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تاراغلا یسراف  همجرت 

باتک تاصخشم 

ق 283 دمحم - ، نب  میهاربا  یفقث ، : هسانشرس

([ یسراف  ) تاراغلا :] یدادرارق ناونع 

دمحملادبع همجرت  یفقث ؛ لاله  نبا  هب  فورعم  لاله  نبدیعس  نبدمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا  تاراغلا / یـسراف  همجرت  : روآدیدپ مان  ناونع و 
یتیآ

.1374 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : : رشن تاصخشم 

هنومن.ص  264: یرهاظ تاصخشم 

لایر 6000: اهب لایر ؛  6000: اهب : کباش

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

.تاراغلا فطع : ناونع  : تشاددای

.ص 16 همانباتک : : تشاددای

.تاراغلا : فطع ناونع 

( یسراف  ) تاراغلا : رگید ناونع 

اهگنج .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

باحصا .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  : عوضوم

ق 60 ترجه -  زا  لبق   20 یوما ، هفیلخ  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  : عوضوم

مجرتم  - ، 1305 دمحملادبع ، یتیآ ، : هدوزفا هسانش 

تاراشتنا پاچ و  نامزاس  .یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  .ناریا  : هدوزفا هسانش 

:BP37/9/ث 7غ 2041 1374 هرگنک یدنب  هدر 

297/951: ییوید یدنب  هدر 
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:م 3981-75 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2  : ص
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3  : ص
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تاراغلا یسراف  همجرت 

یفقث لاله  نبا   : هب فورعم  لاله  نب  دیعس  نب  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

یتیآ دمحملا  دبع  همجرت :

.1374 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : : رشن تاصخشم 

4  : ص
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بلاطم تسرهف 

مجرتم 9 ۀمدقم 

مجرتم 11 ملق  هب  لخدم 

هلهاب 25 یّنغ و  باب  رد  لّوا  شخب 

جراوخ 27 اب  دربن  زا  سپ  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ندمآ 

هفوک 28 هب  مالسلا  هیلع  یلع  ندش  لخاد 

ار 28 مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ندرک  جیسب 

لاملا 33 تیب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شور 

دوخ 41 اب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر 

مالسلا 47 هیلع  یلع  یاهراک  نارازگراک و 

مالسلا 51 هیلع  یلع  نانخس  زا 

مالسلا 56 هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  یا  هبطخ 

هیواعم 67 هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یا  همان 

رصم 73 ربخ 

رصم 74 رد  هیلع  هّللا  ةمحر  یراصنا  ۀدابع  نب  دعس  نب  سیق  تموکح 

رکب 80 وبا  نب  دمحم  تراما  رصم و  زا  دعس  نب  سیق  لزع 

82، رصم رب  وا  تموکح  رصم و  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  نتفر  ربخ 

وضو 89 زامن و  رد 

نایرصم 90 هب  شرافس  رد 

فاکتعا 91 هزور و  رد 

رکب 92 یبا  نب  دّمحم  ناتساد 
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رصم 94 تراما  هّللا و  همحر  رتشا  کلام  لتق  ربخ 

رصم 100 هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  نداتسرف 

هیلع 103 هّللا  ةمحر  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

ص:5

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا 105 هیلع  یلع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  ندیسر 

دوخ 109 نارای  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  همان 

انیرم 117 جرم  ناتساد 

سمش 119 دبع  نب  ةعیبر  نب  ةبتع  نب  ةفیذح  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

هیجان 119 ینب  ربخ 

هرصب 139 رد  یمرضح  رماع  نب  هّللا  دبع  ربخ  مّود  شخب 

هفوک 155 ۀرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس 

157 ...و وا  اب  ّیدع  نب  رجح  ییورایور  سیق و  نب  کاّحض  نتخات 

شیوخ 167 تداهش  باب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نخس 

یبحرا 169 بعک  نب  کلام  رمت و  نیع  رب  یراصنا  ریشب  نب  نامعن  هلمح 

هبشع 175 نبا  ناتساد  لدنجلا و  ةمود  ۀیضق 

177 ...و رابنا  رب  یدماغ  فوع  نب  نایفس  ۀلمح 

195( مالسلا هیلع  ) یلع نانمشد  نایوجبیع و  هرابرد 

دوب 195 صاع  نب  ورمع  یکی  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایوجبیع  نانمشد و  زا  -

ةبعش 195 نب  ةریغم  : دوب ناشیا  زا  -و 

هبقع 196 نب  دیلو  رگید  -و 

دندش 197 ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک 

یدبع 197 دوراج  نب  رذنم  -

هّیجح 198 نب  دیزی  ناتساد 

دوب 200 نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  عّنجه  : رگید -

روش 200 نب  عاقعق  : رگید -
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دوب 201 رعاش  یشاجن  رگید  -و 

دوب 206 بلاط  یبا  نب  لیقع  ، دنتفر یلع  دزن  زا  هک  یناسک  زا  رگید  -

دوب 207 بتاک  ۀلظنح  رگید  -

دنتسویپ 207 هیواعم  هب  هک  یلع  نارای  زا  رگید  -

دوب 209 یرعشا  یسوم  وبا  رسپ  ، هدرب وبا  رگید  -

دوب 209 یملس  نمحرلا  دبع  وبا  رگید  -

209 ...و دوب  ریره  وبا  ، زاجح رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نافلاخم  زا  -

دندوب 209 وا  فلاخم  هرسکی  هیما  ینب  شیرق و  -

دوب 210 بیؤذ  نب  ةصیبق  رگید  -

دوب 210 ریبز  نب  ةورع  رگید  -

دوب 210 یرمز  رگید  -

دوب 211 بّیسم  نب  دیعس  رگید  -

دوب 211 تباث  نب  رمع  رگید  -

ص:6
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دوب 211 لوحکم  ، رگید -

215 ...و هّمذ  لها  ناناملسم و  رب  وا  جارات  هلمح  ةاطرا و  یبأ  نب  رسب  تکرح 

هّللا 225 همحر  همادق  نب  ةیراج  تکرح 

یمرضح 227 رجح  نب  لئاو  ناتساد 

هفوک 229 رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  نارمن  نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  ندمآ 

لّوا 239 شخب  یشاوح 

مّود 248 شخب  یشاوح 

مالعا 274 تسرهف 

ص:7
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مجرتم ۀمدقم 

وبا.تشذگرد ناهفصا  رد  لاـس 283  هب  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  هفوک  رد  یرجه  لاس 200  دودح  رد  یفقث  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا 
.دییارگ هیماما  بهذم  هب  سپس  تشاد و  یدیز  بهذم  زاغآ  رد  قاحسا 

نآ تحلصم  دنتفگ  دنتسناد و  هیقت  فالخ  رب  ار  نآ  لقن  یـضعب  درک  فیلأت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رد  ار  هفرعملا  باتک  هفوک  رد  نوچ 
هک تسا  رهـش  مادک  دیـسرپ  قاحـسا  وبا  دنیوگ.دوش  بوشآ  شاشتغا و  ببـس  ای  دـشاب  شناج  میب  هک  اسب  دـهدن  ناشن  سک  هب  ار  نآ  هک  تسا 
اج چیه  رد  ،و  دهد رشن  ناهفـصا  رد  ار  دوخ  باتک  هک  تفرگ  میمـصت  قاحـسا  وبا.ناهفـصا  : دنتفگ ؟ دنارتمک رگید  یاج  ره  زا  اجنآ  رد  نایعیش 

.اجنآ رد  زج  دیامنن  تیاور 

.تخادرپ باتک  نآ  تیاور  هب  اجنآ  رد  دیشک و  ناهفصا  هب  تخر  قاحسا  وبا  ببس  نیدب 

.تفگ دوردب  ار  ناهج  ات  دنام  ناهفصا  رد  نانچمه  وا  یلو  دنرب  مق  هب  ار  وا  رگم  ات  دنتفر  ناهفصا  هب  یناسک  دیسر  مق  نایعیش  هب  ربخ  نوچ 

هفرعملا باتک  ، تاراغلا باتک  زا  ریغ  : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدیناسر  هاجنپ  هب  ار  وا  تافیلأت  رامش  یضعب  هدوب  رایسب  راثآ  ار  یفقث  قاحـسا  وبا 
.نینمؤملا ریما  لتقم  باتک  مارحلا و  لالحلا و  باتک  و 

اب دوب و  هضراعم  رد  ترـضح  نآ  اب  هراومه  هیواعم  دیـسر  یرهاظ  تفالخ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  زا  سپ  ، تاراغلا باتک  اما 
هتسویپ زورما  حالطصا  هب  تخادرپ و  یم  شاشتغا  بوشآ و  داجیا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ورملق  نورد  هب  دوخ  نایهاپـس  زا  یتاعامج  نداتـسرف 

نب ورمع  نوچ  ، دندوب وا  ناگدرپسرس  نیرتزیرنوخ  و  نیرت - محر  یب  زا  دندش  یم  باختنا  روما  نیا  یارجا  یارب  هک  یناسک.درک  یم  یراکبارخ 
جیدح نب  ةیواعم  صاع و 
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رماع نب  هّللا  دبع  ای  دندز  شتآ  دنداهن و  رخ  مکش  رد  دنتشک و  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالسلا هیلع  ) یلع رازگراک  دندرک و  اپرب  ار  رـصم  بوشآ  هک 
ات قشمد  زا  رفس  کی  رد  هک  ةاطرا  یبا  نب  رسب  نوچ  یصخش  ای  یواه  ۀرجش  نب  دیزی  یدماغ و  فوع  نب  نایفس  سیق و  نب  کاحض  یمرضح و 
هک دوب  یلع  رادافو  رای  رتشا  کلام  یکی  اه  هئطوت  نیا  ناینابرق  زا.تشک  ار  یلع  نارادفرط  ای  نایعیش  زا  نت  رازه  اههد  قشمد  هب  تشگزاب  نمی و 

نانیا.شدنتشک یعضو  نیرت  عیجف  هب  هک  دوب  یلع  ۀدناوخ  دنزرف  رکب و  وبا  دنزرف  رکب  یبا  نب  دمحم  رگید  دندرک و  شماعط  رد  رهز  رصم  هار  رد 
نب هّللا  دیبع.دیرب  رس  ةاطرا  یبا  نب  رسب  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  لاسدرخ  رسپ  ود  هکنانچ  دندرک  یمن  غیرد  مه  لاسدرخ  ناکدوک  نتشک  زا  یتح 

هب تسد  ، دوخ تداهـش  نامز  ات  ار  ناورهن  ۀـعقاو  زا  دـعب  لاس  هس  ود  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب نمی  ءاعنـص  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  سابع 
.تسا هدمآ  احورشم  باتک  رسارس  رد  هک  دوب  اهیمدرمان  نیا  نابیرگ 

نآ یخیرات  شخب  مظعا  تمسق  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تسا  هدوب  ناگدنسیون  ابدا و  نیخروم و  نیثدحم و  هجوت  دروم  هتسویپ  تاراغلا  باتک 
یاه هخـسن  ام  نامز  رد.هدومن  لقن  ییاهتبـسانم  هب  راونالا  راحب  رد  ار  نآ  زا  یرایـسب  یـسلجم  همّالع  تسا و  هدروآ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار 

هک یا  هطاحا  رحبت و  اب  راوگرزب  نآ.تفرگ  رارق  یومرا  ثدحم  ناورداش  دنمجرا  ققحم  رایتخا  رد  هک  یا  هخسن  رگم  دوب  بایان  یلکب  تاراغلا 
تسا یراک  قحلا  هک  ، دناسرب پاچ  هب  دلجم  ود  رد  دنمدوس  لصفم و  تاقیلعت  یـشاوح و  اب  ار  نآ  دش  قفوم  تشاد  خیراوت  ثیداحا و  بتک  رب 

.فرگش سب 

هداس رترصتخم و  یـشاوح  اب.داد  هئارا  باتک  نیا  زا  یرگید  پاچ  تفای و  قشمد  ۀیرهاظ  ۀناخباتک  رد  یرگید  ۀخـسن  ءارهزلا  دبع  بیطخ  اریخا 
بانج تاقیقحت  زا  مجرتم  زین  تسا و  ناشیا  یـشاوح  ۀمجرت  ، یـشاوح رتشیب  هتفریذـپ و  ماجنا  ناشیا  پاچ  ۀخـسن  یور  زا  همجرت  نیا  یرت و 

.مالسلا و.دیآ  هتفریذپ  رظن  لها  هاگشیپ  رد  تمدخ  نیا  هک  تسا  دیما.تسا  هدرک  هدافتسا  رایسب  زین  ثدحم 

هن تصش و  دصیس و  رازه و  لاس  دنفسا  مشش  تسیب و  یتیآ  دمحملا  دبع 
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لخدم

مجرتم ملق  هب 

رد هک  لاس 40  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  ات  یرجه  لاس 35  ۀجحلا  یذ  هام  مجنپ  تسیب و  زا  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
اب زیوآ  لادـج و  رد  همه  دودـعم  یاهلاس  نیا  رـسارس  دوب و  یرهاظ  تفالخ  رما  راد  هدـهع  تسویپ ، ـالعا  قیفر  هب  جراوخ  زا  یکی  تبرـض  رثا 
هک ار  شیوخ  یحالصا  ۀمانرب  هک  ؛ تفاین تغارف  زور  کی  یتح  هک  یا  هنوگ  هب  دش  یرپس  تسا  هدناوخ  طساق  قرام و  ثکان و  ار  نانآ  هک  یهورگ 

.دروآ رد  ارجا  هب  شیوخ  ورملق  دالب  رسارس  رد  دوب  یمالسا  لدع  طسق و  تموکح  رارقتسا  نامه 

هشیاع اب  [1]و  دندش هکم  راپسهر  هنیدم  زا  دندوب  هداد  وا  هب  تعیب  تسد  هکنآ  اب  ماّوعلا  نب  ریبز  هّللا و  دیبع  نب  ةحلط  وا  تفالخ  لوا  یاهزور  رد 
مزاع شیوخ  نارای  زا  نت  رازه  هس  اب  دندرک و  مایق  یلع  دـض  رب  نامثع  یهاوخنوخ  هب  دـندش و  تسدـمه  دوب  یلع  هاوخدـب  رود  یاهلاس  زا  هک 

.دنتشگ هرصب 

هشیاع.دنا و هدمآ  راک  هچ  هب  هک  دنسرپب  ات  داتسرف  ار  نت  ود.تشاد  تراما  هرصب  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یوس  زا  فینح  نب  نامثع  اهزور  نیا  رد 
[. 2] دنناتسب نامثع  نوخ  ماقتنا  ات  دنا  هدمآ  هک  دنتفگ  هلمج  زا  دنداد  ییاهخساپ  کی  ره  ریبز و  هحلط و 

یضعب تخادرپ  شلاگس  هب  شیوخ  نارای  اب.درک  دیاب  هچ  نونکا  هک  دش  هشیدنا  رد  فینح  نب  نامثع  دنتفگب  ارجام  دندمایب و  دصاق  ود  نآ  نوچ 
نانیا هک  دنتفگ  مه  یضعب  دسر  یروتسد  نینمؤملا  ریما  زا  ات  مینک  یم  ربص  هن  دنتفگ  یضعب  مینادرگ  یم  رب  دنا  هدمآ  هک  اجنامه  هب  ار  نانآ  دنتفگ 

ینارادفرط زین  هرـصب  رد  نامجاهم  هک  تفایرد  فینح  نب  نامثع  اهوگتفگ  عومجم  زا.دنیوج  یرای  ام  زا  نامثع  نالتاق  صاصق  یارب  ات  دنا  هدمآ 
[. 3] تفای یتسکش  دوخ  یارب  ار  رما  نیا  دنراد و 

دندرک و فرصت  ار  لاملا  تیب  دندمآ و  رد  هرصب  هب  ییاهوگتفگ  زا  سپ  شنارای  هشیاع و 
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[. 4] دندرک نادنز  هب  دندزب و  رایسب  دندیشارت و  ار  ششیر  دنتفرگ و  ار  فینح  نب  نامثع 

ور نیا  زا  ، دسر هرصب  هب  دوخ  نانآ  زا  شیپ  هک  دیدن  نآ  زج  یا  هراچ  تفای  ربخ  هرصب  یوس  هب  دوخ  نافلاخم  تکرح  زا  نوچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
اهیمسر یب  نآ  دندرک و  اهراک  نآ  دندیسر و  هرـصب  هب  رتدوز  نافلاخم  یلو  [5] دنار هرصب  هب  هنیدم  زا  نت  دصهن  اب  لاس 36 ه  رخآلا  عیبر  هام  رد 

.دوب یرتش  تشپ  رب  هشیاع  جدوه  زور  نیا  رد  اریز  دراد  ترهش  لمج  گنج  هک  دش  یگنج  ۀمدقم  نیا  و.میتفگ  هک  دندومن 

هب - دیمان یم  نانکـشدهع  ینعی  نیثکان  ار  نانآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  - لمج باحـصا  دـندرک و  اهیریلد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  دربن  نیا  رد 
[. 6  ] دینادرگزاب هنیدم  هب  ار  هشیاع  مالسلا ) هیلع  ) یلع دندش و  هتشک  ریبز  هحلط و  رتش و  دندش و  تمیزه 

.دهد بجاو  هب  یلامشوگ  دوب  هتفاترب  رس  تعیب  زا  هک  ار  هیواعم  دنک و  ماش  جیسب  ات  تفر  هفوک  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

یارب اهلاس  نیا  یط  هیواعم.داد  وا  هب  ار  ماش  رسارس  تراما  نامثع  درپس و  وا  هب  ار  قشمد  ییاورنامرف  سپـس  داد و  ندرا  تموکح  رمع  ار  هیواعم 
راوازس ار  دوخ  دوب  شیرق  فارـشا  زا  هک  ببـس  نادب  دیاش  تشاد و  یتّدع  تلآ و  هاپـس.دوب و  هدروآ  رب  ییارـس  خاک و  ، هداد بیترت  یرابرد  دوخ 

هیلع ) یلع یاپ  هب  هرسکی  ار  نامثع  لتق  تفاترب و  رس  تشاد  لد  هب  وا  ۀنیک  اهلاس  هک  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  تعیب  زا  نیاربانب.تسناد  یم  یهاشداپ 
رس نویـش  دنیرگب و  وا  رب  ات  تخیگنارب  ار  یعمج  داهن و  قشمد  دجـسم  ربنم  رب  ار  وا  نز  هلئان  ۀدیرب  ناتـشگنا  وا و  نینوخ  ۀماج  داهن و  ( مالـسلا

[. 7] دنهد

لزع زج  یزیچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع یلو  ، دنک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هیواعم  هک  دندرک  یم  هیصوت  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ناشیدنا  تحلصم  زا  یضعب 
.تساوخ یمن  وا 

قافتا - تارف دور  یکیدزن  رد  قارع  لامش  رد  - مان نیمه  هب  ییاج  رد  اریز  ، دراد ترهـش  نیّفـص  گنج  هب  خیرات  رد  هک  دش  یگنج  ۀمدقم  رما  نیا 
.تسا هداتفا 

هب ار  نآ  هک  رفص  مهد  بش  [. 8] داد خر  لاس 37  رفص  هام  رد  گنج  نیا.دنداهن  زاغآ  راکیپ  دنداد و  هیبعت  شیوخ  فوفص  نیّفـص  رد  رکـشل  ود 
غیت ۀمعط  نایماش  زا  یرایسب  دیسر و  دوخ  جوا  هب  گنج  زورمین  ات  دادماب  زا  دادماب و  ات  دنا  هتفگ  « ریرهلا ةلیل  » مزر نادرم  شورخ  گناب و  ببس 

ورمع لاح  نیا  رد.تسشن  سپاو  هاپس  بلق  زا  دیـسرتب و  هیواعم  هک  یا  هنوگ  هب  ، دندش ( مالـسلا هیلع  ) یلع یوج  راکیپ  روشحلـس و  نارای  ۀزین  و 
.داد یم  رازآ  نانچمه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، رمع نایاپ  ات  هک  دیشیدنا  هعدخ  نآ  صاعلا  نب 

دندید هیواعم  ۀدرپارس  یذاحم  نادیم  رد  نایماش  فوفص  ربارب  رد  هنوگ  مچرپ  ییاهزیچ  (» مالسلا هیلع  ) یلع نارای  ، دش نشور  اوه  هک  ناهاگرحس 
مه هب  مه  ار  هزین  هس  - هاپس یاهنآرق  نیرتگرزب  دنا و  هتخیوآ  هزین  رس  رب  هک  ییاهنآرق  هک  دندرک  هدهاشم  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  و 
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مه رکشل  نارک  ره  رد  دندمآ و  یلع  زابشیپ  هب  نآرق  دصکی  اب...دندوب  هتشاد  هاگن  ار  نآ  نت  هد  دندوب و  هتخیوآ  نآ  رب  ار  مظعا  دجـسم  نآرق  هدروآ 
[«. 9] دندوب هدروآ  رب  نآرق  دصناپ  مه  یور  دنداهن و  نآرق  تسیود 

نمشد اب  دربن  هب  دیتسه  قح  رب  امش  ادخ  ناگدنب  یا  :» تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.مییوگ خساپ  ادخ  باتک  هب  دیاب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع رکـشل 
نانیا ، یکدوک زا.دنتسین  نآرق  نید و  باحصا  نانیا.مسانش  یم  رتهب  نم  ار  کاحض  حرـس و  یبا  نبا  بیبح و  طیعم و  نبا  هیواعم.دیهد و  همادا 

زج ار  اهنآرق  نیا  ، امش رب  یاو.دنا  نادنملاس  نیرتریرـش  یدنملاس  رد  دنا و  هدوب  ناکدوک  نیرتریرـش  یکدوک  رد  مسانـش  یم  ناشیدنملاس  ات  ار 
.میریذپن مییوگن و  خساپ  دنناوخ و  ادخ  باتک  هب  ار  ام  هک  میناوت  یمن  : دنتفگ.دنا هدرکن  هزین  رس  رب  امش  یارب 

نب رعـسم.دنا  هتخادنا  وسکی  هب  ار  ادخ  باتک  اریز  دنروآ  نامیا  ادخ  باتک  هب  ات  میگنج  یم  نانیا  اب  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
یم نانآ  میلست  ار  امـش  ۀمه  ّالا  هن و  ندرگ  ادخ  باتک  تیمکح  هب  یلع  ای  : دنتفگ - دندمآ رد  جراوخ  رامـش  رد  ادعب  هک  - نیـصح نب  دیز  کدف و 

هدـش رادومن  وا  رب  یزوریپ  یاه  هیالط  هک  ار  رتشا  کـلام  راـچان  هب  یلع  [.« 10] میدرک نافع  نب  نامثع  اب  هک  درک  میهاوخ  نآ  وت  اـب  اـی  میزاـس 
.داد نایاپ  گنج  هب  دناوخ و  ارف  ، دوب

رـضاح یتح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  دوش  هدـیزگرب  یمکح  هیواـعم  یوس  زا  یمکح و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یوس  زا  هک  دـش  نآ  رب  رارق  نوچ 
.ددنسپ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دشاب  یسک  مکح  نیا  هک  دندشن 

نانیمطا یـسوم  وبا  هب  هک  تفگ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.یـسوم وبا  ، هن : دـنتفگ یم  نانآ  رتشا و  کلام  ای  سابع  نبا  هک  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هیواعم یوس  زا.دنداد  یمن  اضر  یـسوم  وبا  هب  زج  نانآ  یلو.هتخیرگ  وا  زا  تسا و  هدـنکارپ  شدرگ  زا  ار  مدرم  هدـش و  ادـج  وا  زا  دوخ  هک  درادـن 

.دوب وا  لدکی  رای  هک  دش  نیعم  صاعلا  نبا  ورمع 

.تشگزاب زین  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دنتشگزاب نیفص  زا  مدرم 

یغاب یغاط و  یدرم  هیواعم  « هّلل ّالا  مکح  ال   » هک دنتشاد  رب  تفلاخم  هب  رس  وا  نارای  زا  یرامش  تیمکح  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع تیاضر  زا  سپ 
نینچ هک  ره  دیزگرب و  مکح  ناوت  یمن  یرما  نینچ  رد  تسا و  بجاو  ناناملسم  رب  نآرق  حیرـص  صن  بجوم  هب  یـسک  نینچ  اب  گنج  تسا و 

ءارورح هب  دنتفاترب و  رس  وا  یهارمه  زا  نت  رازه  هدزاود  دیدرگزاب ،  هفوک  هب  نیفص  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ.تسا  هدش  تیصعم  بکترم  دنک 
نبا : دنتفگ ؟ تسیک امش  میعز  هک  دیسرپ  تفر و  اهنآ  دزن  هب  دوخ  داتـسرف  ناشنایم  هب  ار  سابع  نبا  تسخن  هکنآ  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتفر
امش : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.نیفص زور  رد  تیمکح  ببس  هب  تفگ  تسا ؟ ینعم  هچ  ار  جورخ  نیا  هک  دیسرپ  وا  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.ءاّوکلا

یرواد نآرق  مکح  هب  نیمکح  هک  ما  هدرک  طرـش  نم.دوب  امـش  یأر  هکلب  ، دوـبن نم  یأر  تیمکح  نیا  هک  دـیناد  یم  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار 
ندرگ ناشمکح  هب  دننکن  رگا  تسین و  یثحب  هک  دننک  نینچ  رگا.دننک 
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ام : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسا هنالداع  هدش  هتخیر  کاخ  رب  هک  ناناملـسم  یاهنوخ  باب  رد  نت  دنچ  تّیمکح  ایآ  هک  دـنتفگ.داهن  میهاوخن 
: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ؟ یا هداهن  تّدم  ارچ  : دنتفگ.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  نادرم  دنز  یمن  فرح  نآرق  نوچ  میا و  هداد  رارق  مکح  ار  نآرق 

یم گنرد  هام  شش   . دیدرگزاب دوخ  رهش  هب  : تفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع ؟ مینک هچ  نونکا  : دندیـسرپ.دنیآ دوخ  هب  تعامج  نیا  تدم  نیا  رد  دیاش 
[.« 11  ] دنتشگزاب رهش  هب  رفن  نیرخآ  ات  جراوخ.مینک  یم  رازراک  جیسب  هاگنآ  دیآ  شوت  نت و  هب  هاپس  میرآ و  مهارف  یلام  ات  مینک 

دراد و رب  تسد  راک  نیا  زا  هک  دندمآ  وا  دزن  جراوخ  رگید  راب  دتـسرف  لدنجلا  ةمود  هب  ار  یـسوم  وبا  هک  درک  نآ  دـصق  یلع  دمآرـس و  نامز  نوچ 
.دریگ رس  زا  گنج  دنک و  هبوت  هک  دنتساوخ 

یقح هملک  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع « هّلل ّالا  مکح  ال   » هک تساخرب  ادـص  نیا  فرط  ره  زا  هاـگانب و  تفگ  یم  نخـس  دجـسم  رد  یلع  یزور 
نب هّللا  دبع  ۀناخ  رد  جراوخ  [. 12] دـندرک رارکت  دوخ  نخـس  رگید  راب  نانآ  درک و  زاغآ  نخـس  رگید  راب  دوش و  یم  ادا  لطاب  دـصق  هب  هک  تسا 
دوخ یأر  مکح  ود  نآ  نونکا.دنتفای  رارقتسا  ناورهن  رد  ییاهشکاشک  زا  سپ  دندرک و  جورخ  دندش و  راکیپ  هدامآ  دندرک و  عامتجا  یبسار  بهو 
ریما ناونع  هیواعم  دوب و  هدـش  علخ  تفـالخ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، ورمع ءاـهد  یـسوم و  وبا  تین  ءوس  اـب  یلد  هداـس  ۀـجیتن  رد  دـندوب و  هداد 

رکـشل هب  هیواعم  اب  دربن  یارب  تساوخ  دومن و  هظعوم  ار  نانآ  درک و  دای  یدب  هب  مکح  ود  نآ  زا  تشون و  همان  جراوخ  هب  یلع.دوب  هتفرگ  نینمؤملا 
یهد و تداهـش  دوخ  رفک  هب  رگا  تراگدرورپ  یاضر  یارب  هن  یا  هدش  نیگمـشخ  دوخ  رطاخ  هب  نونکا  هک  دنتفگ  خساپ  رد  نانآ  اما.دـندنویپب  وا 

[. 13] درک میهاوخ  رظن  تسام  فالتخا  دروم  هچنآ  رد  هاگنآ  ینک  هبوت 

هفوک و زا  تسناوت  یم  هنوگچ  بصعتم  نارگشروش  نیا  دوجو  اب  یلو  تشاد  ماش  گنهآ  دوب و  هدرک  اپرب  هاگرکشل  هلیخن  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
هیبعت دوخ  هاپس  زین  یلع.دندرک  ییارآ  فص  وا  ربارب  رد  جراوخ.دش  ناورهن  مزاع  تسخن  سپ.دوش  رود  شیوخ  ورملق  یاهرهش  رگید  هرـصب و 

[14]و تسا ناما  رد  دشاب  هدشن  یسک  ضرعتم  دشاب و  هتشکن  ار  یسک  رگا  ، دیآ نآ  یوس  هب  سک  ره  هک  داد  بویا  وبا  تسد  هب  ناما  مچرپ  داد و 
یرانک هب  ار  دوخ  لـفون  نب  ةورف  یرادرـس  هب  ناـنآ  زا  نت  دـصناپ  تسخن.تسا  ناـما  رد  زین  دور  نئادـم  اـی  هفوک  یوس  هب  هک  ره  هک  داد  رد  ادـن 

یلع.دندنام یقاب  نت  دصتشه  رازه و  عمج  نآ  ۀمه  زا  دنتسویپ  یلع  هب  دندوب  نت  رازه  راهچ  هک  زین  یعمج  دنتفر و  هفوک  هب  یتعامج  دندیـشک و 
دندروآ تخات  نانآ  رس  رب  حانج  ود  زا  ناراوس  دنتفرگ و  نانآ  رب  هار  نازادناریت  سپس.دندش  هدنکارپ  تسار  پچ و  هب  ات  دنتخات  نانآ  رب  شهاپـس  و 

[. 15] دندش هتشک  همه  تعاس  کی  رد  هکنانچ  دنداهن  نانآ  رد  غیت  و 

ص:14

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد یم  حرش  ترضح  نآ  تداهش  نامز  ات  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع یگدنز  یاهارجام  یقاب  دوش و  یم  زاغآ  اجنیا  زا  تاراغلا  باتک  و 
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[ .رصم فراعملا  راد  پاچ.میهاربا  لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  .444/4، یربط (- 1 ])

.[ 477/4، یربط (- 2 ])

.[ ،ج 597/1 یتیآ دمحملا  دبع  ۀمجرت  ، ربعلا ، نودلخ نبا  (- 3 ])

[ .گربنرون حیحصت  لماکلا 216/3. ، ریثا نبا  (- 4 ])

.[ 478/4، یربط (- 5 ])

.[ 542/4، یربط (- 6 ])

.[ ربعلا ج 615/1 ، نودلخ نبا  (- 7 ])

.[ لماکلا 394/3 ، ریثا نبا  (- 8 ])

.[ ،ص 657 یکباتا ، یسراف ۀمجرت  ، نیفص راکیپ  (- 9 ])

.[ یسراف ج 622/1 همجرت  ، ربعلا ، نودلخ نبا  (- 10 ])

.[ یسراف ج 626/1 همجرت  ، ربعلا ، نودلخ نبا  (- 11 ])

.[ 335/3، لماکلا ، ریثا نبا  (- 12 ])

.[ ،ج 629/1 یسراف ۀمجرت  ، ربعلا ، نودلخ نبا  (- 13 ])

.[ ،ج 345/3 لماکلا ، ریثا نبا  (- 14 ])

.[ ،ج 346/3 لماکلا ، ریثا نبا  (- 15 ])
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لّوا شخب 

هراشا
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ریوصت

قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  لوا  هحفص 
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ریوصت

قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  مود  هحفص 
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ریوصت

قشمد هیرهاظ  هناخباتک  هخسن  رخآ  هحفص 
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ِمیِحَّرلا نمحرلا  هللا  ِمْسِب 

نیعتسن هب  و 

باتک تاعوضوم  ۀراب  رد  یرصتخم 

هراشا

یاهراک ریس و  ار و  قارع  مدرم  بلاط  یبا  نب  یلع  ندرک  جیسب  جراوخ و  دربن  زا  دعب  ماش  لها  نایفس و  یبا  نب  ةیواعم  مالّسلا و  هیلع  یلع  ربخ 
.شتداهش نامز  ات   (1) ناورهن گنج  زا  دعب  وا  نانخس  ماما و  نآ 

: تفگ سپس  ، دروآ یاج  هب  دنوادخ  یانث  دمح و  تسخن.دنار  یم  نخس  ناورهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دیوگ  (2) شیبح نبا 

.دوبن شنآ  یارای  نم  زج  سک  مدنک و  رب  ار  هنتف  نامشچ  نم  ، مدرم یا  ، دعب اما 

مدوب یمن  امـش  نایم  رد  نم  رگا  دنکن و  رب  ار  هنتف  ناگدید  نم  زج  سک  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  هدـمآ  (3) یلیل یبا  نبا  ثیدـح  رد  و 
نآ باوث  هب  دینک و  اهر  لمع  دینز و  نت  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دور و  ناورهن  نارگـشروش  لمج و  باحـصا  راکیپ  هب  هک  دوبن  سک 

اب هک  یـسک  یارب  یلاعت  یادخ  هک  دینادب  ات   ، متفگ یمزاب  هدش  یراج  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ناتربمایپ نابز  رب  هک  ار  یزیچ  ناتیارب  ، دینک هدنـسب 
.تسا هداد  رارق  یدنمارک  دزم  هچ  دشاب  هاگآ  ، میتسه نآ  قیرط  رب  ام  هک  یتیاده  نانآ و  یهارمگ  زا  هک  یلاح  رد  ، دنک دربن  نانآ 

تخبروش .موش  یم  هتـشک  ، هن.موش یم  هتـشک  ای  مریم  یم  ای  نم.دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دـیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  : تفگ سپس 
ره زا  هک  تسوا  تسد  هب  نم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  ( دیـشک دوخ  نساحم  هب  تسد  (و  دریگ نوخ  رد  الاب  زا  ار  نیا  هک  تسا  رظتنم  نانآ  نیرت 
نم زا  هچ  ره  دـنیامن  یم  هار  ای  دـننک  یم  هارمگ  ار  مدرم  زا  یریثک  رامـش  هک  ناسک  نآ  ۀرابرد  دـتفا و  یم  قافتا  تمایق  زور  اـت  ناـمز  نیا  زا  هچ 

.تسا یسک  هچ  دشک  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هکنآ  تسیک و  دهد  یم  یهارمگ  یادن  هکنآ  تفگ  مهاوخ  تفگ و  مهاوخ  امش  هب  دیسرپب 

.یوگب نخس  الب  زا  ام  یارب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخرب و  یدرم 

هنادنمدرخ دشیدنیب و  دیاب  دسرپب  یزیچ  یسک  نوچ  هک  دیتسه  یراگزور  رد  نونکا  : تفگ
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نوچ تسا  یدالب  نآ  رد  دادغب و  هب  تسا  لصتم  نآ  یالاب  ّدـح  هلجد  یقرـش  بناج  رد  طساو  دادـغب و  نایم  عیـسو  تسا  یناکم  : ناورهن - 1
( نادلبلا مجعم  ) .داتفا قافتا  ناکم  نیا  رد  جراوخ  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  گنج.ّینق  رید  هیفاصو و  ای  ارجرج  فاکسا و 

رادید هب  یلو  هدرک  کرد  ار  تیلهاج  نامز.دنناد  تاقث  زا  ار  وا  ناگمه  هفوک و  مدرم  زا.تسا  هشابح  نب  ّرز  ای  شیبح  نب  ّرز  دارم  : شیبح نبا  - 2
.درک تافو  لاس 83 ه  هب  یگلاس  تسیب  دص و  رد.دوب  لضاف  نآرق و  هب  ملاع  یدرم.هدشن  لئان  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

(. مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  باحصا  زا  هعیش و  نایوار  زا.تسا  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دارم  : یلیل یبا  نبا  - 3
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اه هرهچ  ار  اهالب.هتـسویپ  مه  هب  گرزب و  تسا  یثداوح  امـش  یورایور.دنک  گنرد  دهدن و  خـساپ  هدوهیب  دـیاب  دنـسرپ  یم  وا  زا  هکنآ  دـسرپ و 
رب هک  دنـسپان  اسب  دیهدب  تسد  زا  ارم  رگا  هک  هدیرفایب  ار  نارادناج  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یدنوادخ  نآ  هب  دنگوس.هدنکفا  رد  یاپ  زا  تسا و  سوبع 

رد.دنزرو یتسس  خساپ  رد  ناگدنهد  خساپ  زا  یرایـسب  دنامب و  ماک  رد  نابز  تشحو  زا  ار  ناگدنـسرپ  هک  دسر  رد  ییاهالب  دیآ و  دورف  امـش  رس 
رب هک  یناکین  راک  رد  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دراب  الب  ناراب  نم  نادناخ  امش و  رس  رب  ناهج  نیا  دریگ و  رد  تخـس  یاهراکیپ  امـش  نایم  ماگنه  نیا 

ار اهنآ  هک  دابم  ، دیبای شاداپ  دینک و  یرای  دنراد  شیپ  رد  ار  نینح  ردب و  زور  شفرد  هک  ار  ینادرم  هک  تسامـش  رب  ، دیاشگب یهار  دنا  هدـنام  یاج 
.دنکفا رب  ار  امش  الب  ات  دینک  اهر 

: تفگ.یوگب نخس  اه  هنتف  زا  ام  یارب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  رگید  یدرم 

دنیآ یم  نوچ  ، یرآ.دوش راکـشآ  ناشتقیقح  هاگنآ   ، دـندرگزاب نوچ  تسیچ و  لطاب  تسیچ و  قح  هک  دـنوشن  هتخانـش  دـنیآ  زارف  نوچ  اـه  هنتف 
.هتخانش ، دننک یم  تشپ  نوچ  دنا و  هتخانشان 

هاگآ.دنام ناما  رد  تسین  ناشهار  رس  رب  هک  رگید  رهش  دننک و  یم  شناریو  دنزو و  یم  یرهش  رب  دوخ  هار  رس  رب  هک  دنیاهداب  هدنفوت  نوچ  اه  هنتف 
شیرگبوشآ ، هدیشوپ ورف  لگ  هب  هرهچ  کیرات و  روک و  تسا  یا  هنتف  هک  تسا  هیما  ینب  ۀنتف  نم - رظن  هب  - امـش رب  اه  هنتف  نیرتازتشحو  هک  دیـشاب 

رادوریگ نآ  رد.دنام  ناما  رد  دزودرب  هدید  وا  زا  هک  ره  دوش و  شیالب  راتفرگ  شدسانـشب  درگنب و  یو  رد  هک  ره.صاخ  شا  هیلب  تسا و  یناگمه 
شتوربج تخت  زا  ار  نآ  هک  یسک  نیتسخن  هک  دیـشاب  شوه  هب.دوش  تعدب  متـس و  ینمـشد و  زا  رپ  نیمز  دنوش و  هریچ  قح  لها  رب  لطاب  لها 

.نایناهج راگدیرفآ  نآ  ، تسادخ دنک  یم  رب  ار  شا  همیخ  یاهخیم  دنکش و  یم  مهرد  ار  شرادتقا  یانب  یاهنوتس  دشک و  یم  ورف 

یم زاگ  ار  دوخ  ۀدنـشود  هک  دنا  هدروخلاس  یرتش  هدام  دننامه  نانآ.تفای  دیهاوخ  دوخ  راکبان  نارورـس  ار  هّیما  ینب  نم  زا  سپ.دـنگوس  ادـخ  هب 
ای ناشناوریپ  زج  امش  دالب  رد  ات  درک  دنهاوخ  نینچ  هراومه.ددرگن  دنم  هرهب  سک  شریـش  زا  ات  دنارپ  یم  دگل  دبوک و  یم  نیمز  رب  تسد  دریگ و 

یرای نوچ  نانآ  زا  امـش  نتـساوخ  یرای  هک  هاگنآ  ات  دوب  دـنهاوخ  نینچ  هراومه  و.دـنامن  یقاب  دـننادن  دوخ  لاـح  هب  دـنمنایز  ار  اـهنآ  هک  یمدرم 
.دیاشگ یم  شمانشد  هب  نابز  دوش  یم  رود  شرظن  زا  نوچ  دروآ و  یم  دورف  میظعت  رس  شدنیب  یم  نوچ  هک  شرورس  زا  دشاب  هدرب  نتساوخ 

نیرتدـب رد  ات  دروآ  یم  درگ  ار  امـش  دـنوادخ  دـنزاس ، ناهنپ  یگنـس  ریز  رد  ار  امـش  زا  کـی  ره  دـننکارپب و  ار  امـش  عمج  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
.دیناکچب ناشماک  هب  ماقتنا  گنرش  ناشیاهزور 

شیوخ ۀرمع  جح و  دنرازگ و  یم  زامن  هلبق  کی  یوس  هب  هک  یلاح  رد  ، دـنزیمآ مه  رد  دـنیآ و  دـیدپ  دـنچ  ییاههورگ  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  هاگآ 
.تسا رگید  یهار  ییأر و  ار  سک  ره  تسین و  یکی  مه  اب  ناشیاهلد  یلو  ، دنروآ یم  یاج  هب  ناسکی 

.داتسیاب درک و  مه  رد  ناتشگنا  هاگنآ 

ص:24
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؟ تسا ینعم  هچ  هب  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  یاج  زا  یدرم 

نادناخ ام.دنیوج  هار  نادب  هک  هتشارفا  یمچرپ  هن  دنراد و  دوخ  هار  ارف  یتیاده  غارچ  هن  ، نادان یمدرم.ار  نیا  نآ  دشک و  یم  ار  نآ  ، نیا ینعی  : تفگ
.میناوخ یم  ارف  نآ  هب  ار  نارگید  هن  میا و  هتسویپ  نادب  دوخ  هن  اریز  میرانکرب  هطرو  نیا  زا  ربمایپ 

هناخ رد  رگا  ، دـیرگنب دوخ  ربمایپ  نادـناخ  هب  : تفگ درک ؟ نامدـیاب  هچ  یراگزور  نینچ  رد  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساـخ و  رب  یاـج  زا  یدرم 
.دیوشن الب  راتفرگ  ات  دیریگم  یشیپ  نانآ  رب  یلو.دیبای  شاداپ  ات  ، دینک ناشیرای  دنا  هدناوخ  یرای  هب  ار  امش  رگا  دینیشنب و  هناخ  رد  دنا  هتسشن 

؟ دش دهاوخ  هچ  سپ  نآ  زا  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  رگید  یکی 

دنا هتفرگ  شواگ  مرچ  رد  هجنکش  هب  هک  یسک  نت  رب  ار  تسوپ  هک  ناسنآ  ، دفاکـش یم  ار  هنتف  ، ربمایپ نادناخ  ، ام زا  یدرم  ۀلیـسو  هب  دنوادخ  : تفگ
ریشمش مخز  زج  دزیر و  یم  ناشماک  هب  گرم  نارکوش  زیربل  ماج  دنکفا و  ناشیراوخ  هب  هک  داب  نازینک  نیرتهب  دنزرف  نآ  یادف  مردپ.دنفاکـش  یم 

ار و ایند  تسناوت  یم  شاک  یا  هک  دنک  وزرآ  زور  نآ  رد  شیرق.دـنک  راتـشک  دراد و  هناش  یور  رب  هتخآ  غیت  هام  تشه  یرآ.دـهدن  ناشیاطع  ناّرب 
رد مدوب و  هتساوخ  نامز  نآ  زا  هچنآ  زا  یا  هراپ  ات  ، دنیبب ارم  ، یرتش نتشک  ای  یدنپسوگ  ندیشود  ردق  هب  ، ینامز هاتوک  دهدب و  تسه  نآ  رد  هچ  ره 

همطاف نادنزرف  زا  زارفرـس  درم  نیا  رگا  : دیوگ ، دنیب وا  راکـشناج  ریـشمش  نوچ  شیرق.مریذپب  نم  دنک و  کرادـت  نونکا  ، درک یم  کاسما  نآ  نداد 
هب دندرگ و  ریگتـسد  دیاب  دنوش  هتفای  اج  ، ره دـنناگدش  تنعل  نانیا  » هک هتخاس  طلـسم  هّیما  ینب  رب  شدـنوادخ  اریز  ، دوشخب دـهاوخ  ام  رب  ، دـشاب

.« (1) تفای یهاوخن  یرییغت  یادخ  تنس  رد  دوب و  زین  ناینیشیپ  نایم  رد  هک  یدنوادخ  تنس  تسا  نیا.دنوش  هتشک  یتخس 

نم رگا  مدـنک و  رب  ار  هنتف  نامـشچ  نم  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  مدینـش  : هک هدـش  تیاور  یدـسا  شیبـح  نب  ّرز  زا  زین 
ار یزیچ  ، دینک هدنسب  نآ  باوث  هب  ،و  دینک اهر  لمع  دینز و  نت  هک  دوبن  نآ  میب  رگا  درک و  یمن  راکیپ  لمج  باحصا  ناورهن و  لها  اب  یسک  ، مدوبن

تیاده هار  ار  ام  هار  تسا و  هاگآ  ناشیهارمگ  هب  هک  یلاح  رد  ، دـنک یم  دربن  اهنآ  اب  هک  یـسک  باب  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ناتربمایپ نابز  رب  هک 
.متفگ یمزاب  ، تسا هدش  یراج  ، دناد یم 

هلهاب یّنغ و  باب  رد 

(3) هلهاب (2) و  یّنغ باب  رد  *

هب دش  یم  هدیمان  هذوه  نب  یناه  هک  ار  عخن  ۀـلیبق  زا  یدرم  ، درک ناورهن  گنج  گنهآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  یماگنه  : دـیوگ (4) یرعشا دیعس 
زوریپ وت  رب  تنمـشد  هک  دـنا  هتـشادرب  اـعد  هب  تسد  دـنزیگنا و  یم  رب  هنتف  هلهاـب  یّنغ و  هک  تشوـن  یلع  هب  یا  هماـن  یزور.داـهن  دوـخ  یاـج 

.راذگم هفوک  رد  مه  ار  نانآ  زا  نت  کی  یتح  نارب و  هفوک  زا  ار  نانآ  هک  تشون  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دوش

ص:25

و 62. / 61 بازحا - 1
نافطغ هلیبق  یاه  هرریت  زا  یکی  ینغ :  - 2

.نالیع سیق  زا  یا  هلیبق  : هلهاب - 3
.هقث نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، یرعشالا یسوم  یبا  نب  ةدرب  یبا  نب  دیعس  : یرعشالا دیعس  - 4
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.دنورب متسه  نآ  رد  نم  هک  یرهش  زا  هک  دنراد  تلهم  زور  هس  ات  هک  تفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  (1) یمور نب  هّللا  دبع 

ارم امش  هک  تسا  هاوگ  ادخ.دیریگب  شیوخ  قح  ، مدرم رگید  اب  دیباتشب و  نایلهاب  یا  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  مدینش  : دیوگ (2) ییحی وبا 
.ار امش  مه  نم  دیراد و  یم  نمشد 

ار شمان  هک  یرگید  ۀـلیبق  ار(و  هلهاب  یّنغ و  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنک  یم  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناراـی  زا  (3) هریصح نب  ثراح 
یا هرهب  مالـسا  زا  ار  نانآ  ، دیرفایب ار  نارادناج  دینایور و  ار  هناد  هک  یدنوادخ  نآ  هب  دنگوس.دنناتـسب  نم  زا  شیوخ  یاطع  دنیایب و  ات  دیناوخب  ( درب
نآ ار  ّینغ.دـنا  هدوب  نم  نمـشد  ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  هک  داد  مهاوخ  یهاوگ  دومحم  ماـقم  رد  ضوح و  راـنک  رد  مهاـگیاج  رد  نم  و.تسین 

ۀمانبـسن منادرگزاب و  ییاه  هلیبق  نایم  هب  ار  ییاه  هلیبق  منک  راوتـسا  یاپ  یاج  هاگره  .دوش  شوهدـم  میب  زا  هلهاب  هک  مشک  تساوخزاب  هب  ناـنچ 
.مزاس لطاب  دنرادن  یبیصن  مالسا  رد  هک  ار  هلیبق  تصش 

ییادخ نآ  هب.دنناتسب  شیوخ  یاهاطع  ات  دیناوخب  نم  دزن  ار  هلهاب  یّنغ و  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  (4) ریمع نب  ورمع 
منادرگ و یمزاب  رگید  ۀلیبق  هب  ار  یا  هلیبق  ، منک راوتـسا  یاپ  یاج  رگا  تسین و  یا  هرهب  مالـسا  رد  ار  نانآ  ، دیرفآ ار  نارادـناج  دـینایور و  ار  هناد  هک 

.درک مهاوخ  لطاب  دنا  هتشادن  یبیصن  مالسا  رد  هک  ار  هلیبق  تصش  ۀمانبسن 

ص:26

.تاور تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا  یملید  زوریف  نب  هّللا  دبع  : یمور هّللا  دبع  - 1
ةاورلا 424/2) عماج  هب  دیرگنب  ) .تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ، یفنح دیعس  نب  مکح  یوق  لامتحا  هب  : ییحی وبا  - 2

یم تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) رقاـب دـمحم  ماـما  زا.نیعباـت  زا.یفوک  ّیدزا  ناـمعن  وبا  : هریـصح نب  ثراـح  - 3
(. ةاورلا 172/1 عماج  هب  دیرگنب  ) دنک

زا شردپ  تیاور  نیاربانب  هدرمش  رب  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  باحصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  خیش  ، یفوک یفنح  نجحم  نب  ریمع  نب  ورمع  - 4
.دشاب هداتفا  دنس  زا  یزیچ  دیاش.دیامن  یم  دیعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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جراوخ اب  دربن  زا  سپ  هفوک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندمآ 

هراشا

نخـس تساـخ و  رب  مدرم  ناـیم  هب  ، ناورهن رد  ، تفاـی تغارف  جراوخ  اـب  دربـن  زا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نوچ  : دـیوگ (1) کاّدو وبا 
: تفگ سپس.دروآ  یاج  هب - تسوا  راوازس  هکنانچ  نآ  یادخ  یانث  دمح و  تسخن.تفگ 

دنتـساخرب و سپ.دیهن  - ماش مدرم  - دوخ نمـشد  هب  یور  گنرد  یب  نونکا.داد  ناتیزوریپ  گنج  رد  درک و  یکین  امـش  قح  رد  دنوادخ  ، دـعب اما 
هب ار  ام.تسا  هتـسکش  نیرتشیب  هدش و  هدـنک  ناماه  هزین  رـس  هدـش و  دـنک  ناماهریـشمش  هدیـسر و  نایاپ  هب  ناماهریت  نینمؤملا  ریما  ای  : دـنتفگ
ام رب  یرگید  رامش  ، دنا هدش  هتشک  ام  زا  هک  رامـش  نآ  یاج  هب  نینمؤملا  ریما  مه  دیاش.مینک  دربن  جیـسب  رتهب  گرب  زاس و  اب  ات  نادرگزاب  نامرهش 

.دش میهاوخ  رتدنمورین  مصخ  اب  راکیپ  رد  ام  دنک  نینچ  رگا  دیازفیب و 

.دوب (2) سیق نب  ثعشا  تفگ  نخس  مدرم  یوس  زا  زور  نیا  رد  هکنآ 

یارب دنوادخ  هک  یسدقم  نیمزرس  هب  ، نارجاهم یا  :» تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  میدینـش.میدوب  (4) نکسم رد  ام  : دیوگ (3) نکس نب  سیق 
رد گنج  نیا  -و  تسا تخس  امرس  : دنتفگ دنتـسیرگ و  نانآ  دیدرگ (5)» یمزاب  هدید  نایز  هک  دیدرگم  سپزاب  دـیوش و  لخاد  هتـشاد  ررقم  امش 

.دننک یم  ساسحا  ار  اوه  یامرس  امش  دننامه  زین  رگید  مدرم  : تفگ یلع  - دوب اوه  یامرس  لصف 

رد هک  تسا  دنسپان  یا  هویش  نیا  ، ما هتـسخلد  امـش  زا  : تفگ دید  نانچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ.دنتفات  یم  رب  رـس  گنج  زا  نانچمه  نانآ  یلو 
.دیا هتفرگ  شیپ 

دـنتخاس و رب  اه  هناـهب  ناـنآ  ، دـناوخ ناـشیا  رب  هیآ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  هدـش  تیاور  نکـس  نب  سیق  زا  ربخ  نیا  مه  رگید  قیرط  زا 
.تسامش یگشیمه  ۀویش  نیا  ، امش زا  ما  هتسخلد  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

هک داد  رد  ادن  ار  مدرم  هار  رد  تشگ  یمزاب  ناورهن  گنج  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (6) باهش نب  قراط 

ص:27

.تسا هدمآ  باتک  نیا  یاهدانسا  رد  ررکم  وا  مان  بیذهتلا 125/1) بیرقت  ) .هفوک مدرم  زا  ، یلاکب ینادمه  فون  نب  ربج  : کاّدو وبا  - 1
نآ لتق  رد.وا  ناهاوخ  دب  زا  دوب و  ناقفانم  رـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  مایا  رد.دوب  برک  یدـعم  شمان  ، یدـنک سیق  نب  ثعـشا  - 2
زا دعب  لاس 40 ه  رد.دمآ  رد  جراوخ  رامش  رد  نیفص  ۀعقاو  زا  دعب  دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  تسخن  دنچ  ره.تشاد  تکرش  ترضح 

.درمب ( مالسلا هیلع  ) یلع تداهش 
.تشذگرد لاس 70 ه  زا  شیپ  دوب و  تاقث  زا  سیق  هک  تسا  هدمآ  بیذهتلا 129/2  بیرقت  رد  ، دوب هفوک  مدرم  زا  ، یدسا نکس  نب  سیق  - 3

.قیلثاج رید  کیدزن  ، لیجد رهن  لحاس  رب  اناوا  کیدزن  تسا  یعضوم  ( دجسم نزو  رب  ) نکسم - 4
/. 21 هدئام - 5

بیرقت ، یـسوط لاجر  ) .تفگ دوردـب  ار  ناهج  لاـس 82 ه  رد  دوب و  نینمؤـملا  ریما  باحـصا  زا.تشاد  هینک  هیح  وـبا  : باهـش نب  قراـط  - 6
بیذهتلا 3/5) بیذهت  بیذهتلا 376/1 و 
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ماش یهار  اج  نامه  زا  هک  درک  توعد  دـناوخ و  ارف  داـهج  هب  ار  ناـنآ  دروآ و  یاـج  هب  یادـخ  یاـنث  دـمح و  سپ  دـندمآ  درگ  مدرم  دـنیآ و  درگ 
ار نایهاپس  زا  یرایسب  نایناورهن  - .دنحورجم هتسخ و  مه  تسا و  درس  اوه  مه  هک  دندوشگ  تیاکش  هب  نابز  دنتفاترب و  نامرف  زا  رس  مدرم  ، دنوش

هیلع ) یلع نانآ  یلو.دنجنر  رد  امرس  زا  امش  نوچ  دنشک و  یم  درد  امش  نوچ  مه  امش  نانمشد  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع - دندوب هدرک  حورجم 
.دندیزرو رارصا  شیوخ  یچیپرس  رد  نانچمه  دندرزآ و  ار  ( مالسلا

یهورگ نانیا  زا.دندش  هدنکارپ  شدرگ  زا  شنارای  زا  یریثک  عمج.درک  گنرد  دنچ  یزور  تشگزاب و  هفوک  هب  دید  نانچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ 
.دندوب دیدرت  رد  جراوخ  رما  رد  یخرب  دندوب و  هتفای  جراوخ  هدیقع  نامه 

هفوک هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ندش  لخاد 

رد هک  داد  نامرف  ار  نانآ  دیـسر و  «(1) هلیخن » هب ات  دمایب  نانآ  هارمه  یلع  ، دـندومن یدونـشخان  ماش  یازغ  هب  نتفر  زا  مدرم  نوچ  : دـیوگ کاّدو  وبا 
هک ینامز  ات  دنور  دوخ  دنزرف  نز و  رادید  هب  رتمک  دننک و  نآ  یاّیهم  نتشیوخ  دندنب و  داهج  رب  لد  دنورن و  ییاج  هب  دننامب و  دوخ  یاههاگرکشل 

.دنیآ تکرح  رد  ناشنمشد  بناج  هب 

دوبان یهانگ  چیه  یب  ار  ناناملـسم  ایآ  : دنتفگ دندمآ و  شیپ  یا  هدع.تشذگ  نادمه  ۀلیبق  ناگدـنمزر  زا  یتعامج  هب  یلع  : دـیوگ (2) یسبع ریمن 
ادـخ یارب  زج  مکح  ؟ یهد یم  رارق  مکح  ادـخ  نید  رد  ار  مدرم  ؟و  یا هتـساخرب  یهاشداپ  بلط  هب  یراگنا و  یم  لهـس  ار  ادـخ  راک  ؟ ینک یم 

! تسین

یم هتـشک  ای  مریم  یم  ای  نم.دزاس  نیگنر  مرـس  نوخ  زا  ارم  شیر  ناشنیرت  یقـش  هک  دوش  یمن  عنام.تسامـش  ندرگ  رب  ادخ  مکح  : تفگ یلع 
.دش لخاد  تراما  رصق  هب  دمایب و  سپس.موش  یم  هتشک  ، هن ، موش

هب دندیزخ و  یم  نوریب  هتـسهآ  هتـسهآ  هاگرکـشل  زا  ود  ود  کی و  کی  سپـس.دندرک  گنرد  هلیخن  رد  یلع  اب  دنچ  یزور  مدرم  : دـیوگ کاّدو  وبا 
نانآ دنتشگنزاب و  رگید  دندوب  هتفر  هفوک  هب  هک  نانآ  دوب و  هدش  یلاخ  هاگرکشل.دندوب  موق  نارس  زا  هک  دندنام  وا  اب  یکدنا  هورگ  طقف.دنتفر  یم  رهش 

.دمآ رد  هفوک  هب  زین  دوخ  دید  نانچ  نوچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندرک یم  ییابیکشان  دندوب  هدنام  وا  اب  هک 

ار مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  ندرک  جیسب 

مامز یموق  هن  رگا.دینک  لاتق  وا  یرادربنامرف  هار  رد  دیشوکب و  ادخ  راک  رد  هفوک  مدرم  یا  : تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ (3) نیصح نب  ّلظتسم 
باذع ار  نانآ  مه  ادخ  درک و  دنهاوخ  باذع  ار  امش  نانآ  یلو  ، دیتسه قح  هب  اهنآ  زا  رتکیدزن  امش  هک  تفرگ  دنهاوخ  تسد  هب  امش  یاهراک 

ص:28

.هفوک کیدزن  تسا  یعضوم  : هلیخن - 1
تاراغلا ص 24) ، ثدحم ) .تسا تاور  زا  هک  دشاب  ینادمه  ۀلعو  نب  ریمن  تسا  لمتحم  - 2

نبا تاقبط  ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع رمع و  زا.تسا  نیعبات  زا.درک  کرد  ار  تیلهاج  رصع  یدزا  یقرابلا  : نیـصح نب  لظتـسم  - 3
(. هباغلا 353/4 دسا  دعس 88/6.
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.درک دهاوخ 

رس هب  لاس  ات  ، دناوخارف ماش  مدرم  اب  داهج  هب  یپرد  یپ  ار  نانآ  دمآ و  رد  هفوک  هب  یلع  ، دندنکارپب یلع  درگ  زا  مدرم  هلیخن  رد  نوچ  : دیوگ کاّدو  وبا 
.دیدرگ لطاب  لاس  نآ  گنج  دمآ و 

راکیپ ۀدامآ  مدرم  یا  - دوب جراوخ  راک  ناورهن و  گنج  زا  دعب  وا  نخس  نیتسخن  نیا  -و  تفگ مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  : دیوگ (1) بهو نب  دیز 
شکرت دنا و  هتفرگ  ماهلا  روج  رفک و  زا  ، دننیب یمن  ار  قح  دنناگدز و  تریح  یمدرم.تسادخ  هب  بّرقت  بجوم  نآ  اب  داهج  هک  دـیوش  ینمـشد  اب 

ات اهنآ  ربارب  رد  «و  .دنرو هطوغ  تلالـض  بادرگ  رد  دننادرگ و  رـس  نایغط  رد  هتفات و  رب  خر  نید  زا  دنا و  هدیزگ  یرود  ادخ  باتک  زا.دنیوگ  یمن 
هدنـسب ار  امـش  وا  یرای  درک و  دهاوخ  تیافک  ار  امـش  ادخ  یتسود  » دـینک لکوت  یادـخ  رب  (2)»و  دینک هدامآ  یراوس  نابـسا  ورین و  دـیناوت  یم 

.« (3) تسا

نارـس و هاگ  نآ.دیدرگ  دـیمون  ناشمادـقا  زا  ات  درک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـنچ  یزور  دـنداهنن  داهج  هار  رد  مدـق  دـندیبنجن و  یاج  زا  مهزاب 
دندز یرامیب  هب  نتشیوخ  یخرب.دنبنج  یمن  دنا و  هدیبسچ  نیمز  رب  ببس  هچ  هب  درک و  دنهاوخ  هچ  تبقاع  هک  دیـسرپ  تساوخب و  ار  ناشناگرزب 

: هک درک  زاغآ  نتفگ  نخس  تساخ و  رب  رگید  راب  یلع.دندوب  راکیپ  ۀدامآ  نانآ  زا  یکدنا  ، اهنت.دنداد ناشن  یدونشخان  گنج  زا  یخرب  و 

هب یورخا  یگدـنز  یاج  هب  ایآ.دـیبسچ  یم  نیمز  هب  ییوگ  » مهد یم  هاگدروآ  هب  تکرح  نامرف  نوچ  هک  دوش  یم  هچ  ار  امـش  ، ادـخ ناگدـنب  یا 
هب ار  امش  هک  راب  ره  ارچ  ؟ دیا هدرک  تّزع  نیشناج  ار  یراوخ  تّلذ و  دیا و  هتشگ  نادرگ  یور  ترخآ  باوث  زا  و  »؟ (4) دیا هدش  یضار  ایند  یگدنز 
زا دور و  یم  دنب  تشهد  زا  ناتنابز  .« (5) دیتسه تایح  نیسپزاب  ۀظحل  رد  ییوگ  هک  ناس  نآ  دتفا  یم  نارود  هب  ناتنامشچ  » مناوخ یم  ارف  داهج 

ندـید زا  دـنام و  ناروک  مشچ  هب  ناتنامـشچ.دیناوتن  لـقعت  چـیه  دوـش و  یم  ناـگناوید  یاـهلد  نوـچ  ناـتیاهلد  دـینام و  یمزاـب  نتفگ  نخس 
نوچ دنناوخب  ناتراکیپ  هب  نوچ  دینز و  یم  فال  هزرش  ناریش  نانوچ  دشاب  یگدوسآ  حلـص و  نامز  نوچ  ؟ دینامدرم هچ  ، ادخ هب  ار  امـش.دینامزاب 

دامتعا ناشیرای  هب  هک  نارای  نآ  زا  هن  داد و  ناوت  هیکت  نآ  رب  هک  دیراوتـسا  نوتـس  نآ  هن  امـش.دیزیرگ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  یوج  تلیح  ناهابور 
یم امـش  زا  دیراد  هچ  ره  ، تسین ناتبیرف  یارای  دیروخ و  یم  بیرف.دیمزیه  نیرت  بابان  ار  گنج  رونت  نتخورفا  امـش  دنگوس  ادـخ  هب.درک  ناوت 

یرادیب و ار  نایوجگنج  هکنآ  لاح  دیتسه و  یربخ  یب  تلفغ و  رد  امـش  تسامـش و  نیمک  رد  رادـیب  نمـشد.دیروآ  یمن  وربا  هب  مخ  دـنیابر و 
دـنوش و بولغم  دـنراذگ  ورف  رگیدـکی  هک  نانآ.دـتفا  یراوخ  هب  دـنز  نت  داهج  زا  هکنآ  دوش و  کاله  دـنیزگ  یربخ  یب  هکنآ  هک  دزـس  یرایـشه 

.هدش تراغ  تسا و  روهقم  بولغم 

افو دـیا  هدرک  نم  اب  هک  یتعیب  هب  هک  تسا  نیا  یکی  مراد  امـش  رب  نم  هک  یقح.تسا  یقح  نم  رب  زین  ار  امـش  تسا و  یقح  امـش  رب  ارم  ، دـعب اما 
هک یقح  اما  و.دیرب  نامرف  مهد  یم  ناتنامرف  نوچ  دییوگ و  مخساپ  مناوخ  یم  ارف  ار  امش  نوچ  دیشاب و  نم  هاوخکین  ، تبیغ روضح و  رد  دینک و 

رب امش 

ص:29

(. لادتعالا 160/2 نازیم  ) تسا هدرک  تافو  نآ  زا  شیپ  ای  لاس 90  رد.تاور  تاقث  زا  تسا و  نیعبات  هّلجا  زا  ینهج  بهو  نب  دیز  - 1
/. 60 لافنالا - 2
/. 45 ءاسنلا - 3
/. 37 ةبوتلا - 4
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.بازحا 19  / ۀیآ زا  هتفرگ  رب  - 5
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نادان ات  مهد  ناتمیلعت  منک و  ادا  کین  لاملا  تیب  زا  ار  امـش  ۀـفیظو  مشاب و  امـش  هاوخکین  میامـش  هارمه  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  دـیراد  نم 
ناتلامعا دیرادزاب و  تسد  دیآ  شوخان  ارم  هچنآ  زا  هک  دراد  ینازرا  امش  هب  شیوخ  ریخ  ینامز  دنوادخ.دیزودنا  تبرجت  ات  منک  ناتبیدأت  دینامن و 

.دیسر دیهاوخ  دیرورپ  یم  لد  رد  نآ  یوزرآ  هچنآ  هب  دروآ و  دیهاوخ  تسد  هب  دیراد  یم  تسود  هچنآ  هاگنآ  ، دشاب نم  لیم  دارم و  قفو  رب 

هک تسا  زیچ  هس  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دمایب و  سبع  ینب  زا  ینز  هک  تفگ  یم  نخس  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ (1) هّللا دیبع  نب  دمحم 
.دراد هتفشآ  ساوسو  هب  اهلد 

؟ دنمادک اهنآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

.یدش بات  یب  دمآ  زارف  هّیلب  نوچ  موس  یدییارگ و  تراقح  هب  هکنآ  رگید  ود  ، یداد اضر  تیمکح  هب  هکنآ  یکی  : تفگ نز 

.نیشنب تا  هناخ  رد  ورب  ، ینز کی  وت  ، وت رب  یاو  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

.تسشن مهاوخن  ریشمش  ۀیاس  رد  زج  ، ادخ هب  هن  : تفگ نز 

زا مک  مک  مدرم.درک  یم  ضیرحت  ماش  مدرم  هیواعم و  اب  گنج  هب  ار  نانآ  تفگ و  یم  نخس  مدرم  یارب  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یـسیع  نب  رکب 
.تسا مرگ  اوه  دنتفگ  یم  راب  کی  تسا و  درس  اوه  هک  دندروآ  یم  هناهب  راب  کی.دندش  هدنکارپ  وا  درگ 

رفک و نایاوشیپ  یوس  هب  دربن  یارب  نارجاهم  نادنزرف  یا  ، ناناملـسم یا  : تفگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدینـش  : دـیوگ (2) مزاـح یبا  نب  سیق 
اطخ راب  هک  هداهن  رازراک  نادیم  هب  مدق  یدرم  یهاوخنوخ  هب  هک  یسک  دربن  هب  دیوش  جیسب.دییآ  تکرح  رد  ناطیش  نارای  (3)و  بازحا ناگدنامزاب 

.دشک یم  شود  رب  تساکو  مک  یب  ار  ناشیا  یاهاطخ  راب  تمایق  زور  ات  هک  هدیرفآ  نارادناج  هدینایور و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  : تشاد شود  رب 

.میا هتشون  فلتخم  یاهاج  زا  ام  دنا و  هدرک  لقن  املع  زا  نت  دنچ  نینمؤملا  ریما  یلع  لوق  زا  ار  نخس  نیا 

ناهیفس هک  ییاصع  هب  ار  امش  دنگوس  ادخ  هب  ؟ دییاشگ یمن  هدید  ایآ  هفوک  مدرم  یا  : تفگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  : دیوگ (4) دقرف نب  عیفر 
هار هب  مدز  منز  یم  دـح  نآ  هب  ار  ناراـکهانگ  هک  یا  هناـیزات  هب  ار  امـش  : دـیتشادن رب  تـسد  ناـتلامعا  زا  امـش  مدز و  دـننک  یم  بیدأـت  نآ  هـب  ار 
رد دوخ  هک  مرادن  تسود  یلو  دروآ  یم  هار  هب  یسک  هچ  - ادخ نذا  هب  ار- امـش  هک  مناد  یم  نم  تسا و  هدنامن  یقاب  مریـشمش  زج  نونکا.دیدماین 

.منک نانچ  امش  قح 

یم تعاطا  ار  ادخ  امش  ریما  دننک و  یم  تعاطا  وا  زا  نانآ  دنک و  یم  تیـصعم  ار  ادخ  ناشریما  ماش  مدرم.ماش  مدرم  زا  امـش و  زا  متفگـش  رد 
تسین امش  دننام  امش  نمشد  هک  دینیب  یمن  ایآ.دراذگ  یمن  امرس  : دییوگ ، دیور ناتنمـشد  گنج  هب  هک  میوگ  رگا.دیرب  یمن  شنامرف  امـش  دنک و 

: ناشتفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  دیتسه  موق  نآ  دننامه  امش.دسرتب  امرس  زا  هک 

ص:30

بیذهتلا 187/2) بیرقت  ) .تسا نایوار  تاقث  زا.تسا  نوع  وبا  وا  ۀینک.یفوک  یفقث  دیعس  یبا  نب  هّللا  دیبع  نب  دمحم  - 1
کر رتـشیب  یهاــگآ  یارب  بیذـهتلا 127/2 و  بـیرقت  ) .هـقث تاور  زا  دوـب و  هّـللا  دــبع  وـبا  شا  هـینک  ، یفوـک ّیلجب  مزاـح  یبا  نـب  سیق  - 2
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ۀحفص 41) لیذ  ثدحم  ، تاراغلا
قدنخ گنج  نامه  بازحا  گنج  دندمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  گنج  هب  هدش  قفتم  هک  تسا  هکم  رافک  یاههورگ  دارم  بازحا  - 3

.م - .تسا
هحفص 42) لیذ  ، ثدحم ) .دشن هتخانش  دیاب  هکنانچ  ، دقرف نب  عیفر  - 4
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یمرگ منهج  شتآ  :» وگب تفگ  شربمایپ  هب  یلاعت  یادـخ  «(1) دیورم گنج  هب  مرگ  یاوه  رد  ، هن :» دنتفگ ناشنارـس  « دیور داهج  هب  ادـخ  هار  رد  »
رگا تشاد و  دهاوخن  نمشد  ، دراد نمشد  ارم  ات  منز  ینیب  رب  ریـشمش  نیا  اب  ار  نمؤم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  «(2) دیمهف یم  رگا  ، تسا رت  تخس  شا 

وت اب  نمؤم  :» تفگ هک  تشذگ  یّما  ربمایپ  نابز  رب  هک  تسا  نامه  نیا  و.داد  دهاوخن  هار  لد  هب  نم  یتسود  ، مزیر رفاک  نماد  هب  ار  ایند  تمعن  ۀمه 
.دنوش دیمون  نازادرپ  غورد  ناگشیپ و  متس  یرآ  « دزرون یتسود  وت  اب  رفاک  دنکن و  ینمشد 

راتفرگ سپ.دیتسه  قح  هب  رت  یلوا  نانآ  زا  امش  هک  دنوش  طلسم  امـش  رب  یموق  دیرـشفن  یاپ  ناتنمـشد  لاتق  رب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، هفوک مدرم  یا 
رد ات  دیزیرگ  یم  ریشمش  هب  ندش  هتشک  زا  ایآ.دنک  باذع  دهاوخ  هک  رگید  ۀلیـسو  ره  هب  ای  امـش  تسد  هب  ار  نانآ  زین  ادخ  ، درک دنهاوخ  ناتباذع 
زا تسا  رت  تخس  رتسب  رب  ندرم  :» تفگ یم  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  ؟ دیریمب تحار  رتسب 

.تسا هداد  هّللا  لوسر  هب  لیئربج  هک  دوب  یربخ  دیدینش  هچنآ  یرآ  .داد » ربخ  نیا  لیئربج  ارم  ریشمش و  رازه  تبرض 

.تسا هدینش  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، ربنم رد  ار، نخس  نیا  دوخ  هک  دیوگ  دقرف  نب  عیفر 

زا ( مالسلا هیلع  ) یلع اریز.دنتشاد  رس  رد  هیواعم  یاوه  ناهن  رد  دندرک و  یم  ییور  ود  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  هفوک  فارـشا  : دیوگ (3) یّبض ۀریغم 
.داد یم  اطع  رانید  رازه  ود  ار  فارشا  زا  کی  ره  نایفس  یبا  نب  ةیواعم  هک  یلاح  رد  ، داد یمن  شقح  زا  شیب  ار  یسک  میانغ 

ص:31

.هبوت 29  / یاه 28 و هیآ  زا  هتفرگ  رب  - 1
.هبوت 29  / یاه 28 و هیآ  زا  هتفرگ  رب  - 2

بیذهتلا 269/10) بیذهت  بیذهتلا 270/2 و  بیرقت  ) .تفگ دوردب  ار  ناهج  لاس 136  رد  ، یفوک هیقف  ، یبض مسقم  نب  ةریغم  - 3

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_31_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:32

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


لاملا تیب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شور 

دروآ و یم  یاج  هب  زامن  تعکر  ود  سپـس  ، دیـشاپ یم  بآ  درک و  یم  بوراج  ار  لاملا  تیب  هعمج  زور  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ (1) عّمجم
.دیهد تداهش  نم  قح  رد  تمایق  زور  رد  ات  ود  امش  : تفگ یم 

هریخذ ادرف  یارب  یزیچ  ، مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  بوبحم  : تفگ هک  درک  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  (2) محازم نب  کاّحض 
هریخذ رگید  لاس  یارب  لاس  نیا  زا  لاوما  دـهد و  بیترت  اهرتفد  هک  دـید  ناـنچ  دیـسر  رمع  هب  تبون  نوچ  ، درک یم  ناـنچ  زین  رکب  وبا.درک  یمن 

.درک یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  مبوبحم  هک  منک  یم  نانچ  نم  اما.دنک 

: تفگ یم  داد و  یم  اطع  رگید  ۀعمج  ات  هعمج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  : تفگ

(3) هیف یلا  هدی  ناج  ّلک  ذا  هیف  هرایخ  یانج و  اذه 

رد لاملا  تیب  یا  : تفگ یم  دروآ و  یم  یاج  هب  هلفان  زامن  اجنآ  رد  سپـس  ، دیـشاپ یم  بآ  ار  لاملا  تیب  مالـسلا  هیلع  یلع  : دـیوگ یمیت  عمجم 
.متشادن هاگن  وت  رد  چیه  ناناملسم  لام  زا  نم  هک  هدب  تداهش  تمایق  زور 

.تسا هدش  لقن  - عمجم زا  مهزاب  - رگید قیرط  زا  تیاور  نیا 

ینان ۀدرگ  نایم  نآ  رد.درک  میـسقت  ار  نآ.دیـسر  ناهفـصا  زا  یلام  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یارب  : دـنک یم  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  (4) بیلک نب  مصاع 
مهس هک  دز  هعرق  اهنآ  نایم  دناوخب و  ار  هناگتفه  ناریما  سپـس.داهن  نآ  زا  یا  هکت  تمـسق  ره  رب  درک و  تمـسق  تفه  تسکـشب و  زین  ار  نآ  ، دوب

