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ۀبیغلا باتک  همجرت 
: هدنسیون

یسوط خیش 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ۀبیغلا باتک  19همجرت 

باتک 19تاصخشم 

رشان 19همدقم 

مجرتم 19همدقم 

هللا همحریسوط  خیش  یگدنز  رب  هاتوک  19يرذگ 

دادغب هب  ترجه  ات  20دلوت 

20دادغب

دیفم خیش  تماعز  دادغب و  هب  یسوط  خیش  21دورو 

یضترم دّیس  تماعز  دیفم و  خیش  21تلحر 

یسوط خیش  تماعز  یضترم و  دّیس  22تلحر 

دادغب خلت  22ثداوح 

فجن هب  خیش  23ترجه 

یسوط خیش  24نادرگاش 

خیش یملق  24راثآ 

خیش ياهباتک  یعوضوم  25تسرهف 

رضاح باتک  هرابرد  يرطس  26دنچ 

همجرت نیا  نوماریپ  هتکن  27دنچ 

فلؤم 27همدقم 

27هراشا

مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  رد  ثحب  لّوا : 28لصف 

ع»  » نامز ماما  تبیغ  رد  28ثحب 

ع»  » نامز ماما  تبیغ  رد  29ثحب 
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لوا 29قیرط 

مود 29قیرط 

« تماما موزل  بوجو و  : » لّوا 30لصا 

« تماما موزل  بوجو و  : » لّوا 30لصا 

تماما نافلاخم  31تالاکشا 

لوا 31لاکشا 

مود 31لاکشا 

موس 32لاکشا 

لوا لاکشا  32باوج 

32لاؤس

32خساپ

32لاکشا

33خساپ

مود لاکشا  33باوج 

موس لاکشا  34باوج 

37لاکشا

. انسوفن لبق  نم  انیتأ  هلعفن  مل  اذإو  لاح  ّلک  یلع  هدی  طسب  انیلع  بجی  ًاذإف  ءاجلإلا ، لوصحو  فیلکتلاب ، ضرغلا  طوقس  یلإ  يّدأ  امبُر  ۀکئالملاب  هرمأ  ۀیوقتو  هئادعأ  نیبو  هنیب  ۀلولیحلاو  هیلع ، قلخلا  رهقل  یلاعت  هلعف  نم  ناک  ول  هدی  طسب  ّنأ  کلذب  انّیبو  فیلکتلاب ، ضرغلا  ّمتیل  دیلا  طسبنم  نوکی  نأ  نم  دب  ّهنأل ال  انیلع ، بجاو  ّهنأو  هیلع  بجاو  ریغ  ّهنأ  انملع  یلاعت  هَّللا  لعفی  مل  اذإف  هَّللا ، رودقم  یفو  انرودقم  یف  نوکی  دق  هناطلس  ۀیوقتو  هدی  طسبو  قاطی ، ام ال  فیلکت  ّهنأل  هداجیإ  فّلکن  نأ  نسحی  مل  انرودقم  یف  هداجیإ  نکی  ملو  هیلع  انلّلد  ام  یلع  انل  فطل  ّهنأ  تبث  اذإ  دیلا  طسبنملا  مامإلا  دوجو  ّنأ  هلوقن  يّذلاانلق 

37خساپ

38لاکشا

38خساپ

38لاکشا

39خساپ

39لاکشا

40خساپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


40لاکشا

40خساپ

41لاؤس

41خساپ

یناثلا لصألا  یلع  ّلدی  يّذلا  44اّمأو 

« ماما تمصع  : » مود 44لصا 

یمالسا تّما  نایم  زا  ّقح  ندوبن  جراخ  موس : 44لصا 

هیناسیک داقتعا  داسف  هلدا  هیناسیک  داقتعا  داسف  45هلدا 

45هراشا

لوا 45لیلد 

مالسلا هیلعداجس  ماما  تماما  هب  ( 16) دوسالارجح 46تداهش 

مالسلا هیلعداجس  ماما  تماما  هب  ( 17) دوسالارجح 46تداهش 

مود 46لیلد 

موس 47لیلد 

مراهچ 47لیلد 

47لاکشا

47خساپ

48لاؤس

48خساپ

هیسووان داقتعا  49ّدر 

هیفقاو داقتعا  49ّدر 

مالسلا هیلعمظاک  ماما  تداهش  50رابخا 

مالسلا امهیلعاضر  ماما  تماما  رب  مظاک  ماما  56حیرصت 

هیفقاو رظن  ّدر  مالسلا و  هیلعمظاک  ماما  تماما  60هلدا 
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60لاؤس

60خساپ

: دناهدرک تیاور  هیفقاو  هک  هچنآ  60اّما 

ربخ 61حیضوت 

ربخ 62حیضوت 

ربخ 62حیضوت 

ربخ 63حیضوت 

ربخ 63حیضوت 

ربخ 64حیضوت 

ربخ 64حیضوت 

ربخ 64حیضوت 

ربخ 65حیضوت 

ربخ 65حیضوت 

ربخ 66حیضوت 

ربخ 66حیضوت 

ربخ 67حیضوت 

ربخ 67حیضوت 

ربخ 68حیضوت 

ربخ 68حیضوت 

ربخ 68حیضوت 

ربخ 69حیضوت 

ربخ 69حیضوت 

ربخ 69حیضوت 

ربخ 70حیضوت 
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ربخ 70حیضوت 

ربخ 70حیضوت 

ربخ 71حیضوت 

ربخ 71حیضوت 

ربخ 72حیضوت 

ربخ 72حیضوت 

ربخ 73حیضوت 

ربخ 73حیضوت 

ربخ 74حیضوت 

ربخ ود  74حیضوت 

ربخ 74حیضوت 

ربخ 75حیضوت 

ربخ 75حیضوت 

ربخ 75حیضوت 

ربخ 76حیضوت 

هیفقاو شیادیپ  76لماوع 

تسا هدمآ  هفقاو  نایوار  نعط  رد  هک  78یتایاور 

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تازجعم  زا  یضعب  80نایب 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تدالو  دروم  رد  نافلاخم  طسوت  ههبش  84داجیا 

84ههبش

ههبش 84باوج 

86ههبش

ههبش 87باوج 

دنتسه مالسلا  هیلعرصع  یلو  ریغ  تماما  هب  لئاق  هک  ییاههقرف  ریاس  89در 
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تبیغ تمکح  91هفسلف و 

تبیغ تمکح  91هفسلف و 

92لاکشا

92خساپ

لوا عون  95اّما 

مود عون  95اّما 

97خساپ

98لاکشا

98خساپ

99لاکشا

99خساپ

تبیغ نامز  رد  یهلا  دودح  يارجا  99تیعضو 

99لاؤس

100خساپ

اعّدا ود  نیا  هب  100خساپ 

تبیغ نامز  رد  ّقح  داقتعا  صیخشت  101یگنوگچ 

101لاؤس

101خساپ

102لاؤس

102خساپ

یضترم دّیس  103رظن 

نارادتسود نایعیش و  زا  ترضح  تبیغ  103تلع 

نارادتسود نایعیش و  زا  ترضح  تبیغ  103تلع 

دوش هتفگ  106رگا 
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مییوگیم 106باوج 

107لاکشا

107خساپ

108لاکشا

108خساپ

108لاکشا

109خساپ

یضترم دّیس  موحرم  109رظن 

« تسا هدوبن  يداع  ریغ  يرما  نامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  ندوب  یفخم  »110

« تسا هدوبن  يداع  ریغ  يرما  نامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  ندوب  یفخم  »110

112لاکشا

112خساپ

« مالسلا هیلعنامز  ماما  ناکم  ندوب  یفخم  »113

113لاکشا

113خساپ

« لاثم دنچ  »114

« مالسلا هیلعرضخ  ترضح  تبیغ  »114

« مالسلا هیلعیسوم  ترضح  تبیغ  »115

« مالسلا هیلعفسوی  ترضح  تبیغ  »115

« مالسلا هیلعسنوی  ترضح  تبیغ  »115

« فهک باحصا  تبیغ  »116

« رامح بحاص  تبیغ  »116

[ نالاس نهک   ] نیرّمعم 117رابخا 

117لاکشا
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117خساپ

لوا 117هجو 

. تسا هدش  دای  اهنآ  زا  خیرات  بتک  رد  هک  مجع  برع و  نالاسنهک  117رابخا 

« لاّجد »118

« داع نب  نامقل  »118

« عبض نب  عیبر  »118

« هعیبر نب  رغوتسم  »119

« یفیص نب  مثکا  »119

« ۀمص نب  دیرد  »119

« ناسغ نب  نصحم  »120

« ّیسود هّممح  نب  ورمع  »120

« یمهرج ضاضم  نب  ثراح  »120

« یناّسغ هلیقُب  نب  حیسملا  دبع  »120

« يدعج ۀغبان  »121

« ّینیق ناحمطوبا  »121

« یناودع عبصالا  وذ  »121

« بانج نب  ریهز  »122

« دهن نب  دیود  »122

« بعک نب  ثراح  »122

« مجع سراف و  نالاسنهک  »124

« ناطحق نب  برعی  »124

« ایقیزم رماع  نب  ورمع  »124

« ددأ نب  ۀمهلج  »125

« ّیُحل نب  ورمع  »125
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« مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تماما  رب  رگید  لیلد  »127

« دنرفن هدزاود  مالسلا  مهیلعهّمئا  هکنیا  رد  هماع  تایاور  »127

« دنتسه رفن  هدزاود  ناماما ، هکنیا  رد  هعیش ]  ] هصاخ تایاور  »130

مالسلا اهیلعهمطاف  حول  نتم  مالسلا  اهیلعهمطاف  حول  132نتم 

132هراشا

139لاکشا

لاکشا 139باوج 

« مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هّمئا  تایاور  »140

« مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هّمئا  تایاور  »140

148لاکشا

148خساپ

مالسلا امهیلعهمطاف  یلع و  نادنزرف  زا  مالسلا  152هیلعيدهم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  لسن  دالوا و  زا  مالسلا  153هیلعيدهم 

زا ریغ  یسک  يدهم  دندقتعم  هک  یناسک  لوق  154نالطب 

154هراشا

154لاکشا

155خساپ

هدرک فقوت  مالسلا  هیلعقداص  ماما  رب  هک  یناسک  لوق  157لاطبا 

ناشداقتعا نالطب  158هیفقاو و 

هیدمحم لوق  158لاطبا 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  158تماما 

مالسلا هیلعيداه  ماما  شردپ  تایح  نامز  رد  دّمحم  دّیس  159توف 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  160تازجعم 

. تسا يدهم  نامه  هتفرن و  ایند  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دندقتعم  هک  یناسک  169ّدر 
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دوشیم هدنز  گرم  زا  سپ  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنیوگیم  هک  یناسک  170ّدر 

دناهدش مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ترتف  هب  دقتعم  هک  یناسک  171ّدر 

یلع نب  رفعج  تماما  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  زا  دعب  هک  یناسک  172ّدر 

تشادن دنزرف  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دناهتفگ  هک  یناسک  172ّدر 

. تسا هدش  عطقنم  تماما  مالسلا ، هیلعنسح  ماما  تماما  زا  سپ  دناهتفگ  هک  یناسک  174ّدر 

« دوشیمن عمج  زگره  ربارب  ود  رد   » نیسح نسح و  زا  سپ  تماما  هکنیا  تابثا  و  باذک ] رفعج   ] یلع نب  رفعج  تماما  174در 

« هدوبن موصعم  یلع  نب  رفعج  هکنیا  رد  اّما  »175

دناهتشاد داقتعا  ماما  هدزیس  هب  هک  یناسک  176ّدر 

176رّکذت

مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  رد  ثحب  لّوا : 176لصف 

تفر دهاوخ  ایند  زا  نامزلا  بحاص  هک  تسانعم  نیا  نمضتم  هک  176يرابخا 

مالسلا هیلعترضح  جورخ  روهظ و  177نامز 

دنراد تافانم  الاب  رابخا  اب  ًارهاظ  هک  179يرابخا 

دنراد تافانم  الاب  رابخا  اب  ًارهاظ  هک  179يرابخا 

رابخا نیا  179هیجوت 

رابخا نیا  هیجوت  181حیضوت و 

181لاکشا

181خساپ

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  تابثا  مود : 181لصف 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  تابثا  مود : 181لصف 

ع»  » نامزلا بحاص  ترضح  تدالو  182تابثا 

دناهدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هک  یناسک  رابخا  موس : 195لصف 

دناهدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هک  یناسک  رابخا  موس : 195لصف 

دناهدرک ترایز  ار  ع »  » نامزلا بحاص  هک  یناسک  195رابخا 
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« تسا هدش  رداص  ترضح  هیحان  زا  هک  يرتفد  هخسن  نتم  »211

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تازجعم  رد  مراهچ : 213لصف 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تازجعم  رد  مراهچ : 213لصف 

تبیغ نامز  رد  ترضح  213تازجعم 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  زا  هدراو  215تاعیقوت 

تسا هدش  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یلماوع  مجنپ : 242لصف 

تسا هدش  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یلماوع  مجنپ : 242لصف 

تسا هدش  ع »  » رمالا بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  242یتّلع 

تسا هدش  ع »  » رمالا بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  242یتّلع 

242لاکشا

242خساپ

243لاکشا

243باوج

244لاکشا

244خساپ

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  ناریفس  رابخا  مشش : 249لصف 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  ناریفس  رابخا  مشش : 250لصف 

تبیغ نامز  رد  ع »  » ماما يارفس  250رابخا 

دییأت دروم  250ناریفس 

نیعا نب  250نارمح 

رمع نب  251لضفم 

سینخ نب  251یّلعم 

: یمخّللا سوباق  نب  رصن  251مهنمو 

یمخل سوباق  252نبرصن 
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یلجب بدنج  نب  252هَّللادبع 

نانس نب  252دّمحم 

يرعشا یمق  يدتهم  نب  253زیزعلادبع 

دوب شیاتس  دروم  هک  يزاوها  رایزهم  نب  253یلع 

جاّرد نب  حون  نب  253بویا 

یناّمه رفعج  نب  253یلع 

دشار نب  نسح  یلع  254وبا 

دناهدوبن دییأت  دروم  هک  هدش  شنزرس  254ناریفس 

ینادمه لهس  نبدمحم  نب  254حلاص 

یساور یسیع  نب  نامثع  و  يدنق ، ناورم  نب  دایز  و  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  255یلع 

ینیوزقلا هیوهام  نب  متاح  نب  255سراف 

یئاتربع لاله  نب  256دمحا 

ترضح صاخ  256باون 

هرس سدق  يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  256لّوا :

يرمع دیعس  نب  256نامثع 

ّيرمعلا دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  260رفعجوبا 

حور نب  نیسح  265مساقلاوبا 

مالسلا هیلعتّجح  ترضح  تاعیقوت  زا  عیقوت  269دنچ 

مالسلا هیلعتّجح  ترضح  تاعیقوت  زا  عیقوت  269دنچ 

مالسلا هیلعتّجح  ترضح  هب  باطخ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  لئاسم  مق ] یلاها   ] راموط 270هخسن 

270عیقوت

271عیقوت

271عیقوت

271عیقوت
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272عیقوت

272عیقوت

272عیقوت

272عیقوت

272عیقوت

273عیقوت

273خساپ

274خساپ

274خساپ

274خساپ

274خساپ

275خساپ

275خساپ

275خساپ

275خساپ

275خساپ

275خساپ

275خساپ

276خساپ

276خساپ

276لاؤس

277خساپ

حور نب  نیسح  لیاضف  دروم  رد  ثحب  277همادا 

يرُمَس دّمحم  نب  یلع  282نسحلاوبا 
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ناگدش شنزرس  نیمومذم و  284رکذ 

ناگدش شنزرس  نیمومذم و  284رکذ 

یعیرش هب  فورعم  دّمحم  284وبا 

يریمن ریصن  نب  285دّمحم 

یخرک لاله  نب  286دمحا 

لالب نب  یلع  نب  دّمحم  رهاط  286وبا 

جالح روصنم  نب  287نیسح 

رقازع یبا  289نبا 

دش جراخ  رقازع  یبا  نبا  نعل  نعط و  رد  هک  293یعیقوت 

فیرش عیقوت  294نتم 

نونجم فلد  یبا  تیاکح  يرمع و  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خیش  هداز  ردارب  يدادغب  رکب  یبا  يارجام  نایب  295رد 

هللا همحر  يدسا  رفعج  نب  دّمحم  نیسحلا  297وبا 

عسی نب  ةزمح  نب  دمحا  ینادمه و  دّمحم  نب  میهاربا  قاحسا و  نب  299دمحا 

مالسلا هیلعترضح  فیرش  رمع  نایب  رد  متفه : 299لصف 

مالسلا هیلعترضح  فیرش  رمع  نایب  رد  متفه : 299لصف 

ع»  » ترضح فیرش  رمع  نایب  299رد 

مالسلا هیلعنامز  ماما  روهظ  مایق و  زا  شیپ  300ياههناشن 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  قالخا  هریس و  تافص ، زا  ياهراپ  نایب  رد  متشه : 312لصف 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  قالخا  هریس و  تافص ، زا  ياهراپ  نایب  رد  متشه : 312لصف 

ع»  » نامزلا بحاص  ترضح  تاماقم  تافص و  زا  312یخرب 

یسوط خیش  تبیغ  همجرت  عبانم  317تسرهف 

اه تشون  318یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  338هرابرد 
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ۀبیغلا باتک  همجرت 

باتک تاصخشم 

دمحم هبیغلاباتک /  همجرت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یـسراف  ۀـبیغلا .  يدادرارق :  ناونع  نسح 385-460ق  نب  دمحم  یسوط  هسانـشرس : 
يراذگهرامش .) 1ج يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1387 . سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم  يزیزع . یبتجم  مجرتم  یسوط ؛  نسحنب 

باتک همجرت  نتم و  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  مود . پاچ  تشاددای :  لایر 0-095-973-964-978 :   88000 کباش :  نوگانوگ .)
 : دـلج يور  ناونع  هیامن . تشاددای :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  819 ؛  ص.817 -  همانباتک : تشاددای :  همانهژاو  تشاددای :  تبیغ .

نرق 5ق هعیـش --  ثیداحا  عوضوم :  ثیداحا  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  تبیغ . باتک  همجرت  نتم و 
هـسانش مجرتـم  یبـتجم  يزیزع  هدوزفا :  هسانـش  راـظتنا  تیودـهم -- عوضوم :  ثیداـحا  تیودـهم -- عوضوم :  محـالم  نتف و  عوضوم : 

 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید :  يدـنب  هدر  BP130/ط9غ9041 1387  هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا : 
1309140

رشان همدقم 

تبیغ رـصع  هب  ندوب  کیدزن  تهج  زا  هک  دشابیم  هعیـش  راثآ  نیرتیمیدق  نیرتربتعم و  زا  هللا  همحریـسوط  خیـش  تبیغ  فیرـش  باتک 
ياهمشچ ناونع  هب  راظتنا  تیودهم و  ثحابم  ناققحم  نارگشهوژپ و  دشابیم و  فلـس  ياملع  زا  هدنام  ياجرب  راثآ  دودعم  ءزج  يرغص 

اب ار  اهبنارگ  رثا  نیا  ات  میدش  نآرب  دوجوم ، یمیدق  ياههمجرت  یـسررب  اب  اذل  دـندرگیم ؛ باریـس  نآ  زا  هتـسیرگن ، نآ  هب  بان  لالز و 
تّجح دـنمجرا  ردارب  هک  لاس  ود  زا  شیب  تّدـم  رد  میهد . رارق  قاتـشم  ناـنابز  یـسراف  راـیتخا  رد  همجرت و  دـیدج ، یقیقحت  ون و  یملق 

شیاریو يراذگ و  بارعا  راک  يدیعس  دمحا  یمارگ  ردارب  نامزمه  دندوب ، لوغشم  باتک  همجرت  هب  يزیزع  یبتجم  نیملسملا  مالـسالا و 
تهج و …  يدیعـس ، دیعـسریما  يوسوم ، اضر  دیمح  دّیـس  مرتحم  ناردارب  اتـسار  نیا  رد  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  نآ  یـسراف  یبرع و  نتم 

ترضح نارکمج  سّدقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  نازیزع و  نیا  زا  هک  مینادیم  مزال  اجنیا  رد  دندومن . شالت  رثا  نیا  ندومن  هدامآ 
لوبقم هک  میراودـیما  مییاـمنب . ار  رکـشت  لاـمک  دـنیامنیم  يراـی  راـثآ  هنوگنیا  رـشن  رد  ار  اـم  دوخ  هژیو  تیاـنع  اـب  هک  یفاو  هَّللا  تیآ 

ياهییامنهار زا  ار  ام  رگـشهوژپ  ققحم و  نازیزع  هژیو  هب  یمارگ  ناگدنناوخ  تسا  دـیما  نایاپ  رد  ددرگ . عقاو  الع  ّلج و  ّقح  ترـضح 
يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  دنیامرفن . مورحم  دوخ 

مجرتم همدقم 

هللا همحریسوط  خیش  یگدنز  رب  هاتوک  يرذگ 

یهیقف یسوط ، خیش  تسا . خیرات  لوط  رد  مالسا  ياملع  نیرتراذگریثأت  زا  عیشت و  رادمان  ياهقف  زا  یسوط  نسح  نب  دّمحم  هفیاطلا  خیش 
تاـهابم رخف و  دروم  اـهنت  هن  خـیرات  رتـسب  رد  هدوب و  دـنمتردق  یملکتم  قفوم و  یثّدـحم  رگنفرژ ، يرّـسفم  ققحم ، يا  یلوصا  عـّبتتم ،

ینوگانوگ هک  تسا  هتشاد  رارق  یهاگآ  يالعا  ّدح  رد  مالـسا  مولع  هیلک  رد  ناشیا  تسا . تیرـشب  مالـسا و  رخافم  زا  هکلب  هعیـش ، ناهج 
هکلب ریظنمک  دوخ  عون  رد  هک  ینیگنـس  ثداوح  خیـش و  رـصع  ساسح  رایـسب  طیارـش  صاخ و  یگدنز  تساعدـم . نیا  هاوگ  وا  تافیلأت 

. تسا يونعم  یملع و  تایح  ناگنشت  نیریش  دهش  زونه  اهنرق  زا  سپ  شراب  رپ  بتکم  هک  تخاس  گرزب  يا  هنازرف  وا  زا  دندوب  ریظنیب 
رابخالاب فراع  قودـص ، نیع ، دـقن  ۀـلزنملا  میظع  ردـقلا ، لیلج  هفئاطلا ، سیئر  هفئاطلا و  خیـش  : » دـیامرفیم ناشیا  دروم  رد  یلح  همالع 
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یف دـئاقعلل  بذـهملاوه  مالـسالا و  نونف  لک  یف  فنـصم  و  هیلا ، بسنت  لئاضفلا  عیمج  و  بدالاو ، مـالکلاو  لوصـالا  هقفلاو و  لاـجرلاو 
یهاگیاج تساهنآ ، ياوشیپ  هعیش و  نادنمشناد  دمآرس  یسوط  خیش  ینعی  ؛» لمعلاو ملعلا  یف  سفنلا  تالامکل  عماجلا  عورفلا ، لوصالا و 

مالک و لوصا ، هقف ، لاجر ، رابخا ، نوچمه  یمولع ؛ هب  ملاع  هدوب و  دانتـسا  دروم  قثوم و  یملاع  خیـش  دراد . تمظع  اـب  یماـقم  گرزب و 
عورف لوصا و  رد  ار  هعیـش  دـیاقع  وا  تسا ، هتـشون  باتک  یمالـسا  مولع  نونف و  یماـمت  رد  يو  دوب ، اراد  ار  لـیاضف  یماـمت  هدوب و  بدا 

نب دّـمحم  : » دـیوگیم زین  مولعلا  رحب  همـالع  و  ( 1 .) درک عـمج  مه  اـب  لـمع  ملع و  رد  ار  یناـسفن  تـالامک  زین  هدرک و  میظنت  بیذـهت و 
ۀعیرـشلا دامع  نیموصعملا و  ۀمئالا  دعب  ۀقرفلا  ماما  ۀقحلا ، ۀعیـشلا  مالعا  عفار  هقحملا و  ۀـفئاطلا  خیـش  رفعجوبا  یـسوطلا  یلع  نب  نسحلا 

و قالطالا ، یلع  هفئاطلا  خیـش  عومـسملاو  لوقعملا  نونف  بذهم  عورفلاو و  لوصالا  ققحم  نیدـلاو  بهذـملاب  قلعتی  ام  لک  یف  هیمامالاو 
یـسوط یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم  مامالاو ؛» کـلذ  یف  ةودـقلا  ناـکو  مالـسالا  مولع  عیمج  یف  فنـص  ناـیعالا . هیلا  يولت  يذـلا  اهـسیئر 
ياوشیپ مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  زا  سپ  تسا ، هعیـش  ّقح  مچرپ  هدـنروآ  رد  زازتها  هب  هیماما و  ّقح  هب  بهذـم  ناـگرزب  زا  رفعجوبا ،

خیـش و يو  دیدرتیب  تسا . لوقنم  لوقعم و  مولع  نونف و  هدـننک  بیذـهت  عورف و  لوصا و  ققحم  وا  تسا . تعیرـش  نوتـس  هیماما و  هقرف 
ياوشیپ دنمناوت و  اهنآ  یمامت  رد  هتـشون و  باتک  یمالـسا  مولع  یمامت  رد  دناهتخود . وا  هب  مشچ  ناگمه  هک  تسا  هعیـش  هفیاط  گرزب 

. تسا ملع  نآ  ياملع 

دادغب هب  ترجه  ات  دلوت 

هدید هللا  امهمحر  دیفم  خیـش  تماعز  زاغآ  قودص و  خیـش  تلحر  زا  سپ  لاس  راهچ  ًاقیقد  لاس 385 ه.ق  ناضمر  كرابم  هام  رد  ناشیا 
هدوب و بدا  ملع و  دهم  نامز ، نآ  رد  هک  تسا  دهـشم  سّدـقم  رهـش  نامه  ای  ناقون »  » هقطنم رد  و  سوط »  » رد شتدالو  دوشگ . ناهج  هب 

هقطنم رد  راصعا  نآ  رد  هک  تسا  ملسم  نیاربانب  هدینارورپ . ار  وا  لاثما  ناریا و  هزاوآ  دنلب  رعاش  یسودرف  نوچمه  ار ؛ یگرزب  نادنمشناد 
مالسلا هیلعاضر  ماما  ینارون  عجضم  يوضر و  سّدقم  میرح  اب  يراوجمه  تبارق و  تهج  هب  هدرکیم و  یگدنز  یعیش  ياهنادناخ  سوط 

دوخ یـسودرف  مساقلاوبا  میکح  راوگرزب و  خیـش  دوجو  هک  دناهدوب . رثؤم  لاعف و  ًادـیدش  لمع  ملع و  ثیح  زا  ترـضح  نآ  تکرب  هب  و 
نامز نآ  رد  سوط  یحاون  مدرم  رتشیب  هک  ارچ  دندوب ؛ هدادن  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بلاغ  تیعمج  نایعیـش ، هتبلا  تسا . اعدـم  نیا  رب  لیلد 

ياهداوناخ رد  خیـش  لاح  ره  هب  دناهدرک . دشر  دلوتم و  هقطنم  نآ  رد  یلازغ  کلملا و  ماظن  هجاوخ  نوچ  ییاملع  هدوب و  بهذـم  یعفاش 
تسین و ام  سرتسد  رد  ناـشیا  زا  یعماـج  قیقد و  تاـعالطا  هک  دوب  نسح  نب  یلع  نب  نسح  ناـشیا  ردـپ  ماـن  دـش . دـلوتم  ملاـع  هعیش و 
لضف و اب  يدیتاسا  رضحم  زا  تسا  هتشاد  روضح  سوط  رد  هک  ینارود  رد  یسوط  خیش  ًاتدعاق  تسا . هدنام  هتخانشان  وا  یملع  تیصخش 

نامز نآ  رد  هک  هرس  سدقدیفم  خیش  بانج  عیشت  میعز  سرد  هزوح  هب  دادغب  هب  دورو  اب  تسا . هدرب  يرفاو  ّظح  هدافتـسا و  لامک  ملع و 
ءانثا رد  خیـش  هک  دـنامن  هتفگان  دوشیم . یـضترم  دیـس  خیـش و  زّربم  نادرگاش  زا  هک  دـشکیمن  یلوط  دوریم و  دوب ، هعیـش  هانپ  أجلم و 

تماقا یتدم  دندوب  مه  ملعلاراد  هک  دالب  نیا  زا  مادک  ره  رد  ًالامتحا  هک  دناهدرک  روبع  مق  ير و  روباشین ، ياهرهـش  زا  دادـغب  هب  ترجه 
. دناهدرک ضیف  بسک  هعیش  ناگرزب  رضحم  زا  هتشاد و 

دادغب

لدـبم نایـسابع  تموکح  زکرم  هب  سیـسأت و  یـسابع  هفیلخ  نیمود  یقیناود ، روصنم  رفعجوبا  تسد  هب  لاس 148ه.ق  رد  هک  دادـغب  رهش 
زا مالسا  يایند  مظعا  تمسق  رب  یسابع  تفالخ  تختیاپ  ناونع  هب  اذل  دوب ؛ زین  مالسا  ناهج  یسایس  ياهتیلاعف  زکرم  ناونع  هب  دوب ، هدش 

لحم یقرت و  ترهـش و  جوا  رد  زین  یملع  رظن  زا  تشاد و  تموکح  طلـست و  نیچ ، دحرـس  اـت  هتفرگ  هنارتیدـم  لـحاوس  خرـس و  ياـیرد 
رهش نیا  رد  یلبنح ] یعفاش ، یکلام ، یفنح ،  ] ننست لها  بهذم  راهچ  نادنمشناد  دوب . یمالسا  بهاذم  هیلک  نادنمشیدنا  عمجم  یقالت و 
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ناخروم نافلؤم و  ناثدحم و  اهقف و  نیرتگرزب  هک  اجنآ  ات  دوب  ملعت  میلعت و  تهج  یگرزب  زکرم  ّتنـس  لها  يارب  اذل  دنتـشاد ؛ روضح 
جرفلاوبا يرونید ، هبیتق  نبا  يرذالب ، يربط ، يدوعسم ، یبوقعی ، يدقاو ، بتاک  دعـس  نبا  يدقاو ، قاحـسا  نب  دّمحم  دننام : بهاذم ، نیا 

نب نامیلس  دوواد  وبا  ملسم ، حیحص  بحاص  يروباشین  جاجح  نب  ملسم  يراخب ] حیحص  بحاص   ] يراخب لیعامسا  نب  دّمحم  یناهفـصا ،
ننس بحاص  یئاسن  بیعش  یلع  نب  دمحا  يذمرت ، حیحص  بحاص  يذمرت  یسیع  نب  دّمحم  یسیع  وبا  دوواد ، یبا  ننـس  بحاص  ثعـشا 

نیاربانب دناهدرک . يرپس  دادغب  رد  ار  دوخ  رمع  زا  يرادقم  ای  مامت و  هجام ، نبا  ننس  بحاص  ینیوزق  دیزی  نب  دّمحم  هَّللادبع  وبا  یئاسن و 
تیلاعف لحم  نیرتیلـصا  دادـغب  هدوب و  رادروخرب  نرق  ود  تدـم  هب  يوق  ياهشیر  هنیـشیپ و  زا  یـسوط  خیـش  نامز  ات  ّتنـس  لها  ياـملع 

لاعف و رایـسب  یمک  یتح  یفیک و  رظن  زا  هکلب  هدوبن  ّتنـس  لها  زا  رتمک  اهنت  هن  دادـغب  رد  مه  هعیـش  تیعقوم  یفرط  زا  دوب . ناشیا  یملع 
هب هتـشاد و  تنوکـس  رهـش  نیا  رد  یـسابع  روج  ماکح  رابجا  هب  مالـسلا  امهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما  تسا . هدوب  ّتنـس  لها  زا  رترثؤم 

نیا یملع  تیلاعف  هزوح  هک  دناهتشاد  روضح  ارماس  هقطنم  قارع و  رد  مه  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  ماما  يداه و  ماما  دناهدیـسر ، تداهش 
مهیلعتیب لها  كرابم  مودق  تکرب  هب  هعیـش  نادنمـشناد  املع و  زا  يرایـسب  نیاربانب  تسا . هتفرگرب  رد  ًارهق  مه  ار  دادـغب  مامه ، ماما  ود 

، شنادناخ نیطقی و  نب  یلع  ریمع ، یبا  نب  دّمحم  مکح ، نب  ماشه  دـننام : دـناهدرک ؛ نّطوت  ای  دّدرت  اجنآ  رد  دادـغب  يانب  زاغآ  زا  مالـسلا 
ره مهماقم . هَّللا  یلعا  دیفم  راوگرزب  خیش  و  یضر ، دیس  یضترم و  دّیـس  نادناخ  یفاکـسا ، نادناخ  هیولوق ، نبا  نادناخ  یتخبون ، نادناخ 
هب رهـش  نیا  مجنپ ، مراهچ و  موس و  نرق  رد  هکنیا  ات  دشیم ، رتشیب  رهـش  نیا  رد  نایعیـش  عمجت  زکرمت و  تشذگیم  دادغب  رمع  زا  ردـق 

یلمع یملع و  تیعجرم  هتشاد و  تنوکس  رهش  نیا  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هعبرا  باون  هکنانچ  دش ، لدبم  عیشت  یملع  زکرم  نیرتمهم 
. تشاد رارقتسا  هّطخ  نیا  رد  هعیش 

دیفم خیش  تماعز  دادغب و  هب  یسوط  خیش  دورو 

خیـش هعیـش  سیئر  سرد  رد  هدـمآ و  دادـغب  هب  تشذـگیم ، شتکرب  اب  رمع  زا  لاـس  هـک 23  یلاـح  رد  لاس 408 ه.ق  رد  یـسوط  خـیش 
رامش رد  یگمه  هک  درکیم  تیبرت  ار  ياهدنزرا  رایسب  نادرگاش  عیشت ، ناهج  تیعجرم  رب  هوالع  دیفم  خیش  درک . تکرش  هللا  همحردیفم 

نب یلع  نب  دمحا  یـضر ، دّیـس  شا  هغبان  ردارب  و  یـضترم ، دّیـس  يدهلا  ملع  اهنآ  نیرتفورعم  دنوریم ، رامـش  هب  هعیـش  ياملع  مظاعا 
لاس 406 رد  هک  یضر  دّیس  زج  هب  دادغب  هب  یسوط  خیش  دورو  ماگنه  دنتـسه و  یکجارک  حتفلاوبا  زیزعلا ، دبع  نب  دعـس  یـشاجن ، سابع 

جنپ تدم  سوط ، هّطخ  ناوج  دنمـشناد  دندرکیم . تکرـش  دـیفم  خیـش  سرد  رد  هدوب و  تایح  دـیق  رد  یگمه  دوب  هتفر  ایند  راد  زا  ه.ق 
داتـسا تایح  ناـمز  رد  یـسوط  خیـش  دوب . دـنمهرهب  ناـشیا  ضیف  رپ  رـضحم  زا  موادـم  هرـس  سدـقدیفم  خیـش  رمع  ناـیاپ  اـت  ینعی  لاـس ؛

ماقم ییاسانش  يارب  لیلد  نیرتهب  هک  دومن  ماکحالا » بیذهت   » مان اب  ناشیا  هعنقملا »  » باتک حرـش  نتـشون  هب  مادقا  دیفم  خیـش  شراوگرزب 
زا یکی  زین  تسه و  هدوب و  هعیش  هقف  ثیدح و  شزرارپ  كردم  ذخأم و  نونکات  هتـشذگ  نرق  هد  یط  تسا و  يو  ریظنمک  غوبن  یملع و 

دوب تراهط  باتک  مامتا  زا  سپ  دیسرن و  نایاپ  هب  دیفم  خیش  تایح  نارود  رد  باتک  نیا  هتبلا  دیآیم ، رامش  هب  هعیش  یلـصا  باتک  راهچ 
. تسویپ یلعا  توکلم  هب  دیفم  خیش  هک 

یضترم دّیس  تماعز  دیفم و  خیش  تلحر 

دیفم خیـش  تلحر  زا  سپ  دومرف . تلحر  توکلم  ملاـع  هب  لاس 413 ه.ق  رد  دیفم  خیش  عیـشت ، ملاع  گرزب  ناهج  هعیـش و  ریظنیب  هغبان 
تسیب و تدم  درک و  یط  هللا  همحر  یضترم  دّیس  بانج  دیفم ، خیـش  هتـسیاش  نیـشناج  دزن  ار  رتشیب  لماکت  یقرت و  ياههار  یـسوط  خیش 
، هقف مالک  هلمج  زا  مولع ؛ زا  يرایـسب  رد  يو  دـسیونیم : ناشیا  دروم  رد  یـسوط  خیـش  دـش . دـنمهرهب  ناشیا  كرابم  رـضحم  زا  لاس  هس 

خـساپ فیناـصت و  تسا . رعـش  رازه  تسیب  زا  شیب  لـماش  وا  ناوید  هدوب ، مدـقم  همه  رب  هریغ  تغل و  یناـعم و  وحن ، رعـش ، بدا ، لوصا ،
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شرامش 38 زا  سپ  تسرهف ، باتک  زا  رگید  ياج  رد  یسوط  خیش  دهدیم . لیکشت  ار  يدایز  بتک  اهروشک ، اهرهـش و  لئاسم  هب  ناشیا 
تئارق وا  رب  هک  یماگنه  ار  هیقب  مدناوخ و  ناشیا  دزن  ار  اهباتک  نیا  رتشیب  دیوگیم : یـضترم ، دّیـس  تافیلأت  زا  روهـشم  گرزب و  باتک 

دّیس نادرگاش  دمآرس  هک  دییاپن  يرید  هدوب و  وا  رانک  رد  هراومه  یضترم  دّیس  تماعز  تدم  لوط  رد  یسوط  خیـش  مدوب . نم  دندرکیم 
. دش بوسحم  هعیش  هدنیآ  دیما  دمآ و  رامش  هب 

یسوط خیش  تماعز  یضترم و  دّیس  تلحر 

تلحر زا  سپ  دومن . رادغاد  دوخ  نادقف  زا  ار  عیشت  ملاع  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  یگلاس  داتشه  رد  لاس 426 ه.ق و  رد  یضترم  دّیس 
هعیـش ياملع  رخافم  زا  مادک  ره  دندوب و  تایح  دیق  رد  یکجارک »  » و یـشاجن »  » دننام دیفم  خیـش  زربم  نادرگاش  زا  يدادـعت  زونه  دـّیس 

هاگیاج هناشن  هک  دش  هداهن  فیرشلا -  هماقم  هَّللا  یلعا  یسوط -  خیـش  هدهعرب  هعیـش  یملع  تیعجرم  تماعز و  یلو  دندشیم ، بوسحم 
نیا زا  لاس  تدم 28  هک  دندوب  هلاس  خیرات 41  زا  ههرب  نیا  رد  یسوط  خیش  تسا . خیش  ریظنیب  زاتمم و  تیصخش  یلمع و  یملع و  دنلب 

فیلأت و قیقحت و  ددم  هب  تشاد و  لاغتشا  یملع  بتارم  لیاضف و  بسک  هب  یضترم  دیـس  دیفم و  خیـش  سرد  هزوح  رد  ار  تکرب  اب  رمع 
مها رد  دـش و  لیان  یملع  حطـس  نیرتیلاـع  هب  لوقنم  لوقعم و  زا  معا  دوخ ؛ رـصع  جـیار  مولع  هیلک  رد  اـسرفتقاط  تاـمحز  هعلاـطم و 

الاو و تیـصخش  یملع و  ترهـش  دوشیم . هراـشا  نآ  هب  دوخ  ياـج  رد  هک  دز  یعونتم  بتک  فیلأـت  هب  تسد  مه  یمالـسا  تاـعوضوم 
ریزگان دوب  بهذم  یّنـس  یـسابع و  يافلخ  زا  هک  هَّللا  رما  هب  مئاقلا  تقو ، هفیلخ  ات  دیدرگ  بجوم  بهاذم  دیاقع و  رب  خیـش  عیـسو  هطاحا 

ملعو تسشنیم  یسرک  نیا  يور  خیش  دراذگب . ناشیا  رایتخا  رد  تفرگیم  قلعت  رصع  ياملع  دمآرس  هب  هکار  مالک  ملع  یسرک  ات  دوش 
اب ناـفلاخم  تاهبـش  یماـمت  هب  تفگیم و  سرد  دوب ، راـگزور  نآ  مولع  نیرتجیار  هک  ار  بهاذـم  دـیاقع و  نوماریپ  ثحب  ینعی  مـالک ؛

هدوب و ّتنس  لها  ياملع  لقث  زکرم  نامز  نآ  رد  دادغب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دادیم . لدتسم  مکحم و  باوج  یندز  لاثم  یهاگآ  یگریچ و 
يو هک  دهدیم  ناشن  خیش  طسوت  مالک  ملع  یسرک  ندروآ  تسدب  دندرکیم ، ینمـشد  یتح  تفلاخم و  هعیـش  اب  ًانلع  ناشیا  زا  يرایـسب 

تفای یسک  ننـست  لها  نیب  یتح  هک  تسا  هدرک  عافد  نانچ  هعیـش  تیب و  لها  تاداقتعا  زا  ییاز ، تیـساسح  زا  زیهرپ  لادتعا و  رب  هوالع 
یسوط خیش  تسین . دوخ  رصع  مولع  رب  ناشیا  هداعلا  قوف  طلست  زج  يزیچ  رما  نیا  دشاب و  هدرک  ناشیا  زا  یخساپ  یب  لاؤس  هک  هدشیمن 

هدراو لئاسم  هب  ییوگخساپ  فیلأت و  سیردت ، هب  لوغـشم  دادغب  رد  تزع  تمظع و  لامک  اب  لاس 448 ه.ق  ات  ینعی  لاس ؛ هدزاود  تدم 
تالکشم لئاسم و  رد  هتفرگ و  رارق  ماش  ناریا و  قارع و  نایعیش  شریذپ  دروم  ناشیا  تماعز  تیعجرم و  دوب و  یمالـسا  فلتخم  دالب  زا 

. دندرکیم هعجارم  ناشیا  هب 

دادغب خلت  ثداوح 

تیلاعف عنام  مه  نامز  نآ  رد  هدـش ، ناناملـسم  تفرـشیپ  عناـم  نونکاـت  مالـسا  زاـغآ  زا  هک  يا  هنـالهاج  ياـهبصعت  فسأـت ، لاـمک  اـب 
هک یتروص  هب  مه  نآ  ننست  لها  برع و  يایند  زکرم  رد  هعیش  یناریا و  دنمـشناد  کی  دوجو  دش . دادغب  رد  خیـش  تماقا  هنادنـسپادخ و 
ملع نامسآ  ناشخرد  هراتس  نیا  اب  هناملاع  ییورایور  زا  ار  یفلاخم  ره  وا  یملع  تردق  توق و  هدوب و  مالسا  یملع  رابتعا  مامت  ییاهنت  هب 
ألخ زا  هدـش  حالـس  علخ  هعیـش  نیتم  هداعلاقوف  قطنم  لباقم  رد  امنملاع  نـالهاج  زا  یهورگ  اـت  دـش  بجوم  درکیم ، سویأـم  تفرعم  و 

ثداوح هتبلا  دندومن . یمالسا  هعماج  رد  ینکفا  هقرفت  هب  عورش  هدرک و  هدافتسا  دندوب  برع  ود  ره  هک  یضترم  دیس  دیفم و  خیـش  دوجو 
خیـش تماعز  هرود  رد  ناشیا و  دورو  لاس  زا  هکلب  دوبن ، ناشیا  تماعز  ناـمز  هب  رـصحنم  دـش  دادـغب  زا  خیـش  ترجه  بجوم  هک  یخلت 

دیس دیفم و  خیش  ذوفن  اّما  داتفایم ، قافتا  هدنکارپ  تروص  هب  لاس  لهچ  دودح  تاضرعت  نیا  تشاد و  همادا  یـسوط  خیـش  نامز  ات  دیفم 
یسوط و خیش  نامز  رد  یلو  دشیم . هعیش  هب  ضرعت  نتفرگ  جوا  عنام  تقو ، یلحم  ياهتموکح  ننـست و  لها  بارعا  نایم  رد  یـضترم 
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يرایسب دندیروش و  هعیش  دض  رب  یعمج  هتسد  روط  هب  ننست  لها  هک  ياهنوگ  هب  داد ؛ خر  یگرزب  ثداوح  447 ه.ق  ياهلاس 448 -  رد 
تراغ هب  تسد  هدرک و  بحاـصت  ار  ناـشیاههناخ  هدـیناسر ، تداهـش  هب  ار  دـندرکیم  یگدـنز  خرک  نیـشنهعیش  هلحم  رد  هک  ناـشیا  زا 

هیلعنیسح ماما  نادیهش ، رالاس  دّیس و  يارب  يرادازع  لوغشم  نایعیش  هک  رفص  مرحم و  ياههام  رد  تسرد  ثداوح  نیا  دندز و  ناشلاوما 
نارمکح کیب » لرغط   » یتقو هک  دوب  تروص  نیا  هب  ارجام  هصالخ  تسویپ . عوقو  هب  دـندوب  شزارفارـس  تیب  لـها  باحـصا و  مالـسلا و 
تموکح ضارقنا  بجوم  درک و  فرـصت  لاس 447 ه.ق  رد  ار  دادـغب  هَّللا » رما  هب  مئاـقلا   » قیوشت هب  دوب  مه  یبصعتم  ینـس  هک  یقوجلس 

روتـسد هدرک ، عونمم  ناذا  رد  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نتفگ  هک  اجنآ  ات  درک ، رتگـنت  نایعیـش  رب  زور  هب  زور  ار  هصرع  دـش ، هیوب » لآ  »
هوالعب درک . لمع  نیا  رب  تراظن  لوؤسم  ار  ینیرومأم  مونلا و  نم  ریخ  ةالصلا  دنیوگب : حبص  زامن  رد  ننست  لها  هویش  هب  نآ  ياج  هب  داد 

وحم وا  روتسد  هب  ار  رشبلا  ریخ  یلعو  دّمحم  دننام : دندوب ؛ هتـشون  خرک  ياههزاورد  اهراوید و  رب  نایعیـش  هک  ییاه  هبیتک  اهراعـش و  مامت 
هلیسو نیا  هب  ات  دندرکیم  تئارق  بصاغ  يافلخ  حدم  رد  يراعـشا  دنلب  يادص  اب  هدش و  خرک  دراو  ّتنـس ، لها  ناحادم  سپـس  دندرک .

هَّللادبعوبا  » هعیـش فورعم  ناناگرزاب  ناگرزب و  زا  یکی  سپـس  دـندشن . لمع  نیا  هب  قفوم  هتبلا  هک  دـننک  کیرحت  ار  نایعیـش  تاساسحا 
هک خیـش  هناخ  هجوتم  هناضرغم ، لامعا  نیا  زا  سپ  دنتخیوآ . راد  رب  شاهزاغم  رد  رب  دـندیناسر و  لتق  هب  عیـشت  رد  ولغ  مرج  هب  ار  بالج »

اروا سیردت  یسرک  اهباتک و  دندرب و  تراغ  هب  ار  ناشیا  ییاراد  هیلک  دندرکن  ادیپ  یـسرتسد  يو  هب  نوچ  دندش و  دوب  نایعیـش  گرزب 
لمح دوخ  اب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  ترایز  ماگنه  نایعیـش  میدـق  رد  هک  ار  دیفـس  مچرپ  هس  هدروآ ، رـصن  دجـسم  يولج  خرک و  هلحم  هب 
دعب لاس  کی  هکلب  دـندرکن  هدنـسب  لاـمعا  نیا  هب  نیـضرتعم ، هتبلا  دندیـشک . شتآ  هب  اـجکی  ار  همه  هداـهن و  اـهنآ  يور  ار  دـندرکیم 
دلج دص  راهچ  رازه و  هد  اب  ار  دوب  صلاخ  خسار و  ياهعیش  دنمشناد و  يدرم  هک  یملید  هلودلا  ءاهب  ریزو  ریشدرا  نب  روپهاش  هناخباتک 

. دندرک قیرح  همعط  دیجم  نآرق  دص  کی  هارمه  هب  ریظنیب  سیفن و  باتک 

فجن هب  خیش  ترجه 

تیاهن اب  یسوط  خیش  دادیم و  خر  هعیش  تیلقا  ینس و  تیرثکا  نیب  یمومع  هاگ  هدنکارپ و  ياهدروخرب  دادغب ، رد  خیش  تماقا  تدم  رد 
نآ ربص  ماجنارس  یلو  دوب . باتک  نتشون  سیردت و  لیصحت ، لوغشم  تخـس  لاح  نیع  رد  درکیم و  دروخرب  اهنآ  اب  يرابدرب  تناتم و 

معن و زا  هعیـش  زورما  هب  ات  هک  درک  ترجه  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  نایقتم  يـالوم  سّدـقم  میرح  يوس  هب  هدـمآ و  رـس  هب  ادـخ  درم 
نکاس لاح ، روش و  اب  نایعیـش  زا  یعمج  هک  دوب  رقحم  کچوک و  رایـسب  ییاتـسور  فجن  نامز  نآ  رد  تسا . معنتم  ترجه  نیا  تاـکرب 

، سیردـت هب  هدرک و  يرپس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  راوج  رد  ار  شیوخ  تکرب  اـب  رمع  رخآ  لاـس  هدزاود  خیـش  دـندوب . کـچوک  هیرق  نیا 
يدایز هورگ  دش و  هقطنم  نیا  هب  هعیـش  ناگتخیهرف  املع و  دـمآ  تفر  فجن و  قنور  بجوم  رما  نیمه  داد . همادا  دوخ  تافیلأت  قیقحت و 

لدبم هعیـش  یملع  زکرم  هب  راید  نآ  هدرک و  ترجه  فجن  هب  ناشیا  كرابم  رـضحم  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  لضف  لهاو  خیـش  نادرگاش  زا 
یسک تکربرپ  یمیدق و  هزوح  نیا  سسؤم  هک  تسا  ملسم  نیاربانب  دمآ . دیدپ  یـسوط  خیـش  طسوت  هعیـش  هلاس  رازه  هیملع  هزوح  دش و 

داـتفه و نس  رد  مرحم 460ه.ق و  بش 22 رد  هفیاطلا  خیش  فیرـشلا . هماقم  هَّللا  یلعا  یـسوط » نسح  نب  دّمحم  هفئاطلا  خیـش   » زج تسین 
طسوت خیش  رهطم  ندب  تفرگ . مارآ  مالسلا  هیلعیلع  رهطم  مرح  راوج  رد  هشیمه  يارب  درک و  ریس  توکلم  هب  کلم  ملاع  زا  یگلاس  جنپ 

« يرتشوش نسحلاوبا  خیش   » و یبرز » نیسح  دحاولا  دبع  نب  دّمحم  نسحلاوبا  « » یقیلس يدهم  نب  نسح   » ياهمان هب  شنادرگاش  زا  نت  هس 
هیلع نیفراعلا  ماما  رهطم  مرح  یلامش  تمس  رد  هک  شا  ینوکسم  هناخ  رد  ار  خیش  دیـشوپ . ترخآ  سابل  دش و  هداد  لسغ  بش  نامه  رد 

هربقم تمس  هب  ترـضح  نحـص  برد  هک  نونکا  دش و  دجـسم  هب  لیدبت  خیـش  تیـصو  قبط  مه  هناخ  دندرک و  نفد  تشاد  رارق  مالـسلا 
فرـشا فجن  رد  خیـش  هون  وا  زا  دـعب  یلعوبا و  خیـش  شدـنزرف  یـسوط  خیـش  زا  سپ  تسا . فورعم  یـسوطلا  باب  هب  دوشیم  زاب  خـیش 
مظعالا هَّللا  هیقب  ترـضح  هصاخ  تایانع  اب  دندرک و  ظفح  ار  هدش  انب  هزات  رگنـس  نیا  دـندش و  عیـشت  ملاع  تیعجرم  تماعز و  رادهدـهع 
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هب ار  یگرزب  ناهیقف  هداد و  همادا  دوخ  هبیط  تایح  هب  عیـشت  یملع  گرزب  هاـگیاپ  ناونع  هب  زورما  هب  اـت  فجن  هیملع  هزوح  هادـف  اـنحاورا 
ثعبی موی  تام و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالـس  و  تسا . لد  هتـسکش  ملاع  نآ  ترجه  تکرب  زا  همه  نیا  هک  تسا  هداد  لیوحت  مالـسا  ملاع 

. ًایح

یسوط خیش  نادرگاش 

مادک ره  هک  دناهدوب  هفئاطلا  خیش  لمع  ملع و  رابرپ  نمرخ  نیچ  هشوخ  خیـش ، رـصع  ناملکتم  نارـسفم و  ناهیقف و  ناملاع و  زا  يرایـسب 
خیش يدرگاش  فرش  هدراذگ و  نیمز  هب  ذملت  يوناز  بات  ملاع  دیشروخ  نآ  رضحم  رد  دنتسه و  یصاخ  تازایتما  تایصوصخ و  ياراد 

ضیفتسم ناشیا  دوجو  ضیف  زا  ینس  هعیش و  ملاع  دهتجم و  دصیس  رب  نوزفا  تاقیقحت  زا  یضعب  قباطم  دنتـسنادیم . دوخ  راختفا  لادم  ار 
ياملع ناـگرزب  زا  هک  یلح  مجن  نب  یقت  خیـش  ( 2 یناث . دیفم  هب  فورعم  یسوط  خیـش  دنزرف  یلعوبا ؛ خیـش  ( 1 لثم : یناگرزب  دناهدش ؛

زنک بحاص  یکجارک  حتفلاوبا  ( 3 تسا . هدرک  ملع  بسک  یسوط  خیش  یضترم و  دّیس  رضحم  زا  هدوب و  حالص  وبا  شاهینک  تسا  هیماما 
هب دوب و  ماش  دالب  رد  یـسوط  خیـش  هدـنیامن  ناشیا  جارب ؛ نب  ریرحن  نب  زیزعلادـبع  خیـش  ( 5 یتشرهص . نسح  نب  نامیلـس  ( 4 یکجارک .
زا هک  رجاهملا  یبا  نب  سنوی  نب  مدآ  ( 6 جارب .» نبا  یضاق   » هب دش  بقلم  اذل  دوب ، تواضق  بصنم  بحاص  سلبارط  رد  لاس  یـس  تدم 

نمحرلادبع دّمحم  وبا  خیش  ( 8 تسا . هعیـش  گرزب  نیفنـصم  زا  هک  يروباشین  دمحا  نب  نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا  ( 7 تسا . هعیش  ياهقف 
یبتک مالـسلا  مهیلعتیب  لها  بقانم  رد  هتفرگ ، فلاخم  قفاوم و  زا  ار  تایاور  رابخا و  ددـعتم ، ياـهترفاسم  یط  هک  خیـش  رگید  دـنزرف 

نب دّمحم  نب  لیعامسا  میهاربا  وبا  ( 10 دوب . دامتعا  دروم  هقث و  یملاع  هک  هللا  همحرقودص  خیش  هون  یمق ، دّمحم  نب  قاحسا  ( 9 تشون .
ۀکرب نب  دّمحم  نب  ۀکرب  ریخلاوبا  ( 11 دندرک . تفایرد  خیش  زا  ار  يرایسب  تایاور  راوگرزب  ود  نیا  قودص ، خیـش  رگید  هون  یمق ، نسح 

رد ار  خیش  فیناصت  یمامت  ناشیا  یمق . هیوباب  نب  یلع  نب  نیسح  نب  نسح  نب  نیسح  نب  نسح  دّمحم  وبا  مالسالا  سمـش  ( 12 یمالسا .
. رـصم هقثو  هیقف  نسحم  نب  زیزعلادبع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  ( 13 تسا . تسرهف  بحاص  نیدلا  بجتنم  خیـش  ّدـج  دـناوخ . وا  يارب  فجن 

دیعس نب  دّمحم  نب  راقفلاوذ  ماصمصلا  وبا  دیس  ( 15 نیوزق . خیش  هیقف و  ینادمح ، یلع  نب  رفظم  نب  نیـسح  هَّللادبعوبا  نیدلا  ییحم  ( 14
ناشیا ینیسح . نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دّمحم  وبا  دّیـس  ( 16 يدنوار . بطق  دیتاسا  خـیاشم و  هلمج  زا  هیقف و  ملاع و  يدیـس  ینیـسحلا ،
تیاور خیش  زا  هدوب و  هیقف  هنازرف و  یملاع  ینیسح . یعاد  نب  نیدلا  نیز  دّیس  ( 17 تسا . تیب  لها  بط  باتک  بحاص  گرزب و  یهیقف 

هدوب ثدحم  هیقف و  هک  مناغ  نب  ۀعیبر  نب  دعاص  ( 19 تسا . بقانم  بحاص  بوشآرهش  نبا  دج  یناردنزام  بوشآرهش  ( 18 تسا . هدرک 
، يرقم یلع  نب  هَّللادـبع  نب  رابجلادـبع  ءافولا  وبا  خیـش  ( 21 تسا . هدوب  يراوـگرزب  هیقف  هک  رداقلادـبع ، نب  تلـصلاوبا  خیـش  ( 20 تسا .
، يروباشین لاتف  یلع  نب  نسح  نب  دّمحم  خیش  ( 22 تسا . هدرک  فینصت  یسراف  یبرع و  هب  هقف  رد  مه  یبتک  هدوب و  ير  ياهقف  زا  ناشیا 

تاداس گرزب  یچابید ، لـضفلا  یبا  نب  یلع  مساـقلا  یبا  نب  رهطم  نسحلاوبا  نیرخفلا  وذ  یـضترم  دّیـس  ( 23 نیظعاولا . ۀـضور  بحاص 
هدوب و هیجو  هقث و  هیقف و  رفعج ، نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  خیـش  ( 24 دوب . شیوخ  ناـمز  نارادمدرـس  زا  مـالعا  ملع  رد  قارع و 
هیقف و ناشیا  ینیـسح ، يولع  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  اـضر  نب  رـصان  میهاربا  وبا  ( 25 دـهز . باتک  هلمج  زا  یفیناصت  بحاـص 

بتکم وریپ  هک  خیش  نادرگاش  دروم  رد  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  تیب  لها  بقانم  رد  یبتک  هک  دندوب  ماقم  یلاع  یبیدا  ثدحم و 
هدش رضاح  ناشیا  سرد  ياپ  هماع  نادنمشناد  املع و  زا  يرایسب  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  نوگانوگ  تاقیقحت  رد  مه  دندوب  ّتنـس  لها 

. دندشیم دنمهرهب  شدوجو  ضیف  زا  و 

خیش یملق  راثآ 

ياهراک رانک  رد  ناشیا  تسا . هدوب  يدـعب  ياـههرود  یتح  دوخ و  رـصع  ياـملع  نیرتراـکرپ  زا  یکی  هللا  همحریـسوط  خیـش  ناـمگیب 
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زاین اب  بسانتم  فلتخم و  مولع  رد  هدـشن و  لفاغ  مالـسا  سّدـقم  تعیرـش  نییبت  نتـشون و  زا  دـندوب ، تیمها  زئاح  مه  رایـسب  هک  یفلتخم 
هدوب و مالسا  ناهج  يالـضف  املع و  هار  غارچ  ناشیا  زا  سپ  هک  دنتـشاذگ  راگدای  هب  ار  ییاهبنارگ  فیناصت  تافیلأت و  یمالـسا ، هعماج 
زا باتک  ود  هک  هقف  رد  راصبتـسا »  » و ماکحالا » بیذـهت   » ای نآرق  ریـسفت  رد  نایبت »  » لـثم اـهنآ  زا  یـضعب  یفرعم  يارب  هک  یبتک  تسه .

هطـساو هب  خیـش  تافیلأت  یلک  روط  هب  تسا . جراخ  رـصتخم  نیا  هلـصوح  زا  هک  تسا  یلقتـسم  فیلأت  دنمزاین  دنتـسه ، هعیـش  هعبرا  بتک 
رب مکاح  طیارـش  زا  یفاک  تخانـش  فلتخم و  بهاذـم  تاداقتعا  رب  لماک  هطاحا  لوقنم و  لوقعم و  مولع  هیلک  رب  ناشیا  فرگـش  طلـست 
ود یفرط  زا  تسا . هداد  يریظن  مک  ماکحتـسا  ناشیا  ياهباتک  هب  هک  تسا  هناملاع  حضاو و  نیهارب  مکحم و  یتالالدتـسا  ياراد  هنامز ،

یکی تشاد . رارق  راوـگرزب  خیـش  سرتـسد  راـیتخا و  رد  دوـب ، مالـسا  ياـیند  رد  صاـخ  يا  هزاوآ  ياراد  هک  ناـمز  نآ  مـهم  هناـخباتک 
يرگید دوب و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  فلتخم  نونف  رد  باتک  دلج  رازه  داتشه  نیخروم  هتفگ  هب  هک  یـضترم » دّیـس   » شداتـسا هناخباتک 

قوف غوبن  گرزب و  هیامرـس  نیا  اب  تشاد . باتک  ناونع  رازه  هد  زا  زواجتم  هک  یملید » هلودـلا  ءاهب   » ریزو ریـشدرا » نب  روپاش   » هناـخباتک
فرشا فجن  هب  ترجه  شاهناخ و  قیرح  نایرج  رد  ًالامتحا  هک  دروآرد  ریرحت  هتشر  هب  باتک  ناونع  هاجنپ  زا  شیب  یسوط  خیـش  هداعلا ،

. دنداد تسد  زا  هشیمه  يارب  تلیضف  ناقاتشم  ار ، مالسا  ملاع  ياههیامرس  نیا  زا  یضعب 

خیش ياهباتک  یعوضوم  تسرهف 

داصتقالا ( 2 تسا . هتـشون  ار  لدع  هلئـسم  زا  یتمـسق  هدرک و  ثحب  دیحوت  زا  باتک  نیا  دـیاقعلا ؛ لوصأ  مالک 1 ) داـقتعا و  لوصا  فلا :
رثا یفاش »  » باتک هصـالخ  یفاـشلا ؛ صیخلت  ( 3 ۀیعرـشلا . تادابعلاو  دـیاقعلا  لوصا  نم  دابعلا  یلع  بجی  امیف  داـشرلا  قیرط  یلا  يداـهلا 

. تسا هتشون  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  تساوخرد  هب  هک  رـضاح  باتک  ۀبیغلا ؛ ( 4 تسا . هتشون  تیالو  تماما و  زا  عافد  رد  هک  یـضترم  دّیس 
یبنلا نیب  قرفلا  یف  لـئاسملا  ( 7 تسا . هدـشن  پاچ  نونکات  ًارهاـظ  هدوب و  تماـما  ثحب  رد  حـصفملا ؛ ( 6 مـالکلا . ملع  یف  یفاـکلا ، ( 5

نیا هرابرد  تسرهف  رد  خیش  مالکلا ؛ ملع  یلا  لخدملا  یف  ۀمّدقم  ( 10 للعیالام . للعی و  ام  ( 9 هب . لالخِإلا  فلکملا  عسیالام  ( 8 مامالاو .
حرش لوصالا ؛ یف  دیهمتلا  ای  لوصالا  دیهمت  ( 12 راغلا . ۀلأسم  یف  ناذاش  نبا  یلع  ضقنلا  ( 11 تسا . هدشن  فیلأت  شدننام  هدروآ : باتک 

حرشلا حرش  ( 14 مالکلا .» ملع  یلا  لخدملا  یف  ۀمدقم   » حرـش لوقعلا ؛ ۀـضایر  ( 13 هللا . همحر  یضترم  دّیـس  لمعلاو » ملعلا  لمج   » مالک
هدزناپ لماش  باتک  نیا  دـیعولا ؛ یف  ۀـیزاّرلا  لئاسملا  ( 16 لوصالا . یف  ۀـلأسم  ( 15 لوصالا . دـیهمت  باتک  رب  تسا  یحرـش  لوصالا ؛ یف 

ای نیدلا ؛ لوصا  لئاسم  ( 17 دنداد . خساپ  اهنآ  هب  هفئاطلا  خیش  هارمه  هب  دّیس  هدش و  لاسرا  یضترم  دّیـس  يارب  ير »  » زا هک  تسا  هلئـسم 
ثیدح ياملع  قاذم  قباطم  ار  باتک  نیا  يوتفلاو ، هقفلا  درجم  یف  ۀیاهنلا ؛ هقف 18 ) ب : تسا . دیاقع  رد  يرصتخم  نتم  یسوطلا ، لئاسم 

زا هک  هتـشون  ار  هقف  باوبا  مامت  باـتک  نیا  رد  خیـش  طوسبملا ؛ ( 19 تسا . تایاور  رابخا و  زا  هدـش  هتفرگ  هقف  هرود  کـی  و  دناهتـشون .
تسا هتشون  جارب  نبا  یضاق  تساوخرد  هب  ار  باتک  نیا  خیـش  موحرم  تادابعلا ؛ یف  دوقعلا  لمجلا و  ( 20 تسا . هعیش  سیفن  رایسب  بتک 

نیب فالتخا  دروم  لئاسم  صوصخ  رد  ماکحألا : یف  فـالخلا  ( 21 تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  تراهط  ياـهثحب  لـماش  و 
درجم یف  جحلا  کسانم  ( 23 تسا . ثرا  ماکحا  رد  يرصتخم  نتم  باتک  نیا  ضئارفلا : یف  زاجیإلا  ( 22 تسا . هتشون  ّتنس  لها  هیماما و 

لئاسملا ( 26 تسا . یهقف  هلئـسم  راـهچ  تسیب و  لـماش  هک  هـقفلا : یف  هیئـالبنجلا  لـئاسملا  ( 25 هقفلا . یف  ۀـّیبلحلا  لـئاسملا  ( 24 لمعلا .
(28 ةربابجلا . یلا  نیمتنملا  دوهیلا و  یلع  ۀـیزجلا  بوجو  یف  ۀـلأسم  ( 27 تسا . یهقف  هلئـسم  دصیـس  دودح  لماش  هک  هقفلا : یف  هیرئاحلا 

یف ۀلئسم  ( 30 تسا . امدـق  دزن  لوصا  باتک  نیرت  طوبـسم  باتک  نیا  لوصـألا : یف  ةّدـُعلا  هقف 29 ) لوصا  ج : عاـقفلا . میرحت  یف  ۀـلأسم 
خیش نامز  ات  هک  تسا  خیش  بتک  نیرت  سیفن  هلمج  زا  نآرقلا : ریسفت  یف  نایبتلا  ریسفت 31 ) د : رابخالا . ۀیجح  نایب  دحاولا و  ربخب  لمعلا 

هب عجار  هلئسم  هدزاود  لماش  نآرقلا : ریـسفت  یف  هیقـشمدلا  لئاسملا  ( 32 تسا . هعیش  ربتعم  رایسب  ریـسافت  زا  دوب و  هدشن  هتـشون  نآ  دننام 
یلـصا باتک  راهچ  زا  یکی  باتک  نیا  ماکحَألا : بیذـهت  ثیدح 34 ) ه : نآرقلا . نم  ٍيآ  ریـسفت  یف  ۀـیبجرلا  لئاسملا  ( 33 نآرق . ریسفت 
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زا رگید  یکی  راصبتـسإلا : ( 35 تسا . هقف  باوبا  یمامت  رب  لمتـشم  تسا و  دـیفم  خیـش  هعنقم  باتک  رب  حرـش  هک  تسا  ثیدـح  رد  هعیش 
جنپ لهچ و  لماش  یلاما : ( 36 تسا . هقف  مهم  ثحابم  یمامت  لماش  تسا و  رادروخرب  يدایز  رایـسب  رابتعا  زا  هک  تسا  هعیـش  هعبرا  بتک 
لاس لامعا  بادآ و  هیعدا و  لماش  باتک  نیا  ۀنسلا : لامعأ  یف  دجهتملا  حابصم  هیعدا 37 ) و : تسا . خیش  ثیدح  ءالما  سرد و  سلجم 

هک تسا  دجهتملا  حابصم  باتک  هصالخ  حابصملا : رصتخم  ( 38 تسا . طوبضم  باتک  نیا  رد  اروشاع  ترایز  ریظن  مهم  تارایز  تسا و 
یخرب هک  ار  باتک  نیا  تادابعلا : یف  ۀلیل  موی و  لمع  یف  رصتخم  ( 39 تسا . هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  حابصم  زا  هرتسگ  لابقتسا  لیلد  هب 

رد ًالامتحا  دیحولا : سنأ  ( 40 تسا . هدش  هتشون  راصتخا  وحن  هب  هک  تسا  يزور  هنابش  لفاون  ضیارف و  هب  عجار  دناهدیمان ، ۀلیلو » موی   » هب
ةریـصب دشرتسملا و  ۀیاده  ( 41 تسین . تسد  رد  نآ  زا  يرثا  هک  تسا  هدوـب  باـب  نیا  رد  دـننام  لوکـشک  ياهعوـمجم  اـی  هیعدا و  باـب 

نوچ تسا و  یـشک » لاجر   » لصا زا  يا  هدـبز  باتک  نیا  لاجرلا : رایتخا  لاجر 42 ) ز : تسا . هدش  هتـشون  تادابع  صوصخ  رد  دبعتملا :
. داهن مان  لاجرلا » رایتخا   » ار نآ  دروآ و  دوجو  هب  نآ  رد  یتاحالـصا  هدرک و  بترم  ار  نآ  خیـش  دوب ، طولغم  بترمان و  باـتک  نآ  لـصا 

یماسا لماش  یسوط : خیـش  لاجر  ( 44 تسا . ناشیا  بتک  هعیـش و  نیفنـصم  زا  رفن  دـصهن  زا  شیب  لاح  حرـش  مان و  لماش  تسرهف : ( 43
هدش و هتشون  راتخم  تالاوحا  رد  یفقثلا : ةدیبع  یبا  نب  راتخملا  رابخا  رـصتخم  خیرات 45 ) ح : تسا . ثیدـح  نایوار  زا  رفن  دودح 9800 
: جاّربلا نبا  لئاسم  ( 48 هیمقلا . لئاسملا  تاهبش 47 ) هب  خساپ  ط : مالسلا . هیلعنیسحلا  لتقم  ( 46 تسا . فورعم  مه  راتخم » رابخا   » مان هب 

. تسا فلتخم  لئاسم  رد  ههبش  دصکی  هب  خساپ  ۀّیساسألا : لئاسملا  ( 49 تسا . هقف  رد  تاهبش  هب  خساپ  رد  ًالامتحا 

رضاح باتک  هرابرد  يرطس  دنچ 

لالدتسا توق  هدش و  یفرعم  مالسا  ملاع  رد  ًالماک  عیشت  ینارون  بهذم  دش ، لّوحم  هفیاطلا  خیش  هب  هعیـش  تیعجرم  تماعز و  هک  ینامز 
زا يرگید  تخـسرس و  نافلاخم  فرط  زا  یکی  تفرگ ؛ رارق  يدـج  هّجوت  دروم  تهج  ود  زا  اذـل  دـیدرگ . مولعم  ناـگمه  رب  نآ  ياـملع 

لبق و ناگرزب  تشادن و  یگزات  هک  دشیم  دراو  عّیشت  یمالک  ینابم  رب  يدودر  یتح  تاهبش و  تالاؤس ، هاگ  رگـشهوژپ ، ناقفاوم  فرط 
هک دش ] هراشا  نآ  هب  همان  یگدنز  شخب  رد   ] تشاد یصاخ  یگژیو  خیـش  نامز  اّما  دناهدش ، ورهبور  هلئـسم  نیا  اب  مه  خیـش  زا  دعب  یتح 

یلو ترضح  تبیغ  هلئـسم  نیمه  همه ، زاین  دروم  مهم و  ثحابم  زا  یکی  کشیب  دش . هعیـش  هیلع  یبیرخت  ياهنایرج  يریگجوا  بجوم 
حرطم هراب  نیا  رد  يددـعتم  تالاؤس  هتخادرپ و  نآ  اب  هلباقم  هب  ناوت  مامت  اب  ناـفلاخم  هک  دوب  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  جـع  رـصع - 
تاهبـش تاداریا و  هب  دـشاب  عطاق  یخـساپ  ات  دـندرک  باتک  نیا  شراـگن  هب  مادـقا  لاس 447 ه.ق  رد  هللا  همحرخیـش  موحرم  دـندرکیم .

زا تسا . هدـش  نایب  بسانم  یبولـسا  اب  ناشدوخ  همدـقم  رد  دنمـشزرا  باـتک  نیا  تایـصوصخ  هک  تبیغ  هلئـسم  فارطا  رد  هدـش  حرطم 
اهراشف و نیرتدـیدش  تحت  خیـش  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ینامز  رثا  نیا  شراگن  هک  تسا  نیا  باـتک ، نیا  دروم  رد  مهم  رایـسب  تاـکن 

شاهناـخباتک هناـخ و  هب  اـهراب  دـندوب . هدرک  مهارف  ار  ناـشیا  تیذا  رازآ و  بابـسا  ناـفلاخم ، تسا و  هدوب  یناور  یحور و  ياـههجنکش 
حیـضوت هک  هنوگنامه  راچان  هب  دـش و  ناشیا  یـسرک  هناخباتک و  هناخ و  ندـنازوس  هب  رجنم  لاس 449  رد  هرخالاب  هک  دـندش  روهلمح 
كانرطخ هتفـشآ و  عاضوا  ددـعتم و  ياهنارحب  ناماسبان و  تیعـضو  نآ  رد  راوگرزب  خیـش  اـّما  دـندرک . ترجه  فرـشا  فجن  هب  میداد 

رد هلمج  زا  یقیقد ؛ فرژ و  بلاطم  دـندروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  نیتم ، تالالدتـسا  شور و  بولـسا و  نیرتهب  اـب  ار  باـتک  نیا  دادـغب ،
هار زا  هک  هیلیعامـسا و …  هیفقاو ، هیحطف ، هّیـسووان ، هّیناسیک ، دیاقع  در  ( 2 مالسلا ؛ هیلعنامز  ماما  ترـضح  دوجو  تابثا  ( 1 ریز : دراوم 

ار ترضح  هک  یناسک  رکذ  ( 5 تبیغ ؛ تمکح  هفسلف و  ( 4 مالسلا ؛ هیلعماما  رمع  لوط  تبیغ و  تابثا  ( 3 دندش . جراخ  تیب  لها  تیاده 
تّجح هب  تفرعم  باوبا  زا  یباب  مادـک  ره  هک  يرگید  عونتم  بلاطم  و  مالـسلا ؛ هیلعتّجح  ترـضح  یلمع  هریـس  قـالخا و  ( 6 دناهدید ؛

مهم و عوضوم  رد  بتک  نیرتقیقد  نیرتمهم و  زا  یکی  فیرـشلا -  هماـقم  هَّللا  یلعا  یـسوط -  خیـش  تبیغ  باـتک  ناـمگیب  تسا . ّقـح 
. دوش هدرب  نادواج  رثا  نیا  زا  هرهب  رثکادح  تسا  مزال  تسا و  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  یتایح 
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همجرت نیا  نوماریپ  هتکن  دنچ 

رگید یلح و  همالع  یـسوط ، قودـص ، دـیفم ، نوچمه : یگرزب ؛ ياملع  راـگدای  هک  هعیـش  یملع  تالالدتـسا  ثیدـح و  بتک  بلاـغ  ( 1
جاور لیلد  هب  ایو  یبرع ، بلاغ  شیوگ  نابز و  صاخ و  يایفارغج  رد  عوقو  لیلد  هب  ای  هک  دـناهدش  هتـشاگن  یبرع  نابز  هب  تسا ، ناگرزب 

. تسا هنوگ  نیمه  ناکامک  هدوب و  ملع  نابز  یبرع  نابز  یمالـسا  ياملع  نیب  رد  هکنیا  هوالعب  تسا . هدوب  یملع  عماجم  رد  یبرع  ناـبز 
هداعلاقوف ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  ناکما  دناهتـشادن ، یبرع  نابز  هب  طلـست  هک  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هتخاب  كاپ  نایعیـش  لیلد  نیمه  هب 

مه يدراوم  رد  تسا . هدیـسرن  هریغ  سراف و  زا  معا  ناهج ؛ مدرم  تسد  هب  یعیـش  فراعم  زا  يرایـسب  اذلف  دنرادن . هتـشادن و  ار  نابز  نیا 
رد هک  نآ  نمـض  دنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  رتمک  هعماج ، رد  بلاغ  نامتفگ  رییغت  نامز و  رورم  لیلد  هب  تسا  هدش  همجرت  یبتک  هک 

یتاراـبع زا  دـناهدش  لـمحتم  هک  یناوارف  تاـمحز  نمـض  رد  مرتـحم  نیمجرتـم  تسا و  همجرت  دـنمزاین  دوـخ  همجرت  نتم  دراوـم  یخرب 
ياهمجرت خیـش  تبیغ  باتک  زا  هک  میدش  نآ  رب  قوف  هتکن  هب  هّجوت  اب  ( 2 دنرادن . اهنآ  هب  یفاک  طلست  زگره  مدرم  هک  دناهدرک  هدافتسا 

موحرم رظن  ّدـم  دـنلب  میهافم  یترابع  هب  هدرک و  نادرگرب  یـسراف  هب  ار  یبرع  نتم  ادـتبا  ساسا  نیمه  رب  میهد ، هئارا  كرد  لـباق  ناور و 
راچد میهافم  هک  ياهنوگ  هب  سپـس  میدـیناشوپ ، نآ  رب  یـسراف  ظافلا  سابل  هدروآ و  رد  یبرع  ظافلا  دـبلاک  بلاـق و  زا  ار  یـسوط  خـیش 

یـسراف و هب  نادرگرب  ادتبا  هلحرم  ود  رد  رتحـضاو  ترابع  هب  میدومن . يزاس  ناور  ار  هدـش  یـسراف  نتم  دـنوشن  لوحت  رییغت و  بالقنا و 
(3 دنربب . ضیف  هدافتـسا و  باتک  نیا  زا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  ناقاتـشم  زا  يرتشیب  دصرد  ات  دـش  ماجنا  نتم  يزاس  ناور  سپس 

هّجوت ثحابم  نداد  رارق  سرتسد  رد  تارابع و  یگداس  هب  اذـل  تسا ، راـشقا  همه  تسد  هب  تبیغ  باـتک  ندـناسر  همجرت ، رد  اـم  فدـه 
ناونع هب  هریغ  ثیدح و  لاجر ، خیرات ، لوصا ، هقف ، مالک ، ياه  هطیح  رد  یملع ، قیقد  تارابع  تاملک و  زا  يرایسب  ( 4 تسا . هدش  هژیو 

ورک رد  ًامامت  تاحیـضوت  نیا  هک  دناهدش  هداد  حیـضوت  نتم  نامه  رد  باتک  تارابع  زا  يدادعت  ( 5 تسا . هدش  هداد  حیـضوت  تشون  یپ 
ياهتسرهف هب  نایوار  اههتـشون و  یپ  تسرهف  ندرک  هفاضا  هب  مادقا  مرتحم  نیققحم  قیقحت  تلوهـس  تهج  ( 6 دناهدش . هدناجنگ  هش ][ 

رظن هب  هک  باتک  یلامتحا  ياهیتساک  تباب  مرتحم ، ناگدنناوخ  نیققحم و  هیلک  زا  ( 7 میدومن . مالعا و …  تایآ ، تسرهف  لثم  لومعم ؛
هیلک زا  رخآ  رد  دنـشاب . ام  یگـشیمه  حـصان  تقفـش ، تمحر و  هدـید  اـب  میتسه  یعدتـسم  هدرک و  یهاوخرذـع  شیپاـشیپ  هدیـسرن ، اـم 

سّدقم دجـسم  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو  ًاصوصخ  دـندوب ؛ ام  روای  رای و  هتفرگ و  ار  ام  تسد  همجرت ، نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  هک  ینازیزع 
ینادردـق رکـشت و  هتاـضافا  تماد  يدـمحا  نیـسح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  مرکم  رورـس  زیزع و  ردارب  هژیو  هب  نارکمج و 

رگا تسا و  هتسشن  رمث  هب  هادف  انحاورا  نامز  ماما  مظعالا  هَّللا  یلو  ّقح  هغلاب  تّجح  صاخ  تیانع  اب  رثا  نیا  هک  تسین  يدیدرت  میامنیم .
نآ رونم  بلق  يداش  يارب  اذل  دیـسر . دهاوخن  رمث  هب  یهلا  فراعم  جیورت  تهج  رد  یلمع  چیه  اقب ، رـصم  فسوی  نآ  تیانع  رظن  دـشابن 

توکلم و کلم و  هکیلم  سدق  دوجو  هب  ار  یسوط  خیش  تبیغ  همجرت  تسا ، نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  ناکما و  هریاد  بطق  هک  سّدقم  دوجو 
هفحت وناب  نآ  هک  دیما  مرادیم ، میدقت  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  هنـسح  هوسا 

يزیزع یبتجم  نیحلاصلا  هَّللا  دابع  یلع  مالسلاو  دشاب . متمایق  ربق و  هریخذ  ات  دریذپب  ار  نیرتمک  نیا  کچوک 

فلؤم همدقم 

هراشا

لسوت تسد  ندز و  گنچ  قیفوت  و  داد ، رارق  نآ  لها  تیاده و  دوخ  زا  يرازگساپس  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  هتسیاش  ساپس  دمح و 
ناگدـننک راکنا  هلمج  زا  ار  ام  دومرف و  تمارک  ام  هب  ار  شتاروتـسد ]  ] شهار هب  نداـهن  ندرگ  شریذـپ و  شنید و  فرط  هب  ندرک  زارد 

اهنآ هرابرد  نآرق   ] هک دادن  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  دننکیم ، راکنا  ار  دنوادخ  مرک  لضف و  تیانع و  هک  یناسک  دادن ، رارق  شیاهتمعن 
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و ( 2 «.) دنناراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  دنناطیش . بزح  اهنآ  هدرب ؛ اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  طلسم  نانآ  رب  ناطیش  [: » دیامرفیم
رب مالـس  دورد و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دـنوادخ ، ناگدـیزگرب  نیرخآ  یهلا و  ناربماـیپ  رورـس  دّیـس و  رب  دـنوادخ  دورد  مـالس و 

يوریپ مکحم  نامـسیر  هب  هدز و  گنچ  ناشتیالو  هب  هک  ینانامه  هتـشارفارب ؛ ياهمچرپ  و  ناشخرد ، ناگراتـس  شرهاط ، كاپ و  نادـناخ 
، لیلجلا خیشلا  همسر  ام  یلإ  بیجم  ّینإف  دعب  اّمأ  میسرب . يدبا  ضیف  هب  ناشیا  زا  يوریپ  هطساو  هب  هک  میراودیما  میاهدرک و  کسمت  ناش 

ۀجاحلا ةّدش  عم  هراتتـسا ، دادتماو  هتبیغ ، تلاط  اهلجأل  یتلا  ۀّلعلاو  هتبیغ ، ببـسو  نامزلا ، بحاص  ۀبیغ  یف  مالک  ءالمإ  نم  هءاقب  هَّللا  لاطأ 
جوحملا امو  هنم ، عناملا  امو  رهظی  مل  َِملو  رحبلاو ، ّربلا  یف  هروهظو  ضرألا ، یف  داسفلا  ةرثکو  جرملاو ، جرهلا  عوقوو  لیحلا ، راـشتناو  هیلإ 

قیض عم  همـسر ، ام  لثتمم  و  هلأس ، ام  یلإ  بیجم  انأو  نیدناعملا . نعاطمو  نیفلاخملا  هبـش  نم  کلذ  یف  لأسی  ام  ّلک  نع  باوجلاو  هیلإ ،
هیف مـالکلا  لوطأ  ـالو  هبـشلا  هب  مسحنت  بیّرلا و  اـهعم  لوزی  لـمجب  مّلکتأو  ناثدـحلا ، فراوصو  ناـمزلا  قئاوعو  رکفلا ، ثعـشو  تقولا ،

ردـقلا و لـیلج  داتـسا  خیـش و  دـعب  اـّما  ءاصقتـسالا ، ۀـیاغ  یف  ینعملا  اذـه  یف  ۀـطوسبم  انخویـش  بتکو  ۀـمامإلا  یف ) یبتک  ّنإـف  ّلـمیف ، )
ترـضح تبیغ  هلئـسم  نوماریپ  دـیآرد  ریرحت  هتـشر  هب  یباتک  ات  هداد  روتـسد  دـیازفیب  شکرابم  رمع  لوط  رب  دـنوادخ  هک  ( 3) مراوگرزب

گنرین و هلیح و  ندـش  ریگارف  ناشیا و  روهظ  هب  تیرـشب  زاین  تدـش  مغریلع  هک  نآ ، ندـش  ینالوط  لیلد  و  مالـسلا ، هیلعنامزلا  بحاص 
رس رب  یعنام  هچ  دناهدشن و  رهاظ  ترضح  ارچ  هکنیا  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  نآ  رسارس  هک  نیمز  رد  داسف  رایسب و  جرم  جره و  ندش  عقاو 

هنعط شهوکن و  نافلاخم و  تاهبـش  زین  اههنیمز و  نیا  رد  هحورطم  تالاؤس  هیلک  هب  ات  تسا ، ناشیا  دوجو  هب  يزاین  هچ  هدوب و  روهظ  هار 
تساوخرد نیا  هب  تخـس ، راوشد و  ثداوح  راگزور و  تامیالمان  رکف و  یناشیرپ  تصرف و  یمک  مغریلع  دوش . هداد  باوج  ناهاوخدب 

زا اهدیدرت  ههبـش و  کش و  یمامت  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  تفگ  مهاوخ  یبلاطم  اذل  مدرک . تعاطا  دـناهدومرف  رما  هک  ار  هچنآ  هداد و  باوج 
حرش تیاهن  رد  هلئسم و  نیا  ًالومعم  دیتاسا م ، بتک  مه  مدوخ و  بتک  رد  مه  هک  ارچ  منکیمن . ینالوط  مه  ار  نخـس  هچرگا  دورب . نیب 

امل ًادـیکأت  کلذ  فدرأو  ۀـفلتخملا ، ۀلئـسألا  نم  بابلا  اذـه  یف  لأسی  ام  لک   ] یلع مّلکتأو  تسا . هدـش  هداد  حیـضوت  طوسبم  روط  هب  و 
اذـهب ّقلعتی  يذـّلا  فیطللا  مالکلا  مهیلع  یفخی  سانلا  نم  ًاریثک  ّنإف  لاوحألا ، رهاوظب  نیقلعتملاو  رابخألاب ، نیکـسمتملل  ًاسینأت  و  هرکذـن ،

نم ناّوجرملا  امهف  قیفوتلاو ، ۀـنوعملا  دمتـسأ  یلاعت  هَّللا  نمو  هسمتلنو ، هراتخن  اـم  یلإ  ًاـقیرط  نیقیرفلل  لـعجأو  هنّیبتی ، مل  اـّمبرو  باـبلا ،
خـساپ هدـش  حرط  عوضوم  نیا  هراـبرد  هک  یفلتخم  تـالاؤس  هب  باـتک  نیا  رد  لـیکولا . معن  یبـسح و  وـهو  هلبق ، نم  ناـبولطملاو  هتهج ،
میهاوخ رب  ار  مییوگیم  هک  هچنآرب  دشاب  يدیکأت  دـشاب و  هتـشاد  تلالد  ام  راتفگ  تحـص  رب  هک  تایاور  رابخا و  زا  يدادـعت  مهدیم و 
فیطل قیقد و  تاکن  ًانیقی  نوچ  دـننکیم . هاگن  لاح  رهاوظ  هب  دـنوشیم و  رابخا  هب  کسمتم  هک  دوش  یناسک  شمارآ  بجوم  اـت  درمش ،

ار یهار  هتسد  هورگ و  ود  ره  يارب  نیاربانب  دنوش . لیان  قیاقد  نآ  كرد  هب  دنناوتن  اسب  هچ  تسا و  هدیشوپ  مدرم  زا  يرایسب  رب  هلئسم  نیا 
دیما هک  منکیم  اعدتـسا  قـیفوت  ددـم و  گرزب  دـنوادخ  زا  مهدیم و  رارق  میاهدرک  راـیتخا  ناـمدوخ  میهاوـخیم و  هک  هچنآ  تمـس  هـب 

. تسا لیکو  نیرتهب  وا  هدوب و  یفاک  نم  يارب  دنوادخ  و  تسا . یندش  تساوخرد  شهاگرد  زا  یهلا و  هیحان  زا  هار ، ود  ره  هب ] تیاده  ]

مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  رد  ثحب  ّلوا : لصف 

بوجو تبث  اذإ  لوقن : نأ  امهدحأ : نیقیرط . مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  ۀـبیغ  یف  مالکلا  یف  انل  ّنأ  ملعا  ۀـبیغلا  یف  مالکلا  یف  لصف   - 1
نأ سیئرلا  طرش  نم  ّنأ  و  تاقوألا ، نم  تقو  یف  سیئر  نم  ولخی  نأ  زوجی  نیموصعم ال  ریغ  مهنوک  عم  قلخلا  ّنأو  لاح ، ّلک  یف  ۀمامإلا 

ۀمامإلا هل  یعّدی  نم  ّلک  ّنأ  انملع  اذإف  ًاروتسم ، ًابئاغ  وأ  ًامولعم ، ًارهاظ  نوکی  نأ  نم  سیئرلا  کلذ  ولخی  الف  هتمصع ، یلع  ًاعوطقم  نوکی 
. روتسم بئاغ  هتمصع  یلع  عطقی  نم  ّنأ  انملع  ۀمصعلا ، یفانی  مهلاوحأو  مهلاعفأ  رهاظ  لب  هتمصع ، یلع  عوطقمب  سیل  ًارهاظ 

ع»  » نامز ماما  تبیغ  رد  ثحب 
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ع»  » نامز ماما  تبیغ  رد  ثحب 

: دوب دهاوخ  قیرط  ود  هب  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تبیغ  نوماریپ  نخس 

لوا قیرط 

دیابن نامز  زا  ياههرب  چیه  رد  ناش  ندوبن  موصعم  تهج  هب  مدرم  هکنیا  تسا و  مزال  لاح  ره  رد  ربهر  ماما و  دوجو  هک  دـش  تباث  یتقو 
ای تسا  مولعم  رهاظ و  اـی  ماـما ، نیا  سپ  دـشاب ، تمـصع  ماـقم  ياراد  ًاـنیقی  هک  تسا  نیا  زین  ربهر  طرـش  و  دـننامب ، اوشیپ  ربهر و  نودـب 

ناشیا رب  هدوب و  رهاظ  مالـسلا  مهیلعهعیـش  ماما  هدزای  زا  ریغ   ] هکنانآ مینادب  هک  یتقو  زین  و  دـشابیم . تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ناهنپ و  هکنیا 
نیا رد  دراد ، تافانم  تمـصع  اب  ناش  تالاح  لامعا و  رهاـظ  هکلب  درادـن ، دوجو  اـهنآ  تمـصع  هب  نیقی  اـهنت  هن  هدـش ، تماـما  ياـعدا 

ّنأ انملع  اذإ  و  تسا . روتـسم  بیاغ و  هکلب ] تسین  رهاـظ   ] دراد دوجو  نیقی  عطق و  شتمـصع  هب  هک  یـسک  اـهنت  تسناد  میهاوخ  تروص 
ۀّحـص کلذب  انملع  لطاب ، مهلوق  مهریغو  ۀفقاولاو  ۀّیحطفلاو  ۀّیـسووانلا  ۀـّیناسیکلا و  نم  بئاغ  وه  نّمم  ًاعطق  ۀمـصعلا  هل  یعدـی  نم  ّلک 

، هانرکذ ام  توبث  عم  هتبیغ ، ببس  و  هتدالو ، تابثإ  یف  مالکلا  فّلکت  یلإ  جاتحن  و ال  هتیالو ، هتبیغ و  ۀحصو  مالسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ 
و هتماـمإ ، توبث  یلع  عرف  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀـبیغ  یف  مـالکلا  لوقن : نأ  یناـثلا : قـیرطلاو  ۀـمألا . نع  هجورخ  زوـجی  ـال  قـحلا  ّنـأل 

ۀبیغ نع  هلاؤسل  ینعم  الف  هتمامِإ  انل  مّلـسی  وأ ال  هباوج ، فّلکتنف  مالـسلا  هیلعهتبیغ  ببـس  نع  لأسی  هتمامإ و  انل  مّلـسی  نأ  امِإ  انل  فلاخملا 
تبیغ تمـصع و  ياعدا  رگید  صاخـشا  يارب  هک  یناسک  داـقتعا  میتسناد ، هک  یتقو  زاـب  توبث و  یف  اـنعزون  یتم  و  هتماـمإ ، تبثی  مل  نم 

ماما دـنمورب  دـنزرف  تیالو  تماما و  تّحـص  ور  نیا  زا  تسا ؛ لـطاب  هّیفقاو ، هّیحطف و  هّیـسووان ، هّیناـسیک ، ياـههورگ  هلمج  زا  دـناهدرک ؛
هب يزاین  اذـل  و  میرادـن .] یمالـسا  تّما  نایم  رد  يرگید  ضراعم  هک  ارچ  ، ] دوشیم یعطق  تباـث و  اـم  يارب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
رد حیحص  داقتعا  ّقح و  فرح  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  ناشیا  تبیغ  ببس  نایب  ای  ترـضح  نآ  تدالو  تابثا  هنیمز  رد  ثحب  ندرک  هدیچیپ 

(4 .) نآ جراخ  هن  تسا  یمالسا  تّما  نایم 

مود قیرط 

ود زا  نآ  فلاخم  و  تسا . ناشیا  تماما  توبث  رب  عرف  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  رـصع ، یلو  ترـضح  تبیغ  نوماریپ  نخس 
وا يوگخـساپ  تروص ، نیا  رد  دـنوشیم ، ایوج  ار  دروم  نآ  تبیغ  لیلد  هاگنآ  هتفریذـپ و  ار  ترـضح  نآ  تماما  ای  تسین : جراخ  لاح 

راصعألا لاوحألا و  عیمج  یف  موصعمب  سیل  نم  یلع  فیلکتلا  ءاقب  عم  ۀمامإلا  بوجو  تبث  دـق  لوقن : نأب  اهیلع  انّللد  هتمامإ  دوب . میهاوخ 
اندجو کلذ  تبث  اذإف  ۀمألا . نع  جرخی  ّقحلا ال  نأ  ًاضیأ  انملعو  هتمصع  یلع  نوکی  نأ  مامإلا  طرـش  نم  ّنأ  ًاضیأ  تبثو  ةرهاقلا ، ّۀلدألاب 

ار ترـضح  نآ  تماـما  هک  نیا  اـی  هلوق . دـسفی  لاـح  ّلـک  یف  ۀـمامإلا  بوجو  نم  تبث  اـمف  ماـمإ ، ـال  لوقی : لـئاق  نیب  لاوـقأ : نیب  ۀـمألا 
دزیخرب ثحب  هب  تروص  نآ  رد  یتسیاب  تشاد و  دهاوخن  موهفم  ناشیا  تبیغ  زا  شسرپ  تّما ، شریذپ  مدع  تروص  رد  هک  دنریذپیمن ،

لاوحا و عیمج  رد  فیلکت  ياقب  اب  تماما  بوجو  درک : میهاوخ  لالدتـسا  نینچ  زین  ام  دـنک  عازن  ام  اب  ناشیا  تماـما  لـصا  رد  هچناـنچ  و 
نیا ندوب  ماما  طرش  هک  تسا  هدش  تباث  زاب  و  ( 5 ،) هدش تابثا  راوتسا  مکحم و  هلدا  هلیسو  هب  دنتسین  موصعم  هک  یناسک  هدهع  رب  هشیمه 
نیا نوماریپ  تشذـگ ، هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  تسین . جراخ  تّما  نیا  نایم  زا  ّقح  هک  مینادیم  نیا  رب  هوالع  ، ] دـشاب موصعم  ًاعطق  هک  تسا 

هک هدش  تباث  هک  ارچ  تسا ، لطاب  دـساف و  داقتعا  نیا  تسین . راک  رد  یماما  هک  دـندقتعم  ياهّدـع   - 1 دراد : دوجو  هاگدید  دـنچ  هلأسم 
عطقلا بوجو  نم  هیلع  انّللد  امب  لطبی  هلوقف  هتمـصع ، یلع  عوطقمب  سیل  نم  ۀـمامإب  لوقی  لـئاقو  تسا . بجاو  یلاـح  ره  رد  ماـما  دوجو 

ةرهاظلا مهلاعفأ  ّنأل  هلوق ، فالخب  دهـشی  دـهاشلاف  هتماـمإ ، یلإ  بهذـی  نم  ضعبل  ۀمـصعلا  یعّدا  نمو  مالـسلا . هیلعماـمإلا  ۀمـصع  یلع 
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ۀّیناسیکلاک هتمامإ  یلإ  موق  بهذو  ۀمـصعلا  هل  تیعّدا  نم  و  هفالخ . ةرورـض  ملعن  امیف  لوقلا  فّلکتل  هجو  الف  ۀمـصعلا ، یفاـنت  مهلاوحأو 
یسوم ّنإ  اولاق : نیّذلا  ۀّیفقاولاو  تمی  مل  ّهنأو  مالـسلا ، هیلعدّمحم  نب  رفعج  ۀمامإب  نیلئاقلا  ۀّیـسووانلاو  ۀّیفنحلا ، نب  دّمحم  ۀمامإب  نیلئاقلا 

تمـصع ماقم  ياراد  هک  دـنراد  داقتعا  یـسک  تماما  هب  یهورگ   - 2 اهرکذنـس . هوجو  نم  لطاب  مهلوقف  تمی ، مل  مالـسلا  هیلعرفعج  نب 
دارفا يارب  مـه  رگید  یخرب   - 3 دوشیم . لطاب  دمآ ] دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هک   ] ماما تمـصع  موزل  رب  ینبم  ام  لیالد  اب  مه  لوق  نیا  تسین ،
اعدم نیا  فالخ  رب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دهاوش  دروم  نیا  رد  دـننکیم ؛ تمـصع  ياعدا  [ هباحـص زا  یـضعب  ای  افلخ و  ریظن   ] یـصاخ
هرابرد لالدتـسا  هلأسم و  ندرک  هدیچیپ  نیاربانب  دراد ، تافانم  تمـصع  ماقم  اب  اهنآ  تالاح  يرهاظ و  لامعا  هک  ارچ  دنهدیم ؛ تداهش 
تماما تمصع و  یعدم  یصاخ  دارفا  يارب  هک  یناسک  همه  داقتعا  و  درادن 4 -  ياهدیاف  مینادیم  یهیدب  ار  نآ  فالخ  ام  هک  یعوضوم 

ماـما تماـما  هب  داـقتعا  هک  هیـسووان ، ب : دـنراد . داـقتعا  هیفنح  نب  دّـمحم  تماـما  هب  هک  هیناـسیک  فلا : نوچمه : تسا ؛ لـطاب  دـناهدش ،
ماما دنیوگیم : هک  هیفقاو  ج : تسا . دوعوم  يدهم  نامه  هتفرن و  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  دـناهدیقع  نیاربانب  هتـشاد و  مالـسلا  هیلعقداص 

نیجاتحم ناقیرطلا  راصف  درک . میهاوخ  نایب  ار  اهنآ  همه  نالطب  لـیالد  يدوز  هب  اـم  تسا و  هتفرن  اـیند  زا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم 
یلع عطقلا  بوجو  و  ۀسائرلا ، بوجو  نم  اهانرکذ  یّتلا  ۀثالثلا )  ) لوصألا تابثإ  یلإ  نارقتفیو  هاندصق  ام  ّمتیل  قرفلا  هذـه  لوق  داسف  یلإ 

یف دوجوم  کلذ  ءافیتسا  ّنأل  لوقلا  نم  زجومب  لاوقألا  هذـه  نم  دـحاو  ّلـک  یلع  ّلدـن  نحنو  ۀـّمألا ، نع  جرخی  ـال  ّقحلا  ّنأ  و  ۀمـصعلا ،
یلع ّلدی  يّذلا  و  هّنمب . کلذل  ّقفوملا  هَّللاو  اهریغ  نود  ۀبیغلا  ّصتخی  ام  باتکلا  اذهب  ضرغلا  و  هیلع . دیزم  هجو ال  یلع  ۀمامإلا  یف  یبتک 
رما ود  رب  فقوتم  لالدتـسا ، قیرط  ود  ره  نیاربانب  سپ  ۀـبجاو ، تراـصف  ۀـّیلقعلا  تاـبجاولا  یف  ًاـفطل  اـهنوک  نم  تبث  اـم  ۀـسائرلا  بوجو 
مود میـسرب . دوصقم  هب  هدـش و  مامت  مالـسلا ] هیلعماما  ریغ  تابثا   ] میاهدرک دـصق  هک  ار  هچنآ  ات  اههقرف ، نیا  داـقتعا  نـالطب  لّوا  دنتـسه :

ّقح و داقتعا  هکنیا  و  ماما ، تمـصع  رب  نیقی  بوجو  تماما ، بوجو  ینعی  میدرک ؛ رکذ  هک  دنتـسه  ياهناگ  هس  لوصا  تابثا  هب  دـنمزاین 
ثحب هاـتوک  رـصتخم و  لکـش  هب  ار  نآ  نوگاـنوگ  لاوـقا  هناـگ و  هس  روـما  نیا  زا  مادـک  ره  اـم  تسین . جراـخ  یمالـسا  تّما  زا  تسرد 

، باتک نیا  رد  فدـه  تسا و  دوجوم  میاهتـشون  تماـما  نوماریپ  هک  یبتک  رد  دروم  نیا  رد  حورـشم  لـصفم و  ثحب  اریز  درک ؛ میهاوخ 
. دهد قیفوت  مهم  نیا  رد  شمرک  اب  دراذگ و  تنم  دنوادخ  هک ] مراودیما   ] يرگید و زیچ  هن  تسا  تبیغ  یصاصتخا  عوضوم  هب  نتخادرپ 

« تماما موزل  بوجو و  : » ّلوا لصا 

« تماما موزل  بوجو و  : » لّوا لصا 

تابجاو زا  و  ( 6 .) تسا دنوادخ  هیحان  زا  یفطل  تماما ، هک  تسا  نآ  دـنکیم ، تلالد  مالـسلا  هیلعماما  هیلاع  تسایر  بوجو  رب  هک  هچنآ 
نم ّنأ  مولعملا  نم  ّنأ  يرت  أ ال  هیلع ، اهبوجو  نم  فّلکم  يرعی  ـال  یتلا  ۀـفرعملاک  دـنکیم .] مکح  نآ  بوجو  هب  لـقع  هک   ] تسا هیلقع 

، فیعـضلا نم  ّيوقلا  عنمیو  ّبلغتملا ، دی  یلع  ذخأیو  یناجلا ، بّدؤیو  دناعملا  عدری  بیهم  سیئر  نم  اولخ  یتم  قلخلا  نم  موصعمب  سیل 
، کلذ نم  سکعلاب  رمألا  ناک  هتفص  هذه  سیئر  مهل  ناک  یتمو  حالـصلا ، ّلقو  داسفلا ، رثک  و  لیحلا ، رـشتناو  داسفلا ، عقو  کلذ ، اونمأ  و 
، تسوا هارمه  هراومه  دوشیمن و  يراع  نآ  بوجو  زا  فلکم  هک  تفرعم ، هلأسم  لثم : هترازنو . داسفلا  ۀّلق  و  هترثکو ، حالصلا  لومش  نم 

دانع لها  هک  دنـشاب ، مورحم  ردتقم  تبیه و  اب  ییاوشیپ  دوجو  زا  مدرم  رگا  هک  دـینیبیمن  ایآ  تسا .] بجاو  فلکم  رب  تفرعم  هشیمه  [و 
وا تکرب  هب  نافیعـض  دراد و  زاـب  فیعـض  نداد  رازآ  زا  ار  یهورگ  و  هتفرگ ، ار  مولظم  تسد  و  دـیامن ، بدا  ار  ناراـکتنایخ  و  عـنم ، ار 

تقو ره  و  دوشیم ؟ مک  حالـصا  هدش و  رـشتنم  اج  همه  گنرین  هلیح و  و  دوشیم ؟ دایز  هدمآ و  دوجو  هب  داسف  دنبای ؛ شمارآ  نانیمطا و 
مک داسف  هدش و  ریگارف  تّما  حالصا  حالـص و  هتـشگرب و  عاضوا  دشاب ، مدرم  نیب  رد  مولظم ] زا  عافد   ] تایـصوصخ نآ  اب  یماما  اوشیپ و 
یف یفوتسم  کلذ  یلع  لأسی  ام  ّلک  نع  انبجأو  هتملاکم ؛ نسحی  هعفد ال  نمف  ءالقعلا ، یلع  یفخی  ّيرورـض ال  کلذب  ملعلاو  ددرگیم ؟
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ۀبیغلا یف  هللا  همحر  یضترملا  مالک  هب  ضرتعا  ًامالک  نیرّخأتملا  ضعبل  تدجو  و  انهاه . هرکذب  لّوطن  لمجلا ال  حرـش  یفاشلا و  صیخلت 
نم اهیلع  ضارتعالاو  ۀبیغلا  یف  مالکلا  لاقف : هیلع . مّلکتأ  انأ  رظنلا و  هوجوب  رصب  الو  ۀحیرق  هل  سیل  نم  یلع  هب  هّومف  لئاطب  رفظ  ّهنأ  ّنظو 
عم ّنأل  حبق ، هجو  اهیف  سیل  ۀـبیغلا  ّنأ  اوتبثی  نأ  مهمزلیف  اهعم  فیلکتلا  یفوأ  اهیف  حـبق  هجو  توبث  ۀـّیمامإلا  مزلن  ّانأ  اهدـحأ : هجوأ . ۀـثالث 
نیا یـسک  رگا  و  تسین ، یفخم  القع  رب  هک  تسا  تایهیدب  هلمج  زا  بلطم  نیا  نسح  هجو  اهیف  تبث  نإو  ۀبیغلا ؛ حـبقت  حـبقلا  هجو  توبث 

صیخلت  » باتک رد  دـناهتخاس ، دراو  تماما  تسایر و  بوجو  هب  هک  یتالاکـشا  همه  هب  ام  درادـن و  ار  وگ  تفگ و  تیلباق  دـنک ، راکنا  ار 
هرـس سدـق  یـضترم  دّیـس  مالک  هب  باب  نیمه  رد  نیرخأتم  زا  یکی  مینکیمن . رارکت  اجنیا  اذـل  میاهداد ، باوج  لمج » حرـش   » و یفاـش »

اب هک  هدرک  دومناو  روعـش  كرد و  دـقاف  هقیلـس و  یب  دارفا  هب  ضارتعا  نامه  اـب  و  هدومن ، هبلغ  ناـشیا  هب  هک  شناـمگ  هب  هدرک ، ضارتعا 
. مهدیم باوج  لقن و  ار  وا  لاکشا  ًالیذ  هک  تسا . هدرک  در  ار  دّیس  نایب  لیلد ،

تماما نافلاخم  تالاکشا 

: تسا دودرم  ضارتعا و  دروم  لیلد ، لاکشا و  هس  هب  تبیغ  هلأسم  دیوگیم : وا 

لوا لاکشا 

ناـشیا نیارباـنب  دراد . دوجو  حـُبق  تهج  تبیغ ، دوجو  اـب  فـیلکت  اـی  تبیغ و  دوـخ  رد  اـی  هک  مینکیم  تباـث  هدرک و  مزلم  ار  هیماـما  اـم 
، دشابیم تشز  تبیغ  هب  داقتعا  حبق ، هجو  توبث  اب  نوچ  دننک . تابثا  ار  تبیغ  داقتعا  اب  فیلکت  ای  تبیغ ، رد  حـبق  موزل  مدـع  تسیابیم 

هیف ّنأ   ) قاطی ام ال  فیلکت  حـبق  یف  لوقن  امک  [ تسا فطل  تبیغ  هک  دوش  هتفگ  ًالثم   ] دوش تباـث  مه  ینـسُح  هجو  نآ  يارب  هک  دـنچ  ره 
نوک ّنأل  نامز ، ّلـک  یف  ۀـمامإلا  بوجو  قیرط  ضقنت  ۀـبیغلا  ّنأ  یناـثلا : و  هریغل . ًاـفطل  نوکی  نأـب  نسح  هجو  هیف  ناـک  نإ  و  حـبق ) هجو 

، ۀبیغلا نامزب  ضقتنال  هدقف  عم  فیلکتلا  حبق  و  لاح ، ّلک  یف  ًابجاو  ًافطل  هنوک  یضتقا  ول  حیبقلا  نم  دعبأ  فّرصتم  بیهم  سیئر  عم  ساّنلا 
یف هتفـص  هذه  سیئر  دوجو  بجی  ملو  ۀسائرلا ، هذه  بوجو  لیلد  وهو  حیبقلا ، نم  دعبأ  هتفـص  هذه  سیئر  عم  نوکن  ۀبیغلا  نامز  یف  ّانأل 

هب فیلکت  حبق  دروم  رد  ام  هک  روط  نامه  لیلّدلا . ضقن  اذـهو  لولدـم  لیلّدـلا و ال  دـجو  دـقف  هدـقف ، عم  فیلکتلا  حـبق  الو  ۀـبیغلا  نامز 
تروص نیا  رد  دشاب  فطل  ناگدـنب  ّقح  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دـشاب  هتـشاد  مه  یبوخ  نسُح و  هجو  هچنانچ  رگا  مییوگیم : ( 7) قاطیالام

. دراد دوجو  یتشز  حبق و  مه  زاب 

مود لاکشا 

، تبیه اب  یماما  ربهر و  دوجو  تکرب  هب  مدرم  هک  ارچ  دوشیم ، اـهنامز  همه  رد  ماـما  دوجو  موزل  هلئـسم  ضقن  بجوم  تبیغ ، هب  داـقتعا 
هک انعم  نیا  هب   ] دـنوشیم رود  تشز  حـیبق و  لامعا  زا  دـشاب  یهلا  بجاو  فطل و  یلاـح  ره  رد  شدوجو  هک  راـیتخا ، بحاـص  ردـتقم و 

كرت هب  فلکم  هدش و  یهن  تشز  لامعا  زا  وا  طسوت  مدرم  دشاب ، هتشاد  روضح  مدرم  یگدنز  هنحص  رد  تردق ، رادتقا و  اب  یماما  یتقو 
اب یفرط  زا  تبیغ و  نامز  رد  ماما  دوجو  هب  داقتعا  ببـس  هب  هک  یلاح  رد  دـنوشیم .] رود  اهنآ  هب  باکترا  زا  هجیتن  رد  دـنوشیم ، اـهنآ 

تایـصوصخ و اـب  یماـما  دوجو  اـب  تبیغ  ناـمز  رد  اـم  هک  نیا  رطاـخ  هب  دوشیم ، ضقن  قاـطیالام  هب  فیلکت  حـبق  ماـما ، ندوـبن  رـضاح 
: لاقی نأ  ثلاثلا : و  تسا . يربهر  تماما و  بوجو  رب  لیلد  ماما  دوجو  [ یفرط زا   ] میوشیم و رود  حیبق  تشز و  لامعا  زا  الاب  ياهیگژیو 

مل اذإو  همدـع ، نم  هدوجو  لصفنی  ملف  ًابئاغ  هدوجو  عم  لصحی  کلذ ال  و  مکلوق ، یلع  حـیبقلا  نم  ًادّـعبم  هنوک  یه  ۀـمامإلاب  ةدـئافلا  ّنإ 
عم دـجو  ثیح  ضقتنم  ّهنأ  عم  مکلیلدـف  ۀـبیغلا ، عم  هدوجو  بوجو  مکلیلد  ضتقی  مل  هورکذ  يذـّلا  بوجولا  هجوب  ًاـبئاغ  هدوجو  ّصتخی 

یلاح رد  نیا  و  لاحلا . هذه  یف  لصاح  وه  الو  دیلا  طسبنم  ریغ  مامإ  دوجوب  ّقلعتم  ریغ  وهف  ۀبیغلا ، عم  دیلا  طاسبنا  بجی  ملو  دـیلا ، طاسبنا 
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نیاربانب درادن ، یحبق  فیلکت  وا ، ندوبن  اب  و  تسا ] بیاغ  هک  نوچ   ] تسین مزال  تبیغ  نامز  رد  تایـصوصخ  نیا  اب  ماما  دوجو  هک  تسا 
وا نادقف  تروص  رد  فیلکت  ندوب  حـیبق  ماما و  روهظ  روضح و  هک   ] لولدـم اّما  تسا ] تماما  ماما و  دوجو  موزل  هک   ] تسا دوجوم  لیلد 

. تسا لیلد  ضقن  نیا  و  درادن ، دوجو  دشاب ]

موس لاکشا 

اب هدیاف  نیا  یلو  دنکیم ، رود  حیبق  تشز و  لامعا  زا  ار  مدرم  ماما ، دوجو  هک  تسا  نیا  تماما  هدـیاف  امـش  داقتعا  هب  دوش : هتفگ  هک  نیا 
ياهدـیاف تروص  ود  ره  رد  و   ] تسین ماما  دوجو  مدـع  بیاغ و  ماما  دوجو  نیب  یقرف  اذـل  دوشیمن ، لصاح  تسا  بیاغ  هک  یماما  دوجو 

دـشاب ماما  تسد  ندوب  زاب  هارمه  هک  دوب  دهاوخ  حیحـص  ینامز  اّما  هدش  ضقن  هک  نیا  اب  [ تماما هدـیاف  رب  ینبم   ] امـش لیلد  سپ  درادـن ].
هک یماما  دوجو  هب  امـش  لیلد  نیارباـنب  دوب ، دـهاوخن  زاـب  وا  تسد  تبیغ ، هب  هّجوت  اـب  هک  یلاـح  رد  دـشاب ] هتـشاد  تموکح  ماـما  ینعی  ]
نم لّوألا  لصفلا  اّمأ  لوقن  نأ  هیلع  مالکلا  تسا . هدشن  لصاح  ماما  ندوب  دیلا  طوسبم  مه  تبیغ  رد  دریگیمن و  قلعت  دشابن  دیلا  طوسبم 
دارأ يّذلا  حـبقلا  هجو  نّیبتی  نأ  یغبنی  ناکف  ۀّـجح ، هب  نرتقی  ضحم ال  هنم  دـیعو  حـبق » هجو  ۀـبیغلا  یف  نوکی  نأ  ۀـّیمامإلا  مزلن  ّانإ  : » هلوق

: لوقن ّانإف  حـبق .» هجو  اهیف  نوکی  نأ  مترکنأ  ام  : » هجو یلع  ًالئاس  کلذ  لاق  نإ  و  هدـیعو . هّجوتی  الف  لـعفی ، مل  هیف و  رظننل  مهاـّیإ  همازلإ 
دوجو ءافتنا  کلذب  انملعف  انهاه ، ًادوجوم  کلذ  نم  ءیش  سیلو  ًالهجو  ةدسفمو  ًابذکو  ًاثبعو  ًاملظ  ءیـشلا  نوک  نم  ۀلوقعم  حبقلا  هوجو 

فطل وه  يّذلا  هدی  طاسبنا  ّنأل  مکلوق ، یلع  فّلکملا  ۀّلع  حزی  مل  ّهنأ  حبقلا  هجو  لیق : نإف  حبقلا .

لوا لاکشا  باوج 

فرح نیا  مییوگیم : دراد ، دوجو  یتشز  حـبق و  هبنج  تبیغ ، هب  داقتعا  رد  هک  مینکیم  تباث  هدرک و  مزلم  ار  هیماـما  اـم  تفگ : هک  اـجنآ 
ّتلع تسیابیم  تشادیم  لیلد  مه  رگا  و  درادن . شدوخ  ياعدـم  رب  یکردـم  لیلد و  هنوگ  چـیه  تسین و  [ ییاج یب   ] دـیدهت زج  يزیچ 

نیا و  میهدب ، هئارا  مه  یباوج  مینیبب و  ار  اهنآ  لیلد  مه  ام  ات  دیامن  نییبت  هدرک و  نشور  دنک  تباث  هیماما  رب  دهاوخیم  هک  ار  یحبق  نیا 
. درادن یهیجوت  وا  هدوهیب  دیدهت  نیاربانب  هدرکن ، هماقا  لیلد  شیاعدا  دییأت  رد  زگره  هک  تسا  یلاح  رد 

لاؤس

راکنا ار  تبیغ  رب  داـقتعا  ندوب  تشز  لـیلد  هچ  هب   ] دـینکیم راـکنا  ار  تبیغ  حـبق  هک  دـیراد  یلیلد  هچ  امـش  دـسرپب : اـم  زا  وا  رگا  لاـح 
[. دینکیم

خساپ

لهج يور  زا  ای  و  هدسفم ، ياراد  ای  غورد و  ای  هدوهیب ، ای  ملظ ، ای  هک  تسا ، لوقعم  یتقو  يداقتعا ] ای  و   ] یلمع ره  یتشز  تفگ : میهاوخ 
نیا رد  یتشز  حبق و  هک  مینکیم  نیقی  حوضو ] هب   ] نیاربانب تسین ، دوجوم  دراوم  نیا  زا  مادـک  چـیه  ثحبم  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ،

. تسا یفتنم  تبیغ ] هب  داقتعا   ] لمع

لاکشا

راصف لصحی ، مل  هبیدأت  نم  فوخلاو  ۀقیقحلا  یف  فلکم  زا  ار  عنام  یتخس و  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  هب  داقتعا  رد  حبق  لیلد 
فوخلا مالـسلا و  هیلعهدی  طاسبنا  ّنأ  هیلإ  انرـشأ  ثیحب  ۀمامإلا  بوجو  باب  یف  انّیب  دق ) : ) انلق هلجأل . حبقف  فّلکملا  فطلب  ًالالخإ  کلذ 
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کلذ يرجو  مهـسوفن . لبق  نم  اوتأف  هونّکمیو  هوفاخأ  نأب  راتتـسالا  یلإ  هوجوحأ  مّهنأل  مهیلإ ، عجری  امل  نیفّلکملا  تاـف  اـّمنإ  هبیدأـت  نم 
نأ یغبنیف  ۀـفرعملا ، نم  هل  فطل  وه  ام  لصحی  مل  ّهنأل  حـبق » هجو  هفیلکت  یف  یلاعت  هَّللا  ۀـفرعم  هل  لـصحی  مل  نم  : » لـئاق لوقی  نأ  يرجم 

هیبنت زا  مدرم  سرت  نینچمه  تسا و  يدـنوادخ  فطل  تقیقح  رد  هک  ماما  تسد  ندوب  زاب  هک  ّتلع  نیا  هب  دـنکیمن ، رود  هفیلکت . حـبقی 
رب هک  یفطل  رد  سپ  تسین ] راک  رد  یماما  تسا و  بیاغ  ماما  نوچ  . ] تسا هدشن  لصاح  [ یـصاعم باکترا  تروص  رد  ] ماما طسوت  ندش 

. تسا تشز  حیبق و  تبیغ ، هب  داقتعا  لیلد  نیمه  هب  هدمآ ، دوجو  هب  لالتخا  تسا  هدش  فلکم 

خساپ

بیدأت هیبنت و  زا  مدرم  سرت  ماـما و  تسد  ندوب  زاـب  مدـع  تلع  هک  میتخاـس ، نشور  هدرک و  هراـشا  تماـما  بوجو  باـب  رد  مییوگیم :
ترضح سرت  بجوم  نانآ  هک  ارچ  دنرـصقم ، ناشدوخ  و  ددرگیمرب ، اهنآ  دوخ  هب  هتخاس ، مورحم  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  ترـضح  طسوت 

بناج زا  لضعم  نیا  دنرادن ، مالـسلا  هیلعماما  هب  یـسرتسد  رب  یتردق  الاح  دناهدرک و  مهارف  ار  ناشیا  ندش  ناهنپ  تابجوم  و  ( 8) دناهدش
شیارب هَّللا  تفرعم  هک  یسک  دیوگب : هک  تسا  یـسک  نخـس  لثم  هدرک ، ضارتعا  تبیغ  هب  هک  صخـش  نیا  مالک  تسا . هدوب  اهنآ  دوخ 

بناـج زا  تسا  هدرکن  تفرعم  لیـصحت  رفاـک  هکنیا  دـناهداد : باوـج  یخرب  تسا . تشز  حـیبق و  شندرک  فـیلکت  تسا  هدـشن  لـصاح 
نم هنّکمو  هتفرعم  یلع  ۀـلالدلا  هل  بصن  دـق  هَّللا  ّنـأل  هسفن ، لـبق  نم  یتأ  رفاـکلا  ّنأ  نم  اـنهاه  هنولوقی  اـمف  تسا  رـصقم  هدوب و  شدوخ 

تاف نإو  مامإلا  دی  طاسبنا  لوقن : کلذکف  هفیلکت ، کلذ  حـبقی  ملو  هسفن  لبق  نم  کلذ  یف  یتأ  فرعی  ملو  رظنی  مل  اذإف  اهیلإ ، لوصولا 
انیفوتـسا دـق  و  هل . هیلع ال  ۀـجحلا  ّنأل  هفیلکت ، حـبقی  ملف  هفطل  لصحف  هدـی  تطـسبناو  رهظل  هنّکم  ولو  هسفن ، لبق  نم  یتأ  اـّمنإف  فّلکملا 

یلع ّینبم  وهفیناثلا  لصفلا  یف  مالکلا  اّمأ  و  هرکذ . یلإ  جاتحی  ام  ضرع  اذإ  دعب  امیف  رکذنس  هیلإ و  انرـشأ  يّذلا  عضوملا  یف  کلذ  رئاظن 
ندیسر ناوت  وا  هب  تسا و  هداد  رارق  امنهار  لیلد و  تفرعم ، هب  وا  ندیسر  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  ام  مهفی  مل  ّهنإ  لوقن : الو  ۀطلاغملا 

زا لکـشم  نیا  درکن ! بسک  مه  تفرعم  هجیتـن  رد  درواـین و  تسد  هب  ار  لـیلد  [ ًادـمع  ] شدوخ رگا  لاـح  تسا ، هدومرف  تمارک  ار  نآ  هب 
زاب دی و  طسب  نیاربانب  میهدیم : باوج  مه  ام  دوب . دـهاوخن  تشز  حـیبق و  تفرعم ] بسک  هب   ] شندرک فیلکت  سپ  تسوا ، دوخ  بناج 

، تسا هدیـسر  اهنآ  هب  ناشدوخ  بناـج  زا  هک  تسا  یلکـشم  درد و  نیا  تسا و  هتفر  نیفلکم  تسد  زا  [ روما هرادا  رد   ] ماـما تسد  ندوب 
اذـل دـشیم ، لـصاح  مه  فطل  سپ  دوـب  زاـب  مه  شتـسد  هدـش و  رهاـظ  ًاـمتح  تشاد ] ناـکما  شیارب  و   ] تسناوـتیم ماـما  رگا  هک  ارچ 
تسا اهنآ  هیلع  رب  لیلد  تّجح و  تروص  نیا  رد  دناهدوب ] تبیغ  یناب  ثعاب و  ناشدوخ  هک  نوچ   ] تسین حیبق  تبیغ  لاح  رد  ناشفیلکت 

. مینکیم رکذ  دشاب  يزاین  هرابود  هچنانچ  رگا  و  میاهتفگ ، تماما  بوجو  هلأسم  نامه  رد  ار  ثحابم  نیا  ریظن  ام  ناشعفن . هب  هن 

مود لاکشا  باوج 

اّما تسا ، اهفرح  نیا  زا  رتـالاب  وا  نوچ  هدـیمهفن ، يو  هک  مییوگیمن  اـم  هتبلا  تسا ، نتخادـنا  هابتـشا  هب  هطلاـغم و  عقاو  رد  لاکـشا  نیا 
لیلد ّنإ  هلوق :) یف   ) هیومتلاو سیبلتلا  دارأ  نکل  کلذ  قوف  ناک  لـجرلا  ّنـأل  هدروأ ، دـهد . هولج  هابتـشا  هدرک و  یفخم  ار  ّقح  هتـساوخ ،

لاح ّلک  یلع  ًابجاو  ًافطل  هنوک  یضتقا  ول  حیبقلا  نم  دعبأ  فّرصتم  بیهم  سیئر  عم  ساّنلا  نوک  ّنأل  ۀبیغلا ، لاحب  ضقتنی  ۀسائرلا  بوجو 
اذه لولدم و  الو  لیلدـلا  دـجو  دـقف  هدـقف ، عم  فیلکتلا  حـبقی  ملف  ۀـبیغلا ] نامز  یف  انأل   ] ۀـبیغلا نامزب  ضقتنال  هدـقف  عم  فیلکتلا  حـبقو 
لب کلذ ، لوقن  الو  ًاضقن ، ناکف  مامإ  الو  مئاق  ۀـمامإلا  بوجو  لیلد  ۀـبیغلا  لاح  یف  ّنإ  لوقن : اـّنأ  ّنظ  ّهنـأل  هیومت  ّهنإ  اـنلق : اـّمنإ  و  ضقن .

، سیئر بوجو  نم  الخ  ۀـبیغلا  نامز  ّنإ  لوقن : الف  فطل  مامإلا  نیلاحلا  یف  ّنأ  یف  هتبیغ ، لاح  لیلد  وه  هنیعب  مامإلا  دوجو  لاح  یف  اـنلیلد 
بحاص ردـتقم و  ربهر  کی  ندوب  اب  مدرم  دوشیم و  ضقن  تبیغ  نامز  رد  تماما ، بوجو  رب  هعیـش  لیلد  دـیوگیم : هک  اجنآ  اندـنع  لب 

تیـصعم مدرم  هک  تسوا  دوجو  اب  ینعی  [ ؛ دـنوشیم رود  تشز  حـیبق و  لاـمعا  زا  دـشاب ، یهلا  فطل  یلاـح  ره  رد  شدوجو  هک  راـیتخا ،
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سپ دوشیم . ضقن  تبیغ  نامز  رد  ماما و  دوبن  اب  فیلکت  ندوب  تشز  و  دـنوشیم ] بیدأت  ناهانگ  هب  باـکترا  تروص  رد  اـی  دـننکیمن 
[ ماما صخـش   ] لولدم اما  دوش ، تفای  [ ماما دوجو  موزل  ینعی   ] لیلد هک  تسا  ضقن  نیا  و  دوب ، دهاوخن  حـیبق  فیلکت  شندوبن  تروص  رد 

لیلد تبیغ ، نامز  رد  میدـقتعم  ام  هک  هدرک  لاـیخ  هک  لـیلد  نیا  هب  هتفگ ، يرگید  هنوگ  هب  ار  بلطم  صخـش  نیا  مییوگیم : اـم  دـشابن .
ام لیلد  هکلب  میرادـن ، يداقتعا  نینچ  زگره  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، ضقن  نیا  تسین و  راـک  رد  یماـما  یلو  تسا  دوجوم  تماـما  بوجو 
ام سپ  تسا . یهلا  فطل  مالـسلا  هیلعماـما  كراـبم  دوجو  لاـح  ود  ره  رد  و  درادـن . یقرف  تسا و  یکی  ماـما  تبیغ  اـی  روضح  ناـمز  رد 

رظن رد  هکلب  دناهداد ] تبسن  هعیـش  هب  هَّللا  لآ  دونع  نانمـشد  هک  تساوران  یتمهت  نیا  ، ] درادن دوجو  ماما  تبیغ ، نامز  رد  هک  مییوگیمن 
هدـی طاسبنا  ّنأل  هانّیب ال  ام  یلع  نیفّلکملا  یلإ  عجری  امل  هدـی  طاسبنا  عفترا  اـّمنإ  و  لـصاح ، سیئرلا  ّنأ  تسا ، تباـث  ترـضح  دوجو  اـم 
ۀفرعم نوکی  فیک  لئاق : لوقی  نأ  يرجم  يرجف  هَّللا . ریغ  یلإ  عجری  امل  لصحی  مل  اّمنإو  مئاـق ، هب  فطللا  هجو  لـب  ًاـفطل  هنوک  نم  جرخ 

یلع ًافطل  تسیل  ۀـفرعملا  ّنأ  یلع  ّلد  ۀـعفترم  ۀـفرعملاو  ًامئاق  رفاکلا  یلع  فیلکتلا  ناک  اّملف  هَّللا ، فرعی  رفاکلا ال  ّنأ  عم  ًافطل  یلاـعت  هَّللا 
اّمنإ ۀـفرعملاب و  مئاق  هفطل  رفاکلا  ّنأ  نم  ۀـفرعملا  یف  مهباوجک  ۀـمامإلا  یف  انباوجو  ًاضقن . کلذ  ناکل  کلذـک  تناک  ول  اّهنأل  لاح  ّلـک 

صوصخ رد  ترضح  تسد  یهتنم  فّلکملل  فطل  ۀسائرلا  لوقن : کلذکف  هفیلکت ، حبقی  ملف  اهیلإ  يّدؤملا  رظنلا  یف  طیرفتلاب  هسفن  تّوف 
ناشیا هطساو  هب  یهلا  فطل  هکلب  دشاب ، جراخ  فطل  هریاد  زا  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  تسین و  زاب  نیفلکم 

ملاع يدـنوادخ و  فاطلا  نیب  هطـساو  تسا ، یلاعت  ّقح  يامظع  فطل  دوخ  ناشیا  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  دـسریم ؛ قیـالخ  هب  هک   ] تسا
یهلا فطل  نیا  هک  نیا  ات  دننک  ور  ادخ  هب  ناشدوخ  مدرم  دـیاب  . ] تسا مدرم ]  ] ادـخ ریغ  بناج  زا  فطل ، نیا  ندـشن  لصاح  و  تسا ] زین 

ادخ هک  يرفاک  يارب  هَّللا  تفرعم  هنوگچ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  ریظن  باوج ] لاکـشا و   ] نایب نیا  دبای .] نایرج  ناشیا  یگدـنز  رد  مه 
یلاح ره  رد  تفرعم  هک  تسا  انعم  نیا  رب  لیلد  تسین ، دوجوم  هک  هدش  فظوم  یتفرعم  هب  رفاک  هک  ینامز  و  تسا ؟ فطل  دسانشیمن ، ار 

تـسا هدش  يزیچ  بسک  هب  فظوم  رفاک  نوچ  . ] دوشیم ضقانت  بجوم  دشاب  فطل  یلاح  ره  رد  تفرعم  رگا  هک  نیا  يارب  دشابن . فطل 
فطل مدرم  يارب  یلاـح  ره  رد  مالـسلا  هیلعماـما  دوجو  هک  نیا  و   ] تماـما دروم  رد  اـم  باوج  اذـل  تسا .] ضقن  نیا  درادـن و  دوـجو  هک 

وا تفرعم  هب  یگتـسب  رفاک  هب  فطل  دنیوگیم : هک  بیترت  نیدب  تسا ، تفرعم  باب  رد  لاکـشا  بحاص  نایاقآ  نیمه  باوج  ریظن  تسا ]
رمأل هدـی  طاسبناو  هفّرـصت  عفترا  اّمنإو  لصاح  هداجیإ  نم  هَّللاب  ّقلعتی  امو  ۀـبیغلا ، لاـح  یف  طـیرفت  هلیـسو  هب  شدوخ  رگا  نیارباـنب  دراد ،
ّنإ هلوق : نمثلاثلا  لصفلا  یف  مالکلا  اّمأ  و  هانرکذ . ثیحب  ًاضیأ  یفوتـسم  ینعملا  اذه  یف  مالکلاو  نارمألا ، يوتـساف  نیفّلکملا  یلإ  عجری 

ّصتخی مل  اذإف  همدـع ، نم  هدوجو  لصفنی  ملف  هتبیغ ، عم  لـصحی  مل  کـلذ  و  مکلوق ، یلع  حـیبقلا  نم  ًادّـعبم  هنوک  یه  ۀـمامإلاب  ةدـئافلا 
طاـسبنا عم  دـجو  ثیح  ضقتنم  ّهنأ  عم  مکلیلدـف  ۀـبیغلا  عم  هدوجو  بوجو  مکلیلد  ضتقی  مل  هورکذ  يذـّلا  بوجولا  هجوب  ًاـبئاغ  هدوـجو 

نیا یهاتوک ، و  لاحلا . هذـه  یف  لصاح  وه  ـال  دـیلا و  طـسبنم  ریغ  ماـمإ  دوجوب  ّقلعتم  ریغ  وهف  ۀـبیغلا ، عم  دـیلا  طاـسبنا  بجی  مل  و  دـیلا ،
تروـص نیمه  هب  مه  اـم  تسین . تشز  حـیبق و  هَّللا » تفرعم   » بسک هب  رفاـک  ندرک  فـظوم  هجیتـن  رد  داد ، تسد  زا  ار  فـطل  تفرعم و 
یگتسب دنوادخ  هب  هک  هچنآ  و  تسا ، یهلا  فطل  نیفلکم  يارب  مالـسلا ] هیلعماما  روضح  نامز  دننامه   ] تبیغ نامز  رد  تماما  مییوگیم :

، ترضح نآ  ینارمکح  ناشتـسد و  ندوبن  زاب  و  يرهاظ ]  ] فرـصت مدع  اّما  تسا ، هدش  ماجنا  هک  ماما  داجیا  قلخ و  زا  تسا  ترابع  دراد 
[ تفرعم باب  رد   ] اهنآ باوج  يواسم  تبیغ ] باـب  رد  ، ] اـم باوج  سپ  تسا .] هدـشن  لـصاح  هک   ] ددرگیم رب  ناـشلامعا  نیفلکم و  هب 

. میاهدرک ثحب  یفاک  لکش  هب  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا ، نامه  مه  اج  نیا  رد  دوب  اجنآ  رد  هچ  ره  تسا و 

موس لاکشا  باوج 

اب هدـیاف  نیا  دـنکیم ، رود  حـیبق  تشز و  لامعا  زا  ار  مدرم  ماما  دوجو  هک  تسا  نیا  تماما  هدـیاف  امـش  داـقتعا  هب  دوشیم  هتفگ  هک  نیا 
تروص ود  ره  رد  هک  ارچ   ] تسین وا  دوجو  مدـع  بیاـغ و  ماـما  دوـجو  نیب  یقرف  اذـل  دوـشیمن  لـصاح  تسا  بیاـغ  هک  یماـما  دوـجو 
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دی طاسبنا  هارمه  هک  دوب  دهاوخ  حیحـص  ینامز  هدـش ، ضقن  هک  نیا  رب  هوالع  تماما ] هدـیاف  رب  ینبم   ] امـش لیلد  سپ  درادـن .] ياهدـیاف 
اب امـش  لیلد  نیاربانب  دوب ، دهاوخن  زاب  ماما  تسد  تبیغ ، هب  هّجوت  اب  هک  یلاح  رد  دشاب ] زاب  روما  رد  تلاخد  رد  ماما  تسد  ینعی  [ ؛ دـشاب

لعفی مل  ّهنإ  لوقن : ّانإف  تسا . هدـشن  لصاح  ماما  ندوب  دـیلا  طوسبم  مه  تبیغ  رد  دریگیمن و  قلعت  دـشابن  دـیلا  طوسبم  هک  یماما  دوجو 
کلذـب دـصق  ّهنأ  ّکش  الو  ضعب ، یلع  اهـضعب  ّدر  تامّدـقملا و  بلق  نم  نیّیقطنملا  ۀـقیرط  یلع  لوقلا  دـیقعت  نم  رثکأ  لصفلا  اذـه  یف 

: لوقی یّتح  ۀـبیغلا  لاح  یف  بجی  مامإلا ال  دـی  طاـسبنا  ّنإ  ۀـّیمامإلا : تلاـق  یتم  و  یفخی . نأ  نم  حـضوأ  رمـألاف  اـّلإو  ۀـطلاغملاو ، هیومتلا 
یف بجاو  هدی  طاسبنا  ّنأ  يرخأ  دعب  ۀعفد  هب  انحّرـص  يّذلا  لب  ۀبیغلا ، لاح  هذه  ّنأل  دـیلا ، طسبنم  ریغ  مامإ  بوجو  یلع  ّلدـی  مکلیلد ال 

طاسبنا ّنأ  ال  هدی ، تضبقناف  نّکمی  مل  ۀبیغلا  لاح  هدی و  تطـسبناف  هنم  نّکم  هروهظ  لاح  ّنأ  ریغ  هتبیغ ، لاحو  هروهظ  لاح  یف )  ) نیلاحلا
انهّبـشو مهـسوفن ، لبق  نم  اوتأف  هونّکمی  ملو  هوعنم  ثیح  نم  نیفّلکملا  یلع  همئاق  کلذـب  ۀـجحلا  ّنأ  انّیبو  بوجولا ، باـب  نم  جرخ  هدـی 
یقطنم دـنور  کـی  قبط  ار  شـضارتعا  هدرک ، حرطم  ار  لاکـشا  نیا  هک  یـسک  مییوگیم : باوج  رد  يرخأ . دـعب  ۀـعفد  ۀـفرعملاب  کـلذ 

در ار  هنوراو  تامدـقم  يرگید  تامدـقم  هلیـسو  هب  دـعب  هدرک و  هنوراو  ار  تامدـقم  زا  یـضعب  هک  نـیا  رطاـخ  هـب  تـسا ، هدرکن  راوتـسا 
نآ زا  رتنشور  رایسب  هلأسم  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هطلاغم  ینکفا و  ههبش  نتخادنا و  هابتشا  هب  صخـش  نیا  ضرغ  دصق و  نامگیب  دنکیم .
امـش لیلد  دوش  ناونع  هک  تسین ؟ بجاو  تبیغ  نامز  رد  ماما  تسد  ندوب  زاب  تسا : هتفگ  هعیـش  اجک  تقو و  هچ  دشاب . یفخم  هک  تسا 
نیا میاهتفگ  تحارص  اب  اهراب و  ام  هک  ار  هچنآ  هکلب  درادن !؟ تلالد  دنکیمن  روما  رد  فرصت  تسین و  زاب  شتـسد  هک  یماما  بوجو  رب 
نیا اـب  تسا  بجاو  روضح ، ناـمز  رد  هچ  تبیغ و  ناـمز  رد  هچ  ترـضح ] تیمکاـح  رگید  تراـبع  هب   ] ماـما تسد  ندوـب  زاـب  هک  تسا 

هطـساو هـب  ماـما  تـسد  ندوـب  زاـب  تیمکاـح و  ینعی   ] رما نـیا  ناوـت  ناـکما و  مالـسلا  هیلعماـما  روـضح  روـهظ و  ناـمز  رد  هـک  تواـفت 
و دراد . يرهاظ  تیمکاح  هدوب و  دـیلا  طوسبم  ماما  تروص  نیارد  تسا ، مهارف  مدرم  طسوت  يزاـسهنیمز  ناـشیا و  زا  مدرم  يرادربناـمرف 

نیکمتلا سیلف  اذه  عمو  هریغ ، هب  موقی  امب ال  مایقلل  هلّمحتل  فطللا  نم  هبـصن  یف  امل  عرّـشلا  دـعب  بجاو  سیئرلا  بصن  ّنأ  ملعن  ّانإف  ًاضیأ 
بوجو ّنإ  دحأ : لوقی  اذه ال  عمو  مهعم ، انمالک  نیّذلا  لدعلا  لهأ  بهذم  یلع  ۀّصاخ  اهل  حلصی  نم  بصن  نم  دقعلاو  ّلحلا  لهأل  ًاعقاو 
هدـشن مهارف  مدرم  يرادربنامرف  مدـع  لیلد  هب  ناکما ، نیا  تبیغ ، ناـمز  رد  اـّما  هنم . نیکمتلا  عقی  مل  ثیح  نم  نـآلا  طقـس  سیئرلا  بصن 

نایب ًالبق  و  تسین ، بجاو  شدوجو  سپ  دوبن ، دـیلا  طوسبم  ماـما  رگا  هک  تسین  نیا  فرح  نیا  ياـنعم  و  تسا . هتـسب  ماـما  تسد  تسا و 
روما رد  فرـصت  زا  هدوبن و  رادربنامرف  وا  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تهج  نیا  زا  اّما  تسا ، هدمآ  مدرم  تیادـه ]  ] يارب ادـخ  تّجح  هک  میدرک 

هیلع رب  تجح  لیلد و  دـناهدز و  ناشدوخ  هب  مدرم  هک  تسا  یتراـسخ  نیا  ]و  دـناهدش نارـسخ  ررـض و  راـتفرگ   ] دـناهدرک شا  عنم  ًـالمع 
تعیرـش ندرک ] ررقم  رودص و   ] زا سپ  هک  مینادیم  ام  نینچمه  و  میاهدرک . هیبشت  تفرعم  هلأسم  هب  ار  نآ  اهراب  مه  ام  تسا و  ناشدوخ 
ییاـهراک هب  ماـما  هک  ارچ  تسا  دـنوادخ  هیحاـن  زا  یفطل  باـصتنا  نیا  و  تسا ، بجاو  لاـعتم  دـنوادخ  رب  ماـما  بـصن  نـییعت و  نـید ، و 

؛ دنراد داقتعا  دـنوادخ  لدـع  هب  هک  یناسک   ] لدـع لها  داقتعا  ساسارب  اهنیا  دوجو  اب  دـنرادن . ار  نآ  ماجنا  ناوت  نارگید  هک  دزادرپیم 
لهأ عنم  یف  مهباوج  مامإلا  ۀبیغ  یف  انباوجف  زا  ( 9) دقع ّلح و  لها  هک  یتروصرد  تسا ، اهنآ  اب  ام  نخس  يور  هک  هلزتعم ] هعیش و  ینعی 
نوچ دیوگیمن  یـسک  دننکن ، يرادربنامرف  نیکمت و  تسا  تماما  تیحالـص  ياراد  هک  یـسک  اهنت  حلـصی  نم  رایتخا  نم  دـقعلاو  ّلحلا 

باوج سپ  دوش ]. باختنا  يربهر  هک  درادن  یموزل  رگید  و   ] تسا طقاس  ربهر  ماما و  باصتنا  بوجو  دناهدرکن  نیکمت  دقع  لح و  لها 
تماما تیحالـص  هک  یـسک  باختنا  زا  تسا  دـقع  ّلح و  لها  ندرک  عنم  دروم  رد  اهنآ  باوج  لثم  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  دروم  رد  ام 

هار هک  مینک ، عمج  رگا  هک  یلاح  رد  مینک  عمج  یلقن  یلقع و  شور  ود  نیب  میهاوخن  هک  تسا  ییاج  رد  قرف  ود  نیا  ینعی   ] دشاب هتـشاد 
لح لها  دروم  رد  اهنآ  باوج  تبیغ و  رد  اـم  باوج   ] باوج ود  نیا  ([ 10 .) تشاد دـهاوخن  دوجو  یقرف  رگید  تسا ، نیمه  مه  تسرد 
لثم  ] میاهدـیمهف لقع  هار  زا  ار  باوج  هدـیقع و  نیا  اـم  هک  تسا  نیا  باوج  ود  نیا  نیب  نکمم  قرف  اـهنت  دـنرادن . مه  اـب  یقرف  دـقع ] و 

زا مه  قرف  نیا  و  دقع ] لح و  لها  طسوت  ربهر  باختنا  موزل  لثم  ، ] دناهدیمهف لقن  هار  زا  اهنآ  و  تسا ] یلقع  دعاوق  زا  هک  فطل  هدـعاق 
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نم قرف  کلذو  ًاعرـش ، مولعم  کلذ  اولاق  و  ًالقع ، کلذ  انملع  انلق : ّانأ  اننیب  فالخلا  اّمنإف  امهنیب  قرف  الو  ۀمامإلل ، تسا . عمج  عضوم  ریغ 
نم کلذ  ماقم  موقی  اـم  لـعفی  هَّللا  ّنإـف  ۀـمامإلل  حلـصی  نم  راـیتخا  نم  اونّکمی  مل  اذإ  دـقعلاو  ّلـحلا  لـهأ  لـیق : نإـف  عمجلا . عضوم  ریغ 
نأ بجاو  ریغ  کلذ  و  ۀـّیوایند ، حـلاصمل  عرـشلا  یف  هبـصن  بجی  مامإلا  ّنإ  لاق  نم  خویـشلا  یفو  فیلکتلا ، طاقـسإ  بجی  الف  فاـطلألا 
یف مهنیب  فالخ  الو  هتمامإ ، بجو  امل  کلذک  ناک  ول  ّهنأل  دسفی : هلوق  ۀّیوایند  حـلاصمل  مامإلا  بصن  لاق : نم  امأ  انلق : فطللا . اهل  لعفی 

هب دراد ، ار  تماما  تیحالـص  هک  یـسک  باختنا  دروم  رد  دـقع  لح و  لها  هک  یتقو  دوش : هتفگ  رگا  رایتخالا . عم  مامإلا  ۀـماقإ  بجی  ّهنأ 
لح و لها  نیکمت  مدـع  و   ] دـیامرفیم تماما  نیزگیاج  ار  يرگید  زیچ  شنارکیب  فاطلا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  دـندرکن ، لـمع  هفیظو 

ماما باصتنا  بوجو  تسا : هتفگ  مه  ناگرزب  زا  یکی  یفرط  زا  تسین . طقاس  فیلکت  نیارباـنب  دوشیمن ] يدـنوادخ  فطل  زا  عناـم  دـقع 
دریگب تروص  یفطل  نینچ  نیا  ییایند ، حـلاصم  نیمأـت  تهج  هک  تسین  مزـال  تسا و  مدرم  ییاـیند  حـلاصم  رطاـخ  هب  سّدـقم  عرـش  رد 
ییایند حلاصم  يارب  طقف  ماما  نییعت  دوب ، هتفگ  هک  یسک  نخـس  اّما  مییوگیم : باوج  رد  تسین .] بجاو  فطل  ماما ، نداد  رارق  نیاربانب  ]

اب یماما  دوجو  دندقتعم  قَِرف  بهاذم و   ] همه هک  یلاح  رد  دشاب ، بجاو  شتماما  تسیابیمن  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، لطاب  تسا ،
زیاج اهنآ  كرت  هدوب و  ینید  روما  لئاسم و  زا  یگمه ] هک   ] دـهد ماجنا  ار  یتامادـقا  دـیاب  وا  اریز  تسا ، مزـال  بجاو و  ماـت ، تاراـیتخا 

زا مادک  ره  هک   ] صاصق هماقا  نامرجم و  دودـح  يارجا  لاملا ، تیب  میـسقت  تاضق ، ماّکح و  یتسرپرـس  تیالو و  داهج ، هلمج  زا  تسین ؛
ۀمسقو ةاضقلاو  ءارمألا  ۀیلوتو  داهجلا  نم  مامإلا  هب  موقی  ام  ّنأ  یلع  دنتسه .] يورخا  يونعم و  يرما  عقاو  رد  يویند  دیاوف  رب  هوالع  اهنیا 

اّمأ و  کلذب . طقاس  هلوقف  کلذ ، بجو  امل  ۀّیوایند  ۀحلـصمل  ناک  ولو  اهکرت ، زوجی  ۀّینید ال  رومأ  تاصاصقلاو  دودـحلا  ءافیتساو  ءیفلا 
نم کلذ  نوکی  ناکل  و  لاح ، ّلک  یلع  ًاقلطم  مامإلا  ۀـماقإ  هیلع  بجو  امل  کلذـک  ناک  ول  ّهنأل  لطاب ، هماقم  موقی  ام  هَّللا  لعفی  لاـق : نم 
مزلی ّهنأ  یلع  هولاق . ام  داسف  یلع  لیلد  لاح  ّلک  یلع  هبوجو  کـلذ و  نییعتب  اـنملع  یف  تاـیافکلا و  ضورف  یف  لوقن  اـمک  رییختلا ، باـب 

بجاو مزال و  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  يروما  تسیابیمن  دوبیم  ییایند  تحلصم  يارب  طقف  تماما  رگا  لاح  ۀفرعملا : ًاعیمج  نیهجولا  یلع 
هب دنوادخ  : » دوب هتفگ  هک  یسک  ياعدا  اّما  و  تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تسا  ییایند  حلاصم  يارب  طقف  ماما  هک  نیا  ياعدا  سپ  دشاب ،

بصن و رگید  دوب  نینچ  رگا  نوچ  تسا . لـطاب  زین  دـنکیم ،» تماـما  نیزگیاـج  هدومرف و  تمحرم  ار  يرگید  فـطل  فـطل ، نیا  ياـج 
فطل ود  نآ  نیب  دـنوادخ  هک   ] دـشاب رییخت  باب  زا  تسیابیم  هکلب  دوبن ، بجاو  دـنوادخ  رب  نامز ] و   ] لاـح ره  رد  يربهر  ماـما و  نییعت 

ره لاـح و  ره  رد  ماـما  نییعت  بوجو  هلأـسم  رد  هک  هچنآ  دانتـسا  هب  و  ( 11 .) مییوگیم ییافک  تابجاو  باب  رد  ام  هک  ناـنچ  [ دـشاب ریخم 
موقی ام  هل  هَّللا  لعفی  ۀفرعملا  هل  لصحی  مل  اذإ  رفاکلا  لاقی : نأب  تسا . صخـشم  فیعـض ، داقتعا  لوق و  نیا  نالطب  داسف و  میتسناد ، نامز 

اهل بجی  يوایند ال  رمأ  ۀـفرعملا  دـنع  ملظلا  لعف  نع  راجزنإلا  نم  لصحی  ام  ّنإ  لاقی : وأ  لاح . ّلک  یلع  ۀـفرعملا  هیلع  بجی  الف  اـهماقم ،
هانرکذو یضم -  ام  یلع  مامإلل  لدب  کلذک ال  و  انلق : ۀفرعملل ، لدب  ّهنإ ال  لیق : یتمو  ۀفرعملا ، بوجو  طاقسإ  کلذ  نم  بجیف  ۀفرعملا ،

: لیق نإف  ءاوس . مامإلا  دوجو  یف  کلذ  لثم  انلق : ّینید  رمأ  ۀفرعملا  دـنع  حـیبقلا  نم  راجزنإلا  ّنأ  اونّیب  نإ  کلذـک  و  یفاشلا -  صیخلت  یف 
طـسب انیلعو  هداجیإ  هَّللا  یلع  بجی  وأ  هعیمج  انیلع  بجی  وأ  کلذ  عیمج  هَّللا  یلع  بجی  نأ  نم  دـیلا  طسبنم  عاطم  سیئر  دوجو  ولخی  ـال 
بلطم نیا  نتفگ  لّوا : هتکن  دوش : رکذ  هتکن  ود  تفرعم  باب  رد  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  شریذپ  همزال  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  رب  هوالع  هدـی .

، دـیامرف نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  رما  تفرعم ، ياج  هب  تسیابیم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوشن ، لـصاح  تفرعم  رفاـک  يارب  یتقو  هک 
تسا و ملظ  زا  راجزنا  دوشیم ، لصاح  تفرعم  هجیتن  رد  هک  هچنآ  مود : هتکن  تسین . بجاو  رفاک  رب  یلاح  ره  رد  تفرعم  بسک  نیاربانب 

رگا تسا . طقاس  رفاک  زا  هَّللا  تفرعم  لیصحت  بوجو  نیاربانب  تسین ، بجاو  تفرعم  لیصحت  نآ  يارب  هک  تسا  ییایند  رما  کی  مه  نیا 
. میتفگ یفاش  صیخلت  باتکرد  هک  نانچمه  درادن . دوجو  یلدب  مه  ماما  يارب  مییوگیم : درادـن . دوجو  یلدـب  تفرعم ، يارب  دوش : هتفگ 

میهاوخ ییاـیند . هن  تسا  ینید  يرما  دوشیم ، داـجیا  تفرعم  هجیتـن  رد  هک  تشز  ياـهراک  ملظ و  زا  راـجزنا  دوش : هتفگ  رگا  نینچمه  و 
کلذ عیمج  بجیمتلق  نإـف  ییاـیند . هن  تسا  ینید  ماـما ، هب  طوبرم  روما  زا  يرایـسب  هک  مییوگیم  ماـما  دروم  رد  ار  فرح  نیمه  تفگ :
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یلع ردقن  ّانأل ال  قاطی ، ام ال  فیلکت  کلذف  هعیمج  انیلع  بجو  نإو  دیلا ، طسبنم  مامِإ  دـجوی  مل  ّهنأل  ۀـبیغلا  لاحب  ضقتنی  ّهنإف  هَّللا ، یلع 
فیکو ریغلل ، فطل  وه  ام  لعفن  نأ  انیلع  بجی  ّهنأ  هیف  ّنأ  عم  هیلع ، مکلیلد  امف  هنیکمت  هدی و  طسب  انیلعو  هداجیإ  هیلع  بجو  نإو  هداجیإ ،

. لوصألا ضقن  ّالإ  کلذ  له  و  ورمع ، فطل  لیصحتل  مامإلا  دی  طسب  دیز  یلع  بجی 

لاکشا

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  دیامن ] فرصت  روما  هیلک  رد  دناوتب  هک   ] زاب تسد  اب  مه  نآ  عاطُم ، يربهر  ماما و  نییعت  دوجو  دوش : هتفگ  رگا 
 - 1 تسا ؛ بجاو  ام  رب  شتـسد  ندراذـگ  زاب  دـنوادخ و  رب  شباصتنا  داجیا و  هک  نیا  ای  و  اهناسنا ، ام  رب  ای  تسا ، بجاو  دـنوادخ  رب  اـی 

؛ دوشیم ضقن  تبیغ  نامز  رد  امـش  ياعدا  نیا  سپ  تسا ، بجاو  دـنوادخ  رب  ماما  تسد  نتـشاذگ  زاب  باصتنا و  هک  دـییوگب  امـش  رگا 
رگید یفرط  زا  تسا و  هدش  بوصنم  تماما  هب  یـسک  فرط  کی  زا   ] تسین دوجوم  دشاب  دیلا  طوسبم  هک  یماما  تبیغ ، لاح  رد  هک  ارچ 

هب فیلکت  مه  نیا  تسا ، بجاو  ام  رب  دـییوگب  رگا  و   - 2 تسا .] ضقانت  نیاو  دنک  فرـصت  روما  رد  دناوتیمن  تسین و  زاب  شتـسد  ماما 
يرادربنامرف شتسد و  ندراذگ  زاب  دنوادخ و  رب  شداجیا  هک  دیوش  لئاق  رگا  و   - 3 میتسین . وا  دی  طسب  هب  رداق  ام  نوچ  تسا ، قاطیالام 

رد دشاب ، بجاو  ام  رب  ماما  تسد  ندراذگ  زاب  باصتنا و  رگا  نیا  رب  هوالع  دـیراد ؟ اعدـم  نیارب  یلیلد  هچ  امـش  تسا ، بجاو  ام  رب  وا  زا 
زاب ار  ماما  تسد  هک  تسا  بجاو  دـیز  رب  هنوگچ  ًالثم ، ناـمدوخ . هن  تسا  فطل  نارگید  يارب  هک  تسا  هدـش  بجاو  اـم  رب  يدـهع  عقاو 

(12 (؟ تسین لوصا  ضقن  نیا  ایآ  دشاب ؟ ورمع  ّقح  رد  یفطل  هک  نیا  ات  دراذگب 

هداجیإ فّلکن  نأ  نسحی  مل  انرودقم  یف  هداجیإ  نکی  ملو  هیلع  انلّلد  ام  یلع  انل  فطل  هّنأ  تبث  اذإ  دـیلا  طسبنملا  مامإلا  دوجو  ّنأ  هلوقن  يذـّلاانلق 
هّنأو هیلع  بجاو  ریغ  هّنأ  انملع  یلاعت  هَّللا  لعفی  مل  اذإف  هَّللا ، رودقم  یفو  انرودقم  یف  نوکی  دق  هناطلـس  ۀیوقتو  هدی  طسبو  قاطی ، ام ال  فیلکت  هّنأل 

، هیلع قلخلا  رهقل  یلاعت  هلعف  نم  ناک  ول  هدـی  طسب  ّنأ  کلذـب  انّیبو  فیلکتلاب ، ضرغلا  ّمتیل  دـیلا  طسبنم  نوکی  نأ  نم  دـب  هّنأل ال  انیلع ، بجاو 
ّلک یلع  هدی  طسب  انیلع  بجی  ًاذإف  ءاجلإلا ، لوصحو  فیلکتلاب ، ضرغلا  طوقـس  یلإ  يّدأ  امبُر  ۀکئالملاب  هرمأ  ۀیوقتو  هئادعأ  نیبو  هنیب  ۀـلولیحلاو 

. انسوفن لبق  نم  انیتأ  هلعفن  مل  اذإو  لاح 

خساپ

هب رداق  ام  یفرط  زا  هدوب و  فطل  ام  رب  ماما  دوجو  هک  هدـش  تباث  هک  یتقو  تسا : نیا  مییوگیم  دـیلا  طوسبم  ماـما  دروم  رد  اـم  هک  هچنآ 
و تسا ، جراخ  ام  هدـهع  زا  فیلکت  نیا  ماجنا  هک  ارچ  تسین ، یتسرد  رما  ماما ، داجیا  يارب  ياهفیظو  نینچ  میتسین ، ماما  باصتنا  داـجیا و 
هک یتقو  لاح  تسا ، رودـقم  دـنوادخ  يارب  مه  ام و  يارب  مه  ترـضح ، نآ  تیمکاح  تیوقت  نینچمه  ماـما و  تسد  ندوب  زاـب  یفرط  زا 
اریز تسا . بجاو  ام  رب  هکلب  تسین  بجاو  دـنوادخ  رب  رما  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  ًامتح  تسا  هدادـن  ماـجنا  ار  راـک  نیا  لاـعتم  دـنوادخ 

تـسد ندراذگ  زاب  رگا  هک  میدرک  نشور  یفرط  زا  و  ( 13 .) دشاب مامت  فیلکت  فده  ضرغ و  هک  نیا  ات  دشاب  زاب  دـیاب  ًامتح  ماما  تسد 
مدرم نیاربانب  دنک ، تیوقت  ار  وا  تیمکاح  هدش و  لئاح  شنانمشد  وا و  نیب  هکئالم  کمک  هب  هدوب و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لعف  ماما ،
ندمآ دوجو  هب  ثعاب  زین  فیلکت و  فده  نتفر  نیب  زا  طوقس و  هب  رجنم  لمع  نیا  اسب  هچ  و  دنروهقم ، روبجم و  دنوادخ  ّصن  لباقم  رد 
مینکن لمع  هفیظو  نیا  هب  ام  رگا  و  تسا ، بجاو  ام  رب  لاح  ره  رد  ماما  تسد  ندراذـگ  زاب  نیارباـنب  دوش ، مدرم ) یهاـنپ  یب  و   ) رارطـضا

ّلک ّنإ  لوقن : ّانأل  حیحـص . ریغ  ریغلل  انیلع  فطّللا  باجیا  کلذ  یفمهلوق  اّمأف  تسا . هدیـسر  ام  رب  نامدوخ  زا  هک  تسا  یتراـسخ  ررض و 
ءایبنألا ّنأ  یف  هلوقن  امک  هریغ  یلإ  عجری  ۀحلصم  هیف  تناک  نإو  هّصخت ، ۀحلصم  کلذ  یف  هل  هناطلس  ۀیوقتو  مامإلا  ةرـصن  هیلع  بجی  نم 
ۀحلصم اهیف  تناک  نإو  مهّصخت  ۀحلصم  کلذب  مایقلا  یف  مهل  ّنأل  مهل ، ۀحلصم  وه  ام  قلخلا  یلإ  ءادألاو  ةّوبنلا  ءابعأ  لّمحت  مهیلع  بجی 

کلذ لهو  ۀـمألا ، عیمج  یلإ  عجرت  ۀحلـصمل  مامإلا  رایتخا  مهیلع  بجی  فیک  لاقی : نأب  دـقعلاو  ّلحلا  لهأ  یف  فلاخملا  مزلی  و  مهریغل .
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زاب باصتنا و  دـنتفگ : هک  نیا  اّما  و  ءاوس . هنیعب  انباوج  وهف  هب  اوباجأ  ءیـش  ّيأف  مهریغ ، ۀحلـصم  یلإ  عجری  امل  مهیلع  لعفلا  باـجیإ  اـّلإ 
ام هک  . ] تسین حیحـص  مه  نخـس  نیا  تسا ، فـطل  يرگید  ّقـح  رد  لـمع ] نیا  هک  یلاـح  رد   ] تسا بجاو  اـم  رب  ماـما  تسد  ندراذـگ 

ماما و يرای  ترـصن و  هک  یـسک  ره  مییوگیم : باوج  رد  نوچ  میـشاب .] هرهبیب  ام  دوخ  مینک و  مهارف  ار  نارگید  يارب  فطل  تاـبجوم 
دوخ هب  شعفن  و  . ] دراد وا  هب  صاصتخا  هک  هدوب  یتحلصم  قباطم  بوجو  نیا  تسا ، هدش  بجاو  وا  رب  ترضح  نآ  تیمکاح  تیوقت  زین 

لاغتشا رد  مییوگیم : مه  ءایبنا  دروم  رد  هک  نانچ  دشاب . هتـشاد  دوجو  یتحلـصم  مه  نارگید  يارب  هلأسم  نیا  رد  هچ  رگا  ددرگیمرب ] وا 
تمایق رد  تحلـصم  نیمه  هطـساو  هب  هک  دراد ، دوجو  یتحلـصم  اهنآ  يارب  مدرم  تسد  هب  نآ  ندناسر  تّوبن و  راب  ندیـشک  شود  هب  و 

. دراد دوجو  تحلـصم  مه  نارگید  يارب  لـمع ، نیا  رد  هچ  رگا  [ دـنریگیم رارق  دـنوادخ  صاـخ  تیاـنع  دروم  و  ، ] دـنوشیم صوـصخم 
ار یماما  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هنوگچ  هک  نیا  نتفگ  اب  دـقع و  لح و  لها  هرابرد  ار  ّتنـس ] لها   ] نامدوخ فلاخم  اـم  نیا  رب  هوـالع 

بجاو ناشیارب  یلعف  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  راک  نیا  ایآ  مینکیم ، ییوگخـساپ ] هب   ] مزلم تسا  تّما  ماـمت  هّجوتم  شتحلـصم  هک  دـننیزگرب 
هلأسم نیا  رد  ناشدوخ  هب  ار  نامه  مه  ام  دـنهدب  ام  لاؤس  هب  یخـساپ  ره  نیاربانب  تسا ؟ نارگید  يارب  فطل  تحلـصم و  هک  تسا  هدـش 

هفّرـصت ّنإ  ثیح  نم  کلذ   ] انبجوأ اّمنإ  انلق : ًامودعم . نوکی  نأ  زاج  اّلهو  ۀبیغلا  لاح  یف  هداجیإ  بجی  ّهنأ  متمعز  مل  لیق : نإف  مییوگیم .
نأ ال یلإ  ّيدأ  ّالإو  کلذ  هَّللا  یلع  بجی  ّهنأ  کلذ : دـنع  انلق  انرودـقم ، یف  نکی  مل  هداجیإ  هدوجو و  دـعب  الإ  ّمتی  مل  اذإ  انفطل  وه  يذـّلا 

انـسوفن لبق  نم  انیتأ  هدـی  طاسبنا  نم  هنّکمن  ملو  هدـجوأ  اذإو  اـنلبق  نم  ـال  یلاـعت  هلبق  نم  اـنیتأ  نوکنف  فطّللا  لـعفب  ۀـّلعلا  یحازم  نوکن 
. نسحی مل  لّوألا  یفو  فیلکتلا  نسحف 

لاکشا

؟ دنشاب هتشادن  دوجو  ًالصا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  تسا ؟ بجاو  مه  تبیغ  نامز  رد  ماما  دوجو  هک  دینکیم  لایخ  هچ  يارب  امش 

خساپ

ام يارب  روما  رد  ناشیا  فرـصت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مینادیم  مزال  بجاو و  ینامز  لاح و  ره  رد  ار  ماـما  دوجو  اـم  هک  نیا  مییوگیم :
ام تردـق  ناوت و  ّدـح  رد  ناشیا  داـجیا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ترـضح  نآ  هک  تسا  ماـمت  یتروص  رد  یهلا  فطل  نیا  تسا و  فطل 
ار فیلکت  عناوم  میناوـتن  اـم  هک  دـشیم  نیا  هب  رجنم  درکیمن  داـجیا  ار  وا  ملاـع  راـگدرورپ  رگا  و  تسا ، بجاو  دـنوادخ  رب  هکلب  تسین 

داجیا ار  ماما  دنوادخ  هک  یتقو  اّما  نامدوخ ، بناج  زا  هن  دیسریم  ام  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  دوب  ینایز  ررـض و  نیا  اذلف  مینک ، فرطرب 
هیحان زا  صقن  داریا و  نیا  میراذـگن ، زاب  ار  ناشیا  تسد  هدوبن و  ترـضح  نآ  رادربنامرف  هدرکن و  نیکمت  ناـشیا  هب  تبـسن  اـم  دـیامرف و 

زا يرادربنامرف  نیکمت و  موزل  هب  نینچمه  تبیغ و  لاح  رد  مه  نآ  ماما  دوجو  هب  داـقتعا  هب  اـم   ] فیلکت تروص  نیا  رد  تسا ، ناـمدوخ 
لّوا تروص  رد  اّما  میاهدش ] یهلا  فطل  نیا  زا  هدافتسا  مدع  ثعاب  نامدوخ  ام  نوچ  درادن . یتشز  حبق و  تهج  چیه  و   ] تسا بوخ  [ ماما

هدـصقن نأ  نودـیرتأ  هاّیإ ؟ اننیکمتب  نودـیرت  يذـّلاام  لیق  نإف  تسین . تسرد  اجب و  ام  فیلکت  [ دـشاب هدرکن  داجیا  ار  ماـما  دـنوادخ  هک  ]
اننیکمتب دیرن  متلق : نإو  هناکمب . انضعب  ملعوأ  انملعو  هروهظ  عم  ّالإ  کلذ  عیمج  ّحصی  ال  مکل : لیق  هدوجو . عم  ّالإ  ّمتی  کلذو ال  ههفاشنو 

: مکل انلق  هتزجعمب . اهیلع  اّنلد  هتمامإ و  یلإ  اناعد  یتم  هترـصن  یلع  موقنو  نیملاظلا ، ةرـصن  نع  ّفکنو  هدی ، یلع  ّدـشلاو  هتعاطل  عخبن  نأ 
: انلق مامإلا . دوجو  عم  ّالإ  کلذ  نم  هانفّلک  اـم  ّمتی  ـال  متلق  فیکف  هیف ، ًادوجوم  ماـمإلا  نکی  مل  نإو  ۀـبیغلا  ناـمز  یف  کـلذ  اـننکمی  نحنف 

صیخلت یف  هانرکذ  ةریخذلا و  یف  هللا  همحریضترملا  هرکذ  ام  بابلا  اذه  یف  هلوقن  يّذلا 

لاکشا
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اب طقف  رما  نیا  هک  میـشاب ، وا  رانک  هدش و  بایفرـش  وا  رـضحم  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  تسیچ ؟ ماما  ربارب  رد  نیکمت  زا  امـش  روظنم 
هک نیا  دشاب و  رهاظ  ناشیا  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  ماما  زا  يرادربنامرف  نیکمت و  هک  هدش  هتفگ  امش  هب  تسا ؛ نکمم  ناشیا  دوجو 

تعاطا و يایهم  هک  دشاب  نیا  ماما  زا  يرادربنامرف  زا  روظنم  رگا  و  تسا . اجک  ناشیا  ناکم  هک  مینادـب  ام  زا  یـضعب  لقادـح  ای  مینادـب  ام 
ناهرب لیلد و  اب  هدومرف و  روهظ  ترضح  نآ  هک  ینامز  ره  نینچمه  و  مینکن ، يرای  ار  متـس  ملظ و  لها  و  میـشاب ، ناشیا  هب  کمک  هدامآ 

نامز نآ  رد  تسا  نکمم  زین  ام  هک  مییوگیم  امش  هب  میـشاب . هدامآ  وا  هب  کمک  يارب  درک ، توعد  شتماما  هب  ار  ام  هزجعم ، هلیـسو  هب  و 
نآ ماجنا  هب  فظوم  ام  هک  هچنآ  دـییوگیم : هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـشابن . راک  رد  مه  یماما  رگا  یتح  میـشاب  هتـشاد  ار  یگداـمآ  نینچ 

؟ تسا لماک  ماما  دوجو  اب  طقف  میتسه 

خساپ

صیخلت رد  مه  اـم  دـناهدومرف و  هریخذ  باـتک  رد  هللا  همحر  یـضترم  دّیـس  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  مییوگیم  باـب  نیا  رد  هک ، ار  هچنآ 
هب دـشابیم ، ناشندوب  دـیلا  طوسبم  و  مدرم ] روما  هرادا  رد   ] ماـما فرـصت  ناـمه  هک  اـم  ّقح  رد  دـنوادخ  فطل  هک  میاهدرک  رکذ  یفاـش 
نم هب  ّقلعتی  یناثلا : و  هداجیإ . وهو  هَّللاب  ّقلعتی  اهدحأ : ۀثالث . رومأب  ّالإ  ّمتی  هدـی ال  طاسبناو  مامإلا  فّرـصت  نم  انفطل  وه  يذـّلا  ّنأ  یفاشلا 
یلع عرف  هیلع  هلمحت  بوجوف  هل ، داـیقنالاو  هتدـضاعمو ، هترـصن ، یلع  مزعلا  نم  اـنب  قـّلعتی  ثلاـثلا : و  اـهب . ماـیقلاو  ۀـمامإلا  ءاـبعأ  لّـمحت 

نیذـهل ًاعرف  انیلع  هترـصن  بوجو  راصو  همایق ، بوجول  ًالـصأ  هاّیإ  هَّللا  داجیإ  راصف  مودـعملا ، فیلکتلا  لوانتی  نأ  زوجی  ّهنـأل ال  هدوجو ،
مل لاقی : فیک  قیقحتلا  اذه  عمف  هتعاط ، انیلع  بجی  ذئنیحف  اهب ، ماقو  ۀمامإلا  ءابعأ  لّمحتو  دجو ، اذإ  هتعاط  انیلع  بجی  اّمنإ  ّهنأل  نیلصألا 
هب هک  يرما  مود : ماما . داجیا  زا  تسا  تراـبع  دراد و  قلعت  دـنوادخ  هب  هک  يرما  لّوا : دوشیم : لـماک  رما  هس  هلیـسو  ًامودـعم . نوکی  ـال 

هدارا و هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  قلعت  مدرم  ام  هب  هک  يرما  موس : دراد . قلعت  تسا ، هدش  راد  هدهع  ار  تماما  بصنم  هک  یـسک 
فیلکت هک  ارچ  تسوا ، دوجو  عرف  ماما  يارب  تماما  بصنم  لمحت  بوجو  نیاربانب  میـشاب . وا  عیطم  هتـشاد و  ماما  کمک  يرای و  رب  مزع 

داجیا ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  سپ  درک ]. يراک  ماجنا  هب  فظوم  ناوتیمن  درادن ، دوجو  هک  ار  یـسک  ینعی  [ ؛ تسین تسرد  مودعم  ندرک 
، تسا هلأسم  ود  نیا  عرف  ام  طسوت  وا  ندرک  يرای  بوجو  نینچمه  تسا ، تماما  روما  ماجنا  هب  ناشیا  مایق  بوجو  ساسا  لصا و  دنکیم 

تماما ياهراک  هب  مادقا  هدوب و  تماما  بصنم  هاگیاج و  رد  مه  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  هک  دوشیم  بجاو  ام  رب  شتعاطا  ینامز  اریز 
هک دنراد  راظتنا  ام  زا  هچ  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  هنوگچ  لالدتسا  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  تسا . بجاو  ام  رب  ناشیا  زا  تعاطا  نیاربانب  دنک .
اّنم هَّللا  ملع  اذإ  یّتح   ) ًارتتسم ًادوجوم  نوکی  نأ  نیب  قرفلا  امف  لیق : نإف  درادن . دوجو  ترضح  نآ  مییوگب  هدش و  وا  دوجو  مدع  هب  مزتلم 

نیکمت انیلع  بجوی  نأ  یلاعت  هَّللا  نم  نسحی  ال  انلق : هدجوأ . هنیکمت  یلع  مزعلا  اّنم  ملع  اذإ  یّتح  ًامودعم  نوکی ) نأ  نیبو  هرهظأ ، هنیکمت 
دحاو نامزب  هنیکمت  یلع  يوطنن  ّانأ  ملع  اذإ  یلاعت  هَّللا  هدجوی  لیق : نإف  هدوجو . نم  ّدب  ًاذإف ال  قاطی ، ام ال  فیلکت  ّهنأل  دوجومب  سیل  نم 
هتعاط نم  نیکمتلا  نوکی  نأ  بجیف  انلاوحأ ، عیمج  یف  مزال  هتعاط  یلع  ءاوطنإلاو  هنیکمت  بوجو  انلق : کـلذ . لـثم  دـنع  هرهظی  ّهنأ  اـمک 

فیلکتلا نسحی  مل  ّالإ  لاوحألا و  عیمج  یف  ًانکمم  هرمأ  یلإ  ریصملاو 

لاکشا

راکشآ ار  ترضح  دنیبب و  ار  ناشیا  زا  ام  يرادربنامرف  دنوادخ ، هک  ینامز  ات  دشاب  بیاغ  هتشاد و  دوجو  ماما  هک  نیا  نیب  تسه  یقرف  هچ 
، میراد ار  ناشیا  زا  تعاطاو  نیکمت  يارب  هدارا  مزع و  ام  هک  تسناد  دنوادخ  تقو  ره  دشاب و  هتشادن  دوجو  ًالـصا  هک  نیا  نیب  و  دیامرف ،

؟ دروایب دوجو  هب  ار  وا 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

. تسا قاـطیالام  هب  رما  نیا ، هک  ارچ  تسین . دوجوم  هک  دـیامن  بجاو  اـم  رب  ار  یـسک  زا  يربناـمرف  نیکمت و  دـنوادخ  هک  تسین  هتـسیاش 
. دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  ًامتح  نیاربانب 

لاکشا

نینچ رد  وا  روهظ  امـش ، هدـیقع  قبط  هک  روطنامه  دـنکیم . داجیا  ار  وا  میراد  ار  وا  زا  يرادربنامرف  یگدامآ  ام  دـنادب  تقو  ره  دـنوادخ 
. دوشیم عقاو  ینامز 

خساپ

، لاوحا مامت  رد  هک  تسا  مزال  سپ  تسا . بجاو  ام  رب  لاوحا  عیمج  رد  ام  داقتعا  هب  وا  زا  تعاطا  دـصق  هدارا و  ناشیا و  زا  يرادربناـمرف 
نیا دوب و  دـهاوخن  تسرد  فیلکت  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دـشاب . ناوت  ّدـح  رد  رودـقم و  نکمم و  ناشیا  زا  يرادربنامرف  نیمکت و 
ینعی [ ؛ میشابن ترضح  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رب  فلکم  روهظ ، هچ  تبیغ و  هچ  لاوحا ؛ مامت  رد  ام  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  لاکشا 

انیلع بجی  ناک  لب  هرمأل ، دایقنالاو  هتعاط  بوجول  لاـح  ّلـک  یف  نیفّلکم  نکن  مل  ول  کـلذ  ّمتی  ناـک  اـّمنإو  شتعاـطا  تبیغ ، ناـمز  رد 
یلاعت هَّللا  فّلکی  نأ  زوجی  مل ال  هراتتـسا : یلع  همدـع  انمزلأو  کلذ  یف  انفلاخ  نمل  لاقی : ّمث  هفـالخب . اندـنع  رمـألاو  هروهظ  دـنع  کـلذ 
ّۀلدألا دـجوأ  کلذ  یلع  مزعنو  رظنلا  یلإ  دـصقن  ّانأ  اـنلاح  نم  ملع  اذإ  یّتح  اـهیف ، رظنن  ـال  اـّنأ  ملع  اذإ  ۀـلالد  اـهیلع  بصنی  ـالو  ۀـفرعملا 

و یلاعت . هَّللا  اهدجوأ  اهیف  رظنلا  یلع  انمزع  اذإ  یّتح  اهمدـع  نیبو  اهیف  رظنن  ۀـبوصنم ال  ۀـلالد  نیب  قرفلا  ام  لوقنو  رظنن  ذـئنیحف  اهبـصنو ،
، شروهظ زا  دـعب  طقف  و  دـشابن ] بجاو  ۀـلآلاو . ةردـقلاک  هنود  نم  فیلکتلا  نسحی  يذـّلا ال  نیکمتلا  ۀـلمج  نم  ۀـّلدألا  بصن  اولاق : یتم 

هدوب ام  فلاخم  بیاغ ، ماما  دوجو  رد  هک  یسک  زا  کنیا  و  تسین . هنوگنیا  ام  داقتعا  هک  یلاح  رد  دشاب . بجاو  ناشیا  هب  تبسن  نیکمت 
دـنک و فیلکت  ار  تفرعم  دـنوادخ  هک  تسین  زیاج  ارچ  دوشیم : هدیـسرپ  دـنک ، ناشیا  دوجو  مدـع  شریذـپ  هب  مزلم  ار  اـم  دراد  دـصق  و 

مزع هدارا و  ام  دنادب  هک  یتقو  ات  دنکن ؟ بصن  تفرعم  هب  ندیـسر  يارب  امنهار  لیلد و  میرادن ، تفرعم  هب  یهجوت  ام  دـنادیم  هک  یمادام 
؟ دـیامرف بصن  هدرک و  داـجیا  ار  لـیلد  تقو  نآ  مینک ] تفرعم  بسک  میـسانشب و  ار  ادـخ  هک  میتـسه  نآ  ددـص  رد  و   ] میراد تفرعم  هب 

مدـع نیب  و  مینکیمن ، هّجوت  نآ  هب  هدومرف و  بصن  مدرم  تیادـه  يارب  دـنوادخ  هک  ییاـمنهار  نیب  تسا  یقرف  هچ  مییوـگیم : نیارباـنب 
طـسوت لیلد  بصن  دـنیوگب : ام  باوج  رد  رگا  دـنک ؟ داجیا  ار  نآ  تفرعم ، بسک  يارب  مدرم  هدارا  مزع و  نامز  رد  ات  اـمنهار ، نآ  بصن 

لثم تسرد  تسین ؛ هتـسیاش  نآ  نودب  فیلکت  هک  تسا  تعاطا  نیکمت و  تامدقم  ازجا و  طیارـش و  هلمج  زا  تفرعم  هلأسم  رد  دـنوادخ 
هیلعمامإلا دوجو  کلذکو  انلق : تسا .] نیمه  ًاقیقد  مه  لیلد  بصن  تسین و  تسرد  فیلکت  دـشابن  رگا  هک   ] راک ماجنا  رب  رازبا  تردـق و 

رظنلا انّکمی  مل  ةدوجوم  نکت  مل  اذإ  ّۀلدألا  ّنأ  امک  هتعاط ، انّکمت  مل  ًادوجوم  نکی  مل  یتمو  هتعاط ، بوجو  نم  نیکمتلا  ۀلمج  نم  مالسلا 
، اهیلع فلاخملا  ۀلئـسأو  باوجلا  یف  اهیـضترن  تارابع ال  نم  بابلا  اذـه  یف  دروی  ام  عیمج  طقـسی  قیقحتلا  اذـهبو  نارمألا . يوتـساف  اهیف 

مه مالسلا  هیلعماما  دوجو  لاونم  نیمه  هب  تفگ : میهاوخ  هرکذب . لّوطن  الف  یفاشلا  صیخلت  یف  ۀّصاخو  یبتک  یف  یفوتـسم  ینعملا  اذهو 
. میتسین وا  زا  تعاطا  هب  رداق  مه  ام  دـشاب  هتـشادن  دوجو  ماما  هچنانچ  رگا  تسوا و  زا  تعاـطا  بوجو  رب  ناوت  نیکمت و  طیارـش  هلمج  زا 

هدش هلدا  نآ  هّجوتم  میناوتیمن  دشاب ، هتشادن  دوجو  هللا ] تفرعم  بسک  يارب  ییامنهار  و   ] ّهلدا رگا  هَّللا  تفرعم  هلأسم  دروم  رد  هک  نانچ 
تاهبش و یمامت  دش ، ماجنا  هک  یقیقحت  هلیسو  هب  اجنیا و ] هب  ات  ( ] 14 .) دنتسه يواسم  مه  اب  هلأسم  ود  ره  نیاربانب  مینک . بسک  تفرعم  و 

نافلاخم باوج ، لاؤس و  هلیـسو  هب  ام  هک  یتارابع  هلمج  زا  دـنوشیم ؛ طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دوب  هدـش  داریا  باـب  نیا  رد  هک  یتالاکـشا 
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« یفاـش صیخلت   » ًاـصوصخ میاـهباتک ؛ رد  یفاـک  لکـش  هب  ار  ثحبم  نیا  هتبلا  و  میدرک ، عناـق  ار  مالـسلا  هیلعماـما  دوـجو  تبیغ و  هلأـسم 
رئب ءام  نم  أّضوتن  نأ  اـنیلع  هَّللا  بجوأ  ول  ّهنأ  نم  هرکذ  يذـّلا  لاـثملاو  مینکیمن . ینـالوط  ار  ثحب  اـهنآ  هراـبود  رکذ  اـب  سپ  ماهدروآ ،
مل یتمو  انتّلعل ، ًاحیزم  نوکی  ّهنإف  ءاملا ، [ نم  ] هب نوقتست  ًالبح  مکل  تقلخ  رئبلا  نم  متوند  نإ  انل : لاقو  هب ، یقتـسن  لبح  اهل  نکی  مل  ۀنّیعم 

: لاقف قوسلا ، نم  ًامحل  یل  رتشا  هنم : دیعب  وهو  هدبعل  دّیـسلا  لاق  ول  کلذکو  یلاعت . هلبق  نم  انـسوفن ال  لبق  نم  انیتأ  دق  اّنک  رئبلا  نم  ندـن 
دق نوکی  نمثلا  ذـخأل  ندـی  مل  یتمو  هتّلعل ، ًاحیزم  نوکی  ّهنإف  هنمث ؛ کتیطعأ  توند  نإ  لاقف : هنمث ، یعم  سیل  ّهنأل  کلذ  نم  نّکمتأ  ـال 
یف رهظی  مل  نأ  یف  ببـسلا  وه  اننیکمت  مدـع  نوکی  نأ  بجیف  اننیکمت  عم  مامإلا  روهظ  لاح  هذـهو  هدّیـس ، لبق  نم  ـال  هسفن  لـبق  نم  یتأ 

. رهظو دجول  مالسلا  هیلعهاّنّکم  ول  اّنک  ذإ  همدع  لاوحألا ال  هذه 

لاؤس

ینامسیر امش  يارب  دیوشب ، هاچ  کیدزن  رگا  دیامرفب : دنک و  بجاو  ام  رب  درادن  نامسیر  هک  ار  یهاچ  بآ  رد  نتفرگ  وضو  دنوادخ  رگا 
ار بآ  هب  ندیسر  عنام  نآ  تسا ، هداد  هک  ياهدعو  هتشاذگ و  هک  یطرش  نیا  اب  سپ  دیـشکب . هاچ  زا  بآ  نآ  هلیـسو  هب  ات  منکیم ، داجیا 

هدیـسر ام  هب  نامدوخ  بناج  زا  نآ  تراسخ  میدشن  هاچ  هب  کیدزن  ام  رگا  هک  فصو  نیا  اب  دـنکیم . فرطرب  تسا  نامـسیر  ندوبن  هک 
رکون نک و  هیهت  تشوگ  رازاـب  زا  ورب و  دـیوگب : تسا  رود  وا  زا  هک  شرکون  هب  ییـالوم  رگا  رگید : لاـثم  یلاـعت . ّقح  هیحاـن  زا  هن  تسا 

ار فیلکت  عنام  الوم  هلمج  نیا  مراذگیم . ترایتخا  رد  لوپ  ییایب  رتولج  رگا  دیوگب : الوم  مرادـن و  هارمه  لوپ  نوچ  مناوتیمن ، دـیوگب :
زا تسا و  شدوخ  هیحاـن  زا  یهاـتوک  نیا  دوشن . شیـالوم  کـیدزن  رکون  رگا  ـالاح  دـنکیم . فرطرب  فلکم  زا  دوب ] لوـپ  نتـشادن  هک  ]

نیکمت و مدـع  هجیتن  رد  تسا . بیترت  نیمه  هب  زین  ناشیا  هب  تبـسن  ام  نیکمت  مالـسلا و  هیلعماما  روهظ  دروم  رد  تسین . شیالوم  بناج 
هب تبـسن  ام  رگا  هک  ارچ  دشاب . هتـشادن  دوجو  هک  نیا  هن  دشابن ، رهاظ  ماما  لاح  نیا  رد  ات  تسا  هدش  ببـس  مدرم  ام  ندرکن  يرادربنامرف 
رهظ اذإ  هنیکمت  انیلع  بجی  ّهنأ  ّنظی  نم  مالک  اذه  انلق : دندرکیم . روهظ  ناش  ترـضح  میتفرگیم  شیپ  ار  يرادربنامرف  نیکمت و  ناشیا 

لبحلا نوکی  نأ  بجول  لاحلا  یف  ءاقتـسالا  انیلع  بجوأ  ول  یلاعت  ّهنأل  هرکذ ، يذـّلا  لاثملاب  انیـضرو  لاح ، ّلک  یف  کلذ  انیلع  بجی  الو 
یفکیف ءاقتـسالل  ّوندـلل ال  فّلکم  وه  اّمنإ  لـبحلا  مکل  تقلخ  رئبلا  نم  متوند  یتم  لاـق : اذإ  نکل  ۀـّلعلا ، حازت  هب  ّنـأل  لاـحلا  یف  ًالـصاح 

نأ کلذ  دنع  بجیف  ءاقتـسالل ، ًافّلکم  ذئنیح  راص  رئبلا  نم  اند  اذإف  اهنم ، ءاقتـسالل  فّلکمب  سیل  ّهنأل  لاحلا ، هذه  یف  ّوندـلا  یلع  ةردـقلا 
هنیکمتو مامإلا  ۀعاط  لاح  ّلک  یف  انیلع  بجی  نأ ال  کلذ  ریظنف  لبحلا ، هل  قلخی 

خساپ

نامز رد  طقف  ماما  زا  تعاطا  يرادربنامرف و  هدرک  لایخ  هک  تسا  یسک  مالک  نخـس ] اعّدا و  نیا  هک  دهدیم  ناشن  ندز  لاثم  هوحن   ] نیا
یبوخ لاثم   ] میتسه قفاوم  هدرک ، رکذ  هک  یلاثم  اب  اـم  هتبلا  تبیغ .] لاـح  رد  هلمج  زا   ] تـالاح همه  رد  هن  تسا  بجاو  اـم  رب  ماـما  روهظ 
يارب ار  هاچ  زا  ندیـشک  بآ  دنوادخ  رگا  هک  مینکیم  لاکـشا  وا  دوخ  هب  لاح  نیا  اب  اّما  تسا ] بیاغ  ماما  هب  داقتعا  تیناقح  تابثا  يارب 

اّما دوشیم ، عفترم  نامسیر  نیمه  هلیسو  هب  ندیشک ، بآ  عنام  هک  ارچ  دشاب  هتشاد  دوجو  ًامتح  نامسیر  هک  تسیابیم  درکیم  بجاو  ام 
هّجوتم فیلکت  تروص  نیا  رد  منکیم ، قلخ  امـش  يارب  ار  نامـسیر  دـیورب  هاچ  یکیدزن  هب  تقو  ره  دـیامرفب : لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتقو 

هب رومأم  فلکم ، نیاربانب  دنکیم . تیافک  هاچ  هب  ندش  کیدزن  ناوت  تروص  نیا  رد  سپ  ندیـشک ، بآ  هن  تسا  هاچ  هب  ندـش  کیدزن 
بآ هب  فظوم  تقو  نآ  دـش  کیدزن  هاـچ  هب  هک  یناـمز  ره  تسا و ) ندـش  کـیدزن  هب  فلکم  ًـالعف   ) هکلب تسین  هاـچ  زا  ندیـشک  بآ 
هداد رارق  هلأسم  نیا  ریظن  ار  لاثم  نیا  دنک . قلخ  ار  نامـسیر  دیاب  هداد ] هک  ياهدـعو  قباطم   ] دـنوادخ هلحرم  نیا  رد  و  دوشیم . ندیـشک 

. دوب دهاوخن  بجاو  مه  وا  دوجو  تروص  نیا  رد  دـشابن . بجاو  ام  رب  ناشیا  هب  تبـسن  نیکمت  ماما و  زا  تعاطا  یلاح  ره  رد  مییوگب  هک 
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تناک اّملف  هدوجو ، کلذ  دنع  بجی  الف  تسین ، رودقم  ًاتداع  ناشیا  هب  یـسرتسد  تسا و  بیاغ  ماما  هک  رـضاح  لاح  رد  هک  انعم  نیا  هب  ]
نع باوجلاو : نسحیو . فیلکتلا  یف  ۀـلعلا  حازتل  ًادوجوم  نوکی  نأ  بجو  رظتنم  تقو  الو  هطرـش  یلع  فقن  ملو  لاحلا  یف  ۀـبجاو  هتعاط 
هَّللا ّنإ  انلق : اذهلو  نمثلا . ءاطعإ  هیلع  بجو  ءارشلا  هفّلکو  هنم  اند  اذإف  ءارشلا ، هنم ال  ّوندلا  هفّلک  اّمنإ  ّهنأل  کلذ  لثم  همالغ  عم  دّیسلا  لاثم 
یف مهتّلع  حازأو  مهدجوأ  اذإف  نآلا ، مهفّلکی  مل  ّهنأل  ۀّلعلا  یحازم  نیدوجوم  اونوکی  نأ  بجی  الو  ۀـمایقلا  موی  یلإ  یتأی  نم  فّلک  یلاعت 

رد ینعی  تسین ؛ بجاو  ماما  زا  يوریپ  ۀـطلاغملا . هذـه  کلذـب  طقـسف  فیلکتلا ، مهلواـنت  ذـئنیح  ۀـّلدألا  بصنو  ۀـلآلاو  ةردـقلاب  فیلکتلا 
ام هک  یلاح  رد  مه  نآ  ماما  زا  يرادربنامرف  رگا  سپ  دوب ]. دـهاوخن  بجاو  مه  شدوجو  دوبن ، بجاو  وا  زا  تعاطا  يوریپ و  هک  یتروص 

عنام هک  دوب  دهاوخ  بجاو  مزال و  مه  وا  دوجو  مرجال  دـشاب ، هدوب  بجاو  میـشاب  هتـشادن  یهاگآ  ناشیا  روهظ  تقو  تعاطا و  طرـش  هب 
نامه ریظن  شرکون ، الوم و  لاثم  زا  باوج  اـّما  و  دوشب . تسرد  حیحـص و  [ ناـشیا زا  تعاـطا  هب   ] فیلکت ًاـتجیتن  دربب و  نیب  زا  ار  فیلکت 

شیاقآ هب  رکون  تقو  ره  سپ  شورف . دـیرخ و  هن  درک ، فّلکم  دوخ  هب  ندـش  کیدزن  هب  ار  مالغ  ـالوم  هک  ارچ  تسا ، یلبق  لاـثم  باوج 
دنوادـخ میتفگ : تهج  نیمه  هب  دراذـگب . شرایتخا  رد  لوپ  هک  تسا  بجاو  ـالوم  رب  درک ، فلکم  دـیرخ  هب  ار  وا  ـالوم  دـش و  کـیدزن 

هدوب و دوجوم  نآلا  اهنآ  همه  تسین  مزال  هک  یلاح  رد  تسا ، هدومرف  فلکم  دنیآیم  تمایق  زور  ات  هک  ار  یناسک  مامت  یلاعت  كرابت و 
داجیا ار  ناشیا  هک  یتقو  هکلب  تسا ، هدرکن  فلکم  نآلا  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  هک  نیا  لیلد  هب  دوش . هتـشادرب  اهنآ  زا  مه  فیلکت  عناـم 

تقو نآ  دومرف ، فرطرب  نایامنهار ] و   ] هلدا ندرک  ررقم  زین  نآ و  نداد  ماجنا  بابـسا  تردـق و  هلیـسو  هب  ار  ناـشفیلکت  رد  عناـم  درک و 
مامإلا ّنأ  یلع  تسا . رابتعا  دقاف  هدش و  طقاس  ماما ، دوجو  دروم  رد  ام  فلاخم  لاکـشا  هطلاغم و  بیترت  نیا  هب  دـنکیم . فّلکم  ار  اهنآ 

هفیلکتل سیلو  لقاع ، دنع  مودعملا  فیلکت  ّحصی  لهو  ًامودـعم  نوکی  نأ  زوجی  فیک  ۀـمامإلا  ءابعأ  لّمحتو  رمألاب  مایقلل  ًافّلکم  ناک  اذإ 
سیل أ  مهل : لاـقی  ُّمث  حـضاو . اذـهو  هیف ، لوقلا  یـضم  اـم  یلع  هلّمحت  یلع  عرف  اـنیلع  نیکمتلا  بوجو  لـب  ًالـصأ ، اـننیکمتب  قـّلعت  کـلذ 

نأ کلذ  یلع  ًاسایق  زجی  ملو  ماّیأ  ۀـثالث  راغلا  یف  یفتخاو  دـحأ ، هیلإ  لصی  مل  نینـس  ثالث  بعـشلا  یف  یفتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا 
تماما و رما  هب  ات  تسا  فلکم  هک  یماما  نیا  رب  هوالع  مهل . ًافطل  هثعب  نیّذلا  قلخلا  یلع  فیلکتلا  ءاقب  عم  ةّدـملا  کلت  یلاعت  هَّللا  همدـعی 

ًالـصا هک  یـسک  فیلکت  ًالقع  ایآ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هدوب و  مودعم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب  بصنم  نآ  رد  هدرک و  مایق  يربهر 
ناشیا زا  ام  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  هتـسباو  ًالـصا  تماـما ، روما  ماـجنا  هب  ماـما  فیلکت  و  تسا ؟ حیحـص  تسا  مودـعم  درادـن و  دوجو 

[ منکیم بوصنم  تماما  هب  ار  وا  هدرک  شداجیا  مه  نم  دینک  تعاطا  ار  وا  امـش  رگا  هک  دیامرفب  دـنوادخ  هک  تسین  هنوگنیا  و  . ] تسین
ام نیکمت  هب  قلعم  ناشیا  تماما  هک  نیا  هن   ] دـشاب تماما  هاگیاج  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  رب  عرف  ناـشیا  زا  اـم  يرادربناـمرف  بوجو  هکلب 
زا ام  تعاـطا  مه  عرف  تسوا و  تماـما  دوجو و  لـصا ، نیارباـنب ، تسا . ترـضح  نآ  تماـما  هب  قلعم  عرف و  اـم  يرادربناـمرف  هکلب  دـشاب 
هـس هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  نیا  هن  رگم  دوشیم : هتفگ  نیفلاخم  هب  ثحب  نیا  زا  دعب  تسا . نشور  حـضاو و  مه  نیا  و  ناشیا ]

؟ دندش یفخم  زور  هس  روث ]  ] راغ رد  نینچمه  و  تشادن ؟ یسرتسد  ناشیا  هب  يدحا  هک  ياهنوگ  هب  دش ، یفخم  بلاط  یبا  بعش  رد  لاس 
نیا اب  تسا و  هتـشادن  دوجو  ترـضح  نآ  هدومرف و  مودعم  صاخ  تّدم  نآ  رد  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  تفگ  درک و  سایق  ناوتیمن  اذـل 

هب و   ] دـشاب اج  رب  اپ  یقاب و  هدومرف  ثوعبم  اهنآ  تیادـه  يارب  ار  وا  فطل ، رـس  زا  دـنوادخ  هک  ربماـیپ  زا  تعاـطا  رد  مدرم  هفیظو  لاـح 
رهظأو هسفن  یلإ  اعد  ام  دعب  یفتخا  اّمنإ  اولاق : یتمو  دـننک .] تعاطا  تسین ، دوجوم  هک  يربمایپ  زا  دنـشاب  فلکم  مدرم  رتنشور ، ترابع 

نب نسحلا  هوبأ  هیلع  فاخ  اّمل  ّمث  هیلع ، اّولدو  هتفصو ، هعضوم  هؤابآ  رهظأ  دقو  ّالإ  رتتسی  مل  مامإلا  کلذکو  انلق : رتتـسا . هوفاخأ  اّملف  هتّوبن 
هیلإ هَّللا  ثعبی  نأ  هتحلـصم  نم  ّنأ  صخـش  لاح  نم  هَّللا  ملع  ول  انوّربخ  مهل : لاقی  ُّمث  ءاوس . ًاذإ  نارمألاف  هرتسو ، هاـفخأ  مالـسلا  هیلعّیلع 

نأ نسحی  لـه  هریغل ، وأ  هل  ةدـسفم  هیف  ناـک  ًارهق  هلتق  نم  عنم  ولو  صخـشلا ، اذـه  هلتقل  هثعب  ول  ّهنأ  ملعو  هحلاـصم  هیلإ  يّدؤـی  ًاـنّیعم  ًاـّیبن 
فرط هب  ار  مدرم  هک  دندش  یفخم  ینامز  ربمایپ  دنیوگب : ام  باوج  رد  رگا  فّلکی . وأ ال  ّیبنلا ، کلذ  هیلإ  ثعبی  الو  صخشلا  اذه  فّلکی 

هک نآ  زا  دـعب  و  هدوب ] شتیرومأم  توعد و  ماجنا  زا  دـعب  وا  ندـش  ناهنپ  و  . ] دـندوب هدرک  رهاظ  ار  ناش  توبن  هدرک و  توعد  ناـشدوخ 
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یفخم ینامز  ینعی  دـندوب ، هنوگ  نیمه  مه  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  مییوگیم : مه  اـم  دـندش . یفخم  مه  ناـشیا  دـندیناسرت ، ار  ترـضح 
هدرک ییامنهار  ناشیا  تمـس  هب  ار  مدرم  هدرک و  نایب  ار  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  فاصوا و  ناـشراوگرزب  دادـجا  ناردـپ و  هک  دـندش 

ناج ظفح  طایتحا و  تهج  هب  ، ] دندیـسرت ترـضح  ناج  يارب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ناشیا  ردپ  هکنآ  تهج  هب  دعب  دـندوب و 
يواسم مه  اب  زین  [ مالـسلا امهیلعنامز  ماما  تبیغ  ربمایپ و  ندـش  یفخم  ینعی   ] هلأسم ود  نیا  هجیتن  رد  سپ  دـندرک . ناهنپ  ار  ناشیا  ماـما ]

هک دـنادب  یـصخش  تالاح  يور  زا  دـنوادخ  رگا  مینیبب  دـییوگب  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  هلأـسم  ندـش  رتنشور  تهج  هب  کـنیا  دنتـسه .
هچنانچ هک  دنادب  مه  یفرط  زا  دنک و  نیمأت  ار  وا  یـصخش  حلاصم  هک  دـنک  ثوعبم  وا  يارب  ار  ینیعم  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رد  شتحلـصم 

هدش و لتق  نیا  عنام  يربج  يرهق و  تروص  هب  دنوادخ  رگا  الاح  دـناسریم ، لتق  هب  ار  وا  رظن ، دروم  صخـش  دـنک ، ثوعبم  ار  ربمایپ  نآ 
نیا ندرک  فیلکت  ایآ  يرگید ؟ يارب  ای  دراد  ررـض  هدسفم و  صخـش ، نامه  يارب  راک  نیا  ایآ  دـنکن ، ثوعبم  وا  تیادـه  يارب  ار  ربمایپ 

هلو هنم ، عناملا  امو  انلق : فّلکی . ال  اولاق : نإف  هن ؟ ای  تسا  تسرد  هدـشن  ثوعبم  يربمایپ  زونه  هک  یلاح  رد  ربمایپ ] زا  تعاـطا  هب   ] صخش
ام هب  لعفی  ملو  هفّلکی  نأ  زوجی  فیکو  انلق : هیلإ . ثعبی  الو  هفّلکی  متلق : نإو  هیلإ . ءادألا  نم  ّیبنلا  نّکمی  نأـب  هحلاـصم  ۀـفرعم  یلإ  قیرط 
عم هفیلکت  نسحی  ملعلابو ال  هنکمی ، ّهنأ ال  ملع  اّمنإ  ًائیـش و  لعفی  مل  وه  انلق : هسفن . لبق  نم  کلذ  یف  یتأ  اولاق : نإف  رودقم . هل  فطل  وه 
وا ندرکن  فیلکت  دـنتفگ : رگا  لطاب ، کلذو  هیف ، رظنی  ّهنأ ال  ملع  اذإ  هیلع  لیلد  ـال  اـم  فّلکی  نأ  زاـجل  کـلذ  زاـج  ولو  فطللا ، عاـفترا 

عناـم يزیچ  هچ  رگید  تسا ، زاـب  ربماـیپ  زا  تعاـطا  هلیـسو  هب  شحلاـصم  تخانـش  يارب  هار  هک  نیا  دوـجو  اـب  مییوـگیم : تسا . تسرد 
دنوادخ هک  تسا  زیاج  هنوگچ  مییوگیم : دنکن . ثوعبم  شیارب  يربمایپ  یلو  هدرک ، فّلکم  ار  وا  دنوادخ  دنیوگب : رگا  تسوا ؟ فیلکت 

هب فظوم  ار  رظن  دروم  صخـش  یلو  هداتـسرفن ] يربمایپ  و   ] هدادـن ماجنا  ار  تسا  فطل  شّقح  رد  دـهد و  ماـجنا  دـناوتیم  هک  ار  يراـک 
تسا هدرکن  يراک  وا  مییوگیم : تسا . رصقم  هدش و  ربمایپ  تثعب  مدع  ببس  صخش  نآ  دوخ  دنتفگ : رگا  تسا ؟ هدرک  ربمایپ  زا  تعاطا 

رد ربمایپ ] زا  تعاطا  هب   ] وا ندرک  فیلکت  دنوادخ ، نتـشاد  ملع  فرـص  هب  درک و  دهاوخن  تعاطا  ربمایپ  زا  وا  هک  دنادیم  دـنوادخ  طقف 
ربماـیپ زا  تعاـطا  هب  وا  ندرک  فظوم  هچناـنچ  و  تسین ، تسرد  [ تسا هدـشن  ثوـعبم  يربماـیپ  زوـنه  و   ] تسین راـک  رد  یفطل  هک  یلاـح 

يارب ییامنهار  دوشیمن و  نآ  هب  هّجوت  هک  نیا  نتـسناد  فرـص  هب  دـنوادخ  هک  يرما  هب  دارفا  ندرک  فیلکت  تسیاـبیم  دوبیم ، تسرد 
هب یـسک  دنادیم  هک  نیا  فرـص  هب  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب   ] تسا لطاب  رما  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دشاب و  تسرد  تسا  هدادـن  رارق  نآ 

دنک و فیلکت  تفرعم  بسک  هب  ار  دارفا  دوجو ، نیا  اب  دعب  دهدن و  رارق  مه  تفرعم  بسک  يارب  امنهار  لیلد و  دـنکیمن  یهجوت  تفرعم 
، هتّلعل ًاحیزم  نوکیل  هل  دایقنإلا  هیلع  بجویو  صخشلا  کلذ  یلإ  ثعبی  ّهنإ  لاقی : نأ  ّدبال  و  .[ تسا دساف  لطاب و  انعم  نیا  هک  تسا  نشور 

هذـهو هیلإ ، لوصولا  مدـع  یف  هسفن  لبق  نم  یتأ  دـق  نوکیف  هلتق ، نم  نّکمتی  ثیحب ال  هلعجی  وأ  فیلکتلا ، یفانی  امب ال  هنم  عنمی  نأ  اـّمإف 
یتأ دق  ّهنأ  ملعیل  هریغ  ناسل  یلع  هیلإ  صخـشلا  اذه  ۀثعب  یف  ۀحلـصم  هل  ّنأ  هملعی  نأ  ّدب  ال  لاق : نإف  ءاوس . ۀبیغلا  لاح  یف  مامإلا  عم  انلاح 

، هتعاط انیلع  بجوأو  هعـضوم ، مالـسلا  مهیلعهئابآ  نم  ۀّمئألاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهّیبن  ناسل  یلع  هَّللا  انملعأ  کلذکو  انلق : هسفن . لبق  نم 
ثوعبم يربمایپ  صخـش  نآ  يارب  دـنوادخ  تفگ : دـیاب  راچان  هب  سپ  نارمألا . يوتـساف  انـسوفن  لبق  نم  انیتأ  ّانأ  اـنملع  اـنل  رهظی  مل  اذإـف 

هب ای  ملاع  راگدرورپ  لاح  نیا  رد  دـنوش . هتـشادرب  فیلکت  عناوم  هلیـسو  نیا  هب  اـت  دـنکیم  بجاو  مه  ار  ربماـیپ  نآ  زا  تعاـطا  هدومرف و 
هک دنکیم  تظفاحم  ار  شربمایپ  ياهنوگ  هب  ای  دنکیم و  ظفح  وا  دنزگ  زا  ار  شربمایپ  دشاب  هتشادن  تافانم  صخش  فیلکت  اب  هک  يوحن 

رضحم هک  نیا  شربمایپ و  روضح  مدع  ینعی  دیآیم ؛ صخش  رس  رب  هک  هچنآ  سپ  دربب . نیب  زا  هدناسر و  لتق  هب  ار  وا  دناوتن  صخـش  نآ 
ره نیاربانب  تسا ، تروص  نیمه  هب  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعماما  اب  مه  ام  تیعـضو  دشابیم . شدوخ  هیحان  زا  دـنکیمن ، كرد  ار  وا 

عفن و هب  ربمایپ  ندش  ثوعبم  هک  دوش  هداد  شزومآ  صخـش  هب  يرگید  درف  طسوت  تسیابیم  دوش : هتفگ  رگا  دنتـسه . يواسم  بلطم  ود 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  مییوگیم : تسا . وا  دوخ  هّجوتم  شررـض  [ ربمایپ هب  وا  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  هک   ] دنادب ات  تسوا  تحلـصم 
یهاگآ ناشیا  دوجو  تحلصم  هب  تبسن  و   ] هدومرف یفرعم  ام  هب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  مرکا و  ربمایپ  هلیـسو  هب 
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زا میرادـن ] یـسرتسد  ناشیا  هب  و   ] تسین رهاظ  ام  يارب  ترـضح  نآ  رگا  الاح  تسا . هدرک  بجاو  اـم  رب  ار  ناـشیا  زا  تعاـطا  ]و  دـناهداد
. دنا يواسم  عضوم  ود  ره  سپ  میرصقم ، هدوب و  نامدوخ  هیحان 

یناثلا لصألا  یلع  ّلدی  يذّلا  اّمأو 

قلخلا ّنأ  ۀـلالدب  ۀمـصعلا ، عافترا  مامإلا  یلإ  انجتحا  اهلجأل  یتلا  ۀـّلعلا  ّنأ  وهف  هتمـصع ، یلع  ًاعوطقم  نوکی  نأ  ماـمإلا  نأـش  نم  ّنأ  وهو 
عافترا یه  ۀـجاحلا  ۀـّلع  ّنأ  کلذ  دـنع  انملع  هیلإ ، اوجاتحا  نیموصعم  مهنوک  نم  اولخ  اذإو  مامإ  یلإ  اوجاـتحی  مل  نیموصعم  اوناـک  یتم 
ّحـصی امو ال  هثودح ، یف  لعاف  یلإ  جاتحی  هثودح  ّحصی  ام  ّنأ  ۀلالدب  ثودحلا ، اّهنأ  لعاف  یلإ  لعفلا  ۀجاح  ۀلع  یف  هلوقن  امک  ۀمـصعلا ،

سیل نم  ّلک  ۀـجاحب  مکحلا  بجی  کلذ  لثمبف  ثدـحم ، یلإ  جاتحی  ثدـحم  ّلـک  ّنأ  کلذـب  اـنمکح  و  لـعافلا ، نع  ینغتـسی  هثودـح 
موصعم ریغ  مامإلا  ناک  ولف  ۀّلعلا ، تضقتنا  ّالإو  مامإ  یلإ  موصعمب 

« ماما تمصع  : » مود لصا 

عطق و ناشیا  تمصع  هب  تبـسن  هک  دنکیم  اضتقا  مالـسلا  هیلعماما  هاگیاج  نأش و  هک  تسا  نیا  دراد  تلالد  مود  لصا  رب  هک  هچنآ  اّما  و 
همه رگا  هک  ارچ  میتسین ، موصعم  ام  هک  تسا  نیا  مینک  جاجتحا  ماما  تمـصع  هب  ام  دوشیم  بجوم  هک  یتّلع  و  دشاب ، هدش  لصاح  نیقی 

دنتسه و موصعم  ماما  هب  جاتحم  سپ  دنتسین ] هک   ] دنـشابن موصعم  مدرم  هک  یتقو  اّما  دوبن . ماما  هب  یجایتحا  رگید  دندوبیم  موصعم  مدرم 
لعاف هب  لعف  زاین  ّتلع  رد  هک  هچنآ  لثم  دنتـسین . موصعم  ناـشدوخ  هک  تسا  نیا  موصعم  ماـما  هب  مدرم  زاـین  ّتلع  هک  مینکیم  نیقی  اذـل 

جاتحم و دـشاب ، حیحـص  شندـمآ  دوجو  هب  هک  يزیچ  ره  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا . لـعف  ندـمآ  دوجو  هب  ثودـح و  نآ ، ّتلع  مییوگیم :
مینکیم مکح  بیترت  نیا  هب  تسا ، لعاف  زا  زاینیب  تسین  حیحـص  شثودح  هک  هچنآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  هک  تسا  یلعاف  هب  دنمزاین 

موصعم هک  یـسک  ره  هکنیا  موزل  هب  مینکیم  مکح  هلأسم  نیمه  لثم  سپ  تسا . يا  هدنروآ  دوجو  هب  دنمزاین  ياهدـمآ  دوجو  هب  ره  هک 
موصعم ماما  هب  زاین  ّتلع  دـشاب  موصعم  ریغ  مه  ماما  رگا  لاح  دوشیم . ضقن  تیّلع  مکح  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد ، ماـما  هب  زاـین  تسین 
مالکلاک همامإ  یف  مالکلاو  رخآ ، مامإ  یلإ  جاتحاو  ۀـمئاق  هیف  ۀـجاحلا  ۀـّلع  تناکل  تسا . رگید  ماما  جاتحم  زین  وا  دوشیم و  مه  وا  لماش 
ۀلئـسألاب لّوطن  الف  انبتک  یف  اهانمکحأ  دق  ۀقیرطلا  هذـهو  دارملا . وهو  موصعم  یلإ  ءاهتنالا  وأ  مهل  ۀـیاهن  ۀّـمئأ ال  باجیإ  یلإ  يّدؤیف  هیف ،

؛ تسوا دوخ  دروم  رد  مالک  نیع  مه  وا  ماما  دروم  رد  مالک  نیاربانب  ۀـیافک . ردـقلا  اذـه  یفو  کلذ ، ریغ  باتکلا  اذـهب  ضرغلا  ّنأل  اهیلع 
کی هب  یهتنم  هکنیا  رگم  دوشیم  ماما  تیاـهنیب  دوجو  هب  رجنم  رما  نیا  تسا و  دـنمزاین  ماـما  هب  دـشابن  موصعم  رگا  مه  ماـما  نیا  ینعی 

ینالوط ار  ثحب  اجنیا  رد  اذـل  میاهداد ، حیـضوت  نامرگید  بتک  رد  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا . نیمه  مه  ام  دوصقم  هک  دوشب  موصعم  ماـما 
تیافک ردق  نیمه  و  تمصع ] هن  تسا  تبیغ  رد  ام  یلـصا  ثحب  ینعی   ] تسا ثحب  نیا  زا  ریغ  باتک  نیا  رد  ام  ضرغ  هک  ارچ  مینکیمن 

اندنع ّنأل  کلذ . ۀّلع  یف  انفلتخا  نإو  انموصخ  نیبو  اننیب  هیلع  قّفتم  وهف  ۀّمألا  نع  جرخی  ّقحلا ال  ّنأ  وهوثلاثلا  لصألا  اّمأو  ( 15 .) دنکیم
فلاخملا دنعو  مهیف . موصعملا  نوکل  ۀّمألا  نع  جرخی  ّقحلا ال  ًاذإف  هانلق ، ام  یلع  طلغلا  هیلع  زوجی  موصعم ال  مامإ  نم  ولخی  نامّزلا ال  ّنأ 
هیلعنامّزلا بحاص  ۀـمامإ  تبث  لوصألا  هذـه  تتبث  اذإف  کلذـب . لغاشتلل  هجو  الف  ۀـجح ، عاـمجإلا  ّنأ  یلع  ّتلد  اهنورکذـی  ۀـّلدأ  ماـیقل 

هتمامإ یف  فلاخیو  مامإلا  ۀمـصع  یلع  عطقی  نم  مهیف  سیلو  مامإلا ، ّهنأ  یلع  عطق  مامإلل  ۀمـصعلا  توبث  یلع  عطقی  نم  ّلک  ّنأل  مالـسلا ،
. مالسلا هیلعهتمامإ  تبث  ءالؤه  لاوقأ  اندسفأ  اذإف  ۀفقاولاو ، ۀّیسووانلاو  ۀّیناسیکلاک  مهلوق  نالطب  یلع  لیلدلا  ّلد  موق  ّالإ 

یمالسا تّما  نایم  زا  ّقح  ندوبن  جراخ  موس : لصا 

کی هک  . ] میراد رظن  فـالتخا  مه  اـب  نآ  ّتلع  باـب  رد  هچ  رگا  اـم ؛ نیفلاـخم  عاـمجا  دروـم  مه  تسا و  اـم  قاـفتا  دروـم  مه  لـصا  نیا 
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موصعم ماما  دوجو  زا  ینامز  چیه  هک  میدقتعم  ام  تسین ]. یفالتخا  چـیه  تما  نیمه  نایم  رد  ّقح  دوجو  لصا  رد  تسا و  یعرف  فالتخا 
نایم رد  موصعم  ماما  نوچ  تسین . جراخ  تّما  نیا  نایم  زا  ّقح  نیاربانب  درادـن ، دوجو  يو  رد  اطخ  لاـمتحا  هک  یماـما  نآ  تسین ، یلاـخ 
نیا دـننکیم . تباث  ار  عامجا  تیجح  نیهارب ، هلدا و  هب  لالدتـسا  اـب  دـنراد و  بلطم  نیمه  رب  عاـمجا  مه  اـم  نیفلاـخم  تسا . تّما  نیمه 

ترـضح تماـما  لـصا ، هس  نیا  تاـبثا  هب  هّجوت  اـب  درادـن . دوجو  هلأـسم  نیا  هب  رکف  ندرک  لوغـشم  رب  یلیلد  چـیه  تسا و  ملـسم  هلأـسم 
وا هک  دراد  نیقی  مرجال  دشاب  هتشاد  نیقی  ماما  يارب  تمـصع  توبث  هب  هک  یـسک  ره  نوچ  دوشیم . تباث  مه  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص 
هک یناسک  رگم  دشاب ، شتماما  فلاخم  یفرط  زا  دشاب و  هتشاد  ماما  تمصع  هب  نیقی  فرط  کی  زا  هک  دوشیمن  ادیپ  یـسک  تسا و  ماما 

تماما میدرک ، لطاب  ار  اهنآ  هیرظن  یتقو  نیاربانب  هیفقاو . هیـسووان و  هیناسیک ، لثم : تسا ؛ هدـش  هماقا  یفاک  لیلد  ناـشداقتعا ، نـالطب  رب 
قوف ياههقرف  داقتعا  نالطب  داسف و  هلدا  ادتبا  ترضح ، تماما  تابثا  يارب  ساسا و  نیمه  رب  . ] دوشیم تباث  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح 
ًامامإ ناک  ول  ّهنأ  اهنم : ءایـشأف : ۀـّیفنحلا  نب  دّـمحم  ۀـمامإب  نیلئاقلا  ۀـیناسیکلا  لوق  داسف  یلع  ّلدـی  يذـّلا  اـّمأو  لوقأ :  [. ] مینکیم ناـیب  ار 
اّمنإو هیلع  ًاحیرص  ًاّصن  نوعّدی  مهو ال  ّصنلاب ، ّالإ  ملعت  ۀمصعلا ال  ّنأل  ًاحیرص  ًاّصن  هیلع  ًاصوصنم  نوکی  نأ  بجول  هتمـصع  یلع  ًاعوطقم 

هل هلوقو  ةرصبلا ، موی  ۀیارلا  هاّیإ  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  ءاطعإ  وحن  صّنلا ، یلع  ّلدت  ۀهبـش ال  اهیف  مهیلع  تلخد  ۀفیعـض  رومأب  نوقّلعتی 
هتلیـضف یلع  ّلدـی  اّمنإو  هجو ، یلع  هتماـمإ  یلع  ۀـلالد  کـلذ  یف  سیلو  هینبا  مالـسلا  امهیلعنیـسحلاو  نسحلا  نوک  عم  ًاّـقح » ینبا  تنأ  »

. هتلزنمو

هیناسیک داقتعا  داسف  هلدا  هیناسیک  داقتعا  داسف  هلدا 

هراشا

: تسا لیلد  دنچ  دنتسه ، لئاق  هیفنح  نب  دّمحم  تماما  هب  هک  هیناسیک  لوق  داسف  رب  تلالد  هک  ياهلدا  اّما 

لوا لیلد 

تمـصع هکنیا  لیلد  هب  دشیم . نایب  حیرـص  ّصن  هلیـسو  هب  تسیابیم  دوبیم ، شتمـصع  رب  نیقی  هدوب و  ماما  هیفنح  نب  دّـمحم  هچنانچ 
هیفنح نب  دّـمحم  تمـصع  رب  حیرـص  ّصن  دوجو  یعّدـم  مه  هیناسیک  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوشیم و  هدـیمهف  ّصن  هلیـسو  هب  اهنت 

کسمت هلمج  زا  درادن ؛ ّصن  رب  یتلالد  چیه  هدش و  اهنآ  یمهف  جک  هابتشا و  بجوم  هک  دناهدش  لسوتم  یفیعـض  هلدا  هب  هکلب  دناهدشن ،
نم دـنزرف  وت  ًاتقیقح  دـندومرف : وا  هب  باطخ  دـندرپس و  ناشیا  هب  ار  مچرپ  لمج  گنج  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  نیا  هب  دـناهدرک 

رب لیلد  ناونع  هب  هک   ] هعقاو نیا  دنتـسه . ناشیا  نادـنزرف  مه  نیـسح  نسح و  هک  داد  ماجنا  یلاح  رد  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلعیلع  یتسه .
تلیـضف و رب  یلیلد  طقف  هکلب  درادـن ، يو  تماما  رب  یتلـالد  چـیه  تسا ] هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  هیفنح  نب  دّـمحم  تماـما  تمـصع و 

یلإ اـمکاحتف  ۀـمامإلا  قاقحتـسا  یف  مـالک  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  نیبو  هنیب  يرج  ّهنأ  يورت  ۀعیـشلا  ّنأ  یلع  تسا . ناـشیا  تـلزنم 
ٌروُهْشَم َِکلِذب  ُرَبَْخلاَو   - 1 هتمامإب . لاقو  رمألا  هل  مّلسف  هل  ًازجعم  کلذ  ناکف  ۀمامإلاب ؛ مالسلا  هیلعنیـسحلا  نب  ّیلعل  رجحلا  دهـشف  رجحلا 

ِْهیِخَأ دـَْعب  ِْهَیلِإ  یـْضفَأ  َْرمَأـْلا  َّنَأ  یعَّداَو  ِۀَـمامِْإلا  ِیف  مالـسلا  هیلعِنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  َعِزاـن  ِۀَـیِفَنَْحلا  َنـْب  َدَّمَُحم  َّنَأ  اَْوَور  ْمُهَّنَأـِل  ِۀَّیِماـمِإلا  َدـْنِع 
هوالع ٍضْعَِبب » َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأَو   » ِِهلوَقَک ِنآرُْقلا  َنِم  يِآب  ِْهیَلَع  َّجَتْحاَو  مالسلا  هیلعِنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَرَظانَف  مالسلا ، هیلعِنیَـسُْحلا 

رد وگ  تفگ و  ثحب و  دنماما ، مادک  هک  تماما  باب  رد  مالـسلا  هیلعنیدباعلانیز  ماما  وا و  نیب  هک  نیا  هب  دنکیم  تیاور  هعیـش  نیا ، رب 
نیا هک  داد . تداهش  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  تماما  هب  مه  دوسالارجح  دنداد و  رارق  مَکَح  ناشدوخ  نیب  ار  دوسالارجح  تفرگ و 

هدش و میلـست  ترـضح  تماما  ربارب  رد  هیفنح  نب  دّمحم  تداهـش ، نیا  زا  سپ  و  دوب ، مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  تمارک  هزجعم و  دوخ  رما 
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. درک مراهچ  ماما  تماما  رب  رارقا 

مالسلا هیلعداجس  ماما  تماما  هب  ( 16) دوسالارجح تداهش 

مالسلا هیلعداجس  ماما  تماما  هب  ( 17) دوسالارجح تداهش 

ماما اب  هیفنح  نب  دّمحم  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هعیش  روهشم  رابخا  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  تماما  هب  دوسالارجح  تداهش  يارجام   - 1
وا هب  تماما  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دش  یعدم  دّمحم  دندرک . ثحب  تماما  باب  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع 
رب یـضعب  ماحرا  نابحاص   » هک دندومرف  جاجتحا  میرک  نآرق  هیآ  نیا  هب  وا  اب  هثحابم  رد  مه  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  تسا . هدـش  راذـگاو 

، ِدَوْسَألا ِرَجَْحلا  َیلِإ  َکُّجاحُأ  َُهل : َلاق  َُّمث  ِهِْدلُو ، َو  مالـسلا  هیلعِْنیَـسُْحلا  َْنب  ِِّیلَع  ِیف  ْتَرَج  َۀَیآلا  ِهِذه  َّنَأ  َو  ( 18 «.) دنرتراوازس رگید  یضعب 
هیلعِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َلاقَف  ِرَجَْحلا ، َیلِإ  ایَهَْتنا  َیّتَح  ایَضَمَف  امُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّنَأ  ُهَمَلَعَأَف  ُبیُِجی ؟ الَو  ُعَمْسَی  ٍرَجَح ال  یلِإ  ِینَّجاُحت  َْفیَک  َُهل : َلاقَف 

ُهَدَی َعَضَوَف  مالسلا  هیلعِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َمَّدَقَت  َُّمث  َکَْسمَأ ، َُّمث  َمَّلَکَتَو ، َُهلایِح  َفَقَو  َو  ِْهَیلِإ  َمَّدَقَتَف  ِلَکَف ! ُهْمّ ْمَّدَقَت  ِۀَیِفَنَْحلا : ِْنب  ِدَّمَحُِمل  مالـسلا 
: َلاق َُّمث  َرَجَْحلا ، اَذـه  َْتقَْطنَأ  اَمل  َلاق : َو  َکـِلذ  دـَْعب  اـعَد  َُّمث  ِۀَـمَظَْعلا » ِقِدارُـس  ِیف  ِبُوتْکَْملا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهّللَا  : » َلاـق ُّمث  ِْهیَلَع ،

ناشیا نادـنزرف  داجـس و  ماما  تماما  دروم  رد  همیرک  هیآ  نیا  هک  اِمل  َكافاَو  ْنَِمل  ِةَداهَـشلاَو  ِدابِْعلا  َقِیثاوَم  َکـِیف  َلَـعَج  يِذَّلاـِب  َکـُلَأسَأ  »
نب دّمحم  منکیم ] راذگاو  وا  هب  ار  تیمَکَح  و   ] منکیم جاجتحا  دوسالارجح  هلیـسو  هب  وت  اب  دندومرف : دعب  تسا و  هدـش  ریـسفت  لیوأت و 
رجح هک  دنتخومآ  وا  هب  هدش و  رکذتم  ماما  دهدیم ؟ یباوج  هن  دونشیم و  هن  هک  ینکیم  جاجتحا  نم  اب  یگنـس  هب  هنوگچ  تفگ : هیفنح 

امش دندومرف : هیفنح  نب  دّمحم  هب  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  دنتفر . دوسالا  رجح  رانک  هب  ود  ره  اذل  دنک و  مکح  ناشیا  نیب  دناوتیم 
وا هب  یباوج  رجح  یلو  دش  تکاس  دـعب  درک ، تبحـص  نآ  اب  داتـسیا و  رجح  رانک  تفر ، ولج  دّـمحم  نک . تبحـص  رجح  اب  ورب و  رتولج 

قدارس رد  هک  یمسا  هب  ایادخ ! : » تشاد هضرع  دعب  تشاذگ و  رجح  رب  ار  شتـسد  هتفر و  ولج  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  دعب  دادن .
دعب و  رواـیب » رد  قطن  هب  ار  گنـس  نیا  ادـنوادخ ]! : »] دـندرک ضرع  هدرک و  اـعد  ترـضح  مهاوخیم » وـت  زا  يدوـمرف  بوـتکم  تمظع 

دـهاش و ار  وت  داد و  رارق  وت  دوجو  رد  ار  شناگدـنب  ياـهنامیپ  هک  یـسک  ّقـح  هب  مناوـخیم  ار  وـت  : » دـندومرف دوسـالا  رجح  هب  باـطخ 
َترَبْخَأ تسیک ؟ نآ  زا  ادخ  لوسر  تیاصو  تماما و  هک  یهدب  ربخ  ات  مهدیم  مسق  ار  وت  دـنیآیم ، ترانک  هک  داد  رارق  یناسک  یهاوگ 

ُدَّمَُحم َعَجَرَف  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِیلَِعل  َۀَمامِْإلا  ِِملَس  ُدَّمَُحمای  َلاقَف : یلاعَت  ُهَّللا  ُهَقَْطنَأ  َُّمث  َلوُزَیْنَأ ، َداک  یّتَح  ُرَجَْحلا  َعَزْعَزَتَف  ُۀَیِصَْولاَو »؟ ُۀَمامِْإلا  ِنَِمل 
مهبتک یف  ةدوجوم  یهو  هّدجو  هیبأ  نم  هیلع  ّصنلاب  ۀّیمامإلا  ۀعیـشلا  رتاوت  اهنم  و  مالـسلا . هیلعِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلِإ  اهَمَّلَـسَو  ِِهتَعِزانُم  ْنَع 

امیف هرکذنـس  ام  یلع  ۀّماعلاو  ۀّصاخلا  ۀهج  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  نع  ةدراولا  رابخألا  اهنم  و  باتکلا . اهرکذب  لّوطن  رابخألا ال  یف 
هیلعنامّزلا بحاص  یلإ  ۀـمامإلا  ۀقایـسو  ۀـّیفنحلا  نب  دّـمحم  ةافو  یلع  عطق  مهتمامإب  لاق  نم  ّلکو  رـشع ، ینثـإلا  ۀـمامإ  یلع  ّصنلاـب  دـعب 

تردـق رما و  هب   » دـعب دـشاب و  هدـش  هدـنک  اج  زا  ییوگ  هک  دروخ  یناکت  نانچ  دوسالارجح  مالـسلا  هیلعماما  نخـس  نیا  زا  سپ  مالـسلا .
زا هیفنح  نب  دّمحم  ارجام  نیا  زا  دعب  ریذپب . ار  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  تماما  دّـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  قطن  هب  يدـنوادخ » هرهاق 

. دش مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  تیاصو  تماما و  میلست  هتشگرب و  شرظن 

مود لیلد 

تسا یحیحص  دایز و  رایـسب  رتاوتم و  تایاور  مالـسلا ، هیلعداجـس  ماما  تماما  تابثا  هیناسیک و  داقتعا  ّدر  دروم  رد  دوجوم  هلدا  هلمج  زا 
نایب لاجم  لاقم  نیا  رد  هک  تسا  هدش  دراو  هعیـش  ددعتم  بتک  رد  ناشیا  تماما  هب  حیرـصت  رد  مالـسلا  هیلعماما  ّدج  ردپ و  بناج  زا  هک 

(19 .) تسین اهنآ 
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موس لیلد 

ار اهنآ  يدوز  هب  ام  تسا و  هدش  لقن  ینس  هعیش و  هلیـسو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سّدقم  دوجو  زا  هک  تسا  یتایاور  رابخا و 
هب دـقتعم  هک  یـسک  ره  و  تسا . هناـگهدزاود  هّمئا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ّصن  نّمـضتم  یگمه  تاـیاور  نـیا  مـینکیم . رکذ 

يراج مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  ات  ار  تماما  هتـشاد و  هیفنح  نب  دّمحم  تلحر  توف و  رب  نیقی  تسا ، هدش  ماما  هدزاود  تماما 
زاج امل  ًاّقح  کلذ  ناک  ولو  هب ، لوقی  لئاق  لیوط  نامزب  هلبق  ـالو  اـنتقو  یف  ایندـلا  یف  قبی  مل  ّهنإـف  ۀـقرفلا  هذـه  ضارقنا  اـهنم  و  دـنادیم .

اذـهب نولوقی  ماوقأ  ضرألا  فارطأو  رحبلا  رئازجو  ةدـیعبلا  دالبلا  ضعب  یف  نوکی  نأ  زاج  اّلهو  مهـضارقنا  ملعی  فیک  لیق : نإـف  هضارقنا .
هذـه ضارقنا  ءاعّدا  نکمی  الف  قفاـنم  ةریبکلا  بکترم  ّنأ  یف  نسحلا  بهذـمب  لوقی  نم  ضرـألا  فارطأ  یف  نوکی  نأ  زوجی  اـمک  لوقلا 
ملعی نیأ  نمف  ءاملعلا  رثکو  مالسإلا  رشتنا  دقو  اّمأف  نیروصحم  ءاملعلاو  ۀّلق  مهیف  نوملسملا  ناک  ول  کلذب  ملعلا  نکمی  ناک  اّمنإو  ۀقرفلا 
کلذ فلاخی  نم  ضرألا  فارطأ  یف  ّلعل  لاقی : نأب  بهذـم  الو  لوق  یلع  ۀـّمألا  عامجإب  ملعلا  نکمی  نأ ال  یلإ  يّدؤی  اذـه  انلق : کـلذ .

: لوقی نم  ضرألا  فارطأ  یف  نوکی  نأ  زوجی  نأ  مزلیو 

مراهچ لیلد 

هدـنامن یقاب  ایند  رد  مارم  نیا  هب  يدـقتعم  مه  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هن  نامز و  نیا  رد  هن  هدـش ؛ ضرقنم  هیناسیک  هقرف  لسن  هک  تسا  نآ 
. تفریم نیب  زا  هدش و  ضرقنم  تسیابیمن  دوب  قح  داقتعا  نیا  رگا  نیاربانب  تسا ،

لاکشا

تسدرود و دالب  اهرهش و  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  هدش و  ضرقنم  هیناسیک  هک  دوشیم  مولعم  هنوگچ 
ناهج رانک  هشوگ و  فارطا و  رد  یناسک  تسا  نکمم  هک  نانچ  دنشاب ، دقتعم  رما  نیا  هب  هک  دنشاب  یناسک  نیمز  فارطا  اهایرد و  ریازج 

نیاربانب تسا . قفانم  دوش  هریبک  هانگ  بکترم  هک  یسک  دوب  دقتعم  يو  دنـشاب . هتـشاد  يرـصب  نسح  بهذم  هب  شیارگ  هک  دنوشب  تفای 
رد دنـشاب . یّـصاخ  دادعت  رد  روصحم  مه  املع  هدوب و  تیعمج  مک  نیملـسم  هک  یتروص  رد  رگم  دش ، هیناسیک  ضارقنا  یعدم  ناوتیمن 

ادیپ اهنآ  ضارقنا  هب  ملع  ناوتیم  اجک  زا  سپ  دناهدش . رایسب  مه  املع  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  ناهج ] فلتخم  طاقن  هب   ] مالـسا هک  یلاح 
؟ درک

خساپ

نأ مئاـصلل  زوجی  ّهنأو  موصلا  ضقنی  ـال  دربـلا  ّنإ  مییوگب :] هک   ] دوشیم رما  نیا  هب  یهتنم  لاکـشا  نیا  شریذـپ  هک  تسا  نیا  اـم  باوـج 
نم ةریثک  لئاسم  کلذکو  شمعألاو ، ۀـفیذح  بهذـم  یناثلاو  يراصنألا ، ۀـحلط  یبأ  بهذـم  ناک  لّوألا  ّنأل  سمـشلا ، عولط  یلإ  لکأی 
یف ّکشی  نأ  یغبنیف  هفالخ ، یلع  راصعألا  لهأ  عمتجاو  دعب ، امیف  فلخلا  لاز  ّمث  نیعباتلاو ، ۀباحـصلا  نیب  ًاعقاو )  ) اهیف فلخلا  ناک  هقفلا 
یف مالکلاو  هیلإ ، لصوتلا  الو  هتفرعم  نکمی  عامجإلا ال  ّنأ  لوقی  نم  نعط  اذـهو  اهیف  فالخلا  قبـس  ۀـلأسم  یلع  عامجإلاب  قثن  الو  کـلذ 

نکمم هک  ارچ  تسین ! نکمم  یبهذم  ای  لوق  چیه  رب  تّما  عامجا  هب  ندرک  ادـیپ  ملع  انه . هداریإل  هجو  الف  ۀـلأسملا  هذـه  ّصتخی  کلذ ال 
ندروخ دـیوگب : هک  دوش  ادـیپ  یـسک  ملاع  زا  ياهشوگ  رد  هک  تسا  نکمم  ًالثم  دـشاب ؛ هتـشاد  یفلاـخم  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  تسا 

هک دروخب  اذغ  باتفآ  عولط  ات  دـناوتیم  رادهزور  هک  نیا  ای  تسا و  يراصنا  هحلط  وبا  هدـیقع  نیا  نوچ  دـنکیمن  لطاب  ار  هزور  گرگت 
اهنآ دروم  رد  نیعباـت  باحـصا و  نیب  هک  تسا  دوـجوم  هقف  رد  يداـیز  لـئاسم  بیترت  نیمه  هب  تسا و  شمعا  هفیذـح و  هیرظن  زین  نیا 
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نیاربانب دناهدرک . عامجا  نآ  فالخرب  يدعب  ياهرصع  ياملع  هتفر و  نیب  زا  فالتخا  نیا  نامز  رورم  هب  یلو  هتشاد ، دوجو  رظن  فالتخا 
، هدـش كوکـشم  هدوب  فالتخا  دروم  ًاقباس  هک  ياهلأسم  رد  عامجا  هب  تبـسن  ناسنا  هک  دـیآیم  مزال  قوف ، لاکـشا  شریذـپ  تروص  رد 

ًالصا داقتعا  نیا  هک  یلاح  رد  درک ، دامتعا  ناوتن  یعامجا  چیه  هب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  لاکـشا  نیا  شریذپ  هک  انعم  نیا  هب   ] دنکن دامتعا 
رد ثحب  هتبلا  تسا . نکمم  ریغ  نآ  هب  ندیسر  عامجا و  تخانش  دیوگیم  هک  تسا  یسک  داریا  نعط و  عقاو  رد  نایب  نیا  تسین .] حیحص 

ةرمإلا تبلط  راصنألا  ّنأ  ملعن  ّانإ  ُّمث  مینک . نآ  نایب  هب  تردابم  اجنیا  رد  هک  درادـن  یموزل  نیاربانب  تسین  هلأـسم  نیا  هب  ّصتخم  دروم  نیا 
نم ناک  نمل  ۀمامإلا  دـقع  زوجی  لاق : ًالئاق  ّنأ  ولف  فلاخملا ، لوق  یلع  نیرجاهملا  لوق  یلإ  راصنألا  تعجر  ّمث  اهنع  نورجاهملا  مهعفدو 
الف هنیعب  انباوج  وهف  هولاق  ءیـش  [ ّيأف  ] هیف مهباوج  نوکی  ناک  امف  هب ، لوقی  نم  ضرألا  فارطأ  یف  ّلعلو  هیف ، قبـس  فالخلا  ّنأل  راـصنألا 

لاوقأ ۀـلمج  یف  هلوق  لوخد  نوملعت  نیأ  نمف  هیف ، موصعملا  نوکب  ۀّـجح  نوکی  اّمنإ  مکدـنع  عامجإلا  ناک  اذإ  لـیق : نإـف  هرکذـب . لّوطن 
لها ینعی   ] ام فلاخم  هتفگ  ساسارب  هک  مینادیم  ام  نیارب  هوالع  عامجإلاب .)؟ نوقثت  ـالف  مهنع  ًادرفنم  هلوق  نوکی  نأ  زاـج  اـّلهو  ( ؟ ۀـمألا

[ دندش نآ  یعدـم  و   ] هدرک هبلاطم  نیرجاهم  زا  ار  نیملـسم ] رب  ینارمکح  و   ] تراما راصنا  هورگ  هدـعاس ، ینب  هفیقـس  يارجام  رد  ّتنس ]
یـسک رگا  لاح  دـنتفریذپ . ار  نیرجاهم  هدـیقع  دنتـشگرب و  دوخ  ياعدا  زا  راصنا  نیاربانب  دـندز ، اهنآ  هنیـس  هب  در  تسد  نیرجاـهم  اـّما 

رد تسا  نکمم  دوب و  فالتخا  نیرجاهم  راصنا و  نیب  ادتبا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، راصنا  زا  یکی  نآ  زا  تیمکاح  تماما و  ماقم  دـیوگب :
نیارباـنب نیرجاـهم ، هن  تسا  هدوب  راـصنا  زا  یکی  ّقـح  تیمکاـح  هک   ] دـشاب هتـشاد  ياهدـیقع  نینچ  هک  دـشاب  یـسک  ملاـع  زا  ياهشوـگ 

لاؤس نیا  باوج  رد  ام  نیفلاخم  هک  هچ  ره  سپ  دراد ] هتبلا  هک  دشاب ، هتـشاد  یفلاخم  تسا  نکمم  نوچ  دراد  دوجو  هک  تفگ  ناوتیمن 
. مینکیمن ینالوط  ار  مالک  اذل  تساهنآ ؛ دوخ  هب  ام  باوج  ًانیع  دنیوگب ، ههبش  و 

لاؤس

امش تسا . ناگدننک  عامجا  نایم  رد  موصعم  ماما  لوق  هک  دینادیم  تّجح  لیلد  نیا  هب  ار  عامجا  نایعیش  امش  هک  نیا  هب  دوش  لاکشا  رگا 
درف و هب  رـصحنم  وا  رظن  ماـما و  لوق  هک  تسین  نکمم  نیا  اـیآ  تسا ؟ تّما  لاوـقا  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلعماـما  لوـق  هک  دـینادیم  اـجک  زا 

نوچ . ] درک دامتعا  ناوتیمن  تسا  هدش  عقاو  هک  یعامجا  هب  نیاربانب  دشابن ؟ ناگدـننک  عامجا  نیب  لقادـح  ای  دـشاب ، عامجا  رظن  فلاخم 
نوکی نأ  نم   ] ّدب الف  ۀّمألا  ءاملع  ۀلمج  نم  ناک  اذإ  موصعملا  انلق : میرادن ]. ناگدننک  عامجا  نایم  رد  ناشیا  لوق  ای  ماما  روضح  رب  یلیلد 

هلوق نوکی  نأ  نم   ] ّدب ًاذإف ال  هیلع ، زوجی  کلذ ال  ّنإف  رفکلل  ًارهظم  ًادرفنم  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأل ال  ءاملعلا ، لاوقأ  ۀـلمج  یف  ًادوجوم  هلوق 
هدـلوم فرعنو  هفرعن  اّنک  نإف  هیف ، فلاخی  ءاملعلا  ضعب  اندـجوو  ۀـّمألا  لاوقأ  انربتعا  اذإف  مامإلا . ّهنأ  یف  انککـش  نإو  لاوقـألا ، ۀـلمج  یف 

ملف اهانربتعا  ۀّمألا  نم  ءاملعلا  لاوقأ  اذه  یلعف  ًاعامجإ . ۀلأسملا  نکت  مل  هبسن  یف  انککش  نإو  مامإب ، سیل  ّهنأ  انملعل  هلوقب  ّدتعن  مل  هأشنمو 
هدلومو هأشنم  ملعن  ّانإف  نینثا  وأ  ًادحاو  ًاضرف  اندجو  نإو  ۀفقاولا ، وأ  ۀّیناسیکلا  بهذم  وه  يّذلا  بهذملا  اذهب  ًالئاق  مهیف  دجن 

خساپ

نایم رد  زین  شرظن  لوق و  تسیابیم  سپ  [ تسا روط  نیمه  زین  ًامتح  هک   ] دـشاب تّما  ياملع  هلمج  زا  مالـسلا  هیلعموصعم  دوخ  هک  ینامز 
هتـشاد هیرظن  کی  تّما  ياملع  همه  هک  بیترت  نیا  هب  . ] دـشاب درفنم  وا  هک  تسین ] نکمم  هکلب   ] تسین زیاـج  دـشاب و  دوجوم  اـملع  لاوقا 
تماما رد  رگا  یّتح  تسا ، املع  لاوقا  نایم  رد  وا  لوق  ًامّلـسم  سپ  دشاب ] هتـشاد  اهنیا  فالخ  تهج  رد  يرظن  ییاهنت  هب  ناشیا  دنـشاب و 

نیا اب  املع  زا  یکی  هک  میتفایرد  یلو  دنتشاد ] رظن  کی  یگمه  و   ] میدرک یسررب  ار  تّما  لاوقا  هچنانچ  رگا  لاح  میـشاب . هتـشاد  کش  وا 
مینکیمن انتعا  وا  تفلاخم  هب  هک  میدرک  ادیپ  ار  وا  بسن  لصا و  ّدلوت و  لحم  هک  يوحن  هب  میتخانش ، ار  وا  رگا  تسا ؛ فلاخم  رظن  قاّفتا 

تـسد هب  ار  وا  تاصخـشم  میدرک و  ّکش  تسا  عامجا  فلاخم  هک  یـسک  نآ  بسن  رد  رگا  اّما  تسین ، ماـما  ًاـمتح  وا  هک  مینادیم  نوچ 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


دقتعم هک  میدرکن  ادیپ  ار  یـسک  اهنآ  نیب  رد  میتشگ و  ار  تّما  ياملع  لاوقا  نیاربانب  سپ  دوب . دـهاوخن  یعامجا  هلأسم  رگید  میدرواین ،
اهنآ تالاح  ام  نوچ  دندوب ، داقتعا  نیا  هب  لئاق  هک  درک  ادیپ  رفن  ود  ای  کی  یـسک  رگا  لاح  دـشاب . یفقاو  یّتح  ای  هیناسیک و  بهذـم  هب 

مینکیمن انتعا  تسا ] عامجا  فلاخم  نوچ   ] اهنآ رظن  هب  دناهدرک ، ومن  دشر و  اجک  تسا و  اجک  ناش  هاگداز  هک  مینادیم  مینادیم و  ار 
اّمأف اهنهو . ناـبو  ریرحتلا  اذـه  یلع  ۀهبـشلا  هذـه  تطقـسف  مهیف ، موصعملا  نوک  یلع  عطقن  نیذـلا  نیقاـبلا  لاوقأ  اـنربتعاو  هلوقب  ّدـتعی  ـال 

نب رفعج  توم  ملعن  ّانأل  رهاظ ، مهیلع  مالکلاف  يدهملا  ّهنأو  تمی  مل  ّیح  ّهنأو  ۀّیسووانلا  نم  مالـسلا  هیلعدّمحم  نب  رفعج  ۀمامإب  نولئاقلا 
هیف فالخلا  زاج  ولف  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  تومو  مالسلا ، هیلعّیلع  لتق  و  مالسلا ، امهیلعهّدجو  هیبأ  توم  ملعن  امک  مالسلا  هیلعدّمحم 

. ۀطـسفس کلذو  مالـسلا  امهیلعنیـسحلاو  ّیلع  لتق  اودـحج  نیذـّلا  ۀـضّوفملاو  ةالغلا  لوق  یلإ  يّدؤیو  کلذ ، عیمج  یف  فـالخلا  زاـجل 
نیقی مینادیم و  ربتعم  ار  نارگید  رظن  لباقم ، رد  و  یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  ۀیـسووانلاو )  ) ۀـفقاولا یلع  مالکلا  دـنع  کلذ  یف  مالکلا  عبـشنسو 
رهاظ نآ  ندوب  تسـس  مه  دیدرگ و  طقاس  ههبـش  لصا  مه  دـش ، نایب  هک  یحیـضوت  اب  هجیتن ، رد  تسا . اهنآ  نایم  رد  موصعم  هک  میراد 

. دش

هیسووان داقتعا  ّدر 

تسا و هتفرن  ایند  زا  هدوب و  هدنز  مالسلا  هیلعقداص  ماما  دندقتعم  هک  هیسووان  ینعی  مالسلا ؛ امهیلعدّمحم  نب  رفعج  تماما  هب  نادقتعم  اّما 
مالسلا و هیلعنینمؤملاریما  تداهـش  زا  ام  هک  هنوگ  نامه  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  نشور  رایـسب  اهنیا  ّدر  تسا ؛ دوعوم  يدهم  نامه  ناشیا 

لاح میراد . لماک  عالّطا  مه  ناشیا  تداهش  زا  میراد ، عالّطا  مالسلا  مهیلعقداص  ماما  ّدج  ردپ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ّیبن  تلحر 
دوجو ناکما  نیا  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  مادـک  ره  تداهـش  رد  تسیابیم  دـشاب ، فالخ  ناکما  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  تداهـش  رد  رگا 

هـضوفم تـالغ و  رظن  هب  هدـش و  وـلغ  هـب  رجنم  تیاـهن  رد  مالـسلا ] هیلعقداـص  ماـما  ندوـب  هدـنز   ] داـقتعا نـیا  یفرط ] زا  . ] دـشاب هتـشاد 
تسین و شیب  ياهطسفس  هّیسووان  هیرظن  نیاربانب  دناهدرک . راکنا  ار  مالسلا  امهیلعنیـسح  ماما  یلع و  نانمؤمریما  تداهـش  هک  ددرگیمرب 

يّذلا اّمأوۀـفقاولا  یلع  مالکلا  مینکیم . لماک  هَّللاءاش  نا  ار  مالک  درک و  میهاوخ  ثحب  هیـسووان  هیفقاو و  هلأسم  رد  يدوز  هب  مه  ام  هتبلا 
نم رهظ  امب  لطاب  مهلوقف  ّيدـهملا » ّهنإ  : » اولاقو مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلا  یبأ  ۀـمامإ  یف  اوفقو  نیذـّلا  ۀـفقاولا  بهذـم  داسف  یلع  ّلدـی 

ۀّیسووانلا نم  لصفنن  مل  انککش  ولو  مالسلا . مهیلعهئابآ  نم  مّدقت  نمو  هّدجو  هیبأ  توم  رهتشا  امک  ضافتساو ، رهتشاو  مالـسلا ، هیلعهتوم 
نم دحأ  توم  رهتـشی  مل  ام  رهتـشا  هتوم  ّنأ  یلع  مالـسلا . مهیلعهئابآ  نم  مّدقت  نم  توم  یف  اوفلاخ  نیّذلا  ۀضّوفملاو  ةالغلاو  ۀـّیناسیکلاو 

ةاضقلاو رضحأو  رهظأ  ّهنأل  مالسلا ، مهیلعهئابآ 

هیفقاو داقتعا  ّدر 

هیلعمظاک ماما  هک  نیا  هب  دـندوب  دـقتعم  هدرک و  فّقوت  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  تماما  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  هیفقاو 
نشور و ياهلأسم  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تداهش  هک  تسا  نیا  تسا  اهنآ  داقتعا  نالطب  رب  هک  یلیلد  تسا . دوعوم  يدهم  نامه  مالـسلا 
تسا و مّلسم  روهشم و  ناشیا  دادجا  ردپ و  تداهش  هک  تسا  روهشم  ردق  نامه  ًانیع  دوشیم و  هدافتسا  يدایز  تایاور  زاو  هدوب  روهـشم 

مهیلعهّمئا زا  یکی  تداهش  رکنم  مادک  ره  هک  هضوفم  تالغ و  هیناسیک و  هیـسووان و  اب  یقرف  هزات  دشاب  يدیدرت  ناشیا  تداهـش  رد  رگا 
ماـما اـت  یلع  ماـما  زا  تیب  لـها  هّمئا  تداهـش  ندوـب  یعطق  مـه  نآ  دوـب و  دـهاوخ  یکی  مـه  هـمه  باوـج  و  . ] دـنکیمن دنتـسه  مالـسلا 
ناشیا ناردپ  تداهش  هک  دش  فورعم  روهشم و  ردق  نآ  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تداهـش  هکنیا  رب  هوالع  تسا .] مالـسلا  مهیلعيرکـسع 

هارمه هب  ار  ناـمز  نآ  تاـضق  درک و  ینلع  رهاـظ و  [ تقو تموکح   ] ار ناـشیا  تداهـش  هک  نیا  رطاـخ  هب  دیـسرن ، ترهـش  زا  دـح  نیا  هب 
اهیـضفار هک  تسا  یـسک  نامه  دسج  نیا  دنداد : ادن  ( 20) دادغب لپ  يالاب  رد  هدرک و  رـضاح  مالـسلا  هیلعماما  رهطم  دـسج  رب  يدوهش 
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يرجملا ال اذه  يرج  امو  هفنأ » فتح  تام  تومی  ّیح ال  ّهنأ  ۀضفارلا  معزت  يّذلا  اذه  : » لیقو رـسجلا  یلع  دادغبب  هیلع  يدونو  دوهـشلاو ،
عضو اّملف  مالسلا . هیلعمیهاربإ  یبأ  ةزانج  یـساورلا  ّیلع  نب  نیـسحلا  رـضح  لاق : نمحرلا  دبع  نب  سنوی  يورف   - 2 هیف . فالخلا  نکمی 
هنفدت نأ  لبق  سانلل  ههجو  فشکا  نأ  ةزانجلا -  عم  ناکو  هتفیلخ -  اضملا  ابأ  یتأ  دق  کهاش  نب  يدنـس  نم  لوسر  اذإ  ربقلا ، ریفـش  یلع 

هَّللا تاولـص  هربق  لـخدأو  ههجو  یّطغ  ّمث  هتفرعو ، هتیأر  یّتح  يـالوم  هجو  نع  فشکو  لاـق : ثدـح . هب  ثدـحی  مل  ًاحیحـص  هوری  یّتح 
روهـشم و هنوگنیا  هک  يزیچ  ره  و  تسا . هتفر  اـیند  زا  هدرم و  یعیبـط  گرم  هب  ـالاح  دریمیمن ، هدوـب و  هدـنز  هک  دـننکیم  ناـمگ  هیلع .

. دنک دیدرت  کش و  ای  فالتخا  نآ  رد  یسک  هک  درادن  ناکما  دوش  فورعم 

مالسلا هیلعمظاک  ماما  تداهش  رابخا 

هک یتقو  دیوگیم :] و   ] هدوب رضاح  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هزانج  رب  یـساور  یلع  نب  نیـسح  تسا : هتفگ  نمحرلادبع  نب  سنوی   - 2  / 1
ای  ] نیـشناج هک  اضملا  یبا  هب  دمآ و  هیلع -  هَّللا  ۀنعل  کهاش -  نب  يدنـس  هداتـسرف  دـش ، هداد  رارق  ربق  رانک  مالـسلا  هیلعماما  رهطم  رکیپ 
هک دننیبب  مدرم  ات  دینک  زاب  مدرم  يارب  ار  وا  تروص  دـینک  نفد  ار  وا  هک  نآ  زا  لبق  تفگ : دوب  ماما  رهطم  دـسج  هارمه  يدنـس و  نواعم ]

هرهچ زا  درک و  زاب  ار  نفک  دـعب  تسا . هدرم  یعیبط  گرم  هب  تسا و  هدوبن  هجنکـش ]  ] قافتا رثا  رد  شگرم  هثداح  تسا و  ملاـس  شندـب 
، دـندومن ربق  دراو  ار  ماما  دـیناشوپ و  ار  ترـضح  كرابم  تروص  سپـس  متخانـش . هدـید و  ناشیا  ینارون  يامیـس  نم  ات  دز  رانک  میالوم 

نب نیسحلا  دلو  ّمأ  میحر  ینتربخأ  لاق : يدیبعلا  دیبع  نب  یسیع  نب  دّمحم  يورو   - 3 ( 21 .) مالسلا هیلعمظاک  ماما  رب  ادخ  نایاپیب  دورد 
یف همدخی  ناکو  مالسلا -  هیلعنسحلا  یبأ  یلوم  دیعس  نع  ۀّجح -  نیرـشعو  ًافین  تّجح  دق  ۀلـضاف  ةّرح  ةأرما  تناکو  نیطقی -  نب  ّیلع 

دّمحم يورو   - 4 مالسلا . هیلعیضق  نأ  یلإ  فعض  یلإ  ةّوق  نم  سانلا  تومی  امک  تام  نیح  هرـضح  ّهنأ  هجئاوح -  یف  فلتخیو  سبحلا 
تازجعملاو لئالدلا  رهظأو  مالـسلا  هیلعیـسوم  میهاربإ  ابأ  دیـشرلا  نوراه  سبح  اّمل  لاق : یبّلهملا  دابع  نب  دّـمحم  نع  یقربلا ، دـلاخ  نب 

هک نیطقی  نب  یلع  نب  نیـسح  ردام  همیحر ، تسا : هتفگ  يدیبع  دیبع  نب  یـسیع  نب  دّـمحم   - 3 اعدف 2 /  دیـشرلا ، ّریحت  سبحلا  یف  وهو 
مالسلا هیلعمظاک  ماما  راکتمدخ  دیعـس  زا  دوب ، هدش  فرـشم  هَّللا  تیب  ّجح  هب  هبترم  تفه  تسیب و  رب  غلاب  هدوب و  هلـضاف  همرتحم و  ینز 
رـضحم رد  مالـسلا  هیلعماما  تداهـش  نامز  رد  دیعـس ]  ] هک داد  ربخ  ام  هب  درکیم  دـمآ  تفر و  نادـنز  هب  ناـشیا  ياـهزاین  عفر  تهج  هک 

دش و فیعض  مه  مالـسلا  هیلعماما  دنریمیم ، هدش و  فیعـض  ییاناوت  تلاح  زا  مدرم  هک  یبیترت  نامه  هب  دیوگیم : هدوب و  رـضاح  ناشیا 
ینادنز ار  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  دیشرلا  نوراه  یتقو  هدرک : تیاور  یبّلهم  دابع  نب  دّمحم  زا  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم   - 4  / 3 تفر . ایند  زا 

ات دش . ریحتم  تدش  هب  دیـشرلا  نوراه  دندومرف ، رهاظ  ناشدوخ  تیناقح  رد  نادنز و  نامه  رد  ار  یتازجعم  لیالد و  مه  ترـضح  درک و 
نم انحیری  ًاریبدت  لجرلا  اذه  رمأ  یف  ّربدت  ،أ ال  بئاجعلا هذه  نم  هیف  نحن  ام  يرت  ام  ّیلع أ  ابأ  ای  هل : لاقف  یکمربلا  دلاخ  نب  ییحی  هکنیا 

بولق انیلع  دـسفأ  هَّللاو -  دـقف -  همحر ، لصتو  هیلع  ّننمت  نأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  کل  هارأ  يذـّلا  یکمربلا : دـلاخ  نب  ییحی  هل : لاقف  هّمغ ؟
کل لوقی  هل : لقو  مالـسلا ، یّنع  هغلبأو  دـیدحلا ، هنع  قلطأو  هیلإ  قلطنا  نوراه : لاقف  کلذ . ملعی  نوراهو ال  هالوتی ، ییحی  ناکو  انتعیش .

یف کیلع  سیلو  کـنم  فلـس  اّـمع  وفعلا  ینلأـستو  ةءاـسإلاب ، یل  ّرقت  یّتح  کـیلخأ  ـال  ّینأ  نیمی  کـیف  یّنم  قبـس  دـق  ّهنإ  کّـمع : نبا 
نم جرخأ  ام  ردـقب  هلـسف  يرمأ ، بحاص  و  يریزو ، یتقث و  وه )  ) دـلاخ نب  ییحی  اذـهو  ۀـصقنم . ياّیإ  کـتلأسم  یف  ـال  و  راـع ، كرارقإ 

داجیا اـم  يارب  بیاـجع  نیا  هک  ار  يا  هصمخم  یلع ! اـبا  يا  تفگ : وا  هب  هتـساوخ و  ار  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  ًادـشار . فرـصناو  ینیمی 
دلاخ نب  ییحی  نک . تحار  وا  هودنا  مغ و  زا  ار  ام  نک و  يریبدت  رکف و  عوضوم  نیا  دروم  رد  ینیبیمن ؟ هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  ام  هدرک و 
هلـص وا  هب  يراذـگب و  ّتنم  وا  هب  هک  تسا  نیا  منادیم  حالـص  وت  يارب  نم  هک  هچنآ  نانمؤمریما !! يا  تفگ : دیـشّرلا  نوراـه  هب  یکمرب 
دوب مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  نارادتسود  زا  ییحی  هتبلا  تسا . هدرک  نیبدب  ار  ام  ناراداوه  لد  عوضوم  نیا  نوچ  مسق ، ادخ  هب  ینک . محر 
رسپ وگب : هدناسر و  وا  هب  ارم  مالـس  نک ، زاب  وا  ندرگ  زا  ریجنز  ورب و  تفگ : ییحی  هب  باطخ  نوراه  تسنادیمن . ار  هلأسم  نیا  نوراه  و 
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ینکن نم  زا  شـشخب  تساوخرد  اـت  ياهدرک و  دـب  نم  هراـبرد  هک  ینکن  رارقا  اـت  هک  مدوب  هدرک  داـی  مسق  ًـالبق  نم  دـیوگیم : تیوـمع 
تصقنم و مه  ینک  شـشخب  تساوخرد  نم  زا  هک  نیا  رد  زین  تسین و  وت  يارب  یگنن  ینک  رارقا  تهاـنگ  هب  هک  نیا  رد  و  منکن ، تیاـهر 

زیچ سپ  تسا ، هدمآ  وت  دزن  هک  تسا  نم  رما  بحاص  دامتعا و  دروم  ریزو و  هک  تسا  دلاخ  نب  ییحی  نیا  لاح  تسین . وت  يارب  یتسکش 
: دابع نب  دّـمحم  لاق   - 5 درگرب . هنیدـم ] هب   ] تمالـس حالـص و  هب  مه  وت  و  موش ، دازآ  مدـنگوس  زا  نم  ات  نک  تساوخرد  وا  زا  یکدـنا 

یتوم متکا  عوبـسأ ، یلجأ  نم  یقب  اّمنإو  ّتیم ، انأ  ّیلعابأ  ای  ییحیل : لاق  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  ابأ  ّنأ  دـلاخ : نب  ییحی  نب  یـسوم  ینربخأف 
الو كاری  قارعلا ال  یلإ  داعو  ۀـقرلا ، یلإ  ۀـیغاطلا  اذـه  راس  اذإ  رظناو  يدارف ، یئایلوأو  تنأ  ّیلع  ّلصو  لاوزلا ، دـنع  ۀـعمجلا  موی  ینتئاو 

یـسوم کل  لوقی  یّنع : هغلبأ  ّیلعابأ  ای  لاق : ّمث  هورذـحاف . مکیلع  یتأی  ّهنأ  همجنو  كدـلو  مجنو  کمجن  یف  تیأر  ّینإف  کـسفنل ، هارت 
، هبحاص یلع  يدـتعملاو  ملاظلا  نم  هَّللا  يدـی  نیب  کتیثاج  اذإ  ًادـغ  ملعتـسو  يرت ، اـمب  كربخیف  ۀـعمجلا  موی  کـیتأی  یلوسر  رفعج : نب 

ابا يا  دندومرف : ییحی  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  داد : ربخ  نم  هب  دلاخ  نب  ییحی  نب  یـسوم  تسا : هتفگ  دابع  نب  دّمحم   - 5  / 4 مالسلاو .
اب اـیب و  نم  دزن  هعمج  زور  رهظ  رادـب و  یفخم  ار  مگرم  ناـمز  تـسا . هدـنام  یقاـب  هـتفه  کـی  طـقف  مرمع  زا  مریمیم و  ًاـمتح  نـم  یلع !

نوراه  ] ملاظ شکرـس  نیا  هک  ینک  رفـس  یتقو  تناج ، ظـفح  يارب  هک  شاـب  بقارم  دـیناوخب و  زاـمن  نم  رب  يدارف  مادـک  ره  تناتـسود 
وت و هراتـس  رد  نم  هک  ارچ  ینیبن . ار  وا  مه  وت  دـنیبن و  ار  وت  وا  تشگرب  [ دادـغب  ] قارع هب  یتقو  ات  هتفر ، ( 22) هقر رهش ]  ] فرط هب  دیشرلا ]

ترضح سپس  دینک . يرود  نوراه  زا  نیاربانب  دمآ ، دهاوخ  امش  غارـس  هب  ینمـشد ] اب   ] وا هک  ماهدید  وا  هراتـس  رد  نینچمه  تنادنزرف و 
هک هچنآ  هب  دمآ و  دهاوخ  وت  دزن  نم  هداتسرف  هعمج  زور  دیوگیم : وت  هب  رفعج  نب  یسوم  وگب : وا  هب  نم  فرط  زا  یلع ! ابا  يا  دندومرف :

هدوب و ملاظ  یـسک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  يدمآرد  وناز  هب  دـنوادخ  لباقم  رد  یتقو  تمایق  يادرف  رد  يدوز  هب  دـهدیم و  ربخ  ینیبیم 
امو هتّصقب  هربخأف  نوراه  یلع  لخد  یّتح  ءاکبلا  نم  هانیع  تّرمحاو  هدنع ، نم  ییحی  جرخف  مالسلاو . تسا . هدرک  زواجت  شتسود  ّقح  هب 

جرخ دـقو  مالـسلا ، هیلعمیهاربإوبأ  یّفوت  ۀـعمجلا  موی  ناک  اّملف  انلاح . نسحأ  امف  ماّیأ  دـعب  ةّوبنلا  عّدـی  مل  نإ  نوراـه : هل   ] لاـقف هیلع ، ّدر 
؛ تام لوقت : ۀقرف  نیتقرف : اوقرتفاف  ساّنلا . عجر  مالـسلا و  هیلعنفد  ّمث  هیلإ ، اورظن  یتح  سانلا  یلإ  جرخأف  کلذ ، لبق  نئادـملا  یلإ  نوراه 

ینثّدح لاق : یناهبصألا ، نیسحلا  نب  ّیلع  جرفلاوبأ  انربخأ  لاق : هیلع  ةءارقو  ًاعامـس  نودبع  نب  دمحأ  انربخأو   - 6 تمی . مل  لوقت : ۀقرفو 
زا دوب  هدـش  خرـس  هیرگ  زا  شیاهمشچ  هک  یلاح  رد  ییحی  هیبأ  نع  یلفونلا ، دّـمحم  نب  ّیلع  انثّدـح  لاق : راـمع  نب  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحأ 
دنچ زا  دـعب  وا  رگا  تفگ : ییحی  هب  مه  نوراه  درک . غالبا  وا  هب  ار  ماما  باوج  هتفر و  نوراه  دزن  و  دـش ، جراخ  مالـسلا  هیلعماما  رـضحم 
ارف هک  هعمج  زور  تسا .] ماما  لباقم  رد  وا  ّدـح  زا  شیب  یگدـنامرد  هناشن  نوراه  هلمج  نیا   ] تسا بوخ  یلیخ  دـنکن  توبن  ياعدا  زور 

ار ماما  مدرم  ات  دـندروآ  نوریب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  رکیپ  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعماما  دـعب  تفر و  نئادـم  هب  نوراـه  دیـسر ،
زا ترضح  دنتفگ : ياهّدع  دندش : میـسقت  هقرف  ود  هب  مدرم  هعقاو  نآ  زا  دعب  دنتـشگرب . دندرپس و  كاخ  هب  ار  ناشیا  سپـس  دننک ، ترایز 
نب یلع  جرفلاوبا  لوـق  زا  نودـبع  نب  دـمحا   - 6  / 5 ( 23 .) دـناهدنز هتفرن و  اـیند  زا  ترـضح  نآ  دـنتفگ : رگید  یخرب  تسا و  هتفر  اـیند 
لاق تسا . هدرک  لـقن  شردـپ  زا  مه  وا  یلفون و  دّـمحم  نب  یلع  زا  راـمع  نب  هَّللادـیبع  نب  دـمحا  هک  دـنکیم  تیاور  یناهفـصا  نیـسحلا 

کلذ تعمجو  هتـصق ، ضعبب  امهریغ  ینثّدحو  يولعلا ؛ نسحلا  نب  ییحی  ینثّدح  لاق : دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحأ  ینثّدـحو  یناهبـصألا :
، ثعـشألا نب  دّمحم  نب  رفعج  رجح  یف  هنبا  لعج  دیـشرلا  ّنأ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ذـخأ  یف  ببـسلا  ناک  اولاق : ضعب  یلإ  هضعب 

لوقی ناکو  دّمحم -  نب  رفعج  یلع  لاتحاف  يدلو . ۀلود  یتلود و  تلاز  هیلإ  ۀـفالخلا  تضفأ  نإ  لاقو : یکمربلا  دـلاخ  نب  ییحی  هدـسحف 
ّمث هبلق . یف  حدقی  امب  هیلع  دیزیو  دیـشرلا  یلإ  هعفریف  هرمأ ، یلع  فقیف  هلزنم ، یف  هنایـشغ  رثکی  ناکو  هیلإ . سنأو  هلخاد  یّتح  ۀـمامإلاب - 
نب لیعامـسإ  نب  ّیلع  یلع  ّلدـف  هیلإ ؟   ] جاتحأ ام  ینفّرعی  لاحلا  عساوب  سیل  بلاط  یبأ  لآ  نم  ًالجر  یل  نوفرعت  هتاقث : ضعبل  ًاـموی  لاـق 

نـسح نب  ییحی  هک  هدرک  لقن  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  دیوگیم : مه  یناهفـصا  ًالام .) دـلاخ  نب  ییحی   ) هیلإ لمحف  دّـمحم ، نب  رفعج 
تروص نیا  هب  دـناهتفگ ، اـهنیا  هک  هچنآ  مه  نم  دـناهتفگ و  میارب  ار  هصق  زا  یـشخب  زین  رفن  ود  نیا  زا  ریغ  درک و  لـقن  نم  يارب  يوـلع 
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دّمحم نب  رفعج  هب  میلعت  يارب  ار  شدنزرف  دیـشرلا  نوراه  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  يراتفرگ  يارجام  دـنتفگ : هک  مدرک  عمج 
تلود و دسرب  دیشر  رـسپ  هب  تفالخ  رگا  تفگ : شدوخ  شیپ  درک و  تداسح  رما  نیا  هب  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  دوب ، هدرپس  ثعـشا  نب 
اب هک  تروص  نیا  هب  درک ، هلیح  دوب  دقتعم  تماما  هلأسم  هب  هک  دّمحم  نب  رفعج  دض  رب  نیاربانب  دوریم . نیب  زا  منادنزرف  نم و  تموکح 

علّطم شندوب  هعیـش  زا  درک و  ادیپ  یـسرتسد  شرارـسا  هب  هک  نیا  ات  درکیم  دمآ  تفر و  یلیخ  شلزنم  هب  و  هدـش ، دراو  یتسود  رد  زا  وا 
رد . ] دوش لزلزتم  دیشر  لد  رد  شتیعقوم  ات  درکیم . ییوگدب  دایز  وا  رس  تشپ  دناسریم و  دیشرلا  نوراه  هب  ار  وا  رابخا  [ نامزمه  ] دش و

یتسد گـنت  رقف و  رد  هک  دـینک  یفرعم  نم  هب  ار  بلاـطوبا  لآ  زا  يدرم  تفگ : شناـنیمطا  دروم  دارفا  زا  یـضعب  هب  يزور  اتـسار ] نیمه 
مالسلا هیلعیسوم  ناکو  داتـسرف . وا  يارب  ار  یلاوما  مه  ییحی  دش . ییامنهار  دّمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع  فرط  هب  سپ  دشاب .

نباای نیأ  یلإ  لاقف : هاعدف  کلذـب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ّسحأف  هب ، صخـشیل  بتکف  اهّلک . هرارـسأب  هیلإ  یـضفأ  اّمبرو  هلـصیو ، هیلإ  سنأی 
لاقف کلذ . یلإ  تفتلی  ملف  عنصأو . کب  لعفأو  کنید  یضقأ  انأف  لاق : قلمم . انأو  نید  ّیلع  لاق : عنـصت ؟ ام  لاق : دادغب . یلإ  لاق : یخأ ؟

هیلعیـسوم نسحلا  وبأ  لاق  هیدی ، نیب  نم  ماق  املف  مهرد . فالآ  ۀـعبرأو  رانید  ۀـئام  ثالثب  هل  رمأو  يدالوأ . متؤت  ال  یخأ ، نبا  ای  رظنا  هل :
سنا و لیعامـسا  نب  یلع  اب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  يدـالوأ . نمتؤیو  یمد  یف  ّنیعـسیل  هَّللاو  هرـضح : نمل  مالـسلا 
. تفگیم وا  هب  ار  شدوخ  رارـسا  مالـسلا  هیلعماما  اسب  هچ  و  درکیم ] هدروآرب  ار  وا  يدام  ياـهزاین  و   ] دادیم هلـص  وا  هب  تشاد و  یتفلا 
دنتساوخ و ار  وا  نیاربانب  دندرک ؛ ساسحا  ار  هئطوت  مالسلا  هیلعماما  دورب . دادغب ] هب   ] شدزن هب  اهنت  هک  تشون  لیعامسا  نب  یلع  هب  ییحی 

ضورقم نویدـم و  نم  تشاد : هضرع  يوریم ؟ يراـک  هچ  يارب  دـندومرف : ماـما  دادـغب . هب  تفگ : يوریم ؟ اـجک  هداز  ردارب  دـندومرف :
نب یلع  یلو  منکیم . لح  ار  وت  تالکشم  منکیم و  کمک  وت  هب  مزادرپیم ، ار  وت  ضرق  نم  دندومرف : ماما  تسا . یلاخ  متسد  متـسه و 

دـصیس هک  دندومرف  دـعب  ینکن . میتی  ار  نم  دالوا  هک  شاب  بقارم  هدازردارب  يا  دـندومرف : ماما  درکن . یهّجوت  ماما  تفطالم  هب  لیعامـسا 
هک مسق  ادخ  هب  دندومرف : راّضح  هب  ماما  دش ، دنلب  مالسلا  هیلعماما  ربارب  زا  لیعامـسا  نب  یلع  یتقو  دنداد . وا  هب  مهرد  رازه  راهچ  رانید و 
نم اذه  ملعت  تنأف  كادف ، هَّللا  انلعج  هل : اولاقف  درک . دهاوخ  میتی  ار  نم  نادنزرف  هدرک و  ینیچ  نخس  تیاعس و  نم  نوخ  نتخیر  رد  نیا 

اهعطق تلـصوف  تعطق  اذإ  محرلا  ّنإ   » هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نع  هئابآ ، نع  یبأ ، ینثّدـح  معن ، مهل : لاقف  هلـصتو !؟ هیطعتو  هلاـح 
هیلع و دازو  دیشرلا ، یلإ  هعفرو  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ربخ  هنم  فّرعتف  دلاخ  نب  ییحی  یلإ  یتأ  یّتح  لیعامسإ  نب  ّیلع  جرخف  هَّللا .»

لاقو ةریـسیلا »  » اهاّمـسف رانید  فلأ  نیثالثب  ۀعیـض  يرتشا  ّهنإو  لاومأ ، تویب  هل  ّنإو  برغملاو  قرـشملا  نم  هیلإ  لمحت  لاومألا  ّنإ  هل : لاق 
يّذلا دقنلا  نم  رانید  فلأ  نیثالث  هاطعأو  درف  لاملا  کلذب  رمأف  اذک . دقن  ّالإ  ذخآ  الو  دقنلا ، اذه  ذخآ  ال  لاملا : رضحأ  دقو  اهبحاص  [ هل ]
هلـسر تضمو  قرـشملا ، روک  راتخاف  یحاونلا  ضعب  یلع  هل  ّببـسی  مهرد  فلأ  یتئامب  هل  رمأف  دیـشرلا ، یلإ  هّلک  کـلذ  عفرف  هنیعب ؛ لأـس 

وا هب  هدرک و  اطع  وا  هب  تبـسن  مه  زاب  دینادیم  ار  اهنیا  هک  يدوجو  اب  دنک ، امـش  يادف  ار  ام  ادخ  دنتـشاد : هضرع  راضح  لاملا ، ضبقتل 
ربمایپ هک  دـناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ناشیا  شناردـپ و  زا  مردـپ  نوچ  هلب . دـندومرف : ترـضح  دـیهدیم !؟ هلص 

مالـسلا هیلعماـما  رـضحم  زا  لیعامـسا  نب  یلع  دـیامرفیم . عطق  ار  نآ  دـنوادخ  يدرک  شلـصو  وت  دـش و  عطق  محر  هک  یتقو  دـندومرف :
هفاضا نآ  هب  مه  شدوخ  دروآ و  تسد  هب  ار  ماما  ياهربخ  لیعامـسا  نب  یلع  قیرط  زا  ییحی  تفر . دلاخ  نب  ییحی  دزن  هب  هدـش ، صّخرم 

هب ار  یکلم  دراد . لاوما  زا  ییاههناخ  دوشیم و  هناور  وا  تمـس  هب  برغم  قرـشم و  زا  یلاوما  تفگ : دـیناسر و  دیـشرلا  نوراه  هب  درک و 
نیا و   ] ار دقن  نیا  تفگ : دوب  هدرک  رضاح  وا  يارب  ار  لام  هک  شبحاص  دنادیم و  یمک  لام  ار  کلم  نآ  هدیرخ و  رانید  رازه  یس  تمیق 

. دنداد وا  هب  دوب  هتـساوخ  هک  یلام  نامه  زا  مه  رانید  رازه  یـس  دـنک و  در  ار  لام  داد  روتـسد  وا  رادـقم . نالف  رگم  مریگیمن  ار ] رادـقم 
وا يارب  ار  یحاون  زا  یـضعب  رب  تموکح  مهرد و  رازه  تسیود  هک  داد  روتـسد  مه  دیـشر  تفگ . دیـشر  يارب  ار  اـهربخ  لـیبق  نیا  ماـمت 

، هتشادن مه  ینادنچ  تیّمها  هک  ار  تکلمم  زا  ياهشوگ  یحاون و  تیلوؤسم  دیشرلا  نوراه  هک  نیا  زا  دشاب  هیانک  تسا  نکمم  . ] دنسیونب
، طقـسف اهلک ]  ] هتوشح اهنم  تجرخ  ةرحز  رحزف  ءالخلا  یلإ  ماّیألا  ضعب  یف  وه  لـخدو  قرـشم  ياهاتـسور  مه  وا  تسا ] هتـشون  وا  يارب 
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أدبف ۀنـسلا  کلت  یف  دیـشرلا  ّجحو  توملا . یف  انأو  هب  عنـصأ  ام  لاقف : عزنی  وهو  لاملا  هءاجو  هب  امل  عقوف  اوردقی ، ملف  اهّدر  یف  اودـهجو 
دیری ّهنإف  رفعج  نب  یـسوم  سبحأ  نأ  دیرأ  هلعفأ ، نأ  دیرأ  ءیـش  نم  کیلإ  رذتعأ  ّینإ  هَّللا  لوسر  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربقب 

هیلعوه ناتاّطغم  ناتّبق  امهیلع  نالغب  هراد  نم  جرخأو  هدـّیقف ، هیلإ  لخدأف  دجـسملا  نم  ذـخأف  هب  رمأ  ُّمث  اهئامد . کفـسو  کتمأب  تیتشتلا 
ساّنلا یلع  یمعیل  ۀفوکلا ، قیرط  یلع  يرخألاو  ةرصبلا ، قیرط  یلع  ةدحاوب  ذخأف  ًالیخ  امهنم  ةدحاو  ّلک  عم  هّجوو  امهادحإ ، یف  مالـسلا 

ار لاوما  ات  داتسرف  [ دادغب هب   ] ار يدادعت  [ شتیمکاح لحم  رد  رارقتسا  زا  سپ  و   ] درک باختنا  ار  ةرـصبلا . یلإ  تضم  یتلا  یف  ناکو  هرمأ ،
. دز نوریب  شیاه  هدور  نآ  رثا  رد  هک  دش  يدیدش  ینوخ  لاهسا  راچد  دش و  حارتسم  دراو  يزور  انثا  نیمه  رد  دنریگب . لیوحت  دیشر  زا 

نیا اب  مگرم  لاح  رد  نم  تفگ : مه  وا  دندروآ . شیارب  ار  یمهرد  رازه  تسیود  لام  نآ  انثا  نامه  رد  تشگنرب . اه  هدور  دندرک  هچ  ره 
لوسر ای  تشاد : هضرع  هتفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  هب  ادـتبا  تفر ، ّجـح  هب  دیـشرلا  نوراه  لاس  نامه  رد  منک ؟ هچ  لاـم 

وت تّما  نیب  دهاوخیم  وا  نوچ  منک . ینادنز  ار  رفعج  نب  یـسوم  مهاوخیم  مهاوخیم . رذع  مراد  هک  يدـصق  رطاخ  هب  امـش  زا  نم  هَّللا !
اب هدرک و  راتفرگ  دجسم  نایم  زا  ار  ترضح  درک و  رداص  ار  ماما  يریگتسد  روتسد  دیـشرلا  نوراه  دزیرب . ار  مدرم  نوخ  هتخادنا و  هقرفت 

اهنآ زا  یکی  يور  ار  ماما  دـندرک ، تسرد  یهاگیاج  اهنآ  زا  مادـک  ره  يور  دـندروآ و  رطاق  ود  ناـشیا  هناـخ  زا  دنتـسب . ریجنز  لـغ و 
رطاخ هب  لمع  نیا  داتسرف . ار  یهاپس  مادک  ره  اب  درک و  هناور  هفوک  فرط  هب  ار  يرگید  هرصب و  تمس  هب  ار  رطاق  کی  دعب  دندرک ، راوس 

همّلـسی نأ  لوسرلا  رمأو  تفریم . هرـصب  فرط  هب  هک  دوب  یلمحم  رد  ماما  هک  یلاح  رد  دوش . یفخم  مدرم  زا  ماما  تشونرـس  هک  دوب  نیا 
یلإ همّلسو  یّنم  هذخ  نأ  دیشرلا  یلإ  بتک  ُّمث  ۀنس . هدنع  هسبحف  هب ، یضمف  ذئنیح  ةرـصبلا  یلع  ناکو  روصنملا ، نب  رفعج  نب  یـسیع  یلإ 

وأ ّیلع  وعدی  هّلعل  اعد  اذإ  هیلع  عّمـستأل  ّینأ  یّتح  کلذ  یلع  ردقأ  امف  ۀّجح ، هیلع  دـجأ  نأب  تدـهتجا  دـقف  هلیبس ، تیّلخ  ّالإو  تئـش  نم 
ةّدم هدنع  یقبف  دادغبب  عیبرلا  نب  لضفلا  دـنع  هسبحو  هنم ، همّلـست  نم  هّجوف  ةرفغملاو . ۀـمحرلا  لأسی  هسفنل  ّالإ  وعدـی  هعمـسأ  امف  کیلع ،

دیشرلا نوراه  لعفی . ملف  هنم  کلذ  دارأو  هنم  همّلستف  ییحی  نب  لضفلا  یلإ  همیلستب  بتکف  یبأف . هرمأ  نم  ءیش  یلع  دیـشرلا  دارأو  ۀلیوط 
. درک ینادنز  هرصب  رد  لاس  کی  ار  ترضح  مه  وا  دننک ، دوب  هرصب  مکاح  هک  روصنم  نب  رفعج  نب  یسیع  میلـست  ار  ماما  هک  داد  روتـسد 
ار وا  تروص  نیا  ریغ  رد  راپـسب ، یهاوخیم  هک  ره  هب  ریگب و  لیوحت  نم  زا  ار  وا  هک  تشون  ياهمان  دیـشر  هب  لاس  کی  تشذـگ  زا  سپ 
ات مدادیم  شوگ  وا  ندرک  اعد  هب  هنایفخم  یتح  متسناوتن ، منک  ادیپ  وا  ّدض  رب  یکردم  لیلد و  هک  مدرک  شالت  هچ  ره  نم  منکیم ، دازآ 

دیشرلا نوراه  دنکیم . ترفغم  تمحر و  بلط  دنوادخ  زا  شدوخ  يارب  هک  تسا  نیا  مدینـش  هچنآ  اّما  دنک ، ییاعد  نم  ای  وت  هیلع  دیاش 
تّدم ترضح  درک . سبح  ار  ماما  مه  وا  درب ، دادغب  رد  عیبر  نب  لضف  دزن  تفرگ و  لیوحت  یـسیع  زا  ار  ماما  ات  داتـسرف  ار  ياهدنیامن  مه 
میلست ار  ماما  هک  داد  روتـسد  دیـشر  دعب  دز . زابرـس  رمع  نیا  زا  لضف  اّما  تشاد  ار  ماما  نتـشک  دصق  دیـشر  دندوب . نادنز  نیا  رد  يدایز 

وا اّما  دناسرب . لتق  هب  ار  ترضح  وا  هلیسو  هب  تشاد  دصق  دیـشر  راب  نیا  تفرگ . لیوحت  ار  ماما  مه  ییحی  نب  لضف  دنک ، ییحی  نب  لضف 
هروف نم  لخدی  نأ  هرمأو  دیربلا ، یلع  دادغب  یلإ  مداخلا  رورسم  ذفنأف  ۀّقرلاب . ذئنیح  وهو  ۀعسو  ۀیهافر  یف  هدنع  ّهنأ  هغلبو  دادن . ماجنا  مه 

لصوأو هلاثتماب ، هرمأو  دّمحم  نب  ساّبعلا  یلإ  هنم  ًاباتک  لصوأ  هغلب  ام  یلع  رمألا  ناک  نإف  هربخ ، فرعیف  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  یلإ 
لخد ّمث  دیری ، ام  دحأ  يردـی  ییحی ال  نب  لضفلا  راد  لزنف  رورـسم  مدـقف  سابعلا . ۀـعاطب  هرمأی  کهاش  نب  يدنـسلا  یلإ  رخآ  هنم  ًاباتک 

. امهیلإ نیباتکلا  لصوأف  يدنسلاو ، دّمحم  نب  سابعلا  یلإ  هروف  نم  یضمف  دیشرلا ، غلب  ام  یلع  هدجوف  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  یلع 
اعدـف ساـبعلا ، یلع   ] لـخد یتـح  ًاـشهد ، ًاهودـشم  جرخو  هعم  بکرف  ییحی ، نب  لـضفلا  یلإ  ضکری  لوسرلا  جرخ  نأ  ساـّنلا  ثبلی  ملف 

« هقر  » رد نوراه  نامز  نآ  رد  تسا . شیاسآ  هافر و  رد  لضف  نادنز  رد  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  دیـسر  ربخ  نوراه  هب  نیباقعو . طایـسب 
زا هتفر و  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  دزن  يروف  ات  داد  روتسد  وا  هب  داتسرف و  دادغب  هب  کیپ  ناونع  هب  ار  مداخ  رورسم  اذل  دربیم ، رـس  هب 

دناسرب دّمحم  نب  سابع  هب  همان  کی  دندوب ، هداد  ربخ  نوراه  هب  هک  دوب  یبیترت  نامه  هب  ماما  لاح  رگا  و  دـیامن ، لصاح  عالطا  شعـضو 
روتسد همان ] نآ  رد  ، ] دناسرب کهاش  نب  يدنـس  هب  مه  يرگید  همان  دنک و  لمع  ار  وا  نامرف  سابع  هک  دوب  هداد  روتـسد  همان ] نیا  رد   ] و
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رـضحم هب  تسیچ . وا  هشقن  هک  تسنادیمن  مه  یـسک  تفر و  ییحی  نب  لضف  لزنم  هب  رورـسم  دـشاب . سابع  نامرف  تحت  وا  هک  دوب  هداد 
ياههمان هتفر و  يدنس  سابع و  دزن  ًاعیرس  ارجام  نیا  زا  سپ  دید . دوب  هدیسر  ربخ  نوراه  هب  هک  یتلاح  نامه  رد  ار  ترضح  دیسر و  ماما 

دش و بکرم  راوس  هداتسرف ، هارمه  هب  لضف  دیود . لضف  تمس  هب  دمآ و  نوریب  هداتـسرف  هک  دیـشکن  یلوط  دومن . ود  نآ  میلـست  ار  اهنآ 
دش و يدنس  هّجوتم  دز و  ادص  ار  تازاجم  نیرومأم  سابع  [ دیسر لضف  ات   ] تفر سابع  دزن  هک  نیا  ات  دمآ . نوریب  تشحو  اب  تعرس و  هب 
، لـخد اـم  فـالخ  نوللا  ّریغتم  جرخو  طوس ، ۀـئام  هبرـض  ّمث  دّرجف  لـضفلاب  رمأو  يدنـسلا ، یلا  کـلذ  هجوف  داد . لـضف  هیبنت  هب  روتـسد 

نب يدنسلا  یلإ  مالسلا  هیلعیسوم  میلستب  رمأف  دیشرلا ، یلإ  ربخلاب  رورسم  بتکو  ًالامـشو . ًانیمی  ساّنلا  یلع  مّلـسی  لعجف  هتوخن ، تبهذأف 
ساّنلا هنعلف  هونعلاف . هنعلأ  نأ  تیأرو  یتعاط  فلاخو  یناصع  دـق  ییحی  نب  لضفلا  ّنإ  ساّنلا  اهّیأ  لاـقو : ًـالفاح ، ًاـسلجم  سلجو  کـهاش 

یّتح هنم  سانلا  لخدی  يذلا  بابلا  ریغ  نم  لخدو  دیـشرلا  یلإ  بکرف  دلاخ  نب  ییحی  غلب  و  ۀنعلب . رادلاو  تیبلا  ّجترا  یّتح  ۀیحان  ّلک  نم 
. دیرت ام  کیفکأ  انأو  ثدح ، لضفلا  ّنإ  هل : لاقف  ًاعزف  هیلإ  یغصأف  نینمؤملا . ریمأ  ای  ّیلإ  تفتلا  هل : لاق  ّمث  رعـشی ، وهو ال  هفلخ  نم  هءاج 
هدـیرپ و گنر  اب  لضف  دز . وا  هب  قالـش  هبرـض  دـص  کی  هدرک و  هنهرب  ار  وا  مه  يدنـس  لاقف : ساـّنلا  یلع  لـبقأو  ّرـسو ، ههجو  قلطناـف 

رورسم درکیم . مالس  فرط  ره  زا  مدرم  هب  دوب و  هتفر  نیب  زا  مه  شرورغ  ربکت و  دش ، جراخ  اجنآ  زا  دوب  هدش  لخاد  هک  یتلاح  فالخ 
ّولمم یسلجم  رد  و  دندرک ، کهاش  نب  يدنس  میلست  ار  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ات  داد  روتسد  مه  وا  تشون . دیـشرلا  نوراه  يارب  ار  ارجام 
نعل ار  وا  هک  مدید  حالص  نیاربانب  دومن ، یچیپرس  نم  تعاطا  زا  درک و  ینامرفان  ییحی  نب  لضف  مدرم ! يا  تفگ : تسـشن و  تیعمج  زا 
شوگ هب  نعل ] نیا   ] ربخ دـیزرل . هناخ  نانآ ، يادـص  زا  هک  دـندرک  نعل  ار  وا  نانچ  فرط  ره  زا  مه  مدرم  دـینک . نعل  ار  وا  مه  امـش  منک 

رـس تشپ  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، دراو  دوب  مدرم  يارب  هک  یبرد  ریغ  زا  دـمآ و  دیـشر  فرط  هب  دـش و  راوس  عیرـس  دیـسر . دـلاخ  نب  ییحی 
ییحی درک ، ییحی  هب  ور  یتحاران  اـب  نوراـه  نک . هّجوت  نم  هب  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : نوراـه  هب  دوبن . وا  هّجوتم  نوراـه  دـمآ و  نوراـه 

هب ور  دعب  دیدرگ . لاحشوخ  تفکش و  نوراه  هرهچ  منکیم . تنامـض  تیافک و  یهاوخب  وت  هک  هچنآ  ره  نم  تسا ، ناوج  لضف  تفگ :
نم ءایلوأ  نحن  هل : اولاقف  هّولوتف . یتعاط  یلإ  بانأو  بات  دـقو  هتنعلف ، ءیـش  یف  یناصع  ناـک  لـضفلا  ّنإ  رد  لـضف  تفگ : هدرک و  مدرم 

. ءیـش لکب  اوفجرأ  ساّنلا و  جامف  دادغب ، یتأ  یّتح  دـیربلا  یلع  هسفنب  دـلاخ  نب  ییحی  جرخ  مث  هانّیلوت . دـقو  تیداع  نم  ءادـعأو  تیلاو 
هیلعیـسوم لأسو  هلثتماف . هرمأب ، هیف  هرمأف  يدنـسلا  اـعد  کـلذ و  ضعبب  لـغاشتو  لاّـمعلا ، رمأ  یف  رظنلاو  داوسلا  لیدـعتل  درو  ّهنأ  رهظأـف 

منامرف زا  يرما  کلذ . لعفف  هلّسغیل ، بصقلا  باحصأ  یف  دّمحم  نب  ساّبعلا  راد  دنع  لزنی  هل  یلوم  هرضحی  نأ  هتافو  دنع  يدنسلا  مالسلا 
هب مه  رضاح  تیعمج  دیـشاب . هتـشاد  تسود  ار  وا  نیاربانب  تسا ، هدش  رادربنامرف  هدرک و  هبوت  الاح  یلو  مدرک  شنعل  سپ  درک  یچیپرس 

ار لضف  سپ  یشاب ، نمشد  وا  اب  وت  هک  میتسه  نمشد  یسک  اب  یشاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  وت  هک  میتسه  یـسک  تسود  ام  دنتفگ : نوراه 
، دندیسرت هدش و  برطـضم  [ شندمآ اب   ] مدرم دمآ ، دادغب  هب  دصاق  ناونع  هب  شدوخ  دلاخ  نب  ییحی  سپـس  ( 24 .) میرادیم تسود  ًامتح 

ییحی تسا . هدمآ  یتلود  لاّمع  راک  رد  یگدیسر  هاپـس و  روما  هب  یگدیـسر  يارب  هک  دش  مولعم  تفگیم . يزیچ  هراب  نیا  رد  یـسک  ره 
. درک تعاطا  مه  يدنـس  داد و  ییاهروتـسد  نوراه  ناـمرف  هب  اـنب  ماـما  هراـبرد  تساوخ  ار  يدنـس  هدـش ، لوغـشم  روما  نیا  زا  یـضعب  هب 

تنوکس دّمحم  نب  سابع  هناخ  رد  ناشورف و  ین  هلحم  رد  هک  ار  شمالغ  ات  درک  تساوخرد  يدنس  زا  تداهش  عقوم  رد  مالـسلا  هیلعماما 
روهم تیب  لهأ  ّانإ  لاقو : یبأف  هنّفکأ  نأ  یل  نذأی  نأ  هتلأس  لاق : درک . ار  راک  نیا  مه  يدنـس  دـنک ، رـضاح  ناشیا  نداد  لـسغ  يارب  دراد 

نب مثیهلا  مهیفو : دادغب  لهأ  هوجوو  ءاهقفلا  هیلع  لخدأ  تام  اّملف  ینفک . يدنعو  انلاومأ ، ةرهط  نم  اناتوم  نافکأو  انترورـص  ّجـحو  انئاسن 
اورطناف تام  دق  رفعج  نب  یسوم  اذه   » يدونو دادغبب  رسجلا  یلع  عضوف  جرخأو  کلذ ، یلع  اودهـشو  هب ، رثأ  هیلإ ال  اورظنف  هریغو ، يدع 

يذـّلا رفعج  نب  یـسوم  اذـه   » هیلع يدون  ّهنأ  نیّیبلاطلا  ضعب  نم  لجر  ینثّدـحو  لاق : ّتیم . وهو  ههجو  یف  نوسّرفتی  ساـّنلا  لـعجف  هیلإ .»
لاقی نییلفونلا  نم  لجر  بناج  یلإ  هربق  عقوف  شیرق ، رباقم  یف  نفدـف  لمحو  اولاق : هیلإ . اورظنف  هیلإ » اورظناف  تومی  ّهنأ ال  ۀـضفارلا  معزت 

 . مهدب نم  ار  ناشیا  نفک  ای   ] منک نفک  ار  ناشیا  دنهد  هزاجا  ات  مدرک  تساوخرد  ترـضح  زا  دیوگیم : يوار  هَّللا .» دـبع  نب  یـسیع   » هل
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ناملاوما نیرت  كاـپ  زا  ار  ناـم  تاوما  نفک  لوپ  ناـم و  ّجـح  هنیزه  ناـم و  ناـنز  هیرهم  تیب ، لـها  اـم  دـندومرف : هدرکن ، لوبق  ترـضح 
: هلمج زا  دادـغب ؛ فورعم  روهـشم و  دارفا  اـهقف و  يدنـس  دـنتفر ، اـیند  زا  ترـضح  هک  یتقو  تسه . مدوخ  دزن  زین  نم  نفک  میزادرپیم و 

نیا هب  و  ( 25) درادن تحارج  مخز و  زا  يرثا  هک  دـندید  دـندرک و  هدـهاشم  ار  ماما  مه  اهنآ  درک . رـضاح  ار  نارگید  يدـع و  نب  مثیه 
نب یـسوم  نیا  دـندز : دایرف  هداد و  رارق  دادـغب  رـسج  يـالاب  هدرک و  جراـخ  ار  ترـضح  كاـپ  رکیپ  نآ  زا  دـعب  دـنداد . تداهـش  هلأـسم 
نب دّمحم  يورو   - 7 دندرکیم . هراظن  ترـضح  تروص  هب  تقد  اب  مه  مدرم  دـینک . هاگن  وا  هب  هتفر ، ایند  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعرفعج 
نم عیبرلا  ۀعیطق  لهأ  نم  خیـش  ینثّدح  لاق  راشب  نب  دّمحم  نب  نسحلا  نع  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّـمحم  نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  نع  بوقعی 
نب یـسوم  یلع  انلخدأف  ریخلا  یلإ  نیبوسنملا  هوجولا  نم  ًـالجر  نیناـمث  کـهاش  نب  يدنـسلا  اـنعمج  لاـق : هلوق ، لـبقی  ناـک  نمم  ۀـّماعلا 

رظتنن اّمنإو  ءوس ، هب  دری  مل  نینمؤملا  ریمأ  ّنإف  ثدح ؟ هب  ثدح  له  لجرلا  اذه  یلإ  اورظنا  ءالؤه  ای  يدنسلا : انل  لاقو  مالـسلا ، هیلعرفعج 
: دیوگیم يوار  هتمس . هلضف و  یف  لجرلا  یلإ  رظنلا  ّالإ  ّمه  انل  سیلو  هولسف  هرومأ  عیمج  یف  هیلع  عسوم  حیحص  وه  هرظانیل و  مدقی  نأ  هب 

دننکیم نامگ  هعیش ]  ] هیضفار هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  دوب : هنوگ  نیا  يدنـس  دایرف  ادن و  هک  تفگ  نم  هب  بلاطوبا  دالوا  زا  یکی 
رباقم رد  عییـشت و  ترـضح ، رهطم  دسج  دناهتفگ : ثیدح  نایوار  دندرک . نینچ  زین  مدرم  و  تسا ] هدرم  هک   ] دیرگنب ار  وا  سپ  دریمیمن ،

 - 7  / 6 تفرگ . رارق  هَّللادبع  نب  یسیع  مان  هب  بلطملادبع  نب  لفون  دالوا  زا  يدرم  ربق  رانک  ناشیا  ربق  دش و  نفد  نیمظاک ] هقطنم   ] شیرق
ۀعیطق لها  زا  يدرمریپ  زا  وا  راشب و  نب  دّمحم  نب  نسح  زا  وا  دیبع و  نب  یـسیع  نب  دّـمحم  زا  وا  میهاربا و  نب  یلع  زا  بوقعی  نب  دّـمحم 

هک دناهدرک  لقن  دوشیم ، هتفریذپ  شمالک  هدوب و  قوثو  دروم  هک  یناسک  زا  هتبلا  ّتنـس و  لها  زا  دادـغب ] رهـش  تالحم  زا  یکی   ] عیبرلا
نب یـسوم  رب  دراو  هدرک و  عـمج  میدوـب  ریخ  لـها  ناسانـشرس و  ناـگرزب و  زا  رفن  داتـشه  هک  ار  اـم  کـهاش ، نـب  يدنـس  تـسا : هـتفگ 

ًاقیقحت تسا ؟ هدیـسر  وا  هب  يا ] هجنکـش  ياهمدص –   ] ياهثداح ایآ  دینک  هاگن  درم  نیا  هب  تعامج ! يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلعرفعج 
وگ تفگ و  ثحب و  [ رفعج نب  یـسوم  اب   ] دیایب و وا  ات  میرظتنم  زونه  ام  تسا و  هتـشادن  ییوس  دـصق  وا  هب  تبـسن  !![ نوراه  ] نینمؤملاریما
ام مغ  مه و  همه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  . ] دیـسرپب وا  زا  ناـتدوخ  تسا ، هدوب  هاـفر  رد  شروما  ماـمت  هدوب و  ملاـس  حیحـص و  مه  وا  دـنک .

وهف اههبشأ  امو  ۀعسوتلا  نم  هرکذ  ام  امأ  مالسلا : هیلعرفعج  نب  یـسوم  لاقف  دوب . مالـسلا  هیلعماما  ماقم  لامک و  لضف و  ندید  رفن  داتـشه 
نب يدنسلا  یلإ  ترظنف  تومأ ، دغ  دعبو  ّرـضخأ  ًادغ  انأو  تارمت  عبـس  یف  ّمسلا  تیقـس  دق  ّینإ  رفنلا  اهّیأ  مکربخأ  ّینأ  ریغ  رکذ ، ام  یلع 

عفدـی کـلذ  یف  فلاـخملا  ّنـأل  هب ، ۀـیاورلا  رکذ  یلإ  جاـتحی  نأ  نم  رهـشأ  مالـسلا  هیلعهتومف  ۀفعـسلا . لـثم  دـعتریو  برطـضی  کـهاش 
هیلعهنع روهشملا  ّنأ  یلع  دحأ . تومب  قثوی  الف  مهریغو  هئابآ  نم  دحاو  ّلک  توم  یف  ّکشلا  یلإ  يّدؤی  کلذ  یف  ّکشلاو  تارورضلا ،

ًافرط اهنم  رکذن  یصحت ، نأ  نم  رثکأ  کلذب  رابخألاو  هتوم ، دعب  هرمأ  هیلإ  دنسأو  مالـسلا  هیلعیـسوم  نب  ّیلع  هنبا  یلإ  یّـصو  ّهنأ  مالـسلا 
نیمه متسه  یبسن  هافر  هعسوت و  رد  نم  تفگ  هک  نیا  اّما  دندومرف : مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  سپـس  هیلإ . جاتحأ  امل  ًایقاب  ًاّیح  ناک  ولو 

. دـنا هدـناروخ  رهز  مس و  نم  هب  امرخ  هناد  تفه  رد  اهنیا  هک  مهدیم  ربخ  نانیمطا ] دروم   ] دارفا امـش  هب  طقف  دـینیبیم ]. هک   ] تسا روط 
مدـید مدرک ، هاـگن  کـهاش  نب  يدنـس  هب  مالـسلا ] هیلعماـما  زا  مـالک  نیا  ندینـش  اـب   ] نم درم . مهاوخ  دـعب  زور  هدـش و  زبس  مندـب  ادرف 

، دشاب تایاور  رکذ  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  ترـضح  نآ  تداهـش  نیاربانب  دـیزرلیم . امرخ  گرب  خاش و  لثم  دوب و  برطـضم 
هب دوشیم  رجنم  ناشیا  تداهش  رد  ّکش  یفرط  زا  تسا و  تایهیدب  تایرورـض و  اب  تفلاخم  يانعم  هب  ترـضح  تداهـش  راکنا  هک  ارچ 

ناوتیمن یـسک  چـیه  گرم  هب  نیارباـنب  نارگید ، یتح  ترـضح و  نآ  موصعم  ناردـپ  کـی  کـی  تداهـش  گرم و  رد  دـیدرت  ّکـش و 
سپ هدرک و  تیصو  مالسلا  هیلعیـسوم  نب  یلع  شدنزرف  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  فورعم  نیا  تشذگ  هک  هچنآ  رب  هوالع  دش . نئمطم 

ار نآ  زا  یمک  رادقم  ام  دوش و  هرامش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  باب  نیا  رد  تایاور  رابخا و  تسا و  هدرپس  وا  هب  ار  تماما  رما  تداهـش ، زا 
هاور ام  کـلذ  نمف   - 8 دوبن . مالـسلا ] هیلعاضر  ماـما  هب  ندرک  تیـصو   ] نیا هب  يزاـین  رگید  دوبیم  هدـنز  ناـشیا  رگا  هک  مینکیم  رکذ 

: لاق نانـس  نبا  نع  نابزرملا ، نب  هَّللادیبع  ّیلع و  نب  دّـمحم  نع  دایز ، نب  لهـس  نع  نسحلا ، نب  دّـمحم  نع  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دّـمحم 
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ُهَّنِإ امَأ   ] ُدَّمَُحم ای  َلاق : َو  َّیلِإ  َرَظَنَف  ِْهیَدَی ، َْنَیب  ٌِسلاج  ُُهْنبِا  ٌِّیلَعَو  ٍۀَنَِسب  َقارِْعلا  َمُدْقَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یلَع  ُْتلَخَد 
اّمَأ ِۀَیِغاّطلا ، ِهِذه  یلِإ  ُریِـصَأ  َلاق : ِینَتْقَْلقَأ ؟ ِدْقَف  َكاَدَف  ُهَّللا  ِینَلَعَج  ُنوُکَی  امَو  ُْتُلق : َلاق : َِکلِذل . ْعَزَْجت  الف  ٌۀَکِرَح  ِۀَـنَّسلا  ِهِذـه  ِیف  ُنوُکَیَس 

. ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَیَو  َنیِِملاّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َلاق : َكاِدف ؟ ُهَّللا  ِینَْلعَج  ُنوُکَی  امَو  ُْتُلق : َلاق : ُهَدَْعب . ُنوُکَی  يِذَّلا  َنِمَو  ٌءوُس  ُْهنِم  ِینَأَْدبَی  ُهَّنِإ ال 

مالسلا امهیلعاضر  ماما  تماما  رب  مظاک  ماما  حیرصت 

هب مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلاوبا  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  کی  تسا : هتفگ  هک  نانـس  نب  دّـمحم  زا  تسا  یثیدـح  تاـیاور  هلمج  زا   - 8  / 1
هدرک و نم  هـب  ور  مالـسلا  هیلعماـما  دوـب . هتـسشن  ناـشیا  ربارب  رد  زین  یلع  شدـنزرف ، مدـش و  بایفرـش  ناشرـضحم  هـب  دوـش ، هدرب  قارع 

ارم امش ! يادف  هب  مناج  متفگ : نکن . یتحاران  عزج و  رفـس  نآ  رد  درک ، مهاوخ  یترفاسم  لاس  نیمه  رد  يدوز و  هب  دّمحم ! يا  دندومرف :
یـسک زا  و  وا ، زا  راک  لـیاوا  رد  موشیم ، هدرب  ( 26) شکرـس رگنایغط  نیا  فرط  هب  دندومرف : دتفایم ؟ یقافتا  هچ  دـیدرک ، رطاخ  هدرزآ 
دنوادخ دندومرف : دوشیم ؟ هچ  دـعب  دـنادرگ ، امـش  نابرق  هب  ارم  دـنوادخ  مدرک : ضرع  دـسریمن . يرازآ  نم  هب  دـیآیم  وا  زا  دـعب  هک 

ُهَّقَح اذه  ِیْنبِإ  َمَلَظ  ْنَم  َلاق : َكاِدف ؟ ُهَّللا  ِینَلَعَج  َِکلذ  امَو  ُْتُلق : َلاق : دـهدیم . ماجنا  دـهاوخب  ادـخ  هچ  ره  و  دـنکیم ، هارمگ  ار  نیملاظ 
: َلاق هلآو . هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  ُهَّقَح  ُهَدَـحَجَو  ُهَتَمامِإ  مالـسلا  هیلعٍِبلاط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َمَلَظ  ْنَمَک  َناک  يِدـَْعب  ْنِم  ُهَتَمامِإ  ُهَدَـحَجَو 

هیلعُهَّقَح َُهل  َمِّلَُـستَو  َكِرْمُع  ِیف  ُهَّللا  َّدُـمَی  ُدَّمَُحم  اـی  َْتقَدَـص  َلاـق : ِِهتَماـمِِإب . َّنَِّرقُأـَلَو  ُهَّقَح  َُهل  َّنَمِّلَـسَُأل  ِرْمُْعلا  ِیف  ِیل  ُهَّللا  َّدَـم  ِْنَئل  ِهَّللاَو  ُْتُلق :
دمحأ نع  هنع ،  - 9 ِمِیلْسَّتلاَو . اضِّْرلا  َُهل  ُْتُلق : َلاق : ُدَّمَُحم . ُُهْنبِا  َلاق : َكاذ ؟ ْنَمَو  ُْتُلق : َلاق : ُهَدَْعب . ُنوُکَی  ْنَم  ِۀَمامِإِو  ِِهتَمامِِإب  َُهل  َّرُِقتَو  مالسلا 

ارم دنوادخ  مدرک : ضرع  لاق : یقّرلا ، دواد  نع  ًاعیمج ، يرـصقلا  دابع  نب  لیعامـسإو  نانـس  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  نارهم ، نب 
، دیامن راکنا  ار  وا  تماما  ای  دنک و  متس  مدنزرف  نیا  ّقح  رد  نم  زا  دعب  سک  ره  دندومرف : دوشیم ؟ هنوگچ  تماما ] رما   ] دنک امـش  يادف 

راکنا ار  وا  تماما  ّقح و  هدومن و  ملظ  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  لثم 
. منکیم رارقا  ناـشتماما  هب  هتفریذـپ و  ار  ناـشیا  ّقـح  دـنک ، تیاـنع  يرمع  نم  هب  دـنوادخ  رگا  مسق  ادـخ  هـب  مدرک : ضرع  تـسا . هدرک 
زا دـعب  هک  یـسک  وا و  تماما  هب  هتفریذـپ و  ار  وا  قح  مه  وت  دـنکیم و  ینالوط  ار  ترمع  دـنوادخ  یتفگ ، تسار  دّـمحم ! يا  دـندومرف :

یـضار شتماما  رب  میلـست و  مه  وا  ربارب  رد  مدرک : ضرع  دّمحم . شدنزرف  دندومرف : تسیک ؟ وا  مدرک : ضرع  درک . یهاوخ  رارقا  تسوا 
ُْتلِعُج مالـسلا : هیلعَمیِهاْربِإ  ِیبَِأل  ُْتُلق  [ مالـسلا هیلعمظاک  ماما   ] میهاربا وبا  رـضحم  هب  هک  هدرک  تیاور  یقر  ریثک ] نب   ] دوواد  - 9  / 2 ما .

اذـه َلاقَف : مالـسلا  هیلعِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِِهْنبِإ  یلِإ  َراشَأَف  َكَدـَْعب )؟ اُنبِحاص  ْنَم  ، ) ِراـّنلا َنِم  ِینْذـِْقنَأَو )  ) يِدَِـیب ْذُـخَف  یِّنِـس  َُربَک  ْدَـق  ّیِنِإ  َكادـِف 
یبأ نبا  نع  نسحلا ، نع  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  دّمحم ، نب  یلعم  نع  دّمحم ، نب  نیسحلا  نع  هنع ،  - 10 يِدَْعب . ْنِم  ْمُُکبِحاص 
ِیْنبِا اذـه  َلاقَف : ِینیِد ؟ ُْهنِم  ُذُـخآ  ْنَم  یلَع  ِینُّلُدـَت  الَأ  مالـسلا : هیلعِلَّوَألا  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  لاق : راـمع ، نب  قاحـسإ  نب  دّـمحم  نع  ریمع ،

َّنِإ َو  ًۀَفِیلَخ » ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » َلاق َهَّللا  َّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاقَو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  یلِإ  ِینَلَخْدَأَف  يِدَِـیب  َذَـخَأ  ِیبَأ  َّنِإ  ُِّیلَع ،
نع بوبحم ، نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دّـمحم  نع  هنع ،  - 11 ِِهب . یفَو  ًالْوَق  َلاـق  اذِإ  ّلـجوّزع -  َهَّللا - 

هیلعِِحلاّصلا ِْدبَْعلا  َدـْنِع  ُْتنُک  ِنیِطْقَی : ُْنب  ُِّیلَع  َلاقَف  دادـغبب : نیطقی  نب  ّیلعو  مکحلا  نب  ماشهو  انأ  تنک  لاق : فاحـصلا  میُعن  نب  نیـسحلا 
متاجن منهج  شتآ  زا  ریگب و  ار  متسد  مریپ ، هدش و  دایز  نم  نس  امش ! يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  ُِیلَع ،  ُُهْنبِإ  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  ًاِسلاج   ] مالسلا

زا دعب  دندومرف : هدرک و  هراشا  مالـسلا ] هیلعاضر  ماما   ] نسحلا یبا  ناشدنزرف  هب  ترـضح  تسا ؟ یـسک  هچ  ام  بحاص  امـش  زا  دعب  هدب ،
ضرع [ مالـسلا هیلعمظاک  ماما   ] لّوا نسحلا  یبا  تمدخ  دیوگیم : رامع  نب  قاحـسا   - 10  / 3 تسامش . رایتخا  بحاص  صخـش  نیا  نم 
هـضور هب  تفرگ و  ار  متـسد  مردپ  انامه  تسا ، یلع  مدنزرف  نیا  دندومرف : مریگب . وا  زا  ار  منید  هک  دـینک  ییامنهار  یـسک  هب  ارم  مدرک :

و داد ». مهاوخ  رارق  ینیـشناج  نیمز  يور  رد  نم  : » هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  مرـسپ ! دومرف : درب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هروـنم 
11  / 4 تسا .] لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تماما  هکنیا  هب  هراشا   ] دنکیم افو  نآ  هب  ًامتح  دهد  ياهدعو  رگا  دـنوادخ 
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كرابم رـضحم  رد  نم  تفگ : نیطقی  نب  یلع  هک  میدوب  دادغب  رد  نیطقی  نب  یلع  مکح و  نب  ماشه  نم و  تسا : هتفگ  میعن  نب  نیـسح  - 
ِِهتَحاِرب ُماشِه  َبَرَـضَف  ِیتَْینُک ، ُُهْتلََحن  ْدَق ]  ] ّیِنِإ امَأ  يِْدلُو ، ِیَـس  ُدّ ٌِیلَع  اذـه  نیِطْقَی  َْنب  َِّیلَع  ای  ِیل : َلاَقَف  [ مالـسلا هیلعمظاک  ماما   ] حـلاص دـبع 

 - 12 ِهِدـَْعب . ْنِم  ِْهِیف  ِهَّللاَو )  ) َْرمَْألا َّنِإ  ُماشِه : َلاقَف  ُْتُلق . امَک  ُْهنِم  ِهَّللاَو  ُُهتْعِمَـس  نیِطْقَی : ُْنب  ِّیلَع  َلاقَف  َْتُلق ؟ َْفیَک  َکَْـحیَو ! َلاـق : َُّمث  ُهَتَْهبَج ،
مالـسلا هیلعیـسوم  نسحلا  یبأ  نع  یـسوباقلا ، میعن  میکح  نب  ۀیواعم  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  ْنَع  انباحـصأ ، نم  ةّدع  نع  هنع ،

مدوب هتـسشن  ٍِّیبَن . ُّیِـصَو  َْوأ  ٌِّیبَن  ّالِإ  ِهِیف  ْرُْظنَی  َْملَو  ِْرفَْجلا  ِیف  یِعَم  ُرُْظنَی  َوُه  َو  ََّیلِإ  ْمُهُّبْحَأَو  يِدـْنِع  ْمُهَُرثآَو  يِدـْلُو  ُرَبْکَأ  ٌِّیلَع  ِیْنبِإ  لاق : ّهنأ  ]
وا هب  ار  مدوخ  هینک  و  تسا ، نم  نادنزرف  ياقآ  دّیس و  یلع ، نیا  نیطقی ! نب  یلع  يا  دندومرف : ترضح  سپ  دش ، دراو  یلع  شدنزرف  هک 

ياو تفگ : دز و  شایناشیپ  هب  شتسد  فک  اب  ماشه  دعب  تسا .  نسحلا  ابا  مالسلا  امهیلعاضر  ماما  مظاک و  ماما  كرتشم  هینک   ] مدیشخب
. مدینش ناشیا  زا  متفگ  هک  روطنامه  مسق ، ادخ  هب  تفگ : نیطقی  نب  یلع  یتشادرب ؟] هدرپ  زار  نیا  زا  و   ] يدز ار  فرح  نیا  روطچ  وت ! رب 
هک دنکیم  لقن  یـسوباق  میعن  نب  میکح   - 12  / 5 تسا . ناشیا  دوجو  رد  مظاک  ماما  زا  سپ  تماما  رما  مسق  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : ماـشه 
هک تسوا  تسا و  اهنآ  نیرتبوبحم  نم و  نادنزرف  نیرتهدیزگرب  نیرتگرزب و  نم  رظن  زا  یلع  مرسپ  دندومرف : مالـسلا  هیلعمظاک  ماما 
نع نارهم ، نب  دـمحأ  نع  هنع ،  - 13 دننک . هاگن  نآ  رد  دـنناوتیم  شنیـشناج  ربمایپ و  طقف  هک  دـنکیم  هاگن  ار  ( 27) رفج باتک  نم  اب 

هیلعِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنِم  ٌحاْولَأ  اْنَیلِإ  ْتَجَرَخ  لاـق : راـتخملا ، نب  نیـسحلا  نع  ًاـعیمج ، مکحلا  نب  ّیلعو  نانـس  نب  دّـمحم  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم 
َّیَلَع ُهَّللا  یِـضْقَی  َْوأ  َكاْقلَأ  یّتَح  ًاَْئیَـش  ُْهلَنَت  ٌنالِفَو ال  اذَک ، َلَعْفَی  ْنَأَو  اذَک  َلَعْفَی  ْنَأ  يِْدلُو  ِرَبْکَأ  یلِإ  يِدْهَع  ِْسبَْحلا :-  ِیف  َوُهَو  مالـسلا - 
ِیبَأ یلَع  ُْتلَخَد  لاق : ۀفقاولا - ] نم  ناکو   - ] ّيدـنقلا ناورم  نب  دایز  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  نارهم ، نب  دـمحأ  نع  هنع ،  - 14 َتوَْملا .
َلاق امَو  ِیلوُسَر ، َُهلوُسَرَو  یِمالَک ، ُهَمالَکَو  ِیباتِک ، َُهباتِک  َّنِإ  ٌِّیلَع ، ِیْنبِإ  اذـه  ُدایِز  ای  ِیل : َلاـقَف  ُُهْنبِإ  ِنَسَْحلاُوبَأ  ُهَدـْنِعَو  مالـسلا  هیلعَمیِهاْربِإ 
رفعج دـلو  نم  هّمأ  تناکو  یموزخملا -  نع  لضفلا ، نب  دّـمحم  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  نارهم ، نب  دـمحأ  نع  هنع ،  - 15 ُُهلوَق . ُلوَْقلاَف 
فرط زا  ییاههتـشون  دوب ، نادنز  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  ینامز  رد  تسا : هتفگ  راتخم  نب  نیـسح   - 13  / 6 لاق : بلاـط -  یبأ  نب 

وت ات  هدن  يزیچ  ینالف  هب  دنک . نانچ  نینچ و  هک  تسا  نم  نادنزرف  گرزب  اب  نم  تماما ] ای   ] دهع هک  دیسر  ام  هب  نیماضم ] نیا  اب   ] ناشیا
هدرک تیاور  تسا ) هیفقاو  بهذم  ناوریپ  زا  هک   ) يدـنق ناورم  نب  دایز   - 14  / 7 دنک . نم  گرم  هب  مکح  دـنوادخ  هک  نیا  ای  منیبب و  ار 

هب ترضح  دوب ، ناشرـضحم  رد  مه  [ مالـسلا هیلعاضر  ] نسحلا وبا  ناشدنزرف  هک  مدیـسر  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  میهاربا  وبا  تمدخ  هب  هک 
هچ ره  تسا و  نم  هداتسرف  شاهداتسرف  نم و  مالک  شمالک  نم و  هتـشون  وا  رما ] و   ] هتـشون تسا ، یلع  مرـسپ  نیا  دایز ! يا  دندومرف : نم 
ُوبَأ اْنَیلِإ  َثََعب  بلاطیبا  نب  رفعج  دـالوا  زا  شرداـم  هک  ( - 28) یموزخم زا  لضف  نب  دّـمحم   - 15  / 8 تسوا . فرح  فرح  دـیوگب ، هک 

يِْرمَِأب ِیَْقلاَو  ُمّ ِیِـصَو  یّ اذـه  ِیْنبِإ  َّنَأ  اوُدَهْـشا  : » َلاق ـال ، اـْنلُقَف : ْمُُکتْعَمَج ؟ َِمل  َنوُرْدـَت  َأ  اـَنل :]  ] َلاـق َُّمث  اـنْعَمَجَف ، مالـسلا  هیلعیـسُوم  ِنَسَْحلا 
ْنِم ٌُّدب  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َو  ُْهنِم  اهِزّجَنَتَْیلَف  ٌةَدِـع  يِدـْنِع  َُهل  َْتناک  ْنَم  َو  اذـه ، ِیْنبِإ  ْنِم  ُهْذُـخُأَْیلَف  ٌْنیَد  يِدـْنِع  َُهل  َناک  ْنَم  يِدـَْعب » ْنِم  ِیتَفِیلَخَو 

ُْتُلق لاـق : نامیلـس  نب  دواد  نَع  زاّزخلا ، ّیلع  یبأ  نَع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  نارهم ، نب  دـمحأ  نع  هنع ،  - 16 ِِهباتِِکب . ّالِإ  ِینِْقلَی  الف  ِیئاـِقل 
هیلعِنَسَْحلاَابَأ ِینْعَی  ٌنالُف -  ِیْنبِإ  َلاقَف : َكَدَْعب ؟ ِمامِإلا  ِنَع  ِینِْربْخَأَف  َكاْقلَأ ، الَو  ٌثَدَح  َثِدْـحَی  ْنَأ  ُفاخَأ  ّیِنِإ  مالـسلا : هیلعَْمیِهاْربِإ  ِیبَِأل 

هچ يارب  دـینادیم  ایآ  دـندومرف : هدرک و  عمج  ار  ام  داتـسرف و  ام  لابند  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلاوبا  تسا : هدرک  لقن  دوب -  مالـسلا .
هفیلخ و نم و  رما  هب  مّیق  یـصو و  نم  زا  سپ  مدـنزرف  نیا  هک  دـیهدب  یهاوگ  دـندومرف : ریخ . میتشاد : هضرع  مدرک ؟ عمج  ار  امـش  يرما 
وا زا  ار  نآ  هب  يافو  مراد  ياهدـعو  وا  اـب  هک  سک  ره  و  دریگب ، مدـنزرف  نیا  زا  دراد  نم  هدـهع  رب  ینید  هک  سک  ره  تسا ، نم  نیـشناج 

تیاور نامیلس  نب  دوواد   - 16  / 9 ( 29 .) دنیبب ارم  وا  اب ] یگنهامه  و   ] هتشون اب  طقف  دشابیم  نم  رادید  زا  راچان  هک  یسک  ره  و  دهاوخب ،
زا منک ، ترایز  مناوتن  ار  امـش  دوش و  عقاو  ياهثداح  هک  مسرتیم  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  كراـبم  رـضحم  هب  هک  هدرک 

، دانسإلا اذهبو   - 17 مالسلا .] هیلعاضر  نسحلاابا  ینعی   ] مرسپ نالف  دندومرف : ترـضح  دیهدب . ربخ  نم  هب  ناتدوخ  زا  سپ  ياوشیپ  ماما و 
ُْتلَأَـس ّیِنِإ  مالـسلا : هیلعَْمیِهاْربِإ  ِیبَأـِل  ُْتُلق  لاـق : سوباـق  نب  رـصن  نع  مهجلا ، یبأ  نب  دیعـس  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نـع  نارهم ، نـبا  نـع 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ُْتُلقَو ًالامِـشَو  ًانیِمَی  ُساَّنلا  َبَهَذ  مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َِیفُُوت  اَّمَلَف  َوُه ، َْتنَأ  َکَّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  َكَدَْعب ؟ ُنوُکَی  يِذَّلا  ِنَم  مالـسلا  هیلعَكابَأ 
نع ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  دـمحأ ، نع  هنع ،  - 18 ٌنالُف . ِیْنبِإ  َلاق : كِدـْلُو َ؟ ْنِم  َكِدـَْعب  ْنِم  ُنوُکَی  يِذَّلا  ِنَم  ِینِْربْخَأَف  ِیباحْـصَأَو  اَنَأ  َِکب 

: ُتلُقَف ُهَضَْعب ، َكََرتَو  ُهَضَْعب  َذَـخَأَف  لاـق :)  ) لاـمب مالـسلا  هیلعمیهاربإ  یبأ  یلإ  تـئج  لاـق : یبرز  نـب  دواد  نـع  ثعـشألا ، نـب  كاحـضلا 
رضحم هب  تسا : هتفگ  ( 30) سوباق نب  رصن   - 17  / 10 َْکنِم ، ُُهُبلْطَی  ِْرمَْألا  اَذه  َبِحاص  َّنِإ  َلاقَف : يِْدنِع ؟ ُهَتْکََرت  ٍءْیَش  ّيَِأل  ُهَّللا ! َکَحَلْـصَأ 

هک دنداد  ربخ  نم  هب  ناشیا  تسا . ماما  امش  زا  دعب  یسک  هچ  هک  مدیسرپ  ناتردپ  زا  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما   ] میهاربا وبا 
، مناکیدزن نارای و  نم و  اّما  دندش  لیامتم  پچ  تسار و  هب  مدرم  دـنتفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  یتقو  سپ  دـیتسه ، ماما  امش 

ماما ینعی   ] مرـسپ نالف  دندومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  ماما  ناتنادنزرف  زا  یـسک  هچ  امـش  زا  سپ  دـییامرفب  میدـش . امـش  تماما  هب  لئاق 
مالسلا هیلع  [ مظاک ماما   ] میهاربا وبا  تمدخ  هب  ماما ] مهـس   ] لام يرادقم  تسا : هتفگ  ( 31) یبرز نب  دوواد   - 18  / 11 مالسلا .] هیلعاضر 

تسد رد  ار  لاوما  زا  يرادقم  ارچ  سپ  دهدب . ناتریخ  ادخ  متشاد : هضرع  دندرک . در  ار  هیقب  دنتفرگ و  ار  نآ  زا  یشخب  ترضح  مدروآ ،
ََّیلِإ َثََعب  ُُهیْعَن  َءاج  اَّمَلَف  ( 32 .) درک دهاوخ  هبلاطم  وت  زا  ار  نآ  تماما ] تیالو و   ] رما نیا  بحاص  دندومرف : ترـضح  دـیتشاذگ ؟ یقاب  نم 

نب ّیلع  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نـع  نارهم ، نـب  دـمحأ  نـع  هـنع ،  - 19 ِْهَیلِإ . ُُهتْعَفَدَـف  لاْملا ، َِکلذ  ِیَنلَأَـسَف  مالـسلا ، هیلعاـضِّرلا  ِنَسَْحلاُوبَأ 
هیلعَمیِهاْربِإ ِیبَأ  ْنَع  لیوط : ثیدح  یف  طیلس  نب  دیزی  نع  بلاط ، یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  میهاربإ  نب  هَّللا  دبع  نع  مکحلا ،

، ُلَّوَألا ٌِّیلَع  اّمِإَف  ٌِّیلَع  َیِّمُـس  ٌِّیلَع ، ِیْنبِإ  یلِإ  َوُه ]  ] ُْرمَْألاَو ِۀَنَّسلا ، ِهِذه  ِیف  ُذَخؤُأ  ّیِنِإ  اهِیف : مالـسلا  هیلعَِضُبق  ِیتَّلا  ِۀَـنَّسلا  ِیف  َلاق  هَّنَأ  مالـسلا 
، ِرَخآلا ُۀَنِْحمَو  ُُهتَنِْحمَو   ] ُهتَّمِذَو ُهُّدُوَو  ُهُرْصَنَو  ُُهلْمَحَو  ِلَّوَألا  ُمْهَف  َیِطْعُأ  مالـسلا  هیلعْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَعَف  ِرَخآلا  ٌِّیلَع )  ) اّمَأَو ٍِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَعَف 
داتسرف و ماغیپ  نم  يارب  مالسلا  هیلعاضر  نسحلاوبا  دیسر ، ام  هب  ترـضح  نآ  نادقف  ربخ  هکنآ  زا  دعب  ربخلا . مامت  هَرُْکی ، ام  یلَع  ُهُْربَصَو 

لقن ینالوط  یثیدح  رد  ( 33) طیلس نب  دیزی   - 19  / 12 مدرک . میدقت  ناشیا  تمدخ  هب  مه  نم  دندومرف . تساوخرد  ار  لاوما  هدنام  یقاب 
راک و  موشیم ، [ ینادنز و   ] راتفرگ نم  لاس  نیمه  رد  دـندومرف : دـش ، نادـنز  راتفرگ  هک  لاس  نآ  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تسا : هدرک 

امهیلعنیـسحلا نب  یلع  رگید  یلع  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  لّوا ، یلع  اـّما  دـش ، هدـیمان  یلع  مه  وا  تسا . یلع  مرـسپ  اـب  تماـما 
هداد وا  هب  رگید  یلع  تامیالمان  ربارب  رد  ربص  مغ و  تنحم و  لّوا و  یلع  دـهع  یتسود و  و  ترـصن ، يراـی و  ملح ، مهف و  تسا . مالـسلا 

نب دّـمحم  مهنم  انباحـصأ  نم  ۀـعامج  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  نع  يدـسألا ، رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلاوبأ  يورو   - 20 ( 34 .) تسا هدش 
یف نسحلا -  نب  نسحلا  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  دـیبع ، نب  یـسیع  نب  دّـمحمو  باشخلا  یـسوم  نب  نسحلاو  باطخلا  یبأ  نب  نیـسحلا 

؟ َكَْریَغ ًامامِإ  ُفِرْعَأ  ّیِنِإَف ال  ِینْعَت ؟ ْنَم  ُْتلُقَف : َکَمامِإ . ْلَس  َلاقَف : َکـُلَأَس ؟ َأ  مالـسلا : هیلعیـسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأـِل  ُْتُلق  لاـق : هل -  ثیدـح 
َْملَو َأ  َلاق : ِْرمَْألا ! اَذِهب  ُِمئاْقلا  َْتنَأ  َکَّنإ  َلاق : مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعابأ  َّنِإَف  ِراّنلا  َنِم  ِینْذِْقنَا  ِیَـس  يِدّ ُْتُلق : ِیتَْینُک . ُُهْتلََحن  ْدَق  ِیْنبِإ  ٌِّیلَع  َوُه  َلاق :

َبیِغَی یّتَح  ُۀَّجُْحلاَو  ُِمئاْقلا  َوُه  ِهِیلَی  يِذَّلاَف  ْمُْهنَع  یَـضَم  اذِإَف  ْمُهُِمئاق ، َوُهَو  ّالِإ  ٍۀَّمُأ  ِیف  ًاِمئاق  ُنوُکَی  ٍمامِإ  ْنِم  ام  ُنَسَح ! ای  َلاق : َُّمث  ًاـِمئاق ؟ ْنُکَأ 
ضرع مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلا  یبا  ماما  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  نسح  نب  نسح   - 20 َْتنُک 13 /  ام  َعیمَج  ْفِرْـصَاَف  ٌِمئاق  انُّلُکَف  ْمُْهنَع ،

رظن ّدم  ینیـشناج ] يارب   ] یـسک هچ  مدرک : ضرع  سرپب . تماما  زا  دندومرف : ترـضح  مسرپب ؟ یلاؤس  امـش  زا  دییامرفیم ] هزاجا  : ] مدرک
ياقآ مدرک : ضرع  ما . هدیشخب  وا  هب  ار  مدوخ  هینک  نم  هک  مرسپ ، یلع  دندومرف : ترضح  مسانـشیمن . امـش  زا  ریغ  یماما  نم  تسامش ؟

ترـضح دـیتسه . تماما  رما  هب  مئاق  امـش  هک  دـندومرف  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نوچ  نک . مصالخ  هدـب و  تاجن  منهج  شتآ  زا  ارم  نم !
ناشیا مئاق  وا  تسا  تیالو  رما  هب  مئاق  اوشیپ و  یتّما  رد  هک  یماما  ره  نسح ! يا  دندومرف : دعب  متـسین ؟ رما  نیا  هب  مئاق  نم  رگم  دـندومرف :

بیاغ مدرم  زا  تّجح  مئاق و  هک  ینامز  ات  تسا ، ادـخ  تّجح  رما و  هب  مئاق  ناـمه  تسوا  زا  سپ  هک  یـسک  دورب ، اـیند  زا  هاـگره  تسا و 
. شاب روط  نامه  مه  یلع  مرـسپ  اب  یتفریذپ ] ارم  تیالو  و   ] يدرکیم راتفر  نم  اب  هک  هنوگ  نامه  سپ  میتسه ، مئاق  ام  همه  نیاربانب  دوش .

