 . ج 53 ، راونالا ، راحب  515 ؛ ص 512 -  ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1595 ص 411 . دجهتملا ، حابصم 

جهم ( 1600 هیآ 87 . مـیرم : هروـس  ( 1599 ص 333 . تاوعدـلا ، جـهم  ( 1598 . 333 ص 332 -  تاوعدـلا ، جـهم  ( 1597 ص 315 .
.336 ص 335 -  تاوعدلا ،

1719 ات 1601

ص یمعفکلا ، حابصملا  ر.ك : ( 1603 ص 159 . ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  ۀبیغلا ، ( 1602 ص 352 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ( 1601
حابصم ( 1604 ص 170-165 . ج 83 ، راونـالاراحب ، ص 55-60 ؛ یمعفک ،)  ) نیمالا دـلبلا  ،ص 748-751 ؛ دجهتملا حابـصم  78 ؛  - 72

.323 ص 322 -  ج 2 ، جاجتحالا ، ك : ر . ( 1607 ص 165 . ج 83 ، راونالا ، راحب  ( 1606 ص 72 . حابصملا ، ( 1605 ص 220 . دجهتملا ،
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ص ۀیصولا ، تابثا  ( 1611 هنم . تسا . هخـسن  فالتخا  تهج  هب  دیدرت  ( 1610 ص 137 . ۀبیغلا ، ( 1609 ص 339 . ج 1 ، یفاکلا ، ( 1608
، عیارشلا للع  ( 1615 . 280 ص 279 -  تاجردلارئاصب ، ( 1614 . 103 ص 902 -  یشکلالاجر ، ( 1613 ص 387 . ۀبیغلا ، ( 1612 . 260
ص 157- نیمالا ، دـلبلا  ص 234-235 ؛ ج 99 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 1617 ص 351 . تاجردـلا ، رئاصب  ( 1616 ص 196-195 . ج 1 ،
ص 140، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 484 ؛  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 1 ؛  ج 1 ، نساحملا ، ص 83 ؛ ماکحالا ، ۀیافک  ( 1618 . 158

ملعی ول  : » دـنیامرفیم هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدـح  هب  هراشا  ( 1619 ص 291 . یسوط ، خیـش  ۀبیغلا ، ص 10 ؛  هرـشحلا ؛  لوصفلا 
درکیم وزرآ  تسوا  يارب  يرجا  هچ  اـیالب  رد  هک  تسنادیم  نمؤم  رگا  شیراـقملاب ، ضرق  هنا  ینمتل  بئاـصملاب  رجا  نم  هلاـم  نمؤـملا 

ج 2، جاجتحالا ، ( 1621 ص 254 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 1620 ج 2 ص 255 . یفاکلا ، ر.ك : دشیم » هکتهکت  اهیچیق  اب  شاک 
بقانم ص 29 ؛  رثالا ، ۀیافک  ر.ك : ( 1624 هیآ 33 . لافنا : هروس  ( 1623 ص 207 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ر.ك : ( 1622 ص 284 .

نیدلا و لامک  ( 1625 ص 291 . ص 19 و ج 36 ، ج 23 ، راونـالاراحب ، ص 516 ؛  رابخالا ج 3 ، حرـش  ص 144 ؛ ج 2 ، نینمؤملاریما ،
کی هب  رگم  دـنامن  باتفآ  هب  بتاک : ( 1628 هیآ 3 . هرقب : هروس  ( 1627 ص 50 . ج 2 ، جاجتحالا ، ( 1626 ص 647-646 . ۀمعنلا ، مامت 

هیآ 30. کلم : هروس  ( 1630 باب 20 . ص 90 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1629 يدعـس )  ) راصبا دوشیم  هریخ  وا  لمأت  رد  هک  ینعم 
هیسدقلا ثیداحا  یف  ۀیسلا  رهاوجلا  ص 116 ؛ ریفتـسملا ، دیفملا  بدا  یف  دیرملا  ۀینم  زین ر.ك : ص 342و  يرکسعلا ، ماما  ریسفت  ( 1631

(1634 ص 31 . ج 91 ، راونالا ، راحب  ( 1633 ص 152-151 . ۀجهملا ، ةرمثل  ۀـجحملا  فشک  ( 1632 ص 4 . راونالاراحب ج 2 ، ص 77 ؛
ص 159-158. نیمالا ، دـلبلا  ( 1637 ص 32-31 . ج 91 ، راونـالاراحب ، ر.ك : ( 1636 هیآ 1 . رـصن : هروس  ( 1635 هیآ 1 . حـتف : هروس 

همحرهنم دناهتفگ . ردق  بش  هب  اهبش  نیا  ندش  هدیمان  يارب  هک  یهوجو  زا  هجو  هس  هب  هدش  هراشا  ترابع  نیا  رد  یلاعت ؛ هَّللاوه  ( 1638
رئاصب ( 1643 ص 290 . نامه ، ( 1642 ص 431 . نامه ، ( 1641 ص 290 . ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ( 1640 هیآ 4 . ناخد : هروس  ( 1639 هللا .