.دوب هّلحم  تفه  هفوک  رد  اهزور  نآ.دهدب  تسخن  ار  کی  مادک 

ام تساخ  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیسر  (5) لبج ۀیحان  زا  یلام  مدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  نم  : تفگ هک  درک  تیاور  شردپ  زا  یمرجلا  بیلک 
اهنآ تفرگب و  نامسیر  دنچ  یلع.دندرک  یم  ماحدزا  وا  رب  هک  ناسنآ  دندوب  هدمآ  درگ  مدرم.میدیسر  نانابراس  ناگدنبرخ و  دزن  هب  ات  میتساخرب  زین 

دز هرگ  مه  هب  ار 

ص:33

نب دـیز  مایق  زا  شیپ  بش  کی  وا  تاـفو.تسا  هدروآ  (ج 60/3) ةوفـصلا ةفـص  رد  یزوج  نبا  ار  وا  لاوحا.یمیت  راـسی  نب  عّمجم  هزمح  وبا  - 1
.ه لاس 122  هب  ینعی  دوب  یلع 

نب یلع  باحصا  زا.تسیز  یم  اراخب  ورم و  خلب و  رد  یلو  دوب  هفوک  زا  شلصا.رسفم  دوب و  نیعبات  زا  ، یلاله محازم  نب  کاحض  مساقلا  وبا  - 2
نیرـسفملا تاـقبط  ) تسا هدرک  تاـفو  خـلب  رد  لاـس 102  رد.ریغـصلا  ریـسفتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  تسار  وا.دوب  زین  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا

رب راوس  نادرگاش  ترثک  دوخ و  یناوتان  ببـس  هب  وا  دندناوخ و  یم  سرد  کدوک  رازه  هس  شا  هناخبتکم  رد  دوب و  لافطا  ملعم  دـنیوگ  (216/1
.تشگ یم  ناشیا  نایم  ، رخ

دنتفای یم  هک  یتامک  نیرتهب  وا  ناراکمه.دنک  یم  ( چراق ) ةامک نیمز  زا  ، شربالا ةـمیذج  هداز  رهاوخ  ورمع  هک  دـنیوگ.تسا  لثم  تیب  نیا  - 3
شیاهبوخ ما  هدیچ  نم  هک  تسا  یزیچ  نیا  : دـناوخ تیب  نیا  و.دروآ  دوخ  ییاد  یارب  ات  داهن  یم  نیتسآ  رد  ار  اهنآ  ورمع  یلو  دـندروخ  یم  دوخ 

.دوب ناشنهد  هب  ناشتسد  هشیمه  نانیچةامک  رگید  هک  یلاح  رد  ، تساهنآ نایم  رد  مه 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_33_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_33_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_33_5
http://www.ghaemiyeh.com


(. بیذهتلا 57/5 و 455/8 بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  روصنم  تفالخ  زاغآ  رد  لاس 137  هب  ، یفوک یمرج  بیلک  نب  مصاع  - 4
.هدـش یم  قالطا  اهنآ  نایم  دالب  یر و  رونید و  نادـمه و  نیوزق و  ناجنز و  ات  ناهفـصا  نایم  یاهنیمزرـس  هب  هک  تسا  یمان  ، لابج ای  لبج  - 5

1ص 309 و 312)  / عالطالا ج دصارم  )
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تفر و نورد  هب  یلع.میتسـشن  نامـسیر  تشپ  ام.دهن  نورد  هب  یاپ  نامـسیر  نیا  زا  هک  درادن  قح  سک  چیه  : تفگ دیـشک و  لاوما  نآ  درگ  هب  و 
.دندرک تمسق  تفه  هب  لام  نآ  ات  کی  نیا  هب  کی  نآ  زا  دنتخیر و  یم  لاوج  نآ  رد  لاوج  نیا  زا  سپ  دندمایب  نانآ.دنیاجک  هناگتفه  نارس  : تفگ

: تفگ سپس  داهن  نآ  زا  یا  هکت  تمسق  ره  رب  درک و  هکت  تفه  زین  ار  نآ.تفای  ینان  هدرگ  نایم  نآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع

(1) هیف یلا  هدی  ناج  ّلک  ذا  هیف  هرایخ  یانج و  اذه 

.دنربب دوخ  یاهلاوج  ات  دناوخارف  دوخ  موق  ، نارس زا  کی  ره.دز  هعرق  اهلاوج  نآ  رب  و 

دوب و هداتـسیا  میـس  رز و  هپک  ود  نایم  هک  مدـید  ار  بلاط  یبا  نب  یلع.ناکرـسپ  رگید  نایم  رد  مدوب  یکرـسپ.مدمآ  رد  هبحر  هب  : دـیوگ (2) یبعش
یقاب نآ  زا  چیه  ات  درک  میسقت  مدرم  نایم  ار  نآ  تفر و  لاوما  نآ  تمـس  هب  هاگنآ.درک  یم  رود  نآ  هب  مدرم  هک  تشاد  تسد  رد  کبـس  یا  هنایزات 

.دنامن

قمحا ای  ما  هدـید  ار  مدرم  نیرتهب  زورما  هک  مناد  یمن  : متفگ متفر و  مردـپ  دزن  هب  نم   . دـیدرگزاب هناخ  هب  یلاخ  تسد  اب  دوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
تسیرگ و مردـپ   . متفگزاب حرـش  هب  مدوب  هدـید  هچنآ  ار و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  متفگ  ؟ یا هدـید  ارک  مرـسپ  : تفگ مردـپ.ار  اهنآ  نیرت 

.یا هدید  ار  مدرم  نیرتهب  ، رسپ یا  : تفگ

هیلع ) یلع.ما هتفهن  یا  هنیجنگ  امـش  یارب  هک  زیخرب  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تفگ ربـنق.میتفر  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  هـب  (4) ربنق اب  : دیوگ (3) ناذاز
میـس رز و  یاـهماج  زا  رپ  لاوج  ود.تفر  هناـخ  هب  وا  اـب  تساـخرب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.دـییایب نم  اـب  : تفگ ؟ یا هنیجنگ  هچ  : تفگ ( مالـسلا

هتخودـنا امـش  یارب  ار  اهنیا  نم  دـینک و  یم  میـسقت  مدرم  ناـیم  هب  تسه  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  تداـع  ار  امـش  نینمؤملا  ریما  اـی  : تفگ.دوب
اهلاوج نآ  رب  دیـشک و  رب  دوخ  ریـشمش  سپ.متـشاد  یم  نیا  زا  رتشوخ  یدنکفا  یم  نم  ۀناخ  هب  ناوارف  یـشتآ  رگا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ما

دندرک و میـسقت  دننک و  میـسقت  ار  اهنآ  هک  داد  نامرف  سپ.دوب  هدش  هدیرب  یثلث  ای  یمین  کی  ره  زا  هک  یلاح  رد  دش  هدـنکارپ  فارطا  هب  اهماج.دز 
: تفرگ ندناوخ  ار  رعش  نیا  یلع 

(5) هیف یلا  هدی  ناج  لک  ذا  هیف  هرایخ  یانج و  اذه 

.بیرفب ارم  زج  یرگید  درز  یالط  یا  بیرفب و  ارم  زج  یرگید  ، دیپس میس  یا 

هک دوب  نانچ  وا  مسر  -و  تسین اهنآ  هب  یزاین  ار  ام  دنتفگ  مدرم.دـینک  میـسقت  مه  ار  اهنیا  : تفگ.دوب کچوک  گرزب و  نزوس  دـنچ  لاملا  تیب  رد 
مه اب  شبوخ  دب و  دیاب  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع تفریذـپ - یم  دنداتـسرف  یم  هچ  ره  شنارازگراک 

.دیناتسب

نیا زا  درک و  یم  میـسقت  ام  نایم  ار  هریز  لدرخ و  تابوبح و  یتح  یلع  : هک دـنک  یم  تیاور  شا  هدـج  زا  (6) یمجرب نالجع  نب  نمحرلا  دبع 
.لیبق

راهچ هب  ار  نآ  نم.داتـسرف  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یتفبرز  ملعم  یابید  ۀماج  یناقهد  هک  درک  تیاور  شردـپ  زا  (7) ثیرح نب  ورمع  نب  رفعج 
.مزادرپب اطع  ماگنه  هب  نآ  یاهب  هک  مدیرخ  مهرد  رازه 
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ۀرامش 35. هب  کر  - 1
یفوک یریمح  نادمه  هلیبق  زا  تسا  یا  هریت  هک  بعـش  هب  بوسنم  لیحارـش ،  نب  هللادبع  نب  رماع  اب  نب  لبحارـش  نب  رماع  ورمعوبا  یبهـش  - 2

هاورلا 427/1) عماج  بیذهتلا 65/5 و  بیذهت  دنک ( .  یم  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هیقف 
(. دعس 124/6 نبا  تاقبط  کر  ) تفای تافو  هفوک  رد  جاجح  مایا  رد.تسا  هقث  نایوار  زا.یدنک  ورمع  وبا  ای  هّللا  دبع  وبا  ، ناداز - 3

.دش هتشک  قارع  رب  جاجح  تراما  مایا  رد  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  مالغ  ، ربنق - 4
هرامش 35. هب  کر  - 5

(. هحفص 59 لیذ  ، تاراغلا ثدحم.کر ، ) .تسا هقث  نایوار  زا  نالجع  نب  نمحرلا  دبع  ، میمت ینب  لیابق  زا  مجرب  تسا  هب  بوسنم  یمجرب  - 6
باحـصا زا  دوخ  وا  دوـب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هباحـص  ۀرمز  رد  ثیرح  نب  ورمع  شردـپ  ، یموزخم ثیرح  نب  ورمع  نب  رفعج  - 7

( یسوط خیش  لاجر  زین  بیذهتلا 101/2 و  بیذهت  بیذهتلا 131/1 و  بیرقت  ) تشذگرد لاس 85  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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: تفگ یم  دوب و  هدروآ  رازاب  هب  دوخ  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  : هک دیوگ  یمیت  نجحم  نب  دیزی 

.متخورف یمن  ار  نآ  متشاد  یرازا  یاهب  رگا  دنگوس  ادخ  هب.درخ  یم  نم  زا  ار  ریشمش  نیا  یسک  هچ 

یمن ار  نآ  متشاد  یرازا  یاهب  رگا.درخ  یم  نم  زا  ریشمش  نیا  یسک  هچ  : تفگ دروآ و  رازاب  هب  دوخ  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ ءاجر  وبا 
.متخورف

یرازا شیارب  سپ.مریگ  یم  وت  زا  اـطع  تخادرپ  ماـگنه  هب  ار  نآ  یاـهب  مرخ و  یم  یرازا  وت  یارب  نم  نینمؤملا  ریما  اـی  متفگ  : دـیوگ ءاـجر  وـبا 
.درک ادا  نم  نید  ، دتسب شیوخ  یاطع  نوچ.دهدب  ار  شیاهب  نامز  نآ  ات  مدیرخ 

دوب و هتسشن  هفوک  دجسم  نحـص  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  لیقع  : هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا 
: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.ادخ تمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  وت  رب  مالس  : تفگ

درب و هناخ  هب  ار  لیقع  ، نسح.ربب هناخ  هب  ار  تّمع  زیخرب  : تفگ درک و  ( مالـسلا هیلع  ) نسح دوخ  دنزرف  هب  یور  سپ.دـیزی  وبا  یا  مالـسلا  کیلع 
هیلع ) یلع دزن  زور  رگید.وـن  یـشفک  وـن و  یرازا  وـن و  ییادر  رخب و  وـن  یا  هماـج  شیارب  : تـفگ ار  وا  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع.تشگزاـب ردـپ  دزن 

: تفگ هتسارآ و  ون  هب  اپارس  دمآ  ( مالسلا

زا یزیچ  اه  هزیرگنـس  نیا  زج  هک  منیب  یمن  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ لیقع.دـیزی  وبا  یا  مالـسلا  کیلع  : تفگ یلع.نینمؤملا  ریما  ای  وت  رب  مالس 
دزن هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  لیقع.مهد  وت  هب  ار  نآ  متفرگ  شیوخ  یاطع  نوچ  دیزی  وبا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دشاب هدـش  تبیـصن  ایند 

هیواعم.دمآ رد  سلجم  هب  لیقع.دیناشن  اهنآ  رب  شیوخ  نارای  دـنداهن و  اهیـسرک  داد  نامرف  ، تفای ربخ  شندـمآ  زا  هیواعم  هک  یتقو.تفر  هیواعم 
: تفگ هیواعم.دتسب  اهمهرد  لیقع.دنهد  وا  هب  مهرد  رازه  دص  هک  داد  نامرف 

هیلع ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هاگرکـشل  هب  : تفگ لیقع.یدـید  یقرف  هچ  یلع  هاگرکـشل  نم و  هاگرکـشل  ناـیم  هک  ییوگب  مهاوخ  یم 
هک قرف  نیا  اب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یاهزور  نوچ  یزور  )و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یاهبـش  نوچ  تشاد  یبش.متـشذگ  ( مالـسلا

هّللا لوسر  رب  (1) هبقع بش  رد  هک  ناسک  نآ  زا  ار  نیقفانم  زا  یعمج  مدـمآ  رد  وت  هاگرکـشل  هب  اما.دوبن  نایم  نآ  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
.مدید ، دندرک ردغ 

؟ تسا هتسشن  وت  تسار  تسد  رد  تسیک  نآ  هیواعم  یا  : تفگ لیقع  سپ 

.تسا صاعلا  نب  ورمع  : تفگ هیواعم 

نونکا.تفای هبلغ  نارگید  رب  ، دوب باصق  هکنآ  نایم  نآ  زا  تبقاع  دنتسه و  وا  ردپ  هک  دندرک  یم  اعدا  درم  شـش  هک  تسا  یـسک  نیا  : تفگ لیقع 
؟ تسیک یرگید  نآ  هک  یوگب 

.تسا یرهفلا  سیق  نب  کاحض  : تفگ هیواعم 

نآ هک  یوگب  نونکا.دیناهج  یم  ناگدام  رب  ار  رن  ناویح  تفرگ و  یم  یدزم  هک  دوب  نیا  شردپ  راک  تیلهاج  نامز  رد  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ لیقع 
؟ تسیک یرگید 
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.تسا یرعشا  یسوم  وبا  : تفگ هیواعم 

.دوب دزد  شردام  : تفگ لیقع 

ص:35

.دنهدب مر  هبقع  رد  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ۀقان  دنتساوخ  یم  ناقفانم  زا  یتعامج  هک  تسا  یبش  هبقع  بش  زا  دارم  - 1
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؟ یناد یم  هچ  نم  زا  دیزی  وبا  : دیسرپ.تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  شنانیشن  سلجم  لیقع  هک  دید  هیواعم  نوچ 

.نک اهر  نخس  نیا  : تفگ لیقع 

.ییوگب دیاب  : تفگ هیواعم 

؟ یسانش یم  ار  همامح  : دیسرپ لیقع 

؟ تسیک همامح  : دیسرپ هیواعم 

.تفرب تساخ و  رب  یتسیک و  وت  متفگ  : تفگ لیقع 

؟ تسیک همامح  هک  یوگب  ارم  : تفگ تساوخ و  ار  ناسانش  بسن  زا  یکی  هیواعم 

.هد ناما  ار  مدنزرف  نز و  ارم و  : تفگ

.داد شناما  هیواعم 

.دندز یم  ملع  دوخ  ۀناخ  رس  رب  هک  نانآ  زا  ، دوب هراک  نآ  تیلهاج  رد  دوب  وت  هّدج  همامح  : تفگ

.دوب نایفس  وبا  ردام  ردام  همامح  هک  دنیوگ  و 

رب یزیچ  هک  دیهد  روتـسد  ، نینمؤملا ریما  ای  هک  تفگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هک  دـیوگ  (1) تباث یبا  نب  بیبح 
هب : تفگ ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.مشورفب ار  دوخ  ناروتس  زا  یخرب  دیاب  هک  ما  هدش  تسدگنت  ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب.دنیازفیب  دنهد  یم  ارم  هچنآ 

.دهد وت  هب  ددزدب و  یزیچ  هک  یهاوخب  (2) دوخ یومع  زا  هکنیا  رگم  مهدب  ار  وت  هک  مرادن  یزیچ  دنگوس  ادخ 

هیلع ) یلع درگ  زا  مدرم  هک  دینش  نوچ.دوب  هنیدم  مدرم  زا.دنتفگ  یم  شمیرم  وبا  هک  دوب  یتسود  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (3) ریمع نب  ةرامع 
هدمآ راک  هچ  هب  دیسرپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.یرآ : تفگ ؟ میرم وبا  : دیـسرپ دید  ار  وا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دمآ وا  دزن  ، دنوش یم  هدنکارپ  ( مالـسلا

.ینکارپ یم  مه  زا  ار  اهنآ  دنراذگاو  وت  هب  تّما  نیا  راک  نوچ  هک  تمنیب  یم  یلو  ما  هدماین  یتجاح  یارب  : تفگ میرم  وبا  ؟ یا

یم ار  اـهنآ.ما  هدـش  نیمز  یور  مدرم  نیرت  ثیبـخ  راـتفرگ  یلو  ، یـسانش یم  هک  ماوـت  تسود  ناـمه  نم  ، میرم وـبا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دننکارپ یم  نم  درگ  زا  ، منک راتفر  اهنآ  لیم  هب  نوچ  ،و  دنرب یمن  نم  نامرف  ، مناوخ

مربراب و ناروتـس  ما و  هناخ  ۀثاثا  زج  مور  یم  امـش  دزن  زا  هک  زور  نآ  رد  رگا  هفوک  مدرم  یا  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یـسیع  نب  رکب 
لـصاح نآ  دیـسر و  یم  هنیدم  زا  وا  یارب  هک  یا  هّلغ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یگدنز  ۀنیزه.منئاخ  هک  دـینادب  متـشاد  دوخ  اب  یرگید  زیچ  ممالغ 
یاـمرخ اـب  درک و  یم  دـیرت  نوتیز  نغور  رد  ناـن  دوخ  دـیناروخ و  یم  تشوگ  ناـن و  ار  مدرم  یلع.دـش  یم  نیمأـت  دوب  (4) عبنی رد  وا  ۀـعرزم 

چیه اـجنآ  رد  هعمج  زور  رد  رگید  هک  ناـسنآ  درک ، یم  میـسقت  دوـب  لاـملا  تیب  رد  هچ  ره  هک  دـنیوگ.وا  ماـعط  دوـب  نیا.دروـخ  یم  (5) هوجع
.دروآ یم  یاج  هب  زامن  تعکر  ود  دیشاپ و  یم  بآ  ار  اجنآ  هبنشجنپ  ره  رصع.دوبن 
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لادتعالا نازیم  ) دنک یم  تیاور  (... مالسلا هیلع  ) داجـس ماما  نیـسح و  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  دوب  هفوک  هیقف  ، یفوک ناسح  نب  بیبح  - 1
(. 454/1

.دوب رفعج  نب  هّللا  دبع  ّمع  ( مالسلا هیلع  ) یلع - 2
تاقبط بیذـهتلا 50/2 و  بیرقت  ) تسا هدرک  تافو  نآ  زا  شیپ  لاس  ود  یکی  ای  مدـص  لاس  رد.دوب  تاقث  زا  یفوک  یمیتلا  ریمع  نب  ةرامع  - 3

(. دعس 201/6 نبا 
هیلع ) یلع دیسر  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  یگنج  میانغ  میسقت  رد  هک  هدوب  یا  هیرق.هنیدم  تاذاحم  هب  خرس  یایرد  ۀرانک  رد  تسا  یردنب  زورما  - 4

(. نیرحبلا عمجم  () همشچ ینعم  هب  عوبنی  زا  ) .دنتفگ عبنی  ار  اجنآ  سپ  نآ  زا  دروآ  نوریب  بآ  درک و  رفح  ار  نیمز  اجنآ  رد  ( مالسلا
.دنیوگ هنیل  ار  نآ  لخن  هنیدم و  یامرخ  زا  تسا  یبوخ  عون  - 5
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هب مکـش  مباین  چیه  دنچ  ره  هک  دیرفایب  نارادناج  دینایور و  ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  : تفگ یم  تشاذگ و  یم  دوخ  مکـش  یور  تسد  هک  دنیوگ  و 
.میآ نوریب  تنایخ  ۀطرو  زا  هنسرگ  میالاین و  تنایخ 

: دیوگ (1) ینادمه قاحسا  وبا 

کی مهرد و  جنپ  تسیب و  کی  ره  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.یلاوم زا  یکی  برع و  یکی.دندمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  نز  ود  لام  میـسقت  ماگنه  هب 
هدیـسر هک  تمینغ  نیا  رد  نم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مجع نز  نیا  مبرع و  نم  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ دوب  برع  هک  نز  نآ.داد  یندروخ  ّرک 

.مبای یمن  قاحسا  نادنزرف  هب  تبسن  ییرترب  لیعامسا  نادنزرف  یارب 

رتشا کلام.درک  هوکـش  رتشا  کلام  دزن  دنیارگ  یم  هیواعم  هب  دـنزیرگ و  یم  وا  دزن  زا  مدرم  هکنیا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ رتشا  کلام  مالغ 
سپـس دنتـشاد و  یأر  کی  همه  مدرم  نامز  نآ  رد.میدرک  راـکیپ  هفوک  مدرم  هرـصب و  مدرم  یورین  هب  هرـصب  مدرم  اـب  اـم  نینمؤملا  ریما  اـی  : تفگ

تلادـع هب  ار  نانآ  وت  اریز.داهن  شهاـک  هب  یور  ناشرامـش  دـییارگ و  یتسـس  هب  ناـشنامیا  دـندرک و  زاـغآ  ینمـشد  داـتفا و  فـالتخا  ناـشنایم 
یمن یرترب  هیامورف  نآ  رب  ار  هیامرس  بحاص  نآ  یناتس و  یم  هیامرـس  بحاص  زا  هیامورف  قح  ییامن و  یم  لمع  قح  هب  ینک و  یم  تساوخزاب 

ار ناشنابیرگ  وت  تلادع  ۀجنپ  هکنیا  زا  دنتفاتنرب و  هویـش  نیا  ، دـندوب وت  اب  هک  نانآ  زا  یا  هفیاط  یا  هدرک  راتفر  تلادـع  قح و  هب  همه  اب  نوچ.یهد 
.تسا فارشا  نارادلام و  هب  همه  هیواعم  یاهششخب  اما.دندش  نیگمغ  تفرگ  یم 

نیریش ناشماک  رد  لطاب  دنراد و  شوخان  ار  قح  مدرم  نیرتشیب.تسین  کدنا  ایند  نارادتـسود  مدرم  نایم  رد  تسا و  قاتـشم  ایند  هب  مدرم  سوفن 
.دنهد یرترب  زیچ  ره  رب  ار  ایند  دیآ و 

ای.دنزرو یتسود  هناصلاخ  دنوش و  وت  هاوخ  ریخ  افـص  قدص و  یور  زا  دـنرآ و  دورف  رـس  وت  ربارب  رد  مدرم  ، ییاشگ لام  لذـب  هب  تسد  زین  وت  رگا 
هچنآ هب  وا  هک  دانادرگ  هتسسگ  ناشدنویپ  تسس و  ناشدیک  دانکارپب و  ناشعمج  دانک و  نوگنرس  ار  تنمـشد  داهد و  ریخ  تیادخ  نینمؤملا  ریما 

.تسا هاگآ  دننک  یم 

سک ره  » دیوگ یم  یلاعت  یادـخ  ، یتفگ ام  یرگداد  تریـس  رد  هچنآ  اما  : تفگ راگدرورپ  یانث  دـمح و  زا  سپ  وا  خـساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
(2)»و دنک یمن  متـس  ناگدنب  قح  رد  وت  راگدرورپ  دسر و  وا  دوخ  هب  شنایز  دنک  دب  یراک  هک  ره  دسر و  یم  وا  دوخ  هب  شدوس  دـنک  کین  یراک 

.مشاب هدیزرو  روصق  تلادع  رما  رد  مهزاب  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتشیب  نم  سرت 

هدوبن و ام  روج  ببـس  هب  دنا  هدش  ادج  ام  زا  رگا  نانآ  هک  دناد  یم  ادخ  ، دندش ادج  ام  زا  دنباترب و  ار  قح  دنتـسناوتن  یعمج  هک  یتفگ  هکنیا  رد  اما 
دننک و یم  یرود  ایند  زا  هک  دندومن  یم  نانچ.دندیبلط  یمن  ایند  زج  یزیچ  ناشیا  هکلب.تسا  هدوب  تلادع  هب  نتفای  تسد  یارب  هن  دـنا  هتفر  رگا 

.دنا هدرک  یم  لمع  ادخ  یارب  ای  هدوب  ایند  ناشدصق  ایآ  هک  دیسرپ  دنهاوخ  ناشیا  زا  زیخاتسر  زور  رد.دندوب  هتفاین  تسد  ایند  لام  هب  هکنآ  لاح 

ص:37

بیذهتلا بیرقت  ) هدرک تافو  لاس 129  رد.دوب  هفوک  نیثدحم  نارس  نیعبات و  نایعا  زا.یفوک  ینادمه  یعیبس  هّللا  دبع  نب  ورمع  قاحسا  وبا  - 1
(. 73/2

/. 11 دوه - 2
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یادـخ.میهد یزیچ  لاملا  تیب  زا  تسوا  قح  هچنآ  زا  شیب  سک  چـیه  هب  میناوت  یمن  ام  ، لاـم هب  نادرم  زا  ییوجلد  لاوما و  لذـب  دروم  رد  اـما 
.« (1) تسا نارباص  اب  ادخ  دنک و  هبلغ  - ادخ نامرف  هب  - رایسب یهورگ  رب  کدنا  یهورگ  اسب  هچ  :» دیامرف یلاعت 

تزع تلذ  زا  دعب  ار  شنارای  دوزفا و  رد  وا  نارای  رامـش  رب  سپ  نآ  زا.دوب  نت  کی  اهنت  وا  تشاد و  ثوعبم  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ، ادخ
زا نم.دزاس  راومه  هار  یاهیراومهان  دنادرگ و  هریچ  بعص  یاهراک  رب  ار  ام  میشاب  هتـشاد  هدهع  رب  ّمهم  نیا  ام  هک  دهاوخب  دنوادخ  رگا.دیـشخب 
رد وت  تسا  همه  زا  شیب  وت  رب  نم  دامتعا  یتسه و  نم  نارای  نیرتنامیااب  زا  یکی  وت.مریذپ  یم  دشاب  هتـشاد  رب  رد  ار  ادخ  یدونـشخ  هچنآ  وت  یأر 

.تسا رتکیدزن  باوص  هب  همه  زا  تیأر  هشیدنا و  ینم و  نارای  نیرت  هاوخکین  نم  دزن 

نیا میـسقت  رد  هد و  مدرم  هب  لاوما  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  : دنتفگ دنتفر و  وا  دزن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  یعمج  : دـنیوگ (3) هرامع (2)و  هعیبر
لذـب یلام  دـنزیرگب  وت  دزن  زا  دـنزیخرب و  وت  فالخ  هب  هک  تسا  نآ  میب  هک  یناـسک  هب  زین  هن و  یرترب  مجع  یلاوم و  رب  ار  شیرق  برع و  فارـشا 

.درک یم  اطع  یزیچ  تفر  یم  وا  دزن  هک  ره  هب  هیواعم  هک  دنتفگ  یم  یور  نآ  زا  نخس  نیا  نانیا.نک 

دمد و یم  دیشروخ  نیا  ات  ، دنگوس ادخ  هب  ؟ مرآ گنچ  ارف  متس  یدرمیاپ  هب  ار  یزوریپ  هک  دییوگ  یم  نم  هب  ایآ  : تفگ ار  ناشیا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دییوگ یم  هک  منکن  نینچ  دشخرد  یم  نامسآ  رب  یرتخا 

لام هک  یلاح  رد  منکن  نینچ  هنوگچ  سپ  مدـیزرو ، یم  تاساوم  ناـشنایم  مهزاـب  دوب  یم  نم  نآ  زا  هک  ، لاـملا تیب  زا  هن  لاـم  نآ  هک  رگا  هّللا  و 
؟ تساهنآ هب  قلعتم 

هک یـسک  هب  لام  لذب  اریز  ، دشاب رذح  رب  داسف  زا  هک  دیاب  تسا  تسد  رد  یلام  ار  هک  ره  : تفگ دروآ و  رب  رـس  هاگنآ  ، دنام شوماخ  یدنچ  سپس 
ره.دنادرگ یم  تسپ  یلاعت  یادخ  دزن  رد  ، دـنک یم  هزاوآرپ  مدرم  نایم  رد  ار  هدنـشخب  هچ  رگا  راک  نیا  هک.تسا  فارـسا  ریذـبت و  تسین  وا  قح 

دنک ناسک  رگید  بیصن  ناش  یتسود  دنادرگ و  مورحم  نانآ  ساپس  زا  ار  وا  دنوادخ  دهن  لهاان  دزن  ای  دنک  فرـص  دوخ  یاج  هب  هن  دوخ  لام  سک 
وا هب  ار  دوخ  هک  تسا  نزغورد  سولپاچ و  نیقی  هب  دـیوگ  شـساپس  دـنک و  یتسود  راهظا  وا  هب  مهزاب  هک  دـنام  یقاب  یـسک  اهنآ  ناـیم  رد  رگا  و 

ناربج وا  یاهـششخب  هک  دهاوخ  دتفا و  شزاین  وا  یرای  هب  دوش و  نیکـسم  شتـسود  رگا  اریز  ، دـیوج هرهب  شییاراد  زا  مهزاب  ات  دـنک  یم  کیدزن 
.دید دهاوخ  دوخ  لباقم  رد  ار  دوخ  تسود  نیرتدب  لاح  نیا  رد  ، دنک

ای دناهرب  شتراسا  زا  ار  یریسا  ای  دهد  وکین  یتفایض  ای  دسر  نادنواشیوخ  درد  هب  دیاب  ، دنک قافنا  دهاوخب  هدرک  اطع  شیادخ  هک  ار  یلام  سک  ره 
هب یبایتسد  دزرو و  یرادیاپ  راگزور  ثداوح  رهد و  بئاون  ربارب  رد  دوخ  و.دناسر  ددم  ار  یرجاهم  ریقف و  هدنام و  هار  رد  ای  دنک  یرای  ار  یرادـماو 

.تسا ترخآ  لیاضف  کرد  ایند و  مراکم  هب  یبایتسد  لاصخ  نیا 

هک ببـس  نادب  رگم  دندشن  کاله  دندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  ییاهتما  : تفگ یم  شباحـصا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  (4) بشوح نب  رهش 
عنم ار  نانآ  ینید  نایاوشیپ  دندش و  یم  یصاعم  بکترم 

ص:38
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هرامش 48. هب  : کر - 3
بیذهتلا 355/1) بیرقت  ) تسا هتشذگ  رد  لاس 112  هب  تسا  قداص  تاور  زا  یماش  یرعشا  ، بشوح نب  رهش  - 4
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امش رـس  رب  هکنآ  زا  لبق  سپ.تفرگ  رب  رد  ار  همه  یهلا  تبوقع  دندرکن  ناشعنم  نایاوشیپ  دنداد و  همادا  شیوخ  یراکهانگ  هب  نوچ.دندرک  یمن 
دنک و یم  کیدزن  ار  یسک  گرم  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دینادب  دینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، دمآ ناشیا  رس  رب  هک  دیآ  نآ  زین 

.دروآ یم  دیدپ  ناصقن  وا  یزور  رد  هن 

ررقم یلاعت  یادخ  هک  هنوگ  نادب  سک  ره  بیـصن  دنیآ و  دورف  ناراب  یاه  هرطق  هک  ناس  نآ  دیآ  یم  دورف  سک  ره  رب  نامـسآ  زا  ریدـقت  هک  هنیآره 
هک دیابن  دنیب  ینوزفا  شردارب  بیصن  رد  دوب و  یناصقن  ار  امـش  زا  یکی  هاگره  .دسر  وا  هب  لام  ای  نادناخ  ای  ناج  رد  ، کدنا هچ  رایـسب و  هچ  هدرک 
رس وا  زا  ، دزاس هریچ  وا  رب  ار  ناگیامورف  ددرگ و  شتراقح  ببس  دوش  راکشآ  نوچ  هک  یراک  هدولاین و  یتسپ  هب  هک  مادام  ناملسم  هک.دوش  هتفیرف 
زین تمارغ  زا  دربب و  لام  نآ  ۀـمه  ات  دراد  مشچ  ار  یزوریپ  نیتسخن  شیوخ  رامق  یاهریت  زا  هک  تسا  یتسدـبرچ  ۀدـننک  رامق  نوچ  ، تسا هدزن 

.دهرب

رد هچ  ره  تروص  نآ  رد  هک  دناوخ  دوخ  دزن  هب  شیادخ  ای  تسا  کین  شاداپ  ود  زا  یکی  هار  هب  مشچ  : تسا نینچ  زین  تنایخ  هب  هدولاین  ناملسم 
یناهج نیا  یاهتمعن  هک  ددرگ  لام  دـنزرف و  نز و  بحاص  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  شیاـشگ  وا  یزور  رد  اـی  تسا  رتهب  وا  یارب  تسادـخ  دزن 

.دنک اطع  یمدرم  هب  اجکی  ار  ود  نآ  ادخ  هاگ  تسا و  ترخآ  ۀشوت  هک  درب  هرهب  حلاص  لمع  زا  ای  تسا 

ص:39
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دوخ اب  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر 

رب ار  راک  نآ  هراومه  ، تفرگ یم  رارق  دوب  ادخ  یاضر  ود  ره  رد  هک  راک  ود  نایم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ  : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) دـمحم نب  رفعج 
ندروخ رگا  دندروآ و  یم  هنیدم  زا  وا  یارب  ار  نآ  دروخ و  یم  دوخ  جنرتسد  زا  هشیمه  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دوب یرگید  زا  رت  تخـس  هک  دیزگ  یم 
یـسک هچ  ایند  رد  ایآ.دـیازفیب  نآ  رب  نآ  زج  یزیچ  یـسک  ادابم  داهن  یم  رهم  نآ  رـس  رب  درک و  یم  ینابنا  رد  ار  نآ  درک  یم  راـیتخا  (1) قیوس ار 

.دوب دناوت  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  رتدهاز 

راغت جنپ  تسیب و  اهنآ.دنزپب  یماعط  مدرم  یارب  ناضمر  هام  رد  هک  تفگ  ار  شلاّمع  زا  نت  دنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (2) ثراح نب  دیوس 
مامت یتقو.تسا  سب  ارم  العف  : تفگ تفرگ و  رب  ار  ات  ود  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب نآ  رد  هدند  دنچ  هک  دندروآ  وا  یارب  زین  یا  هساک  دـنتخپ و  اذـغ 

.مریگ یم  مهزاب  دش 

یا هک  داد  رد  ادن  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیسر ناهفصا  جارخ  سپس.داد  اطع  راب  هس  لاس  کی  رد  ار  مدرم  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (3) یلجب ملسم 
بآ دننک و  بوراج  ار  لاملا  تیب  داد  نامرف  هاگنآ.موشب  امـش  راد  هنازخ  مناوت  یمن  نم  دنگوس  ادـخ  هب.دیناتـسب  دوخ  یاطع  دـییایب و  ادرف  مدرم 

.دمآ نوریب  لاملا  تیب  زا  و.بیرفب  ارم  زج  یرگید  ، ایند یا  : تفگ درازگ و  زامن  تعکر  ود  سپ.دنشاپب 

ناناملسم نایم  مه  ار  نآ  : تفگ.دنا هدروآ  ( ناریا ینعی   ) یرسک دالب  زا  : دنتفگ ؟ تسیچ اهنامسیر  نیا  : دیسرپ.دوب دجسم  رد  رب  نامـسیر  یرادقم 
تباقر هب  شندیرخ  یارب  مدرم.دـمآ  یم  راک  هب  هک  دوب  ناتک  ، درک زاب  ار  اهنآ  زا  یکی  - دـندوب هداهنن  یجرا  نآ  هب  نارازگراک  ییوگ  - دـینک تمـسق 

.دیسر مهرد  دنچ  هب  نامسیر  ره  یاهب  زور  نایاپ  رد.دنتخادرپ 

یا هکت  داد و  رازآ  ارم  شا  یـشرت  هک  شرت  نانچ.دوب  شرت  ریـش  یفرظ  شلباقم  رد  مدش  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  : دیوگ (4) همقلع نب  ةبقع 
هماج دروخ و  یم  نیا  زا  رت  کشخ  ینان  هّللا  لوسر  هک  مدید  ، بونجلا وبا  یا  : تفگ ؟ تسا نینچ  امش  یاذغ  ، نینمؤملا ریما  ای  : متفگ.کشخ نان 

مشوپن مروخن و  وا  دننامه  نم  رگا  )و  درک تراشا  دوخ  ۀماج  هب  (و  دیشوپ یم  هماج  نیا  زا  رت  نشخ  یا 

ص:41

.تسپ ، هداد وب  مدنگ  درآ  ای  وج  درآ  قیوس  - 1
.تسا هقث  نایوار  زا  هک  تسا  یندم  یراصنالا  یّلعم  نب  دیعـس  یبا  نب  ثراح  نب  دیعـس  ، وا و.دشاب  دیعـس  ، دیوس یاج  هب  تسا  لمتحم  - 2

ۀحفص 82) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا یومرا  ثدحم  ناورداش  زا  لامتحا  نیا  ( بیذهتلا بیرقت  )
نب ملـسم  نب  نوراه  هدمآ  بیذهتلا  بیرقت  رد  هکنانچ  وا  تسا و  یلجع  فیحـصت  ، یلجب هک  دـنا  هداد  لامتحا  یومرا  ثدـحم  ناورداش  - 3

(. ۀحفص 83 لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا یلجع  زمره 
بیذهت ) .دـنک یم  تیاور  زین  وا  زا  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاپـس  رد  لمج  گنج  رد.تشاد  هینک  بونجلا  وبا  ، یرکـشی ۀـمقلع  نب  ةـبقع  - 4

(. لادتعالا 67/3 نازیم  بیذهتلا 247/7 و 
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.موشن قحلم  وا  هب  هک  مسرت  یم 

یـسک.تشاد رگید  یماعط  دوخ  دـیناروخ و  یم  تشوگ  نان و  مدرم  هب  هفوک  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  دـمحم  ماما 
نوتیز نغور  شماعط  دـندمایب و  شندروخ  ماعط  ماگنه  هب  یزور.تسیچ  هک  مینیبب  ار  نینمؤملا  ریما  ماعط  میتسناوت  یم  شاک  : تفگ ار  یرگید 

.دندروآ یم  هنیدم  زا  وا  یارب  ار  امرخ  نیا  .(1) هوجع یامرخ  نآ  یور  رب  دوب و  هدرک  دیرت  نآ  رد  نان  هک  دوب 

یوب هک  ریـش  یا  هساک  شلباقم  رد  دوب و  تراما  رـصق  رد  هفوک  رد  وا  مدـش و  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  رب  : دـیوگ (2) هلفغ نب  دیوس 
نآ زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دوب ادیپ  نآ  یور  رب  وج  یاهتسوپ  کدرخ  زونه  هک  تشاد  تسد  رد  ینیوج  نان  صرق.دروخ  مماشم  هب  نآ  یگدیـشرت 
ادخ زا  ایآ  : متفگ ار  وا.دوب  هداتسیا  شرس  یالاب  هّضف  شا  همداخ.تفرگ  یم  ددم  دوخ  یوناز  رس  زا  نتسکش  یارب  یهاگهاگ  تسکـش و  یم  نان 

مینک و شتفلاخم  هک  میـسرت  یم  ام  : تفگ هّضف.دیتخیب  یم  ار  درآ  القا  دـش  یم  هچ.دـیروآ  یم  یماعط  نینچ  درم  ریپ  نیا  یارب  هک  دیـسرت  یمن 
وا زا  دوخ  : تفگ هّضف  ؟ دـیوگ یم  هچ  : دیـسرپ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مینکن لابرغ  ار  شدرآ  ، میتسه وا  اـب  اـت  هک  هتفرگ  لوق  اـم  زا.میوش  راـکهانگ 

یادـف مردام  ردـپ و  : تفگ تسیرگ و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.دـننک لابرغ  ار  ناـتدرآ  دـییامرفب  شاـک  : هک متفگ  وا  هب  مدوب  هتفگ  هّضف  هب  هچنآ.سرپب 
لابرغ زگره  ار  دوخ  درآ  تسب و  رب  ناهج  نیا  زا  تخر  ات  درکن  ریـس  مدنگ  نان  زا  ار  دوخ  یپرد  یپ  زور  هس  زگره  هک  داب  [ هّللا لوسر  ینعی  ] یـسک

.دومرفن

.درک عانتما  نآ  ندروخ  زا  دندروآ  هدولاپ  یفرظ  ( مالسلا هیلع  ) یلع یارب  : دیوگ (3) تباث نب  ّیدع 

نم دـیهدب  ار  امرخ  نیا  : تفگ درک و  مالـس  ما  هدج.دیـشک  یم  شود  هب  امرخ  یلع.تفر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  ما  هدـج  هک  دـیوگ  (4) حلاص
لیم ، هن : تفگ ما  هدـج  ؟ یروـخ یمن  : تـفگ و.تـسا  رتراوازـس  نآ  لـمح  هـب  تـسا  دـنزرف  نز و  بحاـص  هـکنآ  : تـفگ یلع.مرواـیب  ناـتیارب 

تشاد و شود  رب  دوب  هدـیبسچ  نآ  هب  اـمرخ  تسوپ  زوـنه  هک  هفحلم  نآ  دـیدرگزاب و  درب و  دوـخ  لزنم  هب  اـمرخ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مرادـن
.دندرک ادتقا  وا  هب  مدرم  داتسیا و  هعمج  زامن  هب  نانچمه 

نآ زا  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع.نـغور زیوـم و  اـمرخ و  زا  دـندروآ  یماـعط  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع یارب  : دـیوگ ( مالــسلا هـیلع  ) دـمحم نـب  رفعج 
شوخ هزیکاپ و  یاهزیچ  زا  یویند  یگدنز  رد  :» درک توالت  سپس.دوش  نآ  قاتشم  سفن  هک  مراد  نآ  میب  یلو  هن  : تفگ ؟ تسا مارح  : دنتفگ.دروخن

.« (5) دیوش دنم  هرهب 

یمن کاـسما  یردـق  اـیآ  یهد ؛ یم  هقدـص  رایـسب  : دـنتفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : هک هدـش  تیاور  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع باحـصا  زا  یـضعب  زا 
مناد یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلو  ، مدرک یم  سب  ، تسا هتفریذپ  مرازگ  یم  هک  ار  لامعا  نیا  زا  یکی  ادخ  هک  متـسناد  یم  رگا  ، ادخ هب  ، هن : تفگ ؟ ینک

.هن ای  ، تسا هتفریذپ  نم  زا  یزیچ 

.تخادرپ یناشیپ  قرع  تسد و  ۀنیپ  زا  ار  اهنآ  یاهب  هک  درک  دازآ  ار  هدرب  رازه  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (6) نسح نب  هّللا  دبع 

هدید ار  وا  رگا.درک  دازآ  دوخ  جنرتسد  زا  ار  هدرب  رازه  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ ( مالسلا هیلع  ) دمحم نب  رفعج 

ص:42
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هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ نفد  زور  رد  دیورگ  مالـسا  هب  دـش و  دـلوتم  لیفلا  ماع  رد  نیعبات  ناگرزب  زا  دوب و  هیما  وبا  وا  ۀـینک  ، هلفغ نب  دـیوس  - 2
رد ای 82  لاس 81  رد  درک و  زارد  رمع.تشاد  تکرش  نیفص  کومری و  گنج  رد  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  رامـش  رد.دمآ  هنیدم  هب  ( هلآ

(. یسوط خیش  لاجر  بیذهتلا 341/1 و  بیرقت  زین  هباصالا و  هب  دینک  هاگن  ) .تشذگرد یگلاس  ای 130  یگلاس   128
(. بیذهتلا 16/2 بیرقت  لادتعالا 61/3 و  نازیم  ) تشذگرد لاس 116  رد.تاقث  زا  دوب و  هعیش  ملاع  یفوک  ، یراصنا تباث  نب  ّیدع  - 3

لادتعالا 304/2) نازیم  () مالسلا هیلع  ) یلع زا  شا  هدج  دنک و  یم  تیاور  دوخ  ۀدج  زا  ، شورف سابل  ای  ، زازب حلاص  - 4
.دوه ۀروس  ۀیآ 20  زا  هتفرگ  رب  - 5

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  دارم  ، نسح نب  هّللا  دبع  - 6
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هب ار  نآ  یلع  ، دنتـسب یا  هلجح  شیارب  ، تفرگ ینز  هب  ار  یلیل  نوچ.ساـبرک  زا  شا  هماـج  تسا و  ریـش  اـمرخ و  شیاولح  هک  دـیدید  یم  دـیدوب 
.تسا یفاک  دنراد  هک  نامه  ار  یلع  نادناخ  : تفگ دز و  یرانک 

: تفگ یلیل  تفرگ  ینز  هب  ار  یلشهن  دوعسم  تخد  یلیل  نوچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یبض ۀریغم 

.دشاب ییوشانز  دنویپ  ام  نایم  هک  متشاد  وزرآ  هراومه  ، دش هّللا  لوسر  نیشناج  ( مالسلا هیلع  ) یلع مدید  هک  نامز  نآ  زا 

.درک تعیب  بعصم  اب  راتخم  بعصم و  دربن  رد  هک  دروآ  ار  یلع  نب  هّللا  دیبع  وا  یارب  دوعسم  تخد  یلیل  هک  دنیوگ 

ربتس و شیاپ  تالضع  هدیچیپ و  ربتس و  شتسد  تالضع.دوب  وزاب  ربتس  هناش و  ربتس  مکش و  ربتس  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) باتع نب  ةمادق 
دـمآ و یدرم  لاح  نیا  رد.تشاد  نت  رب  یرازا  نیمـشپ و  یا  هماج.دـنار  یم  نخـس  ام  یارب  هک  مدـید  یناتـسمز  زور  کی  رد  ار  وا.دوب  هدـیچیپ 

سپـس.داد همادا  نخـس  هب  یرآ و  : تفگ یلع.دننز  یم  ار  ناشیا  لئاو  نب  رکب  ۀلیبق  (3) هـسانک رد  هک  بایرد  ار  میمت  ینب  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ
رکب : تفگ دمآ و  یمراهچ  لاح  نیا  رد.داد  ربخ  نامه  دمآ و  یموس  هاگنآ.داد  همادا  نخـس  هب  یرآ و  : تفگ یلع.داد  ربخ  نامه  دـمآ و  یرگید 

ار لئاو  نب  رکب  میمت و  ینب  ، دادـش یا.ییوگ  یم  تسار  وت  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـننز یم  ار  اهنآ  میمت  ینب  هسانک  رد  هک  بایرد  ار  لئاو  نب 
.نک ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  بایرد و 

هب دیرخ  خارف  زارد و  یا  هماج  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  دـمحم  دوخ  ردـپ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) دـمحم نب  رفعج 
.دیربب دمآ  نوزفا  ناتشگنا  زا  هچنآ  دیشک و  ار  شنیتسآ  دناوخ و  ارف  ار  طایخ  سپ.مهرد  راهچ 

رـس ات  دیـشک  یم  ار  شیاهنیتسآ  نوچ  هک  تشاد  نت  رب  یا  هماج  هک  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : دیوگ لیذه  یبا  نب  (4) هّللا دبع 
.دیهج یم  شچم  یالاب  هب  درک  یم  اهر  نوچ  دیسر و  یم  شناتشگنا 

سپـس.درک لسغ  تارف  رد  هعمج  زور  هک  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : تفگ هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  (5) یزنع ثعشالا  وبا 
.دندوب هتخودن  ار  هماج  نابیرگ  زونه  درازگ و  هعمج  زامن  مدرم  اب  مهرد و  هس  هب  دیرخ  سابرک  زا  یا  هماج 

شنیتسآ هب  ار  دوخ  درک و  یم  هبطخ  یادا  مدرم  یارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع مدوب و  مردـپ  شود  رب  یا  هعمج  زور  رد  : دـیوگ (6) یعیبس قاحسا  وبا 
.تسا هدش  شمرگ  نینمؤملا  ریما  ، ردپ : متفگ.دز یم  داب 

.دوش کشخ  ات  دهد  یم  شداب  ، درادن مه  رگید  ۀماج  تسا و  رت  زونه  تسا و  هتسش  ار  شا  هماج.شمرگ  هن  تسا و  هدش  شدرس  هن  ، هن : تفگ

.خارف شا  هنیس  دوب و  دیفس  ششیر  رس و  یوم  مدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع درک  دنلب  ارم  مردپ  : دیوگ قاحسا  وبا 

ص:43

بیذهتلا بیرقت  ندیل 235/6 و  ط.دعس  نبا  تاقبط  ) .تشذگرد لاس 136  رد.دوب  نایوار  تاقث  زا  اـنیبان و  یدرم  یّبض  مسقم  نب  ةریغم  - 1
(. 270/2

.دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یفوک  باّتع  نب  ةمادق  - 2
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(. توقای نادلبلا  مجعم  هب  دیرگنب  ) تسا هفوک  یاه  هلحم  زا  هسانک  - 3
نبا تاقبط  ) .تشذگرد قارع ، رب  یرـسقلا  هّللا  دـبع  نب  دـلاخ  تراما  نامز  رد.دوب  هقث  تاور  زا  ، یفوک لیذـه  یبا  نب  هّللا  دـبع  هریغملا  وبا  - 4

بیذهتلا 62/6) بیذهت  بیذهتلا 458/1 و  بیرقت  دعس 78/6 و 
ۀرامش 70 هب  کر.تشذگ  نآ  رکذ  هک  تسا  لیذه  یبا  نب  هّللا  دبع  رسپ  یزنع  ثعشالا  وبا  - 5

هب دیرگنب  زین  بیذهتلا و  بیرقت  ) .تشذگرد لاس 129  رد  دباع  یدرم  دوب و  هقث  نایوار  زا  یعیبس  ینادمه  هّللا  دبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا  - 6
.م (.- ۀحفص 702 ، ثدحم ، تاراغلا
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یوم مدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ تیمص  نب  میکح.دنار  یم  نخـس  یرجآ  یربنم  یور  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) هّللا دبع  نب  دابع 
.دوب درز  ششیر  یوم  مدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) هلظنح نب  ةداوس.دوب  دیفس  ششیر  رس و 

یم ناـن  لاـقب  زا  متفر و  یم  هبحر  هب  تجاـح  یاـضق  یارب  مدـیباوخ و  یم  هفوـک  دجـسم  رد  نم  : دـیوگ رطم  وـبا  ماـن  هب  هرـصب  مدرم  زا  یدرم 
تراگدرورپ یارب  مه  دـنام و  رت  هزیکاپ  تا  هماج  مه  ات  نیچارف  نماد  ، درم یا  هک  دز  ادـص  ارم  یـسک  مدـمآ  نوریب  رازاـب  دـصق  هب  یزور.متفرگ 

رازاـب هب.متفر  وا  یپ  زا.تسا  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  نینمؤـملا  ریما  : دـنتفگ ؟ تـسیک درم  نـیا  : مدیـسرپ.یشاب هدرک  یراـکزیهرپ 
هب ار  الاک  رگا  ندروخ  دنگوس  هک  ، دیزیهرپب غورد  دنگوس  زا  ناگدنشورف  تعامج  یا  : تفگ داتـسیا و  ، دیـسر رازاب  هب  نوچ.تفر  یم  ناشورفرتش 

.درب یم  نایم  زا  ار  تکرب  ، دناسرب شورف 

جنپ هب  هک  مهاوخ  یم  هماج  ود  : تفگ ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، یور شوخ  دوب  هتـسشن  یدرم  یناکد  رب.تفر  ناـشورف  ساـبرک  رازاـب  هب  هاـگنآ 
: تفگ تسج و  رب  یاج  زا  هاگان  هب  درم.دزریب  مهرد 

هماج ود  رسپ  یا  : تفگ.دیسر یرسپ  هب.تفر  رگید  یاج  هب  دیرخن و  یزیچ  وا  زا  ، دوب هتخانش  ار  وا  هدنشورف  نوچ.نینمؤملا  ریما  ای  مرادربنامرف 
هیلع ) یلع.مهرد ود  ار  رگید  نآ  مهد و  یم  مهرد  هس  هب  ، تـسا یرگید  زا  رتـهب  هـکنآ  مراد  هماـج  ود  : تـفگ رـسپ.مهرد  جـنپ  هـب  مهاوـخ  یم 

: تفگ ( مالسلا

یم نخـس  مدرم  یارب  دیور و  یم  ربنم  هب  هک  تسا  رت  بسانم  امـش  یارب  : تفگ.وت نآ  زا  دزرا  یم  مهرد  هس  هب  هکنآ  : تفگ ار  ربنق  روایب و  ار  اهنآ 
- لوسر زا  هک  ، مهد یرترب  وت  رب  ار  دوخ  هک  مراد  مرش  مراگدرورپ  زا  نم.تسا  یناوج  روش  وت  رد  یناوج و  وت  ، هن : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دییوگ
ار هماج  هاگنآ  « .دیروخ یم  دوخ  هک  دیناروخ  نامه  دیشوپ و  یم  دوخ  هک  دیناشوپ  نامه  ار  ناتسدریز  :» هک ما  هدینـش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا

: تفگ.دوب نوزفا  شناتشگنا  زا  ، درک نیتسآ  رد  تسد  درک و  نت  رب 

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.مزودب ار  شا  هبل  راذگب  درم  ریپ  یا  : تفگ دیربب و  رسپ.ربب  ار  هکت  نیا  رسپ  یا 

.تساهنیا زا  شیب  راک  رد  باتش  هک  نک  شیاهر  تسه  هک  هنوگ  نامه 

یم هجعن  نب  دعج  ار  وا.دوب  جراوخ  یاسؤر  زا  یدرم  نایم  نآ  رد.دندمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هرصب  مدرم  زا  یتعامج  : دیوگ (3) بهو نب  دیز 
ندرک یّسأت  یارب  دراد و  یم  رترود  یدنسپدوخ  زا  ارم  سابل  هنوگ  نیا  : تفگ.دشوپ یمن  رتهب  یا  هماج  ارچ  هک  دیسرپ  وا  زا  شسابل  ۀرابرد.دنتفگ 

.درم یهاوخ  وت  ، سرتب ادخ  زا  : تفگ یجراخ  نآ  سپس.تسا  رت  هتسیاش  نم  هب  ناناملسم 

نیا و.دوش  یم  باضخ  منوخ  هب  مشیر  نیا  دیآ و  یم  دورف  مرـس  رب  یتبرـض.موش  یم  هتـشک  ، ادـخ هب  هن.درم  مهاوخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دوش دیمون  ددنب  غورد  هکنآ  نیرید و  تسا  یدهع  دیسر و  دهاوخ  هک  تسا  ییاضق 

دنگوس رگا  هک  ندروخ  دنگوس  زا  دینک  رذح  دیـسرتب و  ادخ  زا  نایرازاب  یا  : تفگ یم  دمآ و  یم  رازاب  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (4) دیعس وبا 
رجات هنیآره  .دربب  ار  تکرب  یلو  دناسر  شورف  هب  ار  الاک 

ص:44
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(. لادتعالا نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک یدسا  هّللا  دبع  نب  دابع  - 1
(. بیذهتلا 339/1 بیرقت  ) تسا قداص  هقث و  نایوار  زا  یرصب  یریشق  ۀلظنح  نب  ةداوس  - 2

(. هغالبلا 51/1 جهن  رداصم  هب  دیرگنب  ) .دنا هدرک  عمج  ار  وا  تاملک  یلع و  یاه  هبطخ  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  بهو  نب  دیز  - 3
ۀحفص 715) تاراغلا  ؛ ثدحم ، کر ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا.یمیت  رانید  دیعس  وبا  - 4
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تقو ره   . تفگ یمزاب  نخـس  نامه  دمآ و  یم  رازاب  هب  زاب  زور  دنچ  زا  سپ.سب  نیمه.دـشورفب و  قح  هب  درخب و  قح  هب  هکنآ  رگم  تسا  رجاف 
درم » دـنیوگ یم  میآ  یم  رازاب  هب  یتقو  : تفگ یزور.دوب  وا  مکـش  هب  تراشا  نیا  دـمآ و  (1) هبنکـش درم  : دنتفگ یم  نایرازاب  دـمآ  یم  رازاب  هب  هک 

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دمآ گرزب  مکش  درم  نآ  ینعی  : دنتفگ ؟ تسیچ ناشدوصقم  « دمآ هبنکش 

.ملع شیالاب  تسا و  ماعط  شنییاپ 

تـشپ وا  هب  هک  یدرم.تسین  ام  زا  (3) دمدب تشوگ  رد  هک  ره  ناباصق  تعامج  یا  : تفگ دـمآ و  رازاب  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (2) ثراح
سپ رد  هک  تسیک  شورف  تشوگ  یا  : تفگ دز و  وا  تشپ  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا هدرپ  تفه  سپ  هک  یـسک  هب  مسق  ، زگره : تفگ دوـب  هدرک 

ادخ و نایم.دنک  یراز  تیازع  رد  تردام  ، یدرک اطخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ناهج راگدیرفآ  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ درم  ؟ تسا هدرپ  تفه 
متفگ نم  هک  ینخـس  ۀراّـفک  نوـنکا  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تفگ درم.تساـهنآ  اـب  ادـخ  دنـشاب  هک  اـج  ره  اریز.تسین  یا  هدرپ  چـیه  شناگدـیرفآ 
هرافک هن  تفگ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ؟ مهدب ماعط  ار  نانیکـسم  ایآ  : تفگ درم.تسوت  اب  ادـخ  یـشاب  هک  اج  ره  رد  هک  ینادـب  هکنیا  : تفگ ؟ تسیچ

.یا هدروخ  مسق  هّللا  مان  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  درادن 

قسف زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب  : تفگ یم  تفرگ و  یم  تسد  هب  دوخ  هنایزات  تفر و  یم  رازاب  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (4) دعس نب  نامعن 
.رازاب نیا  رش  روجف و  و 

: تشون نینچ  یا  همان  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  هدرک  تیاور  وا  باحصا  تاقث  زا  حلاص  نب  ییحی 

.وت رب  مالس  : داّدش نب  ةجسوع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا 

هک زینک  نآ  ببـس  هب  وت  زا  متفگـش  رد.ددرگ  اهوزرآ  بولغم  دوش و  لیام  هعدخ  رکم و  هب  دریگ و  مارآ  یدنمزآ  هب  ناشلد  نادان  ناگدنب  ، دـعب اما 
اب ار  وا  مدیسرپ  وا  زا  دمآ و  نم  دزن  نوچ.دراد  یوش  یا  هدیرخ  ار  وا  هک  یماگنه  هک  یدرکن  هاگآ  ارم  مداد و  وت  هب  شکلام  زا  ار  شندیرخ  روتـسد 

تسا هداد  هک  نیباک  نآ  ، دوش یضار  رگا  و.هاوخب  ار  زینک  نآ  یوش  زین  یا و  هدیرخ  وا  زا  ار  زینک  هک  ار  سک  نآ.مداتـسرف  وت  دزن  بعثم  دوخ  مداخ 
.مالسلا و.هد  زاب  شا  هدنشورف  هب  ار  زینک  ناتسب و  یا  هداد  هک  ییاهب  ، تفریذپن درم  نآ  رگا  نک و  اهر  وا  تیجوز  دیق  زا  نز  هد و  سپزاب  وا  هب 

.تسا هتشون  (5) عفار یبا  نب  هّللا  دیبع  هب  مه  یا  همان  نینچ  لاس 39  رد  و 

.داد ناسکی  ار  همه  درک و  میسقت  مدرم  نایم  ار  لاملا  تیب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (6) هرمض نب  مصاع 

هب دمآ  یم  هک  هار  رد  ، دروایب وا  دزن  ار  یمیمت  دراطع  نب  دیبل  ات  داتسرف  سک  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  (7) یّبض مدق  زا  سابع  نب  رکب  وبا 
.دوب اجنآ  هجاجد  نب  میعن  ، دیسر دسا  ینب  لزانم  زا  یکی 

هجاجد نب  میعن  رب  هار  رد  ، میدروایب میدرک و  ریگتسد  ار  دیبل  ام  هک  دنتفگ  دندمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  سپ.درک  دازآ  ار  دیبل  تساخرب و  میعن 
تخـس دـندروآ و  رـضاح  ار  میعن  داد  ناـمرف  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوـب «(8) سیمخلا هطرــش  » دارفا زا  مـیعن  -و  .دـیناهرب ار  یدـنب  وا  میتشذـگ 

- دندینادرگ یمزاب  ار  وا  نوچ.دندزب 
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نایناریا ترجاهم  ببس  هب  رما  نیا  هتشاد و  جاور  یسراف  نابز  هفوک  رد  نامز  نآ  رد  دوش  یم  مولعم.یرد  یسراف  تسا  یبیکرت  « هبنکش درم  - » 1
.م - .تسا هدوب  رهش  نآ  هب 

.تسا هدومن  لقن  زین  ار  هبطخ  دـنچ  هدرک و  تیاور  رایـسب  یلع  زا.دوب  یلع  باحـصا  زا  نیعباـت و  زا.ینادـمه  روعا  هّللا  دـبع  نب  ثراـح  - 2
(. هدیناسا 48/1 هغالبلا و  جهن  رداصم  دعس 116/6 و  نبا  تاقبط  )

.ندیرب رس  زا  سپ  نآ  تسوپ  ریز  رد  ندیمد  اب  ، تسا دنفسوگ  نداد  هولج  هبرف  دارم  - 3
لادتعالا 265/4) نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک یراصنا  رتبح  ای  هتبح  نب  دعس  نب  نامعن  - 4

هیلع ) یلع بتاــک  ود  ره  عـفار  یبا  نـب  یلع  شردارب  وا و  (. هـلآ هـیلع و  هـللا  یلــص  ) لوـسر ترــضح  مــالغ  عـفار  یبا  نـب  هّـللا  دــیبع  - 5
نم باتک  نینمؤملا و  ریما  ایاضق  باتک  : تسا هّللا  دیبع  راثآ  زا.دنتسه  هیلوا  نافّلؤم  زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  عفار و  یبا  نب  یلع.دندوب  ( مالـسلا

یسوط ص خیـش  تسرهف  ) هالـصلا ءوضولا و  باتک  : تسا عفار  یبا  نب  یلع  تافیلأت  زا  ةباحـصلا و  نم  ةثالثلا  هبورح  نینمؤملا  ریما  عم  دهش 
(. هدیناسا 196/3 هغالبلا و  جهن  رداصم  107.و 

دعـس نبا  تاقبط  ) .تسا هقث  نایوار  زا.درک  تاـفو  هفوک  رد  ، ناورم تراـما  دـهع  رد.دـنک  یم  تیاور  یلع  زا  ، یلولـس ۀرمـض  نب  مصاـع  - 6
(. 155/6

یبضلا مسقم  نب  ةریغملا  نع  شایع  نب  رکب  یبا  نع  :» هدوب نینچ  لصا  رد  هداد و  خر  یفیرحت  تیاور  رد  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  - 7
«. یبضلا مسقم  هیبأ  نع 

جنپ هک  تهج  نآ  زا  تسا  رکـشل  ینعم  هب  سیمخ  داد و  شیوخ  ۀعیـش  ۀـقبط  راهچ  زا  یکی  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  یمان  - 8
(. همان تغل  ) .هقاس هرسیم و  ، هنمیم بلق  ، همدقم : دراد نکر 
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نینچ اعقاو  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.تسا رفک  وت  زا  ندش  ادج  تسا و  ندش  راوخ  ببـس  نتـسیز  وت  اب  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ، دندینادرگ یم 
.دینک شدازآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ، یرآ : تفگ ؟ تسا
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مالسلا هیلع  یلع  یاهراک  نارازگراک و 

.درک نیعم  ( مهرد ای  رانید  ) دصناپ یضاق  حیرش  یارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یلیل یبا  نبا 

.دیآ ناماس  هب  مدرم  راک  ات  نک  تواضق  ینک ، یم  تواضق  هک  هویش  نامه  هب  هک  داتسرف  نم  دزن  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یضاق  حیرش 

وا هب  مشچ  ار  حیرش  نوچ.دنک  اوعد  ۀماقا  ات  ، درب حیرـش  دزن  ار  وا.تفای  ینارـصن  یدرم  دزن  رد  شیوخ  هرز  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) یبعش
: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیشک وس  کی  هب  دوخ  یاج  زا  داتفا 

ینارصن نم  مصخ  یلو  متسشن  یم  وا  رانک  رد  امتح  دوب  ناملـسم  نم  مصخ  رگا  ، حیرـش یا  : تفگ تسـشن و  شرانک  رد  نیـشنب و  تیاج  رس 
هنوگ نامه  دینک  ناشریقحت  دینکفا و  انگنت  رد  ار  اهنآ  ، دیدوب یهار  رد  ناشیا  امـش و  رگا  هک  تسا  هتفگ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تسا و 

.دینک متس  نانآ  رب  هکنآ  یب  هتبلا  ، تسا هدرک  ریقحت  ار  ناشیا  ادخ  هک 

.ما هدیشخب  وا  هب  هن  ما و  هتخورف  وا  هب  ار  نآ  هن.تسا  نم  نآ  زا  هرز  نیا  : تفگ سپس 

یم غورد  نینمؤـملا  ریما  هک  میوـگ  یمن  و.تـسا  نـم  هرز  ، هرز ، هـن : تـفگ ینارـصن  ؟ دـیوگ یم  هـچ  نینمؤـملا  ریما  : تـفگ ار  ینارـصن  حـیرش 
ینارصن نآ  دوس  هب  حیرش.هن  : تفگ ؟ یراد یلیلد  دهاش و  دوخ  یاعدا  رب  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ درک و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ور  حیرـش.دیوگ 

.داد یأر 

دوخ یـضاق  دزن  ارم  نینمؤملا  ریما.تسا  ناربمایپ  تواضق  اهتواضق  هنوگ  نیا  هک  مهد  یم  تداهـش  : تفگ دـیدرگزاب و  تفر و  یکدـنا  ینارـصن 
.دهد یم  یأر  وا  نایز  هب  یضاق  هدروآ و 

نیا هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا  ریما  ای.تسوا  ربمایپ  هدنب و  دمحم  هک  مهد  یم  تداهش  تسین و  ییادخ  اتکی  یادخ  زج  هک  مهد  یم  تداهش 
هک نونکا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.داتفا ورف  وت  یرتسکاخ  رتشا  تشپ  زا  هرز  نیا  یتفر  یم  نیفص  هب  وت  درک و  تکرح  ترکشل.تسوت  هرز  ، هرز

.داد وا  هب  زین  یبسا  داب و  وت  نآ  زا  هرز  نیا  یدروآ  مالسا 

ص:47

ۀرامش هب  کر  بیذهتلا ) بیرقت  () مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحصا  زا  تسا و  نایوار  تاقث  زا  یندم  یراصنا  ، یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  - 1
.39

هرامش 39 هب  کر  - 2
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.دیگنج یم  جراوخ  اب  ناورهن  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هارمه  هک  تفگ  ارم  دوب  هدید  ار  وا  هک  یسک  : دیوگ یبعش 

: تفگ ار  وا  داتسرف و  هیداب  هب  تاکز  یروآ  عمج  یارب  ار  یسک  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دمحم  نب  رفعج 

تیاعر ار  ادخ  قح  نک و  ینابهگن  کین  ما  هدینادرگ  نآ  نیما  ار  وت  هچنآ  زا.هنم  حیجرت  تترخآ  رب  ار  تیایند  سرتب و  ادخ  زا  ، ادخ ۀدـنب  یا  ، راهنز
هب نوچ  ، ور نانآ  دزن  هب  راقو  شمارآ و  اب  سپـس  ، وشم لخاد  ناشیاه  هناخ  هب  یآ و  دورف  ناـشیا  ۀناتـسآ  رب  یـسر  « نـالف ینب  » لـحم هب  اـت  یاـمن 
ات هداتسرف  امش  دزن  ارم  ادخ  ّیلو  ، ادخ ناگدنب  یا  هک  یوگب  هاگنآ.یوگ  لامک  هب  یدورد  ییوگ  دورد  نوچ  نک و  مالس  نانآ  رب  یدیـسر  ناشنایم 

نکم هبلاطم  وا  زا  ، هن : تفگ نانآ  زا  یکی  رگا  ؟ دینک ادا  وا  یلو  هب  ار  نآ  هک  تسه  ادخ  قح  زا  یزیچ  امش  لاوما  رد  ایآ.مناتسب  امش  زا  ار  ادخ  قح 
تلاخد نآ  رد  وا  نذا  یب  هک  دیابن  و.دسر  شلاوما  رس  رب  ات  هد  وکین  یاه  هدعو  ار  وا  شیناسرتب و  هکنآ  نودب  ورب  وا  هارمه  ، یرآ : تفگ یسک  رگا  و 

هن اما  ، نک تلاخد.یلب  : تفگ رگا  ؟ منک تلاخد  لاوما  نیا  رد  هک  یهد  یم  تزاجا  ارم  ، ادخ ۀدنب  یا  : وگب و.تسوا  نآ  زا  لام  نآ  رتشیب  اریز  ینک 
رایتخا دـهاوخ  یم  هک  ار  شخب  ره  هک  هاوخب  وا  زا  نک و  شخب  ود  هب  لام  نآ  سپ.تدـش  فنع و  هب  هن  هدـش و  هریچ  لام  نآ  رب  هک  یـسک  ناـسب 

دنامب و یقاب  تسوا  لام  زا  ادخ  قح  هچنآ  ات  ینک  نینچ  هتـسویپ  نک و  شخب  ود  زین  ار  یقاب.ینک  ضارتعا  وا  رب  هدرک  رایتخا  هچنآ  رد  ادابم.دـنک 
قح ات.ریگ  رس  زا  یدوب  هدیناسر  نایاپ  هب  هچنآ  نک و  طولخم  ار  همه  نک و  لوبق  ، ینک میسقت  رگید  راب  هک  تساوخ  تفریذپن و  رگا.ریگرب  ار  نآ  وت 
ره هاگنآ.دزرون  زواجت  نآ  زا  یا  هرذ  هب  هک  راپسب  نیما  قفشم و  ناملسم و  هاوخکین و  یدرم  تسد  هب  لام  نآ  سپـس.ینک  ادج  وا  لام  زا  ار  ادخ 

.مینک شفرص  هداد  نامرف  ادخ  هک  ییاج  رد  ات  تسرفب  ام  یارب  یا  هدروآ  درگ  یاج  ره  زا  هچ 

ۀمه دـنکن و  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  دوشن و  لیاح  شا  هّرک  رتش و  هدام  نایم  هک  نک  شرافـس  ، دروآ یم  ام  یارب  ار  لاـم  نآ  وت  فرط  زا  هک  یلوسر  هب 
ره هب  دزرو و  تلادع  اهنآ  نایم  دیاب  ، دنک شا  هتسخ  هک  دوشن  راوس  نارتش  زا  یکی  رب  ردق  نآ  و.دسرب  نایز  هّرک  هب  هک  ناس  نآ  دشودن  ار  ردام  ریش 
ام دزن  ات  دنک  راتفر  ارادم  هب  اهنآ  اب  دـناشکن و  اه  هداج  نایم  هب  اهرازفلع  زا  ار  اهنآ  دـنمارایب  دـیاب  هک  یتاعاس  رد  دـهد و  ناشبآ  درذـگ  یم  هک  بآ 

دنادرگ و رتگرزب  ار  وت  رجا  راک  نیا.مینک  میـسقت  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  شور  هب  ار  اهنآ  ام  ات.هتفوک  هتـسخ و  هن  ، هبرف - ادـخ نذا  هب  - دـنیآ
.دراد رتکیدزن  ار  وت  یراگتسر 

یم یا  هتفر  وا  زاین  ندروآ  رب  یارب  وت  هداتسرف و  ار  وت  هک  یـسک  قح  رد  ار  وت  یهاوخکین  شـشوک و  دنک و  یم  رظن  وت  رد  نارتش و  نآ  رد  دنوادخ 
هب شماما  رماوا  هار  رد  یهاوخکین  یرادربنامرف و  هب  ار  نتشیوخ  هک  ار  یرادتـسود  چیه  دنوادخ  :» تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.درگن 

« .دنادرگ یم  شنیشنمه  ام  اب  نیرب  ناهج  رد  هکنآ  رگم  ، دنیبن دزادنا  یم  جنر 
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.دوب نایراق  زا  یکی  نم  ردپ  دومرف و  یم  ررقم  ( مهرد ای  رانید  ) رازه ود  نآرق  نایراق  یارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  : دیوگ (1) دعجلا یبا  نب  ملاس 

.تخاس یم  بجو  هب  بجو  ناشورف  نغور  رازاب  یکیدزن  رد  ار  هفوک  نادنز  هک  مدید  ار  یلع  : دیوگ (2) یربرب قباس 

انب رجآ  چگ و  زا  ار  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتخیرگ یم  دنتفاکـش و  یم  ار  نآ  ناینادـنز  دوب و  نیین  یا  هناخ  هفوک  نادـنز  ، زاغآ رد  هک  : دـیوگ زین  و 
: تفگ یم  انب  ماگنه  هب  هک  مدینش  و.درک 

.(3) اسیّخم عفان  دعب  تینب  اسیکم  اسّیک  ینارت  اما 
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.متخاس ار  سّیخم  نادنز  ، عفان زا  سپ  هک  ینیب  یمن  شوهاب  کریز و  ارم  ایآ.دوب  ین  زا  هک  هفوک  نادنز  مان  « عفان » .نادنز « سّیخم - » 3
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مالسلا هیلع  یلع  نانخس  زا 

هراشا

خـساپ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیچ نامیا  : هک دیـسرپ  وا  زا  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دزن  یدرم  : دـیوگ نمحرلا  دـبع  نب  ءـالع 
سپ.راظتنا دهز و  فوخ و  قوش و  : دراد هخاش  راهچ  زین  ربص.داهج  رب  لدـع و  رب  نیقی و  رب  ربص و  رب  : تسا راوتـسا  نوتـس  راهچ  رب  نامیا  : داد

هب ار  اهتبیصم  ، دزرو دهز  ایند  رد  هکنآ  ددرگن و  تامّرحم  درگ  دسرت  منهج  شتآ  زا  هکنآ  دزاس و  رود  لد  زا  تاوهش  ، دراد تشهب  قوش  هک  یـسک 
.دباتشب کین  یاهراک  ماجنا  هب  دوب  گرم  راظتنا  رد  هکنآ  دراگنین و  یزیچ 

سک نآ.فالسا  شور  نتشادهگن  راگزور و  تشذگ  زا  نتفرگ  دنپ  تمکح و  قیاقد  هب  ندیسر  ، یکریز هب  یـشرگن  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  نیقی 
راگزور تریـس  هکنآ  دسانـشب و  راگزور  تریـس  دـبای  تسد  تمکح  قیاقد  هب  هکنآ  دـبای و  تسد  تمکح  قیاقد  هب  ، دوب شا  هناـکریز  شرگن  هک 

.تسا هتسیز  فالسا  اب  هک  تسا  نانچ  دسانشب 

مهف وکین  هکنآ  اریز.نتفرگ  وخ  یرابدرب  هب  ندرک و  یرواد  وکین  ، ندش ورف  ییاناد  قمع  هب  ، ندیـسر مهف  یافرژ  هب  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  لدـع 
یدرمیاپ هب  دـنکن و  طیرفت  دوخ  راک  رد  دزرو  یرابدرب  هکنآ  دسانـشب و  ار  تمکح  یاهنییآ  دوش  اناد  هکنآ  دـنک و  ریـسفت  ار  ملع  تالمجم  دـنک 