دمحأ يورو   - 21 ًاّبُح . َكاذ  ِِهب  َلَعَف  ُهَّللا  َِلب  ِِهب ، كاذ  ُْتلَعَف  اَنَأ  ام  ِهَّللاَو  ِهَّللاَو  ، ] ٌِّیلَع ِیْنبا  َیلِإ  ِِهب  ِیُنِلماـُعت  راـک  نیا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب 
، یسیع نب  نامثع  ییحی و  نب  ناوفص  نانس و  نب  دّمحم  نع  يروباشینلا ، ناذاش  نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب 
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يرَی یّتَح  ْتُمَی  َْمل  ٌؤَْرما  َدَعَـس  ُلوُقَی : َناک  مالـسلا  هیلعًارَفْعَج  َّنِإ  یل : لاـقف  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  یبأ  دـنع  تنک  لاـق : رکب  نب  یـسوم  نع 
نب دّمحم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  نع  هنع ،  - 22 یِـسْفَن . ْنِم  یِْفلَخ  ُهَّللا  َِینارَأ  ْدَق  َو  اذه  َلاقَف : ٌِّیلَع  ِِهْنبا  َیلِإ  ِهِدَِـیب  َأَمْوَأ  َُّمث  ِهِسْفَن ، ْنِم  ُهَْفلَخ 

تام دـق  یلجعلا : دعـس  نب  نوراه  یل  لاق  لاق : ۀـجراخ  نب  نوراه  نع  عفان ، نب  نسحلا  نب  ّیلع  مکحلا و  نب  ّیلع  نع  دـیبع ، نب  یـسیع 
رس ار  مدوخ ] زا  دعب  ماما  بصن  . ] مامإ الب  نوقبتف  دغ ، دعب  وأ  ًادغ  تومی  ریبک  خیـش  رفعج  و  مکقانعأ ، هیلإ  نوُّدمت  متنک  يّذلا  لیعامـسإ 
رد نم  تسا : هتفگ  رکب  نب  یسوم   - 21  / 14 ( 35 .) تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  تیبوبحم  تهج  هب  دنوادخ  هکلب  ماهدادن ؛ ماجنا  دوخ 
زا شیپ  هک  يدرم  دندومرفیم : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  انامه  دندومرف : نم  هب  ترـضح  مدوب ، مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  میهاربا  وبا  تمدخ 

نیا دـنوادخ  دـندومرف : درک و  هراشا  یلع  ناشرـسپ  هب  ترـضح  سپـس  تسا . دنمتداعـس  دـنیبب  تسا  وا  لسن  زا  هک  ار  شنیـشناج  ندرم ،
: تفگ نم  هب  یلجع  دعس  نب  نوراه  دیوگیم : هجراخ  نب  نوراه   - 22  / 15 داد . ناشن  نم  هب  تسا  نم  ناج  زا  نیشناج و  هک  ار  مدنزرف 

يدرمریپ مه  قداص ] ماما   ] رفعج تفر . ایند  راد  زا  دیتشاد ] شتماما  هب  دـیما  و   ] دیدیـشکیم وا  يوس  هب  ار  نات  ياهندرگ  هک  یلیعامـسا 
، هتلاقمب مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تربخأف  لوقأ ، ام  ردأ  ملف  دینامیم . ماما  نودب  امـش  درک و  دهاوخ  تلحر  ایند  زا  اهزور  نیمه  هک  هدـش 
َو ُُربْکَی  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  اذـه  َُهل : ْلُقَف  ُهَْتیَأَر  اذِإَف  ُراهَّنلاَو ، ُْلیَّللا  َعِطَْقنَی  یّتَح  َْرمَْألا  اَذـه  َعِطَْقنَی  ْنَأ  ِهَّللاَو -  ُهَّللا -  َیبَأ  َتاهیَه  َتاـهیَه  لاـقف :

َوُهَو اُنبِحاص  ُرَهْظَی  لیوط : ثیدح  یف  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعوبأ  لاق  رخآ : ربخ  یف  و  یلاعَت 23 -  هَّللا  َءآش  نِإ  ًاْفلَخ  ُنوُکَیَف  َُهل  َُدلُوی  َو  ُهُجِّوَُزن 
نب بّویأ  يورو   - 24 اینُّدلا . َُهل  وُفْصَت  َو  ًاَْملُظ  َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  اهُأَلْمَیَف  مالسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلِإ  ِهِدَِیب  أَمْوَأَو  اذه  ِْبلُص  ْنِم 
ۀجح هَّللاو  ناک  مالـسلا -  هیلعرفعج  نب  یـسوم  یخأ  دـنع  تنک  لوقی : رفعج  نب  ّیلع  تعمـس  لاق : لاـضف  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  حون ،

ضرع هب  ار  ارجام  مهدـب . وا  هب  یباوج  هچ  هک  متـسنادیمن  نم  یل : لاقف  ّیلع  هنبإ  علط  ذإ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  یبأ  دـعب  [ ضرألا یف  هَّللا  ]
یقاب زور  بش و  هک  ینامز  ات  ار  تماما  رما  دنوادخ  هک  مسق  ادخ  هب  زگره ! تاهیه ، دندومرف : ترـضح  مدناسر . مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

بحاـص مینکیم و  اـپرب  یجاودزا  وا  يارب  دوشیم و  گرزب  رفعج  نب  یـسوم  نیا  وگب : يدـید  ار  وا  تقو  ره  درک . دـهاوخن  عـطق  تسا 
هک تسا  هدمآ  ینالوط  ثیدح  کی  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا   - 23  / 16 هَّللا . ءاش  نا  تسوا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دوشیم  يدنزرف 
داد لدع و  زا  ار  نیمز  سپ  دندومرف . هراشا  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هب  تسد  اب  و  دوشیم . رهاظ  نیا  بلـص  زا  ام  بحاص  دندومرف :
هتفگ لاـضف  نب  یلع  نب  نـسح   - 24  / 17 دوشیم . راومه  فاص و  وا  يارب  ایند  دـشاب و  هدـش  رپ  متـس  روج و  زا  هکناـنچ  دـنکیم ، رپ 
مردپ زا  دـعب  مسق  ادـخ  هب  هک  مدوب -  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  مردارب  رـضحم  رد  نم  تفگیم : هک  مدینـش  رفعج  نب  یلع  زا  تسا :

ِنِم یّ َوُه  َو  َُکبِحاص  اذه  ُِّیلَع  ای  دـندومرف : نم  هب  ترـضح  سپ  دـمآ . مالـسلا  هیلعیلع  شرـسپ  هک  نیا  ات  دوب -  نیمز  يور  ادـخ  تّجح 
َِّیف ِهَّللا  ُریِداقَم  یِضْمَت  ْنَأ  ْنِم  َُّدب  ُِّیلَع ال  ای  َلاقَف : ُهَسْفَن ، َّیلِإ  ِهَّللاَو  یعَن  یِسْفَن : ِیف  ُْتُلق  َو  ُْتیَکَبَف ، ِِهنیِد . یلَع  ُهَّللا  َکَتَّبَثَف  ِیبَأ ، ْنِم  ِیَتلِْزنَِمب 

ُنوُراه ُهَلِمْحَی  ْنَأ  َْلبَق  اذه  َناک  َو  مالسلا ، مهیلعِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاف  َو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَِأب  َو  ٌةَوْسُأ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَِرب  َِیلَو 
ۀفورعم و ۀّیمامإلا  بتک  یف  ةدوجوم  یه  و  یصحت ، نأ  نم  رثکأ  ینعملا  اذه  یف  رابخألاو  ربخلا . مامت  ٍماّیَأ ، ِۀَثالَِثب  ۀِیناّثلا  ِةَّرَملا  ِیف  دیِـشَّرلا 

رابخألا هذـه  یلع  نولّوعت  فیک  لیق : نإف  یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  ۀـیافک  انهاه  ردـقلا  اذـه  یف  و  كانه ، نم  اهیلع  فقو  اهدارأ  نم  ةروهـشم 
نم تلزنم  ماقم و  دننام  نم  هب  تبسن  وا  تلزنم  و  تسوت ، ماما  بحاص و  نیا  یلع ! يا  ةریثک  ًارابخأ  يورت  ۀفقاولاو  هتومب ، ملعلا  نوعّدتو 
ربخ دهاوخیم  ترـضح  متفگ : مدوخ  اب  مدرک و  هیرگ  نم  دعب  درادب . مدق  تباث  وا  نید  رد  ار  وت  دـنوادخ  سپ  دـشابیم . مردـپ  دزن  رد 

هب نم  دوش و  يراج  نم  هرابرد  دنوادخ  تاردقم  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  ناج ! یلع  دندومرف : ترـضح  هک  دـهدب  نم  هب  ار  شتداهش 
هبترم رد  نوراه  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  زور  هس  ارجام  نیا  منکیم . یّسأت  مالسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاف و  نانمؤمریما و  ادخ و  لوسر 

هیماـما روهـشم  فورعم و  بتک  رد  و  دـنوش ، شرامـش  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  راـبخا و  درک . ریگتـسد  ار  ماـما  مود 
یفاک میدرک  لقن  اجنیا  رد  ام  هک  رادـقم  نیمه  دـنک ، هعجارم  اجنآ  هب  دـنیبب  ار  تایاور  راـبخا و  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  تسه و  دوجوم 

(36 .) هَّللا ءاش  نا  تسا ،
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هیفقاو رظن  ّدر  مالسلا و  هیلعمظاک  ماما  تماما  هلدا 

لاؤس

ةدوجوم هیلإ ، راشملا  مئاقلا  ّهنأو  تمی ، مل  ّهنأ  نّمـضتت  ماما  ترـضح  هک  دیوشیم  یعّدم  هدرک و  هیجوت  ار  رابخا  نیا  يرایعم  هچ  اب  امش 
ۀهج یلع  ّالإ  رابخألا ]  ] هذه رکذن  مل  انلق : کلذ ؟ عم  هتومب  ملعلا  نوعدـت  فیک  و  اهنیب ؟ نوعمجت  فیکف  مکباحـصأ ، بتک  مهبتک و  یف 

کّکشملاو مالسلا ، مهیلعهئابآ  تومب  ملعلاک  هیف  ّکش  لصاح ال  هتومب  ملعلا  ّنأل  هتومب  ملعلا  یف  اهیلإ  انجتحا  ّانأل  ال  عّربتلاو ، راهظتسالا 
ًارابخأ يورن  امک  ملعلا ، اذهل  ًادیکأت  رابخألا  هذه  داریإب  انرهظتـسا  اّمنإ  و  هتومب . انملع  نم  ّلک  توم  و  مهتوم ، یف  کّکـشملاک  هتوم  یف 

ایند زا  مالسلا  هیلعمظاک  دیکأتلا . هجو  یلع  ًارابخأ  کلذ  یف  رکذنف  کلذ ، ریغو  عامجإلاو  نآرقلا  رهاظو  عرشلاو  لقعلاب  ملعن  امیف  ةریثک 
یمئاق ترـضح  نآ  هکنیا  تساناشیا و  ندوب  هدـنز  نمـضتم  هک  دـننکیم  تیاور  ار  يداـیز  راـبخا  مه  هیفقاو  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفر 

ود نیا  نیب  هنوگچ  نیاربانب  دنتـسه . دوجوم  زین  امـش  ياملع  بتک  یتح  اهنآ و  بتک  رد  تایاور  نیا  تسا . هدـش  هراـشا  وا  هب  هک  تسا 
؟ دیاهدش ناشیا  تلحر  هب  ملع  یعدم  هنوگچ  تایاور  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دینکیم ؟ عمج  تایاور  هتسد 

خساپ

ارچ مینک ، جاجتحا  ناشیا  توم  هب  ملع  يارب  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  نیا  ناونع  هب  هن  میدرک  رکذ  عالطا  راهظتـسا و  تهج  هب  ار  تایاور  نیا 
مهیلع ناشیا  راوگرزب  ناردپ  تداهش  هب  ملع  لثم  تسین ؛ نآ  رد  يدیدرت  و  تسا ] تایهیدب  زا  و   ] دراد دوجو  ناشیا  تداهـش  هب  ملع  هک 

رد دناوتیم  یتح  دنک و  کش  دناوتیم  مه  ناشیا  ناردپ  تداهش  رد  دراد  کش  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تداهش  رد  هک  یـسک  مالـسلا و 
نانچ دوب ، ملع  نیا  رب  يدـیکأت  میدرک  رکذ  ار  تایاور  نیا  ام  هک  نیا  و  دـنک . کش  میراد  شگرم  هب  ملع  ام  هک  یـسک  ره  گرم  دروم 

. میدرک نایب  دـنکیم  داجیا  ام  يارب  ار  ملع  نیا  رگید ، هلدا  عامجا و  زین  و  نآرق ، رهاظ  عرـش و  لـقع و  لـیلد  هب  هک  ار  يداـیز  راـبخا  هک 
ءاعّدا نکمی  و ال  ۀّجح ، اهدضعی  داحآ ال  رابخأ  اهّلکف  ۀـفقاولا ، هیورت  ام  اّمأف  مینکیم . رکذ  دـیکأت  تهج  هب  ار  يرابخا  باب  نیا  رد  سپ 

هوور اّمم  ًالمج  رکذن  نحن  و  ۀلّوأتم . یهف  هّلک  اذه  دعب  مهتایاور و  مهلوقب و  قثوی  ال  مهیلع ، نوعطم  اهل  ةاورلاف  اذه  عم  و  اهتحـصب ، ملعلا 
«. ۀفقاولا ةرصن  یف   » هباتک یف  يوسوملا  يولعلا  دمحأ  نب  ّیلع  دّمحم  وبأ  اهرکذ  رابخأ  کلذ  نمف  اهیف ، لوقلا  نّیبنو 

: دناهدرک تیاور  هیفقاو  هک  هچنآ  اّما 

(37 .) تسا نکمم  ریغ  اهنآ  تّحص  هب  ملع  ياعدا  دنکیمن و  تیوقت  ار  اهنآ  یتّجح  لیلد و  چیه  هک  دنتـسه  دحاو  ربخ  یگمه  ًالوا :) )
همه اب  ًاثلاث :) . ) درک دامتعا  ناش  تیاور  لوق و  هب  ناوتیمن  دنتسه و  دامتعا  لباق  ریغ  نعط و  دروم  مه  اهنآ  نایوار  نیارب ، هوالع  ًایناث :) )

رد يوسوم  يولع  دمحا  نب  یلع  دّمحم  وبا  هک  ار  اهنآ  زا  يدادعت  ام  و  دنتسه . هیجوت  لیوأت و  لباق  اهنآ  تایاور  مامت  تاحیـضوت  نیا 
: لاق رـشب  نب  دّمحم  ینثّدـح  لاق :  - 25 مینکیم . نشور  ار  اـهنآ  رد  ثحب  مینکیم و  لـقن  هدرک ، تـیاور  ۀـفقاولا » ةرـصن  یف   » شباـتک
. بأ مئاقلاو  ینجسنی  ال  لوقی : مالسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمس  لاق : راسی  نب  لیـضفلا  نع  نامثع ، نب  نابأ  نع  ۀعامـس ، نب  نسحلا  ینثّدح 

دارأ وأ  بأ  مئاقلا  نیبو  ینیب  سیل  ّهنأ  هب  دارملا  نوکی  نأ  ولخی  سیلو  هلثم ، یلإ  عجری  الو  هلجأل ، مولعملا  عفدـی  دـحاو ال  ربخ  ًالّوأ  اذـهف 
ّنإ ۀـّیحطفلا : تلاق  امک  هریغ  دارملا  نوکی  نأ  زوجی  ملو ال  مئاقلا ، وه  یـسوم  ّنأب  حیرـصت  هیف  سیلف  لّوألا  دارأ  نإف  بأ ، هاّیإو  یندـلیال 
دعب موقی  مامإ  ّلک  ّنأ  اّنیب  دق  ّانأ  یلع  هب . جاجتحالا  طقـس  کلذ  لمتحا  اذإو  هنبا ، حطفألا  هَّللا  دـبع  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  دـعب  مامإلا 

نم و دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  تسا : هتفگ  راـسی  نبا   - 25 یـسوم 1 /  یّمـسی  اذه  یلعف  ًامئاق  یّمـسی  لّوألا 
. دوب میهاوخن  ردپ  کی  زا  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح 
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نیا لثم  هب  اذل  درک و  در  ناوتیمن  نآ  ببس  هب  هدش  تباث  رگید  هار  زا  هک  ار  یمولعم  مّلسم و  رما  تسا و  دحاو  ربخ  تیاور ، نیا  ًالّوا :) )
يدنزرف يردپ و  طابترا  مئاق  نم و  نیب  هک  دشاب  هدوب  نیا  ماما  دارم  هک  تسا  نکمم  ًایناث :) . ) درک کسمت  عوجر و  ناوتیمن  دـحاو  ربخ 

امهیلعرفعج نب  یـسوم  هکنیا  هب  یحیرـصت  چـیه  هک  دـشاب  یلوا  دوصقم  رگا  نیارباـنب  میتسین . ردـپ  کـی  زا  وا  نم و  هک  نیا  اـی  تسین ،
ماما زا  ریغ  ماما  دوصقم  تسا  نکمم  و   ] دشاب هدوب  مظاک  ماما  زا  ریغ  ماما  روظنم  هک  دشابن  تسرد  ارچ  ًالـصا  تسین و  دشاب  مئاق  مالـسلا 
نیا هک  یتقو  تسا و  ماما  حطفا  هَّللادبع  ناشدـنزرف  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  سپ  دـناهتفگ : هیحطف  هک  نانچ  دـشاب ]. مالـسلا  هیلعمظاک 
نایب ًالبق  ام  ًاـثلاث :) . ) تسا لـطاب  طـقاس و  تسا ، مئاـق  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  هک  تیاور  نیا  هب  جاـجتحا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لاـمتحا 
یلع ًاّدر  دارأ  نوکی  نأ  عنتمی  ّهنأ ال  یلع  هولاق . ام  هنم  ءیجی  الو  ًامئاق  هب  ار  تماما  تیلوؤسم  یلبق  ماما  زا  سپ  هک  یماما  ره  هک  میاهدرک 
موقی يّذلا  دارأف : هتایح ، یف  تام  لیعامـسإ  ّنإف  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  دعب  لیعامـسإ  نب  دّمحم  ۀـمامإ  یلإ  اوبهذ  نیذـّلا  ۀّیلیعامـسإلا 
سیل ّهنأ  عم  کلذـب ، لوقن  ّانإف  هتوخإ  نع  ۀـمامإلل ، ًایفن  بأ  هاـّیإو  هدـلی  مل  ّهنأ  دارأ  نإو  هولاـق ، اـم  فـالخب  بأ  هنیبو  ینیب  سیل  یماـقم 

دلو اّمل  لاق : غئاصلا  دیزی  نع  حاضو ، نب  هَّللا  دـبع  انثّدـح  لاق : یطامنألا  فلخ  نب  ّیلع  ینربخأو  يوسوملا : لاق   - 26 دحأل . ًالوق  کلذ 
ماما مسا  مئاق  نیاربانب  دوشیم . هدیمان  مئاق  دریگب ، هدـهع  اهتیدـهأو  ًاحاضوأ  هل  تلمع  مالـسلا  هیلعنسحلاوبأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأل 

، ترـضح دوصقم  دراد  لامتحا  اهنیا  رب  هوالع  ًاعبار :) . ) درادن تّحـص  اهنآ  ياعدا  نیاربانب  ( 38 .) دوب دهاوخ  مالسلا  هیلعمظاک  یـسوم 
رد لیعامسا  هک  ارچ  دندوب . مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  سپ  قداص ] ماما  هون   ] لیعامسا نب  دّمحم  تماما  هب  دقتعم  هک  دشاب  هیلیعامـسا  ّدر 

نم و نیب  هک  تسا  نیا  ماما  دوصقم  [ لامتحا نیا  هب  هّجوت  اب   ] سپ تفر . ایند  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  [ شراوگرزب ردـپ   ] تاـیح ناـمز 
دشاب هدوب  نیا  ماما  دوصقم  هچنانچ  رگا  و  دنیوگیم . هیلیعامـسا  هک  هچنآ  فالخ  هب  تسین . هلـصاف  يردپ  تسا  نم  ماقم  مئاق  هک  یـسک 

نیا اب  مییوگیم ، ار  نیمه  مه  ام  تسا . هدومرف  یفن  شناردارب  زا  ار  تماما  ترـضح ، تروص  نیا  رد  میتسین ، ردپ  کی  زا  مئاق  نم و  هک 
هیلعقداص ماما  يارب  دمآ ، ایند  هب  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  ینامز  تسا : هتفگ  غئاص  دیزی   - 26  / 2 تسا . هدزن  ار  فرح  نیا  یسک  هک 

ًاربخ هنوک  عم  وهف  هلآو . هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاِقل  ِهَّللاَو  اهَْتیَدْهأ  ُدیِزَی  ای  یل : لاق  اهب  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تیتأ  اّملف  هیلإ ، مالـسلا 
لاق  - 27 هیف . لوقلا  یـضم  ام  یلع  لصف  ـالب  هدـعب  نم  مئاـقلا  ّهنأ  نم  هاـنلق : اـم  هیف  هجولا  ناـکل  مّلـس  ولو  نیفورعم ، ریغ  هلاـجر  ًادـحاو 

َذَْقنَتْسا َهَّللا  َّنِإ  لوقی : مالسلا  هیلعرفعجابأ  تعمـس  لاق : ینئادملا  دیعـس  یبأ  نع  هیبأ ، نع  یمثیملا ، نسحلا  نب  دمحأ  ینثّدحو  يوسوملا :
هیدـه ناشیا  هب  متخاس و  هرقن  زا  يرویز  ِیِمَِـسب . ِهّ اِهنوَعِْرف  ْنِم  َۀَّمُألا  ِهِذـه  ٌذِْقنَتْـسُم  َهَّللا  َّنإَو  َنارْمِع ، ِْنب  یَـسوُِمب  اهنوَعِْرف  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب 

ار تنیز  نیا  وت  هک  مسق  ادخ  هب  دیزی ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  مدروآ ، مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  هب  ار  هیده  هک  یتقو  مداد و 
ریغ مه  نآ  ناـیوار  تسا ، دـحاو  ربخ  لـثم  هکنیا  رب  هوـالع  ربخ  نیا  ربـخ : حیـضوت  يداد . هیدـه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاـق  هب 

نامه مه  ثیدـح  نیا  دروم  رد  میریذـپب ، ار  شلاـجر  هک  نیا  ضرف  رب  ([ 39 .) تسا هدماین  اهنآ  هرابرد  یحدـم  و   ] دـنلوهجم فورعم و 
هب مئاق  هّمئا  همه  هک  . ] میدرک ثحب  هراب  نیا  رد  هکنانچ  تسا  اوشیپ  ماما و  قداص ، ماما  زا  سپ  مظاک  ماـما  هک  مییوگیم  ار  یلبق  فرح 
هب ار  لیئارـسا  ینب  دـنوادخ  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا : هتفگ  ( 40) ینئادم دیعـس  نبا   - 27  / 3 دنتسه .] رما 

ًاضیأ هیف : هجولاف  دهدیم . تاجن  شنوعرف  زا  یسوم  مانمه  هلیسو  هب  مه  ار  تّما  نیا  داد و  تاجن  نوعرف  رش  زا  مالسلا  هیلعیسوم  هلیسو 
نب ناّنح  ینثّدحو  لاق :  - 28 ۀفقاولا . هیلإ  تبهذ  ام  فالخب  هّقح  نع  ۀـنابإلاو  هتمامإ  یلع  مّهلد  نأب  مهذقنتـسا  هَّللا  ّنأ  دـحاو  ربخ  ّهنأ  عم 

لضفلاابأ ای  یبأل : نامیلس  نب  هَّللا  دبع  لاقف  لشألا ، ملاسو  فهارملاوبأو  یفریصلا  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  هدنعو  ًاسلاج  یبأ  ناک  لاق : ریدس 
: ملاس لاقف  معن ، هَّللا : دبع  لاقف  ّقحل ، اذه  ّنإ  ملاس : لاقف  همساب .-  هیّمسی  ًانالف - ؟ هاّمسف  مالغ  مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأل  دلو  ّهنأ  تملع  أ 

یلإ ّبحأ  ًاّقح  نوکی  نأل  هَّللاو 
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هیلعماما ّقح  زا  عافد  مظاک و  ماما  تماما  هب  داـقتعا  اـب  ار  تّما  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا . دـحاو  مه  ربخ  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع 
ریدس نب  ناّنح   - 28  / 4 ( 41 .) دنراد داقتعا  هیفقاو  هک  هچنآ  فالخ  هب  داد . تاجن  فارحنا ] زا  ار  اهنآ   ] هدرک و داشرا  تیاده و  مالسلا 
مردپ هب  نامیلـس  نب  هَّللادبع  دندوب ، وا  رانک  رد  زین  لشا  ملاس  فهارم و  وبا  یفریـص و  نامیلـس  نب  هَّللادبع  دوب و  هتـسشن  مردپ  دیوگیم :

ملاس تسا ؟ هتشاذگ  [ یسوم  ] نالف ار  شمان  تسا و  هدش  دلوتم  يرسپ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  يارب  هک  ینادیم  ایآ  لضفلاابا ! يا  تفگ :
دـصناپ هک  نیا  زا  نم  يارب  دشاب ، تسار  ّقح و  ربخ  نیا  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : ملاس  هلب . تفگ : هَّللادـبع  ییوگیم ؟ تسار  تفگ :

: نامیلـس نب  هَّللا  دبع  هل  لاقف  یلایعو . یـسفن  یلع  اهب  دوعأ  مهارد  ۀـسمخ  یلإ  جاتحم  ّینإو  رانید ، ۀـئام  سمخب  یلهأ  یلإ  بلقنا  نأ  نم 
«. َلِیئارْـسِإ ِیَنب  ْنِم  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  : » لاقف َنارمِع ، ِْنب  یَـسُوم  یلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاق  َةَریِـس  َضَرَع  َهَّللا  َّنَأ  ثیدـحلا : یف  ینغلب  لاق : كاذ ؟ ملو 

: َهل َلیِقَف  یّیِمَـس .» ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  : » َلاقَف ٌلِیبَس ، َِکلذ  یلِإ  َْسَیل  َُهل : َلیِقَف  ِهِراْصنَأ » ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  : » َلاقَف لـِیبَس . َکـِلذ  یلِإ  َْسَیل  َُهل : َلاـقف 
مربب ماهداوناخ  يارب  رانید  اذـک ، ثیدـحلا  یف  ینغلب  لاق : و  مامإ ، یلإ  هدنـسی  مل  ّهنأل  ربخلا  اذـه  یف  ۀهبـشلا  ام  يردأ  الف  َکـِلذ . ُْتیَطْعَأ 
لیلد هچ  هب  تفگ : وا  هب  نامیلـس  نب  هَّللادـبع  متـسه . جاتحم  ماهداوناخ  دوخ و  يارب  مهرد  جـنپ  هیهت ]  ] هب هک  یلاـح  رد  تسا ، رتبوبحم 

نب یـسوم  رب  ار  دّـمحم  لآ  مئاق  شور  هریـس و  دـنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  یثیدـح  رد  تفگ : ملاـس  تسا ؟] مهم  تیارب  ردـق  نیا  ]
ناکما  ] تسین رما  نیا  هب  یهار  هک  دومرف  وا  هب  دنوادخ  هدب . رارق  لیئارسا  ینب  زا  ار  وا  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  یـسوم  درک . نایب  نارمع 

ار وا  ایادخ  تشاد : هضرع  دعب  تسین . مهم  نیا  هب  یهار  دش : یحو  وا  هب  هدب . رارق  شنارای  زا  ارم  ادـنوادخ ! تشاد : هضرع  دـعب  درادـن .]
. میدرک اطع  وت  هب  ار ] مئاق  اب  یمان  مه  ینعی   ] ار نآ  دش : یحو  امرف . نم  مان  مه 

ربخ حیضوت 

مامإلا دعب  موقی  نم  ّنإ  انلق : دـقو  ًاحیحـص ، نوکی  هغلبی  امّلک  سیلو  دراد . دوجو  ام  هیلع  یبلطم  ههبـش و  هچ  ربخ  نیا  رد  هک  منادیمن  نم 
ًاملاس تعمس  لاق : هریغ  ماحـشلا و  دیز  يورو  لاق :  - 29 هب . لوقلا  طقسف  ءاوس ، لّوألا  ةریس  لثم  ةریـسلا  نم  همزلی  وأ  ًامئاق  یّمـسی  لّوألا 

دقو ثیدـحلا  رکذو  َنارمِع …  ِْنب  یَـسُوم  یلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاـق  َةَریِـس  َضَرَع  یلاـعَت  َهَّللا  َّنِإ  لوُقَی : مالـسلا  هیلعٍرَفْعَجاـبَأ  ُْتعِمَـس  لوـقی :
: ٌلُجَر لاق  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ناورم ، نب  دّـمحم  نع  ناـحطلا ، داـیز  نب  رحب  ینثّدـحو  لاـق :  - 30 همیلـست . عم  هیلع  انمّلکت 

دنتـسم هّمئا  زا  کی  چـیه  هب  ار  ربخ  هک  لـیلد  نیا  هب  ِرَبنِْملا : یَلَع  ِۀَـفوُْکلِاب  َلاـق  مالـسلا  هیلعَنِینِمؤُْملا  َریِمَأ  َّنَأ  َنوُورَی  ْمُهَّنإ  َكادـِف  ُْتلِعُج 
دـسریم ربخ  هچ  ره  هک  تسین  انب  و  هدرک ] لـقن  ار  راـبخا  هک  تسا  یـسوم  دوصقم  ، ] هدیـسر نینچ  نم  هب  هک  هتفگ  طـقف  تسا و  هدرکن 

مزال مه  وا  يارب  هک  نیا  دوشیم و  هدیمان  مئاق  وا  دوشب ، تماما  رما  رادهدـهع  یلبق  ماما  زا  دـعب  سک  ره  میتفگ : ًالبق  ام  دـشاب و  حـیحص 
هدرک تیاور  ماّحـش  دیز   - 29  / 5 تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ربخ  نیا  هب  دانتـسا  نیاربانب  دـشاب . یلبق  ماـما  دـننامه  شـشور  هک  تسا 

یسوم رب  ار  دّمحم  لآ  مئاق  هریس  یلاعت  دنوادخ  دندومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تفگیم : هک  مدینش  ( 42) ملاس زا  تسا :
ار ربخ  نیا   ] میدرک ثحب  شدروم  رد  مه  ام  تسا و  هدـش  لقن  دـمآ ، الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  ثیدـح  هیقب  هک  درک …  هضرع  نارمع  نب 
هب مناج  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  باطخ  يدرم  تسا : هتفگ  ناورم  نب  دّمحم   - 30  / 6 دناهدرک .] لقن  مه  ماّحش  دیز  زا  ریغ 

َِکلذ ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌمْوَی  ّالِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  دـناهدومرف : هفوک  رد  ربنم  يالاب  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دـنیوگیم : مدرم  امـش ، ناـبرق 
ال، َلاقَف : وه ؟ َْتنَأَف  َلاق : ْمَعَن . مالـسلا : هیلعُرَفْعَجُوبَأ  َلاقَف  ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاَطِْـسق  اـهَُألْمَی  یّنِم  ًـالُجَر  ُهَّللا  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا 
، کلذ نم  نّکم  نإ  ًالدعو  ًاطسق  اهألمیو  رمألاب  موقی  نأ  رحبلا  قلاف  ّیمسل  ّنإ  ًادحاو  ًاربخ  هنوک  دعب  هیف : هجولاف  رْحَْبلا . َِقلاف  یِّمَـس  َكاذ 
، نامیلس نب  نیسحلا  نع  یفریـصلا ، دّمحموبأ  ینثّدحو  لاق :  - 31 ۀمامإلل . هقاقحتـسا  یفن  تقولا ال  ناطلـس  نم  ۀّیقت  هسفن  نع  هافن  اّمنإو 
ار زور  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دشاب ، هدنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  لاق : یلباکلا  دلاخ  یبأ  نع  یسانکلا ، سیرـض  نع 
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ار زور  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دشاب ، هدنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  لاق : یلباکلا  دلاخ  یبأ  نع  یسانکلا ، سیرـض  نع 
هدش رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دـنازیگنارب ، ار  نم  لسن  زا  يدرم  ات  دـنکیم  ینالوط  ردـق  نآ 

وا هن ، دندومرف : ترـضح  دیتسه ؟ صخـش  نامه  امـش  درک : ضرع  دناهدومرف . نینچ  ترـضح  هلب ، دندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـشاب .
. تسا هدش  هدیمان  ایرد  هدنفاکش  مانمه 

ربخ حیضوت 

تماما رما  هب  وا  هک  تسا  نیا  ایرد  هدنفاکـش  هب  ماما  يراذـگمان  ّتلع  تسا ؛ دـحاو  ربخ  یلبق ] رابخا  لثم   ] مه ربخ  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع 
طلست زا  هیانک  هدنفاکش  نیاربانب  . ] دنکیم رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دشاب  رودقم  ناشیارب  هتفای و  ّطلست  روما  رب  هچنانچ  رگا  هدرک و  مایق 

تماما و رما  يارب  ناشیا  قاقحتـسا  مدـع  يانعم  دـندرک ، یفن  ناشدوخ  زا  ار  فاصوا  نیا  ترـضح  هک  نیا  و  تسا ] ملاع  رب  تیمکاح  و 
وهو مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  تسا : هتفگ  یلباک  دلاخوبا   - 31  / 7 تسا . تقو  ناطلـس  زا  هّیقت  تهج  هب  هکلب  تسین ، تیالو 
ِیَنب َّنإَو  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َثَعَبَف  َروُعُّشلا ، یِّخَُریَو  َدوُّسلا  ُسِْبلَی  َناک  َنوَعِْرف  َّنِإَو  ِرْمُْحلا ، ِثلا  َبایّ ُسِْبلَی  َناک  َنوُراـق  َّنإ  لوقی :
ٌمِْسا ُهُمِْـسا  َلاقَف : مئاقلا ؛ هدنع  انرکاذت  لاق : دانـسإلا  اذهبو  لاق :  - 32 ِیِمَِـسب . ِهّ ْمُهُِکلْهُم  یلاعَت  َهَّللا  َّنإَو  َروُعُّشلا  اوُخرَأَو  َداوَّسلا  اوُِسَبل  ٍنـالُف 

ّنأ دیری  نأ  ًاضیأ  لمتحیو  هیبأ ، دعب  رمألل  مایقلل  قحتسملا  وه  یسوم  ّنأ  نم  هانمّدق  ام  ًادحاو  ًاربخ  هنوک  دعب  هیف : هجولاف  ِقاّلَْحلا . ِةَدیِدَِحل 
لیعامـسإ و دلو  یف  کلذ  اولاق  نیّذلا  یلع  ًاّدر  یـسوم . دلو  نم  هنم  نّکمتی  رمألاب  مایقلاو  لدعلا  هل  يذـّلاو  ربخلا  هنّمـضت  ام  لعفی  يذـّلا 

ياهوم دوب و  هایـس  سابل  هب  سبلم  نوعرف  و  دیـشوپیم ، زمرق  سابل  نوراق  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هریغ ؛
[ سابع ینب   ] ینالف نادنزرف  و  داتسرف . يربمایپ  هب  ار  مالسلا  هیلعیسوم  دنوادخ  تخیریم و  شرـس  فارطا  هبو  تشاذگیم  زاب  ار  شرس 
ار نانآ  یـسوم ]  ] وا مانمه  هلیـسو  هب  مه  دنوادخ  دنزیریم و  ناشرـس  فارطا  هب  هدراذگ و  زاب  ار  ناشیاهوم  دنـشوپیم و  هایـس  سابل  مه 

هرکاذم ثحب و  مئاق ، دروم  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  رـضحم  رد  تسا : هتفگ  یلباک  دلاخوبا  دنـس  نیمه  هب   - 32  / 8 دنکیم . كاله 
[. یسوم ینعی   ] تسا شارت  رس  غیت  مسا  وا  مسا  دندومرف : ترضح  هک  میدرکیم 

ربخ حیضوت 

ردـپ زا  سپ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هک  نیا  هب  میتـفگ ، ًـالبق  هک  تسا  ناـمه  اـم  باوـج  تسا ، دـحاو  مه  ربـخ  نیا  هک  نآ  نـمض 
تـسا هدمآ  ربخ  نمـض  رد  ار  هچنآ  هک  یـسک  دشاب : نیا  ترـضح  روظنم  دراد  لامتحا  زاب  تسا و  تماما  رما  هماقا  قحتـسم  شراوگرزب 

. تسا رفعج  نب  یـسوم  نادنزرف  زا  وا  دوشیم ، دنمناوت  نّکمتم و  تماما ، رما  هب  مایق  تهج  دنکیم و  ریگارف  ار  تلادع  دـهدیم و  ماجنا 
هفاضأف نآ  نیاربانب  تسا . نارگید  ای  رفعج و  نب  لیعامـسا  دالوا  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـندقتعم : هک  یناسک  رب  تسا  ّيدر  نایب ] نیا  ]
بـسنی نم  دالوأ  دالوأو  شیرق  دالوأ  یف  کلذـب  داریو  شیرق ، یف  ۀـمامإلا  لاقی : امک  هدـلو ، یف  کلذ  ناک  امل  مالـسلا  هیلعیـسوم  یلإ 

 - اذه ِیْنبِا  مالـسلا : هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاق  لاق : نوراه  نب  نسحلا  هیبأ  نع  نسحلا ، نب  دّمحم  نع  ۀعامـس ، نب  رفعج  يورو  لاق :  - 33 هیلإ .
ام ًاضیأ  هیف : هجولاف  ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاَطِْـسق  اهَُألْمَی  يِذَّلا  َوُهَو  ِمُوتْحَْملا ، َنِم  َوُهَو  ُِمئاْقلا ، َوُه  مالـسلا -  هیلعِنَسَْحلاَابَأ  ِینْعَی 
َّنَأ ِمُوتْحَْملا  َنِم  ُلوُقَی : مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعابَأ  ُْتعِمَس  لاق : نانس  نب  هَّللا  دبع  نع  مالـس ، نب  هَّللا  دبع  ینثّدحو  لاق :  - 34 هریغ . یف  هانمّدق 

ماما هب  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  فاصوا  ترـضح  مالـسلا .-  هیلعنسحلا  یبأ  یلإ  هدـیب  راشأو  ِْفیَّسلا - . ُبِحاصَو  ِۀَّمُألا ، ِهِذـه  ُِمئاق  اذـه  ِیْنبا 
شیرق نایم  رد  تماما  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا . مالسلا  هیلعمظاک  ماما  دالوا  زا  وا  هک  نآ  تهج  هب  هداد ، تبسن  مالـسلا  هیلعمظاک 
نوراه نب  نسح   - 33  / 9 دـشابیم . تسا  شیرق  لسن  زا  هک  یـسک  دالوا و  دالوا  ای  دـالوا و  هلمج ، نیا  زا  دوصقم  هک  یلاـح  رد  تسا »

وا تسا و  یمتح  روما  زا  نیا  تسا و  مئاق  مالسلا ] هیلعیسوم   ] نسحلاوبا ینعی  مرـسپ ؛ نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هتفگ 
. دشاب هدش  روج  ملاظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 
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ربخ حیضوت 

: دندومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  نانس   - 34  / 10 میتفگ . هتشذگ  رابخا  رد  هک  تسا  نامه  ربخ  نیا  باوج 
نـسحلا یبا  هب  تسد  اب  ترـضح  و  تسا . ریـشمش  بحاص  تّما و  نیا  مئاق  مرـسپ  نیا  هک  تسا  نیا  یمتح ] ردـق  اضق و  و   ] تاـموتحم زا 

موقی نم  هدلو  نم  نوکی  وأ  ًاقاقحتـسا ، کلذ  هل  ّنأ  نم  ءاوس ، هریغ  یف  [ه  انمّدـق ام  ًاضیأ  هیف : هجولاف  دـندومرف . هراشا  مالـسلا  هیلعیـسوم 
همالغ يدان  ذإ  مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  دنع  ۀلیل  تنک  لاق : یفئارطلا  دیلولا  یبأ  نع  هَّللا ، قزر  نب  ّیلع  ینربخأو  لاق :  - 35 ًالعف . کلذب 

َءآج یّتَح  ْْثِبلَأ  ْمَلَف  َلاق ]:  -. ] مالـسلا هیلعِنَسَْحلا  َابَأ  ِینْعَی  ٌنـالُف - ؛ َلاـقَف : َوُه ؟ ْنَم  ُمـالُغلا : َُهل  َلاـقَف  يِدـْلُو . ِیَـس  َدّ ِیل  ُعْداَـف  ِْقلَْطنِا  لاـقف :
ُقَفَْخت ِءارْـضَْخلا  ِۀَْعقِّرلا  ِۀَبِحاص  ِءادْوّسلا  ِۀَیاّرلِاب  ّیِنَأَک  ِدـِیلَْولاَابَأ  ای  َلاقَو : يِدُـضَع  یلَع  ِهِدَِـیب  َبَرَـض  َُّمث  َلاق - : ْنَأ  یلِإ  ٍءادِر -  ریَِغب  ٍصیِمَِقب 

؟ اذه َكاِدف ، ُْتلِعُج  ُْتُلق : ُهوُّدَه . ّالِإ  ٍءْیَش  یلَع  َنُوتْأَی  ال  ًاّده ، ِدیِدَْحلا  َلابِج  َنوُّدهَی  ُُهباحْصَأ  ُهَعَمَو  ِِسلاْجلا  اَذه  ِسأَر  َقْوَف 

ربخ حیضوت 

 / 11 داد . دهاوخ  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  تسا  ناشیا  نادـنزرف  زا  یـسک  ای  يو و  يارب  یهلا  بصنم  نیا  قاقحتـسا  روظنم ، هک  میتفگ  ًالبق 
ورب و دـندومرف : هدز ، ادـص  ار  شمالغ  ترـضح  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  تمدـخ  رد  یبش  تسا : هتفگ  یفئارط  دـیلو  وبا   - 35

هیلعنسحلا ابا  ینعی  ینالف ؛ دـندومرف : ترـضح  تسیک ؟ امـش  دـالوا  دّیـس  درک : ضرع  ترـضح  هب  مـالغ  نزب . ادـص  ار  منادـنزرف  ياـقآ 
هدز میوزاب  هب  شتسد  اب  ترضح  دیوگیم : دیلو  یبا  هک  اجنآ  ات  دمآ . ادِر  نودب  نهاریپ و  اب  ناشیا  هک  دوب  هتشذگن  یتدم  زونه  مالـسلا .

هدمآ رد  زازتها  هب  هتـسشن ، هک  رـسپ  نیمه  رـس  يالاب  تسا و  زبس  ملَع  رانک  رد  هک  ار  هایـس  مچرپ  منیبیم  ایوگ  دـیلو ! ابا  يا  دـندومرف : و 
. دنرادیمرب هار  رـس  زا  ار  نآ  دنـسریم  هک  یعنام  ره  هب  و  دننکیم ، یـشالتم  ار  نهآ  ياههوک  هک  دـننکیم  یهارمه  ار  وا  ینارای  تسا .

ِلْهَأ ِیف  ُریِـسَی  ًاناوْدُعَو ، ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَعَو  ًاَطِْـسق  اهَُألْمَی  ِدـِیلَْولاَابَأ  ای  اذـه ، ْمَعَن  َلاق : رـسپ ؟ نیمه  امـش ، يادـف  هب  ناج  مدرک : ضرع 
ُهْعِطَأَو ُهِْعبَّتاَف  َلاق : َُّمث  اذه ، َلاق : اذه ؟ َكاِدف ، ُْتلِعُج  ُْتُلق : ُهَّللا . یَضْرَی  یّتَح  ِهَّللا  َءادْعَأ  ُُلتْقَی  مالسلا ، هیلعٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِةَریِِـسب  ِۀَْلبِْقلا 

یلع يأ  اذه » سأر  یلع  ۀیارلاب  ّینأک  : » هلوق نوکی  نأ  ًاضیأ  هیف : هجولاف  هَّللا . َءآش  نِإ  ُهُکِرُْدتَـس  َکَّنِإَف  َکِسْفَن  ْنِم  اضِّرلا  ِهِطْعَأَو  ُْهقِّدَـصَو 
هیلإ هفاضأف  مهنم  ّيدـهملا  ّنأ  نومعزی  نیذـّلا  للملا  فانـصأ  نم  مهریغو ، ۀّیلیعامـسإلا  لوقی  ام  فالخب  اذـه ، دـلو  نم  نوکی  نم  سأر 
نیمز رـسپ ، نیمه  دیلو ! ابا  يا  هلب ، دندومرف : هتمامإ . لاح  كردی  ّهنأو  هقیدصتو ، هتعاطب  هرمأ  نوکیو  هرئاظن ، رکذ  یـضم  ام  یلع  ًازاجم ،

مالـسلا هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شور  هریـس و  هب  هلبق  لها  دروم  رد  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار 
ترـضح رـسپ ؟ نیمه  امـش ، يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  دوش . یـضار  دنوادخ  ات  دشکیم  ار  ادخ  نانمـشد  زا  ردق  نآ  دـنکیم و  لمع 

یتسار هب  نک ، یضار  تدوخ  زا  ار  وا  نک و  قیدصت  ار  وا  شاب ، وا  عیطم  هدرک ، تیعبت  وا  زا  سپ  دندومرف : سپـس  رـسپ . نیمه  دندومرف :
. هَّللا ءاش  نا  ینکیم  كرد  يدوز  هب  ار  وا  هک 

ربخ حیضوت 

فالخ هب  تسوا . نادنزرف  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  رـس  يالاب  ینعی  منیبیم ؛ رـسپ  نیا  رـس  يور  ار  مچرپ  ایوگ  دندومرف : ترـضح  هک  نیا 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  نیاربانب  تسا . اهنآ  زا  يدـهم  دـننکیم  نامگ  هک  دـنیوگیم  فلتخم  ياـههورگ  زا  نارگید  هیلیعامـسا و  هچنآ 

یلبق رابخا  رد  زاجم  نیا  ریاظن  هک  نانچمه  دـندومرف ، هفاضا  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هب  ار  تیمئاق  تفـص  هابتـشا ] نیا  عفر  يارب  و   ] ًازاجم
وا هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دیلو ، یبا  طسوت  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  قیدصت  تعاطا و  هب  دندومرف  رما  مالـسلا  هیلعماما  هک  نیا  و  دش . هتفگ 

: لاق طاّمقلا ، دیعـس  یبأ  نب  حلاص  نع  لیمج ، نب  هَّللا  دبع  ینثّدـحو  لاق :  - 36 دنکیم . كرد  ار  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  نارود 
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يذ نم  یتلا  کلتف  يرن  يذلل  یجترملا  تنأ  کت  نإف  ةدیـصقلا : هذه  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تدـشنأ  لاق : بلاغ . نب  هَّللا  دـبع  ینثّدـح 
ًاضیأ هیف : هجولاف  مالسلا .-  هیلعِنَسَْحلاِیبَأ  یلِإ  ِهِدَِیب  َراشَأَو  اُهبِحاص -  اذه  َّنِکلَو  ِۀَفِّـصلا ، ِهِذه  ُبِحاص  اَنَأ  َْسَیل  َلاقَف : بلطن  کیف  یلعلا 
مراص نع  ذاذل ، هَّللا  دبعوبأ  ینثّدحو  لاق :  - 37 کلذ . هل  یعدی  نّمم  هریغ  نود  هدلو  نم  اذـه  بحاص  ّنأ  نم  لّوألا ، ربخلا  یف  [ه  انلق ام 

 - 36 یلع 12 /  لضفملا -  کیرـش  مساـقلاو -  راـتخملا  نب  ضیفلاو  ناـیبظ  نب  سنویو  لـضفملاو  اـنأ  تلخد  لاـق : یخوجلا  ناولع  نب 
هک نانچمه  دیتسه  امش  ام  دیما  هیام  لمحم و  رگا  مدورس : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  يارب  ار  ( 43) هدیصق نیا  دیوگیم : بلاغ  نب  هَّللادبع 

نیا بحاص  نم  دـندومرف : ترـضح  مینکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  امـش  درومرد  اـم  هک  تسا  يرما  ناـمه  نیا  سپ  مینادیم ]  ] منیبیم
. دندومرف هراشا  مالسلا  هیلعیسوم  نسحلا  یبا  هب  ناشتسد  اب  تسا و  تفص  نیا  بحاص  صخش  نیا  هکلب  متسین ؛ تفص 

ربخ حیضوت 

نیا یعدـم  هک  رگید  یناسک  هن  تسوا  دـنزرف  بصنم ، ماقم و  نیا  بحاـص  هک  تسا  نیا  دوصقم  میتفگ : هدرک و  هراـشا  لّوا  ربخ  رد  اـم 
مساق راتخم و  نب  ضیف  نایبظ و  نب  سنوی  لضفم و  نم و  تسا : هتفگ  یخوج  ناولع  نب  مراص   - 37  / 13 هیلیعامسا .] لثم   ] دنتسه ماقم 
تلعج ضیفلا : لاقف  هنبإ ، لیعامـسإ  هدنعو  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  میدیـسر ، مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدـخ  هب  لضفم -  کیرـش  - 

هیلعِهَّللا ِدـْبَعُوبَأ  َلاقَف  هبأ ! ای  مهفت  مل  هنبا : لیعامـسإ  هل  لاقف  ِِهب . َسَْأب  ال  َلاَقَف : اهلبقتن . اّمم  رثکأب  اهلبقنف  عایـضلا  ءالؤه  نم  لـّبقتن  كادـف 
َلاقَف كدعب . نم  رمألا  اذـه  بحاص  ّهنأ  يرن  ّانإ  ضیفلا : لاقف  ًابـضغم . لیعامـسإ  ماقف  ُلَعْفَت . الَف  ِیْنمَْزِلا  ََکل : ُلُوقَأ  مَْهفَأ ، َْمل  اَنَأ  مالـسلا :
ماما رضحم  رد  مه  لیعامسا  ناشرسپ  ِیبَأ و  یلإ  َراشَأَو  َِکلذ -  ْنِم  ِیل  ُمِْزلَأ  اذه  َلاق : َُّمث  َِکلذَک ، َوُه  ام  ِهَّللاَو  ال  مالـسلا : هیلعهَّللا  ِْدبَعُوبَأ 

یعرش ندرب  دوس  يریگراک و  هب  ناوت  یلیلد  ره  هب  و   ] تسه مدرم  تسد  رد  هک  ار  یلاوما  ام  امش ، يادف  هب  مناج  درک : ضرع  ضیف  دوب .
یلاکشا دندومرف : ترضح  ( 44 .) مینکیم تنامـض  میاهتفریذـپ ، هک  ینآ  زا  رتـشیب  تخادرپ  هب  هدرک و  لوبق  اـهنآ  زا  دـنرادن ] ار  نآ  زا 

وت هب  اـهراب ] [ !؟ مدـیمهفن نم  دـندومرف : لیعامـسا  هب  ترـضح  دـیدشن ! هّجوتم  ار  هلأـسم  ناجردـپ ! تفگ : ترـضح  هب  لیعامـسا  درادـن .
تساخرب و تینابـصع  اب  لیعامـسا  یهدیمن . ماجنا  ار  راک  نیا  وت  ینک و  كرد  ار  لئاسم  نیا  ات  شاـب  نم  مزـالم  هارمه و  هک  میوگیم 
هب هن ، دندومرف : ترـضح  تسا . تماما  بصنم  بحاص  ناشیا  امـش  زا  دعب  هک  میدرکیم  رکف  ام  درک : ضرع  ماما  رـضحم  هب  ضیف  تفر .

مالـسلا هیلعنسحلا  یبا  هب  هراـشا  تسا و  تماـما  رما  رد  نم  هارمه  مزـالم و  هک  تسا  نیا  دـندومرف : دـعب  تسین . روط  نیا  هک  مسق  ادـخ 
َُّمث ِهِدِعاِسب ، مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َذَخَأ  َهَبَْتنا  اَّمَلَف  ِهِرْدَص ، یلَع  َمانَف  ِْهَیلِإ  ُهَّمَـضَف  ٌِمئان  َوُهَو  مالـسلا -  هیلعِنَسَْحلا  دوب . هدیباوخ  هک  دندرک ،

ِهَّللاَو ِيإ  َلاق : كادف ؟ تلعج  اذـه  ۀـیناثلا : مساق  هل  لاقف  ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاَطِْـسق  اهَُألْمَی  ِهَّللاَو  َوُه  ًاّقَح  ِیْنبِا  ِهَّللاَو  اذـه  َلاق :
ام ًاضیأ  هیف : هجولاف  اِهب . ُِفلْحَی  ٍناْمیَأ  ُثالَث  ًاَرْوَجَو ، ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَعَو  ًاَطِْـسق  ِِهب  َضْرَألا  ُهَّللا  َُألْمَی  یّتَح  اینُّدلا  َنِم  ُجُرْخَی  اذه ال  ِیْنبِا 
هنم ًاملع  نامیألاب  هنرق  کلذلف  موق ، هیلإ  بهذ  ام  یلع  لیعامـسإ  دلو  نود  هدلو  نم  نوکی  ًالدعو  ًاطـسق  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّنأ  نم  هانلق ،
دوخ هنیس  يور  درک و  لغب  ار  وا  ترـضح  ۀبیرلاو . ّکشلاو  ۀهبـشلا  لوزتل  نامیألاب  هنرقو  هافنف  اذه ، لیعامـسإ  دلو  یف  نودقتعی  ًاموق  ّنأب 

نم زا  سپ   ] مرـسپ نیا  ًاتقیقح  هک  مسق  ادخ  هب  دندومرف : هتفرگ ، ار  وا  تسد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  دیناباوخ .
کیرش مساق -  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مسق  ادخ  هب  هک  تسا  تماما ] ماقم  بحاص 

هک نیا  ات  دوریمن  ایند  زا  تسا و  نیا  مسق  ادـخ  هب  هلب ، دـندومرف : ترـضح  رـسپ ؟ نیمه  امـش ، يادـف  هب  مناـج  تشاد : هضرع  لـضفم - 
. دندرک دای  مسق  هبترم  هس  ترضح  دشاب و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنکیم ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  دنوادخ 

ربخ حیضوت 

، لیعامـسا دالوا  هن  تسا ، مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  دـالوا  زا  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  میتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
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هک هدوب  نآ  رطاخ  هب  دـندرک ، هارمه  مسق  هب  ار  دوخ  مالک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نیا  دـناهدرک و  لایخ  هنوگ  نیا  ياهّدـع  هکناـنچ 
یفن ار  لطاب  نامگ  نیا  مالـسلا  هیلعماما  نیاربانب  تسا . لیعامـسا  دالوا  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  دش  دنهاوخ  دقتعم  ياهّدع  دنتـسنادیم 

نب ناّنح  ینثّدـحو  لاق :  - 38 دـنربب . نیب  زا  دروم  نیا  رد  ار  ههبـش  ّکـش و  هنوـگ  ره  هک  نیا  اـت  تسا  هدرک  شهارمه  مسق  اـب  هدوـمرف ،
َوَف ُلیِعامسإ : َلاقَف  ًۀَنَس . َنیِرْشِع  ُْنبا  َوُهَو  َۀَّیِـصَْولا  ِیلَی  ِْرمَْألا  اَذه  َبِحاص  َّنِإ  مالـسلا : هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاق  لاق : زاّزبلا  لیعامـسإ  نع  ریدس ،

موقی يّذلا  نم  حیرـصت  ربخلا  اذـه  یف  سیلف  مالـسلا . هیلعهَّللا  دـبعوبأ  َلاق  يِذَّلا  ِنِّسلا  یَِفل  ُهَّنإَو  ُْهنِم ، َثَدْـحَأ  َناک  ُّطَق  ٌدَـحَأ  اَهِیلَو  ام  ِهَّللا 
ناکل هریغ  یلع  هریغ  لمح  ولو  ۀّـجحب ، سیل  يوارلا  لوقو  دارأ ، ام  یلع  يوارلا  هلمحو  ۀنـس ، نیرـشع  نبا  نوکی  لاق : اّمنإو  رمـألا ، اذـهب 

نع هریغو ، ءاّذـحلا  مساـقلا  نب  ییحی  نع  نارمح ، نب  دّـمحم  نب  مـیهاربإ  ینثّدـحو  لاـق :  - 39 هب . قلعتلا  لطبف  لیوأتلا ، یف  هاواـس  دـق ] ]
یَیْحَی ِینْعَی  لُجَّرلا - ، اَذه  ِْتِئا  َلاقَف : سبحلا .-  یف  وهو  مالسلا -  هیلعحلاصلا  دبعلا  ّیلإ  ثعب  لاق : یبرز ، نب  دواد  نع  حلاص ، نب  لیمج 

: دـندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگیم : زازب  دایز ] نب   ] لیعامـسا  - 38 َکَلَمَح 14 /  ام  ٍنـالُفُوبَأ : َکـَل  ُلوُقَی  َُهل : ْلـُقَف  ِدـِلاخ -  َْنب 
تیصو یلوتم  یـسک  چیه  دیوگیم : لیعامـسا  دعب  دراد . لاس  تسیب  هک  یلاح  رد  تسا  تیـصو  ّیلوتم  تماما ]  ] رما نیا  بحاص  ًاقیقحت 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  هک  دوب  یلاس  نس و  نامه  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  و  دـشاب ، رتناوج  وا  زا  هک  دـشن  مالـسلا ] هیلعقداص  ماـما  ]

. دندوب هدومرف 

ربخ حیضوت 

يوار یفرط  زا  تسا و  هلاس  تسیب  وا  هک  تسا  هتفگ  طقف  درادن . دوجو  تسا  یـسک  هچ  مئاق  هکنیا  رب  ینبم  یحیرـصت  چیه  ربخ  نیا  رد 
ربخ يرگید ] شیارگ  هدیقع و  اب   ] یسک رگا  لاح  تسین . تّجح  هک  مه  يوار  هتفگ  تسا . هدرک  لمح  شدوخ  داقتعا  قباطم  ار  ربخ  مه 

هدیافیب لطاب و  ربخ ، نیا  هب  کسمت  نیاربانب  تسا . يواسم  هدرک  اعّدا  يوار  هک  هچنآ  اب  دنک ، لمح  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  ریغ  هب  ار 
ورب دومرف : داتسرف و  نم  غارس  دوب  نادنز  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما   ] حلاص دبع  هک  یتقو  تسا : هتفگ  یبرز  نب  دوواد   - 39  / 15 تسا .

: لاقف هتربخأو  هتیتأـف  ِیلاـیِع . َْنَیبَو  ِیْنَیب  َْتقَّرَفَو  يِدـِالب  ْنِم  ِینَتْجَرْخَأ  َْتعَنَـص ؟ اـم  یلَع  وگب : یکمرب   ] دـلاخ نب  ییحی  ینعی  درم ؛ نیا  هب 
ُلوُقَی َُهل : ْلُقَف  ِْهَیلِإ ، ْعِجِْرا  َلاقَف : هتغلبأف . هیلإ  تعجرف  تجرخ . تنأو  فلأ ، یفلأ  ۀعاسلا  مرغ  ّهنأ  تددول  نامیألا  ظلغأ  هیلعو  قلاط ، ةدیبز 

هجرخی مل  نإ  ّهنأب  رابخإ  هیف  اّمنإو  رمـألاب ، مئاـقلا  ّهنأ  یلع  ۀـلالدو  ربخلا  اذـه  یف  ّقلعت  ّيأ  يردأ  ـالف  َّنَجُرْخََـأل . َْوأ  ِنَجُرْخََتل  یّ ِهَّللاَو  َکـَل :
ناک ییحی  هجرخی  مل  اذإف  دـجوی ، مل  امهالکو  ّنلعفیل ، هب  لـعفی  مل  نإ  ّهنأ  نیمیلاـب  هنرق  دـقف  کـلذ  عمو  سبحلا -  نم  ینعی  ّنجرخیل - 

زا ارم  ینکب ؟ ار  راک  نیا  نم  اب  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دـیوگیم : ینـالف  هیلع . زوجی  ـال  کـلذو  هنیمی  یف  ثنح  اـّلإو  جرخی  نأ  یغبنی 
[ نوراه نز   ] هدیبز تفگ : مه  ییحی  مداد . ربخ  ییحی  هب  مدمآ و  مه  نم  یتخادنا ؟ ییادج  ملایع  نم و  نیب  يدرک و  نوریب  مراید  رهش و 

دازآ ار  وـت  مدادیم و  تمارغ  [ نوـیلیم ود   ] مهرد رازه  رازه  ود  متـشادیم  تـسود  تـفگ : درک و  داـی  يداـیز  ياـه  مـسق  دوـشب ! هـقلطم 
نادنز زا  ارم  ًامتح  وت  هک  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : [ ینالف : ] وگب ورب و  دندومرف : ماما  متفگ ، ار  ارجام  متـشگرب و  ماما  تمدـخ  هب  مدرکیم .

. موریم مدوخ  نم  هک  نیا  ای  ینکیم  جراخ 

ربخ حیضوت 

ربخ نیا  رد  طقف  تسا . رما  هب  مئاق  مظاک ، ماما  هک  نیا  هب  دـنکیم  تلالد  يزیچ  هچ  تسه و  يزیوآ  تسد  هچ  ربخ  نیا  رد  منادیمن  نم 
رگا هک  دـنکیم  لماک  ندرک ، دای  مسق  اب  ار  انعم  نیا  موشیم و  جراخ  مدوخ  نم  ینکن  جراخ  سبح  زا  ارم  رگا  هک  دراد  دوجو  انعم  نیا 

درکن جراخ  ار  وا  ییحی  یتقو  نیاربانب  دندادن . ماجنا  مادـک  چـیه  هک  یلاح  رد  داد . دـهاوخ  ماجنا  [ ماما  ] شدوخ دـهدن ، ماجنا  ییحی ]  ] وا
[. درک هیکت  ربخ  نیا  هب  دوشیمن  نیاربانب   ] تسین زیاج  هک  دـش  مسق  فالخ  دـشن و  نیا  هک  یلاح  رد  دـمآیم  نوریب  شدوخ  دوب  راوازس 
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نورشع هیلع  تتأ  دق  تاعرذاب -  ًاخیش  تعمس  لاق : یلابزلا  روصنم  نب  لیعامـسإ  نع  نارمح ، نب  دّمحم  نب  میهاربإ  ینثّدحو  لاق :  - 40
َماقَف ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو  ًالْدَع  اهََألَم  ْدَق  َةَدیِمَح  ِْنبِاب  ّیِنَأَک  ِۀَفوُْکلا : ِرَْبنِم  یلَع  ُلوُقَی  مالسلا  هیلعًاِّیلَع  ُْتعِمَـس  لاق : ۀنـس -  ۀئامو 
یهو ةدیمح  دـلو  نم  نوکی  رمألا  اذـه )  ) بحاص ّنأ  هیف : هجولاف  ِنِم . یّ ٌلُجَر  َوُه  َْلب  ال ، َلاقَف : َكِْریَغ ؟ ْنِم  َْوأ  َْکنِم  َوُه  َأ  َلاقَف : ٌلُجَر  ِْهَیلِإ 

نوکی امک ال  اهلسن ، نود  اهبلصل  اهنم  نوکی  ّهنأ  هیف  سیلو  مالسلا  اهیلعۀمطاف  دلو  نم  نوکی  لاقی : امک  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ّمأ 
. هلـسن نم  نوکی  نأ  یفکی  لب  یّنم ، نوکی  ّهنإ  لاق : نإو  هبلـصل  هدلو  نوکی ) نأ   ) مزلی امکو ال  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  یلإ  بسن  اذإ  کلذک 
، تشذگیم شرمع  زا  لاس  هک 120  هیروس ] رد  ياهقطنم  « ] تاعرذا  » رد يدرمریپ  زا  تسا : هتفگ  یلابز  روصنم  نب  لیعامسا   - 40  / 16

لدع زا  رپ  ار  نیمز  هک  منیبیم  ار  هدیمح  رسپ  ایوگ  دندومرفیم : هفوک  دجسم  ربنم  يالاب  هک  مدینش  مالسلا  هیلعیلع  زا  تفگ : هک  مدینش 
زا ای  تسا و  امـش  لسن »  » زا ایآ  درک : ضرع  هتـساخرب ، يدرم  نیح  نیمه  رد  تسا . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچ  تسا ، هدرک  داد  و 

. تسا نم  لسن  زا  وا  هکلب  هن ، دندومرف : ترضح  تسامش ؟ ریغ  لسن » »

ربخ حیضوت 

هتفگ هک  روـط  نآ  و  تسا . مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  رداـم  هدـیمح ، نادـنزرف  زا  مالـسلا ] هیلعناـمز  ماـما   ] رما نیا  بحاـص  يرآ 
هیلعرمالا بحاص  ترضح  هک  نیا  رب  ّلاد  یلیلد  چیه  ربخ  نیا  رد  و  تسا . مالسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  مالـسلا ] هیلعرـصع  ّیلو  ، ] دوشیم

زا ینعی   ] تسا هنوگ  نیمه  مالـسلا  هیلعارهز  ترـضح  هب  ناشیا  نداد  تبـسن  هک  نانچ  تسین . دشاب  هدیمح  هطـساو  نودب  دـنزرف  مالـسلا 
: دندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هک  نیا  ]و  تسا يراج  هلأسم  نیمه  مه  هدـیمح  دروم  رد  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  هداز  هن  تسا ، همطاف  لسن 
: لاق  - 41 دـنکیم . تیافک  دـشاب ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لسن  زا  هک  نیمه  دـشاب و  ناشیا  بلـص  زا  هک  تسین  مزـال  تسا ، نم  زا  وا 

ِبِحاص ْنَع  ُُهْتلَأَسَف  مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یلَع  ُْتلَخَد  لاق : هیبأ  نع  يولعلا ، قاحـسإ  نب  ییحی  ینثّدح  لاق : نسحلا  نب  دمحأ  ینثّدحو 
امَأ َلاق : َُّمث  ِکَقَلَخ . يِذَّلا  ِِهَّلل  يِدُجُْـسا  اَهل : ُلوُقَیَو  ٌۀّیِکَم  ٌقانع  ُهَعَمَو  ِراّدلا  ِۀَیِحان  ِیف  ِنَسَْحلاُوبَأَو  ِۀَمْهَْبلا ، ُبِحاص  َلاق : ِهِدَْعب . ْنِم  ِْرمَْألا  اَذه 

اذهو ۀمهبلا » بحاص  : » لاقف هدعب  رمألا  اذـه )  ) ّقحتـسم نع  هلأس  ّهنأ  هیف : ام  لّوأف  ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـعَو  ًاَطِْـسق  اهَُألْمَی  يِذَّلا  ُهَّنإ 
ًاطسق اهألمی  نم  هدلو  نم  ّنأ  دارملا  نوکی  نأ  عنتمی  ال  ًاَرْوَجَو .») ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک   ) ًالْدَعَو ًاَطِْسق  اهَُألْمَی  ُهَّنِإ  امَأ  : » هلوقو ۀمامإلاب . هیلع  ّصن 

هیلعقداص ماما  رـضحم  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  يولع  قاحـسا  نب  ییحی   - 41  / 17 ۀضراعملا . تطقـس  کلذ  لمتحا  اذإو  ًالدـعو ،
لاح نیمه  رد  تسا . ناویح  نآ  هارمه  هک  نامه  دـندومرف : ترـضح  مدرک . لاؤس  ناشیا  زا  سپ  تماما  رما  بحاص  زا  مدیـسر و  مالـسلا 

ار وت  هک  ییادـخ  يارب  تفگیم : هلاغزب  هب  دوب و  یکم  هلاغزب  کی  هارمه  لزنم  طاـیح ]  ] زا ياهشوگ  رد  مالـسلا ] هیلعمظاـک   ] نسحلاوبا
زا رپ  هک  روطنامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  هک  شاب  هاگآ  دندومرف : ترـضح  دـعب  نک . هدجـس  هدرک  قلخ 

. دشاب هدش  روج  ملظ و 

ربخ حیضوت 

تسا بصنم  ماقم و  نیا  قحتسم  مالسلا  هیلعماما  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  لاؤس  ترضح  زا  یـسک  دروم  رد  لئاس  هک  تسا  نیا  ربخ  لیوأت 
نادب دومرف : ترضح  هکنیا  اّما  تسا و  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  رب  ّصن  هلمج  نیا  ناویح ،]  ] همیهب بحاص  دندومرف : مه  ترضح  و 

نیا ترـضح  دوصقم  هک  تسین  انعم  نیا  زا  عناـم  تسا ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطناـمه  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هک 
دوجو یفالتخا  رگید  تسه ] هک   ] دشاب تسرد  لامتحا  نیا  هک  یتقو  دنکیم . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  نادـنزرف  زا  یـسک  هک  دـشاب 

ِهَّلل َءاِدْبلا  رَکَذَو  مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعابَأ  ُْتعِمَس  لاق : نانس  نب  هَّللا  دبع  نع  هیبأ ، نع  رّمعم ، نب  ّیلع  نب  نیسحلا  ینثّدحو  لاق :  - 42 درادن .
َّنَأ ِمُوتْحَْملا  َنِم  َّنإَو  ٌءادـِب . هِیف  َْسیَلَف  ِیِمَدآلا ، َنیّ َیلِإ  ُلُسُّرلا  ُهَجَرْخَأَف  ِلُـسُّرلا ، َیلِإ  ُۀَِـکئالَْملا  ُهَجَرْخَأَو  ِۀَِـکئالَْملا  َیلِإ  ُهَّللا  َجَرْخَأ  اـمَف  َلاـقَف :
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« مئاقلا وه  هنبا  ّنأ  موتحملا  ّنإ  : » هلوقو عضوم  ریغ  یف  هانّیب  ام  یلع  روهظلا  هانعم  ءادبلا  رکذ  نم  ربخلا  اذه  نّمضتی  امف  ُِمئاْقلا . َوُه  اذه  ِیْنبا 
نینب وخأ  ۀـقابقب -  يورو  لاق :  - 43 هیف . لوقلا  یـضم  ام  یلع  فیـسلاب ، مایقلا  نود  اهل  قاقحتـسالاو  ۀمامإلا  عضوم  یف  هدعب  مئاقلا  هانعم 

ِضْرَألا ُقْرَش  َُهل  َْتناد  ْدَق  اهِداوْعَأ  یلَع  َةَدیِمَح  ِْنبِاب  ّیِنَأَک  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعابَأ  َعِمَـس  ُهَّنَأ  يرخطـصإلا ، ینثّدح  لاق : یفریـصلا - 
هب ادخ  هک  هچنآ  دندومرف : دنوادخ  ءادب  دروم  رد  هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  نانـس  نب  هَّللادبع   - 42  / 18 اُهبْرَغَو .
[. تسا نید  ياهروتـسد  عیارـش و  نامه  هک   ] دـناهدرک غالبا  اـهناسنا  هب  مه  ناربماـیپ  سپ  دـناهداد ، اـیبنا  هب  مه  هکئـالم  هداد و  هکئـالم 

. تسا مئاق  مرسپ  نیا  هک  تسا  نیا  تایمتح  تاموتحم و  هلمج  زا  و  دنوشیم ] هدیمان  موتحم  اذل   ] تسین ییادب  دروم  نیا  رد  نیاربانب 

ربخ حیضوت 

روهظ زا  تسا  ترابع  میدرک  نایب  شدوخ  ياج  رد  هک  هچنآ  ربانب  ءادب  يانعم  هک  تسا  نیا  دراد  رب  رد  ءادـب  دروم  رد  ربخ  نیا  هک  هچنآ 
سپ ناشیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا » مئاق  ناشدـنزرف  هک  تسا  نیا  تاـیمتح  زا  : » دومرف ترـضح  هکنیا  و  یلبق ، عضوم  ریغ  رد  يرما 

هک نانچ  دنشاب ، هتشاد  ریشمش  اب  مایق  هب  زاین  هکنیا  نودب  دنراد  مه  ار  ماقم  نآ  قاقحتسا  تسا و  تماما  رما  هب  مئاق  ناشراوگرزب  ردپ  زا 
مدینش مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تفگ : يرخطـصا  تسا : هتفگ  یفریـص  نادنزرف  ردارب  هقابقب   - 43  / 19 دـش . ناونع  شدروم  رد  ثحب 

هجولاف دناهدش . عضاخ  وا  لباقم  رد  نیمز  برغ  قرش و  هتفرگ و  رارق  تماما  دنسم  رب  هک  منیبیم  ار  هدیمح  دنزرف  ایوگ  دندومرفیم : هک 
ینثّدح لاق : يؤلؤللا  داّلخ  نع  ۀماغرـض ، ءاطع  نب  دّمحم  ینثّدـحو  لاق :  - 44 هیف . لوقلا  یـضم  ام  یلع  اهلـسن  نم  نوکی  ّهنأ   ] ًاضیأ هیف :

یضَم اذِإ  َرَشَع  اْنثا  ُۀَِّمئَألا ] ! ] ُدیِعَس ای  مالسلا : هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاق  لاق : هنم -  ۀلزنم  هل  تناکو  مالـسلا -  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  یّکملا  دیعس 
ۀّمئألا ّنأب  حیرـصت  هیف  ربخلا : اذهف  ِسِداّسلا . ِدَی  یلَع  اِهبِْرغَم  ْنِم  ُسْمَّشلا  ُُعلْطَتَو  ٌۀَـسْمَخ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ِلَُمیَو  ُکّ ِِعباّسلا ، یَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  ٌۀَّتِس 

نع ریدس ، نب  ناّنح  ینثّدـحو  لاق :  - 45 ۀّیلیعامسإلا . هیلإ  بهذی  ام  یلع  يوارلا  لوق  نوکی  لیـصفتلا  نم  کلذ : دعب  لاق  امو  رـشع ، انثا 
. ُجَرَْفلا اَّنِم  ِِعباّسلا  ِْسأَر  یلَع  مالسلا : هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاق  لاق : ریصب  یبأ  نع  صربألا ، لیعامسإ  یبأ 

ربخ حیضوت 

رد هک  یکم  دیعس   - 44  / 20 وا .] لصفالب  دنزرف  هن   ] تسا هدـیمح  لسن  زا  هک  تسا  نیا  دـنزرف  زا  روظنم  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه 
هک ینامز  دنرفن ، هدزاود  ناماما  دیعـس ! يا  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  دوب ، یتلزنم  ماقم و  بحاص  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دزن 

[ ماما  ] کلام تیب  لها  ام  زا  رفن  جنپ  و  دنکیم ، داجیا  شیاشگ  متفه  رفن  يارب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـنورب  ایند  زا  اهنآ  زا  نت  شش 
. دنکیم عولط  برغم  زا  دیشروخ  رفن ، نیمشش  تسد  هب  دنوشیم و 

ربخ حیضوت 

قباطم يوار  هک  تسا  یحیضوت  لیصفت و  دش ، هتفگ  نآ  زا  دعب  هک  هچنآ  و  دنرفن ، هدزاود  هّمئا  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  حیرصت  تیاور  نیا 
. تسام یمتفه  رـس  رب  جرف  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هتفگ  ریـصب  وبا   - 45  / 21 تسا . هتفگ  هیلیعامـسا  مارم  بهذـم و  اب 

ربخلا یف  سیلو  رمألاب .]  ] مئاقلا وه ]  ] هنم عباسلا  لوقن  کلذـکو  هسفن  یلإ  ةراشإ  اّنم »  » هلوق نم  رهاظلا  ّهنأل  هنم ، عباسلا  نوکی  نأ  لـمتحی 
نب مزاح  نع  حانج ، نب  ۀملـس  نع  ۀّلبج ، نب  هَّللا  دـبع  ینثّدـحو  لاق :  - 46 هب . ۀـضراعملا  تطقـس  هانلق ، ام  لمتحا  اذإو  انلّوأ » نم  عباسلا  »

ای ِِهنیِمَِیب : َلاق  َُّمث  معن ، َلاقَف : ُّجُحَأَو ؟ امُْهنَع  ُقَّدَصَتَأَف  َأ  َقَزَرَو  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَقَو  اکَلَه  ّيََوبَأ  َّنِإ  مالـسلا : هیلعِهَّللاِْدبَعِیبَأل  ُْتُلق  لاق : بیبح 
. ُْهقِّدَُصت الَف  ِهِْربَق  ْنِم  َبارُّتلا  َضَفَنَو  ُهَنَّفَکَو  ُهَلَّسَغ  ُهَّنَأ  ِْرمَْألا  اَذه  ِبِحاص  ْنَع  َكُِربُْخی  َكَءاج  ْنَم  ُمِزاحابَأ 
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ربخ حیضوت 

دوخ سّدـقم  دوجو  هب  هراشا  ام ،» زا  : » دـندومرف هک  ناشمالک  رهاـظ  هک  ارچ  دـشاب ؛ ناـشیا  لـسن  زا  ماـما  نیمتفه  روظنم  هک  تسا  نکمم 
هدـماین مه  ربخ  رد  تسا و  رما  هب  مئاق  نامه  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  ماـما  نیمتفه  میدـقتعم : مه  اـم  بیترت  نیمه  هب  دراد و  ترـضح 

اب تیاور  هک   ] هدـش اعّدا  ربخ  نیا  لقن  رد  هک  ياهضراعم  سپ  دـشاب ، نیمه  دوریم  لامتحا  هک  لاح   … اـم .»  زا  ماـما  نیمتفه   » هک تسا 
رـضحم هب  دیوگیم : بیبح  نب  مزاح   - 46  / 22 هیفقاو .  هن  تسام  داقتعا  نیع  ربخ  نیا  نوچ   ] دوشیم طـقاس  [ تسا ضراـعم  اـم  داـقتعا 

ایآ تسا ، هدومرف  تمحرم  قزر  تمعن و  نم  هب  دنوادخ  دناهتفر و  ایند  راد  زا  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  كرابم 
یـسک رگا  مزاح ! ابا  يا  دندومرف : تیدج  مسق و  اب  یتدم  زا  دعب  هلب . دندومرف : ترـضح  مروایب ؟ اج  هب  جـح  مهدـب و  هقدـص  اهنآ  يارب 

قیدصت ار  وا  هتفرگ ، درگ  شربق  كاخ  زا  هدرک و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هک  داد  ربخ  وت  هب  تماما ] تیالو و   ] رما نیا  بحاص  زا  دمآ و 
ساّنلا یف  ّنأ  هیف  ةدـئافلاو  وه ؛ نم  رکذـی  ملو  رمألاب  موقی  یّتح  تومی  رمألا ال  اذـه  بحاص  ّنأ  هیف : اّمنإف  دـیوگیم .] غورد  نوچ   ] نکن

نع یفریصلا ، دّمحموبأ  ینثّدحو  لاق :  - 47 هیف . ۀهبش  الو  هیلع  ًاّدر  اذه  ناکف  هنّیبنـس -  ام  یلع  هییحیو -  هَّللا  هثعبیو  تومی  ّهنأ  دقتعا  نم 
ْدَق مالسلا -  هیلعِنَسَْحلاَابَأ  ِینْعَی  اذه -  ِیْنبِاب  ّیِنَأَک  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  ورمع ، نب  میرکلا  دبع 

اذهف يوْضِر  ِلَبَج  یلِإ  ِِهب )  ) یِهَْتنَی یّتَح  ِهِْدلُو  ْنِم  ٍلُجَر  ِدَِیب  ُذُـخْأَیَف  ْمِهیِدـْیَأ  ْنِم  َجَرَخ  َُّمث  ًارْهَدَو ، ًانیِح  ْمِهیِدـْیَأ  ِیف  َثَکَمَف  ٍنالُف  ُوَنب  ُهَذَـخَأ 
. جرخی مل  ۀیناثلا  یفو  هنّمضت ، ام  لعفی  ملو  جرخو  ۀلّوألا  یف  سبح  ّهنأل  ًابذک ، ناکل  هرهاظ  یلع  لمح  ول  ربخلا :

ربخ حیضوت 

. تسا هدـشن  مئاق  مان ]  ] زا مه  يرکذ  یفرط  زا  و  تماما ، رما  رب  مایق  زا  سپ  رگم  دوریمن  ایند  زا  رما  نیا  بحاص  دـیامرفیم : ربخ  نیا  رد 
تقو هدرک و  تلحر  رمالا  بحاص  هک  دندقتعم  مدرم  زا  ياهّدع  هک  تسا  نیا  رد  تفگ ، میهاوخ  يدوز  هب  هک  هنوگنامه  ربخ  نیا  هدیاف 
ریصب وبا   - 47  / 23 تسا . نآ  ههبـش  عفد  هورگ و  نیا  ّدر  ددـص  رد  تیاور  نیاربانب  دـنکیم . هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دـسرب  ارف  هک  شمایق 

ینب  ] نالف ینب  تسد  هب  هک  منیبیم  ار  نسحلا  اـبا  ینعی  رـسپ ؛ نیا  اـیوگ  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دـیوگیم :
زا يدرم  تسد  ]و  دوشیم دازآ  و   ] هدـش جراخ  اهنآ  تسد  زا  سپـس  تسا ، اهنآ  تسد  رد  یتّدـم  تسا و  هدـش  ریـسا  راتفرگ و  سابع ]

. دنسریم ( 45) يوضر هوک  هب  هک  نیا  ات  دریگیم  ار  شدالوا 

ربخ حیضوت 

دازآ ًاتقوم ]  ] دـندش و ینادـنز  لّوا  هبترم  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  ارچ  دـش ؛ دـهاوخ  غورد  مینک  لمح  نآ  رهاظ  هب  ار  ربخ  نیا  رگا 
اجنآ زا  دندوب و  نادنز  رد  تداهـش  ات  دندش ، ینادنز  هک  مه  مود  تبون  رد  دادـن و  ماجنا  هدـمآ  ربخ  نیا  نمـض  رد  هک  ار  هچنآ  دـندش .
رهظی يّذلا  فیـسلا  بحاصو  مئاقلا  نوکی  ّهنأ  يوضر  لبج  یلإ  یهتنی  یّتح  هدلو  نم  لجر  دیب  ذخأی  نم  ّنأ  هیف  سیل  مث  دـندشن . جراخ 

ِیل  ] َلاـق لاـق : ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  نع  یمرـصلا ، دواد  نع  نامیلـس ، نـب  رفعج  ینثّدـحو  لاـق :  - 48 کلذ . لثمب  ّقلعت  ـالف  ضرـألا  یلع 
الَف ِهِْربَق ، ِباُرت  ْنِم  ُهَدَی  َضَفَنَو  ِهِدَْحل ، ِیف  ُهَعَـضَوَو  ُهَلَّسَغَو  ُهُضَمْغَأَو  اذـه ، ِیْنبِا  َضرَم  ُهَّنإ  ََکل : َلاقَف  َكَءاج  ْنَم  مالـسلا : هیلعِهَّللا  ِدـْبَعُوبَأ 

نوکی نأ  عنتمی  ّهنأ ال  یلع  فقولاب . لوقلا  یلإ  هاعد  اـم  رکذنـسو  ّیفقاو  وهو  هیلع  نوعطم  وهو  ةزمح  یبأ  نبا  هاور  ربخلا : اذـهف  ُْهقِّدَُـصت .
لعفی نم  هیلإ  لصی  ملو  سبحلا ، یف  ضرم  ّهنأل  ًابذاک ، کـلذ  یف  نوکیو  هلـسغو  هضیرمت  ّیلوت  ّهنأ  یعّدـی  اـّمبر  نم  یلع  ّدرلا  هب  دارملا 

، دوریم يوضر  هوک  هب  دریگیم و  ار  وا  دالوا  زا  یکی  تسد  هک  یـسک  هک  تسا  هدرکن  صخـشم  ربخ  نیا  یفرط  زا  ضعب  ّیلوتو  کلذ 
نیا هب  کّسمت  لالدتسا و  نیاربانب  تسا ] يرگید  یـسک  ای   ] دوشیم زوریپ  نیمز  لها ] همه   ] رب هک  تسا  يریـشمش  بحاص  مئاق و  نامه 
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نیا تفگ  وت  هب  دمآ و  یسک  رگا  دندومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هتفگ  هزمح  یبا  نب  یلع   - 48  / 24 تسین . تسرد  ربخ 
شربق كاـخ  زا  ار  شتـسد  تسا و  هداد  رارق  ربـق  رد  هداد و  شلـسغ  هتـسب و  ار  وا  مشچ  صخـش  نآ  دـش و  ضیرم  مظاـک ] ماـما   ] مرـسپ

[. دیوگیم غورد  نوچ   ] نکن قیدصت  ار  وا  تسا ، هدناکت 

ربخ حیضوت 

. دـش یفقاو  ارچ  هک  تفگ  میهاوخ  يدوز  هب  و  تسا ، نعط  دروم  ندوـب  یفقاو  ّتلع  هب  هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نبا  ار  ربـخ  نیا  ًـالوا 
تداهش زا  سپ  هدرک و  يراتسرپ  ناشیا  زا  ماما  يرامیب  مایا  رد  هک  دنک  اعّدا  هک  دشاب  یـسک  رب  ّدر  تیاور  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  ًایناث 

تسناوتیمن یـسک  دندوب و  سبح  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  تهج  هب  تسا . یغورد  بذک و  ياعدا  هک  تسا  هداد  لسغ  ار  وا  ترـضح ،
: لاق  - 49 کلذ . یعّدـی  نم  لوق  نالطب  نع  نایبلا  دـصق  نوکیف  هنبا . هّالوت  انباحـصأ  نم  موق  دـنعو  هلـسغ ، هانمّدـق -  ام  یلع  هیلاوم -  زا 

ِینَضَّمَغَو ِینَضّرَم  ُهَّنَأ  َكَرَبْخَأ  ْنَم  ُِّیلَع  ای  ِیل : َلاق  لاق : مالسلا  هیلعنسحلا  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  دواد ، نب  نامیلس  نع  يورو 
: لاـق  - 50 ءاوس . لّوـألا  ربخلا  یف  هاـنلق  اـم  ًاـضیأ  هیف : هجولاـف  ُْهقِّدَُـصت . ـالَف  يِْربَـق  ِباُرت  ْنِم  ُهَدَـی  َضَفَنَو  يِدَْـحل  ِیف  ِینَعَـضَوَو  ِینَلَّسَغَو 

نمز مالـسلا  هیلعحلاصلا  دـبعلا  ذـخأ  ۀنـس  یلهاکلا  هَّللا  دـبع  یلإ  ریکب  نب  هَّللا  دـبع  ینثعب  لاق : نیعأ  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نیعأ  ینربخأو 
وهو ۀنس  نیثالث  ذنم  مکدجسم  یف  رازیعلاوبأ  ینثّدح  هل : لقو  مالـسلا  هئرقأ  لاق - : نأ  یلإ  ربخ -  هاتأ  هلـسو  مالـسلا  هئرقأ  لاقف : يدهملا 

زا يرایسب  هتبلا  دشاب . هداد  لسغ  وا  ناتسود  زا  یکی  ار  ترـضح  نآ  دش  هتفگ  مه  ًالبق  هک  يروطنامه  ای  دنک و  يراتـسرپ  ناشیا  لوقی :
نالطب نایب  تیاور ، دصق  نیاربانب  تسا .] تسرد  ًالماک  هک  . ] دناهداد ماجنا  ار  ماما  روما  اضر ] ماما   ] ناشیا دـنزرف  هک  دـندقتعم  ام  ياملع 

هب یسک  رگا  یلع ! يا  دندومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تسا : هدرک  لقن  هزمح  یبا  نب  یلع   - 49  / 25 تسا . هدوب  نارگید  ياعّدا 
وا تسا ، هتفرگ  درگ  مربق  كاخ  زا  هتشاذگ و  ربق  رد  ارم  هتسب و  ار  ممشچ  گرم ، زا  سپ  هدوب و  منیلاب  رب  نم  یضیرم  رد  هک  داد  ربخ  وت 

. نکن قیدصت  ار 

ربخ حیضوت 

ماما هک  یلاس  ناـمه  رد  تسا : هتفگ  نیعا  نب  نمحّرلادـبع  نب  نیعا   - 50  / 26 میدرک . ثحب  هتـشذگ  ربخ  رد  هک  تسا  نامه  اـم  نخس 
: تفگ داتسرف و  یلهاک  هَّللادبع  فرط  هب  ارم  ریکب  نب  هَّللادبع  دندش ، نادنز  هناور  ریگتـسد و  یـسابع  يدهم  نامز  رد  مالـسلا  هیلعمظاک 
زا  ] ناسرب و مالـس  وا  هب  تفگ ] هک  نیا  ات  [ ؟ هن اـی  تسا  هدیـسر  وا  هب  ماـما ] يریگتـسد   ] ربخ اـیآ  هک  سرپب  وا  زا  هدـناسر  وا  هب  ارم  مـالس 

ُهُحارَس ُلُْجعَیَف  یلوُألا  اّمَأَف  ِْنیَتَّرَم ؛ َقارْعلا  ِْرمَألاِبِحاِصل  ُمُدْقَی  مالـسلا : هیلعهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاق  شیپ  لاس  یـس  رازیعلاوبا  وگب : وا  هب  نم  فرط 
هیف هجولا  نوکی  نأ  لمتحی  دحاو ، ربخ  ّهنأ  عم  ربخلا : اذهف  ًةَْونَع . ْمِهیِْدیَأ  ْنِم  ُجُرْخَی  َُّمث  ُهُْسبَح ، ُلوُطَیَف  ُسَبُْحیَف  ُۀَِیناّثلا  اّمَأَو  ُُهتَِزئاج  ُنُسْحَیَو 

کلذ وـه  نم  هیف  سیل  ّهنأ  یلع  هنوذؤـیو  هنوبّذـعی  مهیدـیأ  یف  یقبی  ـالو  هتمارک ، راد  یلإ  هَّللا  هـلقنی  نأـب  ةوـنع ، مهیدـیأ  نـم  جرخی  هـّنأ 
نارمحو نارمح  نب  دّمحم  نب  میهاربإ  ینربخأو  لاق :  - 51 هریغ . نود  هیلع  لمح  ملف  هریغ ، نیبو  هنیب  كرتشم  رمألا  بحاصو  صخـشلا ،

ای لاقف : مالـسلا  هیلعحلاصلا  دبعلا  هیلع  لخد  ذإ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک  لاق : یناجرلا  هَّللا  دبع  نع  يرزجلا ، دقاو  نب  مثیهلاو 
اّما دوشیم . هدرب  قارع  هب  هبترم  ود  تماما  رما  بحاص  دندومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  تفگیم : ام  هب  امش  دجسم  رد  اذَک . ْلَْعِفا  ُدَمْحَأ 
زا یناهگان  لکـش  هب  دوشیم و  ینادـنز  ینالوط  تّدـم  مود  هبترم  اـّما  دوشیم و  هداد  وا  هب  مه  یبوخ  هزیاـج  هدـش ، دازآ  دوز  راـب  نیلوا 

. دوشیم جراخ  اهنآ  تسد 

ربخ حیضوت 
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هک دـشاب  نیا  دوشیم ، جراـخ  اـهنآ  تسد  زا  یناـهگان  تروـص  هب  هکنیا  زا  روـظنم  تسا  نکمم  تسا ، دـحاو  ربـخ  هک  نیا  رب  هوـالع 
رد یفرط  زا  دنیبب . رازآ  هجنکش و  ات  دنامیمن  اهنآ  تسد  رد  رگید  دنکیم و  لقتنم  اقب  ملاع  هب  ار  ترـضح  نآ  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
هب سپ  تسا . ناشیا  ریغ  مظاک و  ماما  نیب  كرتشم  رما  بحاص  ظفل  اذل  تسا . یـسک  هچ  ًاصخـشم  رما  بحاص  هک  تسا  هدـماین  ربخ  نیا 

ماـما رـضحم  رد  نم  تسا : هتفگ  یناـجر  نـب  هَّللادـبع   - 51  / 27 وا ؟ ریغ  هن  دوشب  لـمح  وا  رب  طـقف  رمـالا  بحاـص  فـصو ]  ] لـیلد هچ 
! دمحا يا  دندومرف : ناشیا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  دش و  لخاد  مالسلا ] هیلعمظاک  ماما   ] حلاص دبع  هک  مدوب  مالسلا  هیلعقداص 

ِْرمَْألا اَذه  َبِحاص  َّنِإ  ِهَّللا  َدـْبَع  ای  یل : َلاق  َُّمث  ُدَّمَُحمَو ، ُدَـمْحَأ  ُهُمِْـسا  َْلب  َلاقَف : ٌنالُف ؟ ُهُمِْـسا  َكادـِف ! ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : هدـب . ماجنا  ار  راک  نآ 
دارأ نوکی  نأ  لمتحی  لّوألا  سنج  نم  ًاضیأ : اذـهف  مِهیِدـْیَأ . ْنِم  ُهتلفَأَف  ِمَظْعَألا  ِهَّللا  ِمْسِاب  اعَد  ِِهب  اوُّمَه  اذِإَف  ُهُْسبَح  ُلوُطَیَف  ُسَبُْحیَف ، ُذَـخُْؤی ،

دیدـح نع  طاّمقلا ، لاـهنم  نب  ورمع  انثّدـح  لاـق : زاّزبلا  دّـمحم  یبأ  نع  انباحـصأ ، ضعب  يور  و] : ] لاـق  - 52 ةاـیحلا . نود  توملا  هتلفب 
ُمَعْزَی ْنَم  ْمُُکئیِجَی  یّتَح  ُلوُطَت ، يرْخُألاَو  ُّلِقَت  امُهادْحِإ  ِْنیَتَْبیَغ ؛ مالسلا  هیلعِنَسَْحلا  ِیبَأل  َّنِإ  َلاق : مالـسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  یطاباسلا ،

اَّلِإ ُّیِـصَْولا  ِیلَی  الَو  ًاّیِـصَو  ُمیُِقی  یّتَح  ٌّیِـصَو  ُتوُمَی  َْسَیل  ٌبِذاک  َکـِلذ  ِیف  َوُهَف  ِهِدَـی . ْنِم  ِْربَْقلا  َباُرت  َضَفَنَو  ُهَنَفَدَو  ِْهیَلَع  یّلَـصَو  َتاـم  ُهَّنَأ 
دمحا و وا  مسا  هکلب  دندومرف : ترضح  تسا ! یسوم   ] نالف وا  مسا  امش ، يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  َیِمَع . ٍّیِصَو  ُْریَغ  ُهَِّیلَو  َّنِاَف  َّیِـصَْولا 

اهنآ هک  یتقو  سپ  دوشیم . نادنز  ینالوط  یتّدم  هدش و  راتفرگ  رما  نیا  بحاص  انامه  هَّللادبع ! يا  دـندومرف : نم  هب  دـعب  تسا . دّـمحم 
. دوشیم اهر  ناشتسد  زا  هدرک ، اعد  دنوادخ  مظعا  مسا  هب  دنتفرگ  وا  نتشک ]  ] هب میمصت 

ربخ حیضوت 

تاـیح و هن  دوـشیم  اـهر  گرم  اـب  هک  دـشاب  نیا  ندـش  اـهر  زا  دوـصقم  هک  دوریم  لاـمتحا  و  تسا ، یلبق  ربـخ  سنج  زا  مه  ربـخ  نـیا 
ود مالـسلا ] هیلعمظاک   ] نسحلا یبا  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یطاباس  دـیدح   - 52  / 28 یگدنز .

هتفر و ایند  زا  وا  هک  دنکیم  لایخ  هدمآ و  امـش  دزن  یـسک  هک  اجنآ  ات  دوب . دهاوخ  ینالوط  يرگید  هاتوک و  یکی  تشاد ، دـهاوخ  تبیغ 
. تسا بذاک  وگغورد و  ًامتح  صخش  نآ  دروم  نیا  رد  تسا . هدناکت  وا  ربق  كاخ  زا  ار  شتسد  هدرک و  شنفد  هدناوخ و  زامن  ناشیا  رب 

هچنانچ رگا  دریگیمن و  هدـهع  هب  یـسک  یـصو  زج  هب  ار  یـصو  روما ]  ] دـهد و ماجنا  ار  شتیاصو  هفیظو  هکنیا  اـت  دریمیمن  نم  یـصو 
، ًاّیـصو میقی  نأ  لبق  هتوم  یعّدی  نم  بیذکت  هیف : اّمنإو  دش . دـهاوخ  روک  دوش ، یـصو  نفک ] لسغ و  روما   ] ّیلوتم یـصو ، زا  ریغ  یـسک 

نع ۀعرز ، نع  ةریرهوبأ ، مالـس  نب  هَّللا  دبع  انثّدحو  لاق :  - 53 هرکذ . هیف  سیل  ّهنإف  هماقم  هریغ  ماقأو  یـصوأ  اذإ  اّمأف  لطاب  يرمعل  اذهو 
ییْحَتْساَف اْهیَلَع ، ٌدَّمَُحم  ُُهبَلَغَف  اُهنابَذاجتَی  ٌقانع  امُهَعَمَو  ٌدَّمَُحمَو  ِنَسَْحلاُوبَأ  ُهَءاج  ْذِإ  مالـسلا ، هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ًاِسلاج  ُْتنُک  لاق : لّضفم 

یْقُلیَف ُهَنوُذُخْأَی  ِساّبَْعلا  ِیَنب  َّنَأ  َعَم  ْمُُکبِحاص  ُهَّنِإ  امَأ  مالسلا : هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َلاقَف  ُُهْتلَّبَقَو . ََّیلِإ  ُهتْمَّمَضَف  یِبناج  یلِإ  َسَلَجَف  َءاجَف  نَسَْحلاُوبَأ 
امَک ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبِرَطْضَتَو  ُنُویُْعلا ، ِْهیَلَع  ُضیِفَت  یّتَح  ُهُْرمَأ  ِساَّنلا  یَلَع  یمُْعی  َُّمث  ِبورُّضلا ، َنِم  ٍبْرَِـضب  ْمِهیِْدیَأ  ْنِم  ُهَّللا  ُهتلفَی  َُّمث  ًاتَنَع  ْمُْهنِم 

. اینُّدلاَو ِنیِّدِلل  ِۀَّمُألا  ِهِذِهل  ٍجَرَِفب  ِْهیَدَی  یلَع  ُهَّللا  ِیتْأَی  َُّمث  ِحیِّرلا ، ِفِصاوَعَو  ِرْحَْبلا  ِۀَُّجل  ِیف  ُۀَنیِفَّسلا  ُبِرَطْضَت 

ربخ حیضوت 

ناج هب  یلو  تسا . هتفر  ایند  زا  ندرک  تیـصو  زا  لبق  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  هدـش ، یعّدـم  هک  تسا  یـسک  بیذـکت  عقاو  رد  ربخ  نیا 
يارب طقف   ) دش وا  نیشناج  مه  یـصو  داد و  رارق  یـصو  هدرک  تیـصو  ماما  ینامز  زا  سپ  اّما  تسا و  هدوهیب  لطاب و  اعّدا  نیا  مسق  مدوخ 

هک مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدـخ  رد  نم  تسا : هتفگ  رمع ] نب   ] لـضفم  - 53  / 29 درکن . رکذ  ار  وا  مان  شناـج ) ظـفح 
نیا ات  دندناشکیم  ناشدوخ  تمس  ار  هلاغزب  رفن  ود  ره  دمآ و  هلاغزب  کی  اب  ناشردارب ]  ] دّمحم هارمه  هب  مالـسلا ] هیلعیـسوم   ] نسحلاوبا

مالـسلا هیلعقداص  ماما  دـعب  مدیـسوب . هدرک و  لغب  ار  ناشیا  مه  نم  تسـشن . نم  رانک  رد  هدومن ، اـیح  نسحلاوبا  درک و  هبلغ  دّـمحم  هک 
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دنوادخ اّما  دسریم ، وا  هب  اهنآ  زا  ییاهبیسآ  دننکیم و  ریگتسد  ار  وا  سابع  ینب  هک  نیا  اب  تسامش  ماما ] و   ] بحاص ناشیا  دندومرف :
وا يارب  اهمشچ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  ناهنپ  مدرم  رب  ناـشیا  رما  دـعب  دـنکیم . اـهر  ساـبع  ینب  تسد  زا  ار  وا  دـهاوخیم  هک  يوحن  ره  هب 

برطـضم نازرل و  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نیگمهـس  ياهداب  لباقم  ایرد و  بادرگ  رد  هک  یتشک  لـثم  مدرم  ياـهلد  دـش و  دـهاوخ  ناـیرگ 
ساـبعلا ینب  ّنأ  نم  ربـخلا : اذـه  نمـضت  اـمف  دروآیم . شتـسد  هب  اـیند  نید و  رد  ار  تّما  نیا  جرف  لاـعتم  دـنوادخ  سپـس  دـش . دـهاوخ 

اذـه هیف  فلتخا  ّهنأل  وه ، کلذـک  هرمأ » ساّنلا  یلع  یمعی  : » هلوقو توملاب . مهنم  هَّللا  هتلفأو  کلذ  یلع  هیف  رمألا  يرج  حیحـص  هنوذـخأی 
وهو ۀـمألا ، هذـهل  جرفب  هدـلو  نم  نوکی  نم  يدـی  یلع  ینعی  هیدـی » یلع  هَّللا  یتأی  ّمث  : » هلوقو هتوم . دـنع  نویع  هیلع  تضافو  فـالتخالا 

، ورمع نب  لاهنملا  انثّدح  لاق : يدوعـسملا  نمحرلا  دبع  یبأ  نع  ناّنح ، ینثّدحو  لاق :  - 54 هرئاظن . یف  کلذ  انّیب  دقو  مالـسلا  هیلعۀّجحلا 
. ًانیِح ُبَرْهَیَو  ًاِنیح ]  ] ُتوُمَیَو ًانیِح  ُنَجُْسی  ِْرمَْألا  ُبِحاص  لاق : مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  نامعنلا ، هَّللا  دبع  یبأ  نع 

ربخ حیضوت 

نآ زین  دنوادخ  داتفا و  مه  قاّفتا  نیمه  تسا و  حیحـص  هک  دـننکیم  ریگتـسد  ار  ناشیا  سابع  ینب  هک  تسا  هلأسم  نیا  نّمـضتم  ربخ  نیا 
، دش مه  روط  نیمه  دوشیم » ناهنپ  مدرم  رب  ناشیا  رما  : » دـندومرف هک  نیا  و  دومرف . اهر  سابع  ینب  تسد  زا  گرم  هلیـسو  هب  ار  ترـضح 
هک نیا  و  دـش . ناـیرگ  وا  يارب  اـهمشچ  ترـضح  گرم  ناـمز  رد  دـش و  یتاـفالتخا  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  دروم  رد  هک  نیا  لـیلد  هب 

یـسک تسد  هب  تّما  نید  جرف  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دروآیم » وا  تسد  هب  ار  تّما  نیا  ياـیند  نید و  جرف  دـنوادخ  : » دـندومرف ترـضح 
 / 30 میاهدرک . نایب  نوگانوگ  دراوم  رد  ار  هلأسم  نیا  ام  مالسلا و  هیلعتّجح  ترـضح  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  ناشیا  دالوا  زا  هک  تسا 

ینامز دوشیم و  ینادنز  ینامز  تماما ]  ] رما بحاص  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  نامعن  هَّللادبع  یبا   - 54
، ۀـفقاولا بهذـم  فالخ  کلذو  ًانیح  تومی  : » لاق ّهنأ  هیف : ام  لّوأف  دـنکیم ]. رارف  نادـنز  زا  و   ] دزیرگیم رگید  ینامز  رد  دریمیم و  مه 

ءیش وه  اّمنإو  بره  ّهنأ  انملع  ام  مالسلا  هیلعیـسوم  نسحلاابأ  ّنأل  هیلإ ، نوبهذی  نم  نود  نحن  هیعّدن  نمیف  کلذ  ّحص  اّمنإف  برهلا  اّمأف 
نع دایز ، نب  رحب  يورو  لاـق :  - 55 هرکذ . تومی  لوقن : نأب  ًانیح » تومی   » هلوق لّوأتن  نأ  اـننکمی  نحنو  دـحأ ، هیلع  مهقفاوی  ـال  هنوعّدـی 

ُهَلَّسَغَو ُهَضَمْغَأ  َوُهَو  ُهَدِهَـش  َوُهَو  اذه ، ِیْنبا  َضِرَم  ُهَّنَِأب  ْمُکُِربُْخی  ْنَم  ْمُکَءاج  ْنِإ  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  عمـس  ّهنأ  یلهاکلا ، هَّللا  دـبع 
. اذ ُنوُکَی  ْنَأ  ْنِم  َُّدبالَو  ُهُوقِّدَُصت  الَف  َبارُّتلا ، ِْهیَلَع  اّثَح  َوُهَو  ِهِْربَق  ِیف  ُهَعَضَوَو  ِْهیَلَع  یّلَصَو  ِِهنافْکَأ  ِیف  ُهَجَرْدَأَو 

ربخ حیضوت 

[ دـناهدرک لالدتـسا  ربخ  نیا  هب  هک   ] هیفقاو دوخ  بهذـم  اب  ربخ  زا  هرقف  نیا  دریمیم ، یناـمز  تفگ : هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  لاکـشا  نیلوا 
زا گرم  هلیسو  هب  هک   ] تسا حیحص  مینکیم  اعّدا  ام  هک  يزیچ  رد  مه  ربخ  تمسق  نیا  رارف ، دروم ] رد  مود  لاکشا   ] اّما و  تسا . فلاخم 

ترـضح هک  تسا  هدشن  هدید  یلقن ] كردم و  چیه  رد   ] هک لیلد  نیا  هب  دنتـسه . یعّدم  هیفقاو ]  ] هک هچنآ  هن  دـش ] اهر  سابع  ینب  تسد 
هک هلمج  نیا  میناوتیم  اـم  هتبلا  تسین . قفاوم  اـهنآ  اـب  سک  چـیه  هدرک و  اـعّدا  اـهنیا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـناهدرک و  رارف  [ نادـنز زا  ]
[. دش دـهاوخ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دروم  رد  هک  هچنآ  ریظن   ] دریمیم ناشیا  رکذ  دای و  ینامز  هک  مینک  لیوأت  نیا  هب  ار  دریمیم » ینامز  »

مرـسپ هک  داد  ربخ  امـش  هب  دمآ و  یـسک  رگا  دندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  یلهاک  هَّللادبع   - 55  / 31
ربق رد  هدرک و  هماقا  زامن  شندب  رب  هدرک و  نفک  ار  وا  هداد و  شلـسغ  هتـسب و  ار  شمـشچ  هدوب و  شگرم  دهاش  وا  تسا و  هدـش  ضیرم 

. دوش عقاو  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  رما  نیا  دیاب  تسین و  ياهراچ  نوچ  دینکن . شقیدـصت  تسا ، هتخیر  كاخ  وا  يور  هداد و  رارق 
، مظعأ هیف  هَّللا  مهسف  یلهاکلا : هل  لاقف  ۀمیظع ، ۀنتف  هَّللاو  هذه  ییحیابأ  ای  ۀکمب -  مالکلا  رـضاح  ناکو  یمیمت - : دایز  نب  دّمحم  هل  لاقف 

یعّدا اّمبر  ّهنأب  هملعل  هّالوتو ، کلذ  لعف  ّهنأ  یعّدـی  نم  بیذـکت  نم  رثکأ  هیف  سیلف  سنوی . نم  ۀّنـس  هیف  ّباش  مهیتأیو  خیـش  مهنع  بیغی 
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روهظ امأو  ًابذاک . ناک  هاعّدإ  نمف  کلذ ، ریغ  اـّمأف  روهـشملا . یلع  هـالوم  وأ  موق  دـنع  هنبا  اـّلإ  هرمأ  ّلوتی  مل  ّهنـأل  بذاـک ، وه  نم  کـلذ 
یمیمت دایز  نب  دّمحم  نیح  نیمه  رد  مره . دـق  خیـش  ّنس  یف  ّهنأل  خاش  ّهنأ  موق  ّنظیو  ّباش  ةروص  یف  نوکی  يرمعلف  رمألا  اذـه  بحاص 

ادخ هب  یلهاک ] هَّللادبع  هینک  ! ] ییحی ابا  يا  تفگ : دینـش ، ار  نخـس  نیا  دوب و  رـضاح  هکم  رد  هک  مالـسلا ] هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  ]
زا تسا  يدرمریپ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رتشیب  ادـخ  مهـس  ارجام  نیا  رد  داد : باوج  وا  هب  یلهاـک  تسا . یمیظع  گرزب و  هنتف  نیا  هک  مسق 

. تسه سنوی  شور  هریس و  زا  یتنس  وا  راک  نیا  رد  هک  دیآیم  [ مدرم فرط  هب   ] یناوج لاح  رد  دوشیم و  ناهنپ  مدرم  ناگدید ] ]

ربخ حیضوت 

هک لیلد  نیا  هب  هدوب ، ناشیا  هب  طوبرم  روما  ماجنا  يدصتم  دوشب ، یعدم  هک  تسا  یـسک  بیذکت  تسه  ربخ  نیا  رد  هک  يزیچ  رثکادح 
نیا هک  یـسک  اهنت  ياهّدع  هدیقع  ربانب  نوچ  دـشاب ، نیا  یعدـم  دـیایب و  ییوگغورد  صخـش  اسب  هچ  تسنادیم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

نآ مالغ  روهـشم ، هیرظن  ربانب  ]و  مالـسلا هیلعاـضر  ماـما   ] شدـنزرف هداد ، ماـجنا  ار  مالـسلا ] هیلعمظاـک  ماـما  ندـب  زیهجت  هب  طوبرم   ] روما
ناج هب  تیالو ] تماما و   ] رما بحاـص  روهظ  دروم  رد  اـما  تسا . وگغورد  دوش  رما  نیا  ریغ  یعّدـم  یـسک  ره  سپ  تسا . هدوب  ترـضح 

تلوهک يریپ و  ّنس  رد  هک  ارچ  هدـش ، درمریپ  ناـشیا  هک  دـننکیم  لاـیخ  ياهّدـع  هتبلا  دوب و  دـهاوخ  یناوج  يامیـس  رد  هک  مسق  مدوخ 
اذـه ُنوُکَی  ّینَأ  ُساَّنلا : َلاَقل  ُِمئاْقلا  ُموُقَی  ْدَـق  َْول  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  یلإ  هعفر  ثراحلا ، نب  دـمحأ  يورو  لاق :  - 56 تسا .

نامزلا بحاص  ّنأ  موق  یعّدا  دقو  ۀلیوطلا . ةّدـملا  هذـه  یقبی  نأ  نورکنی  مّهنأل  هماظع  تیلب  ّهنإ  نولوقی : ًاموق  ّنأ  هیف : اّمنإف  ُهُماظِع . ْتَِیُلبَو 
هیلعِرَفْعَجابَأ ُْتعِمَـس  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  دواد ، نب  نامیلـس  يورو  لاـق :  - 57 مهیلع . ّدر  اذـهف  هَّللا  هبّیغو  تاـم 

یلصٍدَّمَُحم ْنِم  ٌۀَّنُسَو  َفُسُوی ، ْنِم  ٌۀَّنُسَو  یسیِع  ْنِم  ٌۀَّنُسَو  یسُوم  ْنِم  ٌۀَّنُس  َءاِیْبنَأ ؛ ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ٍنَنُـس  َُعبْرَأ  ِْرمَْألا  اَذه  ِبِحاص  ِیف  ُلوُقَی : مالـسلا 
یلصٍدَّمَُحم [ ْنِم  ] اّمَأَو ْتُمَی  َْملَو  َتام  ُلاُقیَف : یـسیِع  ْنِم   ] اّمَأَو ُنْجِّـسلاَف ، َفُسُوی  ْنِم   ] اّمَأَو ُبَّقَرَتَی ، ٌِفئاخَف  یـسُوم  ْنِم   ] اّمَأ هلآو ؛ هیلع  هللا 

ترـضح هک  هدـناسر  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  ار  شثیدـح  دنـس  هدرک و  تیاور  ثراح  نب  دـمحا   - 56  / 32 ُْفیَّسلاَـف . هلآو  هیلع  هللا 
ياهناوختـسا هک  یلاح  رد  دشاب ؟ مئاق  نامه  صخـش  نیا  اجک  زا  تفگ : دنهاوخ  مدرم  دنک  مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  هچنانچ  رگا  دندومرف :

. تسا هدیسوپ  مه  وا 

ربخ حیضوت 

ینالوط تّدـم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعمئاق  ياـقب  رکنم  اـهنآ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هدیـسوپ » وا  ياهناوختـسا   » دـنیوگیم ياهّدـع  هک  نیا 
. تسا هدرک  ناهنپ  [ مدرم مشچ  زا   ] ار ناشیا  دنوادخ  دناهتفر و  ایند  زا  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هک  دناهدش  یعدم  مه  ياهّدـع  دنتـسه .

رما نیا  بحاص  رد  دندومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا : هتفگ  ریـصب  وبا   - 57  / 33 تسا . هاگدـید  ود  نیا  در  ربخ  نیا 
زا یتنس  مالسلا ، امهیلعمیرم  نب  یسیع  زا  یتنس  مالسلا ، امهیلع  نارمع  نب  یسوم  زا  یتنس  دراد ؛ دوجو  ایبنا  ننس  زا  ّتنـس  راهچ  تماما ] ]

نادنز فسوی ، ّتنس  راظتنا . فوخ و  زا  تسا  ترابع  یسوم  ّتنس  دشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  زا  مه  یتنس  مالسلا و  هیلعفسوی 
ربمایپ زا  هک  یتنس  تسا و  رضاح  هدنز و  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  هدرم  هک  دوشیم  هتفگ  وا  هرابرد  هک  تسا  نیا  یـسیع  تنـس  و 

. انبحاص یف  ۀلـصاح  اهّلک  لاصخلا  نم  ربخلا  اذه  نّمـضت  امف  تسا . ریـشمش  اب  ملظ ] هیلع   ] مایق جورخ و  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
فرعی الو  هیلإ  لصوی  ـال  ثیحب  ّهنـأل  نوجـسملا  ینعم  یف  وهو  سبحلا  یف  نجـسی  مل  اـنلق : سبحلا . یف  نجـسی  مل  مکبحاـص  لـیق : نإـف 

هیلعهَّللاِْدبَعابَأ ُْتعِمَـس  لاق : لضفم  نع  دّـمحم ، نب  ۀـعرز  نع  هَّللا ، دـبع  نب  ّیلع  يورو  لاق :  - 58 نوجـسم . ّهنأکف  نییعتلا  یلع  هصخش 
ٌۀّمُأ امَو  ُمَّسَُقی  ٌثاریِم  امَو  ُقِسَت ، ٌۀَقاس  امَو  ُحیِـصَت ، ٌۀَِحئاص  امَو  َلاق : َُّمث  ِْهَیلِإ ، اُولِـصَی  َْنلَو  اذه  ِیْنبِاب  َنُوثَبُْعیَـس  ِساّبَْعلا  ِیَنب  َّنِإ  ُلوُقَی : مالـسلا 

: لاق جاجحلا  نب  نمحرلا  دبع  نع  لیعامسإ ، نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  ّیلع ، نب  دمحأ  يور  و  لاق :   - ] 59 ُعاُبت .
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ربخ حیضوت 

دوجو هدـش و  لصاح  مالـسلا ] هیلعنامز  ماما   ] ام بحاص  دروم  رد  روکذـم ، لاصخ  اهیگژیو و  زا  تسا  نآ  نّمـضتم  ربخ  نیا  هک  هچنآ 
يانعم رد  نکل  دناهدشن  ینادنز  يراوید ] راهچ  کی  رد   ] ناشیا هلب ] : ] مییوگیم تسا . هدشن  ینادنز  امـش  بحاص  دوش : هتفگ  رگا  دراد .

رد ناشیا  هک  تسا  نیا  لثم  نیاربانب  دسانـشیمن . ًاصخـشم  ار  ترـضح  نآ  هتـشادن و  ناـشیا  هب  یـسرتسد  یـسک  هک  ارچ  تسا ، ینادـنز 
نیا هیلع  سابع  ینب  يدوز  هب  دندومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  رمع  نب  لضفم   - 58  / 34 دنشابیم . نادنز 
دربب ار  وا  هک  يرومأم  هن  دنک و  هلان  هدز و  هحیص  وا  رب  هک  ینز  هن  دومرف : سپس  دنسریمن . وا  هب  زگره  هتبلا  درک و  دنهاوخ  هئطوت  مرسپ 
هتفگ جاجح  نب  نمحرلادـبع   - 59  / 35 دوب . دـهاوخن  دوـش  راذـگاو  هک  يزینک  نینچمه  دوـش و  میـسقت  دـنامب و  وا  زا  هک  یثاریم  هن  و 

َكاذَو َلاقَو : ِینَنوُِسبْحَیَو  ِینَنوُذُخْأَی  نالف  ِیَنب  َّنِإ  لوقی : مالسلا  هیلعمیهاربإابَأ  ُْتعِمَس  مدینش  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  میهاربا ، ابا  زا  تسا :
رمألا ّنأل  سبحلاب ، همـسج  یلإ  اولـصی  نأ ال  نود  هرمأ ، داسفو  هنید  یلإ  نولـصی  ام  مّهنأ  لّوألا : ربخلا  یف  هجولاف  ٍۀَمالَـس . یلِإَف  َلاط  ْنِاَو 

نع رینتسملا ، نب  میهاربإ  يور  و  لاق :  - 60 هنید . نم  ۀمالس  یلإ  هانعم  ۀمالـس » یلإف  لاط  نإو  كاذو  : » هلوق کلذکو  هفالخ . یلع  يرج 
ٌضَْعبَو َتام ، ُلاُقی : یّتَح  يرْخُألا  َنِم   ] ُلَوْطَأ امُهادْحإ  ِْنیَتَْبیَغ ؛ ِْرمَْألا  اَذه  ِبِحاِصل  َّنِإ  ُلوُقَی : مالسلا  هیلعهَّللا  ِْدبَعابَأ  ُْتعِمَـس  لاق : لضفملا 

هک ُهَْرمَأ . ِیلَی  يِذَّلا  َیلْوَْملا  ّالِإ  ُهُْریَغ  الَو  ِهِْرمَأَو ، ِهِعِـضْوَم  یلَع  ٌدَـحَأ  ُِعلَّطَی  الَو  ِِهباحْـصَأ ، ْنِم  ٌریِـسَی  ٌرَفَن  اـّلِإ  ِهِْرمَأ  یلَع  یْقبَی  ـالَف  َلـُِتق ، ُلوُقَی :
اّما دش ، دهاوخ  ینالوط  یلیخ  هچ  رگا  رما  نیا  دندومرف : دعب  دننکیم . ینادـنز  هدرک و  ریگتـسد  ارم  سابع ] ینب   ] نالف ینب  دـندومرفیم :

. دوشیم تمالس  هب  متخ 

ربخ ود  حیضوت 

نیا هن  دنسریمن ، شتماما  رما  رد  داسف  داجیا  ترضح و  نید  هب  اهنآ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنسریمن . ترضح  نآ  هب  سابع  ینب  هک  نیا 
ترضح مسج  هب  اهنآ  ینعی   ] تسا هدوب  نیا  فالخرب  هلأسم  هک  ارچ  دننکیمن . سبح  ار  ناشیا  دنسریمن و  ترـضح  مسج  هب  اهنآ  هک 

نیا مالک  يانعم  دوشیم ؛ تمالس  هب  متخ  اّما  دیـشک ، دهاوخ  لوط  یلیخ  مندش ] ینادنز   ] هچرگا دومرف : هک  مود  تیاور  اّما  و  دندیـسر .]
هک مدینـش  مالــسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  تـسا : هـتفگ  رمع  نـب  لـضفم   - 60  / 36 دوـشیم . ترـضح  نید  تمالـس  هب  مـتخ  هـک  تـسا 

هتفر ایند  زا  دوشیم : هتفگ  هک  اجنآ  ات  تسا . يرگید  زا  رتینالوط  اهنآ  زا  یکی  هک  تسه  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  دـندومرفیم :
چیه دننامیم و  یقاب  مدق  تباث  وا  تماما ]  ] رما رب  ترـضح  نارای  زا  یمک  هّدـع  طقف  سپ  تسا . هدـش  هتـشک  دـنیوگیم : یـضعب  تسا و 
امیف حیرـص  ربخلا : اذهف  دهدیم . ماجنا  ار  ترـضح  ياهراک  روما و  هک  یمالغ  زجب  دش ؛ دـهاوخن  هاگآ  علطم و  وا  روما  ناکم و  هب  سک 
دحأ هیلع  علّطی  سیلو  اهیف ، کلذ  عطقنا  لوطأ ؛ ۀیناثلاو  هتابتاکمو . هرابخأ  اهیف  فرعی  ناک  یلوألا  نیتبیغ : هل  ّنأل  انبحاص  یف  هیلإ  بهذـن 
ءیش ّيأب  ییحی : نب  ناوفـصل  تلق  لاق : ذاعم  نب  ّیلع  يور  و  لاق :  - 61 مالسلا . هیلعیـسوم  نسحلا  یبأل  کلذک  سیلو  هّصتخی ، نم  ّالإ 

نإو دـیلقتلاب ، لجر  یلع  عینـشتلا  نم  رثکأ  هیف  سیل  اذـهف  هیلع . تعطق  و  هیلع )  ) ترختـساو هَّللا  توعدو  تیّلـص  لاـق : ّیلع ؟ یلع  تعطق 
، هنیدو هدهزو  هلضفو  هعضومل  ۀلزنملا  هذه  قوف  هنع  کلذ  رکذ  يّذلا  لجرلا  ّنأ  یلع  هریغ ، یلع  ۀّجح  هیف  سیلف  کلذ  ّحص 

ربخ حیضوت 

تابتاکم اهربخ و  هرود  نآ  رد  هک  یلّوا  دراد ؛ تبیغ  ود  اـم  بحاـص  هک  نیا  رد  میدـقتعم ، نآ  هب  اـم  هک  هچنآ  هب  دراد  حیرـصت  ربخ  نیا 
علطم ناشیارب  سک  چـیه  و  دـش . عطق  ناشیا  تابتاکم  رابخا و  تسا و  رتینـالوط  هک  یمود  ]و  يرغـص تبیغ   ] دـشیم هتخانـش  ترـضح 

 - 61  / 37 تسا . هدوبن  تروص  نیا  هب  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  يارب  هک  یلاح  رد  دنک . ادیپ  ار  ماقم  نیا  ضیف  هک  یـسک  زج  هب  دوشیمن ،
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زاـمن هماـقا  تفگ : يدرک ؟ ادـیپ  یـسوم ] نب   ] یلع تماـما ]  ] هب نیقی  یلیلد  هچ  هب  متفگ : ییحی  نب  ناوفـص  هب  تسا : هتفگ  ذاـعم  نب  یلع 
. دش لصاح  میارب  نیقی  عطق و  وا ] تماما  هب  هک  دش  نیا  هجیتن   ] مدرک و هراختسا  هتساوخ و  دنوادخ  زا  دعب  مدرک و 

ربخ حیضوت 

یتّجح لیلد و  چیه  دشاب  حیحص  لمع  نیا  مه  رگا  هزات  تسا . هدرک  دیلقت  [ تاداقتعا رما  رد   ] هک تسا  یـسک  شنزرـس  طقف  ربخ  نیا  رد 
ماقم و شدـهز ، لـضف و  رطاـخ  هب  هک  ییحی ] نب  ناوفـص   ] تسا هدـش  رکذ  یـسک  زا  بلطم  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  تسین . نارگید  يارب 

دقتعی نأ  ّالإ  ّمهّللا  ةراختسإلاب ؛ اهیف  لاق  ّهنأ  ۀّیملع : ۀلأسم  یف  همصخل  لوقی  نأ  نسحتسی  فیکف  دراد . ار  اهتبـسن  هنوگ  نیا  قوف  یتلزنم 
نباو ییحی  نب  ناوفـص  تلأس  ۀـقابقب : ّیلع  لاق  و  لاـق : مث   - 62 هلوقل . ۀضراعملا  طقـسیف  فیلکتلا ، نع  هجرخی  ام  ۀـلفغلاو  ۀـُلبلا  نم  هیف 

هب هک  دـیوگب  فلاخم  هب  [ لئاسم ّمها  مه  نآ   ] یملع هلأسم  رد  هک  تسا  تسرد  وا  يارب  روطچ  نیارباـنب  مهتخیـشم  نم  ۀـعامجو  بدـنج 
تهالب و زا  ياهجرد  رد  هدننک  لاؤس  صخش  هک  هدوب  دقتعم  ناوفص  مییوگب ]  ] هک نیا  رگم  مدش . دقتعم  ناشیا  تماما  هب  هراختسا  رطاخ 
62  / 38 تسا . طقاس  ثحب  هضراعم و  دـشاب ، نینچ  رگا  [ نونجم لثم   ] هدـش فیلکت  هریاد  زا  وا  جورخ  بجوم  شایهلبا  هک  تسا  ینادان 

اذه یلع  متعطق  ءیش  ّيأب  میظع -  مهنیبو  هنیب  يّذلا  ناکو  زا -  یعمج  بدنج و  نبا  و  ( 46) ییحی نب  ناوفص  زا  دیوگیم : هقابقب  یلع  - 
متنأو مکل  ةءوس  تلقف : یطنزبلا ، یلع  ًاعیمج  اولاحأو  هانقّدـصف  لاق  ّهنأ  ّالإ  هَّللاو  ال  مهّلک : اولاـق  مکلوق ؟ لـبقأف  مکل  ناـب  ءیـشل  لـجرلا أ 
لّوألا ربخلا  یف  هانلق  ام  لثم  ربخلا : اذـه  یف  مالکلاو  متنأ ؟ مکعدأو  هنم  لـبقأف  باّذـکلا  ّیبصلا  کـلذ  یلإ  یننولـسرت  أ  ۀعیـشلا ، ۀخیـشم 

[ هعیش  ] اهنآ خیاشم  لاق : ّهنأ  مالسلا  هیلعنسحلا  یبأ  نع  يور  ًادحأ  عمس  له  طابر ، نب  ّیلع  نع  انباحصأ  ضعب  لئسو  لاق :  - 63 ءاوس .
نیقی اضر ] ماما   ] درم نیا  ّتیناّـقح  رب  لـیلد  هچ  هب  مدرک : لاؤس  دوب ، هتفرگ  رد  یگرزب  مهم و  ثحب  تعاـمج  نآ  وا و  نیب  هک  یلاـح  رد 

ام تفگ ، وا  طقف  میرادن ] یلیلد   ] مسق ادخ  هب  هن  دنتفگ : باوج  رد  یگمه  مریذـپب ؟ ار  امـش  فرح  مه  نم  ات  دـیراد  یلیلد  ایآ  دـیدرک ؟
ناگرزب تعامج  امـش  يارب  متفگ : دیـشک ] اجنیا  هب  هک  راک  . ] دنداد هلاوح  ( 47) یطنزب هب  ارم  و  هناروکروک ] دیلقت   ] میدرک قیدـصت  مه 

. منک اهر  ار  امش  میامن و  لوبق  وا  زا  ات  دیتسرفیم  وگغورد  كدوک  نآ  فرط  هب  ارم  هک  تسا  تشز  هعیش 

ربخ حیضوت 

زا هیفقاو ] يوسوم و  نارای  باحصا و   ] ام باحـصا  زا  یکی   - 63  / 39 میتفگ . یلبق  ربخ  رد  هک  تسا  ناـمه  ربخ  نیا  دروم  رد  اـم  نخس 
َْوأ يِدـَْعب  ُماـمِإ  َْوأ  ِیِـصَو  یّ ِیْنبِإ  ٌِّیلَع  یلع  مرـسپ  دـشاب : هتفگ  یـسوم  نسحلا  وبا  هک  تسا  هدینـش  یـسک  اـیآ  درک : لاؤس  طاـبر  نب  یلع 

عمـسی مل  اذإو  کلذ  لوقی  ًادـحأ  عمـسی  مل  ّهنإ  لاق : طابر  نبا  ّنأ  نم  رثکأ  هیف  سیلف  ال . َلاق : اذـه ؟ ینْعَم  َْوأ  ِیتَفِیلَخ  َْوأ  ِیبَأ  ْنِم  ِیَتلِْزنَِمب 
رکبوبأ لأسو  لاـق :  - 64 هب . ضارتعالا  طقـسف  کلذ ، عمـس  نّمع  رابخألا  نم  ًاـفرط  انمّدـق  دـق ] و[ هعمـسی ، مل  هریغ  ّنأ  یلع  ّلدـی  ـال  وه 

هانلق ام  ًاضیأ  هیف : هجولاف  هتلزنمب . دحأ  هیبأ  دنع  نکی  مل  ّهنأ  یملس  ینتربخأ  لاق  ّیلع ؟ یلع  تعطق  ءیش  ّيأب  ةریغملا  نب  هَّللا  دبع  ینمرألا 
تسا و نم  زا  دعب  ماما  ای  نم  ّیـصو  عرولاو  ملعلاو  نیدلا  یف  ءالجأ  موق  یلع  نعطلا  یلإ  لّصوتی  نأ  رومألا : فئارط  نمو  ءاوس . هریغ  یف 
رد يزیچ  ای  تسا  نم  نیـشناج  هفیلخ و  هک  نیا  ای  دشابیم ، مردپ  هب  تبـسن  نم  تلزنم  ماقم و  لثم  نم  هب  تبـسن  شتلزنم  دـشاب  هتفگ  ای 

. هن تفگ : نومضم ؟ انعم و  نیا 

ربخ حیضوت 

ار بلاطم  نآ  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  تسا  هدینشن  یسک  زا  تسا : هتفگ  طابر  نبا  هک  تسا  نیا  تسه  ربخ  نیا  رد  هک  يزیچ  رثکادح 
زا دروم  نیا  رد  يرابخا  ًالبق  اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـشاب . هدینـشن  مه  يرگید  هک  دوشیمن  لـیلد  هدینـشن  وا  هک  ـالاح  دـشاب . هتفگ 
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: درک لاؤس  هریغم  نب  هَّللادبع  زا  ینمرا  رکب  وبا   - 64  / 40 تسین . دراو  نایاقآ  نیا  ضارتعا  نیاربانب  میدرک . لقن  دندوب  هدینش  هک  یناسک 
هک داد  ربخ  [ مالـسلا هیلعقداص  ماما  هناخ  رد  نارازگتمدـخ  زا   ] یملـس تفگ : يدرک ؟ نیقی  یـسوم ] نب   ] یلع [ تماـما  ] هب لـیلد  هچ  هب 

. تشادن تلزنم  ماقم و  وا  هزادنا  هب  مالسلا ] هیلعمظاک  ماما   ] شردپ دزن  یسک  چیه 

ربخ حیضوت 

یگتخاس تایاکح  لقن  هلیسو  هب  هیفقاو  هک  تسا  نیا  روما  نیرتبیجع  زا  مییوگیم . مه  اجنیا  میتفگ  هتشذگ  ربخ  ود  رد  هک  هتکن  نامه 
ّمث ال نوفرعی ، ـال  ماوقأ  نع  تاـیاکحلاب  دـننزیم . تمهت  نعط و  اوقت  ملع و  نید و  ناـگرزب  زا  يریثـک  دادـعت  هب  هّیوهلا  لوهجم  دارفا  زا 
هل ملعلا  یلإ  ًابوسنم  ًالجر  ّنأ  ولو ال  میظع ، لماحتو  ةرهاظ  ۀـیبصعل  هذـه  ّنإ  بهذـملا ، داسف  یلع  ًالیلد  کـلذ  لـعجی  یّتح  کلذـب  عنقی 

لّوأف هلوقب . قثوی  نم ال  اهاور  ۀفیعـض  اهّلک  اّهنأل  اهداریإ ، نسحی  مل  اهب ، ّقلعتو  رابخألا  هذـه  دروأ  اـنل ، نیفلاـخملا  هوجو  نم  وهو  تیص 
رمألا قیضو  لوصألا  میلست  دعب  ۀبیغلا  یف  اهب  ّقلعتملا  یلع  مالکلا  ۀبوعص  ولو ال  هنّیبنس -  ام  یلع  اهب -  لئاق  قثی  مل  ّهنأ  اهنالطب  یلع  لیلد 

ًاموق اعد  يّذلا  ببـسلا  يور  دقو  اهّلک . اهنالطب  دـقتعی  اهب  قلعتملا  ّنإف  تافارخلا  هذـه  یلإ  أجتلا  امل  هیلع ، ضارتعالا  نع  هزجعو  هیف  هیلع 
نیا دـنهدیم . رارق  ناگرزب  بهذـم  داسف  لیلد  ار  تایاکح  نیا  هدـشن و  عناق  هنادرمناوجان ] [ي  اهتمهت نیا  هب  هزاـت  فقولاـب : لوقلا  یلإ 

رابخا نیا  تسا ، ترهش  ياراد  ملع و  هب  بوسنم  هک  نیفلاخم  زا  یکی  رگا  و  تسا . ّقح  زا  ینادرگ  يور  راکـشآ و  یلهاج  بصعت  راک ،
تسرد مه  رابخا  نیا  رکذ  یتح  دراد  دوجو  اهربخ  نآ  مامت  رد  هک  یطرفم  فعض  لیلد  هب  دوبن  هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  هدرکن و  لقن  ار 

هب یلئاق  چـیه  هک  تسا  نیا  هیفقاو  رابخا  نالطب  رب  لیلد  نیلوا  دنتـسین . دامتعا  دروم  هک  دـناهدرک  لـقن  یناـسک  ار  راـبخا  نیا  نوچ  دوبن ،
باـب رد  هک  یـسک  رب  ثحب  یتخـس  رگا  درک و  میهاوخ  ناـیب  يدوز  هب  هک  ناـنچ  فلاـخم ] هچ  قفاوم و  هچ   ] تسا هدرکن  داـمتعا  اـهنآ 

نیا هب  زگره  دـشیمن ، زجاع  یقطنم  لیلد  اب   ] ضارتعا زا  دـشیمن و  گـنت  وا  رب  هصرع  دوبن و  هدرک  دانتـسا  یلعج ]  ] راـبخا نیا  هب  تبیغ 
یبأ نب  ّیلع  داقتعإلا  اذـه  رهظأ  نم  لّوأ  ّنأ  تاـقثلا  يورف   - 65 دـشیمن . لّسوتم  دراد  داقتعا  اهنآ  نالطب  هب  مه  شدوخ  هک  تاـفارخ 
ًائیش مهل  اولذبف  ًاموق  اولامتساو  اهماطح  یلإ  اولامو  ایندلا ، یف  اوعمط  یـساورلا  یـسیع  نب  نامثعو  يدنقلا  ناورم  نب  دایزو  ینئاطبلا  ةزمح 
نب دّـمحم  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم  يورف   - 66 مهلاثمأو . یمعثخلا  ماّرکو  يراـکملا  نباو  عیزب  نب  ةزمح  وحن  لاومـألا ، نم  هوناـتخا  اّـمم 

هیلعمیهاربإ وبأ  تام  لاق : نمحرلا  دبع  نب  سنوی  نع  لضفلا ، نب  دمحأ  نع  روهمج ، نب  دّمحم  نع  دمحأ ، نب  دّمحم  نع  راّطعلا ، ییحی 
نب دایز  دـنع  ناک  لاومألا ، یف  ًاعمط  هتوم ، مهدـحجو  مهفقو  ببـس  کلذ  ناکو  ریثکلا ، لاملا  هدـنعو  ّالإ  دـحأ  هماّوق  نم  سیلو  مالـسلا 

. رانید فلأ  نوثالث  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  دنعو  رانید ، فلأ  نوعبس  يدنقلا  ناورم 

هیفقاو شیادیپ  لماوع 

دارفا زا   - 65  / 1 هلمج :] زا   ] دراد دوجو  يرابخا  تایاور و  دش  داجیا  هیفقاو  هدش و  فقو  هب  دقتعم  ياهّدع  دش  رجنم  هک  یببس  دروم  رد 
و يدـنق » ناورم  نب  داـیز   » و ینئاـطب » هزمح  یبا  نب  یلع  ، » دـندرک راـهظا  ار  داـقتعا  نیا  هک  یـصاخشا  نیلوا  تسا : هدـش  تیاور  نئمطم 
رد ار  یلاوما  مه  هّدـع  نآ  دـندومن ؛ بلج  دوخ  هب  مه  ار  ياهّدـع  رظن  دـندرک و  عمط  ایند  لام  هب  هک  دـندوب  یـساور » یـسیع  نب  ناـمثع  »
 / 2 دندرک . تنایخ  مدرم  لاوما  رد  نارگید ، و  یمعثخ » مارک   » و يراکم » نبا   » و عیزب » نب  ةزمح   » لثم مه  ناشیا  دـنداد و  رارق  ناشرایتخا 

رایسب لاوما  شیالکو  زا ] یضعب   ] دزن تفر ، ایند  زا  [ مالـسلا هیلعمظاک  ماما   ] میهاربا وبا  یتقو ] : ] تسا هتفگ  نمحّرلا  دبع  نب  سنوی   - 66
دزن طقف  دندرک . راکنا  ار  ناشیا  گرم  تداهـش و  ترـضح ، لاوما  رد  عمط  لیلد  هب  اذل  دش . اهنآ  فقو  بجوم  رما  نیمه  دوب و  يدایز 

تفرعو ّقحلا  تنّیبتو  کلذ  تیأر  اّملف  دوب . رانید  رازه  یـس  هزمح » یبا  نب  یلع   » تسد رد  رانید و  رازه  داـتفه  يدـنق » ناورم  نب  داـیز  »
لاملا دیرت  تنک  نإ  اذه ؟ یلإ  كوعدی  ام  الاقو  ّیلإ  اثعبف  هیلإ ، ساّنلا  توعدو  تمّلکت  تملع ، ام  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  رمأ  نم 
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اذِإ : » اولاق مّهنأ  مالـسلا  مهیلعنیقداصلا  نع  انیور  ّانإ  امهل : تلقو  تیبأف ، ّفک . یل :   ] الاقو رانید ، فالآ  ةرـشع  یل  انمـضو  کـینغن  نحنف 
ینابـصانف لاح ، ّلک  یلع  هَّللا  رمأو  داهجلا  عدأل  تنک  امو  ِنامیِإلا .» ُرُون  َِبلُـس  ْلَـعْفَی  َْمل  ْنإَـف  ُهَْملِع ، َرِهُْظی  ْنَأ  ِِملاـْعلا  یَلَعَف  ُعَدـِْبلا  ِتَرَهَظ 

دیزی نب  بوقعی  نع  ًاعیمج ، يرعـشألا  هَّللا  دـبع  نب  دعـسو  رافـصلا  نع  دـیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  يورو   - 67 ةوادعلا . یل  ارمـضأو 
رما دش ، نشور  میارب  قح  مدید و  ار  تانایرج  نیا  هک  یتقو  دایز  دنعو  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  وبأ  یـضم  لاق : هباحـصأ  ضعب  نع  يرابنألا ،
ماما تماما  تمـس  هب  ار  مدرم  مدرک و  ینارنخـس  اذـل  متخومآ ، تسیابیم  هک  ار  هچنآ  متخانـش و  ار  مالـسلا  هیلعاضر  نسحلا  یبا  تماما 
لاـم رگا  ینکب ؟ ار  راـک  نـیا  هـک  هدـش  ثعاـب  يزیچ  هـچ  دـنتفگ : دنداتـسرف و  کـیپ  رفن  ود  نآ  دـعب  مدرک . توـعد  مالـسلا  هیلعاـضر 

يراددوخ نم  رادرب . تسد  اهراک ] نیا  زا  : ] دـنتفگ دـنهدب و  نم  هب  رانید  رازه  هد  هک  دـندرک  دّـهعت  مینکیم و  تزاینیب  اـم  یهاوخیم 
، دـش رهاظ  نید  رد  تعدـب  تقو  ره  دـناهدومرف : هک  میراد  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماـما  زا  یتیاور  اـم  متفگ : اـهنآ  هب  مدرک و 

یلاح ره  رد  نم  و  دوشیم . رود  وا  زا  نامیا  رون  دـهدن  ماجنا  تعدـب ] اب  هزرابم  رد   ] ار راک  نیا  رگا  دـنک و  رهاـظ  ار  شملع  دـیاب  ملاـع 
 - 67  / 3 دـنتخادرپ . هزرابم  هب  دنتـشاذگ و  ینمـشد  يانب  نم  اب  اهنآ  بلاطم  نیا  ناـیب  اـب  منکیمن . كرت  ار  ادـخ  رما  تعاـطا  داـهج و 

« يدـنق دایز   » دزن تفر ، ایند  راد  زا  مالـسلا  هیلعمیهاربا  وبا  یتقو  دـنکیم : لقن  شناتـسود  نارای و  زا  یـضعب  زا  يراـبنا  دـیزی  نب  بوقعی 
هنکـسمو راوج  سمخو  رانید  فلأ  نوثالث  یـساورلا  یـسیع  نب  نامثع  دنعو  رانید ، فلأ  نوعبـس  يدنقلا  نامثع   » دزن رانید و  رازه  داتفه 

ُُهثِراو ّیِنِإَف  ٍراوَجَو ، ٍثاثَأ  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ِیبِأل  َعُِمتْجا  َناک  امو  ِلاْملا  َنِم  ْمُِکلَِبق  ام  اُولَمِْحا  ْنَأ  مالسلا  هیلعاضِّرلا  ِنَسَْحلاُوبَأ  ْمِْهَیلِإ  َثَعَبَف  رصمب .
هرکنأ ّهنإف  ةزمح  یبأ  نبا  اّمأف  اذه . ُهَبُْشی  ٌمالَکَو  ْمُکَْلبَق  ِِهثِراِولَو  ِیل  َعُِمتْجا  ْدَق  ام  ِْسبَح  ِیف  ْمَُکل  َرْذُع  الَو  ُهَثاریِم  انْمَـسَْتقا  ْدَقَو  ُهَماقَم ، ٌِمئاقَو 

ّیح وهو  تمی  مل  هیلع -  هَّللا  تاولـص  كابأ -  ّنأ  هیلإ  بتک  ّهنإف  یـسیع  نب  نامثع  اّمأو  يدـنقلا . دایز  کلذـکو  هدـنع  اـمب  فرتعی  ملو 
ّنهقتعأ دـقف  يراوجلا  اّمأو  کیلإ ، ءیـش  عفدـب  ینرمأی  ملف  لوقت ، امک  یـضم  دـق  ّهنأ  یلع  لمعأو  لطبم ، وهف  تاـم  ّهنأ  رکذ  نمو  مئاـق ،

اهنآ يارب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دوب . رصم  رد  مه  شتنوکس  لحم  دوب و  زینک  جنپ  رانید و  رازه  یس  یـساور » یـسیع  نب  ّنهب . تجّوزتو 
ارچ دیتسرفب . نم  يارب  ار  لاوما ] رگید  و   ] زینک ثاثا و  زا  معا  تسامش ؛ تسد  رد  هدرک و  عمج  هک  مردپ  لاوما  زا  هچنآ  دنداتسرف : کیپ 
امـش تسد  رد  یغلابم  هچ  مینادیم  هک  نیا  هب  هراـشا   ] میاهدرک میـسقت  مه  ار  ترـضح  ثاریم  متـسه و  ناـشیا  نیـشناج  ثراو و  نم  هک 

روـما لـیبق  نیا  زا  و  دـیرادن . يرذـع  چـیه  تسوا  ثراو  نم و  نآ  زا  هدـش و  عـمج  هک  هچنآ  ناـشیا و  لاوـما  يرادـهگن  يارب  و  تـسا ]
نامثع  » اّما روط . نیمه  مه  يدنق » دایز  . » درکن فارتعا  تشاد  تسد  رد  هک  هچنآ  هب  درک و  راکنا  ًالصا  هک  هزمح » یبا  نبا   » اّما دندومرف .

لها دشاب  دقتعم  وا  گرم  هب  هک  سک  ره  تسا و  مئاق  هدنز و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  وت -  ردپ  تشون : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  یـسیع » نب 
وت هب  هک  دـندوب  هدرکن  رما  نم  هب  ناـشیا  مریذـپب ] ار  وا  گرم  و   ] منک لـمع  تسا  هدرم  وا  هک  نیا  ياـنبم  رب  ییوگیم  رگا  تسا و  لـطاب 
نب دّمحم  نب  دمحأ  يورو   - 68 مدروآ . رد  دوخ  جاودزا  دقع  هب  هدرک و  دازآ  ار  اهنآ  نازینک ، اّما  و  لاوما ] دروم  رد  نیا   ] مهدب يزیچ 

ییحی ّنأ  يولعلا  نسحلا  نب  ییحی  ثّدحی  ناحطلا  نسحلا  نب  برح  تعمـس  لاق : یمیتلا  رـصن  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  ةدقع ، نب  دـیعس 
نـسحلا یبأ  یلع  نیطقی  نب  ّیلع  لـخد  لوقی : هتعمـسف  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  مهیف  ناـکو  ۀعیـشلا ، نم  ۀـعامج  ترـضح  لاـق : رواـسملا  نب 

! ِیَس يِدّ ای  َلاقَو : نیِطْقَی  ُْنب  ُِّیلَع  یکَبَف  ِیُنُلتْقَی . َُکبِحاص  ٌِّیلَع  ای  مالسلا : هیلعنسحلاوبأ  لاق  ّمث  هباجأف . ءایشأ  نع  هلأسف  مالسلا  هیلعیسوم 
ُفَلْخَأ ْنَم  ٌْریَخ  َوُه  اذـه  ِیْنبا  ٌِّیلَع  َلاقَف : ِیَـس ؟ يِدّ ای  َكَدـَْعب  اَنل  ْنَمَف  ٌِّیلَع : َلاق  ِیْلتَق . ُدَهْـشَت  الو  ُهَعَم  ُنوُکَت  ُِّیلَع ال  اـی  ـال  َلاـق : ُهَعَم ؟ اـَنَأَو 

برح  - 68  / 4 َنِیبَّرَقُْملا . َنَِمل  ُهَّنإَو  ِةَرِخآلا  ِیف  ِیَسَو  ٌدّ اینُّدلا  ِیف  ِیَس  ٌدّ ِْهَیلِإ ، َنوُجاتْحَی  ام  ُْملِع  ُهَْدنِع  ِیتَعیِِـشل  َوُه  ِیبَأ ، َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َوُه  يِدَْعب ،
، مدش رـضاح  هعیـش  زا  یتعامج  نایم  رد  تسا : هتفگ  رواسم  نب  ییحی  هک  درک  لقن  ثیدـح  يولع  نسح  نب  ییحی  يارب  ناحط  نسح  نب 
دیـسر و مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلا  یبا  رـضحم  هب  نیطقی  نب  یلع  تفگیم : هک  مدینـش  دوـب  اـهنآ  نیب  رد  هک  هزمح » یبا  نـب  یلع   » زا
. دشکیم ارم  وت  يالوم ]  ] بحاص یلع ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلعنسحلا  وبا  سپـس  دـنداد . باوج  مه  ماما  و  درک ، لاؤس  یلئاسم  هرابرد 
ار مندـش  هتـشک  یتسین و  وا  اـب  وت  هن ، دـندومرف : ترـضح  متـسه ؟ وا  اـب  مه  نم  نم ! ياـقآ  يا  تشاد : هضرع  تسیرگ و  نیطقی  نب  یلع 
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دعب هک  تسا  یسک  نیرتهب  وا  مرسپ ، یلع  دندومرف : تسا ؟ ماما ]  ] ام يارب  یسک  هچ  امـش  زا  سپ  نم ! يالوم  درک : ضرع  یلع  ینیبیمن .
ملاع  ] تسوا دزن  رد  دشاب  هتـشاد  زاین  هعیـش  هک  یملع  ره  تسا و  مردپ  دزن  رد  نم  تلزنم  لثم  نم  دزن  رد  وا  تلزنم  ماقم و  تسا . نم  زا 
لمح امف  برحل : نسحلا  نب  ییحی  لاقف  تسا . دـنوادخ  هاگرد  نیبّرقم  زا  و  تسا ، رورـس  دّیـس و  ترخآ  اـیند و  رد  تسا .] روما  همه  هب 

هعطتقا يذـّلا   ] هلام نم  هدـنع  ناک  ام  هلمح  لاقف : کلذ  نع  رواسملا  نب  ییحی  تلأس  لاـق : هدـسحو ؟ هنم  ءرب  نأ  یلع  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع 
دمحأ نب  نیسحلا  نع  ینوق ، نب  یشبح  نب  ّیلع  يورو   - 69 ثیدحلا . عطقناو  مشاه  ینب  ضعب  لخد  ّمث  ةرخآلاو ، ایندلا  یف  هَّللا  هیقـشیل 

: ًاموی هل  لاقف  یّمع . لزاهی  ناکو  دادغب  لهأ  نم  ًاخیش  لاّضف  نب  نسحلا  نب  ّیلع  یّمع  دنع  يرأ  تنک  لاق : لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب 
رـشب یبأ  نب  دـمحأ  تنب  جوز  انأ  لاق : هَّللا ؟ کنعل  ملو  یّمع : هل  لاقف  ۀـضفارلا -  لاـق : وأ  ۀعیـشلا -  رـشعم  اـی  مکنم  ّرـش  ایندـلا  یف  سیل 

وا زا  هزمح » یبا  نب  یلع   » هک دش  ثعاب  يزیچ  هچ  سپ  تفگ : برح  نسح  نب  ییحی  يدنع  ناک  ّهنإ  ةافولا : هترضح  امل  یل  لاق  جارـسلا 
ماما لاوما  زا  هک  هچنآ  تفگ : مه  وا  مدیـسرپ و  رواسم » نب  ییحی   » زا ار  نیمه  تفگ : برح  دـنک ؟ تداسح  هتـسج و  يرود  اضر ] ماـما  ]
لیلد هب  ار  وا  دـنوادخ  هدـش و  رما  نیا  بجوم  هلأـسم  نیمه  درک . عطق  نآ  هب  ار  ماـما  یـسرتسد  هدرک و  عنم  ترـضح  زا  دوب  وا  تسد  رد 

. دادن همادا  درک و  عطق  ار  نخـس  برح  دمآ ، مشاه  ینب  زا  یکی  هک  دعب  داد . رارق  تخبدب  ترخآ  ایند و  رد  دش  بکترم  هک  یتشز  لمع 
لها زا  يدرمریپ  هک  مدوـب  لاـضف  نب  نسحلا  نب  یلع  میوـمع  دزن  تسا : هتفگ  لاّـضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  دـمحا  نـب  نیـسح   - 69  / 5

یضفار ای  هعیـش  تعامج  امـش  زا  رتدب  ایند  مامت  رد  تفگ : میومع  هب  باطخ  درم  دریپ  يزور  درکیم . حازم  میومع  اب  هک  مدید  ار  دادغب 
دیسر شگرم  تقو  هک  ینامز  متسه . جارـس  ربش  نب  دمحا  داماد  نم  تفگ : دنک ؟ تنعل  ار  وت  ادخ  هچ ، يارب  تفگ : وا  هب  میومع  تسین .

هَّللا هَّللاف  تمی ، مل  ّهنأ  تدهـشو  هتوم ، دـعب  اـهنع  هنبا  تعفدـف  مالـسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسومل  ۀـعیدو  راـنید  فـالآ  ةرـشع  تفگ : نم  هب 
اذه لصأ  ناک  اذإو  مّنهج . ران  یف  اهب ]  ] یلـصی هانکرت  دقلو  ۀّبح ، انجرخأ  ام  هَّللا  وف  مالـسلا . هیلعاضرلا  یلإ  اهومّلـسو  رانلا  نم  ینوصّلخ 
وهو یـصحی ، نأ  نم  رثکأف  ۀـفقاولا ، ةاور  یلع  نعطلا  نم  يور  اـم  اـّمأو  اـهیلع ! لّوعی  وأ  مهتاـیاورب  قثوی  فیک  ءـالؤه ، لاـثمأ  بهذـملا 

باّشخلا نع  دّمحم ، نب  هَّللا  دبع  نع  يرعـشألا ، ییحی  نب  دمحأ  نب  دّمحم  يور   - 70 هنم . ًافرط  رکذن  نحن  انباحـصأ ، بتک  یف  دوجوم 
هیلعرفعج نب  یـسوم  لاوما  زا  رانید  رازه  هد  ناکو  ینئاطبلا -  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  دـنع  بصقلا  عاّیب  ۀـنییعو  اـنأ  تنک  لاـق : دواد  یبأ  نع 

[ مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم   ] هک مداد  تداهـش  مدادـن و  اـضر ]  ] شدـنزرف هب  ار  لاوـما  نآ  شگرم  زا  سپ  هک  تسه  نم  شیپ  مالـسلا 
مـسق ادخ  هب  دیهدب . مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  ار  لاوما  دینک و  صالخ  مّنهج  شتآ  زا  ارم  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تسا . هدرُمَن 
لاثما هیفقاو  یفارخ  بهذـم  ناـیاوشیپ  هک  یتقو  دورب . منهج  هب  اـت  میدرک  اـهر  ار  وا  میدـنادرگن و  رب  ار  لاوما  زا  ياهناد  یّتح  مه  اـم  هک 

. درک لصاح  نانیمطا  اهنآ  هب  ای  درک و  دامتعا  اهنآ  تیاور  هب  ناوتیم  هنوگچ  دنشاب ، اهنیا 

تسا هدمآ  هفقاو  نایوار  نعط  رد  هک  یتایاور 

اذل دوش ؛ هرامـش  هک  تسا  ینآ  زا  رتشیب  تسا  دوجوم  ام  ياملع  بتک  رد  هدـش و  تیاور  هّیفقاو  هقرف  نایوار  تّمذـم  نعط و  رد  هچنآ  اّما 
سیئر ینئاطب » هزمح  یبا  نب  یلع   » دزن شورف  ین  هنییع  نم و  تسا : هتفگ  دوواد  وبا   - 70  / 1 مینکیم . رکذ  ار  اهنآ  زا  یکدنا  دادعت  ام 

ِيإ ُْتُلق : َْتعِمَس ؟ َأ  ۀنییع : یل  لاقف  ِریِمَْحلا . ُهابْشَأ  ٌِّیلَع  ای  َُکباحْصَأَو  َْتنَأ  امَّنِإ  مالـسلا : هیلعمیهاربإ  وبأ  یل  لاق  لوقی : هتعمـسف  ۀفقاولا - 
رمع نب  دّمحم  نع  لاّضف ، نب  نسحلا  نب  ّیلع  نع  ةدقع ، نبا  يورو   - 71 ُْتِییَح . ام  یمَدَق  ِْهَیلِإ  لُْقنَأ  ال  ِهَّللاَو ، ال  َلاقَف : ُْتعِمَس . ْدََقل  ِهَّللاَو 
یبأ دـنع  اّنک  ـالاق : ناکـسم ، نباو  يدـنقلا  داـیز  ینثّدـح  یـساورلا : یـسیع  نب  ناـمثع  اـنل  لاـق  ـالاق : ًاـعیمج ، طابـسأ  نب  ّیلعو  دـیزی  نب 
ِلْهَأ ُْریَخ  اْنلُقَف  ٌِّیبَص .-  َوُهَو  مالـسلا -  هیلعاضّرلا  نَسَْحلاُوبَأ  َلَخَدَف  ِضْرَألا . ِلْهَأ  ُْریَخ  َۀَـعاّسلا  ُمُْکیَلَع  ُلُخْدَـی  لاق : ذإ  مالـسلا  هیلعمیهاربإ 

مالـسلا هیلعمیهاربا  وبا  تفگیم : هک  مدینـش  وا  زا  میدوب ، هیفقاو  سیئر  ناذ ؟ َلاق  ام  يِرْدَت  َّیَُنب  ای  َلاقَو : ُهَلَّبَقَف  ِْهَیلِإ  ُهَّمَـضَف  انَد  َُّمث  ِضْرَألا !
مـسق ادخ  هب  هلب ، متفگ : يدینـش !؟ تفگ : نم  هب  هنییع  دیقمحا .]  ] دیتسه رامح  هب  هیبش  تنارای  وت و  هزمح ! یبا  نب  یلع  يا  دومرف : نم  هب 
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یلع دیزی و  نب  رمع  نب  دّمحم   - 71  / 2 تشاد . مهاوخن  رب  وا  فرط  هب  یمدق  ماهدنز  ات  هک  مسق  ادخ  هب  هن ، تفگ : هنییع  دعب  مدینش . هک 
مالسلا هیلعمیهاربا  وبا  دزن  ام  دنتفگ : نم  يارب  ناکـسم  نبا  يدنق و  دایز  تفگ : ام  هب  یتیاور  رد  یـسیع » نب  نامثع  : » دناهتفگ طابـسا  نب 

زونه هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  نسحلاوبا  سپ  دـیآیم . امـش  دزن  نیمز  لـها  نیرتهب  هظحل  نیمه  رد  دـندومرف : ترـضح  هک  میدوب 
هب ار  وا  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  دش و  کیدزن  مالـسلا  هیلعاضر  نسحلاوبا  سپـس  نیمز !؟ لها  نیرتهب  میتفگ : ام  دـش . لخاد  دوب  كدوک 
نب ّیلع  لاق  َِّیف . ِناّکُـشَی  ِناذـه  ِیَـس  يِدّ ای  ْمَعَن  َلاـق : دـنتفگ ؟ هچ  رفن  ود  نیا  هک  ینادیم  مناـج ! رـسپ  دومرف : دیـسوب و  هدنابـسچ و  دوخ 
لاق مالـسلا  هیلعمیهاربإابأ  ّنأ  بائر  نب  ّیلع  ینثّدح  نکلو  ال  ثیدـحلا ، رتب  لاقف : بوبحم ، نب  نسحلا  ثیدـحلا  اذـهب  تثدـحف  طابـسأ :
نب ّیلع  لاق  ًادـَبَأ . َُکباحْـصَأَو  َْتنَأ  ْبَْجنَت  ُدایِز ال  ای  َنیِعَمْجَأ ، ِساَّنلاَو  ِۀَِـکئالَْملاَو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  امُْکیَلَعَف  ُهاُمْتنُخ  َْوأ  ُهَّقَح  ُهاُمتْدَـحَج  ْنِإ  امهل :
ملف ینکرتو  ّرمف  تطلوخ . دق  کبـسحأ  لاقف : اذکو ، اذک  کل : لاق  مالـسلا  هیلعمیهاربإابأ  ّنأ  ینغلب  هل : تلقف  يدنقلا  دایز  تیقلف  بائر :

ام مالـسلا  هیلعاضرلا  ماّیأ  هنم  رهظ  یّتح  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  یبأ  ةوعد  دایزل  عّقوتن  لزن  ملف  بوبحم : نب  نسحلا  لاق  هب . تررم  الو  همّلکأ 
هب ار  ثیدح  نیا  دـیوگیم : طابـسا  نب  یلع  دـنراد . دـیدرت  ّکش و  نم  دروم  رد  رفن  ود  نیا  نم ! يالوم  هلب  تفگ : ًاقیدـنز . تامو  رهظ ،
نم هب  باـئر  نب  یلع  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  هکلب  تسین  هنوـگ  نیا  تسا ، هدـیرب  ار  ثیدـح  تفگ : مه  وا  متفگ و  بوـبحم  نب  نسح 

هکئالم و ادخ و  تنعل  سپ  دییامن ، تنایخ  وا  هب  ای  دـینک و  راکنا  ار  وا  ّقح  رگا  دـناهدومرف : رفن  ود  نآ  هب  مالـسلا  هیلعمیهاربا  وبا  تفگ :
تاقالم ار  يدـنق  دایز  تفگ : بائر  نب  یلع  دـعب  دـش . دـیهاوخن  بیجن  یمارگ و  زگره  تباحـصا  وت و  دایز ! يا  داب . امـش  رب  مدرم  همه 

زا ار  تلقع  وت  هک  منکیم  نامگ  تفگ : داـیز  تسا . هتفگ  ناـنچ  نینچ و  امـش  هب  میهاربا  اـبا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  متفگ : وا  هب  مدرک و 
هـشیمه تسا : هتفگ  بوـبحم  نب  نسح  متفرن . مه  شفرط  هب  مدزن و  فرح  وا  اـب  مه  نم  درک . كرت  ار  نم  تفر و  دـعب  ياهداد و  تـسد 

نیرفن داتفا و  قاّفتا  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نامز  رد  هک  نیا  ات  دوش ، قّقحم  دایز  ّقح  رد  مالـسلا  هیلعمیهاربا  وبا  نیرفن  ات  میدوب  رظتنم 
یبأ نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نع  هیبأ ، نع  ییحی ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  يورو   - 72 تفر . ایند  زا  رفاک  قیدـنز و  دایز ، دـش و  رهاظ  ماـما 

: ُْتُلق عیَِزب ؟ ِْنب  ةَزْمَح  ُّیِقَّشلا ، َلَعَف  ام  مالـسلا : هیلعاضرلا  لاق  لاق : دـالبلا  یبأ  نب  ییحی  نب  میهاربإ  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  باـطخلا ،
نیبو ینیب  امیف  تلقف  ناوفـص : لاق  ِۀَـقَْدنَّزلا . یَلَع  ّالِإ  ًادَـغ  َنُوتوُمَی  الَو  ٌكاّکَـش ، ُمْوَْیلا  ُمُه  ٌّیَح ، ِیبَأ  َّنَأ  ُمَعْزَی  َلاـقَف : َمِدَـق . ْدَـق  َوُه  اذ ، َوُه 
ّبرب رفاک  وه  هتوم  دـنع  لاق  ّهنأ  مهنم  لجر  نع  انغلب  یّتح  ًالیلق  ّالإ  انثبل  امف  ۀـقدنزلا ؟ یلع  نوتومی  فیکف  مهتفرع ، دـق  ٌكاّکـش  یـسفن :

لیعامسإ نب  مساقلل  تلق  لاق : حابر  نب  ّیلع  نع  مامه ، نب  دّمحم  ّیلع  وبأ  يورو   - 73 ثیدحلا . قیدصت  اذه  تلقف  ناوفص : لاق  هتامأ .
« عـیزب نب  ةزمح  : » دـندومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  تفگ : دـالب  یبا  نب  ییحی  نب  میهاربا  هک  دـنکیم  لـقن  ییحی  نب  ناوفـص   - 72  / 3
[ شنارای هزمح و   ] اهنآ تسا ، هدنز  مردپ  هک  دنکیم  لایخ  وا  دـندومرف : ترـضح  تسا . هدـمآ  مه  وا  مدرک : ضرع  درک ؟ هچ  تخبدـب 

كاکش متفگ ، مدوخ  اب  دیوگیم : ناوفص  دنریمیم .] رفاک  دحلم و  ینعی   ] اه قیدنز  مارم  اب  رگم  دنریمیمن  ادرف  دنتسه و  كاّکش  زورما 
هب شگرم ، تقو  اهنآ  زا  یکی  دیسر ، ربخ  ام  هب  هک  دوب  هتـشذگن  يردق  دنریمیم ؟ قیدنز  رفاک و  هنوگچ  اّما  متـسنادیم ، ار  اهنآ  ندوب 

73  / 4 تسا . ماما ] مالک   ] ثیدح نامه  قیدصت  نیا  متفگ  دیوگیم : ناوفـص  تسا . هدش  رفاک  دناریمب  ار  وا  دهاوخیم  هک  يراگدرورپ 
نب دّمحم  نم  تعمس  ءیش  ّيأ  ًاروطمم -  ناکو  یشرقلا -  دوب  ( 48) روطمم هک  یشرق  لیعامسا  نب  مساق  هب  تسا : هتفگ  حابر  نب  یلع  - 
نبا لاق  ةزمح . یبأ  نب  دّمحم  نع  هاورف  ًاریثک  ًاثیدح  کلذ  دعب  جرخأ  ّمث  حابر : نبا  لاق  ًادحاو . ًاثیدح  ّالإ  هنم  تعمس  ام  لاق : ةزمح ؟ یبأ 

74 هنع . هاورف  ًاریثک  ًاثیدح  کلذ  دعب  جرخأ  ّمث  لاق : ۀسمخ . وأ  ثیداحأ  ۀعبرأ  لاقف : ناّنح ؟ نم  تعمـس  مک  اذـه : مساقلا  تلأسو  حابر :
َأ ةزْمَح : ِیبَأ  ِْنبا  ِیف  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلعاضّرلا  ُْتعِمَـس  لاق : رمع  نب  دمحأ  نع  دعـس ، نب  دعـس  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  يورو  - 

یلِإ ُدوُعَی  مالـسلا  هیلعَمیِهاربِإ  ابَأ  َّنِإ  َلاقَو : ِینایْفُّسلا ؟ ُبِحاص  َوُهَو  یـسُوم  ِْنب  یَـسیِع  یلِإ  يدُْهی  ّيِدْهَْملا  َْسأَر  َّنَأ  يِوْرَی  يِذَّلا  َوُه  َْسَیل 
ًادعب اّما  ماهدینـش . ثیدـح  کی  طقف  تفگ : ياهدینـش ؟ يزیچ  هچ  هزمح  وبا  نب  دّـمحم  زا  متفگ : ُُهبْذِـک ؟ ْمَُهل  َنابَتْـسا  اَمَف  ٍرُهْـشَأ ؛ َۀـِینامَث 

هچ مدیـسرپ : مساق  زا  دیوگیم : حابر  نبا  زاب  درکیم . تیاور  هزمح  یبا  نب  دّمحم  زا  ار  همه  هک  دش  رداص  وا  زا  يدایز  رایـسب  ثیداحا 
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. درکیم تیاور  نانح  زا  هک  دش  رداص  مساق  زا  يدایز  ثیداحا  ًادعب  یلو  ثیدح . جنپ  ای  راهچ  تفگ : ياهدینش ؟ ثیدح  ناّنح  زا  رادقم 
تسین یـسک  نامه  وا  ایآ  دندومرفیم : هزمح  یبا  نبا  دروم  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تسا : هتفگ  رمع  نب  دمحا   - 74  / 5
مالسلا هیلعمیهاربا  وبا  تفگیم : و  تسا ؟ ینایفس  نارای  زا  وا  هک  دنربیم  هیده  یسوم  نب  یسیع  يارب  ار  يدهم  رـس  درکیم  تیاور  هک 

نب دّمحم  يورو   - 75 تسا ؟ هدشن  نشور  مولعم و  هزمح ] وبا  نبا   ] بذک [ شنارادـفرط  ] اهنآ يارب  ایآ  ددرگیم . رب  رگید  هام  تشه  ات 
هیلعاضِّرلا َْدنِع  ةَزْمَح  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َرِکُذ  لاق : نانـس  نب  دّمحم  نع  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّـمحم  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  ییحی ، نب  دـمحأ 

َْولَو َنوُکِرْـشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  ّالِإ  ُهَّللا  َیبَأَف  ِهِضْرَأَو ، ِِهئامَـس  ِیف  ُهَّللا  ُدَـبُْعی  ْنَأ ال  َدارَأ  ِةَزْمَح  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َلاق : َُّمث  ُهَنَعَلَف ، مالـسلا 
« ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری   » هَّللا ِباتِک  ِیف  َوُه  َو ]  ] َِکلذَک ُهَْفنَأ  َمَغَر  ْنإَو  ِهَّللاَو  ْمَعَن  َلاق : ُكِرْشُْملَا ؟ ُْتُلق : ُكِرْشُْملا . ُنیِعَّللا  َهِرَک 

فیکف باتکلا ، اهرکذب  لّوطن  یـصحت ال  نأ  نم  رثکأ  ۀفئاطلا  هذـه  یلع  نوعطلاو  ِهَّللا . َرُون  َئِفُْطی  ْنَأ  َدارَأ  ُهَّنَأ  ِِهلاْثمَأ  ِیفَو  ِهِیف  ْتَرَج  ْدَـقَو 
هیلعاضر ماما  رضحم  رد  تسا : هتفگ  نانـس  نب  دّمحم   - 75  / 6 مهیف . حلاصلا  فلـسلا  لاوقأو  مهلاوحأ  هذهو  موقلا  ءالؤه  تایاورب  قثوی 

شنیمز نامسآ و  رد  دنوادخ  دهاوخیم  هزمح  یبا  نب  یلع  دندومرف : هدرک و  نعل  ار  وا  ماما  دش ، هزمح » یبا  نب  یلع   » زا تبحص  مالسلا 
. دشابن دنیآ  شوخ  نوعلم ، ناکرـشم  يارب  هک  دنچ  ره  دنک ؛ مامت  ار  شدوخ  تیاده ]  ] رون هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  اما  دوشن . تدابع 

ادـخ باـتک  رد  هتکن ]  ] نیا دوشیم . هدـیلام  كاـخ  هب  شا  هزوپ  تسا و  هنوـگ  نیا  مسق  ادـخ  هب  هلب ، دـندومرف : كرـشم !؟ مدرک : ضرع 
هک دراد  نایرج  وا  لاـثما  وا و  هراـبرد  هیآ  نیا  ( 49 .« ) دننک شوماخ  ندرک  فپ  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسه ،

ار نامباتک  مه  ام  دوشب . شرامـش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هیفقاو  ّهلاض  هقرف  ياه  تّمذم  اه و  نعط  دننک . شوماخ  ار  ادخ  رون  دندرک  هدارا 
مالک هب  هّجوت  اب  ًاصوصخ  لاوحا و  نیا  اب  مه  نآ  درک  دامتعا  موق  نیا  تایاور  هب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  مینکیمن . ینالوط  اـهنآ  ناـیب  اـب 
یغبنی ناک  امل  اهورکذ  یتلا  رابخألا  هذهب  ّقلعت  نم  ةدناعم  ولو ال  اهنآ . نوماریپ  مالسلا ] امهیلعمظاک  ماما  اضر و  ماما  لثم   ] حلاص فلس 

نم رهظ  ام  ًاضیأ  کلذ  لطبیو  مهلوق . لطبیو  ۀیافک ، هیف  ام  مالـسلا  هیلعاضرلا  یلع  صوصنلا  نم  انّیب  دق  ّانأل  اهرکذـی  نم  یلإ  یغـصی  نأ 
: لثم فقولاب  لوقلا  نم  ۀعامج  عجر  اهلجألو  بتکلا . یف  ةروکذم  یهو  هتمامإ ، ۀّحـص  یلع  ّۀلادلا  مالـسلا  هیلعاضرلا  دـی  یلع  تازجعملا 

هیبأ باحصأ  نم  ءالؤهو  مهریغو ، یسیع  نب  دامحو  جارد  نب  لیمجو  بوقعی ، نب  سنویو  یسوم ، نب  ۀعافرو  جاّجحلا ، نب  نمحرلا  دبع 
رگا مهریغو و  ءاشولا  ّیلع  نب  نسحلاو  رـصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  لثم : هرـصع ، یف  ناک  نم  کلذکو  اوعجر . ّمث  هیف ، اوّکـش  نیّذلا 

هب ام  هک  لیلد  نیا  هب  دوبن . راوازس  اهنیا  تبحص  فرح و  هب  نداد  شوگ  دوبن ، دناهدرک  کّسمت  رابخا  نیا  هب  هک  یناسک  ینمشد  دانع و 
. دنکیم لطاب  ار  ناشلوق  هلأسم  نیمه  میدرک و  نایب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تماما ]  ] رب یصوصن  یفاک ، ردق 

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تازجعم  زا  یضعب  نایب 

هدمآ هعیـش  بتک  رد  دنکیم و  ترـضح  نآ  تماما  تّحـص  رب  تلالد  هدش و  رهاظ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  كرابم  تسد  هب  هک  یتازجعم 
: لـثم هیفقاو ؛ هـب  نیدـقتعم  زا  يدادـعت  هـک  دوـب  تازجعم  تاـمارک و  نـیمه  رطاـخ  هـب  دـنکیم . لـطاب  ار  هـیفقاو  هـقرف  هدـیقع  زین  تـسا 

لطاب داقتعا  زا  نارگید  و  یـسیع » نب  دامح   » و جراد » نب  لیمج   » و بوقعی » نب  سنوی   » و یـسوم » نب  ۀعافر   » و جاّجح » نب  نمحّرلادـبع  »
. دندرک هبوت  سپس  هدرک و  ّکش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دروم  رد  دندوب و  مالـسلا  امهیلعاضر  ماما  ردپ  باحـصا  زا  اهنیا  دنتـشگرب ، ناش 
هب لئاق  هک  نارگید  و  ءاشو » یلع  نب  نسح   » و رـصن » یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  : » لثم دندوب ، ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  یناسک  روط  نیمه 

يورف  - 76 هدلو . نم  هدعب  نم  ۀمامإو  هتمامإب  اولاقو  ۀّـجحلا  اومزتلاف  فقولاب ، لاق  ناک )  ) نّمم لیالد  تامارک و  ندـید  اب  ، ] دـندوب فقو 
وهو رـصن -  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  باطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  کلام ، نب  دّمحم  نب  رفعج 
ِْهَیلِإ ُْتبَتَک  َلاقَف : ِِلئاسَْملا  یف  ْتَّنَعَتَو  مالـسلا  هیلعاضِّرلا  ِنَسَْحلا  َابَأ  ََبتاکَف  مهیأر ، یلع  ناـکو  فقولاـب ، نولوقی  اوناـکو  نارهم -  لآ  نم 

يِدـْهَت َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َْتنَأَفَأ   » یلاـعَت ُُهلْوَق  َیِهَو  نآرُْقلا  َنِم  َلـِئاسَم  ِثـالَث  ْنَع  ُُهلَأْـسَأ  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  یتَم  ّینَأ  یِـسْفَن  ِیف  ُتْرَمْـضَأَو  ًاـباتِک 
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هب مزتلم  دنتفریذپ و  ار  قح  تّجح  تیالو  مالـسلا ] هیلعاضر  ماما  تماما  ِمالْـسِِْإلل » ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  : » ُُهلْوَق َو  َیْمُْعلا »
نب دّمحم  نب  دمحا  زا  ریمع ، وبا  نب  دّـمحم   - 76  / 1 دـندش . ناشنادـنزرف  زا  ناشیا  زا  سپ  هّمئا  اضر و  ماما  تماما  هب  لئاق  دـندش و  نآ 

هب ياهماـن  هک  دـنکیم  لـقن  دوب ، هدـیقع  مه  نارهم  لآ  هیقب  اـب  مه  وا  و  دـندوب ، فقو  هب  لـئاق  یگمه  دوـب و  نارهم  لآ  زا  هک  رـصن  یبا 
وا يارب  ادـتبا  تفگ : هدرک و  حرطم  ار  یتخـس  تـالاؤس  وا  نتخادـنا  تقـشم  هب  نداد و  رازآ  يارب  تشون و  مالـسلا  هیلعاـضر  نسحلااـبا 

هروس  40  ] هیآ هلمج  زا  منکیم ؛ لاؤس  وا  زا  نآرق  لئاسم  زا  مهم  هلأسم  هس  زا  مدـید  ار  وا  تقو  ره  متفگ  مدوخ  اب  سپـس  متـشون  ياهمان 
یهارمگ رد  هک  ار  یناـسک  ناروک و  اـی  یناـسرب ، نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوـتیم  وـت  اـیآ  ربماـیپ ! يا  : » دـیامرفیم هک  فرخز ]

ار شاهنیـس  دنک ، تیاده  دهاوخب  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  :[ » دـیامرفیم هک  ماعنا  هروس   125  ] هیآ و  ینک »!؟ تیاده  دنتسه  يراکـشآ 
گنت نانچنآ  ار  شاهنیـس  دزاس ، هارمگ  دـهاوخب  شفالخ ] لامعا  رطاخ  هب   ] هک ار  سک  نآ  دزاسیم و  هداـشگ  مالـسا ، شریذـپ ]  ] يارب

: ُُهلْوَق َو  دـهدیم ». رارق  دـنروآیمن  نامیا  هک  يدارفا  رب  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دورب ، الاب  نامـسآ  هب  دـهاوخیم  ایوگ  هک  دـنکیم 
یِسْفَن ِیف  اُهتْرَمْـضَأ  ِیتَّلا  ِتایآلا  ِهِرِخآ  ِیف  َبَتَکَو  ِیباتِک  ْنَع  ِیَنباجَأَف  ُدَمْحَأ : َلاق  ُءاشَی .» ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکلَو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَتال  َکَّنِإ  »

ُهَّنَأ ُتْرَکَذ  َّمث  ِیباوَج ؟ ْنِم  اذه  ٍءْیَش  ُّيَأ  ُْتلُقَف : ُُهتْرَمْضَأ ، ُْتنُک  ام  ُْتیَْسنَأ  ُباوَْجلا  َلَصَو  اَّمَلَف  ِْهَیلِإ ، ِیباتِک  ِیف  اهْرُکْذَأ  َْملَو  اْهنَع  َُهلَأَسَأ  ْنَأ 
( یل  ) ةراجت یف  ناسارخ  یلإ  تجرخ  لاق : ّهنأ  هببس  ناکو  عجرف  فقولاب  لوقی  ناکو  ءاشولا  ّیلع  نب  نسحلا  کلذک  و   - 77 ُُهتْرَمْضَأ . ام 
، ءیش اهنم  یعم  ام  تلقف : اهرمأ -  ّیلع  یفخ  دق  یبایث  نیب  تناکو  ةربح -  یّنم  بلطی  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلاوبأ  ّیلإ  ثعب  هتدرو  اّملف 

وت :[ » دیامرفیم هک  صـصق  هروس   56  ] هیآ و  هیلإ . اهب  تثعبف  لاق ، امک  ناکف  اـهتبلطف  اذـک ، طفـس  یف  اـّهنأو  اـهتمالع  رکذو  لوسرلا  ّدرف 
ناـگتفای تیادـه  هب  وا  و  دـنکیم ، تیادـه  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  یلو  ینک ، تیادـه  يراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  یناوـتیمن 

زا یـسک  و   ] مسرپب وا  زا  متـساوخیم  مدوخ  هک  ار  یتایآ  مه  همان  رخآ  رد  داد و  ار  ماهمان  باوج  ناشیا  دیوگیم : دـمحا  تسا ». رتهاگآ 
هچ دوخ  اب  هک  مدوب  هدرک  شومارف  نم  دیـسر ، متـسد  هب  ناشیا  باوج  هک  یتقو  دوب .] هتـشون  مدوب  هدرواین  همان  رد  تشادـن و  عالطا  نآ 

ناـمه باوـج  نیا  هک  دـمآ  مداـی  هب  ًادـعب  درادـن ] هماـن  هیقب  هب  یطبر   ] هداد نم  هب  هک  تسا  یباوـج  هچ  نیا  متفگ : نیارباـنب  مدوـب ، هتفگ 
سپـس دوب و  فـقو  هب  دـقتعم  هک  زین  ءاّـشو  یلع  نب  نسح  بیترت  نیمه  هب   - 77  / 2 مدوب . هدرک  هداـمآ  مدوخ  شیپ  هک  تسا  یتـالاؤس 

نـسحلاوبا مدـش  اجنآ  دراو  هک  یتقو  مدرک ، رفـس  ناسارخ  هب  تراجت  رما  يارب  دـیوگیم : شاهبوت  ببـس  نوماریپ  درک ، هبوت  تشگرب و 
اذـل مدوب ؛ هدرک  شومارف  اـّما  دوب ، نم  یتراـجت  ياـهسابل  ناـیم  رد  دُرب  تساوخ . ینمی  دُرب  نم  زا  داتـسرف و  ار  یـسک  مالـسلا  هیلعاـضر 

راب ای   ] سانجا لیبنز  نـالف  رد  دُرب  هک  نیا  داد و  ملاوما  نیب  رد  ار  نآ  تمـالع  تشگرب و  تفر و  ماـما  هداتـسرف  مرادـن . يدرب  نم  متفگ :
باوج ّیلإ  جرخ  هباب  تدرو  اّملف  اهنع ، هلأسأ  لـئاسم  تبتک  ّمث  دوب . هتفگ  هک  تساـج  ناـمه  دُرب  مدـید  هک  نیا  اـت  متـشگ  تسا ، ناویح 

نب دـمحأ  لاق  و   - 78 هتمامإ . یلع  عطقلا  یلإ  فقولاب  لوقلا  نع  عجرف  اهترهظأ ، نأ  ریغ  نم  اـهنع  هلأـسأ  نأ  تدرأ  یتلا  لـئاسملا  کـلت 
يِدَْعب ُمامِإلَا  َلاقَف : ُُهتْرَبْخَأَف  مالسلا  هیلعاضّرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یلَع  ُْتلَخَدَف  مکبحاص ؟ دعب  مامإلا  نم  یشاجنلا : نبا  لاق  رـصن : یبأ  نب  دّمحم 

. مسرپب ناشیا  زا  ات  متـشون  لاؤس  دـنچ  دـعب  مداتـسرف ، شیارب  ار  دُرب  مه  نم  ٌدـَلَو ؟ َُهل  َْسَیلَو  ِیْنبِا  َلوُقَی  ْنَأ  ٌدَـحَأ  ُأَرْجَی  ْلَه  َلاـق : َُّمث  ِیْنبا ،
مه یسک  مسرپب و  ناشیا  زا  متساوخیم  نم  هک  ار  تالاؤس  باوج  دندش و  جراخ  هناخ  زا  ترـضح  مدیـسر ، ناشلزنم  برد  هب  هک  نیمه 

مالـسلا هیلعاضر  ماما  تماما  هب  نیقی  تشگرب و  فقو  هب  داقتعا  زا  هزجعم  نیا  ندـید  اب  ءاشو  یلع  نب  نسح  دـندرک . ناـیب  تشادـن ، ربخ 
هچ مالـسلا ] هیلعاضر  ماما   ] امـش بحاص  زا  دعب  درک : لاؤس  یـشاجن  نبا  تسا : هتفگ  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا   - 78  / 3 درک . ادیپ 

. تسا نم  رسپ  نم  زا  دعب  ماما  دندومرف : ترضح  مدرک . ضرع  ار  ارجام  مدیسر و  مالسلا  هیلعاضر  ماما  رضحم  مه  نم  تسا ؟ ماما  یسک 
نب دّمحم  نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  يور  و   - 79 ( 50 (؟ مرسپ دیوگب  هک  دراد  تأرج  درادن ، يرسپ  هک  یـسک  ایآ  دندومرف : دعب 

ةرشع سمخ  هنع  باجأو  هنع  لئس  اّمم  هلئاسم  نم  تعمج  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  رمأ  یف  ساّنلا  فلتخا  اّمل  لاق : ّینیطقیلا  یـسیع 
مالـسلا هیلعاضرلا  هَّللا  محر  لاق : ّمث  یناّیحو ، ینبّرقف  نومأملا  یلع  تلخد  لاق : سطفألا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  يورو   - 80 ۀلأسم . فلأ 
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کتفیلخ نوکأو  قارعلا  یلإ  یـضمت  نأ  کل  يرأ  كادف  تلعج  تلقف : ساّنلا . هل  عیاب  دقو  ۀلیل  هتلأس  بجعب  ینربخأ  دقل  هملعأ ، ناک  ام 
ُرَـشْحَْملا اَْهنِمَو  ُتْوَْملا  ِینَِیتْأَی  یّتَح  ٍحِراِبب  ُتَْسلَو  ًاثْکَم  انُه  اَنل  َّنِإ  ٍتاجَرَدـِب ، َناسارُخ  ِنُود  ْنِم  ْنِکلَو  يِرْمََعل  ال  لاق : ّمث  مّسبتف ، ناـسارخب ،

، دندش فالتخا  راچد  مالسلا  هیلعاضر  نسحلا  وبا  تماما  دروم  رد  مدرم  یتقو  تسا : هتفگ  ینیطقی  یـسیع  نب  دّمحم   - 79  / 4 ََۀلاُحم . ال 
عمج دـندوب ، هداد  خـساپ  یگمه  هب  مه  ترـضح  دوب و  هدـش  هدیـسرپ  ناشیا  زا  ناش ] تماما  زا  نانیمطا  ناحتما و  يارب   ] هک ار  یتـالاؤس 

مه وا  مدش ، نومأم  سلجم ]  ] رب دراو  دیوگیم : سطفا  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم   - 80  / 5 دیـسر . هلأسم  رازه  هدزناپ  هب  ناشدادعت  مدرک و 
نآ زا  سپ  دوبن . وا  زا  رتملاع  یسک  هک  ار  اضر  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : دعب  درک ، یـسرپ  لاوحا  نم  اب  هداد و  ياج  شدوخ  کیدزن  ارم 

، امش يادف  هب  مناج  مدرک : لاؤس  داد . ربخ  نم  هب  ار  یبیجع  رما  باوج  رد  وا  مدیسرپ و  یلاؤس  ناشیا  زا  یبش  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هک 
ناج هب  هن  دندومرف : هدرک و  مسبت  ترضح  مشاب . امش  نیشناج  ناسارخ  رد  نم  دیورب و  قارع  هب  هک  منیبیم  نیا  رد  ار  حالص  امـش  يارب 

تسا و یفقوت  اجنیا  رد  ام  يارب  دیـسر ] دـهاوخ  گرم  هک  نیا  زا  هیانک  . ] دوشیم هدـیچیپ  همان  ناـسارخ  [ زا جورخ   ] زا لـبق  مسق ! مدوخ 
؟ کلذب کملع  امو  كادف  تلعج  هل : تلقف  تسا . ناسارخ  زا  نم  رشح  ًامتح  و  دسرب ، ارف  نم  گرم  هک  نیا  ات  منکیمن  كرت  ار  اج  نیا 

ُتوُمَتَو ِقِرْشَْملِاب  ُتُومَأ  َکَْنَیبَو ، ِیْنَیب  ُۀَّقِّشلا  ِتَدَُعب  ْدََقل  لاقف : هَّللا ؟ کحلصأ  یناکم  نیأو  تلق : َِکناکَِمب . یِْملِعَک  ِیناکَِمب  یِْملِع  لاقف :
 - 81 هسفنینعمطأ . امف  اهاوس  امو  ۀفالخلا  یف  هتعمطأو  هّلک  دهجلا  تدهجف  دّـمحم ، لآو  ملعأ  هلوسرو  هَّللاو  تقدـص ، تلقف : ِبِْرغَْملِاب .

، هذـخأم بارـشلا  هنم  ذـخأ  اذإ  یّتح  بارـش  یلع  نحنو  ًاموی  نومأملا  دـنع ]  ] تنک لاـق : سطفـألا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  يورو 
ناشیا هب  لوقت : تأشنأف  انطق ، سوطب  نم  تیثر  اّمل  هَّللاـب  ّنهـضعبل : لاـقف  نیّنغتو ، نبرـضو  هیراوج  جرخأ  ّمث  ینـسبتحاو ، هءامدـن  فرص 

هب  ] تسا وت  ناکم  هب  نم  ملع  لثم  مدوخ ، ناکم  هب  نم  ملع  دندومرف : دـیراد ؟ ملع  رما  نیا  هب  هنوگچ  امـش ! يادـف  هب  مناج  مدرک : ضرع 
؟ تساـجک نم  گرم  ناـکم  دـهد ! ریخ  ار  وـت  ادـخ  مدرک : ضرع  منادیم .] ار  ود  ره  ینعی  مراد ؛ مـلع  وـت  ناـکم  هـب  هـک  هزادـنا  ناـمه 
دـنوادخ و دـییوگیم ، تسار  مدرک : ضرع  برغم . رد  وـت  مریمیم و  قرـشم  رد  نم  تسا ، رود  رایـسب  وـت  نـم و  نـیب  هلـصاف  دـندومرف :

اّما منک . عیمطت  رگید  تاماقم  اهبصنم و  تفالخ و  رد  ار  وا  ات  متسب  راک  هب  ار  مشالت  مامت  نآ  زا  دعب  دنتـسه . ملعا  دّمحم  لآ  شربمایپ و 
میدوب ندروخ  بارش  لوغشم  نومأم  اب  يزور  تسا : هتفگ  سطفا  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم   - 81  / 6 تفریذپن . هدرکن و  عمط  ًالصا  وا 

ندز هب  مه  اهنآ  دروآ و  نوریب  ار  نازینک  دعب  تشاد . هگن  ارم  یلو  دنتفر  یگمه  وا  نامیدن  دـش ، تسم  بارـش  رثا  رد  نومأم  هک  نیا  ات 
يا هـیثرم  هدـش ، نکاـس  سوـط  رد  هـک  یــسک  يارب  شاـک  يا  ادـخ  هـب  ار  وـت  تـفگ : اـهنآ  زا  یکی  هـب  نومأـم  دـنتخادرپ . ندـناوخ  و 

ینعأ انزح  انل  یقبأ  یفطـصملا  ةرتع  نم  انطق  اهب  یحـضأ  نمو  سوطل  ًایقـس  درک : ندناوخ  هب  عورـش  بیترت  نیا  هب  مه  زینک  يدناوخیم .
ای کلیو  یل :)  ) لاق ّمث  یناکبأ  یّتح  یکبی  لعجف  هَّللا : دـبع  نب  دّـمحم  لاق  انجـش  اهب  یحـضأ  نم  ّلک  یلع  ًاّقح  هل  ّنإ  نومأملا  نسحاـبأ 

، لجوع ّهنأ  ریغ  یـسلجم  هتـسلجألو  رمألا  اذه  نم  تجرخأ  ول  نا  هَّللاو  ًاملع ، نسحلاابأ  بصنأ  نأ  کتیب  لهأو  یتیب  لهأ  ینمزلی  دّمحم أ 
ام تلق : همتکاف . بیجع  ثیدحب  کّنثدحأل  هَّللاو  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ای  یل : لاق  ّمث  هالتق . امّهنإف  نسحلا  ینبإ  ةزمحو  هَّللا  دـبع  هَّللا  نعلف 

ياج هب  هودنا  نزح و  ام  يارب  هک  تسا  نکاس  اجنآ  رد  ربمایپ  ترتع  زا  هک  یسک  سوط و  نیمز  داب  باریـس   - 1 نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  كاذ 
راکشآ ار  دوخ  هودنا  مغ و  نزح و  وا  يارب  هک  یـسک  ره  رب  تسا . همه  يوزرآ  هک  نآ  دشابیم ، نسحلاابا  مدوصقم   - 2 تسا . هتشاذگ 

ایآ دّمحم ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : نم  هب  دعب  دنایرگ ، مه  ارم  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  نومأم  دیوگیم : هَّللادـبع  نب  دّـمحم  دراد . ّقح  دـنک 
زا رگا  مسق  ادخ  هب  مدرکیم ؟ بوصنم  تراما ] تفالخ و  هب   ] ار نسحلاوبا  تسیابیم  هک  دـننادیم  مزلم  ارم  وت  تیب  لها  نم و  تیب  لها 

تداهـش هب  ار  ماما  شدوخ  نومأم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   ] مدـناشنیم مدوخ  ياج  ار  وا  ًاـمتح  درمیمن ]  ] دـشیم جراـخ  [ گرم  ] رما نیا 
يا تفگ : نم  هب  نومأم  سپـس  دنتـشک . ار  وا  هک  هزمح  هَّللادبع و  ینعی  نسح ؛ رـسپ  ود  دنک  تنعل  ادخ  تفر . ایند  زا  دوز  وا  اّما  هدناسر ]

بیجع ثیدـح  نآ  متفگ : نک . یفخم  ناـمتک و  ار  نآ  وت  یلو  منکیم ، لـقن  وت  يارب  بیجع  یثیدـح  مسق  ادـخ  هب  هَّللادـبع ! نب  دّـمحم 
نب رفعجو  رفعج ، نب  یـسوم  نسحلاابأ  ّنأ  ینغلب  كادـف  تلعج  هل : تلقف  هتیتأ  ردـبب  ۀـّیرهاز  تلمح  اّمل  لاـق : نینمؤملاریما ؟! يا  تسیچ 
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، موقلا ّیـصو  تنأو  نوـئطخی ، ـالو  ریطلا  نورجزی  اوناـک  مالـسلا  مهیلعّیلع  نب  نیـسحلاو  نیـسحلا ، نب  ّیلعو  ّیلع ، نب  دّـمحمو  دّـمحم ،
كدنع لهف  طقسی ، کلذ  ّلک  ةّرم  ریغ  تلمح  دقو  ّيراوج ، نم  ًادحأ  اهیلع  مّدقأ  نمو ال  یتّیظح  ۀّیرهازو  مهدنع ، ناک  ام  ملع  كدنعو 

، ِْنیَتَبَتْرَم ِهِْقلَخ  ِیف  ُهَّللا  َُهداز  ْدَق  ِمَِأب  ِهّ ِساَّنلا  ُهَبْشَأ  ًاِملْسُم ، ًاحیِحَص  ًامالُغ  ُِدَلتَو  ُِملُْستَسَف  اهِطَقَـس  ْنِم  َشَْخت  ال  َلاقَف : هب ؟ عفتنن  ءیـش  کلذ  یف 
هیلعاضر ماما   ] ناشیا تمدخ  هب  دوب ، هلماح  ردـب »  » مدـنزرف هب  هیرهاز  هک  یتقو  تفگ : ٌرَْـصنَخ . ینُْمْیلا  ِِهلْجِر  ِیفَو  ٌرَْـصنَخ  ینُْمْیلا  ِهِدَـی  ِیف 

نب یلع  یلع و  نب  دّمحم  دّمحم و  نب  رفعج  رفعج و  نب  یـسوم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  امـش ! يادـف  هب  مناج  متفگ : متفر و  [ مالـسلا
زا تسا ، امـش  دزن  اهنآ  ملع  یتسه و  اهنآ  یـصو  امـش  دندرکیمن . اطخ  دندزیم و  ( 51) لأفت مالسلا  مهیلعیلع  نب  نیسح  نیـسحلا و 
ایآ دوشیم . طقـس  هچب  اّما  هدـش ، هلماح  اـهراب  وا  مهدیمن ، حـیجرت  وا  هب  ار  منازینک  زا  مادـک  چـیه  مراد و  تسود  ًاـبلق  ار  هیرهاز  یفرط 

يدوز هب  سرتن ، هچب  ندش  طقس  زا  دندومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  مینیبب ؟ یعفن  دروم  نیا  رد  نآ  زا  ام  هک  تسه  امش  دزن  [ یملع  ] يزیچ
هدراذـگ هفاضا  ار  زیچ  ود  وا  تقلخ  رد  دـنوادخ  تسا و  رت  هیبش  شردام  هب  همه  زا  هک  دروآیم  ایند  هب  ملاـس  حیحـص و  يرـسپ  هیرهاز  ]

نکی مل  نإ  ۀصرف  هَّللاو  هذه  یسفن : یف  تلقف  تسا .] یتشگنا  شش   ] تسا یکچوک  تشگنا  شتسار  ياپ  تسد و  رد  هکنیا  نآ  تسا و 
امف یثنأ  وأ  ناک  ًارکذ  اهدلوب ، ینیئیجف  تعضو  اذإ  ۀمّیقلل : تلقف  ضاخملا ، اهکردأ  یّتح  اهرمأ  عّقوتأ  لزأ  ملف  هتعلخ ، رکذ  ام  یلع  رمألا 

ملـسأو ذـئموی  رمألا  نم  جرخأ  نأ  تدرأف  ّيرد ، بکوک  ّهنأک  لجرلاو ، دـیلا  دـئاز  هفـصو  امک  مـالغلاب )  ) ینتتأ دـقو  ۀـمّیقلاب  اـّلإ  ترعش 
لعف ول  نأ  هَّللاب  و ) ، ) مّدقملا تنأو  فالخ ، یّنم  کیلع  سیلف  رمألا  ّربد  تلقف : متاخلا . هیلإ  تعفد  ینکل  یـسفن  ینعواطت  ملف  هیلإ  يدیام 
نیا مسق  ادخ  هب  متفگ : مدوخ  اب  اهل : لاقو  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  اهیف  عبط  یتلا  ةاصحلا  ۀبحاص  ۀّیبلاولا  ۀبابح  عم  هتّـصقو   - 82 تلعفل .

نامیاز رظتنم  هراومه  نیاربانب  منکیم . شراـنک  رب  يدـهعیلو  زا  دـیوگیم ، وا  هک  دوب  يزیچ  فـالخ  هیـضق  رگا  هک  تسا  یبوخ  تصرف 
[ تشذـگ یتّدـم  . ] روایب میارب  رتخد  ای  رـسپ  ار ، هچب  لـمح ، عضو  ضحم  هب  متفگ : هلباـق  هب  تفرگ . ناـمیاز  درد  هک  نیا  اـت  مدوب  هیرهاز 

مدرک دصق  هنحص ] نیا  ندید  اب  . ] دیشخردیم هام  لثم  رـسپ  دروآ و  دوب  هتفگ  ماما  هک  تاصخـشم  نامه  اب  ار  يرـسپ  هلباق  مدید  ناهگان 
ار تکلمم  روما  مدرک : ضرع  مداد و  وا  هب  ار  رتشگنا م  طقف  تفریذـپن . نم  زا  وا  اّما  منک ، راذـگاو  وا  هب  ار  روما  مامز  همه  تفالخ و  هک 

هدرک ار  راک  نیا  تفریذپیم  رگا  مسق  ادخ  هب  منکیمن . یتفلاخم  مه  نم  تفالخ ] رد   ] دیتسه مدقم  امش  دینک و  یتسرپرـس  ریبدت و  امش 
هب هدز و  رهم  گیر  نآ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  گیر  بحاـص  هّیبلاو  هباـبح  اـب  ترـضح  نآ  ناتـساد   - 82  / 7 ( 52 .) مدوب

، اهیف عبطف  مالـسلا  هیلعاضرلا  ماّیأ  یلإ  تیقبو  مامإ  وهف  اهیف  عبط  نم  تسا . ماما  دـنزب  رهم  گیر  نیا  هب  سک  ره  دـندومرف : هّیبلاو  بحاص 
83 هصیمق . یف  اهنّفکو  هاّیإ  اهئاقل  دعب  تتامو  مهتیقل ، نم  رخآ  مالسلا  هیلعوهو  هیف ، اوعبطو  مالسلا  مهیلعهئابآ  نم  مدقت  نم  تدهـش  دقو 

نامز یلإ  ۀمئألا  رئاس  هدعب  عبطو  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  اهیف  عبط  یتلا  ًاضیأ -  ةاصحلا  ۀبحاص  ۀّیبارعألا  مناغ  ّمأ  عم  هتّـصق  کلذکو  - 
مالـسلا مهیلعهدلو  نم  ۀمئألاو  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  انالومل  نکی  مل  ولف  ةروهـشم . ۀفورعم  مالـسلا -  هیلعيرکـسعلا  دّمحم  یبأ 

ماما تماما  نامز  ات  هبابح  هسفن . نم  فصنأ  نمل  ۀـیافک  کـلذ  یف  ناـکل  مهتماـمإ  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  هّصن  یف  نیتلالدـلا  نیتاـه  ریغ 
تسا و هدوب  گیر  هب  مالسلا  مهیلعاضر  ماما  راوگرزب  ناردپ  ندز  رهم  دهاش  هبابح  دز و  رهم  ار  گیر  ناشیا  دوب ، هدنز  مالسلا  هیلعاضر 

هیلعماما تفر و  ایند  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رادـید  زا  دـعب  هبابح  درک . تاقالم  وا  اب  هبابح  هک  دوب  یماما  نیرخآ  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما 
بحاص هیبارعا  مناغ  ما  اب  مالسلا  هیلعماما  ناتـساد  بیترت  نیمه  هب   - 83  / 8 دندومرف . تیانع  وا  نفک  تهج  ار  ناشدوخ  نهاریپ  مالـسلا 

. دناهدز رهم  ار  نآ  مالسلا  مهیلعيرکسع  نسح  ماما  ات  هّمئا  ریاس  دندوب و  هدز  رهم  ار  گیر  نآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  گیر 
مهیلع ناشیا  نادـنزرف  زا  راوگرزب  هّمئا  مالـسلا و  هیلعاضر  نسحلا  یبا  ام  يالوم  يارب  رگا  ( 53 .) تسا روهشم  فورعم و  نآ  ناتـساد  هک 

، دشاب هتشاد  فاصنا  رادیب و  نادجو  هک  یـسک  يارب  دوب ، ناشتماما  رب  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ّصن  لیلد و  ود  نیمه  طقف  مالـسلا 
مکیلعف مالسلا ، امهیلعهّدجو  هیبأ  توم  ملعن  امک  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  توم  ملعن  ّانأ  مکمالک  یف  یـضم  دق  لیق : نإف  دوب . یفاک 

هیلع هللا  یلصّیبنلل  نکی  مل  ّهنأ  ملعن  امکو  نینب ، ةرـشع  هل  نکی  مل  ّهنأ  ملعن  امک  نبا  ّیلع  نب  نسحلل  نکی  مل  ّهنأ  ملعن  ّانإ  لوقی : نأ  لئاقل 
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فالخلا عقی  نأ  زوجی  امک ال  فالخ  هیف  عقی  نأ  زاج  امل  رخآلا  ملعن  امک  امهدـحأ  انملع  ول  متلق : نإف  هتوم . دـعب  شاـع  هبلـصل  نبا  هلآو 
دّمحم نب  رفعجو  ۀیفنحلا ، نب  دّمحم  توم  انملع  ولو  لوقی : نأ  مکفلاخمل  لیق : رخآلا . یف 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تدالو  دروم  رد  نافلاخم  طسوت  ههبش  داجیا 

ههبش

گرم هب  هک  روط  نامه  تسا ، هتفر  ایند  زا  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  مینادیم  هک  تشذـگ  امـش  لالدتـسا  رد  ًالبق  دوش : هتفگ  رگا 
يدنزرف مالسلا ] امهیلعيرکسع  ماما   ] یلع نب  نسح  هک  مینادیم  ام  دیوگب : امـش  هیلع  یـسک  تسا  نکمم  میراد ، ملع  ناشیا  ّدج  ردپ و 

يرـسپ دـنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مینادیم  هک  بیترت  نامه  هب  دنتـشادن . رـسپ  ات  هد  ناشیا  مینادیم  هک  روط  ناـمه  هتـشادن ،
هب رگا  تسا ]. هتـشادن  يدنزرف  يرکـسع  نسح  ماما  هک  میراد  نیقی  ام  هک  انعم  نیا  هب  . ] دشاب هدنز  ترـضح ، تلحر  زا  دعب  هک  دنتـشادن 
هک یبیترت  ناـمه  هب  رگا  ینعی   ] مینادیم ار  يرگید  هک  ناـنچ  میتسنادیم  ار  اـهنیا  زا  یکی  اـم  رگا  دـیهدب : خـساپ  ههبـش  هب  تروص  نیا 

يرـسپ مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  هک  میتشادیم  نیقی  رگا  دناهتـشادن  يرـسپ  تلحر  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  میراد  نیقی 
، هیناسیک لثم   ] امش نافلاخم  تسین . یفالتخا  ادخ  لوسر  دروم  رد  هک  نانچمه  دوبن ، یفالتخا  ناشیا ] نتشادن  رسپ  رد  رگید  تسا  هتشادن 

نب رفعج  ای  هیفنح  نب  دّمحم  گرم  هب  ام  هچنانچ  هک  تروص  نیا  هب  دـنهد ، باوج  امـش  هب  ار  فرح  نیمه  دـنناوتیم  هیفقاو ] هیـسووان و 
زجی مل  امک  امهدحأیف  فالخلا  عقو  امل  مالسلا  هیلعنیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  توم  ملعن  امک  مالـسلا  مهیلعرفعج  نب  یـسومو  دّمحم 

یعّدی نأ  ًادحأ  نکمی  الو  عضاوملا ، نم  عضوم  یف  هرودص  ملعی  نأ  ّحـصی  يذـّلا ال  بابلا  نم  دالوألا  ةدالو  یفن  انلق : رخآلا . یف  عقی  نأ 
ّنأل هربخ ، فرعو  رهظل  دلو  هل  ناک  ول  ّهنأب  ةرامإلاو ، ّنظلا  بلاغ  یلا  کلذ  یف  عجری  اّمنإو  هل ، دلو  ّهنأ ال  ملعی  نأ  دـلو  هل  رهظی  مل  نمیف 

کلذ نم  دجو  دقو  ًاقافـشإو ، هیلع  ًافوخ  هیفخی  نم  كولملا  نمف  ۀـفلتخم . ضارغأل  مهدالوأ  نامتک  یلإ  یعاودـلا  مهوعدـت  دـق  ءالقعلا 
هب هک  روط  نامه  میتشاد ، نیقی  یهاگآ و  مالـسلا  مهیلعرفعج  نب  یـسوم  ای  ۀفورعم . مهرابخأو  لوألا  كولملاو  ةرـساکألا  ةداع  یف  ریثک 

ماما هلأسم  رد  هک  نانچ  میدوب  قفاوم  امـش  اب  دـشیمن و  عقاو  یفـالتخا  رگید  میراد  نیقی  رقاـب ] ماـما   ] نیـسحلا نب  یلع  نب  دّـمحم  گرم 
. تسین یفالتخا  مالسلا  هیلعرقاب 

ههبش باوج 

دروم رد  یـسک  هک  تسین  نکمم  رگید  ترابع  هب  تسین ، حیحـص  نیقی  نودب  ًائادتبا و  تسا  يدراوم  زا  دالوا  تدالو  یفن  مکح  رودص 
عوجر مئالع  تاراما و  نظ و  هبلغ  باب  هب  دراوم  نیا  رد  هکلب  درادن . يدنزرف  ًامتح  هک  دوش  یعدـم  درادـن  يدـنزرف  ًارهاظ  هک  یـصخش 

هب دیسریم . شربخ  هدش و  مولعم  ًامتح  دوب  يدالوا  وا  يارب  رگا  هک  نیا  هب  درادن ] يدنزرف  هک  نیا  هب  نامگ  لایخ و  فرـص  هن   ] دوشیم
نیطالس و هلمج  زا  دننکیم . نامتک  ار  ناشدالوا  زا  یـضعب  دوجو  یفلتخم ، دصاقم  يارب  یلیالد و  هب  تاقوا ، یهاگ  القع  هک  نیا  تهج 

ناریا ناهاشداپ  شور  رد  ًارارک  هلأسم  نیا  دـندرکیم . یفخم  ار  ناشدـنزرف  ناوارف ، ّتبحم  تهج  هب  ای  سرت و  تهج  زا  ای  هک  ناهاشداپ 
هدحجیو هب  یمریف  ًاّرـس  اهب  جّوزت  نّمم  وأ  هایارـس  ضعب  نم  دلو  هل  دلوی  نم  ساّنلا  یفو  تسا . فورعم  مه  ناش  ربخ  هدوب و  اه ] يرـسک  ]

ۀلزنملا یف  ۀـیند  ةأرماب  جّوزتی  نم  ساّنلا  یفو  ةداعلا . یف  ًاریثک  دـجوی  ًاضیأ  کلذو  نیقابلا ، هدالوأو  هتجوز  عم  ۀـموصخلا  عوقو  نم  ًاـفوخ 
یفو هلام . نم  ًائیـش  هیطعیف  جّرحتی  نم  مهیفو  ًالـصأ . هدـحجیف  هب  هقاحلإ  نم  فنأیف  هل ، دـلویف  لزانملاو ، رادـقألا  يوذ  نم  وهو  فرـشلاو 
ّیلو ریغب  اهـسفن  هجّوزی  نأب  اّمإ  اهلهأ ، نم  ملع  ریغب  هیف  اهنم  يوهل  ۀـلزنمو  فرـش  تاذ  ةأرماب  جّوزتیف  ًابـسن ، مهنودأ  نم  نوکی  نم  ساّنلا 
نایم رد  هنم  یفتنتو  ًاحیحـص ، دـلولا  نوکیف  هل ، دـلویف  لاحلا ، رهاظ  یلع  اهجّوزیف  مکاحلا  اهرمأ  ّیلوت  وأ  ءاـهقفلا ، نم  ریثک  بهذـم  یلع 
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هیقب ای  رسمه و  اب  ینمـشد  عوقو  سرت  زا  دنوشیم و  يدالوا  بحاص  یناهنپ ، جاودزا  هجیتن  رد  ای  يزینک ، زا  هک  دنتـسه  یناسک  زین  مدرم 
دنتـسه یناسک  مدرم  نایم  رد  زاب  و  تسا . دایز  مدرم  نایم  رد  مه  نیا  دـننکیم و  شراکنا  یتح  ای  هدرک و  رود  دوخ  زا  ار  هچب  شدـالوا ،

دعب دـننکیم . جاودزا  تسا  رتنییاپ  تلزنم  فرـش و  ثیح  زا  هک  ینز  اب  دنتـسه ، فرـش  تلزنم و  رادـتقا و  بحاص  هک  نیا  دوجو  اب  هک 
ًالصا هدرک ، يراددوخ  شدوخ  هب  هچب  نداد  تبسن  زا  دننکیم ، ساسحا  هک  ینأش  ییالاب  ّربکت و  رثا  رد  دیآیم و  ایند  هب  ناشیارب  ياهچب 

ردپ نیا  هب  بستنم  ار  شدوخ  وا  ات   ] دنهدیم هچب  نآ  هب  ار  ناشلام  زا  یشخب  هک  دنتسه  یناسک  هتـسد  نیمه  نایم  زا  دنکیم . راکنا  ار  وا 
هب هنایفخم  تلزنم ، تفارـش و  بحاص  ینز  اب  اّما  دـنرادروخرب  یمک  تلزنم  نییاـپ و  هقبط  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  نیب  زاـب  و  دـنادن ]
نآ یلو ، نذِا  نودب  نز  هک  نیا  ای  دننکیم ، جاودزا  نز  هداوناخ  عالطا  نودـب  تسه ، درم  دوجو  رد  نز  نآ  هب  هک  ياهقالع  لیم و  رطاخ 

ماـجنا ار  راـک  نیا  هدـش و  رما  یلوتم  عرـش  مکاـح  هک  نیا  اـی  دروآیم ، رد  وا  جاودزا  هب  ار  شدوـخ  تسا  اـهقف  زا  یـضعب  رظن  هک  روـط 
لّوطن یتلا ال  بابـسألا  نم  کلذ  ریغو  اهلهأو  اهئایلوأ  نم  ًافوخو  هفنأ  زا  سرت  رثا  رد  دوشیم و  دلوتم  اهنیا  يارب  ياهچب  دـعب  دـهدیم .
ذئنیحف کلذ  نم  عنام  ّهنأ ال  ملعنو  ۀمیلـس ، لاوحألا  تناک  اذإ  هملعن  ام  ملعن  اّمنإو  ۀـلمج ، ةدالولا  یفن  ءاعّدا  نکمی  الف  باتکلا . اهرکذـب 

دلو هل  ناک  ولو  هتّوبنو ، هتمـصع  انملع  امل  هانملع  اـّمنإف  هدـعب  شاـع  نبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلل  نکی  مل  ّهنأـب  اـنملع  اـّمأف  هءاـفتنا . ملعن 
یعّدـی نأ  نکمی  کلذ ال  لثمو  هدـعب . شاع  نبا  هل  نکی  مل  ّهنأ  یلع  ۀـّمألا  عامجإب  ًاضیأ  انملعو  هراهظإ ، یف  هیلع  ۀـفاخم  ّهنأل ال  هرهظأل ،

امل هیلع ، فاخی  دـلولا  ناکو  سوبحملا ، مکح  یفو  هیلع ، روجحملاک  ناـک  مالـسلا  هیلعنسحلا  ّنـأل  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  یف  هب  ملعلا 
ياعدا نیاربانب ، دنکیم . یفن  ار  دنزرف  مینکیمن ، ینالوط  ار  ثحب  اهنآ  رکذ  اب  هک  يرگید  لیالد  نز و  لیماف  مهبهذم  نم  رـشتناو  ملع 

مه یعنام  میـشاب و  هتـشاد  عالطا  دارفا  لاوحا  زا  اـم  هک  درک  یفن  ار  نآ  ناوتیم  یتروص  رد  ینعی  تسین ، نکمم  هلمجلایف  تدـالو  یفن 
یلـصمرکا ربمایپ  هک  نیا  اّما  و  درادن . دوجو  ياهچب  دیمهف  میهاوخ  هک  تسا  لاوحا  نیا  اب  سپ  دشابن ، راک  رد  [ دالوا ندرک  یفخم  يارب  ]

زا میراد و  ملع  ترضح  توبن  تمـصع و  قیرط  زا  ار  دشاب  هدنام  هدنز  ترـضح  تلحر  زا  سپ  هک  دنتـشادن  يرـسپ  دنزرف  هلآو  هیلع  هللا 
میمهفیم تّما  عامجا  زا  نینچمه  دوبن و  شراهظا  مدـع  سرت و  رب  یلیلد  نوچ  دـندرکیم ، رهاظ  ًامتح  دنتـشاد  يدالوا  ناشیا  رگا  یفرط 
ناوتیمن مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنزرف  دروم  رد  نکل  تسا . هدوبن  ترـضح  يارب  دشاب  هدنز  ناشیا  زا  سپ  هک  يرـسپ  دنزرف  هک 

ّنأ ( 54 .) دـندوب ینادـنز  مکح  رد  عقاو  رد  دـندوب و  عونمم  يراک  ره  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هکنیا  لیلد  هب  درک . اـعّدا  هنوگ  نیا 
ثاریملا یف  عمط  يذـّلا  هیخأ  رفعجک  هلهأ  نم  ًاضیأ  فاخو  ۀـلاحم  بولطم ال  وهف  لودـلا  ۀـلازإل  لمؤملا )  ) رمألاب مئاقلا  وه  رـشع  یناـثلا 

دهاشم ّتیملا  ّنأل  هتوم ، ملع  نم  توم  یف  هب  ملعلا  ءاعّدا  نکمی  کـلذ ال  لـثمو  هتدـالو . یف  ۀهبـشلا  تعقوو  هاـفخأ  کلذـلف  لاومـألاو ،
يرجو هیلإ  ّرطـضاو  هملع  هدـهاشی  مل  نم  ربخأ  اذإف  کلذ  یلإ  هآر  نم  ّرطـضی  هیلع  ۀـّلادلا  تارامإلابو  هتوم ، لاحلا  دـهاشب  فرعی  مولعم 

ناشدـنزرف يارب  تاـبثإ و  یلع  موـقت  نأ  نکمی  اـّمنإ  ۀـنّیبلا  ّنأ  نم  ۀّیعرـشلا  ماـکحألا  یف  ءاـهقفلا  لوـقی  اـم  لـثم  نیعـضوملا . نیب  قرفلا 
رفن نیمهدزاود  هکنیا  رب  ینبم  تیب  لها  هاگدید  زا  تسنادیم و  هک  هچنآ  ربانب  ترـضح  و  دننک ] راکـشآ  ار  شدوجو  هک   ] دندیـسرتیم
ماما ناج  ظفح  يارب   ] ّکش نودب  دوشیم ، هدیـشک  شیوزرآ  ملاظ  رئاج و  ياهتلود  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  تسا  رمالاب  مئاق  ماما  نامه 

زا یتح  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  بیترت  نیمه  هب  تسا و  بولطم  هدیدنسپ و  شندرک ] ناهنپ  نیاربانب   ] دندیسرت مالسلا ] هیلعنامز 
یفخم ار  ادخ  تّجح  راچان  هب  نیاربانب  دندیسرتیم . دوب  هدرک  عمط  ترضح  لاوما  ثاریم و  هب  تبـسن  هک  رفعج  شردارب  لثم  یناکیدزن 
شتلحر هک  یسک  گرم  رد  هچنآ  ریظن  ناوتیم  ار  دروم  نیا  لثم  و  دمآ . دوجو  هب  ههبش  بحاص ، ترـضح  دالیم  نوماریپ  ًاتجیتن  دندرک .

رد صاخـشا  گرم  هک  ارچ  دـنکیم ،] قرف  تسا  مولعم  شگرم  هک  یـسک  گرم  ياعدا  اب  تدالو  یفن  ياـعدا  . ] درک اـعّدا  هدـش  مولعم 
هدـیمهف دراد  دـنیبیم  ار  ّتیم  هک  یـسک  رارطـضا  رب  تلالد  هک  ییاههناشن  وا و  لاح  ندـید  اـب  نینچمه  تسا ، مولعم  هدوب و  رظن  لـباقم 

گرم هب  ملع  تروص  نیا  رد  درک ، یتحاران  راهظا  و  دش ، هداد  ربخ  وا  هب  هکلب  دیدن ، ار  وا  گرم  مشچ  اب  هب  هک  یسک  رگا  سپ  دوشیم .
هیلع موقی  یفنلا ال  ّنأل  اهیفن ، یلع  قوقحلا ال  [ دارفا گرم  ندوب  مولعم  نامزماما و  تدالو   ] عضوم ود  نیا  نیب  نیارباـنب  دوشیم . لـصاح 
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لجرلا دـهاشی  دـق  توملا  ّنأل  نیعـضوملا  نیب  يوست  ةداعلا  لیق : نإف  کلذـل . نیعـضوملا  نیب  قرفلا  نابف  تابثإ  هتحت  ناـک  اذإ  اـّلإ  ۀـنّیب 
ام رهظأ  نکلو  هریغ ، ةدالو  دهاشی  دـحأ  ّلک  سیل  ّهنأ  امک  هریغ ، راضتحا  دـهاشی  دـحأ  ّلک  سیلو  ةدالولا ، لباوقلا  دـهاشت  امک  رـضتحی 

دّتـشیو  ) هضرم ةّدـشب  ملعی  ّمث  هتدایع ، یف  دّدرتیو  هضرمب  ملعیو  هراج  نوکی  نأ  هدـهاشی  نکی  مل  اذإ  هریغ  تومب  ناسنإلا  ملع  یف  نکمی 
قوقح تابثا  يارب  دوهش  هنیب و  دنیامرفیم : هیعرش  ماکحا  رد  اهقف  هک  هچنآ  لثم  دراد . دوجو  يدایز ]  ] قرف توافت و  هتوم ،) نم  فوخلا 

نیاربانب دشاب . یتابثا  هلأسم  کی  شنمض  رد  هک  نیا  رگم  درک ، لیلد  هماقا  ناوتیمن  يزیچ  یفن  يارب  هک  ارچ  نآ ، یفن  هن  دوشیم ؛ هماقا 
(55 .) دش صخشم  دروم  ود  نیا  قرف 

ههبش

دهاش مه  اههلباق  تسا ، یـصخش  گرم  دهاش  یهاگ  ناسنا  هک  روط  نامه  نوچ  تسین ، یقرف  عوضوم  ود  نیا  نیب  ًاتداع  دوش : هتفگ  رگا 
. تسین دنزرف  تدالو  دهاش  مه  یـسک  ره  هک  نانچ  دننیبب  ار  ناسنا  راضتحا  همه ، هک  تسین  هنوگ  نیا  یفرط  زا  دنـشابیم . دنزرف  تدالو 

هّجوتم دناهدوب و  هیاسمه  نوچ  اّما  هدوبن ، وا  گرم  دـهاش  ناسنا  هک  تسا  ینامز  یـصخش ، گرم  هب  ناسنا  ملع  دراوم  نیرترهاظ  زا  نکل 
هراد نم  ۀیعاولا  عمسی  ّمث  دوریم ، شگرم  فوخ  هک  اجنآ  ات  دوشیم  شضرم  تدش  هّجوتم  دعب  هتفریم ، شتدایع  هب  هدش و  وا  یضیرم 

الو ناـمّزلا  يداـمتی  ّمث  هثاریم ، مسقی  ّمث  ةرهاـظ ، مهیلع  عزجلاو  نزحلا  راـثآو  ءازعلل  هلهأ  سلجیو  هریغ ، ضیرم  راّدـلا  یف  نوـکی  ـال  [و ]
تناک اذإ  امّیـس  کلذب  نثّدحتیو  لمحلا   ] ندهاشی ءاسنلا  ّنأل  ةدالولا  لیبس  هذهف  ّیح . وهو  هتوم  راهظإ  یف  ضرغ  هلهأل  ملعی  الو  دهاشی 

رهظ دولوملا  دلو  اذإ  ّمث  اهیلإ ، هدّدرت  فخی  مل  عضاوملا ) ضعب  یف   ) ۀـیراجب ّرـستسا  اذإ  و ]  ] هلثم لاوحأب  ساّنلا  ثّدـحتی  هیبن  لجر  ۀـمرح 
ساّنلا ملعیو  هردق ، ۀلالج  بسح  یلع  ثّدحتو  کلذ ، رـشتناو  ردقلا  لیلج  ّأنهملا  ناک  اذإ  ساّنلا  مهّأنهو  رادلا ، لهأ  یف  رورـسلاو  رـشبلا 
شاهناخ زا  هک  يراز  نویـش و  يادـص  سپـس  هل . دـلوی  ملو  دـلو  هل  دـلو  ّهنأ  رهظی  نأ  یف  ضرغ  ّهنأ ال  ملع  اذإ  امّیـس  دولوم  دـلو  دـق  ّهنأ 

هودنا نزح و  راثآ  دناهتفرگ و  ازع  سلجم  شتیب  لها  تسا و  هدوبن  هناخ  نآ  رد  يرگید  ضیرم  صخش ، نآ  زا  ریغ  یفرط  زا  دونـشیم و 
هب هک  دوشیم  یـضرغ  هّجوتم  هن  دنیبیمن و  ار  وا  درذگیم و  اهتّدم  سپـس  دـننکیم ، میـسقت  ار  شثاریم  دـعب  تسا ، دوهـشم  اهنآ  رد 

دروم رد  هار  نیمه  دـنکیم . ادـیپ  شگرم  هب  نیقی  نیارباـنب  دـنوش ، شگرم  یعدـم  شاهداوناـخ  تسا  هدـنز  وا  هک  یلاـح  رد  نآ  رطاـخ 
هلماح نز  رگا  ًاصوصخم  دنهدیم ؛ ربخ  رگیدمه  هب  شدروم  رد  دعب  دننیبیم و  ار  لمح  اهنز  هک ، نیا  تهج  هب  دراد . دوجو  مه  تدالو 

رد يداش  رورس و  دش و  دلوتم  لفط  هک  یتقو  دعب  دننکیم . وگ  تفگ و  وا  لاوحا  دروم  رد  مه  مدرم  دشاب ، يزیزع  فیرش و  درم  رسمه 
دوز ارجام  نیا  ربخ  دشاب ، گرزب  ردقلا و  لیلج  شردپ  هک  یتقو  هژیوب  دـنیوگیم ، کیربت  هناخ  لها  هب  مدرم  هدـش و  رادـیدپ  هناخ  لها 

؛ تسا هدش  دلوتم  يدولوم  هک  دنوشیم  هّجوتم  همه  دننکیم و  تبحـص  شاهرابرد  لفط ، ردپ  یگرزب  ماقم و  تهج  هب  مدرم  دیچیپیم و 
ةداعلا اـنربتعا  یتمف  تسا . هدـش  دـلوتم  دـنزرف  دـیوگب  هدـشن ، دـلوتم  شیارب  ياهچب  رگا  هک  درادـن  یلیلد  ضرغ و  هک  یناـمز  ًاـصوصخ 

هَّللا عنمی  نأ  زوجی  دـق  ّهنإف  رخآلا ، یف  نکمی  ام  لثم  امهدـحأ  یف  نکمی  ّهنإف  ةداـعلا  هَّللا  ضقن  نإو  ءاوس ، یلع  نیعـضوملا  یف  اهاندـجو 
یلإ ةدالولا  ناکم  نم  هَّللا  هلقنی  ّمث  هرمأ ، نامتک  یلع  مهلثم  نمؤی  ددع  ّالإ  اهتدالو  رـضحی  نأ  نعو  لماحلا  ةدـهاشم  نع  لغاوشلا  ضعبب 

نأ زوجی  ّهنإف  کلذ  زوجی  امکو  هلثم . نومأملا  یلع  ّالإ )  ) هرهظی نم ال  ّالإ  رمـألا ]  ] کـلذ یلع  علّطی  ـالو  اـهیف  دـحأ  ـال  ۀـّیرب  وأ  لـبج  ۀـلق 
ًاتّیم ًاصخش  هناکم  ّریصو  لبج  ۀّلق  یلإ  هَّللا  هلقن  هتایح  نم  سیؤی  ناکو  هتوم ، عّقوتو  هلاح )  ) ّدتـشا اذإف  هداّوع ، هیلإ  دّدرتیو  ناسنإلا  ضرمی 
هتوم عّقوتی  ناک  نم  هتزانج  رضحیو  صخشلا  نفدی  ّمث  هب ، قثوی  نمل  ّالإ  هتدهاشم  نم  اهریغو  لغاوشلاب  عنمی  ّمث  هبـشلا ، نم  ًاریثک  ههبـشی 

؛ دنتـسه يواسم  مه  اب  ود  ره  مینادب  ربتعم  دروم  ود  ره  رد  ار  تداع  ام  رگا  نیاربانب  لیلعلا . كاذ  وه  نوفدملا  ّنأ  مهوتیف  هتایح  وجری  الو 
یضعب هطـساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  هاگ  نوچ  تسا . نکمم  دروم  ود  ره  رد  دنک  ضقن  ار  تداع  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  رگا  هتبلا 
نانیمطا اهنآ  هب  ناوتیم  هک  يدودعم  هّدع  زج  هب  لفط ، تدالو  ماگنه  دارفا ، ندوب  رـضاح  لمح و  هدهاشم  زا  فلتخم ، تاهج  لیالد و 
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هب سک  چیه  دشابن و  اجنآ  رد  يدـحا  هک  دـیامرف  لقتنم  ینابایب  ای  هوک  هلق  هب  تدالو  لحم  زا  ار  هچب  دـنوادخ  سپـس  دوش . عنام  تشاد ،
مه گرم  هلأسم  رد  تسا ، نکمم  تدـالو  دروم  رد  رما  نیا  هک  نوچ  و  دنـشاب . ناـنیمطا  دروم  هک  یناـسک  رگم  دـشابن ؛ علطم  ناـکم  نآ 
هب ور  دـش و  میخو  شلاح  هک  ینامز  دـعب  دـنیایب ، شتدایع  هب  مه  مدرم  دوشب و  ضیرم  یـسک  تسا  نکمم  هک  روط  نامه  تسا . نکمم 

شنیزگ ياج  تسوا  هیبش  ًالماک  هک  ار  ياهدرم  دنک و  شلقتنم  یهوک  هلق  هب  لاعتم  دنوادخ  دندش ، سویأم  شندوب  هدنز  زا  دـش و  توم 
نآ یتح  دوشیم و  نفد  یلدـب  صخـش  نآ  دـعب  نانیمطا . دروم  دارفا  زج  هب  دـنیبب ، ار  وا  یـسک  هک  دوش  عنام  یتاـهج  هب  سپـس  دـیامرف .
هک صخـش  نیا  دننکیم  رکف  همه  سپ  دوشیم . رـضاح  هزانج  عییـشت  هب  مه ، هدوبن  شتایح  هب  دیما  دندوب و  شگرم  رظتنم  هک  یـصخش 

جاتحی اّمنإ  اّنم  ّیحلا  ّنأل  ّیح ، وهو  مهنع  هبیغیو  ةداعلا  هَّللا  ضقنیو  هسفنتو ، ناسنإلا  ضبن  نکسی  دقو  تسا . ضیرم  درف  نامه  هدش  نفد 
یف ةدوربلا  نم  هَّللا  لعفی  نأ  نکمی  دـقو  بلقلا ، نع  حوریل  فاص  دراب  ءاوه  لاخدإب  بلقلا  لوح  اّمم  ۀـقرتحملا  تاراخبلا  جارخإل  امهیلإ 
ّنأل ءیـش ، هنم  قرتحی  الو  ًادراب  ًادبأ  بلقلاب  قدحملا  ءاوهلا  نوکیف  سّفنتلاب ، اهلخدی  دراب  ءاوه  يرجم  يرجی  ام  بلقلاب  قدـحملا  ءاوهلا 
ناک نم  ّالإ  تافارخلا  هذـه  لثم  یلإ  ۀـبیغلا  یف  مّلکتی  نم  ئجتلی  ّهنأ ال  ًالّوأ  لوقن : اـنأ  باوجلاو  ةدوربلاـب . مّوقت  هیف  لـصحت  یتلا  ةرارحلا 
هذـه لـثم  یلإ  ءیجتلی  کـلذ  دـنعف  هلثم ، یـضتری  اـمب  اـهیلع  مـالکلا  نم  نّکمتم  ریغ   ) ۀـّیوق ۀهبـش  داریإ  نع  ًازجاـع  ۀـجحلا  نـم  ًاـسلفم 

دنوادـخ دتـسیاب و  تکرح  زا  ناسنا  ضبن  هک  تسا  نکمم  مه  یهاـگ  و  هب . اـم  یلع  کـلذ  یلع  مّلکتن  نحنو  تاقیلذـتلاو .) تاـهیومتلا 
هب هدنز  ناسنا  هک  ارچ  تسا ؛ هدنز  هک  یلاح  رد  دنک ، ناهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  ار  وا  دـیامرف و  ضقن  تسا ] وا  ندرم  هک   ] ار يداع  نایرج 

ار دنتسه  بلق  فارطا  هک  نازوس  مومسم و  ياهزاگ  بلق ، هب  فاص  درس و  ياوه  ندرک  لخاد  هلیـسو  هب  ات  تسا ، دنمزاین  سفنت  ضبن و 
[ تسا هدـش  مرگ  و   ] هتفرگ ار  بلق  فارطا  هک  ییاوه  ناـمه  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  تاـقوا  یهاـگ  لاـح  دربـب . نیب  زا  هدرک و  جراـخ 
، دوشیمن مرگ  زگره  دشابیم و  کنخ  هشیمه  بلق  فارطا  ياوه  نیاربانب  دنک . کنخ  سفنت ، هلیـسو  هب  درـس  ياوه  دورو  هب  زاین  نودب 

. دوشیم فرطرب  امرس  تدورب و  هلیسو  هب  تسا  هدش  لصاح  بلق  رد  هک  یترارح  هک  نیا  تهج  هب 

ههبش باوج 

ههبـش داریا  لیلد و  هئارا  ثیح  زا  هک  نیا  رگم  دریگب . کمک  تاـفارخ  نیا  زا  تسیاـبیمن  دـنکیم ، ثحب  تبیغ  نوماریپ  هک  یـسک  ًـالوا 
هنوراو ینابز و  برچ  هب  لسوتم  ّتلع  نیمه  هب  دشاب . هدننک  یـضار  هک  دـنک  نایب  ار  یقطنم  لیلد و  دـناوتن  دـشاب و  یلاخ  شتـسد  يوق ،

ناسنإلا توم  ملعی  هب  يّذلا  قیرطلا  نم  رکذ  ام  ّنإ  لوقنف : مینکیم . هئارا  ار  ههبش  باوج  ناشدوخ  شور  هب  مه  ام  دوشیم . قیاقح  ندرک 
ضرامتلا رهظیف  ّیمکح ، ضرغ  کلذ  رهظأ  نمل  نوکی  نأب  لطاب  نع  فشکنیو  کلذ  عیمج  قّفتی  دق  ّهنأل  هجو ، ّلک  یلع  حیحـصب  سیل 

لثم یلإ  ءاـمکحلاو  ًاریثک  كولملا  قبـس  دـقو  ةرمإ ، وأ  ۀـعاط  هیلع  هل  نّمم  هریغ  لاوحأ  هب  ربتخیل  کـلذ  عیمج  راـهظإب  هلهأ  یلإ  مّدـقتیو 
، تاداعلاب مولعم  ًاضیأ  کلذو  لطاب ، نع  فشکنی  ّمث  کلذ ، عیمج  نورهظیف  ۀتکس ، ۀّلع  هقحلی  نأب  ۀهبـش  ًاضیأ  مهیلع  لخدی  دقو  کلذ ،

ةداعلاب ۀمولعم  تارامأ  کلذ  یلإ  فاضنا  اّمبر  ةریثک  ًاتاقوأ  کلذ  ّرمتـسیو  ضبنلا ، دومجو  ّسحلا  عافتراو  ةدهاشملاب  توملا  ملعی  اّمنإو 
همه رد  تسا  هدش  رکذ  ناسنا  گرم  هب  ندرب  یپ  هویش  دروم  رد  هک  هچنآ  مییوگیم : نیاربانب  کلذ . ملعی  مهسرامو  یـضرملا  بّرج  نم 
نیا هب  دوش . فشکنم  نآ  نالطب  ًادـعب  یلو  دوشب  رهاظ  یـسک  زا  گرم  میالع  ماـمت  تسا  نکمم  هک  نیا  لـیلد  هب  تسین . حیحـص  دراوم 

هلیـسو نیا  هب  ات  دـنکیم  يرامیب  هب  رهاظت  شناکیدزن  لـباقم  رد  ینعی  دـشاب ؛ هدرک  راـک  نیا  هب  مادـقا  یفدـه  ضرغ و  يارب  هک  تروص 
[. دـنک ناحتما  ار  اهنآ  هقالع  نازیم  و   ] دوشب شدوخ  هب  تبـسن  اـهنآ  تیـالو  تعاـطا و  ثیح  زا  شناـکیدزن  نارگید و  تـالاح  هّجوتم 

دنکیم رهاظ  ار  گرم  میالع  هک  هتکـس  رثا  رد  تاقوا  یهاگ  و  دـناهدرک . ار  اهراک  نیا  يرایـسب  ياـمکح  ناـهاشداپ و  ًاـقباس  هک  ناـنچ 
گرم مئالع  همه  و   ] تسا یلومعم  يداع و  روما  زا  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  مولعم  نآ  فالخ  ًادعب  اّما  هدـش ؛ داجیا  درف  توف  ههبش 
ینالوط رارمتسا  شضبن و  نداتفا  راک  زا  ندش و  کشخ  وا و  سح  نتفر  نیب  زا  رضتحم و  هدهاشم  اب  ناسنا  گرم  نیاربانب  تسا ] اراد  ار 
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ابطا و لثم   ] دـنراد ضیرم  اب  دایز  تسرامم  يراد و  ضیرم  هبرجت  هک  یناـسک  میتفگ  هک  يروما  نیا  رب  هوـالع  دوشیم . عقاو  مئـالع  نیا 
، مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  ۀلاح  هذهو  تسا . مولعم  ناشیارب  ًاتداع  هک  دننکیم  هفاضا  دش  هتفگ  هچنآ  هب  ار  يرگید  مئالع  ناراتـسرپ ]

هَّللا بیغی  نأ ) زوجی   ) ّهنأب : » هلوقو هلثم . یف  ۀهبـشلا  لوخد  مهیلع  زوجی  ـالو  لاـحلا ، مهلثم  یلع  یفخی  ـال  نیذـّلا  ریثکلا  قلخلل  رهظأ  ّهنإـف 
ام عیمج  ّنأو  تادهاشملا ، یف  ّکشلا  یلإ  يّدؤیو  ّۀلدألا  باب  ّدسی  اذه  ّنأل  ّحصی  هلصأ ال  یلع ) « ) ههبش یلع  ًاصخـش  رـضحیو  صخـشلا 
نع لتقلا  اوفن  نیذـّلا  ۀـضّوفملاو  ةالغلا  بهذـم  هنم  ءیجیو  تاومألا ، عیمج  توم  یف  کشلا  مزلیو  سمألاب ، هاـنیأر  يذـّلا  وه  سیل  هارن 

فوجلا لخاد  لعفی  هَّللا  ّنإ   » هلاق امو  ًـالطاب . نوکی  نأ  بجی  کـلذ  یلإ  ّيدأ  اـمو  مالـسلا ، هیلعنیـسحلا  نعو  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ 
ام یلع  تاومألا  عیمج  توم  یف  ّکشلا  یلإ  يّدؤی  کـلذ  عمو  بطلا ، سوه  نم  برـض  ءاوهلا » باـنم  بونی  اـم  ةدوربلا  نم  بلقلا  لوح 
هک دـش  رهاظ  یتامالع  مدرم  زا  يرایـسب  دادـعت  يارب  هک  نیا  تهج  هب  دـش ، عقاو  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  يارب  زین  تلاح  نیا  هانلق .

نیا دیایب . دوجو  هب  اهنآ  يارب  ياههبـش  دروم  نیا  رد  هک  تسین  نکمم  نیاربانب  دنامن . ناهنپ  مدرم  نآ  لاثما  رب  مالـسلا  هیلعماما  تداهش 
لـصا دنک » رـضاح  دشاب  وا  هیبش  هک  ار  يرگید  سک  دنک و  بیاغ  اههدید  زا  ار  رـضتحم  صخـش  دنوادخ  تسا  نکمم  : » تسا هتفگ  هک 

زین تادهاشم  همه  رد  هک  دوشیم  هلأسم  نیا  هب  رجنم  دـش و  دـهاوخ  هتـسب  لالدتـسا  باب  هاگدـید  نیا  اب  اریز  تسین ؛ حیحـص  هلأسم  نیا 
گرم رد  دـیآیم  مزال  میاهدرک و  هدـهاشم  زورید  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  مینیبیم  هچره  میهدـب  لامتحا  هک  انعم  نیا  هب  مینک . کش 

اعّدا و   ] دننکیم یفن  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نینمؤملاریما و  ندش  هتـشک  هک  یناسک  ولغ و  لها  بهذـم  مینک . ّکش  تاوما  عیمج 
رد دنوادخ  : » دش هتفگ  هک  هچنآ  اّما  و  تسا . لطاب  ًانیقی  هک  دریگیم  همـشچرس  هدیا  نیمه  زا  زین  دنتـسه ] هدنز  ماما  ود  نآ  هک  دـننکیم 

گرم رد  کش  هب  رجنم  نیا  رب  هوالع  بط و  یعون  دوش » نوریب  ياوه  نیـشناج  ات  دـنکیم  داجیا  ییامرـس  تدورب و  ناـسنا  بلق  فارطا 
نـالطبب لـطبی  اـّمنإو  بلقلا  نم  تانایرـشلاو  ضبنلا  تاـکرح  ّبطلا  نوناـق  یلع  ّنأ  یلع  تسا .] لـطاب  میتفگ  هک   ] دوشیم تاوما  عیمج 

اذـهلو سفنتلا ، یلع  فوـقومب  کـلذ  سیلو  هتوـم ، کـلذ  دـنع  ملعو  ةرارحلا  نـالطب  ملع  ضبنلا  تاـکرح  دـقف  اذإـف  ۀـّیزیرغلا ، ةرارحلا 
یتم حیحـص  هیف  رمألا  روهظ  نم  هاعّدا  امو  کلذ  یلع  ةدالولا  هلمحو  هولاق . ام  لطبیف  هفعـض ، وأ  سفنلا  عاـطقنا  دـنع  ضبنلا  یلإ  نوئجتلی 

ضعبل هرتسو  هنامتک  انضرف  یتمو  هنامتکو ، هرتس  نم  عنام  الو  هراهظإ  ملع  دقو  هیبن ، لجرل  لمحلا  نوکی  ّهنأ  نم  هلاق : ام  یلع  رمألا  انضرف 
یف اهلوقب  مکحی  ۀلباقلا و  لوقب  تبثی  نأ  ّرقتسا  دق  عرشلا  یف  ةدالولا  ّنأ  یلع  هراهتـشا . الو  هب  ملعلا  بجی  اهـضعب ال  انمّدق  یتلا  ضارغألا 

ترارح هک  یتقو  دریگیم و  تأشن  بلق  زا  [ ناـسنا دوجو  رد  دوجوم  [ي  اهنایرـش ضبن و  تکرح  بط  نوناـق  رباـنب  اـجنیا  هوـالع  هب  هنوک 
هجیتـن رد  تسا و  ترارح  دوبن  هناـشن  دوش  فقوتم  ضبن  تکرح  هاـگره  دوریم و  نیب  زا  مه  ضبن  تفر ، نیب  زا  ندـب  یعیبـط  يزیرغ و 

دوش فیعـض  رایـسب  اـی  عطق  شـسفنت  یـسک  یتقو  لـیلد  نیمه  هب  تسین ، سفنت  رب  فقوتم  تاـیلمع  نیا  ینعی  دوشیم . صخـشم  گرم 
و تسا . لطاب  دناهتفگ ، لاکشا  رد  هک  هچنآ  نیاربانب  تسا .] هدرم  ّالاو  هدنز  دشاب  هتـشاد  تکرح  رگا  هک   ] دنوشیم ضبن  هّجوتم  يروف ] ]

دلوت نامز  رد  لزنم  لها  یلاحـشوخ  رورـس و  زا  ای  رگید و  نانز  طسوت  نز  ندوب  هلماح  هلأـسم  لـقن  هک  ناـیب  نیا  اـب   » ار تدـالو  هک  نیا 
ضرف ام  تسا  هتفگ  [ هدـننک لاکـشا   ] دوخ هک  روط  نامه  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  دـندرک ، هسیاقم  ندرم  اـب  دـیمهف » دوشیم  لـفط 

يافتخا نامتک و  يارب  مه  یعنام  هدرک ، راـهظا  ار  شا  يداـش  هدوب و  فیرـش  ذوفن و  اـب  گرزب ، درم  کـی  يارب  یگلماـح  ربخ  هک  مینک 
رگید دنیامن ، ناهنپ  ار  تدالو  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  مه  ًالبق  هک  فادـها  لئاسم و  زا  یـضعب  رطاخ  هب  مینک  ضرف  رگا  اّما  دـشابن . تدالو 
هدنز هچ  لفط ؛ تدالو  مالسا ، تعیرش  رد  نیا  رب  هوالع  تسا .] نکممریغ  يدراوم  رد  هکلب   ] دیآیمن مزال  تدالو  نیا  ترهش  نتسناد و 

مالــسلا هیلعرمـألا  بحاـص  ةدـالو  اوـلقن  ۀــعامج  لوـق  لـبقی  ـال  فـیک  کـلذ  زاـج  اذإـف  ًاـتّیم ، وأ  ًاـّیح  لوـق  هـب  دانتــسا  اــب  هدرم  هـچ  و 
ضرعی نأ  لاؤسلا  بحاص  زاجأ  دـقو  هل . یکحو  هآر  نمع  کلذ  یف  رابخألا  درون  نحن  و  تاقثلا . نم  هدـهاش  نم  اودـهاشو  [ هودـهاشو ]

مزلأ اّمنإو  دـحأ ]  ] هیلع علّطی  الو  هرمأ  هیف  یفخی  عضوم  وأ  لبج  ۀـّلق  یلإ  هَّللا  هلقنی  نأ  دـلو  اذإ  ّهنأ  ۀحلـصملا ، یـضتقی  ضراع  کـلذ  یف 
ۀیدّـمحملاک هریغ  ۀـمامإب  اولاق  نیذـّلا  ۀـیقابلا  قرفلا  نم  فلاخ  نم  اّمأو  نیعـضوملا . نیب  لصفلا  انّیب  دـقو  توملا  یف  ًاـضراع  کـلذ  یلع 
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ندرک مکح  يارب  هتشاد و  ناکما  هلأسم  نیا  هک  یتقو  سپ  دوشیم . رداص  مکح  وا  یهاوگ  قبط  دوشیم و  تابثا  هلباق  ۀمامإب  اولاق  نیّذلا 
يدادعت زین  دناهداد و  تداهش  نآ  هب  هدرک و  لقن  ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  تدالو  هک  يدایز  هّدع  لوق  هنوگچ  دشاب ، یفاک 
ترـضح هک  یناسک  زا  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  رابخا و  هتبلا  و  دوشن ؟! هتفریذپ  دناهداد  یهاوگ  ار  نارگید  ندید  هک  نانیمطا  دروم  دارفا  زا 

هک دراد  ناکما  دنک ، اضتقا  تحلـصم  يدروم  رد  رگا  دیوگیم  هدـننک  لاکـشا  نیمه  درک . میهاوخ  نایب  ار  هدـش  تیاکح  دـناهدید و  ار 
رد وا  هتبلا  دشابن . علطم  وا  ناکم  زا  سک  چیه  دنک و  لقتنم  یمولعمان  ناکم  ای  هوک و  هلق  هب  ار  وا  دنوادخ  دش  دـلوتم  يدـنزرف  یتقو  ًالثم 

. میدرک نایب  ار  عضوم  ود  نیا  قرف  ام  هک  هتسناد  حیحص  ار  ضرف  نیمه  مه  گرم  باب 

دنتسه مالسلا  هیلعرصع  یلو  ریغ  تماما  هب  لئاق  هک  ییاههقرف  ریاس  در 

مهیلعاضرلا ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  لثم  دناهدش ؛ مالسلا  هیلعنامز  ماما  ریغ  تماما  هب  لئاق  هک ، رگید  ياههقرف  زا  یناسک  اّما  و 
ۀقرفلاک و ) . ) ّیلع نب  رفعج  ۀمامإب  تقولا  اذه  یفو  مالـسلا  امهیلعقداصلا  دّمحم  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ۀمامإب  ۀـلئاقلا  ۀـّیحطفلاو  مالـسلا ،

وه اولاقو  مالـسلا  هیلعنسحلا  ۀـمامإب  اولاق  نیذـلاکو  شیعی . ّمث  تام ، ّهنإ  اولاق  نیذـلاکو  دـعب . دـلوی  مل  لمح  نامّزلا  بحاص  ّنإ  ۀـلئاقلا 
نم ءیـشب  لوقی  لئاق  قبی  مل  ّهنإف  مهـضارقنا  اهدحأ : هوجو : نم  نالطبلا  رهاظ  مهلوقف  ةرتف . یف  نحنف  هدـلو ، ةدالو  انل  ّحـصی  ملو  نیقیلا ،

(56 « ) مالـسلا هیلعاضرلا  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  دّـمحم   » تماما هب  داقتعا  هک  هیدّـمحم » . » ضرقنا امل  ًاّقح  ناک  ولو  تـالاقملا  هذـه 
ماما دنزرف  « ] مالـسلا هیلعقداصلا  دّمحم  نب  رفعج  نب  هَّللادبع   » تماما هب  لئاق  هک  هیحطف  هقرف  و  دنتـشاد . مالـسلا ] هیلعيداه  ماما  دـنزرف  ]

بحاـص دـنلئاق  هک  ياهـقرف  و  دنتـسه . باّذـک ] رفعج   ] یلع نـب  رفعج  تماـما  هـب  دـقتعم  ( 57) اـم ناـمز  رد  هدوب و  مالـسلا ] هیلعقداـص 
و دش . دهاوخ  هدنز  ًادـعب  هتفر و  ایند  زا  ترـضح  نآ  دـنیوگیم  هک  ياهقرف  و  تسا . هدـشن  دـلوتم  زونه  هدوب و  لمح  مالـسلا  هیلعنامزلا 
زا ناشدنزرف  تدالو  یلو  تسا  ینیقی  ترضح  نآ  دوخ  تماما  دنیوگیم  هتشاد و  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تماما  هب  داقتعا  هک  ياهقرف 

فقوت دـیایب  ناشیا  ات  نیاربانب   ] میتسه ترتف  نارود  رد  ًالعف  ام  و  دـشاب ] هتـشادن  يدـنزرف  ناشیا  هک  تسا  نکمم  و   ] تسین تباث  ام ، رظن 
اههقرف و نیا  مامت  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  تسا : نشور  یلیالد  هب  هّجوت  اب  اهنآ  نـالطب  تسا و  لـطاب  اـههقرف  نیا  همه  داـقتعا  مینکیم ].

دندوـب ّقـح  قرف  نیا  رگا  سپ  درادـن  دوـجو  دـشاب ، یفارخ  تاداـقتعا  نیا  هب  لـئاق  هک  سک  چـیه  هدـش و  ضرقنم  ناـشداقتعا  نینچمه 
نمک هعفد  نم  ۀفورعم ، ةرهاظ  کلذ  یف  رابخألاو  ًارهاظ  ًاتوم  هیبأ  ةایح  یف  تام  يرکـسعلا  ّیلع  نب  دّمحم  ّنأ  اهنمو  دـندشیمن . ضرقنم 

، يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  مشاهوبأ  ینثّدـح  لاق : يرعـشألا ، هَّللا  دـبع  نب  دعـس  يورف   - 84 مالـسلا . مهیلعهئابآ  نم  مّدـقت  نم  توم  عفد 
ُلُوقَأَو یِـسْفَن  ِیف  ُرِّکَفَُأل  یِّنِإَو  ِْهیَلَع  َّلَدَو  ِْهَیلِإ  َراشَأ  َناک  ْدَقَو  ٍرَفْعَج ، ِیبَأ  ِِهْنبا  ِةافَو  َْتقَو  مالـسلا  هیلعّيِرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  لاق :
َرَّیَصَو ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یف  ِِهَّلل  اَدب  مِشاهابَأ ، ای  ْمَعَن  َلاقو : مالسلا  هیلعنَسَْحلاُوبَأ  َّیَلَع  َلَْبقَأَف  َلیِعامْسِإ . ُۀَِّصقَو  مالسلا  هیلعَمیِهاربِإ  ِیبَأ ]  ] ُۀَِّصق ِهِذه 

مالـسلا هیلعيداه  ماما  شراوگرزب  ردـپ  تایح  نامز  رد  يرکـسع » یلع  نب  دّـمحم   » هک نیا  هلمج  زا  ِیف و  َُهل  ادـَب  امَک  ٍدَّمَُحماـبَأ  ُهَناـکَم 
ار وا  گرم  هک  یـسک  تسا و  روهـشم  فورعم و  دروم ، نیا  رد  مه  رابخا  تفر و  ایند  زا  دـندش ] هّجوتم  اهیلیخ  هک  یتروص  هب  و   ] ینلع

رـضحم رد  تسا : هتفگ  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  مشاـه  وبا   - 84  / 1 دـنک . راکنا  ار  ناشیا  ناردـپ  گرم  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  راـکنا 
ترضح تفریم ، ایند  زا  رفعج  یبا  شدنزرف  هک  ینامز  رد  تسرد  مه  نآ  مدوب ، مالسلا  امهیلع  [ يداه ماما   ] يرکسع نسحلا  وبا  كرابم 

وبا هصق  نامه  نیا  متفگ  مدوخ  اب  نم  مینیبب .] هتفر  ایند  زا  هک  ار  ناشدـنزرف  ات   ] دـندومرفیم وا  تمـس  هب  ییامنهار  درکیم و  هراشا  وا  هب 
ینلع ار  وا  گرم  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تفر  ایند  زا  لیعامـسا  یتقو  هک   ] تسا رفعج ] نبا   ] لیعامـسا ]و  مالـسلا هیلعمظاک  ماما   ] میهاربا

ابا يا  هلب ، دندومرف : هدش و  کیدزن  نم  هب  مالسلا  هیلعيداه  ماما  سپ  دنتسه .] ماما  شدالوا  ای  لیعامسا و  دیوگن  یـسک  ات  دندرک  مالعا 
لیعامـسا دروم  رد  هکنانچ  داد ؛ رارق  ار  دّمحم  ابا  وا  ياج  هب  دنوادخ  دش و  لصاح  ءادـب  ( 58) رفعج یبا  دروم  رد  دـنوادخ  يارب  مشاه !

مالسلا هیلعهَّللا  ِْدبَعُوبأ  ِْهیَلَع  َّلَد  ام  دَْعب  َلیِعامْسِإ  تلالد  وا  فرط  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا ] هیلعقداص  ماما  رـسپ  ]
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ِۀَماـمِْإلا ُۀـَلآ  ُهَعَمَو  ِْهَیلِإ ، ُهَنوُجاـتَْحت  اـم  ُهَدـْنِع  يِدـَْعب ، ْنِم  ُفَلَْخلا  ِیْنبا  ٍدَّمَُحمُوبَأ  َنُولِْطبُْملا ، َهِرَک  ْنِإَو  َکَـسْفَن  َْکتَثَّدَـح  اـمَک  َوُهَو  ُهَبَـصَنَو 
لها يارب  هچرگا  یتفگ ، تدوخ  اب  وت  هک  يروط  نامه  دـش ، نینچ  دوب  هدرک  بصن  ینیـشناج  هب   ] ار وا  درک و  ییاـمنهار  و  ِِهَّلل . ُدْـمَْحلاَو 

مه تماما  ياههناشن  دراد و  رایتخا  رد  دشاب . هتشاد  زاین  هعیش  هعماج  هچره  تسا و  نم  نیـشناج  دّمحم  وبا  مرـسپ  دشاب ، دنیاشوخان  لطاب 
امبرو باتکلا ، اهرکذـب  لّوطن  مالـسلا ال  هیلعدّـمحم  یبأ  یلع  هیبأ  نم  ّصنلابو  ةریثک  کلذـب  رابخألاو  ( 59 .) هَّللدـمحلاو تسا . وا  هارمه 

ام عیمج  یف  لوقلا  اذکهو  هیف ، هَّللا  نم  ادب  هانعم  هیف » هَّلل  ادب  : » هلوق نم  ربخلا  هنّمـضت  ام  اّمأو  یلاعت . هَّللا  ءآش  نإ  دعب  امیف  اهنم  ًافرط  رکذن 
تام اّملف  هیبأ ، دعب  مامإلا  ّهنأ  رفعج  نب  لیعامـسإ  یف  نّونظی  اوناک  ساّنلا  ّنإف  هَّللا ، نم  ادـب  ّهنأ  هانعم  لیعامـسإ ، یف  هَّلل  ادـب  ّهنأ  نم  يوری 
اوملع هیبأ  ةایح  یف  تام  اّملف  هیبأ ، دعب  ّیلع  نب  دّمحم  ۀمامإ  نّونظی  اوناک  اذکهو  مالـسلا ، هیلعیـسوم  ۀمامإ  اوقّقحتو  کلذ  نالطب  اوملع 
تسا دایز  رایسب  ناشیارب  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  ردپ  زا  حیرـص  ّصن  تایاور  رابخا و  ًاصوصخ  هنیمز  نیا  رد  هّونظ . ام  نالطب 
نمـض هک  هچنآ  اّما  هَّللا . ءاش  نا  درک  میهاوخ  رکذ  ًادعب  ار  اهنآ  زا  یمک  دادـعت  هتبلا  مینکیمن . ینالوط  تایاور  نآ  رکذ  اب  ار  باتک  هک 
مامت رد  نینچمه  و  ( 60) هدمآ دوجو  هب  رما  نآ  رد  دنوادخ  بناج  زا  ءادب »  » هک تسا  نیا  شیانعم  هیف » هَّلل  ادب  : » تسا هتفگ  هدـمآ و  ربخ 
تسا نیا  شیانعم  دش ، لصاح  ءادب  ادخ  يارب  لیعامـسا  دروم  رد  ینعی  لیعامـسا ] یف  هَّلل  ادب   ] هک نیا  زا  تسا  هدش  تیاور  هک  يدراوم 

و تسا ، ماما  شردپ  زا  دعب  وا  هک  دندرکیم  نامگ  رفعج » نب  لیعامـسا   » دروم رد  مدرم  هک  ارچ  دـمآ . دوجو  هب  ادـخ  بناج  زا  ءادـب  هک 
نامگ مدرم  بیترت  نیمه  هب  درک . ادـیپ  ققحت  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  دـندش و  ناشداقتعا  نالطب  هّجوتم  تفر  اـیند  زا  وا  هک  یتقو 

ار هچنآ  نالطب  همه  تفر ، ایند  زا  شردـپ  تایح  ماّیا  رد  وا  هک  ینامز  تسا و  ماما  دّـمحم »  » شدـنزرف يداه ، ماما  زا  سپ  هک  دـندرکیم 
اذه ّنأل  لطاب ، هلوقف  دلویـس  روهـشم  لمح  انهاه  نکلو  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأل  دلو  ال  ّهنإ ) : ) لاق نم  اّمأو  دندیمهف . ار  دنتـشادنپیم  هک 
یف تایاورلا  رکذـنو  فورعم ، دـلو  هل  دـلو  دـق  ّهنأ  یلع  ّلدنـس  ّانأ  یلع  کلذ ، داسف  انّیب  دـقو  هیلإ ، عجری  مامإ  نم  نامّزلا  ّولخ  یلإ  يّدؤی 
یّتح لّوألاب  کسمتـسم  وهو  مأ ال ؟ دلو  مالـسلا  هیلعنسحلل  له  يردـی  الف  هبتـشم  رمألا  ّنإ  لاق : نم  امأو  ًاضیأ . ءالؤه  لوق  لطبیف  کلذ 
توم انملع  امک  هانملع  دـق  مالـسلا  هیلعنسحلا  توم  ّنأل  مامإ  نم  ولخی  نامّزلا ال  ّنأ  نم  هانلق : امب  لـطبی  ًاـضیأ  هلوقف  هنبا ، ةدـالو  قّقحتی 
دلوتم يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  يارب  : » تسا هتفگ  هک  یـسک  لوق  اّما  و  ًاضیأ . مهلوق  لطبیف  هدـلو  ةدـالو  نّیبنـسو  هریغ ،
رجنم هاگدید  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  دش » دهاوخ  دـلوتم  يدوز  هب  و  تسا ، روهـشم  وا  هب ] شردام  يرادراب  و   ] لمح یل  تسا و  هدـشن 
يدوز هب  نیا  رب  هوالع  میدرک . نایب  ار  هیرظن  نیا  داسف  ام  دـشاب و  یلاـخ  دوش  عوجر  وا  هب  هک  یماـما  دوجو  زا  ناـمز  هک  نیا  هب  دوشیم 

ار باب  نیا  تایاور  تسا و  فورعم  [ شیارجام  ] هک تسا  هدش  دلوتم  يدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  يارب  هک  میروآیم  لیلد 
نـسح ماـما  يارب  هـک  تـسین  موـلعم  ینعی  تـسا ؛ هدـش  هبتـشم  رما  هـتفگ : هـک  یــسک  اـّما  و  دوـش . لـطاب  ناـشلوق  اـت  درک  میهاوـخ  رکذ 

ات دنامیم ] یقاب  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  رب  ینعی   ] دنکیم کسمت  یلّوا  هب  صخـش  نیا  هن ؟ ای  تسه  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
لطاب دـنامیمن ، ماما  زا  یلاخ  زگره  نامز  هک  نیا  هب  میتفگ : ام  هک  هچنآ  ربانب  مه  فرح  نیا  دوش . تباث  وا  يارب  شرـسپ  تدـالو  هکنیا 

ملع و نارگید  گرم  هب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  میراد ، ملع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  گرم  هب  تبـسن  اـم  هک  نیا  لـیلد  هب  دوشیم 
هیلعنسحلا دعب  مامإ  ّهنإ ال  لاق : نم  اّمأو  دوش . مولعم  مه  نانآ  لوق  نالطب  ات  مینکیم  تباث  ار  شدـنزرف  تدالو  يدوز  هب  میراد و  عالطا 

ییحیو تام  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  ّنإ  لاق : نم  اّمأو  ًاعرـشو . ًالقع  هَّلل  ۀـجح  نم  ولخی  نامّزلا ال  ّنأ  نم  هیلع  انّللد  امب  لطاب  هلوقف  مالـسلا ،
. یلاـعت هَّللا  هییحی  نیح  یلإ  مالـسلا  هیلعهتاـفو  تقو  نم  ماـمإ  نم  قـلخلا  ّوـلخ  یلإ  يّدؤـی  ّهنـأل  هاـنلق ، اـم  لـثمب  لـطاب  هلوـقف  هتوـم ، دـعب 

 - لمتحی کلذ  ّنأل  لطاب  تومی » ام  دعب  موقی  ّهنأل  ًامئاق  یّمس  ّهنأو  تومی  ام  دعب  ییحی  رمألا  اذه  بحاص  ّنأ  نم   » يور امب  مهجاجتحاو 
ّلک ّنأ  انّیب  دق  ّانأ  یلع  قلخلا ، عیمجل  هَّللا  هرهظیف  هتمامإ ، دقتعی  نم  ّالإ  هرکذی  یّتح ال  هرکذ  تام  نأ  دعب  دارأ  نوکی  نأ  ربخلا -  ّحـص  ول 

هب تسا  لطاب  مه  نیا  هتفای ؛ نایاپ  تماما  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دعب  هتفگ : هک  یـسک  اّما  ًامئاق . یّمـسی  لّوألا  مامإلا  دعب  موقی  مامإ 
ایند زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هتفگ : هک  یـسک  اّما  دوب . دهاوخن  ماما  نودـب  ناهج  لقع ، عرـش و  رظن  زا  میتفگ : هک  لیلد  نامه 
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تقلخ هک  نیا  هب  دوشیم  رجنم  هک  نیا  تهج  هب  تسا  لطاب  تشذـگ  هک  هچنآ  لثم  مه  هتفگ  نیا  دوشیم ؛ هدـنز  شگرم  زا  سپ  هتفر و 
نآ و  دنک . هدـنز  ار  ناشیا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  هدوب  یلاخ  ماما  دوجو  زا  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تافو  تقو  زا  نیمز  و 

دوشیم هدـیمان  مئاق  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  هدـنز  دریمیم  هک  نآ  زا  دـعب  رما  نیا  بحاص  : » دـیوگیم هک  هدرک  یتیاور  هب  جاجتحا  هک 
هک دراد  لامتحا  دشاب  حیحـص  ربخ  نیا  هک  ضرف  هب  نوچ  تسا ؛ هابتـشا  تیاور ] هب  لالدتـسا  هوحن  نیا  « ] دنکیم مایق  شگرم  زا  دعب  هک 

نامیا وا  تماما  هب  هک  یناسک  رگم  دوب . دـهاوخن  وا  دای  هب  یـسک  هک  ییاج  ات  دـشاب  اـهلد  رد  شداـی  ماـن و  ندرم  زا  دـعب  تیاور  روظنم 
میدرک نایب  ام  نیا  رب  هوالع  دیامرفیم . رهاظ  قلخ  عیمج  يارب  ار  ترـضح  دـنوادخ ، نآ  زا  سپ  و  تسا ] مک  مه  ناشدادـعت  هک   ] دـنراد

، ّیلع نب  رفعجو  ۀـّیحطفلا  نم  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ۀـمامإب  نولئاقلا  اـّمأو  دوشیم . هدـیمان  مئاـق  دـیایب ، یلبق  ماـما  زا  سپ  هک  یماـما  ره  هک 
اهلقن ۀـفورعم  ۀمـصعلا  یفانت  یتلا  ةرهاظلا  امهلاعفأو  نیموصعم ، انوکی  مل  امهو  ماـمإلا ، ۀمـصع  بوجو  نم  هیلع  اـنّللد  اـمب  لـطاب  مهلوقف 

یف نوکت  ۀـمامإلا ال  ّنأ  ۀـفئاّطلا  نیب  هیف  ۀـیرم  يذـّلا ال  روهـشملا  ّنأ  یلع  باتکلا . اهرکذـب  لّوطن  الف  بتکلا  یف  ةدوجوم  یهو  ءاـملعلا ،
مل اهّلک  لیواقألا  هذه  نالطب  تبث  اذإف  کلذب . لطبی  نسحلا  هیخأ  دعب  رفعج  ۀمامإب  لوقلاف  مالـسلا ، امهیلعنیـسحلاو  نسحلا  دعب  نیوخأ 
ّمث ۀقایـسلا ، هذـهب  هتمامإ  تتبث  اذإو  لطاب . کلذو  ۀـّمألا ، نع  قحلا ، جورخ  یلإ  يّدأل  ّالإو  مالـسلا ، هیلعنسحلا  نبا  ۀـمامإب  لوقلا  اـّلإ  قبی 

]و حطفا هَّللادبع  « ] رفعج نب  هَّللادبع   » تماما هب  لئاق  هک  هیحطف  هقرف  نارادفرط  ياعّدا  اّما  عم  بغی  مل  ّهنأ  انملع  راصبألا ، نع  ًابئاغ  هاندـجو 
هک نیا  تسا و  دساف  لطاب و  میدرک ، هماقا  ماما  تمـصع  بوجو  نوماریپ  هک  ياّهلدا  هطـساو  هب  دناهدش ؛ باذک ] رفعج  « ] یلع نب  رفعج  »
رد دراد و  تافانم  تمـصع  اب  دـناهدرک  لقن  املع  تسا و  فورعم  هک  مه  اـهنآ  يرهاـظ  لاـعفا  هکلب  دـندوبن  موصعم  اـهنت  هن  رفن  ود  نآ 

فورعم و هیماما  هعیـش  هفیاط  نیب  هک  هچنآ  هوالع  هب  مینکیمن . ینالوط  اهنآ  رکذ  هب  ار  دوخ  باـتک  اذـل  تسا و  دوجوم  یخیراـت  بتک 
. دش دـهاوخن  عمج  ردارب  ود  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دـعب  تماما  هک  تسا  نیا  تسین ، نآ  رد  مه  يدـیدرت  تسا و  روهـشم 

لاطبا زغم  یب  چوپ و  نانخس  نیا  هک  لاح  تسا . لطاب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  شردارب  زا  سپ  رفعج »  » تماما هب  داقتعا  نیاربانب 
ّقح جورخ  هب  رجنم  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  مالسلا  امهیلعيرکسع  نسح  ماما  یمارگ  دنزرف  تماما  رگم  دنامیمن  یقاب  يداقتعا  دش 

. تسا لطاب  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  مه  نیا  دوشیم و  تّما  نیا  زا 

تبیغ تمکح  هفسلف و 

تبیغ تمکح  هفسلف و 

هک میوشیم  هاگآ  ًالامجا  تسا ، ناهنپ  اهمشچ  زا  ناشیا  هک  میدـش  هّجوتم  دـش و  تباث  تشذـگ  هک  ینایب  اـب  ترـضح  تماـما  هک  یتقو 
ملعی مل  نإو  هیلإ ، هتأجلأ  ةرورضو  کلذ  هغّوس  ببسل  ّالإ  هیلعو  هیف  ۀمامإلا  ضرف  نّیعتو  هتمصع  نّیعت  تمـصع و  ماقم  دوجو  اب  ترـضح 
انلأس اذإ  نآرقلا  هباشتمو  تانیشملا  روّصلاو  تایذؤملا  قلخو  مئاهبلاو  لافطألا  مالیإ  یف  مالکلا  يرجم  کلذ  يرجو  لیـصفتلا . هجو  یلع 

ۀمکح هجو  اهل  ءایـشألا  هذه  ّنأ  انملع  باوص ، الو  همکحب  سیل  ام  لعفی  نأ  زوجیال  میکح  یلاعت  هَّللا  ّنأ  انملع  اذإ  لوقن : نأب  اههجو  نع 
هملعن مل  نإو  کلذ  هغّوسی  یمکح  رمأل  ّالإ  رتتسی  مل  ّهنأ  ملعن  ّانإف  مالـسلا ، هیلعنامّزلا  بحاص  یف  لوقن  کلذک  و ) . ) ًانّیعم هملعن  مل  نإو 

دناهدـشن بیاغ  ناشکرابم  دوجو  رد  تماما  هجو  نایب  مکنکمی  مل  اذإ  لوقن : نأب  هتبیغب  هتمامإ  یف  مکلوق  ضرتعن  نحن  لیق : نإف  ًالّـصفم .
هب ار  تبیغ  ببـس  هب  هک   ] عوضوم نیا  دوشن . هدـیمهف  ببـس  نیا  تایئزج  هچرگا  تسا ، هدـش  تبیغ  موزل  بجوم  هک  یببـس  لیلد  هب  رگم 

هباشتم تایآ  لثم  ای  و  تشز ، هیرک و  ياهتروص  يذوم و  تاناویح  قلخ  هفسلف  ای  تاناویح و  لافطا و  یضیرم  دننام  مینادیمن ] لیصفت 
یلمع تسا و  میکح  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  مینادیم  یتقو  مییوگیم : دنـسرپب ، اهنیا  هجو  لیلد و  زا  هاگره  هک  تسا  میرک  نآرق 
نیمه مینادن . ار  اهنآ  تایئزج  هچ  رگا  دراد ، دوجو  یتمکح  مه  روما  نیا  يارب  هک  میمهفیم  دهدیمن ، ماجنا  دـشابن  تمکح  قباطم  هک 
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هدـش تبیغ  زّوجم  هک  تسا  یتمکح  يارب  ترـضح  ندـش  ناهنپ  هک  مینادیم  ام  مینزیم ، مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  دروم  رد  ار  فرح 
. مینادیمن ًالّصفم  هچ  رگا  تسا 

لاکشا

لیلد دینک ، نایب  تبیغ  ّتلع  يارب  یلیلد  دیناوتیمن  هک  نیمه  هک  میراد  ضارتعا  بیترت  هب  ناشیا  تبیغ  تماما و  دروم  رد  امش  نایب  هب  ام 
: انلق هیف . نسحلا  هجو  نایب )  ) مکنکمأل ّحـص  ول  ّهنأل  هتمامإب ، لوقلا  نالطب  یلع  کلذ  ّلد  اهنـسح  تسوا . تماما  هب  امـش  داقتعا  نالطب  رب 

سیل اهلعاف  ّنأ  یلإ  ۀـمکحلا ، ةرهاظب  تسیل  یّتلا  لاعفألا  هذـهب  لّصوتن  ّانإ  اولاق  اذإ  ةدـحلملا  لوق  لدـعلا  لهأ  عیمج  مزل  کـلذ  اـنمزل  نإ 
لیلدـب تبث  اذإف  هتمکح ، تابثإ  یف  ًالّوأ  مّلکتن  متلق : اذإف  لصفلا ؟ امف  ّالإو  اهیف  ۀـمکحلا  هجو  نایب  مکنکمأل  ًامیکح  ناک  ول  ّهنأل  میکحب ،
هتمکح انل  اومّلسی  مل  یتمو  انملع ؛ ام  ضقن  یلإ  يّدؤی  الف  کلذ ، قباطی  ام  یلع  اهانلمح  رهاظلا  ۀهبتشملا  لاعفألا  هذه  اندجو  ّمث  لصفنم ،

یلیلد دـیناوتب  تسیابیم  دوب  تسرد  حیحـص و  وا ] تماما  دروم  رد   ] امـش هاگدـید  رگا  هک  ارچ  هتمکح . یف  مالکلا  یلإ  ۀـلأسملا  تلقتنا 
. دینک نایب  نآ  يارب 

خساپ

یلاعفا هب  هّجوت  اب  ام  دنیوگیم  هک  دنریذپب  ار  رافک  نیدحلم و  لوق  لدـع ، لها  یمامت  هک  دـیآیم  مزال  میریذـپب  ار  لاکـشا  هچنانچ  رگا 
تـسیابیم دوب  میکح  رگا  هک  ارچ  تسین . میکح  تبیغ ] لثم   ] لاعفا نیا  لعاف  هک  میوشیم  هّجوتم  دنتـسین ، تمکح  اب  قباـطم  ًارهاـظ  هک 

؟] هنامیکح ریغ  هنامیکح و  راک  نیب   ] تسه دروم  ود  نیب  یقرف  هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک . نایب  ار  تمکح  هجو  لیلد و  دـیناوتب  اـمش 
ادیپ ار  يدراوم  دعب  تسا ، میکح  ادـخ  هک  دـش  تباث  یفکم  يزجم و  لیلد  اب  یتقو  مینکیم . تابثا  ار  ادـخ  تمکح  ادـتبا  دـییوگب : رگا 

ام داقتعا  ضقن  هب  رجنم  سپ  مینکیم ، لمح  تمکح  نامه  رب  مه  ار  اهنآ  تسین ، راـگزاس  تمکح  اـب  هدوب و  هبتـشم  ًارهاـظ  هک  میدرک 
لقتنم ادـخ  تمکح  رد  ثحب  هب  مهزاب ]  ] ار هلأـسم  دـنریذپن ، اـم  زا  ار  ادـخ  تمکح  رگا  دوشیمن و  تسا  میکح  دـنوادخ  مییوگیم  هک 

هانملعو رخآ  لیلدـب  هتمـصع  انملعو  لیلدـب ، هتمامإ  انملع  اذإف  هتمامإ ، یلع  عرف  هتبیغ  یف  مالکلا  ّنأ  نم  انهاه ؛ کلذ  لـثم  اـنلق : مینکیم !
ببـس ۀـبیغلل  نوکی  نأ  زوجتأ  ۀـبیغلا :) یف   ) فلاخملل لاـقی  مث  نیعـضوملا . نیب  قرف  ـالف  هتمـصع ، قباـطی  هجو  یلع  هتبیغ  اـنلمح  باـغ ،
دوجو تلعج  فیکف  ًازئاج ، کلذ  ناک  اذإف  هل : لیق  کلذ . زوجی  لاق : نإف  کلذ . زوجت  مأ ال  اهبجوأ  ۀمکحلا  نم  هجوو  اهاضتقا ، حیحص 
مالیإب لّصوت  نم  يرجم  ّالإ  کلذ  يرجی  لهو  مامإلا ؟ دوجو  یفاـنی  ـال  ًاببـس  اـهل  كزیوجت  عم  ناـمّزلا  یف  ماـمإلا  دـقف  یلع  ًـالیلد  ۀـبیغلا 

هلأسم نیا  هک  امش  دوخ  لثم  مه  ام  مییوگیم : هجو  مهمالیإ  یف  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأب  فرتعم  وهو  یلاعت  عناصلا  ۀمکح  یفن  یلإ  لافطألا 
. تسا ناشیا  تماـما  رد  ثحب  رب  عرف  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تبیغ  دروم  رد  ثحب  هک  بیترت  نیا  هب  میهدیم . باوج  دـیداد ، باوج  ار 
لمح و يروط  مه  ار  ترـضح  تبیغ  تسا ، هدـش  بیاغ  ناشیا  هک  میتسناد  میدرب و  یپ  ناشیا  تمـصع  تماما و  هب  فلتخم  هلدا  اب  یتقو 

ایآ دوشیم : هتفگ  تبیغ  نافلاخم  هب  سپس  تسین . یقرف  هلأسم  ود  نیا  نیب  نیاربانب  دشاب . هتشاد  تقباطم  وا  تمـصع  اب  هک  مینکیم  نایب 
: دـیوگب رگا  هن ؟ ای  تسا  نکمم  دـشاب ، هدرک  مزـال  ار  نآ  هک  تمکح  زا  یلیلد  اـی  دـشاب و  تبیغ  یـضتقم  هک  یحیحـص  ببـس  دوجو ] ]

يارب هک  یلاح  رد  ینادیم ؟ ماـما  نادـقف  رب  لـیلد  ار  تبیغ  ارچ  سپ  ینادیم ، نکمم  ار  نیا  هک  لاـح  دوشیم : هتفگ  وا  هب  تسا . نکمم 
یسک نیع  ًاقیقد  امش  داقتعا  نیا  ایآ  ینادیم . تسرد  نکمم و  ار  دشاب  هتـشادن  تافانم  ماما  دوجو  اب  هک  یتمکح ] ای   ] لیلد دوجو  تبیغ ،
نموأ ۀمکحلا ، یفانی  حیحـص ال  هک  یلاح  رد  دنکیم ؟ یفن  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تمکح  لافطا ، يرامیب  هب  دروخرب  اب  هک  تسین 
قفاوت ۀحیحـص  هوجو  اهل  نوکی  نأ  هزیوجت  عم  دابعلا  لاعفأل  قلاـخو  ماـسجألل  هبـشم  یلاـعت  ّهنأ  یلإ  تاـهباشتملا  تاـیآلا  رهاـظب  لّـصوت 

نمف هلثم ، یلع  عطقی  الو  هملعب  طاحی  امیف ال  دیدش  رّجحت  اذه  لیق : کلذ . زّوجأ  ال  لاق : نإو  هیبشتلا . یفنو  دیحوتلاو  لدعلا  ۀـمکحلا و] ]
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. درادن تافانم  تمکح  اب  هک  دراد  دوجو  یحیحص  لیلد  لافطا ، يرامیب  رد  هکنیا  هب  دنکیم  فارتعا  صخش  نامه  کلذ  ّنإ  تلق : نیأ 
قلخ شدوخ  ار  دابع  لاعفا  هدوب و  ماسجا  هیبش  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـیوگب : ( 61) تاهباشتم تایآ  رهاظ  هب  ندیـسر  اب  هک  یـسک  ای 

ندوبن مسج  هب  هیبش  دـیحوت و  لدـع ، تمکح ، اب  هک  دراد  دوجو  یحیحـص  هیجوت  تایآ ، نیا  يارب  هک  تسا  دـقتعم  هکنیا  اـب  دـنکیم .
تـسا هتفگ  هکنیا  : ] دوشیم هتفگ  تسین . نکمم  مینادیمن و  تسرد  ار ] تبیغ  نتـشاد  تمکح  : ] دیوگب رگا  و  درادن . یتافانم  دنوادخ ،

هب هیبش  لئاسم  و  دـنکیمن ] كرد  دـنادیمن و  ار  تبیغ  تمکح  ینعی   ] درادـن یملع  هطاـحا  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  مه ] نآ  تسین ، نکمم 
ال لاق : نّمم  لصفناو  زوجی  هک ال  تسا  یلاحرد  نیا  تسا و  يدیدش  رایـسب  یگدـنام  بقع  رجحت و  درادـن ، نیقی  هدـیمهفن و  مه  ار  نآ 

نم نونّکمتم  نحن  لیق : یتمو  اهرهاوظ . یلع  نوکت  نأ  ّدـب  الو  لقعلا ، ۀـّلدأ  قباطت  ۀحیحـص  هوجو  تاـهباشتملا  تاـیآلل  نوکی  نأ  زوجی 
هوجوب ملعلا  یلإ  جاتحأ  لوقی ال  نم  یلع  انمالک  انلق : ۀـبیغلل . حیحـص  ببـس  رکذ  نم  نونّکمتت  متنأو ال   ) تاهباشتملا تاـیآلا  هوجو  رکذ 
نّکمتن ًاضیأ  نحنف  کلذب ، مکـسفنل  متعنتقإ  نإو  ًاعّربت ، ناک  کلذ  تیطاعت  یتمو  ۀلمجلا ، ملع  ینیفکی  لب  ًالّـصفم . تاهباشتملا ) تایآلا 

نیمه . ] ۀمامإلا باتک  یف  یفوتسم  هیلع  انمّلکت  دقو  دعب ، امیف  کلذ  رکذنسو  هتمصع . یفانی  یمکح ال  ضرغو  ۀبیغلا  ۀّحص  هجو  رکذ  نم 
ًاراچان دشاب و  هتـشاد  دوجو  یلقع  هلدا  اب  قباطم  یحیحـص  هیجوت  هباشتم  تایآ  يارب  هک  درادـن  ناکما  تسا ، هتفگ  هک  یـسک  اب  صخش ]

ار هباشتم  تایآ  ریـسفت  هلدا و  نایب  ییاناوت  ام  دوش : هتفگ  هاگره  تسا . هدرک  تفلاخم  درک ، لمع  هباـشتم ] تاـیآ   ] اـهنآ رهاوظ  هب  دـیاب 
هب هک  میرادـن  يزاین  دـیوگیم ، هک  دوب  یـسک  اب  ثحب  مییوگیم : دـینک . نایب  تبیغ  يارب  یحیحـص  لـیلد  دـیناوتیمن  امـش  یلو  میراد 

هاگره و  دنکیم ، تیافک  میراد  هک  يرصتخم  یلامجا و  ملع  نامه  هکلب  مینک ، ادیپ  ملع  هباشتم  تایآ  ریسفت  لیلد و  هب  یلیصفت  تروص 
دهاوخ هنابلطواد  یعربت و  تلاح  هکلب  دشاب  ام  هفیظو  هک  تسین  تروص  نیا  هب  میدمآرب  هباشتم  تایآ  یلیـصفت  هوجو  ندیمهف  ددص  رد 

نآ تمکح  تبیغ و  تّحـص  لیلد  میناوتیم  مه  ام  تسا ، شوخ  نآ  هب  ناتلد  هدرک و  عناق  نآ  هب  ار  ناتدوخ  امـش  هچناـنچ  ـالاح  تشاد .
باتک نیمه  رد  ار  تبیغ  تمکح  فده و  يدوز  هب  هتبلا  دراد .] ناکما  هک  مینک  تباث  و   ] مینک نایب  ار  درادن  تافانم  ماما  تمـصع  اب  هک 
ۀّحـص عمتجی  نأ  زوجی  فیک  لاقی : ّمث  میاهدرک . وگ  تفگ و  هراب  نیا  رد  تماـما  باـتک  رد  ًالّـصفم  هک  روط  ناـمه  درک ، میهاوخ  رکذ 

ّالإ اذه  لهو  حیحـص  ببـس  اهل  نوکی  نأ  زوجی  ۀبیغلا ال  ّنأب  لوقلا ، عم  ۀّیلقعلا ، لوصألا  ۀقایـس  نم  هانّیب  امب  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ 
هذـه قباـطی  هجو  تاـهباشتملا  تاـیآلل  نوکی  نأ  زوجی  ـال  ّهنأ  یلع  عطقلا ، عم  لدـعلاو ، دـیحوتلا  ۀّحـصب  لوقلا  يرجم  يرجیو  ضقاـنت ،

دقو ۀبیغلا ، ببـس  یف  مالکلا  نود  ۀمامإلا  توبث  یف  مهعم  مالکلا  ناک  مالـسلا ، هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ  مّلـسن  نحن ال  اولاق : یتمو  لوصألا .
یلع عرف  مالسلا  هیلعمامإلا  ۀبیغ  ببـس  یف  مالکلا  ّنأل  کلذ : انلق  اّمنإو  هتداعإ . یلإ  جاتحی  امب ال  مالـسلا  هیلعهتمامإ  یلع  ۀلالدلا  تمّدقت 

نسحو لافطألا  مالیإو  تاهباشتملا  تایآلا  هوجو  یف  مالکلل  هجو  امک ال  هتبیغ ، ببـس  یف  مالکلل  هجو  الف  اهتوبث ، لبق  اّمأف  هتمامإ ، توبث 
ماما دنزرف  تماما  تحـص  هب ] داقتعا   ] هک تسا  نکمم  هنوگچ  دوشیم : هتفگ  همادا  رد  دعب  لدـعلاو . دـیحوتلا  توبث  لبق  عئارـشلاب  دـّبعتلا 

تمکح ببـس و  ياراد  ناـشیا  تبیغ  هک  لوق  نیا  اـب  میدرک  تاـبثا  هیلقع  دـعاوق  لوـصا و  اـب  هک  روـط  نآ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
تـسا لدـع  دـیحوت و  تّحـص  هب  داقتعا  لثم  ًاقیقد  ییوگ ] ضقاـنت  نیا  [ ؟ تسین ییوگ  ضقاـنت  نیا  اـیآ  دوش ؟ عمج  دـشابیمن  یحیحص 

ماما دنزرف  تماما  ام  دنیوگب : تقو  ره  درادن . دشاب ، لدـع  دـیحوت و  اب  قباطم  هک  ار  یلیلد  ینآرق ، هباشتم  تایآ  هک  نیا  هب  نیقی  اب  هارمه 
لیلد و  تبیغ ، ّتلع  نییعت  رد  هن  تسا ، ترضح  تماما  تابثا  باب  رد  اهنآ  اب  ثحب  تروص  نیا  رد  مینادیمن ، ملسم  ار  يرکـسع  نسح 
تبیغ ّتلع  رد  ثحب  هک  میدرک  نایب  تهج  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  تسین . نآ  رارکت  هب  يزاین  هدـش و  رکذ  ًالبق  زین  ترـضح  تماما  تاـبثا 

، مینک ثحب  تبیغ  ّتلع  دروم  رد  هک  درادن  یلیلد  ترـضح ، تماما  تابثا  زا  لبق  اذـل  تسا ، ناشیا  تماما  توبث  رب  عرف  مالـسلا  هیلعماما 
شریذپ نسُح  ای  لافطا و  يرامیب  تمکح  ای  ینآرق  هباشتم  تایآ  هلدا  هوجو و  زا  هک  درادن  یلیلد  لدع  دیحوت و  توبث  زا  شیپ  هک  نانچ 

اهتّحص فرعیل  مالسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ  یف  مالکلا  نیب  رایخلاب  لئاسلا  ناک  ّالإ  لیق : نإف  مینک . ثحب  عیارش  هب  دبعت  نید و  تاروتسد 
نوکی نأ  بجی  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀـمامإ  یف  ّکش  نم  ّنأل  کلذ  یف  راـیخ  ـال  اـنلق : ۀـبیغلا . ببـس  یف  مّلکتی  نأ  نیبو  اـهداسف ، نم 
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غّوسی عورفلا ال  یف  مالکلا  ّنأل  ۀبیغلا ، ببـس  یف  مّلکتن  نأ  اهیف  ّکشلا  عم  زوجی  الو  اهیلع ، ۀلالدلاب  لغاشتلاو  هتمامإ  ّصن  یف  هعم  مالکلا 
اّمنإو حیبقلا . لعفی  ّهنأو ال  یلاعت  میدقلا  ۀـمکح  توبث  لبق  لافطألا  مالیإ  ببـس  یف  مّلکتی  نأ  زوجی  امک ال  اهل ، لوصألا  ماکحإ  دـعب  ّالإ 

، لامتحإلا اهلخدـی  ۀـّیلقع ال  رومأ  یلع  ّینبم  هتمامإ  یف  مالکلا  ّنأل  اهببـسو ، هتبیغ  یف  مالکلا  یلع  مالـسلا  هیلعهتمامإ  یف  مـالکلا  اـنحجر 
دنزرف تماما  نوماریپ  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دـنکیم ، لاؤس  هک  یـسک  دوش : هتفگ  رگا  مالکلا  راصف  هبتـشاو  ضمغ  اّمبر  ۀـبیغلا  ببـسو 
میهاوخ دنک . لاؤس  تبیغ  هفسلف  ّتلع و  باب  رد  هکنیا  نیب  دمهفب و  ار  نآ  داسف  تّحص و  ات  دنک  لاؤس  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما 

هب ّصن  دروم  رد  تسیابیم  دراد ، دـیدرت  ّکش و  ترـضح  نآ  تماـما  رد  هک  یـسک  اـب  ثحب  هک  ارچ  درادـن ؛ یقح  نینچ  لـئاس  تفگ :
هفسلف رد  دراد ، کش  تماما  لصا  رد  هک  صخش  نیا  اب  تسین  حیحص  ًالصا  دش و  رما  نیا  لیالد  لوغشم  دشاب و  [ زکرمتم  ] ناشیا تماما 
هکنانچ دشاب . هدش  تابثا  مکحتـسم و  نآ  لوصا  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  عورف  رد  هثحابم  هب  مادقا  نوچ  درک . ثحب  تبیغ  ّتلع  و 
لاـفطا يراـمیب  تـّلع  هفــسلف و  زا  ناوـتیمن  دوـشیمن ، رداــص  وا  زا  حــیبق  لــعف  هـکنیا  لاــعتم و  دــنوادخ  تـمکح  تاــبثا  زا  لــبق 
حیجرت هدرک و  مدـقم  نآ  ّتلع  تبیغ و  هلأسم  رب  لیلد  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  تماـما  ثحب  درک . تبحـص  [ هاـنگیب ]

هلأسم هک  یلاح  رد  درادن ، هار  نآ  رد  کش  لامتحا و  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  انب  یلقع  هلدا  روما و  رب  ترـضح  تماما  عوضوم  هک  میداد 
حضاولا یف  نشور ، حضاو و  لئاسم  رد  وگ  تفگ و  نیاربانب  تسا . هتفرگ  رارق  لاکشا  ههبش و  دروم  هدوب و  لکشم  تبیغ  هفـسلف  ّتلع و 

مالکلا یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصانّیبن  ةّوبن  یف  مالکلا  انحّجرف  ۀّلملل ، نیفلاخملا  عم  هانلعف  امک  ضماغلا ، هبتشملا  یف  مالکلا  نم  یلوأ  ّیلجلا 
هوجو نم  هجو  اهیف  ۀبیغلا  اولوقی  نأ  یلإ  اوداع  یتمو  انهاه . دوجوم  هنیعب  اذهو  اذه ، ضومغو  کلذ  روهظل  مهعرـش ، دـیبأت  مهئاعّدا  یلع 
سیل کلذ  ّلکو  ًاداسفتـسا ، وأ  ًالهج  وأ  ًاثبع  وأ  ًابذک  وأ  ًاملظ  هنوک  یهو  ۀـلوقعم  حـبقلا  هوجو  ّنأ  یلع  هیلع ، مالکلا  یـضم  دـقف  حـبقلا ،

لـصحیو رمألاب  موقیل  هنیبو  مهنیب  لاحو  هیلإ  لوصولا  نم  قلخلا  هَّللا  عنم  ّالإ  لیق : نإف  حـبقلا . هجو  هیف  یعّدـی  نأ ال  بجیف  انهاه ، لصاحب 
لمع مه  مالـسا  نیفلاخم  اب  قیرط  نیمه  هب  هکنانچ  تسا . دـیدرت  ههبـش و  ياراد  هک  يدراوم  رد  ثحب  ات  تسا  رتراوازـس  رتمدـقم و  اـم 

ّتیحیـسم و هلمج  زا   ] ناشنید ندوب  يدبا  رب  ینبم  اهنآ  ياعدا  ّدر ]  ] رب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  توبن  رد  ثحب  ینعی  مینکیم ؛
لاح تسا  راکـشآ  نشور و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  توبن  ّتیناـقح  رد  ثحب  هک  ارچ  میاهداد . حـیجرت  هتـشاد و  مّدـقم  ّتیدوهی 
زین ام  ثحب  عوضوم  اجنیا و  رد  هلأسم  نیمه  تسا . هدیچیپ  [ نآرق طسوت  نانآ  ّتیعرش  ندش  خسن  تابثا  و   ] اهنآ ياعدا  ّدر  هلأسم  هکنآ 

یتشز حبق و  هجو  تبیغ ، هب  داقتعا  رد  هک  هتکن  نیا  هب  دـندرگرب  دـنراد ] تبیغ  هب  لاکـشا  هک  یناسک  و   ] نیـضرتعم هچنانچ  دراد . نایرج 
، حـیبق روما  هوجو و  هکنیا  هوـالعب  دـش . هداد  لوا ] لـصف  رد  و   ] ًـالبق ضارتـعا  نیا  هب  خـساپ  [ هک تفگ  میهاوخ  باوج  رد  ، ] دراد دوجو 
هب داقتعا  رد  دراوم  نیا  زا  مادک  چیه  دـشاب و  داسف  لهج و  یگدوهیب ، غورد ، بجوم  تبیغ  هکنیا  هب  دنتـسه  صیخـشت ] لباق  و   ] لوقعم

ندیـسر زا  عنام  دـنوادخ  ارچ  دوش : هتفگ  رگا  دراد . دوجو  یحبق  هجو  تبیغ  دروم  رد  هک  درک  اعّدا  دـیابن  نیارباـنب  درادـن ، دوجو  تبیغ 
شروهظ روضح و  هطـساو  هب  یلاعت  يراب  فطل  هدومرف و  مایق  هک  ینامز  ات  ناشیا  مدرم و  نیب  ضوع  رد  و  هدـشن ، ناشیا  هب  قلخ  بیـسآ 

هیلع هللا  یلـصیبنلا  یف  لوقن  امک  انل ، فطل  وه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دروم  رد  هکنانچ  تخادنا ؟ ییادج  دوش  لصاح  ام  يارب 
ال امهدحأ : نیبرـض : یلع  عنملا  انلق : هلثم . مامإلا  مکح  نوکی  نأ  بجی  ناکف  ّدؤی  مل  ام  هنم  عنمی  یلاعت ) هَّللا  ّنإف   ) یلاعت هَّللا  هثعب  ذإ  هلآو 

هنع یهّنلاب  هملظ  نم  عنم  ثیح  نم  یلاعت  هَّللا  هلعف  دـق  لّوألاف  کلذ . یلإ  يّدؤی  رخآلاو : حـیبقلا . كرت  یلإ  أـجلی  ـال  نأـب  فیلکتلا  یفاـنی 
دّیـشیو هرمأ  يّوقی  ام  عیمج  یلع  دـعاسی  نأو  هرماوأ ، نم  ءیـش  یف  یـصعی  ـال  نأو  هیهنو ، هرمـأل  داـیقنالاو  هتعاـط ، بوجو  یلع  ّثحلاو 

ار ناشیا  هک  ینامز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  مییوگیم  کلذ  یف  یـصع  نم  یـصع  اذإف  فیلکتلا ، یفانی  کلذ ال  عیمج  ّنإف  هناطلس ،
ربمایپ لثم  مه  ماما  هک  تسا  مزال  سپ  درک ، رود  ناشیا  زا  ار  مدرم  ياهبیسآ  دنک  ادا  ار  تلاسر  هفیظو  هکنآ  زا  شیپ  دومرف و  ثوعبم 
هکنیا یکی  تسا : عون  ود  دـنوادخ ]  ] عنم مییوگیم : دـنک .] ظفح  نارگید  دـنزگ  زا  ار  وا  دـنک ، ماـیق  هکنیا  زا  شیپ  دـنوادخ  و   ] دـشاب

راتخم فلکم  هک  تسا  نیا  فیلکت  همزال  نوچ   ] دنکن هانگ  كرت  هب  راداو  ار ] فلکم   ] رگید ترابع  هب  دشاب ، هتـشادن  فیلکت  اب  یتافانم 
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[. دشاب هتشاد  تافانم  فیلکت  اب  و   ] دوشب فیلکت  اب  تافانم  هب  رجنم  هکنیا  رگید  عون  و  دشاب .]

لوا عون  اّما 

هب تبسن  هدرک و  عنم  ترضح  رازآ  زا  ار  مدرم  ناشیا ، هب  ملظ  زا  یهن  هلیـسو  هب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هداد  ماجنا  ار  عنم  نیا  راگدرورپ 
دنکن و یچیپرـس  شرماوا  زا  مادک  چیه  دروم  رد  فلکم  هک  هدومرف  بیغرت  قیوشت و  ناشیا  یهن  رما و  شریذپ  ینتورف و  يرادربنامرف و 

مادک چیه  هک  دنک ؛ کمک  دوشیم  [ مدرم بولق  رد   ] ترضح تنطلس  ناشیا و  ياهروتـسد  ماکحتـسا  تیوقت و  بجوم  هک  يزیچ  ره  هب 
ّمتی ام  لعفی  ملو  ینعی   ] بولطم ضرغ  هک  يراک  هدرک و  یچیپرـس  دراوم  نیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دنرادن . تافانم  فیلکت  اب  اهنیا  زا 
هملظ نع  زجعلاو  رهقلاب  هنیبو  مهنیب  لوحی  نأ  رخـآلا  برـضلاو  هقلاـخ . لـبق  نم  ـال  هسفن  لـبق  نم  یتأ  دـق  نوکی  بولطملا ، ضرغلا  هعم 

هنم هَّللا  عنمی  نأ  بجی  لوقن  اّمنإف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  اّمأف  ًاطقاس . نوکی  نأ  بجیف  فیلکتلا  عم  هعامتجا  ّحصی  کلذف ال  هنایـصعو ،
ۀحازم نیفّلکملا  ۀّلع  ّنأل  مامإلا ، کلذک  سیلو  هنم . عنملا  بجو  کلذلف  هتهج ، نم  ّالإ  کلذ  ملعی  نأ  نکمی  ّهنأل ال  عرـشلا ، يّدؤی  یّتح 

ّدح یلإ  لاحلا  یهتنی  ّهنأ  انـضرف  ولو  هلوق ، نود  نم  اهتفرعم  یلإ  قیرط  مهلو  هیلإ ، نوجاتحی  ام  یلع  ۀـبوصنم  ۀـّلدألاو  عرـشلاب ، ّقلعتی  امیف 
. هلالج ّلج  قلاخ  فرط  زا  هن  تسوا  دوخ  لَِبق  زا  نیا  دادن ، ماجنا  ار  دیآیم  تسد  هب  نآ  اب  يدنمتداعس ] تیاده و 

مود عون  اّما 

وا زا  ینامرفان  ندـناسر و  رازآ  ناوت  زا  ار  قلخ  ]و  دـنک ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  و   ] دوش لئاح  ماما  قلخ و  نیب  هبلغ  رهق و  اـب  دـنوادخ  هکنیا 
تسین و عمج  لباق  دـشاب ] رایتخا  لاح  رد  دـیاب  هک   ] فیلکت اب  رما  نیا  دـننک ؛] یچیپرـس  شرماوا  زا  دـنناوتن  هک  ياهنوگ  هب   ] دـنک زجاـع 

مزال هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دروم  رد  اّما  تسین . حیحص  ربمایپ  هب  ندناسر  بیـسآ  زا  دنوادخ  ندش  عنام  عون  نیا  هک  تسا  حضاو 
نکمم مدرم ] هب   ] تلاسر غالبا  هکنیا  لیلد  هب  دوش ؛ ناشیا  هب  ندیـسر  رازآ  زا  عناـم  ترـضح ، تلاـسر  غـالبا  ناـمز  اـت  دـنوادخ  هک  دوب 

رذع هکنیا  رطاخ  هب  تسین . روط  نیا  ماما  دروم  رد  اّما  ترـضح .] نآ  تمالـس  هجیتن  رد  و   ] ناشیا زا  بیـسآ  عنم  تروص  رد  رگم  تسین 
ّقحلا فرعی  تخانش ال  هار  هدش و  بصن  نیفلکم  ياهزاین  ربانب  مه  هلدا  و  ( 62) تسا هدش  عفترم  دراد  عرش  هب  قلعت  هک  هچنآ  رد  نیفلکم 

ّنأ مامإلا  ۀلأسم  ریظنو  هلآو . هیلع  هللا  یلصّیبنلا  لثم  هیلإ  لصوی  ثیحب ال  هرهظیو  هنم  یلاعت  هَّللا  عنمی  نأ  بجول  هلوقب ، ّالإ  تاّیعرشلا  نم 
امب تحازنا  دق  نیفّلکملا  ۀّلع  ّنأل  هنم  عنملا  یلاعت  هَّللا  یلع  بجی  هفوخ ال  بجوی  ام  دعب  امیف  ضرع  ّمث  ّيدأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا 
دقف ءادـتبإلا ، یف  بجی  امک  هنم  عنملا  بجی  ّهنإف  لبقتـسملا  یف  رخآ  ءادأ  هب  ّقلعتی  نأ  ّالإ  ّمهّللا  مهفطل . ۀـفرعم  یلإ  قیرط  مهلف  مهیلإ  هاّدأ 
عرـش تقیقح  هک  دـسرب  ییاج  هب  راک  هک  مینک  ضرف  رگا  هدـش . صخـشم  اهنآ  يارب  ماما  زا  لبق  مه  تعیرـش  مامإلاو . ّیبنلا  نیب  اـنیّوس 
رهاظ ياهنوگ  هب  ار  وا  هدـش و  وا  هب  ندیـسر  بیـسآ  عنام  دـنوادخ  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  دوشیم ، هتخانـش  ماما  قیرط  زا  طـقف 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتقو  هک  تسا  نیا  ریظن  ماـما  هلأـسم  هلآو . هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  لـثم  دـسرن ، وا  هب  يرازآ  چـیه  هک  دـنک 

زا ار  رطخ  هک  تسین  بجاو  دـنوادخ  رب  رگید  دوش ، سرت  بجوم  هک  دـیایب  دوجو  هب  وا  يارب  یناج  رطخ  ًادـعب  درک و  غالبا  ار  شتلاـسر 
هدش فرطرب  هدرک  غالبا  هدروآ و  وا  هک  هچنآ  هلیـسو  هب  نیفلکم  رذع  هک  ارچ  دوش ؛] رطخ  زا  عنام  دـیاب  هک  انعم  نیا  هب   ] دـنک عفد  ناشیا 

هکنیا رگم  دـنرادن . يرذـع  رگید  تسا و  هدـش  داجیا  ناـشیا  يارب  تساـهنآ  هّجوتم  هک  دـنوادخ  فطل  تخانـش  تفرعم و  هار  تسا و 
لبق رما و  يادتبا  رد  هک  هنوگنامه  تروص  نیا  رد  دهد ، ماجنا  دیاب  هدنیآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  هفیظو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هللا یلصربمایپ  نیاربانب  دوب . دهاوخ  بجاو  مه  اجنیا  رد  ار ، ناشیا  هب  ندیـسر  بیـسآ  دوشب  عنام  دنوادخ  هک  دوب  بجاو  تلاسر  ماجنا  زا 
ۀّلع هجو  مکیلع -  بجی  مل  نإو  لاح -  ّلک )  ) یلع اونّیب  لـیق : نإـف  دـنرادن . مه  اـب  یقرف  هدوب و  يواـسم  تهج  نیا  زا  ماـما  هلآو و  هیلع 
وه مامإلا  ۀبیغل  ببس  ّهنأ  یلع  عطقی  اّمم  انلق : ناهربلا . باب  یف  غلبأو  ۀّجحلا  یف  رهظأ  نوکیل  هجو  یلع  ۀّلع  نوکی  نأ  نکمی  امو  راتتـسالا 
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، هدارم نیبو  هنیب  لیح  اذإف  هیف  فّرـصتلاو  ریبدـتلا  هیلإ  لعج  امیف  فّرـصتلا  نم  هاّیإ  مهعنمو  هاّیإ ، نیملاظلا  ۀـفاخإب  لتقلاب  هسفن  یلع  هفوخ 
يرخأو بعشلا ، یف  ةرات  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  رتتسا  امک  هراتتسا  مزلو  هتبیغ ، تبجو  هسفن  یلع  فاخ  اذإو  ۀمامإلاب ، مایقلا  ضرف  طقس 

ای ماما  تبیغ  هفسلف  ّتلع و  هک  تسین  مزال  امش  رب  هچرگا  دوش : هتفگ  رگا  هیلإ . ۀلصاولا  ّراضملا  نم  فوخلا  ّالإ  کلذل  هجو  الو  راغلا  یف 
: مییوگیم دییوگب . ار  نآ  دوشب ، رت  غیلب  رتنشور و  امش  ناهرب  لیلد و  هکنیا  يارب  نکل  دینک ، نایب  ار  دشاب  نآ  ّتلع  دناوتیم  هک  هچنآ 

ماما ناج  ظفح  هک  تشذگ  مه  ًالبق  . ] دوب ناشناج  ظفح  يارب  ترضح  سرت  هدش ، مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  ببـس  ًانیقی  هک  یللع  هلمج  زا 
یلک حـلاصم  ظفح  رطاخ  هب  هک  ناشدوخ  رطاخ  هب  هن  سپ  تسا ، یهلا  ضیف  هطـساو  هک  ارچ  تسا . بجاو  مه  ناـشیا  دوخ  یتح  همه  رب 

فرـصت ریبدت و  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  فرـصت  زا  ار  ناشیا  تشحو  بعر و  داجیا  اب  نارگمتـس  هکنیا  و  دوش ]. ظفح  دیاب  ناشناج  نید ،
دوصقم ترضح و  نیب  هک  یتقو  نیاربانب  دندادن .] ناشیا  هب  ار  تماما  فیاظو  ماجنا  هزاجا  و   ] دندرک عنم  دوب  هداد  رارق  وا  يارب  ار  نآ  رد 
شدوخ ناج  رب  هک  یتقو  دـش و  طقاس  ناشیا  زا  مه  تماما  رما  هب  ماـیق  هفیظو  دـندش ، لـئاح  تماـما ] تیرومأـم  ماـجنا  ینعی   ] شفدـه و 
شلیلد هک  روث  راغ  رد  یهاگ  بلاط و  یبا  بعـش  رد  یهاگ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  لثم  تسرد  دش . بجاو  شتبیغ  دیـسرت ،

نع رتتسا  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنإ  لوقی : نأ  دحأل  سیلو  دندش . یفخم  دوب ، ترـضح  نآ  ناج  هب  ندیـسر  رازآ  زا  سرت  طقف  مه 
یلـصیبنلا راتتـسإ  ّنإف  ًاضیأو  کلذ ، فالخب  مامإلا  یف  مکلوقو  ۀجاح ، هیلإ  مهب  ّقلعتی  ملو  هؤادأ  هیلع  بجو  ام  مهیلإ  هئادأ  دـعب  ّالإ  هموق 

، هولاق ام  یلع  رمألا  سیل  ّهنأ  کلذو  روصعلا . هیلع  تضرقناو  روهدـلا ، هیلع  تضم  دـق  مامإلا  راتتـساو  يدامت ، الو  لاـط  اـم  هلآو  هیلع  هللا 
مظعمو ماکحألا  رثکأ  ّنإف  ۀعیرـشلا ، عیمج  ّيدأ  ناک  امو  ةرجهلا  لبق  ۀّـکمب  راغلاو  بعـشلا  یف  رتتـسا  اـّمنإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنـأل 

ًاعفار کلذ  ناک  امل  راتتسالا ، لبق  ءادألا  لماکت  نم  هولاق  ام  یلع  رمألا  ناک  ولو  ءادألا ، دعب  ناک  ّهنأ  متبجوأ  فیکف  ۀنیدملاب ، لزن  نآرقلا 
یلإ رقتفم  الو  هیلإ  جاتحم  ریغ  عرـشلا  ءادأ  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنإ  لوقی  ًادحأ ال  ّنإف  هیهنو ، هرمأو  هتـسایسو  هریبدت  یلإ  ۀجاحلل 

تلاسر و فیاظو  ماجنا  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ندـش  یفخم  دـیوگب : دـناوتیمن  یـسک  دـناعم . کلذ  لوقی  الو  هریبدـت ،
اعّدا ماما  دروم  رد  امـش  هک  هچنآ  دنتـشادن و  ناشیا  تلاسر  غـالبا  هب  يزاـین  مه  مدرم  هدوب و  دـندناسریم  مدرم  هب  دـیاب  هک  هچنآ  غـالبا 
ماما راتتـسا  زا  هک  یلاح  رد  دوبن ، يدامتم  ینالوط و  ربمایپ  ندش  یفخم  دیوگب : دناوتیمن  یـسک  نینچمه  و  تسا . نیا  فالخ  دـینکیم 

ربمایپ هک  ارچ  تسین . دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  هک  یتروص  نیا  هب  هلأـسم  ًالـصا  نوچ  درذـگیم . هک  تسا  يدـیدم  ياهتّدـم  اـهنرق و 
ار سّدقم  عرش  ياهروتسد  زا  يرایسب  زونه  هک  دندش  یفخم  ترجه  زا  لبق  روث  راغ  رد  بلاط و  یبا  بعـش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
. دـش لزان  هنیدـم  رد  میرک  نآرق  ینارون  تایآ  رتشیب  یهلا و  ماکحا  رثکا  دـننادیم ] همه  هک  روط  ناـمه   ] دـندوب و هدرکن  غـالبا  مدرم  هب 

دشاب دنیوگیم  هک  یبیترت  نیا  هب  هلأسم  هک  ضرف  رب  هدوب ؟ شتلاسر  فیاظو  ماجنا  زا  دعب  ربمایپ  ندش  یفخم  هک  دییوگیم  هنوگچ  سپ 
ریبدـت و هب  يزاین  رگید  مدرم  هک  دوشیمن  بجوم  زگره  رما  نیا  دوب ، هداد  ماـجنا  ار  تلاـسر  فیاـظو  ندـش ، یفخم  زا  لـبق  ترـضح  و 
هب مدرم  ترـضح ، طسوت  تلاسر  فیاظو  ماجنا  زا  سپ  هک  دـیوگیمن  هتفگن و  مه  یـسک  دنـشاب و  هتـشادن  ربمایپ  یهن  رما و  تساـیس و 
ّنإ لاق : نم  لوق  نع  باوجلا  وهو  تسا . هدرکن  ییاعدا  نینچ  مه  نمـشد  یتح  دـنرادن ، يزاین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاریبدـت 

راتتسالا کلذل  زاجف  قلخلل ، ۀحلصم  لاحلا  یف  نکی  مل  لبقتـسملا  یف  يّدؤی  امو  هاّدأ  دق  انتحلـصم  نم  ّقلعتی  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا 
رهظیل هنم  عنملاو  هتیوقت  بجوو  هجو ، یلع  راتتـسإلا  هل  زوجی  الف  قلخلل ، فطل  لاح  ّلک  یف  هفّرـصت  ّنأل  مکدـنع  ماـمإلا  کلذـک  سیلو 

هیهنو هرمأ  نع  نغتـسی  ملف  لاحلا  کلتب  تقّلعت  یّتلا  ۀحلـصملا  ّيدأ  ّهنأ  عم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنأ  انّیب  دق  ّانأل  فّلکملا . ۀـلع  حازیو 
یفو ةرات  بعـشلاب  راتتـسالاب  هل  یلاعت  هَّللا  رمأ  نأ  یلع  مامإلا . کلذـکف  راتتـسإلا ، هل  زاج  اذـه  عمو  نیلّـصحملا ، نیب  فالخ  الب  هریبدـتو 

ياهروتسد ماکحا و  زا   ] هچنآ ادخ  لوسر  دیوگب : یـسک  هک  تسه  مه  لاکـشا  نیا  باوج  الاب  بلطم  هنم ، عنملا  نم  برـض  يرخأ  راغلا 
مدرم تحلـصم  هب  عقوم  نآ  دـیامرف  غالبا  دوب  رارق  هدـنیآ  رد  هک  ار  ییاهروتـسد  تسا و  هدومرف  غالبا  هدوب  اـم  تحلـصم  هب  هک  ار  یهلا ]

امـش داقتعا  قبط  ماما ، دروم  رد  اّما  دوش . یفخم  [ هدـشن غـالبا  زونه  هک  مود  مسق  نیا  رطاـخ  هب   ] هک تسا  حیحـص  ًـالماک  نیارباـنب  هدوبن ،
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دوش یفخم  هک  درادن  یموزل  سپ  تسا ، مدرم  رب  دنوادخ  فطل  روما ، رد  شفرـصت  ریبدـت و  یلاح  ره  رد  نوچ  تسین  هنوگ  نیا  هعیـش ] ]
شود زا  ماما ] زا  تعاطا   ] فیلکت عناوم  دوش و  يریگولج  ناشیا  هب  تبـسن  یلامتحا ]  ] ياهتمحازم زا  هدـش و  تیوقت  تسیاـبیم  [ هکلب ]

. دوش هتشادرب  مدرم  نیفلکم و 

خساپ

هلأسم نیا  اّما  درک ؛ غالبا  اهنآ  هب  ار  دوب  مدرم  تحلصم  هب  هک  ینید  ياهروتسد  ماکحا و  همه  ربمایپ  هک  تسا  تسرد  میتفگ : مه  ًالبق  ام 
یفخم هک  داد  هزاجا  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  اذلف  دنشاب . هتشادن  روما  رد  ترضح  فرـصت  ریبدت و  هب  يزاین  مدرم  هک  دشن  بجوم  زگره 

هک نیمه  هوالعب  دـنوشیمن .] زاینیب  ناشیا  تسایـس  ریبدـت و  زا  زگره  مدرم  هک   ] تسا بیترت  نیمه  هب  مه  مالـسلا  هیلعماما  هلأـسم  دوش .
ندیسر بیـسآ  زا  يریگولج  یعون  دوخ  دوش ، یفخم  راغ  رد  یهاگ  بلاط و  یبا  بعـش  رد  یهاگ  ناشیا  هک  دنکیم  رما  لاعتم  دنوادخ 
هتیوقت یف  ضرفی  نأ  عنتمی  ّهنـأل ال  ۀـکئالملاب ، هتیوقتب  وأ  زجعلاـب  هنیبو  مهنیب  لوحی  نأ  عنملا  ّلـک  سیل  ّهنـأل  هک  ارچ  تسا ، ترـضح  هب 

، ۀکئالملاب هاّوقل  ۀحلصملا  هیضتقت  ّهنأ  یلاعت  هَّللا  ملعو  داسفلا  هوجو  نم  ًایلاخولو  هلعف ، یلاعت  هَّللا  نم  نسحی  الف  نیّدلا  یف  ةدسفم  کلذب 
. ةدـسفم لـب  ۀحلـصم  هب  ّقلعتی  مل  ّهنأ  اـنملع  نیفّلکملا ، ۀـّلع  ۀـحازإ  بوجوو  هتمکح  توبث  عم  کـلذ  لـعفی  مل  اّـملف  هنیبو ، مهنیب  لاـحو 

ۀکئالملاب هتیوقتب  ّقلعتت  ۀحلـصملا  ّنأ  ملع  ولو  ۀـبیغلاو ، راتتـسإلاب  هرمأب  هلتق  نم  عنم  یلاعت  هَّللا  َّنِإ  مالـسلا : هیلعمامإلا  یف  لوقن  کلذـکو 
. ةدسفم هیف  ناک  امبر  لب  ۀحلصم ، هب  ّقلعتی  مل  ّهنأ  انملع  فیلکتلا ، یف  نیفّلکملا  ۀّلع  ۀحازإ  هوجوو  هتمکح  توبث  عم  لعفی  مل  اّملف  لعفل ،

هراومه رگا  اریز  دوش . ربمایپ  ندید  رازآ  زا  عنام  هکئالم  کمک  هب  ای  نمشد و  یناوتان  زجع و  هلیـسو  هب  هک  تسین  تروص  نیا  هب  هشیمه 
يداع ریغ  لیاسو  اب  هک   ] راک نیا  ماجنا  نیارباـنب  دـیایب ، دوجو  هب  نید  رد  ياهدـسفم  تسا  نکمم  دـنک ، ظـفح  ار  وا  ناـج  بیترت  نیا  هب 

ياهدسفم لمع  نیا  هچنانچ  اذل  تسین . هتـسیاش  دنوادخ  زا  رطخ ، دراوم  همه  اهدماشیپ و  تالاح و  مامت  رد  دنک ] ظفح  ار  شربمایپ  ناج 
هدرک و تیوقت  هکئالم  هلیـسو  هب  ار  شربمایپ  ًامتح  دنکیم ، اضتقا  تحلـصم  هک  دنادب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دشاب ، هتـشادن  نید  رد 

شلمع دنوادخ  هک   ] هدش تباث  ادخ  تمکح  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دادـن ، ماجنا  ار  رما  نیا  رگا  و  دزادـنایم . هلـصاف  شنانمـشد  ناشیا و  نیب 
عناوم ات  تسا  مزال  دـنوادخ  رب  هک  هدـش  تباث  زین  و  دـهدیم ] ماجنا  تمکح  ياضتقم  هب  ار  يراـک  ره  تسا و  هیلاـع  تمکح  اـب  قباـطم 
هکلب هدوـبن ، تحلـصم  شور  نآ  هب  عـطقم و  نآ  رد  ربماـیپ  ناـج  ظـفح  هک  تسناد  میهاوـخ  درادرب ، ار  نـیفلکم  طـسوت  فـیلکت  ماـجنا 

زا ماما ، تبیغ  افتخا و  هب  رما  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مییوگیم : مه  مالسلا  هیلعماما  دروم  رد  بیترت  نیمه  هب  تسا . هتـشاد  ياهدسفم 
ًامتح ار  راک  نیا  تسا ، هکئالم  هلیسو  هب  ناشیا  تیوقت  رد  تحلـصم  هک  تسنادیم  رگا  و  تسا ، هدرک  يریگولج  ترـضح  ندش  هتـشک 

راک نیا  هک  تسناد  میهاوخ  نیفلکم  فیلکت  زا  عنام  عفر  موزل  تمکح و  توبث  هب  هّجوت  اب  هدرکن ، نینچ  دنوادخ  هک  لاح  دادیم ، ماجنا 
دی ۀـیوقت  یلاعت  هَّللا  یلع  بجی  ۀـلمجلا  یف  ّنإ  لوقن : يذـّلا  لـب  تسا . هتـشاد  دوجو  مه  ياهدـسفم  نآ  رد  اـسب  هچ  هدوبن و  تحلـصم  هب 
هب ّقلعت  ّهنأ  لجأل  ّهنأ  انملع  ۀـکئالملاب  هلعفی  مل  اذإف  رـشبلابو  ۀـکئالملاب  کـلذ  نکمیو  هدـی ، طـسبیو  ماـیقلا ، نم  هعم  نّکمتی  اـمب  ماـمإلا 
اذه نم  دروی  ام  عیمج  ریرحتلا  اذهب  لطبیف  یلاعت ، هلبق  نم  مهسوفن ال  لبق  نم  اوتأ  هولعفی  مل  اذإف  رشبلاب ، ًاقّلعتم  نوکی  نأ  بجوف  ةدسفم ،

ۀّیجوحمو ۀّیفیخمل  ۀمزال  کلذ  یف  ۀعبتلا  تناکو  ررضلا  فوخل  هیلإ  ۀجاحلا  عم  رتتسی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یف  زاج  اذإو  سنجلا .
ریـصقلا نیب  کلذ  یف  قرف  ّهنأل ال  ۀحیحـص ، ریغف  اهرـصقو  ۀبیغلا  لوطب  ۀـقرفتلا  اّمأف  ءاوس . مالـسلا  هیلعمامإلا  ۀـبیغ  کلذـکف  ۀـبیغلا ، یلإ 

هچنآ هلیـسو  هب  ار  ماما  هک  تسا  بجاو  مزال و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رب  هک  تسا  نیا  میراد  داقتعا  دروم  نیا  رد  ام  هک  هچنآ  هصالخ 
هلیـسو هب  زین  لمع  نیا  ماجنا  دراذگب . زاب  مدرم ] حلاصم  روما و  ریبدت  رد   ] ار وا  تسد  هدومرف و  تیوقت  دنک  تماما  رما  هب  مایق  دناوتب  هک 

رد هک  تسناد  میهاوخ  دادن ، ماجنا  هکئالم  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  یتقو  و  تسا ، نکمم  اهناسنا  هلیـسو  هب  ای  لومعم و  ریغ  روما  هکئالم و 
هچنانچ و  دنشاب ،] ماما  ناگدنهد  يرای  اهناسنا  ات   ] هدرپس تیرشب  هب  ار  لمع  نیا  ماجنا  هجیتن  رد  تسا . هتشاد  دوجو  ياهدسفم  لمع  نیا 
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كرابت دنوادخ  هن  تسا  ناشدوخ  هیحان  زا  دوشیم  اهنآ  هّجوتم  تهج  نیا  زا  هک  يررض  دندز ، زاب  رـس  ناشماما  يرای  زا  يرـشب  هعماج 
یلـصربمایپ يارب  ندش  یفخم  هک  ینامز  و  دوشیم . لاطبا  لیبق  نیا  زا  تالاکـشا  تاداریا و  یمامت  قوف  تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  یلاعت . و 

ماما تبیغ  موزل  ربمایپ ، زا  تیعبت  هب  دشاب ، حیحص  ترضح ، يارب  یناج  ررض  دوجو  رطاخ  هب  ناشیا و  هب  مدرم  زاین  دوجو  اب  هلآو  هیلع  هللا 
یقرف تبیغ ] هفسلف  رد   ] ربمایپ ندش  یفخم  اب  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  اذل  تسا . تسرد  حیحـص و  دندش ، تبیغ  هب  روبجم  ناشیا  هکنیا  و 
نکی مل  اذإ  ّهنأل  ّدتمملا ، لیوطلاو  عطقنملا  قرف  ندوب  هاتوک  ای  ینالوط  رظن  زا  ماما  ربمایپ و  تبیغ   ] ود نیا  نیب  میهاوخب  هکنیا  اّما  درادن .

نأ زاج  امک  راتتـسالا  ببـس  لواطتی  نأ  زاج  اهیلإ ، هجوحأ  نم  یلع  ( ۀـمئاّللا ) ۀّـمئالا لـب  هیلإ ، جوحأ  اذإ  رتتـسملا  یلع  ۀـمئال  راتتـسإلا  یف 
فیکف مهئادعأ ، نم  فوخو  ۀّیقت  یلع  مکدنع  مالسلا  مهیلعهؤابآ  ناک  دقف  راتتسإلا  یلإ  هجوحأ  فوخلا  ناک  اذإ  لیق : نإف  هنامز . رـصقی 

، مهـسوفن نع  اهیفنو  ۀمامإلاب  رهاظتلا  نع  لودعلاو  ۀّیقتلا  موزل  عم  مهئادعأ ، نم  فوخ  مالـسلا  مهیلعهئابآ  یلع  ناک  ام  انلق : اورتتـسی ؟ مل 
، عطقنم هاتوک و  هکنیا  نیب  تبیغ  نوچ  تسین ؛ حیحص  میراذگب ، وعدیو  فیسلاب ، رهظی  ّهنأل  هیلع ، فوخلا  ّلک  مالـسلا  هیلعنامّزلا  مامإو 

یفخم هب  روبجم  ار  وا  هک  يرتتـسم  ماما  رب  یتقو  تبیغ  دروم  رد  هک  ارچ  درادـن . دوجو  یقرف  یتوافت و  چـیه  دـشاب ، دـتمم  ینـالوط و  اـی 
ببـس هک  تسا  زیاج  دناهدرک ، راک  نیا  هب  روبجم  ار  ماما  هک  تسا  مزال  یناسک  شنزرـس  تمالم و  هکلب  تسین ، یتمالم  دناهدرک ، ندش 

[. دنرادن یقرف  تبیغ ، لصا  رد  تروص و  ره  رد  . ] دشاب هاتوک  هکنیا  ای  دشاب و  ینالوط  يدروم  رد  تبیغ  تلع  و 

لاکشا

دوخ داقتعا  هب  دـندوب و  فوخ  رد  نانمـشد  زا  هک  ناشیا  ناردـپ  ارچ  سپ  تسا ، هدرک  تبیغ  افتخا و  هب  روبجم  ار  ناـشیا  سرت ، هچناـنچ 
؟ دندشن بیاغ  دندرکیم  لمع  هّیقت  هب  هیماما ]  ] امش

خساپ

رد  ] یتح اـی  نمـشد و  دزن  رد  تماـما  ندرکن  راـهظا  هّیقت و  موزل  [ یتـح ناـکما و   ] اـب دنتـشاد  ناشنانمـشد  زا  ترـضح  ناردـپ  هک  یفوخ 
ای دـننکن و  تماما  راهظا  ای  هکنیا  هب  دـننک  هّیقت  هک  دنتـشاد  ار  ناکما  نیا  ناـشیا  عقاو  رد   ] دوب هارمه  ناـشدوخ  زا  تماـما  یفن  يدراوم ]

نیا هب  تسا  ناشیا  هجوتم  سرت  فوخ و  مامت  نوچ  تسین  نینچ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دروم  رد  اّما  دـننک ،] یفن  ناـشدوخ  زا  ار  تماـما 
تماـما و  ] فرط هـب  ار  مدرم  هدرک و  ماـیق  ریـشمش  اـب  ترــضح  دنتــسنادیم ] هـمه  ناوارف  تاـیاور  صوـصن و  هـب  هّجوـت  اـب   ] هـک لـیلد 

نم هفوخ  نیب  ۀبـسن  ّيأف  هیلع ، هفلاخ  نم  دهاجیو  هسفن ، یلإ  درک . دـهاوخ  داهج  شنیفلاخم  لباقم  رد  دـنکیم و  توعد  شدوخ  [ تیالو
ّدـسیو مهماقم  موقی  نم  كانه  ناک  اوتام  وأ  اولتق  یتم  مالـسلا  مهیلعهءابآ  ّنأ  یلع  لّمأتلا . ۀـّلق  ول ال  مالـسلا  مهیلعهئابآ  فوخو  ءادـعألا 

ّدـسی الو  هماقم ، دـحأ  موقی  ّهنأ ال  مولعملا  نم  ّنأل  کلذ ، نم  سکعلاب  مالـسلا  هیلعرمألا  بحاصو  هدـالوأ ، نم  ۀـمامإلل  حلـصی  مهّدـسم 
ناک اذإ  یّتح  همدـع  نیبو  مهرثکأ  وأ  دـحأ  هیلإ  لصی  ًاـبئاغ ال  هدوجو  نیب  قرفلا  مّدـقت  اـمیف  اـنّیب  دـقو  نیرمـألا . نیب  قرفلا  ناـبف  هّدـسم ،

یهجوت مک  زا  طقف  هکنیا  زج  دراد ؟ دوجو  مالسلا  مهیلعشناردپ  ناشیا و  فوخ  نیب  یتبسن  هچ  نیاربانب  هدجوی . رمألاب  نّکمتلا  مولعملا 
دوب ناشدالوا  زا  یسک  دنتفریم ، ایند  زا  هدیـسر و  تداهـش  هب  هک  یتقو  ناشیا  ناردپ  نیا  رب  هوالع  تسا . هتفرگ  همـشچرس  هدنریگ  داریا 

سکع مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  هلأسم  اّما  دریگب ، ار  وا  ياج  هدرک و  مایق  تماـما  رما  هب  دـشاب و  اراد  ار  يربهر  تماـما و  تیحالـص  هک 
ود نیا  نیب  نیاربانب  دوشیمن . ناشیا  ماقم  مئاق  نیـشناج و  یـسک  ترـضح ، نآ  تداهـش  تروص  رد  نامگیب  هکنیا  تهج  هب  تسا  نیا 

میتفگ ًالبق  ام  دراد ؟ دوجو  یتوافت  هچ  تسا  نامـسآ  رد  ای  درادـن و  دوجو  هک  یماما  بیاغ و  ماما  نیب  دراد . دوجو  توافت  یلیخ  هلأـسم 
، دنشاب هتشادن  ناشیا  هب  یسرتسد  مدرم  رثکا  ای  یسک  چیه  دشاب و  بئاغ  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ماما  هکنیا  نیب  دراد  دوجو  يدایز  توافت 
هب هک   ] دیایب دوجو  هب  تقو  نآ  دوب  دنهاوخ  رادربنامرف  ناشیا  هب  تبـسن  مدرم  دوش  مولعم  هک  ینامز  ات  دـشاب  هتـشادن  دوجو  هکنیا  نیب  و 
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یف هدوجو  نیبو  دـحأ  هیلإ  لصی  ثیحب ال  هدوجو  نیب  قرفلا  اـم  مهلوق : کلذـکو  میزادرپیم .] نآ  یـسررب  هب  باوج  لاکـشا و  تروص 
، مهرمأ هیلع  یفخی  ناک  نإو  ضرألاک ، ءامـسلاف  ضرألا  لهأ  رابخأ  هیلع  یفخی  ثیحب ال  ءامّـسلا  یف  ًادوجوم  ناک  اذإ  انلق : نأـب  ءامـسلا .

یف هنوکو  همدـع  نیبو  ًارتتـسم  هدوجو  نیب  قرف  ّيأ  لاقی : نأـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یف  مهیلع  بلقن  ّمث  همدـع  يرجم  يرجی  کلذـف 
ّلک نم  رتتسا  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  ّنأب  نیرمألا  نیب  اوقّرفی  نأ  مهل  سیلو  هیف . لوقلا  یضم  ام  یلع  هلثم  انلق  هولاق  ءیش  ّيأف  ءامّـسلا 

. عیمجلا نع  رتتسم  نامّزلا  مامإو  هئادعأ ، نم  رتتسا  اّمنإو  دحأ 

لاکشا

رد هک  ماما  نامه  دوجو  نیب  و  درادـن ، یـسرتسد  وا  هب  یـسک  هک  یبئاـغ  ماـما  دوجو  نیب  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  تبیغ  نیفلاـخم  رگید 
؟ تسه یقرف  هچ  [ درک دهاوخ  روهظ  تسا و  اهنامسآ  رد  مالسلا  هیلعیسیع  هک  دنراد  نایحیسم  هک  يداقتعا  ریظن   ] دشاب نامسآ 

خساپ

نیا رد  دشاب ] وا  سرتسد  رد  نیمز  نانکاس  رابخا  همه  و   ] دشابن یفخم  وا  زا  نیمز  لها  تاعالطا  رابخا و  دشاب و  نامسآ  رد  ماما  هچنانچ 
زا نیمز  لها  تاعالطا  رابخا و  دشاب و  نامسآ  رد  رگا  نیمز و  رد  ای  دشاب  نامسآ  رد  هک  درادن  یقرف  تسا و  نیمز  لثم  نامـسآ  تروص 
رب ار  هلأـسم  [ عوـضوم ندـش  رتنشور  يارب  تسا . یکی  شدوـبن  دوـب و  ینعی   ] تسا مدـع  هلزنم  هب  تروـص  نـیا  رد  هـک  دـشاب ، یفخم  وا 

هکنیا ای  دـشاب و  یفخم  رتتـسم و  ربماـیپ  هکنیا  نیب  دوش : هتفگ  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  یبن  نوماریپ  مینادرگیم 
ار نامه  نیع  مه  ام  دنهدب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  نیفلاخم  هک  یباوج  ره  تسه ؟ یقرف  هچ  دشاب ، نامسآ  رد  ای  دشاب و  هتشادن  دوجو  ًالصا 

هللا یلـصربمایپ  هک  بیترت  نیا  هب  دـنوش  لئاق  توافت  هلأسم  ود  نیا  نیب  دـنناوتیمن  ام ] نیفلاـخم   ] و تفگ . میهاوخ  بیاـغ  ماـما  دروم  رد 
. دناهدش ناهنپ  قلخ  یمامت  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  یلاح  رد  دندش  یفخم  شنانمـشد  زا  طقف  هکلب  دندشن  یفخم  همه  زا  هلآو  هیلع 

راغلا یف  رتتـسا  اّمل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّنأ  یلع  فاک . بابلا  اذـه  یف  زیوجتلاو  هئایلوأ  عیمج  نع  رتتـسم  ّهنأ  یلع  عطقن  ًـالّوأ ال  اـّنأل 
اذإ ّودع  الو  ّیلو  نم  دحأ  هعم  نوکی  ثیحب ال  رتتسی  نأ  زوجی  ناک  دقو  هدحو ، رکبوبأ  ّالإ  هعم  نکی  ملو  هئادعأو  هئایلوأ  نم  ًارتتسم  ناک 

، ۀعیرشلا خسن  اذهف  عرشلا  اهبجوی  ام  یلع  یناجلا  نع  تطقس  نإف  اهمکح ؟ ام  ۀبیغلا  لاح  یف  دودحلاف  لیق : نإف  کلذ . ۀحلصملا  تضتقا 
باوج رد  نوچ  نوقاب  اهوّقحتـسمو  مامإلا  رهظ  نإف  اهیّقحتـسم ، بونج  یف  ۀـیقاب  ۀّقحتـسملا  دودـحلا  انلق : اهمیقی ؟ نمف  ۀـیقاب  تناـک  نإو 
ناکما دنشابن ] یفخم  همه  زا  هک   ] انعم نیا  هک  نیمه  و  دناهدش ، ناهنپ  قلخ  یمامت  زا  ماما  هک  میرادن  نیقی  ام  ًالوا : تفگ : میهاوخ  اهنآ 

همه زا  دندوب  هدـش  یفخم  راغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  ینامز  هوالعب  تسا . یفاک  تبیغ ] نیفلاخم  ّدر  يارب   ] دـشاب هتـشاد 
هب ناشیا  هک  درکیم ، اضتقا  یهلا  تحلصم  رگا  یفرط  زا  و  دوبن ، ناشیا  هارمه  رکبوبا  زج  یسک  نمشد و  تسود و  زا  معا  دندوب ؛ یفخم 

. دوب حیحص  ًالماک  نکمم و  دشابن ، ناشیا  اب  نمشد  تسود و  زا  معا  سک  چیه  هک  دنوش  یفخم  ياهنوگ 

تبیغ نامز  رد  یهلا  دودح  يارجا  تیعضو 

لاؤس

تبیغ اب   ] هدرک بجاو  لتاق  یناج و  رب  سّدـقم  عراش  هک  یهلا  دودـح  رگا  دوشیم ؟ هچ  یهلا  دودـح  فیلکت  تسا  بیاغ  ماما  هک  یتقو 
[ ماما تبیغ  هب  هّجوت  اب   ] تروص نیا  رد  دشاب ، بجاو  نانچمه  ّدح  هچنانچ  و  لطاب ] و   ] تسا تعیرـش  خسن  ًاملـسم  هک  دـنوش  طقاس  ماما ]

؟ دنک ارجا  هماقا و  ار  نآ  دیاب  یسک  هچ 
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خساپ

درک و روهظ  مالـسلا  هیلعماما  هچنانچ  تسا و  یقاب   …  [ رمخ و براش  یناج ، لثم   ] نآ ناقحتـسم  هدـهع  رب  دودـح  ماما ، تبیغ  نامز  رد 
نم یلع  اهتیوفت  یف  مثإلا  ناک  هتومب  کلذ  تاف  ناک  نإو  رارقإلا ، وأ  ۀـنّیبلاب  مهیلع  اهماقأ  هنّیب  اب  ماما  هک  دـندوب  هدـنز  دودـح  نیقحتـسم 
عم طقـسیو  عنملا ، لاوزو  نّکمتلا  عم  هتماقإ  بجی  اّمنإ  ّدـحلا  ّنأل  دودـحلا ، ۀـماقإل  ًاخـسن  اذـه  سیلو  ۀـبیغلا ، یلإ  هأـجلأو  ماـمإلا  فاـخأ 

ّلحلا لهأ  نّکمتیال  یّتلا  لاحلا  یف  نولوقی  ام  مهل : لاقیو  عناوملا . لاوزو  ناکمإلا  عم  اهتماقإ  طقس  ول  ًاخسن  کلذ  نوکی  اّمنإو  ۀلولیحلا ،
هدرم [ یناج ًالثم ،  ] صخش رگا  اّما  و  دیامرفیم ، يراج  ار  یهلا  دودح  ّدح و  قحتسم ، رارقا  و  دودحلا ؟ مکح  ام  مامإلا ، رایتخإ  نم  دقعلاو 
خسن نیا  دناهدرک و  تبیغ  هب  روبجم  ار  ناشیا  هدش و  ماما  فوخ  بجوم  هک  تسا  یناسک  هدهعرب  یهلا ] دودح  يارجا  مدع   ] هانگ دشاب ،

هوالعب ( 63 .) دشاب هتشادن  دوجو  مه  یعنام  هدرک ، ارجا  ار  نآ  دناوتب  ماما  هک  تسا  بجاو  ینامز  دودح  هماقا  هک  ارچ  تسین ، دودح  هماقا 
یهلا دودح  مکح  تروص  نیا  رد  دننک ، باختنا  ار  یماما  دـنناوتن  دـقع  لح و  لها  رگا  دوشیم : هتفگ  ّتنـس ] لها  نیفلاخم و   ] اهنآ هب 
بونج یف )  ) ۀـیقاب یه  متلق : نإو  انومتمزلأ . ام  یلع  خـسن  اذـهف  تطقـس ، متلق : نإف  دـیراد ؟ یباوج  هچ  هراب  نیا  رد  امـش  و  دوشیم ؟ هچ 

موقی ام  هَّللا  لعفی  مامإلا  بصن  نم  دقعلاو  ّلحلا  لهأ  نّکمتی  یّتلا ال  لاحلا  یف  ّنإ  ّیلعوبأ : لاق  دـق  لیق : نإف  هنیعب . انباوج  وهف  اهیّقحتـسم 
هلثم انلق  ولف  ّیلعوبأ  هلاق  ام  اّمأ  انلق : نیدلاب . اهل  ّقلعت  ۀّیوایند ال  دودحلا  ۀماقإ  ّنإ  مشاهوبأ : لاق  و  فّلکملا . ۀّلع  حازیو  دودحلا  ۀماقإ  ماقم 

تـسا تعیرـش  خسن  نامه  نیا  هک  دوشیم ، طقاس  تروص  نیا  رد  دودح  دییوگب : رگا  هلجأل  يّذلا  وه  سیل  دودحلا  ۀـماقإ  ّنأل  انّرـض  ام 
امـش هب  ام  هک  تسا  یباوج  نامه  مه  نیا  هک  تسا  یقاب  نآ  قحتـسم  هدـهع  رب  دودـح  دـییوگب : رگا  دـیدرک . مهتم  نآ  هب  ار  ام  امـش  هک 

ینامز رد  تسا : هتفگ  ( 64) یلع وبا  دوش : هتفگ  ام ] باوج  رد   ] رگا دودـح  يارجا  دروم  رد  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  نت  ود  ياـعدا  میداد .
نیزگیاج هک  دنکیم  يراک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دنـشابن ، ماما  بصن  هب  رداق  دـننک و  باختنا  ار  یماما  دـنناوتن  دـقع  لح و  لها  هک 

تسا و ییاـیند  روـما  هب  طوـبرم  دودـح  يارجا  تسا : هتفگ  ( 65) مشاه وبا  و  دـیامرفیم . فرطرب  ار  فیلکت  عناـم  دـشاب و  دودـح  هماـقا 
. درادن نید  هب  یطابترا 

اعّدا ود  نیا  هب  خساپ 

ضقتنا هتماـقإ  تاـف  اذإ  یّتح  ماـمإلا  اـنبجوأ  باوج  هدز و  ار  فرح  نیمه  لـثم  مه  اـم  ضرف ] رب   ] رگا دوب : هتفگ  یلع  وبا  هک  هچنآ  اـّما  و 
بونج یف  ۀیقاب  نوکت  وأ  مامإلا  دی  ضابقنا  لاح  یف  اهتماقإ  ضرف  طقـسی  نأ  عنتمی  ّهنإ ال  انلق : دقو  عرـشلل ، عبات  کلذ  لب  ۀمامإلا ، ۀـلالد 

هلاق ام  اّمأو  لصأ . انیلع  ضقتنی  مل  هلاق  اـم  یلإ  انرـص  اذإـف  اـهماقم ، موقی  اـم  كاـنه  نوکی  نأ  ًاـضیأ  زاـج  کـلذ  زاـج  اـمکو  اهباحـصأ ،
هدنع دودحلا  ۀماقإ  ّنأ  یلع  تبجو . امل  ۀّیوایند  ۀحلـصمل  ناک  ولو  ۀبجاو ، ةدابع  کلذ  ّنأل  دیعبف ، ایندلا  حلاصمل  کلذ  ّنأ  نم  مشاهوبأ :
رطاخ هب  ار  ماما  دوجو  ام  هک  ارچ  دناسریمن ، يررـض  ام  داقتعا  هب  میهدـب ، راد  یف  مّدـق  اّمنإو  باقعلا  نم  ءزج  لاکنلاو  ءازجلا  هجو  یلع 
ارجا یهلا  دودـح  ات  دـشاب  دـیاب  لیلد  نیا  هب  طقف  ماـما  مییوگب  هک  تسین  هنوگ  نیا  و   ] مینادیمن يرورـض  بجاو و  یهلا  دودـح  يارجا 
نیمه هب  تسا . عرـش  عبات  دودح  يارجا  هکلب  میـشاب ، هتـشادن  تماما  رب  مه  یلیلد  تشادن  ناکما  دش و  یفتنم  دودح  هماقا  رگا  هک  دوش ]

، تسا یقاب  نآ  دودح  قحتـسم  هدهع  رب  هکنیا  مغریلع  دشاب و  هتـشادن  ناکما  دودـح  يارجا  هدوبن و  زاب  ماما  تسد  رگا  هک  میتفگ  لیلد 
يرگید رما  هک  تسا  نکمم  بیترت  نیمه  هب  دش  نکمم  مییوگیم  ام  هک  رما  نیا  یتقو  نیاربانب  دوش . طقاس  نآ  بوجو  هک  درادـن  یعنام 

نآ هتشادن و  يررض  تسا ] ماما  دوجو  موزل  بوجو  هک   ] ام داقتعا  يارب  میریذپب  مه  ار  یلع  وبا  مالک  رگا  نیاربانب  دوش . دودح  نیـشناج 
هک لیلد  نیا  هب  تسا ، دیعب  یلیخ  فرح ، نیا  تسا ؛ ییایند  حلاصم  يارب  دودـح  يارجا  هک  تفگ  مشاه  وبا  هچنآ  اّما  دـنکیمن . ضقن  ار 

، مشاه وبا  دوخ  داقتعا  ربانب  هوـالعب  دـشیمن . بجاو  هک  دوب  يویند  حـلاصم  يارب  ًافرـص  رگا  هک  تسا  بجاو  تاداـبع  زا  دودـح  يارجا 
رد هدش و  مدقم  نآ  زا  یتمـسق  دراد  هک  یتحلـصم  تهج  هب  هک  تسا  يورخا  باذـع  زا  یـشخب  تربع و  رفیک و  ازج و  ناونع  هب  دودـح 
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رد هدش و  مدقم  نآ  زا  یتمـسق  دراد  هک  یتحلـصم  تهج  هب  هک  تسا  يورخا  باذـع  زا  یـشخب  تربع و  رفیک و  ازج و  ناونع  هب  دودـح 
قیرطلا فیک  لیق : نإف  هولاق . ام  لطبف  ۀّیوایند ، حلاصمل  ّهنأ  کلذ  عم  لوقی  فیکف  ۀحلـصملا ، نم  هیف  امل  هضعب  ایندـلا  دوشیم . عقاو  ایند 
باصی متلق : نإو  مهرومأ . عیمج  یف  ّکشو  ۀلالـضو  ةریح  یف  قلخلا  متلعج  اهیلإ . لیبس  ال  متلق : نإـف  ماـمإلا ؟ ۀـبیغ  عم  ّقحلا  ۀـباصإ  یلإ 

، هّتلدأب باصی  ّیلقعلاف  ّیعمـسو ، ّیلقع  نیبرـض  یلع  ّقحلا  انلق : ۀـّلدألا . هذـهب  مامإلا  نع  ءانغتـسالاب  حیرـصت  اذـه  مکل : لیق  هّتلدأـب . ّقحلا 
لطاب وا  ياعدا  نیاربانب  يورخا ، هن  تسا  ییایند  حلاصم  يارب  ًافرـص ] ] ّدح دـیوگیم  مشاه  وبا  روطچ  فصو  نیا  اب  ۀـّلدأ  هیلع  ّیعمـسلاو 

. تسا

تبیغ نامز  رد  ّقح  داقتعا  صیخشت  یگنوگچ 

لاؤس

ناشروما مامت  رد  ار  ادخ  قلخ  تروص  نیا  رد  تسین ؛ یهار  دییوگب  رگا  دیـسر ؟ ّقح  داقتعا ]  ] هب ناوتیم  هنوگچ  ماما ، تبیغ  هب  هّجوت  اب 
داقتعا هب  ناوتیم  نیهارب  هلدا و  هلیسو  هب  دییوگب  رگا  تسا .] هابتشا  ًاملسم  هک   ] دیاهداد رارق  ّکش  یهارمگ و  ینادرگرـس و  تریح و  رد 

ماـما دوجو  هب  يزاـین  هلدا  نیا  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هب  حیرـصت  امـش ] فارتعا   ] نیا دوشیم : هتفگ  امـش  هب  تروص  نیا  رد  دیـسر ؛ ّقح 
. تسین مالسلا  هیلعنامز 

خساپ

هلیسو هب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یلقع : هقیرط  یلقن .] ای   ] یعمس هقیرط  یلقع و  هقیرط  تسا : نکمم  قیرط  ود  هب  ّقح  داقتعا ] هب  ندیـسر  ]
نم ۀبوصنم  ربمایپ  حیرص  راتفگ  تانایب و  زا  هک  ياهلدا  هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  یلقن : ای  یعمس  هقیرط  میـسرب . ّقح  داقتعا  هب  نیهارب  هلدا و 
لیلد ًائیش ال  هنم  اوکرتی  ملو  هوحضوأو ، کلذ  اونّیب  دقو  هدلو ، نم  مالسلا  مهیلعۀّمئألا  لاوقأو  هصوصنو ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاوقأ 
هنوک نامز  لاح و  ّلک  یف  ةّرمتـسملا  هیلإ  ۀجاحلا  ۀـهج  ّنأل  اهتوبث  انّیب  دـق  مامإلا  یلإ  ۀـجاحلاف  هانلق ، ام  یلع  ناک  نإو  اذـه  ّنأ  ریغ  هیلع .

