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باتک تاصخشم 

ینیسح نیسحلادبع  هدنسیون : 
اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  یصصخت  ثحابم  تیاس  رشان : 

مالسالا هیلع  نیسح  ماما  اهیلع -  هللا  مالس  هیقر  ترضح  عوضوم : 

« فّنخموبا  » هب بوسنم  لتقم  لقن  قبط  . 1

قداص ماما  باحـصا  زا  داـمتعا و  دروم  ناـخّروم  زا  يرمق ) يرجه  یفوتم 158   ) دیعـس نب  ییحی  نب  طول  فنخم ، وبا  هب  بوـسنم  لـتقم 
باتک زا  ددعتم  ناسیون  هریس  ناراگن و  خیرات  ور  نیا  زا  تسا و  نیقیرف  ناخّروم  لوبقم  هعیـش و  ناوارف  لامتحا  هب  وا  تسا . مالـسلا  هیلع 
يربط ریرج  نب  دمحم  و  م207 )  ) يدقاو رمع  نب  دمحم  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  زا  دـنا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هرابرد  وا 

يدوعـسم نیـسح  نب  یلع  دـیرفلا ،» دـقعلا   » رد م328 )  ) ّهبردـبع نبا  ۀسایـسلاو ،» ۀـمامالا   » رد م322 )  ) هبیتـق نـبا  شخیراـت ، رد  (م310 )
م 568)  ) یمزراوخ لحنلاو ،» للملا   » رد م548 )  ) یناتسرهش ةرصبلا ،» برح  یف  ةرصنلا   » زین و  داشرالا »  » رد م 413 )  ) دیفم خیش  (م345 ،)

. درک هراشا  [ 2 «،] قشمد خیرات   » رد م571 )  ) رکاسع نبا  و  نیسحلا » لتقم   » رد

مالسلا هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحص  هریمع » نب  فیس   » لقن قبط  . 2

هّیقر هب  موسوم  يرتخد  دوجو  زا  البرکرد  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  هدیشک  متس  هدیدجنر و  نادنزرف  لیخ  رد  هک  يذخأم  نیرتمیدق  زا 
. تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحص  هریمَع ، نب  فیس  كانزوس  هدیصق  دهد ، یم  ربخ  مالسلااهیلع  هنیکسرانکرد  مالسلااهیلع 
هک تسا  هعیش  روهشم  هتسجرب و  نایوار  زا  مالسلاامهیلع و  مظاک  ماما  قداص و  ماما  راوگرزب  باحـصا  زا  یفوک ، یعخن  هریمَع  نب  فیس 

و لاجر ،»  » رد دواد  نبا  لاوقالا ،» هصالخ   » رد یّلح  ۀمالع  لاجر ،»  » رد یشاجن  تسرهف ،»  » رد یسوط  خیـش  نوچ  یگرزب  ناسانـش  لاجر 
یم هعیـش  خـیاشم  زا  هتـسد  نآ  زا  ار  يو  شیوـخ  تسرهفرد  میدـن  نبا  دـنا . هدرک  حیرـصت  يو  تقاـثو  هـب  هزیجو »  » رد یـسلجم  همّـالع 

مامازا نآ  رد  هکدناد  یم  یباتک  بحاص  ار  يو  شیوخ ، لاجر  رد  یسوط  خیـش  . دنا هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  هقف  هکدرمش 
دمحم نوچمه   ) هعیش ریهـش  نایوار  زا  یتسیل  هّیلاجرلادئاوفلا ،»  » رد مولعلارحب  دّیـس  موحرمو  تسا  هدرک  تیاور  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 

هلمج زا  نینچمه  هریمع ، نب  فیـس  تسا . هداد  تسد  هب  دـنا  هدرک  لـقن  تـیاور  يو  زا  هـک  ار  ( نمحرلادـبع نـب  سنوـی  ریمع و  یبا  نـب 
[3 .] دشاب یم  نایعیش  نایم  جیار  ننسزا  لاس ، لوطرد  نآ  تئارق  هک  تسا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  لقن  هب  اروشاع  فورعم  ترایز  نایوار 

: علطم اب  هک  دراد  يزوسرپ  دنلب و  هماکچ  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ياثر  رد  هریمع ، نب  فیس  يراب ،
يرصقاف ۀمالملا  نع  و  هذه ،  ای  يرذعاف  انبصءا  نمب  بئاصملا  ّلج 

زا [ ) 5] ّربش داوج  دیس  دیهش  يو  عبت  هبو  هعیـشلا  نایعا  رد  [ 4] نیما نسحم  دّیـس  همّالع  . تسا هدنازوس  هتخوس و  ًاتقیقح  هک  ، دوش یم  زاغآ 
اّما دنا . هدرک  رکذ  ار  هدیصق  تسخن  تیب  اهنت  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  نیسحلا  ءارعش  وأ  فطللا  بدا  باتک  رد  نانبل ) لضاف  يابطخ 

همانگوس هک  [) 6 «] بختنملا » باتکرد نیرحبلا ـ  عمجم  بحاصو  ، هعیش هتسجرب  سانـش  تغل  بیدا و  یلاجر  هیقف ، یحیرط  نیدلارخف  خیش 
لبقاـم تیب  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  هدیـصق  ّلـک  ( تسا مالـسلا  مهیلع  نادیهـش  رـالاس  هژیوـب  هللا  لآ  يادهـش  ياـثررد  موـظنمو  روـثنم  يا 

دیوگ : یمرصع  تاداس  هب  باطخ  هک  اجنآ  ؛ دراد يا  هراشا  دوخ  ّتیوه  هب  ًاحیرص  رعاش  نآرخآ ،
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ربنق ردیح  دیبع  دب  ــــ عل ٌد  ـــ بع ةریمَع  ُْنبا  یَتَف  ٌفیس  ْمُکُْدیَبًع  و 
تسا : هدرکدای  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضحزارابود  نآرد  هکدشاب  یم  فیس  هدیصقزا  ریز  تایبا  ، ام ثحب  اب  طبررد  هّجوت  لباق  هتکن 

ّریغت ۀقر و  ـــ فب ت  ـــ یدتبا امل  تقراف  هنیکسلا  اهنع  هنیکس  و 
رذعی مل  يّذلا  اهرذعیل  ادغ  اهفعض و  ـــ دوسحلا ل ّقر  ۀّیقر  و 
ررکی مل  اه  ــ عومد بیقع  مثل  اهدیدج  دج  ــــ موثلک ی ّمُال  و 

[7…] ّرفز ــــ ّـر و ت سحتب هنیک  ــ بی ۀیقر  ۀن و  ــ ی ـــ کسو اهسنءا  مل 

« باقلألا باسنألا و  بابل  » یقهیب مساقلا  یبا  نب  یلع  لقن  قبط  . 3

رد يو  دـشاب . یم  لاس 565 ق  يافوتم  هک  تسا  قدـنف  نبا  هب  روهـشم  یقهیب  دـیز  نب  مساقلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  فیلأـت  باـتک  نیا 
: دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  دروم 

هنیکـس و همطاف و  نیدـباعلا و  نیز  الإ  هدالوأ  نم  قبی  مل  یلع و  نب  نیـسحلا  دالوأ  نم  مُهف  ۀینیـسحلا  امأ  ۀینیـسحلا و … ۀـعباسلا  ۀـقبطلا  »
[8 «] هّیقر

.« تسا هدنامن  یقاب  مالسلا  مهیلع  هیقر  هنیکس و  همطاف و  نیدباعلا و  نیز  ترضح  زج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  »

« فوهل باتک   » رد سوواط  نب  دّیس  همّالع  لقن  قبط  . 4

ۀتـشون فوهل  روهـشم  باتک  هدمآ ، نایم  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  زا  یمان  اروشاع ، تانایرج  حرـش  نمـض  نآرد ، هک  ینهکذـخأم 
یخیراتو یثیدـح  نوتم  هب  وا  رایـسب  هطاحا  عالطا و  هک  تسا  ياّفوتم 664 ه.ق )  ) سوواط نبدّیـس  همالع  ردقلا ، لیلج  خّروم  ثّدـحم و 

تسا . ریگمشچ  زاتمم و  هعیش ، مالسا و 
: دومرف هدرکربص و  هب  رما  ار  مالسلا  ّنهیلع  مرح  لها  بنیز و  ترضح  مالسلا  هیلعءادهشلادّیس  ترضح  دسیون : یم  دّیس 

اْبیَج و ال یلع  نققـشت  الف  ُْتِلُتق  انأ  اذإ  َنْرُْظنُا  بابر ، ای  ِتنأو  ۀـمطاف ، ای  ِتنأو  ۀـّیقر ، اـی  ِتنأ  و  بنیز ، اـی  ِتنأو  موثلک ،  ّما  اـی  هاـتخا  اـی  »
[9 «] ارجه یلع  نلقت  الو  اهجو  ّیلع  نشمخت 

كاچ نابیرگ  مگرم  رد  مدیـسر  لتق  هب  نم  هک  ینامز  بابر ، يا  وت  و  همطاـف ، يا  وت  و  هّیقر ، يا  وت  و  بنیز ، يا  وت  و  موثلک ، ما  مرهاوخ 
دینارن . نابز  رب  تسا ) راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  هک   ) اوران یمالک  دیشارخن و  يور  دینزن و 

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  تسا ، هدمآ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مالک  رد  هک  هیقر  ترضح  زا  روظنم  هک  دوش  هتفگ  دیاش 
: تفگ دیاب  خساپ  رد  تسا . هتشاد  روضح  البرک  رد  هک  دشاب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رسمه 

هتفای تافو  البرک  ۀثداح  زا  لبق  دیسر  تداهش  هب  البرک  رد  هللادبع  مان  هب  يدنزرف  وا  زا  دشاب و  یم  ملسم  ترضح  رسمه  هک  يا  هّیقر  ًالوا 
هدش و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داماد  ًاددجم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  تافو  زا  سپ  ملسم  ترـضح  هک  تسا  هدش  هتفگ  هتبلا  تسا .

ۀناخ هب  هیقر  زا  دـعب  هک  ار  يرـسمه  مسا  بلاطلا » هدـمع   » باتک رد  ایناث  تسا و  هدروآرد  دوخ  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما  اـی  يرغـص  هیقر 
ار وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یخیرات  لقن  اما  میمانب  يرغـص  هیقر  ار  وا  هچ  رگا  دـناد  یم  موثلک  ما  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ملـسم 

رانک رد  ار  هیقر  مان  دـهد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  مرح  لها  ماما  هک  اه  لقن  رثکا  رد  ًاثلاث  درادـن . دوجو  دـننز  ادـص  مان  نیا  اـب  ًامیقتـسم 
ملعا . هللاو  ماما . رهاوخ  هن  تسا و  ماما  رتخد  هیقر  زا  روظنم  هکنیارب  تسا  يدهاش  دوخ  نیا  هک  [ 10] دنهد یم  رارق  شیوخ  نارتخد 

« یئاهب لماک   » رد يربط ، نیدلادامع  ریبخ ، خّروم  لقن  قبط  . 5
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شـش هک  یجرا  رپ  باتکرد  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ، دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریـصب ، دقان  ریبخ و  خّروم 
مـساق فیلأت  هک  هیواعملا » بلاثم  یف  هیواحلا   » جرا رپ  باتک  زا  ار  هثداح  نیا  نآ  رد  یئاهب و  لماک  مان  اب  هدومن  فیلأـت  نیا  زا  شیپ  نرق 

: هک دنک  یم  لقن  هدومن و  جارختسا  دشاب  یم  يزمأم  دمحا  نب  دمحم  نب 
دنتشاد و یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارـسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا ، تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز  »

دوـب یکرتـخد  دـندروآ . دـیزی  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  اـت  دـیآ ، یم  زاـب  تسا  هتفر  رفـس  نـالف  هب  وتردـپ  هکدـنداد  یم  هدـعو  ار  یکدوـکره 
نانز دوب . ناشیرپ  تخـس  مدـید . باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟ نیـسح  نم  ردـپ  تفگ : دـش و  رادـیب  باوخ  زا  یبش  هلاـسراهچ ،
ارجام هکدـندرب  ربخ  . درک لاؤس  ارجام  زاو  دـشرادیب  باوخزا  ، دوب هتفخدـیزی  تساخرب . ناشیازا  ناغفو  دـنداتفا  هیرگرد  هلمج  ناکدوکو 

رتخد نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رـس  نآ  سپ  دـنهن . وا  رانکردو  دـنروایب  ار  ردـپ  رـس  دـنورب  تفگ : لاحرد  نیعل  نآ  تسا  نینچ 
قح هب  ناجزور  دنچ  نآردو  دـشروجنرو  دروآرب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  تسوتردـپ . رـس  : دـنتفگ ؟ تسیچ نیا  دیـسرپ  دـنداهن . هلاسراهچ 