.دنک یگدنز  هدوتس  مدرم  نایم  رد  شیوخ  یرابدرب 

فورعم هب  رما  هک  ره  هک.ناقساف  اب  ینمشد  دیاب و  یرادیاپ  هک  اجنآ  رد  یرادیاپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : تسا هبعـش  راهچ  زین  ار  داهج 
ادـخ رطاخ  هب  دزرو  ینمـشد  ناقـساف  اب  هکنآ  هدـیلام و  کاخ  هب  ناقفانم  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هکنآ  هدرک و  یناـبیتشپ  کـین  ناـنمؤم  زا  دـنک 

.دیآ مشخ  هب  وا  رطاخ  هب  زین  ادخ  دوش  نیگمشخ  ادخ  رطاخ  هب  هکنآ  هدش و  نیگمشخ 

نآ روخشبآ  هار  دروایب و  مالسا  نییآ  دنوادخ  ، دعب اما  : دومرف ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع دنمشناد  باحـصا  زا  ایرکز  وبا 
ناسآ دزاس  باریس  نآ  زا  نتشیوخ  هک  دهاوخ  هک  ره  یارب 
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یم یتسود  نآ  اب  هک  دینادرگ  یناسک  تزع  ار  مالـسا.دینادرگ  دنمورین  دنراد  رـس  رد  نآ  اب  گنج  گنهآ  هک  یناسک  ربارب  رد  ار  شناکرا  و.تخاس 
هک یـسک  یارب  تنیز  دهد و  یم  رارق  دوخ  یاوشیپ  ار  نآ  هک  یـسک  یارب  ییامنهار  دوش و  یم  لخاد  نآ  هب  هک  یـسک  یارب  تمالـس  نما  دننک و 
هک یسک  یارب  نامسیر  دنز و  یم  گنچ  نادب  هک  یسک  یارب  یراوتـسا  ددنب و  یم  دوخ  هب  ار  نآ  هک  یـسک  یارب  تلادع  دیارآ و  یم  ار  دوخ  نادب 
هب هک  یسک  یارب  هاوگ  دریگ و  یم  غورف  نآ  زا  هک  یسک  یارب  ییانـشور  دیوگ و  یم  نخـس  نآ  زا  هک  یـسک  یارب  ناهرب  دیوج و  یم  کسمت  نادب 
هک یـسک  یارب  ثیدح  دشاب و  شیهاگآ  هک  یـسک  یارب  ملع  دریگ و  یم  نآ  زا  شیوخ  تجح  هک  یـسک  یارب  یزوریپ  دنک و  یم  اوعد  ۀـماقا  نآ 

ریبدت هب  هک  یسک  یارب  درخ  هتفر و  تراغ  هب  شلاوما  همه  هک  یسک  یارب  یرابدرب  دنیشن و  یم  تواضق  هب  هک  یسک  یارب  مکح  دنک و  یم  تیاور 
گنهآ هک  یسک  یارب  تریصب  هتفای و  تسد  ملع  ۀمشچرس  هب  هک  یـسک  یارب  نیقی  تسا و  مهف  ددص  رد  هک  یـسک  یارب  مهف  دزادرپ و  یم  روما 

دزرو و یم  یتشآ  هک  یـسک  یارب  تّدوم  دـیوگ و  یم  تسار  هک  یـسک  یارب  ییاهر  دریذـپ و  یم  دـنپ  هک  یـسک  یارب  تربع  دـنک و  یم  یراـک 
یارب ترطف  دراذگاو و  ادخ  هب  دوخ  راک  هک  یسک  یارب  تحار  دنک و  یم  لکوت  هک  یسک  یارب  دامتعا  دیوج و  یم  برقت  هک  یـسک  یارب  یکیدزن 
یارب یماح  دنک و  یراکزیهرپ  هک  یسک  یارب  سابل  دزرو و  ییابیکش  هک  یسک  یارب  رپس  دنک و  باتش  هک  یسک  یارب  ریخ  دنک و  یکین  هک  یسک 

.نایوگتسار یارب  شمارآ  دوش و  قح  میلست  هک  یسک  یارب  ینمیا  درآ و  نامیا  هک  یسک 

ۀدنزورفا تسا و  هتخورفا  شغارچ.تسا  هار  نیرتنـشور  نآ  تسا و  تعفر  شلمع  تسا و  یکین  شتفـص  تسا و  تیادـه  شهار  ، قح نآ  سپ 
اب هزیاج  نتفای  تسد  یارب  هک  تسا  کتزیت  ناراوس  ۀدنروآدرگ  تسا ، ناسآ  شا  هقباسم  نادیم  هب  ندیـسر  تسا و  یرترب  شتیاهن  تساهغارچ و 

کین لامعا  ، تسوا نشور  هار  نامیا.دنناراوگرزب  شناراکراوس  تسا ، هلاس  رید  شگرب  زاس و  ، تسا کاندرد  شمـشخ.دنزادرپ  تباقر  هب  رگیدکی 
تسوا و ناراوس  ندـمآ  درگ  یاج  تمایق  و.تسوا  ۀـقباسم  نادـیم  ایند.تسوا  تیاغ  گرم  ، تسوا یاـهغارچ  ینمادـکاپ  ، تسوا یاـه  هناـشن 

.دنیوا ناراکراوس  ناراکوکین  تسوا و  گرب  زاس و  یراکزیهرپ  تسوا و  باذع  جنر و  منهج  تسوا و  ۀزیاج  تشهب 

نایاپ ایند  گرم  هب  دوب و  گرم  زا  سرت  ببـس  ملع  مهف و  دوش و  روراب  ملع  مهف و  کین  یاهرادرک  هب  تخانـش  ناوت  کـین  یاـهرادرک  مالـسا  هب 
لـصا اوقت  ناراکزیهرپ و  ۀظعوم  شتآ  تسا و  نارادایند  ترـسح  تشهب  دیآ و  کیدزن  تشهب  تمایق  هب  دوش و  هدوشگ  تمایق  هار  ایند  هب  دریگ و 

.تسا نامیا 

سپ.راظتنا دـهز و  فوخ و  قوش و  : دراد هخاش  راهچ  زین  ربص.داهج  رب  لدـع و  رب  نیقی و  رب  ربص و  رب  : تسا راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  ناـمیا  و 
هب ار  اهتبیصم  دزرو  دهز  ایند  رد  هکنآ  ددرگن و  تامرحم  درگ  دسرت  منهج  شتآ  زا  هکنآ  دزاس و  رود  لد  زا  تاوهش  ، دراد تشهب  قوش  هک  یـسک 

.دباتشب کین  یاهراک  ماجنا  هب  دوب  گرم  راظتنا  رد  هکنآ  دراگنین و  یزیچ 
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هک سک  نآ.فالسا  شور  نتشادهگن  راگزور و  تشذگ  زا  نتفرگ  دنپ  ، تمکح قیاقد  هب  ندیسر  ، یکریز هب  یشرگن  : تسا هبعش  راهچ  زین  ار  نیقی 
دسانشب راگزور  تریس  هکنآ  دسانشب و  راگزور  تریس  ، دبای تسد  تمکح  قیاقد  هب  هکنآ  دبای و  تسد  تمکح  قیاقد  هب  دوب  شا  هناکریز  یشرگن 

.تسا هتسیز  فالسا  اب  هک  تسا  نانچ 

مهف وکین  هکنآ  اریز.نتفرگ  وخ  یرابدرب  هب  ندرک و  یرواد  وکین  ، ندـش ورف  ییاناد  قمع  هب  ندیـسر  مهف  یافرژ  هب  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  لدـع 
یدرمیاپ هب  دـنکن و  طیرفت  دوخ  راک  رد  دزرو  یرابدرب  هکنآ  دسانـشب و  ار  تمکح  یاهنییآ  دوش  اناد  هکنآ  دـنک و  ریـسفت  ار  ملع  تالمجم  ، دـنک

.دنک یگدنز  هدوتس  مدرم  نایم  رد  شیوخ  یرابدرب 

فورعم هب  رما  هک  ره  هک.ناقساف  اب  ینمشد  دبای و  یرادیاپ  هک  اجنآ  رد  یرادیاپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : تسا هبعـش  راهچ  زین  ار  داهج 
ادـخ رطاخ  هب  دزرو  ینمـشد  ناقـساف  اب  هکنآ  دـلام و  کاخ  رب  ناقفانم  ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  دـیامن و  ینابیتشپ  کین  ناـنمؤم  زا  دـنک 

.شیاه هخاش  اهنوتس و  نامیا و  دوب  نیا.دیآ  مشخ  هب  وا  رطاخ  هب  ادخ  ، دوش نیگمشخ  ادخ  رطاخ  هب  هکنآ  هدش و  نیگمشخ 

.یشکرس تلفغ و  ، نطاب یروک  ، افج : تسا هبعش  راهچ  ار  قسف.ههبش  رب  کش و  رب  ، ّولغ رب  ، قسف رب  : تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  زین  رفک 

رد دربب و  دای  زا  ادخ  دای  دوب  نطاب  روک  هکنآ.دزرو  رارصا  دنگوس  نتسکش  رب  دوب و  راگزاسان  ناهیقف  اب  درامـش و  ریقح  ار  قح  دوب  افج  لها  هکنآ 
دوش و راوس  وا  رب  ناطیـش  دزرو  تلفغ  هکنآ  و.دزیوآ  رد  وا  رب  ناطیـش  دنک و  تفلاخم  وا  اب  دزیخرب و  تزرابم  هب  دوخ  یادخ  اب  دور و  لطاب  یپ 

ادـخ زا  دـش و  وس  کی  هب  شنامـشچ  لباقم  زا  هدرپ  دـمآ و  نایاپ  هب  راک  نوچ  شدـبیرفب و  اـهوزرآ  درادـنپ و  تیادـه  هار  شیوخ  یاـهیهارمگ 
ورین و هب  دبای و  هبلغ  وا  رب  دنوادخ  دشکب  رـس  ادخ  نامرف  زا  هکنآ  دوش و  ترـسح  راتفرگ  ، تشادن ار  شراظتنا  هک  دـش  راکـشآ  شیارب  ییاهزیچ 

راگدرورپ هب  درک و  یهاتوک  شراگدرورپ  رماوا  رد  وا  هک  هنوگ  نامه  ، دزاس شدرخ  دوخ  تمظع  لـالج و  هب  دـنادرگ و  شراوخ  شیوخ  تردـق 
.دش رورغم  دوخ  میرک 

.قاقش فارحنا و  ندرک و  تموصخ  مهو و  نابایب  رد  ندش  مگ  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  ولغ 

شرگید ۀنتف  هکنآ  زج  دنارذگن  رـس  زا  ار  یا  هنتف  دوش و  قرغ  اهبادرگ  رد  رتشیب  دنک  هچ  ره  ددرگنزاب و  ادخ  هب  دـهن  مهو  نابایب  رد  رـس  هکنآ  سپ 
جاجل رد  تموادم  ببس  هب  دیارگ و  یتسـس  هب  شراک  دیوپ  تموصخ  عزانت و  هار  هکنآ  و.دتفا  هدیروش  یراک  رد  دنک و  هراپ  دوخ  نید  دریگورف و 
و.دوش تسم  یهارمگ  ۀداب  زا  دوش و  رهاـظ  یکین  توسک  رد  یدـب  دـیآ و  یدـب  شرظن  رد  یکین  دوش  فرحنم  قح  زا  هکنآ  و.دوش  هنهک  شرثا 

نینچ.ددرگ راوشد  اهانگنت  زا  شندش  نوریب  دوش و  لکـشم  شراک  ددرگ و  راومهان  شیاپ  شیپ  رد  اههار  دـنز  ماگ  ینمـشد  قاقـش و  هار  هب  هکنآ 
.دیوپ یمن  ، دننز یم  ماگ  نانمؤم  ۀمه  هک  یهار  رد  اریز  دتفا  ورف  شیوخ  تبترم  زا  هک  تسا  راوازس  یسک 
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کش ناشراگدرورپ  یاهتمعن  زا  کی  مادک  هب  ناگدننک  کش  سپ.نتفریذپ  میلـست  یلدود و  سرت و  لادج و  ءارم و  : تسا هخاش  راهچ  ار  کش  و 
وا رب  ناهارمه  دوش  نادرگرس  دیدرت  ۀصرع  رد  هک  ره  ددرگ و  سپاو  هب  راچان  هب  شدناسرتب  تسوا  یور  شیپ  رد  هک  یزیچ  هک  سک  نآ  ، دننک یم 
هب ود  ره  رد  دوش  میلـست  ترخآ  ایند و  کلاهم  ربارب  رد  هک  ره  دوش و  هدیلام  نیطایـش  مس  ریز  رد  دنـسر و  وا  هب  ناگدنام  سپاو  دنریگ و  تقبس 

.هتفای ییاهر  دوخ  نیقی  ببس  هب  دبای  ییاهر  کلاهم  نآ  زا  هکنآ  دسر و  تکاله 

ار یمدآ  تنیز  اریز.لطاب  هب  قح  نتخیمآ  رد  یشیدنا و  جک  سفن ، زا  ندروخ  بیرف  ، تنیز رویز و  هب  یدنسپدوخ  : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  ههبش 
هب قح  نتخیمآ  دماجنا و  یم  قح  زا  فارحنا  هب  یشیدنا  جک  دنکفا و  یم  توهش  بادرگ  هب  ار  وا  سفن  بیرف  دراد و  یم  فرـصنم  نشور  لیلد  زا 

.شیاه هخاش  اه و  هیاپ  رفک و  دوب  نیا.رگیدکی  زارف  تسا  ییاهیکیرات  لطاب 

.یدنمزآ یهاوخدوخ و  ربکت و  سوه و  اوه و  : تسا راوتسا  نوتس  راهچ  رب  قافن 

هب دننکارپب و  شدرگ  زا  مدرم  دوب و  رایسب  شداسف  رـش و  دنک  متـس  هکنآ.نایغط  توهـش و  ، زواجت ، متـس : تسا هخاش  راهچ  ار  سوه  اوه و  سپ 
رد دشابن و  نادرگ  یور  تاوهـش  زا  شـسفن  دریذـپن و  تمالـس  شلد  دوب و  ناوتن  ناما  رد  وا  تموصخ  زا  دزرو  زواجت  هکنآ.دـنزیخرب  شفالخ 

.تسا هدش  هارمگ  یتجح  یرذع و  چیه  یب  دنک  یشکرس  نایغط و  هکنآ  دور و  ورف  اهترسح  یایرد 

.لما تلطامم و  ، رورغ ، تبیه : تسا هخاش  راهچ  زین  ار  یدنسپدوخ 

تلطامم رد  طارفا  ترخآ و  نتـشاذگ  ورف  یناهج و  نیا  رذگدوز  یگدنز  هب  ندش  رورغم  دنادرگزاب و  قح  زا  ار  یمدآ  یدنمهوکـش  هب  قوش  سپ 
تسا و یلاح  هنوگچ  رد  نونکا  هک  دسرب  شیوخ  باسح  هب  تسناوت  یم  یمدآ  دوب  یمن  اهوزرآ  رگا  دسر و  ارف  گرم  ات  دنک  روک  تریـصب  هدـید 

.درم دهاوخ  ناهگان  هب  تشحو  زا  دنادب  دوخ  نونکا  لاح  دنک و  نینچ  هک  یسک 

هکنآ دـتفا و  هانگ  هب  دـشورف  رخف  هکنآ  دـتفا و  سپاو  دزرو  ربک  هکنآ.تیبصع  تیمح و  رخف و  ربک و  : تسا هخاش  راهچ  ار  اوراـن  زا  تشادزاـب  و 
نارگ روجف و  رابدا و  نایم  ندـمآ  راتفرگ  تسا  یدرد  دـب  دور و  رد  هب  هار  زا  دوش  تیبصع  راـچد  هک  ره  دوش و  راـب  نارگ  دـهد  جرخ  هب  تّیمح 

.هار زا  نداتفا  رود  یراب و 

جاجل تسا و  یدنسپدوخ  یراوخشون  تسا و  هورکم  ادخ  دزن  رد  ینامداش.ربک  جاجل و  ، یراوخـشون ، ینامداش : تسا هخاش  راهچ  ار  یدنمزآ 
یاج هب  تسا  رت  تسپ  هک  یزیچ  ندیزگرب  تسا و  یمرگرس  تسا و  بعل  وهل و  ، ربک دزاس و  راچان  هانگ  باکترا  هب  ار  وا  یـسک و  یارب  تسالب 

.تسا رتوکین  هک  یزیچ 

.نآ یاه  هخاش  اه و  هیاپ  قافن و  دوب  نیا  سپ 
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دوخ زا  وا  یتسه.وا  یورین  تسا  تخـس  وا و  توق  تسا  یلوتـسم  وا و  تمظع  تسا  یلاعتم.تسا  دوخ  ناگدـنب  همه  زارف  رب  یلاـعت  یادـخ 
تسا و هداـشگ  شتردـق  تسد  ، هدـیرفایب هجو  نیرتوکین  هب  ار  زیچ  ره.تسا  تلـالج  نیع  رد  شلاـمج  تسا  هدـیرفآ  دوخ  ار  هچ  ره  تسوا و 

تسا دنمزوریپ  شباتک.تسا  نابات  شتمکح  رون  تسا و  ناگمه  ۀرهب  شتمعن  ناشخرد و  شرون  راکشآ و  شنامرف  هدیسر و  اج  همه  شتمحر 
تسا و هنالداع  شیاهوزارت  و.دزات  یم  شیپ  ناگمه  یوس  هب  شیاهکین  تسا و  قح  شنخـس  تسا و  هدولاـپ  یگدولآ  ره  زا  شنید  شتجح و  و 

.دنرضاح شنانابهگن  دنا و  هدیسر  مدرم  ییامنهر  هب  شنالوسر 

هک ره  سپ.یگزیکاپ  ار  هبوت  هبوت و  ار  شزوپ  هداد و  رارق  شزوپ  ار  یکین  یتشز و  ار  هنتف  هنتف و  ار  هانگ  داد و  رارق  هانگ  ار  یدـب  یلاعت  یادـخ  سپس 
رد هدـشن  وتـسخ  یکین  هب  هدرکن و  فارتعا  شیوخ  هانگ  هب  هدرکن و  هبوت  یدـنوادخ  هاـگرد  هب  اـت  داـتفا  هنتف  هب  هک  ره  تفاـی و  تیادـه  درک  هبوت 

.تسا یهارمگ 

میظع ۀطلس  تردق و  تزع و  وا و  منهج  وا و  مشخ  تسا  کانتشحو  هچ  وا و  یاهتراشب  تمحر و  هبوت و  تسا  هدرتسگ  هچ  ار! ادخ  ار  ادخ  سپ 
.دیشچ وا  مشخ  لابو  داتفا  یراوخ  هب  شتیصعم  رد  هک  ره  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  شتمارک  تفای  رفظ  وا  یرادربنامرف  هب  هک  ره.وا 

نآ یلاعت  یادخ  زا.تسین  یرایتخا  چیه  ار  نآ  لها  تسا و  یدـیمون  اجنآ  رد.دنـسرت  یم  یـسب  ترخآ  زا  ترخآ  لها.تساجنآ  ترخآ  ۀـناخ 
.تسا ناراگزیهرپ  شاداپ  هک  کین  شاداپ  دراد و  تیانع  کین  شاداپ  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  تیاهن  یب  ملح  میرک و  لامج  میظع و  ۀطلس  ۀدنراد 

: تفگ دیشک و  رب  دنلب  یهآ  میدیسر  ارحص  هب  نوچ.میورب  ناتسروگ  هب  هک  تفرگب  ارم  تسد  ، نینمؤملا ریما  : دیوگ دایز  نب  (1) لیمک

یم ار  وت  هچنآ  کنیا.دنراد  یم  هگن  دوخ  رد  رتهب  ار  هنامیکح  نانخـس  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ناشنیرتهب  ؛ تسا ییاهفرظ  دـننامه  اهلد  نیا  لیمک  یا 
.راپسب لد  هب  میوگ 

شزو هب  دنور و  یم  زاوآ  ره  یپ  زا  هک  یمدرم  هیامورف  دراد و  شیوخ  ییاهر  هار  رد  مدق  هک  یهوژپ  شناد  ییادخ و  یدنمشناد  : دنا هنوگ  هس  مدرم 
.دنریگ یمن  هانپ  راوتسا  ینوتس  چیه  هب  دنیوج و  یمن  ینشور  شناد  غورف  زا  دنیارگ و  یم  تسار  پچ و  هب  داب  ره 

شنارگید هب  ینعی  ) ینک قافنا  ار  ملع  نوچ  ، ینک ینابهگن  ار  لام  دـیاب  وت  هکنآ  لاح  تسوت و  نابهگن  ملع  اریز.تسا  لام  زا  رتهب  ملع  ، لیمک یا 
.دهاکب ندرک  هنیزه  ار  لام  یلو  ددرگ  نوزفا  ( یزومایب

ببس گرم  زا  سپ  دوش و  ببس  ار  راگدرورپ  زا  یرادربنامرف  یگدنز  رد  هک  درک  فارتعا  نادب  دیاب  هک  تسا  ینییآ  شناد  نتشاد  تسود  لیمک  یا 
.رادربنامرف لام  تساورنامرف و  ملع.دورب  تسد  زا  زین  نآ  دوس  دور  تسد  زا  لام  نوچ  ددرگ و  کین  مان 
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هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ یگدنز  زا  لاس  هدـجه  لیمک.وا  ّرـس  بحاص  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  باحـصا  زا  یعخن  دایز  نب  لیمک  - 1
.دش هتشک  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رانک  رد  نیفص  گنج  رد.درک  کرد  ار  ( هلآ
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نایم زا  ناشیاه  نت  یرآ.دنا  هدنز  تسا  یقاب  ناهج  ات  نادنمشناد  یلو  دنـشاب  ناگدنز  رامـش  رد  دنچ  ره  ، دنناگدرم ، لام ناراد  هنیجنگ  لیمک  یا 
.تسا دوجوم  اهلد  رد  ناشراثآ  یلو  تسا  هتفر 

ار یسک  یرآ.دنتشاد  یم  نآ  لمح  ناوت  هک  متفای  یم  یناسک  رگا  ، رایسب تسا  یـشناد  اجنیا  رد  هک  دنتفگ  دندومرف و  تراشا  دوخ  ۀنیـس  هب  هاگنآ 
ادخ باتک  اب  تخات و  یم  ادخ  ناتسود  رب  یهلا  یاهناهرب  هلدا و  یرای  هب  دوب و  هتخاس  ایند  ۀلیـسو  ار  نید  دوبن و  نیما  یلو  دوب  بایدنت  هک  متفای 

رد دیدرت  ، تهبش نیتسخن  اب  تشادن و  یتریصب  نآ  قیاقح  قیاقد  هب  یلو  دوب  قح  نالماح  رادربنامرف  هک  متفای  ار  یسک  زین  دیزرو و  یم  ینمـشد 
یروآدرگ و قاتـشم  هداد و  تسد  زا  توهـش  نانع  دـنمزآ و  تخـس  ینامـسج  تاذـل  هب  دوب  یـسک  اـی.نیا  هن  نآ و  هن  ، یلب.تفاـی یم  هار  شلد 

نالماح گرم  اب  هک  تسا  نینچ.دنتـشاد  تهابـش  هدـنرچ  ناروتـس  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دوبن و  یراک  نید  یرادـساپ  اـب  ار  ناـنیا.لام  نتخودـنا 
.دریم یم  مه  ملع  ، ملع

زا ادخ  یاه  هناشن  اهتجح و  ات  ، دـنام یمن  یلاخ  ناهنپ  ناسرت و  ای  راکـشآ  رهاظ و  ای  تسا  دـنوادخ  مئاق  تجح  هک  یـسک  زا  زگره  نیمز  یرآ 
کدـنا ناشرامـش.دنراد  دـنمجرا  یماقم  دـنوادخ  دزن  رد  دـنچ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  ؟ دـنیز یم  اـجک  رد  تسا و  دـنچ  ناشرامـش.دورن  ناـیم 
یاهلد رد  نآ  رذـب  دـنهد و  تعیدو  دوخ  دـننامه  یناسک  هب  زین  نانآ  ات  دراد  یم  هگن  نانیا  دوجو  هب  ار  دوخ  یاه  هناشن  اهتجح و  دـنوادخ.تسا 

هب دنتـشادنپ  یم  راوشد  ناگدرورپزان  هچنآ  هدرک و  زاسمد  نیقی  حور  اب  هداد و  تریـصب  رما  تقیقح  هب  ار  نانآ  شناد.دنناشفیب ، شیوخ  نادننامه 
نآ رد  ناج  هب  دـنا و  نید  ورف  ناهج  نیا  رد  نت  هب.دـنتفای  تفلا  سنا و  دـنتخیرگ  یم  اهنآ  زا  نانادان  هچنآ  اب  دـنا و  هتـشاد  راومه  دوخ  رب  یناـسآ 
وت یارب  دوخ و  یارب  دنوادخ  زا.تساهنآ  رادـید  قوش  ناسچ  ارم  هک  هآ  ، هآ.دـنیوا نید  نایعاد  نیمز و  یور  رد  ادـخ  ناگفیلخ  نانیا.نیرب  ناهج 

.درگزاب یهاوخ  هک  نامز  ره  لیمک  یا.مبلط  یم  شزرمآ 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  یا  هبطخ 

: تفگ یم  دنار و  یم  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  درک  تیاور  شباحصا  زا  (1) یریرح یایرکز  وبا 

ار هک  ره.ناملامعا  یاهیدب  زا  نامیاهسفن و  داسف  رش و  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب.میوج  یم  یرای  وا  زا  شمیاتس و  یم.ار  یادخ  شیاتـس  ساپس و 
هّللا زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  و.دوب  دهاوخن  ییامنهار  ار  وا  دهاوخ  هارمگ  وا  هک  ار  سک  ره  تسین و  یا  هدننک  هارمگ  ار  وا  دیامن  هار  ادخ 

هب دـینادرگ و  مرکم  دوخ  صاخ  مارکا  هب  دـیزگرب و  تیالو  تبهوم  هب  ار  وا.تسوا  ربمایپ  هدـنب و  دـمحم  تسا و  کیرـش  یب  تساتکی.تسین و 
.تساهنآ نیرت  یمارگ  وا و  دزن  رد  تسوا  ناگدیرفآ  نیرت  بوبحم  دمحم.داتسرف  یربمایپ 
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ادخ زا  سرت  هب  ار  امش.دیناسر  ماجنا  هب  تشاد  هدهع  رب  هک  هفیظو  نآ  درک و  یهاوخکین  ار  دوخ  تما  درازگب و  کین  ار  شراگدرورپ  یاهتلاسر  وا 
تـسا یزیچ  نیرتهب  تسا و  رتکیدزن  وا  یدونـشخ  هب  هک  تساهـشرافس  نیرتـهب  ار  ناگدـنب  ادـخ  زا  سرت  هب  شرافـس  اریز  منک  یم  شراـفس 

دتفا اهنابز  رب  امش  کین  مان  هکنآ  یارب  هن  دیسرتب  یادخ  زا  سپ.دیا  هدش  هدیرفآ  نآ  یارب  دیا و  هدش  رومأم  ادخ  زا  سرت  هب  امش.ار  اهراک  ماجنارس 
ار امش  لامعا.تسا  هدرکن  اهر  نانچمه  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  امش  دنوادخ  اریز.دیا  هدرک  هک  ییاطخ  زا  دشاب  نتساوخ  شزوپ  یارب  امـش  سرت  ای 
هک ره  تسا و  هدنبیرف  ایند  هک  ناتدبیرفب  ایند  ادابم  سپ  تسا  هتشون  ار  ناتدب  کین و  یاهراک  هدرک و  نیعم  ار  ناترمع  تدم  دنک و  یم  هبـساحم 

دهد یزور  ار  امـش  ام و  هک  مهاوخ  یم  ، امـش دوخ و  راگدرورپ  نآ  ادخ  زا.تسا  یتسین  انف و  شماجنارـس  تسا و  نادان  لوگ و  دروخ  نآ  بیرف 
 . میدرگ یمزاب  وا  یوس  هب  میا و  هدنز  وا  هب  ام  هک  تسین  نیا  زج.ار  ناربمایپ  یتسود  یلدمه و  ار و  نادیهش  تلزنم  ماقم و  ار و  نادیعس  تیشخ 

: تفگ یم  نینچ  یا  هبطخ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  ایرکز  وبا 

هب ار  شتمظع.تسوا  تمظع  یازـس  هک  ناس  نآ  مینک  یم  شدای  تمظع  هب  میراد و  یم  شهزنم  شمییاتـس و  یم.ار  یادخ  شیاتـس  ساپس و 
ام قـح  رد  شیاـه  یکین  ربارب  رد  میراد  یم  شـساپس  صوـلخ و  ییاـتکی و  هب  شمییاتـس  یم.وا  تاذ  تلـالج  ببـس  هب  مینک  یم  داـی  یگرزب 
ادخ هب.نامناهانگ  راب  ینیگنس  ببس  هب  میبلط  یم  ار  وا  شیاشخب  دیاشخبب و  ام  یاهاطخ  ات  میهاوخ  یم  شزرمآ  وا  زا.شنایوگانث  ناگدنیاتس و 
یم هانپ.دـناهرب  اطخ  ره  زا  دراد و  هاگن  ناما  رد  هاـنگ  ره  زا  ار  اـم  هک  دومنهر  نآ  ، میهاوخ یم  ییاـمنهار  وا  زا  نیقی و  یور  زا  میروآ  یم  ناـمیا 
یاه هناشن  هک  تسا  ببـس  نادب  ندـمآ  راتفرگ  نیا  و.میا  هداهن  مدـق  هداشگ  هار  هب  هکنآ  زا  سپ  قیرط  یاهانگنت  رد  ندـمآ  راتفرگ  زا  ادـخ  هب  میرب 
نیقی ربارب  رد  یدیدرت  کش و  چیه  یب  میهد  یم  تداهـش  میـشاب و  هدرک  نت  رب  تلالـض  ۀـماج  میـشاب و  هداهن  تسد  زا  ار  تیادـه  هار  نشور 

هب تسین و  یزابنا  راک  رد  ار  وا  ، تسا تسار  شراتفگ  ، تسا راوتـسا  شنامیپ  ، دنک یم  افو  شیوخ  ۀدعو  هب  ، تساتکی یلاعت  یادـخ  هک  هناصلاخ 
دـنمزوریپ و تسین  وا  زج  ییادـخ.تسوا  نتـشاد  گرزب  روـخ  رد  هک  ناـس  نآ  میراد  یم  شگرزب.دـشاب  یرواـی  هب  شزاـین  هک  دـتفین  یراوـخ 
وا رون  هب  تسوا و  ربماـیپ  تسوا و  یحو  لـماح  هدـش و  ثوعبم  وا  یوس  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم هک  میهد  یم  تداهـش  و.تساـناد 

.کانبات یغورف  اب  اهباهـش و  نوچ  یاهغارچ  اب.راکزیهرپ  هدننک و  بدا  هدـنهد ، زردـنا  ، هدـننک تباجا  داتـسرف ، تلاسر  هب  ار  وا.هتفای  ییانـشور 
تایآ یورین  هب  یکیرات  ۀدرپ  سپ.دوب  هدیچیپ  دوخ  رد  ار  نآ  رفک  یکیرات  هک  هعماج  نآ  رد  ، نایوگ هدوهیب  نآ  لطاب  یاهنییآ  هدـنیادز  هدـننکوحم و 

تامکحم و تایآ  هب  ار  ناگدنریگدنپ  دیردرب و  دوخ  نشور  حضاو و 
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لیوأت اب  ات  دنتفر  تایآ  تاهباشتم  یپ  زا  دوب  یرامیب  یا  هنوگ  ناشلد  رد  هک  یتعامج  یلو.درک  تیادـه  ، دوخ رگنـشور  راتفگ  هب  تاهباشتم  تایآ 
نانچ ، درب نامرف  ربمایپ  زا  هکنآ  نشور و  تسا  یهار  قح  هار  هکنآ  لاح  دـنا و  هنتف  زکرم  رد  دوخ  دـننک  یم  نینچ  هک  نانآ.دـنزیگنارب  اه  هنتف  اهنآ 

هک ره  و.دهد  شکین  شاداپ  دیوگ و  ساپـس  شیادـخ  هک  تسا  تمارک  نیا  نایاش  درب  نامرف  ار  ادـخ  هکنآ  تسا و  هدرب  نامرف  ار  ادـخ  هک  تسا 
.دنشک باسح  وا  زا  یتخس  هب  دنیآ  درگ  یهلا  لدع  ۀمکحم  رد  نامدرم  هک  زور  نآ  رد  دنک  ینامرفان  ار  شربمایپ  ادخ و 

شنطاب ۀدید  ات  تسادخ  ۀشیدنا  رد  شلد  هراومه  شوماخ  دنمدرخ  دنک و  دوس  شیشوماخ  دهد  ارف  شوگ  زردنا  هب  دشاب و  شوماخ  هکنآ  ، دعب اما 
هک درگنب  دبای و  رد - وا  تذخاؤم  باذع و  هب  ندـش  راتفرگ  رب  ار  شباوث  هار  جرا  فرـش و  دسانـشزاب و  تیـصعم  رب  تعاطا  ناحجر  ددرگ و  انیب 

سب هورگ  ود  نیا  نایم  هک  اقح.دنا  هتـشگ  وا  باقع  بجوتـسم  هک  یتعامج  رب  دنا  هدـش  وا  یدونـشخ  بجوتـسم  هک  نانآ  دـنزارفارب  رـس  ناسچ 
اهدادماب (1). ۀدنرآرب  اهناج و  ۀدننیرفآ  یادخ  زا  سرت  هب  ار  امش  منک  یم  تیصو.رایسب  رگیدکی  زا  اهنآ  ۀلصاف  تساهتوافت و 

یم.میتـسرف دورد  تاولـص و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رب  هنوـگچ  هک  تخوـمآ  یم  اـم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (2) یدنک مالـس  وبا 
: دییوگب : تفگ

هک یا  هدـیرفآ  ناشتـشرس  ترطف و  رب  ار  اهلد  هکنآ  یا  یا و  هتـشارفا  رب  دـنلب  خرچ  نیا  هکنآ  یا  یا و  هدرتسگ  ار  اهیندرتسگ  هکنآ  یا  ، ایادـخ راـب 
دوخ و ربمایپ  دوخ و  ۀدـنب  رب  ار  ترهم  تفأر و  ار و  تتاکرب  نیرتروراب  ار و  تیاهدورد  نیرتفیرـش.تواقش  لها  یخرب  دنتداعـس و  لها  یخرب 
هب قح  ۀدننک  نالعا  نآ.هتـسب  ورف  یاهرد  ۀدنیاشگ  تسا و  نیـشیپ  ناربمایپ  متاخ  هکنآ  راد  ینازرا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم دوخ  ۀداتـسرف 
رب وت  نامرف  راب  رتمامت  هچ  ره  یناوت  اب  هک  ناهارمگ  تردـق  ۀدـننک  بوکرـس  نآ.لطاب  لها  شورخ  شوج و  ۀدـنرب  نایم  زا  نآ  لـیالد و  یورین 

هگن کین  وت  دهع  تشاد و  وت  یحو  هب  شوگ.دریگ  یتسس  شمزع  ای  دنک  گنرد  راک  رد  هکنآ  یب  ، دیزرو باتش  وت  یدونشخ  هار  رد  دیشک و  شود 
تریح یداو  رد  هک  ار  یـسک  کـیرات  کانتـشرد و  هار  دوب و  هدـمآ  شتآ  بلط  هب  هک  ار  نآ  غارچ  ات.داتـسیا  رد  ناـج  هب  ار  وـت  رما  ذاـفن  تشاد و 

راـنک هب  اـهبادرگ  نآ  زا  وا  تیادـه  هب  دـندروخ  یم  هطوـغ  ناـهانگ  اـه و  هـنتف  یاـهبادرگ  رد  هـکنآ  سپ  زا  اـهلد.تخاس  نـشور  دوـب  نادرگرس 
زور رد  تسوت و  ملع  نیازخ  روجنگ  تسوت و  راکتـسرد  نیما  دمحم  ایادـخ  راب.داهن  رب  ینارون  ماکحا  تشارفارب و  راکـشآ  یاهتمالع.دـنداتفا 

.مدرم رب  تسوت  لوسر  یربمایپ و  هب  تسوت  ثوعبم  تسوت  هاوگ  تمایق 
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یناعم و تسا و  شوشم  هبطخ  نیا  ظافلا  تارابع و  بلاغ  هک  تسین  هدیشوپ  : هک دنا  هدوزفا  هبطخ  نیا  لیذ  رد  یومرا  ثدحم  ناورداش  - *( 1
.میدیزرو یراددوخ  نآ  نایب  رد  ضوخ  زا  میدرک و  لقن  دوب  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  زین  ام  تسین  نشور  اهنآ  ینابم 

بیذهتلا بیرقت  ) .تسا هقث  نایوار  زا.تشذگرد  لاس 84  هب  درک و  کرد  ار  مالسا  تیلهاج.یفوک و  یبراحملا  لاله  نب  دوسا  مّالـس  وبا  - 2
.تسا هدوب  یفوکلا  فیرحت  وا  تبسن  رد  یدنکلا  دیاش  (77/1
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رگید تعیرش  ره  رب  ات  زارفارب  تسا  هدنکفا  یپ  وا  هک  ار  یتعیرش  هد و  کین  شاداپ  ناوارف  دوخ  لضف  هب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ایادخ  راب 
.ناسر لامک  هب  وا  نییآ  غورف  راد و  مّرکم  شیوخ  دزن  رد  وا  هاگیاج.دیوج  یرترب 

دیاز و یدونشخ  شنخس  دیآ و  هتفریذپ  شیهاوگ  هک  هد  نآ  ار  ششاداپ  یا  هداتسرف  تلاسر  هب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم هک  نونکا  ایادخ  راب 
.نایناهج راگدیرفآ  یا  داب  نینچ  یامرف  شا  هرهب  فرگش  یناهرب  تجح و  راکشآ و  نشور و  نخس  زا  دشاب و  لدع  همه  شراتفگ 

یم فیصوت  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نوچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نادنزرف  زا  یکی  زا  دمحم  نب  میهاربا 
: تفگ یم  درک 

.دوب الاب  هنایم  لب  ، هاتوک لومعم  زا  هدایز  هن  دوب و  دنلب  لومعم  زا  هدایز  هن  هّللا  لوسر 

یا هرهچ  لب  هبرف  هن  دوب و  رغال  هن  شا  هرهچ.تشاد  ریذپلد  کدنا و  ینکش  نیچ و  لب  نکش  یب  فاص و  رایـسب  هن  دوب و  دعجم  رایـسب  هن  شیوم 
.هنیس هداشگ  دوب و  ناوختسا  تشرد.دوب  هتشگرب  شناگژم  هایس و  شنامشچ.هتخیمآ  یخرس  هب  دیفس  یگنر  اب  تشاد  رودم 

هار نوچ.یربتس  هب  لیام  یناتـشگنا  اب  دندومن  یم  تخمز  شیاهاپ  اهتـسد.تشاد و  کنت  ییوم  شا  هنیـس  یور  اهنت  دوب و  کدنا  یوم  ار  شندب 
دنک یور  یسک  هب  تساوخ  یم  نوچ.دمآ  یم  یتسپ  هب  یدنلب  زا  ییوگ  هک  دنک  یم  رب  نیمز  زا  یاپ  نانچ  تفر و  یم  راوتسا  مکحم و  تفر  یم 

.دوب مدرم  نیرت  هدنشخب.دوب  ناربمایپ  متاخ  وا  دوب و  توبن  رهم  شیاه  هناش  نایم.تشگ  یم  رب  وا  یوس  هب  ندب  مامت  اب  هک  دینادرگ  یمن  رب  رس 

.رتهب همه  زا  ترشاعم  رد  دوب و  رتمرن  شنابز  مدرم  همه  زا  ، دوب دنبیاپ  تخس  دوخ  دهع  هب.ناشنیرتوگتسار  اهنآ و  نیرتریلد 

شیاتس ساپس و  : تفگ ( مالـسلا هیلع  - ) یلع.دندیـسرپ راگدرورپ  تفـص  زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  (1) یرکشی لیعامـسا  نب  میهاربا 
تسا و رگید  وا.تسا  هدـیرفآ  یزیچ  زا  ار  ملاع  هن  هدـمآ و  دـیدپ  یزیچ  زا  دوخ  هن  تسا  هناـگی  تسا و  زاـین  یب  اـتکی و  هک  ییادـخ  ار  یادـخ 

یداو نیا  رد  وا  نارگفیـصوت  هک  تسا  زجاع  وا  فیـصوت  زا  ناحیـصف  نابز.تخانـش  دناوتن  شّدح  درک و  دناوتن  شفـصو  سک.رگید  ناگدیرفآ 
وا بیغ  یارـس  هدرپ  رد  رب.نادرگرـس  وا  ملع  روانهپ  ۀصرع  رد  نارگریـسفت  دنناریح و  وا  توکلم  رد  اناوت  یاه  هشیدـنا  نابحاص  و.دـنا  هتـشگرس 

دورارف هچ  ره  نادنمشیدنا  ۀشیدنا  شدباین  هک  یدنوادخ  تسا  راوگرزب  گرزب.دنربن و  ییاج  هب  هار  ناتـسآ  نآ  رد  الاو  یاهدرخ  هک  تساهباجح 
تسین و یتیاـهن  دـح و  ار  شفاـصوا  هک  یدزیا  تسا  یلاـعتم.دور  ورف  ترکف  یاـیرد  رد  هچ  ره  نادنمـشوه  یرایـشوه  دـسرن  شتاذ  هنک  هب  و 

ییادتبا ار  شزاغآ  هک  یدنوادخ  تسا  هزنم.دشک  ازارد  هب  دـنچ  ره  یتدـم  هن  دودـحم و  ینامز  هن  تفای و  ناوت  روخ  رد  یمالک  هن  ار  شفیـصوت 
زا نافـصاو  هک  تسا  هدرک  فصو  ار  شیوخ  دوخ  هک  ناس  نآ  دنوادخ  تسا  هزنم.تسا  هتـسویپ  دبا  هب  شرخآ  هک  ، هن ییاهتنا  ار  شنایاپ  تسین و 

.دنزجاع وا  فیصوت 
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.دوب یرگریت  شا  هشیپ.لئاو  نب  رکب  نب  رکشی  هب  تسا  بوسنم  ، یرکشی لیعامسا  نب  میهاربا  - 1
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رد دنیوگب  هک  تسا  هدرکن  لولح  اهنآ  رد  اهنآ  دننامه  وا  هن  دنـشاب و  دـننامه  وا  هب  اهنآ  هن  هک  ناس  نآ  داهن  یدـح  ار  اهنآ  دـیرفایب  ار  اهزیچ  نوچ 
هطاحا زیچ  همه  رب  شملع  یلو  ؟ تساجک : تفگ ناوت  هک  تسا  ناهنپ  هن.تسا  رود  اهنآ  زا  دـنیوگب  هک  تسادـج  اهنآ  زا  هن  تسا و  دوجوم  اهنآ 
هدیشوپ وا  زا  دوب  هتفهن  رایسب  دنچ  ره  ، یا هتفهن  چیه.دراد  شیوخ  تردق  دیرد  ار  نآ  یرادهگن  نآ و  راک  مامز  هدروآ و  رب  وکین  ار  ششنیرفآ.دراد 

.نیدورف نیمز  رد  ای  دشاب  نیزارف  رهپس  رد  هاوخ  دناد  یم  یکیرات  یافرژ  رد  یتح  ار  زیچ  ره  نونکم  رارسا  تسین و 

همه هک  زاین  یب  هناگی  یادـخ  نآ.دراد  هطاحا  تسا  طیحم  هکنآ  رب  دـنوادخ  تسا و  طیحم  زیچ  رگید  رب  زیچ  ره.تسا  نابهگن  ظفاح و  ار  همه 
.تسا هدوب  هراومه.دریگ  هزات  یشنیرفآ  دورب  نایم  زا  نوچ  هدرک  عادبا  هک  ار  زیچ  ره.هدروآ  دیدپ  چیه  زا  تسا و  هدیرفایب  چیه  زا  زیچ 

شدیوگ.دنک یزیچ  شنیرفآ  دصق  نوچ.دیاین  نارگ  وا  رب  اهزیچ  شنیرفآ  درواین و  دیدپ  ینوگرگد  وا  رد  ناراگزور  تشذگ.تسا  راوگرزب  گرزب و 
هن یگتسخ و  هن  تسا و  هدوبن  یا  هنومن  لاثم و  شنیرفآ  رد  ار  وا.یناروای  هن  هتشاد و  ینابیتشپ  هن  ءایـشا  شنیرفآ  رد.دوش  یم  دوجوم  وش و  دوجوم 

هدوب نادان  تسخن  ییاناد  ره.هتخاسن  یزیچ  زا  هتخاس  هچ  ره  ادخ  دزاس و  یم  یزیچ  زا  ار  نآ  ، دزاس یم  یزیچ  هک  یا  هدنزاس  ره.یگدـنامرد 
تادوجوم هب  وا  ملع.دیازفین  شیهاگآ  رب  هبرجت  دراد و  هطاحا  اهزیچ  ۀمه  رب  ملع  هب.دشاب  هتخومآ  ملع  هک  هدوبن  نادان  ادخ  هتخومآ و  ملع  سپس 

تسا و شیوخ  ۀطلس  هب  ندیشخب  یراوتـسا  یارب  هن  دنیرفآ  یم  هک  ار  هچ  ره.اهنآ  نیوکت  زا  دعب  اهنآ  هب  تسوا  ملع  دننامه  اهنآ  نیوکت  زا  شیپ 
یم هچنآ  زا  یوج  ینوزفا  یکیرـش  ای  زواجتم  یدـض  ای  رگ  هزیتس  ییاتمه  ربارب  رد  دـهاوخب  هک  ببـس  نادـب  هن  دوخ و  ناـصقن  لاوز و  میب  زا  هن 

هدیرفآ هچنآ  شنیرفآ  هتخاسن  لولم  هدنام و  ار  وا  هک  یدنوادخ  نآ  تسا  هزنم.دنناگیامراوخ  ناگدنب  دنناگدیرفآ و  قیالخ  لب.دیوج  یرای  دـنیرفآ 
دیرفایب و تشذگ  شملع  رد  هچنآ.هتفرگ  تسـس  دوخ  راک  رد  هن  هدش و  ناوتان  هن  هدروآ  دیدپ  هچنآ  ربارب  رد  و.نآ  راک  ریبدـت  یرادـهگن و  تسا و 
هچ ره.هتـسشنن  دیدرت  گنژآ  شا  هدارا  ۀرهچ  رب  هدوبن و  هدمآ  دیدپ  ون  یایـشا  شنیرفآ  رد  وا  ملع  هشیدنا.دوب و  شملع  رد  دوب  شا  هدارا  رد  هچنآ 
مه تـسا و  تیهوـلا  مـه  ار  وا  تـسوا و  صاـخ  تیبوبر.تساـتکی  نآ  رد  دوـخ  هـک  نیتـم  تـسا  یملع  راوتـسا و  تـسا  یا  هدارا  تـسه 

.یگدنشخرد یدنلب و  ،و  تسوا ۀژیو  ساپس  شیاتس.ایربک و  تسا و  تزع  بحاص.تیبوبر 

دنوادخ.دریگ یدنزرف  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  دشاب و  یدننام  لثم و  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب.اتمه  یب  یگرزب  تزع و  رد  تساتکی و  ییاتکی  رد 
ار وا  شناگدیرفآ  نایم  رد.دوب  یکیرـش  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رت  لیلج  رتزیزع و  دواسپ و  نانز  هب  تسد  هک  تسا  نیا  زا  رتسدـقم  رتکاپ و  ناحبس 

شزاغآ هن  هک  یلزا  یدبا و  ، زاین یب  ۀناگی  یاتکی  یادخ  تسا  نیا  ، یرآ.درادن یزابنا  چیه  کلم  رد.هن  یناتمه  شییاورنامرف  رد  تسین و  یدـض 
.شماجنا هن  تسه و 

ره زا  هاگآ  تسا و  یزار  ره  یاناد.تسا  نارتارف  نیرتارف  هک  یدنوادخ  نآ  تسا  یلاعتم 
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هچ ره  رب  مه  دراد  هطاحا  ءایشا  ۀمه  رب  ملع  هب.تسا  رتارف  نیدورف  یاهنیمز  نیرب و  یاهنامسآ  زا.تسا  یهاگآ  ار  نارگید  هک  ناس  نآ  هن  ییاوجن 
.یلاعت کرابت و  ، ینسح ءامسا  یلعا و  لثم  تسار  وا.تسالاب  هچ  ره  رب  مه  تسا و  دورف 

نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ ار  وا  سپ  ، دندید داش  شوخرـس و  ار  ترـضح  نآ  مدرم  ، میدوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یزور  : دیوگ (1) یدنک ورمع  وبا 
باحصا ۀمه  : تفگ (. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم باحـصا  زا  : دنتفگ ؟ مباحـصا زا  کی  مادک  زا  : تفگ.یوگب یزیچ  دوخ  باحـصا  زا  ام  یارب 

رب ینک و  یم  دای  ینابرهم  هب  ناشیا  زا  مینیب  یم  هک  اهنآ  زا  : دنتفگ ؟ دیسرپ یم  کی  مادک  زا  ، دنتـسه نم  باحـصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم
.یوگب (2) دوعسم نب  هّللا  دبع  زا  ام  یارب  : دنتفگ ؟ کی مادک  نایم  نآ  زا  : تفگ.یتسرف یم  دورد  نانآ 

.سب نیمه و  دوب  هاگآ  ربمایپ  تنس  زا  دناوخ و  یم  نآرق  دوعسم  نب  هّللا  دبع  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

یم هکنیا  ای  دوب  ربمایپ  تنـس  زا  یهاگآ  ندـناوخ و  نآرق  وا  روظنم  ایآ.دوب  هچ  « سب نیمه و  » زا وا  روظنم  هک  میتفاین  رد  - دـنگوس ادـخ  هب  دـنیوگ 
.دیسرپم نیا  زا  شیب  دوعسم  نبا  ۀرابرد  تفگ 

شنید هب  رذ  وبا.داد  یمن  خـساپ  هاـگ  داد و  یم  خـساپ  وا  هب  هّللا  لوسر  هاـگ  ، درک یم  لاؤس  ناوارف  رذ  وبا  : تفگ : یوگب یزیچ  (3) رذ وبا  زا  : میتفگ
رد دنگوس - ادخ  هب  - دمآ زجاع  نآ  لمحت  زا  هک  هنوگ  نآ  دش  رپ  شملع  ۀنامیپ  ات  هک  تخومآ  ملع  ردق  نآ.صیرح  ملع  نتفرگ  ارف  هب  دوب و  دـنمزآ 

.ندرک لاؤس  زا  ای  دوب  وا  دزن  رد  هچنآ  فشک  زا  ایآ  ، دوب هچ  « دمآ زجاع  » زا وا  روظنم  هک  میتفاین 

یم لاؤس  دندیزرو  یم  تلفغ  نآ  زا  نارگید  هک  یلکـشم  لئاسم  زا  تسناد و  یم  ار  ناقفانم  یاهمان  : تفگ.یوگب (4) نامی نب  ةفیذح  زا  : میتفگ
.تسا هاگآ  هک  دنتفای  یم  رد  ، دندیسرپ یم  وا  زا  لئاسم  نآ  زا  هاگره  درک و 

.تیب لها  زا  دوب  یدرم.دوب  نامقل  دننامه  وا  : تفگ.یوگب (5) یسراف ناملس  زا  : دنتفگ

یب دوب  ییایرد.دوب  هدناوخ  ار  ینامسآ  باتک  نیرخآ  ینامـسآ و  باتک  نیتسخن  ، تسناد یم  دندوب  هدمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  ار  نانآ  ناینیـشیپ و  شناد 
.نایاپ

ره هب  دوب و  هک  یاج  ره  هب.دوب  هتخیمآ  وا  تسوپ  یوم و  نوخ و  تشوگ و  اـب  ناـمیا  هک  دوب  یدرم  راـمع  : تفگ.یوگب (6) رسای رامع  زا  : میتفگ
زا ار  اـم  دـنوادخ  : تفگ.یوـگب دوـخ  زا  : میتفگ.دـناسر یبیـسآ  وا  هب  هک  دـسرن  ار  منهج  شتآ  تشاد و  هارمه  هب  ار  شناـمیا  تفر  یم  هک  یاـج 

.هدرک عنم  ییاتسدوخ 

«(7) یوگ نخس  تراگدرورپ  تمعن  زا  :» دیوگ یم  یلاعت  یادخ  : تفگ نارضاح  زا  یکی 

یلاؤس نوچ  و.تفگ  یم  نم  یارب  مدیسرپ  یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  زا  هچ  ره  ، دنگوس ادخ  هب  : میوگ یم  مراگدرورپ  تمعن  زا  : تفگ
.دیسرپب نم  زا  ، تسا یرایسب  ملع  نم  ۀنیس  رد  هک  انامه.درک  یم  زاغآ  نم  میلعت  هب  دوخ  وا  مدرک  یمن 

: تسیچ دنوادخ  نخس  نیا  ینعم  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ تساخرب و  (8) ءاّوکلا نبا 
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ۀرامش 40. هب  کر  - 1
رس رب  هکم  رد  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیمـشش.ردقلا  لیلج  یباحـص  ، یلذه دوعـسم  نب  هّللا  دبع  - 2

لهج وبا  تشاد و  تکرش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  تاوزغ  ۀمه  رد.هنیدم  هب  راب  کی  درک و  ترجه  هشبح  هب  راب  کی.درک  توالت  عمج 
رد - داد تشهب  ۀدعو  ار  اهنآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  نت  هد  نآ  ینعی  - دوب زین  هرشبم  ۀرشع  زا  دوعـسم  نبا.تشک  دوخ  تسد  هب  وا  ار 

( دوعسم نبا  ادخهد ، ۀمان  تغل  زا  هتفرگ  رب  ) .م - .درک تافو  یگلاس  تصش  زا  شیب  رد  ، هنیدم رد  لاس 32 
هس رد  هذبر  هب  ار  وا  هیواعم  یاوغا  هب  نامثع.دروآ  مالسا  هک  دوب  یسک  نیمراهچ  ، ربمایپ راوگرزب  باحـصا  زا  هدانج  نب  بدنج  یرافغ  رذ  وبا  - 3

( ذخأم نامه  ) .درک دیعبت  هنیدم  یلزنم 
راصنا ای  دیآ  رد  نارجاهم  ۀرمز  رد  هک  درک  ریخم  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر.دش  هنیدم  هب  دوخ  ردپ  اب  هّللا  دبع  وبا  ، نامی نب  ةفیذح  - 4

رد رمع  نامز  رد.دوب  هتفگ  وا  هب  ار  نیقفانم  یاـهمان  ترـضح  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  رادزار  وا.تفریذـپ  ار  ندوب  یراـصنا  وا  و 
.م (.- ذخأم نامه   ) .تفای رکشل  یهدنامرف  نّرقم  نب  نامعن  ندش  هتشک  زا  سپ  تشاد و  تکرش  دنواهن  گنج 

زمرهمار زا  دنیوگ  یج و  ۀیحان  دوب  ناهفـصا  زا  وا  لصا  دنیوگ  ، مالـسا گرزب  یاهتیـصخش  زا  ربمایپ و  گرزب  ۀباحـص  زا  ، یـسراف ناملـس  - 5
باحـصا زا  ناملـس.دروآ  مالـسا  دمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  هنیدم  رد.دییارگ  یوسیع  شیک  هب  یکدوک  رد.تسا  هبزور  ای  وهام  وا  یلـصا  مان.دوب 

.م (.- ذخأم نامه  ) .تشذگرد یرجه  ای 36  لاس 35  رد.دش  بوصنم  نیادم  تموکح  هب  رمع  نامز  رد  تسا  ( مالسلا هیلع  ) یلع صاخ 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ اب  رامع.دندیورگ  مالسا  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا  شردپ  وا.تشاد و  هینک  ناظقیلا  وبا.رماع  نب  رـسای  نب  راّمع  - 6

رد نیفص  گنج  رد.دوب  ترـضح  نآ  رانک  رد  نیفـص  لمج و  گنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  نارای  زا.درک  ترجاهم  هنیدم  هب  ( هلآ و 
.دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 93  یرجه  لاس 37 

/. 11 یحّضلا - 7
نآ رگم  دوب  دانع  یور  زا  رتشیب  اـهلاؤس  نیا  درک و  یم  رایـسب  لاؤس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا.دوب  رکـشی  ینب  زا  ، ورمع نب  هّللا  دـبع  ، ءاّوکلا نبا  - 8

.دش هتشک  جراوخ  ۀرمز  رد  ناورهن  گنج  رد  و.دش  جراوخ  ءزج  سپس.دنامرد  باوج  رد  ترضح 
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رب یاو  : تـفگ ًارْقِو »؟ ِتهراــشاالِماهراشاحْلاَف  : » تـسا ینعم  هـچ  هـب  : دیــسرپ.اهداب ، وـت رب  یاو  : تـفگ ًاوْرَذ »؟ ِتاهراشایِراهراشاّذــلا  «َو 
.اهیتشک.وت رب  یاو  : تفگ ؟ تسیچ ًارْسُی » ِتاهراشایِراهراشاجْلاَف  : » دیسرپ.اهربا ، وت

یم هک  اهلاؤس  نیا  ینعی  : تفگ یم  « وت رب  یاو  » راـب ره  یلع.تسا  هکئـالم  دارم  وت  رب  یاو  : تفگ ؟ هچ ینعی  ًارْمَأ » ِتاـهراشامِّسَقُمْلاَف  : » دیـسرپ
.تسا دانع  یور  زا  ینک 

رد هک  یهایـس  نآ  : دیـسرپ.وکین شنیرفآ  یاراد  ینعی  : تفگ یلع  ؟ تسا ینعم  هچ  هب  ِکُـبُحْلا » ِتاـهراشاذ  ِءاـهراشامَّسلا  : » دیـسرپ ءاّوکلا  نبا 
سرپب یزیچ  زا  دانع و  یور  زا  هن  سرپب  ندیمهف  یارب  یـسرپ  رگا.دسرپ  یم  یندیدان  یزیچ  زا  یروک  ، وت رب  یاو  : تفگ ؟ تسیچ تسا  هام  نورد 

یلع.دـیآ یم  مراـک  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ ءاّوکلا  نبا.دـیآ  یمن  تراـک  هب  هک  ار  هچ  ره  راذـگاو  دـیآ و  راـک  هب  ار  وـت  هک 
نیا هام  نورد  یهایس  «(1) میدـینادرگ کیرات  ار  بش  تیآ.میداد  رارق  ادـخ  تایآ  زا  تیآ  ود  ار  زور  بش و  ام  :» دـیوگ لج  ّزع و  یادـخ  : تفگ

: دیسرپ.تسا

دیآ و تراک  هب  هک  سرپب  یزیچ  زا  دانع و  یور  زا  هن  سرپب  ندیمهف  یارب  یـسرپ  یم  رگا.وت  رب  یاو  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیچ ناشکهک 
نیا : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـیآ یم  مراک  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  ، دـنگوس ادـخ  هب  : تفگ ءاّوکلا  نبا.دـیآ  یمن  تراک  هب  هک  ار  هچ  ره  راذـگاو 

: دیسرپ.تخیر ورف  بآ  حون  موق  رب  دش و  هداشگ  اجنیا  زا  نامسآ  حون  نامز  رد.تسا  نامسآ  فاکش 

دعب هک  نیمز  مدرم  یارب  تسا  ناما  هک  تسا  ینامک  نآ.تسا  ناطیـش  حزق  هک  ، حزق سوق  یوگم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیچ حزق  سوق 
.دنوشن قرغ  بآ  رد  زگره  حون  موق  زا 

رد یسک  یادص  هک  هزادنا  نامه  هب  هاگن و  کی  ششک  ردق  هب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ؟ تسا دنچ  نیمز  نامسآ و  نایم  ۀلصاف  : دیسرپ ءاّوکلا  نبا 
.میوگ یمن  نیا  زا  شیب  ، ونشب ، میوگ یمن  رادقم  نیا  زج.دونش  یم  ادخ  دنک و  یم  دای  ار  ادخ  اعد  هب  هک  تسا  هار 

یم عولط  هک  شهاگنتساخ  زا.دیشروخ  زور  کی  ریسم  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ؟ تسا ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  ۀلـصاف  : دیـسرپ ءاّوکلا  نبا 
.تسا هتفگ  غورد  ، دیوگب نیا  زج  ار  وت  سک  ره  ، دنیشن یم  ورف  هک  اجنآ  ات  ، دنک

هب همه  زا  شیب  یناسک  هچ  رادرک  هک  مینک  هاگآ  ار  امـش  ایآ  وگب  :» هدـش داـی  ناـنآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  هچ  ناـنیا  : دیـسرپ ءاّوکلا  نبا 
لها نارفاک  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع .« (2) دننک یم  وکین  یراک  دنتـشادنپ  یلو  دـش  هابت  ایند  یگدـنز  رد  ناشـششوک  هک  ییاهنآ  ؟ دوب ناـشنایز 

یلو دنشوک  یم  تدابع  رد  نانیا.دندیزرو  کرش  ناشراگدرورپ  هب  دندروآ و  تعدب  دوخ  نید  رد  سپ.دندوب  تسار  هار  رب  اهنآ  ناینیشیپ  هک  دنباتک 
دش و هابت  ایند  یگدنز  رد  ناشششوک  ،» یرآ.دنرتراکنایز همه  زا  ، هکنآ لاح  دننک و  یم  لصاح  یدوس  ناشتدابع  زا  دننک و  یم  یراک  هک  دنرادنپ 

« .دننک یم  وکین  یراک  دنتشادنپ  یم 

.دنتسین رود  نادنچ  نانیا  زا  ناورهن  لها  ادرف  :و  تشاد رب  گناب  یلع  سپس 
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.نک نینچ  تسوت  تسد  هب  راک  رگا  : تفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع.میسرپ یمن  سک  رگید  زا  وت  زا  زج  مینک و  یمن  یوریپ  وت  زا  زج  : تفگ ءاّوکلا  نبا 

ارم یرگید  یـسک  درم  نآ  ناداز و  زج  دیوگ  حیرج  نبا  مه  و.دـنک  یم  تیاور  یرگید  درم  ناداز و  زا  (1) حیرج نبا  هک  تسا  ینخـس  نایاپ  نیا 
: هک تفگ 

ناشیا ، راذگاو ناشیهارمگ  رد  ار  نانآ  : تفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع »؟ (2) دندرک لدب  رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  » هک دنتسه  یناسک  هچ  دیسرپ  ءاّوکلا  نبا 
.دندوب شیرق 

.درک ثوعبم  شموق  رب  ار  وا  ادخ  هک  دوب  یدرم  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع ؟ تسیک نینرقلا  وذ  : دیسرپ

.درمب تبرض  نآ  زا  وا  دندز و  شرس  فرط  کی  رب  یتبرض  دندرمش و  غورد  ار  شتوعد  مدرم 

زا وا  دندز و  شرس  رگید  فرط  رب  یتبرض  دندرمش و  غورد  شتوعد  مهزاب  ، داتـسرف تلاسر  هب  شموق  یوس  هب  ،و  درک شا  هدنز  رگید  راب  دنوادخ 
.دوب هدمآ  تبرض  شرس  بناج  ود  رب  اریز  تفرگ  مان  نینرقلا  وذ  ربمایپ  نیا.درک  هدنز  ار  وا  دنوادخ  سپس.درمب  تبرض  نآ 

.دشاب نینچ  هک  تسه  یسک  مه  امش  نایم  رد  : هک دراد  هدوزفا  ار  ترابع  نیا  هدش و  لقن  تیاور  نیا  یرگید  یاج  رد 

هیلع ) یلع ؟ تسیچ دـنوادخ  ناگدـیرفآ  نـیرت  تخـس  نینمؤـملا  ریما  اـی  : دیـسرپ ( مالـسلا هـیلع  ) یلع زا  ءاّوـکلا  نـبا  : دـیوگ (3) یبعـش رماع 
دنک و شوماخ  ار  شتآ  هک  بآ  دروخ و  یم  ار  نهآ  هک  شتآ  دنک و  ار  هوک  نادب  هک  نهآ  راوتـسا و  دـنلب و  یاههوک  : تسا زیچ  هد  : تفگ ( مالـسلا
دبای و یم  هبلغ  داب  رب  هک  ناسنا  دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  داب  دنتـسه و  بآ  لماح  دـنیادخ و  نامرف  هب  نیمز  اهنامـسآ و  نایم  هک  ییاهربا 

یم هریچ  یتسم  رب  هک  باوخ  دوش و  یم  هریچ  ناسنا  رب  هک  یتسم  دور و  یم  دوخ  راـک  یپ  زا  دـنک و  یم  ظـفح  نآ  زا  دوخ  یاهتـسد  اـب  ار  دوخ 
.تسا هودنا  وت  راگدرورپ  ناگدیرفآ  نیرت  تخس  سپ  دبای  یم  هبلغ  باوخ  رب  هک  هودنا  دوش و 

هیلع ) یلع.درک لاؤـس  تسـشن و  دوـخ  یوـناز  ود  رب  حیرـش.دیسرپب  نـم  زا  : تـفگ ( مالـسلا هـیلع  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  : دـیوگ یبعـش  رماـع 
.یرترب برع  ۀمه  زا  تواضق  رد  وت  : تفگ ( مالسلا

هکئالم زا  لیئربج  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع تسین ؟ لیئربج  ایآ  ؟ تسیچ « حور » هک : دیسرپ ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یدرم  : دیوگ (4) هتابن نب  غبصا 
لیئربج زا  ریغ  حور  هک  درادـنپن  مدرم  زا  کـی  چـیه  ، یتفگ تفگـش  ینخـس  : تفگ دوب و  دـیدرت  رد  درم  نآ.تسا  لـیئربج  زا  ریغ  حور  تسا و 

: دیوگ یم  شربمایپ  هب  یلاعت  یادخ  ینک  یم  نخس  لقن  ناهارمگ  زا  یهارمگ و  یدرم  وت  : شتفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع.دشاب

.رترب دیزاس  یم  وا  کیرش  هچ  ره  زا  تسا و  هزنم  وا.دیهاوخم  شباتش  هب  دیسر  رد  ادخ  نامرف  »

زین و.تـسا  هکئــالم  زا  ریغ  حور  سپ  « (5) دتـسرف یم  ورف  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  کـی  ره  رب  - تسوا ناـمرف  هک  - حور هارمه  ار  ناگتـشرف 
حور و هک  یزور  :» تـفگ و  .« (6) دنیآ یم  دورف  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور  هکئـالم و  بش  نآ  رد.تسا  هاـم  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  :» دـیوگ

شمامت نوچ  ، منیرفآ یم  لگ  زا  یرشب  نم  :» تفگ مدآ  ۀرابرد  زین  و  .« (7) دنتسیا یم  فص  کی  رد  هکئالم 
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بیرقت ) .تسا هتشذگرد  یگلاس  داتفه  زا  شیب  رد  لاس 150  رد  فورعم  هیقف  هیما و  ینب  یلاوم  زا  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دـبع  ، حـیرج نبا  - 1
بیذهتلا 520/1)

28 میهاربا - 2
ۀرامش 39. هب  کر  - 3

ریما زا  .سیمخلا  ةطرـش  زا  )و  مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  صاخ  باحـصا  زا  تسا و  نیعبات  ناگرزب  زا  یفوک  یعـشاجم  هتاـبن  نب  غبـصا  - 4
نازیم هدیناسا 49/1 و  هغالبلا و  جهن  رداصم  ) .تسا هتشذگرد  مود  نرق  لیاوا  رد  دنیوگ  تسیزب  یتدم  یلع  زا  دعب  تخومآ و  رایسب  نینمؤملا 

لادتعالا 271/1)
و 2. / 1 لحن - 5

و 4 / 3 ردق - 6
31 ءابن - 7

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


هکئالم اب  لیئربج  سپ.دوب  هکئالم  زا  زین  لیئربج  دوب و  هکئـالم  هب  باـطخ  نیا  .« (1) دینک شا  هدجـس  همه  مدیمد  دوخ  حور  زا  نآ  رد  مدرک و 
قح رد  و  .« (2) دـش رادومن  وا  رب  ماـمت  یناـسنا  نوـچ  میداتـسرف و  شدزن  ار  دوـخ  حور  اـم  :» تفگ میرم  ۀراـبرد  دـندرک و  هدجـس  حور  یارب 

یبرع نابز  هب.یـشاب  ناگدـنهد  میب  زا  ات  - تفگ سپـس  - .وت لد  رب  تسا  هدرک  لزاـن  نیمـالا  حور  ار  نآ  :» تفگ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم
زا مه  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  « نیلوا » .تسا باتک  ینعی  « رکذ » ینعم هب  « ربز .«» (3) تسه زین  ناینیشیپ  یاه  هتـشون  رد  نآ  و.نشور 

.نوگانوگ اهتروص  تسا و  یکی  حور  سپ.تسا  ناشیا 

: تفگ هکنیا  زج  تفاین  رد  نینمؤملا  ریما  نخس  دوب  هداتفا  دیدرت  رد  هک  درم  نآ  : دیوگ (4) دعس

.تسا لیئربج  زا  ریغ  حور 

؟ بش نآ  رد  حور  هکئالم و  ندمآ  دورف  یدرک و  دای  ردقلا  ةلیل  زا  هک  منیب  یم  : تفگ دیسرپ و  ردقلا  ةلیل  زا  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع سپ 

نیرتاناد وت  ات  ، تفگ مهاوخ  وت  یارب  ار  بلطم  رهاظ  یا  هتفاین  رد  مه  زونه  رگا  ، مدرک یتراشا  اهنت  هکئالم  لوزن  هب  یرآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع
.یشاب ردقلا  ةلیل  ینعم  هب  دوخ  دالب  مدرم 

.یشاب هدیشخب  ناوارف  یتمعن  ارم  ینک  نینچ  رگا  : تفگ درم  نآ 

یراج ءایـشا  ۀمه  رب  تفه  ۀدعاق  نیا  و.تسا  هدیزگرب  ار  قاط  تساتکی و  ادخ.دراد  تسود  ار  قاط  تساتکی و  ادخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
(6)»و دیرفاـیب هقبط  هقبط  نامـسآ  تـفه  :» تـفگ (5)»و  نیمز اـهنآ  دـننامه  دـیرفایب و  نامـسآ  تـفه  :» دوـمرف ّلـج  ّزع و  یادـخ  : تخاـس
ار اهنآ  رغال  واگ  تفه  هک  هبرف  واگ  تفه  :» تفگ (8)»و  کشخ ۀلبنس  تفه  زبس و  ۀلبنس  تفه  :» تفگ و  .« (7) تسا رد  تفه  ار  منهج  :» تفگ

دیاش ناسرب  تنارای  هب  نم  نخس  سپ  «(11) گرزب نآرق  یناثملا و  عبس  :» تفگ (10)»و  دینایور هشوخ  تفه  هک  یا  هناد  » تفگ و  .« (9) دروخ
ار اهنآ  ینعم  هک  مینز  یم  اهلثم  ام  دنادب و  ام  ملع  یرترب  دیارگ و  ام  تبحم  هب  شلد  دونشب و  ام  نخـس  هک  دهد  رارق  یبیجن  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ 

.دنبای یمن  رد  دنا  هتخومآ  ملع  ام  تکرب  هب  هک  یناسک  زج 

یـسانشب ار  تفه  نیرخآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب.یرخآ  یاهتفه  رد  : تفگ ؟ مریگ غارـس  بش  مادـک  رد  ار  ردـق  بش  نم  هک  نک  نایب  : تفگ هدنـسرپ 
: تفگ.ییوگ یم  هچ  هک  مدیمهفن  : تفگ درم  نآ.یا  هتفایرد  ار  ردقلا  ةلیل  یشاب  هتخانش  ار  اهنآ  نیلوا  رگا  یا و  هتخانش  مه  ار  تفه  نیلوا 

مهف رگا  اما  (12)»و  دنوش یمن  تیاده  زگره  یناوخارف  تیاده  هب  ار  اهنآ  رگا  » هک تسا  هتفگ  نانآ  قح  رد  تسا و  هداهن  رهم  یموق  یاهلد  رب  ادخ 
نیمتفه نآ  و.بلطب  مراهچ  تسیب و  بش  رد  ار  ردقلا  ةـلیل  وت  تفر  ناضمر  هام  زا  بش  هس  تسیب و  نوچ  : رگنب سپ  ؛ تسا راوشد  وت  رب  نخس 

اهنآ و.باذع  اهنآ  رب  دنا و  تمحر  ناگدنب  یارب  اهنآ  تسا و  هدرک  لماک  ار  نید  ۀمه  ، دبای تسد  تفه  هب  هک  ره  هک  تفه  تخانش  تسا و  بش 
دزن رد  دـنوش و  یم  کاله  یئزج  رد  ره  رد  «(13) تسا هدش  تمـسق  یئزج  ناشیا  زا  رد  ره  یارب  :» دیوگ یلاعت  یادخ  هک  دنتـسه  ییاهر  رد 

.تساهرد ۀمه  تیالو 
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و 196 / 193 ءارعش - 3
ۀرامش 124) هب  کر  ) .تسا بیسملا  نبا  وا  زا  دارم  دشاب و  دیعس  ، دعس یاج  هب  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  - 4

12 قالط - 5
3 کلم - 6

44 رجح - 7
43 فسوی - 8
43 فسوی - 9
261 هرقب - 10
87 رجح - 11
57 فهک - 12
44 رجح - 13
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.درک لاؤس  هلأسم  هد  باب  رد  وا  زا  تشون و  همان  هیواعم  هب  مور  یاورنامرف  : دیوگ هتابن  غبصا 

ای : تفگ درم  نآ.دوب  هبحر  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.داتـسرف ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یراوس  سپ.دنام  یم  لگ  رد  رخ  هک  ناس  نآ  ، دـنامرد هیواعم 
ارم هیواعم.متسه  ماش  مدرم  زا  یدرم  نم  ، یلب : تفگ درم  نآ.یتسین  نم  نیمزرس  مدرم  زا  وت  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.وت رب  مالس  نینمؤملا  ریما 
رگا مهد و  یم  جارخ  وت  هب  نم  یداد  خساپ  وت  رگا  : تسا هتفگ  هک.دنادب  تسا  هدرک  وا  زا  مور  یاورنامرف  هک  ار  لاؤس  هد  خـساپ  ات  هداتـسرف  وت  دزن 

.مسرپب وت  زا  ات  تسا  هداتسرف  وت  دزن  هب  ارم  تسناد و  یمن  اهلاؤس  نآ  خساپ  هیواعم.یراد  هناور  نم  یارب  ار  تجارخ  دیاب  وت  یدادن  خساپ 

؟ دنتسیچ اهنآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

لطاب قح و  ناـیم  ۀلـصاف  ؟ دوب هچ  درک  یراز  نیمز  یور  رب  هک  یزیچ  نیتسخن  ؟ دوب هچ  دـیبنج  نیمز  یور  رب  هک  یزیچ  نیتسخن  : تفگ درم  نآ 
حاورا ؟ دنریگ یاج  اجک  رد  ناناملـسم  حاورا  ؟ تسا دـنچ  نامـسآ  نیمز و  نایم  ۀلـصاف  ؟ تسیچ برغم  قرـشم و  نایم  هلـصاف  ؟ تسا ردـقچ 

؟ درب یم  ثرا  هنوگچ  یثنخ  ؟ تسیچ ناشکهک  نیا  ؟ تسیچ نامک  نیگنر  نیا  ؟ دنریگ یاج  اجک  رد  نیکرشم 

و.دریم یم  ، دننک عطق  ار  شرس  رگا  هک  تسا  مدآ  دنزرف  دننامه  نآ  دوب و  لخن  دیبنج  نیمز  یور  رب  هک  یزیچ  نیتسخن  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع
یا هرد  نیلوا  نآ  نمی و  رد  دوب  یا  هرد  ، درک یراز  نیمز  یور  رد  هک  یزیچ  نیتسخن  و.دنام  یاج  رب  نآ  زا  یناجیب  ۀـنت  دـنربب  ار  لخن  رـس  نوچ 
نایم ۀلصاف  و.دینـش  مشوگ  دید و  ممـشچ  ییوگ  یم  هک  تسا  نامه  نآ  تسا و  تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نایم.دیـشوج  نآ  زا  بآ  هک  تسا 
هزور کی  برغم  قرشم و  نایم  ۀلصاف  دور و  یم  نامـسآ  هب  نیمز  زا  مولظم  یاعد  دبای و  یم  شرتسگ  هاگن  هک  تسا  ردق  نامه  نیمز  نامـسآ و 