یلصلوسرلا نع  ًادراو  ناک  نإو  لقنلا  ّنأل  ةرهاظ ، ًاضیأ  عمـسلاب  ۀقّلعتملا  ۀجاحلاف  هماقم ، هریغ  موقی  الو  هیف ، لوقلا  مّدقت  ام  یلع  انل  ًافطل 
؛ ۀهبـشل اّمإو  ًادّـمعت  اّمإ  هنع ، لودـعلا  نیلقانلا  یلع  زئاجف  ۀعیرـشلا ، یف  هیلإ  جاتحی  ام  عیمجب  مالـسلا  مهیلعمامإلا  ءابآ  نعو  هلآو ، هیلع  هللا 

هللا یلـصمرکا  باتکلا . اهرکذب  لّوطن  الف  یفاشلا  صیخلت  یف  ۀقیرطلا  هذـه  انیفوتـسا  دـقو  هلقن . یف  ۀـجح  نمیف ال  یقبی  وأ  لقنلا ، عطقنیف 
نودـب ار  يزیچ  چـیه  دـناهداد و  حیـضوت  هدرک و  نایب  ام  يارب  ار ] ّقح  هار   ] دنتـسه ناشیا  دـالوا  هک  مالـسلا  مهیلع  نید  هّمئا  هلآو و  هیلع 

لاح ره  رد  ام  هکنیا  ّتلع  میدرک ، نایب  ار  ماما  دوجو  هب  زاین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  نیا  رب  هوالع  دناهدرکن . راذـگورف  مکحم  عطاق و  لیلد 
يرگید رما  اـی  سک و  چـیه  نیارباـنب  تسا ، فطل  اـم  يارب  یلاـح  ره  رد  ناـشیا  دوـجو  هک  تسا  نیا  میدـنمزاین  ماـما  دوـجو  هب  ناـمز  و 

زا هچرگا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا . نشور  مه  ّقح  هب  ندیسر  رد  یلقن  یعمـس و  هقیرط  نایب  نیا  اب  دشاب . وا  نیزگیاج  نیـشناج و  دناوتیمن 
ماـکحا و تعیرـش و  رد  مدرم  ینید  ياـهزاین  ماـمت  مالـسلا  مهیلعناـمز  ماـما  راوـگرزب  ناردـپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  قـیرط 

ّقح فلاخم  ار  ربخ  و   ] هدرک لودع  ّقح  زا  هابتـشا  يور  زا  ای  ًادمع و  ثیدح  نایوار  نیلقان و  تسا  نکمم  اّما  تسا ، هدش  دراو  اهروتـسد 
هدوبن وا  لقن  تّحص  رب  یلیلد  هک  دشاب  یـسک  يوار  هکنیا  ای  دشاب و  هدش  موصعم  زا  ربخ  لقن  عطق  بجوم  رما  نیا  دنـشاب و  هدرک ] لقن 

رکذـتم یفاـشلا  صیخلت  باـتک  رد  ًالّـصفم و  ار  هلأـسم  نیا  تسا .] مزـال  بجاو و  ناـمز  ماـما  دوـجو  نیارباـنب  تـسین  ربـتعم  شتیاور  [و 
ضعب مهنم  ضعب  متک  نیلقانلا  ّنأ  انـضرف  ول  لیق : نإـف  مینک . ینـالوط  ار  باـتک  نآ  هراـبود  رکذ  اـب  هک  تسین  يزاـین  نیارباـنب  میاهدـش .
رهظی متلق : نإف  لاحلا . نوکی  فیک  ًاّرمتـسم  هئادعأ  نم  لتقلا  فوخ  ناکو  هتهج ، نم  ّالإ  ّقحلا  ملعی  ملو  مامإلا  نایب  یلإ  جیتحاو  ۀعیرـشلا 

ءیشلا کلذ  یف  فیلکتلا  طقـسو  رهظی  ال  متلق : نإو  هروهظ . مزلیو  راتتـسالا  هل  حیبم  ریغ  لتقلا  فوخ  نوکی  نأ  بجیف  لتقلا ، فاخ  نإو 
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نأ یلإ  ۀّمألل  مزال  وهف  هحضوأو  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  هعرـش  ءیـش  ّلک  ّنأ  یلع  دقعنم  ّهنأل  عامجإلا ، نم  متجرخ  ۀّمألا ، نع  موتکملا 
. ۀعاسلا موقت 

لاؤس

هتخانش ماما  قیرط  زا  طقف  مه  ّقح  داقتعا  دنشاب و  هدرک  نامتک  ار  یعرش  ياهروتـسد  اهتیاور و  زا  یـضعب  رابخا  نیلقان  هک  مینک  ضرف 
نیا رد  دراد ، همادا  ناشنانمشد  طسوت  ماما  ندش  هتـشک  سرت  مه  یفرط  زا  دشاب ، ماما  يرگنـشور  نایب و  هب  یمربم  زاین  نیاربانب  دوشیم ،

دوجو ناشیا  ندش  هتـشک  رطخ  رگا  یتح  دوش ، رهاظ  دیاب  ماما  تروص  نیا  رد  دییوگب : رگا   - 1 درک ؟ دـیاب  هچ  و  دوشیم ؟ هچ  تروص 
رب ینبم  امش  لیلد  نیاربانب  . ] دشابن ناشیا  تبیغ  يارب  یهّجوم  لیلد  تداهش ، گرم و  رطخ  هک  دیآیم  مزال  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشاد 

ماما دییوگب : رگا   - 2 دوش . رهاظ  دیاب  سپ  تسین ]. یفاک  تبیغ  يارب  دهاوخن و  هجوم  هدش  تبیغ  بجوم  ناشیا  گرم  زا  فوخ  هکنیا 
تّما عامجا  زا  امـش  تروص  نیا  رد  تسا . طقاس  فیلکت  تسا ، هدش  هدیـشوپ  تّما  زا  هک  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  دوشیمن و  رهاظ 
ناـیب تعیرـش  ناوـنع  هب  هک  ار  هچ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  دـنراد  عاـمجا  تـّما  هـمه  هـک  ارچ  دـیاهدش ، جراـخ  یمالـسا 
قیرط امب ال  لمعلا  باجیإو  قاطی ، ام ال  فیلکتب  متحّرـص  طقـسی ، فیلکتلا ال  ّنإ  متلق : نإو  تسا . ارجالا  مزال  تمایق  زور  ات  دناهدومرف ،

لاح یف  عطقنی  ضورفملا  عرشلا  ضعبب  لقنلا  ّنأ  ملع  ول  یلاعت  هَّللا  ّنإ  هتلمجو  یفوتسم ، صیخلتلا  یف  لاؤسلا  اذه  نع  انبجأ  دق  انلق : هیلإ .
عرـشلا فیلکت  ّنأ  عامجإلاب  انملع  اذإف  هیلإ ، هل  قیرط  نمع ال  کلذ  طقـسأل  ًاـیقاب ، ءادـعألا  نم  هفوخو  ةّرمتـسم ، اـهیف  ماـمإلا  ۀـّیقت  نوکی 

لاح یف  ّالإ  کلذ  ناک  امل  عرـشلا  نم  ءیـشب  لقنلا  عاطقنا  قّفتا  ول  ّهنأ  کلذ  دنع  انملع  ۀـعاسلا ، مایق  یلإ  ۀـّمألا  عیمج  یلع  تباث  ّرمتـسم 
ًاتحارص تروص  نیا  رد  دوشیمن ؛ طقاس  فیلکت  دییوگب : رگاو   - 3 راذنإلاو . مالعإلاو  زوربلاو  روهظلا  نم  مالسلا  هیلعمامإلا  اهیف  نّکمتی 

دیاهتشاذگ مدرم  هدهع  هب  یفیلکت  ینعی  . ] درادن دوجو  نآ  ندیسر  يارب  یهار  هک  دیاهدرک  بجاو  ار  یلمع  هدومن و  رودقم  ریغ  فیلکت 
.[ تسا جراخ  اهنآ  ناوت  زا  نآ  ماجنا  هک 

خساپ

دنادب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رگا  تسا : بیترت  نیا  هب  نآ  هصالخ  هک  میاهدرک  نایب  ار  لاؤس  نیا  باوج  ًالّـصفم  صیخلت  باتک  رد  ام 
رد هک  هچنآ  قبط  دراد و  دوجو  ناکامک  ناشنانمشد  طسوت  ناشیا  ندش  هتـشک  زا  سرت  هدوب و  هّیقت  هب  روبجم  ینالوط  ینامز  رد  ماما  هک 

يراک تسد  ای  نامتک و  راچد  هک   ] فیلاکت ماکحا و  زا  هتـسد  نآ  دوش ، عطق  سّدقم  عرـش  ياهروتـسد  زا  یخرب  لقن  دمآ ، لاؤس  ضرف 
عامجا هلیـسو  هب  هک  یتقو  یفرط  زا  دوشیم . هتـشادرب  دنرادن  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هک  یناسک  هدهع  زا  دناهدش ] يوهـس  ای  يدـمع 

لقن رگا  هک  تسناد  میهاوخ  دـنکیمن ، رییغت  تسا و  تباث  ًارمتـسم  تمایق  زور  ات  تّما  داحآ  ماـمت  رب  ینید  ياهروتـسد  هک  میتسناد  تّما 
روهظ دناوتب  ماما  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  رد  قافتا  نیا  دـسرن ، ام  تسد  هب  دوش و  عطق  لیلد ] ره  هب   ] سّدـقم عرـش  ياهروتـسد  زا  یـشخب 
رومأ انهاه  نوکی  نأ  عنتمی  ال  ًاریخأ : لوقی  هللا  همحریضترملا  ناکو  دناسرتب . دنوادخ  ینامرفان  زا  ار  مدرم  هدومن و  مالعا  ار  ّقح  هدرک و 

فیلکتلا طوقـس  کلذ  عم  مزلی  ملو  اهولقنی  ملو  نولقانلا  اهمتک  دق  ناک  نإو  مالـسلا ، هیلعمامإلا  دـنع  ۀـعدوم  یه  انیلإ  ۀلـصاو  ریغ  ةریثک 
هتوفی ام  توف  یف  هسفن ) لبق  نم  یتأ  راتتسالا  یلإ  هجوحأ  نمف  هوفاخأ ، نیّذلا  نم   ) هسفن یلع  هفوخ  ۀبیغلا  ببس  ناک  اذإ  ّهنأل  قلخلا ، نع 

لصحیف رهظل ، هفوخ  لاز  ولو  راتتسالا ، یلإ  هجوحأ  ثیح  نم  هفّرصتو  مامإلا  بیدأت  نم  هتوفی  امیف  هسفن  لبق  نم  یتأ  ّهنأ  امک  عرشلا ، نم 
هیـضتقت ّيوق  اذـهو  نیرمـألا  یف  هسفن  لـبق  نم  یتأ  ًارتتـسم  یقبو  لـعفی  مل  اذإـف  هنع ، متکنا  اـمم  هدـنع  اـم  هل  نّیبـتو  هفّرـصتب ، فطّللا  هل 

. لوصألا
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یضترم دّیس  رظن 

هدیسرن ام  هب  زونه  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  سدقم ] عرش  رد   ] يدایز ياهروتسد  ماکحا و  تسا  نکمم  دناهدومرف : هللا  همحر  یـضترم  دّیس 
هدش هتـشادرب  قلخ  شود  زا  فیلکت  ًاموزل  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  کلذ  عم  دنـشاب ، هدش  هدراذگ  تناما  هب  مالـسلا  هیلعماما  دزن  تسا و 

هب روبجم  ار  ناشیا  هدـش و  سرت  نیا  بجوم  هک  یناسک  طسوت  ترـضح  ندـش  هتـشک  زا  فوخ  تبیغ ، ّتلع  رگا  هک  لیلد  نیا  هب  دـشاب .
نداد تسد  زا  هکناـنچ  تساـهنآ ؛ دوخ  هّجوتم  دـناهداد  تسد  زا  ار  ینید  ياهروتـسد  زا  یـشخب  هکنیا  ررـض  دـشاب ، دـناهدرک  راتتـسا 

زا تبیغ  هب  رابجا  سرت و  نیا  رگا  تسا . ناشدوخ  بناج  زا  روما  رد  ترـضح  فرـصت  تمعن  و  ندوب ] ماما  تیبرت  تحت  و   ] ماـما بیدأـت 
هدش نامتک  مدرم  زا  هک  ار  هچنآ  دوشیم و  لصاح  دنوادخ  فطل  روما ، رد  ترضح  فرـصت  هلیـسو  هب  هدش و  رهاظ  ترـضح  دورب ، نیب 

فلکم صخش  دوخ  بناج  زا  هک  تسا  يررض  دننامب ، تبیغ  هدرپ  ردو  هدرکن  روهظ  ترضح  یتقو  دزاسیم و  راکشآ  نشور و  ناشیارب 
هیاپ رب  هک  تسا  یمکحم  يوق و  لالدتـسا  نیا  مالـسلا و  هیلعماما  روهظ  مدع  رد  هچ  نید و  ماکحا  نامتک  رد  هچ  تسا ؛ هدش  شا  هجوتم 

ًارورس هعم  مهعامتجاب  اوثّدحتیو  هربخ ، اوعّیشی  نأ  نم  هفوخ  هئایلوأ  نع  راتتسإلا  ۀّلع  ّنإ  لاق : نم  انباحصأ  یفو  تسا . راوتسا  مّلسم  لوصا 
ام مهیلع  یفخی  نأ  زوجی  هتعیـش ال  ءالقع  ّنأل  فعـضی  باوجلا  اذـهو  دوصقم . ریغ  ناک  نإو  ءادـعألا  نم  فوخلا  یلا  کلذ  يّدؤیف  هب ) )

، ۀّماعلا ةّرـضملا  نم  هیف  مهیلع  هیلع و )  ) امب مهملع  عم  ۀماعلا ]  ] کلذـب نوربخی  فیکف  مهیلعو ، هیلع  ررـضلا  نم  هعم  مهعامتجا  راهظإ  یف 
اومدع دق  هتعیـش  نوکی  نأ  هیلع  مزلی  اذه  ّنأ  یلع  مهل . رهظی  نیّذلا ال  هتعیـش  ۀعامج  یلع  زوجی  نینثإلاو ال  دحاولا  یلع  اذـه )  ) زاج نإو 

نم نونّکمتی  هجو ال  یلع  هب  عافتنإلا 

نارادتسود نایعیش و  زا  ترضح  تبیغ  تلع 

نارادتسود نایعیش و  زا  ترضح  تبیغ  تلع 

[ اب رادـید   ] رابخا هک  تسا  بلطم  نیا  زا  سرت  فوخ و  ناشیا ، نادـنمتدارا  ناتـسود و  زا  ترـضح  تبیغ  ّتلع  دـناهتفگ : املع  زا  یـضعب 
وگ تفگ و  دروم  هدرک و  لقن  ار  ترضح  اب  ناشعامتجا  یلاحشوخ ، يور  زا  نایعیش  دوش و  شخپ  اج  همه  هدش و  عیاش  مالسلا  هیلعماما 

فوخ دـیدشت  ربخ ] راشتنا  زا   ] اهنآ فدـه  هچ  رگا  دوشب ؛ نانمـشد  زا  ترـضح  نآ  فوخ  دـیدشت  هب  رجنم  هلأـسم  نیمه  و  دـنهد ، رارق 
ياشفا یپ  رد  هک  يررـض  تسین  نکمم  لقع  مکح  هب  ًالوصا و  هعیـش  داقتعا  هب  هکنیا  هچ  تسا ؛ فیعـض  نایب  نیا  دشاب . هدوبن  ترـضح 

ماما اب  عامتجا  هب  ار  همه  هنوگچ  نیاربانب  دشاب . یفخم  اهنآ  رب  دننادن و  ار  دوشیم  ناشدوخ  ای  ترضح و  هجوتم  ماما  اب  رادید  ترایز و 
. دنراد لماک  یهاگآ  ناشدوخ  ماما و  يارب  لمع  نیا  ررض  زا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، رادربخ  یلاحـشوخ  تّرـسم و  اب  ترـضح  ترایز  و 

فرح نیا  هوالعب  دنزیمن . رس  اهنآ  زا  لمع  نیاو  هدوبن  هنوگ  نیا  هعیش   ] تعامج یلو  دننکب  ار  راک  نیا  رفن  ود  یکی  تسا  نکمم  هتبلا 
یفالت دنناوتن  رگید  هک  دـنهدب  تسد  زا  هنوگ  نآ  ار  ناشیا  كرابم  دوجو  زا  ندرب  ضیف  ترـضح ، نایعیـش  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  اعّدا  و 

نم یـضتقی  ام  نآلا  مهرودقم  یف  سیلف  هنولعفی  مّهنأ  مهلاح  نم  ملعی  امب  راتتـسإلا  ّقلع  اذإ  ّهنأل  هتلازإو ، هیفالت  ّتلع  رگا  هک  ارچ  دـننک .
ام ءایلوألا  نع  هراتتسا  ۀّلع  لاق : نم  انباحـصأ  یفو  مهنع . هیف  فطل  مامإلا  يّذلا  فیلکتلا  طوقـس  یـضتقی  اذهو  مالـسلا ، هیلعمامإلا  روهظ 
الو عفاد  الب  ًافّرـصتم  ًارهاظ  نوکیف  هدی  طسبب  هرمأ  ذفنی  نأب  نوکی  اّمنإ  مامإلاب  ّودعو  ّیلو  نم  ۀّیعرلا  عیمج  عافتنا  ّنأل  ءادعألا ، یلإ  عجری 

ریبدت نم  یغتبملا  عفنلا  ّنأل  هئایلوأ  ضعبل  ًاّرـس  هروهظ  یف  ةدئاف  الو  اولاق : هنم . اوعنمو  هنود  اولاح  دق  ءادعألا  ّنأ  مولعملا  اّمم  اذهو  عزانم ،
ترضح ترایز  ربخ  هک   ] میمهفب ناشلاح  زا  ار  لمع  نیا  هدش و  نآ  بکترم  نایعیـش  هک  مینادب  یلمع  ار  ترـضح  تبیغ  ّالإ  ّمتی  ۀّمألا ال 

ياشفا زا  دنناوتیمن  رگید  ترابع  هب   ] دشاب ماما  روهظ  یـضتقم  هک  دنهد  ماجنا  یلمع  دنناوتیمن  رـضاح  لاح  رد  نکل  دننکیم ] عیاش  ار 
زا رگید  یخرب  میتسناد . فطل  نآ  رد  ار  ماـما  دوجو  هک  دـش  دـهاوخ  ياهفیظو  نتـشادرب  بجوم  رما  نیا  دـننک ] يراددوخ  ماـما  تراـیز 
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زا معا  مدرم  یگمه  هک  یعفن  هک  لیلد  نیا  هب  ددرگیمرب . ناشیا  نانمـشد  هب  شنارادتـسود ، زا  ترـضح  تبیغ  ّتلع  دناهتفگ : ام  ياملع 
عناـم و نودـب  و  دـشاب ، زاـب  روـما  رد  ناـشیا  تسد  ذـفان و  ترـضح  رما  هک  تسا  یتروـص  رد  دـنربیم  ماـما  تکرب  هب  نمـشد  تسود و 
هدش و لئاح  مدرم  ناشیا و  نیب  نانمـشد  هک  تسا  نشور  لئاسم  هلمج  زا  نیا  دنک و  فرـصت  قلخ  روما  رد  هدش و  رهاظ  دناوتب  یتفلاخم 

شنارادتـسود نیّبـحم و  زا  یـضعب  يارب  اـهنت  ترـضح  هکنیا  دـناهتفگ : مه  همادا  رد  و  دـناهدش . مدرم  روما  رد  ناـشیا  فرـصت  زا  عناـم 
ضرتعی نأ  نکمیو  ةدحاو . عیمجلل  ۀحلـصمو  فطل  وه  يّذلا  هجولا  یلع  مامإلا  راتتـسا  یف  ۀّلعلا  تراص  دـقف  رمألا ، ذوفنو  ّلکلل  هروهظب 

هئایلوأ نم  ءاش  نم  ءاقل  نیبو  هنیب  اولوحی  ملف  ریبدتلاو ، فّرصتلا  هجو  یلع  روهظلا  نیبو  هنیب  اولاح  نإو  ءادعألا  ّنإ  لاقی : نأب  باوجلا  اذه 
رمألا ذـفان  ریغ  ّهنأل  صاصتخالا  لجأل  ءاقّللا  اذـه  یف  عفن  ناک ال  نإف  هرماوأ ، عاّبتا  بجویو  هتعاـط  دـقتعی  وهو  صاـصتخالا ، لـیبس  یلع 

مهیلعمئاقلا یبأ  ّیلع  نب  نسحلا  ماّیأ  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  ةافو  ندـل  نم  اهتّمئأ  ءاقلب  ۀـّیمامإلا  ۀعیـشلل  عافتنا  ـال  ّهنأـب  حیرـصت  اذـهف  ّلـکلل ،
مامت و یتروص  رد  دیایبتسد ، هب  تّما  روما  ریبدت  زا  تسیابیم  هک  یعفن  هکنیا  تهج  هب  درادن ، ياهدیاف  دوش  رهاظ  ۀّلعلا . هذهل  مالـسلا 
تسود و  ] قلخ مامت  يارب  ماما  تبیغ  هفـسلف  ّتلع و  نیاربانب  دـشاب . ذـفان  شنیمارف  هدرک و  روهظ  مدرم  همه  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  لماک 

هنوـگ نیا  هک  تسا  نکمم  تسین و  لاکـشا  زا  یلاـخ  مه  باوـج  نـیا  دـنکیمن .] یقرف  و   ] تـسا تحلـصم  فـطل و  هچراـپکی  نمـشد ]
ره اب  رادید  ناشیا و  نیب  اما  هدش ، لئاح  ناشیا  طسوت  روما  ریبدت  فرصت و  روهظ و  ناشیا و  نیب  نمـشد  هک  تسا  تسرد  دوش : ضارتعا 

تعاطا تماما و  هب  هک  یناسک  هلمج ] زا  مه  نآ  [ ؛ دناهدشن لئاح  دنشاب  هدومرف  هدارا  یتّیصوصخ  رب  انب  ترضح  هک  ماما  نیّبحم  زا  مادک 
يارب ترضح  رما  هکنیا  لیلد  هب  یـصاصتخا  ياهرادید  نیا  دشاب  انب  رگا  سپ  دننادب . بجاو  ار  ترـضح  رماوا  زا  تیعبت  دقتعم و  ناشیا 

زا سپ  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  ناـیب  نیا  دـشاب ، هتـشادن  یعفن  چـیه  تسین ] هعماـج  رب  تیمکاـح  ماـقم  رد  ترـضح  و   ] تسین ذـفان  هـمه 
چیه لیلد  نیمه  هب  نایعیـش  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ردـپ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تماما  مایا  ات  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  تداـهش 

نوکی نأ  ًاضیأ  بجویو  تسا .] هدوبن  ناشتـسد  هب  هعماج  تیمکاح  هدوبن و  ذـفان  ناشرما  نوچ   ] دـناهدربن ناش  ناماما  زا  ياهرهب  عاـفتنا و 
یلإ هلئاق  نم  غولب  اذهو  هدی ، یف  هلوصحو  هریبدت  یلإ  رمألا  لاقتنا  لبق  عافتنإ  هئاقلب  مهل  نکی  مل  هتعیشو  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  ءایلوأ 

، رخآ هجو  نم  مهلوق  لطبل  مهیف  هرمأ  ذوفنو  ۀّیعرلا  عیمجل  روهظلا  عم  ّالإ  نوکی  مامإلاب ال  عافتنالا  ّنأ  مّلس  ول  ّهنأ  یلع  لّمأتم . هغلبی  ّدح ال 
مهتردـق یف  ناک  الو  مهیلإ  عجری  ۀـّلعل ال  مهل  رهظی  مل  اذإ  ّهنـأل  هتعیـش ، نع  هیف  فطل  ماـمإلا  يذـّلا  فیلکتلا  طوقـس  یلإ  يّدؤی  ّهنأ  وهو 

نینچمه فیلکتلا و  نوکیو  مهفطل ، مهریغ  نیفّلکملا  نم  موق  عنمی  نأ  زاج  ول  ّهنأل  مهنع ، فیلکتلا  طوقـس  نم  ّدـب  الف  هتلازإ ، مهناکمإو 
تّما ریبدت  لوصح  ناشیا و  هب  يرهاظ  تفالخ  رما  لاقتنا  زا  لبق  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نارادتـسود  نایعیـش و  هک  دوشیم  نیا  بجوم 
تسا هدش  رداص  یسک  زا  نایب  نیا  دشاب ، هتشادن  ياهدیاف  ناش  رادید  هدشن و  عفتنم  مالسلا  هیلعماما  رادید  ترایز و  زا  ترضح  تسد  هب 
رضحم زا  عافتنا  هک  دوش  هتفریذپ  اعّدا  نیا  رگا  تشذگ  هک  هچنآ  رب  هوالع  تسا . هدیـسرن  روما  رد  تقد  ناوت و  يرکف و  غولب  ّدح  هب  هک 

هک انعم  نیا  هب   ] دـشاب ذـفان  مدرم  روما  رد  شرماوا  دـنک و  روهظ  همه  يارب  ترـضح  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  طقف  مالـسلا  هیلعماـما 
فطل شنایعیش  يارب  نآ  رد  ماما  دوجو  هک  دوشیم  یفیلکت  طوقـس  هب  رجنم  نوچ  تسا  لطاب  مه  تهج  نیا  زا  دشاب ،] هتـشاد  تیمکاح 

[ تسین وا  تسد  رد  مه  تیمکاح  هدرکن و  روهظ  ترضح  نوچ  دوشیم  هتـشادرب  ماما  زا  هعیـش  يربنامرف  فیلکت  ینعی   ] تسا يدنوادخ 
ّتلع ندرب  نیب  زا  تردـق  مه  اهنآ  یفرط  زا  دوشن و  رهاظ  دـشابن  طبترم  اـهنآ  هب  هک  یتّلع  هب  نایعیـش  يارب  ماـما  یتقو  هک  لـیلد  نیا  هب 
مدرم نیفلکم و  زا  ياهّدع  دشاب  حیحص  رگا  هک  ارچ  دوش . طقاس  هدش و  هتشادرب  نایعیش  زا  فیلکت  دیاب  راچان  هب  دنشاب ، هتشادن  ار  تبیغ 

عنم تسا  اهنآ  يارب  هک  یفطل  زا  دنتسه ] ترضح  نادیرم  نایعیـش و  هک   ] ار رگید  هتـسد  دناهدش ] ماما  سرت  بجوم  هک  ینانمـشد  لثم  ]
کلذ يذـّلا  اجرب  تسا  یهلا  فطل  نآ  رد  ماـما ] دوجو  ینعی   ] فطل نآ  هک  ماـما ) زا  يرادربناـمرف  ناـمه   ) یفیلکت مه  یفرط  زا  دـننک و 

نوکیو هتلازإ ، نم  نکمی  هجو ال  یلع  یـشملا  نم  ههبـشأ  امو  دیقب  هریغ  نیفّلکملا  ضعب  عنمی  نأ  زاجل  مهیلع ، ًاّرمتـسم  هیف  فطل  فطّللا 
الو لعفلا  هعم  رّذعتی  دـیقلا  ناک  ثیح  نم  فطّللا  نیبو  دـیقلا  نیب  اوقّرفی  نأ  مهل  سیلو  ۀـقیقحلا . یلع  ًاّرمتـسم  کلذ  عم  یـشملا  فیلکت 
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فطّللا دقف  عم  فیلکتلا  ّنأو  ، ) ۀلآلاو ةردقلا  دقفک  فطللا  دقف  ّنأ  یلع  لدعلا  لهأ  رثکأ  ّنأل  فطّللا ، دقف  کلذک  سیلو  هعوقو ، مّهوتی 
ۀّلعلا حازم  ریغ  مولعم  فطل  هل  نّمم  فطللا  هل  لعفی  مل  نم  ّنأو  عناوملا ، دوجوو  ۀلآلاو ) ةردـقلا  دـقف  عم  فیلکتلاک  مولعم  فطل  هل  نمیف 
هعیـش ندرب  ضیف  عافتنا و  زا  عنام  نیفلاخم  فرط  کی  زا  هک  انعم  نیا  هب   ] دشاب رمتـسم  و  ۀـّلعلا . حازم  ریغ  عونمملا  ّنأ  امک  فیلکتلا ، یف 

رما نیا  دـشاب ] یقاب  هعیـش  هدـهع  رب  تسا  یهلا  فطل  شدوجو  هک  ماما  زا  يرادربنامرف  فیلکت  یفرط  زا  دـنوش و  ماما  كراـبم  دوجو  زا 
زاب هب  رداق  دورب و  هار  دـناوتن  وا  هک  دـندنبب  يوحن  هب  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  ریجنز  اب  ار  يرگید  ياپ  نیفلکم  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ریظن 
نیب ریجنز و  دیق و  نیب  دنناوتیمن  اهنآ  دـشاب . هتـشاد  رارمتـسا  وا  ّقح  رد  نتفر  هار  هب  فیلکت  مه  یفرط  زا  و  دـشابن ، مه  نآ  دـنب  ندرک 

زا فطل  نادقف  یلو  تسا  لاحم  دیق  اب  نتفر  هار  نوچ  دنکیم  رذعتم  لمع  زا  ار  ناسنا  دنب ، دیق و  هک  تهج  نیا  زا  دنراذگب ، یقرف  فطل 
فیلکت هکنیا  تسا و  هلیسو  تردق و  نادقف  لثم  فطل  نادقف  هک  دنرواب  نیا  رب  هلزتعم ] هعیش و   ] لدع لها  رثکا  نوچ  تسین . هلوقم  نیا 

ماجنا زا  عنام  دوجو  زین  تردـق و  ندوبن  تروص  رد  فیلکت  لثم  تسا ؛ هدـش  وا  هّجوتم  یمولعم  فطل  هک  یـسک  هراـبرد  فطل  ندوبن  اـب 
وا زا  فیلکت  عنام  هک  تسا  یـسک  زا  ریغ  هدـشن ، لصاح  یلو  تسا  مولعم  شیارب  فطل  هک  یـسک  دـندقتعم : هیلدـع  زاـب  و  تسا . هفیظو 
نأ یغبنی  يذـّلاو  دراد . نتفر  هار  رد  یعناـم  هک  تسا  یـسک  زا  ریغ  تسا ، نتفر  هار  زا  عوـنمم  هک  یـسک  هک  ناـنچ  تـسا  هدـش  هتـشادرب 

مهرثکأل رهظی ) نأ   ) زوجی لب  هئایلوأ ، عیمج  نع  هراتتـسا  یلع  عطقن  ًالّوأ ال  ّانإ  لوقن : نأ  فلاخملا  نع  هانرکذ  يذـّلا  لاؤسلا  نع  باـجی 
مل نإو  هیلإ  عجری  رمأل  هل  رهظی  مل  اّمنإ  ّهنأ  ملع  هل  ًارهاظ  نکی  مل  نإو  هحازم ، هتلعف  هل  ًارهاظ  ناک  نإف  هسفن ، لاح  ّالإ  ناسنإ  ّلک  ملعی  الو 

میدرک رکذ  نیفلاخم  بناج  زا  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا  هتـسیاش  هک  هچنآ  هفیلکت . نسحی  مل  ّالإو  هتهج ، نم  ریـصقتل  ًالّـصفم  هملعی 
رثکا يارب  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، هدـش  یفخم  شنارادتـسود  یماـمت  زا  ماـما  هک  میرادـن  نیقی  ًـالوا  مییوگب : هک  تسا  نیا  دوش ، هئارا 
يارب ماما  رگا  نیاربانب  تسا .] ربخیب  نارگید  زا  و   ] تسا هاگآ  شدوخ  لاح  عضو و  هب  طقف  یناـسنا  ره  و  دـشاب ، هدـش  رهاـظ  شناـیعیش 

هب رما  نیا  ّتلع  هک  تسناد  دهاوخ  ًامتح  صخش  نآ  دوشن  رهاظ  یـسک  يارب  رگاو  هدش  عفترم  وا  ّقح  رد  فیلکت  عنام  دوش  رهاظ  یـسک 
زا يرادربنامرف  هب   ] فیلکت تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هدوب  وا  هیحان  زا  ریـصقت  هک  دنادن  ًالیـصفت  هک  دنچ  ره  ددرگیم ، رب  وا  دوخ  لمع 
یف رظنی  مل  نمیف  انتعامج  هلوقت  امک  هیلإعجری ، رمأل  ّهنأ  ملع  هنع  مامإلا  راتتساو  هیلع  هفیلکت  ءاقب  ملع  اذإف  ( 66 .) دوب دهاوخن  تسرد  ماما 
نإو هفیلکت  طاقـسإ  بجو  ّالإو  هیلإ ، عجری  ریـصقتل  لصحی  مل  اّمنإ  ّهنأ  یلع  عطقی  نأ  بجو  ملعلا ، هل  لصحی  ملف  یلاعت  هَّللا  ۀـفرعم  قیرط 
ثیح نم  هنیعو  هصخـش  ملعی  ـالو  رهظ  اذإ  ماـمإلا  ّنأ  کـلذ  هب  لـّلعی  اـم  يوـقأ  ریرقتلا  اذـه  یلعف  هیف . هریـصقت  عـقو  يذـّلا  اـم  مـلعی  مـل 

، ههبـش هیف  ضرتعی  نأ  زوجی  رظن  یلإ  جاتحی  ًازجعم  ءیـشلا  نوکب  ملعلاو  هقدص  یلع  ّلدی  زجعم  ملع  هیلع  رهظی  نأ  نم  ّدب  الف  ةدهاشملا ،
تـسناد دهاوخ  تسا ، یفخم  وا  زا  مه  ماما  تسا و  یقاب  وا  هدـهعرب  فیلکت  دـنادب  هاگره  سپ  نم  لاح  نم  مولعملا  نوکی  نأ  عنتمی  الف 

هک دنیوگیم  یسک  دروم  رد  ام  زا  یتعامج  ار  فرح  نیا  هکنانچ  ددرگیم . رب  وا  دوخ  هب  هک  تسا  يرما  رطاخ  هب  ماما  ندش  یفخم  هک 
دوخ هب  هک  تسا  يریـصقت  رطاخ  هب  ًانیقی  تسا  هدـشن  لصاح  وا  يارب  مه  ملع  ًاتجیتن  هدرکن  لقعت  تقد و  هَّللا ، تفرعم  هب  ندیـسر  هار  رد 

. تسا هدرک  یهاـتوک  تسا و  رـصقم  يرما  هچ  رد  دوشن  مولعم  هچرگا  دوشیم ؛ طـقاس  وا  زا  فیلکت  تروـص  نیا  ریغ  رد  ددرگیمرب . وا 
تیؤر هدـهاشم و  رظن  زا  ناـشیا  صخـش  درک و  روـهظ  ماـما  یتـقو  هک  تسا  نیا  دوـشیم  لالدتـسا  نآ  هب  هک  یلیلد  نیرتيوـق  نیارباـنب 

نیا هکنیا  هب  ملع  یفرط  زا  دـنک و  ماما  تقادـص  رب  تلالد  هک  دـنک  راکـشآ  رهاظ و  مدرم  رب  ار  یتازجعم  دـیاب  راـچان  هب  دـشن ، هتخاـنش 
باوج ات   ] دوش دراو  ههبـش  مهنآ  رد  هک  تسا  نکمم  تسا و  تقد  لمأت و  هب  دـنمزاین  هن ، ای  تسه  هزجعم  هدـش  رداص  ماما  زا  هک  یلمع 
رهظأو رهظ  یتم  ّهنأ  هل  رهظی  مل  دوش  رهاـظ  ماـما  هک  یتقو  هدـشن  رهاـظ  وا  يارب  هزجعم  هک  یـسک  دراد  لاـمتحا  نیارباـنب  دوش .] هئارا  نآ 

نم عقو  ریصقت  ّيأ  لیق : نإف  هیف . لوقلا  مّدقت  ام  یلإ  يّدؤیف  هربخ  عیشیو  باّذک  ّهنأ  دقتعیف  ۀهبـش ، هیف  هیلع   ] لخدیف رظنلا  معنی  مل  زجعملا 
یف عجری  ءیـش  ّيأ  یلإو  هعم  مامإلا  هل  رهظی  امیف  رظنلا  یلع  هل  ةردـق  ّيأو  هلاح ، نم  مولعملا  اذـه  لـجأل  ماـمإلا  هل  رهظی  مل  يذـّلا  ّیلولا 

عنتمم ریغ  ّهنأل  هیفالت ، ناکمإو  هیف  ریـصقتلا  عضوم  رهظی  مولعم  یلع  ّالإ  ءایلوألا  نع  ۀـبیغلا  ببـس  یف  انّلحأ  ام  انلق : هتبیغ . بجوی  ام  یفالت 
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قرفلاب ملعلا  یف  لصاحلا  هریـصقتل  کلذ  یف  یتأ  اّمنإف  هزجعم ، یف  رظنلا  یف  رّـصق  مامإلا  هل  رهظ  یتم  ّهنأ  هلاـح  نم  مولعملا  نم  نوکی  نأ 
هک  ] دوش دـقتعم  دوش و  داجیا  ياههبـش  رما  نیا  رد  شیارب  دـنکن و  هّجوت  لقعت  تقد و  اـب  دـنک  راکـشآ  هزجعم  و  نکمملاو ، زجعملا  نیب 

. میتفگ هک  هچنآ  هب  دوش  رجنم  نیا  دنک و  رشتنم  اج  همه  مه  ار  شربخ  دیوگیم و  غورد  ماما ]

دوش هتفگ  رگا 

رد یتردـق  هچ  اب  و  دـنکیمن ؟ رهاظ  ياهزجعم  ای  يرما و  تسا  نینچ  ناشلاح  هک  یناسک  يارب  ماما  هک  تسیچ  ماـما  نارادتـسود  ریـصقت 
یفالت و تسا ، هدـش  تبیغ  بجوم  هک  ار  هچنآ  ياهلیـسو  هچ  هب  و  درگنب ؟ قّمعت  لـمأت و  هدـید  اـب  دـنکیم  رهاـظ  وا  يارب  ماـما  هک  هچنآ 

؟ دنک ناربج 

مییوگیم باوج 

هوحن ناکما و  نیچمه  ریـصقت و  عضوم  یفرط ] زا  . ] تسا مولعم  اـم  رظن  هب  شنادـنمقالع  نارادتـسود و  زا  مالـسلا  هیلعماـما  تبیغ  لـیلد 
رد وا  درک و  رهاظ  [ ياهزجعم  ] شیارب ماـما  یتقو  هک  دوش  مولعم  وا  لاـح  زا  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا . صخـشم  مولعم و  مه  نآ  یفـالت 

نیا لیلد  نیب  قرف  زا  یهاگآ  زین  نکمم و  رما  هزجعم و  نیب  قرف  نتـسناد  رد  وا  یهاتوک  ًاعطق  سپ  دـنک ، یهاـتوک  نآ  رد  قمعت  لـمأت و 
زجعم هیلع  هبتـشی  نأ  زجی  مل  ۀحیحـص  ةدـعاق  یلع  کلذ  نم  ناک  ولو  ۀهبـشلاو ، کـلذ  نم  لیلدـلاو  تسوا . دوخ  بناـج  زا  ههبـش  رما و 

، بیغ یلع  ۀلاوحو  قاطی  امل ال  فیلکت  اذه  لوقی : نأ  دـحأل  سیلو  هکاردتـساو . ریـصقتلا  اذـه  یفالت  هیلع  بجیف  هل ، هروهظ  دـنع  مامإلا 
، همزلی ام ال  هنومزلت  مکارنو  رّرقتیو ، هسفن  یف  دّهمتی  یّتح  هکردتـسیف  لالدتـسالاو  رظّنلا  نم  هنیعب  هیف  رّـصق  ام  فرعی  سیل  ّیلولا  اذه  ّنأل 

اذإ اذـه  یلع  ّیلولاف  ًالـصاح . ًاتباث  نیرمـألا  نم  نّکمتلا  ناـک  نإو  هریغب ، يرخأ  هبتـشیو  ةراـت  ّزیمتی  دـق  فیلکتلا  یف  مزلی  اـم  ّنإ  کـلذو 
نم ّدب  ّهنأ ال  ملع  اهـسانجأو ، ۀـلطابلا  هوجولا  نم  هانرکذ  ام  ۀـبیغلا  یف  ببـسلا  نوکی  نأ  دـسفأو  هل  رهظی  مامإلا ال  ّنأ  يأرو  هسفن  بساح 

ياههبش شیارب  ماما  هزجعم  ندش  رهاظ  تقو  هک  تسین  نکمم  دنک  لمع  حیحص  نوناق  هدعاق و  کی  ساسارب  رگا  یلو  هیلإ . عجری  ببس 
زا هک  تسا  یفیلکت  ریـصقت ] یفالت   ] نیا دیوگب : دناوتیمن  یـسک  و  دـنک . ناربج  یفالت و  ار  شدوخ  یهاتوک  دـیاب  نیاربانب  دوش . داجیا 

كرادـت و ار  نآ  هکنیا  ات  هدرک  یهاتوک  لالدتـسا  ياجک  يزیچ و  هچ  رد  دـنادیمن  ماـما  رادتـسود  هک  ارچ  تسا . جراـخ  وا  ناوت  ّدـح 
نآ تسین و  مزـال  هک  دـینکیم  مزلم  يرما  هب  ار  اـهنآ  امـش  هک  مینیبیم  دـنک و  داـجیا  ار  ناربـج  یگداـمآ  شدوخ  دوـجو  رد  یفـالت و 

نکمت و هچرگا  دوشیم ؛ هبتشم  يرگید  رما  اب  یهاگ  تسا و  مولعم  صخـشم و  یهاگ  تسا  فیلکت  همزال  هچنآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع 
، هدرک هبـساحم  شدوخ  اب  هک  ینامز  ترـضح  هب  دنمقالع  سپ  تسا .] قاطی  الام  هب  رما  مه  زاب  . ] دشاب لصاح  تباث و  رما  ود  ره  زا  ناوت 

ببـس دـنناوتیمن  اهنیا  لاثما  میدرک و  رکذ  هک  ياهلطاب  هوجو  هک  دـشاب  هتفایرد  نینچمه  دوشیمن و  رهاظ  وا  رب  ماما  هک  دـنک  هظحالم 
ریصقتلا ّنأ  ملع  هانرکذ ، ام  للعلا  يوقأ  ّنأ  ملع  اذإو  ددرگیمرب . شدوخ  هب  تبیغ  ّتلع  ًامتح  هک  تسناد  دهاوخ  دنـشاب ، ترـضح  تبیغ 

ّهنإف سابتلالا ، بجوی  امو  بئاوشلا  نم  هصیلختو  کلذ  دـنع  کلذ ، یف  رظنلا  ةدواـعم  هیلعف  هطورـشو ، زجعملا  تافـص  یف  هتهج  نم  عقاو 
اهیف ناسنإلا  عضاوملا  هذهو  لطابلاو ، ّقحلا  نیب  قرفلاب  ملعلا  عوقو  نم  ّدب  ّهنإف ال  هطورـش ، رظنلا  یّفوو  داهتجإلا  ّقح  کلذ  یف  دهتجا  نم 
ریظن اذه  ّنأ  انّیب  دقو  ّقحلل  مالـستسالاو  صحفلاو  ثحبلاو  داهتجالا ، یف  یهانتلا  نم  رثکأب  اهیف  رمؤی  نأ  نکمی  سیلو  ةریـصب ، هسفن  یلع 

نم ًائیـش  ملعی  نأ ال  بجول  متلق  ام  یلع  رمـألا  ناـک  ول  لـیق : نإـف  ءاوس . ملعلا  مهل  لـصحی  ملو  اـنّتلدأ  یف  اورظن  اذإ  اـنیفلاخمل ، لوقن  اـم 
یهاتوک و هک  تفای  دهاوخ  یهاگآ  میدرک ، رکذ  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  تبیغ  لیلد  نیرتيوق  دـنادب  هک  ینامز  و  لاحلا ، یف  تازجعملا 
تقد و اب  هزجعم  روهظ  تقو  هرابود  دـیاب  نیاربانب  ددرگیمرب . شدوخ  هب  هزجعم  طیارـش  اـهیگژیو و  رد  ندرکن  تقد  دروم  رد  ریـصقت 
، قمع تقد و  اب  دنک و  شالت  هک  یـسک  نوچ  دـنک ؛ صلاخ  هدـش  ههبـش  بجوم  هک  هچنآ  بئاوش و  زا  ار  نآ  دـنک و  هّجوت  نآ  رد  لّمأت 
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شدوخ سفن  رب  ناـسنا  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  دوـشیم و  لـصاح  شیارب  لـطاب  ّقـح و  نیب  قرف  هب  ملع  دـیامن  هظحـالم  ار  هزجعم  طورش 
زا رتشیب  هب  هلأسم  نیا  رد  ار  وا  ناوتیمن  و  هن ]. ای  هتـشاد ، ار  مزال  تقد  هزجعم  ياهیگژیو  طورـش و  رد  ًاـتقیقح  اـیآ  هک  . ] دراد تریـصب 
هب اـم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریظن  نیا  هک  میاهدرک  ناـیب  مه  ًـالبق  درک و  رما  ندـش  ّقح  میلـست  وـج و  تسج و  ثحب و  هب  شـشالت  ناوـت و 

. دشاب هدشن  لصاح  اهنآ  يارب  تفرعم  ملع و  یلو  هدرک ، تقد  ام  هلدا  رد  هک  هاگنآ  مییوگیم  دوخ  نیفلاخم 

لاکشا

کی چیه  رضاح  لاح  رد  دیابن  سپ  دراد ] هابتشا  ناکما  هزجعم  صیخـشت  رد  ناسنا  هک   ] دیتفگ امـش  هک  دشاب  بیترت  نیمه  هب  هلأسم  رگا 
. نامیإلا نع  ًالـضف  مالـسإلا  نع  هجرخی  کلذو  لوسرلا ، قدصو  ةّوبنلا  ملعی  نأ ال  یلإ  يّدؤی  اذـهو  دـنوش . هداد  صیخـشت  تازجعم ، زا 
، اهرئاس یف  لخد  اهضعب  یف  ۀهبشلا  تلخد  اذإ  سیلو  عون ، نود  تازجعملا  نم  عون  یف  ۀهبشلا  لخدت  نأ  عنتمی  ّهنأل ال  کلذ  مزلی  ال  انلق :

هللا یلصیبنلا  ةّوبن  کلذ  دنع  ملعو  ًازجعم  هنوکب  ملعلا  هل  لصحف  ۀهبـش ، هیف  هیلع  لخدت  مل  ةّوبنلا  یلع  ّلادلا  زجعملا  نوکی  نأ  عنتمی  الف 
یف ذئنیح  ّکشیف  ًازجعم ، هنوک  یف  ۀهبـشلا  هیلع  لخدی  نأ  زوجی  رخآ  ًارمأ  نوکی  رهظ  اذإ  مامإلا  دی  یلع  رهظی  يّذلا  زجعملاو  هلآو ، هیلع 
نیا اذل  رظنلا  معنی  مل  اذإ  هتّوبن  یلع  ّۀلادلا  تازجعملاب  مالسلا  هیلعیـسوم  ةّوبن  ملع  نم  ّنإ  لوقن  امک  اذهو  ةّوبنلاب . ًاملاع  ناک  نإو  هتمامإ 

هچ دنکیم ، جراخ  مالـسا  زا  ار  ناسنا  داقتعا ، نیمه  دـنربن و  یپ  ربمایپ  ياعدا  قدـص  توبن و  هب  مدرم  هکنیا  هب  دوشیم  رجنم  طلغ ، رما 
. نامیا زا  جورخ  هب  دسر 

خساپ

یخرب عون و  رد  اـّما  دوش ، دراو  ههبـش  تازجعم  زا  یـشخب  عون و  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، دـش ] ناونع  لاکـشا  رد  هک   ] هنوگ نیا 
ياههبش تازجعم  زا  یضعب  رد  رگا  هک  تسین  بیترت  نیا  هب  رگید : ترابع  هب  دشاب . هتـشادن  هار  يدیدرت  ههبـش و  چیه  تازجعم  زا  رگید 
دـشابن ياههبـش  هنوگ  چیه  دوشیم ، طوبرم  توبن  هب  هک  ياهزجعم  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  دوش . دراو  مه  تازجعم  ریاس  رد  دش ، لخاد 

. دوش هاگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  توبن  هب  هطساو  نیا  هب  تسا و  هزجعم  لمع  نیا  هک  دوش  لصاح  ملع  هزجعم  هدننیب  فلکم و  يارب  و 
نآ ندوب  هزجعم  هب  تسا  نکمم  تسا و  تواـفتم  ربماـیپ  هزجعم  اـب  تسا و  يرگید  رما  دوشیم  رهاـظ  ماـما  تسد  هب  ياهزجعم  یتقو  اـّما 
لثم هلأسم  نیا  دـنکیم . ّکش  ماما  تماما  رد  اّما  لاح  نیع  رد  دراد ، ناـمیا  نآ  هب  هتـشاد و  توبن  هب  ملع  فلکم  هچرگا  دوش  دراو  ههبش 

هک یتازجعم  رد  یلو  هدرک  ادـیپ  ملع  ناشیا  توبن  رب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  تازجعم  قیرط  زا  هکیـسک  مییوگیم : هک  تسا  نیا 
هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  انّیبن  یسیع و  یلع  ةرهاظلا  تازجعملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  مالسلا و  هیلعیـسیع  ترـضح  طسوت 

تازجعملا هذـه  ملعی  مل  نإو  اـهتلالد  هجوبو  اـهب  ًاـفراع  نوکی  نأ  عنتمی  ـال  ّهنـأل  تازجعملا ، کـلت  فرع  اـم  ّهنأ  یلع  عطقی  نأ  بجی  ـال 
ّهنأل رفکلاب  قحلی  ةریبک  یلع  ّهنأ  یلع  عطقی  ماـمإلا  هل  رهظی  مل  نم  ّلـک  نوکی  نأ  اذـه  یلع  بجیف  لـیق : نإـف  اـهتلالد . هجو  هیلع  هبتـشاو 
یف بجی  سیل  انلق : ّودـعلاب . اذـه  یلع  ّیلولا  قحل  دـقف  هتحلـصم  توف  یـضتقیو  هنع  مامإلا  ۀـبیغ  بجوی  اـمیف  هومتـضرف  اـم  یلع  رّـصقم 

هـسفن یلع  هفاخأ  الو  مامإب ، سیل  ّهنأ  مامإلا  یف  دـقتعا  ام  لاحلا  هذـه  یف  ّهنأل  ًامیظع ، ًابنذ  ـالو  ًارفک  نوکی  نأ  هیلإ  انرـشأ  يذـّلا  ریـصقتلا 
هدید هب  دش  رهاظ  ًالبقتسم ، هنم  عقی  ۀمامإلا  یف  ّکشلا  کلذ  ّنأ  هلاح  نم  ملع  ّنأ  یف  ببـسلاک  ناک  ًاریـصقت  مولعلا  ضعب  یف  رّـصق  اّمنإو 

یـسوم و تازجعم  تسا  نکمم  هک  لـیلد  نیا  هب  تسا . هتخانـشن  مه  ار  یـسوم  هزجعم  وا  هک  تشاد  نـیقی  ناوـتیمن  درکن ، هّجوـت  تـقد 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ای  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  تازجعم  یلو  دشاب  هتخانش  دنکیم ] یـسوم  توبن  رب  تلالد  هک   ] ار اهنآ  تلالد 

. دشاب هدش  هبتشم  شیارب  راوگرزب  ود  نیا  توبن  هب  اهنآ  تلالد  هجو  هتسنادن و  ار  هلآو 
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لاکشا

. تسا هدرک  رفک  هب  قحلم  ار  وا  هک  دـشاب  هدـش  بکترم  ياهریبک  ًانیقی  تسیابیم  تسا  هدـشن  رهاظ  وا  يارب  ماـما  هک  یـسک  ره  نیارباـنب 
تسود و بیترت  نیا  هب  تسا . رـصقم  وا  تسا  هدـش  ماما  دوجو  تحلـصم  توف  ماما و  تبیغ  بجوم  هک  هچنآ  رد  امـش  ضرف  رباـنب  نوچ 

!! دوشیم قحلم  ناشیا  نانمشد  هب  ماما ، ّبحم 

خساپ

هرابرد شداقتعا  تلاح  نیا  رد  صخـش  نیا  اریز  دـشاب ؛ یگرزب  یلیخ  هانگ  ای  رفک و  میدرک ، هراشا  نآ  هب  هک  يریـصقت  نآ  تسین  مزـال 
مولع زا  یضعب  رد  هکلب  دشاب ، هدش  ماما  فوخ  بجوم  هک  تسین  مه  هنوگ  نیا  و  تسین ، ماما  مالسلا  هیلعترـضح  هک  تسین  نیا  تماما 

رد و   ] هدـنیآ رد  ًالامتحا ]  ] هک دوش  هدـیمهف  وا  لاح  زا  ات  هدـش  ببـس  هک  تسا  هدرک  یهاتوک  يوحن  هب  هتـسنادیم ] دـیاب  هک  یلئاـسم  [و 
الو ًارفک  نوکی  نأ  مزلی  مل  نإو  ّهنأ  ریغ  ًارفاک  نوکی  نأ  مزـال  ریغف  عقاوب ، سیلف  نـآلاو  دـنکیم ، ّکـش  ترـضح  تماـما  رد  ماـما ] روهظ 
یلع ّودـعلاب  ّیلولا  قحلی  مل  ولو  باوثلا ، قاقحتـساو  نامیإلا  نایفانی  أطخو ال  بنذ  وهف  هقدـص  یف  ّکشلاو  مامإلا  بیذـکت  يرجم  ًاـیراج 

رفکلا ال یف  ببّـسلاک  وه  ام  ّنإ  انلق : اّمنإو  کلذ . فالخب  ّیلولاو  ةریبکو ، رفک  وه  ام  مامإلا  یف  دقتعم  لاحلا  یف  ّودعلا  ّنأل  ریدقتلا ، اذـه 
أطخ کلذ  ناک  ًائدتبم  ماسجألا  نم  هریغ  یف  لعفی  نأ  ّحصی  ّهنأ  ةردـقب  اّنم  رداقلا  یف  دـقتعا  ول  ًادـحأ  ّنأ  لاحلا  یف  ًارفک  نوکی  نأ  بجی 

رفک و مییوگب  هکنیا  رگم  دـشاب ، رفاک  نآلا  وا  هک  دـیآیمن  مزال  نیاربانب  تسا . هدـشن  عقاو  ّکش  نیا  و  دراد ، نامیا  وا  نآلا  اـّما  ًـالهجو 
اب هتبلا  هک  تسا  ییاطخ  هانگ و  ماما  ياعدا  قدص  رد  ّکش  دوخ  یلو  هدزن ] رـس  وا  زا  و   ] دیآیمن مزال  تسا  رفک  دننام  هک  ماما  بیذکت 

دروم رد  نمشد  هک  ارچ  دوشیمن ؛ قحلم  نمشد  هب  ماما  دنمقالع  رادتسود و  حیـضوت  نیا  اب  سپ  درادن . تافانم  باوث  قاقحتـسا  نامیا و 
رد تسا  نکمم  طقف  هکلب   ] تسین نینچ  نیا  ترـضح  رادتـسود  بحم و  اّما  تسا ، یمیظع  رایـسب  هانگ  رفک و  هک  دراد  يداـقتعا  تماـما 

تـسا نکمم  هک  یکـش   ] هکنیا رب  ینبم  میتفگ  هک  هچنآ  و  تسا . نمـشد  داقتعا  فالخ  نیا  و  دوش ] لصاح  ّکش  وا  يارب  روهظ  ماگنه 
: دشاب دـقتعم  یـسک  هک  تسا  نیا  لثم  ، ] دـشاب رفاک  وا  رـضاح  لاح  رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا و  رفک  ببـس  لثم  دوش ] لصاح  ًادـعب 

داقتعا لاح و  نیا  زا  تسا  نکمم  هتبلا  و  تسین . رفک  یلو  تسا  اطخ  لهج و  عقاو  رد  داقتعا  نیا  دراد . ار  یمـسج  قلخ  ییاناوت  یـصخش 
هب ار  ياهزجعم  وا  تسد  هب  مه  دـنوادخ  دـنک و  توـعد  شتوـبن  هب  ار  مدرم  هدرک و  روـهظ  يربماـیپ  رگا  هک  دوـش  موـلعم  درف  نیا  زورما 

يرگید زا  لمع  نیا  هک  هدوب  دقتعم  نوچ  . ] دـنکیمن لوبق  ار  ربمایپ  توعد  وا  دنتـسین ، نآ  ماجنا  هب  رداق  يرـشب  بابـسا  هک  دروآ  دوجو 
یلإ وعدـی  ّیبن  رهظ  ول  ّهنأ  دـقتعملا  اذـه  لاح  نم  مولعملا  نوکی  نأ  عنتمی  الو  رفکب ، سیل  نیمه  [ دـنزیم رـس  هدوب  يداـع  يدرف  هک  مه 

زجعم ّهنأ  ملع  ول  ۀلاحم  اذـهو ال  هلبقی ) ّهنأ ال   ) رـشبلا بابـسأ  هیلإ  لصی  ثیحب ال   ] ًالعف هدـی  یلع  یلاعت  هَّللا  لعفی  نأ  ةزجعم  لعجو  هتّوبن 
باوجلا اذه  ّنإ  لیق : نإف  رفکلا . یف  هارجم  يرجی  نأ  مزلی  ملو  اذه ، یف  ببسلاک  ناک  ردقلا ، رودقم  یف  هداقتعا  نم  قبـس  امو  هلبقی  ناک 

نأ زوجی  ًانمؤم ال  لصحو  ۀمامإلاو  ةّوبنلا  فرعو  هتافصب  یلاعت  هَّللا  فرع  نم  ّنأ  مکبهذم  نم  حیحصلا  ّنأل  مکلصأ  یلع  ّرمتـسی  ًاضیأ ال 
یلع  ) رهظف مامإلا  رهظ  اذإ  ّهنأ  هلاح  نم  مولعملا  ّنأ  ّیلولا  نع  راتتسالا  ۀّلع  اولعجت  نأ  مکنکمی  فیکف  اذه  تبث  اذإف  ًالـصأ ، رفک  هنم  عقی 
دنک نیقی  رگا  صخـش  هومتحّحـص . يّذلا  مکلـصأ  ضقنی  کلذو  رفک ، کلذ  یف  ّکشلا  ّنإو  ًامامإ  هفرعی  الو  هیف  ّکش  زجعم  ملع  هدـی )

نارگید تردـق  هطیح  رد  لمع  نیا  هکنیا  رد  تشاد  هک  يداقتعا  نآ  سپ  تفریذـپ . دـهاوخ  ار  نآ  ًامتح  هدوب ، هزجعم  ربماـیپ  لـمع  نیا 
. تسین رفک  رما  نیا  هک  تسا  ملسم   ] تسا و توبن  شریذپ  مدع  رد  ببس  لثم  عقاو  رد  تسه ، مه 

لاکشا
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یسک رگا  هک  تسا  نیا  نایعیش ]  ] امـش بهذم  رد  حیحـص  داقتعا  هکنیا  هچ  تسین . امـش  لوصا  ياتـسار  رد  باوج  نیا  دوش : هتفگ  رگا 
هدش لصاح  وا  يارب  نامیا  تسا و  نمؤم  وا  دشاب ، هتخانش  ار  تماما  توبن و  نینچمه  شا و  هیلاع  تافـص  هب  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

شناتسود زا  ماما  تبیغ  ّتلع  امش  تسا  نکمم  هنوگچ  دش  تباث  رما  نیا  هک  لاح  دنزب . رس  وا  زا  يرفک  هک  درادن  ناکما  نیاربانب  تسا ،
شکراـبم تسد  هب  دـنک و  روـهظ  ترـضح  هدـنیآ  رد  یتـقو  هک  تسا  نشور  موـلعم و  ماـما  نارادتـسود  لاـح  زا  هک  دـیهد  رارق  نـیا  ار 

لوصا اب  تسا و  رفک  ّکش  نیا  تروص  نیا  رد  دنسانشیمن . تماما  هب  ار  وا  هدرک و  ّکش  ترـضح  دروم  رد  اهنآ  دوش  رهاظ  ياهزجعم 
يّذلا اذه  لیق : دوش  رفاک  هک  تسین  نکمم  دسانشب ، ار  تماما  توبن و  دسانشب ، ار  ادخ  هک  یـسک  دییوگیم  یفرط  زا   ] دراد ضقانت  امش 

اّمنإو ۀـلمجلا  قیرط  یلع  مامإلا  ریغل  هتفرعم  یف  حداقب  سیل  مامإلا  دـی  یلع  رهظی  يذـّلا  زجعملا  عم  ّکشلا  ّنـأل  حیحـصب ، سیل  هومترکذ 
ًارفک ناک  ول  ّهنأل  رفکب ، سیل  اذـه  یف  ّکشلاو  مأ ال ؟ صخـشلا  اذـه  وه  لـه  هتفرعم  تّحـصو  ۀـلمجلا  قیرط  یلع  ملع  اـم  ّنأ  یف  حدـقی 
هریغ نوکو  ًامامإ  هنوک  زّوجیو  هیف ، ّكاش  هدـی  یف  زجعملا  اذـه  روهظ  لـبق  ۀـلاحم  ـال  ّهنإـف  زجعملا ، رهظی  مل  نإو  ًارفک  نوکی  نأ  بجول 
عنمی اّمم  کلذو  ۀلمجلا ، قیرط  یلع  هتمامإ  یف  لبقتـسملا  یف  ّکش  ول  نأ  ۀلمجلا  قیرط  یلع  هل  لصاحلا  ملعلا  یف  حدـقی  اّمنإو  کلذـک ،

وا تماما  هدرک و  ّکش  ناشیا  هب  شنایعیش  یلو  دنک  رهاظ  هزجعم  دیایب و  ماما  تسا  نکمم  دییوگیم  یفرط  زا  و  ًالبقتسم . هنم  هعوقو  نم 
[. تسا ییوگ  ضقانت  نیا  دنریذپن . ار 

خساپ

ياهزجعم رد  ندرک  ّکش  هک  ارچ  تسین . تسرد  دیدرک  رکذ  لاکشا  رد  امش  هک  هچنآ  تسا : هدش  هتفگ  لاکـشا  نیا  هب  باوج  ماقم  رد 
نیا دراد  هک  ینایز  اهنت  دناسریمن . [ رگید هّمئا   ] ناشیا ریغ  تماما  هب  تبـسن  وا  یلامجا  تفرعم  هب  ینایز  دوشیم ، رهاظ  ماما  تسد  هب  هک 

و هن ؟ ای  تسا  صخـش  ناـمه  هدروآ ] هزجعم  هک   ] درف نیا  اـیآ  هدوب  مه  یتسرد  تخانـش  هتـسناد و  ماـما  زا  ًـالامجا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا 
[ هزجعم ندـید  زا  شیپ  و   ] ماما زا  هزجعم  روهظ  مدـع  تروص  رد  تسیابیم  دوبیم  رفک  هاگدـید  نیا  رگا  اریز  تسین ؛ رفک  نیا  رد  ّکش 
دشاب و ماما  ناشیا  هک  دادیم  لامتحا  دوب و  دیدرت  رد  ماما  تسد  هب  هزجعم  روهظ  زا  لبق  وا  هک  یلاح  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  رفک  نیا  مه 
ار ماـما  ًـالامجا  وا  هک  تسا  رفک  دـناسریم و  ررـض  وا  یلاـمجا  تفرعم  ناـمیا و  هب  یتقو  ّکـش  نیا  هتبلا  دـشاب . ماـما  يرگید  هکنیا  اـی 

هتخانش ًالبق  هک  تسا  صخش  نیمه  ماما  هکنیا  هب   ] دنک ّکش  ماما  نآ  تماما  رد  هدنیآ  رد  یلو  دشاب ، هتشاد  وا  تماما  هب  ملع  دسانشب و 
یـضر  ) یـضترملا ناکو  دش . دهاوخن  عقاو  ماما  هب  دنمقالع  هعیـش و  زا  هدنیآ  رد  ّکش  دـیدرت و  نیا  هتبلا  [ تسا يرگید  صخـش  ای  تسا 

لـصحی الف  لصاح ، ریغ  ّیلولا  فطل  ّنأ  هضرغ  ناک  نإ  ّهنأل  مزال  ریغ  ءاـیلوألل - ؟ ماـمإلا  رهظی  ـال  مل  اـنل -  فلاـخملا  لاؤس  لوقی : هَّللا )
طاسبنا زّوجیو  ۀعاس )  ) ۀعاس مالسلا  هیلعهروهظ  عّقوتی  ًابئاغ  ًامامإ  هل  ّنأ  ّیلولا  ملع  اذإ  ّهنأل  لصاح ، ّیلولا  فطل  ّنإف  هّجوتی  ّهنإف ال  هفیلکت 

لاحک هتبیغ  لاح  نوکیف  تابجاولا  نم  ًاریثک  لعفیو  تاّحبقملا ، نع  هناـکمل  رجزنیو  لـصاح ، هبیدأـت  نم  هفوخ  ّنإـف  لاـح ، ّلـک  یف  هدـی 
هدهاشیو هراوج ، یفو  هدلب  یف  هعم  نوکی  نأ  زّوجی  هتبیغ  عم  ّهنأل  غلبأ ، راتتسالا  لاح  یف  ناک  اّمبر  لب  رخآ ، دلب  یف  هنوک 

یضترم دّیس  موحرم  رظن 

يدرومیب مزال و  ریغ  لاؤس  دوشیمن -  رهاظ  شنارادتـسود  يارب  ماما  ارچ  هک  فلاخم -  لاؤس  نیا  دیامرفیم : هللا  همحر  یـضترم  دـّیس 
وا بحم  سپ  هدـشن ، لـصاح  فطل  ماـما  نیّبـحم  يارب  تبیغ ] ناـمز  رد   ] هک دـشاب  نیا  هدـننک  لاؤس  فدـه  رگا  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا ؛

[ نوچ تسین ؛ تسرد  لاؤس  نیا  . ] تسا هدـشن  وا  هّجوتم  ًالـصا  [ تسا ماما  زا  يرادربنامرف  هک   ] فیلکت و  درادـن ، ماما ] هب  تبـسن   ] یفیلکت
ره رد  دنک ، روهظ  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  دراد  یبیاغ  ماما  دنادیم  هک  یتقو  هعیـش  هک  ارچ  هدـش  لصاح  ماما  نایعیـش  دروم  رد  فطل 

يرود ماما  دزن  رد  اهنآ  يدـب  رطاخ  هب  ناهانگ  اهیتشز و  زا  دـسرتیم ، ماـما  بیدأـت  زا  زین  تسا و  ماـما  تسد  ندـش  زاـب  رظتنم  یلاـح 
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تسا يرگید  رهـش  رد  ماما  يرهـش و  رد  وا  هک  تسا  نیا  لثم  شرظن  رد  ماما  تبیغ  سپ  دهدیم . ماجنا  ار  تابجاو  زا  يرایـسب  دنکیم ،
مغریلع نوچ  تسا ، رتـشیب  شاهّجوت  تبیغ  ناـمز  رد  اـسب  هچ  و  تسا ] ماـما  يدوجو  رثا  اـهنیا  همه  هک  تسا  لـصاح  فطل  اـج  نیا  رد  ]

زاو دسانـشن  دنیبب و  ار  مالـسلا  هیلعماما  وا  دشاب ، وا  رهـش  رد  وا  رانک  رد  وا و  هارمه  هظحل ] ره   ] ترـضح هک  دهدیم  لامتحا  ماما ، تبیغ 
و]  ] ۀـبیغلا لاح  راصف  هربخیفخ ، اّمبر  رخآ  دـلب  یف  ناک  اذإو  هرابخأ ، یلع  فقی  الو  هفرعی  ـال  ثیح  نم  دـشاب . هتـشادن  عـالطا  ترـضح 

عمو مهل  فطل  وه  ام  لصحی  ّهنأ  مّلـس  نإو  مهنع  هراتتـسا  زاج  فطّللا  مهتاف  دـق  نکی  مل  اذإو  هانلق . ام  یلع  حـیبقلا  نع  ًالـصاح  راجزنالا 
هجو نم  لصاح  هناکمب  مهفطل  ّنأ  یلع  هلـصأ . نم  لاؤسلا  طقـسف  لاح ، ّلک  یلع  بجاو  ریغ  کلذ  انلق : مهل ؟ رهظی  ـال  مل  لاـقی : کـلذ 

عطقنیو عرـشلا  نم  ریثـک  مهیلع  یفخی  نأ  اوزّوجو  کلذـب  اوقثو  اـمل  هـالولو  مهیلإ ، عرـشلا  عیمج  لوـصوب  نوـقثی  هناـکمل  ّنأ  وـهو  رخآ 
تـسا نکمم  هک  یلاح  رد  ًاضیأ . هجولا  اذـه  نم  ًالـصاح  هناکمب  فطّللا  ناکف  کلذ ، عیمج  اونمأ  ۀـلمجلا  یف  هدوجو  اوملع  اذإو  مهنود ،

، تبیغ لاح  رد  نیاربانب  دـنامب ، هدیـشوپ  ماما  زا  وا  رابخا  تسا  نکمم  دـشاب  يرگید  رهـش  رد  ماـما  ًـالثم ]  ] رگا دـشاب و  وا  راـنک  رد  ماـما 
و دوشیم . لصاح  دـشاب ] وا  هارمه  هعیـش و  رانک  رد  هظحل  ره  تسا  نکمم  ماما  هک   ] ضرف نیمه  رباـنب  تشز  لاـمعا  زا  يرود  راـجزنا و 
و دشاب ، تبیغ  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  هدشن و  توف  ترـضح  نادنمقالع  زا  ماما  دوجو  فطل  هک ] دـشاب  نیا  هدـننک  لاؤس  فدـه   ] رگا

تسین مزال  هک  یتلاح  ره  رد  مییوگیم : دنکیمن ؟ روهظ  شنایعیش  نیّبحم و  يارب  ماما  ارچ  هک  دنک  لاؤس  دعب  دریذپب و  ار  فطل  لوصح 
مالسلا هیلعماما  يدوجو  فطل  نیارب  هوالع  درادن . یشزرا  تسا و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لاؤس  [ تروص ره  رد   ] نیاربانب دشاب ، رهاظ  ماما 

اهنآ هب  تعیرـش  یمامت  هکنیا  هب  ناشیا  نایعیـش  ترـضح ، كرابم  دوجو  هطـساو  هب  هکنیا  هب  تسا  هدـش  لـصاح  زین  يرگید  قیرط  زا 
نانآ زا  تعیرش  ماکحا  زا  يرایسب  هک  دندادیم  لامتحا  دشیمن و  لصاح  دامتعا  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دننکیم ، دامتعا  تسا  هدیـسر 

نامیا نید  ماکحا  تعیرـش و  مامت  هب  تسه ، ماما  كرابم  دوجو  دـننادیم  هلمجلایف  هک  ینامز  یلو  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  ای  هدـش و  یفخم 
بحاص ةدالو  رتس  ّنأ  مّدـقت  اـمیف  اـنرکذ  دـقو  تسا . لـصاح  فطل  مه  رظن  نیا  زا  ترـضح ، كراـبم  دوجو  هطـساو  هب  سپ  دـنروآیم .

يور نمو  سرفلا  نم  ءاملعلا  هرکذ  دـقو  كولملا ، رابخأ  نم  مّدـقت  امیف  کلذ  لاثمأ  يرج  ذإ  تاداـعلل  قراـخب  سیل  مالـسلا  هیلعناـمّزلا 
کلم بایـسارفأ  دلو  تنب  هّمأو  اهتدالو ، ءافخإو  اهلمح  هّمأ  رتس  نم  ناک  ام  ورـسخیک و  ۀّصقک  روهـشم  وه  ام  کلذ  نم  نیتلودلا . رابخأ 

. ّيربطلا هرکذ  خیراوتلا ، بتک  یف  روهـشم  وه  ام  هتّـصق  نم  ناکو  هتدلو ، نأ  یلإ  هّمأ  هترتسف  هدلو  لتق  دارأ  سواقیک  هّدج  ناکو  كرتلا ،
. ناک ام  هرمأ  نم  ناکو  غلب ، یّتح  ةراغملا  یف  هتبّیغو  ًاّیفخ  هتدلو  هّمأ  ّنأو  مالسلا  هیلعمیهاربإ  ۀّصقب  نآرقلا  قطن  دقو 

« تسا هدوبن  يداع  ریغ  يرما  نامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  ندوب  یفخم  »

« تسا هدوبن  يداع  ریغ  يرما  نامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  ندوب  یفخم  »

رد ًاصوصخ ]  ] مه هتـشذگ  رد  هک  ارچ  تسین ، يداع  ریغ  يرما  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تدـالو  ندوب  یفخم  هک  میدـش  رکذـتم  ًـالبق 
اهنآ رکذ  هب  تردابم  دـننکیم ، لقن  ار  سراف  ياهتلود  رابخا  هک  یناریا  ياملع  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  نآ  ریاـظن  ناـهاشداپ ، تـالاوحا 

هون ورـسخیک  رداـم  نوچ  درک ، یفخم  ار  وا  تدـالو  لـمح و  شرداـم  هک  تسا  ورـسخیک  هصق  تسا ، روهـشم  هک  يدراوم  زا  دـناهدرک .
ات ورـسخیک  ردام  نیاربانب  دـناسرب . لتق  هب  ار  بایـسارفا  نادـنزرف  تساوخیم  ورـسخیک  يردـپ  ّدـج  و  دوب ، ناتـسکرت  هاـشداپ  بایـسارفا 

میرک نآرق  و  ( 67 .) تسا هدرک  لـقن  شخیراـت  رد  مه  يربط  تسا و  روهـشم  خـیرات  بتک  رد  شا  هصق  هک  هدرک  یفخم  ار  وا  تدـالو ،
درک و یفخم  راغ  رد  ار  وا  دیسر  غولب  نس  هب  ات  دروآ و  ایند  هب  یناهنپ  ار  وا  شردام  هک  هدومرف  نایب  ار  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  هصق 

نم ًاقافشإو  هیلع  ًافوخ  رحبلا  یف  هتقلأ  هّمأ  ّنإف  مالسلا  هیلعیـسوم  ۀّصق  نم  ناک  امو  ( 68 .) تسا هدمآ  هک  تسا  نامه  وا  يارجام  مه  دعب 
نمو تاداعلاجراخ . اذه  ّنإ  لاقی  فیکف  ءاوس  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  ۀّصق  کلذ  لثمو  نآرقلا . هب  قطن  روهـشم  کلذو  هیلع ، نوعرف 
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هدلو رمأ  رتسی  نم  ساّنلا  یفو  هب . ّرقأ  ةافولا  هترـضح  اذإ  یّتح  نامّزلا  نم  ۀـهرب  هتجوز  نم  اهب  رتتـسی  ۀـیراج  نم  دـلو  هل  نوکی  نم  ساّنلا 
دقو مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  یف  هلثم  نم  بّجعتی  نأ  یغبنی  الف  کلذـب . تاداـعلا  ترج  دـق  هثاریم  یف  ًاـعمط  هولتقی  نأ  هلهأ  نم  ًاـفوخ 

هک تسا  مالـسلا  هیلعیـسوم  هصق  زاب  و  تاداـعلاب . مولعم  ّهنـأل  هرکذـب  لّوطن  ـالف  لـیلق ، ریغ  هنم  انعمـسو  ًاریثک  سنجلا  اذـه  نم  اندـهاش 
میرک نآرق  رد  هک  تخادـنا  بآ  هب  يدبـس  رد  ار  وا  دـنزرف ، هب  تبـسن  ینارگن  نوعرف و  سرت  زا  دروآ و  اـیند  هب  هناـیفخم  ار  وا  شرداـم 

هک دوشیم  هتفگ  لیلد  هچ  هب  سپ  دـنکیمن . یقرف  تسا و  اهنیمه  لثم  مه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تدـالو  يارجاـم  ( 69 .) تسا روهشم 
ار نآ  دوش و  دالوا  بحاص  يزینک  هیراج و  زا  یسک  تسا  نکمم  مه  يداع  مدرم  نایم  زا  یتح  تسا ؟ هدوب  تداع  زا  جراخ  تدالو  نیا 

شدنزرف دلوت  یـسک  تسا  نکمم  ای  دیامن . نآ  هب  رارقا  دورب  ایند  زا  دهاوخیم  هک  یتقو  دـنک و  یفخم  نامز  زا  ياههرب  رد  شرـسمه  زا 
سپ تسا . هداتفا  قافتا  دراوم  هنوگنیا  هکنانچ  دنناسرب ، لتق  هب  ار  شدـنزرف  وا  ثاریم  عمط  هب  ادابم  هک  دـنک  یفخم  شلیماف  سرت  زا  ار 

ار تاقافتا  عون  نیا  زا  هک  یلاح  رد  مینک ، بجعت  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  دروم  رد  هتـشاد ، يداـیز  دراوم  هک  يزیچ  تسین  هتـسیاش 
يداع روط  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  نوچ  مینکیمن ؛ ینالوط  اهنآ  لقن  رکذ و  هب  ار  مالک  نیاربانب  میاهدینش . مه  ار  يرایسب  هدوب و  دهاش 

، ناملـسم نـالجر  هبـسنب  دهـش  اذإ  هفرعی  دـحأ  نکی  ملو  لـیوط  رهدـب  هیبأ  توم  دـعب  هبـسن  تبث  نم  اندـجو  مکو  تسا . نشور  مولعم و 
ًادقع ةأرما  یلع  هدقعب  ادهش  وأ  هتوم ، دعب  ادهشف  هب  یّصوف  هلهأو ، هتجوز  نم  ًافوخو  هلهأ  نع  ًارتس  هسفن  یلع  امهدهـشأ  بألا )  ) نوکیو
رثکأ تاهج  نم  دراو  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ةدالوب  ربخلاو  هب . هقاحلإ  عرـشلا  مکحب  بجوف  هنم ، نوکی  نأ  نکمی  دـلوب  تءاجف  ًاحیحص 

بحاص ّمع  ّیلع -  نب  رفعج  راکنإ  اّمأو  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نإ  دـعب  اـمیف  کـلذ  نم  ًاـفرط  رکذـن  نحنو  عرـشلا ، یف  باـسنألا  هب  تبثی  اّـمم 
، هثاریم هزوحو  هتکرت  هذخأو  هدعب ، هدوجو  کلذب  هعفدو  هتایح ، یف  دلو  ّیلع  نب  نسحلا  هیخأل  دلوب  ۀّیمامإلا  ةداهش  مالـسلا -  هیلعنامّزلا 
هک میاهدینش  رایـسب  هچ  نم  ّنهل )  ) ءاربتـسالاب ّنهلادبتـساو  مالـسلا  هیلعنسحلا  يراوج  سبح  یلع  تقولا  ناطلـس  لمح  یف  هنم  ناک  امو 

تداهش شبـسن  هب  ناملـسم  درم  ود  هکنیا  هب  ًالثم ] [ ؛ تسا هدرک  تباث  شردپ  گرم  زا  دعب  يدیدم  ياهتّدم  ار  شدوخ  تبـسن  یـسک 
شدنزرف نیا  هب  تبـسن  هداد و  رارق  دـهاش  شلیماف  رـسمه و  زا  سرت  شلایع و  لها و  زا  رود  هب  هنایفخم و  ار  اهنآ  وا  ردـپ  هک  دـنهدیم 

اب ّتیم  نالف   ] یـصخش هک  دـنداد  تداهـش  رفن  ود  هکنیا  ای  دـناهداد ، تداهـش  شگرم  زا  سپ  مه  ناملـسم  درم  ود  نآ  هدرک و  تیـصو 
هب تروص و  نیا  رد  دشاب ، وا  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  دروایب  ایند  هب  ار  يدنزرف  نز  نآ  ًادعب  تسا و  هتشاد  حیحـص  یعرـش  دقع  نز  نالف 
نآ هدش ، دراو  يدایز  رایـسب  قیرط  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تدالو  ربخ  دوشیم . ردپ  نآ  هب  قحلم  دنزرف  عرـش ، مکح 

ماما يومع  رفعج  هکنیا  اّما  مینکیم . رکذ  هَّللا  ءاش  نا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  هک  سّدـقم  عرـش  رد  باـستنا  تاـبثا  زاـین  ّدـح  زا  رتشیب  مه 
راکنا ار  تسا  هدوب  دـنزرف  بحاص  شتایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هکنیا  رب  ینبم  هیماـما  تداهـش  مالـسلا  هیلعناـمز 

هدرک و بحاصت  ار  ترـضح  هیثرا  درک و  عفد  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  دوجو  هب  داـقتعا  دـش و  ماـما  دوجو  رکنم  و  درک ،
مهتعیـش ءامد  هتحابإو  هیخأ  دلول  هیفن  دّکأتیل  لمحلا  دوش  مولعم  ات  دـنک  سبح  ار  نسح  ماما  نازینک  هک  درک  راداو  ار  تقو  ناطلـس  یتح 

هل نکی  مل  ًارفعج  ّنأ  یلع  ّلکلا  قاّفتال  نیلّـصحملا ، نم  دحأ  اهلثم  یلع  دـمتعی  ۀهبـشب  سیلف  هماقمب ، ّقحأ  ناک  هدـعب  هل  ًافلخ  مهاوعدـب 
امب نآرقلا  قطن  دـقو  هنم . عنتمم  ریغ  طلغلاو  هیلع ، زئاج  أطخلا  لب  لطاب ، يوعدو  ّقح  راکنإ  کلذـل  هیلع  عنتمیف  ءاـیبنألا  ۀمـصعک  ۀمـصع 

ءایبنألا دالوأ  مهو  سخبلا ، نمثلاب  هاّیإ  مهعیبو  ّبجلا ، یف  هاّیإ  مهحرطو  مالـسلا  هیلعفسوی  مهیخأ  عم  مالـسلا  هیلعبوقعی  دـلو  نم  ناک 
نأو هیخأ  نبا  عم  ّیلع  نب  رفعج  نم  هلثم  زوجی  ملف ال  هیف  أطخلا  مظع  عم  کلذ  لـثم  مهنم  زاـج  اذإـف  ءاـیبنأ . اوناـک  لوقی  نم  ساـّنلا  یفو 

رب دـشاب  يدـیکأت  ات  دنتـسین  هلماح  اهنآ  هک  دـناعم ؟ رباکم  ّالإ  دـحأ  کلذ  نم  عنمی  لهو  اهلینو ، ایندـلا  یف  ًاعمط  دـحجلا  نم  هعم  لـعفی 
ماما دندوب  یعدم  هکنیا  رطاخ  هب  ار  نایعیـش  نوخ  نتخیر  بیترت  نیا  هب  درادن و  دنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  شردارب  هکنیا 

اپ تسد و  نیفلاخم  هک  تاهبش  عون  نیا  ریاظن  ههبش و  راکنا و  نیا  تسناد ، حابم  تسا ، رتراوازس  ترضح  ینیـشناج  هب  هک  دراد  يدنزرف 
، دشاب تمصع  ماقم  ياراد  هک  هدوبن  ایبنا  لثم  رفعج  هک  دنا  قفتم  بهاذم  قرف و  همه  هک  ارچ  دنرادن . شزرا  هدوبن و  ثحب  لباق  دناهدرک 
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نآرق رد  دوبن ]. موصعم  ًاملـسم  نوچ  . ] دـهد ماجنا  یطلغ  راک  دـنزب و  رـس  مه  اطخ  وا  زا  هک  دوب  نکمم  هکلب  تسین ، نکمم  ریغ  نیاربانب 
غلبم هب  دعب  و  دـنتخادنا ، هاچ  رد  ار  وا  دـندرک ، هچ  فسوی  ناشردارب  اب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلعبوقعی  نادـنزرف  دروم  رد  مه  میرک 
سپ دنربمایپ . مه  اهنآ  دـندرکیم  نامگ  هک  دـندوب  مدرم  زا  یـضعب  یتح  دـندوب و  ربمایپ  نادـنزرف  اهنیا  هک  یلاح  رد  دـنتخورف ، یمک 

نآ شردارب  دنزرف  ّقح  رد  باّذک  رفعج  زا  لمع  نیا  لثم  ارچ  دنزب ، رس  یگرزب  طلغ  اطخ و  نینچ  نیا  فسوی  ناردارب  لاثما  زا  هک  یتقو 
نیا دناوتیم  یسک  ربکتم ، زابجل و  نمـشد  زج  هب  ایآ  دشابن ؟ نکمم  ترـضح  دنزرف  راکنا  نآ و  هب  لین  ایند و  لام  رد  عمط  تهج  هب  مه 
یلإ هیف  یّفوت  يّذلا  هضرم  یف  هتّیـصو  هدانـسإ  عم  دلو  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلل  نوکی  نأ  زوجی  فیک  لیق : نإف  دنک ؟ راکنا  ار  بلطم 
اّمنإ لیق : ۀّیصولا . یف  هرکذل  دلو  هل  ناک  ولو  کلذ ، یف  اهیلإ  رظنلا  دنسأو  هتاقدصو ، هفوقوب  نسحلا  ّمأب  ةاّنکملا  ثیدحب ، ةاّمسملا  هتدلاو 

ضقانل هیلإ  هتّیـصو  دنـسأ  وأ  هدـلو  رکذ  ولو  تقولا ، ناطلـس  نع  هلاح  رتسو  هتدالو ، ءافخإ  یف  هضرغ  ناک  ام  مامت  یلإ  ًادـصق  کلذ  لعف 
، هتاقدص ظّفحتیو  هفوقو ، کلذب  سّرحتیل  ةاضقلا  دوهشو  ناطلـسلا ، بابـسأو  ۀلوّدلا ، هوجو  اهیلع  داهـشإلا  یلإ  جاتحا  وهو  ۀّصاخ  هضرغ 

یف ۀّیمامإلا  يوعد  نالطب  یلع  لیلد  کلذ  ّنأ  ّنظ  نمو  هدوجو ، یلع  هیبنتلا  كرتب  هتجهم  ۀسارحو  هرکذ  لامهإب  هدلو  یلع  رتسلا  هب  ّمتیو 
. تاداعلا ۀفرعم  نم  ًادیعب  ناک  مالسلا ، هیلعنسحلل  دلو  دوجو 

لاکشا

ترضح گرم  هب  رجنم  هک  یـضرم  رد  لاح  نیع  رد  اّما  دشاب ، هتـشاد  يدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
وا هب  ار  لاوما  رب  تراظن  دـهد و  رارق  شدوخ  تاقدـص  تاـفوقوم و  ّیـصو  ار  دوب  نسح  ما  شاهینک  ثیدـح و  شماـن  هک  شرداـم  دـش ،

هدماین نایم  هب  وا  زا  یمان  چیه  هک  یلاح  رد  . ] دـندربیم ار  وا  مان  تیـصو ، رد  تسیابیم  دنتـشادیم  يدـنزرف  ناشیا  رگا  نیاربانب  درپسب ؟
.[ تسا

خساپ

هیلعنامز ماما  دوجو  تدالو  ندرک  ناهنپ  هک  ار  ناشفده  لمع  نیا  اب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تسا : هدـش  هتفگ  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 
. دوب هدرک  ضقن  ار  شفده  هک  دندومرفیم  تیصو  وا  هب  ای  دندرکیم  دای  ناشدنزرف  زا  رگاو  دندرک ، لیمکت  دوب  تقو  ناطلس  زا  مالسلا 

رارق دهاش  ار  اهنآ  دیبلط و  تداهش  هب  ار  تاضق  هفیلخ و  ناکیدزن  تلود و  ناگرزب  لاجر و  گرم ] زا  شیپ   ] ترـضح هکنیا  ًاصوصخ 
لیمکت شمان  ندرواین  اب  ار  ناشدنزرف  نتـشادهگن  یفخم  هلأسم  بیترت  نیا  هب  دوش و  ینابهگن  ناش  تاقدص  تافوقوم و  زا  هکنیا  ات  داد 

رد هیماما  هعیـش  ياعدا  نالطب  رب  لیلد  رما  نیا  هک  دـنک  نامگ  یـسک  رگا  و  دـندومرف . تظفاحم  گرم  یمتح  رطخ  زا  ار  شناج  هدرک و 
نب رفعج  قداصلا  کلذ  ریظن  لعف  دقو  تسا . رود  هب  تداع  فرع و  زا  تسا ، مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنزرف  كرابم  دوجو  دروم 

ءاقبإ اهب  مالسلا  هیلعیـسوم  هنبا  دّرفی  ملو  تقولا ، ناطلـس  ناک  ذإ  روصنملا  مهلّوأ  رفن  ۀسمخ  یلإ  هتّیـصو  دنـسأ  نیح  مالـسلا  هیلعدّمحم 
هرمأ رتسل  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هنبا  رکذـب  مهمتخو  ۀـّیربربلا  ةدـیمح  هدـلو  ّمأ  هتیراـجو  تقولا  یـضاقو  عیبّرلا  هعم  دهـشأو  هیلع ،

، هتّیصو یف  هلاخدإب  ّقلعتیو  هدعب ، نم  هماقم  یعّدی  نم  مهیف  ناک  هملعل  نیقابلا  هدالوأ  نم  ًادحأ  یسوم  هدلو  عم  رکذی  ملو  هسفن ، ۀسارحو 
امل ًاروتسم  ناکو  هملعو ، هلـضف  راهتـشاو  هبـسن  ۀّحـصو  هنم ، ناکملا  فورعم  هدالوأ  یف  ًاروهـشم  ًارهاظ  مالـسلا  هیلعیـسوم  نکی  مل  ولو 

هیلعقداص ماما  ار  لمع  نیا  ریظن  مالـسلا . هیلعنامّزلا  بحاص  دـلاو  ّیلع  نب  نسحلا  لعف  امک  هریغ ، رکذ  یلع  رـصتقالو  هتّیـصو  یف  هرکذ 
جنپ نیا  نیب  رد  دوب و  تقو  ناطلـس  یقیناود  روصنم  نانآ  لّوا  رفن  هک  دندرک  ّتیـصو  رفن  جنپ  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دـنداد ، ماجنا  مالـسلا 

. دنامب ظوفحم  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ناج  ات  دندرکن  رکذ  یـصو  ناونع  هب  ار  وا  مان  ییاهنت  هب  دندرب و  مان  مه  ار  یـسوم  ناشدنزرف  رفن ،
ناشدنزرف مان  هب  ار  تیـصو  و  دنتفرگ ، تداهـش  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  مظاک و  ماما  ردام  تقو و  یـضاق  عیبر و  هارمه  هب  ار  روصنم  اذـل 
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رکذ ار  ناـشرگید  نادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  یـسوم ، راـنک  رد  و  دـنراد . هگن  یفخم  ار  ترـضح  تماـما  هکنیا  اـت  دـندرک . مـتخ  یـسوم 
ینیـشناج یعدـم  ناـشیا  تداهـش  زا  سپ  هک  دنـشاب  یناـسک  تسا  نکمم  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دنتـسنادیم  ترـضح  نآ  اریز  دـندومرفن ؛
هیلعقداص ماما  دالوا  نایم  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  رگا  و  دنتـسه . ردپ  ّتیـصو  رد  لخاد  هک  دننک  نیا  هب  لالدتـسا  دنوشب و  ترـضح 

روهـشم و ناشیا  شناد  ملع و  لضف و  ماما و  هب  باستنا  تّحـص  نیچمه  دوبن و  تیعقوم  ناـکم و  ياراد  روهـشم و  ماـما ، رظن  رد  مالـسلا 
نـسح ماما  هکنانچ  دـندرکیم  افتکا  نارگید  ماـن  رکذ  هب  دـندرکیمن و  رکذ  ّتیـصو  رد  ار  ناـشیا  ماـن  ترـضح  اـسب  هچ  دوبن ، فورعم 

لوط عم  اذـه  انتقو  یلإ  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  دـلو  ذـنم  ّهنأ  مکلوق  لیق : نإف  دـنداد . ماجنا  ار  لمع  نیمه  مه  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
ملاظ نع  راتتـسالا  هل  قّفتا  نم  ّلک  ّنأل  ةداعلا ، نع  جراخ  هلوقب ، قثوی  نم  هربخب  یتأی  الو  هّرقتـسم ، ملعی  الو  هناکم ، دحأ  فرعی  ةّدملا ال 
ةّدـم یف  ّلکلا  یلع  ًاضیأ  یفخی  الو  ۀنـس ، نیرـشع  غلبی  الو  ۀـبیرق  هراتتـسا  ةّدـم  نوکی  ضارغألا  نم  کلذ  ریغل  وأ  هسفن  یلع  هنم  فوخل 
متلق ام  یلع  رمألا  سیل  انلق : کلذ . فالخب  مکلوقو  هئاقلب ، ربخی  وأ  هناکم ، لهأو  هئایلوأ  ضعب  هیف  فرعی  نأ  نم  ّدـب  الو  هناـکم ، ةراتتـسا 

هباحـصأ اوناکو  هتاـیح -  یف  هدوجو  اودـهاش  دـق  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  باحـصأ  نم  ۀـعامج  ّنإ  لوقت  ۀـّیمامإلا  ّنـأل 
، نیدلا ملاعم  هتعیش  یلإ  نولقنی  دعب ، امیف  مهانرکذ  اّمبر  نوفورعم  هتعیش  نیبو  هنیب  طئاسولاو  هتافو ، دعب  هتّصاخو 

« مالسلا هیلعنامز  ماما  ناکم  ندوب  یفخم  »

لاکشا

زا یـسک  چـیه  تبیغ ، تّدـم  ندـش  ینالوط  هب  هّجوت  اب  نونکات  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  تدالو  نامز  زا  هک  امـش  هتفگ  نیا 
ناـکم ندوب  یفخم  عون   ] نیا دـنرادن  يربخ  ناـشیا  لـحم  زا  مه  دنتـسه  ناـنیمطا  دروم  هک  یناـسک  یتح  درادـن و  عـالطا  ناـشیا  ناـکم 
تـسا هدـش  یفخم  شناج  ظفح  يارب  ملاظ و  زا  فوخ  هطـساو  هب  هک  ار  سک  ره  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  تداع  فرع و  زا  جراخ  [ ناـشیا

، دنامب ناهنپ  همه  زا  شناکم ، ندوب  یفخم  نامز  رد  هک  هدوبن  مه  هنوگنیا  تسا و  هدیشکن  لوط  لاس  تسیب  زا  رتشیب  هدوب و  مک  شتدم 
عـالطا شناـکم  زا  سک  چـیه  هـک   ] امـش داـقتعا  یلو  دـنوشیم  عـلطم  وا  ناـکم  زا  ناـشیا  ناـکیدزن  ناتــسود و  زا  یــضعب  ًاـمتح  هـکلب 

. تسا تداع  نیا  فالخ  [ درادن

خساپ

ماما مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  يدادعت  تسا  دقتعم  هعیـش  هک  لیلد  نیا  هب  تسین ، دـییوگیم  هک  بیترت  نیا  هب  هلأسم 
ماما صاخ  باحـصا  اهنیمه  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تداهـش  زا  سپ  دـناهدرک و  ترایز  نسح  ماما  تاـیح  رد  ار  مالـسلا  هیلعناـمز 

ثحب اهنآ  دروم  رد  ًادعب  ]و  دنتـسه فورعم  صاخ  باون  هب  هک   ] دندوب هطـساو  ناشنایعیـش  ترـضح و  نیب  دـناهدوب و  مالـسلا  هیلعنامز 
ۀعامج مهو  هقوقح ، مهنم  نوضبقیو  هیف ، مهلئاسم  یف  هتبوجأ  مهیلإ  نوجرخیو  ترضح  نایعیـش  هب  ار  نید  ملاعم  دارفا  نیا  درک . میهاوخ 

مهئامسأب هرومأب  مایقلاو  هکالمأ ، یف  رظنلا  مهیلإ  لعجو  هتقو ، یف  هل  ءانمأ  مهّصتخاو  هتایح ، یف  مهل  ّدع  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  ناک 
مهرابخأ رکذنـس  نّمم  مهریغو  دیعـس ، نب  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  هنباو  نامّـسلا ، دیعـس  نب  نامثع  ورمع  یبأک  مهنایعأو ، مهباسنأو 

تقولا ناطلـس  دنع  نیمّظعم  اوناکو  ۀهابنو ) لیـصحتو  مهفو ، ۀیاردو  ةرهاظ ، ۀقثو  ۀنامأو ، لقع  لهأ  اوناکو  ، ) یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  دعب  امیف 
اذهو مهموصخ ، مهیلإ  هفیـضی  ام  مهنع  عفدـی  ناک  ّهنأ  یّتح  مهتلادـع ، راهتـشاو  مهتنامأ  رهاظل  نیمّرکم  مهّلحم ، ۀـلالجو  مهرادـقأ  مظعل 
اهنآ هب  نایعیـش  لـئاسم  رد  ار  ترـضح  ياـهباوج  دـندرکیم و  لـقتنم  هفـالخ . مهاوـعدو  دـحأ ، هری  مـل  مکبحاـص  ّنإ  مهلوـق  طقـسی 
تایح نامز  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دنتفرگیم . اهنآ  زا  سمخ ] لثم   ] ار ماما  قوقح  دندناسریم و 
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و دـندوب ] سوبحم  ارماس  ناگداپ  رد  ماما  هکنیا  لیلد  هب  دنـشاب  مدرم  اب  ماما  نیب  طبار  هک   ] دـندرک یفرعم  مدرم  يارب  ار  اهنآ  شکراـبم 
ماما ناشدـنزرف  و   ] دوخ روما  نایدـصتم  كالما و  رظان  دـنداد و  رارق  ترـضح  تماـما  تقو  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ياـنما  ار  اـهنآ 

[ شورف نغور   ] نامس دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  لثم : دندومرف ؛ یفرعم  نایعیش  هب  نّیعم  بسن  مان و  اب  ار  اهنآ  نینچمه  دنداد . رارق  [ نامز
، لقع لها  اهنیا  یگمه  هَّللا . ءاش  نا  دوشیم ، رکذ  اهنآ  رابخا  يدوز  هب  هک  نارگید  دیعـس و  نب  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  شرـسپ  و 

تلالج رطاخ  هب  مه  تقو  ناطلـس  دزن  یتح  و  دندوب ، تمظع  یگرزب و  ياراد  نید و  رد  مهف  تیارد و  بحاص  نانیمطا و  دروم  تناما و 
رگا هک  دندوب  ناطلـس  مارتحا  دروم  اجنآ  ات  و  دندوب ، میرکت  مارتحا و  دروم  تلادـع ، رد  راهتـشا  يرادتناما و  رد  تیفورعم  ناش و  ردـق 

ار امش  بحاص  یسک  چیه  هک  هحورطم  لاکشا  نایب ، نیا  اب  دندرکیم . عفد  ناشیا  زا  ار  رطخ  دندادیم  رارق  هقیضم  رد  ار  اهنآ  نانمـشد 
نم ةّدـم  ناک  دـقف  هیبأ  باحـصأ  ضارقنا  دـعب  اّمأف  تسا . عقاو  فالخ  اهنآ  ياـعدا  هکلب  دوشیم ، طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  تسا  هدـیدن 

نیدلا نم  هب  اوّصتخا  امو  مهتنامأو  مهنیدل  مهیلإ  عجریو  مهلوقب ، قثویو  هتعیـش ، نیبو  هنیب  نیّذلا  ءارفـسلا  ۀـهج  نم  ۀلـصاو  هرابخأ  نامزلا 
لوطأ امهارخأ  ناتبیغ ، هل  مالسلا  هیلعمئاقلا  ّنأب  مالسلا  مهیلعهئابآ  نع  ربخلا  قبـس  دقو  دعب . امیف  مهرابخأ  نم  ًافرط  انرکذ  امبرو  ۀهازنلاو 

ام یلإ  فاضنی  ًالیلد  کلذ  ناکف  رابخألا ، هذـهل  ًاقفاوم  کلذ  ءاجف  هربخ ، اهیف  فرعی  يرخألاو ال  هربخ ، اهیف  فرعی  یلوـألاف  یلوـألا  نم 
زاجل ّحص  ولو  هولاق ، ام  یلع  رمألا  سیلف  تاداعلا  نع  کلذ  جورخ  اّمأف  یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  دعب  امیف  ۀقیرطلا  هذـه  نع  حضونـسو  هانرکذ ،

نانیمطا دروم  هک  ییارفس  هلیسو  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رابخا  زین ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  باحـصا  توف  زا  سپ  اّما  هَّللا  ضقنی  نأ 
نایعیـش ماما و  نیب  هطـساو  دـندرکیم و  هعجارم  ناشیا  هب  ینید  روما  رد  اهنآ  یکاـپ  يرادنید و  يرادتناـما و  هطـساو  هب  مدرم  هدوب و 

ماما راوگرزب  ناردپ  زا  يرابخا  ًالبق  درک . میهاوخ  لقن  ار  ناگرزب  نیا  رابخا  زا  يدادعت  هدنیآ  رد  ام  و  دشیم . هدناسر  نایعیـش  هب  دـندوب 
هتخانش وا  رابخا  یلوا  تبیغ  رد  تسا . يرگید  زا  رتینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ام  مئاق  دندومرفیم : هک  دش  نایب  مالسلا  مهیلعنامز 

هب ات  هک  هچنآ  سپ  دسریمن .] مدرم  هب  ترـضح  رابخا  و   ] دوشیمن هتخانـش  شربخ  یمود  رد  و  دسریم ] مدرم  هب  شربخ  ینعی   ] دوشیم
ترضح ناکم  ندوب  یفخم  دروم  رد  هک  تسا  یلیلد  مه  تایاور  هتسد  نیا  تسا و  قفاوم  زین  تایاور  رابخا و  هنوگ  نیا  اب  دش  نایب  اجنیا 

هب ناشیا  ناکم  ندوب  یفخم  تفگ : هدننک  لاکشا  هکنیا  اّما  و  هَّللا . ءاش  نا  داد ، میهاوخ  مه  يرتشیب  حیـضوت  دروم  نیا  رد  ًادعب  میتفگ و 
نیا هب  ًامتح  دشاب  تسرد  ضارتعا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  دنیوگیم  اهنآ  هک  تسین  تروص  نیا  هب  ریخ ، تسا ؛ تداع  جراخ  وحن  نیا 

نسحو ۀحلصملا  نم  برضل  هرمأ  یفخیو  صخش ، رتس  یف  ةداعلا  یلاعت  ناهنپ  دروم  رد  یلاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  دوب  دهاوخ  انعم 
یلإو ۀّمألا  رثکأ  دنع  مالـسلا  هیلعیـسوم  دهع  نم  اننامز  لبق  دوجوم  مالـسلا  هیلعرـضخلا  اذهو  هروهظ . نم  عناملا  نم  ضرعی  امل  ریبدتلا ،

هرکذی امو  مالسلا . هیلعیسوم  عم  هتّصق  نم  نآرقلا  هب  ءاج  ام  ّالإ  ًاباحصأ  هل  دحأ  فرعی  الو  هّرقتسم  فرعی  ریـسلا ال  لهأ  قاّفتاب  اذه  انتقو 
رطاخ هب  دـنک و  ضقن  ار  فرع  تداع و  یـصخش ، ندرک  اذإف  داهزلا ، ضعب  ّهنأ  هاری  نم  ّنظیو  فرعی  الو   ] ًاـنایحأ رهظی  ّهنأ  ساـّنلا  ضعب 

یتح نکمم و  دنوادخ  يارب  مه  نیا  و   ] دنک یفخم  ار  يو  دشابیم  شروهظ  رد  هک  یعناوم  رطاخ  هب  ریبدت و  نسح  حـلاصم و  زا  ياهراپ 
.[ تسا ناسآ 

« لاثم دنچ  »

« مالسلا هیلعرضخ  ترضح  تبیغ  »

مالسلا هیلعیـسوم  نامز  رد  ام و  نامز  زا  لبق  اهنرق ]  ] ناناملـسم رثکا  داقتعا  هب  هک  تسا  رـضخ  ترـضح  كرابم  دوجو  هنومن  ناونع  هب 
مه یسک  هدشن و  مولعم  وا  یگدنز  رارقتـسا و  لحم  خیرات ، هریـس و  لها  قافتا  هب  تسا و  هدنز  دراد و  دوجو  مه  لاح  هب  ات  هتـسیزیم و 

هدوـمرف ناـیب  مالـسلا  هیلعیـسوم  اـب  وا  هصق  دروـم  رد  نآرق  هک  هچنآ  زا  ریغ  تسا ، هدرکن  یفرعم  ترـضح  نآ  يارب  یناراـی  باحـصا و 
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هک یتروص  هب  یلو  دوـشیم ، رهاـظ  مدرم  رب  رـضخ  ترـضح  ًاـنایحا  هک  تسا  نیا  هدـش  رکذ  مدرم  زا  یـضعب  طـسوت  هچنآ  و  ( 70 .) تسا
دنکیم رکف  هاگنآ  دوشیم  ادج  وا  زا  هک  ینامز  ات  تسا  هدید  ار  داّهز  زا  یکی  دنکیم  نامگ  دـنیبب  ار  وا  هک  یـسک  دوشیمن و  هتخانش 

. نامزلا لهأ  ضعب  ّهنأ  دقتعا  لب  اهیف  هّنظ  الو  لاحلا ، یف  هنیعب  هفرع  نکی  ملو  رضخلاب ، یّمـسملا  همّهوت  هناکم  قراف  نامه  دهاز ، درم  نآ 
، نامّزلا نم  ةّدم  دحأ  هب  رفظی  ملو  نآرقلا ، هب  قطن  ام  هطهرو  نوعرف  نم  هبرهو  هنطو  نم  مالسلا  هیلعنارمع  نب  یـسوم  ۀبیغ  نم  ناک  دقو 

یف ةروس  هب  ءاج  ام  مالـسلا  هیلعبوقعی  نب  فسوی  ۀّـصق  نم  ناک  دـقو  ّودـعلاو . ّیلولا  هفرعف  هیلإ  اعدو  ًاـّیبن  هَّللا  هثعب  یّتح  هنیعب  هفرع  ـالو 
رد اّما  تسا ، رـضخ  نعو  هدـلو ، ربخ  هیلع  یفخی  امو  ءاسمو ]  ] ًاحابـص یحولا  هیتأـی  هَّللا  ّیبن  وهو  هیبأ  نع  هربخ  راتتـسا  تنّمـضتو  نآرقلا 
زا یکی  هک  هدوب  دقتعم  هکلب  تسا ؛ هتشادن  تسا  رضخ  هکنیا  هب  مه  نامگ  نظ و  یتح  هتخانشن و  زگره  ار  رضخ  صخش  تاقالم ، نامز 

. تسا نامز  نامه  لها  يداع  مدرم 

« مالسلا هیلعیسوم  ترضح  تبیغ  »

نایب ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  تبیغ  هصق  مه  میرک  نآرق  تخیرگ . شنطو  زا  شاهتـسد  راد و  نوعرف و  زا  سرت  رطاـخ  هب  یـسوم  ترـضح 
هب ار  ناشیا  دـنوادخ  هکنیا  ات  تسا ، هتخانـشیمن  ار  وا  هتـشادن و  یـسرتسد  وا  هب  یـسک  چـیه  ناـمز  زا  یتّدـم  اـت  هک  نیا  و  ( 71) هدومرف

. دنتخانش ار  وا  نمشد  تسود و  هک  دوب  تقو  نآ  درک ، توعد  وا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دومرف و  ثوعبم  يربمایپ 

« مالسلا هیلعفسوی  ترضح  تبیغ  »

ترضح نآ  ربخ  هک  تسا  هتکن  نیا  نمضتم  تسا ، هدمآ  وا  هرابرد  وا و  مان  هب  نآرق  زا  هروس  کی  هک  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  هصق 
مه بوقعی  نادنزرف  زا  فسوی  لاوحا  ربخ  نینچمه  دنام و  یفخم  دـمآیم ، یحو  وا  يارب  بش  حبـص و  دوب و  ادـخ  ربمایپ  هک  شردـپ  زا 

رهظو هرمأ  هَّللا  فشک  ّمث  نامزألاو ، نونـسلا  کلذ  یلع  تضم  یّتحو  هنوفرعی ، الو  هنولماعیو  هیلع  نولخدـی  اوناک  مّهنأ  یّتح  ًاضیأ  هدـلو 
هیلعهَّللا ّیبن  یّتم  نب  سنوی  ۀّـصق  نم  ناـکو  هلثمب . انعمـس  ـالو  مویلا  اـنتداع  یف  کـلذ  نکی  مل  نإو  هتوخإو ، هیبأ  نیبو  هنیب  عمجو  هربخ ،

قلخلا نم  دـحأ  ملعی  مل  یّتح  دـحأ  ّلک  نعو  مهنع  هتبیغو  هقوقحب ، مهفافختـساو  هل ، مهفالخ  لواـطت  نیح  مهنم  هرارفو  هموق  عم  مالـسلا 
یلاعت هَّللا  ّهدرو  ةّدـملا  کلت  تضقنا  نأ  یلإ  ۀحلـصملا ، نم  برـضب  هقمر  هیلع  کسمأو  ۀکمـسلا ، فوج  یف  یلاعت  هَّللا  هرتسو  هّرقتـسم ،

ات دش ، یفخم  مالسإلا . لهأ  هیلع  عمجأو  نآرقلا  هب  قطن  دق  انفراعت  نم  دیعبو  انتداع  نع  جراخ  ًاضیأ  اذهو  هنیبو ، مهنیب  عمجو  هموق ، یلإ 
، تشذگ يدایز  ياهلاس  هکنیا  ات  دنتخانـشیمن ، ار  وا  یلو  دندرکیم  هلماعم  وا  اب  دنتفریم و  فسوی  دزن  هب  بوقعی  نادـنزرف  هک  اجنآ 

عمج شناردارب  ردـپ و  وا و  نیب  تخاس و  رهاظ  ار  وا  ربخ  تشادرب و  مالـسلا  هیلعفسوی  رما  زا  هدرپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هاـگنآ 
. میاهدینشن ار  نآ  لثم  تسین و  ام  هدوبن و  ام  هرمزور  فرع  يداع و  ارجام  نیا  هچرگا  درک .

« مالسلا هیلعسنوی  ترضح  تبیغ  »

لامیاپ ار  شّقح  هتـسب و  وا  تفلاخم  هب  رمک  اهنآ  هک  ینامز  تسا ، يرگید  هنومن  شتّما  اب  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  یّتم  نب  سنوی  هصق 
مکـش رد  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نوچ  تسنادیمن ، ار  وا  هاگیاج  مه  رفن  کی  یتح  هک  دـش  یفخم  یتروص  هب  اهنآ  زا  دـندرک ،

مدرم و هب  ار  وا  دـنوادخ  هاگنآ  دـش ، يرپس  تّدـم  نآ  هکنیا  ات  تشاد . هگن  ار  وا  ناج  قمر و  یحلاصم  تهج  هب  دومرف و  ناهنپ  یهاـم 
ام هک  يداع  رایعم  هب  تبـسن  تسا و  جراخ  ام  فرع  تاداع و  زا  هچرگا  مه  ارجام  نیا  درک . عمج  مه  رود  ار  اـهنآ  دـنادرگرب و  شموق 

هانیکح ام  لثمو  ( 72 .) دنراد عامجا  نآ  تّحص  رب  مالسا  لها  همه  هتشاد و  حیرـصت  نآ  هب  نآرق  یلو  تسا ، رود  رایـسب  میراد  راک  رس و 
هب نآرقلا  قطن  ام  ولو ال  مهنیدـب . ًارارف  مهموق  نع  مهراتتـساو  مهلاح  حرـش  نّمـضتو  نآرقلا  اهب  قطن  دـقو  فهکلا  باحـصأ  ۀّـصق  ًاضیأ 
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کلذ لثم  ۀنـس  ۀـئامثالث  اوقب  مّهنأ  یلاعت  هَّللا  ربخأ  نکل  هب ، مهقاحلإو  مالـسلا ، هیلعنامّزلا  بحاص  ۀـبیغل  ًاعفد  هنودـحجی  انوفلاخم  ناکل 
لزن يذـّلا  رامحلا  بحاص  رمأ  نم  ناک  دـقو  کلذ . یف  ةروهـشم  مهتّـصقو  مهموق ، یلإ  اوداعف  یلاعت  هَّللا  مهاـیحأ  ّمث  نیفئاـخ ، نیرتتـسم 

ناک ّهنأ  نومعزی  باتکلا  لهأو  نآرقلا  هتّصقب 

« فهک باحصا  تبیغ  »

؛ هدومرف نایب  ار  اهنآ  لاح  حرش  میرک  نآرق  هک  تسا  فهک  باحـصا  هصق  میتفگ ، ینالوط ] ندش  بیاغ  باب  زا   ] هک هچنآ  رگید  هنومن 
، دوـب هدرکن  ناـیب  ار  فـهک  باحـصا  يارجاـم  میرک  نآرق  رگا  ناـشمدرم و  زا  ندـش  یفخم  يرادـنید و  رطاـخ  هب  ناـشیا  رارف  هلمج  زا 

قحلم نامز  ماما  نایرج  هب  مه  ار  اهنآ  هدرک و  راکنا  یلک  روط  هب  ار  اهنآ  هصق  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  نتفریذپن  يارب  ام  نیفلاخم 
هیلعنامز ماما  دننام  دندنام و  یقاب  لاس  دصیـس  ناشیا  هک  هداد  ربخ  لاعتم  دـنوادخ  اّما  دـنتفریذپیمن .] مه  ار  اهنآ  تبیغ  و   ] دـندرکیم

مدرم و فرط  هب  ]و  درک رادیب  باوخ  زا  و   ] درک هدنز  ار  ناشیا  دنوادخ  لاس ، همه  نیا  زا  دعب  دندربیم ، رس  هب  تبیغ  رد  فئاخ و  مالسلا 
(73 .) تسا روهشم  باب  نیا  رد  فهک  باحصا  هصق  دنتشگرب . ناش  موق 

« رامح بحاص  تبیغ  »

ۀئام یلاعت  هَّللا  هتامأف  ًاـّیبن  ( 75 .) تسا هدرک  ناـیب  وا  غـالا  هارمه  هب  ار  نآ  ناتـساد  نآرق  هک  تسا  ( 74) یـصخش نایرج  اهتبیغ  هلمج  زا 
ۀبیغ راکنا  کلذ  عم  نکمی  فیک  ًانئاک  ًافورعم  هانرکذ  ام  ناک  اذإو  ةداعلل . ًاقراخ  کلذ  ناکو  ّریغتی  مل  هبارشو  هماعط  یقبو  هثعب ، ّمث  ماع ،
هعم لقتنن  لب  ۀبیغلا ، یف  هعم  ملکتن  الف  هلیحیو ، کلذ  عیمج  رکنی  ًالّطعم  ًاّیرهد  فلاخملا  نوکی  نأ  ّالإ  ّمهّللا  مالـسلا ، هیلعنامّزلا  بحاص 
مهل نّیبف  یلاعت  هَّلل  ًارودقم  کلذ  نوک )  ) زّوجو مالسإلاب  ّرقأ  نم  کلذ  یف  مّلکن  اّمنإو  رودقم ، کلذ  ّنأو  دیحوتلا ، لصأ  یف  مالکلا  یلإ 

ربمایپ ار  يو  باتک  لها  نع  مهتبیغو  سرفلا  كولم  نم  خـیراوتلاو  ریـسلا  باحـصأ  هاور  اّمم  ةریثک  هانلق  ام  لاـثمأو  تاداـعلا . یف  هرئاـظن 
ملاس وا  یندیماشآ  اذغ و  ینالوط ] تّدم  نیا  لوط  رد   ] هک یلاح  رد  درک ، هدنز  ار  وا  دعب  دـناریم ، لاس  دـصکی  ار  وا  دـنوادخ  دـننادیم ،
عقاو هدوب و  فورعم  یگمه  هک  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  لاح و  تسا ؟ هدوب  هزجعم  يداع و  ریغ  هلأسم  نیا  [ ًاملـسم  ] دوب و هدنام 
ینعی  ] دشاب لِطعم  يرهد  ار  فلاخم  هکنیا  رگم  ایادـخ ! درک . راکنا  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تبیغ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـناهدش ،

[ دنادب لیطعت  تسا  یهلا  ماظن  رب  ینتبم  هک  ار  تقلخ  همه  رب  مکاح  مظن  دشاب و  ارگ  يدام  تسا  ّتنس  لها  زا  هک  ام  فلاخم  هکنیا  رگم 
ادتبا هکلب  میرادن ، وا  اب  یثحب  چیه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـنادب  لاحم  هدـش و  رکنم  ار  اهنیا  مامت  و 
ماما تبیغ  باب  رد  نوچ  مینک . ثحب  دنتـسه ، دـنوادخ  تردـق  تسد  رد  ناکما ، ِملاع  رد  روما  نیا  هکنیا  دـیحوت و  لصا  رد  وا  اـب  دـیاب 

ار دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  يدراوم  همه  هدرک و  رارقا  مالـسا  لـصا  هب  هک  میوشیم  وگ  تفگ و  ثحب و  دراو  یـسک  اـب  مالـسلا  هیلعناـمز 
تـسا دایز  رایـسب  میتفگ  هک  هچنآ  دننامه  دشاب . هدش  نشور  يو  يارب  روما  نیا  ریاظن  دنادب و  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  رودـقم  نکمم و 

ناشنارای زا  يدـیدم  تّدـم  روما  ریبدـت  رطاخ  هب  هک  اهنآ  روهظ  تبیغ و  دـناهدرک  لقن  ناریا  ناهاشداپ  زا  ناخروم  ناـسیون و  هریـس  هک 
کلذکو خیراوتلا . یف  روکذم  وهف  نآرقلا  هب  قطنی  مل  نإو  ریبدتلا ؛ نم  برـضل  مهروهظو  مهدوع  ّمث  مهربخ ، نوفرعی  ةّدم ال  مهباحـصأ 

مهتداع یلع  اهدحج  اّمبر  فلاخملا  ّنأل  اهرکذن  تاداعلا ال  نع  ۀجراخ  لاوحأو  تابیغ  مهل  تناک  دق  دـنهلاو  مورلا  ءامکح  نم  ۀـعامج 
لقعلا لماک  مکلوق  یلع  هئاقب  عم  تاداعلل  قراخ  رمأ  مکبحاص  رمع  لوط  مکؤاعّدإ  لیق : نإف  خـیراوتلا . یف  روکذـم  وهو  راـبخألا  دـحج 
هدلوم ّنأل  ۀنس ، نوعستو  يدحإو  ۀئام  ۀئامعبرأو -  نیعبرأو  عبس  ۀنس  وه  يّذلا  تقولا -  اذه  یف  هل   ] مکلوق یلع  ّهنأل  بابّـشلاو ، ةّوقلا  مات 

. دـندشیم رهاظ  هتـشگرب و  ًادـعب  دوبن و  اهنآ  زا  يربخ  رگید  هک  يوحن  هب  دـندشیم ، بیاغ  نیتئاـمو ، نیـسمخو  ّتس  ۀنـس  مکلوق  یلع 
تالاح اهتبیغ و  هک  دنه  مور و  يامکح  زا  یتعامج  نینچمه  تسا . هدـمآ  خـیرات  رد  اّما  تسا ، هدـشن  ایاضق  نیا  رکذـتم  نآرق  هچرگا 
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همه دراد  هک  یتداع  قباطم  [ ّتنـس لها   ] ام فلاخم  اسب  هچ  هکنیا  رطاخ  هب  میدرکن ، رکذ  ار  اهنآ  ام  هدزرـس و  اهنآ  زا  تداع  زا  جراخ 
هتشاد رارق  اهنآ  لباقم  رد  هک  یلیلد  ره  هک  تسا  نیا  تنسلها  بتکم  زا  ام  نیفلاخم  تداع  . ] دنک راکنا  ار  هدمآ  خیرات  رد  هک  يرابخا 

.[ دننکیم راکنا  یقطنم  لیلد  نودب  ار  دشاب  مه  یهیدب  هدوب و  رادروخرب  هداعلا  قوف  ماکحتسا  زا  مه  دنچره  دشاب ،

[ نالاس نهک   ] نیرّمعم رابخا 

لاکشا

هک تسا  ییاعدا  یناوج ، هوق  لقع و  لامک  لاح  رد  مه  نآ  مالـسلا ] هیلعنامز  ماما   ] نات بحاص  ياقب  رمع و  لوط  رب  ینبم  امـش  ياـعدا 
لاس ناـشیا 191  رمع  تسا ، لاس 447 ه.ق  هک  رـضاح  نامز  رد  امـش  دوخ  داقتعا  ربانب  هک  لیلد  نیا  هب  دـنکیم . ضقن  ار  يرـشب  تداع 

ةّدملا هذـه  رـشبلا  نم  دـحأ  یقبی  نأب  ةداعلا  رجت  ملو  تسا . هدـش  عقاو  لاس 256 ه.ق  رد  وا  دـلوت  امـش  داقتعا  رباـنب  زاـب  هک  نوچ  تسا ،
کلذ ّنأ  مّلـسن  ّانإ ال  امهدـحأ  نیهجو : نم  کلذ  نع  باوجلا  انلق : ءایبنألا ؟ دـی  یلع  ّالإ  اهـضاقتنا  زوجی  الو  هیف ، ةداـعلا  تضقتنا  فیکف 
ۀّـصقو مالـسلا ، هیلعرـضخلا  ۀّـصقک  اهـضعب  انرکذ  دـقو  کلذ ، نم  رثکأو  اهلثمب  ترج  دـق  مّدـقت  امیف  تاداعلا  لب  تاداعلا  عیمجل  قراخ 

ریسلا باحصأو  ًاماع ، نیـسمخ  ّالإ  ۀنـس  فلأ  هموق  یف  ثبل  ّهنأ  مالـسلا  هیلعحون  نع  یلاعت  هَّللا  ربخأ  دقو  کلذ . ریغو  فهکلا ، باحـصأ 
تداع و و  هرمع . نم  نّوتـس  هیلع  تضم  نأ  دعب  ةروکذـملا  ةّدـملا  هذـه  یلاعت  هَّللا  یلإ  هموق  اعد  اّمنإو  کلذ ، نم  رثکأ  شاع  ّهنإ  نولوقی 
رد هدش ، ضقن  تداع  وا  دروم  رد  هنوگچ  سپ  دشاب ، یقاب  ینالوط  تّدم  نیا  رد  رـشب  يانبَا  زا  یـسک  هک  تسین  هنوگ  نیا  يرـشب  یفرع 

؟ تسا نکمم  ایبنا  تسد  هب  طقف  هزجعم ] نامه  ای   ] تداع ضقن  هکیلاح 

خساپ

: تسا نکمم  هار  ود  زا  لاکشا  نیا  هب  باوج 

لوا هجو 

تداع هتـشذگرد  هکلب  تسا ] تداع  فلاخم  و   ] دنکـشیم مهرد  ار  تاداع  همه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رمع  رما  نیا  هک  میرادـن  لوبق  ام 
فهک و باحصا  مالـسلا و  هیلعرـضخ  هصق  لثم  میدرک ؛ رکذ  ار  یخرب  طقف  ام  هک  تسه  مه  دایز  رایـسب  هدش و  عقاو  رما  نیا  لثم  ییاه 
كرابت و دـنوادخ  لاثم ] باب  زا  [. ] تسا هدرک  دـییأت  نآرق  هک  تسا  ییاه  تداـع  قفاوم  هکلب  تسین  تداـع  فـالخ  نیارباـنب   ] نآ هریغ 

نیا زا  شیب  دـنیوگیم : ناخروم  و  ( 76 .) درک یگدنز  لاس  شمدرم 950  نایم  رد  ناـشیا  هک  تسا  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلعحون  زا  یلاـعت 
ماقم هب  هک  یگلاس  زا 60  دعب  تّدم و  نیا  مامت  رد  ینعی  هدوب ] ناشیا  توبن  تّدم  لاس  نآ 950  دنتسه  دقتعم  و   ] تسا هدرک  رمع  رادقم 
یقل هنع  هللا  یـضریسرافلا  ناملـس  نأ  رابخألا  باحـصأ  يورو   - 85 درکیم . توعد  یلاعتو  كراـبت  دـنوادخ  هب  ار  مدرم  دیـسر  توبن 

ةروکذم ۀفورعم  مجعلاو  برعلا  نم  نیرّمعملا  رابخأو  روهشم . هربخو  هلآو  هیلع  هللا  یلصانیبن  نامز  یلإ  یقبو  مالسلا  هیلعمیرم  نبا  یسیع 
یلإ قاـب  ّهنأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  رـصع  یف  ناـک  ّهنأو  دوجوم  لاجدـلا  ّنأ  ثیدـحلا  باحـصأ  يورو   - 86 خـیراوتلاو . بتکلا  یف 

. دانعلا نم  اذه  ّنإ  هَّللا ؟ ّیلو  یف  هلثم  زوجی  فیکف ال  ۀحلصملا ، نم  برـضل  هَّللا  ّودع  یف  زاج  اذإف  هَّللا . ّودع  وهو  هیف  جرخی  يّذلا  تقولا 
تسا هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعمیرم  نب  یسیع  ترضح  هللا  همحریسراف  ناملس  هک  دناهدرک  تیاور  رابخا  باحـصا  یـضعب   - 85  / 1

(77 .) تسا روهشم  مه  شربخ  تسا و  هدوب  یقاب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نامز  ات  و 

. تسا هدش  دای  اهنآ  زا  خیرات  بتک  رد  هک  مجع  برع و  نالاسنهک  رابخا 
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« لاّجد »

یقاب دنک  مایق  هک  ینامز  ات  هتشاد و  دوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  رصع  رد  لاّجد  هک  دناهدرک  تیاور  ثیدح  باحـصا   - 86  / 2
یقاب [ ینالوط تّدم  نیا   ] یتحلصم رطاخ  هب  دنوادخ  نمـشد  دشاب  هتـشاد  ناکما  هک  یتقو  تسادخ . نمـشد  وا  هک  یلاح  رد  دوب ؛ دهاوخ 

 - 87 تسا . ینمـشد  دانع و  يور  زا  طقف  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رمع  لوط  راـکنا  ًاـقیقحت  دـشابن ؟ نکمم  ادـخ  یلو  يارب  هنوگچ  دـشاب ،
شاع ّهنإ  لاقیو : ۀنـس ، ۀئامـسمخو  ۀنـس  فالآ  ۀـثالث  شاع  ّهنأو  ًارمع  ساّنلا  لوطأ  ناک  داع  نب  ناـمقل  ّنأ  برعلا  راـبخأ  رکذ  نم  يورو 

، دبل اهرخآ  ناک  یّتح  هّابرف  رخآ  ذخأ  تام  اذإف  شاع ، ام  رسنلا  شیعیف  لبجلا  یف  هلعجیف  رکذلا  رسنلا  خرف  ذخأی  ناکو  رـسنأ ، ۀعبـس  رمع 
رّمعف رسن  یلإ  تدلخ  رسن  یضم  ام  اذإ  رـسنأ  ۀعبـس  راتخت  ذإ  کسفنل  یـشعألا . لوقی  هیفو  دبل  یلع  رمعلا  لاط  لیقف : ًارمع ، اهلوطأ  ناکو 

يردت امو  داع  نبا  تکلهأو  تکله  هشیر  ّلح  ذإ  نهاندأل  لاقو  رهدلا  یلع  سوفنلا  یقبی  لهو  دولخ  هروسن  نأ  لاخ  یّتح 

« داع نب  نامقل  »

رمع هب  وا  هک  هدش  هتفگ  تسا . هدرک  یگدنز  لاس  تّدم 3500  هب  تسا و  هتـشاد  مدرم  نیب  ار  رمع  نیرتینالوط  داع  نب  نامقل   - 87  / 3
هدـش و ریپ  باـقع  هکنیا  اـت  درکیم  يرادـهگن  هوک  رد  هتفرگ و  ار  باـقع  هجوـج  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هدرک  یگدـنز  باـقع  تفه 
زا رتشیب  دبل  رمع  و  دوب ، دََبل »  » شمان هک  باقع  نیرخآ  ات  ددـع ] تفه  ات   ] درکیم تیبرت  تفرگیم و  يرگید  باقع  هجوج  دـعب  درمیم ،

: تسا هدورس  نینچ  زین  برع ] يارعش  زا   ] یـشعا دش و  ینالوط  رایـسب  دبل  هزادنا  هب  ینالف  رمع  دوشیم : هتفگ  دروم  نیا  رد  اذل  دوب . هیقب 
رمع اجنآ  ات   - 2 يدـشیم . نادواج  يدـعب  باقع  اب  درمیم  یباقع  تقو  ره  و  يدرک -  رایتخا  باقع  تفه  تدوخ  يارب  هک  یناـمز   - 1

هک یتقو  باقع  نیرخآ  هب  و   - 3 دننامیم ؟ یقاب  هشیمه  راگزور  [ نامز رذگ   ] رد اهناج  ایآ  دنتـسه . نادواج  اهباقع  درک  نامگ  هک  درک 
نب عیبر  مهنم : و  يدرک .] هچ   ] ینادیمن يدرک و  كاله  مه  ار  داـع  نبا  يدـش و  كـاله  تفگ : تخیریم ، شیاـه  رپ  يریپ  تدـش  زا 
ملو هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  كردأف  ۀنس ، نیعبرأو  ۀنـس  ۀئامثالث  شاع  ةرازف ، نب  سیع  نب  دعـس  نب  کلام  نب  ضیغب  نب  بهو  نب  عبض 
ةرتف یف  ۀنـس  یتئام  تشع  لاق : كرمع  یل  لصف  هل : لاق  ّهنإف  فورعم ، هربخو  ناورم ، نب  کـلملا  دـبع  ماـّیأ  یلإ  شاـع  ّهنأ  يورو  ملـسی .
دقو لوقی  يّذلا  وهو  ۀفورعم ، هرابخأو  رثاع ، ریغ  ّدج  کبلط  دقل  هل : لاقف  مالـسإلا ، یف  نیّتسو  ۀّیلهاجلا  یف  ۀنـس  ۀئامو  نیرـشعو  یـسیع ،

ءاتـشلا ناک  اذإ  لوقی : يّذلا  وهو  ۀفورعم ، تایبألاو  ارـصع  يوث  دقف  یّنع  أنی  نإ  ارـسح  دـق  بابـشلا  یّنم  حبـصأ  ۀنـس : ۀـئامثالث  یف  نعط 
ءاتشلا همدهی  خیشلا  ّنإف  ینؤفدأف 

« عبض نب  عیبر  »

هدرک ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  و  درک ، یگدنز  لاس  هک 340  تسا  عبض  نب  عیبر  هتشاد  يدایز  رمع  هک  یناسک  هلمج  زا 
: تفگ وا  هب  ناورم  هک  تسا  فورعم  شربخ  هدوب و  هدنز  ناورم  کلملادـبع  يرادـمامز  نامز  ات  عیبر  هک  هدـش  لقن  دـشن . ناملـسم  یلو 

تیلهاج رد  لاـس  و 120  مدوـب ] یـسیع  نید  شمارآ  ردو   ] مدوـب یـسیع  نارود  رد  لاـس  تسیود  تـفگ : عـیبر  هدـب . حیـضوت  ار  ترمع 
دراو یتقو  تسا . فورعم  عیبر  رابخا  تسا . هدوب  وت  هارمه  سناش  تفگ : وا  هب  کلملادبع  دعب  مالـسا . رد  لاس  تصـش  مدرک و  یگدـنز 
هدوب نم  هارمه  يزارد  ياـهلاس  دـنکیم  رارف  نم  زا  زورما  رگا  دـش ، ادـج  نم  زا  یناوج  زورما  تفگ : دـش ، شرمع  لاـس  نیمدـص  یس 

ًاقیقحت نوچ  دینک ، مرگ  ارم  دیسر  ناتسمز  هک  یتقو   - 1 دیوگیم : هک  تسا  یسک  نامه  عیبر  تسا ، فورعم  يو  راعـشا  تایبا و  تسا .
ءاتفلاو ةّرـسملا  يدوأ  دقف  ًاماع  نیتئام  یتفلا  شاع  اذإ  ءادروأ  فیفخ  لابرـسف  ّرق  ّلک  بهذـی  نیح  اّمأف  دربیم . نیب  زا  ار  درمریپ  ناتـسمز 

ترّمعو اهلوطو  ةایحلا  نم  تمئـس  دقلو  لاق : یّتح  ۀنـس ، نیثالثو  ۀئامثالث  شاع  ةانم  نب )  ) دیز نب  بعک  نب  ۀعیبر  نب  رغوتـسملا  مهنمو :
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انودحت ۀلیلو  ّرکی  موی  انتأف  دق  امک  ّالإ  یقب  ام  له  انینـس  روهـشلا  ددع  نم  ترمعو  یل  ناتئام  اهدعب  نم  تتأ  ۀئام  انینـس  نینـسلا  دـعب  نم 
راولـش سپ  تفر ، درـس  ياوه  هک  یتقو  اّما  كردأ 2 -  نّمم  ناکو  ۀنـس ، نیثالثو  ۀنـس  ۀئامثالث  شاع  يدـسألا  یفیـص  نب  مثکأ  مهنمو :
. تسا هداد  تسد  زا  ار  یناوج  ذیاذل  یلاحشوخ و  سپ  درک ، یگدنز  لاس  تسیود  ناوج  هک  ینامز   - 3 تسا . یفاک  ءادر  ای  كزان 

« هعیبر نب  رغوتسم  »

هک اجنآ  اـت  هدرک ، رمع  لاـس  هک 330  تسا  ةاـنم  نب  دـیز  نب  بعک  نب  هعیبر  نب  رغوتـسم  هتـشاد ، ینـالوط  رمع  هک  یناـسک  هـلمج  زا  و 
 - 2 مدرک . رمع  يدایز  ياهلاس  مه  زاب  اهلاس ، زا  دـعب  نوچ  ماهدـش  ریگلد  نآ  ندـش  ینالوط  یگدـنز و  زا   - 1 تسا : هتفگ  شدوخ 
هک تسا  نیا  زا  ریغ  هدـنام  یقاـب  هک  هچنآ  اـیآ   - 3 مدرک . رمع  اهلاس  اههام ، ددـع  هب  دـمآ ، مه  رگید  لاس  دـص  لاـس ، تسیود  زا  دـعب 

. دنکیم دودحم  ار  ام  رمع  شرارکت  اب   ] بش دوشیم و  رارکت  اهزور  تسا ؟ هتشذگ 

« یفیص نب  مثکا  »

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رـصع  هک  دوب  یناسک  زا  و  درک ، رمع  لاس  مه 330  وا  تسا . يدسا  یفیـص  نب  مثکا  نالاسنهک ، زا  رگید  یکی 
، ةریثـک راـبخأ  هلو  هاـقلی ، نأ  لـبق  تاـمو  هب ، نمآو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  زا  شیپ  یلو  دوب ، هدروآ  مه  ناـمیا  هدرک و  كرد  ار  هلآو 

ّدع نم  کلذو  عبرأ  ّتس و  ریغ  ناتئام  تلخ  لهاج  شیعلا  مأسی  مل  ۀئام  یلإ  ۀّجح  نیعست  شاع  دق  ءرما  ّنإو  لئاقلا : وه  لاثمأو و  مکحو 
فورعملا وهو  ءیش ، هلقع  نم  رکنی  ۀنس ال  نیعبسو  نیتئام  شاع  نیرّمعملا  نم  ًاضیأ  مثکأ  نب  حایر  نب  یفیص  هدلاو  ناک  لئالق و  یلایللا 

نب دیعس  نب  ةریبض  مهنمو : املعیل  ّالإ  ناسنإلا  مّلع  امو  اصعلا  عرُقت  ام  مویلا  لبق  ملحلا  يذل  يرکـشیلا : سملتملا  هیف  لاق  يّذلا  ملحلا  يذب 
ایند زا  دنک  ترایز  ار  ترضح  هکنآ  ملسی . ملو  مالسإلا  كردأو  ّطق ، بشی  ملو  ۀنس  نیرشعو  ۀنس  یتئام  شاع  ورمع ، نب  مهس  نب  دعس 

یگدـنز لاس  دون  هک  يدرم  انامه   - 1 تسا : هتفگ  ًالثم  هدـش ، لقن  يدایز  ياه  لثملا  برـض  اهتمکح و  رابخا و  مثکا  دروم  رد  تفر .
نیا تشذگ ، نم  زا  لاس ]  190  ] راهچ شش و  زج  هب  لاس  تسیود   - 2 تسا . لهاج  دوشن  ریگلد  یگدنز  زا  دسرب و  دص  هب  یتقو  دـنک ،
لاس وا 270  درک ، رمع  یلیخ  مه  مثکا  نب  حایر  نب  یفیص  ینعی  صخش ؛ نیا  ردپ  تسا . زیچان  رایسب  اهبش  دادعت  ربارب  رد  ینالوط  رمع 
حایر نب  یفیـص  تسا : هتفگ  وا  ّقح  رد  رعاش  سّملتم  هک  دوب  يرابدرب  ملح و  هب  فورعم  و  دشن ، مک  شلقع  زا  زیچ  چیه  درک و  یگدنز 
ةریبض . » تسا هداد  میلعت  نارگید  هب  هکنیا  رگم  تسنادیمن  يزیچ  ناشیا  هتشاد و  تمیالم  یمرن و  نیا  زا  رتشیپ  تسا ، ملح  بحاص  هک 
كرد ار  مالـسا  دشن ، ریپ  ًالـصاو  درک  یگدنز  لاس  هک 220  تسا  ورمع  نب  مهـس  نب  دعـس  نب  دیعـس  نب  ةریبض  رگید  هنومن  دیعـس » نب 
دوسأ ناکو  ۀنس ، نورشعو  ۀنس  اتئام  هلو  یمهـسلا  ةریبض  تام  لاق : هیبأ  نع  ّیبتعلا  نع  ّیـشایرلاو  متاحوبأ  يورو  دشن . ناملـسم  اّما  درک 

هتتیم ناکو  بیشملا  هتّینم  تقبس  اتام  ّیمهسلا  ةریبض  دعب  ناثدحلا  نمأی  نم  لاقف : يدع  نب  سیق  هّمع  نبا  هاثرو  نانسألا ، حیحص  رعـشلا ،
ناکو ملـسی  ملف  مالـسإلا  كردأو  ۀنـس ، یتئام  شاع  یمـشجلا ، ۀمـصلا  نب  دیرد  مهنمو : اتافخ  مکلهأ  نود  نم  اوکلهت  اودّوزتف ال  اتالتفا 
ملاـظ نب  ناّـسغ  نب  نصحم  مهنمو : ذـئموی . لـتقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  برح  رـضح  مهتمدـقمو ، نـینح  موـی  نیکرـشملا  داّوـق  دـحأ 

نس 220 رد  یمهـس  هریبض  هدرک : لقن  شردـپ  زا  وا  هک  یبتع  زا  یـشایر ، متاحوبا و  ۀنـس . نیـسمخو  ًاّتـسو  ۀنـس  یتئاـم  شاـع  يدـیبزلا ،
هچ  - 1 تسا : هتفگ  وا  ياثر  رد  شیومع  رسپ  يدع  نب  سیق  دوب . ملاس  حیحص و  شیاهنادند  هایس و  شیاهوم  لاح  نیا  اب  درم ، یگلاس 

، هتفرگ تقبـس  يریپ  رب  وا   - 2 درک . رمع  لاس  تسیود  هک  یمهـس  نب  ةریبض  زا  دـعب  دـشاب ، ناـما  رد  ناـمز  ثداوح  زا  هک  تسا  یـسک 
. دیریمب یناهگان  نات  لیماف  لایع و  لها و  نودب  هک  دینک  مهارف  ياهشوت  مدرم ] يا   ] سپ  - 3 دوب . یناهگان  مه  وا  گرم  دنام و  ناوج 

« ۀمص نب  دیرد  »

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


نینح گنج  رد  دشن و  ناملسم  اّما  درک  كرد  ار  مالـسا  مه  وا  درک ، یگدنز  لاس  هک 200  تسا  یمشج  ۀمـص  نب  دیرد  اهنیا  هلمج  زا 
. دش هتشک  نینح  زور  نامه  رد  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گنج  هب  هک  دوب  نیکرشم  ياه  ورشیپ  نارس و  زا  یکی 

« ناسغ نب  نصحم  »

ۀئامعبرأ شاع  ّیسودلا ، ۀممح  نب  ورمع  مهنمو : درک . رمع  لاس  زین 256  وا  تسا  يدیبز  ملاظ  نب  ناّسغ  نب  نصحم  نالاسنهک ، هلمج  زا 
فیصم نم  نونس  ّیلع  تعباتت  نکلو  ینانفأ  توملا  امف  عدوم  ریغ  ۀلیل  عافأ  میلـس  یّننأک  یّتح  رمعلا  لاطو  تربک  لوقی : يّذلا  وهو  ۀنس ،

وهو ۀنـس ، ۀـئامعبرأ  شاع  ّیمهرجلا ، ضاضم  نب  ثراحلا  مهنمو : عبرأ  هنم  یجترأ  اذـه  اـنأ  اـهو  ـالماوک  نررم  دـق  تاـئم  ثـالث  عبرمو 
رثاوعلا دودجلاو  یلایّللا  فورص  اندابأف  اهلهأ  اّنک  نحن  یلب  رماس  ۀّکمب  رمسی  ملو  سینأ  افصلا  یلإ  نوجحلا  نیب  نکی  مل  ناک  لئاقلا :

« ّیسود هّممح  نب  ورمع  »

مرمع مدـش و  لاسنهک   - 1 تسا : هتفگ  هک  تسا  وا  دوخ  زا  رعـش  نیا  درک و  یگدـنز  لاـس  دـصراهچ  هک  تسا  نیرّمعم  هلمج  زا  مه  وا 
اهلاس اّما  دربن ؟ نیب  زا  هدرکن و  انف  ارم  گرم  ایآ  سپ   - 2 دوشیمن . مامت  هک  متسه  یبش  هدیزگ  رام  نم  ییوگ  هک  دش  ینالوط  ردقنآ 

لاس نیمدص  راهچ  هب  هک  متـسه  نم  نیا  مدراذگ و  رـس  تشپ  ًالماک  ار  لاس  دصیـس   - 3 درذگیم . یپ  رد  یپ  نم  رب  راهب  ناتـسبات و  زا 
. مراودیما

« یمهرج ضاضم  نب  ثراح  »

قیرط زا  هکم  يدورو  هار   ] نوـجح نـیب  اـیوگ   - 1 تسا : هدورـس  شدوخ  مه  ار  تیب  ود  نیا  دوب و  هدـنز  لاـس  دـص  راـهچ  صخـش  نیا 
، میدوب هکم  يرادهدنز  بش  لها  ام  هلب   - 2 تسین . يرادهدنز  بش  دباع و  مه  هکم  رد  هدوبن و  یسک  افص  ات  هکم ] هب  فرشم  ناتـسهوک 

ۀئامثالث شاع  ّهنأ  امهریغو  ةدیبعوبأو  ّیبلکلا  رکذ  ّیناّسغلا ، ۀـلیُقب  نب  حیـسملا  دـبع  مهنمو : درک . ریپ  توترف و  ار  زور ، بش و  رذـگ  هک 
هل لاق  یّتح  فورعم ، ةریحلا -  یلع  لزن  امل  دیلولا -  نب  دلاخ  عم  هربخو  ًاینارصن ، ناکو  ملسی ، ملف  مالسإلا  كردأو  ۀنـس ، نیـسمخو  ۀنس 
نم ةأرملا  تیأرو  فرجلا  اذـه  یف  انیلإ  أفرت  رحبلا  نفـس  تکردأ  لاق : تکردأ ؟ امف  لاق : ۀنـس ، ۀـئامثالثو  نوسمخ  لاـق : کـل ؟ یتأ  مک 

، دالبلاو دابعلا  یف  هَّللا  بأد  کلذو  ًابارخ ، تحبـصأ  دقو  ماشلا  یتأت  یّتح  ًادـحاو  ًافیغر  ّالإ  دّوزت  اهـسأر ال  یلع  اهلتکم  عضت  ةریحلا  لهأ 
روصحمو ظوفحم  بیغلاب  كاذف  ًابشن  اوأر  نإ  ّمأل  نونب  مهو  روقحمو  ّوفجمف  ّلقأ  دق  نأ  اوملع  نمف  تاّلع  ءانبأ  ساّنلاو  لئاقلا : وهو 

« یناّسغ هلیقُب  نب  حیسملا  دبع  »

نید هب  هدرواین و  نامیا  مالسا ، كرد  دوجو  اب  و  درک ، رمع  لاس  یناّسغ 350  هلیقب  نب  حیسملا  دبع  دناهتفگ : نارگید  هدیبعوبا و  یبلک و 
: دیـسرپ وا  زا  دـلاخ  هک  اجنآ  ات  تسا . فورعم  هدـمآ ، هریح  هب  هک  یتقو  دـیلو  نب  دـلاخ  اب  صخـش  نیا  ربخ  تسا . هتفر  ایند  زا  تیحیـسم 
دوب و] ییایرد  يزور  هریح  نابایب  ینعی   ] اجنیا تفگ : ياهدید ؟ هچ  تّدم  نیا  رد  دیـسرپ : دـلاخ  لاس .  350 تفگ : ياهدرک ؟ رمع  ردقچ 

طقف تشاذگیم و  رس  يور  ار  شلیبنز  هریح ، لها  زا  ینز  هک  ماهدید  دنتفرگیم و  ولهپ  ایرد  نآ  لحاس  رد  هک  مدیدیم  ار  اهیتشک  نم 
رد دـنوادخ  ّتنـس  نیا  تسا و  هدـش  فلع  بآیب و  کشخ و  ینابایب  ایرد  نآ  الاح  اّما  تفریم ، ماـش  اـت  تشادیم و  رب  ناـن  هکت  کـی 
رد یسک  دننادب  هک  یتقو  و  دنتسه ، ینتان ]  ] هدنکارپ نادنزرف  مدرم   - 1 هدورس : ار  تیب  ود  نیا  حیسملا  دبع  تساهرهش . ناگدنب و  دروم 

نیا دـنوشیم و  ینت  ناردارب  دـننیبب ، یتورث  لاـم و  یـسک  زا  هک  یناـمز   - 2 دـننکیم . ریقحت  هتـشک و  ار  وا  تسا ، یتسدـگنت  یتـخس و 
متاـحوبأ لاـق  یلیلاـبأ . یّنکی  ۀعـصعص  نب  رماـع  ینب  نم  يدـعجلا  ۀـغبانلا  مهنمو : تسا . هدـش  تبث  ظوـفحم و  بیغ ، ملاـع  رد  ییورود 
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انغلب هتدشنأف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تیتأ  لوقیو : رختفی  ناک  ّهنأ  يورو  ینایبّذلا  ۀـغبانلا  نم  ّنسأ  يدـعجلا  ۀـغبانلا  ناک  ّیناتـسجسلا :
، هَّللا لوسر  ای  ۀّنجلا  تلقف : یلیلابأ ؟ ای  رهظملا  نیأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاقف  ارهظم  کلذ  قوف  وجرنل  ّانإو  اندودجو  اندـجم  ءامـسلا 

نکی مل  اذإ  لهج  یف  ریخ  الو  ارّدکی  نأ  هوفـص  یمحت  رداوب  هل  نکی  مل  اذإ  ملح  یف  ریخ  الو  هتدـشنأ : ّمث  یلاعت ، هَّللا  ءاش  نإ  لجأ  لاقف :
اردصأ رمألا  دروأ  ام  اذإ  میلح  هل 

« يدعج ۀغبان  »

[ تسا رعش  تغل و  ياملع  ناگرزب  زا  هک   ] یناتـسجس متاحوبا  تسا . یلیل  ابا  شاهینک  تسا و  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  زا  يدعج  هغبان 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  رـضحم  هب  تفگیم : راختفا  اب  وا  هک  هدـش  تیاور  تسا و  هدوب  رتریپ  ینایبذ  هغبان  زا  يدـعج  هغبان  تسا : هتفگ 

رتالاب مه  نآ  زا  هک  میراودیما  میدناسر و  نامسآ  هب  ار  تمظع  یگرزب و  ام   - 1 مدرک : میدقت  ترضح  هب  ار  هدورس  نیا  مدیسر و  هلآو 
لوسر ای  تشهب  مدرک : ضرع  نم  و  تساجک ؟ نامـسآ  زا  رترهاظ  رتالاب و  یلیل ! ابا  يا  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  میـسرب .

یتقو تسین  يرابدرب  ملح و  رد  يریخ   - 1 مدورس : مدرک و  ترضح  هب  میدقت  ار  رعش  نیا  دعب  و  هَّللا . ءاش  نا  هلب ، دندومرف : ترضح  هَّللا .
یتقو تسین  لهج  رد  مه  يریخ  و   - 2 دنکن . ردکم  هدولآ و  بضغ  نامز  ای  ملح  نامز  ار  افـص  ات  دشابن ، بضغ  یتشرد و  شهارمه  هک 

ّهنإ لیقو : كاف . هَّللا  ضضفی  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  هل  لاقف  دنک . ناربج  ارادم  یمرن و  اب  ار  نآ  تّدش ، دشابن و  ملح  شهارمه  هک 
ۀّینث هل  تطقس  امّلک  ناکو  هبورغ  ّفزت  نینامثلا  غلب  دقو  هتیأر  مهضعب : لاقو  سرض . الو  ّنس  هیف  نم  طقسی  ملو  ۀنـس  نیرـشعو  ۀئام  شاع 

ناحمطلاوبأ شاع  متاحوبأ : لاق  نیقلا . نب  ۀـنانک  ینب  نم  ّینیقلا  ناحمطلاوبأ  مهنمو : ًارغث . ساّنلا  نسحأ  نم  وهو  اـهناکم ، يرخأ  هل  تبنت 
ینآر نم  بسحی  وطخلا  ریـصق  دیـصل  وندأ  لتاخ  ّینأک  یّتح  رهّدـلا  تایناح  ینتنح  کـلذ : یف  لاـقو  ۀنـس . یتئاـم  ۀـنانک  ینب  نم  ّینیقلا 

هتفگ دهد . تریخ  ادخ  دندومرف : وا  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هاگنآ  ۀفورعم . هراعـشأو  هرابخأو  دیقب  ّینأ  ًادـّیقم  تسلو 
یگلاس داتـشه  نس  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  یـصخش  داتفین . شیاهنادـند  زا  مادـک  چـیه  لاح  نیع  رد  دوب ، شرمع  لاـس  وا 120  هک  هدـش 

زا نادند ، تهج  زا  وا  دـییوریم . شیاج  هب  يرگید  نادـند  داتفایم ، شیولج  نادـند  هاگره  دوب و  مکحم  ملاس و  شیاهنادـند  هک  مدـید 
. دوب مدرم  نیرتهب 

« ّینیق ناحمطوبا  »

رد دوخ  تسا و  هدرک  یگدنز  لاس  يو 200  تسا : هتفگ  متاحوبا  تسا . نیق  نب  ۀنانک  ینب  هفیاط  زا  ینیق  ناحمط  وبا  نالاسنهک  هلمج  زا 
زا  - 2 ماهدش . مخ  راکـش  دیـص و  يارب  ییوگ  هک  درک ، هدـیمخ  ارم  نانچنآ  رمع  ياهیتخـس  تامیالمان و   - 1 تسا : هتفگ  دروـم  نیا 

نیا هک  یلاح  رد  هدـش ، هتـسب  ریجنز  اب  نم  ياپ  هک  دـنکیم  نامگ  دـنیبب ، ارم  رگا  هک  مرادیم  رب  هاتوک  ردـق  نآ  ار  اهماگ  يریپ ، تّدـش 
برعلا ماّکح  دحأ  وهو  ۀنـس ، ۀئامثالث  شاع  متاحوبأ : لاق  ّیناودـعلا . عبـصإلاوذ  مهنمو : تسا . فورعم  يو  راعـشا  رابخا و  تسین . نینچ 

نب ریهز  شاع  متاحوبأ : لاق  هلوطل . هبـسن  رکذـن  مل  يریمحلا ، بانج  نب  ریهز  مهنمو : ۀـفورعم . همکحو  هراعـشأو  هراـبخأو  ۀـّیلهاجلا ، یف 
ّنعمتجی مل  لاصخ  رشع  هیف  تناک  لاقیو : هموق . یف  ًافیرش  شاع  ًاعاطم  ًادّیس  ناکو  ۀعقو ، یتئام  عقاوو  ۀنـس ، نیرـشعو  ۀنـس  یتئام  بانج 

نامّزلا کلاذ  یف  ّبطلاو  مهبیبطو -  كولملا  یلإ  مهدـفاوو  مهرعاشو ، مهبیطخو ، مهفیرـشو ، هموق ، دّیـس  ناک  هنامز ، لـهأ  نم  هریغ  یف 
: لاقف هینب ، یلإ  یصوأو  مهنم ، ددعلاو  مهیف ، تیبلا  هلو  هموق ، سراف  ناکو  نهاکلا -  وهو  هموق -  يزاحو  فرش - 

« یناودع عبصالا  وذ  »

تواضق راعـشا و  رابخا و  دوب ، برع  ماکح  زا  یکی  تیلهاج  ناـمز  رد  درک و  یگدـنز  لاـس  عبصالاوذ 300  هتفگ : یناتـسجس  متاح  وبا 
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. تسا فورعم  شیاه 

« بانج نب  ریهز  »

. دوب تعاطا  دروم  اقآ و  شدوخ  هفیاط  نیب  رد  و  تسا ، هتـشاد  تکرـش  مه  گنج  تسیود  رد  درک و  یگدنز  لاس  بانج 220  نب  ریهز 
، راوگرزب فیرش ، اقآ ، وا  هتـشادن ؛ دوجو  نارگید  رد  مه  اب  نامز  نآ  رد  تلـصخ  هد  نیا  همه  هک  هدوب  وا  رد  تلـصخ  هد  دوشیم : هتفگ 

تفارـش تیمها و  زا  بط  هک  نامز  نآ  رد  نینچمه  دوب و  دوخ  موق  گرزب  هدنیامن و  ناهاشداپ ، رابرد  رد  هدوب و  شموق  رعاش  رونخس و 
رد وا  هدوب ، شدوخ  مدرم  نیرتعاجـش  زاـت و  هّکی  وگ و  شیپ  مجنم و  نیا  رب  هوـالع  هدوب ، شمدرم  بیبـط  دوب ، رادروخرب  ییـالاب  رایـسب 

تغلبو یّنـس  تربک  ّینإ  ّینب  ای  تسا : هتفگ  شنارـسپ  هب  شتیـصو  رد  تسا و  هتـشاد  ددعتم  هریـشع  هتـشاد و  یـصاخ  هاگیاج  اهنآ  نایم 
، بئاصملا دـنع  روخلاو  مکاّیإو  اوعو ، لوقأ  ام  یّنع  اوظفحاف  رابتخاو ، ۀـبرجت  رومألاو  براجتلا  ینتمکحأف  ًارهد ) يأ  . ) يرهد نم  ًاـسرح 

اهنمو نینمآ  اهلو  نیّرتغم  ثادحألاب  اونوکت  نأ  مکاّیإو  ّبرلاب ، ّنظلا  ءوسو  ّودعلا ، ۀتامشو  ّمغلا ، ۀیعاد  کلذ  ّنإف  بئاونلا ، دنع  لکاوتلاو 
، هعـضوم زواجمو  هنود ، رّـصقمف  نامّزلا  هرواعت  ضرغ  ایندلا ] یف   ] ناسنإلا اّمنإف  اهوعّقوت ، نکلو  اولتبا ، ّالإ  ّطق  موق  رخـس  ام  ّهنإف  نیرخاس ،

ّمضب ملسأ - ، نب  دوسأ  نب  دیز  نب  دهن  نب  دیود  مهنمو : هراعشأ . کلذکو  ۀفورعم  هلاوقأو  هبیـصی . نأ  ّدب  ّمث ال  هلامـشو ، هنیمی  نع  عقاوو 
سپ ماهدش ، هربُخ  هتفای و  یبوخ  ياههبرجت  ماهدید ، ار  يزارد  راگزور  ماهدش ، ریپ  نم  ًاقیقحت  منارسپ ! يا  ۀعاضق . نب  فاحلأ  نب  ماللا - 

و  ] دینک راذگاو  رگیدمه  هب  ار  اهراک  راوگان  ياهدماشیپ  رد  ادابم  دـیوش ، راوخ  تبیـصم  تقو  ادابم  دـینک . ظفح  میوگیم ، هک  ار  هچنآ 
دنوادخ هب  ینامگدب  نانمـشد و  شنزرـس  بجوم  دروآیم و  راب  هب  هودنا  مغ و  امـش  يارب  لمع  نیا  نوچ  دیهدن ] ماجنا  نارگید  دیما  هب 

ار ثداوح  هک  یتّلم  ره  دینک . هرخسم  ار  نآ  هدوب و  ّتینما  رد  هک  دینک  رکف  دیوش و  لفاغ  هدش و  رورغم  ثداوح  ربارب  رد  ادابم  دوشیم .
هتفرگ و هناشن  ار  وا  اههثداح  ناراد  نامک  هک  تسا  یفده  ناسنا  ایند  رد  هک  دیریگب  يّدج  ار  ثداوح  اذـل  دـش . التبم  تفرگ ، هرخـسم  هب 

تباصا وا  هب  ثداوح  ریت  هرخـالاب  دـنوشیم و  اـهر  وا  تمـس  هب  پچ  تسار و  زا  اـهریت  دـننکیم ، اـهر  وا  هاـگیاج  تمـس و  هب  ار  اـهریت 
. تسا فورعم  زین  ریهز  راعشا  تاملک و  دنکیم .

« دهن نب  دیود  »

ًاّتـسو ۀئامعبرأ  دیز  نب  دیود  شاع  متاحوبأ : لاق  رد  متاح  وبا  هک  تسا  ۀعاضق  نب  فاح  نب  ملـسا  نب  دوسا  نب  دیز  نب  دهن  نب  دیود  يو 
هحلصأ ام  دسُفی  ادسفأ  ًاموی  حلصأ  ام  رهدلاو  ًادیو  ًالجِر  رهدلا  ّیلع  یقلأ  هلوق : نمو  ةروهشم ، هرابخأو  ۀفورعم ، هتّیصوو  ۀنـس ، نیـسمخو 

یلع تدلو  اّهنأل  ًاجحذم  تیّمـسو  ددأ ، نب  کلام  ّمأ  یه  جـحذمو  یجحذـملا ، ۀـلعو  نب  ورمع  نب  بعک  نب  ثراحلا  مهنمو : ادـغ  مویلا 
ام ۀنـس  ۀـئامو  نّوتـس  ّیلع  تتأ  دـق  ّینب  ای  لاقف : ةافولا  هترـضح  اّـمل  هینب  بعک  نب  ثراـحلا  عمج  متاـحوبأ : لاـق  ًاجحذـم . یّمـست  ۀـمکأ 
ّقح تحب  الو  اهعانق ، ۀسموم  يدنع  تحرط  الو  ۀّنک ، الو  ّمع  ۀنباب  توبـص  الو  رجاف ، ۀـلحب  یـسفن  تعنق  الو  رداغ ، نیمی  ینیمی  تحفاص 

میاپ تسد و  راگزور  تسا : نیا  شراعشا  هلمج  زا  تسا ؛ فورعم  روهشم و  وا  رابخا  تیصو و  تسا ، هدرک  رمع  لاس  وا 456  هتفگ : يو 
حالـصا زورما  هک  ار  هچنآ  اذـل  درک . دـهاوخ  دـساف  ار  نآ  رگید  يزور  دـنک  حالـصا  يزور  هک  ار  هچره  رهد  نیا  هتخادـنا و  راـک  زا  ار 

. درک دهاوخ  دوبان  ادرف  هدرک ،

« بعک نب  ثراح  »

جحذم هب  شندش  هدیمان  تلع  هدوب و  ددأ  نب  کلام  ردام  جـحذم  تسا ؛ یجحذـم  هلعو  نب  ورمع  نب  بعک  نب  ثراح  نیرّمعم  هلمج  زا 
، دیـسر ارف  ثراح  گرم  نامز  هک  یتقو  تسا : هتفگ  شاهراـبرد  متاـح  وبا  تسا . هدـمآ  اـیند  هب  جـحذم  ماـن  هب  ياهپت  يور  هک  تسا  نیا 
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رگمتس تسد  رد  تسد  زگره  تّدم  نیا  رد  هتشذگ و  لاس  نم 160  رمع  زا  نم ! نادنزرف  يا  تفگ : اهنآ  هب  هدرک ، عمج  ار  شنادنزرف 
چیه ماهدرکن ، تولخ  ماوقا  نارتخد  ومع و  رتخد  اب  هاگچـیه  ما ، هدوبن  لیام  عناق و  رجاف  رافک  اـب  یتسود  هب  زگره  ما ، هتـشاذگن  يراّدـغ 

میمتو ۀمیزخ  نب  دسأ  ریغو  يریغ  برعلا  نم  دحأ  هیلع  امو  مالسلا  هیلعیبنلا  بیعش  نید  یلعل  ّینإو  ّرـسب ، قیدصل  نم  دزن  ياهراکدب  نز 
ال هتیـصعمو ، مکاّیإو  مکلامعأ ، مکل  حلـصیو  مکرومأ  نم  ّمهملا  مکفکی  هوّقتاف  مکهلإ  یتعیرـش ، یلع  اوتومو  یتّیـصو ، اوظفحاف  ّرم ، نب 
، زجع ّلذ و  یف  ةایح  نم  ریخ  ّزع  یف  ًاتوم  ّنإف  ًاعیـش ، اونوکتف  اوقّرفتت  الو  ًاعیمج  اونوک  ّینب  اـی  رایدـلا . مکنم  شحویو  رامّدـلا ، مکب  ّلـحی 

ساّنلاو ةربع ، مویو  ةربح  مویف  ناموی  مویلاو  ءالب ، برـضو  ءاجر ، برـضف  نابرـض  رهدـلا  نئابت ، یلإ  عمج  ّلکو  نئاک ، نئاک  وه  ام  ّلکو 
ّهنإ الأ  نوکی ، ام  نفأ  یلإ  اهدلو  ّنإف  ءاقمحلا ، اوبّنجتو  ءاملا ، ّنهبیط  یف  ّنلمعتـسیلو  ءافکألا ، اوجّوزت  کیلع  لجر  و  کل ، لجرف  نالجر 
زج هب  هک  تسا ، مالسلا  هیلعیبن  بیعـش  نید  منید  ماهدرکن و  اشفا  ار  متـسود  ّرـس  زگره  و  هدرواینرد ، ار  شباجح  ۀبارقلا . عطاقل  ۀحار  ال 

مدـقتعم نآ  هب  نم  هک  یتعیرـش  اـب  دـینک و  ظـفح  ارم  ّتیـصو  سپ  تسین . نید  نیا  رب  یبرع  چـیه  ّرم  نب  میمت  همیزخ و  نـب  دـسا  نـم و 
حالـصا ار  امـش  دـب  لامعا  هدرک و  تیامح  تیافک و  ار  امـش  تاّمهم ، رد  هک  دـیزیهرپب  دـنوادخ  یناـمرفان  زا  دـیریمب . هدرک و  یگدـنز 

[. تسا باذع  لوزن  زا  هیانک   ] دوشیم هدز  تشحو  امـش  تکاله  زا  نات  راید  رهـش و  دنکیم و  كاله  ار  امـش  هک  دینکن  هانگ  دـنکیم .
ّتلذ یناوتان و  زجع و  اب  یگدنز  زا  تزعاب ، گرم  ًاتقیقح  دنکیم . هدنکارپ  ار  امش  هقرفت  هک  دیوشن  قرفتم  دیـشاب و  مه  اب  نم ! نادنزرف 

یـشخب تسا : هنوگ  ود  راگزور  دنوشیم . هدنکارپ  مه  زا  راک  رخآ  یعمج  ره  و  دوشیم ، عقاو  دـتفیب  دـهاوخب  هک  یقافتا  ره  تسا . رتهب 
زا  ] نتفرگ تربع  زور  مه  زور  کی  تسا و  رورـس  یلاحـشوخ و  زور  زور ، کـی  تسا : عون  ود  مه  زور  تسا . ـالب  یـشخب  يراودـیما و 

، دـینک جاودزا  ناتدوخ  ياههیاپ  مه  اـب  ررـض . يرگید  دراد و  دوس  وت  يارب  یکی ، دنتـسه : عون  ود  مه  مدرم  تسا . یتحاراـن ] تسکش و 
هک یسک  دینادب  دنتسه و  لقع  مک  اهنآ  نادنزرف  هک  دینک ، يرود  قمحا  ياهنز  زا  دیهد ، رارق  اهنآ  نیرت  كاپ  محر  رد  ار  دوخ  لسن 

ۀنـسحلاب لّضفتلاو  ۀملکلا ، فالتخا  ددعلا  ۀفآو  مهّودع ، اونکمأ  موقلا  فلتخا  اذإو  تشاد . دـهاوخن  شیاسآ  شمارآ و  دـنک ، محر  عطق 
، ۀـمعنلا لیزی  ۀـمرحلا  كاهتناو  ّمهلا ، ثروت  محرلا  ۀـعیطقو  ءامعنلا ، لیزی  ءوسلاب  لمعلاو  اهیف ، لوخدـلا  ۀئّیـسلاب  ةأـفاکملاو  ۀئّیـسلا ، یقی 
، ۀّیلبلا بقعی  ۀئیطخلا  موزلو  دفرلا ، عنمی  دقحلاو  ۀحیـضفلا ، ّرجت  ۀحیـصنلاو  دلبلا ، برخیو  ددعلا ، قحمیو  دکنلا ، ثروی  نیدلاولا  قوقعو 

نیلهأ ۀثالث  اروهد  روهد  دعب  تینفأو  هتینفأف  یبابش  تلکأ  لوقی : أشنأ  ّمث  نئابتلا ، یلإ  وعدت  نئاغـضلا  ۀعفنملا ، بابـسأ  عطقی  ۀعّرلا  ءوسو 
يرمأ ّبلقأ  ءامّـسلا  موجن  یعارأ  تیبأ  اریـصق  يوطخ  رهدـلا  كرت  دـق  مایقلا  ریـسع  ماعطلا  لیلق  اریبک  ًاخیـش  تحبـصأف  اودابف  مهتبحاص 

ششخب و تسا . فالتخا  دایز ، تیعمج  تفآ  دناهدرک . کمک  ار  دوخ  نمشد  دننک  فالتخا  رگیدکی  اب  یموق  یتقو  دینادب  اروهظ  ًانوطب 
محر عطق  دنکیم . لئاز  ار  اهتمعن  دب  لمع  تساهيدب و  رد  لوخد  دوخ  نداد ، يدب  اب  ار  يدب  خـساپ  دـنکیم ، دوبان  ار  يدـب  ناسحا ،

، هدراذگ اج  هب  ار  یتخب  هایـس  ردام  ردـپ و  نیرفن  دربیم . نیب  زا  ار  تمعن  ینکـش ، تمرح  و  دراذـگیم ، ثرا  هب  ار  هودـنا  مغ و  ندرک ،
مزتلم و  تسا ، یگدنـشخب  عنام  دسح ، هنیک و  دربیم . ار  ییاوسر  تحیـصن ، یهاوخریخ و  دنکیم . ناریو  ار  رهـش  هدنکارپ و  ار  تیعمج 

هب ار  ییادج  يزوتهنیک  یـشیدناجک و  دنکیم . عطق  ار  تعفنم  بابـسا  نارگید ، ّقح  ندرکن  تیاعر  و  دراد ، لابند  هب  ار  الب  ندـش ، هانگ 
دوبان يرگید  زا  سپ  یکی  ار  راـگزور  مدومن و  هاـبت  ار  نآ  مدرک و  فرـص  ار  یناوج   - 1 تفگیم : ار  هدورـس  نیا  هاگنآ  دراد . لابند 

هب منتـساخرب  مک و  میاذغ   - 3 مدـش . توترف  يدرمریپ  مدوخ  دـندرم و  یگمه  مدرکیم ، یگدـنز  اهنآ  اـب  هک  رـسمه  هس   - 2 متخاس .
رهاظ رد  منکیم و  هاگن  نامسآ  ياههراتس  هب  مرادیب و  ار  بش   - 4 تسا . هدرک  هاتوک  ار  میاهمدق  راگزور ، ینالوط  رمع  تسا و  یتخس 

. دوجوم ینعملا  اذـه  یف  ۀفّنـصملا  بتکلا  یف  هؤافیتساو  برعلا  نم  نیرّمعملا  رابخأ  نم  فرط  اذـهف  منکیم . هشیدـنا  مدوخ  رمَا  نطاـب  و 
یتئامو ۀنس  فلأ  شاع  نیتّیحلا  بحاص  كاحضلا  ّنأ  نووریف : مهرامعأ  تلاط  ۀعامج  اهکولم  نم  مّدقت  امیف  ّنأ  معزت  اّهنإف  سرفلا : اّمأو 

، اهنم رتتسا  ۀنس ، ۀئامسمخو  ۀنـس  یفلأ  شاع  ناجرهملا  ثدحأ  يّذلا  کلملا  ّنإ  نولوقیو : ۀنـس ، فلأ  قوف  شاع  لداعلا  نودیرفإو  ۀنس ،
نامّزلا بحاص  یف  هانرکذ  ام  ّنإ  لاقی : فیکف  اهرکذب ، لّوطن  مهبتکو ال  مهخیراوت  یف  دوجوم  وه  اّمم  کلذ  ریغو  ۀنس . ۀئامتس  هموق  نع 
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یناسک رابخا  زا  دوب  ياهنومن  نیا  ۀّیبرعلاب  مّلکت  نم  لّوأ  ۀعیبر  همساو  ناطحق ، نب  برعی  برعلا : نم  نیرمعملا  نمو  تاداعلا ؟ نع  جراخ 
. تسا دوجوم  خیرات  بتک  رد  دناهتشاد و  ینالوط  رمع  برع ، رد  هک 

« مجع سراف و  نالاسنهک  »

هک دناهدرک  تیاور  نیاربانب  دنتشاد . ینالوط  رمع  هک  دندوب  ناش  ناهاشداپ  زا  یـضعب  هتـشذگ  رد  هک  دننکیم  نامگ  اهنآ  اهسراف : اّما 
. تسا هدرک  یگدنز  لاس  رازه  زا  شیب  لداع  نودیرف  ای  هتـشاد و  رمع  لاس   1200 دوب ] وا  شود  هب  رام  ود  هک   ] رام ود  بحاص  كاـحض 
زا ار  نآ  لاس  دصـشش  هک  درک  یگدـنز  لاـس   2500 دروآ ، دوجو  هب  ار  هزییاپ ] دـیع   ] ناـگرهم دـیع  هک  یهاـشداپ  دـنیوگیم : نینچمه 

ینـالوط اـهنآ  لـقن  هب  ار  باـتک  نیا  اـم  تسا و  دوجوم  اـهنآ  بتک  ناـیناریا و  خـیرات  رد  هک  هچنآ  زا  اـهنیا  ریغ  و  دوب . یفخم  شموق 
هیلعنامزلا بحاص  رمع  ندوب  ینالوط  هک  دوشیم  هتفگ  هنوگچ  ینالوط ] رایـسب  ياهرمع  اب  ناـسنا  همه  نیا  هب  هّجوت  اـب   ] سپ مینکیمن .

؟ تسا يداع  ریغ  مالسلا 

« ناطحق نب  برعی  »

ۀباّـسنلا نسحلاوبأ  هرکذ  اـم  یلع  ۀنـس  یتئاـم  کـلم  دوب  هعیبر  وا  مسا  تسا . ناـطحق  نب  برعی  برع ، لاـسنهک  ماـکح  هلمج  زا  نینچمه 
يور اـیقیزم ، رماـع  نب  ورمع  مهنمو : ًارداـن . ًاذاـش  اـّلإ  ناندـعک  اـهنم  وـهو  اـهّلک ، نمیلاوـبأ  وـهو  رجـشلاو ، عرفلا  باـتک  یف  ّیناهفـصإلا 

، هیبأ ةایح  یف  ۀقوس  ۀنـس  ۀـئامعبرأ  ۀنـس ، ۀـئامنامث  شاع  ّهنأ  یماطق  نب  یقرـشلاو  يراصنألا ، سیع  یبأ  نب  دـیجملا  دـبع  نع  ّیناهفـصإلا 
یّمـسف هریغ ، امهـسبلی  اّلئل  هنع  ناتّلحلا  تقّزم  یـشعلاب  ناک  اذإف  نیتّلح ، موی  ّلک  یف  سبلی  هکلم  ینـس  یف  ناـکو  ًاـکلم ، ۀنـس  ۀـئامعبرأو 

هَّللا ّنأب  ناّهکلا  هتثّدحف  أبس  ضرأ  کلم  ناکو  ضرألا ، راطقأ  یلإ  اوراصف  دزألا  تقّزمت  هدهع  یلع  ّنأل  کلذب  یمـس  اّمنإ  لیقو : ایقیزم .
یناهفصا هباّسن  نسحلاوبا  هک  هچنآ  ربانب  درک و  تبحص  یبرع  هب  هک  تسا  یسک  نیلّوا  هعایـض و  عاب  یّتح  لاتحاف  مرعلا ، لیـسلاب  اهکلهی 

هب تبـسن  ینعی  تسا ؛ نمی  لها  یمامت  ردـپ  تسا . هدرک  ینارمکح  لاس  تسیود  وا  هتفگ : تخرد  هقاـس و  « ] رجـشلا عرفلا و   » باـتک رد 
. توافت یکدنا  اب  تسا  [ زاجح رد   ] ناندع لثم  نمی  لها 

« ایقیزم رماع  نب  ورمع  »

تیاور یماطق  نب  یقرـش  يراصنا و  سیع  یبا  نب  دـیجملادبع  زا  یناهفـصا  هک  تسا  برع  نالاسنهک  هلمج  زا  مه  ایقیزم  رماع  نب  ورمع 
ینارمکح ردپ  زا  سپ  مه  لاس  دـصراهچ  شردـپ و  تایح  نامز  رد  لاس  دـصراهچ  هک  تسا  هدرک  یگدـنز  لاس  دـص  تشه  وا  هدرک :

یـسک ات  درکیم  هراپ  ار  اهسابل  دیـسریم  ارف  هک  بش  دیـشوپیم ، سابل  عون  ود  زور  ره  هک  دوب  نیا  وا  ياهّتنـس  زا  یکی  تسا . هدرک 
رد هک  هدـش  هدـیمان  ایقیزم  لیلد  نیا  هب  ورمع  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـش . فورعم  هدـننک ] هراپ   ] ایقیزم هب  لیلد  نیمه  هب  دـشوپن . ار  اهنآ 
أبس نایوگشیپ  هک  یتقو  دوب و  أبس  نیمزرس  هاشداپ  ورمع  دندش . هدنکارپ  نیمز  فارطا  رد  هدیـشاپ و  مه  زا  دزا  هفیاط  وا  يرادمامز  نامز 

اب هتخورف و  ار  شکالما  تسب و  راک  هب  ياهلیح  درب ، دهاوخ  نیب  زا  رگناریو  لیس  هلیسو  هب  ار  نآ  لها  أبس و  دنوادخ  هک  دنداد  ربخ  وا  هب 
: مهنمو هدـلو . نم  راصنألاو  اهّلک  دزألا  ترـشتنا  هنمو  مرعلا ، لیـسلا  لبق  هلهأو  هدـالوأ  نم  هعاـطأ  نمیف  جرخو  شکیدزن  ناوریپ  دـالوا و 

ربخ هلو  اهّلک ، ءییط  بسنت  هیلإو  ءییط ، ۀـمهلجل  لاـقیو : برعی ، نب  نـالهک  نب  دـیز  نب  بیرع  نب  بجـشی  نب  دـیز  نب  ددأ  نب  ۀـمهلج 
ةاحالم امهنیب  عقو  ۀنـس ، ۀئامـسمخ  امهنم  دحاو  ّلک  یلع  یتأ  دـق  ناکو  ددأ ، نب  کلام  نب  رباُحی  هل  لاقی  خأ  نبا  هل  ناکو  هحرـش  لوطی 

 - ءییطب نیلبج  یملـسو -  أجأ  بحاص  وهو  ًاـئیط ، یّمـسف  لزاـنملا  يوطو  هنع ، لـحرف  هتریـشع  كـاله  ۀـمهلج  فاـخف  یعرملا  ببـسب 
لیـس هکنآ  زا  شیپ  ۀعازخ ، ءاملع  لوق  یف  ایقیزم ، ورمع  نب  ۀثراح  نب  ۀعیبر  وهو  ّیحل ، نب  ورمع  مهنمو : فورعم . لوطی ، ربخ  کلذـلو 
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. دنتسه وا  دالوا  زا  راصنا  دزا و  لیابق  مامت  اذل  درک ، كرت  ار  اجنآ  دیایب 

« ددأ نب  ۀمهلج  »

ۀمهلج وا  هب  تسا و  برعی  نب  نالهک  نب  دیز  نب  بیرع  نب  بجـشی  نب  دیز  نب  ددأ  نب  ۀمهلج  برع  لاسنهک  نایاورنامرف  زا  رگید  یکی 
ردارب وا  دـشکیم . ازارد  هب  نآ  حرـش  هک  تسه  وا  هرابرد  یناوارف  ياهربخ  دنتـسه : بستنم  وا  هب  زین  یط  هلیبق  دـشیم و  هتفگ  مه  یئیط 

تموکح ناشدوخ  یحاون  رب   ] لاـس دـصناپ  ود ، نآ  زا  مادـک  ره  هکنآ  زا  سپ  دوب ، ددأ  نب  کـلام  نب  رباـج  شماـن  هک  تشاد  يا  هداز 
هیحان نآ  زا  اذـل  دیـسرت ، شدوخ  هریـشع  يدوبان  كاله و  زا  همهلج  نایم  نیا  رد  دـندیگنج . مه  اب  هاگارچ  بحاـصت  رطاـخ  هب  دـندرک ]
هقطنم رد  یملـس  أجا و  هوک  ود  بحاص  وا  دـنتفگ . یئیط  وا  هب  اذـل  درک ، یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لزانم  دـش و  يراوتم  هدرک ، چوک 

. تسا ینالوط  هک  دراد  مه  یفورعم  ربخ  تسا و  هدوب  ییط 

« ّیحُل نب  ورمع  »

وهو مهرجو ، ۀعازخ  برح  یف  ۀعازخ  سیئر  ناک  ۀـثراح  نب  ۀـعیبر  نامه  يو  هعازخ  ياملع  رظن  هب  تسا . ّیُحل  نب  ورمع  اهنآ  هلمج  زا 
ۀکردم نب  ۀمیزخ  یلإ  لبه  مّلسف  ةدابعلل  امهعضوف  ۀّکم  یلإ  ماشلا  نم  ةانمو  لبُه  امهو  نیمنص  لقنو  ماحلاو ، ۀلیصولاو  ۀبئاسلا  ّنس  يّذلا 

ةودغ ۀبعکلا  یف  اهب  نوبعلی  اوناکف  ۀّکم  اهلخدأ  نم  لّوأ  وهو  درنلاب ، مدقو  لّلسملاب  ةانم  عضوو  سیبق  یبأ  یلع  دعصو  ۀمیزخ ، لبه  لیقف 
وا ار  ماح  هلیصو و  هبئاس و  ّتنس  هس  تسا . هدوب  هعازخ  هدنامرف  سیئر و  وا  مهرج  هعازخ و  نیب  گنج  رد  تسایقیزم . ورمع  نب  ۀّیـشعو .

هکردـم نب  ۀـمیزخ  هب  ار  لبه  داد . رارق  مدرم  دوبعم  ار  اهنآ  هدرک ، لقتنم  هکم  هب  ماش  زا  ار  تانم  لـبه و  تب  ود  ( 78 .) درک يراذگناینب 
دوخ اب  تسا  رامق  يارب  هک  ار  درن  هتخت  داد . رارق  اجنآ  ار  تانم  هتفر و  الاب  سیبقوبا  هوک  زا  همیزخ . لبه  دش : هتفگ  اهدـعب ]  ] اذـل درپس و 

يزاب رامق  درن ، هتخت  اب  بش  حبص و  نآ  فارطا  هبعک و  رد  يرایسب  درک و  هکم  دراو  ار  درن  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  وا  درک . جیورت  دروآ و 
ۀبصق ّرُجَی  ُقَرْزَأ  ُرَمْحَأ  ًاریِـصَق  ًالُجَر  ّیُِحل  ِْنب  وِرْمَع  ُْتیَأَرَف  ُراّنلا  ََّیلِإ  ْتَِعفُر  لاق : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  نع  يورف   - 88 دندرکیم .

ۀنـس ۀـئام  ثالث  نبا  وهو  َکَلَه . یّتَح  ُهَْلبَق  ْمُهْرَج  ِهِیلَی  َناک  ام  ِۀَـبْعَْکلا  ِْرمَأ  ْنِم  ِیلَی  َناکَو  ّیُِحل  ِْنب  وِرْمَع  َلـِیق : اذـه ؟ ْنَم  ُْتلُقَف : ِراـّنلا ، ِیف 
نیمّجنملا نم  کلذ  لیحی  نم  کلذ  یف  انل  فلاخملا  ناک  نإف  نورکذـی . امیف  لتاقم  فلأ  مهباـقعأو  هدـلو  غلبو  ۀنـس ، نیعبرأو  سمخو 

یلع رداق  ّهنأو  اهلوطو ، رامعألا  رصقب  ةداعلا  يرجأ  عناص  هلو  عونصم  ملاعلا  ّنأو  ۀلأسملا  هذه  لصأ  یف  مهعم  مالکلاف  عئابطلا ، باحصأو 
يالاب زا  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  زا   - 88  / 4 مالکلا . لهس  کلذ  نیب  اذإف  اهئانفإ ، یلعو  اهتلاطإ 

شتآ رد  ار  شیاه  هدور  تشاد و  دوبک  ینامشچ  خرـس و  ياهرهچ  دق و  هاتوک  يدرم  هک  مدید  منهج  نایم  رد  ار  یحل  نب  رمع و  شتآ ،
هک روط  نامه  دوب ، هبعک  راددـیلک  رادـمامز و  وا  تسا ، یحل  نب  رمع و  دـش : هتفگ  تسیک ؟ درم  نیا  متفگ  دیـشکیم . شدوخ  لاـبند  هب 

لـسن دالوا و  هدش ، رکذ  هک  هچنآ  ربانب  درک و  رمع  لاس  ورمع 345  دـندرکیم . ار  راک  نیا  ناش  تکاله  نامز  ات  مهرج  هلیبق  وا  زا  شیپ 
نویعیبط ناسانـشهراتس و  لثم  ار  روما  لـیبق  نیا  هک  تسا  یناـسک  زا  ّتنـس ] لـها   ] اـم فلاـخم  رگا  دندیـسریم . وجگنج  درم  رازه  هب  وا 

رب ار  تداع  هک  دراد  یعناـص  تسا و  عونـصم  ملاـع  نیا  هک : نیا  هب  درک  تبحـص  اـهنآ  اـب  هلأـسم  نیا  لـصا  رد  دـیاب  دـننادیم ، لاـحم 
هک یتقو  تسا . رداق  نآ  ندرب  نیب  زا  رب  مه  رمع و  ندرک  رتینالوط  رب  مه  دنوادخ  تسا و  هدرک  يراج  اهرمع  ندوب  ینالوط  یهاتوک و 
نع جراخ  اذه  لوقی : ّهنأ  ریغ  کلذ  مّلـسی  نم  کلذ  یف  فلاخملا  ناک  نإو  دش . دهاوخ  ناسآ  هداس و  ثحب  رگید  دـش  نشور  هتکن  نیا 
یف ّالإ  زوجی  کلذ ال  لیق : نإف  هنم . عناملا  امو  انلق : انتداع . نع  جراخ  اولاق : یتمو  تاداعلا . عیمج  نع  جراخب  سیل  ّهنأ  اّنیب  دـقف  تاداـعلا ،

ثیدـحلا باحـصأ  رثکأو  نیحلاصلاو ، ۀّـمئألاو  ءاـیبنألا  دـی  یلع  تاداـعلا  قرخ  زوجی  اندـنعو  کـلذ  یف  عزاـنن  نحن  اـنلق : ءاـیبنألا . نمز 
یف کلذ  زاوج  یلع  انّللد  دـقو  ةرابع ، یف  ًافالخ  کلذ  ناک  تامارک ، کلذ  اوّمـس  نإو  ۀـّیوشحلاو ، ۀـلزتعملا  نم  ریثکو  کـلذ ، نوزّوجی 
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دـشاب یناسک  زا   ] فلاخم رگا  و  هلوقل ، ًاحلاص  وأ  ًامامإ  وأ  ًاّیبن  هملعن  ّمث  هدی ، یلع  رهظی  نم  قدـص  یلع  ّلدـی  اّمنإ  زجعملا  ّنأ  انّیبو  انبتک ،
اهتداع همه  زا  هک  میدرک  نایب  ام  تسا ، تداع  زا  جراخ  نیا  دیوگب : ضارتعا  ناونع  هب  طقف  دریذپب و  دنادن و ] لاحم  ار  اهرمع  نیا  هک 

ایبنا نامز  رد  طقف  رما  نیا  دـش : هتفگ  رگا  دراد ؟ یعناـم  هچ  مییوگیم : تساـم . تداـع  فرع و  زا  جراـخ  دـنتفگ : رگا  و  تسین . جراـخ 
ایبنا و تسد  هب  مه  هداعلا ، قراخ  روما  میدـقتعم  ام  میتسین ،] قفاوم  و   ] میراد فرح  مه  اعّدا  نیمه  رد  ام  مییوگیم : تسا . هتـشاد  ناـکما 
هلزتعم و زا  يرایـسب  یتح  دناهتـسناد ، نکمم  ار  نیا  نیثدـحم  ناـیوار و  رثکا  تسین و  لاـحم  تسا و  نکمم  تّما  زا  نیحلاـص  مه  هّمئا و 

ياهباتک رد  لمع  نیا  ناکما  رب  تسا و  ریبعت  رد  فالتخا  طقف  نیا  هک  دنراذگیم ، تمارک  ار  تداع  نتـسکش  نیا  مان  هچرگا  هیوشح ،
اب  ] دعب دنکیم ، تلالد  تسا  هدش  رهاظ  شتـسد  هب  هزجعم  هک  یـسک  ياعدا  قدـص  رب  هزجعم  هک  میدرک  نایب  زین  هدرک و  لالدتـسا  نام 

هجولا انّیب  دق  مههبش  نم  هنورکذی  امّلکو  اهنیا  تاهبش  مامت  ام  تسا . احلـص  زا  ای  ماما و  ای  ربمایپ  ای  يو  هک  میوشیم  هّجوتم  [ هزجعم نیا 
هنع هللا  یـضريوسوملا  نیـسحلا  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  ّیـضرلا  ّلجألا  فیرـشلا  ّطخب  تدـجوو   - 89 انهاه . هرکذـب  لّوطن  اـنبتک ال  یف 

ماشلا باب  یف  خیش  لاح  هل  رکذ  ّهنأ  ۀئامثالثو  نینامثو  يدحإ  ۀنس  مّرحملا  نم  رشع  سماخلا  دحألا  مویب  ًاخّرؤم  اهعمج  میواقت  یف  ًاقیلعت 
نب ّیلع  نب  نسحلا  دهاش  ۀبوجعأ ، ناکو  خرکلاب ، يراد  نم  برقلا  یلإ  هتلمحو  هتلّمأت  یّتح  هیلإ  تبکرف  ۀنـس ، نیعبرأو  ۀـئاملا  زواج  دـق 
هّطخ ۀـیاکح  هذـه  اهدـهاش ، یّتلا  بئاجعلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هتفـص  فصوو  مالـسلا  هیلعمئاقلاابأ  مالـسلا  مهیلعاـضرلا  ّیلع  نب  دّـمحم 

اب اذـل  میدرک ؛ نایب  دوخ ، ياهباتک  رد  ار  اّمم  سیلف  ناسنإلا  ۀـینب  ضقانتو  ّنسلا ، ّولعو  نامّزلا  دادـتماب  مرهلا  نم  ضرعی  ام  اـّمأف  اـهنیعب .
رد هک  مدید  ار  یبلطم  هللا  همحر  يوسوم  نیـسح  نب  دّمحم  نسحلا  یبا  طخ  هب   - 89  / 5 مینکیمن . ینالوط  ار  باتک  اهنآ  هرابود  رکذ 

لهچ دـص و  درمریپ  تالاح  زا  لاس 331 ه.ق  مرحم  مهدزناپ  هبنـشکی  خـیرات  رد  دوب ، هدرک  يروآعمج  هک  ییاه  میوقت  رب  شا  هیـشاح 
ناوارف يوج  تسج و  زا  سپ  متفر . وا  فرط  هب  هدـش و  مبکرم  راوس  دوب ]: هتـشون  هک  مدـید   ] دوب هدـش  لقن  وا  يارب  ماش  هار  نیب  ياهلاس 
ترایز ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ردـپ  يرکـسع  نسح  ماما  دوب و  یبیجع  درم  مدروآ ، خرک  رد  ماهناخ  یکیدزن  اـت  ار  وا  مدرک ، شیادـیپ 

هک هچنآ  اّما  و  ( 79 .) تسوا دوخ  طخ  هب  ًانیع  هک  تسا  یتیاکح  دوب  هدید  هک  یبیاجع  درک ، نایب  ار  ماما  هدـیمح  فاصوا  اذـل  دوب . هدرک 
هتـشادن هراچ  هک  تسین  هنوگ  نیا  دوشیم ، ضراع  ناسنا  يورین  نتفر  نیب  زا  نس و  نتفر  الاب  نامز و  رذـگ  هطـساو  هب  یتسـس  يریپ و  زا 

نأ رداق  یلاعت  وهو  كانه ، باجیإ  الو  نامّزلا  لواطت  دنع  کلذ  لعفی  نأب  ةداعلا  هَّللا  يرجأ  اّمنإو  هنم ، ّدبال  ملاع  راگدرورپ  ینعی  دـشاب ؛
مّهنأ ۀعامج  نع  مّدقت  امیف  انرکذ  دقو  لیحتـسم ، ریغ  نکمم  رمعلا  لواطت  ّنأ  تبث  ۀلمجلا  هذـه  تتبث  اذإو  هلعفب . ةداعلا  يرجأ  ام  لعفی  ال 

نکمی اّمنإو  نولبیال ، ًانابش  ۀّنجلا  یف  نیباثملا  دّلخی  یلاعت  هَّللا  ّنأب  ّرقی  نم  کلذ  رکنی  فیکو  مهّنس ، ّولعو  مهرامعأ  لواطت  عم  اوّریغتی  مل 
انفلاخ نّممو  اّنم  قاّفتاب  مهلوق  نالطب  یلع  لیلدلا  ّلد  دق  يّذلا  بکاوکلا  ریثأتو  ۀعیبطلا  یلإ  هدنسیو  کلذ  دحجی  نم  کلذ  یف  عزانی  نأ 

اّما دتفیب ، قافتا  نیا  نامز  لوط  رد  هک  تسا  هداد  رارق  نیا  رب  ار  تداع  هجو . ّلک  نم  ۀهبـشلا  تطقـسف  عرـشلا  لهأ  نم  ۀـلأسملا  هذـه  یف 
يدراوم رد  ار  تداع  نیا  هک  تسا  رداق  لاعتم  دنوادخ  اذل  دشاب ] هتـشادن  ییانثتـسا  ًالـصا  هک   ] تسا هدرکن  بجاو  یتروص  هب  ار  رما  نیا 

لاحم ًالـصا  تسا و  نکمم  رمع  ندـش  ینالوط  هک  دوشیم  تابثا  مه  نیا  دـش ، تباث  هتکن  نیا  هک  لاـح  دـیامنن . یلمع  دـنکن و  يراـج 
هتکن نیا  هب  هک  یـسک  دـناهدرکن . يرهاـظ  رییغت  ناشّنـس ، نتفر  ـالاب  رمع و  ندـش  ینـالوط  اـب  هک  میدرب  ماـن  ار  يدارفا  ًـالبق  اـم  و  تسین ،

هک  ] دوشیم نیا  رکنم  هنوگچ  دـنوشیمن ، ریپ  درادیم و  هگن  دـیواج  هشیمه  تشهب  رد  ار  نینمؤم  یلاـعت  دـنوادخ  هک  دـنکیم  فارتـعا 
ار روما  نیا  هک  دننک  تفلاخم  ام  اب  دنناوتیم  یناسک  دـنک ؟] ظفح  یناوج  لیامـش  هب  اهنرق  یتح  اهلاس و  ار  یـسک  دـناوتیم  دـنوادخ 
ام و یگمه  قافتا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـنهدیم  دانـسا  رمع ] لوط  رد   ] ناگراتـس ریثأـت  زین  يّداـم و  یعیبط و  روما  هب  ار  نآ  دـنرکنم و 

همه نیاربانب  تسا . لطاب  ناش  ياعدا  ناوارف ، لیالد  اب  دنتـسه ، مالـسا  تعیرـش  لها  یلو  دـنفلاخم ، ام  اب  هلأسم  نیا  رد  هک  یناـسک  یتح 
نب دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نبا  نامّزلا  بحاص  ۀـمامإ  یلع  ّلدـی  اّممو  رخآ : لیلد  دنتـسین . ربتعم  داتفا و  راـبتعا  زا  ههبـش  روص  هوجو و 
دعب مالـسلا  مهیلعۀّـمئألا  ّنأ  ۀـّیمامإلاو  ۀـّماعلا  ناـتنیابتملا  ناـتقرفلاو  ناـتفلتخملا ، ناـتفئاطلا  هاور  اـم  هـتبیغ  ۀّحـصو  مالــسلا  مهیلعاـضرلا 
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نیذـّلا رـشع  ینثألا  ۀّـمئألا  یلع  عطق  کلذـب  لاق  نم  ّلکف  کلذ  تبث  اذإو  نوصقنی ، الو  نودـیزی  ـال  رـشع  اـنثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا 
اذه یلع  ۀمامإلا  رـصقی  کلذ ال  نم  ءیـش  یف  مهفلاخ  نم  ّنأل  هتبیغ ، ۀّحـصو  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  دوجو  یلعو  مهتمامإ ، یلإ  بهذن 

، کلذ نم  ًالمج  رکذـن  نحنف  هاندرأ . ام  تبث  صوصخملا  ددـعلا  اذـه  اهرکذـن  یتلا  رابخألاب  تبث  اذإو  اـهیلع ، ةداـیزلا  زّوجی  لـب  ددـعلا ،
. یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  باتکلا  هب  لوطی  اّلئل  ینعملا  اذه  یف  ۀفّنصملا  بتکلا  یلع  یقابلا  لیحنو 

« مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تماما  رب  رگید  لیلد  »

هفیاط ود  هک  تسا  یتایاور  دـنکیم ، تلالد  ناـشیا  تبیغ  ناـکما  تّحـص  مالـسلا و  هیلعناـمزلا  بحاـص  تماـما  رب  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هکنیا  رب  ینبم  دناهدرک ، تیاور  هیماما  زا  مه  ّتنـس و  لها  زا  مه  توافتم ، فلتخم و 

هب دشاب  تایاور  نیا  هب  لئاق  هک  یـسک  ره  دـش ، تباث  تایاور  زا  هتـسد  نیا  هک  یتقو  دایز . رفن  کی  هن  مک و  رفن  کی  هن  دـنرفن ، هدزاود 
هیلعنامز ماما  دوجو  هب  دنکیم  ادـیپ  نیقی  نینچمه  میتسه و  دـقتعم  اهنآ  تماما  هب  ام  هک  نانچ  دـنکیم ؛ ادـیپ  نیقی  ماما  هدزاود  تماما 

رارق ددع  نیا  زا  رتمک  ار  تماما  دناوتیمن  دنک ، تفلاخم  ددع  نیا  زا  یشخب  هب  تبسن  یـسک  رگا  هک  ارچ  ناشیا ، تبیغ  ناکما  مالـسلا و 
هک ینامز  و  تسا ] لطاب  مه  نیا  هک   ] دشاب دقتعم  ماما  هدزاود  زا  رتشیب  هب  تسیابیم  هکلب  رتمک ] ای  دنتـسه  ماما  هدزای  دیوگب  ًالثم  . ] دهد

تـسام ياعدا  دروم  هک  ار  هچنآ  دوشیمن ، دایز  مک و  تسا و  رـصحنم  ددـع  نیا  هک  دـش  تباث  مینکیم  لقن  اـم  هک  يراـبخا  هطـساو  هب 
رکذ ار  رابخا  نیا  زا  یـشخب  ام  نیاربانب  دوشیم . تباث  مالـسلا ] مهیلعنامز  ماما  ات  نینمؤملاریما  زا  رـشع  ینثا  هّمئا  تماما  هب  داقتعا  ینعی  ]

یفلاخم ۀـهج  نم  کلذ  یف  يور  اّممف  هَّللا . ءاش  نا  دوشن . ینالوط  باتک  نیا  ات  میهدیم  هلاوح  هطوبرم  ياـهباتک  هب  ار  هیقب  مینکیم و 
یعاجـشلا ّیلع  نب  دّـمحم  نیـسحلاوبأ  ینثّدـح  لاق : رـشاحلا ، نباب  فورعملا  نودـبع  نب  دـمحأ  هَّللا  دـبعوبأ  هب  ینربخأ  ام   - 90 ۀعیشلا :

ناّلع نب  نامثع  نب  دّـمحم  انربخأ  لاق : بتاکلا ، ینامعنلا  بنیز  یبأ  نباب  فورعملا  میهاربإ  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبعوبأ  اـنربخأ  لاـق : بتاـکلا 
نب دایز  نع  ۀـیواعم ، نب  ریهز  ینثّدـح  لاق : دـعجلا  نب  ّیلع  ینثّدـح  لاق : ۀـمثیخ  یبأ  نب  رکبوبأ  انثّدـح  لاق : قشمدـب  يدادـغبلا  یبهذـلا 
اْنِثا يِدَْعب  ُنوُکَی  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  لوقی : ةرمس ، نب  رباج  تعمـس  لاق : ینادمهلا  دیعـس  نب  دوسألا  نع  ۀمثیخ ،

دانسإلا اذهبو   - 91 جرَهلا . ُنوُکَی  َُّمث  َلاقَف : اذام ؟ ُنوُکَی  َُّمث  اُولاـقَف : ُْشیَُرق ، ُْهتَتَأ  ِِهلِْزنَم  یلِإ  عَجَر  اَّمَلَف  َلاـق : ْشیَُرق . ْنِم  ْمُهُّلُک  ٌۀَـفِیلَخ  َرَـشَع 
دبع نب  نیـصحو  برح  نب  كامـسو  ۀقالع  نب  دایز  نع  ۀیواعم ، نب  ریهز  ینثّدح  لاق : ۀمثیخ  یبأ  نبا  انثّدـح  لاق : نامثع  نب  دّـمحم  نع 

. ُهْمِْهفَأ َْمل  ٍمالَِکب  َمَّلَکَت  َُّمث  ًۀَفِیلَخ . َرَشَع  اْنِثا  يِدَْعب  ُنوُکَی  َلاق : هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  َلوُسَر  ّنَأ  ةرمس : نب  رباج  نع  مهلک ، نمحرلا 

« دنرفن هدزاود  مالسلا  مهیلعهّمئا  هکنیا  رد  هماع  تایاور  »

هک دوب  دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دعب  دندومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـیوگیم : ةرمـس  نب  رباج   - 90  / 1
ترـضح هب  باطخ  هدـمآ و  شیرق  دنتـشگیمرب ، ناـشلزنم  تمـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتقو  دنتـسه . شیرق  زا  یگمه 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  ةرمـس  نب  رباج  زا  مه  زاب   - 91  / 2 جرم . جره و  دندومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هچ  نآ  زا  دعب  دنتفگ :
، َمْوَْقلا ُْتلَأَس  ْمُهُضَْعب : َلاقَف  مدیمهفن . نم  هک  دنتفگ  نخـس  یمالک  هب  ربمایپ  سپـس  دوب . دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  سپ  دندومرف : هلآو 

َرَکَذ لاق : ةرمس  نب  رباج  نع  یبعشلا ، نع  دوع ، نبا  انثّدح  لاق : نامثع  نب  دّمحم  نع  دانـسإلا  اذهبو   - 92 ْشیَُرق . ْنِم  ْمُهُّلُک  َلاق :   ] اُولاقَف
َنوُدُعْقَیَو َنُوموُقَی  ُساَّنلا  َلَعَجَف  ًۀَفِیلَخ  َرَـشَع  یْنِثا  یلِإ  ْمُهاوان  ْنَم  یلَع  َنوُرَْـصُنی  ِنیِّدلا  اَذـه  ُلْهَأ  ُلازَیال  َلاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبَّنلا  َّنَأ 

نامثع نب  دّمحم  نع  دانـسإلا  اذهبو   - 93 ْشیَُرق . ْنِم  ْمُهُّلُک  َلاق : َلاقَف : َلاق ؟ ٍءْیَـش  َّيأ  یِخأل : َْوأ  ِیبَـأل  ُْتلُقَف  اـهْمِْهفَأ ، َْمل  ٍۀَِـملَِکب  َمَّلَکَتَو 
: لاق ةرمس  نب  رباج  نع  یبعـشلا ، نع  نوع ، نبا  انثّدح  لاق : رمحأ  نب  نامیلـس  انثّدح  لاق : رمع  نب  هَّللا  دیبع  انثّدح  لاق : دمحأ  انثّدح  لاق :

َنُوموُقَی ُساَّنلا  َلَعَجَف  ًۀَفِیلَخ  َرَـشَع  یَْنِثا  یلِإ  ْمُهاوان  ْنَم  یلَع  َنوُرَْـصُنی  ِنیِّدـلا  اَذـه ]  ] ُلْهَأ ُلازَی  ال  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبّنلا  ّنإ  رکذ ] ]
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شیرق زا  اهنآ  همه  دندومرف : ترـضح  دنتفگ : ]؟ دندومرف هچ  هَّللا  لوسر   ] مدیـسرپ نارگید  زا  هک  دیوگیم  عمج  نآ  زا  یکی  َنوُدُعْقَیَو .
ییوس دـصق  هک  یـسک  رب  نید  نیا  لها  هراومه  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا : هتفگ  ةرمـس  نب  رباج   - 92  / 3 دنتسه .

تساخرب تسشن و  دمآ و  تفر و  رد  مدرم  [ ترضح نتفگ  نخس  نامز  رد  . ] هفیلخ هدزاود  ات  دنوشیم ، يرای  دشاب  هتشاد  اهنآ  هب  تبسن 
همه دندومرف : تفگ : دندومرف ؟ هچ  ترضح  مدیسرپ : مردارب  ای  مردپ ، زا  اذل  مدیمهفن ، نم  هک  دندومرف  ار  یتاملک  ادخ  لوسر  هک  دندوب 
نیا لها  هشیمه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  ةرمس  نب  رباج  زا  دانسا  نیمه  اب   - 93  / 4 دنتسه . شیرق  زا  اهنآ 

همادا قح  هب  هفیلخ  هدزاود  ات  يرای ] نیا   ] دـنوشیم يرای  دـشاب  هدرک  ار  اهنآ  [ يدوباـن  ] دـصق هک  یـسک  هیلع  ادـخ ] هفیلخ  طـسوت   ] نید
َمَّلَکَتَو نم  هک  دومرف  ادا  ار  یتاملک  ربمایپ  [ نیاربانب دوبن ، مکاـح  مظن  و   ] دـندوب تساـخرب  تسـشن و  لاـح  رد  مدرم  سپ  تشاد . دـهاوخ 

: لاق نامثع  نب  دّـمحم  نع  دانـسإلا  اذـهبو   - 94 ْشیَُرق . ْنِم  ْمُهُّلُک  َلاق : َلاقَف : َلاق ؟ ٍءْیَـش  َّيأ  یِخـأل : َْوأ  ِیبَـأل  ُْتلُقَف  اـهْمِْهفَأ ، َْمل  ٍۀَِـملَِکب 
نع دیزی ، نب  دلاخ  نع  دعس ، نب  ثیللا  انثّدح  لاق : حلاص  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق : نیعم  نب  ییحی  انثّدح  لاق : ۀمثیخ  یبأ  نب  دمحأ  انثّدح 
هللا یلصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  لوقی : رمع  نب  هَّللا  دبع  تعمس  لاقف : یحبصألا ، یفش  دنع  اّنک  لاق : فیـس  نب  ۀعیبر  نع  لاله ، یبأ  نب  دیعس 
نب ییحیو  ناّفع  انثّدح  لاق : دمحأ  انثّدح  لاق : نامثع  نب  دّمحم  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 95 ًۀَفِیلَخ . َرَشَع  اْنِثا  یِفَلَخ  ُنوُکَی  ُلوُقَی : هلآو  هیلع 

لیفطلاابأ ای  رمع : نب  هَّللا  دبع  یل  لاق  لاق : لیفطلا  یبأ  نع  نامثع  نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق : ۀملس  نب  دامح  انثّدح  لاق : ینیحلیـسلا  قاحـسإ 
وا دندومرف ؟ هچ  ترـضح  متفگ : مردارب  ای  ردـپ  هب  مدـیمهفن . ار  اهنآ  فاقنلاو . فقنلا  نوکی  ّمث  يؤل ، نب  بعک  ینب  نم  رـشع  ینثا  ّدـع 

یحبصا یفش  دزن  ام  هک  هتفگ  فیـس  نب  ۀعیبر  دانـسا  نامه  اب   - 94  / 5 دنتـسه . شیرق  زا  هفیلخ  هدزاود  نآ  یمامت  دندومرف : تفگ : مه 
هدزاود نم  زا  دعب  دندومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگیم : هک  مدینـش  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  تفگ : هک  میدوب 

! لـیفط اـبا  يا  تفگ : نم  هب  رمع  نب  هَّللادـبع  هتفگ : هک  هلئاو  نب  رماـع   ] لـیفط یبا  زا  دنـس  نیمه  اـب  زاـب  و   - 95  / 6 دوب . دـهاوخ  هفیلخ 
دروخ دز و  نآ  زا  سپ  هک  نک  هرامـش  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفیلخ  ناوـنع  هب   ] ار ( 80) يؤل نب  بعک  نادـنزرف  زا  رفن  هدزاود 

 - 96 دیآیم .] دوجو  هب  دـیدش  فالتخا  دـنکیم و  رکذ  رفن  هدزاود  یـسک  ره  نوچ   ] دـننزیم مهرـس  هب  ریـشمش  اب  مدرم  هدـش و  داجیا 
: لاق سنویوبأ  مادقم  نب  ّیلع  نب  رمع ] نب   ] مصاع نع  یمّدقملا ، انثّدح  لاق : دـمحأ )  ) انثّدـح لاق : نامثع  نب  دّـمحم  نع  دانـسإلا  اذـهبو 

ُلازَی ال  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  لاق : ةرمـس  نب  رباج  انثّدح  لاق : یبلاولا  دلاخ  یبأ  نع  ۀفیلخ ، رطف  نع  یبأ  ینثّدـح 
انثّدح لاق : نامثع  نب  دّمحم  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 97 ْشیَُرق . ْنِم  ْمُهُّلُک  ًۀَفِیلَخ  َرَـشَع  اْنِثا  ُموُقَی  یّتَح  ُهاوان  ْنَم  ُهُّرُـضَی  ًارِهاظ ال  نیِّدلا  اَذـه 

هل لاقف  دوعسم  نبا  دنع  اّنک  لاق : قورسم  نع  یبعـشلا ، نع  دیعـس ، نب  دلاجم  نع  سنوی ، نب  یـسیع  انثّدح  لاق : یقرلا  رفعج  نب  هَّللا  دبع 
: لوقی هتعمـس  ّأنـس ، موقلا  ثدـحأل  ّکنإو  کلبق ، دـحأ  اهنع  ینلأس  امو  معن ، لاقف : ءافلخلا ؟ نم  هدـعب  نوکی  مک  مکّیبن  مکثّدـح  لـجر :

ةرمس نب  رباج  زا  دانسا  نامه  اب   - 96  / 7 ًابیِقَن .» َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو   -: » ّلجوّزع ُهَّللا -  َلاق  مالسلا  هیلعیـسُوم  ِءابَُقن  ةَّدِع  يِدَْعب  ُنوُکَی 
ار نآ  يدوبان  دصق  هک  یـسک  تسا و  زوریپ  نید  نیا  هشیمه  دندومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  تسا 
زا دانـسا  نیمه  اب   - 97  / 8 دـننک . تماما ] هب   ] ماـیق دنتـسه  شیرق  زا  یگمه  هک  هفیلخ  هدزاود  هک  یتقو  اـت  دـنزیمن ، ررـض  نآ  هب  دراد 

ربمایپ ایآ  تفگ : وا  هب  باطخ  يدرم  هک  میدوب  دوعـسم  نبا  دزن  اـم  تفگ : هک  تسا  تافو 63ه.ق] ینادمه  کلام  نب  عدجا  نب   ] قورـسم
وت زا  لبق  اّما  یتسه  موق  نیرت  ناوج  وت  هک  يدوجو  اـب  هلب ، تفگ : دوعـسم  نبا  دوب ؟ دـنهاوخ  وا  هفیلخ  رفن  دـنچ  هک  تسا  هداد  ربخ  اـمش 

ءاـبقن دادـعت  هب  نم  زا  سپ  دـندومرفیم : هراوـمه  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نم  دوـب . هدیـسرپن  ار  لاؤـس  نیا  نـم  زا  یـسک 
و  - 98 ( 81 «.) میتخیگنارب ار  بیقن  هدزاود  ناشیا  نایم  زا  . » دـندومرف یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  دوب . دـهاوخ  هفیلخ   ] مالـسلا هیلعیـسوم 
: لاق يزارلا  بیـضخلا  نباب  فورعملا  ّیلع  نب  دمحأ  ّیلعوبأ  ینربخأ  لاق : يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  دّمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأ 

نب دّمحم  نع  ۀبیش ، یبأ  نب  هَّللا  دبع  رکب  یبأ  نع  یـسوطلا ، ییحی  نب  دمحأ  نع  یمیمتلا ، اّیرکز  نب  ۀلظنح  نع  انباحـصأ ، ضعب  ینثّدح 
هیلع هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٍۀَفیِحَِـصب  مالـسلا  هیلعُلِیئَْربَج  َلََزن  لاق : سابع  نبا  نع  حـلاص ، یبأ  نع  شمعألا ، نع  لیـضف ،
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َِکلْهَأ ْنِم  ِبیِجَّنلا  َیلِإ  َۀَفیِحَّصلا  ِهِذه  َعَفْدـَت  ْنَأ  َكُُرمْأَیَو  َمالَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  َُهل : َلاقَف  ٍبَهَذ ، ْنِم  ًامَتاخ  َرَـشَع  اْنِثا  اهِیف  هلآو 
. ٍدِحاو َدَْعب  ًادِحاو  ِرَخآلا  َیلِإ  اهُعَفْدَی  ُلَّوَألا  َِکلذَکَو  ُهَدـَْعب ، ِیِـصَو  ِهّ یلِإ  اهَعَفَد  یـضَم  اذِإَف  اهِیف ، اِمب  ُلَمْعَیَو  ٍمَتاخ  َلَّوَأ  اْهنِم  ُّکُفَی  َكَدـَْعب ،

مالـسلا هیلعِنَسَْحلا  َیلِإ  اهَعَفَد  َُّمث  اهیف ، اِمب  َلِمَعَو  اَهلَّوَأ  مالـسلا  هیلعِِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َّکَفَف  ِِهب ، َرَمَأ  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصُِیبَّنلا  َلَـعَفَف 
َدَْعب ًادِحاو  َُّمث  مالسلا ، هیلعِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلِإ  ُْنیَـسُْحلا  اهَعَفَد  َُّمث  مالـسلا ، هیلعْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ُهَدَْعب  اهَعَفَدَو  اهِیف ، امب  َلِمَعَو  ُهَمَتاخ  َّکَفَف 
بناج زا  یبوتکم  هفیحص و  اب  مالسلا  هیلعلیئربج  تفگ : هک  تسا  سابع  نبا  زا   - 98  / 9 مالسلا . مهیلعْمِهِرِخآ  یلِإ  یِهَْتنَی  یّتَح  ٍدِحاو ،

دنوادـخ درک : ضرع  ربمایپ  هب  لیئربج  تشاد . دوجو  الط  زا  رهم  هدزاود  نآ  رب  هک  دـش  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  رب  دـنوادخ 
ار نآ  لّوا  رهُم  ات  راپسب  دوخ  زا  سپ  تلها  نیرتهب ] و   ] بیجن هب  ار  بوتکم  نیا  هک  دنکیم  رما  دناسریم و  مالس  امش  هب  یلاعت  كرابت و 
هب دراپـسب و  شدوخ  زا  دعب  یـصو  هب  ار  بوتکم  دیـسر ، ارف  شگرم  هاگره  سپ  دنک . لمع  هدش ، هتـشون  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  دـنک و  زاب 

؛ داد ماجنا  دوب  رومأم  هک  هچنآ  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  يرگید . زا  سپ  یکی  دراپـسب  يدـعب  یـصو  هب  سک  ره  بیترت  نیمه 
دومن زاب  ار  رهم  مه  وا  درپس ، مالسلا  هیلعنسح  هب  ار  نآ  دعب  درک ، لمع  دوب  نآ  رد  هچنآ  هب  تسکـش و  ار  رهم  نیلوا  بلاط  یبا  نب  یلع 
سپس درپس . نیدباعلا ] نیز   ] نیسحلا نب  یلع  هب  نیـسح  ًادعب  درپس و  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  سپـس  درک ، لمع  دوب  نآ  رد  هک  هچنآ  هب  و 

، مامه نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  يربکعلتلا ، نع  دانـسإلا  اذـهبو  مالـسلا 99 -  مهیلع  ناشیا  نیرخآ  هب  دوش  یهتنم  اـت  يرگید  زا  سپ  یکی 
؟ نیعباتلا نم  تکردأ  نم  هل : تلقف  یـسوم  نب  یـسیع  یبأ  تلأس  لاـق : هیبأ  نع  قاحـسإ ، نب  دـیز  نع  یناتـسهوقلا ، ّیلع  نب  نسحلا  نع 

َلاق مالـسلا : هیلعَنِینِمْؤُملا  ُریِمَأ  َلاق  لاق : ریخ  دبع  نع  ثّدحی  اهعماج  یف  ًاخیـش  تعمـسف  ۀـفوکلاب  تنک  ینکلو  لوقت ، ام  يردأ  ام  لاقف :
. َْتنَأَو ًاـمامإ  َرَـشَع  َدَـحَأ  َكِدـْلُو  ْنِم  ْمُهَقوُقُح -  َنُوبوُصْغَْملا  َنوُّیِدـْهَْملا -  َنوُدِـشاّرلا  ُۀَِّمئَـألَا  ُِّیلَع ! اـی  هلآو : هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل 

یمـشاهلا هَّللا  دبع  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  يربکعلتلا ، یـسوم  نب  نوراه  دّـمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 100 رصتخم . ثیدحلاو 
ِْنب ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  يِرَکْـسَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبَأ  ِینَثَّدَح  لاق : روصنملا  نب  یـسیع  نب  دـمحأ  نب  یـسیع  یـسوموبأ  ینثّدـح  لاق :

نیمه هب   - 99 ِهِیبَأ 10 /  ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  ِهِیبَأ  ْنَع  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع ،
وت منادیمن  نم  تفگ : ياهدید ؟ ار  ( 82) نیعبات زا  یسک  ایآ  مدیسرپ : یسوم  نب  یسیع  زا  تفگ : هک  شردپ  زا  قاحـسا ، نب  دیز  زا  دنس 

: تـفگ وا  دـنکیم ، لـقن  ثیدــح  ریخلا  دــبع  زا  هفوـک  عماـج  دجــسم  رد  يدرمریپ  مدینــش  هـک  مدوـب  هفوـک  رد  نـکل  ییوـگیم ، هـچ 
ّقح هک  هدش  تیادـه  رگتیادـه  ناماما  ناج ! یلع  دـندومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

.[ دوشیم بصغ  تّقح  هک   ] وت دوخ  نینچمه  دنتسه و  ماما  هدزای  وت و  دالوا  زا  دوشیم ، بصغ  تسا ] هعماج  رب  يربهر  تیالو و   ] اهنآ
دّمحم نب  یلع  نسحلاوبا  تسا : هتفگ  روصنم  نب  یسیع  نب  دمحا  نب  یسیع  یـسوم  وبا   - 100  / 11 تسا . هدش  رصتخم  هاتوک و  ثیدح 

ماما  ] رفعج نب  یـسوم  شردـپ  زا  اضر ] ماما   ] یـسوم نب  یلع  شردـپ  زا  داوج ] ماما   ] یلع نب  دّـمحم  شردـپ  زا  يداـه ] ماـما   ] يرکـسع
ِهِیبَأ ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  رقاب ] ماما   ] یلع نب  دّمحم  شردپ  زا  قداص ] ماما   ] دّمحم نب  رفعج  شردپ  زا  [ مظاک
ًانِمآ ّلجوّزع -  َهَّللا -  یَْقلَی  ْنَأ  ْهَّرَس  ْنَم  هلآو : هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  مالسلا : هیلعِّیلَع  یل   ] َلاق َلاق : مالـسلا  مهیلّعٍِیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 
َْنب یَسُومَو  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَجَو  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  َِّیلَعَو  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َکِیَنب  َّلَوَتَْیلَو  َکَّلَوَتَْیلَف ، ُرَبْکَألا  ُعَزَْفلا  ُُهنُزْحَی  ًارَّهَطُم ال 

، ُساَّنلا ُمُهَأَنْشَی  ُِّیلَع  ای  َکَنوَّلوَتَی  ٌموَق  ِنامَّزلا  ِرِخآ  ِیف  َّنَنوُکَْیلَو  ْمُهُِمتاخ . َوُهَو  َّيِدْهَْملا  َُّمث  َنَسَْحلاَو ، ًاِّیلَعَو  ًادَّمَُحمَو  یسُوم  َْنب  َِّیلَعَو  ٍرَفْعَج 
ِتابارُْقلاَو ْمِهِِرئاشَع  یلَعَو  ِتاوَخَألاَو  ِةَوْخِـإلاَو  ِتاـهَّمُْألاَو  ِءاـبآلا  یَلَع  َكَدـْلُوَو  َکـَنوُِرثُؤی  َنوُمَْلعَی ، اُوناـک  َْول  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناـک  مُهَّبَحَأ  َْولَو 

. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ْمُُهتاجَرَد  ُعَفُْریَو  ِیَـس  مِِهتائّ ْنَع  ُزَواجَُتی  ِدْـمَْحلا  ِءاِول  َتَْحت  َنوُرَـشُْحی  َِکئلوُأ  ِتاوَلَّصلا ، َلَْـضفَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص 
ناشیا هب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هک  دـنکیم  لقن  داـب  ناـشیا  راـثن  دـنوادخ  تاولـص  مالـس و  هک  یلع  نب  نیـسح  شردـپ  زا  [ داجـس ماـما  ]

، هدوب ناما  رد  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  تمایق ] زور   ] ار دنوادخ  دراد  تسود  هک  ره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندومرف :
زین دریذپب و  ار  وت  تیالو  تسیابیم  دـنکن ، هدز  تشحو  نوزحم و  ار  وا  تمایق ] زور   ] تشحو عزف و  نیرتگرزب  دـشاب و  هزیکاپ  كاپ و 
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دّمحم یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  وت ، نادنزرف  تیالو 
دنرادیم تسود  ار  وت  هک  دوب  دـنهاوخ  یموق  نامزلا  رخآ  رد  ناج ! یلع  دریذـپب . ار  تساهنآ  نیرخآ  هک  يدـهم  ًاتیاهن  نسحو و  یلعو 

اهنآ رگا  دوب ، دهاوخ  رتهب  ناشیارب  دنرادب  تسود  ار  ناشیا  رگا  هک  دننکیم ، يراتفردـب  نانآ  اب  هماع ]  ] مدرم ]و  دنتـسه وت  تیالو  لها  ]
مدـقم دوخ  ناـکیدزن  لـیماف و  هفیاـط و  رب  نارهاوخ و  ناردارب ، نارداـم و  ناردـپ و  رب  ار  وت  نادـنزرف  وـت و  ناـنآ  دنتـسنادیم . ار  قـح ] ]

هدـش و روشحم  تمایق ] رد  ادـخ  لوسر  صوصخم  ياول   ] دـمح مچرپ  ریز  رد  نانآ  داب . اـهنآ  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  نیرترب  دـنرادیم ،
نم رثکأف  ۀّصاخلا  ۀهج  نم  يور  ام  اّمأف  دوریم . الاب  ناشتاجرد  دـناهدرک ، لمع  هک  هچنآ  شاداپ  زا  درذـگیم و  ناشناهانگ  زا  دـنوادخ 

لّـضفملا یبأ  نع  ۀـعامج ، هب  انربخأ  اـمیف   - 101 يریمحلا : رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  يور  اـهنم . ًاـفرط  رکذـن  اـّنأ  ریغ  یـصحی ، نأ 
نب دّمحم  نع  انباحـصأ ، نم  ةّدع  نع  ۀعامج ، ًاضیأ  انربخأو  ریمع . یبأ  نب  دّمحم  نع  نیـسحلا ، نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  هنع ،)  ) ینابیـشلا

سیق نب  میلـس  نع  شاّیع ، یبأ  نب  نابأ  نع  ۀنیذأ ، نب  رمع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  دّمحم ، نب  دـمحأ  نع  ییحی ، نب  دّـمحم  نع  بوقعی ،
ۀملس ّمأ  نب  رمعو  سابع  نب  هَّللا  دبعو  مالـسلا  امهیلعنیـسحلاو  نسحلاو  انأ  ۀیواعم  دنع  اّنک  لوقی : راّیطلا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  تعمـس  لاق :

ْنِم َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  اـَنَأ  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ۀـیواعمل : تلقف  مـالک  ۀـیواعم  نیبو  ینیب  يرجف  دـیز ، نب  ۀـماسأو 
اذِإَف ْمِهِسُْفنَأ ، ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُنَسَْحلاَف  ٌِّیلَع  َدِهُْشتْسا  اذِإَف  مِهِسُْفنَأ ، ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ٍِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  یِخَأ  َُّمث  ْمِهِسُْفنَأ ،

« دنتسه رفن  هدزاود  ناماما ، هکنیا  رد  هعیش ]  ] هصاخ تایاور  »

. مینکیم رکذ  ار  نآ  زا  يدادعت  طقف  ام  دوش و  هدرمش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تسا  هدش  تیاور  باب  نیا  رد  هعیـش  فرط  زا  هک  هچنآ  اّما 
هک سیق  نب  میلس  هب  دناسریم  دنس  زین  ناشیا  ریمع و  یبا  نبا  هب  قیرط  ود  زا  شدانـسا  هب  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم   - 101  / 1

مالـسلا و مهیلعنیـسح  نسح و  نم و  تفگیم : هک  مدینـش  مالـسلا ] اهیلعبنیز  ترـضح  رـسمه   ] رایط رفعج  نب  هَّللادـبع  زا  تسا : هتفگ 
لوسر زا  نم  متفگ : وا  هب  تفرگ ، رد  یثحب  هیواعم  نم و  نیب  هک  میدوب  هیواعم  دزن  دیز  نب  ۀماسا  هملـس و  ما  نب  رمع  سابع و  نب  هَّللادبع 

تسا و نم  اب  اهنآ  رایتخا  ینعی   ] متـسه یلوا  ناـشدوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  ناـج  هب  نم  دـندومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ُْنیَسُْحلاَف ُنَسَْحلا  یَضَم  تسا . رتراوازس  یلوا و  ناشناج  زا  نینمؤم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  نم  زا  دعب   ] سپس [ منادیم ار  نانآ  حالص 

ٌِّیلَع ُْنب  ُدَّمَُحم  ُُهْنبِا  َُّمث  ُِّیلَع ، ای  ُهُکِرُْدتَسَو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُْنیَـسُْحلا  ُنب  ُِّیلَع  ُُهْنبِاَف  َدِهُْـشتْسا  اذِإَف  ْمِهِـسُْفنَأ ، ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ 
نیسحلاو نسحلا  تدهشتسا  رفعج : نب  هَّللا  دبع  لاق  ِْنیَسُْحلا . ِْدلُو  ْنِم  ۀَعِْست  ًامامإ  َرَشَع  اْنِثا  ُُهلِّمَُکی  َُّمث  ُِّیلَع ، ای  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ 

یبأو ناملس  نم  کلذ  تعمس  دقو  سیق : نب  میلس  لاق  ۀیواعم . دنع  یل  اودهـشف  دیز  نب  ۀماسأو  ۀملـس  ّمأ  نبا  رمعو  سابع  نب  هَّللا  دبعو 
نع رفعج ، نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  دانـسإلا  اذهبو   - 102 هلآو . هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نم  کلذ  اوعمـس  مّهنأ  اورکذو  دادقملاو . ّرذ 
یبأ نع  دوراجلا ، یبأ  نع  تباث ، نب  ورمع  نع  يرفصعلا ،  دیعس  یبأ  نع  نیـسحلا ، نب  دّمحم  نع  ، ] ییحی نب  دمحأ  نب  دّمحم  نع  هیبأ ،

، دیسر تداهش  هب  نیسح  هک  ینامز  دنتسه و  نینمؤم  هب  یلوا  نیـسح  وا  زا  دعب  نسح و  دش ، دیهـش  یلع  تقو  ره  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج 
دّمحم شدنزرف  وا  زا  دعب  ینکیم . كرد  دید و  یهاوخ  يدوز  هب  ار  وا  وت  ناج ! یلع  تسا . نینمؤم  هب  یلوا  نیـسحلا  نب  یلع  شدـنزرف 
لـسن نادـنزرف و  زا  اهنآ  رفن  هن  هک  ماما  نیمهدزاود  ات  ار  تماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاـگنآ  تسا . نینمؤم  هب  یلوا  یلع  نب 

ما نب  رمع  سابع و  نب  هَّللادبع  مالسلا و  امهیلعنیسح  ماماو  نسح  ماما  نم  دیوگیم : رفعج  نب  هَّللادبع  دندومرف . لیمکت  دنتـسه ، نیـسح 
سیق نب  میلـس  دنداد . تداهـش  ثیدح ] لقن  رد  متقادص  و   ] نم عفن  هب  زین  نانآ  مدیبلط ، تداهـش  هب  هیواعم  دزن  ار  دیز  نب  ۀماسا  ۀملس و 

2 دناهدینش . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  دنتفگ  یگمه  ماهدینش و  مه  دادقم  رذ و  یبا  ناملـس و  زا  ار  تیاور  نیا  نم  دیوگیم :
َرَشَع َدَحَأَو  یِّنِإ  هلآو : هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  دنکیم  لقن  دوراجلا  یبا  زا  دانسا و  نیمه  اب   - 102 / 

يِدـْلُو ْنِم  َرَـشَع  اْنثِإلا  َبَهَذ  اذِإَف  اِهلْهَِأب ، َخیِـسَت  ْنَأ  َضْرَألا  ُهَّللا  َدـَتْوَأ  اِنب  اُهلابِجَو -  اهُداتْوَأ  ِینْعَأ  ِضْرَألا -  ُّرَز  ُِّیلَع  اـی  َْتنَأَو  يِدـْلُو  ْنِم 
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نب بیهو  نع  ّیلولـسلا ، ۀـمعن  نب  دّـمحم  نع  کلام ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  نع  هیبأ ، نع  هنع ،  - 103 اوُرَْظُنی . َْملَو  اِهلْهَِأب  ُضْرَألا  ِتَخاـس 
نب رباج  نع  مالـسلا ، هیلعرفعج  یبأ  نع  دیزی ، نب  رباج  نع  جتافـسلا ، یبأ  نع  دـلاخ ، نب  هَّللا  دـبع  نع  مساقلا ، نب  هَّللا  دـبع  نع  صفح ،

ُمُهُرِخآ ًامِْسا  َرَشَع  یَْنِثا  ُتْدَدَعَف  اهِْدلُو ، ْنِم  ءایِصْوَألا  ُءامْسَأ  ِهِیف  ٌحَْول   ] اْهیَدَی َْنَیبَو  مالسلا  اهیلعَۀَمِطاف  یلَع  ُْتلَخَد  لاق : يراصنألا  هَّللا  دبع 
میهاربإ نب  ّیلع  نع  بوقعی ، نب  دّمحم  نع  انباحصأ ، نم  ةّدع  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 104 ٌِّیلَع . ْمُْهنِم  ٌۀَثالَثَو  ٌدَّمَُحم  ْمُْهنِم  ٌۀَثالَث  ُِمئاْقلا ،

، ِْنیَسُْحلا َدَْعب  ٍۀَِّمئَأ  ُۀَعِْـست  ُنوُکَی  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ناوزغ ، نب  دیعـس  نع  ریمع ، نبا  نع  هیبأ ، نع  مشاه ، نب 
اهخـیم و ینعی  میتسه ؛ نیمز  ّرز  وت  دالوا  زا  رفن  هدزاـی  وت و  نم ، ناـج ! یلع  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ْمُهُِمئاـق . ْمُهُعِـسات 
هک یتـقو  تسا و  هدرک  مکحم  دربـب  نیب  زا  ار  شلها  هکنیا  زا  ار  نیمز  اـم  هلیـسو  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  میتـسه . نیمز  ياـههوک 
زا یفعج  دیزی  نب  رباج   - 103  / 3 دوشیمن . هداد  تلهم  نیمز  لها  هب  درب و  دهاوخ  ورف  ار  شلها  نیمز  دـنتفر ، نم  دالوا  زا  ماما  هدزاود 

مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  تفگ : هک  دندومرف  لقن  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلعرقاب  ماما 
رد ترضح  نآ  دالوا  نایم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يایصوا  یماسا  هک  دوب  ياهفیحص  حول و  ناشیا  لباقم  هک  یلاحرد  مدیسر ،
زا ریصب  وبا   - 104  / 4 دوب . یلع  مه  مان  هس  دّـمحم و  اهنآ  زا  مان  هس  دوب ، مئاق  اهنآ  رخآ  هک  ماـن  هدزاود  مدرمـش ، ار  یماـسا  دوب . نآ 

. تساهنآ مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  دنتسه  رفن  هن  ناماما  مالسلا  هیلعنیـسح  زا  دعب  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
مالـسلا هیلعرفعج  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نع  لیـضفلا ، نب  دّمحم  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم   - 105

ْنَم ْمُْهنِمَو  انَقَبَس ، ْنَم  ْمُْهنِم  ًاّیِصَو ، َرَـشَع  اْنِثا  ِهِدَْعب  ْنِم  َناکَو  ًۀَّماع ، ِْسنِإلاَو  ِّنِْجلا  َیلِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  َلَسْرَأ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  لاق :
هیلع هللا  یلصٍدَّمَُحم  یلإ  یسیِع  ِءایِصْوَأ  ِۀَّنُس  یلَع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  ُءایِـصْوَألاَو  ُۀَّنُّسلا ، ِِهب  ْتَرَج  ٍّیِـصَو  ُّلُکَو  َیَِقب ،

دّمحم یبأ  نـع  ۀـعامج ، ینربـخأو  نیــسحلا . یبأ  نـع  هـنع   - 106 حیِـسَْملا . ِۀَّنُـس  یلَع  َنِینِمْؤُْـملا  ُریِمَأ  َناـکَو  َرَـشَع ، یَْنِثا  اُوناـکَو  هـلآو 
یبأ نع  يزارلا ، شیرحلا  نب  ساّبعلا  نب  نسحلا  نع  یمدآلا ، دایز  نب  لهـس  نع  يدسألا ، رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  يربکعلتلا ،

، ِۀَنَّسلا َْرمَأ  ِۀَْلیَّللا  َْکِلت  ِیف  ُلِْزنَی  ُهَّنِإَو  ٍۀَنَـس ، ِّلُک  ِیف  ِرْدَْقلا  َۀَْـلَیل  َّنِإ  َساّبَع : ِْنبِال  َلاق  مالـسلا  هیلعَنِینِمؤُْملا  َریِمأ  َّنَأ  مالـسلا : هیلعِیناّثلا  رفعج 
: دندومرف ناشیا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هزمح  وبا   - 105  / 5 هلآو . هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ٌةالُو  ِْرمَألا  َِکلِذلَو 
، داد رارق  یـصو  هدزاود  ناشیا  زا  دـعب  داتـسرف و  تیادـه ] يارب   ] سنا نج و  همه  يوس  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لاـعتم  دـنوادخ 
زا سپ  هک  ییایصوا  تنس  دباییم و  نایرج  یتنس  ییصو  ره  هلیسو  هب  و  دناهدماین . زونه  رگید  یضعب  دندوب و  ام  زا  لبق  ناشیا  زا  یـضعب 

ّتنس رب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندوب و  رفن  هدزاود  هک  تسا  دّمحم  ات  یسیع  يایصوا  ّتنس  دننامه  دنتـسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
سابع نبا  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  زا  يزار  شیرح  ساـبع  نب  نسح   - 106  / 6 تسا . حیسم 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  ینایلوتم  رما  نیا  يارب  و  دوشیم ، لزان  لاس  رما  بش ، نآ  رد  تسه و  يردق  بش  لاس  ره  رد  دندومرف :
رفعج نب  هَّللا  دـبع  نـب  دّـمحم   - 107 َنُوثَّدَُـحم . ٌۀَِّمئَأ  ِیْبلُـص  ْنِم  َرَـشَع  َدَـحَأَو  اَنَأ  َلاـقَف : ْمُه ؟ ْنَم  ساـّبَع : ُنبا  َلاـقَف  دـنراد . دوجو  هلآو 

مالـسلا هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ناوزغ ، نب  دیعـس  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  یئاتربعلا ، لاله  نب  دمحأ  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا 
َنِم ِینَراتْخاَو  َلُسُّرلا ، [ ِءاـِیْبنَألا َنِم  َراـتْخاَو   ] َءاـِیْبنألا ِساَّنلا  َنِم  َراـتْخا  َهَّللا  َّنِإ  هل :-  ثیدـح  ِیف  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق  لاـق :

108 ْمُُهنِطابَو . ْمُهُرِهاظ  َوُهَو  ْمُهُِمئاق ، ْمُهُعِسات  َءایِصْوألا ، ِْنیَسُْحلا  َنِم  َراتْخاَو  َْنیَـسُْحلاَو ، َنَسَْحلا  ٍِّیلَع  ْنِم  َراتْخاَو  ًاِّیلَع ، ِنِم  یّ َراتْخاَو  ِلُسُّرلا ،
یبأ نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبعو  سیردإ  نب  دـمحأ  ّیلع  یبأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو  - 
یبأ نع  ریـصب ، یبأ  نع  ملاس ، نب  نمحرلا  دـبع  نع  حـلاص ، نب  رکب  نع  ًاعیمج ، فیرظ  نب  نسحلاو  يزارلا  داـمح  یبأ  نب  حـلاص  ریخلا 

ْنَأ َْکیَلَع  ّفِخَی  یتَمَف  ًۀَـجاح  َْکَیلِإ  ِیل  َّنِإ  ّيِراْصنَألا : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباِجل  مالـسلا  هیلّعٍِیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِیبَأ  َلاق  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع 
یگمه هک  نم  لسن  زا  رفن  هدزای  نم و  دـندومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  درک : ضرع  سابع  نبا  اْهنَع ؟ َُکلَأْسَأَف  َکـِب  َُولْخَأ 

هک دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصب  وبا   - 107  / 7 دنیوگیم .] نخـس  هدـش و  مالک  مه  اهنآ  اب  هکئالم   ] دنتـسه ثدـحم 
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ارم ناشیا  نایم  زا  ناربمایپ و  ءایبنا و  مدرم  نایم  زا  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دندومرف : ترـضح 
ناشیا نیمهن  هک  دومرف  باختنا  رایتخا و  ارم )  ) نایشناج نیـسح ، زا  ار و  نیـسح  نسح و  یلع ، زا  ار و  یلع  نم  يارب )  ) زا دومرف و  رایتخا 

مردپ دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصب  وبا   - 108  / 8 تسا . نانآ  نطاب  رهاظ و  وا  تسا و  اهنآ  مئاـق 
اب ندرک  تولخ  تقو  ره  مراد ، يراک  ياهلأسم  رد  امـش  اب  دندومرف : يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هب  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  یلع  نب  دّمحم 

! ُِرباج ای  َهل : َلاقَف  تاقْوَْألا . ِضَْعب  ِیف  ِیبَأ  ِِهب  الَخَف  َْتبَبْحَأ  ِتاقْوَْألا  َِّيأ  ِیف  ٌِرباج : َُهل  َلاـق  مسرپب . یتـالاؤس  وت  زا  مهاوخیم  دـش ، تحار  وت 
ِهَّللِاب ُدَهْـشَأ  ُِرباج : َلاقَف  ٌبُوتْکَم . ِحْوَّللا  َِکلذ  ِیف  ُهَّنَأ  ِمُأ  یّ ِِهب  َْکتْرَبْخَأ  امَو  مالـسلا  اهیلعَۀَمِطاف  ِمُأ  یّ ِدَـی  ِیف  ُهَْتیَأَر  يِذَّلا  ِحوَّللا  ِنَع  ِینِْربْخَأ 
اهِدَی ِیف  ُْتیَأَرَو  مالـسلا ، هیلعِْنیَـسُْحلا  ِةَدالِِوب  اُهتَأَّنَهَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِةایَح  ِیف  مالـسلا  اهیلعۀَـمِطاف  ِمُأ  َکّ یلَع  ُْتلَخَد  ّیِنِإ 

: َْتلاقَف ُحْوَّللا ؟ اَذه  ام  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َۀَْـنبا  اَی  ِمُأَو  یّ ِیبَِأب  اَهل : ُْتلُقَف  ِسْمَّشلا . ِرُون  َْهبِـش  َضَْیبَأ  ًاباتِک  ِهِیف  ُْتیَأَرَو  ٌدُُّرمُز ، ُهَّنَأ  ُْتنَنَظَف  رَـضْخَأ  ًاحَْول 
، يِْدلُو ْنِم  ِءایِـصْوَألا  ُءامْـسَأَو  یَْنبا  ُمْساَو  ِیْلَعب  ُمْساَو  ِیبَأ  ُمِْسا  ِهِیف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  یلِإ  ّلجوّزع -  ُهَّللا -  ُهادْهَأ  ُحْوَّللا  اَذـه 
: دندومرف هدرک و  تولخ  رباج  اب  مردپ  یضتقم  تقو  رد  سپ  دیهاوخب . امش  هک  تقو  ره  درک : ضرع  رباج  َِکلِذب . ِینَّرُـسَِیل  ِیبَأ  ِهِیناطْعَأَف 

وت هب  بوتکم  حول  نآ  تاـیوتحم  دروم  رد  مرداـم  هک  ار  هچنآ  ياهدـید و  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  مرداـم  تسد  رد  هک  یحوـل  زا  رباـج ! يا 
هیلعنیـسح ماما  دـّلوت  ناـمز  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  مسق  ادـخ  هب  درک : ضرع  رباـج  هدـب ؟ ربخ  نم  هب  هتفگ ،

مدرک نامگ  مدید ، ناشیا  تسد  رد  ار  یگنر  زبس  حول  مدش ، فرشم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  رـضحم  هب  کیربت  ضرع  يارب  مالـسلا 
رتخد يا  امش ، يادف  هب  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  دیشخردیم . دیشروخ  رون  لثم  هک  دوب  يدیفس  هتشون  حول  نآ  رد  مدید  تسا ، درمز 

هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هب  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ حول  نیا  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نیا مردپ  دراد ، دوجو  دنتـسه ، نم  دالوا  زا  هک  ییایـصوا  یماسا  زین  منادنزرف و  مرـسمه ، مردپ ، مان  حول  نیا  رد  تسا . هدرک  ادـها  هلآو 

: ِیبَأ َُهل  َلاق  ُُهتْخَْسنَتْساَف . ُُهتْأَرَقَف  مالـسلا  اهیلعُۀَمِطاف  َکُّمُأ  ِهِیْنتَطْعَأَف  ُِرباج : َلاق  موش . لاحـشوخ  رورـسم و  ات  تسا  هدرک  اطع  نم  هب  ار  حول 
ْرُْظنُا ُِرباج ! ای  َلاقو : ّقر  ْنِم  ًۀَفیِحَص  ِیبَأ  َجَرْخَأَف  َِرباج  ِلِْزنَم  یلِإ  یهَْتنا  یّتَح  ِیبَأ  ُهَعَم  یـشَمَف  ْمَعَن . َلاق : َّیَلَع ؟ ُهَضِْرعَت  ْنَأ  ُِرباج  ای  ََکل  ْلَهَف 
ِحْوَّللا ِیف  ُْتیَأَر  اذَـکه  ّیِنَأ  ِهَّللِاب  ُدَهْـشَأَف  ُِرباج : َلاق  ًافْرَح . ٌفْرَح  ََفلاخ  امَف  ِیبَأ  ُهَأَرَقَو  ِِهتَخُْـسن  ِیف  ُِرباج  َرَظَنَف  َْکیَلَع . اَنَأ  َأَْرقَأل  َِکباتِک  ِیف 

ْنِم ُنیِمَألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  ِِهلِیلَدَو ، ِِهباجِحَو  ِهِریِفَـسَو  ِهِرُونَو  ِهِّیبَن  ٍدَّمَحُِمل  میِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  اذه  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ًابُوتْکَم :
هخـسن نآ  يور  زا  تئارق ، زا  سپ  دـنداد و  هدـنب  هب  ار  حول  نآ  ناتردام  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  هب  رباـج  َنیَِملاـْعلا : َِّبر  ِدـْنِع 

هب ات  تفر  وا  هارمه  مردپ  هلب . درک : ضرع  یهدب ؟ ناشن  نم  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دندومرف : رباج  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مردپ  متـشادرب .
تهارمه هک  ياهتـشون  هب  وت  رباج ! دندومرف : هدروآ و  نوریب  هدوب  كزان  تسوپ  زا  هک  ار  ياهفیحـص  مردـپ  هاگنآ  دندیـسر . رباج  لزنم 

فرح کی  یتح  درک . تئارق  ار ] شدوخ  هخـسن   ] مردـپ درک و  هاگن  شدوخ  هخـسن  هب  رباج  سپ  مناوخب . وت  يارب  نم  ات  نک  هاگن  تسه 
. دوب هدش  هتشون  حول  رد  هک  مدید  هنوگ  نیمه  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : رباج  دنتشادن . فالتخا  مه 

مالسلا اهیلعهمطاف  حول  نتم  مالسلا  اهیلعهمطاف  حول  نتم 

هراشا

لیلد باجح و  ریفـس و  رون و  ربمایپ و  هک  دّـمحم  هب  میکح  زیزع و  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  یباتک  نیا  ناـبرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
ْدَحَْجت الَو  ِیئامْعَن  ْرُکْـشاَو  ِیئامْـسَأ  ُدَّمَُحم  ای  ْمِّظَع  تسا : هدرک  لزان  وا  هب  نایملاع  راـگدرورپ  فرط  زا  لـیئربج ]  ] نیمـالا حور  تسوا و 

َفاخ َْوأ  ِیلْـضَف  َْریَغ  اجَر  ْنَم  اَنَأ ، ّالِإ  َهلإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  یِّنِإ  ِنیِّدـلا ، ُناّیَدَو  َنیِمُولْظَْملا  ُلیِدـُمَو  َنیِراّبَْجلا  ُمِصاق  اَنَأ  ّالإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  یِّنِإ  ِیئالآ ،
ُْتلَعَج ّالِإ  ُُهتَّدُم  ْتَضَْقناَو  ُهُماّیَأ  ْتَلُمَکَف  ًاِّیبَن  ْثَْعبَأ  َْمل  یِّنِإ  ْلَّکَوَتَف . َّیَلَعَو  ُْدبْعاَف  َياّیِإَف  َنیَِملاْعلا ، َنِم  ًادَحَأ  َُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهْتبَّذَع  ِیلْدَع  َْریَغ 
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ُْتلَعَجَف ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  َْکیَْطبِسَو  ُهَدَْعب  َْکیَْلبِِشب  َُکْتمَرْکَأَو  ِءایِصْوَألا  یَلَع  ًاِّیلَع  َکَّیِـصَو  ُْتلَّضَفَو  ِءاِیْبنَألا  یَلَع  َُکْتلَّضَف  یِّنِإَو  ًاّیِـصَو  َُهل 
َدِهُْـشتْسا ِنَم  ُلَْضفَأ  َوُهَو  ِةَداعَّسلِاب  َُهل  ُتْمَتَخَو  ِةَداهَّشلِاب  ُُهْتمَرْکَأَو  یِْملِع  َنِزاخ  ًاْنیَـسُح  ُْتلَعَجَو  ِهِیبَأ  ِةَّدـُم  ِءاـضَْقنا  َدـَْعب  یِْملِع  َنِدـْعَم  ًانَـسَح 

میادخ نم  طقف  انامه  نکن ، راکنا  ار  اهنآ  و  شاب ، میاهتمعن  رازگساپـس  و  رادب ، گرزب  ارم  ياهمان  دّمحم ! يا  ًۀَـجَرَد ، ءادَـهُّشلا  ُعَفْرَأَو 
يراگدـنوادخ نم  مشابیم . تمایق  زور  هدـنهد  شاداپ  و  نامولظم ، سرداد  نارگمتـس و  هدننکـش  مه  رد  تسین ، ییادـخ  نم  زا  ریغ  هک 

لها زا  یـسک  چیه  هک  منک  باذع  نانچ  ار  وا  دسرتب ، نم  ریغ  زا  دراد و  نم  لضف  ریغ  هب  دـیما  هک  ره  تسین ، نم  زج  ییادـخ  هک  متـسه 
شنارود هک  مدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  نم  امن . لّـکوت  نم  رب  نک و  تداـبع  ارم  طـقف  سپ  مشاـب . هدرکن  باذـع  هنوگنیا  ار  ملاـع 

و مداد ، يرترب  تلیـضف و  ایبنا  مامت  رب  ار  تدوخ  نم  مداد . رارق  یـصو  وا  يارب  هکنیا  رگم  دـشاب ، هدـش  يرپس  شرمع  تّدـم  لـیمکت و 
ار نسح  سپ  متشاد . یمارگ  یلع  زا  سپ  نیسح  نسح و  تا  هون  طبس و  ود  هب  ار  وت  مداد و  يرترب  ایـصوا  مامت  رب  مه  ار  یلع  وت ، یـصو 
هب ار  وا  رما  متشاد و  یمارگ  تداهـش  هلیـسو  هب  ار  وا  هداد و  رارق  مملع  رادهنازخ  ار  نیـسح  مداد و  رارق  مملع  ندعم  شردپ  نامز  زا  سپ 

ُْتلَعَج زا  ادهـش  هجرد  نیرتدنلب  نیرت و  عیفر  تسا و  هدیـسر  تداهـش  هب  هک  تسا  یـسک  نیرتالاب  وا  مدرک ، متخ  تداعـس  يراگتـسر و 
ِدوُمْحَْملا ِهِّدَج  ُهِیبَش  ُُهْنباَو  َنیِـضاملا  ِءاِیلْوَأ  ُْنیَزَو  َنیِِدباْعلا  ِیَـس  ُدّ ٌِّیلَع  ْمُُهلَّوَأ  ُِبقاعُأَو ؛ ُبِیثُأ  ِِهتَْرتِِعب  ُهَْدنِع ، َۀَِغلاْبلا  َِیتَّجُحَو  ُهَعَم  َۀَماّتلا  َِیتَِملَک 

ٍرَفْعَج يْوثَم  َّنَمُرْکَأل  ِنِم  یّ ِلْوَْقلا  ُّقَح  َّیَلَع ، ُداّرلاَـک  ِْهیَلَع  ُداّرلا  ٍرَفْعَج ، ِیف  َنُوباـتْرُْملا  ُکَلُْهیَـس  ِیتَمْکِِحل  ُنِدـْعَْملاَو  یِْملِع  ُِرقاـب  ُِرقاـْبلا  ٌدَّمَُحم 
، َنوُقْشَی ِیئاِیلْوَأ ال  َّنإو  یفَْخت  ِیتَّجُحَو ال  ُعِطَْقنَی  یِضْرَف ال  َطیخ  َّنَِأل  سَْدنَح  َءایْمَع  ًۀَْنِتف  ُهَدَْعب  َجَْتنا  ِِهئاِیلْوَأَو . ِهِراْصنَأَو  ِهِعایْـشَأ  ِیف  ُهَّنّرَـسُألَو 

يِْدبَع ِةَّدُم  ِءآضِْقنا  َْدنِع  َنیِدِحاْجلا  َنیِرَتْفُْمِلل  ٌْلیَوَو  َّیَلَع  يرَْتفا  ِدَقَف  ِیباتِک  ْنِم  ًۀَیآ  َرَّیَغ  ْنَمَو  ِیتَمِْعن  َدَحَج  ْدَقَف  ْمُْهنِم  ًادِحاو  َدَـحَج  ْنَمَو  الَأ 
هلیسو هب  مداد و  رارق  وا  دزن  ار  دوخ  راکشآ  لیلد  تّجحو و  مداد ، رارق  وا  اب  ار  مدوخ  همات  هملک  هک  تسوا ، نآ  ِیتَرَیِخَو . ِیبِیبَحَو  یسُوم 

شدنزرف هتـشذگ و  يایلوا  تنیز  ناگدـننک و  تدابع  رورـس  تسا ، یلع  اهنآ  لّوا  منکیم . تازاجم  هداد و  باوث  وا  تیب  لها  ترتع و 
تیالو تماما و  رد  ناگدننک  کش  يدوز  هب  تسا ، نم  تمکح  ندعم  ملع و  هدنفاکـش  دومحم ، شدج  هب  هیبش  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم 
نایعیـش هب  ار  وا  مرادیم و  یمارگ  ار  رفعج  تسا ، نم  هیحان  زا  ّقح  لوق  تسا ، نم  رب  هدننک  در  وا ، رب  هدننک  در  دـنوشیم ؛ كاله  رفعج 

هنتف هب  هراشا   ] دوشیمن عطق  نم  نید  یـشم  طخ  اّما  دـیآیم ، دوجو  هب  یناـملظ  هنتف  وا  زا  دـعب  منکیم . لاحـشوخ  شناتـسود  ناراـی و  و 
[ هارمگ و   ] یقـش نم  ناتـسود  ایلوا و  ًاـقیقحت  و  دـنامیمن ، یفخم  نم  تّجح  ]و  دـش یـسررب  باـتک  نیمه  رد  هک  دراد  هیـسووان  هیفقاو و 
رب دهد  رییغت  ار  مباتک  زا  هیآ  کی  یسک  رگا  و  تسا ، هدرک  راکنا  ار  نم  تمعن  دنک  راکنا  ار  اهنآ  زا  یکی  یسک  رگا  دینادب  دنوشیمن .

. دسریم مامتا  هب  یسوم ، نم  هدیزگرب  بیبح و  هدنب و  رمع  تّدم  هک  یتقو  ناگدننک ، راکنا  ناگدننز و  ارتفا  رب  ياو  تسا . هدز  ارتفا  نم 
ٌِربْکَتْسُم ٌتیِْرفِع  ُُهُلتْقَی  اِهب ، ِعالِطْضإلِاب  ُهِْعْتمَأَو  ِةَُّوبُّنلا  َءابْعَأ  ِْهیَلَع  ُعَضَأ  ْنَمَو  يِرِصانَو  یِّیلَو  ٌِّیلَعَو  ِیئاِیلْوَأ  ِّلُِکب  ٌبِّذَکُم  ِنِماّثلِاب  َبِّذَکُْملا  َّنِإ 

ُنِدْعَم َوُهَف  ِهِْملِع ، ِثِراوَو  ِِهتَفِیلَخَو  ِِهْنبِا  ٍدَّمَحُِمب  ِْهیَْنیَع  َّنَِّرقَُأل  ِنِم  یّ ِلْوَْقلا  ُّقَح  یِْقلَخ . ِّرَش  ِْبنَج  یلِإ  ِِحلاّصلا  ُْدبَْعلا  اَهاَنب  ِیتَّلا  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ُِنفُْدی 
ُمتْخَأَو َراـّنلا  اُوبَجْوَتْـسا  ْدَـق  ْمُهُّلُک  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  ُُهتْعَّفَـشَو  ُهاوـْثَم  َۀَّنَْجلا  ُْتلَعَج  یِْقلَخ ، یلَع  ِیتَّجُحَو  يِّرِـس  ُعِـضْوَمَو  یِْملِع 

َُّمث ِنَسَْحلا . یِْملِِعل  ِنِزاـْخلاَو  ِیلِیبَـس  یلِإ  یِعاّدـلا  ُهـْنِم  ُجِرْخُأ  ِییْحَو  یلَع  ِینیِمَأَو  یِْقلَخ  ِیف  َدِـهاّشلاَو  يِرِـصانَو  ِِیلَو  یّ ِّیلَع  ِِهْنبِـإل  ِةَداـعَّسلِاب 
هدننک بیذکت  اهنآ ، نیمتـشه  هدننک  بیذـکت  انامه  َبوُّیَأ ، ُْربَصَو  یـسیِع  ُءاَهبَو  یـسُوم  ُلامَک  ِْهیَلَع  َنیَِملاْعِلل ، ًۀَـمْحَر  ِِهْنبِاب  َِکلذ  ُلُمْکَأ 

ار وا  يربکتم  وید  مداد . وا  هب  ار  نآ  لمح  ناوت  توبن و  راب  ینیگنس  هک  تسا  یسک  وا  تسا ، نم  نید  روای  یلو و  یلع  تسا . اهنآ  همه 
هب ار  وا  مشچ  ود  تسا ، نم  زا  ّقح  لوق  دوـشیم . نفد  نم  قـلخ  نیرتدـب  راـنک  هدرک و  اـنب  ار  نآ  حـلاص  هدـنب  هک  يرهـش  رد  دـشکیم ،
وا هاگیاج  ار  تشهب  دشابیم . مقلخ  رب  نم  تّجح  ّرس و  لحم  نم و  ملع  ندعم  وا  منکیم . نشور  دّمحم ، شملع  ثراو  هفیلخ و  شرسپ ،

یگمه هک  دـشاب ] ناشیا  نایعیـش  زا  یتح  اـی  ترـضح و  يرارذ  زا  تسا  نکمم   ] شتیب لـها  زا  رفن  رازه  داـتفه  هراـبرد  ار  وا  هداد و  رارق 
نم نید  روای  یلو و  هک  وا  مداد . رارق  ار  تداعـس  يریخ و  هب  تبقاع  یلع  شرـسپ  يارب  مداد و  رارق  عیفـش  دنتـسه ، منهج  شتآ  قحتـسم 

تمعن نیا  سپس  مدروآ . دوجو  هب  وا  زا  ار  نسح  مملع  رادهنازخ  مهار و  هب  هدننک  توعد  تسا . میحو  رب  نیما  مقلخ و  رد  دهاش  تسا و 
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ُّلِذَیَـس دوب . دهاوخ  بویا  ربص  یـسیع و  لامج  یـسوم و  لامک  وا  يارب  منکیم ، لماک  تسا ، نیملاعلل " ۀـمحر   " هک نسح  دـنزرف  هب  ار 
ُغَبُْـصت َنِیلِجَو ، َنِیبوُعْرَم  َنیِِفئاخ  َنُونوُکَیَو  َنُوقَرُْحیَو  َنُولَتُْقیَف  ِمَْلیِّدـلاَو ، ِكْرُّتلا  ُسُوُءر  يداهَُتی  امَک  مُهُـسوُءُر  يداهَُتیَو  ِِهنامَز  ِیف  ِیئاـِیلْوَأ 

ُعَفْرَأَو َلِزالَّزلا  ُفِشْکَأ  ْمِِهبَو  سَدـْنَح  َءایْمَع  ٍۀَْـنِتف  َّلُک  ُعَفْدَأ  ْمِِهب  ًاّقَح ، ِیئاِیلْوَأ  َِکئلوُأ  ْمِِهئاِسن ، ِیف  ُۀـَنِّرلاَو  ُلـْیَْولا  وُشْفَیَو  ْمِِهئامِدـِب  ُضْرَـألا 
مل ول  ریـصبوبأ : یل  لاق  ملاس : نب  نمحرلا  دبع  لاق  َنوُدَتْهُْملا . ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َلالْغَألاَو ، َراصآلا 
ّیلع نب  دـمحأ  ّیلع  یبأ  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀـعامج ، اـنربخأو   - 109 هلهأ . نع  ّالإ  هنـصف  كافکل ، ثیدحلا  اذـه  ّالإ  كرهد  یف  عمـست 
حلاص نب  دّمحم  نع  یلیلخلا ، دّمحم  نب  دمحأ  نع  لدعلا ، یلـصوملا  نانـس  نب  ّیلع  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  ینربخأ  لاق : يدایألا  يزارلا 

یلصیبنلا یعار  یملسابأ  تعمس  لاق : مالـس  نع  رباج ، نب  دیزی  نب  نمحرلا  دبعو  ملـسم  نب  دایز  نع  دمحأ ، نب  نامیلـس  نع  ینادمهلا ،
كرت و ياهرـس  هک  نانچمه  دنبوکیم ؛ ار  اهنآ  ياهرـس  دـنوشیم ، راوخ  وا  تبیغ ]  ] نامز رد  نم  يایلوا  يدوز  هب  لوقی : هلآو  هیلع  هللا 

ياهنز نیب  رد  دوشیم . یگنر  اهنآ  نوخ  اب  نیمز  دنتسه و  هارمه  تشحو  بعر و  سرت و  شتآ و  راتشک و  اب  ًامئاد  دنبوکیم . ار  ملید 
هلیـسو هب  منکیم و  عفد  ار  یناملظ  هنتف  ره  اهنآ  هطـساو  هب  دنتـسه ، نم  يایلوا  ًاـتقیقح  ناـنآ  دوشیم . رهاـظ  هّجز  هیرگ و  هلاـن و  اـهنآ 

تسا اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  ترفغم  تمحر و  تاولص و  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  . » مربیم نیب  زا  ار  اهینوگرگد  اه و  هلزلز  ناشیا 
هب ياهدینشن  یثیدح  چیه  ایند  یگدنز  رد  رگا  تفگ : نم  هب  ریصب  وبا  تسا : هتفگ  ملاس  نب  نمحرلادبع  ( 83 «.) دنناگدش تیاده  ناشیا  و 

یملـس ابا  زا  هک  هتفگ  ةرمع ] یبا  نب   ] مالـس  - 109  / 9 نک . ظفح  شلها  زا  زج  هب  ار  نآ  سپ  دـنکیم ، تیاـفک  ار  وت  ثیدـح ، نیا  زج 
َّلَج ُزیِزَعلا  َلاق  ِءامَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  ًۀَْلَیل  ُْتعِمَس  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناپوچ 
ِیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  َلاق : اهُْریَخ . ُْتُلق : َِکتَّمُِأل ؟ َْتفَّلَخ  ْنَم  ُدَّمَُحم  ای  َْتقَدَـص . َلاـق : َنُونِمْؤُْملا  َو  ُْتُلق : ِّهِبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  ُهُؤاـنَث :
الَف ِیئامْسَأ  ْنِم  ًامِْسا  ََکل  ُْتقَقَشَف  اْهنِم  َُکتْرَتْخَاَف  ًۀَعالِّطا  ِضْرَألا  یَلَع  ُْتعَلَّطا  یِّنِإ  دَّمَُحم ! ای  َلاق : َِّبر . ای  ْمَعَن ، ُْتُلق : مالـسلا ؟ هیلعِِبلاط 
اَنَأَف ِیئامْـسَأ ، ْنِم  ًامِْـسا  َُهل  ُْتقَقَـشَو  ًاِّیلَع  اْهنِم  ُتْرَتْخاَف  َۀَِـیناّثلا  ُْتعَلَّطا  َُّمث  ٌدَّمَُحم ، َْتنَأَو  ُدوُمْحَْملا  اـَنَأَف  یِعَم ، َتْرِکُذَو  اـّلِإ  ٍعِضْوَم  ِیف  ُرَکْذُأ 

: دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدش ، هدرب  نامسآ  هب  هک  یبش  دندومرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگیم : ٌِّیلَع . ْوُهَو  یلْعَألا 
! دّمحم يا  یتفگ . تسار  دومرف : ( 84 (؟» نانمؤم و  : » مدرک ضرع  دروآ .» نامیا  تسا  هدرک  لزان  وا  هب  شراـگدرورپ  هک  هچنآ  هب  ربماـیپ  »

يا هلب ، مدرک : ضرع  ار ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ار . اهنآ  نیرتهب  مدرک : ضرع  يداد ؟ رارق  تدوخ  نیشناج  تتّما  يارب  ار  یسک  هچ 
زا یمان  وت  يارب  مدرک و  باـختنا  ار  وت  ناـشنایم  زا  مدرک و  یتیاـنع ] و   ] هّجوت نآ ] لـها  و   ] نیمز هب  نم  دّـمحم ! يا  دومرف : مراـگدرورپ .
وت مدومحم و  نم  سپ  يوشیم ، دای  نم  هارمه  مه  وت  موش  دای  نم  اجک  ره  سپ  متفرگ ] مدوخ  مان  زا  ار  وت  مان   ] مدـیزگرب مدوخ  ياهمان 

ار مدوخ  ياـهمان  زا  یماـن  مه  وا  يارب  مدرک و  راـیتخا  ار  یلع  اـهنآ  ناـیم  زا  مدرک و  هّجوت  [ شلها نیمز و  هب  ] رگید راـب  سپـس  دّـمحم .
يِروـُن ْنِم  ٍروـُن  ِحَبَـش  ْنِم  َْنیَـسُْحلاو  َنَسَْحلاَو  َۀَـمِطافَو  ًاـِّیلَع  ُْتقَلَخَو  َکـُتْقَلَخ  یِّنِإ  ُدَّمَُحم ! اـی  یلع . وا  متـسه و  یلعا  نـم  سپ  مدـیزگرب ،

! ُدَّمَُحم ای  َنیِِرفاْکلا . َنِم  يِْدنِع  َناک  اهَدَحَج  ْنَمَو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يِْدنِع  َناک  اهَِلبَق  ْنَمَف  َنیِضْرَألاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  یلَع  ْمُکَتَیالِو  ُتْضَرَعَو 
! ُدَّمَُحم ای  ْمُِکتَیالِِوب . َّرِقَی  یّتَح  َُهل  ُتْرَفَغ  ام  ْمُِکتَیالِِوب  ًادِحاج  ِیناتَأ  َُّمث  ِیلابلا ، ِّنِّشلا  َْلثِم  َریِصَیَو  َعِطَْقنَی  یّتَح  ِینَدَبَع  يِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول 

ٍدَّمَُحمَو ٍِّیلَعَو  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  َۀَـمِطافَو  ٍِّیلَِعب  اـَنَأ  اذِإَـف  ُّتَفَْتلاَـف  ِشْرَْعلا . ِنیِمَی  ْنَع  ْتِفَْتلِإ  َلاـقَف : َِّبر . اـی  ْمَعَن  ُْتُلق : ْمُهاَرت ؟ ْنَأ  ُّبُِـحت  َأ 
ُهَّنَأَک ْمِهِطَـسَو  ِیف  ُّيِدـْهَْملاَو  َنوُّلَُـصی  ٌمِایق  ٍرُون  ْنِم  ٍحاضْحَـض  یف  مالـسلا  مهیلعيِدـْهَْملاَو  ِنَسَْحلاَو  ٍِّیلَعَو  ٍدَّمَُحمَو  ٍِّیلَعَو  یـسُومَو  ٍرَفْعَجَو 
لها رب  ار  امش  تیالو  مدرک و  قلخ  مدوخ  رون  لیامـش  حبـش و  زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم ، دّمحم ! يا  ٌّيِرُد . ٌبَکْوَک 
راکنا ار  امـش  تیالو  هک  یـسک  تسا و  نینمؤم  زا  نم  رظن  رد  تفریذـپ  ار  امـش  تیالو  هک  یـسک  سپ  مدرک ، هئارا  اهنیمز  اهنامـسآ و 

لثم دوش و  ادج  مه  زا  شدنب  دنب  هکنیا  ات  دنک  متدابع  ردق  نآ  مناگدـنب  زا  يا  هدـنب  رگا  دّـمحم ! يا  تسا . نارفاک  زا  نم  رظن  رد  درک ،
تیالو هب  رارقا  ات  دـشاب ، امـش  تیالو  رکنم  هک  دـیایب  نم ] رـضحم  هب   ] یلاح رد  تمایق ] زور   ] دـعب دوش ، نابایب  هدیـسوپ  کشخ و  کشم 
تـسار تمـس  هب  دومرف : مراگدرورپ . يا  هلب ، مدرک : ضرع  ینیبب ؟ ار  اهنآ  يراد  تسود  دّـمحم ! يا  دیـشخب . مهاوخن  ار  وا  دـنکن  امش 
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یلع و دّـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دّـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  هک  مدـید  مدرک و  هّجوت  نک . هّجوت  شرع 
. دـنامیم ناشخرد  هراتـس  لثم  تساهنآ و  طسو  رد  يدـهم  و  دـنناوخیم ، زامن  هداتـسیا و  رون  زا  یقمع  مک  يایرد  رد  يدـهم  نسح و 
110 ِیئادْعَأ . ْنِم  ُمِقَْتنُْملاَو  ِیئاِیلوُِأل  ُۀَبِجاْولا  ُۀَّجُْحلا  ُهَّنإ  ِیلالَجَو  ِیتَّزِعَو  ُدَّمَُحم ! ای  َِکتَْرتِع . ْنِم  ُِرئاّثلا  اذهَو  ُجَجُْحلا  ِءالُؤه  دَّمَُحم ! ای  َلاقَف :

یف ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِـع  َّنِإ   - » ّلجوّزع هَّللا -  لوق  لیوأت  نع  مالـسلا  هیلعرفعجابأ  تلأـس  لاـق : یفعجلا  رباـج  يورو  - 
ّمث ءادَعُّصلا ، ِیَـس  يِدّ َسَّفَنَتَف  لاق : ْمُکَـسُْفنَأ » َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََـعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَألا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک 

ِِهْنباَو ٍرَفْعَج  ِیْنبِا  یلِإَو  ََّیلِإَو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َوُهَف  ًارْهَش  َرَـشَع  اْنِثا  اهُروُهُـشَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَج  َیِهَف  ُۀَنَّسلا  اَّمَأ  ُِرباج  ای  لاق :
ُهُؤانَمُأَو ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  ُجَجُح  ًامامِإ  َرَـشَع  اْنِثا  يِدـْهَْملا ، يِداْهلا  ٍدَّمَُحم  ِِهْنبا  یلِإَو  ِنَسَْحلا  ِِهْنبا  یلِإَو  ٍِّیلَع  ِِهْنباَو  ٍدَّمَُحم  ِِهْنباَو  ٍِّیلَع  ِِهْنباَو  یـسُوم 

هک مسق  ملالج  تّزع و  هب  دّمحم ! يا  دومرف : دنـشابیم . وت  ترتع  زا  مقتنم  نیاو  دنیادخ  ییاهتّجح  نانیا  دّمحم ! يا  ِهِْملِعَو . ِِهیْحَو  یلَع 
رباج  - 110  / 10 تفرگ . دـهاوخ  ماـقتنا  منانمـشد  زا  ]و  تسا بجاو  هَّللا  ءاـیلوا  يارب  شتعاـطا   ] تسا نم  ياـیلوا  يارب  هبجاو  تّجح  وا 

هب هک   ] ادـخ دزن  اههام  ددـع  انامه  : » دـیامرفیم هک  مدرک  لاؤس  نآرق  هیآ  نیا  لیوأت  نوماریپ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا : هتفگ  یفعج 
، هام هدزاود  نآ  زا  دیرفآ ، ار  نیمز  نامـسآ و  ادـخ  هک  يزور  نآ  زا  تسا ، هام  هدزاود  یهلا  باتک  رد  تسا ] قلخ  حالـص  ّقح و  باسح 

نارگید دوـخ و  ّقـح  رد  متـس  يدـعت و  اـههام  نآ  رد  سپ  مکحم ، راوتـسا و  نید  روتـسد  تـسا  نـیا  دوـب . دـهاوخ  مارح  نآ  هاـم  راـهچ 
تسادخ و لوسر  ام  ّدج  سپ  لاس ، اّما  رباج ! يا  دندومرف : دعب  دیشک ] يدنلب  هآ  ای   ] دندیشک یقیمع  سفن  ترضح  هاگنآ  ( 85 «.) دینکن

مرـسپ هب  دسریم  نم و  هب  دسریم  ات  [ داجـس ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما   ] نینمؤملاریما زا : دنترابع  دنتـسه و  هام  هدزاود  نآ  ياههام 
هدزاود تسا ، يدهم  يداه  هک  دّمحم  شرسپ  هب  نسح و  شرسپ  یلع و  شرسپ  دّمحم و  شرسپ  یلع و  شرسپ  یسوم و  شرسپ  و  رفعج ،

ْمُْهنِم ُۀََعبْرَأ  ِیَْقلا ، ُمّ ُنیِّدلا  ُمُه  َنیِذَّلا  ُمُرُْحلا  ُۀََعبْرَألاَو  دنتـسه . یهلا  ملع  یحو و  رب  نیما  هدوب و  ادخ  قلخ  نایم  رد  ادـخ  ياهتّجح  هک  ماما 
ُنیِّدلا َوُه  ِءالُؤِهب  ُراْرقِإلاَف  مالسلا  مهیلعٍدَّمَُحم  ْنب  ِّیلَعَو  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ٍدِحاو : ٍمْسِاب  َنوُجُرْخَی 
نایفـس نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  ۀـعامج ، اـنربخأ   - 111 اوُدَـتْهَت . ًاـعیِمَج  ْمِِهب  اُولُوق  ََيأ  ْمُکَـسُْفنَأ » َّنِهِیف  اوُِملْظَت  ـالَف   » ِیَقلا ُمّ

نع ّيرصملا ، دمحأ  نب  رفعج  نع  لیلخلا ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  نیسحلا ، نب  ّیلع  نع  لدعلا ، یلصوملا  نانس  نب  ّیلع  نع  يرفوزبلا ،
نیـسحلا هیبأ  نع  نیدباعلا ، دّیـس  تانفثلا  يذ  هیبأ  نع  رقابلا ، هیبأ  نع  دّـمحم ، نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  هیبأ ، نع  ّیلع ، نب  نسحلا  هّمع 
هیلّعٍِیلَِعل ُُهتافَو -  اهِیف  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِیف  هلآو -  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریمأ  هیبأ  نع  دیهّـشلا ، ّیکّزلا 

جراخ مان  کی  اب  هک  دنتسه  اهنآ  زا  نت  راهچ  دنتسه ، مکحتسم  نید  هک  مرتحم  هام  راهچ  و  ًةاَودَو . ًۀَفیِحَص  ْرِـضْحَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  ای  مالـسلا :
سپ مالـسلا . مهیلع  [ يداه ماما   ] دّمحم نب  یلع  یـسوم و  نب  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  مردـپ  نینمؤملاریما و  یلع  زا : دـنترابع  دـناهدش و 

دیشاب دقتعم  اهنآ  همه  هب  ینعی  دینکن » ملظ  ناتدوخ  رب  ناشیا  دروم  رد  سپ  . » تسا مکحتسم  نید  نامه  ماما ، راهچ  نیا  تیالو  هب  رارقا 
زا ناگدننک ، تدابع  ياقآ  [ داجـس ماما  ( ] 86) اههنیپ بحاص  شردـپ  زا  رقاب ، ماما  شردـپ  زا  قداص  ماـما   - 111  / 11 دیوش . تیادـه  ات 
زا هک  یبش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیامرفیم : لقن  مالـسلا  مهیلعنینمؤملاریما  شردپ  زا  رهاط ، كاپ و  دیهـش  نیـسح  شردپ 

یّتَح ُهَتَّیِـصَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  ََألْمَأَف  نک . هدامآ  يرهوج  قرو و  نسحلا ! اـبا  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  هب  دـنتفر ، اـیند 
، ًامامإ َرَشَع  یْنثإلا  ُلَّوَأ  ُِّیلَع  ای  َْتنَأَف  ًاّیِدْهَم . َرَشَع  اْنثا  ْمِهِدَْعب  ْنِمَو  ًامامِإ  َرَشَع  اْنثا  يِدَْعب  ُنوُکَیَـس  ُهَّنإ  ُِّیلَع ! ای  َلاقَف : ِعِضْوَْملا  اَذه  یلِإ  یهَْتنِا 

ِهِذـه ُّحِـصَت  الَف  َّيِدـْهَْملاَو  َنُومْأَْملاَو  ِمَظْعَألا  َقوُراْفلاَو  ِرَبْکَـألا  َقیِّدِّـصلاَو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأَو  یـضَتْرُْملا  ًاـِّیلَع  ِِهئامَـس : ِیف  یلاـعَت  ُهَّللا  َكاّـمَس 
، اْهنِم ٌءيَِرب  انَأَف  اهَتْقَّلَط  ْنَمَو  ًادَغ  ِیُنتیَِقل  اهَتَّبَث  ْنَمَف  ِیئاِسن ، یلَعَو  ِیَمَو  ْمِِهتّ ِیَح  ْمِهّ ِیْتَیب ، ِلْهَأ  یلَع  ِیِصَو  یّ َْتنَأ  ُِّیلَع  ای  َكْریَغ . ٍدَحَِأل  ُءامْـسَألا 

الما مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هب  ار  ناشتیـصو  ترـضح  يِدـَْعب . ْنـِم  ِیتَّمُأ  یلَع  ِیتَـفِیلَخ  َتـْنَأَو  ِۀَـمایِْقلا ، ِۀَـصْرَع  ِیف  اـهَرَأ  ْمـَلَو  ِینََرت  ْمـَل 
نیلوا وت  و  يدهم ، هدزاود  اهنآ  زا  دـعب  دوب و  دـنهاوخ  ماما  هدزاود  نم  زا  سپ  يدوز  هب  ناج ! یلع  دیـسر : اجنیا  هب  هکنیا  ات  دـندومرف ،

گرزب هدننک  قیدصت   ] ربکا قیدص  نانمؤمریما و  یضترم و  یلع  شنامسآ ، رد  ار  وت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یتسه . ماما  هدزاود  زا  رفن 
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هب يدحا  يارب  یماسا  نیا  تسا و  هدیمان  يدهم  نومأم و  و  دوشیم ] هتـشاذگ  قرف  لطاب  ّقح و  نیب  وت ، هلیـسو  هب   ] مظعا قوراف  و  ربمایپ ]
نم یـصو  منانز  رب  نینچمه  نانآ و  هدرم  هچ  هدـنز و  هچ  یتسه  متیب  لـها  تسرپرـس  نم و  یـصو  وت  ناـج ! یلع  تسین . حیحـص  وت  زج 

قالط وت  هک  ار  مادـک  ره  و  دـنکیم ، تاـقالم  ارم  تماـیق  يادرف  يراذـگ  یقاـب  نم  جاودزا  دـقع  رد  هک  ار  مادـک  ره  سپ  دوب ، یهاوخ 
َْکتَرَضَح اذِإَف  متّما  رب  ماهفیلخ  نیـشناج و  نم  زا  سپ  وت  ( 87 .) منیبیم ار  وا  نم  هن  دـنیبیم و  ارم  هن  تمایق  رد  و  مرازیب ، وا  زا  نم  یهدـب 

ُةافَْولا ُْهتَرَضَح  اذِإَف  ِلُوتْقَْملا ، ِّیِکَّزلا  ِدیِهَّشلا  ِْنیَـسُْحلا  ِیْنبا  َیلِإ  ِلَُـسْیلَف  اهْمّ ُةافَْولا  ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  ِلوُصْولا ، ِّرَبلا  ِنَسَْحلا  ِیْنبا  یلِإ  ِلَـسَف  اهْمّ ُةافَْولا 
ِِهْنبِا یلِإ  ِلَُسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَضَح  اذِإَف  ِِرقابلا ، ٍدَّمَُحم  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُسْیلَف  اهْمّ ُةافَْولا  ُْهتَرَضَح  اذِإَف  ٍِّیلَع ، ِتانَفَّثلا  ِيذ  َنیِِدباْعلا  ِیَس  ِدّ ِِهْنبا  یلِإ  ِلَُسْیلَف  اهْمّ

ُةافَولا ُْهتَرَضَح  اذِإَف  اضِّرلا ، ٍِّیلَع  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَضَح  اذِإَف  ِمِظاْکلا ، یَسُوم  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  ِقِداّصلا ، ٍرَفْعَج 
ِنَـسَْحلا ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُـسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  حِصاّنلا ، ٍِّیلَع  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُـسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  ِّیِقَّتلا ، ِثلا  ِۀَـقّ ٍدَّمَُحم  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُـسْیلَف  اهْمّ

ِهِدَْعب ْنِم  ُنوُکَی  َُّمث  ًامامإ ، َرَشَع  اْنِثا  َِکلذَف  مالسلا . مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِظِفْحَتْـسُْملا  ٍدَّمَُحم  ِِهْنبِا  یلِإ  ِلَُـسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا  ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  ِلِضاْفلا ،
راکوکین و هک  نسح  مرسپ  هب  ارم  ینیشناج  تیاصو و  دیسر  وت  تافو  هک  ینامز  یتسه . ِلَُـسْیلَف  اهْمّ ُةافَولا ) ُْهتَرَـضَح  اذِإَف  ، ) ًاّیِدْهَم َرَـشَع  اْنِثا 

ارف وا  تافو  هک  یتقو  و  دراپـسب ، دیهـشو  كاپ  نیـسح ، مدـنزرف  هب  ار  نآ  دیـسر  ارف  هک  وا  گرم  نامز  نک . میلـست  تسا  ّقح  هب  هدیـسر 
هب ار  نآ  دیـسر  وا  توف  نامز  هاگره  و  دـیامن ، راذـگاو  یلع »  » تانفث بحاص  ناگدـننک و  تدابع  دّیـس  اقآ و  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دیـسر 
هب دیسر  ارف  وا  گرم  هک  هاگنآ  و  دراپسب ، قداص  رفعج  شرسپ  هب  ار  نآ  دیـسر  وا  گرم  هک  ینامز  و  دنک ، میلـست  رقاب  دّمحم  شدنزرف 
نآ دیسر  وا  تافو  هک  ینامز  و  دنک ، میلست  اضر »  » یلع شدنزرف  هب  دیسر  ارف  وا  گرم  هک  یتقو  و  دنک ، راذگاو  مظاک  یـسوم  شدنزرف 
هک ینامز  و  دیامن ، راذـگاو  حـصان »  » یلع شدـنزرف  هب  ار  نآ  دیـسر  ارف  وا  گرم  هک  ینامز  دراپـسب و  یقت »  » هقث دّـمحم  شدـنزرف  هب  ار 

تعیرش و ظفاح  هک  دمحم ]  ] شدنزرف هب  ار  نآ  دیسر  ارف  وا  گرم  هک  ینامز  و  دراپسب ، لضاف »  » نسح شرـسپ  هب  ار  نآ  دیـسر  وا  گرم 
تلحر نامز  هک  یتقو  سپ  دوب ، دهاوخ  يدـهم  هدزاود  ناشیا  زا  دـعب  دوب ، ماما  هدزاود  نیا  دراپـسب . تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ 

یِمْـسِاَک ٌمِْسا  یِماسَأ : ُۀَثالَث  َُهل  َنِیبَّرَقُْملا ، ُلَّوَأ  ِِهْنبِا  یلِإ  نیرترب  نیلوا و  هک  شدـنزرف  هب  ار  نم  ینیـشناج  تیاصو و  دیـسر ، مهدزاود  ماما 
نب دّمحم  نع  انباحصأ ، نم  ةّدع  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 112 َنِینِمْؤُْملا . ُلَّوَأ  َوُه  ّيِدْهَْملا  ِِثلاّثلا  ُمْسِالاَو  ُدَمْحَأَو  ِهَّللا  ُْدبَع  َوُهَو  ِیبَأ  ُمِْساَو 

نسحلا نب  ّیلع  نع  ۀعامس ، نب  نسحلا  نع  باّشخلا ، یسوم  نع  نسحلا  نع  هَّللا ، دبع  نب  نیسحلا  نع  يرعـشألا ، ّیلع  یبأ  نع  بوقعی ،
ِْدلُو ْنِم   ] ٌثَّدَُـحم ْمُهُّلُک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُمامِإلا  َرَـشَع  اـْنثِإلا  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعٍرَفْعَجاـبَا  ُْتعِمَـس  لاـق : ةرارز  نع  ۀـنیذُأ ، نبا  نع  طاـبر ، نب 

، دانسإلا اذهبو   - 113 ِناِدلاولا . اَمُه  مالسلا  امهیلعٌِیلَعَو  ِهَّللا  ُلوُسَرَف  مالـسلا  هیلعٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْدلُوَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر 
یبأ نب  میهاربإ  نع  نیـسحلا ، نب  دّمحمو  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  دایز ، نب  ةدعـسم  نع  نیـسحلا ، دّمحم  نع  ییحی ، نب  دّـمحم  نع 

نم يدوهی  لبقأ  رمع  فلختـساو  رکبوبأ  کله  اّمل  ًارـضاح  تنک  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  يدـبعلا ، نوراه  یبأ  نع  یندـملا ، ییحی 
دمحا هَّللادبع و  نآ  تسا و  نم  ردپ  مان  لثم  شرگید  مان  و  تسا ، نم  مان  دننام  شمان  کی  دراد ، مان  هس  وا  و  دیامن ، میلست  تسا  نیبرقم 

مالـسلا هیلعرقاب  ماـما  زا  هک  هتفگ  نیعا  نب   ] ةرارز  - 112  / 12 تسا . ناـنمؤم  نیلوا  ( 88) وا دوب و  دـهاوخ  يدـهم  وا  مان  نیموس  تسا و 
یبا نـب  یلع  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر  دـالوا  زا  هدوـب و  ثَّدـحم  یگمه  دّـمحم  لآ  زا  ماـما  هدزاود  دـندومرفیم : هـک  مدـینش 
ماما زا  لصتم  دنس  ود  اب  ینیلک  موحرم   - 113  / 13 دنتسه . اهنآ  ناردپ  مالسلا  مهیلعیلع  ادخ و  لوسر  سپ  دنتسه . مالـسلا  هیلعبلاط 

برثی ءامظع  رمع  دیـسر و  تکاله  هب  رکبوبا  یتقو  تفگ : دیعـسوبا ]  ] هک دنکیم  لقن  ( 89) يردخ دیعسوبا  سپس  مالـسلا و  هیلعقداص 
هنع کلأسأ  اّمع  ینتّربخ  نإف  مالـسإلا ، دـیرأ  کتئج  ّینإ  رمع  ای  هل : لاـقف  رمع ، یلإ  عفر  یّتح  هناـمز  لـهأ  ملعأ  ّهنأ  ۀـنیدملا  دوهی  معزی 
نم یلإ  كدشرأ  یّنکل  كانه ، تسل  ّینإ  رمع  هل :)  ) لاقف لاق : هنع  لأسأ  نأ  دـیرأ  ام  عیمجو  ۀّنـسلاو ، باتکلا  اذـه  باحـصأ  ملعأ  تنأف 
اذه ناک  نإ  رمع  ای  يدوهیلا : هل  لاقف  مالسلا .-  هیلعّیلع  یلإ  أموأو  كاذ -  وهو  هنع ، لأست  دق  ام  عیمجو  ۀّنـسلاو  باتکلاب  انتّمأ  ملعأ  وه 

؟ رمع رکذ  امک  تنأ  لاقف : مالـسلا  هیلعّیلع  یلإ  ماق  يدوهیلا  ّنإ  ّمث  رمع . هربزف  مکملعأ ؟ كاذ  اّمنإو  ساّنلا ! ۀـعیبو  کل  اـمف  لوقت  اـمک 
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نامگ هنیدـم  ناـیدوهی  هک  دوهی  ناـگرزب  زا  یکی  هک  مدوب  دـهاش  رـضاح و  مدوخ  نم  دـش ، وا  نیـشناج  هربخأـف ، رمع ؟ لاـق  اـمو  لاـقف :
رگا موش ! ناملسم  وت  دزن  ات  ماهدمآ  نم  رمع  يا  تفگ : وا  هب  هدیـسر و  رمع  هب  ات  دمآ  تسه  شدوخ  رـصع  مدرم  نیرتملاع  وا  دندرکیم 
هیلع هللا  یلصهَّللا  لوسر   ] تنس و  نآرق ]  ] باتک نیا  باحصا  نیرتملاع  وت  هک  دوشیم  مولعم  سپ  يداد ، باوج  مسرپیم  هک  هچنآ  زا  وت 

ییامنهار ار  وت  اّما  متـسین . یملع ]  ] ماـقم نیا  رد  نم  تفگ : وا  هب  رمع  ینادیم . منک  لاؤس  مهاوخیم  هک  ار  هچنآ  یماـمت  یتسه و  هلآو ]
هیلعیلع هب  هراشا  و  تسا . درم  نآ  وا  تسا ، ملاع  یـسرپب  هک  هچره  هب  تسا و  تنـس  باتک و  هب  ام  تّما  نیرتملاع  هک  یـسک  هب  منکیم 

یلاح رد  دـننک  تعیب  وت  اب  مدرم  هک  يراد  یّقح  هچ  وت  سپ  ییوگیم ، وت  هک  تسا  هنوگ  نیا  رگا  رمع ! يا  تفگ : يدوهی  درک . مالـسلا 
مالسلا هیلعیلع  تمس  هب  تساخرب و  يدوهی  دعب  درک . شدیدهت  هدرک و  عنم  ندز  فرح  زا  ار  وا  رمع  تسامـش ؟ نیرتملاع  درم  نآ  هک 

: لاق هب  ار  ارجام  يدوهی  هتفگ ؟ هچ  رمع  دندومرف : ترـضح  تفگ ؟ رمع  هک  یتسه  هنوگ  نآ  وت  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ  تفر و 
، نوقداص اهملعأو  ممألا  ریخ  مکاوعد  یف  مّکنأ  ملعأف  مکنم  دـحأ  اهملعی  له  ملعأ  نأ  دـیرأ  ءایـشأ  نع  کتلأس  رمع  لاق  امک  تنک  نإـف 

ُْهنَع َكُِربْخُأ  ََکل  ادـَب  اّمَع  ْلَس  ُرَمُع ، ََکل  َرَکَذ  امَک  اَنَأ  ْمَعَن ، مالـسلا : هیلعیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  مالـسإلا . مکنید  یف  لخدأ  کلذ  عمو 
َلاـقَف ٍْعبَـس ؟ ْنَع  ِینِْربْخَأ  ْلـُقَت  َْمل  َِمل  ُّيِدوُهَی  اـی  مالـسلا : هیلعٌِیلَع  َُهل  َلاـق  ٍةَدِـحاوَو . ٍۀـَثالَثَو  ٍۀـَثالَث  ْنَع  ِینِْربْـخَأ  َلاـق : یلاـعَت  ُهَّللا  َءآـش  ْنِإ 

ْمُُهلَْـضفَأَو ِضْرَألا  ِلْهَأ  ُمَلْعَأ  َْتنَأَـف  ِْعبَّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِینَْتبَجَأ  ْنِإَو  ُْتفَفَک ، ّـالإَو  ِثـالَّثلا  ِنَع  َکـُْتلَأَس  ِثـالَّثلِاب  ِینَتْرَبْخَأ  ْنِإ  َکَّنإ  ُّيِدوُهَْیلا :
منادب مهاوخیم  مسرپیم و  وت  زا  ار  يروما  هتفگ ، رمع  هک  یتسه  هنوگ  نامه  وت  رگا  تفگ : هداد و  ربخ  ترـضح  ِساّنلِاب . ِساَّنلا  َیلْوَأَو 

هب هّجوت  اب  ات  دییوگیم ؛ تسار  دیتسه ، اهتّما  نیرتملاع  نیرتهب و  هک  دینکیم  اعّدا  هکنیا  و  دـنادیم ؟ ار  لئاسم  نآ  امـش  زا  یـسک  ایآ 
هک متـسه  هنوگنامه  نم  هلب ، دندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مدرگ . ناملـسم  موش و  لخاد  امـش  نید  هب  نات ، ياعدا  رد  امـش  قدص 
هب کی  هس و  هس و  زا  درک : ضرع  يدوهی  مهد . باوج  وت  هب  هَّللا  ءاش  نا  ات  سرپب  هدـمآ  شیپ  وت  يارب  هک  يزیچ  ره  زا  تسا ، هتفگ  رمع 

باوج يدادربخ و  لّوا  يات  هس  هب  رگا  تفگ : يدوهی  هدب ؟ ربخ  نم  هب  تفه  زا  یتفگن  ارچ  يدوهی  يا  دندومرف : ترضح  دیهد . ربخ  نم 
تیاـفک نم  يارب  مهدیمن و  همادا  يدادـن ] باوـج  ار  یلوا  ياـت  هس  رگا   ] تروـص نیا  ریغ  رد  مسرپیم  امـش  زا  ار  مود  ياـت  هـس  يداد 

. دـیتسه رتراوازـس  ناشدوخ  زا  مدرم  هب  هدوب و  نیمز  لها  نیرتربو  نیرتملاع  امـش  سپ  يداد ، باوج  ات  تفه  ره  هب  رگا  اـّما  و  دـنکیم ،
َعَـضَو ِرَجَح  ِلَّوَأ  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َلاق : ُّيِدوُهَی . ای  ََکل  ادـَب  اّمَع  ْلَس  َلاقَف : دـیراد ]. ّقح  رتشیب  ناشدوخ  زا  مدرم  لام  ناـج و  هب  تبـسن  ینعی  ]

َُهل َلاق  َُّمث  مالسلا . هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُهَرَبْخَأَف  ِضْرَألا . ِهْجَو  یلَع  ْتَِعُبن  ٍْنیَع  ِلَّوَأَو  ِضْرَألا  ِهْجَو  یلَع  ْتَسِرُغ  ٍةَرَجَش  ِلَّوَأَو  ِضْرَألا  ِهْجَو  یلَع 
؟ ِۀَّنَْجلا ِیف  ُهَعَم  ْنَم  ِینِْربْخَأَو  ِۀَّنَْجلا ؟ ِیف  ُُهلِْزنَم  َْنیَأ  ٍدَّمَُحم  ِِیبَن  ْمُکّ ْنَع  ِینِْربْخَأَو  ًيدُـه ؟ ٍمامإ  ْنِم  اَهل  ْمَک  ِۀَّمُألا  ِهِذـه  ْنَع  ِینِْربْخَأَـف  ُّيِدوُهَْیلا :

ِیف هلآو  هیلع  هللا  ِِیبَن  یلـصانّ ُلِْزنَم  اّمَأَو  ِنِم . یّ ْمُهَو  ِِیبَن  اهّ ِۀیِّرُذ  ْنِم  ًيدُـه  ًامامِإ  َرَـشَع  یْنثا  ِۀَّمُألا  ِهِذـِهل  َّنِإ  مالـسلا : هیلعنِینِمؤُْملا  ُریِمَأ  َهل  َلاقَف 
رب هک  یگنـس  نیلوا  زا  تفگ : يدوهی  سرپب . هدمآ  شیپ  وت  يارب  هک  هچنآ  زا  دندومرف : ترـضح  ٍنْدَع . ُۀَّنَج  اُهفَرْـشَأَو  اُهلَْـضفَأ  َوُهَف  ِۀَّنَْجلا 

. هدب ربخ  نم  هب  دش  يراج  نیمز  يور  رب  هک  ياهمشچ  نیلوا  و  دش ، هتـشاک  نیمز  يور  رب  هک  یتخرد  نیلوا  و  دش ، هداد  رارق  نیمز  يور 
زا و  دراد ؟ رگتیاده  ماما  دنچ  هک  دیهدب  ربخ  نم  هب  تّما  نیا  زا  درک : ضرع  ترضح  هب  يدوهی  دعب  دندومرف . نایب  ار  هس  ره  ترـضح 

هدزاود تّما  نیا  يارب  دـندومرف : نانمؤمریما  دنتـسه ؟ وا  هارمه  تشهب  رد  یناسک  هچ  و  تساـجک ؟ تشهب  رد  شهاـگیاج  هک  ناـتربمایپ 
نیرتالاب و تشهب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  لزنم  اّما  دنتـسه . نم  لسن  زا  تّما و  نیا  ربمایپ  هیرذ  زا  هک  تسا  هدـننک  تیادـه  ماـما 
ّمُأ ْمُُهتَّدَجَو -  ْمُهُّمُأَو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َرَـشَع  اْنثِالا  ِءالُؤهَف  اْهنِم  ِِهلِْزنَم  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  اّمَأَو  تسا . ندـع  تشهب  نامه  ینعی  تشهب ؛ ياج  نیرتفیرش 

دّمحم نب  دمحأ  نع  انباحـصأ ، نم  ةّدع  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم  نع  دانـسإلا ، اذـهب  و   - 114 ٌدَـحَأ . اهِیف  مُهُکِرْـشَی  ال  مِهیِرارَذَو ، ِمُأ -  ْمِهّ
ُْنب ُنَسَْحلا  ُهَعَمَو  مالـسلا  هیلعَنِینِمؤُْملا  ُریِمَأ  َلَْبقَأ  لاق : مالـسلا  هیلعیناثلا  رفعج  یبأ  نع  يرفعجلا ، مساقلا  نب  دواد  مشاه  یبأ  نع  یقربلا ،

هیلعِنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  یلَع  َمَّلَـسَف  ِسابِّللاَو ، ِۀَْئیَْهلا  ُنَسَح  ٌلُجَر  لَْبقَأ  ْذِإ  ِمارَْحلا ، َدِجْـسَْملا  َلَخَدَف  َناْملَـس ، ِدَی  یلَع  ٍئِکَّتُم  َوُهَو  مالـسلا  هیلّعٍِیلَع 
اّما ْنِم و  اُوبِکَر  ْدَق  َمْوَْقلا  َّنَأ  ُتِْملَع  َّنِِهب  ِینَتْربَخَأ  ْنِإ  َِلئاسَم  ثالَث  ْنَع  َُکلَأْسَأ  َِنینِمْؤُْملا ! رَیِمَأ  ای  َلاق : َُّمث  َسَلَجَف ، َمالَّسلا  ِْهیَلَع  َّدَرَف  مالسلا 
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؛ اهنآ هدج  ناشردام و  ناشیا و  هیرذ  زا  رفن  هدزاود  نامه  دـنیوا ، هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لزنم  رد  تّما  نیا  زا  هک  یناسک 
مساق نب  دوواد  مشاهوبا   - 114  / 14 تسین . کیرـش  اهنآ  اب  سک  چیه  ماقم  نیا  رد  دنـشابیم و  اهنآ  نادنزرف  ناشردام و  ردام  ینعی 

مالسلا هیلعیبتجم  نسح  ماما  هارمه  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا  ( 90) يرفعج
دمآ و ولج  بوخ  یلیخ  بسانم و  یسابل  هرهچ و  اب  يدرم  نیح  نیمه  رد  دندش ، مارحلا  دجسم  دراو  دوب ، هداد  هیکت  ناملس  تسد  هب  هک 
، مسرپیم هلأسم  هس  امش  زا  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  درم  نآ  دعب  دنتـسشن ، هداد و  ار  وا  مالـس  باوج  ماما  درک ، مالـس  نانمؤمریما  هب 

هرود هب  ینعی   ] دـناهدش راوس  هتـشذگ  اـهنآ  زا  هک  هچنآ  رب  امـش  رما  تیـالو و  هب  تبـسن  مدرم  هک  ممهفیم  يداد  ار  اـهنآ  باوـج  رگا 
ْنِإَو ْمِِهتَرِخآَو ، ْمُهاْینُد  ِیف  َنِینُومْأَِمب  اوُْسَیل  ْنِإَو  ْمِْهیَلَع ، یـضَق  ام  َكِْرمَأ  نمیا  یهلا  باذـع  زا  ترخآ  اـیند و  رد  و  دناهتـشگرب ] تیلهاـج 
َْنیَأ َمان  اذِإ  ِلُجَّرلا  ِنَع  ِینِربْخَأ  َلاق : ََکل . اَدب  اّمَع  ِیْنلَس  مالـسلا : هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َُهل  َلاَقَف  ٌءآوِس . ٌعْرَـش  ْمُهَو  َکَّنَأ  ُتِْملَع  يرْخُألا  ِنُکَت 
َیلِإ مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُملا  ریِمَأ  َتَفَْتلاَـف  َلاوخَـألاَو ؟ َماـمْعَألا  ُهَدـَلَو  ُِهبُْـشی  ِلُـجَّرلا  ِنَعَو  یِْـسنَیَو  ُرُکْذَـی  َفـْیَک  ِلـجَّرلا  ِنَعَو  ُهُحوُر  ُبَهْذـَت 

ُدَهْشَأَو اِهب ، ُدَهْشَأ  ْلَزَأ  َْملَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهَـشَأ  ُلُجَّرلا : َلاقَف  مالـسلا . هیلعُنَسَْحلا  َُهباجَأَف  ُْهبِجَأ . ٍدَّمَُحمابَأ ! ای  َلاقَف : مالـسلا  هیلعِنَسَْحلا 
اهنآ اب  امـش  ممهفیم  يدادـن ] باوج  و   ] دوب رگید  ياهنوگ  هب  رگا  اـّما  و  دوب ، دـنهاوخن  َِکلَذـِب . ُدَهْـشَأ  ْلَزَأ  َْملَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ 
ضرع درم  نآ  سرپب . هدمآ  شیپ  تیارب  هک  هچنآ  زا  دندومرف : ترـضح  يرادن ]. اهنآ  هب  تبـسن  يرترب  چیه  و   ] دـیراد يواسم  تعیرش 

[ وگب زاب   ] و دنکیم ؟ شومارف  دروآیم و  دای  هنوگچ  ناسنا  وگب ]  ] و دوریم ؟ اجک  شحور  دباوخیم ، هک  يدرم  زا  هدب  ربخ  نم  هب  درک :
يا دندومرف : هدش و  مالـسلا  هیلعنسح  هب  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوشیم ؟ هیبش  شیاهییاد  اهومع و  هب  شدنزرف  هک  يدرم  زا 

يادخ زجب  يدنوادخ  هکنیا  هب  مهدیم  تداهـش  تفگ : درم  داد . ار  وا  باوج  مه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هدب و  ار  وا  باوج  دّـمحم ! ابا 
نآ هب  هشیمه  تسا و  ادـخ  لوـسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و  مـهدیم . تداهـش  نآ  هـب  هتـسویپ  تـسین و  لاـعتم 

ُدَهْـشَأَو اِهب . ُدَهْـشَأ  ْلَزَأ  َْملَو  مالـسلا -  هیلعَنِینِمْؤُملا  ریِمَأ  یلِإ  َراشَأَو  ِِهتَّجُِحب -  ُِمئاْقلاَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُّیِـصَو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  مهدیم . تداهش 
ِْنب ِِّیلَع  یلَع  ُدَهْشَأَو  َكَدَْعب . ِِهتَّجُِحب  ُِمئاْقلاَو  ِهِیبَأ  ُّیِصَو  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  ُدْهَـشَأَو  ِنَسَْحلا .-  َیلِإ  َراشَأَو  ِِهتَّجُِحب -  ُِمئاْقلاَو  ُهُّیِـصَو  َکَّنَأ 
ُهَّنَأ ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُدَهْـشَأَو  ِْنیَـسُْحلا . ِْنب  ِِّیلَع  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنَأ  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُدَهْـشَأَو  ُهَدـَْعب . ِْنیَـسُْحلا  ِْرمَأـِب  ُِمئاـْقلا  ُهَّنَأ  ِْنیَـسُْحلا 
ِْنب یـسُوم  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنَأ  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُدَهْـشَأَو  ٍدَّمَُحم . ِْنب  ِرَفْعَج  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنَأ  یـسُوم  یلَع  ُدَهْـشَأَو  ٍِّیلَع . ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْرمَِأب  ُِمئاـْقلا 

هب هشیمه  و  درک -  نینمؤملاریما  هب  هراشا  یتسه -  وا  تّجح  ّقح و  هب  هدننک  مایق  ادـخ و  لوسر  یـصو  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  ٍرَفْعَج .
هک مهدیم  تداهـش  و  درک . نسح  هب  هراشا  یتسه و  وا  تّجح  هدـننک و  ماـیق  یـصو و  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  مهدیم . تداهـش  نیا 

نیسحلا نب  یلع  نیسح ، زا  سپ  هک  مهدیم  تداهش  و  تسادخ . تّجح  ّقح و  هب  مئاق  هدوب و  شردپ  یـصو  یلع  نب  نیـسح  وت ، زا  سپ 
هک مهدیم  تداهش  و  تسا . تماما  رما  هب  مئاق  یلع  نب  دّمحم  نیسحلا ، نب  یلع  زا  سپ  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا . تماما  رما  هب  مئاق 
رب مئاق  یـسوم  دّمحم ، نب  رفعج  زا  سپ  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا . تماما  رما  هب  هدننک  مایق  دّمحم  نب  رفعج  یلع ، نب  دّـمحم  زا  سپ 
زا سپ  هک  مهدیم  تداهش  و  تسا . تماما  رما  هب  مئاق  یسوم  نب  یلع  رفعج ، نب  یسوم  زا  سپ  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا . تماما  رما 
ِْنب ِِّیلَع  یلَع  ُدَهْشَأَو  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدّمَُحم  یلَع  ُدَهْشَأَو  تسا . تماما  رما  رب  مئاق  یلع  نب  دّمحم  یـسوم ، نب  یلع 

ِنَسَْحلا ال ِْدلُو  ْنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُدَهْشَأَو  ٍدَّمَُحم . ِْنب  ِِّیلَع  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنََأب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یلَع  ُدَهْـشَأَو  ٍِّیلَع . ِْنب  ِدّمَُحم  ِْرمَِأب  ُِمئاْقلا  ُهَّنَِأب  ٍدَّمَُحم 
َماق َُّمث  ُُهتاکَربَو . ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  َنِینِمؤُْملا  َریِمَأ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًاَرْوَجَو  ًاَْـملُظ  ْتَِئُلم  اـمَک  ًالْدَـع  اُـهَألْمَیَف  ُهُْرمَأ  َرَهْظَی  یّتَح  یّمَُـسی  ـالَو  یّنَُکی 

َعَـضَو ْنَأ  ّالِإ  َناک  ام  َُهل :)  ) َلاقَف مالـسلا  هیلعُنَسَْحلا  َجَرَخَف  َدُـصْقَی ؟ َْنیَأ  ْرُْظنُأ  ُهِْعبَِّتا  ٍدَّمَُحمابَأ ! ای  مالـسلا : هیلعَنِینِمؤُْملا  ُریَمَأ  َلاـقَف  یـضَمَف 
و تسا . تماـما  رما  هب  مئاـق  دّـمحم  نب  یلع  یلع ، نب  دّـمحم  زا  سپ  هک  مهدیم  تداهـش  َْنیَأ و  ُتیِرُد  اـمَف  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًاـجراَخ  ُهَلْجِر 

دـالوا زا  يدرم  تماـما ]  ] رب مهدیم  تداهـش  و  تسا . تماـما  رما  هب  مئاـق  یلع  نب  نـسح  دّـمحم ، نـب  یلع  زا  سپ  رب  مـهدیم  تداـهش 
دنک داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  و  دـنک ، هبلغ  هدـش ] عقاو  شروهظ  مایق و   ] شرما هکنیا  اـت  دوشیمن ، هدرب  شمـسا  هینک و  هک  ( 91) نسح
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نیا يادا  زا   ] دـعب داب . امـش  راـثن  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  ناـنمؤمریما و  يا  وت  رب  مالـسو  تسا ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچمه 
؟ دوریم اجک  نیبب  نک  لابند  ار  وا  دّمحم ! ابا  يا  دندومرف : مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تفر . تساخرب و  تداهش ]

ِریِمَأ یلِإ  ُتـْعَجَرَف  ِهَّللا  ِضْرَأ  ْنـِم  َذـخأ  دجـسم  زا  ار  شیاـپ  اـت  دـندومرف : و  هتـشگرب ] دوز  یلیخ  و   ] دـش جراـخ  مالـسلا  هـیلعنسح  ماـما 
هیلعُرْـضِْخلا َوُه  مالـسلا : هیلعَلاـقَف  ُمَلْعَأ . َنِینِمؤُْملا  ُریِمَأَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللَا  ُْتلُقَف : ُُهفِْرعَت ؟ َأ  ٍدَّمَُحماـبَأ ! اـی  َلاـقَف : ُُهتْمَلْعَأَـف  مالـسلا  هیلعَنِینمْؤُْملا 

ام اندروأ  اّمنإو  باتکلا ، هب  لاطل  ینعملا  اذه  یف  ۀّصاخلا  ۀهج  نم  ام )  ) داریإ یف  انعرش  ولو  اهاندروأ ، دق  رابخألا  نم  فرط  اذهف  مالـسلا .
نم دـجی  ّهنإف  کلذ  یف  ۀفّنـصملا  بتکلاب  هیلعف  کلذ  یلع  فوقولا  دارأ  نمو  نیتفلتخملا ، نیتفئاطلا  لقن  نم  هانلق  ام  ّحـصیل  اهنم  اـندروأ 

متشگرب و مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رـضحم  هب  اذل  تفر ؟ ادخ  نیمز  ياجک  هب  مدیمهفن  تشاذگ  نوریب  هانلق . ام  بسح  ًاریثک  ًائیـش  کلذ 
ادخ و مدرک : ضرع  یتخانـش ؟ ار  وا  ایآ  دّمحم ! ابا  يا  دندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  متفگ . هدرک و  مالعا  مدوب ] هدید  هک  ار  هچنآ  ]

نیا  ] راـبخا زا  یـشخب  طـقف  دـش  رکذ  هک  هچنآ  دوب . ربماـیپ  رـضخ  وا  دـندومرف : ترـضح  دـنرت . اـناد  ملعا و  نینمؤملاریما  ادـخ و  لوسر 
ینالوط یلیخ  باتک  ًامتح  مینک  نایب  ار  تسا  هدـمآ  باب  نیا  رد  هعیـش ]  ] هصاخ قیرط  زا  هک  یتایاور  ماـمت  میهاوخب  رگاو  دوب ، عوضوم ]

ود ره  طسوت  باب  نیا  تایاور  لقن  رب  ینبم  ام  هتفگ  رب  ات  میدومن  نایب  باب  نیا  رابخا  عومجم  زا  ار  تایاور  رادقم  نیمه  طقف  و  دوشیم .
هتـشون دروم  نیا  رد  هک  یبتک  هب  تسیابیم  دنک ، ادیپ  یـسرتسد  رابخا  همه  رب  دهاوخب  یـسک  رگا  دراذگب و  هحـص  ینـس  هعیـش و  هفیاط 

ۀّحـص یلع  ًالّوأ  اّولد  لیق : نإف  دنکیم . ادیپ  ام  هتفگ  تیناقح ]  ] رب يدایز  رایـسب  تایاور  تروص  نیارد  هک  ( 92) دنک هعجارم  تسا  هدش 
هتمامإ یلإ  نوبهذت  نم  اهب  ینعملا  ّنأ  یلع  اّولد  ّمث  ۀّیملع ، ۀلأسم  هذهو  ملعلا ، هقیرط  امیف  اهیلع  لّوعی  داحآ ال  رابخأ ]  ] اّهنإف رابخألا ، هذه 

نّمضتت اّهنأل  هیلإ  نوبهذت  ام  ۀّحص  اهیف  سیلف  تمّلـس  اذإ  ۀّصاخلا  ۀهج  نم  اهومتیور  ام  رثکأو  مکیفلاخم  نع  اهومتیور  یّتلا  رابخألا  ّنإف 
ّنإف اهتّحـص  یلع  ّلدی  يذـّلا  امأ  انلق : مهریغ . نود  اهب  نودارملا  مه  مکتّمئأ  ّنأ  مکل  نیأ  نمف  کلذ ، ریغ  نّمـضتت ) الو  بسحف ، ددـعلا  )
ریمأ یلع  صوـصنلا  ۀـّیمامإلا  بتک  یف  ةدوـجوم  کـلذ  حیحـصت  ۀـقیرطو  فلـس ، نع  ًاـفلخ  رتاوـتلا  هـجو  یلع  اـهنووری  ۀـّیمامإلا  ۀعیـشلا 

ةدحاو ۀقیرطلاو  مالسلا  هیلعنینمؤملا 

لاکشا

ربخ دـیدرک ، تیاور  هک  رابخا  نیا  مامت  هک  ارچ  تسا ، حیحـص  نات  رابخا  هک  دـینک  تباث  هدومن و  لالدتـسا  راـبخا  نیا  تّحـص  رب  ًـالوا :
هکلب تسین ، روآملع  دحاو  ربخ  نوچ  . ] تسین دامتعا  لباق  دـحاو  ربخ  تسا ، ملع  هب  دـنمزاین  ناش  تابثا  هک  يروما  رد  و  دنتـسه ، دـحاو 
رابخا نیا  يانعم  هکنیا  رب  ینبم  دـیروایب  لیلد  هدرک و  لالدتـسا  ًایناث : تسا . یملع  هلأسم  کی  مه  هلأـسم  نیا  و  تسا ] روآ  نظ  رثکادـح 

هعیـش زا  هک  یتایاور  رتشیب  زین  دیدرک و  تیاور  نات  نیفلاخم  زا  هک  يرابخا  نوچ  دیتسه ، دـقتعم  شتماما  هب  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه 
دنتسه ددع  رگنایب  طقف  رابخا  نیا  نوچ  تسین ، امـش  داقتعا  تّحـص  رب  یلیلد  اهنآ  رد  میریذپب ، ار  اهنآ  هکنیا  ضرف  اب  دیدرک ، تیاور 

لماش ار  رگید  ناـماما  تسا و  تاـیاور  ددـع  ناـمه 12  ناـت  ناـماما  هک  دـییوگیم  اـجک  زا  امـش  سپ  دـنیوگیمن ، ار  نیا  ریغ  يزیچ  و 
؟ دوشیمن

لاکشا باوج 

رتاوت تروص  هب  لسن  هب  لسن  ار  نآ  تایاور  عوضوم و  نیا  هیماما  هعیـش  هک  تسا  نیا  دـنکیم  تلالد  رابخا  نیا  تّحـص  رب  هک  هچنآ  اّما 
هیلعنینمؤملاریما تیالو  رب  تاحیرـصت  صوصن و  باب ]  ] هیماما و بتک  رد  رابخا  زا  هتـسد  نیا  حیحـصت  هقیرط  دـناهدرک و  تیاور  لقن و 

ّنإف ًاضیأو  دنتسه ]. رتاوتم  هکلب  دنتسین ، دحاو  ربخ  باب  نیا  رابخا  نیاربانب  . ] تسا یکی  مه  تایاور  نیا  هقیرط  دشابیم و  دوجوم  مالسلا 
ناکو ًابهذم  دقتعا  نم  ّلک  ّنأ  ۀیراج  ةداعلا  ّنأل  هلقن  یلع  اوقّفتا  دق  ام  ۀّحـص  یلع  ّلدی  داقتعإلا  یف  نیتنیابتملا  نیتفلتخملا  نیتفئاطلا  لقن 
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، هتیوارل راکنإلاو  هیلع ، نعطلا  وأ  هلقن  ام  لاطبإ  یلإ  هفلاخ  نم  یعاود  ّرفوتتو  هلقن ، یلإ  ّرفوتت  هیعاود  ّنإف  لقنلا ، کـلذ  ۀّحـص  یلإ  قیرطلا 
اهلقن لثم  تلقن  دق  ۀقرفلا  هذهل  ۀـفلاخملا  ۀـقرفلا  انیأر  یتمو  مهنم . صقنلاو  مهمیظعتو  مهّمذو  لاجرلا  حـئادم  یف  تاداعلا  ترج  کلذـب 

قرف يرگید  اب  شتاداـقتعا  مادـک  ره  دنتـسه و  مه  فلاـخم  تاداـقتعا  رد  هک  ياهفیاـط  ود  نیا : رب  هوـالع  هلقن  یلع  نعطلل  ضّرعتت  ملو 
مینیبیم و  . ] دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  هفیاط ] ود  ره   ] هک دراد  يرما  تّحـص  رب  تلالد  دننکیم ، لقن  دروم  کی  رد  ار  يربخ  یتقو  دنکیم 

داقتعا ود  تماما ، هلأسم  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنراد و  رظن  قافتا  ماما  هدزاود  دروم  رد  تایاور  لقن  رد  ینـس  هعیـش و  اجنیا  رد  هک 
ندوب حیحـص  هار  تسا و  دقتعم  یمارم  بهذم و  هب  هک  یـسک  ره  هک  تسا  نینچ  ًاتداع  هک  تهج  نیا  هب  دنراد ] رگیدمه  زا  ازجم  ًالماک 

هب ناشتایاور  راکنا  رابخا و  نآ  لاطبا  يارب  زین  ناش  نافلاخم  دـنروآیم ، يور  رابخا  لقن  هب  نآ  نایعدـم  دـشاب ، راـبخا  ناـمه  شداـقتعا 
نتشاد و گرزب  اهنآ و  تّمذم  دارفا و  شیاتس  حدم و  رد  تداع  دننک ] لقن  ار  رابخا  نامه  هکنیا  هن   ] دننکیم هعجارم  يرگید  تایاور 

يرابخا ًاتداع  دارفا  دییأت  ای  در  دروم  رد  زیچ  همه  هک  تسا ، هتفرگ  لکش  هدرک و  ادیپ  نایرج  بیترت  نیمه  هب  اهنآ  ندرمـش  کچوک  ای 
ار هعیـش  رابخا  نیمه  لثم  زین  دنتـسه  فلاخم  عیـشت  هقرف  اب  هک  یناسک  میدید  یتقو  همدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . اهنآ  هرابرد  هک  تسا 

هدزاود تماما  لثم   ] داقتعا نآ  رب  تلالد  هک  ار  ربخ  نومضم  دناهدشن و  هعیـش  لقن  رب  نتفرگ  داریا  نعط و  ضرعتم  یفرط  زا  هدرک و  لقن 
ام ۀّحـص  یلع  لیلد  کلذو  هتیاورل ، مهرخـسو  هلقن  ّیلوت  دـق  یلاعت  هَّللا  ّنأ  یلع  کلذ  ّلد  ربخلا  نّمـضتم  رکنت  ملو  راـکنا  ار  دراد  ماـما ]
یف ةروصحم  ۀمامإلا  ّنأ  رابخألا  هذهب  تبث  اذإ  ّهنأ  وهف  مالسلا  مهیلعانتّمئأ  اهب  ینعملاو  رابخألاب  دارملا  ّنأ  یلع  لیلدلا  اّمأو  ربخلا . هنّمـضت 
ّنإ لوقی : وهف  هانرکذ  يّذلا  ددعلا  ربتعی  لئاق  نیلئاق : نیب  ۀـّمألا  ّنأل  هیلإ ، انبهذ  ام  تبث  نوصقنی ، الو  نودـیزی  مّهنأو ال  ًامامإ ، رـشع  ینثإلا 
نع جورخ  مهریغ  دارملا  ّنأ  ددـعلا -  رابتعا  عم  لوقلاف -  ددـعلا ، اذـه  ربتعی  مهتمامإ ال  یف  فلاخ  نمو  هتمامإ  یلإ  بهذـی  نم  اهب  دارملا 
رما نیا  رب  تلالد  دـناهدرک ، رابخا  نآ  لـقن  هب  ترداـبم  مه  ناـشدوخ  هکلب  هدرکن ، هداـسفب . لوقلا  بجو  کـلذ  یلإ  ّيدأ  اـمو  عاـمجإلا 

و  ] هدومن هرخـسم  ار  ناشیا  نافلاخم ، طسوت  شندرک  تیاور  هب  هدش و  رابخا  نآ  لقن  يداه ] و   ] یلوتم دوخ  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـنکیم 
هب راـبخا  دارم  دوصقم و  هکنیا  لـیلد  اـّما  تسا . ربـخ  نومـضم  تّحـص  رب  یمکحم  لـیلد  نیمه  تسا و  هدرک ] ماـمت  اـهنآ  رب  ار  تّجح 

روصحم ماما  هدزاود  رد  تماما  هک  دـش  تباث  رابخا  نیا  هطـساو  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  ام  هّمئا  نامه  ماـما ، هدزاود 
ددـع میتفگ  ام  هک  روط  نامه  هکنیا  یکی  دـنراد : هیرظن  ود  طقف  تّما  هک  ارچ  دوشیم ؛ تباث  ام  داقتعا  دوشیمن ، مه  دایز  مک و  هدوب و 
ناشیا تماما  اب  هک  یـسک  هکنیا  مود  تسا . دقتعم  هیماما  هک  تسا  ینامه  ماما ، هدزاود  زا  دارم  دـیوگیم : یـسک  نینچ  دـنادب ، ربتعم  ار 

زا ریغ  یناسک  ماما ، هدزاود  زا  دارم  هکنیا  هب  داـقتعا  [ 12  ] ددع ندوب  ربتعم  ضرف  اب  نیاربانب  دـنادیمن . ربتعم  ار  ددـع  نیا  تسا  فلاخم 
یلع ًاضیأ  ّلدیو  تسا . تباث  شداسف  دوش  نیملـسم ]  ] عامجا زا  جورخ  هب  رجنم  هک  یلوق  تسا و  ( 93) عامجا زا  جورخ  دشاب ، هعیش  هّمئا 

نامزب تاقوألا  هذـه  لبق  مالـسلا  مهیلعهئابآ  نع  ۀـعئاذلا  ۀـعئاشلا  رابخألا  نم  رـشتناو  رهظ  ام  هتبیغ  ۀّحـصو  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀـمامإ 
ناتبیغ هل  نوکی  ّهنأو  ثداوحلا ، نم  اهیف  ثدـحیو  فالتخالا ، نم  هیف  يرجی  اـمو  هتبیغ  ۀفـصو  ۀـبیغ ، رمـألا  اذـه  بحاـصل  ّنأ  نم  لـیوط 

ولو ال رابخألا . هتنمـضت  ام  یلع  کلذ  قفاوف  هرابخأ  اهیف  فرعی  ـال  ۀـیناثلاو  هربخ ، اـهیف  فرعی  یلوـألا  ّنأو  يرخـألا ، نم  لوطأ  امهادـحإ 
ۀقیرط ًاضیأ  هذـهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهّیبن  ناسل  یلع  یلاعت  هَّللا  مالعإب  ّالإ  نوکی  کلذ ال  ّنأل  کـلذ ، قفاو  اـمل  هتماـمإ  ۀّحـصو  اـهتّحص 

. ًامیدق خویشلا  اهدمتعا  ةدمتعم 

« مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هّمئا  تایاور  »

« مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  هّمئا  تایاور  »

رداص مالـسلا  مهیلع  ناشیا  راوگرزب  ناردپ  هیحان  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تبیغ  تماما و  زا  شیپ  اهتّدم  هک  يرابخا 
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تلالد مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دـنمورب  دـنزرف  تبیغ  تّحـص  تماما و  رب  یگمه  تسا ، هتفای  راشتنا  یمالـسا  هعماج  رد  هدـش و 
دیآیم شیپ  تافالتخا  زا  هک  هچنآ  تبیغ و  ياههناشن  رب ] ینبم  یتایاور   ] و تسا ، یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  هکنیا  هلمج  زا  دـنکیم .

زا لّوا  تبیغ  رد  تسا ، يرگید  زا  رتینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  ناشیا  هکنیا  دـندنویپیم و  عوقو  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  یثداوح  و 
رد يربخ  ناشیا  زا  و  دوشیمن ، هتخانـش  ناشیا  رابخا  مود  تبیغ  رد  اّما  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناش  ربخ  تسه و  تسد  رد  يراـبخا  ناـشیا 

تماما تبیغ و  تّحـص  رگا  تسا . تاـیاور  راـبخا و  نومـضم  قفاوم  متفگ ] هک  یتایـصوصخ  اـب   ] تبیغ عوضوم  سپ  ( 94 .) تسین تسد 
ناـبز رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  ییاـهزیچ  راـبخا  نـیا  نوـچ  دـندشیمن ، قـفاوم  راـبخا  نومـضم  اـب  ـالاب ، تاـعوضوم  دوـبن ، ناـشیا 

رابخألا نم  رکذن  نحنو  دناهتـشاد . دامتعا  نآ  رب  میدـق  زا  ام  ناگرزب  هک  تسا  یهار  نیا  و  تسا . هدـش  يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هدارأ نم  رابخألا ، بتک  یف  دوجوم  وهو  لوطی ، ینعملا  اذه  یف  يور  ام  عیمج  ءافیتسا  ّنأل  هانلق ، ام  ۀّحـص  ملعیل  ًافرط  کلذ  نّمـضت  یّتلا 

نب دّـمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  نع  يربکعلتلا ، دّـمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ، هب  انربخأ  ام  کلذ : نمف   - 115 كاـنه . نم  هیلع  فقو 
یبأ نع  ریصب ، یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  طابسأ ، نب  ّیلع  نع  دیزی ، نب  رمع  نب  یسوم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  نع  يدسألا ، رفعج 

ِمامِإلا ِیف  َْتلُِزن  لاق : ٍنیِعَم » ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  : » یلاـعت هَّللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  دّـمحم  رفعج 
امَأ َلاق : َُّمث  ِهِمارَحَو ؟ یلاعَت  ِهَّللا  ِلالَِحبَو  ِضْرَألاَو  ِءآمَّسلا  ِرابْخَِأب  ْمُکِیتْأَی  ٍرِهاظ  ٍمامِِإب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ْمُْکنَع  ًاِبئاَغ  ْمُکُماـمِإ  َحَبْـصَأ  ْنِإ ) : ) َلاـقَف

هکنیا يارب  ار  دنتـسه  بلاطم  نیا  لماش  هک  يرابخا  زا  یکچوک  شخب  طقف  ام  اُهلیِوَْأت . َءیِجَی  ْنَأ  َُّدب  الَو  ُۀَـیآلا  ِهِذـه  ُلیِوَْأت  َءاج  ام  ِهَّللاَو 
رابخا بتک  رد  هدـش و  تیاور  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  یمامت  ندروآ  تسد  هب  نایب و  نوچ  مینکیم . رکذ  دوش ، مولعم  ام  ياـعدا  تّحص 

 / 1 دنک . هعجارم  باب  نیا  رد  لصفم  بتک  هب  دنیبب  ار  تایاور  همه  تسا  دـنمقالع  هکره  اذـل  دـش . دـهاوخ  ینالوط  رایـسب  تسا  دوجوم 
وگب [ نارفاک هب  : ] دیامرفیم هک  نآرق  همیرک  هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  هک  تسا  نیا  تایاور  هلمج  نآ  زا   - 115

ترـضح هک  دنکیم  لقن  ( 95 .« ) دروآ دـیدپ  ناـتیارب  اراوـگ  بآ  زاـب  هک  تسیک  دورب ، ورف  نیمز  هب  تـسا ] تاـیح  هیاـم  هـک   ] بآ رگا 
یسک هچ  سپ  تساجک ، رد  هک  دینادن  دوش و  بیاغ  امش  ماما  تقو  ره  دندومرف : دعب  تسا ، هدش  لزان  تماما  نوماریپ  هیآ  نیا  دندومرف :

: دندومرف سپس  دنک ؟ نایب  ناتیارب  ار  دنوادخ  مارح  لالح و  نینچمه  نیمز و  نامسآ و  رابخا  هدوب و  رهاظ  هک  دروآیم  یماما  امش  يارب 
. دمآ دهاوخ  تسا ] مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  نآ  ینیع  قادصم  هک   ] نآ لیوأت  ًامتح  هدماین و  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  مسق  ادخ  هب  نادـب ،

نب دیـسأ  نع  قاحـسإ ، نب  دّمحم  نع  ینئادملا ، عیبرلا  یبأ  نب  نسحلا  یبأ  نع  دیزی ، نب  رمع  نب  نیـسحلا  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس   - 116
ِیف ُسَنُْخی  ُمامِإ  لاقف : ِسَّنُْکلا » ِراوَْجلا  ِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف   » یلاعت هَّللا  لوق  نع  هتلأسف  مالـسلا  هیلعرفعجابأ  تیقل  تلاق  یناه  ّمأ  نع  ۀـبلعث ،
نب دعس   - 117 َُکْنیَع . ْتَُّرق  َِکلذ  َتْکَرْدَأ  ْنِإَف  ِداّقَولا ، ِباهّـشلاَک  وُْدبَی  َُّمث  ِْنیَتَئاِمَو ، ِتِس  َنیّ ِۀَنَـس  ِساَّنلا  َدـْنِع  ِهِْملِع  ْنِم  ٍعاطِْقنا  َدـْنِع  ِِهنامَز 
نع رفعج ، نب  ّیلع  نع  صفح ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  ةداتق  یبأو  یلجبلا  مساق  نب  یـسوم  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  هَّللا ، دـبع 

« ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  : » یلاـعت هَّللا  لوق  لـیوأت  اـم  هل : تلق  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هیخأ 
هیآ نیا  زا  مدیسر و  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  یناه  ّما   - 116  / 2 َنوُعَنْـصَت ؟ اذامَف  ُهْوََرت  ْمَلَف  ْمُکُمامِإ  ُْمتْدَقَف  اذِإ  لاقف :

رد هک  تسا  یماما  نآ  دندومرف : ترضح  مدیسرپ ، ( 96 « ) دنوشیم ناهنپ  هدرک و  تکرح  هک  ناگراتس  نآ  هب  مسق  : » دیامرفیم هک  نآرق 
باهـش دننام  ًادعب  و  دوشیم ، بیاغ  لاس 260ه.ق  رد  وا  دوشیم ، عطق  ناشیا  هب  تبـسن  مدرم  یهاگآ  ملع و  هک  یناـمز  شدوخ و  ناـمز 

نب یلع   - 117  / 3 نشور ! تمـشچ  يدـید ، يدرک و  كرد  ار  روهظ ] نامز   ] نآ رگا  سپ  ددرگیم ، رهاظ  بش  یکیراـت  رد  ناـشخرد 
[ تسا تایح  هیام  هک   ] بآ رگا  وگب  نارفاک ] هب   »] همیرک هیآ  ریسفت  لیوأت و  دروم  رد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  زا  دیوگیم : رفعج 
ار ناشیا  دـینک و  مگ  ار  ناتماما  هک  ینامز  دـندومرف : مدیـسرپ ، ( 97 « ) دروآ دـیدپ  ناـتیارب  اراوگ  بآ  زاـب  هک  تسیک  دور ، ورف  نیمز  هب 

نب ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  نع  يرفوزبـلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربـخأ  و   - 118 دینکیم ؟ هچ  سپ  دـینیبن ،
لاق لاق : ریصب  یبا  نع  بویأ ، یبأ  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  نارجن ، یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  ناذاشلا ، نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم 
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نب رفعج  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  نع  يدسألا ، رفعج  نب  دّمحم   - 119 اهوُرِْکُنت . الَف  ٌۀَْبیَغ  ْمُِکبِحاص  ْنَع  ْمُکَغََلب  ْنِإ  مالسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ 
ُْتعِمَـس لاق : ةرارز  نب  دیبع  نع  ریکب ، نب  هَّللا  دبع  نع  راطعلا ، ینثملا  نب  ییحی  نع  یفریـصلا ، دّمحم  نب  قاحـسإ  نع  کلام ، نب  دّمحم 

نع دّمحم ، نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 120 ُهَنْوَرَی . الَو  ْمُهارَیَف  َمِسوْملا  ُدَهْـشَیَف  ْمُهَمامِإ  ُساَّنلا  ُدَقْفَی  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعهَّللا  ِْدبَعابَأ 
ماما تسا : هتفگ  ریـصب  وبا   - 118  / 4 لاق : رمع  نب  لضفملا  نع  رینتـسملا ، نب  هَّللا  دـبع  نع  ۀـّلبج ، نب  هَّللا  دـبع  نع  ناذاش ، نب  لـضفلا 

زا تسا : هتفگ  هرارز  نب  دیبع   - 119  / 5 دینکن . راکنا  دنهدب  ربخ  امش  هب  ار  نات  بحاص  تبیغ  ینامز  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص 
ار مدرم  دوشیم و  رـضاح  ّجـح  مسوم  رد  ناشیا  سپ  دـننکیم ، مگ  ار  ناشماما  مدرم  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
: دـندومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  ( 98) رمع نب  لـضفم   - 120  / 6 دـننیبیمن . ار  ماما  اهنآ  یلو  دـنیبیم 
، َِلُتق ْمُهُـضَْعب : ُلوُقَیَو  َتام ، ْمُهُـضَْعب : ُلوُقَی  یّتَح  ُلوُطَت  امُهادْـحِإ  ِْنیَتَْبیَغ : ِْرمَأـْلا  اَذـه  ِبِحاـِصل  َّنِإ  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِدـْبَعابَأ  ُْتعِمَس 

يِذَّلا َیلْوَْملا  ّالِإ  ِهِْریَغ  الَو  ِهِْدلُو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِهِعِـضْوَم  یلَع  ُِعلَّطَی  ٌریِـسَی ال  ٌرَفَن  ّالِإ  ِِهباحْـصَأ  ْنِم  ِهِْرمَأ  یلَع  یْقبَی  یّتَح ال  َبَهَذ ، ْمُهُـضَْعب : ُلوُقَیَو 
یبأ نع  ، ) ةزمح یبأ  نب  ّیلع  نع  نارجن ، یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  يروباشینلا ، ناذاش  نب  لضفلا  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 121 ُهَْرمَأ . ِیلَی 

ُلِْزنَْملا َمِْعنَو  ٍۀَشْحَو  ْنِم  َنِیثالَِثب  امَو  ٍةَُّوق ، ْنِم  ِِهَتلْزُع  ِیف  َُّدب  الَو  ٍَۀلْزُع ، ْنِم  ِْرمَْألا  اَذه  ِبِحاِصل  َّدـُب  ال  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ریـصب ،)
ياهّدع تسا و  هدرم  ماما  دنیوگیم : یـضعب  هکنیا  ات  دـش ، دـهاوخ  ینالوط  ردـق  نآ  یکی  تسا : تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  ۀَـبیَط .