[11 .«] درک میلست 
هک هدومن  هدافتـسا  یناوارف  شزرااب  عبانم  زا  نآ  شراگن  رد  و  هدرک ، فیلأت  ق   . لاس 567 ه رد  ار  ریظن  مک  باتک  نیا  يربط  نیّدـلاءالع 

مهیلع تیب  لها  نانمشد  تسد  هب  رگید  یخرب  و  هتفر ، نیب  زا  راگزور  شکاشکرد  یخرب  تسا ؛ هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافّسأتم 
. تسا هدش  قیرح  همعط  مالسلا 

ملاع خیش  يربط ، نیدلا  دامع  هتـشون  یئاهب ، لماک  باتک  دراگن : یم  نینچ  باتک  نیا  يربط و  نیدلاءالع  دروم  رد  یمق  ثّدحم  موحرم 
لاس هب 21  بیرق  هدش و  مامت  ۀنـس 675  رد  هک  تسا  هدیافرپ  یباتک  ، هماّهف لضاف  لیبن و  ثّدحم  لیلج  مّلکتم  ریرحن  بّردـتم  ریبخ  رهام 

تسا . هدرک  فیلأت  رگید  باتک  دنچ  نآ  يانثا  رد  هچ  رگا  هدوب ، نآ  يروآ  عمجرب  فورصم  خیش  تمه 
، هنوگنیدب [12 .] تسا هدوب  دوجوم  وا  دزن  باحـصا  يامدق  بتک  لوصا و  ِخَُـسن  هک  دوش  یم  مولعم  باتک  نآ  عضو  زا  دـیازفا : یم  سپس 

. ددرگ یم  زاب  ام  نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  تفه  دودح  هب  خیرات ، رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  يارجام  هب  هراشا  هقباس 

يرصم یعفاش  دمحا  نب  باهولادبع  زا  لقن  قبط  . 6

: هک دنک  یم  لقن  يرمق ) يافوتم 973   ) يرصم یعفاش  نب  باهولادبع  زا  مهد  باب  ننملا ،»  » باتک زا  نیطبسلا » یلاعم   » رد يرئاح  همالع 
رد عقاو  یگنس  يور  رب  تسا . فورعم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  دقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدقرم  هعقب و  قشمد ، عماج  دجسم  کیدزن 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  دقرم  نیا  هاگرد 
[13 «] ۀّیقر دیهشلا ، نیسحلا  تنب  و  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا لآب  تفّرُش  ٌۀعقب  تیبلا  اذه  »

هدش اهیلع ) هللا  مالس   ) هیقر ترـضح  دیهـش ، نیـسح  رتخد  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ لآ  هب  فرـشم  هک  تسا  يا  هناخ  نیا  »
.« تسا

. ددرگ یمرب  نیازا  شیپ  مینو  نرق  راهچ  هب  شرازگ  نیا  دشاب ، یم  يرمق   973 لاس يافوتم  فلؤم  هکنیا  هب  هجوت  اب 

« ءادهشلا ۀضور   » باتک رد  یفشاک  ظعاو  یلع  نب  نیسح  نیدلا  لامک  لقن  قبط  . 7

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریغص  اب  هطبار  رد  تسا  يافوتم 910 ه.ق  هک  یفشاک  ظعاو  راوگرزب  ملاع 
تسود تیاغ  هب  ار  ردپ  زین  وا  تشاد و  تسود  ار  وا  رایسب  هک  هلاسراهچ  تشاد  يرتخد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدروآ : بئارغلازنک  رد 

ار رس  نآ  دندروآ ، وا  يارب  ار  ردپ  رس  هک  نیمه  …؟ تساجک نم  ردپ  یبأ ؟ نیأ  هک  دیسرپ  یم  مئاد  دوب ، هدش  دیهـش  شردپ  ات  تشاد و 
داهن يو  بل  رب  دوخ  بل  دیلام و  ردپ  يور  رد  يور  دیشک و  رب  زا  یهآ  تخانـشب و  ار  دوخ  ردپ  رـس  تسیرگن . نآ  رد  کین  تشادرب و 
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[14 .] دادب نیریش  ناج  لاحلا  یف  و 

« بطخلاو یثارملا  عمج  یف  بختنملا   » باتک رد  یحیرط  همّالع  لقن  قبط  . 8

نب بیبح  هب  شفیرـش  بسن  تسا . هدوب  وا  هلیبق  ماـن  حـیرط  فجن و  نکاـس  یحیرط  دـمحا  نب  یلع  دـمحم  نب  نیدـلارخف  گرزب  ققحم 
ریـسفت یـضایر و  قالخا ، ثیدـح ، بدا ، تغل و  هیارد ، لاجر و  لوصا ، هقف ، دـننام  فلتخم  مولع  رد  ناشیا  ددرگ . یمرب  يدـسا  رهاظم 

یم تغل  ملع  رد  نیرحبلاعمجم »  » باـتک وا  راـثآ  نیرترب  نیرتمهم و  هلمج  زا  هک  دراد  ددـعتم  یملع  راـثآ  تسا و  فیلأـت  بحاـص  و …
قارع رد  عقاو  هّیحاـمر ، رد  ق  لاس 1085 ه ـ هب  هک  دوب ، مهدزای  نرق  هتـسراو  نایاسراپ  زا  هتـسجرب و  ياملعزا  گرزب  ققحم  نیا  دـشاب .

[15 .] تفای تافو 
: تسا نینچ  بلطم  هصالخ  هک  هدرک  لقن  ار  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  تداهش  يارجام  یحیرط  بختنم  دوخ  باتک  رد  ناشیا 

يارب اجنآرد  اهنآو  دـنداد ؛ ياج  يا  هناـخ  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  تیبلا  لـها  وا و  دـیزی ، روتـسد  هب  دوب . هلاـس  هس  رتخد  نآ  »
یم وا  هب  تفرگ . یم  ار  ردـپ  غارـس  رّرکم  هلاس ، هس  رتخد  نآ  دـندرک . یم  يرادازع  البرک  نادیهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 

دایرف دش ، رادیب  باوخ  زا  هک  یماگنه  دید . ار  ردپ  باوخ  ملاع  رد  بش  کی  وا  هکنیا  ات  دـیآ . یم  تسا و  هتفر  رفـس  هب  تردـپ  دـنتفگ :
[16… «] دوب دنلب  شا  هیرگ 

. دهد یم  همادا  هدمآ ، داقیالا »  » باتک رد  هک  یقیرط  هب  ار  ارجام  سپس 

« ءابعلا لآءامد  قارحا  نم  ءارهزلا  ملظت  » رد ینیوزق  نب  یضر  دیهش  لضاف  لقن  قبط  . 9

ملظت  » سیفن باـتک  رد  دـشاب  یم  نرق 12  مـالعا  زا  و  لاس 1118ق ). يافوتم  ، ) یبن نب  یـضر  ینیوزق ، لضاف  ءاهقفلا  ةدـبز  لیلج  دـیس 
ًانیع ار  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  زادگناج  هعقاو  دشاب ، یم  سوواط  نب  دیـس  فوهل  بیترت  هب  هک  ءابعلا » لآ  ءامد  قارحا  نم  ءارهزلا 

[17 .] دنک یم  رکذ  بختنملا »  » لقن نوچ 

« بولقلا قرحم   » باتک رد  یقارن  يدهم  الم  فراع  ملاع  لقن  قبط  . 10

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  : » هک تسا  هدروآ  بولقلا » قرحم   » باتک رد  يرمق )  1209-1128  ) یقارن يدهمالم  هتـسراو  هیقف  لضاف و  ملاع 
[18 .«] داد رس  هیرگ  دش ، رادیب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار  شردپ  هکنیا  ات  تفرگ  یم  ار  ردپ  غارس  هشیمه  وا  تشاد و  يا  هلاس  هس  رتخد 

« بئارغلا زنکو  بئاصملا  رحب  » رد يزیربت  ناوخ  هضور  رفعج  یلوم  جاح  لقن  قبط  .11

تداهـش بئارغلازنکو » بئاصملا  رحب   » دنمـشزرا باتک  فلؤم  يزیربت  يربیلک  نسح  نب  یلع  نب  دـمحا  ناطلـس  نب  رفعج  دـمحم  خـیش 
خیرات دـنک . یم  لقن  سوواط  نب  دیـس  امن و  نبا  و  نانجلا » باوبا   » بحاص تیاور  رب  انب  ار  ماش  ۀـبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هریغص 

: هک دنک  یم  لقن  باتک  زا  مراهچ  دلج  رد  ناشیا  دشاب . یم  لاس 1295ق  ناضمر  مهد  مراهچ ، دلج  پاچ 
، دندرک سوبحم  هبارخ  نادنز  رد  ملا  ریجنز  دیقم  ار  مما  دیس  مرح  نارتوبک  مغ و  تنحم و  نالازغ  متس  روج و  نادایـص  هک  یماگنه  رد  »

یمن ار  شردپ  تداهش  هیوگ  نس  رغص  تهج  هب  هک  تشاد  دوجو  یگلاس  راهچ  ای  هس  نس  رد  مان  همطاف  يریسا  یکدوک  ریغـص و  یلفط 
نآ سپ  ًادیدش » اءاکب  تکب  فیرـشلا و  همف  یلع  اهمف  تعـضوف   » ناوارف ياه  لد  درد  زا  سپ  دندروآ  لفط  يارب  ار  ردپ  رـس  تسناد …
یب اهیلع  هللا  مالس  بنیز  بانج  سپ  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دیزرل و  نامـسآ  نیمز و  هک  دیـشکرب  لد  زا  هآ  نانچ  لد  یب  لفط 

[19 …  .«] هدرک تقرافم  لفط  ندب  زا  حور  دش  هجوتم  یلو  داد  تکرح  ار  وا  دیود  رایتخا 
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« دولخلا تاّنج   » لقن قبط  . 12

. دشاب یم  یمامالا  اضردمحم  نموم  دمحم  نبا  ییوخ ، لیلخ ، نب  نسح  رثا  دولخلا  تانج 
. دوشیم مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا ۀمئا  افلخ و  مالـسا ، خـیرات  ناربمایپ و  همانیگدـنز  هب  طوبرم  نآ  بلاطم  رتشیب  هک  تسا  یـسراف  هب  یباتک 

يوفـص نیـسح  ناطلـس  هاش  مانب  باتک  نیا  دناهدش . هداد  حرـش  حیـضوت و  رـصتخم  روطب  نآ  رد  زین  یلاعتیراب  ترـضح  یماسا  نینچمه 
« ندع غاب   » قباطم لاس 1128ق . هب  نآ  ۀمتاخ  و  دولخلا » تانج   » ترابع قباطم  لاس 1125ق . رد  باتک  فیلات  عورش  تسا . هدش  فیلات 

. تسا هتفریذپ  تروص 

« نیموصعملا بئاصم   » باتک رد  يدزی  مالعالا  دامع  لقن  قبط  . 13

رد يو  دناسر . یم  نایاپ  هب  نابعش 1241ق  لوا  خیرات  رد  ار  باتک  نیا  فیلأت  يدزی  میحرلادبع  نب  قلاخلادبع  خیـش  جاح  مالعالا  دامع 
لقن ار  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  تداهـش  ماش و  ۀبارخ  يارجام  هدرب و  مان  ارـسا  نایم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  باتک ، نیا 

[20 .] دنک یم 

« ءاکبلا نافوط   » باتک رد  يرهوج  موحرم  لقن  قبط  . 14

نآ رد  دـناسر . مامتا  هب  ار  نآ  يرمق   1250 لاس رد  هک  تسا  يرهوج  رقابدـمحم  نب  میهاربا  دـمحم  رثا  ءاکبلا » نافوط   » دنمـشزرا باتک 
هب هدـش و  فیلأت  نابناخ  حـلاص  اقآ  حـلاصدمحم و  جاـح  روتـسد  هب  مظن  اویـش و  رثن  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  بئاـصم  تشذـگرس و 

. تسا هدش  میدقت  تقو  هاشداپ 
: دسیون یم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  دروم  رد  مرتحم  فلؤم 

بش و دروخ ، یلیس  راتفرگ و  ردپ  تقرافم  درد  هب  البرک  هب  هک  يزور  زا  نیـسح  ۀلاس  هس  رتخد  هدیبز ، هک  تسا  يورم  حیحـص  دنـس  هب 
[21 ..] تسا هتفر  اجک  مردپ  نارای ! : تفگ یم  هدز  متام  تئیه  اب  تسیرگ و  یم  زور 

« نازحالا جیهم   » دنمشزرا باتک  رد  يدزی  یلع  دمحم  نب  نسح  ّالم  لقن  قبط  . 15

هدش رکذ  ار 1259ق  باتک  مامتا  خیرات  خسن  زا  یخرب  رد  تسا . نامیالا » لها  بولق  یف  نارینلا  دقوم  نازحالا و  جیهم   » باتک لماک  مان 
: دسیون یم  ملسم  نب  دیمح  زا  لقن  هب  باتک  زا  مهد  سلجم  رد  مرتحم  هدنسیون  تسا .