و.توهرب مان  هب  منهج  رد  یهاچ  رد  نیکرشم  حاورا  دنریگ و  یاج  یملس  مان  هب  تشهب  رد  یا  همشچ  رد  ناناملـسم  حاورا.تسا  دیـشروخ  هار 
ادخ هک  تسا  نامسآ  یاهرد  ناشکهک  نیا  اما.دنرگنب  نامـسآ  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  ، قرغ زا  تسا  نیمز  یور  مدرم  نتفای  ناما  ناشن  نامک  نیا 

نادرم ماکحا  تسا و  درم  دمآ  نوریب  شیدرم  تلآ  زا  وا  لوب  رگا  دنک  لوب  دیاب  یثنخ  اما.دوشگن  رگید  تسب و  ار  اهنآ  سپس  ، دوشگ حون  موق  یارب 
.دوش یم  یراج  وا  ۀرابرد  نانز  ماکحا  تسا و  نز  دمآ  نوریب  شیگنانز  تلآ  زا  رگا  دوش و  یم  یراج  وا  ۀرابرد 

هدمآ و نوریب  ناربمایپ  یاهباتک  زا  اهخساپ  نیا  : تفگ داتسرف و  هیواعم  یارب  دوخ  جارخ  مه  وا  تشون  مور  یاورنامرف  یارب  اهخـساپ  نیا  هیواعم 
.تسا نینچ  تسا  هدرک  لزان  ( مالسلا هیلع  - ) میرم نب  یسیع  رب  ادخ  هک  مه  لیجنا  رد 

دسیون و یم  همان  امـش  هب  ناتنمـشد  هک  تسا  نیا  یکی  امـش  قح  رد  ادخ  یاهیکین  زا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  هرازف  خویـش  زا  یکی 
.دسرپ یم  امش  زا  شیوخ  نید  لئاسم 

دید و دوخ  نز  اب  ار  یدرم.یربیخلا  نبا  مان  هب  دوب  ماش  رد  یدرم  : دیوگ (1) بیسم نب  دیعس 

ص:65

یگلاس داتـشه  زا  شیب  رد  یرجه  زا 90  دـعب  یاهلاس  رد  هنیدـم  یاهقف  زا  دوب و  نیعبات  زا  ، یموزخم یـشرق  نزح  نآ  بیـسم  نب  دیعـس  - 1
.دش ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  اهدعب  دیعس  هتبلا.تشذگرد 
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هیلع ) یلع.دیــسرپ وا  زا  نآ  مـکح  تشوـن و  هماـن  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع ناراـی  زا  یکی  هـب  هیواعم.دـندرب  هیواـعم  هـب  یوـعد.تشک  ار  درم  نآ 
هک درواین  دهاش  راهچ  رگا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.تسا هدیسرپ  هتشون و  همان  هیواعم  : دنتفگ ؟ هداتفا یقافتا  نینچ  ام  ورملق  رد  ایآ  : تفگ ( مالسلا

.دوش صاصق  دیاب  دنهد  تداهش  لمع  نآ  هب 

زا : تفگ.متـسه قارع  مدرم  زا  : تفگ ییآ ؟ یم  اجک  زا  : دیـسرپ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دمآ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یدرم  یزور  : دیوگ (1) هریح وبا 
یم شتآ  رد  ای  ، دوش یم  قرغ  بآ  رد  ای  دوش  یم  ناریو  هک  تسا  یرهش  نیلوا  رهش  نیا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.هرـصب زا  : تفگ ؟ قارع یاجک 

رهـش یاجک  رد  وت  ۀـناخ  هک  دیـسرپ  درم  نآ  زا  ، سپ.دنـشاب رادومن  یتشک  ۀنیـس  نوچ  دـننام و  یاـج  رب  شدجـسم  لاـملا و  تیب  اـهنت.دزوس 
.رهش فارطا  هب  ، رهش فارطا  هب  داب  وت  رب  : تفگ یلع.اج  نالف  رد  : تفگ ؟ تسا

نایم ار  لاوما  دنیآ  یم  نامزلا  رخآ  رد  هک  یموق  شیرق ؟ زا  یناکدوک  ییاورنامرف  اب  درک  دیهاوخ  هچ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) لیبحرش
.دنشک یم  ار  نادرم  دننک و  یم  تسد  هب  تسد  دوخ 

ادخ باتک  هب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.میگنج یم  نانآ  اب  - دنگوس ادخ  باتک  هب  - ماگنه نآ  رد  : تفگ دوب  نارـضاح  زا  هک  یلامث  رجح  نب  سوا 
.ییوگ یم  غورد  وت  هک  دنگوس 

نوچ.دـندرک مالـس  دـندمآ و  وا  دزن  نت  دـنچ.میدوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  ، هبحر رد  ، اـم هک  تفگ  مردـپ  : دـیوگ (3) یلجب رکب  نـب  نـسح 
یلام هدرم و  نامردپ.ماش  مدرم  زا  ، هن : دـنتفگ (4)؟ هریزج ای  ، دیتسه قارع  مدرم  زا  دیسرپ  ناشتخانـشن و  ، تسیرگن ناشیا  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

هک تسا  یعدم  نادرم و  تلآ  مه  دراد و  نانز  مرش  مه  هک  تسا  یسک  نارب  ثاریم  نایم  رد.هداهن  یاج  رب  ، درم نز و  زا  ، رایسب ینادنزرف  رایسب و 
رد تواضق  رد  ، میا هدرب  یرواد  وا  دزن  : دنتفگ ؟ تسا هراک  هچ  هیواعم  سپ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.میریذپ یمن  ام  درب و  ثرا  نادرم  نوچ  دیاب 

هنعط ام  رب  ، نید رد  دنهد و  یم  اضر  ام  تواضق  هب  هک  ار  یموق  دنک  تنعل  دنوادخ  : تفگ تسیرگن و  تسار  پچ و  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـنام
نوچ ، رگید یاج  زا  رگا  درب و  یم  ثرا  نادرم  نوچ  ، دنک یم  لوب  شیدرم  تلآ  زا  رگا.دنک  یم  لوب  اجک  زا  هک  دیرگنب  دیور و  وا  دزن  هب.دـننز  یم 

.دنداد ثرا  وا  هب  نادرم  دننامه  درک و  لوب  درم  نآ.نانز 

هعیبر شیرق و  دــنوش ، کــاله  هــک  نــیمز  یور  مدرم  زا  یتعاــمج  نــیلوا  هــک  تــفگ  یم  ( مالـــسلا هــیلع  ) یلع : دــیوگ ساــبع  نــبا 
.بصعت ار  هعیبر  دنک و  کاله  یهاشداپ  ار  شیرق  : تفگ ؟ هنوگچ : دنتفگ.دنشاب

نید دهجب و  تفالخ  یسرک  رب  هیما  ینب  زا  یزب  هکنآ  میب  زا  رگم  منک  یمن  لاتق  دنگوس  ادخ  هب  هک  تفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ دانسا  فذح  اب 
.دریگ یزاب  هب  ار  ادخ 

ص:66

.دشن هتخانش  لاح  ره  رد.هریح  وبا  هزمح و  وبا  رگید  خسن  رد  - 1
ۀحفص 192) لیذ  ، تاراغلا ، ثدحم ) .تسا راصنا  یلاوم  زا  یندملا  دعس  نب  لیبحرش  روظنم  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  موحرم  - 2

ۀحفص 193) لیذ  ، تاراغلا ، ثدحم ) .دشن هتخانش  ، رکب نب  نسح  - 3
نیبیـصن و نیع و  سأر  هّقر و  اهر و  ناّرح و  نوچ  ییاهرهـش  دراد و  رارق  تارف  هلجد و  نایم  یا  هریزج  نوچ  هک  نیرهنلا  نیب  یلامـش  ۀـیحان  - 4

.تساجنآ رد...لصوم 
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هیواعم هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یا  همان 

: تشون یا  همان  رد  هیواعم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

نیرتهب و دـیرفایب و  ار  قلخ  ، تسا مارکالا  لالجلا و  وذ  هک  یلاعت  کرابت و  دـنوادخ.هیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخ  ۀدـنب  زا 
.درک رایتخا  ار  شیوخ  ناگدنب  نیرت  هدیزگ 

یم کیرـش  شیارب  هچ  ره  زا  ادخ و  تسا  هزنم  تسین  رایتخا  ناوت  ار  ناشیا  یلو  دنیزگ  یمرب  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب  هک  ار  هچ  ره  وت  راگدرورپ  »
هدـننیرفآ شا و  هدـننک  تسوا.درک  نیعم  سک  ره  تمـسق  نآ  یاـنبم  رب  داـهن و  داـینب  ار  نـید  دوـمن و  رداـص  ناـمرف  .« (1) تـسا رترب  دیزاس 

تسوا و نآ  زا  شنیرفآ.دنک  دهاوخ  هچ  ره  هک  تسوا  هدننک و  میـسقت  تسوا  نید و  راذگناینب  تسوا.هدننیزگرب  تسوا  راگدیرفآ و  تسوا.شا 
یارب - تسوا ۀدیزگرب  هدرک و  رایتخا  هک  ار- دوخ  ربمایپ.هطلس  کلم و  تردق و  هدارا و  تّیـشم و  تساوخ و  رایتخا و  تسار  وا.وا  نامرف  نامرف 

هک یموق  یارب  ار  نآ  تسوا و  رد  شنید  نیناوق  زا  زیچ  ره  حرش  نایب و  هک  یباتک.درک  لزان  وا  رب  دوخ  باتک  داتسرفب و  قح  نید  ۀعاشا  تیاده و 
یا.تخاـس راکـشآ  سک  ره  یارب  مارح  لـالح و  بتارم  درک و  نـیعم  تـسا  بـجاو  ناـشماجنا  هـک  ار  ماـکحا  نآ  رد  درک و  ناـیب  دـنناد  یم 

یم وت  زا  - ینادـب رگا  ار- اهنآ  زا  یا  هراپ  نم  دـنباینرد و  ناملاع  زج  هک  دز  اهلثم  و.یامن  نایب  ار  اـهنآ  تسا  یهاـگآ  تجح  زا  ار  وت  رگا  ، هیواـعم
؟ دنتسیک یارب  دنتسیچ و  اهنآ  هک  - هیواعم یا  - یوگب ، دوش یم  مامت  نیمز  یور  مدرم  رب  تجح  زیچ  راهچ  هب  : مسرپ

سردایرف.دراد اور  متـس  ام  رب  دوش و  ادج  ام  زا  دنک و  هعزانم  ام  اب  دزرو و  تفلاخم  ام  اب  هک  یـسک  رب  دنتـسه  تیب  لها  ام  تجح  اهنآ  نادـب  و 
رد تسا و  هداد  نامرف  نآ  هب  ار  هچنآ  ، دوب شراگدرورپ  تلاسر  غیلبت  وا  غیلبت  ۀمه.دننک  لکوت  وا  رب  ناگدننک  لکوت  و.مدرک  لکوت  وا  رب.تسادـخ 

: دیامرف یم  یلاعت  یادخ.هتخاس  بجاو  مدرم  رب  ار  شماجنا  هچنآ  رد  هتشاد و  ررقم  هک  یماکحا 

هقرفت عازن و  زا  سپس.امش  قح  رد  هن  تسا  تیب  لها  ام  قح  رد  هیآ  نیا  «(2) دیرب نامرف  شیوخ  رمالا  ولوا  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  »
ربخ ار  امش  دنوادخ.دیدش  وتـسخ  نادب  دیدرک و  رارقا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دیتسه  یموق  نامه  امـش.داد  نامرف  داحتا  میلـست و  هب  و.درک  یهن 

هتشک ای  دریمب  رگا  :» دیوگ زین  (3)»و  تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  وا  هدوبن  ناتنادرم  زا  کی  چیه  ردپ  (» هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم هک  داد 
تعیب دیتسکش و  دیدوب  هتسب  ادخ  اب  هک  ار  یدهع  دیدش و  دترم  دیتشگزاب و  بقع  هب  تنارای  هیواعم و  یا  وت  دیدرگزاب (4)»و  بقع  هب  امش  دوش 

.دناسرن ینایز  ادخ  هب  اهنیا  دیتسسگ و 

زین دنشاب و  ملع  ناگدننک  طابنتسا  دیاب  رمالا  ولوا  هک  داد  ربخ  ار  امش  دنوادخ.دنتسین  امش  زا  دنتـسه و  ام  زا  ناماما  هک  یناد  یمن  ایآ  ، هیواعم یا 
ره سپ.دینک  عوجر  دنتـسه  ملع  نالماح  هک  رمالا  ولوا  وا و  لوسر  ادخ و  هب  دوش  یم  عقاو  امـش  فالتخا  دروم  هک  یروما  ۀمه  رد  هک  داد  ربخ 

: دیامرف یم  یلاعت  یادخ.تفای  دهاوخ  دوخ  دهع  هب  هدننکافو  ار  ادخ  دنک  افو  ادخ  اب  دوخ  دهع  هب  سک 

ص:67

68 صصق - 1
59 ءاسن - 2

40 بازحا - 3
144 نارمع لآ  - 4
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نانآ هب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  هک  یتمعن  رطاخ  هب  مدرم  رب  ای  :» دـیامرف زین  (1)»و  دیـسرتب نم  زا  منک و  افو  امـش  دهع  هب  ات  دینک  افو  نم  دهع  هب  »
هک یمدرم  یارب  (2)»و  میتشاد ینازرا  گرزب  ییاورنامرف  میداد  تمکح  باتک و  میهاربا  نادناخ  هب  ام  هک  یلاح  رد  ؟ دنرب یم  دسح  هتشاد  ینازرا 

نادناخ ام  .« (3) سب ار  ناشیا  هتخورفا  شتآ  نآ  خزود  دندرک  ضارعا  نآ  زا  یـضعب  دندروآ و  نامیا  نادـب  یـضعب  :» تفگ دـندوب  ناشیا  زا  دـعب 
.دیرب یم  دسح  ام  رب  هک  دییامش  دنرب و  یم  دسح  ام  رب  هک  میتسه  میهاربا 

ۀمه رب  ار  وا  تخومایب و  وا  هب  ار  اهمان  ۀمه  تشاداو و  وا  ۀدجـس  هب  ار  هکئالم  دیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفایب و  دوخ  تسد  هب  ار  مدآ  دنوادخ 
.دمآ رد  ناهارمگ  ۀرمز  رد  درب و  دسح  وا  رب  ناطیش.داد  یرترب  ناهج  مدرم 

یم دسح  حون  رب  «(4) دیوج یرترب  امـش  رب  دهاوخ  یم  امـش  دننامه  تسا  یناسنا  درم  نیا  » دنتفگ هک  هاگنآ  ، دـندرب دـسح  حون  رب  مه  حون  موق 
.دننک رارقا  نانآ  دننامه  تسا  یناسنا  هکنآ  نیع  رد  وا  لضف  هب  هک  دندرب 

یم دیماشآ  یم  هچنآ  زا  دروخ و  یم  دیروخ  یم  هچنآ  زا  ، امـش دننامه  تسا  یناسنا  درم  نیا  :» دـنتفگ شموق  ، دـندرب دـسح  دوه  رب  حون  زا  سپ 
دهاوخب هک  ار  سک  ره  ادخ  هکنآ  لاح  دنتفگ و  یم  دسح  یور  زا  نخـس  نیا  « .دیا هدرک  نایز  دـینک  تعاطا  دوخ  دـننامه  یناسنا  زا  رگا  دـماشآ 

.دهد یم  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دهد و  یم  یرترب 

.دمآ رد  ناراکنایز  ۀرمز  رد  وا  تشک و  دسح  یور  زا  ار  لیباه  دوخ  ردارب  لیباق  ، مدآ دنزرف  اهنیا  زا  شیپ 

هب ار  تولاط  دـنوادخ  نوچ  «(5) میگنجب ادـخ  هار  رد  ات  هد  رارق  یهاشداپ  ام  یارب  :» دـنتفگ دوخ  ربماـیپ  هب  هک  دـندوب  لیئارـسا  ینب  زا  یا  هفیاـط 
یهاـشداپ هب  وا  زا  رتراوازـس  دوـخ  هک  دنتـشادنپ  (6)»و  تـسا یهاشداپ  ام  رب  ار  وا  اـجک  زا  :» دـنتفگ دـندرب و  دـسح  وا  رب  ، داتـسرف یهاـشداپ 

هکنآ تسام و  دزن  اهنآ  لیوأت  ریسفت و  مینک و  یم  تیاکح  وت  یارب  ار  اهنآ  کنیا  هداتفا و  قافتا  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  ۀمه.دنتـسه 
«. (7) دنک یمن  دوس  دنروآ  یمن  نامیا  هک  ار  یموق  اهرادشه  تایآ و  نیا  «و  میبای یم  امش  رد  ار  نآ  یاه  هنومن.دوش  دیمون  ددنب  غورد 

کی ره  هب  یلاعت  یادخ  هک  تسا  یزیچ  توبن  هکنآ  لاح  دندرب و  دسح  وا  رب  دندش و  رفاک  وا  رب  دمایب  نوچ  مه  - هلآ هیلع و  هّللا  یلص  - ام ربمایپ 
.دنرب یم  دسح  یموق  تسا  هداهن  تلیضف  رگیدکی  رب  ار  ام  دنوادخ  هکنیا  زا  یرآ.دراد  یم  شینازرا  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا 

دروم شیپ  نیز  نامناردپ  هک  نانچمه  میدش  عقاو  دسح  دروم  ام.دـندرب  کشر  نانآ  رب  هک  میتسه  میهاربا  نادـناخ  نامه  ، تیب لها  ام  هک  نادـب 
.دندوب هدش  عقاو  دسح 

هیلع و هللا  یلـص  ) دمحم لآ  زین  ام.دوواد  لآ  نوراه و  لآ  یـسوم و  لآ  بوقعی و  لآ  نارمع و  لآ  طول و  لآ  میهاربا و  لآ  دومرف  یلاعت  یادـخ 
دیوگ یم  ادخ  هک  یا  هتسنادن  هیواعم  یا.میتسه  دوخ  ربمایپ  ( هلآ
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رد هک  ماحرالا  ولوا  میتسه  ام  (1)»و  تـسا نانمؤم  روای  ادخ  دنتـسه و  نانمؤم  ربمایپ و  نیا  وا و  ناوریپ  انامه  میهاربا  هب  ناسک  نیرت  کیدزن  »
نانمؤم زا  یبسن  نادنواشیوخ  ادخ  باتک  رد  دنتسه و  نانمؤم  ردام  شنانز  تسا و  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ  :» تسا هدمآ  هیآ  نیا 

.« (2) دنرتراوازس رگیدکی  هب  نارجاهم  و 

ادـخ و ۀـناخ  -و  تسام نآ  زا  ملع  تمکح و  باتک و  هداد و  رارق  ام  رد  ار  توبن  هدـیزگرب و  هدرک و  رایتخا  ار  ام  دـنوادخ  ، میتسه تیب  لـها  اـم 
لآ میتسه و  وا  لآ  ام  میرتراوازس  میهاربا  هب  ام  ، هیواعم یا  وت  رب  یاو.دزس  ار  ام  ییاورنامرف  سپ  - تسام نآ  زا  میهاربا  ماقم  لیعامسا و  نکـسم 

دوواد لآ  نوراه و  لآ  یسوم و  لآ  میبوقعی و  هب  رتراوازس  ام  بوقعی و  لآ  میتسه و  طول  هب  رتراوازس  ام  طول و  لآ  دنرتراوازس و  نارمع  هب  نارمع 
هتخاس هزیکاپ  ار  نانآ  هدودزب و  اهنآ  زا  یکاپان  » یلاعت یادـخ  هک  میتسه  تیب  لها  ام  دـنادمحم  هب  رتراوازـس  دـمحم  لآ  و.دنرتراوازـس  ناشیا  هب 

.(3) تسا

هب میهاربا  هک  یناد  یمن  ایآ.تسا  یتیـصو  شنادناخ  قح  رد  ار  یربمایپ  ره  شنادناخ و  نادـنزرف و  وا و  دوخ  ۀژیو  تسا  یتوعد  ار  یربمایپ  ره  و 
تیـصو شنادناخ  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم درک و  تیـصو  ار  شنارـسپ  دیـسر  ارف  شگرم  نوچ  بوقعی  درک و  تیـصو  بوقعی  شرـسپ 
میهاربا هک  دیوگ  یلاعت  یادخ.درک  ادتقا  ناربمایپ  نآ  هب  ادخ  نامرف  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم دوب و  ناربمایپ  رگید  میهاربا و  تنس  نیا.درک 

شیوخ رادربنامرف  ار  ام  نادنزرف  زین  زاس و  شیوخ  رادربنامرف  ار  ام  ، ام راگدرورپ  یا  :» دنتفگ دندروآ  یم  الاب  ار  هناخ  یاه  هیاپ  نوچ  لیعامـسا  و 
دناوخب ناشیا  رب  ار  وت  تایآ  ات  نادرگ  ثوعبم  نانآ  رب  یربمایپ  ناشنایم  زا  ام  راگدرورپ  یا  :» دنتفگ و.میتسه  هملـسم  تما  نامه  ام  (4)»و  نادرگ

زا یـضعب  رگید و  یخرب  زا  ام  زا  یخرب.میتسه  وا  زا  ام  تسام و  زا  هّللا  لوسر  توعد و  نیا  لها  مییام  «(5) دزومایب تمکح  باتک و  اهنآ  هب  و 
لوسر هدش و  لزان  ام  رب  ادـخ  باتک  «(6) تساناد اونـش و  ادخ  رگید و  ضعب  زا  یـضعب  ینادنزرف  » .رگید ضعب  هب  یلوا  ثاریم  تیالو و  رد  ام 

ناگدنراد یاپ  رب  نآ و  یوس  هب  نایعاد  نآ و  رب  ناهاوگ  مییام  باتک و  ناگتـسباو  مییام.هدش  هدـناوخ  ام  رب  تایآ  هدـش و  ثوعبم  ام  نایم  رد  هّللا 
« .َنوُنِمْؤُی ُهَدْعَب  ٍثیِدَح  ِّیَأِبَف   » .نآ

لیعامـسا و نکـسم  ادخ و  ۀناخ  ، هبعک زج  ای  ؟ ییوج یم  یرگید  باتک  ، هّللا باتک  زج  ای  ؟ یبلط یم  ار  یرگید  یادخ  هّللا  زج  وت  ایآ  ، هیواعم یا 
بلط یرگید  یاورنامرف  ای  کلم  ادخ  زا  ریغ  ای  ؟ یتسه رگید  ینییآ  یپ  رد  میهاربا  نییآ  زج  ای  ؟ یهاوخ یم  یرگید  ۀلبق  میهاربا  نامردـپ  هاگیاج 

ارف کین  تا  هنیک  دسح و  یدینادرگ و  راکـشآ  ام  هب  تبـسن  ار  تا  ینمـشد  وت.هداد  رارق  ام  نایم  رد  ار  ییاورنامرف  کلم و  نیا  دنوادخ  ؟ ینک یم 
ادخ :» تفگ میهاربا  هب  هک  یدرک  نوگرگد  ار  ادخ  نخـس  نیا  و.ینک  یم  فیرحت  ار  وا  تایآ  ینکـش و  یم  یادخ  نامیپ  هک  یداد  ناشن  یدومن و 

زا ترخآ  رد  وا  هدیزگرب و  ایند  رد  ار  وا  یلاعت  یادـخ  هکنآ  لاح  ینادرگ و  یم  یور  میهاربا  نییآ  زا  ایآ  .« (7) تسا هدیزگرب  ار  نید  نیا  امش  یارب 
ادخ مکح  زج  ایآ  ؟ تسا ناحلاص 
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نییآ زا  دنیاهنآ و  وریپ  هک  تسا  ینانمؤم  وا و  ۀیّرذ  میهاربا و  نآ  زا  تماما  ؟ یبلط یم  ام  نادـناخ  زا  نوریب  یماما  ای  ؟ ییوج یم  ار  یرگید  مکح 
.« (1) تسا نم  زا  دنک  یوریپ  نم  زا  هک  ره  و  :» تفگ و.دننادرگ  یمن  یور  وا 

یا هدرک  رارقا  وا  هب  ادخ  ربارب  رد  هک  سک  نآ.مناوخ  یم  ارف  میهاربا  نادـناخ  زا  وا  میکح  رما  ّیلو  شباتک و  شربمایپ و  ادـخ و  هب  ار  وت  ، هیواعم یا 
دندرک و فالتخا  یهاگآ  زا  سپ  هک  نانآ  دـننامه  سپ.میدرک  تعاطا  میدینـش و  یتفگ  دوخ  ) هک ، ینک افو  یدـنب  یم  یادـخ  اب  هک  یدـهع  هب  هک 

رگیدکی بیرف  ۀلیسو  ار  دوخ  یاهدنگوس  ات.دیشابم  درک  هبنپ  ون  زا  اه  هتشر  نآ  تشر  دوخ  ۀبنپ  نوچ  هک  نز  نآ  دننام  ای  دیشابم و  دندش  هدنکارپ 
لاح میدینـش و  دنتفگ  هک  یناسک  دـننام  » سپ.تسا رتشیب  هک  هورگ  نامه  مییام  .( (2) تـسا رگید  هورگ  زا  رتشیب  یهورگ  هک  هناهب  نیدب  دـیزاس 

ناـنمؤم و یاـهلد.تسام  نآ  زا  یگژیو  نیا  ناـهج  مدرم  ۀـمه  ناـیم  رد  میدومن و  ادـتقا  میدرک و  تعباـتم  اـم  .« (3) دیشابم دنونـش  یمن  هکنآ 
میهاربا نییآ  هب  میا و  هدروآ  نامیا  هدش  لزان  ام  رب  هک  یباتک  ادخ و  هب  هکنیا  زج  ایآ.ناملـسم  درم  توعد  تسا  نینچ.دـنراد  ام  یاوه  ناناملـسم 

هیلع هللا  یلـص  ) دمحم رب  میهاربا و  رب  داب  ادخ  دورد.یا  هتفرگ  لد  هب  ام  ۀنیک  هک  میا  هدرک  رگید  یراک  میا  هدومن  تعباتم  نآ  زا  میا و  هدرک  ادتقا 
.وا نادناخ  )و  هلآ و 

: تشون ( مالسلا هیلع  ) یلع خساپ  رد  هیواعم  *** 

هدرک دای  رایـسب  ناربمایپ  حون و  مدآ و  لیعامـسا و  میهاربا و  زا  نآ  رد  دیـسر  نم  هب  تا  هماـن  ، بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نایفـس  یبا  نب  ةـیواعم  زا 
یلص ) دمحم اب  تیدنواشیوخ  هب.دوخ  قح  وا و  دزن  رد  ناتتلزنم  وا و  اب  ناتیدنواشیوخ  یدوب و  هدرک  دای  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم زا.یدوب 
ۀمه رب  هک  دوب  نالوسر  زا  یکی  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم هک  نادب.یدوب  هداد  تبـسن  ناربمایپ  ۀمه  هب  ار  دوخ  هدـشن  یـضار  ( هلآ هیلع و  هللا 

یتبـسن تشهب  اب  دوخ  نایم  هدرک  دای  یموق  زا  ادخ  هک  نادب.دوبن  یزیچ  کلام  نیا  زج  دیناسر و  ار  شراگدرورپ  یاهمایپ.دوب  هدش  ثوعبم  مدرم 
یکیرش کلم  رد  ار  وا  هتفرگن و  یدنزرف  :» دیوگ دوخ  باتک  رد  ادخ  هک  نادب  یشاب و  هدش  اهنآ  دننامه  زین  وت  هک  مسرت  یم  نآ  زا  ، دندوب هداد  رارق 

؟و تسا مادک  وت  قح  تلیضف  ؟و  تسیچ وت  یدنواشیوخ  تلیضف  هک  یوگب  ام  هب  نونکا  «(4) دوش جاتحم  یرای  هب  هک  دتفین  تلذم  هب  تسین و 
دندوب ام  زا  شیپ  هک  ییافلخ  ناماما و  هب  ام  یرآ.تسا  نآرق  یاجک  رد  وت  یرترب  تماما و  کلم و  ؟و  یا هتفای  ادـخ  باتک  یاجک  رد  ار  دوخ  مان 

.میتسین امش  زا  ام  داد و  اضر  درک و  رایتخا  هک  یدوب  یسک  دوخ  وت  یدرک و  یم  ادتقا  نانآ  هب  زین  دوخ  وت  مینک و  یم  ادتقا 

هب ام  سپ  «(5) میداد رارق  یتردق  وا  ّیلو  یارب  ام  دوش  هتـشک  مولظم  سک  ره  : دیوگ ادخ  دـش و  هتـشک  نافع  نب  نامثع  نینمؤملا  ریما  ام  ۀـفیلخ 
.دیدرب نامرف  دیداهن و  شوگ  شنخس  هب  دیتخاس و  هفیلخ  دیتفرگ و  رب  ار  وا  شیوخ  تیاضر  یور  زا  امش.میتسه  رتراوازس  وا  نادنزرف  نامثع و 
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: تشون وا  باوج  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع

سک ره  هنیآره  ما ، هدرک  دای  ناربمایپ  رگید  لیعامـسا و  میهاربا و  مناردـپ  زا  رایـسب  هک  یتفرگ  بیع  نم  ۀـمانرب  هک  - هیواعم یا  - دروم نآ  رد  اما 
هنیک مریگ  یم  بیع  وت  رب  نم  تسوا و  لوسر  ادخ و  نتشاد  تسود  اهنآ  زا  ندرک  دای  سپ.دنک  دای  نانآ  زا  ناوارف  ، دشاب هتشاد  تسود  ار  شناردپ 

زا ار  وت  ندرک  دای  رایسب  ار و  تناردپ  نتشاد  تسود  نم  و.تسوا  لوسر  ادخ و  نتشاد  نمشد  ، اهنآ نتشاد  نمشد  اریز  ، اهنآ هب  تبسن  ار  وت  یزوت 
.تسا رفک  نتشاد  تسود  اهنآ  نتشاد  تسود  اریز  مریگ  یم  بیع  وت  رب  نانآ 

ینک و یم  راکنا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم اب  ارم  یدـنواشیوخ  ای  مناسر  یم  لیعامـسا  میهاربا و  هب  بسن  نم  هک  یتسه  نآ  رکنم  هکنیا  اما 
تیب لها  ام  هک  نادـب.هدرواین  ناـمیا  تلد  زگره  یا و  هدوب  نآ  رکنم  هشیمه  وت  ، یرآ ، یتسه رکنم  ارم  تماـما  ییاورناـمرف و  ارم و  قح  لـضف و 

.دریگن لد  هب  ام  ۀنیک  نمؤم  درادن و  تسود  ار  ام  رفاک.میتسه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر 

.تسین ماما  تسا و  لوسر  وا  هک  یا  هتشادنپ  یدرک و  راکنا  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم تماما  نینچمه 

نابز.هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دوب  ماما  لوسر و  وا  هک  میهد  یم  تداهش  ام  یلو  ینک  راکنا  ار  ناربمایپ  ۀمه  تماما  هک  دوش  یم  ببس  رما  نیا  راکنا 
هتفهن لد  رد  هک  ار  یا  هنیک  ادـخ  هک  دـنرادنپ  یم  تسا  یـضرم  ناـشلد  رد  هـک  ناـنآ  اـیآ  » .دـیوگ یلاـعت  یادـخ  دراد و  تـلد  زا  تیاـکح  وـت 

زا ادخ  تخانـش و  یهاوخ  ناشنخـس  ۀویـش  زا  ای  ناشیامیـس  هب  ار  اهنآ  وت  مینایامن  یم  وت  هب  ار  اهنآ  ، میهاوخب رگا  ؟ درک دـهاوخن  راکـشآ  ، دـنراد
هک یراد  یرامیب  هچ  لد  رد  هک  میناد  یم  میا و  هدوب  هاگآ  وت  دـسح  ینمـشد و  هب  میا و  هتخانـش  نیا  زا  شیپ  ار  وت  اـم  .« (1) تسا هاگآ  ناتلامعا 

.تسا هتخاس  نایامن  ار  نآ  دنوادخ 

هارمه ار  ام  میـسقت  رد  تسادخ و  باتک  رد  ام  قح  ام و  مهـس  هنیآره  یدرک ، راکنا  ارم  قح  ادخ و  لوسر  اب  نم  یدنواشیوخ  هکنیا  باب  رد  اما 
هب سپ  :» رگید یاج  و  .« (2) تسا نادنواشیوخ  ربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  سمخ  ، دیتفرگ تمینغ  هب  یزیچ  هاگره  و  :» دیامرف هک  اجنآ  هدروآ  ربمایپ 

یوش ادج  مالسا  زا  رگا  ناگناگیب و  اب  وت  مهـس  تسا و  هدمآ  وا  ربمایپ  ادخ و  مهـس  اب  ام  مهـس  هک  ینیب  یمن  ایآ  .« (3) هدب ار  شقح  دنواشیوخ 
.تسا هدرک  فذح  تیرود  ببس  هب  ار  وت  مهس  هتشاد و  ررقم  ار  ام  مهس  ادخ  ؟ تشاد یهاوخن  یمهس  چیه 

نایناهج رب  ار  نانآ  هک  دیوگ  میهاربا  نادناخ  ۀراب  رد  هک  یا  هدـید  نآرق  رد  ار  یلاعت  یادـخ  نخـس  ایآ.ینک  یم  راکنا  ارم  ییاورنامرف  تماما و  وت 
هک یرادنپ  یم  ای  ؟ یتسین ناهج  مدرم  زا  یکی  دوخ  وت  هک  یرادنپ  یم  ایآ  ، داد تلیـضف  نایناهج  رب  ار  ام  هک  تسا  دنوادخ  .(4) تسا هداد  یرترب 
هک یناوت  رگا.مییوا  زا  ام  تسام و  زا  وا  هک  یا  هدرک  راکنا  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم ینک  راکنا  ار  نیا  رگا  ؟ میتسین میهاربا  نادـناخ  زا  ام 

.نک نانچ  سپ  ینکفا  ییادج  ادخ  باتک  رد  ، دمحم لآ  دمحم و  لیعامسا و  )و  مالسلا هیلع  ) میهاربا ام و  نایم 
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رصم ربخ 

هراشا

نوچ.تشاد لیسگ  وا  یوس  هب  ار  نانآ  درک و  ضیرحت  نامثع  نتشک  رب  ار  نایرـصم  هک  دوب  (2) هفیذح یبا  نب  دمحم  : دیوگ (1) لهس نب  سابع 
نامثع یوس  زا  هک  - یؤل نیرماع  ینب  زا  یکی  - حرـس یبا  نب  هّللا  دبع  رب  دوب  هدنام  رـصم  رد  هک  وا  ، دندرک هرـصاحم  ار  نامثع  دندمآ و  نایرـصم 

رصم یضارا  زا  تمسق  نآ  رد  دمآ و  نوریب  رصم  زا  حرـس  یبا  نبا.درازگ  زامن  مدرم  هب  دوخ  دنارب و  رهـش  زا  ار  وا  درک و  جورخ  دوب  رـصم  لماع 
.تسشن نامثع  نامرف  هار  هب  مشچ  دمآ و  دورف  ، تسا نیطسلف  زرم  مه  هک 

رب : تفگ راوس.هد  ربخ  دننک  یم  مدرم  هچنآ  زا  ار  ام  ؟ یا هدروآ  ربخ  هچ  ادـخ  ۀدـنب  یا  : دیـسرپ حرـس  یبا  نبا.دیـسرب  هار  زا  یراوس  لاح  نیا  رد 
هچ سپس  ، ادخ ۀدنب  یا   . َنوُعِجاهراشار ِهْیَلِإ  اهراشاّنِإ  ِههراشّالِل َو  اهراشاّنِإ  تفگ : حرس  یبا  نبا.دنتشک  ار  نامثع  ناناملـسم  هک  نیـشنب  تیاج 

اهراشاّنِإ تفگ : حرس  یبا  نبا.دندومن  تعیب  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  ّمع  رـسپ  اب  : تفگ راوس  ؟ دندرک
لتق هک  تسا  هعجاـف  ردـق  ناـمه  وـت  یارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تموـکح  ییوـگ  : تـفگ درم  نآ   . َنوُعِجاـهراشار ِهْـیَلِإ  اـهراشاّنِإ  ِههراـشّالِل َو 
درم نآ.مناـمه  ، یرآ : تفگ ؟ یـشاب رـصم  ریما  حرـس  یبا  نب  هّللا  دـبع  هک  مرادـنپ  : تفگ تـسیرگنب و  کـین  وا  رد  درم  نآ.یرآ  : تـفگ ؟ ناـمثع

رب رگا.دوب  دـهاوخ  راوگان  سب  ، تنارای وت و  هرابرد  نینمؤملا  ریما  یأر  هک  ، یناهرب ناج  ات  زیرگب  گـنرد  یب  یهاوخ  یم  شیوخ  ناـج  رگا  : تفگ
دهاوخ هار  زا  هدش  نیعم  رـصم  یارب  هک  یریما  نم  زا  دعب  درک و  دهاوخ  دیعبت  ناناملـسم  دالب  زا  ای  تشک  دـهاوخ  ار  امـش  ای  دـبای  تسد  امش 

: تفگ ؟ تسا مان  هچ  ار  وا  : دیسرپ حرس  یبا  نبا.دیسر 

متـس شّمع  رـسپ  قح  رد  هک  دنک  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  هفیذح  یبا  نب  دمحم  دنوادخ  : تفگ حرـس  یبا  نبا.یراصنا  ۀدابع  نب  دعـس  نب  سیق 
دـیروشب و شلماـع  رب.درک  یدـب  شقح  رد  وا  دوب و  هدرک  اـهیکین  وا  قح  رد  دوب و  هدرورپ  دوب و  هدرک  یتسرپرـس  ار  وا.دومن  جورخ  وا  رب  درک و 

.دش هتشک  ات  داتسرف  وا  رس  رب  نادرم 
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.تفر هیواعم  دزن  قشمد  هب  دمآ و  نوریب  رصم  زا  حرس  یبا  نبا 

رصم رد  هیلع  هّللا  ةمحر  یراصنا  ۀدابع  نب  دعس  نب  سیق  تموکح 

.تفای رصم  تراما  وا  یوس  زا  و.دوب  هیلع  هّللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  هاوخکین  نارای  زا  دعس  نب  سیق 

وت هک  وش  رصم  یهار  : تفگ دناوخارف و  ار  دعس  نب  سیق  ، دیسر تفالخ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دش و  هتشک  نامثع  نوچ  هک  دیوگ  دعـس  نب  لهس 
هارمه سپ.روآ  درگ  دوش  هارمه  وت  اـب  یهاوخ  هک  ار  رگید  سک  ره  دوخ و  نمتؤم  ناراـی  ورب و  رهـش  جراـخ  هب  نوـنکا.ما  هداد  رـصم  تراـما  ار 

اب - هّللا ءاش  نا  - یدیـسر رـصم  هب  نوچ.دهد  هولج  رتدنمزوریپ  ار  تییاورنامرف  دـناسرتب و  رتشیب  ار  تنمـشد  راک  نیا  هک  ورب  رـصم  هب  یرکـشل 
.تسا هتسجخ  ندرک  ارادم  هک  نک  راتفر  ارادم  هب  مدرم  ماوع  دوخ و  صاوخ  اب.ریگب  تخس  دراد  یدیدرت  لد  رد  هکنآ  رب  نک و  یکین  ناراکوکین 

.متفایرد یتفگ  هچنآ  دانک  تمحر  تیادخ  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع دعس  نب  سیق 

ات مراذگ  یم  وت  یارب  ار  رکشل  نآ  هکلب  ، مورن رصم  هب  ما  هدروآ  هنیدم  زا  هک  یرکشل  اب  دنگوس  ادخ  هب  مور  رـصم  هب  یرکـشل  اب  ییوگ  یم  هکنیا  اما 
اما.مور یم  رصم  هب  ما  هداوناخ  اب  اهنت  نم.وت  نامرف  رد  مهزاب  یتسرفب  ییوس  هب  ار  نآ  یهاوخ  رگا  دشاب و  وت  سرتسد  رد  دتفا  زاین  نآ  هب  ار  وت  رگا 

.تسا ّمهم  نیا  رد  نم  روای  رای و  یلاعت  یادخ  ، یدرک تیصو  ناسحا  ارادم و  هب  ارم  هکنیا  باب  رد 

وا تراما  روشنم  ات  داد  نامرف  تفر و  ارف  ربنم  رب  دش و  لخاد  رصم  هب  ات  تفرب  دمآ و  نوریب  رهش  زا  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  هدابع  نب  دعس  نب  سیق 
: تسا نینچ  نآ  و.دنناوخب  مدرم  رب 

میاتـس یم.امـش  رب  مالـس.دسر  وا  هب  نم  ناـمرف  نیا  هک  ناناملـسم  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادـخ  ۀدـنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
شناگتشرف دوخ و  نید  ار  مالـسا  شریبدت  ریدقت و  نسح  یهاوخکین و  یور  زا  یلاعت  یادخ  ، دعب اما.تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  یدنوادخ 

زا یکی.دـینادرگ  تلاسر  رما  ۀژیو  ار  دوخ  ۀدـیزگرب  ناگدـنب  داتـسرف و  شیوخ  ناگدـنب  نایم  هب  ار  ناربمایپ  نآ  غیلبت  یارب  و.داد  رارق  شنالوسر  و 
ناشیا یوس  هب  ار  - هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  - دـمحم هک  دوب  نیا  تشاد  ینازرا  شیوخ  تلیـضف  تخاونب و  ار  مدرم  ّلـج  ّزع و  یادـخ  هک  یدراوم 

ات درک و  بیدأت  دـنوش  تیادـه  رگم  ات  و.تخومآ  ضیارف  تنـس و  تمکح و  باـتک و  ار  ناـنآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم.تشاد ثوعبم 
دزن هب  تفرگب و  شناج  ، درب نایاپ  هب  فیاظو  نیا  نوچ.دومن  هیکزت  ناشناج  مسج و  دندرگ  کاپ  اهـشیالآ  زا  ات  تخاس و  دحتم  ، دـنوشن هدـنکارپ 

دجم و بحاص  هدوتس و  وا  هک  داب  وا  بیصن  ادخ  یدونشخ  شیاشخب و  مالس و  دورد.درب و  دوخ 
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.تسا تمظع 

تنس و زا  ود  نآ.دنتـشاد  وکین  تریـس  دندرک و  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  حلاص  درم  ود.دنداد  شا  ینیـشناج  ار، درم  ود  وا  زا  سپ  ناناملـسم 
تـسخن.دنداشگ نابز  وا  ییوجبیع  هب  مدرم  دروآ و  اهتعدب  هک  دمآ  یمکاح  ود  نآ  سپ  زا.دانک  تمحر  ار  ود  نآ  دـنوادخ.دندرکن  زواجت  وا  نییآ 

مهاوخ یم  تیاده  ادخ  زا  نم.دندرک  تعیب  نم  اب  دندمآ و  نم  دزن  دندنکفا و  رب  ار  وا  دندرک و  راکشآ  نیک  مشخ و  وا  رب  سپـس  دنتفگ و  نابز  هب 
.دهد یرای  یراگزیهرپ  رد  ارم  هک  مهاوخ  یم  و 

یم یرای  ادـخ  زا.میـشاب  امـش  هاوخکین  میرازگب و  وا  قح  مینک و  لمع  وا  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  تسا  نیا  امـش  ربارب  رد  ام  ۀـفیظو 
.تسا زاسراک  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  ادخ.میهاوخ 

ار وا.تسا  قح  یاضتقم  رب  هک  ییاهراک  رد  دـیناسر  شددـم  دـینک و  شیرای  سپ.مداتـسرف  امـش  یوس  هب  تراما  هب  ار  یراصنا  دعـس  نب  سیق 
دعس نب  سیق.دنک  راتفر  ارادم  هب  صاوخ  ماوع و  اب  دریگب و  تخس  دندیدرت  رد  رما  نیا  رد  هک  نانآ  رب  دنک و  یکین  امـش  راکوکین  هب  ما  هداد  نامرف 

دوخ و یارب  دنوادخ  زا.دهاوخن  ریخ  یکین و  زج  دشاب و  حلاص  ار  مهم  نیا  هک  تسا  نآ  رب  مدیما  مدونشخ و  وا  نامیا  زا  نم  هک  تسا  یناسک  زا 
.هتاکرب هّللا و  ةمحر  مکیلع و  مالسلا  و.مراتساوخ  خارف  یشیاشخب  ناوارف و  یباوث  کاپ و  هدیدنسپ و  یلمع  امش  یارب 

: هک دسیون  نینچ  شش  یس و  لاس  رفص  هام  رد  (1) عفار یبا  نب  هّللا  دیبع 

: تفگ دروآ و  یاج  هب  یادخ  یانث  دمح و  نتفگ و  نخس  یارب  تساخ  رب  یاج  زا  سیق  دمآ  نایاپ  هب  روشنم  نآ  ندناوخ  نوچ 

.دنکفا یراوخ  هب  ار  ناراکمتس  تشاد و  هدنز  ار  قح  دیناریم و  ار  لطاب  هک  ار  یدنوادخ  شیاتس  ساپس و 

تنـس ادـخ و  باتک  رب  دـیزیخرب و  سپ.میـسانش  یمن  وا  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  نامربمایپ  سپ  هک  میدرک  تعیب  یـسک  اـب  اـم.مدرم  یا 
.تشاد میهاوخن  امش  ۀدهع  رب  یتعیب  میدرکن  لمع  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  قبط  رب  امش  اب  ام  رگا.دینک  تعیب  شربمایپ 

هک نآ  ءارق  زا  یکی  رگم.دندش  هناور  یحاون  ۀمه  هب  وا  نارازگراک  تفرگ و  رارق  وا  رب  رصم  لامعا  رصم و  کلم  دندرک و  تعیب  دنتـساخرب و  مدرم 
.دنتفگ یم  ثراح  نب  دیزی  ار  وا  هک  هنانک  ینب  زا  دوب  یدرم  اجنآ  رد.دنتفات  یمن  رب  ار  نامثع  لتق  شمدرم 

دوخ لاح  هب  ار  ام  یلو  تسوت  نیمز  ، نیمز هک  تسرفب  ار  دوخ  نارازگراک  مییآ  یمن  وت  دزن  ام  هک  داتسرف  سک  دعـس  نب  سیق  دزن  ثراح  نب  دیزی 
و.دشک یم  اجک  هب  مدرم  راک  هک  مینیبب  ات  نک  اهر 
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نب سیق.دناوخارف  شنوخ  ماقتنا  نتفرگ  هب  ار  مدرم  درک و  یراز  نامثع  یارب  تسج و  رب  یاج  زا  یراصنا  تماص  نب  دّلخم  نب  ةملـسم  هک  دـیوگ 
نم نامرف  ریز  رد  رـصم  ات  ماش  زا  رگا  هک  مرادن  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  ؟ یزیخ یمرب  نم  فالخ  هب  ایآ  وت  رب  یاو  : هک داتـسرف  سک  وا  دزن  دـعس 

.تفگ مهاوخن  ینخس  وت  دض  رب  یتسه  رصم  یلاو  وت  ات  هک  داد  مایپ  ةملسم.زیرم  دوخ  تسد  هب  دوخ  نوخ.مشکب  ار  وت  دشاب و 

منک یمن  هارکا  تعیب  هب  ار  امش  نم  هک  داتسرف  سک  دندوب  هدرک  ضارعا  تعیب  زا  هک  یناسک  دزن  هب.دوب  یأر  مزح و  بحاص  یدرم  دعس  نب  سیق 
وا اب  یسک  دروآ و  درگ  رصم  جارخ  سیق.درک  شزاس  مه  دّلخم  نب  ةملـسم.دنتفرگ  شیپ  رد  شزاس  هار  نانآ  سپ.مرادن  مه  ناتراک  هب  یراک  یلو 

.تساخنرب هعزانم  هب 

هفوک هب  هرـصب  زا  ( مالـسلا هیلع  - ) یلع نوچ و  دوب  رـصم  رد  دعـس  نب  سیق  دـش و  لـمج  دربن  یهار  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  : هک دـیوگ  و 
هک تشاد  میب  نآ  زا  هیواعم  دوب و  کیدزن  ماش  هب  سیق  اریز.دوب  ینارگ  راب  هیواعم  رب  سیق  تموکح.دوب  شیوخ  رقم  رد  نانچمه  سیق  ، تشگزاـب

.دیآ راتفرگ  رکشل  ود  نایم  رد  وا  وس و  رگید  زا  رصم  رکشل  اب  سیق  دیآ و  وس  کی  زا  قارع  رکشل  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

: دوب هدشن  نیفص  راپسهر  زونه  دوب و  هفوک  رد  اهزور  نآ  یلع  تشون و  همان  دعس  نب  سیق  هب  هیواعم 

اما.میوگ یم  دمح  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  یدنوادخ.داب  وت  رب  مالـس  دعـس  نب  سیق  هب  نایفـس  یبا  نب  ةیواعم  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ای تسا  هداد  مانـشد  ار  سک  نالف  ای  دـنز  یم  هنایزات  ار  مدرم  ای  هتفرگ  هشیپ  یگماکدوخ  هکنیا  ۀـناهب  هب  ، دـیدیزرو ینمـشد  نامثع  اـب  امـش  ، دـعب

باجیا ار  وا  نوخ  نتخیر  لامعا  نیا  هک  دیتسناد  یم  دوخ  امـش  و.هداد  تراما  ییاهاج  رد  شیوخ  نادناخ  زا  ار  یناناوج  هکنآ  ای  ، هدرک شنزرس 
.هدرک یمن 

یا هدرک  ضیرحت  نامثع  لتق  هب  ار  مدرم  هک  یا  هدوب  یناسک  زا  زین  وت  رگا  ، سیق یا.دیا  هدرک  عیجف  یراک  دیا و  هدـش  میظع  یهانگ  بکترم  سپ 
وا هک  میراد  نیقی  ( مالسلا هیلع  ) یلع ینعی  ) وت تسود  اما  - هن ای  درک  دهاوخ  دوس  شا  هبوت  دشکب  ار  ینمؤم  هک  یـسک  ایآ  هک.مناد  یمن  نک و  هبوت 

هتشاد تسد  وا  نتشک  رد  مه  وت  موق  رتشیب  هکنآ  لاح  شدنتـشک و  ات  هتـشاد  یماو  وا  نتـشک  هب  ار  نانآ  هدرک و  یم  بیغرت  نامثع  دض  رب  ار  مدرم 
ات متفای  یزوریپ  رگا  - ضوع رد  نم  یامن و  تعیب  راک  نیا  رد  اـم  اـب  نک و  نینچ  یزیخرب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  هک  یناوت  یم  رگا  ، سیق یا.دـنا 
هچ ره  اـهنیا  رب  نوزفا  مهد و  یم  ار  زاـجح  تموکح  یهاوخب  هک  تنادـناخ  زا  سک  ره  هب  داد و  مهاوخ  وـت  هب  ار  قارع  ود  ییاورناـمرف  ما  هدـنز 

.سیونب نم  یارب  شیوخ  یأر  رظن و  سپ.تشاد  مهاوخ  ینازرا  وت  هب  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  اریز.هاوخب  نم  زا  یراد  یم  تسود 

.مالسلا و 
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باتش وا  گنج  هب  یـشکرکشل  رد  دزاسن و  هاگآ  دوخ  میمـصت  زا  ار  وا  دنک و  تقولا  عفد  هک  دید  نآ  رد  حالـص  دیـسر  سیق  هب  هیواعم  ۀمان  نوچ 
: تشون وا  خساپ  رد  سپ.دزرون 

رب ار  مدرم  نم  تسود  هک  یتفگ.ما  هتشادن  کیدزن  تکرش  هثداح  نیا  رد  نم.متفایرد  یتفگ  هچ  ره  نامثع  لتق  باب  رد  دیـسر و  تا  همان  ، دعب اما 
هک دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  ، دـنا هدوبن  رانک  رب  هعقاو  نیا  زا  نم  ۀریـشع  هک  یتفگ  و.مربخ  یب  رما  نیا  زا  نم  ، دنتـشک ار  وا  ات  تخیگنارب  نامثع  دـض 
نم هب  مه  ییاه  هدعو  منک و  تعباتم  وت  زا  نامثع  یهاوخنوخ  رد  هک  یدوب  هتـساوخ  نم  زا  اما  و.دندوب  مدرم  نیرتراوازـس  وا  راک  رد  نم  ۀریـشع 

هک یلمع  نم  زا  درک و  مهاوخن  یضرعت  وت  هب.درک  ناوت  باتش  شماجنا  رد  هک  تسین  یراک  مشیدنیب و  نآ  رد  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نیا  ، یا هداد 
.هتاکرب هّللا و  ةمحر  کیلع و  مالسلا  و.مینیبب  ینیبب و  ات.دز  دهاوخن  رس  یشاب  دونشخان  نآ  زا  وت 

ناوتن ناما  رد  وا  ۀعدخ  دیک و  زا  دشاب  هچ  ره  یلو  ددرگ  رود  ای  دوش  کیدزن  وا  هب  دهاوخ  یم  هک  تسنادـن  دـناوخ  رب  ار  سیق  ۀـمان  هیواعم  نوچ 
: داد شخساپ  سپ.تسشن 

رود نم  زا  هک  تمنیب  یم  هن  میدرگ و  یتشآ  ۀدامآ  ات  یوش  یم  کیدزن  ام  هب  تمنیب  یم  هن.مدناوخ  ار  تا  همان  ، دـعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ای تفرگ  شیزاب  هب  زیمآ  هعدخ  نانخس  نیا  اب  ناوتب  هک  متـسین  یـسک  نم.یتسه  یـشکرس  رتشا  نانوچ  نایم  نیا  رد  وت.منک  دربن  زاس  ات  یا  هدش 

.دراد راوس  هدایپ و  زا  یهاپس  هک  یلاح  رد  ، دروخب ار  اه  هعدخ  نیا  بیرف 

و.منک یم  رپ  وجمزر  ناراوس  ناگدایپ و  زا  ار  رـصم   ، هنرگو تسوت  نآ  زا  ما  هدرک  داهنـشیپ  ضوع  رد  هچنآ  ، یا هتفریذپ  ما  هتـساوخ  وت  زا  هچنآ  رگا 
.مالسلا

وا یارب  تخاس و  نایع  تشاد  لد  رد  هچنآ  دریذپ  یمن  ندناود  رـس  تقولا و  عفد  وا  زا  هک  تسناد  دـناوخ و  ار  هیواعم  ۀـمان  دعـس  نب  سیق  نوچ 
: تشون

.نایفس یبا  نب  ةیواعم  هب  دعس  نب  سیق  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

سک ره  زا  هک  یدرم  تعاطا  زا  هک  یراداو  ارم  هک  یرـس  نآ  رب  یهد و  مبیرف  یهاوخ  یم  یرامـش و  یم  زیچان  ارم  یأر  هک  متفگـش  رد  ، دعب اما 
زا ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  - ) هّللا لوسر  هب  دور و  یم  تیاده  هار  هب  تسوا و  نابز  رب  قح  نخس  همه  زا  شیب  تسا و  رت  هتـسیاش  تفالخ  هب  رگید 

شیب تسا و  رتراوازسان  تفالخ  رما  هب  مدرم  ۀمه  زا  هک  میآرد  یسک  تعاطا  هب  ینعی  مهن  ندرگ  وت  تعاطا  هب  میآ و  نوریب  ، تسا رت  کیدزن  همه 
ۀدننک هارمگ  هارمگ و  دوخ  دنتسه  یموق  وت  رانک  رد.رترود  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  زا  تسا و  رتهارمگ  همه  زا  دیوگ و  یم  غورد  همه  زا 

 ، مرادنزاب مادقا  نیا  زا  ار  وت  ، ینک یم  هدایپ  هراوس و  زا  رپ  ار  رصم  هک  یدوب  هتشون  هکنیا  اما.سیلبا  رگنایغط  نارای  همه  نارگید و 
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.یامزایب شیوخ  تخب  نونکا 

دوب یم  رصم  رد  وا  زج  رگید  سک  ره  اریز.دمآ  نارگ  وا  رب  رصم  رد  سیق  ندوب  دش و  دیمون  وا  زا  ، دیسر هیواعم  هب  دعس  نب  سیق  ۀمان  هک  یماگنه 
.دوب رتهب  هیواعم  یارب 

اعد وا  قح  رد  سپ  ، دـنک یم  تعباتم  نانآ  زا  دعـس  نب  سیق  هک  دومن  نینچ  مدرم  هب  ور  نیا  زا.تخانـش  یم  وا  یروآ  مزر  یریلد و  هیواـعم  اریز 
درک و لعج  دعس  نب  سیق  نابز  زا  یا  همان  سپس  دناوخ و  رب  مدرم  یارب  دوب  هداد  ناشن  شمرن  نآ  رد  یکدنا  هک  ار  سیق  تسخن  ۀمان  ، هاگ نآ.دینک 

: تسا نیا  لوعجم  نآ  و.دناوخب  نایماش  یارب 

.دعس نب  سیق  زا  نایفس  یبا  نب  ةیواعم  ریما  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

ماما هک  منک  ینابیتشپ  یناسک  زا  مناوت  یمن  مدـید  ، متـسیرگن دوخ  نید  دوخ و  راک  رد  نم.دوب  میظع  یا  هثداح  مالـسا  رد  نامثع  لتق  ، دـعب اـما 
دنوادـخ زا  میا  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  ببـس  هب.دنـشک  یم  تسا  مارح  شنوخ  نتخیر  هک  ار  راـگزیهرپ  راـکوکین و  ناملـسم و  یدرم  ، دوخ

نآ نامثع ، نالتاق  اب  دربن  رد  منک و  یم  حلـص  وت  اب  نم  هک  نادب.دراد  نوصم  بیـسآ  ره  زا  ار  ام  نید  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  میبلط و  یم  شزرمآ 
هّللا ءاش  نا.متـسرف  یم  وت  یارب  رتدوز  هچ  ره  ار  یگنج  نادرم  لاوما.شاب و  یکتم  نم  هب.میامن  یم  تباـجا  ار  تتوعد  ، مولظم یاـمنهار  ماـما 

.کیلع مالسلا  و.یلاعت 

.تسا هدرک  حلص  هیواعم  اب  دعس  نب  سیق  هک  دیچیپ  ماش  لها  نایم  رد 

نسح و دوخ  نارسپ  دش و  تفگش  رد  ربخ  نیا  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندناسر یلع  هب  نخـس  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناسوساج 
رفعج نب  هّللا  دبع.تسیچ  ناشیا  یأر  هک  دیـسرپ  تخاس و  هاگآ  هعقاو  زا  ار  نانآ  دـناوخب و  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  زین  هیفنح و  دـمحم  نیـسح و 
نینچ هک  منک  یمن  رواب  نم  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نک لزع  رـصم  زا  ار  دعـس  نب  سیق  ، نک اهر  یراد  کش  نآ  رد  هچنآ  : تفگ
نوچ دشاب  تسرد  دـنیوگ  یم  هچنآ  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب  ، نک شلزع  نینمؤملا ، ریما  ای  : تفگ رفعج  نب  هّللا  دـبع.دشاب  هدز  رـس  سیق  زا  یلمع 

.دباین تصرف  وت  لزع  یارب  رگید  ، ینک شلزع 

: دیسرب دعس  نب  سیق  ۀمان  هک  دندوب  وگتفگ  نیا  رد  نانآ 

یرانک هب  تعیب  زا  هک  دنتـسه  یمدرم  اجنیا  رد  هک  مهد  یم  ربخ  - دراد یمارگ  شیادخ  هک  - نینمؤملا ریما  هب  ، دـعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
مرادب نانآ  زا  تسد  هک  دنا  هتساوخ  دنا و  هدیشک 
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زا نتفرگ  تعیب  رد  مرادب و  ناشیا  زا  تسد  هک  مدید  نآ  رد  حالـص  مه  نم.دشک  یم  اجک  هب  مدرم  راک  هک  دننیبب  ات  منک  ناشیاهر  دوخ  لاح  هب  و 
هّللا و ءاش  نا.دـناهرب  ناشیهارمگ  زا  ار  نانآ  دـنک و  لیام  ام  هب  ناشیاهلد  ادـخ  هک  دـشاب  منک  ینابرهم  نانآ  اب  نایم  نیا  رد  منکن و  باتـش  ناشیا 

.مالسلا

یریذپب و وا  لمع  نیا  رگا.دـشاب  وا  ماهتا  یاه  هناشن  زا  راک  نیا  هک  مسرت  یم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، رفعج نب  هّللا  دـبع 
یرایـسب مه  اهیاج  رگید  رد  اریز  ، دش دهاوخ  هداز  اه  هنتف  نآ  زا  تفرگ و  دهاوخ  الاب  راک  دنیوج ، لازتعا  تعیب  زا  ات  یراذگ  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 

هب نامرف  سپ.دش  دهاوخ  هچ  اهراک  ماجنارـس  دـننادب  دـنهاوخ  یم  هک  هناهب  نیا  هب  دـنرادب  تعیب  زا  تسد  دـننک  تعیب  وت  اب  دـیاب  هک  یناسک  زا 
.هد ناشلاتق 

: تشون دعس  نب  سیق  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

هنرگو چیه  هک  ، دندرک تکرش  ناناملسم  ۀمه  اب  تعیب  رما  رد  رگا  ربب  رکشل  یدرک  دای  نانآ  زا  هک  موق  نآ  رس  رب  ، دعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.مالسلا و.نک  دربن  نانآ  اب 

: تشون نینمؤملا  ریما  هب  یا  همان  لاح  رد  تسناوتن و  یراددوخ  ، دیسر دعس  نب  سیق  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀمان  نوچ 

یزیگنا هنتف  ددص  رد  دنا و  هتـشادزاب  وت  زا  ضرعت  تسد  هک  یهد  یم  نامرف  یموق  اب  گنج  هب  ارم  هک  وت  زا  متفگـش  رد  نینمؤملا  ریما  ای  ، دعب اما 
.نینمؤملا ریما  ای  یراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  باوص  یأر.رادب  نانآ  زا  تسد  ونشب و  ارم  فرح  ، نینمؤملا ریما  ای.دنتسین  مه 

.مالسلا و 

ار سیق  دنک و  تیافک  ار  وت  ات  تسرفب  رـصم  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ رفعج  نب  هّللا  دبع  ، دیـسر دعـس  نب  سیق  ۀمان  نوچ 
یا هدوتسان  ییاورنامرف  دیاین  تسار  دّلخم  نب  ةملسم  نتشک  هب  زج  هک  ییاورنامرف  نآ  :» هک تسا  هتفگ  سیق  هک  ما  هدینش  دنگوس  ادخ  هب.نک  لزع 

«. مشکب ار  دّلخم  نبا  مشاب  روبجم  دنهد و  نم  هب  ار  رصم  ماش و  یاهنیمزرس  ییاورنامرف  مرادن  تسود  دنگوس  ادخ  هب.تسا 

.دیآ رد  نایاورنامرف  رامش  رد  زین  وا  هک  تشاد  یم  تسود  .(1) دوب رکب  یبا  نب  دمحم  یردام  ردارب  رفعج  نب  هّللا  دبع 

ص:79

نب دمحم  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  رکب  وبا  وا  زا  سپ  دروآ  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  دوب و  بلاط  یبا  نب  رفعج  ۀـجوز  تسخن  سیمع  تنب  ءامـسا  - 1
دـمآ و ( مالـسلا هیلع  ) یلع ۀـناخ  هب  ردام  اب  ءامـسا  دـنزرف  رکب  یبا  نب  دـمحم.درک  یوش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رکب  وبا  زا  سپ.دروآ  ار  رکب  یبا 

مه دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ( ۀدناوخ رـسپ  ) بیبر رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دنیوگ  ور  نیا  زا.داد  شرورپ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.رفعج نب  هّللا  دبع  یردام  ردارب 
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رصم زا  دعس  نب  سیق  لزع  رکب  وبا  نب  دمحم  تراما  و 

همان رصم  مدرم  یارب  یلع.درک  لزع  ار  دعس  نب  سیق  داتسرف و  رـصم  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبأ  نب  یلع  : هک دیوگ  نینچ 
ریما رطاخ  هک  ار  ببـس  هچ  : هک دیـسرپ  وا  زا  سیق.دش  دراو  سیق  رب  ، دمآ رد  رـصم  هب  دمحم  نوچ.داد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ار  نآ  تشون و  یا 
اجنیا رد.هن  : تفگ دمحم.دشاب  هتخیگنا  هنتف  یـسک  وا  نم و  نایم  دـیاب  ؟ هدرک نوگرگید  نم  هب  ار  وا  رظن  زیچ  هچ  ؟ تسا هدـیجنر  نم  زا  نینمؤملا 
دمحم ۀمع  یوش  سیق.دوب  سیق  ۀجوز  قیدص  رکب  وبا  رهاوخ  هفاحق و  وبا  تخد  هبیرق  ینعی  ، دوب یدنواشیوخ  ناشنایم  - تسوت تردق  ، تردـق

دوب هدرک  شلزع  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هکنیا  زا  دنام و  مهاوخن  اجنیا  رد  مه  تعاس  کی  یتح  وت  اب  ، دنگوس ادـخ  هب  هن  : تفگ سیق  - دوب رکب  یبا  نب 
.تفرن یلع  دزن  هفوک  هب  دش و  هنیدم  راپسهر  رصم  زا  دمآ و  مشخ  هب  تخس 

سیق هک  درک  لقن  نم  یارب  شردپ  زا  وا  هورع و  نبا  ماشه  زا  فیس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع.دوب  هدنشخب  یدرم  تعاجـش  نیع  رد  دعـس  نب  سیق 
وا و دزن  و.تشک  یرتـش  هناخبحاص.دـمآ  دورف  ناـنآ  ناـیم  رد  تشذـگ و  یا  هداوناـخ  رب  نیقلب  رد  دوخ  هار  رـس  رب  دـمآ  نوریب  رـصم  زا  نوـچ 

زین موس  زور.دننامب  اجنآ  رد  هک  دندوب  روبجم  نارای  سیق و  دـیراب و  یم  ناراب  ار  اضق  تشک  یرتش  زین  ادرف.امـش  نآ  زا  : تفگ دروآ و  شناهارمه 
.امش نآ  زا  : تفگ داتسرف و  نانآ  دزن  تشک و  یرتش 

دمآ وت  یوش  نوچ  تفگ  و.داد  وا  نز  هب  مهرد  رازه  راهچ  یرصم و  یاه  هماج  زا  هماج  تسیب.درک  رفس  گنهآ  سیق  دندش  هدنکارپ  اهربا  سپس 
.دمآ نوریب  دوخ  و.هد  وا  هب  مهرد  اه و  هماج  نیا 

اه هماج  نادرم  یا  : تفگ.شیپ رد  اه  مهرد  اه و  هماج  تسد و  رد  هتخآ  ۀزین  اب  دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  بسا  رب  راوس  هناخبحاص  درم  دـعب  یتعاس 
.میریگ یمن  سپ  میا  هدیشخب  هک  ار  یزیچ  ام  هک.درگزاب  درم  یا  : تفگ سیق.دیریگب  ار  دوخ  یاهمهرد  و 

نیا ، یدومن ینابزیم  یبوخ  هب  یدرک و  مارکا  ار  ام  هکنآ  هن  رگم  : تفگ دش و  تفگـش  رد  سیق.دیناتـسب  ار  اهنآ  ، دنگوس ادـخ  هب  ار  امـش  : تفگ درم 
میریگ و یمن  شیوخ  ینابزیم  یاهب  رفاسم  نامهم و  زا  ام  : تفگ درم.تسین  مارکا  نآ  روخ  رد  یزیچ  میا  هداد  ام  هچنآ  و.تسوت  تمدخ  شاداپ 

.درک مهاوخن  نینچ  زگره  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

.درم نیا  رگم  تفاین  تلیضف  نم  رب  برع  زا  یسک  هک  دنگوس  ادخ  هب.دیریگ  شسپزاب  وا  زا  ، دنک شلوبق  دهاوخ  یمن  هک  لاح  : تفگ سیق 

شمارکا درم  نآ  دـمآ و  دورف  وا  رب  سیق.دـنتفگ  یم  دوـسا  ار  وا  هک  دیـسر  ّیلب  ۀـلیبق  زا  یدرم  هب  هار  رد  سیق  هک  تفگ  رذـنم  وـبا  هک  دـیوگ  زین  و 
ار دوخ  درم  نآ.داد  وا  هب  اهمهرد  اه و  هماج  نآ  نز   ، دیدرگزاب درم  هک  یتقو.داهن  شنز  دزن  مهرد  دنچ  هماج و  دنچ.درک  رفـس  گنهآ  نوچ.درک 

سیق.مشک یم  ما  هزین  نیا  اـب  ار  امـش.دیریگن  سپزاـب  دـیا  هداد  هچنآ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب.متـسین  شورف  یناـمهم  نم  : تفگ دـیناسر و  سیق  هـب 
.دیریگب وا  زا  ار  اهنآ  امش  رب  یاو  : تفگ

ص:80
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.درک تتامش  ار  وا  دمآ و  شیپ  تباث  نب  ناسح.دش  لخاد  هنیدم  هب  ات  دمایب  دعس  نب  سیق 

.تسا هدنام  یقاب  وت  شود  رب  هانگ  راب  اهنت  کنیا  ؟ درک لزع  تماقم  زا  ار  وت  مه  یلع  ، یتشک ار  نامثع  یدید  : تفگ و.دوب  ینامثع  ناسح 

ار تندرگ  دوخ  ، دوش عقاو  یگنج  وت  هورگ  نم و  هورگ  نایم  یزور  رگا  دنگوس  ادخ  هب.تریـصب  یب  لد  روک  درم  یا  » شتفگ دز و  گناب  وا  رب  سیق 
«. وش نوریب  نم  دزن  زا.منز  یم 

رصم رد  هچنآ  زا  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع سیق.دنتفر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  هفوک  رد  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  فینح  نب  لهـس  دعـس و  نب  سیق 
.دندوب ( مالسلا هیلع  ) یلع رانک  رد  نیفص  گنج  رد  فینح  نب  لهس  سیق.درک و  شقیدصت  ( مالسلا هیلع  ) یلع داد و  ربخ  دوب  هتشذگ 

ریلد و یدرمریپ.دوب  هتخیر  مه  شرـس  ولج  یوم  تشادن  یوم  شتروص  فرط  ود  تشاد و  هناچ  رب  یـشیر.دوب  الاب  دـنلب  یدرم  دعـس  نب  سیق 
.دوب وا  نادنزرف  یلع و  ناهاوخکین  زا  دوب  هدنز  ات  دوب و  هدید  تبرجت 

یارب دوشگ و  تواخس  تسد  هار  رد.تفر  یرفس  هب  رمع  رکب و  وبا  اب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  نامز  رد  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  : دیوگ و 
رفس زا  نوچ.رادهگن  تسد  ، ینک یم  هابت  شیوخ  ردپ  لام  سیق  یا  : تفگ وا  هب  رکب  وبا.درک  هنیزه  رایسب  دوخ  لام  زا  نارفـسمه  رگید  ود و  نآ 

.میناوتن تّسخ  هک  میتسه  یموق  ام  ، دزرو تّسخ  مرسپ  یتساوخ  یم  : تفگ رکب  وبا  هب  هدابع  نب  دعس  دنتشگزاب ، 

زج دوبن  یگرزب  لامعا و  ربارب  رد  رگم  دوبن  ساپس  اریز.نک  تیانع  رکش  یگرزب و  یرازگساپس و  ارم  ایادخ  راب  : تفگ یم  اعد  رد  دعـس  نب  سیق 
.ار وا  نم  هن  تفات و  دهاوخ  رب  ارم  وا  هن  هک  تسا  یزیچ  یزور  یگنت  اریز  ، نک خارف  نم  یزور  ایادخ  راب.لام  هب 

هیلع ) یلع هب  نخـس  نیا.تسام  اب  وا  هک  دیهدم  مانـشد  ار  سیق  : تفگ یم  هیواعم  ، دوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع رازگراک  رـصم  رد  هک  دعـس  نب  سیق 
ار ( مالسلا هیلع  ) یلع وت  : دنتفگ یم  دندرک و  بیغرت  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دض  رب  ار  وا  مدرم.دمآ  هنیدم  هب  سیق.درک  لزع  ار  سیق  دیـسر و  ( مالـسلا

هارمه یگنج  درم  رازه  هدزاود.درک  تعیب  وا  اب  تسویپ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  سیق  یلو.درک  لزع  ار  وت  ( مالسلا هیلع  ) یلع یدرک و  یهاوخکین 
.درک حلص  هیواعم  اب  ( مالسلا هیلع  ) نسح دیسر و  تداهش  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  هاگنآ  ات.یزابناج  هدامآ  همه  دندوب  وا 

یناسک ۀمه.دینامب  یقاب  دوخ  تعیب  رد  دیهاوخ  رگا  دنا و  هدرک  مدرم  ۀمه  هک  دینک  نانچ  دیهاوخ  رگا  هک  داد  مایپ  دعس  نب  سیق  نارای  هب  هیواعم 
.دشاب دوخ  لاح  هب  ات  دینک  اهر  ار  همیثخ  : تفگ هیواعم.یبض  ۀمیثخ  رگم  دندرک  تعیب  هیواعم  اب  دندوب  وا  اب  هک 

وا اب  درم  رازه  جنپ.وا  رکـشل  ۀمدقم  رد.دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هدابع  دعـس  نب  سیق  : تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  (1) هورع نب  ماشه 
.دندوب هدیشارت  دوخ  رس  همه  هک  دندوب 

ص:81

رد 87 لاس 147  رد  هدش و  دـلوتم  یرجه  لاس 61  رد.تسا  هدمآ  وا  لاح  حرـش  بیذهتلا 48/11  بیذـهت  رد  ، ریبز نب  ةورع  نبا  ماشه  - 1
.تسا هتشذگرد  یگلاس 
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رصم رب  وا  تموکح  رصم و  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  نتفر  ربخ 

هراشا

دمآ رد  رـصم  هب  نوچ.دش  لخاد  رـصم  هب  هک  یماگنه  مدوب  رکب  یبا  نب  دمحم  اب  نم  : تفگ هک  دـنک  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  (1) بعک نب  ثراح 
: تسا نینچ  روشنم  نآ  دناوخ و  نایرصم  یارب  شیوخ  تموکح  روشنم  تسخن 

هب ار  وا  ، دتـسرف یم  رـصم  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هب  ، رکب یبا  نب  دمحم  هب  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  ۀدـنب  نامرف  نیا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
هب نارجاف  اب  دنک و  راتفر  یمرن  هب  ناناملسم  اب  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  و.دهد  یم  نامرف  روضح  تبیغ و  رد  ادخ  زا  سرت  اراکـشآ و  ناهن و  رد  اوقت 

یکین دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نانآ  اب  درذگرد و  مدرم  یاهاطخ  زا.دریگ  تخـس  ناملاظ  رب  دناتـسب و  نامولظم  داد.تلادع  هب  همذ  لها  اب  یتشرد و 
تبقاع ببـس  ود  نیا  هک  دناوخارف  داحتا  یرادربنامرف و  هب  دوخ  ار  مدرم  هک  دنک  یم  رما  ار  وا.داد  دهاوخ  کین  شاداپ  ار  ناراکوکین  ادـخ  دـنک و 