چیه دننامیم و  یمک  رایسب  هّدع  شنارای  باحـصا و  زا  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتفر  هدمآ و  دنیوگیم : یخرب  تسا و  هدش  هتـشک  دنیوگیم :
وبا  - 121  / 7 دـهدیم . ماجنا  ار  ناشیا  ياهراک  هک  یمالغ  زجب  دوب  دـهاوخن  علطم  ناشیا  ناکم  زا  نارگید  ترـضح و  دـالوا  زا  یـسک 

دوب و دهاوخ  تلزع  رد  هدرک و  يریگ  رانک  راچان  هب  رما  نیا  بحاص  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ریـصب 
(99 .) تسا یلزنم  بوخ  هبیط  و  تسین ، سرت  تشحو و  رفن  یس  دوجو  اب  دشاب و  هتـشاد  ییاناوت  هوق و  شاییاهنت  تلزع و  رد  تسیابیم 

نـسحلا یبأ  دـنع  رکذ  لاـق : هیودـمح  نب  ناـنب  نـع  یفوـکلا ، يرهزلا  نـع  ینوـتیزلا ، ّیلع  نـب  نـسحلا  نـع  هَّللا ، دـبع  نـب  دعـس   - 122
 - 123 يِدـَْعب . ْنَم  اوُدَـقَف  اذِإ  ْمِِهب  َْفیَک  ْنِکلَو  ًاِیقاب  ًاّیَح  ُْتمُد  اـم  ََّیلِإ  َكاذ  لاـقف : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  ّیـضم  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا 
نب هَّللا  دبع  نع  فورعم ، نب  ساّبعلا  نع  راّفـصلا ، نسحلا  نب  دّمحم  نع  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  یمقلا ، دـیج  یبأ  نبا  انربخأو 

ءاحورلا انلزن  اّملف  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  عم  تجرخ  لاق : ماس  لآ  یلوم  یلعألا  دبع  نع  لیعامـسإ ، نع  تباث ، نع  ءاربلا ، نب  هیودمح 
َّلُک ِهِیف  َّنِإ  امَأ  اْنَیلِإ ، ُهَّللا  ُهَلَقَنَف  انَّبَحَأ  سراف ، ِلابِج  ْنِم  يوْضِر  یعْدـُی  ٌلَبَج  اذـه  َلَبَْجلا ؟ اَذـه  يَرت  یل : لاـقف  اـهیلع  ًّـالطم  اـهلبج  یلإ  رظن 
نب ناـنب   - 122  / 8 ٌۀَـلیِوَط . يرْخُألاَو  ٌةَریِـصَق  ٌةَدِـحاو  ِْنیَتَْبیَغ ؛ ِهِیف  ِْرمَأـْلا  اَذـه  ِبِحاـِصل  َّنِإ  اـمَأ  َْنیَتَّرَم . ِِفئاـْخِلل  ٌناـمَأ  َمِْعنَو  ٍمَعْطُم  ٍةَرَجَش 

زا سپ  : ] دندومرف ترضح  دمآ ، نایم  هب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  تداهش  زا  ثحب  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  رـضحم  رد  تسا : هتفگ  هیودمح 
سپ ماما  هک  يا  هنامز  رد  مدرم  لاح  نکل  تسا . هدش  هدرپس  نم  هب  متـسه  هدنز  نم  هک  یمادام  مدرم  رب  تیالو  تماما و  مردـپ ] تداهش 
جراخ [ هنیدم زا   ] مالـسلا هیلعقداص  ماما  رـضحم  رد  هک  هتفگ  ماس  لآ  مالغ  یلعألا  دـبع   - 123  / 9 تسا ؟. هنوگچ  دـننک  مگ  ار  نم  زا 

نیا ینیبیم ؟ ار  هوک  نیا  دندومرف : نم  هب  هدرک و  هاگن  اجنآ  گرزب  هوک  هب  یتدـم  ترـضح  میدیـسر ، احور  لزنم  هب  هک  یتقو  میدـش و 
لقتنم ام  فرط  هب  ار  نآ  مه  دـنوادخ  تشادیم ، تسود  رایـسب  ار  تیب  لها  اـم  تسا ، يوضر »  » شماـن تسا و  سراـف  ياـههوک  زا  هوک 

و . ] تسا یهاگهانپ  بوخ  هدیـسرت ، فئاـخ و  يارب  دـندومرف : هبترم  ود  دوشیم و  تفاـی  يراد  هویم  تخرد  عون  ره  هوک  نیا  رد  دومرف ،
، دّمحم نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 124 ینالوط . يرگید  هاتوک و  یکی  تسا ، تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص  يارب  نادـب  دـندومرف ]:

َلَخَد اَّمل  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ءالعلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع 
َناک اذِإَف  َلاق : َُّمث  ْمِهِدـَْعب . ْنِم  نیِذَّلاَو  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َْکُلم  َرَکَذ  یتح  اـِهئالَب ، ْنِم  ُنوُکَی  اـم  َرَکَذ  اـْهَیلإ  َرَظَنَو  َۀَـفوُْکلا ، هنع ) هللا  یـضر   ) ُناـْملَس

هیلعرفعج یبأ  نع  ریصبوبأ ، يورو   - 125 ِدیِرَّطلا . ِدیِرَّشلا  ِۀَْـبیَْغلاوُذ  ُرَّهَطُْملا  ِرِهاّطلا  ُْنبا  ُرِهاّطلا  ُرَهْظَی  یّتَح  ْمُِکتُوُیب  َسالْحَأ  اُومِْزلاَف  َِکلذ 
دنکیم لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصب  وبا   - 124  / 10 ُۀَْبیَْغلاَو . ُةَْریَْحلا  َلاق : َوُه ؟ امَو  ُْتُلق : َفُسِوی . ْنِم  ٌهَبَـش  ِِمئاْقلا  ِیف  لاق : مالـسلا 
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عقاو نآ  زا  سپ  هـک   ] ار اـجنآ  ياـهالب  هدرک و  هاـگن  نآ  هـب  دـش ، هفوـک  دراو  هـنع  هللا  یــضر  ناملــس  یتـقو  دــندومرف : ترــضح  هـک 
. دش روآدای  ار  [ اهنآ متـس  روج و  و   ] دننکیم تموکح  اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  هیما و  ینب  تموکح  زا  هکنیا  ات  دـش ، رکذـتم  [ دوشیم

بحاص هک  هدـننک  رهاط  كاپ  هزیکاپ و  دـنزرف  هزیکاپ  نآ  ات  دینیـشنب ، ناـت  ياـههناخ  میلگ  يور  دـش ، هنوگ  نیا  هک  یتقو  تفگ : سپس 
مئاق دندومرف : هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ریـصب  وبا   - 125  / 11 ( 100 .) دنک روهظ  تسا ، هدـش  درط  هراوآ و  تبیغ و 
یبأ نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 126 تبیغ . تریح و  دـندومرف : تسیچ ؟ ناش  تهابـش  مدرک : ضرع  دراد . مالـسلا  هیلعفسوی  هب  یتهابش 
دبع نع  نادعس ، نب  یـسوم  نع  باطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  لضفملا ،
َأَْرقَت ام  َأ  ُهَنوُعیِذَـیَف ، َلَفَّسلا  ِِهب  ْثِّدَُـحت  ال  لاقف : رباج  ریـسفت  نع  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تلأس  لاق : رمع  نب  لضفملا  نع  مساقلا ، نب  هَّللا 

 - یلاعَت 127 ِهَّللا  ِْرمَِأب  َماقَف  َرَهَظَف  ًۀَـتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  َتَکَن  ِهِْرمَأ  َراهْظِإ  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإَف  ًارَتَتْـسُم  ًامامإ  اَّنِم  َّنِإ  ِرُوقاَّنلا » ِیف  َرُِقن  اذِإَف   » یلاعَت ِهَّللا  َباتِک 
نایفـس نب  نامیلـس  دواد  یبأ  نع  يدنـسلا ، نب  رـصن  نع  سوباق ، نب  دّمحم  نع  رذنم  نع  یفوکلا ، دـلاخ  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  يورو 

نب دّمحم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  هاورو  ۀتابن . نب  غبصألا  نع  ةریغملا ، نب  ثراحلا  نع  ینهجلا ، کلام  نع  نومیم ، نب  ۀبلعث  نع  قرتسملا ،
َریِمَأ ُْتیَتَأ  لاق : ۀتابن  نب  غبـصألا  نع  ینهجلا ، کلام  نع  نومیم ، نب  ۀـبلعث  نع  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  باطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا 

نوماریپ مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  رمع  نب  لـضفم   - 126  / 12 َُهل : ُْتلُقَف  ِضْرَألا ، ِیف  ُتُْکنَی  ُُهتْدَجَوَف  مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا 
ایآ دـننکیم . عیاض  هدرک و  شاف  ار  نآ  نوچ  هدـن ، ربخ  شزرایب  هیامورف و  دارفا  يارب  ار  نآ  دـندومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، رباج  ریـسفت 

تسام زا  یماما  ًاقیقحت  ( 101 « ) دوش هدیمد  روص  رد  هک  ینامز  نآ  سپ  : » دـیامرفیم هک  ياهدـناوخن  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  باتک 
داجیا ياهتکن  شبلق  رد  دـنک ، رهاظ  ار  شرما  هک  دـیامرف  هدارا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاـگره  سپ  هدـش ، ناـهنپ  یفخم و  مدرم  زا  هک 
تسا هدیسر  هتابن  نب  غبصا  زا  قیرط  ود  زا  تیاور  نیا   - 127  / 13 دنکیم . مایق  یهلا  رما  هب  سپ  دوش ، رهاظ  هک  دتفایم  شلد  هب  هدش و 
نیمز هب  هتفرگ و  تسد  رد  یبوچ  هدوب ، ندرک  رکف  لاح  رد  ناـشیا  هک  مدـید  مدیـسر ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تمدـخ  دـیوگیم : هک 

، ُّطَق اْینُّدـلا  ِیف  الَو  اهِیف  ُْتبِغَر  ام  ِهَّللاَو  ال  َلاق : اـهِیف ؟ َکـْنِم  ًۀَـبْغَر  َأ  ِضْرَـألا ؟ ِیف  ُتُْکنَت  ًارِّکَفُم  َكارَأ  ِیل  اـم  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ  اـی  دـننزیم .
ُنوُکَی ًاَرْوَجَو ، ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو  ًالْدَع  اهَُألْمَی  يِذَّلا  ُّيِدْهَْملا  َوُه  يِْدلُو ، ْنِم  َرَشَع  يِداحلا  ِرْهَظ  ْنِم  ُنوُکَی  ٍدُولْوَم  ِیف  ُتْرَّکَفَت  ِنِکلَو  یّ

ُّتِـس َْوأ  ٍرُهْـشَأ  ُۀَّتِـس  َْوأ  ٍماّیَأ  ُۀَّتِـس  َلاق : ُۀَْـبیَْغلاَو ؟ ُةَْریَْحلا  ُنوُکَت  ْمَکَف  َيالْوَم  ای  ُْتُلق : َنوُرَخآ . اهِیف  يِدَـتْهَیَو  ٌماْوقَأ  اهِیف  ُّلِضَت  ٌۀَْـبیَغَو  ٌةَْریَح  َُهل 
لمع نیا  دینزیم ؟ نیمز  هب  ار  بوچ  رس  دینکیم و  رکف  تروص  نیا  هب  هک  تسا  هدش  هچ  نانمؤمریما ! يا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  َنِینِس .
شیپ ياهثداح  ای  دـیتسه ، ایند  فراخذ  اـیند و@  نیمز و  دروم  رد  ندرک  رکف  لوغـشم  ینعی  [ ؟ تسا نیمز  هب  امـش  تبغر  يور  زا  اـمش 

رد نکل  ماهتـشادن ، ایند  نیمز و  هب  یتبغر  تقو  چیه  هک  مسق  ادخ  هب  ریخ ، دندومرف : ترـضح  تسا ؟] هدرب  ورف  رکف  هب  ار  امـش  هک  هدـمآ 
زا هکنانچ  دـنکیم ، رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  تسا و  يدـهم  شمان  تسا . نم  لسن  زا  دالوا  نیمهدزای  هک  منکیم  رکف  يدولوم  دروم 

. دـنوشیم تیادـه  رگید  یـضعب  هارمگ و  ماوقا  زا  یـضعب  نآ  رد  هک  دـیآیم  شیپ  وا  يارب  یتـبیغ  تریح و  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و 
(102 .) لاس شـش  ای  هام ، شـش  ای  زور  شـش  دندومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  یتدـم  هچ  تبیغ  تریح و  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع 
. ِةَْرتِْعلا ِهِذه  ِراْربَأ  َعَم  ِۀَّمُألا  ِهِذـه  ُرایِخ  َِکئلوُأ  ُغَبْـصَأ ، ای  ِْرمَألا  اَذـِهب  ََکل  ّینَأَو  ٌقُولْخَم ، ُهَّنَأ  امَک  ْمَعَن ، َلاقَف : ٌِنئاَکل ؟ َْرمَْألا  اَذـه  َّنِإَو  ُْتلُقَف :

دبع نب  دعـس  يورو   - 128 ٍتایاِهنَو . ٍتایاغَو  ٍتادارِإَو  ٍتاءادـِب  َُهل  َّنِإَف  ُءاشَی ، ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َُّمث  َلاق : َِکلذ ؟ َدـَْعب  ُنوُکَی  اـم  َُّمث  ُْتُلق : َلاـق :
نب ّیلع  هیبأ  نع  رفعج ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  هیبأ  نع  دّـمحم ، نب  یـسیع  یبأ  ینثّدـح  لاق : يولعلا  یـسیع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  نع  هَّللا ،
ُهَّنِإَف ْمُِکنایْدَأ ، ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف  ِۀَِّمئَألا  َنِم  ِِعباّسلا  ِْدلُو  ْنِم  ُسِماْخلا  َدَـقَف  اذِإ  َّیَُنب  ای  یل : لاق  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هیخأ  نع  رفعج ،

: دـندومرف دوشیم ؟ عقاو  رما  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  ِِهب . ُلوُقَی  َناک  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذـه  ْنَع  َعِجْرَی  یّتَح  اُهبیِغَی  ٍۀَْـبیَغ  ْنِم  ِْرمَْألا  اَذـه  ِبِحاِصل  َّدـُبال 
نابوخ اب  هک  دنتسه  تّما  نیا  ناگدیزگرب  نیرتهب و  [ هّمئا  ] اهنآ غبصا ! يا  دسریم ؟ روما  نیا  هب  تملع  اجک  وت  تسا و  هدش  قلخ  وا  هلب ،
ًاقیقحت و  دهدیم ، ماجنا  دهاوخب  ادخ  هک  هچره  دندومرف : دوشیم ؟ هچ  نآ  زا  دـعب  مدرک : ضرع  دوب . دـنهاوخ  ترتع  نیا  ناراکوکین  و 
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ماما شردارب  زا  رفعج  نب  یلع   - 128  / 14 تسا .] ادخ  هدارا  نوچ  دوشیم ، ققحم  ًامتح  هک   ] دراد یتایاهن  تایاغ و  اههدارا و  دـنوادخ 
نادنزرف زا  نیمجنپ  هک  یتقو  مرسپ ! دندومرف : نم  هب  مالسلا ] هیلعقداص  ماما   ] مردپ دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعمظاک 

نانچ هک  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  ًامتح  ًاقیقحت و  نوچ  دینک . تیاعر  ناتنید  دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  دـش  بیاغ  ماما ]  ] نیمتفه
َنَحَْتما ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنِْحم  َیِه  امَّنِإ  َّیَُنب  ای  دندرگیم . رب  ناشداقتعا  زا  دنتسه  وا  ندمآ  هب  دقتعم  هک  یناسک  زا  یـضعب  یتح  هک  دوشیم  بیاغ 

؟ ِِعباّسلا ِْدلُو  ْنِم  ُسِماْخلا  ِنَم  ِیَـس  يِدّ ای  َُهل : ُْتلُقَف  ِنَسَْحلاُوبَأ : َلاق  ُهوُعبَّتَال . ِنیِّدلا  اذه  ْنِم  ُّحَصَأ  ًانیِد  ْمُکُدادْجَأَو  ْمُکُؤابآ  َِملَع  َْول  ُهَْقلَخ ، اِهب 
فرط زا  یـشیامزآ  وا  تبیغ  هلأسم  مرـسپ ! ُهوُکِرُْدت . اوُشیِعَت  ْنِإ  ْنِکلَو  ِِهلْمَح  ْنَع  ُقیِـضَت  ْمُکُمالْحَأَو  اذـه ، ْنَع  ُرُغْـصَت  ْمُُکلوُقُع  َّیَُنب  ای  لاق :

نآ زا  ًامتح  دنتفاییم  نید  نیا  زا  رتحیحـص  ینید  امـش  دادجا  ناردپ و  رگا  دـنکیم ، ناحتما  ار  شقلخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  دـنوادخ 
هچ متفه  نادنزرف  زا  مجنپ  نم ! ياقآ  يا  تسا : هدیـسرپ  مالـسلا ] هیلعمظاک  ماما   ] نسحلاوبا دیوگیم : رفعج  نب  یلع  دـندرکیم . تیعبت 

دینامب هدنز  رگا  نکلو  دیرادن  ار  نآ  لمح  ناوت  تسا و  نآ  كرد  زا  رتکچوک  امش  ياهلقع  مرسپ ! دندومرف : ترـضح  تسا ؟ یـسک 
همحربلطملا نب  هَّللا  دیبع  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لضفملا  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 129 ( 103 .) دینیبیم ار  تبیغ ]  ] رما نآ 

: لاق ینشاوجلا  روصنملا  نب  دعس  نع  ثراحلا ، نب  ّیلع  انربخأ  لاق : ینهرلا  ینابیشلا  لهـس  نب  رحب  نب  دّمحم  نیـسحلا  وبأ  انثّدح  لاق : هللا 
ریـصبوبأو یقرلا  ریثک  نب  دواد  رمع و  نب  لّضفملاو  انأ  تلخد  لاق : یفریـصلا  ریدس  نع  یبأ ، ینربخأ  لاق : ّیلیدبلا  ّیلع  نب  دمحأ  انربخأ 

وهو نیمکلا ، رّـصقم  بیج  الب  فّرطم  ّيربیخ  حـسم  هیلعو  بارتلا ، یلع  ًاسلاج  هانیأرف  مالـسلا  هیلعقداـصلا  اـنالوم  یلع  بلغت  نب  ناـبأو 
یقر و ریثـک  نب  دوواد  رمع و  نب  لـضفم  نم و  تسا : هتفگ  یفریـص  ریدـس   - 129  / 15 يّرحلا ، دـبکلا  تاذ  یلکثلا  ۀـهلاولا  ءاکب  یکبی 
هتسشن و كاخ  يور  ترضح  هک  میدید  میدیـسر . مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نامیالوم  كرابم  رـضحم  هب  ( 104) بلغت نب  نابا  ریـصبوبا و 

هیرگ دشاب ، هدرم  شدنزرف  هک  ینز  دـننام  دـندوب و  هدیـشوپ  دوب ، هاتوک  شیاه  نیتسآ  هتـشادن و  نابیرگ  هک  يربیخ  حـسم  مان  هب  یـسابل 
يِداقِر ْتَفَن  َکـُتَْبیَغ  ِیَـس  يِدّ : ] لوقی وهو  هیرجحم  عمدـلا  یلبأو  هیـضراع  یف  ّریغتلا  عاـشو  هیتنجو  نم  نزحلا  لاـن  دـق  نزح  دـندرکیم و 
ِعْمَْجلا ِءانِِفب  ِدِحاْولا  َدَْعب  ُدِـحاْولا  َدـْقَفَو  ِدـَبَألا  ِِعئاجَِفب  ِیِبئاصَم  ْتَلَـصْوَأ  َُکتَْبیَغ  ِیَـس  يِدّ يِداُؤف ، َۀَـحار  یّنِم  ْتَّزَْتباَو  يِداهِم  َّیَلَع  ْتَقَّیَـضَو 

کلذ نم  ًاعزج  انبولق  تعّدصتو  ًاهلو ، انلوقع  تراطتـساف  ریدـس : لاق  يِرْدَـص . ْنِم  اشْفَی  ٍنِینَأَو  ِیْنیَع  ْنِم  َأَقَْرت  ٍۀَْـعمَِدب  ُّسِحَأ  امَف  ِدَدَْـعلاَو ،
ریخ نبا  ای  کینیع  هَّللا  یکبأ  ال  انلقف : ۀـقئاب ، رهدـلا  نم  هب  ّتلح  وأ  ۀـعراق ، ۀـهورکمل  تمـس  ّهنأ  اّننظف  لئاغلا ، ثداـحلاو  لـئاهلا  بطخلا 

لاوحا رهاظ و  هرهچ و  زا  هودـناو  متأملا ؟ اذـه  کیلع  تمتح  ۀـلاح  ۀـّیأو  کتربع ؟ رطمتـستو  کتعمد  فرذتـست  ۀـثداح  ۀـّیأ  نم  يرولا 
و هتفرگ ، نم  زا  ار  باوخ  وت  تبیغ  نم ! دّیـس  يا  دـندومرفیم : دوب و  هدرک  رپ  ار  ناشیا  ياهمشچ  هساک  کـشا ، دـشیم و  مولعم  ناـشیا 

يدـبا هودـنا  هب  ار  نم  ياهتبیـصم  وت  تبیغ  نم ! ياـقآ  تسا . هتفرگ  ار  مبلق  شیاـسآ  یتحار و  هدرک و  گـنت  نم  رب  ار  تحارتسا  رتـسب 
زوس هدیکشخب و  منامشچ  کشا  وت  قارف  مغ  زا  هدرب ، نیب  زا  ار  ددع  تعامج و  يرگید ، زا  سپ  یکی  نداد  تسد  زا  نادقف و  هدناسر و 
نیا زا  دیرپ و  نامرس  زا  لقع  تریح ، تدش  زا  مالسلا ] هیلعقداص  ماما  زا  تاملک  نیا  ندینش  اب  : ] دیوگیم ریدس  تسا . هتسشنن  ورف  ملد 

نیاربانب تسا ، هدـش  دراو  ترـضح  هب  یگرزب  تبیـصم  هک  میدرک  نامگ  دـش . هراپ  هراپ  ییوگ  نامبلق  ماما  کـلهم  كاـنلوه و  ناـنخس 
زا ناراب  لثم  هنوگ  نیا  يدـمآ  شیپ  هثداح و  هچ  زا  قیالخ ، نیرتهب  دـنزرف  يا  دـنکن ، ناـیرگ  ار  امـش  نامـشچ  دـنوادخ  میدرک : ضرع 

هفوج اهنم  خـفتنا  ةرفز  مالـسلا  هیلعقداّصلا  رفزف  لاق : تسا ؟ هتخادـنا  هودـنا  مغ و  نیا  هب  ار  امـش  یتلاح  هچ  و  دـیآیم ؟ کشا  ناتمـشچ 
ُنوُکَی امو  َناک  ام  ِْملِعَو  ایانَْملاَو  ایالَْبلا  ِْملِع  یلَع  ِلَمَتْـشُْملا  ِْرفَْجلا  ِباتِک  ِیف  ِمْوَْیلا  اَذه  َۀَحِیبَص  ُتْرَظَن  یِّنِإ  مُْکیَو  لاقف : هفوخ ، اهنم  دتـشاو 
ُهَءاْطبِإَو ُهَتَْبیَغَو  مالسلا  هیلعانِِمئاق  َِدلْوَم  ِهِیف  ُْتلَّمََأتَو  مالسلا  مهیلعِهِدَْعب  ْنِم  َۀَِّمئألاَو  ًادَّمَُحم  ِِهب  ُهُمْـسا  َسَّدَقَت  ُهَّللا  َّصَخ  يِذَّلا  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ 

، ِِهنیِد ْنَع  ْمِهِرَثْکَأ  ِداِدتْراَو  ِِهتَْبیَغ ، ِلوُط  ْنِم  ِۀَعیِّـشلا  ِبُوُلق  یف  ِكوُکُّشلا  َدُّلََوتَو  ِنامَّزلا ، َِکلذ  ِیف  ِهِدَْعب  ْنِم )  ) َنِینِمْؤُْملا يَْوَلبَو  ِهِرْمُع  َلوُطَو 
َو ُۀَّقِّرلا ، ِیْنتَذَـخَأَف  ُۀَـیالِولا ، ِینْعَی  ِهُِقنُع ؛» ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو   -: » ّلـجوّزع ُهَّللا -  َلاـق  ِیتَّلا  ُمِِهقاـنْعَأ  ْنِم  ِمالْـسإلا  َۀَْـقبِر  ْمِهِْعلَخَو 

قمع زا  ترـضح  َِکلذ . ِْملِع  ْنِم  ُهُمَْلعَت  َْتنَأ  ام  ِضَْعب  ِیف  اناّیِإ  َکِکارْـشِِإب  اْنلِّـضَف  َو  اْنمِّرَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اْنلُقَف : ُنازْحَألا . َّیَلَع  َْتلْوَتْـسا 
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ملع زین  اهگرم و  اهالب و  ملع  لماش  هک  رفج  باتک  رد  حبص  زورما  دینیبب ! ریخ  دندومرف : دش و  رتشیب  ناش  نزح  هک  دندیشک  یهآ  دوجو 
[ هب ملع   ] لاعتم دنوادخ  هک  مدرکیم  هاگن  تسا  باتک  نآ  رد  تسا و  یندش  ماجنا  تمایق  زور  ات  هک  هچنآ  تسا و  هدـش  ماجنا  هک  هچنآ 

لوط تبیغ و  ام و  مئاق  دـلوت  هب  طوبرم  هک  تمـسق  نآ  رد  لمأت  تقد و  اب  و  تسا ، هدومرف  ناشیا  زا  سپ  همئا  دّـمحم و  هب  صتخم  ار  نآ 
يرایسب و  دیآیم ، دیدپ  ییاه  کش  هعیش  ياهبلق  رد  تبیغ  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  هک  تسا  نامز  نآ  رد  نانمؤم  ناحتما  ناشیا و  رمع 

ام و  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دننکیم ، علخ  دوخ  ياهندرگ  زا  ار  مالـسا  هقبر  دنوشیم و  نادرگور  دوخ  نید  زا  اهنآ  زا 
نزح و اذل  دیآیم . مزال  همه  ندرگرب  هک  تیالو  ینعی  ( 105 (؛» میتخاس وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  دب  کین و  لامعا  هجیتن  تاردقم و 
زا یـضعب  هب  تبـسن  امن و  لضفت  امرف و  مرک  اـم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  میدرک : ضرع  سپ  دـش . هریچ  نم  رب  هودـنا 

ُهَِدلْوَم َرَّدَـق  ِلُسُّرلا ، َنِم  ٍۀـَثالَِثل  اهَرادَأ  ٌۀـَثالَث  اَّنِم  ِِمئاْقلا  ِیف  َرادَأ  ُهُرْکِذ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاق : نک . کیرـش  دوخ  اب  ار  ام  ینادیم  هک  ییاهزیچ 
ِدَْعب ْنِم  َُهل  َلَعَجَو  مالـسلا  هیلعٍحُون  ِءاْطبِإ  َریِدْقَت  ُهَءاْطبِإ  َرَّدَقَو  مالـسلا  هیلعیـسیِع  ِۀَْبیَغ  َریِدْقَت  ُهَتَْبیَغ  َرَّدَقَو  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ِدـِلْوَم  َریِدـْقَت 
ِهوُجُو ْنَع  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اَنل  ْفِشِْکا  اْنلُقَف : ِهِرْمُع . یلَع  ًالِیلَد  مالـسلا -  هیلعَرْـضِْخلا  ِینْعَأ  ِِحلاّصلا -  ِْدبَْعلا  َرْمُع  َِکلذ 
ِِهبَسَن یلَع  اوُّلَدَف  ِۀَنَهَْکلا ، ِراضْحِِإب  َرَمَأ  ِهِدَی ، یلَع  ِهِْکُلم  َلاَوز  َّنَأ  یلَع  َفَقَو  اَّمل  َنوَعِْرف  َّنِإَف  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ُِدلْوَم  اّمَأ  َلاق : ِیناعَْملا . ِهِذه 
َْفلَأ َنوُرْـشِعَو  ِیَن  ًافّ ِِهبَلَط  ِیف  َلَتَق  یّتَح  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ِءاـِسن  ْنِم  ِلـِماوَْحلا  ِنوُُطب  ِّقِِشب  َُهباحْـصَأ  ُُرمْأَـی  ْلَزَی  ْمَلَف  لِیئارْـسِإ ، ِیَنب  ْنِم  ُنوُکَی  ُهَّنَأَو 
مئاق دروم  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : ترضح  ُهاّیِإ . یلاعَت  ِهَّللا  ِْظفِِحب  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ِْلتَق  یلِإ  ُلوُصُْولا  ِْهیَلَع  َرَّذَعَتَو  ٍدُولْوَم 
تبیغ لثم  ار  شتبیغ  دومرف ، ردـقم  یـسوم  دـلوت  ریظن  ار  وا  دـلوت  تسا ؛ هداد  ماجنا  اـیبنا  زا  نت  هس  دروم  رد  هک  درک  دـهاوخ  يراـک  اـم 

لوط رب  لیلد  ار  مالـسلا  هیلعرـضخ  ینعی  حـلاص  دـبع  ینالوط  رمع  تسا و  هداد  رارق  حون  ینالوط  رمع  لثم  ار  شاینالوط  رمع  یـسیع و 
يارب [ دینادیم حالص  رگا   ] دیدومرف هک  ار  یناعم  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رـسپ  يا  میدرک : ضرع  تسا . هداد  رارق  ناشیا  رمع 

زا وا  تسد  هب  شتموکح  تنطلـس و  هک  دش  هّجوتم  نوعرف  هک  یتقو  مالـسلا  هیلعیـسوم  دلوت  اّما  دندومرف : ترـضح  دییامرفب . نشور  ام 
نوعرف تسا . لیئارسا  ینب  زا  هک  دنتفگ  وا  هب  ار  یسوم  بسن  زین  اهنآ  دننک . راضحا  ار  ناسانشهراتس  نانهاک و  داد  روتـسد  دوریم ، نیب 

رازه تسیب  زا  شیب  یسوم  ندرک  ادیپ  يارب  دنفاکشب . ار  لیئارـسا  ینب  رادراب  ياهنز  مکـش  هک  داد  روتـسد  دوخ  نازابرـس  نارومأم و  هب 
ُوَنب َِکلذَک  دنک . ادیپ  یـسرتسد  وا  هب  تسناوتن  نوعرف  دوب  هداد  رارق  دوخ  ظفح  رد  ار  یـسوم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دش ، هتـشک  لفط 

ْمُهَفُویُـس اوُعَـضَوَو  ِةَوادَْعِلل ، انُوبِـصان  اَّنِم ، ِِمئاْقلا  يدَی  یلَع  ْمُْهنِم  ِةَِربابَْجلاَو  ِءارَمُألا  ِۀَـکَلْمَم  َلاَوز  ِِهب   ] َّنَأ یلَع  اوُفَقَو  ْنَأ  اَّمل  سابَْعلا  ُوَنبَو  َۀَّیَمُأ 
َفِـشْکَی ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأَف  مالـسلا ، هیلعِِمئاقلا  ِْلتَق  یلِإ  ِلوُصُولا  ِیف  ْمُْهنِم  ًاعَمَط  ِِهلْـسَن  ِةَدابِإَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب  ِلـْهَأ  ِلـْتَق  یف 

َِلُتق ُهَّنَأ  یلَع  ْتَقَفَّتا  يراـصَْنلاَو  َدوُهَْیلا  َّنِإَـف  مالـسلا  هیلعیـسیِع  ُۀَْـبیَغ  اَّمَأَو  َنوُکِرْـشُْملا . َهِرَک  ُولَو  ُهَروـُن  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ِۀَـمَلَّظلا  ْنِم  ٍدِـحاِول  ُهَْرمَأ 
: ُلوُقَی ٍِلئاق  ْنِمَف  اِهلوُِطل  اهُرِْکُنتَس  َۀَّمُألا  َّنِإَف  ِِمئاقلا  ُۀَْبیَغ  َِکلذَک  ْمَُهل .» َهِّبُش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَـص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو   » ِِهلْوَِقب ّلجوّزع -  ُهَّللا -  ُمَُهبَّذَکَف 

تسا نینچمه  ُهَّنِإ  ِِهلوَِقب : ُقرمی  ٍِلئاقَو  ًاَمیِقَع ، َناک  انَرَـشَع  يِداح  َّنِإ  ِِهلوَِقب : ُرُفْکَی  ٍِلئاقَو  َتام ، َو  َِدلُو  ُهَّنِإ  ِِهلوَِقب : يِرَتْفَی  ٍِلئاق  َو  َْدلُوی ، َْمل  ُهَّنِإ 
ینمشد ام  اب  تسا ، ام  مئاق  تسد  هب  رگمتس  ربکتم و  ناهاشداپ  همه  اهنآ و  تنطلـس  يدوبان  هک  دندش  علطم  یتقو  سابع  ینب  هّیما و  ینب 

نتشک نتفای و  عمط  هب  ترـضح و  لسن  ندرب  نیب  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  نتـشک  يارب  ار  ناشیاهریـشمش  دندرک و 
هب ار  شرون  هکنیا  ات  دنک  رهاظ  نارگمتـس  نیا  زا  يدحا  يارب  ار  شرما  هکنیا  زا  دراد  ابِا  لاعتم  دـنوادخ  اّما  دندیـشک ، مالـسلا  هیلعمئاق 

لوقلا قفتم  مه  اب  اراصن  دوهی و  مالـسلا ، هیلعیـسیع  تبیغ  دروم  رد  اّما  و  دـنهاوخن . ناکرـشم  هک  دـنچره  دـناسر ، تزع ] جوا  و   ] ماـمتا
راد رب  هن  دناهتـشک و  هن  ار  یـسیع ]  ] وا : » دومرف هدرک و  بیذکت  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یلو  تسا . هدـش  هتـشک  وا  هک  دـندش 

، تّما يدوز  هب  هک  ارچ  تسا ؛ لاونم  نیمه  هب  مه  مالسلا  هیلعمئاق  تبیغ  ( 106 .« ) تسا هدش  هبتشم  اراصن  دوهی و  رب  رما  نکل  دناهدیشک ،
هب دنیوگیم : غرود  ارتفا و  هب  ياهّدع  تسا  هدماین  ایند  هب  زونه  دنیوگیم : اهیـضعب  دننکیم . راکنا  شندوب  ینالوط  رطاخ  هب  ار  وا  تبیغ 

هّمئا دادعت  دنیوگیم : یخرب  تسا ، دالوا  یب  هدوب و  میقع  ام  مهدزای  ماما  دنیوگیم : داحلا  رفک و  رس  زا  ياهّدع  تسا ، هدرم  هدمآ و  ایند 
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ِءآْطبِإ اّمَأَو  ِهِْریَغ . ِلَْـکیِه  ِیف  ُقِْطنَی  مالـسلا  هیلعِِمئاـقلا  َْحُور  َّنِإ  ُهاوْعَدـِب : َهَّللا  یِـصْعَی  ٍلـِئاقَو  ًادِـعاصَف ، َرَـشَع  ِِثلاـث  یلِإ  يِّدَـعَتَی  رفن  هدزیس 
َّلَج ِهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیبَن  ای  َلاقَف : ٍتایََون  َْعبَـس  ُهْعَم  مالـسلا  هیلعَلِیئَْربِج  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َثََعب  ِءآمّـسلا ) َنِم   ) َۀـَبْوُقُعلا َلَْزنَتْـسا  اَّمل  ُهَّنِإَـف  مالـسلا  هیلعِحُون 

َكَداِهتْجا ِدِواعَف  ِۀَّجُْحلا ، ِماْزلِإَو  ِةَوْعَّدلا ، ٍدیِکَْأت  َدَْعب  اَّلِإ  یِقِعاوص  ْنِم  ٍۀَقِعاِصب  ْمُهُدـِیبَأ  ُتَْسل  يِدابِعَو  یِِقئالَخ  ِءآلُؤه  َّنِإ  ََکل : ُلوُقَی  ُهُمْـسا 
ْرَِّـشبَو َصالَخلاَو ، َجَرَفلا  ْتَرَْمثَأ  اذِإ  اهِکارْدِإَو  اهِغُوُلبَو  اِهتابَن  ِیف  ََکل  َّنِإَف  يِوَّنلا ، اذـه  ْسِرْغَاَو  ِْهیَلَع ، َکـُبِیثُم  ّیِنِإَـف  َکـِمْوَِقل  ِةَوَعَّدـلا  ِیف 
َةَدِعلا ِهَّللا  ْنِم  َزَْجنَتْسا  ٍلیِوَط  ٍنامَز  َدَْعب  اهیَلَع  ُرَمَثلا  اَهَزَو  ْتَنَـصْغَاَو  ْتَقَّوَسَتَو  ْتَرَّزََأتَو  ُراجْـشَألا  ِتَتَبَن  اَّمَلَف  َنِینِمْؤُملا . ْنِم  َکَِعبَت  ْنَم  َِکلِذب 
یعدم نایـصع  رـس  زا  ياهدع  دـشابیم و  مه  رتشیب  یتح  و  َداِهتْجِإلاَو ، َْربَصلا  ِدِواُعیَو  ِراجْـشَألا ، َْکَلت  يَون  ْنِم  َسِْرغَی  ْنَأ  یلاعَت  ُهَّللا  ُهَرَمَأَف 

زا هک  ینامز  مالـسلا ، هیلعحون  رمع  ندوب  ینالوط  اـّما  و  دـیوگیم . نخـس  يرگید  ندـب  لـکیه و  رد  مالـسلا  هیلعمئاـق  حور  هک  دنتـسه 
: تفگ تشاد و  تخرد ] هتـسه  ای  هناد   ] تفه دوخ  اب  هک  داتـسرف  ار  لیئربج  دنوادخ  درک ، بلط  ار  ینامـسآ  باذع  لوزن  لاعتم  دنوادخ 

نیب زا  ار  اهنآ  يروف ] باذـع  ای   ] هقعاص اب  نم  دنتـسه و  نم  تاـقولخم  ناگدـنب و  اـهنیا  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  ادـخ ! ربماـیپ  يا 
[ دیحوت هب   ] تموق توعد  رد  ار  تشالت  همه  درگرب و  سپ  دوش . تّجح  مامتا  اهنآ  ّقح  رد  هدـش و  ّقح  هب  توعد  هکنیا  رگم  مربیمن ،
[ دندش دنمونت   ] دندیسر لامک  ّدح  هب  درک و  دشر  یتقو  سپ  راکب ، ار  اههناد  نیا  داد . مهاوخ  باوث  وت  هب  نآ  لباقم  رد  نم  دنبب و  راک  هب 
اب یناتخرد  دییور و  اههناد  نآ  هک  یتقو  هدب . تراشب  نآ  هب  ار  تنیعبات  نینمؤم و  تسا و  جرف  یـصالخ و  نامز  تقو  نآ  دـنداد ، هویم  و 

[ رافک زا   ] یـصالخ هدعو  دنوادخ  زا  حون ] ، ] ینالوط رایـسب  ینامز  تّدم  زا  سپ  مه  نآ  دنداد ، مه  هویم  دندش و  دنمونت  گرب و  خاش و 
َِکلذـِب َرَبْخَأَف  ِهِمْوَق ، یلَع  َۀَّجُحلا  ُدِّـکَُؤیَو  دراکب  مه  ناتخرد  نیا  هتـسه  زا  اـت  دومرف  رما  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ  درک ، تلأـسم  ار 

ْلَزَی َْمل  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  ٌْفلُخ . ِِهتَدِع  ِیف  َعَقَو  اَمل  ًاّقَح  ُحُون  ِهیِعَّدَـی  ام  َناک  َْول  اُولاقَو : ٍلُجَر  َۀـَئاُمثالث  ْمُْهنِم  َّدـَتْراَف  ِِهب  ْتَنَمآ  ِیتَّلا  َِفئآوَّطلا 
ْمُْهنِم ُّدـَتَْرت  َنِینِمؤُملا  َنِم  ُِفئآوَطلا  َْکِلت  َْتلاز  امَو  ٍتاّرَم ، َْعبَـس  اهَـسَرَغ  ْنَأ  یلِإ  يرْخُأ  َدـَْعب  ًةَرات  َسُْرغَی  ْنَأ  ٍةَّرَم  َّلُک  اهِکارْدِإ  َدـْنِع  ُهُُرمأَـی 
ِلیَّللا ْنَع  ُْحبُـصلا  َرَفْـسَأ  َنآلَا  َلاقَو : ِْهَیلِإ  َِکلذ  َدـْنِع  ّلجوّزع -  ُهَّللا -  یَحْوَأَف  ًـالُجَر ، َنیِْعبَـسَو  ِیَن  ٍفّ یلِإ  اوُداـع  ْنَأ  یلِإ  ٍۀَِـفئاط  َدـَْعب  ٌۀَِـفئاط 

َْتیَْقبَأَو َراّفُکلا  َتْکَلْهَأ  ّیِنَأ  ُولَف  ًۀَْثِیبَخ . ُُهتَْنیِط  َْتناک  ْنَم  ُّلُک  ِداَِدتْرِاب  ِرِدَکلا  َنِم  ِنامیِإلل  ُْرمَألا  اَفَصَو  ِهِضْحَم  ْنَع  ُّقَحلا  َحَّرَـص  َْنیِح  َِکْنیَِعل 
َکِمْوَـق ْنِم  َدـیِحْوَّتلا  ِیل  اوُـصَلْخَأ  َنیِذَّلا  َنِینِمؤُـمِلل  َقـِباَّسلا  يِدـْعَو  ُْتقَّدَـص  ُْتنُک  اـَمل  َکـِب  ْتَنَمآ  َْتناـک  ِیتَّلا  ِفـِئآوَطلا  ْنِم  َّدـَتْرا  ِنَـم 

مامت شمدرم  رب  ار  تّجح  ]و  دنوش تیادـه  موق  دـیاش  ات   ] دـنک شالت  دـنک و  ربص  دریگ ، رـس  زا  ار  شالت  ربص و  زاب  ِْلبَِحب و  اوُمَـصَتْعاَو 
دنتشگرب دوخ  نامیا  زا  هدش و  دترم  اهنآ  زا  رفن  دصیـس  اّما  داد . ربخ  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  يدارفا  هب  ار  یهلا  رما  نیا  حون ، دنک .

هراومه یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنک . فلخت  شدوخ  هدعو  رد  هک  تسیابیمن  دوب  تسرد  ّقح و  دنکیم  اعّدا  حون  هچنآ  رگا  دـنتفگ : و 
ار راک  نیا  ناتخرد  لسن  تفه  ات  هکنیا  ای   ] تشاـک ار  ناـتخرد  هناد  حون  هبترم  تفه  اـت  دراـکب  ار  ناـتخرد  هتـسه  هک  درکیم  رما  ار  وا 
زا رفن  دنچ  داتفه و  طقف  هکنیا  ات  دنتشگرب  دوخ  نامیا  زا  نامز ] نیا  لوط  رد  و   ] هتـسد هتـسد  نینمؤم ، زا  ییاههورگ  تّدم  نیا  رد  درک ]

لباقم رد  بش  تملظ  سپ  زا  حبـص  يدیفـس  نآلا  دومرف : هداتـسرف و  یحو  حون  هب  ماگنه  نیا  رد  دـنوادخ  سپ  دـندنام ، یقاب  حون  نارای 
همه ینادرگور  دادـترا و  هطـساو  هب  و  دـیدرگ ، شغ  لـغیب و  فاـص و  ناـمیا ، رما  دـش و  نشور  ّقح  هک  ارچ  تفرگ ، رارق  وت  نامـشچ 

كاـپ تنیط  هک  دـندنام  یناـسکو  دـندش  لاـبرغ  وت  موق   ] دـمآ رد  یفاـصان  ترودـک و  زا  دنتـشاد ، یکاـپان  ثیبـخ و  تنیط  هک  یناـسک 
هدعو متـشاذگیم ، یقاب  ار  دندش  دـترم  سپـس  هدروآ و  نامیا  وت  هب  ًارهاظ  هک  یناسک  هدرک و  دوبان  ار  رافک  نیا  هچنانچ  سپ  دنتـشاد .]
یَِکل ِْنمَألِاب ، ْمُهَفوُخ  َلِّدـَبُأَو  ْمُهَْنیِد ، ْمَُهل  َنِّکَمُأَو  ِضْرَـألا ، ِیف  ْمُهَِفلْخَتْـسَأ  ْنَأـِب  َکـِتَُّوُبن ، ینبم  دوبن ، قداـص  تسرد و  نینمؤم ، هب  مقباـس 

ْنِم ُمَلْعَأ  ُْتنُک  ام  َعَم  ْمَُهل ، ِنِم  یّ ِْنمَألِاب  ِفْوَخلا  ُلََدبَو  ُنیِکْمَتلاَو  ُفالِْختْسِإلا  ُنوُکَی  َْفیَکَو  ْمِِهبُوُلق . ْنِم  ِّکَّشلا  ِباهِِذب  ِیل  ُةَدابِعلا  ُُصلَْخت 
يِذَّلا ِْکلُملا  ْنِم  اوُمَّسَنَت  ْمُهَّنَأ  ْوَلَف  َِۀلالَـضلا ، ُخُونُـسَو  ِقافِّنلا  ُِجئاتَن  َْتناک  ِیتَّلَا  مِهِرئآرَـس  ِءوُسَو  ْمِِهتَنیِط ، ِْثبُخَو  اوُّدَتْرَا  َنیِذَّلا  ِنیْقَی  ِفْعَض 
ْمِِهبُوُلق َِۀلالَض  َلابَخ  َدَّبََأتَو  ْمُهَقافَن ، َِرئآرَس )  ) َمَکْحَتْسَالَو ِِهتافِص ، َِحئآوَر  اوُقَـشََنل )  ) ْمُهؤادعَأ ْتَکَلَه  اذِإ  ِفالِْختْـسِإلا  َْتقَو  َنُونِمْؤُملا  َِیتوُأ 

ِْرمَألا ُراِشْتناِو  ِنیِّدلا  ِیف  ُنیِکْمَّتلا  ُنوُکَی  َْفیَکَو  ْمِهیَلَع ، ِیْهَنلاَو  ِْرمَألِاب  ِدُّرَفَتلاَو  ِۀَسائِرلا ، ِبَلَط  یلَع  ْمُهُوبَراحَو  ِةَوادَْعلِاب ، ْمُهَناوْخِإ  اوُفِشاَکلَو 
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هدرک و صلاخ  دـیحوت ، يارب  ار  دوخ  رگا ]  ] هکنیا رب  اِنیْحَو .» َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْـصاَو   » اّلَک ِبوُرُحلا  ِعاقیِإَو  ِنَتِفلا  ِةَراـثِإ  َعَم  َنِینِمؤُملا  ِیف 
نیـشناج نیمز  رد  ار  اهنآ  دوش ؛ صلاخ  نم  تدابع  ناشبلق  رد  دـیدرت  کش و  يدوباـن  لاوز و  اـب  اـت  دـننز  گـنچ  وت  توبن  نامـسیر  هب 

هنوـگچ لاـح  نیا  رد  منکیم . لیدـبت  تینما  هب  ار  ناشـسرت  زین  مهدیم و  اـهنآ  هب  مه  ار  ناـشنید  رب  تیمکاـح  هداد و  رارق  ناگتـشذگ 
نادترم نامیا  فعض  هک  یلاح  رد  منک ، تینما  هب  لدب  ار  ناشسرت  مهدب و  نیکمت  ار  نانآ  مهد و  رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  نینمؤم  دشیم 

نارفاک تکاله  زا  دعب  هک  یتفالخ  هب  اهنآ  رگا  سپ  متـسنادیم ، دوب  اهنآ  یهارمگ  قافن و  هجیتن  هک  ار  ناشنطاب  يدب  تنیط و  ثبخ  و 
يارب دـندرکیم و  ینمـشد  توادـع و  نینمؤم  اـب  دـندرکیم و  مکحتـسم  ار  ناـشنطاب  يدـب  ًاـمتح  دندیـسریم ، دوشیم  هداد  نینمؤم  هب 

نیا دوجو  اب  نینمؤم  نایم  رد  دـیحوت ] رما   ] راشتنا نید و  رد  نّکمت  هنوگچ  سپ  دـندیگنجیم ، دوخ  نمؤم  ناردارب  اب  تسایر  هب  ندیـسر 
ام یحو  اـم و  کـمک  هب  ار  یتشک   » کـنیا سپ  [ دـشیمن عقاو  نید  رد  نکمت   ] زگره هکلب  دـمآیم . دوجو  هب  اهتردـق  گـنج  اـههنتف و 

ِرِدَْکلا َنِم  ُنامیِإلا  وُفْصَیَو  ِهِضْحَم ، ْنَع  ُّقَحلا  َحِّرَُصِیل  ُُهتَْبیِغ  ُّدَتْمَت  ُهَّنِإَف  مالـسلا  هیلعُِمئاَقلا  َِکلذَک  َو  مالـسلا : هیلعُقِداصلا  َلاق  ( 107 «.) زاسب
ِدْهَع ِیف  ِرِـشَْتنُملا  ِْنمَألاَو  ِنیِکْمَّتلاَو  ِفالِْختْـسِإلِاب  اوُّسَحَأ  اذِإ  ِنلا  ُقافّ ُمِْهیَلَع  یـشُْخی  َنیِذَّلا  ِۀَـعیِّشلا  َنِم  ًۀَـثِیبَخ  ُُهتَنیِط  َْتناک  ْنَم  ِّلُک  ِدادـِتْرِاب 
ٍِّیلَعَو َناَْمثُعَو  َرَمُعَو  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِیف  َْتلِْزنُأ  َۀَـیآلا  ِهِذَـه  َّنَأ )  ) ُمُعَْزت َبِصاَوَّنلا  َّنِإَـف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَـی  ُْتلُقَف : ُلَّضَفُملا : َلاـق  مالـسلا . هیلعِِمئاـقلا 

، اَِهبُوُلق ْنِم  ِفْوَْخلا  ِباَهَذَو  ِمُْألا ، ِۀّ ِیف  ِْنمَْألا  ِراَِشْتنِاب  ًانِّکَمَتُم  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا   ] ُهاَضَتْرا يِذَّلا  ُنیِّدلا  َناَک  یَتَم  ِۀَبِـصاَّنلا  َبُوُلق  ُهَّللا  ِيدـْهَی  َال  َلاقَف :
هیلعقداص ماما  ِیتَّلا  ِنَتِْفلاَو  َنیِِملْـسُْملا  ِداَِدتْرا  َعَم  مالـسلا ، هیلّعٍِیلَع  ِدْهَع  ِیف  َوأ  ِءَالُؤَه  ْنِم  ٍدَـحَاَو  ِدـْهَع  ِیف  اَهِروُدُـص  ْنِم  ِّکَّشلا  ِعاَِفتْراَو 

زا نامیا  دوش و  صخشم  صلاخ  ّقح  ات  دش  دهاوخ  ینالوط  ردقنآ  شتبیغ  مایا  تسا ، روط  نیمه  مه  ام  مئاق  تیعـضو  دندومرف : مالـسلا 
نآ فوخ  هک  ناشیا  نایعیـش  نایم  زا  دـنراد  ثیبخ  ینطاب  تنیط و  هک  یناسک  یماـمت  ینادرگور  دادـترا و  اـب  قاـفن ]  ] راـبغ ترودـک و 

تفگ لضفم  دنوش . ادج  دننک ، راکـشآ  ار  ناش  قافن  مالـسلا  هیلعمئاق  دهع  رد  ناشیا و  تینما  نینمؤم و  نیکمت  تفالخ و  اب  هک  دوریم 
فوخ لیدـبت  ینید و  تموـکح  يرارقرب  نیکمت و  رب  لمتـشم  هک  ياهیآ  ینعی   ] هیآ نیا  هک  دـننکیم  لاـیخ  اـهیبصان  مدرک : ضرع  هک 

مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  تسا . هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  نأـش  رد  ( 108) دـشاب تینما  هب  نینمؤم 
نایم رد  تینما  راشتنا  هطـساو  هب  هدوب  یـضار  نآ  زا  شلوسر  ادخ و  هک  ینید  اجک  دنکن ، تیاده  ار  نایبصان  ياهلد  دنوادخ  دـندومرف :
رارق رب  مالـسلا  هیلعیلع  دـهع  رد  ای  رفن و  هس  نیا  دـهع  رد  اهنآ  ياههنیـس  زا  ّکش  يدوباـن  لاوز و  اـهنآ و  بلق  زا  سرت  نتفر  تّما و 

، ْمِهِماَّیَأ ِیف  ُرُوثَت  َْتناَک  اههنتف  ای  هدش و  نادرگور  نید  زا  نیملسم  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  مهنآ  تسا ؟ هتـشاد  نکمت  نید  هدوب و 
اَذِإ یَّتَح  : » مالـسلا هیلعِِمئاْقلا  ِءآْطبِِإل  ًـالثَم  َۀَـیآلا  ِهِذـه  مالـسلا  هیلعُقِداَّصلا  اََـلت  َُّمث  ْمُهَْنَیبَو ، ِراَّفُْکلا  َْنَیب  ُبْشَت  َْتناَـک  ِیتَّلا  ِنَتِْفلاَو  ِبوُرُْحلاَو 

ُهَرُمُع َلَّوَط  اَم  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإَف  مالسلا -  هیلعَرِضَْخلا  ِینْعَأ  ُِحلاَّصلا -  ُْدبَْعلا  اَّمَأَو  ۀیآلا . انُرْـصَن » ْمُهَءآج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا 
، اَِهب َءآَِدْتقِالا  ُهَداَبِع  ُمِْزُلی  ٍۀَماَمِِإل  َالَو  مالسلا ، مهیلعِءاِیْبنَْألا  َنِم  ُهَْلبَق  َناَک  ْنَم  َۀَعیِرَش  اَِهب  ُخَْسنَی  ٍۀَعیِرَِشل  َالَو  ِْهیَلَع ، َلََزن  ٍباَتِِکل  َالَو  َُهل  اَهَرَّدَق  ٍةَُّوُبِنل 

ُنوُکَی اَم  َِملَعَو  ُهُرِّدَُقی ، اَم  ِِهتَْبیَغ  ِماَّیَأ  ِیف  مالسلا  هیلعِِمئاَْقلا  ِرُمُع  ْنِم  َرِّدَُقی  ْنَأ  ِهِْملِع  ِِقباَس  ِیف  َناَک  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  یََلب  اَهُضِْرفَی ، ٍۀَعاَِطل  َالَو 
رافک اهنآ و  نیب  هک  ییاه  گنج  زین  دوب و  مالـسلا  هیلعیلع  اهنآ و  نامز  رد  هک  یتابالقنا  ِیف و  ِرُمُْعلا  َِکلَذ  ِراَدـْقِِمب  ِهِداَـبِع  ِراَْـکنِإ  ْنِم 

تئارق ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  مهف ]  ] يارب لاثم و  باـب  زا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  سپـس  تفرگیم . رد 
هب ام  يرای  دـندرک ، بیذـکت  ار  ناشیا  تّما  هک  دـندرک  نامگ  دـندیدرگ و  سویأم  تّما  نتفای  تیادـه  زا  ناربماـیپ  هک  یتقو  : » دـندومرف

هداد وا  هب  هک  یتوبن  تهج  هب  ار  وا  رمع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلعرـضخ  ینعی  دنوادخ  حلاص  هدنب  اّما  و  ( 109 «.) دیسر ناشیا 
ای دننک و  ادتقا  وا  هب  نارگید  هک  یتماما  يارب  ای  دنک و  خسن  ار  هتـشذگ  ایبنا  عیارـش  هک  یتعیرـش  ای  دیدرگ ، لزان  وا  هب  هک  یباتک  ای  دـش ،

رمع هزادنا  هک  دوب  هتـشذگ  شا  یلزا  ملع  رد  دـنوادخ  نوچ  هکلب  دومرفن ؛ ررقم  ینالوط  دـیامرف ، بجاو  وارب  دـنوادخ  هک  یتدابع  يارب 
، درک دـنهاوخ  راکنا  ار  وا  رمع  ندـش  ینالوط  ناگدـنب ، تسنادیم  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  ینالوط  ترـضح  تبیغ  مایا  مالـسلا و  هیلعمئاق 

رمع لوط  رب  ناشیا  رمع  لوط  هلیسو  هب  ات  دومرف ، ررقم  ینالوط  [ تشذگ هک  هچنآ  لیبق  زا   ] لیلد نودب  ار  مالـسلا  هیلعرـضخ  رمع  نیاربانب 
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هیلعِِمئاَقلا ِرُمُع  یَلَع  ِِهب  ِلَالِْدتْـسِالا  ِۀَّلِِعل  اَّلِإ  َِکلَذ  َبَجْوَأ  ٍبَبَـس  ِْریَغ  ْنِم  ِحـِلاَّصلا  ِدـْبَْعلا  َرُمُع  َلَّوَط  ِلوُّطلا ، دـنک  لالدتـسا  مالـسلا  هیلعمئاـق 
اّلئل اهنم  ًافرط  انرکذ  یصحت  نأ  نم  رثکأ  ینعملا  اذه  یف  رابخألاو  ٌۀَّجُح . ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِِدناَعُْملا  َۀَّجُح  َِکلَِذب  َعَطْقَِیل  مالسلا ،
هذه نم  لالدتـسالا  عضوم  انلق : ۀّیملع . ۀلأسم  اّهنأل  ۀلأسملا  هذه  یف  اهلثم  یلع  لوعی  داحآ ال  رابخأ  اهّلک  هذه  لیق : نإف  باتکلا . هب  لوطی 

ملعلا ّنأل  نسحلا  نبا  ۀمامإ  نم  هیلإ  انبهذ  ام  ۀحص  یلع  ۀلالد  کلذ  ناکف  هنّمضت ، امک  ناکف  هنوک  لبق  ءیـشلاب  ربخلا  نّمـضت  ام  رابخألا 
ام ناک  کلذلو  ًایفاک ، کلذ  ناکل  ربخلا  هنّمضت  ام  هربخم  قفاوو  دحاو  ربخ  ّالإ  وری  مل  ولف  بویغلا ، ماّلع  ۀهج  نم  ّالإ  لصحی  نوکی ال  امب 

ربارب رد  دوش و  عطق  نافلاخم  نادناعم و  ییوجهناهب  تّجح و  هلیسو  نیدب  ات  قدص  یلع  ًالیلد  هنوک  لبق  ءیشلاب  ربخلا  نم  نآرقلا  هنّمضت 
ات میدرک  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـشخب  طقف  ام  هک  تسا  دایز  رایـسب  دروم  نیا  رد  تایاور  راـبخا و  دنـشاب . هتـشادن  ياهناـهب  رذـع و  دـنوادخ 

. دوشن ینالوط  باتک 

لاکشا

کی تبیغ ]  ] هلأسم نیا  هک  ارچ  درک ، دامتعا  دـحاو  ربخ  لثم  هب  دوشیمن  هلأسم  نیا  رد  دنتـسه و  دـحاو  ربخ  تاـیاور  راـبخا و  نیا  ماـمت 
. تسا یملع  هلأسم 

خساپ

دنتسه و نآ  عوقو  زا  لبق  يزیچ  زا  نداد  ربخ  نمضتم  تایاور  هک  تسا  نیا  هتفرگ ، رارق  لالدتسا  هدافتسا و  دروم  رابخا  نیا  زا  هک  هچنآ 
زیزع دـنزرف  تماما  دروم  رد  ام  داقتعا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  رما  نیمه  هدوب ، ربخ  نومـضم  اب  قباطم  ًاقیقد  دـش  عقاو  رما  نآ  هک  مه  ًادـعب 

دنوادخ تهج  زا  طقف  دوب  دهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  يزیچ  هب  ملع  هکنیا  يارب  تسا . تسرد  حیحـص و  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما 
داتفا قافتا  هدنیآ  رد  مه  هعقاو  نآ  دشاب و  هدنیآ ] دروم  رد   ] دـحاو ربخ  کی  طقف  رگا  نیاربانب  دوشیم . لصاح  اه  بیغ  هب  ملاع  لاعتم و 
تناک نإو  یلاعت ، هَّللا  لبق  نم  نآرقلا  ّنأو  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  تسا . یفاک  نیمه  دشاب ، قفاوم  ًالماک  ربخ  کی  نامه  نومـضم  اب  و 

هذه ّنأ  یلع  اهانلق ، یّتلا  ۀهجلا  نم  هقدص  یلع  ّلد  نکل  دـحاو ، ربخم  نم  ۀعومـسم  کلذ  عمو  ةروصحم ، کلذ  تنّمـضت  یّتلا  عضاوملا 
نیابتو اهتاهج  فالتخاو  رابخألا ، ةرثک  ّنإف  ینعملا  اّمأ )  ) و هنم ، ربخ  ّلکب  ترتاوت  ۀعیـشلا  ّنإف  ظفّللا  اّمأف  ینعمو . ًاظفل  اهب  رتاوتم  راـبخألا 

یلصّیبنلا تازجعم  یلع  ةریثک  عضاوم  یف  ّلدتسی  کلذلو  ۀلطاب ، اهّلک  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأل ال  اهتحص ، یلع  ّلدی  اهتاور ، دعابتو  اهقرط ،
دمتعم کلذو  داحآلا ، ۀهج  نم  ًالوقنم  اهنم  ظفل  ّلک  ناک  نإو  ینعم ، رتاوتت  عرـشلا  یف  ةریثک  رومأو  نآرقلا  يوس  یه  یّتلا  هلآو  هیلع  هللا 
هکنیا تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قدـص  رب  لـیلد  هداد  ربـخ  ار  نآ  يرما ، عوـقو  زا  شیپ  نآرق  هک  هچنآ  تهج  نیمه  هب  نم  دـنع 

زا لاح  نیا  اب  دشاب ، دودحم  روصحم و  تسا  هدنیآ  زا  ربخ  نمضتم  هک  یعـضاوم  دنچره  تسا ، هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  میرک  نآرق 
هدنهد ربخ  ربخم و  قدـص  رب  [ دـشاب قباطم  ربخ  نومـضم  اب  هدـنیآ  هعقاو   ] میتفگ هک  یتهج  زا  نکل  دوشیم  هدینـش  مه  دـحاو  ربخم  کی 

رب هعیش  ًاقیقحت  اریز  ظفل ؛ رظن  زا  اّما  دنتـسه . رتاوتم  انعم  رظن  زا  مه  ظفل و  رظن  زا  مه  رابخا ، نیا  دش  هتفگ  هچنآرب  هوالع  دنکیم . تلالد 
؛ انعم رظن  زا  اّما  تسا .] هدرک  تیاور  ار  باـب  نیا  راـبخا  تواـفتم ، ياـهلقن  دانـسا و  اـههار و  زا  و   ] دراد رتاوت  عوضوم  نیا  رد  يربخ  ره 

رابخا تّحصرب  اهنآ ، هب  ندیـسر  لقن و  هقیرط  ندوب  توافتم  و  فلتخم ] عبانم  هدمآ و  تسد  هب   ] تاهج فالتخا  رابخا و  یناوارف  نیمه 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تازجعم  يارب  ناوارف  عضاوم  رد  اذـل  و  تسین ، نکمم  رابخا  همه  نالطب  هک  لـیلد  نیا  هب  دـنکیم ، تلـالد 

لقن دـحاو  ربخ  تروص  هب  رابخا  نیا  ظافلا  هچرگا  دوشیم ؛ لالدتـسا  يونعم  رتاوت  اب  عرـش  لئاسم  زا  يرایـسب  زین  دنتـسه و  نآرق  زا  ریغ 
، ۀـلأسملا هذـه  یف  انفلاخ  رکذ  تماما  باب  رد  ار  ربخ  نآ  ام  هاگره  نیاربانب  تسه ، مه  ام  فلاخم  دامتعا  دروم  هلأسم  نیا  و  دـشاب . هدـش 
. ۀـمولعملا رومألا  دـحجی  ّدـح  یلإ  ناسنإلاب  یهتنت  نأ  یغبنی  ۀـّیبصعلاو ال  ۀـمامإلا ، یف  مالکلا  یلإ  اـنئج  اذإ  هوسنیو  هوکرتی  نأ  یغبنی  ـالف 
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نإو [ کلذ لثمب   ] کلذ ریغ  ورمع و  ۀعاجش  متاح و  ءاخـس  یلع  ّلدتـسا  کلذلو  مهلئاضفو ، لاجرلا  حئادم  یف  ربتعم  هانرکذ  يّذلا  اذهو 
یلع ًاضیأ  ّلدـی  اّممو  حـضاو . اذـهو  داحآلا ، ۀـهج  نم  فقاوملا  نم  فقوم  یف  ورمع  فوقوو  متاح  ءاطع  نم  يوری  اّمم  دـحاو  ّلک  ناک 
امک ًالدع  ًاطسق و  ضرألا  ألمی  ّيدهم  ۀّمألا  هذه  یف  جرخیس  ّهنأ  ۀّمألا  نیب  فالخ  ّهنأ ال  یضم  ام  یلع  ًادئاز  مالسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ 

كرت ار  ناشدوخ  دامتعا  نیا  ّتنـس ] لها  ینعی   ] ام نیفلاـخم  هک  تسین  هتـسیاش  راوازـس و  رگید  مینکیم ، اـنّیب  اذإو  ًاروج ، ًاـملظ و  تئلم 
. دنک راکنا  ار  مولعم  یهیدب و  روما  هک  دـناسرب  ییاج  هب  ار  ناسنا  یلهاج ، بصعت  هک  تسین  راوازـس  نینچمه  و  دـننک ، شومارف  هدرک و 
اخـس و رب  تهج  نیمه  هب  تسا ، ربـتعم  يراـج و  هتـسجرب  نادرم  ياـهيرترب  لـیاضف و  ندرمـش  حـیادم و  رد  میدرک  رکذ  اـم  هک  ار  نیا 

ياطع زا  هک  تایاور  نیا  زا  کی  ره  هچ  رگا  تسا ، هدش  لالدتسا  اهنیا  لاثما  و  ّدودبع ] نب   ] ورمع تعاجش  و  ییاط ]  ] متاح یگدنـشخب 
رب هک  یتایاور  . » تسا نشور  حضاو و  هلأسم  نیا  تسا و  دـحاو  ربخ  قیرط  زا  هدیـسر ، وا  يرواگنج  تازرابم و  رد  ورمع  روضح  متاح و 

نـسح ماـما  دـنزرف  تماـما  رب  هـک  ياهـلدا  زا  تشذـگ  هـک  هـچنآرب  هوـالع  دـنراد » تلـالد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترــضح  ماـیق  جورخ و 
هیلعيدهم تّما ، نیمه  نایم  رد  يدوز  هب  هک  تسین  یفالتخا  چیه  تّما  نیا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم ، تلالد  مالسلا  امهیلعيرکسع 

هک میدرک  ناـیب  یتـقو  دـنکیم . لدـع  طـسق و  زا  ّولمم  تسا  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  ناـمه  ار  نیمز  دـنکیم و  روـهظ  مالـسلا 
ماما دـنزرف  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـندش  یعدـم  هک  ار  یناسک  هیلک  راتفگ  و  تسا ، مالـسلا  هیلعنیـسح  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم 
نبا يوس  نیسحلا  دلو  نم  کلذ  یعّدی  نم  ّلک )  ) لوق اندسفأو  مالسلا ، هیلعنیسحلا  دلو  نم  ّيدهملا  کلذ  ّنأ  تسا ، مالسلا  هیلعنیسح 

. کلذ نم  ًافرط  رکذـن  ّانأ  ریغ  یـصحت ، نأ  نم   ] رثکأ کلذ  یف  ۀـّیورملا  راـبخألاو  مالـسلا . هیلعوه  هب  دارملا  ّنأ  تبث  مالـسلا  هیلعنسحلا 
نب ردیح  نع  يرازفلا ، کلام  نب  دمحأ  نع  ۀملـس ، نب  میهاربإ  يور  ۀـّمألا ؛ هذـه  یف  ّيدـهم  جورخ  نم  ّدـب  ّهنأ ال  نم  يور  اّممف   - 130
هلوق یف  سابع  نبا  نع  حـلاص ، یبأ  نع  ّیبلکلا ، نع  ناورم ، نب  دّـمحم  نع  محازم ، نب  رـصن  نع  بوقعی ، نب  داـبع  نع  يرازفلا ، دّـمحم 

اوُمَلْعا : » هلوق یف  سابع  نبا  نع  دانسإلا ، اذهب  و   - 131 مالسلا . هیلعّيِدْهَْملا  ِجوُرُخ  َوُه  َلاق : َنوُدَعُوت .» ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  : » یلاعت
ماما دـنزرف  اّما  اهتکلمم  لهأ  روج  دـعب  نم  ینعی  اهتوم ، دـعب  نم  دّـمحم  لآ  مئاقب  ضرألا  حلـصی  ینعی  اِهتْوَم » َدـَْعب  َضْرَألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ 

، میتخاس نشور  [ میدرک لقن  هتـشذگ  رد  هک  یتایاور  رابخا و  هلیـسو  هب   ] ار شداسف  میدرک و  لطاب  ار  تسین  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
هک يرابخا  تسا . يرکـسع  ماما  دـنزرف  نیمه  نیـسح ، ماما  دـنزرف  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يدـهم »  » زا دوصقم  دارم و  هک  دوشیم  تباـث 

هلمج زا   - 130  / 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یـشخب  هب  طـقف  اـم  دوش و  هرامـش  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا ، هدـش  تیاور  دروم  نیارد 
و : » دـیامرفیم هک  نآرق  هیآ  نیا  دروم  رد  سابع  نبا  هک  تسا  نیا  دراد ، تلالد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ماـیق  ندوب  یمتح  رب  هک  یتاـیاور 
2 تسا . مالسلا  هیلعيدهم  جورخ  هدعو ، زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ( 110 .« ) تسا نامسآ  رد  دنداد ، امش  هب  هک  اههدعو  همه  اب  امش  يزور 
(111 «.) درک دهاوخ  هدنز  نآ  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ  هتبلا  هک  دـینادب  : » هکرابم هیآ  دروم  رد  هک  تسا  سابع  نبا  زا  زاب   - 131 / 

تکلمم نآ  لها  متـس  زا  دعب  ینعی  دشاب ؛ هدرم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  هلیـسو  هب  دنوادخ  ینعی  تسا : هتفگ 
نع هللا ، همحريدمحملا  دّمحموبأ  فیرشلا  انربخأو   - 132 َنُولِقْعَت .» ْمُکَّلََعل   - » دّمحم لآ  مئاقب  ِتایآلا - » ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَق  . » دنکیم حالصا 
یبأ نع  ّیبلکلا ، ناورم  نب  دّـمحم  نع  زازبـلا ، متاـح  نب  دـمحأ  نب  ّیلع  نع  ّیعطقلا ، دّـمحم  نب  نیـسحلا  نع  ماـمت ، نب  ّیلع  نب  دّـمحم 

ْمُکَّنَأ ام  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِّبَر  َوَف  َنوُدَـعُوت  ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  : » یلاعت هَّللا  لوق  یف  ساـبعلا  نب  هَّللا  دـبع  نع  حـلاص ،
موی یف  هَّللا  مهعمجی  مالـسلا  هیلعمئاقلا  باحـصأ  لاق : ًاعیِمَج » ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ   » هلثمو مالـسلا  هیلعمئاـقلا  ماـیق  لاـق : َنوُقِْطنَت ؛»

نایفـس نع  نیـسحلا ، نب  نسحلا  نع  دـمحا ، نب  راّـکب  نع  یعناـقملا ، ساـّبعلا  نب  ّیلع  نـع  ّيرقملا ، قاحـسإ  نـب  دّـمحم   - 133 دحاو .
َْلثِم ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِّبَر  َوَف   » ۀیآلا هذه  یف  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  هَّللا  دبع  نب  قاحسإ  نع  یئاطلا ، مشاه  نب  ورمع  نع  يریرجلا ،
نایب ار  تایآ  امـش  يارب  قیقحت  هب  :[ » هکرابم هیآ  و  . ] هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  نم  مالـسلا  هیلعمئاـقلا  ماـیق  لاـق : َنوُقِْطنَت ؛» ْمُکَّنَأ  اـم 

هک تسا  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  مه  زاب  و   - 132  / 3 دینک .» رّکفت  هدش و  لقاع  امش  دیاش   » دّمحم لآ  مئاق  هلیـسو  هب  ینعی  ( 112 (؛» میدرک
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هک مسق  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  سپ  تسا ، نامـسآ  رد  دنداد ، امـش  هب  هک  ییاههدعو  همه  اب  امـش  يزور  و   » هفیرـش هیآ  دروم  رد 
لثم تسا و  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  هراـبرد ] هیآ  نیا  : ] تفگ ( 113 (؛» دییوگیم نخـس  رگیدکی  اب  امـش  هکنانچمه  تسا ، ّقح  بلطم  نیا 
عمج زور  کی  رد  ار  مئاق  باحـصا  دنوادخ  تسا : هتفگ  ( 114 .« ) دروآ دهاوخ  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب ، هک  اجک  ره   » هیآ تسا  نآ 

راگدرورپ هب   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  مالـسلا ] هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا   ] نیـسحلا نب  یلع  نب  هَّللادـبع  نب  قاحـسا   - 133  / 4 دنکیم .
لآ زا  مئاـق  ماـیق  دوصقم  تسا : هتفگ  ( 115 (؛» دـییوگیم نخـس  رگیدـکی  اب  هک  نانچمه  تسا ، ّقح  بلطم  نیا  هک  مسق  نیمز  نامـسآ و 

َفَلْخَتْسا امَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   » تلزن هیف  و  لاق : تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
یف تلزن  لاق : ًاْئیَـش ؛» ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 
ّیلع نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  انربخأو   - 134 مالسلا . هیلعيدهملا 

نب نسحلا  نع  طاّنحلا ، یّنثملا  نع  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  يروباشینلا ، ناذاـش  نب  لـضفلا  نع  يروباـشینلا ، ۀـبیتق  نب  دّـمحم  نب 
یف ُةاتَْفلا  ُعَمْـسَت  ِءآمَّسلا  َنِم  ٍدانُم  يِداُنی  یّتح  ُموُقَی  َِمئاْقلا ال  َّنِإ  لوقی : مالـسلا  هیلعدّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق : لقیـصلا  دایز 

و َنیِعِـضاخ .» اـَهل  ْمُُهقاـنْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءآـمَّسلا  َنِم  ْمهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ   » ِۀَـیآلا ِهِذـه  َْتلُِزن  ِهِیفَو  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا  ُلـْهَأ  ُعَمْـسَیَو  اهِردَـخ 
نیمز رد  هک  هدومرف  هدـعو  دـناهداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ   » هکراـبم هیآ  هک  هتفگ  نینچمه 

ّطلسم و اج  همه  رب  ار  نانآ  هدیدنسپ  نید  هتخاس و  دوخ  ناینیشیپ  نیشناج  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  حلاص  ياهتّما  هک  نانچمه  دهد  تفالخ 
كرـش نم  هب  چـیه  هدرک و  تدابع  ارم  هک  دـیامرف  اطع  لـماک  ینمیا  نانمـشد  زا  ساره  سرت و  زا  سپ  ناـنمؤم  همه  رب  دـنادرگ و  ذـفان 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  زا  هک  هتفگ  لقیـص  داـیز  نب  نسح   - 134  / 5 تسا . هدش  لزان  مالـسلا  هیلعيدـهم  هرابرد  زین  ( 116 .« ) دنزرون

ار ادن  هناخ ، تولخ  رد  ناوج  نارتخد  هک  دنک  ادن  ياهنوگ  هب  نامـسآ  زا  يدانم  هک  ینامز  رگم  دـنکیمن  مایق  مئاق  دومرفیم : هک  مدـینش 
رب سپ  مینکیم ، لزان  نانآرب  ياهیآ  نامسآ  زا  میهاوخب  رگا   » همیرک هیآ  و  دنونشیم . ملاع  برغم  قرشم و  لها  همه  نینچمه  دنونشب و 
نب نوراه  دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 135 تسا . هدش  لزان  دروم  نیا  رد  ( 117 «،) دنوش عضاخ  نآ  لباقم  رد  دنهن و  ندرگ  نآ 
نع یـسیقلا ، مشاه  نب  دّـمحم  نع  یعناقملا ، يدنـسلا  ساـّبعلا  نب  ّیلع  نع  مراد ، یبأ  نبا  نع  يزارلا ، ّیلع  یبأ  نع  يربکعلتلا ، یـسوم 
هیلع هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنألا  هَّللا  دبع  نب  رباج  نع  ةرـضن ، یبأ  نع  ةداتق ، نع  ناّطقلا ، نارمع  نع  يرـصبلا ، مامت  نب  لهس 

، نیـسحلا نب  نسحلا  نع  دمحأ ، نب  راّکب  نع  یعناقملا ، نع  ّيرقملا ، قاحـسإ  نب  دّـمحم   - 136 ِنامَّزلا . رِخآ  ِیف  ُجُرْخَی  ُّيِدـْهَْملَا  هلآو :
هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  یجاّنلا ، قیدـصلا  یبأ  نع  يدارملا ، ریـشب  نب  ءالعلا  نع  دایز ، نب  یّلعملا  نع 

ُْهنَع یـضْرَی  ًاَْملُظو ، ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  َضْرَألا  ُأَلْمَی  ٍلاْزلِزَو  ِساَّنلا  َنِم  ٍفالِتْخا  یَلَع  ِیتَّمُأ  ِیف  ُثَْعبَی  ّيِدـْهَْملِاب  ْمُکُرَِّـشبُأ  هلآو :
، فاّحجلا یبأ  نع  دـیلت ، نع  نیـسحلا ، نب  نسحلا  نع  دـمحأ ، نب  راّکب  نع  یعناـقملا ، نع  هنع ،  - 137 ِضْرَألا . ُنِکاسَو  ِءآمَّسلا  ُنِکاـس 
 / 6 هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : دیعـس ] یبأ  نع  قیدـصلاابأ ، ینعی  یجانلا  نع  قاّرولا ، رطم  نع  کلملادـبع ، نب  دـلاخ  نع  ]
وبا  - 136  / 7 دنکیم . مایق  نامزلا  رخآ  رد  يدهم  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تسا : هتفگ  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 135
مایق  ] دوشیم ثوعبم  یتلاح  رد  يدهم  هک  مهدیم  تراشب  امـش  هب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هتفگ  يردـخ  دـیعس 

هک دنکیم  طسق  لدع و  زا  ولمم  نانچنآ  هدش ، رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ  ار  نیمز  دنتسه . لزلزت  فالتخا و  لاح  رد  مدرم  هک  دنکیم ]
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : هتفگ  يردخ ]  ] دیعـس وبا   - 137  / 8 دنوشیم . یضار  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  لها  نانکاس 

امَک ًالْدَـع  َو  ًاَطِْـسق  َضْرَألا  ُأَلْمَی  ٍدـیِدَش  ٍلاْزلِزَو  ِساَّنلا  َنِم  ٍفالِتْخا  ِنیِح  یلَع  ُجُرْخَی  ًاثالَث -  َلاق : ّيِدـْهَْملِاب -  اوُرِْـشبَأ  امـشرب  داب  تراـشب 
راّکب نع  یعناقملا ، ساّبعلا  نب  ّیلع  نع  يّرقملا ، قاحسإ  نب  دّمحم   - 138 ُُهلْدَع . ْمُهُعَسَیَو  ًةَدابِع  ِهِدابِع  َبُوُلق )  ) ألْمَی ًارْوَج ، َو  ًاَْملُظ  ْتَِئُلم 

نع يدبعلا ، نیوج  نب  ةرامع  نع  ةریـصح ، نب  ثراحلا  نع  نمؤملا ، دبع  نع  يریرجلا ، نایفـس  نع  نیـسحلا ، نب  نسحلا  نع  دمحأ ، نب 
ِرِخآ ِیف  ُجُرْخَی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْنِم  َّيِدـْهَْملا  َّنِإ  ربنملا : یلع  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبأ 
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نع هنع ،  - 139 ًاَرْوَجَو . ًاَْملُظ  ُمْوَْقلا  اهَألَم  امَک  ًاطِْسقو  ًالْدَع  ُضْرَألا  َُألْمَیَف  اهَرَْذب ، َضْرَألا  َُهل  ُجُرَْختَو  اهَرْطَق ، ِءآمَّسلا  َنِم )  ) َُهل ُلِْزنَی  ِنامَّزلا .
لوسر لاق  لاق : ةریره  یبأ  نع  حلاص ، یبأ  نع  نیـصح ، یبأ  نع  سیق ، نع  حبـصم ، نع  دـمحأ ، نب  راّکب  نع  یعناقملا ، ساّبعلا  نب  ّیلع 

امَک ًالْدَع  َضْرَألا  َُألْمَی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  ّالِإ  اینُّدـلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
، دنتـسه لزلزت  فـالتخا و  رد  مدرم  هک  دـنکیم  ماـیق  یتـقو  رد  دـندومرف ، رارکت  راـب  هس  ار  نیا  يدـهم و  دوجو  هب  ًاَرْوَـجَو . ًاَْـملُظ  ْتَِئُلم 
وا تلادع  دنادرگیم ، تدابع  زا  ولمم  ار  مدرم  ياهلد  دنکیم و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  تسا  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  نانچمه 

: دندومرفیم ربنم  يالاب  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تسا : هتفگ  يردخ  دیعـس  وبا   - 138  / 9 دریگیم . ارف  ار  مدرم  همه 
ار دوخ  ياههناد  وا  نمی  هب  نیمز  درابیم و  ناراب  وا  يارب  نامـسآ  دـنکیم ، مایق  ناـمزلا  رخآ  رد  تسا . نم  تیب  لـها  دـالوا و  زا  يدـهم 

هریره وبا   - 139  / 10 دنـشاب . هدرک  روـج  ملظ و  زا  رپ  ار  نآ  نارگید  هک  ناـنچمه  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دـنایوریم .
ینالوط ردـقنآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامب ، یقاب  زور  کی  طقف  اـیند  رمع  زا  رگا  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هتفگ 

140 دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنک ، داد  لدع و  زا  ولمم  ار  نیمز  هدرک و  مایق  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنکیم 
یلـصهَّللا لوسر  لاق  لاق : دوعـسم  نب  هَّللادبع  نع  شیبح ، نب  ّرز  نع  مصاع ، نع  رطف ، نع  مداق ، نب  ّیلع  نع  راّکب ، نع  ّیلع ، نع  هنع ، - 

ِیبَأ ُمِْسا  ِهِیبَأ  ُمْساَو  یِمِْـسا  ُهُمْـسا  ُئِطاُوی  ِنِم  یّ ًالُجَر  َثَْعبَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َکـِلذ  یلاـعَت  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌمْوَی  اـّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  هلآو : هیلع  هللا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  مرکم  لوسر  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یـضر  دوعـسم  نب  هَّللادبع   - 140  / 11 ًاَْملُظ . ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  َضْرَألا  َُألْمَی 
هدـش ثوعبم  نم  لسن ]  ] زا يدرم  هکنیا  ات  دـنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامب ، یقاب  زور  کی  طقف  اـیند  رمع  زا  رگا  دـندومرف :

، دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  هنوگنامه  تسا . نم  ردپ  مان  وا  ردـپ  مان  تسا و  نم  مان  وا  مان  دـنک . ینارمکح  ات  دـنکیم ] مایق  ]
سیق نع  روصنم ، نب  قاحـسإ  نع  يرهزلا ، دّـمحم  نب  رفعج  نع  یعناقملا ، نع  هنعو ،  - 141 ( 118 .) دنکیم داد  لدـع و  زا  ولمم  ار  نآ 
ِیتَّمُأ ِیلَی  یّتَح  اینُّدـلا  ُبَهْذـَت  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  نع  ّرز ، نع  مصاـع ، نع  هریغو ، عیبرلا  نب 

نع یمـشاهلا ، هَّللا  دـبع  نب  میهاربإ  نع  كاّمـسلا ، دـمحا  نب  نامثع  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم   - 142 ُّيِدـْهَْملا . َُهل  ُلاُقی  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُـجَر 
نب قاحسإ  نع  راّمع ، نب  ۀمرکع  نع  یمامیلا ، دایز  نب  هَّللا  دبع  نع  يراصنألا ، دیمحلا  دبع  نب  دعس  نع  یئارـصوبلا ، لضفلا  نب  نسحلا 

ٌِّیلَعَو اَنَأ  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ُةَداس  ِّبِلَطُْملا  ِدـْبَع  ُوَنب  ُنَْحن  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نع  ۀـحلط ، یبأ  نب  هَّللا  دـبع 
نع ناورم ، نب  دّمحم  نع  متاح ، نب  ّیلع  نع  یعطقلا ، دّمحم  نب  نیـسحلا  نع  هنع ،  - 143 ُّيِدْهَْملاَو . ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ُرَفْعَجَو  ُةَزْمَحَو 
هتفگ دوعسم  نب  هَّللادبع   - 141 هلوق 12 /  یف  مالـسلا  هیلعّیلع  نع  هّدج ، نع  هیبأ ، نع  نیـسحلا ، نب  دّمحم  نع  يروثلا ، ییحی  نب  دـیبع 

یلو و دوشیم ، هتفگ  يدـهم  وا  هب  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوشیمن  مامت  ایند  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک 
نم و ینعی ]  ] بلطملادبع نادنزرف  ام  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هتفگ  کلام  نب  سنا   - 142  / 13 دوش . متّما  تسرپرس 
(119) نیسح نب  دّمحم   - 143  / 14 میتشهب . لها  نایاقآ  تاداس و  يدهم ، نیسح و  نسح و  و  رایط ]  ] رفعج و  ادهشلادّیس ]  ] هزمح یلع و 
َو ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : » یلاعت دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شدـج  زا  شردـپ  زا 

نأ نم  رثکأ  ینعملا  اذـه  یف  راـبخألاو  ْمُهَّوُدَـع . ُّلِذـُیَو  ْمُهَّزُِعیَف  ْمِهِدـْهُج  َدـَْعب  ْمِهیِدـْهَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُه  لاـق : َنِیثِراْولا » ُمُهَلَعَْجن 
144 مالسلا : هیلعنیسحلا  دلو  نم  ّمث  مالسلا ، هیلعّیلع  دلو  نم  نوکی  ّيدهملا  ّنأ  یلع  ّلدی  يّذلا  اّمأف  باتکلا . اهرکذب  لّوطن  یـصحت ال 

نع يروباشینلا ، ۀبیتق  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأ  ام ] - ]
هیلع هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  نع  لیبق ، یبأ  نع  ۀعیهل ، نبا  نع  محازم ، نب  رـصن  نع  ناذاش ، نب  لضفلا 
ُهَّللا ُقَحْمَی  ِِهب  مالـسلا -  هیلعٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِّیلَع  یلِإ  ِهِدَِیب  َراشَأَو  اذه -  ِْدلُو  ْنِم  َوُهَو  ُّيِدْهَْملا  ُجوُرُخ  َِکلذ  َدـْنِعَف  لیوط : ثیدـح  یف  هلآو 
نیمز رد  هک  یناـسک  رب  میدرک  هدارا  و  : » دـیامرفیم هک  هیآ  نیا  ْمُِکقاـنْعَأ . ْنـِم  ِّقِّرلا  َّلُذ  ُجِرُْخی  ِهـِبَو  َبـِلَْکلا ، َناـمَّزلا  ُبَهْذَـیَو  َبِذَْـکلا ،

هک یناسک  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  ( 120 (؛» میهد رارق  نیمز  ناـثراو  ناـماما و  ار  اـهنآ  میراذـگ و  تنم  دـناهدش  فـیعض 
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[ ار تیب  لها   ] ار ناشیا  سپ  دـیامرفیم ، ثوعبم  ار  دّـمحم  لآ  يدـهم  لاعتم  يادـخ  دنتـسه ، دّـمحم  لآ  نیمز  يور  رد  دـناهدش  فیعض 
. مینکیمن ینالوط  ار  باتک  اهنآ  مامت  رکذ  هب  مه  ام  تساهنیا و  زا  شیب  باب  نیا  رد  رابخا  و  دنکیم . لیلذ  ار  ناشنانمشد  زیزع و 

مالسلا امهیلعهمطاف  یلع و  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلعيدهم 

هیلعيدهم نامز  نآ  رد  دندومرف : ینالوط  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هتفگ  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع   - 144  / 1
لطاب و دنوادخ ، وا  هلیسو  هب  دندومرف -  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  هب  هراشا  و  تسا -  ناشیا  دالوا  زا  يدرم  وا  دنکیم ، مایق  مالـسلا 

هتـشادرب امـش  ياـهندرگ  زا  یگدرب  تلذ  وا  هطـساو  هـب  دربیم و  نـیب  زا  ار  راـگزور  یتخـس  تدـش و  دـیامرفیم و  لحمـضم  ار  غورد 
نب نامثع  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم   - 145 جَوْعَأ . ٌْخیَـش  َِکلذ  َْنَیبو  اهُرِخآ  یـسیِعَو  اهُطَـسْوَأ ، ُّيِدْهَْملاَو  ِۀَّمُألا  ِهِذه  ُلَّوَأ  اَنَأ  َلاق : َُّمث  دوشیم .
رکب یبأ  نع  دیلولا ، نب  ۀیقب  نع  يزورملا ، دامح  نب  میعن  نع  یناه ، نب  میهاربإ  نع  یمشاهلا ، هَّللا  دبع  نب  میهاربإ  نع  كامـسلا ، دمحأ 
دیعـس نع  لیفن ، نب  ّیلع  نع  نایب ، نب  دایز  نع  حیلملا ، یبأ  نع  رفعج ، نب  هَّللا  دـبع  نع  یماخرلا ، بوقعی  نب  لضفلا  نع  میرم ، یبأ  نب 

نب دـمحأ   - 146 َۀَـمِطاف . ِدـْلُو  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْنِم  ُّيِدـْهَْملَا  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  تلاـق : ۀملـس  ّمأ  نع  ّبیـسملا ، نب 
نبا نع  لوقی ، هّبنم  نب  بهو  عمس  نّمع  نمحرلا ، دبع  یبأ  نع  حبصم ، نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ،

هیلعّیلع دلو  نم  نکلو  يدلو  نم  وه  ام  هَّللاو  ال  لاق : كدـلو ؟ نم  تلق : ّيدـهملا ، جرخی  ّمث  بهو  ای  لاق : ّهنأ  لیوط  ثیدـح  یف  ساّبع 
تّما نیا  لّوا  نم  دندومرف : سپس  ربخلا . رخآ  یلإ  ًالدعو  ًاطـسق  اهألمی  یّتح  ۀّمألا  نع  هَّللا  جّرفی  هبو  هنامز ، كردأ  نمل  یبوطو  مالـسلا ،

زا  ] اهالب یسیع ] يدهم و  نم ، نیب   ] لاح نیا  يانثا  رد  تسا ، ناشرخآ  مالسلا  هیلعیسیع  تساهنآ و  طسو  مالسلا  هیلعيدهم  و  متـسه ،
زا تسا : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  هملـس  ّما  زا  بیـسم  نب  دیعـس   - 145  / 2 دروآیم . ور  مدرم  هب  قـالخا ] دـب  ماّـکح  جرم و  جره و  هلمج 

هدینـش هینم  نب  بهو  زا   - 146  / 3 تسا . همطاف  دالوا  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  دـندومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
: متفگ دنکیم . مایق  يدهم  سپس  بهو ! يا  تفگ : نم  هب  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  سابع  نبا  هک  درکیم  لقن  سابع  نبا  زا  وا  هک  هدش 
هک یـسک  لاح  هب  شوخ  و  تسا . مالـسلا  هیلعیلع  لسن  دالوا و  زا  هکلب  تسین ، نم  دالوا  زا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : تسوت ؟ دالوا  زا  ایآ 

لدع و زا  رپ  ار  نیمز  هک  اجنآ  ات  دیامرفیم ، عقاو  وا  هلیـسو  هب  ار  تّما  یـصالخ  یتحار و  جرف و  لاعتم  دـنوادخ  دـنک . كرد  ار  وا  نامز 
نع نانـس ، نب  دّمحم  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع  ۀـبیتق ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 147 ربخ . رخآ  ات  دـنکیم …  داد 

. ٌمِدآ ٌلُجَر  َوُهَو  َۀَمِطاف  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ُّيِدْهَْملَا  لاق : مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  یفعجلا ، رباج  نع  لیمج ، نب  لخنملا  نع  ناورم ، نب  رامع 
نب میهاربإ  نع  كامـسلا ، دمحأ  نب  نامثع  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀـعامج ، انربخأ   - 148

لوسر تعمـس  تلاـق : ۀملـس  ّمأ  نع  ّبیـسملا ، نب  دیعـس  نع  لـیفن ، نب  ّیلع  نع  ناـیب ، نب  داـیز  نع  حـیلملا ، یبأ  نع  یمـشاهلا ، ءـالعلا 
، نامثع نب  دمحأ  نع  لضفلا ، نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 149 َۀَمِطاف . ِْدلُو  ْنِم  ِیتَْرتِع  ْنِم  ُّيِدْهَْملَا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

اَنَأَو یّنِم  ًالُجَر  ِۀَّمُألا  ِهِذه  ِیف  یلاعَت  ُهَّللا  ُِجْتنَی  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق : يزارلا  ءالعلا  نب  ییحی  نع  قزر ، نب  دمحأ  نع 
ُأَلْمَیَو اهُعابِـسَو  اهُـشوُحُو  ُنَمَْأتَو  اهَرْذـَب ، ُضْرَـألا  ُجِرُْخیَو  اـهَرْطَق ، ُءآـمَّسلا  ُلِْزُنیَف  ِضْرَـألاَو ، ِتاواـمَّسلا  ِتاـکََرب  ِِهب  یلاـعَت  ُهَّللا  ُقوُسَی  ُْهنِم ،

نادنزرف دالوا و  زا  يدهم  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  رباج   - 147 امَک 4 /  ًالْدَع  َو  ًاَطِْسق  َضْرَألا 
هک مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  دنکیم  لقن  هملـس  ما  زا  بیـسم  نب  دیعـس   - 148  / 5 تسا . نوگمدـنگ  يدرم  همطاف و 

مدینش مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  يزار  ءالع  نب  ییحی   - 149  / 6 تسا . همطاف  دالوا  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  دـندومرفیم :
وا هطساو  هب  دروآیم و  نوریب  متسه  وا  زا  مه  نم  تسا و  نم  زا  هک  ار  يدرم  تّما  نیا  نایم  رد  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  دندومرفیم : هک 
زا دنایوریم و  ار  شرذـب  هناد و  نیمز  دتـسرفیم و  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  نیاربانب  دـیامرفیم ؛ قیالخ  هّجوتم  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب 
زا  ] دنکیم و داد  لدع و  زا  ولمم  تسا  هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  ار  نیمز  دوب ، دنهاوخ  تینما  رد  ناگدنرد  یشحو و  تاناویح 
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هللا یلـصٍدَّمَُحم  ِۀَیِّرُذ  ْنِم  َناک  َْول  ُلِهاْجلا : َلوُقَی  یّتَح  ُُلتْقَیَو  ًارْوَج ، َو  ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  ناسنا  هک  دشکیم  ردـق  نآ  دونع ] ربکتـسم و  نانمـشد 
رکذو رـشع ، انثا  ۀّـمئألا  ّنأ  یف  اـهاندروأ  یّتلا  راـبخألاف  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  دـلو  نم  نوکی  ّهنأ  یلع  ّلدـی  يذـّلا  اـّمأو  َمِحََرل . هلآو  هیلع 

. هیلإ انرـشأ  نم  وهو  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  دلو  نم  ّيدهملا  لاق : هانرکذ  يّذلا  ددعلا  ربتعا  نم  ّلک  ّنألو  کلذـل ، ۀنّمـضتم  یه  مهلیـصافت 
ّیلع نع  ئرقملا ، قاحسإ  نب  دّمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀعامج ، هب  ینربخأ  ام   - 150 ًاحوضو : کلذ  دیزیو 

نب دـیز  تعمـس  لاق : ریبزلا  نب  لیـضفلا  نع  يریرجلا ، نایفـس  نع  نیـسحلا ، نب  نسحلا  نع  دـمحأ ، نب  راّکب  نع  یعناـقملا ، ساـبعلا  نب 
ُهَّللا َلاق  يِذَّلا  ُمُولْظَملا  َوُهَو  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ِبَقَع  ِیفِو  ِْنیَسُْحلا  ِۀَیّرُذ  ِیف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ُرِظَْتنُْملا  اَذه  لوقی : مالسلا  هیلعّیلع 

هب  ] دوب  9 دّمحم لسن  هیرذ و  زا  درم  نیا  رگا  دیوگیم : درخ  یب  لهاج و  ْنِم  ٌلُجَر  ُهُِّیلَو  َلاق : ِِیلَِول - » ِهّ اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو   » یلاعَت
. درکیم محر  اهنیا ]

مالسلا هیلعنیسح  ماما  لسن  دالوا و  زا  مالسلا  هیلعيدهم 

رفن هدزاود  هّمئا  هکنیا  رب  ینبم  میدروآ ، هک  تسا  یتایاور  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نادنزرف  زا  نامز  ماما  دیوگیم  هک  يرابخا  اّما 
دقتعم عقاو  رد  دنادب ، ربتعم  میدش  رکذتم  ام  هک  ار  ماما ] هدزاود   ] ددع هک  ره  نوچ  دوب  انعم  نیا  نمضتم  اهنآ  تاحیضوت  نایب  دنتـسه و 

بلطم و ندش  رت  حضاو  تهج  هب  میدرک و  هراشا  ام  هک  تسا  نامه  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  لسن  نادنزرف و  زا  يدـهم  هک  تسا 
: تفگیم هک  مدینش  مالـسلا  هیلعیلع  نب  دیز  زا  تسا : هتفگ  ریبز  نب  لیـضف   - 150  / 1 تسا : تایاور ]  ] نیا تشذـگ  هک  هچنآ  زا  شیب 
هک تسا  یموـلظم  نآ  نیـسح  تسا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  لـسن  هیرذ و  یلع و  نب  نیـسح  دـالوا  زا  مالـسلا ] هیلعناـمز  ماـما   ] رظتنم نـیا 
الَف ًاناْطلُس  « - » ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو   » َأَرَق َُّمث  ِِهبِقَع ، ْنِم  ِِهتَّیِّرُذ  دوش ، هتـشک  مولظم  هکنآ  ره  و  : » تسا هدومرف  شنأش ] رد   ] دنوادخ

151 ٌۀَّجُح . ِْهیَلَع  ٍدَحَِأل  ُنوُکَی  الو  ِساَّنلا  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َُهل  َنوُکَی  یّتَح  یلاعَت  هَّللا  َقَلَخ  ْنَم  ِعیِمَج  یلَع  ُُهتَّجُح  ُُهناْطلُـس  َلاق : ِْلتَْقلا .» ِیف  ْفِرُْـسی 
دلو نم  ّالإ  ًادبأ  يدهملا  نوکی  هَّللاو ال  لوقی : یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دّـمحم  تعمـس  لاق : يریرجلا  نایفـس  نع  دانـسإلا ، اذـهبو  - 

لـضفلا نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 152 مالسلا . هیلعنیسحلا 
یلإ مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  رظن  لاق : لئاو  یبأ  نع  شمعألا ، نع  شاّیع ، نب  لیعامسإ  نع  ریهظ ، نب  مکحلا  نب  میهاربإ  نع  ناذاش ، نب 

هیرذ و زا  يدرم  مالـسلا  هیلعنیـسح  مد  ّیلو  تفگ : ( 121 «،) میداد رارق  ّیلو  وا  نوخ  يارب  هک  هتبلا  سپ  لاـقف : مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هنبا 
یقاـب هملک  شدوـخ  لـسن  هیرذ و  رد  ار  قـلخ ] تماـما  یتسرپادـخ و   ] نیاو : » دـیامرفیم هک  درک  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسوا . لـسن 

: تفگ تایآ  نیا  زا  سپ  ( 123 .« ) تسا روصنم  وا  هک  دنک  فارسا  نتشک  رد  ادابم  سپ  تسا  رایتخا  بحاص  وا  ّیلو  و  ( » 122 «،) تشاذگ
ادـخ رب  یتّـجح  قلخ  دوش و  ماـمت  قلخ  رب  ادـخ  تّجح  اـت  هدرک ، قلخ  دـنوادخ  هک  یناـسک  عیمج  رب  تسوا  تّجح  وا  ناطلـس  زا  روظنم 

يدهم هک  مسق  ادخ  هب  تفگیم : هک  مدینـش  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  نب  دّـمحم  زا  هک  هتفگ  يریرج  نایفـس   - 151  / 2 دنشاب . هتشادن 
شدنزرف هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا : هتفگ  يدسا ] هملـس  نب  قیقـش   ] لئاو یبا   - 152  / 3 تسا . مالسلا  هیلعنیـسح  دالوا  زا  طقف 

امَک ِیَـس  ٌدّ اذه  یَْنبا  َّنِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  تسا ، دّیـس  مرـسپ  نیا  دـندومرف : هدرک و  هاگن  مالـسلا  هیلعنیـسح 
، ِساَّنلا َنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیِح  یلَع   ) ُجُرْخَی ِْقلُْخلاَو ، ِْقلَْخلا  یف  ُهُِهبُْشیَف  ِِیبَن ، ْمُکّ ِمْسِاب  ًالُجَر  ِِهْبلُـص  ْنِم  یلاعَت  ُهَّللا  ُجُرْخَیَـسَو  ِیَـس ، ًادّ ِهَّللا  ُلوُسَر   ] ُهاّمَس

امَک ًالْدَـع  َضْرَألا  َُألْمَی  اهناّکُـسَو ، ِءآمَّسلا  ُلـْهَأ  ِهِجوُرُِخل )  ) ُحَْرفَی ُهَُقنُع ، َْتبَرََـضل  ْجُرْخَی  َْمل  َْول  ِهَّللاَو  ِرْوَْجلا ، َنِم  ٍراـهْظِإَو  ِّقَْحلا  َنِم  ٍۀـَتامِإَو 
نع ناذاش ، نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 153 ربخلا . مامت  ًاَْـملُظَو ، ًارْوَج  ْتَِئُلم 

مالسلا هیلعُْنیَسُْحلا  َّرَم  لاق : هانرصتخا  هل  ثیدح  یف  کیرش  نب  هَّللا  دبع  نع  سنوی ، نب  ۀبقع  نع  رفاذع ، نب  دّمحم  نع  نامثع ، نب  ورمع 
ًالُجَر یّنِم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  یّتَح  اْینُّدـلا  ُبَهْذـَت  ِهَّللاَو ال  امَأ  َلاـقَف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصِلوُسَّرلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ٌسُولُج  ْمُهَو  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ْنِم  ٍۀَْـقلَح  یلَع 
تـسا هدیمان  دّیـس  ار  وا  اذه . َنوُُغْلبَی  اذَکَو ال  اذَک  ِدالْوَأ  ِءآلُؤه  َّنِإ  َكاِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : ًاْفلَأ . ِْفلَألا  َعَمَو  ًاْفلَأ  ِْفلَألا  َعَمَو  ًاْفلَأ  ْمُْکنِم  ُُلتْقَی 
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نوریب تسا  هیبـش  وا  هب  قـلُخ  قـلَخ و  رد  تسامـش و  ربماـیپ  ماـن  شماـن  هـک  ار  يدرم  وا  بلـص  زا  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  يدوز  هـب  و 
دنکن جورخ  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنکیم . جورخ  متـس ، لطاب و  يزوریپ  راهظا و  ّقح و  لالحمـضا  مدرم ، تلفغ  نامز  رد  وا  دروآیم .

4 دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  ولمم  هک  نانچمه  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  دـنوشیم ، داش  شمایق  زا  نامـسآ  لها  دوشیم ، هدز  شندرگ 
هیما ینب  زا  یهورگ  رب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تسا : هتفگ  وا  میاهدرک ، رـصتخم  ار  نآ  ام  هک  دراد  یثیدح  کیرـش  نب  هَّللادبع   - 153 / 

هکنیا ات  دوشیمن  مامت  ایند  مسق  ادخ  هب  دیشاب ! هاگآ  دندومرف : هدرک و  روبع  دندوب  هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجـسم  رد  هک 
رفن رازه  مه  رازه  نآ  اب  ار و  رفن  رازه  رازه ، نآ  اـب  تشک و  دـهاوخ  ار  امـش  زا  رفن  رازه  هک  دـیامرفیم  ثوعبم  ارم  لـسن  زا  يدرم  ادـخ 

ِلُجَّرِلل ُنوُکَی  ِنامَّزلا  َِکلذ  ِیف  َنِإ   ] َکَْحیَو َلاقَف : دنوشیمن ! دادعت  نیا  هیما  ینب  دالوا  موش ! امـش  يادف  مدرک : ضرع  دشکیم . ار  رگید 
، یسیع نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 154 ْمِهِسُْفنَأ . ْنِم  ِمْوَْقلا  َیلْوَم  َّنإَو  ًالُجَر  اذَکَو  اذَک  ِِهْبلُـص  ْنِم 

هانرصتخا لیوط  هل  ثیدح  یف  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  يدبعلا ، نوراه  یبأ  نع  ناولع ، نب  نیسحلا  نع  يزاوهألا ، دیعس  نب  نیـسحلا  نع 
َوُهَو ِءاِیْبنَألا  ُْریَخ  انُِّیبَن  انَْلبَق ؛ ٌدَحَأ  اهِطُْعی  َْمل  ًاْعبَس  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انیِطْعُأ  ّانِإ  َۀَّیَُنب ! ای  مالـسلا : اهیلعَۀَمِطاِفل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  لاق :
ِیف امِِهب  ُریِطَی  ِنابیِـضَخ  ِناحانَج  َُهل  ْنَم  اـّنِمَو  ُةَزْمَح ، َکـِیبَأ  ُّمَع  َوُهَو  ِءادَـهُّشلا  ُْریَخ  انُدیِهَـشَو  َکـُْلَعب ، َوُهَو  ِءایِـصْوَألا  ُْریَخ  انُّیِـصَوَو  َكُوبَأ ،

يِذَّلا ِۀَّمُألا  ِهِذه  ُّيِدْهَم  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ِهَّللاَو  اّنِمَو  ُْنیَـسُْحلاَو ، ُنَسَْحلا  َكاْنبِا  امُهَو  ِۀَّمُألا ، ِهِذه  اْطبِـس  اّنِمَو  ُرَفْعَج ، َکِّمَع  ُْنبا  َوُهَو  ِۀَّنَْجلا ،
نآ رد  وت ! رب  ياو  دندومرف : ترضح  ًاثالَث . اذه ، ْنِم  َلاقَف : مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ِبَْکنِم  یلَع  ِهِدَِیب  َبَرَض  َُّمث  َمَیْرَم . ُنبا  َیسیِع  ُهَْفلَخ  ِلَُـصی  یّ

کی رد  يردخ  دیعس  وبا   - 154  / 5 تسا . ناشدوخ  زا  هیما ] ینب   ] موق نیا  گرزب  دوب و  دنهاوخ  يدایز  نادرم  درم ، کی  بلص  زا  نامز 
! مرتخد دندومرف : مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگیم : میاهدرک  رـصتخم  ار  نآ  ام  هک  ینالوط  ثیدح 
، تسوت ردپ  هک  تسا  ناربمایپ  نیرتهب  ام  ربمایپ  تسا ؛ هدشن  هداد  ام  زا  شیپ  سک  چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  زیچ  تفه  تیب  لها  ام  هب 

یسک و  تسا ، ادهشلا ] دّیس   ] هزمح وت  ردپ  يومع  هک  تسا  ادهش  نیرتهب  ام  دیهـش  و  تسوت ، رهوش  هک  تسا  ایـصوا  نیرتهب  ام  یـصو  و 
هک دنتـسه  ام  زا  تّما  نیا  طبـس  ود  و  تسا ، رفعج  تیومع  رـسپ  هک  تسام  زا  دـیآیم  رد  زاورپ  هب  اهنآ  اب  تشهب  رد  دراد و  لاب  ود  هک 

زامن شرس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  تّما  نیا  يدهم  تسین ، ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  يدنوادخ  هب  مسق  دنتسه و  نیسح  نسح و  وت  رسپ  ود 
: دـندومرف هبترم  هس  هدز و  مالـسلا  هیلعنیـسح  هناش  هب  ناشکرابم  تسد  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاـگنآ  تساـم . زا  درازگیم 

نب دّـمحم  وه  لاقف : مالـسلا  هیلعّیلع  دـلو  نم  ّيدـهملا  لاق : نم  مهیف  ۀـعامج ، فلاخ  دـق  سیل  أ  لیق : نإف  تسا . نیا  لـسن  زا  يدـهم ] ]
نب یـسوم  لاق : نم  مهیفو  تمی ، مل  دّمحم  نب  رفعج  لاق : نم  مهیفو  تمی  مل   ] مالـسلا هیلعّیلع  وه  ۀیئابـسلا  نم  لاق : نم  مهیفو  ۀـیفنحلا ،

لاوقألا هذه  تلق : ءالؤه . لوق  دـسفی  يذـّلا  ام  تمی . مل  قاب  ّیح  وهو  ّیلع  نب  دّـمحم  هوخأ  وه  يدـهملا  لاق : نم  مهیفو  تمی ، مل  رفعج 
. هتایح یلإ  اوبهذ  نم  توم  نم  هیلع  انّللد  امب  اهاندسفأ  اهّلک 

زا ریغ  یسک  يدهم  دندقتعم  هک  یناسک  لوق  نالطب 

هراشا

تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هیرذ  يرکسع و  نسح  ماما  دنزرف 

لاکشا

زا هن  اّما  تسا ، مالـسلا  هیلعیلع  دالوا  زا  يدهم  دندقتعم : هک  یناسک  هلمج  زا  دـنفلاخم ؛ امـش  داقتعا  اب  يدادـعت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ 
هتفرن و ایند  زا  مالسلا  هیلعیلع  دندقتعم : هک  دنتسه  ( 124) هیئابس امش  نیفلاخم  نایم  رد  تسا . هیفنح  نب  دّمحم  لسن  زا  هکلب  نیسح  لسن 
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نینچمه و  تسا ، يدهم  نامه  هتفرن و  ایند  زا  [ مالـسلا هیلعقداص  ماما   ] دّمحم نب  رفعج  دنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  زین  و  تسا ، هدـنز 
نامه يدهم  دندقتعم : هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  نیب  رد  و  تسا ، دوعوم  يدهم  هتفرن و  ایند  زا  رفعج  نب  یسوم  دنلئاق : هک  دنتـسه  یناسک 

؟ دیراد اهنیا  لاطبا  ّدر و  رب  یلیلد  هچ  امش  تسا . هدنز  وا  تسا و  مالسلا ] هیلعيرکسع  نسح  ماما  ردارب   ] یلع نب  دّمحم 

خساپ

انّیب امبو  تسا . هدنز  دندقتعم  اهنیا  هک  یـسک  نتفر  ایند  زا  توم و  هلدا  هلیـسو  هب  لوا ] : ] مینکیم لاطبا  لیلد ] دنچ  هب   ] ار لاوقا  نیا  همه 
ّۀلادلا هتازجعم  توبثو  هتدالو  ۀّحص  نم  هرکذنس  امبو  رابتعالا . نم  مالسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ  ۀّحص  یلع  انّللد  امبو  رشع . انثا  ۀّمئألا  ّنأ 
فلاخ نم  اّمأف  ئراقلا . هّلمیو  باتکلا  هب  لوطی  اّلئل  اهرکذب  لّوطن  الو  رابخألا  نم  لمجب  لاوقألا  هذه  لاطبإ  یلإ  ریشن  ّانأ  ریغ  هتمامإ ، یلع 

ّکـشلاو ناسنإ ، ّلک  تومو  دحأ  ّلک  لتق  نم  رهـشأو  رهظأ  هلتقو  هتومب  ملعلا  ّنأل  رباکم ، وهف  قاب  ّیح  ّهنأ  رکذو  نینمؤملا  ریمأ  توم  یف 
هکنیا رب  ینبم  میدرک  نایب  هک  هچنآ  هلیـسو  هب  مود ] . ] هباحـصأ عیمجو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  توم  یف  ّکـشلا  یلإ  يّدؤی  کـلذ  یف 

. میدرک لالدتـسا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  دـنزرف  تماـما  تّحـص  رب  هک  يربتعم  هلدا  هلیـسو  هب  موس ] . ] دنتـسه رفن  هدزاود  هّمئا 
ناشیا تماما  رب  هک  یتازجعم  ندرک  تباث  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  تدالو  تّحص  رب  ینبم  مینکیم  رکذ  يدوز  هب  هک  یلیالد  اب  مراهچ ] ]

يارب ینالوط و  باتک  هکنیا  تهج  هب  و  مینکیم ، هراشا  طقف  تاداقتعا  لاوقا و  نیا  لالطبا  هب  رابخا  زا  یشخب  اب  ام  هتبلا  دنکیم . تلالد 
هک یسک  اّما  هیئابس   ] دنتسه نینمؤملاریما  نتفر  ایند  زا  فلاخم  هک  یناسک  ّدر  درک . میهاوخن  رکذ  ار  رابخا  همه  دشابن  روآ  لالم  هدنناوخ 

نیا هب  تسا ؛ وگروز  رکنم و  تسا ، هدنز  ترـضح  هک  تسا  دـقتعم  هدرک و  تفلاخم  ام  اب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نتفر  ایند  زا  باب  رد 
رجنم ناشیا  توم  رد  ّکش  و  تسا ، يرگید  ناسنا  ره  گرم  ای  لتق  زا  رتروهشم  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تداهـش  توم و  هلأسم  هک  لیلد 
دیدرت ّکش و  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  یماـمت  یتح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توم  رد  ناـسنا  هک  دوشیم  نیا  هب 

، ًاضیأ کلذ  دـسفی  کسأر  نم  کتیحل  بضختو  لتقت  ّکنأ  هاّیإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  رابخإو  هتّیـصو  نم  رهظ  اـم  ّمث  دـشاب . هتـشاد 
نب دّمحم  نع  دـیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  دـّیج ، یبأ  نبا  انربخأ   - 155 رابخألا . هیف  يوری  نأ  یلإ )  ) جاتحی نأ  نم  رهـشأ  کـلذو 
میلس نع  شاّیع ، یبأ  نب  نابأ  نع  رمع ، نب  میهاربإ  نع  یسیع ، نب  داّمح  نع  یفوکلا ، ۀنیمس  یبأ  ّیلع  نب  دّمحم  نع  یقربلا ، مساقلا  یبأ 

ِِهتَّیِـصَو ِیف  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاـق  لاـق : ساـبع  نـب  هَّللا  دـبع  نـع  يراـصنألا ، هَّللا  دـبع  نـب  رباـج  نـع  یلـالهلا ، سیق  نـب 
ْنِإَو ْمُهْدِهاجَف ، ًاناوْعَأ  َتْدَـجَو  ْنِإَف  َكِرْهَقَو ، َکِْملُظ  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ُعِمَتَْجتَو  َْکیَلَع  ُرِهاُظتَـس  ًاْشیَُرق  َّنِإ  ُِّیلَع  ای  مالـسلا : هیلعَنِینِمْؤُْملاِریِمَِأل 
دبع نب  دّـمحم  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 156 َکَِلتاق . ُهَّللا  َنََعل  َِکئارَو  ْنِم  َةَداهَّشلا  َّنِإَـف  َکَـمَد ، ْنِقْحاَو  َكَدَـی  َّفَکَف  ًاـناوْعَأ  ْدَِـجت  َْمل 

تیصو و نیا ، رب  هوالع  يرخألا . عم  ۀّیـصولا  هذهب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبأ  ّیلإ  ثعب  لاق : ییحی  نب  ناوفـص  نع  رابجلا ،
نوخ اب  تنـساحم  يوشیم و  هتـشک  وت  ناـج ]! یلع   ] هکنیا رب  ینبم  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  راـبخا 

ات درادـن  یجایتحا  چـیه  هک  تسا  روهـشم  فورعم و  ردـقنآ  هلأسم  نیا  دـنکیم . لطاب  دـساف و  ار  ماخ  لوق  نیا  دوشیم ، باضخ  ترس 
هک دنکیم  لقن  سابع  نب  هَّللادبع  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 155  / 1 مینکیم .] افتکا  ربخ  دنچ  لقن  هب  نکل  . ] مینک لقن  ار  شتایاور 
هب تشپ  وت  هیلع  شیرق  يدوز  هب  ناـج ! یلع  دـندومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  شتیـصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تفگ :

رواـی و رگا  نک و  داـهج  یتشاد  یناراـی  رگا  سپ  دـنوشیم ، دـحتم  مه  اـب  تنداد  تسکـش  وت و  هب  ملظ  يارب  دـنهدیم ، رگیدـکی  تشپ 
وت لتاق  دنوادخ  دش . دهاوخ  وت  بیـصن  هدنیآ  رد  ادخ  هار  رد  تداهـش  نوچ  نک . ظفح  ار  دوخ  نوخ  رادهگن و  تسد  یتشادن  يراصنا 
نم يارب  يرگید  تیصو  اب  [ ار الاب  تیصو  ] ار تیصو  نیا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تسا : هتفگ  ییحی  نب  ناوفـص   - 156  / 2 دنک . تنعل  ار 
نب هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نع  لاّضف ، نب  نسحلا  نب  ّیلع  نع  یشرقلا ، ریبزلا  یبأ  نبا  نع  نودبع ، نب  دمحأ  انربخأو   - 157 دندومرف . لاسرا 

هیلعِنَسَْحلا َیلِإ   ] مالسلا هیلعَنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُۀَّیِـصَو  ِهِذه  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  هاور ، نّمع  ةرارز ،

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


: َلاقَف مالسلا . هیلعِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  اُهتْأَرَقَو  ٌنابَأ : َلاق  ِْهیَلَع ، اهَأَرَقَو  ٍنابَأ  یلِإ  اهَعَفَر  ِیلالِهلا ، ِْسِیق  ِْنب  ِمِیلَس  ِباتِک  ُۀَخُْسن  َیِهَو  مالسلا 
ِِهتَّیِصَو یلَع  َدَهْشَأَو  مالسلا ، هیلعِنَسَْحلا  ِِهْنبا  َیلِإ  یصْوَأ  َنیِح  مالسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َۀَّیِصَو  ُتْدِهَشَف  ٌمِیلَس : َلاق  ُهَّللا . ُهَمِحَر  ُمِیلَس  َقَدَص 
َْکَیلِإ َیِصوُأ  ْنَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  َّیَُنب  ای  َلاقَو : ِِهْتَیب  َلْهَأَو  ِِهتَعیِـش  ِءاسَؤُرَو  ِهِْدلُو  َعیِمَجَو  ًادَّمَُحمَو  مالـسلا  هیلعَْنیَـسُْحلا 

ٍَۀبْرَض َناکَم  ًَۀبْرَضَف  ُْتِلُتق  ْنِإَو  َکَلَف ، َتْوَفَع  ْنِإَف  ِمَّدلا ، ُِّیلَوَو  ِْرمَْألا  ُِّیلَو  َْتنَأ  َّیَُنب  ای  َلاقَف : ِْهیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  یِحالِـسَو ، ِیُبتُک  َْکَیلِإ  َعَفْدَأ  ْنَأَو 
هب مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیصو  زا  ياهخسن  نیا  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج   - 157  / 3 ْمَثَْأت . الَو 

: تفگ مه  نابأ  تسا . هدـمآ  هدـناوخ ، وا  يارب  هداد و  نابأ  هب  هک  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  رد  تسا و  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما 
تسا هتفگ  تسار  میلس  دندومرف : مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  و  مدرک ، تئارق  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  يارب  ار  تیـصو  نیا  نم 

هیلعنسح ماما  شرـسپ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  ینامز  تسا : هتفگ  میلـس  دـندومرف ]: مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  . ] دـنک شتمحر  ادـخ 
ار شتیب  لهاو  هعیش  ناگرزب  شنادنزرف و  مامت  هیفنح و  نب  دّمحم  مالسلا و  هیلعنیسح  ترـضح ، مدوب . دهاش  نم  درک ، تیـصو  مالـسلا 

منک تیصو  وت  هب  ات  دناهداد  روتسد  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مرسپ ! دندومرف : نسح  هب  باطخ  هتفرگ و  دهاش  تیصو  نیا  رب 
رگا یتسه ، نم  نوخ  یلو  نیشناج و  وت  مرـسپ  دومرف : هدرک و  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  ور  سپـس  مهدب . وت  هب  ار  محالـس  اهباتک و  و 

َۀَّیِصَْولا َرَکَذ  َُّمث  نکن . هانگ  هبرض و  کی  لباقم  رد  هبرض  کی  سپ  یـشکب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  يراد و  رایتخا  یـشخبب  ار  لتاق  یهاوخب 
ْلَزَی َْمل  َُّمث  ِهَّللا . ُۀَـمْحَرَو  مالَّسلا  ُمُْکیَلَع  َأَْرقَأَو  ُهَّللا  ُمُکُعِدْوَتْـسَأ  ْمُکَِّیبَن ، ْمُکِیف  َظـِفَحَو  ُهَّللا  ُمُکَظِفَح  َلاـق : ِِهتَّیِـصَو  ْنِم  َغِرَف  اّـمَلَف  اـهِرِخآ ، یلِإ 

يدْـحِإ َۀَْـلَیل  َبِرُـض  َناکَو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  َنیَِعبْرَأ  َۀَنَـس  ِۀَـعُمُْجلا  َۀَْـلَیل  َناضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  َنیِرْـشِعَو  َثالَث  َۀَْـلَیل  َِضُبق  یّتَح  ُهَّللا . اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُلوُقَی :
ةافو اّمأو  رهظألا . یهو  َةَرَـشَع . َعِْست  َۀَْلَیل  َبِرُـضَو  َنیِرْـشِعَو  يدْـحِإ  َۀَْـلَیل  َِضُبق  ُهَّنَأ  يرْخُأ  ٍۀَـیاوِر  ِیفَو   - 158 َناضَمَر . ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْـشِعَو 

ترضح تیصو  هک  یتقو  دومرف . رخآ  ات  ار  تیصو  هیقب  سپ  امیف  هانّیب  دقف  هتمامإ ، یلإ  بهذ  نم  لوق  نالطبو  ۀّیفنحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم 
تمحر مالس و  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش  دنک . ظفح  امش  نایم  رد  ار  ناتربمایپ  هریـس  و  دیامن ، ظفح  ار  امـش  دنوادخ  دومرف : دش ، مامت 

رد ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  هکنیا  ات  هَّللا . ّالإ  هلا  ال  دندومرفیم : مادـم  نیا ، زا  دـعب  منکیم . تساوخرد  امـش  يارب  ار  دـنوادخ 
رد  - 158  / 4 دوب . ناضمر  هام  مکی  تسیب و  بش  ناـشیا  ندروخ  تبرـض  هک  یلاـح  رد  دـنتفر ، اـیند  زا  يرجه  ملهچ  لاـس  هعمج  بش 

رتحیحص مود  تیاور  نیا  ًارهاظ  دنتفر . ایند  زا  مکی  تسیب و  بش  دندروخ و  تبرض  مهدزون  بش  ترـضح  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور 
هیفنح نب  دّمحم  تماما  هب  لئاق  هک  یناسک  داقتعا  نالطب  نایب  هراب و  نیا  رد  هیفنح  نب  دّمحم  تافو  نایب  هیناسیک و  لوق  نالطب  رد  تسا .

ۀقیرطلا هذه  یلعو  باتکلا ، نم  یضم  نامه  هب  نیاربانب و  میداد ، حیضوت  باتک  نیمه  رد  ًالبق و  ناشیا ، تافو  حیضوت  نینچمه  دنتسه و 
، دیعس نب  نیسحلا  هاور  ام   - 159 ًانایب : هدیزیو  مالسلا . هیلعهتمامإ  یف  فلاخملا  لوق  لطب  مالسلا  هیلعنیسحلا  دلو  نم  ّيدهملا  ّنأ  انّیب  اذإ 

َیلِإ مالـسلا  هیلعُْنیَـسُْحلا  َهَّجََوت  اَّمل  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  یل  لاق  لاق : راسی  نب  لیـضفلا  نع  هَّللا  دبع  نب  یعبر  نع  یـسیع ، نب  داّمح  نع 
[ ْدَق  ] ام ِْهَیلِإ  یِعَفْداَف  يِْدلُو  ُرَبْکَأ  َكاتَأ  اذِإ  اَهل : َلاقو  َِکلذ  َْریَغَو  َُبتُْکلاَو  َۀَّیِصَولا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِّیبَّنلا  ِْجَوز  ِۀَمَلَـس  ِّمُأ  یلِإ  َعَفَد  َقارَْعلا 
. مالسلا هیلعُْنیَسُْحلا  اَهاطْعَأ  ٍءْیَش  َّلُک  ِْهَیلِإ  ْتَعَفَدَف  َۀِمَلَس  َّمُأ  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  یتَأ  مالسلا  هیلعُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  اّمَلَف  َْکَیلِإ ، ُْتعَفَد 

یبأ نع  ۀتخاف ، یبأ  نب  ریوث  نب  نیسحلا  نع  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  نع  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  يورو   - 160
تماما باب  رد  هک  یناسک  لوق  تسا ، مالسلا  هیلعنیسح  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلعيدهم  میدرک  نایب  هک  یقیرط  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع 

: دیوگیم راسی  نب  لیضف   - 159  / 1 میروآیم : میتفگ  ًالبق  هک  هچنآرب  هفاضا  تیاور  ود  اجنیا  رد  دوشیم . لطاب  دنتـسه  فلاخم  ناشیا 
ار رگید  روما  اهباتک و  تیصو ، دندرک ، تکرح  قارع  تمس  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  یتقو  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

دزن مگرزب  دنزرف  هک  ینامز  ماهداد ، امش  هب  هک  ار  هچنآ  دندومرف : ناشیا  هب  دندرپس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ّما  هب 
، دندمآ هملس  ّما  دزن  مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  نیسحلا  نب  یلع  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  هک  ینامز  راپـسب . وا  هب  دمآ  وت 

ماما زا  هتخاـف  یبا  نب  ریوث  نب  نیـسح   - 160  / 2 درک . میلـست  ناشیا  هب  دوب  هدرپس  وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هچنآ  ره  مه  هملـس  ّما 
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ِِّیلَع َدَْعب  ُنوُکَی  الَو  مالـسلا  امهیلعِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِْنیَوَخَأ  ِیف  ُۀَمامِْإلا  ُدوُعَت  ال  دندومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص 
امهتمکاحمو مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  ّیلعو  ۀیفنحلا  نب  دّمحم  نیب  يرج  امو  ِباقْعَألا . ِباقْعَأَو  ِباقْعَألا  ِیف  ّالِإ  مالـسلا  هیلعِْنیَـسُْحلا  ِنب 

وه اولاـقو :  ) مالـسلا هیلعدّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  یلع  اوـفقو  نیذـّلا  ۀّیـسووانلا  اـمأو  اـنهاه . هرکذـب  لّوـطن  ـال  فورعم  رجحلا  یلإ 
نم تبث  امبو  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هنبا  ۀمامإ  ۀّحـصلو  هیف ، رمألا  راهتـشاو  هتوم  نم  هانملع  امب  مهلوق  داسف  ًاضیأ  انّیب  دق  ّيدهملا .)

نسح و زا  دعب  کلذ . یف  لاحلا  روهظو  هیلإ ، یـصوأ  نم  یلإ  هتّیـصو  ۀّحـص  نم  تبث  ام  کلذ  دّکؤیو  مالـسلا ، مهیلعرـشع  ینثالا  ۀـمامإ 
و تسوا . لسن  رد  تشپ ، هب  تشپ  طقف  تماما  مالسلا  هیلعنیسحلا  نب  یلع  زا  دعب  اذل  دسریمن ، ردارب  ود  هب  تماما  مالسلا  امهیلعنیـسح 
هک تسا ، فورعم  دوسالارجح  زا  اهنآ  نتـساوخ  تیمکح  دـش و  عقاو  هیفنح  نب  دّـمحم  مالـسلا و  هیلعداجـس  ماما  نیب  هک  مه  ییارجام 

. مینکیمن ینالوط  ار  باتک  اجنیا  رد  شاهرابود  رکذ  اب  میدش و  نآ  رکذتم  ًالبق 

هدرک فقوت  مالسلا  هیلعقداص  ماما  رب  هک  یناسک  لوق  لاطبا 

هب تبسن  هک  یهاگآ  ملع و  هب  لالدتسا  اب  لّوا : میدرک ؛ نایب  ًالبق  زین  ار  هتـسد  نیا  داقتعا  داسف  ام  تسا  دوعوم  يدهم  ناشیا  دنیوگیم : و 
: موس تسا . روهشم  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  تّحص  ترضح و  توف  هلأسم  هکنیا  مود : میراد . مالسلا  هیلعقداص  ماما  نتفر  ایند  زا 
هب ناشیا  تیـصو  تّحـص و  ار  بلطم  نیا  دـنکیم  دـیکأت  مراهچ : تسا . نّیعم  ماـما  هدزاود  رد  تماـما  درک ، تباـث  هک  ياهلدا  هلیـسو  هب 

نایفـس نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 161 تسا . مولعم  رما  رهاوظ  زا  هک  هنوگنامه  مجنپ : دندرک . تیـصو  وا  هب  هک  یـسک 
، رمحأ نب  ماشه  نع  حلاص ، نب  لیمج  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ  نع  يرفوزبلا ،

اّملف هیلع  یمغأو  ةافولا  هترضح  نیح  مالسلا  هیلعدّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  دنع  تنک  تلاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  ةالوم  ۀملاس  نع 
یِطُْعت َأ  ُْتلُقَف : اذَـک . ًانالُفَو  اذَـک  ًانالُف  اوُطعأَو  ًارانید ، َنیِْعبَـس  ُسَْطفَـألا -  َوُهَو  ِْنیَـسُْحلا -  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  اوُطْعأ  لاـق : قاـفأ 

ِِهب ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو   -: » ّلجوّزع هَّللا -  َلاق  َنیِّذلا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ ال  َنیِدـیُِرت  َلاق : َکَُلتْقَی ؟ ْنَأ  ُدـیُِری  ِةَْرفَّشلِاب  َْکیَلَع  َلَمَح  ًالُجَر 
هک دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زینک  هملاس  زا  رمحا  نب  ماشه   - 161  / 1 ِباسِْحلا » َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَـصُوی  ْنَأ 
هب هکنآ  زا  سپ  داد ، تسد  شغ  تلاح  ماما  هب  هک  مدوب  ترضح  رضحم  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تداهـش  تلحر و  ماگنه  رد  تفگ :

نالف غلبم و  نالف  ینالف  هب  دـیهدب و  رانید  داتفه  سطفا -  نسح  نامه  اـی  نیـسحلا -  نب  یلع  نب  نسح  هب  دومرف : تشگرب ، يداـع  لاـح 
ار امـش  نتـشک  دـصق  هدرک و  هلمح  امـش  هب  هنـشد  اب  هک  دـینک  اطع  لاـم  يدرم  هب  دـیهاوخیم  مدرک : ضرع  دـیهدب . غلبم  نـالف  صخش 
هب دنوادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  هک  یناسک  و  : » تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  مشابن  یناسک  زا  نم  دـیهاوخیم  دـندومرف : تشاد ؟

! ۀَِملاس ای  ْمَعَن ، ( 125 .« ) دنراد میب  تمایق ] زور   ] باسح یتخس  يدب و  زا  دنـسرتیم و  ناشراگدرورپ  زا  دنرادیم و  رارق  رب  هدرک  رما  نآ 
 - 162 ٍمِحَر . ِعِطاق  الَو  ٍّقاع  اهَحیِر  ُدِـجَی  الَو  ٍماع ، ْیَْفلَأ  ِةَریِـسَم  ْنِم  ُدَـجُوَیل  اـهَحیِر  َّنِإَو  اـهَحیِر ، َبَّیَطَو  اـهَبَّیَطَف  َۀَّنَْجلا  َقَلَخ  یلاـعَت  َهَّللا  َّنِإ 
یفو ۀعمش  هیدی  نیبو  ّیسرک ، یلع  سلاج  وهو  هیلع  تلخدف  لیللا  فوج  یف  روصنملا  رفعجوبأ  ّیلإ  ثعب  لاق : يزوخلا  بّویأوبأ  يورو 
ّانإف تام ، دق  دّمحم  نب  رفعج  ّنأ  انربخی  نامیلـس  نب  دّمحم  باتک  اذه  لاقو : یکبی  وهو  ّیلإ  باتکلا  یمر  هیلع  تمّلـس  اّملف  باتک ، هدـی 
یلإ یـصوأ  دـق )  ) ناک نإ  بتکأ  لاق : ّمث  باتکلا ، ردـص  تبتکف  بتکا  یل : لاـق  ّمث  رفعج !؟ لـثم  نیأو  ًاـثالث -  نوعجار -  هیلإ  اـّنإو  هَّلل 

، نامیلـس نب  دّمحمو  روصنملا ، رفعج  وبأ  مهدحأ  ۀسمخ  یلإ  یـصوأ  دـق  ّهنإ  هیلإ : باوجلا  عجرف  لاق : هقنع . برـضاو  همّدـقف  هنیعب  لجر 
يوب هکنانچ  درک ، وبـشوخ  هزیکاپ و  ار  نآ  دیرفآ و  ار  تشهب  ّلجوّزع  دنوادخ  هملاس ! يا  هلب  ةدـیمحو . رفعج ، ینبا  یـسومو  هَّللا  دـبعو 

 - 162  / 2 دـسریمن . محر  هدـننک  عطق  نیدـلاو و  قاع  ماشم  هب  شوخ  يوب  نیا  یلو  دـسریم ، ماشم  هب  لاـس  رازه  ود  هلـصاف  زا  تشهب 
تخت يور  هک  مدـید  مدیـسر ، وا  شیپ  یتـقو  داتـسرف ، نم  لاـبند  هب  بش  همین  رد  یقیناود  روصنم  رفعج  وـبا  هک  هتفگ  يزوـخ  بوـیاوبا 

رد هدرک و  باترپ  مفرط  هب  ار  هماـن  مدرک ، مالـس  وا  هب  یتقو  دـشابیم . شتـسد  رد  مه  ياهماـن  تسا و  نشور  یعمـش  شیولج  هتـسشن و 
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ایند زا  مالـسلا ] هیلعقداص  ماما   ] دّـمحم نب  رفعج  هک  هداد  ربخ  ام  هب  تسا ، نامیلـس  نب  دّـمحم  همان  نیا  تفگ : درکیم ، هیرگ  هک  یلاح 
ردـص مه  نم  سیونب ، تفگ : نم  هب  روصنم  دـعب  دوشیم ! ادـیپ  رفعج  لثم  اجک  نوعجار ، هیلإ  انإ  ِهَّلل و  اـنإ  تفگ : هبترم  هس  تسا و  هتفر 

هک دمآ  همان  باوج  نزب . ار  شندرگ  هداد  رارق  دوخ  یـصو  هدرک و  تیـصو  ینیعم  صخـش  هب  وا  رگا  سیونب  تفگ : دعب  متـشون . ار  همان 
هَّللادبع و و  نامیلس ، نب  دّمحم  دعب  تسا ، یقیناود  روصنم  رفعج  وبا  نانآ  زا  یکی  تسا : هدرک  تیصو  رفن  جنپ  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

هیلعرفعج نب  یـسوم  یلع  اوفقو  نیّذلا  ۀفقاولا  امأو  لیبس . ءالؤه  لتق  یلإ  سیل  روصنملا : لاقف  شرـسمه . هدـیمح  و  شرـسپ ، ود  یـسوم 
کلذ یفو  مالسلا ، هیلعاضّرلا  هنبا  ۀمامإ  توبثو  هیف ، رمألا  راهتشاو  هتوم ، نم  هیلع  انّللد  امب  مهلاوقأ  اندسفأ  دقف  ّيدهملا ؛ وه  اولاقو  مالسلا 
ۀمامإ یلع  هب  انّللد  امل  لطاب  مهلوقف  تمی ؛ مل  ّیح  ّهنأو  يرکـسعلا ، ّیلع  نب  دّمحم  ۀمامإب  اولاق  نیّذلا  ۀّیدّمحملا  اّمأو  فصنأ . نمل  ۀیافک 

، هّدـجو هوبأ  تاـم  اـمک  ًارهاـظ ، ًاـتوم  مالـسلا  هیلعهیبأ  ةاـیح  یف  دّـمحم  تاـم  دـقف  ًاـضیأو  مالـسلا  هیلعمئاـقلا  یبأ  ّیلع  نب  نسحلا  هیخأ 
. تسین رفن  جنپ  نیا  نتشک  يارب  یهار  تفگ : باوج  ندینش  اب  روصنم  تارورضلا . یف  فلاخم  کلذ  یف  فلاخملاف 

ناشداقتعا نالطب  هیفقاو و 

ياهلدا هلیـسو  هب  تسا ، يدهم  نامه  ناشیا  هک  دندقتعم  هدرک و  فقوت  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  تماما  رب  هک  هیفقاو  دروم  رد  اّما 
اهنآ هب  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ناشدـنزرف  تماما  نینچمه  مالـسلا و  هیلعمظاـک  ماـما  نتفر  اـیند  زا  ترهـش  تداهـش و  تاـبثا  رد  هک 

. دنکیم تیافک  دشاب  هتشاد  فاصنا  هک  یسک  يارب  مه  ردق  نیمه  و  دش . مولعم  ناشداقتعا  نالطب  داسف و  میدرک ، لالدتسا 

هیدمحم لوق  لاطبا 

داقتعا يرکـسع ] نسح  ماما  ردارب  مالـسلا و  هیلعيداه  ماما  دنزرف   ] يرکـسع یلع  نب  دّمحم  تماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هیدـمحم  هقرف 
يرکـسع نسح  ماما  شردارب  تماما  رب  هک  ياهلدا  هلیـسو  هب  مه  هقرف  نیا  مالک  تسا . هتفرن  ایند  زا  هدوب و  هدنز  ناشیا  دـندقتعم  دـنراد و 

مالسلا هیلعيداه  ماما  شردپ  نامز  رد  دّمحم  نیا ، رب  هوالع  تسا . دساف  لطاب و  میراد ، مالـسلا  مهیلعنامز  ماما  ردپ  يداه و  ماما  دنزرف 
رد هک  یسک  نیاربانب  تسا . مّلسم  رهاظ و  شدج  ردپ و  گرم  هک  هنوگنامه  تسا ، راکـشآ  رهاظ و  مه  هلأسم  نیا  و  ( 126) تفر ایند  زا 
نع هَّللا ، دبع  نب  دعس  هاور  ام   - 163 ًانایب : کلذ  دیزیو  تسا . یهیدـب  يرورـض و  رما  کی  فلاخم  عقاو  رد  تسا ، فلاخم  ام  اب  رما  نیا 
یف مالسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  یبأ  عم  تنک  لاق : ّیلفونلا  رمع  نب  ّیلع  نع  يرـصبلا ، دّمحم  نب  راّیـس  نع  کلام ، نب  دّمحم  نب  رفعج 
نب دمحأ  نع  نادعس ، نب  ملسم  نب  نوراه  نع  هنعو ،  - 164 ُنَسَْحلا . ُمُُکبِحاص  ال ، َلاقَف : انبحاص ؟ اذه  هل : تلقف  رفعجوبأ ، هیلع  ّرمف  هراد 

ّيولعلا یـسیع  نب  دمحأ  نع  هنع ،  - 165 يِدَْعب . ْنِم  ُِمئاْقلا  ِیْنبِإ  ُنَسَْحلا  مالـسلا : هیلعنسحلاوبأ  لاق  لاق : كرتلا  بحاص  اجر  نب  دّـمحم 
انمقف الخد ، دق  دّمحم  یبأو  رفعج  یبأب  نحن  اذإف  هیلع ، انمّلـسف  ایرـصب  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبأ  یلع  تلخد  لاق : رفعج  نب  ّیلع  دـلو  نم 

: دوشیم لقن  ًالیذ  هک  تسا  یتایاور  میاهتفگ  ًالبق  هک  هچنآ  زا  رتشیب  مالسلا : هیلعنسحلاوبأ  لاقف  هیلع ، مّلسنل  رفعج  یبأ  یلإ 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  تماما 

رفعجوبا هک  مدوب  ترضح  لزنم  رد  مالسلا و  هیلعيداه  ماما  يرکسع  نسحلا  یبا  رضحم  رد  تسا : هتفگ  یلفون  رمع  نب  یلع   - 163  / 1
نب دـمحا   - 164  / 2 تسا . نسح  امـش  بحاص  هن ، دـندومرف : ترـضح  تسام ؟ ماـما ] و   ] بحاـص ناـشیا  مدرک : ضرع  نم  درک . روبع 
 - 165  / 3 تسا . تماما ] رما  هب   ] مئاق نم  زا  سپ  نسح  مرـسپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلعيداه  ماما  تسا : هتفگ  كرت  بحاص  اـجر  دّـمحم 
هب میدیسر و  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  كرابم  رـضحم  هب  ( 127) ایرـص رد  تسا : هتفگ  رفعج  نب  یلع  نادـنزرف  زا  يولع  یـسیع  نب  دـمحا 

تهج میتساخرب و  دندش ، لخاد  مالسلا ] هیلعيرکـسع  نسح  ماما   ] دّمحموبا و  دّمحم ]  ] رفعجوبا نیح  نیمه  رد  میدرک . مالـس  ترـضح 
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ْمُْکیَلَع ْمُُکبِحاـص ، اذـه  َْسَیل  دـندومرف : مالــسلا  هیلعيداـه  ماـما  نسحلاوـبا  هـک  میتـفر  رفعجوـبا  فرط  هـب  تدارا  ضرع  نداد و  مـالس 
هنبا یلإ  مالــسلا  هیلعنسحلاوـبأ  یــصوأ  لاـق : ّيربـنقلا  راـشب  نـب  ییحی  يورو   - 166 مالـسلا . هـیلعٍدَّمَُحم  ِیبَأ  یلِإ  َراـشَأَو  ْمُِکبِحاـِصب 

167 مالسلا : هیلعهیبأ  ةایح  یف  دّمحم  توم  اّمأو  یلاوملا . نم  ۀعامجو  کلذ  یلع  یندهشأ  رهشأ و  ۀعبرأب  هّیـضم  لبق  مالـسلا  هیلعنسحلا 
ةافو تقو  مالسلا  هیلعنسحلا  یبأ  دنع  تنک  لاق : يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد  مشاهوبأ  ینثّدح  لاق : يرعشألا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  هاور  دقف  - 
ّیلع لبقأف  لیعامـسإ ، ۀّیـضقو  میهاربإ  یبأ  ۀّیـضق  هذـه  لوقأو : یـسفن  یف  رّکفأل  ّینإف  هیلع -  ّلدو  هیلإ  راـشأ  ناـک  دـقو  رفعج -  یبأ  هنبا 

بحاص ناشیا  َلیِعامْسِإ  ِیف  ِِهَّلل  اَدب  امَک  ٍدَّمَُحمابَأ ، ُهَناکَم  َرَّیَصَو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِیف  یلاعَت  ِِهَّلل  اَدب  مِشاهابَأ ! ای  ْمَعَن  لاقف : مالـسلا  هیلعنسحلاوبأ 
: تسا هتفگ  يربنق  راـشب  نب  ییحی   - 166  / 4 دندومرف . مالـسلا  هیلعدّمحموبا  هب  هراشا  و  نات ، بحاص  هب  داب  امـش  رب  تسین ، امـش  ماما  و 
زا يدادـعت  نم و  درک و  تیـصو  مالـسلا  هیلعنسح  شدـنزرف  هب  دورب  ایند  زا  هکنآ  زا  شیپ  هام  راهچ  مالـسلا  هیلعيداه  ماـما  نسحلاوبا 

. تفرگ تداهش  هب  ار  نایعیش 

مالسلا هیلعيداه  ماما  شردپ  تایح  نامز  رد  دّمحم  دّیس  توف 

 - مدوب مالسلا  هیلعيداه  ماما  رـضحم  رد  نم  تفر ، ایند  زا  رفعجیبا  هک  ینامز  تسا : هتفگ  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاهوبا   - 167  / 5
ماما  ] میهاربا وبا  هیـضق  دـننام  هیـضق  نیا  متفگ : هدرک و  رکف  دوخ  اب  نیاربانب  دوب -  هدرک  ییامنهار  هراشا و  ناشیا  هب  يداه  ماما  ًـالبق  هک 
یبا دروم  رد  مشاهوبا ! يا  هلب ، دندومرف : نم  هب  هدمآ و  ولج  مالسلا  هیلعيداه  ماما  انثا ] نیمه  رد  . ] تسا لیعامـسا  و  مالـسلا ] هیلعمظاک 

هیلعقداص ماما  هک  نآ  زا  سپ  لیعامـسا  دروم  رد  هک  هنوگنامه  تفرگ ، دّـمحم  اـبا  ار  وا  ياـج  دـمآ و  دوجو  هب  ءادـب » [ » دّـمحم ] رفعج
ُهَْدنِع يِدَْعب ، ْنِم  ُفَلَخلا  ِیْنبا  ٍدَّمَُحمُوبَأ  َنُولِْطبُْملا ، َهِرَک  ْنِإَو  َکَسْفَن  ِِهب  َْتثَّدَح  امَک  َوُهَو  ُهَبَصَنَو ، ِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  ِْهیَلَع  َّلَد  ام  َدَْعب  وا  هب  مالـسلا 

نب هیوهاش  نع  یعخنلا ، دّمحم  نب  قاحسإ  نع  ینیلکلا ، دّمحم  نب  ّیلع  نع  دعس ،  - 168 ِِهَّلل . ُدْمَْحلاَو  ِۀَمامِْإلا  َُۀلآ  ُهَعَمَو  ِْهَیلِإ  َنوُجاتَْحت  ام 
رفعجوبأ یـضم  اّملف  هیلع ، ّلدـت  تاـیاور  هنبا  رفعج  یبأ  یف  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  یبأ  نع  تیور  تنک  لاـق : بـالجلا  هَّللا  دـبع 

نأو ءاعّدـلا  هلأسأ  هیلإ  تبتکف  نوکی . ام  يردأ  الف  کلذ ، یف  هیلإ  بتکأ  نأ  تفخو  رّخأتأ ، ـالو  مّدـقتأ  ـال  ًاّریحتم  تیقبو  کلذـل ، تقلق 
رخآ یف  بتکو  انیلع . ناملغلا  ّدرو  ءاعدـلاب ، باوجلا  عجرف  انناملغ . یف  اهب ]  ] ّمتغن اّنک  ناطلـسلا  لبق  نم  بابـسأ  یف  اـّنع  یلاـعت  هَّللا  جّرفی 

. دنـشاب هتـشادن  شوخ  لطاب  لها  هچرگا  یتفگ ؛ تدوخ  اب  وت  هک  تسا  نامه  دـش و  عقاو  ءادـب »  » دوب هدرک  ییامنهار  تلالد و  باـتکلا :

. تسوا هارمه  تماما  ثیراوم  بابـسا و  تسه و  وا  دزن  دیـشاب  هتـشاد  جاـیتحا  هک  هچره  تسا ، نم  نیـشناج  نم  زا  سپ  دّـمحموبا  مرـسپ 
ار یتایاور  رفعج  یبا  ناشدـنزرف  دروم  رد  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  ًالبق  نم  هک  هتفگ  بالج  هَّللادـبع  نب  هیوهاـش   - 168  / 6 هَّللدمحلا .
هچ متـسنادیمن  هک  مدـش  ریحتم  هدزتفگـش و  نانچنآ  تفر  ایند  زا  رفعجوبا  هک  ینامز  اّما  درکیم ، وا  تماما  رب  تلالد  هک  مدرک  لـقن 

. دوشیم هچ  متسنادیمن  مسیونب و  ياهمان  ترضح  هب  دروم  نیا  رد  هک  مدیسرتیم  مه  یفرط  زا  شیپ و  هار  هن  متـشاد و  سپ  هار  هن  منک ،
دروم رد  ار  ام  هک  ناطلـس  ضرعت  اه و  تمحازم  دروم  رد  ام  يارب  یلاعت  دـنوادخ  ات  دـننک  اعد  هک  متـشون  ياهمان  ترـضح  هب  هرخالاب ] ]

. دش لح  زین  نامناناوج  لکـشم  دمآ و  ترـضح  ياعد  هارمه  هب  همان  باوج  دیامرف . داجیا  یجرف  دوب ، هدرک  نارگن  نامناناوج  نامالغ و 
ِیَُبی َنّ یّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  ُّلُِضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  َّمَتْغَت  الَف  َِکلذـِل ، َْتقَلَقَو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِّیِـضُم  َدـَْعب  ِفَلَْخلا  ِنَع  َلَأْسَت  ْنَأ  َْتدَرَأ  رد  ترـضح 
ِتَْأن اهِْـسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام   » ُءاشَی ام  ُرِّخَُؤیَو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  ُمِّدَُقی  ِْهَیلِإ ، َنوُجاتَْحت  ام  ُهَْدنِعَو  ِیْنبا  ٍدَّمَُحمُوبَأ  يِدَْعب  ْمُُکبِحاص  َنوُقَّتَی . ام  ْمَُهل 

یف هَّلل  ادب  : » هلوق نم  مّدقتملا  ربخلا  نّمـضت  ام  نسحلا : نب  دّمحم  لاق  ناظْقَی . ٍلْقَع  يِذـِل  ٌعاِنقَو  ٌناَیب  ِهِیف  اِمب  ُْتبَتَک  ْدَـق  اِهْلثِم » َْوأ  اْهنِم  ٍْریَِخب 
: دندوب هتشون  همان  ِرخآ  ّنإف  هتمامإ ، یف  ّکشلاو  بیرلا  لاز  ام  نسحلا  هیخأ  یف  هرمأو  هَّللا  نم  رهظ  هانعم  لیعامـسإ » یف  هل  ادب  امک  دّمحم 
؛ دیـشابن تحاران  سپ  يدوب ؟ ناشیرپ  ریحتم و  هلأسم  نیا  يارب  یـسرپب و  رفعج  یبا  تشذگرد  زا  سپ  نم ]  ] نیـشناج زا  هک  یتشاد  دصق 

اهنآ دیامن و  نایب  دنزیهرپب  اهنآ  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  رگم  دنک ، تازاجم  نامیا  تیاده و  زا  سپ  ار  یموق  دـنوادخ  هک  هدوبن  نانچ  اریز 
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دنوادخ و  تسه ، وا  دزن  دیشاب  هتشاد  زاین  هک  هچ  ره  تسا . دّمحم  وبا  مرسپ  امش ، رایتخا  بحاص  ماما و  نم  زا  سپ  ( 128 .) دننک تفلاخم 
ریخأت هب  ار  نآ  خسن  مینکیمن و  خـسن  ار  یمکح  چـیه  ، » دزادـنایم ریخأت  هب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  درادیم و  مدـقم  دـهاوخب  هک  ار  هچ  ره 

ياهدننک عناق  نایب  نآ  رد  هک  متـشون  ار  يزیچ  ًاقیقحت  ( 129 .« ) میزاسیم نآ  نیـشناج  ار  نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  هکنیا  رگم  میزادنایمن 
هکنیا رب  ینبم  دوـب  هدـمآ  یلبق  ربـخ  نمـض  رد  هک  هچنآ  دـیوگیم : یـسوط ] خیـش   ] نسح نب  دّـمحم  تـسه . رادـیب  لـقاع و  دارفا  يارب 
دّمحم ردارب  دروم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدش ، لصاح  ءادب »  » مه دّمحم  دروم  رد  دش ، لصاح  ءادـب »  » لیعامـسا يارب  هک  هنوگنامه 
ۀعامج زا  وا  تماما  دروم  رد  ار  ههبش  ّکش و  نیا  دش و  رهاظ  دیدج  يرما  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ینعی 

نود رفعج  نب  لیعامـسإ  یف  رمـألا  ّنأ  ۀـعامج  ّنظی  ناـک  اـمک  ربکـألا ، ناـک  ثیح  نـم  دّـمحم  یف  رمـألا  ّنأ  نوـّنظی  اوناـک  ۀعیـشلا  نـم 
، هیلع ّصن  ناک  ّهنأ  کلذ ال  لثم  لیعامـسإ  یف  رهظ  امک  ًامامإ ، هبـصنی  مل  ّهنأو  هیف ، هَّللا  رمأ  نم  رهظ  دّمحم  تام  اّملف  مالـسلا  هیلعیـسوم 

دمحأ نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  يورو   - 169 بقاوعلاب . ملاعلا  یلاعت  هَّللا  یلع  زوجی  کلذ ال  ّنإف  هریغ ، یلع  ّصنلا  یف  هل  ادب  ّمث 
َْفیَکَف ُنَسَْحلَا . يِدَْعب  ْنِم  ُفَلَْخلَا  لوقی : مالسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلاابأ  تعمـس  لاق : يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد  مشاه  یبأ  نع  يولعلا ،

نوچ درب . نیب  ِهِمْـسِاب . ُهَرْکِذ  ْمَُکل  ُّلِحَی  الَو  ُهَصْخَـش  َنْوََرت  ْمُکَّنَِأل ال  َلاقَف : َكاِدف ؟ ُهَّللا  ِینَلَعَج  َِملَو  ُْتلُقَف : ِفَلَْخلا ؟ ِدـَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلِاب  ْمَُکل 
مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  هک  ارچ  تسا  ماما  وا  تسا و  نیعتم  دّمحم  دوجو  رد  تماما  هک  دندرکیم  نامگ  نایعیـش  زا  يدادعت 

. دندرکیم نامگ  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ندوبن  ماما  رفعج و  نب  لیعامـسا  تماما  دروم  رد  هک  روط  نامه  دوب . رتگرزب 
هکنانچ تسا . هدشن  بصن  تماما  هب  تسین و  ماما  وا  هکنیا  هب  دش ، رهاظ  وا  دروم  رد  دنوادخ  رما  تفر ، ایند  زا  دّمحم  هک  یتقو  نیاربانب 

يارب يرگید  هب  ّصن  رد  نآ ، زا  سپ  دشاب و  هدش  وا  تماما  رب  ینبم  یّصن  ًالبق  هکنیا  هن  دش . رهاظ  رما  نیمه  لثم  مه  لیعامسا  دروم  رد 
دوواد مشاهوبا   - 169  / 7 تسا . لاحم  تسا  روما  بقاوع  هب  ملاع  هک  يدنوادخ  زا  انعم  نیا  هک  ارچ  دشاب ، هدش  لصاح  ءادب »  » دـنوادخ
فلخ اب  سپ  تسا ، نسح  نم  زا  دعب  نیـشناج  فلخ و  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  تسا : هتفگ  يرفعج  مساق  نب 

دای دید و  دیهاوخن  ار  وا  امش  هکنیا  يارب  دندومرف : هچ ؟ يارب  امـش ، يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  نم  فلخ  زا  دعب 
 - 170 هلآو . هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُْحلَا  اُولُوق  َلاقَف : ُهُرُکْذَن ؟ َْفیَکَف  ُْتلُقَف : تسین . لالح  امـش  يارب  مه  وا  مان  ندرب  اب  وا  ندرک 
نب ّیلع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجوـبأ  تاـم  اّـمل  لاـق : نابهـصلا  یبأ  نـبا  نـع  باّـطخلا ، یبأ  نـب  نیـسحلا  نـب  دّـمحم  يورو 

ًامئاق مالسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّمحموبأ  ناکو  هیلع ، سلجف  ُّیسرک  مالـسلا  هیلعدّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأل  عضو  مالـسلا  هیلعیـسوم 
َکِیف َثَدْحَأ  ْدَـقَف  ًارْکُـش  ِِهَّلل  ْثِدْـحَأ  َّیَُنب  ای  لاقف : مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلإ  نسحلاوبأ  تفتلا  رفعج  یبأ  لسغ  نم  غرف  اّملف  ۀـیحان  یف 

نب دواد  مشاه  یبأ  نع  يرعـشألا ، هَّللا  دـبع  نب  دعـس  هاور  اـم   - 171 اهنم : یـصحت ، نأ  نم  رثکأف  هتمامإ  یلع  ۀـلاّدلا  هتازجعم  اـّمأو  ًاْرمَأ .
: مدرک ضرع  مّلـسف  میـسج  لیوط  لجر  لخدف  نمیلا ، لهأ  نم  لجرل  نذؤتـساف  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  دنع  تنک  لاق : يرفعجلا  مساقلا 
هک ینامز  تسا : هتفگ  نابهص  یبا  نبا   - 170  / 8 هلآو . هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  تّجح  دییوگب : دندومرف : مینک ؟ دای  وا  زا  هنوگچ  سپ 

هداد رارق  یتخت  ای  یسرک  مالسلا  هیلعيداه  ماما  يارب  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا 
رفعجوبا لسغ  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب . هداتـسیا  ترـضح  رانک  رد  مه  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحم ، وبا  دنتـسشن ، نآ  يور  ترـضح  و  دـش ،

وت دروم  رد  رما  هک  روایب  اج  هب  ون  زا  ار  ادخ  رکـش  مرـسپ ! يا  دندومرف : هدش و  مالـسلا  امهیلعدمحم  یبا  هّجوتم  يداه  ماما  دـندش ، غراف 
. دش ثداح  عقاو و 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  تازجعم 

1 هلمج : زا  دوش ؛ هرامش  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنکیم ، ترضح  نآ  تماما  رب  تلالد  هک  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تازجعم  اّما  و 
هزاجا نمی  یلاها  زا  يدرم  يارب  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  رد  هتفگ : يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاـهوبا   - 171 / 
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: یـسفن یف  تلقف  ۀیالولاب . هیلع  درک . مالـس  ترـضح  هب  تیالو  ناونع  هب  دش و  دراو  دوب ، قاچ  الاب و  دنلب  هک  درم  نآ  دـش ، هتفرگ  دورو 
: َلاق َُّمث  ْتَِعبُْطناَف ، َمِیتاوَِخب  ِیئابآ  اهِیف  َِعبُط  ِیتَّلا  ِةاصِحلا  ِۀَبِحاص  ِۀَِّیبارْعَألا  ِْدلُو  ْنِم  اذه  مالـسلا : هیلعدّمحموبأ  لاقف  اذـه ؟ نم  يرعـش  تیل 

ُلُجَّرلا َضَهَن  َُّمث  ِّیلَع ،» ُْنب  ُنَسَحلا   » َۀَعاّسلا ِهِمَتاخ  َشْقَن  ُأَْرقَأ  ّیِنَأَکَو  عبطناَف  اهِیف  ِْعبُطَف  سَْلمَأ  ُعِضْوَم  اْهنِم  ٍِبناج  ِیفَو  ًةاصِح  َجَرْخَأَف  اِهتاه ،
َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ِّقَح  ِبوُجُوَک  ِبِجاْولا  ُّقَْحلا  َکَّقَح  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ٍضَْعب ، ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکََربَو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  ُلوُقَی : َوُهَو 

یمسا لاقف : همسا ، نع  هتلأسف  َِکب . ِلْهَْجلا  ِیف  ٍدَحَِأل  َرْذُع  يِذَّلا ال  ِهَّللا  ُِّیلَو  َکَّنَأَو  ُۀَیالِْولاَو  ُۀَمْکِْحلا  ِتَهَْتنا  َْکَیلِإَو  مالـسلا  مهیلعِۀَِّمئَألاَو 
هیلعنینمؤملا ریمأ  اهیف  متخ  یّتلا  ةاـصحلا  ۀـبحاص  ۀـینامیلا  ۀـّیبارعألا  یهو  مناـغ ، ّمأ  نب  مناـغ  نب  ناعمـس  نب  ۀـبقع  نب  تلـصلا  نب  عجهم 

نز دالوا  زا  درم  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعماما  تسیک ؟ درم  نیا  هک  متـسنادیم  شاـک  يا  متفگ : مدوخ  اـب  نم  ثیدـحلا . ماـمت  مالـسلا 
سپ روایب ، ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلعترضح  دعب  تسا . یقاب  ناشرثا  دندز و  رهم  گنس  نآ  هب  مناردپ  هک  تسا  گنـس  بحاص  هیبارعا ،

رهم يرتشگنا و  شقن  نآ  مه  زونه  ایوگ  و  دـندز . گنـس  هب  ار  ناشکرابم  رهم  دوب  یلاخ  هک  یتمـسق  رد  ناشیا  دروآ و  نوریب  ار  گـنس 
لها امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  تفگیم : نتفر ] لاح  رد   ] هتساخرب و درم  دعب  دوب . هتـشون  یلع » نب  نسح   » هک مناوخیم  ار  ترـضح 

ّقح مالـسلا  مهیلعراـهطا  هّمئا  نینمؤملاریما و  ّقح  دـننام  وـت  ّقـح  هک  مهدیم  تداهـش  تسا ، رگید  یـضعب  زا  یـضعب  هک  يا  هیرذ  تیب ،
زا نم  تسین . ياهناـهب  رذـع و  وـت ، هب  لـهج  رد  سک  چـیه  يارب  ییادـخ و  یلو  وـت  تسوـت ، هب  یهتنم  تیـالو  تمکح و  تسا ، بـجاو 

بحاص هیناـمی ، هیبارعا  نز  وا  و  تسا ، مناـغ  ّما  نب  مناـغ  نب  ناعمـس  نب  هبقع  نب  تلـص  نب  عجهم  نم  مسا  تفگ : مدرک ، لاؤس  شمـسا 
یلع تلخد  لاق : ّيرمیـصلا  دایز  نب  دّمحم  نب  ّیلع  يورو   - 172 ( 130 .) تسا هدز  رهم  نآ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا  یگیر 

ُنیِعَتْـسُْملا ِینْعَی  یِغاّطلا -  اَذه  ِیف  َهَّللا  ُْتلَزان  ّیِنِإ  اهیف : مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  ۀعقر  هیدی  نیبو  رهاط  نب  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دیبع  دمحأ  یبأ 
مشاه یبأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  يورو   - 173 َِلُتق . ْنَأ  یلِإ  َناک  ام  ِهِْرمَأ  ْنِم  َناکَو  َعَلَخ ، ِِثلاّثلا  ُمْوَْیلا  َناک  اَّمَلَف  ٍثالَث ، َدَْعب  ُهُذِخآ  َوُهَو  - 

ْنَأ َدارَأ  یِغاّطلا  اَذـه  َّنِإ  ُمِشاه  ابَأ  اـی  یل : لاـقف  قثاولا  نب  يدـتهملا  سبح  یف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  عم  ًاـسوبحم  تنک  لاـق : يرفعجلا 
دایز نب  دّمحم  نب  یلع   - 172  / 2 ًاَدلَو . ُقَزْرُأَسَو  ٌَدلَو  ِیل  ْنُکَی  َْملَو  ِهِدَْعب  ْنِم  ِِمئاْقِلل  ُهَلَعَجَو  ُهَرْمُع  ُهَّللا  رََّتب  ْدَقَو  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  ِیف  ِهَّللِاب  َثَبْعَی 

نآ رد  دوب و  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  همان  وا  لباقم  رد  مدش ، دراو  رهاط  نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع  دمحاوبا  رب  تسا : هتفگ  يرمیص 
دنوادخ بضغ ]  ] ماهدرک و تلأسم  دنوادخ  زا  ( - 131) نیعتسم ینعی  رگنایغط -  شکرس  نیا  زا ] تیاکش   ] دروم رد  نم  دوب : هدش  هتشون 

 - 173  / 3 دـش . هتـشک  هکنیا  ات  دوب  نیمه  دـش و  علخ  تفالخ  زا  نیعتـسم  دـش ، هک  موس  زور  دریگیم . ار  وا  زور  هس  زا  سپ  مه  لاعتم 
نم هب  مالـسلا  هیلعماـما  میدوب ، ( 132) قثاو نب  يدـتهم  سبح  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  اـب  نم  تسا : هتفگ  يرفعج  مشاـهوبا 

هدرک و عطق  ار  وا  رمع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اّما  دنک ، يزاب  دنوادخ  تیشم ]  ] اب دهاوخیم  بشما  رگنایغط  نیا  مشاه ! ابا  يا  دندومرف :
انْحَبْـصَأ اَّمَلَف  ُمِشاهُوبَأ : َلاق  دوشیم . نم  يزور  يدنزرف  يدوز  هب  یلو  مرادن  يدنزرف  نم  تسا . هداد  رارق  وا  نیـشناج  يارب  ار  تموکح 

ّیلع نب  دمحأ  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀعامج ، ینربخأو  یلاعَت 174 -  ُهَّللا  اَنْمَّلَسَو  ُهَناکَم  ُدمَتْعُْملا  َِیلَوَو  ُهُولَتَقَف  ّيِدَتْهُْملا  یَلَع  ُكاْرتَألا  َبغَش 
ناـک ّهنأ  یبأ  ینثّدـح  لاـق : يربـیخلا  يوسوملا  نسحلاوبأ  ینثّدـح  لاـق : نیزر  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  نع  يزارلا ،

نم نّوللا  ّریغتم  وهو  ناطلسلا ، راد  یلإ  بکریل  هّتباد  هیلإ  تمّدق  دقو  هدجوف  ًاموی  هاتأ  ّهنأو  ًاریثک  يأر  نم  ّرسب  مالسلا  هیلعدّمحمابأ  یـشغی 
مویلا کلذ  ناک  اّملف  کلذ . هرکی  مالسلا  هیلعناکف  هیلع ، اهب  عیشی  ءایشأب  ءاجو  هل  اعد  بکر  اذإف  ۀّماعلا ، نم  لجر  هئیجی  ناکو  بضغلا ،

هنم جرخی  قیرط  یلإ  لدعف  ّباودـلا  نم  امهدـحأ  لجرلا  یلع  قاضو  نیقیرطلا ، قرفم  یلإ  یهتنا  یّتح  راسف  ّحـلأو  مالکلا  یف  لجرلا  داز 
هلمح يدتهم  هب  اهكرت  دش  هک  حبص  هتفگ : مشاهوبا  مداخلا . هعبتف  اذه  نّفکف  ضما  هل : لاقو  همدخ  ضعبب  مالـسلا  هیلعاعدف  هیف ، هاقلیو 

 / 4 تشاد . تمالـس  هب  يدتهم  هسیـسد  زا  ار  ام  مه  دنوادخ  تسـشن و  تموکح  تخت  رب  وا  ياج  دمتعم  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدرک ،
هب هک  زور  کی  دوب . مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  اب  ارماس  رد  اهبش  زا  يرایـسب  مردپ  تسا : هتفگ  يربیخ  يوسوم  نسحلا  وبا   - 174

رییغت بضغ  تدش  زا  ماما  گنر  دورب . تقو  ناطلس  هناخ  هب  دوش و  راوس  ات  دش  هدروآ  ناشیا  يارب  یبکرم  دیسر  مالسلا  هیلعماما  رضحم 
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اب هدـش  راوس  مه  وا  دـندشیم  راوس  ترـضح  هک  یتـقو  دیـسریم ، ناـشیا  تمدـخ  هب  ترـضح ] ندرب  يارب   ] هماـع زا  يدرم  دوـب . هدرک 
تبسن [ یّنـس  ] یماع درم  زور  نآ  رد  دندشیم . تحاران  لمع  نیا  زا  مه  مالـسلا  هیلعماما  دادیم و  رازآ  ار  ترـضح  یبدایب ، شهوکن و 

هار و یگنت  لیلد  هب  دندیـسر . یهار  ود  کی  هب  هکنیا  ات  دنار ، نابز  هب  يرت  تشز  نانخـس  مالک ، رد  هدرک و  یبدایب  رتشیب  ترـضح  هب 
هب رب ] نایم  قیرط  زا  ات   ] دش جراخ  هداج  زا  نیاربانب  دـشن ، رـسیم  رفن  ود  ره  يارب  دّدرت  ناکما  دـندرکیم  روبع  یناوارف  نایاپراهچ  هکنیا 

ار ماما  رما  مه  مداخ  نک ، نفک  ار  درم  نیا  ورب  دندومرف : هدز و  ادص  ار  دوخ  همدـخ  زا  یکی  مالـسلا  هیلعماما  نیح  نیمه  رد  دـسرب . ماما 
هبرـضف فقاو ، لغب  عضوملا  یف  ناکو  هضراعیل ، بردـلا  نم  لـجرلا  جرخ  هعم ، نحنو  قوسلا  یلإ  مالـسلا  هیلعیهتنا  اّـملف  درک . تعاـطا 

يرفعجلا مساق  نب  دواد  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  يورو   - 175 هعم . انرـسو  مالـسلا  هیلعراسو  هرمأ ، امک  هنّفکف  مالغلا  فقوو  هلتقف ، لغبلا 
؟ اذه ًینْعَم  ِّيَِأل  یِـسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف  ِدِجاسَْملا . ِیف  ِیتَّلا  َریِـصاقَْملاَو  َرانِْملا  ُمِدْهَی  ُِمئاْقلا  َماق  اذِإ  لاقف : مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  دنع  تنک  لاق :

تعمـس لاق : يرفعجلا  مشاه  یبأ  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 176 ٌۀَّجُح . الو  ٌِّیبَن  اهْنبَی  َْمل  ٌۀَـعِدَْتبُم  ٌۀـَثَدُْحم  اهَّنَأ  اذـه  ینْعَم  َلاـقَف : َّیَلَع  َلَْـبقَأَف 
دندیسر و رازاب  هب  مالسلا  هیلعماما  هک  ینامز  اذِهب . ّالِإ  ُذَخاؤُأ  ِینَْتَیل ال  لُجَّرلا : َلْوَق  ُرَفُْغت ، ِیتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم  لوقی : مالـسلا  هیلعدّمحمابأ 
هک ییاج  نامه  دهد . رازآ  یبدایب  مانشد و  اب  ار  ماما  هدرک و  دروخرب  ترـضح  اب  ات  دش  هداج  رب  دراو  درم  میدوب  ترـضح  هارمه  مه  ام 

دنام و دندوب  هدومرف  رما  ترضح  هک  هنوگنامه  مه  ماما  مالغ  و  تشک ، ار  وا  دگل  هبرض  کی  اب  دوب و  هداتسیا  يرطاق  دش  هداج  دراو  وا 
ماما رضحم  رد  نم  هتفگ : يرفعج  مساق  نب  دوواد   - 175  / 5 میتفر . ماما  رس  تشپ  مه  ام  دنداد ، همادا  ار  هار  ترـضح  درک و  نفک  ار  وا 

رد هک  ییاه  رـصق  اههرانم و  ندومن  بارخ  هب  دنک  مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  یتقو  دندومرف : ترـضح  مدوب ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
هک  ] ترـضح دـیامرفیم ؟ رما  اهنیا  ندرک  بارخ  هب  هچ  يارب  ترـضح  متفگ : مدوخ  اب  نم  دـیامرفیم . رما  تسا  هدـش  هتخاـس  دـجاسم 

، تسا تعدـب  ناش  ثادـحا  هک  تسا  نیا  يارب  اـهنآ  ندرک  بارخ  دـندومرف : هدرک و  نم  هب  ور  درذـگیم ] هچ  نم  بلق  رد  تسنادیم 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  دیوگیم : يرفعج  مشاهوبا   - 176  / 6 ماما . هن  تسا و  هتخاـس  ار  اـهنآ  ربماـیپ  هن  نوچ 

رطاخ هب  رگم  مدشیمن  تازاجم  هذخاؤم و  شاک  يا  دیوگب : ناسنا  هک  تسا  نیا  دوشیمن ، هدیـشخب  هک  یناهانگ  هلمج  زا  دـندومرفیم :
هیلعدَّمَُحمُوبَأ َّیَلَع  َلَْبقَأَف  ٍءْیَـش ، َّلُک  ِهِسْفَن  ْنِمَو  ِهِْرمَأ  ْنِم  َدَّقَفَتَی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  ُقِیقَّدلا ، َوَُهل  اذـه  َّنِإ  یِـسْفَن : ِیف  ُْتلُقَف  هانگ ! کی  نیمه 

ِءاْملَّظلا ِۀَْلیَّللا  ِیف  افَّصلا  یَلَع  ِّرَّذلا  ِبِیبَد  ْنِم  یفْخَأ  ِساَّنلا  ِیف  َكارـشإلا  َّنِاَف  َکَسْفَن  ِِهب  َْتثَّدَح  ام  ْمِْزلاَف  َْتقَدَـص  مِشاهابَأ  ای  َلاقَف : مالـسلا 
ۀباّیس نب  مثیهلاوبأ  ینربخأ  لاق : دیزی  نب  رمع  نب  نیـسحلا  نب  دمحأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس   - 177 ِدَوْسَألا . ِحْسَْملا  یَلَع  ِّرَّذلا  ِبِیبَد  ْنِمَو 

 - ةریبه نبا  رـصقب  ساّنلا  هب  ثدحی  ام  هیف  ثدحی  نأو  ۀفوکلا  یلإ  هّیـضم  دنع  بجاحلا  دیعـس  یلإ  هعفدـب  ّزتعملا  رمأ  اّمل  هیلإ -  بتک  ّهنأ 
مدوخ اب  ثلاثلا . مویلا  ّزتعملا  علخف  ُجَرَْفلا . ُمُکِیتْأَی  ٍِثلاـث  َدـَْعب  ِْهَیلِإ : مالـسلا  هیلعَبَتَکَف  اـّنم . غلبأو  اـنقلقأ  دـق  ربخ  اـنغلب  كادـف  هَّللا  ینلعج 

شیتفت ار  شسفن  هدوب و  بقارم  ياهلأسم  ره  رد  شدوخ و  ینورد  رما  رد  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  و  تسا ، یقیقد  یلیخ  هلأسم  نیا  متفگ :
ارچ شاب ، یلمع  هثداح و  ره  بظاوم  يدرک ، رکف  تسرد  مشاه ! ابا  يا  دندومرف : هدش و  نم  هّجوتم  مالسلا  هیلعماما  لاح  نیمه  رد  دنک ،
 - 177  / 7 تسا . رتیفخم  هایس  شرف  يور  ای  و  رات ، بش  رد  فاص  گنـس  يور  هچروم  نتفر  هار  زا  مدرم ، نایم  رد  ندیزرو  كرـش  هک 
هب دنهدیم  روبع  هفوک  زا  ار  يرگسع  نسح  هک  ینامز  دوب : هداد  روتـسد  ( 133) ّزتعم هک  هاگنآ  هتفگ : دیزی  نب  رمع  نب  نیسح  نب  دمحا 

هباّیس نب  مثیه  وبا  دننک . فیرعت  رگیدکی  يارب  مدرم  هک  دنربب  هریبه  نبا  رصق  هب  ياهنوگ  هب  ار  ترـضح  ات  دنراپـسب  بجاح  دیعـس  تسد 
باوج رد  ترـضح  تسا . هدش  ام  تفگـش  یتحاران و  بجوم  هک  هدیـسر  ام  هب  يربخ  دنک ، امـش  يادف  ارم  دـنوادخ  تشون : همان  ماما  هب 

یبأ نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 178 دش . علخ  تفالخ  زا  ّزتعم  رگید  زور  هس  و  دیآیم . امش  يارب  یصالخ  یتحار و  رگید  زور  هس  دنتـشون :
بّویأ یبأ  دلو  نم  وهو  ساّخنلا -  نامیلس  نب  رشب  لاق  لاق : ینهرلا  ینابیشلا  لهس  نب  رحب  نب  دّمحم  نیسحلا  یبأ  نع  ینابیشلا ، لّضفملا 

نب ّیلع  نسحلاوبأ  انالوم  لاقف : مداخلا  روفاک  یناتأ  يأر -  نم  ّرسب  امهراجو  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأو  نسحلا  یبأ  یلاوم  دحأ  يراصنألا 
ْلََزت َْمل  ُةالاوُْملا  ِهِذهَو  ِراْصنَألا  ِدـْلُو  ْنِم  َکَّنإ  رـشب ! ای  یل : لاق  هیدـی  نیب  تسلج  اّملف  هتیتأف  هیلإ  كوعدـی  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  دّـمحم 
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َکُِعلَّطَأ ٍّرِِسب  اِهب )  ) ِةالاوُملا ِیف  ُۀَعیِّشلا  اَِهب  ُِقبْسَت  ٍۀَلیِـضَِفب  َُکفِّرَـشُمَو  َکیِّکَُزم  یِّنِإَو  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اُنتاِقث  ُْمْتنَأَو  ٍفَلَـس ، ْنَع  ٌفَلَخ  اُهثِرَی  ْمُکِیف 
َنوُرْـشِعَو ِناتَئاِم  اهِیف  َءآْرفَـص  ًۀَقیِقَـش  َجَرْخَأَو  ُهَمَتاخ  ِْهیَلَع  َعَبَطَو  ٍۀَّیِموُر  ٍۀَُغلَو  ٍّیِموُر  ٍّطَِخب  ًافیَِطل  ًاباتِک  َبَتَکَف  ٍۀَـمَأ . ِعاِیْتبا  ِیف  َكُذـِْفنَأو  ِْهیَلَع 

بویاوبا دالوا  زا  هک  ( 134) ساّخن نامیلس  نب  رشب   – 178 مْوَی 8 /  ًةَوْحَض  ِتارُْفلا  َرَبْعَم  ْرِـضْحَأَو  َدادَْغب  یلِإ  اِهب  ْهَّجََوتَو  اهْذُخ  َلاقَف : ًارانیِد 
هتفگ دوب  مامه  ماما  ود  نیا  هیاسمه  ارماس ]  ] يأر نمرس  رد  دوب ، مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  يراصنا و 

. دراد راک  امش  اب  مالسلا  امهیلع  [ يداه ماما  ] يرکسع دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ام  يالوم  تفگو : دمآ  نم  دزن  مداخ  روفاک  يزور  تسا :
هقالع و یتسه و  راصنا  دالوا  زا  وت  رـشب ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  متـسشن ، ناشیا  لباقم  رد  یتقو  مدیـسر ، ترـضح  رـضحم  مه  نم 
تلیـضف و وت  هب  نم  نونکا  دـیتسه ، تیب  لها  ام  دامتعا  دروم  امـش  تسا ، هدوب  امـش  نایم  رد  لسن  هب  لسن  هشیمه و  اـم  هب  تبـسن  ّتبحم 

يزینک دـیرخ  يارب  هدرک و  عـلطم  يزار  هب  ار  وـت  تسا و  هـتفرگن  تقبـس  وـت  هـب  نآ  رد  هعیـش  زا  يدـحا  نونکاـت  هـک  مـهدیم  یتـفارش 
نوریب ار  يدرز  نایمه  دـندرک و  رهم  ار  نآ  دنتـشون و  یمور  طخ  اب  ییابیز و  تفاـطل و  تیاـهن  رد  ار  ياهماـن  ترـضح  دـعب  متـسرفیم .
ُدِجَتَـس اهِیف  يِراوَْجلا  َيَرتَو  ایابَّسلا  َقیِراوَز  َِکِبناج  یلِإ  َْتلَـصَو  اذِإَـف  اذَـک ، دـندومرف : دوب و  نآ  رد  راـنید  تسیب  تسیود و  هک  دـندروآ 

ِدیِزَی ُْنب  ُرَمُع  یّمَسُْملا  یَلَع  ِدُْعْبلا  َنِم  ْفِرْـشَأَف  َِکلذ  َْتیَأَر  اذِإَف  ِبَرَْعلا ، ِنایَُتف  ْنِم  ٌۀَمِذْرِـشَو  ِساّبَْعلا  ِیَنب  ِداّوَق  ِءالَکُو  ْنِم  َنیِعاتبُْملا  َِفئاوَط 
ِضِرَتْعُْملا ِسَْملَو  ِضْرَْعلا  َنِم  ُِعنَتْمَت  ِْنیَقیِفَـص  ِْنیَریِرَح  ًۀَِـسبال  اذَـکَو ، اذَـک  اهتَفِـص  ًۀَـیِراج  َنیِعاتبُْمِلل  َزُْربَت  ْنَأ  یلِإ  َكِراـِهن  َۀَّماـع  ُساـخُّنلا 

یلَع َنیِعاـْتبُْملا : ُضَْعب  ُلوُقَیَف  ُهارتِس . َکـْتَه  اَو  ُلوُقَت  اـهَّنَأ  ْمَلْعاَـف  ٍقِیقَر  ٍْرتَس  ِءارَو  ْنِم  ًۀَّیِموُر  ًۀَخْرَـص  ُعَمْـسَتَو  اهَـسَْمل  ُلِواـُحی  ْنَِمل  ِداـیِْقنِإلاَو 
َکِیف ِیل  ْتَدـَب  ام  ِهِْکُلم  ِْهبِـش  یلَعَو  َدُواد  ِْنب  ِنامیلُـس  ِِّيز  ِیف  َتْزََرب  َْول  ِۀَِّیبَرَْعلِاب : َُهل  ُلوُقَتَف  ًۀَـبْغَر . اهِیف  ُفافِْعلا  ِینَداز  ْدَـقَف  ٍراـنیِد  َۀـَئاُِمثالَث 

ياهجنل هک  ینامز  وش و  رضاح  تارف  ياهقیاق  يریگ  ولهپ  لحم  هب  زور  نالف  حبص  دادغب و  ورب  ریگب و  ار  نیا  َِکلام . یلَع  ْقِفْـشاَف  ًۀَبْغَر 
زا اهنآ  رثکا  هک  یباییم  ار  نارادـیرخ  زا  ییاههورگ  نینچمه  ینیبیم و  اهنآ  نایم  رد  ار  ینازینک  دندیـسر ، وت  کیدزن  هب  ارـسا  لـماح 
زور مامت  يدید  ار  هنحص  نیا  هک  یتقو  دنوشیم . رضاح  اجنآ  برع  ناناوج  زا  مه  یمک  دادعت  دنتسه و  سابعینب  يالکو  ناگدنیامن و 

ود دهدیم ، ناشن  اهيرتشم  هب  فاصوا  نالف  اب  ار  يزینک  وا  هکنیا  ات  شاب  ساّخن  دیزی  نب  رمع  مان  هب  یصخش  ندمآ ]  ] بقارم رود  زا  ار 
يونـشیم دنک . سمل  ار  وا  یـسک  هک  دهدیمن  هزاجا  دنکیم و  يریگولج  وا  هب  اهيرتشم  ندز  تسد  ندـید و  زا  هدیـشوپ ، ریرح  سابل 

کته زا  ياو  دـیوگیم : وا  هک  نادـب  دـنکیم ، دایرف  هلان و  یمور  نابز  هب  دـنلب و  يادـص  اب  دراد  هک  یکزان  باـجح  رتس و  تشپ  وا  هک 
تغل اب  هیراج  مهدیم . راـنید  دصیـس  نم  درک ، داـیز  وا  ندـیرخ  رد  ارم  تبغر  وا  ینمادـکاپ  دـیوگیم : نارادـیرخ  زا  یکی  نم . يوربآ 

چیه نم  یـشاب ، هتـشاد  وا  هب  هیبش  یکلم  ای  یـشاب و  هتـشاد  ار  دوواد  نب  نامیلـس  یگدنز  رویز  رز و  وت  رگا  دیوگیم : رادـیرخ  هب  یبرع 
ْنِم َّدـُب  الَو  ُۀَـلیِحلا  اَمَف  ُساُّخنلا : ُلوُقَیَف  ياهدرک .] فلت  ار  تلام  نم  ندـیرخ  اب  هک   ] دزوسب تلام  يارب  تلد  نیاربانب  مرادـن ، وت  هب  یتبغر 

ِساخُّنلا ِدیِزَی  ِْنب  رَمُع  یلِإ  ُْمق  َِکلذ  َْدنِعَف  ِِهتَنامَأَو . ِِهئافَو  یلِإَو  ِْهَیلِإ  ِیْبلَق  ُنُکْسَی  ٍعاْتبُم  ِراِیتخا  ْنِم  َُّدب  الَو  ُۀَلَجَْعلا  اَمَو  ُۀَیِراجلا : ُلوُقَتَف  َکِْعَیب ؟
ُْهنِم َلَّمأتَِتل  اْهلِوانَف  ُهَءاخَسَو ، ُهَلبنَو  ُهَءافَوَو  ُهَمَرَک  ِهِیف  َفَصَوَو  ٍّیِموُر  ٍّطَخَو  ٍۀَّیِموُر  ٍۀَُغِلب  ُهَبَتَک  ِفارشَألا  ِضْعَِبل  ًاقَْـصُلم  ًاباتِک  َکَعَم  َّنِإ  َُهل : ُْلقَو 

َيـالْوَم ِیل  ُهَّدَـح  اـم  َعـیِمَج  ُْتلَثَْتماَـف  َناْمیَلُـس : ُنـْب  ُرـشب  َلاـق  َکـْنِم . اـهِعاِیْتبا  ِیف  ُهـُلیِکَو  اـَنَأَف  ُْهتَیِـضَرَو  ِهـَْیلِإ  َْتلاـم  ْنِإَـف  ِِهبِحاـص ، َقـالْخَأ 
ِباتِْکلا اَذـه  ِبِحاص  ْنِم  ِینِْعب  َدـیِزَی : ِْنب  َرَمُِعل  َْتلاقَو  ًادـیِدَش  ًءاُکب  ْتََکب  ِباتِْکلا  ِیف  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ِۀَـیِراْجلا . ِْرمَأ  ِیف  مالـسلا  هیلعِنَسَْحلاُوبَأ 

َناک ام  ِرادْقِم  یلَع  ِهِیف  ُْرمَْألا  َّرَقَتْـسا  یَّتَح  اِهنَمَث  ِیف  ُهَّحاشُأ  ُْتلِز  امَف  اهَـسْفَن ، ْتَلَتَق  ُْهنِم  اهِْعَیب  ْنِم  َعَنَْتما  یتَم  ُهَّنِإ  ِۀَظَّلَغُْملاَو  ۀَجَّرَحُْملِاب  ْتَفَلَحَو 
ياهلجع هچ  نیا  دـیوگیم : باوج  رد  هیراج  مشورفب ؟ ار  وت  هک  مراـچان  نوچ  تسیچ ، هراـچ  سپ  دـیوگیم : زینک  هب  ساّـخن  ِهِینَبَحْـصَأ 

عقوم نیمه  دریگب . شمارآ  شا  يرادتناما  يرادافو و  وا و  هب  مبلق  هک  منکیم  باختنا  ار  يرادیرخ  نم  دـینکن ] هلجع   ] دـیراد هک  تسا 
یمور نابز  هب  ناگرزب  فارـشا و  زا  یکی  هک  تسا  ياهمان  باتک و  تهارمه  هک  وگب  وا  هب  هتفر و  ساخن  دیزی  نب  رمع  دزن  وش و  دنلب  وت 

نآ هب  ار  همان  نیا  تسا . هتـشاد  نایب  ار  دوخ  ياخـس  يراوگرزب و  افو و  مرک و  هدـش و  رکذـتم  ار  شدوخ  فاصوا  هماـن  نآ  رد  هتـشون و 
رد نم  دـش ، یـضار  وا  هب  درک و  ادـیپ  لیم  همان  بحاص  هب  رگا  دـنک ، تقد  لمأت و  نآ  بحاص  قالخا  رد  همان  نیا  قیرط  زا  ات  هدـب  زینک 
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هدومرف مالـسلا  امهیلع  نسحلا  وبا  مراوگرزب  يالوم  هک  هچنآ  دـیوگیم : نامیلـس  نب  رـشب  متـسه . هماـن  بحاـص  لـیکو  زینک  نیا  دـیرخ 
مـسق و  شورفب . همان  نیا  بحاص  هب  ارم  تفگ : درک و  هیرگ  ًادـیدش  داتفا  همان  هب  زینک  مشچ  ات  سپ  مداد . ماجنا  هدرک و  تعاـطا  دـندوب ،

هکنیا ات  میدرک  هرکاذـم  ردـقنآ  زینک  تمیق  دروم  رد  تشک . دـهاوخ  ار  دوخ  دـشورفن  هماـن  بحاـص  هب  ار  وا  رگا  هک  درک  داـی  دـیدش 
َرِینانَّدـلا َنِم  مالـسلا  هیلعيـالْوَم  قفاوت  دروم  دیـسر و  دـندوب  هداد  نم  هب  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  نم  يـالوم  هک  رادـقم  ناـمه  هب  تمیق 

یّتح رارقلا  اهذخأ  امَف  َدادْغَِبب ، اْهَیلإ  ِيوآ  ُْتنُک  ِیتَّلا  ِةَریِجَْحلا  َیلِإ  اِهب  ُْتفَرَْـصناَو  ًةَرِْـشبَتْسُم ، ًۀَکِحاض  َۀَـیِراجلا  ُتْمَّلَـسَتَو  ِنِم ) یّ  ) ُهافوَتْـساَف
: اهنم ًابّجعت  تلقف  اهندـب . یلع  هحـسمتو  اهّدـخ  یلع  هعـضتو  اهنفج  یلع  هقّبطتو  همثلت  یهو  اهبیج  نم  مالـسلا  هیلعانالوم  باتک  تجرخأ 

تنب ۀیکلم  انأ  کبلق ، یل  غّرفو  کعمس  ینرعأ  ءایبنألا  دالوأ  ّلحمب  ۀفرعملا  فیعّضلا  زجاعلا  اهّیأ  تلاقف : هبحاص ؟ نیفرعت  ًاباتک ال  نیمثلت 
نأ دارأ  رـصیق  يّدـج  ّنإ  بجعلاب : کئّبنأ  نوعمـش ، حیـسملا  یـصو  یلإ  بسنت  نیّیراوحلا  دـلو  نم  یّمأو  مورلا ، کلم  رـصیق  نب  اـعوشی 
نمو لجر ، ۀئامثالث  نابهرلاو  نیسیّسقلا  نم  نیّیراوحلا  لسن  نم  هرـصق  یف  عمجف  ۀنـس ، ةرـشع  ثالث  تانب  نم  انأو  هیخأ  نبا  نم  ینجّوزی 

لاحـشوخ و رایـسب  هک  یلاحرد  متفرگ ، ار  زینک  مداد و  ار  اهرانید  ماـمت  راـنید . تسیب  تسیود و  ینعی  تفرگ ؛ رارق  مهنم  راـطخألا  يوذ 
رارق هرجح  رد  ًالماک  زونه  تشادن و  رارق  مارآ و  زینک  مدرب . متـشاد  تنوکـس  نآ  رد  دادغب  رد  هک  یکچوک  هرجح  هب  ار  وا  دوب . نادـنخ 
ماما همان  هب  ار  شدوجو  و   ] دـیلامیم شندـب  تروص و  مشچ و  هب  دیـسوبیم و  مادـم  هدروآ و  رد  شبیج  زا  ار  ماـما  هماـن  هک  دوب  هتفرگن 

ماـقم و هب  هک  يزجاـع  يا  تفگ : نم  هب  یـسانشیمن ؟ ار  نآ  بحاـص  هک  یـسوبیم  ار  ياهماـن  متفگ : وا  هب  بجعت  اـب  درکیم .] كربتم 
رتخد هکیلم ،   ] هیکلم نم  نک . یلاـخ  غراـف و  نم  مـالک ]  ] يارب ار  تبلق  راپـسب و  نم  هب  ار  تَشوگ  تسا ، مک  تتفرعم  اـیبنا  دـالوا  تلزنم 

ربخ کنیا  تسا ، مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  یصو  نوعمش ، هب  بستنم  نییراوح و  لسن  زا  مردام  متسه ، مور  هاشداپ  رـصیق  دنزرف  اعوشی 
رفن دصیس  نیاربانب  متشاد . لاس  هدزیس  نم  دروایب و  رد  شا  هداز  ردارب  جاودزا  دقع  هب  ارم  تساوخیم  رصیق  مدج  مهدیم : وت  هب  یبیجع 

شویجلا ءاـبقنو  رکـسعلا  داّوـقو  داـنجألا  ءارمأ  نم  عـمجو  لـجر ، ۀئامعبـس  مهم  ياهتیـصخش  زا  رفن  دـصتفه  ناـنابهر و  اهـشیشک و  زا 
اّملف ةاقرم ، نیعبرأ  قوف  هعفرو  رصقلا ) نحص  یلإ   ) رهوجلا فانصأ  نم  ًاعونصم  ًاشرع  هکلم  ّیهب  نم  زربأو  فالآ ، ۀعبرأ  رئاشعلا  كولمو 

تضّوقتو ضرألاب  تقصلف  یلعألا  نم  بلصلا  تلفاست  لیجنإلا ، رافسأ  ترشنو  ًافّکع  ۀفقاسألا  تماقو  بلـصلا  تقدحأو  هیخأ  نبا  دعص 
مهریبک لاـقف  مهـصئارف ، تدـعتراو  ۀـفقاسألا  ناولأ  تّریغتف  هیلع ، ًاّیـشغم  شرعلا  نم  دـعاصلا  ّرخو  رارقلا ، یلإ  تراـهناف  شرعلا ، ةدـمعأ 

نم يّدج  ّریطتف  یناکلملا ، بهذملاو  یحیـسملا  نیّدلا  اذه  ۀلود  لاوز  یلع  ۀـّلادلا  سوحنلا  هذـه  ةاقالم  نم  انفعأ  کلملا  اهّیأ  يّدـجل :) )
هذه هجّوزأل  هّدج  سوکنملا  رثاعلا  ّربدملا  اذه  اخأ  اورـضحأو  نابلـصلا  اوعفراو  ةدمعألا  هذـه  اومیقأ  ۀـفقاسألل : لاقو  ًادـیدش  ًاّریطت  کلذ 

يرکشل و ناهدنامرف  ارما و  زا  رفن  رازهراهچ  فارشا و  و  لثم )  ) یناثلا یلع  ثدح  کلذ  اولعف  اّملف  هدوعسب ، مکنع  هسوحن  عفدیف  ۀّیبصلا ،
يالاب دروآ و  رصق  نحص  هب  دوب  هدش  هتخاس  رهاوج  عاونا  زا  هک  یتخت  درک و  عمج  شرصق  رد  ار  فلتخم  لیابق  نارـس  شترا و  ناگرزب 

مامت عضاوت  اب  اهفقـسا  درک ، بصن  نآ  زارف  رب  ار  بیلـص  تفرگ و  رارق  تخت  نیا  يور  شا  هدازردارب  هک  یتقو  دـنداد . رارق  هیاپ  لهچ 
تخت تسکش و  تخت  ياههیاپ  دروخ و  نیمز  هب  داتفا و  نییاپ  هب  الاب  زا  بیلص  هعفدکی  هک  دندرک  زاب  ار  اه  لیجنا  هداتسیا و  شربارب  رد 

هب عورش  ناشندب  دیرپ و  هسلج  رد  رضاح  ياه  فقسا  گنر  هعقاو  نیا  رثا  رد  داتفا . نیمز  يور  شوهیب  رصیق  هداز  ردارب  داتفا و  نیمز  هب 
ینارـصن و نید  و  تلود ، نتفر  نیب  زا  رب  هک  یـسحن  نیا  تاقالم  ندید و  زا  ار  ام  هاشداپ ! يا  تفگ : مدج  هب  ناش  گرزب  درک . ندـیزرل 

اهفقـسا هب  هتفرگ و  دب  لاف  هب  ار  اهفقـسا  گرزب  تاملک  هعقاو و  نیا  مدـج  سپ  دـییامرفب . صخرم  دـنکیم ، تلالد  یناکلم  بهذـم 
رد وا  دقع  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دیروایب  ار  [ شا هدازردارب   ] تخبدب نیا  ردارب  دینک و  بصن  ار  اهبیلـص  دینک ، اپرب  ار  تخت  ياههیاپ  تفگ :

تیخرأو ءاسنلا  لزنم  لخدف  ًاّمتغم  رـصیق  يّدج  ماقو  ساّنلا  قّرفتو  لّوألا  یلع  ثدح  ام  منک . لدبم  تداعـس  هب  ار  تسوحن  نیا  مروایب و 
يرابی رون  نم  ًاربنم  هیف  اوبـصنو  يّدج  رـصق  یف  اوعمتجا  دق  نیّیراوحلا  نم  ةّدعو  نوعمـشو  حیـسملا  ّنأک  ۀلیّللا  کلت  یف  تیرأو  روتّـسلا 
مالسلا هیلعهّیـصوو  هنتخو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مهیلع  لخدو  هشرع ، هیف  يّدج  بصن  ناک  يّذلا  عضوملا  یف  ًاعافتراو  ًاّولع  ءامّـسلا 
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کّیصو نم  ًابطاخ  کتئج  ّینإ  هَّللا  حور  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلصدّمحم  هل  لوقیف  هقنتعاف  هیلإ  حیسملا  مّدقتف  مالـسلا . مهیلعهئانبأ  نم  ةّدعو 
(: هل  ) لاقو نوعمش  یلإ  حیسملا  رظنف  باتکلا  اذه  بحاص  نبا  مالـسلا -  هیلعدّمحم  یبأ  یلإ  هدیب  أموأو  اذه -  ینبال  ۀکیلم  هتاتف  نوعمش 

دندروآ و ار  وا  ردارب  دـنداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  یتقو  تلعف . دـق  لاق : مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  محر  کمحر  لصف  فرـشلا ، كاتأ  دـق 
اب رـصیق  مدـج  دـندش و  قرفتم  سرت  زا  مدرم  دـنداتفا . تخت  بیلـص و  داتفا و  قافتا  هرابود  یلبق  هثداـح  ناـمه  دـش ، ماـجنا  اـهراک  همه 

حیـسم و یـسیع  ترـضح  ییوگ  باوخ ، رد  نم  زور  نامه  بش  تخادنا . ار  اههدرپ  دـش و  ارـسمرح ]  ] اهنز لزنم  دراو  دـیدش  یتحاران 
هتـشاذگ ار  تخت  مردپ  هک  یلحم  رد  رون  زا  يربنم  دندوب و  هدش  عمج  اجنآ  هک  مدید  مدـج  رـصق  رد  ار  نییراوح  زا  يدادـعت  نوعمش و 
هیلعیلع شنیشناج  داماد و  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  نامز ] نیمه  رد  . ] دوب نامسآ  يادنلب  هب  هک  دوب  هدش  بصن  دوب ،

هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  اب  هتفر و  ولج  مالسلا  هیلعحیسم  ترـضح  دندش و  دراو  رـصق  هب  مالـسلا  مهیلع  شنادنزرف  زا  يدادعت  مالـسلا و 
! هَّللا حور  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  دـعب  درک . یـسوب  هدـید  هقناعم و  هلآو 

رسپ مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  هب  كرابم  تسد  اب  و  منک . يراگتساوخ  مرسپ  يارب  ار  اکیلم  نوعمش  تا ، یـصو  رتخد  زا  ات  ماهدمآ 
، تسا هدروآ  ور  وت  هب  تّزع  تفارش و  دومرف : هدرک و  هاگن  نوعمش  هب  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ترـضح  درک . هراشا  همان  نیمه  بحاص 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  بطخف  ربـنملا  کـلذ  دعـصف  مداد . ماـجنا  تفگ : نوعمـش  نک . لـصو  دّـمحم  لآ  محر  هب  ار  دوـخ  محر  سپ 
ایؤرلا هذه  ّصقأ  نأ  تقفشأ  تظقیتسا  اّملف  نّویراوحلاو . مالسلا  مهیلعدّمحم  ءانبأ  دهـشو  مالـسلا  هیلعحیـسملا  دهـشو  هنبا ، نم  ینجّوزو 
ماعطلا نم  تعنتما  یّتح  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  ۀـّبحمب  يردـص  برـضو  مهل ، اهیدـبأ  الو  اهّرـسأ  تنکف  لتقلا  ۀـفاخم  يّدـجو  یبأ  یلع 

اّملف یئاود  نع  هلأسو ، يّدج  هرضحأ  ّالإ  بیبط  موّرلا  نئادم  یف  یقب  امف  ًادیدش ، ًاضرم  تضرمو  یصخش ، ّقدو  یسفن  تفعضف  بارشلاو 
ولف ۀـقلغم  ّیلع  جرفلا  باوبأ  يرأ  يّدـج  ای  تلقف : ایندـلا ، هذـه  یف  اهکدّوزأف  ةوهـش  کلابب  رطخی  لهو  ینیع  ةّرق  ای  لاـق : سأـیلا  هب  حرب 

بهی نأ  توجر  صالخلا  مهتّینمو  مهیلع  تقّدصتو  لالغألا ، مهنع  تککفو  نیملـسملا ، يراسأ  نم  کنجـس  یف  نّمع  باذعلا  تفـشک 
رد شدنزرف  جاودزا  دقع  هب  ارم  دناوخ و  هبطخ  هتفر و  ربنم  يالاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هاگنآ  ۀـیفاع . هّمأو  حیـسملا  یل ) )

رادیب باوخ  زا  هک  یتقو  دندوب . جاودزا  دقع  دهاش  نویراوح ، هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلعحیـسم  و  دروآ ،
. مدرکن اشفا  هدرک و  ناهنپ  ار  مّرس  نیاربانب  دنناسرب ، لتق  هب  ارم  مردارب  ای  ردپ  ادابم  هک  منک  فیرعت  یـسک  يارب  ار  مباوخ  مدیـسرت  مدش ،
، مدـش ناوتان  هداتفا و  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هک  ییاج  ات  دوب . مالـسلا  هیلعيرکـسع  دّـمحمیبا  تبحم  زا  لامالام  ماهنیـس  لاـح  نیع  رد 

نم ياوادم  زا  درک و  رضاح  ار  دوب  یکشزپ  بیبط و  ره  مور  ياهرهش  مامت  رد  مّدج  مدش . ضیرم  ًادیدش  دش و  فیعـض  رغال و  ممـسج 
ات يراد  ایند  نیا  رد  يزیچ  هب  لـیم  تبلق  رد  اـیآ  هدـید ! رون  يا  تفگ : نم  هب  دـش ، سویأـم  نم  يدوبهب  زا  رگید  هک  یناـمز  درک . لاؤس 

دنتـسه وت  نادـنز  رد  هک  یناملـسم  ناریـسا  زا  ار  هجنکـش  رگا  هدـش ، هتـسب  نم  يور  هب  يدوبهب  جرف  ياـهرد  متفگ : منک ؟ اـیهم  وت  يارب 
ردام حیـسم و  هک  مراودیما  ینک  ناش  دازآ  يراذگب و  تنم  هداد و  هقدص  اهنآ  هب  ینک و  زاب  اهنآ  زا  ار  تراسا  ریجنز  لغ و  يرادرب و 
یلع لبقأو  کلذب  ّرسف  ماعطلا ، نم  ًاریـسی  تلوانتو  ًالیلق  یندب  نم  ۀّحـصلا  راهظإ  یف  تدّلجت  کلذ  لعف  اّملف  دنهد . افـش  ارم  شراوگرزب 
ۀنبا میرم  اهعمو  ینتراز  دق  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  ّنأک  ۀـلیل  ةرـشع  عبرأ  دـعب  ًاضیأ ]  ] تیرأف مهزازعإو ، يراسألا  مارکإ 

وکشأو یکبأو  اهب  ّقلعتأف  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  کجوز  ّمأ  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیس  هذه  میرم : یل  لوقتف  نانجلا  فئاصو  نم  فلأو  نارمع 
یلع هَّللاب  ۀکرـشم  تنأو  كروزی ، دّمحمابأ ال  ینبا  ّنإ  مالـسلا : اهیلعءاسنلا  ةدّیـس  تلاقف  یترایز . نم  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  عانتما  اهیلإ 

امهیلعمیرمو حیـسملا  یـضرو  هَّللا  یـضر  یلإ  تلم  نإف  کنید ، نم  یلاعت  هَّللا  یلإ  أربت  نارمع  تنب  میرم  یتخأ  هذهو  يراصنلا ، بهذـم 
تّحـص و راهظا  رد  مه  نم  درک ، ار  راک  نیا  مدـج  هک  یتقو  یبأ  ّنأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  یلوقف  كاـّیإ  دّـمحم  یبأ  ةراـیزو  مالـسلا 

مارکا مارتحا و  نیملـسم  يارـسا  هب  دش و  لاحـشوخ  تیعـضو ] نیا  ندید  اب   ] مدج مدروخ . اذغ  یمک  رادـقم  مدرک و  تیدـج  یتسردـنت 
ترضح دمآ و  نم  رادید  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  ملاع  ود  نانز  هدّیـس  باوخ  رد  ایوگ  دعب ، بش  هدراهچ  درک .
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گرزب ناشیا  تفگ : نم  هب  مالسلا  اهیلعمیرم  ترضح  دندوب . مالـسلا  اهیلعهمطاف  رـضحم  رد  تشهب  زا  هیروح  رازه  نارمع و  رتخد  میرم 
متخادنا ترضح  ناماد  هب  ار  مدوخ  نم  تسا . مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  وت  رسمه  ردام  دنتـسه و  [ نیرخآ ات  نیلوا  زا   ] ملاع ود  نانز  هدّیـس  و 

، دنکیمن رادید  ار  وت  دّمحم  ابا  مرـسپ  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  اهیلع  ءاسن  هدّیـس  سپ  مدرک . تیاکـش  دّمحمیبا  ندـماین  زا  نانکهیرگ  و 
. دـیوجیم يرازیب  لاـعتم  يادـخ  هب  وت  نید  زا  هک  تسا  نارمع  تنب  میرم  نم  رهاوخ  نیا  یتسه و  كرـشم  اراـصن و  بهذـم  رب  وت  نوچ 

دّمحم یبا  ترایز  هب  قاتشم ] و   ] لیام نینچمه  یتسه و  مالسلا  امهیلعمیرم  حیسم و  تیاضر  ادخ و  تیاضر  بسک  هب  لیام  رگا  نیاربانب 
اّملف هَّللا ، لوسر  ًادّـمحم  هک  یتقو  توبن .] دـیحوت و  هب  تداهـش   ] هَّللا لوسر  ًادـمحم  یبا  ّنا  هَّللا و  اـّلإ  هلا  ـال  نا  دهـشا  وگب : سپ  یتـسه ،
ّینإف دّمحم  یبأ  ةرایز  یعّقوت  نآلا  تلاقو : یـسفن  تبّیطو  مالـسلا  اهیلعنیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  اهردـص  یلإ  ینتّمـض  ۀـملکلا  هذـهب  تمّلکت 
لوقأ ّینأکو  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  تیأر  ۀلباقلا  ۀلیّللا  یف  ناک  اّملف  مالـسلا . هیلعدّمحم  یبأ  ءاقل  عّقوتأو  لونأ  انأو  تهبتناف  کیلإ  هتذـفنم 

ّلک یف  كرئاز  انأو  تملـسأ  دقف  ککرـشل ، ّالإ  کنع  يرّخأت  ناک  ام  لاقف : کّبح . ۀجلاعم  یـسفن  تفلتأ  نأ  دـعب  یبیبح  ای  ینتوفج  هل :
یف تعقو  فیکو  اهل : تلقف  رـشب : لاق  ۀـیاغلا . هذـه  یلا  کلذ  دـعب  هترایز  یّنع  عطق  امف  نایعلا . یف  انلمـش  یلاـعت  هَّللا  عمجی  نأ  یلإ  ۀـلیل 

، مهعبتی ّمث  اذکو ، اذک  موی  نیملـسملا  لاتق  یلإ  ًاشیج  ّریـسیس  كّدج  ّنأ  یلایّللا  نم  ۀلیل  مالـسلا  هیلعدّمحموبأ  ینربخأ  تلاقف : يراسألا ؟
نآلا دـندومرف : هدرک و  رهاط  كاپ و  ار  مناج  دنابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  نیملاع  نانز  هدیـس  متفگ ، ار  تاملک  نیا  نم  قاّحللاب  کیلعف 

یبا رادـید  رظتنم  متفگ : مدوـخ  اـب  مدـش ، رادـیب  باوـخ  زا  هک  یتـقو  سپ  متـسرفیم . وـت  دزن  ار  وا  نم  شاـب ، دّـمحم  یبا  تراـیز  رظتنم 
! نم بیبح  مدرکیم : ضرع  وا  هب  ایوگ  مدید و  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعدّمحم  ابا  دیسر ، دعب  بش  هک  یتقو  منامیم . مالـسلا  هیلعدّمحم 

رطاخ هب  طقف  وت ، دزن  ندـمآ  رد  نم  ریخأت  دـندومرف : ترـضح  دـش . فلت  امـش  تبحم  تدـش  زا  نم  ناج  هک  نآ  اب  دـیدرک  متـس  نم  هب 
عمج هب  نایع  رد  ار  ام  ییادج  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  هکنیا  ات  میآیم  امش  رادید  هب  بش  ره  دیاهدش ، ناملـسم  هک  الاح  دوب ، وت  كرش 

: تفگ یتفرگ ؟ رارق  ارسا  نیب  هنوگچ  متفگ : وا  هب  هک  هتفگ  رـشب  تسا . هدشن  عطق  ناشیا  ترایز  رادید و  نونکات  زور  نآ  زا  دنک . لیدبت 
دتـسرفیم و ناناملـسم  اب  گنج  يارب  يرکـشل  وت  ّدـج  زور  نالف  رد  يدوز  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلعدّـمحم  ابا  اهبش  زا  یکی 

تعقوف کلذ  تلعفف  اذـک ، قیرط  نم  فئاصولا  نم  ةّدـع  عم  مدـخلا  ّيز  یف  ةرّکنتم  مهب  دـنکیم ، تکرح  اـهنآ  رـس  تشپ  مه  شدوخ 
کلذو كاوس ، دـحأ  ۀـیاغلا  هذـه  یلإ  مورلا  کلم  ۀـنبا  ّینأب  رعـش  امو  تدـهاشو ، تیأر  ام  يرمأ  نم  ناک  یّتح  نیملـسملا  عئالط  اـنیلع 

: تلق يراوجلا . مسا  لاقف : سجرن ، تلقو  هترکنأف  یمسا  نع  ۀمینغلا  مهس  یف  هیلإ  تعقو  يّذلا  خیـشلا  ینلأس  دقلو  هیلع ، كاّیإ  یعالّطاب 
یف یل  ۀـنامجرت  ةأرما  ّیلإ  زعوأ  نأ  بادـآلا  مّلعت  یلع  ياـّیإ  هلمحو  يّدـج  عولو  نم  معن  تلاـق : ّیبرع ؟ کـناسلو  ۀـّیمور  کـّنأ  بجعلا 
نم ّرس  یلإ  اهب  تأفکنا  اّملف  رشب : لاق  ماقتساو . اهیلع  یناسل  ّرمتسا  یّتح  ۀّیبرعلا  یندیفتو  ءاسمو  ًاحابـص  یندصقت  تناکو  ّیلإ  فالتخالا 

اب نازینک  لیامـش  تبیه و  رد  هداد و  رییغت  ار  دوخ  رهاـظ  عضو  تسیاـبیم  وـت  و  لاـقف : مالـسلا  هیلعنسحلایبأ  يـالوم  یلع  تلخد  يأر 
دروخرب مالـسا  هاپـس  نالوارق  شیپ  عیالط و  اب  ناهگان  مدرک ، ار  راک  نیمه  مه  نم  يوش . قحلم  اهنآ  هب  هار  نـالف  زا  نازینک  زا  ياهّدـع 

مور هاشداپ  رتخد  نم  هک  دـیمهفن  مه  یـسک  يدـهاش و  ینیبیم و  هک  دـش  هدیـشک  اجنیا  هب  مراک  میدـمآرد و  اهنآ  تراـسا  هب  میدرک ،
مدرک راکنا  ار  ممسا  نم  دیسرپ و  ارم  مان  مدیـسر ، وا  هب  تمینغ  ناونع  هب  هک  يدرمریپ  یتح  مدرک . یفرعم  ار  مدوخ  هک  وت  زج  هب  متـسه ،

هب یتـسه و  یمور  وـت  هک  تسا  بیجع  متفگ : دـیوگیم ]: رـشب  . ] تسا نازینک  مسا  وا  مسا  تفگ : درمریپ  تسا . سجرن  مماـن ] : ] متفگ و 
همجرت اهنابز و  رد  هک  ار  ینز  تشاد و  بادآ  شزومآ  مّلعت و  هب  یناوارف  قایتشا  علو و  نم  ّدـج  هلب ، تفگ : ینکیم ؟ مّلکت  یبرع  نابز 
شزومآ نم  هب  ار  یبرع  نابز  دمآیم و  نم  دزن  بش  حبـص و  هک  درک  نم  شزومآ  هب  رومأم  تسنادیم ، ار  یبرع  تشاد و  تراهم  اهنآ 

رضحم مدناسر و  ارماس ]  ] يأر نم  ّرس  هب  ار  وا  یتقو  دیوگیم : رـشب  دش . ناور  تفرگ و  وخ  یبرع  هب  منابز  دایز  نیرمت  رثا  رد  ات  دادیم ،
لوسر نبا  ای  کل  فصأ  فیک  تلاق : مالسلا ؟ مهیلعهتیب  لهأو  دّمحم  فرشو  ۀّینارـصنلا  ّلذو  مالـسإلا  ّزع  هَّللا  كارأ  فیک  ماما  كرابم 
يرشب تلاق : دبألا ؟ فرشب  کل  يرـشب  مأ  رانید  فالآ  ةرـشع  کیلإ ، ّبحأ  امف  کمرکأ  نأ  تببحأ  ّینإف  لاق : یّنم ؟ هب  ملعأ  تنأ  ام  هَّللا 
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نّمم لاق : نّمم ؟ تلاق  ًاروج ، ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرألا  ألمی  ًابرغو و  ًاقرـش  ایندـلا  کلمی  دـلوب  يرـشبأ  اهل : لاق  یل  دـلوب 
کجّوز نّمم  اهل : لاق  )؟ هّیصوو حیسملا  نم  تلاق   ) ۀیمورلاب اذک  ۀنس  نم  اذک  رهش  یف  اذک  ۀلیل  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  کبطخ 

تینارصن و ّتلذ  مالسا و  تزع  دندومرف : وا  هب  ترضح  میدش ، بایفرش  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  نم  تلاق : هّیـصوو ؟ مالـسلا  هیلعحیـسملا 
امـش يارب  دـینادیم  رتهب  نم  زا  هک  ار  يرما  هنوگچ  درک : ضرع  يدـید ؟ هنوگچ  ار  مالـسلا  مهیلع  شتیب  لها  دّـمحم و  یگرزب  فرش و 

تفارش هب  ار  وت  هکنیا  ای  وت  يارب  تسا  رتینتشاد  تسود  رانید  رازه  هد  منک ؛ مارکا  وت  هب  مهاوخیم  دندومرف : ترـضح  منک ؟ فیـصوت 
کلام هک  مهدیم  تراشب  يدنزرف  هب  ار  وت  دندومرف : وا  هب  ترـضح  دیهدب . ار  مدنزرف  تراشب  نم  هب  درک : ضرع  مهدب ؟ تراشب  يدـبا 

: درک ضرع  دنکیم . داد  لدع و  زا  ولمم  هدش ، روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  ار  نیمز  دوب و  دهاوخ  ایند  برغ  قرش و  همه  ياورنامرف  و 
یسک هچ  زا  مور  روشک  رد  لاس  نالف  هام و  نالف  بش و  نالف  رد  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندومرف : ترـضح  یـسک ؟ هچ  زا 

رد یسک  هچ  جاودزا  دقع  هب  ار  وت  وا  یصو  حیسم و  دندومرف : ترضح  نوعمش . شیـصو  حیـسم و  زا  درک : ضرع  دومرف ؟ يراگتـساوخ 
ینری مل  ۀلیل  تلخ  لهو  تلاق : هنیفرعت ؟ له  لاقف : مالسلا ؟ هیلعدّمحم  یبأ  کنبا  مالـسلا . هیلعدّمحم  ابا  امـش  رـسپ  درک : ضرع  دندروآ ؟

هیه اه  اهل  لاق  تلخد  اّملف  ۀمیکح ، یتخأ  عدأ  روفاک  ای  انالوم : لاقف  لاق : مالسلا ، اهیلعءاسنلا  ةدّیـس  دی  یلع  تملـسأ  یّتلا  ۀلیللا  ذنم  اهیف 
اّهنإف ننسلاو  ضئارفلا  اهیمّلعو  کلزنم  یلإ  اهیذخ  هَّللا  لوسر  تنب  ای  مالـسلا : هیلعنسحلاوبأ  اهل  لاقف  ًاریثک ، اهب  تّرـسو  ًالیوط  اهتقنتعاف 

یف تنک  لاق : هللا  همحريربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  دّـمحمیبأ  نع  ۀـعامج ، اـنربخأو   - 179 مالـسلا . هیلعمئاقلا  ّمأو  دّمحم  یبأ  ۀـجوز 
. یضمو مالسلا  هیلعّدرف  مامه  نب  ّیلع  یبأ  یلع  مّلسف  ۀعاّرد ، هیلع  ریبک  خیش  انب  ّرم  ذإ  ۀّکد  یلع  هللا  همحرمامه  نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  زیلهد 

ءاسن هدیس  كرابم  تسد  هب  هک  ینامز  زا  درک : ضرع  یسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  دندومرف : ترـضح  ال . تلقف : اذه ؟ وه  نم  يردت  أ  یل : لاقف 
: دندومرف مالسلا  هیلعيداه  ماما  ترضح  دیوگیم : رشب  تسا . هدمآ  نم  رادید  هب  بش  ره  ماهدش ، فّرشم  مالسا  فرـش  هب  مالـسلا  اهیلع 
اب همیکح  سپ  تسا ، ناـمه  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعماـما  دـش ، دراو  همیکح  هک  یتـقو  رواـیب . نم  دزن  ار  همیکح  مرهاوخ  روفاـک ! يا 

لوسر رتخد  يا  دندومرف : همیلح  هب  باطخ  مالسلا  هیلعنسحلا  وبا  ترضح  دیـشک . شوغآ  هب  ار  سجرن  یتدم  دایز  رورـس  یلاحـشوخ و 
دّـمحم و یبا  رـسمه  نز  نیا  هک  هدـب ، شزومآ  وا  هب  ار  نید  ننـس  تابحتـسم و  تابجاو و  ربب ، تاهناـخ  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

نب دّمحم  یلع  یبا  لزنم  زیلهد  رد  تسا : هتفگ  هللا  همحر  يربکعلت  یـسوم  نب  نوراه  دّمحم  یبا   - 179  / 9 تسا . مالسلا  هیلعمئاق  ردام 
مامه نب  یلع  یبا  هب  درک . روبع  ام  لباقم  زا  دوب  ششود  يور  یلنـش  هک  یگرزب  درمریپ  هک  مدوب  هتـسشن  ییوکـس  يور  هللا  همحر  مامه 

ّيرکاش اذه  لاقف : هن . متفگ : تسا ؟ یـسک  هچ  وا  ینادیم  تفگ : نم  هب  یلع  یبا  تشذـگ . داد و  ار  شمالـس  باوج  مه  وا  درک ، مالس 
نامهرد یعم  هل : تلقف  هیطعت ؟ ءیش  کعم  یل : لاقف  معن  تلق : ًائیـش ؟ هثیداحأ  نم  عمـست  نأ  یهتـشتف  أ  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبأ  اندّیـسل 

نب ّیلع  یبأ  یلإ  انئجف  معن ، لاقف : انیلإ ؟ ریصملل  طشنت  کل  لوقی  ّیلعوبأ  هل : تلقف  هتقحلف  هفلخ  تیـضمف  هنایفکی . امه  لاقف : ناحیحص ،
نب ّیلعوبأ  هل  لاقف  امهذخأ  ّمث  اذه ، یلإ  جاتحی  ام  یل : لاقف  هیلإ ،  اهتمّلـسف   ] نیمهردلا هیلإ  مّلـسأ  نأ  ّیلعوبأ  یب  زمغف  هیلإ  سلجف  مامه 

، هلثم ّطق  رأ  مل  نیّیولعلا  نیب  نم  ًاحلاص  يذاتـسأ  ناک  لاقف : تیأر . ام  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  نع  انثّدـح  دّـمحم ! هَّللا  دـبع  ابأ  ای  ماـمه :
درم نیا  تفگ : سیمخو  نینثإ  ّلک  یف  يأر  نم  ّرسب  ۀفالخلا  راد  یلإ  بکری  ناکو  لاق : قرزأو  یکسم  نویزب  هتفص  جرسب  بکری  ناکو 

يزیچ تفگ : هلب . متفگ : يونشب ؟ يزیچ  مالسلا  هیلعماما  زا  وا  ثیداحا  زا  هک  یهاوخیم  ایآ  تسا ، مالسلا  هیلعدّمحم  یبا  ام  ياقآ  مداخ 
وبا متفگ : وا  هب  مدیسر ، وا  هب  ات  متفر  شرـس  تشپ  نیاربانب  تسا . یفاک  نامه  تفگ : مراد . حیحـص  مهرد  ود  متفگ : یهدب ؟ وا  هب  يراد 

ود هک  درک  هراشا  نم  هب  مشچ  اب  یلع  وبا  میتفر ، مامه  نب  یلع  یبا  دزن  مه  اب  سپ  هلب . تفگ : يدرگرب ؟ اـم  دزن  یناوتیم  دـیوگیم  یلع 
مامه نب  یلع  وبا  تفرگ . ار  مهرد  ود  دعب  دوبن ، نیا  هب  يزاین  تفگ : نم  هب  درمریپ  مداد . وا  هب  ار  مهرد  ود  مه  نم  مهدب ، وا  هب  ار  مهرد 
نایم رد  نم  داتـسا  تفگ : نک . لقن  ام  يارب  ياهدید  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  هک  ار  هچنآ  دّمحم ! هَّللادـبع  ابا  يا  تفگ : وا  هب 

هبنشود ياهزور  وا  دوب ، دوبک  سدنس  شنیز  هک  دشیم  راوس  یبکرم  هب  مدوب . هدیدن  ار  وا  لثم  زگره  نم  هک  تسا  یحلاص  درم  نییولع 
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رضحی ۀبونلا  موی  ناکو  لاق : زا  يدایز  دادعت  دیسریم  هک  تبون  زور  تفریم ، يأر  نم  ّرس  رد  هفالخلاراد  هب  بکرم  رب  راوس  هبنشجنپ  و 
ءاج اذإف  لاق : مهنیب . لخدی  الو  یشمی  عضوم  دحأل  نوکی  الف  ۀّجضلاو ، ریمحلاو  لاغبلاو  ّباودلاب  عراشلا  ّصغیو  میظع ، ءیش  ساّنلا  نم 
نم یّقوتی  نأ   ) جاتحی ًاعـساو ال  قیرطلا  ریـصی  یّتح  مئاهبلا  تقّرفتو  لاق : ریمحلا ، قاهنو  لـیخلا  لیهـص  أدـهو  ۀّجـضلا ، تنکـس  يذاتـسأ 

نکـس دّـمحم  یبأ  ۀـّباد  اوتاه  نوباّوبلا : حاصو  جورخلا  دارأ  اذإف  هل ، تلعج  یّتلا  هتبترم  یف  سلجیف  لخدـی  ّمث  اهمحزیل ،) هّفحت  ّباودـلا 
نأ فاخو  هیلع ، کلذ  ّقشو  ۀفیلخلا  ًاموی  هاعدتساو  ّيرکاشلا : لاقو  یضمیو . بکری  یّتح  ّباودلا  تقّرفتف  لیخلا ، لیهـصو  ساّنلا  حایص 

[ هفالخلا راد  هب   ] مدرم لصح  اّـملف  هیلإ ، یـضمو  بکرف  نیّیمـشاهلاو ، نیّیولعلا  نم  هتبترم  یلع  هدـسحی  نم  ضعب  هیلإ  هب  یعـس  دـق  نوکی 
نتفر هار  هب  رداق  یسک  هک  يروط  هب  دشیم ، هتـسب  هار  یتح  غولـش و  همهمه ، غالا و  رطاق و  بسا و  ترثک  زا  هچوک  دندشیم و  رـضاح 

تکاس غالا  بسا و  يادصورـس  مدرم و  يوهایه  دـمآیم ، اجنآ  مداتـسا  هک  ینامز  اّما  دوبن . مه  دورو  ناـکما  ماـحدزا ، تدـش  زا  دوبن و 
دعب دنکن ] دروخرب  ناویح  هب  ناسنا  ندب  هک   ] دوبن تبظاوم  هب  يزاین  هک  ياهنوگ  هب  دندرکیم ، زاب  ار  هار  هتفر و  رانک  تاناویح  دـشیم و 
دوش جراخ  هفالخلا  راد  زا  تساوخیم  هک  مه  ینامز  تسشنیم . دوب  هدش  هداد  صاصتخا  وا  يارب  هک  یهاگیاج  رد  هدش و  سلجم  دراو 

تکاس تاناویح  مدرم و  يادص  رـس و  زاب ]  ] دیروایب ار  مالـسلا ] هیلعيرکـسع  نسح  ماما   ] دّـمحموبا ياپراهچ  دـندزیم  دایرف  نانابرد  و 
تخس ترضح  يارب  رما  نیا  درک ، راضحا  ار  ناشیا  هفیلخ  هک  زور  کی  دورب . هدش و  راوس  ناشیا  ات  دندشیم  قرفتم  تاناویح  دشیم و 

هدرک تیداعس  وا  زا  ادابم  هک   ] دیسرت هفیلخ  دزن  رد  دوخ  هیلع  نویمشاه  نویولع و  زا  یضعب  ینیچ  نخـس  تیاعـس و  تداسح و  زا  دوب و 
: لاق فرـصنا  وأ  کتبترم  یف  سلجا  نکلو  ماق  دق  ۀـفیلخلا  ّنإ  هل : لیق  رادـلا  یف  هفیلخ  هناخ  هب  یتقو  تفر ، هدـش و  بکرم  راوس  دنـشاب ]

تأدـهو سانلا  نکـس  اهیلإ  لخد  اّملف  ریثک . ءیـش  ساّنلا  فـالتخاو  ۀـمداصملاو  ۀّجـضلا  نم  اـهیفو  ّباودـلا  قوس  یلإ  ءاـجو  فرـصناف 
سکوب هاّیإ  هوعابف  لاق : هنم  وندی  نأ  دحأ  ردقی  سوبک ال  سرفب  هل  ءیجف  لاق : ّباودلا  هل  يرتشی  ناک  ساّخن  یلإ  سلجو  لاق : ّباودـلا ،

ملو أدـهف  هیلع   ] جرـسلا تحرطو  مازحلا  تللحف  ینیذؤی ، اـم  یل  لوقی  ـال  ّهنإ  تلقف : لاـق : هیلع  جرّـسلا  حرطاـف  مق  دّـمحم  اـی  یل :   ] لاـقف
ۀتافتلا هیلإ  تفتلاف  هذـخأیل  ساّخنلا  ءاجف  لاق : مهیلإ  همّلـس  یل : لاقف  عاـبی ، سیل  یل : لاـقف  ساّـخنلا  ءاـجف  هب  یـضمأل  هب  تئجو  كّرحتی 

هک دش  هتفگ  ناشیا  هب  دیسر  دق ]  ] ناک نإف  ّدری ، نأ  تقفـشأ  لوقی : هبحاص  لاقف : ساّخنلا  انقحلف  انیـضمو  بکرو  لاق : ًامزهنم . هنم  بهذ 
تاناویح شورف  رازاب  هب  دنتشگرب و  ناشیا  دیدرگرب . ای  دینیشنب  اج  نیمه  دیهاوخیم  رگا  امش  اّما  تسا ، هتفر  هتساخرب و  شیاج  زا  هفیلخ 

یحور تمظع  تدش  زا   ] تاناویح یتح  مدرم و  دندش  رازاب  لخاد  ناشیا  هک  نیمه  دوب ، دـمآ  تفر و  ادـص و  رـس و  زا  رپ  رازاب  دـندمآ ،
ار یـشومچ  بسا  هظحل  نیمه  رد  تسـشن ، درکیم  شورف  دیرخ و  ناویح  ناشیا  يارب  هک  یلالد  دزن  ترـضح  دندش . تکاس  ترـضح ]

نیز وش و  دنلب  دّمحم ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  دـنتخورف . ماما  هب  مک  تمیق  هب  دـندروآ و  دورب  نآ  کیدزن  تسناوتیمن  یـسک  هک 
ریز دنبرمک  نیاربانب  دنهدیمن . روتسد  نم  هب  دشاب ، هتـشاد  تیذا  هک  ار  يراک  ناشیا  متفگ : مدوخ  اب  متـساخرب و  مه  نم  راذگب ، شیور 

ناـمگ هب   ] لـالد مربب ، ار  بسا  متـساوخ  هک  یتقو  درکن . یتکرح  دـش و  مارآ  بسا  متخادـنا ، وا  يور  ار  نیز  هدرک و  زاـب  ار  بسا  مکش 
نانچ بسا  دریگب ، ار  بسا  هک  دمآ  لالد  ات  هدب . وا  هب  ار  بسا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  تسین . یـشورف  تفگ : دمآ و  هدش ] مار  هکنیا 
بسا بحاص  تفگ : دیـسر و  ام  هب  لالد  میداتفا ، هار  دش و  دوخ  بسا  راوس  ترـضح  تشاذگ . رارف  هب  اپ  سرت  زا  هک  درک  وا  هب  یهاگن 

: يذاتسأ یل  لاقف  هرتشیلف ، سبکلا  نم  هیف  ام  ملع  یـشحو  ناویح  هک  دنادیم  وت ] يالوم   ] رگا اذل  مسرتیم ، نآ  ندنادرگرب  زا  دیوگیم :
ءاج لزن  اّملف  يذاتـسأ . ۀکربب  یناذآ  الو  كّرحت  امف  لبطـصإلا  یلإ  هب  تئجف  لاق ]:  ] هتذخأف هذخ  یل :   ] لاقف کتعب ، دق  لاقف : تملع  دـق 

ۀکربب اذـه  كّرحتی ، الف  هیدـی ، نیب  هقّرفأف  هل  ریعـشلا  حرطأ  تنک  دـقل  هَّللا  وف  هاقرف  يرـسیلا  هنذأ  ذـخأ  ّمث  هاـقرف ، ینمیلا  هنذأ  ذـخأو  هیلإ 
هیلجر یلع  موقیو  ناطیحلا  هب  مجری  یّتح  هبحاصب  مجری  لاق : لوئصلا  هل  لاقی  سرفلا  اذه  مامه : نب  ّیلعوبأ  لاق  دّمحموبأ : لاق  يذاتـسأ .

یف سلجی  ناک  ذیبنلا ، اذه  برشی  ناک  ام  نیّیمشاهلاو ، نیّیولعلا  نم  تیأر  نم  حلصأ  يذاتـسأ  ناک  يرکاشلا : دّمحم  لاق  هبحاص . مطلیو 
ار شتمیق   ] هدب ار  شلوپ  دندومرف : نم  هب  ترـضح  درخب . ار  نآ  تسا  شومچ  ناکو و  دـجاس ، وهو  مانأو  هبتناو  مانأف  دجـسیو  بارحملا 
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هب مه  بسا  مدرب و  لبطصا  هب  متفرگ و  ار  نآ  مه  نم  ریگب ، ار  بسا  دندومرف : نم  هب  ترضح  متخورف . تفگ : لالد  مدیمهف ، نم  [ نک ادا 
شوگ دش ، هدایپ  بسا  زا  مالـسلا  هیلعماما  هک  ینامز  تشادـن . يرازآ  تکرح و  چـیه  مالـسلا ] هیلعيرکـسع  نسح  ماما   ] میالوم تکرب 

نم یهاگ  هک  دش  مارآ  نانچنآ  مسق  ادخ  هب  تفگ . يرگید  درو  تفرگ و  ار  شپچ  شوگ  دعب  دناوخ ، يدرو  تفرگ و  ار  ناویح  تسار 
نم رورـس  تکرب  هب  نیا  و  دروخیم ] ار  شیاذـغ  طقف   ] دـنکیمن یتکرح  چـیه  ناویح  نیا  مزیریم و  وا  ولج  هدـنکارپ  تروص  هب  ار  وج 

ار مدرم  هک  یناویح  ینعی   ] دوب لؤص  شمان  هک ] دوب  یـشحو  ردـقنآ   ] بسا نیا  هک  دـنکیم  لقن  ماـمه  نب  یلع  وبا  زا  دّـمحم  وبا  تسا .
. درکیم حورجم  ار  شبحاـص  داتـسیایم و  شیاـپ  ود  يور  دزیم و  راوید  هب  ار  شبحاـص  یّتـح  تخادـنایم ، ار  شبحاـص  و  دـشکیم ]

بارحم رد  دروخیمن ] بارـش   ] دروـخیمن روـگنا  بآ  وا  تسا ، نیرت  حـلاص  نایمـشاه  ناـیولع و  نیب  رد  میـالوم  تفگ : مداـخ  دّـمحم 
، لکألا لیلق  دوب . هدجس  رد  مه  زونه  ناشیا  مدیباوخیم ، زاب  مدشیم و  رادیب  مدیباوخیم ، نم  تفریم ، هدجس  هب  تسشنیم و  شتدابع 

هّلک اذـه  لوقأف  کنایبص ، یلإ  دّـمحم  ای  اذـه  لش  لوقیو : نیتنثلاو  ةدـحاولا  هنم  لکأیف  هلکاش ، اـمو  خوخلاو  بنعلاو  نیتلا  هرـضحی  ناـک 
180 مهدوجأو . ساّنلا  مرکأ  نم  هتمامإ  عم  ناکو  باتکلا  هب  لاطل  اهانیفوتـسا  ولو  هلئالد  ضعب  هذهف  هنم . يدسأ  ّطق  تیأر  ام  هذخ  لوقیف 

رفعجوبأ ینثّدـح  لاـق : يداـیألا  نسحلا  یبأ  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  نع  ّيربکعلتلا ، نع  ۀـعامج ، ینربـخأ  - 
کلذـب بتک  فرـصنا  اّملف  ۀـمیظعلا  تاقفنلا  قفنی  وهو  یناّمهلا  رفعج  نب  ّیلع  یلإ  رظنف  ّجـح  لبلب  نب  رهاطابأ  ّنأ  هنع  هللا  یـضريرمعلا 

ساّنلل ام  اـنیلع ، ءاـقبإ  اـهلوبق  یبأـف  اـهلثمب  هل  اـنرمأ  ّمث  راـنید ، فلأ  ۀـئامب  هل  اـنرمأ  اـّنک  دـق  هتعقر : یف  عّقوف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلإ 
دـندروآیم و هویم  عاونا  وله و  روگنا و  ریجنا ، ناشیا  يارب  دوب ، كاروخ  مک  رایـسب  ترـضح  هیف ؟ مهلخدـن  مل  امیف  انرمأ  یف  لوخّدـلاو 
ار همه  دومرفیم : ار ؟ همه  متفگیم : نم  ربب . تیاه  هچب  يارب  ار  اهنیا  دّمحم ! يا  دندومرفیم : دـندرکیم و  لیم  ددـع  ود  ای  کی  ناشیا 
ار همه  میتساوخیم  رگا  دوب و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تازجعم  لـیالد و  زا  یکچوک  شخب  نیا  ماهدـیدن . وا  زا  رتهب  نم  ریگب .

یضر يرمع  رفعج  وبا   - 180  / 10 دوب . مدرم  نیرت  هدنشخب  نیرتمیرک و  تماما ، رب  هوالع  ترـضح  دشیم . ینالوط  باتک  مینک  ناونع 
لاوما مالسلا ] هیلعيرکسع  نسح  ماما  لیکو   ] یناّمه رفعج  نب  یلع  هک  دید  اجنآ  رد  دش ، فرشم  ّجح  هب  لبلب  نب  رهاط  ابا  هتفگ : هنع  هللا 

لذب و نیا  هب  ضارتعا  ًارهاظ   ] تشون مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  دمآ ، جح  زا  هک  یتقو  دـنکیم . جرخ  ار  يدایز  رایـسب 
، درادرب شدوخ  يارب  رانید  رازه  دـصکی  هک  میدرک  رما  ناشیا  هب  ام  دـندومرف : موقرم  باوج  رد  مالـسلا  هیلعماما  تسا .] هتـشاد  شـشخب 

مدرم تشاذگ . یقاب  ام  يارب  ار  همه  درک و  يراددوخ  اهنیا  شریذپ  زا  وا  اّما  درادرب  رگید  رانید  رازه  دصکی  میداد  روتـسد  هرابود  دـعب 
مل ّیلع  نب  نسحلا  ّنأب  نولئاقلا  اّمأف  دـنوش . دراو  [ دوشیمن طوبرم  اـهنآ  هب  و   ] میاهدرکن لـخاد  ار  اـهنآ  اـم  هک  يروما  رد  دـنرادن  ّقح 

مهیلع مالکلاو  ةدـحاو ، ۀـقیرطلاو  هئابآ ، نم  مّدـقت  نم  توم  انملع  امک  هتوم ، انملع  امب  لـطاب  مهلوقف  ّيدـهملا  وهو  قاـب  ّیح  وهو  تمی 
دبع نب  دعس   - 181 هاور : ام  هتافو  ۀّحص  یلع  ًاضیأ  ّلدیو  اوضرقنا . امل  نیّقحم  اوناک  ولو  مهساردناو ، هب  نیلئاقلا  ضارقنا  عم  اذه  دحاو ،

دّمحموبأ ّلتعا  اّمل  لاق : هانرصتخا  لیوط  ثیدح  یف  مقب -  ناطلسلا  لماع  وهو  ناقاخ -  نب  هَّللا  دیبع  نب  دمحأ  تعمس  لاق : يرعشألا  هَّللا 
نم ۀـسمخ  هعمو  ًالجعتـسم  عجر  ّمث  ۀـفالخلا ، راد  یلإ  ًاردابم  بکرف  ّلـتعا ، دـق  اـضرلا  نبا  ّنأ  یبأ  یلإ  ثعب  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا 

دّمحم یبأ  راد  موزلب  مهرمأف  ریرحن ، مهنم  هتّصاخو ، هتاقث  نم  نینمؤملا  ریمأ  مدخ 

. تسا يدهم  نامه  هتفرن و  ایند  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دندقتعم  هک  یناسک  ّدر 

ناردپ گرم  هک  هنوگنامه  هکنیا  تهج  هب  تسا  لطاب  تسا ؛ يدهم  وا  هکلب  تسا  هدنز  هدرمن و  نسح  ماما  دنیوگیم  هک  اهنیا  داقتعا 
[. میاهدـش رکذـتم  مه  ًالبق  هک   ] تسا یکی  اهنیا  اب  هعزانم  هثحابم و  هار  میراد و  عالطا  مه  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  مینادیم ، ار  ناـشیا 
ریز تیاور  دندشیم . ضرقنم  تسیابیمن  دندوب  ّقح  رگا  هک  یلاح  رد  دناهدش ، ضرقنم  هتفر و  نیب  زا  داقتعا  نیا  هب  نیلئاق  نیا  رب  هوالع 

هَّللادیبع نب  دمحا  زا  دیوگیم : يرعشا  هَّللادبع  نب  دعـس   - 181  / 1 دراد : مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهش  تّحـص  رب  تلالد  زین 
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امهیلعیلع نب  نسح  دّمحموبا  هک  یتقو  تسا : نیا  شرصتخم  هک  مدینش  ار  ینالوط  یثیدح  دوب ، مق  رهـش  رد  هفیلخ  رومأم  هک  ناقاخ  نب 
اب سپس  و  تفر ، هفالخلاراد  هب  هدش و  بکرم  راوس  مردپ  تسا . هدش  ضیرم  اضر  نبا  هک  داتسرف  مردپ  دزن  ار  یکیپ  دش ، ضیرم  مالسلا 

هربخ و فّرعت  هداد و  روتـسد  اهنآ  هب  تشگرب . ریرحن ، هلمجزا  ( 135) هفیلخ دامتعا  دروم  صاخ و  نامداخ  زا  رفن  جـنپ  اب  هارمه  هلجع و 
یّتح بکرف  فعض ، دق  ّهنأ  ربخأ  نیموی  دعب  ناک  اّملف  ًءاسمو . ًاحابص  هدهعتو  هیلإ  فالتخالاب  مهرمأف  نیبّبطتملا  نم  رفن  یلإ  ثعبو  هلاح ،
یبأ راد  یلإ  مهب  ثعبف  ةرشع ، هباحصأ  نم  راتخی  نأ  هرمأو  هسلجم ، هرضحأف  ةاضقلا  یضاق  یلإ  ثعبو  هموزلب ، نیبّبطتملا  رمأ  ّمث  هیلإ ، رظن 

تراصف نیتئامو  نیتس  ۀنـس  لّوألا  عیبر  رهـش  نم  تضم  ماّیأل  مالـسلا  هیلعیّفوت  یّتح  كانه  اولازی  ملف  ًاراهنو . ًالیل  هموزلب  مهرمأو  دّمحم 
، هتزانج یلإ  ساّنلا  رئاسو  مشاه  ونبو  یبأ  بکرو  قاوسـألا  تلطعو  هتئیهت  یف  اوذـخأ  ّمث  اـضرلا .» نبا  تاـم   » ةدـحاو ۀّجـض  يأر  نم  ّرس 
رابخا و زا  دنشاب و  دّمحمیبا  لزنم  بقارم  هک  دوب  یسیعوبأ  اند  ةزانجلا  تعضو  اّملف  هیلع ، ةالصلاب  لّکوتملا  نب  یـسیعابأ  ناطلـسلا  رمأو 

یبا هناخ  هب  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  دنتـشاد  تبابط  زا  عالطا  هک  یناسک  ابطا و  زا  رفن  دـنچ  لابند  و  دـننک ، لصاح  عالطا  ناـشیا  لاـح 
راوس مردپ  سپ  دناهدش ، فیعض  ناشیا  هک  دیـسر  ربخ  تشذگ  هک  زور  ود  دنـشاب . وا  بقارم  بش  حبـص و  و  هدرک ، دمآ  تفر و  دّمحم 

رـضاح ار  وا  داتـسرف و  تاضقلا  یـضاق  دزن  هب  و  دننک ، تبقارم  رتشیب  هک  داد  روتـسد  ابطا  هب  ناشیا  ندید  اب  تفر . ترـضح  رـضحم  هدش 
بش هک  داد  روتسد  مه  اهنآ  هب  دتسرفب و  دّمحم  یبا  هناخ  هب  هدرک و  باختنا  شنارای  باحصا و  زا  رفن  هد  هک  داد  روتسد  وا  هب  و  هدرک ،

هب هتفر و  ایند  زا  لاس 260 ه.ق  لوالا  عیبر  هام  زا  هتشذگ  زور  دنچ  ترـضح  هکنیا  ات  دندوب  اجنآ  ًامئاد  دارفا  نیا  دنـشاب . بظاوم  زور  و 
، دندش ماما  هزانج  عییشت  زیهجت و  هدامآ  دعب  تفر .» ایند  زا  اضرلا  نبا   » هک دش  هلان  دایرف و  هچراپکی  يأر  نم  ّرـس  رهـش  دیـسر و  تداهش 

ماما رهطم  رکیپ  هب  ات  داد  روتسد  لکوتم  نب  یسیع  ابا  هب  هفیلخ  دنتفر ، ترضح  عییـشت  يارب  مدرم  مشاهینب و  اب  مردپ  دش ، لیطعت  اهرازاب 
ۀّیولعلا نم  مشاـه  ینب  یلع  هضرعو  ههجو  نع  فشکف  هدـمآ  وـلج  یـسیع  وـبا  دنتـشاذگ ، نیمز  يور  ار  دـسج  هک  یتـقو  دـناوخب . زاـمن 

، هشارف یلع  هفنأ  فتح  تام  اضرلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  اذـه  لاـقو : نیلّدـعملا  ءاـهقفلاو  ةاـضقلاو  باـّتکلاو  داّوقلاو  ۀّیـسابعلاو 
طسو نم  لمحف  هلمحب  رمأو  ًاسمخ  هیلع  ّربکو  هیلع  یّلصو  ههجو ، یّطغ  ّمث  نالفو ، نالفو  نالف  هتاقث  نم  نینمؤملا  ریمأ  مدخ  نم  هرـضح 

ناـگرزب و اهیـسابع و  مه  اـه و  يوـلع  مشاـهینب و  هب  تشادرب و  هرهچ  يور  زا  ار  نفک  و  هوـبأ . هیف  نفد  يذـّلا  تیبـلا  یف  نفدو  هراد ،
گرم هب  دوخ  رتـسب  رد  هک  تسا  اـضرلا  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیا  تفگ : هداد و  ناـشن  لدـتعم  ياـهقف  تاـضق و  ناگدنـسیون و 

اب دـناشوپ و  ار  تروص  دـعب  دـناهدوب . وا  گرم  دـهاش  هفیلخ  نانیمطا  دروم  مادـخ  زا  ینالف  ینالف و  ینالف و  تسا و  هتفر  ایند  زا  یعیبط 
نفد ناشردپ  هک  ياهناخ  رد  هتـشادرب و  ار  ماما  هناخ  طسو  زا  دندرک ، لمح  ار  هزانج  هک  داد  روتـسد  دناوخ و  زامن  شرکیپ  رب  ریبکت  جنپ 
امب مهقّلعتو  رمألاب ، مئاـقلا  ّهنأو  هتوم ، دـعب  شیعی  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  ّنأ  لاـق : نم  اـّمأو  ( 136 .) دندرک نفد  ار  ناشیا  دوب  هدـش 

، هتوم نم  هیلع  انّللد  امب  لـطاب  هلوقف  تومی . اـم  دـعب  موقی  ّهنـأل  ًاـمئاق ]  ] مئاـقلا یّمـس  اـّمنإ  : » لاـق ّهنأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  يور 
هتوم دـعب  شیعی )  ) مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  ّنإ  ۀـفقاولا  لوقت  نأ  زاجل  کلذ  مهل  زاج  ولو  لیلد ، یلإ  جاـتحی   ) شیعی ّهنأ  مهؤاـعّداو 

يّدؤی اذه  ّنأ  یلع 

دوشیم هدنز  گرم  زا  سپ  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دنیوگیم  هک  یناسک  ّدر 

ناشیا دوشیم و  هدـنز  شگرم  زا  سپ  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دـنیوگیم : هک  یناسک  اما  تسا و  دوعوم  يدـهم  نامه  و 
نیا هب  تسا  هدـش  هدـیمان  مئاق  مئاق ، دـندومرف : ترـضح  هک  دـننکیم  لالدتـسا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  هب  تسا و  رمألاب  مئاـق 

ناشیا نتفر  ایند  زا  توم و  تابثا  رد  ام  هک  هچنآ  لیلد  هب  تسا  لطاب  مه  اـهنیا  داـقتعا  دـنکیم ؛ ماـیق  دریمیم ، هکنآ  زا  دـعب  هک  تهج 
رگا و  تسا ] داسف  بجوم  هدوب و  لطاب  اعّدا  نیا  ، ] تسا لیلد  هب  دـنمزاین  ترـضح  ندـش  هدـنز  رب  ینبم  مه  اهنآ  ياعّدا  و  میدرک . ناـیب 
هدنز توم ، زا  سپ  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  دنیوگیم : هک  دشاب  تسرد  مه  هیفقاو  ياعّدا  تسیابیم  دـشاب  تسرد  اهنیا  ياعدا 
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مامإ نم  نامّزلا  ّولخ  یلإ  روبزم  ياعّدا  شریذـپ  نیا  رب  هوالع  دـنک .] ییاعدا  نینچنیا  رگید  ناـسک  يارب  دـناوتیم  یـسک  ره  و   ] دوشیم
دعس  - 182 هاور : ام  ًاضیأ  کلذ  داسف  یلع  ّلدیو  کلذ . داسف  یلع  ۀّیلقع  ّۀلدأب  انّللد  دقو  ییحی ، نیح  یلإ  مالـسلا  هیلعنسحلا  توم  دـعب 

یلامثلا ةزمح  یبأ  نع  لضفلا ، نب  دّمحم  نع  باطخلا ، یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحمو  دیبع  نب  یسیع  نب  دّمحم  نع  يرعشألا ، هَّللا  دبع  نب 
ِریِمَأ ُلْوَـقَو   - 183 ْتَخاَسل . ًۀَـعاس  ٍماـمِإ  ِْریَِغب  ُضْرَـألا  ِتَیَِقب  َْول  لاـقف : ٍماـمإ ؟ ِْریَِغب  ُضْرَـألا  یِْقبَت  َأ  مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبع  یبـأل  تلق  لاـق :
موقی : » هلوق ّنأ  یلع  کلذ . یلع  ّلدـی  ًاروُمْغَم . ًاِفئاخ  َْوأ  ًاروُهْـشَم  ًارِهاظ  اّمِإ  ٍۀَّجُح  ْنِم  َضْرَـألا  یلَْختـال  َکَّنإ  َّمُهّللا  مالـسلا : هیلعنِینِمْؤُْملا 

ات مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  توم  زا  سپ  نامز  هک  دوشیم  رجنم  ام  دعب  موقی   » دارأ نوکی  نأ  لمتحا  ربخلا  ّحص  ول  تومی » ام  دعب 
لقن هب  تردابم  رتشیب  عالطا  دیزم  . ] میدرک نایب  ار  اعّدا  نیا  داسف  هیلقع  هلدا  اب  ام  دـشاب و  ماما  دوجو  زا  یلاخ  ناشیا ، هدـش  هدـنز  هرابود 
هتفگ یلاـمث  هزمح  وبا   - 182  / 1 دـناهدرک : تیاور  هک  تسا  يربخ  دـنکیم ، اعّدا  نیا  داسف  رب  تلـالد  هک  هچنآ  و  مینکیم ] تیاور  ود 
ماما نودب  تعاس  کی  نیمز  رگا  دندومرف : ترـضح  دنامیم ؟ یقاب  ماما  نودـب  نیمز  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  تسا :
یلاخ ماما  تّجح و  زا  ار  نیمز  وت  راگدرورپ ! راب  دندومرف : هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  شیامرف  و   - 183  / 2 دوریم . نیب  زا  دشاب  یقاب 

نیا دروم  رد  اّما  دـنکیم . تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  روتـسم ؛ فئاخ و  بئاغ  تّجح  هچ  روهـشم و  رهاظ و  ماماو  تّجح  هچ  يراذـگیمن ؛
رکذ و هک  نآ  زا  سپ  وا   » هک دـشاب  نیا  دوصقم  دراد  لاـمتحا  دـشاب ، حیحـص  ربخ  نیا  رگا  دـنکیم » ماـیق  شگرم  زا  دـعب  وا   » هک مـالک 

اذـه لطبی  رـشع  انثا  ۀّـمئألا  ّنأ  یلع  هب  انّللد  امو  ۀـغللا ، یف  زئاج  اذـهو  فرعی ، الو  لمخیو  هرکذ » تومی  دـنکیم ،» ماـیق  دریمیم  شداـی 
امل ًاّقح  ناک  ولو  دمحلا ، هَّللو  اوضرقنا  دق  کلذب  نیلئاقلا  ّنأ  یلع  مهلوق ، لطبیف  رشع  يداحلا  وه  مالسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  ّنأل  لاقملا 
ّنأ نم  هیلع  انّللد  امب  لطاب  مهلوقف  مامإ ؛ نم  نامّزلا  ّولخو  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دـعب  ةرتفلا  یلإ  بهذ  نم  اّمأو  هب . نولئاقلا  ضرقنا 
ّولخ نع  ةرابع ، ةرتفلا  ّنأل  لطاب ، لسّرلا  نیب  تارتفلاـب  مهقّلعتو  ۀّیعرـشو ، ۀـّیلقع  ۀـّلدأب  لاوحـألا ، نم  لاـح  یف  ماـمإ  نع  ولخی  ـال  ناـمّزلا 

ياهلدا نینچمه  تسا . دـییأت  دروم  زیاج و  مه  تغل  ملع  رد  لامتحا  نیا  دوشیمن . هتخانـش  تسا و  مانمگ  مدرم  نایم  رد  ینعی  نم  نامّزلا 
امهیلعيرکسع یلع  نب  نسح  ماما  هک  لیلد  نیا  هب  دنکیم ، لطاب  ار  اعّدا  نیا  زین  دنتسه  رفن  هدزاود  هّمئا  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  هماقا  هک 

نـسح ماـما  هک  لوـق  نیا  هب  نیلئاـق  هَّلل  دـمحلا  دـش ، هتفگ  هک  هچنآ  رب  هوـالع  تسا  لـطاب  ناـشلوق  سپ  تـسا ، ماـما  نیمهدزاـی  مالـسلا 
. دنوش ضرقنم  اهنآ  تسیابیمن  دوب  ّقح  ناشداقتعا  رگا  دناهدش و  ضرقنم  دنوشیم  هدنز  گرم  زا  سپ  مالسلا  هیلعيرکسع 

دناهدش مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ترتف  هب  دقتعم  هک  یناسک  ّدر 

مالک دناهدش ، ترتف  هب  دقتعم  یترابع  هب  تسا  ماما  زا  یلاخ  نامز  مالسلا  امهیلعيرکسع  یلع  نب  نسح  ماما  زا  دعب  دنلئاق  هک  یناسک  اّما 
و دوشیم . لطاب  تسین ، یلاخ  ماما  زا  هاگ  چـیه  زگره و  نامز  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  هماقا  هک  یعرـش  یلقع و  هلدا  هطـساو  هب  مه  اهنیا 

ربمایپ زا  نامز  ندوب  یلاخ  زا  ترابع  ترتف  هک  ارچ  تسین ، حیحـص  دـناهدرک  لالدتـسا  هدـش و  کسمتم  ایبنا  نیب  ترتف  هب  اـهنیا  هکنیا 
، مامإ نم  نامّزلا  ّولخ  یلع  ۀـلالد  کلذ  یف  سیلو  لاـح ، ّلـک  یف  ةّوبنلا  بجون  ـال  نحنو  ّیبن  رد  یلاـح و  ره  رد  ار  توبن  مه  اـم  تسا و 

مهلوقف مالسلا ؛ هیلعهیخأ  دعب  ّیلع  نب  رفعج  ۀمامإب  نولئاقلا  اّمأو  ًاضیأ . لوقلا  اذه  طقسف  دمحلا  هَّللو  اوضرقنا  دق  کلذب  نیلئاقلا  ّنأ  یلع 
مل رفعجو  ماکحألاب ، ۀـّمألا  ملعأ  نوکی  نأ  بجی  ّهنأو  أطخلا ، هیلع  زوجی  ًاموصعم ال  ماـمإلا  نوکی  نأ  بجی  ّهنأ  نم  هیلع  اـنّللد  اـمب  لـطاب 

ام دعب  امیف  ضرع  نإو  باتکلا ، اهرکذب  لّوطن  ال  یصحی ، نأ  نم  رثکأ  ۀمـصعلا  یفانت  یّتلا  هلاعفأ  نم  رهظ  امو  فالخ ، الب  ًاموصعم  نکی 
ماما زا  نامز  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  و  دشاب ] یبن  زا  یلاخ  دـیابن  نامز  هک   ] مینادیمن بجاو  اهنامز  همه  هانرکذ . اهـضعب  رکذ  یـضتقی 

ضرقنم اهنیا  هَّللدـمحلا  میتفگ  هک  هچنآ  رب  هوالع  دوشیمن . رگید  ماما  ماما و  نیب  ترتف  لماش  لـسر  نیب  ترتف  اذـل  ( 137 ،) دشاب یلاخ 
. تسا طقاس  زین  لوق  نیا  اذل  دناهدش ،
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یلع نب  رفعج  تماما  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  زا  دعب  هک  یناسک  ّدر 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  شردارب  تداهـش  زا  سپ  یلع  نب  رفعج  تماما  هب  لئاق  هک  یناسک  اّما  دناهدش و  دـقتعم  [ باذـک رفعج  ]
اطخ لعف  ماجنا  ات  دشاب  موصعم  ماما  تسا  مزال  بجاو و  هک  ارچ  تسا ، لطاب  میدرک  نایب  هک  یلالدتسا  هلیسو  هب  مه  اهنیا  لوق  دناهدش ؛

ندوبن موصعم  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب ، رتملاع  یهلا  ماکحا  هب  تّما  همه  زا  تسیابیم  هکنیا  و  دـشابن ، نکمم  وا  طسوت  هابتـشا  ای  و 
ام تسا و  شرامش  ّدح  زا  شیب  تسا ، هتشاد  تافانم  تمـصع  ماقم  اب  هدز و  رـس  وا  زا  هک  مه  یلامعا  درادن و  دوجو  یفالتخا  چیه  رفعج 

اّمأو مینکیم . رکذ  ار  اهنآ  زا  یـشخب  دـنک  اضتقا  دـشاب و  يزاین  نیا  زا  دـعب  رگا  مینکیمن . ینالوط  وا  فالخ  لاـمعا  رکذ  هب  ار  باـتک 
ال لاق : نم  اّمأو  ۀّنملاو . دمحلا  هَّللو  ًاضیأ  اوضرقنا  دـق  ۀـلاقملا  هذـهب  نیلئاقلا  ّنأ  یلع  هتمامإ ، تبثت  فیکف  هنم  ًایلاخ  ناک  ّهنإف  ًاملاع  هنوک 

نب دّمحم   - 184 هاور : ام  ًانایب  هدیزیو  مهیف . رمألا  ۀقایسو  رـشع ، ینثألا  ۀمامإ  نم  هیلع  انّللد  امب  لطبی  هلوقف  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبأل  دلو 
رفعج نب  ۀبقع  نع  رـصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  يرعـشألا ، یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع 
يرَی یّتَح  ُتوُمَی  ِْرمَْألا ال  اَذـه  ُبِحاص  ٍرَفْعَج ! َْنب  َۀَـبْقُع  ای  َلاقَف : ٌدـَلَو . ََکل  َْسَیلَو  ْتَغََلب  اَم  ْتَغََلب  ْدَـق  مالـسلا : هیلعنسحلا  یبأل  تلق  لاق :
تباث هنوگچ  وا  تماما  حیـضوت ، نیا  اـب  تشادـن . نآ  زا  ياهرهب  دوب و  ملع  زا  یلاـخ  باذـک  رفعج  وا  ندوب  ملاـع  اـّما  و  ِهِدـَْعب . ْنِم  ُهَدـَلَو 

. تسا هتفر  نیب  زا  ناشلسن  هدش و  ضرقنم  هَّللدمحلا  زین  مارم  نیا  هب  نیلئاق  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  همه  رب  هوالع  دوشیم .

تشادن دنزرف  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دناهتفگ  هک  یناسک  ّدر 

لالدتـسا ياهلدا  هب  ام  هک  تسا  لطاب  لیلد  نیا  هب  اهنیا  هتفگ  تسا ؛ هتـشادن  يدنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دناهتفگ  هک  یناسک  اّما 
ناـیب ًـالیذ ]  ] هک تسا  یتاـیاور  نیا  رب  دـئاز  دراد . ناـیرج  رفن  هدزاود  نـیا  رد  تماـما  رما  تـسا و  رفن  هدزاود  يارب  تماـما  هـک  مـیدرک 

دیا هدیسر  نس  نیا  هب  امش  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  [ اضر ماما   ] نسحلا یبا  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  رفعج  نب  ۀبقع   - 184  / 1 دنوشیم :
دنیبن ار  شدوخ  زا  دعب  نیـشناج ] و   ] دنزرف ات  تماما ، رما  بحاص  رفعج ! نب  ۀبقع  يا  دندومرف : ترـضح  تسین . امـش  يارب  يدنزرف  یلو 

نع ةزمح ، یبأ  نب  نسحلا  نع  ناـبأ ، نب  رمع  نع  زازخلا ، ّیلع  نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نع  هـیبأ ، نـع  هـنع ،  - 185 دریمیمن .
ْدَق َلاق : اوُصَقَن  ْنإَو  اُوداز ، ْدَق  َلاق : ُساَّنلا ، َداز  نِإَف  اّنم ، ٌِملاع  اهِیفَو  ّالِإ  ُولَْخت  َْنل  َضْرَألا  َّنِإ  ةَزْمَح  اب  ای  لاق : مالسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  هیبأ ،

هعفر ینیلکلا  بوقعی  نب  دّمحم  يورو   - 186 هَّللا . َءآش  ام  َْوأ  ِهِْملِع  َْلثِم  ُمَْلعَی  ْنَم  ِهَِدلَو  ِیف  يرَی  یّتَح  َِملاعلا  َِکلذ  ُهَّللا  َجُرْخَی  َْنلَو  اوُصَقَن ،
ِهَّللا َةَرُْدق  اَْوأَر  َْفیَکَف  َلْسَّنلا ، اَذه  اوُعَطْقَِیل  ِینَنُوُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُۀَمَلَّظلا  َمَعَز  مالـسلا :-  هیلعۀـجحلا  دـلو  نیح  مالـسلا -  هیلعدّـمحموبأ  لاق  لاق :

مالـسلا هیلعدّمحم  یبأ  عم  ًاسوبحم  تنک  لاق : يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد  مشاه  یبأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  يورو   - 187 َلَّمَؤُْملا . ُهاّمَسَو 
یلاخ زگره  نیمز  هزمح ! ابا  يا  دـندومرف : یلامث  هزمحوبا  هب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما   - 185  / 2 یل : لاـقف  قثاولا  نب  يدـتهملا  سبح  یف 

دندرک و دایز  دیوگب : دندرک ، دایز  نید ] هب  يزیچ   ] مدرم هچنانچ  رگا  هک  دوب ، دهاوخ  ام  زا  یماما ]  ] یملاع نآ  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن 
شدالوا نایم  زا  هکنیا  ات  دنکیمن ، جراخ  ایند ] زا   ] ار ملاع  نآ  زگره  دنوادخ  و  دناهدرک . مک  دیوگب : دـندرک ، مک  نید ] زا  يزیچ   ] رگا

اجنآ ات  دناسریم  ار  تیاور  دنس  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم   - 186  / 3 دهاوخب . ادخ  هک  ار  هچ  ره  ای  دنیبب و  ار  دنادیم  وا  دننام  هک  یسک 
دندرک نامگ  [ سابع ینب   ] نارگمتس دندومرف : مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  دلوت  نامز  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّمحم  وبا  هک 

. دناهدید هنوگچ  ار  ادخ  تردق  دنربب ، نیب  زا  دننک و  عطق  [ ار هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  لسن  ینعی   ] ار لسن  نیا  ات  دنـشکیم  ارم  هک 
: تسا هتفگ  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاهوبا   - 187  / 4 ( 138 [.) دنراد ار  شیوزرآ  هک  یسک  ینعی   ] دنتـشاذگ لمؤم  ار  دنزرف  مسا  دعب 

َثَبْعَی ْنَأ  َدارَأ  َیِغاّطلا  اَذه  َّنإ  َمِشاهابَأ  ای  دندومرف : نم  هب  ترـضح  میدوب ، قثاو  نب  يدتهم  نادنز  رد  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  هارمه  هب  نم 
انحبـصأ اّملف  مشاهوبأ : لاق  ًاَدلَو . ُقَزْرُأَسَو  ٌَدلَو  ِیل  ْنُکَی  َْملَو  ِهِدَْعب  ْنِم  ِِمئاْقِلل  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ْدَقَو  ُهَرْمُع  یلاعَت  ُهَّللا  َرََّتب  ْدَـقَو  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـه  ِیف  ِهَّللِاب 
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له يردی  الف  هیلع  هبتشا  دق  رمألا  ّنأ  معز  نم  اّمأف  هَّللا . انمّلسو  هناکم  دمتعملا  یلوو  هولتقف ، يدتهملا  كارتألا  بغـش  سمـشلا  تعلطو  ]
نبا ۀـمامإ  ۀّحـص  نم  هیلع : انّللد  امب  لطاب  هلوقف  رخآلا . مهل  ّحـصی  یّتح  لّوألاب  نوکّـسمتم  مّهنأ  اـّلإ  ـال  مأ  دـلو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبـأل 

هدارا رگنایغط  نیا  مشاه ! ابا  يا  هدلو . ۀـمامإ  یلع  عطقلا  بجی  لب  فّقوتلا  یغبنی  کلذ ال  عمو  رـشع ، انثا  ۀّـمئألا  ّنأ  نم  انّیب  امبو  نسحلا ،
نم یلو  هداد ، رارق  شنیـشناج  يارب  هدومرف و  عطق  هدیرب و  ار  وا  رمع  دنوادخ  یلو  دنک ، يزاب  لاعتم  دـنوادخ  ریدـقت  اب  بشما  هک  هدرک 

هک حبـص  هتفگ : مشاه  وبا  تسا .] ادخ  هفیلخ  نم و  نیـشناج  هک  . ] دهدیم يدنزرف  نم  هب  دـنوادخ  يدوز  هب  اّما  مرادـن  يدـنزرف  هچرگا 
كرابت و دنوادخ  تسـشن و  تفالخ  هب  وا  ياج  دـمتعم  دنتـشک و  ار  واو  هدرب  شروی  يدـتهم  رب  اهكرت  درک ، عولط  دیـشروخ  میدرک و 

دناهدرک نامگ  هک  یناسک  اّما  هن ؟ ای  هتشاد  يدنزرف  مالسلا  هیلعدّمحم  ابا  ایآ  مینادیمن  ام  دناهتفگ  هک  یناسک  ّدر  درک . دازآ  ار  ام  یلاعت 
نـسح ماما  تماما  هب  داقتعا  رب  لیلد  نیمه  هب  ریخ ، ای  تسا  هتـشاد  يدنزرف  دّمحموبا  دـننادیمن  دـنیوگیم ]:  ] هدـش و هبتـشم  اهنآ  رب  رما 

رب ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، لطاب  مه  اهنیا  فرح  دوش ؛ مولعم  ناشیارب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تماما  هکنیا  ات  دـناهدنام  یقاـب  يرکـسع 
. میدرک تابثا  ار  هلأسم  نیا  میدروآ و  لیلد  دنتـسه  رفن  هدزاود  هّمئا  هکنیا  مالـسلا و  امهیلعيرکـسع  نسح  ماـما  دـنزرف  تماـما  تّحص 

ًاضیأ هانمّدق  امبو  دننک . لصاح  نیقی  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تماما  رب  هک  تسا  مزال  هکلب  تسین  تسرد  هتـسیاش و  فقوت ، نیا  ربانب 
نع هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم   - 188 هاور : ام  کلذ  دّـکؤیو  هبقع .» يریو  هل  دـلوی  یّتح  مامإ  یـضمی  ال   » ّهنأ نم 
َْتنَأ هل : لاقف  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  یلع  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  لخد  لاـق : زازخلا  ّیلع  نب  نسحلا  نع  دیـشر ، نب  نامیلـس  نب  ّیلع 

َْوأ ُخیش  ای  َتیِـسَن  َأ  َلاقَف : ُبَقَع . َُهلَو  ّالإ  ُمامِإلا  ُنوُکَی  ال  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  َكَّدَج  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  َُهل : َلاَقف  ْمَعَن . َلاق : ٌمامِإ ؟
ُْنیَسُْحلا ِْهیَلَع  ُجُرْخَی  يِذَّلا  ُمامإلا  اَّلِإ  ٌبَقَع  َُهلَو  ّالإ  ُمامِإلا  ُنوُکَی  ال  مالسلا : هیلعُرَفْعَج  َلاق  امَّنِإ  مالسلا ، هیلعُرَفْعَج  َلاق  اذَکه  َْسَیل  َْتیَـساَنَت ؟

میاهتفگ مه  ًالبق  ام  هتـشذگ  اهنیا  زا  ُلوُقَی . َكَّدَج  ُْتعِمَـس  اذَکه  َكاِدف  ُْتلِعُج  َْتقَدَص ، َُهل : َلاقَف  َُهل . َبَقَع  ُهَّنِإَف ال  مالـسلا  هیلّعٍِیلَع  ُْنب 
هلأسم نیا  هب  دیکأت  لیذ  تیاور  دنیبیم . ار  شدوخ  نیـشناج  هدمآ و  ایند  هب  وا  يارب  يدنزرف  هکنیا  رگم  دوریمن  ایند  زا  یماما  چیه  هک 

ترضح زا  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلعاضر  نسحلا  یبا  ماما  رضحم  هب  هزمح  یبا  نب  یلع  هک  هتفگ  زاّزخ  یلع  نب  نسح   - 188  / 1 تسا :
هک مدینـش  مالـسلا  امهیلعدّـمحم  نب  رفعج  امـش  دـج  زا  نـم  درک : ضرع  دـعب  هـلب . دـندومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ ماـما  امـش  اـیآ  دیـسرپ :
هب ار  تدوخ  ای  ياهدرک  شومارف  ایآ  خیش ! يا  دندومرف : ترـضح  دشاب . هتـشاد  ینیـشناج  هکنیا  رگم  دوشیمن  ماما  یـسک  دندومرفیم :

رگم لطاب ] ماما  هچ  ّقح و  ماما  هچ   ] دوشیمن ماما  یسک  هدومرف : ناشیا  هکلب  دنا ، هدومرفن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلعرفعج  ياهدز ؟ یشومارف 
نب یلع  درادن . هتشادن و  ینیشناج  وا  درک  مایق  وا  هیلع  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  هک  یلطاب ]  ] ماما زج  هب  دشاب  هتشاد  ینیـشناج  هکنیا 

یلقع و هلدا  نینچمه  و  دـندومرفیم . هک  مدینـش  امـش  دـج  زا  بیترت  نیمه  هب  دـیدومرف ، تسرد  امـش  يادـف  هب  مناـج  تفگ : هزمح  یبا 
لطاب ار  ساسا  هیاپیب و  لوق  نیا  مه  دوشیمن  یلاخ  ادـخ ] تّجح  و   ] ماما دوجو  زا  زگره  نامز  هکنیا  باـب  رد  میدرک  هماـقا  هک  یعرش 

اوُکَّسَمَت : » يور امب  مهکّـسمت  اّمأف   - 189 ًاضیأ . لوقلا  اذـه  دـسفی  ًاعرـشو  ًالقع  مامإ  نم  ولخی  نامّزلا ال  ّنأ  نم  هیلع  انّللد  اـمو  دـنکیم .
رهظی یّتح  لّوألاب  اوکّسمت  : » هلوق لاق : بیرق  لیوأتب  هَّللا  دبع  نب  دعس  هلّوأت  دقف  اذه  عمو  دحاو ، ربخ  وهف  ُرَخآلا ؛» ُمَُکل  َّحِصَی  یّتَح  ِلَّوَألِاب 

لالدتـسا کسمت و  هکنیا  اهنیا ] دروم  رد  رگید  هتکن   ] اّما کّسمتلا  بوجو  یـضتقی  ّهنـأل  فلخلا ، باـجیإ  یلع  لـیلد  وه  رخـآلا » مکل 
(139 ،) دوش حیحـصت  امـش  يارب  يرگید  تماما ]  ] هکنیا ات  دیـشاب  لّوا  هب  دقتعم  کسمتم و   - 189  / 2 هک : لیذ  تیاور  هب  دـندوب  هدرک 

نب دعـس  فصو  نیا  اب  تسین ] دامتعا  لباق  نئارق  نودـب  ییاهنت و  هب  مه  دـحاو  ربخ  و   ] تسا دـحاو  ربخ  داحآ و  راـبخا  هلمج  زا  ربخ  نیا 
دقتعم کـسمتم و  [ یلبق  ] یلوا تماـما  هب  هدومرف : هکنیا  تسا : هتفگ  وا  تسا ، هدرک  لـیوأت  عقاو  هب  کـیدزن  ياهنوـگ  هب  ار  نیا  هَّللادـبع 

نیا نوچ  تسا ، بجاو  فلخ  نیـشناج و  دوجو  هکنیا  رب  تسا  یبوخ  لـیلد  دوخ  تراـبع  نیا  دوش . تباـث  رگید  ماـما  هکنیا  اـت  دیـشاب 
، دشاب هّیقت  تبیغ و  هدرپ  سپ  رد  يدـعب  ماما  هاگره  هکنیا  دـشاب و  بجاو  نانچمه  یلبق  ماما  تماما  هب  داقتعا  هک  دـنکیم  اضتقا  ترابع 

یف ًابئاغ  ًاروتـسم  ناک  اذإ  رخآلا  لاوحأ  نع  ثحبی  الو  لّوـألاب  رداـص  ار  وا  روهظ  نذا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دوشن  ثحب  وا  لاوحا  زا 
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لاق نم  اّمأو  هَّلل . دـمحلاو  اوضرقنا  دـق  کلذـب  نیلئاقلا  ّنأ  یلع  هسفن ، رهـشیو  هرمأ  رهظی  يذـّلا  نوکیو  هروهظ ، یف  هَّللا  نذأی  یّتح  ۀـّیقت 
ًالقع مامإ  نع  ولخی  نامّزلا ال  ّنأ  نم  هیلع  انّللد  امب  لطاب  مهلوقف  ةّوبنلا . تعطقنا  امک  ۀـمامإلا  تعطقنا  اولاـقو : مالـسلا  هیلعنسحلا  ۀـمامإب 

دق ءالؤه  ّنأ  یلع  هجو ، ّلک  نم  مهلوق  طقـسف  هدعب ، مالـسلا  هیلعمئاقلا  ةدالو  ۀّحـص  نّیبنـسو  رـشع ، انثا  ۀّـمئألا  ّنأ  نم  هانّیب  امبو  ًاعرـشو 
تام امل   ] رفعج نب  هَّللا  دبع  ۀمامإب  اولاق  نیذـّلا  ۀـّیحطفلا  نم  ّیلع  نب  رفعج  ۀـمامإ  یلإ  نیبهاذـلا  لوق  داسف  انّیب  دـقو  هَّللا . دـمحب  اوضرقنا 

شتیصخش دوش و  رهاظ  شتماما  رما  هک  دشاب  نانچ  دیامرف و  لوقلا  یلإ  اوعجر  ًادلو  فلخی  ملو  هَّللا  دبع  تام  اّملف  مالـسلا ، هیلعقداصلا 
. هَّللدمحلا تسا ، هدش  ضرقنم  ناشلسن  مه  مارم  کلسم و  نیا  هب  نیلئاق  نیا ، رب  هوالع  دوش . روهشم 

. تسا هدش  عطقنم  تماما  مالسلا ، هیلعنسح  ماما  تماما  زا  سپ  دناهتفگ  هک  یناسک  ّدر 

لطاب و تسا ؛ هدش  عطق  توبن  ریظن  مه  تماما  دناهتفگ  یلو  دندوب  دـقتعم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تماما  هب  هک  یناسک  لوق  اّما 
دوشیمن هدوبن و  ماما  زا  یلاخ  هاگچیه  نامز  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  لالدتسا  هدروآ و  لیلد  ًاعرـش  ًالقع و  ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  دساف 

ره زا  مه  اهنیا  ياعدا  نیاربانب  مینکیم . تابثا  ار  مالسلا  هیلعمئاق  تدالو  زین  يدوز  هب  و  دنرفن ، هدزاود  هّمئا  هک  میدرک  نایب  نینچمه  و 
. دناهدش ضرقنم  هَّللادمحب  مه  اهنیا  نیا ، رب  هوالع  تسا . طقاس  دساف و  دوش ] هظحالم  هک   ] تهج

« دوشیمن عمج  زگره  ربارب  ود  رد   » نیسح نسح و  زا  سپ  تماما  هکنیا  تابثا  و  باذک ] رفعج   ] یلع نب  رفعج  تماما  در 

زا سپ  هک  دـناهدوب  هیحطف  هقرف  زا  یـشخب  اهنیا  میدرک . نایب  هدوب  یلع  نب  رفعج  تماما  هب  دـقتعم  هک  ار  یناسک  لوق  داسف  ًالبق  اـم  هتبلا 
تام اّـملف  مالـسلا  مهیلعّیلع  نب  نسحلا  یلإ  هدـعب  نمو  رفعج ، نب  یـسوم  ۀـمامإب  هَّللادـبع  تماـما  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تداـهش 

نیوخأ یف  عمتجت  ۀمامإلا ال  ّنأ  ۀّیمامإلا  نیب  فالخ  ّهنألو ال  اهاندسفأ  هوجو  نم  لطبی  ءالؤه  لوقو  رفعج ، ۀمامإب  اولاق  مالسلا  هیلعنسحلا 
سنوی نع  زاّزخلا ، دیلولا  نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  هاور  ام  اهنم   - 190 ةریثک . ًارابخأ  کلذ  یف  اوور  دقو  نیـسحلاو  نسحلا  دعب 

، هنع  - 191 مالسلا . امهیلعِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِْنیَوَخَِأل  َۀَمامِْإلا  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأ  لوقی : مالسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمس  لاق : بوقعی  نب 
ُعِمَتَْجت ال  مالسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ  لاق  لاق : ینهجلا  یسیع  نب  داّمح  نع  رفعج ، نب  نامیلـس  نع  باّطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع 

گرم زا  سپ  دندش و  دقتعم  رفعج  نب  ِباقْعألا . ِباقْعَأَو  ِباقْعألا  ِیف  َیِه  امَّنِإ  مالـسلا ، امهیلعِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِْنیَوَخَأ  ِیف  ُۀَمامِْإلا 
ماما تداهش  زا  سپ  دندرک و  ادیپ  داقتعا  مالسلا  مهیلعيرکسع  نسح  ماما  ات  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  هب  تشادن  يدنزرف  نوچ  وا ،
نایب هک  تسا  لطاب  دساف و  تهج  ره  زا  اهنیا  تسـس ]  ] داقتعا دندرک . ادیپ  داقتعا  باذـک ] ] رفعج تماما  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
عمج ردارب  ود  رد  زگره  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دـعب  تماـما  هک  تـسین  یفـالتخا  چـیه  هیماـما  نـیب  رد  هـکنیا  مـه  مـیدرک و 

هیلعقداص ماـما  زا  تسا : هتفگ  بوقعی  نب  سنوی   - 190  / 1 هلمج : زا  تسا ؛ هدش  لقن  يدایز  رایـسب  تایاور  مه  باب  نیا  رد  دوشیمن .
ردارب ود  يارب  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دعب  تماما  هک  تسا  هتـساوخن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا 

رد مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  زا  دعب  تماما  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هتفگ  ینهج  یـسیع  نب  دامح   - 191  / 2 دهد . رارق 
نع يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  يورو   - 192 تسا . لسن  زا  دـعب  لسن  باـقعا و  رد  تماـما  هکلب  دوشیمن . عمج  ردارب  ود 

ال لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀتخاف ، یبأ  نب  ریوث  نب  نیسحلا  نع  نمحرلا ، دبع  نب  سنوی  نع  دیبع ، نب  یسیع  نب  دّمحم  نع  هیبأ ،
َو  -: » ّلجوّزع َلاق -  امک  مالسلا  هیلعْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ْنِم  ْتَرَج  اهَّنإ  ًاَدبَأ ، مالـسلا  امهیلعِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِْنیَوَخَأ  ِیف  ُۀَمامِْإلا  ُدوُعَت 

ِباقْعَألا ِیف  ّالِإ  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َدَْعب  ُنوُکَت  الف  َنیِرِجاهُْملا » َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَألا  اُولوُأ 
یفانی هلاعفأ  نم  رهظ  امو  ًاموصعم ، نوکی  نأ  مامإلا  طرـش  نم  ّنأ  انّیب  دـق  ًاموصعم و  نکی  مل  ّهنأ  فالخ  ّهنأ ال  اهنم  و  ِباقْعَألا . ِباقْعَأ  َو 

نسح و زا  سپ  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هتخاـف  یبا  نب  ریوـث  نـب  نیـسح   - 192  / 3 ۀمصعلا .
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ادیپ نایرج  هنوگنآ  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  نامز  زا  تماما  هکلب  ددرگیمن . رب  ردارب  ود  هب  زگره  تماما  مالـسلا  امهیلعنیـسح 
و  ] ادخ باتک  رد  نارجاهم  نانمؤم و  زا  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  نادنواشیوخ ، و   » تسا هدومرف  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  درک 

تشپ هب  تشپ  باقعا ، اهلسن و  رد  طقف  تماما  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  زا  سپ  ( 140 « ) دنتسه یلوا  تسا ] هتشاد  ررقم  هک  هچنآ 
. دراد دوجو 

« هدوبن موصعم  یلع  نب  رفعج  هکنیا  رد  اّما  »

رد تسا ، هدوبن  موصعم  وا  هک  دـندقتعم  همه  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، لطاب  ار  باذـک  رفعج  تماما  نارادـفرط  ياعدا  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
اب تسا  هدـش  رداـص  رفعج  زا  هک  مه  یلاـعفا  لاـمعا و  دـشاب ، موصعم  ًاـمتح  هک  تسا  نیا  ماـما  طرـش  هک  میدرک  ناـیب  ًاـقباس  هک  یلاـح 

: لاقف کلذ  یف  هل  لیقف  ًارورـس . هب  اوری  ملف  هب  هوئّنه  رفعج  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبأل  دلو  اّمل  ّهنأ  يور  دقو   - 193 دراد . تافانم  تمصع 
يرفعجلا مساقلا  نب  دواد  مشاـهوبأ  مهنم  ۀـعامج  ینثّدـح  لاـق : هَّللا  دـبع  نب  دعـس  يورو   - 194 ًاریثک . ًاقلخ  ّلضیـس  هرمأ  کـیلع  نّوه 

دّمحم نب  هَّللا  دبع  لتق  ببـسب  سبح  ناک  نّمم  مهریغو  ّيرمعلا  میهاربإ  نب  دّـمحمو  هَّللا  دـیبع  نب  دّـمحمو  یـسابعلا  دّـمحم  نب  مساقلاو 
نجـسلا باب  ۀکرح  انعمـس  ذإ  ثّدحتن  ًاسولج  یلایّللا  نم  ۀلیل  اّنک  اولاق : ًالیل . مهیلع  الخد  ًارفعج  هاخأو  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  ّنأ  یـساّبعلا 

هک هدش  تیاور   - 193  / 4 حتف ، بابلا  اذإف  بابلا  عضوم  یلإ  علّطاف  يرت  ام  رظناو  علّطا  انضعبل : لاقف  ًالیلع ، مشاهوبأ  ناکو  کلذ ، انعارف 
رورـسم و ناشیا  هک  دندیدن  اّما  دـنتفگیم ، تینهت  کیربت و  ناشیا  هب  مدرم ] ، ] دـش دـلوتم  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبا  يارب  رفعج  هک  ینامز 
ار مدرم  زا  يرایسب  وا  رامشب  کبس  ار  وا  تدالو  رما  دندومرف : ترضح  دیتسین ؟ لاحشوخ  ارچ  دش : ضرع  ترضح  هب  دنـشاب . لاحـشوخ 
، یسابع دّمحم  نب  مساق  يرفعج ، مساق  نب  دوواد  مشاهوبا  هلمج : زا  ياهّدع  هک  هتفگ  هَّللادبع  نب  دعـس   - 194  / 5 ( 141 .) دنکیم هارمگ 
هب دندربیم ، رس  هب  نادنز  رد  یـسابع  دّمحم  نب  هَّللادبع  ندش  هتـشک  لیلد  هب  هک  نارگید  يرمع و  میهاربا  نب  دّمحم  هَّللادیبع ، نب  دّمحم 

هتسشن اهبش  زا  یبش  هک ] دوب  بیترت  نیا  هب  ارجام  : ] دنتفگ و  دندش . نادنز  دراو  رفعج  شردارب  مالسلا و  هیلعدّمحم  ابا  یبش  دنتفگ : نم 
مه مشاهوبا  دش . ام  تشحو  سرت و  ثعاب  میدینش و  ار  نادنز  برد  [ لفق ندش  زاب   ] تکرح يادص  هک  میدوب ، ندرک  تبحص  لوغشم  و 

اندـف لفقأو ، بابلا  ّدر  نجـسلا و  یلإ  الخدأ  دـق  نیلجرب  وه  اذإو  هب  مه  وا  تسا ؟ ربخ  هچ  نیبب  تفگ : اـم  زا  رفن  کـی  هب  دوب  ضیرم  هک 
: لاقف ّیلع ، نب  رفعج  اذهو  ّیلع  نب  نسحلا  انأ  لاقف ) امتنأ ؟ نم  لاقف : انسبح  ۀّیبلاطلا  نم  موق  نحن  : ) امهدحأ لاقف  امتنأ ؟ نم  لاقف : امهنم 

ۀبرـضم نع  ماق  مشاهوبأ  امهیلإ  رظن  اّملف  الخدو . انملعأف  مشاه  یبأ  یلإو  انیلإ  ردابو  تیبلا ، الخدت  نأ  امتیأر  نإ  امکادف  هَّللا  ینلعج  امهل 
هل ۀیراج  ینعی  هتوص -  یلعأب  هانطش  او  رفعج : لاقف  هنم ، ًابیرق  رفعج  سلجو  اهیلع  هسلجأو  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  هجو  لّبقف  هتحت  تناک 

. لاحلا کلت  یلع  مانف  مهعم ، سلاـج  وهو  هبلغ  مونلا  ّنأو  رکـسلا  راـثآ  هیف  اوأر  مّهنأو  تکـسا  هل : لاـقو  مالـسلا  هیلعدّـمحموبأ  هرجزف  - 
کیدزن [ ام تسود  . ] دندرک لفق  هتـسب و  ار  برد  دنتخادنا و  نادنز  لخاد  هب  ار  درم  ود  دش و  زاب  نادنز  برد  تفر ، نادـنز  برد  لحم 

مان دیسرپ : [ هرابود . ] میاهدش ینادنز  هک  میتسه  نییبلاط  زا  ياهفیاط  ام  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دیتسه ؟ یسک  هچ  امـش  دیـسرپ : دش و  اهنآ 
امـش يادف  ارم  دـنوادخ  تفگ : اهنآ  هب  ام  تسود  تسا . یلع  نب  رفعج  مردارب  مه  نیا  متـسه و  یلع  نب  نسح  نم  تفگ : تسیچ ؟ امش 
دراو ود  نآ  دـعب  داد ، ربخ  ام  هب  دـمآ و  مشاه  یبا  ام و  دزن  سپ  دـیوش . لخاد  [ ام سبح  لحم   ] نم هناـخ  هب  دـینادیم  حالـص  رگا  دـنک ،

ار ترضح  دیسوب و  ار  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبا  كرابم  هرهچ  هتـساخرب و  تشاد  هک  يزادنا  ریز  يور  زا  دید  ار  اهنآ  مشاهوبا  ات  دندش .
هیلعدّمحموبا هانطـشاو . تفگ : دز و  ادـص  ار  شزینک  دـنلب ، يادـص  اب  رفعج  تسـشن . يو  کیدزن  مه  رفعج  دـناشن و  شزادـنا  ریز  يور 

ناینادنز هارمه  هک  یلاح  رد  دوب و  رفعج  رد  یتسم  راثآ  هک  دندید  مه  ناینادـنز  شاب ! تکاس  دـندومرف : وا  هب  هدرک و  هیبنت  ار  وا  مالـسلا 
هّزنن یصحت  نأ  نم  رثکأ  ۀعینـشلا  لاوقألاو  لاعفألا  نم  هلو  هیف  يور  امو  دیباوخ . مه  لاح  نامه  رد  هدرک و  هبلغ  وا  رب  باوخ  دوب ، هتـسشن 

، رـشع انثا  مالـسلا  مهیلعۀّمئألا  ّنأ  نم  هیلع  انّللد  امب  دسفی  مهلوقف  رـشع ؛ ۀثالث  ۀّمئألا  ّنإو  ًادلو  فلخلل  ّنإ  لاق : نم  اّمأف  کلذ . نع  انباتک 
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هذـه نالطب  یلع  لیلد  کلذو  اهلوقب ، لوقی  لئاق  قبی  ملو  هَّللا  دـمحب  تضرقنا  دـق  اهّلک  قرفلا  هذـه  ّنأ  یلع  هحارطإ . بجی  لوقلا  اذـهف 
هگن كاپ  هزنم و  اهنآ  رکذ  زا  ار  نامباتک  ام  تسا و  داـیز  رایـسب  تسا  هدـش  تیاور  وا  تشز  راـتفگ  لاـمعا و  رد  هک  هچنآ  و  لـیواقألا .

. میرادیم

دناهتشاد داقتعا  ماما  هدزیس  هب  هک  یناسک  ّدر 

مه اهنیا  ساسایب  لوق  تسا !! هدیـسر  تماما  هب  ناشدنزرف  ناشیا  زا  سپ  هتـشاد و  يدالوا  نسحلا  نب  ۀجح  دـندوب  هتفگ  هک  یناسک  اّما 
. تسا تایهیدب  زا  لوق  نیا  ّدر  نیاربانب  دنتسه . رفن  هدزاود  مالسلا  مهیلعهّمئا  هک  میدرک  لالدتسا  هک  ارچ  تسا  لطاب 

رّکذت

تـسا هدنامن  یقاب  یلئاق  چیه  تسا و  هتفر  نیب  زا  ناشلـسن  هدش و  ضرقنم  یگمه  تسا  هدش  لقن  ناشداقتعا  لوق و  هک  ییاههقرف  یمامت 
. تسا لیواقا  نیا  نالطب  رب  راکنا  لباق  ریغ  مکحتسم و  لیلد  رما  نیا  دوخ  دشاب . دقتعم  اهنآ  هب  هک 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  رد  ثحب  لّوا : لصف 

تفر دهاوخ  ایند  زا  نامزلا  بحاص  هک  تسانعم  نیا  نمضتم  هک  يرابخا 

ضرع مالسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  هب  دیوگیم : یناسارخ  دیعـس  یبا   - 403 دوشیم 1 /  هدنز  نآ  زا  سپ  دـش و  دـهاوخ  دیهـش  ای  و 
هب دریمیم ، هک  نآ  زا  سپ  ناشیا  هکنیا  يارب  دندومرف : ترضح  تسا ؟ هدش  هدیمان  مئاق  مالسلا  هیلعبحاص  ترضح  لیلد  هچ  هب  مدرک :

مالـسلا هیلعرقاب  ماما  زا  هک  دیوگیم  ریـصب  یبا   - 404  / 2 دنکیم . مادقا  یگرزب  رایـسب  راک  هب  و  درک ، دـهاوخ  مایق  لاعتم  دـنوادخ  رما 
دـناریم و لاس  دـصکی  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  رامح  بحاص  لثم  میرک -  نآرق  دـنوادخ -  باتک  رد  ام  لثم  دـندومرفیم : هک  مدـینش 

هیلعقداـص ماـما  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  رمحا  دجـسم  نذؤـم  زا  باّـطخ  نـب  یلع   - 405  / 3 ( 237 .) درک هدـنز  ار  وا  سپس 
ُهَّللا ُهَتامَأ  ِرامِْحلا  ِبِحاص  ُۀَیآ  ْمَعَن  َلاقَف : هلب  دـندومرف : ترـضح  تسه ؟ مالـسلا  هیلعمئاق  يارب  یلثم  ادـخ  باتک  رد  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا 
لاق لاق : میرکلا  دـبع  نب  دامح  نع  لیـضفلا ، نب  دّـمحم  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع  ناذاش ، نب  لـضفلا  يورو   - 406 ُهَثََعب . َُّمث  ٍماع ،) َۀـَئاِم  )

رابخألا هذه  یف  هجولاف  ٍلیِوَط . ٍرْهَد  ْذنُم  ُهُماظِع  ْتَِیُلب  ْدَقَو  اذه  ُنوُکَی  ّینَأ  ُساَّنلا : َلاق  َماق  اذِإ  مالسلا  هیلعِمئاْقلا  َّنِإ  مالسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ 
. ّیقیقحلا هتوم  دـعب  رامحلا  بحاص  رهظأ  اـمک  هَّللا  هرهظی  ّمث  هماـظع ، یلب  ّهنأ  ساـّنلا  رثکأ  دـقتعیو  هرکذ ، تومی  لوقن : نأ  اـهلکاش  اـمو 

هیلإ حیحصلا  رابتعإلا  قاسو  هیلع  لوقعلا  ّتلد  اّمع  ًاملع  بجوت  داحآ ال  رابخأب  عجری  ّهنأ ال  یلع  رابخألا  هذه  لیوأت  یف  بیرق  هجو  اذهو 
 / 4 دومن . هدنز  سپـس  دناریم و  لاس  دصکی  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  رامح  بحاص  دننام  وا  لثم  اهانمدق  یّتلا  ةرتاوتملا  رابخألا  هدـضعو 

اجک زا  دنیوگیم  مدرم  دنک ، مایق  مالسلا  هیلعمئاق  هک  ینامز  دندومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگیم  میرکلادبع  نب  دامح   - 406
هک تسا  نیا  نآ  ریاظن  رابخا و  نیا  هیجوت  تسا . هدیـسوپ  مه  شیاهناوختـسا  هک  تسا  ینالوط  رایـسب  تّدـم  هک  یلاـح  رد  هدرک ، ماـیق 
هک دـنوشیم  دـقتعم  مدرم  رتشیب  نوچ  ناشیا ، توف  ندرم و  هن  تسوا ، دای  رکذ و  نتفر  نیب  زا  رابخا ، نیا  رد  توم  زا  دوصقم  مییوگیم :
هک رامح  بحاص  ندرک  رهاظ  لثم  تسرد  دـنکیم ، رهاظ  ار  وا  دـنوادخ  ًادـعب  اـّما  تسا . هدیـسوپ  مه  شیاهناوختـسا  هتفر و  اـیند  زا  وا 
رب هوالع  تسا . کیدزن  هکلب  تسین ، رود  رابخا  لیوأت  رد  هیجوت  نیا  دومرف . شاهدنز  دوب ، هتفر  ایند  زا  ًاتقیقح  وا  هکنیا  زا  سپ  دـنوادخ 

رابتعا و  هدرک ، تلالد  نآ  هب  اـهلقع  هک  يداـقتعا  زا  اـهنآ ، ببـس  هب  سپ  دـنوشیمن ، ملع  بجوم  دنتـسه و  دـحاو  ربخ  یگمه  هکنیا 
اّمنإو مولعم  وه  امب  کّسمتلاو  هذه  یف  فّقوتلا  بجاولا  لب  میدرک  رکذ  ًالبق  هک  مه  هرتاوتم  رابخا  هب  هدیـشک و  نآ  يوس  هب  ار  ام  حیحص 
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نب هَّللا  دـبع  نع  ناذاش ، نب  لـضفلا  يور   - 407 اهیفانی . ام  رابخألا  هذه  ضراعیو  اهرئاظن  یف  لعفی  ام  یلع  اهتّحـص  میلـست  دـعب  اهانلّوأت 
ِْنیَتَْبیَغ ِْرمَْألا  اَذـه  ِبِحاِصل  َّنِإ  ُمِزاح  ای  مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبعوبأ  یل :   ] لاق لاق : بیبح  نب  مزاح  نع  یفعجلا ، حاـنج  نب  ۀملـس  نع  ۀـلبج ،

نع هیبأ ، نع  ّيریمحلا ، هَّللا  دبع  نب  دّمحم  يورو   - 408 ُْهقِّدَُصت . الَف  ِهِْربَق  ِباُرت  ْنِم  ُهَدَی  َضَفَن  ُهَّنِإ  ُلوُقَی : ْنَم  َكَءاج  ْنِإ  َۀَِیناّثلا ، ِیف  ُرَهْظَی 
ٌنَنُس َُعبْرَأ   ] ِْرمَْألا اَذه  ِبِحاص  ِیف  لوقی : مالسلا  هیلعرفعجابأ  تعمس  لاق : ریصب  یبأ  نع  ّيرقنملا ، دواد  نب  نامیلس  نع  یـسیع ، نب  دّمحم 

؛ هلآو هیلع  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ْنِم  ٌۀَّنُسَو  مالسلا  هیلعَفُسُوی  ْنِم  ٌۀَّنُسَو  مالسلا  هیلعیسیِع  ْنِم  ٌۀَّنُسَو  مالسلا  هیلعیسُوم  ْنِم  ٌۀَّنُس  ءاِیْبنَأ ؛ ِۀََعبْرَأ  ْنِم 
فقوت رابخا  نیا  رد  هک  تسا  مزال  هکلب  درک . لودـع  ناوتیمن  هتفرگ ، توق  ٌۀَّنُـس  اّمَأَو  ُبَّقَرَتَی  ٌِفئاخَف  مالـسلا  هیلعیـسُوم  ْنِم  ٌۀَّنُـس  اـّمَأَف 

؛ مینک لوبق  ار  اهنآ  تّحـص  هک  تسا  نآ  زا  دـعب  اهنآ  لیوأت  هک  نآ  لاح  مینک و  کسمت  هدـش  مولعم  اـم  يارب  هک  يداـقتعا  هب  هدرک ،
هـضراعم اهنآ  اب  هتـشاد و  تافانم  راـبخا  نیا  اـب  هک  تسا  یتاـیاور  نیا  رب  هوـالع  تسا . نیمه  تداـع  اـهنآ  ریاـظن  لـیوأت  رد  هک  ناـنچ 

بحاص يارب  مزاح ! يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگیم : بیبح  نب  مزاح   - 407  / 5 ریز : تایاور  هلمجزا  دـننکیم ؛
هیانک هک   ] ماهتـشاد وا  ربق  كاخ  رد  تسد  نم  تفگ : وت  هب  دمآ و  یـسک  رگا  دنوشیم ، رهاظ  مود  تبیغ  رد  هک  تسه  تبیغ  ود  رما  نیا 
دوجو رد  دندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  یبا   - 408  / 6 نکن . قیدصت  ار  وا  دـشاب ] ترـضح  توم  زا 

زا یتنـس  و  مالـسلا ، هیلعیـسیع  زا  یتنـس  و  مالـسلا ، هیلعیـسوم  زا  یتنـس  دراد : دوجو  اـیبنا  ياهّتنـس  زا  ّتنـس  راـهچ  رما  نیا  بحاـص 
تسا رظتنم  هدیسرت و  وا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلعیسوم  یگژیو  ّتنس و  اّما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  زا  یتنـس  و  مالـسلا ، هیلعفسوی 

َْملَو َتام  ُلاُقیَف : مالسلا  هیلعیسیِع  ْنِم  ٌۀّنُس  اّمَأَو  ُۀَْبیَْغلاَف  مالسلا  هیلعَفُسُوی  ْنِم  زا  تسا  ترابع  مالـسلا  هیلعفسوی  یگژیو  ّتنـس و  اّما  و 
هّدج نع  هیبأ ، نع  ّيولعلا ، یسیع  نب  دمحأ  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  يورو   - 409 ُْفیَّسلاَف . هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ْنِم  ٌۀَّنُس  اّمَأَو  ْتُمَی 
تقو اّمأ  و  َکَلَـس . ٍداو  ٍيَِأب  َْلب  َکَلَه ال  َْلب  َِلُتق ال  َتام ، ُلاُقی : يِذَّلا )  ) يِْدلُو ْنِم  ِْرمَْألا  اَذـه  ُبِحاص  مالـسلا : هیلعنینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق :

هللا یلصّیبنلا  نع  يور  امک   - 410 جرفلاب . هَّللا  نذأی  نأ  یلإ  اّنع  ّبیغم  وه  لب  لیصفتلا ، هجو  یلع  انل  مولعمب  سیلف  مالـسلا  هیلعهجورخ 
امَک ًاطِْسقَو  ًالْدَع  َضْرَألا  َُألْمَیَف  يِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  ّالِإ  اْینُّدلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  لاق ]: ّهنأ   ] هلآو هیلع 

هک یتلاح  رد  تسا  هدرم  وا  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلعیسیع  یگژیو  ّتنس و  اّما  و  ندش ، ناهنپ  تبیغ و  ًارْوَجَو . ًاْملُظ  ْتَِئُلم 
یـسیع نب  دمحا   - 409  / 7 تسا . ریـشمش  هلیـسو  هب  مایق  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  هک  یتنـس  اـّما  و  دـشابیم ، هدـنز  هدرمن و 

شاهرابرد هک  تسا  نم  نادنزرف  زا  رما  نیا  بحاص  دندومرف : مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تفگ : هک  هدرک  لقن  شدج  زا  شردپ ، زا  يولع ،
(238 .) تسا هتفر  نیمزرس  نیمادک  تمس  هب  تسین  مولعم  هکنیا  ای  هدیسر ، تکاله  هب  هکلب  هن  ای  هدش ، هتشک  ای  هدرم ، دوشیم : هتفگ 

مالسلا هیلعترضح  جورخ  روهظ و  نامز 

ات تسا ، بیاغ  ام  زا  ناشیا  هکلب  تسین ، مولعم  ام  يارب  یلیصفت  تروص  هب  صخـشم و  روط  هب  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  جورخ  تقو 
هک تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  كراـبم  دوـجو  زا   - 410  / 1 دـنهدب . جرف  هزاجا  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هک  یناـمز 

هکنیا ات  دنکیم ، ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نامه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنامب ، یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  دـندومرف : ترـضح 
ینربخأو  - 411 دـنکیم . طـسق  لدـع و  زا  وـلمم  هدـش ، ضیعبت  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچمه  ار  نیمز  هدرک و  ماـیق  نـم  نادـنزرف  زا  يدرم 

دّمحم نب  دـمحأ  نع  ناذاـش ، نب  لـضفلا  نع  دّـمحم ، نب  ّیلع  نع  ّيرفوزبـلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نـب  نیـسحلا 
، َنُوتاّقَْولا َبِذَک  َنُوتاّقَْولا ، َبِذَک  َلاقَف : ٌْتقَو ؟ ِْرمَألا  اَذِهل  ْلَه  مالـسلا : هیلعرفعجابأ  تلأس  لاق : لیـضفلا  نع  مارک ، نع  ماشه ، نب  سیبعو 

َبِذَک لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  زاّوجلا ، رذنم  نع  فاحـصلا ، دـیزی  نب  نیـسحلا  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 412 َنُوتاّقَْولا . َبِذَک 
هیلعهَّللا دبع  یبأ  دنع  تنک  لاق : ریثک  نب  نمحرلا  دـبع  نع  دانـسإلا  اذـهبو   - 413 ُِلبْقَتْـسَی . امِیف  ُّتِقَُون  الَو  یـضَم  امِیف  انتَّقَو  ام  ِقَوُْملا ، َنُوتّ

زا تفگ : هک  هدرک  لـقن  ( 239) لیـضف زا  یمعثخ  ورمع  نب  میرکلادـبع  ] مارک زا  ماشه ، نب  سیبُع   - 411 مزهم 2 /  هیلع  لخد  ذإ  مالـسلا 
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نّیعمار نآ  تقو  هک  یناسک  دـندومرف : ترـضح  تسه ؟ یتقو  ترـضح ] روهظ   ] رما نیا  يارب  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
412  / 3 دنتسه . وگغورد  دننک  نّیعمار  نآ  تقو  هک  یناسک  دنتسه . وگغورد  دننک  نّیعم  ار  نآ  تقو  هک  یناسک  دنتسه . وگغورد  دننک 

نییعت یتقو  هتـشذگ  رد  ام  دناهتفگ ، غورد  ناراذـگ  تقو  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  زاّوج  رذـنم  - 
هک مدوب  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  رـضحم  رد  تسا : هتفگ  ریثک  نب  نمحرلا  دبع   - 413  / 3 میراذگیمن . تقو  مه  هدـنیآ  رد  میاهدرکن و 

َنُولِْجعَتْـسُْملا َکَلَهَو  َنُوتاّقَْولا  َبِذَک  ُمَزْهَم  ای  لاقف : لاط ، دقف  هنورظتنت ؟ يّذلا  رمألا  اذه  یتم  كادف  تلعج  ینربخأ  لاقف : يدسألا  مزهم 
دّمحم نع  زاّزخلا ، بّویأ  یبأ  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 414 َنوُریِصَی . اْنَیلِإ  َو  ِلَسُْملا  َنوُمّ اَجنَو 

نب لضفلا   - 415 ًاْتقَو . ٍدَحَِأل  ُّتِقَُون  انْسَلَف  َُهبِّذَُکت ، ْنَأ  ََّنباهَت  الَف  ًاْئیَش  ِساَّنلا  َنِم  ََکل  َتَّقَو  ْنَم  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ملسم ، نب 
یف ۀیفنحلا -  نب  دّمحم  نع  ینادـمهلا ، رـشب  نب  دّـمحم  نع  دوراجلا ، یبأ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  یلجبلا ، ملـسم  نب  رمع  نع  ناذاش ،

ْمِهِیف َحیِـص  ُلوُزَی  ْمُهَْکُلم ال  َّنَأ  اوُّنَظَو  اوُّنَأَمْطاَو  اُونَمأ  اذِإ  یّتَح  ًالّجَُؤم  ًاْکُلم  ٍنالُف  ِینَِبل  َّنِإ  لاق : ّهنأ  ۀـجاحلا -  عضوم  هنم  انرـصتخا  ثیدـح 
ینامز هچ  میتسه  نآ  رظتنم  ام  هک  يرما  نآ  تقو  هک  دیهدب  ربخ  نم  هب  امـش ! يادف  هب  مناج  درک : ضرع  ترـضح  هب  دش و  دراو  يدـسا 
یناسک و  دنتفگ ، غورد  دناهدرک  نّیعم  ار  نآ  نامز  هک  یناسک  مزهم ! يا  دندومرف : ناشیا  هب  ترضح  دیـشک . لوط  ام  راظتنا  دوب ؟ دهاوخ 

414  / 5 دندرگیم . زاب  ام  يوس  هب  دنتفای و  تاجن  دنتسه ، [ دنوادخ هدارا   ] میلـست هک  یناسک  اّما  دندش ، دوبان  كاله و  دندرک  هلجع  هک 
نّیعم ار  روهظ ]  ] تقو وت  يارب  هک  مدرم  زا  یـسک  ره  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  - 

زا ار  یثیدح  ینادمه  رـشب  نب  دّمحم   - 415  / 6 مینکیمن . نییعت  ار  روهظ  تقو  يدـحا  يارب  ام  سپ  سرتن . وا  ندرک  بیذـکت  زا  درک ،
اه نالف  يارب  دیوگیم : ناشیا  هکنیا  نآ  میاهدرک و  رـصتخم  هدوب ، زاین  دروم  هک  ياهزادنا  هب  ار  نآ  ام  هک  دنکیم  لقن  هیفنح  نب  دّمحم 
هک دـننکیم  لایخ  ناـنیمطا  اـب  هدرک و  تینما  ساـسحا  ماجنارـس  اـت  دوب ، دـهاوخ  یتقوم  رذـگدوز و  تموکح  ساـبع ] ینب  اـی  هیما  ینب  ]
اذِإ یّتَح   - » ّلجوّزع ِهَّللا -  ُلْوَق  َِکلذَو  ْمُهُعَمْسَی  ٍعاو  الَو  مُهُعَمْجَی  ٍعار  ْمَُهل  ِْقبَی  ْمَلَف  ٌۀَْحیَـص ، هب  ناهگان  اّما  دوریمن ؛ نیب  زا  اهنآ  تنلطس 

َِکلذَک ِسْمَألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  َْوأ  ًْالَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا  َو  اهَفُرْخُز  ُضْرَألا  ِتَذَـخَأ 
یسُوم َدَعَو  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  َنِیتِّقَوُْملا  َْملِع  َبَلَغ  ِهَّللا  َْملِع  َّنَِأل  ال ، َلاق : ٌْتقَو ؟ َِکلِذل  ْلَه  َكاِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق : َنوُرَّکَفَتَی .» ٍمْوَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن 
ِتَُرثَک اذِإ  ْنِکلَو  َلْجِْعلا  اوُدَبَعَف  یـسُوم  انَّرَغ  اُولاق : ُْتقَْولا  َزَواج  اَّمَلَف  َلِیئارْـسِإ ، ُوَنب  اهْمَْلعَی  َْملَو  یـسُوم  اهْمَْلعَی  َْمل  ٍرْـشَِعب  اهَّمَتَأَو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث 

هن دنوشیم ، راتفرگ  يدنوادخ  گرزب  باذع  ًءاسَمَو . ًاحابَـص  ِهَّللا  َْرمَأ  اوُعَّقََوت  َِکلذ  َْدنِعَف  ًاضَْعب ، ْمُهُـضَْعب  َرَْکنَأَو  ِساَّنلا  ِیف  ُۀَقاْفلاَو  ُۀَـجاْحلا 
نیا دناسرب و  اهنآ  شوگ  هب  ار  شیادص  هک  ياهدننک  توعد  نابهگن و  هن  دنک و  عمج  ار  ناش  تیعمج  هک  دـنامیم  اهنآ  يارب  یگرزب 

زا هدافتـسا  رب  هک  دـندرک  نامگ  نیمز  لها  تفرگب و  تنیز  [ ناهایگ نآ  زا   ] نیمز هک  نآ  ات  : » دـیامرفیم هک  تسا  لجوّزع  دـنوادخ  لوق 
یهایگ چیه  زورید  ییوگ  هک  میدرک  ورد  نانچ  ار  نآ  سپ  دمآ ، يزور  ای  یبش  ام  یناریو ]  ] نامرف ناهگان ]  ] دنتسه اناوت  تاتابن  همه  نآ 

يارب ایآ  امـش ! يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  ( 240 .« ) مینکیم حیرشت  نادنمـشیدنا  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا  ام  تسا ، هتـشادن  دوجو 
. دراد هبلغ  دـننکیم  يراذـگ  تقو  هک  یناـسک  ملع  رب  ادـخ  ملع  هکنیا  يارب  ریخ ، دـندومرف : ترـضح  تسه ؟ یـصخشم  تقو  رما  نـیا 

یـسوم ار  رما  نیا  و  دش ] بش  لهچ  و   ] درک مامت  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  یلو  داد ، ار  بش  یـس  هدعو  یـسوم  هب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ 
بیرف ار  ام  یـسوم  دنتفگ : تشذگ ، دوب  هدش  هدعو  هک  بش  یـس  نامز  یتقو  سپ  دندوب ، عالطایب  نآ  زا  مه  لیئارـسا  ینب  تسنادیمن ،
يرگید هدع  اهنآ  زا  یهورگ  دش و  دایز  مدرم  نایم  رد  یتسدیهت  زاین و  هک  ینامز  نکلو  دندرک ، هلجع  یتسرپ  هلاسوگ  رد  تسا و  هداد 

یف کلذ  یفانت  یّتلا  رابخألا  نم  يور  ام  اّمأو  دوش . ققحم  دنوادخ  رما  دنراد  عقوت  بش  حبـص و  هک  تسا  عقوم  نآ  رد  دـندرک ، راکنا  ار 
دمأ رمألا  اذهل  أ  هل : تلق  لاق : ریـصب  یبأ  نع  ملـسم ، نب  نادعـس  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 416 هاور : ام  لثم  رهاظلا 

: لاق یلاـمثلا  ةزمح  یبأ  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  هنعو ،  - 417 هیف . هَّللا  دازف  متعذأ  مکّنکلو  یلب  لاق : هیلإ ؟ یهتننو  اننادبأ  هیلإ  حـیرن 
ملو نوعبسلا  تضم  دقو  ٌءاخَر » ِءالَْبلا  َدَْعب  : » لوقی ناکو  ٌءالَب » َنیِْعبَّسلا  َیلِإ  : » لوقی ناک  مالـسلا  هیلعًاّیلع  ّنإ  مالـسلا : هیلعرفعج  یبأل  تلق 
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ِهَّللا ُبَضَغ  َّدَتْشا  مالسلا  هیلعُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اَّمَلَف  َنیِْعبَّسلا ، ِیف  ِْرمَْألا  اَذه  َتَّقَو  َناَک  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُِتباث  ای  مالسلا : هیلعرفعجوبأ  لاقف  ءاخر ! رن 

دنراد تافانم  الاب  رابخا  اب  ًارهاظ  هک  يرابخا 

دنراد تافانم  الاب  رابخا  اب  ًارهاظ  هک  يرابخا 

تحار نآ  هب  ام  ناـج  هک  تسه  یناـمز  تّدـم و  جرف ، رما  يارب  اـیآ  هک  مدرک  ضرع  ( 241) ترضح هب  دیوگیم : ریـصب  وبا   - 416  / 7
8 درک . هفاضا  ار  شتدم  مه  دنوادخ  دیدرک و  اشفا  ار  نآ  امش  نکل  دراد ، یتقو  هلب ، دندومرف : ترضح  میـشاب ؟ شوخ  لد  نآ  هب  هدش و 
هب لاس  داتفه  ات  : » دندومرفیم مالسلا  هیلعیلع  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  كرابم  رـضحم  هب  دیوگیم : یلامث  هزمح  وبا   - 417 / 

ماما میدیدن . ار  یتحار  شیاسآ و  ام  یلو  تشذگ  لاس  داتفه  تسا ،» شیاسآ  اخر و  الب ، زا  سپ  : » دندومرفیم زاب  و  دـنوشیم » التبم  الب 
مالسلا هیلعنیـسح  هک  ینامز  یلو  داد ، رارق  لاس  داتفه  ار  رما  نیا  تّدم  لاعتم  دنوادخ  ( 242 !) تباث يا  دندومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعرقاب 
ریخأـت هب  لاـس  لـهچ  دـصکی و  تسا ] ـالب  زا  سپ  یتـحار  هک   ] ار رما  نآ  تفرگ و  تدـش  نیمز  لـها  رب  دـنوادخ  بـضغ  دـش ، هتـشک 
ْلَعْجَی َْملَو  ُهَّللا  ُهَرَّخَأَف  ِّرِّسلا  َعاِنق  ُْمتْفَـشَکَو  َثیِدَْحلا  ُُمتْعَذَأَف  ْمُکاْنثَّدَحَف  ٍۀَنَـس ، َۀَئاِمَو  َنیَِعبْرَأ  یلِإ  ُهَرَّخَأَف  ِضْرَألا  ِلْهَأ  یلَع  نیا  ام  و  تخادنا ،

: لاقف مالـسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  کلذ  تلق  و  ةزمح : وبأ  لاق  ِباتِْکلا .» ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَیو   » ًاْتقَو انَدـْنِع  َِکلذ  َدـَْعب  َُهل 
ءاونلا نامثع  نع  یملـسلا ، ماتمتلا  ییحی  یبأ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  لیعامـسإ ، نب  دّـمحم  نع  لضفلا ، يورو   - 418 َكاذ . َناک  ْدَق 
لوقن نأ  رابخألا  هذه  یف  هجولاف  ُءاشَی . ام  ِیتَیِّرُذ  ِیف  ُدَْعب  ُلَعْفَیَو  ُهَّللا  ُهَرَّخَأَف  َِّیف  ُْرمَْألا  اَذه  َناک  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق :

ار زار  نآ  زادنا  ور  هدرک و  اشفا  ار  نآ  مه  امش  میتفگ و  امـش  هب  ار  بلطم  اذه  ّتقو  دق  یلاعت  هَّللا  نوکی  نأ  عنتمی  ّهنإ ال  تّحـص -  نإ  - 
هک ار  هچنآ  دـنوادخ   » دادـن و رارق  ام  دزن  نآ  يارب  یتقو  رگید  نآ  زا  دـعب  تخادـنا و  ریخأت  هب  مهزاـب  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  دـیتشادرب ،

نیا دـیوگیم : هزمحوبا  تسادـخ .» دزن  باتک  رد  ثداوح  نیا  مامت  دراذـگیم و  یقاـب  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دربیم و  ناـیم  زا  دـهاوخب 
ماـتمت ییحی  یبا   - 418  / 9 تسا . روط  نیمه  دـندومرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  كراـبم  دوجو  يارب  ار  تیاور 
دوجو رد  دّمحم  لآ  تلود  روهظ  رما  دندومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  اون  نامثع  زا  یملس 

. دنکیم لمع  دهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  نم  هیرذ  دروم  رد  نم  زا  سپ  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دوب ، هدش  ردقم  نم 

رابخا نیا  هیجوت 

رد یلاعتو  كرابت  دنوادخ  هک  دوشیمن  عنام  هلأسم  نیا  دنشاب ، حیحص  رابخا  هکنیا  ضرف  رب  مییوگیم : هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  حیضوت 
تقو یلإ  هریخأت  تّضتقاو  ۀحلـصملا  تّریغت  دّدـجت  ام  دّدـجت  اّملف  ترکذ ، یّتلا  تاقوألا  یف  رمألا  رکذ  هک  ار  ییاـهنامز  ناـمه  زا  یکی 

نأ یلإ  هریخأت  ۀحلـصملا  یـضتقی  ام  دّدـجتی  نأب ال  ًاطورـشم ، رّخؤی  نأ  زوجی  تقو  ّلکو  لّوألا ، تقولا  نوکیو  دـعب  امیف  کلذـکو  رخآ 
ءاعدـلا دـنع  اهیف  ةدایزلاو  اهتاقوأ  نع  رامعألا  ریخأت  یف  يور  اـم  لّوأـتی  اذـه  یلعو  ًاـموتحم . نوکیف  ءیـش  هّریغی  ـال  يذـّلا  تقولا  ءیجی 

نإو یلاعت  وهو  کلذ  ریغو  محرلا  عطقو  ملظلا  لعف  دنع  هلبق  ام  یلإ  اهتاقوأ  نع  رامعألا  صیقنت  یف  يور  امو  ماحرألا  ۀلـصو  تاقدصلاو  ]
، هدرک لدعلا . لهأ  نیب  اهیف  فالخ  ۀـلمجلا ال  هذـهو  طرـش  الب  رخآلاو  طرـشب  ًامولعم  امهدـحأ  نوکی  نأ  عنتمی  الف  نیرمألاب ، ًاملاع  ناک 
. دوشیم لوکوم  يرگید  نامز  هب  نیعم  تقو  نآ  دنکیم و  رییغت  زین  تحلـصم  درک ، رییغت  لاوحا  عاضوا و  رگا  سپ  دـشاب . هدومرف  نّیعم 
ره هکلب  یلّوا ، هدش  نّیعم  تقو  طقف  هن  نیاربانب  تسا . ساسا  نیمه  رب  حیضوت  تسا و  يراج  هلأسم  نیمه  مه  يدعب  ياهنامز  رد  ًاملسم 

ینامز هکنیا  ات  دوشن و  رارکت  تسا  روهظ  رد  ریخأت  بجوم  هک  هچنآ  هکنیا  ات  دتفیب  ریخأت  هب  یطیارش  تحت  دناوتیم  مه  يرگید  تقو 
دایز و  شدوخ ، نامز  زا  اهگرم  اهرمع و  نداتفا  ریخأـت  هب  باـب  رد  هک  یتاـیاور  دـشاب . یمتح  هدرکن و  رییغت  نآ  زیچ  چـیه  هک  دـسرب  ارف 
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عطق ندرک و  ملظ  رثا  رد  اهگرم  نداتفا  ولج  رمع و  ندـش  مک  باب  رد  هک  ار  هچنآ  زین  و  محر ، هلـص  هقدـص و  اعد و  رثا  رد  اهرمع  ندـش 
نکمم نکل  تسا ، ملاع  اهنیا  يود  ره  هب  هچ  رگا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  ریـسفت  لیوأت و  نیمه  ساسارب  هدش ، دراو  رگید  لامعا  محر و 

یفالتخا چیه  هلأسم  نیا  رد  و  ( 243 .) دشاب یمتح ]  ] طرـش نودب  مولعم  يرگید  هدوب و  یمتح ] ریغ   ] طورـشم مولعم  اهنآ  زا  یکی  تسا 
ام یلع  خـسنلا  اهانعم  ّنأ  نّیبیو  ءادـبلا  ظفلل  ۀنّمـضتملا  انرابخأ  نم  يور  ام  ًاـضیأ  لّوأـتی  اذـه  یلعو  تسین . هلزتعم ] هیماـما و   ] هیلدـع نیب 
الف روهظلا ، وه  ۀغللا  یف  ءادبلا  ّنأل  تانئاکلا ، نع  ربخلا  اهقیرط  ناک  نإ  اهطورـش  ّریغت  وأ  خسنلا  هیف  زوجی  امیف  لدـعلا  لهأ  عیمج  هدـیری 

رفعج نب  دّـمحم  هاور  اـم  کـلذ  نـمف   - 419 هطرـش . ملعن  ـالو  ملعن  وأ  هفـالخ ، ّنظن  اـّنک  اـم  یلاـعت  هَّللا  لاـعفأ  نـم  اـنل  رهظی  نأ  عـنتمی 
ِمیِرْحَِتب ّالإ  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  ام  لوقی : مالسلا  هیلعاضرلا  نسحلاابا  تعمس  لاق : تلصلا  نب  نایرلا  نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  نع  هللا ، همحريدسألا 

نب دّمحم  نب  دمحأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعس  يورو   - 420 ْرُْدنُکلا . ِِهثاُرت  ِیف  َنوُکَی  ْنَأَو  ُءاشَی » ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ   » ِءادـِْبلِاب ِِهَّلل  َّرُِقی  ْنَأَو  ِرْمَْخلا 
تسا ریسفت  لیوأت و  نیمه  ربانب  تسا  هدمآ  ادب »  » هملک ظفل و  اهنآ  نمض  رد  هک  مه  يرابخا  رصن ، یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  یسیع ،

رد تسا ، هدرک  رییغت  نآ  طورش  هکنیا  ای  و  دشاب ، نکمم  زیاج و  شرییغت  خسن و  هک  تسا  يزیچ  رد  خسن  ادب ، يانعم  هک  تسا  نشور  و 
زا یلعف  تسا  نکمم  سپ  تسا ، روهظ  زا  تراـبع  تغل  رد  ادـب  هکنیا  تهج  هب  دـشاب ، تاـینیوکت  زا  نداد  ربـخ  نآ ، قیرط  هک  یتروـص 

نیمه زا  مینادیمن و  ار  نآ  طیارش  اّما  هدوب  ملاع  نآ  هب  هکنیا  ای  و  میدرکیم ، روصت  ار  نآ  فالخ  ام  هک  دوش  رهاظ  ام  رب  دنوادخ  لاعفا 
لاعتم دنوادخ  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دـیوگیم : تلـص  نب  نایر   - 419  / 10 ریز : تیاور  تسا  راـبخا  لـیبق 

دهاوخب ار  يراک  ره  وا   » هک دـنک  رارقا  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  ءادـب  هب  هکنیا  رمخ و  میرحت  مکح  اـب  رگم  ار  يربماـیپ  دـندومرفن  ثوعبم 
مالسلا هیلعاضر  ماما  نسحلا  یبا  زا  رصن ، یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا   - 420  / 11 دشاب . ردنک  وا  ثاریم  رد  هکنیا  و  ( 244 « ) دهدیم ماجنا 

نب رفعج  ّیلع و  نب  دّـمحمو  هلبق  بلاط  یبأ  نب  ّیلعو  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاـق  : ] لاـق مالـسلا  هیلعاـضرلا  نسحلا  یبأ  نع  هک  دـنکیم  لـقن 
یلاعَت ال َهَّللا  َّنَِأب  َلاق : ْنَم  اّمَأَف  ِباتِْکلا .» ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » ِۀـیآلا ِهِذـه  َعَم  ِثیِدَْـحلِاب  اَنل  َْفیَک  مالـسلا : مهیلعدّـمحم 

نب دّمحم  لأس  لاق : يرفعجلا  مشاه  یبأ  نع  هَّللا  دبع  نب  دعـس  يور  دقو   - 421 ِدیِحوَّتلا . ِنَع  َجَرَخَو  َرَفَک  ْدَقَف  ِِهنْوَک  َدَْعب  ّالِإ  ٍءْیَِـشب  ُمَْلعَی 
ْلَه َو  ٍدَّمَُحم : ُوبَأ  َلاقَف  ِباتِْکلا .» ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی   -: » ّلـجوّزع هَّللا -  لوق  نع  ّيرکـسعلا  دّـمحمابأ  ّینمرألاحـلاص 

شیپ نیدباعلا و  نیز  ماما  نیـسحلا ، نب  یلع  دندومرف : ترـضح  ام  ُفالِخ  اذه  یِـسْفَن  یف  ُْتلُقَف  ْنُکَی ، َْمل  ام  ّالِإ  ِْتْبُثی  َو  َناک  ام  ّالِإ  وُحْمَی 
وحم دـهاوخب  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ   » هکرابم هیآ  هب  هّجوت  اب  دـندومرفیم : مالـسلا  مهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماـما  نینمؤملاریما و  ناـشیا  زا 
یسک اّما  و  میهد . ربخ  هدنیآ  زا  میناوتیم  هنوگچ  ( 245 « ) تسوا دزن  رد  باتکلا  ما  درادیم و  هگن  تباث  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم و 

. تسا جراخ  دیحوت  زا  هدش و  رفاک  صخـش  نیا  ناشدوجو ، زا  لبق  هن  دراد  ملع  اهنآ  هب  ایـشا  دوجو  زا  دعب  طقف  دنوادخ  دـیوگیم : هک 
هگن تباث  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب  ار  يزیچ  ره  دـنوادخ   » هفیرـش هیآ  دروم  رد  ینمرا  حـلاص  نبدـمحم   - 421  / 12

مالـسلا هیلعماما  درک . لاؤس  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  كراـبم  دوجو  زا  ( 246 « ) تـسوا دزن  رد  باــتکلا  ما  درادیم و 
: دیوگیم ینمرا  حلاص  نب  دّمحم  دـنکیم ؟ تابثا  هدوبن  هک  ار  هچنآ  هدومرف و  وحم  هدوب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دـندومرف :

ََّیلِإ َرَظَنَف  ُنوُکَی ؟ یّتَح  َءیّـشلا  ُمَْلعَی  ـال  ّهنإ  مَکِحلا : ُْنب  ُماـشِه  ُلوُقَی  مکح  نب  ماـشه  هک  هچنآ  اـب  دـندومرف ، ماـما  هک  نیا  متفگ  مدوخ  اـب 
، ّیلع نب  دّـمحم  نع  ناذاش ، نب  لـضفلا   - 422 رصتخم . ثیدحلاو  اِهنْوَک . َْلبَق  ِءایْـشَألِاب  ُِملاْعلا  ُراّبَْجلا  َیلاعَت  َلاقَف : مالـسلا  هیلعٍدَّمَُحمُوبَأ 
. ِهِیف ُهَّللا  َدازَف  ُْمتْعَذَأ  ْمُکَّنِکلَو  یَلب  َلاق : هیلإ ؟ یهتننو  اننادـبأ  حـیرن  دـمأ  رمألا  اذـهل  أ  هل : تلق  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  ملـسم ، نب  نادعـس  نع 
هل رمألا  روهظ  نود  هانّیب  ام  یلع  رخآ  تقو  یلإ  رمـألا  ریخأـت  اـهئاضتقاو  هیف  ۀحلـصملا  ّریغت  نم  هرکذ  انمّدـق  اـم  راـبخألا  هذـه  یف  هجولاو 

دوجو هب  هک  ینامز  رگم  درادن ، یهاگآ  ایـشا  هب  دنوادخ  هک  دیوگیم  ًاریبک . ًاّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت  هزّوجن ، الو  هب  لوقن  ّانأف ال  یلاعت ،
زا شیپ  رابج ، هبترم  دنلب  ِدنوادخ  دـندومرف : هدـش و  نم  هّجوتم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّـمحم  وبا  تسا . فلاخم  دـشاب ، هدـمآ 

قداص ماما   ] ترضح هب  هک  دیوگیم  ریصب  یبا   - 422  / 13 تسا . هدش  هاتوک  رصتخم و  ثیدح  هتبلا  تسا . هاگآ  اهنآ  هب  ایشا  شیادیپ 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهناج نآ  نتـسناد  اب  هک  تسه  ینیعم  تقو  ترـضح ] مایق  روهظ و  ینعی   ] رما نیا  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا ] امهیلع  رقاب  ماما  اـی 
ار شتدم  دنوادخ  دیدرک و  اشفا  ار  نآ  امـش  اّما  دراد ، نّیعم  یتقو  هلب ، دـندومرف : ترـضح  میـشاب ؟ شوخ  لد  نآ  هب  هدـش و  تحار  نام 

(247 .) دومرف هفاضا 

رابخا نیا  هیجوت  حیضوت و 

بجوم رگید  نامز  ات  و  هدرک ، رییغت  رما  نآ  رد  تحلـصم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  میدرک و  نایب  ًالبق  هک  تسا  ناـمه  راـبخا  نیا  هجو 
ار نآ  مینزیمن و  ار  فرح  نیا  ام  هدش ، راکشآ  دنوادخ  يارب  نونکا  نآ  تحلصم  رما و  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  یلو  تسا ، هدش  ریخأت 

قثن نأ ال  یلإ  يّدؤی  اذـه  لـیق : نإـف  ( 248 .) تسا رتگرزب  رتـالاب و  تافیـصوت ، نیا  زا  یهلا  سدـقا  تاذ  هکنیا  هچ  مـینادیمن  حـیحص 
ّریغتی نأ  زوجی  ّهنأب ال  انملعل  اهیلع  عطقن  ّانإف  هتاربخم ، یف  ّریغتلا  هیف  زوجی  برض ال  نیبرض : یلع  رابخألا  انلق : یلاعت . هَّللا  رابخأ  نم  ءیـشب 
زوجی ام  وه  رخآلا  برضلاو  نینمؤملا . بیثی  ّهنأب  رابخألاکو  یـضم  امیف  تانئاکلا  نعو  یلاعت  هَّللا  تافـص  نع  رابخألاک  هسفن ، یف  ربخملا 

هجو یلع  ربخلا  دری  نأ  ّالإ  لبقتسملا  یف  ثداوحلا  نع  رابخألاک  کلذ ، عیمج  زّوجن  ّانأف  هطورش ، ّریغت  دنع  ۀحلصملا  ّریغتل  هسفن  یف  هّریغت 
کلذ دـنعف  ًالـصأ ، ّریغتی  اّمم ال  ّهنأ  انملعأف  تاربخملا ، نم  ریثکب  متحلا  نرق  کلذ  لـجألو  هنوکب  عطقن  ذـئنیحف  ّریغتی ، ـال  هربخم  ّنأ  ملعی 

. هب عطقن 

لاکشا

. مینکن دامتعا  لاعتم  دنوادخ  رابخا  هب  ام  هکنیا  هب  دوشیم  رجنم  امش  داقتعا  نیا 

خساپ

و میراد ، نیقی  داقتعا و  اهنآ  رییغت  مدع  رب  ام  هک  ارچ  دننکیمن ؛ يرییغت  هنوگ  چیه  هک  دنتسه  يرابخا  لوا  هتسد  دنتسه : هتـسد  ود  رابخا 
تسا و هدش  هداد  هتشذگ  تاقافتاو  تانئاک  دنوادخ و  تافـص  زا  هک  ییاهربخ  لثم  تسین ، نکمم  هسفن  یف  رابخا  نیا  رییغت  هک  مینادیم 

دروم رد  رییغت  هسفن  یف  هک  تسا  يرابخا  مود  هتسد  دهدیم . باوث  ناشلمع  لابق  رد  نینمؤم  هب  دنوادخ  دنیوگیم ، هک  يرابخا  نینچمه 
؛ مینادیم نکمم  ار  رییغت  نیا  ام  دـنکیم و  رییغت  هسفن  یف  مه  اهنآ  تحلـصم  اهنآ ، طیارـش  رییغت  اب  هکنیا  لیلد  هب  تسا ، نکمم  اهنآ 

عوقو هب  تلاح  نیا  رد  سپ  دنکیمن ، رییغت  نآ  عوضوم  دروم و  مینادب  ام  هک  يربخ  رگم  تسا ؛ هدمآ  هدـنیآ  ثداوح  زا  هک  يرابخا  لثم 
نیا هک  میمهفیم  ام  نیارباـنب  دـناهدش ، تیمتح  نیرق  دـناهداد  اـهنآ  زا  ربخ  هک  دراوم  زا  يرایـسب  تهج  نیمه  هب  میراد و  نیقی  ربخ  نآ 

ۀنئاکلا تامالعلا  نم  فرط  رکذ  . ) مینکیم ادیپ  نآ  هب  نیقی  عطق و  عقوم  نیارد  و  دنکیمن ، رییغت  هجو  چیه  هب  هک  تسا  يدراوم  زا  رابخا 
نع سیردإ ، نب  دمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  ینربخأ   - 423 مالسلا ) هیلعهجورخ  لبق 

: لاق ةریمع  نب  فیس  نع  هرکذی  ًاخیش  تعمس  لاق : حابصلا  نب  لیعامسإ  نع  ّيروباشینلا ، ناذاش  نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع 
نم بلاطیبأ  دلو  نم  لجر  مساب  يدانی  دانم  نم  ّدب  ال  ةریمع ! نب  فیـس  ای  هسفن : نم  ءادتبا  لوقی  هتعمـسف  روصنملا  رفعج  یبأ  دنع  تنک 

ای تلق : ءامّسلا . نم  لجر  مساب  يدانی  دانم  نم  ّدب  ال  لوقی : هنم  ینذأ  عمسف  هدیب  یسفن  يّذلاو  لاق : ساّنلا ؟ نم  دحأ  هیوری  تلقف : ءامّسلا .
. ّطق هلثمب  تعمس  ام  ثیدحلا  اذه  ّنإ  نینمؤملا  ریمأ 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  تابثا  مود : لصف 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  تدالو  تابثا  مود : لصف 
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نم هیلع  انّللد  امب  هتمامإ  تبث  اذإ  ّهنأ  وهف  ۀّیرابتعالا  اّمأف  ۀـّیرابخإ  ءایـشأو  ۀـّیرابتعا  ءایـشأف  اهتّحـصو  نامّزلا  بحاص  ةدالو  یف  مالکلا  اّمأف 
نم هیلع  انّللد  ام  ًاضیأو  ًالصأ . ربخ  هیف  دری  مل  نإ  هتدالو  ۀّحص  کلذب  انملعو  هتمامإ  تبث  هتمامإب  لوقلا  ّالإ  اهنم  مسق  ّلک  داسفإو  ماسقألا ،

دّکؤی نیتبیغ  نم  هل  ّدب  رمألا ال  بحاص  ّنأ  یلع  انّللد  امو  دوجومل . ّالإ  نوکی  ددـعلا ال  ّنأل  هتدالو ، ۀّحـص  یلع  ّلدـی  رـشع  انثا  ۀّـمئألا  ّنأ 
. هتدالو ۀّحص  یلع  ینبم  کلذ  ّلک  ّنأل  کلذ ،

ع»  » نامزلا بحاص  ترضح  تدالو  تابثا 

تسا و یلقع ] ای   ] يراـبتعا یـشخب  مینکیم : ثحب  شخب  ود  رد  نآ ، تّحـص  مالـسلا و  هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  تدـالو  باـب  رد 
ترضح نآ  تماما  لاوقا ، ماسقا  عاونا و  نایم  زا  یتقو  هکنیا  زا  تسا  ترابع  يرابتعا ، یلقع و  شخب  اّما  تسا . یلقن ] ای   ] يرابخا یشخب 

مه يربخ  رگا  یتح  تهج  نیمه  هب  دـش ، لطاب  ناشیا  تماما  هب  داقتعا  زج  هب  لاوقا  مامت  دـش و  تباث  میدرک  هماـقا  هک  ياهلدا  هطـساو  هب 
زین دنتسه  رفن  هدزاود  ناماما  هکنیا  رب  ینبم  لالدتسا ، نینچمه  تسناد . میهاوخ  ار  ترضح  تدالو  تّحص  دشاب  هدشن  دراو  هراب  نیا  رد 

دنیوگیم هک  یتایاور  نینچمه  و  دـنکیم . قدـص  دوجوم  رب  طقف  ددـع  هکنیا  لـیلد  هب  دـننکیم ، تلـالد  ترـضح  تدـالو  تّحـص  رب 
تدالو تّحص  رب  ینبم  عرف  اهنیا  همه  هک  ارچ  تسا ، ماما  تدالو  تّحص  رب  يدیکات  دییأت و  دراد ، تبیغ  ود  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص 

کلذ دعب  رکذنو  ًالیـصفتو ، ۀـلمج  هیف  يور  اّمم  ًافرط  باتکلا  اذـه  یف  رکذنـسف  رابخألا  ۀـهج  نم  هتدالو  حیحـصت  اّمأو  تسا . ترـضح 
نب نوراه  دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 195 باتکلا . هب  لوطی  ینعملا  اذه  یف  يور  ام  ءافیتسا  ّنأل  هآرو  هدهاش  نم  رابخأ  نم  ۀلمج 
نب هَّللا  دبع  ینثّدـح  لاق : ۀـقثلا  نع  اّیرکز ، نب  ۀـلظنح  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  ینثّدـح  لاق : يزارلا  ّیلع  نب  دـمحأ  نع  يربکعلتلا ، یـسوم 

: لاق يولعلا ، نسحلا  نب  نیـسحلا  لضفلاوبأ  ینثّدح  لاق : ةریثک -  ءایـشأ  یف  انفلاخ  ناکو  هنم  ۀـجهل  قدـصأ  تیأر  امو  ّيولعلا -  سابعلا 
، ینیلکلا بوقعی  نب  دّـمحم   - 196 دلو . اّمل  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  اندّیـسب  هتّأنهف  يأر  نم  ّرـسب  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  یلع  تلخد 

نیتنثا ۀنـس  مالـسلا  هیلعاضرلا  ّیلع  نب  دّمحم  تنب  ۀمیکح  یلع  تلخد  لاق : میهاربإ  نب  دمحأ  ینثّدح  لاق : يدسألا  رفعج  نب  دّمحم  نع 
تابثا يارب  اّما  و  هتّمـسف . نسحلا  نبا  نالف  تلاق : مهب ، ّمتأت  نم  یل  تّمـسف  اهنید  نع  اهتلأسو  باـجح  ءارو  نم  اـهتمّلکف  نیتئاـمو  نیتسو 

لقن لیصفت  ای  لامجا و  روط  هب  هک  اهنآ  زا  یتمـسق  باتک  نیمه  رد  يدوز و  هب  تایاور ، رابخا و  قیرط  زا  مالـسلا  هیلعترـضح  تدالو 
طقف لیلد  نیا  هب  مینکیم ! رکذ  دـناهدوب ، وا  دـهاش  هدـید و  ار  ترـضح  هک  یناـسک  راـبخا  زا  یـشخب  نآ  زا  سپ  مینکیم . رکذ  ار  هدـش 

: هدرک لقن  دامتعا  دروم  صخـش  زا  اـیرکز  نب  ۀـلظنح   - 195  / 1 دوشن . ینالوط  اـهنآ  همه  رکذ  اـب  باـتک  هک  مینکیم  رکذ  ار  یـشخب 
نب نیسح  زا  هدرک -  تفلاخم  ام  اب  لئاسم  زا  يرایسب  رد  هکیلاح  رد  ماهدیدن  رت  قداص  رتوگتسار و  وا  زا  هک  يولع -  سابع  نب  هَّللادبع 

بحاص نامیالوم  تدالو  مدیسر و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  يأر  نم  ّرـس  رد  هتفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  يولع  نسح 
رهاوخ داوج و  ماما  رتخد  همیکح  تمدخ  هب  لاس 262 ه.ق  رد  هک  هتفگ  میهاربا  نب  دمحا   - 196  / 2 متفگ . کیربت  ناشیا  هب  ار  نامزلا 

ناشتماما هب  هک  ار  یناسک  مه  ناشیا  مدرک ، لاؤس  وا  نید  زا  مدرک . تبحـص  ناشیا  اب  هدرپ  تشپ  زا  مدیـسر و  مالـسلا  امهیلعيداه  ماـما 
كادف هَّللا  ینلعج  اهل : تلقف  مالسلا .] امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح   ] تسا نسح  رـسپ  ینالف  تفگ : [ رخآ رد   ] دندرب و مان  نم  يارب  دوب  دقتعم 

عزفت نم  یلإ  تلقف : روتـسم ، تلاق : دـلولا ؟ نیأف  اـهل : تلق  هّمأ ، یلإ  هب  بتک  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  نع  ًاربخ  تلاـقف : ًاربخ ؟ وأ  ۀـنیاعم 
مالـسلا هیلعّیلع  نب  نیـسحلاب  دتقإ  تلاقف : ةأرما . یلإ  هتّیـصو  نمب  يدتقأ ) : ) تلقف مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  ّمأ  ةّدجلا  یلإ  تلاق : ۀعیـشلا ؟

ًارتس بنیز  یلإ  بسنی  ملع  نم  مالسلا  هیلعنیسحلا  نب  ّیلع  نم  جرخی  ام  ناکو  رهاظلا  یف  مالـسلا  هیلعّیلع  تنب  بنیز  هتخأ  یلإ  یـصوأ 
وهو هثاریم  مسقی  مالسلا  هیلعنیسحلا  دلو  نم  عساتلا  ّنأ  متیور  ام  رابخأ أ  باحصأ  موق  مّکنإ  تلاق : مث  مالسلا . هیلعنیسحلا  نب  ّیلع  یلع 

تـسا دّمحم  یبا  زا  شربخ  تفگ : دیراد ؟ يربخ  وا  زا  ای  دیاهدید  ار  وا  امـش  ایآ  امـش ! يادف  هب  مناج  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  ةایحلا ؟ یف 
هب وا  تساجک ؟ هچب  متفگ : مالسلا  هیلعنسح  ردام  هب  نم  تشون و  همان  تّجح ] ترـضح  دلوت  صوصخ  رد  ] شردام هب  هک  هداد ] ربخ  وا  ]
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دروایب ور  یسک  هچ  هب  هعیش  سپ  مدیسرپ : نوتاخ  همیکح  زا  دیوگیم  يوار  درادن . ربخ  یـسک  شهاگیاج  زا  تسا و  یفخم  تفگ : نم 
رد مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  مدیـسرپ : مالـسلا . هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ردام  ناشیا و  هدج  تفگ : دیوگب ؟ ار  شزاین  تجاح و  و 

امهیلعیلع نب  نیـسح  هب  ناشیا  تفگ : تسا ؟ هدرک  ادتقا  یـسک  هچ  هب  هدرپس ] نز  کی  تسد  هب  ار  روما  و   ] هدرک تیـصو  نز  هب  هکنیا 
زورب مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  مولع  زا  هک  هچره  و  درک ، تیـصو  مالـسلا  اهیلعبنیز  شرهاوخ  هب  رهاظ  رد  هک  تسا  هدرک  ادتقا  مالـسلا 
لها هک  امش  تفگ : دعب  دشیم . هداد  تبسن  مالسلا  اهیلعبنیز  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  تماما  رما  نتشاد  هگن  یفخم  رطاخ  هب  درکیم ،

میـسقت شتایح  لاح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  دالوا  زا  ماـما ]  ] نیمهن ثاریم  هک  تسا  هدـشن  تیاور  امـش  هب  اـیآ  دـیتسه  تاـیاور  راـبخا و 
یغارملا دماح  یبأ  نع  یفنحلا ، ملسم  نب  رفعج  نب  نسحلا  نع  يدنواهنلا ، دّمحم  نب  نسحلا  نع  يربکعلتلا ، ربخلا  اذه  يورو  دوشیم ؟

مالـسلا هیلعدّمحم  یبأ  لوق  نم  ۀیاورلا  تمّدـقت  دـقو   - 197 هلثم . رکذو  يرکـسعلا ، نسحلا  یبأ  تخأ  دّـمحم  تنب  ۀـمیکح  تلأس  لاق :
، بوقعی نب  دّمحم  يورو   - 198 َلَّمَؤُْملا . ُهاّمَـسَو  ِهَّللا  َةَرُْدق  اَْوأَر  َْفیَکَف  َلْسَّنلا  اَذه  اوُعَطْقَِیل  ِینَنُوُلتْقَی  مُهَّنَأ  ُۀَملّظلا  ِتَمَعَزَو  هل : دـلو  نیح 
: يریبزلا لتق  نیح  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  نع  جرخ ، لاق : دّمحم  نب  دمحأ  نع  دّمحم ، نب  یّلعملا  نع  يرعـشألا ، دّمحم  نب  نیـسحلا  نع 

ّتِـس َۀَنَـس  ًادَّمَُحم  ُهاّمَـس  ٌَدلَو  َُهل  َِدلُوَو  ِهَّللا ؟ َةَرُْدق  يأَر  َْفیَکَف  ٌبَقَع  ِیل  َْسَیلَو  ِیُنُلتْقَی  ُهَّنَأ  َمَعَز  ِِهئاِیلْوَأ  یلَعَو  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَم  ُءازَج  اذه 
لقن یغارم  دـماح  یبا  زا  یفنح ، ملـسم  نب  رفعج  نب  نسح  زا  يدـنواهن ، دّـمحم  نب  نسح  زا  يربکعلت ، ار  ربـخ  نیا  ِْنیَتَئاـِمَو . َنیِـسْمَخَو 
هدرک رکذ  ار  تـالمج  ناـمه  لـثم  هک  مدیـسرپ . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  رهاوخ  داوج و  ماـما  رتخد  همیکح  زا  هتفگ : هک  هدرک 

: دندومرف مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  دلوت  تقو  ناشیا  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعيرکسع  دّمحم  یبا  ماما  لوق  زا  ًالبق   - 197  / 3 تسا .
مان دعب  و  دندید ؟ هنوگچ  ار  دـنوادخ  تردـق  سپ  دـنناسریم ، لتق  هب  ارم  هک  دـندرک  لایخ  كرابم  لسن  نیا  ندرک  عطق  يارب  نارگمتس 

نـسح ماـما  دـش ، هتـشک  يریبز  هک  یناـمز  تـسا : هـتفگ  دّـمحم  نـب  دـمحا   - 198  / 4 دـندراذگ . هدـش  وزرآ  ینعی  لـّمؤم ، ار  دــنزرف 
رگید دشکیم و  ارم  هک  دوب  هدرک  لایخ  وا  دنزب ، ارتفا  یهلا  يایلوا  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  رفیک  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع 

دمآ و ایند  هب  يدنزرف  لاس 256 ه.ق  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  يارب  و  دید ؟ هنوگچ  ار  ادخ  تردق  سپ  دنام ! دـهاوخن  یفلخ  نم  يارب 
ُنَذْأَتَف َِکَتلَأْسَم  ْنَع  ِینُعَنْمَت  َُکَتلالَج  مالـسلا : هیلعدّـمحم  یبأل  تلق  لاق : يرفعجلا  مشاهوبأ   - 199 دنتشاذگ . دّمحم  ار  وا  مان  ترـضح 

 - 200 ِۀَنیِدَْملِاب . َلاقَف : ُْهنَع ؟ ُلَأْسَأ  َْنیَأَف  ٌثَدَح  َثَدَح  ْنِإَف  ُْتُلق : ْمَعَن . َلاق : ٌدـَلَو ؟ ََکل  ْلَه  ِیَـس ! يِدّ ای  ُْتُلق : ْلَس . َلاق : ََکلَأْسَأ ؟ ْنَأ  ِیف  ِیل 
هدلوم دعب  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  یلع  تلخد  لاق : مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  مداخو  مداخلا ، میـسن  نع  هعفر  بوقعی  نب  دّمحم  يورو 

199  / 5 ٍماّیَأ . َثالَث  ِتْوَْملا  َنِم  ٌنامَأ  َوُه  ِساطِْعلا ؟ ِیف  َكُرَِّشبُأ  َأ ال  َلاقَف : َِکلِذب ، ُتْحَرَفَف  ُهَّللا . َکُمَحْرَی  لاقف : هدنع  تسطعف  لایل  رـشعب 
عنام امش  یگرزب  ردق و  تلالج  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّمحم  یبا  كرابم  رـضحم  هب  هتفگ : يرفعج  مشاه  وبا  - 

ایآ مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دندومرف : ترـضح  مسرپب ؟ یلاؤس  امـش  زا  ات  دـییامرفیم  هزاجا  ایآ  مسرپب ، ار  ياهلأسم  امـش  زا  هک  دوشیم 
وج تسج و  اجک  رد  ار  نات  دنزرف  دیورب ] ایند  زا  امـش  ینعی   ] دهد يور  ياهثداح  رگا  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : دیراد ؟ يدـنزرف  امش 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  دّمحم  یبا  مداخ  میـسن   - 200  / 6 هنیدم . رد  دـندومرف : ترـضح  مینک ؟ لاؤس  ناشیا  زا  اجک  رد  مینک و 
. مدرک هسطع  لاح ] نیمه  رد   ] و متفر ، ناـشیا  تمدـخ  هب  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  كراـبم  دـلوت  زا  سپ  بش  هد  هک  هتفگ 
هب یتراشب  هسطع  دروم  رد  دندومرف : ترضح  مدش . لاحشوخ  رایـسب  مالک  نیا  زا  داب .] وت  رب  ادخ  تمحر   ] هَّللا کمحری  دندومرف : ناشیا 
نع هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  يورو   - 201 تسا . گرم  زا  ناما  زور  هس  ات  هسطع  هک  تسا  نیا  نآ  و  مهدـب ؟ وت 

ٌِّیلَعَو ٌدَّمَُحم  ءامْسَأ  ُثالَث  َعَمَتْجا  اَذِإ  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀّیح ، یبأ  نب  ملاس  نع  یسیقلا ، ّیلع  نب  ۀّیمأ  نع  لاله ، نب  دمحأ 
 - سراـف لـهأ  نم  لـجر  نع  یلجعلا ، ّیلع  نب  ءوض  نع  هدانـسإب ، بوقعی  نب  دّـمحم  يورو   - 202 مالـسلا . هیلعُِمئاْقلا  ُِعباّرلاَف  ُنَسَْحلاَو 

ُنالف ای  یل : لاق  تمّلسف ، تلخد  اّملف  تنذأتـسا  نأ  ریغ  نم  یناعدف  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبأ  باب  تمزلو  يأر  نم  ّرـس  تیتأ  لاق : هاّمس - 
ِیف ًۀَـبْغَر  ُْتُلق : َکُمِّدَـقُأ ؟ يِذَّلا  اَم  یل : َلاق  َُّمث  ِیلْهَأ . ْنِم  ٍءاِسنَو  ٍلاجِر  ْنِم  ٍۀَـعامَج  ْنَع  ِیَنلَأَس  َُّمث  ُنالف ، ای  ْدـُْعُقا  َلاـق : َُّمث  َکـُلاح ؟ َْفیَک 
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اذإ نذإ  ریغب  هیلع  لخدأ  تنکو  قوسلا ، نم  جئاوحلا  مهل  يرتشأ  ترـص  ّمث  مدخلا ، عم  رادلا  یف  تنکف  لاق : َراّدـلا ، ِمِْزلاَف  َلاق : َِکتَمْدِـخ 
یلع دّمحم و  مان  هک  یتقو  دندومرف : ترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هّیح  یبا  نب  ملاس   - 201  / 7 لاجرلا . راد  یف  ناک 
هدرب مه  ار  وا  مان  هک  سراف  لـها  زا  يدرم  زا  یلجع  یلع  نب  ءوض   - 202  / 8 تسا . مئاق  ناشیا  نیمراهچ  دندمآ ، مهرـس  تشپ  نسح  و 
نودب ترضح  هکنیا  ات  مداتسیا ] ناشلزنم  برد  ینعی   ] مدش دّمحمیبا  هناخ  برد  مزالم  هتفر و  يأر  نم  ّرـس  هب  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن 

دعب تسا ؟ روطچ  تلاح  ینالف ! دـندومرف : ترـضح  مدرک ، مالـس  مدـش و  دراو  یتقو  دـندرک ، توعد  ارم  مریگب  دورو  هزاجا  نم  هکنیا 
اجنیا هب  ار  امـش  يزیچ  هچ  دـندومرف : سپـس  دیـسرپ . ما  هلیبق  لها و  نانز  نادرم و  زا  يدادـعت  لاوحا  زا  هاگنآ  نیـشنب . ینالف  دـندومرف :
هارمه نامب . اج  نیمه  شاب و  هناخ  مزالم  سپ  دندومرف : ترـضح  مراد . امـش  يرازگتمدخ  رد  هک  یقوش  روش و  مدرک : ضرع  هدروآ ؟
دندوب ینوریب ] نامه  ینعی   ] نادرم هناخ  رد  ترـضح  هک  ینامز  و  مدرکیم ، هیهت  رازاب  زا  ار  ناشیا  جیاوح  مدوب و  لزنم  رد  ناراکتمدخ 

ملف ْحَْربَت ! َکَناکَم ال  ینادانو : تیبلا  یف  ۀکرح  تعمـسف  لاجرلا ، راد  یف  وهو  ًاموی  هیلع  تلخدف  مدـشیم . دراو  نتفرگ  هزاجا  نودـب  نم 
ِیِفِشِْکا اهل : لاقف  تعجرف ، ۀیراجلا  يدان  ّمث  تلخدف ، لخدا  ینادان : ّمث  یّطغم ، ءیـش  اهعم  ۀیراج  ّیلع  تجرخف  لخدأ  الو  جرخأ  رـسجأ 

اذـه َلاقَف : دوسأب ، سیل  رـضخأ  هتّرـس  یلإ  هتّبل  نم  تبان  رعـش  اذإف  هنطب ، نع  فشکف  هجولا  نسح  ضیبأ  مالغ  نع  تفـشکف  ِکَعَم ، اّمَع 
هل رّدقت  تنک  مک  یسرافلل : تلق  ّیلع : نب  ءوض  لاقف  مالسلا . هیلعدّمحموبأ  یـضم  یّتح  کلذ  دعب  هتیأر  امف  هتلمحف  اهرمأ  ّمث  ْمُُکبِحاص .
هب دـندوب  ینوریب  رد  ناشیا  هک  زور  کی  ۀنـس . ةرـشع  عبرأ  لاقف : تنأ ؟ رّدـقت  مک  ءوضل : تلقف  ّيدـبعلا : لاـق  نیتنـس . لاـق : نینـسلا ؟ نم 

تکرح تسیاب و  تدوخ  ياج  رس  دندومرف : نم  هب  مه  ترضح  مدینـش و  ار  هناخ  رد  ندرک  تکرح  يادص  مدش ، بایفرـش  ناشرـضحم 
هدش هدیشوپ  هک  دوب  وا  اب  يزیچ  دمآ و  نوریب  يزینک  نیح  نیمه  رد  ندش ، لخاد  هن  متـشاد و  ار  هناخ  زا  جورخ  تأرج  هن  مه  نم  نکن !
زینک هب  ترضح  تشگرب ، مه  زینک  دندز و  ادص  ار  زینک  ترـضح  سپـس  مدش ، دراو  نم  وش و  لخاد  دندومرف : نم  هب  ترـضح  دعب  دوب .