ینز همیخ ، زا  مدید  هاگان  دش ، دیهـش  ءادهـشلادیس  تسد  يور  رب  هک  لفط  نآ  يوس  هب  مدرک  یم  رظن  مدوب و  دایز  رـسپ  رگـسع ، اب  نم  »
! هادلواو تفگ : یم  تساخ و  یم  رب  یهاگ  داتفا و  یم  یهاگ  نانز  نماد  رب  اپ  دناشن . یم  ورف  ار  باتفآ  رون  شرون  هک  ینارون  دمآ  نوریب 

يور رب  ار  دوخ  دندیود و  نوریب  همیخ  زا  دنچ  ینارتخد  تخادنا و  نآ  يور  رب  ار  دوخ  لفط و  نآ  دزن  هب  دـمآ  ات  هابلق ! هجهماو  هالیتقاو !
ار وا  تفر و  نز  نآ  يوس  هب  لاح  نامه  هب  دـید  ار  نیا  نوچ  دوب . وگ  تفگ و  رد  موق  اب  ءادهـشلادیس  دـنتخادنا . دیهـش  لـفط  نآ  شعن 
: دنتفگ تسیک ؟ نز  نیا  مدیـسرپ : دندوب ، مرود  هک  یناسک  زا  دینادرگرب . همیخ  هب  ار  وا  تفطالم ، ارادـم و  هب  درک و  تحیـصن  هظعوم و 

[22 .«] دنشاب یم  هیقر  هنیکس و  همطاف و  نارتخد ، نآ  موثلک و  ما 

« بئاصملازنک  » باتک رد  یناهفصا  میهاربا  دمحم  لقن  قبط  . 16
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تسا . هدوب  لاس 1270ق  رد  نآ  فیلأت  هب  عورش  ًارهاظ  دشاب . یم  رغاس  هب  صلختم  یناهفصا  میهاربا  دمحم  نآ  ردقنارگ  فلؤم 
ار راوگرزب  نآ  تداهش  ترضح و  نآ  ناهارمه  ۀلان  هیرگ و  اباب و  قارف  رد  ماش  ۀبارخ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  لاوحا  ناشیا 

[23 .] دیامرف یم  نایب 

« ةداهشلا ضایر   » باتکرد ینیوزق  نسحدمحم  جاح  ققدم  لضاف  لقن  قبط  . 17

یم ینیوزق  نسح  دـمحم  جاح  لوقنم ، لوقعم و  مولع  عماج  ققحم ، ققدـم و  لضاف  فیلأت  ةداسلا » بئاصم  یف  هداهـشلا  ضاـیر   » باـتک
هقثوتـسم و ثیداحا  هب  باتک ) نیا  : ) دنـسیون یم  مود  دلج  نایاپ  رد  ناشیا  دـش . رـشتنم  دـلج  هس  رد  لاس 1273ق  رد  باتک  نیا  دـشاب .

تداهـش ةرابرد  ار  یعیاقو  يرغـص ، همطاف  هیقر و  ظفل  اب  يددعتم  دراوم  رد  باتک ، مود  دلج  رد  هدنـسیون  تسا . نوحـشم  هربتعم  دیناسا 
. تسا هدروآ  ار  هریمع  نب  فیس  راعشا  ترضح  نآ  تبیصم  رد  ۀحفص 254  مود  دلج  رد  زین  دنا . هدومن  نایب  ترضح  نآ 

« هینیسحلا ۀفحت   » باتک رد  یماطسب ، لضاف  لقن  قبط  . 18

تیاور اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  تداهـشاب  هطبار  رد  بختنمزا  لوقنم  تیاور  قفاوم  لوالا ، يدامج  1274 لاسرد ار  باتک  هک  فلؤم 
: دسیون یم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  مان  دروم  رد  سپس  دنک و  یم 

بنیز هب  یمسم  یثارم  بتک  یضعب  رد  دوب  مان  هیقر  هریغص  نیا  هک  تسا  هدش  نایب  هریغ  نیرکاذلا و  ناسل  لثم  یثارم  بتک  زا  یضعب  رد 
[24 .] تسا هدومن  بنیز  هب  یمسم  ار  رتخد  نآ  بنیز  بانج  ایلع  هب  دوخ  تبحم  یتدایز  تهج  هب  ءادهشلادیس  ترضح  ایوگ  تسا .

« سلاجملاراونا  » باتک رد  یناتسدرا  یبارهش  نیسح  دمحم  الم  دنوخآ  لقن  قبط  . 19

اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  تداهـش  نایرج  تسا . هتفریذپ  نایاپ  نآ  فیلأت  خـیرات 1280ق  رد  هک  سلاجملاراونا »  » هیامنارگ باتک  رد 
: هک دنک  یم  لقن  نینچ  ار 

سپ دندروآ . وا  يارب  ار  ردپ  رس  هکنیا  هدید …ات  باوخ  هب  ار  دوخ  ردپ  وا  هلاس و  هس  تسا  يرتخد  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بانج 
تکاـس هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  دینابـسچ و  هنیـس  هب  تشادرب و  ار  رهطم  رـس  نآ  دـمآ ، شوه  هب  نوچ  دـش . شوـهیب  تیاکـش  يرایـسب  زا 

[25 .] تفرگ نایشآ  یبوط  راسخاش  رب  نت  سفق  زا  شحور  غرم  دندید  دنداد  تکرح  ار  وا  نوچ  دیدرگ .

« ءاکبلا نزخم   » باتک رد  یناغرب  حلاص  دمحمالم  جاح  هیقف  ۀمالع  لقن  قبط  . 20

ایند هب  لاس 1200 ق  رد  يو  دشاب  یم  یناغرب  یقت  دـمحم  جاح  ثلاث ، دیهـش  ردارب  یناغرب  حـلاص  دـمحم  الم  جاح  هیقف  ۀـمالع  موحرم 
رهطم رـس  يالاب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حیرـض  رانک  هک  یماـگنه  لاس 1283ق  یناثلا  يداـمج  هـعمج 27  زور  بورغ  رد  دـمآ و 
تـشپ يریظن ، یب  عییـشت  لسغ و  زا  سپ  دـندروآ و  لزنم  هب  ار  ناشیا  دومن . تلحر  دوب ، دـنلب  نامـسآ  فرط  هب  شناتـسد  دوب و  هداتـسیا 
لاوحا کشا و  ترایز و  لتاقم و  رد  ار  اهنآ  ةدمع  مسق  هک  دراد  فیلأت  هن  تسیب و  رب  غلاب  راوگرزب  هیقف  نیا  دندرک . نفد  رـسالاب  ةرجنپ 

. تسا هقف و … ریسفت و  باب  رد  بتک  یقبام  تسا و  مالسلا  مهیلع  موصعم  ۀمئا 
هیلع ءادهـشلادیس  صوصخ  هب  همئا  رب  سلاجم  مسارم و  رد  راوگرزب  نآ  هک  دـنا  هتـشون  حـلاص  دـمحم  ـالم  موحرم  ۀـمجرت  رد  ناـگرزب 

دوب . هحیحص  تایاور  نایب  هب  دیقم  تسیرگ و  یم  درک و  یم  يرگ  هحون  مالسلا 
یلح ۀمالع  داشرا  حرـش  رد  داعملا  همینغ  دـلج ، نآرقلا 8 زومر  لح  یف  ناـنجلا  حـتافم  زا : دـنترابع  یناـغرب  هیقف  موحرم  بتک  زا  یخرب 

ۀمئألا لاوحا  یف  نیظعاولازنک  دـلج ، 17 ریـسفت رد  نافرعلارحب  ءاکبلازنک ، يریمحلا ، ةدیـصق  حرـش  گرزب ، دلج  نیدلا 5 دیاقع  دـلج ، 14
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زنک داعملازنک ، بئاصملازنک ، مالسلا ، هیلع  ءادهشلا  دیـسلا  لتقم  یف  ءاکبلا  عبنم  هقف ، رد  نیدشارلا  کلم  دلج ، مالسلا 4 مهیلع  نیرهاطلا 
[26 …  .] ءاکبلا و حاتفم  ظعاوملا ،

رد ترضح  تداهش  نینچمه  تسا . هدومن  لقن  ار  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  مان  ءاکبلا » نزخم   » باتک زا  يددعتم  تاحفص  رد  فلؤم 
. تسا هدومن  رکذ  ار  ماش  ۀبارخ 

« هدکمتام  » باتک رد  يرابدور  نابرق  یلوم  لقن  قبط  . 21

هدرک فیأت  خـیرات 1282ق  رد  هک  هدـکمتام  باتک  رد  لدـیب  هب  صّلختم  ینیوزق  يرابدور  یتشداب  ناضمر  نابرق  یلوم  مالـسالا  ۀـجح 
حیرـصت ماش  ۀـبارخ  رد  ار  ار  هردـخمایلع  نآ  تداهـش  نینچمه  تسا . هدومن  هراشا  اهیلع و  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  فیرـش  مان  هب  تسا 

[28 .] دنا هتفگ  هدیبز  ار  ماش  ۀبارخ  ةریغص  یضعب  هک  تسا  هداد  رکذت  مه  ییاج  رد  و  [ 27] تسا هدرک 

« ۀنج رانلل  ۀنجلا  حاتفم   » باتک رد  یناجنز  سدقم  موحرم  لقن  قبط  . 22

دنک . یم  فیلأت  خیرات 1285ق  رد  ار  باتک  نیا  یناجنز  سدقم  موحرم 
یس و سلجم  ياهتنا  رد  نینچمه  رراد . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ةریغـص  رتخد  هب  يا  هراشا  باتک ، نیا  مهدزای  سلجم  ياهتنا  رد  ناشیا 

یبلاطم لیصفت ، هب  مشش  یس و  سلجم  رد  زین  دنک . یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  وا  عادو  ناتـساد  هریغـص و  رتخد  هب  يا  هراشا  مه  موس 
. دروآ یم  هریغص  رتخد  بئاصم  رکذ  رد 

« هداهشلاراونا  » باتک رد  يدزی  نیسح  دمحم  خیش  لقن  قبط  . 23

ياه باتک  بحاص  ناشیا  تسا . هدـش  فیلأت  لاس 1285  رد  هک  تسا  يدزی  یلع  نب  نیـسح  دمحم  خیـش  فیلأت  هداهـشلا » راونا   » باتک
. دشاب یم  و …  ۀمـصعلا » یف  ۀلاسر  «، » ۀیادهلا راونا  «، » ءامـسألا ۀیاده  «، » دمحم لآ  قوقح  ، » هماع در  رد  قحلا » نازیم   » نوچمه يرایـسب 

: تسا هتشون  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  اب  هطبار  رد  ناشیا 
یقاب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یکچوک  رتخد  ناریـسا ، نایم  رد  هک  تسا  هدومن  تیاور  رگید  بتک  یخرب  و  مولعلا » ملاوع   » باـتک رد 

نآ تشاد ، یم  تسود  رایـسب  ار  وا  ترـضح  نآ  دوـب و  هتـشذگ  لاـس  هس  شفیرـش  رمع  زا  دوـب و  هیقر  یلوقرباـنب  وا  مـسا  دوـب و  هدـنام 
[29 .] دش یم  حورجم  تیب  لها  لد  وا  هیرگ  زا  هک  درک  یم  هیرگ  رایسب  زور  بش و  رد  شردپ  زا  دعب  كرتخد 

« تاداهشلا رارسا  یف  تادابعلا  ریسکا   » باتک رد  يدنبرد  همّالع  لقن  قبط  . 24

لضاف موحرم  هدرک ، تیاور  یحیرط  بختنم  لقن  قباطم  ار  مالسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  تداهـش  يارجام  هک  يا  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی 
تسا . يدنبرد 

دیهش ناشیاردارب  یناغرب و  حلاصدّمحمالم  نوچ  یناگرزب  رـضحم  رد  ناشیا  دش . دلوتم  نارهت  دنبرد  رد  لاس 1208ق  رد  هک  ریبخ  ملاع 
ترثک هب  يو  دـش . رظنبحاص  لاجر و … ثیدـح و  لوصا و  هقف و  نوچ  فلتخم  مولع  رد  ات  درب  هرهب  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  ثلاث و 

ّالم : » هدرمشرب یتافص  نینچ  ناشیا ، دروم  رد  یمق  ثّدحم  دوب . فورعم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  يازع  رد  ندز  همطل  ملأت و  کشا و 
هقف و هب  فراع  لوقنم ، لوقعم و  عماج  ّققدم ، قّقحم و  یمالکدمنشناد ، هیقف ، داتسا ، يرئاح ، یناورـش  دهاز  نب  یلع  ناضمردباع  نب  اقآ 