ٍۀَعاَس ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  ِنَسَحلا  ِنب  ۀَّجُحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  ( 1645 . 1 هیآ 2 -  ردق : هروس  ( 1644 . 242 ص 240 - تاجردلا ،
دـجهتملا ص930؛ حابـصم  ر.ك : اًلیِوَط ». اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح  ًاْنیَع  َو  ًانْوَع  َو  ًادِـعاَق  َو  اًلِیلَد  َو  ًارِـصاَن  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاـِّیلَو 
(1646 ص 191 . لامعألا ج 1 ، لاـبقا  ص612 ؛ يدهـشم ، نب  دمحم  رازملا ، ص 103  ماکحالا ج 3 ، بیذـهت  ص 163 ؛ ج 4 ، یفاکلا ،
، هعیشلا لئاسو  ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 10 ، ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 577 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 313 ؛ دیفم ، خیش  ۀعنقملا ، ر.ك :
، يربکلا ۀیادهلا  ( 1649 ص 396 . لاصخلا ، ( 1648 ص 152 . عوبسالا ، لامج  ( 1647 ص 382 . لامعالا ج 1 ، لابقا  ص 362 ، ج 10 ،
، یفاکلا ( 1653 ص 42-41 . عوبسالا ، لامج  ( 1652 ص 341-340 . ج 86 ، راونالاراحب ، ( 1651 ص 3394 . لاصخلا ، ( 1650 ص 363 .
ص 74. فوفطلا ، یلتق  یف  فوـهللا  ص 68 ؛ ص 221 و ج 51 ، ج 45 ، راونالاراحب ؛ ص 418 ؛ یسوط ، خیـش  یلامالا ، ص 456 ؛ ج 1 ،

هروس ( 1656 ص 379 . ج 2 ، داشرالا ، ( 1655 ص 221 . ص 294و ج 45 ، ج 37 ، راونالا ، راحب  ص 451-452 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ( 1654
(1661 هیآ 39 . جح : هروس  ( 1660 ص 290 . ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 1659 هیآ 33 . ءارسا : هروس  نامه 1658 ) ( 1657 هیآ 33 . ءارسا :
ص 229؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  ر.ك : ( 1664 هیآ 164 . ماعنا : هروس  ( 1663 ص 232 . یلامالا ، ( 1662 ص 85-84 . ج 2 ، یمقلا ، ریسفت 
ص رافسالا ، راطخا  نم  نامالا  ( 1665 ص 295 . ج 45 ، راونالاراحب ، ج 16 ص 139 ؛ هعیشلا ، لئاسو  ص 247 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 
ص حالفلا ، حاـتفم  ص 355-356 ؛ ج 83 ، راونـالاراحب ، ( 1667 هیقاولا . ۀـنیح  ص 517 ، دـجهتملا ، حابـصم  ر.ك : ( 1666 . 102-101
(1671 ص112 . ج16 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ر ك : ( 1670 هیآ 105 . هبوت : هروس  ( 1669 ص 119 . ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ( 1668 . 178 - 177
ص 550. ناـمه ، ( 1675 ص 448 . تاجردـلا ، رئاـصب  ناـمه 1674 ) ( 1673 ص 449 . تاجردـلا ، رئاـصب  ( 1672 ص 413 . یلاـمالا ،
ص 153-152. ۀجهملا ، ةرمثل  ۀـجحملا  فشک  ( 1678 ص 117-116 . عوبـسالا ، لامج  ( 1677 لامعا .)  ) ندـش عیاض  تعاضا : ( 1676