ار هدرپ  شمکش  زا  دعب  دوب ، ابیز  رایسب  دیفس و  هک  تشادرب  يرسپ  هرهچ  زا  ار  هدرپ  زینک  رادرب ، تسوت  اب  هک  يزیچ  زا  ار  هدرپ  دندومرف :
ترضح سپس  تسا . امـش  بحاص  ناشیا  دندومرف : ترـضح  دعب  دوب . هدیئور  وا  فان  زا  گنر  زبس  يوم  طخ  کی  هک ] مدید  ، ] تشادرب

درم هب  دیوگیم  یلع  نب  ءوض  تفر . ایند  زا  مالسلا  هیلعدّمحم  وبا  هک  یتقو  ات  مدیدن  ار  وا  رگید  نم  دربب و  ار  وا  هک  دندومرف  رما  زینک  هب 
نیمخت ار  وا  نس  ردقچ  نآلا  متفگ : ءوض  هب  هک  دیوگیم  يدـبع  لاس . ود  تفگ : ینزیم ؟ نیمخت  لاس  دـنچ  ار  وا  نس  وت  متفگ : سراف 

يزاوهألا ورمع  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 203 ۀنـس . نیرـشعو  يدحإ  رّدقن  نحنو  هَّللا : دبعوبأو  ّیلعوبأ  لاق  لاس . هدراهچ  تفگ : ینزیم ؟
، دیلولا نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  دـّیج ، یبأ  نبا  ینربخأو   - 204 يِدَْعب . ْنِم  ْمُُکبِحاص  اذه  لاقو : هنبا  مالـسلا  هیلعدّـمحموبأ  ینارأ  لاق :

هیلعدّمحموبأ ّیلإ  ثعب  تلاق : اضرلا  ّیلع  نب  دّمحم  تنب  ۀمیکح  نع  يرّهطملا ، هَّللا  دبع  یبأ  نع  یمقلا ، نسحلا  نب  دّمحم  رافـصلا ، نع 
ِكُّرُِسیَس ّلجوّزع -  َهَّللا -  َّنِإَف  يِْدنِع  َكَراْطفِإ  َۀَْلیَّللا  ِیلَعْجا  َۀَّمَع  ای  لاقو : نابعـش  نم  فصنلا  یف  نیتئامو  نیـسمخو  سمخ  ۀنـس  مالـسلا 

یتح یتعاس  نم  تجرخو  ّیلع  یبایث  تذخأو  دیدش  رورـس  کلذل  ینلخادتف  ۀمیکح : تلاق  يِدـَْعب . ْنِم  ِیتَفِیلَخ  ِهِْقلَخ  یلَع  ِِهتَّجُحَو  ِِیلَِوب  ِهّ
روصت ام  دناهتفگ : هَّللادبع  وبا  یلع و  وبا  تلعج  تلقف : هلوح  هیراوجو  هراد ، نحـص  یف  سلاج  وهو  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبأ  یلإ  تیهتنا 

هداد و ناشن  نم  هب  ار  شدـنزرف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  وبا  هک  هتفگ  يزاوها  ورمع   - 203  / 9 دـشاب . هلاس  کی  تسیب و  ـالاح  هک  مینکیم 
نابعـش همین  بش  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  همیکح  زا  يرهطم  هَّللادـبعوبا   - 204  / 10 تسا . امش  بحاص  رـسپ  نیا  نم  زا  سپ  دندومرف :

هب يدوز  هب  دـنوادخ  هک  شاب  ام  اب  ار  بشما  راـطفا  ناـج ! همع  دومرف : و  داتـسرف ، نم  غارـس  هب  يرکـسع  دّـمحم  وبا  ماـما  لاس 255 ه.ق 
لاحـشوخ یلیخ  هدژم  نیا  رطاـخ  هب  هتفگ : همیکح  دـیامرفیم . رورـسم  لاحـشوخ و  ار  وت  نم ، نیـشناج  قلخ و  رب  شتجح  یلو و  هلیـسو 

هتسشن و هناخ  نحص  رد  ماما  مدید  مدیسر . مالـسلا  هیلعدّمحم  یبا  رـضحم  هب  مدش و  جراخ  لزنم  زا  ًاروف  هدیـشوپ و  ار  میاه  سابل  مدش ،
نم لاق : وه ؟ نّمم  فلخلا  يدیـس ! ای  كادـف  زا  امـش  نیـشناج  امـش ، يادـف  هب  مناج  متفگ : دـندوب ، هداتـسیا  ناشفارطا  رد  ناـشیا  نازینک 

، ةدـئاملاب تیتأ  ةرخآلا  ءاشعلاو  برغملا  تیّلـص  نأ  اّملف  ۀـمیکح : تلاق  نسوس . ریغ  رثأ  اهیلع  ۀـیراج  رأ  ملف  ّنهیف  یفرط  تردأف  نسوس .
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ّیلو رمأ  نم  مالـسلا  هیلعدّمحموبأ  یندـعو  امیف  ةرّکفم  لزأ  ملف  تظقیتسا  ّمث  ةوفغ ، توفغف  دـحاو ، تیب  یف  اهتّیابو  نسوسو  انأ  ترطفأف 
ۀعزف نسوس  تبثوف  رتولا ، یلإ  تغلب  یّتح  لیّللا  ةالص  تیّلـصف  ةالـصلل ، ۀلیل  ّلک  یف  موقأ  تنک  يّذلا  تقولا  لبق  تمقف  مالـسلا  هیلعهَّللا 

تمقف برق ، دق )  ) رجفلا ّنأ  یبلق  یف  عقوف  رتولا ، یلإ  تغلبو  لیّللا  ةالص  ّتلصف  تداع  ُّمث  ءوضولا  تغبـسأو  [ تجرخو ( ] ۀعزف  ) تجرخو
ِْرمَألِاب َکَّنَأَکَو  یِّکَُـشت  ال  هترجح : نم  ینادانف  مالـسلا ، هیلعدّـمحم  یبأ  دـعو  نم  ّکشلا  یبلق  لخادـتف  علط ، دـق  لّوألا  رجفلاب  اذإف  رظنأل 

لمح رثا  مادک  چیه  رد  مدرک ، هاگن  نازینک  هب  تقد  اب  نسوس . زا  دندومرف : دوشیم ؟ دلوتم  نز  مادک  یلاعَت  هَّللا  َءآش  ْنِإ  ِِهْتیَأَر  ْدَق  َۀَعاّسلا 
قاتا کـی  رد  مه  بش  و  میدرک ، راـطفا  نسوس  نم و  هدروآ ، اذـغ  مدرک ، ادا  ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  هک  یتقو  نسوس . زج  هب  مدـیدن  ار 

نیاربانب مدرکیم ، رکف  هداد  نم  هب  ماما  هک  ياهدـعو  ادـخ و  یلو  هلأسم  دروم  رد  مدـش و  رادـیب  دـعب  اّما  مدـیباوخ ، یمک  رادـقم  میدوب ،
وضو دش ، رادیب  ینارگن  بارطضا و  اب  نسوس  ناهگان  مدیـسر ، رتو  زامن  هب  مدرک . بش  زامن  هب  عورـش  هتـساخرب و  اهبش  ریاس  زا  رتدوز 
رجف مدید  مدش و  دنلب  تسا ، هدش  رجف  تقو  هک  تشذگ  نیا  مبلق  رد  دیـسر ، رتو  زامن  هب  مه  وا  دش ، بش  زامن  هماقا  هب  لوغـشم  هتفرگ و 
هرجح رد  ترـضح  مدرک . ّکش  دندوب  هداد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هک  ياهدعو  دروم  رد  ملد  رد  هظحل  کی  هدرک ، عولط  لّوا 

: ۀـمیکح تلاق  ینیبیم . ار  وا  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسا و  کـیدزن  دـلوت ]  ] رما اـیوگ  نکن ، کـش  دـندومرف : دـندز و  ادـص  ارم  ناـشدوخ 
ۀعزف تجرخو  ةالـصلا  تعطق  دـق  یه  اذإـف  ۀـلجخ  اـنأو  تیبلا  یلإ  تعجرو  یبلق ، یف  عقو  اّـممو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  نم  تییحتـساف 

نإ کیلع  فوخ  ال  تلق : ًادیدش . ًارمأ  دجأل  ّینإ  ۀّمع ! ای  معن  تلاق : ًائیـش ؟ نیّـسحت  له  یّمأو )  ) تنأ یبأب  تلقف : تیبلا  باب  یلع  اهتیقلف 
تـضبقف ةدالولل ، ةأرملا  نم  ةأرملا  دـعقت  ثیح  اهنم  تسلجو  اهیلع  اهتـسلجأو  تیبلا ، طسو  یف  اهتیقلأف  ةداسو  تذـخأو  یلاـعت  هَّللا  ءآـش 

تذخأف هدجاسمب . ضرألا  ًایّقلتم  مالـسلا  هیلعهَّللا  ّیلوب  انأ  اذإف  اهتحت ، ترظنو  تدّهـشتو  ّۀنأ  تنأ  ّمث  ةدـیدش ، ةزمغ  تزمغو  یّفک  یلع 
جرخأو هلوانتف  هب ، هتیتأف  ینباب  ینیتأف  یّمله  ۀّمع  ای  مالسلا : هیلعدّمحموبأ  ینادانف  هنم ، غورفم  فیظن  وه  اذإف  يرجح  یف  هتـسلجأف  هیفتکب 

یبا ماـما  زا  دوب  هدـش  عـقاو  ملد  رد  هک  یکـش  هب  تبـسن  نم  دـیوگ : همیکح  هکّنحف  هیف  یف  هلخدأ  ّمث  اـهحتفف ، هینیع  یلع  هحـسمف  هناـسل 
عطق ار  شزامن  نسوس  مدید  هعفدکی  مدیشکیم ، تلاجخ  مرکف  زا  متـشگرب و  میدوب  هک  یقاطا  هناخ و  هب  مدرک ، ایح  مالـسلا  هیلعدّمحم 

: تفگ ینکیم ؟ ساسحا  يدرد ]  ] يزیچ وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  متفگ : مدیسر . وا  هب  قاتا  ِرد  يولج  دمآ ، نوریب  بارطـضا  اب  هدرک و 
متـشاذگ شیارب  هناخ  نایم  رد  ار  یباوختخر  نیلاب و  دنکیمن ، دیدهت  ار  وت  يرطخ  متفگ : منکیم . ساسحا  يدیدش  درد  منورد  رد  هلب ،

ار متـسد  راشف ] درد و  تدـش  زا  نسوس  . ] متـسشن دننیـشنیم ، تدـالو  تقو  اـههلباق  هک  ییاـج  رد  مه  مدوخ  مدـناشن و  نآ  يور  ار  وا  و 
رانک متفرگ و  ار  شیاههناش  دوب ، هداتفا  هدجـس  هب  هک  مدید  ار  ادـخ  یلو  رتسب ، رد  لاح  نامه  رد  تفگ ، نیتداهـش  ودز  ياهلان  تفرگ و 

هب ار  وا  روایب ، میارب  ار  مرسپ  ناج ! همع  دندومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تسا . هزیکاپ  كاپ و  ًالماک  مدید  مدروآ ، مدوخ 
هتحار یف  هسلجأو  هینذأ  یف  هلخدأ   ] ّمث ياـهمشچ  هـب  هدروآ و  نوریب  ار  دوـخ  ناـبز  تـفرگ و  نـم  زا  ار  وا  ماـما  مدرب ، ترـضح  رـضحم 

ِناْطیَّشلا َنِم  مالـسلا  هیلعِهَّللا  ُِیلَو  َذاعَتْـساَف  هَّللا ، ِةَرْدـُِقب  ْقِْطنَا  َّیَُنب  ای  هل : لاـقو  هسأر  یلع  هدـی  حـسمف  ًاـسلاج ، هَّللا  ّیلو  يوتـساف  يرـسیلا ،
َنِّکَُمن َو  َنِیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » َحَتْفَتْساَو ِمیِجَّرلا 

ریمأ یلعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلع  یّلـص  و  َنوُرَذْـحَی » اُوناـک  اـم  ْمُْهنِم  اـمُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَـعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَـألا  ِیف  ْمَُهل 
َّرَقَت یّتَح  ِمُأ ؛ ِهّ یلِإ  ِهیِّدَر  َۀَّمَع  ای  لاقو : مالـسلا  هیلعدّمحموبأ  هینلوانف  هیبأ ، یلإ  یهتنا  یتح  ًادـحاو  ًادـحاو  مالـسلا  مهیلعۀـمئألاو  نینمؤملا 

ناهد هب  ار  شنابز  ترضح  دعب  درک ، زاب  ار  شنامشچ  دیلام ، وا  َنوُمَْلعَی . ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َو  َنَزَْحت  َو ال  اُهْنیَع 
تـسد ترـضح  تسـشن ، ترـضح  نآ  تسد  رد  ادـخ  یلو  و  دـناشن ، شدوـخ  پچ  تسد  فـک  رد  دـعب  تشاذـگ ، شـشوگ  هب  دـعب  و 

هب میجر  ناطیش  زا  مالسلا  هیلعادخ  یلو  تقو  نیمه  رد  وگب . نخس  يدنوادخ ، تردق  اب  مرسپ ! دندومرف : هدیشک و  وا  رس  هب  ار  شکرابم 
رارق نیا  رب  ام  هدارا   » نابرهم هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  درک : زاغآ  هنوگ  نیا  ]و  میجرلا ناطیـشلا  نم  هَّللاب  ذوعا  تفگ :  ] درب و هاـنپ  دـنوادخ 

هب میزاس و  اجرب  اـپ  ار  ناـشتموکح  میهد . رارق  نیمز  يور  نیثراو  ناـیاوشیپ و  ار  اـهنآ  هدیـشخب و  ّتنم  نیفعـضتسم  هب  هک  تسا  هتفرگ 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


ات هّمئا  ریاس  نینمؤملاریما و  ربمایپ و  رب  هاـگنآ  ( 142 .« ) میهد ناشن  هورگ  نیا  زا  دنتـشاد  میب  ار  هچنآ  اهنآ  نایرکـشل  ناماه و  نوعرف و 
هکنیا ات   » ناسرب شردام  هب  ار  وا  ناج ! همع  دندومرف : هداد و  نم  هب  ار  لفط  دعب  داتـسرف . تاولـص  يرگید  زا  سپ  یکی  شراوگرزب  ردپ 

رجفنا دـق  هّمأ و  یلإ  هـتددرف  ( 143 «.) دـننادیمن مدرم  رثکا  نکل  تسا ، ّقح  لاعتم  دـنوادخ  هدـعو  هک  دـنادب  دوشن و  تحاراـن  نوزحم و 
دعب ناک  اّملف  یلزنم . یلإ  تفرـصناو  مالـسلا  هیلعدّمحم  ابأ  تعدو  ّمث  سمـشلا ، تعلط  نأ  یلإ  تبقع  ۀـضیرفلا و  تیّلـصف  یناثلا ، رجفلا 

، لأسأ نأ  تهرکف  ًارکذ  تعمـس  الو  ًارثأ  رأ  ملف  اهیف ، نسوس  تناـک  یّتلا  ةرجحلاـب  تأدـبف  مهیلإ  ترـصف  هَّللا ، یلو  یلإ  تقتـشا  ثـالث 
یّتَح ِِهْبیَغَو  ِهِْرتِسَو  ِهِزْرِحَو  ِهَّللا  ِفَنَک  ِیف  ُۀَّمَع  ای  َوُه ) : ) لاقف ینأدبف  لاؤسلاب ، هأدـبأ  نأ  تییحتـساف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلع  تلخدـف 
َِّیلَو َّنِإَف  ًامُوتْکَم ، ْمُهَْدنِعَو  َكَْدنِع  ْنِکیلَو  ْمُْهنِم ، ِثلا  ِتاقّ يِِربْخَأَف  اوُفَلَتْخا  ِدَق  ِیتَعیِش  ِْتیَأَرَو  ِیناّفََوتَو  یِـصْخَش  ُهَّللا  َبَّیَغ  اذِإَف  َُهل ، ُهَّللا  َنَذْأَی 

رد ار  هچب  ًالوُعْفَم » َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل   » ُهَسَرَف مالسلا  هیلعُلِیئَْربَج  َُهل  ُمِّدُقی  یّتَح  ٌدَحَأ  ُهارَی  الَف  ِهِدابِع  ْنَع  ُُهبُجْحَیَو  ِهِْقلَخ  ْنَع  ُهَّللا  ُُهبیِغَی  ِهَّللا 
لوغشم باتفآ  عولط  ات  هدرک ، ادا  ار  حبـص  هضیرف  مدرپس . شردام  هب  دوب ] حبـص  زامن  يادا  تقو  و   ] دوب هدرک  عولط  یناث  رجف  هک  یلاح 

هب سپ  متشاد ، ار  ادخ  یلو  ترایز  قوش  زور  هس  زا  دعب  متفر . مدوخ  لزنم  هب  هدرک و  یظفاحادخ  ترـضح  اب  نآ  زا  سپ  مدش ، تابیقعت 
متخس لاح  نیا  اب  دوبن ] لفط  زا  يرثا   ] مدینـش ییادص  هن  مدید و  يرثا  هن  متفر ، دوب  نآ  رد  نسوس  هک  ياهرجح  غارـس  هب  اهنآ و  فرط 

هدرک تبحص  هب  عورش  ترضح  دوخ  منک . لاؤس  هب  ادتبا  هک  مدرک  ایح  مدیسر ، مالسلا  هیلعدمحم  یبا  رضحم  هب  دعب  مسرپب ، یلاؤس  دوب 
وا روهظ ]  ] يارب هک  ینامز  ات  تسا  ادـخ  بیغ  رد  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ناـما  ظـفح و  فنک و  رد  وا  ناـج ! همع  دـندومرف : و 
نآ دننکیم ، فالتخا  نم  نایعیش  هک  يدید  و  دنک ، بیاغ  ار  ممـسج  دنوادخ  مورب و  ایند  زا  نم  هک  ینامز  ناج ] همع  ، ] دوش هداد  هزاجا 
زا ار  شا  یلو  دـنوادخ  ًاـقیقحت  دـییامن ، یفخم  اـهنآ  تدوخ و  دزن  یلو  ناـسرب ، ار  ادـخ ] یلو   ] ربـخ اـهنآ  داـمتعا  دروم  دارفا  هب  تقو 

دنوادـخ هک  تسا  نآ  يارب  ، » دـشکب وا  شیپ  ار  وا  بسا  مالـسلا  هیلعلیئربج  هک  ینامز  اـت  دومن ، دـهاوخ  بیاـغ  هدرک و  ناـهنپ  اههدـید 
ییحی نب  دّمحم  نع  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 205 ( 144 «.) دـشخب ققحت  دوش  ماجنا  تسیابیم  هک  ار  يراک 

هیلعدّمحم تنب  ۀمیکح  ینتثّدح  لاق : رفعج  نب  دّـمحم  نب  یـسوم  نع  هَّللا ، قزر  نب  نیـسحلا  نع  يزارلا ، هیومح  نب  دّـمحم  نع  راطعلا ،
تئج تحبـصأ  اّملف  انیتأف . عباسلا  مویلا  ناک  اذإ  ۀّمع  ای  مالـسلا : هیلعدّمحموبأ  یل  لاقف  تلاق : اّهنأ  ّالإ  لّوألا  ثیدـحلا  ینعم  لثمب  مالـسلا 

ُۀَّمَع ای  لاقف : يدّیـس ؟ لعف  ام  كادـف  تلعج  هل : تلقف  هرأ ، ملف  يدّیـس  دّـقفتأل  رتسلا  هنع  تفـشکو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلع  ملـسأل 
ٍرَفَص ِقرَخ  ِیف  َوُهَو  ِیَِسب  يِدّ َءیِجَف  ِیْنبا ، اوُُّملَه  لاقف : تسلجو  تمّلسف  تئج  عباسلا  مویلا  ناک  اّملف  یسُوم  ِّمُأ  ْتَعَدْوَتْسا  يِذَّلا  ُهانْعَدْوَتْـسا 
رفعج نب  دّمحم  نب  یـسوم   - 205  / 11 َّیَُنب . ای  ْمَّلَکَت  َلاق : َُّمث  ًالَـسَعَو ، ًانََبل  ِهیِذـْغَی  امَّنَأَک  ِْهیَف  ِیف  ُهَناـِسل  یلْدَأ  َُّمث  لَّوَـألا ، ِِهْلعِفَک  ِِهب  َلَـعَفَف 

نم هب  مالسلا  هیلعدّمحم  وبا  تفگ : هکنیا  زج  هب  درک ، لقن  میارب  ار  یلبق  ثیدح  يانعم  ریظن  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح  هتفگ :
الاب ار  هدرپ  منک ، مالـس  مالـسلا  هیلعدّمحموبا  هب  هک  مدمآ  مدرک  حبـص  هک  یتقو  سپ  ایب . ام  دزن  دش ، متفه  زور  یتقو  همع ! يا  دندومرف :

ترـضح هدش ؟ هچ  نم  ياقآ  امـش ! يادـف  هب  مناج  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  مدـیدن . ار  ناشیا  اّما  منیبب ، ار  مدوخ  ياقآ  دّیـس و  هک  مدز 
ترضح متسشن . مدرک و  مالس  ترضح  هب  مدمآ و  دش ، هک  متفه  زور  درپس . یـسوم  ردام  هک  مدرپس  یـسک  هب  ار  وا  ناج ! همع  دندومرف :

يراک نامه  ترضح  هاگنآ  دندروآ . دوب ، هدش  هدیچیپ  يدرز  هچراپ  رد  هک  یلاح  رد  ار  میاقآ  دّیـس و  سپ  دیروایب . ار  مرـسپ  دندومرف :
: دـندومرف دـعب  دـنکیم . هیذـغت  لسع  ریـش و  اب  ار  هچب  ایوگ  داد و  رارق  وا  ناهد  رد  ار  شنابز  دـعب  داد ، ماجنا  دوب  یلبق  تیاور  رد  هک  ار 

َُّمث ِهِیبَأ  یلَع  َفَقَو  یّتَح  مالسلا  مهیلعِۀَِّمئَألا  یَلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِةالَّصلِاب  یّنَثَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  مالسلا : هیلعَلاقَف  نک . تبحص  مرسپ 
اُوناـک اـم  هلوـق  یلِإ  َنِیثِراوـْلا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  َأَرَق 
دمحأ نع  يرادلا ، یبأ  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  نانب ، نب  عیمس  نب  ّیلع  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ   - 206 َنوُرَذْحَی .

ّهنأ ّالإ  لّوألا  ثیدحلا  ینعم  لثمب  ۀمیکح  نع  میهاربإ ، نب  دّمحم  نع  يزاوهألا ، حور  نب  دمحأ  نع  هَّللا ، دبع  نب  دـمحأ  نع  دّـمحم ، نب 
هَّللا لوسر  نبا  ای  هل : تلقو  تلاق : نیتئامو . نیسمخو  سمخ  ۀنس  ناضمر  رهش  نم  فصنلا  ۀلیل  مالسلا  هیلعدّمحموبأ  ّیلإ  ثعب  تلاق : لاق :
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دّمحم و رب  تاولـص  اب  تسین و  هَّللا  زج  هب  ییادـخ  هک  مهدیم  تداهـش  دومرف : مالـسلا ] هیلعبحاص  ترـضح   ] و سجرن . لاق : هّمأ ؟ نم 
تئارق ار  نآرق  هیآ  نیا  دعب  شردپ و  مان  هب  دیسر  ات  داتسرف .] تاولـص  مالـس و  ناماما  رب  کی  کی   ] تفگ انث  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
ناثراو نایاوشیپ و  ار  اهنآ  هدیـشخب و  ّتنم  نیفعـضتسم  رب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ام  هدارا   » نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  دندرک :

ناشن هورگ  نیا  زا  دنتـشاد  میب  هک  ار  هچنآ  اهنآ  نایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و  اجرب  اپ  ار  ناـشتموکح  میهد . رارق  نیمز  يور 
هک هتفگ  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  اـّلإ  هدرک  تیاور  ار  لّوا  ثیدـح  ینعم  لـثم  همیکح  زا  مـیهاربا  نـب  دّـمحم   - 206  / 12 ( 145 .« ) میهد
يا مدیسرپ : ماما  زا  نتفر ] زا  سپ   ] داتسرف نم  غارس  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  لاس 255 ه.ق  ناضمر  هام  همین  رد  تفگ : همیکح 

یقوش ّدتـشا  ثلاثلا  مویلا  یف  ناک  اّملف  تلاق : سجرن . دندومرف : ترـضح  تسیک ؟ ادـخ ] یلو   ] ردام هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ 
یهو رفـص ، باوثأ  اهیلعو  ءاسفنلا  ةأرملا  سلجم  یف  ۀسلاج  اهب  انأ  اذإف  ۀـیراجلا ، اهیف  یّتلا  ةرجحلاب  تأدـبف  ةدـئاع  مهتیتأف  هَّللا ، ّیلو  یلإ 

انأ اذإف  باوثألا  هنع  تعفرو  دـهملا  یلإ  تلدـعف  رـضخ ، باوثأ  هیلع  دـهمب  اذإو  تیبلا  بناج  یلإ  تفتلاو  اـهیلع  تمّلـسف  سأرلا  ۀبّـصعم 
تممشف هّلبقأل ، یمف  یلإ  هتیندأو  هتلوانتف  هعبصإب ، ینیجانیو  کحضی  لعجو  هینیع  حتفف  طومقم ، الو  موزحم  ریغ  هافق  یلع  مئان  هَّللا  ّیلوب 

. ثیدحلا رکذو  ْقِْطنَا  َّیَُنب  ای  لاقو : هلوانتف  ََّیلِإ ، َياتَف  یُِّملَه  ِیتََّمَع ! ای  مالسلا : هیلعدّمحموبأ  ینادانو  اهنم ، بیطأ  ّطق  تممش  ام  ۀحئار  هنم 
، تدالو موس  زور  ِهِراوَجَو . ِهِفَنَکَو  ِهِْرتِسَو  ِهَّللا  ِۀَعَد  ِیف  ْنُک  یسُوم  ُّمُأ  ُْهتَعَدْوَتِْـسا  يِذَّلا  َکُعِدْوَتْـسَأ  َّیَُنب  ای  لوقی : وهو  هنم  هتلوانت  ّمث  تلاق :

دوب اجنآ  ترـضح  زینک  هیراج و  هک  ياهرجح  هب  ًائادتبا  هدـمآ و  ناشدزن  هب  نیاربانب  دـش ، دـیدش  مالـسلا  هیلعادـخ  یلو  ترایز  هب  مقوش 
رگید فرط  هب  مدرک و  مالـس  وا  هب  دوب . هتـسب  مه  ار  شرـس  هدیـشوپ و  مه  درز  ياهسابل  هتـسشن و  نامیاز  رتسب  رد  وا  هک  مدـید  متفر و 
مدید ار  ادخ  ّیلو  متشادرب ، ار  هچراپ  متفر ، هراوهگ  فرط  هب  دوب ، گنر  زبس  ياه  هچراپ  نآ  يور  هک  مدید  ار  هراوهگ  مدرک ، هاگن  قاتا 

اب تشگنا  هراشا  اب  ندیدنخ و  هب  درک  عورـش  هدرک و  زاب  ار  شیاهمشچ  تسا . نوریب  هقادنق  زا  شکرابم  ناتـسد  هدـیباوخ و  تشپ  رب  هک 
هدیـسرن مماشم  هب  ییوب  نینچ  لاح  هب  ات  هک  مدـش  ناشیا  زا  یـشوخ  يوب  هّجوتم  مسوبب  هک  متـشادرب  ار  ترـضح  ات  دـندزیم ، فرح  نم 

هلابند هک  نک - . تبحص  مرسپ ! دندومرف : هتفرگ و  ار  ناشیا  روایب . ار  مرـسپ  دندومرف : هدز ، ادص  ارم  مالـسلا  هیلعماما  نیح  نیمه  رد  دوب .
: دـندومرف شدـنزرف  هب  باطخ  نیح  نیمه  رد  متفرگ ، ماما  زا  ار  ناشیا  نم  سپـس  دـیوگیم : همیکح  تسا . یلبق  ثیدـح  دـننام  ثیدـح 

اَذـه َرَبَخ  یُِمتْکاَو  ۀَّمَع  اـی  ِمُأ  ِهّ یلِإ  ِهیِّدَر  َلاـقَو : ظـفح  ناـما و  رد  درپس . وا  هب  ار  یـسوم  یـسوم ، رداـم  هک  مدرپس  یـسک  هب  ار  وت  مرـسپ !
نع يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  هرخآ . یلإ  ثیدـحلا  رکذو  مهتعّدوو  هّمأ  تیتأف  ُُهلَجَأ . ُباتِْکلا  َُغْلبَی  یّتَح  ًادَـحَأ  ِِهب  يِِربُْخت  ـالَو  اـْنیَلَع  ِدُولْوَملا 

يرخأ ۀیاور  یفو   - 207 کلذ . لثمب  ۀمیکح  نع  لالب ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  ۀقثلا ، ینثّدح  لاق : اّیرکز  نب  ۀلظنح  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم 
یلإ ثیدحلا  تقاسو  سجرن  هّمأ  ّنأو  نابعش  نم  فصنلا  ۀلیل  ناک  ّهنأ  ترکذو  ثیدحلا  اذهب  تثّدح  ۀمیکح  ّنأ  خویشلا  نم  ۀعامج  نع 

دجاس وه  اذإف  يدّیـس . نع  تفـشکف  ََّیلِإ . ِیْنبا  ِیتاه  ِیتَّمَع  ای  لوقی : وهو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  توصبو  يدّیـس  ّسحب  انأ  اذإف  اـهلوق :
نم هب  دـعب  شاب . ادـخ  راوج  و  ًاقوُهَز » َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءآج   » بوتکم نمیـألا  هعارذ  یلعو  هدـجاسمب  ضرـألا  ًاـیّقلتم 

مداد و شردام  هب  ار  هچب  مه  نم  نکن . علطم  ار  يدحا  هدـشن ، شتقو  ات  و  نک ، یفخم  ار  وا  دـلوت  ربخ  هدـب و  شردام  هب  ار  وا  دـندومرف :
نب دّـمحم  زا  مه  وا  دامتعا و  دروم  یـصخش  زا  وا  ایرکز ، نب  ۀـلظنح  زا  یلع ، نب  دّـمحم  زا  يزار ، یلع  نب  دـمحا  مدرک - . یظفاحادـخ 

همیکح هک  دـناهدرک  لقن  ناگرزب  زا  یتعامج  رگید ، یثیدـح  رد   - 207  / 13 دـناهدرک . لقن  ار  ربخ  نیا  لثم  همیکح  زا  لـالب ، نب  یلع 
هک اجنیا  هب  ات  هدرک  رکذ  ار  ثیدح  همیکح  تسا . سجرن  شردام  هدوب و  نابعش  همین  رد  نامزلا ] بحاص   ] ترـضح تدالو  تسا : هتفگ 

مدید هعفدکی  متشادرب  ار  هدرپ  نم  روایب . ار  مرسپ  ناج ! همع  دندومرف : مه  نسح  ماما  مدید و  ار  مدوخ  يالوم  دّیـس و  تکرح  نم  هتفگ :
تسد چم  رب  هداتفا و  هدجس  هب  یناشیپ ] تسد و  فک  ود  وناز -  ود  اپ -  تصش  تشگنا  ود   ] دوخ هدجـس  عضاوم  يور  رب  نم  يالوم  هک 

هتدجوف ّیلإ  هتممـضف  ( 146 «.) تسا یندش  دوبان  لطاب  ًالوصا ]  ] دـش و دوبان  لحمـضم و  لطاب  دیـسر و  رارف  ّقح  : » هدـش هتـشون  شتـسار 
لوسر ًادّـمحم  نأو  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  هلوق  یلإ  ثیدـحلا  اورکذو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلإ  هتلمح  بوث و  یف  هتفّفلف  هنم  ًاغورفم 
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. مجحأ ّمث  هیدـی ، یلع  جرفلاـب  هئاـیلوأل  اـعدو  هسفن  یلإ  غلب  نأ  یلإ  ءایـصوألا  ةداـسلا  دـعی  لزی  مل  ّمث  ًاـقح ، نینمؤملا  ریمأ  ًاـیلع  ّنأو  هَّللا 
ْنَم ُهَذَخَأ  لاقف : يالوم ؟ نیأ  يدّیـس ! ای  دّمحم : یبأل  تلقف  يدّیـس ، رأ  ملف  باجحلاک  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  نیبو  ینیب  عفر  ّمث  تلاقو :

انالوم اذإف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ  یلع  تلخد  ًاموی  نیعبرأ  دـعب  ناک  اّملف  هیف : اودازو  همامتب . ثیدـحلا  اورکذ  ّمث  اـّنِمَو ، َکـْنِم  ُّقَحَأ  َوُه 
یَلَع ُمیِرَکلا  ُدُولْوَملا  اَذه  مالـسلا : هیلعدّمحموبأ  لاقف  هتغل . نم  حصفأ  ۀغل  الو  ههجو  نم  نسحأ  ًاهجو  رأ  ملف  رادـلا ، یف  یـشمی  بحاصلا 
ماما رـضحم  هب  هتـشاذگ و  ياهچراپ  رد  ار  ترـضح  نآ ، زا  سپ  تسا . هزیکاپ  كاپ و  مدید  مدنابـسچ ، ماهنیـس  هب  ار  وا  ّلجوّزع .-  ِهَّللا - 

لوسر ًادّمحم  ّنا  دهشاو  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  : » دندومرف ترضح  هک  اجنآ  ات  دنکیم  رکذ  ار  ثیدح  مدرب -  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح 
دندیسر و ناشدوخ  كرابم  دوجو  هب  ات  هدرب  مان  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  مالسلا  مهیلعهمئا  یمامت  سپس  ًاقح .» نینمؤملاریما  ًایلع  ّناو  هَّللا 
: دیوگیم همیکح  دندومرف . توکس  دعب  دوش و  داجیا  ناشیارب  شیاشگ  ترـضح  كرابم  تسد  اب  هک  دندومرف  اعد  ناشن  یبحم  ّقح  رد 

يا مدرک : ضرع  ناشیا  هب  سپ  مدـیدیمن . ار  ناشیا  نم  هک  نانچنآ  داتفا  یباـجح  هدرپ و  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  نم و  نیب  ییوگ  سپس 
سپس تفرگ . ار  یلو  تسا  رتراوازس  وا  هب  تبسن  امـش  ام و  زا  هک  یـسک  دندومرف : ترـضح  هدش ]؟ هچ  [ ؟ تساجک مرورـس  نم ، يالوم 
نـسح ماـما  رـضحم  هب  ارجاـم  نیا  زا  زور  لـهچ  زا  سپ  تفگ : همیکح  هک  دـناهدوزفا  نآ  هب  و  دـناهدرک . ناـیب  لـماک  روـط  هب  ار  تیاور 

رت حیصف  ینخس  ناشیا و  هرهچ  ییابیز  هب  ياهرهچ  تفریم . هار  هناخ  رد  هک  مدید  ار  بحاص  ترضح  نامیالوم  هاگان  مدیسر ؛ يرکسع 
يدّیـس تلقف : تسا . صاخ  مارتحا  بحاص  يدـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دازون  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ماهدـیدن . ناشیا  مالک  زا 

، تمقف ِۀَـنَّسلا . ِیف  انُْریَغ  ُأَْشنَی  ام  ِمْوَْیلا  ِیف  ُأَْشنَن  ِۀَِّمئَألا  َرِـشاعَم  ّانَأ  َتِْملَع  ام  َأ  ِیتَّمَع  ای  لاقو : مّسبتف  ًاموی . نوعبرأ  هلو  يرأ  اـم  هرمأ  نم  يرأ 
يِذَّلا ُهانْعَدْوَتْـسا  َۀَّمَع  اـی  َلاـقَف : اـنالوم ؟ لـعف  اـم  مالـسلا : هیلعدّـمحم  یبـأل  تلقف  هرأ ، ملف  هتدّـقفتو  تدـع  ّمث  تفرـصناو ، هسأر  تّلبقف 

دواد نب  لالب  نب  دـمحأ  ینثّدـح  لاـق : اـّیرکز  نب  ۀـلظنح  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  یسُوم 208 -  ُّمُأ  ْتَعَدْوَتْـسا 
عبط نم  هیف  امب  ةّدوم  رهظی  یل  ًاقیدـص  ناکو  همتکی ، الو  کلذ  رهظی  مالـسلا  مهیلعتیبلا  لهأل  بصنلا  نم  ّلحمب  ًاـیماع  ناـکو  بتاـکلا 

تیصقتساف ةولخ ، عضوم  هاّیإو  ینعمج  نأ  یلإ  هنع  لفاغتأف  هب ، كربخأ  الو  هب  حرفت  ربخ  يدنع  کل  ینیقل -  امّلک  لوقیف -  قارعلا ، لهأ 
! منیبیم روآتفگـش  [ دـشر رظن  زا   ] ار وا  اّما  دـنراد  زور  لهچ  طقف  ناشیا  هکنیا  اب  مرورـس ! مدرک : ضرع  لاـقفینربخی : نأ  هتلأـسو  هنع 

سپ مینکیم !؟ ومن  دشر و  نارگید  لاس  کی  هزادنا  هب  زور  رد  همئا  ام  هک  ینادیمن  رگم  ناج ! همع  دـندومرف : هدز و  يدـنخبل  ترـضح 
ضرع سپ  مدـیدن ، ار  ناشیا  یلو  متـشگرب ، یـسرپلاوحا  يارب  یتدـم  زا  سپ  متفر ، هدیـسوب و  ار  ترـضح  كرابم  رـس  هتـساخرب و  نم 

نب ۀلظنح   - 208  / 14 درپس . وا  هب  ار  شدنزرف  یسوم  ردام  هک  مدرپس  یسک  نامه  هب  ار  وا  ناج ! همع  دندومرف : دش ؟ هچ  مرورـس  مدرک :
، درکیمن نامتک  مه  ار  شندوب  یبصان  دوب و  مه  یبصان  یتح  ّتنـس و  لها  زا  هک  بتاک  دوواد  نب  لالب  نب  دـمحا  هک  هدرک  لقن  ایرکز 
ره صخش  نیا  درکیم . راهظا  [ نم هب  تبسن   ] تسا قارع  مدرم  عبط  هک  روط  نامه  ار  شتدوم  یتسود و  ًارهاظ  تشاد و  یتقافر  مه  نم  اب 
ات مدرکیمن ، ینادـنچ  هّجوت  مه  نم  میوگیمن . وت  هب  یلو  دـنکیم  داـش  ار  وـت  هک  مراد  يربـخ  تفگیم : درکیم  تاـقالم  نم  اـب  تقو 

لباقم يأر  نم  ّرسب  انرود  تناک  دهد . عالطا  نم  هب  هک  متـساوخ  مدیـسرپ و  وا  زا  ربخ  نآ  زا  نم  میدرک و  تولخ  مه  اب  ییاج  رد  هکنیا 
اّملف اهیلإ ، عوجرلا  یل  یـضق  ّمث  اهریغو ، نیوزق  یلإ  ًالیوط  ًارهد  اـهنع  تبغف  مالـسلا ، هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّـمحمابأ  ینعی  اـضرلا  نبا  راد 
ۀنئاص ةروتسم  لّوألا  عبط  نم  تناکو  اهعم  تنب  اهلو  ینّتبر  تناک  ًازوجع  ّالإ  یتابارقو  یلهأ  نم  هتفّلخ  نم  عیمج  تدقف  تنک  دقو  اهتیفاو 

لجعتـست فیک  ةزوجعلا  تلاـقف  جورخلا ، تمزع  ّمث  ًاـماّیأ ، نهدـنع  تمقأـف  رادـلا ، یف  نیقب  اـنل  تاـیلاوم  کلذـکو  بذـکلا  نسحت  ـال 
یف جورخلل  ساّنلا  ناکو  ءالبرک ، یلإ  ریصأ  نأ  دیرأ  ءزهلا : ۀهج  یلع  اهل  تلقف  کناکمب ، حرفنل  اندنع  مقأف  ًانامز ؟ تبغ  دقو  فارصنالا 

هتیأر امب  کثّدـحأ  ّینإف  ءزهلا  هجو  یلع  هلوقتوأ  ترکذ  ام  نیهتـست  نأ  هَّللاب  كذـیعأ  ّینب  ای  تلاـقف : ۀـفرع ، مویل  وأ  نابعـش  نم  فصنلا 
، دوب مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  اضرلا  نبا  هناخ  لباقم  يأر  نم  ّرـس  رد  ام  لزنم  تفگ : وا  نیتنـسب . اندـنع  نم  کجورخ  دـعب  ینعی 

تقو هک  مناکیدزن  ناگتسب و  نایم  زا  متشگرب و  يأر  نم  ّرس  هب  اهتّدم  زا  دعب  متفر . رگید  ياهرهـش  نیوزق و  هب  ارماس  زا  ینالوط  تّدم 
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نمادـکاپ تفع و  اب  شایکدوک  لثم  تسرد  هک  تشاد  يرتخد  وا  دوب ، هدرک  گرزب  ارم  هک  دوب  ینزریپ  طقف  مدوب  هتـشاذگ  اجنآ  منتفر 
يزور دنچ  دندوب . هدنام  دندرکیم ، یگدنز  ام  هناخ  رد  هک  مه  لیماف  نازینک  زا  يدادعت  نینچمه  تسنادیم . دب  ار  هانگ  غورد و  و  دوب ،

امـش يرود  هک  یلاح  رد  يراد  نتفر  رد  ياهلجع  هچ  تفگ : نزریپ  هک  متـشاد  ار  اجنآ  زا  جورخ  ترفاسم و  مزع  هکنیا  ات  مدوب  اجنآ  ار 
نوچ البرک ، مورب  مهاوخیم  متفگ : هرخسم  ازهتـسا و  دصق  هب  مه  نم  میوشب . داش  مه  ام  وت  ندوب  اب  ات  نامب  اجنیا  رد  سپ  هدوب ؟ ینالوط 
هتفگ ار  هلمج  نیا  تناها  ندرک و  هرخسم  دصق  هب  هکنیا  زا  رسپ ! يا  تفگ : نزریپ  دنتفریم . اجنآ  هفرع  زور  ای  نابعش و  همین  يارب  مدرم 

[. ینادب ار  هداوناخ  نیا  تلزنم  ردـق و  ات   ] منکیم لقن  تیارب  ار  مدـید  وت  نتفر  زا  دـعب  لاس  ود  هک  يزیچ  نم  مربیم ، هانپ  ادـخ  هب  یـشاب 
ّبیط بایثلا  فیظن  هجولا  نسح  لجر  لخد  ذإ  ۀـناظقیلاو ، ۀـمئانلا  نیب  اـنأو  یتنبا  یعمو  زیلهدـلا  نم  برقلاـب  ۀـمئان  تیبلا  اذـه  یف  تنک 
تلقو یتنبا  تیدانف  تعزفف  یفاخت ، الو  هعم  باهذلا  نم  یعنتمت  الف  ناریجلا ، یف  كوعدـی  نم  ۀـعاسلا  کئیجی  ۀـنالف  ای  لاقف : ۀـحئارلا ،
یتنباب تحـصو  تعزفف  هلوق ، لثم  یل  لاقو  هنیعب  لجرلا  ءاجف  تمنو ، تأرقو  هَّللا  ترکذف  ال ، تلاقف : تیبلا  لخد  دـحأب  ترعـش  له  اهل :
كءاج دق  ۀنالف  ای  لاقو : لجرلا  ءاج  ۀثلاثلا  ۀلیللا ]  ] یف ناک  اّملف  تمنو . تأرقف  یعزفت  الو  هَّللا  يرکذاف  دـحأ ]  ] تیبلا لخدـی  مل  تلاقف :

همالک تفرعف  یفاخت ، الو  یحتفا  لاقف : اذـه ؟ نم  تلقو : بابلا  ءارو  تمقف  بابلا  ّقد  تعمـسو  هعم ، یبهذاف  بابلا  عرقیو  كوعدـی  نم 
، مدوب هدیباوخ  مرتخد  اب  نالاد  کیدزن  هناخ  نیمه  رد  یبش  ۀـجاحل  ناریجلا  ضعب  کیلإ  جاتحی  لاقف : رازإ  هعم  مداخ  اذإف  بابلا  تحتفو 

يا تفگ : دـش و  هناخ  دراو  زیمت  كاپ و  ياهسابل  اب  وبـشوخ  ابیز و  رایـسب  تروص  اب  يدرم  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  نیب  رد  ناـهگان 
ادص ار  مرتخد  مدیـسرت ، نم  نکن . عانتما  نتفر  زا  سرتن و  سپ  يورب ، هیاسمه  دزن  هک  دهاوخیم  دیآیم و  رفن  کی  تعاس  نیمه  هنالف !

. مدـیباوخ مدـناوخ و  يراـکذا  مدرب و  ار  ادـخ  ماـن  هن . تفگ : مرتخد  دـش ؟ هناـخ  دراو  یـسک  هک  يدـش  هّجوتم  وت  مدیـسرپ : وا  زا  مدز و 
یسک ردام  تفگ : مرتخد  مدز ، ادص  ار  مرتخد  مدیسرت و  هرابود  درک . رارکت  دوب  هتفگ  هک  ار  هچنآ  دمآ و  هرابود  درم  نآ  دعب ] یتاظحل  ]
یـسک تفگ : نم  هب  دمآ و  درم  نآ  موس  راب  يارب  مدیباوخ . مدناوخ و  ار  ادـخ  رکذ  زاب  مه  نم  نک . دای  ار  ادـخ  تسا ، هدـشن  هناخ  دراو 
تـشپ متفر  مدینـش ، ار  رد  ندیبوک  يادص  نیح  نیمه  رد  ورب . وا  اب  دبوکیم ، ار  هناخ  برد  هدـمآ و  دربب  هیاسمه  دزن  ار  وت  دوب  رارق  هک 

، دوب وا  اب  مه  يرداـچ  هک  دوب  یمداـخ  مدرک ، زاـب  ار  رد  متخانـش و  ار  شیادـص  سرتن . نک و  زاـب  ار  رد  تفگ : یتسه ؟ هک  متفگ : رد و 
، اهفرعأ انأو  رادلا  ینلخدأو  ةءالملاب  یسأر  ّفلو  یلخداف  ۀّمهم ، دراد . جایتحا  امـش  هب  یمهم  رما  يارب  امـش  ياههیاسمه  زا  یکی  تفگ :

اهفلخ ةدعاق  ةأرماو  قلطلا  اهذخأ  دق  ةأرما  اذإو  تلخدف  ۀفرط  مداخلا  عفرف  قاقـشلا ، بنجب  دعاق  لجرو  رادلا  طسو  ةدودشم  قاقـشب  اذإف 
یّفک یلع  هتذـخأف  مالغ  طقـس  یّتح  ًالیلق  ّالإ  ناک  امف  اـهلثم  هب  جـلاعی  اـمب  اـهتجلاعف  هیف ، نحن  اـمیف  اـننیعت  ةأرملا : تلاـقف  اـهلبقت . اـّهنأک 

دق مالغلا  یلإ  یهجو  تددر  اّملف  یحیـصت ، یل ال  لیقف  دـعاقلا ، لجرلا  رّـشبأ  قاقـشلا  فرط  نم  یـسأر  تجرخأو  مالغ ، مالغ  تحـصو 
یلإ ینّدرو  رادلا  نم  ینجرخأو  ةءالملاب  یـسأر  ّفلو  يدیب  مداخلا  ذخأو  یحیـصت ، ال  ةدعاقلا : ةأرملا  یل  تلاقف  یّفک  نم  هتدـقف  تنک 

اهتهبنأف دعب ]  ] ۀمئان یتنباو  تیبلا  اذه  یف  یـشارف  یلإ  تعجرو  رادلا  تلخدف  ًادـحأ . تیأر  امب  يربخت  ال  یل :   ] لاقو ةّرـص  ینلوانو  يراد 
هدـش هدیـشک  لکـش  لیطتـسم  ینالوط  ياههدرپ  هناخ  نایم  رد  متخانـشیم . هک  درب  ياهناخ  لخاد  ارم  مدرک  مرـس  ار  رداچ  لـه  اـهتلأسو 

درد هک  مدید  ار  ینز  مدش و  هناخ  دراو  مه  نم  درک و  دنلب  فرط  کی  زا  ار  هدرپ  مداخ  دوب ، هتـسشن  هدرپ  فرط  کی  رد  يدرم  دندوب و 
مه نم  نک . کـمک  اـم  هب  راـک  نیا  رد  تفگ : نم  هب  دوـب ، هلباـق  اـیوگ  هک  دوـب  وا  رـس  تشپ  رد  مـه  يرگید  نز  دوـب و  هـتفرگ  ناـمیاز 

متـسد يور  ار  وا  دـمآ ، اـیند  هب  يرـسپ  هک  تشذـگ  یمک  یلیخ  تّدـم  مداد . ماـجنا  دریذـپیم  تروـص  دروـم  نیا  رد  هک  ار  یتاـجلاعم 
: دش هتفگ  نم  هب  ًاروف  مهدب ، تراشب  دوب  هتسشن  هک  يدرم  هب  ات  مدرب  نوریب  هدرپ  زا  ار  مرس  تسا . رسپ  تسا ، رسپ  مدز : دایرف  هتـشاذگ و 
رس و تفگ : نم  هب  دوب ، هتسشن  هک  ینز  سپ  مدیدن . متسد  رد  ار  وا  اّما  مدنادرگرب ، هچب  فرط  هب  ار  متروص  شاب . مارآ  نکن  دایرف  داد و 
داد و نم  هب  مه  ياهسیک  دـیناسر و  ملزنم  هب  دروآ و  نوریب  اـجنآ  زا  درک و  مرـس  رب  ار  رداـچ  تـفرگ و  ارم  تـسد  مداـخ  و  نـکن ، ادـص 
ار وا  دوب ، باوخ  زونه  مرتخد  هک  یلاح  رد  متفر ، مدوخ  باوختخر  يور  هدـش و  هناخ  لخاد  وگن . یـسک  هب  يدـید  هک  ار  يزیچ  تفگ :
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یف ةّرـصلا  تحتفو  ال ، تلاقف : یعوجرو ؟ یجورخب  تملع  هن . تفگ : يدـش ؟ ربخ  اـب  نم  ندـمآ  نتفر و  زا  اـیآ  مدیـسرپ : مدرک و  رادـیب 
کتثّدحف ءزهلا  ّدح  یلع  مالکلا  اذهب  تمّلکت  اّمل  تقولا  اذـه  یف  ّالإ  ًادـحأ  اذـهب  تربخأ  امو  ًاددـع ، ریناند  ةرـشع  اهیف  اذإو  تقولا  کلذ 
ۀّیرخـسلا یلإ  هتفرـصو  اهلوق  نم  تبجعف  لاق : قح ، هنوعّدی  ام  ّلکو  ۀلزنمو ، ًانأش  ّلجوّزع -  هَّللا -  دـنع  موقلا  ءالؤهل  ّنإف  کیلع ، ًاقافـشإ 

تقو یف  يأر  نم  ّرـس  یلإ  تعجرو  نیتئاـمو  نیـسمخو  فّین  ۀنـس  یف  مهنع  تبغ  ّینأ  ًاـنیقی  ملعأ  ّینأ  ریغ  تقولا  نع  اـهلأسأ  ملو  ءزهلاو 
جرفلا یبأب  توعدف  ۀلظنح : لاق  هتدصق . اّمل  نامیلس  نب  هَّللا  دیبع  ةرازو  یف  نیتئامو  نینامثو  يدحإ  ۀنس  یف  ربخلا  اذهب  ةزوجعلا  ینتربخأ 

: لاق يریمحلا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نع  انباحـصأ ، ضعب  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم   - 209 ربخلا . اذه  هنم   ] یعم عمـس  یّتح  دمحأ  نب  رّفظملا 
، مدرک زاب  ار  هسیک  فلخلا . نع  هلأسأ  نأ  قاحسإ  نب  دمحأ  ینزمغف  يرعشألا  دعس  نب  قاحسإ  نب  دمحأ  دنع  ورمعوبأ  خیـشلاو  تعمتجا 
زا  ] مدیسرت تیارب  يدرک ، تبحص  هرخسم  ازهتسا و  اب  وت  نوچ  یلو  ماهتفگن ، یـسک  هب  الاح  ات  ار  ارجام  نیا  تسا . نآ  رد  رانید  هد  مدید 

نأش و لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا ] مهیلعهّمئا   ] موق نیا  ًانئمطم  متفگ ، تیارب  ار  ارجام  نیا  و  هداوناخ ] نیا  ندرک  هرخـسم  تبقاع 
یخوش هرخـسم و  ار  وا  تبحـص  مدرک و  بجعت  نزریپ  ياهتبحـص  زا  نم  تسا . ّقح  نیع  دننکیم  اعّدا  هچره  دـنراد و  یگرزب  تلزنم 

رد متفر و  يأر  نم  ّرـس  زا  راهچ ] هس و   ] ياهدروخ هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  هک  منادیم  ًانیقی  اّما  مدیـسرپن ، ار  ارجام  تقو  اذـل  متفرگ ؛
نب رفظم  جرفلاوبا  هتفگ : هلظنح  مدینش . ار  نزریپ  تیاکح  متشگرب و  يأر  نم  ّرس  هب  نامیلس  نب  هَّللادیبع  ترازو  نامز  رد  لاس 281 ه.ق 
نب دمحا  دزن  رمع  وبا  خیـش  نم و  تسا : هتفگ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع   - 209  / 15 میدینـش . وا  اب  ار  ربخ  نیا  مدرک و  توعد  ار  دمحا 

: هل تلقف  منک . لاؤس  فلخ  دروم  رد  ورمَع  وبا  زا  هک  درک  هراشا  نم  هب  مشچ  اب  قاحسا  نب  دمحا  میدوب ، عمج  يرعـشا  دعـس  نب  قاحـسا 
ۀّجح نم  ولخت  ضرألا ال  ّنأ  ینیدو  يداقتعا  ّنإف  هنع ، کلأسأ  نأ  دیرأ  امیف  ّكاشب  انأ  امو  ءیـش  نع  کلأسأ  نأ  دـیرأل  ّینإ  ورمعابأ  ای 

یف ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اهنامیإ  ًاسفن  عفنی ) نکی  ملف   » ۀـبوتلا باب  قلغو  ۀّـجحلا  عفر   ) ًاموی نیعبرأب  ۀـمایقلا  لبق  ناک  اذإ  اـّلإ 
هیلعمیهاربإ ّنإف  ًانیقی  دادزأ  نأ  تببحأ  نکلو  ۀـمایقلا . مهیلع  موقت  نیذـّلا  مه  و  ّلجوّزع -  هَّللا -  قلخ  نم   ] رارـش کـئلوأف  ًاْریَخ » اـِهنامیِإ 

ّهنأ قاحـسإ  نب  دمحأ  ّیلعوبأ  ینربخأ  دق  و  ِیْبلَق .» َِّنئَمْطَِیل  ْنِکلَو  یَلب  لاق  ْنِمُْؤت  َْملَوَأ  لاق   » یتوملا ییحی  فیک  هیری  نأ  ّهبر  لأس  مالـسلا 
مهاوخیم ورمع ! ابا  يا  متفگ : وا  هب  َُهل :   ] َلاَقَف لَْبقَأ ؟ ْنَم  ُلْوَقَو  ُذُخآ  ْنَّمَعَو  ُلِماعُأ  ْنَم  لاقو : مالسلا  هیلعرکسعلا  بحاص  نسحلاابأ  لأس 

یلاخ ادـخ  تّجح  زا  نیمز  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  نید و  نوچ  مرادـن . ياههبـش  ّکـش و  چـیه  نآ  دروم  رد  هک  مسرپب  وت  زا  ار  يزیچ 
، دناسریمن یعفن  وا  هب  سک  چیه  نامیا  سپ  . » دوشیم هتسب  هبوت  رد  هدش و  هتشادرب  تّجح  هک  تمایق ، زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دنامیمن ،

اهنیا دنتـسه . ادخ  قلخ  نیرتدب  هورگ  نیا  ( 147 « ) دـشاب هدرکن  بسک  يریخ  شنامیا  رد  ای  دـشاب و  هدرواین  نامیا  ًـالبق  هک  یتروص  رد 
شراگدرورپ زا  مالـسلا  هیلعمیهاربا  هک  نانچمه  دوشب ، رتشیب  منیقی  هک  مراد  تسود  نکل  دوب . دـهاوخ  اهنآ  هیلع  تمایق  هک  دـنایناسک 

نکلو مراد  ناـمیا  هلب  تفگ : يرادـن ؟ ناـمیا  رگم  اـیآ  دومرف : دـنوادخ  ، » دـنکیم هدـنز  ار  هدرم  هنوـگچ  دـهد  شناـشن  هک  درک  لاؤـس 
مالـسلا هیلعيداـه  ماـما  نسحلا  اـبا  ترـضح  زا  هک  تفگ  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  یلع  وبا  نوچ  ( 148 .« ) دریگب مارآ  مبلق  مهاوـخیم 

َْکَیلِإ ّيدَأ  امَف  ِیتَِقث  ّيِرْمَْعلَا  مریذـپب ؟ یـسک  هچ  زا  مریگب و  ار  یـسک  هچ  لوق  مراذـگب و  نایم  رد  یـسک  هچ  اب  ار  مراک  تسا : هدیـسرپ 
لثم نع  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  لأس  ّهنأ  ّیلعوبأ  ینربخأو  ُنُومْأَْملا . ِثلا  ُۀَقّ ُهَّنِإَف  ْعِطَأَو ، َُهل  ْعَمْـساَف  ُلوُقَی ، ِنَعَف  یّ ََکل  َلاق  امَو  يِّدَُؤی ، ِنَعَف  یّ ِنَع  یّ

. نانُومْأَْملا ِثلا  ِناتَقّ اُمُهَّنإَف  امُهْعِطَأَو  امَُهل  ْعَمْـساَف  ِنالوُقَی ، ِنَعَف  یّ الاق  امَو  ِنایِّدَُؤی ، ِنَعَف  یّ َْکَیلِإ  ایَّدَأ  امَف  ِناـتَِقث ، ُُهْنباَو  ّيِرْمَْعلَا  هل : لاـقف  کـلذ 
یبأ نم  فلخلا  تیأر  تنأ  هل : تلقف  کـتجاح .   ] لـس لاـق : ّمث  یکبو ، ًادـجاس  ورمعوبأ  ّرخف  لاـق  . ] کـیف ایـضم  دـق  نیماـمإ  لوق  اذـهف 

هب هک  ار  هچ  ره  سپ  تسا ، دامتعا  دروم  ّيرمع  دندومرف : يو  هب  ترضح  هدیب . أموأو  اذه  لثم  هتبقرو  هَّللاو  يإ  لاقف : مالـسلا . هیلعدّمحم 
راب تسا . نیما  داـمتعا و  دروم  وا  هک  نک  تعاـطا  هدرک و  شوگ  ار  وا  فرح  سپ  تسا ، نم  فرح  وا  فرح  تسا ، نم  زا  دـناسرب  اـمش 

ّيرمع دناهدومرف : مه  ترضح  تسا و  هدیسرپ  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  ار  هلأسم  نیمه  لثم  هک  هداد  ربخ  نم  هب  یلع  وبا  رگید 
نم فرط  زا  دـنتفگ  هچ  ره  دـناهدناسر ، نم  فرط  زا  دـندناسر  امـش  هب  ود  نآ  هک  ار  هچ  ره  سپ  دنتـسه ، داـمتعا  دروم  ( 149) شرسپ و 
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ایند زا  هک  یماما  ود  راتفگ  دوب  نیا  دنتـسه . نیما  دامتعا و  دروم  ود  ره  هک  دـینک  ناشتعاطا  هداد و  شوگ  ار  اهنآ  فرح  سپ  دـناهتفگ ،
. سرپب یهاوخیم  هک  هچنآ  دومرف : دعب  درک و  هیرگ  داتفا و  هدجـس  هب  ربخ ] ود  نیا  ندینـش  اب   ] رمع وبا  دناهدومرف . وت  دروم  رد  دناهتفر و 

نیا لثم  شندرگ  ماهدید و  ار  وا  هک  مسق  ادخ  هب  هلب ، تفگ : ياهدید ؟ ار  مالسلا  هیلعدّمحم  ابا  نیـشناج  امـش  ایآ  مدرک : ضرع  وا  هب  نم 
ْنِم اذه  ُلُوقَأ  الو  کلذ  ْنَع  اُولَأْسَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َلاق : مسإلا ؟ تلق : تاه . َلاقَف : ةدـحاو . تیقب  تلقف : درک . هراشا  شتـسد  هب  و  تسا .

، ًادلو فلخی  ملو  یـضم  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  ّنأ  ناطلّـسلا  دـنع  رمألا  ّنإف  مالـسلا  هیلعهنع  نکلو  ُمِّرْحُأ ، الَو  ِلَحُأ  ُلّ ْنَأ  یل  َْسیَلَف  يِدـْنِع ،
عقو اذإو  ًائیـش ، مهلأـسیو  مهیلإ  بّرقتی  رـسجی  دـحأ  سیلف  نولوجی ، هلاـمع  اذ  وهو  کـلذ  یلع  ربصف  هل ، ّقح  ـال  نم  ذـخأو  هثاریم  مّسقو 
اهّتبر ۀـیراج  اهل  تناـک  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبأ  تاوخأ  ضعب  ّنأ  يورو   - 210 کلذ . اوکـسمأو  هَّللا  اوّقتا  هَّللا ، هَّللاف  بلطلا  عقو  مسـإلا 
یقاب لاؤس  کی  متفگ : لاقف : اهیلإ ؟ رظنت  يدّیـس  ای  كارأ  هل : تلاقف  اهیلإ  رظنف  مالـسلا  هیلعدّـمحموبأ  لـخد  تربک  اّـملف  سجرن  یّمـست 
مدوـخ زا  ار  هتکن  نیا  مه  نم  دـینک ، لاؤـس  هلأـسم  نیا  زا  هک  تسا  مارح  امـش  رب  تفگ : تـسیچ ؟ وا  مـسا  مـتفگ : وـگب . تـفگ : هدـنام .

نیا تسا  تباث  ناطلس  رظن  رد  هک  هچنآ  نوچ  تسا ، ترـضح  دوخ  رما  هکلب  منک  مارح  ای  لالح  ار  يزیچ  مناوتیمن  نم  نوچ  میوگیمن 
دندرک و میسقت  ار  ناشیا  ثاریم  اذل  تسا ، هدنامن  یقاب  وا  ینیـشناج  هب  يدنزرف  هک  هتفر  ایند  زا  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعدمحم  ابا  هک  تسا 
. دندرک ربص  هلأسم  نیا  رب  مه  ترـضح  باذک .] رفعج  ینعی  ، ] تشادن نآ  هب  یقح  چیه  هک  تفرگ  ار  نسح  ماما  نیـشناج  ثاریم  یـسک 

هدش کیدزن  اهنآ  هب  هک  دنکیمن  تأرج  مه  یسک  دنتـسه و  تیلاعف  هب  لوغـشم  نیمز  يور  رد  ماما  نارازگراک  لاّمُع و  عاضوا  نیا  رد 
زا دیـسرتب و  ادخ  زا  ار ! ادخ  ار ، ادخ  سپ  دنزادرپیم ؛ وج  تسج و  هب  دنتفایم و  رکف  هب  نارومأم  دوش  هدرب  وا  مسا  رگا  دـسرپب  یلاؤس  و 
هک تشاد  يزینک  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  نسحلا  یبا  نارهاوـخ  زا  یکی  هـک  هدـش  تـیاور   - 210  / 16 دـینک . يراددوخ  وا  ماـن  ندرب 
وا هب  دش و  لخاد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  يزور  دوب ، هدش  گرزب  هک  یتقو  دوب ، سجرن  شمان  دوب و  هدرک  تیبرت  ار  وا  شدوخ 
ام ّیِنِإ  دندومرف : ترـضح  ینکیم !؟ هاگن  سجرن  هب  منیبیم  درک : ضرع  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  رهاوخ  سپ  تخادنا . رظن 

. ِْهَیلِإ اهِْعفَد  ِیف  مالـسلا  هیلعِنَسَْحلاَابَأ  َنَذْأَتْـسَت  ْنَأ  اهَرَمَأ  َُّمث  اْهنِم ، ُنوُکَی  یلاـعَت  ِهَّللا  یَلَع  َمیِرَْکلا  َدُولْوَْملا  َّنِإ  اـمَأ  ًاـبِّجَعَتُم . اـّلِإ  اـْهَیلِإ  ُتْرَظَن 
نب میهاربإ  نع  قاقدـلا ، يروباـشینلا  ّیلع  نب  نیـسحلا  نع  ییحی ، نـب  دّـمحم  نـع  ینیلکلا ، ناـّلع  يورو   - 211 کلذـب . اهرمأف  تلعفف 

مالسلا هیلعنامّزلا  بحاص  جرخ  اّمل  تلاق : ۀیرامو  میـسن  ینثّدح  لاق : يراّیـسلا  نع  مالـسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 
ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا  لاقف : سطع  ّمث  ءامّـسلا ، وحن  هتباّبـس  ًاعفار  هیتبکر ، یلع  ًاـیثاج  طقـس  هّمأ  نطب  نم 

 - 212 ُکَّشلا . َلاَزل  ِمالَْکلا  ِیف  اـَنل  َنِذُأ  َْولَو  ٌۀَـضِحاد  ِهَّللا  َۀَّجُح  َّنَأ  ُۀَـمَلَّظلا  ِتَمَعَز  َلاـق : َُّمث  ٍِربْکَتْـسُم ، ـالَو  ٍفِْکنَتْـسُم  َْریَغ  ِِهَّلل  ًارِخاد  ًادـْبَع 
بجعت يور  زا  نیتنسب . نسحلا  یبأ  ّیضم  دعب  ةرجهلا  نم  نیتئامو  نیسمخو  ّتس  ۀنس  یف  دلو  مالسلا  هیلعدّیسلا  ّنأ  هدانـسإب  ناّلع  يورو 

هک درک  رما  ناشیا  هب  سپ  دش . دهاوخ  دلوتم  سجرن  زا  تسا ، گرزب  یلاعت  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  يدولوم  دـینادب  منکیم . هاگن  وا  هب 
مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  زینک  هتفرگ و  هزاجا  مه  وا  دهدب . ترـضح  نآ  هبار  زینک  دریگب و  هزاجا  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا 

هک هدرک  لقن  رایـس ] نب  دّمحم  نب  دمحا   ] يرایـس زا  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  نب  میهاربا   - 211  / 17 داد .
هب ار  تداهش  تشگنا  هک  یتلاح  رد  داتفا ، شیاهوناز  يور  رب  دمآ ، ایند  هب  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  یتقو  دنتفگ : هیرام  میـسن و  تفگ :

تسا و نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  دومرف : هدرک ، هسطع  نآ  زا  دعب  دوب . هدرک  دنلب  نامسآ  تمس 
نامگ نارگمتـس  دومرف : دـعب  تسین . نیب  گرزب  دوخ  ربکتـسم و  تسا و  دـنوادخ  عضاخ  هدـنب  هک  وا  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  مـالس و 

هب نّالع   - 212  / 18 دوریم . نیب  زا  اهّکش  ًامتح  دوش ، هداد  نتفگ  نخـس  نذا  ام  هب  رگا  تسا ، هدـش  لـطاب  ادـخ  تّجح  هک  دـناهدرک 
دلوتم مالـسلا  هیلعيداه  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاـس  ود  لاس 256 ه.ق  رد  مالـسلا  هیلعبحاص  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  شدوخ  دانـسا 

: لاق هیبأ  نع  مالسلا ، هیلعنسحلا  یبأ  مالغ  رصن  نب  ةزمح  ینثّدح  لاق : ءایصوألا  باتک  یف  یناغملشلا  ّیلع  نب  دّمحم  يورو   - 213 دش .
اذـه ّنإ  لیقو : ّخـم  بصق  مّحللا  عم  موی  ّلک  یف  عاتبأ  نأ  رمألا  ّیلإ  جرخ  أشن  اّملف  کلذـب  رادـلا  لهأ  رـشابت  مالـسلا  هیلعدّیـسلا  دـلو  اّمل 
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: لاقو شبکب  مالسلا  هیلعدّمحموبأ  يالوم  ّیلإ  هّجو  لاق : سیردإ  میهاربإ  نع  ۀقثلا ، ینثّدح  لاق : هنعو   - 214 مالسلا . هیلعریغصلا  انالومل 
: َبَتَکَو ِْنیَْـشبَِکب  ََّیلإ  َهَّجَو  َُّمث  َتام ، ِیل  َِدلُو  يِذَّلا  ُدُولْوََملا  یل : لاقف  کلذ ، دعب  هتیقل  ّمث  تلعفف ، کلهأ  معطأو  لکو  نالف  ینبا  نع  هّقع 
. ًائیـش یل  رکذ  امف  کلذ  دعب  هتیقلو  تلعفف  َکَناوْخِإ . ْمِعْطَأَو  ُهَّللا  َكاَّنَه  ْلُکَو  َكالْوَم  ْنَع  ِْنیَْـشبَْکلا  ِْنیَذه  ّقَع  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

 - 213  / 19 یل : لاقف  مالـسلا -  هیلعنامّزلا  بحاص  ینعی  هیلع -  تلخد  لاق : مداخلا  رـصنوبأ  فیرظ  ینثّدـح  لاـق : ناـّلع  يورو   - 215
، دش دلوتم  [ مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ینعی   ] دّیـس یتقو  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  نسحلاوبا  مالغ  رـصن ، نب  ةزمح 
، منک يرادیرخ  راد  زغم  ملق  ناوختسا  هعطق  کی  تشوگ ، دیرخ  هارمه  هب  زور  ره  هک  دش  رما  نم  هب  دندش ، وا  تمدخ  لوغشم  هناخ  لها 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هتفگ : سیردا  نب  مـیهاربا   - 214  / 20 تساـم . کـچوک  ياـقآ  يارب  ناوختـسا  زغم  نیا  دـش  هتفگ  و 
لمع ترضح  شیامرف  هب  دیروخب . تلها  تدوخ و  نک و  هقیقع  نالف  مرسپ  يارب  ار  دنفسوگ  نیا  دندومرف : هداتسرف و  میارب  يدنفـسوگ 
میارب دنفـسوگ  ود  ترـضح  یتّدم  زا  دعب  درک . تافو  مرـسپ  دندومرف : نم  هب  ناشیا  مدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نآ  زا  دـعب  مدرک ،

وت ياراوگ  روخب ، نک و  هقیقع  تدوخ  يالوم  يارب  ار  دنفـسوگ  ود  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  : » دندوب هتـشون  ياهمان  رد  دنداتـسرف و 
 - 215  / 21 دندومرفن ». يزیچ  مدیسر ، ماما  رـضحم  هب  هک  ًادعب  مدرک و  لمع  ار  مالـسلا  هیلعماما  نامرف  نم  هدب . مه  تناردارب  هب  دشاب و 

: دندومرف نم  هب  ترضح  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  كرابم  رـضحم  تفگ : مداخ  رـصنوبا  فیرظ  هک  هدرک  تیاور  نّالع 
َْسَیل لاقف : ِیَـس . يِدّ َْنباَو  ِیَـس  يِدّ َْتنَأ  ُْتلُقَف : اَنَأ ؟ ْنَم  َلاق : ْمَعَن . ُْتُلق : ِیُنفِْرعَت ؟ َأ  مالـسلا : هیلعَلاقَف  ِِهب . ُُهْتیَتَأَف  َلاقَف : ِرَمْحَألا ، ِلَْدنَّصلِاب  َّیَلَع 

216 ِیتَعیِشَو . ِیلْهَأ  ْنَع  َءالَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْدَی  ِیبَو  ِءایِصْوَألا ، ُِمتاَخ  اَنَأ  َلاقَف : ِیل ؟ ْرِّسَف  َكاِدف ، ُهَّللا  َِینَلَعَج  ُْتلُقَف : ُفیِرَظ : َلاق  َُکْتلَأَس . اذه  ْنَع 
نم موق  هّجو  لاق : يراصنألا  دـمحأ  نب  دّـمحم  میعن  یبأ  نع  هَّللا ، دـبع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  ینثّدـح  لاق : کـلام  نب  دّـمحم  نب  رفعج  - 

فرع نم  ّالإ  ۀّنجلا  لخدی  هلأسأ ال  یسفن : یف  تلقف  لماک : لاق  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  یلإ  یندملا  میهاربإ  نب  لماک  ةرّصقملاو  ۀضّوفملا 
يارب روایب . زمرق  لدنص  میارب  ۀمعان  ضایب  بایث  یلإ  ترظن  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  يدّیـس  یلع  تلخد  اّملف  لاق : یتلاقمب ، لاقو  یتفرعم 

امش مدرک : ضرع  متسه ؟ یک  نم  دومرف : هلب . مدرک : ضرع  یسانشیم ؟ ارم  دندومرف : مالسلا  هیلعماما  دعب  مدرک . ایهم  هدروآ و  ترضح 
. دـینک ریـسفت  میارب  دـنک ! امـش  يادـف  ارم  دـنوادخ  مدرک : ضرع  مدرکن . لاؤس  نیا  زا  دـندومرف : دـیتسه . نم  ياـقآ  دـنزرف  نم و  ياـقآ 

دّمحم میعنوبا   - 216  / 22 دنکیم . عفد  منایعیش  تیب و  لها  زا  ار  الب  دنوادخ  نم  هطساو  هب  متسه و  ایصوا  متاخ  نم  دندومرف : ترـضح 
. دنداتسرف مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  ار  یندم  میهاربا  نب  لماک  هرصقم ، هضّوفم و  زا  ياهتسد  هک  هتفگ  يراصنا  دمحا  نب 

هتـشاد نم  لثم  ياهدیقع  نم و  لثم  یتفرعم  یـسک  رگا  هک  دیـسرپ  مهاوخ  دروم  نیا  رد  ترـضح  زا  متفگ : مدوخ  اب  هک  دـیوگیم  لماک 
یفیطل دیفس  سابل  ترضح  هک  مدید  مدیسر ، مالـسلا  هیلعدّمحموبا  مدوخ  ياقآ  كرابم  رـضحم  هب  هک  یتقو  دوشیم . تشهب  دراو  دشاب 

لاقف هلثم . سبل  نع  اناهنیو  ناوخإلا  ةاساومب  نحن  انرمأیو  بایثلا  نم  معانلا  سبلی  هتّجحو  هَّللا  ّیلو  یسفن : یف  تلقف  هیلع ، تسا ، هدیـشوپ 
رتس هیلع  باب  یلإ  تسلجو  تمّلـسف  ْمَُکل . اذهَو  ِِهَّلل  اذه  َلاقَف : ِهِدـْلِج ، یلَع  ُنِشَخ  ُدَوْسَأ  ٌحْـسَم  اذِإَف  ِْهیَعارِذ ، ْنَع  رَـسَحو  ُلِماک  ای  ًامّـسبتم :

ُتْرَْرعَْشقاَف َمیِهاْربِإ ! ُْنب  ُلِماک  ای  ِیل : َلاقَف  اهلثم . وأ  نینس  عبرأ  ءانبأ  نم  رمق  ۀقلف  ّهنأک  یتفب  انأ  اذإف  هفرط  تفـشکف  حیّرلا  تءاجف  ّیخرم ،
َلاقَو َکَتَفِْرعَم  َفَرَع  ْنَم  ّالِإ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْلَه  ُُهلَأْسَت  ِِهبابَو ، ِِهتَّجُحَو  ِهَّللا  ِِّیلَو  یلِإ  َْتئِج  َلاقَف : ِیَس . يِدّ ای  َکیََّبل  ُْتُلق : ْنَأ  ُتْمَْهلَأَو  َِکلذ  ْنِم 

هب دـنکیم  رما  ار  ام  لاح  نیع  رد  دـشوپیم و  فیطل  مرن و  سابل  ّقح ، تّجح  ادـخ و  یلو  متفگ : مدوخ  اـب  ِهَّللاَو . ِيإ  ُْتلُقَف : َکـَِتلاقَِمب ؟
يا دندومرف : دیدنخیم ، هک  یلاح  رد  ترضح  دنکیم !؟ یهن  سابل  نیا  لثم  ندیـشوپ  زا  مشاب و  هتـشاد  تاواسم  دوخ  ناردارب  اب  هکنیا 

[ تشرد سابل   ] نیا دومرف : دوب و  هدیـشوپ  ینـشخ  هایـس و  سابل  ندب ، تسوپ  يور  هک  مدید  دز ؛ الاب  دعاس  چم و  زا  ار  سابل  دـعب  لماک !
ار هدرپ  دیزو و  يداب  دندوب ، هدز  نآ  هب  ياهدرپ  هک  متسشن  يرد  رانک  هدرک و  مالـس  تسامـش . يارب  فیطل ] سابل   ] نیا تسادخ و  يارب 

نب لماک  يا  دـندومرف : ترـضح  دـمآیم . لاس  راهچ  دودـح  رظن  هب  شّنـس  دوب و  هام  هراپ  لثم  هک  مدـید  ار  ياهچب  رـسپ  نم  دز و  راـنک 
ّیلو و رـضحم  هب  دـندومرف : هک  نم  ياقآ  يا  کیبل  میوگب  هک  مدـش  هدامآ  دـمآ و  هزرل  هب  مندـب  ترـضح ] ندز  ادـص  هوحن  زا  ! ] میهاربا
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ضرع دوشیم ؟ تشهب  دراو  دشاب ، هتـشاد  ار  وت  هدیقع  تفرعم و  هک  یـسک  زا  ریغ  ایآ  یـسرپب : هک  ياهدـمآ  دـنوادخ  ملع  باب  تّجح و 
ْنِم ٌمْوَق  َلاق : ْمُه ؟ ْنَمَو  ِیَـس ! يِدّ اـی  ُْتُلق : ُۀَّیِّقَحلا . ُمَُهل  ُلاـُقی  ٌمْوَق  اُهلُخْدََـیل  ُهَّنِإ  ِهَّللاَو  اـُهلِخاد  ُّلـِقَی  ِهَّللاَو  ْنَذِإ  َلاـق : مسق . ادـخ  هب  هلب ، مدرک :

، ِۀَـضَّوَفُْملا ۀـَلاقَم  ْنَع  ُُهلَأْسَت  َْتئِجَو  لاـق : ّمث  ۀـعاس ، یّنع  مالـسلا  هیلعتکـس  ّمث  ُهَلْـضَفَو . ُهَّقَح  اـم  َنوُرْدَـی  ـالَو  هِّقَِحب  َنوُِفلْحَی  ٍِّیلَِعل  ِبُح  ْمِهّ
، ِهِفْشَک عِطَتْسَأ  ْمَلَف  ِِهَتلاح  یلِإ  ُْرتِّسلا  َعَجَر  َُّمث  ُهَّللا .» َءاشَی  ْنَأ  ّالِإ  َنوُؤاشَت  ام  َو  : » ُلوُقَی ُهَّللاَو  اْنئِش  َءآش  اذِإَف  ِهَّللا ، ِۀَّیِشَِمل  ٌۀَیِعْوَأ  اُنبُوُلق  َْلب  اُوبَذَک ،

هنیاعأ ملو  تجرخو  تمقف  يِدَْعب . ْنِم  ُۀَّجُْحلا  َِکتَجاِحب  َكَأَْبنَأ  ْدَـقَو  َکُسُولُج  ام  ُلِماک  ای  َلاقَف : ًامِّـسَبَتُم  مالـسلا  هیلعٍدَّمَُحمُوبَأ  ََّیلِإ  رَظَنَف 
دراو یهورگ  مسق  ادـخ  هب  دوب . دـنهاوخ  مک  رایـسب  دـنوشیم  تشهب  دراو  هک  یناـسک  تروص  نیا  رد  دـندومرف : ترـضح  کـلذ . دـعب 

هب هک  دنتـسه  یمدرم  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هیقح  نم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  دوشیم . هتفگ  هیّقح  اـهنآ  هب  هک  دـنوشیم  تشهب 
يارب ترـضح  دننادیمن . ار  وا  لضف  ّقح و  هکنآ  لاح  دـننکیم و  دای  مسق  ناشیا  ّقح  هب  دـنراد ، مالـسلا  هیلعیلع  هب  هک  یتّبحم  هطـساو 

دنیوگیم غرود  اهنآ  یـسرپب ؟ تسا ] ولغ  لها  تالغ و  روظنم   ] هضوّفم داقتعا  زا  هک  ياهدمآ  دندومرف : دـعب  دـندرک و  توکـس  یتدـم 
لاعتم دنوادخ  میهاوخیم و  ام  دهاوخب  وا  نامز  ره  تسا ، دنوادخ  تیـشم  فرظ  ام  بلق  هکلب  دـننکیم ] ولغ  دـننادیم و  ادـخ  ار  ام  هک  ]

. منزب رانک  ارنآ  متسناوتیمن  نم  تشگرب و  شلوا  تلاح  هب  هدرپ  دعب  ( 150 «.) دهاوخب ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دنهاوخیمن  و  : » دیامرفیم
نم زا  سپ  تّجح  ًاقیقحت  تسیچ ؟ يارب  تنتسشن  رگید ] ! ] لماک يا  دندومرف : مّسبت  اب  هتخادنا و  نم  هب  یهاگن  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
اذـه نع  هتلأـسف  ًـالماک  تیقلف  میعنوـبأ : لاـق  مدرکن . تراـیز  ار  ناـشیا  رگید  مدـش و  جراـخ  متـساخرب و  مه  نم  داد . خـساپ  ار  تلاؤـس 

نب نسحلا  نع  يزارلا ، ذئاع  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ  ربخلا  اذه  يورو  هب . ینثّدحف  ثیدحلا 
ّيربنقلا نع  رضنلا ، نب  دمحأ  نع  بوقعی ، نب  دّمحم   - 217 هلثم . رکذو  يراصنألا ، دمحأ  نب  دّمحم  میعنابأ  تعمس  لاق : یبیصنلا  ءانجو 

هرأ مل  لاق : هتیأر ؟ لهف  هریغ  سیلف  تلقف : همتـشف  رفعج  ثیدح  يرج  لاق : مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  یلوم  ریبکلا -  ربنق  دـلو  نم  - 
وا مدیسرپ و  وا  زا  ار  ارجام  نیا  مدید و  ار  لماک  هک  هتفگ  میعنوبا  ثیدح . هلو  نیتّرم ، رفعج  هآر  لاق : هآر ؟ نمو  تلق : يریغ . هآر  نکلو 
زا يزارلا ، ذـئاع  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  زا  یلع ، نب  دّـمحم  زا  يزار ، یلع  نب  دـمحا  ار  ربخ  نیا  لثم  درک . لقن  ار  ثیدـح  نیمه  میارب  مه 
 - ّيربنق زا  رضن  نب  دمحا   - 217  / 23 تسا . هدینـش  يراصنا  دمحا  نب  دّمحم  میعن  وبا  زا  ار : نآ  هک  هدرک  لقن  یبیـصن  ءانجو  نب  نسح 

درک و شنزرـس  ار  وا  ّيربنق  دمآ و  نایم  هب  باذک ]  ] رفعج يارجام  هتفگو : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  مالغ  گرزب -  ربنق  دالوا  زا 
نم زا  ریغ  نکل  مدـیدن ، نم  تفگ : ياهدـید ؟ ار  يرگید  امـش  ایآ  تسین ، وا  زا  ریغ  یـسک  تماما  يارب  متفگ : نم  درک . تبحـص  وا  هیلع 
نع ثّدحو   - 218 دراد . مه  يربخ  و  تسا . هدـید  ار  وا  رابود  رفعج  تفگ : هدـید ؟ یـسک  هچ  متفگ : هدرک . ترایز  ار  وا  يرگید  سک 

نیّفخم ال جرخنو  رخآ  بنجنو  ًاسرف  اّنم  دحاو  ّلک  بکری  نأ  انرمأف  رفن ، ۀـثالث  نحنو  دـضتعملا  انیلإ  ثعب  لاق : يارداملا  بحاص  قیـشر 
بابلا یلع  نودجت  اهومتیتأ  اذإ  لاقو : ًارادو  ۀّلحم  انل  فصوو  ةّرماسب  اوقحلا  انل :)  ) لاقو یّلصم  جرـسلا  یلع  ّالإ  ریثک  الو  لیلق  انعم  نوکی 

ۀّکت هدی  یفو  دوسأ  مداخ  زیلهدلا  یفو  هفصو ، امک  رمألا  اندجوف  ةرماس  انیفاوف  هسأرب . ینوتأف  اهیف  متیأر  نمو  رادلا ، اوسبکاف  دوسأ  ًامداخ 
ۀیّرـس ًاراد  اندـجوف  انرمأ ، امک  رادـلا  انـسبکف  انب ، هثارتکا  ّلقو  انیلإ  تفتلا  ام  هَّللا  وف  اهبحاص ، لاقف : اهیف ، نمو  رادـلا  نع  هانلأسف  اهجـسنی ،
قیشر  - 218  / 24 دـحأ . رادـلا  یف  نکی  ملو  تقولا ، کلذ  یف  هنع  تعفر  يدـیألا  ّنأک  هنم ، لبنأ  یلإ  ّطق  ترظن  اـم  رتس  رادـلا  لـباقمو 

بکرم هدـش و  بسا  راوس  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  نام  غارـس  هب  یـسابع  ( 151) دـضتعم هک  میدوب  رفن  هس  ام  هتفگ : ییارداـم  بحاـص 
بـسا نیز  هک  زامن  شرف  کی  ّالإ  دـشابن  ام  اب  زیچ  چـیه  مینک و  تکرح  راب  لیاسو و  نودـب  کبـس و  میربب و  نامدوخ  اب  مه  ار  يرگید 

هناخ برد  يولج  دیتفر ، هناخ  نآ  هب  یتقو  تفگ : درک و  فیـصوت  ار  ياهناخ  هلحم و  ارماس  رد  و  دیورب . ارماس  هب  هک  تفگ  دشاب و  نام 
هب ار  اجنآ  میدش ، ارماس  دراو  ام  دیروایب . میارب  ار  شرس  دیدید  ار  یسک  ره  دینک و  یسرزاب  دیوشب  هناخ  دراو  دیباییم ، ار  یهایس  مداخ 
هچ میتفگ : تفابیم ، دوب ، شتسد  رد  ياهماج  ریز  دنب  هک  دوب  یهایـس  مداخ  هناخ  نالاد  رد  میدید . دوب  هدرک  فیـصوت  هک  بیترت  نامه 

ار هناخ  روتـسد  قبط  ام  درک . انتعا  اـم  هب  مک  یلیخ  درکن و  هّجوت  اـم  هب  ًالـصا  هک  مسق  ادـخ  هب  شبحاـص . تفگ : تسا ؟ هناـخ  رد  یـسک 
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زا تقو  نامه  ایوگ  مدوب و  هدـیدن  زگره  ییابیز  نآ  هب  هک  دوب  ياهدرپ  نآ  لـباقم  رد  دوب ، ییاـبیز  هناـخ  میدرک . وج  تسج و  میتشگ و 
دق ریـصح  تیبلا  یـصقأ  یفو  ءام ،)  ) هیف ًارحب  ّنأک  ریبک  تیب  اذإف  رتسلا  اـنعفرف  دوبن . سک  چـیه  مه  هناـخ  رد  دوب . هدـمآرد  هدـنفاب  تسد 
هَّللا دبع  نب  دمحأ  قبـسف  انبابـسأ . نم  ءیـش  یلإ  الو  انیلإ  تفتلی  ملف  یّلـصی  مئاق  ۀئیه  ساّنلا  نسحأ  نم  لجر  هقوفو  ءاملا ، یلع  ّهنأ  انملع 

یناثلا یبحاص  داعو  ۀعاس ، یقبو  هیلع  یشغو  هتجرخأو  هتصّلخف  هیلإ  يدی  تددم  یّتح  برطـضی  لاز  امو  ءاملا ، یف  قرغف  تیبلا  یّطختیل 
الو ربخلا  فیک  تملع  ام  هَّللا  وف  کیلإو ، هَّللا  یلإ  ةرذـعملا  تیبلا : بحاصل  تلقف  ًاتوهبم . تیقبو  کلذ ، لثم  هلانف  لعفلا  کلذ  لـعف  یلإ 

دـضتعملا ناک  دـقو  هنع ، انفرـصناو  کلذ ، انلاهف  هیف  ناک  اّمع  لتفنا  امو  انلق ، اّمم  ءیـش  یلإ  تفتلا  امف  هَّللا . یلإ  بئات  انأو  ءیجأ  نم  یلإ 
يایرد ایوگ  هک  میدید  ار  یگرزب  قاتا  میدز ، رانک  ار  هدرپ  ناک . تقو  ّيأ  یف  هیلع  لخدن  نأ  هانیفاو  اذإ  باّجحلا  یلإ  مّدقت  دـقو  انرظتنی 

، دناوخیم زامن  هداتسیا و  ریصح  يور  مدرم  نیرتهب  زا  يدرم  تشاد و  رارق  بآ  يور  هک  دوب  يریصح  قاتا  ياهتنا  رد  دوب و  نآ  رد  یبآ 
کیدزن داتفا و  بآ  رد  اّما  دریگب ، ار  وا  ات  تفر  ولج  هَّللادبع  نب  دمحا  درکن . ییانتعا   … ریـشمش و ]  لثم   ] نامهارمه رازبا  ام و  هب  ًالـصا 

ات دـمآ ، نوریب  بآ  زا  یتقو  مداد . شتاجن  مدرک و  کمک  وا  هب  متـسد  اـب  نم  هکنیا  اـت  دز  اـپ  تسد و  دـش و  برطـضم  دوش ، قرغ  دوب 
هب مدوب ، هدـش  هدزتریح  دـش . راـچد  تشونرـس  ناـمه  هب  دریگب  ار  وا  اـت  تفر  ولج  مرگید  تسود  دوـب . هداـتفا  شغ  تلاـح  هب  یتعاـس 

، میاهدمآ یسک  هچ  فرط  هب  تسا و  ربخ  هچ  هک  متـسنادیمن  مسق  ادخ  هب  منکیم ، یهاوخ  رذع  امـش  ادخ و  زا  نم  متفگ : هناخ  بحاص 
شدوخ راک  لوغـشم  دیـشکن و  تسد  شراک  زا  درکن و  یتافتلا  هّجوت و  میتفگ  هک  هچنآ  هب  مه  زاـب  منکیم . هبوت  لاـعتم  دـنوادخ  هب  نم 

دورو هزاجا  میدـمآ  ام  هک  یتقو  ناـمز و  ره  رد  هک  دوب  هدرپس  اـه  ناـبرد  هب  دوب ، اـم  رظتنم  هک  دـضتعم  میتشگرب ، [ یلاـخ تسد   ] اـم دوب .
دحأ یلإ  مکنم  يرجو  یلبق  دـحأ  مکیقل  مکحیو  لاقف : انیأر  ام  هل  انیکحف  ربخلا ، نع  انلأسف  هیلع  انلخدأف  لیّللا  ضعب  یف  هاـنیفاوف  دـنهدب .

ثّدحن نأ  انرسج  امف  انقانعأ  ّنبرضیل  ربخلا  اذه  هغلب  نإ  لجر  ّهنأ  هل  نامیأ  ّدشأب  فلحو  يّدج ، نم  ّیفن  انأ  لاقف : ال ، انلق : لوق ؟ وأ  ببس 
نب نسحلا  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : هللا  همحرهیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 219 هتوم . دعب  ّالإ  هب 

هیلعنامّزلا بحاص  تیأر  لوقی : انباحـصأ -  نم  ًالجر  نوراهابأ -  تعمـس  لاـق : یخرکلا  نسح  نب  دّـمحم  ینثّدـح  لاـق : نّذؤملا  جرفلا 
تلأسف ًانوتخم ، هتدـجوف  هنع  بوثلا  تفـشکو  ّطـخلاک ، يرجی  ًارعـش  هتّرـس  یلع  تیأرو  ردـبلا ، ۀـلیل  رمقلا  ّهنأـک  ءیـضی  ههجوو  مالـسلا 

ار هچنآ  مه  ام  ربخ ؟ هچ  هک  دیـسرپ  ام  زا  میتفر ، دضتعم  دزن  هب  میدـش و  دراو  بش  همین  رد  مه  ام  لاقف : کلذ  نع  مالـسلا  هیلعدّـمحمابأ 
مه یـسک  يارب  ار  نایرج  دیاهدید و  مه  ار  يرگید  سک  نم ، زا  لبق  ایآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : میدرک . تیاکح  شیارب  میدوب ، هدـید  هک 

یسک شوگ  هب  ارجام  ربخ و  نیا  ممهفب  رگا  هک  درک  دای  يدیدش  ياه  مسق  متـسین و  ( 152) مّدج لسن  نم  تفگ : هن . میتفگ : دیا ؟ هتفگ 
یبا  - 219  / 25 تفر . ایند  زا  هکنیا  ات  میتشادـن . ار  نآ  لقن  تأرج  ام  دوب  هدـنز  وا  هک  ینامز  ات  سپ  منزن ! ار  نات  ندرگ  دـشاب  هدیـسر 

یخرک نسح  نب  دّـمحم  هک  تسا  هتفگ  نذؤـم  جرف  نب  نسح  نب  یلع  هک  هتفگ  هللا  همحر  هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دّـمحم  رفعج 
هرهچ هک  مدرک  تراـیز  دـلوت  ماـگنه  ار  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  تفگیم : هک  مدینـش  دوب  اـم  ناـگرزب  زا  هک  نوراـه  وـبا  زا  هتفگ :

هنتخ مدید  تفر ، رانک  هچراپ  هدش ، هدیشک  نییاپ  هب  دوب  ییوم  طخ  ترضح  مکـش  يور  دیـشخردیم ، هدراهچ  بش  هام  دننام  شکرابم 
َِۀباصِِإل ِْهیَلَع  یِـسوُملا  ُّرَمَنَـس  اّنِکلَو  انِْدلُو  اذَکهَو  َِدلُو  اذَکه  دندومرف : ترـضح  مدیـسرپ ، دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعدّمحم  ابا  زا  دوب . هدش 
ینثّدح لاق : ةراقرقب  فورعملا  ّيرهفلا  ةریغملا  نب  ماصع  نب  رصن  میعن  یبأ  نع  ینابیـشلا ، لّضفملا  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 220 ِۀَّنُّسلا .

ظیلغ ّیح  ّهنإ  يأ  هدـیب ، راشأف  رمألا  اذـه  بحاص  نع  مالـسلا  هیلعدّـمحمابأ  لأس  ّهنأ  قاحـسإ  نب  دـمحأ  انثّدـح  لاق : یغارملا ، دیعـسوبأ 
نب ّیلع  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  ساّبعلا  نب  هَّللا  دبع  نع  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  نع  یّمقلا ، دـّیج  یبأ  نبا  ینربخأ   - 221 ۀبقرلا .
یبأ نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  نیـسحلا  لـضفلا  یبأ  نـع  مالـسلا ، مهیلعبلاـط  یبأ  نـب  ّیلع  نـب  نیـسحلا  نـب  ّیلع 

ینربخأو  - 222 مالسلا . هیلعهنبا  ةدالوب  هتّأنهف  يأر  نم  ّرـسب  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  یلع  تدرو  لاق : مالـسلا  هیلعبلاط 
رفعج نب  هَّللا  دـبع  نع  لکوتملا ، نب  یـسوم  نب  دّـمحمو  نسحلا  نب  دّـمحمو  یبأ  انربخأ  لاـق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  ۀـعامج ،

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


ام دش ، دلوتم  هدش  هنتخ  تروص  نیمه  هب  رمألا ؟ اذه  بحاص  تیأر  هل : تلقف  هنع ، هللا  یـضر  نامثع  نب  دّـمحم  تلأس  لاق : ّهنأ  يریمحلا 
: تسا هتفگ  قاحسا  نب  دمحا   - 220  / 26 میـشکیم . غیت  نآ  رب  هنتخ ، ّتنـس  هب  لمع  تیاعر و  يارب  نکلو  میدش  دلوتم  روط  نیمه  مه 
وا زا  تدش  هب  تسا و  هدنز  وا  ینعی  دندومرف  هراشا  تسد  اب  ترـضح  مدرک ، لاؤس  تماما  رما  بحاص  نوماریپ  مالـسلا  هیلعدّـمحم  ابا  زا 
نم ّرس  رد  تسا : هتفگ  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  نیـسح  لضفلاوبا   - 221  / 27 دوشیم . تبقارم 

ناشیا هب  ار  مالسلا ] هیلعنامزلا  بحاص   ] ناشیا یمارگ  دنزرف  تدالو  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  كرابم  رـضحم  هب  يأر 
ماـما دروم  رد  دـشاب  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هک  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  تسا : هتفگ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع   - 222  / 28 متفگ . کیربت 

: لوقی وهو  مارحلا  هَّللا  تیب  دنع  هب  يدهع  رخآو  معن  لاقف : دیاهدید ؟ ار  تماما  رما  بحاص  امش  متفگ : وا  هب  مدیسرپ و  مالـسلا  هیلعنامز 
َّمُهَّللَا لوقی : وهو  راجتـسملا  یف  ۀبعکلا  راتـسأب  ًاقّلعتم  مالـسلا  هیلعهتیأرو  هنع : هللا  یـضرنامثع  نب  دّمحم  لاق  ِینَتْدَـعَو . ام  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا 

: تفگیم درکیم و  اـعد  دوـب ، مارحلا  هَّللا  تیب  رد  مدرک ، تراـیز  ار  ناـشیا  هک  ياهبترم  نیرخآ  و  هلب ، تفگ : َِکئادـْعَأ . ْنـِم  ِیل  ْمـِقَْتنا 
دوـب و هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  راجتـسم ، ربارب  رد  هک  مدـید  ار  ترـضح  نآ  زاـب  و  نک . قـقحم  میارب  يداد  نم  هب  هک  ار  ياهدـعو  ادـنوادخ !

. ریگب ماقتنا  تنانمشد  زا  نم  هلیسو  هب  ادنوادخ ! تفگیم :

دناهدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هک  یناسک  رابخا  موس : لصف 

دناهدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هک  یناسک  رابخا  موس : لصف 

ًافرط رکذن  انأ  ریغ  یصحت  نأ  نم  رثکأف  دعب  امیف  هفرع  وأ  هفرعی  وهو ال  مالسلا  هیلعهآر  نمل  ۀنّمضتملا  رابخألا  نم  يور  ام  اّمأو  لصف   - 3
یلع يرلا  درو  خیـش  ینثّدح  لاق : يزارلا  ّیلع  نب  دمحأ  نع  يربکعلتلا ، یـسوم  نب  نوراه  دّـمحم  یبا  نع  ۀـعامج ، انربخأ   - 223 اهنم :

ۀنس لبق  کلذ  ّنظأو  عمس ، امک  هنم  امهتعمسو  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  یف  نیثیدح  هل  يورف  ّيدسألا ، رفعج  نب  دّمحم  نیـسحلا  یبأ 
: يدوألا لاق  لاق : یکدفلا  میهاربإ  نب  ّیلع  ینثّدح  لاق : اهنم ، ًابیرق  وأ  ۀئامثالث 

دناهدرک ترایز  ار  ع »  » نامزلا بحاص  هک  یناسک  رابخا 

ناشیا هّجوتم  ًادعب  ای  هتخانشن و  ار  ترضح  یلو  دناهدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  یناسک  لاوحا ]  ] نمـضتم هک  یتایاور 
هتفگ يزار  یلع  نب  دمحا   - 223  / 1 مینکیم : رکذ  ار  اهنآ  زا  یمک  دادعت  اّما  دنوش ، هدرمـش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رابخا  نیا  دناهدش ،

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  دروم  رد  ثیدح  ود  وا  يارب  دش و  يدسا  رفعج  نب  دّمحم  نیسحلاوبا  لزنم  دراو  ير  رهش  رد  يدرمریپ  تسا :
. دوب لاس  نامه  دودـح  ای  دصیـس  لاس  زا  لـبق  ارجاـم  نیا  هک  منکیم  ناـمگ  مدینـش . ار  ثیداـحا  نیـسحلاوبا  لـثم  مه  نم  درک ، تیاور 

نأ دـیرأو  ۀّتـس  تفط  دـق  فاوطلا  یف  اـنأ  اـنیب  رد  هک  یتـقو  تفگ : يدزا  اـی   ] يدوأ لوق  زا  یکدـف  میهاربا  نب  یلع  هک  تفگیم  درمریپ 
رأ ملف  مّلکتف  ساّنلا ، یلإ  بّرقتم  هتبیه  عمو  بویه ، ۀـحئاّرلا ، ّبیط  هجولا ، نسح  ّباشو  ۀـبعکلا  نیمی  نع  ۀـقلحب  انأ  اذإف  ۀـعباسلا  فوطأ 

لوسر نبا  لاقف : اذـه ؟ نم  مهـضعب  تلأـسف  ساـّنلا ، ینربزف  همّلکأ  تبهذـف  هسولج  نسح  یف  هقطنم  نم  بذـعأ  ـالو  همـالک ، نم  نسحأ 
: لاق هَّللا . كاده  یندشرأف ، كاتأ  دشرتسم  تلقف : هنوثّدحیو . مهثّدحیف  هّصاوخل ، ًاموی  ۀنـس  ّلک  یف  سانلل  رهظی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

تفـشکف ةاصح ، تلقف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نبا  کیلإ  عفد  يذـّلا  ام  هئاسلج  ضعب  یل  لاقف  یهجو ، تلّوحف  ةاصح . ینلواـنف 
هداد ماجنا  ار  مشش  رود  مدوب ، فاوط  لوغشم  مارحلا  هَّللا  تیب  لاقف : ینقحل ، دق  هب  انأ  اذإو  تبهذف  ، ] بهذ نم  ۀکیبسب  انأ  اذإف  يدی ، نع 

اب وب و  شوخ  ابیز ، یناوج  هک  مدید  ار  یتیعمج  هقلح  هبعک  تسار  تمس  رد  ناهگان  هک  مهدب  ماجنا  ار  رود  نیمتفه  متـساوخیم  مدوب و 
ياهنوـگ هب  اـهنآ  يارب  هدـش و  کـیدزن  مدرم  هب  اـّما  دوـب ، یـصاخ  تبیه  تمظع و  بحاـص  هک  لاـح  نیع  رد  دوـب . ناـشنایم  رد  تبیه 
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کیدزن وا  هب  مدوب . هدیدن  نآ  زا  رت  بوخ  ياهسلج  وا و  نایب  زا  رتهب  ینایب  و  مدوب ، هدینـشن  ار  نآزا  رتهب  یمالک  نم  هک  درکیم  تبحص 
هللا یلـصادخ  لوسر  دنزرف  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  مدیـسرپ : مدرم  زا  یکی  زا  درک . ادـج  ارم  مدرم  ماحدزا  اّما  منک ، تبحـص  ات  هدـش 
نم متفگ : وا ] هب  باطخ   ] سپ دـنکیم . وگ  تفگ و  اهنآ  اب  دوشیم و  رهاظ  شـصاوخ  يارب  زور  کـی  لاـس  ره  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع 

نانیـشن مه  زا  یکی  مدـنادرگرب ، ار  میور  هک  نم  داد . نم  هب  يا  هزیر  گنـس  مه  ناشیا  نک . داشرا  ارم  متـسه ، تیادـه  داشرا و  ناهاوخ 
، مدرک زاب  ار  متـسد  هک  یتقو  و  هزیر . گنـس  متفگ : داد ؟ وت  هب  يزیچ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  تفگ : نم  هب  ترـضح 

َرَهَظَو ُۀَّجُْحلا  َْکیَلَع  ْتَتَبَث  وت  يارب  تّجح  دومرف : دیسر و  نم  هب  ترـضح  نآ  هک  مدید  ناهگان  متفر ، اجنآ  زا  تسا . صلاخ  يالط  مدید 
ًاَْملُظ ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  اهَُألْمَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ِنامَّزلا ، ُِمئاق  اَنَأ  ُّيِدـْهَْملا ، اَنَأ ) : ) َلاقَف ـال . َّمُهَّللَا  ُْتلُقَف : ِیُنفِْرعَت ؟ َأ  یمَْعلا  َکـْنَع  َبَهَذَو  ُّقَْحلا  َکـَل 

َِکتَبَقَر ِیف  ٌۀَنامَأ  ِهِذهَف  یِجوُرُخ ، ُماَّیَأ  َرَهَظ  ْدَـقَو  لِیئارْـسِإ ، ِیَنب  ِهِیت  ْنِم  َرَثْکَأ  ٍةَْرتَف  ِیف  ُساَّنلا  یِْقبَی  الَو  ٍۀَّجُح  ْنِم  ُولَْخت  َضْرَألا ال  َّنإ  ًارْوَجَو ،
دمحأ نب  دّمحم  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : يزارلا  ّیلع  نب  دمحأ  نع  دانسإلا ، اذهبو   - 224 ِّقَْحلا . ِلْهَأ  ْنِم  َکَناوْخإ  اِهب  ْثِّدَحَف 

یف یعم  یقبو  لوزنلا  یف  یناملغ  قّرفتو  رصم -  طاطسف  نم  نیتلحرم  یلع  ۀّیسابعلاب -  فورعملا  لزنملا  یف  ًادجـسم  انلزن  لاق : فلخ  نب 
اهتقو لّوأ  یف  رهظلا  تیّلـصو  تدجـسو   ] تعکر سمـشلا  تلاز  اّـملف  حـیبستلا ، ریثـک  ًاخیـش  هتیواز  یف  تـیأرف   ] ّیمجعأ مـالغ  دجـسملا 

ارم اـیآ  تفر ؟ وـت  بلق ]  ] زا يروـک  دـش ؟ نشور  تیارب  ّقـح  دـش ؟ تباـث  ینباـجأف .)  ) یعم لـکأی  نأ  خیـشلا  تلأـسو  ماـعطلاب  توـعدو 
رپ ار  نآ  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  هنوگ  نامه  هک  متسه  یسک  نم  منامز ، مئاق  نم  متسه ، يدهم  نم  دومرف : هن . متفگ : یتخانش ؟

مایا و  دننامیمن ، ینادرگرس  ترتف و  رد  لیئارسا  ینب  زا  رتشیب  مدرم  دوشیمن و  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  نیمز  ًاقیقحت  دنکیم . داد  لدع و  زا 
دنتسه ّقح  قیرط  ّقح و  لها  هک  تناردارب  يارب  طقف  ار  نآ  تسوت و  رایتخا  رد  هک  تسا  تناما  [ تاملک  ] نیا دسریم ، نم  مایق  جورخ و 
تشاد هلصاف  لزنم  ود  رصم  طاطسف  اب  هک  هیسابع  هب  فورعم  یلزنم  دجـسم  رد  هک  هتفگ  فلخ  نب  دمحا  نب  دّمحم   - 224  / 2 نک . لقن 

زا ياهشوگ  رد  میدـنام ، دـبعم  رد  مجع  ناوج  کی  اب  نم  دـندش و  قرفتم  اـهراک  ماـجنا  يارب  دورو  ضحم  هب  اـه  رتناوج  میدـش ، دراو 
اذـغ متفگ  مدرک و  هماقا  ار  مزاـمن  تقو  لّوا  رد  دـش ، رهظ  هک  یتقو  دوب . دـنوادخ  حـیبست  لوغـشم  رایـسب  هک  مدـید  ار  يدرمریپ  دجـسم 
نعو هیبأ  مساو  همـسا  نع  تلأس  انمعط  اّملف  تفریذپ . ار  متـساوخ  رد  مه  وا  دنک ، لیم  اذغ  نم  اب  هک  مدرک  شهاوخ  درمریپ  زاو  دـنروایب 

لقنتیو ّقحلا  بلط  یف  ۀنـس  نیثالث  ذنم  حیـسی  ّهنأ  رکذو  مق ، لهأ  نم  ّهنأو  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  همـسا  ّنأ  رکذف  هدصقمو ،)  ) هتفرحو هدـلب 
نیعـستو ثالث  ۀنـس  یف  ناک  اّملف  راثآلا . عبتیو  رابخألا  نع  ثحبی  ۀنـس  نیرـشع  وحن  ۀـنیدملاو  ۀّـکم  نطوأ  ّهنأو  لـحاوسلاو ، نادـلبلا  یف 

تلّمأتف لاق : هلثم  هعمـس  یف  رجی  مل  ءاعد  توص  ههبنأف  هنیع  هتبلغو  هیف  عکرف  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  ماقم  یلإ  راص  ّمث  تیبلاب ، فاط  نیتئامو 
یسفن یف  ّلجوّزع -  هَّللا -  عقوأو  هتعّبتاف  یعسو ، جرخف  یّلص  ّمث  هتماق ، لادتعاو  هتروص  نسح  یف  ّطق  رأ  مل  رمـسأ  ّباش  وه  اذإف  یعادلا 

ار اذـغ  هک  یتقو  دوسأب  اـنأ  ذإ  هنم  تبرق  اّـملف  هرثأ  تدـصقف  باعـشلا  ضعب  دـصق  هیعـس  نم  غرف  اّـملف  مالـسلا . هیلعناـمّزلا  بحاـص  ّهنأ 
، تسا مق  رهش  لها  زا  هَّللادبع و  نب  دّمحم  شمسا  هک  دش  رکذتم  مدرک ، لاؤس  شا  هفرح  رهش و  شردپ و  مان  شدوخ و  مان  زا  میدروخ ،

ریگیپ هدرک و  یگدنز  هنیدم  هکم و  رد  لاس  تسیب  دودح  دـنکیم و  ریـس  اهایرد  لحاوس  اهرهـش و  رد  ّقح  يوج  تسج و  رد  لاس  یس 
ار شمـشچ  باوخ  هدناوخ و  زامن  میهاربا  ماقم  رد  فاوط و  زا  دعب  هتفر و  هَّللا  تیب  فاوط  هب  لاس 273 ه.ق  رد  تسا . هدوب  راثآ  رابخا و 
[ شدوخ ار  ارجام  همادا  و  . ] تسا هدرک  رادـیب  باوخ  زا  ار  وا  دوب  هدینـشن  تقو  نآ  ات  هک  ییاعد  نیـشنلد  يادـص  [ ناـهگان ، ] تسا هدوبر 

هدیدن ار  وا  ریظن  تماق ، دـق و  لادـتعا  تروص و  ییابیز  رد  هک  تسا  نوگمدـنگ  یناوج  مدـید  مدرک ، هاگن  ناوخ  اعد  هب  تقد  اب  تفگ :
هب متفر ، شرس  تشپ  مه  نم  دیدرگ ، هورم  افص و  نیب  یعس  لوغـشم  دش و  جراخ  هَّللا  تیب  زا  هدرک و  زامن  هماقا  [ اعد مامتا  زا   ] دعب مدوب .
نم درک و  تکرح  هوک  ياه  هرد  زا  یکی  دـصق  هب  دـش ، غراف  یعـس  زا  هک  یتقو  تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  وا  هک  دوب  هداـتفا  ملد 

عمسأ مل  توصب  یب  حاصف  ینضرتعا  دق  قینفلا  لثم  هایس  درم  اب  هعفدکی  مدیسر ، وا  یکیدزن  هب  هک  یتقو  مدرک . تکرح  شرس  تشپ  مه 
مولأ تفرصنا  ةریحلاو  فوقولا  یب  لاط  اّملف  ًاّریحتم . تیقبو  يرصب  نع  صخشلا ، لازو  تفقوو ، تدعرأف  هَّللا  كافاع  دیرت  ام  هنم : لوهأ 
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نأو ییعس  ّبیخی  نأ ال  مالسلا  مهیلعهلآو  هلوسر  ّقحب  هلأسأو  هوعدأ  ّلجوّزع -  ّیبرب -  تولخف  دوسألا  ةرجزب  یفارصناب  اهلذعأو  یـسفن 
یّتلا ۀضورلا  یف  یّلصأ )  ) انأ انیبف  هلآو  هیلع  هللا  یلصیفطصملا  ربق  ترز  نینس  دعب  ناک  اّملف  يرصب . یف  دیزیو  یبلق  هب  تبثی  ام  یل  رهظی 

هَّلل دـمحلا  تلقف : تنک ؟ فیکو  كربخ ؟ ام  لاقف : دوسألاب  اـنأ  اذإـف  تظقیتساـف  ینکّرحی  كّرحم  اذإـف  ینیع  ینتبلغ  ذإ  ربنملاو  ربقلا  نیب 
دیـشک يدایرف  درک و  ضارتعا  نم  هب  وا  مدرک ، دروخرب  يدـنمونت  تکردأ و  دـقو  هب ، کتبطاخ  امب  ترمأ  ّینإف  لعفت  ال  لاقف : کـّمذأو 

میاج رـس  سرت  زا  یهاوخیم ؟ هچ  دهدب ، یتمالـس  وت  هب  ادخ  تفگ ]:  ] مدیـسرت ادص  نآ  زا  مدوب و  هدینـشن  یکانلوه  نآ  هب  ییادص  هک 
تریح تلاـح  رد  هطقن  نآ  رد  مفقوت  هک  یتـقو  دـش . دـیدپان  مرظن  يوـلج  زا  هایـس  درم  نآ  مدوـب ، ریحتم  زوـنه  هک  یلاـح  رد  مداتـسیا و 

زا سپ  متفرن .] ماما  لابند  و   ] متشگرب هایس  صخش  نآ  دایرف  کی  اب  ارچ  هک  مدرکیم  شنزرس  ار  مدوخ  متـشگرب و  اجنآ  زا  دش ، ینالوط 
رد  ] ار مشالت  یعس و  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ربمایپ و  ّقح  هب  هک  متـساوخ  دنوادخ  زا  مدش  اعد  لوغـشم  هدرک  تولخ  مدوخ  يادخ  اب  نآ 

ارجام نیا  زا  لاس  ود  دـنک . رهاظ  نم  يارب  دوشیم  متریـصب  دایدزا  بلق و  تابث  بجوم  هک  ار  هچنآ  دـنکن و  عیاـض  مناـمز ] ماـما  نتفاـی 
. مدـناوخیم اعد  زامن و  ربنم  ربق و  نیب  هکراـبم  هضور  رد  مدـش و  فرـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمایپ  رهطم  ربق  تراـیز  هب  تشذـگ ،

هایـس درم  نامه  مدـید  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  دـهدیم ، ناکت  ارم  یـسک  مدـش  هّجوتم  نیح  نیمه  رد  دوبر ، ار  منامـشچ  باوخ  ياهظحل 
ارم تفگ : منکیم . تمذـم  ار  وت  متـسین و  یـضار  وت  زا  یلو  ادـخ ، رکـش  هَّللدـمحلا  متفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  ربخ ؟ هچ  تفگ : تسا ،

ّلجوّزع هَّلل -  رکشلا  نم  ددزاو  ًاسفن  بطف  ًاریثک ، ًاریخ  رد  وت  ًاقیقحت  منک ، تبحص  هنوگ  نآ  وت  اب  هک  مدوب  رومأم  نم  نوچ  نکن ، تمذم 
ًادهتجم یل  ًاقیفر  یّمـسو  نالفف ؟ تقدص ، لاقف : ۀـقربب ، تلقف : نیرـصبتسملا  یناوخإ  ضعب  یّمـسو  نالف ؟ لعف  ام  تنیاعو ، تکردأ  ام  - 

ال تلق : روفقن ؟ لعف  ام  لاقف : ًابیرغ  ًامسا  رکذ  مث  یناوخإ . نم  ةّدع  یل  یّمس  یّتح  ۀیردنکسإلاب ، تلقف  ۀنایدلا ، یف  ًارـصبتسم  ةدابعلا ، یف 
اذـه لاقف : هفرعأ ، ال  تلقف : رخآ  لجر  نع  ینلأس ، ّمث  ۀّینیطنطـسق ، نم  ًارـصان  جرخیف  هَّللا  هیدـهیف  ّیمور ؟ وهو  هفرعت  فیک  لاـقف : هفرعأ ،

نیفعضتسملل راصتنالا  یف  هَّللا  نذأ  دق  نوکی  نأ  وجرن  مهل : لقف  کباحصأ  یلإ  ضما  مالـسلا  هیلعيالوم  راصنأ  نم  تیه  لهأ  نم  لجر 
سّبلتت نأ ال  کیلع  ریـشأو  فرـصنم  انأو  تلّمح  ام  مهتغلبأو  مهیلإ  تیّدأو  یباحـصأ  نم  ۀعامج  تیقل  دـقلو  نیملاظلا ، نم  ماقتنالا  یفو 
ینالف روایب . اج  هب  ار  ادخ  رکـش  ياهدید  هک  هچنآ  هطـساو  هب  نک و  هزیکاپ  ار  تسفن  ناج و  يدرک ، كرد  ار  يرایـسب  ریخ  تقو  نآ  امب 

هچ ینالف  زا  یتفگ ، تسرد  تفگ : تسا . هقرب  رد  متفگ : درب . ار  دوب  هدش  هعیش  هک  رصبتسم  ناردارب  ناتسود و  زا  یکی  مسا  و  درک ؟ هچ 
زا يدادـعت  روط  نیمه  تسا . هیردنکـسا  متفگ : دوب . تریـصب  اب  تناید و  تدابع و  لـها  رایـسب  هک  درب  ار  مناتـسود  زا  یکی  ماـن  و  ربخ ؟

هنوـگچ تفگ : مسانـشیمن . متفگ : دـنکیم ؟ هـچ  روـفقن  تـفگ : هدروآ و  ناـبز  هـب  ار  یبـیجع  مـسا  دـعب  دیـسرپ . ار  نـم  ینید  ناردارب 
. دنکیم مایق  هینطنطـسق  زا  نید  ندرک  يرای  يارب  هدومرف و  تیاده  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  مور  لها  وا  هک  یلاح  رد  یـسانشب  یهاوخیم 

اهنآ هب  ورب و  تناتسود  دزن  تسا . نم  يالوم  نارای  زا  هدوب و  تیه  لها  درم  نیا  تفگ : مسانشیمن . متفگ : دیـسرپ ، يرگید  درم  زا  دعب 
زا يدادـعت  نم  دـهدب . هزاجا  نذا و  نارگمتـس  زا  ندیـشک  ماـقتنا  نیفعـضتسم و  ندرک  يراـی  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما  وگب :

ار وت  مدرگیم و  رب  الاح  مدومن و  غالبا  هدرک و  ادا  ناشیارب  دوب  هدش  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یمایپ  مدرک و  تاقالم  ار  مناتـسود  باحـصا و 
هب لـقثی  وشن ، بکترم  دزادـنایم  یتخـس  هب  ار  تناـج  مسج و  هدـش و  وت  تشپ  ینیگنـس  بجوـم  هک  ار  ییاـهراک  هک  منکیم  تحیـصن 
یل رـضحأف  ینزاخ  ترمأـف  یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نإ  بیرق  رمـألا  ّنإـف  کـّبر ، ۀـعاط  یلع  کـسفن  سبحت  نأو  کمـسج  هب  بعتیو  كرهظ ،
اذإ ءیـشلا  کنم  ذخآ  نأ  یل  ّلحأ  امک  هنع  نغتـسم  انأ  ام  کنم  ذـخآ  نأ  ّیلع  هَّللا  مّرح  دـق  یخأ  ای  لاقف : اهلوبق  هتلأسو  ًارانید  نیـسمخ 

ّینادمهلا نیسحلا  نب  دمحأ  كوخأ )  ) معن لاقف : ناطلـسلا ؟ باحـصأ  نم  يریغ  دحأ  کنم  مالکلا  اذه  عمـس  له  هل : تلقف  هیلإ  تجتحإ 
ۀنسلا کلت  یف  هللا  همحرّینادمهلا  نیـسحلا  نب  دمحأ  ّجحف  تیقل ، نم  یقلی  نأ  ًالیمأت  ّجحلل  نذأتـسا  دقو  ناجیبرذآب ، هتمعن  نع  عوفدملا 

ّهنإ لاقی : رغصألا  نیسحلا  دلو  نم  رهاط  همـسا  ًالجر  ۀنیدملاب  تیقلف  تججح  ّمث  رغثلا . یلإ  تفرـصناو  انقرتفاو  هیورهم ، نب  هیورکذ  هلتقف 
فلخ نب  دـمحا  نب  دّـمحم  . ] تسا کـیدزن  [ روـهظ  ] رما هَّللا  ءاـش  نا  هک  نک ، راـگدرورپ  زا  تعاـطا  لوغـشم  طـقف  ار  تدوـخ  نم  مـلعی 
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! ردارب يا  تفگ : درمریپ  دریذپب . ار  نآ  هک  مدرک  شهاوخ  درمریپ  زا  دنک و  رضاح  رانید  هاجنپ  هک  مداد  روتسد  مراد  هنازخ  هب  دیوگیم ]:
هک ار  هچنآ  تسا  هدرک  لـالح  میارب  هک  یبیترت  ناـمه  هب  مرادـن ، نآ  هب  يزاـین  هک  مریگب  ار  يزیچ  وت  زا  هک  هدرک  مارح  نم  رب  دـنوادخ 

، هلب تفگ : تسا ؟ هدینـش  ار  وـت  يارجاـم  ناطلـس  ناراـی  باحـصا و  زا  نم ، زا  ریغ  اـیآ  متفگ : وا  هب  منک . لوـبق  مریگب و  وـت  زا  مدـنمزاین 
دنیبب مه  وا  ماهدید  نم  هک  ار  هچنآ  هکنیا  دیما  هب  دینـش و  نم  زا  دوب ، هدش  دـیعبت  ناجیابرذآ  هب  هک  ینادـمه  نیـسح  نب  دـمحا  تردارب 

میدش و ادج  مه  زا  دش . هتـشک  هیورهم  نب  ۀیورکذ  تسد  هب  لاس  نامه  رد  یلو  دروآ  اج  هب  ار  ّجح  دروآ . اج  هب  ّجح  هک  تساوخ  هزاجا 
ناگداون دالوا و  زا  هک  مدرک  تاقالم  ار  رهاط  مان  هب  يدرم  هنیدـم  رد  متفر و  ّجـح  هب  دـعب  لاـس  متـشگرب . زرم  کـیدزن  دحرـس و  هب  نم 

فقوو یل  نکسو  یب ، سنأ  یّتح  هیلع  ترباثف  ًائیش  رمألا  اذه  دروم  رد  هک  دشیم  هتفگ  دوب ، مالسلا ] هیلعداجس  ماما  دنزرف   ] رغصا نیسح 
دهـش دقف  رمألا ، اذهب  ملعلا  یف  کلثم  ینتلعج  اّمل  مالـسلا  مهیلعنیرهاطلا  کئابآ  ّقحب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هل : تلقف  یتدـیقع ، ۀّحـص  یلع 

: لاقف هنم . هَّللا  ینمّلـسف  ًارارم  یمدب  يرغأ  ّهنأو  يداقتعاو  یبهذمل  ياّیإ  بهو  نب  نامیلـس  نب  هَّللا  دبع  نب  مساقلا  دصقب  هقثوت  نم  يدنع 
دقو اهنوفرعی  عضاوم  هب  نودصقیو  لیّللا  یف  دازلا  نولمحی  نیّذلا  بئاجعلا  يری  اّمنإو  لابجلا ، هذـه  یف  ربخلا  یّنم  عمـست  ام  متکا  یخأ  ای 

ات متفر  وا  لاـبند  دـنادیم . ییاـهزیچ  مالـسلا ] هیلعناـمزلا  بحاـص  هلأـسم   ] رما نیا  هنع . تفرـصناو  هتعّدوف  شیتفتلاو ، صحفلا  نع  اـنیهن 
لوسر رـسپ  يا  مدرک : ضرع  وا  هب  دـش . نم  داقتعا  تّحـص  هّجوتم  و  درک ، ناـنیمطا  نم  هب  مه  وا  متفرگ و  سنا  وا  اـب  هدرک و] شیادـیپ  ]
هلأسم  ] رما نیا  هب  ملع  صوصخ  رد  ارم  هک  مهدیم  مسق  مالـسلا  مهیلع  تنیرهاط  دادـجا  ناردـپ و  ّقح  هب  ار  وت  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ 
عالطا نم  هب  هداد و  یهاوگ  نم  دزن  تسا  امـش  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  یـسک  نوچ  ینک . تدوخ  لـثم  مالـسلا ] هیلعناـمزلا  بحاـص 

دراد و ارم  نتشک  دصق  بهو  نب  نامیلس  نب  هَّللادبع  نب  مساق  يرـشع ] ینثا  هعیـش  بهذم  ینعی   ] مبهذم داقتعا و  رطاخ  هب  هک  تسا  هداد 
نم زا  هک  ار  هچنآ  ردارب ! يا  تفگ : رهاط  تسا . هداد  تاجن  وا  تسد  زا  ارم  دنوادخ  اّما  تسا ، هدش  بیغرت  قیوشت و  نم  نتشک  هب  اهراب 

هک ییاهلحم  هب  هدرک و  لمح  بش  یکیراـت  رد  ار  هشوت  داز و  هک  دـننیبیم  یناـسک  ار  بیاـجع  نک ، یفخم  اـههوک  نیا  رد  يونـشیم 
نب دـمحأ  ینربخأو   - 225 متـشگرب . هدرک و  كرت  ار  رهاـط  سپ  درک . یهن  شیتـفت  وـج و  تسج و  زا  ار  اـم  و  ( 153) دنربب دنسانشیم 
نع ینامعنلا ، میهاربإ  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  بتاکلا ، یعاجـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نسحلا  یبأ  نع  رـشاحلا ، نباب  فورعملا  نودـبع 

عـست ۀنـس  یلإ  اهدـعب  امو  ۀنـسلا  کـلت  ۀّـکمب  ترواـجو  ۀـئامثالثو ، ّتس  ۀنـس  تججح  لاـق : يرفعجلا  دّـمحم خ ل]  ] دـمحأ نب  فسوی 
، ةالـصلل تّأیهتو  لمحملا  نم  تلزنف  رجفلا ، ةالـص  ینتتاف  دقو  قیرطلا ، ضعب  یف  انأ  انیبف  ماشلا ، یلإ  ًافرـصنم  اهنع  تجرخ  ّمث  ۀئامثالثو ،
: ینبطاخی يذلل  تلقف  کبهذم . تفلاخو  کتالص  تکرت  بجعت ؟ ّمم  مهدحأ : لاقف  مهنم ، بجعأ  تفقوف  لمحم ، یف  رفن  ۀعبرأ  تیأرف 
؟ تامالعو لئالد  هل  ّنإ  هل :)  ) تلقف ۀـعبرألا . دـحأ  یلإ  أموأف  معن ، تلق : کنامز ؟ بحاـص  يرت  نأ  ّبحت  لاـقف : یبهذـمب ؟ کـملع  اـمو 
رد هک  هتفگ  يرفعج  دمحا  نب  فسوی   - 225 لمحملا 3 /  يرت  وأ  ءامّـسلا ، یلإ  ًادعاص  هیلع  امو  لمجلا  يرت  نأ  کیلإ  ّبحأ  امّیأ  لاقف :

متفریم هک  هار  زا  یتمسق  رد  متشگرب . ماش  تمـس  هب  دعب  مدنام ، هکم  ترواجم  رد  لاس 309 ه.ق  ات  مدروآ و  اج  هب  ّجح  لاس 306 ه.ق 
لمحم کی  رد  رفن  راهچ  هک  مدـید  انثا  نیمه  رد  مدـش ، زامن  هدامآ  مدـمآ و  نییاپ  لمحم  زا  دوب ، هدـش  اـضق  مه  حبـص  زاـمن  ًاـقافتا ]  ] و

[ هک نآ  لاـح  [ ؟ يدرک بجعت  يزیچ  هچ  زا  تفگ : نـم  هـب  اـهنآ  زا  یکی  مدرک . بـجعت  یلیخ  اـهنآ  زا  مداتـسیا و  میاـج  رـس  دنتـسه ،
هک يراد  تسود  تفگ : يراد ؟ ملع  نم  بهذـم  هب  اـجک  زا  متفگ : وا  هب  ( 154 !) ياهدرک تفلاخم  تدوخ  بهذـم  اب  كرت و  ار  تزامن 

تاـمالع و متفگ : تسا ] صخـش  نیا  ناـمزلا  بحاـص  ینعی   ] درک هراـشا  اـهنآ  زا  یکی  هب  سپ  هـلب . مـتفگ : ینیبـب ؟ ار  تناـمز  بحاـص 
: تلقف ءامسلا ؟ یلإ  ًادعاص  لمحم  طقف  هکنیا  ای  دورب  نامسآ  هب  شراب  اب  رتش  هکنیا  يراد ، تسود  ار  مادک  تفگ : دراد ؟ مه  یتازجعم 

هینیع نیب  بهذـلا  هنول  ناکو  ةرمـس ، هب  لجر  یلإ  أموأ  لجرلا  ناکو  ءامّـسلا  یلإ  عفتری  هیلع  امو  لمجلا  تیأرف  ۀـلالد ، یهف  ناـک  اـمهّیأ 
یمشاهلا هَّللا  دبع  نب  دمحأ  نع  ینادمهلا ، يراصنألا  ّهبر  دبع  نب  دّمحم  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ   - 226 ةداّجس .

نحنو تعـضوو ، هتزانج  تجرخأو  یّفوت ، موی  يأر  نم  ّرـسب  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  راد  ترـضح  لاق : ساّبعلا  دـلو  نم 
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، هفرعن نأ  ریغ  نم  هل  ۀبیه  انمق  جرخ  نأ  اّملف  هب . عّنقت  دق  ءادر  هیلع  فاح  ّيراشع  مالغ  انیلإ  جرخ  یّتح  رظتنن ، دوعق  ًالجر  نوثالثو  ۀعـست 
دـشاب هک  مادک  ره  متفگ : دورب ؟ الاب  نامـسآ  هب  هنم . جرخ  يّذلا  ریغ  ًاتیب  لخدف  یـشمو ، هیلع  یّلـصف  هفلخ ، اوّفطـصاف  ساّنلا  ماقو  مّدـقتف 

نم اب  هک  يدرم  نآ  تفر و  الاب  نامسآ  تمس  هب  تشاد  هک  يراب  مامت  اب  رتش  مدید  هظحل  نامه  تسا . ترـضح  دوجو  رب  لیلد  هزجعم و 
. دوب هدجـس  رثا  شایناشیپ  يالاب  هدنـشخرد و  الط  لثم  شگنر  تشاد و  نوگ  مدنگ  ياهرهچ  هک  درک  هراشا  يدرم  هب  درکیم ، تبحص 
. متفر يأر  نم  ّرس  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زور  تسا : هتفگ  سابع ، دالوا  زا  یمـشاه ، هَّللادبع  نب  دمحا   - 226  / 4

رـسپ هکنیا  ات  میدوب ، رظتنم  هتـسشن و  هک  میدوب  رفن  هن  یـس و  اـم  دـنداد ، رارق  لزنم ] زا   ] ییاـج رد  دـندروآ و  نوریب  ار  ترـضح  هزاـنج 
زا ام  دش ، جراخ  وا  هک  نیمه  دمآ . نوریب  هناخ  زا  دوب  هدیـشک  شرـس  يور  ار  ییادر  هک  یلاح  رد  هنهرب و  ياپ  اب  هلاس  هد  دودح  ياهچب 

فـص شرـس  تشپ  مه  مدرم  داتـسیا و  ولج  وا  میتساـخرب ، شمارتـحا  هب  یگمه  میـسانشب  ار  وا  هکنیا  نودـب  شتمظع و  تبیه و  تدـش 
هک ياهناخ  زا  ریغ  دش ، هناخ  لخاد  هدرک و  تکرح  سپس  دندرازگ . زامن  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  كاپ  رکیپ  هب  وا  اب  دندیـشک و 

لثمب ینثّدحف  يزیربتلا ، دّمحم  نب  میهاربإب  فرعی  زیربت  لهأ  نم  ًالجر  ۀغارملاب  تیقلف  ینادمهلا : هَّللا  دبعوبأ  لاق  دوب . هدش  جراخ  نآ  زا 
ۀنـس تناک  ةدالولا  ّنأ  يور  ّهنأل  ّنسلا  ّيراشع  وأ  ّدقلا  ّيراشع  مالغ  تلقف : ّینادمهلا  تلأسف  لاق : ءیـش ، هنم  مرخی  مل  یمـشاهلا  ثیدح 
لاقف تعمس . اذکه  يردأ ، ال  لاقف : نینس . عبرأب  ةدالولا  دعب  نیتئامو  ۀّتس  ۀنس  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  ۀبیغ  تناکو  نیتئامو  نیسمخو  ّتس 

ءاـنجو نب  نسحلا  نع  ّيزارلا ، ذـئاع  نب  ّیلع  نـع  هـنع ،  - 227 ّدـقلا . ّيراشع  ملعو : ۀـیاور  هل  هدـلب  لـهأ  نم  مهفلا  نسح  هعم  خیـش  یل 
مهنم نکی  مل  ًالجر  نیثالث  ءاهز  ۀعامجو  ۀکمب )  ) راجتـسملا دنع  ًارـضاح  تنک  لاق : يراصنألا  دمحأ  نب  دّمحم  میعن  یبأ  نع  یبیـصنلا ،

زا يدرم  هغارم  رهـش  رد  تسا : هتفگ  ینادمه  هَّللادبع  وبا  نم  سداسلا  مویلا  یف  کلذک  نحن  انیبف  يولعلا ، مساقلا  نب  دّـمحم  ریغ  صلخم 
يوار درک . لـقن  داـیز  مک و  نودـب  ار  ثیدـح  نیا  لـثم  مه  وا  مدرک ، تاـقالم  دوب  يزیربت  دّـمحم  نب  میهاربا  شماـن  هک  ار  زیربـت  لـها 

ای تسا ] بجو  هد  شدق  هک  يرـسپ  ینعی   ] تسا دـق  رظن  زا  ایآ  تسیچ ؟ يراّشع  هچب  رـسپ  زا  روظنم  مدیـسرپ : ینادـمه  زا  هک  دـیوگیم 
لاس رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  دّمحموبا  ماما  تداهـش  هدش و  عقاو  لاس 256 ه.ق  رد  ترـضح  تدـالو  هک  ارچ  تسا ؟ نس  رظن  زا  هکنیا 

هک منادیمن  نم  تفگ : ینادـمه  مالـسلا . هیلعناـمزلا  بحاـص  ترـضح  تدـالو  زا  سپ  لاـسراهچ  ینعی  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  260 ه.ق 
ملع و بحاص  مهف و  شوخ  دوب و  وا  اب  هک  يدرمریپ  هتبلا  مدینـش . بیترت  نیمه  هب  نم  تسا ، هدوب  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  مادـک  شروظنم 

دمحا نبدمحم  میعن  یبا   - 227  / 5 تسا .] بجو  هد  هزادنا  هب  شدق  ینعی   ] تسا دقلا  يراّشع  روظنم  تفگ : هدوب  رهش  لها  زا  تیاور و 
بحاص ناشمادـک  چـیه  يولع  مساق  نبدـمحم  زج  هب  هک  مه  رفن  یـس  دودـح  مدوب و  راجتـسم  کـیدزن  همظعم  هّکم  رد  هتفگ : يراـصنا 

، نیتئامو نیعستو  ثالث  ۀنس  ۀجحلا  يذ  میدوب ، رضاح  اجنآ  رد  لاس 293 ه.ق  هّجح  يذ  مشش  زور  دندوب . رضاح  اجنآ  رد  دندوبن  قالخا 
ّالإ دـحأ  اّنم  قبی  ملو  هل ، ۀـبیه  ًاعیمج  انمق  هانیأر  اّملف  نالعن . هدـی  یفو  امهب ، مرحم  جـتحاف )  ) نارازإ هیلع  فاوطلا  نم  ّباش  انیلع  جرخ  ذإ 

ِءاعُد ِیف  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَعُوبَأ  َناک  ام  َنوُرْدـَت  َأ  لاق : ّمث  ًالامـشو ، ًانیمی  تفتلا  ّمث  هلوح ، نحنو  ًاطّـسوتم  سلجو  انیلع  مّلـسف  ماق ،
َْنَیب ُقِّرَُفت  ِِهبَو  ُضْرَألا  ُموُقَت  ِِهبَو  ُءآمَّسلا  ُموُقَت  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهَّللَا  : » ُلوُقَی َناـک  َلاـق : ُلوُقَی ]؟ َناـک  اـمَو  اـْنُلق : [ ؟ ِحاـْحلِإلا

ٍدَّمَُحم یلَع  ِلَُـصت  َیّ ْنَأ  ِراِحبلا  َْلیَکَو  ِلابِْجلا  َۀَنِزَو  ِلامّرلا  َدَدَع  َْتیَـصْحَأ  ِِهبَو  ِعَمَتْجَْملا  َْنَیب  ُقِّرَُفت  ِِهبَو  ِقّرَفَتُْملا  َْنَیب  ُعَمَْجت  ِِهبَو  ِلِطاْبلاَو  ِّقَْحلا 
نم لوقن : نأو  هرمأ  رکذـن  نأ  انیـسنأو  فرـصنا  یّتح  همایقل  انمقف  فاوطلا  لخدو  ضهن  مث  ًاجَرَف .» يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  َلَـعَْجت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 

میدـید ار  وا  هک  نیمه  دـش ، جراخ  فاوط  زا  تشاد  تسد  رد  شفک  ود  دوب و  هتـسب  مارحا  هلوح ]  ] هچراپ هعطق  ود  اب  هک  یناوج  ناهگان 
دعب میتسشن . وا  فارطا  رد  مه  ام  تسشن و  ام  نیب  درک و  مالس  دوبن ، هتسشن  مه  رفن  کی  یتح  میدش و  دنلب  یگمه  شتبالص  تبیه و  زا 

؟ دومرفیم هچ  میتـفگ : دومرفیم ؟ هچ  حاـحلا  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع  اـبا  هک  دـینادیم  اـیآ  تفگ : درک و  هاـگن  پچ  تسار و  هب 
اپرب نآ  هطـساو  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یمان  نآ  منکیم ، شهاوخ  لاؤس و  تمان  هب  وت  زا  اراـگدرورپ ! : » دـندومرفیم ترـضح  تفگ :

مهارف هدش و  عمج  هک  ییاهزیچ  و  ینکیم ، عمج  نآ  هلیـسو  هب  ار  هدنکارپ  روما  و  ینکیم ، ادج  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  نآ  اب  و  يرادیم ،
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یتسرفب دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هک  يا ، هدرمـش  نآ  هب  ار  اهایرد  هنامیپ  اههوک و  نزو  اهگیر و  ددع  ییامرفیم ، هدنکارپ  ار  هدمآ 
هکنیا ات  میتساخرب ، ناشیا  مارتحا  هب  مه  ام  و  دش ، فاوط  لوغـشم  تساخرب و  نآ  زا  دعب  ینک .» داجیا  میارب  یـشیاشگ  جرف و  مرما  رد  و 

کلذ یف  دـغلا  یلإ  وه ؟ ءیـش  ّيأو  وه ؟ مییوگب  هکنیا  مینک و  رکذ  ار  ارجام  نآ  هک  میدرک  شومارف  مه  ام  تفر . دـش و  ماـمت  شفاوط 
ُلوُقَی َناک  ام  َنوُرْدـَتأ  لاقو : ًالامـشو  ًانیمی  رظنف  ًاطّـسوتم ، هسلجم  یف  سلجو  سمألاب ، انمایقک  هل  اـنمقف  فاوطلا ، نم  اـنیلع  جرخف  تقولا 
ََکلَو ُتاوَعَّدلا  ِتَیِعُدَو   ] ُتاوْصَألا ِتَِعفُر  َْکَیلِإ  : » ُلوُقَی َناک  َلاق : ُلوُقَی ؟ ناک  امَو  اْنلُقَف : ِۀَضیِرَْفلا ؟ ِةالَـص  َدَْعب  مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ 

ُِفلُْخی ْنَم ال  ای  ُئِراب  ای  ُقِداص  ای  یطْعَأ  ْنَم  َْریَخ  ایَو  َِلئُـس  ْنَم  َْریَخ  ای  ِلامْعَألا ، ِیف  ُمُکاحَّتلا  َْکَیلِإَو  ُباقِّرلا  ِتَعَـضَو  َکـَلَو  ُهوُجُْولا  ِتَنَع 
ُبیِجُأ ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  : » َلاق ْنَم  ای  ْمَُکل » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا  : » َلاق ْنَم  ای  ِۀـَباجِإلِاب ، َدَـعَوَو  ِءاعُّدـلِاب  َرَمَأ  ْنَم  اـی  َداـعیِْملا ،
فاوط زا  درم  نامه  تقو ، نامه  رد  زور و  نامه  يادرف  هکنیا  ات  دوب ؟ هچ  شمالک  و  تسیک ؟ وا  هک  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناـعَد  اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد 

هک دینادیم  ایآ  تفگ : درک و  هاگن  پچ  تسار و  هب  تسـشن ، ام  طسو  دـمآ و  میدـش ، دـنلب  اج  زا  هتـشذگ  زور  لثم  مه  ام  دـمآ . ام  دزن 
هب اهادص  ایادخ ]! : »] دنتشادیم هضرع  ترضح  تفگ : تفگیم ؟ هچ  میتفگ : تفگیم ؟ هچ  بجاو  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 

و دـنوشیم ، لـیلذ  راوخ و  وت  هاگـشیپ  رد  وت و  يارب  قلخ  ياـه  هرهچ  تسوت ، يوس  هب  ناگدـننک  اـعد  ياـعد  و  دوشیم ، دـنلب  وت  فرط 
نیرتهب يا  و  دوشیم ، تساوخرد  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهب  يا  تسوت ؛ اب  لامعا  هرابرد  ندرک  مکح  و  دنوشیم ، عضاخ  وت  يارب  اهندرگ 

هداد روتـسد  هک  یـسک  يا  و  دنکیمن ، فلخت  دوخ  هدعو  زا  هک  یـسک  يا  ملاع ، قلاخ  يا  وگتسار ، قداص و  يادـخ  يا  هدـننک ، اطع 
هک یسک  يا  ( 155 .« ) منک تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  : » تسا هتفگ  هک  نآ  يا  هدومرف ! هدعو  ار  نآ  تباجا  دننک و  اعد  مدرم  ات  تسا 
ارم هک  تقو  ره  ار  هدـننک  اعد  ياعد  مکیدزن و  اهنآ  هب  هک  وگب  ناشیا  هب  دنـسرپب  وت  زا  ارم  نم  ناگدـنب  رگا  : » تسا هدومرف  شربمایپ  هب 
ْنِم اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  : » َلاق ْنَم  ای  َو  َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اعد  تباجا  سپ  منکیم ، لوبق  دناوخب 
ْنِم اوُطَنْقَت  ال   » ُِلئاْقلا َْتنَأَو  ُفِرْسُْملا  َْکیَدَی  َْنَیب  اذ  اَنَأ  اه  َْکیَدْعَسَو  َْکیََّبل  ُمیِحَّرلا » ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر 
ِیف ُلوُقَی  مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناک  ام  َنوُرْدَت  َأ  لاقف : ءاعدلا  اذه  دعب  ًالامـشو  ًانیمی  رظن  ّمث  ًاعیِمَج .» َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر 

ُِنئازَخ َُهل  ْنَم  ای  ُُهِنئازَخ ، ُدَْفنَت  ْنَم ال  ای  ًءاطَعَو ، ًۀَعَس  ّالِإ  ِءاعُّدلا  ُةَْرثَک  ُهُدیِزَی  ْنَم ال  ای  : » ُلوُقَی َناک  َلاق : ُلوُقَی ؟ َناک  امَو  اْنلُقَف : ِرْکُّشلا ؟ ِةَدْجَس 
رد هک  نم  راکهنگ  ناگدنب  يا  : » تسا هتفگ  هک  یسک  يا  و  ( 156 «.) دنوش تیاده  هکنیا  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دننک و  بلط  نم  زا  ار 

هدنـشخب و وا  دزرمآیم و  ار  ناهانگ  همه  ملاع  دنوادخ  هک  اریز  دیوشن ، سویأم  دیماان و  یهلا  تمحر  زا  دـیاهدرک ، فارـسا  ندرک  هانگ 
يراکهنگ فارـسا و  اب  وت  يور  شیپ  رد  کنیا  متـسه ، وت  یگدنب  يرازگتمدخ و  ماقم  رد  کیبل ، ایادـخ ] ( ] 157 .« ) تسا هدننک  محر 

تمـس هب  هاگنآ  ( 158 .« ) دـشخبیم ار  ناـهانگ  همه  دـنوادخ  هک  دـیوشن  دـیماان  يدـنوادخ  تمحر  زا   » هک یتفگ  دوخ  وت  ماهداتـسیا و 
؟ تفگیم هچ  رکش  هدجـس  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : اعد  نیا  تارقف  يادا  زا  سپ  درک و  هاگن  پچ  تسار و 

يا ار ، ششخب  تعسو و  ّالإ  دیازفایمن  وا  رب  شـشخب  اطع و  يرایـسب  هک  نآ  يا  : » دندرکیم ضرع  ناشیا  تفگ : دنتفگیم ؟ هچ  میتفگ :
ام ُِنئازَخ  َُهل  ْنَم  ای  ِضْرَألاَو ، ِتاوامَّسلا  تسوا ، يارب  نیمز  اهنامسآ و  نیازخ  هک  یسک  يا  دوشیمن ، مامت  ندیـشخب  هب  وا  هنازخ  هکنآ 

َِّبر ای  ِزُواجَّتلاَو ، ِْوفَْعلاَو  ِدوُْجلاَو  ِمَرَْکلا  ُلْهَأ  َْتنَأ  َکَّنِإَف ) ، ) ُُهلْهَأ َْتنَأ  يِذَّلا  ِیب  ُلَعْفَت  َْتنَأ  َِکناسْحِإ ، ْنِم  ِیتَءاسِإ  َکْعَنْمَت  ـال  َّلَـجَو ، َّقَد 
ُفِرَتْعَأَو ِلُک  اهّ ِیبُونُِذب  ََکل  ُءُوبَأ  َكَْدنِع ، ِیل  َرْذُع  الَو  ِیل )  ) َۀَّجُح ال  اُهتْقَقْحَتْـسا ، ِدَقَو  ِۀـَبوُقُْعلا  ُلْهَأ  ّیِنِإَف  ُُهلْهَأ  اَنَأ  يِذَّلا  ِیب  ْلَعْفَت  ُهَّللا ال  ای 

ْزَواَجتَو ْمَحْراَو  ْرِفْغا  َِّبر  اُهْتلِمَع ، ِیَـس  ٍۀَئّ ِّلُکَو  اُهْتلَمَتْحا  ٍۀَـئیِطَخ  ِّلُکَو  ُُهْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  ِّلُِکب  ََکل  ُءُوبَأ  ِنِم ، یّ اِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  ِنَع ، یّ َوُفْعَت  ْیَک  اـِهب 
، یـضم امیف  انلعفک  هلابقإل  انمقف  تقولا  کلذ  یف  دـغلا  نم  داعو  همایقل  انمقف  فاوطلا  لـخدو  ماـقو  ُمَرْکَـألا .» ُّزَعَـألا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت  اّـمَع 

ِهِدَِیب َراشَأَو  ِعِضْوَْملا -  اَذه  ِیف  ِهِدوُجُس  ِیف  ُلوُقَی  مالسلا  هیلعَنیِِدباْعلا  ِیَس  ُدّ ْنیَسُْحلا  ُنب  ُّیلَع  َناک  لاقف : ًالامشو  ًانیمی  رظنو  ًاطّسوتم  سلجف 
تناسحا زا  ار  وت  نم  ياهيدب  ایادـخ ] ، ] درادـن یمامت  و  تسا ! لیلج  قیقد و  وا  ياههنیجنگ  هک  یـسک  يا  ِبازیِْملا :-  َتَْحت  ِرْجِْحلا  َیلِإ 

يا راـگدرورپ ، يا  یتشذـگ . شـشخب و  مرک و  اخـس و  لـها  وت  نوچ  یتـسه ، نآ  لـها  هک  ینکیم  راـتفر  هنوـگ  نآ  نم  اـب  درادـن . زاـب 
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ار مناهانگ  همه  مرادن ، یتّجح  رذع و  مراد ، ار  نآ  قاقحتسا  هدوب و  تبوقع  لها  نم  نکن ، راتفر  متـسه  نم  هک  هنوگ  نآ  نم  اب  دنوادخ !
هک یهانگ  ره  اب  ایادـخ ] . ] يرت اـناد  اـهنآ  هب  نم  زا  وت  هک  یلاـح  رد  یـشخبب ، ارم  اـت  منکیم  فارتعا  اـهنآ  هب  منکیم و  رارقا  وت  يارب 
هک هچنآ  زا  رذگرد و  مناهانگ  زا  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ  مدرگیم . رب  وت  يوس  هب  ماهداد ، ماجنا  هک  يدـب  لمع  ره  اب  ماهدـش و  بکترم 

شمارتحا هب  مه  ام  دش ، فاوط  رب  دراو  دش و  دـنلب  دـعب  یتسه ». میرک  زیزع و  یلیخ  وت  ًاقیقحت  هک  نک  تشذـگ  ینادیم  مدـب  لامعا  زا 
تسشن ام  عمج  طسو  رد  میدش . دنلب  ناشیا  زا  لابقتـسا  يارب  هتـشذگ  ياهزور  لثم  تشگرب ، تقو  نامه  رد  زور  نآ  يادرف  میدش . دنلب 

ریز لیعامـسا و  رجح  هب  تسد  اـب  لـحم -  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  دّیـس  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : درک و  هاـگن  پچ  تسار و  هـب  و 
َُکلَأْسَی َِکئانَِفب ، ُُکِلئاس  َِکئانِِفب ، َكُریِقَف  َِکئانِِفب ، َُکنیِکْـسِم  َِکئانِِفب ، َكُْدیَبُع  : » دـندومرفیم هدجـس  رد  و  درک -  هراشا  هبعک  نادوان 

هَّللا َءآش  ْنِإ  ٍْریَخ  یلَع  َْتنَأ  مِساقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ای  لاقف : اننیب  نم  مساقلا  نب  دّمحم  یلإ  رظنو  ًالامـشو  ًانیمی  رظن  ُّمث  َكُْریَغ .» ِْهیَلَع  ُرِدـْقَی  ام ال 
نأ انیـسنأو  ءاعدلا  نم  هرکذ  ام  مهلأ  دقو  ّالإ  دحأ  اّنم  یقب  امف  فاوطلا  لخدو  ماق  ّمث  رمألا -  اذهب  لوقی  مساقلا  نب  دّـمحم  ناکو  یلاعَت - 

ای تملع  فیکو  انلقف : مکنامز . بحاـص  هَّللاو  اذـه  اذـه ؟ نوفرعت  موق أ  اـی  يدومحملا : ّیلعوبأ  اـنل  لاـقف  موی . رخآ  یف  اـّلإ  هرمأ  رکاذـتن 
، تسوت هناخ  برد  وت  کچوک  هدنب  ادنوادخ ] . »] مالسلا هیلعنامّزلا  بحاص  ۀنیاعم  هلأسیو  ّهبر  وعدی  نینس  عبس  ثکم  ّهنأ  رکذف  ّیلعابأ ؟

وت زا  تسوت و  هناـخ  برد  وت  ناـسحا  هدـننک  تساوخرد  تسوت ، هناـخ  برد  وت  ریقف  تسوت ، هناـخ  برد  وت  تمحر  جاـتحم  نیکـسم و 
دـش مساق  نب  دّمحم  هّجوتم  درک و  هاگن  تسار  پچ و  هب  دعب  وت ». ریغ  هب  دنک  اطع  ار  نآ  تسین  رداق  سک  چیه  هک  دـهاوخیم  ار  يزیچ 
نب تّجح  كراـبم  دوـجو  هب  دـقتعم  مساـق  نب  دّـمحم  هَّللا -  ءاـش  نا  يریخ  رب  وـت  مساـق ! نـب  دّـمحم  يا  تـفگ : دوـب و  اـم  نـیب  رد  هـک 

ماهلا وا  هب  تفرگ و  دای  ار  اهاعد  نیا  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ام  زا  یـسک  دـش و  فاوط  دراو  هتـساخرب و  دـعب  دوب .-  مالـسلا  هیلعنسحلا 
نیا تعامج ! يا  تفگ : ام  هب  يدومحم  یلع  وبا  رخآ . زور  رد  رگم  مینک  هرکاذم  رگیدـمه  اب  وا  لاوحا  زا  هک  میدرک  شومارف  یلو  دـش 

يروآدای سپس  يدش ؟ هّجوتم  ار  هلأسم  نیا  هنوگچ  یلع ! ابا  يا  میتفگ : تسامـش . نامز  بحاص  وا  هک  مسق  ادخ  هب  دیـسانشیم ؟ ار  درم 
. دوش بایفرش  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترایز  هب  ات  هتـساوخ  دنوادخ  زا  تسا و  هدومن  اعد  هدرک و  فقوت  هکم  رد  لاس  تفه  هک  درک 

نم لاق : ساّنلا ؟ ّيأ  نم  تلق : ساّنلا  نم  لاقف : وه ؟ نّمم  هتلأسف  هتیعو  ءاعدـب  وعدـی  هنیعب  لجرلاب  اذإو  ۀـفرع  ۀّیـشع  ًاموی  نحن  اـنیبف  لاـق :
اهانسأو ةورذ  اهالعأ  نم  لاقف : مشاه ؟ ینب  ّيأ  نم  و ] : ] تلق مشاه  ونب  لاق : مه ؟ نمو  تلق : اهفرشأ  نم  لاق : اهبرع ؟ ّيأ  نم  تلق : اهبرع ،

ّيدی نیب  نم  هتدقتفا  ّمث  ۀـّیولعلا ، یلع  هتببحأف  ّيولع  ّهنأ  تملعف  لاق : ماین . ساّنلاو  یّلـصو  ماعطلا  معطأو  ماهلا  قلف  نّمم  لاق : نّمم ؟ تلق :
هَّللا ناحبـس  تلقف : ًایـشام  ۀنـس  ّلک  یف  انعم  ّجحی  معن  اولاق : ّيولعلا ؟ اذـه  نوفرعت  هلوح  اوناک  نیذـّلا  موقلا  تلأسف  یـضم  فیک  ردأ  ملف 
هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  انأ  اذإف  کلت ، یتلیل  نم  تمنو  هقارف  یلع  ًانیزح  ًابیئک  ۀفلدزملا  یلإ  تفرـصناف  لاق : یـشم  رثأ  هب  يرأ  ام  هَّللاو ) )

. درکیم اعد  هک  مدید  ار  درم  نیمه  ناهگان  هفرع  زور  رـصع  رد  لاس ] تفه  زا  دعب  : ] تفگ یلعوبا  کتبلط ؟ تیأر  دـمحأ  ای  لاقف : هلآو 
: تفگ اهبرع ؟ مادک  زا  متفگ : برع . مدرم  زا  تفگ : مدرم ؟ مادـک  زا  متفگ : تسا . مدرم  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  اعد  نیا  مدیـسرپ : وا  زا 
نیرتیلاع و زا  تفگ : مشاه ؟ ینب  مادک  زا  متفگ : مشاه . ینب  تفگ : تسا ؟ یسک  هچ  اهبرع  نیرتفیرش  متفگ : اهنآ . نیرتفیرش  زا 
رد مدرم  هک  یتقو  تفاکش و  ار  نانمشد  ياهرس  هک  یسک  تفگ : یـسک ؟ هچ  لسن  زا  متفگ : تیـصخش . ماقم و  تهج  زا  اهنآ  نیرتالاب 

، مدـش دـنمقالع  وا  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  يولع  وا  هک  مدـش  هّجوتم  دـناوخیم . زامن  دادیم و  ماعط  ریقف  نیکـسم و  هب  دـندوب ، باوخ 
؟ دیسانشیم ار  يولع  نیا  هک  مدیـسرپ  دندوب  وا  فارطا  رد  هک  یناسک  زا  تفر . هنوگچ  هک  مدیمهفن  دش و  دیدپان  ممـشچ  ولج  زا  سپس 

هفلدزم هب  منیبیمن . وا  رد  ار  يور  هدایپ  رثا  ادـخ  هب  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : دروآیم . اج  هب  ّجـح  ام  اـب  هداـیپ  ياـپ  هلاـس  همه  وا  هلب ، دـنتفگ :
. مدیسر هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رضحم  هب  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، ار  بش  نآ  مدوب ، نیگمغ  تحاران و  وا  قارف  زا  اّما  متـشگرب ،
. کنامز بحاص  وه  و )  ) کتّیـشع یف  هتیأر  يّذلا  لاقف : يدّیـس ؟ ای  كاذ  نمو  تلقف : هک  ار  یـسک  دمحا ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح 

یبأ نع  ۀعامج ، انربخأو  هب . انثّدح  ام  تقو  یلإ  هرمأ  یـسنی  ناک  ّهنأ  رکذـف  کلذ ، انملعأ  نوکی  نأ ال  هانبتاع  هنم  کلذ  انعمـس  اّملف  لاق :
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دبع نب  رفعج  نب  دّمحم  نع  ّیفوکلا ، کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  نع  مامه ، نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  يربکعلتلا ، یسوم  نب  نوراه  دّمحم 
، يزارلا ّیلع  نب  دمحأ  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀعامج ، انربخأو   - 228 هلوطب . ثیدحلا  قاسو  يراصنألا  دمحأ  نب  دّمحم  میعن  یبأ  نع  هَّللا ،
: لاق یناعنـصلا  ناذاش  نب  سنوی  نب  دّـمحم  نب  بیبح  نع  همـسا -  رکذـی  مل  نیوزق  لهأ  نم  ّهنأ  رکذ  لجر -  نع  نیـسحلا ، نب  ّیلع  نع 
وا مدرک : ضرع  يدید ؟ يدوب  شبلط  رد  لاقف : مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأ  لآ  نع  هتلأسف  يزاوهألا ، رایزهم  نب  میهاربإ  نب  ّیلع  یلإ  تلخد 

یلع وبا  زا  ار  اهفرح  نیا  یتقو  دـیوگیم : يوار  دوب . وت  نامز  بحاص  يدـید  رـصع  هک  یـسک  نامه  دـندومرف : نم ؟ ياقآ  يا  تسیک 
ات هک  دـش  رکذـتم  یلع  وبا  ياهدرکن ؟ هاگآ  ارجام  نیا  هب  ار  ام  نیا  زا  شیپ  ارچ  میتفگ : يدـنت  اب  هدرک و  باتع  ار  وا  میدینـش ، يدومحم 

یلع وبا  زا  يربکعلت ، یـسوم  نب  نوراه  دّـمحم  وبا  زا  یتعامج  نینچمه  تسا . هدرک  شومارف  ار  ارجام  نیا  دوب  هدرک  لقن  اـم  يارب  یتقو 
ًامامت ار  ثیدح  نیا  يراصنا  نب  دّمحم  میعن  وبا  زا  هَّللادبع ، نب  رفعج  نب  دّمحم  زا  یفوک ، کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  مامه ، نب  دّمحم 

مدیسر و يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  تمدخ  هب  تفگ : یناعنـص  ناذاش  نب  سنوی  نب  دّمحم  نب  بیبح   - 228  / 6 دناهدرک . لقن 
ًّالک ۀّـجح  نیرـشع  تججح  میظع ، رمأ  نع  تلأس  دـقل  یخأ  ای  مدرک . لاؤس  ناشیا  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  دـالوا  دروم  رد 
یف یل  هَّللا  نذأ  دق  میهاربإ ! نب  ّیلع  ای  لوقی : ًالئاق  تیأر  ذإ  يدقرم  یف  مئان  ۀلیل  انأ  انیبف  ًالیبس ، کلذ  یلإ  دجأ  ملف  مامإلا  نایع  هب  بلطأ 

تجرخو يرمأ  تحلصأ  مسوملا  تقو  ناک  اّملف  يراهنو . یلیل  مسوملا  بقرأ  يرمأ  یف  رّکفم  انأف  تحبصأ ، یّتح  یتلیل  لقعأ  ملف  ّجحلا ،
، ًاربخ هل  تعمـس  الو  ًارثأ  هل  دجأ  ملف  مالـسلا ، هیلعدّمحم  یبأ  لآ  نع  تلأسف  برثی  تلخد  یّتح  کلذک  تلز  امف  ۀـنیدملا ، وحن  ًاهّجوتم 

وهو ریدغلا ، وحن  ًاهّجوتم  اهنم  تجرخو  ًاموی  اهب  تمقأو  ۀفحجلا  تلخدف  ۀکم ، دـیرأ  ۀـنیدملا  نم  تجرخ  یّتح  يرمأ  یف  ًارّکفم  تمقأف 
. يدرک لاؤس  یگرزب  رایـسب  رما  زا  ردارب ! يا  تفگ : يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  تلخد  نأ  اّـملف  ۀـفحجلا ، نم  لاـیمأ  ۀـعبرأ  یلع 

رادـید ترایز و  لابند  اهرفـس  نیا  مامت  رد  مدروآ و  اج  هب  ار  ّجـح  لامعا  ۀـجح  يذ  مسوم  رد  هدـش و  فرـشم  ّجـح  هب  هبترم  تسیب  نم 
مدـید هک  مدوب ، هدـیباوخ  متماقا  لحم  رد  اـهبش  زا  یکی  رد  مدرکن . ادـیپ  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  یهار  اـّما  مدوب ، مالـسلا  هیلعماـما 

مدرکیم و رکف  حبـص  ات  مدیمهفن و  يزیچ  بش  مورب . ّجح  هب  هک  هداد  هزاجا  نم  هب  دنوادخ  و  میهاربا ! نب  یلع  يا  تفگیم : ياهدنیوگ 
تکرح هنیدم  تمس  هب  و  مدرک ، بترم  حالصا و  ار  میاهراک  دیـسر ، مسوم  نامز  هک  یتقو  مدوب . ّجح  مسوم  ندیـسر  رظتنم  زور  بش و 

نـسح دّـمحم  یبا  نادـناخ  لآ و  زا  ندیـسر ، ضحم  هب  مدیـسر . هنیدـم  هب  هکنیا  اـت  مدومیپـیم  هار  تقو  توـف  نودـب  هراوـمه و  مدرک ،
ات مدرکیم  رکف  ارجام  نیا  هب  مدـنام و  اجنامه  مدینـش . يربخ  هن  متفای و  يرثا  هن  ناشیا  زا  اـّما  مدرک ، وج  سرپ و  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
اب لیم  راهچ  هک  ریدغ  دصق  هب  مدنام و  اجنآ  زور  کی  مدیسر و  هفحج  هقطنم  هب  مدرک ، هّکم  هب  نتفر  مزع  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  هکنیا 

اعد و رد  یعـس  متـشاذگ و  كاخ  يور  ار  متروص  مدناوخ و  زامن  مدش ، هفحج  دجـسم  دراو  یتقو  مدرک . تکرح  تشاد  هلـصاف  هفحج 
تلخد یّتح  کلذک  تلز  امف  نافـسع ، دیرأ  تجرخو  مهل ، هَّللا  یلإ  تلهتباو  ءاعّدلا  یف  تدهتجاو  ترّفعو  تیّلـص  دجـسملا  هب  عرـضت 
فئاط هتیـشم  یف  رتخبتی  ۀحئارلا ، ّبیط  هجولا ، نسح  یتفب  انأ  اذإ  فاوطلا ، یف  ۀلیل  انأ  انیبف  تفکتعاو . تیبلا  فوطأ  ًاماّیأ  اهب  تمقأف  ۀّکم 

َنِم ُْتُلق : ِقارَْعلا ؟ َِّيأ ] ْنِم  َلاقَف : قارَعلا ،  ] ِلْهَأ ْنِم  ُْتلُقَف : لُـجَّرلا ؟ َْنیَأ  ْنِم  یل : لاـقف  هتککحف ، هوحن  تمقف  هب ، یبلق  ّسحف  تیبلا ، لوح 
َأ ِِهتَْعمَد  َرَزْغَأَو  ِِهلُّْتبَت  َرَثْکَأَو  ِِهتَْلَیل  َلوْطَأ  َناک  امَف  ُهَّللا . ُهَمِحَر  َلاقَف : َباجَأَف  َیِعُد  ُهَّللا ، ُهَمَحَر  ُْتلُقَف : ُبیِـصَْخلا ؟ اِهب  ُفِْرعَت  یل : َلاقَف  ِزاوْهَألا .

یبأ نیبو  کـنیب  یّتلا  ۀـمالعلاب  تلعف  اـم  نسحلااـبأ  هَّللا  كاـّیح  لاـقف : َمیِهاربِإ . ُْنب  ُِّیلَع  اـَنَأ  ُْتلُقَف  ِراـیِزاملا ؟ ِْنب  میِهاربِإ  َْنب  َِّیلَع  ُفِْرعَتَف 
لاح نیا  رد  هتسویپ  مدرک ، تکرح  ( 159) نافسع تمس  هب  اجنآ  زا  منک .] ادیپ  ار  دّمحم  یبا  لآ  ات   ] مدرک یهلا  هاگرد  نب  نسحلا  دّمحم 

رد یبش  مدش . لوغـشم  مارحلا  دجـسم  رد  فاکتعا  فاوط و  هب  مدنام و  اجنآ  رد  زور  دنچ  مدـش و  همظعم  هکم  دراو  نآ  زا  سپ  و  مدوب ،
وا هب  تبـسن  ملد  رد  درکیم . فاوط  دـیمارخیم و  شنتفر  هار  رد  هک  مدـید  ار  ییوب  شوخ  ور و  شوخ  ناوج  ناـهگان  هک  مدوب  فاوـط 

لها زا  متفگ : یتـسه ؟ اـجک  نادرم  زا  تفگ : دوش . نم  هّجوـتم  هک  مدز  وا  هب  ار  مدوـخ  هتفر و  وا  راـنک  مدرک ، ادـیپ  ياهقـالع ] و   ] یـسح
ار ّقح  توعد  دـنک ، شتمحر  ادـخ  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  بیـصخ »  » زاوها رد  تفگ : مزاوها . زا  متفگ : قارع ؟ ياجک  زا  تفگ : قارع .
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ایآ دوب . رایـسب  دـنوادخ  هاگرد  رد  وا  ّکشا  يراز و  هیرگ  دـنارذگیم و  تدابع  هب  ار  اهبش  دـنک . شتمحر  ادـخ  تفگ : درک . تباـجا 
هک ار  ياهناشن  درادب ، هدـنز  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : متـسه . میهاربا  نب  یلع  نم  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  رایزهم ] ای   ] رایزام میهاربا  نب  یلع 

اهآر نأ  اّملف  اهتجرختساف ، یبیج  یف  يدی  تلخدأف  اهجرخأ ، لاق : یعم ، تلقف  مالـسلا ؟ هیلعّیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دّمحم  یبا  وت و  نیب 
نکو کلحر  یلإ  رـص  رایزام ، نبا  ای  نآلا  کل  نذأ  لاق : ّمث  هرامطأ ، ّلـب  یّتح  ًاـبحتنم  یکبو  عومدـلاب )  ) هاـنیع ترغرغت  نأ  کـلامتی  مل 

یلإ ترـسف  كانه . یناقلتـس  ّکنإف  رماع ! ینب  بعـش  یلإ  رـس  همالظ ، ساـّنلا  رمغو  هباـبلج ، لـیّللا  سبل  اذإ  یّتح  كرمأ ، نم  ۀـّبهأ  یلع 
ریـسلا یف  ًاّدجم  تلبقأو  هنتم  یف  ترـصو  تلمحو  ًادـیدش ، هتمکعو  یتلحار  تمّدـقو  یلحر  تحلـصأ  تقولاب  تسـسحأ  نأ  اّملف  یلزنم .

امف یخأ  ای  انب  رس  یل : لاقو  مالّـسلاب  ینأدب  تبرق  اّملف  هوحن ، تلز  امف  ّیلإ ، نسحلاابأ  ای  يدانی  مئاق  یتفلاب  انأ  اذإف  بعـشلا ، تدرو  یتح 
. فئاـطلا لاـبج  انطـّـسوت  دـق  نـحنو  لّوـألا  رجفلا  رجفناو  ینم ، لاـبج  یلإ  انرــسو  تاـفرع ، لاـبج  اـنقّرخت  یّتـح  هثّدـحأو  ینثّدـحی  لاز 

نوریب ار  نآ  هدرک و  مـبیج  رد  ار  متـسد  رواـیب . نوریب  ار  نآ  تـفگ : تـسه . مـهارمه  مـتفگ : يدرک ؟ هـچ  دوـب  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
: تفگ دعب  دـش . رت  شـسابل  یتح  شتروص و  هک  درک  هیرگ  هلان  اب  نانچ  دریگب و  ار  شکـشا  يولج  تسناوتن  دـید  ار  تمالع  ات  مدروآ ،

شهایس رداچ  بش  هکنیا  ات  نک ، ناهنپ  ار  هلأسم  وش و  ایهم  تا و  هیثاثا  تمس  هب  ورب  دش . رداص  هزاجا  وت  يارب  نآلا  نیمه  رایزام ! رـسپ 
ساسحا هک  یتقو  متفر و  مهاگلزنم  هب  ینیبیم . ارم  اجنآ  ورب ، رماع  ینب  بعش  هب  تقو  نآ  دربب ، ورف  شا  یکیرات  رد  ار  مدرم  دشوپب و  ار 

اب مدش و  راوس  متشاذگ . نآ  تشپ  هدرک و  مکحم  ار  شراب  هتخادنا و  ولج  ار  مرتش  مدرک ، بترم  ار  ماهیثاثا  تسا ، هدیـسر  شنامز  مدرک 
يا دزیم : ادص  هداتـسیا و  هک  مدید  ار  ناوج  نامه  ناهگان  مدش ، رماع  ینب  بعـش  دراو  هکنیا  ات  مدرک  تکرح  مامت  تیدـج  تعرس و 

اب ریسم  لوط  رد  ایب . ام  اب  ردارب  يا  تفگ : نم  هب  درک و  مالس  هب  ادتبا  مدش ، وا  کیدزن  ات  مدرک ، تکرح  وا  تمـس  هب  اجنیا . ایب  نسحلاابا 
ياههوک نیب  رد  ام  هک  دش  لّوا  رجف  نامز  میتفر . ینم  ياههوک  تمـس  هب  میتشذگ و  تافرع  ياههوک  زا  ات  میدرکیم  تبحـص  رگیدـمه 

، هنم ةدـئاف  تناکو  ترتوأف ، رتولاب  ینرمأو  تیّلـصف ، لیّللا ، ةالـص  ّلصف  لزنإ  یل : لاقو  لوزنلاب  ینرمأ  كانه  ناک  نأ  اّملف  میدوب ، فئاط 
يرت له  لاقف : فئاطلا ، ةورذ  الع  یّتح  هعم  ترـسو  راـسو  بوکرلاـب  ینرمأو  بکرو  هتالـص  نم  غرف  ّمث  بیقعتلاو ، دوجـسلاب  ینرمأ  ّمث 

: لاق ّمث  ءاجرلاو ، لمألا  كاّنه  یل : لاقف  یـسفن ، تباط  هتیأر  نأ  اّملف  ًارون . تیبلا  دـّقوتی  رعـش  تیب  هیلع  لمر  بیثک  يرأ  معن  تلق : ًائیش ؟
ّمث راّبج ، ّلک  عضخیو  بعص  ّلک  ّلذی  انه  اهف  لزنا  لاقف : هلفسأ ، یف  راسو  ةورّذلا  نم  ردحنا  نأ  یلإ  هریسمب  ترسو  راسف  یخأ  ای  انب  رس 
نم تیّلخف  نمؤم ، ّالإ  هنم  جرخی  الو  نمؤم  ّالإ  هلخدـی  مالـسلا ال  هیلعمئاقلا  مرح  لاقف : اهفّلخأ ؟ نم  یلعف  تلق : ۀـقانلا ، مامز  نع  ّلخ  لاق :

روتسد تقو  نیمه  رد  ّیلإ . جرخی  یّتح  فقأ  نأ  ینرمأو  لوخّدلاب  ینقبـسف  ءابخلا ، باب  نم  اند  نأ  یلإ  هعم  ترـسو  راسو  یتلحار ، مامز 
رتو زامن  هب  روتـسد  دـعب  مدرک . هماقا  ار  بش  زامن  مدـش و  هدایپ  مه  نم  ناوخب . بش  زامن  وش و  هدایپ  تفگ : موش و  هداـیپ  رتش  زا  هک  داد 

و رکش ]  ] هدجـس هب  روتـسد  هاگنآ  دش . نم  بیـصن  ناوج  نآ  تکرب  هب  هک  دوب  ياهدیاف  بش  زامن  قیفوت  نیاو  مدرک  هماقا  مه  نم  داد و 
ناوج میدیـسر . فئاط  ياهيدنلب  هب  هکنیا  ات  میتفر  مه  اب  موش . راوس  داد  روتـسد  نم  هب  دش و  راوس  شزامن  مامتا  زا  دـعب  داد . تابیقعت 
مارآ ملد  مدید  ار  هنحص  نیا  هک  یتقو  دباتیم . رون  هناخ  نآ  زا  هک  تسا  ياهمیخ  نآ  زارف  رب  یگیر و  هپت  متفگ : ینیبیم ؟ يزیچ  تفگ :

: تفگ میدمآ ، نییاپ  اه  يدنلب  زا  میدرک و  تکرح  ردارب ! ایب  نم  اب  تفگ : دعب  تسوت و  دـیما  وزرآ و  اجنیا  تفگ : ناوج  تفرگ . رارق  و 
عـضاخ نتورف و  يربـکتم ، ره  ناـسآ و  یتخـس ، يراوشد و  ره  لـیلذ و  راوخ و  یـشکرس ، ره  هک  تسا  ییاـج  اـجنیا  وش ، هداـیپ  رتـش  زا 

نمؤم طقف  اجنیا  هب  تسا ، مالسلا  هیلعمئاق  مرح  اجنیا  تفگ : مراپسب ؟ یـسک  هچ  هب  ار  هقان  متفگ : نک . اهر  ار  هقان  راسفا  مامز و  دوشیم ،
دراو رتولج  وا  میدیـسر . همیخ  برد  کیدزن  هب  هکنیا  ات  همیخ  فرط  هب  میتفر  مه  اب  مدرک ، اهر  ار  هقاـن  ماـمز  دوشیم . جراـخ  لـخاد و 
هدربب حـّشتا  دـق  سلاج  هب  انأ  اذإف  تلخدـف  ۀمالـسلا ، كاّنه  لخدا  یل : لاق  ّمث  منامب . اج  نامه  شندـمآ  ات  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دـش و 

وأ ناب  نصغک  وه  اذإو  يوهلا  ملأ  اهباصأو  يدنلا ، اهیلع  فثاکت  دق  ناوجرأ  ۀـناوحقأک  وهو  هقتاع ، یلع  هتدرب  رـسک  دـقو  يرخأب ، رّزتاو 
جّزأ نیبجلا ، تلـص  ۀماهلا ، رّودم  ۀماقلا ، عوبرم  لب  قزاّللا ، ریـصقلاب  الو  خـماشلا  لیوطلاب  سیل  ّیقن ، ّیقت  ّیخـس  حمـس  ناحیر ، بیـضق 
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ّدرف مالـسلاب ، هتأدب  هتیأر  نأ  اّملف  ربنع . ۀضارـضر  یلع  کسم  تاتف  ّهنأک  لاخ  نمیألا  هّدخ  یلع  نیّدخلا ، لهـس  فنألا ، ینقأ  نیبجاحلا ،
ای یل : لاقف  ءّالذأ  موقلا  نیب  مهو  ۀـّلذلا ، بابلج  اوسبلأ  دـق  يدّیـس  تلقف  قارعلا ، لهأ  نع  ینلأسو  ینهفاشو  هیلع ، تمّلـس  ام  نسحأ  ّیلع 
هب تفگ : نم  هب  ناوج  دعب  لاقف : بلطملا ، لاطو  نطولا  دعب  دقل  يدّیـس  تلقف  ءّالذأ ، ذـئموی  وهو  مکوکلم ، امک  مهنوکلمتل  رایزاملا  نبا 

ار یکی  تشاد ، رب  رد  هچراپ  ود  هتسشن و  ترضح  نآ  هک  مدید  مدش ، همیخ  لخاد  مه  نم  و  تسا ] اجنیا  رد  یتمالـس   ] وش دراو  یتمالس 
شـشود هب  هدـینادرگ و  رب  دوب  هتـسب  شکراـبم  هناـش  هب  هک  ار  يدرب  فرط  کـی  دوب . هتـسب  رمک  هب  ار  یمود  دوب و  هتخادـنا  هناـش  يور 
هیلعماما لاح  نیا  رد  دهدب و  تکرح  ار  نآ  اوه  میـسن  دوب و  هتـسشن  نآ  يور  منبـش  هک  دوب  یناوغرا  لگ  دـننام  ترـضح  دوب ، هتخادـنا 

كرابم تماق  هکلب  هاتوک ، هن  دوب  دنلب  یلیخ  هن  شدـق  دوب ، یقتم  هدنـشخب و  اقآ و  ترـضح  دوب ، ناحیر  هقاس  ورـس و  هخاش  لثم  مالـسلا 
كزان و كرابم  ینیب  هتسویپ ، مه  هب  دوب و  ینامک  شیاهوربا  دوب ، دنلب  شایناشیپ  دوب ، درگ  ترضح  كرابم  رس  دوب ، طسوتم  ترـضح 
، مدرک مالـس  مدید  ار  ترـضح  ات  دشاب . هدیکچ  ربنع  هحفـص  يور  کشم  هراپ  ایوگ  هک  تشاد  یلاخ  تروص ، تسار  تمـس  دوب ، دـنلب 
: مدرک ضرع  دندیـسرپ ، نم  زا  قارع  لها  تالاوحا  زا  دنداد و  رارق  باطخ  دروم  ارم  دـعب  دـندومرف و  تمحرم  نم  مالـس  زا  رتهب  یباوج 
( یبأ  ) رایزاملا نبا  ای  نم  هب  ترـضح  دنتـسه . مدرم  نیرت  لـیلذ  نیرتفیعـض و  زا  دناهدیـشوپ و  يراوخ  ّتلذ و  ساـبل  اـهنآ  نم ! ياـقآ 

نم نکـسأ  نأ ال  ینرمأو  میلأ ، باذع  مهلو  ةرخآلاو  ایندلايزخلا  مهلو  مهنعلو )  ) مهیلع هَّللا  بضغ  ًاموق  رواجأ  نأ ال  ّیلإ  دهع  دّمحموبأ 
يدّیـس ای  تلقف  جرخأف . یل  نذؤی  موی  یلإ  ۀـّیقتلا  یف  انأف  یب  اهلّکوف  ۀـّیقتلا  رهظأ  مکالوم  هَّللاو  اهرفع ، ّالإ  دالبلا  نمو  اهرعو ، اـّلإ  لاـبجلا 

ای یتم  تلقف  موجنلاو ، بکاوکلا  امهب  رادتـساو  رمقلاو  سمـشلا  عمتجاو  ۀبعکلا ، لیبس  نیبو  مکنیب  لیح  اذإ  لاقف : رمألا ؟ اذه  نوکی  یتم 
دنتسه و طلسم  امـش  رب  اهنآ  هک  روط  نامه  رایزام ! رـسپ  يا  دندومرف : ضرألا  ّۀباد  جرخت  اذکو  اذک  ۀنـس  یف  یل : لاقف  هَّللا ؟ لوسر  نبا 
: مدرک ضرع  دنتسه . قیالخ  نیرت  لیلذ  اهنآ  زور  نآ  دش ، دیهاوخ  طلسم  درک و  دیهاوخ  تموکح  نانآ  رب  مه  امـش  دننکیم  تموکح 
زا مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  مردپ  رایزام ! رسپ  يا  دندومرف : ترضح  هدش . ینالوط  تبیغ ]  ] بلطم تسا و  رود  نطو  نم ! دّیـس  يا 

راوخ و ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  نوچ  منکن  یگیاسمه  هدرک  بضغ  اهنآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یناـسک  اـب  هک  هتفرگ  ناـمیپ  دـهع و  نم 
ریقف بارخ و  ياهرهش  رد  و  اههوک ، نیرتتخس  رد  طقف  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردپ  نینچمه  دنراد . یکاندرد  باذع  دش و  دنهاوخ  لیلذ 
هّیقت رد  نم  نیاربانب  تسا ، هدرک  رومأم  نآ  هب  مه  ارم  درکیم و  لمع  هّیقت  هب  يرکـسع  ماما  امـش  يالوم  هک  دنگوس  ادخ  هب  موش . نکاس 

ترـضح دوـب ؟ دـهاوخ  یک  امـش  ماـیق  جورخ و  تقو  مدرک : ضرع  منک . جورخ  دوـش و  هداد  نم  هب  ماـیق  هزاـجا  هـک  یناـمز  اـت  متـسه ،
: مدرک ضرع  ( 160 .) دنریگب ناگراتس  ار  اهنآ  رود  هدش و  عمج  هام  دیشروخ و  و  دنوش ، لئاح  هبعک  هار  امش و  نیب  هک  ینامز  دندومرف :

متاخو یـسوم  اـصع  هعمو  ةورملاو ، افـصلا  نیب  نم )  ) زا ضرـالا  ۀـباد  هک  یلاـس  لاـس ، نـالف  رد  دـندومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یناـمز  هچ  رد 
دقل هَّللاو  یلزنم ، وحن  تجرخو  یسفنل  تیصقتسا  نأ  دعب  جورخلاب  یل  نذأو  ًاماّیأ  هدنع  تمقأف  لاق : رـشحملا . یلإ  ساّنلا  قوسی  نامیلس ،

نع ۀعامج ، ینربخأو   - 229 ًامیلست . ملسو  هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  ًاریخ  ّالإ  رأ  ملف  ینمدخی  مالغ  یعمو  ۀفوکلا  یلإ  ۀّکم  نم  ترس 
ًافنآ ًامیسن  تدهـش  لاق : داوسلا . ةزوالج  ضعب  نع  سیق ، نب  ّیلع  نع  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دّمحم  نع  هریغو ، هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج 

الو یضم  كابأ  ّنأ  معز  ًارفعج  ّنإ  میسن :)  ) لاق يراد ؟ یف  عنصت  ام  لاقف : نیزربط ، هدیبو  هیلإ  جرخف  رادلا  باب  رسک  دقو  يأر ، نم  ّرـسب 
رتشگنا یسوم و  ياصع  هک  یلاح  رد  دنکیم ، جورخ  هورم  افص و  نیب  رادلا . نع  جرخف  کنع ، تفرـصنا  دقف  كراد  تناک  نإف  هل ، دلو 

هب هک  نآ  زا  سپ  مدوب و  ترـضح  كرابم  رـضحم  رد  يزور  دـنچ  دـهدیم . تکرح  رـشحم  تمـس  هب  ار  مدرم  تسوا و  دزن  رد  نامیلس 
رد مسق  ادخ  هب  مدش . جراخ  ملزنم  هب  نتفر  يارب  مه  نم  دـنداد ، جورخ  نذا  نم  هب  مالـسلا  هیلعماما  مدوب ، هدیـسر  مدوخ  يوزرآ  ياهتنم 

دورد و مدید . یشوخ  ریخ و  طقف  هک  درکیم  تمدخ  نم  هب  دوب و  نم  هارمه  یمالغ  ریسم  نیا  لوط  رد  متفر ، هفوک  ات  هکم  زا  هک  یتدم 
هک مدوب  دـهاش  نم  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  قارع  نارومأـم  زا  یکی  زا  سیق  نب  یلع   - 229  / 6 داب . دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ادـخ  مالس 

شتـسد رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  رفن  کی  تسکـش ، ار  ياهناخ  برد  ارماس  رد  یـسابع ] دمتعم  ای  باذـک  رفعج  صوصخم  مالغ   ] میـسن
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هناخ رگا  درادن ، مه  يدنزرف  هتفر و  ایند  زا  امش  ردپ  هک  هدرک  نامگ  رفعج  تفگ : میسن  ینکیم ؟ هچ  نم  هناخ  رد  تفگ : دوب ، نیز  ربط 
: لاقف ربخلا ، اذه  نع  هتلأسف  رادلا  ماّدخ  نم  مالغ  انیلع  مدقف  سیق : نب  ّیلع  لاق  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  سپ  مدرگیم . رب  نم  تسامـش  لام 

نب ّیلع  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 230 ءیـش . ساّنلا  یلع  یفخی  داکی  ال  یل : لاقف  داوسلا . ةزوالج  ضعب  ینثّدح  تلق : اذـهب ؟ کثّدـح  نم 
هتیأر لاق : هلآو -  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دلو  نم  خیش  ّنسأ  ناکو  مالـسلا -  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  لیعامـسإ  نب  دّمحم  نع  دّمحم ،
ءاجف افـصلا  یلع  میهاربإ  عم  ًافقاو  تنک  لاق : يروباسینلا  ةدبع  نب  میهاربإل  مداخ  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 231 مالغ . وهو  نیدجسملا  نیب 

دعب هتیأر  لاق : سیردإ  نب  میهاربإ  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 232 ءایـشأب . هثّدحو  هکـسانم  باتک  یلع  ضبقو  میهاربإ  یلع  فقو  یّتح  مالغ 
دروم رد  وا  زا  دمآ ، ام  دزن  هناخ  مادخ  زا  یمالغ  تسا : هتفگ  سیق  نب  یلع  هسأرو . هیدی  تّلبقو  عفیأ  نیح  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  ّیـضم 
مدرم زا  يزیچ  چـیه  تفگ : قارع . یتـموکح  نارومأـم  زا  یکی  متفگ : تسا ؟ هداد  ربـخ  وت  هب  یـسک  هچ  تفگ : مدرک ، لاؤس  ارجاـم  نیا 

هللا یلصادخ  لوسر  دالوا  نایم  رد  صخش  نیرت  ریپ  هک  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم   - 230  / 8 دنامیمن . یفخم 
 / 9 مدید . هنیدـم ] هکم و   ] دجـسم ود  رد  دوب ، یـسرون  ناوج  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  هتفگ : دوب ، هلآو  هیلع 

میهاربا رانک  هکنیا  ات  دمآ  کیدزن  یناوج  هک  مدوب  هداتـسیا  افـص  هوک  يالاب  میهاربا ، اب  هتفگ : يروباشین  هدیبع  نب  میهاربا  ِمداخ   - 231
ماـما دّـمحموبا  تداهـش  زا  سپ  هتفگ : سیردا  نب  میهاربا   - 232  / 10 درک . ییاه  تبحـص  وا  اب  تفرگ و  ار  شکـسانم  باـتک  داتـسیا .

یبأ نع  دانسإلا ، اذهبو   - 233 مدیسوب . ار  ناشکرابم  رس  تسد و  مدید و  دوب  ناوجون  هک  یلاح  رد  ار  ناشیا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح 
دبع نب  نسحلا  نب  دّمحم  وهو  ةروس -  یبأ  نب  دمحأ  رذ  یبأ  نع  ّيزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ   - 234 هّدق . فصوو  هتیأر . لاق : رّهطم  نب  ّیلع 
یلإ ترـص  اّملف  لاق : ریحلا  یلإ  جرخ  ّهنأ  هَّللا  همحر  یبأ  نع  اهنووری  ۀعامج  نع  ۀیاکحلا  هذـه  تعمـس  لاق : ًاّیدـیز -  ناکو  یمیمتلا  هَّللا 

. ۀـفوکلا تلقف : دـُیُرت ؟ َْنیَأ  ةروس  اب  ای  یل : لاقف  ۀعرـشملا . یلإ  انئجف  انجرخو ، تعّدوو  ّعدو  ّهنإ  ّمث  یّلـصی ، هجولا  نسح  باـش  اذإ  ریحلا 
انتلیل انیـشمف  لاق : ًادَحَأ . انْعَم  ُدـیُِرن  َْسَیل  لاقف : انعم ؟ نمو  تلق : یِـضْمَن ؟ ًاعیِمَج  ُنَْحن  ُدـیُِرت  ال  یل : لاق  ساّنلا . عم  تلق : ْنَم ؟ َعَم  یل : لاقف 

ترایز ار  ترـضح  هتفگ : رهطم  نب  یلعوبا   - 233  / 11 ِْضماَف . َْتئِش  ْنِإَف  َُکلِْزنَم ، اذ  َوُه  یل : لاقف  ۀلهسلا ، دجـسم  رباقم  یلع  نحن  اذإف 
نـسح نب  دّمحم  ینعی  هروس -  یبا  نب  دمحا  رذوبا  زا  يزار ، یلع  نب  دمحا   - 234  / 12 درک . فیـصوت  ار  ماما  كرابم  دق  دعب  و  مدرک .

هللا همحر  مردپ  زا  مه  اهنآ  هک  مدینـش  يدادعت  زا  ار  تیاکح  نیا  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب -  مه  بهذم  يدیز  هک  یمیمت  هَّللادـبع  نب 
مدید ابیز  یتروص  اب  ار  یناوج  ناهگان  مدیسر  اجنآ  هب  هک  یتقو  متفر ، نوریب  ریح  تمس  هب  نم  تسا : هتفگ  مردپ  هک  دندرکیم ، تیاور 

: متفگ يوریم ؟ اجک  هروس ! ابا  يا  تفگ : نم  هب  میدمآ . رعـشم  فرط  هب  ود  ره  متفر و  مه  نم  تفر و  اجنآ  زا  دعب  دـناوخیم . زامن  هک 
میهاوخیمن تفگ : میـشاب ؟ یـسک  هچ  اـب  متفگ : میورب ؟ مه  اـب  اـم  هک  یهاوخیمن  تفگ : مدرم . اـب  متفگ : یـسک ؟ هچ  اـب  تفگ : هفوک .

لزنم کیدزن  اجنیا  تفگ : نم  هب  دـعب  میدیـسر . هلهـس  دجـسم  ناتـسربق  هب  هعفدـکی  ات  میتفر ، هنابـش  رگیدـمه  اب  سپ  دـشاب . ام  اب  یـسک 
: هل تلقف  ُهَدـْنِع ، يِذَّلا  َلاملا  َکیِطُْعی  َُهل : ُلوُقَتَف  ییْحَی  ِْنب  ِّیلَع  يِرارّزلا  ِْنبا  َیلِإ  ّرُمَت  یل : لاق  ّمث  يورب . یناوتیم  یهاوخیم  رگا  تسوت ،

تلقف َیَّطَغُم ، اذَکَو  اذَک  ِْهیَلَعَو  اذَکَو  اذَک  ِعِضْوَم  ِیف  َوُهَو  ًامَهْرِد  اذَکَو  اذَکَو  ًارانیِد  اذکو  اذک  ُْهنَا  ِۀَـمالَِعب  َُهل : ُلق  یل : لاقف  ّیلإ ، هعفدـی  ال 
، ِيرارَّزلا ِْنبا  َیلِإ  ُْتئِجَف  َلاق : َكارَو . اـَنَأ  َلاـقَف : ِۀـَلالَّدلِاب ؟ ْتَِبلوُطَو  ِنِم  یّ ْلَـبْقَی  َْمل  نِْاَـف  ُْتُلق : ِنَسَْحلا . ُْنب  ُدَّمَُحم  اـَنَأ  لاـق : تنأ ؟ نمو  هل :

ُهَّللا اَّلِإ  اذِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َلاقو : ٌءْیَش  اذه  َدَْعب  َْسَیل  َلاقَف : َكارَو . اَنَأ  ِیل : َلاق  دَق  :[ َُهل ُْتُلقَو  ِیل  َلاق  ِیتَّلا  ِتامالَعلا  : ] َُهل ُْتلُقَف  ِینَعَفَدَف ، َُهل  ُْتلُقَف 
نبا دزن  تفگ : دـعب  هتربخأـف  یلاـح  نع  لـجرلا  ینلأـسف  ةروسوبأ : لاـق  هیف : دازو  هنع  رخآ  ثیدـح  یفو   - 235 َلاملا . ََّیلإ  َعَفَدَو  یلاـعَت 

وا هب  تفگ : دـهدیمن . نم  هب  ار  لاـم  متفگ : دـهدب . وت  هب  دراد  راـیتخا  رد  هک  ار  یلاـم  ییوگیم : وا  هب  يوریم و  ییحی  نب  یلع  يرارز 
هدیـشوپ زیچ  نالف  اب  ار  نآ  تساج و  نالف  رد  تسا و  مهرد  نآ  رادـقم  نـالف  راـنید و  لاـم ، نآ  زا  رادـقم  نـالف  هک  یناـشن  نیا  هب  وگب :

بلط یلیلد  درکن و  لوبق  نم  زا  ار  تمالع  نیا  رگا  متفگ : متـسه . نسح  نب  دّـمحم  نم  تفگ : دـیتسه ؟ هک  امـش  متفگ : ناـشیا  هب  تسا .
هاگنآ دادـن . درک و  در  ار  مفرح  اـّما  دـهدب ، ار  لاـم  هک  متفگ  وا  هب  متفر و  يرارز  یبا  دزن  هب  متـسه . ترـس  تشپ  نم  تفگ : هچ ؟ درک 
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نیا زا  رتشیب  تفگ : يرارز  نبا  متسه . وت  رس  تشپ  هک  هتفگ  نم  هب  وا  هک  متفگ  متفگ و  وا  هب  دوب ، هتفگ  نم  هب  ناوج  نآ  هک  ار  یتامالع 
یبا زا  يرگید  ثیدـح   - 235  / 13 داد . نم  هب  ار  لام  دـعب  تشاد و  عالطا  لاـم  نیا  زا  دـنوادخ  طـقف  هک  ارچ  مهاوخیمن ، لـیلد  رگید 

رد مالـسلا ] هیلعنامزلا  بحاص   ] ناوج نآ  هتفگ : هروس  یبا  هک  تسا  یلبق  ربخ  رب  هفاضا  تالمج  نیا  تسا و  رت  لـصفم  هک  تسه  هروس 
یّتح ینیشامی  لزی  ملف  یتلیعبو ، یقیـضب  هب  . مدرک ربخاب  مندوب  راولایع  یتسدگنت و  زا  ار  وا  مه  نم  درک و  لاؤس  نم  زا  متالاوحا  دروم 
یلإ ضما  یل :)  ) لاق ّمث  ۀعکر ، ةرـشع  ثالث  یّلـص  ّمث  أّضوتف ، جرخ  دق  ءاملا  اذإف  هدیب  رفح  ّمث  انـسلجف ، رحـسلا  یف  سیواونلا  یلإ  انیهتنا 

عضوم یف  ۀنوفدم  یتلا  رانید  ۀئام  عبـسلا  نم  ةروس  یبأ  یلإ  عفدا  لجرلا  کل  لوقی  هل : لقو  مالـسلا  هیلعأرقاف  ییحی ، نب  ّیلع  نسحلا  یبأ 
هتعمـسف ةروسوبأ ، اذه  نسحلا : یبأل  یلوق  تلقف  اذه ؟ نم  لاقف : بابلا  تققّدف  هلزنم  یلإ  یتعاس  نم  تیـضم  ّینإو  رانید . ۀئام  اذکو  اذک 

؟ هتحفاص یل : لاقف  اهتضبقف . رانید  ۀئام  ّیلإ  جرخأو  لخدف  ربخلا ، هیلع  تصـصقو  هیلع  تمّلـسف  ّیلإ  جرخ  ّمث  ةروس ، یبألو  یل  ام  لوقی :
يرفعجلا و ّیلع  نب  دّمحم  نع  ربخلا ، اذه  يور  دقو  ّیلع : نب  دمحأ  لاق  ههجو . اهب  حـسمو  هینیع  یلع  اهعـضوف  يدـی  ذـخأف  معن ، تلقف :

سیواون هب  رحـس  تقو  هک  میدوب  نتفر  هار  لاـح  رد  بیترت  نیمه  مهدـنع . روهـشم  وـهو  اـمهریغو ، زاّزخلا  رـشب  نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع 
زامن تعکر  هدزیـس  هتفرگ ، وضو  دز ، نوریب  بآ  اـجنآ  زا  هعفدـکی  هک  درک  دوگ  ار  نیمز  شکراـبم  تسد  اـب  دـعب  میتسـشن ، میدیـسر و 

رد هک  رانید  دصتفه  نآ  زا  تسا : هتفگ  درم  نآ  وگب  ناسرب و  مالـس  وا  هب  و  ییحی ، نب  یلع  نسحلا  وبا  دزن  ورب  دومرف : نم  هب  دعب  دناوخ .
: تفگ مدرک ، باـبلا  قد  متفر و  ییحی  نب  یلع  لزنم  هب  تعاـس  ناـمه  نم  هدـب . هروس  یبا  هب  ار  راـنید  دـصکی  ياهدرک  نفد  هطقن  نـالف 
، دش جراخ  دعب  دراد . راکچ  نم  اب  هروس  وبا  تفگیم : نسحلا  وبا  هک  مدینش  نم  تسا . هروس  وبا  دییوگب : نسحلا  یبا  هب  متفگ : تسیک ؟
وا اب  تفگ : نم  هب  نسحلاوبا  متفرگ . ار  نآ  مه  نم  دروآ و  میارب  رانید  دـصکی  تفر و  مه  وا  متفگ . شیارب  ار  مربخ  هدرک و  مالـس  وا  هب 

نیا تسا : هتفگ  یلع  نب  دمحا  دیـشک . شتروص  يور  تشاذگ و  شنامـشچ  هب  هتفرگ و  ار  متـسد  دـعب  هلب . متفگ : يدرک ؟ مه  هفحاصم 
236 تسا . فورعم  روهشم و  ربخ  نیا  دناهدرک و  لقن  مه  نارگید  زازخ و  رـشب  نب  نسح  نب  هَّللادبع  يرفعج و  یلع  نب  دّمحم  زا  ار  ربخ 

هتمدخو ّيرمعلا  یلإ  تعقوف  حلاص ، لام  هیف  یل  بهذ  یّتح  ًاّقاش  ًابلط  رمألا  اذه  تبلط  لاق : ّيرهزلا  نع  هعفر ، بوقعی  نب  دّمحم  يورو  - 
تیفاوف ةادـغلاب ، رّکب  یل : لاقف  تعـضخف  لوصو ، کلذ  یلإ  سیل  یل : لاقف  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاـص  نع  کـلذ ، دـعب  هتلأـسو  هتمزلو 

نم توند  هیلإ  ترظن  اّملف  راّجتلا . ۀـئیهک  ءیـش  هّمک  یفو  راّجتلا ، ۀـئیهب  ۀـحئار  مهبیطأو  ًاهجو ، ساّنلا  نسحأ  نم  ّباـش  هعمو  ینلبقتـساف 
: لاقف اهل -  ثرتکی  یّتلا ال  روّدـلا  نم  تناکو  رادـلا -  لخدـیل  ّرم  ّمث  تدرأ ، ام  ّلک  نع  ینباجأف  هتلأسو  هیلإ  تلدـعف  یلإ ، أموأف  ّيرمعلا 

 - 236  / 14 لاق : نأ  نم  رثکأب  ینمّلک  امو  رادلا ، لخدو  عمـسی  ملف  لأسأل  تبهذف  اذ ، دعب  هارت  ّکنإف ال  لس  لأست  نأ  تدرأ  نإ  ّيرمعلا 
يدایز رایسب  لام  هار  نیا  رد  هک  ییاج  ات  مدیـشک ، یتخـس  تّقـشم و  یلیخ  مالـسلا  هیلعبحاص  ترـضح  ترایز  بلط  رد  هتفگ : يرهز 

زا یتّدـم  زا  دـعب  مدـش . شمزالم  هدرک و  تمدـخ  وا  هب  مدیـسر و  مالـسلا ] هیلعنامز  ماما  صاخ  بیان   ] ّيرمَع هب  هکنیا  ات  مدرک ، جرخ 
مدرک سامتلا  عضاوت و  مود  راب  دیـسر . ترـضح  رـضحم  هب  ناوتیمن  تفگ : نم  هب  وا  مدرک ، لاؤس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  ناشیا 

یـشوخ يوب  هحیار و  ابیز و  رایـسب  هرهچ  هک  دوب  یناوج  وا  هارمه  دـمآ و  لابقتـسا  هب  متفر ، حبـص  ادرف  ایب . حبـص  ادرف  تفگ : يرمع  هک 
تمـس هب  مدـید  ار  وا  هک  یتقو  دوب . شنیتسآ  رد  يزیچ  راجت  لـثم  تشاد و  ار  راـجت  رهاـظ  تئیه و  و  دوب ، رتوبـشوخ  همه  زا  هک  تشاد 

ار مباوج  مه  وا  میدیسرپ ، متساوخ  هچ  ره  متشگرب و  ناوج  فرط  هب  مورب ، ناوج  تمس  هب  هک  دنامهف  نم  هب  هراشا  اب  وا  اّما  متفر ، ّيرمَع 
: تفگ نم  هب  يرمع  دـشیمن . انتعا  اهنآ  هب  هک  دوب  ییاههناخ  هلمج  زا  هناخ  نآ  و  دوش ، ياهناخ  لخاد  هکنیا  ات  درک  تکرح  دـعب  داد .
درکن و انتعا  ترـضح  اّما  مسرپب  ار  يروما  ناشیا  زا  هک  متفر  سرپب . ناـشیا  زا  یهاوخیم  هک  هچره  دـید . یهاوخن  ار  ناـشیا  نیا  زا  دـعب 
. رادـلا لَخَدَو  ُموُجُّنلا . َیِـضَْقنَت  ْنَأ  یلِإ  َةادَـغلا  َرَّخَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُموُجُّنلا ، َِکبَتْـشَت  ْنَأ  یلِإ  َءاشِعلا  َرَّخَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  هناخ  لـخاد 

ینارحبلا ناسغ  نب  داد  نامیلـس  یبأ  نع  ناقهدلا ، ناقاخ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ   - 237
نب یـسوم  نب  اضّرلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  دـلوم  لاق ]:  ] یتخبونلا ّیلع  نب  لیعامـسإ  لهـس  یبأ  یلع  تأرق  لاق :
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ّتس ۀنس  ءاّرماسب  مالسلا  هیلعدلو  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  رقابلا  دّمحم  نب  قداصلا  رفعج 
نوعلم دندومرف : ار  نیا  طقف  دش ، لاق : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  یـصوأ  ۀینکلا  هذهب  مساقلاابأ ، یّنکیو  لیقـص  هّمأ  نیتئامو ، نیـسمخو 

تسا نوعلم  تسا  نولعم  دنرذگب ، مه  هب  هکبش  لثم  نامسآ  ناگراتـس  ات  دزادنیب  ریخأت  ار  ( 161) برغم زامن  سک  ره  تسا  نوعلم  تسا 
15 دندش . هناخ  دراو  تاملک  نیا  نتفگ  زا  سپ  ترضح  دنوش . دیدپان  نامسآ  ناگراتس  هکنیا  ات  دزادنیب  ریخأت  ار  حبص  زامن  هک  یـسک 
م ح م  ] تدالو تفگ : نم  هب  وا  مدرک ، مالس  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهـسوبا  هب  هتفگ : ینارحب  ناسغ  نب  دوواد  نامیلـس  وبا   – 237 / 
، رقاب ماما  دنزرف  قداص  ماما  دنزرف  مظاک ، ماما  دنزرف  اضر ، ماما  دنزرف  داوج ، ماما  دنزرف  يداه ، ماما  دنزرف  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  د ]

قافتا لاس 256 ه.ق  ارماس و  رد  داب ، اهنآ  راثن  دنوادخ  تاولـص  مالـس و  هک  نینمؤملاریما  دنزرف  نیـسح ، ماما  دنزرف  داجـس ، ماما  دنزرف 
هُمِْـسا دـندومرف : هدرک و  ّتیـصو  هینک  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  تسا  مساقلا  اـبا  شاهینک  لیقـص و  شرداـم  ماـن  داـتفا ،

یبأ یلع  تلخد  ّیلع : نب  لیعامـسإ  لاق  مالـسلا . هیلعِنامَّزلا  ُبِحاص  َوُهَو  ُرِظَْتنُملا  َوُهَو  ُۀَّجُْحلا  َوُهَو  ٌيِدْهَملا  ُُهبََقل  ِیتَْینُک ، ُُهتَْینُکَو  یِمْـسِاَک 
نم مدخ  دق  ًاّیبون  دوسأ  مداخلا  ناکو  دـیقع -  همداخل  لاق  ذإ  هدـنع ، انأو  اهیف  تام  یّتلا  ۀـضرملا  یف  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم 

ُّمُأ ُۀَیِراجلا  ُلیِقَص  ِِهب  ْتَءاج  َُّمث  َُهل ، یَلْغَأَف  ٍّیِکَطْـصَِمب ، ًءام  ِیل  ِلْغَأ  ُدیِقَع  ای  هل :   ] لاقف مالـسلا -  هیلعنسحلا  ّیبر  وهو  دّمحم  نب  ّیلع  هلبق 
هدی نم  هکرتف  مالسلا . هیلعنسحلا  ایانث  حدقلا  برض  یّتح  دعترت  هدی  تلعجف  هبرـشب  ّمهو  هیدی  یف  حدقلا  راص  اّملف  مالـسلا . هیلعِفَلَخلا 

هتبابـس عفار  دجاس  ّیبصب  انأ  اذإف  يّرحتأ  تلخدف  دـیقع : لاق  لهـسوبأ : لاق  ِِهب . ِیِنتْأَف  ًادِـجاس  ًاِّیبَص  يَرت  َکَّنِإَف  َْتیَْبلا  ِلُخُْدا  دـیقعل : لاقو 
هب تسا ، نم  هینک  شاهینک  نم و  مسا  لثم  وا  مسا  هیلإ . جورخلاب  كرمأی  يدّیـس  ّنإ  تلقف : هتالـص ، یف  زجوأف  هیلع  تمّلـسف  ءامّـسلا  وحن 

رجنم هک  يرامیب  نامه  رد  نم  دیوگیم : لیعامـسا  تسا . مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  رظتنم و  ادخ و  تّجح  وا  تسا ، هدش  بقلم  يدهم 
زا هایس  یمالغ  هک  دیقع  ناش  مداخ  هب  ترضح  هک  مدوب  ناشتمدخ  رد  دش  مالسلا  امهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  تداهـش  هب 

يرادقم دندومرف : دوب ، مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تسد  هتفای  تیبرت  هدرک و  تمدخ  يداه  ماما  هب  مه  ًالبق  دوب و  هبون  رهش  نامالغ 
هک یتقو  دروآ . ترضح  تمدخ  هب  ار  بآ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ردام  لیقـص  دعب  دناشوج ، ار  بآ  دیقع  ناشوجب . میارب  یکطـصم  بآ 
هب تشاذگ و  رانک  ار  بآ  دروخ ، ترـضح  نادند  هب  هساک  دیزرل و  شکرابم  تسد  دماشایب ، ار  نآ  تساوخ  داد و  وا  تسد  هب  ار  هساک 

ار هناخ  مدـش و  هناخ  دراو  هک  تفگ  دـیقع  روایب . ار  وا  تسا ، هدجـس  لاح  رد  هک  ینیبیم  ار  يرـسپ  اجنآ  وش ، هناخ  لخاد  دومرف : دـیقع 
وا مدرک ، مالس  ناشیا  تمدخ  دوب . هدرک  دنلب  نامسآ  تمس  هب  ار  تداهش  تشگنا  تسا و  هدجس  رد  هک  مدید  ار  ياهچب  ناهگان  متشگ ،

هدـیب تذـخأف  لیقـص  هّمأ  تءاج  اذإ  امـش  هک  دـنیامرفیم  رما  نم  يالوم  مدرک : ضرع  دـناسر ، مامتا  هب  هدرک و  رـصتخم  ار  شزامن  مه 
جّلفم ططق  هسأر  رعـش  یفو  نّوللا  ّيرد  وه  اذإو  مّلـس  هیدـی  نیب  ّیبصلا  لـثم  اّـملف  لهـسوبأ : لاـق  مالـسلا . هیلعنسحلا  هیبأ  یلإ  هتجرخأو 

یّلَغُْملا َحَدَْـقلا  ُِّیبَّصلا  َذَـخَأَو  ّیِبَر ، یلِإ  ٌبِهاذ  ّیِنِإَف  َءاـْملا  ِینِقِْـسا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِیَـس  ُدّ اـی  لاـقو : یکب  مالـسلا  هیلعنسحلا  هآر  اّـملف  نانـسألا ،
َحَسَمَو ًةَدِحاو  ًةَدِحاو  ُِّیبَّصلا  ُهأَّضوَف  لیِدنِم  ِهِرْجِح  ِیف  َحَرَطَف  ةالَّصِلل ، ِیَه  ِینُوئّ َلاق : َُهبرَش  اَّمَلَف  ُهاقَس  َُّمث  ِْهیَتَفَش ، َكَّرَح  َُّمث  ِهِدَِیب ، ّیِکَطْصَْملِاب 

َْتنَأَو ِهِضْرَأ  یلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َْتنَأَو  ُّيِدـْهَْملا  َْتنَأَو  ِنامَّزلا ، ُبِحاص  َْتنَأَف  َّیَُنب  ای  ْرِْـشبَأ  مالـسلا : هیلعٍدَّمَُحمُوبَأ  َُهل  َلاـقَف  ِْهیَمَدَـقَو ، ِهِسْأَر  یلَع 
هیلعيرکـسع نسح  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  رـضحم  هب  هتفرگ و  ار  ناشیا  تسد  دمآ و  لیقـص  شردام  نیح  نیمه  رد  دییایب . نوریب  يَِدلَو 

هایس ياهوم  دوب ، ّرد  دننام  شگنر  هک  مدید  درک ، مالس  داتسیا و  ترضح  يور  شیپ  رد  لفط  هک  یتقو  دیوگیم : لهـسوبا  درب . مالـسلا 
: دندومرف درک و  هیرگ  دید ، ار  ناشیا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  یتقو  دندوب . ادج  مه  زا  شکرابم  ياهنادند  تشاد و  یهاتوک  و 

هیلعناـمزلا بحاـص  ترـضح   ] هچب رـسپ  دـعب  نک . مباریـس  هدـب و  بآ  نم  هب  موریم ، راـگدرورپ  يوس  هب  نم  نم ! تیب  لـها  ياـقآ  يا 
هکنآ زا  سپ  و  دیناروخ ، ناشیا  هب  ار  نآ  دعب  داد و  تکرح  ار  شکرابم  ياهبل  تفرگ و  تسد  هب  ار  یکطصم  هدیشوج  هساک  مالسلا ]

وضو ار  ترـضح  ناشدنزرف  دندرک و  نهپ  ناشیا  شوغآ  رد  یلامتـسد  دینک . ماهدامآ  زامن  يارب  دندومرف : دندرک ، لیم  ار  بآ  ترـضح 
! مرسپ دندومرف : وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  درک . حسم  ار  ترـضح  ياپ  ورـس  هتـسش و  ار  شیاهتسد  تروص و  داد ،
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اَنَأَو یّیِـصَوَو  وت  ردپ  نم  یتسه ، نم  یـصو  دنزرف و  وت  ینیمز ، رد  ادـخ  تّجح  يدـهم و  وت  یتسه ، نامزلا  بحاص  هک  وت  رب  داب  تراشب 
ِْنب ِّیلَع  ِنـْب  ْنیـَـسُْحلا  ِنـْب  ِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ِنـْب  یـَـسُوم  ِنـْب  ِِّیلَع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِنـْب  ِِّیلَع  ِنـْب  ِنَـسََحلا  ِنـْب  ُدَّمَُحم  َتـْنَأَو  َُکتُدــَلَو 
هیلع هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َِکب  َرََّشبَو  َنیِرِهاّطلا  ِۀَِّمئَألا  ِءایِصْوَألا ]  ] ُِمتاخ َْتنَأَو  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َكَدَّلَو  مالـسلا . مهیلعٍبلاطِیبَأ 

نب نسحلا  تامو  ٌدیِجَم . ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  انَّبَر  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  یلَع  ُهَّللا  یّلَـص  َنیِرِهاّطلا  َِکئابآ  ْنَع  ِیبَأ  َّیلِإ  َدِهَع  َِکلذـِب  َكاّنَکَو ، َكاّمَـسَو  هلآو 
نب دّمحم  نب  نیـسحلا  ینثّدح  لاق : يدسألا  رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  هنع ،  - 238 نیعمجأ . مهیلع  هَّللا  تاولـص  هتقو  نـم  ّیلع 

يدـحإ ۀنـس  یف  تججح  لاق : ناهفـصأ -  نم  هفرـصنم  یف  یناّسغلا -  باّرـضلا  فسوی  نب  بوقعی  ینثّدـح  لاق : یّمقلا  يرعـشألا  رماـع 
، یلع دـنزرف  دّـمحم ، دـنزرف  یلع ، دـنزرف  نسح ، دـنزرف  م ح م د ]  ] وتو متـسه  اندـلب . لهأ  نم  نیفلاخم  موق  عم  تنکو  نیتئامو  نیناـمثو 

لوسر یتسه . مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  دنزرف  یلع  دنزرف  نیـسح ، دنزرف  یلع ، دنزرف  رقاب ، دّـمحم  دـنزرف  رفعج ، دـنزرف  یـسوم ، دـنزرف 
یتسه و نیرهاط  هّمئا  متاخ  و ]  ] ایصوا متاخ  وت  و  یتسه ] ادخ  لوسر  دالوا  هیرذ و  زا  وت   ] تسا هدرک  دلوتم  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ناردـپ زا  مردـپ  هک  تسا  يدـهع  متفگ  وـت  هب  هک  ار  هچنآ  تسا ، هدـیمان  ار  وـت  هـینک  مـسا و  هـب  هداد و  ار  وـت  تراـشب  لوـسر  ترـضح 
رد مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تسا . دیجم  دیمح و  ام  راگدرورپ  دوب . هدرپس  نم  هب  داب  تیب  لها  راثن  ادـخ  تاولـص  هک  شنیرهاط 

بوقعی تسا : هتفگ  یمق  يرعشا  رماع  نب  دّمحم  نب  نیـسح   - 238  / 16 نیعمجا . مهیلع  هَّللا  تاولـص  دومرف . تلحر  ایند  زا  تقو  نامه 
هَّللا تیب  ّجح  هب  نامرهش  ّتنس  لها  زا  یتعامج  اب  لاس 281 ه.ق  رد  تفگ : تشگیم ، رب  ناهفصا  زا  هک  یتقو  یناّسغ  باّرض  فسوی  نب 

راد یهو  لیللا ، قوس  نیب  قاقز  یف  ًاراد  انل  يرتکاف  مهضعب  مّدقت  ۀّکم  انمدق  اّملف  اهنآ  زا  یکی  میدیـسر  هکم  هب  هک  یتقو  مدش ، فرـشم 
نینوکت ام  مالسلا -  هیلعاضرلا  راد  اّهنأ  یلع  تفقو  امل  اهتلأسف -  ءارمـس  زوجع  اهیفو  مالـسلا  هیلعاضرلا  راد  یّمـست  مالـسلا  اهیلعۀجیدخ 

نب نسحلا  اهینکسأ  مالسلا  هیلعیسوم  نب  ّیلع  اضرلا  راد  هذهو  مهیلاوم  نم  انأ  تلاقف : اضرلا ؟ راد  تیّمـس  ملو  رادلا ؟ هذه  باحـصأ  نم 
نم تفرصنا  اذإ  تنکف  نیفلاخملا ، یئاقفر  نع  رمألا  تررسأو  اهب  تسنآ  اهنم  کلذ  تعمس  اّملف  همدخ . نم  تنک  ّینإف  مالـسلا  هیلعّیلع 
ءوض ۀـلیل  ریغ  تیأرف  بابلا . فلخ  ریدـن  اّنک  ًاریبک  ًارجح  بابلا  فلخ  یقلنو  بابلا  قلغنو  رادـلا ، یف  قاور  یف  مهعم  مانأ  لـیّللاب  فاوطلا 
ۀعبر ًالجر  تیأرو  رادـلا  لهأ  نم  هحتف  ًادـحأ  يرأ  الو  حـتفنا  دـق  بابلا  تیأرو  لعـشملا ، ءوضب  ًاهیبش  هیف  اّنک  يذـّلا  قاورلا  یف  جارـسلا 

هب فورعم  رازاب  نایم  رد  هک  هدوب  یهار  رس  هناخ  نآ  درک . هیارک  نامیارب  یلزنم  تفر و  رتولج  دش و  ادج  لیلق  وه  ام  ةرفصلا  یلإ  رمـسأ 
هک یتقو  دوب -  اجنآ  ینوگ  مدنگ  نزریپ  دوب ، هدش  هدیمان  مالسلا  هیلعاضرلا  راد  هب  مالسلا و  اهیلعهجیدخ  هناخ  هناخ  نآ  دوب ، لیّللا  قوس 

اـضرلا راد  ار  هناخ  نیا  ارچ  و  يراد ؟ یتبـسن  هچ  هناـخ  ناـبحاص  اـب  وت  مدیـسرپ : نزریپ  زا  تسا -  اـضرلا  راد  هناـخ  نآ  ماـن  مدـش  هّجوتم 
نـسح ماـما  متـسه ، ناـشیا  نیّبـحم  نارادتـسود و  زا  نم  تـسا و  مالـسلا  امهیلعیـسوم  نـب  یلع  هناـخ  اـجنیا  تـفگ : نزریپ  دـنیوگیم ؟

، مدینش نزریپ  زا  ار  تالمج  نیا  هک  یتقو  مدوب . ناشیا  ناراکتمدخ  زا  هکنیا  لیلد  هب  داد ، تنوکس  ارم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
رب فاوط  زا  هک  یتقو  اهبش  رد  هک  دوب  تروص  نیا  هب  نم  همانرب  مدرک . یفخم  دوخ  ینـس  ناهارمه  زا  ار  هلأسم  نیا  و  مدش ، لاحـشوخ 

یقاور رد  بش  دنچ  رد  میتشاذگیم . رد  تشپ  یگرزب  گنـس  میتسبیم و  ار  هناخ  رد  مدیباوخیم و  هناخ  نآ  ناویا  رد  اهنآ  اب  متـشگیم 
اب يدرم  دش ، زاب  دنک  زاب  ار  نآ  یسک  هکنیا  نودب  هناخ  رد  هک  مدید  دوب و  لعشم  ییانشور  هیبش  هک  مدیدیم  ار  یغارچ  رون  میدوب  هک 

یفو هب  عّنقت  دق  قیقر  رازإو  ناصیمق  هیلع  ةداّجس  ههجو  یف  مّحللا ، دوب . مادنا  رغال  هک  مدید  ار  يدرز  هب  لیام  نوگمدنگ و  طسوتم و  دق 
، اهیلإ دعـصی  ًادحأ  عدت  ۀنبا ال  ۀفرغلا  یف  ّنإ  انل : لوقت  تناکو  نکـست ، زوجعلا  تناک  ثیح  رادـلا  یف  ۀـفرغلا  یلإ  دعـصف  قاط  لعن  هلجر 

نأ ریغ  نم  ۀفرغلا  یف  هارأ  ّمث  اهدعصی ، یّتلا  ۀفرغلا  یلإ  لجرلا  دوعص  دنع  ۀجردلا  یلع  قاوّرلا  یف  ءیضی  هتیأر  يّذلا  ءوضلا  يرأ  تنکف 
اهب عّتمت  دق  نوکی  نأو  زوجعلا ، ۀـنبا  یلإ  فلتخی  لجرلا  اذـه  نوکی  نأ  اومّهوتف  يرأ  ام  لثم  نوری  یعم  نیذـّلا  ناکو  هنیعب  جارـسلا  يرأ 
هلاح یلع  رجحلا  اذإو  بابلا  یلإ  ءیجنو  جرخیو  لخدـی  هارن  اّنکو  اومعز  امیف  ّلحی  ـال  مارح  اذـهو  ۀـعتملا ، نوری  ۀـّیولعلا  ءـالؤه  اولاـقف :
یلإ بابلا  فلخ  رجحلاو  جرخیو  لخدی  لجرلاو  هقّلغی  الو  هحتفی  ًادحأ  يرن  اّنکو ال  انعاتم ، یلع  ًافوخ  بابلا  اذه  قلغن  اّنکو  هانکرت  يّذلا 
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رد دوب . هدناشوپ  نآ  اب  ار  شرس  هک  تشاد  كزان  يادر  کی  نهاریپ و  ود  تشاد ، هدجـس  هناشن  شایناشیپ  رد  و  انجرخ . اذإ  هیّحنن  تقو 
هفرغ نآ  رد  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  ًـالبق  نزریپ  تفر . دوب  نکاـس  نآ  رد  نزریپ  هک  یقاـطا  هفرغ و  هب  باروـج و  نودـب  دوـب ، شفک  شیاـپ 
دراو درم  هک  یتقو  زین  مدید و  دوب  ورهار  قاور و  رد  هک  ار  ییانشور  نآ  یتقو  نم  دورب . اجنآ  هب  هک  راذگن  ار  یسک  وت  تسه و  يرتخد 

نزریپ رتخد  تهج  هب  درم  نیا  هک  دندرک  نامگو  دندید  ار  ییانـشور  نامه  مه  دندوب  نم  هارمه  هک  یناسک  مدـید و  اجنآ  رد  دـش  هفرغ 
دننادیم و لالح  ار  تقوم  جاودزا  ای  هعتم  دنتـسه و  هیولع  هفیاط  اهنیا  دنتفگ : اهنآ  تسا . هدرک  هغیـص  ار  رتخد  دنکیم و  دمآ  تفر و 
هک هناخ  رد  هب  درکیم . دـمآ  تفر و  هک  میدـیدیم  ار  درم  نیا  ام  تسین . لالح  تسا و  مارح  لمع  نیا  هک  دـننکیم  ناـمگ  ّتنـس  لـها 

مکحم ار  برد  نام  هیثاثا  بابـسا و  زا  سرت  رطاخ  هب  ام  هک  یلاح  رد  میدـیدیم . رد  تشپ  شدوخ  تلاح  ناـمه  رد  ار  گنـس  میتفریم 
ام هک  یتقو  ات  دشیم . جراخ  دراو و  درم  نآ  لاح  نیع  رد  ددنبب ، ای  دنک  زاب  ار  رد  هک  میدیدیمن  ار  سک  چیه  تّدـم  نیا  رد  و  میتسبیم ،

تفّطلتف ۀنتف  یبلق  یف  تعقوو  یبلق  یلع  برض  بابـسألا  هذه  تیأر  اّملف  دوب . برد  تشپ  نانچمه  گنـس  میتفریم  هناخ  زا  جورخ  يارب 
، هیلع ردقأ  الف  یعم  نم  روضح  ریغ  نم  کضوافأو  کلأسأ  نأ  بحأ  ّینإ  ۀنالف  ای  اهل : تلقف  لجرلا ، ربخ  یلع  فقأ  نأ  تببحأو  زوجعلا 

یل ّأیهتی  ملف  ًائیـش  کیلإ  ّرـسأ  نأ  دـیرأ  انأو  ۀعرـسم : یل  تلاقف  رمأ ، نع  کلأسأل  ّیلإ  یلزنت  نأ  يدـحو  رادـلا  یف  ینتیأر  اذإ  ّبحأ  انأف 
الو كءاکرـشو  کباحـصأ  نشاخت  ال  ًادـحأ -  رکذـت  ملو  کل -  لوقی  تلاقف : یلوقت ؟ نأ  تدرأ  ام  تلقف  کعم ، نم  لـجأ  نم  کـلذ 
ّيأ تلقف  اهعجارأ ، نأ  ۀـبیهلا  نم  یبلق  لخد  امل  رـسجأ  ملف  لوقأ ، انأ  تلاقف : لوقی ؟ نم  اهل : تلقف  مهرادو ، كؤادـعأ  مّهنإـف  مهحـالت ،

عضو هب  درک و  ادیپ  هار  مبلق  هب  ّکش  مدید ، ار  لئاسم  نیا  هک  یتقو  یعم  ًاجاّجح  اوناک  نیّذلا  یئاقفر  ینعت  اّهنأ  تننظف  نینعت ؟ یباحـصأ 
نزریپ هب  مرواـیب . تسد  هب  ربـخ  دـمآیم  هک  يدرم  زا  هک  متـشاد  تسود  مدرک و  تفطـالم  نزریپ  اـب  نیارباـنب  مدـش ، كوکـشم  دوجوم 

رما نیا  یلو  دنـشابن  مناتـسود  دـنریگب و  رارق  نایرج  رد  نم  ياقفر  هکنآیب  مسرپب ، وت  زا  ار  یلئاـسم  دـهاوخیم  ملد  ینـالف ! يا  متفگ :
مه وا  مسرپب ، وت  زا  ار  ياهلأسم  هکنیا  ات  ییایب  ام  قاتا  هب  متـسه  اهنت  هناـخ  رد  نم  يدـید  هک  یتقو  مراد  تسود  تسین ، نکمم  نم  يارب 
هچ متفگ : متـسناوتن . دـندوب  وـت  هارمه  هک  یناـسک  رطاـخ  هب  اـّما  منک  وگزاـب  وـت  يارب  ار  يزار  هک  متـشاد  دـصق  نم  تفگ : نم  هب  ًاروـف 
اب نکن و  همصاخم  یتشرد و  تناکیرش  تناهارمه و  باحـصا و  اب  دربن -  ار  یـسک  مساو  دیوگیم -  وت  هب  تفگ : ییوگب ؟ یتساوخیم 

هدرکن و تراسج  رگید  نم  میوگیم . مدوخ  تفگ : دیوگیم ؟ ار  نیا  یـسک  هچ  متفگ : دنتـسه . وت  نانمـشد  هک  نوچ  نک  ارادـم  اهنآ 
باحـصا و مادـک  متفگ : منک . لاؤس  هرابود  ات  دـش  عناـم  دوب  هدـش  داـجیا  مبلق  نورد  رد  هک  یتمظع  تبیه و  هک  ارچ  مدیـسرپن ، هراـبود 

یف نیّذلا  كؤاکرـش  تلاق : تفگ : دـناهدمآ ، ّجـح  رفـس  هب  نم  اب  هک  دنتـسه  ینارای  وا  دوصقم  هک  مدرک  نامگ  ییوگیم ؟ ار  مناتـسود 
ببـسلا کلذب  ترتتـساو  تبره  یّتح  یب  اوعـسف  نیّدلا ، یف  تنع  رادلا  یف  یعم  نیّذلا  نیبو  ینیب  يرج  ناکو  کعم ، رادـلا  یفو  كدـلب 
تنقیتسا اّملف  مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلل  ۀـمداخ  تنک  تلاقف : اضرلا ؟ نم  تنأ  نینوکت  اـم  اـهل : تلقف  کـئلوأ ، تنع  اـّهنأ  یلع  تفقوف 

یلبح یتخأو  تجرخ  ّینإف  ّینیعب  هرأ  مل  یخأ  ای  تلاقف : کنیعب ، هتیأر  کیلع  هَّللاب  تلقف : مالـسلا  هیلعبئاغلا  نع  اـهنلأسأل  تلق : کـلذ 
اّمنإو رصمب  اذک  ذنم  مویلا  انأو  یل ، تنک  امک  هل  نینوکت  یل : لاقو  يرمع ، رخآ  یف  هارأ  فوس  ّینأب  مالسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  ینرّشبو 

. دنتـسه وت  اب  هناخ  نیا  رد  مه  نآلا  دندوب و  کیرـش  وت  رهـش  رد  هک  یناسک  نم  لجر  يدی  یلع  ّیلإ  اهب  هّجو  ۀـقفنو  هباتکب  نآلا  تمّدـق 
نیمه هب  دندرک ، ینیچ  نخـس  نم  رـس  تشپ  اهنآ  تفرگ و  رد  یفالتخا  تاداقتعا ، بهذـم و  رـس  رب  ّجـح  رفـس  رد  مناهارمه  نم و  نیب 

ماما اب  وت  مدیـسرپ : نزریپ  زا  دـعب  تسا . صاخـشا  نیمه  باحـصا  زا  نزریپ  روظنم  هک  مدـیمهف  اـجنیا  مدـش و  یفخم  هدرک و  رارف  لـیلد 
هلمج زا  وا  هک  مدرک  نیقی  یتـقو  مدوـب . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  راکتمدـخ  نم  تـفگ : يراد ؟ یتبـسن  هـچ  مالـسلا  هیلعاـضر 
مـسق ادـخ  هب  ار  وت  متفگ : نیاربانب  مسرپیم . وا  زا  مالـسلا  هیلعبئاغ  ماما  زا  متفگ : مدوخ  اـب  تسا ، مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  نارادتـسود 
نـسح ماما  هناخ  زا  هک  یتقو  نوچ  ماهدـیدن ، مدوخ  مشچ  هب  ار  وا  نم  ردارب ! يا  تفگ : ياهدـید ؟ ار  ناـشیا  تدوخ  مشچ  هب  هک  مهدیم 
مرمع رخآ  رد  هک  داد  هدژم  نم  هـب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نـسح  ماـما  اـّما  ( 162) دوب هلماح  مرهاوخ  مدـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
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نآلا مدوب و  رـصم  رد  یتّدم  ًالبق  یتسه . نم  دزن  رد  هک  دوب  یهاوخ  نانچ  مالـسلا  هیلعمئاق  دزن  رد  دندومرف : نم  هب  منیبیم و  ار  ترـضح 
هب تسناوتیمن  هک  ناسارخ  یلاها  زا  يدرم  طسوت  ترـضح  دوب و  رانید  یـس  هک  یجرخ  همان و  رطاخ  هب  مه  نآ  ماهدمآ ، هکم  ّجـح و  هب 
ّنأ یبلق  یف  عقوف  هارأ . نأ  یف  یّنم  ۀبغر  تجرخف  هذه  یتنس  ّجحأ  نأ  ینرمأو  ًارانید  نوثالث  یهو  ۀّیبرعلاب ، حصفی  ناسارخ ال  لهأ  یبرع 

تنک دق  مالـسلا  هیلعاضرلا  برـض  نم  ۀّیوضر  ۀّتـس  اهیف  ًاحاحـص ، مهارد  ةرـشع  تذخأف  وه . وه  جرخیو  لخدی  هارأ  تنک  يّذلا  لجرلا 
دلو نم  موـق  یلإ  اـهعفدأ  یـسفن  یف  تلقو  اـهیلإ  اهتعفدـف  کـلذ ، تیوـنو  ترذـن  تنکو  مالـسلا ، هـیلعمیهاربإ  ماـقم  یف  اـهیقلأل  اـهتأبخ 

مالسلا اهیلعۀمطاف  دلو  نم  اهّقحتسی  نم  یلإ  مهاردلا  هذه  یعفدا  اهل : تلقف  ًاباوث ، مظعأو  ماقملا  یف  اهیقلأ  اّمم  لضفأ  مالسلا  اهیلعۀمطاف 
سیل کل : لوقی  تلاقف : تلزن ، ّمث  ۀعاس  تیقبو  تدعـصو  مهاردلا  تذخأف  هیلإ ، اهعفدت  اّمنإو  لجرلا ، وه  هتیأر  يّذلا  ّنأ  یتّین  یف  ناکو 

: یسفن یف  تلقو  تلعفف  تیون ، يّذلا  عضوملا  یف  اهقلأو  اهلدب  اّنم  ذخ  ۀّیوضرلا  هذه  نکلو  تیون ، يّذلا  عضوملا  یف  اهلعجا  ّقح  اهیف  انل 
موشیم و فرـشم  ّجح  هب  لاسما  هک  دندوب  هدومرف  رما  نم  هب  همان ] رد   ] دندوب و هدناسر  نم  هب  دنک  تبحـص  لجرلا . نع  هب  ترمأ  يذـّلا 

جراخ دراو و  مدـیدیم  هک  ار  يدرم  هک  داـتفا  ملد  هب  نیح  نیمه  رد  مدـش . جراـخ  رـصم  زا  ترـضح  تراـیز  قاـیتشا  تدـش  زا  مه  نم 
مدوب هدرک  رذن  دوب و  مالسلا  هیلعاضر  ماما  مان  هب  هدش  برض  هکس  نآ  ددع  شـش  هک  حیحـص  مهرد  هد  تسا . ترـضح  نامه  دوشیم ،

ار اهلوپ  نیا  هک  متفگ  مدوخ  اب  مداد و  نزریپ  هب  ار  مدوب  هدرک  ناهنپ  نایمه  رد  روظنم  نیمه  هب  مزادـنیب و  میهاربا  ماقم  رد  ار  اـهنآ  هک 
نیا متفگ : وا  هب  نیاربانب  تسا ، رتشیب  مه  شباوث  مزادـنیب و  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دـهدب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  نادـنزرف  هب 

ار اهمهرد  نزریپ  هک  دوب  نیا  متّین  رد  نک . تخادرپ  دشاب  نآ  هب  قحتـسم  دنمزاین و  هک  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  یـسک  هب  ار  اهمهرد 
نییاپ و تشگرب  دـعب  یتعاس  تفر و  شدوخ  قاـتا  ـالاب و  هقبط  هب  تفرگ و  ار  اـهمهرد  نزریپ  ماهدـید . نم  هک  دـهدیم  يدرم  ناـمه  هب 

دروم رد  اّما  هدـب ، رارق  میهاربا ] ماقم   ] ياهدرک تین  هک  ییاج  نامه  ار  اهنآ  میرادـن ، اهمهرد  نیا  رد  یقح  اـم  دـیامرفیم : وت  هب  تفگ :
مدوخ اب  مدرک و  ار  راک  نیمه  ًانیع  مه  نم  زادـنیب . یتشاد  تین  هک  اجنآ  رد  دـعب  ریگب ، ام  زا  رادـقم ] ناـمه  هب   ] ار شلدـب  هّیوضر ، هکس 

: اهل تلقف  ناجیبرذآب  ءالعلا  نب  مساـقلا  یلإ  جرخ  عیقوت  ۀخـسن  یعم  ناـک  ّمث  تسا . درم  ناـمه  فرط  زا  درک  رما  نزریپ  هک  هچنآ  متفگ :
أرقت نأ  نسحت  ةأرملا  ّنأ  تننظو  ۀخسنلا  اهتیرأف  اهفرعأ ، ّینإف  ینلوان  تلاقف  بئاغلا ، تاعیقوت  يأر  دق  ناسنإ  یلع  ۀخسنلا  هذه  نیـضرعت 

( هایإ  ) هب ترّـشب  ام  يرـشبب  مکرّـشبأ  عیقوتلا  یفو  حیحـص  تلاقف : هتلزنأ  ّمث  ۀفرغلا ، تدعـصف  ناکملا  اذـه  یف  أرقأ  نأ  یننکمی  ال  تلاقف :
لآو دّـمحم  یلع  ّلـص  مهّللا  لوقأ : تلقف  هیلع ؟)  ) یّلـصت فیک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصکّیبن  یلع  تیّلـص  اذإ  کـل  لوقی  تلاـق : ّمث  هریغو .

اذإ ال  لاقف : دیجم . دیمح  ّکنإ  میهاربإ  لآو  میهاربإ  یلع  تمّحرتو  تکرابو  تیّلـص  ام  لضفأک  دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  كرابو  دّـمحم 
ار مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  فیرـش  عیقوت  هخـسن  دعب  تلزن  دغلا  نم  تناک  اّملف  معن ، تلقف : مهّمـسو ، مهّلک  مهیلع  ّلصف  مهیلع  تیّلص 

تاعیقوت هک  یـسک  هب  ار  هخـسن  نیا  متفگ : هداد و ] نزریپ  هب   ] دوب نم  هارمه  دوب و  هدـش  رداـص  ناـجیابرذآ  رد  ءـالع  نب  مساـق  يارب  هک 
دید ار  هخسن  مسانشیم . ار  عیقوت  نم  هدب  نم  هب  ار  هخسن  تفگ : دوش .] مولعم  نآ  مقس  تّحص و  ات   ] هدب ناشن  هدرک  ترایز  ار  ترـضح 

هتفر و الاب  هفرغ  هب  اذـل  مناوخب . ار  هخـسن  نیا  مناوتیمن  اـجنیا  رد  نم  تفگ : سپ  دـناوخب ، ار  عیقوت  دـناوتیم  هک  مدرکیم  ناـمگ  نم  و 
یـسک هب  لاح  هب  ات  هک  مهدیم  تراشب  ار  امـش  ياهدژم  هب  دوب : نیا  هخـسن  نآ  ترابع  تسا و  حیحـص  عیقوت  تفگ : دـمآ ، نییاـپ  سپس 
هنوـگچ یتـسرفب  تاولـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هب  هک  یهاوـخب  رگا  هک  دـیامرفیم  وـت  هب  تـفگ : نزریپ  ماهدادـن . ار  نآ  هدژم 
كرابم ار  دوخ  دورد  تیحت و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ ! میوگیم : هک  متفگ  ییوگیم ؟

. یگرزب هدش و  هدیدنسپ  وت  ایادخ  يداد ، وا  لآ  میهاربا و  هب  هک  دشاب  یتاکرب  تمحر و  تاولـص و  زا  رتالاب  رتهب و  هک  هنوگنآ  نادرگ ،

. روایب ار  ناشیا  ماـن  تسرفب و  تاولـص  دّـمحم  لآ  یگمه  هب  یتسرفیم  تاولـص  ناـشیا  هب  یتقو  هن ، دـندومرف : ترـضح ] هک  تفگ  نز  ]
یلع هئایصوأ  یلعو  هیلع  ّلصف  ّیبنلا  یلع  تیّلـص  اذإ  کل : لوقی  تلاقف : ریغـص ، رتفد  اهعمو  رتفد  دمآ و  نییاپ  نزریپ  دعب  زور  هلب . متفگ :

رثأ یلع  جرخأو  بابلا  حتفأ  تنکو  مئاق . جارـسلا  ءوضو  ۀفرغلا  نم  لزن  دـق  لایل  ةّدـع  تیأرو  اهب ، لمعأ  تنکو  اهتذـخأف  ۀخـسنلا ، هذـه 
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، رادلا هذه  باب  نوتأی  یّتش  نادلب  نم  لاجرلا  نم  ۀعامج  يرأو  دجـسملا ، لخدـی  یّتح  ًادـحأ  يرأ  الو  ءوّضلا -  ینعأ  هارأ -  انأو  ءوضلا 
تیأرو مهنع ، مهفأ  الو  مهمّلکتو  اهنومّلکیف  عاقرلا  کلذک  مهیلإ  تعفد  دـق  زوجعلا  تیأرو  مهعم ، ًاعاقر  زوجعلا  یلإ  نوعفدـی  مهـضعبف 

، ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  جرخ : يّذلا  رتفدلا  ۀخـسن  دادغب . تمدق  نأ  یلإ  یقیرط  یف  ۀـعامج  انفرـصنم  یف  مهنم 
هب یتسرفیم ، تاولص  ربمایپ  رب  هک  یتقو  دیامرفیم : امش  هب  تفگ : دوب و  شتسد  رد  مه  یکچوک  َۀَّجُحَو  ِِیبَّنلا ، َنیّ ِمَتاخَو  َنِیلَـسْرُْملا ، ِیَس  ِدّ

مدید ار  ناشیا  بش  دنچ  مدرک . لمع  نآ  هب  هتفرگ و  ار  هخسن  مه  نم  تسرفب . تاولص  هخسن  نیا  اب  قباطم  شراوگرزب  يایصوا  ناشیا و 
ار ییانـشور  هک  ياهنوـگ  هب  متفریم ، ییانـشور  یپ  رد  هدرک و  زاـب  ار  رد  مه  نم  دوـب و  مه  ییانـشور  نآ  دـمآیم و  نییاـپ  هفرغ  زا  هک 

نیا برد  هب  فلتخم  ياهرهش  زا  مدرم  زا  يدایز  دادعت  هک  مدیدیم  دشیم و  دجسم  لخاد  هکنیا  ات  مدیدیمن ، ار  یـسک  یلو  مدیدیم 
مه اب  دادیم ، اهنآ  هب  ییاههعقر  مه  نزریپ  هک  مدـیدیم  دـندادیم و  نزریپ  هب  ییاـههمان  اـه و  هعقر  اـهنآ  زا  یـضعب  دـندمآیم ، هناـخ 

. مدید هار  رد  دادغب  هب  متعجارم  تقو  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  مدیمهفیمن ، ار  اهنآ  تاملک  نم  یلو  دندرکیم ، تبحص 

« تسا هدش  رداص  ترضح  هیحان  زا  هک  يرتفد  هخسن  نتم  »

ِیف بَجَْتنُملا  َنیَِملاْعلا ، َِّبر  ناربمایپ ، نیرخآ  و  نالوسر ، ياقآ  هک  وا  تسرف ، دورد  دّمحم  رب  ادـنوادخ ! نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
. ِهَّللا ُنیِد  ِْهَیلِإ  ِضَّوَفُْملَا  ِۀَـعافَّشِلل ، یَجتْرُْملا  ِةاجَّنِلل ، ُلَّمَؤُْملا  ٍْبیَع ، ِّلُک  ْنِم  ُءيِرَبلا  ٍۀَـفآ ، ِّلُک  ْنِم  ِرَّهَطُْملا  ِلالِّظلا ، ِیف  یفَطْـصُملا  ِقاـثیِْملا ،

َۀَعِیفَّرلا َۀَلیِسَْولاَو  َۀَجَرَّدلاَو  َۀَلیِضَْفلاَو  َلْضَْفلا  ِهِطْعَأَو  ُهَهْجَو  َِیبَو  ْضّ ُهَرُون  ْئِـضَأَو  ُهَتَجَرَد  ْعَفْراَو  ُهَتَّجُح  ِْجْلفَأَو  ُهَناهُْرب  ْمِّظَعَو  ُهَناْیُنب  ْفِّرَـش  َّمُهَّللَا 
ِیِـصَولا َنیّ ِیَـسَو  ِدّ َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُغلا  ِدـِئاقَو  َنِیلَـسْرُْملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یلَع  ِّلَـصَو  َنوُرِخـآلاَو . َنُولَّوَـألا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُـمْحَم  ًاـماقَم  ُْهثَْعباَو 

و نایملاع ، راگدرورپ  تّجح  و  َنیَِملاْعلا . َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا  ِمامِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَـصَو  َنیَِملاـْعلا . َِّبر  ِۀَّجُحَو 
دیما و  ترخآ ، ایند و  کلاهم  زا  تاجن  يوزرآ  تفآ ، ره  زا  هزیکاپ  كاپ و  رذ ، ملاع  رد  هدش  رایتخا  و  دنوادخ ، نامیپ  دـهع و  هدـیزگرب 

رب ار  شتجح  و  امرف ، گرزب  ار  شلیلد  ناهرب و  فیرـش و  ار  شناینب  ادـنوادخ ! تسا . هدـش  هدرپس  وا  هب  ادـخ  نید  و  تسوا ، هب  تعافش 
، نک اطع  وا  هب  تلیـضف  يرترب و  و  امرف ، ینارون ] و   ] دیفـس ار  شاهرهچ  ازفیب و  ار  وا  رون  و  نک ، دـنلب  ار  شا  هبترم  و  امن ، حـضاو  قیـالخ 
و دنروخب . هطبغ  وا  تلزنم  ماقم و  هب  نیرخآ  نیلوا و  هک  امرف  ثوعبم  هدیدنسپ  ماقم  اب  ار  وا  تمایق  زور  و  امن ، عیفر  ار  وا  هلیـسو  هجرد و 

راگدرورپ تّجح  نایصو و  ياقآ  تمایق و  زور  نادیفـس  یناشیپ  ياوشیپ  ماماو و  نالوسر  ثراو  نانمؤمریما و  رب  ار  دوخ  تمحر  دورد و 
تـسا ناـیناهج  راـگدرورپ  تّجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـما  هک  یلع  نب  نـسح  رب  ار  دوـخ  تـمحر  دورد و  و  تـسرف . ناـیملاع 

َنِینِمْؤُْملا ِمامِإ  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا  ِماـمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ِّلَـصو  تسرفب .
ِرَفْعَج یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  ِنِینِمْؤُْملا  ِمامِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو 

َِّبر ِۀَّجُحَو  َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  ِنِینِمْؤُْملا  ِمامِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  ِنِینِمْؤُْملا  ِمامِإ  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
ِنِینِمْؤُْملا ِماـمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  َنیَِملاـْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  ِنِینِمْؤُْـملا  ِماـمِإ  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَـصَو  َنیَِملاـْعلا 

تّجح ادـخ و  نالوسر  ثراو  و  نانمؤم ، ماما  هک  یلع ، نب  نیـسح  رب  ار  دوخ  تاولـص  مالـس و  َنیَِملاْعلا و  َِّبر  ۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو 
و نالوسر ، ثراو  و  نانمؤم ، ماما  هک  داجـس ،] ماما   ] نیـسح نب  یلع  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ 
،و نالوسر ثراو  و  نانمؤم ، ماما  هک  رقاب ،] ماما   ] یلع نب  دّمحم  رب  ار  دوخ  تاولص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  نایناهج  راگدرورپ  تّجح 

ثراو و  ناـنمؤم ، ماـما  هک  قداـص ،] ماـما   ] دّـمحم نب  رفعج  رب  ار  دوـخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ  تّجح 
و نانمؤم ، ماما  هک  مظاک ،] ماما   ] رفعج نب  یـسوم  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  نایناهج  راـگدرورپ  تّجح  ،و  نـالوسر
، نانمؤم ماما  هک  اضر ،] ماما   ] یسوم نب  یلع  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  نایناهج  راگدرورپ  تّجح  ،و  نالوسر ثراو 

ماـما هک  داوـج ،] ماـما   ] یلع نب  دّـمحم  رب  ار  دوـخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  ناـیناهج  راـگدرورپ  تّجح  ،و  نـالوسر ثراو  و 
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ِۀَّجُحَو َنِیلَسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا  ِمامِإ  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَصَو  تسرفب . تسا  نایناهج  راگدرورپ  تّجح  ،و  نالوسر ثراو  و  نانمؤم ،
يِداـْهلا ِحـِلاّصلا  ِفَـلَْخلا  یَلَع  ِّلَـصَو  َنیَِملاـْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماـمِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَـصَو  َنیَِملاـْعلا  َِّبر 
ِءاـمَلُْعلا ِیِدـْهَْملا  َنیّ َنیِداـْهلا  ِۀَِّمئَـألا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  َنیَِملاـْعلا  َِّبر  ِۀَّجُحَو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْـملا  ِماـمِإ  يِدـْهَْملا 

َنیِذَّلا َکِضْرَأ  ِیف  َِکئافَلُخَو  َکِْقلَخ  یلَع  َکِجَجُحَو  َِکیْحَو  ِۀَـمِجاَرتَو  َكِدـیحَْوت  ِناکْرَأَو  َِکنیِد ، ِِمئاـعَد  َنیِقَّتُْملا ، ِراْربَـألا  َنِیقِداّـصلا 
ْمُهَْتیَّبَرَو َِکتَمْحَِرب  ْمُهَْتیَّشَغَو  َِکتَمارَِکب  ْمُْهتَلَّلَجَو  َِکتَفِْرعَِمب  ْمُهَتْصَصَخَو  َِکنیِِدل  ْمُهَْتیَـضَتْراَو  َكِدابِع  یلَع  ْمُهَْتیَفَطْـصاَو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْرَتْخا 

تّجح ،و  نالوسر ثراو  و  نانمؤم ، ماما  هک  يداه ،] ماما   ] دّـمحم نب  یلع  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  َِکتَمْکِِحب و  ْمُهَْتیَّذَـغَو  َِکتَمِْعِنب 
ثراو و  ناـنمؤم ، ماـما  هک  يرکـسع ،] نسح  ماـما   ] یلع نب  نسح  رب  ار  دوـخ  تاولـص  تمحر و  و  تـسرفب . تـسا  ناـیناهج  راـگدرورپ 

هدـش تیادـه  هدـننک و  تیادـه  هک  حـلاص  فلخ  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  و  تسرفب . تسا  نایناهج  راـگدرورپ  تّجح  ،و  نـالوسر
شتیب لها  دّـمحم و  رب  ار  دوخ  تاولـص  تمحر و  ادـنوادخ ! تسرف . نایناهج  راگدرورپ  تّجح  و  نالوسر ، ثراو  و  نانمؤم ، ماما  تسا ،
دیحوت ناکرا  و  وت ، نید  ياهنوتس  راکزیهرپ ، ناراکوکین  وگتسار ، ناملاع  هک  نانآ  تسرفب ، دناهدش  تیاده  رگتیاده و  نایاوشیپ  هک 
رایتخا تدوخ  يارب  ار  ناشیا  هک  یناسک  دنتسه . تنیمز  رد  وت  نانیـشناج  و  تقلخ ، رب  وت  ياهتّجح  و  دنتـسه ، وت  یحو  نامجرتم  و  وت ،
تدوـخ تخانـش  تفرعم و  هـب  و  يدـش ، یـضار  اـهنآ  هـب  تـنید  غـیلبت ] جـیورت و   ] يارب يدـیزگرب و  ار  اـهنآ  تناگدـنب  رب  و  يدرک ،

و يدرک ، قرغ  ار  ناشیا  تا  هدرتسگ  تمحر  رد  يدرک و  لـیلجت  اـهنآ  زا  تدوخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  و  يدومرف ، ناـش  صوصخم 
ْمُهَْتفَّرَشَو َِکتَِکئالَِمب  ْمُهَتْفَفَحَو  َِکتوُکَلَم  ِیف  ْمُهَتْعَفَرَو  َكَرُون  ْمُهَتْسَْبلَأَو  كاروخ  اهنآ  هب  تتمکح  هب  و  يدومرف ، ناش  تیبرت  تتمعن  هب 

َّمُهَّللَا َكُْریَغ . ٌدَحَأ  اهیِصُْحی  الَو  َکُْملِع  ّالإ  اهُعَسَی  الَو  َْتنَأ  ّالِإ  اِهب  ُطیُِحی  ِیَط ال  ًۀَبّ ًۀَِمئاد  ًةَرِیثَک  ًةالَص  ْمِْهیَلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِِیبَِنب . َکّ
َكِدِهاشَو َکِضْرَأ  ِیف  َِکتَفِیلَخَو  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُحَو  َْکیَلَع  ِلِیلَّدلا  َْکَیلإ ، یِعاّدـلا  َكِْرمَِأب  ِِمئاْقلا  َکَتَّنُـس  ِییْحُْملا  ِِیلَو  َکّ یلَع  ِّلَص 

ُْهنَع ْرَحْداَو  َنیِِدئاْکلا  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِعَأَو  َنیِدِساْحلا  َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهَّللَا  ِِهئاَقب . ِلوُِطب  َضْرَألا  ِیَزَو  ِنّ ِهِرْمُع  ِیف  َّدـُمَو  ُهَرْـصَن  َّزِعَأ  َّمُهَّللَا  َكِدابِع . یلَع 
هبترم دنلب  توکلم  رد  ار ] ناشمان  رکذ و   ] و يدناشوپ ، ترون  اب  ار  ناشیا  يداد و  يونعم ] . ] َنیِراّبَْجلا يِدـْیَأ  ْنِم  ِلَُختَو  ُهْصّ َنیِِملاّظلا  َةدارِإ 

تمحر و ادـنوادخ ! يدرک . تیانع  یگرزب  تفارـش و  تربمایپ  هلیـسو  هب  و  يداد ، رارق  تا  هکئـالم  زا  ياهقلح  رد  ار  ناـشیا  و  يدومرف ،
نآ هب  وت  ملع  زج  یشناد  و  دشاب ، هتشادن  هطاحا  نآ  هب  وت  زج  هب  یسک  هک  تسرف  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ار  كاپ  مئاد و  ناوارف ، یتاولص 

، دنکیم هدنز  ار  تتنس  هک  وا  تسرفب ، تدوخ  یلو  رب  تمحر  تاولص و  ادنوادخ ! درامشب . ار  نآ  دناوتن  وت  زا  ریغ  یـسک  چیه  و  دسرن ،
هاوگ و  تنیمز ، رد  تاهفیلخ  و  تقلخ ، رب  وت  تّجح  و  تسا ، لیلد  وت  طارص  رب  تسوت و  تیالو  هب  هدننک  توعد  و  تسوت ، رما  هب  مئاق  و 

وا ياقب  لوط  هب  ار  نیمز  و  ینالوط ، ار  شرمع  و  نک ، یمارگ  زیزع و  ار  وا  دوخ ]  ] يرای ترـصن و  هب  ادنوادخ ! دشابیم . تناگدنب  رب  وت 
، نک رود  وا  زا  ار  نارگمتـس  ملظ  ضرغ  دصق و  هد و  هانپ  نارگهلیح  رـش  زا  و  نک ، تظفاحم  نادوسح  ملظ  زا  ار  وا  ادنوادخ ! امرف . نّیزم 
ام اْینُّدلا  ِلْهَأ  ِعیِمَجَو  ِهِّوُدَعَو  ِِهتَّماعَو  ِِهتَّصاخَو  ِِهتَّیِعَرَو  ِِهتَعیِـشَو  ِِهتَّیِّرُذَو  ِهِسْفَن  ِیف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللَا  امرف . شتاجن  ناربکتـسم  نارابج و  تسد  زا  و 
ام ِِهب  ِیْحَأَو  َِکنیِد  ْنِم  َیُِحم  ام  ِِهب  ْدِّدَج  َّمُهَّللَا  ٌریِدَق . ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  ِِهلَمَأ  َلَْضفَأ  َِلبَو  ُهْغّ ُهُسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَتَو  ُُهْنیَع  ِِهب  ُّرِقَت 

ُهَعَم َۀَْهبُـش  الَو  ِهِیف  َّکَش  ًاصَلُْخم ال  ًاِصلاخ  ًادـیِدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَـی  یلَعَو  ِِهب  َُکنیِد  َدوُعَی  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َّرِیُغ  ام  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َِکباتِک  ْنِم  َلِّدـُب 
ْدِمْخَأَو ٍراّبَج  َّلُک  ِِهب  ْمِْصقاَو  ٍَۀلالَـض  َّلُک  ِِهتَّزِِعب  ْمِدْهأَو  ٍۀَعِْدب  َّلُک  ِِهنْکُِرب  َّدُـهَو  ٍۀَْـملُظ  َّلُک  ِهِرُوِنب  ْرَِّون  َّمُهَّللَا  ِْهیَدـَل . َۀَـعِْدب  الَو  ُهَدـْنِع  َلِطاب  الَو 

و وا ، دوخ  صوصخ  رد  ادـنوادخ ! ٍناْطلُـس . َّلُک  ِِهناْطلُِـسل  َّلِذَأَو  ٍمْکُح  ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  ِرْجَأَو  ٍراّبَج  َّلُـک  ِِهلْدَِـعب  ْکـِلْهَأَو  ٍراـن  َّلُـک  ِهِْفیَِـسب 
هک نک  اطع  ار  يزیچ  ترـضح  نآ  هب  ایند  لها  مامت  وا و  نانمـشد  وا و  هب  نابوسنم  مومع  وا و  ناـصاخ  تیعر و  شنایعیـش ، و  شدـالوا ،

يرما ره  رب  وت  هک  ناسرب  ترخآ  ایند و  رد  شیاهوزرآ  نیرتهب  هب  ار  وا  دوش . وا  رورس  يدونشخ و  بجوم  هدش و  نشور  نآ  هب  شمشچ 
هدش لیدبت  وت  باتک  زا  هک  ار  هچنآ  ناشیا  هلیسو  هب  و  نک ، هزات  وا  هلیسو  هب  هتفر  نیب  زا  وت  نید  زا  ار  هچنآ  ادنوادخ ! یتسه . اناوت  رداق و 

هدش و كاپ  صلاخ و  هزات و  وا  ببس  هب  تنید  هکنیا  ات  نک ، حالصا  راکشآ و  هتفای  رییغت  تتاروتـسد  ماکحا و  زا  ار  هچنآ  و  نک ، هدنز 
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ینارون ار  یکیرات  تملظ و  ره  وا ، رون  هلیـسو  هب  ادنوادخ ! دشابن . نآ  رد  تعدب  لطاب و  نینچمه  و  دشابن ، نآ  رد  يدیدرت  ّکش و  چیه 
رد ار  يرابج  ره  وا  هلیـسو  هب  و  ربب ، نیب  زا  ار  یهارمگ  تلالـض و  ره  وا  تزع  اب  و  شاپب ، مه  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  یتعدـب  ره  يانب  و  اـمرف ،
ره رب  ار  وا  مکح  و  نک ، كاله  ار  يربکتم  شک  ندرگ  ره  شلدـع  اب  و  اـمرف ، شوماـخ  وا  ریـشمش  اـب  ار  ياهنتف  شتآ  ره  و  نکـش ، مه 

ُهاواـن ْنَم  َّلُـک  َّلِذَأ  َّمُهَّللَا  اـمرف . نتورف  عضاـخ و  وا  تنطلـس  ربارب  رد  ار  ییاورناـمرف  ناطلـس و  ره  و  اـمن ، بلاـغ  مکاـح و  يرگید  مکح 
ِّلَص َّمُهَّللَا  ِهِرْکِذ . ِدامْخِإ  َدارَأَو  ِهِرُون  ِءافْطِإ  ِیف  یعَـسَو  ِهِْرمَِأب  َناهَتْـساَو  ُهَّقَح  َدَـحَج  ْنَم  ْلِصْأَتْـساَو  ُهَداک  ْنَِمب  ْرُْکماَو  ُهاداع  ْنَم  َّلُک  ِْکلْهَأَو 

ِمالْعَأَو یجُّدلا  ِحِیباصَم  ِءایِصْوَألا ، ِعیِمَجَو  یفَطْـصُملا  ِْنیَـسُْحلاَو  اضِّرلا  ِنَسَْحلاَو  َءارْهَّزلا  َۀَمِطافَو  یـضَتْرُْملا  ٍِّیلَعَو  یفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ْمِهِرامْعَأ ِیف  َّدُمَو  ِهِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَألاَو  ِهِدْهَع  ِةالُوَو  ِِیلَو  َکّ یلَع  ِّلَصَو  ِمیِقَتْسُْملا  ِطارِّصلاَو  ِنِیتَْملا  ِْلبَْحلاَو  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلاَو  یقُّتلا  ِرانَمَو  يدُْهلا 

دراد ار  وا  رازآ  دـصق  هک  ار  یـسک  ره  ادـنوادخ ! ٌریِدَـق . ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًةَرِخآَو  ًاْینُد  ًانیِد  ْمِِهلامآ  یـْصقَأ  َِلبَو  ْمُهْغّ ْمِِهلاـجآ  ِیف  ْدِزَأَو 
ره دـنکیم . يرگهلیح  وا  هیلع  رب  هک  یـسک  ره  رب  نک  رکم  و  امرف ، دوبان  دـننکیم  ینمـشد  وا  اب  هک  ار  یناـسک  همه  نک ، لـیلذ  راوخ و 
رد یعـس  و  دـنکیم ، شـالت  شرون  ندرک  شوماـخ  يارب  و  درامـشیم ، کبـس  ار  وا  تیـالو  رما  دـنکیم و  راـکنا  ار  وا  ّقـح  هک  یـسک 

نـسح ارهز و  همطاف  و  یـضترم ، یلع  و  یفطـصم ، دّمحم  رب  ادنوادخ ! نک . لصأتـسم  هراچیب و  ار  دـنکیم  شدای  رکذ و  ندـش  شومارف 
، تیاده ياههناشن  یکیرات و  ياهغارچ  هک  نانآ  تسرف ، تاولص  مالس و  دورد و  نانیشناج ، ایصوا و  یمامت  یفطـصم و  نیـسح  و  اضر ،
،و تنامیپ دهع و  نایلاو  و  نانمؤمریما ]  ] تدوخ یلو  رب  دنتسه و  میقتسم  هار  و  ینتسگان ، مکحتسم و  نامـسیر  يراکزیهرپ و  ياههرانم  و 
هک ناسرب  ترخآ  ایند و  نید و  رد  ناشیوزرآ  ياهتنم  هب  ار  اهنآ  امرف و  ینالوط  ار  ناشیاهرمع  ایادخ  تسرف . تاولص  وا  لسن  زا  ناماما 

. ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تازجعم  رد  مراهچ : لصف 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  تازجعم  رد  مراهچ : لصف 

انربخأ  - 239 اهنم . ًافرط  رکذن  ّانأ  ریغ  یصحت  نأ  نم  رثکأ  یهف  ۀبیغلا  نامز  یف  هتمامإ  ۀّحص  یلع  ّۀلادلا  تازجعملا  روهظ  اّمأو  لصف   - 4
دنع تککـش  لاق : رایزهم  نب  میهاربإ  نب  دّـمحم  یلإ  هعفر  بوقعی  نب  دّـمحم  نع  هیولوق ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبأ  نع  ۀـعامج ،

. ًادیدش ًاکع  کعوف و  هل ، ًاعّیشم  هعم  تجرخ  و  ۀنیفسلا ، بکر  هلمحف و  لیلج  لام  یبأ  دنع  عمتجا  ناک  مالـسلا و  هیلعدّمحم  یبأ  ّیـضم 
یلو ترـضح  زا  یتازجعم  ندـش  رهاظ  دروم  رد  تامو . ّیلإ  یـصوأو  لاـملا ، اذـه  یف  هَّللا  ّقتاو  توملا  وهف  ینّدر )  ) ینّدر ّینب  اـی  لاـقف :

تسین و شرامش  لباق  هک  يّدح  هب  تسا  يدایز  رایسب  رابخا  دراد ، ناشیا  تماما  تّحص  رب  تلالد  هک  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعرـصع 
. میوشیم رکذتم  ار  اهنآ  زا  يدادعت  طقف  ام 

تبیغ نامز  رد  ترضح  تازجعم 

ناشیا زا  سپ  ماما  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  تسا : هتفگ  راـیزهم  نب  میهاربا  نب  دّـمحم   - 239  / 1
یتشک راوس  هدرک و  لمح  ار  لاوما  دوب ، هدش  عمج  مردـپ  دزن  رد  دوب ] مالـسلا  هیلعماما  هب  طوبرم  هک   ] يدایز لام  یفرط  زا  مدرک ، ّکش 

نیا هک  نادرگرب  ارم  مرـسپ  تفگ : نم  هب  دـش . ضراع  مردـپ  رب  يدـیدش  بت  ناهگان  هک  متفر ، نوریب  مردـپ  هقردـب  يارب  مه  نم  دـش و 
یبأ نکی  مل  یـسفن : یف  تلقف  دـنتفر . ایند  زا  هدومرف و  تیـصو  نم  هب  هاگنآ  نک . هشیپ  يوقت  لام  نیا  دروم  رد  تسا و  گرم  یـضیرم 
ماّیأ هحوضوک  ءیـش  یل  حضو  نإف  ًادحأ ، ربخأ  الو  ّطشلا ، یلع  ًاراد  يرتکأو  قارعلا  یلإ  لاملا  اذه  لمحأ  حیحـص ، ریغ  ءیـشب  یـصویل 

ای اهیف : ۀعقر  هعم  لوسرب  انأ  اذإف  ًاماّیأ ، تیقبو  ّطشلا  یلع  ًاراد  تیرتکاو  قارعلا  تمدقف  هب . تقّدصت  ّالإو  هتذـفنأ  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبأ 
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تیقب لوسرلا و  یلإ  لاملا  تمّلـسف  ًاملع ، هب  طحأ  مل  اّمم  یعم  ام  عیمج  ّیلع  ّصق  یّتح  اذکو  اذک  فوج  یف  اذکو )  ) اذک کعم  دّـمحم 
دیزی نب  لضفلا  نب  نسحلا  نع  دانسإلا ، اذهبو   - 240 َهَّللا . ِدِمْحاَف  َکِیبَأ  َماقَم  َكانْمَقَأ  ْدَـق  ّیلإ : جرخف  تممتغاف . سأر  یب  عفری  ًاماّیأ ال 

رانک رد  مربیم و  قارع  هب  هتـشادرب  ار  لام  اذل  دنکیمن ، حیحـص  ریغ  رما  هب  تیـصو  مردپ  متفگ : مدوخ  اب  نیینعم  یف  تبتک  لاق : ینامیلا 
رد هک  نانچمه  دش ، راکشآ  حضاو و  میارب  تماما  رما  رگا  منکیمن . علطم  عوضوم  زا  مه  ار  يدحا  و  منکیم ، هیارک  ياهناخ  تارف  طش 
هب مهدیم . هقدـص  ار  لام  همه  تروص  نیا  ریغ  رد  منکیم ، میدـقت  ماما  نآ  هب  ار  لاوما  دوب ، هدـش  حـضاو  مالـسلا  هیلعدّـمحم  یبا  ماـیا 

هتشون نآ  رد  هک  دوب  شهارمه  هب  ياهمان  دمآ و  یکیپ  ناهگان  مدوب ، اجنآ  يزور  دنچ  مدرک و  هیارک  طش  رانک  رد  ياهناخ  مدمآ ، قارع 
نم هک  ار  يروما  یتح  دوب  نم  اب  هک  ار  لاوما  نآ  همه  هکنیا  ات  تسا . ناکم  اـج و  نـالف  تسوت و  دزن  لاـم  غلبم  نـالف  دّـمحم ! يا  دوب :
رـس نم  هب  مه  یـسک  مدنام ، اجنآ  رد  يزور  دنچ  یلو  مدرک . راذـگاو  کیپ  هب  ار  لاوما  اذـل  دوب ، هدرک  نایب  میارب  ار  متـسنادیمن  مدوخ 

ار ادخ  رکش  سپ  میداد ، رارق  تردپ  نیشناج  ار  وت  ام  دمآ : میارب  فیرش  عیقوت  هکنیا  ات  مدش  نیگمغ  تحاران و  لیلد  نیمه  هب  دزیمن ،
دـصق متـشون و  ترـضح ] كرابم  رـضحم   ] ار یبلاطم  دروم  ود  رد  تسا : هتفگ  ینامی  دـیزی  نب  لضف  نب  نسح   - 240  / 2 روایب . اـج  هب 
باوج دروف  کلذ ، هرکی  نأ  ۀـفاخم  هنم  تعنتماو  ثلاثلا  یف  بتکأ  نأ  تدرأو  مدیـسرت  هک  مسیونب  یبلاطم  مه  یموس  هلأـسم  رد  متـشاد 

، ۀمامإلاب لوقأ  انأو ال  لبجلا  تدرو  لاق : نسحلا -  نب  دمحأ  مالغ  ردب -  نع  دانسإلا ، اذهبو   - 241 ًارّسفم . هتیوط  يّذلا  ثلاثلاو  نیینعملا 
مل نإ  تفخف  هالوم  یلإ  هتقطنمو  هفیسو  دنمسلا  ّيرهـشلا  عفدی  نأ  هتّلع  یف  ّیلإ  یـصوأف  کلملا ، دبع  نب  دیزی  تام  نأ  یلإ  ۀلمج  مهّبحأ 
اذإف ًادحأ ، هیلع  علّطأ  ملو  یسفن ، یف  رانید  ۀئامعبسب  ۀقطنملاو  فیسلاو  ّۀبادلا  تمّوقف  فافختسا ، هنم  ینلان  نیکتوک  ذإ  یلإ  ّيرهشلا  عفدا 

ناشیا دنسپ  دروم  ۀقطنملاو . فیـسلاو  دنمـسلا  ّيرهـشلا  نمث  نم  کلبق  انل  یّتلا  رانید  ۀئامعبـسلا  هّجو  نأ  قارعلا  نم  ّیلع  درو  دق  باتکلا 
مدوب هدرک  يرادوخ  شنتشون  زا  هک  هلأسم  نیموس  نینچمه  لّوا و  دروم  ود  رد  ترضح  باوج  مدیزرو . عانتما  نآ  نتـشون  زا  اذل  دشابن ،

تـسود ار  اجنآ  یلاها  مدـش ، لبج  هقطنم  دراو  تسا : هتفگ  نسح -  نب  دـمحا  مالغ  ردـب -   - 241  / 3 دمآ . میارب  حیضوت  لیـصفت و  اب 
درک ّتیـصو  نم  هب  دش ، شگرم  هب  رجنم  هک  يرامیب  رد  تفر . ایند  زا  کلملادبع  نب  دیزی  هکنیا  ات  مدوبن ، تماما  هب  لئاق  اّما  متـشادیم 

وا هب  ار  بسا  رگا  هک  مدیـسرت  مـه  یفرط  زا  مناـسرب . ( 163) نیکتوک شتـسود  هب  لیامح ]  ] شرمک لاش  ریـشمش و  نیز و  اـب  ار  شبـسا 
تمیق رانید  دـصتفه  هب  مدوخ  شیپ  ار  رمک  لاـش  ریـشمش و  بسا و  نیارباـنب  دـهد . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  هدرک ، تناـها  نم  هب  مهدـن 

رانید دصتفه  هک  نومـضم  نیا  هب  دیـسر  متـسد  هب  قارع  زا  ياهمان  هک  مدوب  هدرکن  علطم  عوضوم  نیا  زا  مه  ار  يدـحا  مدرک و  يراذـگ 
یل دلو  لاق : هثّدح  نّمع  ّیلع ، نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 242 تسرفب . اـم  يارب  میراد  وت  همذ  رد  هک  ار  رمک  لاـش  ریـشمش و  بسا و  تمیق 
هَّللا فلخیـس  دروف  هتومب  تبتک  ّمث  نماثلا ، وأ  عباسلا  مویلا  تاـمف  لـعفت ، ـال  دروف  عباـسلا ، مویلا  یف )  ) هریهطت یف  نذأتـسأ  تبتکف  دولوم 

: لاق رصن  نب  یسیع  لیقع  یبأ  نع  دّمحم ، نب  ّیلع  نع  دانسإلا ، اذهبو   - 243 لاق . امک  ءاجف  رفعج ، دمحأ  دعب  نمو  دمحأ  هیّمستو  هریغ 
لبق نفکلاب  هیلإ  ثعبو  نینامث ، ۀنس  یف  تامف  َنِینامَث . ِۀَنَس  ِیف  ِْهَیلِإ   ] ُجاتَْحت َّکَنِإ  هیلإ : بتکف  انفک ، سمتلی  ّيرمیـصلا  دایز  نب  ّیلع  بتک 

تیاور دنس  هب  دانتسا  اب   - 242  / 4 ریحلاو . شیرق  رباقم  ةرایز  نع  یهن  جرخ  لاق : دّـمحم  نب  ّیلع  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم   - 244 هتوم .
هک متساوخ  هزاجا  متشون و  ياهمان  ترضح  هب  دش ، دلوتم  میارب  يدنزرف  تفگ : هک  دیوگیم  هدرک  لقن  شیارب  هک  یـسک  زا  یلع  یلبق ،
هک متـشون  همان  دـعب  تفر ، اـیند  زا  متـشه  اـی  متفه  زور  هچب  نکن . ار  راـک  نیا  هک  دـمآ  باوج  منک . هنتخ  ریهطت و  متفه  زور  رد  ار  هچب 

رفعج ار  دمحا  زا  دعب  راذگب و  دمحا  ار  شمان  دیامرفیم ، وا  نیـشناج  ار  يدنزرف  دنوادخ  يدوز  هب  هک  دمآ  باوج  تسا ، هدرم  مدـنزرف 
هب يرمیسای   ] يریمـص دایز  نب  یلع  هتفگ : رـصن  نب  یـسیع  لیقع  وبا   – 243  / 5 دش . دـندوب  هدومرف  هک  روط  نامه  و  نک . يراذـگ  مان 

نفک جاتحم  داتشه  لاس  رد  امش  دندومرف : موقرم  وا  باوج  رد  ترضح  درک ، تساوخرد  نفک  تشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلعماما  رـضحم 
 - 244  / 6 داتـسرف . نفک  شیارب  مالـسلا  هیلعماما  زین ، شگرم  زا  شیپ  تفر و  ایند  زا  داتـشه  لاس  نامه  رد  داـیز  نب  یلع  دـش . یهاوخ 

ینیسح سّدقم  رئاح  شیرق و  ياههربقم  ترایز  زا  یهن  رب  ینبم  دش  رداص  ترـضح  كرابم  هیحان  زا  یعیقوت  تسا : هتفگ  دّمحم  نب  یلع 
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نیّیـسربلاو تارفلا  ینب  قلإ  هل : لاقف  ّیناطقابلا  ریزولا  اعد  رهـشأ ، دعب  ناک  اّملف  دـینکن .] ترایز  ار  البرک  هفوک و  ارماس -  نیمظاک -  هک  ]
تاعیقوتلا نم  مالـسلا  هیلعهتهج  نم  رهظ  ام  اّمأو  هیلع . ضبقیف  راز  نم  ّلک  دّـقفتی  نأ  ۀـفیلخلا  رمأ  دـقف  شیرق ، رباقم  اوروزت  مهل ال  لـقو 

: لاق یّمقلا  ّیلع  نب  نیـسحلا  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ  نع  يربکعلتلا ، دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 245 اهنم : ًافرط  رکذن  ةریثکف 
ینثّدح لاق : يزارلا  میهاربإ  نب  ّیلع  ینثّدح  لاق : يروباسینلا  ةدبع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  یبآلا ، یحلطلا  نانب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ینثّدح 

ّنأ مناـغ  یبأ  نـبا  رکذـف  فـلخلا ، یف  ۀعیـشلا  نـم  ۀـعامجو  ینیوزقلا  مناـغ  یبأ  نـبا  رجاـشت  لاـق : مالـسلا  ۀـنیدمب  هـب  قوـثوملا  خیــشلا 
باوج دروف  هیف ، اورجاشت  امب  هوملعأو  ۀـیحانلا  یلإ  هوذـفنأو  ًاباتک  کـلذ  یف  اوبتک  مّهنإ  ّمث  هل ، فلخ  ـالو  یـضم  مالـسلا  هیلعدّـمحمابأ 
تارف ینب  هفیاط  هب  تفگ : هدرک و  راضحا  ار  یناطقاب  دادغب  ریزو  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  هام  دنچ  مالـسلا : هئابآ  یلعو  هیلع  هّطخب  مهباتک 
ترایز ار  اجنآ  هک  یـسک  ره  دـننک ، وج  تسج و  هک  هداد  روتـسد  هفیلخ  هک  نوچ  دـننکن  تراـیز  ار  شیرق  رباـقم  هک  وگب  سرب  لـها  و 

. دننک ریگتسد  دنکیم 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  زا  هدراو  تاعیقوت 

دروم رد  نایعیـش  زا  یعمج  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا  تفگ : دادـغب  رد  يدامتعا  دروم  خیـش  تسا : هتفگ  يزار  میهاربا  نب  یلع   - 245  / 1
مالسلا هیلعيرکسع  ماما  دّمحمابا  هک  دوب  هدش  یعدم  مناغ  یبا  نبا  دندرکیم ، هرجاشم  ثحب و  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  نیشناج 
بحاص ترضح  هسدقم  هیحان  تهج  ار  ياهمان  صوصخ  نیا  رد  هعیش  تعامج  اذل  تسا . هدنامن  ناشیا  يارب  مه  ینیشناج  هتفر و  ایند  زا 

ِمِْسب دمآ : بیترت  نیا  هب  ترضح  كرابم  طخ  اب  اهنآ  همان  باوج  دنداد . شرازگ  مالسلا  هیلعماما  كرابم  رضحم  هب  ار  هلأسم  دنتـشون و 
ََّیلِإ َیِْهنُأ  ُهَّنِإ  ِبَلَْقنُْملا  ِءوُس  ْنِم  ْمُکاّیِإَو  انَراجَأَو  ِنیِقَْیلا  َحُور  ْمَُکلَو  اَنل  َبَهَوَو  ِنَتِْفلاَو  ِۀـَلالَّضلا  َنِم  ْمُکاَّیِإَو  ُهَّللا  اـَنافاع  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 
َهَّللا َّنَِأل  انِیف ، ْمُکِیف ال  انَءاسَو  اَنل ، ْمَُکل ال  َِکلذ  انَّمَغَف  ْمِهِرُومُأ ، ِةـالُو  ِیف  ِةَریِْحلاَو  ِکَّشلا  َنِم  ْمُهَلَخَد  اـمَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکنِم  ٍۀَـعامَج  ِباـِیتْرا 

ِْبیَّرلا ِیف  ْمَُکل  ام  ِءالُؤه ! ای  انُِعئانَـص . ُدـَْعب  ُْقلَْخلاَو  اّنِبَر  ُِعئانِـص  ُنَْحنَو  اـّنَع  َدَـعَق  ْنَم  انَـشِحُوی  ْنَلَف  اـنَعَم  ُّقَْحلاَو  ِهِْریَغ  یلِإ  اـِنب  َۀَـقاف  ـالَو  اـنَعَم 
ِْرمَـألا ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » ُلوُقَی ّلـجوّزع -  ُهَّللا -  ُُمتْعِمَـس  اـمَو  َأ  َنوُسِکَْعنَت ؟ ِةَْریَْحلا  ِیفَو  َنوُدَّدَرَتَت 

يدنلبرس و   ] دیامرف تظفاحم  راگزور  ياههنتف  یهارمگ و  زا  ار  امش  ام و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ْمُْکنِم »
دروم رد  دهد . رارق  شهانپ  رد  ار  امـش  ام و  تمایق ، زور  يدب  یتخـس و  زا  دـیامرف و  تمحرم  ار  نیقی  حور  امـش  ام و  هب  ]و  دـنک تمارک 
تـسا هدـش  دراو  اهنآ  بلق  هب  تماما  رما  نایلاو  دروم  رد  ینادرگرـس  ّکش و  زا  هچنآ  و  نید ، رما  رد  امـش  زا  يدادـعت  دـیدرت  ّکـش و 

اب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ارچ  نامدوخ . يارب  هن  امـش  يارب  مه  نآ  هدش ، ام  هودنا  مغ و  یتحاران و  بجوم  هدیـسر و  نم  هب  يرابخا 
یتشحو زگره  دـیاین  ام  اب  دـیوجب و  يرود  ام  زا  هک  یـسک  زا  سپ  تساـم ، اـب  ّقح  میرادـن ، يزاـین  چـیه  ّقح  ترـضح  ریغ  هب  تساـم و 

هک تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  امش  يارب  مدرم ! يا  دنتـسه . ام  ناگتفای  شرورپ  ادخ  قلخ  میتسه و  نامراگدرورپ  ناگتفای  شرورپ  ام  میرادن .
كرابت و دنوادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  دیوریم ؟] یـسکع  رب  هار   ] دـیاهدش هنوراو  ینادرگرـس  تریح و  رد  و  دـیداتفا ؟ دـیدرت  ّکش و  رد 
ام ُْمتِْملَع  ام  ََوأ  ( 164 (؟» دینک تعاطا  ناتدوخ  زا  رما  نابحاص  ربمایپ و  دـنوادخ و  زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرفیم یلاعت 

َِلقاعَم ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  َْفیَک  ُْمْتیَأَر  اـمَو  َأ  مالـسلا ؟ مهیلعمُْهنِم  َنِیقاـْبلاَو  َنیِـضاْملا  ِنَع  ْمُِکتَِّمئَأ  ِیف  ُثِّدَُـحی  َو  ُنوُکَی  اّـمِم  ُراـثآلا  ِِهب  ْتَءاـج 
َعَلَط ٌمَْجن  َلَفَأ  اذِإَو  ٌمَلَع ، اَدب  ٌمَلَع  َباغ  امَّلُک  مالسلا ، هیلعیِـضاملا  َرَهَظ  ْنَأ  یلِإ  مالـسلا  هیلعَمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  اِهب  َنوُدَتْهَت  ًامالْعَأَو  اْهَیلِإ  َنوُوَْأت 

ُۀَعاّسلا ُموُقَت  یّتَح  ُنوُکَی  الَو  َِکلذ  َناـک  اـم  اـّلَک  ِهِْقلَخ ، َْنَیبَو  ُهَْنَیب  َبَبَّسلا  َعَطَقَو  ُهَنیِد  َلَْـطبَأ  یلاـعَت  َهَّللا  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  اَّمَلَف  ٌمَْجن ؟
انِیفَو ِلْعَّنلِاب  لْعَّنلا  َوْذَح  مالسلا  مهیلعِِهئابآ  ِجاْهنِم  یلَع  ًادیِقَف  ًادیِعَس  یضَم  مالسلا  هیلعیضاْملا  َّنِإَو  َنوُهِراک . ْمُهَو  ُهَناْحبُـس  ِهَّللا  ُْرمَأ  ُرَهْظَیَو 

دنوادخ هک  دیدیدن  ایآ  دـینادیمن ؟ ار  هدـمآ  امـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناماما  دروم  رد  هک  يرابخا  راثآ و  ایآ  ُُهتَّیِـصَو 
تـسا هتـشذگ  هک  یماما  ات  مالـسلا  هیلعمدآ  نامز  زا  و  دـینک ؟ يوأم  هدرب و  هانپ  اهنآ  هب  ات  دومرف  داجیا  ییاههاگهانپ  امـش  يارب  هنوگچ 
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زا هدش ، بیاغ  یتیاده  ملع  تقو  ره  و  دیوشب ؟ تیاده  اهنآ  هطساو  هب  ات  تشاذگ  ییاهتمالع  [ مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ینعی  ]
ار وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  هاگنآ  درک ؟ عولط  يرگید  هراتـس  دش  کیرات  ياهراتـس  هاگره  و  دـش ؟ رهاظ  يرگید  ملع  تفر ، ایند 

هدرک عطق  ار  شقلخ  دوخ و  نیب  طابترا  طئاسو  بابـسا و  لـطاب و  ار  شنید  دـنوادخ  هک  دـیدرک  لاـیخ  امـش  درب ، دوخ  تمحر  راوج  هب 
نیّددرم  ] اهنآ هک  یلاح  رد  دوشیم ، رهاظ  ناحبس  دنوادخ  رما  و  داتفا . دهاوخن  قافتا  نیا  مه  تمایق  ات  تسین و  هنوگ  نیا  زگره  تسا ؟
ناردـپ شور  نامه  رب  مالـسلا ] هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  ینعی   ] یلبق هتـشذگ و  ماـما  ًاـقیقحت  درادـن . رما  نیا  هب  ياهقـالع  اهكاّکـش ] و 

ار وا  ياج  هک  یسک  نیشناج و  نینچمه  وا و  ملع  ّتیصو و  اّما  تسا ؛ هتفر  ایند  زا  هنادنمتداعـس  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  دننام  شراوگرزب و 
، ٌِرفاک ٌدِحاج  ّالِإ  انَنوُد  ِهیِعَّدَی  الَو  ٌِمثآ  ٌِملاظ  ّالِإ  ُهُعِـضْوَم  انُعِزاُنی  ال  ُهَّدَـسَم ، ُّدُـسَی  َوُه  ْنَمَو  ُهُْفلَخ  َوُه  ْنَمَو  ُهُْملِعَو  تسام . نایم  رد  دـنکیم  رپ 

هَّللا َءآش  ام  ُهَّنِکل  ْمُکَکوُکُـش ، ُلیُِزیَو  ْمَُکلوُقُع  ُْهنِم  َنَّیَبَت  ام  انِّقَح  ْنِم  ْمَُکل  َرَهََظل  ُِنْلُعی ، الَو  ُرَهُْظی  ُهَّرِـسَو ال  ُبَْلُغی  یلاعَت ال  ِهَّللا  َْرمَأ  َّنَأ  ـال  َْولَو 
ْمُْکنَع َیِّطُغ  ام  َفْشَک  اُولَواَحت  الَو  ُداریِإلا ، اَّنِم  َناک  امَک  ُرادْـصِإلا  اْنیَلَعَف  اَْنَیلِإ ، َْرمَْألا  اوُّدُرَو  اَنل  ِلَـسَو  اوُمّ َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌباتِک . ٍلَجَأ  ِّلُِکلَو  َناـک 

ْمُْکیَلَعَو َّیَلَع  ٌدِهاش  ُهَّللاَو  ْمَُکل  ُتْحَصَن  ْدَقَف  ِۀَحِضاْولا . ِۀَنُّسلا  یَلَع  ِةَّدَوَْملِاب  اْنَیلِإ  ْمُکَدْصَق  اُولَعْجاَو  ِلامِّشلا  َیلِإ  اُولِدْعَتَو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  اُولیِمَت  الَو 
و راکهانگ ، رگمتس  زج  هب  دنکیمن  تفلاخم  هعزانم و  ام  اب  وا  ینیشناج  هرابرد  یسک  چیه  ْمُِکتَمْحَرَو  ْمُکِحالَص  ِۀَّبَحَم  ْنِم  انَْدنِع  ام  َْولَو ال 

شزار هدشن و  بولغم  زگره ]  ] لاعتم يادـخ  رما  هکنیا  دوبن  رگا  دـشاب . رفاک  رکنم و  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  اعّدا  ار  نآ  یـسک  ام  زا  ریغ 
هک هچنآ  ره  نکل  تفریم ، نیب  زا  امـش  ّکش  نشور و  امـش  ياهلقع  هک  دـشیم  رهاظ  يروما  ام  ّقح  رد  ًامتح  دوشیمن ، ینلع  رهاظ و 
رد و  دیشاب ، ام  رما  میلست  دیشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  سپ  تسا . ینیعم  باتک  يدمآ ، رس  لجا و  ره  يارب  و  دوشیم ، نامه  دهاوخب  ادخ 

تیونعم ملع و  تمـس  هب  میراد  هفیظو  هکنانچ  مینک ، هئارا  امـش  هب  ار  ملع  هک  میراد  هفیظو  مهام  دـینک ، هعجارم  ام  هب  نات  روما  لئاسم و 
فرحنم تسرد  تسار و  ریسم  زا  و  دینکن ، رارصا  تسا  هدش  یفخم  امـش  رب  یتحلـصم  ربانب  هک  هچنآ  ندش  راکـشآ  يارب  مینک . يربهار 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  راکـشآ  نشور و  ّتنـس  يانبم  رب  ام  ّتبحم  یتسود و  ار  نات  تین  دصق و  دینکن . ادیپ  يور  پچ  لیم  دـیوشن و 
تمحر حالص و  هب  ام  هقالع  تبحم و  رگا  هک  تسا  هاوگ  دهاش و  امش  نم و  رب  زین  دنوادخ  مدرک ، تیحصن  ار  امش  نم  دیهد . رارق  هلآو 
ِِعباتَتُملا ِّلاّضلا  ُّلتُعلا  ِِملاّظلا  ِۀَعَزانُم  ْنِم  ِِهب  انَحَْتما  ِدَق  امِیف  ٍلُغُش  ِیف  ْمُُکتَبَطاُخم  ْنَع  اّنَُکل  ْمُْکیَلَع  ِقافْشِإلاَو  امش  هب  ینابرهم  تقفـش و  امش و 

ِیل هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیفَو  ِبِصاغلا . َِملاّظلا  ُهَتَعاط ، ُهَّللا  َضرَْتفا  ِنَم  َّقَح  ِدِحاجلا  َُهل ، َْسَیل  ام  یِعاّدلا  ِّهِبَِرل ، ِّداضُملا  ِیَغ ، ِهّ ِیف 
ِتاهاْعلاَو ِتافآلاَو  ِءاوْسَألاَو  ِِکلاهَْملا  َنِم  ْمُکاّیِإَو  ُهَّللا  اَنَمَصَع  ِراّدلا ، یَبْقُع  ْنَِمل  ُِرفاْکلا  ُمَْلعَیَسَو  ِِهلَمَع  َةءادِر  ُلِهاْجلا  يِدُریَسَو  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ 

امش اب  هکنیا  ياج  هب  دوبن ، ِءایِـصْوَألا  ِعیِمَج  یلَع  ُمالَّسلاَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ْمَُکلَو  اَنل  ناکَو  ُءاشَی  ام  یلَع  ُرِداْقلاَو  َِکلذ  ُِّیلَو  ُهَّنِإَف  ِِهتَمْحَِرب  ِلُک  اهّ
زا يوریپ  هک  هارمگ  هراب  مکـش  رگمتـس  اب  هعزاـنم  زا  دـیاهدش ، ناـحتما  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  مینک  يراـگن  هماـن  و   ] میـشاب هتـشاد  طاـبترا 
هک ار  یـسک  ّقـح  و  تسین ، شقح  هک  دـنکیم  اـعّدا  ار  يزیچ  تـسا و  هارمگ  شراـگدرورپ  هـب  تبـسن  و  دـنکیم ، شمتـس  یـشکرس و 

یهارمگ زا  ار  امـش  میدشیم و  لوغـشم  نامدوخ  راک  هب  ( 165 ،) تسا بصاغ  ملاظ و  هدرک و  راکنا  هدومن  بجاو  ار  شتعاـطا  دـنوادخ 
و تسا ، ياهدیدنـسپ  وکین و  هوسا  وگلا و  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كاپ  رتخد  هناگی  لـمع  هریـس و  میدرکیمن . تیادـه 
تشهب و ینعی   ] ترخآ هناخ  هک  تسناد  دهاوخ  يدوز  هب  رفاک  و  دنکیم ، شکاله  ددرگیم و  رب  شدوخ  هب  يدوز  هب  لهاج  لمع  يدب 

ظفح اهتبیـصم  تافآ و  اهيدب و  تکاله و  زا  ار  امـش  ام و  شا  هعـساو  تمحر  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسیک . يارب  [ یهلا ناوضر 
ِءاِیلْوَألاَو تسامـش . ام و  ظفاح  دراد و  تیالو  امـش  ام و  هب  و  تسا ، رداق  دیامرف  هدارا  هک  يراک  ره  رب  هدوب و  راک  نیا  یلو  وا  هک  دیامرف 

رفعج نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 246 ًامِیلْـسَت . َمَّلَـسَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ُُهتاـکََربَو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  َنِینِمْؤُْملاَو 
ّهنأ هللا ، همحريرعشألا  دعـس  نب  قاحـسإ  نب  دمحأ  قودصلا  خیـشلا  انثّدح  لاق : يرعـشألا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  نع  هنع ، هللا  یـضريدسألا 

لـالحلا ملع  نم  هدـنع  ّنأو  هیخأ ، دـعب  مّیقلا  ّهنأ  هملعیو  هسفن ، هیف  هفّرعی  ًاـباتک  هیلإ  بتک  ّیلع  نب  رفعج  ّنأ  هـملعی  انباحـصأ  ضعب  هءاـج 
مالـسلا هیلعنامّزلا  بحاص  یلإ  تبتک  باتکلا  تأرق  اّملف  قاحـسإ : نب  دـمحا  لاـق  اـهّلک . مولعلا  نم  کـلذ  ریغو  هیلإ  جاـتحی  اـم  مارحلاو 
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يِذَّلا ُباـتِْکلاَو  ُهَّللا  َكاـْقبَأ  َکـُباتِک  ِیناـتَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  کـلذ : یف  یلإ  باوـجلا  جرخف  هجرد ، یف  رفعج  باـتک  تّریـصو 
دّمحم و لآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلص  و  داب ، نینمؤم  ایلوا و  ایـصوا و  یمامت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ْتَطاحَأَو  ُهَجْرَد  ُهَتْذَْفنَأ 

نیا دنک ، شتمحر  ادخ  هک  يرعشا  دعس  نب  قاحسا  نب  دمحا  وگتسار  خیش  تسا : هتفگ  يرعشا  هَّللادبع  نب  دعس   - 246  / 2 ًامیلست . مّلس 
ناونع هب  ار  شدوخ  نآ  رد  هتـشون و  ياهمان  يو  يارب  باذک  رفعج  هک  هتـشاد  راهظا  هدمآ و  وا  دزن  نایعیـش  زا  یکی  هک  هتفگ  ار  ثیدح 
دروم مولع  زا  هک  هچنآ  هتـشاد و  ملع  مارح  لـالح و  هب  و  تسا ، میق  شردارب  زا  سپ  هک  تسا  هدـنامهف  وا  هب  و  تسا ، هدرک  یفرعم  ماـما 

ترضح هب  ياهمان  درک ، تئارق  میارب  ار  همان  درف  نآ  یتقو  دیوگیم : قاحسا  نب  دمحا  تسا . ملاع  اهنآ  همه  هب  تسا و  وا  دزن  تسا  زاین 
دنوادخ مان  هب  دـش : رداص  دروم  نآ  رد  ترـضح  باوج  سپ  مدرک . نآ  همیمـض  مه  ار  رفعج  همان  متـشون و  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص 

يدوب هدراذگ  نآ  نایم  رد  هک  مه  ار  ياهمان  و  دنک ، تمارک  رمع  لوط  اقب و  امـش  هب  دـنوادخ  دیـسر ، متـسد  هب  وت  همان  نابرهم  هدنـشخب 
ُْتفَقَو ام  ِضَْعب  یلَع  َْتفَقََول  ُهَترَّبَدـَت  َْولَو  ِهِیف  ِءاطَْخلا  رُّرَکَتَو  ِهِظاْفلَأ  ِفالِتْخا  یَلَع  ُهَنَّمَـضَت  ام  ِعیِمَِجب  ِیتَفِْرعَم  فالتخا  دوجو  اب  هتبلا  دیـسر ،

ّالِإ ِلِطاْبِللَو  ًاماْمتِإ  ّالِإ  ِّقَْحِلل  ّلجوّزع -  ُهَّللا -  َیبَأ  اْنیَلَع ، ِِهلْـضَفَو  اْنَیلِإ  ِِهناسْحِإ  یلَع  َهل  َکیِرَـش  ًادْـمَح ال  َنیَِملاْعلا  َِّبر  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ُْهنِم  ِْهیَلَع 
ْلَعْجَی َْمل  ُهَّنِإ  َنوُِفلَتُْخم ، ِهِیف  ُنَْحن  اّـمَع  اـُنلَأْسَیَو  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ٍمْوَِیل  اـنْعَمَتْجا  اَذِإ  ُُهلُوقَأ ، اـِمب  ْمُْکیَلَع  ٌِّیلَو  ُهُرُکْذَأ ، اـِمب  َّیَلَع  ٌدِـهاش  َوُـهَو  ًاـقوُهَز 

ًۀَلْمُج ْمَُکل  َِیبُأَسَو  ُنّ ًۀَّمِذ ، الَو  ًۀَـعاط  الَو  ًۀَـضِرَتْفُم  ًۀَـمامإ  ًاعیِمَج  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  الَو  َْکیَلَع  الَو  ِْهَیلِإ  ِبُوتْکَْملا  یَلَع  ِباـتِْکلا  ِبِحاـِصل 
رد هابتـشا  ِِهتَرْدُِقب و  ْمُهَقَلَخ  َْلب  ًيَدُـس  ْمُهَلَمْهَأ  الَو  ًاثَبَع  َْقلَْخلا  ُِقلْخَی  َْمل  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  اذـه  ای  یلاعَت  ُهَّللا  َءآش  ْنِإ  اِهب  َنوُفَتْکَت 
هک يروما  زا  یضعب  هب  يدرکیم  هاگن  نآ  هب  هنارکفتم  هناّربدم و  رگا  مراد . لماک  عالطا  نآ  ياوتحم  هب  شیاه ، اطخ  رارکت  نآ و  ظافلا 
رد هک  تسا  نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  لاح : ره  هب  يدرکیم . ادیپ  ار  شددعتم  ياه  طلغ  يدیـسریم و  ماهدیـسر  نم 
رب وا  دزاسن ، دوبان  وحم و  ار  لطاب  و  دنکن ، لماک  مامت و  ار  ّقح  هک  دراد  ابِا  لاعتم  دنوادخ  درادن . یکیرش  ام ، هب  تبسن  شلضف  ناسحا و 

تسین نآ  عوقو  رد  یکش  هک  يزور  يارب  ار  ام  همه  هک  یتقو  تسامش ، یلو  میوگیم  هک  هچنآ  هب  تسا و  دهاش  منکیم  رکذ  هک  هچنآ 
رفعج  ] همان بحاص  يارب  لاـعتم ، دـنوادخ  ًاـقیقحت  دـیامرفیم ، لاؤس  اـم  زا  میراد  فـالتخا  نآ  دروم  رد  هک  هچنآ  هب  عجار  درک و  عمج 

و تسا ، هدادن  رارق  مدرم  همذ  رب  تعاطا  ّقح  بجاو و  تماما  قلخ ، زا  يدحا  رب  هن  وت و  رب  هن  و  هتشون ، همان  وا  هب  هک  یـسک  رب  هن  باذک ]
كرابت و دنوادخ  هک  ًاتقیقح  دنک ، تتمحر  ادخ  درم ! يا  دنک . تیافک  ار  امش  هَّللا  ءاش  نا  هک  منکیم  نشور  ناتیارب  ار  یبلطم  يدوز  هب 

َُّمث ًاباْبلَأَو ، ًابُوُلقَو  ًاراْصبَأَو  ًاعامْـسَأ  ْمَُهل  َلَعَجَو  تردـق  اب  ار  اهنآ  هکلب  درکن ، اهر  فیلکتـالب  ار  اـهنآ  و  دـیرفاین ، هدوهیب  ار  قلخ  یلاـعت 
ْمِِهنیِدَو ْمِهِِقلاخ  ِْرمَأ  ْنِم  ُهُولِهَج  ام  ْمُهَنُوفِّرَُعیَو  ِِهتَیِـصْعَم  ْنَع  مُهَنْوَْهنَیَو  ِِهتَعاِطب  ْمُهَنوُُرمْأَی  َنیِرِْذنُمَو  َنیِرِّـشَبُم  مالـسلا  مهیلعَنِیِیبَّنلا  ُمِْهَیلِإ  َثََعب 
ِةَرِهاّظلا ِِلئالَّدـلا  َنِم  ْمُهاتآ  امَو  ْمِْهیَلَع  ْمَُهل  ُهَلَعَج  يِذَّلا  ِلْضَْفلِاب  ْمِْهَیلِإ  ْمُهَثََعب  ْنَم  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  َنِیتْأَی  ًۀَِـکئالَم  ْمِْهَیلِإ  َثََعبَو  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلَْزنَأَو 

. ًانیبُم ًانابُعث  ُهاصَع  لَعَجَو  ًامِیلْکَت  ُهَمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ًالِیلَخ  ُهَذَخَّتاَو  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِْهیَلَع  َراّنلا  َلَعَج  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِۀَِبلاغلا : ِتایآلاَو  ِةَرِهابلا  ِنیِهارَْبلاَو 
اهزغم اهبلق و  اهمشچ ، اهشوگ ، اهنآ  يارب  درک و  قلخ  شا  هرهاق  ِهَّللا . ِنْذِِإب  َصَْربَألاَو  َهَمْکَألا  َأَْربَأَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  اَـیْحَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَو 

رما دنوادخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  مه  ایبنا  دنناسرتب ، هداد و  تراشب  ار  ناشیا  ات  داتسرف  مدرم  فرط  هب  ار  مالـسلا  مهیلعایبنا  هاگنآ  داد . رارق 
. دنناسانـشب اهنآ  هب  دنتـسنادیمن  ناشنید  قلاخ و  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  دندومن و  یهن  دنوادخ  هب  تبـسن  ینامرفان  تیـصعم و  زا  هدرک و 
، دـندوب هدـش  ثوعبم  ناشیارب  هک  یناسک  اهنآ و  نیب  ار  یناگتـشرف  شا  يراوگرزب  لضف و  اـب  دومرف و  لزاـن  اـهنآ  رب  ینامـسآ  باـتک 

تـسا یـسک  ناربمایپ  نآ  هلمج  زا  دنروایب . ناشیارب  ار  بلاغ  حضاو و  ياههناشن  تایآ و  راکـشآ و  نیهارب  نشور و  لیالد  ات  تخیگنارب 
هک تسا  یسک  يرگید  نآ  و  مالسلا ] هیلعمیهاربا  ترضح  ینعی   ] تفرگ دوخ  یتسود  هب  ار  وا  هدرک و  تمالس  درـس و  وا  رب  ار  شتآ  هک 

تسا یسک  اهنآ  زا  یکی  و  مالسلا ] هیلعیسوم  ترـضح  ینعی   ] داد رارق  یگرزب  ياهدژا  ار  شیاصع  دومرف و  مّلکت  هطـساویب  وا  اب  ادخ 
یسک رگید  ربمایپ  و  مالسلا ] هیلعمیرم  نب  یسیع  ترضح  ینعی   ] دادیم افش  ار  یـصرب  یماذج و  هدرک ، هدنز  ار  هدرم  دنوادخ  نذا  هب  هک 

َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  َثََعب  َُّمث  ٍءْیَـش ، ِّلُک  ْنِم  َِیتوُأَو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  ُهَمَّلَع  ْنَم  ْمُْهنِمَو  اب  نتفگ  نخـس  دنوادخ  هک  تسا 
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هیلع هللا  یلصُهَضَبَق  َُّمث  َنََّیب . ام  ِِهتامالَعَو  ِِهتایآ  ْنِم  َنََّیبَو  َرَهْظَأ  ام  ِِهقْدِص  ْنِم  َرَهْظَأَو  ًۀَّفاک  ِساَّنلا  َیلِإ  ُهَلَسْرَأَو  ُهَءاِیْبنَأ  ِِهب  َمَتَخَو  ُهَتَمِْعن  ِِهب  َمَّمَتَو 
ْنِم ِءایِصْوَألا  َیلِإ  َُّمث  مالسلا ، هیلعٍبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهثِراوَو  ِیِـصَوَو  ِهّ ِهِّمَع  ِْنباَو  ِهیِخَأ  یلِإ  ِهِدَْعب  ْنِم   ] َْرمَْألا َلَعَجَو  ًادیِعَـس  ًادیِقَف  ًادیِمَح  هلآو 
َِیب ًانّ ًاناقُْرف  ْمِهِماحْرَأ  ِيَوذ  ْنِم  ِْنیَنْدألاَف  ِْنیَنْدَألاَو  ْمِهِّمَع  ِیَنبَو  ْمِِهناوْخِإ  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  َلَعَجَو  ُهَرُون  ْمِِهب  َّمَتَأَو  ُهَنیِد  ْمِِهب  ایْحَأ  ًادِحاو ، ًادِحاو  ِهِْدلُو 

ترـضح ینعی   ] داد وا  هب  ار  يزیچ  ره  ییاورناـمرف  تخوـمآ و  وا  هب  ار  ناگدـنرپ  ِمُومْأَْـملا . َنِم  ُماـمِإلاَو  ِجوُـجْحَْملا  َنـِم  ُۀَّجُْحلا  ِهـِب  ُفِْرعَی 
ملاع لها  همه  تمحر  ار  وا  دومرف و  ثوعبم  داب ، شلآ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  مالـس و  هک  ار  دّـمحم  اهنیا  زا  سپ  مالـسلا .] هیلعنامیلس 

یتسرد قدـص و  زا  و  داتـسرف ، مدرم  همه  تیادـه  يارب  ار  وا  و  دومن ، متخ  ار  ایبنا  ندـمآ  و  درک ، مامت  ار  شتمعن  وا  هطـساو  هب  داد . رارق 
ضبق ار  وا  سّدـقم  حور  دـنوادخ  سپ  تخاس . نّیبم  نشور و  ار  شتقادـص  تامالع  تاـیآ و  و  درک ، رهاـظ  تساوخ  ار  هچنآ  شیاـعدا 
دوجو رد  وا  زا  سپ  ار  تیادـه  تیالو و  رما  هاـگنآ  دوب ، دنمتداعـس  هتفر و  تسد  زا  یتمعن  هدیدنـسپ ، شترـضح  هک  یلاـح  رد  دومرف ؛

، درپس يرگید  زا  سپ  یکی  يدـعب  يایـصوا  هب  وا  زا  سپ  و  داد . رارق  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شثراو  یـصو و  ومع ، رـسپ  ردارب ،
يوذ ناکیدزن و  اهومع و  رـسپ  ناردارب و  ناشیا و  نیب  و  درک ، ماـمت  اـهنآ  ببـس  هب  ار  شرون  و  درک ، هدـنز  ناـشیا  هطـساو  هب  ار  شنید 

َنِم ْمُهَمَصَع  ْنَِأب  دوش . هتخانش  مومأم  زا  ماما  تّجح و  ریغ  زا  تّجح  نآ  هطساو  هب  هک  داد ، رارق  نشور  يزایتما  [ ناش لیماف   ] ناش ماحرالا 
ْمُهَدَّیَأَو ِهِّرِـس  َعِـضْوَمَو  ِِهتَمْکِح  ِعِدْوَتْـسُمَو  ِهِْملِع  َناّزُخ  ْمُهَلَعَجَو  ِسَبَّللا  َنِم  ْمُهَهََّزنَو  ِسَنَّدـلا  َنـِم  ْمُـهَرَّهَطَو  ِبوـُیُْعلا  َنـِم  ْمُـهَأََّربَو  ِبُونُّذـلا 

. ِلِهاْجلا َنِم  َِملاْعلا  الَو  ِلِطاْبلا  َنِم  َّقَْحلا  َفِرَع  اَملَو  ٍدَحَأ  ُّلُک  ّلجوّزع -  ِهَّللا -  َْرمَأ  یعَّدَالَو  ٍءاوَس  یلَع  ُساَّنلا  َناَکل  َِکلذ  َْولَو ال  ِِلئالَّدـلِاب 
ام ِهَّللا   َ َوَف ِهَّللا ؟ ِنیِد  ِیف  ٍهْقِِفب  َأ  ُهاوعَد ، َّمتَی  ْنَأ  َءاجَر  َُهل  َیِه  ِِهلاح  ِۀَّیَِأب  ِيرْدَأ  الَف  ُهاعَّدا  اَِمب  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَتْفُْملا  ُلِْطبُْملا  اَذه  یعَّدا  ْدَقَو 
هب ِةالَّصلا  َّدَـح  ُفِْرعَی  الَو  ٍِهباشَتُم  ْنِم  ًامَکُْحم  الَو  ٍلِطاب  ْنِم  ًاّقَح  ُمَْلعَی  امَف  ٍْملِِعب ؟ ْمَأ  ٍباوَصَو ، ءاطَخ  َْنَیب  ُقِّرَُفی  ـالَو  ٍمارَح  ْنِم  ًـالالَح  ُفِْرعَی 

كاپ و یفیثک  يدـیلپ و  زا  هدرک ، ناشرود  گرزب  کچوک و  بویع  زا  و  داد ، تمـصع  ماقم  ناشیا  هب  تیـصعم  هاـنگ و  ربارب  رد  هکنیا 
هعیدو هب  اهنآ  دوجو  رد  ار  شتمکح  داد ، رارق  شملع  رادهنازخ  ار  ناشیا  تسا . هدرک  هزیکاپ  شزغل  زا  ار  اـهنآ  و  هتخاـس ، ناـش  رهاـط 
دندوب يواسم  ناشیا  اب  زین  مدرم  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  دومرف . ناش  دییأت  تازجعم  لیالد و  اب  و  دینادرگ ، شّرـس  لحم  ار  اهنآ  و  دراذـگ ،

هدش و لطاب  شیاعدا  هک  صخش  نیا  ًاقیقحت  دشیمن . هتخانـش  لهاج  زا  ملاع  لطاب و  زا  ّقح  و  دشیم ، يرما  تیالو  یعّدم  یـسک  ره  و 
هک تسا  راودـیما  يزیواتـسد  تلاـح و  هچ  هب  وا  منادیمن  نم  تسا . هتفگ  غرود  نآ  رد  هک  هدرک  ییاـعدا  تـسا ، هدز  ارتـفا  دـنوادخ  هـب 
زا ار  لالح  وا  هک  مسق  ادخ  هب  تسا ؟] ماما  هک  دنک  تباث  دهاوخیم   ] ادخ نید  رما  رد  شملع  هقف و  هلیسو  هب  ایآ  دنک . تباث  ار  شیاعدا 
ملع ّقح  هب  هن  هک  یلاح  رد  دنک ؟ تباث  دهاوخیم  شملع  هلیـسو  هب  ایآ  دنادیمن . ار  باوص  اطخ و  نیب  قرف  دهدیمن و  صیخـشت  مارح 
ُهَّللاَف ٍعَرَِوب ؟ ْمَأ  اهَْتقَوَو ، دنادیمن . ار  نآ  تقو  یتح  زامن و  دـح  و  دـهدیمن ، صیخـشت  هباشتم  تایآ  زا  ار  مکحم  تایآ  لطاب ، هب  هن  دراد 

ٌَۀبوُْصنَم ٌةَرِکْـسُم  ٌفوُرُظ  َکِیتاهَو  ْمُْکَیلِإ  يِّدََأت  ْدَـق  ُهَرَبَخ  َّلََعلَو  ِةَذَْوعَـشلا  ِبَلَِطل  َِکلذ  ُمَعْزَی  ًاموَی  َنیَِعبْرَأ  َضْرَْفلا  َةالَّصلا  ِهِکَْرت  یلَع  ٌدـیِهَش 
ِیف ّلجوّزع -  ُهَّللا -  َلاق  اهْرُکْذَْـیلَف . ٍۀـَلالَِدب ؟ ْمَأ  اهْمُِقْیلَف ، ٍۀَّجُِحب ؟ ْمَأ  اِهب ، ِتْأَْیلَف  ٍۀَـیِآب ؟ ْمَأ  ٌۀَِـمئاق ، ٌةَروُهْـشَم  ّلجوّزع -  ِِهَّلل -  ِِهنایْـصِع  ُراثآَو 

ٍلَجَأ َو  ِّقَْحلِاب  ّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  ِمیِکَْحلا *  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت  مح  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ِِهباـتِک
تباث شیاوقت  هطـساو  هب  ایآ  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  اـم  ُْمْتیَأَرَأ  ْلـُق  َنوُضِْرعُم *  اوُرِذـْنُأ  اَّمَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَـسُم 
شربخ دیاش  دوش ، زاب  هدبعش  لمع ، نیا  اب  هکنیا  لایخ  هب  درک ، كرت  ار  شبجاو  زامن  زور  لهچ  وا  هک  تسا  دهاش  دنوادخ  و  دنکیم ؟

رد شنایغط  نایصع و  راثآ  و  هدرکیم ] رمخ  برش   ] هتشاذگ راک  وا  دوخ  هک  يرگسم  فورظ  ربخ  نینچمه  و  دشاب . هدیـسر  مه  امـش  هب 
هماقا دیاب  سپ  دراد ؟ یناهرب  تّجح و  ایآ  دروایب . دیاب  سپ  دراد ؟ ياهزجعم  ایآ  تسا . فورعم  روهشم و  هک  یلاعت  كرابت  دنوادخ  ربارب 

، نابرهم هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  : » دیامرفیم میرک  نآرق  شزیزع  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  دـیامن . نایب  دـیاب  سپ  دراد ؟ یلیلد  ایآ  دـنک .
تساهنآ نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام  تسا . میکح  ردتقم و  دنوادخ  بناج  زا  میظع  نآرق  نیا  ندرک  لزان  نداتـسرف و  میماح   ] مح

دننک ناش  زردنا  دنپ و  هچ  ره  زا  دنرفاک  هک  نانآ  یلو  میا ، هدیرفاین  نّیعم  تقو  رد  زج  ]و  قلخ تحلصم  تمکح و  يارب  و   ] ّقح هب  زج  ار 
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نیمز رد  ایآ  هک  دـیهد  ناشن  نم  هب  دـیناوخیم  ییادـخ  هب  هک  ییاهتب  نآ  همه  ادـخ  زج  وگب : دـننادرگیم . يور  دـنهدیم  ناـش  میب  و 
ِنُود ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  َنِیقِداص *  ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ  َْوأ  اذـه  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَألا 

َسِمَْتلاَف َنیِِرفاک » ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادْعَأ  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِشُح  اذِإ  َو  َنُوِلفاغ *  ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه ، َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَیال  ْنَم  ِهَّللا 
ُبِجَی امَو  اهَدوُدُح  ِیَُبی  ُنّ ٍۀَضیِرَف  ٍةالَص  َْوأ  اهُرِّسَُفی  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنَع  ُْهلَـسَو  ُْهنِحَتمَأَو  ََکل  ُتْرکَذ  ام  ِِملاّظلا  اَذه  ْنِم  َکَقِیفَوت  ُهَّللا  یَّلََوت 