يدیدج نف  هک  هینیرمتلا  لئاسملا  هقف ، رد  مولعلارحب  يدهم  دیس  ۀموظنم  رب  حرـش  ماکحالا  نئازخ  دننام : تسا  یتافیلأت  ياراد  هک  لوصا 
ۀیجح لوصـالا ، یف  نیواـنعلا  هیلمع ، ۀـلاسر  هینید ، دـعاوق  هیلقع و  ۀـلدا  نونف  رد  لوصـالا  نئازخ  تسا ، لوصا  هقف و  دـعاوق  شزومآ  رد 
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ۀیجح لوصـالا ، یف  نیواـنعلا  هیلمع ، ۀـلاسر  هینید ، دـعاوق  هیلقع و  ۀـلدا  نونف  رد  لوصـالا  نئازخ  تسا ، لوصا  هقف و  دـعاوق  شزومآ  رد 
… يرصان و ، تاداعس  ریسکالا ، بالرطسالا ، یف  ةرهوجلا  هداهشلارارسا ، تاداقتعالا ، یف  یلعالا  نفلا  اهماسقاب ، هتبثملا  لوصالا 

لکشب فطلا  ۀعقو  هیلع  ترثأ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ءادهشلا  دیسل  بحلا  ریثک  : » دیامرف یم  ناشیا  دروم  رد  ینارهت  گرزب  اقآ 
.« حونلاو مطللاو  ءاکبلاو  عجوتلا  ریثک  صاخ … 

لقن یحیرط  بختنم  دننام  ار  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  تداهش  يارجام  تاداهشلا » رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا   » باتک رد  دنمـشناد  نیا 
دسیون : یم  سپس  هدرک 

اریز تسین ؛ تسرد  دیربب ، وا  دزن  ار  شردپ  هدیرب  رـس  داد : روتـسد  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  رطاخ  یّلـست  يارب  دیزی  هدش  هتفگ  هکنیا  »
بات و یب  هدـیرب ، رـس  ندـید  اب  ار  اهنآ  دـنازوسب و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  لد  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، رطاـخ  یّلـست  دـیزی ، روظنم 
زا تبیـصم  تّدش  زا  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  اهنت  هک  دوبن  نیا  طقف  وا  دصق  دیآ . دوجو  هب  ماش  رد  يرگید  ياروشاع  دنوش و  كاله 

يوس زا  ار  مالسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  تداهـش  وس  کی  زا  اهنآ  . دنرپسب ناج  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همه  تساوخ  یم  هکلب  دورب ، ایند 
دای هب  نآ  ندید  اب  هک  ار ، هّیقر  ترضح  رّهطم  رکیپ  ندرک  نفکو  نداد  لسغ  مّوس  يوس  زا  ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رـس  رگید 

تیبلا لها  هیرگ  يادص  دمآ : دـیدپ  اجنآ  رد  يرگید  ياروشاع  یتسار  هب  دـنداتفا . البرک  نادیهـش  نفک  لسغ و  یب  هراپ و  هراپ  ياهندـب 
تاساسحا ات  دش  بجوم  دندادرس . ار  هیرگ  هدمآ و  کیدزن  یگمه  دندیمهف ، نآ  فارطاو  ماش  مدرم  هک  دش  دنلب  نانچنآ  مالـسلا  مهیلع 

ار دوخ  رهاظ  رد  وا  درک . هدز  تشحو  ار  هنعللا  هیلعدیزی  ارجام  نیا  دنتفگ . یم  نخـس  دیزی  هیلع  اهنآ  دیآ ؛ شوج  هب  دـیزی  ّدـض  رب  مدرم 
زا ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راچان  هب  تخادنا و  یم  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  البرک  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  درک و  یم  هئربت 

[30 .] درک دازآ  هاگتشادزاب  نادنز و  نآ 

« ناقیالا رهاوج  نامیا و  ۀیامرس   » رد يدنبرد  اقآ  الم  لقن  قبط  . 25

لها اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو  رغـصا و  یلع  ترـضح  تداهـش  ماگنه  يو  دشاب . یم  يریاح  يدنبرداقآ  الم  فیلأت  زین  باتک  نیا 
. تسا هدش  پاچ  یگنس  تروص  هب  نارهت  رد  لاس 1288ق  رد  باتک  نیا  [ 31 .] تسا هدروآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  مان  مرح ،

« ةّدوملا عیبانی   » باتک رد  یفنح  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  لقن  قبط  . 26

مان ًاحیرـص  فنخموبا  هب  یّمـسم  لتقم  زا  لقن  هب  [ 32 «] ةّدوملا عیبانی   » باـتک رد  ياّفوتم 1294ه.ق » ، » یفنح يزودـنق  میهاربا  نب  نامیلس 
تسا : هدروآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح 

لفط تداهـش  ّتیفیک  حرـش  زا  سپ  ( 11/633: قحلا قاـقحا  :ص346 و  ةّدوملا عیبانی   ) يزودـنق لقن  قباـطم  فنخموبا  هب  بوسنم  لـتقم 
دیوگ : یم  ههام  شش 

[33 «] ُمالَّسلا یّنِم  ّنکیلع  یتَیب  َلهأ  ای  بنیز ، ایَو  ُۀَِکتاع  ای  َو  ۀیقر ، ای  و  ُۀنیکَس ، ای  َو  َموثلُک ، مُا  ای  يدان : ُمث  »
.« ظفاحادخ متفرزین ، نم  نم ، تیب  لها  يا  بنیز ، يا  هکتاع ، يا  هّیقر ، يا  هنیکس ، يا  ، موثلک ّمُا  يا  : دروآربدایرف هاگنآ  »

« هعیشلا نایعا   » باتک رد  نیما  نسحم  دّیس  همّالع  لقن  قبط  . 27

متاخ دنمـشناد ، بیدا  خّروم ، هیقف  یلماع ، نیما  نسحم  دیـس  فیلأت  هب  هعیـش  ناگرزب  لاوحا  یگدـنز و  حرـش  رد  هعیـشلا » نایعا   » باتک
بونج رد  لماع  لبج  رد  نامزرد 1284ه.ق  فلؤم  دوب . اراد  ار  گرزب  تیعجرم  ماقم  هک  نایعیـش  ربهر  گرزب و  رعاش  ماش ، نادـهتجم 

رد عیشت ، ملاع  درمگرزب  نیا  تافو  دسر . یم  مالسلا » هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نبدیز   » هب شبسن  میرکلادبع و  دیس  شردپ  دش . دلوتم  نانبل 
رد تسا  یفراعملا  ةرئاد  ای  هرکذت و  نیرت  عماج  باتک ، نیا  دوب . لاس  شتافو 87  ماگنه  رد  وا  نس  يرمق و  بجر 1317  مراهچ  هبنشکی 
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اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترـضحزا  زین  باتک  نیا  رد  غورف . لوصا و  رد  عیـشت  دیاقع  حرـش  یمالـسا و  ياه  تلود  رد  هعیـش  لاجر  تالاوحا 
: هک دسیون  یم  هدمآ و  نایم  هب  نخس 

[34 .] ملعا هللا  قشمد . نم  هرامعلا  ۀلحمب  روزم  دهشم  ربق و  اهیلا  بسنی  نیسحلا : تنب  هیقر 

« خیراوتلا خسان   » باتک رد  رهپس  ناخ  یقت  دّمحم  کلملا ، ناسل  لقن  قبط  . 28

لاس هب  یفوتم  راجاق  نامز  لضاف  ياهناسنا  صاخشا و  زا  املع و  زا  رهپس  هب  فورعم  کلملاناسل  یقتدمحمازریم  فیلأت  خیراوتلا  خسان 
لوا ياهدلج  تسا . هدش  عورش  مدآ  ترـضح  طوبح  زا  هک  ناهج  خیرات  زا  لصفم  ياهرود و  باتک  خیراوتلا  خسان  دشابیم . 1297 ه.ق 

مالسا هرود  رد  دسریم . مالسا  هرود  هب  نرق  هب  نرق  جیردت  هب  دشابیم . هتشذگ  ياهتما  نیطالس و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ایبنا دروم  رد  نآ 
وا تافو  مالـسلا و  هیلعءادهـشلادیس  ترـضح  رتخد  دروم  رد  باتک  نیا  رد  تسا . هتفای  صاصتخا  نآ  دـلج  کی  همئا  زا  مادـک  ره  يارب 

تاملک و نآ  ار و  وا  مالسلاامهیلع  موثلک  ما  بنیز و  نداد  لسغو  وا  تلحر  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  اب  شتاملاکم  ماش و  ۀبارخرد 
. دناهتشون هریغص  نآزا  هک  رابخا 

هب دناهتشون  ياهدع  و  دناهتسناد . مالسلااهیلع  هنیکس  یـضعب  مالـسلااهیلع و  هیقر  یـضعب  بنیز و  ار  شمان  یـضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ 
هب ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لهاو  دندرک  شقن  اجنآرد  ار  ارـسا  يریـساو  ادهـش  لاحو  اروشاع  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دـیزی ، روتـسد 
زج ترامع  نیا  تادـهاشم  رد  ناشیا  تنحمو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلاح  دـشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگاو  دـندرک ، دراو  اـجنآ 

يور رب  کـیرات  بش  رد  غارچ  یب  هبارخ  نآرد  راـگدرک ، یلو  هریبن  و  راـتخم ، دیـس  رتخد  نآ  سپ  تسناد . دـهاوخن  تیدـحا  ترـضح 
[35 .] دندرک نفد  هبارخ  رد  ار  هبیرغ  نآ  هنعللا ، هیلع  دیزی  نذا  هب  حابصلا  یلع  دنامب . گیر  كاخ و 

« راهطالا همئالا  یبا  ۀبیصم  یف  رارسالا  ّرس   » رد یهاشنامرک  میحرلادبع  لقن  قبط  . 29

يافوتم هدش و  دلوتم  يرمق  لاس 1232  رد  هک  تسا  دنمشزرا  باتک  نیا  فلؤم  یهاشنامرک  قئاش  نمحرلادبع  دمحم  الم  نب  میحرلادبع 
یم سپس  دنک و  یم  رکذ  ءادهشلا  ۀضور  بختنم و  لقن  قباطم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح  اب  هطبار  رد  فلؤم  دشاب . یم  لاس 1305 ق 

: دسیون
شدنزرف يولگ  رد  دراک  رثا  یخرس  لیعامسا ، ترضح  ردام  رجاه  تفر ، ایند  زا  هدرک و  شغ  دید  بویعم  ار  ردارب  مشچ  راتخم  رهاوخ  »

تقر هنوگچ  ایآ  هعقاو ! نیا  هدـهاشم  زا  نارتخد  ریاس  نانز و  تلاـح  زا  داـیرف  داـیرف  درک . تلحر  سپـس  دوب و  اـیند  رد  زور  هس  دـید ، ار 
[36 [»!؟) هیقر  ) همولظم نآ  تلاح  زا  دنشاب  هدومن 

« بئاصملا ةدمع   » باتک رد  دمحا  الم  دنوخآ  لقن  قبط  . 30

رد باتک  نیا  دشاب . یم  لاس 1300ق  نآ ، فیلأت  مامتا  خیرات  تسا . روظنم  هب  روهشم  دمحاّالم  دنوخآ  مالـسالا  ۀجح  باتک  نیا  فلؤم 
. تسا هدش  فیلأت  دلجود 

هردخم ایلع  تداهش  ینیشن و  هبارخ  ءارسا و  نتفر  ماش  هب  یمیدق ، لتاقم  نتم  یـسراف و  یبرع و  زوسلد  راعـشا  اب  هارمه  لیـصفت  هب  ناشیا 
دنیوگ : یم  همتاخ  رد  ناشیا  تسا . هدیبز  نامه  هیقر  هک  دنیامرف  یم  هراشا  دراد و  یم  نایب  ار  هریغص  ۀمطاف  نامه  ای  هیقر و  ترضح 

هیقر ترـضح  ةرونم  ۀـعقب  رد  يدایز  مدرم  تسا و  نمـشد  تسود و  هاگترایز  اما  تسا  تیالو  يادـعا  دالب  رد  هکنیا  اب  ترـضح  نآ  ربق 
[37 .] دنوش یم  رضاح  ترایز  يارب  اهیلع  هللا  مالس 
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« لتقملا یف  ةاجنلا  ۀعیرذ   » رد يدورمرگ  عیفر  ازریم  همالع  لقن  قبط  . 31

. تسا نآ 1304ق  پاچ  لاـس  لاس 1302ق و  فیلأت  نیا  نایاپ  خـیرات  تسا . يدورمرگ  عیفر  زاریم  راوگرزب  ۀـمالع  فیلأـت  باـتک  نیا 
نآ بئاصم  زا  یـضعب  هب  مه  يا  هراشا  دنا و  هتـشاد  هیقر  مان  هب  هلاس  هس  يرتخد  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دننک  یم  لقن  ًاتحارـص  ناشیا 

[38 .] دننک یم  راوگرزب 

« نیمرحلا حابصم   » باتک رد  یئوکشلا  نیدباعلا  نیز  نب  راّبجلادبع  لقن  قبط  . 32