.تسا گرزب  باوث  کین و 

یم نیا  زا  شیپ  هک  رادقم  نامه  هب  ار  اهنیمز  جارخ  هک  ار  وا  دنک  یم  رما  و.دیـسر  دنناوتن  نآ  هنک  تقیقح و  هب  دنباینرد و  نآ  یگرزب  دح  هک  یباوث 
دنک یم  رما  زین  و.دنک  میسقت  هدش  یم  میسقت  ناشنایم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هویـش  نامه  هب  دیازفیب و  نآ  رب  هن  دنک و  مک  نآ  زا  هن  دناتـسب  دنا  هتفرگ 
قح ربارب  رد  هناگیب  دـنواشیوخ و  اب  و.دزرو  تاواسم  ناشنایم  ، ههجاوم رد  دـهد و  هار  دوخ  سلجم  رد  ناسکی  ار  نانآ  دـنک و  ینتورف  مدرم  اب  هک 

ربارب رد  دـنکن و  یوریپ  سفن  یاوه  زا  دراد و  یاپ  رب  داد  لدـع و  دـنک و  یرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  هک  ار  وا  دـنک  یم  رما  و.دـنک  لمع  ناسکی 
رب ار  وا  یرادربنامرف  دسرت و  یم  وا  زا  طقف  هک  تسا  یـسک  اب  ادـخ  اریز.دـهدن  هار  لد  هب  میب  یرگتمالم  چـیه  تمالم  زا  ییادـخ  نوناق  یارجا 

.مالسلا و.دهد  یم  یرترب  یرگید  یرادربنامرف 

[ .یرجه لاس 36   ] ناضمر هام  هّرغ  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ۀدشدازآ  مالغ  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  تسد  هب  دش  هتشون 

: تفگ نینچ  سپس  دناوخ  انث  وا  رب  دروآ و  یاج  هب  یادخ  دمح  درک و  زاغآ  نخس  ، تساخرب رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیوگ  زین 

زا یرایـسب  هب  ار  ام  ناگدید  و.دوب  فالتخا  ام  نایم  قح  عوضوم  رد  هکنآ  زا  سپ.درک  تیادـه  ار  امـش  ار و  ام  هک  ار  یدـنوادخ  ساپـس  ، دـعب اما 
دیدینـش هک  ار  ینامرف  هدرپس و  نم  تسد  هب  امـش  روما  مامز  نینمؤملا  ریما  هک  دینادب.تخاس  انیب  دندوب  انیبان  نآ  ندید  زا  نالهاج  هک  ییاهزیچ 

یم لکوت  وا  رب  ، تسادـخ تسد  هب  اهراک  رد  نم  نتفای  قیفوت.مزرو  یمن  روصق  امـش  قح  رد  ندرک  یکین  رد  ، مناوتب هک  اجنآ  ات  نم  هداد و  نم  هب 
راثآ لامعا و  رد  رگا  سپ   . مدرگ یمزاب  وا  یوس  هب  منک و 

ص:82

.تسا هدرمش  رب  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  باحصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش.دوب  هفوک  مدرم  زا  یدزا  بعک  نب  ثراح  - 1
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یامنهار وا  اریز.میوگ  یم  ساپس  هتشاد  ینازرا  ارم  هک  تمعن  نیا  ببس  هب  ار  ادخ  نم  ، دیدرک هدهاشم  ار  وا  زا  سرت  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  نم 
تروص نیا  رد  نم  هک  دینک  شنزرـس  ارم  دیریذپن و  ار  نآ  دیدرک  هدهاشم  قح  فالخ  رب  یزیچ  نم  لامعا  رد  رگا  تسا و  هدوب  اهراک  نیا  هب  نم 

.دراد قفوم  کین  یاهراک  ماجنا  رب  دوخ  تمحر  هب  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ.رتراوازس  شنزرس  باتع و  نآ  هب  امش  مرتکیدزن و  تداعس  هب 

.دمآ دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا 

لئاسم زا  ار  وا  تشون و  ( مالـسلا هیلع  - ) یلع هب  یا  همان.دوب  رـصم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رازگراک  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  ماگنه  نادب  : دیوگ زین 
: تسا نینچ  همان  نآ  دیدرگ و  زردنا  ییامنهار و  راتساوخ  وا  زا  زین  دیسرپ و  اهتنس  مارح و  لالح و 

: رکب یبا  نب  دمحم  زا  نینمؤملا  ریما  ادخ  ۀدنب  هب 

: میوگ یم  دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ.وت  رب  مالس 

ام یارب  ، دناد یم  حالـص  - دزاس یلجتم  وا  دوجو  رد  ار  ناناملـسم  ۀمه  ام و  یاهوزرآ  اهرورـس و  نیرتالاو  ادخ  هک  - نینمؤملا ریما  رگا  ، دعب اما 
ریما هب  دنوادخ.دروایب  نآ  رد  مینک  یم  ادیپ  راک  رـس و  اهنآ  اب  مدرم  نایم  تواضق  رد  نم  لاثما  هک  ار  یدراوم  زین  ام و  فیاظو  هک  دسیون  یا  همان 

.دنادرگ وکین  ار  شیناهج  نآ  ۀتخودنا  دهد و  گرزب  شاداپ  نینمؤملا 

: تشون وا  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع و 

.رصم مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هّللا  دبع  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.میوگ یم  دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ.داب  امش  رب  مالس 

یرادن و یا  هراچ  ، اهنآ نتـسناد  زا  هک  یا  هتخادرپ  یروما  هب  هکنیا  زا  یا و  هتـساوخ  هچ  نم  زا  هک  متفایرد  مدناوخ و  ار  نآ.دیـسر  وت  ۀمان  ، دعب اما 
وت شیالآ  یب  یأر  تسا و  هدوب  وت  ریخ  تین  هدرک  راداو  رما  نیا  رب  ار  وت  هچنآ  مراد  نیقی  مدش و  دنسرخ  ، تسین هدیدنسپ  ناناملسم  یارب  اهنآ  زج 

دنوادخ تردق  زج  یتردـق  چـیه.تسا  هدـمآ  درگ  نآ  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک  مداتـسرف  ار  ماکحا  زا  یباوبا  وت  یارب.تساربم  یتئاند  ره  زا  هک 
.زاسراک نیرتهب  تسوا  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  تسین و 

تشهب و فصو  تمایق و  باسح  گرم و  زا  داد و  خـساپ  دوب  هدیـسرپ  ءاضق  باب  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هچ  ره  همان  نآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
زا یهن  فورعم و  هب  رما  بدا و  زا  زین  دومرف و  نایب  افوتسم  یبلاطم  دوجس  عوکر و  زامن و  تاقوا  وضو و  تماما و  باب  رد  تفگ و  نخـس  خزود 

رداص یماکحا  دوب  هدرک  روجف  ناملـسم  ینز  اب  هک  ینارـصن  نآ  هب  عجار  هقدانز و  هب  عجار  نینچمه.تخاـس  شهاـگآ  فاـکتعا  هزور و  رکنم و 
اهدای هب  یزیچ  دروم  دنچ  نیا  زج  هک  تشون  رگید  رایسب  یاهزیچ  و.دومرف 
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.تسا هدنامن 

: تشون نینچ  رصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) هعافر نب  ةیابع 

ترخآ تسانف و  الب و  یارس  ایند  هک  نادب.یتسه  هک  لاح  ره  رد  و.اراکـشآ  هب  هچ  ناهن و  هب  هچ  منک  یم  تیـصو  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  ، دعب اما 
ایند تسا و  یقاـب  ترخآ.نک  ناـنچ  ، یهد یرترب  ینیزگرب و  تسا  یناـف  هچنآ  رب  ، تسا ریذـپانانف  یقاـب و  ار  هچنآ  هک  یناوت  رگا.ازج  اـقب و  یارس 

هچنآ زرم  زا  مینکن و  یهاتوک  هدومرف  ام  هب  هچنآ  ماجنا  رد  ات  ندرک  کرد  یارب  یمهف  ندید و  یارب  تسا  هداد  یمـشچ  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ.یناف 
ود وت  یارب  رگا.یرتدنمزاین  تیناهج  نآ  بیصن  هب  یلو  یریگرب  ناهج  نیا  زا  دوخ  بیـصن  دیاب  هک  دنچ  ره.مییامنن  زواجت  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام 

روآ و یور  ریخ  هب  رتشیب  هچ  ره.تسا  ترخآ  هب  طوبرم  هک  زاغایب  راک  نادـب  ، ایند هب  طوبرم  یکی  دوب و  ترخآ  هب  طوبرم  یکی  هک  دـمآ  شیپ  راـک 
دوب ریخ  لها  ریخ و  رادتسود  یـسک  رگا.درک  دهاوخ  اطع  شتین  ردق  هب  دوخ  ۀدنب  هب  یلاعت  یادخ  اریز.نادرگ  صلاخ  شیوخ  تین  نآ  ماجنا  رد 

زا هک  ینامز  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) هّللا لوسر  اریز  ، هدروآ یاج  هب  ریخ  نآ  هک  تسا  یـسک  دننامه  - دـهاوخ ادـخ  رگا  - دـباین لمع  تصرف  و 
هارمه دیدش  ریزارـس  هک  هرد  ره  زا  دندوب و  امـش  اب  دیتفر  یم  امـش  هک  هار  ره  رد  هک  دـندوب  یهورگ  هنیدـم  رد  : تفگ ار  باحـصا  تشگرب  کوبت 

.دوب داهج  تین  ار  نانیا  یرآ.دوب  یرامیب  تشادزاب  یگنج  رفس  نیا  زا  ار  نانیا  هچنآ.امش 

مه یسرتب و  دوخ  ناج  رب  راک  نیا  رد  هک  تسا  هتسیاش  مداد و  ییاورنامرف  رصم  ینعی  دوخ  ورملق  نیرتگرزب  رب  ار  وت  نم  ، دمحم یا  ، نادب سپس 
اریز.نک نانچ  ینکن  نیگمشخ  ار  ادخ  ، مدرم زا  نت  کی  یدونـشخ  یارب  هک  یناوت  یم  رگا  ، زور زا  تعاس  کی  یتح.یرادهگن  کین  شیوخ  نید 

ار نانآ  یمرن و  ریخ  لها  اب  نک و  یتشرد  رگمتس  رب.دریگن  ار  ادخ  یدونـشخ  یاج  زیچ  چیه  یلو  تفرگ  دناوت  ار  زیچ  ره  یاج  ادخ  یدونـشخ 
.مالسلا و.هد  رارق  دوخ  ناردارب  نارادزار و  نارواشم و  زاس و  دوخ  هاگرد  برقم 

تشون و همان  وا  هب  دمحم  ، داد تراما  رـصم  رب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  دنک  تیاور  دوخ  ردپ  زا  (2) بعک نب  ثراح 
ار باتفآ  هام و  هک  دنتـسه  یموق  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسرپ  هقدانز  باب  رد  زین  درک و  لاؤس  دوب  هدرک  انز  یحیـسم  ینز  اب  هک  ناملـسم  یدرم  ۀرابرد 

.دنا هدش  دترم  مالسا  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد  دنتسرپ و  یم  ار  رگید  یاهزیچ  هک  دنتسه  یموق  دنتسرپ و  یم 

؟ تسیچ شمکح  هدنام  یاج  رب  نادنزرف  ییاراد و  وا  زا  هدرم و  هک  یبتاکم  ۀدنب  هک  دیسرپ  زین  و 

ره دوخ  ات  نادرگزاب  نایحیسم  هب  ار  نز  نآ  نک و  یراج  دح  هدرک  انز  یحیسم  نز  اب  هک  ناملسم  درم  نآ  رب  : تشون خساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
دنهاوخ هچ  ره  ات  نک  اهر  ار  نارگید  شکب و  دنا  هدش  دترم  دنا و  هدرک  یم  مالسا  یاعدا  هک  ار  نانآ  هقدانز  اما.دننک  مکح  وا  قح  رد  دنهاوخ  هچ 

.دنتسرپب

ار یقاب  دنریگ و  یم  رب  وا  لاوما  زا  دوخ  قح  ، تسا دوخ  نارورـس  رادماو  ، هتخادرپن هدرک  داد  رارق  هک  لوپ  نآ  تسا و  هدرم  رگا  ، بتاکم ۀدنب  نآ  اما 
.دنراذگ یم  شنادنزرف  یارب 
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: تشون رصم  مدرم  رکب و  یبا  نب  دمحم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  هدش  تیاور  هیابع  زا  زین 

نآ یوس  هب  دـیتسه و  نآ  نیهر  امـش.منک  یم  تیـصو  دـیوش  یم  تساوخزاـب  نآ  زا  هک  یزیچ  هب  لـمع  ادـخ و  زا  سرت  هب  ار  امـش  ، دـعب اـما 
و ُریِصَمْلا » ِههراشّاللا  یَلِإ  ُهَسْفَن َو  ُههراشّاللا  ُمُکُرِّذَحُی  َو   » دیوگ زین  و  ٌةَنیِهَر » ْتَبَـسَک  اهراشامِب  ٍسْفَن  ُّلُک  : » دیوگ لج  ّزع و  یادخ.دیراپـسهر 

« .َنوُلَمْعَی اوُناهراشاک  اهراشاّمَع  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَلَئْسَنَل  َکِّبَر  َوَف  : » دیوگ

رگا میا و  هدوب  رتراکمتـس  ام  دنک  باذع  ار  ام  رگا.درک  دهاوخ  تساوخزاب  - نالک درخ و  زا  - ناتلامعا زا  ار  امـش  ادخ.یادخ  ناگدنب  یا  دینادب 
یرادربنامرف هار  رد  هک  تسا  رتکیدزن  ادخ  شزرمآ  شیاشخب و  هب  یماگنه  ادخ  ۀدنب  هک  دینادب  و.تسا  ناگدنیاشخب  نیرت  هدنیاشخب  وا  دیاشخبب 

.دنک هبوت  شیوخ  یاهاطخ  زا  دراد و  رب  ماگ  وا 

هب یریخ  نانچ  نآ  یدرمیاپ  هب  تسین و  رگید  زیچ  چیه  رد  هک  تسا  یریخ  نانچ  نآ  یسرت  یادخ  رد  اریز  لج  ّزع و  یادخ  زا  سرت  داب  امـش  رب 
ناراـگزیهرپ زا  :» دــیوگ یم  یلاـعت  یادــخ.تسا  ترخآ  ریخ  اـیند و  ریخ  ، ریخ نآ  دــباین و  تـسد  هـب  رگید  زیچ  چــیه  زا  هـک  دــیآ  تـسد 

نآ زا  ترخآ  یارـس  دنهد و  شاداپ  یکین  دننک  یکین  ایند  نیا  رد  هک  نانآ  هب.ار  نیرتهب  دنیوگ  ؟ تسا هدرک  لزان  زیچ  هچ  امـش  راگدرورپ  : دنـسرپ
.« (1) تسا ناراکوکین 

ناحبـس یادخ.دید  دهاوخ  ایند  رد  ار  نآ  شاداپ  هک  تسایند  ریخ  یارب  ای  : دـنک یم  لمع  فدـه  هس  یارب  نمؤم  هک  ادـخ  ناگدـنب  یا  دـینادب  و 
یم ترخآ  ایند و  رد  وا  شاداپ  هک  تسا  یلاعت  یادـخ  یارب  اـی  .« (2) تـسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و  وا  هب  ایند  رد  ار  شـشاداپ  :» دیوگ
نیا تایح  رد  هک  نانآ  یارب.دیسرتب  ناتراگدرورپ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  یا  :» تسا هتفگ  دنک و  تیافک  وا  تامهم  یارس  ود  رد.دهد 

هب ایند  رد  ادخ  هچنآ  سپ  «(3) دوش یم  ادا  لماک  باسح و  یب  نارباص  دزم.تسا  روانهپ  ادخ  نیمز  تسا و  کین  شاداپ  ، دنا هدرک  یکین  یناهج 
.دشک یمن  ار  شباسح  نانآ  زا  ترخآ  رد  دهد  یم  اهنآ 

تسا یتمعن  « هدایز تسا و« تشهب  نامه  هیآ  نیا  رد  ینسح  (4) نآ رب  نوزفا  یزیچ  تسا و  یکین  دننک  یم  یکین  هک  نانآ  شاداپ  : دیوگ هکنانچ 
.هتشاد ینازرا  نانآ  هب  ایند  رد  هک 

.دنک یم  لیاز  ار  یا  هئّیس  یا  هنسح  ره  اب  یلاعت  دنوادخ  ، ترخآ ریخ  اما  و 

ره ربارب  رد  دـنک و  باسح  ار  ناشتانـسح  دوش  تمایق  زور  نوچ  .« (5) ناریذپزردنا یارب  تسا  یزردنا  نیا  ، دـنرب یم  نایم  زا  ار  اهیدـب  اهیکین  »
ود ناشلامعا  ببس  هب  نانیا  شاداپ  » ای «(6) تراگدرورپ بناج  زا  یفاک  تسا  یـشاداپ  نیا  «و  .دهد شاداپ  ربارب  دـصتفه  ات  ربارب  هد  یا  هنـسح 

.دیباتشب نادب  دینک و  لمع  نادب  دینک و  تبغر  نادب  سپ  «(7) دنتسه تشهب  یاه  هفرغ  رد  نمیا  تسا و  ربارب 

یلو دندش  کیرـش  ناشیایند  رد  نارادایند  اب.دـنتخاس  شیوخ  ۀرهب  ار  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  ریخ  راگزیهرپ  نانمؤم.ادـخ  ناگدـنب  یا  دـینادب  و 
کیرش نانآ  اب  ترخآ  یاهباوث  رد  نارادایند 
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نیا رد  اهزیچ  نیا  وگب  ؟ تسا هدرک  مارح  ار  معط  شوخ  یاهیندروخ  هدروآ و  دیدپ  شناگدنب  یارب  ادخ  هک  ار  ییاهـسابل  یـسک  هچ  وگب  » .دندشن
یم نایب  ینـشور  هب  نینچ  نیا  نایاناد  یارب  ار  ادـخ  تایآ.دـشاب  اهنآ  صاخ  زین  تمایق  زور  رد  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  یارب  ناـهج 

هچنآ زا  رتهب  دندروخ  ، دندش زابنا  ناشایند  رد  نارادایند  اب.ار  اهیندروخ  نیرتهب  دندروخ  ار و  اهنکـسم  نیرتهب  دندیزگ  نکـسم  ایند  رد  «(1) مینک
نانآ هک  یاج  نیرتهب  رد  دندیزگ  نکسم.دندیشوپ  یم  نانآ  هچنآ  زا  رتهب  دندیشوپ  دندیشون و  یم  نانآ  هچنآ  زا  رتهب  دندیـشون  دندروخ و  یم  نانآ 
مدرم اب  یرآ.ناشیا  یاهبکرم  زا  رتهب  ییاهبکرم  رب  دندش  یم  راوس  دنتفرگ و  یم  ناشیا  هک  نانز  نآ  زا  رتهب  دنتفرگ  یم  نز  دـندیزگ و  یم  نکـسم 
نانآ هب  دننک  وزرآ  هچ  ره  و.دننک  اهانمت  ادخ  زا.دوب  دنهاوخ  ناشراگدرورپ  تمحر  راوج  رد  ادرف  هک  یلاح  رد  ، دندش دنم  هرهب  ایند  تذل  زا  ایند 

و.دوب یماقم  نینچ  قاتشم  دراد  یدرخ  هکنآ  یرآ  ددرگن  هتساک  تاذل  زا  ناشبیصن  زا  دنرادن و  ناشیورارف  در  تسد  دنهاوخب  ار  هچ  ره.دنک  اطع 
.هّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 

نیرتوکین دیا  هدیتسرپ  ار  ادخ  نیقی  هب  دیراد  هگن  وا  تیب  لها  زا  یوریپ  رد  ار  ناتربمایپ  قح  دیـسرتب و  یادـخ  زا  رگا  ، ادـخ ناگدـنب  یا  دـینادب  و 
داهج اهییابیکش و  نیرتوکین  دیا  هدیزرو  ییابیکش  اهـساپس و  نیرتوکین  دیا  هتفگ  شـساپس  اهندرکدای و  نیرتوکین  دیا  هدرک  دای  ار  وا  ،و  اهـشتسرپ
اهنآ زا  رت  سرت  یادخ  امش  اریز.امش  ۀزور  زا  رتشیب  یا  هزور  امـش و  زامن  زا  رتزارد  دشاب  یزامن  ار  نارگید  دنچ  ره.اهداهج  نیرتوکین  دیا  هدرک 

.رت عشاخ  ناشیا  نامرف  ربارب  رد  دیرت و  هاوخکین  ار  دمحم  لآ  زا  نایاورنامرف  دیتسه و 

یرـش ره  زا  تسا  یریخ.دروآ  یم  شیپ  ار  گرزب  یراک  گرم.دینک  ایهم  رفـس  زاس.امـش  رب  شندمآ  دورف  گرم و  زا  دیـسرتب  ، یادخ ناگدنب  یا 
خزود هب  یـسک  هچ  ؟و  دنک یم  لمع  تشهب  یارب  هک  یـسک  زا  ، تسا رتکیدزن  تشهب  هب  یـسک  هچ.یراع  یریخ  ره  زا  تسا  یرـش  ای  هتـساریپ 

ود نیا  زا  کی  مادـک  هب  دـنادن  دور و  نوریب  شندـب  زا  شحور  هک  تسین  مدرم  زا  یـسک  ؟ دـنک یم  لمع  خزود  یارب  هک  یـسک  زا  تسا  رتکیدزن 
دوشزاب و شیور  هب  تشهب  یاهرد  دشاب  ادخ  ناتـسود  زا  رگا.وا  تسود  ای  تسادخ  نمـشد  وا  ایآ.منهج  هب  ای  تشهب  هب.تفر  دـهاوخ  هاگلزنم 

رگا و.دوش  هتـشاد  رب  وا  شود  زا  نارگ  راب  ره  ددرگ و  هدوسآ  جنر  ره  زا  دنیبب و  نایع  هب  ، هدرک هدـعو  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  ددرگ و  راومه  شیاههار 
ره اب  هاگنآ.دنیبب  نایع  هب  تسا  هدرک  ایهم  وا  یارب  ادـخ  هچنآ  ددرگ و  راومه  شیاههار  دوشزاب و  شیور  هب  منهج  یاهرد  ، دـشاب یادـخ  نمـشد 

.دیوگ کرت  ار  ینامداش  ره  ددرگ و  یورایور  یهودنا 

شاداپ هب.امش  رب  مالـس  دنیوگ  یم  ، دنناریمب تریـس  کاپ  ناشناگتـشرف  نوچ  هک  نانآ  » .دریذپ تروص  نیقی  هب  تسا و  گرم  ماگنه  هب  اهنیا  ۀمه 
میلست رس  دنناتسب  ناشناج  ناگتشرف  نوچ  ، دنا هتشاد  اور  متـس  دوخ  رب  هک  دنتـسه  یناسک  » ای .(2) دییآرد تشهب  هب  دـیا  هدرک  یم  هک  ییاهراک 

هک ییاهراک  زا  دنوادخ  یرآ  ، میدرک یمن  یدب  راک  چیه  ام  : دنیوگ دنرآ و  دورف 
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یا » دینادب .« (2) ناشکندرگ هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب.دینامب  اجنآ  رد  دـبا  ات  دـیوش و  لخاد  منهج  یاهرد  زا  «» (1) تسا هاگآ  دنا  هدرک  یم 
(و دنار یم  ناتیاه  هناخ  زا  ار  امـش  هک  دینک  هدامآ  گرم  گرب  زاس و  دسر  ارف  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرتب  نآ  زا  « تسین یزیرگ  گرم  زا  هک  ، ادـخ ناگدـنب 

یناشیپ هب  هدیبسچ  ، تسا رت  هارمه  امش  اب  امش  هیاس  زا  گرم.ناتدریگب  دیزیرگب  رگا  ناتدریگورف و  دیتسیاب  رگا  ( .دینک ششوک  ترخآ  باوث  یارب 
.ددرون یم  مهرد  امش  سپ  زا  ایند  تسامش و 

هللا یلص  ) هّللا لوسر.تسا  هدنسب  ار  ام  گرم  زردنا  هک  ، دینک دای  گرم  زا  ناوارف  ، دنک یم  بیغرت  تاوهش  هب  ار  امش  ، امش یاهسفن  هک  یماگنه  هب 
نایم تساهتذل و  ۀدننک  ناریو  هک  دینک  دای  رایـسب  گرم  زا  : تفگ یم  دـننک و  گرم  دای  هک  درک  یم  شرافـس  ناوارف  ار  دوخ  باحـصا  ( هلآ هیلع و 

.تسا لیاح  لایما  اهسوه و  امش و 

نآ و یگنت  ربق و  زا.دشاب  هدوشخبن  هدیزرماین و  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  یارب  ، تسا گرم  زا  رت  تخـس  گرم  زا  سپ  هک  ، ادخ ناگدنب  یا  دـینادب  و 
ربق و.متارشح  اهمرک و  یاج  نم  ، متبرغ ۀناخ  نم  ، مکاخ یارـس  نم  : دیوگ یم  دیآ و  یم  نخـس  هب  زور  ره  ربق.دیـسرتب  نآ  تبرغ  نآ و  یکیرات 

یناسک زا  وت  ، یدـمآ شوخ  : دـیوگ یم  وا  هب  نیمز  ، دور کاخ  هب  نوچ  ناملـسم.شتآ  یاه  هرفح  زا  یا  هرفح  ای  تشهب  یاـهغاب  زا  تسا  یغاـب 
ّدم کی  ردق  هب  سپ.درک  مهاوخ  هچ  - ما هتشاد  تتـسود  هک  - وت اب  هک  تسناد  یهاوخ  یدوز  هب  یورب و  هار  نم  تشپ  رب  متـشاد  تسود  هک  یدوب 
رب متـساوخ  یمن  هاگ  چیه  هک  یدوب  یناسک  زا  وت.یدماین  شوخ  زگره  : دیوگ یم  وا  هب  نیمز  دور  کاخ  هب  رفاک  نوچ  و.دوش  هداشگ  شیارب  رـصب 

دینادب و.دسر  یم  مه  هب  شیاهولهپ  یاهناوختـسا  هک  ناس  نآ  دـیآ  یم  مه  هب  روگ  سپ.درک  مهاوخ  هچ  وت  اب  هک  رگنب  نونکا  ، یورب هار  نم  تشپ 
یم ار  شنت  تشوگ  هک  دنوش  یم  طلسم  گرزب  رام  هن  دون و  شربق  رد  رفاک  رب.تسا  ربق  باذع  ًاکْنَض » ًةَشیِعَم  ُهَل  َّنِإَف   » هیآ نیا  رد  گنت  یگدنز  هک 

.دییور دهاوخن  نآ  یور  رب  یهایگ  زگره  دمدب  نیمز  رب  اهرام  نآ  زا  یکی  رگا.دسر  ارف  زیخاتسر  زور  ات  دننک 

رگا.تسا ناوتان  سب  اهباذع  نیا  ربارب  رد  درازآ  یم  یا  هجنکـش  کدـنا  هب  هک  امـش  ۀدرورپزان  کزان و  یاه  نت  اهناج و  ادـخ  ناگدـنب  یا  دـینادب 
یادخ هچنآ  سپ.دییاین  راتفرگ  دیناوتن  ییابیکـش  نآ  رب  دیرادن و  نآ  تقاط  هک  یباذع  نینچ  هب  ات  دـیروآ  تمحر  دوخ  یاه  نت  اهناج و  هب  دـیناوت 

.هّللاب ّالا  ةوق  لوح و ال  دینک و ال  نینچ  ار  ادخ  ، دیراذگاو تسوا  دنسپان  هچنآ  دیروآ و  یاج  هب  تسا  دنسپ  ار  ناحبس 

یب لاـس  نـالک  دوـش و  ریپ  زور  نآ  رد  کدوـک  هک  دـسر  یم  ارف  یزور.ربـق  زا  رتراوـشد  تسا  یلحارم  ربـق  زا  سپ  ، ادـخ ناگدـنب  یا  دـینادب  و 
ّرش هک  یزور  زا  (4)و  کانلوه تخس  سوبع و  زور  زا  دیسرتب  .« (3) دربب دای  زا  ار  دوخ  کدوک  هدریش  نز  ره  دنوش و« طقاس  اه  نینج.نتشیوخ 

یاهخیم هک  اههوک  مکحم و  تخس  نامسآ  تفه  نامـسآ و  هانگ  یب  ناگتـشرف  هک  تسا  ریگارف  نانچ  نآ  ّرـش  نیا  و.تسا  هتفرگ  ار  اج  همه  نآ 
مه زا  نامسآ  دنیآ و  ناغف  دایرف و  هب  همه  اهنیمز  دننیمز و 

ص:87

و 29 / 28 لحن - 1
و 29 / 28 لحن - 2

ۀیآ 10 لیذ  / رهد - 3
ۀیآ 7 لیذ  / رهد - 4

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_87_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_87_4
http://www.ghaemiyeh.com


و .» (2) دوش لدب  بارس  هب  راوتسا  تخس و  لابج  (1).و  دریگ مرچ  گنر  نوچ  خرس  یگنر  دوش و  نوگرگد  دنام و  نادرگرس  زور  نآ  رد  دفاکشب و 
ار وا  هک  سک  نآ  لاح  سپ  .(3) دنوش یم  شوهیب  - دهاوخب ادخ  هک  اهنآ  زج  - تسا نیمز  رد  هکره  اهنامسآ و  رد  هک  ره  سپ  ، دوش هدیمد  روص  رد 

.شدیاشخبن دزرماین و  یلاعت  یادخ  رگا  ، دوب دهاوخ  هچ  دنک  یم  تیصعم  مکش  جرف و  اپ و  تسد و  نابز و  مشچ و  شوگ و  هب 

ناشناهانگ زا  ناشدزرماین و  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  یناسک  رب  رتراوگان  تسا و  رت  تخس  دیآ  زیخاتسر  زور  زا  سپ  هچنآ  ، ادخ ناگدنب  یا  دینادب  و 
تسا و یفیفخت  ار  شباذع  هن.تسا  هزات  یا  هنوگ  زا  شباذع  تسا و  دیدش  شترارح  تسا و  رایسب  نآ  یافرژ  هک  دنرب  یشتآ  هب  ار  نانآ.درذگن  رد 

.دهدن شوگ  سک  یراز  اعد و  هب  یسک  تسین و  هار  نآ  رد  ار  ناحبس  دنوادخ  تمحر  هک  تسا  ییارس.یگرم  ار  شنکاس  هن 

نآ یانهپ  هک  تسا  یتشهب  دوشن و  رود  ناگدنب  زا  هک   (4) هتفرگارف ار  اج  همه  هک  تسادخ  تمحر  ، اهباذع نیا  دوجو  اب  ، ادخ ناگدنب  یا  دینادب  و 
هک تسا  یشهاوخ  لیم و  دشابن و  نآ  اب  زگره  رش  تسا و  ریخ  همه  اجنآ  .(5) دش ایهم  ناراگزیهرپ  یارب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  یانهپ  ردق  هب 

نامالغ ناشربارب  رد  ، نامحر یادـخ  راوج  رد  دنتـسه  یموق.دوشن  هتـسسگ  هک  تسا  یلفحم  دریذـپن و  انف  زگره  هک  تسا  یتذـل  دریگن و  نایاپ 
.لگ هویم و  زا  رپ  نیرز  یاهقبط  اب  دنا  هداتسیا 

ییاهبسا - تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس   - یرآ : تفگ ؟ تسه بسا  تشهب  رد  ایآ  ، مراد تسود  بسا  نم  هّللا  لوسر  ای  : تفگ یدرم 
.دنمچب ناتخرد  نایم  اهنآ  دنوش و  راوس  نآ  رب  نایتشهب  الط ، یاهنیز  اب  خرس  توقای  زا  تسا 

تسد رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  - یرآ : تفگ ؟ تسه شوخ  زاوآ  تشهب  رد  ایآ  ، مراد تسود  شوخ  زاوآ  نم  هّللا  لوسر  ای  : تفگ رگید  یدرم 
زا رتابیز  یـسک  هاگ  چیه  هک  یا  همغن  اب  وا  دناوخب و  یزاوآ  هک  دهد  نامرف  ناتخرد  زا  یکی  هب  دنک  وزرآ  شوخ  زاوآ  هک  یـسک  یارب  ادخ  - تسوا

.دنک قح  تاذ  حیبست  دشک و  رب  زاوآ  ، هدینشن نآ 

یتخب نارتشا  تشهب  رد  - تسوا تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  - یرآ : تفگ ؟ تسه رتش  تشهب  رد  ، مراد تسود  رتـش  نم  : تفگ یدرم 
رد.دـنرب یم  جرفت  هب  ار  نایتشهب  دـنمچ و  یم  ناتخرد  نایم  رد  نارتشا  نیا.ابید  زا  ییاههاگ  هیکت  اب  رز  زا  ییاهزاهج  اب  خرـس  توقاـی  زا  دـشاب 

ایادخ : دیوگ یم  ، دـیآ شوخ  یلامج  زا  ار  یتشهب  نوچ.دـنوش  یم  راوس  تشهب  لها  یاهبکرم  رب  هک  دـشاب  نادرم  نانز و  زا  ییاهتروص  تشهب 
نز تروص  ایادخ  راب  : دیوگ یم  ، دیآ شوخ  ینز  تروص  زا  ار  وا  رگا  و.دنک  لامج  نآ  دننامه  ار  شلامج  ادخ  ، نک لامج  نیا  دننامه  نم  لامج 

.هتساوخ یم  وا  هک  هدش  نانچ  شنز  تروص  هک  دنیب  ددرگزاب  نوچ  ، نک وا  دننامه  ارم 

رب دنیاهنآ  زا  دعب  هک  نانآ  دننیشن و  رون  یاهناکلپ  رب  دنتسه  وا  هب  رتکیدزن  هک  اهنآ  نایم  نآ  زا.دننک  ترایز  ار  رابج  دنوادخ  هعمج  ره  رد  نایتشهب 
رب دنیاهنآ  زا  دعب  هک  نانآ  توقای و  یاهناکلپ 
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هب ادخ  دنرگن و  یم  هلالج  لج  یادخ  رون  هب  نانآ  هک  ماگنه  نآ  رد.دـنریگ  رارق  کشم  یاهناکلپ  رب  دـنیاهنآ  زا  دـعب  هک  نانآ  دـجربز و  یاهناکلپ 
سک هک  دراب  اهنآ  رب  ردق  نآ  ینامداش  رورـس و  تذل و  تمعن و  زا  دـناشوپ و  یم  دوخ  رد  ار  نانآ  دـسر و  یم  ارف  یربا  ، درگن یم  نانآ  یاه  هرهچ 

.دنادن نآ  رادقم  یادخ  زج 

.تسا گرزب  یادخ  یدونشخ  نآ  همه و  زا  رترب  تسا  یزیچ  اهنیا  ۀمه  اب  یرآ  : تفگ سپس 

میناوتن ربص  نآ  رب  میرادـن و  ار  نآ  تقاط  هچنآ  زا  نامـسرت  هک  تسا  هتـسیاش  ، هداد میب  نآ  زا  ار  ام  هچنآ  زا  یخرب  هب  رگم  میوشن  کاـنمیب  اـم  رگا 
زا رتشیب  هچ  ره  هک  - ادخ ناگدنب  یا  - دیناوت رگا.ددرگ  رتشیب  میرادن  نآ  زا  یا  هراچ  میـشابن و  زاین  یب  نآ  زا  هک  یزیچ  هب  نامقوش  دوش و  رتدیدش 
وا زا  رتشیب  هک  دننک  تعاطا  رتهب  ار  ادخ  نانآ  تسوا و  سرت  هزادنا  هب  هدنب  تعاطا  اریز.دینک  نینچ  ، دیرب شوخ  نامگ  وا  هب  دیسرتب و  دوخ  یادخ 

.دنسرتب

وضو زامن و  رد 

نآ ناکرا  ۀمه  و.ینک  ادا  لماک  ار  زامن  هک  تسا  راوازـس  یتسه و  [ تعامج ] ماما وت  هک  یروآ  یم  یاج  هب  هنوگچ  ار  تزامن  هک  رگنب  دمحم  یا 
صقن نآ  هانگ  دیآ  دیدپ  یصقن  ناشیا  زامن  رد  درازگ و  زامن  یموق  هب  یماما  نوچ  اریز.یرازگ  تقو  هب  یرادن و  اور  فیفخت  نآ  رد  ینک و  ظفح  ار 

.دیاین باسح  هب  چیه  نامومأم  زامن  رد  صقن  نیا  تسا و  ماما  نآ  ندرگ  هب 

یوشب و دوخ  یور  راب  هس  نک و  ینیب  رد  بآ  راب  هس  نادرگب و  ناهد  رد  بآ  راب  هس  یوشب و  ار  تیاهتـسد  راب  هس.تسا  زامن  ممتم  وضو  سپس 
حـسم ار  تپچ  یاپ  نک و  حسم  ار  تتـسار  یاپ  سپـس.نک  حسم  ار  ترـس  سپ  ، جنرآ ات  ار  پچ  تسد  راب  هس  جنرآ و  ات  ار  تسار  تسد  راب  هس 

: تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ .(1) تخاس یم  وضو  نینچ  نیا  هک  مدید  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  نم  هک.نک 

.تسا نامیا  زا  یمین  وضو 

ریخأت هب  یراک  نتـشاد  ببـس  هب  زادـنیم و  ولج  هب  یرادـن  یراک  هک  ببـس  نادـب  ار  نآ.رآ  یاج  هب  دوخ  تقو  رد  ار  نآ  نک و  هجوت  رهظ  زامن  هب 
نم دزن  لیئربج  : تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر.دیـسرپ  زامن  تقو  زا  ار  وا  دمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دزن  یدرم  هک.نکفیم 

.تخومآ نم  هب  ار  زامن  تاقوا  دمآ و 

دیفـس و دیـشروخ  زونه  هک  رازگب  ینامز  ار  رـصع  زامن  رازگب و  برغم  هب  نامـسآ  طـسو  زا  دیـشروخ  ندـش  لـیامتم  ناـمز  ار  رهظ  زاـمن  سپ 
هاگنآ ار  حبص  زامن  دوش و  هدیچرب  قفش  هک  ینامز  ار  ءاشع  زامن  دشاب و  هدرک  بورغ  دیـشروخ  هک  رازگب  ینامز  ار  برغم  زامن  و.تسا  ناشخرد 

رگا.درازگ یم  زامن  هنوگ  نیدب  وت  زا  شیپ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ.هوبنا دننایامن و  نامسآ  رد  اه  هراتـس  تسا و  نشور  کیرات و  اوه  زونه  هک 
.یور نانآ  دزن  ادرف  دیاش  نک  نینچ  دنا و  هتفر  اهنآ  هک  هن  مدق  نشور  هار  نیا  رد  راد و  هاگن  هدیدنسپ  تنس  نیا  - هّللاب الا  ةّوق  -و ال  یناوت یم 

درک و یم  ادا  همه  زا  رتلماک  ار  دوخ  زامن  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ.تدوجس هب  رگنب و  تعوکر  هب  سپس 
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هدـمآ تاراغلا  رد  هک  یتروص  دوش  یم  مولعم  سپ.تسا  هدـمآ  « اهاپ حـسم  » اـهاپ نتـسش  یاـج  هب  اـجنآ  رد  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هب  ( مالـسلا
(. ،ص 245 ثدحم ، تاراغلا ) .تسا هماع  فیحصت 
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یم درک  یم  تسار  رمک  نوچ  هدـمحب و  میظعلا و  یّبر  ناحبـس  : تفگ یم  راـب  هس  درک  یم  عوکر  نوچ.دیـشوک  یم  نآ  ظـفح  رد  همه  زا  شیب 
یم راب  هس  تفر  یم  هدجس  هب  نوچ  و.ءیش  نم  تئـش  ام  لم  کضرا و  لم  کتاوامـس و  لم  دمحلا  کل  مهّللا  ، هدمح نمل  هّللا  عمـس  : تفگ

: تفگ

.هدمحب یلعالا و  یّبر  ناحبس 

.هتشاذگ رتعیاض  ار  شرگید  لامعا  دراذگ  عیاض  ار  زامن  هک  ره  هک  نادب  تسوت و  زامن  عبات  یروآ  یاج  هب  هک  یلمع  ره  هک  دمحم  یا  نادب 

ناشتـسود هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  وت  ار و  ام  هک  مهاوخ  یم  درگن  یم  ام  هب  عیفر  هاگیاج  نآ  زا  وا  دوش و  یمن  هدید  دنیب و  یم  هک  یدنوادخ  زا 
میشاب و هدوب  وا  دای  هب  هراومه  میـشاب و  هدروآ  یاج  هب  وا  ساپـس  هک  یلاح  رد  دنازیگنارب  نامیاهروگ  زا  ار  ام  ات  ، تسا دونـشخ  اهنآ  زا  دراد و  یم 

یضار ام  ماجنارس  ام و  زاغآ  ام و  نید  ام و  یایند  زا  هدرک  رایتخا  ام  یارب  وا  هچنآ  هب  و.میـشاب  هدرازگ  وکین  وا  قح  میـشاب و  هدرک  شـشتسرپ  وکین 
.دنوش یمن  نوزحم  تسین و  یمیب  اهنآ  رب  هک  دروآ  رد  ناراگزیهرپ  نآ  ۀرمز  رد  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ.میشاب  هدوب 

نایرصم هب  شرافس  رد 

یم نابز  رب  هک  دـشاب  نامه  دـیراد  لد  رد  هچنآ  دـینک و  یکی  ناتراکـشآ  اب  ار  ناـتناهن  ناـترادرک و  اـب  ناـتراتفگ  هک  دـیناوت  رگا  ، رـصم مدرم  یا 
زا دیزیهرپب  راهنز.دیامن  هار  لادتعا  هار  هب  ار  امـش  ار و  ام  دراد و  هگن  اطخ  زا  شیوخ  تیاده  یورین  هب  ار  امـش  ار و  ام  دنوادخ.دینک  نانچ  ، دـیرآ

ربارب دشک  یم  ناتیهارمگ  هب  هک  ییاوشیپ  درب و  یم  تیادـه  هار  هب  ار  امـش  هک  ییاوشیپ  هک  دـینادب  دیـشیدنیب و  (1)و  دنه رسپ  ، باّذک نیا  توعد 
.دنشابن ناسکی  ربمایپ  نمشد  ربمایپ و  نیشناج  دنتسین و 

.تسا دونشخ  نانآ  زا  دراد و  ناشتسود  هک  دروآ  رد  یناسک  رامش  رد  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ 

دراد و یمزاب  ندـیناسر  بیـسآ  زا  شنامیا  ار  نمؤم  اریز  ؛ کرـشم زا  هن  مراد و  میب  نمؤم  زا  هن  متما  یارب  : تفگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یم اهزیچ  ، نابز نیریـش  تساناد و  هک  تسا  قفانم  مکانمیب  نآ  زا  امـش  رب  هچنآ  ، دنادرگ یم  اوسر  راوخ و  شکرـش  ببـس  هب  دنوادخ  ار  کرـشم 

لدشوخ ار  وا  شکین  لامعا  هک  یسک  : تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ و.دیراد  یم  دنسپان  هک  دنک  یم  اهراک  دتفا و  یم  امـش  دنـسپ  هک  دیوگ 
شور تریس و  دنیاین  درگ  قفانم  رد  هک  دنا  تلصخ  ود  : تفگ یم  و.تسا  یقیقح  نمؤم  یسک  نینچ  ، دنک نیگمغ  ار  وا  شتشز  یاهراک  دزاس و 

.ربمایپ تنس  زا  یهاگآ  وکین و 

مینک و دای  مییوگ و  ساپـس  ار  وا  ات  داهد  یرای  ار  امـش  ار و  ام  دنوادخ.وا  تعاط  هب  لمع  ادخ و  نید  رد  تسا  ییاسراپ  هقف  هک  ، دمحم یا  نادب 
.میشاب وا  نامرف  رادربنامرف  مییامن و  ادا  ار  شقح 

ۀرمز رد  ار  وت  ار و  اـم  دـنوادخ.منک  یم  تیـصو  یتـسه  هک  لاـح  ره  رد  راکـشآ و  ناـهن و  زا  تیاـهراک  ۀـمه  رد  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  وت  سپس 
.دروآ رد  ناراگزیهرپ 

یادخ زا.دنا  یمالسا  لاصخ  همه  تفه  نآ  هک  منک  یم  تیصو  زیچ  تفه  هب  ار  وت  هاگ  نآ 
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عوضوم کی  رد.دشاب  یکی  رادرک  اب  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیرتهب.هدـم  هار  لد  هب  یمیب  یهد  یم  ماجنا  ادـخ  یارب  هک  ییاهراک  رد  مدرم  زا  سرتب و 
هاوخب و ار  نامه  زین  تیعر  ۀمه  یارب  یهاوخ  یم  تنادـناخ  دوخ و  یارب  هچنآ.یوش  فرحنم  قح  زا  یتفا و  ضقانت  رد  هک  نکم  یرواد  هنوگ  ود 

تیعر لاح  حالصا  رد  نک و  لالدتـسا  تسا  هتفگ  ادخ  هچنآ  هب  هراومه.راگنا  دنـسپان  مه  نانآ  رب  یراد  یم  دنـسپان  تنادناخ  دوخ و  یارب  هچنآ 
هدم هار  لد  هب  میب  نارگتمالم  تمالم  زا  ینک  یم  ادخ  یارب  هک  ییاهراک  رد  نک و  ضوخ  هشیدنا  قمع  رد  قح  هب  ندیسر  یارب  شوکب و  شیوخ 

دنرود وت  زا  هک  نانآ  هچ  دـنکیدزن و  وت  هب  هک  نانآ  هچ  ناناملـسم  یارب  هک  شاـب  ناـنچ  شاـب و  هاوخکین  دـنک  یم  تروشم  وت  اـب  هک  ار  سک  نآ  و 
.یشاب قشمرس  اوشیپ و  نیرتهب 

فاکتعا هزور و  رد 

زور هد  رد  دـعب  لاس  رد  درک و  فاکتعا  ناضمر  هام  تسخن  زور  هد  رد  لاس  کی  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هک  نتفرگ  هزور  هب  داب  وت  رب  و 
رخآ زور  هد  رد  ردق  بش  هک  دید  باوخ  رد  تفر و  باوخ  هب  سپ  دروآ  یاج  هب  فاکتعا  تشگزاب و  ردب  گنج  زا  موس  لاس  رد.ناضمر  هام  مود 
بش رد  سپ.دندوب  وا  اب  شباحصا  زا  یعمج  شنانز و   ، دیدرگزاب بش  نامه  دش  رادیب  نوچ.دنک  یم  هدجـس  لگ  بآ و  نایم  رد  ییوگ  تسا و 

نآ زا  هّللا  لوسر.دش  هدید  لگ  ربمایپ  یناشیپ  رب  دش  حبص  نوچ  دروآ  یاج  هب  زامن  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفرگ و  رد  ناراب  موس  تسیب و 
.درک یم  فاکتعا  ناضمر  هام  رخآ  زور  هد  رد  تافو  نامز  ات  سپ 

هزور مامت  لاس  کی  هک  تسا  نانچ  ار  لاوش  هام  زا  زور  شـش  سپـس  دراد  هزور  ار  ناـضمر  هاـم  هک  ره  : تفگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یاج شیوخ  تشهب  رد  ار  امش  ام و  دراد و  ینازرا  ار  ام  نالدکاپ  یتسود  دانادرگ و  ناراگزیهرپ  تریس  ار  امش  ام و  تریس  دنوادخ.تسا  هتـشاد 

.میشاب هتسشن  رگیدکی  یور  هب  ور  هدز  هیکت  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد  ، داهد

رب رگید  یارـس  رد  ات  دیـشاب  مدق  تباث  دیزرو و  یرادیاپ  شیوخ  تعاطا  رد  دینک و  یرای  کین  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم رـصم  مدرم  یا 
.دیوش دراو  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ناتربمایپ رب  ، ضوح رانک 

هراومه دمحم  ، داتسرف باوج  نیا  رکب  یبا  نب  دمحم  یارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  دنک  تیاور  دوخ  نارای  زا  فیـس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع 
تـسد هب  دوب  وا  دزن  رد  هک  هتـشون  باتک و  ره  دـش  هتـشک  دـمحم  نوچ.درک  یم  تواضق  نآ  قفو  رب  تخومآ و  یم  ار  نآ  درک و  یم  رظن  نآ  رد 
شدناوخ زا  دش و  یم  تفگـش  رد  تسیرگن و  یم  همان  نیا  رد  هیواعم.داتـسرف  نایفـس  یبا  نب  ةـیواعم  دزن  ار  اهنآ  ورمع.داتفا  صاعلا  نب  ورمع 

.دننازوسب ار  نانخس  نیا  ات  یامرفب  : تفگ دیدب  وا  باجعا  نوچ  ، دوب وا  دزن  رد  هبقع  نب  دیلو.درب  یم  تذل 

دننادب مدرم  هک  تسا  هنادنمدرخ  نیا  ایآ.تسا  تسردان  وت  یأر  : تفگ دیلو.تسین  هدیدنسپ  ییأر  نیا  هک  طیعم  وبا  رسپ  یا  نک  سب  : تفگ هیواعم 
اهنآ زا  وت  تسوت و  دزن  بارت  وبا  نانخس 
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: تفگ هیواعم  ؟ یدیگنج وا  اب  ارچ  سپ  ؟ ینک یم  تواضق  نآ  یاضتقم  هب  یزومآ و  یم  اهزیچ 

یاج چیه  رد  نیا  زا  رتنشور  نیا و  زا  رت  هنامیکح  نیا و  زا  رتعماج  یشناد  مسق  ادخ  هب.منازوسب  ار  نینچ  نیا  یشناد  ییوگ  یم  نم  هب  وت  رب  یاو 
؟ یدیگنج وا  اب  ارچ  ، یتسه تفگش  رد  یلع  تواضق  ملع و  زا  رگا  : تفگ دیلو.ما  هدینشن  سک  چیه  زا  و 

.میدرک یم  لمع  شیاوتف  هب  ام  داد  یم  اوتف  دوب و  هتشکن  ار  نامثع  بارت  وبا  رگا  : تفگ هیواعم 

مییوگ یم  هکلب  ، تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یاه  هتشون  زا  نیا  هک  مییوگ  یمن  : تفگ تسیرگن و  دوخ  نایـسلجم  هب  دنام و  شوماخ  یکدنا  سپس 
.میهد یم  اوتف  مینک و  یم  تواضق  اهنآ  قفو  رب  ام  دوب و  دمحم  شرسپ  دزن  رد  هک  تسا  قیدص  رکب  وبا  یاه  هتشون  زا 

.دیسر تموکح  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  ینامز  ات  دوب  هیما  ینب  نیازخ  رد  هتسویپ  اه  هتشون  نآ 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانخس  ، نانخس نیا  هک  درک  راهظا  هک  دوب  وا 

.دمآ نارگ  ترضح  نآ  رب  تسا  هداتفا  هیواعم  تسد  هب  وا  ۀمان  هک  دنداد  ربخ  ار  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  ینامز 

: تفگ یم  تشگ  یمزاب  نوچ  دناوخ  یم  زامن  ام  اب  یلع  : دیوگ هملس  نب  هّللا  دبع 

رمتسا اهدعب و  سیکا  فوس  رذتعا  ةرثع ال  ترثع  دقل 

(1) رشتنملا تیتّشلا  رمألا  عمجا  و 

هب هک  تشادنپ  یم.مداتسرف  رصم  تراما  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  : تفگ ؟ میونش یم  ینخس  نینچ  هک  هدمآ  شیپ  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  میدیـسرپ 
.داتفا نارگید  تسد  هب  همان  نآ  دش و  هتشک  دمحم.تنس  بدا و  یواح  متشون  شیارب  یا  همان  ، درادن یهاگآ  تنس 

رکب یبا  نب  دّمحم  ناتساد 

اب تعیب  زا  هک  هورگ  نآ  دزن  هک  دوب  هتـشذگن  هام  کی  زونه  ، رـصم رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تماقا  زا  هک  دـنک  تیاور  دوخ  باحـصا  زا  (2) ینیادم
ام دالب  زا  ای  دیوش  لخاد  ام  تعاط  رد  ای  : تفگ داتسرف و  سک  ، دوب هدمآ  رانک  اهنآ  اب  زین  دعـس  نب  سیق  دندوب و  هدیـشک  وس  کی  هب  ار  دوخ  یلع 

.دیور نوریب 

باتـش ام  اـب  دربن  یارب  دیـشک و  دـهاوخ  اـجک  هب  راـک  هک  میرگنب  اـت  هد  تلهم  ار  اـم  یلو  مینکن  ییوگ  یم  وت  هک  نینچ  هک  دـنداد  باوج  ناـنآ 
تـشونرس ۀشیدنا  رد  نانآ  دش و  عقاو  نیفـص  گنج  سپـس.دندش  راکیپ  هدامآ  دندرک و  ورین  جیـسب  زین  نانآ.تفریذپن  رکب  یبا  نب  دـمحم.نکم 

لباقم زا  قارع  لها  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـش و  نانآ  بیـصن  تموکح  هک  دندینـش  ار  ماش  مدرم  هیواـعم و  یزوریپ  ربخ  نوچ.دـندوب  دـمحم 
اب ار  (3) یولب ناهمج  نب  ثراح  دید  نانچ  دمحم.دندرک  زاغآ  ییوگدب  دندش و  ریلد  رکب  یبا  نب  دمحم  رب  زین  نانآ  دنتـشگزاب  نایماش  هیواعم و 

.دش هتشک  وا  تفرگ و  رد  یگنج.دوب  ناشیا  نایم  رد  مه  هنانک  ینب  زا  ثراح  نب  دیزی  داتسرف و  نانآ  یوس  هب  یهورگ 

.دنتشک زین  ار  وا  داتسرف  ار  بلک  ۀلیبق  زا  یدرم  سپس 
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.مروآ درگ  هدنکارپ  یاهراک  درک و  مهاوخ  یکریز  سپ  نآ  زا  تسین و  یشزوپ  نآ  زا  ارم  هک  یشزغل  ، مدرک یشزغل  : ینعم لصاح  - 1
ینیادم فیس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  ، ینیادم - 2

.هدش هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  یسوط  خیش  تسرهف  رد  ( میج مض  هب  ) ناهمج نب  ثراح  - 3
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نب دمحم  رب  رصم  دندش و  زاوآ  مه  وا  اب  مه  رگید  یعمج  درک  توعد  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  یکـسکس  جیدح  نب  ةیواعم 
.دیسر ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ  نیا.تفشآرب  رکب  یبا 

یرگید - دعـس نب  سیق  ینعی   - مدرک شلزع  زورید  هک  ام  تسود  نامه  یکی  : دـندوب روخ  رد  درم  ود  اهنت  رـصم  یارب  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ار دعس  نب  سیق  داتـسرف و  (1) هریزج شتراما  لحم  هب  ار  کلام  دـیدرگزاب  نیفـص  زا  هک  یماگنه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.رتشالا ثراحلا  نب  کلام 

دعس نب  سیق  متسرف و  ناجیابرذآ  هب  رکشل  سپـس.میوش  هدوسآ  تموکح  نیا  یراتفرگ  زا  ات  شاب  نم  ۀطرـش  هدنامرف  نامب و  نم  اب  وت  هک  تفگ 
: تشون همان  - دوب نیبیصن  رد  اهزور  نآ  رد  هک  - رتشا کلام  هب  دیسر  نایاپ  هب  تموکح  راک  نوچ.دوب  وا  ۀطرش  سیئر 

مبوک و یم  ورف  وا  هب  دنراد  رس  رد  رورغ  داب  هک  ار  یناراکهانگ  میوج و  یم  ار  شینابیتشپ  نید  نتـشاد  یاپ  رب  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ، دعب اما 
وا رب  یهورگ.مداد  رـصم  تراما  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  نم.مدـنب  یم  ورف  وا  هب  تسا  نمـشد  زواجت  میب  اهنآ  زا  هک  ار  کلم  یاهزرم  یاه  هنخر 
هچ هک  میرگنب  اـت  اـیب  نم  دزن.تسا  هدومزآ  اـهراک  رگید  رد  هن  دراد و  یا  هبرجت  اـهگنج  رد  هن.تسا  هتـساخ  ون  یناوـج  وا  هک  دـنا  هدرک  جورخ 

.مالسلا و.رامگب  دوخ  یاج  هب  تسوت  هاوخ  ریخ  دامتعا و  دروم  هک  ار  یناسک  زا  یکی  درک و  نامدیاب 

رب کلام  نوچ  - دوب راّیـس  نب  رـصن  نارای  زا  ناسارخ  رد  هک  تسا  ینامرک  دـج  بیبش  نیا  - داهن دوخ  یاج  هب  ار  یدزا  رماع  نب  بیبش  ، کـلام
تیافک وت  زج  یسک  ار  مهم  نیا  هک  شتفگ  ، تخاس شهاگآ  رـصم  مدرم  رـصم و  ثداوح  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دش و  دراو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

هک مهم  نیا  رد.مراد  نانیمطا  وت  درخ  یأر و  هب  هک  تسا  ببـس  نیدب  منک  یمن  شرافـس  وت  هب  ار  یزیچ  نم  رگا  -و  دانک تمحر  تیادخ  - دـنکن
شیپ رد  لمع  تدش  زج  یهار  نوچ  نک و  ارادم  دوب  رتزاسراک  ارادم  هک  اج  ره  زیمایب و  یمرن  هب  یتشرد  هاوخب و  یرای  یادـخ  زا  یراد  شیپ  رد 

.هد جرخ  هب  لمع  تدش  هاگنآ  یتشادن 

رـصم رب  کلام  تراما  زا  ار  وا  دنتفر و  وا  دزن  هیواعم  ناسوساج.دوش  رـصم  هب  نتفر  هدامآ  ات  تفر  دوخ  ماقم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  کلام 
ینامز زا  رتراوشد  وا  راک  دنار  نامرف  رـصم  رب  کلام  رگا  هک  تسناد  یم  دوب و  هدرک  عمط  رـصم  رد  اریز  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  ربخ  نیا.دنداد  ربخ 
رتـشا هک  تفگ  ار  وا  داتـسرف و  سک  دوب  شداـمتعا  دروم  هک  جارخ  نارازگراـک  زا  یکی  دزن  هیواعم.دـشاب  اـجنآ  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  تسا 

.شیدنیب یا  هلیح  یناوت  هک  قیرط  ره  هب  نونکا  مهاوخن  جارخ  - یا هدنز  ما و  هدنز  ات  - وت زا  ، ینادرگ غراف  وا  ۀشیدنا  زا  ار  ام  رگا  هتفای  رصم  تراما 

یم یتشک  هب  دـنیآ  زاـجح  هب  رـصم  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یناـسک  اـجنآ  رد.دیـسر  (2) مزلق هب  اـت  دـمآ  نوریب  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  زا  کـلام 
.درک گنرد  مزلق  رد  یدنچ  کلام.دنتسشن 

ص:93

ۀرامش 128. هب  کر  نیرهنلا  نیب  لامش  رد  تسا  یدالب  هریزج  - 1
هناریو زورما.دنا  هتفگ  یم  مزلق  یایرد  رهش  نیا  تبسانم  هب  ار  ایرد  نیا  ، رمحا رحب  لامش  رد  مزلق  جیلخ  سأر  رب  رـصم  رد  هدوب  یرهـش  مزلق  - 2

.تسا یقاب  زئوس  رهش  یکیدزن  رد  نآ  یاه 
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رصم تراما  هّللا و  همحر  رتشا  کلام  لتق  ربخ 

ینیادم.داتـسرف رـصم  هب  ار  رتشا  کلام  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دتـسرف ناشیا  دـالب  تراـما  هب  ار  یکی  هک  دنتـشون  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  نایرـصم 
ماعط نآ  رد  مه  هک  تسا  یلزنم  اجنیا  : تفگ دمآ و  شدزن  هب  دوب  هدرک  هئطوت  وا  اب  هیواعم  هک  جارخ  رازگراک  نآ  دیـسر  مزلق  هب  رتشا  نوچ  : دـیوگ

وا و یارب  درب و  فـلع  شناروتـس  یارب  درم  نآ  دـمآ و  دورف  اـجنآ  رد  رتشا.متـسه  جارخ  نارازگراـک  زا  یدرم  مـه  نـم  فـلع و  مـه  تـسه و 
.داد ناج  دروخب و  تبرش  نآ  زا  رتشا.دوب  هدرک  نیگآرهز  ار  نآ  هک  دروآ  لسع  زا  هتخاس  یتبرش  دندروخ  ماعط  هک  یتقو.ماعط  شناهارمه 

: تشون اهنآ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) ناحوص نب  ةعصعص 

یم دـمح  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ار  اتکی  یادخ.امـش  رب  داـب  مالـس.رصم  ناناملـسم  هب  نینمؤملا  ریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  یادـخ  ۀدـنب  زا 
رس نمشد  زا  دتفا  هرصاحم  ۀقلح  رد  نوچ  دباوخن و  ازتشحو  یاه  هطرو  رد  هک  مداتـسرف  امـش  یوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یا  هدنب  ، دعب اما.میوگ 

.دباتن رب 

یمارگ بسح  ثیح  زا  ادخ و  ناگدنب  نیرت  تخـس  دربن  ۀصرع  رد.دیآ  دیدپ  یتسـس  شمزع  رد  دنامزاب و  نتخات  زا  هک  تسین  وا  دوجو  رد  سرت 
رتشا ثراحلا  نب  کلام  درم  نیا  و.تسا  رترود  گنن  یدـیلپ و  زا  رگید  سک  ره  زا  و.تسا  شتآ  بیهل  زا  رت  هدـنزوس  ار  نارجاف.تساهنآ  نیرت 

یا هشیدنا  ار  وا.راوتسا  گنج  رد  تسا و  رابدرب  ّدج  رد.تسا  فاکـش  اراخ  شغیت  هک  دنیـشنن  سپ  شریـشمش  دروآ  دورف  ریـشمش  نوچ.تسا 
رد ، دییآ تکرح  رد  دربن  یارب  هک  داد  نامرف  ار  امش  رگا.دینک  تعاطا  ار  شنامرف  دیهد و  ارف  شوگ  شنخـس  هب  سپ.لیمج  یربص  لیـصا و  تسا 

نم.نم نامرف  هب  زج  دنکن  مادقا  یراک  رد  ای  دـهنن  شیپ  یماگ  وا  اریز.دـینک  گنرد  ، دـینک گنرد  دوخ  یاج  رد  هک  ناتدومرف  رگا  دـییآ و  تکرح 
ادخ.دزرو یرادیاپ  ناتنانمشد  ربارب  رد  دیامنب و  ناتهار  ات  مداتسرف  امش  دزن  هب  ار  وا  هک  یتقو  مدیزگرب  دوخ  حالص  ریخ و  رب  ار  امش  حالص  ریخ و 

قیفوت تسا  دونـشخ  نآ  زا  دراد و  یم  تسود  هچنآ  هب  ار  امـش  ار و  ام  دنادرگ و  مدق  تباث  اوقت  هب  درادزاب و  شزغل  زا  ار  امـش  دوخ  تیاده  رون  هب 
.هتاکرب هّللا و  ةمحر  مکیلع و  مالسلا  و.دهد 

.تشذگ رد  دیسر  (2) قیفا هندرگ  هب  هک  ینامز  رتشا  : دیوگ یبعش 

هیواـعم هب  ربـخ  نیا  داتـسرف و  رـصم  تراـما  هب  ار  رتـشا  کـلام  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوچ  هک  دـنک  تیاور  دوـخ  ردـپ  زا  (3) بیلک نب  مصاـع 
نیا.هتشغآ رهز  هب  یکی  دوب  بآ  کشم  ود  درم  نیا  اب.شدشکب  دروآ  گنچ  ارف  یتصرف  نوچ  دنک و  بیقعت  رصم  ات  ار  وا  ات  داتسرف  ار  یسک  ، دیسر

هنـشت کلام  رگید  راب.داد  وا  هب  یماج  دوبن  دولآرهز  هکنآ  زا  تسخن.دش  هنـشت  کلام  یزور.دـش  وا  هارمه  دـیناسر و  رتشا  کلام  هب  ار  دوخ  درم 
.دوب هتخیرگ  اجنآ  زا  دندرک  بلط  ار  درم  نآ.دش  هتخاس  شراک  دروخب و  رتشا.داد  شتسد  هب  یماج  دوب  دولآرهز  هکنآ  زا  راب  نیا  دش 

لیاضف زا  هتسویپ  درم  نیا.داتسرف  وا  دزن  هب  ار  رمع  لآ  یلاوم  زا  یکی  هک  درک  هئطوت  نینچ  رتشا  کلام  نتـشک  یارب  هیواعم  : دیوگ (4) یّبض ۀریغم 
ات ، تفگ یم  نخس  مشاه  ینب  )و  مالسلا هیلع  ) یلع

ص:94

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع ردقلا  لیلج  باحصا  زا  یدبع  ناحوص  نب  ةعصعص  - 1
نادـلبلا مجعم  ) .دنـسر ندرا  هب  دـنیآ  نییاـپ  هندرگ  نآ  زا  نوـچ  ماـن  نیمه  هب  یا  هندرگ  لوا  رد  ، روـغ هار  رد  ناروـح  زا  تسا  یا  هیرق  ، قـیفا - 2
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.م (. توقای
ۀرامش 36. هب  کر  ، بیلک نب  مصاع  - 3

ۀرامش 67. هب  کر  ، یبض ۀریغم  - 4
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هتفرگ یـشیپ  نآ  رب  دوخ  ای  داتـسرف  شیپ  زا  دوخ  ۀـنبوراب  کلام  یزور.دـش  مدـمه  تسود و  وا  اب  کلام  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  کلام  داـمتعا 
وا هب  تبرـش  نآ  زا  یماـج  هاـگنآ  ؟ یهاوخ یم  قیوس  تبرـش  یردـق  : تفگ دوب  رمع  لآ  یلاوم  زا  هک  درم  نآ  ، تساوـخ بآ  لاـح  نیا  رد.دوـب 

.درک تافو  دروخب و  رتشا  ، دوب دولآرهز  تبرش.داد 

: تفگ ماش  مدرم  هب  ، داتسرف کلام  نتشک  یارب  ناهن  رد  ار  درم  نآ  هیواعم  هک  یتقو  : دیوگ و 

.درک باجتسم  ار  ناتیاعد  دنوادخ  هنوگچ  هک  دیدید  : تفگ ، دیسر وا  تافو  ربخ  نوچ.دندرک  نیرفن  اهنآ  دینک و  نیرفن  ار  رتشا 

رهز ار  وا  دسرب  رصم  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  حیحص  دش و  هتشک  یتخـس  گنج  زا  سپ  رـصم  رد  رتشا  : هک هدش  تیاور  زین  رگید  قیرط  زا 
.دنداد

ادخ زا  ، هتـشاد هناور  رـصم  هب  ار  رتشا  کلام  ، یلع مدرم ، یا  هک  تفگ  یم  ماش  مدرم  هب  هیواعم  هک  دنک  تیاور  شباحـصا  زا  یـضعب  زا  ینیادـم 
دوب هتفر  شنداد  رهز  یارب  هک  یسک  لاوحا  نیا  رد.دندرک  یم  نیرفن  ار  رتشا  زامن  ره  زا  سپ  زور  ره  زین  نانآ.دنک  ظفح  وا  زا  ار  امش  هک  دیهاوخب 
نیفص گنج  رد  یکی  دوب  اناوت  تسد  ود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  : تفگ تساخ و  رب  نتفگ  نخـس  هب  مدرم  یارب  هیواعم.داد  وا  کاله  ربخ  دمایب و 

.رتشا کلام  ینعی  - زورما یرگید  -و  رسای رامع  ینعی.دش  هدیرب 

َنوُعِجاهراشار ِهْیَلِإ  اهراشاّنِإ  ِههراشّالِل َو  اهراشاّنِإ  تفگ : دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  کـلام  تاـفو  ربخ  نوچ  : دـیوگ ناـحوص  نب  ةعـصعص 
ار کلام  ادـخ.دوب  راگزور  بئاصم  زا  یکی  وا  گرم.تسوت  دزن  رد  نونکا  کلام  هک  مناد  یم  ایادـخ  راب   . َنیِمَلاهراشاعْلا ِّبَر  ِههراشّالِل  ُدْـمَحْلَا 
هک یتبیـصم  زا  سپ  هک  میا  هدرک  ررقم  دوخ  رب  هتبلا.درک  رادید  ار  شراگدرورپ  تفرب و  ناهج  نیا  زا  درک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  هک  دانک  تمحر 

.دوب اهتبیصم  نیرتگرزب  وا  گرم  اریز  ، مینک ربص  رگید  یتبیصم  ره  رب  دمآ  دراو  ام  رب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  گرم  زا 

.دوب  (1) فنحا زا  شیب  هفوک  رد  رتشا  تلزنم  تعفر  یرورس و  درک و  تافو  رتشا  ات  دوب  مکحم  یلع  تشپ  هتسویپ  هک  دیوگ  یبض  ۀریغم 

دروخ و سوسفا  وا  رب  یـسب.میدوب  وا  دزن  رد  ، دیـسر ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رتشا  کلام  گرم  ربخ  نوچ.دنا  هتفگ  هک  هدش  تیاور  عخن  خیاشم  زا 
.دوب تخس  یگنس  ، دوب یم  گنس  رگا  ، دوب میظع  یهوک  ، دوب یم  هوک  رگا  ! یکلام هچ  ، کلام دوب ! هداد  کلام  هب  هک  اهیکین  هچ  دنوادخ  : تفگ یم 

.درک لدشوخ  ار  یرایسب  دینازرل و  ار  یرایسب  وت  گرم  ، کلام یا  دنگوس  ادخ  هب  ، یرآ

؟ تفای ناوت  زگره  کلام  نوچ  یدرم  ایآ.دنیرگب  یسک  نانوچ  رب  دیاب  ناگدنیرگ 

وا هب  تبیـصم  نیا  هک  میتشادـنپ  هک  اجنآ  ات  تفگ  یم  غیرد  دروخ و  یم  سوسفا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هتـسویپ  : دـیوگ (2) یعخن سیق  نب  ةـمقلع 
.دوب راکشآ  شا  هرهچ  رب  مغ  نیا  ناشن  زور  دنچ  ات.ام  هب  هن  هدیسر 

ص:95

تافو هفوک  رد  لاس 67  هب  دوب  فورعم  یرابدرب  ملح و  هب  تشاد و  هینک  رحب  وبا  دوب  هرـصب  ناگرزب  زا  هک  تسا  سیق  نب  فنحا  دارم  ، فنحا - 1
.درک
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بیرقت ) .تشذگرد یگلاس  داتفه  ای  یگلاس  رد 60  دـباع  هیقف و  دوب  یدرم  دوب و  هقث  ناـیوار  زا  یفوک  یعخن  هّللا  دـبع  نب  سیق  نب  ةـمقلع  - 2
بیذهتلا 21/2)

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


میتفای وا  یاهراب  نایم  رد  ، دوب هتشون  رصم  مدرم  یارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  ار  یا  همان  تشذگ  رد  رتشا  کلام  نوچ  هک  دیوگ  رتشا  کلام  مالغ 
: تسا نیا  همان  نآ  و 

رد رگید  تعامج  هک  هاگنآ  ، دندمآ مشخ  هب  ادخ  یارب  هک  ناناملـسم  زا  یتعامج  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادـخ  ۀدـنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
یارای ار  سک  هن  دوسآ و  ناوت  نآ  ۀیاس  رد  هک  دنامن  یاج  رب  یقح  سپ.دز  همیخ  ، راکدب راکوکین و  رس  رب  متـس  هکنیا  ات  ، دندرک یم  نایـصع  نیمز 

.تسین وا  اب  یرگید  یادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ  منک  یم  دمح.امش  رب  داب  مالس   . درادزاب اهیراکتشز  زا  ار  مدرم  هک  نآ 

دباتن و رب  یور  مصخ  موجه  رد  ددرگن و  تلفغ  شوختسد  تشحو  یاه  هصرع  رد  هک  مداتسرف  امش  یوس  هب  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یا  هدنب  ، دعب اما 
زا یریـشمش  وا  هک  دینک  شتعاطا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  هب.جحذم  ۀلیبق  زا  تسا  رتشالا  ثراحلا  نب  کلام  وا.تسا  رت  هدنزوس  شتآ  زا  نارفاک  رب 

جیسب هک  داد  ناتنامرف  رگا  دینام و  یاج  رب  ، دینامب یاج  رب  هک  داد  ناتنامرف  رگا.ددرگن  دنک  زگره  دتفا و  رگراک  شتبرض  هک  تسادخ  یاهریشمش 
سپاو نم  نامرف  هب  زج  دزاتن و  شیپ  نم  نامرف  هب  زج  وا  هک.دینیـشن  سپزاب  ، دینیـشن سپزاـب  هک  داد  ناـتنامرف  رگا  دـینک و  دربن  جیـسب  دـینک  دربن 

هب ار  امش  دنوادخ.شنمشد  ربارب  رد  وا  یتخسرس  وا و  یهاوخکین  رطاخ  هب  ، مداهن حیجرت  دوخ  رب  ار  امش  ، امـش یوس  هب  وا  نداتـسرف  رد.دنیـشنن 
.هتاکرب هّللا و  ةمحر  مکیلع و  مالسلا  و.دنادرگ  مدق  تباث  نیقی  هب  دنک و  ظفح  قح 

یم رـصم  هب  ار  رتشا  کلام  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دینـش  نوچ  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  تفگ  ارم  شباحـصا  زا  تیاور  هب  ینیادـم  فیـس  یبا  نبا 
: تشون رکب  یبا  نب  دمحم  هب  رتشا  کلام  گرم  زا  سپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دمآ و  نارگ  وا  رب  دتسرف 

رما رد  وت  هک  میوگب  هک  دوبن  ببـس  نادب  نم  راک  نیا.مدوب  هداتـسرف  وت  ورملق  هب  ار  رتشا  کلام  هکنیا  زا  یا  هدش  لولم  هک  متفای  ربخ  ، وت رب  مالس 
هب ار  وت  متفرگ  وت  زا  یتشاد  ییاورنامرف  ۀضبق  رد  هچنآ  رگا  ، ییامن رتشیب  یـششوک  اهراک  رد  وت  هک  ما  هتـساوخ  یم  هکنآ  ای  ینک  یم  یدـنک  داهج 

هداتسرف رـصم  تراما  هب  هک  ار  یدرم  هک  تسین  نیا  زج.تشاد  یهاوخ  رتشوخ  ار  نآ  وت  تسا و  رتناسآ  ار  وت  نآ  رب  تموکح  هک  مداتـسرف  ییاج 
وا زا  ادخ  ، میدونـشخ وا  زا  ام.دیدب  دوخ  گرم  دیـسر و  نایاپ  هب  شراگزور  اما.ام  نمـشد  ربارب  رد  شوکتخـس  ام  ناهاوخکین  زا  دوب  یدرم  ، مدوب

تمکح و هب  ار  مدرم  شاب و  راکیپ  هدامآ  وش و  نوریب  نمـشد  یوس  هب  وت  سپ.دانادرگزاب  وکین  ییاج  هب  داـنک و  فعاـضم  شباوث  داـب و  دونـشخ 
رد ار  وت  دـنک و  تیافک  ار  وت  تاّمهم  ات  وا  زا  سرتب  هاوخب و  یرای  ناوارف  وا  زا  راد و  داـی  ناوارف  ار  ادـخ.یامنهار  تراـگدرورپ  هار  هب  وکین  زردـنا 

ما هداهن  وت  ۀدهع  هب  هک  یراک 

ص:96
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.میسرب ، دیسر ناوتن  وا  تمحر  هب  زج  هچنآ  هب  ات  دنک  یرای  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ.دناسر  یرای 

.مالسلا و 

.تشون وا  خساپ  رد  هنع  هّللا  یضر  رکب  یبا  نب  دمحم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.داب وت  رب  مالس  ، رکب یبا  نب  دمحم  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  ادخ  ۀدنب  هب 

.میوگ یم  دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ 

نینمؤملا ریما  نمـشد  اب  هک  تسین  یـسک  مدرم  نایم  رد  مدش  هاگآ  دوب  نآ  رد  هچنآ  هب  متفایرد و  ار  نآ  ، دیـسر نم  هب  نینمؤملا  ریما  ۀمان  ، دـعب اما 
گنج رس  ام  اب  هک  ار  یناسک  زج  ما  هداد  ناما  ار  مدرم.ما  هدرک  دربن  جیـسب  نم.نم  زا  رتزوسلد  رتنابرهم و  شناتـسود  اب  دشاب و  نم  زا  رت  نمـشد 