هروس ( 1682 ۀیمالسالا .) بتکلاراد  پاچ  ، ) ص 706-703 لامعالا ، لابقا  ( 1681 هیآ 1 . ناسنا : هروس  ( 1680 ص 387 . ۀبیغلا : ( 1679
(1686 دـعب . هب  ص 119  ج 56 ، راونـالاراحب ، ( 1685 هیآ 33 . هبوت ، هروـس  ( 1684 . 36 تاـیآ 38 -  هروس ص : ( 1683 هیآ 35 . ص :
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ص 220. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 410 ؛ ج 7 ، یفاکلا ، ( 1688 ص 210 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 1687 ص 303-302 . ۀبیغلا ،
ج راونالاراحب ، ر.ك : ( 1692 ص 16 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 1691 ص 400 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 1690 ص 154 . ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 1689
(1696 ص 327 . ج 53 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1695 ص 222-220 . ۀیوقلا ، ددعلا  ( 1694 ص 100-98 . یلامالا ، ( 1693 ص 326 . ، 53

ءامسالا حرش  ص 98 ؛ ج 4 ، ۀینیدلا ، ثیداحالا  یف  ۀیزیزعلا  یلائللا ، یلاوع  ( 1697 ص 250-248 . مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریـسفت 
ص 294؛ ج 59 ، راونالاراحب ، ر.ك : ( 1700 ص 310 . ج 6 ، یفاکلا ، ( 1699 ص 402 . یفاکلا ج 6 ، ( 1698 ص 80 . ج 1 ، ینسحلا ،

ةرکذت ص 16 ؛ ج 100 ، راونـالاراحب ، ص 140 ؛ یعاسلا ، حاـجن  یعادـلا و  ةدـع  ر.ك : ( 1701 ص 347 . ج 16 ، لئاسولا ، كردتـسم 
مراکم ص 15 ؛ ج 25 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 306 ؛ ج 6 ، یفاـکلا ، ص 490 ؛ ج 2 ، نساـحملا ، ر.ك : ( 1702 ص 191 . تاـعوضوملا ،

ص ج 2 ، نساـحملا ، ص 38 ؛  ج 3 ، هیعرـشلا ، سوردلا  ( 1703 ص 61 . ج 3 ، ۀـمئالا ، لوصا  یف  ۀـمهملا  لوصفلا  ص 192 ؛ قالخالا 
ص 153؛ هعیـشلا ج 25 ، لـئاسو  ص 544 ؛ ج 2 ، نساـحملا ، ( 1704 ص 69 . هعیـشلا ج 25 ، لـئاسو  ص 319 ؛ ج 6 ، یفاـکلا ، 404 ؛

یهتنم ( 1706 ص 35 . ج 6 ، یفاکلا ، ص 922 ؛ دانسالا ، برق  ص 49 ؛ ج 25 ، ةرضانلا ، قئادحلا  ( 1705 161 ص . ج 63 ، راونالاراحب ،
ص 541؛ قودص ، خیـش  یلامالا ، ( 1707 ص 153 . ج 6 ، هعیشلا ، دنتـسم  ص 541 ؛ ج 5 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  ص 317 ؛  ج 1 ، بلطملا ،

لئاسو ص 487 ، ج 2 ، یفاـکلا ، ص 309 ؛  ج 2 ، ءاـطغلا ، فشک  ( 1708 ص 384 . ،ج 90  راونالاراحب ص 117 ؛ ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو 
ج 1، بلطملا ، یهتنم  ( 1710 ص 673 . ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ر.ك : ( 1709 ص 274 . قالخالا ، مراکم  ص 103 ؛  ج 7 ، هعیشلا ،
ر.ك: ( 1711 ص 438 . ج 10 ، ةرـضانلا ، قئادحلا  ص 445 ، ج 2 ، ناـهربلا ، ةدـئافلا  عمجم  ص 61 ؛ لوا ، دیهـش  يرکذـلا ، ص 454 ،
(1712 ص 14 . ج 51 ، راونالاراحب ، ج 8 ص 19 ؛  زجاعملا ، ۀـنیدم  ص 259 ؛  نیظعاولا ، ۀضور  ص 429 ؛ ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و 

حابصم ( 1715 ص 286 . لـئاسلا ، حـالف  ( 1714 ص 61 . ج 83 ، راونــالاراحب ، ر.ك : ( 1713 ص 326 . ج 53 ، راونـالاراحب ، ر.ك :
(1719 ص 286 . لئاسلا ، حالف  ( 1718 ص 324-323 . ج 3 ، لامعالا ، لابقا  ( 1717 ص 90 . صاصتخالا ، ( 1716 ص 122 . دجهتملا ،

ْ ُْ ُ ْ
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