رد هک  تسا  زاقفق  نامدرم  زا  يرمق و  مهدراهچ  نرق  ياملع  زا  یئوکشلا  نیدباعلا  نیز  نب  راّبجلادبع  یلوم  زا  نیمرحلا » حابـصم   » باتک
نیمرحلا ُحابصم  : » تسا هدروآ  نینچ  باتک  هرابرد  هعیرّذلا »  » باتک رد  ینارهط  گرزب  اقآ  خیش  موحرم  تسا . هتشاگن  يرمق  لاس 1321 

ۀـنیدملا و لامعا  مامت  هیف  ُهنم 1321 و  َغرف  مالـسإلا ) رئاعـش  مّظع  يّذلا  ُدمحلا هللا   ) هلّوأ یئوکـشلا ، نیدباعلا  نیز  نب  راّبجلا  دبع  یلوملل 
: دسیون یم  نینچ  نیمرحلا » حابصم   » بحاص [ 39 .] یف 1327 عبط  ۀمّظعملا ، ۀّکملا 

دیمرآ و شتمحرم  ّلظ  رد  دیدرگ و  داش  شندـید  زا  دـید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردـپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لفط 
عورـش دیدن . ار  دوخ  ردپ  دش و  رادیب  باوخ  زا  همرتحم  نآ  نوچ  دنیبب . تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عون  نیا  وج  هزیتس  کلف 

: تفگ باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ، وا  زا  هیرگ  ببـس  دشن . مارآ  دـنداد ، یلـست  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هچره  درک . هیرگ  هب 
نآ هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم . مشچ  رون  ارم و  ردپ  دیروایب  نم ، ردپ  تساجک  ینعی  ینیع ، هّرق  يدلاوب و  ینوتیا  یبأ  نیأ 
اذل دندوب  هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم  زین  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  دوخ  دشن . مارآدنداد  یلـست  دـنچره  تسا ، هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی 

هدومن و ناشیرپ  دوخ  ياهوم  سپ  دندش . هلان  يراز و  هیرگ و  لوغشم  هدش  زاوآ  مه  هریغص  نآ  اب  همه  تسکـش . ار  بش  توکـس  هیرگ 
دیلپ دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب  نانچ  ناشیا  هیرگ  يادـص  و  دـنتخیر ، یم  دوخ  رـس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دـندز و  یم  اهتروص  رب  یلیس 

[40 .] دیسر رفاک 
. دش دهاوخ  رکذ  هک  تسا  یقشمد » هللادبع  نب  رهاط   » زا خیراوتلا » بختنم   » باتک لقن  دننام  لقن  یقبام 

« سدقلا ضایر   » باتک رد  ینیوزق ، ظعاو  نیدلاردص  لقن  قبط  . 33

لضاف و يدنمـشناد  لیلجلادبع  تسا . مشـش  نرق  ياملع  ناگرزب  زا  ضقنلا  بحاص  ینیوزق  ظعاو  هب  روهـشم  لیلجلا  دـبع  نیدـلا  ریـصن 
دنسانش . یم  ضقنلا  بحاص  شباتک  مان  هب  ار  وا  یضعب  دوب  روآ  نابز  حیصف و  یهیقف 

پاچ لاس 1332ق  رد  هک  تسا  ینیوزق  ظعاو  نیدـلاردص  ازریم  اقآ  تافیلأت  زا  سنالا » قئادـح   » هب یمـسم  سدـقلا » ضایر   » باـتک رد 
: دسیون یم  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضحاب  هطبار  رد  باتک  نیا  رد  تسا . هدش 

ماما بنیز و  ترـضح  نیـشتآ  ياه  هبطخ  زا  دـعب  ماـش و  هناریو  هشوگ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هیقر  ترـضح  زوسناـج  تداهـش  زا  دـعب  »… 
مهیلع تیبلا  لها  هقردب  يارب  دندوب  هدش  شوپهایس  هکیلاحرد  هدومن و  ماحدزا  ماش  مدرم  هنیدم  هب  تشگزاب  ماگنه  مالـسلاامهیلعداجس ،

هدافتـسا تصرف  نیا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  دش ؛ یم  هدینـش  وسره  زا  اهنآ  هیرگو  هلان  يادـصو  دـندمآ  نوریب  اه  هناخزا  مالـسلا 
یتناما هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ! لها  يا  : » دومرف ماش  مدرم  هب  باطخ  دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رـس  هاگان  هکنیا  هلمج  زا  درک . رایـسب  ياـه 
نـشور شربـق  راـنک  رد  یغارچ  دیـشاپب و  شرازم  رـس  رب  یبآ  دـیتفر ، شربـق  راـنک  هاـگره  تناـما . نیا  ناـج  امـش و  ناـج  تسا ؛ هدـنام 

[41 .«] دینک

« داقیالا  » باتک رد  یمیظعلادبع  هاش  یلع  دّمحم  دّیس  مالسالا  هقث  لقن  قبط  . 34
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یمیظعلادـبع هاش  یلع  دـمحم  دّیـس  مالـسالا  هقث  لیلج  دّیـس  فیلأت  مالـسلا ،» مهیلع  ۀـمئالا  ءارهزلاو و  یبنلا  تاـیفو  یف  داـقیالا   » باـتک
اهنآ زا  يدادعت  هک  دنا  هدرک  فیلأت  فلتخم  ياه  هتشر  رد  ار  يدایز  بتک  فلؤم  دشاب . یم  یبرع  نابز  هب  ق ). لاس 1334 ه ـ هب  یفوتم  )

«، نیکلاـسلا  ٔ هظعوـم «، » ظاـقیالا : » زا دـنترابع  یمیظعلادــبع  هاـش  موـحرم  تاـفیلأتزا  یخرب  دــشاب . یم  طوـطخم  یخرب  هدــش و  پاـچ 
هک تسا  هدـنام  یقاب  زین  يرایـسب  یطخ  راثآ  وا  زا  تازجعملا » �هفرغ  «، » �هزیجو «، » ریـسفتلابل : » لاـجر رد  �هصـالخلابختنم ،» «، » �هرهوجلا »

: دنسیون یم  داقیالا »  » رد ناشیا  تسا . هدش  رکذ  هعیشلامالعا » تاقبط   » رد اهنآزا  یخرب 
، دنتساوخ یم  نارـضاح  هکراب  ره  دیروایب . نم  دزن  ار  ممـشچ  رون  مردپ و  ینیع ؛» هّرق  يدلاوب و  ینوتیا  : » تفگ یم  رّرکم  هّیقر  ترـضح  »

شوگ هب  اهنآ  هیرگ  يادص  درک . یم  نایرگ  نوزحم و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همهو  دش  یمرتدـیدش  شهودـناو ، هیرگدـننک  مارآ 
مالسلا هیلع  نیسح  کچوک  رتخد  : » تفگ وا  هب  نارضاح  زا  یکی  تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ : نیرومأم  زا  دیـسر  دوب ، دوخ  خاک  رد  هک  دیزی 

: تفگ دـیزی  .« دـنک یم  هیرگ  دـبلط و  یم  ار  ردـپ  هدـش ، رادـیب  هک  یناـمز  زا  و  هدـید ، باوـخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردـپ  بشما 
لثم  ) یفرظ نایم  رد  ار  رـس  نارومأم  . دریگ مارآ  شرطاخ  درگنب و  ار  نآ  اـت  دـیراذگب ؛ شیور  شیپ  دـیربب و  شدزن  ار  شردـپ  هدـیربرس 

. دـنداهن شراـنکو  دـندروآ  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دزن  سپـس  دـندناشوپ ؛ ار  نآو  دـنتخادنا  نآ  يور  رب  يا  هلوـح  دـنداهن و  ینیس )
تفگ : نینچ  رس ، هب  باطخ  زوسناج ، هیرگ  اب  هاگنآ  دنابسچ ؛ شا  هنیس  هب  تشادرب و  ار  رس  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح 

»… ؟ ینس رغص  یلع  ینمتیا  يذلااذ  نم  هاتباای ! ؟ كدیرو َعَطَق  يذلااذ  نم  ! هاتباای ؟ کئامدب َکَبّضخ  يذلااذ  نم  هاتباای ! »
»…؟ درک میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یسک  هچ  اباب ! ؟ دیرب ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  اباب ! درک ؟ نیگنر  تنوخ  هب  ار  وت  یسک  هچ  اباب ! »
، دـنداد تکرح  ار  وا  یتـقو  و  دـش ؛ شوـه  یب  هظحل  ناـمه  هک  تـسیرگ ، ناـنچنآ  و  داـهن ، نیـسح  شردـپ  ياـهبل  رب  ار  شیاـهبل  سپس 

[42 .«] تسا هتفر  ایند  زا  هکدنتفایرد 

تاقرم  » باتک رد  و  ءایلوالا » ریمازم   » رد يوجنگ  ةدازدهتجم  رقابدـمحم  دیـس  جاح  نیققحملا  رخف  ءاهقفلا ، ةدـبز  لقن  قبط  . 35
« ناقیالا

هیوضترم ۀناخپاچ  رد  دلجم  کی  رد  دـلج  ود  لاس 1353ق  هب  فرـشا  فجن  رد  یناهجریم  همالع  موحرم  طخ  هب  ءایلوالا » ریمازم   » باتک
. دشاب یم  لاس 1335ق  يافوتم  مرتحم  فلؤم  تسا . هدش  پاچ 

مان ندروآ  مرح و  لها  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو  هردخم و  ایلع  نآ  تداهـش  ماش و  ۀبارخ  ماش ، رد  ترـضح  لاوحا  باتک  نیا  رد 
[43 .] تسا هدش  نایب  مرح ، ناوناب  اب  هارمه  اهیلع  هللا  مالس  هیقر  ترضح 

« البرک خیرات   » باتک رد  راددیلک  داوجلادبع  رتکد  لقن  قبط  . 36

نینچ نآ  زا  یشخب  هک  هدمآ  فلؤم  باتک و  زا  لیلجت  رد  ینیما  نیسحلادبع  خیش  همالع  ریدغلا  بحاص  زا  یتاملک  باتک  نیا  ۀمدقم  رد 
نیدلا …و لها  ۀینمأ  ثحابلا و  ۀـیغب  ثدـحملا و  ۀـبلط  هیقفلا و  ۀـلاض  همیرکلا  اهتعقب  سفنک  اهرئاح  ءالبرک و  خـیرات  باتکف  : » … تسا

.« ینیمالا نیسحلادبع  مکّبحم  1386ق  نابعشلا ةرغ  فجنلا ، هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  نولماعلا  لمعیلف  اذه  لثمل 
نیا پاچ  خیرات  تسا ». گرزب  رازاب  کیدزن  ماش ، طسو  رد  نیـسحلا  تنب  هّیقر  ةدیـس  ربق  : » هک دنا  هدروآ  نینچ  باتک  رد  مرتحم  فلؤم 

[44 .] دشاب یم  لاس 1349ق  هب  فیلأت 

« مومهملا سفن   » باتک رد  یمق  ثّدحم  لقن  قبط  . 37
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ثحب لیاوا  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  يربط  نیّدـلاءالع  همالع  لقن  نامه  هب  هحفص 510 ، دلج 1 ، لامآلا ،» یهتنم   » رد یمق  ثّدـحم  همّالع 
[45 .] دش هراشا  نادب 

هک : دنک  یم  لقن  نینچ  مومهملا » سفن   » رد اما 
: دومرف تساجک ؟ مردپ  همع ! دیسرپ : هلصافالب  تسا . هنیدم  رد  ام  هناخ  مزیزع ، ارچ  دندومرف : میرادن ؟ هناخ  ام  رگم  همع ! دیسرپ : لفط  »..

بـش زا  یـساپ  تفر . باوخ  هب  هودـنا  مغ و  اـب  تفرگ و  لـغب  مغ  يوناز  هتفر  هبارخ  هشوـگ  هب  تفگن ، نخـس  رگید  لـفط  هتفر . رفـس  هب 
هب دومن ، ییوج  هناهب  تفرگ و  همع  زا  ار  ردپ  غارـس  ًاددجم  دش ، رادـیب  باوخ  زا  همیـسارس  دـید . ار  ردـپ  ایؤر  ملاع  رد  ًارهاظ  تشذـگ .