هداتـسیا یاپ  رب  وا  یورین  هب  مرب و  یم  هانپ  وا  هب  وا و  نابهگن  متـسه و  نینمؤملا  ریما  نامرف  وریپ  نم.دـنا  هدرک  راکـشآ  ار  ام  اب  تفلاخم  دـنراد و 
.مالسلا و.دیبلط  یرای  دیاب  لاح  ره  رد  ادخ  زا.ما 

نب ورمع  یرعـشا و  یـسوم  وبا  ینعی  ) .دندوب مکح  ود  نآ  یأر  رظتنم  دنتـشگزاب  نیّفـص  زا  نوچ  ماش  مدرم  : دیوگ (1) یدزا ۀلاوح  نب  هّللا  دـبع 
هیواعم ناوت  توق و  رب  دـندرک و  تعیب  تفالخ  هب  هیواعم  اب  نایماش  ، دـندش ادـج  رگیدـکی  زا  دـندادب و  دوخ  مکح  دـندمآزاب و  نوچ  (. صاـعلا

زا ، ماش هب  رصم  یکیدزن  ببـس  هب  هیواعم.دوب  رـصم  هیواعم  ّمه  ۀمه  ، داتفا فالتخا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دروم  رد  قارع  مدرم  نایم  و.دش  هدوزفا 
هک دنتـسه  یا  هقرف  اجنآ  رد  هک  دوب  هدیمهف  هیواعم.دندوب  فلاخم  تخـس  نامثع  نارادفرط  اب  نایرـصم  رگید  یوس  زا  ، دوب کانمیب  رـصم  مدرم 

هیلع ) یلع وا و  نایم  رـصم  رـس  رب  گنج  رگا  هک  دوب  نآ  هیواعم  دـیما  ۀـمه.دنراد  فـالخ  رـس  یلع  اـب  و.دـننک  یم  شهوکن  ار  ناـمثع  نتـشک 
.دوب اجنآ  جارخ  یناوارف  ببس  هب  رصم  هب  هیواعم  یگتسبلد.دنزیخرب  شیرای  هب  نانیا  دوش  ریگرد  ( مالسلا

یرماع و ةاطرا  نب  رـسب  یرهف و  ۀملـسم  نب  بیبح  یمهـس و  صاـعلا  نب  ورمع  نوچ  ، دـندوب وا  اـب  هک  ار  شیرق  زا  یعمج  هیواـعم  هک  دـیوگ  و 
نب ةزمح  یملس و  روعالا  وبا  طمّسلا و  نب  لیبحرش  : نوچ ار  یتعامج  شیرق  ریغ  زا  دیلو و  نب  دلاخ  نبا  نمحّرلا  دبع  یرهف و  سیق  نب  کاّحض 

.هن : دنتفگ ؟ ما هدناوخارف  ار  امش  هچ  یارب  دیناد  یم  دیسرپ  دناوخارف و  ار  ینادمه  کلام 

زا ار  سک  چیه  ادخ  هک  تفگ  - اهنآ زا  یکی  ای  - موق نآ.دنک  یرای  ارم  ادخ  هک  مراد  نآ  دیما  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هک  یراک  یارب  : تفگ
جارخ و ترثک  ببـس  هب  رـصم  دالب  هک  مرادـنپ  : تفگ صاع  نب  ورمع.یهاوخ  یم  هچ  وت  هک  میناد  یمن  زین  ام  تسا و  هتخاسن  هاـگآ  دوخ  بیغ 

یرما نینچ  ۀرابرد  تروشم  یارب  ار  ام  رگا.ینادب  نآ  ۀرابرد  ار  ام  یأر  هک  یا  هدناوخارف  ار  ام  نونکا  هتشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  شمدرم  رامش 
تّزع رصم  حتف  رد  هک  نادب  ، یا هدروآ  درگ 

ص:97
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.تنافلاخم تّلذ  تنانمشد و  یراوخ  زین  تسوت و  نارای  تّزع  تسوت و 

طرش هیواعم  اب  ورمع  هک  دوب  ببس  نادب  نیا  و.ارم  هک  تسا  نامه  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  هچنآ  ورمع  یا  ، تسا تسرد  : داد خساپ  هیواعم 
باحـصا هب  یور  هیواعم.دـشاب  وا  نآ  زا  رـصم  تموکح  تسا  هدـنز  ات  هک  دور  ( مالـسلا هیلع   ) یلع گنج  هب  وا  هارمه  یتروص  رد  هک  دوب  هدرک 

: تفگ درک و  دوخ 

.دیشوپ دهاوخ  عقاو  ۀماج  شلایخ  دراد و  ینامگ  نینچ  صاع  نب  ورمع  تسا  ینعم  نادب  نیا 

هک تسا  ینامگ  ، اهنامگ نیرتهب  هک  مدقتعم  ما  هّللا  دبع  وبا  هک  نم  : تفگ ورمع.دیوگب  تسار  - ورمع ینعی  - هّللا دبع  وبا  دیاش  میناد  یمن  : دـنتفگ
.دشاب دننامه  نیقی  هب 

: تفگ دنوادخ  یانث  دمح و  زا  سپ  دوشگ و  نخس  هب  نابز  هیواعم  هاگ  نآ 

زا ار  امش  هک  دندوب  هدمآ  اهنآ.دینادرگ  زوریپ  ناتنمشد  رب  ار  امـش  ناسچ  درک و  اهییوکین  هچ  امـش  قح  رد  دربن  نیا  رد  دنوادخ  هک  دیدید  ، دعب اما 
شیوخ لاگنچ  رد  ار  امش  دنروآ و  رد  دوخ  فرصت  ۀطیح  رد  ار  ناترهـش  دنتـساوخ  یم.دنتـشادن  دیدرت  چیه  شیوخ  یزوریپ  رد  دننک و  رب  خیب 

.دننک ریسا 

زا نانآ  تمحز  جنر و  درک و  تیافک  ار  نانمؤم  دربن  ماگنه  هب  ادخ  و.دندرواین  تسد  هب  چیه  هک  ناس  نآ  ، تشاد رود  امـش  زا  اهنآ  ۀـنیک  دـنوادخ 
دیدپ هملک  داحتا  ام  نایم  دیناسر و  نایاپ  هب  امـش  دوس  هب  ار  یرواد  دنوادخ  دننک و  یرواد  ام  نایم  یناسک  هک  دیدرک  بلط  امـش.دربب  امـش  رس 

دندز و رفک  ماهتا  رگیدکی  رب  دـنکارپب و  مه  زا  ناشعمج  دـنکفا و  ینمـشد  فالتخا و  اهنآ  نایم  یلو.داد  یتشآ  مه  اب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  دروآ و 
؟ تسا ییأر  هچ  راک  نیا  رد  ار  امش  ، منک رصم  دربن  گنهآ  هک  مدید  نانچ.دراد  زوریپ  راک  نیا  رد  ار  ام  هک  تسا  نیا  مدیما.دنتخیر  مه  نوخ 

نامه : دنتفگ ؟ دییوگ یم  هچ  امش  : دیسرپ نارگید  زا  هیواعم.یدینش  هک  دوب  نامه  نم  یأر  رظن و  مداد و  ربخ  یدیـسرپ  هچنآ  زا  ار  وت  : تفگ ورمع 
ورمع.درک دـیاب  هچ  ار  اـم  دـیآ  رب  مهم  نیا  اـت  هک  تفگن  دراد و  یراـک  نینچ  گـنهآ  مزع و  هک  تفگ  ورمع  : تفگ هیواعم.دـیوگ  یم  ورمع  هـک 

ناور ناشرس  رب  دشاب  وت  دامتعا  دروم  نیما و  هک  اهراک  عطاق  یهدنامرف  اب  نارگ  یرکشل  دیاب.درک  دیاب  هچ  هک  درک  مهاوخ  تراشا  نونکا  : تفگ
دنهن و هار  رد  مدق  ام  نانمشد  دض  رب  وا و  یرای  هب  ، ام یأرمه  دنیاجنآ و  رد  هک  یناسک  انیقی.ددرگ  لخاد  رصم  هب  دور و  رصم  هب  رکشل  نیا.یراد 

.دهد یزوریپ  راکیپ  نیا  رد  تیادخ  هک  تسا  نآ  مدیما.دنیآ  درگ  وا  رب 

هیواعم.مناد یمن  نیا  زج  یزیچ  : تفگ ورمع  مینک ؟ نانچ  رکـشل  نداتـسرف  زا  شیپ  هک  تسه  یرظن  ییأر و  ار  وت  مه  نیا  زج  ایآ  : تفگ هیواـعم 
: هک مینک  لمع  هنوگ  نیدب  و.مییاشگب  هبتاکم  باب  دوخ  نانمشد  اب  مه  دوخ و  ناوریپ  اب  هک  منآ  رب  نم.تسا  رگید  نم  یأر  یلو  : تفگ

هک میهد  هدعو  مینک و  توعد  حلـص  هب  تسخن  ار  نامنانمـشد  دمآ و  میهاوخ  یدوز  هب  هک  میهد  ناشدیما  میناوخارف و  یرادیاپ  هب  ار  نامناوریپ 
یگنج رگید  ، دندرک هحلاصم  ام  اب  راکیپ  نودب  رگا.میزاس  ناشکانمیب  گنج  زا  لاح  نیع  رد  تشاد و  میهاوخ  ناشتمدخ  ساپ  مییایب  نوچ 
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یدرم وت  ، ورمع یا  و.میناوت  میهاوخب  هک  نامز  ره  هک  مینک  یم  زاغآ  ار  گنج  هنرگو  میهاوخ  یم  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمه  نیا  دوب و  دـهاوخن 
.مناد یم  هتسجخ  ار  اهراک  رد  گنرد  هک  متسه  یدرم  نم  یناد و  یم  هتسجخ  ار  اهراک  رد  باتش  هک  یتسه 

.دشکب گنج  هب  راک  زگره  نانآ  وت و  نایم  هک  مرادنپن  دنگوس  ادخ  هب.نک  لمع  تسا  هدومن  ار  وت  ادخ  هک  یأر  نامه  هب  : تفگ ورمع 

: دندوب یلع  نافلاخم  زا  ود  نیا  تشون و  یدنک  جیدح  نب  ةیواعم  یراصنا و  دّلخم  نب  ةملسم  هب  یا  همان  ماگنه  نیا  رد  هیواعم 

ۀزاوآ مان و  داد و  دهاوخ  گرزب  یشاداپ  ار  امـش  نادب  هتخیگنارب و  میظع  یراک  یارب  ار  امـش  ّلج  ّزع و  یادخ  ، دعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.تشاد دهاوخ  هتسارآ  ناناملسم  نایم  رد  درک و  دهاوخ  دنلب  امش 

راکیپ هب  زواجت  متس و  لها  اب  دیدش و  نیگمشخ  ادخ  یاضر  یارب  دشن ، لمع  ادخ  باتک  مکح  هب  نوچ  دیدوب و  نامثع  نوخ  ماقتنا  بلاط  امش 
نیا ات  ، دیراوخمغ رای و  ام  تلود  اب  ناهج  نیا  رد  امش.داب  تراشب  ، یکیدزن نیمه  رد  وا  ناتسود  یزوریپ  ادخ و  یدونشخ  هب  ار  امـش.دیتساخرب 
امش هب  هک  ار  نانآ  دینک و  راکیپ  ناتنمشد  اب  دیشکن و  راک  زا  تسد  سپ.دیآ  هدرازگ  امش  قح  دوش و  یهتنم  تسامش  رطاخ  دنسپ  هک  اجنآ  هب  راک 

تسین قفاوم  امش  تساوخ  اب  هچ  ره  هدنکفا و  هیاس  امش  رس  رب  نونکا  رکـشل  هک  منیب  یم  نانچ.دیناوخارف  شیوخ  تسار  هار  هب  دنا  هدرک  تشپ 
.امکیلع مالسلا  و.تسا  ماود  رب  تسامش  یاوه  لیم و  قفاوم  هچنآ  و.تسا  هتفر  نایم  زا 

رصم یلاو  دمحم  ، دوب رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  دمآ و  رـصم  هب  هداتـسرف.داتسرف  (1) عیبس هب  موسوم  دوخ  یلاوم  زا  یکی  اب  ار  هماـن  هیواـعم 
.دندرک یمن  زاغآ  گنج  دندوب و  کانمیب  وا  زا  یلو  دندوب  هدرک  راکیپ  جیسب  وا  اب  یهورگ.دوب 

خساپ وا  دوخ و  بناج  زا  ات  رایب  نم  دزن  سپـس  ، هد جیدح  نب  ةیواعم  هب  همان  : تفگ ار  لوسر  ، دناوخ رب  نوچ.داد  دّلخم  نب  ةملـسم  هب  همان  لوسر 
: تفگ و.درب  وا  دزن  هیواعم  ۀمان  لوسر.مهد 

.دهد خساپ  هیواعم  هب  دوخ  وت و  بناج  زا  ات  منادرگزاب  وا  هب  همان  هک  تسا  هتفگ  ارم  هملسم  هک 

: تشون خساپ  نینچ  جیدح  نب  ةیواعم  دوخ و  بناج  زا  وا  دروآ و  هملسم  دزن  ار  همان  لوسر.نک  نانچ  یوگب  ار  وا  : تفگ

زا نآ  رد  هک  تسا  یراک  هتخیگنارب  نادب  نامنمـشد  عفد  یارب  ار  ام  دنوادخ  میا و  هتفرگ  شیپ  رد  ام  هک  راک  نیا  ، دعب اما  ، نایفـس یبا  نب  ةیواعم  هب 
یزوریپ دیما  میراد و  باوث  دیما  دوخ  راگدرورپ 
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رد ام  اب  راکیپ  یارب  نونکا  دریگب و  ماقتنا  دـنا  هتفای  شیارگ  ام  ماما  هب  هک  یناسک  زا  یدوز  هب  دـهاوخ  یم  تسا و  هتـساخرب  ام  فـالخ  هب  هکنآ  رب 
هب رگا  هک  یدوب  هتفگ.میا  هدرک  یرای  دندوب  داد  لدـع و  لها  هک  ار  نانآ  میا و  هدـنار  ار  رگنایـصع  ۀـشیپ  متـس  ره  نیمزرـس  نیا  زا  ام  .تسوپاکت 

نیا ۀتـساوخ  یارب  هن  میا  هدـمآ  مشخ  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ، داد یهاوخ  ماقم  هاج و  دوخ  ورملق  رد  ، دوخ تموکح  رد  ار  اـم  میزیخرب  تیراـی 
رـسیم ام  یارب  ادـخ  میتسه  شیوزرآ  رد  میا و  هتـساخرب  شبلط  هب  میراد و  نآ  گنهآ  هچنآ  رگا  اریز  ، میا هدرکن  نآ  گنهآ  زگره  هک  تسا  یناهج 

ادخ : تسا هتفگ  اهنآ  ۀراب  رد  هک  دهد  یم  دوخ  ناگدنب  زا  یناسک  هب  ار  اهنآ  ۀمه  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  ، ادخ نآ  زا  ترخآ  ایند و  سپ.دـنادرگ 
اب ام  نمـشد  هک  تسرفب  شیوخ  ناگدایپ  ناراوس و  رتدوز  هچ  ره  « دراد تسود  ار  ناراکوکین  وا  هداد و  نانآ  هب  ار  ترخآ  باوث  نسح  ایند و  باوث 
هب یزوریپ  یاهرد  دنوادخ  دسر  یددـم  وت  یوس  زا  ار  ام  رگا.نمـشد  نانآ  اب  ام  دـنناسرت و  ام  زا  نانآ.کدـنا  رامـش  ار  ام  تسا و  راکیپ  هدامآ  ام 

.لیکولا معن  هّللا و  انبسح  ، هب ّالا  ةّوق  و.دوشگ ال  دهاوخ  تیور 

دـناوخ و رب  ناشیا  رب  همان  دـناوخارف و  شیرق  ریغ  شیرق و  زا  - میدرب مان  هک  ار- هورگ  نآ.دیـسر  وا  تسد  هب  همان  نیا  هک  دوب  نیطـسلف  رد  هیواـعم 
.درک یهاوخ  حتف  ار  رصم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  تسرفب  رکشل  نونکا  : دنتفگ ؟ دیراد رظن  هچ  نونکا  : ناشتفگ

هیواعم.داتسرفب یهاپس  رازه  شش  اب  ار  صاع  نب  ورمع  و.ور  رصم  هب  نک و  هاپـس  جیـسب  نونکا  ، هّللا دبع  وبا  یا  : تفگ صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم 
یراک ارادم ، هک  ارادـم  هب  منک و  یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  وت  ورمع  یا  : تفگ ار  وا  عادو  ماگنه  هب.دـنک  عادو  ات  دـمآ  نوریب  رهـش  زا  وا  اب 

ره نک و  لابقتسا  کین  دیآ  وت  یوس  هب  هک  ار  سک  ره  هک  شرافس  و.تسا  ناطیش  راک  یراک  باتـش  هک  گنرد  ییابیکـش و  هب  و.تسا  هتـسجخ 
هک اریز  ( دشاب ازس  هک  نک  نآ  تقو  نآ  ) تفاترب رـس  رگا  دریذپب و  ار  وا  دیدرگزاب  درک و  هبوت  رگا  هد ، شتلهم  نک و  وفع  دنک  تشپ  وت  هب  هک  ار  سک 

دیاب یتفای  رفظ  رگا  سپ.ناوخب  داحتا  حلص و  هب  ار  مدرم.تسا  رتهب  نآ  تبقاع  تسا و  رتاسر  ار  تجح  ، ینز مادقا  هب  تسد  تخانش  زا  سپ  رگا 
.نک یکین  مدرم  ۀمه  اب  دنشاب و  وت  دزن  رد  مدرم  نیرت  هدیزگرب  تنارای  هک 

رصم هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم  نداتسرف 

رصم هب  ماش  مدرم  زا  یرکشل  اب  ار  صاع  نب  ورمع  دنا  هتشاذگ  ورف  ار  وا  دنا و  هدش  هدنکارپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع درگ  زا  مدرم  هک  دینش  هیواعم  نوچ 
وا رب  ناینامثع  دمآ  دورف  اجنآ  رد  ورمع  نوچ.دوب  رصم  یلاو  ( مالسلا هیلع  ) یلع یوس  زا  رکب  یبا  نب  دمحم.رصم  کیدزن  ات  تفرب  ورمع.داتسرف 

: تشون رکب  یبا  نب  دمحم  هب  همان  درک و  گنرد  ، دوب هک  اج  نامه  رد  ورمع.دندمآ  درگ 

قفتم وت  فالخ  هب  همه  دالب  نیا  مدرم.مناسرب  بیـسآ  وت  هب  ینخان  رـس  یتح  مرادن  تسود  هک.مزیرب  ار  تنوخ  راذگن  رکب  وبا  رـسپ  یا  ، دـعب اما 
وت تعباتم  زا  دنا و  هتشاذگاو  ار  وت  نامرف  دنا و  هدش 
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.مالسلا و.ماوت  ناهاوخکین  زا  نم  ، ورب نوریب  اجنیا  زا  درک  دنهاوخ  ام  میلست  هتفرگ و  ار  وت  دوش  تخس  راک  رگا.دننامیشپ 

: داتسرفب دوب  هتشون  هیواعم  هک  مه  ار  یا  همان  ، همان نیا  هارمه  ورمع  هک  : دیوگ

ماقتنا زا  ایند  رد  - تسا مارح  شنتخیر  هک  ینوخ  دزیر - یم  ار  یرگید  نوخ  هک  سک  نآ  و.تسا  یگرزب  لابو  متـس  نایـصع و  ماجنارـس  ، دعب اما 
هدرک نایـصع  نامثع  رب  وت  زا  شیب  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  ام  - تفای دهاوخن  ییاهر  نآ  کلهم  باذع  زا  ترخآ  رد  دنام و  دـهاوخن  ناما  رد 

اب وا  دض  رب  یتخات و  وا  رـس  رب  رگید  یعمج  نایم  رد  وت.دشاب  هتـساخرب  وا  فالخ  هب  وت  زا  شیب  دشاب و  هدرک  دای  یدب  هب  وا  زا  وت  زا  شیب  دشاب و 
یارب اجنآ  رد  یور و  یم  یرهـش  هب  هاگنآ  ، ملفاغ وت  زا  هک  یرادـنپ  یم  سپـس.یتخیر  ار  شنوخ  رگید  ناراوخنوخ  اب  یدرک و  یتسدـمه  نارگید 

یم نخس  ره  زا  رترب  ارم  نخس  دننک و  یم  لمع  نم  یأر  هب  دنا و  نم  نارای  زا  راید  نآ  مدرم  رتشیب  هک  یناد  یمن  ینیزگ و  یم  رب  ینما  یاج  دوخ 
وت اب  دربن  رد  دنزیرب و  تنوخ  ات  مداتسرف  وت  رس  رب  دنراد  لد  رد  وت  ۀنیک  تخس  هک  ار  یموق  مه  نم.دنیوج  یم  یرای  وت  دض  رب  نم  زا  دنـسانش و 

ببـس هب  مراد  تسود.مهد  یم  ترادشه  ار و  وت  مراد  یم  رذح  رب  سپ.دنـشکب  ار  وت  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  نانیا.دـنیوج  برقت  ادـخ  هب 
رد هاگ  ار  دوخ  نیبوز  وت  زور  نآ  رد.دنـشکب  ار  وت  دیتشاد  سوبحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  هک  یزور  رد  نامثع  رب  تزواجت  تیمرـش و  یب  یرگمتس و 

ناما رد  صاـصق  زا  ار  وت  زگره  دـنوادخ  یلو  یوش  هتـشک  هک  مرادـن  شوخ  نم  یدـیرب و  یم  ار  شندرگ  یاـهگر  هاـگ  یدرک و  یم  ورف  وا  مکش 
.مالسلا و.تشاد  دهاوخن 

: تشون وا  هب  داتسرف و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  دیچیپ و  رد  ار  همان  ود  ره  ، رکب یبا  نب  دمحم 

درگ وا  رب  دنتدیقع  مه  یأرمه و  وا  اب  هک  نانآ  رهش  مدرم  زا.تسا  هدمآ  دورف  رصم  یلاوح  رد  رارج  یرکشل  اب  صاع  رسپ  یصاع  درم  نآ  ، دعب اما 
.مالسلا و.تسرفب  لام  درم و  نم  یارب  تسا  زاین  رصم  هب  ار  وت  رگا.تساهیتسس  یخرب  نم  بناج  رد  هک  منیب  یم.دنا  هدمآ 

: تشون وا  ۀمان  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع 

هب شناکلسم  مه  زا  یهورگ  هدمآ و  دورف  رارج  یرکشل  اب  رصم  یاهیکیدزن  رد  صاع  رـسپ  هک  یا  هتفگ.دروآ  تا  همان  دیـسر و  وت  لوسر  ، دعب اما 
یتسس ساسحا  شیوخ  ۀهبج  رد  هک  یا  هتفگ  و.دننامب  وت  دزن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وا  دزن  هب  وا  ناکلسم  مه  نتفر  هک  تسا  مّلسم.دنا  هتفر  وا  دزن 

رد ناسوساج  نانابهگن و  روآ و  زارف  دوخ  درگ  هب  ار  تنارای  نک و  راوتسا  ار  ترهش  یاهوراب.نکم  یتسـس  وت  دننک  یتسـس  نانآ  رگا  ، هن ، ینک یم 
هک قیرط  ره  هب  زین  نم.تسرف  موق  نآ  دزن  هب  تسا  هرهـش  یریلد  یگدومزآ و  یهاوخکین و  هب  هک  ار  رـشب  نب  ةـنانک  هاگ  نآ.رامگب  شیوخ  رکـشل 

رگا نک و  راکیپ  نانآ  اب  یتسه  هک  تدیقع  نآ  رب  رادزاب و  شوگ  مشچ و  زرو و  یرادیاپ  تنمشد  ربارب  رد.متسرف  یم  رکشل  تیرای  هب  دوش  رـسیم 
نآ رجاف و  ود  نآ  یاه  همان.دنادرگ  راوخ  ار  رایسب  دهد و  تزع  ار  کدنا  هورگ  دنوادخ  اسب  هچ  تسا  کدنا  وا  نایهاپس  ربارب  رد  وت  نایهاپس  رامش 

رادتسود ود 

ص:101

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


متـسد هب  ، دنـسانش یمن  یزیچ  شیوخ  بیـصن  زا  عـتمت  زج  هک  تموـکح  رظتنم  ناـکاچ  هنیـس  ود  نآ  ، یهارمگ رد  لدـمه  ود  نآ  ، تیـصعم
یهاوخب هک  هنوگ  ره  هک.هد  ناشخساپ  نونکا  یا  هدادن  ناشخساپ  دنتسه  نآ  قحتسم  هک  ناس  نآ  نونک  ات  رگا  ، دنازرلن ار  وت  اهنآ  قرب  دعر.دیسر و 

.مالسلا و.داد  یناوت  ، یهد ناشخساپ 

.تشون نینچ  هیواعم  ۀمان  خساپ  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیوگ  و 

رود وت  بیـسآ  زا  نتـشیوخ  هک  ییوگ  ارم.مهاوخ  یمن  شزوپ  وت  زا  هراب  نآ  رد  نم  هک  یدوب  هتفگ  یزیچ  نامثع  راک  رد.دیـسر  تا  همان  ، دعب اما 
ۀمه هک  یلاح  رد  ؛ تسا نابرهم  نم  رب  تلد  ینعی  یناسرت  یم  ندـش  هلثم  زا  ارم  و.ینک  یم  یهاوخکین  یهد و  یم  مزردـنا  دوخ  لایخ  هب  ، مراد

یراوخ و هب  درک و  دهاوخ  کاله  ناترازراک  هطرو  رد  دنوادخ  داهن و  دیهاوخ  تمیزه  هب  یور  هک  دییامـش  راکیپ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  دیما 
ناراکمتس اسب  هچ  هک  - دنگوس مدوخ  ناج  هب  - دتفا امـش  تسد  هب  تموکح  نامز  نیا  رد  رگا.تشگدیهاوخزاب  هتـسکش  دنکفا و  دهاوخ  تلذم 

وا ددرگ و  یمزاب  وا  هب  اهراک  تسادـخ و  هب  همه  تشگزاب.دـینک  هلثم  ای  دیـشکب  هک  ار  نانمؤم  اسب  هچ  اـی  دـیهد  یراـی  ناشیراکمتـس  رد  هک  ار 
.نوفصت ام  یلع  ناعتسملا  هّللا  تسا و  ناگدنشخب  نیرت  هدنشخب 

: تشون صاعلا  نب  ورمع  ۀمان  خساپ  رد  مه  یا  همان  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دیوگ  و 

تداهش ادخ  هب.دسر  بیسآ  - ینخان ردق  هب  - ارم وت  زا  هک  یرادن  تسود  هک  یرادنپ  یم.ییوگ  یم  هچ  هک  متـسناد  مدناوخ و  ار  تا  همان  ، دعب اما 
ارم رهـش  لها  هک  یا  هتفگ  و.یتسین  شیب  یمهتم  نم  رظن  رد  ، هکنآ لاـح  ینم و  هاوخ  ریخ  هک  یا  هدومناو  ناـنچ  و.ییوگ  یم  غورد  هک  مهد  یم 

راگدرورپ نآ  ، ادخ.میجر ناطیـش  ۀتـسد  راد و  دنتـسه و  وت  ۀتـسد  راد و  دنا  نینچ  هک  ییاهنآ  ، دنا هدـش  نامیـشپ  نم  تعباتم  زا  دـنا و  هتفگ  کرت 
.تسا نابهگن  نیرتهب  وا  تسا و  سب  ار  ام  نایناهج 

.تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  هک  یدنوادخ  نآ  ما  هدرک  لکوت  هدنیاشخب  دنمزوریپ  دنوادخ  رب 

یلص ) ربمایپ رب  درک و  شیاتس  ار  ادخ  ، دنار نخس  مدرم  یارب  رکب  یبا  نب  دمحم.دمآ  شیپ  رهـش  هب  دورو  گنهآ  هب  صاع  نب  ورمع  : دیوگ ینیادم 
: تفگ داتسرف و  دورد  ( هلآ هیلع و  هللا 

هب رکـشل  دنا و  هدرک  دربن  زاس  کنیا  ، دنزورفا یم  هنتف  شتآ  دنا و  هقرغ  تلالـض  رد  اپارـس  دنرد و  یم  تمرح  ۀدرپ  هک  یموق  ، نانمؤم یا  ، دعب اما 
.دزیوآ رد  نانآ  اب  ادخ  یارب  دهن و  هار  رد  مدق  نامجاهم  اب  رازراک  یارب  تسا  راگدرورپ  شزرمآ  تشهب و  ناهاوخ  سک  ره.دنروآ  یم  امش  یوس 

.دییآ تکرح  رد  ، دنراکیپ ۀدامآ  هک  هدنک  ۀلیبق  زا  هورگ  نآ  رشب و  نب  ةنانک  اب  هارمه  ، دانک تمحر  ار  امش  دنوادخ 

دمآ و هنانک  یوس  هب  ورمع.دنام  رهش  رد  نت  رازه  ود  دودح  اب  زین  رکب  یبا  نب  دمحم  دندش و  دربن  راپسهر  رـشب  نب  ةنانک  اب  نت  رازه  ود  هب  کیدزن 
نایماش زا  یهورگ  نوچ.داتـسرف  یم  شیپ  هب  رکـشل  رگیدکی  سپ  زا  هورگ  هورگ  دش و  کیدزن  هنانک  هب  ورمع.دوب  دمحم  رکـشل  همدـقم  رب  هنانک 

شیپ
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 . دنتشگ یمزاب  ورمع  دزن  هب  ات  تسکش  یم  مه  رد  ار  نآ  درک و  یم  تمواقم  کین  هنانک  ، دنتخات یم 

رب مشچ  ار  هنانک  نوچ.دیسر  رد  نارگ  یهاپس  اب  جیدح  نب  ةیواعم.دناوخ  شیرای  هب  داتسرف و  یدنک  جیدح  نب  ةیواعم  دزن  دید  نانچ  ورمع  نوچ 
ٍسْفَنِل َناهراشاک  اهراشام  َو  : » دناوخ یم  دز و  یم  ریشمش  هب  ار  هیواعم  نارای  هنانک.دندش  هدایپ  زین  وا  نارای  ، تسج ورف  بسا  زا  داتفا  هاپـس  نآ 

ِهِتْؤُن ِةَرِْخآلا  َباهراشاوَث  ْدِرُی  ْنَم  اهراشاهْنِم َو  ِهِتْؤُن  اهراشایْنُّدـلا  َباهراشاوَث  ْدِرُی  ْنَم  ًالَّجَؤُم َو  ًاباهراشاتِک  ِههراـشّاللا  ِنْذِإِـب  هراـشاّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ 
.دانک تمحر  شیادخ.دیسر  تداهش  هب  ات  دز  یم  ریشمش  نانچمه  و  « (1) َنیِرِکاهراشاّشلا یِزْجَنَس  اهراشاهْنِم َو 

هیلع هّللا  ةمحر  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

اهنت ار  دوخ  دمحم  نوچ.دندوب  هدش  هدنکارپ  شدرگ  زا  دمحم  نارای.داهن  یور  رکب  یبا  نب  دمحم  یوس  هب  تشک  ار  هنانک  صاع  نب  ورمع  نوچ 
هک جیدح  نب  ةیواعم  دمآ  رد  (2) طاطسف هب  صاع  نب  ورمع.تفرگ  اوأم  اجنآ  رد  ، دیسر یا  هبارخ  هب  دوخ  هار  رس  رب  ات  داتفا  هار  هب  دمآ و  نوریب  دید 

هدروخن رب  شدنسانشن  هک  یـسک  هب  ایآ  هک  دیـسرپ  نانآ  زا.دیـسر  نامجع  زا  نت  دنچ  هب  ، دیـشک یم  رـس  اج  ره  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  نتفای  یارب 
دوخ وا  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  : تفگ جـیدح  نبا.دوب  هتـسشن  اجنآ  رد  یدرم  متفر  هبارخ  نالف  هب  نم  : تفگ اهنآ  زا  یکی  سپ.هن  : دـنتفگ.دنا

.دندرب طاطسف  هب  ار  وا.دوب  ندرم  هب  کیدزن  یگنشت  زا  ، دندروآ شنوریب  دنداهن و  یور  هبارخ  یوس  هب  ناباتش  تسا و  دمحم 

ریسا و ار  مردارب  مراذگ  یمن  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ار  ورمع  تسج و  رب  ، دمآ مشخ  هب.دوب  هیواعم  رکـشل  رد  (3) رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع  شردارب 
دزن ار  دمحم  هک  داتسرف  سک  جیدح  نب  ةیواعم  دزن  ورمع   . رادزاب دمحم  نتشک  زا  ار  وا  تسرفب و  سک  جیدح  نب  ةیواعم  دزن.دیشکب  هتسب  تسد 

دنرتدنمورین ناشیا  زا  امش  رافک  ایآ  » .زگره مراد ؟ رب  تسد  دمحم  زا  نم  دیشک و  یم  ار  رشب  نب  ةنانک  نم  ّمع  رـسپ  امـش  : تفگ هیواعم.روایب  نم 
، دراد هنـشت  بل  ارم  هراومه  دنوادخ  : تفگ جیدح  نب  ةیواعم.دیهد  نم  هب  بآ  هرطق  کی  : تفگ دمحم  «(4) دیتسه ناما  رد  هک  هدمآ  اهباتک  رد  ای 

هنشت رکب  وبا  رسپ  یا  ار  وت  درک و  باریس  تشهب  یاراوگ  بارـش  زا  ار  وا  ادخ  دیتشک و  هنـشت  هانگ  یب  ار  نامثع  امـش.مهد  وت  هب  بآ  یا  هرطق  رگا 
.دناشونب نیلسغ  میمح و  ار  وت  ادخ  مشک و  یم 

هک تسادخ  تسد  هب  ، دنناشونب هچ  سک  ره  هب  ناهج  نآ  رد  هک  تسین  وت  تسد  هب  راک  نیا  ، هالوج یدوهی  نز  رسپ  یا  : تفگ رکب  یبا  نب  دمحم 
نیلسغ (5)و  میمح ، یراد شتسود  وت  هکنآ  دنراد و  تسود  ار  وت  هک  نانآ  ار و  وت  نادننامه  ار و  وت  ینعی  ار، شنانمشد  دنک و  باریس  ار  شناتسود 

.دهد

.دیدرک یمن  یزارد  نابز  دح  نیا  هب  ات  زگره  ، دوب نم  تسد  رد  مریشمش  رگا  ، دنگوس ادخ  هب 

نینچ نم  اب  رگا  : تفگ دمحم  منز  یم  شـشتآ  منک و  یم  هدرم  رخ  نیا  مکـش  رد  ار  وت  ؟ درک مهاوخ  هچ  وت  اب  یناد  یم  : تفگ جـیدح  نب  ةـیواعم 
درس و نم  رب  یناسرت  یم  نآ  زا  ارم  هک  ار  یشتآ  نآ  ادخ  هک  مراد  نآ  دیما  ، دنگوس ادخ  هب.دیا  هدرک  نینچ  ادخ  یایلوا  اب  اسب  ، درادن یگزات  ، دینک
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( توقای نادلبلا  مجعم  )
رد.دروآ مالـسا  اهدعب  هک  دوب  رافک  ۀرمز  رد  ردب  گنج  رد.دوب  هشیاع  ردارب  ردام  ردپ و  زا.دوب  نامور  شردام  مان  ، رکب یبا  نب  نمحرلا  دـبع  - 3

.تشذگرد هکم  رد  ای 56  لاس 55  رد.دوب  هشیاع  دوخ  رهاوخ  رانک  رد  لمج  گنج 
44 رمق - 4

.دیآ یم  نوریب  منهج  لها  مکش  زا  هک  تسا  یدیلپ  کرچ و  نیلسغ  ناشوج و  بآ  میمح  - 5
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نآ دیما.درک  نایدورمن  دورمن و  اب  هک  دنک  نانچ  تنارای  وت و  رب  دینادرگ و  تمالـس  درـس و  میهاربا  دوخ  تسود  رب  هک  ناس  نآ  ، دنادرگ تمالس 
هلعـش هک  نامز  ره  دنازوسب و  دوخ  منهج  بیهل  رد  - درک صاع  نب  ورمع  هب  هراشا  ار- نیا  نایفـس و  یبا  نب  ةیواعم  تماما  ار و  وت  ادخ  هک  مراد 

.دزورفا رب  شیپ  زا  شیب  ار  نآ  دوش  مک  شا 

نخـس ناـمثع  زا  : تفگ دـمحم.مشک  یم  ناـمثع  یهاوـخنوخ  هب  هکلب  ، مـشک یمن  یراکمتـس  رـس  زا  ار  وـت  نـم  : تـفگ جـیدح  نـب  ةـیواعم 
دننک یمن  یرواد  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  هک  نانآ  :» دـیامرف لج  زع و  یادـخ  دومن و  نوگرگید  نآرق  مکح  درکن و  لمع  قح  هب  ناـمثع  ، یوگم

دنـسم زا  هک  میتساوخ.دـش  وا  اب  ام  ینمـشد  ببـس  هک  دـش  یلامعا  بکترم  ناـمثع  (1) دنناقـساف ای  دنناراکمتـس  رگید  تایآ  رد  »و  .دـننارفاک
رخ مکش  نورد  رد  وا  رکیپ  سپس  ، دزب ار  شندرگ  دیـشک و  شیپ  ار  وا  جیدح  نب  ةیواعم.دنتـشک  ار  وا  زین  مدرم.تفریذپن  ، دیوج هرانک  ییاورنامرف 

.دز شتآ  داد و  اج 

نب ورمع  نایفـس و  یبا  نب  ةیواعم  زامن  ره  یپ  رد  ، سپ نآ  زا.درک  یبات  یب  یراز و  تخـس.دیسر  هشیاع  نینمؤملا  ما  وا  رهاوخ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
.درک یم  نیرفن  ار  جیدح  نب  ةیواعم  صاع و 

.دش گرزب  وا  تلافک  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق.درک  دهعت  دروآ و  دوخ  دزن  ار  دمحم  دوخ  ردارب  دنزرف  نز 

.درک یم  ّبس  ار  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ، دوب کاپان  نوعلم و  یدرم  جیدح  نب  ةیواعم 

ار وا  ( مالـسلا هیلع  ) نسح.تفر هنیدم  دجـسم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  دزن  جیدح  نب  ةیواعم  : دیوگ (2) فوع یبا  نب  دواد 
تمایق زور  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ؟ ینک یم  ّبس  ار  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  یتسه  یسک  وت  ، هیواعم یا  وت  رب  یاو  : تفگ

نآ دنز  یم  نیقفانم  یور  رب  هدز و  رمک  رب  نماد  هک  - دتفا وا  رب  هدید  هک  دـشاب  نآ  تقایل  ار  وت  هک  مرادـن  نامگ  دـنچ  ره  دـید - یهاوخ  ار  وا  دوشب 
.دننک رود  بآ  زا  ار  بیرغ  نارتشا  هک  ناس 

هک راب  ره  و.دزن  بابک  هب  بل  دوب  هدـنز  ات  دروخن و  هدـش  بابک  تشوگ  زگره  سپ  نآ  زا  هک  دروخ  دـنگوس  هشیاـع  : دـیوگ (3) داّدش نب  هّللا  دبع 
.جیدح نب  ةیواعم  صاع و  نب  ورمع  نایفس و  یبا  نب  ةیواعم  دروخ  نیمز  رب  رس  هب  : تفگ یم  دیزغل  یم  شیاپ 

دروخ ورف  دوخ  هودنا  ، دیسر سیمع  تنب  ءامسا  شردام  هب  دوب  هدمآ  وا  رس  رب  هچنآ  رکب و  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  هک  یتقو  : دیوگ (4) قاحسا وبا 
.دش یراج  نوخ  شیاهناتسپ  زا  هاگان  هب  و.تفر  دوخ  یّالصم  هب  و 

شیر رس و  شیوش  ییوگ  هک  دید  باوخ  رد  دوب  وا  ۀجوز  هک  سیمع  تنب  ءامـسا.دوب  هتفر  یا  هوزغ  هب  رکب  وبا  : دیوگ (5) ءاوّنلا ریثک  لیعامسا  وبا 
تباوخ رگا  : تفگ هشیاع  درک  شهاگآ  دوب  هدید  هک  یباوخ  زا  دمآ و  هشیاع  دزن  ءامسا.دراد  نت  رب  دیفس  یا  هماج  تسا و  هدرک  باضخ  انح  هب  ار 

دیفس ۀماج  نآ  تسا و  نوخ  باضخ  نآ  هدش و  هتشک  رکب  وبا  هک  تسا  نیا  شریبعت  دشاب  تسار 

ص:104

.هدئام ۀروس  تایآ 44،45 و 47  زا  هتفرگ  رب  - 1
بیذـهتلا و بیرقت  ) تسا ( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  باحـصا  زا  هعیـش و  نایوار  زا  ، فاّـحجلا وبا  یمیمت  دـیوس  فوع  یبا  نب  دواد  - 2

( یسوط خیش  لاجر 
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رب.دوب مالـسلا ) هیلع  ) یلع رانک  رد  ناورهن  گنج  رد  ناشیا  تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا.تشاد  هینک  دـیلولا  وبا.داـهلا  نب  دادـش  نب  هّللا  دـبع  - 3
.دیسر لتق  هب  لاس 81  هب  لیجد  دربن  رد  درک و  جورخ  فسوی  نب  جاجح 

.مشاه ینب  یلاوم  زا  یسود  قاحسا  وبا  ای  ۀرامش 37) هب  کر  ) .دشاب یعیبس  قاحسا  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  ، قاحسا وبا  - 4
.اه هویم  رگید  امرخ و  هتسه  ینعی  اون  ۀدنشورف  ءاّون  - 5
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ای : دنتفگ ؟ هدش وا  هیرگ  ببـس  زیچ  هچ  : دیـسرپ.دید نایرگ  ار  وا  دش و  لخاد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ.تفرگ نتـسیرگ  سپـس.تسوا  نفک 
تیاکح ربماـیپ  یارب  باوخ  نآ  هدرک و  لـقن  شیارب  دوب  هدـید  هک  ار  یباوخ  ءامـسا  یلو  هدرزاـین  ار  وا  یـسک  (، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر 

یرسپ.دریگ یم  راب  وا  زا  ءامسا  دنک و  یم  رادید  ءامـسا  اب  ددرگ و  یمزاب  تسردنت  رکب  وبا  هدرک  نایب  هشیاع  هک  تسین  نانچ  ریبعت  : تفگ.دندرک
هک دوب  رکب  یبا  نب  دمحم  نامه  وا  دش و  هداز  رسپ  نآ.دنادرگ  یم  ناقفانم  نارفاک و  مصخ  ار  رسپ  نآ  دنوادخ.دمان  یم  دمحم  ار  وا  هک  دروآ  یم 

.دوب هداد  ربخ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  دش  نانچ  یرآ.دازرمایب  شیادخ  ، دش هتشک  زور  نآ  رد 

: تشون هیواعم  هب  ار  رشب  نب  ةنانک  رکب و  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  صاع  نب  ورمع  : دیوگ و 

هناروکروک دنتفاترب و  رس  قح  زا  یلو  میدرک  توعد  تنس  باتک و  هب  ار  نانآ.میدید  رصم  رکشل  اب  ار  رـشب  نب  ةنانک  رکب و  یبا  نب  دمحم  ، دعب اما 
نب دمحم.دینادرگ  ام  ریسا  دز و  نانآ  تشپ  رـس و  رب  دینادرگ و  زوریپ  ار  ام  ادخ.میدرک  داهج  ناشیا  اب  سپ.دنتفرگ  شیپ  رد  شیوخ  تلالـض  هار 

.مالسلا و.ار  نایناهج  دنوادخ  ساپس.دندش  هتشک  رشب  نب  ةنانک  رکب و  یبا 

مالسلا هیلع  یلع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  ندیسر 

رکب یبا  نب  دمحم  بناج  زا  بعک  دج  نیعق  نب  هّللا  دبع  هک  مدوب  هتـسشن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  ، دنگوس ادخ  هب  : دـیوگ (1) هّللا دبع  نب  بدنج 
.دنسرب شدایرف  هب  هک  تساوخ  دمایب و 

درگ دجـسم  رد  ناـگمه  هک  داد  ادـن  ار  مدرم  تساـخ و  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب رـصم  یلاو  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یوس  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم 
یا : تفگ سپـس  ، داتـسرف دورد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم رب  دروآ و  یاج  هب  یادخ  یانث  دـمح و  ، دـش ربنم  رب  وا  دـندمآ و  درگ  مدرم.دـنیآ 

رـسپ ، دیـسر ناشدایرف  هب  هک  دـنهاوخ  یم  دـسر و  یم  امـش  شوگ  هب  هک  تسا  رـصم  مدرم  امـش  ناردارب  رکب و  یبا  نب  دـمحم  دایرف  نیا  ، مدرم
.تسا هدرب  اهنآ  رس  رب  رکشل  امش  نمشد  ادخ و  نمشد  نآ  ،(2) هغبان

هار ناتهار  هک  دنـشاب  امـش  زا  رتدحتم  دوخ  تلالـض  لطاب و  رد  ، دنرپسهر توغاط  هار  رد  دنور و  یم  لطاب  یوس  هب  هک  ناهارمگ  هک  دابم  نانچ 
.تسا قح 

مدرم زا  رتهب  شمدرم  تسا و  ماش  زا  رتشیب  یـسب  رـصم  تاریخ  اهتمعن و  ادخ  ناگدنب  یا.دیباتـشب  ناشیا  یوس  هب  یرای  یدردـمه و  یارب  سپ 
تسا یناکم  هعرج  - دیورب هعرج  هب.تسامش  نمشد  یراوخ  امش و  تزع  امش  تسد  رد  رصم  ندنام  هک.دیوش  بولغم  رصم  رد  هک  دابم.ماش 

.مییآ درگ  اجنآ  رد  ادرف  ناگمه  - دهاوخ ادخ  رگا  - ات - هریح هفوک و  نایم 

هیلع ) یلع.دـندماین مه  نت  دـص  یتـح  درک  گـنرد  زورمین  اـت.داتفا  هار  هب  هـعرج  یوـس  هـب  دوـخ  هاـگپ  دادـماب  زور  رگید  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع
رد نانآ  دناوخارف  ار  ناشفارشا  هاگنابش   . دیدرگزاب ( مالسلا

ص:105

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  یدزا  هّللا  دبع  نب  بدنج  - 1
.تسا صاع  نب  ورمع  ردام  مان  هغبان  - 2
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: تفگ تفگ و  نخس  ناشیارب.دوب  رطاخ  هتسکش  نیگمغ و  تخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندمآ درگ  وا  دزن  تراما  رصق 

دینک یمن  تعاطا  مهد  یم  نامرف  نوچ  هک  یمدرم  امش  هتخاس  امش  راتفرگ  ارم  ،و  هدومرف ردقم  هتخاس و  ررقم  هچنآ  رب  ار  ادخ  میوگ  یم  ساپس 
ناتقح نتفرگ  یارب  ارچ  دینک و  یم  گنرد  همه  نیا  نم  یرای  رد  ارچ  - دیناردپ یب  امـش  هک  میوگ  یمن  - .دییوگ یمن  خساپ  مناوخ  یم  ارف  نوچ  و 
ییادج امـش  نم و  نایم  -و  دیـسر دهاوخ  ارف  -و  دسر ارف  نم  گرم  شاک  دـنگوس  ادـخ  هب.ایند  نیا  رد  ، تّلذـم ای  داب  امـش  رب  گرم.دـیگنج  یمن 

هب هک  تسین  تیمح  نادـنچ  امـش  دوجو  رد  ایآ  دـییآ  درگ  نآ  رب  امـش  هک  تسین  ینییآ  چـیه  ایآ.مراد  یمن  شوخ  ار  امـش  تبحـص  نم  هک  ، دـتفا
تسین یتفگش  نیا  ایآ.دنک  یم  موجه  هلمح و  امش  رب  دریگ و  یم  کی  کی  ار  امش  دالب  نمـشد  هک  دیدینـش  دوخ  شوگ  هب  دوخ  ؟ دروآ ناتمـشخ 
یددم هنیزه  رد  ای  دـشاب  هدیـشخب  یلام  نانآ  هب  هکنآ  یب  ، دـننک یم  شتباجا  نانآ  دـناوخ و  یم  ارف  ار  هلفـس  اپورـس و  یب  مدرم  یتشم  هیواعم  هک 

دیدنمدرخ و فیرـش و  یمدرم  هک  ار  امـش  نم  دراد و  یم  لیـسگ  دـهاوخب  هک  اج  ره  هب  راب  هس  ای  ود  ای  کی  لاس  ره  رد  ار  نانیا.دـشاب  هدـناسر 
دیوش یم  هدنکارپ  نم  درگ  زا  دینیـشن و  یم  دوخ  یاه  هناخ  رد  اما  مشخب  یم  لام  مناسر و  یم  ددم  مناوخ و  یم  ارف  دیتسه  رادنید  مدرم  یایاقب 

.دیزیخ یمرب  نم  فالخ  هب  و 

شیوخ ناج  « رطع هب  یزاین  هچ  یوش  گرم  زا  سپ   » هک تسرفب  نم  اب  ار  مدرم  نینمؤملا  ریما  اـی  : تفگ تساـخرب و  (1) یبحرا بعک  نب  کلام 
ار ناتماما  دیـسرتب و  ادـخ  زا  : تفگ تسیرگن و  مدرم  ۀرهچ  هب  هاگنآ.تسین  هراکم  لمحت  اب  زج  کین  شاداپ  مدوب و  هتخودـنا  یزور  نینچ  یارب 

.مور یم  نمشد  گنج  هب  ، نم کنیا  ، نینمؤملا ریما  ای.دینک  رازراک  ناتنمشد  اب  دییامن و  شیرای  دناوخ  یم  ارف  ار  امش  هک  نونکا  دینک و  تباجا 

ییوگ ، تفرن کلام  دزن  یسک  دیشک  هام  کی.دنوش  رصم  راپسهر  بعک  نب  کلام  اب  هک  دهد  رد  ادن  شا  یدانم  دعس  ات  دومرف  ( مالسلا هیلع  ) یلع
رصم یوس  هب  هاگنآ.درک  اپرب  هاگرکشل  رهش  جراخ  رد  دش و  نوریب  هفوک  زا  نانآ  اب  کلام  دمآ  درگ  وا  رب  یرامـش  نوچ.دنتـشاد  یمن  شوخ  ار  وا 

هیلع ) یلع.دوب نت  رازه  ود  دودح  دندوب  هدش  عمج  هک  یناسک  ۀمه  درک  رظن.دـمآ  نوریب  رهـش  زا  وا  اب  مه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـمآ تکرح  رد 
.دشاب هدش  هتخاس  ناشراک  هک  یتقو  رگم  دیسرب  نانآ  هب  هک  مرادنپن  دنگوس  ادخ  هب.دییآ  تکرح  رد  ادخ  مان  هب  : تفگ ( مالسلا

نب نمحرلا  دبع  مه  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  رصم  زا  یراصنالا  ةّیزغ  نب  جاجح  هک  دوب  هدرپس  هار  بش  جنپ  رکـشل  نیا  اب  بعک  نب  کلام 
باب رد  یراصنا.دوب  رصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  اب  یراصنا  یلو  ماش  رد  دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع سوساج  یرازف.دیسر  رد  ماش  زا  یرازف  بّیسم 
لتق تراشب  صاـع  ورمع  یوس  زا  هک  هدوب  ماـش  رد  هک  تفگ  یرازف  تفگزاـب و  دوب  هدـید  دوخ  مشچ  هب  هچنآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک 

دوب و هدیسر  رکب  یبا  نب  دمحم 

ص:106

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نارازگراک  نارای و  زا  - 1
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هاگآ ار  مدرم  رکب  یبا  نب  دمحم  لتق  زا  هدش و  ربنم  رب  هیواعم  هدیسر  یم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  رـصم و  حتف  زا  یپرد  یپ  ییاهربخ 
یبا نب  دمحم  لتق  ربخ  هک  یزور  ، دـننک ینامداش  زور  نآ  لثم  هک  مدوب  هدـیدن  ار  ماش  مدرم  زگره  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ یراصنا.تسا  هتخاس 

.شیب ربارب  دنچ  یتح  ، مینوزحم ام  دننامداش  وا  لتق  زا  نانآ  هک  هزادنا  نامه  هب  ، یرآ : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دیسر اهنآ  هب  رکب 

 . دینادرگزاب هار  زا  ار  وا  داتسرف و  بعک  نب  کلام  یپ  زا  ار  یماش  حیرش  نب  نمحرلا  دبع  ( مالسلا هیلع  ) یلع سپ 

یارب تساخ و  رب  سپ.دوب  راکشآ  وا  ۀرهچ  رب  هودنا  نیا  ناشن  هک  ناس  نآ  ، دش نیگهودنا  تخس  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
: تفگ نینچ  هاگنآ.دناوخ  انث  وا  رب  درک و  شیاتس  ار  ادخ  تسخن.تفگ  نخس  مدرم 

یم ههارژک  هب  ار  مالـسا  دنزاس و  یم  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  متـس و  روج و  نارادتـسود  نارجاف و  یتعامج  ار  رـصم  هک  دـینادب 
زا دنگوس  ادخ  هب.دراد  یاج  یدنوادخ  ناتسآ  رب  نونکا  وا  - دانک تمحر  شیادخ  - دیسر تداهش  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  دندرک و  فرصت  دنهاوخ 

راقو یمرن و  دوب و  نمـشد  ار  نارجاف  یاهیباتجک.وا  شاداـپ  هار  هب  مشچ  دوب و  یهلا  یاـضق  راـظتنا  رد  هراومه  مدوب  هتخانـش  ار  وا  هک  ناـمز  نآ 
یـشکرکشل یرواگنج و  هب  نم.ما  هدومن  یناوتان  ای  ما  هدرک  یهاتوک  راک  رد  هک  منک  یمن  تمالم  ار  دوخ  دنگوس  ادخ  هب  نم  و.تسود  ار  نانمؤم 

اب مدناوخ  یرای  هب  ار  امـش  اما.تسا  تسرد  راوتـسا و  ما  هشیدنا  یهدنامرف  رد  مسانـش و  یم  ار  رطخ  دراوم  مهن و  یم  هار  رد  مدـق  ، مهاگآ کین 
ات دیدرکن  تعاطا  نم  نامرف  دیدینـشن و  نم  نخـس  امـش  دیـسر و  دایرف  هب  مدرم  یا  هک  مداد  رد  ادـن  اراکـشآ  ناهاوخ  دایرف  نوچ  دـنلب و  دایرف 

شیب.دیسر ناوت  یدوصقم  هب  امـش  یدرمیاپ  هب  هن  تفرگ و  ناوت  یماقتنا  امـش  یرای  هب  هن  هک  دیناسک  هنوگ  نآ  زا.دیدرگ  رادومن  راک  راوگان  بقاوع 
هب و.دیدیلان  ، دلانب یگتسخ  زا  دشاب و  هتفاکـش  شیاهجفل  هک  یرتشا  نانوچ  مدوب  هدرک  توعد  ناتناردارب  یرای  هب  ار  امـش  هک  تسا  زور  هاجنپ  زا 

امـش نایم  زا  هک  هاگنآ  ات.دزودنا  یباوث  هار  نیا  زا  دهاوخ  یمن  درادن و  لد  رد  نمـشد  اب  داهج  گنهآ  هاگ  چیه  هک  یـسک  دننامه  دیدیبسچ  نیمز 
زا سپـس.داب  امـش  رب  گرم.دمآ  نم  دزن  « دنرگن یم  نانآ  دنـشک و  یم  گرم  یوس  هب  ار  نانآ  ییوگ  هکنانچ  » ناوتان لاحناشیرپ و  یهاپـس  کدرخ 

.تفر دوخ  ماقم  هب  دمآ و  دورف  ربنم 

: تشون نینچ  یا  همان  دوب  هرصب  یلاو  هک  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ

ص:107
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.ادخ تمحر  داب و  وا  رب  مالس.سابع  نب  هّللا  دبع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

رد متشون و  همان  مدرم  هب  اهراب.میناد  یم  ّلج  زع و  یادخ  دزن  رد  نونکا  ار  وا.دیسر  تداهـش  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  دش و  هدوشگ  رـصم  ، دعب اما 
توعد مهزاب  مهزاب و  مدناوخ و  ارف  راکشآ  ناهن و  رد  مدناوخ و  یرای  هب  دوش  ریگرد  گنج  هکنآ  زا  شیپ  ار  نانآ  مداتسیا و  ناشلباقم  رد  راک  زاغآ 

یم یلاعت  یادخ  زا.دنتسشن  هناخ  رد  هتشاذگاو  ارم  مه  یعمج  دندرک و  یرامیب  راهظا  غورد  هب  یضعب  دندمآ و  هارکا  اب  ناشیا  زا  یرامش.مدرک 
مراد و نمـشد  اب  ییورایور  رد  تداهـش  یوزرآ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ، دنگوس ادـخ  هب.دـنادرگ  ما  هدوسآ  یدوز  هب  دـناهرب و  ناشیا  زا  ارم  هک  مهاوخ 
دوخ و یاوقت  هب  ار  وت  ار و  ام  ادخ.متسیز  یم  مدرم  نیا  نایم  رد  مه  زور  کی  یتح  تساوخ  یمن  ملد  ، نانآ اب  راکیپ  ۀصرع  رد  گرم  هب  یگتـسبلد 

.مالسلا و.تساناوت  یراک  ره  رب  وا  هک  دیآ  نومنهر  دوخ  تیاده 

: تشون وا  خساپ  رد  سابع  نب  هّللا  دبع 

.وا تاکرب  ادخ و  تمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  ، داب وت  رب  مالس.سابع  نب  هّللا  دبع  ادخ  ۀدنب  زا  (، مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  یلع  ادخ  هدنب  هب 

راتفرگ هک  یمدرم  زا  ار  وت  هک  یدوب  هتساوخ  تراگدرورپ  زا  ،و  یدوب هتفگ  نخس  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رـصم و  حتف  زا.دیـسر  تا  همان  ، دعب اما 
یرای نامـسآ  ناگتـشرف  یورین  هب  یدوز  هب  ار  وت  دزارفا و  رب  تنامرف  دراد و  یلاعتم  وت  نخـس  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  نم  دـناهرب و  یا  هدـش  ناـنآ 

وت.تسوت نمشد  هدنراد  راوخ  هدننک و  بوکرـس  تسوت و  یاعد  ۀدننک  تباجا  تسوت و  ۀدنهد  تزع  تسوت و  زاسراک  دنوادخ  هک  نادب.دناسر 
لاّعف کین  دـنیآ و  طاشن  هب  ماجنارـس  یلو  یدـنک  دـننک و  گـنرد  اـهراک  رد  زاـغآ  رد  مدرم  هک  دوش  اـسب  هک  مهد  یم  ربخ  ، نینمؤملا ریما  اـی  ار،
یرای ادـخ  زا  ناشیارب  راد و  ینازرا  ناشیا  رب  شیوخ  ناـسحا  یاـمن و  ارادـم  ناـنآ  اـب  ،و  نینمؤملا ریما  اـی  ریگم  تخـس  ناـشیا  رب  سپ.دـنوش 

.مالسلا و.تسا  هدنسب  ار  یراتفرگ  ره  دنوادخ.بلط 

.تفگ تیلست  هّللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رد  ار  وا  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هرصب  زا  سابع  نب  هّللا  دبع  : دیوگ فیس  یبا  نبا  و 

مشاه هک  متساوخ  یم  نم.دوب  هتساخون  یناوج  دانک  تمحر  ار  دمحم  ادخ  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یمرضحلا نوج  نب  کلام 
تراما رصم  هب  ار  صاقو  یبا  نب  ةبتع  نب 
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شریشمش هکنآ  رگم  دش  یمن  هتـشک  درک و  یمن  یلاخ  وا  نارای  صاع و  نب  ورمع  یارب  ار  نادیم.مدوب  هداد  تراما  ار  وا  رگا  ، دنگوس ادخ  هب.مهد 
.دمآ هک  دمآ  نآ  وا  رس  رب  داتسیانزاب و  ششوک  زا  تشاد  ناوت  ات  منک  یمن  شهوکن  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هتبلا.درشف  یم  فک  رد  نانچمه  ار 

وا ، منکن ارچ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.ینک یم  یبات  یب  رایسب  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  رد  نینمؤملا  ریما  ای  : دنتفگ ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ و 
.مدرمش یم  دوخ  دنزرف  ار  وا  مدوب و  وا  ردپ  نم.دوب  ردارب  ار  منادنزرف  ، دوب نم  ۀدرورپ 

ندش هتشک  زا  دعب  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀمان 

هّللا همحر  رکب  یبا  نب  دمحم 

أبـس نب  هّللا  دبع  روعا و  ثراح  ینرعلا و  ةّبح  ّیدع و  نب  رجح  قمحلا و  نب  ورمع  هک  دنک  تیاور  بدنج  دوخ  ردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دبع 
رکب و وبا  ۀراب  رد  هک  یوگب  ار  ام  شدنتفگ.دنتفای  نیزح  نیگمغ و  ار  یلع.دوب  رصم  حتف  زا  دعب  نیا  دندش و  لخاد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب 

راتشک اجنآ  رد  نم  نایعیش  تفر و  تسد  زا  رـصم  ؟ دیا هتفای  تغارف  یلئاسم  نینچ  حرط  یارب  ایآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ییوگ یم  هچ  رمع 
نم قح  زا  هچ  ره  هک  مراتساوخ  امش  زا  و.داد  مهاوخ  خساپ  دیا  هدیـسرپ  هچنآ  زا  ار  امـش  تشون و  مهاوخ  باب  نیا  رد  یا  هلاسر  ناتیارب.دندش 

: هلاسر نآ  ۀخسن  تسا  نیا.دیشاب  تقیقح  نارای  هراومه  دیناوخب و  نم  نایعیش  یارب  ار  هتشون  نآ  دینک و  ناربج  دیا  هدرک  هابت 

ییادخ چیه  هک  ار  ییاتکی  یادخ.داب  امش  رب  مالس.دناوخب  ارم  ۀلاسر  نیا  هک  ناناملـسم  نانمؤم و  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا 
.منک یم  شیاتس  تسین  وا  زج 

و.تما نیا  رب  هاوگ  دوب و  وا  یحو  نیما  هکنآ  داتـسرف ، یربمایپ  هب  ناهج  مدرم  هب  نداد  رادشه  یارب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم ادخ  ، دعب اما 
یاهراخ یور  رب  ای  تخس  یاه  هرخـص  نشخ و  یاهگنـس  رب  دیتسیز  یم  اه  هناخ  نیرتدب  رد  دیتشاد و  اهنید  نیرتدب  زور  نآ  رد  اهبرع  یا  امش 

نوخ.دیدروخ یم  راومهان  تشرد و  یاهماعط  دیدیـشون و  یم  راوگان  وبدب و  یاهبآ.دیدیباوخ  یم  دیتسـشن و  یم  دوب  هدنکارپ  دالب  رد  هک  هدنزگ 
یم لطاب  هب  دیدرک و  یم  فلت  رگیدکی  اب  ار  ناتلاوما  دیدوب و  هدیرب  یدنواشیوخ  دنویپ  ۀتشر  دیتشک و  یم  ار  ناتنادنزرف  دیتخیر و  یم  ار  رگیدکی 

زج دنتـشادن و  نامیا  ادـخ  هب  ناشرتشیب  «و  .دـیدوب ناهانگ  رد  هقرغ  دوخ  دوب و  اپرب  امـش  ناـیم  رد  ناـتناتب  ، دوب سارهرپ  ناـتیاههار  دـیدروخ و 
.داتسرف امش  رب  تلاسر  هب  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم دوجو  هب  داهن  تنم  امش  رب  دنوادخ  سپ  « (1) دندوبن یناکرشم 

باتک یب  یمدرم  نایم  زا  هک  ییادخ  تسوا  :» دیوگ دوخ  لزنم  باتک  رد  ناتدوخ و  زا  یلوسر 
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یهارمگ رد  نآ  زا  شیب  هچ  رگا  دزومایب  ناشتمکح  دـنادرگ و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دـناوخب و  اهنآ  رب  ار  شتاـیآ  اـت  تشاد  ثوعبم  ناـشدوخ  زا  یربماـیپ 
هتسباو امش  هب  تخس.دیآ  یم  نارگ  وا  رب  دهد  یم  جنر  ار  امش  هچنآ  ره  ، دش ثوعبم  امش  رب  امـش  دوخ  زا  یربمایپ  هنیآره  ای « « (1) دندوب راکشآ 
ثوعبم یربمایپ  ناشدوخ  نایم  هب  ناشدوخ  زا  هک  هاگنآ  دومرف  ماـعنا  ناـنمؤم  رب  ادـخ  :» تفگ (2)»و  تـسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم  اب  تسا و 

زا دمآ  هک  یربمایپ  ، یرآ « (4) تسا گرزب  یلضف  بحاص  ادخ  شدهد و  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  :» تفگ (3)»و  درک
ار امش  وا.ار  وا  ۀریـشع  ار و  وا  نادناخ  دیتخانـش و  ار  وا  ۀرهچ  هک  دیدوب  ناسک  نیتسخن  امـش  تفگ و  یم  نخـس  امـش  نابز  هب  دوب و  امـش  دوخ 

نامرف و.داد  نامرف  افص  حلص و  هب  نتخیر و  نوخ  زا  یراددوخ  نادنواشیوخ و  اب  دنویپ  هب  ار  امش  ،و  تنس ضیارف و  تخومآ و  تمکح  باتک و 
اب هک  تفگ  دینکـشم و  اهنآ  نتخاس  دّـکؤم  زا  سپ  ار  دوخ  یاهدـنگوس  دـینک و  افو  دوخ  دـهع  هب  دـینادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  ار  اـهتناما  هک  داد 
هب ملظ  رگیدکی و  لاوما  تراغ  زا  ار  امـش  و.دیروآ  تمحر  رگیدکی  رب  دـییامن و  شـشخب  دـینک و  یکین  مه  قح  رد  دیـشاب و  نابرهم  رگیدـکی 

لیک و رد  یشورف  مک  یراوخ و  بارش  زا  و.دومرف  عنم  رگیدکی  قح  هب  زواجت  یدعت و  رگیدکی و  هب  نداد  مانـشد  رگیدکی و  رب  دسح  رگیدکی و 
اهتناما دینکن و  هابت  متس  هب  ار  نامیتی  لاوما  دیروخن و  ابر  دینکن و  انز  هک  تساوخ  امش  زا  دوب  هدش  لزان  هک  تایآ  نآ  بسح  رب  و.دومن  یهن  وزارت 

هک یریخ  هب  ار  امش  درادن و  تسود  ار  ناگدننک  زواجت  ادخ  هک  دینکن  زواجت  دیزیهرپب و  ندرک  داسف  زا  نیمز  رد  و  دینادرگزاب - ناشنابحاص  هب  ار 
یم کیدزن  شتآ  هب  دـنک و  یم  رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  یدـب  ره  زا  داد و  ناـمرف  دراد  یم  رود  خزود  شتآ  زا  دـنک و  یم  ناـتکیدزن  تشهب  هب 

.دومرف یهن  ، دیامن

هچ شنداد  تسد  زا  تبیـصم  هک  یاو.تفاتـش  رگید  ناهج  هب  هدوتـس  دیعـس و  دتـسب و  وا  ناج  دنوادخ  دیدرگ  یرپس  شرمع  تدم  هک  ینامز 
.دسرن سک  هب  یتبیصم  نانچ  دشاب  ات  هدیسرن و  سک  هب  یتبیصم  نانچ  هدوب  ات.ناناملسم  ۀمه  یارب  مه  وا و  یابرقا  یارب  هژیو  هب.دوب  گرزب 

.دنتساخرب عازن  هب  شا  ینیشناج  رس  رب  ناناملسم  تفر  یقاب  ناهج  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  نوچ 

لها زا  تفالخ  رما  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) دمحم زا  دعب  برع  هک  تشذگ  یمن  مرطاخ  هب  دیجنگ و  یمن  ملایخ  رد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 
ات رکب  وبا  یوس  هب  وس  ره  زا  مدرم  موجه  زجب  تخادنین  تشحو  هب  ارم  و.دنراذگاو  نم  زج  یرگید  هب  وا  زا  سپ  ار  تفالخ  ای  دـنباترب  خر  وا  تیب 

هیلع و هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ینیشناج  هب  هک  رگید  سک  ره  زا  دوخ  هک  مدید  یم  هک  متـشادزاب  تسد  ندرک  تعیب  زا  یتخل  نم.دننک  تعیب  وا  اب 
هب دندرگ و  یمزاب  نید  زا  مدرم  یخرب  مدید  هک  یتقو  ات  مدرک  گنرد  لاح  نآ  رد  - تساوخ یم  ادخ  هک  - ینامز.مرتراوازـس دوش  یم  هدـیزگرب  ( هلآ

ناناملـسم مالـسا و  یرای  هب  رگا  هک  مدیـسرت  ، دننک یم  توعد  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا )و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم نییآ  ادـخ و  نید  یدوبان 
مزیخنرب
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رب تموکح  زا  ندش  مورحم  زا  دوب  دهاوخ  رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیصم  دوش  نینچ  رگا  ددرگ و  ناریو  یناملـسم  یانب  دیآ و  دیدپ  یا  هنخر  نید  رد 
ماگنه نیا  رد.نامسآ  یاهربا  هک  دوش  یم  هدنکارپ  نانچ  نابایب و  بارـس  هک  دوش  یم  لیاز  نانچ  ریذپ و  لاوز  هزور و  دنچ  تسا  یعاتم  هک  امش 

رارق نخس  ره  زارف  رب  ادخ  نخس  دیدرگ و  دوبان  لطاب  ات  مدز  رمک  رب  مزع  نماد  ثداوح  نیا  شکمـشک  رد  مدرک و  تعیب  وا  اب  متفر و  رکب  وبا  دزن 
.دنتشاد یم  شوخان  شنارفاک  دنچ  ره  تفرگ 

رد هک  یراک  ره  رد  مدوب و  وا  هاوخکین  بحاصم  نم.دنار  یم  اهراک  تدش  یتخس و  هب  هاگ  یمرن و  هب  هاگ  - تفرگ تسد  هب  روما  نآ  مامز  رکب  وبا 
هدنز نم  -و  گرم ۀثداح  - دتفا یا  هثداح  ار  وا  نوچ  هک  متـشاد  دیما  نادـب  و.تدـهاجم  نآ  هار  رد  مدرک و  تعاطا  وا  زا  ، دوب دـنوادخ  تعاطا  نآ 
رمع وا و  نایم  رگا  و.دوبن  نآ  اـب  یدـیمون  یا  هرذ  دوب و  نیقی  اـب  هارمه  دـیما  نیا  دوش و  هداد  نم  هب  تسا  نآ  رـس  رب  شکمـشک  هک  یرما  ، مشاـب

تـشاذگاو وا  هب  تفالخ  دـناوخارف و  ار  رمع  دیـسر  ارف  شگرم  نوچ.تسب  دـهاوخن  تفالخ  یوس  هب  ارم  هار  هک  متـشاد  نیقی  دوبن  یتیـصوصخ 
یدرم.دـش تفـالخ  رما  راد  هدـهع  رمع  میدومنن و  غیرد  ییاـمنهار  یهاوخکین و  زا  میدرک و  تعاـطا  میداـهن و  شوـگ  یأر  نآ  رب  اـم  مهزاـب 

.ناور هتسجخ  دوب و  تریس  هدیدنسپ 

تموکح زا  هک  ردق  نآ  نانآ.داد  رارق  سک  نیمشش  ارم  اما.تشاد  دهاوخن  زاب  نم  زا  ار  تفالخ  راب  نیا  : متفگ دوخ  اب  دیسر  ارف  گرم  ار  رمع  نوچ 
اب هک  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  تافو  ماگنه  هب  ارم  نانخس  یرآ.دنتشادن  تهارک  ناشدوخ  زا  کی  چیه  تموکح  زا  دنتـشاد  تهارک  نم 
یم ار  تنس  دناوخ و  یم  ار  نآرق  هک  دشاب  یـسک  ام  نایم  رد  هک  ینامز  ات  تیب  لها  ام  شیرق  تعامج  یا  : متفگ یم  مدرک و  یم  هّجاحم  رکب  وبا 

ار ناشیا  رگید  مبای  تموکح  نانآ  رب  نم  رگا  هک  دندیسرت  موق.دنتشاد  دای  هب  ، میرتراوازس امش  ۀمه  زا  رما  نیا  هب  دراد  نامیا  قح  نید  هب  دسانش و 
دوخ نایم  ار  نآ  دنزادنا و  گنچ  نآ  رب  هک  دیما  نادب  دندنار  رد  هب  نآ  زا  ارم  دنداد و  نامثع  هب  ار  تفالخ  سپ.دوب  دهاوخن  یبیصن  نآ  رد  دنتسه  ات 

وت اب  هنرگو  نک  تعیب  نامثع  اب  ایب و  : دنتفگ سپـس.دندوب  دـیمون  دـسر  نانآ  هب  یزیچ  نم  بناج  زا  هکنیا  زا  یتسار  هب  دـننادرگ و  تسد  هب  تسد 
.مدومن ییابیکش  مدرک و  تعیب  هارکا  هب  نم.مینک  یم  داهج 

ار مثاریم  هک  مدنمزآ  نم.یتسه  رترود  هکنآ  لاح  یرتدنمزآ و  نم  زا  وت  : متفگ ، یدنمزآ رما  نیا  هب  ردقچ  ، بلاط یبا  رسپ  یا  : تفگ ناشیا  زا  یکی 
لیاح نآ  نم و  نایم  دینار و  یم  نآ  زا  ارم  هک  امش  ای  متـسه  نآ  راوازـس  نم  ایآ.دنا  هداد  رارق  نم  یارب  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یقح  منک و  یم  بلط 

.نیملاظلا موقلا  یدهی  هّللا ال  دندش و  هدز  تهب  نخس  نیا  ندینش  زا  ؟ دیوش یم 

دندرمش درخ  ارم  میظع  تلزنم  دنداد و  رده  هب  نم  مهـس  دندیرب و  نم  یدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ.مهاوخ  یم  یرای  شیرق  ربارب  رد  وت  زا  ایادخ  راب 
: دنتفگ دننک و  هزیتس  نم  اب  دنا  هتفرگ  نم  زا  ار  نآ  تسا و  نم  نآ  زا  هک  یقح  رس  رب  ات  دنداد  مه  هب  قافتا  تسد  و 

ییابیکش نونکا  سپ.درک  عنم  نآ  زا  ار  وت  دنناوت  یرآ و  گنچارف  یناوت  یم  ار  قح  هتبلا 
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مغیرد هک  ، متیب لها  زج  یراکددـم  هن  یعفادـم و  هن  دوب  یروای  هن  ارم.ریمب  هصغ  فسأت و  رد  ای  ، یراوگان هودـنا و  اب  هارمه  ییابیکـش  ، زاس هشیپ 
مدیزرو ییابیکش  یرآ.مدیشون  کدنا  کدنا  ار  هودنا  گنرش  متسب و  ورف  مشچ  دوب  هدیلخ  ممشچ  رد  راخ  هکنآ  اب.متـسرف  ناشگرم  ماک  هب  هک  دمآ 

.هدنرب غیت  زا  رت  هدنروآدرد  ار  لد  دوب و  لظنح  زا  رت  خلت  هک  یزیچ  ، مدروخ ورف  دوخ  مشخ  و 