 - ّلجوّزع ُهَّللا -  َیبَأ  ْدَقَو  ُهِّرَقَتْـسُم  ِیف  ُهَّرَقَأَو  ِِهلْهَأ  یلَع  َّقَْحلا  ُهَّللا  َظِفَح  ُُهبیِـسَح . ُهَّللاَو  ُهَناصُْقنَو  ُهَراوع  ََکل  ُرَهْظَیَو  ُهَرادْقِمَو  َُهلاح  َمَْلُعِتل  اهِیف 
اهتب ییادخ  رب  یلیلد  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  زا  دنکیرـش ؟ اهنامـسآ  تقلخ  رد  دـنوادخ  اب  ای  دـناهدیرفآ ؟ يزیچ  ِیف  ُۀَـمامِْإلا  َنوُکَت  ْنَأ 

نآ زا  رت  هارمگ  تسیک  و  دیروایب . نم  يارب  دییوگیم  تسار  رگا  دـیاهتفای ؟ كرـش  هدـیقع  یتسرد  رب  ياهناشن  رثا و  نیرتمک  ای  دـیراد ؟
، تمایق رد  نوچ  و  دنـشاب . ربخیب  ناش  دناوخب  هچ  ره  زا  و  دنکن ، شتباجا  تمایق  ات  وا  جیاوح  رد  چیه  هک  دتـسرپب  ار  یـسک  ادخ  زج  هک 

لاعتم دنوادخ  زا  نیاربانب  ( 166 .« ) دنرازیب اهنآ  شتسرپ  زا  هدش و  روشحم  نمشد  ناکرـشم ، اب  لطاب  نادوبعم  اجنآ  دنوش ، روشحم  قلخ 
زا ياهیآ  ریـسفت  زا  ًالثم  نک و  ناحتما  ار  وا  هاوخب و  مدرک  رکذ  وت  يارب  هک  ار  هچنآ  نک و  قیفوت  بلط  باذک ] رفعج   ] ملاظ نیا  ربارب  رد 

بیع و ینادـب و  ار  وا  ملع  هزادـنا  لاح و  هکنیا  ات  سرپب  وا  زا  تسا  بجاو  نآ  رد  هک  هچنآ  بجاو و  زامن  دودـح  نییعت  ای  ادـخ ، باتک 
لـحم و رد  ار  نآ  دـنکیم و  ظـفح  شلها  رب  ار  ّقـح  دـنوادخ  دـسریم . ار  وا  باـسح  دـنوادخ  دوـش و  نشور  تیارب  شناـصقن  داریا و 

ِنَـسَْحلا َدـَْعب  ِْنیَوَـخَأ  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  سپ  ار  تماـما  هک  دراد  اـبِا  ّلـجوّزع  دـنوادخ  و  دـیامرفیم ، رقتـسم  شهاـگرارق 
ِْعنُّصلا ِلیِمَجَو  ِۀَیافِْکلا  ِیف  ُبَغْرَأ  ِهَّللا  َیلِإَو  ْمُْکنَع  َرَسَْحناَو  ُلِطابلا  َّلَحَمْضاَو  ُّقَْحلا  َرَهَظ  ِلْوَْقلا  ِیف  اَنل  ُهَّللا  َنِذَأ  اذِإَو  مالسلا  امهیلعْنیَسُْحلاَو 

یبأو هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 247 ٍدَّمَُحم . ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ُلیِکَْولا  َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْـسَحَو  ِۀَـیالِْولاَو 
نأ هللا  همحريرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  تلأس  لاق : بوقعی  نب  قاحـسإ  نع  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دّـمحم  نع  اـمهریغو ،)  ) ّيرارزلا بلاـغ 
ُهَّللا َدَشْرَأ  ُهَنَع  َْتلَأَس  ام  اّمَأ  مالـسلا : هیلعرادلا  بحاص  انالوم  طخب  عیقوتلا  دروف  ّیلع ، تلکـشأ  لئاسم  نع  هیف  تلأس  دـق  ًاباتک  یل  لصوی 
ِنِم یّ َْسیَلَف  ِینَرَْکنَأ  ْنَمَو  ٌۀـَبارَق  ٍدَـحَأ  َْنَیبَو  ّلجوّزع -  ِهَّللا -  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَف  اـنِّمَع ، ِیَنبَو  اـِنْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ِیل  نیِرِْکنُْملا  ِْرمَأ  ْنِم  َکَـتَّبَثَو 
دوبان لطاب  رهاظ و  ّقح  دهد ، هزاجا  نتفگ  نخـس  رد  ام  هب  دنوادخ  هک  ینامز  دـهد . رارق  ردارب  ود  رد  مالـسلا . هیلعٍحُون  ُْنبا  ُلِیبَس  ُُهلِیبَسَو 

دنوادخ هب  تیالو  تقلخ و  عنص و  ییابیز  ییوکین و  تیافک و  بلط ]  ] تهج هب  و  ددرگیم . رهاظ  مولعم و  امـش  يارب  رما  نیا  دوشیم و 
قاحسا  - 247  / 3 داب . دّمحم  لآ  دّمحمرب و  دنوادخ  تاولص  مالـس و  تسا . لیکو  نیرتهب  وا  و  یفاک ، ام  يارب  مه  ادخ  منکیم و  هّجوت 

دوب ملاکـشا  دروم  هک  یلئاسم  زا  نآ  رد  هک  ار  ياهمان  ات  مدرک  تساوخرد  هللا  همحريرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  تسا : هتفگ  بوقعی  نب 
هب دش -  دراو  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  یلوم  طخ  هب  فیرـش  عیقوت  سپ  دناسرب . [ مالـسلا هیلعتّجح  ترـضح  هب   ] ار مدوب  هدرک  لاؤس 
 - ياهدرک لاؤس  دنتـسه ، نم  تماـما  رکنم  هک  ییاـه  ومع  رـسپ  اـم و  تیب  لـها  زا  صاخـشا  نوـماریپ  هک  ار  هچنآ  اـّما  هک : بیترت -  نیا 

درادـن و دوجو  یلیماف  یکیدزن و  تبارق و  يدـحا  ّلجوّزع و  دـنوادخ  نیب  هک  نادـب  دـیامرفب -  مدـق  تباث  هدرک و  داشرا  ار  وت  دـنوادخ 
َرَفْعَج یِّمَع  ُلِیبَس  اّمَأَو  تسا . مالسلا  هیلعحون  رـسپ  شور  هار و  نامه  شهار  تسین و  ام  زا  دشاب ، نم  تماما ] تیالو و   ] رکنم هک  یـسک 

ّالِإ اُهّلِبَُقن  اـمَف  ْمُُکلاْومَأ  اـّمَأَو  ِباـْملَّشلِاب . َسْأـَب  ـالَو  ٌمارَح  ُُهبْرُـشَف  ُعاّـقُْفلا  اَّمَأَو  ُمـالَّسلا . ِْهیَلَعَو  ِِهلآَو  ِِیبَن  اـنّ یلَع  َفُسُوی  ِةَوْخِإ  ُلـِیبَسَف  ِهِدـْلُوَو ،
. َنُوتاّقَْولا َبِذَـک  ّلجوّزع -  ِهَّللا -  َیلِإ  ُهَّنِإَف  ِجَرَْفلا  ُروُهُظ  اّمَأَو  ْمُکاتآ . اّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  اَناتآ  اـمَف  ْعَطْقَْیلَف  َءآـش  ْنَمَو  ْلِـصَْیلَف  َءآـش  ْنَمَف  اوُرِّهَُطِتل 

ْمُهَّنِإَف اِنثیِدَح ، ِةاُور  یلِإ  اهِیف  اوُعِجْراَف  ُۀَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اّمَأَو  ٌلالِضَو . ٌبیِذْکَتَو  ٌْرفُکَف  ْلَتُْقی  َْمل  مالـسلا  هیلعَْنیَـسُْحلا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَم  ُلْوَق  اّمَأَو 
هار اّما  و  ِیباتِک . ُُهباتِکَو  ِیتَِقث  ُهَّنِإَف  ُْلبَق ، ْنِم  ِهِیبَأ  ْنَعَو  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ِّيرْمَعلا  َنامثع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اّمَأَو  ْمُْکیَلَع .)  ) ِهَّللا ُهَّجُح  اَنَأَو  ْمُْکیَلَع  ِیتَّجُح 

مارح شندیـشون  رکـسم ؛] وج  بآ   ] عاقف اّما  و  تسا . مالـسلا  هیلعفسوی  ناردارب  شور  هار و  نامه  شنادنزرف ، رفعج و  میومع  شور  و 
كاپ و ناتدوخ  هکنیا  رگم  مینکیمن  لوبق  ار  اهنآ  ام  امش ؛ لاوما  اّما  و  درادن . لاکشا  دنریگیم ، هتخپ  مغلـش  زا  هک  یتبرـش  یلو  تسا ،
، دنکیم عطق  تساوخ  هک  سک  ره  دنکیم و  لصو  [ ام هب  ار  شدوخ  شلام  ندرک  كاپ  هلیـسو  هب  ، ] تساوخ سک  ره  سپ  دـیوش ، رهاط 
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ّلجوّزع دـنوادخ  هب  طوبرم  ًاقیقحت  جرف ؛ روهظ  اـّما  و  تسا . هداد  امـش  هب  هک  تسا  ینآ  زا  رتهب  هدرک  اـطع  اـم  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  و 
هتشک مالسلا  هیلعنیـسح  دنکیم  نامگ  هک  یـسک  داقتعا  اّما  و  دنتـسه . وگغورد  دننکیم  نییعت  ار  جرف  روهظ و  تقو  هک  یناسک  تسا ،
ادـیپ يارب  و   ] اهنآ رد  دـنوشیم ؛ عقاو  هدـنیآ  رد  هک  یثداوح  اّما  و  تسا . یهارمگ  رد  هتفگ و  غورد  تسا و  رفاـک  یـسک  نینچ  هدـشن ؛

نب دّمحم  اّما  و  متسه . امش  رب  ادخ  تّجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تّجح  اهنآ  نوچ  دینک . هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  تیاده ] ندرک 
َرایِزْهَم ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اّمَأَو  تسا . نم  همان  شاهمان  هدوب و  نم  داـمتعا  دروم  وا  دـشاب ؛ یـضار  شردـپ  وا و  زا  ادـخ  هک  ّيرمع  ناـمثع 

ُْنب دَّمَُحم  اّمَأَو  ٌمارَح . ِنَغُْملا  ِۀَـیّ ُنَمَثَو  َرُهَطَو  َباط  اِمل  ّالِإ  انَدـْنِع  َلُوبَق  الَف  ِِهب  انَْتلَـصَو  ام  اّمَأَو  ُهَّکَـش . ُْهنَع  ُلیُِزیَو  ُهَْبلَق  ُهَّللا  ُِحلُْـصیَسَف  ِّيِزاوْهَألا 
الف َنُونوُْعلَم ، ُُهباحْـصَأَو  ٌنوُْعلَم  ُهَّنِإَف   ] عَدْـجَألا ِبَْنیَز  ِیبَأ )  ) ُْنب ُدَّمَُحم  باّطخلاُوبَأ  اّمَأَو  ِْتیَْبلا . َلْهَأ  اِنتَعیِـش  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَّنِإَـف  میعن  َْنب  َناذاـش 

ُلُکْأَی امَّنِإَف  ُهَلَکَأَف  ًاْئیَـش  اْهنِم  َّلَحَتْـسا  ِنَمَف  اِنلاْومَِأب  ِبَلَتُْملا  َنوُسّ اّمَأَو  ُءآَُرب . ْمُْهنِم  مالـسلا  مهیلعیئابآَو  ٌءيَِرب  ْمُْهنِم  یِّنِإَو  ْمِِهَتلاقَم  َلْهَأ  ِْسلاُجت 
نب یلع  نب  دّـمحم  اّما  و  ُُثبَخت . الَو  ْمُُهتَدالِو  َبیِطَِتل  انِْرمَأ  ِروُهُظ  ِْتقَو  یلِإ  ّلِح  ِیف  ُْهنِم  اُولَعَجَو  اِنتَعیِِـشل  ُحـِیبَأ  ْدَـقَف  ُسْمُْخلا  اـّمَأَو  ِنلا . َناریّ

تسین ام  لوبق  دروم  يدیناسر ؛ ام  هب  هک  ار  یلاوما  اّما  و  دربیم . نیب  زا  ار  شّکش  حالصا و  ار  وا  بلق  يدوز  هب  دنوادخ  يزاوها ؛ رایزهم 
نایعیـش زا  يدرم  وا  میعن ؛ نب  ناذاش  نب  دّمحم  اّما  و  تسا . مارح  [ ناوخ هزاوآ   ] ناوخ هنارت  نز  لوپ  دشاب و  رهاط  كاپ و  هکار  هچنآ  رگم 

، نکن تسلاجم  اهنآ  نارکفمه  اب  سپ  دنتـسه ، نوعلم  شباحـصا  وا و  عدـجا ؛ بنیز  یبا  نب  دّـمحم  باّطخ  وبا  اّما  و  تسا . تیب  لها  ام 
نآ زا  يزیچ  رگا  دننکیم ؛ هدافتسا  ام  لاوما  زا  هک  یناسک  اّما  دندوب . رازیب  يرب و  اهنآ  زا  زین  مالسلا  مهیلع  مناردپ  مرازیب و  اهنآ  زا  نم 

[ نآزا هدافتـسا   ] هدش و حابم  نامنایعیـش  يارب  ًاقیقحت  سمخ ؛ اّما  و  دناهدروخ . ار  منهج  شتآ  دنروخب ، دننادب و  لالح  ناشدوخ  يارب  ار 
هداز لالح  ینعی   ] دنوشن ثیبخ  دـشاب و  كاپ  ناشتدالو  هک  لیلد  نیا  هب  تسا . هدـش  هداد  رارق  لالح  ام  مایق  روهظ و  تقو  ات  اهنآ  يارب 
َعَقَو ام  ُۀَّلِع  اّمأَو  َنیِکاّشلا . ِۀَلِص  ِیف  اَنل  َۀَجاح  الَو  َلاقَتْـسا  ِنَم  انلَقَأ  ْدَقَف  ِِهب ، انُولَـصَو  ام  یلَع  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  اوُّکَـش  ْدَق  ٍمْوَق  ُۀَماِدن  اّمَأَو  دنـشاب ].
ْدَقَو اَّلِإ  ِیئابآ  ْنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ْمُکْؤُسَت » ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » ُلوُقَی ّلجوّزع -  َهَّللا -  َّنِإَف  ِۀَْـبیَْغلا  َنِم 

ِیتَْـبیَغ ِیف  ِعاـفْتنِْإلا  ُهْجَو  اـّمَأَو  یُِقنُع . ِیف  ِتیِغاوَّطلا  َنـِم  ٍدَـحَِأل  َۀَْـعَیب  ـالَو  ُجُرْخَأ  َنـیِح  ُجُرْخَأ  ّیِنِإَو  ِِهناـمَز ، ِۀـیِغاِطل  ٌۀـْعَیب  ِهـُِقنَع  ِیف  ْتَـعَقَو 
ِلاؤُّسلا َباوبَأ   ] اوُِقلْغَاَف ِءآمّـسلا ، ِلهَِأل  ٌنامَأ  َموُجُّنلا  َّنَأ  امَک  ِضرَألا  ِلْهَأ  ُنامَأل  ّیِنِإَو  ُباحَّسلا  ِراْصبَألا  ِنَع  اْهتَبَّیَغ  اذِإ  ِسْمَّشلِاب  ِعاـِفْتنِْإلاَکَف 

كوکشم ام  تیناقح  رد   ] دناهدناسر ام  هب  ار  هچنآ  هکنیا  دناهدرک و  ّکش  ادخ  نید  رد  هک  ياهّدع  ینامیشپ  تمادن و  اّما  ْمُکِینْعَی  اَّمع ال 
عقاو تبیغ  زا  هک  هچنآ  ّتلع  اّما  میرادن . دّدرم  دارفا  هلص  هب  يزاین  مینکیم و  ( 167) هلاقا مه  ام  دننک ، هلاقا  دنهاوخیم  اهنآ  رگا  [ دنتسه
نات دـب  دوش  رهاظ  امـش  يارب  رگا  هک  يروما  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  تسا ؛ هدـش 

تهج هب   ] تسا هدوب  ناشنامز  توغاط  تعیب  ناشندرگ  رد  هکنیا  رگم  دناهدوبن  نم  ناردـپ  زا  مادـک  چـیه  ( 168 .« ) دینکن لاؤس  دیآیم 
هدافتـسا و یگنوگچ  اّما  و  تسین . ماهدهع  هب  تیغاوط  زا  کی  چیه  تعیب  منک ، مایق  یتقو  نم  یلو  دـناهدوب .] هّیقت  هب  رومأم  ناشیا  هکنیا 
. دوشیم بیاغ  اهمشچ  زا  اهربا  هلیسو  هب  هک  ینامز  تسا  دیشروخ  زا  ندرب  هدافتـسا  عافتنا و  ریظن  تبیغ ، نامز  رد  مدوجو  زا  ندرب  ضیف 
، ُْمتیِفُک ْدَـق  ام  یلَع  اوُفَّلَکَتَت  الَو  زا  ار  لاؤس  ياهرد  سپ  دنتـسه ، نامـسآ  لها  ناما  ناگراتـس ، هک  ناـنچمه  متـسه ، نیمز  لـها  ناـما  نم 

نب نیسحلا  انربخأو  يدُهلا 248 -  َعَبَّتا  ِنَم  یلعَو  َبوُقْعَی  َْنب  َقاحسإ  ای  َکیَلَع  ُمالَسلاَو  ْمُکُجَرَف  َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَِتب  َءآعُّدلا  اوُِرثْکَأَو 
نب دّمحم  نب  دمحأ  نسحلاوبأ  ینثّدح  لاق : بتاکلا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  یبأ  نع  حون ، نب  ّیلع  نب  دـمحأ  سابعلا  یبأ  نع  میهاربإ ،

: یّمقلا لّالدلا  دمحأ  نب ) ّیلع   ) نسحلاوبأ لاق  وأ  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  ینثّدح  لاق : يواهرلا  کبرت 
لاحم اذه  موق  لاقف : اوقزریوأ ؟ اوقلخی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصۀّمئألا  یلإ  ضّوف  ّلجوّزع -  هَّللا -  ّنأ  یف  ۀعیـشلا  نم  ۀـعامج  فلتخإ  لاق :
کلذ یلع  ۀّـمئألا  ردـقأ  یلاعت  هَّللا  لب  نورخآ : لاقو  ّلجوّزع -  هَّللا -  ریغ  اهقلخ  یلع  ردـقی  ماـسجألا ال  ّنـأل  یلاـعت ، هَّللا  یلع  زوجی  ـال 

دیتسین فظوم  هک  هچنآ  رب  و  دیدنبب ، درادن  امـش  يارب  يدوس  هک  يزیچ  ًادـیدش . ًاعزانت  کلذ  یف  اوعزانتو  اوقزرو  اوقلخف  مهیلإ  هضّوفو 
ره رب  بوقعی و  نب  قاحسا  يا  وت  رب  مالـس  تسامـش . جرف  نامه  هک  دینک  اعد  رایـسب  مجرف  رد  لیجعت  يارب  دیزادنین . تمحز  هب  ار  دوخ 
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یکی یمق  یلّالد  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  ای  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم   - 248  / 4 دنک . تیعبت  تیاده  زا  هک  یسک 
و  ] ضیوفت مالسلا  مهیلعهّمئا  هب  ار  نداد  يزور  ندرک و  قلخ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هرابرد  نایعیش  زا  يدادعت  تسا : هتفگ  رفن  ود  نیا  زا 

ماجنا ار  راک  نیا  هک  تسین  زیاج  لاعتم  دـنوادخ  رب  تسا و  لاحم  رما  نیا  دـنتفگ : ياهّدـع  دـندرک . فالتخا  هن ، ای  تسا  هدرک  راذـگاو ]
هب دیامرفیم و  رداق  راک  نیا  رب  ار  هّمئا  یلاعت  دنوادخ  دوخ  دنتفگ : مه  ياهّدع  دنک و  قلخ  ار  ماسجا  دناوتیم  دـنوادخ  طقف  نوچ  دـهد ،

يدیدش رایـسب  عازن  فالتخا و  لاح  ره  هب  دنهدیم . قزر  دننکیم و  قلخ  یهلا ] نذا  تردق و  هب   ] ناشیا اذـل  دـیامرفیم ، ضیوفت  ناشیا 
مکل حـضویف  کلذ  نع  هنولأستف  ّيرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  نوعجرت  مکلاب ال  ام  لئاق : لاـقف  دـمآ . دوجو  هب  دروم  نیا  رد 

ۀلأـسملا اوبتکف  هلوق ، یلإ  تباـجأو  تمّلـسو  رفعجیبأـب  ۀـعامجلا  تیـضرف  هجرف ، هَّللا  لّـجع  رمـألا  بحاـص  یلإ  قیرطلا  ّهنإـف  هیف ، ّقـحلا 
ِیف ٍّلاح  الَو  ٍمْسِِجب  َْسَیل  ُهَّنَِأل  َقاَزْرَألا ، َمَّسَقَو  َماسْجَألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » هتخـسن عیقوت  هتهج  نم  مهیلإ  جرخف  هیلإ ، اهوذـفنأو 

ْمِِهَتلَأسَِمل ًاباجیِإ  ُقُزْرَیَف ، ُهَنُولَأْسَیَو  ُُقلْخَیَف  یلاعَت  َهَّللا  َنُولَأْسَی  ْمُهَّنِإَف  مالـسلا  مهیلعُۀَِـمئَألا  اَّمَأَو  ُمیَلَعلا ، ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ٍمْسِج ،
ۀعامج ینثّدح  لاق : ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  یبأ  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 249 ْمِهِّقَِحل .» ًاماظْعِإَو 
ّيرمع ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  هب  ارچ  تفگ : یـسک  ناـیم  نیا  رد  هللا ، همحریتـخبونلا  ریثـک  نب  نسحلاوـبأ  مهنم  تخبوـن ، ینب  نم 

قیرط وا  نوچ  دنک ، نشور  ار  ّقح  هدیقع  ناتیارب  هکنیا  ات  دینکیمن ؟ لاؤس  وا  زا  هراب  نیا  رد  دینکیمن و  هعجارم  ترضح ] صاخ  بیان  ]
نیاربانب دـندرک ، تباجا  ار  وا  توعد  هداد و  تیاضر  رفعج  یبا  هب  هعجارم  هب  یگمه  تسا . هجرف -  هَّللالجع  رمالا -  بحاص  هب  ندیـسر 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  ًاقیقحت  تسا : بیترت  نیا  هب  هک  دش  جراخ  عیقوت  ناشیارب  هسدـقم  هیحان  زا  دنداتـسرف . شیارب  هتـشون و  ار  هلأسم 
هیبش يزیچ  هدرک ، لولح  یمـسج  رد  هن  تسا و  مسج  هن  هکنیا  تهج  هب  تسا ، هدرک  میـسقت  ار  قازرا  هدرک و  قلخ  ار  ماـسجا  هک  تسا 
اهنآ و  دـنکیم ، قلخ  یلاعت  ّقح  دـننکیم و  تلأسم  دـنوادخ  زا  ناشیا  سپ  مالـسلا  مهیلعناماما  اـّما  و  تساـناد . هدنونـش و  تسین و  وا 
رصن وبا   - 249  / 5 دیامرفیم . تباجا  ار  ناشتـساوخرد  ناشیا  ّقح  یگرزب  رطاخ  هب  دنوادخ  ینعی  دهدیم . قزر  دنوادخ  دـنهاوخیم و 

هللا یـضرّيرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعجیبأ  تنب  موثلک  ّمأ  هب  ینتثّدحو  يرمع  رفعج  یبا  رتخد  موثلک  ّما  يرتخد  هون  دّمحم  نب  هَّللا  ۀـبه 
لـصو اّملف  اهیحاونو . مق  نم  مالـسلا  هیلعرمألا  بحاص  یلإ  هذـفنی  ام  تاقوألا  نم  تقو  یف  هنع  هللا  یـضر  [ رفعج  ] یبأ یلإ  لـمح  ّهنأ  هنع 

هتعدوتـسا اّمم  ءیـش  یقب  دـق  رفعجوبأ : هل  لاق  فرـصنیل  ءاجو  هعّدوو  هیلإ  عفد  ام  هیلإ  لصوأو  رفعج  یبأ  یلإ  لخدو  دادـغب  یلإ  لوسرلا 
هشّتفو کعم  ام  یلإ  عجراف  ءیش  یقب  دق  یلب  رفعجوبأ : هل  لاقف  هتمّلس ، دقو  ّالإ  يدی  یف  يدّیس  ای  ءیش  قبی  مل  لجرلا : هل  لاقف  وه ؟ نیأف 

یبأ یلإ  عجرف  هتلمج ، یف  ناک  نم  هربخأ  الو  ًائیـش  رکذـی  ملف  رّکفیو  ثحبیو  رّکذـتی  ًاماّیأ  یقبف  لجرلا ، یـضمف  کیلإ . عفد  اـم  رّکذـتو 
یتخبون ریثک  نب  نسحلاوبا  هلمج  زا  تخبون  ینب  زا  يدادعت  هتفگ : یلإ  هتلمح ) دقو   ) ّیلإ مّلـس  اّمم  يدی  یف  ءیـش  قبی  مل  هل : لاقف  رفعج 

، نآ یحاون  مق و  رهـش  زا  ینامز  تسا : هدرک  لقن  ار  ثیدـح  مه  موثلک  ّما  دوخ  نینچمه  دـناهدرک و  لـقن  نم  يارب  ار  ثیدـح  هللا  همحر 
. دنک ماما  میلـست  هدناسر و  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  هکنیا  ات  دش  هدروآ  هللا  همحر  رفعج  یبا  يارب  یلاوما 
: تفگ وا  هب  رفعجوبا  ددرگرب ، مق  هب  تساوخ  درک و  یظفاحادـخ  وا  اـب  هک  یتقو  دـناسر ، رفعج  یبا  هب  ار  لاوما  دیـسر و  دادـغب  هب  کـیپ 
رد هک  هچ  ره  نم ! ياقآ  يا  تفگ : هداتـسرف  تساجک ؟ زیچ  نآ  يدادن ، نم  هب  هدنام و  یقاب  تسا  هدش  هدرپس  وت  هب  هک  یلاوما  زا  يزیچ 

بوخ ار  تاهُنب  راب و  درگرب و  تسا ، هدنام  يزیچ  هکلب  تفگ : وا  هب  رفعج  وبا  تسا . هدـنامن  یقاب  يزیچ  مدرپس و  امـش  هب  دوب  نم  تسد 
وج تسج و  رکف و  ًالماک  تّدم  نیا  رد  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  زور  دنچ  تفر ، هداتسرف  ینکیم . ادیپ  ار  هدش  هداد  وت  هب  هک  هچنآ  درگب ،
وا هب  تشگرب و  رفعج  یبا  دزن  هب  نیاربانب  دندادن ، وا  هب  یـصاخ  ربخ  شناهارمه  اقفر و  زا  مه  یـسک  و  دـماین ، شدای  هب  يزیچ  یلو  درک 

کل لاقی : ّهنإف  رفعجوبأ : هل  لاقف  کترضح ، هئارا  امـش  تمدخ  هب  دوب  هدش  میلـست  نم  هب  هک  هچ  ره  هدنامن ، يزیچ  نم  تسد  رد  تفگ :
یبلق نع  ابهذ  یّتح  امهتیـسن  دـقل  يدّیـس  ای  هَّللاو  يإ  لجرلا : هل  لاقف  العف ؟ ام  نالف  نب  نـالف  کـیلإ  اـمهعفد  ناذـّللا  ناّینادرـسلا  ناـبوثلا 

شّتفی نأ  عاتملا  نم  ًائیـش  هیلإ  لمح  نم  لأسو  هّلحو  هشّتف  ّالإ  هعم  ناک  ءیـش  قبی  ملف  لجرلا ، یـضمف  امهتعـضو ، نیأ  نآلا  يردأ  تسلو 
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يذـّلا ناّطقلا  نـالف  نب  نـالف  یلإ  ضمإ  کـل  لاـقی  رفعجوبأ : هل  لاـقف  هربخأـف .)  ) رفعج یبأ  یلإ  عجرف  ربخ ، یلع  اـمهل  فقی  ملف  کـلذ 
هب ربخأ  اّمم  لجرلا  ّریحتف  هبناج ، یف  امّهنإف  اذکو  اذک  بوتکم  هیلع  يّذلا  وهو  امهدـحأ  قتفاف  نطقلا ، راد  یف  نطقلا  نیلدـعلا  هیلإ  تلمح 

( امهب  ) ءاجو امهذخأف  نطقلا  عم  اّسدنا  دق  هبناج  یف  نابوثلا  اذإف  هقتفا ، هل : لاق  يّذلا  لدـعلا  قتفف  عضوملا ، یلإ  ههجول  یـضمو  رفعجوبأ ،
وت دزن  تسا ، هداد  وت  هب  ینالف  هک  ینادرس  هچراپ  هقاط  ود  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  تفگ : رفعج  وبا  مدرک . هیلإ  امهمّلـسف  رفعج ، یبأ  یلإ 

نآلا دوب و  هتفر  مرطاخ  زا  هدرک و  شومارف  ار  اهنآ  هک  مسق  ادـخ  هب  نم ! ياـقآ  يا  هلب ، تفگ : درم  نآ  دـندش ؟ روطچ  اـهنآ  دـشابیم ،
درک شهاوخ  دوب  هداد  اهنآ  هب  يزیچ  هک  یناسک  زا  درک و  شیتفت  ار  شلیاسو  همه  تفر و  درم  ماهتـشاذگ . اجک  ار  اهنآ  هک  منادیمن 

، دناسر رفعج  یبا  عالطا  هب  ار  ارجام  تشگرب و  دـعب  دـشن . ینادرـس  هچراپ  هقاط  ود  زا  ربخ  اّما  دـننک ، وج  تسج و  ار  لیاسو  لاوما و  هک 
نالف هک  ار  اهنآ  زا  یکی  يدرب ، هبنپ  رابنا  هب  شیارب  هبنپ  لدـع  ود  هک  شورف  هبنپ  نالف  دزن  ورب  هک  دوشیم  هتفگ  وت  هب  تفگ : رفعج  یبا 

مه وا  هب  تشاد و  عـالطا  هلأـسم  نیا  زا  رفعجوبا  هکنیا  زا  دنتـسه . اـجنامه  ثحب  دروم  هچراـپ  هقاـط  ود  نک ، زاـب  تسا  نآ  يور  هتـشون 
ود هک  دید  و  درک ، زاب  دوب  هتفگ  رفعجوبا  هک  ار  ياهبنپ  لدع  نامه  و  تفر ، دوب  یـشورف  هبنپ  هک  اجنآ  هب  و  دش ، بجعتم  ّریحتم و  تفگ ،

ار هچراپ  ود  نیا  تفگ : هدرک و  میلـست  وا  هب  هدروآ و  رفعجوبا  تمدـخ  هب  ار  اه  هچراپ  دوب . هدرک  یفخم  نآ  هشوگ  رد  ار  ساـبل  هچراـپ 
هربخأو هآر  امب  لجرلا  ثّدحتو  امهل . ظفحأ  کلذ  نوکیل  لدعلا  بناج  یف  امهتلعجف  ایقب ، عاتملا  تددش  اّمل  ّینأل  امهتیـسن  دقل  هل : لاقو 
لجرلا اذه  نکی  ملو  رودصلا ، یفخت  امو  رئارسلا  ملعی  يّذلا  هَّللا  لبق  نم  مامإ  وأ  ّیبن  ّالإ  هیلإ  فقی  يّذلا ال  رمألا  بیجع  نع  رفعج  وبأ  هب 

الو رفعج  یبأ  یلإ  اهمّلس  ةرکذت  هعم  ناک  الو  هب ، نوقثی  نم  دی  یلع  مهباحصأ  یلإ  راّجتلا  ذفنی  امک  هدی  یلع  ذفنأ  اّمنإو  رفعجابأ  فرعی 
ام ناکو  نأشلا  اذه  لهأ  نم  ّصاخلا  نیب  ًاّرس  ناکو  لاقی ، امک  ًامد  رطقی  فیـسلاو  دضتعملا ، نامز  یف  ًادج )  ) ًاّداح ناک  رمألا  ّنأل  باتک ،

هدرک شومارف  کعم  ام  مّلـسف  اذکو ، اذـک  عضوم  یلإ  ضما  لاقی : اّمنإو  هلاح  الو  هربخ  یلع  هلمحی  نم  فقی  رفعج ال  یبأ  یلإ  هب  لمحی 
درم ارجام  نیا  زا  دعب  دننامب . ظوفحم  ات  متشاذگ  هبنپ  لدع  رانک  رد  اذل  دندنام ، یقاب  اهنیا  متـسبیم  ار  اهراب  یتقو  هکنیا  رطاخ  هب  مدوب ،

زا ماـما  ربماـیپ و  طـقف  هک  تسا  یبیجع  رما  نیا  هک  درکیم  لـقن  نارگید  يارب  ار  دوب  هداد  عـالطا  وا  هب  رفعجوبا  دوب و  دـید  هک  ار  هچنآ 
نیا دراد . یهاگآ  ملع و  تسا  هدش  یفخم  اههنیـس  رد  هک  هچنآ  هب  تسا و  اه  بیغ  همه  هب  ملاع  هک  دنراد  یهاگآ  نآ  هب  دنوادخ  بناج 

هداتـسرف رفعج  ابا  يارب  ار  یلاوما  وا  طـسوت  هک  دوب  ّدـح  نیا  رد  شتخانـش  و  تخانـشیمن ، ار  رفعجاـبا  ًـالبق  درم  نیا  هک  تسا  یلاـحرد 
ای همان  نیارب ، هوالع  دنتـسرفیم . رگیدـکی  يارب  ار  یلاوما  تساهنآ  ناـنیمطا  دروم  هک  یـسک  هلیـسو  هب  هک  راـجت  لـثم  تسرد  دـندوب ،

لقن هچنانچ  دوب و  كانرطخ  رایـسب  راک  نیا  یـسابع  دضتعم  نامز  رد  هک  ارچ  دـهدب ، رفعجوبا  هب  هک  دـندادن  وا  هب  مه  ار  لاوما  تسرهف 
ار یلاوما  هک  سک  ره  و  دوب ، ماقم  نیا  لها  زا  ناصاخ  دزن  هک  دوب  يرارسا  لئاسم  هنوگنیا  و  دیکچیم ، نوخ  نایـسابع  ریـشمش  زا  هدش 

نالف هب  ار  لاـم  نیا  هک  دـشیم  هتفگ  وا  هب  طـقف  دـشیمن ، علطم  قیقد  روط  هب  لاوما  نآ  فیک  ّمک و  تقیقح و  رب  دربیم ، رفعجوبا  يارب 
 - 250 هنم . هلمحت  ام  یلع  فقوی  اّلئل  باتک ، هیلإ  عفدـی  الو  ءیـشب  رعـشی  نأ  ریغ  نم )  ) نودـب ناسرب ، صخـش  نـالف  تسد  هب  ربب و  هطقن 

ینانـسلا دمحأ  نب  دّمحمو  قاّقدـلا  یـسوم  نب  دـمحأ  نب  ّیلع  انربخأ  لاق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو 
امیف هیلع  درو  ّهنأ  هنع  هللا  یـضریفوکلا  يدـسألا  رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  بّدؤملا ، ماشه  نب  دـمحأ  نب  میهاربإ  نب  نیـسحلاو 
ِْنئَلَف اِهبوُرُغ ، َدـْنِعَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َدـْنِع  ِةَالَّصلا  َنِم  ُْهنَع  َْتلَأَس  ام  اّمَأَو  هرـس : سدـقّيرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  نع  هلئاسم ، باوج  نم  درو 

، ِةالَّصلا َنِم  َلَْضفَأ  ٍءیَِـشب  َناطیَّشلا  َْفنَأ  َمَغْرَأ  امَف  َناْطیَـش ، یَنْرَق  َْنَیب  ُبِْرغَتَو  َناْطیَـش  یَنْرَق  َْنَیب  ُُعلْطَت  َسْمَّشلا  َّنِإ  ُساّنلا : ُلوُقَی  امَک  َناَـک 
هیلع ّنأ  ًادّمعتم  ناضمر  رهـش  یف  ًاموی  رطفأ  نمیف  يور  يذـّلا  ربخلا  یف  هیوباب  نب  رفعجوبأ  لاق  و ]  - ] 251 َناطیَّشلا . َْفنَأ   ] ْمِغْرَأَو ِلَصَف  اهّ

وا هب  ياهمان  ای  دـننک و  هاگآ  لاوما  تایئزج  هب  ار  وا  هکنیا  مّرحم  ماعطب  وأ  هیلع  مّرحم  عامجب  رطفأ  نمیف  هب  یتفأ  ّینإـف  تاراّـفک : ثـالث 
وبا زا  ربخ  نیا   - 250  / 6 تسا .] مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  يارب  هک   ] دربن یپ  دنکیم  لمح  هک  هچنآ  تقیقح  هب  وا  هکنیا  ات  دنهدب ،
دوب هدیـسرپ  هرـس  سدـق  يرمع  نامثع  نب  دّـمحم  زا  هک  یلئاسم  باوج  رد  هک  تسا  هللا  همحر  یفوک  يدـسا  رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلا 
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سپ يدوب ؛ هدیـسرپ  دیـشروخ  بورغ  عولط و  ماگنه  هب  زامن  دروم  رد  هک  هچنآ  اّما  دوب : نیا  هدش ، دراو  هک  باوج  زا  یـشخب  دشابیم و 
هب ار  ناطیـش  غامد  يزیچ  چیه  سپ  دنکیم ، بورغ  عولط و  ناطیـش  خاش  ود  نیب  دیـشروخ  هک  دشاب  دنیوگیم  مدرم  هک  روط  نامه  رگا 

رفعج وبا   - 251  / 7 لامب . ّتلذم  كاخ  هب  ار  وا  غامد  ناوخب و  زامن  تاقوا  نآ  رد  اذل  دشاب ؛ زامن  زا  لضفا  رتالاب و  هک  دـنامیمن  كاخ 
وا هدهع  هب  ( 169) هرافک هس  ره  دنک ، راطفا  ًادمع  ناضمر  كرابم  هام  رد  یسک  رگا  هکنیا  رب  ینبم  هدش  تیاور  هک  يربخ  رد  هیوباب  نبا 

نامثع نب  رفعج  یبأ  خیشلا  نم  هیلع  درو  امیف  يدسألا  نیـسحلا  یبأ  تایاور  یف  کلذ  دوجول  هیلع ، تسا : هتفگ  دهد  ماجنا  دیاب  تسه و 
رفعج یبأ  متاخ  یلعو  ّیلعوبأ : لاق  مامه  نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  نوراه ، دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 252 هنع . هللا  یضر  يرمعلا 

نع مالـسلا ، هیلعرکـسعلا  بحاص  ینعی  دّـمحموبأ  ینثّدـح  لاقف : هنع  هتلأـسف  نیبملا ، ّقحلا  کـلملا  هَّللا  اـّلإ  هلإ  ـال  هنع  هللا  یـضرنامّسلا 
اّملف مالـسلا ، هیلعنسحلا  یلإ  هتعفد  ةافولا  اهترـضح  اّملف  قیقع ، هّصف  متاـخ  مالـسلا  اهیلعۀـمطافل  ناـک  اولاـق : مّهنأ )  ) مالـسلا مهیلعهئاـبآ 

نب یسیع  حیسملا  مونلا  یف  تیأرف  ًائیش ، هیلع  شقنأ  نأ  تیهتشاف  مالسلا : هیلعنیسحلا  لاق  مالسلا . هیلعنیـسحلا  یلإ  هعفد  ةافولا  هترـضح 
، نیبملا ّقحلا  کلملا  هَّللا  ّالإ  هلإ  هیلع ال  شقنا  لاق : اذه ؟ یمتاخ  یلع  شقنأ  ام  هَّللا  حور  ای  هل : تلقف  مالـسلاهیلع ، هلآو و  انّیبن  یلع  میرم 

نب دّـمحم   ] رفعج یبا  خیـش  طسوت  هک  يدـسا  نیـسحلا  یبا  تایاور  رد  هلأسم  نیا  هکنیا  ساسا  رب  نم  لـیجنإلا . رخآو  ةاروتلا  لّوأ  ّهنإـف 
مارح عامج  اب  هک  تسا  یسک  دروم  رد  هرافک  هس  ره  هک  مهدیم  يوتف  دوب ، هدش  دراو  شیارب  [ 7 تّجح ترضح  فرط  زا  يرمع  نامثع 
مود بیان   ] هللا همحر  نامـس  رفعج  یبا  يرتشگنا  يور  دیوگیم : مامه  نب  دّـمحم  یلع  وبا   - 252  / 8 دشاب . هدرک  راطفا  مارح  ياذـغ  ای 

وا زا  ار  رما  نیا  ّتلع  تسین . تسا ، ملاع  ردتقم  راکـشآ و  ناطلـس  کلام و  ّقح  هب  هک  لاعتم  دنوادخ  زج  ییادخ  دوب : هدـش  هتـشون  ماما ]
اهیلعهمطاف ترـضح  هک  دـندومرف  لقن  مالـسلا  مهیلعشراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا  تفگ : مدیـسرپ ،

یتقو دندرپس ، مالسلا  هیلعنسح  هب  ار  يرتشگنا  دیسر  ارف  ترضح  تداهش  هک  ینامز  دوب ، قیقع  نآ  نیگن  هک  دنتـشاد  يرتشگنا  مالـسلا 
نآ يور  يزیچ  هک  متشاد  تسود  دندومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دندرپس و  مالسلا  هیلعنیسح  هب  ار  نآ  دیسر  ناشیا  تداهش  نامز  هک 
هب مدید . ار  داب  تاولص  مالس و  حیسم  شلآ و  ربمایپ و  رب  هک  میرم  نب  یسیع  حیسم ، ترضح  باوخ  رد  هک  منک  داجیا  یـشقن  مسیونب و 

« نیبملا ّقحلا  کـلملا  هَّللا  اـّلإ  هلا  ـال   » نک شقن  ار  هلمج  نیا  تفگ : منک ؟ شقن  ار  يزیچ  هچ  يرتشگنا  نیا  يور  هَّللا ! حور  يا  متفگ : وا 
نب هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نب  ةزمح  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ، انربخأو   - 253 تسا . لـیجنا  هلمج  نیرخآ  تاروت و  هلمج  نیلوا  هک 

بتک لاق : ینیلکلا  دّـمحم  نب  ّیلع  انثّدـح  لاق : مالـسلا  مهیلعبلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم 
يدـحإ ۀنـس  هیلإ  جاتحت  ّکنإ  دروف  هدـنع ، نم  نوکی  امب  نّمیتی  ًانفک  هجرف  هَّللا  لجع  ناـمّزلا  بحاـص  لأـسی  ّيرمیـصلا  داـیز  نب  دّـمحم 

دّمحم نب  دمحأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 254 رهـشب . هتوم  لبق  نفکلاب  هیلإ  ثعبو  هّدح  يّذلا  تقولا  اذه ]  ] یف هَّللا  همحر  تامف  نینامثو 
قیرط یلع  ًاهّجوتم  تجرخف  ۀـفرع  ۀّیـشع  ًارئاز  رئاحلاب  تنک  لاق : ةروس  یبأ  نبا  ینثّدـح  لاق : یفوکلا  ناورم  نبا  ینثّدـح  لاق : شایع  نب 

: تلقف ۀقفرلا ؟ یف  کل  له  یل : لاقف  قیرّطلا  رهظ  یلع  لجر  اذإو  یـشمأ  تمق  ّمث  ًاحیرتسم ، اهیلإ  تسلج  ةاّنـسملا  یلإ   ] تیهتنا اّملف  ّربلا ،
تلخد اذإ  یل : لاقف  ّیلإ  تفتلاف  يدـی ، یف  الو  یعم  ءیـش  ّقیـضم ال  ّینأ  هتملعأف  یلاح ، نع  ینلأسو  هثّدـحأو  ینثّدـحی  ًاـعم  انیـشمف  معن 
ترضح زا  ياهمان  رد  يرمیـص  دایز  نب  دّمحم   - 253 یفو 9 /  کیلإ  جرخیـس  ّهنإف  هباب ، هیلع  عرقأف  ّيرارزلا  رهاطابأ  راد ]  ] تئاف ۀـفوکلا 

یهاوخ جاتحم  نفک  هب  مکی  داتشه و  لاس  رد  امش  دمآ : باوج  درک ، تساوخرد  ینفک  كربت ، نمیت و  يارب  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص 
254  / 10 دیسر . وا  يارب  ینفک  نآ  زا  شیپ  هام  کی  تفر و  ایند  راد  زا  دندوب  هدومرف  ترضح  هک  یلاس  نامه  رد  دایز ] نب  دّمحم  ، ] دش

تمس هب  مرح  زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  مدرک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلعادهـشلا  دّیـس  ترـضح  رهطم  ربق  هفرع  بش  رد  هتفگ : هروس  یبا  نبا  - 
رس ار  يدرم  ناهگان  متفیب ، هار  هک  متساخرب  سپس  متسشن ، تحارتسا  يارب  اجنآ  رد  و  مدیسر ، یهار  بآ  هب  هکنیا  ات  مداتفا  هار  هب  نابایب 

لاح و زا  هدش و  تبحـص  لوغـشم  میدش . هارمه  مه  اب  سپ  هلب . متفگ : یتسه ؟ یهارمه  تقافر و  هب  لیام  ایآ  تفگ : نم  هب  وا  مدید ، هار 
دراو یتقو  تفگ : هدرک و  هّجوت  نم  هب  مدرک . علطم  متسه  زیچ  یب  رایسب  هکنیا  يرادن و  یتسدگنت و  زا  ار  وا  مه  نم  دیـسرپ ، نم  لاوحا 
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ةّرصلا لجرلا  اذه  طعإ  کل  لاقی  هل : لقف  ۀّیحضألا ، مد  هدی  هناخ  زا  یلاح  رد  وا  نزب ، ار  رد  ورب ، يرارز  رهاطوبا  هناخ  رد  هب  يدش  هفوک 
رهاطابأ راد ]  ] تدصقف ۀفوکلا  تلخدو  کلس . نیأ  يردأ  ههجول ال  یضمو  ینقراف  ّمث  اذه ، نم  تبّجعتف  ریرـسلا ، لجر  دنع  یّتلا  ریناندلا 

ةّرصلا لجرلا  اذه  طعإ  کل  لاقی  هل : تلقف  ۀّیحضألا  مد  هدی  یفو  ّیلإ  جرخو  یل  لاق  امک  هباب  هیلع   ] تعرقف ّيرارزلا ، نامیلـس  نب  دّمحم 
، ۀعامج ینربخأو   - 255 تفرصناو . اهتذخأف  ّیلإ  اهمّلسف  ةّرـصلا  ّیلإ  جرخأف  لخدو  ۀعاطو  ًاعمـس  لاقف : ریرـسلا ، لجر  دنع  یتلا  ریناندلا 

ّیلع نب  دّـمحم  یـسیعوبأ  ینثّدـح  لاق : ناورم  نب  دـیز  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبعوبأ  ینثّدـح  لاـق : ّيرارزلا  دّـمحم  نب  دـمحأ  بلاـغ  یبأ  نع 
دحأ ةروس  وبأ  ناکو  ةروس  یبأل  ًانبا  تیأر  دـقو  بلاغوبأ : لاق  ةروسوبأ -  انثّدـح  الاق : ماـقرلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نیـسحلاوبأو  ّيرفعجلا 

يرانید هسیک  هک  دناهتفگ  وت  هب  وگب : وا  هب  تسا ، ینابرق  دنفسوگ  نوخ  هب  هتشغآ  شتسد  هک  دیآیم  نوریب  نیروکذملا . ۀّیدیزلا  خیاشم 
. دوب اجک  مدیمهفن  هک  تفر  یتمـس  هب  دـش و  ادـج  نم  زا  دـعب  مدرک ، بجعت  هلمج  نیا  زا  هدـب . درم  نیا  هب  تسه  تخت  هیاپ  رانک  هک  ار 
، مدـیبوک ار  وا  هناـخ  ِرد  دوـب  هتفگ  درم  نآ  هک  روطناـمه  متفر ، يرارز  نامیلـس  نب  دّـمحم  رهاـطوبا  لزنم  دـصق  هب  مدـش و  هفوـک  دراو 

تخت هیاپ  رانک  رد  هک  ار  يرانید  هسیک  دناهتفگ  متفگ : وا  هب  دوب ، هتشغآ  ینابرق  تشوگ  نوخ  هب  شتسد  دمآ و  نوریب  هک  مدید  ناهگان 
(170) هروس وـبا   - 255  / 11 متـشگرب . هتفرگ و  ار  نآ  مه  نم  دروآ و  ار  هسیک  تفر و  ًۀـعاط . ًاعمـس و  تـفگ : یهدـب ، نـم  هـب  تسوـت 

تفّرعف ۀفرع  موی  دیرأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  ربق  یلإ  تجرخ  ةروسوبأ : لاق  رهطم  ربق  تمـس  هب  هفرع  زور  كرد  دـصق  هب  دـیوگیم :
نم ًاضیأ  أدتباف  یفیـس ، ۀّبج  هیلع  هجولا  نسح  ّباش  اذإو  دمحلا ، نم  أرقأ  تأدتباف  تمقو  تیّلـص  رخآلا  ءاشع  تقو  ناک  اّملف  ۀـفرع ، موی 

دیرت تنأ  ّباشلا : یل  لاق  تارفلا  ئطاش  یلإ  انرص  اّملف  رئاحلا ، باب  نم  ًاعیمج  انجرخ  ةادغلا  ناک  اّملف  هلبق ، تمتخ  وأ  یلبق  متخو  دمحلا 
یلإ ًاعیمج  انئجف  لاعت  یل : لاقف  هتعّبتاف  هقارف  یلع  تفسأ  ّمث  ةروسوبأ : لاق  ّربلا . قیرط  ّباشلا  ذخأو  تارفلا  قیرط  تیضمف  ضماف  ۀفوکلا 
یبأ یلإ  ضماف  لایع ، کیلعو  ّقیـضم  تنأ  یل : لاقف  قدـنخلا  لبج  یلع  یفوعلا  یلع  نحن  اذإف  انهبتناو  ًاعیمج  انمنف  ةاّنـسملا  نصح  لصأ 

ًارانید نورـشع  اهیف  ةّرـص  کل  لوقی : اذـک  هتفـص  نم  ّباش  هل : لقف  ۀّیحـضألا  نم  مدـلا  هدـی  یفو  هلزنم  نم  کیلإ  جرخیف  يرارزلا  رهاط 
، مدش زامن  لوغـشم  دش  اشع  هک  یتقو  مدوب ، اجنآ  رد  مه  ار  هفرع  متفر و  مالـسلا  هیلعهَّللادبع  ابا  هنم . اهذـخف  کناوخإ  ضعب  اهب  كءاج 

هروس اب  مه  وا  دوب ، هدیشوپ  يدیفس  هّبج  هک  مدید  ار  ییورشوخ  ناوج  نیح  نیمه  رد  مدومن ، دمح  هروس  تئارق  هب  عورش  مدرک و  مایق 
مرح  ] رئاـح برد  زا  یگمه  دـش  هک  حبـص  وا ، اـی  مدرک  ماـمت  رتدوز  نم  اـی  مـیدرک ، ماـمت  ار  ناـم  زاـمن  درک ، عورـش  ار  شزاـمن  دـمح 
سپ يورب ، هفوک  هب  هک  يراد  دـصق  وت  تفگ : نم  هب  باطخ  ناوج  نامه  میدیـسر ، تارف  رهن  رانک  هب  هک  یتقو  میدـمآ ، نوریب  [ ینیـسح
ادـج وا  زا  ارچ  هـک   ] مدــش تحاراـن  فسأـتم و  ناوـج ، نآ  زا  تقراـفم  زا  دــعب  ناـبایب . هار  زا  مـه  وا  مـتفر و  تارف  هار  زا  مـه  نـم  ورب .

هک یتقو  میدیباوخ  اج  نامه  ةاّنسم ، هعلق  ياپ  هب  میدیسر  ات  میداتفا  هار  هب  مه  اب  سپ  ایب . تفگ : نم  هب  متفر ، وا  رس  تشپ  نیاربانب  [ ماهدش
، یتسه هقیـضم  رد  راولایع و  وت  تفگ : نم  هب  ناوج  میتسه ، قدنخ  هوک  زا  رتالاب  یفوع و  يالاب  هک  مدید  ناهگان  میدش  رادیب  باوخ  زا 
هب دـمآ  یتقو  دـیآیم ، نوریب  تسوا  تسد  رب  ینابرق  نوخ  هک  یتلاح  اب  لزنم  زا  وا  ینزب ] رد  هک  یتقو  ، ] يرارز رهاط  یبا  شیپ  ورب  سپ 
نآ هدب ، هدروآ  تیارب  ینید  ناردارب  زا  یکی  هک  تسا  رانید  تسیب  نآ  رد  هک  ياهسیک  دیوگیم : امـش  هب  فاصوا  نیا  اب  یناوج  وگب : وا 

لخدـف هتیأرو ، هَّلل  دـمحلا  لاـقف : هل  هتفـصوو  ّباـشلا  لاـق  اـمک  ّيرارزلا  نب   ] رهاـط یبأ  یلإ  ترـصف  ةروسوبأ : لاـق  ریگب . وا  زا  ار  هسیک 
 - ۀّیدیزلا خیاشم  دـحأ  نم  ًاضیأ  وهو  ناورم -  نب  دـیز  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبعوبأ  لاق  تفرـصناو . ّیلإ  اهعفدـف  ریناندـلا  ةّرـصلا  ّیلإ  جرخأو 
یف تمّـسوتف  ّباش  لجر  ینءاج  ّقح  اذه  لاقف : ّرهلا ، ضرأب  لوزن  نحنو  يولعلا  هَّللا  دـیبع  نب  دّـمحم  نسحلاابأ  ثیدـحلا  اذـهب  تثّدـح 

کعم هل : تلقف  دادـغبب  هناوخإ  ضعب  یلإ  مالـسلا  هیلعفلخلا  لوسر  انأ  لاـقف : تنأ ؟ نم  هل : تلقو  مهّلک ، ساـّنلا  فرـصناف  ۀمـس  ههجو 
یماعط نم  لکأو  کلذ  هموی  يدنع  ماقأو  هتلحار  رـضحأف  ًامالغ  هعم  تهّجوو  اهب ، ئجف  مق  هل : تلقف  نیّیحلطلا ، راد  یف  معن  لاقف : ۀلحار 

یتآ ّمث  ۀـلمّرلا ، يداو  یتآ  ّمث  ۀـفجنلا  هذـه  یلإ  لزنأ  لاـق : ذـخأت ؟ قیرط  ّيأ  یلع  هل  تلقف  لاـق : يریمـضو ، يّرـس  نم  ریثـکب  ینثّدـحو 
هتفگ ناوج  هک  ار  ینامه  متفر و  يرارز  نب  رهاـطوبا  فرط  هب  برغملا . یلإ  مالـسلا  هیلعفلخلا  یلإ  بکرأـف  ۀـلحارلا ) عبتاو   ) طاطـسفلا
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هب دروآ و  ار  اهرانید  هسیک  دـش  جراخ  یتقو  دـش و  لزنم  لخاد  هَّلل . دـمحلا  تفگ : رهاطوبا  مداد . حیـضوت  ار  ارجام  متفگ و  شیارب  دوب ،
هدمآ دورف  رِّه »  » نیمز رد  هک  یتقو  هتفگ : تسا  هیدـیز  ناگرزب  زا  یکی  زین  وا  هک  ناورم  نب  دـیز  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا  متفر . داد و  نم 

درم هک ] تفگ  نآ  زا  دـعب  . ] تسا ّقـح  ثیدـح  نیا  تفگ : وا  مدرک و  لـقن  يوـلع  هَّللادـیبع  نب  نسحلاوـبا  يارب  ار  ثیدـح  نیا  میدوـب ،
فلخ هداتسرف  تفگ : دیتسه ؟ یک  امش  متفگ : وا  هب  نم  دنتشگرب ، هک  مدرم  مدرک ، هاگن  شتروص  هب  مامت  تقد  اب  دمآ ، نم  شیپ  یناوج 

: متفگ تسا . نیّیحلط  لزنم  رد  هلب ، تفگ : يراد ؟ ياهنب  راب و  ایآ  متفگ : متسه . دادغب  رد  ترـضح  ناردارب  یـضعب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع 
ناوج زور  نآ  دـندروآ . ار  ناوج  هیثاثا  هکنیا  ات  مدرک ، هناور  ار  یمالغ  شهارمه  دورب ، هک  تساخرب  ناوج  روایب . ار  تثاـثا  وش و  دـنلب 
فجن فرط  هب  تفگ : يوریم ؟ هار  مادـک  زا  متفگ : وا  هب  داد . ربـخ  نم  هـب  ار  رارـسا  زا  يرایـسب  دروـخ و  اـم  ياذـغ  زا  دـنام و  نـم  دزن 
برغم تمس  هب  هدش و  راوس  ترضح  كرابم  رـضحم  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  سپ  موریم . طاطـسف  هب  دعب  هلمر و  هب  اجنآ  زا  و  موریم ،

قدنخلا ربعف  حلاص  راد  ةرطنق  یلإ  انرـص  یّتح  هعم  تبکرو  هتلحار  بکر  دغلا  نم  ناک  اّملف  هَّللا : دیبع  نب  دّـمحم  نسحلاوبأ  لاق  موریم .
وهو یمامیلا -  مراد  یبأ  نب  دّمحم  رکبابأ  تثّدحف  دیز : نب  دّمحم  هَّللا  دـبعوبأ  لاق  ینیع . نع  باغو ، فجنلا  لزن  یّتح  هارأ  انأو  هدـحو 

ّیفوص وهو  راّطعلا -  یلاخنلا  نب   ] رکب یبأ  تخأ  نبا  تاّینـس  ذنم  ینءاج  ّقح  اذه  لاقف : نیثیدحلا  نیذهب  ۀّیوشحلا -  خـیاشم  دـحأ  نم ) )
هب هکنیا  ات  مدش  راوس  وا  اب  مه  نم  دش و  شرتش  راوس  ناوج  دش  هک  حبص  انأ  یل : لاقف  تنک ؟ نیأو  تنأ  نم  تلقف  ۀّیفوصلا -  بحـصی 
وبا دش . ناهنپ  ممـشچ  زا  دـعب  تفر و  فجن  هب  هکنیا  ات  مدـیدیم  ار  وا  نم  درک ، روبع  قدـنخ  زا  ییاهنت  هب  وا  میدیـسر ، حـلاص  راد  لپ 

، دوب ( 171) هیوشح هفیاط  ناـگرزب  زا  یکی  هک  یماـمی  مراد  یبا  نب  دّـمحم  رکب  اـبا  هب  ار  ثیدـح  ود  نیا  هتفگ : دـیز  نب  دّـمحم  هَّللادـبع 
اب هدوب و  یفوص  هک  راطع  یلاخن  نب  رکب  یبا  هداز  رهاوخ  شیپ  لاس  دنچ  تفگ : نآ  زا  دـعب  تسا . ّقح  ثیدـح  ود  نیا  تفگ : وا  متفگ .

تلقف ۀنس ، ةرشع  عبس  ذنم )  ) رفاسم يدمآ ؟ اجک  زا  یتسه و  هک  امـش  متفگ : دمآ ، نم  شیپ  تشاد ، ترـشاعم  تبحاصم و  هیفوص  هفیاط 
ناخلا لهأ  هیف  یّلصی  دجسم  ناخلا  طسو  یف  ناکو  ءابرغلا ، هلزنی  ناخ  یف  ۀّیردنکـسإلا  یف  تلزن  لاقف : تیأر ؟ ام  بجعأ  ءیـش  ّيأف  هل :

امل تلقف - : لاق : ۀعامجلا . عم  ثبلی  الو  هتیب  یلإ  هتقو  نم  عجریو  مامإلا  فلخ  یّلـصیف  ۀفرغ  وأ )  ) هل تیب  نم  جرخی  ّباش  ناکو  مامإ  هلو 
همدـخأ لزأ  ملف  کنأش  لاقف : کیدـی ، نیب  فّرـشتلاو  کتمدـخ  ّبحأ  هَّللاو  انأ  ءابع -  هیلع  فیظن  ّباش  هرظنم  تیأرو  ّیلع  کلذ  لاـط 

سیل لاقف : رهظت ؟ یتم  يدّیـس  ای  هل : تلقف  ّقحلا ، بحاص  انأ  لاـق : هَّللا ؟ كّزعأ  تنأ  نم  موی  تاذ  هل  تلقف  ّماـّتلا ، سنـألا  یب  سنأ  یّتح 
رد هک  تسا  لاس  هدـفه  مرفاسم و  نم  تفگ : هتلاح  یلع  وهو  کلت  هتمدـخ  یلع  لزأ  ملف  نامّزلا ، نم  ةّدـم  یقب  دـقو  يروهظ ، ناوأ  اذـه 

لزنم دوب  اه  هبیرغ  ياج  هک  یهاگلزنم  رد  هیردنکسا  رهش  رد  تفگ : تسا ؟ هدوب  هچ  ياهدید  هک  يزیچ  نیرتبیجع  متفگ : متـسه . رفس 
زا دوب و  ناوج  هک  دنتـشاد  مه  یتعامج  ماما  دـندناوخیم ، زامن  اجنآ  رد  ارـسناوراک  لها  هک  دوب  يدجـسم  ارـسناوراک  طـسو  رد  مدرک ،
هب ًاروف  مه  زامن  زا  دعب  دندرکیم . هماقا  زامن  وا  رس  تشپ  مه  مدرم  هداتسیا و  زامن  هب  دمآیم و  نوریب  دوب  وا  صوصخم  هک  یقاتا  هناخ و 

هزیکاپ كاپ و  رایسب  هک  ناوج  زا  ار  هرظنم  نیا  دش و  ینالوط  ارسناوراک  رد  مندنام  هک  یتقو  دنامیمن . تعامج  اب  تشگیم و  رب  شقاتا 
بسک تفارش  امش  رضحم  رد  و  مشاب ، امش  تمدخ  رد  مراد  تسود  هک  مسق  ادخ  هب  متفگ : وا  هب  مدید ، تشاد  شود  هب  مه  ییابع  دوب و 

وا هب  زور  کی  مدرک . ادیپ  یلماک  سنا  ناشیا  اب  هکنیا  ات  مدـش  لوغـشم  وا  تمدـخ  هب  سپ  هدـب . ماجنا  تسوت ، نأش  نیا  تفگ : وا  منک .
روهظ یتـقو  هچ  نم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  مّقح . بحاـص  نم  دومرف : دـیتسه ؟ یـسک  هچ  امـش  دـهدب ، تزع  امـش  هب  دـنوادخ  متفگ :

یتم يدّیس  ای  هل : تلق  ّمث  کعم . انأ  هل : تلقف  رفـسلا  یلإ  جاتحأ  لاق : نأ  یلإ  هینعی  امیف ال  ضوخلا  كرتو  ۀعامجلا  ةالـص  نم  دینکیم ؟
ًامامإ انل  اوبـصنا  ساّنلا  لوقیف  مارحلا  دجـسملا  یف  نوکأف  ۀّکم  یتآو  نتفلاو ، جرملاو  جرهلا  ةرثک  يرمأ  روهظ  ۀـمالع  لاق : كرمأ ؟ رهظی 

ینوبصنیو يدیب  نوذخأیف  هیلإ  اورظنا  ّيدهملا  اذه  ساّنلا  رـشعم  ای  لوقی : ّمث  یهجو ، یف  رظنیف  ساّنلا  نم  لجر  موقی  یّتح  مالکلا  رثکیو 
هَّللاو انأ  يدّیـس  ای  هل : تلقف  رحبلا  بوکر  یلع  مزعف  رحبلا  لحاس  یلإ  انرـسو  لاق : یّنع ، مهـسایإ  دـنع  ساّنلا  عیاـبیف  ماـقملاو ، نکرلا  نیب 
تقو الاح  دندومرف : هنع . تفرصناو  رحبلا  بکرف  لاق : نبجأ ، نکلو  ال  تلقف : کعم ، انأو  فاخت  کحیو  لاقف : رحبلا  بوکر )  ) نم قرفأ 
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زامن ینعی  تشاد ؛ ار  لاح  نیمه  مه  وا  مدوب و  ترـضح  تمدخ  هب  لوغـشم  هتـسویپ  نم  سپ  هدنام . روهظ  ات  ینامز  تّدـم  تسین ، روهظ 
هارمه مه  نم  مدرک : ضرع  مورب . رفس  هب  تسا  زاین  تفگ : هکنیا  ات  دشیمن ، دراو  دوبن  طوبرم  وا  هب  هک  يروما  هب  دناوخیم و  تعامج 

، هک تسا  نیا  نم ، تموکح  روهظ  تمالع  دندومرف : دوشیم ؟ عقاو  یک  امـش  روهظ  رما  نم ! ياقآ  يا  متـشاد : هضرع  دعب  میآیم و  امش 
یماما ام  يارب  دنیوگیم : مدرم  هکنیا  ات  دوب  مهاوخ  مارحلا  دجسم  رد  دمآ و  مهاوخ  هّکم  هب  تقو  نآ  دوشیم ، دایز  هنتف  جرم و  جره و 

، دنکیم هاگن  نم  هب  هتـساخرب و  مدرم  نیب  زا  رفن  کی  هکنیا  ات  دوشیم  عقاو  ینالوط  هثحابم  دروم  نیارد  و  دـینک . بصن  هدومن و  نییعت 
بوصنم ارم  ماقم  نکر و  نیب  و  دیریگب ، تعیب ] ناونع  هب   ] ار شتـسد  و  دینک ، هاگن  وا  هب  تسا  يدهم  درم  نیا  مدرم ! يا  دـیوگیم : دـعب 

ایرد رانک  هب  ات  میدرک  تکرح  دـننکیم . تعیب  نم  اـب  دـندوب  هدـش  سویأـم  نم  روهظ  تاـیح و  زا  هک  یلاـح  رد  اـهنآ  همه  دـننکیم و 
: دندومرف ترضح  مسرتیم ؟ ایرد  زا  نم  مسق  ادخ  هب  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نم  دنوش . ایرد  دراو  هک  دندرک  دصق  ناشیا  میدیـسر ،

نم و  تفر ] اـیرد  يور   ] دـش اـیرد  راوس  ترـضح  سپ  مرادـن . تأرج  هن ، مدرک : ضرع  متـسه ؟ وـت  هارمه  نم  هک  یلاـح  رد  یـسرتیم !
ّباش انأو  ۀفوکلا  نم  تمدق  لاق : ّيرارزلا  بلاغ  یبأ  نع  شایع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 256 متشگرب .

هللا همحرحور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  ماّیأ  یف  کلذو  همـسا ، هَّللا  دبع  یبأ  یلع  بهذ  دق  انناوخإ  نم  لجر  یعمو  یتامدق  يدحإ 
ناکو داحلإلاو ، رفکلا  نم  هنم )  ) رهظ اـم  هنم  رهظی  مل  ًامیقتـسم  ناـکو  یناغملـشلاب ، فورعملا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجاـبأ  هبـصنو  هراتتـساو 

یل لاقف  مهتاّمهمو . مهجئاوح  یف  هنیبو  مهنیب  ًاریفـس  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  بحاـص  ناـک  ّهنـأل  هنوقلیو  هنودـصقی  ساـّنلا 
هب بتکی  ءاعدلا  نم  ًائیـش  هلأسأ  نأ  دیرأ  ّینإف  ۀفئاطلا ، هذهل  مویلا  بوصنملا  ّهنإف  ًادهع ، هب  ثّدـحتو  رفعجابأ  یقلت  نأ  کل  له  یبحاص :

256  / 12 لاقف : یبحاص  یلع  لبقأف  انسلجو ، هیلع  انمّلـسف  انباحـصأ  نم  ۀعامج  هدنع  انیأرف  هیلإ  انلخدف  معن ، هل :   ] تلقف لاق : ۀیحانلا ، یلإ 
يوار هَّللادـبع  یبا  رطاخ  زا  شمان  هک   ] ینید ناردارب  زا  یکی  اب  میاـه  رفـس  زا  یکی  رد  یناوج  ماـیا  رد  تسا : هتفگ  يرارز  بلاـغ  یبا  - 
دّمحم رفعجابا  دوب و  هدش  یفخم  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلا  یبا  خیـش  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  مدمآ ، نوریب  هفوک  زا  هتفر ] ثیدح 

وا زا  يداحلا  رفک و  زونه  دوب و  هعیش  بهذم  رد  نامز  نآ  رد  یناغملـش  دوب . هدرک  بوصنم  دوخ  ياج  ار  یناغملـش  هب  روهـشم  یلع ، نب 
هدوب و حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  نیـشنمه  رای و  وا  هک  ارچ  دندرکیم ، تاقالم  وا  اب  دندمآیم و  وا  دزن  مه  مدرم  دوب و  هدشن  رهاظ 

ابا یهاوخیم  تفگ : نم  هب  دوب ، مهارمه  رفـس  رد  هک  نم  تسود  دوب . هطـساو  ریفـس و  مدرم  خیـش و  نیب  مدرم  ياهراک  تاجایتحا و  رد 
یلئاسم رد  مراد  دصق  مه  نم  سپ  هدش ، بوصنم  هعیـش  هفیاط  يارب  وا  ماّیا  نیا  رد  نوچ  ینک ؟ يدـهع  دـیدجت  ینک و  تاقالم  ار  رفعج 

میدـش و وا  رب  دراو  سپ  مهاوخیم . هلب ، متفگ : وا  هب  دـنک . میاـعد  ترـضح  اـت  دـسیونب  هسدـقم  هیحاـن  هب  ياهماـن  منک  تساوخرد  وا  زا 
نم تفگ : درک و  نم  تسود  هب  ور  رفعجوبا  میتسشن . میدرک و  مالس  دنتسه ، رضاح  ناشیا  دزن  نایعیـش  ام و  باحـصا  زا  يدادعت  میدید 
نب ریکب  دـلو  نم  انأ  يدّیـس  ای  تلقف : تنأ ؟ ةرارز  ّيأ  نم  لاقف : ّیلع  لـبقأف  نیعأ ، نب  ةرارز  لآ  نم  لـجر  هل : لاـقف  کـعم ؟ یتفلا  اذـه 
نم ءیـش  یف  ۀبتاکملا  دیرأ  اندّیـس ! ای  هل : لاقف  یبحاص ، هیلع  لبقأف  رمألا ، اذه  یف  ردـقلا  میظع  لیلج  تیب  لهأ  لاقف : ةرارز ، یخأ  نیعأ 
هَّللا قلخ  نم  دحأل  هدبأ  مل  ام  یسفن  یف  تدقتعا  تنکو  کلذ  لثم  ًاضیأ  انأ  لأسأ  نأ  تدقتعا  اذه  تعمـس  اّملف  لاق : معن . لاقف : ءاعّدلا ،

دق رمأ  یف  یل  ءاعدـلا  لأسأ  یـسفن : یف  تلقف  ۀـلزنمب ، یّنم  تناکو  ّیلع  بضغلاو  فالخلا  ةریثک  تناکو  ینبا ، ساـبعلا  یبأ  هدـلاو  لاـح 
هارمه هک  ناوج  نیا  دق  رمأ  نم  جرفلاب  یل  ءاعدـلا  تلق : یه ؟ امو  لاق : ۀـجاح  لأسأ  انأو  اندّیـس  ءاقب  هَّللا  لاطأ  تلقف : هیّمـسأ ، الو  ینّمهأ 

! نم ياقآ  يا  متفگ : یتسه ؟ هرارز  مادک  لآ  زا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دـعب  تسا . نیعا  نب  ةرارز  لآ  زا  يدرم  تفگ : تسیک ؟ تسوت 
. دنتـسه هبترم  دـنلب  تیـالو  رما  رد  دنتـسه و  يراوـگرزب  گرزب و  نادـناخ  هرارز  لآ  تفگ : متـسه . هرارز  ردارب  نیعا  نب  ریکب  دـالوا  زا 

دیـسر مرطاخ  هب  مدینـش ، ار  هلمج  نیا  هک  یتقو  هلب . تفگ : مسیونب . ياهمان  اعد  هرابرد  مهاوخیم  اـم ! ياـقآ  يا  تفگ : وا  هب  نم  تسود 
نم اب  سابعلا  یبا  مرـسپ  ردام  هکنیا  نآ  مدوب و  هتفگن  يدـحا  هب  هک  دوب  ياهلأسم  ملد  رد  منک و  حرطم  ار  تساوخرد  نیمه  مه  نم  هک 

يرورـض مهم و  رایـسب  هلأسم  کی  رد  دـیوگب  هک  متفگ  مدوخ  اب  دوب . نم  هقالع  دروم  لاح  نیا  اـب  تشاد ، يراتفردـب  تفلاـخم و  رایـسب 
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. مراد یتجاح  نم  دـیامرفب ، ینالوط  ار  ام  ياقآ  دّیـس و  رمع  دـنوادخ  متفگ : نیاربانب  منکن . نایب  تایئزج  اب  ار  نآ  اّما  مراد ، اـعد  ساـمتلا 
ذخأف لاق : ینّمهأ ، تسا . مهم  هدرک و  نارگن  ارم  رایـسب  هک  يرما  رد  شیاـشگ  يارب  مهاوخیم  ییاـعد  متفگ : تسیچ ؟ تتجاـح  تفگ :

ناک اّملف  انفرصناو . انمقف  هاوط  ّمث  لاق : هّمهأ ، دق  رمأ  یف  هل  ءاعدلا  لأسی  يرارزلا  و ) : ) بتکف لجرلا  ۀجاح  هیف  تبثأ  ناک  هیدی  نیب  ًاجرد 
هدـنع انـسلج  نیحف  هیلع  انلخدو  هعم  تیـضمف  هانلأس ، اّنک  یّتلا  انجئاوح  نع  هلأسنف  رفعج  یبأ  یلإ  دوعن  ـال  أ  یبحاـص : یل  لاـق  ماـّیأ  دـعب 

:[ لاقف  ] أرقی وهو  ّیلع  لبقأ  ّمث  لأس ، ام  باوج  هیلع  أرقف  یبحاص  یلع  لبقأف  اـهفیعاضت ، یف  بیجأ  دـق  ةریثک  لـئاسم  هیفو  جردـلا  جرخأ 
اذـه کیلع  درو  دـق  یل : لاقف  تفرـصناف ، انمقو  میظع  رمأ  ّیلع  دروف  لاق : امهنیب  تاذ  هَّللا  حلـصأف  ۀـجوزلاو  جوزلا  لاـحو  ّيرارزلا  اـّمأو 

رمأ یف  ّکشت  أ  لاـقف : هب ، ینربخأ  دـقف  يریغو  یلاـعت  هَّللا  اـّلإ  هملعی  مل  ّرـس  ّهنـأل  تلقف : ءیـش ؟ ّيأ  لـثم  لاـق : هنم  بجعأ  تلقف : رمـألا 
دعب درک ، تبث  نآ  رد  ار  درم  تجاح  هتفرگ و  يرتفد ] ای   ] يذـغاک یناغملـش  رفعج  ابا  هنم . بجعف  هتربخأف  وه ، ام  نآلا  ینربخأ  ۀـیحانلا ؟
نیا زا  هک  زور  دـنچ  میتشگرب . میتساخرب و  مه  ام  تسب ، دـیچیپ و  ار  ذـغاک  دـعب  تساعد . سمتلم  یمهم  رما  يارب  هک  يرارز  و  تشون :

رب دراو  متفر و  وا  اب  مینک ؟ وج  سرپ و  میدوب ، هتساوخ  هک  یتاجاح  زا  رفعجوبا و  دزن  میدرگرب  ایآ  تفگ : نم  هب  متـسود  تشذگ ، ارجام 
ياهلاؤس نیب  رد  هک  تشاد  دوجو  يدایز  لـئاسم  هچرتفد  نآ  رد  دروآ ، نوریب  ار  هگرب  اـی  هچرتفد  میتسـشن ، هک  نیمه  میدـش ، رفعجوبا 

نیا میارب  درک و  ور  نم  هب  دـعب  درک و  تئارق  ار  وا  شهاوخ  باوج  متـسود و  هب  درک  ور  دوـب . هدـش  جرد  ناـشیاه  باوـج  هدـش  هتـشون 
زا دوب ، لکـشم  گرزب و  یلیخ  نم  يارب  ارجام  نیا  دومرف . حالـصا  رهوش  نز و  نیب  لاعتم  دـنوادخ  يرارز ، اّما  درک : تئارق  ار  تـالمج 

بجعت يزیچ  هچ  زا  تفگ : مدرک . بجعت  نآ  زا  متفگ : دـش . دراو  وـت  يارب  یباوـج  هک  تفگ  نم  هب  مـقیفر  متـشگرب ، هتـساخرب و  اـجنآ 
ربخ نم  هب  رـس  نآ  زا  وا  اّما  تشادن ، یهاگآ  نآ  زا  یـسک  لاعتم  دنوادخ  نم و  زا  ریغ  هک  دوب  يزار  ّرـس و  نم  لکـشم  متفگ : ینکیم ؟

هدوب هچ  منیبب  ات  وگب  ار  زار  نآ  نآلا  نیمه  ینکیم !؟ ّکش  مالسلا ] هیلعتّجح  ترضح   ] هسدقم هیحان  دروم  رد  ایآ  تفگ : متـسود  داد .
ۀبضاغم ساّبعلا  یبأ  ّمأ  تناکو  يراد  تلخدف  ۀفوکلا  یلإ  اندع  نأ  یـضق  مث  دش . بجعتم  رما  نیا  زا  مه  وا  متفگ و  وا  هب  ار  هلأسم  تسا .
ۀیاکحلا هذـهب  ینربخأو   - 257 اننیب . توملا  قّرف  یّتح  ینفلاـخت  ملو  ینتقفاوو  ترذـتعاو  ینتـضرتساف  یلإ  تءاـجف  اـهلهأ  لزنم  یف  یل 

هلزنم یف  رّفظملا  نب  دّـمحم  جرفلاوبأ  دادـغبب  هنع  بتکو  ةزاجإ  هللا  همحريرارزلا  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  بلاغ  یبأ  نع  ۀـعامج ،
ةأرما لّوأ  یهو  يدلو  ّمأب  تجّوزت  تنک  لاق : ۀئامثالثو  نیـسمخو  ّتس  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  نولخ  سمخل  دحألا  موی  یف  بلاغ  ۀـقیوسب 
دهتجأ انأو  نینس  اهیبأ  لزنم  یف  تماقأف  اهیبأ ، لزنم  یف  اهب  تلخدف  ۀنس ، نیرشعلا  نود  كاذ  ذإ  یّنسو  ّنسلا  ثدح  ذئنیح  انأو  اهتجّوزت ،
رـضحأ ملو  تتام  ّمث  ةّدم  تشاعف  ًاتنب  تدلوو  ةّدـملا  هذـه  یف  یّنم  تلمحف  کلذ ، یلإ  ینوبیجی  مهو ال  یلزنم  یلإ  اهولّوحی  نأ  یف  مهب 

سپ میدرگرب ، هفوک  هب  هک  دش  رّدقم  دعب  مهنیبو . ینیب  تناک  یّتلا  رورّشلل  تیّفوت  نأ  یلإ  تدلو  ذنم  اهرأ  ملو  اهتوم  یف  الو  اهتدالو  یف 
تیاـضر و بلط  نم  زا  دـمآ و  دوب ، هتفر  شلیماـف  هناـخ  هب  هدرک و  رهق  تینابـصع  مشخ و  اـب  هک  ساـبع  وبا  رداـم  مدـش ، ماهناـخ  لـخاد 
ار تیاکح  نیا   - 257  / 13 دادن . رازآ  ارم  درکن و  یتفلاخم  نم  اب  زگره  تخادنا ، ییادج  ام  نیب  گرم  هک  یتقو  ات  دومن و  یهاوخرذع 

لزنم رد  رفظم  نب  دّمحم  جرف  وبا  و  دنداد ] ربخ  نم  هب   ] وا هزاجا  اب  هللا و  همحر  يرارز  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  بلاغوبا  زا  ياهّدـع 
نم هب  بلاغ  یبا  لاس 356 ه.ق  هدـعق  يذ  مجنپ  هبنـشکی  زور  رد  تشون : شدوخ  يالما  طخ و  هب  دوب  بلاغوبا  هچرازاب  رد  هک  بلاغوبا 
لاس تسیب  زا  رتمک  دوب و  مک  نم  ّنس  نامز  نآ  رد  مدرکیم . جاودزا  يو  اب  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  مدرک و  جاودزا  مدوخ  زینک  اب  تفگ :

مروایب مدوخ  لزنم  هب  ار  وا  هک  مدرک  شالت  تّدم  نیا  رد  تشاد ، تماقا  اجنآ  رد  لاس  دنچ  میتفرگ و  یـسورع  شردـپ  لزنم  رد  متـشاد ،
ایند زا  دـعب  دوب و  هدـنز  یهاتوک  تّدـم  رتخد  دروآ . ایند  هب  يرتخد  دـش و  رادراب  منز  تّدـم  نیا  رد  دـندرکیمن . لوبق  شاهداوناخ  یلو 

وا تّدم  نیا  رد  ًالصا  شگرم و  رد  هنو  مدوب  رضاح  شتدالو  رد  هن  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  ام  نیب  هک  يرهق  ترودک و  لیلد  هب  نم  تفر و 
ةأرملا تلمح  نأ  رّدقو  ّیلإ  ةأرملا  لقن  یف  ینوعفادو  مهلزنم  یف  مهیلإ  تلخدـف  یلزنم ، یلإ  اهنولمحی  مّهنأ  یلع  انحلطـصا  ّمث  مدـیدن . ار 

بئاغ انأو  تدـلوو  مهنع ، تلقتناو  اننیب  ّرـشلا  داعف  کلذ ، نم  اوعنتماف  هیلع ، انقّفتا  ام  یلع  یلزنم  یلإ  اهلقنب  مهتبلاـط  ّمث  لاـحلا ، هذـه  عم 
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دّمحم رفعجوبأ  تقولا  کلذ  یف  ۀفوکلاب  بحاصلا  ناکو  دادغب  تلخد  ّمث  اهذـخآ . نینـس ال  ۀـمراضملاو  رّـشلا  لاح  یلع  انیقبو  ًاتنب  اهنع 
نیبو ینیب  ۀـعقاولا  رورـشلا  نم  هیف  انأ  ام  هیلإ  توکـشو  دادـغبب  هدـنع  تلزنف  دـلاولا ، وأ  ّمعلاک  یل  ناـکو  هللا  همحرّیجزوجزلا  دـمحأ  نب 

یل موقلا  ۀـموصخ  نم  هیف  انأ  امو  یلاح  اهیف  ترکذ  و )  ) ۀـعقر تبتکف  اهیف . ءاعدـلا  لأستو  ۀـعقر  بتکت  یل : لاقف  ءاـمحألا ، نیبو  ۀـجوزلا 
حلص مه  اب  دعب  ۀطساولا  کلذ  یف  ناکو  ّیلع  نب  دّمحم  یلإ  هللا  همحررفعجوبأو  انأ  اهب  تیـضمو  یلزنم ، یلإ  ةأرملا  لمح  نم  مهعانتماو 
هدرک تعنامم  اهنآ  یلو  مروایب  هناخ  هب  ار  وا  هک  متفر  اهنآ  هناخ  هب  نیاربانب  دنتـسرفب ، نم  لزنم  هب  ار  وا  اهنآ  هک  طرـش  نیا  هب  میدرک 
هدرک هک  یحلـص  ربانب  هک  مدرک  شهاوخ  اهنآ  زا  هبترم ] نیمود   ] يارب دـعب  دـش . هلماح  وا  رگید  راب  لاح  نیااـب  دـندرک  نوریب  ار  نم  و 

، تشگرب ام  نیب  ترودک  ینمـشد و  هنیک و  رگید  راب  نیاربانب  دـندیزرو . عانتما  لمع  نیا  زا  اهنآ  یلو  دنتـسرفب  نم  هناخ  هب  ار  وا  میدوب 
دعب مدوبن . رما  نیا  دهاش  نم  دروآ و  ایند  هب  يرتخد  وا  تّدم  نیا  رد  دوب و  یتحاران  توادع و  ام  نیب  لاس  دنچ  متفرگ و  هلصاف  اهنآ  زا 

، دوب ردپ  ای  ومع  لثم  نم  يارب  وا  دوب ، هفوک  رد  دوب  یجزوجز  دمحا  نب  دّمحم  رفعج  یبا  هک  هعیـش  هانپ  گرزب و  متفر ، دادـغب  هب  نآ  زا 
وا هب  دوب ، هداـتفا  قاـفتا  شلیماـف  منز و  نم و  نیب  هک  ییاـه  ترودـک  تاـقافتا و  همه  دروـم  رد  مدیـسر و  وا  تمدـخ  هب  دادـغب  رد  سپ 

، مداد حرـش  ار  ملاوحا  نآ  رد  متـشون و  ياهماـن  نک . اـعد  تساوخرد  نآ  رد  سیوـنب و  ياهماـن  تفگ : نم  هب  رفعجوـبا  مدرک ، تیاـکش 
رفعج وبا  هارمه  ار  همان  مدرک . رکذ  ار  باب  نیا  رد  متالکـشم  مدوخ و  هناخ  هب  منز  ندرب  زا  اهنآ  تعنامم  دوب و  اـم  نیب  هک  ار  یتموصخ 

باوجلا رّخأتو  یّنم  اهذـخأف  اهذافنإ ، هانلأسو  هیلإ  اهانعفدـف  لـیکولا ، كاذ  ذإ  وهو  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  نیـسحلا  نیبو  اـننیب  هللا  همحر 
نإ باوجلا  ّنأ  ّیلإ  أموأو ) کلو  یل   ) ّبحأ ّهنإف  اذه )  ) كءوسی ال  یل :)  ) لاقف یّنع ، باوجلا  رّخأت  ینءاس  دق  هل : تلقف  هتیقلف  ًاماّیأ ، یّنع 
الو کلذ -  دعب  ناک -  اّملف  تفرصناف . مالسلا ، هیلعبحاصلا  ۀهج  نم  ناک  رّخأت  نإو  هنع  هللا  یضرحور  نب  نیسحلا  ۀهج  نم  ناک  برق 

لاقو ۀعقر  نم  ًالصف  یل  جرخأف  هیلإ ، ترصف  ماّیألا ، نم  ًاموی  هللا  همحرّیجزوجزلا  رفعجوبأ  ّیلإ  هّجوف  ۀبیرق -  تناک  اّهنأ  ّالإ  ةّدملا  ظفحأ 
نب دّمحم  يارب  امِهْنَیب ، َتاذ  َهَّللا  َحَلْـصَأَف  ُۀـجْوَّزلاَو  ُجْوَّزلاَو  هیف : اذإف  هتأرقف  ّهدرو  هخـسناف  هخـسنت  نأ  تئـش  نإف  کتعقر  باوج  اذـه  یل :

. دـناسرب ار  همان  هک  میدرک  شهاوخ  میدرب و  دوب  مالـسلا  هیلعماما  لیکو  صاخ و  بیان  هک  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  اـم و  نیب  هک  یلع 
باوج ندـش  رید  ریخأت و  متفگ : وا  هب  مدـید و  ار  رفعج  وبا  نآ  زا  دـعب  داتفا . ریخأت  هب  يزور  دـنچ  نآ  باوج  یلو  تفرگ ، نم  زا  ار  همان 

: تفگ زین  درک و  هراـشا  نم  هب  تسا و  رتـهب  وت  نم و  يارب  ریخأـت  نیا  هک  شاـبن  تحاراـن  تفگ : نم  هب  رفعج  وـبا  تسا . هدرک  مریگ  لد 
بحاص ترضح  هسدقم  هیحان  زا  دیایب  ریخأت  اب  رگا  تسا و  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  فرط  زا  دسرب ، عیرـس  دشاب و  دوز  باوج  هچنانچ 

کی هکنیا  ات  تسین ، مدای  شقیقد  نامز  هتبلا  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  یتّدم  مدش . عناق  نم  حیضوت  نیا  اب  دوب . دهاوخ  مالـسلا  هیلعنامزلا 
باوج نیا  تفگ : دروآرد و  یقرو  مدیـسر ، شتمدـخ  هب  هک  یماگنه  داتـسرف . نم  لابند  هب  ار  یـسک  هللا  همحر  یجزوجز  رفعجوبا  زور 

و دوب : هدمآ  همان  رد  هک  مدید  مدـناوخ ، ار  همان  ( 172 .) نادرگرب ار  نآ  لصا  رادرب و  نآ  يور  زا  ياهخـسن  یهاوخیم  رگا  تسوت ، هماـن 
هَّللا لّهسف  ۀفوکلا  انلخدو  لصفلا ، هیلع  تددرو  ظفّللا  تخـسنو  دومرف . حالـصا  اهنآ  نیب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  رهوش ؛ نز و  اّما 

ءاسنلا ربصت  ام ال  ّلک  اهعم  تلمعتـساو  تاءاسإ  اهیلإ  تأسأو  ًادالوأ  یّنم  تقزرو  ةریثک  نینـس  یعم  تماقأو  ۀـفلک ، رـسیأب  ةأرملا  لقن  یل 
هذه لبق  ًامیدق  تنکو  هللا : همحربلاغوبأ  لاق  اولاق  اننیب . نامّزلا  قّرف  نأ  یلإ  اهلهأ  نم  دحأ  نیب  الو  ّرش  ۀظفل  اهنیبو  ینیب  تعقو  امف  هیلع ،
اّمنإو لاحلا ، هذهب  ّلجوّزع -  هَّللا -  یلإ  بّرقتلا  تقولا  کلذ  یف  يداقتعا  نکی  ملو  یتعیـض ، لبقی  نأ  اهیف  لأسأ  ۀـعقر  تبتک  دـق  لاحلا 

ّیلإ بتکف  کلذ ، یف  تححلأو  کلذ  یلإ  بجأ  ملف  ایندلا ، نم  هیف )  ) اوناک امیف  مهعم  لوخدـلاو  نیّیتخبونلاب  طالتخالل  یّنم  ةوهـش  ناک 
هفوک دراو  نآ  زا  دعب  مدـنادرگرب . ار  نآ  لصا  هتـشادرب و  نآ  يور  زا  ياهخـسن  جاتحت  ّکنإف  همـساب  ۀعیـضلا  بتکاف  هب  قثت  نم  رتخا  نأ 

ياهلاس يو  مدرب . هناخ  هب  ار  وا  تمحز  نودب  تحار و  دومرف و  ناسآ  ار  مدوخ  هناخ  هب  مرـسمه  ندرب  لکـشم  لاعتم  دـنوادخ  مدـش و 
اهنز ًالومعم  هک  مداد  ماجنا  ییاهراتفر  مدرک و  يدب  یلیخ  وا  هب  نم  هکنیا  اب  دش . وا  يزور  يدالوا  نم  زا  درک و  یگدنز  نم  اب  يدایز 

ات دشن ، داجیا  یتوادع  تفلاخم و  شلیماف  زا  مادک  چیه  وا و  نم و  نیب  اهدروخرب ، نیا  دوجو  اب  دـندرکیمن ، ربص  اهراتفر  نآ  هب  تبـسن 
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یـضارا ات  مدرک  شهاوخ  متـشون و  ياهمان  هعقاو ، نیا  زا  شیپ  هتفگ : هللا  همحر  بلاغ  وبا  دنتفگیم : درک . ادـج  مه  زا  ار  ام  هنامز  هکنیا 
هفیاط اب  هک  متـشاد  ییاـیند  عمط  هکلب  مدوب ، هدادـن  ماـجنا  ادـخ  برقت  اـضر و  يارب  مه  ار  لـمع  نآ  دـنوش . عقاو  لوبق  دروم  نم  یعارز 

هراب نیا  رد  نم  دیسرن و  نم  هب  یباوج  مشاب . هتـشاد  اهنآ  يایند  زا  یبیـصن  بیترت  نیا  هب  ات  منک ، طالتخا  هتـشاد و  دمآ  تفر و  یتخبون 
، سیونب وا  مسا  هب  ار  هعرزم  نک و  باختنا  تسوت  نانیمطا  قوثو و  دروم  هک  ار  یـسک  دش : هتـشون  نم  هب  هکنیا  ات  مدرک  يدایز  رارـصا 

همحررفعج یبأ  یخأ  نبا  ّیجزوجزلا  نسحلا  نب  یـسوم  مساقلا  یبأ  مساب  اهتبتکف  اهیلإ ، مه  نم  دش . یهاوخ  جاتحم  نآ  هب  ًادعب  هک  ارچ 
نم اهیف  یّنم  بهذو  اهکلمأ ، تنک  یّتلا  ۀعیضلا  اوبهنو  بارعألا  ینورسأ  یّتح  ماّیألا  ضمت  ملف  ۀمعنلاو . ۀنایدلا  نم  هعـضومو  هب  یتقثل  هللا 

و) ، ) مهرد ۀئامـسمخو  فلأو  راـنید  ۀـئامب  یـسفن  تیرتشا  نأ  یلإ  ةّدـم  مهرـسأ  یف  تمقأو  راـنید ، فلأ  نم  وحن  یتلآو  ّیباودو  یتاـّلغ 
یبأ نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  ینربخأو   - 258 اـهتعبف . ۀعیـضلا  یلإ  تجتحاو  تجرخف  مهرد ، ۀئامـسمخ  نم  وحن  لـسرلا  ةرجأ  ینمزل 

خیـشلا یلإ  ّيرقازعلا  یناغملـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  ذـفنأ  لاـق : ماـمه  نب  ّیلع  یبأ  نع  هللا ، همحریّمقلا  دواد  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  نـسحلا 
نب یـسوم  مساق  وبا  مان  هب  ار  هعرزم  هترهظأ  دـقو  ملعلا ، راهظإب  ترمأ  دـقو  لجرلا  بحاص  انأ  لاـقو : هلهاـبی  نأ  هلأـسی  حور  نب  نیـسحلا 
ارم بارعا  هک  دوب  هتـشذگن  يدایز  مایا  دوب . نم  دامتعا  دروم  يرادتناـما  تناـید و  رد  هک  ارچ  متـشون ، مردارب  دـنزرف  یجزوجز  نسح 

لیاسو و تاناویح و  يزرواشک ، تالوصحم  هلمج  زا  متـشاد ؛ نآ  رد  هک  هچ  ره  و  دـندرک ، تراـغ  ار  ما  یعارز  کـلم  و  دـندرک ، ریـسا 
دـصناپ رازه و  رانید و  دص  هب  ار  ما  يدازآ  هکنیا  ات  مدوب  اهنآ  تراسا  رد  یتّدـم  دـندرب . ار  دنتـشاد  شزرا  رانید  رازه  دودـح  هک  رازبا 

نآ مدش و  صالخ  بارعا  تسد  زا  نایز ، ررـض و  همه  نیا  زا  سپ  دش . مهرد  دصناپ  دودح  مه  اه  کیپ  دزم  مدرک و  يرادـیرخ  مهرد 
یناغملـش یلع  نب  دّـمحم  تسا : هتفگ  ماـمه  نب  یلعوـبا   - 258  / 14 متخورف . ار  اهنآ  اذـل  مدـش ، دـنمزاین  ما  یعارز  یـضارا  هب  ناـمز 

تسود بحاص و  نم  تفگ : دنک و  هلهابم  وا  اب  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  داد و  ماغیپ  حور  نب  نیسح  راوگرزب  خیـش  هب  باطخ  يرقازع ،
هللا یـضرخیشلا  هیلإ  ذفنأف  ینلهابف  ًارهاظو ، ًانطاب  منک  راهظا  ار  ملع  هک  ماهدش  رومأم  متـسه و  مالـسلا ] هیلعمئاق  ترـضح  ینعی   ] درم نآ 

ثالث ۀنـس  یف  کلذو  نوع  یبأ  نبا  هعم  ذـخأو  بلـصو  لتقف  ّيرقازعلا  مدـقتف  موصخملا ، وهف  هبحاـص  مّدـقت  اـنّیأ  کـلذ  باوج  یف  هنع 
نسحلا دّمحموبأ  انربخأ  لاق : هنع  هللا  یضرحون  نب  ساّبعلا  نب  دمحأ  نب  دّمحم  يّدج  ینربخأو  حون : نبا  لاق   - 259 ۀئامثالثو . نیرشعو 
رقازعلا یبأ  نبا  نعل  یف  عیقوتلا  هنع  هللا  یضرحور  نب  نیسحلا  مساقلاوبأ  خیشلا  ذفنأ  اّمل  لاق : ّيرمیصلا  حلاص  نب  لیعامـسإ  نب  رفعج  نب 

همحرّیلع وبأ  هالمأو  ۀئامثالثو  ةرشع  یتنثا  ۀنس  ۀّجحلا  يذ  یف  هللا  همحرمامه  نب  ّیلع  یبأ  انخیش  یلإ  ردتقملا  راد  یف  هسبحم  نم  هذفنأ 
یـشخی ـال  نأو  هراـهظإب  رمأـف  مهـسبح  یف )  ) موقلا و دـی  یف  ّهنإـف  هراـهظإ ، كرت  یف  عـجار  هنع  هللا  یـضرمساقلاابأ  ّنأ  ینفّرعو  ّیلع  هللا 

نک هلهابم  نم  اب  سپ  ماهدرک ، راهظا  ار  نآ  ًارهاظ  ًانطاب و  اذل  و  هَّلل . دـمحلاو  ةریـسی  ةّدـمب  کلذ  دـعب  سبحلا  نم  جرخف  صّلختف  نمأیو ،
، داتفا ولج  شگرم  دش و  مدقم  يرگید  رب  هک  ام  زا  مادک  ره  داتسرف : ماغیپ  باوج  رد  هللا  همحرخیش  وت .] ای  متسه  ّقح  نم  دوش  مولعم  ات  ]

لاس رد  هعقاو  نیا  دنتفرگ . وا  هارمه  مه  ار  نوع  یبا  نبا  دش و  هتخیوآ  راد  هب  هدش و  هتشک  داتفا و  ولج  يرقازع  گرم  تسا . وگغورد  وا 
نبا نعل  هرابرد  فیرـش  عیقوت  هک  یتقو  تسا : هتفگ  يرمیـص  حلاص  نب  لیعامـسا  نب  رفعج  نب  نسح   - 259  / 15 داتفا . قافتا  323 ه.ق 
خیش هب  دوب  یسابع  ردتقم  هناخ  رد  هک  شنادنز  سبح و  لحم  زا  ار  نآ  وا  دیسر ، هللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیـش  هب  رقازع  یبا 

مـساقلاوبا هک  دنامهف  نم  هب  دـناوخ و  نم  يارب  ار  نآ  مه  یلع  وبا  و  دـناسر ، لاس 312 ه.ق  ۀـجح  يذ  رد  هللا  همحر  مامه  نب  یلعوبا  اـم 
، تسا ینادنز  ردتقم  نارادفرط  تسد  رد  وا  هک  ارچ  دوشن ؛ راکشآ  عیقوت  نیا  هک  هدرک  داهنشیپ  ترـضح ] هب   ] هللا همحر  حور  نب  نیـسح 

سپ وا ] داتفا و  مه  قافتا  نیمه   ] تسا ناما  رد  هک  دشاب  عمج  شرطاخ  هکنیا  دیـسر و  رقازع ] یبا  نبا  نعل   ] غالبا راهظا و  هب  روتـسد  اّما 
ۀنـس مّرحملا  یف  زاوهألاب  بتک  قیتع  لصأ  یف  تدـجوو  لاق :  - 260 هَّللدمحلا . دمآ ، نوریب  هدـش و  صالخ  سبح  زا  یهاتوک  تدـم  زا 

نب  ) دّمحم نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسإ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحموبأ  انثّدـح  لاق : هَّللا ، دـبعوبأ  ۀـئامثالثو : ةرـشع  عبس 
خیشلا یلإ  ًالجر  اوذفنأف  هدلو ، رکنأ  لجر  رمأ  یف  مالک  انناوخإ  نیب  يرجف  مق  ۀنیدمب  تنک  لاق : ّیناجرجلا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  رمع )
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نع بیجیل  هَّللا  هّزعأ  يرفوزبلا  هَّللا  دبع  یبأ  یلإ  بهذی  نأ  هرمأو  هأرقی  ملف  باتکلا  هیلإ  عفدـف  هَّللا  هدـّیأ  هدـنع  ًارـضاح  تنکو  هَّللا . هناص 
همـسا لعجیف  هل : لقف  اذکو  اذک  عضوم  یف  اذکو  اذک  موی  یف  اهعقاوو  هدلو  دـلولا  هَّللا : دـبعوبأ  هل   ] لاقف رـضاح ، انأو  هیلإ  راصف  باتکلا 

هَّللا دـبعوبأ  ینثّدـحو  حون : نبا  لاق   - 261 ًادّمحم . یّمـسو  دلولا  دلوو  لوقلا  مهدنع  حـضوو  مهفّرعو  دـلبلا  یلإ  لوسرلا  عجرف  ًادّـمحم 
دمحأ نب  دّمحمو  ّیمقلا  غئاصلا  فسوی  نب  نسحلا  نب  ّیلع  ینثّدح  لاق : ًاّجاح  انیلع  مدق  نیح  هللا  همحریمقلا  ةروس  نب  دّـمحم  نیـسحلا 
دنزرف هک  يدرم  هرابرد  اـم  ناردارب  نیب  رد  هک  مدوب  مق  رهـش  رد  نم  تسا : هتفگ  یناـجرج  لیعامـسا  نب  یلع  نب  نسح   - 260 نب 16 / 

مدوب وا  هارمه  مه  نم  دنداتـسرف . دنک -  ظفح  ار  وا  ادخ  خیـش -  تمدـخ  هب  ار  یـسک  نیاربانب  تفرگرد ، یثحب  هدرک ، راکنا  ار  شدوخ 
تمدـخ هب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  دـناوخب  ار  هماـن  هکنیا  نودـب  مه  وا  درک ، خیـش  میدـقت  دوب  ارجاـم  حرـش  هک  ار  ياهماـن  هداتـسرف ، هک 

، تفر يرفوزب  هَّللادبعوبا  تمدخ  هب  هداتـسرف  صخـش  دهدب . ار  همان  باوج  ناشیا  ات  دنربب  دهدب  تزع  وا  هب  ادـخ  هک  يرفوزب  هَّللادـبعوبا 
مان وگب : وا  هب  تسا و  هدش  هتـسب  ناکم  نالف  زور و  نالف  رد  وا  هفطن  و  تسوا ، دوخ  دنزرف  هچب  تفگ : هَّللادـبعوبا  مدـش ، رـضاح  مه  نم 
ایند هب  هچب  یتقو  دـش . نشور  هلأسم  اهنآ  يارب  درک و  هاگآ  ارجام  زا  ار  نانآ  تشگرب و  مق  رهـش  هب  کیپ  دـنراذگب . وا  يور  ار  دّـمحم 

، دوب ّجح  مزاع  هللا  همحریمق  هروس  نب  دّـمحم  نب  نیـسح  هَّللادـبع  وبا  هک  یتقو  هتفگ : حون  نبا   - 261  / 17 دندیمان . دّمحم  ار  وا  دـمآ ،
امهریغو لّالدلا  نباب  فورعملا  یفریـصلا  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع  هلمج  زا  مق ؛ لها  ناگرزب  خیاشم و  زا  ار  ثیدح  نیا  دش و  ام  رب  دراو 

. ًادـلو اهنم  قزری  ملف  هیوباب  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  هّمع  تنب  هتحت  تناـک  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  ّنأ  مق  لـهأ  خـیاشم  نم 
: باوجلا ءاجف  ءاـهقف ، ًادـالوأ  هقزری  نأ  هَّللا  وعدـی  نأ  ةرـضحلا  لأـسی  نأ  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساـقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  بتکف 

یبألو هَّللا : هظفح  ةروس  نب  هَّللا  دـبعوبأ  یل  لاقو  لاـق : ِْنیَهیِقَف .» ِْنیَدـَلَو  اـْهنِم  ُقَزُْرتَو  ٌۀَّیِمَلیِد  ٌۀَـیِراج  ُکَلُْمتَـسَو  ِهِذـه  ْنِم  ُقَزُْرت  ـال  َکَّنِإ  »
خأ امهلو  مق ، لهأ  نم  امهریغ  ظفحی  ام ال  ناظفحیو  ظفحلا  یف  نارهام  ناهیقف  نیـسحلاو  دّمحم  دالوأ ، ۀثالث  هللا  همحرهیوباب  نب  نسحلا 

یفریص دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  یمق و  غئاص  فسوی  هل . هقف  الو  سانلاب  طلتخی  دهزلاو ال  ةدابعلاب  لغتـشم  طسوألا  وهو  نسحلا  همـسا 
. دشیمن راددـنزرف  دوب و  هدرک  جاودزا  شیومع  رتخد  اب  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  درک : لقن  نارگید  لّالد و  نبا  هب  فورعم 

دنوادخ هاگرد  هب  وا  ندش  راددـنزرف  يارب  هک  دـنک  شهاوخ  ترـضح  زا  ات  تشون  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هب  ياهمان 
، يوشیمن يدالوا  بحاص  ترسمه  نیا  زا  وت  دمآ : بیترت  نیا  هب  همان  باوج  دیامرف . تمارک  وا  هب  یهیقف  نادنزرف  دنوادخ  ات  دنک ، اعد 

وبا دـیوگیم : حون  نبا  دـش . یهاوخ  ملاع  هیقف و  دـنزرف  ود  بحاص  وا  قیرط  زا  يریگیم و  رایتخا  رد  ملید  لها  زا  يزینک  يدوز  هب  اـّما 
دّـمحم و دـش ؛ دالوا  هس  بحاص  هللا  همحر  هیوباب  نب  نسحلاوبا  بیترت  نامه  هب  تفگ : نم  هب  دـنک -  شظفح  ادـخ  هروس -  نب  هَّللادـبع 

اهنآ دوبن . اهنآ  ریظن  مق  رد  یـسک  هک  يوحن  هب  دنتـشاد ، نآ  طبـض  ثیدـح و  ظـفح  رد  تراـهم  دـندش و  يرهاـم  ناـهیقف  هک  نیـسح 
ینادنچ ترـشاعم  مدرم  اب  تشاد و  لاغتـشا  دـهز  تدابع و  هب  رتشیب  يو  دوب ، یطـسو  دـنزرف  دوب و  نسح  شمان  هک  دنتـشاد  مه  يردارب 
نولوقیو امهظفح  نم  ساّنلا  بجعتی  ًائیـش  نیـسحلا  نب  ّیلع  انبا  هَّللا  دبعوبأو  رفعجوبأ  يور  املک  ةروس : نبا  لاق  دوبن . مه  هیقف  تشادن و 

ّیمقلا ةروس  نب  هَّللا  دبعابأ  تعمسو  لاق :)  - ) 262 مق . لهأ  یف  ضیفتسم  رمأ  اذهو  امکل ، مامإلا  ةوعدب  امکل  ۀّیصوصخ  نأشلا  اذه  امهل :
یبأ ینلمحف  مّلکتأ ، سرخأ ال  تنک  لوقی : هبـسن -  تیـسن  ّینأ  ریغ  زاوهألاب  هتیقل  ًادـهتجم  ًادـباع  ًـالجر  ناـکو  ًارورـس -  تعمـس  لوقی :

نأ ةرضحلا  لأسی  نأ  هالأسف  هنع ، هللا  یضرحور  نب  مساقلا  یبأ  خیشلا  یلإ  رـشع  ۀعبرأ  وأ  رـشع  ۀثالث  كاذ  ذإ  یّنـسو ، يابـص  یف  یّمعو 
یلإ یّمعو  یبأو  انأ  انجرخف  رورـس : لاق  رئاحلا . یلإ  جورخلاب  مترمأ  مّکنأ  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  وبأ  خیـشلا  رکذـف  یناـسل . هَّللا  حـتفی 

تیاور ثیدـح  نیـسحلا  نب  یلع  نارـسپ  هَّللادـبع  وبا  رفعج و  وبا  تقو  ره  هتفگ : هروس  نبا  یبأ  یب  حاـصف  لاـق : اـنرزو ، انلـستغاف  رئاـحلا 
مالـسلا هیلعماما  ياعد  تکرب  هب  هک  تسا  یتلزنم  نیا  دـنتفگیم : اهنآ  هب  دـندرکیم و  بجعت  اهنآ  ظفح  تردـق  زا  مدرم  دـندرکیم ،

هَّللادبع ابا  زا  هتفگ : حون  نبا   - 262  / 18 تسا . تیفورعم  ترهـش و  ّدح  رد  مق  مدرم  نیب  تیاکح ، نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  امـش  يارب 
لاس هتبلا  دوب ، دهتجم  دباع و  يدرم  هک  مدینش -  رورس  مان  هب  یـصخش  زا  زاوها  رد  ار  تیاکح  نیا  تفگیم : هک  مدینـش  یمق  هروس  نب 
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نم نس  هک  یناـمز  یگچب و  رد  میومع  ردـپ و  متـشادن ، ندز  فرح  رب  تردـق  مدوـب و  لـال  نم  تفگیم : وا  ماهدرک -  شوـمارف  را  نآ 
كرابم رـضحم  زا  هک  دندرک  تساوخرد  ناشیا  زا  دندرب و  هللا  همحر  حور  نب  مساقلاوبا  خیـش  تمدـخ  هب  ارم  دوب  لاس  هدراهچ  ای  هدزیس 

رومأم امش  تفگ : حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  دیامن . زاب  ار  منابز  دنوادخ  ترضح ، ياعد  تکرب  هب  ات  دنک  شهاوخ  مالسلا  هیلعماما 
ای یّمعو : لسغ  ترایز  يارب  میدرک . تمیزع  یّلعم  يالبرک  هب  هدـش ، صخرم  وا  تمدـخ  زا  مه  ام  دـیورب . ینیـسح  رئاح  هب  اـت  دـیاهدش 

سیل ًالجر )  ) اذه رورس  ناک  و ) : - ) ةروس نب  هَّللا  دبعوبأ  لاق  معن . تلقف : تمّلکت ؟ کحیو ! یل : لاقف  کیّبل ، حیصف : ناسلب  تلقف  رورس 
: لاق هللا  همحریناوفـصلا  دمحأ  نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلاو  نامعنلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ینربخأ   - 263 توصلا . ّيروهجب 

دّمحماـبأو نسحلااـبأ  اـنالوم  یقل  نینیعلا ، حیحـص  ۀنـس  نوناـمث  اـهنم  ۀنـس  ةرـشع  عبـسو  هنـس  ۀـئام  رّمع  دـقو  ءـالعلا  نـب  مساـقلا  تـیأر 
نم نارلا  ۀنیدمب  هدنع  ًامیقم  تنک  ّینأ  کلذو  ماّیأ . ۀعبـسب  هتافو  لبق  هانیع  هیلع  ّتدرو  نینامثلا  دـعب  بجحو  مالـسلا . امهیلعنیّیرکـسعلا 
یلع هدـعبو  يرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  دـی  یلع  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  انالوم  تاعیقوت  عطقنت  ناـکو ال  ناـجیابرذآ  ضرأ 
نامه رد  میدرک ، کلذل . هللا  همحرقلقف  نیرهش ، نم  ًاوحن  ۀبتاکملا  هنع  تعطقناف  امهحور ، هَّللا  سدق  حور  نب  نیسحلا   ] مساقلا یبأ  [ دی ]

وبا هلب . متفگ : يدرک !؟ تبحص  وت  بجع ! دنتفگ : اهنآ  کیبل . متفگ : حیصف  نابز  اب  نم  و  رورس ! هک  دندز  ادص  ارم  میومع  ردپ و  نیح 
 - 263  / 19 تشاد .] هتـسهآ  مرن و  ییادص  هکلب   ] تشادن يراجنهان  دنلب و  يادـص  هک  دوب  يدرم  رورـس  تسا : هتفگ  هروس  نب  هَّللادـبع 

دصکی هک  مدرک  ترایز  ار  الع  نب  مساق  هتفگ : هک  دننکیم  لقن  هللا  همحر  یناوفص  دمحا  نب  دّمحم  زا  هَّللادیبع  نب  نیـسح  دیفم و  خیش 
نـسح ماـما  يداـه و  ماـما  وا  دوـب . ملاـس  حیحـص و  شنامـشچ  دوـب و  اـنیب  ًـالماک  ار  شرمع  زا  لاـس  داتـشه  تشاد ، رمع  لاـس  هدـفه  و 

وا هب  شاییانیب  شتافو  زا  شیپ  زور  تفه  اـّما  دـش ، اـنیبان  یگلاـس  داتـشه  زا  دـعب  ناـشیا  دوب ، هدرک  تراـیز  ار  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 
تاعیقوت و  متـشاد ، تماقا  ناـشیا  راـنک  رد  ناـجیابرذآ  هقطنم  زا  نار  رهـش  رد  نم  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  وا  يارجاـم  دـش . هدـنادرگزاب 

نب نیـسح  مساقلاوبا  تسد  هب  وا  زا  سپ  نامثع و  نب  دّمحم  رفعجوبا  تسد  هب  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  نام  راوگرزب  يالوم 
زا الع  نب  نیـسح  دش ، عطق  وا  يارب  ترـضح  فرط  زا  هبتاکم  هام  ود  دودح  دیـسریم . الع  نب  مساق  هب  فقوت  نودب  مهرـس  سدـق  حور 

مساقلا رشبتساف  هریغب -  یّمسی  قارعلا ال  جیف  هل : لاقف  ًارـشبتسم ، باّوبلا  لخد  ذإ  لکأن  هدنع  نحن  انیبف  دش . نیگمغ  تحاران و  ارجام  نیا 
. ةالخم هفتک  یلعو  ّیلماحم ، لعن  هلجر  یفو  ۀّیرصم ، ۀّبج  هیلعو  هیلع ، جویفلا  رثأ  يری  ریصق  لهک  لخدو  دجسف  ۀلبقلا ، یلإ  ههجو  لّوحو 

جرخأف لجّرلا  ماقف  انیدیأ ، انلّـسغو  انلکأف  هبناج ، یلإ  هسلجأ  هدی و  لّسغف  ءامو  تشطب  اعدو  هقنع ، نع  ةالخملا  عضوو  هقناعف  مساقلا  ماقف 
هأرقو هّضفف  هَّللا  دبعوبأ  هذخأف  ۀملـس ، یبأ  نبا  هل  لاقی  هل  بتاک  یلإ  هعفدو  هّلبقو  هذخأف  مساقلا ، هلوانف  جردملا ، فصنلا  نم  لضفأ  اباتک 

لاق الف ، هرکت  ام  هَّللا : دـبع  وبأ  لاقف  ءیـش ، ّیف  جرخ  کحیو  لاقف : ریخ ، لاـقف : ریخ ؟ هَّللا  دـبعابأ  اـی  لاـقف : ۀـیاکنب . مساـقلا  ّسحأ  یّتح 
هک میدوب  اذغ  ندروخ  لوغشم  ناشیا  تمدخ  رد  يزور  ًاموی ، نیعبرأب  باتکلا  اذه  دورو  دعب  هسفن  یلإ  خیشلا  یعن  لاق : وه ؟ امف  مساقلا :

هدجـس دـش و  هلبق  هّجوتم  یلاحـشوخ  اب  مساق  تسا . هدـمآ  قارع  کیپ  تفگ : الع  نب  مساق  هب  باطخ  دـش و  دراو  یلاحـشوخ  اب  ناـبرد 
يور ینیجروخ  و  دوب ، هدیشوپ  یلماحم  شفک  يرصم و  هّبج  تشاد و  ار  کیپ  تاصخشم  هک  يدق  هاتوک  درمریپ  دعب  دروآ . اج  هب  رکش 
تشَت بآ و  و  درک ، زاب  شندرگ  زا  ار  شنیجروخ  درک و  یسوبور  هقناعم و  وا  اب  هتساخرب و  وا  ندید  اب  مساق  دش . لخاد  تشاد  ششود 

تساخرب و دـصاق  درم  میتسـش . ار  نامتـسد  میدروخ و  ار  نام  ياذـغ  مه  اـم  دـناشن . شدوخ  راـنک  رد  هتـسش و  ار  وا  تسد  درک و  بلط 
ار وا  هک  یبتاک  هب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  هتـشون  مساق  درپس . مساق  هب  دروآ و  نوریب  دوب ، رتشیب  هدـش  هلول  قرو  فصن  زا  هک  ار  ياهتـشون 

بتاک هک  درک  ساسحا  مساق  هکنیا  اـت  درک  تئارق  و  تشادرب ] ار  شرهم   ] درک زاـب  ار  هماـن  هَّللادـبع  وبا  داد . دزیم  ادـص  ۀملـس  یبا  نبا 
يزیچ نم  دروم  رد  ياو  يا  تفگ : مساق  تسا . ریخ  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  ۀملس ] یبا  نبا   ] هَّللادبع ابا  يا  تفگ : نیاربانب  دنکیم . هیرگ 

هک تسا  خیـش  تافو  ربخ  تفگ : بتاک  هتـشون ؟ هچ  سپ  تفگ : مساق  هن . دشاب ، دنیاشوخان  هک  يزیچ  تفگ : هَّللادـبع  وبا  تسا ؟ هتـشون 
نم ۀمالس  یف  لاقف : ینید ؟ نم  ۀمالـس  یف  مساقلا : لاقف  باوثأ  ۀعبـس  هیلإ  لمح  دقو  وا  يارب  تسا و  همان  نیا  ندیـسر  زا  سپ  زور  لهچ 
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ۀمامعو ءارمح  ۀّینامی  ةربحو  رزأ  ۀثالث  هتالخم  نم  جرخأف  دراولا : لجّرلا  لاقف  رمعلا . اذه  دـعب  لمؤأ  ام  لاقف : هللا  همحرکحـضف  کنید ،
نمحرلا دبع  هل  لاقی  قیدص  هل  ناکو  مالـسلا ، هیلعنسحلاوبأ  اضرلا  انالوم  هیلع  هعلخ  صیمق  هدنع  ناکو  مساقلا ، هذخأف  ًالیدـنمو  نیبوثو 

( دق  ) و هّدوی ، مساقلا  ناکو  ةدیدش ، ایندلا  رومأ  یف  ةّدوم  ههجو  هَّللا  رّـضن  مساقلا  نیبو  هنیب  ناکو  بصنلا  دیدش  ناکو  يردبلا ، دّمحم  نب 
نم نیخیـشل  مساـقلا  لاـقف  مساـقلا . نبا  ۀـنتخ  نیبو  ّینادـمهلا  نودـمح  نب  رفعج  یبأ  نیب  حالـصإل  رادـلا  یلإ  یفاو  نمحرلا  دـبع  ناـک 
نب نمحرلا  دبع  باتکلا  اذه  ائرقأ  نأ  ردـحج : نب  ّیلعوبأ  رخآلاو  سلفملا  نب  نارمع  دـماح  وبأ  هل  لاقی  امهدـحأ  هعم  نیمیقملا  انخیاشم 

رد تمالـس  اب  يرآ  تفگ : موریم ؟ اـیند  زا  منید  تمالـس  رد  اـیآ  تفگ : مساـق  تسا . هداتـسرف  ینفک  هچراـپ  تفه  ّبحأ  ّینإـف  دّـمحم 
دوب هدـمآ  هک  يدرمریپ  مرادـن . ییوزرآ  رمع  نیا  زا  سپ  تفگ : دـیدنخ و  دـش و  مّسبتم  هللا  همحر  مساق  تاملک ] نیا  ندینـش  اب  . ] تنید

نوریب هلوح  کی  و  نفک ] نهاریپ  يارب  هچراپ   ] سابل ود  همامع و  کی  زمرق و  ینمی  دُرب  کی  گُنل و  هچراپ  هس  شنیجروخ  زاو  دش  دـنلب 
نامحرلادـبع مان  هب  تشاد  یتسود  وا  دوب . هداد  تعلخ  وا  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تشاد  ینهاریپ  وا  هتبلا  داد . مساـق  لـیوحت  دروآ و 

هرهچ دـنوادخ  هک  مساق -  وا و  نیب  یلو  دوب ، بهذـم  یبصان  تشاد و  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اـب  دـیدش  ینمـشد  هک  يردـب  دّـمحم  نب 
مه نامحرلادـبع  تشادیم . تسود  یلیخ  ار  وا  مساق  دوب و  رارقرب  يدـیدش  یتسود  ایند  روما  رد  دـیامرف -  طاشن  اب  هزاـت و  ار  وا  يونعم 
زا رفن  ود  هب  مساق  دّمحم ، نب  نامحرلادبع  دورو  اب  دمآ . مساق  هناخ  هب  مساق  نب  ۀنتخ  ینادـمه و  نودـمح  نب  رفعجوبا  نیب  حالـصا  يارب 

يارب ار  هماـن  نـیا  تـفگ : دوـب ، ردـحج  نـب  یلع  سّلفم و  نـب  نارمع  دـماحوبا  ناـشمان  دنتــشاد و  تماـقا  وا  هارمه  هـب  هـک  اـم  ناـگرزب 
اذه ةءارقب  هَّللا  هیدـهی  نأ   ] وجرأو هتیادـه  مراودـیما  دوش و  تیادـه  وا  هک  مراد  تسود  نم  نوچ  دـیناوخب ، مه  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع 

شفم ّینأ  ملعأ  انأ  لاقف : دّمحم . نب  نمحرلا  دبع  فیکف  ۀعیشلا  نم  قلخ  هیف  ام  لمتحی  باتکلا ال  اذه  ّنإف  هَّللا  هَّللا  هَّللا  هل : الاقف  باتکلا ،
. باتکلا هأرقأ  اذ ، وه  رمألا  اذهل  ّلجوّزع -  هَّللا -  هیدهی  نأ  یتوهـشو  دّمحم  نب  نمحرلا  دـبعل  یتّبحم  نم  نکل  هنالعإ ، یل  زوجی  ّرـسل ال 

مساقلا جرخأف  هیلع ، مّلـسو  دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  لخد  بجر -  نم  تلخ  ةرـشع  ثالثل  سیمخلا  موی  ناکو  مویلا -  کلذ  یف   ] ّرم اّملف 
لاقو هدـی  نع  باـتکلا  یمر  یعنلا  عضوم  یلإ  غلب  اّـملف  باـتکلا  نمحرلا  دـبع  أرقف  کـسفنل ، رظناو  باـتکلا  اذـه  أرقا  هل : لاـقف  باـتکلا 

هب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  لوقی : ّلجوّزع -  هَّللاو -  کلقع  نم  نّکمتم  کنید  یف  لضاف  لجر  ّکنإف  هَّللا  ّقتا  دّـمحم  ابأ  ای  مساقلل :
تسین نایعیش  زا  يرایسب  هلصوح  رد  همان  نیا  هَّللا »! هَّللا ، هَّللا ، : » دنتفگ باوج  رد  رفن  ود  نآ  دیامرف . تیاده  ار  وا  همان  نیا  تئارق  هطـساو 

ار يزار  راک  نیا  اب  منادیم  نم  تفگ : اهنآ  باوج  رد  مساق  دّمحم ! نب  نمحرلادبع  هب  دـسر  هچ  دـنرادن ، ار  نآ  لمحت  تیفرظ  اهنآ  و 
طـسوت وا  تیادـه  هب  لـیم  مراد و  تسود  یلیخ  ار  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع  نوـچ  نکل  تسین ، زیاـج  میارب  نآ  نـالعا  هک  منکیم  اـشفا 

هدزیـس هبنـشجنپ  زور  تشذـگ و  زور  نآ  ناوخب . شیارب  ار  همان  اذـل  دوش ، هدـناوخ  وا  يارب  همان  نیا  هک  مهاوخیم  مراد  لاعتم  دـنوادخ 
نآ رد  ناوخب و  ار  همان  نیا  تفگ : وا  هب  دروآ و  رد  ار  همان  مه  مساق  درک ، مالـس  مساق  هب  دمآ و  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع  دیـسر ، بجر 

! دّمحم يا  تفگ : مساق  هب  باطخ  تخادنا و  ار  همان  دیـسر  مساق  گرم  ربخ  هب  هک  یتقو  دناوخ و  ار  همان  نمحرلادبع  نک . رّکفت  لمأت و 
تسه و تدوخ  تسد  رد  تلقع  يرترب ، لضفا و  نارگید  هب  تبسن  نّیدت  رد  هک  یتسه  يدرم  وت  سرتب ، ادخ  زا  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

الَف ِْبیَْغلا  ُِملاع  : » لاق و  ُتوُمَت .» ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدـَت  ام  َو  ًادَـغ  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدـَت  ام  َو  : » دـیامرفیم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
: لاقو لوسرلا  نم  اضرلا  وه  مالسلا  هیلع  يالوم  و  ٍلوُسَر » ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالإ   » ۀیآلا ّمتأ  هل : لاقو  مساقلا  کحـضف  ًادَحَأ .» ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی 

انأ نإو  ءیـش ، یلع  تسل  ّینأ  ملعاف  باتکلا  اذه  یف  خّرؤملا  مویلا  اذه  دـعب  تشع  انأ  نإف  مویلا ، ّخرأ  نکلو  اذـه  لوقت  ّکنأ  تملع  دـق 
رد هک  دـنادیمن  سک  چـیه  و  درک ، دـهاوخ  هچ  ادرف  هک  دـنادیمن  یـسک  چـیه  . » اوقرتفاو مویلا  نمحرلا  دـبع  خّروف  کسفنل ، رظناف  ّتم 

مساق ( 174 .« ) دزاسیمن هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک  چیه  تسوا و  بیغ  ياناد  : » دیامرفیم نینچمه  و  ( 173 «.) درم دهاوخ  نیمز  مادک 
نم رورس  الوم و  ( 175 .« ) هدیزگرب ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم  : » دـیامرفیم هک  نک  مامت  ار  هیآ  تفگ : نمحرلادـبع  هب  باطخ  دـیدنخ و 

ار تـالمج  نیا  وت  هک  متـسنادیم  نم  تفگ : همادا  رد  و  تسا . هدـش  هدـیزگرب  ربماـیپ ] یـصو  ناونع  هب   ] لوـسر لـثم  مه  مالـسلا ] هیلع  ]
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نم داقتعا  هک  نادب  سپ  مدنام ، هدنز  نم  هدش  جرد  همان  نیارد  هک  يزور  نیا  زا  دـعب  رگا  راذـگب ، خـیرات  زورما  زا  نکل  تفگ ، یهاوخ 
[. نک رظن  دـیدجت  تتاداـقتعا  رد  و   ] نک هاـگن  تدوـخ  تاداـقتعا  هب  تـقو  نآ  مـتفر  اـیند  زا  خـیرات  نـیا  رد  رگا  اـّما  و  تـسین ، حـیحص 

مویلا کلذ  یف  هب  تّدتـشاو  باتکلا ، دورو  نم  عباسلا  موی  مساقلا  ّمحو  دندش . ادج  مه  زا  تشاذگ و  خیرات  ار  زور  نآ  مه  نمحرلادـبع 
نودمح نب  هَّللا  دبع  یبأ  یلإ  ًاجوزتم  ناکو  رمخلا ، برـش  یلع  ًانمدم  مساقلا  نب  نسحلا  هنبا  ناکو  طئاحلا ، یلإ  هشارف  یف  دنتـساو  ۀّلعلا ،

لهأ نم  ۀعامجو  انأو  ردحج  نب  ّیلعوبأو  ۀیحان ، یف  دماحوبأو  رادلا ، نم  ۀـیحان  یف  ههجو  یلع  روتـسم  هؤادرو  ًاسلاج  ناکو  ّینادـمهلا ،
 - هَّللا یلإ  یئاعفـش  اونوک  ّیلاوم  ای  نیـسح  ای  نسح  ای  ّیلع  ای  دّمحم  ای  لوقی : لعجو  فلخ  یلإ  هیدی  یلع  مساقلا  یّکتا  اذإ  یکبن ، دـلبلا 

، نامعنلا قئاقـش  نایبصلا  عقرفی  امک  هینیع  نافجأ  تعقرفت  ّیلع  ای  یـسوم  ای  ۀـثلاثلا : یف  غلب  اّملف  ۀـثلاثلا . اـهلاقو  ۀـیناثلا ، اـهلاقو  ّلـجوّزع - 
ای ّیلإ   ] دماح ابا  ای  ّیلإ  نسح  ای  لاقف : هنبا ، یلإ  هفرط  ّدم  مّحللا  ءامب  هیبش  هینیع  نم  جرخو  هینیع ، هّمکب  حـسمی  لعجو  هتقدـح ، تخفتناو 

؛ داد هیکت  راوید  هب  شرتسب  رد  تفرگ . تدش  زور  نامه  رد  وا  یضیرم  درک و  بت  مساق  همان ، ندیـسر  زا  سپ  زور  تفه  ّیلإ .)  ) ّیلع ابا 
ار ییادر  تقو  نآ  رد  دوب و  هدرک  جاودزا  ینادمه  نودمح  نب  هَّللادبع  یبا  رتخد  اب  تشاد و  رمخ  برش  هب  دایتعا  هک  نسح  شرسپ  کی 

رهش لها  زا  يدادعت  نم و  و  ردحج ، نب  یلعوبا  رگید و  ياهشوگ  رد  مه  دماحوبا  و  دوب ، هتسشن  ياهشوگ  رد  دوب ، هدیشک  دوخ  يور  رب 
، نسح ای  یلع ، ای  دّمحم ، ای  نتفگ : هب  درک  عورش  و  داد . هیکت  شیاهتسد  هب  شرـس  تشپ  تمـس  هب  مساق  ناهگان ، میدرکیم . هیرگ  زین 
، یسوم ای  هب  موس  هبترم  هک  یتقو  تفگ ، مه  موس  مود و  راب  دیشاب . نم  ناعیفش  لاعتم  دنوادخ  رضحم  رد  امش  نم  نارورس  يا  نیسح ، ای 

هقدـح دـمآرد ، تکرح  هب  شیاهمشچ  ياههژم  دـنهدیم ، تکرح  ار  لگ  هچنغ  هک  اههچب  لثم  دیـسر ، مالـسلا ] هیلعاضر  ماـما   ] یلع اـی 
دش و شرـسپ  هّجوتم  دش . جراخ  وا  مشچ  زا  تشوگ  بآ  لثم  یبآ  دیـشکیم ، شیاهمشچ  هب  ار  شنیتسآ  درک ، داب  هدش و  زاب  شمـشچ 

ینارت دماحوبأ : هل  لاقف  نیتحیحـص ، نیتقدحلا  یلإ  انرظنو  هلوح  انعمتجاف  دییایب . یلع  ابا  يا  دماح ، ابا  يا  نم ، رانک  ایب  نسح ! يا  تفگ :
وهو هیلإ  یـضاقلا  بکرو  هیلإ . نورظنی  ّماوعلا  نم  ساـّنلا  هباـتنا )  ) و ۀـّماعلاو ، ساـّنلا  یف  ربـخلا  عاـشو  اـّنم ، دـحاو  ّلـک  یلع  هدـی  لـعجو 
هّصف ًامتاخ  هارأو  يدیب  يّذلا  اذه  ام  دّمحم  اب  ای  هل : لاقف  هیلع  لخدف  دادغبب ، ةاضقلا  یضاق  وهو  ّيدوعـسملا  هَّللا  دیبع  نب  ۀبتع  بئاسلاوبأ 

تفتلاو هربخب ، نوثّدـحتی  نیبّجعتم  ساـّنلا  جرخو  هتءارق  هنکمی  ملف  هللا  همحرمساـقلا  هلواـنتف  رطـسأ  ۀـثالث  هیلع  لاـقف : هنم  هبّرقف  جزوریف ،
یلع مساقلا : لاق  اهتلبق  دـق  هبأ  ای  نسحلا : هل  لاقف  رکـشب ، اهلبقأف  ۀـبترم  کّبترمو  ۀـلزنم  کلّزنم  هَّللا  ّنإ  هل : لاـقف  نسحلا  هنبا  یلإ  مساـقلا 

حیحـص مشچ  ود  هب  میدش و  عمج  وا  فارطا  یگمه  ام  برـش  نم  هیلع  تنأ  اّمع  عجرت  نأ  یلع  لاق : هبأ ، ای  هب  ینرمأت  ام  یلع  لاق : اذام ؟
لها مدرم و  نیب  رد  مساق  ندش  انیب  ربخ  دراذگ . ام  کت  کت  يور  ار  شتـسد  ینیبیم ؟ ارم  تفگ : دـماح  وبا  میدرکیم . هاگن  وا  ملاس  و 

يدوعسم هَّللا  دیبع  نب  ۀبتع  بئاس  وبا  شمان  هک  دادغب  ةاضقلا  یـضاق  دندرکیم . هاگن  وا  هب  دندمآیم و  ّتنـس  لها  زا  مدرم  دیچیپ . ّتنس 
ابا يا  تفگ : مساق  هب  تفرگ و  شتـسد  رد  تشاد ، هزوریف  نیگن  هک  ار  شا  يرتشگنا  يو  دمآ ، مساق  ندـید  هب  دـش و  بکرم  راوس  دوب ،

هتـشون رطـس  هس  يرتشگنا  نیا  نیگن  يور  تفگ : مساق  درک . کـیدزن  مساـق  هب  ار  رتشگنا  و  تسیچ ؟ تسا  نم  تسد  رد  هکنیا  دّـمحم !
ربخ نارگید  هب  ار  ارجاـم  نیا  بجعت  اـب  دـنتفر و  اـجنآ  زا  مدرم  و  دادـن . ار  راـک  نیا  هزاـجا  فعـض  اـّما  دـناوخب ، اـت  تفرگ  ار  نآ  هدـش .

اب دـناسریم ، یتـلزنم  هـبترم و  هـب  ار  وـت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تـفگ : درک و  شرـسپ  هـب  ور  مساـق  مدرم ، نـتفر  زا  دـعب  دـندادیم .
طرـش و ره  هب  تفگ : نسح  ینکیم ؟ لوبق  هنوگچ  تفگ : مساق  منکیم . لوبق  تفگ : نسح  نک . لوبق  ار  نآ  شهاگرد  هب  يرازگرکش 

هبأ ای  نسحلا : لاق  رمخلا ، نآ  زا  ینکن و  رمخ  برش  رگید  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  رما  نآ  تفگ : ناجردپ . دییامرفب  رما  امـش  هک  یتروص 
نـسحلا مهلأ  مهّللا  لاقو : ءامـسلا  یلإ  هدـی  مساقلا  عفرف  اهفرعت  ءایـشأ ال  رمخلا  عمو  رمخلا ، برـش  نع  ّنعجرـأل  هرکذ  یف  تنأ  نم  ّقحو 

هفقو فقو  انالومل  هدـی  یف  یّتلا  عایـضلا  تناکو  هللا  همحرهدـیب  هتّیـصو  بتکف  جردـب  اـعد  ّمث  تاّرم ، ثـالث  کتیـصعم  هبّنجو  کـتعاط 
ۀفورعملا یتعیـض  فصن  نم  کتوق  نوکیف  انالومل  ۀـلاکولا  ینعی  رمألا  اذـهل  تلّهأ  نإ  ّینب  ای  لاق : نأ  نسحلا  یـصوأ  امیف  ناـکو  هوبأ .) )

موی یف  ناک  اّملف  کلذ . یلع  هتّیـصو  نسحلا  لبقو  هَّللا  لّبقتی  ثیح  نم  كریخ  بلطاف  هل  لّهؤت  مل  نإو  يالومل  کلم  اهرئاسو  هذـیجرفب 
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ّقح هب  مسق  ناجردپ ! تفگ : نسح  ینک . هبوت  يدرگزاب و  یف  ودـعی  نمحّرلا  دـبع  هافاوف  هللا  همحرمساقلا  تام  رجفلا  علط  دـقو  نیعبرألا 
لاح نیمه  رد  منکیم . هبوت  يرادن  یهاگآ  اهنآ  زا  وت  هک  يرگید  تشز  ياهراک  رمخ و  برش  زا  دینکیم ، رکذ  ار  وا  امـش  هک  یـسک 

تدوخ ینامرفان  تیـصعم و  زا  ار  وا  نک و  ماهلا  نسح  رب  ار  تدوخ  تعاطا  اراگدرورپ ! تشاد : هضرع  درب و  الاب  ار  شیاـهتسد  مساـق 
دنک شتمحر  ادخ  تشون -  ار  شتیـصو  شدوخ  تسد  اب  درک و  بلط  يذغاک  نآ  زا  دـعب  درک و  رارکت  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  امرف . رود 

. درک ترضح  فقو  رگید  راب  تشون و  ار  اهنآ  دوب ، هدرک  فقو  شردپ  دوب و  مالسلا  هیلعنامز  ماما  الوم  فقو  هک  یعارز  یـضارا  و  - 
راوـگرزب يـالوم  فرط  زا  تلاـکو  ینعی  رما  نیا  يارب  وـت  رگا  مرـسپ ! تفگ : هک  دوـب  نیا  درک ، نسح  هب  هک  ار  ییاهتیـصو  هلمج  زا  و 

يالوم کلم  یعارز  ياهنیمز  هیقب  رادرب و  هدیجرف   ] هب فورعم  عرازم  فصن  زا  ار  تایگدنز  جراخم  يدرک ، ادیپ  ّتیلها  مالسلا  هیلعام 
هدرک تسرد  دنوادخ  هک  ییاج  زا  ار  تا  يزور  ریخ و  ورب و  يدرکن  ادیپ  ار  راک  نیا  ّتیلها  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ام 
عادو ار  ایند  راد  مساق  رجف ، عولط  تقو  رد  دش ، هک  ملهچ  زور  تفریذپ . طیارـش  مامت  اب  ار  ردپ  ّتیـصو  مه  نسح  هاوخب . دیامرف  لوبق  و 

ام نولوقی : ساّنلا  لعجو  هنم  کلذ  ساّنلا  مظعتساف  هادّیس ، او  حیصی : وهو  ًارـساح  ًایفاح  قاوسألا  دنک . شتمحر  ادخ  تفر ، ایند  زا  درک و 
نب ّیلعوبأ  ّیلوتو  هعایـض . نم  ریثکلا  فقوو  هیلع ، ناک  اّمع  عجرو  عّیـشتو  هورت  مل  اـم  تیأر  دـقف  اوتکـسا  لاـقف : کـسفنب  لـعفت  يذـّلا 

باوثألا ۀعبـسلا  هیلی  امو  نسحلا  یبأ  هالوم  صیمق  هندـب  یلع  باوثأ  ۀـینامث  یف  نّفکو  ءاملا  هیلع  ّبصی  دـماحوبأو  مساقلا  لـسغ  ردـحج 
هتعاط هَّللا  کمهلأ   » ءاعد هرخآ  یف  مالسلا  هیلعانالوم  نم  نسحلا  یلع  ۀیزعت  باتک  درو  ةریـسی  ةّدم  دعب  ناک  اّملف  قارعلا . نم  هتءاج  یتلا 

، مساق تلحر  زا  سپ  ًالاثم .» کل  هلاعفو  کل  ًامامإ  كابأ  انلعج  دـق   » هرخآ ناکو  هوبأ  هب  اعد  ناک  يذـّلا  ءاعّدـلا  وهو  هتیـصعم » کـبّنجو 
يارب نم .]! يالوم  اقآ و  يا  ! ] هادیس او  تفگیم : دایرف  هلان و  اب  دیودیم و  اهرازاب  رد  هنهرب ، ياپ  ورـس  اب  دمآ و  نامحرلادبع  زور  نامه 

نم دیـشاب ، تکاس  تفگ : وا  ینکیم ؟ تدوخ  اـب  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  دـنتفگیم : دوب و  بیجع  یلیخ  نامحرلادـبع  راـک  نیا  مدرم 
ار شا  يزرواشک  یضارا  زا  يرایـسب  تشگرب و  تشاد  هک  يدساف  داقتعا  زا  درک و  عییـشت  ار  مساق  دیاهدیدن . امـش  هک  ماهدید  ار  يزیچ 

نفک ار  وا  هچراـپ  تشه  اـب  دـعب  تخیریم . بآ  شندـب  يور  دـماح  وبا  داد و  لـسغ  ردـحج  نب  یلعوبا  ار  مساـق  درک . ترـضح  فقو 
نفک ناونع  هب  دوب ، هدیسر  شیارب  قارع  زا  هک  ار  سابل  تفه  نآ  زا  سپ  دندیناشوپ و  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نهاریپ  لّوا  دندرک ،
رخآ رد  هک  دیسر  نسح  هب  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  نامیالوم  فرط  زا  تیلـست  تیزعت و  همان  یهاتوک  تّدم  زا  سپ  دندیناشوپ . وا  هب 
نامه هلمج  نیا  دنادرگ . رود  ار  وت  شدوخ ، ینامرفان  تیـصعم و  زا  دیامرف و  ماهلا  وت  هب  ار  شتعاطا  یلاعت  دنوادخ  دوب : هتـشون  همان  نآ 
يارب ار  وا  لاعفا  اهراک و  و  ماما ، اوشیپ و  وت  يارب  ار  تردپ  ام  دوب : هدمآ  زین  همان  ياهتنا  رد  دوب . هدرک  وا  ّقح  رد  شردـپ  هک  دوب  ییاعد 
دّمحم هعمو  ۀئامثالثو  عبس  ۀنس  یبیصنلا  ءانجولا  ّیلع  نب  نسحلا  یفاو  لاق : ّیناوفصلا  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 264 میداد . رارق  قشمرس  وت 

ریغ یف  جرخت  لاومألا  هذـه  ّنإ  لوقی : هنع و  هللا  یـضرحور  نب  مساقلا  یبأ  ۀـلاکو  رکنی  ّهنأ  ریغ  ًاّیعیـش  ًالجر  ناکو  یلـصوملا  لضفلا  نب 
رفعج یبأ  ۀـلاکو  ۀّحـصک  مساقلا  یبأ  ۀـلاکو  ۀّحـص  ّنإف  هَّللا  ّقتا  لجرلا  اذ  ای  لضفلا : نب  دّـمحمل  ءانجولا  ّیلع  نب  نسحلا  لاقف  اـهقوقح .

نسحلا هل  لاقی  انل  خیش  كانه  رضح  دق  ناک  و  امهیلع ، مالسلل  انرضح  اّنک  و  رهازلا ، یلع  دادغبب  الزن  اناک  دقو  يرمعلا ، نامثع  نب  دّمحم 
یل نم  نسحلل :) لضفلا  نب  دّـمحم  لاقف : ّیلع ، نب   ) نسحلا نیبو  لضفلا  نب  دّـمحم  نیب  باطخلا  لاـطف  رهزـألا ، نب  مساـقلاوبأو  رفظ  نب 
 - 264  / 20 کسفن . یف  تبثی  لیلدـب  کلذ  کل  نّیبأ  ءانجولا : ّیلع  نب  نسحلا  لاقف  حور ؟ نب  نیـسحلا  ۀـلاکو  تبثتو  لوقت  اـم  ۀّحـصب 

تلاکو وا  اّما  دـمآ ، دوب  هعیـش  هک  یلـصوم  لـضف  نب  دّـمحم  هارمه  هب  یبیـصن  ءاـنجو  یلع  نب  نسح  لاـس 307 ه.ق  رد  هتفگ : یناوفص 
ّقح ریغ  رد  دوشیم  جرخ  مساقلاوبا  تسد  هب  هک  یلاوما  تفگیم : نیاربانب  درکیم ، راکنا  هتـشادن و  لوبق  ار  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا 
ارچ سرتب  ادخ  زا  تفگ : لضف  نب  دّمحم  هب  ءانجو  یلع  نب  نسح  دسریمن .] نآ  قحتسم  تسد  هب  دوشیمن و  هنیزه  ّقح  رد  ینعی   ] تسا
رد اهنآ  يود  ره  يزور  تسا . يرمع  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  تلاکو  تّحـص  لثم  حور  نب  نیـسح  مساقلایبا  تلاکو  تّحـص  هک 
نب نسحلاوبا  هک  ام  ناگرزب  خیاشم و  زا  یکی  میتفر . ناشندید  هب  مدقم  ریخ  يارب  مه  ام  دندرک . لزنم  هدش و  دراو  يرهاز  هناخ  هب  دادغب 
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لضف نب  دّمحم  تفرگ . الاب  یلع  نب  نسح  لضف و  نب  دّمحم  نیب  ثحب  دوب . رضاح  اجنآ  زین  دشیم  هدیمان  رهزأ  نب  مساقلاوبا  [ ای  ] رفظ و
یلیلد نانچ  تفگ : ءانجو  یلع  نب  نسح  ینک ؟ تباث  ار  حور  نب  نیـسح  تلاـکو  هک  يراد  ییوگیم  هک  هچنآ  رب  یلیلد  تفگ : نسح  هب 

نسحلا رتفدلا  لوانتف  هتانابسح ، هیف  دوسأب  دّلجم  ّیحلط  قرو  هیف  ریبک  رتفد  لضفلا  نب  دّمحم  عم  ناکو  دنیشنب . تناج  رب  هک  مروایب  تیارب 
علّطاو هیلع  انأ  فقأ  مل  امهنیب  ءیـش  یلع  اقّفتاو  ًاملق  ئربف  ًاملق  یل  اوّربأ  لضفلا : نب  دمحمل  لاقو  ضایب ، هیف  ناک  ۀـقرو  فصن  هنم  عطقو 
دادـم الب  يربملا  ملقلا  کلذـب  ۀـقرولا  کلت  یف  هیلع  اقّفتا  ام  بتکی  لعجو  ملقلا ، ءانجولا  ّیلع  نب  نسحلا  لوانتو  رفظ  نب  نسحلاابأ  هیلع 

نب نیـسحلا  مساقلا  یبأ  یلإ  اهب  ذـفنأو  همدـخی ، دوسأ  لضفلا  نب  دّـمحم  عم  ناک  خیـشل  هاطعأو  همتخ  ّمث  ۀـقرولا . ألم  یّتح  هیف  رثؤی  الو 
تمّدـقو ءیجی ، باوجلا  ّنإف  ضما  یل : لاق  لاقف : لوسرلا  عجرو  كانه  انیّلـصف  رهظلا  ةالـص  ترـضحو  حربی  مل  ءانجولا  نبا  انعمو  حور 

هماعطب ّأنهتی  ملو  ههجو  لضفلا  نب  دّمحم  مطلف  لصف ، لصف  نع  دادمب  بوتکم  ۀقرولا  کلت  یف  باوجلا  درو  ذإ  لکألا  یف  نحنف  ةدئاملا 
نـسح دوب . نآ  رد  شباتک  باسح و  دوب و  هایـس  شدلج  زبس و  شیاه  قرو  هک  تشاد  یگرزب  رتفد  لضف  نب  دّـمحم  ءانجولا : نبال  لاقو 

دیـشارت و یملق  دّمحم  شارتب . نم  يارب  یملق  تفگ : لضف  نب  دّمحم  هب  دـنک و  دوب  دیفـس  هک  ار  یقرو  فصن  تفرگ و  ار  رتفد  یلع  نب 
تشادرب و ار  ملق  ءانجو  یلع  نب  نسح  تشاد . عـالطا  نآ  هب  رفظ  نب  نسحلااـبا  یلو  متـسنادیمن ، نم  هک  دـندرک  قفاوت  يزیچ  رب  ود  ره 
، دش رپ  هقرو  دشن . مولعم  ذغاک  يور  يرثا  چـیه  تشون و  بکرم  نودـب  هدیـشارت ، ملق  نامه  اب  ار  دـندوب  هدرک  قفاوت  مه  اب  هک  ياهلأسم 

يارب ار  نآ  داد و  دوـب  لـضف  نب  دّـمحم  مداـخ  هارمه و  هک  یهایـس  درمریپ  هب  هدز و  رهم  دوـب ] دیفـس  یلاـخ و  ًارهاـظ  هک   ] ار هـقرو  دـعب 
زامن زا  دـعب  میدرک ، هماقا  ار  زامن  اجنامه  دـش  رهظ  زامن  تقو  دـنام ، اجنآ  ام  هارمه  مه  ءاـنجو  نبا  داتـسرف . حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا 
هقرو نامه  رد  باوج  هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لاح  رد  ام  دندروآ ، ییاذغ  دـیآیم . مه  باوج  ورب  تفگ : نم  هب  تفگ : تشگرب و  کیپ 

هب لضف  نب  دّمحم  هرظنم ] نیا  ندید  اب  . ] دوب هدش  هتـشون  هقرو  نآ  رد  دوب ] رفن  ود  نآ  نیب  طقف  هک   ] نآ هلمج  هب  هلمج  دنب و  دنب  دـمآ و 
یکبی یقبو  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  مساـقلا  یبأ  یلع  لـخد  یّتـح  هعم  ماـقف  یعم ، مق  اذـغ  هـب  یلیم  رگید  دز و  یلیـس  شدوـخ  تروـص 

ّیلع نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 265 هَّللا . ءاش  نإ  کلو  انل  هَّللا  رفغی  مساقلاوبأ : لاقف  هَّللا ، کلاقأ  ینلقأ  يدّیس  ای  لوقیو :
: لاق هراد  یف  نطقلا  قوس  فرط  دادـغبب  رهاط  یخأ  نب  يولعلا  ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  دّـمحموبأ  انربخأ  لاق : هیوباب  نب  نیـسحلا  نب 

لاقف هلأسف  هل -  ۀعیـض  رمأ  یف  ریزو  ذئموی  وهو  حاّرجلا -  نب  یـسیع  نب  ّیلع  یلإ  دادغب  ّیقیقعلا  ّیلع  نب  دـمحأ  نب  ّیلع  نسحلاوبأ  مدـق 
هدـی یف  نم  لأسأ  ّینإف  ّیقیقعلا : هل  لاقف  لاق . امک  وأ  کلذ ، لاط  انولأس ، امّلک  یطعن  انبهذ  نإف  ریثک ، دـلبلا  اذـه  یف  کـتیب  لـهأ  ّنإ  هل :

نم ءازع  هَّللا  یف  لوقأ  انأو  تجرخف  لاق : بضغم  وهو  جرخف  هرکذ ، ّلج  هَّللا  لاقف : کلذ ؟ وه  نم  یسیع : نب  ّیلع  هل  لاقف  یتجاح ، ءاضق 
حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  تمدخ  هب  هکنیا  ات  تفر  وا  اب  دش و  دنلب  ءانجو  نبا  ایب . نم  اب  تفگ : ءانجو  نبا  هب  دعب  تشادـن . ندروخ  ّلک 

ام و لاعتم  دـنوادخ  تفگ : مساقلاوبا  دزرمایب . ار  امـش  دـنوادخ  شخبب ، ارم  نم ! ياقآ  يا  تفگیم : يراز  هیرگ و  اب  دیـسر و  هللا  همحر 
ییحی نب  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحم  وبا  هتفگ : هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا   - 265  / 21 هَّللا . ءاش  نا  دزرماـیب ، ار  اـمش 

رد یقیقع  یلع  نب  دـمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  تفگ : دادـغب  ناشورف  هبنپ  رازاب  رد  عقاو  شاهناـخ  رد  رهاـط ، هداز  ردارب  [ هب فورعم   ] يولع
یـسیع نب  یلع  زا  تشاد  هک  يزرواـشک  نیمز  دروـم  رد  تـفر و  دوـب  ساـبع  ینب  تـلود  رد  هـک  حارج  نـب  یـسیع  نـب  یلع  دزن  دادـغب 

دننکیم تساوـخرد  اـم  زا  هک  ار  هچ  ره  دـشاب  اـنب  رگا  يراد ، يداـیز  لـیماف  رهـش  نیا  رد  وـت  تـفگ : شباوـج  رد  وا  درک . یتـساوخرد 
تـسد رد  نم  شهاوخ  ندروآرب  هک  مهاوخیم  یـسک  زا  ار  متـساوخرد  مه  نم  سپ  تفگ : یقیقع  تسا . جراـخ  اـم  ناوت  زا  میزادرپـب ،
نوریب اجنآ  زا  تفگ : هراب  نیا  رد  تفر و  نوریب  تینابصع  اب  دعب  و  تسادخ . تفگ : تسیک ؟ صخش  نیا  تفگ : یـسیع  نب  یلع  تسوا .

نم كردو  کلاه ، ار  یتبیـصم  ره  و  دـنکیم ، تیانع  تمواقم  ربص و  یتکاله  ءالب و  ره  زا  لاـعتم  دـنوادخ  متفگیم : مدوخ  اـب  متفر و 
ینءاجف هغلبأف  يدـنع  نم  بهذـف  هیلإ  توکـشف  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  دـنع  نم  لوسرلا  ینءاجف  تفرـصناف ، لاق : ۀبیـصم ، ّلـک 

رمأ کّمه  اذإ  لوقیو : مالـسلا  کئرقی  كالوم  یل : لاقو  نافکأو  طونح  نم  ءیـشو  لیدنمو  مهرد  ۀئام  نزوو  ددع  مهرد  ۀئامب  لوسرلا 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


یف کتجاح  یـضقتسو  نافکألا ، هذهو  طونحلا  اذهو  مهاردلا  هذه  ذخو  كالوم  لیدنم  اذه  ّنإف  کهجو  لیدنملا  اذـهب  حـسماف  ّمغ  وأ 
اذهو کطونح  اذهو  کنفک  اذه  نوکیف  هدعب  ّتم  ّمث  ماّیأ ، ةرشعب  کلبق  نم  لیعامسإ  نب  دّمحم  تام  رـصم  یلإ  تمدق  اذإف  ۀلیّللا ، هذه 

ّيأ رظنأ  ریخ  ای  ریخ : یمالغل  تلقف  ّقدی  بابلاو  یباب  یلع  لعاشملاب  انأ  اذإو  لوسرلا  فرـصناو  هتظفحو  کلذ  تذخأف  لاق ]: . ] كزاهج
همحر حور  نب  نیـسح  فرط  زا  یکیپ  متـشگرب ، هک  اجنآ  زا  دنکیم . یفالت  نبا  بتاکلا  دّمحم  نب  دیمح  مالغ  اذـه  لاقف : اذ ؟ وه  ءیش 

نم دزن  نآ  زا  سپ  دـناسر و  حور  نب  نیـسح  هب  ار  متیاکـش  تفر و  کـیپ  مدرک . تیاکـش  وا  هب  دروـم  نیا  رد  مه  نم  دـمآ ، نم  دزن  هللا 
دناسریم و مالس  وت  يالوم  تفگ : نم  هب  دروآ و  میارب  ینفک  هچراپ  دنچ  طونح و  يرادقم  یلامتـسد ، دقن ، لوپ  مهرد  دص  تشگرب و 

وت يالوم  لامتـسد  نیا  نوچ  شکب ، تتروص  يور  ار  لامتـسد  نیا  درک ، تحاران  نیگهودـنا و  ار  وت  ياهلأسم  هک  نامز  ره  دـیامرفیم :
یتقو دوشیم . هدروآرب  بشما  نیمه  رد  يراد  هک  مه  یتجاح  ریگب ، ار  اه  نفک  طونح و  اهمهرد و  نیا  تسا ، مالـسلا ] هیلعناـمز  ماـما  ]

نیا تسوت و  طونح  نفک و  مه  نیا  يوریم ، اـیند  زا  وت  وا  زا  دـعب  دریمیم و  لیعامـسا  نب  دّـمحم  وت  زا  لـبق  زور  هد  یتـفر  رـصم  هب  هک 
ماهناخ برد  هک  مدش  هّجوتم  هعفدکی  تشگرب . مه  کیپ  متـشاد ، هگن  هتفرگ و  ار  اهنآ  دوب . دهاوخ  وت  گرم  جراخم  يارب  مه  اهلوپ ] ]

دیمح مالغ  تفگ : ریخ  تسا ؟ ربخ  هچ  نیبب  ریخ ! يا  متفگ : دوب ، ریخ  شمسا  هک  ممالغ  هب  دنبوکیم ، ار  رد  تسا و  نشور  ییاه  لعشم 
. ّیلإ بکرا  دیمح : يالوم  کل  لوقیو  ریزولا  کبلط  دـق  یل : لاقف  ّیلإ ، هلخدأف  ریزولا  ّمع  وا  تسا . ریزو  يومع  رـسپ  بتاک ، دّـمحم  نب 

انلخدف انبکرو  يدیب  ذـخأ  ینآر  اّملف  ینرظتنی ، دـعاق  دـیمحب  اذإف  نینازولا  عراش  یلإ  تئجو   ] بوردـلاو عراوشلا  تحتفو  تبکرف  لاق ]: ]
تذخأف لاق : اهنم ، غرف  دق  ۀـموتخم  ۀـبوتکم  بتکلا  ّیلإ  عفدو  ّیلإ  رذـتعاو  کتجاح  هَّللا  یـضق  دـق  خیـش  ای  ریزولا : یل  لاقف  ریزولا  یلع 

اذه جرخ  ام  یل : لاقو  اذهب  نیبیـصنب  ّیقیقعلا  دمحأ  نب  ّیلع  نسحلاوبأ  انثّدحف  دّـمحم : نب  نسحلا  دّـمحموبأ  لاقو  لاق : تجرخو . کلذ 
یل بتک  دقو  ۀعیضلا  کّلمأ  ّینإ  هللا : همحرحور  نب  نیـسحلا  یل  لاق  دقو  یـسفن ، ّیلإ  تیعن  دقو  اهّمـسی  ملف  ۀنالف  یتّمع  یلإ  ّالإ  طونحلا 

لزنم هب  ار  نافکألا  یل  جرخأف  لاق : مهارّدلاو ، طونحلاو  نافکألا  ینرأ  يدّیـس  ای  هل : تلقو  هینیعو  هسأر  تّلبقو  هیلإ  تمقف  تدرأ  يذـّلاب 
یط ار  اههار  مدـش و  راوس  مه  نم  ایب . وش و  راوس  هتفگ : مه  دـیمح  میالوم  هدرک و  توعد  ار  وت  ریزو  تفگ : نم  هب  دـیمح  مـالغ  دروآ ،
راوس مه  اب  هتفرگ و  ار  متـسد  دـید  ارم  اـت  تسا ، نم  رظتنم  هتـسشن و  دـیمح  هک  مدـید  مدیـسر ، ناراد  وزارت  ناـبایخ  هب  هکنیا  اـت  مدرک ،

یهاوخ رذـع  نم  زا  درک . هدروآرب  ار  وت  تجاح  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  خیـش ! يا  تفگ : نم  هب  ریزو  میتفر . ریزو  دزن  هدـش و  بکرم 
نوریب متفرگ و  دوب ] میاه  نیمز  هرابرد  یماکحا  هک   ] ار اههمان  مه  نم  داد . نم  هب  دندوب  هدش  موم  رهم و  هتشون و  هک  ار  ییاههمان  درک و 

: تفگ هدرک و  لقن  ام  يارب  نیبیـصن  رد  یقیقع  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  ار  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحم  وبا  مدـمآ .
نیـسح دش . هداد  نم  گرم  ربخ  نم ] يارب  طونح  ندمآ  اب  ینعی   - ] دربن ار  همع  مسا  هدمآ -  نوریب  ینالف  نم  همع  يارب  طقف  طونح  نیا 

هیلعتّجح رـضحم  هب   ] میارب متـشاد  هک  ار  یتـساوخرد  دـعب  موـشیم و  کـلام  ار  يزرواـشک  نیمز  هک  تفگ  نم  هب  هللا  همحر  حور  نـب 
اهمهرد طونح و  اه و  نفک  نم ! ياقآ  يا  متفگ : وا  هب  مدیـسوب و  ار  وا  مشچ  رـس و  مدش ، دنلب  نم  دیوگیم ]: دّمحموبا  . ] تشون مالـسلا 

یف طونحلا  اذإو  ۀـماّمعو  ّيورم  باوـثأ  ۀـثالثو  نمیلا  جـسن  نم  مهّـسم  ربـح  درب  هیف  اذإـف  دروآ ، نوریب  ار  اـه  نفک  هدـب . ناـشن  نم  هب  ار 
فیک و ) : ) لاقف ًامتاخ ، هغوصأ  ًامهرد  اهنم  یل  به  يدّیـس  ای  هل : تلقف  مهرد . ۀئام  اهددعو  مهرد  ۀئام  اهنزوف  مهارّدـلا  جرخأف  ۀـطیرخ 

یلیدـنم یف  هتددـش  ًامهرد  یناطعأف  (، هینیعو  ) هسأر تّلبقو  هیلع  تححلأو  هذـه  نم  دـیرأ  تلقف : تئـش  ام  يدـنع  نم  ذـخ  کلذ ، نوکی 
یبـتک تلعجو  دودـشم ، مهرّدـلا  هیفو  ۀـجلیفنزلا  یف  لیدـنملا  تلعجو  یعم  ۀـجلیفنز  تحتف  ناـخلا  یلإ  ترـص  اّـملف  یّمک . یف  هـتلعجو 

یلإ ترـصف  ساوسولا ، هبـش  ینذخأف  اهیف ، ءیـش  الو  اهلاحب  ةرورـصم  ةّرـصلا  اذإف  مهردلا  بلطأ  تئج  ّمث  ًاماّیأ ، تمقأو  اهیف )  ) يرتافدو
ياه هتفاب  زا  راد  طخ  يدُرب  مدید  يدّیـس ؟ ای  کل  ام  یل : لاقف  هیلإ  ینلخدأف  خیـشلا  یلإ  لوخدلا  دـیرأ  ریخ ، همالغل  تلقف  ّیقیقعلا ، باب 
مهرد دص  ددع  نزو و  رظن  زا  مه  اهمهرد  دوب و  هدـیچیپ  هچراپ  رد  هک  مدـید  ار  طونح  دـعب  دوب ، همامع  کی  ّيورم و  هچراپ  هس  نمی و 

هنوـگچ تفگ : نسحلاوـبا  مزاـسب . يرتـشگنا  نآ  اـب  اـت  دیـشخبب  نم  هب  ار  اـهمهرد  نآ  زا  یکی  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : نسحلاوـبا  هب  دوـب .
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رـس و مدرک و  رارـصا  یلیخ  مهاوـخیم . اـهمهرد  نیا  زا  نم  متفگ : ریگب . مدوـخ  لاـم  زا  یهاوـخیم  هچ  ره  درک ، ار  راـک  نیا  دوـشیم 
. مداد رارق  منیتسآ  رد  مه  ار  لامتـسد  متـشاذگ و  یلامتـسد  رد  ار  مهرد  داد . نم  هب  ار  اهمهرد  نآ  زا  یکی  مه  وا  مدیـسوب ، ار  شمـشچ 

لیبنز لخاد  مدوب  هتـسب  مکحم  هک  ار  لامتـسد  مدرک و  زاب  دوب  نآ  لخاد  میاـه  رتفد  اـهباتک و  هک  ار  یلیبنز  متفر ، ارـسناوراک  هب  یتقو 
زاب دوب  شدوخ  لاح  هب  مکحم  هتسب و  روط  نامه  هک  ار  لامتسد  هرگ  متفر ، مهرد  غارس  هب  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  يزور  دنچ  متـشاذگ .

متفر و یقیقع  هناخ  هب  [ ًاروف دوبن ، يربخ  مهرد  زا  اّما   ] متـشگ رتشیب  تقد  ساوسو و  اب  مدـش و  بجعتم  دوبن . نآ  لخاد  يزیچ  اـّما  مدرک ،
: تلقف نم ؟ ياقآ  هداـتفا ، یقاـفتا  هچ  تفگ : درب و  خیـش  تمدـخ  هب  ارم  ریخ  مسرب . خیـش  تمدـخ  هب  مهاوخیم  متفگ : ریخ ، شمـالغ  هب 

هتلأسف همّهتأ  دحأ  یعم  نکی  ملو  ًانزوو ، ًاددع  ۀئام  یه  اذإف  مهاردلا  جرخأو  ۀجلیفنزب  اعدف  ةّرـصلا ، یف  هتبـصأ  ام  ینتیطعأ  يّذلا  مهردلا 
یّتلا نافکألا  یف  نّفکو  هللا  همحریّفوت  ّمث  لیق : امک  ةرـشعب  لیعامـسإ  نب  دّمحم  هلبق  تامو  ۀعیـضلا  ذخأو  رـصم  یلإ  جرخ  ّمث  ّیلإ ، ّهدر 
هیخأ ّیلع  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأو  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأو   - 266 هیلإ . تعفد 

نب دّمحم  توم  دعب  هنع  هللا  یضرهیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  ینلأس  لاق : هللا  همحردوسألا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  انثّدح  الاق :
لیبنز خیـش  مدرکن . ادیپ  شاهسیک  رد  ار  دیدوب  هدیـشخب  نم  هب  امـش  هک  یمهرد  متفگ : خیـش  هب  باطخ  هحور  هَّللا  سدق  ّيرمعلا  نامثع 

. نزو مه  ددع و  رظن  زا  مه  تسا ، مهرد  دص  ًاقیقد  هک  مدـید  درمـش ، دروآ و  نوریب  دوب  نآ  لخاد  هک  ار  اهمهرد  تساوخ و  ار  شدوخ 
هک مدـیمهف   ] دـنادرگرب نم  هب  ار  نآ  هک  مهاوـخب  وا  زا  منک و  شمهتم  اـی  مـنک  ّکـش  وا  هـب  هـک  دوـبن  نـم  هارمه  یـسک  ارجاـم  نـیا  رد 

(176 [.) هدروآ رد  یقیقع  لیبنز  زا  رس  ارسناوراک ، رد  نم  لیبنز  لخاد  هدروخ  هرگ  هدش و  هتسب  لامتسد  زا  مهرد  هک  هداد  خر  ياهزجعم 
راد زا  وا  زا  شیپ  زور  هد  لیعامسا  نب  دّمحم  دوب ، هدش  هتفگ  وا  هب  هک  روط  نامه  تفرگ و  ار  شا  یعارز  یضارا  تفر و  رصم  هب  یقیقع 

22 دنک . شتمحر  ادخ  دـش . نفک  دوب  هدـش  هداد  وا  هب  هک  ییاه  نفک  نامه  رد  تفر و  ّقح  تمحر  هب  یقیقع  مه  وا  زا  سپ  تفر و  ایند 
همحر هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  هرـس ، سدق  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  گرم  زا  دعب  تسا : هتفگ  دوسا  یلع  نب  دّمحم   - 266 / 
دیامن شهاوخ  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  سّدقم  دوجو  زا  ات  منک  تساوخ  رد  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  زا  هک  درک  شهاوخ  نم  زا  هللا 

ًادـلو هقزری  نأ  هَّللا  وعدـی  نأ  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  انالوم  لأـسی  نأ  هحور  هَّللا  سدـق  یحورلا  مساـقلاابأ  لأـسأ  نأ  هب  ترـضح  هک 
عفنی كرابم  دلو  هل  دلویس  ّهنإف  هللا  همحرنیسحلا  نب  ّیلعل  اعد  دق  ّهنأ  ماّیأ  ۀثالثب  کلذ  دعب  ینربخأ  ّمث  کلذ ، یهنأف  هتلأسف  لاق : ًارکذ .) )
لاقو هیلإ  ینبجی  ملف  ًارکذ )  ) ًادلو قزرأ  نأ  یل  وعدی  نأ  یـسفن  رمأ  یف  هتلأسو  دوسألا : ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  لاق  دالوأ . هدعبو  هب ، هَّللا 
لاـق یل . دـلوی  ملو  دـالوأ  هدـعبو  ّیلع  نب  دّـمحم  هنبا   ] ۀنـسلا کـلت  هنع  هللا  یـضرنیسحلا  نب  ّیلعل  دـلوف  لاـق : لـیبس  اذـه  یلإ  سیل  یل 

نب نسحلا  نب  دّمحم  انخیش  سلجم  یلإ  فلتخأ  ینآر  اذإ  یل -  لوقی  ام  ًاریثک  دوسألا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  ناکو  هیوباب : نب  رفعجوبأ 
مـساقلاوبا زا  دیامرف . تمارک  يرـسپ  دنزرف  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  ات  دنک  اعد  دـنوادخ  هاگرد  ملعلا  بتک  یف  بغرأو  هنع  هللا  یـضردیلولا 

يارب مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  هک  داد  ربخ  نم  هب  دـعب  زور  هس  درک ، لوبق  مه  وا  دـناسرب ، ترـضح  ضرع  هب  ار  هلأـسم  هک  مدرک  شهاوخ 
هب هدوب و  عفان  شیارب  هک  دهدیم  وا  هب  دنوادخ  یکرابم  دنزرف  يدوز  هب  دناهدرک و  اعد  قودص ] خیـش  ردـپ  هیوباب  نبا   ] نیـسح نب  یلع 
هک مدرک  شهاوخ  مساقلاوبا  زا  مدوخ  صوصخ  رد  دیامرفیم . اطع  رگید  دنزرف  دنچ  مه  وا  زا  دعب  دهدیم . وا  هب  يدایز  عفن  نآ  هلیـسو 
رما نیا  تفگ : درکن و  لوبق  ار  مشهاوخ  مساقلاوبا  دیامرف . تمارک  يرسپ  دنزرف  مه  نم  هب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  ات  دننک  اعد  ترـضح 

يرگید دالوا  مه  وا  زا  دعب  دش و  هدیمان  دّمحم  هک  دش  دلوتم  يرـسپ  نیـسحلا  نب  یلع  يارب  لاس  نامه  رد  درادن . یهار  تسین و  یندش 
یلع نب  دّمحم  تقو  ره  تسا : هتفگ  قودص ] خیـش   ] هیوباب نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  مدشن . دنزرف  بحاص  نم  اّما  دمآ ، ایند  هب  شیارب 
کل نوکت  نأ  بجعب  سیل  هظفحو :-  لیـصحت  رد  موریم و  هللا  همحردیلو  نب  نسح  نب  دّمحم  مداتـسا  سلجم  هب  هک  دـیدیم  ارم  دوسا 

، ۀنس نیرشعلا  نود  یلو  سلجملا  تدقع  هیوباب : نب  هَّللا  دبعوبأ  لاقو   - 267 مالسلا . هیلعمامإلا  ءاعدب  تدلو  تنأو  ملعلا  یف  ۀبغرلا  هذه 
ّمث یّنس ، رغصل  بّجعتلا  رثکی  مارحلاو  لالحلا  یف  ۀبوجألایعارسإ  یلإ  رظن  اذإف  دوسألا ، ّیلع  نب  دّمحم  رفعجیـسلجم  رـضحی  ناک  اّمبرف 
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: لاق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  ۀعامج ، انربخأو   - 268 مالـسلا . هیلعمامإلا  ءاعدب  تدلو  ّکنأل  بجع  لوقی ال 
، رانید ۀئامثالث  اهعم  یبآلا  لیدبع  نب  دّمحم  ةأرما  تناکو  ۀبآ ، لهأ  نم  بنیز  اهل : لاقی  ةأرما  تناک  لاق : لیتم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  انربخأ 
: لاق هنع  هللا  یـضرحور  نب  مساقلا  یبأ  دی  یلإ  يدی  نم  لاملا  اذـه  مّلـسی  نأ  ّبحأ  تلاقو : لیتم  نب  دـمحأ  نب  رفعج  یّمع  یلإ  تراصف 
، متـشاد شالت  تبغر و  ملع ، ظفح  ناسلب و  اهیلع  لبقأ  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  مساقلا  یبأ  یلع  تلخد  اّملف  اـهنع  مجرتأ  اـهعم  ینذـفنأف 

وبا  - 267  / 23 ياهدش . دـّلوتم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياعد  اب  وت  هک  ارچ  تسین ، یبیجع  رما  ملع ، يریگدای  رد  وت  تبغر  نیا  تفگیم :
رفعجوبا تاقوا  یـضعب  مدرک و  اپرب  یـسرد  سلجم  دوب ، لاس  تسیب  زا  رتمک  مّنـس  یتقو  تسا : هتفگ  قودـص ] خیـش   ] هیوباب نب  هَّللادـبع 

باوج رـضاح  مارح  لالح و  زا  نداد  خـساپ  رد  نس  یمک  دوجو  اـب  دـیدیم  هک  یتقو  دـمآیم ، نم  سلجم  هب  مه  دوسا  یلع  نب  دّـمحم 
دلوتم مالـسلا  هیلعماـما  ياـعد  تکرب  هب  نوچ  تسین ، بیجع  وـت  زا  تواـکذ  نیا  تفگیم : نآ  زا  دـعب  درکیم و  بجعت  رایـسب  متـسه ،

غلبم دوب ، یبآ  لیدبع  نب  دّمحم  رـسمه  هک  بنیز  مان  هب  هبآ »  » لها زا  دوب  ینز  تسا : هتفگ  لیتم  نب  یلع  نب  دّمحم   - 268  / 24 ياهدش .
هب مدوخ  تسد  اـب  ار  لاـم  نیا  مراد  تسود  تفگ : دـمآ و  لـیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج  نم  يومع  دزن  هب  هک  دوـب  شهارمه  راـنید  دـصیس 
[. دوبن یبرع  شنابز  وا  هکنیا  تهج  هب   ] مشاب وا  مجرتم  ات  داتـسرف  نز  نآ  اب  هارمه  ارم  میومع  مراپـسب . حور  هب  نیـسح  مساـقلاوبا  تسد 

فیکو تنأ  فیک  هانعمو  هتـسنوج » هیلوک  ادـب  نوچ  انوچ  بنیز  : » اهل لاقف  حیـصف  یبآ  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  رـضحم  هب  هک  نیمه 
نب ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نـع  ۀـعامج ، ینربـخأو   - 269 تعجرو . لاملا  تمّلـسو  ۀـمجرتلا  نم  تنغتـساف  کنایبص  ربخ  اـمو  تنک 
هللا یضرحور  نب  مساقلا  یبأ  خیـشلا  دنع  تنک  لاق : ّیناقلاطلا  قاحـسإ  نب  میهاربإ  نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا 

رکذو کل  ادـب  اّمع  لس  هل : لاقف  ءیـش  نع  کلأسأ  نأ  دـیرأ  ّینإ  لاقف : لجر  هیلإ  ماـقف  ّيرـصقلا ، یـسیع  نب  ّیلع  مهیف  ۀـعامج  عم  هنع 
(177 (؛ هتـسنوج هیلوک  ادـب ، نوچ  انوچ ، بنیز  تفگ : بنیز  هب  یبآ  حیـصف  نابز  اب  ناشیا  مدیـسر  عضوملا . اذـه  ریغ  یف  اهانرکذ  لئاسم 
هب یجایتحا  دش و  زاینیب  مجرتم  دوجو  زا  نز  نیاربانب  ربخ ؟ هچ  تنادنزرف  زا  دوب و  روطچ  امـش  لاح  تسا و  روطچ  وت  لاح  بنیز  ینعی 

دّمحم  - 269  / 25 تشگرب . هدرک و  میلـست  وا  هب  ار  لام  نز  دوب .] هاگآ  ًالماک  وا  نابز  هب  حور  نب  نیـسح  هکنیا  لـیلد  هب   ] دوبن همجرت 
نب نیسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  رد  يرـصق  یـسیع  نب  یلع  هلمج  زا  ياهّدع ؛ هارمه  هب  نم  تسا : هتفگ  یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب 

شیپ تیارب  هک  هچنآ  ره  زا  دنتفگ : مسرپب . امش  زا  یلاؤس  مهاوخیم  تفگ : خیـش  هب  باطخ  دش و  دنلب  يدرم  هک  میدوب  هللا  همحر  حور 
خیـشلا یلإ  تدعف  قاحـسإ : نب  میهاربإ  نب  دّمحم  لاق  میدرک . رکذ  يرگید  ياج  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دیـسرپ  ار  یلئاسم  نک . لاؤس  هدـمآ 
میهاربإ نب  دّمحم  ای  لاقف : انأدتباف  هسفن ؟ دنع  نم  سمأ  انل  رکذ  هارت  أ  یـسفن : یف  لوقأ  انأو  دغلا  نم  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  مساقلا  یبأ 

نمو ییأرب  ّلجوّزع -  هَّللا -  نید  یف  لوقأ  نأ   ] نم ّیلإ  ّبحأ  قیحـس  ناـکم  نم  حـیرلا  یب  يوهت  وأ  ریطلا  ینفطختف  ءامّـسلا  نم  رّخأ  نئل 
نب ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نـع  ۀـعامج ، ینربـخأو   - 270 مالـسلا . هیلعۀّـجحلا  نم  عومـسمو  لصألا ، نع  کلذ  لب  یـسفن  دـنع 

یهو ّجاحلا  یلع  ۀطمارقلا  تجرخ  یّتلا  ۀنسلا  یف  دادغبب  اوناک  نیمیقملا  اندلب  لهأ  نم  ۀعامج  ینثّدح  لاق : هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا 
یلإ جورخلا  یف  نذأتـسی  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  بتک  هنع  هللا  یـضريدلاو  ّنأ  بکاوکلا  رثاـنت )  ) ۀـنس

زا هن   ] دوب شدوخ  زا  داد  هک  ییاـهباوج  يدـید  متفگیم : مدوخ  اـب  مدوب و  هتـسشن  مساـقلاوبا  خیـش  رـضحم  رد  زور  نآ  يادرف  ّجـحلا .
همعط متفیب و  نامسآ  زا  نم  رگا  میهاربا ! نب  دّمحم  يا  دومرف : هدرک و  عورش  خیش  منزب ، یفرح  هک  نآ  زا  شیپ  مالسلا ؟] هیلعماما  بناج 
یفرح مدوخ  زا  ّلجوّزع  دنوادخ  نید  رد  هکنیا  ات  مراد  تسود  رتشیب  دزادنیب ، يدنلب  ناکم  زا  ارم  یتخس  داب  هکنیا  ای  موشب و  ناگدنرپ 

 - 270  / 26 تسا . هدش  هدینـش  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  زا  هدوب و  نید  ساسا  لصا و  زا  متفگ  هک  ار  هچنآ  هکلب  مهدب ، يأر  منزب و 
هک یلاـس  رد  دنتـشاد  تماـقا  دادـغب  رد  هک  نامرهـش  لـها  زا  یتعاـمج  تـسا : هـتفگ  هیوباـب  نـب  یـسوم  نـب  یلع  نـب  نیـسح  هَّللادـبعوبا 

رـضحم زا  ياهمان  نمـض  رد  مردپ  دندرک : لقن  نم  يارب  دوب ، ناگراتـس  ندش  هدـنکارپ  لاس  دـندرک و  مایق  جاجح  هیلع  رب  ( 178) هطمارق
رذن وه  لاقف : داعأف  ۀنـسلا  هذه  یف  جرخت  باوجلا ال  یف  جرخف  دوش . فرـشم  ّجح  هب  ات  تساوخ  هزاجا  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خـیش 
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نم لتقو  هسفنب  ملـسف  ةریخألا  ۀـلفاقلا  یف  ناکف  ةریخألا  ۀـلفاقلا  یف  نکف  ّدـب  ناـک ال  نإ  باوجلا : جرخف  هنع ؟ دوعقلا  یل  زوجیف  بجاو أ 
قاحـسإ نب  نیـسحلا  نب  راّمع  دّمحم  وبأ  انثّدح  لاق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 271 رخألا . لفاوقلا  یف  همّدقت 

بتکو دالبلا  یف  راسو  بلطلاو ، صحفلا  یف  ّحلأ  دق  ناکو  ّيدنجخلا  حلاص  یبأ  نب  نسحلا  نب  دمحأ  ساّبعلاوبأ  انثّدح  لاق : ینـشورسألا 
باوجلا لأسیو  بلطلاو ، صحفلاب  هلاغتشاو  هبلق  ّقلعت  وکشی  مالسلا  هیلعبحاصلا  یلإ  هنع  هللا  یـضرحور  نب  مساقلا  یبأ  خیـشلا  دی  یلع 

هرابود مردپ  وشن . جراخ  رهش  زا  لاسما  هک  دمآ  باوج  هتخسن : عیقوت  ّیلإ  جرخف  لاق : هیلع  لمعی  اّمع  هل  فشکیو  هسفن ، هیلإ  نکـست  امب 
زیاج هناخ ، رد  نتـسشن  ّجـح و  هب  نتفرن  ایآ  تسا ، بجاو  رذـن  مهاوخیم  هزاـجا  شیارب  هک  یّجح  تفگ : درک و  حرطم  ار  شتـساوخرد 
دنام ملاس  تراغ  زا  دـش و  مزاع  يرخآ  هلفاق  نامه  اب  مردـپ  ورب . هلفاق  نیرخآ  اب  يورب ، دـیاب  تسین و  ياهراـچ  رگا  دـمآ : باوج  تسا ؟

: تسا هتفگ  ینشورسا  قاحسا  نب  نیسح  نب  رامع  دّمحم  وبا   - 271  / 27 دندش . هتـشک  یگمه  دندوب  یلبق  ياههلفاق  رد  هک  یناسک  یلو 
ترفاسم فلتخم  ياهرهش  هب  هدرک و  وج  تسج و  یلیخ  ترضح  ندرک  ادیپ  يارب  هک  يدنجخ  حلاص  یبا  نب  نسح  نب  دمحا  سابعلاوبا 

بلق و یگتفیش  زا  هتشون و  همان  مالسلا  هیلعبحاص  ترضح  سّدقم  دوجو  هب  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هلیـسو  هب  درک ،
ار یباوـج  و  هداد ] رارق  ریثأـت  تحت  ار  وا  یگدـنز  همه  لـمع  نیا  هـک   ] درک تیاکـش  ترـضح  ندرک  ادـیپ  وـج و  تـسج و  هـب  تـمحز 

يارب بیترت  نیا  هب  یعیقوت  دیوگیم : وا  دوخ  دنک . داجیا  شیارب  شیاشگ  هدش و  وا  بلق  شمارآ  نیکست و  بجوم  هک  درک  تساوخرد 
تففکف لاق : َكَرْـشَأ .» ْدَقَف  َطاشَأ  ْنَمَو  َطاشَأ  ْدَقَف  َّلَذ  ْنَمَو  َّلَذ  ْدَقَف  َبَلَط  ْنَمَو  َبَلَط  ْدَـقَف  َثََحب  ْنَم  : » دـش جراخ  ترـضح  فرط  زا  نم 
ّيرارزلا دّمحم  نب  دـمحأ  بلاغ  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 272 هَّلل . دمحلاو  ًارورسم  ینطو  یلإ  تدعو  یـسفن  تنکـسو  بلطلا  نع 

نأ یلإ  رثکو  کلذ  عباتتو  قفّتی  نأ  داـکی  ـال  اـم  میظع  رمأ  ّرـشلاو  ۀـموصخلا  نم  هنبا -  ینعی  ساـّبعلا -  یبأ  هدـلاو  نیبو  ینیب  يرج  لاـق :
هتئجف کتلأسم ، باوج  درو  دـق  لاقف : رفعجوبأ  ینیقل  ّمث  ةّدـم ، باوجلا  یّنع  أطبأف  ءاعدـلا  لأسأ  رفعج  یبأ  دـی  یلع  تبتکو  هب ، ترجض 

ۀماقتـسإلا لاح  یلع  لزت  ملف  امُهَْنَیب ، ُهَّللا  َحَلْـصَأَف  ُۀَجْوَّزلاَو  ُجْوَّزلا  اَّمَأَو  هیف : هنم  ًالـصف  ینارأ  نأ  یلإ  هجردـی  لزی  ملف  ًاجردـم  ّیلإ  جرخأف 
ییامنهار ار ] نانمـشد   ] دشاب مبلط  یپ  رد  هک  ره  و  دتفایم ، نم  ندرک  ادیپ  بلط و  یپ  رد  دنک  وج  تسج و  ارم  یـسک  ره  اننیب  رجی  ملو 

و هتخادنا ، رطخ  هب  ار  مناج  هدش  نم  لتق  ثعاب  دنک  ییامنهار  نم  تمـس  هب  ار  نانمـشد  هک  ره  و  دهدیم ] ناشن  مدرم  هب  ار  نم  و   ] هدرک
اب دـش و  مارآ  مبلق  متـشادرب و  تسد  وج  تسج و  زا  فیرـش  عیقوت  نیا  ندـید  اب  تسا . كرـشم  دزادـنیب ، رطخ  هب  ارم  ناج  هک  سک  ره 

تموصخ و [ مرسمه  ] سابعلاوبا ردام  نم و  نیب  تسا : هتفگ  يرارز  دّمحم  نب  دمحا   - 272  / 28 هَّللدمحلا . متشگرب ، منطو  هب  یلاحشوخ 
مدش و رجزنم  رفنتم و  نم  هک  تفای  همادا  ردق  نآ  تیعضو  نیا  دیـسریمن . رظن  هب  قفاوت  يارب  یهار  چیه  هک  داتفا  قافتا  دیدش  يریگرد 

دعب يدنچ  داتفا ، ریخأت  هب  یتّدـم  باوج  مدرک . اعد  ياضاقت  هتـشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  رـضحم  هب  رفعجوبا  هلیـسو  هب 
رد ندز ، قرو  هب  درک  عورـش  دروآ و  نوریب  ار  يرتـفد  متفر ، وا  تمدـخ  هب  تسا . هدـمآ  امـش  لاؤس  باوـج  تفگ : دـید و  ارم  رفعجوـبا 

. درک حالصا  اهنآ  نیب  دنوادخ  سپ  رهوش ؛ نز و  يارجام  اّما  و  دوب : هتشون  هک  مدید  ار  رتفد  هتـشون  ياهدنب  زا  یکی  هک  دوب  لاح  نیمه 
وأ هنع  هللا  یـضربلاغ  یبأ  ظفل  ینعم  اذه  ءیـش . اهنم  هیف   ] يرجی الف  اهطخـسی  ام  دّـمعتأ  تنک  دـقو  يرجی ، ناک  اّمم  ءیـش  کلذ  دـعب 

یلإ شاّیع  نبا  هاکح  ام  یلع  هنعل  جورخو  هریغت  لبق  رقازعلا -  یبأ  نب  رفعج  یبأ  دی  یلع  بتک  ّهنأ  يدـنع  ناکو  حون : نبا  لاق  هنم . بیرق 
ّنأ کلذو  ۀـفوکلا ، نم  ناک  اّمنإ  باتکلا  ّنأو  هنع  هللا  یـضریجزوجزلا  رفعجابأ  ینع  اّمنإ  ّهنأ  یعم ) کلذ  عمـس   ) نم ضعب  ینثّدـح  نأ 

. هاقلن الو  یناغملشلا  نب  رفعجابأ  یقلن  انرص  هیلإ  رمألا  یضقی  نأ  لبق  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلاابأ  یقلن  اّنک  انل : لاق  بلاغابأ 
ياهغدغد نودب  ملاس و  یگدنز  دعب  هب  نآ  زا  رثکی  ناک  ّهنأ  ّالإ  يریغ ، امهدّیقو  ۀباتکلاب ]  ] امهدیقأ مل  ةرکاذم  نیتیاکحلا  نیتاهب  انثّدـحو 

تحاران ار  مرـسمه  ات  مدرکیم  يراک  ًادـمع  تاقوا  یهاگ  نم  یتح  دـماین . شیپ  داتفایم  قافتا  ًالبق  هک  يدراوم  زا  کی  چـیه  میتشاد و 
هب کیدزن  هکنیا  ای  تسا ، بلاغوبا  مـالک  نیع  اـنعم  نیا  دـشیمن . تحاراـن  ًالـصا  وا  یلو  منک ، مهارف  ار  وا  تینابـصع  تاـبجوم  منک و 

یبا طسوت  هب  هدرک  لقن  شایع  نبا  هک  هچنآ  هب  انب  ار  هماـن  بلاـغ  نبا  هک  مدرکیم  ناـمگ  نم  هتفگ : حون  نبا  تسوا . ظاـفلا  نومـضم و 
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نیا نم  هارمه  هک  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  اـت  تسا ، هداتـسرف  دـیایب  نعل  شدروم  رد  هدـش و  فرحنم  هک  نآ  زا  لـبق  رقازع  یبا  نب  رفعج 
همان رقازع و  یبا  نبا  هن  دـشاب -  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هک  تسا -  یجزوجز  رفعج  ابا  رفعج ، ابا  زا  دوصقم  هک  درک  لقن  دینـش  ار  بلطم 

تلاکو رما  هب  هکنیا  زا  شیپ  ار  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  تفگ : ام  هب  بلاغوبا  دوخ  هکنانچ  تسا . هدش  داتـسرف  هفوک  زا  مه 
هتفگ حون  نبا  میدـیدن . ار  ناشیا  اّما  مینک ، تاقالم  ار  یناغملـش  نب  رفعج  ابا  هک  میتفر  میدرک و  تاقالم  دوش ، رومأـم  ترـضح  فرط  زا 
اهنآ يرگید  صخش  یلو  متشونن ، ار  اهنآ  نم  دندرک و  لقن  ندرک  تبحـص  نیب  رد  هرکاذم و  ناونع  هب  ام  يارب  ار  تیاکح  ود  نیا  هک 
دّمحم یلع  هَّللا  یّلصو  ًامئاد  ًارکش  هَّلل  دمحلاو  یصحأ ، ام ال  هنم  امهتعمس  یّتح  امهب  ثیدحلاو  امهرکذ  نیا  مه  بلاغوبا  هتبلا  تشون . ار 

قاحــسإ نـب  مـیهاربإ  نـب  دّـمحم  ینثّدـح  لاـق : نیــسحلا  نـب  ّیلع  نـب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نـع  ۀــعامج ، ینربـخأو   - 273 مّلـسو . هـلآو 
هیلإ ماقف  ّيرصقلا  یسیع  نب  ّیلع  مهنم )  ) ۀعامج عم  هنع  هللا  یضرحور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  دنع  تنک  لاق : هللا  همحریناقلاطلا 

: لاق هَّللا ؟ ّیلو  وه  مالسلا أ  هیلعنیسحلا  نع  ینربخأ  لجرلا : لاقف  کل ، ادب  اّمع  لس  هل : لاقف  ءیش  نع  کلأسأ  نأ  دیرأ  ّینإ  لاقف : لجر 
هل لاقف  هّیلو ؟ یلع  هّودع  ّلجوّزع -  هَّللا -  ّطلسی  نأ  زوجی  لهف  لجرلا : لاق  معن ، لاق : هَّللا ؟ ّودع  وه  هَّللا أ  هنعل  هلتاق  نع  ینربخأ  لاق : معن 

يروط هب  درکیم ، لقن  دایز  ار  تیاکح  ود  ةدهاشمب  ساّنلا  بطاخیال  یلاعت  هَّللا  ّنأ  ملعا  کل ، لوقأ  ام  یّنع  مهفا  هرـس : سدـقمساقلاوبأ 
نآ لآ  دّمحم و  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  تسا و  دنوادخ  صوصخم  مئاد  رکش  ساپس و  دمح و  ماهدینـش . وا  زا  یلیخ  ار  ود  نیا  نم  هک 

همحر حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  رد  نم  هتفگ : هللا  همحر  یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم   - 273  / 29 داب . ترضح 
وت زا  يزیچ  دروم  رد  مهاوخیم  تفگ : خیش  هب  دش و  دنلب  يدرم  دندوب . اجنآ  مه  يرصق  یسیع  نب  یلع  هلمج  زا  یتعامج ؛ هک  مدوب  هللا 

امهیلعیلع نب  نیـسح  ایآ  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  تفگ : درم  سرپب . هدـمآ  شیپ  تیارب  هک  هچ  ره  زا  تفگ : مساـقلاوبا  خیـش  مسرپب . یلاؤس 
. هلب دومرف : خیـش  تسادخ ؟ نمـشد  ایآ  دنک ، شتنعل  ادخ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  شلتاق  زا  تفگ : هلب . دومرف : خیـش  تسادـخ ؟ یلو  مالـسلا 
: تفگ باوج  رد  هرـس  سدق  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  دنک ؟ ّطلـسم  شتـسود  رب  ار  شنمـشد  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  ایآ  تفگ : درم 
اب و  دـهدیمن ، رارق  بطاخم  ناشرـس  مشچ  هدـهاشم  اب  ار  مدرم  یلاعتو  كراـبت  دـنوادخ  هک  نادـب  مهفب ؛ میوگیم  وت  يارب  هک  ار  هچنآ 
ریغ نم  ًالسر  مهیلإ  ثعب  ولو  مهلثم ، ًارشب  مهفانـصأو  مهـسانجأ  نم  ًالـسر  مهیلإ  ثعبی  هتمظع  ّتلج  هّنکلو  مالکلاب ، مههفاشی  الو  نایعلا ،

انلثم ال متنأ  مهل : اولاق  قاوسألا  یف  نوشمیو  نولکأی  مهـسنج  نم  اوناکو  مهوؤاـج  اّـملف  مهنم ، اولبقی  ملو  مهنع ، اورفنل  مهروصو  مهتفص 
مهل ّلـجوّزع -  هَّللا -  لـعجف  هیلع ، ردـقن  ـال  اـمب  اـننود  نوصوصخم  مّکنأ  ملعنف  هلثمب  یتأـن  نأ  نع  زجعن  ءیـشب  اوتأـت  یّتح  مکنم  لـبقن 

یف یقلأ  نم  مهنمو : دّرمتو ، یغط  نم  عیمج  قرغف  راذـنإلاو ، راذـعإلا  دـعب  ناـفوطلاب  ءاـج  نم  مهنمف : اـهنع . قلخلا  زجعی  یّتلا  تازجعملا 
شدوخ  ] دـنکیمن ملکت  یهافـش  تروـص  هب  اـهنآ  يرجأو  ۀـقانلا  دلّـصلا  رجحلا  نم  جرخأ  نم  مهنمو : ًامالـسو  ًادرب  هیلع  تناـکف  راـنلا 
ناشدوخ لثم  ناشدوخ و  عون  سنج و  زا  یناربمایپ  مدرم  يارب  یهلا  تمظع  اب  سدـقا و  تاذ  هکلب  دـیوگیمن ،] نخـس  مدرم  اـب  میقتـسم 

سپ دـنتفریذپیمن ، ار  اهنآ  توعد  دـندرکیم و  يرود  اهنآ  زا  مدرم  داتـسرفیم ، ناشدوخ  فنـص  زا  ریغ  یناربمایپ  هچنانچ  و  داتـسرف ،
اهنآ دندرکیم ، دمآ  تفر و  رازاب  رد  دندروخیم و  اذـغ  دـندوب ، ناشدوخ  سنج  زا  هک  دـندمآ  مدرم  تیادـه  يارب  یناربمایپ  هک  یتقو 
زجاع نآ  لثم  ندروآ  زا  ام  هک  دیروایب  ياهزجعم  هکنیا  رگم  مینکیمن ، لوبق  ار  امـش  توعد  اذل  دـیتسه ، ام  دوخ  لثم  هک  امـش  دـنتفگ :
اهنآ يارب  ملاع  راگدرورپ  هک  دوب  نینچ  دیراد . قرف  ام  اب  امش  هک  مینادب  میتسین ، نآ  ندروآ  هب  رداق  هک  هچنآ  ندید  هلیسو  هب  ات  میشاب ،

ّقـح و هب  توـعد  تّجح و  ماـمتا  زا  دـعب  هـک  تـسا  یـسک  ناربماـیپ  نآ  هـلمج  زا  دـنزجاع . نآ  ندروآ  رد  قـلخ  هـک  داد  رارق  یتازجعم 
ترـضح ینعی   ] درک قرغ  بآ  رد  ار  رگناـیغط  دارفا  نیّدرمتم و  هیلک  دروآ و  ناـفوط  مدرم ، ندـشن  تیادـه  باذـع و  زا  مدرم  ندـناسرت 

هیلعمیهاربا ترضح   ] دیدرگ تمالس  درس و  وا  رب  شتآ  دش و  هتخادنا  شتآ  رد  هک  تسا  یـسک  اهنآ  زا  رگید  یکی  مالـسلا .] هیلعحون 
( رجحلا نم   ) هل رجفو  رحبلا ، هل  قلف  نم ) : ) مهنمو ًانبل ، اهعرض  نم  هدام  رتش  تخس ، گنس  لد  زا  هک  تسا  یـسک  يرگید  نآ  و  مالـسلا ؛]

نولکأی امب  مهأبنأو  هَّللا  نذإب  یتوملا  ییحأو  صربألاو   ] همکألا أربأ  نم  مهنمو : نوکفأی ، ام  فقلت  ًانابعث  ۀـسبایلا  اـصعلا  هل  لـعجو  نویعلا 
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نم قلخلا  زجعو  کلذ ، لثمب  اوتأ  اّملف  کلذ . ریغو  بئذلاو  ریعبلا  لثم  مئاهبلا  هتمّلکو  رمقلا  هل  ّقشنا  نم  مهنمو : مهتویب  یف  نورخّدی  امو 
يرخأو نیبلاغ ، لاح  یف  تازجعملا  هذه  عم  هءایبنأ  لعج  نأ  هتمکحو  هدابعب  هفطلو  هلالج  ّلج  هَّللا  ریدـقت  نم  ناک  هلثمب  اوتأی  نأ  مهممأ 

، مهنحتمی ملو  مهلتبی  ملو  نیرهاـقو ، نیبلاـغ  مهلاوحأ  عیمج  یف  ّلـجوّزع -  مهلعج -  ولو  نیروهقم  يرخأو  نیرهاـق ، لاـح  یفو  نیبولغم 
ریش شاهنیس  زا  هک  دروآ  نوریب  رابتخالاو . نحملاو  ءالبلا  یلع  مهربص  لضف  فرع  املو  ّلجوّزع -  هَّللا -  نود  نم  ۀهلآ  ساّنلا  مهذختال 

دیشوج و شیارب  همشچ  گنس ، زا  دش و  هتفاکش  شیارب  ایرد  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  یضعب  و  مالسلا ] هیلعحلاص  ترـضح   ] دوب يراج 
ار یماذج  هک  تسا  یسک  اهنآ  زا  ]و  مالسلا هیلعیسوم  ترضح   ] دیعلب ار  وگغورد  نارحاس  يوداج  هک  دش  ییاهدژا  وا  کشخ  ياصع 

هریخذ ناشیاههناخ  رد  هک  هچنآ  دـندروخیم و  هک  هچنآ  هب  ار  مدرم  درکیم و  هدـنز  هَّللا  نذا  هب  ار  هدرم  عفترم و  ار  صرب  يرامیب  افش و 
رتش و لثم  ینایاپراهچ  دش و  هتفاکش  وا  يارب  هام  هک  تسا  یسک  اهنآ  هلمج  زا  ]و  مالسلا هیلعیسیع  ترـضح   ] دادیم ربخ  دندوب ، هدرک 
زا مدرم  هک  تازجعم  نیا  لاثما  ناربمایپ  هک  یتقو  سپ  هلآ .] هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ   ] دـنتفگ نخـس  وا  اـب  تاـناویح  رگید  گرگ و 

دوجو اب  هک  تفرگ  قلعت  نیا  هب  شناگدنب  رب  لاعتم  دـنوادخ  فطل  تمکح و  ریدـقت و  دـندرک ، هئارا  ار  دـندوب  زجاع  اهنآ  لثم  ندروآ 
ناوتان روهقم و  مه  یهاگ  و  اناوت ، رهاق و  یهاگ  هدروخ ، تسکـش  بولغم و  یهاگ  و  زوریپ ، بلاـغ و  یهاـگ  ار  شیاـیبنا  تازجعم ، نیا 

مدرم ًامتح  دادیمن ، رارق  ناحتما  دروم  التبم و  ار  ناشیا  دادیم و  رارق  رهاق  بلاغ و  هشیمه  تالاح و  ماـمت  رد  ار  اـهنآ  رگا  دـهد و  رارق 
رد اهنآ  ربص  لضف  يرترب و  دوبن ] تالکـشم  نآ  رگا   ] یفرط زا  دندیتسرپیمن و  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنتـسنادیم و  ادخ  ار  اهنآ 

ۀنحملا لاح  یف  اونوکیل  مهریغ ، لاوحأـک  کـلذ  یف  مهلاوحأ  لـعج  هّنکلو  دـشیمن . هتخانـش  یهلا  تاـشیامزآ  یتخـس و  ءـالب و  لـباقم 
نیّربجتم الو  نیخماش  ریغ  نیعـضاوتم  مهلاوحأ  عیمج  یف  اونوکیو  نیرکاـش ، ءادـعألا  یلع  روهظلاو  ۀـیفاعلا  لاـح   ] یفو نیرباـص  يولبلاو 

مهیف ّدحلا  زواجت  نم  یلع  ۀتباث  هَّلل  ۀّجح  اونوکیو  هلـسر ، اوعیطیو  هودـبعیف  مهّربدـمو  مهقلاخ  وه  ًاهلإ  مالـسلا  مهیلعمهل  ّنأ  دابعلا  ملعیلو 
لاق ۀنّیب . نع  ّیح  نم  ایحیو  ۀنّیب  نع  کله  نم  کلهیلو  لسرلاو  ءایبنألا  هب  تتأ  امب  دحجو  یصعو  فلاخو  دناع  وأ  ۀّیبوبرلا ، مهل  یعّداو 

أ یـسفن : یف  لوقأ  انأو  دغلا  نم  هرـس  سدقحور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  تدعف  هنع : هللا  یـضرقاحسإ  نب  میهاربإ  نب  دّمحم 
رد هکنیا  ات  دادرارق  نارگید  لثم  تهج  نیا  رد  مه  ار  ناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  اّما  لاقف : ینأدتباف  هسفن ؟ دـنع  نم   ] سمأ موی  انل  رکذ  هارت 

عضاوتم و لاوحا ، همه  رد  دننک و  يرازگرکش  دنوادخ  هاگرد  هب  ناشنانمشد ، رب  يزوریپ  تیفاع و  تقو  رد  هدوب و  ابیکـش  یتخـس  الب و 
، تسا ناشیا  ّربدم  قلاخ و  هک  دـنراد  يدـنوادخ  اهنآ  هک  دـننادب  ار  نیا  مه  قلخ  دنـشابن . دنـسپ  دوخ  رورغم و  ربکتم و  دنـشاب و  نتورف 

اهنآ يارب  هدـش  نییعت  دودـح  زا  هک  یناسک  هیلع  رب  نیا  رب  هوالع  دـننک و  تاعاطا  یهلا  ناربمایپ  اـیبنا و  زا  هدـش و  تسرپادـخ  نیارباـنب 
یهلا یحو  هک  یناسک  ناراکهانگ و  نافلاخم و  نانمشد و  نیدناعم و  رب  نینچمه  دناهدش و  ایبنا  تیبوبر  ییادخ و  یعّدم  هدرک و  زواجت 

هک یسک  ره  هدوب و  ناهرب  لیلد و  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یسک  ره  ات  « ؛ دنـشاب دنوادخ  تّجح  دننکیم ، راکنا  دناهدروآ  ایبنا  هک  ار 
نآ يادرف  تسا : هتفگ  هرـس  سدق  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ( 179 «.) دشاب ناهرب  لیلد و  ساسارب  [ دوشیم تیاده  و   ] دـنامیم هدـنز 
زا هن   ] داد شدوخ  زا  ار  باوج  خیـش  هک  يدید  زورید  هک  متفگیم  مدوخ  اب  مدیـسر و  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدـخ  هب  زور 

ینفطختف ءامّـسلا  نم  رّخأ  نئل  میهاربإ  نب  دّمحم  ای  تبحـص  هب  ادتبا  خیـش  هک  مدوب  رکف  نیمه  رد  مالـسلا ؟] هیلعتّجح  ترـضح  بناج 
نم عومسمو  لصألا  نم  کلذ  لب  یسفن ، دنع  نمو  ییأرب  هَّللا  نید  یف  لوقأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  قیحس  ناکم  نم  حیرلا  یب  يوهت  وأ  ریطلا 
اّهنأل هنیع  دوجوو  هتبیغ  توبثو  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبا  ۀمامإ  یلع  ّۀلادلا  رابخألا  نم  ًافرط  انرکذ  دقو  هیلع . همالـسو  هَّللا  تاولـص  ۀّـجحلا 
هیلع هللا  یلصهّیبن  ناسل  یلع  هَّللا  هملعأ  نم  ّالا  کلذ  ملعی  ال  ةداعلل ، قراخ  هجو  یلع  هنوک  لبق  ءیشلابو  تابئاغلاب  رابخإلا  تنّمضت  رابخأ 
همعط متفیب و  نامـسآ  زا  رگا  میهاربا ! نب  دّمحم  يا  تفگ : هدرک و  مهقدص  الولو  هقدص ، یلع  لیلدلا  ّلد  نم  ۀـهج  نم  هیلإ  لصوو  هلآو 

يأر و قباطم  ادخ  نید  لئاسم  رد  هکنیا  زا  مراد  تسود  رتشیب  دـنک ، باترپ  يدـنلب  زا  ارم  ینیگمهـس  نافوط  هکنیا  ای  موشب ، ناگدـنرپ 
زا هتفرگ و  همـشچرس  هشیر  لصا و  زا  مدرک ، هئارا  نم  هک  یباوج  يدـید و  هک  ار  هچنآ  هکلب  منزب ، یفرح  نید  بناـج  زا  هن  مدوخ و  رظن 
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ماما زیزع  دنزرف  تماما  رب  هک  ار  تایاور  رابخا و  زا  یخرب  اجنیا  ات  تسا . هدش  هدینش  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  سّدقم  دوجو 
تهج هب  درک . تباـث  ار  ناـشیا  تبیغ  ترـضح و  سّدـقم  دوجو  راـبخا ، نیا  هک  میدرک  رکذ  تشاد  تلـالد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 

هب ملع  هک  دراد  دوجو  هداعلا  قراخ  تروص  هب  هدـنیآ  ثداوح  زا  ییوگـشیپ  اهنآ  نمـض  رد  هداد و  ربخ  یبیغ  روما  زا  رابخا  نیا  هکنیا 
هدرک هاگآ  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  ملع  هلیـسو  هب  نابز و  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنادیمن  سک  چیه  ار  اهنآ 

تقادص و رگا  و  حور ] نب  نیسح  لثم   ] تسا دوجوم  وا  ییوگتسار  قدص و  رب  لیلد  هک  هدیـسر  وا  هب  یـسک  بناج  زا  رابخا  نیا  دشاب و 
ناک اـمل  [ دنـشاب هتـشاد  یبیغ  روما  هب  ملع  هک   ] دـشیمن هنوگ  نیا  زگره  مالـسلا ] هیلعماـما  صاـخ  باون  ناـمه   ] دوبن اـهنآ  ییوگتـسار 
اذه یف  درو  ام  فوتسن  ملو  هیلإ ، کلذ  اودنسأ  نم  دوجو  یلع  ّلد  مهقدص  تبث  اذإو  نیباّذکلا  دی  یلع  رهظت  تازجعملا ال  ّنأل  کلذک ،

وگغورد ياهمدآ  تسد  هب  تمارک  ای  هزجعم  دـنتمارک و ] هزجعم و  اهنیا   ] هک ارچ  بتکلا . یف  دوجوم  وهو  باتکلا  هب  لوطی  اـّلئل  ینعملا 
رب تلالد  رما  نیمه  دش ، تباث  مالـسلا ] هیلعترـضح  ناریفـس  ینعی   ] ناشیا تقادص  یتقو  هکنیا  مالک  لصاح  دوشیمن . رهاظ  باّذک  و 

میدرواین ار  تسا  هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  هچنآ  یمامت  ام  هتبلا  دناهداد . تبـسن  وا  هب  ار  تازجعم  ملع و  نیا  هک  دنکیم  یـسک  دوجو 
. تسا دوجوم  مه  رگید  بتک  رد  دنچره  دوشن . ینالوط  باتک ، ات 

تسا هدش  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یلماوع  مجنپ : لصف 

تسا هدش  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یلماوع  مجنپ : لصف 

ناک ول  ّهنأل  لتقلا ، نم  هسفن  یلع  هفوخ  ّالإ  هروهظ  نم  عنمت  ۀّلع  ال  روهظلا . نم  مالسلا  هیلعرمألا  بحاصل  ۀعناملا  ۀلعلا  رکذ  یف  لصف   - 5
مهلّمحتل مظعت  اّمنإ  مالـسلا  مهیلعءایبنألا  کلذـکو  ۀّـمئألا  لزانم  ّنإف  يذألاو ، ّقاـشملا  لّـمحتی  ناـکو  راتتـسإلا  هل  غاـس  اـمل  کـلذ  ریغ 
فیلکتلا یفانی  يّذلا ال  عنملا  انلق : هلتق ؟ دـیری  نم  نیبو  هنیب  لوحی  امب  هلتق  نم  هَّللا  عنم  اّله  لیق : نإف  یلاعت . هَّللا  تاذ  یف  ۀـمیظعلا  ّقاشملا 

هترصنو هعاّبتا  بوجوب  رمألاو  هفالخ  نع  یهنلا  وه 

تسا هدش  ع »  » رمالا بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یتّلع 

تسا هدش  ع »  » رمالا بحاص  روهظ  زا  عنام  هک  یتّلع 

یفخم دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  هکنیا  لیلد  هب  ندش ، هتشک  زا  شکرابم  ناجرب  ترـضح  سرت  رگم  هدشن ، ترـضح  روهظ  زا  عنام  یتلع  چیه 
یتفرعم تاماقم  جرادم و  هک  ارچ  دناهدومرف . لمحت  ار  اهرازآ  اهیتخـس و  ترـضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوبن و  حیحـص  ناشیا  ندش 

كرابت و دنوادخ  ياضر  يارب  ار  گرزب  ياهیتخس  تاّقشم و  هک  تسا  میظع  دنلب و  رایـسب  تهج  نیا  هب  مالـسلا  مهیلعایبنا  نید و  هّمئا 
. دننکیم لّمحت  یلاعت 

لاکشا

هدشن وا  ندش  هتـشک  عنام  لئاح و  دراد ، ار  ناشیا  لتق  دصق  هک  یـسک  وا و  نیب  یبیغ ] ياهورین  ای  هکئالم  لثم   ] ياهنوگ هب  دـنوادخ  ارچ 
؟ تسا

خساپ

درادن تفلاخم  تافانم و  هکنیا  ای  دراد و  فیلکت  اب  یتافانم  ای  تسا : هنوگ  ود  دوش ، مالـسلا  هیلعماما  ندش  هتـشک  عنام  دـنوادخ  هکنیا  ]
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تیعبت و بوجو  هب  رما  مالـسلا و  هیلعماما  اب  ندرک  تفلاخم  زا  یهن  زا  تسا  ترابع  درادـن ، فیلکت  اـب  یتفلاـخم  تاـفانم و  هک  یعنم  و ]
ۀلولیحلا اّمأو  یلاعت ، هلعف  کلذ  ّلکو  هل ، دایقنالا  مازتلاو  دنتسه ، ناشیا  زا  تعاطا  هب  مزلم  مدرم  دیامرفب  هکنیا  ناشیا و  هب  ندرک  کمک 

یف ناک  اّمبرو  کـلذ  یفاـنی  ۀـلولیحلاو  باوثلا  قاقحتـسا  فیلکتلاـب  ضرغلا  ّنـأل  هب ،   ] ضرغلا ضقنیو  فیلکتلا  یفاـنی  ّهنإـف  هنیبو  مهنیب 
یف نوکی  نأ  عنتمی  ّهنإ ال  انباحـصأ : ضعب  لاق  امک  اذـه  سیلو  اهلعف . هَّللا  نم  نسحی  الف  قلخلل ، ةدـسفم  رهقلاـب  هلتق  نم  عنملاو  ۀـلولیحلا 

فاطلألا يرجم  يرجت  اّهنأب  لوقلا  قّرطتو  لاح  ّلک  یف  ۀلاسرلا  بوجو  قیرط  دسفی  هلاق  يّذلا  ّنأل  ۀحلصم ، هراتتـسا  یفو  ةدسفم  هروهظ 
بوجو داسفإ  یلإ  يّدؤی  الو  ةدـسفم  کلذ  یف  نإ  : ] لاقی نأ  عنتمی  الو  کلذـک ، سیل  ۀـلولیحلاو  رهقلاو  تاـقوألاو ، ناـمزألاب  ّریغتت  یّتلا 

ار ترضح  نتشک  دصق  هک  یناسک  نیب  دنوادخ  ندش  لئاح  اّما  تسا ؛ هدش  ماجنا  يدنوادخ  هیحان  زا  زین  یهاون  رماوا و  نیا  همه  ۀسائرلا .
اب دنوادخ  ندش  لئاح  یلو  تسا ، باوث  قاقحتسا  فیلکت ، زا  ضرغ  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، ضرغ  ضقن  دراد و  تافانم  فیلکت  اب  دنراد 

دوجو مه  هدـسفم  مدرم  يارب  ربج ، رهق و  اب  مه  نآ  ترـضح ، ندـش  هتـشک  زا  عنم  ندـش و  لئاح  رد  اسب  هچ  و  دراد ، تاـفانم  هلأـسم  نیا 
ترضح و روهظ  رد  هدسفم  دوجو  تسا : هتفگ  ام  ياملع  ناگرزب و  زا  یکی  تسین . هدیدنسپ  دنوادخ  زا  لمع  نیا  ًاملسم  هک  دشاب  هتشاد 

قیرط نخس  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  تسین ، تسرد  مالک  نیا  یلو  تسا . نکمم  هکلب  تسین ، نکمم  ریغ  عنتمم و  ناشیا  تبیغ  رد  تحلـصم 
شریذپ نینچمه  [ تسین مزال  ناربمایپ  نداتـسرف  هک  تفگ  دیاب  فرح  نیا  شریذپ  اب  ینعی   ] دنکیم دـساف  لاح  ره  رد  ار  تلاسر  بوجو 

هک تسا  نکمم  ینعی   ] دوشیم ریغتم  ناـمز  بسح  هب  هک  تسا  یفاـطلا  هلمج  زا  تلاـسر  دوش ، هتفگ  هک  دوشیم  نیا  هب  رجنم  فرح  نیا 
ندش لئاح  رهق و  هلأسم  اّما  و  تسا ]. بجاو  مزال و  رـشب  يارب  لاح  ره  رد  تلاسر  هک  یلاح  رد  دـشابن ، مزال  ینامز  دـشاب و  مزال  ینامز 

رما نیا  دوش : هتفگ  هک  تسین  عنتمم  دروآیمن و  دوجو  هب  یلاکـشا  ترـضح ] تبیغ  ینعی   ] میتفگ هک  يوحن  هب  مدرم  ماما و  نیب  دنوادخ 
سیل أ  لیق : نإ  درادـن . تماما  اب  تافانم  دوشیمن و  تماما  بصن  بوجو  هلأسم  نتفر  نیب  زا  هب  رجنم  یلو  دراد ، ياهدـسفم  [ تبیغ ینعی  ]

ّهنأل هلاح ، فالخب  مهلاح  مالـسلا  مهیلعهؤابآ  انلق : دـحأ ؟ مهیلإ  لصی  ثیحب ال  اوراص  الو  اوفاخی  ملو  نیرهاظ  اوناک  مالـسلا  مهیلعهؤابآ 
، لودلا نولیزیو  فیـسلاب  نوموقی  مّهنأ  نودقتعی  الو  مهیلع ، جورخلا  نوری  مّهنأ ال  مهریغو  تقولا  نیطالـسل  هئابآ  لاح  نم  مولعملا  ناک 

ملو  ) مهتکلمم یلع  مهونمأ  اذإ  مهتمامإ  دـقتعی  نم  داقتعا  ناطلـسلا  ّرـضی  سیلو  مهل ، ًاّیدـهم  نورظتنی  مّهنأ  مهلاح  نم  مولعملا  ناـک  لـب 
ناطلـس ّلک  رهقیو  کلامملا  لـیزیو  فیـسلاب  موقی  ّهنأ  هنم  مولعملا  ّنـأل  مالـسلا ، هیلعناـمّزلا  بحاـص  کلذـک  سیلو  مهبناـج .) اوفاـخی 

عّبتتیف هتروف ، یقّتیو  هبناج  فاخی  هتفص  هذه  نمف  روجلا ، تیمیو  لدعلا  طسبیو 

لاکشا

چیه هک  دوبن  ياهنوگ  هب  ناش  تیعضو  یلو  دنتـشاد ؟ سرت  مه  لاح  نیع  رد  دندوب و  رهاظ  مالـسلا  مهیلعترـضح  ناردپ  هکنیا  هن  رگم 
. دشاب هتشادن  یسرتسد  اهنآ  هب  یسک 

باوج

لمع هّیقت  هب   ] تقو نیطالـس  هب  تبـسن  ناشیا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، توافتم  ناشیا  اب  مالـسلا  مهیلعنامز  ماما  راوگرزب  ناردـپ  تیعـضو 
هب ار  ماـیق  مالـسلا  مهیلعهمئا  مه  دـننکیمن و  ماـیق  اـهنآ  هک  دنتـسنادیم  ماـکح  مه  هک  دـندومرفیم  دروـخرب  يوـحن  هـب  دـندرکیم و ]

تماما هب  دقتعم  هک  یناسک  دنتسه و  يدهم  رظتنم  ناشیا  هک  دوب  صخشم  مالسلا  مهیلعناماما  تالاوحا  زا  هکلب  دنتـسنادیمن . تحلـصم 
نایعیش بناج  زا  اهنآ  نیاربانب  دندوبن .] مایق  هب  رومأم  مالسلا  مهیلعهمئا  نوچ   ] دندزیمن تقو  ماکح  تنطلس  هب  يررض  زین  دندوب  ناشیا 
بیترت نیا  هب  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  هلأسم  اّما  دـندیدیم . نما  اهنآ  بناج  زا  ار  تموکح  دندیـسرتیمن و  ناشتموکح  رب 

مامت رب  هدرب ، نیب  زا  ار  ملاظ  ياهتموکح  هدرک ، مایق  ریـشمش  اب  ناـشیا  هک  تسا  حـضاو  مولعم و  ترـضح  تـالاوحا  زا  هک  ارچ  تسین ،
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یـسک رگا  نیاربانب  دناریمیم . ار  متـس  هداد و  شرتسگ  ار  لدع  دنکیم و  دوخ  روهقم  ار  همه  هدرک و  ادـیپ  هبلغ  وگروز  رئاج و  نیطالس 
عـضویو دصریو ، شلابند  هداد و  رارق  بیقعت  دروم  ار  وا  دنـسرتیم ، شروهظ  وا و  هیحان  زا  نیطالـس  ًارهق  دشاب ، هتـشاد  ار  اهیگژیو  نیا 

نم ال ّلک  نع  هصخش  یفخی  نأب  راهظتـسإلاو ، زّرحتلا  یلإ  جوحیو  ذئنیح  فاخیف  هنّکمت  نم  ۀبیرو  هتبثو  نم  ًافوخ  هب  ینعیو  هیلع ، نویعلا 
كانه ناکل  ثداح  مهب  ثدـح  ول  ّهنأ  مولعملا  ناک  ّهنأل  اورهظ  اّمنإ  مالـسلا  مهیلعهؤابآف  ًاضیأو  هجورخ . تقو  یلإ  ّودـعو  ّیلو  نم  هنمأـی 

لبق هماقم  موقی  نم  هدـعب  سیل  ّهنأ  مولعملا  ّنأل  مالـسلا ، هیلعنامّزلا  بحاص  کلذـک  سیلو  مهدالوأ ، نم  هّدـسم  ّدـسیو  هماـقم  موقی  نم 
ّيأب لیق : نإف  هَّللا . دمحب  حضاو  اذـهو  مالـسلا  مهیلعهئابآ  لاح  هلاح  قرافو  هتبیغو ، هراتتـسا  بجو  کلذـلف  فیـسلاب ، همایق  تقو  روضح 

و دنرامگیم ، وا  زا  تبقارم  يارب  ار  یناسوساج  دندرگیم ، هیلإ  یحوی  مامإلاف ال  هَّللا ؟ نم  یحوب  هروهظ أ  تقو  فوخلا  لاوز  ملعی  ءیش 
هب دنمزاین  نامز  وج  نیا  رد  مه  ترضح  سپ  دنتسه . وا  یپ  رد  شندیسر  تردق  رب  نینچمه  ناشیا و  تضهن  بالقنا و  زا  سرت  رطاخ  هب 

تسود و هچ  دنکیمن ؛ ساسحا  تینما  وا  هب  تبسن  هک  یـسک  ره  زا  ًاصخـش  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، ندش  رهاظ  زا  سرت  ندرک و  يرود 
رهاظ لیلد  نیا  هب  مالـسلا  مهیلعنامز  ماما  زیزع  ناردـپ  تشذـگ ، هک  هچنآ  رب  هوالع  دوش . ناهنپ  شماـیق  جورخ و  ناـمز  اـت  نمـشد  هچ 

ناشدالوا زا  یـسک  هک  دوب  مولعم  دـشیم ، عقاو  ناشیارب  گرم  ای  تداهـش  لـثم  ياهثداـح  رگا  هک  دـندوبن  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـندوب و 
زا شیپ  هک  ارچ  تسین ، نینچ  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دروم  رد  اّما  دـشاب . ناش  نیزگیاج  هدـش و  اهنآ  ینیـشناج  رادهدـهع  هک  تسه 

نیاربانب دوشب . وا  ماقم  مئاق  نیشناج و  هک  تسین  یـسک  دیایب ] شیپ  شیارب  تداهـش  هثداح  هک  یتروص  رد   ] ترـضح نآ  ریـشمش  اب  مایق 
دنکیم و قرف  هدوب و  توافتم  مالسلا  مهیلعشراوگرزب  ناردپ  طیارـش  اب  شطیارـش  هدوب و  مزال  بجاو و  ترـضح  تبیغ  ندش و  ناهنپ 

. تسا ینشور  هلأسم  نیا 

لاکشا

هلیسو هب  ایآ  تسا ؟ هتفر  نیب  زا  هدش و  عفترم  ترضح  ناج  زا  سرت  فوخ و  ناشیا ، روهظ  تقو  هک  میمهفب  ياهلیسو  هچ  هب  اجک و  زا  ام 
: انلق سفنلاب . ریرغت  کلذ  یفف  ّنظلا ؟ هیلع  بجوت  ةرامأب  وأ  فیلکتلا ، یفانی  کلذف  ّيرورض ؟ ملعب  وأ  دوشیمن . یحو  ماما  هب  هک  یحو ؟

هتبیغ نامز  مالـسلا  مهیلعهئابآ  ۀـهج  نم  هیلع  هفقوأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهّیبن  ناسل  یلع  هملعأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  امهدـحأ  ناباوج : کلذ  نع 
وهف وه  اّمأف  ۀحلصملا ، نم  هیف  امل  اّنع  کلذ  یفخأ  اّمنإو  هیلع ، فقوأو  هل  عّرش  ام  کلذ  یف  عبّتی  وهف  هنع ، فوخلا  لاوز  نامزو  ۀفوخملا ،
ملع هلیـسو  هب  ای  رهظیف  هناطلـس ، ةّوق  ةداعلا  بسحب  تارامألا  ةّوقب  هّنظ  یلع  بلغی  نأ  عنتمی  ّهنأ ال  یناثلاو  ّنظلا . یلإ  هیف   ] عجری هب ال  ملاع 

هلیـسو هب  اـی  دراد . تاـفانم  فیلکت  اـب  هک  تسا  نشور  حـضاو و  یلیخ  مه  نیا  درادـن ؟ رّکفت  قـمعت و  هب  يزاـین  هک  يرورـض  یهیدـب و 
هب ار  مالـسلا  هیلعماما  ناج  تسا و  ترـضح  ناج  نایز  هب  مه  نیا  رد  هک  دوشب ؟ ناـشیا  ناـمگ  ّنظ و  بجوم  هک  ياهناـشن  و  ( 180) هراما

. دزادنایم رطخ 

خساپ

راوگرزب ناردپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نایب  ملع و  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  لّوا  میراد : باوج  ود  لاکـشا  نیا  يارب  ام 
هدومرف هاگآ  ار  شمایق  روهظ و  نامز  ندیسر  ارف  سرت و  نتفر  نیب  زا  نامز  تسا و  سرت  ماگنه  هک  تبیغ  نامز  مالـسلا  مهیلعنامز  ماما 

لوسر شراوگرزب و  ناردپ  عبات  هدش  هداد  روتـسد  وا  هب  هدش و  هاگآ  هک  هچنآ  دروم  رد  مه  ترـضح  تسا . هداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  و 
هراما هب  رگید  دنتسه ، هلأسم  نیا  هب  ملاع  نوچ  مالسلا  هیلعترضح  دوخ  نکل  هدش ، یفخم  ام  رب  رما  نیا  یحلاصم  تهج  هب  اّما  تسادخ .
نکمم دننک ] لمع  دوخ  بلاغ  نظ  هب  روهظ  تقو  دروم  رد  مالـسلا  هیلعماما  هک  مینک  ضرف  رگا   ] هکنیا مود  دـننکیمن . هعجارم  هناشن  و 

ایهم و ناشیا  تنطلـس  تیمکاح و  يارب  تردق  توق و  هک  دسرب ] هجیتن  نیا  هب   ] میالع هراما و  کمک  هب  ترـضح  بلاغ  نامگ  هک  تسا 
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لمعلاو ًاطرـش  ّنظلا  نوکیو  هیلع ، بجو  کلذـک  هّنظ  یف  بلغ  یتم  ّهنأ  ملعأ  دـق  نوکیو  کلذ  دـنع  نامز  نآ  رد  نیاربانب  تسا . هداـمآ 
ذیفنتلا بوجونإو  نونّظلاو ، تارامألا  بسحب  ۀلبقلا  تاهج  یلع  لمعلاو  دوهـشلا ، ةداهـش  دنع  مکحلا  ذیفنت  یف  هلوقن  امک  ًامولعم ، هدـنع 

ًافرط رکذن  هانلق ، ام  دضعت  رابخأ  ًاضیأ  اهانرکذ  یّتلا  ۀلمجلا  هذهب  درو  دقو  هَّللا . دمحب  حضاو  اذـهو  نیمولعم ، ۀـلبقلا  یلإ  هّجوتلاو  مکحلل 
نب دـمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  ینربخأ   - 274 یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  هب  سنأتـسیل  اـهنم 
ّنإ لاق : ةرارز  نع  بائر ، نب  ّیلع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  يروباشینلا ، ناذاش  نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ،

لـصاح ناشیارب  بلاغ  نظ  هاگره  هک  تسا  هدش  هاگآ  زین  ترـضح  دنوش و  رهاظ  لتقلا . فاخی  لاق : ملو ؟ تلق : هروهظ . لبق  ۀبیغ  مئاقلل 
عقوم رد  هقف و  رد  هکنانچ  دـیآیم ، مزال  روهظ  بلاغ  نظ  دوجو  اـب  تسا و  روهظ  طرـش  بلاـغ ، نظ  نیارباـنب  تسا . روهظ  ناـمز  دـش ،
دمح هب  هلأسم  نیا  مینکیم و  مکح  تهج  راهچ  رد  زامن  هب  نظ ، هراما و  لیلد  هب  هکنیا  ای  دوشیم و  ذیفنت  مکاح  مکح  دوهـش ، تداهش 
رکذ ار  اهنآ  زا  یمک  دادعت  اجنیا  رد  ام  دنکیم و  کمک  ام  ياعدا  هب  هک  هدش  دراو  یتایاور  انبم  نیا  ساسارب  تسا . نشور  حضاو و  هللا 
يارب تفگ : هرارز  تـسا : هـتفگ  باـئر  نـب  یلع   - 274  / 1 یلاـعت . هَّللا  ءاـش  نا  دـیایب ، دوجو  هب  عوضوم  اـب  يرتـشیب  سنا  اـت  مینکیم ،

؟] دوشیم بیاغ   ] هچ يارب  متفگ : ناشیا  هب  دوشیم .] بیاغ  ترضح  و   ] دراد دوجو  تبیغ  ناشروهظ ، زا  شیپ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح 
؟ َیِه اَمَو  ُْتُلق : مالسلا . هیلعیسُوم  ْنِم  ٌۀَّنُس  مالـسلا  هیلعِْرمَْألا  ِبِحاص  ِیف  َّنَأ  يورو :  - 275 دوش . هتشک  هک  دسرتیم  هکنیا  يارب  تفگ :
، ًةَراـت ِْبعِّـشلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  یَفَتْخا  َکـِلذ  ِلَـثَِملَو  ِهِرْـصَِنب . یلاـعَت  ُهَّللا  َنِذَأ  ْنَأ  یلِإ  ِةـالولا  َعَم  ُُهتَْبیَغَو  ُُهفْوَخ  َماد  َلاـق :

یبأ نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  يورو   - 276 ِهِّقَِحب . ِۀََـبلاطُْملا  ِنَع  مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َدَـعَقَو  ِراغلا  ِیف  يرْخُأَو 
ُلوُسَر َمَتَتِْکا  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  یبلحلا ، ّیلع  نب  دّـمحم  نع  ناکـسم ، نب  هَّللا  دـبع  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  باّطخلا ،

اِمب َعَدْصَی  ْنَأ  یلاعَت  ُهَّللا  ُهَرَمَأ  َُّمث  ُۀَجیِدَخَو ، ُهَعَم  مالسلا  هیلعٌِیلَعَو  ُرَهْظَی ، َْسَیل  َنِینِس ، َسْمَخ  ًاِفئاخ  ًایِفْخَتْسُم  َۀَّکَِمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا 
نع بوبحم ، نب  نسحلانع  باّطخلا ، یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحمو  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  دعس ،  - 277 ُهُْرمَأ . َرَهْظَأَو  َرَهَظَف  ُرَمُْؤی ،

مالـسلا هیلعماما   ] هک هدش  تیاور   - 275  / 2 لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تعمـس  لاق : یبلحلا  ّیلع  نب  هَّللا  دـیبع  نع  بائر ، نب  ّیلع 
ندوب راد  همادا  دندومرف : تسیچ ؟ ّتنس  نآ  مدرک : ضرع  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رد  مالسلا  هیلعیـسوم  زا  یتنـس  دندومرف ]:
نیمه هب  دیامرف . يرای  ترـصن و  ار  وا  دـهدب و  مایق  هزاجا  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  نیطالـس  نانمـشد و  زا  شندـش  ناهنپ  سرت و 
مّلسم ّقح  هبلاطم  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ینیشنهناخ  زین  دش و  ناهنپ  راغ  بلاط و  یبا  بعـش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لیلد 

یلـصادخ لوسر  دندومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یبلح  یلع  نب  دّمحم   - 276  / 3 دوب . ّتلع  نیمه  هب  ناـش 
هیلعیلع هک  یلاح  رد  درکن ، رهاظ  ار  شتلاسر  و  هدـش ، ناـهنپ  سرت  رطاـخ  هب  درک و  ناـمتک  ار  شتلاـسر  ماـمت  لاـس  جـنپ  هلآو  هیلع  هللا 

؛ دنک نالعا  هدش ، رومأم  هک  ار  هچنآ  ات  داد  روتسد  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  دعب  دندوب . ناشیا  رـضحم  رد  مالـسلا  اهیلعهجیدخ  مالـسلا و 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  تسا : هتفگ  یبلح  یلع  نب  هَّللادـیبع   - 277  / 4 دومرف . راکـشآ  ار  شتلاسر  هدـش و  رهاظ  هاگنآ 

ًایِفْخَتْسُم َنینِس  َثالَث  اْهنِم  ٍۀَنَـس ، َةَرَـشَع  َثالَث  یلاعَت  ِهَّللا  ِنَع  ُیْحَْولا  ُهَءاج  ام  َدَْعب  َۀَّکَِمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َثَکَم  دندومرفیم :
نع يرعشألا ، یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  يورو   - 278 َةَوْعَّدلا . ٍذـِئَنیِح  َرَهْظَأَف  ُرَمُْؤی ، اِمب  َعَدْـصَی  ْنَأ  یلاعَت  ُهَّللا  ُهَرَمَأ  یّتَح  ُرَهْظَی  ًاِفئاخ ال 
ابَأ ُْتلَأَس  لاق : هانرـصتخا  هل  ثیدح  یف  یلباکلا  دلاخ  یبأ  نع  یـسانکلا ، سیرـض  نع  یمعثخلا ، ییحی  نب  دّمحم  نع  نانـس ، نب  دّـمحم 

ُهوُعَطْقَی ْنَأ  یلَع  اوُصَرََحل  ُهُوفَّرَع  َۀَمِطاف  ِیَنب  َّنَأ  َْول  ٍْرمَأ  ْنَع  ِینَْتلَأَس  ِدلاخ ! اب  ای  َلاقَف : ِهِمْسِاب . ُُهفِرْعَأ  یّتَح  َِمئاْقلا  یَّمَُسی  ْنَأ  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج 
نیعأ نب  ةرارز  نع  حیجن ، نب  دلاخ  نع  یـسیع ، نب  نامثع  نع  انباحـصأ ، نم  ۀعامج  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  يورو   - 279 ًۀَعَْضب . ًۀَعَْضب 

هیلع هللا  یلصمالسا  مرکا  لوسر  سّدقم  دوجو  رب  هک  نآ  زا  سپ  َموُقَی . ْنَأ  َْلبَق  ًۀَْبیَغ  ِمالُْغِلل  َّنِإ  لوقی : مالسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق :
رما دـندومن و  غیلبت  هنایفخم  سرت ، رطاخ  هب  ار  تّدـم  نیا  زا  لاس  هس  درک ، یگدـنز  همرکم  هّکم  رد  لاس  هدزیـس  تّدـم  دـش ، یحو  هلآو 

راکـشآ ار  تلاسر  توعد و  دعب  هب  نآ  زا  دنک ، غالبا  ار  شتلاسر  ات  دومرف  روتـسد  ناشیا  هب  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـندرکن  رهاظ  ار  تلاسر 
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مان هک  مدرک  شهاوخ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا : هتفگ  وا  میدرک ، شرـصتخم  ام  هک  دراد  یثیدح  یلباک  دلاخوبا   - 278  / 5 دندرک .
يدرک لاؤس  یسک  يرما و  زا  دلاخ ! ابا  يا  دندومرف : ترـضح  مسانـشب . ناشکرابم  مان  هب  ار  ترـضح  نآ  نم  ات  دربب  ار  مالـسلا  هیلعمئاق 

نیعا نـب  ةرارز   - 279  / 6 ( 181 .) دـننکیم هراپ  هراپ  ار  يو  هدـش و  صیرح  وا  هب  تبـسن  دنـسانشب ، ار  ناشیا  مه  شدـالوا  رگا  یتح  هک 
َأَمْوَأَو ُفاخَی  َلاق : َِملَو ؟ ُْتُلق : تسا . یتبیغ  شمایق  زا  شیپ  ناوج  نآ  يارب  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  هک  هتفگ 
ْمُْهنِمَو َُهل ،   ] َفَلَخ الَف  ُهُوبَأ  َتام  اذِإ  ُلوُقَی : ْنَم  ْمُْهنِم  ِِهتَدالِو ؛ ِیف  ُساَّنلا  ُّکُـشَی  يِذَّلا  َوُهَو  ُرَظَْتنُْملا  َوُهَو  ُةَرارُز  اـی  َلاـق : َُّمث  ِِهنَْطب ، یلِإ  ِهِدَِـیب 

َوُهَو ِْنیَتَنَِـسب ؛ ِهِیبَأ  ِةاـفَو  َلـْبَق  َدـِلُو  ْدَـق  ُلوُقَی ]: ْنَم  ْمُْهنِمَو  َدـِلُو ، اـم  : ] ُلوُقَی ْنَم  ْمُْهنِمَو  ٌِبئاـغ ، َوُه  ُلوُقَی : ْنَم  ْمُْهنِمَو  ٌلْـمَح ، َوُـه  ُلوـُقَی : ْنَم 
َنامَّزلا َِکلذ  ُتْکَرْدَأ  ْنِإَو  َكادـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف : َلاق : َنُولِْطبُْملا . ُباترَی  َِکلذ  َدـْنِعَف  َۀَعیِّـشلا ؛ َنِحَتْمَی  ْنَأ  ُّبُِحی  یلاعَت  َهَّللا  َّنَأ  َْریَغ  ُرِظَْتنُْملا ،

َْمل َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : » ِءاعُّدـلا اَذـِهب  ُعْداَف  ِنامَّزلا  َکـِلذ  َتْکَرْدَأ  ْنِإ  ُةَرارُز  اـی  َلاـقَف : ُلَـمْعَأ ؟ ٍءْیَـش  َّيَأَـف 
دعب دومرف . هراشا  شکرابم  مکـش  هب  تسد  اـب  و  دیـسرت . دـهاوخ  دـندومرف : ترـضح  هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  هرخآ . یلِإ  َکَِّیبَن » ْفِرْعَأ 

دیدرت ّکـش و  راـچد  شتدـالو  نوـماریپ  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  دوـشیم ، هدیـشک  شراـظتنا  هک  تـسا  یـسک  وا  هرارز ! يا  دـندومرف :
رگید یـسک  تسا ، رادراـب  وا  هب  شرداـم  دـیوگیم : يرگید  تشادـن ، يدـنزرف  تفر  اـیند  زا  شردـپ  یتـقو  دـیوگیم : یکی  دـنوشیم ،

شردپ تافو  زا  شیپ  لاس  ود  ناشیا  دنیوگیم : مه  یناسک  و  تسا ، هدشن  دـلوتم  دـیوگیم : يرگید  سک  و  تسا ، بیاغ  وا  دـیوگیم :
نآ دـنک و  ناحتما  راظتنا  نیا  رد  ار  هعیـش  هک  درادیم  تسود  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ، شراظتنا  رد  هعیـش  هک  تسوا  تسا . هدـش  دـلوتم 

ترـضح منک ؟ يراک  هچ  مدرک ، كرد  ار  نامز  نآ  رگا  امـش  يادـف  هب  مناج  مدرک : ضرع  دـننکیم . ّکـش  لـطاب  لـها  هک  تسا  تقو 
رگا سپ  ناسانشب ، نم  هب  یتسه  هک  هنوگنآ  ار  تدوخ  ادنوادخ ! ناوخب : ار  اعد  نیا  يدرک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  هرارز ! يا  دندومرف :

نب رباج  نع  یلـالهلا ، سیق  نب  میلـس  يورو   - 280 ( 182 .) اعد رخآ  ات  تخانـش …  مهاوخن  ار  تربماـیپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  وت 
ُرِهاُظتَـس ًاْشیَُرق  َّنِإ  یِخَأ  ای  َنِینِمْؤُْملا : ِریِمَِأل  ِِهتَّیِـصَو  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ـالاق : ساـبع  نب  هَّللا  دـبعو  يراـصنألا  هَّللا  دـبع 

َّنِإَـف َکَـمَد  ْنِقْحاَو  َكَدَـی  َّفَکَف  ًاـناوْعَأ  ْدَِـجت  َْمل  ْنِإَو  ْمُهْدِـهاجَف  ًاـناوْعَأ  َتْدَـجَو  ْنِإَـف  َكِرْهَقَو ، َکِْـملُظ  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ُعِمَتَْجتَو  َکـْیَلَع 
اهیف هجولاف  هیلع ، ربصلل  مهرابتخاو  مهیلع  رمألا  ۀبوعصو  ۀبیغلا  لاح  یف  ۀعیـشلا  ناحتما  نم  رابخألا  نم  يور  ام  اّمأو  َِکئارَو . ْنِم  َةَداهَّشلا 

نینمؤملا لانی  امو  کلذ  هَّللا  دیری  فیکو  کلذ ، نوکیل  مامإلا  ّبیغ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  ال  ّقاشملاو ، ۀبوعـصلا  نم  کلذ  نم  قفّتی  اّمع  رابخإلا 
يراصنا و هَّللادـبع  نب  رباج  زا  یلاله ، سیق  نب  میلـس   - 280  / 7 کلذ . دیری  یلاعت ال  هَّللاو  ۀیـصعمو  مهل  مهنم  ملظ  نیملاظلا  ۀـهج  نم 
: دندومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هب  ناشتیـصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  دناهتفگ : ود  نآ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نب  هَّللادـبع 

نک هلباقم  اهنآ  اب  یتفاـی  یناراـی  هچناـنچ  سپ  دـننکیم ، هبلغ  وت  رب  هدـش و  دـحتم  وت  هب  ملظ  يارب  شیرق  يدوز  هب  ناـج ] یلع  ! ] مردارب
تبیغ نامز  رد  هعیـش  ناحتما  تسوت . رـس  تشپ  تداهـش  ًاـقیقحت  هک  نک  ظـفح  ار  تنوخ  رادهگن و  تسد  يدرکن  ادـیپ  ار  یـسک  رگاو 
راوشد تخـس و  اهنآ  هب  یگدـنز  هکنیا  و  تسا ، هدـش  دراو  تبیغ  ناـمز  رد  هعیـش  ناـحتما  باـب  رد  هک  يراـبخا  اـّما  مالـسلا  هیلعماـما 

هک تسا  یتقـشم  یتخـس و  زا  نداد  عالطا  رابخا ، نیا  رودـص  ّتلع  تقـشم ؛ نیا  رب  ربص  موزل  رب  ینبم  هعیـش  هب  نداد  عـالطا  و  دوشیم ،
نیا دنوادخ  هنوگچ  دتفیب . قافتا  تخـس  ثداوح  نیا  هکنیا  ات  دشاب  هدومرف  بیاغ  ار  ماما  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  هن  داتفا ، دـهاوخ  قافتا 

زگره دـنوادخ  نیاربانب  تسا ، هانگ  ملظ و  دـسریم  نینمؤم  هب  نارگمتـس  ناملاظ و  فرط  زا  هک  هچنآ  هک  یلاح  رد  دـهد  ماـجنا  ار  راـک 
یلع ربّصلا  یلع  باوثلا  نم  نمؤملل  امو  لاحلا ، هذه  یف  قفّتی  امب  اوربخأو  هانلق  ام  یلع  فوخلا  وه  ۀبیغلا  ببـس  لب  دـنکیمن . هدارا  نینچ 

نب نیسحلا  انربخأ   - 281 ینعملا : اذـه  یف  ةدراولا  رابخألا  نم  ًافرط  رکذأ  انأو  مهنع . یلاعت  هَّللا  جّرفی  نأ  یلإ  هنیدـب  کـسمتلاو  کـلذ ،
ناذاش نب  لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  ینثّدح  لاق : سیردإ  نب  دمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع 

انیلإ تفتلاف  ثّدـحتن  ۀـعامج  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  دـنع  اّنک  لاـق : هیبأ  نع  روصنم ، نب  دّـمحم  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع  يروباـشینلا ،
ْمُکَُنیْعَأ ِْهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  ام  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  ال  اُوَلبْرَغَت ، یّتَح  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  ام  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  تاهُّیَأ ال  تاهُّیَأ  ُْمْتنَأ ؟ ٍءْیَـش  َِّيأ  ِیف  لاـقف :
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هب دناهداد  ربخ  تایاور  نیا  تسا و  سرت  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  تبیغ ، ّتلع  هکلب  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  ام  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  ال   ] اوُزَّیَمَت یّتَح 
هب هکنیا  و  تسا ، هلأسم  نیا  رب  ربص  باوث  دوشیم ، نمؤم  بیـصن  رذـگهر  نیا  زا  هک  هچنآ  و  دـتفایم ، قاـفتا  تبیغ  ناـمز  رد  هک  هچنآ 

هدـش دراو  دروم  نیا  رد  هک  يرابخا  زا  یـشخب  اهنت  نم  و  دـیامرف . داجیا  اهنآ  راک  رد  شیاشگ  یلاعت  دـنوادخ  ات  هتـسج  کسمت  شنید 
ماـما كراـبم  رـضحم  رد  هک  میدوب  يدادـعت  هتفگ : هک  دـنکیم  لـقن  شردـپ  زا  روـصنم  نب  دّـمحم   - 281  / 1 مـنکیم : رکذ  ار  تـسا 

هچ رد  دندومرف : هدرک و  ام  هب  ور  ترضح  میتفگیم . نخس  مه  اب  مالسلا ] هیلعتّجح  ترضح  مایق  روهظ و  باب  رد   ] مالـسلا هیلعقداص 
ات دـش ، دـهاوخن  عقاو  دیاهدیـشک  نآ  يوس  هب  ار  ناـت  ياـهمشچ  امـش  هک  ار  هچنآ  مسق  ادـخ  هب  زگره ! زگره ، دـینکیم ؟ ثحب  يدروم 

ادخ هب  دیوش . ادج  مه  زا  نات  دب  بوخ و  هکنیا  ات  دش ، دـهاوخن  دـیاهتخود  مشچ  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  مسق  ادـخ  هب  دـیوش . لابرغ  هکنیا 
یّتَح هب  هچنآ  مسق ، ادخ  هب  دیوش . هیفـصت  كاپ و  هکنیا  ات  دش ، دهاوخن  عقاو  دیاهدیـشک  نآ  تمـس  هب  ار  ناتنامـشچ  هک  ار  هچنآ  مسق ،

ْنَم ُدَعْسَیَو  یِقَش  ْنَم  َیِقْشَی  یّتَح  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُمَت  ام  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  ال  ٍسایِإ ، َدَْعب  ّالِإ  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُمَت  ام  ُنوُکَی  ِهَّللاَو  ال  اوُصَّحَمَتَی ]
نب ۀبلعث  نع  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  باّطخلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  يرعـشألا ، هَّللا  دـبع  نب  دعـس  يورو   - 282 َدِعَس .
َریِمَأ ای  ُْتلُقَف : ِضْرَألا ، ِیف  ُتَْکنَی  ًارِّکَفَتُم  ُُهتْدَجَوَف  مالـسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْتیَتَأ  لاق : ۀتابن  نب  غبـصألا  نع  ینهجلا ، کلام  نع  نومیم ،

ُتْرَّکَف ْنِکلَو  ُّطَق  ًامْوَی  اْینُّدـلا  ِیف  الَو  اهِیف  ُْتبِغَر  ام  ِهَّللاَو  ال  َلاقَف : اهِیف ؟ َْکنِم  ًۀَـبْغَر  َأ  ِضْرَألا ، ِیف  ُتَْکنَت  ًارِّکَفَتُم  َكارَأ  ِیل  اـم  َنِینِمْؤُْملا !
ٌۀَْبیَغَو ٌةَْریَح  َُهل  ُنوُکَت  ًارْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَعَو  ًاطِْـسق  اهَُألْمَی  يِذَّلا  ُّيِدْهَْملا  َوُه  يِدـْلُو ، ْنِم  َرَـشَع  يِداحلا  ِرْهَظ  ْنِم  ُنوُکَی  ٍدُولْوَم  ِیف 

هب ار  ناتنامشچ  هک  ار  هچنآ  مسق ، ادخ  هب  يدیماان . زا  دعب  رگم  دوشیمن  عقاو  دیاهتخود  مشچ  نآ  َنوُرَخآ . اهِیف  يِدَتْهَیَو  ٌماْوقَأ  اهِیف  ُّلُِضی 
هتابن نب  غبصا   - 282  / 2 ددرگ . دنمتداعس  دیعس ، صخش  هدش و  تخبدب  یقش  صخش  هک  ینامز  ات  دوشیمن  عقاو  دیاهدیشک  نآ  فرط 

[ تشگنا ای  یبوچ  هکت  اب   ] دنتسه و ندرک  رکف  لاح  رد  ترضح  هک  مدید  مدیسر ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  كرابم  رـضحم  تسا : هتفگ 
ایآ دینزیم ؟ نیمز  هب  هک  منیبیم  ندرک  رکف  رد  ار  امش  هک  هدش  هچ  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  دواکیم . ار  نآ  هدز و  هبرـض  نیمز  هب 
اّما ماهتشادن ، تبغر  لیم و  ایند  هب  تبسن  مه  زور  کی  یتح  مسق ! ادخ  هب  هن  دندومرف : ترضح  تسایند ؟ لام و  هب  تبغر  لیم و  رطاخ  هب 

ملظ و زا  رپ  هک  نانچمه  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  منکیم ، رکف  يدـهم ، مان  هب  تسا  نم  لسن  نیمهدزای  دـنزرف  هک  يدولوم  دروم  رد 
رگید یخرب  هدـش و  هارمگ  نامز  نآ  رد  يرایـسب  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  دـنکیم ، لدـع  طسق و  زا  ّولمم  دوشیم ، متس 
رـصن یبأ  نب  دّمحم  نب  دـمحا  نع  ناذاش ، نب  لضفلا  نع  ۀـبیتق ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 283 دندرگیم . تیاده 

َُّمث ِرَدـْنَألا  اَّلِإ  ْمُْکنِم  یِْقبَی  یّتَح ال  اوُصَّحَمَت  َْوأ  اوُزَّیَمَت  یّتَح  ْمُکَُنیْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  يِذَّلا  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  امَأ  مالـسلا : هیلعنسحلاوبأ  لاق  لاق :
یـسیع نب  نیـسحلا  نع  هَّللا ، دبع  نب  دعـس   - 284 َنیِِرباَّصلا . َمَْلعَی  َو  ْمُْکنِم » اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْـلعَی  اََّمل  َو  اوُکَْرتـُت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  : » ـالَت

، ِۀَِّمئَألا َنِم  ِِعباّسلا  ِْدلُو  ْنِم  ُسِماْخلا  َدُِقف  اذِإ  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هیخأ  نع  رفعج ، نب  ّیلع  نع  هّدـج ، نع  هیبأ ، نع  يولعلا ،
امَّنِإ ِِهب ، ُلوُقَی  َناک  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذه  ْنَع  َعِجْرَی  یّتَح  ٍۀَْبیَغ  ْنِم  ِْرمَألا  اَذه  ِبِحاِصل  َّدـُبال  ُهَّنِإ  َّیَُنب  ای  ٌدَـحَأ . اْهنَع  ْمُکَّنَلیزَی  ْمُِکنایْدَأ ال  ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف 

مالـسلا هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  تسا : هتفگ  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا   - 283  / 3 ُهَْقلَخ . اـِهب  یلاـعَت  ُهَّللا   ) َنَحَْتما ِهَّللا  َنِم  ٌۀَـنِْحم  َیِه 
بوخ و هدش و  هیفصت  هک  ینامز  ات  دوشیمن  عقاو  دیاهدیـشک  نآ  تمـس  هب  ار  ناتیاهمـشچ  هک  ار  هچنآ  مسق  ادخ  هب  هک  دینادب  دندومرف :
: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  دعب  دننامب . یقاب  مدق  تباث  ناشدوخ  هدیقع  رب  امـش  زا  یمک  هدع  طقف  هک  ینامز  ات  دنوش ، ادج  مه  زا  نات  دب 
زا هک  دینادرگن ه  مولعم  دـنوادخ  زونه  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  شیامزآ ] نودـب   ] ار امـش  هک  دـیرادنپیم  نینچ  ایآ  »
نب یــسوم  شراوــگرزب  ردارب  زا  رفعج  نــب  یلع   - 284  / 4 ( 183 «.) دـنربص لها  یناـسک  هچ  دـنا و  هدـهاجم  لـها  یناـسک  هچ  اـمش 
دوخ نید  صوصخ  رد  ددرگ ، دوقفم  متفه  ماما  دالوا  زا  نیمجنپ  ماما  هک  یتقو  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  امهیلعرفعج 

هب هکنیا  ات  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  ًامتح  ار  رما  نیا  بحاص  مرـسپ ! دریگب . امـش  زا  ار  ناتنید  دـناوتن  یـسک  ات  دـینک  لکوت  لاعتم  دـنوادخ  هب 
هک تسا  يرما  ترـضح  نآ  تبیغ  دـندرگ . یمرب  ناـشدوخ  هدـیقع  زا  دـنراد  داـقتعا  ترـضح  نآ  دوجو  هب  هک  یناـسک  یتـح  نآ  ببس 
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نب لضفلا  نع  ۀبیتق ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 285 ( 184 .) دنکیم ناحتما  ار  شناگدنب  نآ  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ 
امَأ َهیِْونَّتلاَو ! ْمُکاّیإ  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تعمـس  لاق : رمع  نب  لضفملا  نع  رواـسم ، نب  ورمع  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع  ناذاـش ،

َّنَأَفْکََتلَو َنِینِمْؤُْملا  ُنُویُع  ِْهیَلَع  َّنُعَمْدََتلَو  َکَلَس  ٍداو  ِّيَِأب  َکَلَه ،) ، ) َِلُتق َتام ، ُلاُقی : یّتَح  َّنَصِّحَُمَیلَو  ْمُکِرْهَد  ْنِم  َنِینِس  ْمُکُماِما  َّنَبیِغََیل  ِهَّللاَو 
ُۀَِهبَتْـشُم َۀَیار  َةَرْـشَع  اتَْنثا  َّنَعَفْرََتلَو  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ُهَدَّیَأَو  ُنامیِإلا  ِِهْبلَق  ِیف  َبَتَکَو  ُهَقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنَم  ّالِإ  وُْجنَی  الَف  ِرْحَْبلا ، ِجاْومَِأب  ُنُفُّسلا  ُأَفْکَت  امَک 

ِهِذـه يرَتَف  َلاق : ۀَـفُّصلا -  َیلِإ  ًۀَـلِخاد  ِسْمَّشلا  َیلِإ  رَظَنَو  ِهَّللا -  ِدـْبَع  اب  ای  َلاقَف : ُعَنْـصَن ؟ َْفیَکَف  ُْتُلقَو : ُْتیَکَبَف  َلاق : ٍَّيأ . ْنِم  يَأ  يرْدـُی  ال 
، مدینـش مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ  رمع  نب  لضفم   - 285  / 5 ِسْمَّشلا . ِهِذـه  ْنِم  ُنَْیبَأ  انُْرمََأل  ِهَّللاَو  َلاـق : ْمَعَن . ُْتُلق : َسْمَّشلا ؟
زا يدـنچ  ياهلاس  امـش  ماما  مسق  ادـخ  هب  دیـشاب ، هاگآ  دـینک ، رذـح  [ میوگیم هک  هچنآ   ] ندرک رـشتنم  ندرک و  شاـف  زا  دـندومرفیم :

مادـک هب  تسین  مولعم  هدرم ، هدـش ، هتـشک  وا  دوشیم : هتفگ  هکنیا  ات  دـنوشیم ، ناحتما  همه  ًامتح  و  دـش ، دـهاوخ  بیاغ  امـش  راگزور 
هب یلاح  زا  دوریم ، یناکم  هب  یناکم  زا  ایرد  جوم  رد  هک  یتشک  لثم  دـنزیریم و  کـشا  وا  يارب  ناـنمؤم  ياـهمشچ  تسا ؟ هتفر  ناـبایب 
وا لد  رد  ار  نامیا  هتفرگ و  نامیپ  دهع و  وا  زا  دنوادخ  هک  یسک  زج  هب  دباییمن  تاجن  یـسک  هطرو  نآ  زا  سپ  دیوشیم . لوحتم  یلاح 

هبتـشم هک  دـیآیم  رد  زازتها  هب  قریب  مچرپ و  هدزاود  تبیغ ] نامز  رد   ] دـشاب و هدومرف  دـیّؤم  شدوخ  بناج  زا  یتراشب  اب  ار  وا  هتـشون و 
مدرک و هیرگ  نم  دیسر ، اجنیا  هب  ترـضح  نخـس  هک  یتقو  تسا .] لطاب  مادک  ّقح و  مادک  هک   ] تسین صیخـشت  لباق  مادک  چیه  هدوب و 

ناویا دراو  شرون  هک  دندرکیم  هاگن  دیـشروخ  هب  هک  یلاح  رد  ترـضح  مینک ؟ هچ  ام  تخـس ، عاضوا  تیعـضو و  نآ  رد  مدرک : ضرع 
نیا زا  ام  تیالو  مسق ! ادخ  هب  دـندومرف : ترـضح  هلب . مدرک : ضرع  ینیبیم ؟ ار  دیـشروخ  نیا  هَّللادـبعابا ! يا  دـندومرف : نم  هب  دـشیم ،
یبأ نب  دّمحم  نع  نیـسحلا ، نب  دّـمحم  نع  یمدآلا ، دیعـس  یبأ  نع  يدـسألا ، رفعج  نب  دّـمحم  يورو   - 286 تسا . رتنشور  دیـشروخ 
اثُلث َبَهْذَـی  یّتَح  ُْرمَْألا  اَذـه  ُنوُکَی  ال  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  انعمـس  الاق : ریـصب  یبأو  ملـسم  نب  دّـمحم  نع  بویأ ، یبأ  نع  ریمع ،
ُْتُلق لاق : یفعجلا  رباـج  نع  يورو   - 287 ِیقابلا ؟ ِثلُّثلا  ِیف  اُونوُکَت  ْنَأ  َنْوَضَْرت  ام  َأ  َلاـقَف : یْقبَی  ْنَمَف  ُساَّنلا  اـثُلث  َبَهَذ  اذِإ  اـْنلُقَف : ُساَّنلا .
ًاثالث اهلوقَی  اُوَلبْرَغَت . َُّمث  اوَلبْرَغَت ، َُّمث  اوَلبْرَغَت ، یّتَح  اـنُجَرَف  ُنوُکَی  ـال  َتاـْهیَه ! َتاَْـهیَه  َلاـقَف : ْمُکُجَرَف ؟ ُنوُکَی  یتَم  مالـسلا : هیلعٍرَفْعَج  ِیبَِـأل 

هک میدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دناهتفگ : ریـصب  وبا  ملـسم و  نب  دّمحم   - 286  / 6 ُْوفَّصلا . َیْقبَیَو  َرِدَـکلا  یلاعَت  ُهَّللا   ) َبِهْذـُی یتح 
[. دنریمب ای  دـندرگرب  ّقح  داقتعا  زا   ] دـنورب مدرم  موس  ود  هکنیا  ات  دوشیمن  عقاو  [ مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح   ] روهظ رما  دـندومرفیم :

موس کی  رد  هک  دیوشیمن  یضار  امش  ایآ  دندومرف : ترـضح  دنامیم ؟ یقاب  یـسک  هچ  سپ  دنورب ، مدرم  ثلث  ود  یتقو  میدرک : ضرع 
مهیلعتیب لها  امـش  جرف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  كرابم  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  یفعج  رباـج   - 287  / 7 دیـشاب ؟ هدنام  یقاب 

دعب دیوش ، لابرغ  امـش  هکنآ  زا  دعب  رگم  دش ؛ دـهاوخن  عقاو  جرف  تاهیه ! تاهیه ، دـندومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  ینامز  هچ  مالـسلا 
، هدرب نیب  زا  ار  اهترودک  دنوادخ  هکنیا  ات  دندرک -  رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا  دیوش -  لابرغ  [ موس راب   ] دعب دیوش ، لابرغ  هرابود ] ]

نع یـسیع ، نب  داّمح  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  هیبأ ، نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  يورو   - 288 دنامب . یقاب  یکاپ  افص و 
ِضیِخَمَک ٍدَّمَُحم ! ِلآ  ُۀَعیِـش  ِۀَعیِّـشلا ، َرَـشْعَم  اـی  َّنَصِّحَُمَتل  ِهَّللاَو  : ] لاـق ّهنأ  مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  لـجر ، نع  ّیناـمیلا ، رمع  نب  میهاربإ 

انِْرمَأ ْنِم  ٍۀَعیِرَـش  یلَع  ُهَّنَأ  يرَی  َوُهَو  ْمُکُدَحَأ  ُِحبُْـصیَف  ُبَهْذَی ، یتَم  ُمَْلعَی  الَو  ِْنیَْعلا  ِیف  ُعَقَی  یتَم  ُمَْلعَی  ِلْحُْکلا  َبِحاص  َّنَِأل  ِْنیَْعلا  ِیف  ِلْحُْکلا 
سابعلا نع  حون ، نب  بویأ  نع  هیبأ ، نع  هنعو ،  - 289 اْهنِم . َجَرَخ  ْدَقَو  ُِحبُْصیَف  انِْرمَأ  ْنِم  ٍۀَعیِرَش  یلَع  َوُهَو  یِسْمَیَو  اْهنِم ، َجَرَخ  ْدَقَو  یِسْمَیَف 

امک َدوُعَیَف  ُداُعی  َجاجُّزلا  َّنِإَو  ِجاجُّزلا  َرْـسَک  َّنَرِّـسَُکَتل  ِهَّللاَو  مالـسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ  یل )  ) لاق لاق : ّیلـسملا  دّمحم  نب  عیبرلا  نع  رماع ، نب 
دنکیم لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  مه  وا  هدرک و  لقن  يدرم  زا  ینامی  رمع  نب  میهاربا   - 288 َّنِإَو 8 /  ِراخَْفلا  َرْسَک  َّنَرِّسَُکَتل  ِهَّللاَو  َناک ،

ارچ دیوشیم ، شیامزآ  ناحتما و  دنشکیم  مشچ  هب  هک  ياهمرس  لثم  دّمحم ! لآ  نایعیش  ياو  هعیـش  تعامج  يا  دندومرف : ترـضح  هک 
شمـشچ زا  یک  هک  دنادیمن  اّما  دوشیم ، مشچ  دراو  همرـس  یک  دـنادیم  دـشکیم ، همرـس  شمـشچ  هب  هک  یـسک  همرـس و  بحاص  هک 

رـصع هک  یتقو  یلو  دننیبیم ، بهذـم  تعیرـش و  رد  ار  ناشدوخ  دوشیم  هک  حبـص  امـش  زا  یـضعب  هک  دـیآیم  ینامز  . ] دوشیم جراخ 
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ام تیالو  زا  دوشیم  هک  حبص  یلو  دندقتعم ، ام  رما  هب  بش  رهظ و  زا  دعب  هکنیا  ای  و  تسا . هدش  جراخ  ام  تعیرش  تیالو و  زا  دوشیم ،
هشیش و لثم  امـش  مسق  ادخ  هب  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هتفگ  یلـسم  دّمحم  نب  عیبر   - 289  / 9 تسا . هدش  جراخ 

لّوا تلاح  هب  زگره  لافس  یلو  دیوشیم  هتسکش  لافس  لثم  مسق  ادخ  هب  ددرگیمرب ، لّوا  تلاح  هب  هشیش  و  دیوشیم ، هتسکش  ناد  غارچ 
يورو  - 290 ِحْـمُقلا . َنِم  ِناؤُّزلا  َُلبْرَُغی  امَک  َُّنَلبْرَُغَتل  ِهَّللاَو  َّنَصِّحَُمَتل  ِهَّللاَو  َّنَّزِیَُمَتل ) ِهَّللاَو  ، ) َناک امَک  ُدوُعَی  ـال  َراـخَْفلا  ( 185 .) ددرگیمن رب 

مالـسلا هیلعنینمؤملا  ریمأ  لاق  لاـق : فنحأ  نب  تارف  نع  مشاـه ، یبأ  نع  دّـمحم ، نب  قاحـسإ  نع  یفوکلا ، کـلام  نب  دّـمحم  نب  رفعج 
یبأ نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نع  هنع ،  - 291 ٌۀَـجاح . ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِِهَّلل  ام  ُلِهاْجلا  ُلوُقَی  یّتَح  ْمُْهنَع  َّنَبیِغََیل  لاقف : مالـسلا  هیلعمئاقلا  رکذو 

نع مثیم ، نب  نارمع  نع  ۀباّیـس ، نب  نمحرلادبع  نع  مصألا ، نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نع  عیزب ، نب  لیعامـسإ  نب  دّـمحم  نع  باطخلا ،
ْنِم ْمُکُضَْعب  ُأَْربَی  يُری  ٍمَلَع  الَو  يًدُه  ٍمامإ  ِالب  ُْمتیَِقب  اذِإ  ُمْتنَأ  َْفیَک  : ] لوقی مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  تعمـس  لاق : يدسألا  یعبر  نب  ۀیابع 

لابرغ هدش ، شیامزآ  ناحتما و  امـش  هک  مسق  ادخ  هب  مالـسلا : هیلعنسحلاوبأ  یل  لاق  لاق : نیطقی  نب  ّیلع  نع )  ) يور دقو   - 292 ٍضَْعب .
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  تسا : هتفگ  فنحا  نب  تارف   - 290  / 10 دوشیم . ادـج  ملاس  هناد  زا  ( 186) دساف هناد  هک  نانچمه  دـیوشیم ،

لآ هب  يزاین  دنوادخ  دیوگیم : لهاج  هک  دنکیم  تبیغ  ردقنآ  مالسلا ] هیلعيدهم  : ] دندومرف هدرک ، دای  ار  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح 
، مدینـش مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  زا  تسا : هـتفگ  يدـسا  یعبر  نـب  ۀـیابع   - 291  / 11 تسین .] دّـمحم  لآ  رد  یتجاـح   ] درادـن دّـمحم 

يرازیب رگید  یـضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  هک  دینامب ، تیادـه  مچرپ  رگتیادـه و  ماما  نودـب  هک  یتقو  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دـندومرفیم :
ُْذنُم ِّینامَألِاب  ّیبَُرت  َۀَعیِّـشلا  َّنِإ )  ) ُِّیلَع ای  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تسا : هتفگ  نیطقی  نب  یلع   - 292  / 12 تسج . دیهاوخ 
َْریَغ ٍدِـحاو  ٍجَرْخَم  ْنِم  اَنلَو  ْمَُکل  َلِیق  يِذَّلا  َّنِإ  ِّیلَع : هل  لاقف  نکی ؟ ملف  مکل  لیقو  ناکف  انل  لیق  انلاب  ام  ّیلع : هنبال  نیطقی  لاقو  ۀَنَـس . یَتَئاِم 
یلِإ ُنوُکَی  َْرمَْألا ال  اَذـه  َّنإ  انل :]  ] َلِیق َْولَو  ِّینامَألِاب . اْنّلِلُعَف  ْرُـضْحَی  َْمل  انَْرمَأ  َّنِإَو  ْمَُکل  َلِیق  امَک  َناکَو  هضحم  متیطعأَـف  ْمُکَرَـضَح  ْمُکَْرمَأ  َّنَأ 

ًابیِْرقَتَو ِساَّنلا  ِبُولُِقل  ًافُّلَأت  َُهبَْرقَأ ؟ امَو  ُهَعَرْسَأ  ام  اُولاق : ْنِکلَو  ِمالْسِإلا  ِنَع  ِساَّنلا  ُۀَّماع  ْتَعَجََرلَو  ُبُولُْقلا  ِتَسََقل  ٍۀَنَس  ۀَئاِمَثالَث  َْوأ  ٍۀَنَـس  ْیَتَئاِم 
هچره هدـش  هچ  تسا : هتفگ  یلع  شرـسپ  هب  نـیطقی  ( 187 .) دـناهدش تیبرت  وزرآ  اب  هک  تسا  لاـس  تسیود  اـم  نایعیـش  یلع ! يا  ِجَرَْفِلل .

؟ تسا هداتفین  قافتا  هدشن و  عقاو  هدش  هتفگ  هعیـش ]  ] امـش يارب  هچنآ  یلو  هداتفا ، قافتا  هدـش و  عقاو  هدـش  هتفگ  سابع ] ینب   ] ام هب  عجار 
توافت نیا  اب  تسا ، همـشچرس  کی  زا  تسا ، هدش  هتفگ  ام  تلود ] روهظ   ] امـش و تلود ] روهظ   ] هرابرد هک  هچنآ  تفگ : شردپ  هب  یلع 

هدش هتفگ  امش  هب  هک  روط  نامه  نیاربانب  تسا ، هدش  اطع  امـش  هب  نآ  لاجم  تسا و  هداتفا  قافتا  هدش و  عقاو  امـش  تلود  امـش و  رما  هک 
. دناهتشاد هگن  نآ  يوزرآ  رد  ار  ام  تسا و  هدشن  عقاو  زونه  ام  تلود ] روهظ   ] رما دش . عقاو  دنکیم ] روهظ  سابع  ینب  تموکح  هک   ] دوب

دشیم بجوم  داتفا ، دهاوخن  قافتا  رگید  لاس  دصیس  ای  تسیود  ات  هعیش ] تلود  تموکح  روهظ   ] رما نیا  هک  دوب  هدش  هتفگ  ام  هب  رگا  و 
هب تسا ؟ کیدزن  عیرـس و  ردقچ  ام ] تلود  روهظ   ] هک دناهتفگ  نکلو  دندرگرب . مالـسا  زا  مدرم  مومع  هدـش و  تواسق  راچد  اهبلق  هک 

يورو  - 293 دوش . عقاو  تسا  نکمم  رما  نیا  هظحل  ره  هکنیا  دناهداد و  هولج  کیدزن  ار  جرف  هداد و  دـنویپ  مه  هب  ار  اهبلق  بیترت  نیا 
یبأ ماـّیأ  اوأرو  رکــسعلا  یلإ  ۀـعامجو  [و ] رمع نـب  دّـمحم  نـب  رفعج  جرخ  لاـق : ّيزورملا  رفعجوـبأ  ءایــصوألا : باـتک  یف  یناغملــشلا 

هل لاقف  ربقلا  یلإ  لوخدلا  یف  نذأتـسی  [و ،] رمع نب  دّمحم  نب  رفعج  بتکف  نینط ، نب  دمحأ  نب  ّیلع  مهیفو  ةایحلا  یف  مالـسلا  هیلعدّـمحم 
رفعجوبا  - 293  / 13 ْنِذْأَتْسَی . َْمل  ْنَمَو  َْتنَأ  ْلُخْدَا  رفعج : یلإ  جرخف  همسا ، بتکی  ملف  نذأتـسأ ، ّینإف ال  یمـسا  بتکت  ال  دمحأ : نب  ّیلع 

هیلعيرکـسع نسح  ماما  تاـیح  ماـیا  رد  نینط  نب  دـمحا  نب  یلع  هلمج  زا  یتعاـمج ؛ قاـفتا  هب  ورمع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  هتفگ : يزورم 
هربقم هب  ات  تساوخ  دورو  هزاجا  هتشون و  ياهمان  دّمحم  نب  رفعج  دنتفر ، مالسلا ] هیلعيرکسع  نسح  ماما  تماقا  لحم   ] رکـسع هب  مالـسلا 

، تشونن ار  وا  مسا  همان  رد  مه  رفعج  مهاوخیمن . هزاجا  نم  سیونن ، ارم  مسا  تفگ : دمحا  نب  یلع  دـنورب ، مالـسلا  هیلعيداه  ماما  رهطم 
. دیوش دراو  تسا ، هتساوخن  هزاجا  هک  مه  یسک  وت و  دمآ : باوج  یهاتوک  تّدم  زا  دعب 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  ناریفس  رابخا  مشش : لصف 
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تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  ناریفس  رابخا  مشش : لصف 

تبیغ نامز  رد  مالسلا  هیلعماما  ناریفس  رابخا  مشش : لصف 

نم رابخأ  نم  ًافرط  رکذن  ۀبیغلا  لاح  ًاریفـس  ناک  نم  رکذ  لبقو  ۀـبیغلا  لاح  یف  اوناک  نیذـّلا  ءارفـسلا  رابخأ  نم  فرط  رکذ  یف  لصف   - 6
ئّیـس ًامومذـم  ناک  نمو  ۀـقیرطلا  نسح  مهنم  ًاحودـمم  ناک  نم  رکذـنو  زاجیإلا ، نم  هجو  یلع  رمألا  هل  ّیلوتیو  مامإ ، ّلکب  ّصتخی  ناـک 

. هَّللا قلخ  رارش  انماّوقو  انماّدخ  اولاق : مالسلا  مهیلعمّهنأ  رابخألا  ضعب  یف  يور  دقو   - 294 کلذ . یف  لاحلا  فرعیل  بهذملا 

تبیغ نامز  رد  ع »  » ماما يارفس  رابخا 

رشابم دناهتشاد و  مالـسلا  مهیلعهّمئا  زا  کی  ره  هب  صاصتخا  هک  یناسک  رابخا  زا  یخرب  تبیغ ، نامز  رد  ماما  ناریفـس  رکذ  نایب و  زا  لبق 
دناهتشاد و حیحص  شور  هار و  هدش و  حدم  هک  یناسک  رابخا  نینچمه  مینکیم . رکذ  رـصتخم  هاتوک و  ار  دناهدوب  ناشیا  ياهراک  روما و 
 / 1 دوش . ادیپ  یهاگآ  اهنآ  تالاوحا  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  مینکیم  نایب  ار  دناهتـشادن  حیحـص  بهذـم  هدوب و  تمذـم  دروم  هک  یناسک 

، دننکیم ام  تمدخ  هب  مایق  هک  یناسک  ام و  ناراکتمدخ  دناهدومرف : مالسلا  مهیلعتیب  لها  هک  هدش  تیاور  رابخا  زا  یـضعب  رد   - 294
نب دّمحم  يور  دـقو   - 295 هرکذنـس . ام  یلع  ناخو  لّدبو  ّریغ  نم  مهیف  ّنأل  اولاق  اّمنإو  همومع  یلع  سیل  اذـهو  دـنیادخ . قلخ  نیرتدـب 

ینوذؤی یتیب  لهأ  ّنإ  مالـسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  یلإ  تبتک  لاق : ّینادمهلا  حلاص  نب  دّـمحم  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع 
هَّللا َلاق  ام  َنوُءَْرقَت  ام  ْمُکَْحی  َو  بتکف : هَّللا  قلخ  رارـش  انماّوقو  انماّدـخ  اولاق : مّهنأ  مالـسلا  مهیلعکئابآيور  يذـّلا  ثیدـحلاب  ینوعرقیو 

[، دشاب ناشیا  ناراکتمدخ  همه  لماش  هک  تسین  نینچ  ینعی   ] درادن تیمومع  تیاور  نیا  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو   » یلاعَت
یتنایخ مالسلا  مهیلعتیب  لها  هب  تبـسن  هدومن و  لیدبت  رییغت و  ار  ینید  ماکحا  رد  هک  دناهدومرف  یناسک  صوصخ  رد  ار  هلمج  نیا  هکلب 

زا مه  وا  شردـپ ، زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع  نـب  دّـمحم   - 295  / 2 دومن . میهاوخ  رکذ  هدـنیآ  رد  هکناـنچ  ( 188 ،) هدزرـس اهنآ  زا 
هطـساو هب  ماهداوناخ  هناخ و  لـها  هک  متـشون  مالـسلا  هیلعناـمزلا  بحاـص  كراـبم  رـضحم  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  حـلاص  نبدـمحم 

. دننکیم شنزرـس  هداد و  رازآ  ارم  هَّللا » قلخ  رارـش  انماوق  انمادخ و  : » دناهدومرف ناشیا  هک  هدش  تیاور  امـش  ناردپ  هیحان  زا  هک  یثیدـح 
نایم رد  و  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـیاهدرکن  تئارق  ار  هیآ  نیا  رگم  بجع ! ( 189) امش رب  داب  ریخ  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح 
نمف ِةَرِهاّظلا . يَرُْقلا  ُْمْتنَأ  َو  اهِیف  ُهَّللا   ] َكَراـب ِیتَّلا  يَرُقلا  ِهَّللا  َو  ُنْحَنَف  ًةَرِهاـظ » ًيُرق  اـهِیف  میداد ، تکرب  اـهنآ  رد  هک  ییاـه  هیرق  ناـشیا و 

، سیردإ نب  دمحأ  نع  يرفوزبلا ، نایفـس  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  انربخأ   - 296 نیعأ : نب  نارمح  نیدوـمحملا 
انرکذو مالسلا -  هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : ةرارز  نع  ریکب ، نب  هَّللا  دبع  نع  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع 

اذهب  - 297 رمع : نب  لضفملا  مهنمو  ًادـَبَأ . ِهَّللاَو  َّدـَتْرَی  ْلَجَأ ال  َلاـق : َُّمث  ًۀَـئِینَه ، َقَرْطَأ  َُّمث  ًادـَبَأ ، ِهَّللاَو  َّدـَتْرَی  ـال  لاـقف : نیعأ -  نب  نارمح 
دمحأ نب  نیسحلا  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  دیعس ، نع  نیسحلا  نع  یسیع ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نع  دانسإلا ،

نب لّضفملا  نع  هلأسأ  نأ  دـیرأ  اـنأو  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  یلع  تلخد  لاـق : رمحأ  نب  ماـشه  نع  ءـالع ، یبأ  نب  دـسأ  نع  يرقنملا ،
رهاظ ياههیرق  امـش  هداد و  رارق  تکرب  اهنآ  رد  دنوادخ  هک  میتسه  ییاه  هیرق  ام  مسق  ادخ  هب  سپ  ( 190 (؛» میداد رارق  يرهاظ  ياههیرق 

. دیتسه

دییأت دروم  ناریفس 

نیعا نب  نارمح 

عجار مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  میدرکیم  تبحـص  نیعا  نب  نارمح  دروم  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  هرارز  زا  ریکب ، نب  هَّللادبع   - 296  / 4
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. دوشیمن فرحنم  دترم و  زگره  نارمح  هلب ، دندومرف : هدرک و  یلمأت  دعب  دوشیمن . ّدترم  زگره  مسق  ادخ  هب  دندومرف : وا  هب 

رمع نب  لضفم 

نب لضفم  دروم  رد  هک  متشاد  دصق  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعقداص  هَّللادبع  یبا  كرابم  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  رمحأ  نب  ماشه   - 297  / 5
: لاقف ینأدتباف  هردص  یلع  لیسی  قرعلاو  ّرحلا  دیدش  موی  یف  هل  ۀعیض  یف  وهو  رمع  رایسب  زور  رد  ترـضح  مسرپب . یلاؤس  ناشیا  زا  رمع 
، یفْعُْجلا رَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  َوُه )  ) ُلُـجَّرلَا وُه ، اـّلِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ِهَّللاَو  ْمَعَن  یِفْعُجلا ، َرَمُع  ُْنب  ُلَّضَفُْملا  ُلُـجَّرلَا  َوُـه ، اـّلِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ِهَّللاَو  ْمَعَن 

یبأ یلإ  تـلمح  لاـق : رمحأ  نـب  ماــشه  نـع  يورو   - 298 ِدـِلاو . َدـَْعب  ٌدـِلاو  َوُه  امَّنِإ  َلاقو : اـهُرِّرَُکی  ًةَّرَم  َنِیثـالَثَو  ًاعِْـضب  ُْتیَـصْحَأ  یّتَح 
299 لَّضَفُْملا . ِباب  یلَع  اُهتْطَطَحَف  یفْعُج  یلِإ  اُهتْدَدَرَف  رَمُع . ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َیلِإ  اهْعَفْداَف  اهِّدَر  لاقف : ًالاومأ  ۀـنیدملا  یلإ  مالـسلا  هیلعمیهاربإ 

اّمبرلو لّضفملا  ۀـیحان  نم  ّالإ  هیلإ  لصی  ًائیـش  يرأ  نکأ  ملف  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبأ  ۀـمدخ  یف  تنک  لاـق : رکب  نب  یـسوم  نع  يورو  - 
. تخیریم ترـضح  هنیـس  رب  قرع  دوب و  شا  هعرزم  رد  یمرگ ، لّضفملا . یلإ  هلـصوأ  لوقیو  هنم  هلبقی  الف  ءیـشلاب  ءیجی  لـجرلا  تیأر 

درم یفعج  رمع  نب  لضفم  طقف  هک  مسق  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  هلب ، دـندومرف : تبحـص و  هب  دـندرک  عورـش  ترـضح  دوخ 
ترضح ار  هلمج  نیا  تسا ]. یگنادرم  تفص  بحاص   ] تسا درم  یفعج  رمع  نب  لضفم  تسین  يدنوادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  هلب  تسا ،

 - 298  / 6 تسا . ردپ  زا  دعب  ردپ  وا  ًاقیقحت  دندومرف : ترـضح  دعب  مدرمـش و  ار  راب  یـس  همه  نم  دندومرف و  رارکت  هبترم  یـس  زا  شیب 
نب لضفم  هب  نادرگرب و  ار  لاوما  دـندومرف : ترـضح  مدرب ، هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  يارب  ار  یلاوما  تسا : هتفگ  رمحأ  نب  ماشه 
رکب نب  یسوم   - 299  / 7 متخیر . لضفم  لزنم  يولج  ار  همه  مدرب و  یفعج  هفیاـط  تمـس  هب  هدـنادرگرب ، ار  لاوما  مه  نم  راپـسب . رمع 

دیسریم لضفم  فرط  زا  هکنیا  رگم  دنروایب  ناشیا  يارب  ار  يزیچ  هک  مدیدن  مدوب و  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  تمدخ  رد  نم  تسا : هتفگ 
ناکو سینخ  نب  یّلعملا  مهنمو  دیناسرب . لضفم  هب  دندومرفیم : هدرکن و  لوبق  ترضح  دروآیم و  ار  يزیچ  يدرم  هک  مدید  رایسب  هچ  و 
يورف  - 300 روهشم . هرمأو  هجاهنم  یلع  یـضمو  هدنع  ًادومحم  ناکو  هببـسب ، ّیلع  نب  دواد  هلتق  اّمنإو  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  ماّوق  نم 

ای هل : لاقو  هیلع  ّدتـشاو  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  یلع  کلذ  مظع  هبلـصف ، سینخ  نب  یّلعملا  ّیلع )  ) نب دواد  لتق  اّمل  لاق : ریـصب  یبأ  نع 
ّهنأ رخآ  ربخ  یفو   - 301 لیوط . ثیدـح  یف  َْکنِم ، ِهَّللا  َدـْنِع  ٌهَجْوََأل  ُهَّنِإ  ِهَّللاَو  ِیلایِع ؟ یلَعَو  ِیلام  ِیف  ِیَقَو  یِمّ َيالْوَم  َْتلَتَق  ام  یلَع ! دُواد !

. َۀَّنَجلا َلَخَد  ْدََقل  ِهَّللاَو  امَأ  لاق :

سینخ نب  یّلعم 

ماما دزن  رد  ناشیا  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  یلع  نب  دوواد  لیلد  نیمه  هب  دوب و  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  سّدقم  دوجو  نارازگتمدـخ  زا  يو 
 / 8 تسا . روهـشم  فورعم و  ناشیا  هلأسم  هک  تفر  ایند  زا  ترـضح  تیالو  هب  داقتعا  اب  دوب و  شیاتـس  دـییأت و  دروم  مالـسلا  هیلعقداص 

دوجو رب  رما  نیا  تخیوآ ، راد  هب  ار  وا  دـناسر و  لتق  هب  ار  سینخ  نب  یلعم  یلع ، نب  دوواد  هک  ینامز  هک  هدرک  تیاور  ریـصب  اـبا   - 300
یّلعم لتاق  هب  اذـل  دوب ؛ دـیدش  ترـضح  يارب  وا  نداد  تسد  زا  مغ  دـش و  مامت  نارگ  نیگنـس و  یلیخ  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  سّدـقم 

دزن رد  هک  مسق  ادـخ  هب  یتـشک ؟ ار  ما  یگداوناـخ  یلاـم و  روـما  رد  مراکتمدـخ  رـشابم و  تـسود و  یلیلد  هـچ  هـب  دوواد ! يا  دـندومرف :
رد  - 301  / 9 میدرک .] لقن  ار  نآ  زا  ثحب  نیا  زاین  هزادـنا  هب  ام  و   ] تسا ینـالوط  ثیدـح  تسا . رت  دـنموربآ  وت  زا  وا  ملاـع  راـگدرورپ 

. دش تشهب  لخاد  وا  مسق  ادخ  هب  هک  نادب  دندومرف : ترضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور 

: یمخّللا سوباق  نب  رصن  مهنمو 

ًالیکو جاّجحلا  نب  نمحرلا  دبع  ناکو  ًالـضاف ، ًاّریخ  ناکو  لیکو ، ّهنأ  ملعی  ملو  ۀنـس  نیرـشع  هَّللا  دـبع  یبأل  ًالیکو  ناک  ّهنأ  يورف   - 302
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میهاربإ یبأل  ًالیکو  ناکو  ّیلجبلا  بدنج  نب  هَّللا  دبع  مهنمو  هتیالو . یلع  مالـسلا  هیلعاضرلا  رـصع  یف  تامو  مالـسلا ، هیلعهَّللا  دـبع  یبأل 
: لاق یّمقلا  بلاطوبأ  هاور  اـم  مهنمو :  - 303 رابخألا : یف  يور  ام  یلع  امهیدل ، ۀلزنملا  عیفر  ًادـباع  ناکو  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأو 

َمَدآ َْنب  اَّیِرَکَزَو  َنانَـس  َْنب  َدَّمَُحمَو  ییْحَی  َْنب  َناْوفَـص  ُهَّللا  يَزَج  لوـقی : هتعمـسف  هرمع  رخآ  یف  مالـسلا  هیلعیناـثلا  رفعج  یبأ  یلع  تلخد 
. ْمُهّالََوت ْنَّمِم  َمَدآ  َْنب  اَّیِرَکَز  َناکَو  ِیل . اْوَفَو  ْدَقَف  ًاْریَخ ، ِنَع  یّ ٍدْعَس  َْنب  َدْعَسَو 

یمخل سوباق  نبرصن 

هک تسنادیمن  یـسک  تّدم  نیا  لوط  رد  دندوب و  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  لیکو  لاس  تسیب  تّدـم  ناشیا  هک  هدـش  تیاور   - 302  / 10
نامز رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  لیکو  مه  جاجح  نب  نمحرلادبع  هتبلا  دوب . لامک  لضف و  اب  ّریخ و  يدرم  وا  تسا . لیکو  ناشیا 

. تفر ایند  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  يدهع  تیالو 

یلجب بدنج  نب  هَّللادبع 

رد دوب و  دـباع  يدرم  هدـمآ ، تایاور  رد  هچنآ  قباطم  و  دوب ، مالـسلا  امهیلعاضر  ماما  نسحلا  یبا  مظاک و  ماما  میهاربا  وبا  لـیکو  ناـشیا 
یمق بلاـطوبا  هک  تسا  یتیاور  راـبخا ، نآ  هلمج  زا   - 303  / 11 دوب . رادروخرب  يدـنلب  عیفر و  تلزنم  ماقم و  زا  ماـمه  ماـما  ود  نآ  رظن 

دنوادخ دندومرفیم : هک  مدینش  مدیـسر و  ترـضح  نآ  كرابم  رـضحم  هب  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  تکرب  اب  رمع  رخاوا  رد  هک  هدرک  لقن 
ًاقیقحت اهنآ  دیامرف ، تیانع  ریخ  يازج  نم  بناج  زا  دعس  نب  دعـس  و  مدآ ، نب  ایرکز  و  نانـس ، نب  دّمحم  و  ییحی ، نب  ناوفـص  هب  لاعتم 

یبأ نع  هیف )  ) جرخو دوب . ناشیا  تیالو  لها  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  مدآ  نب  ایرکز  و  دـندرک . افو  تیـالو ] زا  يوریپ  رد   ] ناـش دـهع  هب 
َشاع ْدَـقَف  ًاّیَح ، ُثَْعُبی  َمْوَیَو  ُتوُمَی  َمْوَیَو  َدـِلُو  َمْوَی  یلاعَت  ُهَّللا  ُهَمِحَر  یّفَوَتُْملا  ِلُجَّرلا  ِیف  ِهَّللا  ِءاضَق  ْنِم  يرَج  اـم  ُتْرَکَذ  مالـسلا : هیلعرفعج 
ُهازَجَف ٍلِّدَبُم ، الَو  ٍثِکان  ْریَغ  ُهَّللا  ُهَمِحَر  یضَمَو  ِْهیَلَع ، ِِهلوُسَِرلَو  ِِهَّلل  ُبِجَی  اِمب  ًاِمئاق  ِّقَْحِلل ،)  ) ًابِـسَتُْحم ًاِرباص  ِِهب ، ًِالئاق  ِّقَْحلِاب ، ًافِراع  ِِهتایَح  َماّیَأ 

هیلعیناثلا رفعجابأ  تعمـس  لاق : دواد  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  يور  ّهنإف  نانـس : نب  دّمحم  امأو   - 304 ِِهیْعَـس . َءازَج  ُهاطْعَأَو  ِِهتَِّین  َرْجَأ  ُهَّللا 
ماما كراـبم  دوجو  زا  و  ُّطَـق . ِیبَأ  ََفلاـخ  اـمَو  ِینََفلاـخ  اـمَف  ُْهنَع ، ِیئاـضِِرب  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  لوقیو : ریخب  نانـس  نب  دّـمحم  رکذـی  مالـسلا 
يراج مدآ ] نب  ایرکز   ] دروم رد  یهلا  ياضق  زا  هک  ار  هچنآ  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  مدآ  نب  ایرکز  هرابرد  مالـسلا  هیلعداوج 

رد هدش و  هدنز  هک  يزور  تفر و  ایند  زا  هک  يزور  دـش ، دـلوتم  هک  يزور  داب ، وا  راثن  يدـنوادخ  هعـساو  تمحر  مدروآ ، دای  هب  ار  دـش 
هب درک ، ربص  هدـید و  الب  ّقح  هار  رد  ّقح و  يارب  درک و  یگدـنز  ّقح  هب  دـقتعم  فراع و  شتایح  ماـیا  رد  وا  دوشیم . هتخیگنارب  تماـیق 

دهع هدوب و  اـجرباپ  شدـهع  رب  هک  تفر  اـیند  زا  یلاـح  رد  درک و  ماـیق  دوب  هدـش  بجاو  وا  هدـهع  رب  شلوسر  دـنوادخ و  يارب  هک  هچنآ 
یعـس و هب  و  وا ، كاپ  ّتین  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نیارباـنب  [ دادـن رییغت  ار  نید  ماـکحا  و   ] درکن لدـب  ار  شفیلکت  و  درکن ، ینکش 

. دیامرف تمارک  شاداپ  رجا و  ششالت 

نانس نب  دّمحم 

هدرک دای  یبوخ  هب  نانس  نب  دّمحم  زا  هک  مدینش  مالسلا  هیلعداوج  ماما  یناث  رفعج  ابا  زا  دیوگیم : دوواد  نب  نیسح  نب  یلع   - 304  / 12
و . ] درکن یتفلاخم  مردپ  اب  هن  نم و  اب  هن  زگره  وا  دوش . یـضار  وا  زا  دنوادخ  متـسه ، یـضار  وا  زا  نم  هکنیا  هطـساو  هب  دـندومرفیم : و 

ُتْضَبَق مالـسلا : هیلعرفعج  یبأ  نع  هیف  جرخ   - 305 ّيرعـشألا : یّمقلا  يدتهملا  نب  زیزعلا  دبع  مهنمو  دوب ]. تیب  لها  تمدـخ  رد  هراومه 
َکَْبنَذ ََکل  ُهَّللا  َرَفَغ  هیف : جرخو  ْمُکاّیِإَو . انَمِحَرَو  َبُونُّذـلا  ُمَُهلَو  ََکل  ُهَّللا  َرَفَغ  اْهنِم ، َْکَیلِإ  ْتَراـص  ِیتَّلا  َهوُجُْولا  ُْتفَرَع  ْدَـقَو  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو 

، يربکعلتلا نع  ۀعامج ، ینربخأ   - 306 ًادومحم : ناکو  ّيزاوهألا  رایزهم  نب  ّیلع  مهنمو  َْکنَع . ِیئاضِِرب  َْکنَع  َیِـضَرَو  َكاّیِإَو  انَمِحَرَو 
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نع يرادـنلا ، ءالعلا  نع  ّیفاکـسإلا ، رادـنبام  نب  دـمحأ  نع  ّیخلبلا ، نسحلا  یبأ  نع  ّیلع ، نب  نیـسحلا  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  نع 
: هّطخب یناثلا  رفعج  یبأ  نع  رایزهم  نب  ّیلع  یلع  ۀلاسرلا  هذه  تأرق  لاق : نوّمش  نب  نسحلا 

يرعشا یمق  يدتهم  نب  زیزعلادبع 

تفایرد ار  لاوما  هَّلل  دمحلا  دـش : رداص  نینچ  یعیقوت  وا  هب  باطخ  و   ] ناشیا هرابرد  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  كرابم  هیحان  زا   - 305  / 13
رارق دوخ  ششخب  نارفغ و  لومـشم  ار  ناشیا  وت و  ناهانگ  دنوادخ  ياهدرک . هنیزه  تدوخ  هک  ار  هوجو  زا  يرادقم  مدش  هّجوتم  مدرک و 

دیامرف و تمحر  ار  وت  ام و  هدیشخب و  ار  وت  هانگ  دنوادخ  هک  هدش  رداص  وا  يارب  فیرش  عیقوت  زاب  و  دیامرف . تمحر  ار  امش  ام و  دهد و 
. دوش یضار  وت  زا  زین  ادخ  متسه  یضار  وت  زا  نم  هکنیا  رطاخ  هب 

دوب شیاتس  دروم  هک  يزاوها  رایزهم  نب  یلع 

تئارق رایزهم  نب  یلع  يارب  ار  دوب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  كرابم  فیرش و  طخ  هب  هک  همان  نیا  تسا : هتفگ  نوّمش  نب  نسح   - 306  / 14
اینُّدـلا ِیف  ِيْزِْخلا  َنِم  َکَعَنَمَو  ُهَتَّنَج  َکَنَکْـسَأَو  َكازَج  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ُِّیلَع ! ای  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا : بیترت  نیا  هب  همان  نتم  مدرک .

یِّنِإ ُْتُلق : ْوَلَف  َْکیَلَع ، ُبِجَی  اِمب  ِمایِْقلاَو  ِرِیقوُّتلاَو  ِۀَمْدِْخلاَو  ِۀَعاّطلاَو  ِۀَحیِصَّنلا  ِیف  َکَتْرَّبَخَو  َُکتْوََلب  ْدَق  ُِّیلَع ! ای  انَعَم . ُهَّللا  َكَرَشَحَو  ِةَرِخآلاَو 
ِْلیَّللا یف  ِدْرَْبلاَو  ِّرَْحلا  ِیف  َِکتَمْدِـخ  الَو  َکَماقَم  َّیَلَع  َیِفَخ  امَف  ًالُُزن ، َسْوَدْرِْفلا  ِتاّنَج  ُهَّللا  َكازَجَف  ًاقِداص ، َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْوَجََرل  َکَْلثِم  َرَأ  َْمل 

! یلع يا  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  ِءاعُّدـلا . ُعیِمَـس  ُهَّنِإ  اِهب ، ُِطبَتْغَت  ٍۀَـمْحَِرب  َكوبحی  ْنَأ  ِۀَـمایِْقِلل  َِقئالَْخلا  َعَمَج  اذِإ  َهَّللا  ُلَأْسَأَف  ِراهَّنلاَو ،
ار وت  تمایق  رد  دیامرف و  رود  وت  زا  ار  ترخآ  ایند و  يراوخ  دنادرگ ، نکاس  ار  وت  شتشهب  رد  هدرک ، تمارک  وت  هب  کین  شاداپ  دنوادخ 

دنوادخ هک  هچنآ  هب  مایق  رد  زین  مدرک و  ناحتما  تمدخ  و  تعاطا ، يرادربنامرف و  و  یهاوخ ، ریخ  رد  ار  وت  یلع ! يا  دیامن . روشحم  ام  اب 
رد لوزن  ار  وت  يازج  دـنوادخ  مشاب . هتفگ  تسرد  هک  مراودـیما  ماهدـیدن ، ار  وت  لـثم  هک  میوگب  رگا  مدومزآ . تسا ، هدرک  بجاو  وت  رب 

دنوادـخ زا  تسین ، یفخم  نم  رب  زور  بش و  رد  امرـس و  اـمرگ و  رد  وت  تمدـخ  نینچمه  وت ، تلزنم  ماـقم و  دـهد . رارق  سودرف  تشهب 
، درادـب تتـسود  هداد و  رارق  تیانع  دروم  شا  هعـساو  تمحر  اب  ار  وت  دـنکیم ، عمج  تمایق  يارب  ار  مدرم  هک  یتقو  مراد  تلأسم  لاـعتم 

نب ورمع  رکذ   - 307 جاّرد : نب  حون  نب  بّویأ  مهنمو  تساـعد . هدنونـش  دـنوادخ  اـنامه  يریگ . رارق  نارگید  هطبغ  دروـم  هک  ناـنچنآ 
هرمأف هماّدق  فقوو  حون  نب  بّویأ  لخد  ذإ  ایرـصب  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  یبأ  دـنع  تنک  لاق : ًاّیحطف -  ناکو  ینئادـملا -  دـیعس 
مهنمو اذه . یلِإ  ْرُْظناَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  یلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنإ  ورمَع ! ای  لاقو : مالسلا  هیلعنسحلاوبأ  ّیلإ  تفتلاو  فرصنا  ّمث  ءیشب ،

نع يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ  يور   - 308 مالسلا . امهیلعدّمحم  یبأو  نسحلا  یبأ  ءالکو  نم  ًاّیـضرم  ًالـضاف  ناکو  ینامهلا  رفعج  نب  ّیلع 
تاقفنلا قفنی  وهو  رفعج  نب  ّیلع  یلإ  رظنف  لالب  نب  رهاطوبأ  ّجح  لاق : هنع  هللا  یضريرمعلا  رفعجوبأ  ینثّدح  لاق : ّيدایألا  دلخم  نب  ّیلع 

: هتعقر یف  عّقوف  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  یلإ  کلذب  بتک  فرصنا  اّملف  ۀمیظعلا 

جاّرد نب  حون  نب  بویا 

هک مدیسر  مالسلا  هیلعيداه  ماما  تمدخ  هب  ایرص  ياتـسور  رد  تسا : هتفگ  دوب ، بهذم  یحطف  هک  ینئادم  دیعـس  نب  ورمع   - 307  / 15
هدرک نم  هب  ور  مالسلا  هیلعماما  تفر ، دندرک و  رما  يزیچ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلعماما  داتـسیا ، ترـضح  لباقم  رد  دش و  دراو  حون  نب  بویا 

. نک هاگن  درم  نیا  هب  ینک ، هاگن  تشهب  یلاها  زا  یکی  هب  یهاوخیم  رگا  ورمع ! يا  دندومرف : و 

یناّمه رفعج  نب  یلع 
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رفعج وبا   - 308  / 16 تسا . هدوب  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  يـالکو  هلمج  زا  دوب و  هدیدنـسپ  لـضاف و  يدرم  وا 
یلیخ لاوما  یناّمه ]  ] رفعج نب  یلع  هک  دید  دـش و  فرـشم  ّجـح  هب  لالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  رهاط  وبا  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یـضر  يرمع 

مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماما  كرابم  رـضحم  هب  یـضارتعا ] تروص  هب   ] ار ارجام  تشگرب ، ّجـح  زا  هک  یتقو  دـنکیم ، قاـفنا  يداـیز 
ًءاقبِإ َُهلُوبَق  یبَأَف  اِهْلثِِمب  َُهل  انْرَمَأ  َُّمث  ٍرانیِد ، َْفلَأ  ۀـَئاِِمب  َُهل  اـنْرَمَأ  اـّنُک  ْدَـق  دـندومرف : موقرم  وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلعماـما  سپ  داد . شرازگ 

. رانید فلأ  نیثالثب  هل  رمأف  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  یبأ  یلع  لخدو  لاق : ِهِیف . ْمُْهلِخْدـُن  َْمل  امِیف  انِْرمَأ  ِیف  ِلوُخُّدـلاَو  ِساّنِلل  ام  اْنیَلَع ،
بتک لاق : یـسیع  نب  دّمحم  نع  راّفـصلا ، نع  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم  نع  دـّیج ، یبأ  نبا  ینربخأ   - 309 دـشار : نب  ّیلعوبأ  مهنمو 

ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  َماَقَم  ٍدِشار  ِْنب  ِِّیلَعابَأ  ُتْمَقَأ  ْدَق  اهیلی : امو  داوسلاو  نئادـملاو  دادـغبب  یلاوملا  یلإ  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلاوبأ 
هک میدرک  رما  وا  هب  ام  یِّطَِخب . ُْتبَتَکَو  ِینایْـصِع  یلِإ  ُجوُرُْخلا  ِِهنایْـصِع  ِیفَو  ِیتَعاط  ِِهتَعاط  ِیف  ُْتبَجْوَأ  ْدَقَو  ِیئالَکُو  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِمَو  ِّهِبَر  ْدبَع 

شئاقبا ام  کلم  رد  تفریذپن و  ار  لاوما  نیا  وا  اّما  رادرب ؛ مه  رگید  رانید  رازهدص  کی  هک  میدرک  رما  ًاددجم  رادرب . رانید  رازه  دـصکی 
یتّدم زا  سپ  . ] دوشیمن طوبرم  اهنآ  هب  میاهدرکن و  لیخد  ار  اهنآ  ام  هک  دـننک  تلاخد  يرما  رد  هک  تسه  مدرم  يارب  یقح  هچ  درک .

. درادرب رانید  رازه  دصیس  هک  دندومرف  رما  مه  ترضح  دیسر و  مالسلا  هیلعيداه  ماما  تمدخ  رفعج ] نب  یلع 

دشار نب  نسح  یلع  وبا 

ابا نم  دنتـشون : ناشفارطا  قطانم  داوس و  نئادم و  و  دادغب ، نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  تسا : هتفگ  یـسیع  نب  دّمحم   - 309  / 17
وا زا  يرادربنامرف   ] مدرک بجاو  ار  متعاطا  وا  تعاطا  رد  مداد و  رارق  وا  زا  لبق  يـالکو  ّهبردـبع و  نب  نیـسح  نیـشناج  ار  دـشار  نب  یلع 

بوقعی نب  دّمحم  يورو   - 310 متـشون . مدوخ  طخ  هب  ار  همان  نیا  و  تسا . نم  زا  ینامرفان  وا  زا  یناـمرفان  و  تسا ،] نم  زا  يرادربناـمرف 
: ّیلإ بتکو  دـنب  نبا  نعو  مصاـع  نب   ] رفعج نب  یـسیع  نعو  دـشار ، نب  ّیلع  یبأ  نع  هلأـسأ  هیلإ  تبتک  لاـق : جرف  نـب  دّـمحم  یلإ  هـعفر 

َبِرُـض ٍمِصاع  ُنباَو  َِلُتقَو  ٍدوُمَِعب  َبِرُـض  ْدَنب  ُْنباَو  ّیِمِـصاْعلاَو  دـَْنب  ِْنبِال  اعَدَو  ًادیِهَـش  َتامَو  ًادیِعَـس  َشاع  ُهَّنِإَف  هللا  همحرِدِـشار  َنبا  َتْرَکَذ 
نوروکذم نوفورعم  مّهنأل  مهئاصقتسا  رکذ  انکرتو  نیدومحملا  ۀعامج  ءالؤهف  ِۀَلْجّدلا . ِیف  ِِهب  َیِمُرَو  ٍطوُس  ۀَئاُِمثالَث  ِرْسِْجلا  یَلَع  ِطایّـسلِاب 

مالسلا هیلعیناثلا  رفعج  یبأ  دنع  تنک  لاق : هیبأ  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  ّیلع  يورف   - 311 ۀعامجف : مهنم  نومومذملا  اّمأف  بتکلا . یف 
نب رفعج  نب  یسیع  دشار و  نب  یلع  دروم  رد  متـشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  هب  تسا : هتفگ  ( 191) جرف نب  دّمحم   - 310  / 18
ایند زا  تداهش  اب  تشاد و  تداعـس  اب  یگدنز  هک  يدرک  دای  ار  دشار  نبا  دنتـشون : مالـسلا  هیلعترـضح  مدرک . لاؤس  دنب ، نبا  مصاع و 

دـصیس دادغب  لپ  يالاب  مه  مصاع  نبا  و  دش ، هتـشک  دندز و  دومع  هلیـسو  هب  ار  دنب  نبا  اّما  دندرک ، نیرفن  ار  یمـصاع  دنب و  نبا  و  تفر .
دروم باحصا  همه  هتبلا  دندییأت و  شیاتس و  دروم  هک  دندوب  یناسک  زا  یخرب  اهنیا  تفر . ایند  زا  دش و  هتخادنا  هلجد  رد  دندز و  هنایزات 

همه رکذ  نیاربانب  دناهدش ، رکذ  فلتخم  بتک  رد  هدوب و  فورعم  ناشیا  هکنیا  تهج  هب  میدرواین ، ار  مالـسلا  مهیلعهّمئا  دـیکأت  دـییأت و 
. دوبن مزال  اجنیا  رد  اهنآ 

دناهدوبن دییأت  دروم  هک  هدش  شنزرس  ناریفس 

ینادمه لهس  نبدمحم  نب  حلاص 

ینادمهلا لهـس  نب  دّمحم  نب  حلاص  هیلع  لخد  ذإ  رـضحم  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع   - 311  / 19
اّملف ٍّلِح . ِیف  َْتنَأ  رفعجوبأ : هل  لاقف  اهتقفنأ ، ّینإف  ّلح  یف  مهرد  فالآ  ةرـشع  نم  ینلعجا  كادـف  تلعج  هل : لاـقف  هل -  ّیلوتی  ناـکو  - 

، ُهُذُخْأَیَف ْمِِهلِیبَس  ِءاْنبَأَو  ْمِِهنیِکاسَمَو  ْمِِهئارَُقفَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّقَح ) ِلاْومَأ   ) یلَع ُبَثَی  ْمُهُدَحَأ  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  هدـنع  نم  حـلاص  جرخ 
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نب ّیلع  مهنمو  ًاثِیثَح . ًالاؤُس  َِکلذ  ْنَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهََّنلَأْسََیل  ِهَّللاَو  ُلَْـعفَأ ؟ ـال  َُهل  ُلُوقَأ  ّیِنَأ  ِیب )  ) َّنَظ ُهاَرت  َأ  ٍّلِـح ، ِیف  ِیْنلَعِْجا  ُلوُقَی : َُّمث 
ناکو مالـسلا  هیلعیـسوم  نسحلا  یبأل  ءالکو  اوناـک  مهّلک  یـساورلا ، یـسیع  نب  ناـمثعو  ّيدـنقلا  ناورم  نب  داـیزو  ینئاـطبلا  ةزمح  یبأ 
انرکذ دقو  هودحجو  مالسلا  هیلعاضرلا  ۀمامإ  اوعفدو  لاومألا  یف  ًاعمط  اوفقو  مالسلا  هیلعیسوم  نسحلاوبأ  یضم  اّملف  ۀلیزج  لاومأ  مهدنع 
روما یلوتم  هک  ینادمه  لهـس  نب  دّـمحم  نب  حـلاص  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعیقت  دّـمحم  ماما  كرابم  هتداعإب . لّوطن  الف  یـضم  امیف  کلذ 

ار مروایب ] امـش  يارب  دیاب  هک  یلاوما  زا   ] مهرد رازه  هد  امـش ! يادف  هب  مناج  درک : ضرع  ترـضح  تمدـخ  هب  دـش و  دراو  دوب  ترـضح 
ماما ترضح  تفر ، نوریب  هک  یتقو  دعب  تسا . لالح  دندومرف : مالسلا  هیلعماما  دییامرفیم ؟ لالح  نم  يارب  ار  نآ  ماهدرک ، جرخ ]  ] قافنا
تسا ناشیا  ناگدنام ] هار  رد   ] لیبس نبا  نیکاسم و  ارقف و  دّمحم و  لآ  ّقح  هک  یلاوما  يور  رب  امـش  زا  یکی  دندومرف : مالـسلا  هیلعداوج 

هک دنکیم  نامگ  وا  ینکیم  رکف  ایآ  نک ! لالح  نم  يارب  ار  نآ  دـیوگیم : دـعب  دـنکیم ، فرـصم  دریگیم  دـهجیم و  سمخ ] ینعی  ]
. درک دهاوخ  لاؤس  تخس  یلیخ  اهنآ  زا  ادخ  تمایق  زور  رد  هک  مسق  ادخ  هب  منکیمن ؟ لالح  میوگیم  نم 

یساور یسیع  نب  نامثع  و  يدنق ، ناورم  نب  دایز  و  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  یلع 

هیلعمظاک ماما  هک  ینامز  دوب ، ناشرایتخا  رد  مه  يدایز  لاوما  و  دندوب ، مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  يالکو  زا  رفن  هس  نیا 
هیلعاضر ماما  تماما  دـندرک و  فقوت  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  رب  ترـضح ، لاوما  رد  عمط  رطاخ  هب  اـهنیا  دـنتفر ، اـیند  زا  مالـسلا 

نب سراف  مهنمو  مینکیمن . ینالوط  ار  باتک  نآ ، رارکت  هداعا و  اب  میدرک و  نایب  ًالبق  ار  اهنیا  يارجام  اـم  هک  دـندرک  راـکنا  ار  مالـسلا 
نب ّیلع  یلإ  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلاوبأ  بتک  لاـق : ّيریمحلا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  هاور  اـم  یلع   - 312 ّینیوزقلا : هیوهام  نب  متاـح 
ُهَّللا ُهَنََعل  ُسِراف  َوُهَو  ُْهنَع  َتأَْبنَتْـسا  ْنَمِیف  ََکل  ُتْرَهْظَأ  ام  َبَسَح  يِدـْنِع  َنِطاْبلا  َّنَأ  ِِهب  یلاعَت  هَّللا  ُنیِدـَت  اـمِیف  ْدـِقَتْعإ  هّطخب : ّینیوزقلا  ورمع 
ِْریَغ ٍْرمَِأب  َهَّللا  َناُدی  ْنَأ  ُُرمآ  ُْتنُک  ام  ِْهَیلِإ . َلِیبَّسلا  ُدَِجت  ام  ِرَثْکَِأب  َِکلذ  ِیف  ِۀََغلابُْملاَو  ِِهتاداعُمَو  ِهِدْصَقَو  ِِهنَْعل  ِیف  ِداِهتْجِإلا  اَّلِإ  َکُعَسَی  َْسَیل  ُهَّنِإَف 
َنَیب ْمُُکِلئاس  ّیِنِإَو  ِنَع  یّ ْمَُهل  ِهِکْحَاَو  ِنِم  یّ َِکلذ  ْمُهِغْلبَأَو  ِهِْرمَأ  لاطبِإَو  ُْهنَع  اِنباحُـصَأ  ِّدَسَو  ِِهبابـسَأ  عْطَقَو  هِْکتَهَو  ِِهنَْعل  ِیف  ّدشَو  ّدِجَف  ٍحـیِحَص ،

. ِدِحاْجِللَو یِصاْعِلل  ٌْلیَوَف  دَّکَؤُملا ، ِْرمَألا  اَذه  ْنَع  ِهَّللا  يَدَی 

ینیوزقلا هیوهام  نب  متاح  نب  سراف 

هب ینیوزق  ورمع  نب  یلع  هب  باطخ  ياهمان  شکرابم  طخ  اب  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  تسا : هتفگ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع   - 312  / 20
دروم رد  و  شاب . مکحم ] و   ] دقتعم تسا ، نم  دزن  نآ  نطاب  هک  یتسرپیم  نآ  هلیسو  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  دنتـشون : بیترت  نیا 

نعل رد  ار  تشالت  مامت  دنک ،-  شنعل  دنوادخ  تسا -  سراف  وا  هک ] شاب  دـقتعم  زین   ] يدوب هدرک  ربخ  تساوخرد  شنوماریپ  هک  یـسک 
حیحـص ریغ  رما  هب  ار  دـنوادخ  هک  میوگیمن  نم  نک . شالت  راک  نیا  رد  دراد  ناـکما  هک  هچنآ  زا  رتشیب  دـنبب و  راـک  هب  وا  اـب  ینمـشد  و 

هدرک و ّتیدج  وا  تفلاخم  بابـسا  عطق  ندرک و  راوخ  نعل و  رد  سپ  مهدیمن ، روتـسد  هک  ار  حیحـص  ریغ  يرادنپ  ای  دـینک و  شتـسرپ 
امن و غالبا  نایعیش  هب  نم  فرط  زا  نک و  لاطبا  ار  وا  تاداقتعا  وا و  تاروتـسد  و  رادزاب ، هدرک و  رود  وا  زا  ار  ام  باحـصا  و  نک ، شالت 

رکنم ناـمرف و  اـن  رب  ياو  سپ  درک . مهاوخ  لاؤس  وت  زا  دـکؤم  دروم  نیا  رد  یلاـعت  يراـب  هاگـشیپ  رد  نم  ًاـقیقحت  هک  ناـسرب ، اـهنآ  هب 
دمحأ مهنمو  ًارِیثَک . ُهُدْمَحاَو  ِهَّللا  یَلَع  ُلَّکََوتَأ  انَأَو  ِْنیَتَئامَو  َنیسِمَخ  َۀَنَس  ِلَّوَألا  ٍعِیبَر  ِرهش  ْنِم  ٍلایل   َ َعِْسِتل ءِاثالَّثلا  َۀَْلَیل  یِّطخب  ُْتبَتَکَو  تیالو .

ِْنبا ْنِم  یلاعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَن  ُنَْحنَو  هانرـصتخا : لیوط  عیقوت  یف  ّيرمعلا  یلإ  جرخ  لاق : بوقعی  نب  دّمحم  يور   - 313 یئاتربعلا : لاله  نب 
َُکلَأْسَیَو ََکلَأَس  َناک  ْنَم  ِعیِمَجَو  ِرِجاْفلا  اَذـه  ِلاح  ْنِم  َكانْمَلْعَأ  اّمِم  ِهِدََـلب  َلْهَأَو  ِّیقاحْـسِإلا  ْمَلْعَأَف  ُْهنِم ، ُأَْربَی  ْنَّمِمَو ال  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍلالِه ال 

طخ هب  ار  همان  نیا  بتکلا . یف  دوجوم  روهـشم  کلذ  ّنأل  مهرکذـب ، لّوطن  اّمم ال  مهریغو  لالب  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رهاـطوبأ  مهنمو  ُْهنَع .
. متسه وا  رازگرکش  رایسب  هدرک و  لکوت  دنوادخ  رب  متشون . لاس 250 ه.ق  لوالا  عیبر  هام  زا  مهن  بش  هبنش ، هس  بش  رد  مدوخ ،
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یئاتربع لاله  نب  دمحا 

ار نآ  ام  تسا و  ینالوط  هک  دش  رداص  ّيرمع  يارب  ترـضح  هسّدقم  هیحان  زا  یعیقوت  تسا : هتفگ  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم   - 313  / 21
وا زا  هک  یـسک  ره  زا  دنکن و  شتمحر  ادـخ  هک  لاله  نبا  زا  لاعتم  دـنوادخ  هب  ام  تسا : هدـمآ  فیرـش  عیقوت  نآ  رد  میاهدرک ، رـصتخم 

نیا زا  ار  دنسرپیم  ای  هدیسرپ  وا  هرابرد  وت  زاهک  ار  یناسک  مامتو  شنایرهـشمه  یقاحـسا و  سپ  میرازیب . هتـسج و  تئارب  دیوجن ، يرازیب 
ار باتک  هک  دنتـسه  مه  نارگید  لالب و  نب  یلع  نب  دّمحم  رهاطوبا  ریظن  دارفا ، ریاس  نک . هاگآ  میدرک  مالعا  وت  هب  ام  هچنآ  قباطم  ارجام 

اّمأف تسا . هدـش  دای  اهنآ  زا  مه  اهباتک  رد  دنتـسه و  فورعم  روهـشم و  اهنیا  هکنیا  تهج  هب  مینکیمن ، ینـالوط  اـهنآ  ماـن  رکذ  اـب 
دّمحم نب  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحموبأو  يرکـسعلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلاوـبأ  هبـصن  نم  مهلّوأـف : ۀـبیغلا : ناـمز  یف  نوحودـمملا  ءارفـسلا 

هاور امل   - 314 ّيرمعلا . یّمـس  اّمنإو  ًاّیدـسأ  ناکو  هللا  همحريرمعلا  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبأ  هب  قوثوملا  خیـشلا  وهو  مالـسلا  هیلعهنبا 
ّيرمعلا لیقف  هّدج  یلإ  بسنف  ًاّیدسأ  ناک  رصنوبأ : لاق  هللا  همحريرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  نبا  بتاکلا  دمحأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصنوبأ 

، هتینک رـسکب  رمأو  ورمعوبأو ) نامثع  نیب  ئرما  یلع  عمجی  ال  لاق :  ) مالـسلا هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّـمحمابأ  ّنإ  ۀعیـشلا : نم  موق  لاـق  دـقو 
لیقف

ترضح صاخ  باون 

هرس سدق  يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  لّوا :

دّمحم نب  یلع  نسحلاوبا  مراهچ : هرس  سدق  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  موس : هرس  سدق  يرمع  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  مود :
هرس سدق  يرُمَس 

يرمع دیعس  نب  نامثع 

وا دـندومرف ، بوصنم  تیلوؤسم  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماـما  هک  تسا  یـسک  تبیغ  ناـمز  ریفـس  نیلوا 
یلو دوب ، يدـسا  هفیاط  زا  وا  دـنک ، تمحر  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  وا  ماـن  تسا ، داـمتعا  دروم  یخیش 
یبا يرتخد  هون  بتاک ، دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا  هک ] دناهدیمان  يرمع  ار  ناشیا  لیلد  نیا  هب   - ] 314  / 22 دش . هدیمان  ّيرمع 

: دناهتفگ هعیـش  زا  یتعامج  تسا . هدش  بوسنم  ّيرمع  نب  رفعج  شدـج  هب  اّما  دوب  يدـسا  هفیاط  زا  ورمع  وبا  هدرک : تیاور  يرمع  رفعج 
ّيرکسعلا هل : لاقیو  ّيرمعلا  ترضح  و  دوشیمن ، عمج  رفعج  وبا  نامثع و  مان  ود  درم  کی  رد  دندومرف : مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما 

یبأ یلإ  اولمح  اذإ  ۀعیشلا  ناکو  رمألا . یلع  ۀیطغت  نمّسلا  یف  رّجتی  ناک  ّهنأل  نامّسلا ، هل : لاقیو  يأر  نم  ّرـس  رکـسع  نم  ناک  ّهنأل  ًاضیأ ،
هیلعدّمحم یبأ  یلإ  هلمحیو  هقاقزو  نمسلا  بارج  یف  هلعجیف  ورمع ، یبأ  یلإ  اوذفنأ  لاومألا  نم  هلمح  مهیلع  بجی  ام  مالـسلا  هیلعدّمحم 

دبع انثّدح  لاق : یفاکسإلا  مامه  نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  یـسوم ، نب  نوراه  دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأف   - 315 ًافوخو . ۀّیقت  مالسلا 
نم موی  یف  مالسلا  هیلعدّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یلع  تلخد  لاق : یّمقلا  دعس  نب  قاحسإ  نب  دمحأ  انثّدح  لاق : يریمحلا  رفعج  نب  هَّللا 

لاقف لثتمن ؟ نم  رمأو  لبقن ؟ نم  لوقف  تقو  ّلک  یف  تدهـش  اذإ  کیلإ  لوصولا  یل  ّأیهتی  الو  دهـشأو  بیغأ  انأ  يدّیـس ! اـی  تلقف : ماـّیألا 
لها هکنیا  لیلد  هب  دناهتفگ  مه  يرکسع  ار  وا  زاب  دشیم و  هتفگ  ّيرمع  نیاربانب  دوش ، هتسکش  وا  هینک  هک  دنداد  روتسد  مالسلا : هیلعیل 

تشاد لاغتشا  نغور  تراجت  رما  رد  وا  هکنیا  تهج  هب  دنتفگیم ، ینغور ] ناّمس :[  ار  وا  زاب  و  دوب . يأر  نم  ّرس  رهش  رد  رکـسع  هقطنم 
مالـسلا هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هب  اـت  دوـب  بجاو  هک  ار  یلاوـما  نایعیـش  درکیم . ناـهنپ  یفخم و  ار  شترافـس  رما  هلیـسو  نـیمه  هـب  و 

رد ار  اههمان  لاوما و  هّیقت ، زا  هدافتسا  اب  یـسابع و  رابج  تموکح  زا  سرت  فوخ و  تهج  هب  مه  وا  دندناسریم . ورمع  تسد  هب  دنناسرب ،
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هب يزور  تسا : هتفگ  یمق  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دـمحا   - 315  / 23 دربیم . ماـما  لزنم  هب  هناـیفخم  دادیم و  رارق  نغور  ياـج  گـُنت و 
نیاربانب موریم ، ترفاسم  هب  مه  یهاگ  متسه و  رهش  رد  یهاگ  نم  مدرک : ضرع  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعیقنلا  یلع  ماما  كرابم  رـضحم 
تعاـطا ار  یـسک  هچ  روتـسد  و  مینک ؟ لوبق  ار  یـسک  هچ  فرح  [ امـش ندوبن  تروص  رد   ] سپ مسرب ، امـش  تمدـخ  هب  هشیمه  مناوتیمن 

یبأ یلإ  تلـصو  مالـسلا  هیلعنسحلاوبأ  یـضم  اّملف  ُهیِّدَُؤی . ِنَعَف  یّ ْمُْکَیلِإ  ُهاّدَأ  امَو  ُُهلوُقَی  ِنَعَف  یّ ْمَُکل  َُهلاق  ام  ُنیِمَألا  ِثلا  ُۀَقّ ورمَعُوبَأ  اذه  مینک ؟
یِضاْملا ُۀَِقث  ُنیِمَألا ، ِثلا  ُۀَقّ ورْمَعُوبَأ  اذه  یل : لاقف  هیبأل ، یلوق  لثم  مالسلا  هیلعهل  تلقف  موی  تاذ  مالسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  هنبا  دّمحم 

سابعلاوبأ لاق  ّیلعوبأ : لاق  نوراه : دّـمحموبأ  لاق  ُهیِّدَُؤی . ِنَعَف  یّ ْمُْکَیلِإ  ّيدَأ  اـمَو  ُُهلوُقَی  ِنَعَف  یّ ْمَُکل  َُهلاـق  اـمَف  ِتاـمَْملاَو ، اـیْحَْملا  ِیف  ِیتَِقثَو 
دّمحم نع  نوراه ، دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأو   - 316 ورمع . یبأ  لحم  ۀلالج  فصاوتنو  لوقلا  اذه  رکاذتن  ام  ًاریثک  اّنکف  ّيریمحلا :
ترضح قاحسإ  نب  دمحأ  یلع  تلخدف  مالسلا  هیلعدّمحم  یبأ  یضم  دعب  نینسلا  ضعب  یف  انججح  لاق : رفعج  نب  هَّللا  دبع  نع  مامه ، نب 

ار هچنآ  و  دـیوگیم ، نم  بناج  زا  دـیوگب  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا و  نیما  نانیمطا و  دروم  هک  تسا  ورمع  وبا  نیا  دـندومرف : نم  هب 
نـسح ماـما  شدـنزرف  هب  تماـما  تفر و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  هک  یناـمز  تسا . هدـناسر  نـم  بناـج  زا  دـناسرب  امـش  هـب  هـک 
نـسح ماـما  مدرک ، ضرع  مدوب ، هتفگ  شراوگرزب  ردـپ  هب  هک  ار  هچنآ  مدیـسر و  ناـشیا  رـضحم  هب  يزور  دیـسر ، مالـسلا  هیلعيرکـسع 

رد نم ، يارب  مه  یلبق و  ماـما  يارب  مه  تسا و  نیما  ناـنیمطا و  دروم  هک  تسا  ورمع  وـبا  نیا  دـندومرف : نم  هب  مه  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
دناسرب امـش  هب  هک  ار  هچنآ  دیوگیم و  نم  فرط  زا  دـیوگب  امـش  يارب  وا  هک  هچنآ  نیاربانب  تسا ، نم  نانیمطا  دروم  نم  گرم  تایح و 

ثیدح نیا  تاقوا ، زا  يرایـسب  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  يریمح  سابعلاوبا  زا  یلع  یبا  زا  نوراه  دّمحم  وبا  تسا . هدـناسر  نم  بناج  زا 
نب هَّللادبع   - 316  / 24 میدومنیم . فصو  رگیدـکی  يارب  ار  ورمعوبا  تلزنم  ردـق و  يدـنلب  تلالج و  میدرک و  رکذ  رگیدـمه  يارب  ار 

دمحا لزنم  هب  دادغب ]  ] مالسلا ۀنیدم  رد  میدش ، فرشم  ّجح  هب  یلاس  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  تسا : هتفگ  رفعج 
، ّیضرملا ۀقثلا  اندنع  وهو  قاحسإ  نب  دمحأ  یلإ  ترـشأو  خیـشلا  اذه  ّنإ  تلقف : هدنع ، ورمعابأ  تیأرف  مالـسلا  ۀنیدمب  میتفر  قاحـسا  نب 

یف ّکشی  نّمم ال  نآلا  تنأ  تلقو : هّلحمو ، ورمع  یبأ  لضف  نم  هنع  هانرکذ  ام  ینعی  مّدقت  ام  هیلع  تصـصتقاو  تیکو  تیکب  کیف  انثّدح 
ّمث یکبف ، مالسلا ؟ هیلعنامّزلا  بحاص  وه  يّذلا  دّمحم  یبأ  نبا  تیأر  له  كاّقثو  نیذّللا  نیمامإلا  ّقحبو  هَّللا  ّقحب  کلأسأف  هقدصو  هلوق 
 - ًامامتو ًانـسح  باقرلا  ظلغأ  اّهنأ  دیری  اذکه -  هقنعو  مالـسلا  هیلعهتیأر  دق  لاق : معن . تلق : ّیح . انأو  ًادحأ  کلذـب  ربخت  نأ ال  یلع  لاق :

: متفگ هدرک و  هراشا  قاحـسا  نب  دمحا  هب  ورمع ] ابا  ندید  اب   ] نم تساجنآ ، مه  ورمع  ابا  هک  میدید  و  اذه . نع  متیهن  لاق : مسإلاف  تلق :
تلزنم لضف و  رد  هک  ار  یلبق  ثیدـح  دـناهتفگ و  نانچ  نینچ و  وت  صوصخ  رد  تسا و  هدیدنـسپ  نانیمطا و  دروم  اـم  رظن  رد  خیـش  نیا 

وت زا  تسین ، نات  تقادص  لوق و  رد  یکش  چیه  هک  یتسه  يدارفا  هلمج  زا  نآلا  وت  متفگ : همادا  رد  مدرک و  وگزاب  وا  يارب  دوب  ورمع  یبا 
وگب دـنداد ؛ رارق  دوخ  قوثو  دروم  ار  وت  يدوب و  اهنآ  نانیمطا  لحم  وت  هک  يراوگرزب  ماـما  ود  ّقح  دـنوادخ و  ّقح  هب  منکیم  شهاوخ 

میوگیم یطرش  هب  دومرف : دعب  درک و  هیرگ  ورمع  ابا  ياهدید ؟ ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  يرکـسع  نسح  ماما  دنمورب  دنزرف  ایآ  هک 
ندرگ ماهدـید و  ار  ترـضح  نآ  تفگ : مشچ . هلب ، متفگ : ینکن . وگزاـب  يدـحا  يارب  ار  ربـخ  نیا  متـسه  هدـنز  نم  هـک  یماداـم  اـت  هـک 

رت و تشرد  اـهندرگ  ریاـس  زا  ترـضح  ندرگ  هک  دوب  نیا  ورمع  اـبا  دوصقم  درک ] فصو  ار  ترـضح  ندرگ   ] دوب هنوگ  نیا  شکراـبم 
یهن شماـن  رکذ  زا  تفگ : تسیچ ؟ ترـضح  مسا  متفگ : دـشاب .] مه  ترـضح  تّحـص  یتمالـس و  هب  هراـشا  تـسا  نـکمم   ] دوـب رتاـبیز 
ۀنیرب نباب  فورعملا  دمحأ  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصنوبأ  انربخأ  لاق : ّیفاریـسلا  ساّبعلاوبأ  حون  نب  ّیلع  نب  دمحأ  يورو   - 317 دیاهدش .
ینثّدح لاق : غئاصلا  دمحأ  نب  ساّبعلا  دّمحموبأ  ینثّدح  لاق : ثیدحلا  باحـصأ  ۀّیمامإلا  ۀعیـشلا  نم  فارـشلا  ضعب  ینثّدح  لاق : بتاکلا 
مالسلا هیلعنسحلا  دّمحم  یبأ  یلع  انلخد  الاق : ناینسحلا  هَّللا  دبع  نب  ّیلعو  لیعامسإ  نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : یبیصخلا  دمحأ  نب  نیسحلا 

ِءالُؤه مهل : لاقف  ربغ ، ثعـش  موق  بابلاب  يالوم  ای  لاقف : همداخ  ردب  هیلع  لخد  یّتح  هتعیـشو  هئایلوأ  نم  ۀعامج  هیدی  نیبو  يأر  نم  ّرـسب 
ِدیِعَـس ِْنب  َناْمثُِعب  اِنْتئاَف  ِْضماَف  ردـبل : مالـسلا  هیلعنسحلا  لاـق  نأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  هناـقوسی  لـیوط  ثیدـح  یف  ِنَمَْیلاـِب ، اِنتَعیِـش  ْنِم  ٌرَفَن 
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ِلام یلَع  ُنُومْأَْملا  ِثلاَو  ُۀَقّ ُلیِکَْولا  َکَّنِإَف  ُناْمثُع  ای  ِْضِما  مالسلا : هیلعدّمحموبأ  اندّیس  هل  لاقف  نامثع  لخد  یّتح  ًاریـسی  ّالإ  انثبل  امف  ّيِرْمَْعلا .
نم ّرس  رد  دنتفگ : ناینسح  هَّللادبع  نب  یلع  لیعامـسا و  نب  دّمحم   - 317  / 25 ِلاْملا . َنِم  ُهُولَمَح  ام  َنیِّینَمَْیلا  رَفَّنلا  ِءـالُؤه  ْنِم  ِْضْبقاَو  ِهَّللا 
ماما تمدخ  رد  ناشیا  نایعیش  ناتسود و  زا  يدادعت  میدیسر ، مالـسلا  امهیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  كرابم  رـضحم  هب  يأر 

هب ترضح  دنتسه ، دولآ  رابغ  هک  دناهداتـسیا  برد  مد  يدادعت  نم ! يالوم  يا  تفگ : هدش و  دراو  ترـضح  مداخ  ردب ، هکنیا  ات  دندوب ،
ورب و دـندومرف : ردـب  هب  باطخ  ماما  هکنیا  ات  تسا  ینالوط  ثیدـح  دنتـسه …  نمی  رد  ام  نایعیـش  زا  يدادـعت  اهنیا  دـندومرف : راـضح 
! نامثع يا  دندومرف : وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ترضح  دمآ و  نامثع  هک  دیشکن  یلوط  روایب . ام  دزن  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع 

ثیدحلا قاس  ّمث  ریگب . لیوحت  دناهدروآ  هک  ار  یلاوما  ینمی  رفن  دنچ  نیا  زا  ورب و  یتسه ، ادـخ  لام  رب  نیما  نانیمطا و  دروم  لیکو و  وت 
کتقثو کلیکو  ّهنأو  کتمدخ  نم  هعضومب  ًاملع  انتدز  دقلو  کتعیـش  رایخ  نمل  نامثع  ّنإ  هَّللاو  اندّیـس ! ای  انعمجأب : انلق  ُّمث  الاق : نأ  یلإ 

نع هنع ،  - 318 ْمُکّیِدـْهَم . ِیْنبا  ُلیِکَو  ًادَّمَُحم  ُهَْنبا  َّنَأَو  ِیلیِکَو  ِّيِرْمَْعلا  ِدیِعَـس  َْنب  َناْمثُع  َّنَأ  یلَع  اوُدَهْـشاَو  ْمَعَن  لاق : یلاعت  هَّللا  لاـم  یلع 
نـسحلا تام  اّمل  ّهنأ  هخویـش  نع  هاضرأو ، هحور  هَّللا  سّدق  ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  نبا  بتاکلا  دمحأ  نب  دّمحم ] نب   ] هَّللا ۀبه  رـصن  یبأ 
کلذـب ًارومأم  هریبقتو  هطینحتو  هنیفکت  یف  هرمأ  عیمج  ّیلوتو  هاـضرأو  هنع  هللا  یـضردیعس  نب  ناـمثع  هلـسغ  رـضح  مالـسلا  هیلعّیلع  نب 

ود نآ  هکنیا  ات  دنکیم  ادیپ  همادا  ثیدح  دعب  اهرهاوظ . یف  ءایـشألا  قئاقح  عفدب  ّالإ  اهعفد  الو  اهدـحج  نکمی  یّتلا ال  لاحلا  نم  رهاظلل 
ملع و راک  نیا  اب  امـش  و  تسوت ، نایعیـش  نیرتهب  زا  نامثع  مسق  ادـخ  هب  اـم ! دّیـس  يا  میدرک : ضرع  ترـضح  هب  یگمه  اـم  دـنیوگیم :
. تسا تاکز ] سمخ و   ] ادـخ لاـم  رب  امـش  هقثو  لـیکو  وا  هکنیا  و  دـیدومرف ، داـیز  وا  يرازگتمدـخ  تلزنم  هب  تبـسن  ار  اـم  یهاـگآ 
26 تسا . امش  يدهم  نم  دنزرف  لیکو  دّمحم  شدنزرف  تسا و  نم  لیکو  ّيرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  دیشاب  دهاش  هلب  دندومرف : ترـضح 

یضار وا  زا  هتـشاد و  سّدقم  ار  وا  حور  دنوادخ  هک  يرمع  رفعج  یبا  يرتخد  هون  بتاک  دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  یبا   - 318 / 
لسغ ار  ناشیا  دیعس  نب  نامثع  تفر ، ایند  زا  مالسلا  امهیلعيرکسع  یلع  نب  نسح  ماما  هک  یتقو  هدرک : تیاور  شدوخ  خیاشم  زا  دشاب ،

زا و   ] دوب رومأم  روما  نیا  همه  هب  نوچ  داد ، ماجنا  ار  ماـما  نفد  طونح و  نیفکت ، هلمج  زا  ترـضح ؛ فیرـش  ندـب  زیهجت  ياـهراک  داد و 
، درادن ناکما  مه  هتکن  نیا  ّدر  راکنا و  تسا و  روط  نیمه  مه  لاح  رهاظ  و  دوب ] هتفرگ  روتسد  مالسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هسدقم  هیحان 

تناکو تسا ]. لطاب  ةرورـضلاب  مه  نیا  مینک و  راکنا  مینیبیم  هک  ار  زیچ  همه  ینعی   ] مینک در  ناش  رهاوظ  رد  ار  ایـشا  قیاقح  هکنیا  رگم 
یبأ هیبأ  ّصاوخو  هتعیـش  یلإ  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  هنباو  دیعـس  نب  نامثع  يدـی  یلع  جرخت  مالـسلا  هیلعرمـألا  بحاـص  تاـعیقوت 
ةاـیح یف  جرخی  ناـک  يذـّلا  ّطـخلاب  هـیف  لاؤـسلا  یلإ  تجاـتحا  اذإ  هـنع  ۀعیـشلا  لأـسی  اّـمع  ۀـبوجألاو  یهنلاو  رمـألاب  مالـسلا  هیلعدّـمحم 

ّیلوتو رفعجوبأ  هنبا  هلّسغو  هنع  یضرو  هَّللا  همحر  دیعس  نب  نامثع  یّفوت  نأ  یلإ  امهتلادع  یلع  ۀمیقم  ۀعیشلا  لزت  ملف  مالسلا  هیلعنسحلا 
رمألاو ۀلادعلاو  ۀـنامألاب  هیلع  صنلا  نم  هل  مّدـقت  امل  هتنامأو ، هتقثو  هتلادـع  یلع  ۀـعمتجم  ۀعیـشلاو  هیلإ  ًادودرم  هّلک  رمألا  لصحو  هب  مایقلا 
کلام نب  دّـمحم  نب  رفعج  لاقو  لاق :  - 319 هیلع . هَّللا  ۀـمحر  نامثع  هیبأ  ةایح  یف  هتوم  دـعبو  مالـسلا  هیلعنسحلا  ةایح  یف  هیلإ  عوجرلاب 

یف حون  نب  بّویأ  نب  نسحلاو  میکح  نب  ۀیواعم  نب  دّمحمو  لاله  نب  دمحأو  لالب  نب  ّیلع  مهنم  ۀعیـشلا  نم  ۀـعامج  نع  زاّزبلا ، ّيرازفلا 
مالسلا هیلعرمالا  بحاص  ترضح  تاعیقوت  نع  هلأسن  مالسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  یلإ  انعمتجإ  ًاعیمج : اولاق  روهشم  لیوط  ربخ 
شرـسپ دیعـس و  نب  ناـمثع  هلیـسو  هب  دـندشیم ، جاـتحم  اـهنآ  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  هعیـش  تـالاؤس  زا  باوج  یهن و  رما و  صوصخ  رد 

تلادع هب  هراومه  هعیش  سپ  دمآیم . دوب  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  هک  یطخ  نامه  هب  نامثع ، نب  دّمحم  رفعجوبا 
ندب زیهجت  تاروما  هب  داد و  لسغ  ار  وا  رفعجوبا  شدنزرف  تفر و  ایند  زا  هللا  همحر  دیعـس  نب  نامثع  هکنیا  ات  دنتـشاد  داقتعا  رفن  ود  نیا 

وا يرادتناما  نانیمطا و  تلادع و  هب  عامجا  هعیـش  یمامت  دش و  هدراذگ  وا  هدـهع  رب  اهراک  مامت  نآ  زا  دـعب  درک ، مادـقا  مایق و  شردـپ 
؛ ناشیا هب  هعیش  هعجارم  هب  روتسد  نینچمه  وا و  تلادع  تناما و  رب  ینبم  حیرـص  ّصن  مالـسلا  هیلعماما  هیحان  زا  هکنیا  تهج  هب  دنتـشاد ،
 / 28 دوب . هدش  دراو  هللا  همحر  نامثع  شردپ  تایح  نامز  رد  ترضح و  تداهش  زا  سپ  هچ  مالسلا و  هیلعنسح  ماما  تایح  نامز  رد  هچ 
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یثیدح رد  حون  نب  بویا  نب  نسح  و  میکح ، نب  ۀیواعم  نب  دّمحم  لاله ، نب  دمحا  لالب ، نب  یلع  هلمج : زا  نایعیـش ؛ زا  يدادـعت   - 319
نم ۀّجحلا  نآ  زا  سپ  ادخ  تّجح  هرابرد  ناشیا  زا  ات  میدش  عمج  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  سلجم  رد  ام  دناهتفگ : یگمه  ینالوط 
نع کلأسأ  نأ  دیرأ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هل : لاقف  ّيرمعلا  ورمع  نب  دیعـس  نب  نامثع  هیلإ  ماقف  ًالجر ، نوعبرأ  مالـسلا  هیلعهسلجم  یفو  هدعب 

ٍۀَعاس َدَْعب  َناک  ْنَأ )  ) یلِإ ٌدَحَأ  اَّنِم  ْجُرْخَی  ْمَلَف  ٌدَحَأ ، َّنَجُرْخَی  ال  َلاقَف : َجُرْخَِیل  ًابِـضْغُم  َماقَف  ُنامثُع . ای  ْسِلِْجا  هل : لاقف  یّنم . هب  ملعأ  تنأ  رمأ 
ْنِم ِۀَّجُحلا  ِنَع  ِینُولَأْسَت  ُْمْتئِج  َلاق : هَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ْمَعَن  اُولاـق : ُْمْتئِج ؟ اـِمب  ْمُکُِربْخُأ  َلاـقَف : ِْهیَمَدَـق  یلَع  َماـقَف  َناـْمثُِعب  مالـسلا  هیلعَحاـصَف 

هُوُعیِطَأ ْمُْکیَلَع ، ِیتَفِیلَخَو  يِدَْعب  ْنِم  ْمُکُمامِإ  اذـه  َلاقَف : مالـسلا ، هیلعٍدَّمَُحم  ِیبَِأب  ِساَّنلا  ُهَبْـشَأ  ٍرَمَق  ُعَِطق  ُهَّنَأَک  ٌمالُغ  اذِإَف  ْمَعَن ، اُولاق : يِدـَْعب ؟
اوُهَْتناَو ُُهلوُقَی  ام  َنامثُع  ْنِم  اُولَْبقاَف  رمَع ، َُهل  ِّمتَی  یّتَح  اذـه  ْمُکِمْوَی  ِدـَْعب  ْنِم  ُهَنْوََرت  ْمُکَّنِإَو ال  الَأ  ْمُِکنایْدَأ  ِیف  اوُِکلُْهتَف  يِدـَْعب  ْنِم  اُوقَّرَفَتَت  ـالَو 

رفن لهچ  مالـسلا  هیلعماما  سلجم  رد  و  مینک ، لاؤس  ترـضح  لیوط . ثیدـح  ِیف  ِْهَیلِإ ، ُْرمَـألاَو  ْمُکِماـمِإ  ُۀَـفِیلَخ  َوُهَف  َُهلْوَق  اُولَْبقاَو  ِهِْرمَأ  یلِإ 
امش هک  منک  لاؤس  يرما  دروم  رد  امش  زا  مهاوخیم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  هتساخرب ، يرمع  دیعس  نب  نامثع  دنتشاد . روضح 

: دندومرف لاح  نیمه  رد  دنورب و  نوریب  ات  دنتساخرب  بضغ  اب  ترضح  نیشنب . نامثع ! يا  دندومرف : ترضح  دیتسه . رتهاگآ  نآ  هب  نم  زا 
اپارـس نامثع  و  دندز ، ادص  ار  نامثع  ترـضح ، یتدـم  زا  سپ  هکنیا  ات  تفرن ، نوریب  ام  زا  یـسک  سپ  دورن . نوریب  امـش  زا  یـسک  چـیه 

هللا یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  هلب ، دندرک : ضرع  یگمه  مهدب ؟ ربخ  دیاهدمآ  نآ  يارب  هک  يزیچ  زا  امش  هب  دندومرف : ترـضح  داتـسیا ،
نیمه رد  هلب ، دندرک : ضرع  دـینک ؟ لاؤس  نم  زا  سپ  ادـخ  تّجح  هرابرد  نم  زا  هک  دـیاهدمآ  امـش  همه  دـندومرف : ترـضح  هلآو ! هیلع 

ترـضح دـش ، رادـیدپ  دوب  رت  هیبـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هب  سک  همه  زا  دوب و  هاـم  زا  ياهراـپ  اـیوگ  هک  ياهچب  رـسپ  نیح 
رد هک  دیوشن  هدنکارپ  قرفتم و  نم  زا  دعب  و  دینک ، تعاطا  ار  وا  تسا ، امـش  رب  نم  نیـشناج  امـش و  ماما  رـسپ  نیا  نم  زا  سپ  دـندومرف :

سپ دسرب ، مامتا  هب  شیارب  [ تبیغ  ] رمع هک  نامز  نآ  ات  دید  دیهاوخن  نیا  زا  دـعب  ار  وا  هک  دـینادب  دیـسریم ، تکاله  هب  دوخ  نید  دروم 
ماـما هدـنیامن  نیـشناج و  وا  هک  ارچ  دـینک ، لوبق  ار  وا  فرح  سپ  دوشیم ، یهتنم  وا  هب  اـم  رما  دـینک ، لوبق  دـیوگیم  ناـمثع  هک  هچ  ره 

ربقو دّمحم : نب  هَّللا  ۀـبه  رـصنوبأ  لاق   - 320 تسا . ینالوط  ثیدـح  هتبلا  تسوا . اب  ماما ] تبیغ  ناـمز  رد   ] امـش تیادـه  رما  تساـمش و 
یف ۀلبج  بردب  فورعملا  بردلا  یف   ] فورعملا عضوملا  لّوأ  یف  نادیملا  عراش  یف  مالـسلا  ۀـنیدم  نم  ّیبرغلا  بناجلاب  دیعـس  نب  نامثع 
یف هربق  تیأر  باتکلا : اذه  فّنـصم  نسحلا  نب  دّمحم  لاق  هللا . همحردجـسملا  ۀـلبق  سفن  یف  ربقلاو  هیلإ ، لخادـلا  ۀـنمی  بردـلا  دجـسم 
اّنکف ملظم ، قیـض  تیب  یف  ربقلا  عضوم  یلإ  لخدی  باب  هبنج  یلإو  دجـسملا  بارحم  هبو  طئاح  ههجو  یف  یُنب  ناکو  هرکذ  يّذلا  عضوملا 
ضقن ّمث  ۀئامعبرأو . نیثالثو  فّین  ۀنس  یلإ  ۀئامعبرأو  نامث  ۀنـس  یهو  دادغب  یلإ  یلوخد  تقو  نم  کلذکو  ةرهاشم ، هروزنو  هیلإ  لخدن 
هروزیو هدارأ  نم  هیلإ  لخدی  فقس  تحت  وهو  ًاقودنـص  هیلع  لمعو  اّرب  یلإ  ربقلا  زربأو  جرفلا  نب  دّمحم  روصنموبأ  سیئرلا  طئاحلا  کلذ 

نابایخ رد  دادغب  یبرغ  تمس  رد  دیعس  نب  نامثع  ربق  تسا : هتفگ  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا   - 320 هترایزب 28 /  ۀلحملا  ناریج  كّربتیو 
تسا و عقاو  دوش  دجسم  لخاد  هک  یسک  تسار  تمس  هلبج  برد  دجسم  رد  تسا و  فورعم  هلبج  برد  هب  هک  یلحم  لّوا  رد  و  نادیم ،

نب نامثع  ربق  نم  دیوگیم : باتک  نیا  فنـصم  یـسوط ] خیـش   ] نسح نب  دّمحم  تسا . هدش  عقاو  نآ  هلبق  تمـس  دجـسم و  رد  ناشیا  ربق 
بارحم رانک  رد  دوب . اجنامه  دجسم  بارحم  هک  دوب  هدش  انب  يراوید  ربق  يور  رد  ماهدید و  هتفگ ، رـصنوبا  هک  ییاج  نامه  رد  ار  دیعس 
تراـیز ار  روـنم  ربـق  نآ  اراکـشآ  هدـش و  دراو  اـجنآ  هب  دـشیم ، زاـب  دوـب  کـیرات  گـنت و  ياهناـخ  رد  هک  ربـق  لـحم  هب  هک  دوـب  يرد 

نآ زا  دعب  مدرکیم . ترایز  تروص  نیمه  هب  يدنا  یس و  دص و  راهچ  لاس  ات  لاس 408 ه.ق  رد  دادغب  هب  مدورو  تقو  زا  و  میدرکیم ،
و درک ، داجیا  یقودنـص  شربق  يور  درک و  نایامن  ار  دیعـس  نب  نامثع  ربق  هدرک و  بارخ  ار  راوید  نآ  جرف  نب  دّـمحم  روصنم  وبا  سیئر 

وه نولوقیو  دـنتفریم  شترایز  هب  لحم  ناگیاسمه  و  درکیم ، ترایز  هدـش و  لخاد  تساوخیم  سک  ره  هک  تخاـس  یفقـس  نآ  يارب 
نیعبرأو عبـس  ۀنـس  کلذو  اذه -  انموی  یلإ  وهو  هیف  لاحلا  ۀقیقح  نوفرعی  الو  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ۀیاد  نبا  وه  اولاق : اّمبرو  حلاص  لجر 

: دنتفگیم دنتسنادیمن و  ار  وا  لاح  تقیقح  اسب  هچ  و  تسا ، هدوب  يراکوکین  حلاص و  درم  وا  دنتفگیم : و  هیلع . وه  ام  یلع  ۀئامعبرأو - 
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رفعج یبأ  رکذ  . ) تسا تروـص  ناـمه  هب  تـسا ، لاـس 447 ه.ق  هک  زورما  هب  اـت  كربتم  ربق  نیا  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  هیاد  رـسپ  وا 
یبأ ّصنب  هماقم  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  هنبا  ماق  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبأ  یـضم  اّملف  هیف ) لوقلاو  يرمعلا  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم 
دواد نب  دمحأ  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأف   - 321 مالسلا . هیلعمئاقلا  رمأب  هیلع  نامثع  هیبأ  ّصنو  هیلع  مالسلا  هیلعدّمحم 
رکذو هللا  همحرّيرعـشألا  دعـس  نب  قاحـسإ  نب  دمحأ  قودصلا  خیـشلا  انثّدـح  لاق : هَّللا  دـبع  نب  دعـس  نع  هیبأ ) نع   ) هیولوق نباو  یّمقلا 
دّمحم یبأو  يرارزلا  بلاـغ  یبأو  هیوـلوق  نب  دّـمحم  نـب  رفعج  مساـقلا  یبأ  نـع  ۀـعامج ، اـنربخأو   - 322 هرکذ . انمّدق  يذـّلا  ثیدـحلا 

يریمحلا رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نع  ییحی ، نب  دّـمحمو  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  نع  هللا ، همحرینیلکلا  بوقعی  نب  دّـمحم  نع  مهّلک  يربکعلتلا ،
دنع ورمعوبأ  خیشلاو  انأ  تعمتجا  لاق :

ّيرمعلا دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا 

مالسلا و هیلعيرکسع  نسح  ماما  شیامرف  هب  انب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  شرسپ  تفر ، ایند  زا  دیعس  نب  نامثع  ورمع  وبا  هک  نآ  زا  سپ 
یمق دوواد  نب  دمحا  نب  دّمحم  نسحلاوبا  زا  ياهّدع   - 321  / 29 درک . مالسلا  هیلعمئاق  ترافس  تباین و  هب  مادقا  نامثع ، شردپ  حیرصت 
دعـس نب  قاحـسا  نب  دمحا  وگتـسار  خیـش  دنتفگ : هداد و  ربخ  نم  هب  هَّللادبع  نب  دعـس  زا  مه  وا  هیولوق ، نبا  ردپ  زا  ناشیا  هیولوق و  نبا  و 

يریمح رفعج  نب  هَّللادبع   - 322  / 30 ( 192 .) درک لقن  میدرک ، رکذ  [ نامثع نب  دـمحم  رب  ّصن  دروم  رد   ] ًالبق ام  هک  ار  یثیدـح  يرعـشا 
. فلخلا نع  هلأسأ  نأ  قاحـسإ  نب   ] دـمحأ ینزمغف  یّمقلا ، يرعـشألا  دعـس  نب  قاحـسإ  نب  دـمحأ  دزن  ورمع  وبا  خیـش  نم و  تسا : هتفگ 

ۀّجح نم  ولخت  ضرألا ال  ّنأ  ینیدو  يداقتعا  ّنإف  هنع ، کلأسأ  نأ  دـیرأ  امیف  ّكاشب  انأ  امو  کلأسأ  نأ   ] دـیرأ ّینإ  ورمع  اب  اـی  هل : تلقف 
ْتَنَمآ ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَفنَی  ْنُکَی  ْمَلَف   » ۀـبوتلا باب  ّقلغو  ۀّـجحلا  تعقو  کلذ  ناک  اذإف  ًاموی ، نیعبرأب  ۀـمایقلا  موی )  ) لبق ناک  اذإ  اـّلإ 
دادزا نأ  تببحأ  نکلو  ۀـمایقلا  مهیلع  موقت  نیذـّلا  مهو  ّلجوّزع ،-  هَّللا -  قلخ  نم  رارـشأ  کئلوأف  ًاْریَخ » اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  نِم 

قاحسا نب  دمحا  ِیْبلَق .» َِّنئَمْطَِیل  نِکلَو  یََلب  َلاق : نِمُْؤت ؟ َْملَوَأ  َلاقَف : یَتْوَْملا  ِییُْحی  َْفیَک  ُهَیُِری  ْنَأ   » ّهبر لأس  مالـسلا  هیلعمیهاربإ  ّنإف  ًانیقی ،
نسح ماما  نیـشناج  دروم  رد  دیعـس ] نب  نامثع   ] ورمعوبا زا  هک  درک  هراشا  نم  هب  قاحـسا  نب  دمحا  میدش ، عمج  یمق  يرعـشا  دعـس  نب 

رد هجو  چـیه  هب  منک و  لاؤس  وت  زا  يزیچ  دروم  رد  مهاوخیم  ورمع ! اـبا  يا  متفگ : ورمع  وبا  هب  سپ  منک ، لاؤـس  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
یلاـخ ادـخ  تّجح  زا  نیمز  هک  تسا  نیا  رب  نم  رواـب  داـقتعا و  نوچ  مرادـن ؛ يدـیدرت  ّکـش و  مسرپـب  وت  زا  مهاوخیم  هک  هچنآ  دروـم 

هک زور  نآ   » دوشیم هتـسب  هبوت  باب  دوشیم و  هتـشادرب  تّجح  دوشب  اپرب  تمایق  هک  یتقو  و  تماـیق ، زا  شیپ  زور  لـهچ  رگم  دوشیمن ،
، دناهدادن ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دناهدرواین ، نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ ، ققحت  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب 

مایق اهنآ  ررض  رب  تمایق  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنتـسه ، دنوادخ  تاقولخم  نیرتدب  اهنیا  ( 193 .« ) تشاد دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس 
دهدب ناشن  : » درک تساوخرد  شراگدرورپ  زا  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  هکنانچ  دوش ، هدوزفا  منیقی  هب  دهاوخیم  ملد  نکلو  دنکیم .