ار شردپ  هدیرب  رس  داد  روتسد  دندناسر ، دیزی  هب  ار  ربخ  دنتخادرپ . هلان  نویش و  هب  هبارخ  لها  مامت  وا  هیرگ  هلان و  يادص  اب  هک  يا  هنوگ 
شوپرس دنداد . رارق  رتخد  نیا  لباقم  دندرک و  هبارخ  دراو  هداد ، ياج  قَبَط  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رهطم  سأر  دنربب . شیارب 

هآ دز و  هسوب  ردپ  ياه  بل  یناشیپ و  رب  دیشک . شوغآرد  تشادرب و  ار  رس  دید ، ار  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  رهطم  رـس  دز ، رانکار  قبط 
ار تندرگ  ياهگر  یـسک  هچ  ناج  ردـپ  درک ؟ نیگنر  تنوخ  هب  ار  امـش  تروص  یـسک  هچ  ناـج  ردـپ  تفگ : دـش ، رت  دـنلب  شا  هلاـن  و 

شلاب ار  كاخ  شاک  ناجردپ ! ؟ دوشب گرزب  اتدربب  هانپ  یسک  هچ  هب  میت  ناج  ردپ  ؟ درک میتی  یکدوکرد  ارم  یسک  هچ  ناج ! ردپ  ؟ هدیرب
درک ینابز  نیریش  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  لاسدرخرتخد  مدید . یمن  تنوخ  هب  هدش  باضخار  تنساحم  یلو  مداد ، یم  رارق  مرـس  ریز 

وا دندروآ ، هلاسغ  هنابـش  . دوب هتفر  ایندزا  دندمآ ، وا  غارـس  هب  یتقو  هتفر . باوخ  هبدندرک  لایخ  همه  . دش شوماخ  ات  دومن  هلانردپرـس  اب  و 
[46 .«] دندومن نوفدم  هبارخ  نامه  رد  دنداد و  لسغ  ار 

« یمظعلا ۀعجافلا   » باتک رد  يرئاح  نیسحلادبع  دیس  لقن  قبط  . 38

. دشاب یم  لاس 1379ق  رد  باتک  مود  پاچ  خیرات 
اهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  تداهش  يارجام  مالـسلا » امهیلع  اهیبأ  قارفل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀمیتی  ءاکب  یف   » ناونع ریز  مرتحم  فلؤم 

[47 .] دنک یم  نایب  ماش  ۀبارخ  رد  ار 

« نیطبسلا یلاعم   » باتک رد  يرئاح  همّالع  لقن  قبط  . 39

هک دراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هراـبرد  زین  رگید  باـتک  ود  (م 1385 ) مهدراهچ نرق  ناگدنـسیون  زا  یناردنزام  يرئاح  يدهم  دـمحم 
یلاعم  » باـتک رد  يرئاـح  همّـالع  تسا . ّیـصولاو »  لوتبلاو  ّیبنلا  لاوحا  یف  يّردـلا  بکوکلا  يرگید «  و  یبوط »  هرجـش  ماـن «  اـب  یکی 

: هک دنک  یم  لقن  هطساو  کی  اب  نیطبسلا ،»
[48 .«] دوب درجدزی  رتخد  نانز » هاش   » شردام درک . تافو  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  جنپ  اهیلع ، هللا  مالس  هیقر  ترضح  »

: دنک یم  لقن  ار  لیذ  نایرج  ترضح ، رهطم  دقرم  دروم  رد  نینچمه 
نآ رّهطم  ندب  دنتفرگ  میمصت  يا  هدع  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدش  ناریو  مالسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  فیرـش  ربق  : » دنا هتفگ  ناحلاص  زا  یـضعب  »

تأرج یـسک  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  تبیه  زا  اّما  دننک ، يزاسزاب  مکحم  یلوصا و  روط  هب  ار  ربق  دـنروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  ترـضح 
درک و یگدامآ  مالعا  یضترم » نب  دّیـس   » مان هب  تماما  نادناخ  هب  نابوسنم  زا  یکی  هکنیا  ات  دروآ ، نوریب  ار  هزانج  دوش و  ربق  دراو  درکن 
هک تفایرد  دیچیپ ، هچراپ  اب  ار  نآ  تخادنا و  مالسلاهیلع  هّیقر  ترضح  رهطم  ندب  نفک و  يور  يا  هچراپ  هکنآ  زا  سپ  وا  دش . ربق  دراو 
نم ًاحورجم  اهنتم  ناک  هریغص و  تنب  یه  اذاف  : » تسا هدش  حورجم  عرایسب  تابرـض  رثا  رب  شتـشپ  و  تسا ، یکچوک  رتخد  ترـضح  نآ 

.«« دوب هدش  حورجم  هبرض  تّدش  زا  شرمک  هک  دوب  یکچوک  رتخد  وا  [ » 49 «] برضلا هرثک 
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« ثداوحلاو عیاقولا   » باتک رد  یبوبلم  رقابدّمحم  لقن  قبط  . 40

: هک دنک  یم  لقن  نینچ  ثداوحلاو » عیاقولا   » باتک رد  یبوبلم  رقابدّمحم 
اب عادو  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدید  مدوب . هداتـسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ : یم  دوب ، نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ، نب  لاله  »
اب دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داـتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاـگان  ماـگنه  نیا  رد  دـیآ . یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ، مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها 

تفرگ و ار  ترضح  نماد  هاگنآ  دیناسر . ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود  نازرل ، ياهماگ 
یکدوک نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندینـش  .« ما هنـشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ! اباب  ناشطع ؛ ینإـف  یلا  رظنا  هبا  اـی  : » دز ادـص 

هیلع نیـسح  ماما  نانچنآ  وا  نخـس  دنـشاب . هدیـشاپ  کمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادـغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماـک ، هنـشت 
، یلیکو هنإف  کیقسی  هللا  دومرف : رتخد  نآ  هب  رابکـشا  یمـشچ  اب  دش . يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالـسلا 
هک كرتخد  نیا  مدیسرپ  دیوگ : یم  لاله  تسا . نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ؛ یم  باریس  ار  وت  ادخ  یتسه ، هنـشت  مناد  یم  مرتخد ،

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  وا  دنداد : خساپ  نم  هب  ؟ تشاد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  یتبـسن  هچ  دوب و 
[50 .«] تسا

« اروشاع عیاقو   » لتقم رد  مّدقم  یقت  دّمحم  دّیس  هللا  تیآ  لقن  قبط  . 41

دسیون : یم  اروشاع » عیاقو   » باتکرد مّدقم  یقت  دّمحم  دّیس  هللا  تیآ 
هللا مالـس  هیقر  ترـضح   ) شا هلاـس  هس  رهاوـخ  هب  اروشاـع  زور  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هنیکـس  ترـضح  : تـسا هدـمآ  تاـیاورزا  یـضعبرد  »

تخیر و کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوش .» هتشک  دورب و  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  : » تفگ ( اهیلع
ياهبل تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منیبب .» ار  وت  ات  نکربص  موش . یمن  تعنام  اباب ! : » دز ادص  مالسلاهیلع  هیقر  هاگنآ 

تدش ما ، هنـشت  رایـسب  اباب  « ؛» ینقرحأ دق  َأمَّظلا  نإف  شطعلا  شطعلا  : » هک داد  رد  ادـن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیـسوب . ار  شا  هدیکـشخ 
هیلع نیسح  ماما  هاگنآ  مروایب .» بآوت  يارب  ات  نیشنب  همیخرانک  : » دومرفوا هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ». هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت 
اباب « ؛»؟ اّنع یـضمت  نیأ  هبا  ای  : » تفگ هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردـپ  نماد  مالـسلاهیلع  هیقر  مهزاب  دورب ، نادـیم  يوس  هباـت  تساـخرب  مالـسلا 
ادـج وا  زا  نوخرپ  یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راـبکی  ماـما  يا »؟ هدـیرب  اـمزا  ارچ  يور ؟ یم  اـجک  ناـج !

[51 .«] دش

« فطلا هعجاف   » باتک رد  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  لقن  قبط  . 42

مرح ناوناب  همیخ  هب  داجـس  ترـضح  شردـقنارگ ، دـنزرف  نتخاس  مارآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو  نیرخآ  رد  دـسیون : یم  فلؤم 
: هک داد  ادن  مان  هب  ار  همه  راوگرزب ، رهم و  رپو  دمآ  ربمایپ 

نکنم برق  دـق  عاـمتجالا و  رخـالا  اذـهف  مالـسلا  ینم  نکیلع  موـثلک ، ما  اـی  بنیز و  اـی  هیفـص و  اـی  هـیقر و  اـی  همطاـف و  اـی  هنیکـس و  اـی  »
[52 «] عامتجالا

رهاوـخ زیزع ، بنیز  مناـمرهق ، رهاوـخ  … هیفـص هیقر ، مزیزع ، رتـخد  ناـج ! همطاـف  مدـنمجرا ، تـخد  ناـج ! هنیکـس  ما  هیاـمنارگ  تـخد  »
…« موثلک ما  مردقنارگ ،

« ۀبکاسلا ۀعمدلا   » رد یناهبهب  میرکلادبع  نب  رقابدمحم  لقن  قبط  . 43
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ماما هلاس  هس  اـب  هطبار  رد  تسا . یناـهبهب  میرکلادـبع  نب  رقابدـمحم  فیلأـت  هرهاـطلا » هترتعلاو  یبنلا  لاوحا  یف  هبکاـسلا  هعمدـلا   » باـتک
: هک تسا  هدمآ  نینچ  باتک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

یم ار  شیوخ  ردـپ  هشیمه  تشاد …و  روضح  ـالبرک  ۀـعقاو  رد  هلاـس و  هس  شنـس  هک  دوب  يرتـخد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اـنالوم  يارب  »
[53… «] دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  اه ، بش  زا  یبش  هکنیا  ات  دیآ  یم  ادرف  دنتفگ  یم  وا  هب  تفرگ و  یم  اباب  غارس  تساوخ و 

. دنک یم  لقن  لتاقم  رگید  دننام  ار  ارجام  و 

« روهشلا عیاقو   » باتک رد  يدنجریب  يدهتجم  رقابدمحم  خیش  جاح  لقن  قبط  . 44

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریغص  اب  هطبار  رد  يدنجریب  دهتجم 
یف ءارـسالا  نم  لفط  یفوت  هیف  موی ـ  نیعت  نود  نم  کلذ  بختنملا  یف  هعماج و  رد  ینامرک  دـمحا  ازریم  زا  لـقن  هب  رفـص  مجنپ  زور  رد  »

[54 «] هیلع هللا  هنعل  دیزی  راد 

« سلاجملا  » باتک رد  ثلاث  دیهش  لقن  قبط  . 45

هبارخ رد  ار  ناشیا  ناکـسا  ماش و  هب  تیبلا  لها  دورو  زادـگناج  ناتـساد  بختنم  رد  یحیرط  خیـش  زا  لقن  هب  تایحلا » تارمث   » باـتک رد 
: هک دراگن  یم  نینچ  دوش و  یم  رکذتم 

دش رادیب  باوخ  زا  دید و  باوخ  رد  ار  ردپ  هلاس  هس  رتخد  نآ  هک  دشاب  هتشذگ  یبش  نآ  زا  رت  تخس  تیبلا  لها  هب  منک  یمن  نامگ  اما  »
يادـص هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  لقن  سلاجم  باتک  رد  ثلاث  دیهـش  زا  لقن  هب  ار  ثراح  نب  رهاـط  تیاـکح  هدنـسیون  تفرگ . ار  ردـپ  غارس 

.« دوش یم  رکذتم  دمآرد … هزرل  هب  الط  تشط  نایم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطمرس  دش  دنلب  هبارخ  رد  لفط 
ثلاث دیهش  سلاجم »  » باتک زا  ار  ثراح  نب  رهاط  تیاکح  هدنسیون  هکنیا  دسر  یم  رظن  هب  تایحلا » تارمث   » باتک رد  هک  یمهم  بلطم 

و راطمالا » بئاحس   » بتک زا  نینچمه  دنک و  یم  لقن  يرمق  يافوتم 997  یناسارخ  يرتست  دیعـس  نب  دمحم  الم  نب  هللادبع  نیدلا  باهش 
زا یلفط  دوجو  اذل  دسیون . یم  هربتعم  بتک  زا  لقن  هب  ار  روکذم  تیاکح  ثلاث  دیهـش  هکنیا  ًاصوصخ  دـیامن . یم  لقن  راونالا » تاکـشم  »

لاحلا یف  هدوب و  هعیـش  ناگرزب  سرتسد  رد  هک  هدوب  یمیدـق  ةربتعم  بتک  هب  دنتـسم  هبارخ  رد  وا  نداد  ناج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
. میرادن یسرتسد  نادب 

« ءادهشلا هرکذت   » باتک رد  یناشاک  فیرش  هللا  بیبح  الم  همالع  لقن  قبط  . 46

هلمج زا  هـک  دراد  رثا  هب 200  کیدزن  وا  تسا . مهدراـهچ  نرق  سیون  رپ  ناـهیقف  ناـملاع و  زا  م 1340 ق )  ) یناشاک فیرـش  بیبح  الم 
زا ماش  هبارخ  رد  هک  دوب  يا  هلاس  هس  رتخد  ار  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  : » هک دـسیون  یم  نینچ  ناشیا  تسا . ءادهـشلا » ةرکذـت   ، » اـهنآ

.« درک تافو  ردپ  هدیرب  رس  هدهاشم 
. تشذگ نیشیپ  لصف  رد  هک  [ 55] دنک یم  رکذ  ار  دنا  هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  عومجم  سپس  همالع 