سپاو ار  متـسد  مدز و  یمزابرـس  نم  دینک و  تعیب  نم  اب  هک  دیداهن  نم  هب  یور.دـیتشک  ار  وا  دـیدمآ و  ، دـیتساخرب نامثع  فالخ  هب  هک  هاگنآ  ات 
نم رس  رب  سپ.متشاذگ  یمن  نم  دیدیشک و  یم  ار  متسد  امش  مدش و  یم  عنام  نم  دییاشگب و  متـسد  ات  دیتخادرپ  شکاشک  هب  نم  اب.مدوب  هتـشاد 

یرگید هب  وت  زج  هب  میباین و  ار  یسک  وت  زج  اریز  مینک  یم  تعیب  هک  دیتفگ  و.ارم  ای  ، تشک دیهاوخ  ار  رگیدکی  ای  متشادنپ  هک  دیدرک  ماحدزا  نانچ 
تعیب هب  مدرم  مدرک و  تعیب  امـش  اب  راچان  هب.دمآ  دهاوخ  دیدپ  یفالخ  ام  نایم  هن  میوش و  یم  هدنکارپ  هن  میدرک  تعیب  هک  ینامز  و.میهدن  اضر 

ناـیم رد.متـشاذگاو  شدوخ  لاـح  هب  مدرکن و  شهارکا  تساوخن  سک  ره  متفریذـپ و  وا  زا  ، درک تعیب  دوخ  لـیم  هب  سک  ره.مدـناوخارف  دوخ 
نارگید هن  ار و  اهنآ  هن  ، مدرک یمن  ناشراداو  روز  هب  نم  ، دـننک تعیب  دنتـساوخ  یمن  رگا.دـندوب  مه  ریبز  هحلط و  دـندرک  تعیب  نم  اب  هک  یناـسک 
راهظا دـندوب و  هدرک  تعیب  نم  اب  اـهنآ  کـی  کـی  هک  یهاپـس  اـب  ، دـنراد هرـصب  گـنهآ  دـنا و  هتفر  هکم  هب  ود  نآ  مدینـش  هک  تشذـگن  یرید.ار 
تخات دـندوب  نم  تعیب  رد  همه  هک  یرهـش  مدرم  رب  دـندرک و  ضرعت  نم  لاملا  تیب  نانزاخ  نم و  لماع  رب  ود  نیا.دـندوب  هدومن  یرادربنامرف 

سبح و رد  ار  یـضعب  ردـغ و  هب  ار  یـضعب  دـندروآ و  موجه  نم  نایعیـش  رب  هاگنآ.دروخ  مه  هب  ناشداحتا  داتفا و  فـالتخا  مدرم  نایم.دـندروآ 
هب ار  اهنآ  زا  نت  کی  یتح  رگا  مسق  ادخ  هب.دندرک  رادید  ار  ادخ  تدیقع  قدص  نیع  رد  نانآ  دنتـشک و  ار  نانآ  یرآ.دنتـشک  ریـشمش  هب  ار  یـضعب 

رامش زا  شیب  هک  دنتشک  ناناملسم  زا  ار  یرامش  نانآ  هکنآ  زا  میرذگب  لاح.تسا  لالح  نم  یارب  مجاهم  رکشل  نآ  ۀمه  لتق  ، دنشاب هتشک  دمع 
 . َنیِمِلاهراشاّظلا ِمْوَقْلِل  ًادْعُبَف  .تشاذگن  ناشتسد  هب  ار  ییاورنامرف  تلود و  دنوادخ  یلو.دندوب  هدش  لخاد  رهش  هب  هک  دوب  ینامجاهم 

دیاب هک  یمدرم  ، دندوب هدمآ  یتیحان  زا  کی  ره  هک  اپورس  یب  هلفس و  مشچ  هنـسرگ  یودب  یاهبرع  زا  ییاه  هتـسد  مدرک  رظن  ماش  مدرم  رد  سپس 
نادب رکشل  نم.نیعبات  زا  هن  راصنا و  زا  هن  دندوب و  نارجاهم  زا  هن.دریگ  تسد  رد  ناشراک  مامز  یـسک  دنوش و  هدومزآراک  ات  تخومآ  ناشبدا  هک 

رارق ریت  فده  ار  نانآ  دنداتـسیا و  ناناملـسم  یور  رد  یور.دندوزفین  قافن  ییادـج و  زج  یلو  مدـناوخ  ارف  داحتا  تعاطا و  هب  ار  نانآ  مدرب و  وس 
اـهریت و معط  نوچ.متـسویپ  رد  گـنج  مدروآ و  نتخاـت  ناشرـس  رب  ناناملـسم  اـب  نم  هک  دوـب  یعقوـم  نینچ  رد.دـندز  ناـشنت  رب  هزین  دـنداد و 

یم توعد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  هب  ار  امش  ینعی  ، دنتشارفارب اهنآرق  ، دندرک ساسحا  اهمخز  درد  دندیـشچ و  ام  راکـشناج  یاهریـشمش 
دربن هب.امش  ربارب  رد  یناوتان  ببس  هب  دنا و  هدرک  هعدخ  رکم و  یور  زا  راک  نیا  نآرق و  هن  دنـسانش و  یم  نید  هن  نانیا  هک  متفگ  امـش  هب  نم.مینک 

دیهد همادا  شیوخ 
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ام اب  تروص  نیا  رد  هک  دندرک  لوبق  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  رگا  ، ریذپب ناشداهنشیپ  هک  دیتفگ  ارم  دیتفاترب و  رس  امش  یلو  تسامـش ، اب  قح  هک 
لوبق امش  یأر.اهنآ  اب  راکیپ  یارب  تسام  لیلد  نیرتگرزب  نیا  دنتفاترب  رس  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  زا  رگا  دنناتسادمه و  قح  نخـس  نتفریذپ  رد 
ۀدهع رب  ناشیا  نایم  امش و  نایم  هحلاصم  راک  هک  دش  نآ  رب  رارق.دیدوب  هدش  تسس  راکیپ  رد  مه  دیدوب و  هدیشک  ینامرفان  هب  رس  مه  اریز  مدرک 

نآ یاضتقم  هب  دش و  نوگرگید  یأر  ار  ود  نآ  یلو.دنناریمب  تسا  هدـیناریم  ار  هچنآ  دـننک و  هدـنز  هدرک  هدـنز  نآرق  ار  هچ  ره  نانآ  دـشاب و  درم  ود 
ۀشیدنا زا  ار  نانآ  زین  دنوادخ  ، دندرک تفلاخم  دوب  هدمآ  ادخ  باتک  رد  هچنآ  اب  دندنکفا و  وس  کی  هب  دوب  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ.دنتسراین  لمع  طرش 

نامیپ یهورگ.درک  دنتسناوت  یراک  نانچ  ناسک  نانچ  یتسار  هب  دندنکفا و  رود  هب  ادخ  مکح.دومن  هار  تلالض  یداو  هب  تشاد و  رود  هب  تسرد 
وگتفگ هـب  ناـنآ  اـب  نوچ.دـندومن  داـسف  دنتــشک و  ، دــندرک اـهیراکهبت  نـیمز  رد  هـک  هاـگنآ  اـت  میتشاذــگاو  ار  ناـنآ  زین  اـم  (1)و  دنتـسسگ ام 

اهنآ نالتاق  ام  ۀـمه  : دـنتفگ.دنک مکح  امـش  ام و  نایم  ادـخ  باتک  سپـس  دیراپـسب  ام  تسد  هب  ار  ام  ناردارب  نـالتاق  تسخن  ، میتفگ ، میتخادرپ
دیامن یم  نوگنرـس  ار  ناملاظ  هک  اجنآ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دـندرک و  ام  راکیپ  جیـسب  هاگنآ.میناد  یم  لالح  ار  امـش  اهنآ و  نوخ  نتخیر  میتسه و 

یلاخ ریت  زا  نامیاهشکرت  هدش و  دنک  نامیاهریشمش  دیتفگ  ، دیهن یور  ناتنمـشد  هب  روف  رب  هک  ناتمتفگ  دمآ  هتخاس  نانآ  راک  نوچ.درک  نوگنرس 
نیرتهب اب  مینک  دربن  زاس  ات  نادرگزاب  نامرهـش  هب  ار  ام  تسین  یتسدـبوچ  زج  میناوخ  یم  شا  هزین  هچنآ  تسین و  هزینرـس  ار  نامیاه  هزین  تسا و 
رکـشل هب  ار  یرگید  هورگ  ، دنا هدش  ادج  ام  زا  ای  دنا  هدش  هتـشک  ام  نایوجگنج  زا  هک  رامـش  نآ  یاج  هب  یدرگزاب  رهـش  هب  رگا  و.حالـس  بسا و 

رد مداد  نامرف  میدیسر  هفوک  یکیدزن  هب  نوچ  مدنادرگزاب  رهش  هب  ار  امـش.درک  دهاوخ  تیوقت  نامنمـشد  ربارب  رد  ار  ام  راک  نیا  هک  دروآ  یهاوخ 
نانز و اب  رادید  زا  دیدنب و  داهج  هب  لد  دیرآ و  مهارف  دیراد  مک  هچنآ  دینامب و  دوخ  هاگرکـشل  رد  هراومه  دینک و  اپرب  هاگرکـشل  دـییآ و  دورف  هلیخن 

یرادیب زا  هن  دنوش  یمن  لولم  دنسانش و  یمن  یگدنام  دنراد و  رمک  رب  مزع  نماد  هراومه  دنیابیکش و  ینادرم  یگنج  نادرم  هک  دیهاکب  ناتنادنزرف 
دندروآ یهاو  یاهرذع  دندنام و  نم  دزن  امش  زا  یتعامج.ندب  یگتفوک  زا  هن  مکش و  ندوب  یهت  زا  هن  زور و  رد  یگنشت  زا  هن  بش و  رد  ندیـشک 

هب هک  زور  کی  ات.دنتـشگزاب  دنتفر  رهـش  هب  هک  نانآ  هن  دوب و  یتابث  ربص و  دندوب  هدنام  هک  اهنآ  رد  هن.دـنتفر  رهـش  هب  دـندرک و  ینامرفان  یهورگ  و 
زورما هب  ات  امش  یلو  مدمآ  رد  هفوک  هب  مه  نم  ناتمدید  نانچ  نوچ.دیـسر  یمن  مه  نت  هاجنپ  هب  نم  نازابرـس  رامـش  ، متـسیرگن دوخ  هاگرکـشل 

.دیهن نوریب  یاپ  رهش  زا  نم  اب  دیا  هتسناوتن 

یم نمشد  تسد  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  ناتیاهرهش  دهن و  یم  ناصقن  هب  یور  امـش  یاهنیمز  فرط  ره  زا  هک  دینیب  یمن  ؟ دیـشک یم  راظتنا  هچ 
رد ؟ دشک یم  رکشل  امش  دالب  هب  هک  تسا  نمشد  نیا  تسین و  ینابزرم  ار  ناتیاهزرم  دنوش و  یم  هتشک  اهرهش  نآ  رد  نم  نایعیش  دتفا و 
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هدرک وداج  ار  امش  یسک  هچ  ؟ دیور یم  اجک  هب  ؟ دییآ یم  اجک  زا  ؟ دوش یم  هچ  ار  امش  .نوزفا  ناتناوت  ورین و  تسا و  رایسب  امش  رامـش  هک  یلاح 
دحتم دندمآ و  درگ  - ناتنانمـشد ینعی  - موق نآ  هک  دینادب.درک  دناوتن  امـش  دصق  سک  دیهد  مه  هب  داحتا  تسد  دـینک و  مزج  دربن  مزع  رگا  ؟ تسا

رد زگره  دیهد  همادا  عضو  نیدب  رگا  هک  مناد  یم  دیدش و  هدنکارپ  دیدرک و  فالتخا  دیدیزرو و  یتسـس  امـش  دنرگیدکی و  هاوخکین  همه  دندش و 
اب دربن  یارب  دنوش و  دحتم  دنیوگ  یم  هک  قح  نخـس  نآ  رب  دنوش و  رادیب  دنا  هدش  رد  تلفغ  باوخ  هب  هک  نانآ  سپ.دوب  دـیهاوخن  نادیعـس  ۀرمز 
اب امـش.هدیدرگ  نشور  حبـص  دـنراد  انیب  نامـشچ  هک  نانآ  یارب  هدـش و  راکـشآ  دوب  هتفهن  یور  هچنآ  نونکا.دـندرگ  درجم  هقالع  ره  زا  نمـشد 
اب هراومه  مالـسا  زاغآ  رد  و.دندروآ  مالـسا  هارکا  یور  زا  هک  دیزیتس  یم  یموق  اب  ، دیگنج یم  ناگلفـس  ناگدشدازآ و  نادنزرف  (1)و  ناگدشدازآ
زا دیاب  هراومه  هک  یناسک  ، نید رد  ناروآدیدپ  ون  ناراذگتعدب و  نآرق و  تنس و  ادخ و  نانمشد  ، دندوب گنج  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر 
نم هب.ناتسرپایند  ناراوخ و  هوشر  تعامج  ، دنا هدوب  کانسرت  ییاه  هرهچ  ناناملسم  مالـسا و  یارب  هک  یناسک.دوب  کانمیب  ناشیراکهبت  بقاوع 
زا شیب  یزیچ  هک  درک  دهاوخ  تعیب  یتروص  رد  ، درک طرـش  و.تفرگن  یزیچ  ات  درکن  تعیب  هیواعم  اب  ( صاع ورمع   ) هغبان نبا  هک  دـنا  هداد  ربخ 

نینچ دـتفا  یراوـخ  هب  دـشورف و  یم  اـیند  هب  ار  شنید  هک  یا  هدنـشورف  نینچ  تسد  داـب  یهت.یرآ.دـهد  وا  هب  تـسوا  ورملق  رد  نوـنکا  هـچنآ 
دنا و هدروخ  بارش  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  نایم  رد.دشک  یم  یهابت  هب  ار  ناناملسم  لاوما  تسا و  ناقساف  نداد  ترـصن  شراک  هک  یرادیرخ 
هب یلام  کدنا  ات  دندرواین  مالسا  هک  یناسک  دنتسه  ناشیا  نایم  رد  دنا و  هرهش  دنـسپان  رادرک  نید و  رد  داسف  هب  هدش و  یراج  اهنآ  رب  مالـسا  دح 

.دش هداد  نانآ 

مدرک دای  هک  هورگ  نیا.رتدب  نانیا  زا  هکلب  دنتـسه  نانیا  دننامه  مدرکن  دای  ناشیاهبیع  زا  هک  رگید  هورگ  نآ  موق و  نیا  نایاوشیپ  دنتـسه  نانیا  ، یرآ
یپ زا  داد و  دنهاوخ  جاور  امش  نایم  رد  ار  نیمز  رد  ندرک  داسف  ییوگروز و  یگماکدوخ و  روجف و  ربکت و  یهابت و  دنبای  ییاورنامرف  امش  رب  رگا 
اهنآ زا  مهزاب  دیا  هتـشاذگورف  دیا و  هدرکن  یرای  ارم  هکنیا  ۀمه  اب  امـش  هنیآره  داد و  دـنهاوخ  مکح  قحان  هب  تفر و  دـنهاوخ  دوخ  سوه  اوه و 
قنور تداـبع و  هب  ناراد  هدـنز  بش  نآرق و  نـالماح  اـمکح و  اـبجن و  ناـهیقف و  دـنناملاع و  امـش  ناـیم  رد.تقیقح  هب  رت  هتفاـی  هار  دـیرتهب و 

تموکح امش  رب  لذارا  رارشا و  ناهیفس و  یتشم  دیراذگن  هک  دیتسین  نآ  رـس  رب  دییآ و  یمن  مشخ  هب  ایآ.نآرق  توالت  هب  اهدجـسم  ناگدنـشخب 
؟ دننک

زا رگا  مسق  ادخ  هب.دینک  تعاطا  مهد  یم  نامرف  یزیچ  هب  ار  امش  نوچ  و.میوگ  یم  ینخس  هک  یتقو  - دنک تیاده  ناتیادخ  - دیونشب ارم  نخس 
رازراک هب  دیزاس و  هدامآ  دربن  یاهحالـس  دینک و  دربن  زاس.دید  دیهاوخن  ییاهر  یور  دینک  نایـصع  ارم  رگا  دیروخ و  یمن  بیرف  دیرب  نامرف  نم 

ار ادخ  رون  دننک و  هجنکـش  ار  ادخ  ناگدنب  هک  دنا  هدـش  ایهم  راکهبت  ناقـساف  و.راکـشآ  ار  نآ  بیهل  منیب و  یم  رو  هلعـش  ار  نآ  شتآ  هک  دـیباتش 
.دننادرگ شوماخ 
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هیلع و هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هکم  حتف  زا  سپ  دنا  هرمز  نآ  رد  زین  وا  نادناخ  هیواعم و  ردپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  « ءاقلط » ینعم رد  ، ناگدشدازآ - 1
.درک ناشدازآ  دنک  ناشریسا  هکنآ  یاج  هب  داهن و  تنم  نانآ  رب  ( هلآ
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رـس دوخ  لطاب  یگتـشگمگ و  یهارمگ و  رد  دنتـسه  نادنـسپدوخ  نایوجافج و  ناراکعمط و  یعمج  هک  ناطیـش  نارادتـسود  هک  دیـشاب  هاگآ 
رد ، دننک یم  تعاطا  دوخ  راگدرورپ  زا  دنیوگ و  یم  قح  هب  نخـس  ،و  دنناعـشاخ نادهاز و  ناکین و  یتعامج  هک  ادخ  ناتـسود  زا  دیابن  ، دننادرگ

هدرک رپ  ار  نیمز  نانآ  یهوبنا  هک  یلاح  رد  موش  یورایور  اهنآ  اب  اهنت  هکی و  رگا  - دنگوس ادـخ  هب  - نم و.دنـشاب  رترادـیاپ  دوخ  یاوشیپ  زا  تعاطا 
ینازرا ربص  نیقی و  دامتعا و  نم  هب  نیمه  هارمه و  تیادـه  اب  ام  دـنرو و  هطوغ  تلالـض  رد  نانآ  هک  مناد  یم  اریز.مهدـن  هار  لد  هب  یمیب  ، دـشاب

تما نیا  رب  هک  تسا  نآ  زا  نم  هودنا  فسأت و  یلو.نم  راظتنا  رد  مراگدرورپ  کین  باوث  متـسه و  مراگدرورپ  رادید  قاتـشم  نم.تشاد  دـهاوخ 
اب دنزاس و  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدـنب  دـننک و  تسد  هب  تسد  دنناتـسب و  ار  ادـخ  لام.دـنبای  ییاورنامرف  ناشروجف  قسف و  لها  ناشناهیفس و 

بیغرت و همه  نیا  مدرک و  یمن  ناتتمالم  همه  نیا  ؛ دوبن منیا  مغ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب.دـننک  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  ناقـساف  ای  دـنگنجب و  ناحلاص 
یم یورایور  نانآ  اـب  شیوخ  نت  هب  دوخ  ،و  مدرک یم  ناـتکرت  دـیدوب  هدرک  یتسـس  هتفاـترب و  رـس  هک  ناـمز  ناـمه  هکلب  مدومن  یمن  ناـتقیوشت 

ناسآ امش  رب  هاوخ  دیورب  گنج  هب  » سپ.تداهش رادتسود  تخس  مقح و  رب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب.دشاب  رودقم  اهنآ  اب  یورایور  نامز  ره  ، مدش
یدنک رگا  هک  دیزیخرب  یاج  زا  کنیا  « تسا نیا  رد  امـش  ریخ  دینادب  رگا.دینک  داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  راوشد و  هاوخ  دـشاب و 
رادیب تسا و  لد  رادیب  وجگنج  درم.درب  دیهاوخن  نارـسخ  زج  یا  هرهب  دش و  دیهاوخ  راتفرگ  یراوخ  تلذ و  هب  داتفا و  دـیهاوخ  یتسپ  رد  دـینک 

هار رد  داهج  هک  ره  دسر و  تکاله  هب  دنک  ناوتان  نتـشیوخ  هک  ره  هتفرن و  باوخ  هب  وا  نانمـشد  ۀدید  هک  دـنادب  ، دور باوخ  هب  دوخ  هکنآ.مشچ 
.ددرگ هدش  تناها  نوبغم و  دیوگ  کرت  ار  ادخ 

.مالسلا و.نادرگ  رتهب  نامیایند  زا  ار  نامترخآ.هد  ییاسراپ  ایند  رد  ار  ناشیا  ام و  ، زادنا تیاده  هار  هب  ار  ناشیا  ام و  ایادخ  راب 
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انیرم جرم  ناتساد 

نارای دـش و  رایـسب  شلاوما  تفرگ و  ورین  شراک  دـیدرگ  زوریپ  رـصم  رب  هیواعم  دـش و  هتـشک  رکب  یبا  نب  دـمحم  نوچ  : دـیوگ یـسیع  نب  رکب 
.رازیب گنج  زا  دندش و  هدنکارپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع درگ  زا  رتشیب  هچ  ره  ( مالسلا هیلع  ) یلع

زا شیپ.داتسرف  وا  یاج  هب  ار  ( حر  ) رتشا درک و  شلزع  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دوب رـصم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  ( ضر ) هدابع نب  دعـس  نب  سیق 
هریزج نیمزرـس  رد  شیوخ  ورملق  رب  ار  سیق  نب  کاحـض  هیواعم  هک  رارق  نیا  زا  تشاد ، ییاـهگنج  (1) هریزج دالب  رد  دور  رـصم  هب  رتشا  هکنآ 

هتخیرگ هیواعم  ورملق  ینعی  هریزج  دالب  هب  دندوب  هفوک  هرصب و  رد  هک  ناینامثع  زا  مه  یناسک.دوب  وا  تسد  رد  ایـسیقرق  هّقر و  ناّرح.داد و  تراما 
شیرای زین  نانآ.تساوخ  یرای  هّقر  مدرم  زا  دیسر  کاحض  هب  ربخ  نیا  وچ.دش  ناّرح  راپسهر  سیق  نب  کاحض  دصق  هب  دیسر  رتشا  هب  ربخ.دندوب 

هّقر مدرم.دوب  یدسا  ۀمرخم  نب  کامس  ناشـسیئر.دندوب  هتفر  هّقر  هب  هتخیرگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دندوب  ناینامثع  اجنآ  نانکاس  رتشیب.دندرک 
یگنج دیـسرب و  دوخ  هاپـس  اب  رتشا.دندرک  اپرب  هاگرکـشل  ناّرح  هّقر و  نایم  یناکم  انیرم  جرم  رد  دندمایب و  سپ  ، دـندوب هتخاس  ریما  دوخ  رب  ار  وا 

دیشوک و یم  نانچمه  رتشا  هاگماش  ات.دندش  حورجم  یرایـسب  دندیگنج و  یم  تریـصب  تین و  یور  زا  دسا  ینب  زور  نیا  رد  تفرگ  رد  تخس 
تفرب ناشیا  یپ  زا  رتشا  رگید  زور  حبص.دیشک  ناّرح  هب  ار  دوخ  سیق  نب  کاحض  یکیرات  ۀدرپ  رد  دیسر  رد  بش  نوچ.دیباتش  یم  یزوریپ  یارب 

زا رتشا  نوچ.داتـسرف  شیرای  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دـبع  مه  وا  ، تساوخ یرای  هیواعم  زا  کاحـض.دومن  هرـصاحم  ناّرح  رد  ار  نانآ  و 
رد تسا و  زیزع  هلیبق  هک  دینادب  : داد رد  ادن  هاگنآ  ، داد هیبعت  هراوس  هدایپ و  زا  شیوخ  هاپس  تسارایب و  رکـشل  جاوفا  دش  هاگآ  نمحرلا  دبع  تکرح 
هک تسیچ  زا  نارامسوس  یا  ؟ دیوش یمن  میلست  ایآ  نازیرگ  ناهبور  یا.تسا  ظوفحم  تسا  یرورض  نآ  زا  عافد  ظفح و  هچ  ره  هک  دینادب  ، ناما

رد هّقر  مدرم  ، دش هّقر  راپسهر  رتشا  سپس  ؟ دیا هدیزخ  اهخاروس  رد 
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وا دیسر  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  هب  ربخ   . دیدرگزاب رتشا.دندش  راصح  رد  وا  میب  زا  زین  نانآ  دیسر  ایسیقرق  هب  ات  تفرب  نانچمه  رتشا.دندش  راصح 
هدمآ شموق  رس  رب  انیرم  جرم  دربن  رد  هچنآ  داتسرف و  هیواعم  یارب  دورس  یرعش  یدسا  کتاف  نبا  میرخ  نب  نمیا  هعقاو  نیا  زا  دعب   . دیدرگزاب زین 

: تسا تایبا  نآ  زا  دیناسر و  وا  شوگ  هب  دوب 

رب ار  وت  هک  یتساوخ  ناشیا  زا  هک  دیوگب  دناسرب و  ( هیواعم ینعی  ) برح رسپ  هب  دنزوس  یم  گنج  رونت  رد  هک  ینارگـشاخرپ  زا  یا  همان  هک  تسیک 
هلمح یا  هیحان  هب  زور  ره  رد  هک  یا  هدرب  دای  زا  ایآ.یا  هدرکن  افو  هدعو  هب  زونه  هچ  رگا  یا  هدیـسر  دوخ  فده  هب  سپ  دنهد  یرترب  ترخآ  باوث 

.ناخلم هوبنا  نوچ  یرکشل  اب  دش  یم  یا 

رب ار  شناگدایپ  ناراوس و  ، تسا نتسشن  ورف  لاح  رد  شتآ  ار  سیق  نب  کاحـض  سینا  وبا  هکنآ  لاح  هدش و  هتخورفا  نم  موق  شتآ  دید  هک  یماگنه 
نورد رد  شخرذآ  نوچ  هک  نامیاه  هزین  اب  میدروآ  هلمح  ناشیا  رب  ماگنه  نیا  رد  زین  ام.تسب  رب  ام  ییاهر  هار  هک  درک  باتـش  نانچ  دنار و  ام  رس 
راکیپ اجنآ  رد  میدیبلط و  یم  ار  ( هیواعم ینعی  ) ماما تفالخ  انیرم  جرم  رد  هک  یا  هدینـشن  ام  ربخ  ایآ.دـندوب  نوخ  ۀنـشت  دندیـشخرد و  یم  اهربا 

نآ اب  دمآ  یم  وت  رس  رب  دوخ  یجحذم  رتشا  ، .ناشیا یاهیریلد  انیرم و  جرم  رد  نانآ  یاهتبرـض  دوبن و  اجنآ  رد  نم  ۀریـشع  ندرک  ماقم  رگا  میدرک 
.دنمورین رکشل 

میارب رکب  یبا  نب  دمحم  هک  یثیدح  متفگ و  تیزعت  ار  وا  مدمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  دش  هتـشک  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  یتقو  : دـیوگ (1) میلس
.دوش یم  هداد  یزور  وا  هب  تسا و  هدنز  نونکا  وا  - دازرمایب شیادخ.هتفگ  تسار  دمحم  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع  . متفگزاب دوب  هدرک  لقن 
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سیق نب  میلس  ای  یرازف  جلب  نب  میلـس  ای  دشاب  دوسا  نب  میلـس  تسا  نکمم.تسیک  هک  دشن  مولعم  میلـس  نبا  هک  هتـشون  ثدحم  ناورداش  - 1
.یلاله
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نب ةفیذح  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک 

هراشا

سمش دبع  نب  ةعیبر  نب  ةبتع 

هب سمـش  دبع  نب  ةعیبر  نب  ةبتع  نب  ةـفیذح  یبا  نب  دـمحم  ، دوشگ ار  رـصم  صاع  نب  ورمع  هک  یماگنه  : دـیوگ فیـس  یبا  نب  دـمحم  نب  یلع 
ینامز کدنا  هفیذح  یبا  نب  دمحم.داتسرف  نادنز  هب  ار  وا  هیواعم.دوب  نیطسلف  رد  مایا  نآ  رد  هیواعم  داتسرف و  هیواعم  دزن  ار  وا  ورمع  داتفا  تراسا 

هچ : تفگ ار  نایماش  و.تسین  دونشخ  نادنز  زا  وا  رارف  زا  هک  دومن  نانچ  مدرم  هب  هیواعم.دوب  هیواعم  ییاد  رسپ  وا.تخیرگ  سپـس  ، دنام نادنز  رد 
یدرم هک  مالظ  نب  ورمع  نب  هّللا  دیبع  مان  هب  معثخ  ۀلیبق  زا  یکی.دبای  تاجن  دـمحم  هک  تشاد  تسود  لاح  نیع  رد  و.دور  یم  وا  یپ  زا  یـسک 

رد دمحم  هک  دوب  نآ  ببس.تفایب  (1) نیراّوح رد  ار  وا  ات  داـهن  هار  هب  یور  راوس  دـنچ  اـب  مور و  یم  وا  یپ  زا  نم  : تفگ ، دوب یناـمثع  مه  ریلد و 
، دندیمرب دندید  راغ  رد  ار  دمحم  نوچ.دنتفر  راغ  نورد  هب  نارخ  دوب و  هتفرگ  ناراب  ، دندیـسر اجنآ  دوخ  نارخ  اب  درم  دنچ.دوب  هدـش  ناهنپ  یراغ 

ورمع نب  هّللا  دیبع.دندمآ  نوریب  دندید و  ار  وا  دنتفر و  نورد  هب  سپ.تسا  یببـس  هب  راغ  زا  نارخ  ندیمر  : دنتفگ دـندوب  راغ  یکیدزن  رد  هک  نادرم 
یم امـش  هکنآ  یرآ  : دنتفگ ؟ دیا هدیدن  اهیناشن  نینچ  هب  ار  یـسک  ایآ  هک  دیـسرپ  دید و  ار  اهنآ  دوب  هدمآ  هفیذـح  یبا  نب  دـمحم  یپ  رد  هک  مالظ  نب 

ادخ.دز ار  وا  ندرگ  دوخ  سپ  ، دنک شدازآ  دتـسرف ، شا  هیواعم  دزن  رگا  دیـسرت.دروآ  نوریب  راغ  زا  ار  وا  دمایب و  هّللا  دیبع.تسا  راغ  نآ  رد  دییوگ 
.دانک تمحر  ار  هفیذح  یبا  نب  دمحم 

هیجان ینب  ربخ 

ناشدنزرف نز و  دوخ و  ناتسب و  هیزج  نایحیسم  زا  نک و  ناشدازآ  ریگب و  تعیب  ناناملسم  زا.نک  میسقت  هتـسد  هس  هب  ار  نانآ  :(2) تفگ سپ  ...
چیه هک  دنتفریذپ  رگا  ، نک ناشتوعد  مالـسا  هب  راب  هس  یامن و  ادـج  نارگید  زا  ار  ناشلاوما  ناشدـنزرف و  نز و  ار و  ناشیا  نادـترم  اما  ، نک دازآ  ار 

تباجا نادترم  اما.ریگ  تراسا  هب  ار  ناشدنزرف  نز و  شکب و  ار  ناشنایوجگنج  هنرگو 
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درک و دازآ  دیرخ و  ( رانید ای  ) مهرد رازه  دصناپ  هب  ار  ناریسا  ۀمه  هلقصم.درک  ریسا  ار  ناشدنزرف  نز و  تشک و  ار  ناشنایوجگنج  زین  وا  ، دندرکن
.دیروایب شگنچ  هب  ، دش نارادماو  زا  یرادماو  دزن  وا  تفگ  ؛ میانغ زا  ام  ۀرهب  ، نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ شباحصا.تسویپ  هیواعم  هب  دوخ 

هاگرکشل هب  یلع  دض  رب  هک  هیجان  ینب  زج  دندرک  تعیب  دندمآ و  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع تعاطا  هب  لمج  گنج  رد  تسکـش  زا  سپ  هرـصب  مدرم 
هک یلاح  رد  ، دیگنجب دیهاوخ  یم  ارچ  : دیسرپ دمایب و  درم  نآ  ، داتسرف ناشرـس  رب  ناراوس  اب  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنتفر

؟ دنا هدمآ  تعاطا  هب  دنا و  هدرک  تعیب  همه  امش  زج 

نونکا ، میتسج تکرش  هنتف  نیا  رد  رگید  مدرم  اب  میدروآ و  مالـسا  میدوب و  یحیـسم  ام  هک  دنتفگ  یهورگ.دندش  هورگ  هس  هیجان  ینب  لاح  نیا  رد 
گنج هب  موق  نیا  میدوب  هدرواین  مالـسا  میتسه و  یحیـسم  ام  هک  دنتفگ  یرگید  هورگ.دنرادب  تسد  نانآ  زا  : تفگ.مینک یم  تعیب  نارگید  دـننام 

اهنآ هک  میدرک  ناـمه  مه  اـم  ، دـندروخ تسکـش  نوچ.میتساوخ  یمن  دوخ  اـم  دـندرک و  روبجم  ار  اـم  اریز  ، میدـش ناـنآ  هارمه  زین  اـم  دـندمآ 
هک دنتفگ  موس  هورگ.دنرادب  تسد  زین  نانآ  زا  هک  داد  نامرف.میداد  یم  هیزج  نانآ  هب  شیپ  نیز  هک  نانچمه  میهد  یم  هیزج  امـش  هب  لاح.دـندرک 
یم هیزج  امش  هب  نایحیسم  رگید  نوچ  نونکا   ، میتشگزاب تیحیسم  هب  رگید  راب  دماین  نامشوخ  مالسا  زا  یلو  میدروآ  مالسا  ، میدوب یحیـسم  ام 
دزن درک و  ریـسا  ناشدنزرف  نز و  تشک و  ار  ناشنادرم  سپ.دنتفریذپن  نانآ  یلو   . دیدرگزاب مالـسا  هب  دینک و  هبوت  دیاب  ، هن : تفگ هدنامرف  نآ.میهد 

.دروآ مالسلا ) هیلع  ) یلع

دمآ ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  یزور.دوب  هدرک  تکرش  نیّفص  گنج  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  دشار  نب  تیّرخ  : دیوگ یم  یدزالا  نیعق  نب  هّللا  دبع 
منک و یمن  تعاطا  ار  وت  رما  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ داتسیا و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ربارب  رد  تیّرخ.دندوب  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  هک  شنارای  زا  نت  یس  اب 

هیلع ) یلع دوـب - مـکح  ود  نآ  یأر  نیّفــص و  ۀــعقاو  زا  دــعب  رما  نـیا  - تـفر مهاوـخ  وــت  دزن  زا  ادرف  مناوــخ و  یمن  زاــمن  ترــس  تـشپ 
هدناسرن نایز  دوخ  هب  زج  یا و  هدرک  تیصعم  ار  تراگدرورپ  یا و  هتـسسگ  دوخ  نامیپ  ینک  نینچ  رگا  ، دنک یراز  تیارب  تردام  : تفگ ( مالـسلا

دوخ رب  هک  یموق  هب  یا و  هداد  ناشن  یناوتان  قح  ترـصن  رد  وت  هکنیا  تّیمکح و  نآ  ببـس  هب  : تفگ تیّرخ  ؟ ینک یم  نینچ  ارچ  وگب  لاـح.یا 
.میوج یم  هرانک  فرط  ود  ره  زا  منمشد و  زین  اهنآ  اب  ما و  هتشگ  رب  وت  زا  سپ.یا  هدومن  لیم  دنا  هدرک  متس 

زا رتاناد  اهنآ  هب  هک  میاشگب  تیور  هب  ار  قح  یاه  هچیرد  ، منک هرظانم  ننس  رد  منک و  ثحب  وت  اب  ات  ایب  نم  دزن  ، وت رب  یاو  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع
تّیرخ.ینادب یرگنب و  کین  ، یناد یمن  چیه  اهنآ  ۀرابرد  دنیب و  یمن  تتریـصب  ناگدید  هچنآ  یـسانشب و  یتسه  نآ  رکنم  نونکا  هچنآ  دـیاش  ، ماوت

دب ۀشیدنا  هک  دابم  دزاس و  ناریح  ار  وت  ددزدب و  ار  تلقع  ناطیش  هک  دابم  یلو  ایب  ادرف  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع  . مدرگ یمزاب  وت  دزن  هب  ادرف  : تفگ
تزردنا هک  یهاوخ  یهاوخ و  ییامنهار  نم  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب.دـننادرگ  یأر  کبـس  ار  وت  دـنناد  یمن  ار  تقیقح  هک  ینانادان  دـبای و  هار  وت  رد 

نم زا  مهد و 
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.تشگرب هناخ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  تیّرخ.دومن  مهاوخ  وت  هب  تسار  هار  ، میوگ یم  هچنآ  یریذپب 

زا ار  وا  منک و  رادید  ار  شمع  رسپ  هک  مدرک  نآ  گنهآ  دوب ، یتسود  وا  یاهومع  رـسپ  نایم  رد  ارم.متفر  وا  یپ  زا  ناباتـش  : دیوگ نیعق  نب  هّللا  دبع 
دراد و هگن  ار  شنابز  هک  دهاوخب  دوخ  ّمع  رسپ  زا  وا  ات  منک  هاگآ  دوب  هداد  وا  هب  نینمؤملا  ریما  هک  یباوج  دوب و  هتفگ  نینمؤملا  ریما  هب  تیّرخ  هچنآ 

.تسوا ریخ  ، ناهج نآ  ناهج و  نیا  رد  ، دنک نینچ  رگا  هک  دیوگب  وا  هب  دشاب و  وا  هاوخکین  دنک و  تعاطا  نینمؤملا  ریما  زا 

اب شیوگتفگ  ماگنه  هک  دندوب  ینادرم  هناخ  رد.مداتـسیا  رد  رب.دوب  هدـش  لخاد  هناخ  هب  نم  زا  شیپ  وا.مدیـسر  شلزنم  هب  ات  متفر  وا  یپ  زا  : دـیوگ
رب شا  هدیقع  دوب  هداد  وا  هب  یلع  هک  یباوج  زا  دوبن و  نامیشپ  دوب  هتفگ  یلع  هب  هچنآ  زا  ، دنگوس ادخ  هب.دندوب  هتـشادن  روضح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

مهزاب ادرف  هک  مدوب  دصق  نیا  هب  مدمآ  نوریب  هک  شدزن  زا.موش  ادج  درم  نیا  زا  هک  مدوب  هتفرگ  میمصت  ناتسود  یا  : تفگ اهنآ  هب  سپ.دوب  هتـشگن 
دیاش نک  رادـید  وا  اب  راب  رگید  هکلب  ، نکم نینچ  ، هن : دـنتفگ شنارای  رتشیب.درک  مهاوخن  رادـید  وا  اب  زگره  منک ، نینچ  هک  مرادـنپن  یلو  مور  وا  دزن 

.وش ادج  وا  زا  هاگنآ  دنک  عناق  ار  وت  تسناوتن  رگا  دنادرگ و  عناق  ار  وت  هک  دیوگ  ینخس 

.دییوگ یم  امش  هک  منک  یم  نینچ  ، یلب : تفگ تیّرخ 

ار وت  : شمتفگ.دوب برع  ناگرزب  زا  وا  متفر و  - یجان ناّیرلا  نب  کردم  - وا ّمع  رسپ  دزن.دنداد  متزاجا  ، میآرد هناخ  هب  هک  متساوخ  هزاجا  نم  : دیوگ
هچ هتفگ و  هچ  نینمؤملا  ریما  هب  هک  تفگ  تّمع  رـسپ.ناملسم  رب  ناملـسم  قح  تسام و  نایم  هک  یتسود  نید و  رد  یردارب  : تسا یقح  نم  رب 
زا رگا  هک  مراد  نآ  میب  نم  تسا و  هدز  یگرزب  راک  هچ  هب  تسد  هک  شیوگب  نادرگزاب و  شمیمـصت  زا  نک و  رادید  تولخ  رد  وا  اب.هدینـش  خساپ 

رگا.یدومن ادا  یردارب  قح  هک  دـهد  ریخ  یازج  ار  وت  ادـخ  : تفگ.دـهد نتـشک  هب  ار  شا  هریـشع  ار و  شدوخ  ار و  وت  دوش  ادـج  نینمؤـملا  ریما 
مهاوخ تولخ  هب  ار  وا  نونکا.دـیرب  مهاوخ  شیوخ  دـنویپ  وا  زا  درک و  مهاوخ  تفلاخم  وا  اـب  نم  دوش  ادـج  نینمؤملا  ریما  زا  دـهاوخب  تیّرخ 

زا مدرگزاب و  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  ات  متـساخرب  نم.وا  تمدخ  رد  دشاب و  وا  هاوخکین  هک  درک  مهاوخ  توعد  نینمؤملا  ریما  تعاطا  هب  دـناوخ و 
باتفآ هک  نادادماب.مدروآ  زور  هب  ار  بش  متفر و  دوخ  ۀناخ  هب  مدوب  هدرک  نانیمطا  دوخ  تسود  نخس  هب  نوچ  یلو.منک  شهاگآ  مدوب  هدرک  هچنآ 

یم هدوزفا  مدرم  رامـش  رب  هظحل  ره  یلو  منک  شرازگ  وا  هب  شیوخ  راک  تولخ  رد  دیآ و  شیپ  یتصرف  هک  دشاب  ، مدش نینمؤملا  ریما  دزن  دمآ  الاب 
هب دندوب  هتفگ  شّمع  رـسپ  تیّرخ و  هچ  ره  نم  و.دهد  شوگ  نم  نخـس  هب  ات  تشاد  سپاو  رـس.متسشن  شرـس  تشپ  متفر و  شیپ  راچان  هب  دش 

میهاوخ وا  بلط  هب  هن  رگا  تفریذپ و  میهاوخ  ار  وا  تشاد و  میهاوخ  وا  جرا  دیدرگزاب  تفریذـپ و  ار  قح  رگا  ، شراذـگب : تفگ.مدـیناسر ضرع 
: متفگ.داتسرف

دیاب مینک  نادنز  هب  میریگب و  تسا  ماهتا  دروم  هک  ار  سک  ره  هک  دـشاب  انب  رگا  : تفگ ؟ مینکن نادـنز  هب  میریگن و  ار  وا  نونکا  ارچ  ، نینمؤملا ریما  ای 
مدرم مناوت  یمن  نم.مینک  رپ  مدرم  زا  ار  اهنادنز  ۀمه 

ص:121

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب هدرک  راکشآ  تفلاخم  هکنآ  زا  شیپ  منک  تبوقع  متسرفب و  نادنز  هب  مریگب و  ار 

شکیدزن.دناوخ یم  دوخ  کیدزن  هب  ارم  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  مدید  مدرک  گنرد  یدنچ.متـسشن  دوخ  نارای  نایم  هب  مدش و  شوماخ  نم  : دیوگ
هب نم.دـیآ  اـم  سلجم  هب  نیا  زا  رترید  هک  دوب  یزور  رتمک  اریز  ، دـنک یم  هچ  هک  رگنب  ورب و  درم  نآ  ۀـناخ  هب  : تفگ نم  هب  هنوگ  زار  هتـسهآ.متفر و 

هئطوت زا  یناشن  اهاجنآ  رد  یلو  دـندوب  اه  هناخ  نآ  رد  شنارای  زا  یعمج  مدیـشک  رـس  رگید  یاه  هناخ  هب.دوبن  اجنآ  رد  سک  چـیه  متفر  وا  ۀـناخ 
هکلب : متفگ.دنا هتفر  دنا و  هدیـسرت  ای  دنا  هدـنام  دـننک و  یم  ینمیا  ساسحا  ایآ  : دیـسرپ دـید  ارم  نوچ   . متـشگزاب ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن.مدـیدن 

: تفگ.دنا هتفر  دنا و  هدیسرت 

.دینادرگ رود  دوخ  تمحر  زا  ار  دومث  موق  هک  نانچمه  ، دنادرگ ناشرود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ 

ناشهارمگ تسا و  هدیدزد  ار  ناشلقع  ناطیش  زورما.دنوش  یم  نامیشپ  هاگ  نآ  ، دفاکشب ار  ناشیاهرس  اهریـشمش  اه و  هنیـس  اه  هزین  هک  یماگنه 
.دنک یم  ناشیاهر  اهنت  دیوج و  یم  یرازیب  اهنآ  زا  ادرف  هدرک و 

ام رب  یزیچ  اهنآ  ندوب.دوش  ام  فّسأت  ببس  هک  ناسنآ  دیآ  رظن  رد  هک  تسین  ینایز  ام  زا  نانیا  ندش  ادج  : تفگ تساخ و  رب  (1) هفصخ نب  دایز 
تزاجا سپ.دنناروشب  ام  رب  دنا  هطبار  رد  نانآ  اب  هک  ار  وت  نارادربنامرف  زا  یرایسب  هک  میسرت  یم  نآ  زا  یلو  دهاکن  ام  زا  یزیچ  ناشنتفر  دیازفین و 

.منادرگ سپزاب  ار  نانآ  - دهاوخب ادخ  رگا  - دیاش ، مور ناشیا  یپ  زا  هک  یامرف 

.دنادرگ زوریپ  ار  وت  دنوادخ  ورب  ناشیا  یپ  زا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع

مسرپ و یم  نآ  نیا و  زا  یلو  ، هن : تفگ دـنا ؟ هتفر  یوس  مادـک  هب  یناد  یم  : دیـسرپ وا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دور نوریب  هک  تساوخ  داـیز  نوـچ 
وت هب  نم  روتـسد  ات  نامب  اجنآ  رد.ییآ  دورف  یـسوم  وبا  رید  هب  اـت  - درآ تمحر  وت  رب  دـنوادخ  - ورب : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مریگ یم  ار  ناـشیپ 
زا دنا و  هدز  هئطوت  هب  تسد  ناهن  رد  هدـنکارپ و  رگا  تشون و  دـنهاوخ  نم  هب  نم  لاّمع  ، دنـشاب هدرک  جورخ  یتعامج  اب  اراکـشآ  رگا  اریز.دـسر 

.مسیون یم  ناشیا  هب  دوخ  اهنآ  ۀرابرد  ، دنا هدش  یفخم  نم  لامع  مشچ 

: تسا نیا  همان  نآ  :و  تشون دوخ  لامع  همه  هب  دننامه  یا  همان  سپ 

.دناوخب ار  همان  نیا  هک  نم  لامع  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

لاؤس اهنآ  ۀرابرد  دوخ  دالب  لها  زا.دنا  هدش  هرـصب  راپـسهر  هک  میرادنپ  ، دنا هتخیرگ  ام  دزن  زا  ، دنا هدرک  تعیب  ام  اب  هک  مدرم  زا  یهورگ  ، دـعب اما 
.یامن شرازگ  نم  هب  یدینش  هچ  ره.رامگب  نارگشرازگ  ناسوساج و  تورملق  زا  هیحان  ره  رد  نک و 

.مالسلا و 

.دروآ یاج  هب  یادخ  یانث  دمح و  دروآ و  درگ  شیوخ  نارای  تفر و  دوخ  ۀناخ  هب  هفصخ  نب  دایز 

ّمهم یاهراک  زا  یکی  یارب  ارم  نینمؤملا  ریما.لئاو  نب  رکب  تعامج  یا  ، دعب اما  : تفگ سپس 
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،ص تاراغلا ثدحم  کر  (.) مالسلا هیلع  ) نسح ماما  باحصا  زا  وا  زا  سپ  )و  مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحصا  زا.یمیت  ۀفصخ  نب  دایز  - 1
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.دنوش زابنا  نم  اب  مه  نم  ۀریشع  منک و  باتش  نآ  ماجنا  رد  هک  هداد  روتسد  تسا و  هدرک  رایتخا  دوخ 

رد دیزیخرب و  نم  اب  تعاس  نیا  رد  سپ.برع  یاهنادناخ  نیرتنئمطم  وا  دزن  رد  دیتسه و  وا  نارای  نایعیش و  ، امـش.میشاب وا  نامرف  رظتنم  دیاب  و 
.دیباتشب راک 

زا شیب  ، تسا یفاک  : تفگ هفصخ  نب  دایز.دندش  هدامآ  درم  یـس  دص و  ای  تسیب  دص و  هک  دوب  هتـشذگن  تعاس  کی  زونه  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ
.تسین یزاین  نیا 

.دش نینمؤملا  ریما  نامرف  رظتنم  درک و  ماقم  اجنآ  رد  ار  زور  یقاب  ، دیسر یسوم  وبا  رید  هب  تشذگ و  لپ  زا  ات  دمآ  نوریب  دایز 

زا هظرق  - دروآ یراصنا  (2) ورمع نب  بعک  نب  ةظرق  یا  همان  دـمآ و  یکیپ  هک  مدوب  نینمؤملا  ریما  دزن  رد  نم  هک  دـیوگ  (1) یمیت لأو  نب  هّللا  دبع 
: دوب هدمآ  همان  نآ  رد  - دوب وا  لاّمع 

یم دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ.وت  رب  مالـس.بعک  نب  ةظرق  زا  نینمؤملا  ریما  یلع  هّللا  دـبع  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.دندش رّفن  راپسهر  دنتشذگ و  ام  رب  دندمآ  یم  هفوک  یوس  زا  هک  ناراوس  یعمج  هک  مهد  یم  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  ، دعب اما.میوگ 

رّفن ۀیحان  رد  نانیا  دمآ  یم  دوخ  ناردارب  دزن  زا  خّرف  ناداز  مان  هب  دناوخ  یم  زامن  دوب و  هدش  ناملسم  هک  تارف  یالفـس  یحاون  ناناقهد  زا  یدرم 
.دندوب

: دنتفگ.مناملسم : تفگ ؟ رفاک ای  یتسه  ناملسم  : دندیسرپ وا  زا  ناراوس  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ) هّللا لوسر  یـصو  نینمؤملا و  ریما  وا.میوگ  یم  یکین  همه  : تفگ ؟ یراد داقتعا  هچ  ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  قح  رد 
شا هکت  هکت  ریـشمش  اـب  دـندرک و  هلمح  وا  رب  ناـنآ  زا  نت  دـنچ  سپـس.یرفاک  وـت  ، ادـخ نمـشد  یا  : دـنتفگ.نایمدآ ۀـمه  رورـس  تسا و  ( هلآ

؛ دینک اهر  ار  درم  نیا  : دنتفگ.متـسه یدوهی  : تفگ ؟ تسیچ وت  نید  : دندیـسرپ دنتفرگ و  ، دوب وا  اب  هک  ار  همذ  لها  زا  یدوهی  یدرم  سپـس.دندومن 
هتفر اجک  هب  هک  تسنادـن  سک  مدرک  لاؤس  ، نانآ ۀرابرد  ، نآ نیا و  زا   : تفگزاب ارجام  دـیناسر و  ام  هب  ار  دوخ  یدوهی  نآ.تسین  یقح  وا  رب  ار  امش 

.مالسلا و.منک  لمع  نآ  یاضتقم  هب  ات  دسیونب  نم  هب  اهنآ  ۀرابرد  دوخ  یأر  نینمؤملا  ریما.دنا 

: تشون وا  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

هداد ناما  ار  یکرشم  فلاخم  دنا و  هتشک  ار  یناملـسم  دنا و  هتـشذگ  وت  ورملق  زا  هورگ  نآ  یدوب  هتفگ  هک  مدش  هاگآ  تا  همان  نومـضم  زا  ، دعب اما 
دندش رک  روک و  تسین و  یا  هنتف  رگید  دنتشادنپ  » هک یناسک  دننام  ، دنا هدش  رفاک  تسا و  هدیدزد  ار  ناشلقع  ناطیش  هک  دنتسه  یمدرم  نانیا.دنا 
جارخ شاب و  دوخ  راک  رس  رب  سپ  ! ییانیب مادک  ییاونش و  مادک  رگید  (3) «. دندش رک  روک و  اهنآ  زا  یرایسب  زاب  تفریذپب  ار  ناش  هبوت  ادخ  هاگ  نآ 

.مالسلا و.یتسه  هاوخکین  رادربنامرف و  یتفگ  دوخ  هک  نانچمه  وت  هک  تسرفب  ار  هدش  یروآدرگ 

ص:123

دش و نیباوت  زا  اهدعب  یلو  دمآ  نیسح  ماما  گنج  هب  هفوک  مدرم  اب  هک  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  هعیـش و  هوجو  زا  لأو  نب  هّللا  دبع  - 1
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(. لاس 64 رد  ) دش هتشک  هار  نیا  رد 
رد ناورهن  نیفـص و  لمج و  گنج  هس  ره  رد  دوب و  یلع  نارای  زا  اهدعب.یرجه  لاس 23  رد  یر  حتاف  ، یجرزخ بعک  نب  ةـظرق  ورمع  وبا  - 2

.دوب ترضح  نآ  رانک 
.هدئام ۀروس  71  / هیآ زا  هتفرگ  رب  - 3
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: تشون هفصخ  نب  دایز  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

هتفر یوس  مادک  هب  موق  نآ  هک  ما  هتـسنادن  زونه  نم  یلو  دسر  وت  هب  نم  نامرف  ات  ینک  گنرد  یـسوم  وبا  رید  رد  هک  مدوب  هداد  نامرف  وت  هب  ، دـعب اما 
مدرم زا  ناملـسم  یدرم  نانآ.ریگب  سک  ره  زا  ار  ناشغارـس  ورب و  اهنآ  یپ  زا  ، دنا هتفر  رّفن  هب  موسوم  (1) داوس ءارق  زا  یا  هیرق  یوس  هب  دـنیوگ.دنا 

زا ناشیا  رب  یزوریپ  یارب  نک و  گنج  نآ  اب  دـنتفاترب  رـس  رگا  نادرگزاب و  نم  دزن  هب  یتفای  ار  ناـنآ  رگا.دـنا  هتـشک  هدـناوخ  یم  زاـمن  هک  ار  داوس 
.مالسلا و.دنا  هتخیگنا  ساره  اه  هداج  رد  دنا و  هتخیر  مارح  ینوخ  دنا و  هدش  ادج  قح  زا  موق  نیا  هک  هاوخب  یرای  دنوادخ 

ریما ای  : متفگ مدیدرگزاب و  متفر و  یکدنا.مدوب  هتـساخ  ون  یناوج  اهزور  نآ  رد  نم  مدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  متفرگ و  ار  همان  : دیوگ لأو  نب  هّللا  دـبع 
ادخ هب.نک  نانچ  مردارب  رسپ  یا  : تفگ ؟ مورب تنمشد  گنج  هب  وا  اب  هک  یهد  یم  تزاجا  مداد  هفـصخ  نب  دایز  هب  ار  همان  هک  ینامز  ایآ  نینمؤملا 

دنگوس ادخ  هب  نینمؤملا  ریما  یا  : متفگ.ناراکمتس بوکرس  یارب  نم  ناروای  زا  قح و  یزوریپ  یارب  یشاب  نم  نارای  زا  وت  هک  مراد  نآ  دیما  دنگوس 
نخـس تذل  متـشادن  تسود  دنگوس  ادخ  هب  : دـیوگ یم  لأو  نبا.یـشاب  هتـشاد  تسود  وت  هک  هنوگ  نآ  نانآ ، هرمز  رد  دوب و  مهاوخ  نینچ  نم  هک 

.منک هضواعم  تورث  ناهج  کی  اب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  نتفگ 

ارم نوچ  دایز.حالس  رد  یاپارس  مدوب و  هتسشن  دوخ  یاپ  داب  نسوت  تشپ  رب  نانچمه  مداد و  وا  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀمان  متفر و  دایز  دزن  هب  سپ 
نینمؤملا ریما  زا  : متفگ.یـشاب نم  هارمه  راکیپ  نیا  رد  مهاوخ  یم  متـسین و  زاـین  یب  وت  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  مردارب  رـسپ  : تفگ دـید  لاـح  نآ  رد 

دندوـب اـجنآ  رد  ـالبق  هـک  یعـضوم  هـب  اـت  میدـنار  هاـگ  نآ.دـش  لاـح  شوـخ  یــسب  داـیز.تسا  هداد  تزاـجا  ارم  ما و  هتــساوخ  نآ  تزاـجا 
هدیمرآ.دندوب هدمآ  دورف  اجنآ  رد  هک  دوب  زور  کی  بش و  کی.میدنار  نیادم  هب.دـنا  هدـش  نیادـم  راپـسهر  : دـنتفگ ، میتفرگ ار  ناشغارـس.میدیسر 

شیپ ام.دنتـسشن  اهنآ  رب  تسار  دنتـسج و  اهبـسا  رب  دندید  ار  ام  نوچ.میدوب  هتـسخ  تخـس  ام  یلو  دندوب  هداد  فلع  شیوخ  ناروتـس  دندوب و 
باتک ادخ و  اب  ایآ  ، ناگدیدروک نالدروک و  یا  : دز دایرف  نایم  نآ  زا  دشار  نب  تیّرخ.میداتـسیا  ناشیور  هب  ور  میدیـسر و  ناشکیدزن  هب  ات  میدـمآ 

وا لوسر  ّمع  رـسپ  اب  ادخ و  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ادخ و  اب  ام  ، هن : تفگ هفـصخ  نب  دایز  ؟ ناملاظ موق  اب  ای  دیتسه  ادخ  ربمایپ  تنـس  ادخ و 
ۀبنپ ار  ناترـس  شوگ  لد و  شوگ  هک  یناسک  یا  ناگدیدروک  یا.دهد  یم  حیجرت  ایند  ۀمه  رب  ار  ادخ  باتک  ادخ و  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک  ینعی 

.تسا هتفرگ  تلفغ 

تخـس هک  ینیب  یم  : تفگ ، دوب ارادم  قفر و  لها  لاح  نیع  رد  هدومزآ و  گنج  یدرم  هک  دایز.دیهاوخ  یم  هچ  هک  دـییوگب  نونکا  : تفگ تیّرخ 
هب مینک و  یم  تولخ  ام  سپـس  ، مییآ یم  دورف  زین  ام  ، یآ دورف  وت.مینک  نایب  وت  نارای  ۀمه  ربارب  رد  هک  میناوتن  میا  هدـمآ  نآ  یارب  هچنآ.میا  هتـسخ 

یمن دودرم  ار  نآ  متفای  یتیفاع  دیما  مونـش  یم  وت  زا  هچنآ  رد  نم  رگا  ریذـپب و  ام  زا  یتفای  یتدـیاف  مییوگ  یم  ام  هچنآ  رد  رگا  ، میزادرپ یم  وگتفگ 
.دمآ دورف  دایز  ، یآ دورف  : تفگ تیّرخ.مرامش 

ص:124

هتفرگ مان  نینچ  شزبس  یاهرازتشک  اهناتسلخن و  ببـس  هب  هداتفا و  ناناملـسم  تسد  هب  باطخ  نب  رمع  دهع  رد  هک  قارع  زا  یا  هیحان  ، داوس - 1
(. نادلبلا مجعم  زا  ) تسا
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هتـسد هتـسد  میدـش  هدایپ  نوچ.میدـش  هدایپ  اـجنآ  رد  میدیـسر و  بآ  هب  اـت  میتفرب  ، دـییآ دورف  بآ  نآ  راـنک  رد  : تفگ داـهن و  اـم  هب  یور  سپس 
سپس ، دنتخادرپ ندروخ  هب  دنداهن و  نایم  رد  دنتـشاد  هک  یماعط  دندز و  هقلح  مه  درگ  تفه  تفه  تشه و  تشه  ، هن هن  ، هد هد  ام  نارای.میدش 

.دندیماشآ بآ  دنتفر و  بآ  رس  رب 

موق نآ  ام و  نایم  ، دوب لأو  نب  هّللا  دـبع  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  جـنپ  اب  دایز.میدز  نابـسا  رـس  رب  اه  هربوت  اـم  دـیهد  فلع  ار  ناتنابـسا  : تفگ داـیز 
رد نت  دنچ  ره  میا و  هدش  هدنکارپ  دید  هک  یتقو  ، دمآ ام  یوس  هب  دوخ  دایز.دندمآ  دورف  دندش و  رود  ام  زا  یکدنا  دـنتفر و  ییوس  هب  نانآ.داتـسیا 
رس رب  دیا  هتسشن  نمشد  زا  لفاغ  هک  تعاس  نیا  رد  موق  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، دیا هدمآ  دربن  یارب  امش  ، هّللا ناحبـس  : تفگ میا  هدز  هقلح  ییاج 
یم وضو  یـضعب.میتفر  نامنابـسا  دزن  هب  میتساخرب و  ام.دیورب  ناتنابـسا  دزن  هب  دیباتـشب.دندیسر و  یم  دوخ  یاهوزرآ  ۀمه  هب  دـندمآ  یم  امش 
نآ هب  هک  ار  یناوختسا  ، دمآ ام  دزن  دایز  میتفای  تغارف  اهراک  نیا  زا  نوچ.میداد  یم  بآ  ار  نامنابسا  یضعب  میدروخ و  یم  بآ  یضعب  میتخاس و 

.دز نادند  راب  هس  ای  ود.دز  یم  نادند  ، دوب هدیبسچ  تشوگ  یکدنا 

تسامش و رامش  دننامه  موق  نیا  رامش  میتسه  یورایور  نمشد  اب  ام  نادرم  یا  : تفگ سپس.دنکفا  ار  ناوختسا  دیـشون و  بآ  یقیربا  زا  هاگ  نآ 
زا رتزجاع  امش  دیابن  دش  نانچ  رگا  دیـشک و  دهاوخ  گنج  هب  راک  هک  دنگوس  ادخ  هب.دشاب  نوزفا  یرگید  زا  هورگ  کی  نت  جنپ  زا  شیب  هک  مرادنپن 

نخـس وا  اب  ،و  مناوخارف ار  نانآ  هدـنامرف  نم.میوش  اهنآ  کیدزن  میورب و  اـت  دریگب  دوخ  بسا  ناـنع  امـش  زا  کـی  ره  : تفگ سپـس  دیـشاب  اـهنآ 
تفرب و داتفا و  شیپ  دایز.دییآ  نم  دزن  هب  نانع  رد  نانع  همه  دیوش و  راوس  اهبسا  رب  مدناوخارف  ار  امـش  نوچ  ، تفریذپن میوگ  یم  هچنآ  رگا.میوگ 

هدایپ ات  دیدرک  ناشیاهر.دیدوب  هدیمرآ  هدرک و  تحار  امش  دندیسر و  هار  زا  هتفوک  هتسخ و  نانیا  : تفگ یم  موق  نآ  زا  یکی  مدید.مدوب  وا  اب  مه  نم 
شیپ ار  تیّرخ  ، هفـصخ نب  دایز.دوب  اهریبدت  نیرتدب  مسق  ادخ  هب  نیا.دندرک  رد  هب  یگتـسخ  ناشنابـسا  دوخ و  دندیماشآ و  دندروخ و  دـندش و 

هب ات  ناوخارف  ار  ام  باحصا  زا  رگید  رفن  هس  : متفگ دایز  هب.دمایب  راوس  راهچ  اب  تیّرخ.میزادرپ  وگتفگ  هب  ات  میوش  وس  کی  هب  تفگ  ار  وا  دناوخ و 
.دشاب ناسکی  نانآ  ام و  رامش  وگتفگ  ماگنه 

.میدوب راوس  جنپ  فرط  ود  ره  مدز و  ادص  ار  رگید  رفن  هس.نزب  ادص  یهاوخ  ار  هک  ره  : تفگ دایز 

ماما زا  هن  نم  : تفگ تیّرخ  ؟ یدش ادج  ام  زا  یدیزرو و  تموصخ  ام  اب  یدـش و  نمـشد  نینمؤملا  ریما  اب  هک  دـش  هچ  : دیـسرپ تیّرخ  زا  دایز 
مدرم رگا.دننک  یم  توعد  اروش  هب  هک  مشاب  یناسک  رانک  رد  موش و  ادج  امش  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  مدید.امـش  شور  هار و  زا  هن  مدونـشخ و  امش 

یأر دوخ  نایم  زا  یدرم  هب  دـنناوت  مدرم  ایآ  ، وت رب  یاو  : تفگ دایز.دوب  مهاوخ  مدرم  اب  زین  نم  دوب  ناگمه  تقفاوم  دروم  هک  دـنداد  یأر  یـسک  هب 
هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  اب  اـهنیا  رب  نوزفا  ، دـشاب ( مالـسلا هیلع  ) یلع یاـتمه  وا  لوسر  تنـس  وا و  باـتک  ادـخ و  تخانـش  رد  هک  دـنهد 

وا نوچ  یا  هقباس  مالسا  رد  دشاب و  دنواشیوخ  ( هلآ
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ار وا  نم  نارای  زا  یعمج  ، متـشکن ار  وا  نم  : تفگ دیتشک ؟ ار  ناملـسم  درم  نآ  ارچ  هک  دیـسرپ  دایز.متفگ  هک  نامه  : تفگ تیّرخ.دـشاب  هتـشاد 
.نک میلست  نم  هب  ار  نانآ  : تفگ دایز.دنتشک 

.یدینش هک  نامه  : تفگ.یکیرش وا  لتق  رد  دوخ  وت  سپ  : تفگ دایز.دیاشن  یراک  نینچ  : تفگ تیّرخ 

نیا یگنج  ما  هدوشگ  ناهج  هب  هدـید  هک  نامز  نآ  زا  ادـخ  هب.میدرک  زاغآ  گنج  دـناوخ و  شیپ  هب  زین  وا  ، میدـناوخ شیپ  هب  ار  نامنارای  ام  : دـیوگ
مه رب  ،و  میدرب ریـشمش  هب  تسد  راچان  هب  ، دنامن ام  یاهتـسد  رد  یا  هزین  رگید  هک  دندرک  نانچ  دندرک و  هلمح  هزین  اب  تسخن.مدوب  هدیدن  نینچ 

هتـشک ام  زا  درم  ود.دـندش  حورجم  یرایـسب  نانآ  زا  ام و  زا  دوب و  هدـش  حورجم  ناـنآ  نابـسا  اـم و  نابـسا.دش  جـک  نامیاهریـشمش  اـت  میدز 
مه.دیسر رد  بش  ات.میتشک  نانآ  زا  ام  رفن  جنپ  رکب و  نب  دقاو  مان  هب  (1) ءانبا زا  یدرم  دوب و  وا  رانک  رد  هراومه  هک  دایز  مالغ  دیوس  یکی.دندش 

دایز نم.میدوب و  هدش  حورجم  زین  نم  دایز.دوب و  هدیسر  دوخ  جوا  هب  یزوت  هنیک  ینمشد.نانآ و  زا  ام  مه  دنتـشاد و  تهارک  ام  زا  تخـس  نانآ 
هب.دنا هتفر  هک  میدید  نادادماب  و.دنتفر  اجنآ  زا  هاگان  هب  یلو  دندرک  گنرد  بش  زا  یتعاس  شنارای  تیّرخ.یبناج و  رد  نانآ  میدیباوخ و  یبناج  رد 

زا یعمج.دنا  هدمآ  دورف  رهـش  رانک  رد  دنا و  هتفر  زاوها  هب  میدینـش.میتفر  هرـصب  هب  ناشیا  یپ  زا  ام.میتشاد  یمن  شوخان  ار  ناشنتفر  دنگوس  ادخ 
هب ار  دوخ  ادعب  دنتـشادن و  یگدامآ  تیّرخ  مایق  ماگنه  هب  نانیا.دندوب  هتـسویپ  اهنآ  هب  دـندوب  یم  هفوک  رد  هک  مه  - نت تسیود  هب  بیرق  - ناشنارای

: تشون ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  شیوخ  راک  شرازگ  دایز.دندوب  هدیناسر  زاوها 

میدـقتعم نادـب  ام  ود  ره  هچنآ  قح و  تیادـه و  هب  ار  نانآ  میدرک  دروخ  رب  نیادـم  رد  شباحـصا  دـشار و  نب  تیّرخ  ، ادـخ نمـشد  اب  ، دـعب اما 
تـسار هار  زا  تسارایب و  ناشمـشچ  رد  ار  ناشیاهرادرک  ناطیـش  دـنتفاترب و  رـس  قح  زا  دـیناشک و  هانگ  هب  ناشرورغ  ار  ناـنآ  یلو  میدـناوخارف 

تقو ات  زورمین  زا.دوب  هتفرگ  رد  تخـس  یگنج  ام  نایم  میدرک و  یرادـیاپ  کین  ناـشربارب  رد  اـم  دـندرک و  اـم  دربن  گـنهآ  سپ  دـندش  فرحنم 
.دش هتشک  نانآ  زا  نت  جنپ  دیسر و  تداهش  هب  ام  زا  حلاص  درم  ود.بورغ 

ربخ یب  یکیرات  ۀدرپ  ریز  رد  دـمآ  تسد  رـس  رب  بش  نوچ  اما.دـندش  حورجم  یعمج  فرط  ود  ره  زا.دـندرک  اهر  اـم  دوس  هب  ار  دربن  نادـیم  و 
رظتنم مینک و  یم  اوادم  ار  دوخ  تاحارج  میتسه و  هرـصب  رد  ام.دنا  هدرک  ماقم  رهـش  زا  یلحم  رد  هک  مدش  رادربخ.دـندش  زاوها  هب  دـنتخیرگ و 

.مالسلا و.دراد  ینازرا  وت  رب  دوخ  تمحر  دنوادخ.میتسه  نینمؤملا  ریما  نامرف 

وت راک  دنوادخ  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  یحایر  (2) سیق نب  لقعم.دناوخ  مدرم  یارب  ار  نآ  دیسر و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  همان  نوچ 
دنداد یمن  ناشتلهم  دندیسر  یم  نانآ  هب  نوچ  ات  یداتسرف  یم  ناناملسم  زا  رفن  هد  یا  هداتسرف  هک  رفن  ره  یاج  هب  تسیاب  یم  ، دروآ حالـص  هب  ار 

یرکـشل زا  دـنا و  برع  نانیا  هک  درک  دـنهاوخ  تمواقم  دـنوش  یورایور  دوخ  دـنچمه  یهورگ  اب  نانآ  رگا  اما  دـندیرب و  یم  ناشتایح  ۀتـشر  و 
لد و زا  دننک و  یرادیاپ  تخس  دنباتنرب و  یور  دوخ  دنچمه 
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.دنگنجب ناج 

ناـیم نآ  رد  مه  (1) لّفغم نب  دـیزی  ربب و  هارمه  هفوک  هاپـس  زا  نت  رازه  ود  نک و  ناـشدربن  جیـسب  دوخ  وت  ، لـقعم یا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
: تشون همان  ، دوب هرصب  رد  هک  مه  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  هاگ  نآ.دشاب 

نب لقعم  یپ  زا  هک  وگب  هرصب و  نایهاپس  زا  نت  رازه  ود  اب  تسرفب  دوخ  یوس  زا  ، دادس حالـص و  هب  فورعم  شوکتخـس و  ریلد و  یدرم  ، دعب اما 
هب شوگ  دیاب  دوب و  دهاوخ  هورگ  ود  ره  هدنامرف  لقعم  ، دندیسر لقعم  هب  نوچ  دشاب و  رکشل  نیا  رادرس  وا  دندش  نوریب  هرصب  زا  نوچ.دورب  سیق 

یهورگ وا  هورگ  تسا و  کین  یدرم  دایز.دـیایب  ام  دزن  هب  یوگب  ار  هفـصخ  نب  دایز  دـنکن و  تفلاخم  وا  اب  دـنک و  تعاـطا  وا  زا  دراد و  وا  نخس 
.مالسلا و.کین 

: تشون هفصخ  نب  دایز  هب  یا  همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع و 

هدش و هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا.مدش  هاگآ  یدوب  هتفگ  وا  نارای  دـشار و  نب  تیّرخ  هب  هچنآ  زا  دیـسر و  تا  همان  ، دـعب اما 
.هتسارایب ناشنامشچ  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش 

وت و اما.دیـشک  اـجک  هب  ناـنآ  وت و  راـک  هک  یتفگ  تسوکین و  یراـک  دـننک  یم  هک  یراـک  دـنرادنپ  یم  هک  نطاـب  روک  هدز و  تریح  مدرم  یتشم 
نالهاج هک  ییایند  زا  وا  رظن  رد  ، دهد یم  نمؤم  هب  ادخ  هک  یباوث  نیرتمک  تسوا و  اب  زین  ناتشاداپ  هدوب و  یادخ  یارب  ناتششوک  همه  تباحصا 

هک یربص  شاداپ  هب  ناراگزیهرپ  ام  تسا  هدنیاپ  تسادخ  دزن  هچنآ  دریذپ و  نایاپ  تسامش  دزن  هچنآ  » .تسا رتهب  یـسب  دننک  یم  شالت  نآ  یارب 
دودرم تلالـض و  یداو  رد  ینادرگرـس  تیاده و  قیرط  زا  ندش  جراخ  ، یا هدـش  ور  هبور  اهنآ  اب  هک  نمـشد  نآ  اما  «(2) میهد شاداپ  دنا  هدرک 
شیوخ نایغط  رد  راذگب  نک و  اهر  دوخ  لاح  هب  دـندنب  یم  هک  یغورد  اب  ار  نانآ.تسا  یفاک  ناشیارب  یهارمگ  نابایب  رد  یراتفرگ  قح و  ندرمش 

یاج رب  امـش  کین  شاداپ.دـییایب  نم  دزن  تنارای  وت و  و.لوتقم  یهورگ  ریـسا و  یهورگ  : دوب دـنهاوخ  هورگ  ود  اـهنآ  یدوز  هب.دـننامب  نادرگرس 
.مالسلا و.دیدمآ  نوریب  زوریپ  شیامزآ  زا  دیداد و  شوگ  وا  نخس  هب  دیدرک و  تعاطا  دوخ  ماما  زا  امش.تسا 

زا یتعامج  زین  دوش و  هتـساک  ناشجارخ  زا  دنتـساوخ  یم  یرایـسب  هک  زاوها  مدرم  زا  نامجع  زا  یعمج  دمآ و  دورف  زاوها  زا  یفرط  رد  تیّرخ 
.دندوب هتفرگ  ارف  ار  شدرگ  دندوب  هدیقع  مه  وا  اب  هک  ییاهبرع  زا  یعمج  نادزد و 

هیلع ) یلع دزن  درب  نوریب  هاپـس  تساوـخ  نوـچ.میدوب  سیق  نب  لـقعم  رکـشل  رد  بعک  مردارب  نم و  دـیوگ  هک  دـنا  هدروآ  نیعق  نب  هّللا  دـبع  زا 
لها رب  و.تسا  نیمه  نانمؤم  هب  ادخ  شرافس  هک  سرتب  یادخ  زا  یناوت  ات  ، لقعم یا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنک عادو  وا  اب  هک  دمآ  ( مالـسلا

هیلع ) یلع.مهاوخ یرای  ادخ  زا  : تفگ لقعم.درادن  تسود  ار  ناربکتم  ادـخ  هک  زیهرپب  ربکت  زا  نکم و  متـس  همذ  لها  رب  یامنم و  نایـصع  هلبق 
دورف زاوها  هب  ات  میدمآ  نوریب  وا  اب  زین  ام  دش  نوریب  تساخ و  رب  لقعم  سپـس.تساوخ  ناوت  یرای  وا  زا  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  : تفگ ( مالـسلا

لها هار  هب  مشچ  اجنآ  رد.دمآ 

ص:127

.دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش.دشاب  لفغم  نب  دیزی  نب  هّللا  دبع  دیاب  « لفغم نب  دیزی  » هک هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  - 1
.لحن ۀروس  ۀیآ 96  زا  - 2
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هدرک رید  یلو  میدـنام  هرـصب  لها  هار  هب  مشچ  ام  مدرم  یا  تفگ  تفگ و  نخـس  مدرم  یارب  لـقعم  دـندرک  گـنرد  دـندمآ و  رید.میدـنام  هرـصب 
هک مراد  یم  دیما  ، دیربب هیام  راوخ  رامـش و  کدنا  نمـشد  نیا  رـس  رب  ار  ام  میـساره  یم  نمـشد  زا  هن  تسا و  کدنا  ام  رامـش  هن  هّللا  دـمحب.دنا 

: تفگ تساخ و  رب  نیعق  نب  بعک  ردارب  لاح  نیا  رد.دناسر  ناشتکاله  هب  دهد و  یزوریپ  نانآ  رب  ار  امش  دنوادخ 