(194 «.) دـبای شمارآ  مبلق  مهاوخیم  یلو  هلب ، درک : ضرع  ياهدرواین !؟ نامیا  رگم  دومرف : دـنکیم ، هدـنز  هنوگچ  ار  ناـگدرم  دـنوادخ 
: هل لاقف  لبقأ ؟ نم  لوقو  ذخآ  نّمعو  لماعأ  نمل  هل : تلقف  هتلأس  لاق : مالسلا  هیلعنسحلا  یبأ  نع  ّیلعوبأ ، قاحسإ  نب  دمحأ  انربخأ  دقو 

لأس ّهنأ  ّیلعوبأ  ینربخأو  لاق : ُنُومأَملا . ْۀَِـقثَّلا  ُهَّنِإَف  ِعْطَأَو ، َُهل  ْعَمْـساَف  ُلوُقَی  ِنَعَف  یّ ََکل  َلاق  امَو  يِّدَُؤی  ِنَعَف  یّ َکـَْیلِإ  يَّدَأ  اـمَف  ِیتِقَث  ُّيِرْمَْعلَا 
ْعَمْـساَف ِنالوُقَی ، ِنَعَف  یّ ََکل  الاق  امَو  ِنایِّدَُؤی  ِنَعَف  یّ َْکَیلِإ  ایَّدَأ  امَف  ِناـتَِقث  ُُهْنباَو  ُيِرْمَْعلَا  هل : لاـقف  کـلذ  لـثم  نع  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحمابأ 

تنأ هل : تلقف  لس . لاق : ّمث  یکبو ، ًادـجاس  ورمعوبأ  ّرخف  لاق : َکِیف . ایَـضَم  دَـق  ِْنیَمامإ  ْلْوَق  اذـهَف  ِنانُومأَملا  ِثلا  ِناتَقّ امُهَّنِإَف  امُهْعِطَأَو  امَُهل 
اب مدرک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  قاحـسا  نب  دمحا  مالـسلا ؟ هیلعدّمحم  یبأ  نم  فلخلا  تیأر 

ترـضح مریذپب ؟ ار  یـسک  هچ  فرح  لوق و  مریگب و  یـسک  هچ  زا  ار  منید  و  منک ، هلماعم  [ امـش زا  تباین  هب  ای  امـش و  زا  دعب   ] یـسک هچ 
هتفگ نم  هیحاـن  زا  تفگ  وت  هب  هچ  ره  هدـیناسر و  نم  بناـج  زا  دـیناسر  وت  هب  هک  هچنآ  سپ  تسا ، نم  ناـنیمطا  دروـم  ّيرمع  دـندومرف :
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هب صوصخ  نیا  رد  قاحـسا  نب  دـمحا  یلع  وبا  زاب  و  تسا . رادتناما  نانیمطا و  دروم  وا  نوچ  نک . شتعاـطا  ونـشب و  ار  وا  فرح  تسا ،
يرمع و دناهدومرف : باوج  رد  ترضح  تسا و  هدیسرپ  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دّمحم  ابا  زا  ار  لاؤس  نامه  لثم  هک  داد  ربخ  نم 

نم بناج  زا  دـنتفگ  امـش  هب  هک  هچنآ  دـنناسریم و  نم  هیحان  زا  دـندناسر  امـش  هب  هک  هچنآ  سپ  دنتـسه ، نانیمطا  دروم  ود  ره  شرـسپ 
تسد زا  ماما  ود  نایب  نیا  دنتسه . نیما  نانیمطا و  دروم  اهنآ  هک  ارچ  شاب ، ناش  رادربنامرف  هدینـش و  ار  اهنآ  فرح  نیاربانب  دنیوگیم ،

امش ایآ  مدرک : ضرع  سرپب . دومرف : دعب  درک و  هیرگ  هداتفا ، هدجس  هب  تاملک ] نیا  ندینـش  اب   ] ورمعوبا تسوت . تلزنم  ماقم و  رد  هتفر ،
. تاه یل : لاقف  ةدحاو  تیقبف  هل : تلقف  هیدیب ، أموأو  اذ  لثم  هتبقرو  هَّللاو  يإ  لاقف : دیاهدید ؟ ار  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  نیـشناج 

ّنإف مالـسلا . هیلعهنع  نکلو  مّرحأو  لّلحأ  نأ  یل  سیلو  يدـنع  نم  اذـه  لوقأ  الو  کلذ ، نع  اولأست  نأ  مکیلع  مّرحم  لاق : مسإلاف ؟ تلق :
هلایع اذ  وهو  کلذ ، یلع  ربصو  هل ، ّقح  نم ال  هذخأو  هثاریم ، مّسقو  ًادلو  فّلخی  ملو  یـضم  مالـسلا  هیلعدّمحمابأ  ّنأ  ناطلـسلا  دـنع  رمألا 

، هلب دنتفگ : ناشیا  کلذ . نع  اوکسمأو  هَّللا  اوّقتاف  بلطلا  عقو  مسإلا  عقو  اذإو  ًائیش  مهلینی  وأ  مهیلإ  فّرعتی  نأ  رسجی  دحأ  سیلو  نولوجی 
: متفگ سرپب .] ای   ] وگب دنتفگ : هدنام . یقاب  هلأسم  کی  متفگ : وا  هب  دـندرک . هراشا  ناشتـسد  هب  تسا و  نیا  لثم  شندرگ  هک  مسق  ادـخ  هب 

مه هزاـجا  و  میوگیمن ، مدوخ  بناـج  زا  ار  فرح  نیا  نم  هتبلا  تسا ، مارح  امـش  رب  ندرک  لاؤـس  دروـم  نیا  رد  دـنتفگ : ترـضح ؟ مسا 
نسح ماما  هک  دنکیم  نامگ  ًالعف  یسابع ] هفیلخ   ] ناطلـس اریز  تسا . ترـضح  دوخ  نامرف  هکلب  منک ، مارح  ای  لالح  ار  يزیچ  هک  مرادن 

ار ناشیا  ثاریم  یـسک  دندرک و  میـسقت  ار  ماما  ثاریم  لیلد  نیمه  هب  هدنامن و  ناشیا  زا  مه  يدنزرف  هتفر و  ایند  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
هک یلاح  رد  دـندومرف ، ربص  هلأسم  نیا  رب  ترـضح  نآ  لاـح  نیع  رد  و  باذـک .] رفعج  ینعی   ] تشادـن نآ  رد  یقح  چـیه  هک  درک  ذـخا 

يرکـسع ماما  هداوناخ  لایع و  دـهدب . ناشیا  هب  يزیچ  ای  دسانـشب  ار  ناشیا  دـناوتیمن  یـسک  یلو  دنتـسه ، لایع  لها و  ياراد  مه  ناـشیا 
هب يزیچ  ای  دناسانـشب و  اهنآ  هبار  شدوخ  درادن  تأرج  يدحا  و  دنرادن ] مه  نامناخ  دنوریم و  دنیآیم و  اجنآ  هب  اجنیا  زا   ] دندرگیم

ندرب زا  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  تخادرپ . دنهاوخ  ترضح  يوج  تسج و  هب  ناطلس  لماوع  دوش  هدرب  ناشیا  مان  هک  ینامز  و  دهدب ، اهنآ 
نع قاحسإ ، نب  دمحأ  نع  لئس  ورمعابأ  ّنأ  همسا  یّنع  بهذ  انباحصأ  نم  خیش  ینثّدحو  ینیلکلا : لاق  دینک . يراددوخ  ترـضح  نآ  مان 
نب نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  ۀـعامج ، انربخأو   - 323 باتکلا . نم  یـضم  امیف  ۀیاورلا  هذه  انمّدق  دقو  اذـه ، لثمب  باجأف  اذـه  لثم 

يریمحلا رفعج  نب  هَّللا  دبع  هیبأ  نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق : ّیمافلا  نوراه  نب  دـمحأ  نع  هیوباب ، نب  یـسوم 
نم لصف  یفو  هنع . هللا  یضرهیبأب  ۀیزعتلا  یف  هحور  هَّللا  سدق  يرمعلا  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  خیشلا  یلإ  عیقوتلا  جرخ  لاق :

ِِهئاـِیلْوَِأب ُهَقَْحلَأَو  ُهَّللا  ُهَـمِحَرَف  ًادـیِمَح  َتاـمَو  ًادیِعَـس  َكوـُبَأ  َشاـع  ِِهئاـضَِقب ، ًیـضِرَو  ِهِْرمَِـأل  ًامِیلْـسَت  َنوـُعِجار ، ِهـَْیلِإ  اـّنِإَو  ِِهَّلل  اـّنِا  : » باـتکلا
ینیلک ُهَتَْرثَع .» َُهلاقَأَو  ُهَهْجَو  ُهَّللا  َرَّضَن  ْمِْهَیلِإَو ، ّلجوّزع -  ِهَّللا -  َیلِإ  ُُهبِّرَُقی  اـمِیف  ًاـیِعاس  ْمِهِْرمَأ ، ِیف  ًادِـهَتُْجم  ْلَزَی  ْمَلَف  مالـسلا ، مهیلعِهِیلاوَمَو 
ورمع ابا  زا  لاؤس  نیمه  قاحـسا  نب  دـمحا  روضح  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  ماهدرک ، شومارف  ار  شمان  هک  ام  ناـگرزب  زا  یکی  تسا : هتفگ 

(195 .) میاهدرک رکذ  باتک  نیمه  رد  ًالبق  ار  تیاور  نیا  مه  ام  هک  دنداد  ار  باوج  نیمه  ًانیع  مه  ناشیا  دش و  هدیـسرپ  دیعـس  نب  نامثع 
دیعـس نب  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  خیـش  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  فیرـش  عیقوت  تسا : هتفگ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع   - 323  / 31

هیلا ّانا  هَّلل و  ّانا  دوب : هدمآ  فیرـش  عیقوت  نیا  زا  یـشخب  رد  هک  دمآ  شردپ  تشذگرد  تبـسانم  هب  تیلـست و  تهج  هب  هرـس  سدق  يرمع 
اب وت  ردـپ  میتسه . یـضار  وا  ردـق  اضق و  هب  میلـست و  وا  رما  هب  تشگ ، میهاوخ  رب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  يارب  اـم  هک  یتسرد  هب  نوعجار ،

ایلوا هب  دنک و  تمحر  ار  وا  دنوادخ  سپ  تفر ، ایند  زا  دوب  شیاتس  دروم  هدیدنـسپ و  هک  یلاح  رد  درک و  یگدنز  یتخب  کین  تداعس و 
ار وا  هک  هچنآ  رد  و  درکیم ، شالت  هَّللا  ءایلوا  تیالو  رما  رد  هشیمه  وا  دیامرفب ، قحلم  مالسلا ] مهیلعتیب  لها  ینعی   ] شدوخ ناتـسود  و 

َلَزْجَأ : » رخآ لصف  یفو  دشخبب . ار  وا  شزغل  و  دیامرف ، هزات  مّرخ و  ار  وا  يور  دـنوادخ  دیـشوکیم . درکیم  کیدزن  تیب  لها  ادـخ و  هب 
ُهَقَزَر ْنَأ  ِِهتَداعَـس  ِلامَک  ْنِم  َناک  َو ]  ] ِِهبَلَْقنُم ِیف  ُهَّللا  ُهَرَّسَف  انَـشَحْوَأَو ، ُُهقاِرف  َکَشَحْوَأَو  اْنئِزُرَو  َْتئِزُر  َءازَْعلا ، ََکل  َنَسْحَأَو  َباوَّثلا  َکـَل  ُهَّللا 

 - ُهَّللا ُهَلَعَج  امَو  َِکناکَِمب  ِیَط  ۀَـبّ َسُْفنَألا  َّنِإَف  ِِهَّلل ، ُدْـمَْحلا  ُلُوقَأَو  ِْهیَلَع  َمَّحَرَتَیَو  ِهِْرمَِأب  ُهَماقَم  ُموُقَیَو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُِفلُْخی  َکَْـلثِم  ًادـَلَو  یلاـعَت  ُهَّللا 
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نع ۀعامج ، ینربخأو   - 324 ًاِیفاکَو .» ًایِعارَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ََکل  َناکَو  َکَقَّفَوَو  َكَدُضَعَو  َكاّوَقَو  ُهَّللا  َکَناعَأ  َكَْدنِعَو ، َکِیف  ّلجوّزع - 
ّطخلاب بتکلا  انتتأ  هنع  هللا  یـضرورمعوبأ  یـضم  اّمل  ّيریمحلا : رفعج  نب  هَّللا  دـبع  یل  لاق  لاق : مامه  نب  دّـمحم  نع  یـسوم ، نب  نوراـه 

نب هیومح  نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : مامه  نب  دّمحم  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 325 هماقم . هنع  هللا  یـضررفعج  یبأ  ۀماقإب  هب  بتاکن  اّنک  يّذلا 
وکین ربص  و  هدـینادرگ ، گرزب  تبیـصم ] نیا  رد   ] ار وت  باوث  لاـعتم  دـنوادخ  دوب : هدـمآ  فیرـش  عیقوت  زا  يرگید  شخب  رد  زیزعلادـبع 

وا دنوادخ  سپ  تسا ، هدش  ام  وت و  ینارگن  ییاهنت و  بجوم  تردپ  تبیـصم  میاهدید ، تبیـصم  ام  مه  وت و  مه  دیامرف . تمارک  وت  يارب 
هدومرف يزور  تیانع و  وا  هب  وت  نوچمه  يدنزرف  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  تداعس  لامک  دنادرگ . داش  تسا  هتفر  هک  یناکم  رد  ار 

نم دـنک . بلط  ار  یهلا  تمحر  وا  يارب  و  دـشاب ، مالـسلا ] هیلعنامز  ماـما  زا  ترافـس   ] شرما رد  وا  ماـقم  مئاـق  نیـشناج و  وا  زا  سپ  هک 
. دنداش كاپ و  تسوت  دزن  هداد و  رارق  وت  دوجو  رد  دنوادخ  هک  هچنآ  وت و  تلزنم  ناکم و  هلیـسو  هب  اهلد  هک  ارچ  هَّللدمحلا ، میوگیم :

یفاک وت  يارب  دـنوادخ  دـشاب و  وت  نابهگن  ظفاح و  بحاص و  دـیامرف و  تمارک  قیفوت  توق و  وت  هب  دـنک و  يرای  ار  وت  لاـعتم  دـنوادخ 
یعیقوت دشیم ، هبتاکم  ام  اب  هک  یّطخ  نامه  اب  درک ، تافو  ورمع  وبا  هک  یتقو  تسا : هتفگ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع   - 324  / 32 تسا .

نب هیومح  نب  دّمحم  لاس 280 ه.ق . رد  تسا : هتفگ  مامه  نب  دّمحم   - 325  / 33 دیسر . ام  هب  هنع  هللا  یضر  رفعج  وبا  ینیـشناج  رب  ینبم 
َْمل ُهَّللا  ُهاقَو  ُْنبإلاَو  ورمع : یبأ  ةافو  دعب  هیلإ  جرخ  ّهنأ  ّيزاوهألا  رایزهم  نب  میهاربإ  نب  دّمحم  انثّدـح  لاق : نیتئامو  نینامث  ۀنـس  یف  ّيزارلا 

ُهّالَوت ُلَمْعَی ، ِِهبَو  ُْنبإلا  ُُرمأَی  انِْرمَأ  ْنَعَو  ُهَّدَـسَم ، ّدُـسَیَو  ُهارْجَم  انَدـْنِع  يِرْجَی  ُهَهْجَو ، َرَّضَنَو  ُهاضْرَأَو  ُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر  بألا  ِةایَح  ِیف  اـُنتَِقث  ْلَزَی 
یبأو يرارّزلا  بلاغ  یبأو  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأو   - 326 َِکلذ . انَتَِلماعُم  ْفَّرَعَو  ِِهلْوَق  یلِإ  ِهَْتناَف  ُهَّللا ،

یل لصوی  نأ  هللا  همحريرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  تلأس  لاـق : بوقعی  نب  قاحـسإ  نع  بوقعی ، نب  دّـمحم  نع  مهّلک ، ّيربکعلتلا  دّـمحم 
ُدَّمَُحم اّمَأَو  مدقت :-  امیف  ربخلا  انرکذو  مالسلا -  هیلعرادلا  بحاص  انالوم  ّطخب  عیقوتلا  عّقوف  ّیلع . تلکشأ  لئاسم  نع  هیف  تلأس  دق  ًاباتک 

نب دّمحم  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  يزار  زیزعلادبع  ِیباتِک . ُُهباتِکَو  ِیتَِقث  ُهَّنِإَف  ُْلبَق  ْنِم  ِهِیبَأ  ْنَعَو  ُْهنَع  یلاعَت  ُهَّللا  َیِـضَرَف  ّيِرْمَعلا  ناْمثُع  ُْنب 
دنوادخ هک  دنزرف  و  دمآ : بیترت  نیا  هب  رفعج  یبا  شرـسپ  يارب  یعیقوت  ورمع ، وبا  تافو  زا  سپ  تفگ : ام  هب  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا 

مه ار  وا  دوش و  یـضار  شردپ  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا ، هدوب  ام  نانیمطا  دروم  دمتعم و  شردپ  تایح  نامز  رد  هراومه  درادب ، هگن  ار  وا 
زا و   ] تسام رما  زا  دیوگب  هک  هچنآ  تسوا . نیشناج  دننام و  وا  دنزرف  ام  رظن  رد  دیامن ، هزات  مّرخ و  ار  شیور  دیامرف و  یضار  شدوخ  زا 

شربنامرف هتفریذپ و  ار  وا  هتفگ  سپ  دشاب . وا  تسرپرس  یلو و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنکیم . لمع  مه  نامه  هب  و  دریگیم ] تأشن  ام 
ات مدرک  شهاوخ  ّيرمع  نامثع  نب  دّـمحم  زا  تسا : هتفگ  بوقعی  نب  قاحـسا   - 326  / 34 نادـب . وا  هرابرد  ار  ام  رظن  راتفر و  نیا  شاـب .

الوم كرابم  طخ  هب  سپ  دناسرب . ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  ار  مدوب  هتـشون  نآ  رد  هلکـشم  لئاسم  ياهراپ  زا  لاؤس  يدادعت  هک  ياهمان 
یضار و شردپ  وا و  زا  دنوادخ  هک  ّيرمع  نامثع  نب  دّمحم  اّما  و  میدرک : رکذ  ًالبق  ار  ربخ  لک  هتبلا  هک  دمآ  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص 
ّمأ تنب  نبا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  ینربخأو  ساّبعلاوبأ : لاق   - 327 تسا . نم  همان  شاهمان  هدوب و  نم  نانیمطا  دامتعا و  دروم  دشاب ، دونـشخ 

نامثع نب  دّـمحمو   ) دیعـس نب  نامثع  ۀـلادع  یلع  ۀـمیقم  ۀعیـشلا  لزت  مل  اولاق : هخویـش  نع  هنع ، هللا  یـضرّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک 
رمألا لعجو  هب ، مایقلا  ّیلوتو  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  هنبا  هلّسغو  هللا  همحر  ( دیعس نب  نامثع  ورمعوبأ  یّفوت  نأ  یلإ  یلاعت  هَّللا  امهمحر 

ةایح یف  هیلإ  عوجرلاب  رمألاو  ۀلادعلاو ، ۀـنامألاب  هیلع  ّصنلا  نم  هل  مّدـقت  امل  هتنامأو  هتقثو  هتلادـع  یلع  ۀـعمتجم  ۀعیـشلاو  هیلإ  ًادودرم  هّلک 
یلإ هدـی  یلع  جرخت  تاعیقوتلاو  هتنامأب  باتری  الو  هتلادـع  یف  فلتخی  دیعـس ال  نب  ناـمثع  هیبأ  ةاـیح  یف  هتوم  دـعبو  مالـسلا  هیلعنسحلا 
دحأ یلإ  عجری  الو  هریغ  رمألا  اذه  یف  ۀعیـشلا  فرعی  ال  نامثع ، هیبأ  ةایح  یف  جرخت  تناک  يّذلا  ّطخلاب  هتایح  لوط  تاّمهملا  یف  ۀعیـشلا 

ناشیا هک  هدرک  لقن  شدوخ  خیاشم  زا  يرمع  رفعجوبا  رتخد  موثلک ، ما  هون  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  تسا : هتفگ  سابعلا  وبا   - 327  / 35 هاوس .
تفر ایند  راد  زا  دیعس  نب  نامثع  رمع  وبا  هکنیا  ات  دنتشاد ، داقتعا  نامثع  نب  دّمحم  دیعس و  نب  نامثع  تلادع  هب  هراومه  هعیـش  دناهتفگ :

هب هعیـش  دش و  لقتنم  وا  هب  ردپ  زا  سپ  روما  همه  و  دومن . وا  رکیپ  زیهجت  هب  مادـقا  داد و  لسغ  ار  وا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  شرـسپ  و 
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ّصن مالسلا ] هیلعيرکسع  نسح  ماما  هیحان  زا   ] وا تقاثو  تناما و  صوصخ  رد  هک  ارچ  دنتـشاد ، عامجا  وا  يرادتناما  تقاثو و  تلادع ،
نایعیش  ] هک دوب  هدش  رما  دیعس  نب  نامثع  شردپ  تایح  هچ  مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  هچ  دوب ، هدش  دراو  حیرص 

يدیدرت ّکش و  مه  شا  يرادتناما  رد  هدوبن و  یفالتخا  چیه  هعیـش  نیب  رد  شتلادـع  رد  و  دـننک ، هعجارم  ناشیا  هب  فلتخم ] لئاسم  رد 
هیحان زا  شردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یطخ  ناـمه  اـب  وا و  تسد  هب  مدرم ، مهم  روما  نوماریپ  ترـضح  تاـعیقوت  و  تسا . هتـشادن  دوجو 

تیمـسر هـب  ار  وا  ریغ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  ترافـس  هلأـسم  رد  نایعیــش  دـمآیم و  دـشیم ، جراـخ  مالــسلا  هـیلعتّجح  ترــضح 
اهب مهربخأ  رومأو  هدی  یلع  ترهظ  مامإلا  تازجعمو  ةریثک  لئالد  هنع  تلقن  دقو  دندرکیمن . هعجارم  وا  زا  ریغ  یـسک  هب  دنتخانـشیمن و 
نإ فصنملل  ۀیافک  کلذ  یف  ّنإف  اهتداعإب ، لّوطن  الف  اهنم  ًافرط  انمّدق  دقو  ۀعیـشلا  دـنع  ةروهـشم  یهو  ةریـصب  رمألا  اذـه  یف  مهتداز  هنع 
نب دّمحم  رفعج  یبأل  ناک  لاق : ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  هَّللا  ۀبه  رـصنوبأ  ینربخأ  حون : نبا  لاق   - 328 یلاعت . هَّللا  ءاش 

، دیعس نب  نامثع  هیبأ  نمو  مالسلا  هیلعبحاصلا  نمو  مالسلا  هیلعنسحلا  دّمحم  یبأ  نم  اهعمس  اّمم  هقفلا  یف  ۀفّنصم  بتک  ّيرمعلا  نامثع 
یضر رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  ةریبکلا  ترکذ  ۀبرشألا . بتک  اهتمجرت  بتک  اهیف  مالـسلا  امهیلعدّمحم  نب  ّیلع  هیبأ  نعو  دّمحم  یبأ  نع 

وا زا  يدایز  تامارک  لیالد و  و  هدی . یف  تناکو  هیلإ ، ۀّیصولا  دنع  هنع  هللا  یضر  حور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  یلإ  تلـصو  اّهنأ  اهنع  هَّللا 
بجوم نایعیـش ، هب  ماما  فرط  زا  لئاسم  ياهراپ  دروم  رد  نداد  ربخ  دشیم و  رهاظ  ناشیا  تسد  هب  مالـسلا  هیلعماما  تازجعم  هدـش ، لقن 

اب میدرک و  رکذ  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  ًالبق  مه  ام  تسا . روهـشم  هعیـش  دزن  رد  لئاسم  نآ  و  دـشیم ، ناشیا  دروم  رد  مدرم  داـقتعا  شیازفا 
هَّللا ءاش  نا  دـنکیم ، تیافک  فصنم  ناسنا  يارب  دـمآ  نیا  زا  شیپ  هک  مه  رادـقم  نامه  مینکیمن ، ینـالوط  ار  باـتک  نآ ، هراـبود  رکذ 

ّيرمع ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  داد : ربخ  ّيرمع  رفعج  وبا  رتخد  موثلکّما  هون  هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  هک  هتفگ  حون  نبا   - 328  / 36 یلاعت .
زین و  دوب ، هدینش  مالسلا  امهیلع  نامزلا  بحاص  يرکسع و  نسح  ماما  زا  ار  اهنآ  همه  و  دوب ، هتـشون  هقف  رد  هک  تشاد  باتک  دلجم  دنچ 

ای همجرت  هک  دندوب  ییاهباتک  روکذم ، بتک  نیب  رد  دوب ، هدرک  ذخا  مالسلا  امهیلعيداه  ماما  نسح و  ماما  زا  مه  وا  هک  شدوخ  ردپ  زا 
دیـسر هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هب  بتک  نآ  هک  درک  يروآداـی  رفعجوبا  رتخد  راوگرزب  موثلک  ما  دوب . هبرـشَا  باـتک  ناـشمان 

یبأ یلا  کلذ  دـعب  تلـصو  تلاق  اهّنظأو  رـصنوبأ : لاـق  دوب . حور  نب  نیـسح  تسد  رد  و  دوب ، هدرک  وا  هب  رفعج  یبا  هک  یتیـصو  قباـطم 
ّنإ هَّللاو  لاق : ّهنأ  هرس  سدقّيرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  نع )  ) يور هیوباب ، نب  رفعجوبأ  لاق   - 329 هاضرأو . هنع  هَّللا  یضر  يرمسلا  نسحلا 
نب ّیلع  نب  دّـمحم  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 330 هنوفرعی . الو  هنوریو  مهفرعیو  ساّنلا  يری  ۀنـس  ّلک  مسوملا  رـضحیل  رمألا  اذـه  بحاص 
نب دّمحم  تلأس  لاق : ّهنأ  ّيریمحلا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نع  لکوتملا ، نب  یـسوم  نب  دّمحمو  نسحلا  نب  دّـمحمو  یبأ  انربخأ  لاق : نیـسحلا 

َّمُهَّللَا : » لوقی مالـسلا  هیلعوهو  مارحلا  هَّللا  تیب  دـنع  هب  يدـهع  رخآو  معن ، لاق : رمألا ؟ اذـه  بحاص  تیأر  هل : تلقف  هنع  هللا  یـضرنامثع 
ْمِقَْتنا َّمُهَّللَا  : » لوقی وهو  راجتسملا  یف  ۀبعکلا  راتـسأب  ًاقّلعتم  مالـسلا  هیلعهتیأرو  هنع : هللا  یـضرنامثع  نب  دّمحم  لاق  ِینَتْدَعَو .» ام  ِیل  ْزِْجنَأ 
ۀقدـص نب  ّیلع  نع  يرارزلا ، نامیلـس  نب  ّیلع  انثّدـح  لاـق : هـیبأ  نـع  ّیلع ، نـب  دّـمحم  نـع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 331 َِکئادـْعَأ .» ْنِم  ِیل 
موثلک ما  هک  منکیم  ناـمگ  تفگ : مه  رـصنوبا  ریغ  نم  ءادـتبا  هنع  هللا  یـضرّيرمعلا  ناـمثع  نب  دّـمحم  یلإ  جرخ  لاـق : هللا  همحریمقلا 
خیـش  ] هیوباب نب  رفعج  وبا   - 329  / 37 دـشاب . هدیـسر  هللا  همحر  يرمـس  نسحلا  یبا  تسد  هب  اهباتک  حور  نب  نیـسح  زا  سپ  هک  هتفگ 
مسوم رد  هلاس  همه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رما ، نیا  بحاص  مسق  ادخ  هب  تفگ : هرـس  سدق  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  تسا : هتفگ  قودص ]
يریمح رفعج  نب  هَّللادبع   - 330  / 38 دنسانشیمن . اّما  دننیبیم  ار  ترضح  نآ  مه  مدرم  دسانشیم ، دنیبیم و  ار  مدرم  هدش ، رضاح  ّجح 

رد مدرک  ترایز  ار  ناشیا  هک  ياهبترم  نیرخآ  و  هلب ، تفگ : ياهدـید ؟ ار  رما  نیا  بحاص  ایآ  مدیـسرپ : نامثع  نب  دّـمحم  زا  تسا : هتفگ 
دزن هک  مدـید  ار  ترـضح  نآ  زاب  و  نک . یمتح  يداد  هدـعو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ادـنوادخ ! تفگیم : هک  یلاـح  رد  دوب ، مارحلا  هَّللا  تیب 
هتفگ ّیمق  هقدـص  نب  یلع   - 331  / 39 ریگب . ماقتنا  تنانمـشد  زا  نم  هلیـسو  هب  ادنوادخ ! تفگیم : دوب و  هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  راجتـسم ،

ْنِإ ْمُهَّنِإَف  ُراّنلاَو ، ُمالَْکلا  اَّمِإَو  ُۀَّنَْجلاَو ، ُتوُکُّسلا  اَّمِإ  مسإلا : نع  نولأسی ، نیّذلا  ربخیل  ۀلأسم  يارب  ترـضح  كرابم  هیحان  زا  یعیقوت  تسا :
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ینثّدـح لاـق : دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصنوبأ  ینربخأ  حون : نبا  لاـق   - 332 ِْهیَلَع . اوُّلَد  ِناـکَْملا  یَلَع  اوـُفَقَو  ْنِإَو  ُهوُـعاذَأ  ِمْسِـإلا  یَلَع  اوـُفَقَو 
نب دّـمحم  رفعج  یبأ  یلع  تلخد  لاـق : یّمقلا  لّالدـلا  دـمحأ  نب  ّیلع  نسحلاوـبأ  انثّدـح  لاـق : هللا  هـمحریّمقلا  دـّیج  یبأ  نـب  ّیلع  [ وـبأ ]

مالسلا مهیلعۀمئألا  ءامسأو  نآرقلا  نم  ًایآ  بتکیو  اهیلع  شقنی  شاّقنو  ۀجاس  هیدی  نیبو  هتدجوف  هیلع ، ملـسأل  ًاموی  هنع  هللا  یـضرنامثع 
همحريرمع نامثع  نب  دّمحم  لاق : وأ  اهیلع  عضوأ  هیف  نوکت  يربقل  هذه  یل : لاقف  ۀـجاسلا ؟ هذـه  ام  يدیـس ! ای  هل : تلقف  اهیـشاوح . یلع 

نومـضم نیا  هب  دندوب ، هدرک  لاؤس  ترـضح  مسا  زا  هک  یناسک  هب  نداد  ربخ  يارب  دـشاب ، هدیـسرپ  یلاؤس  وا  هک  نآ  نودـب  ًائادـتبا و  هللا 
دنسرپب هکنیا  ای  دنوش و  تشهب  دراو  دنسرپن و  ار  ناشیا  مان  دننک و  توکـس  ای  ینعی   ] منهج مالک و  ای  تشهب ، توکـس و  ای  دمآ : نوریب 

هدرک و عیاش  ار  نآ  دـنوش  هاگآ  ترـضح  مسا  رب  اـهنآ  رگا  نوچ  دـنوش .] منهج  دراو  دـنروایب و  اـهنابز  رب  ار  ترـضح  فیرـش  مسا  و 
نب یلع  وبا   - 332  / 40 دننکیم . ییامنهار  اجنآ  هب  ار  مدرم  دننادب ، دننک و  ادیپ  یـسرتسد  وا  ناکم  هب  هچنانچ  رگا  و  دنزاسیم ، رـشتنم 
هللا یـضر  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  تمدخ  هب  يزور  تسا : هتفگ  یمق  لّالد  دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  دـنکیم  لقن  یمق  دـّیج  یبا 

ندنک شقن  لوغـشم  شاقن  هک  تسا  یحول  ناشیا  لباقم  رد  هک  مدید  منزب ،] وا  هب  يرـس  هکنیا  ای   ] منک یمالـس  ناشیا  هب  ات  مدیـسر  هنع 
: مدرک ضرع  دسیونیم . ار  مالسلا  مهیلعهّمئا  كرابم  ءامسا  حول ، نآ  یـشاوح  رد  دسیونیم و  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  تسا و  نآ  يور 

هکنیا اـی  دریگیم ، رارق  نآ  يور  دوب و  مهاوخ  نآ  رد  نم  هک  تسا  يربق  يارب  حول  نیا  تفگ : نم  هب  تسیچ ؟ حول  نیا  نم ! ياـقآ  يا 
: لاق هّنظأو  دعـصأف ، هیف )  ) نآرقلا نم  ًاءزج  أرقأف  هیف  لزنأ  موی  ّلک  یف  انأو  هنم  تفرع  دـقو  اـهیلإ  دنـسأ  موشیم . هداد  هیکت  نآ  هب  تفگ :

هذهو هیف  تنفدو  ّلجوّزع -  هَّللا -  یلإ  ترـص  اذکو  اذک  ۀنـس  نم  اذـکو  اذـک  رهـش  نم  اذـکو  اذـک  موی  ناک  اذإف  هینارأو ، يدـیب  ذـخأف 
يّذلا مویلا  یف  تامف  رفعجوبأ ، ّلتعا  یّتح  رمألا  رّخأت  امف  کلذ ، هب  ًابّقرتم  لزأ  ملو  هرکذ  ام  تبثأ  هدنع  نم  تجرخ  اّملف  یعم .)  ) ۀـجاسلا

ینتثّدحو ّیلع  یبأ   ] ریغ نم  ثیدحلا  اذه  تعمس  دقو  هَّللا : ۀبه  رـصنوبأ  لاق  هیف . نفدو  اهرکذ  یّتلا  ۀنـسلا  نم  هلاق  يّذلا  رهـشلا  نم  هرکذ 
هللا یـضرنیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 333 امهنع . یلاعت  هَّللا  یـضر  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  ًاضیأ  هب 

دیآیم مرظن  هب  نینچ  و  جاسلاب ، هاّوسو  ًاربق  هسفنل  رفح  هرـس  سدقّيرمعلا  رفعجابأ  ّنأ  یّمقلا  دوسألا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ینثّدح  لاق : هنع 
یلع هک  منکیم  ناـمگ  دـیوگیم : یلعوبا  میآیم . نوریب  دـعب  مناوخیم و  نآرق  زج  کـی  موشیم و  ربق  نآ  دراو  زور  ره  تفگ : وا  هک 
نالف هام و  نالف  لاس و  نالف  رد  تفگ ]: و  ، ] داد ناشن  نم  هب  ار  ربق  تفرگ و  ارم  تسد  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  تفگ : لالد  دـمحا  نب 
جراخ نامثع  دّـمحم  تمدـخ  زا  ات  تسا . نم  اب  مه  حول  موشیم و  نفد  ربق  نیمه  رد  مسریم و  راـگدرورپ  ياـقل  هب  هتفر و  اـیند  زا  زور 

هک یتقو  نامه  رد  دش و  رامیب  یهاتوک  تّدم  زا  سپ  هکنیا  ات  مدوب  عاضوا  بقارم  ًامئاد  مدرک و  طبض  تبث و  دوب ، هتفگ  ار  هچنآ  مدش ،
ماهدینـش و مه  یلعوبا  ریغ  زا  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : هَّللا  ۀـبه  رـصنوبا  ( 196 .) دـش نوفدـم  مه  ربق  نامه  رد  هدرک ، تلحر  دوب  هدومرف 
: تسا هتفگ  یمق  دوـسا  نب  یلع  نب  دّـمحم   - 333  / 41 تسا . هدرک  لـقن  میارب  زین  ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  رتـخد  موثلک  ما  نینچمه 

دعب تامف  يرمأ ، عمجأ  نأ  ترمأ  دـق  لاقف : کلذ ، نع  هتلأسو  بابـسأ  ساّنلل  لاقف : کلذ ، نع  هتلأـسف  هرـس -  سدـق  ّيرمع -  رفعجوبا 
رفعجابأ ّنأ  هل : رفغو  هَّللا  همحر  ّيرارزلا  بلاغ  یبأ  ّطخب  تدجو  هَّللا : ۀـبه  رـصنوبأ  لاقو   - 334 هاضرأو . هنع  هَّللا  یضر  نیرهـشب  کلذ 

ّنأ دمحأ  نب  دّمحم  نب   ] هَّللا ۀبه  رـصنوبأ  رکذو  ۀئامثالثو . سمخ  ۀنـس  یلوألا  يدامج  رخآ  یف  تام  هللا  همحريرمعلا  نامثع  نب  دّمحم 
مهلاومأ هیلإ  ساّنلا  لمحی  ۀنـس  نیـسمخ  نم  ًاوحن  رمـألا  اذـه  ّیلوتی  ناـک  ّهنأو  ۀـئامثالثو  عبرأ  ۀنـس  یف  تاـم  هللا  همحريرمعلا  رفعجاـبأ 

نم هنولأسی  امیفو  ایندـلاو  نیّدـلا  رمأ  یف  تاّمهملاب  مهیلإ  مالـسلا  هیلعنسحلا  ةایح  یف  جرخی  ناک  يذـّلا  ّطخلاب  تاعیقوتلا  مهیلإ  جرخیو 
نیا ّتلع  دوب . هدرک  ایهم  هدامآ و  ار  نآ  هتخت  دنچ  اب  هدرک و  رفح  شدوخ  يارب  يربق  هاضرأو . هنع  هَّللا  یـضر  ۀبیجعلا  ۀبوجألاب  لئاسملا 

ار میاهراک  هک  ماهدـش  رومأم  تفگ : مدیـسرپ و  وا  زا  ار  راک  نیا  ّتلع  مه  زاب  تسه . مدرم  يارب  یبابـسا  تفگ : مدیـسرپ ، وا  زا  ار  هلأسم 
 - 334  / 42 دنک . یـضار  زین  ار  وا  دوش و  یـضار  وا  زا  ادـخ  تفگ . عادو  ار  ایند  راد  ارجام ، نیا  زا  سپ  هام  ود  ناشیا  منک . روج  عمج و 
هللا همحريرمع  دّمحم  رفعجوبا  هک  نومضم  نیا  هب  مدید  هللا  همحر  يرارز  بلاغوبا  طخ  اب  ار  ياهتشون  نم  تسا : هتفگ  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا 
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لاس 304 رد  ّيرمع  رفعج  ابا  هک  دش  رکذتم  زین  دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصنوبا  تفر . ایند  زا  لاس 305 ه.ق  یلوالا  يدامج  رخآ  رد 
لاوما و مدرم  دوب و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  صاخ  تباین  ترافـس و  رادهدـهع  لاس  هاـجنپ  دودـح  يو  تسا . هتفگ  عادو  ار  یناـف  راد  ه.ق 

هچنآ دروم  رد  دوب و  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  نامز  رد  هک  یطخ  نامه  اب  مدرم  يارب  رفعجابا  تسد  هب  و  دـندرپسیم ، وا  هب  ار  ناش  تاناما 
مدرم هک  لئاسم  زا  یضعب  رد  زین  و  دمآیم . فیرش  تاعیقوت  مدرم ، يایند  نید و  یـساسا  لئاسم  تامهم و  رد  هتبلا  دندوب و  هدیـسرپ  هک 

وا يزور  ار  دوخ  ناوضر  دنوادخ  دمآیم . ترضح  هیحان  زا  وا  هلیسو  هب  اهنآ  دروم  رد  یبیجع  ياهباوج  دندیـسرپیم ، یتالاؤس  وا  زا 
هلزانمو هرود  تناک  يّذلا  عضوملا  یف  ۀفوکلا  باب  عراش  یف  هتدلاو  دنع  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  ربق  ّنإ  هَّللا : ۀـبه  رـصنوبأ  لاق  دـنک .
هزاورد نابایخ  رد  شردام و  رانک  رد  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  ربق  هتفگ : هَّللا  ۀبه  رصن  وبا  هرس . سدقءارحـصلا  طسو  یف  نآلا  وهو  هیف ) )

ۀماقإ رکذ  .[ ) تسا جراخ  يرهش  هدودحم  زا  و  . ] تسارحص طسو  رد  نونکا  تسا و  عقاو  هدوب ، وا  لزنم  هناخ و  ًاقباس  هک  یناکم  هفوک و 
 - 335 مالـسلا ) هیلعمامإلا  رمأب  هدـعب  هماقم  امهنع  هَّللا  یـضر  حور  نب  نیـسحلا  مساقلاابأ  يرمعلا  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ 

نایفـس نب  رفعج  نب  دـمحأ  ّیلعوبأ  ینربخأ  لاـق : حون  نب  ّیلع  نب  دـمحأ  ساـّبعلاوبأ  ینربـخأ  لاـق : یّمقلا  میهاربإ  نب  نیـسحلا  ینربـخأ 
اذإ یمـسر  نم  ناک  لاق : شیرق  رباـقم  یف  ادزق  نباـب  فورعملا  ینئادـملا  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبعوبأ  ینثّدـح  لاـق : هللا  همحريرفوزبلا 
اذه هلثمب : هلبقتـسی  دحأ  نکی  مل  ام  هل  لوقأ  نأ  هرـس  سدقّيرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  يدی  یف  يذـّلا  لاملا  تلمح 

مالـسلا هیلعمامإلل  معن  لوقیف  مامإلل ؟ ّهنإ  یل : لوقت  هل : لوقأف  هعجارأف ، هعد  معن  یل : لوقیف  مالـسلا  هیلعمامإلل  اذـکو  اذـک  هغلبمو  لاـملا 
. هضبقیف

حور نب  نیسح  مساقلاوبا 

. درک دوخ  نیشناج  مالسلا  هیلعماما  رما  هب  ار  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  ّيرمع ، دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  هکنیا  نایب 
لحم رد  ادزق  نبا  هب  فورعم  ینئادم  دّمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  تسا : هتفگ  هللا  همحر  يرفوزب  نب  رفعج  نب  دـمحا  یلع  وبا   - 335  / 43

نیا متداع  مدربیم ، ّيرمع  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیـش  تمدخ  هب  ار  یلاوما  هک  تقو  ره  تفگ : نم  هب  یلعف ] نیمظاک   ] شیرق رباقم 
يارب تسا و  غـلبم  نـالف  لاـم  نیا  متفگیم : هکنیا  نآ  دوـب و  هتفگن  ار  نم  مـالک  لـثم  يدـحا  هک  متفگیم  ار  يزیچ  ناـشیا  هب  هک  دوـب 

نیا ایآ  دـییوگب  نم  هب  امـش  متفگیم : ناشیا  هب  دـعب  درگرب . راذـگب و  تسا  تسرد  هلب ، تفگیم : نم  هب  مه  وا  تسا ، مالـسلا  هیلعماـما 
هرـس سدقهب  يدهع  رخآ  هیلإ  ترـصف  دـنتفرگیم . ار  لاوما  دـعب  تسا ، ماما  يارب  لاوما  هلب ، دـنتفگیم : ناشیا  و  تسا ؟ ماما  يارب  لاوما 
ّدرف مسّرلا ؟ یلع  یّنم  تنأ  اهضبقت  تلقف : تفّقوتف ، حور  نب  نیسحلا  یلإ  اهب  ضما  یل : لاقف  یمسر ، یلع  هل  تلقف  رانید ، ۀئامعبرأ  یعمو 
اّملف یّتباد ، تبکرو  تجرخ  ًابـضغ  ههجو  یف )  ) تیأر اّـملف  حور . نب  نیـسحلا  یلإ  اـهعفداف  هَّللا  كاـفاع  مق  لاـقو : یلوقل  رکنملاـک  ّیلع 
رکنم وهو  ینعجارف  یل  نذأتـساف  نالف ، انأ  تلقف : اذه ؟ نم  لاقف : مداخلا  ّیلإ  جرخف  بابلا ، تقّقدف  ّكاشلاک  تعجر  قیرطلا  ضعب  تغلب 
جرخف ءاسنلا  راد  یلإ  لخد  دـق  ناـکو  یعوجر  ربخ  هفّرعف  لخدـف  هئاـقل ، نم  ّدـب  ـال  ّهنإـف  یل  نذأتـساف  لـخدأ  هل : تلقف  یعوجرو  یلوقل 

، مدیـسر ناشیا  تمدـخ  هب  هک  ياهبترم  نیرخآ  هیلجر . نسحو  امهنـسح  فصی  نـالعن  اـمهیفو   ] ضرـألا یف  هـالجرو  ریرـس  یلع  سلجو 
يراددوخ نم  ربب . حور  نب  نیـسح  يارب  ار  لاوما  تفگ : نم  هب  وا  اّما  مدرک ، تبحـص  وا  اب  ممـسر  قباطم  دوب ، نم  هارمه  رانید  دصراهچ 

! زیخرب تفگ : دنک ، راکنا  هک  یـسک  لثم  تفریذـپن و  ارم  مالک  ناشیا  دـیریگب . نم  زا  هشیمه  تداع  قباطم  ار  لاوما  امـش  متفگ : هدرک و 
ناشیا هرهچ  رد  ار  بضغ  یتحاران و  هناـشن  هک  یتقو  ناـسرب . حور  نب  نیـسح  تسد  هب  ار  لاوما  دـیامرف ، تیاـنع  تیفاـع  وت  هب  دـنوادخ 

دنراد دـیدرت  ّکش و  هک  يدارفا  لثم  هک  مدوب  هتفر  ار  هار  زا  يرادـقم  مدـش . مبکرم  راوس  مدـش و  جراخ  شرـضحم  زا  مدرک ، هظحـالم 
ات ریگب  هزاجا  نم  يارب  متسه ، ینئادم  دّمحم  نب  رفعج   ] نالف نم  متفگ  تسیک ؟ تفگ : دمآ و  نوریب  مداخ  مدرک ، بابلا  قد  متـشگرب و 
وش دراو  امش  متفگ : تسیک ]؟ دیـسرپ : هرابود  دوب ، هدرک  ّکش  وا  مدوب و  هدش  جراخ  هزات  نوچ   ] درکن رواب  ارم  فرح  مداخ  موشب . دراو 
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زا دـناسر ، دوب  لزنم  ینوردـنا  رد  هک  وا  عالطا  هب  ارم  نتـشگرب  دـش و  دراو  مداـخ  منیبب ، ار  وا  دـیاب  ًاـمتح  نوچ  ریگب ، هزاـجا  نم  يارب  و 
هک دوب  هدیـشوپ  یبرع  نیلعن  دوب و  نیمز  يور  شیاهاپ  هک  تسـشن  ياهنوگ  هب  تشاد  هک  یتخت  ای  ریرـس  يور  هدـش و  جراـخ  ینوردـنا 

رسجأ مل  تلقف : کل ؟ هتلق  ام  لثتمت  مل  ملو  عوجرلا  یلع  كأّرج  يّذلا  ام  یل : لاقف  دوب . ناشیا  ياهاپ  نیلعن و  ییابیز  یبوخ و  زا  یکاح 
مامإلا رمأب  تلقف : یبصنم  هتبصنو  یماقم  حور  نب  نیـسح  مساقلاابأ  تمقأ  دقف  هَّللا  كافاع  مق  بضغم : وهو  یل  لاقف  یل ، هتمـسر  ام  یلع 

يرج ام  هتفّرعف  ۀقّیـض  راد  یف  وهو  حور  نب  مساقلا  یبأ  یلإ  ترـصف  ةردابملا . ریغ  يدنع  نکی  ملف  کل ، لوقأ  امک  هَّللا  كافاع  مق  لاقف :
(: لاق  - ) 336 ریناندـلا .) نم   ) کلذ دـعب  يدـی  یف  لصحی  ام  هیلإ  لمحأ  تلز  امو  ریناندـلا  هیلإ  تعفدو  ّلجوّزع -  هَّللا -  رکـشو  هب  ّرـسف 

هداد تأرج  ار  وت  يزیچ  هچ  دـنتفگ : نم  هب  باطخ  ناشیا  نب  رفعج  ةایح  یف  لوقی  یبلهملا  ۀـیواعم  نب  لالب  نب  ّیلع  نسحلااـبأ  تعمـسو 
هک یلاح  رد  ماهدرکن . یتراسج  دـیدرک  نّیعم  هک  هچنآ  هب  تبـسن  متفگ : يدرگرب ؟ ینکن و  شوگ  ار  متفگ  وت  هب  هک  هچنآ  نم و  رما  هک 
هب ار  وا  هدرک ، مدوخ  نیـشناج  ار  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  نم  ورب ، وش و  دـنلب  دـهدب ، تیفاـع  وت  هب  ادـخ  تفگ : نم  هب  دوـب  ینابـصع 
وت هب  دـنوادخ  زیخرب  تفگ : دـیاهداد ؟ ماـجنا  مالـسلا  هیلعماـما  رما  هب  ار  راـک  نیا  متفگ : ماهدرک . بوصنم  مدوـخ  زا  سپ  تباـین  بصنم 

، متفر حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تمدـخ  هب  نیارباـنب  مرادـن . نتفر  زج  یهار  مدـید  متفگ . وت  يارب  هک  تسا  روط  ناـمه  دـهدب ، تیفاـع 
هب ار  اهرانید  مه  نم  دروآ و  اج  هب  ار  دنوادخ  رکش  هدش و  رورـسم  وا  متفگ ، ناشیا  يارب  ار  ارجام  دوب . یگنت  کچوک و  هناخ  رد  ناشیا 
نب یلع  نسحلا  اـبا  زا  تسا : هتفگ  ( 197) يوار  - 336  / 44 مدناسریم . وا  هب  دیـسریم  متـسد  هب  لاوما  زا  هچره  نآ ، زا  دـعب  مداد و  وا 
نب دّـمحم  دّـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  زا  هک  تفگیم  هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  تاـیح  ناـمز  رد  هک  مدینـش  یبلهم  هیواـعم  نب  لـالب 

نامثع نب  دّمحم  ناک  لوقی : یّمقلا  لیتم  نب  دمحأ  نب  رفعج  تعمـس  لوقی : یّمقلا  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلاابأ  تعمـس  هیولوق :
اوناـک مهلّکو  مهیف  هنع  هللا  یـضرحور  نب  مساـقلاوبأو  سفنأ  ةرـشع  نم  وـحن  دادـغبب  هل  فّرـصتی  نم  هل  هنع  هللا  یـضرّيرمعلا  رفعجوـبأ 
کلت هـل  نـکی  مـل  اـمل  هریغ  دـی  یلع  هزّجنی  ببــس  یلإ  وأ  ۀــجاح  یلإ  جاـتحا  اذإ  ناـک  هـّنأ  یّتـح  حور  نـب  مساـقلا  یبأ  نـم  هـب  ّصخأ 

اّنک ال انخیاشم : لاـقو  لاـق :  - 337 هیلإ . ۀّیـصولا  تناکو  هیلع  رایتخإلا  عقو  هنع  هللا  یـضررفعج  یبأ  ّیـضم  تقو  ناک  اّـملف  ۀّیـصوصخلا ،
ةرثکو هب )  ) ۀّیـصوصخلا نم  انیأر  امل  هوبأ  وأ  لیتم  نب  دـمحأ  نب  رفعج  ّالإ  هماقم  موقی  رفعج ال  یبأ  رمأ ]  ] نم ۀـنئاک  تناک  نإ  ّهنأ  ّکـشن 

زا تفگیم : هک  مدینـش  هیولوق  نب  نب  رفعج  لزنم  یف  حلـصأ  اـم  اـّلإ  ًاـماعط  لـکأی  ـال  هرمع  رخآ  یف  ناـک  ّهنأ  غلب  یّتح  هلزنم  یف  هتنونیک 
رد هللا  همحرّيرمع  رفعجوبا  نامثع  نب  دّمحم  فرط  زا  هک  دـندوب  رفن  هد  دادـغب  رد  تفگیم : هک  مدینـش  یمق  لیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج 

یکیدزن حور ، نب  نیـسح  هب  تبـسن  اـهنآ  همه  یلو  دوب ، مه  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـندرکیم  یتافرـصت  روـما 
زا ریغ  یـصخش  طسوت  ار  نآ  دوب ، ياهطـساو  هب  زاین  ای  تشاد  يراک  نامثع  نب  دّـمحم  تقو  ره  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد ، رفعجوبا  هب  يرتشیب 
دزن یگژیو  تیـصوصخ و  نانچنآ  حور  نب  نیـسح  ًارهاظ  هک  ارچ  دادیم . يرگید  تسد  هب  ار  راک  درکیم و  هدروآرب  حور  نب  نیـسح 

 - 337  / 45 درک . تیصو  وا  هب  دش و  راذگاو  وا  هب  ترـضح  زا  تباین  تلاکو و  رایتخا  رفعجوبا  نتفر  ایند  زا  ماگنه  اّما  تشادن ، رفعجوبا 
زا ناشیا  و  دهد ، يور  ياهثداح  رفعجوبا  هب  تبـسن  رگا  هکنیا  رد  میتشادن  دیدرت  ّکش و  ام  دنتفگ : ام  خیاشم  ناگرزب و  هک  هتفگ  يوار 

رتکیدزن و رفن  ود  نآ  هک  میدـیدیم  ام  هک  ارچ  دـش ، دـهاوخن  وا  نیـشناج  شردـپ  اـی  لـیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج  زج  یـسک  دورب ، اـیند 
، شفیرش رمع  رخاوا  رد  هک  اجنآ  ات  دوب ، شردپ  دمحا و  نب  رفعج  لزنم  رد  عقاوم  زا  يرایسب  رد  رفعج  وبا  دندوب و  هیقب  زا  رت  یـصوصخ 

نإ نوّکشی  انباحصأ ال  ناکو  هیبأو . رفعج  لزنم  یف  هلکأی  يّذلا  هماعط  ناکو  هل  عقو  ببـسب  هیبأو  لیتم  نب  دمحأ  هدافتـسا  ار  ییاذغ  طقف 
، اورکنی ملو  اومّلـس  مساقلا  یبأ  یلع  رایتخالا  عقو  و )  ) کلذ دـنع  ناک  اّملف  هب ،)  ) ۀّیـصوصخلا نم  هیلإ  ّالإ  ۀّیـصولا  نکت  مل  ۀـثداح  تناک 

نیبو هنع  هللا  یـضرمساقلا  یبأ  ۀلمج  یف  لیتم  نب  دمحأ  نب  رفعج  لزی  ملو  هنع  هللا  یـضررفعج  یبأ  عم  اوناک  امک  هیدی  نیبو  هعم  اوناکو 
نعطو رفعج  یبأ  یلع  نعط  دقف  مساقلایبأ  یلع  نعط  نم  ّلکف  هنع . هللا  یـضرتام  نأ  یلإ  ّيرمعلا  رفعج  یبأ  يدـی  نیب  هفّرـصتک  هیدـی 

وا يارب  هک  دوب  یصاخ ] یـضیرم  دیاش   ] ياهعقاو لیلد  هب  نیا  دوب و  هدش  خبط  شردپ  وا و  لزنم  رد  هک  درکیم  مالـسلا . هیلعۀّجحلا  یلع 
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رگا هک  دنتـشادن  ّکش  ام  ناـگرزب  اذـل  دـشیم . تسرد  شردـپ  رفعج و  لزنم  رد  هک  دوب  یماـعط  ناـمه  وا  ياذـغ  نیارباـنب  دـمآ . شیپ 
تهج هب  مه  نآ  دراپـسیم ، وا  هب  ار  تلاـکو  دـنکیم و  تیـصو  دـمحا  نب  رفعج  هب  ًاـمتح  دوش ، عقاو  ياهثداـح  رفعج  یبا  يارب  هچناـنچ 

عقاو حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  ماما  زا  تباین  روما  رایتخا  دیـسر ، رفعجوبا  تافو  نامز  هک  یتقو  اّما  دراد . وا  هک  یگژیو  تیـصوصخ و 
تمدخ رد  دندوب  رفعج  یبا  تمدـخ  رد  هک  هنوگنامه  دـندرکن ، راکنا  هتفریذـپ و  ار  وا  تباین  هدـش و  میلـست  زین  [ رفن نآ 9   ] همه دـش و 

روما ياهراپ  ردو  دوب  مساقلاوبا  تمدـخ  رد  هک  دوب  یناسک  هلمجزا  مه  لیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج  دـندوب . مه  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا 
هب سک  ره  سپ  تفر . اـیند  زا  هک  یتـقو  اـت  دادیم ، ماـجنا  ّيرمع  رفعجوـبا  ناـمز  رد  نیا و  زا  شیپ  هـک  هنوـگ  ناـمه  درکیم ، فرـصت 
هدز نعط  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ّقح ، هغلاب  تّجح  هب  ًاتیاهن  ّيرمع و  رفعجوبا  هب  دریگب ، داریا  دـنز و  يا  هنعط  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا 
ّیلع نـب  دّـمحم  رفعجوـبأ  انثّدـح  لاـق : هیوباـب  نـب  نیـسحلا  نـب  ّیلع  نـب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نـع  ۀـعامج ، اـنربخأو   - 338 ( 198 .) تسا
یّنم اهـضبقیف  هللا  همحرّيرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  فقولا  باب  یف  لصحت  یّتلا  لاومألا  لمحأ  تنک  لاق : هللا  همحردوسألا 

، هنع هللا  یضریحوّرلا  مساقلا  یبأ  یلإ  همیلستب  ینرمأف  نینس . ثالث  وأ  نیتنسب  هتوم  لبق  هماّیأ  رخآ  یف  لاومألا  نم  ًائیش  ًاموی  هیلإ  تلمحف 
دقف مساقلا  یبأ  یلإ  لصو  ام  ّلک  لاقو : ضوبقلاب  هبلاطأ  نأ ال  ینرمأف  هنع  هللا  یـضررفعج  یبأ  یلا  کلذ  اکـشف  ضوبقلاب ، هبلاطأ  تنکف 

زا هک  ار  یلاوـما  دـیوگیم : دوـسا  یلع  نب  دّـمحم   - 338  / 46 ضوبقلاب . هبلاطأ  الو  هیلإ  لاومألا  کـلذ  دـعب  لـمحأ  تنکف  ّیلإ  لـصو 
لیوـحت ار  لاوـما  هدرک و  لوـبق  مـه  ناـشیا  مدربیم و  هللا  هـمحرّيرمع  ناـمثع  نـب  دّـمحم  رفعجوـبا  يارب  دـمآیم  متـسد  هـب  تاـفوقوم 

، مدرب وا  يارب  ار  لاوما  زا  يرادـقم  هک  دوب  وا  تلحر  زا  شیپ  لاس  هس  ای  ود  ناشیا ، تایح  مایا  رخاوا  رد  اـهزور ، زا  یکی  رد  تفرگیم .
لاوما دیسر  ضبق و  ناشیا  زا  مداد و  لیوحت  وا  هب  ار  لاوما  مه  نم  دوش ، هداد  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  لاوما  هک  دنداد  روتسد  ناشیا 

هک داد  روتسد  مه  نامثع  نب  دّمحم  و  درک ، تیاکش  نامثع  نب  دّمحم  هب  هراب  نیا  رد  حور  نب  نیسح  مدرک . تساوخرد  نانیمطا  يارب  ار 
نم تسد  هب  هک  تسا  نیا  لثم  دـسریم ، حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تسد  هب  هچ  ره  دوزفا : منکن و  هبلاـطم  وا  زا  ار  لاوما  دیـسر  ضبق و 

دّمحم نع  دانسإلا ، اذهبو   - 339 مدرکن . هبلاطم  ار  نآ  دیسر  مدرب  حور  نب  نیسح  يارب  یلاوما  تقو  ره  هعقاو  نیا  زا  دعب  تسا . هدیـسر 
نامثع نب  دّمحم  رفعجابأ  ترـضح  امل  لاق : لیتم  نب  دمحأ  نب  رفعج  هّمع  نع  لیتم ، نب  دّمحم  نب  ّیلع  انربخأ  لاق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نب 
یصوأ نأ  ترمأ  لاق : ّمث  ّیلإ  تفتلاف  هیلجر . دنع  حور  نب  مساقلاوبأو  هثّدحأو  هلأسأ  هسأر  دنع  ًاسلاج  تنک  ةافولا  هنع  هللا  یـضريرمعلا 

. هیلجر دـنع  یلإ  تلّوحتو  یناکم  یف  هتـسلجأو  مساقلا  یبأ  دـیب  تذـخأو  هسأر  دـنع  نم  تمقف  لاق : حور . نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  یلإ 
نیعبـسو نامث  ۀنـس  لوألا  عیبر  رهـش  یف  ةرـصبلا  انیلع  مدق  یّمقلا  هیوباب  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبعوبأ  ینثّدـحو  حون : نبا  لاق   - 340

دادغب ارضح  امّهنأ  ارکذو  ثیدحلا  اذه  نارکذی  امهنع  هَّللا  یـضر  سیردإ  نب  دمحأ  نب  نیـسحلاو  راّفـصلا  ۀّیولع  تعمـس  لاق : ۀئامثالثو 
 - 339 دّمحم 47 /  ّیلعوبأ  ینربخأ  لاق : یـسوم  نب  نوراه  دّـمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ،)  ) انربخأو  - 341 کلذ . ادـهاشو  تقولا  کلذ  یف 

مدوب و هتـسشن  شرـس  يالاب  ّيرمع ، نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  نتفر  ایند  زا  راضتحا و  نامز  رد  تسا : هتفگ  لـیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج 
هّجوتم نیح  نیمه  رد  دوب . هتسشن  ناشیا  ياپ  نییاپ  مه  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  و  مدرکیم ، تبحص  وا  اب  مدیسرپیم و  وا  زا  ار  یلئاسم 

هتفرگ ار  مساقلاوبا  تسد  مدش و  دنلب  فرح  نیا  ندینش  اب  منک . تیصو  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هب  هک  ماهدش  رومأم  تفگ : دش و  نم 
نب نیـسح  هَّللادـبع  وبا  تسا : هتفگ  حون  نبا   - 340  / 48 متـسشن . وا  ياپ  نییاپ  مدوخ  مدـناشن و  رفعجوبا  رـس  يالاب  مدوخ و  ياج  رد  و 

همحر سیردا  نب  دمحا  نب  نیسح  رافص و  هیولع  زا  تفگ : دمآ و  ام  دزن  هرصب  رد  لاس 378 ه.ق  لوالا  عیبر  هام  رد  یمق  هیوباب  نب  یلع 
ثیدح رد   ] ارجام نیا  دهاش  هدوب و  رـضاح  دادغب  رد  تقو  نآ  رد  ود  ره  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  مدینـش  هللا 

هنع هَّللا  یـضر  مامه  نب  ّيرمع ، ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  تسا : هتفگ  هللا  همحرماـمه  نب  دّـمحم  یلع  وبا   - 341  / 49 دناهدوب . یلبق ]
ّیلع ثدـح  نإ  انل : لاقف  اهخویـشو ، ۀعیـشلا  هوجو  اّنکو  هتوم  لبق  انعمج  هحور  هَّللا  سّدـق  ّيرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجابا  ّنأ  هاضرأو 

یف اولّوعو  هیلإ  اوعجراف  يدـعب  یعـضوم  یف  هلعجأ  نأ  ترمأ  تدـقف  یتخبونلا  حور  نب  نیـسحلا  مساـقلا  یبأ  یلإ  رمـألاف  توملا  ثدـح 
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رفعج میهاربإوبأ  یلاخ  ینثّدح  لاق : دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  یبأ  نع  حون ، نبا  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  ینربخأو   - 342 هیلع . مکرومأ 
ّنأ تخبون  ینب  ینعی  اـنلهأ  نم  ۀـعامجو  میهاربإ  نب  هَّللادـبع  رفعجوـبأ  یّمعو  میهاربإ  نب  دـمحأ  یبأ  یل  لاـق  لاـق : یتـخبونلا  دـمحأ  نب 
هَّللا دبعوبأو  بتاکلا  دّـمحم  نب  هَّللادـبعوبأو  مامه  نب  ّیلعوبأ  مهنم  ۀعیـشلا ، هوجو  نم  ۀـعامج  عمتجا  هلاح  تّدتـشا  اّمل  ّيرمعلا  رفعجابأ 
هللا یضررفعج  یبأ  یلع  اولخدف  رباکألا  و)  ) هوجولا نم  مهریغو  ءانجولا  نب  هَّللا  دبعوبأو  یتخبونلا  ّیلع  نب  لیعامسإ  لهـسوبأو  یناطقابلا 

هب تباین  تلاـکو و  رما  دروآ ، ور  نم  هب  گرم  هثداـح  هاـگره  تفگ : درک و  عمج  میدوب ، خـیاشم  ناـگرزب و  زا  هک  ار  اـم  هل : اولاـقف  هنع 
عوجر ناشیا  هب  سپ  مراذگب ، مدوخ  ياج  هب  متافو  زا  دعب  ار  وا  هک  ماهدش  رومأم  نم  دوشیم ، راذگاو  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 

میهاربا نب  هَّللادبع  میومع  دمحا و  مردپ  دیوگیم : یتخبون  دمحا  نب  رفعج   - 342  / 50 دیشاب . هتشاد  دامتعا  وا  هب  ناتیاهراک  رد  هدرک ،
زا هعیش ؛ ناگرزب  زا  يدادعت  تفای ، تدش  ّيرمع  رفعجوبا  يرامیب  یتقو  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  تخبون ، هفیاط  ینعی  ام ، لها  زا  يدادعت  و 

ءانجو و نب  هَّللادـبعوبا  یتخبون ، یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  یناطقاب ، هَّللادـبعوبا  بتاک ، دّـمحم  نب  هَّللادـبعوبا  ماـمه ، نب  یلعوبا  هلمج :
اذـه مهل : لاـقف  کـناکم ؟ نوکی  نمف  رمأ  ثدـح  نإ  دـنتفگ : وا  هب  باـطخ  دندیـسر و  رفعجوبا  تمدـخ  هب  هدـش ، عمج  يرگید  دادـعت 

نیمألا ۀقثلاو  هل   ] لیکولاو مالسلا  هیلعرمألا  بحاص  نیبو  مکنیب  ریفـسلاو  یماقم  مئاقلا  یتخبونلا  رحب  یبأ  نب  حور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبأ 
ّمأ تنب  نبا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 343 تغّلب . دقو  ترمأ  کلذـبف  مکتاّمهم  یف  هیلع  اولّوعو  مکرومأ  یف  هیلإ  اوعجراف 
هنع هللا  یضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبأ  ناک  تلاق : هنع  هللا  یـضررفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  ینتثّدح  لاق : ّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک 

هثّدحی ناک  ّهنأ  یّتح  هب  ًاصیّصخ  ناکو  ۀعیشلا  نم  ءاسؤرلا  هرارسأب  یقلیو  هکالمأ  یف  هل  رظنی  ةریثک  نینس  هنع  هللا  یضررفعج  یبأل  ًالیکو 
ءارزولا نم  هیلإ  لصی  ام  ریغ  هل  ًاقزر  ًارانید  نیثـالث  رهـش  ّلـک  یف  هیلإ  عفدـی  ناـکو  تلاـق : هسنأو . هنم  هبرقل  هیراوج  نیبو  هنیب  يرجی  اـمب 

یسک هچ  دتفیب ، قافتا  وت  يارب  گرم  هثداح  رگا  مهدنع ، هّلحم  ۀلالجو  هعـضوملو  ههاجل  مهریغو  تارفلا  لآ  لثم  ۀعیـشلا ، نم  ءاسؤرلاو 
نیب ریفس  نم و  نیـشناج  هک  تسا  یتخبون  رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  نیا  تفگ : اهنآ  هب  رفعج  وبا  دوشیم ؟ امـش  نیـشناج 
روما تامهم  رد  دینک و  هعجارم  وا  هب  نات  لئاسم  رد  سپ  تسا ، ترـضح  نانیمطا  دروم  لیکو و  تسا ، مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  امش و 

نب دّمحم  رتخد  موثلک  ما   - 343  / 51 مدناسر . مناسرب و  امش  هب  ار  نیا  هک  ماهدش  رومأم  نم  دیشاب  هتشاد  داقتعا  هدرک و  دامتعا  وا  هب  نات 
و  ] رارـسا دوب و  وا  كالما  رظان  نامثع و  نب  دّـمحم  مردـپ  لیکو  ینالوط ، ياهلاس  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  هک  دـنکیم  لقن  ناـمثع ،
، دنتشاد مه  اب  هک  یسنا  یکیدزن و  هطساو  هب  هک  يروط  هب  دوب ؛ يو  صاخ  ناکیدزن  زا  و  دناسریم ، هعیـش  ناگرزب  هب  ار  وا  یناهنپ ] رماوا 

فرط زا  هک  دوب  ییاهلوپ  زا  ریغ  غلبم  نیا  دادیم و  وا  هب  قوقح  ناونع  هب  رانید  یس  هنایهام  مردپ  درکیم . لقن  وا  يارب  ار  شاهناخ  ارسا 
مهتفرعمل ًـالیلج  ًالّـصحم  ۀعیـشلا  سفنأ  یف  لـصحف  مارتـحا  ماـقم و  تـّلع  هـب  نارگید ، تارف و  لآ  دـننام  هعیـش ؛ ياـسؤر  و  ( 199) ارزو

نأ یلإ  یبأ  ةایح  لوط  یف  لاحلا  هل  تدّـهمف  رمألا . اذـه  نم  هلمتحی  ناـک  اـمو  هنیدو  هلـضف  رـشنو  مهدـنع  هقیثوتو  هاـّیإ  یبأ  صاـصتخاب 
ۀعیـشلا نم  ًادحأ  ّنأ  ملعأ  تسل  ام  عم  ًالّوأ ، یبأ  رمأب  لهاج  ّالإ  دحأ  هیف  ّکشی  ملو  هرمأ  یف  فلتخی  ملف  هیلع ، ّصنلاب  هیلإ  ۀّیـصولا  تهتنا 

نع ۀعامج ، ینربخأو   - 344 هریغو . ءایربک  نب  نسحلا  یبأ  لثم  هَّللا  مهمحر  تخبون  ینب  نم  دحاو  ریغ  نم  اذه  تعمـس  دـقو  هیف ، ّکش 
نب نیـسح  تهج ، نیدـب  دیـسریم ؛ وا  هب  تشاد ، اهنآ  دزن  هک  یتلالج  امیف و  سیفن  نب  دّـمحم  ّطخب  تدـجو  لاق : حون  نب  سابعلا  یبأ 

قیثوت ار  وا  نایعیش  دزن  دشابیم و  مردپ  ناکیدزن  زا  وا  هک  دنتـسنادیم  اهنآ  هک  نوچ  درک ، ادیپ  یگرزب  هاگیاج  نایعیـش  بولق  رد  حور 
یلو ترضح  روتسد  هب  مردپ  هک  نآ  ات  دش ، هدامآ  مردپ  نامز  رد  وا  راک  تامدقم  دوب . هدش  رـشتنم  اج  همه  شتناما  لضف و  دوب و  هدرک 

زا هک  یناسک  رگم  درکن ، ّکش  فالتخا و  وا  تباین  رما  رد  سک  چیه  و  دنیزگرب ، دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  هک  دش  رومأم  مالسلا  هیلعرصع 
هَّللا ۀبه  ینعی  يوار  . ] دنشاب هتشاد  ّکش  وا  تباین  رد  هک  مسانشیمن  هعیش  زا  ار  يدحا  نم  و  دندوب ، لهاج  زین  مردپ  تباین  هب  تبـسن  لّوا 
لثم دـنک ؛ تمحر  ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  هک  تخبوـن  ینب  هفیاـط  زا  يرایـسب  زا  ار  ربـخ  نیا  دـیوگیم ]: موـثلکما  تـنب  نـب  دّـمحم  نـب 

. ماهدینش زین  نارگید  ایربک و  نب  نسحلاوبا 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعتّجح  ترضح  تاعیقوت  زا  عیقوت  دنچ 

مالسلا هیلعتّجح  ترضح  تاعیقوت  زا  عیقوت  دنچ 

یبأ نم  درو  باـتک  لّوأ  زاوهـألاب  هبتک  رد  هـک  سیفن  نـب  دّـمحم  طـخ  هـب  ار  ياهتـشون  تـسا : هـتفگ  حوـن  نـب  ساـبعلاوبا   - 344  / 52
ۀلزنملاـب اندـنع  ّهنأو  هیلع  وـه  اـمب  اـنتقثو  هباـتک  یلع  اـنفقو  قیفوتلاـب  هدعـسأو  هناوـضرو  هّلک  ریخلا  هَّللا  هفّرع  هفرعن  هنع : هللا  یـضرمساقلا 

ملـسو هلآو  دّـمحم  هلوسر  یلع  هَّللا  یّلـصو  هل ، کیرـش  هَّلل ال  دـمحلاو  ریدـق ، ّیلو  ّهنإ  هیلإ  هناسحإ  یف  هَّللا  داز  هناّرـسی ، نیذـّللا  ّلحملاو 
نـسحلا یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 345 ۀئامثالثو . سمخ  ۀنـس  لاّوش  نم  نولخ  لایل  ّتسل  دحألا  موی  ۀـعقرلا  هذـه  تدرو  ًاریثک . ًامیلـست 

یلع هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  ءالمإو  ّیتخبونلا  میهاربإ  نب  دمحأ  ّطخب  تدجو  لاق : یّمقلا  دواد  نب  دمحأ  نب  دّـمحم 
ّهنأل ّیناغملشلا ، ّیلع  نب  دّمحم  تاباوج  وأ  مالسلا  هیلعهیقفلا  تاباوج  یه  له  اهنع  لأسی  مق  نم  تذفنأ  لئاسمو  تاباوج  هیف  باتک  رهظ 

عیقوت همان و  نیلوا  هک  مدـید  دوب  هدـش  هتـشون  زاوها  مهباتک : رهظ  یلع  مهیلإ  بتکف  اـهنع ، تبجأ  اـنأ  لـئاسملا  هذـه  لاـق : ّهنأ  هنع  یکح 
شدوخ ياضر  اهیبوخ و  همه  دنوادخ  میسانشیم ، ار  حور ] نب  نیسح   ] وا ام  هک  دوب  حور  نب  نیسح  هلیـسو  هب  هسدقم  هیحان  زا  هرداص 

ام رظن  رد  وا  تسام ، نانیمطا  قوثو و  دروم  ًالک  وا  میتفای و  عالطا  وا  همان  زا  دـیامرف ، شدنمتداعـس  دوخ  تاقیفوت  اب  دناسانـشب و  وا  هب  ار 
انامه وا  هک  دنادرگب  دایز  وا  هب  ار  شتیانع  ناسحا و  دنوادخ  دزاسیم ، لاحشوخ  رورـسم و  ار  وا  هک  تسا  یناسک  تلزنم  لحم و  ياراد 

زور رد  عیقوت  نیا  ناـشیا . لآ  دّـمحم و  شربماـیپ  رب  رایـسب  مالـس  تاولـص و  و  درادـن ، کیرـش  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تسا . رداـق  ّیلو 
هتفگ یمق  دوواد  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نسحلاوـبا   - 345  / 53 دـش . دراو  لاس 305 ه.ق  رد  هتـشذگ ، لاوش  هام  زا  بش  شـش  هبنـشکی ،

اـهباوج و هک  مدـید  یباـتک  تشپ  رد  یتخبون  میهاربا  نب  دـمحا  طـخ  یتخبون و  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  يـالما  هب  ياهتـشون  تسا :
ای تسا  مالـسلا ] هیلعناـمز  ماـما   ] هیقف نآ  زا  اـهباوج  نیا  اـیآ  هک  دوـش  هدیـسرپ  حور  نب  نیـسح  زا  اـت  دـندوب  هداتـسرف  مـق  زا  یلئاـسم 

هدش هتـشون  هنوگنیا  همان  تشپ  سپ  ماهداد . باوج  نم  ار  اهنیا  هک  دوب  هدـش  لقن  وا  زا  هک  ارچ  یناغملـش ؟ یلع  نب  دّـمحم  ياهباوج 
ِّلِضُْملا ِّلاَّضلا  لوُذْخَْمِلل  َلَخْدَم  الَو  ِِلئاسَْملا  ِنَع   ] اُنباوَج ُهُعیِمَجَف  ُْهتَنَّمَـضَت ، امَو  ِۀَْعقُّرلا  ِهِذـه  یلَع  انْفَقَو  ْدَـق   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب :

ْنِم َناـکَو  ِِهئارَُظن  ْنِم  ِهِْریَغَو  لـالب  ِْنب  َدَـمْحَأ  يَدَـی  یلَع  ْمُْکَیلِإ  ْتَجَرَخ  ُءایْـشَأ  َْتناـک  ْدَـقَو  ُهـْنِم  ٍفْرَح  ِیف  ُهَّللا  ُهَـنََعل  ّيِِرقازَْعلاـِب  ِفوُْرعَْملا 
ُهَّنِإَف ال َتَّبَثَتْـسا  ِنَم  الَأ  باوجلا : جرخف  کلذ . یف  ًامیدق  تبثتـساف  ُُهبَـضَغَو .» ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  اذه  ْنِم  َناک  ام  َْلثِم  ِمالْـسِإلا  ِنَع  ْمِهِدادـِتِْرا 

هاگآ علطم و  نآ  نیماضم  هتـشون و  نیا  رب  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  ٌحیِحَـص . َکـِلذ  ّنَأَو  ْمِهیِدـْیَأ  یلَع  َجَرَخ  اـم  ِجوُرُخ  ِیف  َرَرَض 
نآ زا  یفرح  چیه  رد  دنک ، شتنعل  دنوادخ  هک  يرقازع  هب  فورعم  هدننک  هارمگ  هارمگ و  لوذخم  تسام و  باوج  اهباوج  همه  میدش ،

اهنیا فارحنا  دادترا و  و  هدمآ ، نوریب  امش  يارب  دندوب  وا  دننام  هک  نارگید  لالب و  نب  دمحا  هلیسو  هب  ًالبق  ییاههمان  هتبلا  تسین . لیخد 
زا نم  و  لاؤس ] لاـبند  . ] دوش اـهنآ  بیـصن  دـنوادخ  بضغ  تنعل و  تسا . [ یناغملـش یلع  نب  دّـمحم   ] نیا دادـترا  لـثم  مالـسا  ریـسم  زا 

نیا دهاوخیم  هک  سک  ره  دینادب  دـمآ : تروص  نیا  هب  باوج  تسا . امـش  زا  اهباوج  نیا  هک  مدوب  نیا  تابثا  ددـص  رد  شیپ  اهتّدـم 
نع ًامیدق  يورو  دنتسه . حیحص  اهنیا  همه  تسین و  یلاکشا  هدوب ، دارفا  نیا  تسد  هب  هک  هچنآ  ندمآ  نوریب  رد  انامه  دنک ، تباث  ار  رما 
الَو انُْملِع  ُْملِْعلَا  : » مالسلا هیلعلاقو  هیلع  هَّللا  بضغ  نم  ضعب  یف  هنیعب  اذه  لثم  نع  لئس  ّهنأ  ۀمحرلاو  ةالصلاو  مالسلا  مهیلع  ءاملعلا  ضعب 
امَو ُهوـُلَْبقاَو  َهَّللا  اوُدِـمْحاَف  ُهَّللا ، ُمُهَمِحَر  ِثلا  ِتاـقّ َنِم  َُهل  ِهِْریَغ  ٍۀَـیاوِِرب  ِهِدَـی  یلَع  َجَرَخ  اّـمِم  ْمَُکل  َّحَـص  اـمَف  َرَفَک  ْنَم  ِْرفُک ، ْنـِم  ْمُْـکیَلَع  َءْیَش 

ْمُکِقِیفَْوت ُِّیلَو  ُهُؤانَث  َّلَجَو  ُهُؤامْـسَأ  ْتَسَّدَـقَت  ُهَّللاَو  ُهَلِْطُبن  َْوأ  ُهَحِّحَُـصِنل  اْنَیلِإ  ُهوُّدُرَف  ِهِدَـی  یلَع  اـّلِإ  َکـِلذ  ِیف  ْمُْکَیلِإ  ْجُرْخَی  َْمل  َْوأ  هِیف  ُْمتْکَکَش 
هبتک ّهنأ  رکذ  و )  ) مامت نب  ّیلع  نب  دّمحم  نیـسحلاوبأ  عیقوتلا  اذهب  انثّدـح  نم  لّوأ  حون : نبا  لاقو  ُلیِکَْولا . َمِْعنَو  ِلُک  اهّ انِرُومُأ  ِیف  اُنبْـسَحَو 

مالسلا مهیلع  [ تیب لها   ] املع زا  یـضعب  زا  مه  ًالبق  هتأرقو  دواد  نب  نسحلاوبأ  مدق  اّملف  دوواد ، نب  نسحلا  یبأ  دنع  يّذلا  جردلا  رهظ  نم 
یسک رفک  زا  تسام و  ملع  ملع ، دناهدومرف : مالسلا  هیلعماما  هک  هدش  لاؤس  هدرک ، بضغ  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  دارفا  زا  یـضعب  دروم  رد 
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تاقث زا  يرگید  تیاور  هلیسو  هب  نآ  تّحص  هدمآ  نوریب  وا  تسد  هب  هک  یعیقوت  هچنانچ  سپ  تسین ، امش  هّجوتم  يررـض  هدش  رفاک  هک 
ادیپ دیدرت  شدروم  رد  هک  ار  هچنآ  و  دیریذپب ، ار  ربخ  هدرک و  شیاتـس  دمح و  ار  دنوادخ  تقو  نآ  دوشیم ، تباث  امـش  رب  نیدمتعم ، و 

حیحـصت ار  نآ  ام  ات  دیهد  عوجر  ام  هب  هدمآ ، يدترم  رفاک و  نینچ  تسد  هب  هک  هچنآ  زج  هب  هدـماین  یعیقوت  نآ  نوماریپ  هکنیا  ای  هدـش ،
ام ياهراک  همه  رد  وا  و  تسامـش ، قیفوت  بحاص  تسا ، دـنلب  شیانث  كاپ و  شیاه  مان  هک  يدـنوادخ  مییامن . شلطاـب  هکنیا  اـی  مینک ،
نب دّمحم  نیسحلاوبا  درک ، نایب  ام  يارب  ار  عیقوت  نیا  هک  یسک  نیلّوا  دیوگیم : حون  نبا  تسا . یلیکو  بوخ  هچ  و  تسا ، هدننک  تیافک 

هک یتقو  تسا . هتشون  هدوب ، دوواد  نب  نسحلاوبا  تسد  رد  هک  يا  هچرتفد  ای  همان  تشپ  زا  وا  ار  بلطم  نیا  هک  تفگ  دوب و  مامت  نب  یلع 
یلع مهباجأف  لئاسم ، هیفو  مساقلا  یبأ  خیشلا  یلإ  مق  لهأ  هب  بتک  هنیعب  جرّدلا  اذه  ّنأ  رکذ  هیلع ، ار  هتشون  نیا  دمآ  دوواد  نب  نسحلاوبا 
رفعج نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  لئاسم  جردـلا  ۀخـسن  دواد . نب  نسحلا  یبأ  دـنع  جرّدـلا  لـصحو  ّیتخبونلا  میهاربإ  نب  دـمحأ  ّطـخب  هرهظ 

یف دازو  کـیلع   ] هتمعن ّمـتأو  کتمالـسو  کتداعـسو  كدـییأتو  كّزع  مادأو  كءاـقب  هَّللا  لاـطأ  مـیحرلا  نـمحّرلا  هَّللا  مـسب  : » ّيریمحلا
نمف تاجردـلا ، یف  نوسفانتی  ساّنلا  کلبق ، ینمّدـقو  كادـف ، ءوسلا  نم  ینلعجو  كدـنع  هلـضفو  کیدـل  هبهاوم  لیمجو  کیلإ  هناسحإ 

مساقلاوبا خیـش  يارب  تروص  نیمه  هب  مق  لها  ار  همان  نیا  هک  هدش  رکذتم  مه  وا  مدرک ، تئارق  شیارب  هومتعفد  نمو  ًالوبقم  ناک  هومتلبق 
یتخبون میهاربا  نب  دمحا  طسوت  ار  اهنآ  باوج  همان  نامه  تشپ  مه  خیش  دندرک و  حرطم  ار  یلئاسم  نآ  رد  دنتـشون و  حور  نب  نیـسح 

. تسا هدنام  دوواد  نب  نسحلاوبا  تسد  رد  هخسن  نآ  هداد و 

مالسلا هیلعتّجح  ترضح  هب  باطخ  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  لئاسم  مق ] یلاها   ] راموط هخسن 

ار شتمعن  مادتسم و  رادیاپ و  ار  امش  یتمالس  تداعـس و  دییأت و  تزع و  ینالوط و  ار  امـش  رمع  دنوادخ  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
شیپ ییادف و  ثداوح ، دنزگ  رد  ارم  و  دشخب ، ینوزف  امـش  رب  ار  دوخ  شـشخب  لضف و  لیمج و  بهاوم  ناسحا و  و  دیامن ، مامت  امـش  رب 
تسا شریذپ  دروم  دیریذپب ، امش  هک  ار  یسک  ره  دننکیم ، هقالع  راهظا  امش  هاگشیپ  رد  تلزنم  ماقم و  نتشاد  رد  مدرم  دنک . امش  گرم 

نم لـماخلاو  ًاعیـضو  ناـک  هیاـمورف  تـسپ و  ار  وا  امـش  هـک  یـسک  تـسا و  دودرم  دـینارب ، ناـتدوخ  زا  هدرک و  درط  هـک  ار  یـسک  ره  و 
یلإ کباتک  هَّللا  كدّیأ  دروو  ۀلزنملا .» یف  نوسفانتیو  نوواستی  هوجولا  نم  ۀعامج  هَّللا  كدـّیأ  اندـلببو  کلذ  نم  هَّللاب  ذوعنو  هومتعـضو ،

ص»  » نتخ وـهو  ۀـکودأب  فورعملا )  ) کـلام نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  جرخأو  ص »  » ۀـنواعم نم  هب  مهترمأ  رمأ  یف  مـهنم  ۀـعامج 
ریغ نکی  نإو  هنم  هَّللا  رفغتـسا  بنذ  نم  ناک  نإف  کلذ ، نم  هلان  ام  کمّلعأ  نأ  هَّللا  كدـّیأ  ینلأسو  کلذـب  ّمتغاف  مهنیب  نم  هَّللا  مهمحر 
امـش تمظع  اب  هاگرد  هدـنار  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  ادـخ  هب  ام  و  تسا ، تخبدـب  دـینادب  هَّللا . ءاـش  نإ  هیلإ  هسفن  نکـسی  اـم  هتفّرع  کـلذ 

قاتشم دنربارب و  هدوب و  يواسم  رگیدکی  اب  هک  دنتسه  ناگرزب  مدرم و  زا  ياهّدع  مق ]  ] ام رهـش  رد  دیامرف ، دییأت  ار  امـش  دنوادخ  میـشاب .
هدومرف رما  ناشیا  هب  هک  هدیـسر  اهنآ  زا  ياهّدع  هب  دنک  نات  دـییأت  لاعتم  دـنوادخ  هک  امـش  همان  و  دنتـسه . يرتالاب  بتارم  هب  یبایتسد 

رد تسا ، ص » ( » 201) داماد هک  هکوداب ، هب  فورعم  کلام  نب  نیـسح  نب  دّمحم  نب  یلع  مان  و  دـننک ، کمک  ( 200 « ) ص  » هب هک  دیدوب 
هک مناسرب  امش  ضرع  هب  ار  وا  یتحاران  هودنا و  بتارم  هک  هتساوخ  نم  زا  هدش و  نیگهودنا  بلطم  نیا  زا  مه  وا  دوبن و  اهنآ  یماسا  نیب 

نیکـست و تابجوم  هَّللا  ءاش  نا  نآ  مالعا  اب  دراد  يرگید  ّتلع  رگا  دنک و  رافغتـسا  هدوب ، یهانگ  باکترا  هطـساو  هب  شمان  فذـح  رگا 
ینیرجت نأ  لهأ  تنأ  ام  کلّضفت  نم  كّزع  هَّللا  مادأ  ینتدّوع  دقو  انَبَتاک .» ْنَم  ّالِإ  ِْبتاُکن  َْمل  : » عیقوتلا دیروآ . مهارف  ار  شرطاخ  شمارآ 

یّلص موق  مامإ  نع  لئـس  ّهنأ  مالـسلا : هیلعملاعلا  نع  انل  يورف  اهنع . یل  لأست  ءایـشأ  یلإ  جاتحم  انأ  ءاهقف ، هَّللا  كّزعأ  کلبقو  ةداعلا  یلع 
: عیقوتلا هّسم . نم  لستغیو  مهتالـص  ّمتیو  مهـضعب  مّدـقیو  رّخؤی  لاقف : هفلخ ؟ نم  لمعی  فیک  ۀـثداح  هیلع  تثدـحو  مهتالـص  ضعب  مهب 

«. ِمْوَْقلا َعَم  ُهَتالَص  مَّمَت  َةالَّصلا  ُعَطْقَت  ٌۀَثِداح  ْثَدَْحت  َْمل  اذِإو  ِدَْیلا ، ُلْسَغ  ّالِإ  ُهاَّحن  ْنَم  یلَع  َْسَیل  »

عیقوت
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عیقوت

لضف هب  ارم  هشیمه  امـش  دیامرف ، رادیاپ  ار  امـش  تزع  دنوادخ  همان ] همادا  . ] دندوب هدرک  هبتاکم  ام  اب  هک  میداد  ار  یناسک  باوج  طقف  ام 
هب نم  دـیازفیب . ار  تتّزع  دـنوادخ  دـیتسه ، نآ  راوازـس  لها و  امـش  زا  لبق  ياهقف  امـش و  دوخ  هکنانچ  دـیاهداد ، تداـع  دوخ  تیاـنع  و 

مالسلا هیلع  [ مظاک ماما   ] ملاع زا  ( 202 .) نک لاؤس  مالسلا ] هیلعماما  زا   ] میارب ار  اهنآ  مراد ] اعدتسا   ] هک متـسه  دنمزاین  لئاسم  زا  ياهراپ 
زامن نیح  رد  هدناوخ و  تعامج  هب  ار  زامن  زا  یتمسق  هک  دوب  هدش  هدیـسرپ  یتعامج  ماما  صوصخ  رد  ناشیا  زا  هک  هدش  تیاور  ام  يارب 
رکیپ دنـشاب : هدومرف  باوج  رد  ناشیا  هک  دـننک ؟ راکچ  دـیاب  دنتـسه  وا  رـس  تشپ  هک  یناـسک  دـتفیب ، قاـفتا  وا  يارب  گرم ]  ] ياهثداـح
لـسغ دیاب  هدز ، تسد  زامنشیپ  ندب  هب  هک  یـسک  دنکیم . مامت  ار  زامن  دتـسیایم و  ولج  اهنآ  زا  یکی  دوشیم و  هدرب  بقع  زامنشیپ 

. دنک

عیقوت

زامن هک  يزیچ  [ تعامج ماما  ندرک  اج  هب  اج  رثا  رد   ] رگا درادن و  تسد  نتسش  زج  یفیلکت  هدیـشک  رانک  ار  زامن  شیپ  هزانج  هک  یـسک 
هیدـی لّسغ  هترارحب  ًاتّیم  ّسم  نم  ّنإ  مالـسلا : هیلعملاعلا  نع  يورو  ( 203 .) دنک مامت  مدرم  اب  ار  زامن  دـشاب ، هداتفین  قافتا  دـیامن  لطاب  ار 

الو هبایثب  هیّحنی  هّلعلو  وه  ام  یلع  کلذ  نم  لمعلاو  هترارحب  ّالإ  هّسم  نوکی  ۀلاحلا ال  هذه  یف  مامإلا  اذهو  لسغلا  هیلعف  درب  دـقو  هّسم  نمو 
حیبستلا یف  اهـس  اذإ  رفعج  ةالـص  نعو  ِهِدَی .» ُلْسَغ  ّالإ  ِْهیَلَع  ْنُکَی  َْمل  َِۀلاْحلا  ِهِذـه  یلَع  ُهَّسَم  اذِإ  : » عیقوتلا لسغلا ؟ هیلع  بجی  فیکف  هّسمی ،

ۀلاحلا یف  حیبستلا  کلذ  نم  هتاف  ام  دیعی  له  ةالـصلا  هذه  نم  اهیف  راص  دق  يرخأ  ۀـلاح  یف  هرکذو  دوجـس  وأ  عوکر  وأ  دوعق  وأ  مایق  یف 
 . ُه ] َرَکَذ ِیتَّلا  َِۀلاحلا  یف  هَتاف  ام  یـضَق  يرْخُأ  ٍَۀلاح  ِیف  َرَکَذ  َُّمث  َِکلذ ، ْنِم  ٍۀـَلاح  ِیف  اهَـس  اذِإ  : » عیقوتلا هتالـص ؟ یف  زواجتی  مأ  اهرکذ  یّتلا 

ندب هک  یلاح  رد  دنزب ، تسد  ياهدرم  هب  هک  یـسک  دـناهدومرف : ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  ملاع  زا  زاب  و  همادا ] ]
تسا یتلاح  رد  ماما  نیا  سم  و  دنک ، لسغ  دیاب  تسا  هدش  درـس  وا  ندب  رگا  دیوشب و  ار  شتـسد  طقف  تسیابیم  تسا ، مرگ  زونه  تیم 

سم ار  وا  ندب  دشکب و  رانک  سابل  اب  ار  تعامج  ماما  دیاش  ًالـصا  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  هدننک  سم  لمع  سپ  تسا ، مرگ  زونه  شندب  هک 
؟ تسا بجاو  وا  رب  لسغ  لیلد  هچ  هب  سپ  دنکن ،

عیقوت

رگا هـک  راـّیط ] ] رفعج زاـمن  دروـم  رد  تـسین . بـجاو  وا  رب  يرگید  لـمع  تـسد ، نتـسش  زج  دـنکیم ، سم  ار  وا  تلاـح  نـیا  رد  یتـقو 
شومارف هک  ار  یتاحیبست  ایآ  دوش ، هّجوتم  رگید  تلاح  رد  دنکب و  یهابتشا  حیبست  رد  دوجس ، ای  عوکر  ای  دوعق  ای  مایق  لاح  رد  رازگزامن 

؟ دهد همادا  ار  شزامن  هدرک و  رظن  فرص  اهنآ  ندناوخ  زا  هکنیا  ای  دناوخب  دیآیم  شدای  هک  ياهظحل  نامه  رد  دیاب  هدناوخن ، هدرک و 

عیقوت

یتاحیبست دمآ ، شدای  هک  ياهظحل  نامه  رد  دمآ ، شدای  هب  زامن  زا  رگید  ياج  رد  درک و  شومارف  ار  يزیچ  رفعج  زامن  نیب  رد  تقو  ره 
اهل زوجی  لهو  ِِهتَزانِج .» ِیف  ُجُرَْخت  : » عیقوتلا مأ ال ؟ هتزاـنج  یف  جرخت  نأ  زوجی  لـه  اـهجوز  تومی  ةأرملا  نعو  دـناوخب . هدـناوخن  هک  ار 

اهمزلی ّقح  ءاضق  یف  جرخت  نأ  اهل  زوجی  لهو  اِهْتَیب .» ْنَع  ُتِیبَت  الَو  اهِجْوَز  َْربَق  ُروَُزت  : » عیقوتلا مأ ال .؟ اهجوز  ربق  روزت  نأ  اهتّدـع  یف  یهو 
اَهل ْتَجَرَخ  اهِیف  ُرُْظنَی  ْنَم  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ٌۀَـجاح  اَهل  َْتناک  اذِإَو  ُْهتَـضَقَو  ْتَجَرَخ  ُّقَح  َناک  اذِإ  : » عیقوتلا اهتّدـع ؟ یف  یهو  اهتیب  نم  حربت  مأ ال 

هتالص یف  أرقی  مل  نمل  ًابجع  لاق : مالسلا  هیلعملاعلا  ّنأ  اهریغو : ضئارفلا  یف  نآرقلا  باوث  یف  يورو  اِهلِْزنَم .» ْنَع  ُتِیبَت  الَو  َیِضْقَت  یّتَح 
. هتالص لبقت  فیک  رْدَْقلا » ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  »
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عیقوت

شاهزانج لابند  هب  دـناوتیم  ریخ ؟ اـی  دوش  جراـخ  هناـخ  زا  وا  هزاـنج  لاـبند  هب  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  دریمیم ، شرـسمه  هک  ینز  دروم  رد 
؟ هن ای  دورب  شرهوش  ربق  ترایز  هب  دناوتیم  هّدع  مایا  رد  ایآ  ینز  نینچ  دنک . تکرح 

عیقوت

یمزال راک  ماجنا  يارب  نز  نآ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دباوخن . شدوخ  هناخ  زا  ریغ  يرگید  هناخرد  ار  بش  یلو  دورب  شرهوش  ربق  ترایز  هب 
؟ دور نوریب  هناخ  زا  درادن  هزاجا  تسا  هّدع  مایا  رد  یتقو  ات  هکنیا  ای  دور ، نوریب  شلزنم  زا 

عیقوت

ار تجاـح  زاـین و  نآ  هک  دوبن  یـسک  تشاد و  یتجاـح  زاـین و  هک  یناـمز  و  دـهد ، ماـجنا  هتفر و  نوریب  دـشاب  ّقـح  نتفرگ  تهج  هب  رگا 
تئارق باوث  دروم  رد  دـنامن . شدوخ  هناخ  زج  ییاج  رد  بش  اّما  دزاـس ، هدروآرب  ار  دوخ  تجاـح  دورب و  نآ  لاـبند  هب  دزاـس ، هدروآرب 

ّانِإ  » هروس شزامن  رد  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت  دـندومرف : مالـسلا  هیلعیلع  هک  هدـش  تیاور  بجاو ، ریغ  بجاو و  ياـهزامن  رد  نآرق 
نم ّنأ  يورو  دحأ . هَّللا  وه  لقب  اهیف  أرقی  مل  ةالـص  تّکز  ام  يورو  دوشیم . لوبق  شزامن  هنوگچ  دناوخیمن ، ار  ِرْدَْـقلا » ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَزنَأ 

ةالـص لبقت  ّهنأ ال  يور  دق  ام  عم  اهانرکذ ؟ یّتلا  روسلا  هذه  عدیو  ةَزَمُهلا »  » أرقی نَأ  زوجی  لهف  ایندـلا ، نم  یطعأ  ةَزَمُهلا »  » هضئارف یف  أرق 
« ُهاْنلَْزنَأ ّانِإ   » َو ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » َأَرَقَو ُباوَّثلا  اَهِیف  اّمِم  ًةَروُس  َكََرت  اذِإو  ِيُور ، دـق  ام  یلَع  ِرَوُّسلا  ِیف  ُباوَّثلَا  : » عیقوتلا اـمهب . اـّلإ  وّکزت  ـالو 

َكََرت ْدَـق  ُنوُکَی  ْنِکلَو  ٌۀَّمات  ُُهتالَـص  ُنوُکَتَو  ِْنیَتَروُّسلا  ِْنیَتاه  ْریَغ  َأَْرقَی  ْنَأ  ُزوُجَیَو  َكََرت  ِیتَّلا  ِةَروُّسلا  ُباَوثَو  َأَرَق  ام  ُباَوث  یِطْعُأ  امِِهلْـضَِفل 
یف وه  لوقی : مهـضعبو  هنم  ۀلیل  رخآ  یف  أرقی  لوقی : مهـضعبف  انباحـصأ )  ) هیف فلتخا  دقف  نوکی ؟ یتم  ناضمر  رهـش  عادو  نعو  َلْضَْفلا .»

و تسین . كاپ  هزیکاپ و  دـناوخنار  ٌدَـحَأ » ُهَّللاَوُه  ْلـُق   » هروس هکیـسک  زاـمن  تساهدـش : تیاور  زین  و  لاّوش . لـاله  يأر  اذإ  هنم  موی  رخآ 
هداد باوث  وا  هب  اـیند  هزادـنا  هب  دـناوخب  ار  ٍةَزَُمل » ٍةَزَمُه  ِّلُِـکل  ٌلـْیَو   » هروـس شبجاو  ياـهزامن  رد  هک  یـسک  تسا : هدـش  تیاور  نینچمه 

اب زج  زامن  هک  دوب  هدـش  تیاور  هک  نآ  اب  دـنک ؟ كرت  ار  هدربمان  ياههروس  دـناوخب و  ار  هَزَمُه »  » هروس هک  تسا  زیاج  ایآ  سپ  دوشیم .
؟ ددرگیمن هزیکاپ  كاپ و  دوشیمن و  لوبق  دیحوت ] ردق و   ] هروس ود  نآ  تئارق 

عیقوت

رطاـخ هب  هدوـمن و  كرت  هدـش  رکذ  یباوـث  نآ  رد  هک  ار  ياهروـس  یتـقو  هدـش و  تیاور  هک  تسا  هزادـنا  ناـمه  هـب  اـههروس  نآ  باوـث 
هدومن كرت  هک  ار  ياهروس  باوث  مه  دـنهدیم و  وا  هب  ار  هروس  ود  نیا  باوث  مه  دـناوخب ، ار  صـالخا »  » و ردـق »  » هروـس ود  شتلیـضف ،

و تسا . هدرک  كرت  ار  تلیضف  نیا  نکل  تسا ، تسرد  مامت و  شزامن  دناوخب و  ار  ود  نیا  زا  ریغ  رگید  ياهروس  هک  تسا  زیاج  و  تسا .
هام بش  نیرخآ  رد  دـنیوگیم : اهنآ  زا  یخرب  دـناهدرک ؛ فالتخا  نآ  رد  ام  ناگرزب  اریز  دـشابیم ؟ تقو  هچ  هک  ناضمر  هام  عادو  اـّما 

دناوخ دیاب  دش  هدـید  لاوش  هام  لاله  یتقو  رخآ ، زور  رد  دـنیوگیم : رگید  یـضعب  ]و  ناضمر هام  عادو  ياعد   ] دوشیم هدـناوخ  ناضمر 
 - هَّللا لوق  نعو  ِْنیَتَْلَیل .» ِیف  ُهَلَعَج  َصُْقنَی  ْنَأ  َفاخ  ْنِإَف  ُْهنِم ، ٍۀَْـلَیل  ِرَخآ  ِیف  ُعَقَی  ُعادِْولاَو  ِهِیلاَیل ، ِیف  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ُلَـمَْعلَا  : » عیقوتلا دوش .
َّمَث ٍعاطُم   » ةّوقلا هذه  ام  ٍنیِکَم » ِشْرَْعلا  ِيذ  َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ   » هب ّینعملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنأ  ٍمیِرَک » ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   - » ّلجوّزع

؟ یه نیأو  ۀعاطلا  هذه  ام  ٍنیِمَأ »

عیقوت
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دوبمک هام  هک  دـسرتب  رگا  سپ  دوشیم . هدـناوخ  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  زین  عادو  تسا و  هام  نآ  ياهبش  رد  ناـضمر ، هاـم  رد  لـمع 
نآ انامه  : » دـیامرفیم هک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  لوق  دروم  رد  دـناوخب . رخآ  بش  ود  رد  ار  نآ  [ دـشاب زور  هن  تسیب و   ] دـشاب هتـشاد 

هاگـشیپ رد  تسا و  دـنمورین   » هیآ رد  و  تسا ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  دوصقم ، اـیآ  ( 204 .« ) تسا راوگرزب  يربمایپ  راـتفگ 
تسیچ و تعاطا  نیا  ( 206 « ) تسا نیما  هدنوش و  تعاطا  اجنآ  رد   » هیآ رد  زین  و  تسیچ ؟ هوق  نیا  ( 205 « ) دراد یهاگیاج  شرع  هدنراد 
ام عم  ًامعنم  اهنع  یتباجإو  لئاسملا  هذـه  نع  ءاهقفلا  نم  هب  قثت  نم  ۀـلأسمب  ّیلع  لّضفتلاب  كّزع  هَّللا  مادأ  کـیأرف  ( 207 (؟ تسا اجک  رد 
یل عماج  ءاعدـب  ّیلع  لّضفتو  هدـنع  هَّللا  همعنب  ّدـتعیو  هیلإ  نکـسی  اـمب  هرکذ  مّدـقملا  کـلام  نب  نیـسحلا  نب  دّـمحم  رمأ  نم  یل  هحرـشت 

مادأو كءاقب  هَّللا  لاطأ  ِةَرِخآلاَو .» اینُّدلا  َْریَخ  َِکناوْخِإلَو  ََکل  ُهَّللا  َعَمَج  : » عیقوتلا یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  ًاباثم  تلعف  ةرخآلاو  اینّدـلل  یناوخإلو 
كدـنع هلـضفو  کیدـل  هبهاوم  لیمجو  کیلإ  هناسحإ  یف  دازو  کیلع  هتمعن  ّمتأو  کتمالـسو  کتداعـسو  کتمارکو  كدـییأتو  كّزع 

هک امـش  رظن  سپ  نیعمجأ . هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  کلبق ، ینمّدقو  كادـف  هورکمو  ءوس  ّلک  نم  ینلعجو 
هدراذگ و ّتنم  نم  رب  تسیچ ؟ دـناهدومن  اهقف  زا  نانیمطا  دروم  دارفا  هک  یتالاؤس  هرابرد  درادـب ، مادتـسم  ار  ناتمارتحا  تزع و  دـنوادخ 
هب دـییامرف . موقرم  دـش ، هدرب  شمـسا  ًالبق  هک  کلام  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  یلع  هرابرد  هک  یحرـش  اب  ار  تـالاؤس  نیا  لـماک  خـساپ 

مناردارب نم و  ترخآ  ایند و  يارب  هک  ییاعد  اب  دوش . نئمطم  ددنبب و  لد  نادـب  راگدرورپ  فطل  هب  دوش و  وا  شمارآ  بجوم  هک  يروط 
. دیاهداد ماجنا  ار  یباوث  رجا و  رپ  راک  هَّللا  ءاش  نا  دینک ، نینچ  رگا  دییامرفب . ناسحا  لضفت و  نم  رب  دشاب  رثؤم 

عیقوت

تزع ینالوط و  ار  امـش  كرابم  رمع  دنوادخ  همان ] ینایاپ  شخب  . ] دیامرف مهارف  عمج و  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تناردارب  وت و  رب  دـنوادخ 
تبسن شلضف  ناسحا و  رد  دهد ، شیازفا  امش  دوجو  رب  ار  شیاهتمعن  دیامرف ، رادیاپ  ار  امش  تمالس  تداعس و  تمارک و  تادییات و  و 

ره رد  و  دیامرف ] شلـضف  رهظم  ار  وت   ] دراذگ وت  دزن  ار  شمرک  لضف و  دهد ، رارق  وت  يارب  ار  شتایانع  بهاوم و  نیرتابیز  دیازفیب ، وت  هب 
باتک نم   - 346 نیعمجأ .» هلآو  ٍدّمحم  یلع  هَّللا  یّلصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  : » دیامرف امـش  گرم  شیپ  ییادف و  ار  نم  يدب  دماشیپ 
لأست نأ  كّزع  هَّللا  مادأ  تجتحاو  ّیلع ، کیدایأ  رئاس  یلإ  هفیـضأل  لّهـسی  امب  لّضفتلاو  یتعقر ، لّمأت  یف  كّزع  هَّللا  مادأ  کـیأرف  رخآ :

هیلع بجی  ال  لاق : انباحـصأ  ضعب  ّنإف  ّربکی ؟ نأ  هیلع  بجی  له  ۀـثلاثلا  ۀـعکرلل  لّوألا  دّهـشتلا  نم  ماق  اذإ  یّلـصملا  نع  ءاهقفلا  ضعب  یل 
ٍَۀلاح یلِإ  ٍۀـلَاح  ْنِم  َلَـقَْتنا  اَذِإ  ُهَّنِإَـف  امُهُدَـحَأ  اـّمَأ  ِْنیَثیِدَـح ، ِهِیف  َّنِإ  َلاـق : باوجلا : دـعقأو . موقأ  هتّوقو  هَّللا  لوحب  لوقی  نأ  هیزجیو  ریبکتلا 

: رگید ياهمان   - 346 َْسیَلَف 54 /  َماق  َُّمث  َسَلَج ، َُّمث  َرَّبَکَف ، ِۀَِـیناّثلا  ِةَدْـجَّسلا  َنِم  ُهَسْأَر  َعَفَر  اذِإ  ُهَّنَأ  ِيُور  ُهَّنِإَف  ُرَخـآلا  اـّمَأَو  ٌرِیبْکَت  ِْهیَلَعَف  يرْخُأ 
ندرک ناسآ  اب  هدرک و  هظحـالم  ار  ماهماـن  هکنیا  رد  متـسه  امـش  رظن  راتـساوخ  دـیامرف ، مادتـسم  ار  ناـتمارتحا  تزع و  دـنوادخ  ( 208)
یمئاد ار  وت  تزع  دـنوادخ  میازفیب . مدوخ  هب  تبـسن  امـش  ياهتبحم  فاطلا و  ریاس  رب  ار  فطل  نیا  ات  دـییامرفب  لـضفت  نم  رب  لکـشم ،
تعکر يارب  لّوا ، دهشت  زا  سپ  یتقو  رازگزامن  یـسرپب ؛ ار  لاؤس  نیا  ( 209) اهقف زا  یـضعب  زا  نم  يارب  هک  نیا  هب  مراد  جایتحا  دیامرف ،

: نتفگ تسین و  بجاو  وا  رب  ریبکت  هک  دندقتعم  ام  ناگرزب  املع و  زا  یضعب  هک  ارچ  دیوگب ؟ ریبکت  هک  تسا  بجاو  ایآ  دزیخیمرب ، موس 
. دنکیم تیافک  منیشنیم » مزیخیم و  رب  يدنوادخ  هوق  لوح و  هب  « ؛» دعقاو موقأ  ۀتوقو  هَّللا  لوحب  »

خساپ

ثیدح اّما  و  دـیوگب » ریبکت  دـیاب  دوشیم ، لقتنم  رگید  یتلاح  هب  یتلاح  زا  زامن  رد  هاگره   » هک نیا  یکی  تسه : ثیدـح  ود  هراب  نیا  رد 
َدَْعب ِمایِْقِلل  ِْهیَلَع  دوعق  زا  دـعب  مایق  رد  تساـخرب ، دـعب  تسـشن و  تفگ و  ریبکت  تشادرب و  مود  هدجـس  زا  ار  شرـس  هاـگره   » هکنیا رگید 

زوجت له  نهامخلا  صفلا  نعو  ًاباوَص . َناک  ِمِیلْـسَّتلا  ِۀَهَج  ْنِم  َتْذَخَأ  ِیَِأبَو  امِهّ يرْجَْملا  اَذه  يِرْجَی  ِلَّوَألا  ُدُهَـشَّتلا  َِکلذَـکَو  ٌرِیبْکَت  ِدوُعُقلا 
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لجرل ًایدـه  يرتشا  لجر  نعو  ِۀَّیِهارْکلا . یَلَع  ُلَمَْعلاَو  ٌقـالْطِإ  ِهِیفَو  ِهِیف  ِلَُـصی  َیّ ْنَأ  ٌۀَـهارِک  ِهِیف  باوجلا : هعبـصإ ؟ یف  ناـک  اذإ  ةالـصلا  هیف 
ار لمع  بیترت ، نیمه  هب  زین  لّوا  دهـشت  رد  تسین ». مزال  نتفگ  ریبکت  [ نتـسشن  ] رحن دارأ  اّملف  ینمب ، ًایده  هنع  رحنی  نأ  هلأسو  هنع ، بئاغ 

يرتشگنا زامن  لاح  رد  هک  یـصخش  دروم  رد  لاؤس  اّما  تسا . تسرد  دنک ، لمع  ثیدح  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هب  لاح  ره  هب  دـهد ، ماجنا 
؟ ریخ ای  تسا  حیحص  شزامن  ایآ  تسا ، ( 210) دیدح نآ  نیگن  هک  دراد  تسد  رد 

خساپ

هراب نیا  رد  یهن  ینعی   ] دراد قالطا  مود  ثیدـح  یلو  دراد ، تهارک  نآ  اب  ندـناوخ  زاـمن  هکنیا  لّوا  تسا ] تیاور  ود  زین  دروم  نیارد  ]
يرگید صخـش  يارب  جح ] ینابرق   ] يْدَـه ناونع  هب  يرتش  هک  يدرم  زا  و  ( 211 .) دوش لمع  تهارک  تیاور  هب  نکل  [ تسا هدیـسرن  ام  هب 

رحنو لجرلا  مسا  یـسن  يدهلا  مه  وا  دنک ، ینابرق  ینم  رد  ار  رتش  هک  هتـساوخ  وا  زا  درم  نآ  و  هدرک ، يرادیرخ  هدوبن  جح  مسارم  رد  هک 
نولکأی سوجم  ۀـکاح  اندـنعو  ِِهبِحاص . ْنَع  َأَزْجَأ  ْدَـقَو  َِکلذـِب  َسَْأب  ال  باوجلا : مأ ال ؟ لجرلا  نع  يزجی  کلذ أ  دـعب  هرکذ  ّمث  يدـهلا ،

نعو اهِیف . ِةالَّصلِاب  َسَْأب  ال  باوجلا : لسغت ؟ نأ  لبق  نم   ] اـهیف ةالـصلا  زوجت  لـهف  ًاـبایث ، اـنل  نوجـسنیو  ۀـبانجلا  نم  نولـستغی  ـالو  ۀـتیملا 
له ةداّجسلا ، دجو  هسأر  عفر  اذإف  عطن ، وأ  حسم  یلع  هتهبج  عضیو  ةداّجسلاب  طلغی  دجـس  اذإف  ۀملظ ، یف  لیللا  ةالـص  یف  نوکی  یّلـصملا 

ار ینابرق  دهاوخیم  هک  ینامز  ةَرْمُْخلا . ِبَلَِطل  ِهِسْأَر  ِْعفَر  ِیف  ِْهیَلَع  َءْیَش  الَف  ًاِسلاج  ِوَتْسَی  َْمل  ام  باوجلا : اهب ؟ ّدتعی  مأ ال  ةدجسلا  هذهب  ّدتعی 
صخـش بناج  زا  ینابرق  نیا  ایآ  تسا ؛ هدمآ  شدای  هب  وا  مان  ًادـعب  و  هدرک ، رحن  ار  ینابرق  هدرک و  شومارف  ار  صخـش  نآ  مان  دـنک  رحن 

؟ هن ای  دنکیم  تیافک  تسا و  لوبق  بیاغ 

خساپ

مه تبانج  زا  دنروخیم ، رادرم  هک  دنتسه  یـسوجم  ناگدنفاب  ناگدنـسیر و  ام  رانک  رد  و  دنکیم . تیافک  وا  فرط  زا  درادن و  لاکـشا 
. دناوخ زامن  دوش ، هتسش  هک  نآ  زا  شیپ  سابل  نیا  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  دنفابیم ، ییاهسابل  ام  يارب  دننکیمن و  لسغ 

خساپ

ياج هب  ًاهابتشا  دوریم  هدجـس  هب  یتقو  دناوخیم ، بش  زامن  یکیرات ، رد  هک  يرازگزامن  درادن . یلاکـشا  اهسابل  نیا  رد  ندناوخ  زامن 
[ تسا حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  ار  هچنآ   ] هداجس درادیم  رب  رـس  هک  دعب  دراذگیم و  اپ  ریز  تسوپ  ای  شرف و  يور  رب  ار  یناشیپ  هداجس ،

؟ دورب هدجس  هب  رگید  راب  هکنیا  ای  دنک  افتکا  هدجس  نآ  هب  ایآ  دنکیم . ادیپ  ار 

خساپ

بشخ عفری  له  لالظلا  عفری  مرحملا  نعو  ددرگب . شا  هداجس  رهم و  لابند  دنک و  دنلب  رس  هک  درادن  یلاکشا  هتـسشنن ، ًالماک  هک  یمادام 
وأ عطنب  رطملا  نم  ّلظتـسی  مرحملا  نعو  ِبَشَْخلا . ِعیِمَجَو  ِهِکَْرت  ِیف  ِْهیَلَع  َءْیَـش  ال  باوجلا : ـال ؟ مأ  نیحاـنجلا  عفریو  ۀـسینکلا  وأ  ۀـیرامعلا 

لجرلاو ٌمَد . ِْهیَلَعَف  ِهِقیِرَط  ِیف  ِلِمْحَْملا  ِیف  َِکلذ )  ) َلَعَف اذِإ  باوجلا : کـلذ ؟ زوجی  لـهف  ّلـتبی ، نأ  هلمحم  یف  اـمو  هباـیث  یلع  ًارذـج  هریغ 
هیزجی مأ  هسفن  نعو  هنع  ّجح  نّمع  حبذی  نأ  بجی  لهو  مأ ال ؟ همارحإ  دقع  دـنع  هنع  ّجـح  يذـّلا  رکذـی  نأ  جاتحی  له  ةرجأ ، نع  ّجـحی 

ود بوچ  لمحم و  ای  هواجک  فقـس  ایآ  درادرب ، ار  ناب  هیاس  دیاب  هک  مرُحم  زا  و  َسَْأب . الَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِإَو  ُهُرُکْذَی ، باوجلا : دـحاو ؟ يدـه 
؟ هن ای  درادرب  تسا  مزال  زین  ار  نآ  فرط 
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خساپ

هک هدوب  ییاه  بوچ  دوصقم  دیاش   ] ار لمحم  رد  هتفر  راک  هب  ياهبوچ  نینچمه  دنک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  هتخت  هک  درادـن  لاکـشا 
اهسابل و ات  دریگیم  شرـس  يالاب  نآ  ریغ  ای  مرچ  زا  يرتچ  ناراب ، شزیر  رطاـخ  هب  هک  یمرُحم  دـندادیم ]. لیکـشت  ار  لـمحم  تلکـسا 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  ایآ  دوشن ، سیخ  تسه  لمحم  رد  هک  شلیاسو 

خساپ

زا يراجیتسا  تروص  هب  هک  یـصخش  هرابرد  دـنک . ینابرق  دـیاب  دـهد  ماجنا  هکم  هار  رد  تکرح و  نامز  لمحم و  يور  ار  لمع  نیا  رگا 
زا مه  هک  تسا  بجاو  ایآ  و  ریخ ؟ ای  دربب  ار  صخـش  نآ  مان  تسا  مزال  ندش  مرحم  نامز  ایآ  تسا ، هتفر  جح  هب  يرگید  صخـش  فرط 
؟ دنکیم تیافک  رفن  ود  ره  فرط  زا  ینابرق  کی  هکنیا  ای  دنک و  حبذ  شدوخ  بناج  زا  مه  هدومن و  شیارب  جح  هک  یسک  نآ  بناج 

خساپ

: باوجلا مأ ال ؟ ّزخ  ءاسک  یف  مرحی  نأ  لجّرلل  زوجی  لهو  ( 212 .) درادن یلاکـشا  دربن ، مه  ار  وا  مان  هچنانچ  رگا  دروایب و  دای  هب  ار  وا  مان 
. ٌِزئاج باوجلا : زوجی ؟ مأ ال  نیبعکلا  یّطغی  طیطب ال  هیلجر  یفو  یّلـصی  نأ  لجّرلل  زوجی  لهو  َنوُِحلاـص . ٌمْوَق  ُهَلَعَف  ْدَـقَو  َِکلذـِب  َسْأـَب  ـال 

ءالؤه ضعب  عم  نوکی  لجرلا  نع  و[ ٌِزئاج . باوجلا : کلذ ؟ زوجی  له  دیدح  حاتفم  وأ  نیّکـس  هلیوارـس  وأ  هّمک  یف  هعمو  لجرلا  یّلـصیو 
؟ هن ای  ددنبب  مارحا  مشپ )  ) ّزخ سابل  رد  درم  هک  تسا  زیاج  ایآ  نومرحی و  الو  ةّداجلا  یلع  ذخأیو  ّجحی  مهب  ًالصّتمو 

خساپ

هک یـشفک   ] زابور شفک  اب  يدرم  هک  تسا  زیاج  ایآ  ( 213 .) دناهداد ماجنا  هتسیاش  دارفا  احلـص و  زا  ياهّدع  ار  راک  نیا  درادن ، یلاکـشا 
؟ هن ای  دناوخب  زامن  دشاب ] هدش  هتسب  دنب  اب  اپ  يور  دناشوپیم و  ار  اپ  ریز  طقف 

خساپ

؟ تسا تسرد  زامن  نیا  ایآ  دراد ، ینهآ  دیلک  ای  وقاچ و  شراولش ، ای  نیتسآ و  رد  زامن  لاح  رد  هک  يدرم  هرابرد  تسا . زیاج 

خساپ

، دوشیم رفـسمه  اهنآ  اب  هداج  رد  هکنیا  ای  دوریم و  ّجح  هب  اهنآ  اب  تسا و  ّتنـس  لها  زا  یـضعب  هارمه  هک  يدرم  هرابرد  تسا . زیاج 
تاذ یلإ  همارحإ  رّخؤی  نأ  لجّرلا  اذـهل  زوجی  لهف  خلـسملا ، نم  ءالؤه  درم  نیا  رب  ایآ  دـندنبیمن ، مارحا  خلـسم  رد  اـهنآ  هک  یلاـح  رد 

، ِهِسْفَن ِیف  یّبَُلیَو  ِثلا  َبایّ  ] ُسَْبلَی َُّمث  ِِهتاقیِم ، ْنِم  ُمِرُْحی  باوجلا : خلسملا ؟ نم  ّالإ  مّرحی  نأ  زوجی  مأ ال  ةرهـشلا  فاخی  امل  مهعم  مرحیف  قرع 
نعو هب .) َسَْأب  الو  کلذ  ٌزئاج  باوجلا : . ) هیرک هسبل  ّنأ  رکذی  انباحـصأ  ضعب  ّنإف  نوطعملا  لعنلا  سبل  نعو  َرَهْظَأ . ْمِِهتاقیِم  یلِإ  َغََلب  اذِإَف 

دنسرب ات  دزادنیب  بقع  ار  شمارحا  هک  تسا  زیاج  تلزن  امبر  هلام ، ذخأ  نع  عری  هدی ال  یف  امل  ًّالحتـسم  نوکی  فقولا  ءالکو  نم  لجرلا 
؟ ددنبب مارحا  خلسم  زا  تسیابیم  تسین و  زیاج  لمع  نیا  هکنیا  ای  ددنبب  مارحا  اجنآ  دوشن  هتخانش  هکنیا  يارب  و  ( 214) قرع تاذ  هب 

خساپ
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، دیـسر اـهنآ  تاـقیم  هب  هک  هاـگنآ  دـیوگب ، ار  کـیبل  شدوخ  لد  رد  هدیـشوپ و  ساـبل  نآ  يور  دـعب  ددـنبب ، مارحا  شدوخ  تاـقیم  زا 
ار نآ  اـم  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  دوشیم ] تسرد  هتفرگ ، وب  تسوپ  زا  هک  یـشفک   ] نوطعم لـعن  ندیـشوپ  اـیآ  دـنک . رهاـظ  ار  شمارحا 

؟ هن ای  تسا  زیاج  دننادیم ، هورکم 

خساپ

زا  ] درامـشیم لـالح  تسوا  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  تسا و  فقو  ناـیلوتم  نایدـصتم و  زا  هک  يدرم  زا  و  درادـن . یلاکـشا  تسا و  زیاـج 
یهاگ اـسب  هچ  و  تفرگ ؟ وا  لاـمزا  دوشیم  اـیآ  درادـن ، يوقت  زیهرپ و  و  دـنکیم ] هدافتـسا  شدوخ  یـصخش  فراـصم  رد  یفقو  لاوما 

هیلع یناداع  هماعط  نم  لکآ  مل  نإف  هیلإ  ینوعدیف  هماعط  رضح  دقو  هلزنم  لخدأ  وأ  اهیف  وهو  ۀیرق  یف  موریم  وا  تنوکس  لحم  هب  تاقوا 
اذه يدهأ  نأو  ۀقدصلا ؟ رادقم  مکو  ۀـقدصب ؟ قّدـصتأو  هماعط  نم  لکآ  نأ  یل  زوجی  لهف  انماعط ، نم  لکأی  نأ  ّلحتـسی  نالف ال  لاقو :

انأ نإ  ءیش  هیف  ّیلع )  ) لهف هدی  یف  ام  ذخأ  نع  عری  لیکولا ال  ّنأ  ملعأ  انأو  اهنم  لانأ  نأ  ینوعدیف  رضحأف  رخآ ، لجر  یلإ  ۀّیده  لیکولا 
قحلاب لوقی  نّمم   ] لجرلا نعو  الَف . ّالِإَو  ُهَِّرب  ْلَْبقاَو  ُهَماعَط  ْلُکَف  ِهِدَـی  ِیف  ام  ُْریَغ  ٌشاعَم  َْوأ  ٌلاـم  ِلُـجَّرلا  اَذـِهل  َناـک  ْنِإ  باوجلا : اـهنم ؟ تلن 

اذه لعف  دقو  يّرستی  الو  عّتمتی  الو   ] اهیلع جّوزتی  نأ ال  اهدهاع  دقو  هرمأ  عیمج  یف  هل  ۀقفاوم  ًالهأ  هل  ّنأ  ّالإ  ۀعجرلاب ، لوقیو  ۀعتملا  يریو 
توعد اذـغ  فرـص  يارب  ارم  دـنکیم و  رـضاح  نم  يارب  شیاذـغ  زا  هدـش و  شلزنم  لخاد  هکنیا  ای  تسا ، اجنآ  رد  مه  وا  عضب و  ذـنم 

زا هک  تسا  زیاج  ایآ  دنادیمن ، لالح  ار  ام  ياذغ  ندروخ  ینالف  دیوگیم : هدرک و  ینمـشد  نم  اب  مروخن  شیاذغ  زا  رگا  سپ  دـنکیم ،
سک هب  صخـش  نیا  رگا  و  تسا ؟ هزادـنا  هچ  هقدـص  رادـقم  تسا ] زیاـج  رگا   ] و مزادرپـب ؟ ياهقدـص  نآ  لـباقم  رد  مروـخب و  وا  ياذـغ 

يدـصتم نآ  هک  منادیم  نم  هک  یلاـح  رد  منک  یفرـصت  هیدـه  نآ  رد  هک  دـنک  توـعد  ارم  وا  هتفر و  وا  دزن  نم  داد و  ياهیدـه  يرگید 
؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  يزیچ  منک  فرصت  هیده  نآ  رد  نم  رگا  ایآ  دنکیمن ، تاعارم  ار  اوقت  لاوما  نتفرگ  رد  فقو ،

خساپ

ار اذغ  ّالا  ریذپب و  ار  شناسحا  روخب و  ار  شیاذغ  دراد ، تسوا  تسد  رد  هک  یفقو  لاوما  زا  ریغ  يدـمآرد  ای  یـصخش  لام  درم ، نآ  رگا 
. ریذپن ار  شناسحا  روخن و 

لاؤس

اب هک  دراد  ینز  يو  تسا ، دقتعم  مه  تعجر  هب  دنادیم و  زیاج  ار  هعتم  و  دراد ] تیالو  هب  داقتعا   ] تسا ّقح  هب  لئاق  هک  نایعیش  زا  يدرم 
هب ار  يزینک  اـی  دـنکن و  [ مه تقوم  جاودزا  و   ] هعتم دریگن و  ینز  وا  يور  رب  هک  تسا  هتـسب  ناـمیپ  دـهع و  وا  اـب  یلو  تسا  هدـیقع  مه  وا 
الف رهشألا  هلزنم  نع  باغ  اّمبرف  هلوقب ، یفوو  ۀنـس  ةرـشع  رادافو  شلوق  هب  هدوب و  اجرب  لاس  هد  زا  شیب  دهع  نیا  دریگن ، يرـسمه  ناونع 

ماقملا ّبحیو  مهنیعأ ، یف  هّللقی  اّمم  ۀیشاحو  لیکوو  مالغو  دلوو  خأ  نم  هعم  نم  فوقو  ّنأ  يریو  کلذل ، ًاضیأ  هسفن  كّرحتت  الو  عّتمتی 
مأ ال؟ مثأم  کلذ  هکرت  یف  هیلع  لهف  اهب ، هَّللا  نیدـی  لب  ۀـعتملا  مّرحی  ـال  هسفنلو  اـهل  ۀنایـصو  اـهیلإ  ًـالیمو  هلهـأل  ۀـّبحم  هیلع  وه  اـم  یلع 

كّزع هَّللا  مادأ  تیأر  نإف  ًةَدِحاو . ًةَّرَم  َْولَو  ِۀَفِْرعَْملا  یَلَع  ُْفلَْحلا  ُْهنَع  َلوُزَِیل  ِۀَْعتُْملِاب ]  ] یلاعَت ُهَّللا  َعیُِطی  ْنَأ  َُهل  ُّبَحَتْـسَی  َِکلذ ) یف  : ) باوجلا
شلزنم رد  هام  نیدـنچ  تاقوا  زا  یـضعب  اسب  هچ  تسا ، هدـنام  هب ، لمعلا  امب  ۀـلأسم  ّلک  یف  بیجتو  یل  هحرـشتو  کلذ  نع  یل  لأست  نأ 

، ردارب زا  معا  شناهارمه ؛ ندش  علطم  هک  دـنکیم  رکف  دوشیمن و  کیرحت  مه  شتوهـش  دـنکیمن و  هعتم  دوریم ، ترفاسم  هب  تسین و 
، دراد دوخ  رـسمه  هب  هک  یتّبحم  یتسود و  رطاخ  هب  و  ددرگیم ، نانآ  رظن  رد  وا  يرابتعایب  بجوم  نایفارطا  رازگراـک و  رکون و  دـنزرف ،

دقتعم نآ  هب  هکلب  دنادب ، مارح  ار  هعتم  وا  هکنیا  هن  دنک ، تنایص  ظفح و  ار  شدوخ  سفن  دشاب و  دنبیاپ  هتسب  هک  يدهع  رب  دراد  تسود 
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؟ هن ای  هدش  تیصعم  بکترم  هدرک ، كرت  ار  هعتم  هکنیا  رد  ایآ  تسا ،

خساپ

ّتنس و تفلاخم  رب  هک  ( 215) يدهع ات  تسا ، هدش  مه  هبترم  کی  هچرگا  دـنک ؛ تعاطا  هعتم  دروم  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  بحتـسم  وا  رب 
هک یتسناد -  حالص  رگا  سپ  هک ] تسا  هدمآ  بیترت  نیا  هب  حور  نب  نیـسح  هب  باطخ  همان  نیا  لابند  . ] دورب نیب  زا  تسا  هتـسب  فورعم 

ار کی  ره  لمعلاروتـسد  هداد و  حرـش  نم  يارب  یـسرپب و  ترـضح  نآ  زا  نم  يارب  ار  تالاؤس  نیا  دنک -  رادیاپ  ار  امـش  تزع  دنوادخ 
. هَّللا ءاش  نإ  ًاباثم  تلعف  كدی ، یلع  هارجأو  ریخ  ّلک  یف  ببـسلا  هَّللا  کلعج  کلذ ، یف  ۀّنملا  یندّلقتو  ار  دوخ  ّتنم  یـسیونب و  نم  يارب 

ءوسلا نم  ینلعجو  کیلإ  هناسحإ  یف  دازو  کیلع  هتمعن  ّمتأو  کتمارکو  کتمالسو  کتداعسو  كدییأتو  كّزع  مادأو  كءاقب  هَّللا  لاطأ 
ۀخسنلا هذه  تخسن  حون : نبا  لاق  ًاریثک . مّلسو  هلآو  ّیبنلا  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  کلبقو  کنع  ینمّدقو  كادف 

لمعتـسیو قفاوملاو  فلاخملا  دـنع  ساّنلا  لقعأ  نم  هللا  همحرمساقلاوبأ  ناکو  تاعیقوتلاو . ّطخلا  امهیف  نیذـّلا  نیمیدـقلا  نیجردـملا  نم 
نم تیأر  ام  لاق : ّبیطلا  یبأ  نب  نسحلا  یبأ  ومح  بلاغ  نب  هَّللا  دـبعوبأ  ینثّدـح  لاـق : دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصنوبأ  يورف   - 347 ۀّیقتلا .

ار نآ  دهد و  رارق  يریخ  ره  هلیسو  ار  امش  دنوادخ  يراذگب -  نم  ندرگرب  هب  يدهعلو  حور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  نم  لقعأوه 
زارد و ار  وت  رمع  دـنوادخ  ياهداد . ماـجنا  یباوث  بجوم  هتـسیاش و  راـک  یهدـب  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  دـیامرف -  يراـج  امـش  تسد  هب 
رد ار  شناسحا  دنادرگ و  مامت  وت  رب  ار  شتمعن  دنک ، مادتـسم  ار  تا  يراوگرزب  تمالـس و  تداعـس و  دـییأت و  تزع و  هدومرف ، ینالوط 

صوصخم شیاتـس  دمح و  دیامرف . ررقم  وت  زا  شیپ  ارم  گرم  دهد و  رارق  وت  ییادف  ارم  يدب ، دمآ  شیپ  الب و  ره  رد  و  دـیازفیب ، وت  ّقح 
: تسا هتفگ  حون  نبا  داب . وا  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  شربمایپ  رب  ناوارف  مالـسو  دورد  تسا و  ناهج  ود  راگدرورپ 

. مدرک يرادرب  هخسن  دوب ، اهنآ  رد  یتاعیقوت  طخ و  هک  یمیدق  راموط  ود  زا  ار  هخسن  نیا 

حور نب  نیسح  لیاضف  دروم  رد  ثحب  همادا 

دوب و شا  هنامز  مدرم  نیرت  لقاع  مالسلا ] مهیلعتیب  لها  نایعیش   ] قفاوم و  ّتنس ] لها  ياملع   ] فلاخم رظن  زا  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا 
یبا نب  نسحلا  یبا  مردارب  نزردپ  بلاغ  نب  هَّللادبعوبا  تسا : هتفگ  دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا   - 347  / 55 درکیم . لـمع  هّیقت  هب  هتبلا 

، میظع ردتقملاو  دّیسلا  دنع  ّلحم  هل  ناکو  راسی  نبا  راد  یف  ًاموی  کی  مدیدن . حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  زا  رتلقاع  نم  تفگ : بیط 
دعب ساّنلا  لضفأ  رکبابأ  ّنأ  دـحاو  معزف  نانثا ، رظانت  دـقو  هب  يدـهعو  ًافوخو . ۀـّیقت  رـضحی  مساقلاوبأ  ناکو  همّظعت  ًاضیأ  ۀـّماعلا  تناکو 

: هنع هللا  یـضرمساقلاوبأ  لاقف  امهنیب . مالکلا  دازف  رمع ، نم  لضفأ  ّیلع  لب  رخـآلا : لاـقو  ّیلع  ّمث  رمع  ّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 
یلع ثیدحلا  باحصأو  یصولا  ّیلع  ّمث  نیرونلاوذ ، نامثع  هدعب  ّمث  قورافلا ، هدعب  ّمث  قیّدصلا ، میدقت  وه  هیلع  ۀباحـصلا  تعمتجا  يّذلا 

و تشاد ، يدنلب  هاگیاج  نامز ] هفیلخ   ] ردتقم و  ( 216) دّیس دزن  هک  مدرک  ترایز  راسی  نبا  هناخ  رد  ار  وا  زور  اندنع . حیحصلا  وهو  کلذ 
ماما و ناج  نداتفا  رطخ  هب  زا   ] فوخ هّیقت و  تیاعر  رطاـخ  هب  مه  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  دنتـشاذگیم . مارتحا  یلیخ  وا  هب  مه  هماـع 

اهنآ زا  یکی  هک  رفن  ود  هرظانم  اب  دـش  فداصم  حور  نب  نیـسح  اب  نم  تاقالم  تقو  کـی  دـشیم . رـضاح  [ راـسی نبا  هناـخ  رد  ناـیعیش 
هیلعیلع ود  نآ  زا  دـعب  رمع و  وا  زا  سپ  تسا و  مدرم  نیرتتلیـضف  اب  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سپ  هک  درکیم  ناـمگ 

هچنآ دنتفگ : هدرک و  رظن  راهظا  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تسا . رتالاب  رمع  زا  یلع  ماقم  هک  تفگیم  یمود  دـنمدرم و  نیرترب  مالـسلا 
یلع دـعب  رون و  ود  بحاص  نامثع  وا  زا  دـعب  ( 217 ،) قوراف سپـس  قیدص ، ندوب  مدقم  زا  تسا  ترابع  دـنراد  عامجا  نآ  رب  هباحـص  هک 
رضح نم  یقبف  تسا . حیحص  نیمه  مه  ام  رظن  رد  دنراد و  ار  داقتعا  نیمه  ثیدح  باحصا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یـصو 

ّیلع عقوف  ضفّرلاب . هیمری  نم  یلع  نعطلاو  هل  ءاعدلا  رثکو  مهـسوءر  یلع  هنوعفری  روضحلا  ۀـّماعلا  ناکو  لوقلا  اذـه  نم  ًابّجعتم  سلجملا 
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اّملف یب ، نـطفف  ّیلإ  رظنو  سلجملا  نـع  تبثوـف  حـضتفأ ، نأ  تیـشخف  یمف ، یف  یّمک  ّسدأو  یـسفن  عـنمأو  ّربـصتأ  لزأ  مـلف  کحــضلا 
سلجملا نم  ینافاو  دق  هتلغب  ًابکار  هنع  هللا  یضرحور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأب  اذإف  ًاردابم  تجرخف  قرطی ، بابلاب  اذإف  یلزنم  یف  تلصح 

هک یناسک  ّقحب ؟ سیل  كدنع  هتلقيّذلا  ّنأک  یب  فتهتنأ  تدرأف  تکحض ؟ مل  هَّللاكدّیأ  هَّللا ! دبعابأای  یل : لاقف  هراد . یلإ  هّیـضم  لبق 
هتشاذگرس و يور  ار  وا  ّتنـس ] لها   ] هماع دندش و  هدز  تفگـش  حور  نب  نیـسح  مالک  نیا  زا  ینـس ] هعیـش و   ] دندوب رـضاح  سلجم  رد 

نب نیـسح  ندوب  ّتنـس  لها  زا  و  . ] دندرک شنزرـس  ار  دـندوب  هدرک  ندوب  یـضفار  هب  مهتم  ار  وا  هک  یناسک  دـندرک و  اعد  شیارب  یلیخ 
مدوخ تمحز  هب  دوب و  هتفرگ  ماهدنخ  تدش  هب  بجعت ] زا  مالـسلا  هیلعماما  بیان  زا  مه  نآ  مالک  نیا  ندینـش  اب   ] نم دندرک .] عافد  حور 

هّیقت فیلکت  زا  و   ] موش اوسر  اداـبم  هک  مدیـسرت  رایـسب  متفرگ و  ار  مدوخ  يولج  مدرک و  مناـهد  رد  ار  مساـبل  نیتـسآ  مدرک و  لرتـنک  ار 
درک هاگن  نم  هب  حور  نب  نیسح  نیح ] نیمه  رد   ] متساخرب سلجم  نآ  زا  تعرس  هب  نیاربانب  [ متسه هعیش  هک  دنمهفب  اهنآ  موش و  جراخ 
حور نب  نیسح  هک  مدید  مدرک ، زاب  ار  لزنم  برد  متفر و  دروآرد ، ادص  هب  ار  هناخ  برد  یسک  مدیسر ، هک  لزنم  هب  درب . هلأسم  هب  یپ  و 

ادخ هدنب  يا  تفگ : نم  هب  باطخ  دوب ، هدمآ  نم  غارس  هب  دورب  شاهناخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوب و  هتـسشن  شدوخ  بکرم  يور  هللا  همحر 
ّقح وـت  رظن  زا  مـتفگ  هـکار  هـچنآ  اـیوگ  يزادـنیب ؟ رطخ  هـب  ارم  تراـک  نـیا  اـب  یتـساوخیم  يدـیدنخ ؟ ارچ  دـنک -  تدــییأت  ادــخ  - 

يدّیس ای  تلقف : یّنم ، لوقلا  اذه  مظعتست  ّلح ، یف  کلعجأ  ّینإف ال  خیشلا  اهّیأ  هَّللا  ّقتا  یل : لاقف  يدنع . وه  كاذک  تلقف : ( 218 (!؟ دوبن
تدـع نئل  کتایحو  یل : لاقف  اذـه ؟ هلوق  نم  کحـضی  هنم و[ال ] بّجعتی  لوقلا ال  کـلذ  لوقی  هلیکوو  ماـمإلا  بحاـص  ّهنأـب  يری  لـجر 
خیـشلا غـلب  لاـق : ّیتـخبونلا  ءاـیربک  نـب  نسحلاوـبأ  ینثّدـح  دّـمحم : نـب  هَّللا  ۀـبه  رــصنوبأ  لاـق   - 348 فرــصناو . ینعّدوو  کـّنرجهأل 

لأسی هلیوط  ةّدم  یقبف  هتمدخ ، نع  هفرـصو  هدرطب  رمأف  همتـشو ، ۀیواعم  نعل  دق  لّوألا  بابلا  یلع  هل  ناک  ًاباّوب  ّنأ  هنع  هللا  یـضرمساقلاابأ 
يا تفگ : نم  هب  تسامـش . لثم  نم  داقتعا  متفگ : ۀّیقتلل . کلذ  ّلک  هعم  هلغـشف  لهألا  ضعب  هذخأو  هتمدخ  یلإ  ّهدر  ام  هَّللاو  الف  هرمأ  یف 
يا متفگ : شاب . بظاوم  ریگب و  يدج  نم  زا  ار  فرح  نیا  منکیمن ، تلالح  ینک ] رارکت  ار  لمع  نیا  هچنانچ   ] هک سرتب  ادـخ  زا  خـیش !

فرح نیا  زا  و  درادن ؟! بجعت  وا  مالک  ایآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تسا  مالسلا  هیلعماما  بحاصم  لیکو و  شدوخ  هک  یسک  نم ! يالوم 
. منکیم تیاهر  هدش و  ادج  وت  زا  متسه ] ماما  لیکو  نم  هک   ] ییوگب ار  نیا  رگید  راب  کی  رگا  هک  مسق  تناج  هب  تفگ : نم  هب  ددنخن ؟!

مـساقلاوبا خیـش  هب  تفگ : نم  هب  ایربک  نب  نسحلاوبا  تسا : هتفگ  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  وبا   - 348  / 56 تفر . درک و  یظفاحادخ  دـعب 
يروف مساقلاوبا  دنکیم . نیرفن  نعل و  ار  هیواعم  تسا ] مدرم  رورم  روبع و  لحم  هب  فرـشم  هک  یبرد   ] لّوا برد  نابهگن  هک  دـنداد  ربخ 

ات دشیم  شهاوخ  حور  نب  نیـسح  زا  وا  دروم  رد  ًامئاد  تشذـگ و  بیترت  نیا  هب  يدایز  تّدـم  دـندنار ، هدرک و  جارخا  ار  وا  ات  درک  رما 
اب ار  وا  ناشیا  ناکیدزن  زا  یکی  هکنیا  ات  دنادرگن ، رب  ار  راکتمدخ  نآ  ناشیا  مسق  ادخ  هب  اّما  دنادرگزاب ، شتمدـخ  لحم  هب   ] ار نابهگن 

دمحأوبأ ینثّدحو  هَّللا : ۀبه  رصنوبأ  لاق   - 349 دادیم . ماجنا  هّیقت  رطاخ  هب  حور  نب  نیسح  ار  اهراک  نیا  همه  درک . لوغشم  راک  هب  دوخ 
هللا یضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلایلإ  لخدن  یتوخإو  انأ  تنک  ّینإ  یل : لاق  لاق : سیطارقلا  برد  یف  هراد  تناک  يّذلا  صربألا  هیونارد 
هَّللا یلإ  بّرقتن  ۀعـست  هیلإ  انلخد  ام  دـعب  هدـنع  نم  جرخنف  کّکـشی ، دـحاوو  هنعلن  ۀعـست  ةرـشع  ًالثم  نحنو  ۀـعاب  اوناکو  لاق : هلماـعن  هنع 

ینربخأو  - 350 هنع . هَّللا  یـضر  هنع  هنـسحل  هبتکنف  هورن ، مل  امو  هانیور  ام  ۀباحـصلا  لضف  نم  انیراجی  ناک  ّهنـأل  فقاو ، دـحاوو  هتّبحمب 
رفعج یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  یبأ  نع  حون ، نب  ّیلع  نب  دمحأ  سابعلا  یبأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا 
ذفانلا یتخبونلا  دمحأ  نب  ّیلع  راد  هیف  تناک  يّذلا  بردـلا  یف  ۀـّیتخبونلا  یف  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  ربق  ّنأ  هنع  هللا  یـضريرمعلا 

التبم  ] صربا هبونارد  دمحاوبا  تسا : هتفگ  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا   - 349  / 57 هنع . هَّللا  یضر  كوشلا  ةرطنق  یلإو  رخآلا  بردلا  یلإو  ّلتلا  یلإ 
تمدخ هب  مناتـسود  ناردارب و  زا  نت  دـنچ  نم و  درک : فیرعت  نم  يارب  دوب  هدـش  عقاو  سیطارق  هزاورد  رد  شاهناخ  هک  صرب  يرامیب  هب 

زا رفن  هن  هک  میدوب  رفن  هد  ام  دـندوب . ناگرزاب  همه  ام  ناتـسود  میـشاب . هتـشاد  هلماعم  وا  اب  هک  میتفر  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا 
زا هک  ینامز  یلو  تشاد ، دـیدرت  وا  هب  تبـسن  مه  هدـنام  یقاب  رفن  کـی  دنتـسنادیم و  نعل  بجوتـسم  ار  ناـشیا  هدرک و  نعل  ار  وا  اـهنآ 
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هدوب و ددرم  رفن  کی  طقف  و  دنتسجیم ، برقت  دنوادخ  هب  حور  نب  نیسح  ّتبحم  هطساو  هب  رفن  هد  نآ  زا  رفن  هن  میدش  جراخ  وا  رـضحم 
میدوب و هدینشن  ار  یخرب  میدوب و  هدینش  ار  اهنآ  زا  یـشخب  هک  درک  لقن  یثیداحا  ام  يارب  ربمایپ  هباحـص  هرابرد  وا  هک  ارچ  درک ، فقوت 

نب هَّللا  ۀبه  رصن  یبا   - 350  / 58 دشاب . یـضار  وا  زا  دنوادخ  میتشون ؛ ار  ثیداحا  مامت  ناشیا  طسوت  اهنآ  تیاور  لقن و  نسح  رطاخ  هب 
دوش یـضار  وا  زا  دنوادخ  حور -  نب  نیـسح  مساقلاوبا  ربق  لحم  تسا : هتفگ  هللا  همحرّيرمع  رفعجوبا  رتخد  موثلک  ما  هون  بتاک ، دّمحم 

هزاورد تمـس  هب  اـجنآ  زا  هار  و  دوب ، اـجنآ  رد  یتخبون  دـمحا  نب  یلع  هناـخ  هک  تسا  ياهزاورد  یکیدزن  رد  دادـغب  هیتـخبون  هلحم  رد  - 
نیرشعو ّتس  ۀنس  نابعـش  یف  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبأ  تام  رـصنوبأ : یل  لاقو  لاق : تفریم . دادغب  كوش  لپ  رگید و 

نایفـس نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  هَّللا ، دـیبع  نب  نیـسحلا  هب  ینربخأ  ام  اهنم   - 351 ةریثک . ًارابخأ  هنع  تیور  دقو  ۀـئامثالثو 
یلإ تیضمف  هریغو ، ضیوفتلا  یف  انباحصأ  فلتخا  لاق : هنع  هللا  یضرحور  نب  نیسحلا  مساقلاوبأ  خیـشلا  ینثّدح  لاق : هللا  همحريرفوزبلا 
دبع یبأ  یلإ  هدانـسإب  ًاثیدـح  ّیلإ  جرخأف  هیلإ  تدـعف  ًاماّیأ  هترّخأف  ینرّخأ  لاقف : فـالخلا ، هتفّرعف  هتماقتـسا  ماـّیأ  یف  لـالب  نب  رهاـط  یبأ 
عادو ار  یناف  راد  لاس 326 ه.ق  نابعش  هام  رد  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تفگ : نم  هب  رـصنوبا  هک  دیوگیم  يوار  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا 
خیش تسا : هتفگ  هللا  همحر  يرفوزب  نایفس  نب  یلع  نب  نیسح  هَّللادبعوبا   - 351  / 59 تسا . هدش  تیاور  يدایز  رابخا  ناشیا  زا  تفگ و 
نامز رد  دنتـشاد ، یفالتخا  رگید  لئاسم  ضیوفت و  هلأسم  صوصخ  رد  اـم  ياـملع  تفگ : هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  راوگرزب 

يو مدـناسر ، شعـالطا  هب  ار  هدـش  داـجیا  فـالتخا  متفر و  وا  دزن  هب  دوش ] فرحنم  هکنآ  زا  شیپ  و  ( ] 219) لالب نب  رهاطوبا  تماقتـسا 
مالسلا هیلعقداص  ماما  هب  دانسا  اب  ار  یثیدح  سپ  متشگرب ، وا  شیپ  دعب  مداد و  تلهم  وا  هب  يزور  دنچ  مه  نم  هدب . تلهم  نم  هب  تفگ :

هیلعَنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  َُّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُهَضَرَع  ًاْرمَأ  ُهَّللا   ] َدارَأ اذِإ  دناهدومرف : مالـسلا  هیلعماما  هک  دروآ  نوریب  نم  يارب 
ْنأ ُۀَِـکئالَْملا  َدارَأ  اذِإَو  اینُّدـلا  َیلِإ  ُجُرْخَی  َُّمث  مالـسلا ، هیلعِنامَّزلا  بِحاص  یلِإ  یِهَْتنَی  ْنَأ )  ) یلِإ ٍدِـحاو  َدـَْعب  ًادِـحاو  ِۀَِّمئَألا ] ِِرئاسَو   ] مالـسلا

ِلوُسَر یلَع  َضُْرعَی  ْنَأ  یلِإ  ٍدِحاو  [ َدَْعب  ] ٍدِحاو یلَع  ُجُرْخَی )  ) َُّمث مالسلا ، هیلعِنامَّزلا  ِبِحاص  یلَع  َضَرَع  ًالَمَع  ّلجوّزع -  ِهَّللا -  َیلِإ  اوُعَفْرَی 
ِنَع اُونْغَتْـسا  اَمَو  ْمِهیِدـْیَأ  یلَعَف  ِهَّللا  َیلِإ  َجِرُع  امَو  ْمِهیِدـْیَأ  یلَعَف  ِهَّللا  َنِم  َلُِزن  امَف  ّلجوّزع -  ِهَّللا -  یَلَع  ُضُْرعَی  َُّمث  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصِهَّللا 
نب نیـسحلا  خیـشلا  ینثّدح  لاق : یناوفـصلا  دمحأ  نب  دّـمحم  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 352 ٍْنیَع . َۀَـفْرَط  ّلـجوّزع -  ِهَّللا - 

هدارا ار  يرما  لاعتم  دنوادخ  هاگره  ۀبطر  نیرـشعو  يدحإ  یف  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ّمس  دـلاخ  نب  ییحی  ّنأ  هنع  هللا  یـضرحور 
هّمئا رئاس  هب  ناشیا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  هب  ناشیا  زا  سپ  دوشیم و  هئارا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمایپ  رب  رما  نآ  دـیامرف ،

هکئالم هک  ینامز  و  دش . دهاوخ  جراخ  ایند  تمس  هب  سپس  مالـسلا و  هیلعنامزلا  بحاص  هب  دوشیم  یهتنم  هکنیا  ات  رگید  زا  سپ  یکی 
مهیلعهّمئا زا  کی  ره  رب  سپـس  مالـسلا و  هیلعنامزلا  بحاص  رب  ًائادـتبا  لـمع  نآ  دـنربب ، دـنوادخ  سّدـقم  رـضحم  هب  ار  یلمع  دـنهاوخب 

هضرع ّقح  ترضح  رب  ار  لمع  سپس  و  دننکیم ، هئارا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  كرابم  دوجو  هب  هکنیا  ات  دوشیم  هضرع  مالـسلا 
تمـس هب  لامعا  زا  هک  هچنآ  دوشیم و  يراج  مالـسلا  مهیلعهّمئا  تسد  هب  دوشیم  لزان  يدنوادخ  هیحان  زا  هک  هچنآ  نیاربانب  دنرادیم .
لاـعتم دـنوادخ  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  هزادـنا  هب  زگره  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  و  دـنکیم ، جورع  هّمئا  تسد  هب  دوریم  ّقح  ترـضح 

: تسا هتفگ  یناوفـص  دمحا  نب  دّمحم  هَّللادـبعیبا   - 352  / 58 دنمدرم .] يارب  یهلا  ضیف  هطـساو  دـنوادخ  نذا  هب  هکلب  . ] دنتـسین زاینیب 
امرخ ددع  تسیب  اب  ار  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـلاخ  نب  ییحی  داد : ربخ  نم  هب  هیلع  هَّللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  خـیش 

ّالا اوتام  ام  مالسلا  مهیلعۀّمئألاو  ّیبنلا  ّنأو  تام ، اهبو  مالسلا  مهیلعهمئا  مرکا و  ربمایپ  دش . ماما  تداهش  بجوم  رما  نیمه  درک و  مومسم 
كرتب فورعملا  وهو  نیمّلکتملا  ضعب  هلأسو   - 353 هدلو . دلوو  هدلو  کلذکو  ّمس  ّهنأ  مالسلا  هیلعاضرلا  نع  رکذ  دقو  ّمسلاوأ  فیسلاب 
تناکو لضفأ  تراص  ملو  لاقف : ۀمطاف . لاقف : لضفأ ؟ نهّیأف  لاق : عبرأ ، لاقف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تانب  مک  هل : لاقف  يورهلا 

امهادحإ اهل : ًامارکإو  ًافیرشتو  اهیلع  ًالّوطت  امهب  هَّللا  اهّصخ  نیتلصخل  لاق : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسرل  ۀبحـص  ّنهلقأو  ًاّنـس  ّنهرغـصأ 
اهنم هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لسن  یقبأ  یلاعت  هَّللا  ّنأ  يرخألاو  هدلو . نم  اهریغ  ثری  ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تثرو  اّهنأ 
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ماما زا  و  مس ، ای  ریـشمش  هلیـسو  هب  رگم  دـنتفرن  ایند  زا  زین  اهتّین . نم  هفرع  صالخإ  لضفل  ّالإ  کلذـب  اهـصّصخی  ملو  اـهریغ  نم  هقبی  ملو 
، نیملکتم زا  یکی   - 353  / 60 دناهدش . مومسم  مه  شرسپ  رسپ  شرسپ و  نینچمه  هدش و  مومسم  وا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعاضر 

نب نیسح  دندوب ؟ رفن  دنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارتخد  دیـسرپ : حور  نب  نیـسح  زا  دمحا ] نب  لیدب   ] يوره كرت  هب  فورعم 
هک یلاح  رد  تسا ؟ هدش  لضفا  وا  لیلد  هچ  هب  دیسرپ : همطاف . تفگ : تسا ؟ رترب  هیقب  زا  ناشمادک  دیـسرپ : لئاس  رفن . راهچ  تفگ : حور 

دنوادـخ هک  تلـصخ  ود  رطاـخ  هب  تفگ : حور  نب  نیـسح  تسا !؟ هدوب  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  ار  يرتمک  ناـمز  رتمک و  هیقب  زا  شنس 
نیا وا  ماقم  تشاد  وکین  تشادگرزب و  يارب  و  تشاد ، وا  هب  هک  یتیانع  رطاخ  هب  دومرف ، صوصخم  ار  وا  تلصخ  ود  نآ  هلیـسو  هب  لاعتم 

ارچ  ] دندوبن رما  نیا  رد  ربمایپ  نادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثراو  اهنت  همطاف  هکنیا  یکی  درک : ار  راک 
رد اهنت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لسن  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  مود  و  دـندوب ]. هتفر  ایند  زا  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  یگمه  هک 

يرترب تهج  هب  داد  صاصتخا  وا  هب  ار  تلیـضف  ود  نیا  دنوادخ  رگید و  سک  هن  دوب  وا  زا  ربمایپ  لسن  ياقب  و  داد . رارق  وا  كرابم  دوجو 
زجوأ الو  نسحأب  بابلا  اذه  یف  باجأو  مّلکت  ًادحأ  تیأر  امف  يورهلا : لاق  تسنادیم . ار  وا  كاپ  ریمض  تین و  هکنیا  صالخا و  رد  وا 

تعمـس لاـق : هللا  همحرماـمت  نب  لـضفلا  نب  دّـمحم  نیـسحلا  یبأ  نع  هنع ، هللا  یـضريدمحملا  دّـمحموبأ  ینربـخأو   - 354 هباوـج . نم 
ّهنأ کلذو  لاغ  عم  ّالإ  نوکی  ّهنأ ال  اندـنع  ناکو  فیلکتلا  باتک  انرکذ  دـقو  هللا -  همحریکزوکزلا  نب )  ) دـمحأ نب  دّـمحم  نب  رفعجاـبأ 
یبأ خیشلا  یلإ  هلخدیو  بابلا  حلـصی  ناک  اّمنإ  فیلکتلا  باتک  یف  رقازعلا  یبأ  نبال  ناک  شیأو  لوقی : هانعمـسف  ثیدحلا -  انبتک  ام  لوأ 

هب مهرمأ  يذـّلا  ّنأ  ینعی  ۀخـسنب ، اـنرمأو  هلقنف  جرخ  باـبلا  ّحـص  اذإـف  هکّکحیو  هیلع  هضرعیف  هنع ، هللا  یـضرحور  نـب  نیـسحلا  مساـقلا 
رتهاتوک و رتهب و  هک  مدیدن  ار  يدحا  دیوگیم : يوره  دادغبب . یّطخب  جاردإلا  یف  هتبتکف  رفعجوبأ : لاق  هنع . هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا 
رد ار  فیلکت  باتک  تسا : هتفگ  هللا  همحر  ماـمت  نب  لـضف  نب  دّـمحم  نیـسح  وبا   - 354  / 61 دـهد . باوج  هلأسم  نیا  رد  وا  زا  رتدـیفم 
نآ زا  اهنآ  طقف  و   ] تسا ولغ  لها  اب  طـقف  باـتک  نیا  هک  میدوب  دـقتعم  میدـش و  رکذـتم  یکزوکز  دـمحا  نب  دّـمحم  رفعجوبا  تمدـخ 
رد و   ] میدوب هتـشون  ار  نآ  هک  دوب  یباتک  نیلوا  باـتک  نآ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  ]و  دوب ولغ  يواـح  اـم  رظن  هب  هک  ارچ  دـننکیم  هدافتـسا 

صوصخ رد  رقازع  یبا  نبا  تفگیم : هک  مدینـش  یکزوکز  دـمحا  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  زا  لاح  نامه  رد  میدوب  راک  هزات  ثیدـح  مولع 
نیـسح مساقلاوبا  خیـش  تمدـخ  هب  تسا و  هدرک  ّبترم  مّظنم و  ار  باتک  طقف  وا  هکلب  تسا  هدرکن  يراک  دوخ  فرط  زا  فیلکت ، باتک 
باـتک حیحـصت  زا  سپ  درکیم و  حالـصا  کـچ و  ار  باـتک  وا  رـضحم  رد  تشادیم و  هضرع  ناـشیا  هب  ار  باـتک  تفریم و  حور  نـب 
روتـسد هک  دوـب  حور  نب  نیـسح  عـقاو  رد  ینعی  میـسیونب ؛ ار  نآ  اـم  هکنیا  اـت  دادیم  روتـسد  درکیم و  لـقن  اـم  يارب  دـشیم و  جراـخ 

: مامت نبا  لاق  متشونیم . رتفد  راموط و  رد  دادغب  رد  مدوخ  طخ  اب  ار  باتک  نآ  نم  دیوگیم : همادا  رد  رفعجوبا  دوب . هداد  ار  يرادربهخسن 
هریغ نم  تذخأو  تجرخف  مامت : نبا  لاقف  يدـی . نع  جرخ  دـق  یل : لاقف  کّطخ . نم  هبتکأ  یّتح  ّیلإ   ] هعفداف يدّیـس  ای  لّضفت  هل : تلقف 

هللا یضرحور  نب  نیسحلا  خیـشلا  مداخ  ّیفوکلا  هَّللا  دبع  ینثّدح  مامت : نب  نیـسحلاوبأ  لاقو   - 355 ۀیاکحلا . هذه  تعمس  ام  دعب  تبتکف 
هبتکب لمعن  فیکف  هل : لیقف  ۀنعّللا ، هیف  تجرخو  ّمذ  ام  دعب  رقازعلا  یبأ  نبا  بتک  نع  هنع  هللا  یضرمساقلاابأ  ینعی  خیشلا -  لئس  لاق : هنع 
ُلَمْعَن َْفیَک  اُولاقَف : لاّضَف ، ِیَنب  ُِبتُک  ْنَع  َِلئُـس  ْدَـقَو  مالـسلا  هیلّعٍِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َُهلاق  ام  اـهِیف  ُلُوقَأ  لاـقف : ءـالم ؟ اـهنم  اـنتویبو 
فطل نم ! ياقآ  يا  متفگ : رفعجوبا  هب  دـیوگیم : مامت  نبا  اَْوأَر .» ام  اَْورَذَو  اَْوَور  اِمب  اوُذُـخ  : » مالـسلا هیلعَلاقَف  ءالم ؟ اْهنِم  انَتُوُیبَو  ْمِِهُبتُِکب 
ماـمت نبا  ماهداد . تـسد  زا  ار  هخـسن  نآ  تـفگ : رفعجوـبا  مسیوـنب . ار  نآ  امـش  طـخ  يور  زا  اـت  دـیهد  رارق  نـم  راـیتخا  رد  ار  نآ  هدرک 

355  / 62 متشون . هتفرگ و  ار  نآ  يرگید  صخش  زا  هدش و  جراخ  رفعج  یبا  تمدخ  زا  مدینـش ، ار  تیاکح  نیا  هکنآ  زا  دعب  دیوگیم :
یبا نبا  هک  نآ  زا  سپ  هک  داد  ربخ  ام  هب  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  راوگرزب  خیش  مداخ  یفوک  هَّللادبع  تسا : هتفگ  مامت  نب  نیـسح  وبا  - 

هک دش  لاؤس  مساقلاابا  خیش  زا  شیاهباتک  صوصخ  رد  دش ، رداص  نعل  سّدقم  هیحان  زا  شاهرابرد  تفرگ و  رارق  شنزرس  دروم  رقازع 
هیلعيرکـسع نسح  ماما  دّـمحموبا  زا  لاؤس  نیمه  دـنتفگ : باوج  رد  ناشیا  مینک ؟ هچ  اهباتک  نیا  اـب  تسوا ، بتک  زا  رپ  اـم  ياـههناخ 
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هک ار  هچنآ  دندومرف : ترضح  مینک ؟ هچ  اهنآ  اب  تسا ، رپ  لاضف  ینب  بتک  زا  ام  ياههناخ  هک  دش  هدیـسرپ  لاضف  ینب  دروم  رد  مالـسلا 
لأسو  - 356 میوگیم . ار  نیمه  رقازع  یبا  نبا  هرابرد  مه  نم  دینک . كرت  دناهداد ، رظن  ناشدوخ  هک  ار  هچنآ  دیریگب و  دناهدرک  تیاور 
ُءایَْحلَا هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاق  لاقف : رکبلاب ؟ ۀـعتملا  هرک  مل  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلاابأ  هللا  همحريدایألا  نسحلاوبأ 

ال. لاق : ناز ؟ وهف  لعف  نإف  هل : لاقف  نامیِإلا . َلازَو  ِءایَْحلا  ِنَع  َتْجَرَخ  ْدَقَف  معنت ، ْنَأ  یلَع  اهَْتلَمَح  اذِإَف  اهَْنَیبَو ، َکَْنَیب  ُطوُرُّشلاَو  ِنامیِإلا  َنِم 
خیشلا ذفنأ  لاق : دّمحم  نب  ۀمالـس  ینثّدح  لاق : یّمقلا  دواد  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  هَّللا ، دیبع  نب  نیـسحلا  ینربخأو   - 357

ءیش هیف  اورظناو  باتکلا  اذه  یف  اورظنا  مهل : لاقو  اهب  ءاهقفلا  ۀعامج  یلإ  بتکو  مق  یلإ  بیدأتلا  باتک  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا 
لثم اندـنع  ماعطلاو  ماعط  نم  عاص  فصن  ةرطفلا  یف  عاصلا  یف  : ] هلوق ّالإ  فلاـخی  ءیـش  هیف  اـمو  حیحـص  هّلک  ّهنأ  هیلإ : اوبتکف  مکفلاـخی ؟

؟ دراد تهارک  رتخد  هعتم  ارچ  دیسرپ : حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  زا  هللا  همحر  يدایا  نسحلا  وبا   - 356  / 63 عاص . دحاو  ّلک  نم  ریعشلا 
هعتم طیارـش  هب  ار  وا  هک  یتقو  تسوا ، وت و  نیب  طورـش  و  تسا ، نامیا  زا  ایح  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دـنتفگ : ناـشیا 
رگا نیاربانب  دیسرپ : نسحلاوبا  دوریم . نیب  زا  شنامیا  هتفر و  نوریب  ایح  هریاد  زا  هنیآ  ره  يربب ، تذل  وا  زا  هک  تفریذپ  يدرک و  یـضار 
باتک حور  نب  نیـسح  خیـش  تسا : هتفگ  دّـمحم  نب  ۀمالـس   - 357  / 64 ریخ . دـنتفگ : ناشیا  هدرک ؟ انز  اـیآ  درک ، يراـک  نینچ  یـسک 

امـش داقتعا ]  ] فلاخم ياهتکن  يزیچ و  نآ  رد  ایآ  دـینیبب  دـینک و  هاگن  باـتک  نیا  هب  تشون : اـجنآ  ياـهقف  هب  داتـسرف و  مق  هب  ار  بیدأـت 
نآ رد  دـشاب  هعیـش  هقف  عیـشت و  فلاخم  هک  يزیچ  تسا و  حیحـص  باتک  نآ  مامت  دنتـشون : همان  ناشیا  هب  مق  ياـهقف  هن ؟ اـی  دراد  دوجو 

ماعط ام  هقف  داقتعا و  رد  تسا و  ماعط  زا  عاص  مین  رفن ، کـی  هرطف  رادـقم  دوب  هدـمآ  هک  هرطف  تاـکز  صوصخ  رد  ياهلأـسم  اـّلإ  تسین .
نورکذی رصمب  انباحصأ  نم  ۀعامج  تعمـسو  حون : نبا  لاق   - 358 تسا . عاص  کی  رفن ، ره  يارب  مه  نآ  رادـقم  وج و  زا  تسا  تراـبع 

هوراتخا امو  ملعأ  مه  لاقف : کنود ؟ حور  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  رمألا  اذه  راص  فیک  هل : لیقف  لئـس  یتخبونلا  لهـسابأ  ّنأ 
یلع ّلدأ  تنک  یّلعل  هناکم ) یلع   ) ۀّـجحلا ینتطغـضو  مساقلاوبأ  ملع  امک  هناـکمب  تملع  ولو  مهرظاـنأو  موصخلا  یقلأ  لـجر  اـنأ  نکلو 

نب ّیلع  نب  دّـمحم  رکذو   - 359 لاق . امک  وأ  هنع  لیذـلا  فشک  ام  ضیراقملاب  ضّرقو  هلیذ  تحت  ۀّـجحلا  تناک  ولف  مساقلاوبأو  هناـکم ،
یف یل  لخدم  الف  هقیفوت -  یف  هَّللا  داز  روکذـملا -  لجّرلا  نیبو  ینیب  ام  اّمأو   » هفّنـص يذـّلا  ۀـبیغلا  باتک  لّوأ  یف  ّیناغملـشلا  رقازعلا  یبأ 

مدینش رـصم  رهـش  رد  ام  ناگرزب  زا  یتعامج  زا  هک  هتفگ  حون  نبا   - 358  / 65 اهّیلو .» ّینإف  ّیلع  ۀـیانجلا  ّنأل  هیف ، هتلخدأ  نمل  ّالإ  کـلذ 
ماـقم نیا  هب  وت  یلو  دـش ، مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  بیاـن  حور  نب  نیـسح  هک  دـش  روطچ  دندیـسرپ : یتخبون  لهـس  وبا  زا  دـنتفگیم : هک 

اب هک  متسه  يدرم  نم  تسا ]. ّقح  نامه   ] دندنسپب ناشیا  هک  هچنآ  و  دننادیم ، رتهب  مالسلا ] مهیلعهّمئا  ینعی   ] ناشیا هک  تفگ  يدیـسرن ؟
هک نانچمه  مدـشیم و  ترـضح  بیان  لیکو و  نم  رگا  منکیم ، هلداجم  هرظاـنم و  اـهنآ  اـب  منکیم و  تاـقالم  ّتنـس ] لـها   ] نیفلاـخم
رد اسب  هچ  مدـنامیم ، لطعم  یلیلد  تّجح و  باوج  رد  هلداجم ، ماقم  رد  متـشاد و  ربخ  ماما  ناکم  زا  دـنادیم  ار  ناشیا  ناکم  مساـقلاوبا 

هکت یچیق  اب  ار  وا  دـشاب و  شـسابل  ریز  رد  ادـخ  تّجح  رگا  مساقلاوبا  یلو  مدادیم ، ناشن  نارگید  هب  ار  ترـضح  نآ  ناـکم  تلاـح  نآ 
نیا تسا ، هتشون  هک  یتبیغ  باتک  لّوا  رد  یناغملش  رقازع  یبا  نب  یلع  نب  دّمحم   - 359  / 66 دهدیمن . ناشن  مدرم  هب  ار  يو  دننک ، هکت 

یتلاـخد نم  داـتفا ، قاـفتا  دـیامرف ، داـیز  ار  شقیفوـت  دـنوادخ  هک  درم  نآ  نیب  نم و  نیب  هک  یفـالتخا  صوـصخ  رد  اـّما  و  هدروآ : نینچ 
ییوگدب نم  زا  حور  نب  نیـسح  دزن  رگید  یناسک  ای  سک  نآ  و   ] مداد تلاخد  روما  رد  ار  وا  نم  هک  هدوب  یـسک  رطاخ  هب  هکلب  متـشادن ،

رما نیا  تسرپرس  میقتسم ] ریغ   ] مدوخ نم  هدش و  هتـشاد  اور  نم  رب  تیانج  ملظ و  هک  ارچ  مرادن ] ریـصقت  تهج  نیا  زا  نم  سپ  دناهدرک 
ینیب امیف  یغبنی  سیلو  هّرـسو  هءاس  امیف  قدـصلا  همزلو  هیلع  ۀّـجحلا  تفعاضت  هیلع  هتّنم  تمظع  نمو  : » رخآ لصف  یف  لاقو   - 360 مدوب .

عم مالـسإلا  مکحو  هیف ، هنع  لودعلا  ۀباصعلا  عسی  رومألا ال  نم  رمأل  بوصنم  لجرلا  اذهو  هتیانج ، مظع  عم  هرمأ  نع  قدصلا  ّالإ  هَّللا  نیبو 
لاق دینجلا : نب  ّیلعوبأ  یل  لاق  لاق : یـسوم  نب  نوراه  دّـمحموبأ  رکذو   - 361 هرکذو . نینمؤملا » نم  هریغ  یلع  هیرجک  هیلع  راج  کـلذ 

انلخد امیف  ملعن  نحنو  ّالإ  رمألا  اذه  یف  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  عم  انلخد  ام  ّیناغملـشلا : ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجوبأ  یل 
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یسک دروآیم : روبزم  باتک  زا  يرگید  لصف  رد  و   - 360  / 67 فیجلا . یلع  بالکلا  شراهتت  امک  رمألا  اذه  یلع  شراهتن  اّنک  دقل  هیف 
دوشیم وا  یلاحـشوخ  ای  یتحاران و  بجوم  هک  هچنآ  رد  دـیاب  دوشیم و  دایز  وا  رب  مه  تّجح  دـنک ، گرزب  وا  رب  ار  شتنم  دـنوادخ  هک 

قدص و زج  هدوب ، گرزب  نم  هب  تبـسن  وا  رازآ  هک  دنچ  ره  وا  دروم  رد  هک  تسین  راوازـس  دنوادخ  دوخ و  نیب  دشاب . وگتـسار  قداص و 
نادرگور وا  زا  دـنناوتیمن  هعیـش  هفیاـط  هدـش و  بوصنم  ترـضح  فرط  زا  تباـین  رما  هب  حور ] نب  نیـسح   ] درم نیا  میوگب . يزیچ  ّقح 

یلع نب  دّـمحم  رفعج  وـبا   - 361  / 68 تسا . هدـش  يراج  ناـنمؤم  زا  وا  ریغ  رب  هک  ناـنچمه  تسا ، يراـج  وا  رب  مالـسا  مکح  و  دـنوش ،
رد میتسنادیم  ود  ره  هکنیا  رگم  میدـشن ، تباین  رما  نیا  رد  لخاد  هللا  همحر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  نم و  دـیوگیم : یناغملش 
لاق ( 220 .) میدـیگنجیم مه  اب  دـنگنجیم  يرادرم  دـسج  رـس  رب  هک  گس  ود  لثم  ام  مینکیم ] ییاـعدا  هچ  و   ] میاهدـش دراو  يزیچ  هچ 

هفیاط دیوگیم : ثیدح ] يوار   ] یـسوم نب  نوراه  دّمحموبا  هنم . ةءاربلاو  هنعل  یلع  تماقأو  لوقلا  اذه  یلإ  ۀعیـشلا  تفتلت  ملف  دّمحموبأ :
دعب ( ) ّيرمسلا دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  رمأ  رکذ  . ) دندومن يّربت  وا  زا  دندرک و  مایق  وا  نعل  رب  اذل  دندرکن ، یهجوت  نخس  نیا  هب  هعیش 

نب دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأ   - 362 باوبألا ) مهو  هب  مالعألا  عاطقناو  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا 
دبعوبأ انثّدح  لاق : مالـسلا  ۀنیدمب  ایرکز  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  قاحـسإ ، نب  میهاربإ  نب  دّمحم  انثّدـح  لاق : هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع 
ۀعمجلا موی  مالـسلا  هیلعيدهملا  فلخلا  دلو  لاق : دیـسأ -  نب  باتع  دلو  نم  باتع -  هّدج  نع  یبأ ، ینثّدح  لاق : نالیلخ  نب  دّـمحم  هَّللا 

. لیقص لمحلا  ببسب  لیق  ّهنأ  ّالإ  نسوس  اهل : لاقیو  لیقص  اهل : لاقیو  سجرن  اهل : لاقیو  ۀناحیر  هّمأو 

يرُمَس دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 

ناشیا اب  دندش و  بوصنم  ترـضح  تباین  ماقم  هب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  زا  سپ  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هکنیا  نایب 
وبا  - 362  / 69 دندوب . مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  هعیـش  لصو  باوبا  ناشیا  طقف  دیـسر و  مامتا  هب  ترـضح  نآ  صاخ  باون  تباین  هلأسم 

هعمج زور  رد  مالسلا  هیلع  فلخ  دنکیم : لقن  دیسا ] نب  باتع  نادنزرف  زا   ] باتع شدج  زا  مردپ  تسا : هتفگ  نالیلخ  نب  دّمحم  هَّللادبع 
دوب شمحر  رد  هک  یلمح  رطاخ  هب  ار  ناشیا  دشیم ، هتفگ  مه  نسوس  لقیص و  زین  سجرن و  وا  هب  دوب و  هناحیر  شردام  مان  دش و  دلوتم 

نب نامثع  تام  اّملف  دیعـس . نب  نامثع  هلیکوو  نیتئامو  نیـسمخو  ّتس  ۀنـس  نابعـش  نم  نولخ  نامثل  هدـلوم  ناـکو  ( 221 .) دندیمان لقیص 
یـصوأو هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساـقلا  یبأ  یلإ  رفعجوـبأ  یـصوأو  هللا  همحرناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  یـصوأ  دـیعس 

«. هغلاب وه  رمأ  هَّلل  : » لاقف یصوی  نأ  لئـس  ةافولا  ّيرمـسلا  ترـضح  اّملف  هنع  هللا  یـضرّيرمسلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یلإ  مساقلاوبأ 
نع هَّللا ، دیبع  نب  نیسحلاو  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  ینربخأو   - 363 هنع . هللا  یضرّيرمسلا  ّیضم  دعب  تعقو  یّتلا  یه  ۀّماتلا  ۀبیغلاف 
هللا یـضرّيرمسلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یلإ  هنع  هللا  یـضرمساقلاوبأ  خیـشلا  یـصوأ  لاق : یناوفـصلا  دمحأ  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ 
ًائیـش رهظی  ملف  هماقم  موقی  نملو  هدعب  لّکوملا  نع  هتلأسو  هدـنع  ۀعیـشلا  ترـضح  ةافولا  هترـضح  اّملف  مساقلا . یبأ  یلإ  ناک  امب  ماقف  هنع 

. دوب لاس 256 ه.ق  نابعش  هام  زا  هتشذگ  زور  تشه  شتدالو  زور  نأشلا . اذه  یف  هدعب  دحأ  یلإ  یصوی  نأب  رمؤی  مل  ّهنأ  رکذو  کلذ  نم 
، درک تیـصو  هللا  همحر  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  هب  تفر ، ایند  زا  دیعـس  نب  نامثع  هک  یتقو  دوب ، دیعـس  نب  نامثع  ناشیا  لیکو  بیان و 

تیصو هللا  همحر  يرمس  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  هب  مه  مساقلاوبا  و  درک ، تیصو  هللا  همحر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  مه  رفعجوبا 
هب ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  دـنوادخ  يارب  تفگ : وا  دـش ، تیـصو  تساوخرد  ناشیا  زا  دیـسر ، رارف  يرمـس  تلحر  ناـمز  یتقو  دومن .

: تسا هتفگ  یناوفـص  دمحا  نب  دّمحم  هَّللادـبعوبا   - 363  / 70 دـش . عقاو  همات  يربک و  تبیغ  يرمـس  تلحر  زا  سپ  دـناسریم و  ماـجنا 
مادقا دوب  مساقلاوبا  تسد  رد  هک  يروما  هب  مه  وا  درک ، تیصو  هللا  همحر  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هب  هللا  همحر  مساقلاوبا  خیش 

زیچ چیه  وا  تسیک ؟ شنیـشناج  لیکو و  هک  دندرک  تساوخرد  دندیـسر و  وا  تمدخ  هب  نایعیـش  دـش ، کیدزن  شتلحر  هک  ینامز  درک .
 - 364 دراذگب . ماقم  نیا  رد  شدوخ  زا  سپ  ار  یـسک  ات  تسا  هدشن  رما  هک  دش  رکذـتم  طقف  ]و  درکن یفرعم  ار  یـسک  و   ] درکن راکـشآ 
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همحریناقلاطلا بیعش  نب  حلاص  نسحلاوبأ  انثّدح  لاق : هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو 
خیاشملا دنع  دادغب  ترـضح  لاق : دّلخم  نب  میهاربإ  نب  دـمحأ  هَّللا  دـبعوبأ  انثّدـح  لاق : ۀـئامثالثو  نیثالثو  عست  ۀنـس  ةدـعقلا  يذ  یف  هللا 

: لاق ّیمقلا .» هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  هَّللا  محر  : » هنم ءادـتبا  هرـس  سدقيرمـسلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبأ  خیـشلا  لاـقف  هَّللا  مهمحر 
فصنلا یف  کلذ  دعب  هنع  هللا  یـضرّيرمسلا  نسحلاوبأ  یـضمو  مویلا . کلذ  یف  یّفوت  ّهنأ  ربخلا  دروف  مویلا  کلذ  خیرات  خیاشملا  بتکف 

ینثّدـح لاـق : هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نع  ۀـعامج ، اـنربخأو   - 365 ۀئامثالثو . نیرـشعو  عست  ۀنـس  نابعـش  نم 
سدقّيرمـسلا دّمحم  نب  ّیلع  نسحلاوبأ  خیـشلا  اهیف  یّفوت  یّتلا  ۀنـسلا  یف  مالـسلا  ۀنیدمب  تنک  لاق : ّبتکملا  دمحأ  نب  نسحلا  دّمحموبأ 

نب یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعجوبا  زا  یتعامج   - 364  / 71 هتخسن : ًاعیقوت  ساّنلا  یلإ  جرخأف  ماّیأب  هتافو  لبق  هترضحف  هرس ،
نب دمحا  هَّللادبعوبا  تفگ : لاس 339 ه.ق  هدعق  يذ  رد  هللا  همحر  یناقلاط  بیعش  نب  حلاص  نسحلاوبا  تسا : هتفگ  هک  دندرک  لقن  هیوباب 

سدق يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  هک  مدیـسر  هعیـش  ناگرزب  خیاشم و  تمدخ  هب  دادغب  رد  نم  تسا : هتفگ  دلخم  نب  میهاربا 
ار زور  نآ  خیرات  هسلج ، رد  رـضاح  خویـش  دیامرف . تمحر  ار  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  دنوادخ  تفگ : ًائادتبا  همدقم و  نودب  هرس 
رد نایرج  نآ  زا  دعب  زین  هللا  همحر  يرمس  نسحلاوبا  تسا . هتفگ  عادو  ار  یناف  راد  زور  نامه  رد  وا  هک  دیسر  ربخ  یتدم  زا  دعب  دنتـشون .
رد نم  تسا : هتفگ  بتاک ] طخ و  ملعم   ] ّبتکُم دـمحا  نب  نسح  دّـمحم  وبا   - 365  / 72 تفر . ایند  زا  لاس 329 ه.ق  نابعش  همین  خیرات 

ناشیا متفر ، شتمدخ  هب  خیـش  تلحر  زا  لبق  زور  دنچ  و  مدوب ، دادغب  رد  تفر ، ایند  زا  يرمـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  هک  یلاس 
! ّيِرُمَّسلا دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اـی  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دوـب بیترت  نیا  هب  هک  داد  ناـشن  اـهنآ  هب  هدرک و  جراـخ  مدرم  يارب  ار  یعیقوـت 

ْدَقَف َِکتافَو ، َدَْعب  َکَماقَم  َموُقَیَف  ٍدَـحَأ  یلِإ  ِصُوت  الَو  َكَْرمَأ  ْعَمْجاَف  ٍمایَأ ، َۀَّتِـس  َْنَیبَو  َکَْنَیب  ام  ٌّتِیَم  َکَّنِإَف  َکِیف  َِکناوْخِإ  َرْجَأ  ُهَّللا  َمَظْعَأ 
ِیتَعیِـش ِیتْأَیَـسَو  ًارْوَج . ِضْرَألا  ِءالِْتماَو  ِبُولُْقلا  ِةَوْسَقَو  ِدَمَألا  ِلوُط  َدَْعب  َِکلذَو  ُهُرْکِذ  یلاعَت  ِهَّللا  ِنْذِإ  َدَْعب  ّالِإ  َروُهُظ  الَف  ُۀَماّتلا ، ُۀَْبیَْغلا  ِتَعَقَو 

. میِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ٍرَتْفُم  ٌباّذَک  َوُهَف  ِۀَْحیَّصلاَو  ِینایْفُّسلا  ِجوُرُخ  َْلبَق  َةَدَهاشُْملا ) یَعَّدا  ِنَمَف  الَأ   ) َةَدَـهاشُملا یِعَّدَـی  ْنَم 
شاداـپ رجا و  وت  تلحر  تبیـصم  رد  وت  ینید  ناردارب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  يرمـس ! دّـمحم  نب  یلع  يا  ناـبرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 

وت نیشناج  هک  نکن  ّتیصو  مه  یسک  هب  هدرک ، عمج  ار  تیاهراک  نیاربانب  يوریم ، ایند  زا  رگید  زور  شش  ات  امش  دیامرف . اطع  یگرزب 
تّدـم زا  سپ  مه  نآ  و  یلاعت ، ّقح  هزاجا  نذا و  هب  رگم  دوب . دـهاوخن  يروهظ  رگید  سپ  تسا ، هدـش  عقاو  يربک  تبیغ  هک  اریز  دوشب ؛

دنیآیم یناسک  نم  ( 222) نایعیش زا  يدوز  هب  دوش . متس  روج و  زا  ولمم  نیمز  دریگب و  ارف  تواسق  ار  اهبلق  هک  یتقو  ینالوط و  رایـسب 
، تسا هدید  ارم  هک  دنک  اعّدا  ینامسآ  هحیـص  نامز  ندیـسر  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دینادب  دنتـسه ، نم  ندید  یعدم  هک 

مویلا ناک  اّملف  هدنع ، نم  انجرخو  عیقوتلا  اذـه  انخـسنف  لاق : ( 223 .) میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةوق  ـالو  لوح  ـالو  تسا  هدـننز  ارتفا  وگغورد و 
یضر هنم  عمـس  مالک  رخآ  اذهف  یـضقو . هغلاب  وه  رمأ  هَّلل  لاقف : كدعب ؟ نم  کّیـصو  نم  هل : لیقف  هسفنب ، دوجی  وهو  هیلإ  اندع  سداسلا 
مهنم مق   ) لهأ نم  ۀعامج  ینثّدـح  لاق : یّمقلا  هیوباب  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 366 هاضرأو . هنع  هَّللا 

نب دمحأ  نب  نیـسحلاو  رافـصلا  ۀیولع  هبیرقو  راّفـصلا  نارمع  نب  دـمحأ  نب  ّیلع  مهنم  مق ) لهأ  نم  ۀـعامج  ینثّدـح  لاق : هیوباب  نب  ّیلع 
نب ّیلع  نسحلاوبأ  ناکو  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  یبأ  اهیف  یّفوت  یتلا  ۀنـسلا  یف  دادـغب  انرـضح  اولاق : هَّللا  مهمحر  سیردإ 

عیقوت نیا  دیوگیم : ّبتکم  دمحا  نب  نسح  دّـمحموبا  هللا . همحرنیـسحلا  نب  ّیلع  ربخ  نع  بیرق  ّلک  انلأسی  هرـس  سدقّيرمـسلا  دّـمحم 
راضتحا لاح  رد  هک  میدید  میتفر  وا  رضحم  هب  دش  مشش  زور  هک  یتقو  میدش . جراخ  خیـش  تمدخ  زا  میدرک و  يرادربهخـسن  ار  فیرش 

و دناسریم . ماجنارس  هب  دوخ  ار  نآ  هک  تسه  دنوادخ  يارب  يرما  تفگ : تسا ؟ یسک  هچ  امش  یصو  نیشناج و  دش : هتفگ  وا  هب  تسا ،
 / 73 دیامرف . دونشخ  ار  ناشیا  دوش و  یـضار  وا  زا  دنوادخ  دش ، هدینـش  ناشیا  زا  هک  دوب  یمالک  نیرخآ  نیا  تفر . ایند  زا  ماگنه  نیا  رد 
نب یلع  هلمج  زا  مق ؛ ياملع  زا  یتعامج  تسا : هتفگ  وا  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  یمق  هیوباب  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  اـملع  زا  يددـعت   - 366

رد دنداد : ربخ  نم  هب  دیامرف  ناش  تمحر  دنوادخ  هک  سیردا  نب  دمحا  نب  نیـسح  رافـص و  هیولع  نب  ۀمثره  راّفـص و  نارمع  نب  دـمحا 
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دّمحم نب  یلع  نسحلاوبا  رـضحم  هب  میتفر و  دادـغب  هب  تفر  ایند  زا  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  ینعی  نم ؛ ردـپ  هک  یلاس  ناـمه 
[. تسا روطچ  شلاح  هک   ] درکیم لاؤس  ام  زا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  لاوحا  زا  هتـسویپ  هشیمه  ناـشیا  میدیـسر . هرـس  سدـق  يرمس 
نب ّیلع  یف  هَّللا  مکرجآ  انل :]  ] لاقف کلذ . لثم  هل  انرکذف  هنع  انلأسف  هیف ، ضبق  يذـّلا  مویلا  ناک  یّتح  هلالقتـساب  باتکلا  درو  دـق  لوقنف :

ربخلا درو  ًاموی  رشع  ۀینامث  وأ  ًاموی  رشع  ۀعبس  دعب  ناک  اّملف  رهشلاو ، مویلاو  ۀعاسلا  خیرات  انتبثأف  اولاق : ۀعاسلا . هذه  یف  ضبق  دقف  نیسحلا 
نع حون ، نب  سابعلا  یبأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  ینربخأو   - 367 هرس . سدقنسحلاوبأ  خیـشلا  اهرکذ  یّتلا  ۀعاسلا  کلت  یف  ضبق  ّهنأ 

باـب عـبر  نم  یجنلخلا  عراـشب  فورعملا  عراـشلا  یف  هنع  هللا  یـضريرمسلا  نسحلا  یبأ  ربـق  ّنأ  بتاـکلا  دّـمحم  نـب  هَّللا  ۀـبه  رـصن  یبأ 
همان میتفگیم : ناشیا  هب  مه  ام  ۀئامثالثو . نیرـشعو  عست  ۀنـس  یف  هنع  هللا  یـضرتام  ّهنأ  رکذو  باتع . یبأ  رهن  ئطاش  نم  بیرق  لّوحملا 

ار یگـشیمه  باوج  نامه  مه  ام  و  دیـسرپ ، ام  زا  هشیمه ] لثم   ] ار شلاوحا  وا  تلحر  زور  هکنیا  ات  تسا ، بوخ  شلاح  ناشیا  هک  هدمآ 
ام تفر . ایند  زا  تعاس  نیمه  وا  دنک ، تمارک  شاداپ  امـش  هب  نیـسحلا  نب  یلع  توف  صوصخ  رد  دنوادخ  دنتفگ : ام  هب  ناشیا  هک  میداد 
هک یتعاس  نامه  رد  هیوباب  نبا  هک  دیـسر  ربخ  زور  هدـجه  ای  هدـفه  زا  سپ  هکنیا  ات  میدرک ، تشادای  ار  هام  زور و  نآ  خـیرات  تعاس و 

دّمحم نب  هَّللا  ۀبه  رصنوبا  زا  حون  نب  سابعلاوبا  زا  میهاربا ، نب  نیسح   - 367  / 74 تسا . هتفر  ایند  زا  هدومرف ، هرس  سدق  نسحلاوبا  خیش 
رد لوحم و  باب  نادـیم  زا  ياهشوگ  اـضق  زا  هک  یجنلخ  ناـبایخ  هب  روهـشم  ناـبایخ  رد  يرمـس  نسحلاوبا  ربق  هک  داد  ربخ  نم  هب  بتاـک 

شتمحر ادخ  دناهتفگ . عادو  ار  یناف  راد  لاس 329 ه.ق  رد  ناشیا  هک  هدش  هتفگ  تسا . هدش  عقاو  تسا  دادـغب  رد  باتع  وبا  رهن  کیدزن 
 - یعیرـشلاب 368 فورعملا  مهلّوأ  هَّللا ) مهنعل  ءارتفاو ] ًابذک  ةرافـسلاو  ] ۀّیبابلا اوعّدا  نیذـّلا  نیمومذـملا  رکذ  . ) دـشاب یـضار  وا  زا  دـنک و 

همـسا ّنظأو  نوراه : لاق  دّمحم  یبأب  یّنکی  ّیعیرـشلا  ناک  لاق : مامه  نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  يربکعلتلا ، دّمحم  یبأ  نع  ۀـعامج ، انربخأ 
هلعجی مل  ًاماقم  یعّدا  نم  لّوأ  وهو  مالـسلا  مهیلعهدعب  ّیلع  نب  نسحلا  ّمث  دّـمحم ، نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  باحـصأ  نم  ناکو  نسحلا  ناک 
تأّربتو ۀعیشلا  هتنعلف  ءارب ، هنم  مه  امو  مهب  قیلی  ام ال  مهیلإ  بسنو  مالسلا  مهیلعهججح  یلعو  هَّللا  یلع  بذکو  هل  ًالهأ  نکی  ملو  هیف  هَّللا 

. هنم ةءاربلاو  هنعلب  مالسلا  هیلعمامإلا  عیقوت  جرخو  هنم 

ناگدش شنزرس  نیمومذم و  رکذ 

ناگدش شنزرس  نیمومذم و  رکذ 

. دنک ناشتنعل  ادخ  دناهدز ، ارتفا  مالسلا  هیلعماما  هب  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، ترضح  زا  تباین  ّتیباب و  ياعدا  غورد  هب  هک  یناسک  تمذم 

یعیرش هب  فورعم  دّمحم  وبا 

نـسح شمـسا  هک  منکیم  نامگ  تسا : هتفگ  نوراه  و  دوب ، دّـمحم » وبا   » یعیرـش هینک  تسا : هتفگ  مامه  نب  دّـمحم  یلعوبا   - 368  / 1
نآ لها  هن  هک  دش  یماقم  یعّدم  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  دوب . مالـسلا  امهیلعيرکـسع  نسح  ماما  دعب  يداه و  ماما  باحـصا  زا  هدوب و 

ار ییاهزیچ  ناشیا  هب  تسب و  غورد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ادـخ و  هب  دوب . هداد  رارق  وا  يارب  ار  ماما ] تباین   ] ماـقم نآ  دـنوادخ  هن  دوب و 
، هداد رارق  نعل  دروم  ار  وا  هعیش  بتکم  نیاربانب  دندوب . رود  هتسج و  تئارب  نآ  زا  ناشیا  هدوبن و  موصعم  تارضح  هتسیاش  هک  داد  تبـسن 

هنم رهظ  ّمث  نوراه : لاق  دـش . رداص  فیرـش  عیقوت  وا  زا  يرازیب  نعل و  رد  سّدـقم  هیحان  زا  نیا  رب  هوالع  و  تسج ، يرازیب  تئارب و  وا  زا 
یلإ لوقلا  اذهب  ۀفعـضلا  نوعّدـیف  هؤالکو ، مّهنأو  مامإلا  یلع  ًالّوأ  مهبذـک  نوکی  اّمنإ  نیعّدـملا  ءالؤه  ّلکو  لاق : داحلإلاو . رفکلاب  لوقلا 

مهنمو يرتت . هَّللا  نئاعل  ًاعیمج  مهیلع  هئارظنو  ّیناغملـشلا  رفعج  یبأ  نم  رهتـشا  امک  ۀـیجاّلحلا ، لوق  یلإ  مهب  رمألا )  ) یّقرتی ّمث  مهتـالاوم ،
یبأ باحـصأ  نم  يریمنلا  ریـصن  نب  دّمحم  ناک  لاق : دّـمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصنوبأ  انربخأ  حون : نبا  لاق   - 369 ّيریمنلا . ریـصن  نب  دّمحم 
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( هل  ) یعّداو نامّزلا  مامإ  بحاص  ّهنأ  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  ماقم  یعّدا  دّـمحموبأ  یّفوت  اّملف  مالـسلا  اـمهیلعّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم 
کلذ یعّداو  هنع  هباجتحاو  هنم  هیّربتو  هل  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  نعلو  لهجلاو  داحلإلا  نم  هنم  رهظ  امب  یلاـعت  هَّللا  هحـضفو  ۀـّیبابلا 
تباین نیغورد  نایعدـم  نیا  همه  دـش . رهاظ  وا  زا  داحلا  رفک و  هب  داقتعا  ثداوح ، نیا  زا  دـعب  تسا : هتفگ  نوراـه  ّیعیرـشلا . دـعب  رمـألا 
لقعلا فیعـض  هک  ار  ياهّدـع  دـعب  و  دنتـسه ، رمالا  بحاص  يالکو  هکنیا  هب  دنتـسبیم  غورد  مالـسلا  هیلعماما  هب  تبـسن  ًالوا  ترـضح ،
داقتعا هب  دـقتعم  لئاق و  هداد و  یقرت  ار  ناشدوخ  لـطاب  ياـعدا  نآ  زا  سپ  و  دـندرکیم ، توعد  ناـشتیالو  شریذـپ  یتسود و  هب  دـندوب 
هدیـسر روهظ  هب  داب ، یپ  رد  یپ  اهنآ  یمامت  رب  ادـخ  تنعل  هک  وا  لاثما  یناغملـش و  رفعجوبا  زا  لمع  نیا  هک  ناـنچ  دـندشیم ، هیجّـالح 

. تسا

يریمن ریصن  نب  دّمحم 

دّمحموبا باحـصا  هلمج  زا  يریمن ، ریـصن  نب  دّمحم  تفگ : هداد و  ربخ  نم  هب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀـبه  رـصنوبا  هک  هتفگ  حون  نبا   - 369  / 2
رفعجوبا هاگیاج  ماقم و  یعدم  وا  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا  هک  یتقو  دوب ، مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح 

. تسا هدـش  تباین  ترافـس و  ياعدا  وا  يارب  تسا و  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  نیـشنمه  بحاـصم و  وا  هکنیا  هب  دـش ، ناـمثع  نب  دّـمحم 
زا هدرک ، نعل  ار  وا  مه  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  و  درک ، حضتفم  دزرس  وا  زا  هک  ینادان  داحلا و  رفک و  هلیسو  هب  ار  وا  مه  لاعتم  دنوادخ 
رهظ اّمل  ّيرابنألا : بلاطوبأ  لاق   - 370 درک . ترضح  زا  تباین  ياعدا  یعیرـش  زا  سپ  يریمن  درک . رود  وا  زا  ار  دوخ  تسج و  يرازیب  وا 

رذتعی وأ  هیلع  هبلقب  فطعیل  هنع  هللا  یـضررفعجابأ  دـصقف  کلذ ، هغلبف  هنم ، أّربتو  هنع  هللا  یـضررفعجوبأ  هنعل  رهظ ، امب  ریـصن  نب  دّـمحم 
نب ّیلع  ّنأو  ّیبن  لوسر  ّهنأ  یعّدی  ّيریمنلا  ریـصن  نب  دّمحم  ناک  هَّللا : دـبع  نب  دعـس  لاقو   - 371 ًابئاخ . ّهدرو  هبجحو  هل  نذأـی  ملف  هیلإ ،

لیلحتو مراحملل  ۀحابإلاب  لوقیو  ۀّیبوبرلاب  هیف  لوقیو  مالـسلا  هیلعنسحلا  یبأ  یف  ولغیو  خـسانتلاب  لوقی  ناکو  هلـسرأ  مالـسلا  هیلعدّـمحم 
يدـحإ لـعافلا  نم  ّهنأو  هب ، لوعفملا  یف  ّللذـتلاو  تاـبخإلاو  عـضاوتلا  نم  کـلذ  ّنأ  معزیو  مهراـبدأ  یف  ًاـضعب  مهـضعب  لاـجرلا  حاـکن 

. هدضعیو هبابسأ  يّوقی  تارفلا  نب  نسحلا  نب  یسوم  نب  دّمحم  ناکو  کلذ . نم  ًائیـش  مّرحی  ال  ّلجوّزع -  هَّللا -  ّنأو  تابّیطلاو  تاوهـشلا 
هللا یـضر  رفعج  وبا  دش ، راکـشآ  داحلا  رفک و  هب  هدولآ  تاداقتعا  ریـصن  نب  دّـمحم  زا  هک  یتقو  تسا : هتفگ  يرابنا  بلاطوبا   - 370  / 3

رفعجاـبا زا  هکنیا  يارب  تساـخرب و  دیـسر ، ریـصن  نب  دّـمحم  هب  ربخ  نیا  اـت  تسج . يرازیب  شتاداـقتعا  يو و  زا  هدرک ، تنعل  ار  وا  هنع 
اب ار  وا  دادن و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  هدادن ، دورو  هزاجا  وا  هب  رفعجوبا  اّما  درک ، تکرح  وا  اب  رادید  دصق  هب  دهاوخب ، رذع  هدرک و  ییوجلد 

مالسلا هیلعيداه  ماما  تسا و  ربمایپ  هک  درکیم  اعّدا  يریمن  ریصن  نب  دّمحم  تسا : هتفگ  هَّللادبع  نب  دعس   - 371  / 4 دنادرگرب . يراوخ 
وا دوب . تیبوبر  هب  دقتعم  ناشیا  صوصخ  رد  هدرک ، ولغ  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  دروم  رد  دوب و  خـسانت  هب  دـقتعم  وا  تسا . هداتـسرف  ار  وا 

نیا درکیم  نامگ  باب  نیا  رد  و  تسا ، لالح  درم  اب  درم  حاکن  هک  دوب  دـقتعم  تسنادیم و  زیاج  حابم و  ار  مراحم  اب  تعماجم  هعقاوم و 
اهنیا زا  مادک  چـیه  دـنوادخ  تسا و  لعاف  يارب  رهاط  كاپ و  یناسفن  شهاوخ  هب  لمع  و  لوعفم ، رد  ّللذـت  ینتورف و  عضاوت و  زا  لمع 

ینربخأ  - 372 درکیم . مهارف  ار  داـقتعا  نیا  بابـسا  هدرک ، تیوـقت  ار  وا  زین  تارف  نبنسح  نب  یـسوم  نبدّـمحم  تسا . هدرکن  مارح  ار 
، کلذ یلع  هتبتاعف  هتیقلف  لاق : هرهظ  یلع  هل  مالغو  ًانایع  هآر  ّهنأ  ناقاخ  نب  نمحرلا  دبع  نب  ییحی  ایرکزوبأ  ریـصن  نب  دّمحم  نع  کلذـب 
: هل لیق  اهیف  یّفوت  یّتلا  ۀّلعلا  ریـصن  نب  دّـمحم  ّلتعا  اّملف  دعـس  لاق   - 373 ّربجتلا . كرتو  هَّلل  عضاوتلا  نم  وهو  تاذـّللا  نم  اذـه  ّنإ  لاقف :
: ۀقرف تلاق  قرف ، ثالث  هدعب  اوقرتفاف  وه  نم  اوردی  ملف  دمحأ ، جلجلم : فیعض  ناسلب  لاقف  كدعب ؟ نم  رمألا  اذه  نمل  ناسّللا : لقثم  وهو 

اوقّرفتف دیزی ، نب  رـشب  نب  نیـسحلا  یبأ  نب  دمحأ  ّهنإ  تلاق : ۀقرفو  تارفلا  نب  یـسوم  نب  دّمحم  نب  دمحأ  وه  تلاق : ۀقرفو  هنبا  دـمحأ  ّهنإ 
هب هیلع -  هَّللا  تنعل  ریـصن -  نب  دّمحم  زا  ار  هلأسم  نیمه  ناقاخ ، نب  نمحرلادـبع  نب  ییحی  ایرکز  وبا   - 372  / 5 ءیش . یلإ  نوعجری  الف 

نیا هب  تبـسن  مدرک و  تاقالم  لاح  نیا  رد  ار  ریـصن  نب  دّمحم  دـیوگیم : ایرکز  وبا  تسا . هدـید  شمالغ  تشپ  رب  ار  وا  هک  داد  ربخ  نم 
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. دوشیم دنوادخ  هب  تبسن  ربکت  كرت  ینتورف و  ثعاب  تسا و  اهتذل  هلمج  زا  نیا  تفگ : باوج  رد  وا  اّما  مدرک ، شنزرـس  عینـش  لمع 
وا هب  دش ، لصاو  كرد  هب  مه  ضرم  نامه  رد  هک  دش  راتفرگ  یـضرم  هب  ریـصن  نب  دّمحم  یتقو  دیوگیم : هَّللادـبع  نب  دعـس   - 373  / 5

. دمحا تفگ : هتفرگ  فیعض و  نابز  اب  دوب ، هدرک  ادیپ  تنکل  شنابز  هک  وا  تسا ؟ یسک  هچ  اب  [ عینش  ] تیلوؤسم نیا  وت  زا  دعب  دش : هتفگ 
شنیشناج دنتفگ : ياهّدع  دندش . میسقت  هورگ  هس  هب  يدیلپ  همـسجم  نیا  نارادفرط  نیاربانب  تسا ، هتفگ  ار  دمحا  مادک  هک  دشن  مولعم  و 

دیزی نب  رشب  نب  نیـسح  یبا  نب  دمحا  دنتفگ : یهورگ  و  تارف ، نب  یـسوم  نب  دّمحم  نب  دمحا  دنتفگ : ياهتـسد  دشابیم ، شرـسپ  دمحا 
لاق  - 374 یخرکلا . لاله  نب  دـمحأ  مهنمو  ( 224 .) دندیـسرن يدحاو  صخـش  هب  دندش و  قرفتم  دـیدش ، فالتخا  اب  لاح  ره  هب  تسا .
هنع هللا  یضرنامثع  نب  دّمحم  ۀلاکو  یلع  ۀعیشلا  تعمتجاف  مالسلا ، هیلعدّمحم  یبأ  باحـصأ  نم  لاله  نب  دمحأ  ناک  مامه : نب  ّیلعوبأ 

نامثع نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  رمأ  لبقت  أ ال  هل : ۀـعامجلا  ۀعیـشلا  تلاق  مالـسلا  هیلعنسحلا  یـضم  اّملو  هتایح  یف  مالـسلا  هیلعنسحلا  ّصنب 
 - دیعس نب  نامثع  ینعی  هابأ -  رکنأ  سیلو  ۀلاکولاب ، هیلع  ّصنی  هعمـسأ  مل  مهل : لاقف  ۀعاطلا ؟ ضرتفملا  مامإلا  هیلع  ّصن  دقو  هیلإ  عجرتو 

، رفعج یبأ  یلع  فقوو  متعمس  امو  متنأ  لاقف : كریغ ، هعمـس  دق  اولاقف : هیلع ، رـسجأ  الف  نامّزلا  بحاص  لیکو  رفعجابأ  ّنأ  عطقأ  نأ  اّمأف 
. هنم اوءّربتو  هونعلف 

یخرک لاله  نب  دمحا 

حیرصت رطاخ  هب  نایعیـش  اّما  دوب ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  لاله  نب  دمحا  تسا : هتفگ  مامه  نب  یلع  وبا   - 374  / 6
زا سپ  دندش . هدیقعمه  هدرک و  عامجا  هنع  هللا  یضر  نامثع  نب  دّمحم  تلاکو  هب  تبـسن  ماما ، تایح  نامز  رد  مالـسلا و  هیلعنسح  ماما 

تباین تلاکو و  هب  ۀعاطالا  بجاو  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنتفگ : لاله  نب  دمحا  هب  هعیش  ياملع  تعامج  مالسلا  هیلعنسح  ماما  تداهش 
نیا نم  تفگ : وا  ینکیمن ؟ عوجر  وا  هب  لئاسم  روما و  رد  يرادن و  لوبق  ار  وا  تلاکو  وت  ایآ  هدومرف ، حیرصت  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا 

بحاـص لـیکو  رفعجوـبا  هک  موـش  نئمطم  رگا  منکیمن . راـکنا  ار  دیعـس  نب  ناـمثع  شردـپ  اـّما  ماهدینـشن ، ترـضح  نآ  زا  ار  عوـضوم 
رب دیاهدینش  امش  هک  هچنآ  تفگ : دناهدینش . هک  نارگید  ياهدینشن ، وت  رگا  دنتفگ : وا  هب  منکیمن . تراسج  وا  هب  تسا  مالسلا  هیلعنامزلا 

نعل ار  وا  مه  نایعیـش  و  دشن ، وا  تلاکو  هب  دقتعم  درک و  فقوت  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  دروم  رد  نیاربانب  نم . رب  هن  تسا  تّجح  امش 
نب دّمحم  رهاطوبأ  مهنمو : نعل . نم  ۀلمج  یف  هنم  ةءاربلاو  هنعلب  حور  نب  مساقلا  یبأ  دی  یلع  عیقوتلا  رهظ  ّمث  دنتسج . يرود  وا  زا  هدرک و 

هدنع تناک  یّتلا  لاومألاب  هکّسمتو  ههجو ، هَّللا  رّضن  ّيرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعجیبأ  نیبو  هنیب  يرج  امیف  ۀفورعم  هتّصقو  لالب  نب  ّیلع 
وه اـم  مالـسلا  هیلعناـمّزلا  بحاـص  نم  هیف  جرخو  هونعلو  هنم  ۀـعامجلا  تأّربت  یّتـح  لـیکولا  ّهنأ  هئاـعّداو  اهمیلـست  نم  هعاـنتماو  ماـمإلل ،
دق انباحـصأ  نم  لجر  ناک  لاق : يذاعملا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نسحلاوبأ  ینثّدـح  لاق : يرارزلا  بلاغوبأ  یکحو   - 375 فورعم .

صوصخ رد  ًادـعب  لاق : ببـسلا ، نع  هانلأسف  انتلمج ، یف  راصو  کلذ  عجر  ّهنأ  ّمث  ۀـقرفلا ، تعقو  ام  دـعب  لـالب  نب  رهاـط  یبأ  یلإ  يوضنا 
. تسا ناگدش  نعل  نایم  رد  مه  لاله  نب  دمحا  هک  دش  راکشآ  دیسر و  یعیقوت  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هلیسو  هب  وا  زا  يربت  نعل و 

لالب نب  یلع  نب  دّمحم  رهاط  وبا 

هک تسا  فورعم  دـیامرف ، مّرخ  توارط و  اـب  ار  وا  یناروـن  هرهچ  دـنوادخ  هک  يرمع  ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعجوـبا  وا و  نیب  هک  ییارجاـم 
هک دش  یعدـم  دز و  زابرـس  يرمع ] نامثع  نب  دّـمحم  ماما ، بیان  هب   ] اهنآ میلـست  زا  تشاد و  هگن  دوب  شتـسد  رد  هک  ار  ماما  زا  یلاوما 

هیلعنامزلا بحاص  سّدقم  دوجو  زا  دـندرک و  نعل  ار  وا  هتـسج و  يربت  وا  زا  هعیـش  هکنیا  ات  تسا . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  لیکو  وا  طقف 
يذاعم ییحی  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  نسحلا  وبا   - 375  / 7 ( 225 .) تسا روهـشم  فورعم و  هک  دمآ  یعیقوت  وا  هب  نعل  وا و  هرابرد  مالـسلا 

، ياهّدع فارحنا  هقرفت و  فالتخا و  عوقو  مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ام  باحـصا  نایعیـش و  زا  یکی  تسا : هتفگ 
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، ارجام نیا  ببس  زا  دش ، ام  عمج  رد  لخاد  اذل  تشگرب ، وا  هرابرد  شرظن  یتّدم  زا  دعب  اّما  درک ، ادیپ  شیارگ  لالب  نب  رهاطوبا  تمس  هب 
لخد ذإ  هباحـصأ  نم  ۀعامجو  زرح  نباو  ّبیطلاوبأ  هوخأ  هدنعو  ًاموی  لالب  نب  رهاط  یبأ  دنع  تنک  تفگ : خـساپ  رد  میدرک . لاؤس  وا  زا 

یضررفعجوبأ لخدف  لخدی ، لاقو : ترج  تناک  یّتلا  لاحلل  هترکنأو  کلذل  ۀعامجلا  تعزفف  بابلا ، یلع  ّيرمعلا  رفعجوبأ  لاقف : مالغلا 
ای لاق : مث  اوتکـس . نأ  یلإ  مهلهمأف  هیدی ، نیب  سلاجلاک  رهاطوبأ  سلجو  سلجملا  ردص  یف  سلجو  ۀـعامجلاو  رهاطوبأ  هل  ماقف  هنع ، هللا 

معن ّمهّللا  لاقف : ّیلإ ؟ لاملا  نم  كدـنع  ام  لمحب  مالـسلا  هیلعناـمّزلا  بحاـص  كرمأـی  مل  هَّللاـب أ  کتدـشن  وأ ] هَّللا  کتدـشن   ] رهاـطابأ
بحاـص تیأر  نیأ  نم  ّبیطلاوبأ : هوخأ  هل  لاـق  مهنع ، ّتلجت  اّـملف  ۀتکـس ، موـقلا  یلع  تعقوو  ًافرـصنم  هنع  هللا  یـضررفعجوبأ  ضهنف ) )

بیط وبا  شردارب  نم و  يزور  ینرمأف  هراد  ّولع  نم  ّیلع  فرشأف  هرود ، ضعب  یلإ  هنع  هللا  یضررفعجوبأ  ینلخدأ  رهاطوبأ : لاقف  نامّزلا ؟
نآ مامت  تسا . هداتـسیا  رد  مد  ّيرمع  رفعجوبا  تفگ : دـش و  دراو  شمالغ  هک  میدوب  وا  راـنک  رد  شنارادـفرط  زا  يدادـعت  زرح و  نبا  و 

رفعج یبا  سپ  دوش . دراو  وگب  تفگ : مالغ  هب  رهاطوبا  دماین . شـشوخ  یـسک  وا  ندمآ  زا  و  دـندش ، برطـضم  ربخ  نیا  ندینـش  اب  عمج 
سلجم ردـص  رد  تفر و  مه  وا  دـندش . دـنلب  شیاـپ  يوـلج  هدرک و  عـضاوت  وا  لـباقم  رد  شنارادـفرط  رهاـط و  یبا  دـش و  سلجم  دراو 

ار وت  رهاط ! ابا  يا  تفگ : دعب  دش و  مارآ  تکاس و  هسلج  هک  داد  تلهم  یتّدم  رفعجوبا  تسـشن . درگاش  کی  لثم  مه  رهاط  وبا  تسـشن .
یبا یهدب ؟ لیوحت  نم  هب  تسوت  تسد  رد  هک  ار  یلاوما  هک  دندادن  روتسد  وت  هب  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب 

توهبم یگمه  راضح  تفر . نوریب  اجنآ  زا  دش و  دنلب  شیاج  زا  رفعج  یبا  نامز  نیمه  رد  تسا . هداد  روتسد  ترـضح  هلب ، تفگ : رهاط 
وبا ياهدید ؟ اجک  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  وت  تفگ : رهاطوبا  هب  بیط  وبا  شردارب  دش ، یعیبط  مارآ و  عاضوا  هک  یتقو  دندوب ، هدش 

: دـندومرف نم  هب  دروآ و  فیرـشت  هناخ  يالاب  زا  ترـضح  هک  مدـید  هعفدـکی  درب ، شدوخ  هناخ  لخاد  ارم  رفعج  وبا  يزور  تفگ : رهاط 
هل ۀـبیهلا  نم  ّیلع  عقو  دـق ) : ) لاق مالـسلا ؟ هیلعنامّزلا  بحاص  ّهنأ  تملع  نیأ  نمو  ّبیطلاوبأ : هل  لاقف  هیلإ ، لاـملا  نم  يدـنع  اـم  لـمحب 

جاّلحلا 376 روصنم  نب  نیسحلا  مهنمو  هنع . یعاطقنا  ببـس  اذه  ناکف  مالـسلا ، هیلعنامّزلا  بحاص  ّهنأ  تملع  ام  هنم  بعرلا  نم  ینلخدو 
تنب موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  یبأ  نع  حون ، نب  ّیلع  نب  دـمحأ  سابعلا  یبأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  انربخأ  - 
ّیلع نـب  لیعامـسإ  لهـسابأ  ّنأ  هـل  عـقو  هـیزخیو  هتحیــضف  رهظیو  جاـّلحلا  رمأ  فـشکی  نأ  یلاـعت  هَّللا  دارأ  اّـمل  لاـق : ّيرمعلا  رفعج  یبأ 
رمألا اذه  یف  ءافعضلا  نم  هریغک  لهـسابأ  ّنأ  ّنظو  هیعدتـسی  هیلإ  هّجوف  هتلیح ، هیلع  ّمتتو  هتقرخم  هیلع  زوجت  نّمم  هنع  هللا  یـضرّیتخبونلا 

اجک زا  تفگ : شردارب  هدب . رفعجوبا  لیوحت  تسوت  تسد  رد  هک  ار  یلاوما  فّوستیو  هب )  ) قرخمتیف هیلإ  هّرجتـسی  نأ  رّدقو  هلهج ، طرفب 
ار مدوجو  همه  بعر ، هک  مدید  وا  زا  یتمظع  تبیه و  مدید ، ار  وا  هک  یتقو  تفگ : رهاط  وبا  تسا ؟ مالسلا  هیلعنامز  ماما  وا  هک  يدیمهف 

. مدش ادج  وا  زا  لیلد  نیمه  هب  سپ  تسا . مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ناشیا  هک  مدیمهف  اجنآ  زا  تفرگ و  ارف 

جالح روصنم  نب  نیسح 

تقیقح هک  درک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  یتقو  تسا : هتفگ  ّيرمع  رفعجوبا  رتخد  موثلک  ّما  هون  بتاک ، دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصنوبا   - 376  / 8
هللا یضر  یتخبون  یلع  نب  لیعامـسا  لهـس  ابا  هک  دمآ  جالح  نهذ  هب  عوضوم  نیا  دنک ، راوخ  اوسر و  ار  وا  دیامرف و  مولعم  ار  جالح  رما 

وا غارـس  هب  ار  یـسک  نیارباـنب  دوـشیم . وا  گـنرین  هلیح و  هتفیرف  دروـخیم و  ار  وا  کـلک  بیرف  دوز  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  مه  هنع 
زا تسا ، نادان  لهاج و  دوب ، فیعـض  ناشنامیا  هک  ینارگید  دـننام  لهـس  ابا  هک  درکیم  نامگ  درک و  توعد  شدوخ  هب  ار  وا  داتـسرف و 
نم هّلحمو  ساّنلا  سفنأ  یف  لهس  یبأ  ردقل  ۀفعضلا ، یلع  ۀجرهبلاو  ۀلیحلا  نم  هیلإ  دصق  ام  هل  ّبتتسیف  هریغ ، یلع  هدایقناب  وا  ًامئاد  ور  نیا 
ولعی ّمث  لاّهجلا ، ّرجتسی  ناک  ًالّوأ  اذهبو  مالسلا -  هیلعنامّزلا  بحاص  لیکو  ّینإ  هاّیإ : هتلـسارم  یف  هل  لوقیو  مهدنع ، ًاضیأ  بدألاو  ملعلا 

یضرلهسوبأ هیلإ  لسرأف  رمألا . اذهب  باترت  الو  کسفن  يوقتل  کل  ةرـصنلا  نم  هدیرت  ام  راهظإو  کتلـسارمب  ترمأ  دقو  هریغ -  یلإ  هنم 
ّبحأ لجر  ّینأ  وهو  نیهاربلاو ، لئالدـلا  نم  کیدـی  یلع  رهظ  ام  بنج  یف  کیلع  هلثم  ّفخی  ًاریـسی  ًارمأ  کـلأسأ  ّینإ  هل : لوقی  هنع  هللا 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


لّمحتأو ۀعمج ، ّلک  یف  هبضخأ  نأ  جاتحأو  ّنهیلإ  ینضّغبیو   ] ّنهنع یندّعبی  بیـشلاو  ّنهاّظحتأ  ةّدع  ّنهنم  یلو  ّنهیلإ ، وبـصأو  يراوجلا 
ياههلیح هلصوح ، یمارآ و  اب  و  دیشکیم ، شدوخ  تمس  هب  ار  راصف  ّنهدنع ، يرمأ  فشکنا  ّالإو  کلذ ، ّنهنع  رتسأل  ةدیدش  ۀّقـشم  هنم 

، بدا ملع و  هب  اهنآ  نایم  رد  و  دوب ، يزاتمم  بوخ و  تیعقوم  ياراد  مدرم  رظن  رد  لهسوبا  هکنیا  لیلد  هب  درکیم . اقلا  وا  هب  ار  شدوخ 
بحاـص لـیکو  نم  تفگ : تشوـن ، لهـس  اـبا  يارب  هک  ياهماـن  رد  و  درک ، ناـیب  مارآ  مارآ و  ار  هلیح  نیارباـنب  تـشاد ، یـصاخ  هاـگیاج 

رتالاب ار  اعّدا  یتّدم  زا  دعب  دناشکیم -  شدوخ  تمس  هب  ار  لهاج  عالطا و  مک  دارفا  اعّدا  نیمه  اب  تسخن  وا  متسه -  مالسلا  هیلعنامزلا 
ات مهد  ماجنا  تیارب  یهاوخیم  هک  يراـی  کـمک و  ره  هک  مهد  ماـغیپ  وت  هب  هک  مراد  تیرومأـم  نم  تشون : لهـس  اـبا  هب  هماـن  رد  درب و 
هک یتازجعم  تامارک و  لباقم  رد  نم  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  لهس  وبا  یشاب . هتـشادن  دیدرت  ّکش و  نم  تباین  رد  هتفرگ و  مارآ  تبلق  هکنیا 
رفن دنچ  و  مراد ، تبحم  لیم و  رایسب  منازینک  هب  نم  هکنیا  نآ  تسا و  لهس  ناسآ و  رایسب  وت  يارب  هک  مراد  ییاعدتسا  هدش ، رهاظ  وت  زا 

باضخ هعمج  ره  رد  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدرک  رود  اهنآ  اب  ترشاعم  زا  ارم  منـساحم  يدیفـس  يریپ و  اّما  دنتـسه ، نم  رانک  رد  اهنآ  زا 
هکنیا لیلد  هب  موشیم ، لمحتم  ار  يدایز  تقـشم  مه  باضخ  صوصخ  رد  و  دوشن ، مولعم  اهنآ  يارب  منـساحم  يدیفـس  هکنیا  ات  منک 

ینیفکتو باضخلا  نع  ینینغت  نأ  دیرأو  ًارجه ، لاصولاو  ًادعب  برقلا  تقیقح  تروص  نیا  ریغ  رد  منک ، ناهنپ  اهنآ  زا  ار  هلأسم  نیا  دیاب 
کلو ةریـصبلا  نم  کلذ  یف  یل  ام  عم  کبهذـم ، یلإ  عادو  کلوقب  لئاقو  کیلإ  رئاصو  کیدـی  عوط  ّینإف  ءادوس ، یتیحل  لعجتو  هتنؤم 

ّدری ملو  هنع  کسمأو  هبهذمب  هیلإ  جورخلا  یف  لهجو  هتلسارم  یف  أطخأ  دق  ّهنأ  ملع  هباوجو  هلوق  نم  جاّلحلا  کلذ  عمس  اّملف  ۀنوعملا . نم 
ریغـصلا دـنع  هرمأ  رّهـشو  دـحأ ؛ ّلک  دـنع  هب  زنطیو  ۀکحـضو  ۀـثودحأ  هنع  هللا  یـضرلهسوبأ  هّریـصو  ًالوسر ، هیلإ  لسری  ملو  ًاـباوج  هیلإ 
نیسحلا نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 377 هنع . ۀعامجلا  ریفنتو  هرمأ  فشکل  ًاببـس  لعفلا  اذه  ناکو  ریبکلاو 

هب ناشیا  هب  تبسن  نم  یکیدزن  هک  دوشیم  بجوم  هلأسم  نیا  و  دنوشیم ، عوضوم  هّجوتم  اهنآ  دوشیم و  راکشآ  نم ، رما  نب  یسوم  نب 
هایس ار  منـساحم  هدرک و  زاینیب  یتخـس  تقـشم و  نیا  ندرک و  باضخ  زا  ارم  هک  دهاوخیم  ملد  نارجه . هب  ملاصو  دوش و  لدبم  يرود 
نیا رگا  نیا  رب  هوالع  منکیم ، توعد  وت  تمـس  هب  مه  ار  مدرم  و  موشیم ، لئاق  وت  داـقتعا  هب  مریذـپیم و  ار  وت  تعاـطا  تقو  نآ  ینک ،

لهـسوبا باوج  دینـش و  ار  وا  مالک  نیا  جالح  هک  یتقو  دراد . هارمه  هب  يرای  وت  يارب  تریـصب و  نم  يارب  لمع  نیا  یهدب  ماجنا  ار  راک 
رگید نیاربانب  تسا ، هدرک  ینادان  لهـسابا  هب  شداـقتعا  راـهظا  رد  هدرک و  اـطخ  لهـسابا  بذـج  ینکارپ و  هماـن  رد  هک  دـیمهف  دینـش ، ار 

رد وا  زا  ار  تیاکح  نیا  لهس  وبا  ارجام ، نیا  زا  دعب  داتسرفن . وا  فرط  هب  یکیپ  چیه  رگید  دیشک و  وا  زا  عمط  تسد  دادن و  ار  وا  باوج 
نیمه درک و  ادـیپ  ترهـش  کچوک  گرزب و  دزن  هلأسم  نیا  دـشیم . نارگید  هدـنخ  بجوم  درکیم و  وگزاب  ار  نآ  هرک و  لقن  سلاجم 

نب یلع  نب  نیـسح  هَّللادبع  یبا  زا  رفن  نیدـنچ   - 377  / 9 دـندش . رفنتم  وا  زا  هعیـش  هدـش و  مولعم  جالح  رما  تقیقح  هک  دـش  ثعاب  رما 
انأ لوقیو : ًاضیأ  نسحلاابأ  یعدتسیو  هیعدتـسی  نسحلا  یبأ  ۀبارق  بتاکو  مق  یلإ  راص  جاّلحلا  نبا  ّنأ  هیوباب  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح 
هل لاقف  تالاهجلل ؟ کغرفأ  ام  هیلإ : اهلـصومل  لاقو  اـهقرخ  هنع  هللا  یـضریبأ  دـی  یف  ۀـبتاکملا  تعقو  اّـملف  لاـق : هلیکوو . ماـمإلا  لوسر 

یلإ ضهن  ّمث  هب ، اوءزهو  هنم  اوکحـضو  هتبتاکم  تقرخ  ملف  اناعدتـسا  دـق  لجرلا  ّنإف  هّمع -  نبا  وأ  هتّمع  نبا  ّهنأ  لاق : ّهنأ  ّنظأو  لجرلا - 
هآر لجر  ریغ  ًاسلاج  كانه  ناک  نم  هل  ضهن  هناّکد  اهیف  ناک  یّتلا  رادـلا  یلإ  لخد  اّملف  لاق : هناملغو . هباحـصأ  نم  ۀـعامج  هعمو  هناّکد 

هک دنداد  ربخ  نم  هب  قودص ،] خیش  ردارب   ] نوکی امک  هتاودو  هباسح  جرخأو  سلج  اّملف  یبأ  هفرعی  ملو  هل  ضهنی  ملف  عضوملا  یف  ًاسلاج 
تمـس هب  ار  اهنآ  تشون و  همان  نسحلاوبا  دوخ  ]و  قودـص خیـش  ردـپ  ] نسحلا وبا  ناـکیدزن  لـیماف و  هب  دـمآ و  مق  رهـش  هب  جـالح  رـسپ 

وبا  ] مردـپ تسد  هب  هماـن  یتـقو  متـسه . مالـسلا  هیلعماـما  لـیکو  هداتـسرف و  نم  تفگیم : و  درک ] غیلبت  شدوخ  زا   ] درک توعد  شدوخ 
هدنروآ هداتسرف و  تسا ؟ هدناشک  اه  ینادان  نیا  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : همان  هدنروآ  هب  همان ، توعد  ندرک  هراپ  نمض  دیـسر  نسحلا ]

هراـپ ار  هماـن  ارچ  سپ  هدرک ، توعد  ار  اـم  درم  نیا  تفگ : تسوا -  يوـمع  رـسپ  اـی  همع  رـسپ  هک  تفگ  منکیم  ناـمگ  نم  هک  هماـن - 
ناتـسود و زا  نتدنچ  اب  دـش و  دـنلب  مردـپ  نآ  زا  دـعب  دـندرک . هرخـسم  ار  وا  دـندیدنخ و  وا  فرح  هب  اجنآ  رد  نیرـضاح  همه  ینکیم ؟
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روضح اجنآ  رد  هک  یناسک  همه  دوب ، اجنآ  شاهناخ  تراجت  هک  دـش  ینامتخاس  دراو  یتقو  تفر . شاهناخ  تراجت  ناکد و  هب  شنامالغ 
ار وا  مردـپ  و  دـشن ، دـنلب  هتـسشن و  شیاجرـس  هک  رفن  کـی  زج  هـب  دـندش ، دـنلب  ناـشیاج  زا  هدرک و  عـضاوت  مردـپ  هـب  تبـسن  دنتـشاد ،
هب ور  عقوم  نیمه  رد  دـنک ، باـتک  باـسح و  اـت  تشادرب  ار  بّکرم  رتفد و  راّـجت ، مسر  تداـع و  قبط  تسـشن ، هک  نیمه  تخانـشیمن .
هل لاقف  رضاح ؟ انأو  یّنع  لأست  هل : لاقو  هیلع  لبقأف  هنع  لأسی  لجرلا  هعمـسف  هربخأف ، هنع  هلأسف  ًارـضاح ، ناک  نم  ضعب  یلع  لبقأ  راّجتلا 

. ًاذإ لجرلا  تنأف  یبأ : هل  لاقف  اهقرخت ؟ كدـهاشأ  انأو  یتعقر  قرخت  هل : لاقف  کلأسأ ، نأ  كردـق  تمظعأو  لجرلا  اهّیأ  کتربکأ  یبأ :
جرخأف لاق  امکوأ  هَّللا ؟ ۀـنعل  کیلع  تازجعملا  یعّدـت  أ  هل : لاق  ّمث  هلوسرلو ، هَّلل  ّودـعلا  رادـلا  نم  جرخف  هافقبو ، هلجرب  مالغ  ای  لاـق : مث 

نب هَّللا  ۀـبه  رـصن  یبأ  نع  حون ، نب  دـمحأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا  ینربخأ  رقازعلا 378 -  یبأ  نبا  مهنمو  مقب . اهدـعب  هانیأر  امف  هاـفقب 
رفعج یبأ  تنب  موـثلک  ّمأ  ةریبـکلا  ینتثّدـح  لاـق : هنع  هللا  یـضرّيرمعلا  رفعج  یبأ  تنب  موـثلک  ّمأ  تـنب  نـبا  بتاـکلا  دـمحأ  نـب  دّـمحم 
لاؤس درم  نآ  دروم  رد  هدرک ، راضح  زا  یکی  فرط  ماطـسب . ینب  دـنع  ًاهیجو  رقازعلا  یبأ  نب  رفعجوبأ  ناک  تلاـق : هنع  هللا  یـضرّيرمعلا 
لاؤس نارگید  زا  نم  هرابرد  ارچ  متـسه ، اجنیا  مدوخ  نم  تفگ : هدرک و  مردپ  هب  ور  دش و  هلأسم  نیا  هّجوتم  درم  دـنداد . شباوج  درک و 

نیا اب  : ] تفگ وا  مدرکن . لاؤس  تدوخ  زا  دوب ، مرظن  رد  امش  يارب  هک  یگرزب  مارتحا و  تهج  هب  تفگ : هدش و  وا  هّجوتم  مردپ  ینکیم ؟
اب ار  وا  تفگ : یمالغ  هب  باطخ  سپـس  ییوت ؟ جالح ]  ] درم نآ  سپ  تفگ : وا  هب  مردـپ  ینکیم ؟ هراپ  ار  ماهمان  مدوخ  روضح  رد  لاـح ]

ادـخ تفگ : وا  هب  مردـپ  نیح ] نیمه  رد  ،] تفر نوریب  هناـخ  زا  دوب  شلوسر  ادـخ و  نمـشد  هک  جـالح  نک ] نوریب   ] یندرگ سپ  دـگل و 
ار وا  نآ  زا  دعب  تخادنا ، نوریب  یندرگ  سپ  اب  ار  يو  تفرن و  نوریب  شدوخ  وا  تفگ : هکنیا  ای  ینکیم ؟ تازجعم  ياعدا  دنک ، تتنعل 

. میدیدن مق  رهش  رد 

رقازع یبا  نبا 

، راوگرزب نز  نآ  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یضريرمع  رفعجوبا  رتخد  موثلک  ما  هون  بتاک ، دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  یبا   - 378  / 10
نآ لیلد  هب  يدـنموربآ  نیا  و  دوب ، يدایز  تهاجو  وربآ و  ياراد  ماطـسب  ینب  هفیاـط  رظن  رد  رقازع  یبا  نب  رفعجوبا  تسا : هتفگ  موثلک  ما 

یکحی هدادترا  دنع  ناکف  ًاهاجو ، ۀـلزنم  ساّنلا  دـنع  هل  لعج  دـق  ناک  هاضرأو  هنع  یلاعت  هَّللا  یـضر  مساقلاابأ  خیـشلا  ّنأ  كاذو  هک  دوب 
یضرمساقلا یبأل  کلذ  فشکنا  یّتح  هنع  هنوذخأیو  هنم  هنولبقیف  مساقلا ، یبأ  خیـشلا  نع  هدنـسیو  ماطـسب ، ینبل  رفکو  ءالبو  بذک  ّلک 

: مهل لوقی  ناک  ّهنأ  كاذو  هّیلوت . یلع  اوماقأو  اوهتنی  ملف  هنم ، ةءاربلاو  هنعلب  مهرمأو  همالک  نع  ماطسب  ینب  یهنو  همظعأو  هرکنأف  هنع ، هللا 
وأ لسرم  ّیبن  وأ  بّرقم  کلم  ّالإ  هلمتحی  میظع ال  رمألا  ّنأل  صاصتخالا ، دعب  داعبإلاب  تبقوعف  نامتکلا ، ّیلع  ذخأ  دقو  ّرـسلا  تعذأ  یّننإ 

تلزنم و وا  يارب  مدرم  رظن  رد  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هتلالجو . رمـألا  مظع  مهـسوفن  یف  دّـکؤیف  نحتمم ، نمؤم 
ار همه  دشیم ، تیاکح  ماطسب  ینب  يارب  هک  يرفک  غورد و  هنوگره  دش ، فرحنم  دترم و  هک  ینامز  و  دوب ، هدرک  داجیا  یصاخ  هاگیاج 
و ، ] دیسر هنع  هللا  یضر  مساقلاوبا  عالطا  هب  ارجام  نیا  هکنیا  ات  دنتفریذپیم ، ار  تایرفک  نیا  مه  اهنآ  دندادیم ، تبسن  مساقلاوبا  خیش  هب 
وا ات  داد  روتسد  اهنآ  هب  درک و  یهن  وا  فرح  شریذپ  زا  ار  ماطسب  ینب  تسناد و  گرزب  یلیخ  ار  وا  ياهغورد  درک و  راکنا  ار  نآ  ًاروف ]
ارچ دندرک ، يراشفاپ  رقازع  یبا  نبا  تّدوم  یتسود و  رب  دندادن و  اهب  خیـش  هدومرف  هب  ماطـسب  ینب  اّما  دننک ، بانتجا  وا  زا  هدرک و  نعل  ار 

نامتک و صوصخ  رد  مساقلاوبا  و  مدرک ، اشفا  ار  اهنآ  نم  دندوب و  رس  زار و  ماهتفگ ، امش  هب  هک  یلئاسم  تفگیم : ماطسب  ینب  هب  وا  هک 
تازاجم هدـنار و  دوخ  زا  وا ، هب  یکیدزن  همه  نآ  دوجو  اب  ارم  ماهدرک ، اشفا  ار  نآ  هک  الاح  دوب و  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  اهنآ  ندرک  ناهنپ 

ماقم هب  هک  يربمایپ  یهلا و  برقم  هتـشرف  زج  هب  دنک ، لمحت  ار  نآ  دناوتیمن  سکچیه  هک  دوب  یگرزب  هلأسم  رما  نآ  نوچ  تسا ، هدرک 
لد رد  ار  شدوخ  ردـق  تلالج  یگرزب و  بیترت  نیا  هب  تسا . هدرک  ناحتما  ناـمیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینمؤم  دـشاب و  هدیـسر  تلاـسر 

ماقأو هلوق ، یلع  هعبات  نّممو  هنم  ةءاربلاو  هنعلب  ماطسب  ینب  یلإ  بتکف  هنع ، هللا  یضرمساقلاابأ  کلذ  غلبف  درکیم . رتمکحم  رتشیب و  اهنآ 
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هنعل هلوق : ینعمف  داعبإلا ، ۀنعّللا  ّنأ  وهو  ًامیظع  ًانطاب  لوقلا  اذـهل  ّنإ  لاق : ّمث  ًامیظع ، ءاکب  یکبف  هیلع  هورهظأ  مهیلإ  لصو  اّملف  هّیلوت ، یلع 
ةریبکلا تلاق  رمألا . اذهل  نامتکلاب  مکیلع  لاقو : بارتلا  یلع  هیّدخ  غّرمو  یتلزنم  تفرع  دـق  نآلاو  راّنلاو ، باذـعلا  نع  هَّللا  هدـعاب  يأ  هَّللا 

ینتمظعأو ینتلبقتـساف  اهیلإ  انلخد  دـقو  ًاموی  یل  تلاق  ماطـسب  نب  رفعج  یبأ  ّمأ  ّنأ  مساقلاابأ  خیـشلا  تربخأ  تنک  دـقو  اـهنع : هَّللا  یـضر 
ربخ اهدـی  یلع  تببکناو  میظع  رمأ  اذـه  ّنإف  یّتس  ای  ًالهم  اهل : تلقو  کلذ  ترکنأف  اهّلبقت ، یلجر  یلع  ّتبکنا  یّتح  یماظعإ  یف  تدازو 

زا وا و  زا  نتـسج  يرازیب  رقازع و  یبا  نبا  نیرفن  نعل و  يواح  هک  تشون  ماطـسب  ینب  هب  ياهمان  دیـسر ، حور  نب  نیـسح  هب  مه  ارجام  نیا 
، دیسر ماطـسب  ینب  تسد  هب  همان  هک  یتقو  دننکیم . يراشفاپ  وا  تدوم  یتسود و  رب  هدرک و  يوریپ  رقازع  یبا  نبا  زا  هک  دوب  یناسک  همه 

نطاب لیوأت و  حور  نب  نیـسح  مـالک  نیا  تفگ : درک و  يراز  هیرگ و  ًادـیدش  دـید ، ار  هماـن  اـت  وا  دـنداد ، ناـشن  رقازع  یبا  نبا  هب  ار  نآ 
هک تسا  نیا  دـنک ، شتنعل  ادـخ  دـناهدومرف  هک  ناـشیا  مـالک  ینعم  تسا و  ندرک  رود  ناـمه  تـنعل  هـک  تـسا  نـیا  نآ  دراد و  یگرزب 
هب باطخ  تشاذـگ و  كاخ  هب  ار  شتروص  مدرب . یپ  مدوخ  تلزنم  ماقم و  هب  نونکا  دـنک ، رود  منهج  شتآ  باذـع و  زا  ار  وا  دـنوادخ 

ار ربخ  نیا  دیوگیم : هنع  هللا  یضر  موثلک  ّما  دوشن . ربخاب  عوضوم  نیا  زا  یسک  ات  دینک  نامتک  ار  نیا  هک  داب  امـش  رب  تفگ : ماطـسب  ینب 
. دروآ لمع  هب  نم  زا  يدایز  مارتحا  مرگ و  لابقتسا  مه  وا  متفر ، ماطـسب  نب  رفعجوبا  ردام  رادید  هب  يزور  هک  مدناسر  مساقلاوبا  خیـش  هب 

نیا راوگرزب ! يوناب  يا  رادهگن ، تسد  متفگ : وا  هب  مدرک و  يریگولج  لمع  نیا  زا  نم  دیـسوبیم . ار  نآ  داتفا و  نم  ياپ  هب  هک  يّدح  ات 
كاذ فیکو  اهل : تلقف  ۀمطاف ؟ یتالوم  تنأو  اذـه  کب  لعفأ  فیک ال  تلاق : ّمث  تکبف ، تسین .] نم  ماقم  هتـسیاش  و   ] تسا یگرزب  راک 

نإ عزفأو  هنامتک  انیلع  ذخأ  دق  تلاق : ّرسلا ؟ امو  اهل : تلقف  تلاق : ّرسلاب  انیلإ  جرخ  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجابأ  خیـشلا  ّنإ  یل : تلاقف  یّتس ؟ ای 
نیسحلا مساقلاابأ  ینعی  هنع  هللا  یضرخیشلاب  ءانثتسالا  یسفن  یف  تدقتعاو  دحأل  هفـشکأ  ّینأ ال  ًاقثوم  اهتیطعأو  تلاق : تبقوع ، هتعذأ  انأ 

نب دّـمحم  رفعجاـبأ  ینعی  کـیبأ  یلإ  تـلقتنا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصهَّللا  لوـسر  حور  ّنإ  اـنل : لاـق  رفعجاـبأ  خیــشلا  ّنإ  تلاـق : حور . نـب 
هیلعۀـمطاف اـنتالوم  حورو  حور  نب  نیـسحلا  مساـقلا  یبأ  خیـشلا  ندـب  یلإ  تلقتنا  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  حورو  هنع  هللا  یـضرنامثع 

ذخأ دقو  میظع  ّرس  وه ] : ] یل تلاقف  انّتـس ، ای  بذک  اذه  ّنإف  یلعفت  ًالهم ال  اهل : تلقف  انّتـس . ای  کمظعأ  فیکف ال  کیلإ  تلقتنا  مالـسلا 
هدیس و امش  هک  یلاح  رد  مهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  تفگ : هدرک و  هیرگ  وا  مدرک .] شدنلب  و   ] متفرگ ار  وا  تسد  مدش و  مخ  انیلع 

یلع نب  دّمحم  رفعجوبا  خیـش  تفگ : نم  هب  وا  ینزیم ؟ هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  مناخ ! يا  متفگ : یتسه ؟ مالـسلا  اهیلعهمطاف  نم  يالوم 
هتفرگ ناـمیپ  دـهع و  اـم  زا  هک ] تسا  يرـس  : ] تفگ يرـس ؟ هچ  متفگ : وا  هب  دـیوگیم : موثلکّما  تسا . هدرک  راکـشآ  نم  يارب  ار  يزار 
يارب ار  زار  نیا  متفگ : وا  هب  دیوگیم  موثلکّما  میوش . هیبنت  مینک  الم  رب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هداد  میب  میرادب و  هگن  یفخم  ار  نآ  ات  تسا 

نایب حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  ینعی  دـشاب  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هک  خیـش  زجب  يدـحا  يارب  ار  نآ  هک  شاب  هتـشاد  ناـنیمطا  وگب و  نم 
نامثع نب  دّمحم  رفعج  ابا  ینعی  وت  ردـپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  حور  تسا : هتفگ  ام  هب  رفعج  ابا  خیـش  تفگ : نم  هب  منکیمن .

هب مالسلا  اهیلعهمطاف  ام  هدیس  حور  حور و  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیش  ندب  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  حور  هتفای و  لاقتنا  هنع  هللا  یـضر 
یتفگ هک  نیا  نکن ، ار  راک  نیا  نک ، ربص  مناخ ! متفگ : وا  هب  ام !؟ يوناب  يا  مراذـگن ، مارتحا  ار  امـش  هنوگچ  سپ  تسا ، هدـش  لقتنم  وت 

اّننأ ال اشفا  يدـحا  يارب  ار  نآ  ات  تسا  هدـش  هتفرگ  نامیپ  دـهع و  اـم  زا  هک  تسا  یگرزب  ّرـس  متفگ ] هک   ] نیا تفگ : نم  هب  تسا . غورد 
تلاق كریغ . دحأل  الو  کل  هتفـشک  ام  هفـشک  یلع  ینیتلمح  ّکنأ  ال ]  ] ولف یّتس  ایو  باذعلا  یل  ّلحی  ّیف ال  هَّللا  هَّللاف  دحأل ، اذه  فشکن 
ناکو ۀّصقلاب ، هتربخأف  هنع  هللا  یضرحور  نب  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  تلخد  اهدنع  نم  تفرـصنا  اّملف  اهنع : هَّللا  یـضر  موثلک  ّمأ  ةریبکلا 

الو کتبتاک ، نإ  ۀـعقر  اهل )  ) یلبقت الو  اهنم  يرج  ام  دـعب  ةأرملا  هذـه  یلإ  یـضمت  نأ  كاّیإ  ۀـّینب  ای  یل : لاقف  یلوق ، یلإ  نکریو  یب  قثی 
، موقلا ءالؤه  بولق  یف  نوعلملا  لجرلا  اذـه  همکحأ  دـق  داحلإو ، یلاعت  هَّللاب  رفک  اذـهف  اهلوق ، دـعب  اهیقلت  الو  کیلإ )  ) هتذـفنأ نإ  ًالوسر 

هنعل جاّلحلا  لوق  یلإ  ودعیو  مالسلا  هیلعحیسملا  یف  يراصنلا  لوقی  امک  هیف  ّلحو  هب  دّحتا  یلاعت  هَّللا  ّنأب  مهل : لوقی  نأ  یلإ  ًاقیرط  هلعجیل 
نآ ياشفا  هب  راداو  ار  نم  امـش  رگا  نم ! يوناـب  يا  دوشن . لـالح  نم  هب  باذـع  اـت  منکیم ] تاـعارم   ] ار ادـخ  ار ، ادـخ  سپ  مینکن ، هَّللا .
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، متـشگرب نز  نآ  دزن  زا  هک  یتقو  دهدیم : همادا  موثلک  ّما  مدادیمن . عالطا  وت  زا  ریغ  يدحا  هب  هن  وت  هب  هن  ار  ّرـس  نآ  زگره  دیدرکیمن ،
تشاد نانیمطا  نم  هب  نوچ  مه  وا  مدرک ، فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجام  هتفر و  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  هب 

يارب یکیپ  ای  همان  رگا  نک و  يراددوخ  نز  نیا  هناخ  هب  نتفر  زا  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  مرتخد ! دـنتفگ : نم  هب  نیارباـنب  درک ، لوبق  ار  مفرح 
هک تسا ، داحلا  رفک و  اهفرح  نیا  ورن . شتاقالم  هب  هدز  هک  ییاهفرح  نیا  زا  دعب  رگید  و  نکن ، لوبق  داتسرف  وت  دزن  شماغیپ  ندناسر 
وا اب  دـنوادخ  دـیوگب : اهنآ  هب  هک  دـشاب  همّدـقم  اههتفگ  نیا  ات  هدرک  مکحم  نادان  ياهّدـعو  موق  نیا  ياـهلد  رد  ار  نآ  نوعلم  درم  نیا 

دنیوگیم ار  نیمه  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  صوصخ  رد  يراصن  هک  نانچمه  تسا ؛ هدرک  لولح  وا  رد  هدش و  دّحتم  رقازع ] نبا  ینعی  ]
الو ًارذع  مهل  لبقأ  ملو  مهیلإ  ّیـضملا  تکرتو  ماطـسب  ینب  ترجهف  تلاق : دنوشب . هیلع -  هَّللا  ۀنعل  جالح -  لوق  هب  دـقتعم  دـنهاوخیم  و 

یناغملـشلا رفعج  یبأ  نعلب  هبتاکو  مساـقلاوبأ  خیـشلا  هیلإ  مّدـقتو  اـّلإ  دـحأ  قبی  ملف  ثیدـحلا ، تخبون  ینب  یف  عاـشو  اهدـعب  مهّمأ  تیقل 
دّمحم رفعج  یبأ  نعلب  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  نم  عیقوتلا  رهظ  ّمث  هتالاوم . نع  ًالـضف  همّلک  وأ  هلوقب  یـضرو  هّالوتی  نّممو  هنم  ةءاربلاو 

هّزنن ۀعیظف  رومأو  ۀحیبق  تایاکح  هلو  عیقوتلا . اذـهب  ۀـفرعملا  دـعب  هّیلوت  یلع  ماقأو  هلوقب  یـضرو  هعیاشو  هعبات  نّممو  هنم  ةءاربلاو  ّیلع  نب 
رمأو هنم  أّربتو  هرمأ  رهتشاو  هنع  هللا  یضرحور  نب  مساقلاوبأ  هنعل  رهظأ  اّمل  ّهنأ  هلتق : ببس  ناکو  هریغو . حون  نبا  اهرکذ  اهرکذ  نع  انباتک 
نیا ندینـش  اب  : ] دـیوگیم موثلک  ّما  یکحی  ّلکو  ۀعیـشلا  ءاسؤر  هیف  لفاح  سلجم  یف  لاـقف -  سیبلتلا ، هنکمی  مل  کلذـب ، ۀعیـشلا  عیمج 

. مدرکن تاقالم  ار  ناشردام  رگید  متساوخ و  ار  اهنآ  رذع  و  متفرن ، اهنآ  فرط  هب  هدش و  رود  ماطسب  ینب  زا  حور ] نب  نیـسح  زا  نخس 
یبا نبا   ] یناغملـش رفعج  یبا  نعل  يواح  ياهمان  یلاها  همه  يارب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  دـش و  عیاـش  تخبون  ینب  نیب  رد  ارجاـم  نیا 

نتشاد تسود  هب  دسر  هچ  ات  دناهدش ، مالک  مه  وا  اب  ای  دنتسه  وا  هتفگ  هب  یـضار  هک  یناسک  نارادفرط و  وا و  زا  نتـسج  يرود  و  رقازع ]
رفعج یبا  نعل  دروم  رد  دش  رهاظ  یعیقوت  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هسدقم  هیحان  زا  سپس  درک .] غالبا  همه  هب  و   ] تشون رقازع  یبا  نبا 
هدیقع رب  عیقوت ، نیا  ندمآ  زا  سپ  هدوب و  یـضار  وا  تایرفک  هب  هک  یناسکو  ناتـسود  ناوریپ و  وا و  زا  نتـسج  يرازیب  یلع و  نب  دّمحم 

رکذ نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هزنم  هزیکاـپ و  اـم  باـتک  هک  دراد  ياهدـننز  تشز و  ياهناتـساد  يو  هتبلا  دـننامیم . یقاـب  وا  اـب  یتسود 
وا هنع  هللا  یضر  حور  نب  مساقلاوبا  هک  یتقو  رقازع : یبا  نبا  ندش  هتشک  ببس  اّما  و  دناهدرک . رکذ  ار  اهنآ  نارگید  حون و  نبا  اّما  دنوش .

يرگهلیح تسناوتن  رگید  داد ، روتسد  وا  زا  يرود  هب  مه  ار  نایعیـش  هتـسج و  يرازیب  وا  زا  هدش ، روهـشم  شفارحنا  هلئـسم  درک و  نعل  ار 
ذخأیو هدی  ذخآ  یّتح  هنیبو  ینیب  اوعمجأ  هنم :-  ةءاربلاو  هنعل  مساقلا  یبأ  خیـشلا  نع  هک  هعیـش  ناگرزب  همه  هک  یلفحم  رد  نیاربانب  دنک ،

 - ۀلقم نبا  راد  یف  کلذ  ناک  ّهنأل  یـضارلا -  یلا  کلذ  یقرو  قح  ّیف  هلاق  ام  عیمجف  ّالإو  هقرحت  ءامـسلا  نم  ران  هیلع  لزنت  مل  نإف  يدیب ،
ّیناغملـشلا ّیلع  نب  دّمحم  ناک  دواد : نب  دمحأ  نب  دّـمحم  نسحلاوبا  لاقو   - 379 هنم . ۀعیـشلا  تحارتساو  لتقف  هلتقو ، هیلع  ضبقلاب  رمأف 

لمحی ّهنأل  هیف ، ّدـضلا  نعطب  ّالإ  ّیلولل  ۀلیـضف  راهظإ  أـّیهتی  ـال  ّهنأ  هاـنعمو  ّدـضلا  لـمحب  لوقلا  دـقتعی  هَّللا  هنعل  رقازعلا  یبأ  نباـب  فورعملا 
مدآ یلإ  لّوألا  مدآ  تقو  نم  بهذـملا  اوقاسو  هب  ّالإ  لضفلا  راهظإ  ّأیهتی  ذإ ال  ّیلولا ، نم  لضفأ  وه  اذإف  هتلیـضف  بلط  یلع  هنعط  یعماـس 

تـسد نم  ات  دینک  عمج  ار  وا  نم و  دییایب  تفگ : دندرکیم ، لقن  مساقلاوبا  خیـش  زا  ار  وا  زا  يرازیب  نعل و  مادـک  ره  اولاق : مّهنأل  عباسلا ،
، دنازوسن ار  وا  دـشن و  لزان  نامـسآ  زا  یـشتآ  رگا  مینک ] نیرفن  ار  رگیدـمه  مینک و  هلهابم  مه  اب   ] دریگب ارم  تسد  مه  وا  مریگب و  ار  وا 

هلقم نبا  لزنم  رد  ار  اهفرح  نیا  هکنیا  لیلد  هب  دیسر ، یسابع ] هفیلخ   ] یـضار هب  ربخ  نیا  تسا . تسرد  ّقح و  هتفگ ، نم  هرابرد  هچره 
نسحلا وبا   - 379  / 11 دندرک . تحار  شّرش  زا  ار  هعیش  و  دنشکب . دنریگب و  داد  روتسد  یضار  نیاربانب  دوب ، هدز  یسابع ] هاگتسد  ریزو  ]

یلو اب  هک  یسک  دوب : دقتعم  هیلع -  هَّللا  ۀنعل  رقازع -  یبا  نبا  هب  فورعم  یناغملش  یلع  نب  دّمحم  تسا : هتفگ  دوواد  نب  دمحا  نب  دّمحم 
يرترب تلیـضف و  چیه  هک  تسا  نیا  داقتعا  نیا  يانعم  تسا و  ماما  زا  رتهب  دشاب ، یلو  بیقر  حالطـصا  هب  دـشاب و  وا  لباقم  فرط  دـض و 

یلو و نعط  هک  یسک  هکنیا  تهج  هب  وا ، هرابرد  بیقر  صخش  نآ  ییوگدب  نعط و  هطساو  هب  رگم  دوشیمن ، هدرمش  هدامآ و  یلو  يارب 
ندش و نشور  هک  ارچ  تسا ، رترب  یلو  زا  دض  نیاربانب  دورب ، ماما  یلو و  تلیـضف  لابند  هب  هک  دـیآیمرب  ددـص  رد  دـشاب  هدینـش  ار  ماما 
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شور بهذم و  نیا  دندوب : دـقتعم  هک  دوب  نیا  شناوریپ  وا و  تاداقتعا  رگید  زا  تسا . رـسیم  وا  هلیـسو  هب  طقف  یلو  يرترب  لضف و  راهظا 
یـسوم یلإ  اولزنو  مداوأ ، عبـسو  ملاوع  عبـس  َملاع  تفه  هب  اهنآ  هک  ارچ  دـناهدرک ؛ يراـج  متفه  مدآ  اـت  لّوا  مدآ  ناـمز  زا  ار  يرادنید 

نم موق  لاق  امک  کـلذ  یلع  هلمحیو  ّدـضلا  بصنی  ّیلولا  مهـضعب : لاـقف  ّدـضلا  یف  اـّمأو  ۀـیواعمو . رکب  یبأ  عم  ّیلعو  دّـمحمو  نوعرفو 
: اولاق لزی . مل  هعم  میدـق  وه  نکلو  ال  مهـضعب : لاقو  ماقملا . کلذ  یف  رکبابأ  بصن  مالـسلا  هیلعبلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنإ  رهاظلا : باحـصأ 

ّالإ َنوُعَمْجَأ  ْمُهُّلُک  ُۀَِـکئالَْملا  َدَجَـسَف  : » لاق ّهنأل  سیلبإ  هانعم  موقی ، ّهنإف  رـشع  يداحلا  دـلو  نم  ّهنأ  رهاظلا  باحـصأ  اورکذ  يذـّلا  مئاـقلاو 
یبا [ شدض  ] اب یلع  دّمحم و  نوعرف و  شدض ]  ] اب یسوم  هب  دندناسر  ات  دندوب ، دقتعم  مدآ  تفه  َّنَدُْعقََأل و  : » لاق ّمث  دجـسی ، ملف  َسِیْلبِإ »

هب راداو  ار  وا  دـنکیم و  بصن  یلو  دوخ  ار  دـض  ًالـصا  دـناهتفگ : اهنیا  زا  یـضعب  یلو ؛ دـض  دروم  رد  اهنیا  داقتعا  اـّما  هیواـعم . رکب و 
نیا رد  ار  رکب  یبا  شدوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  ( 226 : ) دناهتفگ رهاظ  باحصا  زا  ياهّدع  هکنانچ  دنکیم ، شدوخ  اب  هضراعم  تفلاخم و 

و تسا . یلو  اب  هشیمه  هدوب و  میدق  دض ، هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  دناهتفگ : اهنیا  زا  رگید  ياهّدع  درک و  بوصنم  دشاب  شدـض  هک  ماقم 
، دـنکیم مایق  يزور  تسا و  مهدزای  ماما  دـنزرف  هک  دـنیوگیم  رهاظ  لها  هک  یمئاق  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  رگید  داقتعا  زا 
« ناطیـش زجب  دندرک ، هدجـس  مدآ  هب  هکئالم  همه  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، سیلبا  [ هَّللاب ذایعلا   ] وا هک  تسا  نیا  شیانعم 

ناک ّهنأ  یلع  ّلدف  َمیِقَتْـسُْملا » َکَطارِـص  ْمَُهل  تعیرـش  تسار  هار  رد  ًامتح  : » هدمآ ناطیـش  زا  تیاکح  رد  دـعب  درکن و  هدجـس  هک  ( 227)
هنعل سیلبإ  وهو  یبأف  دوجـسلاب  رمأ  يذـّلا  مئاقلا ) کلذ  وه  اّمنإ  مئاقلا   ) موقی هلوقو : کلذ  دـعب  دـعق  ّمث  دوجـسلاب ، رمأ  ام  تقو  یف  ًامئاق 

الو ّیمامحک  لاح  یلع  تسل  ّیفولا  نمیهملل  دـمحلاو  ّیلولا  رهاظ  ّالإ  ّدـضلا  ام  ّيدـع  نم  ّدـضلل  ًانعال  ای  هَّللا : مهنعل  مهرعاش  لاـق  و  هَّللا .
« منیـشنیم وت  نید  ّیـسوجملاب و  سیل  میظع  قوف  ّي ) ) دـبعلا يدـم  تزواجو  معن  ّيدـهفلا  یلع  لوق  نم  تقف  دـق  ّيدـغج  ـالو  ّیماـجح 
هدرک و مایق  دش ، رما  هدجس  هب  هک  یتقو  رد  ناطیـش  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  سپ  منک .] هارمگ  هداد و  بیرف  ار  ناگدنب  ات  ( ] 228)

هدجـس هب  رما  هک  تسا  مئاق  نامه  شیانعم  درک ، دهاوخ  مایق  مئاق  هک  رهاظ  لها  هتفگ  تسـشن و  هاگنیمک  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  هداتـسیا 
نیا هراب  نیا  رد  دـنک ، ناشتنعل  دـنوادخ  هک  هتـسد  راد و  نیا  رعاش  تسا . سیلبا  نامه  صخـش  نآ  دومن و  يراددوخ  هدجـس  زا  هدـش و 

يزیچ ّدض ، [ هک ارچ  نکن  نعل  ار  وا  [ ] باطخ نب  رمع  ینعی   ] تسا يدـع  هفیاط  زا  هک  يدـض  هدـننک  نعل  يا   - 1 تسا : هدورس  ار  راعشا 
هب هک  تسا  دنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و   - 2 تسا ]. دـض  نطاب  یلو ، یلو و  رهاظ  ّدـض ، هَّللاب  ذوعن  ینعی  . ] تسین یلو  رهاـظ  زج 

داقتعا و مالک و  رد  متـسین و  يرفعج  هدـننک و  تماـجح  لـثم  نینچمه  و   - 3 تسین . یمامح  لاح  لثم  نم  لاح  دـنکیم و  افو  شدـهع 
رارق دوبن ، سوجم  هک  یسک  تمظع  هبتر و  زا  رتالاب  متشذگ و  مه  یگدنب  رنه  لضف و  ياهتنم  زا  هلب   - 4 مدرک . بولغم  ار  يدهف  هثحابم 
باغ دق  ّيورسک  تیب  نم  ًادحاجو  ّیمـشاه  تیب  نم  ًابلاط  ای  ّیملظلاو  (ي ) رونلا طلاخم  ّيدحوأ  ّلکب  دّحتم  ّیفیک  الب  درفلا  ّهنأل  متفرگ .

: لوقی مامه  نب  ّیلعابأ  تعمـس  یناوفـصلا : لاقو  ّيول 380 -  نم  برعلا  یف  يوتلا  امک  ّیـضرلا  بسحلا  یـسرافلا  یف  ّیمجعأ  ۀبـسن  یف 
مویو رمحأ  یف  نوکی  مویو  ضیبأ  یف  نوکی  مویف  هصُُمق ، فلتخت  اـّمنإو  دـحاو  ّقحلا  لوقی : ّیناغملـشلا  يرقازعلا  ّیلع  نب  دّـمحم  تعمس 

يدـحاو نم  داقتعا  هب  دـنوادخ  هک  اریز   - 5 لولحلا . باحـصأ  لوق  ّهنأل  هلوق ، نم  هترکنأ  ام  لّوأ  اذـهف  ماـمه : نبا  لاـق  قرزأ . یف  نوکی 
هتخیمآ مه  رد  یناملظ  ینارون و  ره  اـب  و   - 6 تسا . دّحتم  دشاب ] تیفیک  نودـب  هک   ] يدـحاو ره  اب  تهج  نیا  زا  و  تیفیک ، نودـب  تسا 

یمجعا و بسن  بسح و  تبسن و  رد  هک  یناساس  يرـسک و  نادناخ  رکنم  يا  و  7 و 8 -  یمشاه ! نادناخ  رادتـسود ] و   ] بلاط يا  هدش .
دیوگیم یناوفص   - 380  / 12 دناهدش . ناهنپ  هدیچیپ و  برع  نایم  رد  يول  ینب  هفیاط  هک  هنوگ  نامه  دناهدش ؛ ناهنپ  هدیدنـسپ  یـسراف 

اّما تسا ، دـحاو  تقیقح  کی  ّقح ، تفگیم : هک  مدینـش  یناغملـش  يرقازع  یلع  نب  دّـمحم  زا  تفگیم : هک  مدینـش  مامه  نب  یلع  ابا  زا 
نیلوا نیا  تسا : هتفگ  مامه  نبا  دوبک . سابل  رد  مه  يزور  زمرق و  رد  یهاگ  تسا ، دیفـس  ساـبل  رد  یهاـگ  تسا ، فلتخم  شیاـهسابل 

یبأ نع  ۀـعامج ، انربخأو   - 381 ( 229 .) تسا لولح  لها  داـقتعا  ناـمه  فرح  نیا  نوچ  مدرک ، شراـکنا  مدینـش و  وا  زا  هک  دوب  یفرح 
الو هل  ًاقیرط  الو  مساقلا  یبأ  یلإ  ًاباب  ّطق  نکی  مل  ّیناغملـشلا  ّیلع  نب  دّمحم  ّنأ  مامه : نب  دّمحم  ّیلع  یبأ  نع  یـسوم ، نب  نوراه  دّمحم 
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رهظ ام  هنع  رهظو  ّطلخو  انئاهقف  نم  ًاهیقف  ناک  اّمنإو  لطبأ  دـقف  کلذـب  لاق  نمو  ببـس  الو  هجو  یلع  کلذ  نم  ءیـشل  مساقلاوبأ  هبـصن 
ینربخأو  - 382 هلوقب . لاقو  هعیاـشو  هعباـت  نّمم  هنم   ] ةءاربلاو هنعلب  مساـقلا  یبأ  دـی  یلع  عیقوتلا  هیف  جرخف  هنع . داـحلإلاو  رفکلا  رـشتناو 

دمحأ نب  نیسحلا  هَّللا  دبعوبأ  ینثّدح  لاق : دمحأ ، نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رـصن  یبأ  نع  حون ، نب  ّیلع  نب  دمحأ  نع  میهاربإ ، نب  نیـسحلا 
یبأ نب  حور  تعمـس  لاق : ًاروتـسم -  ًاخیـش  ناکو  ّیتخبونلا -  ۀموهز  نباب  فورعملا  رفعج  نب  ّیلع  یبأ  مالغب  فورعملا  زاّزبلا  ّيدـماحلا 

 - 381  / 13 هنع : هللا  یـضرمساقلاابأ  ینعی  خیـشلا   ] لاق فیلکتلا ، باـتک  یناغملـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  لـمع  اّـمل  لوقی : حور  نب  مساـقلا 
نب نیسح  هدوبن ، حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  ندیـسر  قیرط  باب و  زگره  یناغملـش  یلع  نب  دّمحم  تسا : هتفگ  مامه  نب  دّمحم  یلعوبا 

، هدوب حور  نب  نیـسح  بیاـن  وا  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  ره  تسین و  نآ  رب  یلیلد  چـیه  هدرکن و  بوصنم  یتمـس  چـیه  هب  ار  وا  مه  حور 
رهاظ وا  زا  هک  هچنآ  دـش  مولعم  دـیدرگ و  طولخم  لطاب  اب  شاهدـیقع  نآ  زا  دـعب  دوب ، ام  ياهقف  زا  یهیقف  طقف  وا  تسا . لطاب  شداـقتعا 
هیحان زا  شناتـسود  ناوریپ و  وا و  زا  يرازیب  نعل و  صوصخ  رد  مساقلاوبا  تسد  هب  نآ  زا  سپ  تشگ . رـشتنم  وا  زا  داـحلا  رفک و  دـش و 

مالغ هب  فورعم  زازب ، يدماح  دمحا  نب  نیـسح  هَّللادـبع  وبا   - 382  / 14 دش . جراخ  یعیقوت  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  هسدقم 
هک مدینش  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  رسپ  حور  زا  تفگ : دوب ، يریگهشوگ  درمریپ  هک  یتخبون  هموهز  نبا  هب  روهـشم  رفعج ، نب  یلع  یبا 

میارب ار  باتک  تفگ : هنع  هللا  یضر  مساقلا  وبا  خیـش  تشون ، داد و  ماجنا  ار  فیلکت  باتک  یناغملـش  یلع  نب  دّمحم  هک  یتقو  تفگیم :
ّهنإف ۀثالثوأ ، نیعضوم  ّالإ  ۀّمئألايور  دقو  ّالإ  ءیـش  هیف  ام  لاقف : هرخآ ، یلإ  هلّوأ  نم  هأرقف  هب  اوءاجف  هرظنأل ، ّیلإ  هوبلطا  ار  نآ  ات  دیروایب 

نب ّیلع  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأو  دواد  نب  دمحأ  نب  دّمحم  نسحلا  یبأ  نع  ۀعامج ، ینربخأو   - 383 هَّللا . هنعل  اهتیاور  یف  مهیلع  بذک 
: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلعملاعلا  نع  يور  ّهنأ  ةداهشلا ، باب  یف  بهذملا  یف  ّیلع  نب  دّمحم  أطخأ  اّمم  الاق : امّهنأ  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا 

دهاشلا یلإ  تعجر  ۀقث  دهاشلا  ناکو  دحاو  دـهاش  ّالإ  هیلع  ۀـنّیبلا  نم  هل  نکی  ملو  هنع )  ) هعفدـف ّقح  لجر  یلع  نمؤملا  کیخأل  ناک  اذإ 
ار باتک  منیبب . ملـسم . ئرما  قح  يوتی  اّلئل  هدنع ، هدهـشی  ام  لثم  یلع  مکاحلا  دنع  هعم  تدهـش  كدنع ، اهماقأ  اذإف  هتداهـش ، نع  هتلأسف 

مالـسلا مهیلعهّمئا  هب  اـج  هس  اـی  ود  رد  هـکنیا  اـّلإ  دوـبن  نآ  رد  یفـالخ ]  ] يزیچ تـفگ : درک و  هعلاـطم  ار  نآ  مـه  وا  دـندروآ و  شیارب 
دّمحم نسحلا  یبا  زا  یتعامج   - 383  / 15 دنک . شتنعل  ادخ  تسا ، هتسب  غرود  تیب  لها  رب  تسا و  غورد  هک  تسا  هداد  تبـسن  یتایاور 

ياهاطخ هلمج  زا  دناهتفگ : رفن  ود  نیا  هک  دناهدرک  لقن  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نیسح  هَّللادبع  یبا  دوواد و  نب  دمحا  نب 
هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ینعی  ملاع -  زا  وا  هکنیا  نآ  و  دوب ، تداهش  باب  رد  بهذم ، رد  رقازع ] یبا  نبا   ] یلع نب  دّمحم 
مه وت  نمؤم  ردارب  و  دوش ، رکنم  ار  ّقح  نآ  راکهدب  و  دشاب ، هتـشاد  یـسک  زا  یبلط  یّقح و  وت  نمؤم  ردارب  رگا  دناهدومرف : ترـضح  نآ 

سپ دهدب ، تداهـش  هک  یهاوخیم  ینکیم و  هعجارم  وا  هب  تسا ، نانیمطا  دروم  هقث و  مه  دـهاش  نآ  و  دـشاب ، هتـشاد  دـهاش  کی  طقف 
ظفللاو دوشن . لامیاپ  ناملسم  درم  ّقح  ات  هدب  یهاوگ  وا  لثم  ورب و  مکاح  دزن  هب  وا  اب  داد ، یهاوگ  هدرک و  تداهش  هماقا  وت  دزن  هک  یتقو 
انربخأ  - 384 هنعل : یف  جراخلا  عیقوتلا  ۀخـسن  هیف . بذـک  رخآ  عضوم  یف  لاقو : کلذ . فرعن  انـسلو  هنم  بذـک  اذـه  لاقو : هیوباب  نبـال 

هللا یـضرحور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  دی  یلع  جرخ  لاق : مامه  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : یـسوم  نب  نوراه  دّمحم  یبأ  نع  ۀعامج ،
: لاق دواد  نبا  نع  ۀـعامج ، اـنربخأو  ّفجی . مل  بطر  دادـملاو  رقازعلا  یبأ  نبا  نعل   ] یف ۀـئامثالثو  ةرـشع  یتنثا  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  یف  هنع 

نبا لاق  ۀئامثالثو . هرشع  یتنثا  هنس  ۀجحلا  يذ  یف  مامه  نب  ّیلع  یبأ  یلإ  هتخسن  ذفنأو  یناغملشلا  یف  حور  نب  نیسحلا  نم  عیقوتلا  جرخ 
[ رقازع یبا  نبا   ] یناغملـش تسا : هتفگ  هیوباب  نبا  لاق : هللا  همحرتارفلا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  یلوم  اکذ -  نب  دمحأ  حـتفلاوبأ  انثّدـحو  حون :

نب دّـمحم  تسا : هتفگ  يرگید  ياج  رد  ناشیا  زاب  و  میا ، هدـیدن  يربخ  ای  یمکح  نینچ  ام  تسا و  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  هتفگ و  غورد 
. تسا هتفگ  غورد  مکح  نیا  رد  رقازع ] یبا  نبا   ] یلع

دش جراخ  رقازع  یبا  نبا  نعل  نعط و  رد  هک  یعیقوت 
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لاس 312 ه.ق هّجح  يذ  رد  دـناهدرک : لقن  مامه  نب  دّـمحم  زا  مه  وا  یـسوم و  نب  نوراه  دّـمحم  یبا  زا  اـملع ، زا  یهورگ   - 384  / 16
هک دیـسر  تعرـس  هب  نانچ  رقازع  یبا  نبا  نعل  نوماریپ  هنع  هللا  یـضر  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  تسد  هب  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت 
رد ترضح  فیرش  عیقوت  تفگ : هک  دوواد  نبا  زا  دنداد ، ربخ  ام  هب  املع  زا  یهورگ  زاب  و  دوب . هدشن  کشخ  دوب و  بوطرم  شّطخ  زونه 

ماـمه نب  یلع  یبا  يارب  لاس 312 ه.ق  هّجح  يذ  رد  ار  نآ  زا  ياهخـسن  مه  ناشیا  دـش و  جراخ  حور  نب  نیـسح  طسوت  یناغملـش  دروم 
لیهس نب  مامه  نب  ّیلعوبأ  انربخأ  هللا  همحرتارف  نب  دّمحم  نب  یلع  مالغ  اکذ  نب  دمحا  حتفلاوبا  تسا : هتفگ  حون  نبا  نینچمه  داتـسرف .
خیشلا ذفنأ  ّيرمیصلا : حلاص  نب ) لیعامسإ   ) نب رفعج  نب  نسحلا  نب  دّمحم  لاق  ۀئامثالثو . ةرـشع  یتنثا  ۀنـس  ۀّجحلا  يذ  یف  جرخ  عیقوتب 

ۀئامثالثو ةرـشع  یتنثا  ۀنـس  ۀّـجحلا  يذ  یف  ماـمه  نب  ّیلع  یبأ  انخیـش  یلإ  ردـتقملا  راد  یف  ۀـسبحم  نم  هنع  هللا  یـضرحور  نب  نیـسحلا 
یشخی نأو ال  هراهظإب  رمأف  مهسبحو ، موقلا  دی  یف  ّهنإف  هراهظإ ، كرت  یف  عجار  هنع  هللا  یضرمساقلاابأ  ّنإ  ینفّرعو  ّیلع   ] ّیلعوبأ هألمأو 

هَّللا لاـطأ  ریخلا  هَّللا  کـفّرع  يرمیـصلا  لاـق  فّرع -  عیقوتلا : هَّلل . دـمحلاو  ةریـسی  ةّدـمب  کـلذ  دـعب  سبحلا  نم  جرخو  صّلختف  نمأـیو ،
دصیس لاس  هّجح  يذ  رد  ار  فیرش  عیقوت  جورخ  ربخ  لیهـس  نب  مامه  نب  یلع  وبا  تفگ : کلمع -  هب  متخو  هّلک  ریخلا  کفّرعو  كءاقب 

هللا یضر  حور  نب  نیسح  راوگرزب  خیش  تسا : هتفگ  يرمیص  حلاص  نب  لیعامسا  نب  رفعج  نب  نسح  نب  دّمحم  زین  و  داد . ام  هب  هدزاود  و 
ماـمه نب  یلع  یبا  اـم  خیـش  يارب  ار  عـیقوت  نتم  دوـب ، یـسابع  هفیلخ  ردـتقم  سبح  رد  هک  شنادـنز  زا  لاـس 312 ه.ق  هّجح  يذ  رد  هـنع 
اهنآ نادنز  رد  هدوب و  راتفرگ  ملاظ  موق  تسد  رد  هکنیا  تهج  هب  مساقلاوبا  هک  تفگ  نم  هب  دناوخ و  میارب  ار  نآ  مه  یلع  وبا  داتـسرف .
روتسد هسدقم  هیحان  زا  باوج  رد  یلو  درک ، فیلکت  تساوخرد  ماما  زا  رقازع  یبا  نبا  رب  نعل  هلأسم  ندرکن  اشفا  هب  عجار  دربیم ، رـس  هب 

زا دعب  یهاتوک  تّدـم  زا  سپ  و  درک ] ار  راک  نیمه  مه  وا  و  ، ] تسا ناما  رد  هک  دـسرتن  دـنک و  راکـشآ  ار  رقازع  یبا  نبا  نعل  هک  دیـسر 
. هَّللدمحلا دش . دازآ  نادنز  زا  نایرج  نیا 

فیرش عیقوت  نتم 

ادـتبا دوشیم . لقن  رگیدـکی  زا  کیکفت  هب  همجرت ، رد  هک  دراد  دوجو  یکچوک  تافالتخا  اه و  قرف  عیقوت  نیا  نیماضم  لقن  رد  رّکذـت :
هَّللا مکدعسأ  انناوخإ  نم  هتّین  یلإ  نکـستو  هنیدب  قثت  نم  دنوادخ  هک  ام  ناردارب  زا  يدارفا  هب  تسا : نیا  يرمیـص  زا  ریغ  تیاور  هب  عیقوت 
دواد نب  داز  ّیناغملـشلاب -  فورعملا  ّیلع  نب  دّـمحم  ّنأب  ًاعیمج : هتینب -  قثتو  هنید  یلإ  نکـست  نم  مکتداعـس  هَّللا  مادأ  دواد : نبا  لاقو  - 
لاق قلاخلاب -  هعم  رفک  ام  یعّداو  هَّللا  نید  یف  دحلأو  اوقّفتا -  هقرافو -  مالـسإلا  نع  ّدترا  دـق  هلهمأ -  الو  ۀـمقنلا  هل  هَّللا  لّجع  نّمم  وهو 

اّولـضو هَّللاب  نولداعلا  بذک  ًامیظع -  ًارمأو  نوراه : لاق  ًامیظع -  ًامثإو  ًاناتهب  لاقو  ًاروزو  ًابذک  يرتفاو  یلاعتو  ّلج  قلاخلاب -  هیف  نوراه :
: تسا نیا  يرمیـص  تیاور  هب  و  نک . مالعا  يراد  دامتعا  شمارآ و  ناشتیب  زا  يراد و  نانیمطا  ناشتناید  هب  دیامرف و  ناشراگتـسر  ًالالض 
ار وت  لمع  تبقاع  دناسانـشب و  وت  هب  ار  اهریخ  اهیبوخ و  همه  دـیامرف و  ینالوط  ار  وت  رمع  دناسانـشب و  وت  هب  ار  ریخ  دـنوادخ  نک  مالعا 
وا نید  زا  هک  یـسک  هب  دیامرف ، مادتـسم  ار  امـش  يدنمتداعـس  دنوادخ  تسا : هدمآ  دوواد  نبا  تیاور  هب  و  دیامرف . کین  بوخ و  هب  متخ 
هب روهـشم  یلع  دـنزرف  دّـمحم  هکنیا  هب  تسا : همه  قاـفتا  دروم  هک  عیقوت  همادا  نک . مـالعا  يراد  ناـنیمطا  شتین  زا  تینما و  شمارآ و 

مالـسا قیرط  زا  ًاقیقحت  يو  دهدن . تلهم  وا  هب  هدومرف و  لیجعت  وا  رب  شباذع  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  ( 230 (؛ یناغملش
وا رفک  ثعاب  هک  هدرک  اعّدا  ار  ییاهزیچ  تسا و  هدش  هارمگ  دحلم و  دـنوادخ  نید  رد  هدرک و  كرت  ار  مالـسا  هدـش و  فرحنم  ّدـترم و 

ارتفا دنوادخ  هب  وا  تسا - . هدروآ  قلاخلاب » هیف   » هلمج قلاخلاب » هعم   » هلمج ياج  هب  نوراه  تسا - ، هدـش  الع -  ّلج و  قلاخ -  هب  تبـسن 
زا هک  یناسک  تسا . هدروآ  ًامیظع  ًارما  ترابع  ًامیظع ، ًامثا  ياج  هب  نوراـه  تسا . هدـش  بکترم  یگرزب  هاـنگ  تسا و  هتفگ  غورد  هدز و 

اّننإو ًانیبم  ًانارسخ  اورسخو  ًادیعب  اراکشآ  دنتـشگ و  رود  دنوادخ  زا  هارمگ و  تخـس  دنتفگ و  غورد  دندش  فرحنم  دنتـشگرب و  ادخ  نید 
دواد نب  داز  اوقّفتا  هَّللا -  نئاعل  هیلع  هاّنعلو  هّنمب ، مهیلع  هتاکربو  هتمحرو  همالـسو  هَّللا  تاولـص  هلآو  هلوسر  یلإو  یلاعت  هَّللا  یلإ  انئرب  دق 
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یلع ماقأو  اّنم  لوقلا  اذـه  هغلب  وأ  هعباتو  هعیاش  نم  یلعو  لاح  ّلک  یلعو  تقو  ّلک  یفو  رهجلاو  ّرـسلا  یف  نطابلاو  اّنم  رهاظلا  یف  يرتت - 
. هل یّقوتلا  نم  اّننأ  ملعا  دوواد : نبا  لاقو  یّقوتلا -  نم  انأ  هَّللا -  مکّزعأ  اکذ : نبا  لاق  هَّللا  مکّالوت  يرمیـصلا : لاـق  مهملعأو -  هدـعب  هّیلوت 
دـندش و راکنایز  هئارظنل . انمّدـقت  نم  ناک ) ام   ) لثم یلع  نوراهو : دواد  نبا  لاق  هنم . ةرذاحملاو  یّقوتلا -  یف  اّننأ  مهملعأو  نوراـه : لاـق 

لاعتم يادخ  ّنم  فطل و  هب  يدـنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تاولـص و  هک  شلوسر  نادـناخ  شربمایپ و  ادـخ و  هب  وا  زا  ام  ًاقیقحت 
نطاب و رهاظ و  رد  مینکیم ، نیرفن  نعل و  دـشاب  شهجوتم  ادـخ  ياه  تنعل  هک  ار  وا  مییوجیم و  يرازیب  هدرب و  هانپ  دوش ، اهنآ  بیـصن 

زاب یلو  هدـش  غالبا  وا  هب  اـم  لوق  نیا  هک  ره  هدوب و  وا  عباـت  وریپ و  هک  یناـسک  ار و  وا  تلاـح ، ره  تقو و  ره  رد  راکـشآ و  ناـهنپ و  رد 
يرود وا  زا  ام  هک  نک . هاگآ  هلأسم  نیا  زا  ار  اهنآ  مییوجیم . يرود  نانآ  زا  و  مینکیم ، نیرفن  نعل و  دشاب ، هتشاد  وا  یتسود  رب  رارـصا 

: هدروآ اکذ  نبا  و  درادب ». تسود  ار  امـش  دنوادخ  ینعی  هَّللا ؛ مک  الوت  : » تسا هدروآ  مهملعأ »  » زا سپ  يرمیـص  مینکیم . رذح  هتـسج و 
نم اـننأ  ملعأ   » هک تسا  هدروآ  یقوـتلا » یف  اـّنأ  مهملعأ   » هلمج ياـج  هب  دوواد  نبا  و  دـهدب ». تزع  امـش  هب  دـنوادخ  ینعی  هَّللا ؛ مـکزعأ  »

هک نک  هاگآ  ار  اهنآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  يرخآ  هلمج  تسا : هتفگ  نوراه  مینکیم ». رود  وا  یتسود  زا  ار  دوخ  ام  هک  نادـب  ینعی  یقوتلا ؛
. مینکیم يرود  وا  زا  دوب : هدمآ  هرقف  نآ  زا  دعب  هک  دناهتفگ  نوراه  دوواد و  نبا  مینکیم . رذـح  وا  یتسود  زا  مینکیم و  يرود  وا  زا  ام 
: اکذ نبا  لاقو  هئارظن . نم  همّدقت  نّمم  هیلع  اّنک  ام  یلع  ّيرمیـصلا : لاق  میاهدرک . يرازیب  مالعا  اهنآ  زا  ًالبق  هک  یناسک  زا  وا  لاثما  دـننام 

ّلج نوراهو : دواد  نبا  لاق  هَّللا -  ةداعو  مهریغو  ّیلالبلاو  یلالهلاو  ّيریمنلاو  ّیعیرشلا  نم  اوقّفتا -  هئارظنل . انمّدقت  نم  هیلع  ناک  ام  یلع 
ذخأو نوراه : لاق  لیکولا . معنو  انرومأ  ّلک  یف  انبـسح  وهو  نیعتـسن  هاـّیإو  قثن  هبو  ۀـلیمج  اندـنع  هدـعبو  هلبق  کـلذ  عم  اوقّفتاو -  هؤاـنث 

ۀفئاطلا یف  کلذ  رهتشاف  راصمألا ، رئاس  یف  هتخـسنب  مهنم  َدَُعب  نم  بتوکو  هاّیإ  هأرقأو  ّالإ  خویـشلا  نم  ًادحأ  عدی  ملو  عیقوتلا  اذه  ّیلعوبأ 
نیا هب  هرقف  نیا  ياج  هب  يرمیـص  ۀـئامثالثو . نیرـشعو  ثالث  ۀنـس  یف  یناغملـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  لتقو  هنم . ةءاربلاو  هنعل  یلع  تعمتجاف 

یبیترت هب  ار  هرقف  نیا  اکذ  نبا  و  میدرک . ناش  نیرفن  میاهداد و  ماجنا  وا  لاثما  هب  تبسن  ًالبق  ام  هک  هچنآ  ربانب  تسا : هدرک  تیاور  تروص 
یعیرش هلمج  زا  وا  و  مینکیم ] نعل  ار  وا  ام  : ] تسا عامجا  قافتا و  دروم  هک  فیرـش  عیقوت  همادا  تسا . يرمیـص  لقن  هیبش  هک  هدرک  لقن 
دناهتفگ نوراه  دوواد و  نبا  دنکیم . تباجا  ار  ام  نعل  ای  اعد  هک  تسا  نیا  دنوادخ  تداع  تسا و  نارگید  یلالب و  یلاله و  يریمن و  و 

لبق اهنیا  دوجو  اب  دنوادخ  تداع  تسا : هدمآ  نآ  زا  سپ  تسا و  یقافتا  هَّللا  تداع  هرقف و  اّما  هؤانث  لج  دوب  هدمآ  هَّللا  ةداع  زا  دـعب  هک 
روما همه  رد  مه  دنوادخ  میبلطیم و  يرای  وا  زا  میراد و  دامتعا  دنوادخ  هب  ام  تسا و  هدوب  ياهدیدنـسپ  وکین و  ابیز ، تداع  وا ، زا  دعب  و 

تئارق خویـش  ناگرزب و  یمامت  يارب  تفرگ و  ار  عیقوت  نیا  یلع  وبا  تسا : هتفگ  نوراه  تسا . لیکو  نیرتهب  هدوب و  یفاـک  اـم  يارب  ناـم 
نعل رب  یگمه  هدش و  روهشم  نایعیش  نیب  رد  هلأسم  نیا  نیاربانب ، داتسرف . اهرهش  ریاس  هب  هتشون و  ار  نآ  زا  ییاههخسن  نآ  زا  سپ  درک و 

. نونجملا فلد  یبأو  يرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  یخأ  نبا  يدادـغبلا  رکب  یبأ  رمأ  رکذ  دـندش . لوقلا  قفتم  وا  زا  يربت  و 
دّمحم نب  دّمحم  هَّللا  دبعوبأ  خیـشلا  ینربخأ   - 385 ( 231 .) دش لصاو  كرد  هب  هدش و  هتـشک  ه.ق  هس ) تسیب و  دصیـس و   ) لاس رد  يو 
هطاحأل بتاکلا -  فلدوبأ  امأ  لوقی : هیولوق  نب  دّـمحم  نب  رفعج  مساقلاتعمـس  لاق : ّیبّلهملا  لالب  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نع  نامعنلا ، نب 

هتفرع الو  هب  ّفختـسا  ّالإ  دهـشم  یف  رـضح  اذإ  ّطق  هانفرع  امو  ًاضّوفم  راص  ّمث  لسلـسو ، ّنج  ّمث  ّولغلا ، رهظأ  ّمث  ًادـحلم ، هفرعن  اّنکف  هَّللا - 
، هاعّدا ام  اذه  هل  یعّدا  اّمل  ّيدادغبلا  رکب  یبأ  یلإ  انهّجو  اّنک  دقو  هب . سّمنیو  هیلإ  ئموی  نّممو  هنم  أّربتت  ۀعامجلاو  ةریـسی  ةّدـم  ّالإ  ۀعیـشلا 

یلع ّهنأ  ّکشن  مل  هیلإ  یصوأو  ۀفئاطلا  نع  لدعو  هیلإ  لام  دادغب  لخد  اّملف  هنم ، کلذ  انلبقف  هیلع ، فلحو  کلذ  رکنأف 

نونجم فلد  یبا  تیاکح  يرمع و  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خیش  هداز  ردارب  يدادغب  رکب  یبا  يارجام  نایب  رد 

نب دّمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  یبّلهم  لالب  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  هنع  هللا  یضر  دیفم  خیـش   - 385  / 17
ینآ زا  دعب  میتخانـشیم ، فرحنمو  دحلم  ناونع  هب  ار  وا  ام  دـنکن ، شظفح  دـنوادخ  هک  بتاک  فلدوبا  اّما  تفگیم : هک  مدینـش  هیولوق 
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یلفحم سلجم و  ره  هب  میتسنادیم  هک  اجنآ  ات  دـش ، ضیوفت  هب  دـقتعم  یبسن  يدوبهب  زا  سپ  هدـش ، يریجنز  هناوید  درک ، ولغ  راهظا  هک 
هعیش تیعمج  دنتشاد . طابترا  وا  اب  یهاتوک  تّدم  طقف  نایعیش  دندرکیم و  تناها  دندرمشیم و  شزرایب  کچوک و  ار  وا  دشیم  دراو 
یبا هّجوتم  ام  دندرک . يرازیب  راهظا  دندرکیم ، هبتـشم  نارگید  رب  ار  رما  دندوب و  يو  راکمه  دقتعم و  وا  هب  هک  یناسک  زا  مه  وا و  زا  مه 

هدرک و راکنا  ار  همه  رکب  یبا  دوب ، هدـش  یعدـم  وا  يارب  فلد  یبا  هک  دوب  ییاهاعدا  يواح  هک  میداد  ماغیپ  شیارب  هدـش ، يدادـغب  رکب 
درک يریگهرانک  هعیش  زا  هدش و  فلد  یبا  هب  لیامتم  دش ، دادغب  دراو  هک  یتقو  یلو  میتفریذپ . ار  وا  راکنا  مه  ام  درک ، دای  مه  مسق  یتح 

بهذـم مه  فلد  یبا  اب  مه  وا  هک  میدرکن  ّکش  نیاربانب  درک . ّتیـصو  وا  هب  داد و  رارق  شدوخ  ّیـصو  ار  فلد  یبا  مه  شگرم  نامز  و 
ّلاض سّمنم  رفاک  وهف  هللا  همحرّيرمـسلا  دعب  رمألا  یعّدا  نم  ّلک  ّنأ  اندنع  ّنأل  هنم  انئربو  هاّنعلف  هبهذـم ، هدرک  نعل  ار  وا  اذـل  تسا ، هدوب 
نم ّیمقلا  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دّمحم  نبا  مدق  اّمل  لاق : ّيرکـسلا  رـصن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  ورمع  وبا  رکذو   - 386 قیفوتلا . هَّللابو  ّلضم 

. ءیـش اذـه  نم  ّیلإ  سیل  لاقو : کلذ  رکنأ  ۀـباینلا  نم  هیف  یکح  يذـّلا  رمـألا  نع  هولأـسو  يدادـغبلا  رکب  یبأ  یلع   ] ۀـعامجلاو هیبأ  لـبق 
ًارـضاح تنکو  اذـه  نم  ًائیـش  تیعّدا  الو  ءیـش ) رمألا  اذـه  نم  ّیلإ  سیل  ّهنإف  هنم  ءیـش  ذـخأ  ّیلع  مّرحم  لاقو : یبأف  لاـم  هیلع  ضرعو  )

نم ملعت  یل : لاقف  يدادغبلا  رکب  یبأ  رکذ  یف  انذـخأف  فلد ، یبأ  عم  ًاموی  تعمتجا  لاق : شاّیع  نبا  رکذو   - 387 ةرصبلاب . هاّیإ  هتبطاخمل 
نالعا و  فرعأ . ام  هل : تلقف  هریغ ؟ یلعو  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  یلع  هب  سّدـقو  هحور  هَّللا  سّدـق  خیـشلا  اندّیـس  لـضف  ناـک  نیأ 
قیفوت  » تسا و هدننک  هارمگ  ِهارمگ  رگهلیح و  رفاک ، دنک ، تباین  ياعدا  يرمس  زا  سپ  هک  یسک  ره  ام  داقتعا  هب  هک  ارچ  میدرک ، يرازیب 

زا یمق  دیلو  نب  نسح  نب  دّمحم  رـسپ  یتقو  تسا : هتفگ  يرکـس  رـصن  نب  دّمحم  نب  دّـمحم  ورمع  وبا   - 386  / 18 تسادخ .» بناج  زا 
راکنا نمـض  وا  درک ، لاؤس  دوب  هدش  تیاکح  وا  زا  هک  تباین  رما  صوصخ  رد  تفر و  يدادـغب  رکب  یبا  شیپ  نایعیـش ، شردـپ و  فرط 

نیا نتفرگ  تفگ : درکن و  لوبق  دـندوب ، هدرب  وا  يارب  بیان  ناونع  هب  هک  مه  ار  یلاـم  و  تسین . نم  تسد  رد  تباـین  رما  تفگ : اـعّدا  نیا 
رد هرصب  رد  يرکس  رصن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  رمع  وبا   ] نم ماهدرکن و  مه  ار  اعّدا  نیا  متـسین و  بیان  نم  هک  ارچ  تسا ، مارح  نم  رب  لام 

یبا نوماریپ  مه  اب  مدوب و  فلد  یبا  هارمه  يزور  تسا : هتفگ  شاـیع  نبا   - 387  / 19 تشادن ]. ییاعدا  چیه  وا  و   ] مدوب رـضاح  وا  هسلج 
حور نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  تبسن  اجک  زا  [ يدادغب رکب  یبا   ] ام خیـش  هک  ینادیم  تفگ : نم  هب  وا  میدرکیم ، وگ  تفگ و  يدادغب  رکب 

روصنملاف هل : تلقف  لاق : هتّیصو . یف  همسا  یلع  همـسا  مّدق  نامثع  نب  دّمحم  رفعجابأ  ّنأل  لاق : منادیمن . متفگ : تشاد ؟ يرترب  نارگید  و 
لاقف ۀّیصولا . یف  همسا  یلع  همسا  مّدق  مالسلا  هیلعقداصلا  ّنأل  تلق : فیکو ؟ لاق : مالسلا  هیلعیـسوم  نسحلا  یبأ  انالوم  نم  لضفأ  ًاذإ ] ]
ذخأنو لتاقتن  اندکو  كدحو ، كریغ  هیلع  بّصعتتو  يدادغبلا  رکبابأ  يداعت  مهّلک  قلخلاو  تلقف : هیداعتو ، اندّیس  یلع  بّصعتت  تنأ  یل :
لّوطن الو  کلذب  انباتک  لغـشن  یـصحی ال  نأ  نم  رثکأ  فلد  یبأ  نونجو  رهـشأ  ةّورملاو  ملعلا  ۀـّلق  یف  يدادـغبلا  رکب  یبأ  رمأو  قایزألاب .

نیا هب  تفگ : میحرلا  دبع  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  نع  یسوم ، نب  نوراه  دّمحموبأ  يورو   - 388 کلذ . نم  ًافرط  حون  نبا  رکذو  هرکذب 
دیاـب دـشاب ، نینچ  رگا  متفگ : داد . رارق  حور  نبا  ماـن  زا  مدـقم  ار  رکب  یبا  ماـن  ّتیـصو ، ماـقم  رد  ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  هک  لـیلد 
ماـما هکنیا  لـیلد  هب  متفگ : روطچ ؟ تفگ : هَّللاـب . ذوعن  دـشاب !! لـضفا  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  اـم  راوـگرزب  يـالوم  زا  یقیناود  روـصنم 

رکب یبا   ] ام دّیـس  دروم  رد  وت  تفگ : نم  هب  داد . رارق  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  مان  زا  مدـقم  ار  وا  مان  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلعقداـص 
ثحب دننکیم . ینمشد  وا  اب  هتشاد و  بصعت  وا  هب  تبسن  قلخ  همه  اهنت  يوت  زجب  متفگ : ینکیم . ینمـشد  وا  اب  يراد و  بّصعت  [ يدادغب
رایسب وا  دوب ، روهـشم  تفارـش ، ملع و  یمک  رد  يدادغب  رکب  یبا  میریگب . ار  رگیدکی  نابیرگ  دوب  کیدزن  هک  دیـسر  ییاج  هب  ام  لدج  و 

مینکیمن و ینالوط  لئاسم  نیا  رکذ  هب  ار  باتک  اذل  دوش  وگزاب  هک  تسا  نآ  زا  رتتخـس  فلد  یبا  یگناوید  یفرط  زا  و  دوب ، داوس  مک 
يروراربألا میحرلادبع  نب  نیسح  مساقلاوبا  زا  یـسوم ، نب  نوراه  دّمحم  وبا   - 388  / 20 تسا . هدرک  رکذ  ار  اهنآ  زا  ياهراـپ  حون  نبا 

هیفو هسلجم  ترـضحف  هنیبو ، ینیب  ناک  ءیـش  یف  هنع  هللا  یـضريرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  میحرلا  دـبع  یبأ  ینذـفنأ  لاـق :
نامثع نب  دمحأ  نب  دّـمحم  رکبوبأ  لبقأ  یّتح  مالـسلا  مهیلعنوقداصلا  هلاق  امو  تایاورلا  نم  ًائیـش  نورکاذـتی  مهو  انباحـصأ  نم  ۀـعامج 
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اذـه ّنإف  اوکـسمأ  ۀـعامجلل : لاـق  هنع  هللا  یـضررفعجوبأ  هب  رـصب  اّـملف  هنع ، هللا  یـضريرمعلا  رفعج  یبأ  یخأ  نبا  ّيدادـغبلاب  فورعملا 
یلإ هب  یعـسف  ًامیظع ، ًالام  عمجو  ۀلیوط  ةّدـم  هتمدـخ  یف  یقبف  ةرـصبلاب  ّيدـیزیلل  لّکوت  ّهنأ  یکحو   - 389 مکباحـصأ . نم  سیل  یئاجلا 

نب هَّللا  ۀبه  رـصنوبأ  لاقو   - 390 ًاریرـض . رکبوبأ  تامف  هینیع ، یف  ءاملا  لزن  یّتح  هسأر  ّمأ  یلع  هبرـضو  هرداـصو  هیلع  ضبقف  ّيدـیزیلا ،
نم و هب  هک  يراک  يارب  ارم  میحرلادبع  مردپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  يروراربا  رفعج  یبأ  تنب  موثلک  ّمأ  تنب  نبا  بتاکلا  دمحأ  نب  دّمحم 

ياملع زا  يدادعت  مدش ، ناشیا  سلجم  دراو  یتقو  داتسرف . هنع  هللا  یـضر  يرمع  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  تمدخ  هب  دشیم  طوبرم  وا 
نبدـمحم رکبوبا  هکنیا  ات  دـندرکیم ، وگ  تفگ و  ثحب و  رگیدـکی  اب  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  یتاـیاور  دروم  رد  هک  مدـید  ار  هعیش 

: تفگ راضح  هب  داتفا ، وا  هب  رفعجوبا  مشچ  ات  دش . دراو  هنع  هللا  یـضر  يرمع  رفعج  یبا  هداز  ردارب  يدادغب  هب  فورعم  نامثع  نب  دـمحا 
، دوب يدیزی  لیکو  هرصب  رد  يدادغب  رکب  یبا  هک  هدش  تیاکح   - 389  / 21 تسین . امش  زا  دیآیم  هک  صخش  نیا  نوچ  دیشاب ، تکاس 

دندرک ییوگدب  يدیزی  دزن  وا  زا  هکنیا  ات  دوب ، هدرک  عمج  يدایز  تورث  لاوما و  مه  هار  نیا  زا  دوب و  وا  تمدخ  رد  مه  يدایز  تّدم  و 
تفر ایند  زا  یلاح  رد  رکبوبا  دروآ . بآ  شیاهمشچ  هک  دز  هبرض  شرـس  هب  نانچ  درک و  هرداصم  ار  شلاوما  هتفرگ ، ار  وا  مه  يدیزی  و 

یضريرمعلا نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  رتخد  موثلک  ما  هون  بتاک  دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  ۀبه  رصن  وبا   - 390  / 22 دوب . هدش  روک  هک 
مهتعینصو مهذیملتو  نیّیخرکلا  ۀیبرت  ناک  ّهنأل  کلذب ، ًاروهـشم  ًاسّمخم  هرمأ  ءادتبا  یف  ناک  بتاکلا  رفظم  نب  دّمحم  فلدابأ  ّنإ  هنع : هللا 

خیـشلا اندّیـس  ینلقن  لوقیو : هب  فرتعیو  کلذ  لوقی  فلدوبأ  ناک  دـقو  ۀعیـشلا  نم  دـحأ  کلذ  یف  ّکشی  ۀـسّمخم ال  نّویخرکلا  ناـکو 
فلد یبأ  نونجو  يدادغبلا . رکبابأ  ینعی  حیحـصلا  بهذملا  یلإ  ّیخرکلا  رفعج  یبأ  بهذم  نع  هحیرـض  رّونو  هحور  هَّللا  سّدق  حـلاصلا 
نامز یف  باوبألاو  ءارفـسلا  رابخأ  نم  ًالمج  انرکذ  دـق  انهاه . باتکلا  اهرکذـب  لّوطن  الف  یـصحت ، نأ  نم  رثکأ  هبهذـم  داـسف  تاـیاکحو 

ءزج [ شفارحنا  ] شراک يادـتبا  رد  بتاک  رفظم  نبدـمحم  فلد  ابا  تسا : هتفگ  هنع  هللا  یـضر  يرمع  یلع  ینبم  کلذ  ۀّحـص  ّنأل  ۀـبیغلا ،
رد دـندوب و  هسمخم  مه  نویخرک  دوب و  اهنآ  تسد  هدـش  گرزب  درگاش و  دوب و  هدـش  تیبرت  اـه  یخرک  نیب  نوچ  دوب ، ( 232) هسمخم

هکنانچ تسا ، هتـشاد  نآ  هب  فارتعا  هدوب و  لئاق  نیا  هب  مه  فلد  یبا  دوخ  درادن . دوجو  ياههبـش  ّکش و  چیه  هعیـش  نیب  رد  هلأسم  نیا 
فلد و یبا  یگناوید  دینادرگرب . يدادـغب  رکب  یبا  ینعی  حیحـص ؛ بهذـم  هب  یخرک  رفعج  یبا  بهذـم  زا  ارم  حـلاص  خیـش  تسا : هتفگ 

ینالوط ار  باتک  اهنآ  رکذ  اب  ام  دنوشب و  شرامـش  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تسا  هدمآ  وا  بهذم  داسف  باب  رد  هک  ییاهناتـساد  نینچمه 
هیلعنامّزلا بحاص  ۀـمامإ  توبث  هکنیا  لیلد  هب  میدرک ، رکذ  ار  تبیغ  نامز  رد  ماما  باون  ارفـس و  رابخا  زا  يدادـعت  اـجنیا  اـت  مینکیمن .

نأ دحأل  سیلف  اذه ، انرکذ  کلذلف  هیلإ ، اوّمتنا  نم  ۀمامإ  یلع  حـضاو  لیلد  مهیدـیأ  یلع  تازجعملا  روهظو  مهتلاکو  توبث  یفو  مالـسلا 
نامز یف  ناک  دـقو  ضارتعالا . اذـه  طقـسف  کلذ ، ةدـئاف  انّیب  دـق  ّانأل  ۀـبیغلا ، یف  مالکلاب  ّقلعتی  امیف  مهرابخأ  رکذ  یف  ةدـئافلا  اـم  لوقی :

؛ ّيدسألا رفعج  نب  دّمحم  نیسحلاوبأ  مهنم  لصألا . نم  ةرافسلل  نیبوصنملا  لبق  نم  تاعیقوتلا  مهیلع  درت  تاقث  ماوقأ  نیدومحملا  ءارفسلا 
نب دمحأ  نب  دّمحم  نع  راّطعلا ، ییحی  نب  دّـمحم  نع  دـیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نع  یّمقلا ، دـّیج  یبأ  نب  نیـسحلاوبأ  انربخأ   - 391

، يأرلا علطتسأ  تبتکو  کلذ  نم  تعنتماف  ءیش ، ضبق  نیتئامو  نیعست  ۀنـس  یف  ساّنلا  ضعب  ینلأس  لاق : حلاص  یبأ  نب  حلاص  نع  ییحی ،
هیلعماما تامارک  تازجعم و  توبث  اهنآ و  تلاکو  توبث  تسا و  ینتبم  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاـص  تماـما  توبث  رب  تباـین  نیا  تّحص 

. میدرک رکذ  ار  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دناهدرک ، ادتقا  وا  هب  اهنآ  هک  تسا  یسک  تماما  رب  ینـشور  حضاو و  لیلد  اهنآ ، تسد  هب  مالـسلا 
ار نآ  هدئاف  نوچ ، دراد . ياهدیاف  هچ  تسا  تبیغ  هب  طوبرم  هک  یشخب  رد  ترضح  يارفـس  رابخا  نایب  دیوگب : دناوتیمن  یـسک  نیاربانب 

دروـم دارفا  ترـضح ، صاـخ  ناـبیان  ناـمز  رد  ترـضح  ترافـس  هب  هعبرا  باوـن  نیبوـصنم  تسا . طـقاس  ضارتـعا  نیا  سپ  میدرک  رکذ 
. دشیم دراو  یتاعیقوت  اهنآ  هب  مالسلا  هیلعماما  باون  ارفس و  بناج  زا  هک  دندوب  يدامتعا 

هللا همحر  يدسا  رفعج  نب  دّمحم  نیسحلا  وبا 
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زا مالسلا  هیلعماما  لام  ناونع  هب  ار  يزیچ  درک  تساوخرد  نم  زا  لاس 290 ه.ق  رد  یصخش  تسا : هتفگ  حلاص  یبا  نب  حلاص   - 391  / 1
دّمحم هک  دمآ  مباوج  یتّدـم  زا  سپ  مدرک ، فیلکت  بسک  متـشون و  همان  مدرک و  يراددوخ  نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  نم  مریگب . لیوحت  وا 

نع ینیلکلا ، بوـقعی  نب  دّـمحم  يورو   - 392 اـنتاقث .» نم  ّهنإـف  هیلإ  عفدـیلف  ّیبرعلا  رفعج  نب  دّـمحم  يّرلاـب  : » باوجلا یناـتأف  رفعج  نب 
میرغلا یلإ  تبتکو  رانید  یتئام  ءاّشولا  زجاح  یلإ  تهّجو  ّيزورملا : بتاکلا  نسحلا  نب  دّـمحم  یل  لاق  لاـق : یـشاشلا  فسوی  نب  دـمحأ 

یبأب کیلعف  ًادـحأ  لماعت  نأ  تدرأ  نإ  لاقو : رانید ، یتئام  هیلإ  تهّجو  ّینأو  رانید  فلأ  یلبق  هل   ] ناک ّهنأ  رکذو : لوصولا  جرخف  کلذـب 
یف کل  ّنإف  ّمتغت  ال  هل :   ] تلقف ّمتغاف . هتومب ، هتملعأف  ۀثالث ، وأ  نیموی  دعب  هنع  هللا  یضرزجاح  ةافوب  ربخلا  دروف  يّرلاب ، يدسألا  نیسحلا 

. زجاح تومب  هملعل  ّيدسألا  نیسحلا  یبأ  ۀلماعمب  كاّیإ  هرمأ  ۀیناثلاو  رانید  فلأ  لاملا  ّنأ  كاّیإ  همالعإ  امهادحإ  نیتلالد ؛ کیلإ  عیقوتلا 
: تسا هتفگ  یـشاش  فسوی  نب  دمحا   - 392  / 2 دوش . هداد  لـیوحت  وا  هب  لاوما  تساـم ، ناـنیمطا  دروم  دارفا  زا  تسه  ير  رد  هک  یبرع 

هلأسم متشون و  ياهمان  ( 233) راکبلط هب  مدرب و  ءاشو  دیزی  نب  زجاح  يارب  رانید  تسیود  تفگ : نم  هب  يزورم  بتاک  نسح  نب  دّـمحم 
هداد ناشیا  هب  ار  نآ  رانید  تسیود  نم  تسا و  هتـشاد  بلط  نم  زا  رانید  رازه  ًالبق  هک  دوب  هدرک  يروآدای  دمآ و  باوج  مدرک ، حرطم  ار 

هلماعم ير  رد  يدسا  نیسحلاوبا  اب  ًامتح  سپ  یهدب ] یسک  هب  ار  ام  لاوما  ینعی   ] ینک هلماعم  یـسک  اب  یتساوخ  رگا  دوب : هدومرف  و  مدوب ،
بتاک نسح  نب  دّمحم  هب  ار  نآ  ربخ  دیسر و  زجاح  تلحر  ربخ  ارجام ، نیا  زا  دعب  زور  هس  ای  ود  دیوگیم : یفاش  فسوی  نب  دمحا  نک .

هب هکنیا  یکی  دوب : وت  يارب  لیلد  هناشن و  ود  فیرـش ، عیقوت  رد  نوچ  شابن  تحاران  متفگ  وا  هب  دـش . تحاراـن  ربخ  نیا  زا  یلیخ  مداد و 
ینک و هلماعم  يدسا  نیسحلا  یبا  اب  هک  تسا  هداد  روتسد  وت  هب  هکنیا  مود  تسا و  رانید  رازه  يدادیم  دیاب  هک  یلام  هک  هدرک  مالعا  وت 

تمزع لاق : تخبون  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  دانـسإلا ، اذـهبو   - 393 تسا . هدوب  زجاح  توف  هب  ترـضح  ملع  رطاـخ  هب  مه  نآ 
یفّلختب ّمتغم  ّینأ  ریغ  ۀعاطلاو  عمـسلاب  میقم  انأ  تبتکو  تممتغاو  يردص  قاضف  َنوُهِراک » َِکلِذل  ُنَْحن  : » ّیلع دروف  تبّهأتو  ّجحلا  یلع 

نب دّمحم  تلداع  ّینإ  تبتکف  باوجلا ، دروف  تنذأتـسا  لباق  نم  ناک  اّملف  ٍِلباق .» ْنِم  ُّجَُحت  َکَّنِإَف  َكَرْدَص  َّنَقیِـضَی  ال  : » عّقوف ّجـحلا ، نع 
دّمحم  - 394 هتلداعف . ّيدسألا  مدقف  لاق : هیلع » رتخت  الف  مدق  نإف  لیدعلا  معن  يدسألا  : » باوجلا دروف  هتنایـصو  هتنایدب  قثاو  انأو  سابعلا 
ّبحأ ملف  ًامهرد  نورـشع  صقنی  مهرد  ۀئامـسمخ  يدنع  عمتجا  لاق : يروباشینلا  ناذاش  نب  دّمحم  نع  دّـمحم ، نب  ّیلع  نع  بوقعی ، نب 
مدرک ایهم  ار  رفـس  بابـسا  مدوب و  هدرک  ّجح  دصق  تسا : هتفگ  تخبون  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا   - 393  / 3 رادقملا ، اذه  صقنی  نأ 

هب مدش . تحاران  هدش و  گنت  ملد  عیقوت  نیا  ندـید  اب  میتسین ». دنـسرخ  رفـس  نیا  زا  ام  : » دـش دراو  نم  يارب  نومـضم  نیا  اب  یعیقوت  هک 
، شابن گنت  لد  : » دمآ فیرش  عیقوت  دعب  متحاران . ّجح  هب  نتفرن  رطاخ  هب  طقف  مدرک ، تعاطا  هدینش و  ار  روتسد  متشون : ترضح  رـضحم 
[ دوب هداد  هزاجا  هک   ] دمآ ماهمان  باوج  متـساوخ ، هزاجا  ّجح  هب  نتفر  يارب  دیـسر ، دعب  لاس  هک  یتقو  يوریم .» ّجح  هب  هدنیآ  لاس  نوچ 
هک دـمآ  باوج  مراد .» نانیمطا  وا  يراد  تناما  تناید و  هب  هک  ارچ  متـسه ، هار  قیفر  سابع  نب  دّـمحم  اـب   » هک متـشون  يرگید  هماـن  دـعب 
 / 4 مدش . هواجک  مه  وا  اب  نم  دمآ و  يدسا  نآ  زا  دـعب  هدـن .» حـیجرت  وا  هب  ار  يرگید  سک  دـیایب  وا  رگا  تسا ، یبوخ  رفـسمه  يدـسا  »

، دـشابن لامک  ماـمت و  غلبم  نیا  هک  متـشادن  تسود  دـش ، مهارف  نم  دزن  رد  مهرد   480 تسا : هتفگ  يروباشین  ناذاـش  نب  دّـمحم   - 394
اهتممتأ ّینأو  اهناصقن  ربخب  بتکأ  ملو  ّيدسألا  یلإ  اهتعفدو  ًامهرد  نیرشع  يدنع  نم  تنزوف  هب  ار  مدوخ  لاوما  زا  مهرد  تسیب  نیاربانب 

یف هیلع  نعطی  ملو  ّریغتی  مل  ۀلادعلا  رهاظ  یلع  ّيدسألا  تامو  َنوُرْـشِع .» اهِیف  ََکل  ِیتَّلا  ۀَئاِمَـسْمَْخلا  ِتَلَـصَو  ْدَـق  : » باوجلا دروف  یلام  نم 
، سیردإ نب  دمحأ  يور   - 395 مهحدم : یف  عیقوتلا  جرخ  ۀعامجو  قاحسإ  نب  دمحأ  مهنمو  ۀئامثالثو . ةرشع  یتنثا  ۀنس  رخآلا  عیبر  رهش 

لجرلا لبق  نم  لوسر  انیلع  دروف  رکـسعلاب ، هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأو  تنک  لاق : يزارلا  دّمحم  یبأ  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع 
مداتسرف يدسا  يارب  هدرک ، هفاضا  نآ  تاقث . عسیلا  نب  ةزمح  نب  دمحأو  ینادمهلا  دّمحم  نب  میهاربإو  يرعشألا  قاحسإ  نب  دمحأ  لاقف :

وت لاوما  زا  نآ  مهرد  تسیب  هک  یمهرد  دصناپ   » هک دـمآ  باوج  دـعب  ماهدرک . لماک  ار  نآ  نم  هدوب و  مک  اهلوپ  هک  متـشونن  همان  رد  و 
چیه درکن و  رییغت  وا  تاداقتعا  تالاح و  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  تلادع  رهاظ  اب  لاس 312 ه.ق  رخالا  عیبر  هام  رد  يدسا  دیسر ». دوب 
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. درکن دراو  یّمذ  نعط و  وا  ّقح  رد  مه  سک 

عسی نب  ةزمح  نب  دمحا  ینادمه و  دّمحم  نب  میهاربا  قاحسا و  نب  دمحا 

، مدوب رکسع  رد  هَّللادبع  یبا  نب  دمحا  هارمه  نم  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  لقن  يزار  دّمحم  یبا  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا   - 395  / 5
دّمحم نب  میهاربا  يرعـشا و  قاحـسا  نب  دـمحا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا -  هیلعيدـهم  ترـضح  ینعی  درم -  نآ  فرط  زا  ياهداتـسرف  هـک 

. دنتسه دامتعا  دروم  عسی ، نب  ةزمح  نب  دمحا  ینادمه و 

مالسلا هیلعترضح  فیرش  رمع  نایب  رد  متفه : لصف 

مالسلا هیلعترضح  فیرش  رمع  نایب  رد  متفه : لصف 

نیسمخو ّتس  ۀنس  یف  ناک  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  دلوم  ّنأب  ۀحیحصلا  رابخألاب  انّیب  دق  مالسلا  هیلعهرمع  نایب  یف  رکذ  امیف  لصف   - 7
الو باسحلا  هیـضتقی  ام  هجورخ  نیح  یلإ  هرمع  نوکیف  نینـس  عبرأ  ذـئنیح  هل  تناکف  نیّتس  ۀنـس  یف  تاـم  مالـسلا  هیلعهاـبأ  ّنأو  نیتئاـمو 
اذـه بحاص  سیل  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  يور  اـم  وحن   - 396 ظافلألا . ۀفلتخم  هّنـس  رادـقمتیور  یّتلا  رابخألا  کلذ  یفانی 

. رمشملا يوقلا  رمألا  اذه  بحاص  نیعبرأ ،) نم  زاج  نم   ) رمألا

ع»  » ترضح فیرش  رمع  نایب  رد 

ناشیا راوگرزب  ردپ  هدوب و  لاس 256 ه.ق  رد  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  دوعسم  دالیم  هک  میدرک  نایب  هحیحـص  رابخا  هطـساو  هب  ًالبق  ام 
يرادقم ناشیا  مایق  جورخ و  نامز  ات  ترـضح  كرابم  رمع  اّما  دندوب . هلاس  راهچ  نامز  نآ  رد  ترـضح  سپ  تفر ، ایند  زا  لاس 260  رد 

روهظ تقو  دـیوگیم  هک  یتایاور  لثم   ] هدـش تیاور  روهظ  تقو  ترـضح  نس  دروم  رد  هک  يرابخا  اب  و  دـنک ، اضتقا  باـسح  هک  تسا 
هیلعرقاب ماما  زا   - 396  / 1 دنیآیم . لصف  نیا  رد  هک  يرابخا  لثم  درادن . تافانم  تسا ، توافتم  ًاظفل  و  تسا ] هلاس  لهچ  دودـح  يدرم 

نم کلذ  هبـشأ  امو  دوب . دهاوخ  يدج  دنمورین و  يوق ، وا  درذـگیمن ، لاس  لهچ  زا  رما  نیا  بحاص  نس  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا 
وأ ۀنـس  نیعبرأ  ءانبأ  نم  ّباش  ةروص  یف  رهظی  ّهنإ  لوقن  نأ  تّحـص  نإ  اهیف : هجولاف  یناعملا . ۀنیابتم  ظافلألا  ۀفلتخم  تدرو  یّتلا  رابخألا 
نب دّـمحم  نب  رفعج  نع  مامه ، نب  دّـمحم  ّیلعوبأ  هاور  اـم  کـلذ  يّوقیو   - 397 رابخألا . ملـستل  کلذـک  هرمع  نوکی  ّهنأ  ال  هسناج ، اـم 
َِّیلَو َّنِإ  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  نیـسحلا ، نب  ّیلع  نب  رمع  نب  ّیلع  نع  لیعامـسإ ، نب  دّمحم  نع  ناخرط ، نب  رمع  نع  کلام ،

، یلوقاعلا ّیلع  نب  نسحلا  نع  هنعو ،  - 398 ۀَنَس . َنِیثالَث  ِْنبا  ٍقَّفَُوم  یًتَف  ِةَروُص  ِیف  ُرَهْظَیَو  ٍۀَنَس  َۀَئاِمَو  َنیِرْشِع  ِلِیلَْخلا  َمیِهاْربِإ  َرْمُع  ُرَّمَُعی  ِهَّللا 
نیا هب  هیبش  يدایز  تایاور  راـبخا و  لاـق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع 

حیحـص تیاور  هکنیا  ضرف  اب  ربخ : حیـضوت  دنتـسه . توافتم  یناعم  ياراد  مه  تسا و  فلتخم  اهنآ  ظاـفلا  مه  هک  هدـش  دراو  تیاور 
لاس لهچ  روهظ  تقو  ناشیا  هکنیا  هن  دوشیم ، رهاظ  هلاـس  لـهچ  دودـح  یناوج  لیامـش  تروص و  رد  ترـضح  نآ  مییوگیم : دـشاب ،
نب یلع   - 397  / 2 دنکیم . تیوقت  لیذ  ربخ  ار  بلطم  نیا  دـنراد . ار  انعم  نیمه  رابخا  همه  هیجوت ، نیا  شریذـپ  تروص  رد  سپ  دراد .
لاس مالسلا 120  هیلعلیلخ  میهاربا  لثم  ادخ  ّیلو  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  دیوگیم : ریـصب  یبا   - 398  / 3 دوشیم . رهاظ  ياهلاس  یـس  دـنمونت  دیـشر و  ناوج  تروص  رد  دـنکیم و  رمع 
ُهَّللا َذَـخَأ  ٍنِمُْؤم  ُّلُک  ّالإ  ِْهیَلَع  ُثَْبلَی  الَف  ًاقَّفَُوم ، ًّاباش  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ُساَّنلا ، ُهَرَْکنَأ  ْدََـقل  ُِمئاـْقلا  َجَرَخ  َْول  مدرم  دـنک  جورخ  مئاـق  رگا  دـندومرف :

. ِبابَّشلا ِخرـِشب  ِِهتَْبیَغ  ْنِم  ُهُعوُجُر  َُسنُوی  ْنِم  ًاهَبَـش  مالـسلا  هیلعِنامَّزلا  ِبِحاص  ِیف  َّنَأ  رخآ : ربخ  یف  يورو   - 399 ِلَّوَألا . ِّرَّذـلا  ِیف  ُهَقاثیِم 
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ِیف مالسلا  هیلعٍحُوِنل  َّدَم  امَک  ِرْمُْعلا  ِیف  ِْرمَألا  اَذه  ِبِحاِصل  ُهَّللا  َّدُمَی  ْنَأ  َنوُرِْکُنت  ام  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  يور  دقو   - 400
هکنیا لیلد  هب  دننکیم ، راکنا  ار  ناشیا  اّمنإو  ۀـمألا ، نیب  فالخ  الب  یلاعت  هَّلل  ًارودـقم  کلذ  ناکل  ًاضیأ  رابخألا  هذـه  درت  مل  ولو  ِرْمُْعلا .