« ینیسحلا هعشعش   » رد يدزی  داوجدمحم  خیش  جاح  ءاهقفلا  هدمع  لقن  قبط  . 47

هیلع نیـسح  ماما  هریغـص  اب  هطبار  رد  ناـشیا  تسا . هدومن  ماـمتا  خـیرات 1346  رد  ار  باتک  نیا  یناسارخ  يدزی  داوجدـمحم  خیـش  جاـح 
: دسیون یم  نینچ  مالسلا 

ایند زا  شراوگرزب  ردـپ  رـس  ندـید  زا  ماش  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  یلفط  هک  تسا  لوقنم  هریغ  ملاوع و  باتک  زا 
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[56…  .] ماش هبارخ  رد  همطاف  ای  نوتاخ  هیقر  تافو  زا  دعب  : … دیوگ یم  هدومن  راوگرزب  نآ  مسا  هب  حیرصت  سپس  تفر …

« خیراوتلا بختنم   » یخیرات باتک  رد  یناسارخ  مشاه  دّیس  لقن  قبط  . 48

دسیون : یم  نینچ  خیراوتلا » بختنم   » رد ق ) . ـ لاس 1350 ه هب  یّفوتم   ) یناسارخ مشاه  دّیس  ردقلا  لیلج  ملاع 
رـس یبش  مدومنیم . لوغـشم  ار  وا  مدرکیم و  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دـیوگ : یقـشمد  هللادـبع  نبرهاط  » 

. دوب ام  لباقمرد  الط  تشطرد  تقو  نآرد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ینارونرـس  تفر و  باوخ  هب  نیعل  نآ  متفرگ . نماد  رد  ار  وا  سحن 
هودنارد نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش . دنلب  هبارخزا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگدرپ  هلان  هک  مدـید  تشذـگ  یتعاس  نوچ 

نیـسح ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرکرظن  تشط  فرط  هب  !؟ دومن بارتوب  دالوا  هب  بآمدـب  دـیزی  هک  دوب  متـسو  ملظ  هچ  ایآ  هک  مدوب 
ناهد نآزا  یفیعضو  كانهودنا  زاوآ  هب  هدمآ  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  مدید  سپ  مدرک ! بجعت  ، تسا هدش  يراج  کشا  مالسلا  هیلع 
اهنیا دنتسه و  نم  هشوگ  رگجو  دالوا  نانیا  ادنوادخ ، انباحـصا ؛ ءالوهو  اندابکاو  اندالوا  ءالوه  مهللا  : » تفگیم هکدیدرگ  دنلب  نایبزجعم 
ندرک هیرگ  هب  عورـش  درک . هبلغ  نمرب  تشهد  تشحو و  درک  هدـهاشم  ترـضح  نآزا  ار  لاـح  نیا  نوچ  دـیوگرهاط : دـننم ». باحـصا 
ثعاب وا  گرم  هکهدش  توف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرکیم  لایخ  مدمآ  دیزی  ترامع  يالاب  هب  مدرک 

دناهتفرگ نایمرد  ار  يریغـص  لفط  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدـید  مدیـسررصق  يالاب  یتقو  تسا . هدـش  هبدـنو  هلان  همه  نیا 
راوگرزب ردپ  رهاوخ  ياو  همع ! يا  یبا ؛ نیا  یبا ، نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  : » دیوگیم ناغفو  هلان  ابو  دزیریم  رـسرب  كاخ  رتخد ، نآو 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیـسحرس  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب . دیزی  شیپ  نمردپ »؟ تساجک  نم ؟ ردپ  تساجک  نم !
مهیلع تیب  لـها  هیرگ  ببـس  نم  زا  دزرلیم . دوخرب  دـیب  گرب  دـننام  تیـشخو ، فوـخو  تشهد  تشحو و  ترثـک  زا  و  دـنکیم ، هاـگن 

هیلع ادهشلا  دیس  ترضح  رس  دیزی  نامزالم  دبای . یلست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ، هریغص  نآ  دزن  اررس  تفگ : دیـسرپ و  ار  مالـسلا 
لابقتسا هب  ًامامت  ، دناهدروآ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دنتسناد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نوچ  دندمآ . هبارخرد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا 

داتفا كرابم  رسرب  هریغص  نآ  رظن  نوچ  دنتفرگرس ، زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  دنتفاتـشرس و  نآ 
زا ار  كرابمرـس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت . ردـپ  كرابم  رـس  نیا ، کیبا ؛ سأر  اذـه  دـنتفگ : تسیکرـس ؟ نیا  سارلا ؟ اذـهام  دیـسرپ :

انیبانو روکزورما  زا  لبق  شاک  ، مدـشیموت يادـف  نم  شاـک  ناجردـپ ! تفگو : دومن  نتـسیرگ  هب  عورـشو  تفرگرب  رد  هتـشادرب و  تشط 
ار دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا . هدش  باضخ  نوخ  هب  وت  كرابم  نساحم  میدیمن  مدوبیم و  كاخریز  رد  مدرمیم و  شاکو  مدوب 
، دـنداد تکرحار  هریغـص  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نوچ  دـش . شوهیب  هک  تسیرگردـق  نآو  تشاذـگ  دوخ  راوـگرزب  ردـپ  ناـهدرب 

يازع و  دندرک ، دنلب  يرازو  هیرگ  هب  ادص  دندید ، ار  عضو  نیا  ناسکیب  نآ  نوچ  تسا . هدرک  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هکدندید 
مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  دوخ  يایابـص  زا  و  هدومرف ، تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخرد  هک  يرتخد  نآ  . دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و 

[57 .«] تسا مالسلا  اهیلع  هیقر  رازم  هب  فورعمو  هردخم  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  رّهطم  ربق  ریمعت  نایرج 
نینچ دوجو  نآ  نتم  رد  قمعت  اب  ققحم  صخـش  ره  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ینایرج  باتک  نامه  رد  یناـسارخ  مشاـه  ازریم  هللا  ۀـیآ  موحرم 

دناد . یم  يرورض  ماش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يرتخد 
: دومرف ریقح  هب  تسا  فرشا  فجن  نیلّصحم  املع و  ۀلمجزا  هک  یماش  یلع  دّمحم  خیـش  لیلج ، ملاع  : » هک تسا  هدش  لقن  هنوگنیا  هیـضق 

دون زا  شفیرش  نس  يدهلا و  ملع  یضترم  دّیس  هب  دوش  یم  یهتنم  شبسن  هک  یقـشمد ، میهاربا  دّیـس  اقآ  بانج  نم ، هطـساوالب  یّما  ّدج  »
نیسحلا تنب  هّیقر  بانج  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش  . دنتشادن روکذ  دالوا  دنتشاد و  رتخد  هس  دندوب ، مرتحم  فیرـش و  رایـسب  هدوب و  نوزفا 
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دیایب تسا ؛ ّتیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ، بآ  نم  دحل  ربق و  نایم  دیوگب  یلاو  هب  وگب  تردپ  هب  دومرف : هکدید  باوخ  رد  ار  مالسلاامهیلع 
یطسو رتخد  مّود ، بش  دادن . يرثا  بیترت  باوخ  هب  نّنست  لها  سرت  زا  دّیـسو  درک ، ضرع  دّیـس  هب  شرتخد  . دنک ریمعت  ارم  دحل  ربق و  و 

هب دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیـس  رتکچوکرتخد  موس ، بش  دادـن . يرثا  بیترت  نانچمه  وا  و  تفگردـپ ، هب  دـید . ار  باوخ  نیمه  زاب  دـّیس 
رادربخ ار  یلاو  ارچ  : » دندومرف باتع  قیرط  هب  هکدید  باوخ  رد  ار  هرّدخم  دّیـس ، دوخ  مراهچ ، بش  دادن . يرثا  بیترت  ًاضیا  تفگ ، ردپ 

لسغ دنورب و  ینس ، هعیش و  زا  ماش ، املع  درک  رما  یلاو  درک . لقن  ماش  یلاو  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  دّیس  حبص  يدرکن »!؟
شبن ار  وا  سّدـقم  ربق  دورب و  سک  نامه  دـش ، زاب  سّدـقم  مرح  برد  لفق  سکره  تسد  هب  هاگنآ  ، دـننکربرد فیظن  ياهـسابل  دـننک و 

رد فیظن  سابلو  هدومن  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس ، هعیـش و  ناگرزب  . دننک ریمعت  ار  رّهطم  ربق  ات  دروایب  نوریب  ار  شرّهطم  دسج  دـنک و 
ربقرب گنلک  سکره  دندش ، فّرـشم  مرح  هب  هک  مه  دعب  دـشن . زاب  میهاربا  دّیـس  موحرم  تسد  هبرگم  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  . دـندرکرب

ار دـحل  دـندرک و  توـلخ  ار  مرح  دـعب  دـش . هدـنک  ربـق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گـنلکروبزم  دّیـس  هکنآ  اـت  دـش  یمن  رگراـکدز  یم 
نایم يدایز  بآ  نکل  دشاب ، یم  ملاسو  حیحـص  همّرکم  ةرّدـخم  نآ  نفکو  درادرارق ، دـحل  نایم  هرّدـخم  نینزان  ندـب  دـندید  دـنتفاکش ،

يوناز يالاب  مسق  نیمه  زور  هس  داهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  هدروآ  نوریب  دحل  نایم  زا  ار  هرّدخم  فیرش  ندب  دّیـس  . تسا هدش  عمجدحل 
رب ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تاقوا  دـندرک . ریمعت  داینب  زا  ار  هرّدـخم  دـحل  هکنآ  ات  درک  یم  هیرگ  لصّتم  تشاد و  هگن  دوخ 

غراف دـحلو  ربق  ریمعت  زا  هکنآاـت  داـهن  یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زاـب  غارف  زا  دـعب  درازگ . یمزاـمن  تشاذـگ و  یم  یفیظن  ءیـش  يـالاب 
هب جاتحم  هن  بآ و  جاتحم  هن  دش و  اذغ  هب  جاتحم  هن  دّیس  زور  هس  نیا  رد  هرّدخم  نیا  تمارک  زا  درک و  نفد  ار  هرّدخم  ندب  دّیس  دندش .

، نایاپ رد  دیامرف . تمحرموا  هب  یفطصم  دّیس  هب  یّمسم  يرسپ  دنوادخ  درکاعد  دّیـس  دنک  نفد  ار  هرّدخم  تساوخ  هکدعب  وضو ؛ دیدجت 
هنیکس موثلک و  ّما  فیرش  دقرم  هّیقر و  فیرش  دقرم  هّیبنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ، ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هب  ار  ارجام  لیصفت  یلاو 

يّدصتم رکذلا  قباس  میهاربا  دّیس  رسپ  یفطصم  دیـس  اقآ  رـسپ  ساّبع  دّیـس  جاح  ياقآ  مه  ًالعف  دومن و  راذگاو  دّیـس  هب  ار  مالـسلاامهیلع 
تسیودو و رازه  ۀنـس  دودـحرد  هّیـضق  نیا  ایوگ  : دـیوگ یم  سپـس  یناسارخ  مشاهازریم  جاح  هللا  ۀـیآ  .« تسا هفیرـش  نکاـما  نیا  تیلوت 

[58 .«] تسا هداتفا  قاّفتا  داتشه 
لاس 1280ق هب  طوبرم  ار  نایرجنیا  هدش و  توف  يرمق  لاس 1352  رد  باتک  هدنسیون  هکنیا  دراد  دوجو  لقن  نیا  ياهتنا  رد  هک  يا  هتکن 
اب اما  هدش  لقن  مدقم  عماج  لتقم  رد  نایرج  نیمه  دـیازفا . یم  هیـضق  نیا  رابتعا  رب  دوخ  فلؤم  نامز  هب  نایرج  نیا  یکیدزن  هک  دـناد  یم 

هکنیا : هلمج  زا  يرتشیب  تاحیضوت 
شغ هیرگ  تدش  زا  دیـس  نآ  دوب ، وناب  نآ  ندرگ  هب  مه  یکچوک  ریجنز  کی  هدش و  نفک  یهایـس  ۀچراپ  رد  هک  دـندید  ار  رهطم  ندـب  »

زا هلان  هجـض و  يادص  ار ! هیما  ینب  ملظ  دینیبب  دیامرف : یم  دیوگ و  یم  مدرم  هب  ار  ریجنز  هیـضق  دنروآ ، یم  شوه  هب  ار  وا  نوچ  دنک  یم 
[59 «] دوش یم  دنلب  مدرم 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  یب  یب  تمارک  قیرط  زا  هیضق  نیا  دییأت 
تـشپ يور  : تسا قوف  ۀّیـضق  دّیؤم  هکدنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تامارکو » تازجعم   » باتکرد زین  یناسارخ  يداهدّیـس  هللا  تیآ  موحرم 

مان هب  یناوجرمالارخآ  دیـشخبن . دوس  یلو  درک  اوادم  یتّدم  يو  دیزگ . ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  رام  ناهگان  هک  میدوب  هدـیباوخ  ماب 
هب یتسد  هلـصافالب  داد ، ناشن  وا  هب  ار  یگدز  رام  لحم  نوچ  تسا ؟ هدیزگرام  ار  وا  تسد  ياجک  تفگ : دمآ و  ام  دزن  ریمالادبع » دّیـس  »
ام هب  اـم  دادـجازا  هک  تسا  یتـمارک  طـقف  ییاود ؛ هن  مراد و  ییاـعد  هن  نم  تفگ : سپـس  دـش . بوخ  درد  لـحم  یّلکب  دز و  عـضوم  نآ 

تـسا نیازین  شتهج  دوش . یم  بوخ  میراذگب  نآ  هب  تشگناای  ناهد  بآرگا  دـشاب  رام  ای  برقع  ایروبنز  زا  هک  یّمـسره  تسا : هدیـسر 
ات تفرگ  تسد  يور  زور  هس  ار  اهیلع  هللا  مالس  هّیقر  ترضح  دسج  داتفا  هّیقر  ترضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ماشرد  ام ، ّدج  هک 
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[60 .] تسا هدنام  شدالوا  دوخ و  رد  رثا  نیا  اجنآ  زا  دندرکریمعت و  ار  فیرش  ربق 
دوب و یم  باوخ  هب  دانتسا  اهنت  رگا  هلب  تسا ، هدوب  باوخ  هب  دنتـسم  هک  ددرگ  لاکـشا  رگا  تسا و  هداد  خر  ریخا  نورق  رد  هیـضق  ود  ره 

دننیب یم  دنفاکـش و  یم  ار  ربق  هکنیا  تسا  هدش  رکذ  یخیرات  بتک  رد  تسا و  ملـسم  هچنآ  اما  يرآ  دوب  یم  یـسدح  همه  نآ  تامدـقم 
. باوخ کی  فرص  هن  تسا و  هدش  هدهاشم  هب  لقن  هدش و  هدید  هدوب و  یسح  نایرج  دوخ  اذلف  تسا  هدش  رپ  بآ  زا  رهطم  ربق  هک 

« قشمدل خیراوتلا  تابختنم   » باتک لقن  قبط  . 49

هللا مالـس  هیقر  ترـضح  مرح  یلوتم  یتدم  ناشیا  دشاب . یم  يافوتم 1358ق  ینیـسح  ینـصح  نیدلا  یقت  بیدا  دمحم  فیلأت  باتک  نیا 
[61 .«] تسا هدش  نفد  ماش  سیدارفلا  باب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  هدیس  : » هک دننک  یم  لقن  نینچ  ناشیا  دنا . هدوب  اهیلع 

« هیهبلا سوردلا  » رد یناساول  همّالع  لقن  قبط  . 50

: دسیون یم  هّیوبنلا » هرتعلاو  لوسّرلا  لاوحا  لمجم  یف  هیهبلا  سوردلا   » باتکرد ق ). لاس 1400 ه ـ هب  یفوتم  ) یناساول نسحدیس  همّالع 
ماش هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرگ  هودنا و  هیرگ و  تّدش  زا  اهیلع ، هللا  مالس  هیقر  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  »

[62 .«] تسا هاگترایز  فورعم و  اجنآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفر و  ایند  زا 
عبانم هب  عبانم  نیمه  زا  یـضعب  اریز  دراد . دوجو  عوضوم  نیا  رد  يرتشیب  عبانم  ًانئمطم  و  دوب ، یـسرتسد  لباق  رداـصم  زا  یـضعب  اـهنت  نیا 

دوب . ام  سرتسد  رد  هک  دندوب  هداد  عاجرا  يرگید 
. دنک یم  داجیا  ملع  مه  نآ  زا  رتمک  هکلب  عبانم  نیا  رکذ  دشاب  ضرغ  نودب  فصنم و  هک  يدرف  يارب 

اه یقرواپ 

روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ص12 ؛ نامه ، يدراهتشا ، يدّمحم  دّمحم ، . 1
ص 168. ج 69 ، قشمد :  خیرات   . 2

.141-140: رون همئا  گوس  رد  یشوپهایس  رذنم ،) ) ینسحلاوبا یلع  خیش  . 3
.7/326 نیما : نسح  دیس  جارخا : قیقحت و  هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحمدیس ،  . 4

.1/196 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ءارعش  وأ  فطلا  بدا  ربش ، داوج ، دیس  . 5
.2/436 يرخفلاب ، رهتشملا  بطخلاو  یثارملا  عمج  یف  یحیرطلل  بختنملا  یفجن ، یحیرط  نیدلارخف ، خیش  . 6

یحیرط بختنملا  زا  لقن  هب  ص320 ، نامه ، ینسحلاوبا ، یلع ، خیش  زا  لقن  هب  ماش ، ناشخرد  هراتس  . 7
.7/326 باسنالا : بابل   . 8

.141 ص 140 - فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  سوواط ، نب  دّیس  نیدلادعس ، نب  نسحلاوبا  مساقلاوبا  . 9
مکنم برق  دق  عامتجالا  رخآ  اذهف  مالسلا  ینم  نکیلع  هیفـص  ای  هکتاع و  ای  هیقر و  ایو  هنیکـس  ای  بنیز و  ای  هیلع : هللا  تاولـص  يدان   . 10

ای موـثلک و  ما  اـی  بنیز و  اـی  هتوـص : یلعأـب  حاـص  و  : ) تسا هدـمآ  نینچ  رگید  یلقن  رد  و  ( 454 اروشاع : عیاقو  عماج : لـتقم  . ) عاـجتفالا
رالاس مایق  لـقن  قباـطم  ۀـعاطلا : ضرتفم  ماـما  وه  مکیلع و  یتفیلخ  اذـه  ینبا  نإ  نملعا  یمـالک و  نعمـسا  همطاـف  اـی  هیقر و  اـی  هنیکس و 

(. 212 نادیهش :
ص179. ج2 ، یئاهب ، لماک  يربط ، دمحم  نب  یلع  نب  نسح ، نیدلادامع  هم  ّالع  . 11

ص111. هیوضرلا ، دئاوف  . 12
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.2/162 نیطبسلا : یلاعم  . 13
ص290. ءادهشلا ، ۀضور  یفشاک ، ظعاو  یلع  نب  نیسح  . 14

عمجم ۀـمدقم  بتک : هب  دوش  عوجر  ناـشیا  ۀـمان  یگدـنز  دروـم  رد  رتـشیب  تاـعالطا  يارب  . 2/448: باـقلالاو ینکلا  یمق ، ثّدـحم  . 15
.434 ةرضنلا : ۀضورلا  ، 352-5/349 تانجلا : تاضور  ، 8/395: هعیشلا نایعا  ، 66: نیرحبلاؤلؤل ، 2/214: لمآلا لمأ  :ج1 ، نیرحبلا

. یحیرط بختنم  هب  فورعم  بطخلاو ، یثارملا  عمج  یف  بختنملا  یحیرط ، نیدلارخف  خیش  . 16
ص334. ءارهزلا ، ملظت  . 17

ص235. بولقلا ،) قرحم  زا  سابتقا  ، ) هنیدم ات  البرک  زا  . 18
.410-4/389 بئارغلازنک : بئاصملا و  رحب  . 19

.360،403 نیموصعملا : بئاصم  . 20
ص199. ءاکبلا ، نافوط  يرهوج ، موحرم  . 21

ص244. نازحالا ، جّیهم  يدزی ، یلعدمحم  نب  نسح  . 22
.356-355 بئاصملازنک : . 23

.389 هینیسحلا : هفحت  . 24
.285 سلاجملاراونا : . 25

ۀعوسوم :ج12،13 ؛ هعیرذلا ، 3/32: هعیشلا نایعا  تاکردتـسم  ،9/369: هعیـشلا ناـیعا  ناـشیا ر.ك: لاـح  حرـشزا  رتشیب  عـالطا  يارب  . 26
.2/660: ةرربلا مارک  ، 1/248 بدالا : ۀناحیر  ، 13/598: ءاهقفلا تاقبط 

.214 ، 207 ، 154 ، 149 ، 130 هدکمتام :  . 27
.151 هدکمتام : . 28

ص242. هداهشلا ، راونا  يدزی ، نیسحدمحم  خیش  . 29
ص533. تاداهشلا ، رارسا  یف  تادابعلا  ریسکا  يرئاح ، یناورش  دهاز  نب  یلع ، ناضمر  دباع  نب  اقآ  ّالم  . 30

.363 ، 350 ، 330 ، 302 ناقیالا : رهاوج  نامیالا و  ۀیامرس  . 31
ص 335-333 ةّدوملا ، عیبانی  یفنح ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس ، . 32

یبا لـتقمب  رهتـشملا  ءـالبرک ، یف  هباحـصا  هتیب و  لـها  عرـصم  نیـسحلا و  لـتقم   » ناونع اـب  هکزین  یلقتـسم  يا و  هناگادـج  هخـسنرد  . 33
موثلک و ما  ای  يدان  مث  :» تسا هدش  جرد  نینچرکذلا  قوف  ترابع  هدش  پاچروبزم  لتقمزا  (1362ش ) مق یضرلا  تاروشنم  طسوت  « فنخم

ص131. مالسلا ، ینم  نکیلع  هیفصای  هکتاعای و  هیقر و  ای  هنیکس و  ای  بنیز و  ای 
.7/34 هعیشلا : نایعا  .34

.456 / 2 خیراوتلا : خسان  کلملا ،) ناسل  ) رهپس ناخ ، یقت  سابع  . 35
ص355. رارسالا ، رس  یهاشنامرک ، میحرلادبع  . 36

.356-2/357 بئاصملا : ةدمع  . 37
.263 ، 177 لتقملا : یف  ةاجنلا  ۀعیرذ  . 38

، نیدباعلا نیز  جاح  دنوخآ  نب  راّبجلادبع  دنوخآ  :» تسا هدش  هتشاگن  نینچوا  ةرابرد  یبرع » یسراف و  یپاچ  بتک  نیّفلؤم   » باتکرد . 39
تسا ». زاقفق  نامدرم  زا  يرجه و  مهدراهچ  نرق  يالضف  زا  یئوکش ، هداز  زامن  شیپ 

. نیمرحلا حابصم  یئوکشلا ، نیدباعلا  نیز  نب  راّبجلادبع  زا  لقن  هب  ص209  نامه ، یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  خیش  . 40
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ص324. ج2 ، سدقلا ، ضایر  ینیوزق ، یظعاو  نیدلاردص ، . 41
:2/170 و 171. نیسحلاو نسحلا  لاوحا  یف  نیطبسلا  یلاعم  . 42

.222 ، 211 ، 200 ، 163 ، 127 ، 126 ، 105 ، 1/92: ءایلوالا ریمازم  . 43
. تسا هدرک  پاچ  دیدجت  مق  رد  یضرلا  فیرشلا  رشن  لاس 1418 ق  رد  ار  باتک  نیا  ، 94 البرک : خیرات  . 44

ص317. ج1 ، لامالا ، یهتنم  یمق ، ثّدحم  . 45
ص456. مومهملا ، سفن  یمق ، ثّدحم  . 46

.205-204 یمظعلا : ۀعجافلا  . 47
.2/214 نیطبسلا : یلاعم  . 48

. نامه . 49
.163 هداهشلا : راونا  ص192 ؛ ج3 ، ثداوحلاو ، عیاقولا  یبوبلم ، رقاب ، دّمحم  . 50

ص455. اروشاع ، عیاقو  مّدقم ، یقت ، دّمحم  دیس  . 51
ص297. خیرات ،) زور  نیرترابمغ  اروشاع ،  ) فطلا هعجاف  همجرت  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دیس  . 52

ص141. ج5 ، هبکاسلا ، هعمدلا  یناهبهب ، میرکلادبع  نب  رقابدمحم  . 53
ص47. روهشلا ، عیاقو  يدنجریب ، دهتجم  رقابدمحم  . 54

ص193. ءادهشلا ، هرکذت  یناشاک ، فیرش  هللا  بیبح  الم  . 55
.175-171 ، 122-121 ، 106 ، 98 هینیسحلا : ۀعشعش  . 56

ص229. مجنپ ، باب  خیراوتلا ، بختنم  یناسارخ ، مشاه  ازریم  جاح  . 57
. مشش باب  ص388 ، نامه ، یناسارخ ، مشاه ، ازریم  جاح  . 58

.209-2/208 مدقم : عماج  لتقم  . 59
ص9. تازجعم ، تامارک و  ، یناسارخ يداه ، دیس  هللا  تیآ  . 60

.45 قشمدل : خیراوتلا  تابختنم  . 61
ص71. هّیوبنلا ، هرتعلاو  لوسّرلا  لاوحا  لمجم  یف  هّیهبلا  سورّدلا  یناساول ، همّالع  . 62

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

http://www.ghaemiyeh.com


. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

http://www.ghaemiyeh.com


. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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