هب داـقتعا  رد  ینمؤم  طـقف  نیارباـنب  دـیامرفیم . روهظ  ددرگیمرب و  اـهنآ  تمـس  هب  يدـنمورین  دیـشر و  ناوج  لیامـش  تروص و  رد  وا 
يرگید ربخ  رد   - 399  / 4 دشاب . هتفرگ  نامیپ  دهع و  وا  زا  رذ  ملاع  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنامیم  مدـق  تباث  یقاب و  وا  تماما  تیالو و 

رب یناوـج  لّوا  لکـش  هـب  شتبیغ  زا  هـکنیا  نآ  و  تـسه ، ربماـیپ  سنوـی  زا  یتهابــش  ناـمزلا ، بحاـص  كراـبم  دوـجو  رد  تـسا : هدـمآ 
ار رما  نیا  بحاص  رمع  دنوادخ  هکنیا  دندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا   - 400  / 5 ( 234 .) ددرگیم

نیا مه  رگا  رّکذت : ( 235 .) دومرف ینالوط  ار  مالـسلا  هیلعحون  رمع  مه ] ًالبق   ] لاعتم دنوادخ  هکنانچ  دینکن ، راکنا  ار  دـیامرفیم  ینالوط 
یهلا تردـق  هطیح  رد  ترـضح ، فیرـش  رمع  ندرک  ینالوط  هک  تسا  مولعم  مه  زاب  رابخا -  نیا  ندوبن  ضرف  اب  دـشیمن -  دراو  راـبخا 

باحـصأ اهیف  فلاخی  تسین ، یمالـسا  تّما  نیب  رد  یفالتخا  نیرتکـچوک  هلأـسم  نیارد  و  تسا ، رودـقم  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  هدوب و 
. رثکأو ۀنـس  ۀئامعبـس  شاع  نم  مّدـقت  نمیف  ّنأ  يراصنلا  يوریو   - 401 کلذ . زاوج  یلع  مهّلک  عئارـشلا  باحـصأو  نومّجنملاو  عئابطلا 

نامهد نب  رـصن  مهنم  ناک  برعلا ، اهب  مهترهـشأ  ۀـّلخ  نافطغ  یف  تناـک  لاـق : ّیمیتلا  يرـصبلا  ینثملا  نب  رّمعم  ةدـیبعوبأ  يورو   - 402
یف فرعی  الف  هرعـش ، ّدوسأو  ًّاباش  کلذ  دعب  لدتعاف  ۀنـس ، ۀئامو  نیعـست  شاعو  ربکلا  هانحو  فرخ  یّتح  اهتداقو  نافطغ  ةداس  نم  ناکو 
ّنأ اورکذ  ریـسلا  باحـصأ  کلذکو  کلذ . نم  بّجعتلل  ینعم  الف  ۀیافک  اهیف  ۀعطق  نیرّمعملا  رابخأ  نم  انرکذ  دقو  اهلثم . ۀـبوجعأ  برعلا 

اه و تعیرش  همه  نارادفرط  باحصا و  و  ۀفورعم . کلذ  یف  اهتّـصقو  مالـسلا . هیلعفسوی  اهجّوزتو  ۀّیرط  ّۀباش  تعجر  زیزعلا  ةأرما  اخیلز 
تیاور اراصن   - 401  / 6 دناهدرک . فلاخم  رما  نیا  اب  ناسانشهراتس  و  اه ] ارگيدام   ] تعیبط نارادفرط  طقف  دنراد . لوبق  ار  رما  نیا  نایدا 

نب رمعم  هدیبعوبا  هک  هدـش  تیاور   - 402  / 7 دناهدرک . یگدنز  مه  رتشیب  اسب  هچ  لاس و  دصتفه  اهنآ  ناگتـشذگ  زا  یخرب  دـناهدرک :
نب رصن  هفیاط  نیا  نیب  رد  دوب ، هدش  اهنآ  ترهش  بجوم  برع  نیب  رد  هک  دوب  یتلصخ  نافطغ  هفیاط  رد  تسا : هتفگ  ّیمیت  يرصب  ینثم 

ناوج تّدم  نیا  زا  دعب  اّما  دوب ، هدش  هدیمخ  ریپ و  درک و  یگدنز  لاس   190 دمآیم ، باسح  هب  نافطغ  فیرش  گرزب و  هک  دوب  نامهد 
هک میدش  روآ  دای  ار  نیرمعم  زا  يدادـعت  رابخا  ًالبق  ام  تسا . هدـشن  هتخانـش  وا  لثم  يا  هبوجعا  برع  رد  و  دـش ، هایـس  شیاهوم  هدـش و 

سپ رـصم  زیزع  اخیلز  هک  دناهتفگ  خیرات  ياملع  نیا  رب  هوالع  درادـن . انعم  ندرک  بجعت  رمع ، لوط  هلأسم  رد  نیاربانب  دـنکیم ، تیافک 
ّنأ نّمـضتت  یّتلا  رابخألا  نم  يور  ام  اّمأو  ( 236 .) تسا فورعم  وا  يارجام  درک و  جاودزا  وا  اب  مالـسلا  هیلعفسوی  دـش و  ناوج  يریپ  زا 
نب هَّللا  دـبع  نع  نادعـس ، نب  یـسوم  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 403 هاور : ام  وحن  شیعی  ّمث  لـتقی ، وأ  شیعی  ّمث  تومی ، ناـمّزلا  بحاـص 

، ُتوُمَی ام  َدَْعب  ُموُقَی  ُهَّنَِأل  َلاق : ُِمئاْقلا ؟ َیِّمُس  ٍءْیَـش  ِّيَِأل  مالـسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : ّیناسارخلا  دیعـس  یبأ  نع  یمرـضحلا ، مساق 
نع دـیزی ، نب  بوـقعی  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  يورو   - 404 ُهَناْحبُـس . ِهَّللا  ِْرمَِأب  ُموُقَی  ٍمیِظَع ، ٍْرمَأـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإ 

ِبِحاص ُلَثَم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  اـنِْرمَأ  ُلَـثَم  لوقی : مالـسلا  هیلعرفعجاـبأ  تعمـس  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  ناـمثع ، نب  داّـمح  نع  مکحلا ، نب  ّیلع 
، عیبرلا نب  مساقلا  نع  دّمحم ، نب  قاحـسإ  نع  یفوکلا ، دّـمحم  نب  رفعج  نع  هیبأ ، نع  هنعو   - 405 ُهَثََعب . َُّمث  ٍماع ، َۀـَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأ  ِرامِْحلا ،

؟ مالسلا هیلعمئاقلل  لثم  هَّللا  باتک  یف  له  مالسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تلأس  لاق : رمحألا  دجسم  نّذؤم  نع  باطخ ، نب  ّیلع  نع 

مالسلا هیلعنامز  ماما  روهظ  مایق و  زا  شیپ  ياههناشن 

رد تسا : هتفگ  فیس  هک  درکیم  لقن  يروآدای و  هریمع  نب  فیس  زا  هک  مدینـش  يدرمریپ  زا  دیوگیم : حابـص  نب  لیعامـسا   - 423  / 1
زا يدرم  مان  هب  ياهدننک  ادن  ًامتح  راچان و  هب  هریمع ! نب  فیس  يا  تفگ : همدقم  نودب  مدینـش ، هک  مدوب  یقیناود  روصنم  رفعج  یبا  رانک 
رد مناـج  هک  يدـنوادخ  هب  مسق  تفگ : تسا ؟ هدرک  تیاور  ار  بلطم  نیا  مه  یـسک  متفگ : دـنکیم . ادـن  نامـسآ  زا  بلاـط ، یبا  دـالوا 

نامسآ زا  يدرم  مان  هب  ياهدننک  ادن  ًامتح  دندومرفیم : هک  هدینـش  مالـسلا ] هیلعرقاب  ماما  ] وا زا  مشوگ  ار  بلطم  نیا  تسوا ! تردق  تسد 
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دحأ ّهنإ  اّمأ  هبیجن ، نم  لّوأ  نحنف  کلذ  ناک  اذإ  فیس  ای  لاقف : ماهدینشن . زگره  ار  ثیدح  نیا  لثم  نینمؤملاریما ! يا  متفگ : دنکیم . ادن 
ّیلع نب  دّـمحم  رفعجابأ  تعمـس  ّینأ  ول ال  فیـس  ای  لاق : مث  مالـسلا . اهیلعۀـمطاف  دـلو  نم  لـجر  لاـق : مکّمع ؟ ینب  ّيأ  تلق : اـنّمع . ینب 

نع يربکعلتلا ، نع  ۀـعامج ، ینربخأو   - 424 مالـسلا . هیلعّیلع  نب  دّمحم  هّنکلو  مهنم  تلبق  ام  ایندـلا  لهأ  هب  ینثّدـح  ّمث  هب ،  ینثّدـحی  ]
، بلاط یبأ  نب  ییحی  نع  ّیمشاهلا ، هَّللا  دبع  نب  میهاربإ  نع  كامـسلا ، دمحأ  نب  نامثع  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دمحأ 

یّتَح ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  ال  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : رمع  نب  هَّللا  دـبع  نع  هیبأ ، نع  بئاسلا ، نب  ءاطع  نع  مصاـع ، نب  ّیلع  نع 
نع ناذاـش ، نب  لـضفلا  نع  ۀـبیتق ، نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نع  سیردإ ، نب  دـمحأ   - 425 ُِّیبَن . اـَنَأ  ُلوُقَی  ْمُهُّلُک  ًاباّذَـک  ِتِـس  َنیّ ْنِم  ٌوَْحن  َجُرْخَی 

! فیـس يا  تفگ : لوقی : ناک  مالـسلا  هیلعرفعجابأ  ّنإ  مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبع  یبأل  تلق  لاق : یلاـمثلا  ةزمح  یبأ  نع  بوبحم ، نب  نسحلا 
ام ناـگداز  ومع  زا  یکی  وا  هک  نادـب  مینکیم . تباـجا  ار  شتوعد  هک  میتسه  یناـسک  نیلوا  ساـبع ] ینب   ] اـم دـتفیب  قاـفتا  نآ  هک  یتقو 

نیا رگا  فیـس ! يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  تسا . مالـسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  يدرم  تفگ : تسا ؟ امـش  ناگداز  ومع  مادـک  زا  متفگ : تسا .
لوبق ًامتح  دـندادیم ، ربخ  نم  هب  ار  نآ  ملاـع  لـها  همه  مدینـشیمن و  مالـسلا  اـمهیلع  رقاـب  ماـما  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  اـبا  زا  ار  ثیدـح 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هتفگ  رمع  نب  هَّللادـبع   - 424  / 2 تسا ! مالـسلا  امهیلعیلع  نب  دّمحم  وا  اّما  مدرکیمن ،
 / 3 متسه . ربمایپ  نم  دنیوگیم : یگمه  هدرک ، جورخ  باّذک  رفن  تصـش  دودح  هکنیا  رگم  دوشیمن ] عقاو  روهظ   ] دنکیمن مایق  تمایق 
َنِم ِنلاَو  ُءادـّ ِمُوتْحَْملا  َنِم  ِینایْفُّسلا  ُجوُرُخ  ماما  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدـخ  هب  تسا : هتفگ  یلاـمث  هزمح  یبا   - 425
َنِم ٍنالُف  ِیَنب  ُفالِتْخاَو  مالسلا : هیلعِهَّللا  ِدبعوبأ  َلاقَف  ِمُوتْحَْملا . َنِم  اُهلوُقَی  َناک  ءایْـشَأَو  ِمُوتْحَْملا  َنِم  ِبِْرغَْملا  َنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُطَو  ِمُوتْحَْملا 

ِراهَّنلا َلَّوَأ  ِءآمَّسلا  َنِم  ٍدانُم  يِداُنی  َلاق : ِنلا . ُءادّ ُنوُکَی  َْفیَکَو  ُْتُلق : ِمُوتْحَْملا ؟ َنِم  ِِمئاْقلا  ُجوُرُخَو  ِمُوتْحَْملا  َنِم  ِۀَیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ُْلتَقَو  ِمُوتْحَْملا 
، ِِهتَعیِـشَو َناْمثُع  ِیف  َّقَْحلا  َّنِإ  الَأ  ِضْرَألا : َنِم  ِراهَّنلا  ِرَخآ  ِیف  ُسِیْلبِإ  يِداُنی  َُّمث  ِِهتَعیِـشَو . ٍِّیلَع  ِیف  َّقَْحلا  َّنِإ  ـالَأ  ْمِِهتَنِْـسلَِأب : ٍمْوَق  ُّلُـک  ُهُعَمْـسَی 

تاموتحم هلمج  زا  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  ینامسآ و  يادن  ینایفس ، جورخ  دندومرفیم : مالسلا  هیلعرقاب  َنُولِْطبُْملا . ُباتْرَی  َِکلذ  َْدنِعَف 
رد یلیدبت  رییغت و  چیه  هداتفا و  قافتا  ًانیقی  هدوب و  یمتح  اهنیا  ینعی   ] دنتسه تاموتحم  زا  هک  دندومرفیم  مه  ار  يرگید  روما  دنتـسه و 

هیلعمئاق جورخ  هیکز و  سفن  لتق  و  ناشدوخ ، نیب  رد  سابع ] ینب   ] نالف ینب  فالتخا  و  دندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسین ]. اهنآ 
زا ياهدننک  ادن  دندومرف : ترـضح  دتفایم ؟ قافتا  هنوگچ  ادـن  مدرک : ضرع  دـتفایم . قافتا  ًامتح  تسا و  تاموتحم  هلمج  زا  زین  مالـسلا 

ناوریپ یلع و  اب  ّقح  هک  دینادب  تسا : نیا  ادن  دنونـشیم و  ار  نآ  ینابز  ره  اب  مدرم  همه  هک  یتروص  هب  دنکیم  ادن  زور  لّوا  رد  نامـسآ 
ناوریپ نامثع و  اب  ّقح  هک  دـینادب  نامـسآ : رد  هن  تسا  نیمز  رد  شأـشنم  هک  دـنکیم  ییادـن  ناطیـش  زور  رخآ  رد  نآ و  زا  سپ  تسوا .

نع داّمح ، نع  لاّضف ، نبا  نع  دانسإلا ، اذهبو   - 426 دننکیم . ّکش  تسا ] ّقح  ادن  مادـک  هکنیا  رد   ] لطاب لها  تقو  نامه  رد  تسوا .
َْلبَق ٌرْشَع  هلآو : هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  لاق : مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  نع  ۀلثاو ، نب  رماع  نع  رـصن ، یبأ  نع  راتخملا ، نب  نیـسحلا 

ٌفْـسَخَو مالـسلا  هیلعیـسیِع  ُلوُُزنَو  اِهبِْرغَم  ْنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُطَو  ِِمئاْقلا  ُجوُرُخَو  ُۀَّباّدـلاَو  ُناخُّدـلاَو  ُلاّجَّدـلاَو  ُِّینایْفُّسلا  اْهنِم : َّدـُب  ِۀَـعاّسلا ال 
، داّمح نع  لاّضف ، نبا  نع  دانـسإلا ، اذهبو   - 427 ِرَـشْحَْملا . َیلِإ  َساَّنلا  ُقوُسَت  ِنْدَع  ِْرعَق  ْنِم  ُجُرَْخت  ٌرانَو  ِبَرَْعلا  ِةَریِزَِجب  ٌفْسَخَو  ِقِرْـشَْملِاب 

ُِّینایْفُّسلاَو ُۀَْـحیَّصلا  ِتامالَْعلا : َنِم  ِِمئاْقلا  ِماـِیق  َلـْبَق  ٌسْمَخ  لاـق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  ۀـلظنح ، نب  رمع  نع  رمع ، نب  میهاربإ  نع 
نع ذـئاع ، نب  دـمحأ  نع  ءاشولا ، ّیلع  نب  نسحلا  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 428 ِۀَّیِکَّزلا . ِسْفَّنلا  ُْلتَقَو  ِّینامَْیلا  ُجوُرُخَو  ِءادـْیَْبلِاب  ُفْسَْخلاَو 

ربمایپ دندومرف : ناشیا  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هلثاو  نب  رماع   - 426  / 4 مالسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ  لاق  لاق : ۀجیدخ  یبأ 
ناخد ندمآ  لاجد ، جورخ  ینایفس ، جورخ  دتفایم : قافتا  هد  ًامتح  ترـضح ] روهظ  و   ] تمایق زا  لبق  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

رد نیمز  نتفر  ورف  مالـسلا ، هیلعیـسیع  ندش  لزان  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  مالـسلا ، هیلعمئاق  جورخ  ضرالا ،  ۀباد   ] هباد ندمآ  دود ،] ]
رـشحم هب  ار  مدرم  هک  دوـشیم  جراـخ  ندـع  هقطنم  رد  نیمز  رعق  زا  یـشتآ  ادـیب ،] يداو  ] برعلا ةریزج  رد  نیمز  نتفرورف  قرـشم ، تمس 

جنپ مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  زا  شیپ  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هلظنح ، نب  رمع   - 427  / 5 دناشکیم .
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428  / 6 هیکز . سفن  ندش  هتشک  ینامی و  جورخ  ادیب ، هقطنم  رد  نیمز  نتفرورف  ینایفس ، جورخ  ینامسآ ، هحیـص  دوشیم : رهاظ  تمالع 
اْنِثا َجُرْخَی  یّتَح  ُِمئاْقلا  ُجُرْخَی  دـنکیمن ال  جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق  دـندومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دـیوگیم  ( 249) هجیدخ یبا  - 
نب هَّللا  دبع  نع  ةریغملا ، یبأ  نب  ّیلع  نع  راّمع ، یبأ  نع  ۀلبج ، نب  هَّللا  دبع  نع  هنعو ،  - 429 ِهِسْفَن . یلِإ  وُعْدَی  ْمُهُّلُک  ٍمِشاه  ِیَنب  ْنِم  َرَشَع 
َأَْربَی یّتَح  َنوُرِظَْتنَت  يِذَّلا  ُْرمَْألا  اَذـه  ُنوُکَی  ال  لوقی : مالـسلا  هیلعّیلع  نب  نسحلا  تعمـس  تلاـق : لـیفن  تنب  ةریمع  نع  ّيرماـعلا ، کـیرش 

؟ ٌْریَخ َِکلذ  ِیف  ام  ُْتُلق : ٍضَْعب . یلَع  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُضَْعب  َدَهْشَی  یّتَحَو  ٍضَْعب  ِهْجَو  ِیف  ْمُکُضَْعب  ُلَْفتَیَو  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َنَْعلَیَو  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب 
، دالبلا یبأ  نب  دّمحم  نع  طابسأ ، نب  ّیلع  نع  لضفلا ، يورو   - 430 ُهَّلُک . َِکلذ  ُعَفْرَیَف  انُِمئاق ، ُموُقَی  َِکلذ  َْدنِع  َِکلذ ، ِیف  ُهُّلُک  ُْریَْخلَا  َلاق :

جورخ مشاه  ینب  زا  رفن  هدزاود  هکنآ  زا  دـعب  رگم  مالـسلا : هیلعنینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق : هّدـج  نع  هیبأ ، نع  يدوألا ، دّـمحم  نب  ّیلع  نع 
لقن ( 250) لیفن رتخد  هریمع  زا  يرماع  کیرـش  نب  هَّللادبع   - 429  / 7 دـننک . توعد  ناشدوخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  مادـک ، ره  هدرک و 

دیتسه نآ  روهظ  رظتنم  هک  ار  رما  نیا  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  امهیلع  یبتجم  ماما  یلع ، نب  نسح  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  دـنکیم 
نیرفن نعل و  ار  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  دننک و  يرود  هتـسج و  يرازیب  يرگید  هدع  زا  امـش  زا  یخرب  هکنیا  ات  دـش  دـهاوخن  عقاو 

نیاربانب مدرک : ضرع  دـهدب . رگید  هتـسد  رفک  هب  تداهـش  ياهتـسد  و  دـنزادنیب ، ناهد  بآ  رگید  یهورگ  تروص  هب  یهورگ  و  دـننک ،
همه هدرک و  روهظ  مالـسلا  هیلعمئاق  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، تقو  نآ  رد  اهریخ  همه  دـندومرف : ترـضح  تسین . نامز  نآ  رد  يریخ 

ُرَمْحَأ ٌتْوَم  ِِمئاْقلا  ْيَدَی  َْنَیب  تسا : هتفگ  وا  هک  دنکیم  لقن  شدج  زا  شردپ ، زا  ّيدوا ، دّـمحم  نب  یلع   - 430  / 8 درادیم . رب  ار  اهنیا 
431 ُنوُعاّطلاَف . ُضَْیبَألا  ُتْوَْملا  اّمَأَو  ُْفیَّسلاَف  ِرَمْحَألا  ُتْوَْملا  اَّمَأَف  ِمَّدـلا ، ِناْولَأَک  رَمْحَأ  ِِهنیِح ، ِْریَغ  یف  ٌدارَجَو  ِِهنیِح  یف  ٌدارَجَو  ُضَْیبَأ  ٌتْوَمَو 

نب نسحلا  نع  یئاـتربعلا ، لـاله  نب  دـمحأ  نع  ًاـعم ،]  ] يریمحلا رفعج  نب  هَّللا  دـبعو  ینوتیزلا  ّیلع  نب  نسحلا  نع  هَّللا ، دـبع  نب  دعـس  - 
مَْلیَـص ٍءاّمَـص  ٍۀَْنِتف  ْنِم  َّدـُب  ال  لاق : ّهنأ  ۀـجاحلا -  عضوم  هنم  انرـصتخا  لیوط  هل  ثیدـح  یف  مالـسلا -  هیلعاضرلا  نسحلا  یبأ  نع  بوبحم ،

ٍفِّسَأَتُم ٍنِمُْؤم  ْنِم  ْمَکَو  ِضْرَألا  ُلْهَأَو  ِءآمَّسلا  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  یِْکبَی  يِْدلُو ، ْنِم  َِثلاّثلا  ِۀَعیِّشلا  ِنادِْقف  َْدنِع  َِکلذَو  ٍۀَجِیلَوَو  ٍۀَناِطب  ُّلُک  اهِیف  ُطُقْسَی 
دتفایم و قافتا  دیفس  گرم  خرس و  گرم  مالسلا  هیلعمئاق  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  دندومرف : مالسلا  هیلعنانمؤمریما  ِدْقَف  َْدنِع  ٍنیِزَح  ٍناّرَح 

اّما و  دیآیم . نوخ  گنرمه  خرس و  خلم  مه  نآ  شدوخ  تقو  ریغ  رد  و  تعارز ] تشادرب  هب  کیدزن  نامز  ینعی   ] شدوخ تقو  رد  خلم 
ینالوط ًاتبسن  یثیدح  رد  بوبحم  نب  نسح   - 431  / 9 تسا . ( 251) نوعاط نامه  دیفس  گرم  ریشمش و  اب  ندش  هتشک  نامه  زمرق  گرم 

هنتف راچان  هب  دندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  مینکیم ، رکذ  نآ  زا  زاین  هزادـنا  هب  هدرک و  شرـصتخم  ام  هک 
لـسن هس   ] نم موس  دـنزرف  هک  تسا  ینامز  رد  هنتف  نیا  و  دـنوشیم ، راتفرگ  هنتف  نآ  رد  مه  اـم  نازارمه  ناـصاخ و  دریگیم و  رد  یتخس 

هچ دـننکیم ؟ هیرگ  مالـسلا ] هیلعنامز  ماما   ] وا تبیغ  رب  نیمز  نامـسآ و  لـها  همه  ددرگ . باـیان  دوقفم و  نایعیـش ] ناـیم  زا  نم  زا  سپ 
ْمِِهب ّیِنَأَک  ِنیِعَْملا ، ِءاْملا  فسأت  مالسلا ] هیلعيدهم  ترضح  ینعی  نیعم ، ءام   ] فاص بآ  ندش  دوقفم  تقو  رد  هک  دنتسه  ینانمؤم  رایـسب 

: َلاق َوُه ؟ ٍءاِدن  ُّيَأَو  ُْتلُقَف : َنیِِرفاْکِلل . ًاباذَعَو  َنِینِمؤُْمِلل  ٍۀَمْحَر  ِیف  َبُرَق  نَم  ُهُعَمْـسَی  امَک  َدَْعب  نَم  ُهُعَمْـسَی  ًءادـِن  اوُدُون  ْدَـقَو  َنُونوُکَی  ام  ّرَـسَأ 
َنِینِمْؤُْملا َرَـشْعَم  ای  ُۀَـفِزآلا » ِتَفِزَأ   » یناّثلا ُتْوَّصلاَو  َنیِِملاَّظلا » یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الأ   » اْهنِم ًاتْوَص  ِءآـمَّسلا : َنِم  ٍتاوْصَأ  ۀـَثالَث  ٍبَجَر  ِیف  َنوُداـُنی 
ُتْوَّصلاَو ّيریمحلا  ۀـیاور  یفو  َنیِِملاّظلا . ِكاله  ِیف  َّرَک  ْدَـق  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اذـه  ِسْمَّشلا :-  ِْنیَع  َوَْحن  ًازِراب  ًاندـَب  َنْوَرَی  ِِثلاّثلا -  ُتوَّصلاَو 

نم اـیوگ  دـنوشیم . نـیگمغ  هنـشت و  هدروـخ و  اوـُعیِطَأَو .» ُهـَل  اوُعَمْـساَف  ًاـنالُف  َثََـعب  َهَّللا  َّنِإ  : » ُلوـُقَی ِسْمَّشلا  ِنْرَق  ِیف  يُری  ٌنَدـَب  ِِثلاـّثلا  ]
هدینـش کیدزن  زا  هک  نانچمه  دـسریم و  اهنآ  هب  يادـن  هک  ارچ  دـننادیمن ؛ دنتـسه و  تیعقوم  نآ  رد  نانآ  هک  هچنآ  زا  مرت  لاحـشوخ 

؟ تسیچ ادـن  نآ  مدرک : ضرع  تسا . باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  ادـن  نآ  ياوتحم  دوشیم ، هدینـش  مه  رود  زا  دوشیم 
تنعل : » زا تسا  تراـبع  لّوا  توص  ادـن و  دوشیم : هداد  ادـن  مدرم ] هب  باـطخ   ] نامـسآ زا  هبترم  هس  بجر ، هاـم  رد  دـندومرف : ترـضح 

هورگ يا  دسریم ] ارف  تمایق   ] تسا هدش  کیدزن  دوش ، کیدزن  دیاب  هچنآ  : » تسا نیا  مود  توص  ادـن و  ( 252 «.) داب ناملاظ  رب  دنوادخ 
هیلعنینمؤملاریما نیا  تسا : نیا  دوشیم ، هدـید  یندـب  دیـشروخ  مرج  فرط  رد  هک  یلاـح  رد  مه  موس  توـص  ادـن و  و  ( 253 !« ) نانمؤم
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رد یندـب  تسا : هدـمآ  موس  توص  دروم  رد  يریمح  تیاور  رد  تسا . هتـشگزاب  ایند  هب  ناملاظ  كاله  يدوباـن و  يارب  هک  تسا  مالـسلا 
تعاطا وا  زا  دیونشب و  ار  وا  فرح  هتخیگنارب ، ار  صخش  نالف  لاعتم  دنوادخ  دیوگیم : ادص  بحاص  دوشیم ، هدید  دیـشروخ  یکیدزن 

، ناذاش نب  لضفلا   - 432 َنِینِمُْؤم .» ٍمْوَق  َروُدُص  ُهَّللا  یِفْشَیَو   » ُءایْحَأ اوناک  َْول  ُساَّنلا  ّدوتَو  ُجَرَْفلا  َساَّنلا  ِیتْأَی  َِکلذ  َْدنِعَف  ًاعیِمَج : الاقَو  دینک .
تیب لهأ  ةوعد  لاق : ّهنأ  هنع  هللا  یـضر  رـسای  نب  راـمع  نع  نیزر ، نب  هَّللا  دـبع  نع  ۀـعرز ، یبأ  نع  ۀـعیهل ، نبا  نع  محازم ، نب  رـصن  نع 
یلع دانم  يدانی  ضرألا  یف  بورحلا  ترثکو  مورلا  كرتلا  فلاخ  اذإف  اهتداق ، اورت  یّتح  اوّفکو  ضرـألا  اومزلاـف  ناـمّزلا ، رخآ  یف  مکّیبن 
یبأ نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع  لـضفلا ،  - 433 اهدجـسم . طئاح  برخیو  برتقا  دـق  ّرـش  نم  مزال  لیو  قشمد : روس 
نیا زا  دعب  لاق : ّمث  هسأر ، كّرحف  لاق : یتم ؟ یّتح  رمألا  اذه  لاط  دق  هل : تلق  لاق : ۀّیفنحلا  نب  دّـمحم  نع  رـشب ، نب  دّـمحم  نع  دوراجلا ،
نامز نآ  رد  شاک  يا  هک  دـنرادیم  تسود  مدرم  دـسریم و  ارف  مدرم  يارب  شیاشگ  جرف و  نامز ، ناـمه  رد  دـنیوگیم : تیاور  ود  ره 

افـش روهظ ، اـب  ار  دوب  حورجم  ناـملاظ  متـس  روج و  زا  هک  ییاـهلد  ینعی  دـهدیم ؛ افـش  ار  ناـنمؤم  ياههنیـس  دـنوادخ  و  دـندوب ، هدـنز 
تیب لها  تفالخ  توعد و  تسا : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  هنع  هللا  یـضر  رـسای  نب  رامع  زا  نیزر ، نب  هَّللادبع   - 432  / 10 ( 254 .) دهدیم

ار توعد  نایاوشیپ  ات  دیراد  هگن  تسد  گنج  زا  دینیـشنب و  ناتدوخ  ياج  رد  ًالعف  نیاربانب  دش ، دـهاوخ  عقاو  نامزلا  رخآ  رد  امـش  ربمایپ 
ای راصح و  يادنلب  رب  ياهدـنهد  ادـن  دوشب ، دایز  يزیرنوخ  گنج و  نیمز  رد  هدرک ، فالتخا  مه  اب  اهیمور  اهكرت و  هک  ینامز  دـینیبب .
زا رشب  نب  دّمحم   - 433  / 11 دوشیم . بیرخت  قشمد  دجـسم  راوید  و  دش . کیدزن  یمتح و  هک  يّرـش  زا  ياو  دهدیم : ادن  قشمد  هعلق 
یک دـش ، ینـالوط  تیب  لـها  تلود  روهظ   ] رما نیا  مدرک : ضرع  ترـضح  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  وا  هک  دـنکیم  لـقن  هیفنح  نب  دّـمحم 
ّینَأ ُناطلُّسلا ؟ ِملْظَی  َْملَو  َِکلذ  ُنوُکَی  ّینَأ  ُناوْخألا ؟ اوُفْجَی  َْملَو  َکـِلذ  ُنوُکَی  ّینَأ  ُناـمَّزلا ؟ ّضَعَی  َْملَو  َکـِلذ  ُنوُکَی  ّینَأ  دـتفایم ؟ قاـفتا 
َُهبَراح ْنَمَو  ُهَکَرْدَأ  ُْهنِم  َّرَف  ْنَم  اُهتَجَْهب ؟ ُبَهْذَیَو  اهُروُس  ُّرِیَُغیَو  اهُروُدُص  ُرّفَُکیَو  اهرُوتُـس  ُکَتُْهیَف  َنیِوْزَق  ْنِم  ُقیِدـنّزلا  ْمُقَی  َْملَو  َِکلذ  ُنوُکَی 

نب نسحلا  نع  لضفلا ،  - 434 ُهاْینُد . یلَع  یِْکبَی  ٍكابَو  ِِهنیِد  یلَع  یِْکبَی  ٍكاب  ِناـیِکاب : ُموُقَی  یّتَح  َرَفَک ، ُهََعباـت  ْنَمَو  َرَقَْتِفا  َُهلَزَتْعا  ْنَمَو  ُهَلَتَق 
يَرت یّتَح  ًالْجِر  الَو  ًادَی  ْكِّرَُحت  الَو  َضْرَألا  ِمِْزلَا  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  ّیفعجلا ، رباج  نع  مادقملا ، یبأ  نب  ورمع  نع  بوبحم ،
عقاو رما  نآ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـندومرف : هداد و  ناکت  ار  ناشرـس  مالـسلا  هیلعترـضح  ُكِرْدـُت : َكارَأ  امَو  ََکل  اهُرُکْذَأ  ٍتامالَع 

هب تبـسن  ینید  ناردارب  زونه  هک  نآ  لاح  دوش و  عقاو  اجک  هتخاسن ؟ دراو  تدـش  یتخـس و  شلها  رب  راـگزور  زونه  هک  یلاـح  رد  دوشب 
هک نآ  لاح  دوش و  عقاو  اجک  و  هدرکن ؟ متس  ملظ و  ناطلس ، زونه  هک  نآ  لاح  دوش و  رهاظ  اجک  رما  نآ  دناهدرکن ؟ افج  ملظ و  رگیدکی 

روبجم ار  اهنآ  ناگرزب  دنک و  تمرح  کته  اهنآ  هب  هدیرد و  ار  اجنآ  لها  سومان  هدرپ  هک  هدرکن  مایق  نیوزق  زا  يرفاک  دـحلم و  زونه 
زا سک  ره  دربب ؟ نیب  زا  ار  اجنآ  یباداش  دهد و  رییغت  ار  اجنآ  راصح  دـناهدوبن . ملاع  هصرع  رد  زگره  ایوگ  هک  ياهنوگ  هب  دـنک ، هانگ  هب 
ره و  دوشیم ، ریقف  دنک  يریگهرانک  وا  زا  یسک  ره  دوشیم . هتشک  دگنجب  وا  اب  یـسک  ره  دنکیم و  ادیپ  ار  وا  دنک  رارف  وا  تردق  هطیح 

هیرگ ناش  يایند  يارب  ياهدـع  ناشنید و  يارب  یخرب  دـنوشیم : نایرگ  هورگ  ود  اـهنآ  هکنیا  اـت  دوشیم . رفاـک  دـنک ، تیعبت  وا  زا  هک 
، نزن اپ  تسد و  نیشنب و  تدوخ  ياج  رد  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  رباج   - 434  / 12 دننکیم .
زا دـنترابع  تامالع  نآ   ] ینیبب ار  تامالع  روهظ  نامز  هک  منیبیمن  وت  رد  هتبلا  منکیم ، رکذ  وت  يارب  هک  ینیبب  ار  یتامالع  هک  یناـمز  اـت 

ُۀَِیباْجلا یّمَُست  ِماّشلا  يَُرق  ْنِم  ِۀَیْرَق  ُفْسَخَو  ِْحتَْفلِاب  َقْشِمَد  ِۀَیِحان  ْنِم  ُتْوَّصلا  ُمُُکئیِجَیَو  ِءامَّسلا  َنِم  يِداُنی  ٍدانُمَو  ٍنالُف  ِیَنب  ُفالِتِْخا  هکنیا : 
ْنِم ٍضْرَأ  ِّلُک  ِیف  ٌرِیثَک  ٌفالِتْخا  اهِیف  ُۀَـنَّسلا  َکـِْلتَف  ۀَْـلمَّرلا ، اُولِْزنَی  یّتَح  َموُّرلا  ُۀَـقِرام  ُِلبُْقتَـسَو  َةَریِزَجلا  اُولِْزنَی  یّتَح  ِكرُّتلا  ُناوْخإ  ُِلبُْقتَـسَو 

[ نالف ینب  . ] ِینایفُّسلا ُۀَیارَو  عَْقبَألا  ُۀَیارَو  ِبَهْـصَألا  ُۀَیار  ٍتایار : ِثالَث  یلَع  َِکلذ  َْدنِع  َنوُِفلَتْخَی  ُماّشلا  ُبُرَْخت  ٍضْرَأ  ُلَّوَأَف  ِبِْرغَْملا ، ِۀَـیِحان 
هب قشمد  هیحان  زا  شیادص  دهدیم و  ادن  يزوریپ  حتف و  هب  نامسآ  زا  ياهدنهد  ادن  دنوشیم . یگتـسد  دنچ  فالتخا و  راچد  سابع  ینب 

هداـیپ هریزج  رهــش  اـی  هریزج  رد  كرت  ناردارب  دوریم . ورف  نـیمز  رد  ( 255) هیباج مان  هب  امـش  تاـهد  زا  یهد  و  دـسریم ، امـش  شوگ 
خر يدایز  رایـسب  تافالتخا  لاس  نامه  رد  دـنوشیم ، هداـیپ  ( 257) هلمر رد  هکنیا  اـت  دـنیآیم  مه  ( 256) یمور نایجراخ  و  دـنوشیم ،
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مچرپ بهصا ، مچرپ  دننکیم : ادیپ  شیارگ  مچرپ  هس  هب  نارگید  ماش و  لها  تسا ، ماش  دش  دهاوخ  بارخ  هک  ینیمزرـس  نیلوا  دهدیم .
نب هَّللا  دـبع  نع  نیـسح ، نب  نسح  نع  دـمحأ ، نب  راّکب  نع  یعناقملا ، نع  يزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ   - 435 ینایفـس . مچرپ  و  ( 258) عقبا

ًاعبرأ رطمت  ّيدـهملا  اـهیف  موقی  یتلا  ۀنـسلا  لاـق : ریبـج  نب  دیعـس  ینثّدـح  لاـق : هیبأ  نع  يدـسألا ، لیعامـسإ  نب  کـلملا  دـبع  نع  ریکب ،
وهو هَّللا  دـبع  هل : لاقی  ساـّبعلا  ینب  نم  لـجر  کـلم  اذإ  لاـق : ّهنأ  راـبحألا  بعک  نع  يورو   - 436 اهتکربو . اـهرثأ  يری  ةرطم  نیرـشعو 

اوثبلت مل  نینمؤملا  ریمأ  هَّللا  دـبع  هَّللا  دـبع  نم  ماشلاب  باتک  هل  ئرق  اذإف  ءانفلا  فیـسو  ءالبلا  حاتفم  وهو  نومتخی  اهبو  اوحتتفا  اهب  نیعلاوذ 
یّتح ساـّبعلا  ینبل  کـلملا  لاـق : رخآ  ثیدـح  یفو  نینمؤملا . ریمأ  نمحرلا  دـبع  هَّللا  دـبع  نم  رـصم : ربنم  یلع  ئرق  ًاـباتک  ّنأ  مکغلبی  نأ 

هب ریبج  نب  دیعس  دیوگیم : هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  يدسا  لیعامـسا  نب  کلملادبع   - 435 هَّللا 13 /  دبع  نم  رصمب  ئرق  باتک  مکغلبی 
اج همه  نآ  تکرب  رثا و  هک  ياهنوگ  هب  درابیم ، ناراب  هبترم  راـهچ  تسیب و  دـنکیم ، ماـیق  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  یلاـس  رد  تفگ : نم 

بحاص هَّللادـبع و  شماـن  هک  ساـبع  زا  يدرم  هک  یتقو  تسا : هتفگ  وا  هک  هدـش  تیاور  راـبحالا  بعک  زا   - 436  / 14 دوشیم . راکشآ 
رد وا  همان  هک  یتقو  تسا . انف  ریـشمش  الب و  دـیلک  وا  تسوا ، اب  سابع  ینب  تلود  ياـهتنا  ادـتبا و  دـسریم ، تموکح  هب  تسا  ( 259) نیع
اب ياهمان  مه  رصم  ربنم  رد  هک  دسریم  ربخ  امش  هب  هلصافالب  نانمؤمریما ،» هَّللادبع  ادخ ، هدنب  زا  : » دوش هدناوخ  نومـضم  نیا  هب  ماش  رهش 

ینب اب  تنطلـس  تسا : هدمآ  رابحالا  بعک  زا  رگید  ثیدح  رد  تسا . هدش  هدناوخ  نانمؤمریما » نامحرلادـبع  ادـخ  هدـنب  زا   » نومـضم نیا 
ریمأ نمحرلا  دبع  هک  یتقو  نانمؤمریما ،» نمحرلادبع  ادخ  هدنب  زا  : » دوش هدـناوخ  بیترت  نیا  هب  ياهمان  رـصم  رد  هک  یتقو  ات  تسا  سابع 
ریمأ هَّللا ) دـبع   ) هَّللا دـبع  نم  ساـّبعلا  ینبل  راـهنلا  لّوأ  مکیلع  ئرق  اذإـف  مهتّدـم ، عاـطقناو  مهکلم  لاوز  وـهف  کـلذ  ناـک  اذإو  نینمؤـملا 

 - 437 نمحرلا . دـبع  نم  هَّللا  دـبعل  لیوو  نینمؤملا  ریمأ  نمحرلا  دـبع  هَّللا  دـبع  نم  راهنلا ] رخآ  نم   ] مکیلع أرقی  ًاباتک  اورظتناف  نینمؤملا 
َْلبَق ُنوُکَی  لاقف : هتاـمالعو ؟ هلئـالد  ینفّرعو  ّيدـهملا  جورخ  یل  فص  مالـسلا : هیلعنیـسحلا  نب  ّیلعل  تلق  لاـق : ریـشب  نب  ملذـح  يورو 

هک دـینادب  دـتفیب  قاـفتا  نیا  َقْشِمَد . دِجْـسَِمب  ُُهْلتَقَو  َتیِرکَت  ُهاوأَـم  ُنوُکَیَو  ِةَریِزَْجلا  ِضْرَأـِب  ّیملَّسلا  ُفوُع  َُهل : ُلاـُقی  ٍلُـجَر  ُجوُرُخ  ِهِجوُرُخ 
نیا هب  ياهمان  سابع  ینب  فرط  زا  زور  لّوا  رد  هک  تقو  ره  نیاربانب  تسا . هتفای  نایاپ  ناـش  تنطلـس  تّدـم  هتفر و  نیب  زا  یـسابع  تلود 

هک دوش  هدناوخ  تروص  نیا  هب  ياهمان  زور  نامه  رخآ  رد  هک  دیـشاب  رظتنم  دوشب ، هدناوخ  نانمؤمریما » هَّللادبع  ادـخ  هدـنب  زا   » هک بیترت 
رـضحم هب  دیوگیم : ریـشب  نب  ملذـح   - 437  / 15 نامحرلادـبع . جورخ  زا  هَّللادـبع  رب  ياو  و  ناـنمؤملاریما . نامحرلادـبع  ادـخ  هدـنب  زا 

. دییامرفب فیصوت  نم  يارب  ار  نآ  ياهتمالع  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  مدرک : ضرع  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نب  یلع  كرابم 
وا نطو  دنکیم . مایق  ( 260) هریزج نیمزرـس  رد  یملـس  فوع  مان  هب  يدرم  ناشیا ، مایق  زا  شیپ  دندومرف : مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما 
َنِم ِنوُْعلَْملا  ِینایفُّسلا  ُجُرْخَی  َُّمث  ْدنَقْرَمَس ، ْنِم  ِحلاص  ْنب  ِْبیَعُـش  ُجوُرُخ  ُنوُکَی  َُّمث  دوشیم . هتـشک  قشمد  دجـسم  رد  دوب و  دهاوخ  تیرکت 

یلصّیبنلا نع  يورو   - 438 َِکلذ . َدَْعب  ُجُرْخَی  َُّمث  ُّيِدْهَْملا ، یفَتِْخا  ِینایفُّسلا  رَهَظ  اذِإَف  نایْفُـس ، ِیبَأ  ِْنب  ِۀَْبتُع  ِْدلُو  ْنِم  َوُهَو  ِِسبایلا  يِداْولا 
لضفلا  - 439 ًافْوَخ . ُلابِجلا  ُأَلْمَی  ُنِمْؤُْملاَو  ُكِرْشُملا  ِِهتَعاط  یلِإ  ُساَّنلا  ُعَرْسَی  ٍِّیبَن ، ُمِْسا  ُهُمْـسا  ٌلُجَر  َنیِوْزَِقب  ُجُرْخَی  لاق : ّهنأ   ] هلآو هیلع  هللا 

َْلبَق ِنانوُکَت  ِناتَیآ  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : ّيدزألا  لیلخلا  نب  ردب  نع  ۀبلعث ، نع  رـصن ، یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  ناذاش ، نب 
بیعش وا  زا  دعب  هِرَخآ . ِیف  ُرَمَْقلاَو  ناضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ِنلا  ِفْصّ ِیف  ُسْمَّشلا  ُفِسَْکنَت  ِضْرَألا ، َیلِإ  مالسلا  هیلعمَدآ  َطَبَه  ُْذنُم  انوُکَت  َْمل  ِِمئاْقلا 

نب ۀبتع  دالوا  زا  وا  دنکیم . مایق  ینابایب  رد  کشخ و  نیمزرـس  رد  نوعلم  ینایفـس  دعب  دنکیم و  مایق  دنقرمـس  هقطنم  زا  ( 261) حلاص نب 
مّرکم لوسر   - 438  / 16 دیامرفیم . مایق  نآ  زا  سپ  هدش و  یفخم  مالـسلا  هیلعيدهم  دنک ، مایق  ینایفـس  هک  هاگنآ  تسا . نایفـس  یبا 

اب نمؤم  كرـشم و  زا  معا  مدرم  دوب و  دـهاوخ  ربمایپ  ماـن  شماـن  هک  دـنکیم  ماـیق  يدرم  نیوزق  رد  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
زا يدزا  لیلخ  نب  ردب   - 439  / 17 دوشیم . وا  زا  سرت  زا  ولمم  دنتـسه ] تبالـص  هناشن  هک   ] اههوک و  دنیآیم ، رد  وا  تعاطا  هب  تعرس 

يزور زا  هک  دوب  دهاوخ  تمالع  ود  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
هام فوسخ  يرگید  ناضمر و  هام  همین  رد  باتفآ  فوسک  یکی  تسا : هتـشادن  هقباس  نامز  نآ  اـت  درک  طوبه  نیمز  هب  تشهب  زا  مدآ  هک 
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یِّنِإ مالـسلا : هیلعرَفْعَجُوبَأ  َلاقَف  ِنلا ؟ ِفْصّ ِیف  ُرَمَْقلاَو  ِرْهَّشلا  ِرَخآ  ِیف  ُسْمَّشلا  ُفِسَْکنَت  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ٌلُجَر : َلاقَف  ناضمر . هام  رخآ  رد 
بیعش نع  ۀبلعث ، نع  لاّضف ، نب  ّیلع  نب  نسحلا  نع  لضفلا ،  - 440 مالسلا . هیلعُمَدآ  َطَبَه  ُْذنُم  انوُکَت  َْمل  ِناتیآ  امُهَّنِکلَو  ُلوُقَت  اِمب  ُمَلْعََأل 

 - 441 ٍۀَْلَیل . ةَرَـشَع  ُسْمَخ  ّالِإ  ِۀَیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ِْلتَق  َْنَیبَو  ِِمئاْقلا  ِماِیق  َْنَیب  َْسَیل  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق : حلاص  نع  دادحلا ،
ّینَأ مالسلا : هیلعَلاقَف  رمألا ؟ اذه  نوکی  یتم  مالسلا : هیلعرفعج  یبأل  تلق  لاق : رباج  نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  محازم ، نب  رـصن  نع  هنعو ،

نب نیـسحلا  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نـع  هـنع ،  - 442 ِۀَـفوُْکلاَو ؟ ِةَریِحلا  َْنَیب  یْلتَْقلا  ُُرثْکَت  اَّملَو  ُِرباـج  اـی  َکـِلذ  ُنوُکَی 
رخآ رد  یگتفرگ  دیـشروخ  ًالومعم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  یـصخش  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  راتخملا ،

تمالع ود  نآ  اّما  منادیم ، نم  ییوگیم  وت  هک  ار  هچنآ  دندومرف : باوج  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . هام  طسو  رد  یگتفرگ  هام  هام و 
وا هک  دنکیم  لقن  رامت ] مثیم  نب   ] حلاص زا  دادح  نیعأ  نب   ] بیعش  - 440  / 18 دناهدشن . عقاو  نونکات  مدآ  طوبه  زا  هک  دنتسه  ياهناشن 

بـش هدزناپ  طقف  مالـسلا  هیلعمئاق  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  نیب  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا : هتفگ 
روـهظ  ] رما نیا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  كراـبم  رـضحم  هب  تسا : هتفگ  یفعج  دـیزی  نـب   ] رباـج  - 441  / 19 تسا . هلـصاف 

لـتق و زونه  هک  یلاـح  رد  دوش  عقاو  روطچ  رما  نیا  رباـج ! يا  دـندومرف : ترـضح  دـش ؟ دـهاوخ  عقاو  یک  مالـسلا ] هیلعتّجح  ترـضح 
ترضح هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  راتخم  نب  نیسح   - 442  / 20 تسا ؟ هدشن  عقاو  هفوک  هریح و  نیب  رد  دایز  يزیرنوخ 

ُهَمِداه ال ّنِإ  امَأ  ٍنالف ، ِیَنب  ِْکُلم  ُلاَوز )  ) َِکلذ َْدنِعَف  دوُعْـسَم ، ِْنب  ِهَّللا  ِدبَع  َراد  ِیلَی  اّمِم  هرّخَُؤم  ِۀَـفوُکلا  ِدِجْـسَم  ُِطئاح  َمَدَـه  اذِإ  دـندومرف :
ِّیناـسارُخلا ۀـَثالّثلا : ُجوُرُخ  لاـق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  يدزـألا ، دّـمحم  نب  رکب  نع  ةریمع ، نب  فیـس  نـع  هـنعو ،  - 443 ِهِیْنبَی .

، هنع  - 444 ِّقَْحلا . َیلِإ  يِدْهَی  ِّینامَْیلا  ِۀَیار  ْنِم  يدْهَِأب  ٌۀَیار  اهِیف  َْسَیلَو  ٍدِحاو ، ٍمْوَی  ِیف  ٍدِحاو  ٍرْهَش  ِیف  ٍةَدِحاو  ٍۀَنَـس  ِیف  ِّینامَیلاَو  ّینایْفُّسلاَو 
نع یـسیع ، نب  ناـمثع  نع  هنع ،  - 445 ّینامیو . ّيرـصم  ینایفـسلا  لبق  جرخی  لاق : ملـسم  نب  دّـمحم  نع  ریکب ، نبا  نع  لاّـضف ، نبا  نع 
ِهَّللا ِدـْبَع  َتْوَم  ِیل  ُنُمْـضَی  ْنَم  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تعمـس  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  ناورم ، نب  راّـمع  نع  روصنم ، یبأ  نب  تسرد 

و دوریم ، نیب  زا  سابع ] ینب   ] نالف تلود  دوش ، بارخ  دوعسم  نب  هَّللادبع  هناخ  تمس  زا  هفوک  دجسم  راوید  هک  ینامز  ُِمئاْقلا . َُهل  ُنُمْضَأ 
هک دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  يدزا  دّـمحم  نب  رکب   - 443  / 21 دنکیمن . ریمعت  ار  نآ  راوید  نآ  هدـننک  بارخ  هک  دـینادب 

نیب رد  و  دتفایم ، قافتا  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناسارخ ، ینعی  رفن ؛ هس  مایق  جورخ و  دندومرف : ترـضح 
جورخ ینایفس ، جورخ  زا  لبق  دیوگیم : ملسم  نب  دّمحم   - 444  / 22 دنکیم . تیاده  ّقح  هار  هب  هک  تسا  رتهدننک  تیاده  ینامی  اهنآ 

نم يارب  سک  ره  دندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  یبا   - 445  / 23 دتفایم . قافتا  ینامی  يرـصم و 
مزـالم هثداـح  ود  نـیا  ینعی   ] مـنکیم تنامـض  ار  مالـسلا  هیلعمئاـق  ماـیق  وا  يارب  مـه  نـم  دـنک ، تنامــض  ار  ینایفــس ]  ] هَّللادـبع ندرم 

ُکُلم ُبَهْذَیَو  ُهَّللا  َءآش  ْنِإ  ْمُِکبِحاص  َنُود  ُْرمَْألا  اَذـه  ُهانتَی  َْملَو  ٍدَـحَأ  یلَع  ُهَدـَْعب  ُساَّنلا  ِعِمَتْجَی  َْمل  ِهَّللا  ُدـْبَع  َتام  اذِإ  َلاق : َُّمث  دـنرگیدمه .]
یبأ نع  هَّللا ، دـبع  نب  مالـس  نع  ّیلع ، نب  دّـمحم  نع  هنع ،  - 446 اّلَک . َلاق : َِکلذ ؟ ُلوُطَی  ُْتلُقَف : ماّیَألاَو . ُروهُّشلا  ُکـُلم  ُریِـصَیَو  َنِینِّـسلا 
َناک افَلَتْخا  اَذِإَف  ٍنالُف ، ِیَنب  ًافیَس  َِفلَتْخَی  یّتَح  ٍنالُف  ِیَنب  ِْکُلم  ُداسَف  ُنوُکَی  ال  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  برح ، نب  رکب  نع  ریـصب ،

ِتامالَع ْنِم  َّنِإ  لاق : مالـسلا  هیلعاـضرلا  نسحلا  یبأ  نع  رـصن ، یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  نع  لـضفلا ،  - 447 مِهِْکُلم . ُداسَف  َِکلذ  َدـْنِع 
ءاش نا  هلأسم  نیا  و  دنسریمن ، قفاوت  هب  سک  چیه  رس  رب  مدرم  دریمب  هَّللادبع  هک  یتقو  دندومرف : سپس  ِْنیَمَرَْحلا . َْنَیب  ُنوُکَی  ًاثَدَح  ِجَرَفلا 
سک چـیه  ینعی   ] دوریم نیب  زا  هناـیلاس  ياهتنطلـس  هک  تسا  نـیا  ناـمز  نآ  تایـصوصخ  زا  و  دوـشیم . یهتنم  امـش  بحاـص  هـب  هَّللا 

ترضح دشکیم ؟ لوط  تیعضو  نآ  مدرک : ضرع  دوشیم . هزور  دنچ  هنایهام و  ياهتنطلس  هب  لیدبت  هکلب  [ دسریمن لاس  هب  شتنطلس 
تموکح دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  مه  وا  برح  نب  رکب  زا  ریـصب  یبا   - 446  / 24 زگره . دندومرف :

، دتفیب هقرفت  ناشنایم  دننک و  فالتخا  مه  اب  هک  ینامز  نیاربانب  دنشکب ، ریـشمش  رگیدکی  هیلع  اهنآ  هک  دوریم  نیب  زا  ینامز  سابع  ینب 
هیلعاضر ماما  زا  رصن  یبأ  نب  دّمحم  نب  دمحا   – 447  / 25 تفر . دهاوخ  نیب  زا  هدش ، لامیاپ  اهنآ  تنطلس  تلود و  هک  تسا  تقو  نآ 
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قاـفتا هنیدـم  هکم و  نیب  هک  تسا  یگنج  هثداـح و  روـهظ ، جرف و  ياـههناشن  هلمج  زا  دـندومرف : ترـضح  هـک  دـنکیم  تـیاور  مالـسلا 
، هنعو  - 448 ًاشبَک . رَشَع  ۀَسْمَخ  ٍنالُف  ِْدلُو  ْنِم  ٌنالُف  ُُلتْقَیَو  ِْنیَمَرَْحلا ، َْنَیب  ُنوُکَت  ٌۀَِّیبَصَع  َلاقَف : ُثَدَحلا ؟ ُنوُکَی )  ) ٍءْیَش ُّيَأَو  ُْتُلق : دتفایم .
ال لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ّینامیلا ، رمع  نب  میهاربإ  نع  یـسیع ، نب  داّمح  نع  نارجنیبأ ، نباو  لاّضف  نبا  نع 
. نُوباّصلا ُباحْـصَأَو  ِدِجْـسَْملا  َْنَیب  امِیف  رَْدُنت  ِسُوُءر  یلِإ  ُرُْظنَأ  ّیِنَأََکل  ِۀَـعُمُْجلا ، َمْوَی  ِۀَـفوُْکلِاب  ُساَّنلا  اوُضِْرعَتْـسَی  یّتَح  ِءالُؤه  ُکُلم  ُبَهْذَـی 
َْوأ ُراثکإلا  ُدـیُِرت ؟ ام  لاقف : جرفلا ؟ نع  مالـسلا  هیلعنسحلاابا  لـجر  لأـس  لاـق : مهجلا  نب  نسحلا  نع  طابـسأ ، نب  ّیلع  نع  هنعو ،  - 449

نیب هک  تسا  يرّجحت  بّصعت و  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ هثداح  قافتا و  نآ  مدرک : ضرع  لاقف : یل . هلمجت  دیرأ  لاقف : َکل ؟ ُلَمْجَأ 
ماما زا  ریصب  یبا   - 448  / 26 دشکیم . ار  عاجـش  نادرم  زا  رفن  هدزناپ  صخـش ، نالف  نادنزرف  زا  سک  نالف  دوشیم و  عقاو  مرح  ود  نیا 

هعمج و زور  رد  هک  ینامز  ات  دوریمن ، نیب  زا  مکاح  هتسد  نآ  تموکح  تلود و  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص 
هدیرب نوباص ، رازاب  هفوک و  دجسم  نیب  اهنآ  ياهرـس  هک  منیبیم  ایوگ  دنـشکب .] لاؤس  نودب  ار  مدرم  و   ] دوش ضرعت  مدرم  هب  هفوک  رد 

لاؤس ترضح  روهظ  جرف و  نوماریپ  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  يدرم  دیوگیم : مهج  نب  نیسح   - 449  / 27 دنوشیم . ادج  نت  زا  هدش و 
اذِإ دندومرف : ترـضح  دییامرفب . رـصتخم  مهاوخیم  درک : ضرع  رـصتخم ؟ ای  میوگب  لصفم  یهاوخیم  دندومرف : مالـسلا  هیلعماما  درک ،
نع ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  هنع ،  - 450 ةدنک . َْریَغ  رَکَذ  َْوأ  ناسارُِخب  ةَْدنَک  ُتایارَو  َرْصِِمب  ٍسِیق  ُتایار  ْتَکَّرََحت 
نع هنعو ،  - 451 َِکلذ . ِیف  اوُّکَُشت  الَف  ِلْخَّنلا  ِیف  َرْمَّتلا  ُدِسُْفی  ۀقادیغ  ۀنـسل  ِِمئاْقلا  َماُّدق  َّنِإ  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ 
یف بصنیف  رجحلا  ذـخؤیو  هنورـسکیف  تیبـلا  ۀـشبحلا  ّریغت  لاـق : دـیبل  یبأ  نع  عـیبرلا ، نع  ّیلع ، نب  ییحی  نع  ملاـس ، نب  رمع  نب  دـمحأ 
َّنِإ لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق : ملـسم  نب  دّمحم  نع  ۀـنیذأ ، نب  رمع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هنعو ،  - 452 ۀفوکلا . دجسم 

يِذَّلا ال ِمُوتْحَملا  ِْرمَْألا  َنِم  َوُهَو  ٍلَمَج  ُلْمَح  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  مالـسلا : هیلعَلاق  َُّمث  ٍةَأَرما . ُلْمَح  ِسْمَخلا  ِروُْکلا  یَلَع  ِهِروُهُظ  َدَْعب  ُِکلْمَی  ِینایْفُّسلا 
. تسا روهظ  تقو  عقوم  نآ  دـندمآ  رد  تکرح  هب  ناسارخ  رد  هدـنک  هلیبق  ياهمچرپ  رـصم و  رد  سیق  هلیبق  ياهمچرپ  هک  یتقو  ُْهنِم . َّدـُب 

ترـضح نآ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  ریـصب  یبا   - 450  / 28 دندومرف . يرگید  زیچ  هدـنک  ياج  هب  ترـضح  دـیاش 
سپ دوشیم ، هدروخ  تخرد  يالاب  هدیـسرن  يامرخ  هک  دیآیم  دوجو  هب  یطحق  نانچنآ  مالـسلا  هیلعمئاق  روهظ  شیپاشیپ  رد  دندومرف :

ار هَّللا  تیب  هشبح  لها  دیوگیم : تسا ] مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  باحـصا  زا  هک   ] يرجه دیبل  یبا   - 451  / 29 دینکن . تیاکـش  نامز  نآ  زا 
. دوشیم بصن  هفوک  دجسم  رد  هدش و  هتـشادرب  شیاج  زا  دوسالارجح  و  دننکـشیم ] ار  نآ  تمرح   ] دننکیم بارخ  ار  نآ  هداد و  رییغت 

تّدم هب  تکلمم  جنپ  رب  شروهظ  زا  دعب  ینایفس  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : ملسم  نب  دّمحم   - 452  / 30
کلام رتش  لمح  تّدـم  تردـق  هب  هکلب  هَّللا  رفغتـسا  دـندومرف : نآ  زا  دـعب  دـنکیم . تنطلـس  دوشیم و  کـلام  هاـم ] هن  ینعی   ] نز لـمح 

نابأ نب  رمع  نع  ۀّلبج ، نب  نامثع  نع  نارهم ، نب  لیعامسإ  نع  هنع ،  - 453 دوشب . عقاو  دیاب  تسا و  هموتحم  روما  هلمج  زا  نآ  دوشیم و 
ْنَم ِهیِدانُم : يدانَف  ِۀَفوُکلِاب ، ْمُکتبحر  ِیف  ُهَلْحَر  َحَرَط  ْدَـق  ِینایْفُّسلا  ِبِحاِصل  َْوأ  ِینایْفُّسلِاب  ّیِنَأَک  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  یبلکلا ،
َّنِإ امَأ  ٍمَهْرِد . َْفلَأ  ُذُـخْأَیَو  ُهَُقنُع  ُبِرْـضَیَف  مُْهنِم ، اذـه  ُلوُقَیَو : ِهِراج  یلَع  ُراـجلا  ُبثیَف  ٍمَهْرِد ، ُْفلَأ  ُهَلَف  ٍِّیلَع  ِۀَعیِـش  ْنِم  ٍلـجر   ] ِسأَِرب َءاـج 

ُلوُقَی ْمُْکنِم ، ٌلُـجَر  َلاـقَف : ِعَقُْربلا ؟ ُبِحاـص  ْنَمَو  ُْتُلق : َعَقُْربلا . بحاـص  یلِإ  ُرُْظنَأ  ّیِنَأَـک  َو )  ) اـیاَغَبلا ِدـالْوَِأل  اـّلِإ  ُنوُکَتـال  ٍذـِئَمْوَی  ْمُکَتَراـمِإ 
نابأ نب  رمع   - 453  / 31 ٍّیَِغب . ُْنبا  ّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنِإ ال   ] امَأ ًالجر . ًالجر  ْمُِکب  ُزِمُْغیَف  ُهَنُوفِْرعَت ، ـالَو  مُُکفِْرعَیَف  ْمُکـشوحیَف  َعَقُْربلا  ُسَْبلَی  ْمُِکلْوَِقب ،

هک امـش  رهـش  رد  هک  منیبیم  ار  ینایفـس  تسود  ای  ینایفـس  ایوگ  دناهدومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یبلک 
، هیاسمه سپ  دراد . شاداپ  مهرد  رازه  دروایب  ار  یلع  نایعیـش  زا  یکی  رـس  هک  سک  ره  دـهدیم : ادـن  يداـنم  هدـمآ و  دورف  دـشاب  هفوک 
رد دینادب  دریگیم . مهرد  رازه  دنزیم و  ار  وا  ندرگ  سپ  تسا ] نایعیش  زا  ینعی   ] تسا اهنامه  زا  نیا  دیوگیم : دریگیم و  ار  هیاسمه 

باقن بحاص  مدرک : ضرع  منکیم . هاگن  باقن  بحاص  هب  هک  ایوگ  دـننکیم . تنطلـس  تموکح و  امـش  رب  ناگداز  انز  طقف  اهزور  نآ 
هدز تشحو  ار  امـش  هدز و  باقن  دـنکیم و  امـش  داقتعا  هب  رهاظت  و  تسامـش ، زا  يدرم  ًارهاـظ  وا  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ یـسک  هچ 
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بیرف يرگید  زا  سپ  یکی  ار  امـش  نیاربانب  دیرادن ] یهاگآ  شتین  زا  و   ] دیـسانشیمن ار  وا  امـش  اّما  دسانـشیم ، ار  امـش  وا  درک . دهاوخ 
دبعوبأ لاق  لاق : ریـصب  یبأ  نع  یّنثملا ، نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  هنع ،  - 454 تسا . راکانز  دنزرف  وا  هک  دینادب  دزادـنایم ، ماد  هب  هداد و 

 - 455 ِناثْوَألا . ِةَدابِع  یلَع  ٌمیِقُم  َمْوَیلا  َوُه  ْنَم  ُْهنِم  َجَرَخ  ْدََـقل  انُْرمَأ  َءاج  ْدَـق  َْولَو  َُهل  َقالَخ  ْنَِمب ال  َْرمَأـْلا  اذـه  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  مالـسلا : هیلعهَّللا 
نمؤم ّلک  عمتجی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال  لاـق : لیذـهلا  یبأ   ] نب هَّللا  دـبع  نع  حـلجألا ، نع  لیـضفلا ، نب  دّـمحم  نع  یناّـمحلا ، نع  هنعو ،

نب رفعج  نع  دّمحم ، نب  میهاربإ  نع  راّکب ، نع  ّیعناقملا ، نع  ئرقملا ، قاحـسإ  نب  دّـمحم  نع  ّيزارلا ، ّیلع  نب  دـمحأ   - 456 ۀفوکلاب .
نب لضفلا   - 457 ِۀَفوُکلا . َۀَّقِزَأ  َلُخْدَی  یّتَح  ُتارُفلا  ُّقَْشنَی  ِْحتَْفلا  ُۀَنَس  َْوأ  ُماع  لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  هیبأ ،)  ) نع يدسألا ، دیعس 

، داّمح نب  میعن  نع  یناه ، نب  میهاربإ  نع  یمشاهلا ، هَّللا  دبع  نب  میهاربإ  نع  كامسلا ، دمحأ  نب  نامثع  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  ناذاش ،
: دندومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگیم  ریـصب  یبا   - 454  / 32 لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  رباج ، نع  ناـمثع ، نب  دیعـس  نع 
دسرب و ام  رما  هک  ینامز  درک . دهاوخ  يرای  درادن  نید  رد  یبیصن  هک  یسک  هلیسو  هب  ار  روهظ ] جرف و  ینعی   ] رما نیا  دنوادخ  هک  دینادب 

یبا نب  هَّللادبع   - 455  / 33 دنوشیم . جراخ  ناشنید  زا  دنتسه  دقتعم  اهتب  شتسرپ  هب  زورما  هک  یناسک  دنک ، روهظ  مالـسلا  هیلعيدهم 
رفعج  - 456  / 34 دنوش . عمج  هدش و  رضاح  هفوک  رد  ینمؤم  ره  هکنیا  رگم  دوشیمن  اپرب  ترضح ] مایق  ای   ] تمایق تسا : هتفگ  لیذهلا 
قافتا امـش  يارب  حـتف  هک  یلاس  رد  دـندومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  مه  وا  شردـپ و  زا  يدـسا ، دیعـس  نب 

هیلعرقاب ماـما  زا  یفعج ] دـیزی  نب   ] رباـج  - 457  / 35 دوشیم . هفوک  ياـههچوک  رب  دراو  هک  دـیآیم  ـالاب  يردـق  هب  تارف  بآ  دـتفایم 
. ِۀَْعیَْبلِاب ِْهَیلِإ  َثََعب  مالـسلا  هیلعُيِدْهَْملا  َرَهَظ  اذِإَف  ِۀَفوُْکلا ، َیلِإ  ناسارُخ  ْنِم  ُجُرَْخت  ِیتَّلا  َدوُّسلا  ُتایاّرلا  ُلِْزنَت  دندومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا 

َّنِإ مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبعوبأ  لاـق  لاـق : ریـصب  یبأ  نع  صفح ، نب  بیهو  نع  یفوـکلا ، ّیلع  نب  دّـمحم  نـع  ناذاـش ، نـب  لـضفلا   - 458
نع لضفلا ،  - 459 مالـسلا . هیلّعٍِیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِهِیف  َِلُتق  َمْوَی  ءاروُشاع ، َمْوَی  ُموُقَیَو  َنیِرْـشِعَو  َثالَث  َۀَْلَیل  ُهُمـسا  يداُنی  مالـسلا  هیلعَِمئاْقلا 

ءاروُشاع َمْوَی  ِِمئاْقلِاب  ّیِنَأَک  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : رایزهم  نب  ّیلع  نع  ناورم ، نب  ّیح  نع  نانـس ، نب  دّمحم  نع  ّیلع ، نب  دّمحم 
 - 460 ًارْوَجَو . ًاـْملُظ  ْتَِئُلم  اـمَک  ًالْدَـع  اـهَُألْمَیَف  ِِهَّلل ، ُۀَْـعیَْبلَا  يِداـُنی : مالـسلا  هیلعُلـِیئَْربَج  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ِماـقَْملاَو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ًاـِمئاق  ِْتبَّسلا  َمْوَی 

ناسارخ زا  هک  یهایـس  ياهمچرپ  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  بوبحم ، نبا  نع  لضفلا ، ]
ترضح نآ  اب  هک  دتسرفیم  ماغیپ  دیامرف ، روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  هک  ینامز  دننکیم . لزنم  اجنآ  رد  هدش ، هفوک  دراو  دنوشیم ، جراخ 

ادن مالسلا  هیلعمئاق  مان  هب  هام ، موس  تسیب و  بش  رد  دندومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  هتفگ  ریـصب  یبا   - 458  / 36 دنک . تعیب 
: دـیوگیم رایزهم  نب  یلع   - 459  / 37 دـیامرفیم . مایق  تسا  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  لتق  زور  هک  اروشاع  زور  رد  و  دوشیم ، هداد 

میهاربا ماقم  نکر و  نیب  دوب ، دهاوخ  هبنش  زور  هک  اروشاع  زور  رد  هک  منیبیم  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ایوگ  دندومرف : مالـسلا  هیلعداوج  ماما 
، هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  ار  نیمز  ترـضح  تسادـخ و  يارب  تعیب  هک  دـنکیم  ادـن  ناشیا  شیپاشیپ  رد  لیئربج  هداتـسیا و 

ٍْرتَو ِیف  ّالِإ  ُِمئاْقلا  ُجُرْخَی  ال  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصب  یبا   - 460  / 38 دنکیم . لدـع  زا  ولمم 
: لاق مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  بوبحم ، نبا  نع  لضفلا ،  - 461 يدحإَو .  ٍسْمَخَو  ٍثالَثَو  ٍعِْست  َنِینِّسلا ، َنِم 

يِداُنی َُّمث  ِِهتَعیِـشَو ، ٍِّیلَع  ِیف  َّقَحلا  َّنِإ  الَأ  ِراهَّنلا : َلَّوَأ  ِءآمَّسلا  َنِم  ٍدانُم  يِداُنی  َلاق : ءادـّنلا ؟ نوکی  فیکو  تلق : ِمُوتْحَْملا . َنِم  ِِمئاـْقلا  ُجوُرُخ 
یبأ نع  بوـبحم ، نبا  نع  هنعو ،  - 462 َنُولِْطبُْملا . ُباتْرَی  َِکلذ  َدـْنِعَف  ِِهتَعیِـشَو ، َناْمثُع  ِیف  َّقَْحلا  َّنِإ  ـالَأ  ِراـهَّنلا : ِرَخآ  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُسِیْلبِإ 

ّالِإ ٍِدقار  یْقبَی  الَف  ِبِْرغَْملا ، َیلِإ  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ام  ُعَمْـسَیَف  مالـسلا ، هیلعِمئاْقلا  ِمْسِاب  ِءآمَّسلا  َنِم  ٍدانُم  يِداُنی  لاق : ملـسم  نب  دّمحم  نع  بّویأ ،
مایق جورخ و  مالـسلا  هیلعمئاق  ِنیِمَألا . ِحوُّرلا  ِلِیئَْربَج  ُتْوَص  َوُهَو  ِتْوَّصلا  َِکلذ  ْنِم  ِْهیَلْجِر  یلَع  َماق  ّالِإ  ٍدِـعاق  ـالَو  َدَـعَق  اـّلِإ  ٍِمئاـق  ـالو  َماـق 
لقن مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هزمح  یبا  نب  یلع   - 461  / 39 کی . جنپ و  هس و  هن و  ياهلاس  هلمج  زا  درف ؛ لاس  کی  رد  رگم  دنکیمن 

زا يدانم  زور  لّوا  دندومرف : تسا ؟ هنوگچ  ادن  مدرک : ضرع  تسا . یمتح  روما  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنکیم 
: دهدیم ادن  زور  رخآ  رد  هیلع  هَّللا  تنعل  ناطیـش  ادن ، نیا  زا  سپ  تسوا . نایعیـش  یلع و  بتکم  رد  ّقح  هک  دینادب  دهدیم : ادن  نامـسآ 
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ملـسم نب  دّمحم   - 462  / 40 دـنتفایم . دـیدرت  ّکش و  هب  لطاب  لها  هک  تسا  نامز  نیمه  رد  . تسوا نارادـفرط  نامثع و  اـب  ّقح  دـینادب 
دنامیمن ياهدیباوخ  چیه  سپ  دوشیم . هدینش  ملاع  برغ  ات  قرش  زا  هک  دهدیم  ادن  مالسلا  هیلعمئاق  مسا  هب  نامسآ  زا  يدانم  دیوگیم :

يور ادص  نآ  تمظع  زا  هکنیا  رگم  دنامیمن  ياهتسشن  چیه  و  دنیشنیم ، هکنیا  رگم  دنامیمن  ياهداتسیا  چیه  دتـسیایم و  هکنیا  رگم 
نع شاـیع ، نب  لیعامـسإ  نـع  هـنعو ،  - 463 تسا . مالـسلا  هیلعنیمـالا  حور  لـیئربج  يادـص  توـص  نآ  هـک  ارچ  دتـسیایم ؛ شیاـهاپ 

ُهُمْسا ِماقَْملاَو ، ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُعَیاُبی  ُهَّنإ  لاقف : يدهملا  رکذو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : ۀفیذح  نع  لئاو ، یبا  نع  شمعألا ،
نب لیعامـسإ  نع  سنوـی ، نب  روـصنم  نع  عـیزب ، نباو  ریمع  یبأ  نبا  نع  هنع ،  - 464 اُهتَثالَث . ُهُؤامْـسَأ  ِهِذهَف  ُّيِدْهَْملاَو ، ِهَّللا  ُْدبَعَو  ُدـمحا 
ُلْوَق َوُهَو  اْهَیلِإ  ُءیِجَی  َْوأ  اِهب  َوُهَو  ّالِإ  ٌنِمُْؤم  ِْقبَی  َْمل  َۀَـفوُکلا  ُِمئاْقلا  َلَخَد  اذِإ  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  یلباکلا ، دـلاخ  یبأ  نع  رباج ،

نب دّمحم  نع  يرعـشألا ، هَّللا  دـبع  نب  دعـس   - 465 ِْهَیلِإ . ُریِـسَیَف  ِۀَیِغاّطلا  ِهِذـه  یلِإ  اِنب  اوُریِـس  ِِهباحْـصَِأل : ُلوُقَیَو  مالـسلا  هیلعنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ 
هملـس نب  قیقـش   ] لئاو یبا   - 463  / 41 مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبعوبأ  یل  لاق  لاق : رامتلا  ئناه  نع  دّـمحم ، نب  حـلاص  نع  دـیبع ، نب  یـسیع 
لوـسر كراـبم  دوـجو  زا  تسا : هتفگ  هک  دـنکیم  لـقن  هلآ ] هـیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  گرزب  یباحـص  یناـمی   ] هفیذـح زا  يدـسا ]

، دـمحا وا  ماـن  دوشیم ، تعیب  ماـقم  نکر و  نیب  وا  اـب  دـندرک : داـی  مالـسلا  هیلعيدـهم  زا  هنوـگ  نیا  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
: دندومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلباک  دـلاخ  یبا   - 464  / 42 تسوا . ياهمان  هس  ره  اهنیا  تسا . يدـهم  و  هَّللادـبع ،

نامه نیا  دیآیم . هفوک  هب  هکنیا  ای  تسا  هفوک  رد  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  ینمؤم  چـیه  دوش  هفوک  دراو  مالـسلا  هیلعمئاق  هک  ینامز 
[ گنج  ] تمـس هب  ات  دییایب  دینک و  ریـس  ام  اب  دیامرفیم : شباحـصا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایب 

یناه زا  دّمحم  نب  حلاص   - 465  / 43 میورب . دتسیاب ] ترضح  لباقم  رد  هک  یشکرس  نمشد  ره  ای  لاجد ، ینایفس ،  ] شکرس زواجتم  نیا 
ِداتَقِلل ِطِراخلاَک  ِِهنیِِدب  اهِیف  َکِّسَمَتُملا  ًۀَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذـه  ِبِحاِصل  َّنِإ  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  رامت 

 - 466 ِِهنیِِدب . ْکَّسَمَتَْیلَو  ٌْدبَع  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  ًۀَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذه  ِبِحاِصل  َّنِإ  َلاق : َُّمث  ِهِدَِیب ؟ ِداتَقلا  َكوُش  ُکِسَُمی  ْمُکُّیَأَف  ِهِدَِیب ، اذَکه  َلاق : ُّمث  ِْهیَدَِیب ،
هیلعهَّللا دـبع  یبأ  نع  بهو ، نب  ۀـیواعمو  یـسوم  نب  ۀـعافر  نع  زرحم ، نب  نمیأ  نع  نارهم ، نب  لیعامـسإ  نع  ناذاـش ، نب  لـضفلا  نـع 

ِهِّوُدَـع ْنِم  ُأَّرَبَتَیَو  ُهَِّیلَو  یَّلَوَتَی  ِهِماِیق ، َْلبَق  ِِهب  ٍدَـتْقُم  َوُهَو  ِیْتَیب  ِلْهَأ  َِمئاق  ََكرْدَأ  ْنَِمل  یبوُط  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  ُلوُسر  َلاـق  لاـق : مالـسلا 
ره هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  َّیَلَع . ِیتَّمُأ  ُمَرْکَأَو  ِیتَّدَوَمَو  ّيِدُو  ُوَوذَو  ِیئاـقَفُر  َکـِئلوُأ  ِِهْلبَق  ْنِم  َۀَـیِداْهلا  َۀَِّمئَـألا  یَّلَوَتَیَو 

ار ( 262) داتق راخ  زا  رپ  هخاش  دهاوخب  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ظفح  ار  شنید  دشاب و  شنید  هب  کسمتم  دهاوخب  نامز  نآ  رد  یسک 
تخرد ياهراخ  امـش  زا  کی  مادک  سپ  دندومرف ]: دنداد و  ناشن  ام  هب  ناشتـسد  اب  و   ] تروص نیا  هب  دندومرف : دـعب  دـشارتب . شتـسد  اب 

دیاب ادخ  هدنب  سپ  [ تسا ینالوط  تخـس و  رایـسب  هک   ] تسا یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  دندومرف : سپـس  و  دریگیم ؟ شتـسد  اب  ار  داتق 
هیلعقداص ماـما  زا  بهو  نب  ۀـیواعم   - 466  / 44 دـهاوخب . کمک  نآ  زا  هتـسج و  شنید  هب  کّـسمت  ناـمز ] نآ  رد   ] هدوب و سرت  ادـخ 

زا شیپ  ار  نم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا 
وا زا  لبق  رگتیاده  ناماما  و  دیوجب ، يرازیب  يرود و  شنانمشد  زا  هتشاد و  تسود  ار  وا  تسود  دنک . ادتقا  وا  هب  هدرک و  كرد  شمایق 
نم هب  تبـسن  تّما  نیرتیمارگ  هدوب و  نم  تدوم  یتسود و  نابحاص  نم و  ناقیفر  دارفا ، هنوگنیا  دـشاب ، اـهنآ  وریپ  هتـشاد و  تسود  ار 

: لاق مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هَّللا  دبع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  هنع ،  - 467 َّیَلَع . ِهَّللا  ِْقلَخ  ُمَرْکَأَو  ُۀَعافُر : َلاق  دنتسه .
َکَعَم اّنُک  ُنَْحن  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  اُولاق : ْمُْکنِم . َنیِسْمَخ  ُرْجَأ  َُهل  ْمُْهنِم  ُدِحاولا  ُلُجَّرلا  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ٌمْوَق  ِیتْأَیَس  هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  ُلوُسَر  َلاق 

نب دّمحم  نب  دـمحأ  نع  دعـس ،  - 468 ْمُهَْربَص . اوُِربْـصَت  َْمل  اُولِّمُح  اـِمل  َنُولِّمَُحت  َْول  ْمُکَّنإ  َلاـقَف : نآرُقلا ؟ اَـنِیف  َلََزنَو  ٍْنیَنُحَو  ٍدُـحُأَو  ٍرْدَِـبب 
ُدابِعلا ُنوُکَی  ام  ُبَْرقَأ  مالـسلا : هیلعهَّللا  دبعوبأ  لاق  لاق : یفعجلا  رمع  نب  لّضفملا  نع  هثّدح ، نّمع  یقربلا ، دـلاخ  نب  دّـمحم  نع  یـسیع ،

: تسا نیا  شرخآ  هک  قرف  نیا  اب  هدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  زین  هعافر  ْمَُهل  ْرَهْظَی  ْمَلَف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اوُدَقَْتفا  اذِإ  ْمُْهنَع  ُنوُکَی  ام  یضْرَأَو  ِهَّللا  َنِم 
: دندومرف ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللادـبع   - 467  / 45 دنتـسه . نم  دزن  ادـخ  قلخ  نیرتیمارگ  و 
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زا رفن  هاجنپ  رجا  باوث و  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دمآ  دنهاوخ  ینامدرم  امـش  زا  دـعب  يدوز و  هب  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
لزان ام  نیب  رد  نآرق  میدوب و  امش  باکر  رد  نینُح  دُحا و  ردب و  ياهگنج  رد  ام  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  باحصا  دراد . ار  امش 

 - 468  / 46 دینک . ربص  اهنآ  دننام  دیناوتیمن  دننک  لیمحت  امـش  رب  دوشیم ، لیمحت  اهنآ  رب  هک  ار  هچنآ  رگا  دندومرف : ترـضح  دـش .
اهنآ زا  دـنهدب و  تسد  زا  ار  ادـخ  تّجح  مدرم ، هک  یناـمز  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تسا : هتفگ  یفعج  رمع  نب  لـضفم 

يدونـشوخ و بجوم  هدش و  لاعتم  دنوادخ  هب  یکیدزن  ثعاب  هک  يزیچ  نیرتکیدزن  دنـشاب ، هتـشادن  یهاگآ  وا  ناکم  زا  دشاب و  بیاغ 
ِهَّللا َۀَّجُح  ُلُْطبَت  ْمل  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َِکلذ  ِیف  ْمُهَو  ِِهناکَِمب  اوُمَْلعَی  َْملَو  دننادب  هماگنه  نآ  رد  هک  تسا  نیا   ] دوشیم اهنآ  زا  دـنوادخ  تیاضر 

َّنَأ َِملَع  ْدَقَو  ْمَُهل . ْرَهْظَی  ْمَلَف  ُهَتَّجُح ، اوُدَقَْتفا  اَذِإ  ِِهئادْعَأ  یلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  ُنوُکَی  ام  َّدَشَأ  َّنِإَف  ًءاسَمَو ، ًاحابَـص  َجَرَْفلا  اوُعَّقََوت  اهَْدنِعَف  ُهَقاثیِم ، الَو 
، لضفلا  - 469 ِساَّنلا . ِرارْـشَأ  ِْسأَر  یلَع  ّالا  َِکلذ  ُنوُکَی  الو  ٍْنیَع  َۀَـفْرَط  ُُهتَّجُح  مُْهنَع )  ) َّبِیُغ ام  َنُوباتْرَی  ْمُهَّنَأ  َِملَع  َْولَو  َنُوباتْرَی  ُهَءاـِیلْوَأ ال 
؟ ْمُکَُنیْعَأ َنوُّدُمَت  امَف  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  هل  ثیدح  یف  ّیلوقاعلا ، دلاخ  نع  نانـس ، نب  دّـمحم  نع  نارجن ، یبأ  نبا  نع 

هدرکن لطاب  ار  یهلا  نامیپ  ادخ و  تّجح  وا  هک  دنشاب  هتشاد  داقتعا  ِِهْتَیب و  ْنِم  ُجُرْخَی  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  َْسَیل  َأ  َنِینِمآ ؟ ُْمتَْسل  َأ  نُولِْجعَتْسَت ؟ امَف 
شنانمـشد رب  دـنوادخ  بضغ  بجوم  هک  يزیچ  نیرتدـیدش  هک  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  جرف  عقوت  بش  حبـص و  تروص  نیا  رد  سپ  تسا .

هک تسنادیم  دـنوادخ  ًاقیقحت  و  دـشاب . هدـشن  رهاظ  اهنآ  يارب  مه  وا  دنـشاب و  هداد  تسد  زا  ار  ادـخ  تّجح  هک  تسا  یناـمز  دوشیم ،
، دنتفایم دیدرت  ّکش و  هب  اهنآ  هک  تسنادیم  هچنانچ  رگا  هک  دنوشیمن . دیدرت  ّکش و  راچد  ادـخ  تّجح  دروم  رد  شناتـسود  ایلوا و 
46 تسا . مدرم  نیرتدب  رس  رب  طقف  [ راکنا اب  هارمه   ] دیدرت ّکش و  نآ  درکیمن و  بیاغ  اهنآ  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  یتح  ار  شتجح 
هچ هب  ار  ناتمشچ  دندومرف : هک  دنکیم  لقن  یثیدح  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یلجب  عفان  نب  طایخ  لیعامـسا  وبا   ] یلوقاع دلاخ   - 469 / 
عفر يارب  حبص ]  ] امش زا  يدرم  هک  تسین  نیا  ایآ  دیربیمن ؟ رـس  هب  تینما  رد  ایآ  دینکیم ؟ هلجع  ردق  نیا  هچ  يارب  و  دیاهتخود ؟ يزیچ 
ْنَم َناک  ْنِإ  ْفطَتْخَی ؟ َْمل  ُعِجْرَی  َُّمث  ُهَِجئاوَح ، یـضقیَف  ار  وا  يرطخ  هکنیا  نودـب  مه  دـعب  دوشیم و  جراخ  شلزنم  زا  شتاجاح  عوجر  و 
َْبنَذ ودْعَی  َُّمث ال  راْشنِْملِاب ، ُرَْـشُنیَو  ِلْخَّنلا  ِعوُذُج  یلَع  ُبَلُْـصیَو  ُهالْجِرَو  ُهادَی  ُعَطْقَتَف  ْمُْهنِم  ُلُجَّرلا  ُذَـخْؤَیل  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َوُه ] ْنَم   ] ْمُکَْلبَق
یّتَح اُولِْزلُز  َو  ُءآَّرَّضلا  َو  ُءآسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  ْمُِکتْأَـی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدـَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ   » ۀـیآلا هذـه  ـالت  ّمث  ِهِسْفَن .
دلاخ نع  ریشب ، نب  رفعج  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  لضفلا ،  - 470 ٌبیِرَق .» ِهَّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُرْصَن  یتم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی 

َماق اذِإ  مالـسلا : هیلعهَّللا  دـبعوبأ  لاقف  هرظتنی ، انباحـصأ  نم  تام  نمو  مالـسلا  هیلعمئاقلا  انرکذ  لاق : رمع  نب  لضفملا  نع  ةرامع ، یبأ  نب 
دندوب امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  شاک  يا  ددرگیمرب ؟ دنک  دیدهت  ْأَشَت  ْنِإَف  َُکبِحاص ، َرَهَظ  ْدَق  ُهَّنِإ  اذـه ! ای  َُهل : ُلاُقیَف  ِهِْربَق  ِیف  َنِمْؤُْملا  یَتَأ 

هنت رب  دـعب  و  ددرگیم ، عطق  شیاـهاپ  اـهتسد و  دوشیم ، راـتفرگ  اـهنآ  زا  يدرم  یلو  دـندوب . اراد  دـیتسه ، نآ  رد  امـش  هک  ار  یتـینما 
زا هیانک   ] دـنادیم شدوخ  زا  ار  شهانگ  ار و  هلأسم  نیا  صخـش  نآ  هزاـت  دوشیم . هکت  هکت  یچیق  اـب  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  اـهلخن 

تـشهب لخاد  دیدرک  نامگ  ایآ  : » دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپـس  تسا .] مدرم  نیب  رد  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  تینما  مدـع 
نآ و  دیـسر ، اهنآ  هب  اهیتحاران  اـهيراتفرگ و  هک  ناـنامه  دـسرب !؟ امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  نوچمه  یثداوح  هکنآیب  دـیوشیم ،

ياضاقت ماگنه ، نیا  رد  [ !؟ دـمآ دـهاوخ  یک  ادـخ  يرای  سپ  دـنتفگ : دـندوب  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  ربمایپ و  هک  دـندش  تحاران  نانچ 
رد دـیوگیم : رمع  نب  لضفم   - 470  / 47 ( 263 !« ) تسا کیدزن  ادـخ  يرای  دیـشاب ، هاگآ  دـش ]: هتفگ  اهنآ  هب  و  دـندرک ، وا  زا  يرای 

. دناهتفر ایند  زا  دناهدوب  ترـضح  رظتنم  هک  یلاح  رد  ام  باحـصا  زا  یناسک  هچ  هکنیا  میدوب و  تبحـص  لوغـشم  مالـسلا  هیلعمئاق  دروم 
تسود و نمؤم ! يا  دیامرفیم : وا  هب  هدمآ و  نمؤم  ربق  رس  رب  دنک ، مایق  مالسلا  هیلعمئاق  هک  ینامز  دندومرف : ام  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما 

نع هنع ،  - 471 ِْمقَأَف . َّکِبَر  ِۀَـمارَک  ِیف  َمیُِقت  ْنَأ  ْأَشَت  ْنإَو  ْقِْحلَأَف  ِِهب  َقَْحَلت  ْنَأ  وا  تمدـخ  رد  هک  یهاوخیم  رگا  هدرک ، روهظ  وت  بحاـص 
؟ ِجَرَْفلا َنِم  ِجَرَْفلا  َراِظْتنِا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َتَْسلَو  َأ  َلاقَف : جرفلا . نم  ءیش  نع  مالسلا  هیلعنسحلاابأ  تلأس  لاق : مهجلا  نب  نسحلا  نع  طابسأ ، نبا 

کمامإ فرعا  لاق : نومیم  نب  ۀـبلعث  نع  لاـضف ، نبا  نع  هنع ،  - 472 ِجَرَْفلا . َنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِا  ْمَعَن ، َلاقَف : ِلَُعت . ِینَمّ ْنأ  اـّلإ  ِيرْدَأ  ـال  ُْتُلق :
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هل ناک  مالسلا  هیلعمئاقلا  جرخ  ّمث  رمألا  اذه  يری  نأ  لبق  تام  ّمث  همامإ  فرع  نمو  رّخأت  وأ  رمألا  اذه  مّدقت  كّرضی  مل  هتفرع  اذإ  ّکنإف  ]
: لاـق ریـصب  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  مشاـه ، یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  هنع ،  - 473 هطاطـسف . یف  مئاقلا  عم  ناک  نمک  رجـألا  نم 

نسح  - 471  / 48 نامب . ینامب  تراگدرورپ  تمعن  رد  هک  یهاوخیم  رگاو  وش  قحلم  وا  هب  یـشاب  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمس 
راظتنا هک  ینادیمن  ایآ  دندومرف : ترضح  مدرک . لاؤس  روهظ  جرف و  دروم  رد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دیوگیم : مهج  نب 

. تسا جرف  نامه  جرف ؛ راظتنا  هلب ، دندومرف : ترضح  تسامش . میلعت  تکرب  زا  منادیم  هچ  ره  نم  مدرک : ضرع  تسا . جرف  شدوخ  جرف 
، یـسانشب ار  تماما  وت  هک  یتروص  رد  نوچ  سانـشب ، ار  تدوخ  ماـما  تفگ : نومیم  نب  ۀـبلعث  هک  دـنکیم  لـقن  لاـضف  نبا   - 472  / 49

نآ زا  لبق  مه  نآ  دریمب ، دـعب  دسانـشب و  ار  شماما  یـسک  رگا  و  دـنکیمن ، توافت  وت  يارب  روهظ  نداتفا  بقع  هب  ای  نداتفا و  ولج  رگید 
ماما همیخ  ردو  ترضح  هارمه  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننامه  شرجا  دنک ، مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  نآ  زا  دعب  دنیبب و  ار  ترـضح  روهظ  هک 
ُهُساِبل ام  ِهَّللا  َوَف  ِِمئاْقلا ؟ ِجوُرُِخب  َنُولِْجعَتْسَت  ام  دندومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : ریـصب  یبا   - 473  / 50 دشاب .

، طانحلا یّنثملا  نع  لاّـضف ، نبا  نع  هنع ،  - 474 ِْفیَّسلا . ِّلِظ  َتَْحت  ُتْوَْملاَو  ُْفیَّسلا  ّالِإ  َوُه  امَو  ِبِشَجلا  ُریِعَّشلا  ّالِإ  ُهُماعَط  اـمَو  ُظـِیلَغلا  اـّلإ 
ِرْجَأ َْلثِم  َُهل  َناک  مالـسلا  هیلعُِمئاْقلا  َموُقَی  ْنَأ  َْلبَق  َتام  َُّمث  َْرمَْألا  اَذه  َفِرَع  ْنَم  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  نالجع ، نب  هَّللا  دبع  نع 

َلُخْدَی ْنَأ  ِهَّللا  َیلَع  ٌقیِقَح  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلعدّـمحم  نب  رفعج  نع  ةرارز ، نع  جاّرد ، نب  لیمج  نع  ریمع ، یبأ  نبا   - 475 ُهَعَم . َِلُتق  ْنَم 
وا سابل  هک  مسق  ادـخ  هب  دـینکیم ؟ هلجع  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  دروم  رد  ارچ  كادـف ؟ تلعج  کـلذ  فیک  ةرارز : لاـقف  َۀَّنَجلا . َلاّلُـضلا 
زین گرم  و  تسا ] مایق  وا  هریـس  هک  ] ریـشمش اب  رگم  تسین  شراتفر  و  ( 264 .) تسا کـشخ  تشرد و  وج  وا  ياذـغ  تسا و  ربز  تخس و 

دسانشب و ار  رما  نیا  هک  یسک  دندومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نالجع  نب  هَّللادبع   - 474  / 51 تسا . ریشمش  هیاس  ریز 
 - 475  / 52 دوش . هتـشک  ترـضح  نآ  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  گنـس  مه  شرجا  باوث و  دورب ، ایند  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق  زا  شیپ 
رد لخاد  ار  ناهارمگ  دهاوخب  رگا  دنوادخ  دندومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  مه  وا  نیعا ، نب  ةرارز  زا  جارد  نب  لیمج 

: َلاق تسا ؟ نکمم  رما  نیا  هنوگچ  موش ! تیادـف  درک : ضرع  هرارز  تسین . وا  بیع  تسا و  هتـسیاش  وا  يارب  دراد و  ّقح  دـیامرفب  تشهب 
میعن یبأ  نع  ینابیشلا ، لضفملا  یبأ  نع  ۀعامج ، انربخأ   - 476 َۀَّنَجلا . ُهَّللا  ُُهلِخُْدیَف  امُهَْنَیب  ُءْرَْملا  ُتوُمَیَف  ُِتماّصلا ، ُقِْطنَی  الَو  ُقِطاّنلا  ُتوُمَی 

دّمحم نع  ّيدسألا ، دّمحم  نب  دمحأ  نع  بتاکلا ، ةراقرق  ورمع  نب  میعن  نب  بوقعی  فسوی  یبأ  نع  ّيرمعلا ، ةریغملا  نب  ماصع  نب  رـصن 
ُِّیلَع َلاق  لاق : مالسلا  هیلعّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  نع  دیعس ، نب  ۀیواعم  نع  میکح ، نب  رجاهم  نع  شاّیع ، نب  لیعامـسإ  نع  دمحأ ، نب 
اهِیف ُکَلُْهی  ِماّشلِاب  ُنوُکَت  ٌۀَـفجَر  َُّمث  َلاق : ْهَم ؟ َُّمث  َلِیق : یلاعَت  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  ٌۀَـیآ  َوُهَف  ِماّشلِاب  ُناحمر  َفَلَتْخا  اَذِإ  مالـسلا : هیلعٍِبلاط  ِیبَأ  ُْنب 

، ِرفُّصلا ِتایاّرلاَو  ِبْهُّشلا  َنیِذارَْبلا  ِباحْـصَأ  یلِإ  اوُرُْظناَف  َِکلذ  َناک  اذِإَف  َنیِِرفاـْکلا . یَلَع  ًاباذَـعَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ًۀَـمْحَر  ُهَّللا  اـُهلَعْجَی  ٍْفلَأ  ُۀـَئاِم 
يدرم نیاربانب  ( 265 .) درادن یقطن  زین  تماص  ماما ]  ] دوریم و ایند  زا  قطان  ماما ] : ] دندومرف ترضح  ِماّشلِاب . ّلَِحت  یّتَح  ِبِْرغَْملا  َنِم  ُِلبُْقت 

لقن مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیعس  نب  ۀیواعم   - 476  / 53 دنکیم . تشهب  دراو  ار  وا  دـنوادخ  دورب  ایند  زا  نامز  نیا  رد  ود و  نیا  نیب  هک 
نیا دنداتفا ، رد  مه  اب  دنتسه  تموکح  یعدم  هک  رفن  ود  ماش  رد  هک  یتقو  دندومرف : مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دندومرف : هک  دنکیم 
نانچ فالتخا  نیا  زا  ماش  نآ ، زا  دعب  دندومرف : دوشیم ؟ هچ  دعب  دش : ضرع  ماما  رضحم  هب  تسا . دنوادخ  ياههناشن  زا  ياهیآ  تفلاخم 
يارب تمحر و  نانمؤم  يارب  ار  ارجام  نیا  ناـیملاع  دـنوادخ  دنـسریم و  تکـاله  هب  نآ  رد  رفن  رازه  دـصکی  هک  دوشیم  ینمااـن  راـچد 

ياه قریب  عیرـس و  دـنمورین و  ناراوس  و  ( 266) نیذارب باحـصا  هب  دینک  هاگن  دتفایم ، قافتا  نیا  هک  ینامز  دـهدیم . رارق  باذـع  رافک 
َناک اذِإَف  اتْسَرَح .»  » اَهل ُلاُقی  ِماّشلا  يَُرق  ْنِم  ٍۀَیْرَِقب  ًافْـسَخ  اوُرِظَْتناَف  َِکلذ  َناک  اذِإَف  دنوشیم ، ماش  دراو  دنیآیم و  برغم  تمـس  زا  هک  درز 

رابجلا دبع  نع  دوسألا ، نب  حـلاص  نب  نسحلا  نع  فلخ ، نب  دّـمحم  نع  ةراقرق ،  - 477 ِِسبایلا . يِداِوب  ِدابْکَألا  ِۀَـلِکآ  َنبا  اوُرِظَْتناَف  َِکلذ 
ُۀَعِْـست ٍةَأَْرما  ُلْمَح  ُْتُلق : َلاق : مُکِیف ؟ ِینایفُّسلا  َءاَقب  َنوُّدـُعَت  ْمَک  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : ینهُّدـلا  راـمع  نع  ینادـمهلا ، ساـبعلا  نب 

لاـجرلا یبأ  نب  دـیمحلا  دـبع  نب  نومیم  نب  هَّللا  دـبع  نب  لیعامـسإ  رـصنلا  یبأ  نع  هنع ،  - 478 ِۀَـفوُکلا ! َلْهَأ  ای  ْمُکَمَلْعَأ  ام  َلاق : ٍرُهْـشَأ .
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لبقی لاق : بلاغ  نب  رشب  نع  شمعألا ، نع  یلهاکلا ، دعـس  نب  رفعج  انثّدح  لاق : یلیل  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم  انثّدح  لاق : یلجعلا 
نیمز رد  ماـش  تاـهد  زا  یکی  نتفر  ورف  رظتنم  لاـح  نیا  رد  سپ  موقلا . بحاـص  وهو  بیلـص  هقنع  یف  ًارـصتنم  مورلا  دـالب  نم  ینایفـسلا 
نامه هک   ] دیـشاب کشخ  هقطنم  زا  راوخرگج  نز  رـسپ  جورخ  رظتنم  دیـشک ، اـجنیا  هب  راـک  یتقو  تسا . ([ 267) اتسرح  ] شمان هک  دیـشاب 

نایم رد  یتّدم  هچ  ینایفس  دینکیم  رکف  دندومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا : هتفگ  هیواعم ] نبا   ] ینهُد رامع   - 477  / 54 تسا .] ینایفس 
هلأسم نیا  هب  بوخ  هچ  هفوک ! لها  يا  دـندومرف : ترـضح  هام . هن  ینعی  نز ، لمح  هزادـنا  هب  مدرک : ضرع  دـیوگیم : رامع  دـشاب ؟ اـمش 

نید اب  ینایفس  دیوگیم : [ هدوب مالسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیسح و  ماما  باحصا  زا  هک   ] بلاغ نب  رشب   - 478  / 55 دیراد . یهاگآ 
ثیللا نب  رـصن  نع  ةراـقرق ،  - 479 دوب . دـهاوخ  شدوخ  ناـمدرم  گرزب  هدوـب و  بیلـص  شندرگ  رد  دـیآیم ، مور  هقطنم  زا  تیحیـسم 

ّنإ لاق : ّهنأ  رـسای  نب  رامع  نع  نیزر ، نب  هَّللا  دبع  نع  ۀعرز ، یبأ  نع  ۀعیهل ، نب  هَّللا  دبع  انثّدح  لاق : يردحجلا  ۀحلط  نبا  نع  ّيزورملا ،
مورلا مکیلع  تراثتـسا  اذإف  اهتارامإ . ءیجت  یّتح  اوّفکو  ضرألا  اومزلاف  متیأر  اذإف  تارامإ ، اـهلو  ناـمّزلا  رخآ  یف  مکّیبن  تیب  لـهأ  ۀـلود 
كاله یتأیو  هتعیب  نم  نینس  دعب  علخیف  حیحـص ، لجر  هدعب  فلختـساو  لاومألا  عمجی  يّذلا  مکتفیلخ  تامو  شویجلا  تزّهجو  كرتلاو 

دق ّرـش  نم  ضرألا  لهأل  لیو  قشمد : روس  نم  دانم  يداـنیو  ضرـألا  یف  بورحلا  رثکتو  مورلاو  كرتلا  فلاـختیو  أدـب  ثیح  نم  مهکلم 
دنکیم لقن  رسای  نب  رامع  زا  نیفص ] يادهـش  زا   ] نیزر هَّللادبع   - 479 رهظیو 56 /  اهطئاح  ّرخی  یّتح  اهدجـسم  ّیبرغب  فسخیو  برتقا 

ار تاـمالع  هک  یتقو  سپ  دراد ، مه  یتاـمالع  تلود  نآ  روهظ  دوب ، دـهاوخ  ناـمزلا  رخآ  رد  امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  تلود  تفگ : وا  هک 
ار هنتف  رابغ  اهكرت ، و  اپورا ]  ] مور لها  هک  ینامز  سپ  دیایب . روهظ  ياهتمالع  هکنیا  ات  دیراد  هگن  تسد  دنیشنب و  ناتیاج  رس  دیدید ،

يربهر تفر و  ایند  زا  درکیم  يروآعمج  ار  یلاوما  هک  امـش  هفیلخ  دـش و  زیهجت  هدامآ و  نمـشد  ياهرکـشل  و  دـندرک ، دـنلب  امـش  هیلع 
زا سابع ] ینب  ینعی   ] تموکح يدوباـن  لاوز و  دـنیآیم و  رد  شتعیب  زا  مدرم  یلاـس  دـنچ  زا  دـعب  سپ  دنیـشنب ، وا  ياـج  هب  راـک  تسرد 

داـیز رایـسب  نیمز  يور  رد  گـنج  دـننکیم و  تفلاـخم  مه  اـب  اـهكرت  مور و  لـها  ( 268 .) دوب هدش  عورـش  هک  دـسریم  یتمـس  نامه 
دجـسم یبرغ  تمـسق  تسا و  هدش  کیدزن  هک  يّرـش  زا  نیمز  لها  رب  ياو  دهدیم : ادن  قشمد  هعلق  رد  يدانم  نامز ] نیمه  رد  . ] دوشیم
ناهاوخ یگمه  هک  دـننکیم  مایق  رفن  هس  ماش  رد  دوشیم . ناریو  بارخ و  هراـبکی  شراوید  هک  يروط  هب  دوریم ، ورف  نیمز  هب  يوما ] ]
قشمدب ساّنلا  رضحیو  بلک  یف  جرخی  نایفس  یبأ  تیب  لهأ  نم  لجرو  بهـصأ  لجرو  عقبأ  لجر  کلملا ، بلطی  مهّلک  ماشلاب  رفن  ۀثالث 
كرتلا لزنتو  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآل  وعدـی  نم  کلذ  لبق  جرخیو  ینایفـسلا  ةرامإ  کلتف  اولخد  اذإـف  رـصم . یلإ  برغلا  لـهأ  جرخیو 
بحاص ریـسیو  میظع  لاـتق  نوکیو  رهنلا  یلع  ءایـسیقرقب  اـمهدونج  یقتلی  یّتح  هَّللا ) دـبع   ) هَّللا دـبع  قبـسیو  نیطـسلف  مورلا  لزنتو  ةریحلا 

خرـس وـم و  خرـس  يرگید  قـلبا و  اـهنآ  زا  یکی  دنتــسه : تموـکح  تنطلــس و  یف  عـجری  ّمـث  ءاـسنلا ، یبـسیو  لاـجرلا  لـتقیف  برغملا 
. دنکیم عمج  قشمد  رد  ار  مدرم  و  هدرک ، جورخ  ( 271) بلک هقطنم  رد  تسا و  ( 270) نایفس یبا  تیب  لها  زا  رفن  نیموس  و  ( 269) گنر

ینایفـس تنطلـس  جورخ و  هناشن  تمالع و  ناشدورو  دنوشیم ، رـصم  دراو  اهنآ  هک  نیمه  دننکیم . جورخ  رـصم  تمـس  هب  برغم  لها 
هاپس و  ( 272) هریح رد  اهكرت  دنکیم . توعد  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  تیالو  هب  ار  مدرم  هک  دنکیم  مایق  یـسک  ینایفـس  زا  لبق  تسا .

دروخرب مه  اب  رهن  راـنک  رد  و  ( 273) ایسیقرق رد  هاپس  ود  هتفرگ و  تقبـس  هَّللادبع  نامز  نامه  رد  دنوشیم و  رقتـسم  نیطـسلف  رد  مه  مور 
هتـشک و ار  اهدرم  و  دنکیم ] فرـصت  ار  اهرهـش   ] دنکیم ریـس  اج  همه  برغم  رکـشل  بحاص  و  دریگیم ، رد  یتخـس  گنج  دـننکیم و 

زوحیو لتقیف   ] ینامیلا قبسیف  ینایفسلا ، ةریزجلا  لزنی  یّتح  سیق  ددرگیم . زاب  ( 274) سیق هب  نآ  زا  دعب  دـنریگیم و  تراسا  هب  ار  اهنز 
هئاول یلع  ّيدهملا  جرخی  ّمث  مهیّمـسم ، نم  ًالجر  لتقیو  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  ناوعأ  لتقیف  ۀفوکلا  یلإ  ریـسی  ّمث  اوعمج . ام  ّینایفـسلا 
ۀّکمب هوخأو  ۀّیکزلا  سفنلا  لتقت  کلذ  دنعف  ۀکمب ، اوقحلأف  نایفـس  یبأ  نبا  یلع  اهرمأ  عمتجا  دق  ماشلا  لهأ  يأر  اذإو  حـلاص  نب  بیعش 

. ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدهملا  وه  کلذو  نالف  مکریمأ  ّنإ  ساّنلا  اهّیأ  ءامّـسلا : نم  دانم  يدانیف  ۀعیض ،
سفنلا لوقی : هابأ  عمس  ّهنأ  يریرجلا  میهاربإ  نب  نایفس  نع  يدزألا ، نابأ  نب  لیعامـسإ  نع  [ي ،  داّدحلا فلخ  نب  دّمحم  نع  هنع ،  - 480
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وا و هک  هچنآ  دوشیم و  هتشکو  دیآیم  ینامی  دوشیم و  رقتسم  هریزج  رهش  رد  مه  ینایفس  نب  دّمحم  همـسا  دّمحم ، لآ  نم  مالغ  ۀیکزلا 
ار مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  ناتـسود  هتفر و  هفوک  هب  نآ  زا  دعب  دریگیم . تمینغ  هب  ینایفـس  ار  دندوب  هدرک  يروآعمج  لاوما  زا  شهاپس 
وا رالاسهپـس  هدنامرف و  دـنکیم و  مایق  مالـسلا  هیلعيدـهم  هاگنآ  دـشکیم . مه  ار  اهنآ  زا  يرادـمان  گرزب و  درم  دـناسریم و  لتق  هب 

هدرک و تعیب  ینایفس ]  ] نایفس یبا  رسپ  اب  مه  اهنآ  دننیبیم ، ار ] مالـسلا  هیلعيدهم  یـشکرکشل   ] ماش لها  یتقو  تسا . حلاص  نب  بیعش 
یسرتسد یلو  دراد ، روضح  هکم  رد  مه  شردارب  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتـشک  هیکز  سفن  نامز  نامه  رد  دنوشیم . قحلم  وا  هب  هکم  رد 

هک تسا  يدهم  نامه  ریما  نآ  و  تسا . ینالف  امش  ربهر  ریما و  مدرم ! يا  دهدیم : ادن  نامـسآ  زا  ياهدنهد  ادن  سپ  دننکیمن . ادیپ  وا  هب 
شردـپ زا  يریرج  میهاربا  نب  نایفـس   - 480  / 57 دـنکیم . داد  لدـع و  زا  ّولمم  دـشاب ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  ناـمه  ار  نیمز 

، نسحلا هنامولظم  هانگ  مرج و  نودب  هدوب و  نسح  نب  دّمحم  شمان  تسا ، دّمحم  لآ  زا  یناوج  هیکز ، سفن  تسا : هتفگیم  وا  هک  هدینش 
مهل ۀبصع  یف  دّمحم  لآ  مئاق  هَّللا  ثعبی  کلذ  دنعف  رصان . ضرألا  یف  الو  رذاع  ءامسلا  یف  مهل  قبی  مل  هولتق  اذإف  بنذ ، الو  مرج  الب  لتقی 

الأ اهبراغمو ، ضرألا  قراشم  مهل  هَّللا  حـتفی  نوفطتخی ، مّهنأ  ّالإ  نوری  ـال  ساـّنلا  مهل  یکب  اوجرخ  اذإ  لـحکلا ، نم  ساـّنلا  نیعأ  یف  ّقدأ 
: لاق دباع -  يدادغب  یمدآلا -  دیزی  نب  دّـمحم  نع  متاح ، یبأ  نع  هنع ،  - 481 نامّزلا . رخآ  یف  داهجلا  ریخ  ّنإ  الأ  ًاّـقح ، نونمؤملا  مهو 

ٌۀَْنِتف ْمُْکتَّلَظَأ  لوقی : مالسلا  هیلعبلاط  یبأ  نب  ّیلع  تعمس  لوقی : لیفطلاابأ  تعمس  لاق : دابع  نب  لیتم  نع  یفئاطلا ، میلس  نب  ییحی  انثّدح 
یقاب ناشیارب  یهاوخ  رذع  نامـسآ  رد  هن  دنـشکیم ، ار  وا  رارـشا  یتقو  دسریم . لتق  هب  ُۀَمْوَّنلا . ّالإ  اْهنِم  وُْجنَی  ٌۀَفِـشَْکنُم ال  ءایْمَع  ٌۀَِـملْظُم ) )

رد هک  یتعامج  هارمه  هب  ار  دّـمحم  لآ  مئاق  لاعتم ، دـنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  نامز  نامه  رد  ( 275 .) يروای رای و  نیمز  رد  هن  دـنامیم و 
هک ارچ  دننکیم ، هیرگ  اهنآ  يارب  مدرم  دننک ، جورخ  هک  یتقو  دیامرفیم ، ثوعبم  دنراد ] فیطل  مرن و  راتفر   ] دـنرت مرن  همرـس  زا  اهرظن 

نانمؤم اهنآ  هک  دـینادب  دـنکیم ، حـتف  اهنآ  يارب  ار  نیمز  برغم  ات  قرـشم  زا  دـنوادخ  یلو  دـننیبیم ، اپ  تسد و  یب  یهورگ  ار  اهنآ 
: تفگیم هک  مدینـش  لیفط  ابا  زا  دیوگیم : دابع  نب  لیتم   - 481  / 58 تسا . نامزلا  رخآ  رد  اهداهج  نیرتهب  هک  دینادب  دنتـسه و  یعقاو 

همون مدرم  طقف  نآ  زا  هک  دزادـنایم  هیاس  امـش  رـس  رب  راوشد  تخـس و  یبوشآ  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  زا 
، ینارحبلا دـیزی  نب  ساّبعلا  نع  هنع ،  - 482 ِهِسْفَن . ِیف  ام  ُساَّنلا  ُفِْرعَی  يِذَّلا ال  َلاق : ُۀَـموَّنلا ؟ اَمَو  ِنَسَْحلاابا ! ای  َلِیق : دـننکیم . ادـیپ  تاجن 
. ۀیآ سمـشلا  عم  علطی  یّتح  ّيدهملا  جرخی  ال  لاق : سابع  نب  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  نع  سواط ، نبا  نع  رمعم ، نع  مامه ، نب  قازرلا  دبع  نع 

لد رد  هک  هچنآ  تسیچ و  وا  لد  رد  دـننادیمن  مدرم  هک  تسا  یـسک  همون  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ همون  نسحلاابا ! يا  دـش : ضرع 
هارمه هک  یتقو  رگم  دنکیمن  مایق  مالـسلا  هیلعيدهم  تسا : هتفگ  سابع  نب  هَّللادبع  نب  یلع   - 482  / 59 تسا . هدیشوپ  مدرم  زا  تسوا 

. دوش رادیدپ  ياهناشن  دیشروخ ، عولط 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  قالخا  هریس و  تافص ، زا  ياهراپ  نایب  رد  متشه : لصف 

مالسلا هیلعنامزلا  بحاص  ترضح  قالخا  هریس و  تافص ، زا  ياهراپ  نایب  رد  متشه : لصف 

نب دّمحم  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم   - 483 مالسلا ) هیلعهتریسو  هلزانمو  هتافص  نم  فرط  رکذ  یف   ) لصف  - 8
ِهِیف ِدْـمَحلا  ُْتَیب  َُهل : ُلاُقی  ٌْتَیب  ِْرمَألا  اَذـه  ِبِحاِصل  مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : ةرمع  یبأ  نب  مالـس  نع  ءاـطع ، نب  دّـمحم  نع  یـسیع ،
نع کلام ، نب  رفعج  نع  یـشبح ، نب  ّیلع  نع  يربکعلتلا ، نع  ۀـعامج ، اـنربخأ   - 484 ِْفیَّسلِاب . َموقَی  ْنَأ  یلِإ  ِدـَلُو  ٍمْوَی  ُذـْنُم  ُرَهُْزی  ُجارِس 

انَِمئاق َّنِإ  لوقی : مالسلا  هیلعهَّللا  دبعابأ  تعمـس  لاق : رمع  نب  لّضفم  نع  لازغ ، نب  دّمحم  نع  حلاص ، نب  میهاربا  نع  میعن ، یبأ  نب  دمحأ 
یّتَح ِهِْکُلم  ِیف  ُلُجَّرلا  ُرَّمَُعیَو  ُساَّنلا  یَنْغَتْساَو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَألا  ِتَقَرْشَأ  َماق  اذِإ 

ع»  » نامزلا بحاص  ترضح  تاماقم  تافص و  زا  یخرب 
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اجنآ رد  دـمح و  تیب  مان  هب  دراد  ياهناخ  رما  نیا  بحاـص  دـندومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  تسا : هتفگ  هرمع  یبا  نب  مالـس   - 483  / 1
ماـما زا  تسا : هتفگ  رمع  نـب  لـضفم   - 484  / 2 تسا . نشور  دـنکیم  ماـیق  ریـشمش  اـب  هک  يزور  اـت  تدـالو  زور  زا  هک  تـسا  یغارچ 

هک ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ نشور  ینارون و  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یتقو  دندومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص 
یْثنُأ ْمِهِیف  َُدلُوی  ٍرَکَذ ال  ُْفلَأ  َُهل  َُدلُوی  رـسپ  رازه  هک  دنکیم  رمع  يدح  هب  سک  ره  شتموکح  نامز  رد  دـنوشیم . زاینیب  باتفآ  زا  مدرم 

َءاْوفَـس ٍۀَْلَغب  یلَع  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ُلُجَّرلا  َجُرْخَی  یّتَح  ِةَریِْحلِابَو  َءالَبْرَک  ِرْهَِنب  ِۀَفوُکلا  ُتُوُیب  ُلِصَّتَتَو  ٍباب  ُْفلَأ  َُهل  ًادِجْـسَم  ِۀَفوُْکلا  ِرْهَظ  ِیف  یْنُبیَو 
، کلام نب  میهاربإ  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  لضفلا ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  نع  يدمحملا ، دّمحموبأ  انربخأ   - 485 اهُکِرُْدی . الَف  َۀَعُمُْجلا  ُدیُِری 

ثیدـح یف  مالـسلا -  هیلعرفعج  یبأ  نع  هیبأ ، نع  تباث ، نب  ورمع  نع  رمتعملا ، نب  ییحی  نب  دـمحأ  نع  ّیمعثخلا ، ناـنب  نب  میهاربإ  نع 
ُساَّنلا يِرْدَی  الَو  ُبَطْخَیَو  َرَْبنِْملا  َِیتْأَی  یّتَح  ُلُخْدَیَف  َُهل  وُفْصَتَف  اهَْنَیب ، َْتبَرَطْـضا  ِدَق  ٍتایار  ُثالَث  اِهبَو  َۀَفوُکلا  ُّيِدْهَْملا  ُلُخْدَی  لاق : لیوط - 

وا زا  ُهَنوُِعیاُبیَف . ِِّیْنیَسُْحلا  َیلِإ  ِلَُسیَف  اهَمّ اهاداق  ْدَقَو  ِّیْنیَسُْحلاَو » ِّینَسَْحلِاب  ّیِنَأَک  : » هلآو هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَق  َوُه  َو  ِءاُکْبلا  َنِم  ُلوُقَی  ام 
، دشاب هتشاد  رد  رازه  هک  دوشیم  انب  يدجـسم  فجن ]  ] هفوک تشپ  رد  دوشیمن . دلوتم  شیارب  يرتخد  چیه  نیب  نیا  رد  دوشیم و  دلوتم 

يارب هعمج  زور  رد  درم  هک  دوشیم  گرزب  ردـق  نآ  دـنوشیم و  لصتم  هریح ] هقطنم   ] هریح رهـش  ـالبرک و  هناـخدور  هب  هفوک  ياـههناخ 
ماما زا  مه  وا  شردـپ و  زا  تباث ، نب  رمع   - 485  / 3 دسریمن . زامن  هب  مه  زاب  یلو  دوشیم ، راوس  وردـنت  رتش  رب  هعمج  زامن  هب  ندیـسر 

دوشیم و هفوک  دراو  مالسلا  هیلعيدهم  دندومرف : ثیدح  نآ  زا  یشخب  رد  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  ار  ینالوط  ثیدح  مالـسلا  هیلعرقاب 
سپ ناشیا  و  دنوشیم ، ترـضح  نآ  عیطم  اهنآ  همه  سپ  دنفلاخم ، مه  اب  هک  هدش  هتـشارفارب  مچرپ  هس  اجنآ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

يانعم نیا  دیوگیم . هچ  ترـضح  هک  دنمهفیمن  هیرگ  تدـش  زا  مدرم  هک  دـیامرفیم  داریا  ياهبطخ  هتفر و  ربنم  يالاب  هفوک  هب  دورو  زا 
یعدـم مادـک  ره  دـناهدرک و  دـنلب  قریب  هک  منیبیم  ار  ینیـسح  ینـسح و  ایوگ  دـندومرف : هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مالک 

ِلوُسَر َْنبا  اَی  ساَّنلا : َلاق  ُۀَِیناّثلا  ُۀَـعُمُْجلا  َِتناک  اذِإَف  دـننکیم . تعیب  وا  اب  همه  هداد و  لیوحت  ینیـسح  هب  ار  قریب  ینـسح  دنتـسه . تفالخ 
ّيِرَغلا َیلِإ  ُجُرْخَیَف  مَُکل . ٌداتُرم  اَنَأ  ُلوُقَیَف : انُعَـسَی . ُدِجْـسَْملاَو ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َْفلَخ  َةالَّصلا  یِهاُضت  َکَْفلَخ  ُةـالََّصلا  ِهَّللا !

یّتَح ِنیَّیِرَغلا  َیلِإ  يِرْجَی  ًارْهَن  ْمَُهل  مالسلا  هیلعْنیَسُْحلا  ِْربَق  ِْفلَخ  ْنِم  ُرَفُْحیَف  ُثَْعبَیَو  ٌصیِـصَأ  ِْهیَلَع  ُساَّنلا ، ُعَسَی  ٍباب  ُْفلَأ  َُهل  ًادِجْـسَم  ُّطُخَیَف 
 - 486 ءالَبْرَِکب . ُهَنَحْطَت  یّتَح  ٌُّرب  ِهِیف  ٌلَتْکِم  اهِـسْأَر  یلَعَو  زوُجَْعلِاب  ّیِنأکَو  ِلـِیبَّسلا  ِیف  ءاـحرأَو  رطاـنَق  ِِهتهَّوَف  یلَع  ُلَـمْعَیَو  ِفَجَّنلا  ِیف  ذـبنی 
هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تعمـس  لاق : نامیلا  نب  ۀـفیذح  نع  لئاو ، یبأ  نع  شمعألا ، نع  شایع ، نب  لیعامـسإ  نع  ناذاـش ، نب  لـضفلا 

ارف مود  هعمج  هک  ینامز  اُهتَثالَث . ُهُؤامْسَأ  ِهِذهَف  ُّيِدْهَْملاَو ، ِهَّللا  ُْدبَعَو  ُدَمْحَا  ُهُمِْـسا  ِماقَْملاَو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُِعیاُبی  ُهَّنِإ  ّيدهملا : رکذو  لوقی  هلآو 
تسا و هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  رـس  تشپ  ندناوخ  زامن  روآ  دای  امـش  رـس  تشپ  ندـناوخ  زامن  دـنرادیم : هضرع  مدرم  دـسریم ،

فجن تمس  هب  هفوک  زا  ترضح  نآ  نیاربانب  منکیم . يرکف  امـش  يارب  دیامرفیم : ترـضح  نآ  درادن ، ار  ام  تیعمج  شیاجنگ  دجـسم 
رایـسب گرزب و  عمتجم  هتـشاد و  ار  نارازگزامن  همه  ياـج  دراد و  برد  رازه  هک  دـنکیم  مسر  ار  يدجـسم  هشقن  حرط و  هتفر و  نوریب 

ياهنیمز هب  نآ  بآ  هک  دـننک  رفح  یبآ  لاناک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ربق  رـس  تشپ  زا  اـت  دتـسرفیم  ار  یهورگ  دوب . دـهاوخ  مکحم 
هک منیبیم  ار  ینزریپ  ایوگ  دوشیم و  داجیا  ییاه  بابـسا  اهلپ و  اههار ، بآ  لاـناک  نآ  يور  رب  دـنکیم . ادـیپ  ناـیرج  هدیـسر و  فجن 

دوجو زا  دیوگیم : ینامی  نب  هفیذـح   - 486  / 4 دوریم . ـالبرک  هب  دـنک  درآ  ار  نآ  هکنیا  يارب  تسا و  مدـنگ  زا  یلیبنز  شرـس  يور 
میهاربا ماقم  ینعی   ] ماقم نکر و  نیب  وا  اب  دندرک : دای  مالسلا  هیلعيدهم  زا  هنوگ  نیا  زا  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  كرابم 

نع هَّللا ، دـبع  نب  دعـس   - 487 تسوا . هناگهس  یماسا  اـهنیا  تسا ؛ يدـهم  هَّللادـبع و  دـمحا ، وا  ماـن  دوشیم ، تعیب  [ مارحلا دجـسم  رد 
َلَأَس لوقی : مالـسلا  هیلعرفعجابأ  تعمـس  لاق : ّیفعجلا  رباج  نع  رمـش ، نب  ورمع  نع  نابأ ، نب  لیعامـسإ  نع  دیبع ، نب  یـسیع  نب  دّـمحم 

ُثِّدَـحُأ ْنَأ ال  ََّیلِإ  َدِهَـش  ِیبِیبَح  َّنِإَف  ُهُمِْـسا  اّمَأ  َلاقَف : ُهُمْـسا ؟ اَم  ّيِدـْهَْملا  نَع  ِینِْربْخَأ  َلاـقَف : مالـسلا  هیلعنینِمْؤُملا  َریِمَأ  ِباّـطَخلا  ُْنب  ُرَمُع 
ِهِهْجَو ُرُونَو  ِْهیَبَْکنِم  یلَع  ُهُْرعَـش  ِلیِـسَی  ِْرعَّشلا ، ُنَسَح  ِهْجَْولا ، ُنَسَح  ٌعُوبْرَم ، ٌّباش  َوُه  َلاق : ِِهتَفِـص . ْنَع  ِینِْربْخَأَف  َلاـق : ُهَّللا . ُُهثَْعبَی  یّتَح  ِهِمْـسِاب 
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دبع یبأ  نع  دوسألا ، یبأ  نب  حلاص  نع  یـسیع ، نب  نامثع  نع  ناذاش ، نب  لضفلا   - 488 ِءامإلا . ِةَرَیِخ  ُنبا  ِیبَِأب  ِهِسْأَرَو ، ِِهتَیِْحل  َداوَس  ُوْلعَی 
ماما زا  دیوگیم : یفعج  دـیزی ] نب   ] رباج  - 487  / 5 ِِهلْهَِأب . َمِدَق  اذِإ  اِنبِحاص  ُلِْزنَم  ُهَّنإ  امأ  لاقف : ۀلهسلا ، دجـسم  رکذ  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا 

؟ دـیهدیم ربخ  نم  هب  ار  يدـهم  مسا  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  باطخ  نب  رمع  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاـب 
نآ مایق  نامز  ات  میوگن  ار  وا  مان  هک  تسا  هتفرگ  دـهع  نم  زا  تسا و  دـهاش  نم  بیبح  ًاـقیقحت  میوگیمن  ار  وا  ماـن  : ] دـندومرف ترـضح 

ناشیا دندومرف : ترـضح  دیهد ؟ ربخ  نم  هب  وا  ياهیگژیو  فاصوا و  زا  سپ  تشاد : هضرع  دیامرف . ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  هک  ترـضح 
یهایـس ناشیا  تروص  رون  هداتفا و  شکرابم  هناش  رب  هک  دراد  اـبیز  ییاـهوم  تسا ، باذـج  وکین و  ياهرهچ  اـب  دـنمونت ، دیـشر و  یناوج 
دوسألا وبا  نب  حـلاص   - 488  / 6 نوتاخ !] سجرن  ینعی   ] نازینک نیرتهب  رـسپ  يادـف  هب  مردـپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  وا  رـس  يوم  نساـحم و 

لزنم اجنآ  هک  دینادب  دندومرف : ترـضح  هک  دمآ  نایم  هب  هلهـس  دجـسم  رکذ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم  رد  هک  دـنکیم  لقن  طانح 
، یمرضحلا مساقلا  نب  هَّللا  دبع  نع  نادعـس ، نب  یـسوم  نع  هنع ،  - 489 دـنیآیم . اجنآ  شلایع  لها و  اب  هک  ینامز  رد  تسام ، بحاـص 
: َلاق ُّيِدْهَْملا ؟ َیِّمُس  ٍءْیَش  ِّيَِأل  ُْتلُقَف : ْمَعَن . َلاقَف : ٌدِحاو ؟ ُِمئاْقلاَو  ُّيِدْهَْملَا  مالسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : ّیناسارخلا  دیعـس  یبأ  نع 

نب ورمع  نع  بوـبحم ، نبا  نع  هنع ،  - 490 ٍمیِظَع . ٍْرمَِأب  ُموُقَی  ُهَّنإ  ُتوُمَی ، ام  َدـَْعب  ُموُقَی  ُهَّنَِأل  ُِمئاْقلا  َیِّمُـسَو  ّیِفَخ  ٍْرمَأ  ِّلُک  َیلِإ  يِدـْهَی  ُهَّنَِأل 
ِْملِْعلا َنِدـْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهارَی : َنیِح  ْلُقَْیلَف  انَِمئاق  ْمُْکنِم  ََكرْدَأ  ْنَم  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  رباـج  نع  رمش ،

7 لاق : مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریصب ، یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  مشاه ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  نع  هنع ،  - 491 َِۀلاسِّرلا . َعِضْوَمَو 
؟ تسا رفن  کی  مئاق  يدـهم و  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  كرابم  رـضحم  هب  هک  دـیوگیم  یناـسارخ  دیعـس  یبا   - 489 / 

تیاده یناهنپ  یفخم و  رما  ره  هب  اریز  دندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدش  هدـیمان  يدـهم  لیلد  هچ  هب  مدرک : ضرع  هلب . دـندومرف : ترـضح 
 - 490  / 8 دـنکیم . مایق  یمیظع  رما  هب  وا  دـنکیم و  مایق  دریمیم ، [ شدای  ] هک نآ  زا  سپ  هک  لیلد  نیا  هب  هدـش  هدـیمان  مئاق  و  دـنکیم ،

اب درک ، ترایز  ار  ام  مئاق  نایعیـش ]  ] امـش زا  مادک  ره  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  دـیزی  نب   ] رباج
هیلعقداص ماما  زا  ریـصب  یبا   - 491  / 9 تلاسر ». نتفرگ  رارق  لحم  ملع و  ندعم  توبن و  نادناخ  يا  امـش  رب  مالـس  : » دـیوگب وا  ندـید 

َّنإَو ٍرَهَِنب » ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ   - » ّلجوّزع ِهَّللا -  ُلوَق  َوُهَو  ٍرَهَِنب  اُوُلتبا  یسُوم  َباحْـصَأ  َّنِإ  باحـصا  دندومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا 
: لاق مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نبا  نع  نمحرلا ، دبع  نع  هنع ،  - 492 َِکلذ . ِْلثِِمب  َنُولَْتُبی  ِِمئاْقلا  َباحْصَأ 

یلَع ُهَماقَأَو  ِهِعِـضْوَم  یلِإ  َْتیَْبلا  ُّدُِریَو  ِهِساسَأ  یلِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِلوُسَّرلا  َدِجْـسَمَو  ِهِساسَأ  یلِإ  ُهَّدُرَی  یّتَح  ِمارَحلا  َدِجْـسَملا  ُمِدْهَی  ُِمئاْقلا 
نع قداـص ، یبأ  نع  يریرجلا ، نایفـس  نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  هنع ،  - 493 ِۀَبْعَْکلا . یَلَع  اهَقَّلَعَو  قارّـسلا  ِۀَْبیَـش  ِیَنب  يِْدیَأ  عَطَقَو  ِهِساسَأ 
َْلثِم انْرِـس  انِْکلَم  اذِإ  انَتَریِـس : اَْوأَر  اذِإ  اُولوُقَی  اّلَِئل  انَْلبَق  اوُِکلَم  ّالِإ  ٌَۀلْوَد  ْمَُهل  ٍْتَیب  ُلْهَأ  َْقبَی  َْنلَو  ِلَوُّدلا  ُرَخآ  اُنَتلْوَد  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ 
مالک يانعم  نآ  و  لین ] دور  ینعی   ] دـندش التبم  يرهن  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم  َنیِقَّتُْمِلل .» ُۀَِـبقاْعلا  َو   - » ّلجوّزع ِهَّللا -  ُلْوَق  َوُهَو  ِءـالُؤه  ِةَریِس 
نامه لثم  هب  زین  مالسلا  هیلعمئاق  باحـصا  و  (« 276) دومرف التبم  هناخدور  هب  ار  امـش  دنوادخ  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ّلجوّزع  دـنوادخ 

مارحلا و دجـسم  مالـسلا  هیلعمئاق  دـندومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  ریـصب  یبا   - 492  / 10 دـنوشیم . التبم 
رد ار  نآ  هدـنادرگرب و  دوخ  یلـصا  ناکم  هب  ار  هَّللا  تیب  دـنکیم ، بیرخت  اهنآ  هیلوا  يانب  ات  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم 

11 دنکیم . نازیوآ  هبعک  راوید  زا  دربیم و  دنتسه  قراس  دزد و  هک  ار  هبیش  ینب  هفیاط  ياهتسد  دنکیم و  اپرب  دوخ  یلـصا  يانب  يالاب 
چیه تسا ، اهتلود  نیرخآ  ام  تلود  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  بیلک  نب  ناسیک   ] قداص یبا   - 493 / 

مه ام  رگا  دنیوگن : دننیبیم ، مدرم  اب  ار  ام  راتفر  یتقو  هکنیا  ات  دسریم  تموکح  هب  ام  تلود  زا  لبق  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  یهورگ 
ناراـکزیهرپ يارب  تبقاـع  و   » دـیامرفیم هـک  تـسا  دـنوادخ  لوـق  ياـنعم  نـیا  مـیدرکیم و  لـمع  اـهنیا  لـثم  میدیــسریم  تنطلــس  هـب 

َماق اذِإ  لاق : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  ۀجیدخ ، یبا  نع  ّیلع ، نب  نسحلا  مشاه و  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  هنع ،  - 494 ( 277 «.) تسا
نع فیرظ ، نب  دعـس  نع  ّیلـسملا ، دّـمحم  نب  عـیبرلا  نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  هنع ،  - 495 َناک . يِذَّلا  َْریَغ  ٍْرمَِأب  َءاج  مالـسلا  هیلعُِمئاـْقلا 
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: لاقف نیطو  ناندو  فزخب  ًاّینبم  ناکو  ۀفوکلا  دجـسم  یلإ  یهتنا  یّتح  هل  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  لاق  لاق : ۀـتابن  نب  غبـصألا 
، ِیْتَیب ِلْهَأ  ِِمئاق  َعم  َکَمْدَـه  َدِهَـش  ْنَِمل  یبوُط  ٍحُون ، َۀَْـلِبق  ِرَّیَغُْملا  ِخُوبْطَْملِاب  َکِیناِبل  ٌلـْیَوَو  َکَمْدَـه  َلَّهَـس  ْنَِمل  ٌلـْیَوَو  َکَمَدَـه  ْنَِمل  ٌلـْیَو 

لاـق لاـق : دوراـجلا  یبأ  نع  هَّللا ، دـبع  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  نع  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  نع  هنعو ،  - 496 ِةَْرتِْعلا . ِراْربَأ  َعَم  ِۀَّمُألا  ُراـیِخ  َکـِئلوُأ 
هک ینامز  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  مرکم ] نب  ملاس   ] هجیدخ یبا   - 494  / 12 مالسلا : هیلعرفعجوبأ 

تموکح یهلا  هیعقاو  ماکحا  یعقاو و  دسافم  حلاصم و  صیخـشت  اب  . ] دیامرفیم لمع  هدوب  لومعم  هک  يراتفر  زا  ریغ  هب  دنک  مایق  ام  مئاق 
رد مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  تسا : هتفگ  هتابن  نب  غبصا   - 495  / 13 تسا .] یتلادع  ان  ضیعبت و  هنوگره  نودب  ناشیا  راتفر  دـنکیم و 
رب ياو  دندومرف : دوب  هدـش  هتخاس  لگ  رجآ و  لافـس و  اب  هک  هفوک  دجـسم  دروم  رد  دومرفیم ، نایب  ار  نامزلارخآ  رابخا  یثیدـح ، نمض 

حون هلبق  هتخاس و  هتخپ  لگ  اب  ار  وت  هک  یسک  رب  ياو  درمشب ، کبس  ار  وت  ندش  بارخ  هک  یسک  رب  ياو  و  دنک ، بارخ  ار  وت  هک  یـسک 
هیلعيدهم طسوت  يزاس  ملاس  يزاسزاب و  تهج   ] نآ بیرخت  دهاش  نم  تیب  لها  مئاق  هارمه  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـهدیم . رییغت  ار 

هیلعرقاب ماما  هک  دـیوگیم  دوراج  یبا   - 496  / 14 دنتـسه . ترتع  ناراکوکین  هارمه  هک  دناتّما  نیا  ناگدیزگرب  اهنآ  دشاب ، مالـسلا ]
َُألْمَی ْمِهِفْهَک ، ِیف  ِفْهَْکلا  ُلْهَأ  َِثَبل  امَک  َنِینِـس  َعِْستَو  ِۀـَئاُِمثالَث  ُکـِلْمَی  َِمئاـْقلا  َّنِإ  لاـس  تّدم 309  هب  مالـسلا  هیلعمئاق  دندومرف : مالـسلا 

هیلع هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ُنیِد  ّالِإ  یْقبَی  یّتَح ال  َساَّنلا  ُُلتْقَیَو  اَهبْرَغَو  ِضْرَألا  َقْرَـش  َُهل  ُهَّللا  ُحَتْفَیَو  ًارْوَجَو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالدَع  َضْرَألا 
یمعثخلا نع  ورمع ، نب  میرکلا  دبع  نع  یمرضحلا ، مساقلا  نب  هَّللا  دبع  نع  هنع ،  - 497 ربخلا . مامت  َدُوواد ، َْنب  َناْمیَلُس  ِةَریِِسب  ُریِسَی  هلآو 

نمحرلا دبع  نع  هنع ،  - 498 ِهِذه . ْمُکِّینَس  ْنِم  ًۀَنَس  َنیِْعبَس  ُنوُکَی  َنِینِس  ُْعبَس  َلاق : ُِمئاْقلا ؟ ُِکلْمَی  ْمَک  مالـسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق :
دهاوخ نیمز  رب  مکاح  کلام و  لاـق : هانرـصتخا  هل  ثیدـح  یف  رفعج ] یبأ  نع  ، ] ریـصب یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  نع  مشاـه ، یبأ  نب 

ملظ و زا  هک  نانچمه  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  ولمم  ار  نیمز  ناشیا  دـندیباوخ . ناشراغ  رد  فهک  باحـصا  هک  ياهزادـنا  ناـمه  هب  دوب ،
تیادـه هب  ار  ترـضح  توعد  هک   ] يدایز نامدرم  اـب  و  دـنکیم ، زاـب  وا  يور  هب  ار  نیمز  برغ  قرـش و  دـنوادخ  دـش . دـهاوخ  رپ  روج 

لمع دوواد  نب  نامیلـس  هریـس  هب  وا  دـنامب ، یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نید  طـقف  ملاـع  رد  هکنیا  اـت  دـیگنج  دـهاوخ  دـنریذپیمن ]
تّدـم هچ  مالـسلا  هیلعمئاق  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هب  هک  دـیوگیم  یمعثخ  ورمع  نب  میرکلادـبع   - 497  / 15 دنکیم .

زا هزمح ، یبا  نب  یلع   - 498  / 16 ( 278 .) امش ياهلاس  زا  لاس  داتفه  دوشیم  هک  لاس  تفه  دندومرف : ترضح  درک ؟ دهاوخ  تموکح 
هیلعماما ثیدـح  نیا  زا  یـشخب  رد  میاهدرک . رـصتخم  ار  نآ  ام  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یثیدـح  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  مه  وا  ریـصب و  یبا 

یسُوم ِشیِرَعَک  ًاشیرَع  اهُریِصَیَو  اهَـساسَأ  َُغْلبَی  یّتَح  ِۀََعبْرَألا  ِدِجاسَْملا  ِمْدَِهب  َرَمَأَو  َۀَفوُْکلا  َلَخَد  مالـسلا  هیلعُِمئاْقلا  َماق  اذِإ  دندومرف : مالـسلا 
ًاعارِذ َنیّتِس  ُریِصَیَف  ِمَظْعَألا  َقیِرَّطلا  ُعِّسَُویَو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َْتناک  امَک  اَهل  َفَرَـش  َءاّمَج ال  اهُّلُک  ُدِجاسَْملا  ُنوُکَتَو 
ُئِْطبَیَف ِِهنامَز  ِیف  َکَلَفلا  ُهَّللا  ُُرمْأَیَو  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  ٍبازیِمَو  ٍفِینَکَو  ٍحانَج  َّلُکَو  ِقیِرَّطلا  َیلِإ  ٍةوُک  َّلُک  ُّدُـسَیَو  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ٍدِجْـسَم  َّلُک  ُمِدـْهَیَو 
مالسلا هیلعمئاق  هک  یتقو  ِِینَس . ْمُکّ ْنِم  َنِینِس  ِرْشَعَک  ُۀَنَّسلاَو  ٍرُهْشَأ  ةَرَـشَعَک  ُرْهَّشلاَو  ْمُکِماّیَأ  ْنِم  ٍةَرَـشَعَک  ِهِماّیَأ  ِیف  ُمْوَیلا  ُنوُکَی  یتح  ِِهرَْود  ِیف 

دننام ار  اهنآ  دـناسریم . ناش  هیلوا  هیاـپ  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـهدیم  ( 279) دجـسم راهچ  مادهنا  هب  روتـسد  هدـش و  هفوک  لخاد  دـنک ، مایق 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  لثم  همه  دجاسم  ياهراوید  دنکیم و  يزاسزاب  نابیاس  تروص  هب  مالسلا  هیلعیـسوم  ( 280) شیرع

، دنکیم بیرخت  دشاب  هار  رس  هک  ار  يدجسم  ره  دهدیم ، تعسو  عارذ  تصش  ات  ار  یلصا  گرزب و  ياههار  دش . دنهاوخ  هرگنک  نودب 
کلف هب  دنوادخ  دنکیم . دودسم  ار  دزیریم  هار  هب  هک  ینادوان  و  بالـضاف ]  ] يوج ره  ددنبیم و  ار  دشاب  هار  تمـس  هب  هک  ياهرجنپ  ره 
شهام کی  تسامـش و  زور  هد  لثم  ناشیا  نامز  رد  زور  کی  هک  اجنآ  ات  دنک ، تکرح  هتـسهآ  ترـضح ، نآ  نامز  رد  هک  دـنکیم  رما 

ةَرَـشَع ةرکـسدلا  ِۀَلیِمَِرب  ِیلاوَملا  ُۀَقِرام  ِْهیَلَع  َجُرْخَی  یّتَح  ًالِیلَق  ّالِإ  ُثَْبلَی  َُّمث ال  دوب . دهاوخ  امـش  لاس  هد  يواسم  شلاس  کی  هام و  هد  دننام 
یلِإ ُهَّجَوَتَی  َُّمث  ٌدَحَأ ، ْمُْهنِم  یْقبَی  یّتَح ال  ْمُُهُلتْقَیَف  ْمِْهَیلِإ  ُجُرْخَیَف  ُهَْفیَس ، ِلَُقیَف  ُهَدّ ِیلاوَْملا  َنِم  ًالُجَر  وُعْدَیَف  ُناْمثُع ! ای  ُناْمثُع  ای  مُهُراعِش : ٍفالآ ،

، ِبَرَعلا ِِلئابَق  ْنِم  ًۀَلِیبَق  َنیِْعبَس  ُجرَْهبَیَو  ُهُراد  ُنوُکَتَو  اَهلِْزنَیَف  ِۀَفوُکلا  َیلِإ  ُهَّجَوَتَی  َُّمث  اهُحَتْفَیَف ، ُهُْریَغ  ُّطَق  ُدَحَأ  اهْحَتْفَی  َْمل  ٌۀَنیِدَم  َیِهَو  هاش  ُلباک 
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رازه هد  هکنیا  ات  درذگیم  یهاتوک  تّدم  نآ ، زا  دعب  نیـصلا . دالبو  ۀّیمورلاو  ۀینطنطـسق  حـتفی  ّهنأ )  ) رخآ ربخ  یفو   - 499 ربخلا . مامت 
زا يدرم  ترـضح  تسا . نامثع » اـی  ناـمثع  اـی   » ناشراعـش دـننکیم و  ماـیق  وا  هیلع  ( 281) هلیمر هدـکهد  رد  ناـمالغ  ناـیجراخ و  زا  رفن 

دوریم نوریب  اهنآ  فرط  هب  مه  وا  دتسرفیم . اهنآ  گنج  هب  دنکیم و  لیامح  شندرگ  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هدناوخ و  ارف  ار  شناتـسود 
ریغ يدحا  هک  تسا  يرهش  نآ  دوریم و  ( 282) هاش لباک  فرط  هب  سپـس  دنامیمن . یقاب  مه  اهنآ  رفن  کی  یتح  هدیگنج و  اهنآ  اب  و 

دوب و دهاوخ  اجنآ  رد  شاهناخ  دوشیم و  رقتـسم  اجنآ  رد  هدش و  هفوک  هّجوتم  دعب  دـنک . حـتف  ار  نآ  دـناوتیمن  مالـسلا  هیلعترـضح  زا 
هدـمآ يرگید  ربخ  رد   - 499  / 17 دزیریم . دـنوشیم ] دراو  ینمـشد  دانع و  رد  زا  ترـضح  اب  هک   ] ار برع  لـیابق  زا  هلیبق  داـتفه  نوخ 

، طابسأ نب  ّیلع  نع  هنع ،  - 500 دنکیم . حتف  مه  ار  نیچ  ياهرهش  مور و  کلامم  ]و  هیکرت لوبناتسا   ] هینطنطـسق ترـضح  نآ  هک  تسا 
ِِمئاْقلا َعَم  ُجُرْخَی  ُهَّنِإ ال  اّمَأ  ٍءوُس  َرَبَخ  ْمَُهل  َّنِإَف  َبَرَْعلا  ِقَِّتا  لاق : ّهنأ  مالسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبأ  نع  رابألا ، یسوم  نع  ملاس ، نب  طابسأ  هیبأ  نع 

ریمأ نع  دعس ، نب  میکح  نع  نایبظ ، نب  نارمع  نع  مادقملا ، یبأ  نب  ورمع  نع  مشاه ، یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  هنع ،  - 501 ٌدِحاو . ْمُْهنِم 
نع هنع ،  - 502 ُْحلِْملا . ِداّزلا  ُّلَقَأَو  ِداّزلا  ِیف  ِْحلِْملاَو  ِْنیَْعلا  ِلْحُک  َْلثِم  ّالِإ  ْمِهِیف  لوُهُک  ٌبابَش ال  يِدْهَْملا  ُباحْصَأ  لاق : مالسلا  هیلعنینمؤملا 

ُِعیاُبی مالـسلا : هیلعرفعجوبأ  لاق  لاق : یفعجلا  رباـج  نع  ءاـنبلا ، قاحـسإ  یبأ  نع  یمهنلا ، ۀـبقع  نب  نسحلا  نع  ملـسم ، نب  رمع  نب  دـمحأ 
َقارَْعلا ِلْهَأ  ْنِم  ِرایْخَألاَو  ِماّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َلادـْبَألاَو  َرْـصِم  ِلْهَأ  ْنِم  ُءابَجُّنلا  ُمِهِیف  ٍرْدـَب  ِلْهَأ  َةَّدِـع  ِیَنَو  ٍفّ ِۀـَئاُِمثالَث  ِماقَْملاَو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُِمئاـْقلا 

ارچ دیزیهرپب ، برع  زا  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  رابا  یـسوم   - 500  / 18 َمیُِقی . ْنَأ  ُهَّللا  َءآش  ام  ُمیُِقیَف 
جورخ مالــسلا  هیلعمئاــق  یهارمه  هـب  مـه  اــهنآ  زا  رفن  کــی  یتــح  هـکنیا  نآ  دراد و  دوـجو  يدــب  ربــخ  اــهنآ  صوـصخ  رد  هـک 
مالسلا هیلعيدهم  باحصا  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دعـس  نب  میکح   - 501  / 19 ( 283 .) دننکیمن

، رفـس هشوت  داز و  نیرتمک  و  هشوت ، داز و  کمن  هزادـنا  هب  مشچ و  همرـس  هزادـنا  هب  رگم  تسین ، ناـشنایم  رد  ریپ  دنتـسه و  ناوج  یگمه 
نایم رد  ردب  لها  ددع  هب  رفن  هدزیـس ]  ] دـنچ دصیـس و  دـندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگیم : یفعج  رباج   - 502  / 20 تسا . کمن 

زا ینابوخ  ماش و  لها  زا  یناناولهپ  و  رصم ، لها  زا  یناراوگرزب  ابجن و  ناشیا  نایم  رد  هک  دننکیم  تعیب  مالـسلا  هیلعمئاق  اب  ماقم  نکر و 
نب بیهو  نع  ّیلع ، نب  دّمحم  نع  هنع ،  - 503 دیامرفیم . تفالخ  دهاوخب ، دنوادخ  هک  ردق  ره  ترضح  نآ  دنراد و  روضح  قارع  لها 

یّتَح ال َنوُصُْقنَی  ُساَّنلا  ُلازَی  ال  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلعنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناک  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبعابأ  تعمـس  لاق : ریـصب  یبأ  نع  صفح ،
یِّنِإ ِهَّللاَو  ِفیِرَخلا . ِعَزَقَک  ًاـعزَق  َنُوئیِجَی  َو ]  ] اـِهفارْطَأ ْنِم  ًاـمْوَق  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ِِهبَنَذـِب ، ِنیِّدـلا  ُبوُـسْعَی  َبَرَـض  َکـِلذ  َناـک  اذِإَـف  هَّللا ،» : » ُلاـُقی
یّتَح ِْنیَلُجَّرلاَو  لُجَّرلا  ِۀَـلِیبَْقلا  َنِم  َءآش ، َْفیَک  ُهَّللا  مُُهلِمْحَی  ٌمْوَق  ْمُهَو  ْمِِهباکِر  َخانُمَو   ] ْمِهِریِمَأ َمْساَو  ْمُهَِلئاـبَقَو  ْمُهَءامْـسَأ  ُفِرْعَأَو  ْمُهَفِرْعََـأل 
یلَع َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : » ِهَّللا ُلْوَق  َوُهَو  ٍرَْدب  ِلْهَأ  َةَّدِع  ًالُجَر )  ) َرَـشَع ۀَثالَثَو  َۀَئاُِمثالَث  ِقافآلا  َنِم  َنُوفاوتَیَف  ۀَعِْـست ، َغََلب 

هیلعقداص ماما  هک  دـیوگیم  ریـصب  یبا   - 503  / 21 َِکلذ . ُهَّللا  هغلبی  یّتَح  ُهَتَْوبَح  ُّلِحَی  ـالَف  یبَتُْحَیل  َلُـجَّرلا  َّنَأ  یّتَح  ٌریِدَـق » ٍءْیَـش  ِّلُـک 
هک یتقو  دوشیمن ، هدرب  ادخ  مان  هک  ياهزادنا  هب  دنوشیم ، مک  رادنید  مدرم  هراومه  دندومرفیم : مالسلا  هیلعنانمؤمریما  لوق  زا  مالسلا 

ثوعبم نیمز  فاـنکا  فارطا و  زا  ار  یهورگ  دـنوادخ  و  دـنکیم ] ماـیق  و   ] هتـساخرب نید  ياوشیپ  اـقآ و  دوـشیم  هدیـشک  اـجنیا  هب  راـک 
هفیاط لیابق و  ار و  ناش  یماسا  ار ، اهنآ  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنیآیم . تعرـس  اب  يراهب و  ياهربا  هکت  دـننامه  مه  اـهنآ  دـیامرفیم و 

زا دنکیم و  يروآدرگ  ار  اهنآ  دیامرفب  هدارا  هک  یبیترت  ره  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  مسانـشیم . ار  اهنآ  هدـنامرف  ناش و 
فارطا زا  دنشابیم  ردب  باحـصا  دادعت  هب  رفن و  هک 313  اهنآ  دـنکیم . عمج  دـنوادخ  ار  رفن  هن  ات  رفن  ود  ای  کی  ياهفیاـط  هلیبق و  ره 
دنوادخ دروآیم و  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب  هک  اجک  ره  : » دیامرفیم هک  تسادخ  مالک  يانعم  نیا  دنوشیم و  عمج  دنیآیم و  ملاع 

ماـیق هب  تعرـس  هب  مه  ار  وا  دـنوادخ  هدرکن ، زاـب  ار  نآ  زونه  دـشاب ، هتـسب  ار  دوخ  ياـهوناز  يدرم  رگا  یتـح  تسا ». اـناوت  يزیچ  ره  هب 
دّمحم نع  یـسیع ، نب  دّمحم  دیمحلا و  دبع  نب  دّمحم  نع  هیبأ ، نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم   - 504 دناسریم . ترضح 

ْنِم ًایِدْهَم  َرَـشَع  َدَحَأ  ِِمئاْقلا  َدَْعب  اَّنِم  َّنِإ  َةَزْمَحابَأ  ای  لاق : ّهنأ  لیوط  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبأ  نع  ةزمح ، یبأ  نع  لیـضفلا ، نب 
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تعمـس لاق : یفعجلا  رباج  نع  مادـقملا ، یبأ  نب  ورمع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  ناذاش ، نب  لـضفلا   - 505 مالسلا . هیلعْنیَسُْحلا  ِْدلُو 
َدَْعب َلاق : َکـِلذ ؟ ُنوُکَی  یتَم  ُْتُلق : ًاعِْـست . ُدادزَی  ًۀَنَـس  َۀـَئاُِمثالَث  ِِهتْوَم  َدـَْعب  ٌلُـجَر  ِْتیَْبلا  ُلـْهَأ  اَّنِم  ِلَُمَیل  َّنَکّ ِهَّللاَو  لوقی : مالـسلا  هیلعرفعجاـبأ 

ترضح هک  دنکیم  لقن  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  رد  هزمح  یبا   - 504  / 22 ِهَِملاع ؟ ِیف  ُِمئاْقلا  ُموُقَی  ْمَکَو  ُْتُلق : مالسلا . هیلعِمئاْقلا 
 / 23 دمآ . دنهاوخ  مالسلا  هیلعنیسح  لسن  دالوا و  ام و  زا  يدهم  هدزای  مالـسلا  هیلعمئاق  زا  دعب  هزمح ! ابا  يا  دندومرف : نآ  زا  یـشخب  رد 

شندرم زا  دـعب  تیب ، لها  ام  زا  يدرم  هک  مسق  ادـخ  هب  دـندومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا : هتفگ  یفعج  رباج   - 505
ترـضح دتفایم ؟ قافتا  یک  هعقاو  نیا  مدرک : ضرع  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  درک . دهاوخ  تموکح  لاس  هن  دصیـس و  هدش و  هدنز 
ُرِصَْتنُْملا ُجُرْخَی  َُّمث  ًۀَنَس ، َةَرَشَع  َعِْست  َلاق : دنکیم ؟ تموکح  تّدم  هچ  دوخ  رصع  رد  مئاق  مدرک : ضرع  مالسلا . هیلعمئاق  زا  دعب  دندومرف :

دّمحم یلع  هَّللا  یّلصو  باتکلا  یلاعت  هدمحب  یهتنا  ُحافّسلا . َجُرْخَی  یّتَح  ِیبْسَیَو  ُُلتْقَیَف  ِِهباحْـصَأ ، ِءآمِدَو  مالـسلا  هیلعِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ُُبلْطَیَف 
نوخ هدرک ، جورخ  رـصتنم  نآ  زا  دـعب  لاس و  هدزون  دـندومرف : ترـضح  ًاریهطت . مهرّهطو  سجرلا  مهنع  هَّللا  بهذأ  نیذـّلا  رایخألا  هلآو 

(284 .) دـنکیم جورخ  حافـس  هکنیا  ات  دـنکیم  ریـسا  دـشکیم و  ار  ترـضح  نآ  نالتاق  سپ  درک . دـهاوخ  بلط  ار  شناراـی  نیـسح و 
سجر دنوادخ  هک  یناسک  نامه  داب ، شا  هدیزگرب  لآ  دّمحم و  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  دیـسر ، نایاپ  هب  باتک  ریرحت  یلاعت  هَّلل  دمحلا 

وبا هعیش  گرزب  نادواج  رثا  تبیغ ، فیرـش  باتک  همجرت  تسا * * * . هدرک  هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  هدومرف و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  و 
رازه و کی  لاس  مظعملا  نابعش  رد  ّقح ، هغلاب  تّجح  سدق  هاگراب  مالغ  نیرتمک  نیا  ياسران  زجاع و  ملق  هب  یسوط  نسح  دّمحم  رفعج 
. هَّللاءاش نا  دـشاب ، هادـف  انحاورا  مظعالا  هَّللا  یلو  سّدـقم  تحاس  لوبقم  هک  دـیما  دیـسر . نایاپ  هب  ترجه  زا  شـش  تسیب و  دـصراهچ و 

يزیزع یبتجم 

یسوط خیش  تبیغ  همجرت  عبانم  تسرهف 

، مالـسا تاراشتنا  حاّیـس ، دجنملا ، همجرت   - 2 مق . نینمؤـملاریما ، هسردـم  يزاریـش ، مراـکم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  همجرت  مـیرک ، نآرق   - 1
، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  روظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل   - 4 نارهت . ابص ، تاراشتنا  یناتسدرا ، یمیحر  یفطـصم  دجنملا ، همجرت   - 3 نارهت .

تاراشتنا زیزعلادبع ، نب  یلع  رردـلادقع ،  - 6 مق . نارکمج ، سّدقم  دجسم  تاراشتنا  یناوضر ، رغـصا  یلع  یـسانشدوعوم ،  - 5 توریب .
تاراشتنا ياهیمورا ، یلو  دّـمحم  نب  نسح  راـحب ،) دلج 13  همجرت  ، ) یـسلجم همالع  دوعوم ، يدـهم   - 7 مق . نارکمج ، سّدقم  دجـسم 

، نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ناولهپ ، روصنم  همجرت  قودص ، خیـش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   - 8 مق . نارکمج ، سّدقم  دجسم 
همالع نآرق ، رد  يدهم  ترـضح  يامیـس   - 10 مق . مالـسلا ، هیلعقداص  ماما  هسـسؤم  یناحبـس ، هَّللا  تیآ  هیمالـسالا ، بهاذملا   - 9 مق .

، یقابلادبع داؤف  دّـمحم  میرکلا ، نآرقلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا   - 11 نارهت . قافآ . رـشن  ینیوزق . يرئاح  يدهم  دّیـس  همجرت  ینارحب ،
خیش یمالک  ياههشیدنا   - 13 مق . مالسلا ، هیلعقداص  ماما  هسسؤم  یناحبـس ، هَّللا  تیآ  نآرقلا ، میهافم   - 12 توریب . یملعالا ، ۀسسؤم 

، ریبکریما تاراشتنا  یناود ، یلع  یـسوط ، خیـش  هرازه   - 14 دهشم . يوضر ، یمالسا  مولع  هاگـشناد  قلطم ، يدزی  دومحم  رتکد  یـسوط ،
یف نیقیلا ، جهانم   - 16 نارهت . هوسا ، تاراشتنا  ياهرمک ، رقاب  دّـمحم  هَّللا  تیآ  همجرت  ینیلک ، مالـسالا  ۀـقث  یفاک ، لوصا   - 15 نارهت .

ۀـسسؤم يرئاـح ، يدزی  یلع  خیـش  هَّللا  تیآ  بئاـغلا ، ۀـجحلا  تاـبثا  یف  بصاـنلا  مازلا   - 17 نارهت . هوسا ، یلح ، همـالع  نیدـلا ، لوـصا 
. نارهت قودص ، هناخباتک  رـشن  يرافغ ، داوج  همجرت  ینامعن ، تبیغ   - 19 توریب . یـسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   - 18 توریب . یملعالا ،

یلعو ینارهط ، هَّللا  دابع  قیقحت  یسوط ، خیـش  تبیغ   - 21 مق . باتک ، ناتسوب  رفییایـض ، دیعـس  داهتجا ، رد  یمالک  ینابم  هاگیاج   - 20
هَّللا تیآ  يدـهملا ، مامالا  ۀـملک   - 23 نارهت . ریبـکریما ، یناود ، یلع  مالـسا ، رخاـفم   - 22 مق . هیمالـسا ، فراعم  هسـسؤم  حصان ، دمحا 

لاجر مجعم   - 25 مق . هیملع  هزوح  نیـسردم ، هعماـج  یلح ، همـالع  دارملا ، فشک   - 24 نارهت . قافآ ، يرجاـت ، نسح  قیقحت  يزاریش ،
يدهم دّیس  همجرت  ، یناهفصا يوسوم  یقت  دّمحم  دّیس  مراکملا ، لایکم   - 26 هعیش . راثآ  رـشن  زکرم  ییوخ ، یمظعلا  هَّللا  تیآ  ثیدحلا ،
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تماما  - 28 نارهت . ردصلا ، ۀبتکم  یناگیاپلگ ، یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رثالا ، بختنم   - 27 نارکمج . سّدقم  دجسم  تاراشتنا  يرئاح ،
يدهم ترضح  یگنهرف  داینب  راظتنا ، همانلصف   - 29 مق . هیملع  هزوح  نیسردم ، هعماج  یناگیاپلگ ،، یفاص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  تیودهم ، و 
باون یگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ   - 31 مق . نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  يرون ، نیـسح  ازریم  بقاـثلا ، مجن   - 30 مق . مالـسلا ، هیلعدوعوم 

ماـما هسـسوم  یناحبـس ، رفعج  هَّللا  تیآ  هماـکحا ، ثیدـحلا و  لوصا   - 32 مق . غوبن ، هداز ، يرافغ  یلع  مالـسلا ، هیلعناـمز  ماـما  صاـخ 
، باقلالا ینکلا و   - 34 مق . مالسلا ، هیلعقداص  ماما  هسسوم  یناحبس ، رفعج  هَّللا  تیآ  لاجرلا ، ملع  تایلک   - 33 مق . مالسلا ، هیلعقداص 

یلع نیدـلا  فرـش  دّیـس  ةرهاطلا ، ةرتع  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لـیوأت   - 35 نارهت . هیمالـسا ، یـشورف  باتک  یمق ، سابع  خیـش  جاح 
ماـما هسـسوم  یناحبـس ، رفعج  هَّللا  تـیآ  ةرـسیملا ، ۀـیلاجرلا  ۀـعوسوملا   - 36 مق . هیملع  هزوح  نیـسردم ، هعماـج  يداـبآ ، رتـسا  ینیـسح 

، یسوط خیـش  ۀبیغلا   - 38 نارهت . یگنهرف  یملع و  تاراـشتنا  اـضر ، هَّللا  تیاـنع  هـمجرت  ناریا ، ياهرهـش   - 37 مق . مالـسلا ، هیلعقداص 
. نارهت هشیدنا ، رهوگ  يرفعج ، دازهب  يرافغ و  ربکا  یلع  قیقحت 

اه تشون  یپ 

دوصقم ًالامتحا  ( 3 هیآ 19 . هلداـجم ، هروس  ( 2 ه.ق . لاس 1381  فجن ، هیردـیح ، تاراشتنا  ص 249 ، یلح ، همالع  لاوقـالا  ۀـصالخ  ( 1
نامه حیحـص  ّقح و  داقتعا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا  یمالـسا  تّما  ناـیم  رد  ّقح  فرح  هکنیا  ( 4 تسا . دیفم  خیش  موحرم  ناشداتـسا 
داقتعا مالسا  روهظ  اب  سپ  ُمالْسِْإلا » ِهَّللا  َدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  : » دیامرفیم نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  رد  مه  میرک  نآرق  هک  تسا  یمالسا  داقتعا 

هب دـشابیم ، دنتـسین  موصعم  هک  یناسک  هدـهع  رب  هشیمه  تالاح و  یمامت  رد  فیلاکت  هکنیا  ( 5 تسا . یمالـسا  تّما  نایم  رد  طقف  ّقح 
هک تسا  ماما  نیا  هک  ارچ  دـنکیم ، تباث  ار  ماما  دوجو  موزل  اذـل  دـننک ، لمع  دوخ  فیلاـکت  هب  دـنفظوم  هشیمه  مدرم  هک  تساـنعم  نیا 
هب لهج  هلمج  زا  فیلکت ؛ عناوم  هک  تسوا  دشاب و  یهلا  ماکحا  یقیقح  يرجم  هدرک و  نّیعم  ار  فیلاکت  بوچراهچ  دودح و  تسیابیم 
يا هدوهیب  رما  ماما ] تبیغ  نامز  ًاـصوصخ   ] اـهنامز همه  رد  مدرم  فیلکت  دـشابن  ماـما  رگا  نیارباـنب  دربیم . نیب  زا  ار  حـلاصم  لـئاسم و 

رد فطل » : » مینکیم تردابم  نآ  حیـضوت  هب  ًاراصتخا  هک  تسا  فطل » هدـعاق   » دافم نامه  هللا  همحریـسوط  موحرم  نایب  ( 6 دوب . دهاوخ 
: دراد تروص  ود  مه  ندرک  فیلکت  دزاـس و  رود  تیـصعم  زا  هدرک و  کـیدزن  دـنوادخ  تعاـط  هب  ار  فلکم  هک  تسا  يزیچ  حالطـصا 

دشاب هتشادن  تعاطا  زج  ياهراچ  فلکم  هک  يروط  هب  دنک  دوبان  هدرب و  نیب  زا  ار  تیـصعم  فلخت و  تاناکما  مامت  هدننک  فیلکت  فلا )
دنک داجیا  ار  یلئاسو  دعب  هدرک و  فیلکت  ادـتبا  ب ) دراد . تافانم  شیامزآ  فیلکت و  تمکح  اب  تروص  نیا  دـنک . فلکم  ار  وا  دـعب  و 

باوث و هدـعو  لثم  دـننک . ییامنهار  حـلاص  لمع ] هب  ار  وا  دـنزاس و  رفنتم  یـصاعم  زا  دـننک و  تعاطا  هب  قیوشت  بیغرت و  ار  فلکم  هک 
 - 1 تسا : عون  ود  مه  فطل  تسا و  بجاو  دـنوادخ  رب  مه  فطل  مییوگیم و  فطل  ار  روما  نیا  ماـمت  اـهنیا ، لاـثما  هظعوم و  باـقع و 
 - 2 ادخ . ریغ  هن  تسا  دنوادخ  لعف  هک  ماما  نییعت  بصن و  لثم  تسا ؛ بجاو  دنوادخ  رب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب . دـنوادخ  لعف  هکنیا 

ناگدنب رب  ار  لامعا  نیا  هک  تسا  بجاو  دـنوادخ  رب  مه  تروص  نیا  رد  مّلعت . میلعت و  رّکذـت و  ظعو و  لثم  دـشاب ؛ نیفلکم  لعف  هکنیا 
دهاوخ حیبق  یصاع ، ناگدنب  ندرک  باذع  دیامنن ، فطل  لاعتم  يادخ  رگا  هک  رکنم  زا  یهن  فرعم و  هب  رما  بوجو  لثم  دیامرف ؛ بجاو 

ات دننک  نییعت  شیارب  ار  هانگ  يدب  هداد و  شزومآ  وا  هب  ار  تعیرش  ماکحا  هک  تسا  هدرکن  بصن  ار  یماما  ای  ربمایپ  دنوادخ  هک  ارچ  دوب 
تیاده يارب  ار  ایبنا  هک  تسا  بجاو  دنوادخ  رب  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  یهلا  فیلاکت  ماجنا  هب  تبغر  لیم و  هدوب و  رود  یـصاعم  زا  زین  وا 

انعم نیا  هب  قاطیالام  هب  فیلکت  ( 7 دیامرف . بوصنم  تماما  هب  مدرم  یعقاو  حلاصم  حیرشت  نییبت و  يارب  مه  ار  ماما  هدرک و  ثوعبم  مدرم 
نوچ تسا  حیبق  ًاترورض  ندرک  فیلکت  هنوگ  نیا  تسوا و  تقاط  ناوت و  ّدح  زا  شیب  هک  دوش  فظوم  یلمع  ماجنا  هب  صخـش  هک  تسا 

تشاد و دوجو  اهنآ  طسوت  ترضح  ندش  هتشک  زا  سرت  ( 8 تسا . هدش  نآ  ماجنا  هب  فظوم  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  دناوتیمن  فلکم 
هب ترضح  فیرـش  ناج  دوب  نکمم  هظحل  ره  اذل  دندوب ، ناشیا  لتق  ماما و  هب  یبایتسد  ددص  رد  یتموکح  هاگتـسد  هلمج  زا  يدایز  دارفا 
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يدوز هب  هلأسم  نیا  تسا . ترـضح  نآ  دوخ  هفیظو  نیرتمهم  تسا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  هک  ترـضح  ناـج  ظـفح  نیارباـنب  دـتفیب ، رطخ 
ترابع هک  تسا  نایعیـش  ّتنـس و  لها  نیب  رادهشیر  تافالتخا  زا  یکی  روآ  دای  حالطـصا  نیا  دـقع : لـح و  لـها  ( 9 دش . دـهاوخ  حرطم 

مدرم تارایتخا  ّدح  رد  ماما  باصتنا  دـندقتعم  ّتنـس  لها  مالـسا  مرکم  یبن  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ماما  بصن  نییعت و  هوحن  زا  تسا 
هللا یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  مدرم و  ماما  وا  دـننیزگرب ، تماما  هب  ار  یـسک  هعماج  صخاش  دارفا  املع و  رگا  نیاربانب  دـنوادخ ، هن  تسا 

تفالخ بصغ  هیجوت  تسا  هدـش  فارحنا  نیا  بجوم  هک  یلماع  اهنت  دـنیوگیم . دـقع  لح و  لها  دارفا  نیا  هب  نیاربانب  تسا . هلآو  هیلع 
، تّوبن ریظن  تماما ، بصنم  هک  تسا  دـقتعم  هیماما  اما  تسا . لطاب  یتفالخ  ًاـساسا  هک  تسا  رکبوبا  طـسوت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّقح 
یعرـش و صوصن  قیرط  زا  تسیابیم  ادـخ  لوسر  هفیلخ  و  تسا ] یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ّقح  ماما  بصن  نییعت و  تسا و  یهلا  یماقم 
ماما و زا  تعاطا  تسا ، هدومرف  بجاو  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  دنرادن و  ار  ماما  بصن  نییعت و  ناوت  مدرم  دوش و  بوصنم  یهلا  یحو 

ِْرمَْألا ِیلوُأَو  َلوُسَّرلااوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » تسا هدومرف  ءاسن  كراـبم  هروس  زا  هیآ 59  رد  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفیلخ 
دادـملق نیملـسم  تشونرـس  نییعت  يانبم  ار  نآ  دـننادیم و  حیحـص  دـقع  لح و  لها  لـمع  رد  ّتنـس  لـها  هک  ار  هچنآ  نیارباـنب  ْمُکنِم ،»

اهنآ رکذ  هک  تسا  هدش  هماقا  مه  یعونتم  يوق و  نیهارب  هلدا و  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا . لاعتم  دنوادخ  ّقح  هب  يدعت  عقاو  رد  دـننکیم 
یگتـسیاش هک  ار  یـسک  دقع ، لح و  لها  رگا  دنیوگیم : اهنآ  هک  يروط  نامه  ( 10 مینکیم . راذـگاو  باب  نیا  رد  لصفم  بتک  هب  ار 

مه ام  دوشیمن . ربهر  باـصتنا  زا  عناـم  رما  نیا  دـندز  زاـب  رـس  ربهر  ماـما و  نییعت  زا  و  دـندرکن ، باـختنا  بصنم  نیا  يارب  دراد  تماـما 
یموزل ماما  دوجو  رگید  مییوگب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دـناهدش  ناشیا  تیمکاح  زا  عنام  هدرکن و  تعاطا  ماما  زا  مدرم  هک  نیا  مییوگیم :
تابجاو ياـج  هب  هللا  همحر  راوگرزب  فلؤم  هک  دوب  رتهب  دـسریم  رظن  هب  ( 11 دنرادن . مه  اب  یقرف  چـیه  باوج  ود  نیا  هجیتن  رد  درادـن .
تارافک لثم  تسا ؛ ریخم  بجاو ، زیچ  دنچ  ای  ود  نیب  فلکم  يرییخت  بجاو  رد  هک  ارچ  دندومرفیم . ناونع  ار  يرییخت  تابجاو  ییافک ،

. دـهد ماـجنا  ار  روما  نیا  زا  یکی  تسا  ریخم  فلکم  هک  هدـنب  ندرک  دازآ  اـی  ریقف و  ماعطا 60  اـی  هزور ، زور  ای 61  ینعی  هزور ؛ هناـگهس 

. دوشیم طقاس  نارگید  هدـهع  زا  نیفلکم ، زا  یخرب  مادـقا  اب  تسا و  بجاو  همه  رب  ادـتبا  رظن  دروم  لعف  ییافک ، بجاو  رد  هک  یلاـحرد 
لباق يوق و  هیجوت  هک  تسا  رایتخا  رـس  زا  دننکیم ، مادـقا  هک  هّدـع  نآ  هک  درک  هیجوت  ترابع  نیا  اب  ناوتیم  ار  خیـش  موحرم  نایب  هتبلا 

؛ دشاب ام  ّقح  رد  یفطل  ماما ، تسد  ندراذگ  زاب  باصتنا و  هک  تسا  نیا  لصا  دـیوگیم : لاکـشا  بحاص  ( 12 دسریمن . رظن  هب  ییاکتا 
هچ ( 13 تسا . لصا  نآ  ضقن  نیا  و  دوش ، لصاح  یفطل  نارگید  ّقح  رد  ات  میراذـگیم  زاـب  ار  ماـما  تسد  اـم  اـج  نیا  رد  هک  یلاـح  رد 
هب تبـسن  مدرم  صاخ  فیلکت  هچو  یهلا ، دودـح  يارجا  اههنیمز و  همه  رد  هعماج  یتسرپرـس  هلمج  زا  مالـسلا  هیلعماـما  صاـخ  فیلکت 

دیاب تفرعم  باب  رد  ( 14 دشاب . دیلا  طوسبم  ماما  هک  دوب  دـهاوخ  لامکو  مامت  یتقو  فیلکت  نیاو  تعاطاو ، يرادربنامرف  هلمجزا  ناشیا ؛
نتـشاد ای  نآ  ماجنا  رب  تردـق  لثم  تسا ؛ تفرعم  بسک  ققحت  طرـش  همدـقم و  مدرم ، تیادـه  يارب  لیلد  نداد  رارق  داـجیا و  هک  تفگ 

لاح ره  رد  تفرعم  بسک  نوچ  درک و  فیلکت  تفرعم  هب  ار  یسک  هک  تسین  تسرد  دوشن  داجیا  امنهار  لیلد و  رگا  نیاربانب  لمع . رازبا 
نیمه مه  تماما  دروم  رد  میورن . تفرعم  بسک  لاـبند  اـم  رگا  یتح  دـشاب ، دوجوم  دـیاب  ًاـمتح  مه  اـمنهار  لـیلد و  سپ  تساـم  فیلکت 
ندرک فیلکت  دشاب  هتشادن  دوجو  ماما  رگا  نیاربانب  تسا . ناشیا  زا  تعاطا  ققحت  طرـش  مالـسلا  هیلعماما  دوجو  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ،

هتـشاد و دوجو  ًاـمتح  تسیاـبیم  وا  سپ  تساـم  فیلکت  بجاو و  وا  تعاـطا  لاـح  ره  رد  نوـچ  تسین و  تسرد  وا  زا  تعاـطا  هب  مدرم 
بـسک يارب  لیلد  بصن  هلأسم  نیاربانب  دـسرن . واهب  نامدوخ  يدـهع  دـب  رطاـخهب  مه  اـم  تسد  رگا  یتح  دـشاب ، هَّللادـنع » نم  بوصنم  »
هلأـسم  ] مه یمود  دراد ، تفرعم ] هلأـسم   ] یلوا هک  یمکح  ره  دنتـسه و  يواـسم  وا  زا  ندرک  تعاـطا  تهج  هب  ماـما  بصن  هَّللا و  تفرعم 

عونتم رایسب  هک  دناهدرک  لیلد  هماقا  مالسلا  مهیلعتیبلها  تمصع  تابثا  باب  رد  هعیش  ياملع  زا  يرایـسب  ( 15 تساراد . ًاتدعاق  تماما ]
هئارا ًالیذ  ار  هلدا  نآ  زا  یـضعب  ًالامجا  راوگرزب  خیـش  ثحاـبم  لوط  رد  زیزع و  ناگدـنناوخ  عـالطا  تهج  ًافرـص  مه  اـم  تسا . لـماک  و 
ماما بصن  هک  ارچ  دـیآیم ، مزال  لسلـست  دـشابن  موصعم  ماما  رگا  دـندومرف : ناش  نایب  رد  راوگرزب  خیـش  هک  روط  نامه  فلا ) مینکیم .
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دوجو اطخ  لامتحا  مه  ماما  لامعا  رد  رگا  سپ  دراد . دوجو  اطخ  لامتحا  نیفلکم  هماع  لاـمعا  رد  هک  تسا  بجاو  تهج  نیا  هب  موصعم 
لامتحا زگره  هک  دوشن  یماما  هب  متخ  دبای و  همادا  هلسلس  نیا  رگا  دوب و  دهاوخ  يرگید  ماما  دنمزاین  اطخ ، عفر  يارب  مه  وا  دشاب  هتـشاد 

تسا تنس  نآرق و  تعیرش ، ظفاح  ماما ، ب ) تسا . یهیدب  شنالطب  مه  لسلست  دیآیم و  دوجو  هب  لسلست  دشابیمن ، وا  لامعا  رد  اطخ 
تنـس و نآرق و  دروم  رد  هک  ارچ  دنک . نییبت  ار  سّدقم  عرـش  قیاقح  شزغل ، اطخ و  لامتحا  نیرتمک  نودب  ات  دشاب  موصعم  تسیابیم  و 

هلیسو هب  دنوادخ  و  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  نیرـسفم  املع و  طسوت  تایآ  زا  یتوافتم  ریـسافت  هاگ  تسه و  فالتخا  نآ  ریـسفت  انعم و 
دیاب نیارباـنب  دوش . هابتـشا  شزغل و  راـچد  تسا  لـمتحم  شریـسفت  رد  دـشابن  موصعم  رگا  مه  وا  دـنکیم  ظـفح  ار  تنـس  نآرق و  ماـما ،
دوش تیعبت  دیاب  ای  دنزب  رـس  وا  زا  ییاطخ  دشابن و  موصعم  ماما ، رگا  ج ) دـنک . نایب  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  عرـش  قیاقح  ات  دـشاب  موصعم 
ماـما سپ  تسوا . لوق  تیلوـبقم  مدـع  تیعبت ، مدـع  ياـنعم  تروـص  نیا  رد  هک  دوـشن  تیعبت  اـی  تسا . لـطاب  ًاـعطق  تروـص  نیا  رد  هک 

هک دـشاب  بجاو  دـنوادخ  رب  ماما  بصن  رگا  د ) دـشابن ] . زیاج  وا  زا  تیعبت  مدـع  هدوبن و  لطاب  وا  زا  تیعبت  هک  دـشاب  موصعم  تسیابیم 
وا طسوت  ماکحا  عیمج  رد  اطخ  تسیابیم  دنزبرـس  یهاـنگ  وا  زا  رگا  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  لاـحم  وا  زا  هاـنگ  رودـص  تسا ، روط  نیمه 
راک نیا  دنکیمن و  رما  نیا  ياضتقا  زگره  یهلا  تمکح  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یگرزب  هدـسفم  نیا  دـشاب و  نکمم 

هک تسا  دیجم  هَّللا  مالک  زا  یتایآ  ماما ، تمـصع  هلدا  هلمج  زا  ه ) تسا . دـنوادخ  تمکح  اب  فلاخم  ماما  تمـصعمدعاذلف  تسا . حـیبق 
ياطعا هکنیا  هب  دراد  هراشا  هک  َنیِِملاَّظلا » يِدـْهَع  ُلاَنَی  اـَل  : » دـیامرفیم هرقب  هروس  هیآ 124  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ًـالیذ 
ياطعا هفیرـش  هیآ  نیاربانب  دنـشاب . اّربم  یگدولآ  هنوگره  زا  هک  تسا  یناسک  صاخ  ّقح ، ترـضح  هیحان  زا  تماما  یهلا  بصنم  ماقم و 
اوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم ءاـسن  هروس  هیآ 59  - 2 دـنکیم . یفن  دنـشاب  هانگ  هب  هدولآ  هک  یناسک  هب  ار  تماـما 
تعاـطا نیرق  ار  نآ  هدرمـش و  بجاو  مزـال و  ار  ماـما  زا  هبناـج  همه  قلطم و  تعاـطا  نآرق ، همیرک  هیآ  نیا  ْمُکنِم » ِْرمَأـْلا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا 

هروس هیآ 33   - 3 دشیمن . بجاو  ام  رب  وا  روما  مامت  رد  تعاطا  دـشاب ، اطخلا  نکمم  نیریاس  لثم  مه  وا  رگا  تسا و  هداد  رارق  دـنوادخ 
ماما و تمـصع  رب  ادخ  هدارا  دیامرفیم : هیآ  نیا  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : » دیامرفیم بازحا 
زا يدیلپ  سجر و  هنوگره  هدوب و  قلطم  ریهطت  بحاص  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هیآ  نیا  رد  اذل  تسا  هتفرگ  قلعت  مالـسلا  مهیلعتیب  لها 

مالـسلا مهیلعتیب  لها  تمـصع  رب  دهاش  هیآ  هک  تسا  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  تیاور  اههد  هیآ  نیا  دروم  رد  تسا . هدش  یفن  ناشیا 
ناوتیم هک  تسا  هدیسر  تیب  لها  تمصع  هب  حیرصت  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سّدقم  هیحان  زا  مه  يرایـسب  ثیداحا  و ) تسا .

« ًادبا اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  . » دومرف هک  درک  هراشا  نیلقث  ثیدح  هب  اهنآ  هلمج  زا 
دیناسمو ننسلا  حاحصلا و  نم  نیقلثلا  ثیدح  یف  یترتع  هَّللا و  باتک   » باتک رد  تسا و  هدش  لقن  ّتنـس  لها  ددعتم  عبانم  زا  تیاور  نیا 

ددـعتم تایآ  تایاور و  اسک و  ثیدـح  ای  تسا و  هدـش  يروآ  عمج  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  یلاع  هسردـم  طسوت  ۀنـس » لها  رداـصم  و … 
بصن هبعک  یقرش  بونج  نکر  رب  هک  تسا  هایـس  گنر  اب  یگنـس  دوسالارجح  ( 16 تسین . اهنآ  هب  هراشا  ای  حیـضوت و  لاـجم  هک  رگید 

متخ نآ  لباقم  هب  هدـش و  عورـش  نآ  يزاحم  زا  فاوط  هک  تسا  بجاو  تسا و  بحتـسم  یجاـح  طـسوت  نآ  ندرک  سمل  تسا و  هدـش 
هکئالم زا  یکی  دوسالارجح  هک  تسا  هدـمآ  مه  رگید  تایاور  رد  هدـمآ و  تشهب  زا  گنـس  نیا  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دوش .

هیآ لافنا /  هروس  ( 18 هرامش 16 . كر : ( 17 دهدیم . تداهش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایعیـش  جاجُح و  يارب  تمایق  زور  رد  هک  تسا 
یلع تماما  رب  صن  داشرا و  باب  یفاـک -  لوصا  ( 1 درک : هعجارم  لـیذ  بتک  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  ( 19 هیآ 6 . بازحا /  هروـس  75 و 
هلجد هناخدور  طسوت  دادغب  ( 20 باب 2 . ج 46  راونالا /  راحب  دعب 3 ) هب  زا ص 137  ج 2  دیفم /  خیش  داشرا  مالسلا 2 ) هیلعنیسحلا  نب 

رسج تسا  نکمم  تسا . هدوب  رورم  روبع و  لحم  نیرتیلصا  دادغب  لپ  نامز  نآ  رد  ًارهاظ  دوشیم و  میسقت  یبرغ  یقرـش و  شخب  ود  هب 
رد هک  نآ  ریاظن  و  تسا ، ملاس  شندـب  هک  دـینیبب  لثم : تارابع  عون  نیا  ( 21 دراد . رارق  دادغب  نیمظاک و  نیب  هک  دشاب  یلپ  نیمه  دادـغب 

هئربت تیب  لها  تداهـش  دروم  رد  ار  دوخ  دنتـشاد  دصق  یـسابع  روج  ماّکح  هک  تسا  نآ  يارب  دمآ ، دهاوخ  مه  ًادعب  هدمآ و  تیاور  نیا 
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مس ندناروخ  رد  یحیرص  صوصن  هک  ارچ  تسا  عقاو  فالخ  ًالماک  هک  دریگن . ار  اهنآ  نماد  شیپ  زا ] شیب  هعیـش  هعماج  مشخ  ات  دننک 
هب تسا  ماما  تداهـش  لصا  ام  ثحب  عوضوم  یفرط  زا  دنتـسین . راکنا  لباق  هک  دراد  دوجو  کـهاش  نب  يدنـس  نوراـه و  طـسوت  ماـما  هب 

ماـما هک  دوـشیم  هدافتـسا  هعیـش  رتاوـتم  ددـعتم و  تاـیاور  يرایـسب  زا  یلو  دـننکیمن  تهج  نیا  هب  ضرعت  راوـگرزب  خیـش  لـیلد  نیمه 
رد هک  دناهدیسر  تداهـش  هب  هدش و  مومـسم  هیلع -  هَّللا  ۀنعل  کهاش -  نب  يدنـس  طسوت  دیـشرلا و  نوراه  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلعمظاک 

شخب نیمه  رد  هللا  همحریـسوط  خیـش  داشرا و  رد  هللا  همحردیفم  خیـش  هلمج  زا  دناهدومرف ؛ هراشا  نآ  هب  راوگرزب  ياملع  ددـعتم  بتک 
ناوتیم مه  هریغ  یسلجم و  همالع  راونالاراحب »  » و نویعلا »  » ریظن راوگرزب  ود  نیا  زا  نیرخأتم  بتک  هب  دناهدرک . هراشا  هرامش 7  ربخ  لثم 

عوقو هب  اجنآ  رد  نیفص  گنج  تسا و  هیروس  روشک  ءزج  دراد و  رارق  هیروس  قارع و  زرم  رد  هک  تسا  ياهقطنم  هقر » ( 22 درک . هعجارم 
هقطنم نامه  رد  دیـسر  تداهـش  هب  گنج  نآ  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  راوگرزب  یباحـص  رـسای  رامع  رهطم  دـقرم  تسویپ ،

ای یعیبط و  گرم  هراـبرد  مدرم ، ندـش  هقرف  ود  زا  دوصقم  تسا  نکمم  هتبلا  ( 23 دـیآیم . باسح  هب  ماش  قطانم  ءزج  تسا و  هدـش  عقاو 
دوخ هک  دشاب  سابع  ینب  یبیرف  رهاظ  نامه  دناوتیم  مه  فالتخا  نیا  أشنم  ماما ، ندوب  هدنز  هن  دشاب  هدوب  مس  هلیسو  هب  ترضح  تداهش 

يوریپ تعاطا و  هدـنهد  ناـشن  ارجاـم  نیا  ( 24 دـندشن . نآ  ماـجنا  هب  قفوم  زگره  هک  يراـک  دـندرک ؛ هئربت  تیب  لـها  لـتق  تیاـنج  زا  ار 
نیرتکچوک نودـب  مدرم  زا  يرایـسب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هّمئا  رـصع  رد  هکنیا  تسا و  سابع  ینب  روج  ماـکح  زا  مدرم  هناروکروک 

ینابر و ياملع  يور  ارف  تالکشم  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  و  دندرکیم . يوریپ  یـسابع  يوما و  ناگـشیپ  متـس  ناملاظ و  زا  یتقد ، لمأت و 
تخـس و ياضف  نیا  رد  هتبلا  دوب و  هدرک  راوشد  رایـسب  ار  هعماج  تیاده  ریـسم  هک  دوب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تارـضح  ناش  ردص  رد 

هدومیپ وحن  نیرتهب  هب  ار  راوشد  ریسم  نیا  ریذپانیگتسخ  هفقویب و  شالت  اب  ناشیا  هتخاب  كاپ  باحصا  مالسلا و  مهیلعتیبلها  نیگنس ،
يامرخ اب  ار  ماما  یسابع ، رابج  هفیلخ  دیشرلا  نوراه  روتـسد  هب  کهاش  نب  يدنـس  ( 25 دندرپس . يدعب  ياهلسن  هب  ار  نید  تعیرـش و  و 

دشابن و تاحارج  زا  يرثا  چیه  ترضح  ندب  یتح  تروص و  يور  هک  دوب  یعیبط  نیاربانب  دیناسر . تداهش  هب  هدرک و  مومـسم  دولآرهز 
لغ و رثا  رد  هدراو  تاحارج  هن  دـشاب  هدـش  ماـما  تداهـش  هب  رجنم  هک  دـشاب  یتحارج  ترـضح  تروص  رد  هکنیا  زا  دوصقم  مه  دـیاش 

هتشک هک  تسا  یـسابع  يدهم  روظنم  ( 26 تسا . هدش  طبـض  تبث و  خیرات  رد  هک  هیلع -  هَّللا  ۀـنعل  کهاش -  نب  يدنـس  هنایزات  ریجنز و 
تازجعم زا  یکی  ییوگشیپ  نیا  دش . هتشک  دیشرلا  نوراه  طسوت  مه  وا  دیسر . تفالخ  هب  شدنزرف  يدهم  نب  یسوم  مه  وا  زا  دعب  دش و 

. تسا ناشیا  ماقم  نأش و  یگرزب  تمظع و  رب  یلیلد  هدش و  رهاظ  ترـضح  كرابم  دوجو  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تامارک  و 
ریبعت هعماج  سومان و  ایو  رفِج  هب  تایاور  ناسل  رد  هدـمآ و  نآ  رد  هّمئا  فیاـظو  فیلاـکت و  هک  تسا  یـصوصخم  باـتک  زا  هیاـنک  ( 27
ینیلک موحرم  تسا . باتک  نیا  قادصم  نیرتمهم  نیرتگرزب و  هک  تسا  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هفیحـص  امـسا ، نیا  نیرتمهم  تسا و  هدش 

دوش عوجر  هدرک -  لقن  تیاور  تشه  تسا » همطاف  فحصم  هعماج و  رفج و  هفیحص و  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  یباب   » ناونع تحت  یباب  رد 
عرو و لها  دامتعا و  دروم  مالـسلا و  هیلعمظاک  ماما  ّصاخ  باحـصا  زا  یموزخم  ثراح  نب  هَّللادبع  ( 28 یفاک . لوصا  ۀجحلا ، باتک  هب 
زا دـشاب ؛ مه  يرگید  دـصق  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ینیـشناج  نایب  نمـض  تادـیهمت  نیا  رکذ  تسا  نکمم  ( 29 تسا . هدوـب  هیقف  يوـقت و 

یضعب فوخ ، هّیقت و  تدش  زا  هک  نیا  یسابع و  نارابج  طسوت  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ناتسود  ییاسانـش  سابع و  ینب  راشف  تدش  هلمج 
ترایز قیفوت  ناشناج ، ظفح  يارب  نایعیش  زا  يرایسب  اذل  دنسرب  مالسلا  هیلعماما  رضحم  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  صیخشت  اب  مه  نآ  دارفا 

نب دوواد  ( 31 تسا . هدوب  راوگرزب  یهیقف  اوقت و  ملع و  لها  مالـسلا و  هیلعمظاک  ماما  صاـخ  باحـصا  زا  ([. 30 دناهتشادن . ار  ترضح 
هک تسا  نیا  ماما  تاـمالع  زا  یکی  ( 32 تسا . مالسلا  امهیلعمظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  یکی  رادنب  یقدنخ  نامیلـس  وبا  یبرز 
زین دناهدرک  لاسرا  ار  لاوما  هک  يدارفا  تاّین  هب  دنادیم و  ار  لام  رادقم  دسانـشیم ، ار  اهنآ  نابحاص  لاوما ، تیؤر  ای  همان  ندید  زا  لبق 

باحـصا زا  يو  ( 33 دـش . دـهاوخ  لقن  مه  باـتک  نیمه  رد  هدـنیآ  رد  تسا و  هدـمآ  ییاور  بتک  رد  يداـیز  تاـیاور  رد  هک  دراد  ملع 
باب ۀـجحلا  باتک  یفاک  لوصا  رد  لماک  لکـش  هب  تیاور  نیا  ( 34 تسا . هدوب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  نانیمطا  دروم  اوقت و  اب  صاـخ و 
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عیمج رد  هّمئا  هک  تسا  یناروـن  ناـیب  نیا  هلمج …  زا  تـسا و  هدـمآ  ثیدـح 14  مالـسلا » هیلعاضر  نسحلا  یبا  تماما  رب  ّصن  هراـشا و  »
صاخ حلاصم  ببس  هب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دراد ، صاصتخا  تیب  لها  زا  یضعب  هب  تالامک  زا  یضعب  هک  نیا  دنتسه و  يواسم  تالامک 

هّمئا زا  یـضعب  رد  لیاضف  زا  یـضعب  هک  نیا  هن  تسا . هتـشاد  يرتشیب  روهظ  ناشنامز  رد  تالامک  نیا  زا  یـضعب  صاخ  یناـمز  طیارـش  و 
ماما یتح  سک  چیه  تسا و  دـنوادخ  رما  هب  ماما  بصن  نییعت و  ( 35 دنتـسه . تیالو  عیفر  ماقم  بحاص  نانآ  همه  هکلب  دشاب . هدوب  رتشیب 

لوصا هب  دوش  عوجر  تسا . دوخ  زا  سپ  ماما  تماما  رب  ّصن  یفرعم و  یلبق  ماـما  هفیظو  هکلب  درادـن . ار  ماـما  بصن  نییعت و  ّقح  مه  یلبق 
ییاور بتک  هب  دوش  هعجارم  ( 36 تسا ». هدش  مالعا  ادخ  فرط  زا  هّمئا  زا  کی  ره  هب  تبـسن  تماما  هک  نیا  رد  باب   » ۀجحلا باتک  یفاک 

ج هللا /  همحردیفم  خیش  داشرا  مالسلا 2 -  هیلعاضر  نسحلا  تماما  رب  ّصن  هراشا و   » باب ۀجحلا  باتک  یفاک  لوصا   - 1 هلمج : زا  هعیش ؛
رب صوصن   » باب 2 مالسلا  هیلعاضر  ماما  خیرات  باوبا  ج 49 ؛ راونالا /  راحب  مالـسلا 3 -  هیلعاضر  ماما  تماما  رب  ّصن  لصف  ص 468  ، 2
هک رتاوتم  ربخ  فالخرب  دشاب ؛ يدحاو  صخـش  نآ ، ربخم  هک  دوشیم  هتفگ  يربخ  هب  دحاو  ربخ  ( 37 مالسلا .» هیلعاضر  ترضح  تماما 
هب هکلب  تسین ، دحاو  ربخ  زاب  دشاب  هدیسرن  رتاوت  ّدح  هب  هک  يربخ  هتبلا  تسا ، هدیـسر  ددعتم  نیربخم  فلتخم و  قرط  زا  هک  تسا  يربخ 

تـسا نامگ  نظ و  دـیفم  هکلب  تسین  روآملع  دـحاو  ربخ  اّما  تسا ، تّجح  اذـل  تسا  روآملع  رتاوتم  ربخ  دـنیوگیم . ضیفتـسم  ربخ  نآ 
رد هللا  همحریـسوط  خیـش  موحرم  میـشاب . هتـشاد  نآ  تیّجح  رب  یعطق  لیلد  هک  نیا  رگم  تسین . دانتـسا  لباق  تّجح و  ییاهنت  هب  نیاربانب 

نیا تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، تّجح  شدحاو  ربخ  دـشاب  تماما  هب  لئاق  یماما و  هدزاود  هعیـش  ربخم ، رگا  دـیامرفیم : دـحاو  ربخ  دروم 
اهنآ تایاور  خیـش ، موحرم  رظن  قبط  هک  تفگ  دـیاب  هیفقاو  رابخا  دروم  رد  نیاربانب  درک . لالدتـسا  نآ  هب  ناوتیمن  تسین و  تّجح  ربخ 
بتک هب  نآ  طسب  حرـش و  هک  دراد  یـصاخ  يدنبهتـسد  تیاور  ربخ و  هتبلا  دنتـسین . دقتعم  هّمئا  تماما  هب  ناشیا  نوچ  تسین  دامتعا  دروم 

موـحرم دروـم  نیا  رد  ( 38 دوش . هعجارم  ثیدـح  ملع  هیارد و  بتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  اذـل  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  ثیدـحلا » ۀـیارد  »
رد مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  دـیوگیم : هجیدـخ  هک  نیا  هلمج  زا  دنتـسه ؛ هَّللا  رما  هب  مئاـق  هّمئا  هک  دـنیامرفیم  تیاور  هللا  همحرینیلک 

، هَّللارماب مئاق  انلک   ) يرگید زا  سپ  یکی  میتسه  ادخ  رما  هب  مئاق  همه  ام  دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـش ، لاؤس  مالـسلا  هیلعمئاق  دروم 
نب لضف  ( 39 هیلع . نوداه  یلاعت  هَّللا  رماب  نومئاق  مهّلک  ۀـمئألا  ّنا  باب : ۀـجحلا  باتک  یفاک ، لوصا  هب  دوش  عوجر  دـحاو .) دـعب  دـحاو 

ار وا  مه  یقرب  تسا ) دوجوم  وا  زا  ربخ  تفه  ام  ییاور  عماجم  رد   ) تسا روهـشم  نایوگغورد  زا  وا  دیوگیم  غئاص  دیزی  دروم  رد  ناذاش 
رکذ مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  ای  رقاب  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یـسوط  خیـش  موحرم  هتبلا  تسا . هدرمـش  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  باحـصا  زا 

حیحـص نئارق  هدوب و  لداع  زا  رگا  دحاو  ربخ  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  تسا . هدماین  یحدـم  غئاص  دـیزی  دروم  رد  نیاربانب  تسا . هدومرفن 
هتکن ( 41 تسا . مالسلا  هیلعقداص  ماما  باحصا  زا  يو  ( 40 تسین . دامتعا  لباق  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  دامتعا  دروم  دشاب  هتـشاد  مه 

اضر ماما  تماما  زا  شیپ  هب  یگمه  دندش ، جراخ  رـشع  ینثا  هّمئا  هب  داقتعا  ریـسم  زا  هک  یناسک  مامت  هکنیا  تسا  لمأت  لباق  هک  يرگید 
ماما تماما  هب  هک  یناسک  اذل  دناهدرک . یسررب  هللا  همحر  هفیاطلا  خیـش  موحرم  فیرـش  باتک  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دندرگیم ؛ رب 

تماما يو  یفرعم  اب  دـندرک و  يوریپ  مظاک  ماما  زا  هک  یناسک  رگید  نایب  هب  دنتـسه . هناگهدزاود  هّمئا  تماما  هب  لئاق  دـنراد  داقتعا  اضر 
تافارحنا ندمآ  دیدپ  هب  نآ ، غیلبت  اضر و  ماما  تماما  رب  ّصن  اب  مظاک  ماما  سپ  دنتفای . تاجن  یتدیقع  فارحنا  زا  دـنتفریذپ  ار  اضر  ماما 

ینعی ناونع  نیمه  اـب  ( 42 داد . تاـجن  دوب  تیب  لـها  هب  داـقتعا  رد  فارحنا  يور و  جـک  هک  ناـش  رـصع  نوـعرف  زا  ار  مدرم  داد و  ناـیاپ 
مالـسلا هیلعرقاب  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  هللا  همحریـسوط  خیـش  موحرم  هدـمآ . تیاور  تسیب  دودـح  رد  شردـپ  مان  رکذ  نودـب  و  ملاس » »

لقادح نآ  تایبا  دادعت  دنـشاب و  دـحاو  هیفاق  ياراد  نآ  جوز  ياه  عرـصم  مامت  لّوا و  عرـصم  هک  تسا  يرعـش  هدیـصق  ( 43 دناهدومرف .
لقن هدوـب  زاـین  دروـم  هک  ار  تیب  نیمه  راـصتخا ، يارب  هکلب  تسین  هدیـصق  ماـمت  اـی  هعیلط و  روکذـم  تیب  نیارباـنب  تـسا . تـیب  هدزناـش 

(46 هنیدـم . یکیدزن  رد  تسا  یهوک  ( 45 يراک . هعطاقم  تروص  هب  هدوب  كـالما  دروم  رد  اـی  هبراـضم و  دوصقم  دـیاش  ( 44 دناهدرک .
هلمج زا  دننکیم ؛ دای  تمظع  یگرزب و  هب  ناشیا  زا  لاجر  ياملع  هک  تسا  هعیـش  یثیدح  راوگرزب  رایـسب  باحـصا  زا  ییحی  نب  ناوفص 
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زا تسا ، ناگرزب  نویع و  زا  دامتعا و  دروم  رایـسب  هفوک ، لها  یلجب ، دّـمحم  وبا  ییحی ، نب  ناوفـص  دـیوگیم : ناـشیا  دروم  رد  یـشاجن 
ماما باحصا  زا  ار  ناشیا  یّشک » . » تسا هتشاد  یفیرش  صوصخم و  تلزنم  ماقم و  ترضح  دزن  رد  هدوب و  مالسلا  هیلعاضر  ماما  باحـصا 
تهج زا  ییالاب  تلزنم  ماقم و  زا  هدوب و  داوج  ماما  اضر و  ماما  لیکو  مظاک ، ماما  زا  سپ  ناـشیا  هک  نیا  هدرمـش و  رب  مالـسلا  هیلعمظاـک 

لها نیرتدباع  دوب و  شدوخ  نامز  لها  نیرتدامتعا  لباق  ییحی  نب  ناوفص  دیامرفیم : یسوط  خیش  تسا . هدوب  رادروخرب  تدابع  دهز و 
هَّللادبع شدوخ و  ياج  هب  دادیم  تاکز  راب  هس  تفرگیم و  هزور  هام  هس  دـناوخیم و  زامن  تعکر  زور 150  ره  رد  ناشیا  دوب ، ثیدح 

ار وا  تاکز  جح و  هزور ، زامن ، يرگید  تفر ، ایند  زا  مادک  ره  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  مارحلا  هَّللا  تیب  رد  هک  نامعن  نب  یلع  بدنج و  نب 
زا يو  دادیم . ماجنا  ار  يرگید  ریخ  لمع  ره  ار و  ناشتدابع  مه  اهنآ  ياج  هب  دنام و  یقاب  ناوفـص  دـنتفر و  ایند  زا  ود  نآ  دروایب . اج  هب 

هتفگ یمق  دوواد  نب  نیـسح  نب  ّیلع  دراد . مه  يرایـسب  بتک  تسا و  هدرک  لقن  تیاور  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  باحـصا  زا  نت  لـهچ 
یـضار اهنآ  زا  ادخ  دندومرف : دـندرکیم ، نانـس  نب  دّـمحم  ییحی و  نب  ناوفـص  دای  رکذ و  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  تسا :

« یّـشک  » هک راوگرزب  هیقف  نیا  زا  دـندرکن - . تفلاخم  مه  ياهظحل  تیب ] لها   ] ام اب  زگره  متـسه و  یـضار  ود  نآ  زا  نم  هک  ارچ  دـشاب ؛
هب تسا و  هدـمآ  تیب  لـها  زا  تیاور  دانسا 1181  دنـس  رد  ییحی  نب  ناوفـص  ناونع  اب  تسا ، هدرمـش  عامجا  باحـصا  هرمز  رد  ار  ناشیا 
رد ییحی  نب  ناوفـص  تسا -] .] ناورم  نب  ناوفـص  نآ  زا  یکچوک  شخب  هتبلا  هک   ] دروم لهچ  دـصهن و  رازه و  زا  شیب  ناوفـص  ناونع 
رما یـسوم  نب  لیعامـسا  هب  درک و  ادـها  ار  وا  نفک  طونح و  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  تفاتـش و  یقاـب  راـید  هب  هنیدـم  رد  لاس 210 ه.ق 

تمظع و همه  نیا  هب  هّجوت  اب  لاـح  ات 136 . ص 132 ج 9 ، ییوخ /  هَّللا  تیآ  ثیدـحلا  لاجر  مجعم  دـناوخب . ار  ناشیا  زامن  ات  دـندومرف 
تبـسن ناشیا  هب  ناوتب  ار  اوران  ياهتمهت  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  هتـسراو ، فراع  هیقف و  نیا  عینم  خـماش و  ماـقم  تفگ  دـیاب  یگرزب 

لاس 221 ه.ق ياّفوتم  یطنزب  رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  ( 47 تسا . نشور  ًالماک  هدمآ  ربخ 61 و 62  رد  هک  اعّدم  نیا  بذک  اذل  داد .
مه يدایز  بتک  دوب و  رادروخرب  ياهژیو  تلزنم  ماـقم و  زا  ماـما  ود  نآ  دزن  هدوب و  مالـسلا  اـمهیلع  داوج  ماـما  اـضر و  ماـما  باحـصا  زا 

ینعی هروـطمم ؛ بـالک  هب  ار  هیفقاو  تـسا . یفقاو  ناـمه  روـطمم » ( 48 ص 259 . یناحبـس ، هَّللا  تیآ  لاـجر ، ملع  تاـیلک  تسا . هتـشون 
كاپ ار  نآ  تساجن  درابیم و  شندب  هب  ناراب  كاپ  بآ  هک  گس  لثم  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  دـناهدرک  هیبشت  دـنناراب  ریز  هک  ییاهگس 

، دـندوب مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تیانع  ضرعم  رد  هک  نیا  اـب  مه  اـهنیا  دـننکیم ، سجن  ار  بآ  هکلب  عیاـض و  ار  تمعن  نیا  دـنکیمن و 
ماما كراـبم  دوجو  ( 50 هیآ 32 . هبوت /  هروـس  ( 49 دـندرب . نیب  زا  ماما  راکنا  كرـش و  اـب  ار  ناـشتیالو  هدرک و  عیاـض  ار  تیـالو  تمعن 
هدرک عیاش  دوب و  هدش  ناقفانم  نادناعم و  هدافتـسا  ءوس  بجوم  رما  نیمه  دندشن و  دـنزرف  بحاص  یگلاس  دودح 47  ات  مالسلا  هیلعاضر 
هلأسم هب  تبـسن  يرایـسب  دوب و  هدـش  هدیـشوپ  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  تماما  هدـنیآ  اذـل  دوش . دالوا  بحاص  دـناوتیمن  ترـضح  هک  دـندوب 
تسا داوج  ماما  تدالو  ییوگـشیپ  رد  نایب  نیا  زاجعا  و  دندوب ، هدش  يدج  دیدرت  راچد  تماما  هدنیآ  مه  مالـسلا و  هیلعاضر  ماما  تماما 

هب دیما  رون  ناشیا  دلوت  اب  تسا و  هدشن  هداز  وا  زا  رت  تکرب  اب  ام  نایعیـش  يارب  هک  تسا  يدولوم  نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک 
مه ام  تازجعم  نیا  هب  هیفقاو  ًاصوصخ  ناهاوخدب ؛ نادوسح و  لاح  نیا  اب  دیدرگ . نایعیش  یمرگلد  بجوم  هدش ، هدیبات  تیاده  هاگودرا 

ات ص 543. ص530  ییاوشیپ ، ياقآ  نایاوشیپ ، هریس  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا . جراخ  ثحب  نیا  هلصوح  زا  نآ  نایب  هک  دندشن  تیاده 
هدنیآ دنتشاد ، هک  یهلا  ّیندل  ملع  هلیسو  هب  هکلب  دنزیمن  لاف  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اّما  تسا ، نومأم  ترابع  ندز  لاف  لأفت و  هتبلا  ( 51

تمصع نادناخ  ماما و  هب  تبسن  وا  تداسح  هنیک و  ضغب و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هراشا  نومأم  راتفگ  هوحن  نیا  دندرکیم . ییوگـشیپ  ار 
ملع لاصتا  یلـصا و  هلأسم  ات  درامـشیم  ندز  لاف  ار  ناشیا  ّیندل  ملع  ًادماع ، ًاملاع و  هّجوت و  اب  هک  دوب  ردـقنآ  مالـسلا  مهیلعتراهط  و 

مهیلعنیموصعم تارـضح  زا  هک  هچنآ  نیاربانب  دـهد . لزنت  لاف  ّدـح  ات  ار  ناـشیا  ملع  دـنک و  راـکنا  ار  یحو  ادـخ و  لوسر  هب  تیب  لـها 
ياعدا نیا  فالخ  تهج  رد  تسرد  نومأم  لـمع  شور و  هتبلا  ( 52 ندز . لاف  هن  تسا  ناشیا  ّیندل  ملع  هدش ، رداص  هراب  نیا  رد  مالـسلا 

ار شتموکح  يرطخ  ناشیا  فرط  زا  هدرک و  راهم  ار  ترضح  ات  درک  لقتنم  سوط  هب  تهج  نیا  هب  ار  ماما  لصا  رد  هک  ارچ  تسا ، یهاو 

ۀبیغلا باتک  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 341زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح هک  دنک  کیرش  شروج  ملظ و  رد  مه  ار  ماما  هدرک و  بوکرس  ار  یعیـش  ياهتکرح  اهبالقنا و  رگید  فرط  زا  دنکن . دیدهت 
مه نیا  هک  دـش  هدایپ  وا  هشقن  قباطم  دوب ، ترـضح  نتـشک  هک  نومأم  هبرح  نیرخآ  دـندرک . لطاب  ار  اههسیـسد  نیا  همه  یهلا ، ریبدـت  اب 
نیب هب  لصفی  ام   » باب ۀـجحلا  باتک  یفاک -  فیرـش  باـتک  رد  ربخ  نیا  لـماک  نتم  ( 53 هیلع .-  هَّللا  تنعل  تشادـن -  ياهدـیاف  وا  يارب 
خیـش هَّللا  تیآ  همجرت  موس . ثیدـح  تماما ، رما  رد  وج  لطاب  وگقح و  توعد  زایتما  هجو  باب  ۀـمامالا » رما  یف  لطبملا  قحملا و  يوعد 
رهـش رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  مامت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ( 54 تسا . هدـمآ  اـت ص 601  ص 596  ج2 ، ياهرمک ، رقاب  دّـمحم 
مامت دندرکیم و  یگدـنز  یتینما ، دـیدش  ریبادـت  تحت  یماظن  هقطنم  کی  رد  دوب و  ناشیا  يارب  گرزب  نادـنز  کی  مکح  رد  هک  ارماس 
فرط زا  يریگتخـس  همه  نیا  و  دنتـشاد . طابترا  ناشیا  اب  هنایفخم  ترـضح  يالکو  یتح ] دـشیم ، لرتنک  ناشیا  لزنم  هب  اهدـمآ  تفر و 
نـسح ماـما  دـنزرف  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  هک  دوـب  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  ررکم  ياـهتراشب  لـیلد  هب  ساـبع  ینب  مکاـح  هاگتـسد 
يارب ( 55 تسا . هدمآ  ددعتم  بتک  رد  ًالّصفم  هک  دوب . نامز  ماما  نتشک  ای  دلوت  زا  يریگولج  اهنآ  دصق  و  تسا ، مالـسلا  هیلعيرکـسع 

، تدالو یفن  يارب  اّما  تسا  یتاـبثا  هلأـسم  کـی  نوچ  درک ، هعجارم  یهاوگ  تداهـش و  هب  ناوتیم  هچب  کـی  دـلوت  اـی  دارفا  توف  تاـبثا 
: دـیامرفیم هکنیا  دنـشاب و  هدرک  یفخم  ار  وا  تدالو  فلتخم ، لـیالد  هب  نیدـلاو  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ؛ ربتعم  تداهـش  یهاوگ و 

تیم هک  دنهدب  یهاوگ  يدوهش  وا ، ثرا  زا  تیم  کی  نادنزرف  ّقح  تابثا  يارب  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب ، یتابثا  شنمض ، رد  هکنیا  رگم 
هب دارفا  تداهـش  بیترت  ره  هب  دراد . دوجو  تیم  دالوا  يارب  ثرا  تابثا  تدالو ، یفن  یهاوگ  نمـض  رد  نیارباـنب  درادـن . يرگید  دـنزرف 

دوهش رگید  فرط  زا  تسین و  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یهاوگ  هکنیا  ضرف  رب  مه  نآ  تسین . ربتعم  ًالصا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دلوت  مدع 
دنزرف دّمحم ، دّیس  رفعج  یبا  ( 56 دوشیم . هراشا  اهراب  باتک  رد  هک  مالسلا  هیلعترـضح  تدالو  تابثا  رب  ینبم  تسه  يرایـسب  هاوگ  و 

(57 تسا . ارماس  کیدزن  قارع و  رد  مه  ناشیا  دـقرم  تسا . نأش  تمظع و  تلالج و  بحاـص  تسا و  فورعم  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما 
دییأـت ار  مالـسلا » هیلعيرکـسع  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا   » تاـفو ًاتحارـص  ربخ  نیا  ( 59 دّمحم . دّیـس  ( 58 یـسوط . خیـش  موحرم  نامز 

نامه مالـسلا » هیلعيرکـسع  یلع  نب  دّـمحم   » دـنراد داقتعا  هک  تسا  یناسک  رب  در  راوگرزب  خیـش  طسوت  ربخ  نیا  رکذ  ّتلع  دـنکیم و 
: دیوگیم هک  تهج  نیا  هب  تسین ، قفاوم  رتاوتم  تایاور  رابخا و  عیـشت و  بتکم  همّلـسم  دعاوق  اب  تیاور  لیذ  اّما  تسا . دوعوم » يدـهم  »

ادخ يارب  ءادب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ینارون  بتکم  تاملـسم  زا  هک  یلاح  رد  دش ، لصاح  ءادب  دنوادخ  يارب  ناشیا  دروم  رد 
: زا تسا  ترابع  رگید  ترابع  هب  افخ و  زا  دـعب  روهظ ، زا  ترابع  ءادـب  تسا . نشور  ًـالماک  مه  ءادـب  فیرعت  زا  نیا  دوشیمن و  لـصاح 

لثم ظوفحم  حول  دنوادخ و  ملع  رد  روهظ  نآ  زا  لبق  هچ  رگا  تسا  هدوبن  رهاظ  دنوادخ  ریغ  يارب  هک  ناحبـس  دنوادخ  يارب  يرما  روهظ 
دنوادـخ ملع  رییغت  يانعم  هب  ءادـب  نیاربانب  هتفرگ ، قلعت  رما  کـی  هب  دـنوادخ  ملع  ءادـب ، زا  دـعب  هچ  لـبق و  هچ  ینعی  هدوب ؛ روهظ  زا  دـعب 

دروم رد  ًاـصوصخم  تسه  تاـیاور  رد  هک  هچنآ  تهج  نیمه  هب  تسا ، ادـخ  ریغ  يارب  دـنوادخ  ملع  ندـش  رهاـظ  ياـنعم  هب  هکلب  تسین 
یقلت هنوگ  نیا  مدرم  رثکا  يارب  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  دنزرف  دّمحم »  » مالـسلا و هیلعقداص  ماما  دنزرف  لیعامـسا » »

زا سپ  مالـسلا و  امهیلعمظاک  ماما  قداص ، ماما  زا  سپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ملع  رد  اّما  دنماما ، ناشناردپ  زا  سپ  ناشیا  هک  دوب  هدش 
هیلعمظاک ماما  تماما  تسا و  هدش  رهاظ  هدوب  یفخم  مدرم  يارب  هک  دنوادخ  ملع  اذلف  دنتسه ، ماما  مالسلا  امهیلع  نسح  ماما  يداه ، ماما 

یلع نب  دّـمحم  شردارب  تلحر  اب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تماما  نینچمه  دـش و  مولعم  مدرم  يارب  لیعامـسا  تلحر  اب  مالـسلا 
میرک نآرق  دشاب . هدش  رهاظ  دنوادخ  يارب  يرگید  رما  ای  هدش و  ضوع  شمیمـصت  دنوادخ  هَّللاب  ذایعلا  هک  نیا  هن  دش . مولعم  مدرم  يارب 
زگره هک  دوشیم  رهاظ  يروما  اهنآ  يارب  ادخ  يوس  زا  َنُوبِـسَتْحَی ؛» اُونوُکَی  َْمل  اَم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  اَدـَب  َو  : » دـیامرفیم رمز  هروس  هیآ 47  رد 
هچره دنوادخ  « ؛» ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءآَشَی  اَم  ُهَّللا  اوُحْمَی  : » دیامرفیم دعر  هکرابم  هروس  هیآ 39  رد  روط  نیمه  دندرکیمن . نامگ 

زا يزیچ  شیادـیپ  ینعی  ءادـب  نیاربانب  تسوا ». دزن  ظوفحم ] حول   ] باتکلا ما  دـنکیم و  تاـبثا  دـهاوخب  ار  هچره  وحم و  دـهاوخب  هک  ار 
ره هب  یلاعت  دـنوادخ  و  یناث ، تابثا  لّوا و  وحم  زا  تسا  ترابع  ءادـب  سپ  دوب ، نآ  فلاخم  شرهاظ  هک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هیحان 
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« دّمحم  » ای لیعامسا »  » بصن رب  لمتـشم  ار  ربخ  رگا  سپ  دنریذپیم . [ هشیدنا درخ و  نابحاص  همه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  ملاع  ود 
تلالد ای  دّمحم  لیعامسا و  هب  هراشا  رگا  اّما  تسین ، قفاوم  ءادب  هب  داقتعا  هعیـش و  مّلـسم  دعاوق  اب  نیا  مینادب ، ناشناردپ  طسوت  تماما  هب 

هَّللاو دوب . دهاوخن  هلأسم  رد  یلکشم  رگید  میهد ؛ حیضوت  مینک و  همجرت  ود  نآ  گرم  ندرک  ینلع  هب  تیاور ، ردص  هنیرق  هب  ار  اهنیا  هب 
ًالبق هک  هدش  راکـشآ  دنوادخ  هیحان  زا  ناگدـنب  يارب  يزیچ  سپ  دـیآیم ، نم »  » يانعم هب  هراج  فرح  مال »  » هَّلل ادـب  هلمج  رد  ( 60 ملاع .

یناعم هک  دنتـسه  یتایآ  ینعی  دنتـسه ؛ هباشتم  میرک  تایآ  زا  یـضعب  دـیامرفیم : نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 7  ( 61 دوب . یفخم  ناـنآ  يارب 
امو : ) هیآ لثم  درک ؛ هدافتسا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  مولع  همشچرس  زا  دیاب  اهنآ  كرد  حیحص و  مهف  يارب  دنراد و  مه  هب  هیبش  ددعتم و 

هروس مهیدیا  قوف  هَّللا  دی   ) و هیآ 35 ) رون ، هروس  ضرالا  تاوامـسلا و  رون  هَّللا   ) هیآ 17)و لاـفنا ، هروس  یمر  هَّللا  نکلو  تیمر  ذإ  تیمر 
دیهـش رثا  نآرق  ناهرب  باـتک  دـعب و  هب  ص 461  ج 1 ، تفرعم ، هَّللا  تیآ  رثا  دـیهمتلا ، صیخلت  باـتک  هـب  دوـش  عوـجر  هیآ 10 .) حـتف ،
يارب هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  طسوت  عرش  رد  ًالبق  هک  ییاهروتسد  ینعی  ( 62 دعب . هب  ص 285  یناهفصا ، یفرشا  هَّللا  تیآ  بارحم 

هب ام  تشادن  روضح  ماما  نوچ  دنیوگب : دنناوتیمن  اهنآ  نیاربانب  تسا ، هدرک  بلس  ناشیا  زا  ار  هناهب  رذع و  هنوگره  هدش ، هدروآ  اهنآ 
نایب لاؤس  هب  خـساپ  ماـقم  رد  هرقف و  نیا  رد  راوگرزب  خیـش  هک  هچنآ  ( 63 دوش . هتفریذـپ  مه  ناشرذـع  میدرکن و  لمع  نام  نید  ماکحا 

نیاربانب تسین . باوج  مامت  اّما  تسا ، تسرد  اجب و  ًالماک  هک  دنتـسه  هثحابم  فده  هب  ندیـسر  ثحب و  همادا  يارب  ياهمدقم  دنیامرفیم 
ماع باون  هک  طیارشلا  عماج  ياهقف  هدهع  هب  مالسلا  هیلعماما  تبیغ  نامز  رد  دودح  يارجا  هک  دشاب  مزال  هتکن  نیا  رّکذت  دسریم  رظن  هب 

هک مه  تایاور  تسا و  بجاو  دودح  يارجا  ییاناوت  نیکمت و  تروص  رد  ماما  ریظن  مه  ناشیا  رب  تسا و  هدش  هدراذگ  دنتـسه  ترـضح 
زا دشابیم ؛ دوجوم  ام  ییاور  بتک  رد  هدـش ، هدرپس  راوگرزب  ياهقف  هب  مدرم  روما  ترـضح ، هب  یـسرتسد  مدـع  تروص  رد  ماما  زا  سپ 

، ًالثم هک  یتایاور  ای  انثیدح … و  ةاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّما  و  دندومرف : هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  فیرش  عیقوت  هلمج 
نامز رد  نیاربانب  دـناهدش . رکذ  ج 27  هعیـشلا ، لئاسو  رد  هدـش و  دراو  هعیـش  ثیدـح  نایوار  هب  يوتف  اضق و  رد  عوجر  بوجو  باـب  رد 

اهلاکـشا و هنوگ  نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب  یبسانم  هار  هیقف  تیالو  ای  ماع  تباین  هار  تسا و  هعیـش  ياـهقف  نأـش  رد  دودـح  هماـقا  تبیغ ،
راوگرزب ياهقف  تسد  رد  هعماج  تیمکاح  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  اهقف  طسوت  دودـح  يارجا  ناـکما  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا . اـهلاؤس 

دودح يارجا  نیاربانب  تسا . ترضح  ماع  تباین  تسد  رد  تیمکاح  هک  دراد  دوجو  ناریا  نامزیزع  روشک  رد  زورما  هک  هچنآ  ریظن  دشاب 
نب مالـس  نب  باهولا  دبع  نب  دّـمحم  نامه  یلع  وبا  ( 64 ملاـع . هَّللا  و  تسین . هار  رد  مه  یعناـم  دراد و  دوـجو  مه  نکمت  تسا و  نکمم 

دـلوتم 235 و يو  تسا ، هدوب  مالک  ياملع  سیئر  شدوخ  رـصع  رد  تسا و  هلزتعم  ناـگرزب  هّمئا و  زا  هک  تسا  ییاـبج  ناـبل  نب  نارمح 
، تسا هلزتعم  هقرف  هّمئا  ناگرزب و  زا  مه  وا  تسا ، ییابج  باهولا  دبع  نب  دّـمحم  نب  مالـسلا  دـبع  مشاه  وبا  ( 65 تسا . يافوتم 303 ه.ق 

سپ باب 12  راونالاراحب  دلج 51  زا  هحفص 214  رد  هللا  همحریسلجم  همالع  موحرم  ( 66 تسا . لاس 321ه.ق  يافوتم  لاس 277 و  دلوتم 
ضارتعا هب  باوج  نمـض  رد  هللا  همحرخیـش  موحرم  هک  هچنآ  دروم  رد  دـیامرفیم : خیـش  موحرم  تبیغ  باتک  نتم  زا  شخب  نیا  لـقن  زا 

نایب نیا  مییوگیم : تسا  راکهانگ  رـصقم و  تسا  یفخم  وا  زا  تبیغ  نامز  رد  ماـما  هک  یـسک  ره  هک  تسا  هدـش  مزتلم  نآ  هب  نیفلاـخم 
عنام هک  یهانگ  هک  لیلد  نیا  هب  دنشابن  تلادع  تفص  هب  فصتم  تبیغ  نامز  رد  هعیش  هیجان  هقح  هقرف  زا  سک  چیه  هک  تسا  نآ  مزلتسم 

ره رد  تسا و  هدش  نآ  هب  رارصا  هک  يا  هریغـص  ای  هدوب  هریبک  هانگ  ای  تسا  هدوب  مه  اهنیا  فرط  زا  تسا و  هدش  مالـسلا  هیلعماما  روهظ 
ار اهنآ  تداهـش  درک و  مکح  تاعامج  هّمئاو  نایوار  تلادع  هب  ناوتیم  هنوگچ  لاوحا  عاضوا و  نیا  اب  دراد  تافانم  تلادـع  اب  تروص 
رد ياهظحل  هک  دنراد  هتشاد و  دوجو  رایخا  زا  یتعامج  راصعا  زا  يرـصع  ره  رد  هک  مینادیم  ًاترورـض  هکنیا  دوجو  اب  مه  نآ  تفریذپ ،

دندرکیم یگدنز  ییایصوا  ایبنا و  هتـشذگ  راصعا  زا  يرایـسب  رد  نامگیب  نینچمه  و  دناهدرکن . فقوت  ماما  زا  تعاطا  تماما و  هب  رارقا 
مولعم ًالماک  ناـشیا  هب  نینمؤم  نیرقم و  لاـح  دـندوب و  هدـش  عونمم  ندوب  قلخ  سرتسد  رد  زاو  هدوب  سبح  رد  روج ] ماـکح  طـسوت   ] هک
يارب دـندش  یفخم  راـغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  یتـقو  مییوـگیم : هـکلب  دـندوبن ] . رـصقم  رما  نـیا  رد  ناـشیا  هـک  تـسا 
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ياـفتخا رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هک  درادـن  ناـکما  و  دوب ، یهلا  فطل  ناـنمؤمریما  يارب  نیا  هدوب و  یلع  هارمه  دوب و  رهاـظ  نینمؤـملاریما 
رد طرش  دشابن  ياهدسفم  رب  لمتـشم  یتقو  فطل  دوش : هتفگ  لکـشتسم   @ باوج رد  هک  تسا  نیا  ّقح  سپ  تسناد . رـصقم  ادخ  لوسر 
رب ياهدـننک  اوسر  تمالع  ناراکهنگ  طسوت  یـصاعم  باکترا  ماگنه  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یتقو  مینادیم  اـم  تسا و  فیلکت 

نوچ نکل  دنکیم . ناشرود  ندرک  تیصعم  زا  کیدزن و  تعاط  هب  ار  اهنآ  لمع  نیا  دنک ، هایـس  ار  اهنآ  تروص  ًالثم  دنک  رهاظ  اهنآ 
بیترت نیمه  هب  دادـن . ماجنا  ار  راک  نیا  دـنوادخ  نیا ] لاثما  مدرم و  يوربآ  نتفر  هلمج  زا   ] تسا يا  هریثک  هدـسفم  رب  لمتـشم  لـمع  نیا 
بجوم هدوب و  ياهمیظع  هدـسفم  رب  لمتـشم  دـناهدرک  ناـشیا  تیـالو  هب  رارقا  هک  یناـسک  يارب  مالـسلا  هیلعماـما  روهظ  هک  دراد  ناـکما 

هک هچنآ  و  تسین . فـطل  ناـشیا  هـب  نینمؤـم  يارب  لاوـحا  نـیا  رد  ترـضح  روـهظ  سپ  دـشاب ، ناـشیا  نداـتفا  یتخـس  هـب  یگدـنامرد و 
ضرف رب  تسا ، نآ  ماجنا  هلیـسو  نادقف  اب  فیلکت  دننامه  فطل  نادقف  تروص  رد  فیلکت  هکنیا  رب  ینبم  دناهدومرف  رکذ  هللا  همحرخیش 

هدش فرطرب  دنتـسه  فطل  نیا  زا  عنام  هک  يدسافم  هک  تسا  فطل  ماما ] روهظ   ] تسا و مامت  فرح  نیا  یتقو  میریذپب  ار  بلطم  نیا  هک 
یلاعت كرابت و  دـنوادخ  رب  فطل  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  لقع  هکنیا  یلقع و  حـبق  نسح و  تابثا  زا  سپ  هکنیا  مالک  لصاح  دنـشاب .

هک تسا  ماما  نتـشاد  دوجو  رد  تحلـصم  نیا  هک  تسا و  دنوادخ  فطل  القع  عیمج  عامجا  قافتا و  هب  ماما  دوجو  هکنیا  تسا و  بجاو 
هب رتکـیدزن  ناگدـنب ، تحلـصم  نیرتـهب  ترـضح  نآ  كراـبم  دوجو  هکنیا  دـیامرف و  عنم  داـسف  زا  هدرک و  توعد  حالـص  هب  ار  مدرم 

تمصع مدع  رب  هکنیا  دوشیم و  هتسناد  یلاعت  يراب  هیحان  زا  طقف  تمصع  هکنیا  دشاب و  موصعم  تسیابیم  هکنیا  تسادخ و  تعاطا 
نشور نیفلاخم ، زا  ناشیا  تبیغ  اّما  دوشیم  تباث  مالسلا  هیلعترـضح  كرابم  دوجو  تسا ، هدش  عقاو  عامجا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ریغ 

زا یـضعب  تسا  نکمم  دـناهدرک ؛ رارقا  ناشتیالو  هب  هک  یناسک  زا  ترـضح  تبیغ  اّما  و  دوشیم . طوبرم  اـهنآ  دوخ  ریـصقت  هب  هک  تسا 
ياهدسفم رطاخ  هب  تسا  بترتم  ترضح  روهظ  هب  هک  دیاوف  زا  یضعب  زا  ناش  ریـصقت  مدع  دوجو  اب  رگید  یـضعب  دنـشاب و  رـصقم  ناشیا 

هب دراد . دوجو  ناشیا  يارب  تبیغ  رد  هک  دـشاب  یتحلـصم  رطاخ  هب  هکنیا  ای  دـناهدش و  عونمم  تسا  ناـنآ  هّجوتم  نیفلاـخم  تهج  زا  هک 
رطاخ هب  هک   ] یناوارف تاقـشم  هتـشاد و  دوجو  ترـضح  نوماریپ  یتاهبـش  هدوب و  یفخم  ناشیا  زا  ترـضح  هکنیا  دوجو  اب  ًالثم ]  ] هکنیا

رب هوالع  تشاد . دنهاوخ  ار  باوث  شاداپ و  نیرتالاب  اهنیا  دنشاب و  هتشاد  نامیا  ترضح  نآ  هب  دنوشیم ، لّمحتم  ترضح ] ندوب  بیاغ 
دنوش هتخانـش  هک  ياهنوگ  هب  ترـضح  ندش  رهاظ  رب  فقوتم  رـصحنم و  ناشیا  ياهتیاده  ماما و  يدوجو  تاکرب  دیاوف و  ندیـسر  نیا 

ترضح دوخ  زا  هکنانچ  دنسانشن  ار  ترـضح  اهنآ  دسرب و  نایعیـش  زا  يرایـسب  هب  ناشیا  زا  يدایز  فاطلا  تسا  نکمم  نیاربانب  تسین .
لیلد مالسلا ] هیلعیسوم  لثم   ] ایبنا ياهتبیغ  رد  لئاسم ] نیا  مامت  هوالعب  تسا ». اهربا  تشپ  دیـشروخ  لثم  ناشیا  ندوب  بئاغ   » هک تسا 

(67 دـشیمن . رداـص  زگره  یلاـعت  ّقح  زا  اـّلاو  تسا  هتفهن  یتحلـصم  زین  ادـخ  تّجح  دوجو  زا  تبیغ  عون  نیا  رد  دراد و  دوجو  ینـشور 
هروس ( 68 هیمالـسا .] فراعم  پاچ  تبیغ  باـتک  زا  لـقن  هب   ] يربط ریرج  نبرفعج  نبا  ص 509 و 516 . ج 1 ، كولملا ، ممألا و  خـیرات 
ماـما زا  یتیاور  رد  ص 19  ج 12 ، راونالا ، راـحب  ص 208 -  ج1 ، یمق ، ریـسفت  ص 365 ، ج1 ، یسابع ، ریـسفت  79 ؛ تایآ 75 -  ماعنا ،

(72 دعب . هب  هیآ 21  صصق /  هروس  ( 71 . 82 هیآ 60 -  فهک /  هروس  ( 70 هیآ 7 . صصق /  هروس  ( 69 تسا . هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب 
نب ماشه  زا  یـسربط  جاجتحا  رد  ( 74 و 26 . هیآ 9  فهک /  هروـس  ( 73 و 50 . هیآ 48  ملق /  هروـس  و 148 و  هیآ 139  تاـفاص /  هروس 

مالسلا هیلعقداص  ماما  زا  ریصبابا  قیرط  زا  یشایع  ریسفت  رد  تسا . هدوب  ربمایپ  يایمرا  يو  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  مکح ،
هب ددعتم  تایاور  هب  هّجوت  اب  ص 90 ] ج1 ،  ] تسا هدمآ  نایب  نیمه  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لقن  هب  مه  یمق  ریسفت  رد  ص 140 ] [ج 1 ،

قودص موحرم  ( 77 هیآ 14 . توبکنع /  هروس  ( 76 هیآ 259 . هرقب /  هروس  ( 75 تسا . هدوب  یبن  يایمرا  رامح ، بحاص  هک  دـسریم  رظن 
دوشیم هدافتـسا  ثیدح  نآ  زا  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  یتیاور  هرامش 21  ثیدح  ص 161  ج 1 ، نیدـلا /  لامک  رد 
یسراف ناملس  هدش : تیاور  هک  تسا  هدش  لقن  یعفاش  زا  نامحرلا ص 164  سفن  باتک  رد  تسا . هدرک  رمع  لاس  دصناپ  یسراف  ناملس 

هک دنتـسه  دقتعم  مه  یـضعب  تسا و  هدوب  وا  فیرـش  رمع  لاسدـص  راهچ  زا  شیب  دـناهتفگ : مه  اهیـضعب  هدرک ، یگدـنز  لاس  دـصیس 
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پاچ ۀبیغلا  زا  سابتقا  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلعیـسیع  يایـصوا  زا  وا  هک  دـناهتفگ  مه  یـضعب  تسا و  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع 
زا مالسا  طسوت  هک  دوب  یلهاج  برع  یفارخ  ننس  زا  ّتنس  هس  نیا  ( 78 يدراهتشا . يدّمحم  یسراف -  ناملس  باتک  هیمالسالا و  فراعم 

ٍةَریَِحب ْنِم  ُهَّللا  َلَعَج  ام  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  هدئام  هفیرـش  هروس  زا  هکرابم 103  هیآ  رد  میرک  نآرق  دندش . وحم  رـشب  یگدنز  هحفص 
هبئاس هریحب و  یفارخ ) ياهتنس   ) دنوادخ َنُولِقْعَی » َال  ْمُهُرَثْکَأَو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَیاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکلَو  ٍماح  َالَو  ٍۀَلیِصَو  َالَو  ٍۀَِبئآَس  َالَو 

لقع و بحاص  ناشرتشیب  دـندنبیم و  ارتفا  دـنوادخ  هب  دروم ] نیا  رد   ] دـندش رفاک  هک  اهنآ  نکلو  تسا  هدادـن  رارق  ار  ماح  هلیـصو و  و 
هقان هک  ینامز  ّتیلهاج  لها  دندومرف : ترضح  هک  دنکیم  لقن  هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  دنتسین . درخ 

رحن و ای  حـبذ  نیاربانب  درک ] لصو  مه  هب  ار  يرادراب  ود  ینعی  « ] ْتَلَـصَو : » دـنتفگیم درواـیب ، اـیند  هب  رتش  هچب  ود  ناـمیاز  راـب  کـی  رد 
نآ ندروخ  ندش و  راوس  دـندادیم و  رارق  هبئاس   ] ار نآ  دروآیم  ایند  هب  هچب  هد  هک  یتقو  دنتـسنادیمن و  لالح  ار  رتش  هدام  نیا  ندروخ 
نیا یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  دوش . هدروخ  ای  دـشاب و  بکرم  هک  دنتـسنادیمن  لالح  مه  ار  يوق  رن  رتش  ای  دنتـسنادیمن و  لـالح  ار 

، هعیشلا لئاسو  تسا . يدرخیب  يور  زا  هنالهاج و  ّتنس  کی  ًافرـص  ّتنـس  نیا  و  دنتـسین . مارح  اهنیا  زا  مادکچیه  هک  دومرف  لزان  ار  هیآ 
ثحابم هک  ارچ  تسا  ثحب  زا  جراـخ  هک  دـناهدرکن  لـقن  ار  تیاـکح  لـیلد  نیا  هب  هللا  همحریـسوط  خیـش  موحرم  ( 79 ص 61 . ج 25 ،

(81 تسا . ربمایپ  دادـجا  زا  يو  ( 80 تسین . بیجع  تسا و  نکمم  ـالماک  هک  تسا  ترـضح  رمع  لوط  ناـکما  تاـبثا  تهج  رد  باـتک 
هروس ( 83 دناهدید . ار  ترضح  باحـصا  اّما  دناهدرکن  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یناسک  ( 82 هیآ 12 . هدئام /  هروس 

شتسد ینعی  هدی =  تنفث  هنیپ . ینعی  تسا ؛ نفث  عمج  تانفث  ( 86 هیآ 36 . هبوت /  هروس  ( 85 هیآ 285 . هرقب /  هروس  ( 84 هیآ 157 . هرقب /
هدجـس عضاوم  تدابع ، هدجـس و  ترثک  ببـس  هب  هک  دنیوگیم  تانفث  بحاص  ار  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  تهج  نیا  هب  دوب و  هتـسب  هنیپ 

سپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نانز  هک  تسا  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تاصاصتخا  زا  یکی  ( 87 دوب . هتسب  هنیپ  ترضح 
ارچ دوشیمن ، عطق  اهنآ  جاودزا  ربمایپ  گرم  اب  دندوب و  ترضح  رسمه  نانچمه  دنیآرد و  یسک  جاودزا  دقع  هب  دنتسناوتیمن  ناشیا  زا 

. دشاب هنوگنیا  هک  دنکیم  باجیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمرح  یفرط  زا  دنکیمن و  یقرف  تسا و  یکی  ربمایپ  هدنز  ای  هدرم  هک 
زا ( 88 دندوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياهنز  تسرپرس  ترضح ، تیصو  قبط  ادخ و  لوسر  زا  سپ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  اذل 

مالسلا هیلعقداص  ماما  دوب . مالسلا  امهیلعنانمؤمریما  مرکا و  ربمایپ  باحصا  زا  نانس  نب  کلام  نب  دعس  ( 89 ینامیا . ماقم  هجرد و  ثیح 
ج 1، یمق ، سابع  خیش  باقلالاو  ینکلا  همجرت  دش . يردخ  دیعسوبا  بیصن  عیشت ) سّدقم  بهذم   ) رما نیا  هک  ًاّقح  دندومرف : شقح  رد 

ماما اضر ، ماما  باحصا  زا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  قاحـسا  نب  مساق  نب  دوواد  ( 90 هیمالسا . رشن  ص 145 ،
یثّدحم وا  تسا . هدرک  ترایز  مه  ار  هادف  انحاورا  مظعالا  هَّللا  ۀیقب  ترـضح  هدوب ، مالـسلا  مهیلعيرکـسع  نسح  ماما  يداه ، ماما  داوج ،

للع لثم  دانسا  زا  یـضعب  رد  ( 91 ص 310 . ج 1 ، یمق ، سابع  خیـش  جاح  باـقلالا ، ینکلا و  همجرت  دوب . هلزنملا  میظع  ردـقلا و  لـیلج 
مالـسلا و امهیلع  نسح  ماما  رتخد  شردام  هک  رقاب  ماما  هکنیا  لیلد  هب  درادن ، یتافانم  هک  هدـمآ  نسحلا  دـلو  نم  ص 69  ج 1 ،  / عیارشلا

دالوا زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نیاربانب  دنتـسه . نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لسن  زا  تیب  لها  همه  دندوب ، مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ناشردـپ 
هک نسحلا  دلو  نم  تسا  هتفگ  درم  نآ  مالسلا  هیلعیبتجم  ماما  روضح  تهج  هب  دیاش  درادن و  یتافانم  اذلف  تسا  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما 
نم هیلع  لدـی  ام  رکذ  ًاماما و  رـشع  انثا  ۀـمئالا  یف  باـب  یناـمعن -  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  ۀـبیغلا . باـتک  ( 92 تسا . حیحـص  ًالماک 

ینثا همئالا  نأ  بابو  توریب -  یملعا  پاـچ  ات 69 -  ص 39  يدهملا ، مهرخآ  رـشع  ینثا  ۀـمئالا  نأ  باب  و  کلذ ، نم  ةاروتلا  نآرقلا و 
هدرک رکذ  باب  نیا  رد  یتاـیاور  هماـعلا ، قرط  نم  رـشع  ینثا  هّمئـالا  نأ  باـب  تبیغ  باـتک  رد  بنیز  یبا  نبا  ( 93 هماعلا . قرط  نم  رـشع 
نامز رد  اّما  دنوشیم ، رادربخ  ترـضح  لاوحا  زا  ماما  يارفـس  باون و  طسوت  نایعیـش  هک  انعم  نیا  ( 94 دـشابیم . هعجارم  لباق  هک  تسا 
هروس ( 95 دشن . رارقرب  یطابترا  رگید  هدـش و  عطق  ًالماک  مه  باون  ارفـس و  طسوت  هب  ترـضح  اب  مدرم  هطبار  يربک ، تبیغ  ای  مود  تبیغ 

تاملک رمع ، نب  لضفم  ربخ  ّدر  ای  شریذپ و  دروم  رد  ( 98 هیآ 30 . کلم /  هروس  ( 97 هیآ 15و 16 . ریوکت /  هروس  ( 96 هیآ 30 . کلم / 
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هدرک لقن  ناشیا  حدم  رد  یتایاور  تبیغ ، باتک  نیمه  رد  هللا  همحریسوط  خیش  موحرم  تسا ، هدیسر  لاجر  ياملع  زا  یتوافتم  ددعتم و 
ماما قداـص و  ماـما  باحـصا  زا  هدرک و  رکذ  مالـسلا  مهیلعهمئا  حودـمم  يـالکو  زا  ار  ناـشیا  297 و   - 8 تایاور 9 -  زا  دـنترابع  هک 

: دیامرفیم رمع  نب  لضفم  دروم  رد  لاوقا  لقن  زا  سپ  ثیدحلا » لاجر  مجعم   » رد ییوخ  هَّللا  تیآ  موحرم  دنادیم . مالـسلا  امهیلعمظاک 
نآ یلاوح  هبیط و  هنیدم  رد  ترـضح  دّدرت  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب  تسا ، هنیدم  هبیط »  » زا دارم  ( 99 هقث .» لیلج  رمع  نب  لضفملا  نا  »
همه رد  هراومه و  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  تسین ، سرت  تشحو و  رفن  یـس  دوجو  اب  دـیامرفیم : هک  رگید  ياج  و  تسا ، رتشیب 
سک دریمب ، اهنآ  زا  یکی  رگا  دوب و  دـنهاوخ  ناشیا  رانک  رد  دـننکیم و  یهارمه  ار  ترـضح  باحـصا ، ناـصاخ و  زا  رفن  یـس  عطاـقم 

(100 دوشیم . ناشیا  صاخ  باحصا  زا  يدادعت  بیصن  ترضح  يراوج  مه  تمعن  يرصع  ره  رد  نیاربانب  دوشیم . وا  نیـشناج  يرگید 
هعماج حالـصا  هار  رد  شالت  تیلاـعف و  زا  تسد  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دینیـشنب ، ناـت  ياـههناخ  ياـه  میلگ  يور  هدومرف : هکنیا  ًاملـسم 
هدوب نیا  هنع  هللا  یضر  ناملس  دوصقم  هک  تسا  نکمم  اذل  تسا . فلاخم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تیرومأم  حور  اب  انعم  نیا  هک  دیرادرب 

مالـسلا هیلعنامز  ماما  ترـضح  فلاخم  ههبج  تیوقت  بجوم  دینکن و  يرای  کمک و  ندرک  متـس  ملظ و  رد  ار  ملاظ  هاگتـسد  هک  دـشاب 
ای صاخ  هرود  شش  هکلب  دشابن ، يداع  لاس  ای  هام  ای  زور  شش  ترـضح  دوصقم  تسا  نکمم  ( 102 هیآ 8 . رثدم /  هروس  ( 101 دیشابن .

اهنیا زا  مادـک  ره  هک  ارچ  تسا  انعم  نیا  هب  هراشا  مه  لاس  ای  هام  ای  زور  ظـفل  زا  هدافتـسا  و  دوش . یط  دـیاب  هک  دـشاب  صوصخم  هلحرم 
يِذَّلا ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  : » دـیامرفیم هک  فارعا  هروس  هیآ 54  دننام  دنتـسه . نامز  رد  ياهرود  مادـک  ره  دنتـسه و  نامز  لحارم  زا  ياهلحرم 
تسا رداق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ّالاو  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  هرود  دوصقم 6  هک  ٍماّیَأ ،» ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَوامَّسلا  َقَلَخ 

ماما زا  رفعج  نب  یلع  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  هدـمآ  الاب  رد  هک  هچنآ  ( 103 دـنک . قلخ  ندز  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار  تقلخ  همه 
اب تیاور  لیذ  دـسریم  رظن  هب  تیاور  نتم  هب  هّجوت  اب  دـناهدومرف . لقن  ار  ناشدوخ  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مالک  مه  وا  مظاک 

یهورگ هّجوتم  تسه ، مه  عمج  هک  ار  ترـضح  باطخ  هکنیا  رگم  دشاب . هتـشادن  يراگزاس  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تماما  ماقم  نأش و 
ماما دـشاب و  هدوب  تیفرظ  مک  دارفا  روضح  رد  ارجاـم  نیا  هکنیا  اـی  دناهتـشاد و  روضح  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  رـضحم  رد  هک  مینادـب 

نب لضف  یلع  وبا  موحرم  اّما  دش . دهاوخ  رتمهف  لباق  تیاور  هیجوت  نیا  اب  دناهتـشاد . ار  نالهاان  زا  رارـسا  ظفح  دصق  مالـسلا  هیلعقداص 
باتک رد  تسا  هدوب  یسوط  خیش  موحرم  نادرگاش  زا  هک  لاس 460 ه.ق  دلوتم  یسربط  مالسالا  نیما  هب  فورعم  یسربط  لضف  نب  نسح 

نآ هدرک و  لـقن  يرگید  هنوگ  هب  دنـس  نیمه  اـب  ار  تیاور  نیا  تسا  رادروخرب  ینـس  هعیـش و  دزن  صاـخ  تیلوبقم  زا  هک  يروـلا  مـالِعا 
؛ تسا هتفر  راک  هب  یخا ] ای   ] هلمج ینب ] ای   ] ياج هب  نیارباـنب  تسا ، رفعج  نب  یلع  هب  باـطخ  مالـسلا و  هیلعمظاـک  ماـما  زا  تیاور  هکنیا 

ثیدح تلالد  انعم و  هب  رـضم  هک  دراد  دوجو  یکدـنا  رایـسب  فالتخا  لقن ، ود  نیا  نیب  هتبلا  و  تسا ، هدـمآ  مردارب  مرـسپ ، ياج  هب  ینعی 
زا خاسنتسا  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  دشاب . رتحیحـص  يرولا  مالِعا  رد  دوجوم  نتم  هک  دسریم  رظن  هب  الاب  تاحیـضوت  هب  هّجوت  اب  تسین .
نع هَّللادبع  نب  دعس  تسا ] : تروص  نیا  هب  يرولا  مالِعا  تیاور  نتم  دشاب . هداد  خر  هابتـشا  نآ  پاچ  رد  اهدعب  ای  تبیغ و  باتک  هخـسن 
دقف اذإ  : » لاق مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  هیخا  نع  رفعج  نب  یلع  نع  دّمحم  هدج  نع  رفعج  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یـسیع  نب  نسحلا 

نع عجری  یتح  ۀبیغ  نم  رمألا  اذه  بحاصل  ّدبال  ّهنإ  یخا ! ای  اهنع . دحأ  مکلیزیال  مکنایدا  یف  مکیلع  هَّللا و  هَّللاف  عباسلا  دلو  نم  سماخلا 
. هوعبتال اذـه  نم  حـصأ  ًانید  مکدادـجأو  مکؤآبا  ملع  ول  هقلخ و  اهب  نحتمإ  ّلجوّزع  هَّللا  نم  ۀـنحم  یه  اّمنإ  هب . لوقی  ناک  نم  رمألا  اذـه 

اوشیعت نإ  نکلو  کلذ  نع  قیـضت  مکمالحا  اذـه و  نع  رغـصت  مکلوقع  یخا ! ای  لاقف : عباسلا ؟ دـلو  نم  سماخلا  نم  يدّیـس ! اـی  تلقف :
ماما رقاب و  ماما  داجس ، ماما  هک  تسا  هعیش  راوگرزب  ياهقف  باحصا و  زا  بلغت : نب  نابا  ( 104 يرولا ص 233 .] مالعإ  . ] هوکردت فوسف 

هک هدب  يوتف  مدرم  يارب  نیـشنب و  هنیدم  دجـسم  رد  دومرف : وا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  مهیلعقداص 
سپ ترضح  تفر و  ایند  راد  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تماما  نامز  رد  ناشیا  منیبب . نایعیـش  نایم  رد  ار  وت  لثم  یـسک  مراد  تسود  نم 
ماما هک  هدوب  رقاب  ماما  باحـصا  زا  مه  یفریـص  ریدـس  دـمآ . درد  هب  نابا  گرم  اب  مبلق  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : وا  تلحر  ربخ  ندینـش  زا 
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لاجر مجعم  دـش . دـهاوخ  هئارا  حیـضوت  بساـنم  ياـج  رد  مه  ریـصبوبا  لـضف و  دروم  رد  تسا . هدرک  كرد  زین  ار  مالـسلا  هیلعقداـص 
(108 هیآ 37 . دوه /  هروس  ( 107 هیآ 157 . ءاسن /  هروس  ( 106 هیآ 13 . ءارسا / هروس  ( 105 ص 144 . ج 1 ، ییوخ /  هَّللا  تیآ  ثیدـحلا 
(109 ِضْرَْألا .» ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » دـیامرفیم هک  تسا  رون  هروس  هکرابم 55  هیآ  دوصقم 
هیآ 22و 23. تایراذ /  هروس  نیشیپ 113 ) ( 112 هیآ 17 . دیدح /  هروس  ( 111 هیآ 22 . تایراذ /  هروس  ( 110 هیآ 110 . فسوی /  هروس 

ربخ دروم  رد  ( 118 هیآ 4 . ارعش /  هروس  ( 117 هیآ 55 . رون /  هروس  ( 116 هیآ 23 . تاـیراذ /  هروس  ( 115 هیآ 148 . هرقب /  هروـس  ( 114
هنوگچ نیاربانب  تسین ، یکی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردپ  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  ردـپ  مان  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  قوف 

هّجوت هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  باوج  رد  تسناد ؟ حیحص  ار  نآ  درب و  راک  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باب  رد  ار  تیاور  نیا  ناوتیم 
دنزرف مان  اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ردـپ  ماـن  سپ  دـشاب ، هدوب  ینبِا » مسا   » هلمج یبا » مسا   » ياـج هب  عقاو  رد  هک  دراد  لاـمتحا  لّوا : درک :

نسح ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نیا  و  دوب . دهاوخ  یکی  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ینعی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
نامه هک  میریذپب  رگا  مود : درادن . حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  تاحـضاو  زا  دناهدناوخ ، دوخ  دنزرف  نبا و  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  و 

ّدج رب  ردـپ ، رب  هوالع  با »  » ظفل هک  تسا  نیا  هدـمآ ، مه  برع  ناسل  رد  تسا و  عیاـش  هک  هچنآ  تفگ : میهاوخ  دـشاب ، هدوب  یبا » مسا  »
وا ناـبز  زا  فسوی و  هروس  هیآ 38  رد  ای  و  َمیِهاَْربِإ » ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  : » دـیامرفیم ّجـح  هروس  هیآ 78  رد  ًالثم  دوشیم ؛ قالطا  مه  دـعب  هب  العا 

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  باطخ  لیئربج  هک  تسا  هدـمآ  جارعم  ثیدـح  رد  اـی  و  َقاحْـسِإَو » َمیِهاَْربِإ  يِءآـَبآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتاَو  : » دـیامرفیم
هدوبن مالسلا  هیلعفسوی  ترضح  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ردپ  میهاربا  هک  یلاح  رد  میهاربا » كوبا  اذه  : » تشاد هضرع  هلآو 

لیبق نیمه  زا  الاب  ربخ  هک  تسا  نکمم  اذـلف  تسا . هدـش  دای  ردـپ  ناونع  هب  کلذ  عم  اّما  هدوب ، ناشیا  دادـجا  زا  ـالعا و  ّدـج  هکلب  تسا ،
نیمه هب  مه  احـصف  و  دوشیم ، مه  تفـص  یتح  هینک و  لماش  مسا ، ظفل  هک  تسا  نیا  برع  نابز  رد  عیاش  لـئاسم  زا  یکی  موس : دـشاب .

هَّللا لوسر  ّنإ  هَّللاو  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  يدعاس  دعـس  نب  لهـس  زا  ار  یتیاور  ود  ره  ملـسم  يراخب و  ًالثم  دناهدرک ؛ لامعتـسا  هوحن 
لوسر ردـپ  هینک  اب ] قباطم  نامز  ماما  ردـپ  هینک  تفگ : دـیاب  هتکن  نیا  هب  تیانع  اب  لاح  هنم ». هیلا  ّبحأ  مسا  نکی  مل  بارت و  یبأب  هاـمس 

رد یلبِرا  یسیع  نب  یلع   ] همغلا فشک  باتک  بحاص  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنتسه . دّمحم  ابا  ود  ره  نوچ  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
سپ راحب ص 104  دلج 59  رد  مه  یسلجم  همّالع  تسا . هدرک  یسررب  ار  ثحبم  نیا  ًالّـصفم  باتک ، هحفص 445  ات  مود ص 441  دلج 
پاچ تبیغ  زا  سابتقا  تسا . هجو  نیرتهب  تسا و  رهظا  دشاب  هدوب  ینبا  عقاو  رد  یبأ  هملک  هکنیا  دیامرفیم : هلأسم  تالامتحا  یـسررب  زا 

هیلعداجـس ماما  هون  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدّـمحم  ناشیا  ( 119 ملاع . هَّللاو  هیمالـسا  فراعم 
(123 هیآ 28 . فرخز /  هروس  ( 122 هیآ 33 . ءارسا /  هروس  ( 121 هیآ 5 . صصق /  هروس  ( 120 تسا . هَّللادبعوبا  شاهینک  هدوب و  مالـسلا 

مالـسلا هیلعریما  ترـضح  هب  هک  دنتـسه  ابـس  نب  هَّللادبع  نارادـفرط  زا  ولغ و  لها  ياههقرف  زا  یکی  هیئابـس  ( 124 هیآ 33 . ءارـسا /  هروس 
لها زا  مادـک  ره  هب  هک  یناـسک  هیماـما ، هعیـش  رظن  زا  تسج . تئارب  اـهنآ  زا  هدرک و  یفن  ار  اـهنآ  مـه  ترـضح  ییادـخ و  وـت  دـنتفگ 

ناشیا ربق  هک  دّمحم  دّیس  هب  روهشم  ( 126 هیآ 21 . دعر /  هروس  ( 125 دنتسه . سجن  كرشم و  دنهدب ، ییادخ  تبسن  مالـسلا  مهیلعتیب 
لیم هس  هنیدم  اب  درک و  داجیا  سیسأت و  ار  نآ  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  هک  تسا  ییاتـسور  ایرـص  ( 127 تسا . فورعم  قارع  رد 

اّممَُهل ِیَُبی  َنّ یَّتَح  ْمُهاَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناـک  اـمَو  : » تسا نیا  هیآ  هک  هبوت  هروس  هفیرـش 115  هیآ  زا  سابتقا  ( 128 دراد . هلصاف 
ربخ ربخ 82 و  هلمج  زا  میاهدرک ؛ لقن  یتایاور  مه  ًالبق  گـیر  بحاـص  هیبارعا  نز  هب  عجار  ( 130 هیآ 106 . هرقب /  هروـس  ( 129 َنوُقَّتَی .»

ه.ق اـت 252  ياهلاس 248  نیب  مالـسلا  هیلعيداه  ماـما  تماـما  رـصع  رد  هدوب و  یـسابع  دبتـسم  راـبج و  ياـفلخ  زا  نیعتـسم  ( 131 . 83
نیب هک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  رـصع  مه  هدوب و  یـسابع  رگمتـس  ياـفلخ  زا  رگید  یکی  يدـتهم  ( 132 تسا . هدرک  تموـکح 

ه.ق اـت 255  لاـس 252  زا  هک  تسا  یـسابع  رگمتـس  ملاـظ و  ياـفلخ  زا  زتـعم  ( 133 تـسا . هدرک  تموـکح  اـت 256 ه.ق  ياهلاس 255 
راـک هب  هـک  دوـشیم  هـتفگ  یـسک  هـب  لـالد ، ینعی  ساّـخن : ( 134 دوـب . مالـسلا  هیلعيرکـسع  نـسح  ماـما  رـصع  مـه  هدرک و  تموـکح 
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(136 دز . هیکت  یسابع  روج  تنطلـس  تخت  رب  ات 279 ه.ق  لاس 256  زا  یـسابع  دمتعم  ( 135 دراد . لاغتشا  شورف  دیرخ و  يرگهطـساو 
عوضوم مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهش  رب  لمتشم  هک  ربخ  زا  یـشخب  لّوا : هتکن  تسا : مزال  الاب  ربخ  نوماریپ  هتکن  دنچ  رکّذت 

خیـش هک  تسا  هدوب  مه  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  قـفاوم  هعیـش  هحیحـص  تاـیاور  اـب  تسا  مالـسلا  هیلعماـما  نتفر  اـیند  زا  تاـبثا  هک  ثحب 
هکنیا رب  هوالع  تسا ، هدـناوخ  لکوتم  نب  یـسیع  یبا  ار  ماما  زامن  هک  هدـمآ  ربخ  رد  مود : هتکن  دـناهدرک . نآ  لقن  هب  ترداـبم  راوگرزب 

ًافاضم تسین . هرقف  نیا  رد  لقاال  لماک  داـمتعا  دروم  هدوب ، اـفلخ  لاـمع  زا  هک  ناـقاخ  نب  هَّللادـیبع  نب  دـمحا  قیرط  تسا ، ذاـش  لوق  نیا 
زامن ترـضح  رب  ات  دمآ  ولج  باذک  رفعج  دـنیوگیم : هک  تسا  ضقانتم  يربتعم  روهـشم و  دایز و  رایـسب  رابخا  اب  یـسیع  ابا  زامن  هکنیا 
ماما هتفر و  بقع  مه  رفعج  دتـسیاب ، بقع  رفعج  هک  دنداد  روتـسد  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  امهیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  یلو  دـناوخب ،
هتبلا موس : هتکن  دندرک . لمح  يرهاظ  زامن  يارب  ار  ترـضح  دعب  دـندومرف و  زامن  هماقا  ناشزیزع  ردـپ  رب  هدـمآ و  ولج  مالـسلا  هیلعنامز 

رد یـسیع  یبا  زامن  تسا  نکمم  هک  درک  عمج  ناوتیم  وحن  نیا  هب  دنتـسه  مه  هیماما  قوثو  دروم  هک  نآ  فلاـخم  راـبخا  ربخ و  نیا  نیب 
نـسح ماـما  رهطم  كاـپ و  رکیپ  رب  هناـخ  لـخاد  فیرـشلا -  هـجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  رــصع  یلو  هـکنیا  زا  سپ  اـّما  دـشاب ، هدوـب  رهاـظ 
دناوخ مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رب  نومأم  هک  يزامن  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  عقاو  ًالبق  مه  رما  نیا  لثم  دناهدناوخ و  زامن  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

هیلعمظاک ماما  رب  کهاش  نب  [ يدنس هک  يزامن  ای  دناهدومرف و  هماقا  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  هک  تسا  هدوب  يزامن  هماقا  زا  سپ  ملـسم  هک 
. تسا هدوب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  طسوت  زامن  هماقا  زا  دـعب  ًانئمطم  مه  نآ  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  ًاضعب  هک  ینارگید  اـی  دـناوخ  مالـسلا 

تداهش هب  مادقا  دوخ  هک  یلاح  رد  یـسابع  روج  ماکح  تشذگ ، مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تداهـش  دروم  رد  هک  هنوگنامه  مراهچ : هتکن 
هولج یعیبط  گرم  ار  نآ  هدرک و  یفخم  ار  ناشیا  تداهش  ات  دندرکیم  مه  یناوارف  یعس  دندومنیم ، مالسلا  مهیلعنیموصعم  تارـضح 
نیا هب  دننک و  كاپ  دوخ  ناماد  زا  يزاسرهاظ  یبیرف و  ماوع  اب  مدرم  ناهذا  رد  ار  اهناسنا  نیرت  قداص  نیرتکاپ و  نتـشک  گنن  ات  دـنهد 

یهاگ ًالصا  هدرک و  تکرش  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  يازع  زامن و  رد  ّتلع  نیمه  هب  دنهد ، بیرف  ار  نایعیش  ًاصوصخ  مدرم و  بیترت 
هدوب هنوگ  نیا  ایبنا  ترتف  رد  هکنانچ  دشاب  یلاخ  یبن  زا  نامز  تسا  نکمم  نومأم و … 137 ) لثم  دنتسنادیم ؛ اذع  بحاص  ار  دوخ  مه 

هیلعيرکـسع نسح  ماما  زا  یمـضهج  یلع  نب  رـصن  زا  ار  ربخ  نیا  تاوعادلا  جهم  بحاص  ( 138 تسین . ماما  زا  یلاـخ  زگره  یلو  تسا 
تسا هدرک  لقن  ناشیا  زا  مه  یسلجم  موحرم  هدروآ و  تبیغ  باتک  رد  بنیز  یبا  نبا  ار  تیاور  نیا  لصا  ( 139 تسا . هدرک  لقن  مالسلا 

یلع نع  هلبج ، هَّللادبع  نع  ماشه ، نب  سابع  نع  مزاح ، نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  نب  مساقلا  نع  هدقع ، نبا  هک  تسا  نیا  راحب  زا  نآ  نتم  و 
: تلق کلذ . لاقی  لاقف : اهیف . مهماما  نوملـسملا  فرعیال  ةرتف  نوکی  مالـسلا : هیلعهَّللادـبع  یبال  تلق  لاـق : هیبا ، نع  هریغم ، نب  ثراـح  نب 

نب ثراح  ردپ  ص 137 ح 37 . ج 52 ، راونالا /  راحب  رخآلا ». مکل  نیبتی  یتح  لوالا  رمألاب  اوکسمتف  کلذ  ناک  اذإ  : » لاق عنـصن . فیکف 
ًالثم  ] دنـسانشن نامز  نآ  رد  ار  ناشماما  مدرم  هک  دـیآیم  شیپ  ینامز  ایآ ] : ] مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  هب  : » دـیوگیم هریغم 

نآ رد  مدرک : ضرع  دنیوگیم . نینچ  نیا  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟] یـسک  هچ  يدـعب  ماما  هک  مینادیمن  ام  تسا و  هتفر  ایند  زا  یماما 
يرگید تماما ] رما   ] هکنیا ات  دـیوشب  کسمتم  [ یلبق ماـما   ] لّوا تماـما  هب  سپ  دـش  هنوگ  نیا  هک  یتقو  دـندومرف : ماـما  مینک ؟ هچ  ناـمز 

هنابس نبا  هب  فورعم  مثیه  نب  دّمحم  تنب  همطاف  زا  ار  تیاور  نیا  ( 141 هیآ 6 . بازحا /  هروس  ( 140 دوش . نشور  راکشآ و  يدعب ] ماما  ]
صصق هروس  هیآ 13  زا  ( 143 هیآ 5 و 6 . صـصق /  هروس  ( 142 ص 231 . ج50 ، راونالاراحب / همغلا و  فشک  هلمج  زا  دـناهدرک ؛ لـقن 

هیآ ماعنا /  هروس  ( 147 هیآ 81 . ءارـسا /  هروس  ( 146 هیآ 5 و 6 . صـصق /  هروس  ( 145 هیآ 42 . لاـفنا /  هروس  ( 144 تسا . هدـش  هتفرگ 
صاخ بیان  نیمود  نیلوا و  نامثع -  نب  دّمحم  شدـنزرف  يرمع و  دیعـس  نب  نامثع  ورمع  وبا  ( 149 هیآ 260 . هرقب /  هروـس  ( 148 . 158

 / رهد هروس  ( 150 دندوب . مه  مالسلا  امهیلعيرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  زا  تباین  رادهدهع  ناشیا  هتبلا  دنتسه . مالسلا  هیلعنامز  ماما 
تموکح هب  دـمعتم  تکـاله  زا  سپ  لاس 279 ه.ق  رد  دوب و  دـمتعم  هدازردارب  یـسابع  دـضتعم  ( 151 هیآ 29 . ریوکت /  هروـس  هیآ 30 ؛

ینب زا  دیاهتفرگ . یسک  هب  هک  دسرب  ربخ  نم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  یسابع  دضتعم  دارم  ( 152 دوب . سابعینب  رگمتس  نیطالس  زا  هک  دیسر 
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رارـسا هبیجع و  روما  هک  تسا  انعم  نیا  هب   … دننیبیم »  یناسک  ار  بیاجع   » هک رهاط  ترابع  ( 153 منزن . ار  نات  ندرگ  رگا  متسین  سابع 
یناسک يارب  رگم  دننک ، یفخم  تسا  ناهنپ  هک  یناسک  زا  دنونشب و  ای  دننیبب  افخ  رد  ار  رارسا  هک  دننک  هدهاشم  دنناوتیم  یناسک  طقف  ار 

مهیلعتیب لها  رارـسا  بیاجع و  هدـهاشم  هب  قفوم  زگره  دـننکیم ، شاف  ار  رارـسا  هک  یناـسک  نیارباـنب  دـنراد . ار  رارـسا  نیا  ّتیلها  هک 
ام هک  تسین  نیا  بیجع  هک  تسا  اـنعم  نیا  هـب  ( 154 دنتخود . شناهد  دندرک و  رهم  دنتخومآ ، ّقح  رارـسا  ار  هک  ره  دـنوشیمن . مالـسلا 
 / رفاغ هروس  ( 155 دوشیم . توف  تزامن  یتسه  هعیـش  هک  يدوجو  اب  وت  هک  تسا  نیا  بیجع  میتسه ، راوس  لمحم  کی  يور  نت  راـهچ 
هار زا  هکم  یلزنم  ود  رد  ياهطقن  نافسع  ( 159 هیآ 53 . رمز /  هروس  ( 158 . 53 رمز /  هروس  ( 157 هیآ 186 . هرقب /  هروس  ( 156 هیآ 60 .

هام و دیـشروخ و  زا  ترـضح  دوصقم  تسا  نکمم  دیامرفیم ، ضرالا  ۀباد  دروم  رد  هک  ربخ  يدعب  هلمج  هب  هّجوت  اب  ( 160 تسا . هنیدم 
دیاب ار  ترـضح  ترابع  نیاربانب  دشاب . مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نینمؤملاریما و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سّدـقم  دوجو  ناگراتس 

رد تسا  نکمم  هک  هدـمآ  اشع » ظفل   » ترابع نتم  رد  ( 161 دناهدومرف . هراشا  تعجر  هب  تاملک  نیا  اب  ترـضح  درک و  تعجر  هب  لمح 
مه موجن و  كابتشا  اب  هک  قفش  طوقـس  ات  تسا  هیقرـشم  هرمح  باهذ  لّوا  زا  برغم  تقو  هک  ارچ  دشاب  هدش  هابتـشا  پاچ  ای  خاسنتـسا و 

تقو نآ  ات  برغم  ریخأت  تسا و  اشع  تقو  موجن  كابتـشا  نیاربانب  تسا ، يواسم  دنوش  ادـیپ  نامـسآ  رد  اههراتـس  هک  ناگراتـس  ندـمآ 
(163 دـندوب . زینک  ود  ره  هکنیا  تهج  هب  هدوب  نوتاـخ  سجرن  رهاوخ ، زا  ناـشیا  روظنم  تسا  نکمم  ( 162 اشع . هن  تسا  ترـضح  دارم 
(164 توریب .) ثارتلا  راد  ص 465 ، ج 9 ، يربط ، خیرات  . ) دوب سابع  يدتهم  هاپس  ناهدنامرف  نارادرـس و  زا  كرت  نیکتاس  نب  نیکتوک 
زا ینیوزق  مناغ  یبا  نبا  نیاربانب  تسا ، باذک  رفعج  ترضح ، دوصقم  هک  دیآیم  رب  هنوگ  نیا  تالمج  قایس  زا  ( 165 . 59 ءاسن /  هروس 

، یمزال دـقع  ای  ياهلماعم و  رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هلاقا  ( 167 ات 6 . هیآ 1  فاقحا /  هروس  ( 166 تسا . هدوب  باذک  رفعج  نارادفرط 
نآ هک  یسک  لیقتسم و  هدرک  حرطم  ار  اضاقت  هک  یسک  دیامن . لوبق  مه  رگید  فرط  دننزب و  مه  هب  ار  هلماعم  هک  دنک  اضاقت  فرط  کی 
رد نیاربانب  تسین . خسف  لباق  هلاقا  دوخ  یلو  دراد ؛ نایرج  تنامض ، حاکن و  زج  هب  مزال  دوقع  یمامت  رد  هلاقا  تسا . لیقم  هدومن  لوبق  ار 

کی ندرک  دازآ  نیکسم و  تصش  ماعطا  نتفرگ و  هزور  زور ، تصـش  ینعی  ( 169 هیآ 101 . هدئام /  هروس  ( 168 دراد . نایرج  مه  هلص 
وبا رـسپ  نم  تسا  هتفگ  تسا  ربخ  نیا  يوار  هک  بلاغوبا  هک  هدمآ  ربخ  دنـس  رد  تسا . هیدیز  خیاشم  ناگرزب و  زا  هروس  وبا  ( 170 هدنب .

. هروس وبا  زا  وا  دـشاب و  هدرک  لقن  هروس  یبا  رـسپ  زا  بلاغوبا  تسا  نکمم  نیاربانب  هروس ، وبا  لاـق  دـیوگیم  دـعب  یلو  ماهدـید  ار  هروس 
هب شیارگ  هک  تسا  هدش  قالطا  ثیدح  لها  زا  ياهّدع  هب  هیوشح  هیوَشَح ؛»  » و هیوْشَح »  » دوشیم هدـناوخ  تروص  ود  هب  هملک  نیا  ( 171

ب) تسا . رپ ] وت   ] وّشحم مسج ، اریز  دندوب ، میسجت  هب  دقتعم  نوچ  فلا ) دراد . هجو  هس  نیا  هیمـست  هجو  دناهدرک . ادیپ  میـسجت  هیبشت و 
تـسردان نانخـس  دـندشیم و  رـضاح  يرـصب  نسح  سرد  سلجم  رد  ناـنآ  نوچ  سلجم ، راـنک  هیـشاح و  ياـنعم  هب  ءاـشح  هب  بوـسنم 

رد دنتـسنادیمن و  طرـش  ار  ياهطباض  چیه  ثیدح  لقن  رد  نانآ  ج ) دنهد . اج  سلجم  هیـشاح  رد  ار  اهنآ  داد  روتـسد  مه  وا  دنتفگیم ،
يارب هدش و  هیبشت  هب  لئاق  اراکـشآ  هیوشح  تسا . دـئاز  مالک  ینعم  هب  وشح  و  دـندرک ، یمالـسا  ثیداحا  دراو  ار  تسردان  بلاطم  هجیتن 

هللا یلـصمرکا  ربمایپ  هب  ار  ساسایب  تایاور  نیا ، زا  هتـشذگ  دناهدش . یعدم  لاقتنا  تکرح و  دوعـص ، لوزن و  ضاعبا -  اضعا ، دـنوادخ 
نآ تاوصا  فورح و  یتح  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نآرق  هرابرد  تسا و  هدش  سابتقا  دوهی  زا  تایاور  نیا  رثکا  هک  دناهداد  تبسن  هلآو  هیلع 
زا تسا  ترابع  دـیآیم ، تسد  هب  هسدـقم  هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  رد  قیقد  هعلاطم  اـب  هک  یلئاـسم  زا  یکی  ( 172 دنایهلا . میدـق و  زین 

رارق هدوب  باوج  رظتنم  هک  هدـننک  لاؤس  رایتخا  رد  خاسنتـسا  تهج  طقف  ار  فیرـش  عیقوت  یلـصا  هخـسن  ترـضح ، باون  ارفـس و  هکنیا 
طخ هب  یـسرتسد  مدع  هلأسم  اذل  دننک ، داجیا  ار  نید  رد  فارحنا  هنیمز  دـنناوتب  تاعیقوت ، لصا  هب  یـسرتسد  اب  يدارفا  ادابم  ات  دـندادیم 
هیآ نج /  هروس  ( 175 هیآ 26 . نج /  هروس  ( 174 هیآ 34 . نامقل /  هروس  ( 173 تسا . هدش  هظحالم  تاعیقوت  ییاج  هب  اج  رد  ترـضح ،
لّوا رد  دادن و  ار  مهرد  هدرک و  ابِا  قیقع  هک  تسا  هدـمآ  شخب  نیا  رد  هدـش و  لقن  تیاکح  نیا  نیع  نیدـلا  لامک  باتک  رد  ( 176 . 27

فراعم هسسؤم  طسوت  هرشتنم  هخسن  هیـشاح  رد  ( 177 تسا . هدرک  رکذ  تشه  دون و  تسیود و  لاـس  ار  ارجاـم  نیا  خـیرات  مه  تیاـکح 
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ناتسآ هناخباتک  یطخ  هخسن  ود  رد  تسا : هدمآ  هدش ، جرد  نآ  رد  یبوخ  لکش  هب  خسن  فالتخا  هدوب و  یعماج  قیقحت  ًاقح  هک  هیمالسا 
رت و حضاو  الاب  هخسن  هب  تبسن  هک  يدب » نوچ  ینوچ   » هک تسا  لکـش  نیا  هب  قوف  ترابع  مق ، هیـضیف  هسردم  هناخباتک  يوضر و  سدق 

نوچ دیاوک  ادیوچ  انوچ  : » تسا هدمآ  هدش  لقن  نیدلا  لامک  زا  هک  راونالاراحب  رد  تسا . رتحیحص  ام  هخسن  هب  تبسن  تسا و  رت  حیـصف 
. تسا روطچ  امـش  لاح  يروطچ -  یتسه -  هنوگچ  ینعی  ینوچ =  هک  دشاب  نیا  حیحـص  ترابع  خسن  عومجم  زا  دـسریم  رظن  هب  هنقیا .»

 - هداوناخ اههچب -  نادنزرف -  ینعی  دیلاوک ] ای  دناوک  ای   ] هیبوک يدوب . یلاح  هچ  رد  ًالبق  يدوب -  هنوگچ  ینعی  ادب ] نوچ  ای   ] يدـب نوچ 
صاخ يانغ  زا  هدوب و  نیمز  ناریا  نابز  ساسا  هک  تسا  يرد  یسراف  ترابع  نیا  دنتسه . روطچ  دنروطچ -  ینعی  هتسا  نوچ  ای   ] هتـسنوچ
لوحت راچد  نآ  زا  تسا و  هدوب  يرد  یسراف  تروص  نیمه  هب  ناریا  مدرم  بلاغ  شیوگ  ترجه  متفه  نرق  ات  تسا و  رادروخرب  شدوخ 
دقتعم هک  دنتـسه  هیلیعامـسا  ياههبعـش  قرف و  زا  یکی  هـطمارق  ( 178 تسا . هدـمآ  رد  يزورما  تلاـح  هب  رایـسب  تارییغت  زا  سپ  هدـش و 
مالسلا هیلعيدهم  ماما  نامه  وا  تسا و  ماما  مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  هون  لیعامسا  نب  دّمحم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  سپ  دندوب ،

(180 هیآ 42 . لاـفنا /  هروس  ( 179 تسین . اـهنآ  زا  يرثا  هدـش و  ضرقنم  هک  تسا  اـهلاس  هقرف  نیا  تسا . هتفرن  اـیند  زا  هدوب و  هدـنز  و 
لثم تسین ؛ عقاو  اب  قباطم  دصرد  دـص  یلو  دـنکیم ، داجیا  يوق  ّنظ  ام  يارب  هکلب  دوشیمن  ملع  بجوم  هک  یلیلد  زا  تسا  ترابع  هراما 

تبـسن مدرم  رثکا  هک  هدنیآ  رد  مدرم  تاداقتعا  ثداوح و  رب  مالـسلا  هیلعماما  یملع  هطاحا  رب  دراد  تلالد  ربخ  نیا  ( 181 دهاش . یهاوگ 
(182 دـنراد . ضغب  ناشیا  هب  تبـسن  مالـسلا  اهیلعهمطاف  يرارذ  دالوا و  زا  يرایـسب  یتح  هک  ناـنچنآ  دـنراد ؛ هنیک  ضغب و  ترـضح  هب 

مل نإ  کـنإف  کـتّجح  ینفرع  ّمهّللا  کـتّجح ، فرعا  مل  کـلوسر  ینفرعت  مل  نإ  کـّناف  کـلوسر  ینفّرع  ّمهّللا  تسا : نینچ  اـعد  هـمادا 
مهاوـخن ار  تتجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  تلوـسر  وـت  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تربماـیپ  ادـنوادخ  ینید . نـع  تللـض  کـتجح  ینفرعت 

(183 ص 337 . یفاـک ج1  ما . هتفر  یهارمگ  هب  منید  رد  یناسانـشن  نم  هب  ار  وا  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تـتجح  ادـنوادخ  تخاـنش ،
هشیش ( 185 دوش . هعجارم  اجنامه  هب  اذل  دش ، هئارا  یلماک  یفوتـسم و  ثحب  هرامش 128  ربخ  تشون  یپ  رد  ( 184 هیآ 16 . هبوت /  هروس 

دننکیم ّکش  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتـسه  هنوگ  نیا  نایعیـش  زا  یـضعب  تخاس ، ون  زا  هرابود و  بوذ  هلیـسو  هب  ناوتیم  ار  هدـش  هتـسکش 
لیلد هب  دوش  هتسکش  رگا  لافس  هک  ارچ  دننامیم ، لافس  لثم  دارفا  زا  یضعب  اّما  دندرگیم . زاب  تسا و  راومه  ناشیارب  تشگزاب  هار  یلو 
تسا نیا  شیانعم  تخاس . هرابود  درک و  لگ  ار  نآ  ناوتیمن  ینعی  ددرگیمن ؛ رب  هیلوا  تلاح  هب  تسا  هدش  هتخپ  هدیـشچ و  هک  یترارح 

تفآ رثا  رد  هک  تسا  یمدنگ  هناد  دساف  هناد  ( 186 دندرگیمن . رب  یلوا  هار  هب  دنوشیمن و  تیاده  زگره  ناگدننک  ّکش  زا  یـضعب  هک 
تداهش ات  تثعب  لّوا  زا  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  يوزرآ  ( 187 دننکیم . شیادج  ملاس  مدنگ  زا  اذل  دوشیم ، هایس  هدرکن و  دشر 

لها هب  تبـسن  فلتخم  عطاقم  رد  هک  دناهدوب  دارفا  زا  یـضعب  ( 188 تسا . لاس  هب 200  بیرق  هدوب  لاس 183  هک  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما 
هدش همئا  نینمؤم و  يریگیپ  بجوم  رما  نیمه  دندرکیم و  يزارد  تسد  یهلا  ماکحا  رد  دـندشیم و  تنایخ  بکترم  مالـسلا  مهیلعتیب 
ریثأت هتساوخان  ناشدوخ  ینمـشد  اب  رورـش  نانمـشد  نیاربانب  دشیم . رـشتنم  قباس  هب  تبـسن  يرتعیـسو  حطـس  رد  نید  ماکحا  هجیتن  رد  و 

ار هنیمز  ناشملظ ، اب  هک  هّیماینب  سابعینب و  روج  ماکح  ریظن  دنتـشاد ؛ تیب  لها  ّتیناقح  تابثا  دوخ و  دـساف  ياـعدا  لاـطبا  رد  يرایـسب 
زا يرایسب  رد  هتبلا  ( 189 دندش . ناشیا  يارب  یناراکتمدـخ  هتـساوخان  هدرک و  مهارف  هعیـش  كاپ  ناماما  تیمولظم  ّتیناقح و  تابثا  يارب 

. دشاب حیحـص  دناوتیم  انعم  ود  ره  هب  نیاربانب  تسا . خـیبوت  باتع و  یعون  هک  امـش » رب  ياو   » هب تسا  هدـش  همجرت  مکحی  هملک و  نوتم 
یلع وبا  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  مه  ربخ  نیا  رد  مالسلا و  هیلعيداه  ماما  باحـصا  زا  جرف ؛ نب  دّمحم  ( 191 هیآ 18 . ءابس /  هروس  ( 190

، تسا دشار  نبا  تلحر  زا  سپ  ماما  وا و  نیب  خساپ  شسرپ و  نیا  دنکیم و  لاؤس  تسا ، هدوب  داوج  ماما  باحـصا  زا  هک  دشار  نب  نسح 
ص2 ج17 ، ییوخ ، هَّللاتیآ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  هب  دوش  عوجر  ددرگیمرب . مالسلا  هیلعيداه  ماما  هب  هیلا » ُتبتک   » رد ریمـض  نیاربانب 

دروم دشاب -  یـضار  شردپ  وا و  زا  ادخ  هک  نامثع -  نب  دّمحم  اّما  و  هک : دـمآ  هسدـقم  هیحان  زا  هرامش 247  ثیدح  رد  ( 192 . 131 - 
نآرق رد  اّما  تسا  نکی  ملف  هیآ -  لّوا  باـتک ، نتم  رد  هتبلا  هیآ 158 ؛ ماعنا /  هروس  ( 193 تسا . نم  هتشون  وا  هتـشون  هدوب و  نم  نانیمطا 
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زا یکی  ربخ  نیا  ( 196 مک . یلیخ  فالتخا  اب  هرامش 209 ، ربخ  ( 195 هیآ 260 . هرقب /  هروس  ( 194 دوشیم . عورش  نکیال  اب  هلمج  میرک 
تسا نکمم  ( 197 داب . وا  بیـصن  دـنوادخ  ناوضر  تمحر و  تسا ، وا  يالاب  تلزنم  تلالج و  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  رفعج  وبا  تامارک 

نینچمه تسا و  رت  سانـشرس  هیقب  زا  هک  حون  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  ًاصوصخ  دشاب ؛ یلبق  ربخ  تاور  زا  یکی  يوار  زا  دوصقم  هک 
یبلهم هیواعم  نب  لالب  نب  یلع  زا  وا  دسیونیم  ص 283  رد ج11 ، ثیدحلا  لاجر  مجعم  بحاص  نوچ  دشاب ؛ رشاح  نبا  هک  دراد  ناکما 
لاجر مجعم  هب  دوش  عوجر  تسا . هعیـش  لاجر  املع و  دییأت  دروم  تاور  تاقث و  زا  یبلهم  هیواعم  نب  لالب  نب  یلع  تسا و  هدرک  تیاور 

هب هدمآ و  باتک  نیا  رد  مه  هک  باب  نیا  رابخا  زا  یـضعب  اب  ربخ  نیا  رهاظ  ( 198 ص 283 . ج 11 ، هللا /  همحر  ییوخ  هَّللا  تیآ  ثیدحلا 
زا هک  ارچ  دسریمن . رظن  هب  قفاوم  هدـمآ ، تاعیقوت  باب  هرامـش 28  ثیدح  نیدلا  لامک  لثم  رگید  بتک  رد  مه  دـنوشیم و  لقن  يدوز 

لاـح نیع  رد  اـّما  دـندوب ؛ رتبرقم  حور  نب  نیـسح  زا  رگید  يـالکو  هک  تسا  نیا  دـنکیم  روـطخ  ناـسنا ] نهذ  هب  هک  هـچنآ  ربـخ  نـیا 
يریگیپ ًاصوصخ  تشاد  نایرج  نامز  نآ  رد  هک  یلئاسم  تفگ  دیاب  هلأسم  نیا  نییبت  رد  درک . راذـگاو  ناشیا  هب  ار  صاخ  تباین  رفعجوبا 

طاتحم و رایسب  ترضح  باون  تباین ، هلأسم  هب  هاگتسد  ندش  علطم  رطخ  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  ندرک  ادیپ  يارب  یـسابع  رئاج  تموکح 
حور نب  نیـسح  اب  هک  دنک  دومناو  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  هک  درکیم  اضتقا  هعیـش  هعماج  حلاصم  نیاربانب  دـندرکیم . لمع  هدـیجنس 
شور رما  نیا  نیارباـنب  دوشن . حور  نب  نیـسح  هّجوتم  دنتـشادن ، ار  روـما  مهف  تیفرظ  ًاـنایحا  هک  يدارفا  نهذ  اـت  درادـن  ینادـنچ  طاـبترا 

نب نیـسح  باحـصا ، صاوخ  يارب  هک  تسا  نیا  يایوگ  رگید  يالکو  يارچ  نوچیب و  يروف و  شریذـپ  یفرط  زا  هدوب و  تباین  لوقعم 
نادـناخ هک  ینامز  تسا ، یـسابع » ردـتقم   » تفالخ نامز  هب  طوبرم  هلأـسم  نیا  ( 199 تسا . هدوب  صخـشم  صاـخ  بیاـن  ناونع  هب  حور 

يور زا  سپ  اّما  دـندرکیم ، هاگن  مارتحا  هدـید  هب  حور  نب  نیـسح  هب  ارزو  اذـل  دنتـشاد ، تسد  رد ] ار  وا  ترازو  هدوب و  راک  يور  تارف 
نادنز رد  یتّدـم  دوخ  تینما  نداد  تسد  زا  نمـض  حور  نب  نیـسح  دـش و  نوگرگد  هعیـش  هیلع  رب  عاضوا  سابع  نب  تماح  ندـمآ  راک 

ص»  » هملک تسا : هـتفگ  هللا  همحریـسلجم  همـالع  موـحرم  ( 200 میهدیم . عاـجرا  عـجرم  بتک  هب  ار  نآ  حرـش  هک  دوـب  یـسابع  ردـتقم 
ردپ داماد ، يارب  نَتَخ ، هملک  ( 201 تسا . هدشن  هدروآ  وا  مان  هّیقت  رطاخ  هب  هک  دننک  شکمک  دوب  رارق  هک  یسک  يارب  تسا  زمر  تمالع 

هکنیا ای  دـشاب و  وا  نز  ردارب  ای  نز  ردـپ  کلام  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  یلع  تسا  نکمم  اذـل  تسا ، هدـش  لامعتـسا  نز  ردارب  و  نز ،
بطاخم رگاو  تسا  حور  نبنیسح  ترضح ، ریفس  تالمج  نیا  بطاخم  ( 202 تسا . هدش  لامعتسا  داماد  يانعم  رد  رتشیب  هتبلا  وا ، داماد 

زامن هک  یتاکرح  دنکیم ، رود  بارحم  زا  ار  زامنشیپ  هک  یمومأم  رگا  ( 203 تسا . هدوب  هّیقت  يور  زا  باطخ  نیا  دشاب  مالسلا  هیلعماما 
هیآ ریوکت /  هروس  ( 204 دیامن . مامت  دنک و  لابند  تعامج  اب  ار  شزامن  دریگب و  ار  ماما  ياج  دناوتیم  دشاب ، هدادـن  ماجنا  دـنک  لطاب  ار 

ییوگخـساپ مدـع  تسا  نکمم  دـماین . یباوج  لاؤس  نیا  يارب  ( 207 هیآ 21 . ریوـکت /  هروـس  ( 206 هیآ 20 . ریوـکت /  هروـس  ( 205 . 19
زا ناشیا  هلأسم  نیا  رد  تسا و  هدوبن  لاؤس  باوج  قباطم  لئاس  حطس  هدوبن و  باوج  رد  یترورـض  هک  دشاب  هدوب  تهج  نیا  زا  ترـضح 
هک تسا  هدیـسر  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هیحان  زا  یتایاور  یفرط  زا  دناهدرک و  تیعبت  مالـسلا  مهیلع  ناشن  يرهاط  دادـجا  ادـخ و  لوسر 

حالـص هکنیا  تهج  هب  تسین . بجاو  ناـشیارب  نداد  باوج  اـّما  تسا ، مزـال  بجاو و  ماـما  زا  ندرک  لاؤـس  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  لاد 
ءاشو نب  دّمحم  زا  لصتم  دنس  اب  ینیلک  موحرم  دنراد . لماک  یهاگآ  ملع و  روما ، همه  هب  دنهدیم و  صیخشت  ناشیا  ار  لئاس  درف  یعقاو 
لها نحن  لاقف : َنوُمَْلعَت » َال  ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولسَف   » كادـف تلعج  هل : تلقف  مالـسلا  هیلعاضرلا  تلأس  : » تفگ وا  هک  دـنکیم  تیاور 

نا مکیلع  ًاـقح  تلق : معن . لاـق : مکلأـسن ؟ نأ  اـنیلع  ًاـقح  تلق  لاـق : نولئاـسلا . نحن  نولوئـسملا و  متناـف  تلق : نوـلؤسملا . نحن  رکذـلا و 
ِْریَِغب ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماف  انُؤآَطَع  اَذـه   » یلاعت كرابت و  هَّللا  لوق  عمـست  اما  لعفن ، مل  انئـش  نإو  اـنلعف  انئـش  نا  اـنیلا ، كاذ  ـال ، لاـق : اـنوبیجت .
حور نب  نیسح  ماما ، ریفس  هب  باطخ  يریمح و  هَّللادبع  نب  دّمحم  زا  همان  ( 208 ح 3 . رکذلا ، لها  باب  ص 210  ج 1 ، یفاک /  ٍباسِح ؛»

ترضح اهقف ، زا  یضعب  زا  دارم  ( 209 تسا . هدش  رداص  حور  نب  نیـسح  تسد  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  باوج  یلو  تسا ،
هک تسا  یگنس  يانعم  هب  نهامُخ  هملک  ( 210 تسا . هدمآ  ناونع  نیا  هب  هّیقت  طایتحا و  رطاخ  هب  هک  تسا  هادف  انحاورا  مظعالا  هَّللا  ۀـیقب 
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باوج هوحن  نیا  ( 211 دنزاسیم . يرتشگنا  نیگن  نآ  زا  دیوگیم و  ینهآ  گنـس  ای  يدـیدح  رجح  نآ  هب  برع  تسا و  تخـس  رایـسب 
يریمح داـهتجا  هکلم  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  تسا و  يریمح  دوجو  رد  مکح  طابنتـسا  داـهتجا و  هنیمز  ندروآ  دوجو  هب  عـقاو ، رد  نداد 

ار دوخ  باحصا  دادعتسا  هک  تسا  هدوب  نیا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  مهم  ياهراک  زا  یکی  نیاربانب  دسرب ، یملع  لماکت  هب  هدرک و  دشر 
زاین هک  شعورف  اب  ار  باوج  مالسلا  هیلعماما  لیلد  نیمه  هب  دندرکیم و  داجیا  ییالاب  یملع  هاگیاج  اهنآ  يارب  هدرک و  افوکش  تیبرت و 

مامالا ۀـملک   » فیرـش باتک  رد  ( 212 دـشاب . زاب  لئاس  طابنتـسا  داهتجا و  يارب  هار  اـت  دـنیامرفیم ، ناونع  تسا  تهاـقف  يارب  هیقف  کـی 
؛ سأب الف  لعفی  مل  ناو  دحا  يده و  هیزجیدق  : » تسا هدمآ  باوج  رد  يزاریش  نسح  دّیـس  هَّللا  تیآ  موحرم  فیلأت  مالـسلا » هیلعيدهملا 

دانتسا ناحلاص  لمع  هب  ترـضح  هک  باوج  هوحن  زا  ( 213 درادـن ». یلاکـشا  دربن  ار  وا  مان  مه  رگا  دـنکیم و  تیافک  ینابرق  کی  ینعی 
زا رتشیب  طایتحا  ظفح  يارب  ترـضح  تسا و  تّجح  لیلد و  ناشیا  لمع  هک  دشاب  هدوب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  دارم ، تسا  نکمم  هدرک ،
زا رتمولیک  دصکی  ًادودح  دندنبیم و  مارحا  اجنآ  زا  جاجح  هک  یتاقیم  نیمود  هنیدم ، هکم و  نیب  رد  ( 214 دناهدومرف . هدافتسا  هلمج  نیا 

دراد مان  خلـسم ]  ] يداو نیا  رد  هاگیاج  نیلّوا  قارع  تمـس  زا  تسا و  قارع  لها  تاقیم  ناکم  نیا  دراد ، مان  قیقع  يداو  تسا ، رود  هکم 
رد قرع و  تاذ  زا  ّتنـس  لها  دندنبیم و  مارحا  خلـسم  زا  نایعیـش  تسا . فورعم  قرع ] تاذ   ] هب نآ  رخآ  تمـسق  و  ةرمع ]  ] نآ طسو  و 
مه سابل  دیوگب و  کیبل  هنایفخم  دیاب  یجاح  تروص  نیارد  تخادنا . ریخأت  قرع  تاذ  ات  دـیاب  ار  مارحا  دـنک ، باجیا  هّیقت  هک  يدراوم 

اجنیا هک  تسا  قداص  یتسود  نتسب و  داحتا  نامیپ ، دهع ، يانعم  هب  تسا  ءاح »  » رـسک اب  فلح  هملک  ( 215 قرع . تاذ  هب  دسرب  ات  دشوپب 
هدمآ هدّیس » «، » دّیس  » هملک ياج  هب  يرگید  هخسن  رد  ( 216 تسا . مسق  يانعم  هب  ْفلَح  « ] ءاح  » حتف اب  فلح  تسا و  دـهع  نامه  دوصقم 

؛ ار قیدص  ّتنـس ، لها  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  فاصوا  زا  قوراف  قیدـص و  ( 217 تسا . یـسابع  لکوتم  رداـم  دارم  هک  تسا 
رد ار  تسا  لطاب  ّقح و  قراـف  دراذـگیم و  قرف  لـطاب  ّقح و  نیب  هک  یـسک  ینعی  قوراـف ؛ رکبوبا و  دروم  رد  ّقح  هدـننک  قیدـصت  ینعی 
اب هچرگا  تسا . مالـسلا  هیلعیلع  دوصقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکاربمایپ  زا  حیرـص  ثیداحا  قبط  هک  یلاحرد  دنربیم ، راک  هب  رمع  دروم 
رد دوجوم  ناقفخ  هب  هّجوتاـب  ( 218 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یعقاو  نیشناج  مالسلا  هیلعیلع  هک  هدرک  حیرـصت  یـصولا »  » ترابع

ناهنپ و و  تولج ، تولخ و  رد  لاح ، همه  رد  تسیابیم  وا  ناـکیدزن  هک  دـیمهف  یبوخ  هب  ناوتیم  حور  نب  نیـسح  لاؤس  نیا  زا  هعماـج 
(219 دنوشب . نینمؤم  نوخ  ندش  هتخیر  بجوم  هداد و  زورب  ار  ّقح  داقتعا  هتـساوخان  تقو  کی  ادابم  ات  دنرادن  رب  هّیقت  زا  تسد  راکـشآ 
( فلا دراد : دوجو  هتکن  ود  تیاور  رد  دش . دای  وا  زا  مومذـم  يارفـس  ءزج  ًالبق  هک  تسا  لالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  نامه  لالب  نب  رهاطوبا 
ب) تسا . حور  نب  نیسح  هعجارم  دروم  هک  تسوا  تمظع  تلالج و  هناشن  تسا ، ترـضح  يالکو  زا  هک  وا  هب  حور  نب  نیـسح  هعجارم 

نیا هکنیا  نآ  تسا و  هدـش  يداـقتعا  فارحنا  راـچد  وا  هکنیا  رب  دراد  هراـشا  هتماقتـسا » ماـیا  یف   » هلمج زا  تسا  تراـبع  رگید  هـتکن  و 
نب دّـمحم  رفعجوبا  هب  تشاد  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلعماما  زا  هک  ار  یلاوما  درک و  تباین  ياعدا  هدـش و  فرحنم  اهدـعب  راـبتعا ، اـب  صخش 
دـش بجوم  بذک  ياعدا  نیمه  تسا . مالـسلا  هیلعماما  لیکو  شدوخ  هک  دش  یعدم  درکن و  میلـست  مالـسلا  هیلعماما  مود  لیکو  نامثع 

هب هک  حور  نب  نیسح  دیق  نیاربانب  دریگ . رارق  نیعالم  فص  رد  دوش و  رداص  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  زا  یفیرـش  عیقوت  وا  نعل  رد  هک 
تیآ ثیدح  لاجر  مجعم  هب  دنناوتیم  مرتحم  ناگدنناوخ  تسوا . فارحنا  زا  شیپ  مایا  رد  تیاور  نیا  هک  دراد  هراشا  هتماقتسا » مایا  یف  »
هوالع هللا  همحر  حور  نب  نیسح  بانج  هک  دوشیم  مولعم  نیـشیپ  ربخ  ربخ و  نیا  زا  ( 220 دنیامرف . هعجارم  ص 309  ج 16 ، ییوخ /  هَّللا 
دوجو همه  اب  لاح  نیع  رد  دنک و  هزرابم  ناوت  مامت  اب  مه  یهلا  دنـسم  نیا  نیغورد  نایعدم  اب  تسیابیم  تباین  ریطخ  تیلوؤسم  ماجنا  رب 

رتتخـس و رگید  باون  تباین  نامز  زا  ناشیا  تباین  نامز  ًاـتقیقح  دـشاب و  هتـشاد  مالـسلا  هیلعماـما  لـحم  نتـشاد  یفخم  هّیقت و  رد  یعس 
تبث لقیص  رگید  ضعب  یلو  هدرک ، رکذ  لیقـص  راوگرزب  خیـش  ار  ناشیا  مان  ( 221 تسا . هدوب  رتناوارف  رایـسب  تامیالمان  اهيراوشد و 

هدـش و هداد  الج  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  لیقـص  داد ، الج  ینعی  تسا ؛ َلَقَـص  نآ  دنتـسه و  هشیر  لصا و  کی  زا  ود  ره  اـّما  دـناهدرک .
هدش و هداد  لقیـص  ناشیا  كرابم  دوجو  دوب ، مالـسلا  اهیلعسجرن  دوجو  رد  هک  یکرابم  دولوم  هطـساو  هب  تسه  نتم  رد  هک  روط  نامه 
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يانعم هب  لقیص  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دانسا  زا  یـضعب  رد  هدش  هتفگ  لقیـص ، هک  اجنآ  اّما  دش . هتفگ  لیقـص  ناشیا  هب  اذلف  تفرگ ، الج 
ترودک مامت  يالج  بجوم  وا  دنزرف  دـلوت  داد و  الج  ار  ناکما  ملاع  همه  تشاد  هک  یلمح  اب  مالـسلا  اهیلعسجرن  تسا و  هدـنهد  الج 

یعدم هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  منایعیـش  يارب  يدوز  هب  ینعی  دراد ؛ یتعیـِشل »  » خسن زا  یـضعب  رد  ( 222 دش . دهاوخ  هدـش و  ملاع  ياه 
هک یسک  ره  درادن و  یصاخ  بیان  ماما ، يرمس ، زا  سپ  هک  تسا  نیارب  رظان  نآ  ردص  هب  هّجوت  اب  تیاور  نیا  ( 223 دنتسه . نم  هدهاشم 

هکنیا ای  دـهد و  ماجنا  ار  يراک  تسا  رومأم  هکنیا  ای  دریگیم و  روتـسد  دراد و  طابترا  ناشیا  اب  دـنکیم و  تراـیز  ار  ماـما  دـنک  اـعّدا 
هکنانچ تسین  ماما  ترایز  فرـص  دارم  نیارباـنب  تسا . هتفگ  غورد  ًاـمتح  دـنک ، توعد  دوخ  يوریپ  هب  صاـخ  بیاـن  ناونع  هب  ار  مدرم 

رد میرگنب ، تربع  هدید  هب  ار  ربخ  دنچ  نیا  رگا  ( 224 دش . رکذ  هتشذگ  رد  هک  دناهدرک  ترایز  ار  ناشیا  صالخا ، اب  ياملع  زا  يرایـسب 
تقیقح رد  هک  اـهنآ  باحـصا  زا  يدارفا  یتـح  هک  دـناهدوب  موـلظم  ّدـح  هچ  اـت  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  تارـضح  هـک  تفاـی  میهاوـخ 

هک ار  یعینش  لامعا  هچ  دندرکیم و  هارمگ  ناشیا  تیالو  تقیقح  هب  تبسن  ار  مدرم  ّدح  هچ  ات  دندوب ، مه  ناشیا  نانمشد  نیرتكانرطخ 
توهـش و ناگتخابدوخ  نیا  هک  تسین  یکـش  دـندرکیم . راختفا  تشز  لاـمعا ] نیا  هب  هدـش و  بکترم  دراد  مرـش  اـهنآ  نتـشون  زا  ملق 

عیقوت نیا  نتم  ( 225 میورن . یسکان  سک و  ره  لابند  هک  تسا  ام  هفیظو  و  دنتسه ، مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نیرفن  دروم  رهدلادبا  ترهش ،
دنتسه و يرهاظ  هب  بقلم  یناهفصا ، یلع  نب  دوواد  نارادفرط  نامه  رهاظ  لها  ( 226 تسا . هدمآ  لماک  روط  هب  هرامش 51/344  ربخ  رد 

هروس ( 228 هیآ 30 . رجح /  هروس  ( 227 دندرکیم . هّجوت  تنس  نآرق و  رهاظ  هب  طقف  نوچ  تسا ، صخـش  نیا  هب  بوسنم  هیرهاظ  هفیاط 
هکلب تسا ، هدش  دلوتم  اهنآ  زا  یـسک  هن  دناهدش و  دلوتم  هن  مالـسلا  امهیلعیلع  دّمحم و  دنتـسه  دقتعم  هیلولح ، ( 229 هیآ 16 .  / فارعا

نبا تیاور  همادا  رد  هلمج  نیا  رقازع ] یبا  نبا  ( ] 230 دنتسه . سجن  كرشم و  اهنیا  هعیش  داقتعا  هب  تسا . هدرک  لولح  اهنآ  رد  دنوادخ 
یقیرط راهچ  زا  ار  فیرـش  عیقوت  راوگرزب  خیـش  موحرم  دناهدومرف  تیانع  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  هنوگ  نامه  ( 231 تسا . هدمآ  دوواد 
دمحا دوواد 3 -  نبا  یسوم 2 -  نب  نوراه  دّمحم  یبا   - 1 زا : دنترابع  بیترت  هب  اهنآ  نایوار  هک  دناهدرک  لقن  هدیـسر  ناشتـسد  هب  هک 
دوجوم ناشدزن  هک  ياهخسن  بسح  هب  نایوار  نیا  زا  مادک  ره  يرمیص . حلاص  نب  لیعامـسا  نب  رفعج  نب  نیـسح  نب  دّمحم  اکذ 4 -  نب 
یهافـش ياهلقن  ددعتم و  ياه  يرادرب  هخـسن  هجیتن  تسا  دایز  ًاتبـسن  هک  نتم  رد  دوجوم  تافالتخا  دناهدرک و  عیقوت  لقن  هب  مادقا  هدوب ،

موهفم و هب  فالتخا  هچنانچ  رگا  نکل  دـناهدش ، عیقوت  نتم  دراو  تسا ، هدـشن  دـیق  هک  اهنآ  تافاضا  اـی  تاور  یـشومارف  ًاـعبط  هک  تسا 
نیا اذل  دنک . فیعض  ار  نآ  دهاوخب  هک  دوشیمن  یقلت  تیاور  رد  داریا  ناونع  هب  دنزن ، ررض  دناهدومرف  هدارا  مالسلا  هیلعماما  هک  ییانعم 
حور نب  نیسح  ندوب  ینادنز  هب  هّجوت  اب  مه  یفرط  زا  دناسریمن . دناهدومرف  هدارا  ترـضح  هک  هچنآ  هب  يررـض  چیه  نیماضم ، فالتخا 
عیقوت نیا  تشذگ  هک  هنوگنامه  اّما  دـناهدرک ، لقن  مامه  نبا  زا  همه  هچ  رگا  تسا ؛ هدوبن  مه  ناشیا  هب  هئارا  حیحـصت و  هلباقم و  ناکما 

اب اهلقن و  نیا  همه  هب  هّجوت  اب  نکل  تسا . هدوب  سرتسد  رد  نآ  زا  یعونتم  رایسب  ياههخسن  شخپ و  هعماج  همه  رد  تیـساسح ، لیلد  هب 
هکنیا هب  دناهدومرف  ریبعت  خیش  هک  دراد  دوجو  یعامجا  نتم  نتم ، نیا  لد  رد  تافاضا ، فذح  اب  زین  نیثدحم و  خسن و  تافالتخا  فذح 

دومن تبث  هدرک و  ادـیپ  تافالتخا  اب  هارمه  نتم  نیمه  نمـض  رد  ار  قافتا  دروم  نتم  ناوتیم  نیاربانب  تسا . قاـفتا  دروم  هلمج  نیا  ًـالثم 
نید یف  دحلا  هقراف و  مالـسإلا و  نع  دترا  دـق  یناغملـشلاب ، فورعملا  یلع  نب  دّـمحم  نأب  فرع  : » دوشیم لقن  لماک  روط  هب  ًالیذ و  هک 

، ًادیعب ًالالض  اّولـضو  هَّللاب  نولداعلا  بذک  ًامیظع . ًامثاو  ًاناتهب  لاقو  ًاروز ، ًابذک و  يرتفاو  یلاعتو -  ّلج  قلاخلاب -  هعم  رفک  ام  یعداو  هَّللا 
هیلع هانعلو  هّنمب . مهیلع  هتاکربو  هتمحرو  همالـس  هَّللا و  تاولـص  هلآو  هلوسر  یلإو  یلاعت  هَّللا  یلإ  انئرب  دـق  اـّننإو  ًاـنیبم ، ًانارـسخ  اورـسخو 
ماقاو اّنم  لوقلا  اذـه  هغلب  وا  هعبات  هعیاش و  نم  یلعو  لاح ، لک  یلعو  تقو  لک  یف  رهجلاو و  رـسلا  یف  نطابلاو ، اـّنم  رهاـظ  یف  هَّللا  نئاـعل 

هلبق کلذ  عم  هَّللا  تداعو  مهریغو . یلـالبلاو  یلـالهلاو  يریمنلاو  یعیرـشلانم  هنم ، ةرذاـحملاو  یقوتلا  نم  اـّنإ  مهملعاو  هدـعب  هّیلوت  یلع 
مان فیرـش ، عیقوت  رد  ترـضح  هکنیا  رخآ  بلطم  لیکولا ». معنو  انرومأ  لک  یف  انبـسح  وهو  نیعتـسن  هاّیاو  قثن  هبو  ۀلیمج  اندـنع  هدـعبو 

رد هک  يریمن  ریصن  نب  دّمحم  يریمن .  - 2 تشذگ . وا  ثحب  ربخ 1/366  رد  هک  یعیرش   - 1 زا : دنترابع  هک  دنیامرفیم  رکذ  ار  رفن  راهچ 
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ییاتربع لـاله  نب  دـمحا  ناونع  هب  دنـس  رد  مه  ربخ 107 رد  هک  یخرک  لـاله  نب  دـمحا  یلـاله ،  - 3 دـش . رکذ  وا  لاوـحا  ربخ 2/367 
زا یکی  هسمخم  ( 232 دش . هتفگ  ربخ 7/372  رد  هک  لالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  رهاطوبا  یلالب ،  - 4 تشذگ . ربخ 6/371  رد  هدش  یفرعم 

هیما نب  ورمع  راـمع و  دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، ینعی : نت ، جـنپ  هکنیا  یکی  تسه : لوـق  ود  ناـشداقتعا  دروـم  رد  هک  دنتـسه  ةـالغ  قرف 
نیا مدید  ریقح  هک  یمود  لوق  تساهنآ . گرزب  مه  ناملـس  دنتـسه و  ملاع  حـلاصم  هدارا  لکوم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دنتـسه  يرمض 
ربانب لاـحره  هب  تسا . هدرک  لولح  يواـسم  روط  هب  اـهنآ  رد  یهلا  حور  هدوب و  دـحاو  رون  اـبع  لآ  نت  جـنپ  دـنیوگیم  اـهنیا  هک  تسا 

، میرغ هملک  زا  دوصقم  ( 233 دنتسه . دحلم  كرشم و  دنشاب  هتشاد  داقتعا  نینچ  نیا  هک  یناسک  يرشع ، ینثا  هعیـش  صلاخ  ّقح و  داقتعا 
رد نیدلا ص 327  لامک  رد  قودص  خیش  ( 234 دندوب . هدرک  موسرم  هّیقت  رطاخ  هب  نایعیش  هک  تسا  يزمر  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلعماما 

ثیدح 1؛ باب 46 ، نیدلا  لامک  ( 235 تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  ار  تیاور  نیا  ریظن  ثیدـح  نمض 
(236 دنداد . حیضوت  هراب  نیا  رد  نیرمعم  رابخا  ثحابم  يادتبا  رد  مه  راوگرزب  خیش  موحرم  تسا . هدومرف  نایب  ار  مالـسلا  هیلعحون  رمع 

ریثک نبا  لماک و  رد  ریثا  نبا  بهذلا و  جورم  رد  يدوعـسم  شریـسفت ، خیرات و  رد  يربط  ریظن  یناخروم  ار  اخیلز  فسوی و  جاودزا  هصق 
هرقب هکرابم  هروس  هیآ 259  رد  وا  هصق  هک  تسا  اـیبنا  زا  يو  تسا ، ریزع  ترـضح  راـمح  بحاـص  ( 237 دناهدرک . رکذ  ایبنا  صـصق  رد 

نب لیضف  ( 239 دش . دـنهاوخ  ینادرگرـس  تریح و  راچد  ترـضح  دروم  رد  مدرم  هک  تسانعم  نیا  زا  هیانک  نایب  نیا  ( 238 تسا . هدمآ 
خیـش هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  دراو  یتاـیاور  وا  حدـم  رد  هک  تـسا  مالـسلا  اـمهیلعقداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  ماـقم  یلاـع  باحـصا  زا  راـسی 
لقن دوب  هداد  لسغ  ار  لیـضف  كاپ  رکیپ  هک  یـسک  زا  هَّللادبع  نب  یعبر  هک  دنکیم  لقن  هیقف  هخیـشم  زا  هحفص 32  رد  هللا  همحرقودص 

هب هثداـح  نیا  ندـید  اـب  دـناشوپیم . ار  شتروع  هتفرگ ، تقبـس  نم  زا  وا  تسد  مدادیم ، لـسغ  ار  لیـضف  نم  یتـقو  تفگ : هک  دـنکیم 
لها اّنم  وه  راسی  نب  لیـضفلا  هَّللا  محر  : » دندومرف ترـضح  مدناسر . ناشیا  ضرع  هب  ار  ارجام  مدیـسر و  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  رـضحم 

ص ج 13 ، ییوخ ، هَّللا  تیآ  ثیدحلا  لاجر  مجعم  هب  دوش  عوجر  دوب ؛». تیب  لها  ام  زا  وا  دنک ، تمحر  ار  راسی  نب  لیـضف  ادـخ  تیبلا ؛
تیاور مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  زا  طقف  هک  تسا  هعیـش  ثیدـح  ناگرزب  زا  ریـصبابا  ( 241 هیآ 24 . سنوـی /  هروـس  ( 240 ات 368 .  362

مامه ماما  ود  نآ  زا  مادک  ره  زا  دناوتیم  تیاور  نیا  نیاربانب ، دشابیم  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  زا  ناشیا  دنکیم .
ماما تسا و  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  داجـس و  ماما  باحـصا  زا  ناشیا  تسا . راـنید  نب  تباـث  هزمح ، یبا  ماـن  ( 242 دشاب . مالـسلا  امهیلع 

(245 هیآ 18 . ّجـح /  هروس  ( 244 تسا . یمتح  ریغ  یمتح و  ردـق  اـضق و  هب  هراـشا  ( 243 تسا . هدرک  كرد  مه  ار  مالـسلا  هیلعقداـص 
. دوب هدمآ  ربخ  نیمه  نیع  هرامـش 7/413  رد  ًالبق  تسا و  هدش  رارکت  ربخ  نیا  ( 247 هیآ 39 . دـعر /  هروس  ( 246 هیآ 39 . دعر /  هروس 

شاهینک هک  تسا  مرکم  نب  ملاس  نامه  هجیدخ  یبا  ( 249 شتحلصم . هچ  شدوخ و  هچ  تسا  مولعم  ّقح  ترـضح  يارب  زیچ  همه  ( 248
نیا مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  ۀملـس  یبا  وا  رگید  هینک  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  ناونع  نیمه  اب  يدایز  رابخا  تسا و  هجیدـخ  یبا 

مجعم هب  دوش  عوجر  تسا . هدوب  مالـسلا  اـمهیلعمظاک  ماـما  قداـص و  ماـما ] داـمتعا  دروم  باحـصا  زا  وا  درک ، باـختنا  وا  يارب  ار  هینک 
 / ثیدحلا لاجرلا  مجعم  تسا . مالسلا  هیلعیلع  ماما  باحصا  زا  لیفن  تنب  هرمع  ای  هریمع  ( 250 ص 27 . ص 22 ، ج 8 ، ثیدحلا /  لاجر 

ریظن دنکیم ؛ دیدهت  ار  تیرـشب  هاگ  دنچ  زا  ره  هک  دشاب  يریگ  همه  ضرم  ره  زا  هیانک  نوعاط  هک  تسا  نکمم  ( 251 ص 196 . ج 23 ،
هیآ 14. هبوت /  هروس  زا  سابتقا  ( 254 هیآ 57 . مجن /  هروس  ( 253 هیآ 18 . دوه /  هروس  ( 252 نآ . لاثما  زدیا و  یتح  ای  و  ابو -  نوعاط - 
تسا و یتسینویهـص  نابـصاغ  لاگنچ  رد  کنیا  مه  هک  نـالوج  ياهيدـنلب  نـالوج و  هقطنم  رد  تسا  ییاتـسور  ياهقطنم  هیباـج ، ( 255

هلمر ( 257 تسا . تسینویهـص  نایدوهی  ًالمتحم  ناـییاپورا و  دارم ، ( 256 تسا . الوج  هیباج  شرگید  مان  هیباـج و  لـت  ماـن  هب  دراد  ياهپت 
رد بهصا  ( 258 تسا . یتسینویهص  نمـشد  لاغـشا  رد  هک  دراد  رارق  سدقملا  تیب  ياهیکیدزن  رد  تسا و  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  يرهش 

نیرحب هرصب و  نایم  رد  تسا  ياهمشچ  مان  بهصا  نینچمه  تسا . هدش  هتخیمآ  یخرس  اب  هک  يدیفس  رتش  ای  وم  خرس  رتش  يانعم  هب  تغل 
رد عقباو  دوشیم -  هتفگ  بهصا  مالـسا  اب  ناشینمـشد  هرهچ و  گنر  تهج  زا  مه  ناییاپورا  نایمور و  هب  دیآیم -  نمـشد  يانعم  هب  و 
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صخش هب  دشاب . هتخیمآ  يدیفـس  اب  هک  یهایـس  غالک  هب  صوصخ  هب  دیفـس و  هایـس و  ءیـش  ره  ینعی  دنیوگیم ، يزیچ  ره  قلبا  هب  تغل 
ینایفـس فلاخم  ربهر  ود  عقباو  بهـصا  دوشیم . هتفگ  زین  دشوپب  گنراگنر  رادهلـصو و  سابل  هک  یـسک  رازهروش و  صربا و  هب  دیلپ و 

رد دریگیم . رد  هیکرت  و  قارع ، هیروس -  زرم  رد  ینایفس  اهنآ و  نیب  یتخـس  يریگرد  دهدیم و  تسکـش  ار  اهنآ  ینایفـس  هک  دنتـسه 
تیاور نیمه  ریظن  رگید  تیاور  ساسارب  یلو  هدش ، یفرعم  رفن  کی  عقبا  بهصا و  ص 70  ج 51 ، راونالاراحب /  ریظن  ثیداحا  زا  یضعب 
بهصا تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  هدش  رما  نایعیش  هب  ص 993  صالخلا ج 2 ، موی  هلمج  زا  تایاور  رد  دنتسه و  رفن  ود  عقباو  بهصا  نتم ،

ینعی نیع  بحاص  ( 259 همان ص 56 و 107 . دوعوم  زا  سابتقا  دنیامنن . يرادبناج  مادک  چیه  زا  دنریگن و  رارق  ینایفس  نینچمه  عقبا و  و 
، تفالخ نآ  رخآ  رد  یـسابع و  تلود  لّوا  رد  ینعی  تسا ؛ وا  اب  ناشتلود  ياهتنا  ادـتبا و  هکنیا  تسا و  نیع  فرح  شمان  لّوا  هک  یـسک 

هَّللادـبع ناـشرخآ  ساـبع و  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  هَّللادـبع  ساـبعلاوبا  اـهنآ  هفیلخ  نیلوا  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هَّللادـبع 
هدـش عقاو  لـصوم  دادـغب و  نیب  قارع و  ياهرهـش  زا  تیرکت  تسا و  تیرکت  هک  یملـس  فوع  نطوـم  هب  هّجوـت  اـب  ( 260 دوب . رـصنتسم 
جیلخ هزوح  برع  ياهروشک  ینعی  هناـیمرواخ  زا  یـشخب  هدـمآ ، مه  تیاور  دـنچ  رد  هک  هریزج  زا  دارم  تسا  نکمم  هک  تفگ  ناوتیم 

یفرط و زا  خرـس  يایرد  فرط و  کی  زا  ناـمع  ياـیرد  سراـف و  جـیلخ  نیب  هک  دنـشاب  ناـنبل  نیطـسلف و  ندرا و  یتح  قارع و  سراـف و 
بحاـص هک  تشپ  مک  شیر  اـب  رغـال ، نوگ ، مدـنگ  تسا  یناوـج  حـلاص  نب  بیعـش  ( 261 دراد . رارق  رگید  یفرط  زا  هنارتیدــم  ياـیرد 
ترضح هب  ار  مالسا  مچرپ  یناسارخ  دّیس  هارمه  هب  وا  تسا . یناسارخ  دّیس  یلاع  یهدنامرف  تحت  یماظن  هدنامرف  تسا و  نیقی  تریصب و 

نایب ار  وا  نطوم  تّجح  ماـما  دانتـسا ، يارب  تسا  نکمم  یلو  تسه  ير  لـها  يو  تاـیاور  رتشیب  رد  هتبلا  دراپـسیم . مالـسلا  هیلعيدـهم 
یقرش لامش  تهج  کی  رد  هنیدم  هب  تبـسن  لحم  ود  ره  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  حیحـص  لامتحا  ود  ره  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  هدومرف 
یهلا هدـعو  ات  دنـشاب  راعتـسم  اهمان  دارفا ، تینما  تیاعر  ناج و  ظـفح  تهج  دراد  لاـمتحا  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رّکذـت  دـنراد . رارق 

نآ ندیشارت  ای  ندنک  دراد و  نزوس  هب  هیبش  يرایـسب  ياهراخ  دیوریم و  ینابایب  قطانم  رد  هک  تسا  یتخرد  مان  داتَق  ( 262 دوش . قّقحم 
راوشد و رایسب  راک  نیا  ماجنا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  تسد  اب  داتق  تخرد  ندیشارت  برع  رد  تسا . یتخس  راوشد و  رایـسب  راک  تسد ، اب 
. درادـن هار  نآ  رد  لمجت  تسا و  یگداس  تیاهن  رد  ناـشیا  یگدـنز  هکنیا  زا  هیاـنک  ( 264 هیآ 214 . هرقب /  هروـس  ( 263 تسا . تخس 

نوذرب عمج  نیذارب  دنتسه . نیذارب  ناراوس  نیذارب ، باحـصا  ( 266 تسین . رهاظ  مه  بیاغ  ماما  دوریم و  ایند  زا  رهاـظ  ماـما  ینعی  ( 265
دراد لامتحا  و  دـنیوگیم . اهنآ  هب  مه  یکرت  بسا  دوشیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  نیگنـس  ياهراب  لمح  يارب  هک  يرطاـق  ياـنعم  هب  تسا ،

ینایفـس رارقتـسا  ياهلحم  زا  یکی  تسا و  قشمد  فارطا  رد  گرزب  داـبآ و  ياهقطنم  ( 267 دنشاب . اهكرت  نیذارب  باحـصا  زا  دوصقم 
نامه تفر ، نیب  زا  دوب  هدرک  مایق  ناسارخ  تمس  زا  هک  ناخوکاله  تسد  هب  سابع  ینب  تلود  ( 268 همان ص 275 . دوعوم  دوب ؛ دهاوخ 

ص 45. ج 2 ، دوعوم /  يدهم  درک . مایق  ناسارخ  تمس  زا  مه  وا  هک  دوب  ملسم  وبا  تسد  هب  سابع  ینب  تموکح  ییاپرب  يادتبا  هک  روط 
تسا ياهقطنم  ( 271 دش . هئارا  لماک  حیضوت  هرامـش 125/431  ربخ  رد  رفن  هس  نیا  نوماریپ  ( 270 تسا . ییاپورا  شتـسوپ  گنر  ( 269

توریب و رهش  نییاپ  رد  يرهش  هب  بلک  ص 45 و  ج 2 ، دوعوم /  يدـهم  دراد . رارق  اجنآ  رد  یبن  سایلا  ربق  هک  قشمد  کیدزن  ماش و  رد 
كولم نایناساس  ناـمز  رد  هتـشاد و  رارق  هفوک  یگنـسرف  کـی  رد  هک  تسا  هدوب  يرهـش  هریح  ( 272 دوشیم . هتفگ  مه  ناـنبل  رد  ادـیص 

ناناملسم تسد  هب  هریح  اهدعب  درک . ضرقنم  ار  اهنآ  زیورپ  ورسخ  هک  دندوب  ناریا  هدناشن  تسد  دندرکیم و  تنطلـس  اجنآ  رد  یمجعا 
لامش رد  يرهش  ایـسیقرق ، ( 273 تفر . نیب  زا  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  اجنآ  ات  داـتفا  قنور  زا  هفوک  زاـتمم  تیعقوم  رطاـخ  هب  اـّما  داـتفا ،
تسا اقیرفآ  لامـش  رد  تسا و  برغم  سیق ، زا  روظنم  ( 274 تسا . هتفرگ  رارق  طارف  روباخ و  هناخدور  ود  لاصتا  لـحم  هک  تسا  هیروس 

. دنوشیم بولغم  ینایفس  هاپس  اب  ییورایور  رد  هک  دنتسه  نایرصم  زا  ياهفیاط  سیق ، زا  روظنم  هک  هدش  حیرـصت  مه  رگید  تایاور  رد  و 
رب يدنوادخ  هغلاب  تمکح  هطـساو  هب  یهلا  بضغ  لوزن  ینعی  دیوگیم : ربخ  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  ( 275 همان ] دوعوم  زا  سابتقا  ]
مه نیمز  يور  رد  و  دـنکیمن ، تعافـش  ناشیا  يارب  نایملاع  راـگدرورپ  دزن  نامـسآ  نایـسدق  زا  یـسک  نیارباـنب  دوشیم . بجاو  اـهنآ 
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تایاور ( 278 هیآ 83 . صـصق /  هروس  هیآ 128 و  فارعا /  هروـس  ( 277 هیآ 249 . هرقب /  هروـس  ( 276 دنکیمن . يرای  ار  اهنآ  یـسک 
دـسریم رظن  هب  تّدـم  نیا  ياصحا  رد  اهنآ  فالتخا  هب  هّجوت  اب  دنتـسه ، دایز  فلتخم و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  تّدـم 

یضعب ناشیا و  طسوت  هدش  يراذگناینب  تلود  رارقتسا  نامز  رب  یضعب  دنوشیم ، لمح  ترضح  تموکح  تّدم  عیمج  رب  اهنآ  زا  یضعب 
تفه زا  دوصقم  تسا  نکمم  یفرط  زا  تسا . هدیـشوپ  ام  رب  نامز  نیا  تقیقح  تروص  ره  رد  ام ، يداع  ياههام  اهلاس و  باسح  قباـطم 

دجسم یبنلا ، دجسم  مارحلا ، دجـسم  دوصقم : ( 279 ملاـع . هَّللاو  تسا  یفخم  اـم  رب  نآ  تقیقح  هنک و  هک  دـشاب  هدوب  هرود  تفه  لاـس ،
بوچ ساسا  هیاپ و  اب  هناخ  کی  زا  تسا  تراـبع  شیرع  ( 280 دزاسیم . ساسا  زا  ترضح  ار  اهنآ  هک  تسا  هفوک  دجـسم  و  یـصقالا ،

دیاش دندرکیم و  اپرب  تدابع  يارب  ییانب  هنوگنیا  مالسلا  هیلعیـسوم  نامز  رد  و  دنکفا . هیاس  هک  یـششوپ  ره  ای  نابیاس و  ای  همیخ  هیبش 
دنهاوخ يریگولج  یبهذم  هینبا  دجاسم و  يانب  رد  يراک  فارـسا  دـیاز و  لمجت  هنوگره  زا  ترـضح  هک  دـناسرب  ار  روظنم  نیا  اجنیا  رد 

هرصب هار  نیب  لزانم  زا  یکی  هلیمر  ( 281 تسا . ییانک  ترابع  نیا  اذل  دنروآیم ، رد  همیخ  تروص  هب  ار  دـجاسم  ًاموزل  هکنیا  هن  دومرف ،
(282 ص 475 . هیمالسا ، فراعم  هسـسؤم  پاچ  تبیغ  هیـشاح  تسا ؛ سدقملا  تیب  رد  ياهیرق  نیرحب و  رد  ياهیرق  مان  نینچمه  هّکم ، هب 

ییاکیرما نابـصاغ  همکچ  ریز  کنیا  هدـیدن و  دوخ  هب  شمارآ  يور  تسا  اهلاس  هک  دـشاب  ناتـسناغفا  هاـش ، لـباک  زا  دارم  تسا  نکمم 
ارچ دراد ، قیقد  لیوأت  ریسفت و  هب  زاین  ربخ  نیا  ( 283 دسریم . لماک  تینما  شمارآ و  هب  هک  تسا  ترـضح  مایق  روهظ و  هانپ  رد  تسا و 

برع زا  نامیایب  دارفا  رب  رظان  ربخ  نیا  ًـالامتحا  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  تسا . ضراـعم  نآ  اـب  ًارهاـظ  ربخ 499  ریظن  يرگید  راـبخا  هک 
: دیامرفیم فیرش  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  ( 284 ملاع . هَّللاو  دننزیم . زابرـس  ّقح  شریذپ  زا  تیلهاج ، ریثأت  تحت  هک  دـشاب 

نب یلع   ) راونالا بختنم  باتک  رد  و  دشاب . مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  حافـس  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  رـصتنم ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  رهاظ 
« ایندـلا یلا  رـصتنملا  جرخی  ّمث   » زا سپ  مالـسلا  هیلعماما  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  هدـمآ  تیاور  نیمه  ص 202  یفجن ) یلین  میرکلادـبع 

هیلعنیسح نوخ  مالـسلا  هیلعتجح  ترـضح  هکنیا  اب  ترابع  نیا  و  هباحـصا .» ءامدو  همدب  بلطیف  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  وهو  : » دندومرف
دشاب هَّللادبع  یبا  هقح  تموکح  تیالو و  تیناقح و  بلط  رـصتنم ، بلط  تسا  نکمم  هکنیا  هچ  درادن . تافانم  دنکیم  بلط  ار  مالـسلا 
نوؤش ماـمت  رد  تیـالو  هک  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ّقح  ناـشیا  هک  تسا ، ناوـخمه  قباـطم و  ًـالماک  فیرـش  تیاور  ردـص  اـب  اـنعم  نیا  و 

رد رما  نیمه  ربانب  مالسلا  هیلعریما  ّرس  باحصا  لثم  دنناشیا ، هارمه  مهم  نیا  رد  مه  باحـصا  دنکیم و  بلط  تسا  ملاع  ینطاب  يرهاظ و 
. تسا ناشیا  تموکح  زا  ثحب  تیاور 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
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هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 

، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
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زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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