هک دش  نانچ  رگا  و.دنادرگ  زوریپ  نانآ  رب  ار  ام  دنوادخ  هک  مدیما  نادب  زین  نم  میراد و  ار  وت  یأر  نامه  زین  ام.دش  یهاوخ  قفوم  دهاوخب  ادـخ  رگا 
هار هب  ام.ار  امـش  تکرح  دراد  هتـسجخ  دنوادخ  دـیتفا  هار  هب  : تفگ سپ.تسا  یلـست  ایند  زا  ییادـج  رد  ار  ام  ، ادـخ هار  رد  گرم  میراد  یم  دـیما 

یمن ربارب  نم  اب  ار  هاپـس  دارفا  زا  کی  چـیه  دومن و  یم  تبحم  نم  هب  تشاد و  یم  یمارگ  ارم  سیق  نب  لقعم  هراومه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.میداتفا 
.درمش

کین یتفگ و  تسار  ؟ تسا یلست  ایند  زا  ییادج  رد  ار  ام  ادخ  هار  رد  گرم  : هک یدروآ  نابز  رب  نخس  نیا  هک  دش  روطچ  : متفگ یم  مردارب  هب  : دیوگ
یم تسد  رد  یا  همان  هک  یکیپ  هک  میدوب  هتفرن  هار  زور  کی  زونه  : هک دیوگ.دهد  قیفوت  تیاهراک  رد  ار  وت  هشیمه  دنوادخ  یدـش  قفوم  یدروآ و 

: دوب سیق  نب  لقعم  هب  همان.دیسر  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  یوس  زا  درشف 

تسیاب هدیسر  وت  هب  نم  ۀداتسرف  هک  اج  نامه  یتسه  هار  رد  رگا  نامب و  اج  نامه  یا  هدرک  تماقا  رگا  ، دیسر وت  هب  اج  ره  رد  نم  ۀداتسرف  ، دعب اما 
.تسا ریلد  حلاص و  یدرم  وا  میا  هداتسرف  ییاط  نادعم  نب  دلاخ  یرادرس  هب  ار  رکشل  نیا.دسرب  میا  هتشاد  هناور  وت  یرای  هب  هک  یرکشل  ات 

.مالسلا و.دهاوخ  ادخ  رگا.سانشب  وا  قح  ونشب و  دیوگ  یم  هچ  ره 

هدرک تشحو  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعـضو  زا  اریز  دندرک  شیاتـس  ار  ادـخ  دـندش و  نامداش  ، دـناوخ شباحـصا  یارب  ار  همان  نوچ  سیق  نب  لقعم 
.دندوب

هب هاگ  نآ.دش  رکشل  کی  رکشل  ود  درک و  مالس  هاپس  تراما  هب  وا  رب  دش و  لخاد  لقعم  ام  رادرس  رب  دیسرب و  یئاط  دلاخ  ات  میدرک  گنرد  : دیوگ
دوب اجنآ  رد  هک  راوتـسا  یا  هعلق  هب  هک  دنتـشاد  نآ  دـصق  دـندوب و  هتفر  زمرهمار  یاههوک  فرط  هب  اـهنآ.میدرک  تکرح  شناراـی  تیّرخ و  یوس 

تـسار ار  نامیاهفـص  ام  دندوب  هدش  کیدزن  هوک  هب.میدیـسر  اهنآ  هب  ات  میتفر  میتفر و  ناشیپ  زا.دنداد  ام  هب  رهـش  مدرم  ار  ربخ  نیا.دـننک  نصحت 
دشار نب  باجنم  ار  پچ  بناج  درپس و  یدزا  لّفغم  نب  دیزی  هب  ار  رکـشل  تسار  بناج  سیق  نب  لقعم.میدمآ  تکرح  رد  ناشیوس  هب  میدرک و 

تـسار حانج  رد  دندوب  وا  هارمه  هک  ییاهبرع  اب  دوخ.داد  هیبعت  دوخ  هاپـس  زین  یجان  دشار  نب  تیّرخ.هرـصب  مدرم  زا  - دیـسلا ینب  زا  -(1) یّبض
.دوب هداد  یاج  پچ  حانج  رد  ار  نادرک  زا  یتعامج  دندوب و  جارخ  فیفخت  راتساوخ  هک  ار  نانآ  نامجع و  رهش و  لها  داتسیا و 

ورف مشچ  ، دینکن یتسدشیپ  گنج  رد  امش  ، ادخ ناگدنب  یا  : تفگ یم  دومن و  یم  نامـضیرحت  گنج  هب  دیدرگ و  یم  ام  فوفـص  نایم  رد  لقعم 
امش ، داب تراشب  گرزب  یشاداپ  هب  ار  امش  ناشیا  اب  دربن  رد.دیشیدنین  ینز  ریشمش  یراذگ و  هزین  زج  یزیچ  هب  دییوگ و  نخس  مک  دیدنب و 
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نوچ ، دیرگنب نم  هب.دینک  یم  راکیپ  نادرک  نادزد و  زا  یعمج  دـنا و  هتفات  رب  رـس  جارخ  نداد  زا  هک  نامجع  یتشم  نید و  زا  هتـشگرب  یتعامج  اب 
.دینک هلمح  هناش  هب  هناش  نت  کی  دننامه  زین  امش  مدرک  هلمح 

ات میتسیرگن  یم  وا  هب  ام.تفرگ  یاج  بلق  رد  فوفص  نایم  هب  دیدرگزاب و  هاگ  نآ.دومن  شرافس  نینچ  ار  همه  درک و  رذگ  فوفـص  ۀمه  رب  لقعم 
یتعاس دـنگوس  ادـخ  هب.میدرک  هلمح  وا  یپ  زا  ناگمه  ام  درک و  هلمح  داد  ناکت  هک  موس  راب  داد و  ناکت  راـب  ود  ار  دوخ  مچرپ.درک  دـهاوخ  هچ 
نامجع زا  نت  دصیس  هب  بیرق  دندوب و  هدمآ  ناشیرای  هب  هک  رگید  یا  هراپ  هیجان و  ینب  زا  برع  داتفه.دنداهن  زیرگ  هب  ور  دنتسناوتن  تمواقم  شیب 

.میتشک ار  نادرک  و 

ایرد لحاس  هب  ات  تفرب  تخیرگ  یم  هک  نانچمه  تیّرخ.مدید  ار  ناّیر  نب  کردـم  دوخ  تسود  برع  ناگتـشک  نایم  رد  : دـیوگ نیعق  نب  بعک 
یم ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  تفلاخم  هب  ار  ناشیا  تخادرپ و  شدرگ  هب  نانآ  نایم  رد  تیّرخ.دنتـسیز  یم  شموق  زا  ریثک  یتعامج  اجنآ  رد.دیـسر 

اب تفلاـخم  وا و  اـب  گـنج  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ییادـج  رد  تیادـه  هک  دـینادب  تفگ  یم  و.درک  یم  ناـشبیغرت  وا  زا  ییادـج  هـب  دـناوخ و 
.دندرک شتعباتم  مدرم  زا  یریثک  عمج  تبقاع.تسوا 

: دوب هدمآ  لقعم  ۀمان  رد.مدناسر  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  همانحتف  نیا  نم.تشون  همانحتف  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  دنام و  زاوها  رد  سیق  نب  لقعم 

وا زج  ییادخ  چیه  هک  ار  اتکی  یادخ.وت  رب  داب  مالس.سیق  نب  لقعم  زا  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
هتساوخ یرای  ناکرشم  زا  یتعامج  زا  دنبای  هبلغ  ام  رب  ات  نانیا.میدش  یورایور  ناگتشگرب  نید  زا  هورگ  نآ  اب  ام  ، دعب اما.منک  یم  شیاتـس  تسین 

ار یریسا  چیه  میتشکن و  دوب  زیرگ  لاح  رد  هک  ار  یسک  ینعی.میدرکن  زواجت  وت  شور  تریس و  زا  راک  نیا  رد  میتشک و  ار  اهنآ  زا  یرایـسب.دندوب 
.مالسلا و.ار  نایناهج  یادخ  ساپس  ، دینادرگ زوریپ  ار  ناناملسم  وت و  دنوادخ.میتشکن  دوب  هدش  حورجم  هک  ار  نآ  میتشکن و 

.تساوخ رظن  یأر و  ناشیا  زا  دناوخ و  شباحصا  یارب  ار  نآ.مداد  نینمؤملا  ریما  هب  ار  همان 

نیمزرـس زا  یلک  هب  ای  ، دشکب ار  همه  هک  دنک  ناشبیقعت  ردق  نآ  دورب و  نانآ  یپ  زا  هک  دـسیون  همان  لقعم  یارب  : هکنیا نآ  دنتـشاد و  یأر  کی  همه 
 : دینادرگزاب لقعم  دزن  هب  همان  نیا  اب  ارم  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دنناروشب وت  رب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  میب  اریز  ، دنک ناشرود  مالسا 

وکین ناحتما  زا.دهد  وکین  یازج  ار  ناناملسم  ار و  وت  دنوادخ.لیلذ  راوخ و  ار  شنانمشد  دینادرگ و  دیؤم  ار  شنارای  هک  ار  یادخ  ساپس  ، دعب اما 
یاج ناناملسم  دالب  زا  یدلب  رد  هک  یدینش  رگا  ، ریگب غارس  هیجان  ینب  ۀلیبق  دارفا  زا.دیدروآ  یاج  هب  وکین  شیوخ  ۀفیظو  دیدمآ و  رب 
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و (. هیواعم نارای  ینعی  ) نیطساق روای  رای و  دوب و  دنهاوخ  ناناملسم  نمشد  هراومه  نانیا  اریز.یامن  ناشدیعبت  ای  شکب  ایور  نانآ  رس  رب  دنا  هتفرگ 
.مالسلا

نامرف زا  ار  دوخ  موق  اجنآ  رد  تسایرد و  لحاوس  رد  تیّرخ  هک  دنداد  ربخ.دش  ایوج  ، دـنا هدـمآ  دورف  اجنآ  رد  هک  یناکم  نانآ و  ریـسم  زا  لقعم 
رد نیفص  گنج  هک  ار  یلاس  تاکز  وا  موق.تسا  هدرک  دساف  زین  ار  اهنآ  ناگتسباو  یاهبرع  سیقلا و  دبع  فیاوط  هدرک و  رد  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

.دنهد یمن  مه  ار  دعب  لاس  تاکز  دنا و  هدادن  هداتفا  قافتا  نآ 

هاگآ وا  تکرح  زا  دشار  نب  تیّرخ  نوچ.دش  سراف  یایرد  لحاوس  راپسهر  - نایرصب نایفوک و  زا  - تشاد رایتخا  رد  هک  یهاپـس  نامه  اب  لقعم 
نامرف رد  ، تسیاـب یمن  یلع  : تفگ یم  ناـهن  رد  ، دـندوب جراوخ  یأر  رب  هک  ار  یناـسک.تخادرپ  غیلبت  هب  دوخ  باحـصا  موق و  ناـیم  رد  ، دـیدرگ

زا دوب  هدیزگرب  تیمکح  هب  دوخ  وا  هک  یسک  دش و  یـضار  تیمکح  هب  یلع  : تفگ یم  ناهن  رد  رگید  یعمج  هب  و.دهد  رارق  مکح  ار  نادرم  ، ادخ
هدـمآ نوریب  وا  اب  هفوک  زا  هک  دوب  یناسک  یأر  نیا  ،و  دوب هتـساوخ  دوخ  یارب  دوخ  وا  هک  ما  هدـش  یـضار  ناـمه  هب  زین  نم.درک  شعلخ  تفـالخ 

نآ هب  دیـسر و  لتق  هب  هرـصاحم  رد  دنب و  رد  مولظم و  نامثع.ما  هدیقع  مه  امـش  اب  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ یم  ناهن  رد  نامثع  نارادفرط  هب  و.دندوب 
، دـیهد دوخ  یارقف  نادـنواشیوخ و  هب  دوخ  تسد  هب  دـیراد و  هگن  دوخ  ار  ناتتاقدـص  : تفگ یم  دـندوب  هدرک  یراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک  هورگ 

.تفگ یم  نخس  ناشرظن  یأر و  قفو  رب  یا  هنوگ  هب  تخاس و  یم  دونشخ  دوخ  زا  یا  هنوگ  هب  ار  یهورگ  ره  تیّرخ  هصالخ 

رتهب میدرک  کرت  ار  نآ  هک  ینید  ، دنتفگ نانیا  ، تفرگ الاب  مدرم  نایم  فالتخا  نوچ  ، دندوب هدروآ  مالسا  هک  دندوب  نایحیسم  زا  یرایسب  نایم  نآ  رد 
 . دندیدرگزاب دوخ  نیشیپ  نید  هب  همه  سپ.دنک  یمن  عنم  ینزهار  یزیرنوخ و  زا  ناشنید  ار  نانیا.دنراد  نانیا  هک  تسا  ینید  زا  رتزیمآ  تیاده  و 

هک دیناد  یم  ایآ.اهنآ  اب  لاتق  موق و  نیا  ربارب  رد  یرادیاپ  رگم  دـهد  یمن  تاجن  نتـشک  زا  ار  امـش.امش  رب  یاو  : تفگ تفر و  ناشیا  دزن  هب  تیّرخ 
سک ۀبوت  هن  دهد و  یم  شوگ  سک  فرح  هب  هن  دنگوس  ادخ  هب  ؟ تسیچ ددرگزاب  دوخ  نید  هب  سپس  هدش و  ناملسم  هک  ییحیسم  ۀرابرد  یلع  یأر 
ۀرمز رد  ار  نانآ  داد و  ناشبیرف  تبقاع  ات  درک  شالت  ردـق  نآ  تیّرخ.دـنز  یم  ار  شندرگ  دروایب  شگنچ  هب  هک  تعاس  نامه  رد  طـقف  ، دریذـپ یم 

.دندمآ درگ  وا  رب  یرایسب  رگید  مدرم  ای  دندوب  هیحان  نآ  رد  هک  هیجان  ینب  زا.دروآ  رد  شیوخ  نارای 

کریز و یدرم  هک  درک  یم  عـمج  دوـخ  درگ  هعدـخ  رکم و  هب  ار  ناـنآ  درک و  یم  نینچ  مدرم  ۀـمه  اـب  تیّرخ  : تـفگ یم  (1) یجان قیّدّصلا  وبا 
.دوب رایشوه 

: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دناوخ  دوخ  باحصا  یارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یا  همان  تشگزاب  لقعم  نوچ 
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اهنآ رب  همان  نیا  هک  نادترم  نایحیسم و  نیقرام و  نانمؤم و  ناناملسم و  زا  سک  ره  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
افو ادخ  دهع  هب  دشاب و  دقتعم  گرم  زا  سپ  زیخاتسر  شباتک و  شربمایپ و  ادخ و  هب  دنک و  یوریپ  تیاده  هار  زا  هک  یسک  رب  مالـس.دوش  هدناوخ 

.دشابن نینئاخ  زا  دنک و 

لمع هداد  نامرف  نادب  شباتک  رد  یلاعت  یادخ  هچنآ  قح و  هب  امـش  نایم  رد.مناوخ  یم  ارف  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  ، دعب اما 
شربمایپ و ادـخ و  اب  هک  یبراحم  ۀدـنوش  کاله  قراـم  نیا  زا  درادـب و  گـنج  زا  تسد  ددرگزاـب و  دوخ  ۀـناخ  هب  هک  امـش  زا  سک  ره.منک  یم 

تعاط زا  جورخ  ام و  اب  گنج  رد  هک  سک  ره  تسا و  ناما  رد  شنوخ  لام و  ، دریگ هرانک  ، دنک یم  داسف  نیمز  رد  هتساخرب و  گنج  هب  ناناملسم 
یفاک ار  امـش  ، دشاب امـش  تسود  ادخ  رگا.درک  دهاوخ  مکح  وا  ام و  نایم  ادخ  میهاوخ و  یم  یرای  ادـخ  زا  وا  عفد  یارب  ، دـنک تعباتم  وا  زا  ام 

.تسا

.مالسلا و 

یم یهاوخ  دب  ییوگدب و  نانچمه  هک  شموق  تیّرخ و  زج  ، دنتـساوخ ناما  دندمآ و  وا  دزن  هب  یگمه  مدرم.تشارفیب  ناما  مچرپ  سیق  نب  لقعم 
ار یدزا  لّفغم  نب  دیزی  تسارایب و  رکشل  سیق  نب  لقعم.دندش  هدنکارپ  وا  درگ  زا  ، شموق زج  ، دندوب هدمآ  درگ  تیّرخ  رب  هک  یمدرم  ۀمه.دندرک 
ناملـسم و زا  وا  موق  همه.دـمآ  تکرح  رد  شنارای  تیّرخ و  یوس  هب  پچ و  حاـنج  رد  ار  یّبض  دـشار  نب  باـجنم  داد و  رارق  تسار  حاـنج  رد 
هک ار  نانآ  نایحیسم و  داد و  یاج  تسار  حانج  رد  ار  ناناملسم  تیّرخ.دندمآ  درگ  وا  رب  دندوب  هتفاترب  رس  تاکز  نتخادرپ  زا  هک  نانآ  یحیـسم و 

.پچ حانج  رد  دندرک  یم  عنم  ار  مدرم  تاکز  نداد  زا 

امش دنوش  زوریپ  نانیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، دینک عافد  ناتنادنزرف  نانز و  زا  شیوخ و  میرح  زا  دیاب  زورما  : تفگ یم  شموق  هب  زور  نیا  رد  تیّرخ 
.درک دنهاوخ  ریسا  ار  ناتنادنزرف  نانز و  تشک و  دنهاوخ  ار 

یتمالم ره  رب  ریشمش  هک  دیگنجب  : تفگ تیّرخ  هاگ  نآ.دروآ  ام  رس  رب  وت  نابز  تسد و  ار  یتخبدب  نیا  : تفگ تساخ و  رب  شموق  نایم  زا  یدرم 
.دریگ یم  تقبس 

یا : تفگ یم  درک و  یم  ضیرحت  گنج  هب  ار  ام  دیدرگ و  یم  رکشل  پچ  حانج  تسار و  حانج  نایم  رد  سیق  نب  لقعم  : دیوگ نیعق  نب  هّللا  دبع 
دننز و یمزاب  تاکز  نداد  زا  هک  یموق  رس  رب  ار  امش  دنوادخ.تسامـش  راظتنا  رد  یگرزب  شاداپ  هچ  دیتسه  هک  یعـضو  نیا  رد  دیناد  یمن  ، مدرم

دوش هتشک  راکیپ  نیا  رد  امش  زا  سک  ره  هک  مهد  یم  تداهش.تسا  هداتسرف  دنا  هتسسگ  تعیب  ینمشد  متس و  یور  زا  دنا و  هتشگ  رب  مالـسا  زا 
شناگدید دنامب  هدنز  سک  ره  تفر و  دهاوخ  تشهب  هب 
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هک اجنآ  رکـشل  بلق  رد  سپـس.دیناسر  همه  شوگ  هب  ات  درک  یم  رارکت  نانخـس  نیا  سیق  نب  لـقعم  .دـش  دـهاوخ  نشور  تمینغ  یزوریپ و  هب 
نمشد ، درک هلمح  وا.دنک  هلمح  نمشد  رب  هک  داد  مایپ  دوب  هداتسیا  تسار  حانج  رد  هک  لّفغم  نب  دیزی  دزن  و.داتسیاب  دوب  هتـشارفا  شیوخ  شفرد 

پچ حانج  رد  هک  یبض  دشار  نب  باجنم  دزن  لقعم   . دـیدرگزاب دوخ  عضوم  هب  لّفغم  نب  دـیزی.دیگنج  هناریلد  درک و  یرادـیاپ  کین  شربارب  رد 
ازارد هب  زیوآ  لادج و  دیگنج و  هناریلد  درک و  یرادیاپ  کین  شربارب  رد  نمشد.درک  هلمح  باجنم.دنک  هلمح  نمشد  رب  هک  داد  مایپ  دوب  هداتـسیا 

.دیشک

ار شبسا  سپس.دینک  هلمح  زین  امش  مدرک  هلمح  نم  نوچ  هک  داد  مایپ  دوخ  پچ  تسار و  حانج  هب  لقعم   . دیدرگزاب دوخ  عضوم  هب  زین  باجنم 
.دیشک ازارد  هب  یتعاس  دربن  نیا.دندرک  هلمح  زین  شنارای  تخات  نمشد  رب  دز و  یا  هنایزات  دروآ و  رد  شبنج  هب 

تسج ریز  هب  بسا  زا  دوخ  تخادنا و  ریز  هب  شبـسا  زا  دزب و  تخات و  وا  رب.داتفا  تیّرخ  رب  مشچ  ار  یبسار  (1) نابهص نب  نامعن  لاح  نیا  رد 
یقاب دندش و  هتشک  تیّرخ  نارای  زا  نت  داتفه  دص و  راکیپ  نیا  رد.تشکب  ار  تیّرخ  نامعن  دش و  لدب  در و  تبرـض  دنچ  ناشنایم  ، شدشکب هک 
رظن اهنآ  رد  سپـس.کدوک  نز و  درم و  زا  ، درک ریـسا  تفای  نانآ  زا  هک  ره  دنار و  بسا  ناشیاه  همیخ  هب  لقعم.دنداهن  رارف  هب  اپ  تسار  پچ و  هب 

هب هک  تساوخ  وا  زا  ، دوب هتشگرب  مالسا  زا  سک  ره  تخاس و  دازآ  زین  ار  شدنزرف  نز  ، درک شیاهر  تفرگ و  تعیب  وا  زا  دوب  ناملسم  سک  ره  درک 
مالسا هک  دوب  یحیسم  یدرم  ریپ  نایم  نآ  رد.درک  دازآ  ار  ناشنادنزرف  نز و  ار و  ناشیا  وا  دندروآ و  مالسا  سپ.دوش  هتـشک  هنرگو  ددرگزاب  مالـسا 

نآ رگم  ما  هدشن  اطخ  راچد  ما  هدیسر  لقع  نس  هب  هک  تقو  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ هک  روصنم  نب  سحامر  مان  هب  دوب  هدش  دترم  سپس  ، هدروآ
لقعم.میآ یمن  رد  امـش  نید  هب  منک و  یمن  اهر  دوخ  نید  ما  هدنز  ات  ، ادخ هب  هن.مدمآ  رد  امـش  دـب  نید  هب  مدرک و  اهر  شیوخ  نیتسار  نید  هک  هاگ 

زا سپ.دیزادرپب  تسامش  ۀدهع  رب  اهلاس  نیا  رد  هک  تاقدص  زا  هچ  ره  تفگ  دروآ و  درگ  ار  مدرم  سپس.دز  ار  شندرگ  دروآ و  شیپ  ار  وا  سیق  نب 
نادـنواشیوخ.دربب دوـخ  اـب  هک  تفرگ  رب  ار  ناـنآ  درک و  ناـشیا  دـنزرف  نز و  نایحیـسم و  گـنهآ  سپـس.تفرگ  ار  هلاـسود  تاـکز  ناناملـسم 

ار رگیدکی  درم  نز و  دندرک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندرگزاب  هک  دنتساوخ  نوچ.دننارب  ناشـسپزاب  ات  : تفگ لقعم.دندمآ  یم  ناشیپ  زا  ، ناشناملـسم
.داتفا قافتا  سپ  ناز  هن  تشاد و  هقباس  شیپ  نیز  هن  هک  یا  هنوگ  هب  مدروآ  تّقر  اهنآ  رب  : تفگ لقعم.دنداد  یم  ادن 

: تشون همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  لقعم 

دوب یلیابق  اجنآ  رد.میتخات  نمشد  رس  رب  ایرد  لحاوس  رد  ام.مهد  یم  ربخ  شنمشد  تشونرس  شرکـشل و  یزوریپ  زا  ار  نینمؤملا  ریما  ، دعب اما 
میدناوخ و ارف - تنس  باتک و  مکح  داحتا و  تعاطا و  هب  ار  نانآ  ام.دندوب  هدش  هدامآ  ام  راکیپ  یارب.تبالص  یدنت و  رایـسب و  گرب  زاس و  یاراد 

تابث دوخ  داقتعا  رد  یا  هفیاط  دـندمآ و  اـم  یوس  هب  یا  هفیاـط  میتشارفارب  ناـما  مچرپ  ناـشیارب  میدـیناسر و  ناشـشوگ  هب  نینمؤملا  ریما  ۀـمان 
اریذپ دندوب  هدمآ  ام  یوس  هب  هک  ار  نانآ.دندیزرو 
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ناملـسم هک  ار  نانآ  اما.دینادرگ  زوریپ  ناشیا  رب  ار  ام  دز و  نانآ  یور  رب  دنوادخ  میدیزرو و  تمواقم  دنتفاترب  خر  ام  زا  هک  نانآ  ربارب  رد  میدـش و 
هب دندوب  هدش  دترم  هک  نانآ  اما  میدتسب و  دوب  اهنآ  ۀدهع  رب  هک  یتاکز  میتفرگ و  تعیب  نینمؤملا  ریما  یارب  ناشیا  زا  میداهن و  تنم  ناشیا  رب  ، دندوب

اما.میتـشک مه  ار  نت  کـی  نآ  ، دنتـشگزاب مالـسا  هب  نت  کـی  زج  همه.دـنوش  هتـشک  دـندرگنزاب  رگا  هک  ، میدـناوخ ارف  ناشمالـسا  هـب  تشگزاـب 
دنباین و هلبق  لها  اب  گنج  تئرج  دنباتنرب و  رس  هیزج  نداد  زا  رگید  هک  دوش  یدنپ  همذ  لها  یارب  ات  میروآ  یم  میا و  هدرک  ریسا  ار  اهنآ  ، نایحیسم

.مالسلا و.دراد  ینازرا  وت  هب  دوخ  تمعنرپ  یاهتشهب  نینمؤملا و  ریما  ای  دروآ  تمحر  وت  رب  دنوادخ.دنا  یراوخ  ریقحت و  ۀتسیاش  نانیا 

دوب هّرخریشدرا  لماع  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یوس  زا  هک  ینابیـش  ۀریبه  نب  ةلقـصم  هب  هار  رد.دمآ  تکرح  رد  هفوک  یوس  هب  ناریـسا  اب  هارمه  لقعم 
یاهراک هک  یسک  یا  لضفلا  وبا  یا  هک  دنتشاد  رب  گناب  نادرم  دندرک و  هیرگ  وا  دزن  رد  ناکدوک  نانز و  دندوب  نت  دصناپ  ناریسا  ار  امش.درک  رذگ 

.نک دازآ  رخب و  ار  ام  ، هن تنم  ام  رب  ناریسا  ۀدننک  دازآ  یا  ناناوتان و  یاوأم  یا  ، تسا هتخاس  وت  زا  نیگنس  تخس و 

لقعم شوگ  هب  نخـس  نیا.دهد  یم  شاداپ  ار  ناگدـنهد  هقدـص  دـنوادخ  هک  میامن  دازآ  ار  ناشیا  منک و  هقدـص  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ هلقـصم 
یدوبان هب  لمع  نیا  هچ  رگا  ، منز یم  ار  شندرگ  دشاب  هتفگ  امش  ریقحت  اهنآ و  اب  یدردمه  یور  زا  نخـس  نیا  هلقـصم  هک  منادب  رگا  : تفگ.دیـسر

.دماجنا لئاو  نب  رکب  میمت و  ینب 

رازه هب  مشورف  یم  : تفگ لقعم.شورفب  نم  هب  ار  هیجان  ینب  نایحیسم  : تفگ داتسرف و  لقعم  دزن  ار  (1) یلهذ ثراح  نب  لهذ  ، هریبه نب  ةلقصم 
لام نآ  نداتسرف  رد  : تفگ داد و  وا  هب  ار  ناریسا  لقعم  ، دیرخ مهرد  رازه  دصناپ  هب  ار  اهنآ  ات  دوب  دش  دمآ و  رد  هتـسویپ  تفریذپن و  وا.مهرد  رازه 

رب یزیچ  رگید  ات  نینچمه  رگید  تقو  مه  ار  رگید  تمسق  متسرف و  یم  ار  نآ  زا  یتمـسق  نونکا  : تفگ هلقـصم.نک  باتـش  نینمؤملا  ریما  یارب 
-. هّللا ءاش  نا  - دنامن یقاب  نم  ۀدهع 

.یا هدش  قفوم  نآ  رد  تسرد و  یدرک و  وکین  یراک  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع  . تفگزاب ارجام  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  لقعم 

ۀمه هلقصم  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ات.درک  یم  گنرد  وا  دتـسرف و  وا  دزن  لام  هک  دنام  هلقـصم  رظتنم  یدنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ندرگ هب  یگرزب  تمارغ  هلقـصم  یرآ  : تفگ سپ.دننک  ادا  یزیچ  شیوخ  ییاهر  یارب  تسا  هتـساوخن  اهنآ  زا  و.تسا  هدیناهر  دـنب  زا  ار  ناریـسا 

: تشون وا  هب  سپس.دنکن  افو  هدعو  هب  هک  دید  دیهاوخ  امش  هتفرگ و 

مهرد رازه  دصناپ.تسا  مدرم  یاوشیپ  قح  رد  بلقت  اهبلقت ، نیرتگرزب  زا  تسا و  تلم  هب  تنایخ  اهتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  نادـب  ، دـعب اما 
هتفگ دوخ  لوسر  هب  نم.ایب  نم  دزن  هب  یدناوخ  ارم  ۀمان  ات  هنرگو  راد  هناور  ار  نآ  دـیآ  وت  دزن  هب  نم  لوسر  نوچ.تسوت  دزن  رد  ناناملـسم  قوقح  زا 

نم دزن  لام  نآ  هکنیا  رگم  دهدن  تتلهم  وت  دزن  هب  شندیسر  زا  سپ  مه  تعاس  کی  یتح  هک  ما 
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.مالسلا و.یتسرف 

تکرح دناوخ  رب  همان  نوچ  ، ایب نینمؤملا  ریما  دزن  هب  نم  اب  ای  تسرفب  ار  لام  نیا  ای  : تفگ ار  هلقصم.دوب  یفنح  ۀّرح  وبا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لوسر 
یم ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  دزن  هب  لاوما  نآ  سابع  نبا  دنداتسرف و  یم  هرصب  هب  ار  هرصب  ناتسا  لاوما  تموکح  لامع  - دیسر هرـصب  هب  ات  درک 

اب باب  نآ  رد  زور  دنچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تفر ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  هفوک  هب  هرصب  زا  سپـس  ، هد تلهم  ارم  دنچ  یزور  یرآ  تفگ  - داتـسرف
.دومن یناوتان  راهظا  یقاب  یادا  زا  درک و  تخادرپ  مهرد  رازه  تسیود  هلقصم.دش  لام  راتساوخ  وا  زا  سپس.تفگن  ینخس  وا 

هب نم  تسا و  هتساوخ  نم  زا  لام  نیا  نینمؤملا  ریما  هک  تفگ  داد و  ماش  دناوخ و  دوخ  ۀناخ  هب  ارم  هلقـصم  هک  دیوگ  ثراح  نب  لهذ  هک  دیوگ  و 
.متسین نآ  تخادرپ  هب  رداق  دنگوس  ادخ 

بلط یزیچ  مه  یـسک  زا  منک و  لیمحت  دوخ  موق  رب  ار  نآ  مهاوخ  یمن  ، هن : تفگ.درک یناوت  اـیهم  ار  نآ  هتـشذگن  هتفه  کـی  یهاوخب  رگا  متفگ 
هب رگم.دندیشخب  یم  نم  هب  ار  نآ  دنتشاد  نم  زا  یبلط  نینچ  ( نامثع ) نافع رسپ  ای  ( هیواعم ) دنه رسپ  رگا  مسق  ادخ  هب  : تفگ سپـس.درک  مهاوخن 

اهراک نینچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع یلو  : متفگ.دیناروخ یم  هلاس  ره  ار  ناجیابرذآ  جارخ  زا  مهرد  رازه  دص  سیق  نب  ثعشا  هب  نامثع  هک  یرادن  دای 
.دتس دهاوخ  وت  زا  ار  لام  نیا  درک و  دهاوخن 

هیلع ) یلع هب  ربـخ  نیا.تسوـیپ  هیواـعم  هب  تفرب و  وـگتفگ  نیا  زا  دـعب  بش  کـی  هلقـصم.مدش  شوماـخ  مه  نـم  دـنام و  شوماـخ  یتعاـس 
: تفگ.دیسر ( مالسلا

هدنام رگا.دـنام  یم  نارجاف  تنایخ  هب  شتنایخ  ناگدرب و  رارف  نوچ  شرارف  دوب و  نادرم  دازآ  راک  شراک.دانک  نیگمغ  شیادـخ  ؟ درک نینچ  ارچ 
تـشادن چـیه  رگا  میدتـس و  یم  وا  زا  ، میتفای یم  وا  دزن  رد  یزیچ  رگا.میتفرگ  یمن  تخـس  وا  رب  دوب  هدرک  یناوتان  راهظا  لام  تخادرپ  زا  دوب و 

.درک شبارخ  تفر و  وا  ۀناخ  هب  سپس.میدرک  یم  شیاهر 

بلغت ینب  نایحیسم  زا  یدرم  اب  تشون و  وا  هب  یا  همان  ماش  زا  هلقصم.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رادتسود  هعیـش و  ینابیـش  ۀریبه  نب  میعن  شردارب 
: دوب هدمآ  همان  نآ  رد.دندناوخ  یم  ناولح  ار  درم  نیا.داتسرف  شیارب 

ارم ۀداتـسرف  هک  تعاس  نیمه  رد.تسا  هتفرگ  رظن  رد  تیارب  ار  ییاج  تراما  هداد و  تمارکا  ۀدـعو  ، ما هتفگ  نخـس  هیواعم  اب  وت  ۀرابرد  ، دـعب اما 
.مالسلا و  هّللا - ءاش  نا  - ایب ام  دزن  ماش  هب  ینک  یم  رادید 

.درمب وا  دیربب و  ار  شیاهتسد  تفرگب و  ار  یحیسم  دصاق  نآ  ، تفای ربخ  نآ  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع دیسر و  هفوک  هب  همان  نوچ 

: داتسرف ار  تایبا  نیا  هلقصم  دوخ  ردارب  ۀمان  باوج  رد  میعن  و 

اضرتعم هّللا  کاده  - یّنیمرت ال 

:... ناولح یلاب و  امف  کنم  ّنظلاب 
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.راک هچ  ناولح  اب  ارم  ، وشم نامگ  دب  نم  هب  نکم و  بیع  ارم  ، دانک تیاده  تیادخ  »

.دوب هناگیب  یدرم  ناولح  ، درآ گنچ  ارف  یلام  عمط  یور  زا  هک  دوب  نآ  دنمزآ  وا  هک  وشم  نیگهودنا  وا  یارب 

هب تسا  هتفرن  تلفغ  باوخ  هب  زگره  هک  ار  یدرم  یتساوخ  یم  ایآ  یتشاد  یدصق  هچ  راک  نیا  زا  یداتـسرف و  نم  دزن  ار  وا  یدرخ  یب  یور  زا  ارچ 
؟ یشک طوقس  ۀطرو 

.(1) ناّفخ ناریش  زا  زاتو  کت  رد  تسا  یریش  یلع  یداتسرف و  یلع  دزن  هب  ار  وا 

.یدوب نابیش  ینب  نادرم  نیرتهب  یدرک و  یم  تیامح  ار  قارع  یدوب و  تحار  نما و  رد  نینمؤملا  ریما  راوج  رد  وت 

.یتشاد یم  شوخان.دندش  یم  اهراک  نآ  بکترم  هک  ار  یناسک  راکشآ  ناهن و  رد  دوخ  هک  یراک  ، یدز تسد  رطخرپ  یراک  هب  هک  هاگ  نآ  ات 

.یدینادرگ یم  هزیکاپ  مانشوخ و  ار  ام  یاه  هدرم  اه و  هدنز  یتخادرپ  یم  ار  ادخ  لام  یدرک و  یم  ربص  ادخ  یارب  رگا 

.تخاس نیگمغ  تخس  ارم  وت  راک  نیا  یدش و  راتساوخ  ار  ( هیواعم ) دنه رسپ  ماعنا  لضف و  یتسویپ و  نایماش  هب  وت  یلو 

تنمشد اهنادناخ  همه  هک  یا  هدمآ  رد  یا  هنوگ  هب  ییوگ ؟ یم  هچ  ، تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  یتقو  ، زگب نادند  هب  بل  ینامیـشپ  یور  زا  نونکا 
« .داد دهاوخن  تعفر  دشاب  هنیک  وا  اب  ار  مدرم  هک  ار  سک  چیه  دنوادخ  دنراد و  یم 

ربخ ناولح  گرم  زا  بلغت  ینب  ینامز  کدنا  زا  سپ  تسا  هدیـسر  تکاله  هب  یحیـسم  دصاق  نآ  هک  تسناد  ، دیـسر هلقـصم  هب  ردارب  ۀـمان  نوچ 
هدنز مناوت  یمن  : تفگ هلقـصم.یهدب  ار  شیاهبنوخ  ای  ینک و  شا  هدنز  دیاب  ای  یداد  نتـشک  هب  ار  ام  رای  وت  ، دنتفگ دنتفاتـش و  هلقـصم  دزن  دنتفای و 

.دادب وا  یاهبنوخ  و.مهد  یم  ار  شیاهبنوخ  یلو  منک  شا 

ناشیدازآ یاهب  هک  ناریـسا  نآ  : دنتفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  یناسک  تخیرگ  هلقـصم  نوچ  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دـبع 
ناشدازآ دوب  هدیرخ  ار  اهنآ  هک  یدرم  ،و  دنا هدش  دازآ  اهنآ.تسین  هنالداع  یتواضق  نیا  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.نک ریگتسد  رگید  راب  هدشن  هداد 

.تسا هدیرخ  ار  اهنآ  هک  یسک  رب  تسا  ینید  تسا  نم  نآ  زا  هک  لام  نآ  هدرک و 

: تفگ نینچ  یرعش  هیجان  ینب  ۀرابرد  ةانم  دیز  نب  دعس  ینب  زا  یکی  هرامع  نب  نایبظ  هک  مدینش 

.دیدنامن ، داد یم  داب  رب  اهرس  هک  یا  هتخآ  یاهریشمش  ربارب  رد  ، دیدرکن تمواقم  نمشد  تابرض  ربارب  رد  ارچ  هیجان  ینب  یا  »

« .دیراب یم  امش  رب  هک  زاورپزیت  ییاهناکیپ  دیبنس و  یم  ار  ناتیاهندرگ  رگیدکی  یپ  زا  هک  ییاه  هزین  و 

ۀثداح ربخ  نوچ  : هک درک  یم  تیاکح  شردپ  زا  بدنج  نب  نمحرلا  دبع  نب  بدنج  هک  مدینش 

ص:135

.ناریش یاج  هفوک و  کیدزن  تسا  یناکم  ناّفخ  - 1
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ریلد شراگدرورپ  ینامرفان  رد  هچ  دوب و  یدرخ  مک  درم  هچ  وا  رب  یاو  : تفگ ، دیسر ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  یجان  دشار  نب  تیّرخ  لتق  هیجان و  ینب 
نم : متفگ ار  وا  ؟ ینک یم  هچ  اهنآ  اب.دنورب  دننک و  تیاهر  هک  مراد  نآ  میب  هک  دنتسه  ینادرم  تباحصا  نایم  رد  : تفگ دمآ و  نم  دزن  زور  کی  .دوب 
نم ربارب  رد  دزیخرب و  نم  فالخ  هب  هک  منک  یم  لاتق  یسک  اب  طقف  ،و  مشکن تبوقع  هب  نامگ  فرص  هب  منکن و  تذخاؤم  ماهتا  فرص  هب  ار  یـسک 
وا زا  تشگزاب  ام  دزن  هب  درک و  هبوت  رگا  ، مونـشب وا  رذع  مناوخب و  ار  وا  هک  نامز  نآ  ات  منکن  راکیپ  وا  اب  مهزاب  هتبلا.دنک  راکـشآ  توادع  دتـسیاب و 

بیـسآ ره  زا  ارم  ادـخ  و.مینک  یم  راکیپ  وا  اب  مییوج و  یم  یرای  ادـخ  زا  ، دوب گنج  رـس  رب  ام  اب  نانچمه  تفاترب و  رـس  رگا  یلو  میریذـپ  یم 
قح رد  اهنآ  زا  ، دنبوشآ رب  وت  رب  یئاط  (2) نیصح نب  دیز  (1)و  بهو نب  هّللا  دبع  هک  مراد  نآ  میب  : تفگ ارم  دمآ و  نم  دزن  زاب  رگید  زور.درادهگن 

ار وا  یتخاس  یمن  دازآ  نادنز  زا  زگره  یدرک و  یم  دـنب  رد  ای  یتشک  یم  ار  اهنآ  ای  گنرد  یب  یدینـش  یم  دوخ  وت  رگا  هک  ما  هدینـش  ییاهزیچ  وت 
نیا زا.ینزب  ندرگ  یهاوخب و  ار  ود  ره  هک  تسا  نیا  نم  روتـسد  : تفگ ؟ منک هچ  اهنآ  اـب  وگب.منک  یم  تروشم  وت  اـب  کـنیا  ود  نآ  ۀراـبرد  : متفگ

دنگوس ادخ  هب.دیآ  راک  هب  هک  دشاب  یلقع  یراگزیهرپ و  ار  وت  مرادنپن  هک  دنگوس  ادخ  هب  : متفگ.لقع هن  تسا و  یراگزیهرپ  ار  وا  هن  هک  متسناد  نخس 
و.منک یمن  راکیپ  هداتسیان  نم  یور  رد  ور  هدرکن و  راکشآ  نم  اب  ینمشد  هدیزاین و  تسد  نم  اب  گنج  هب  هک  یـسک  اب  نم  هک  ینادب  دوب  هتـسیاش 

یم نانآ  لتق  دصق  نم  رگا  هک  دوب  نآ  هتـسیاش.میوگ  یم  نانچ  زین  لاح  متفگ و  وت  هب  یتخادرپ  تنارای  زا  ییوگدب  هب  یدمآ و  نم  دزن  هک  لوا  راب 
ییوگدب وت  زا  هن  دنا و  هتشک  ار  یسک  هن  نانیا  ؟ یرامش یم  اور  ناشنتشک  ارچ  سرتب و  ادخ  زا  هک  یتفگ  یم  ارم  یتشاذگ و  یم  شیپ  مدق  وت  متشاد 

.دنا هدش  جراخ  وت  تعاطا  زا  هن  دنا و  هدرک 

.دمآ نایاپ  هب  هیجان  ینب  ربخ  : دیوگ

ص:136

دوخ ریما  ار  وا  ناورهن  جراوخ.درک  جورخ  وا  رب  تیمکح  ۀعقاو  زا  دـعب  ، دوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  تسخن  یبسار  بهو  نب  هّللا  دـبع  - 1
( نیع فرح  ، هباصالا ) .دش هتشک  ناورهن  رد.دوب  هتسب  هنیپ  شیاهتسد  اهوناز و  یناشیپ و  هک  ناسنآ  دناوخ  یم  زامن  رایسب  هّللا  دبع.دنتخاس 

.دوب یلع  نارای  زا  نیرجاهم و  زا  یملسا  نیصح  نب  دیز  - 2
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مّود شخب 

هراشا

ص:137
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هرصب رد  یمرضح  رماع  نب  هّللا  دبع  ربخ 

هراشا

ار یمرـضح  رماع  نب  هّللا  دبع  یزور.تفای  هبلغ  راید  نآ  رب  هیواعم  دش و  هتـشک  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  نوچ  : دیوگ (1) نصحم نب  ورمع 
.یور هرصب  هب  هک  مهاوخ  : تفگ ار  وا  دناوخارف و 

هداد هتـشک  یـسب  وا  نوخ  بلط  رد  دنراد و  یم  گرزب  سب  ار  وا  لتق  میتسه و  ام  هک  دنا  تدیقع  نامه  رب  نامثع  ۀرابرد  راید  نآ  مدرم  رتشیب  اریز 
نانآ هک  دنبایب  ار  یسک  هک  دنتسه  نآ  یب  یپ  رد  دنا و  هتفرگ  هنیک  لد  هب  تخس  هدمآ  ناشرس  رب  هچنآ  زا  دنا و  هتفرگن  شیوخ  ناگتـشک  ماقتنا  دنا و 
لیابق نایم  رد  ینک و  رذح  هعیبر  لیابق  زا  هک  دـیاب  یور  هرـصب  هب  نوچ  دـنک و  جیـسب  نامثع  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  یارب  دروآ و  درگ  دـناوخارف و  ار 

ره رد.درک  دنهاوخن  تفلاخم  وت  اب  - دهاوخ ادخ  رگا  دـناوت و- اب  یگمه  یکدـنا - زج  - نایدزا هک.یزرو  یتسود  دزا  لیابق  اب  ییآ و  دورف  رـضم 
.شاب کانمیب  یور  یم  وا  دزن  هک  ره  زا  لاح 

نالتاق دض  رب  هک  یدربن  رد  مگنج و  یم  دـشاب  گنج  رـس  شاوت  اب  هک  ره  اب  یا  هدومزآ  ارم  اهراب  ماوت و  شکرت  ریت  نم  : تفگ رماع  نب  هّللا  دـبع 
.تسرفب ارم  یهاوخ  هک  نامز  ره.متسه  وت  نابیتشپ  یا  هدرک  زاس  نامثع 

.دهاوخ ادخ  رگا  ، دادماب ، ادرف : تفگ هیواعم 

.دش نوریب  شدزن  زا  داد و  وا  تسد  هب  تسد  درک و  عادو  هیواعم  اب  رماع  نب  هّللا  دبع  سپ 

نامز نیا  هیواعم  .(2) حباذ دعس  لزنم  رد  دنتفگ  ؟ تسا لزنم  مادک  رد  هام  نونکا  : تفگ هیواعم.دنتـسشن  وگتفگ  هب  شنارای  هیواعم و  ماگنه  بش 
.درک گنرد  هّللا  دبع  و.دیآ  وت  دزن  هب  نم  لوسر  ات  تسیازاب  تکرح  زا  هک  داتسرف  سک  رماع  نب  هّللا  دبع  دزن  تشاد و  شوخان  ار 

هب هیواعم.دهاوخ  یأر  رظن و  وا  زا  -و  دوب رـصم  رد  وا  لماع  راگزور  نآ  رد  ورمع  -و  دسیون همان  صاع  نب  ورمع  هب  هک  دید  نآ  رد  حالـص  هیواعم 
: تشون نینچ  ورمع 

ص:139

زا هتـشاد و  هینک  هحیحا  وـبا  هک  نصحم  نب  ورمع  دـیوگ  یم  ثدـحم  ناورداش.هدـشن  هتخانـش  نصحم  نب  ورمع  نیا  : نـصحم نـب  ورمع  - 1
نب ورمع  نیا  هک  تسا  لمتحم  نیاربانب.تسا  هتشادن  روضح  یمرضح  نبا  هعقاو  رد  هدش و  هتشک  نیفص  رد  هدوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا 

( .م .- ثدحم ص 374 پاچ  تاراغلا  کر  ) .دشاب هدوب  هیواعم  باحصا  زا  نصحم 
یکچوک ۀراتـس  اهنآ  زا  یکی  کیدزن  رد  تسا  هلـصاف  عارذ  کی  ردق  هب  اهنآ  نایم  هک  تسا  هراتـس  ود  نآ  یکلف و  یاهتروص  زا  : حـباذ دعـس  - 2

لزنم تشه  تسیب و  دوخ  یکلف  ریـسم  رد  ار  هاـم  هکنآ  حیـضوت.تسا  رمق  لزاـنم  زا  حـباذ  دعـس.دنک  حـبذ  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ییوگ  هک  تسا 
)و تسا لزانم  زا  یکی  رد  ابیرقت  زور  ره  رمق  هدش و  رظن  فرص  رـسک  زا  تسا و  یرـسک  زور و  تشه  تسیب و  یرمق  هام  هکنیا  رابتعا  هب  ) تسا
ود ) ناطرش زا 1- دـنترابع  لزانم  نیا.درذـگ  یم  نآ  ربارب  زا  رمق  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  یا  هراتـس  ای  یکلف  تروص  مان  هب  اهلزنم  نیا  زا  کی  ره 

لزعا و ) کامس ءاوع 14- هفرص 13- هربز 12- ههبح 11- فرط 10- هرثن 9- عارذ 8- هعنه 7- هعقه 6- ناربد 5- ایرث 4- نیطب 3- -2( خاش
دعس دوعّسلا 25- دعس  علب 24- دعس  حباذ 23- دعس  هدلب 22- مئاعن 21- هلوش 20- بلق 19- لیلکا 18- ینابز 17- رفغ 16- -15( حمار
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.م (.- توحلا نطب  ) ءاشر ( مود  ) رخؤم غرف  ( نیتسخن ) مدقم غرف  هیبخالا 26-
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هدناوخ نینمؤملا  ریما  مکح  ود  نآ  یأر  نیفص و  گنج  زا  سپ  ) صاع نب  ورمع  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم  ادخ  ۀدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
.داب وت  رب  مالس  ( دش یم 

رگا.مدرگ هاگآ  وت  یأر  زا  مهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دراد  یمزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  یلو  مناسر  شماجنا  هب  هک  منآ  رب  مراد و  رس  رد  یا  هشیدنا  ، دعب اما 
مرب و یم  هانپ  ادخ  هب  یزرو  تفلاخم  رگا  مشوپ و  یم  لمع  ۀماج  ار  هشیدنا  نآ  میوگ و  ساپس  ار  ادخ  ، ینک تقفاوم  نم  اب  مراد  رـس  رد  هچنآ  رد 
هک یناد  یم  دوخ  وت  و.یلع  نانمشد  دنتسه و  ام  ناتسود  نارای و  نیرتشیب  هک  مدید  ، متـسیرگن هرـصب  مدرم  راک  رد  نم.میوج  یم  دومنهر  وا  زا 
نب دـمحم  لتق  هک  یناد  یم  رگید  یوس  زا.دوشن  نوریب  زگره  هک  یا  هنوگ  هب  هتفرگ  یاج  ناـشیاهلد  رد  هنیک  نآ  نونکا  تخیرب و  ناـنآ  نوخ  یلع 

دنشاب هک  یاج  ره  رد  ار  ام  ناوریپ  هدرک و  شوماخ  قافآ  رساترس  رد  ار  یلع  باحـصا  ۀتخورفا  شتآ  ، نایرـصم یبوکرـس  ام و  تسد  هب  رکب  یبا 
.تسا هدیشخب  یزارفرس 

ار یناسک  رگید  یاج  چیه  رد  یلو  میا  هدیـسر  ام  هک  دنا  هدیـسر  رظن  یأر و  نامه  هب  مدرم  رگید  نوچ  باب  نیا  رد  دنتـسه  هرـصب  رد  هک  یناسک 
رماع نب  هّللا  دـبع  هک  مدـید  نانچ  سپ.دنـشاب  رترادـیاپ  رت و  تخـسرس  رتشیب و  رامـش  هب  هرـصب  مدرم  زا  یلع  اب  تفلاـخم  رد  هک  تفاـی  ناوتن 

هب هاگ  نآ.دـنک  رذـح  هعیبر  زا  دزرو و  یتسود  دزا  لیابق  اب  دـیآ و  دورف  رـضم  لیابق  رب  هک  ما  هتفگ  ار  رماـع  نبا.متـسرف  ناـنآ  دزن  هب  ار  یمرـضح 
ای ناردارب  هک  ناـحلاص  زا  یعمج  نوخ  هنوگچ  هک  دروآ  ناـشدایارف  هدروآ  راـید  نآ  مدرم  رـس  رب  یلع  هچنآ  دـهد و  رد  زاوآ  ناـمثع  یهاوخنوخ 

سپ نآ  زا  دنزیخرب و  یلع  فالخ  هب  نیمز  زا  هیحان  نیا  مدرم  راک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  دیما.تخیر  نیمز  رب  ، دندوب ناشیا  نادـنزرف  ای  ناردـپ 
؟ دشاب هچ  وت  یأر  ات  تسا  نم  یأر  نیا.دنربن  ییاج  هب  هار  دنشوک  هک  دنچ  ره  دنیآ و  هک  وس  ره  زا  یلع  نارای 

هّللا ةمحر  کیلع و  مالسلا  و.دیامنب  هار  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ  رادم  هاگن  دوخ  دزن  یسیون  یم  ارم  ۀمان  باوج  هک  تعاس  کی  زا  شیب  ارم  ۀداتـسرف 
.هتاکرب و 

: تشون نینچ  هیواعم  ۀمان  خساپ  رد  ورمع  و 

وت لد  رد  هشیدنا  نیا  هچنآ  نیقی  هب.مدش  تفگش  رد  نآ  یفرگش  زا  متفایرد و  یدوب  هدیـشیدنا  هک  ار  ییأر  مدناوخ و  ار  نآ.دیـسر  تا  همان  ، دعب اما 
هن وت و  زا  هن  میا  هدناوخارف  نادب  ار  مدرم  میا و  هدرک  زاغآ  دربن  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا.تسین  وا  ماقتنا  نتفرگ  نامثع و  یهاوخنوخ  زج  یزیچ  هدنکفا 

ماجنا هب  شیوخ  یأر.تسا  هدـشن  ماهلا  وت  هب  وت  ناتـسود  یارب  رتازفا  یداـش  وت و  نانمـشد  یارب  یأر  نیا  زا  رتدـنمنایز  ییأر  مدرم  زا  هن  اـم و  زا 
شوکتخس و یدرم  و.تسا  راوتسا  ییأر  هک  ناسر 

ص:140
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.یا هدرک  دزمان  یراک  نینچ  یارب  تشاد  ناوت  یمن  یدیدرت  شیهاوخکین  رد  هک  رایشوه 

.مالسلا و 

زا رگید  هک  تشادنپ  یم  ، داد یمن  شتکرح  نامرف  هیواعم  هک  زور  دنچ  نیا  رد.دناوخارف  ار  یمرـضح  رماع  نبا  هیواعم  ، دیـسرب ورمع  ۀـمان  نوچ 
.تسا هدش  فرصنم  وا  نتشاد  لیسگ 

زا یآ و  دورف  نایرـضم  نایم  هب.دراد  هارمه  تکرب  اب  ار  ترفـس  ادـخ  یآ  تکرح  رد  هرـصب  مدرم  یوس  هب  یمرـضح  نبا  یا  :» تفگ ار  وا  هیواعم 
سک ره.تسا  هتخیر  اهنآ  زا  ینوخ  هچ  یلع  هک  روآ  مدرم  دای  هب  نک و  دـنلب  نامثع  یازع  گناب  هاـگ  نآ.نک  یتسود  دزا  اـب  یاـمن و  رذـح  هعیبر 

ناسحا و نیا  و.راد  مّدقم  نارگید  رب  ار  وا  یشخب  یم  یلام  هک  راب  ره  راد و  ینازرا  وا  هب  ، یوایند زا  دهاوخ  هچ  ره  درب  تنامرف  دونـشب و  وت  نخس 
هب نوچ  هک  تفگ  داد و  رماع  نبا  هب  یا  همان  هیواعم.درک  عادو  وا  اب  هاگ  نآ  « .ار وا  ام  ای  دـهدب  تسد  زا  ار  ام  وا  ای  هک  یزور  ات  تسا  ماود  رب  ماـعنا 

.دناوخب مدرم  رب  ار  نآ  دسر  هرصب 

هک دش  نایامن  ام  هار  رد  ییوهآ  ، میدومیپ هار  یردق  نوچ.مدوب  وا  اب  نم  دمآ  نوریب  هیواعم  دزن  زا  رماع  نبا  هک  یماگنه  : دـیوگ نصحم  نب  ورمع 
ربخ ام  ندمآ  زا  رهش  مدرم.میمت  ینب  رب  ، میدمآ رد  هرصب  هب  ات  میدمایب  و.دوب  راکشآ  یدونشخان  ناشن  متسیرگن  وا  ۀرهچ  رد.دوب  هتسکش  شخاش 

.دندمآ درگ  ام  دزن  هب  ناشنارس  دندمایب و  دنتشاد  ام  تدیقع  نوچ  یتدیقع  نامثع  باب  رد  هک  یناسک  همه  دنتفای 

: تفگ نینچ  ناشیا  هب  باطخ  سپس  ، دروآ یاج  هب  یادخ  یانث  دمح و  رماع  نبا 

وا نالتاق  اب  دیدرک و  مایق  وا  نوخ  بلط  هب.تشکب  متـس  هب  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  تیاده و  هار  هب  دوب  امـش  یاوشیپ  نامثع  ، مدرم یا  ، دـعب اما 
ناردارب هاگ  نآ  (1) دنداتفا کاله  کاخ  رب  امش  ۀدیزگرب  نارتهم  زا  ریثک  یعمج.داهد  ریخ  یازج  ار  رهـش  نیا  مدرم  امـش  دنوادخ.دیدومن  راکیپ 

رگید راب  دندوب  هدیگنج  امش  اب  هک  ینانمشد  اب  نانآ  دندمایب  رامـشیب  یهاپـس  اب  دوبن  ناشربارب  رد  یگداتـسیا  یارای  ار  سک  هک  ینادرم  ریلد  ، امش
هتفاـی ماـک  دـنمزوریپ و  دندیـسر و  دـندرک  یم  یرادـیاپ  کـین  هـک  یلاـح  رد  ، دنتـشاد یور  شیپ  هـک  یفدـه  یماـمت  هـب  دـندیزاغایب و  گـنج 

ناتیاهلد شیوخ  نانمشد  راتشک  اب  ات  دیشاب  هتـشاد  دای  هب  هراومه  دیراد  ار  شماقتنا  گنهآ  هک  ار  ینوخ  دیزیخرب و  ناشیرای  هب  سپ  .(2) دنتشگزاب
.دیزاس کنخ  ار 

: تفگ تساخ و  رب  (3) یلاله هّللا  دبع  نب  کاحض 

یم ار  نخـس  نامه  مه  وت  دنگوس  ادـخ  هب.تسا  هدوتـسان  تشز و  هچ  دـنوادخ  دزن  رد  یناوخ  یمارف  نادـب  ار  ام  هچنآ  یا و  هدروآ  ام  یارب  هچنآ 
.دنتفگ یم  ریبز  هحلط و  وت  تسود  ود  هک  ییوگ 

هقرفت هب  ار  ام  ود  نآ.راپـسهر  تسار  یهار  هب  میدوب و  هدش  دحتم  میتفگ و  یم  نخـس  کی  همه  میدوب و  هدرک  تعیب  یلع  اب  ام  ، دـندمآ اهنآ  یتقو 
ام یارب  هتسارآ  رهاظ  هب  نانخس  نیا  زا  دندناوخارف و 

ص:141

.م - .تسا لمج  گنج  هب  هراشا  - 1
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.م - .تسا نیفص  گنج  رد  هیواعم  یزوریپ  هب  هراشا  - 2
.سابع نبا  یردام  نادنواشیوخ  زا  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  زا  تسا  یدرم  - 3
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هنتف نیا  میظع  لابو  زا  دنگوس  ادخ  هب  .میتخیوآ  رد  مه  اب  دیشک و  زواجت  متس و  هب  نامراک  میداهن و  زاغآ  تموصخ  رگیدکی  اب  هک  اجنآ  ات  دنتفگ 
ام یاهشزغل  اهاطخ و  یلع.میناتسادمه  تسدمه و  (، مالسلا هیلع  ) یلع دنوادخ  حلاص  ۀدنب  نیا  تعیب  رب  ناگمه  نونکا.میا  هتـسرن  مه  زونه 

دییوگ یم  ؟ دییوگ یم  هچ  امش  الاح  هتفرگ  تعیب  - بیاغ هچ  دنا و  هدوب  رـضاح  هک  نانآ  هچ  - ام زا  هدرک و  وفع  ار  نامیاهیدب  تسا و  هدیـشخب  ار 
ار ینامیپ  و.ینز  هیکت  وا  ترازو  دنسم  رب  وت  دنیشن و  تراما  گنروا  رب  هیواعم  ات  مینز  رگیدکی  رس  رب  میشک و  رب  اهماین  زا  اهریشمش  رگید  راب  هک 

یاهراک زا  هدش  یرپس  هّللا  لوسر  اب  هک  ( مالسلا هیلع  ) یلع رمع  یاهزور  زا  زور  کی  دنگوس  ادخ  هب  ؟ مینکشب میا  هتـسب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  هک 
.تسا رتهب  تسایند  ایند  ات  هیواعم  نادناخ  هیواعم و 

نخس ناگمه  راک  رد  هک  یتسین  نآ  هتسیاش  وت  شاب  شوماخ  : تفگ کاحـض  هب  باطخ  تساخ و  رب  (1) یملس مزاخ  نب  هّللا  دبع  لاح  نیا  رد 
: تفگ درک و  یمرضح  هب  یور  هاگ  نآ.ییوگ 

.میتفایرد ار  تنخس  ینعم.یتفگ  وت  هک  تسا  نامه  نخس.میتسه  وت  نارای  وت و  تسود  ام  »

« .ناوخارف یهاوخ  هک  راک  ره  هب  ار  ام 

: تفگ مزاخ  نیا  هب  هّللا  دبع  نب  کاحض 

نابز سپ  « .داتفا دهاوخن  یراوخ  هب  یراذگورف  ار  وا  وت  هکنآ  دش و  دهاوخن  زوریپ  ینک  شیرای  وت  هک  یسک  دنگوس  ادخ  هب  ، هایس کزینک  دنزرف  یا  »
.دندوشگ ازسان  هب 

: دیوگ یم  هک  تسا  نامه  هّللا  دبع  نب  کاحض 

هاگیاج یسرپ  یم  نم  بسن  زا  هکنآ  یا  یبسن  نع  یلئاسلا  ذهّیا  ای 

متسه فیقث  لاله و  لیابق  نایم  نم  یبصنم  فیقث  لاله و  نیب 

.کاحض مردپ  مان  تسا و  ءامسا  مردام  مان  یبا  کاّحض  ءامسا و  یّما 

: دیوگ بلطملا  دبع  نب  سابع  نادنزرف  باب  رد  ومه  و 

مسانش یم  نم  هک  یتشد  هوک و  چیه  رد  لحفل  ةقان  نم  تدلو  ام 

نآ دننامه  یردپ  چیه  یارب  یردام  چیه  زا  لهس  هملعن و  لبجب 

هدشن هدییاز  ، دییاز لضفلا  ما  هک  دنزرف  شش  لضفلا  ما  نطب  نم  ةتسک 

هک یدرم  نآ  نز و  نآ  دنراوگرزب  هچ  لهک  ةلهک و  نم  اهب  مرکا 

بحاص ربمایپ  نآ  ، تسا یفطصم  دمحم  یومع  لضفلا  یذ  یفطصملا  یبّنلا  ّمع 
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ناربمایپ همه  متاخ  لیاضف و  لسرلا  دعب  ءانبالا  متاخ  و 

: تفگ تساخ و  یاپ  رب  (2) یمیت ّیشرق  نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلا  دبع 

هب ار  امش  هکلب.دییاشگ  مه  مانشد  هب  نابز  ای  دینک  راکیپ  رگیدکی  اب  هک  میهاوخ  یمن  میناوخ و  یمن  هقرفت  فالتخا و  هب  ار  امش  ام  ادخ  ناگدنب  یا 
رگیدکی اب  دییآزاب و  عامتجا  هب  یگدنکارپ  زا  ات  دینک  یرای  دنتسه  امش  تدیقع  مه  یأرمه و  هک  ار  ناتناردارب.میناوخ  یم  یناتسادمه  داحتا و 

ص:142

.دش هتشک  ناسارخ  رد  لاس 71  رد.دوب  مانب  ناریلد  زا  دیسر و  ناسارخ  تراما  هب  مزاخ  نب  هّللا  دبع  حلاص  وبا  - 1
.هیواعم نارادفرط  زا  ماش و  مدرم  زا  تسا و  ثیدح  نایوار  زا  ، هریمع یبا  نبا  ای  هریمع  ای  ، ریمع نب  نمحرلا  دبع  - 2
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ۀمان رـس  زا  رهم  ، سپ.دیهد ارف  شوگ  دناوخ  یم  امـش  یارب  هک  یا  همان  نیا  هب  - دیاشخبب امـش  رب  دـنوادخ  - دـیهد تلهم.دـیهد  یتسود  تسد 
: دوب هدمآ  نآ  رد  دنتفرگ  رب  هیواعم 

داب مالس.دوش  هدناوخ  وا  رب  همان  نیا  هک  هرـصب  ناناملـسم  نانمؤم و  زا  سک  ره  هب  ، نینمؤملا ریما  ، هیواعم ادخ  ۀدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ینایز تخس و  تسا  یتکاله  ببس  هدرک  مارح  ار  وا  نتـشک  ادخ  هک  یـسک  نتـشک  دشابن و  زیاج  شنتخیر  هک  ینوخ  نتخیر  ، دعب اما.امـش  رب 
تریس لامعا.دانک و  تمحر  ار  امـش  دنوادخ.دنک  یم  لوبق  هیدف  وا  زا  هن  دریذپ و  یم  ار  شا  هبوت  هن  ادخ  دزیرب  ار  ینوخ  نینچ  سک  ره.راکـشآ 

.دیتسه هاگآ  اهزرم  یرادهگن  یرگداد و  تیفاع و  هب  وا  یگتسبلد  زا  دیدید و  دوخ  ار  ناّفع  رسپ 

دنتساخرب وا  فالخ  هب  یعمج  هاگان  هب.تشاد  یم  تسود  ار  ناناوتان  داد و  یم  نامولظم  داد  درک و  یمن  عیاض  سک  چیه  قح  وا  هک  دیناد  یم  و 
راد هزور  دوب و  ماک  هنشت  دوب و  مارح  شنوخ  نتخیر  دوب و  ناملسم  هک  یلاح  رد.دنتشک  ار  وا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  وا  دض  رب  ناراکمتس  و 

.دوب

یا.دنتشادن وا  رب  هنایزات  ای  ریشمش  تبرض  کی  یوعد  یتح  دوب  هتـشک  ار  یـسک  هن  دوب و  هتخیر  ینوخ  هرطق  هن  دندوب  هتخات  وا  رـس  رب  هک  نانآ  زا 
امش رگا.میراد  یم  رب  ماگ  تیاده  نشور  هار  میقتسم  هار  کی  رد  امش  ام.مناوخ و  یمارف  وا  نالتاق  اب  لاتق  وا و  نوخ  بلط  هب  ار  امـش  ناناملـسم 
چیه نودب  هک  یرگبوشآ  نارگمتـس  نآ  تفای و  دهاوخ  تماقتـسا  تما  نیا  راک  تسـشن و  دهاوخورف  هنتف  نیا  شتآ  دـیهدب  ام  تسد  هب  تسد 

یقح.دیسر دنهاوخ  شیوخ  لمع  یازس  هب  تفرگ و  دنهاوخ  ندرگ  هب  شیوخ  هانگ  راب  درک و  دنهاوخ  رارقا  دوخ  دنا  هتشک  ار  ناشماما  یریـصقت 
چیه امش  لصاح  یدایز  زا  مهد و  اطع  راب  ود  ار  امش  لاس  ره  منک و  لمع  ادخ  باتک  هب  امش  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دیراد  نم  ندرگ  هب  امش  هک 

نانیما زا  وا.مداتسرف  امش  دزن  هب  ار  ناهاوخکین  زا  یدرم.دیبای  شیارگ  دنناوخ  یم  نادب  ار  امش  هچنآ  هب  دانک  تمحر  ناتیادخ.مناتـسن  یزیچ  هاگ 
یادن هب  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ.قح  هار  تیاده و  قیرط  رب  تسوا  نارای  لاّمع و  زا  ناّفع و  نب  نامثع  امش  مولظم  ۀفیلخ 

.هّللا ةمحر  مکیلع و  مالسلا  و.دننک  یم  راکنا  دنرامش و  یم  دنسپان  ار  لطاب  دنسانش و  یم  ار  قح  دنهد و  یم  خساپ  قح 

.میرب یم  نامرف  میدینش و  : دنتفگ ناشناگرزب  دش  هدناوخ  همان  نوچ 

.دیشک وس  کی  هب  ار  دوخ  تسین و  ینایز  دوس و  چیه  ارجام  نیا  رد  ارم  : تفگ سیق  نب  فنحا  و 

هک دیلسگم  دوخ  تعیب  دیشاب و  راوتسا  شیوخ  تعاطا  رب  مدرم  یا  : تفگ (1) موجرم نب  ورمع 

ص:143

هیلع ) یلع یراـی  هب  یهاپـس  رازه  راـهچ  اـب  لـمج  گـنج  رد.سیق  دـبع  ۀـلیبق  زا  دوب  ادـخ  لوـسر  ۀباحـص  زا  یدـبعلا  موـحرم  نب  ورمع  - 1
.دمآ ( مالسلا
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تـسود ار  ناهاوخکین  امـش  مداد و  زردنا  ار  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ.دنامن  یقاب  امـش  زا  سک  نآ  زا  سپ  هک  دیآ  یا  هثداح  امـش  رـس  رب  مسرت  یم 
.دیرادن

نیا.دوب هتشون  وا  یارب  یدبع  (2) سابع نب  راحص  هک  دوب  یا  همان  تخیگنارب  یمرـضح  نبا  نداتـسرف  هب  ار  هیواعم  هچنآ  دیوگ  (1) دابع نب  ةبلعث 
.درک یم  تفلاخم  دندومن  یم  یرای  ار  وا  دندوب و  یلع  رادتسود  هک  دوخ  موق  اب  دوب و  هدش  نامثع  نارادفرط  زا  نونکا  راحص 

هتـشک ار  دوخ  ۀفیلخ  متـس  یور  زا  دـندوب و  هدـیزرو  نایـصع  دوخ  ماما  رب  هک  ار  رـصم  مدرم  هک  میتفای  ربخ  ، دـعب اما  :» تشون هیواعم  هب  راحص 
امش یاهراک  زا  دندوب و  هتسویپ  امش  هب  هدیرب و  وا  نانمشد  زا  دنتسناد و  یم  دنسپان  ار  نامثع  نتـشک  هک  یمدرم.یا  هداد  لامـشوگ  تخـس  ، دنا

یریما ینادب و  حالص  رگا.دیدرگ  کنخ  ناشیاهلد  تفای و  شمارآ  ناشیاهناج  تفرگ و  ینشور  ناشناگدید  دندینش  ربخ  نیا  نوچ  ، دندوب دونشخ 
تفرگ و دنهاوخ  وا  درگ  مدرم  هک  مراد  نیقی  نم.نکم  گنرد  ، دنک مایق  نامثع  نوخ  بلط  هب  ات  یتسرفب  ام  یارب  رادنید  نمادکاپ و  یوخ و  هزیکاپ 

« .مالسلا و.تسا  هتفر  مدرم  نایم  زا  العف  مه  سابع  نبا 

: تشون وا  ۀمان  خساپ  رد  مدنبن و  راک  هب  یرگید  یأر  هتشون  نم  یارب  درم  نیا  هک  یأر  نیا  زج  : تفگ دناوخ  وا  ۀمان  هیواعم  نوچ 

.متفریذپ ار  تتراشا  متخانش و  ار  تیهاوخکین  زردنا و  مدناوخ و  ار  تا  همان  ، دعب اما  »

ّمهم نیا  یارب  هک  یدرم  مرادنپ.دیامنب  هار  تیادخ  نامب  تباث  شیوخ  تسرد  یأر  هار و  رب  نانچمه.درادب  تسار  هار  هب  دانک و  تمحر  تیادخ 
.مدمآ اریذپ  ار  تا  هشیدنا  متفگ و  تتیحت  مدش و  نامداش.تسا  رهش  رب  فرشم  کنیا  وا  رکشل  هک  مرادنپ  ،و  دیآ یم  وت  دزن  هب  کنیا  یا  هتساوخ 

« .مالسلا و 

رد دینک و  تباجا  نم  توعد  قح  هار  نیا  رد  : تفگ ار  ناشیا  ، دندمایب نوچ.دناوخب  ار  نارـس  دیـسر  میمت  ینب  نایم  هب  یمرـضح  نبا  هک  یماگنه 
دزن دوخ  دوب و  هداهن  دوخ  یاج  هب  سابع  نب  هّللا  دـبع  ار  وا  - .تسا دـیبع  نب  داـیز  هرـصب  یاورناـمرف  اـهزور  نیا  رد.دیـشاب  نم  رواـی  راـک  نیا 

وا یارب  هک  یسک  هب  دنگوس  ، یرآ : تفگ تساخ و  رب  راحص  - دیوگ تیزعت  وا  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  گرم  ات  دوب  هتفر  هفوک  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع
.مینک یم  یرای  دوخ  تسد  هب  دوخ و  هتخآ  یاهغیت  اب  ار  وت  هک  مسرت  یم  وا  زا  مشوک و  یم 

ناماهریـشمش و یاهتبرـض  ریز  ار  وت  یدرگنزاب  یا  هدـمآ  هک  اج  نامه  هب  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب  هن  : تفگ تساخ و  رب  (3) یدبع ۀبّرخم  نب  ینثم 
راد و تعاط  رد  مینک و  اهر  ار  ناناملسم  ۀمه  رورس  نامربمایپ و  ّمع  رسپ  ایآ.تفرگ  میهاوخ  نامیاه  هزین  رـس  نامیاهریت و  ناراب  نامیاهتـشم و 

.میفاکشب ریشمش  هب  اهرس  میزاس و  ناور  مه  یپ  زا  هاپس  جاوفا  هک  هاگ  نآ  رگم  دش  دهاوخن  نینچ  زگره  ، دنگوس ادخ  هب  ؟ مییآرد نایغاط  ۀتسد 
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بیذهتلا 24/2. بیذهت  کر.تسا  رامش  هب  نیعبات  زا.دوب  هرصب  مدرم  زا  یدبع  دابع  نب  ةبلعث  - 1
دعس 16/7. نبا  تاقبط  کر.ثیدح  نایوار  زا  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ باحصا  زا  یدبعلا  سابع  نب  راحص  - 2

دوب یناسک  زا  سپس  دندرک و  هبوت  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یناسک  زا  ینعی  دش  نیباوت  زا  اهدعب  یدبع  ۀبّرخم  نب  یّنثم  - 3
لاس 66. ثداوح  ، یربط خیرات  کر.درک  جورخ  هدیبع  یبا  نب  راتخم  اب  هک 
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ناگدـننک بلط  زا  یکی  برع و  ناگرزب  زا  یتسه و  دوخ  موق  رورـس  وت  ، هربص یا  : تفگ درک و  (1) یدزا نامیش  نب  ةربص  هب  یور  ، یمرـضح نبا 
ارم سپ.دـمآ  هچ  وت  ۀریـشع  وت و  رـس  رب  موق  نآ  زا  هک  یا  هدـید  نایع  هب  یا و  هدیـشچ  دوخ  وت.وت  یأر  ام  یأر  تسام و  یأر  وت  یأر.نامثع  نوخ 

.شاب نم  هارمه  هد و  یرای 

.متساخ یمرب  وت  زا  عافد  هب  مدرک و  یم  تیرای  یدوب  هدمآ  دورف  نم  ۀناخ  هب  رگا  : تفگ هربص 

.میآ دورف  رضم  لیابق  ینعی  وا  موق  نایم  هب  هک  هداد  نامرف  ارم  هیواعم  نینمؤملا  ریما  : تفگ یمرضح  نبا 

.تفرب وا  دزن  زا  هداد و  نامرف  ار  وت  هک  نک  نانچ  ، سپ : تفگ هربص 

(2)و رذنم نب  نیضح  دزن  دش و  کانمیب  دوب  تراما  یارس  رد  نونکا  هک  دیبع  نب  دایز  دش و  نوزفا  شناوریپ  دنداهن و  یور  یمرضح  نبا  هب  مدرم 
: تفگ دروآ و  یاج  هب  یلاعت  یراب  یانث  دمح و  سپ.دناوخ  دوخ  دزن  هب  داتسرف و  سک  (3) عمسم نب  کلام 

ارم.تسا هدمآ  راک  هچ  هب  درم  نیا  هک  دیا  هتفای  ربخ.وا  دامتعا  دروم  دیتسه و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  نایعیـش  نارای و  امـش  ، دـعب اما 
.دسرب نینمؤملا  ریما  یأر  نامرف و  ات  دیهد  یرای 

وت اب  هاگ  نآ  منک  یم  ترواشم  نارگید  اب  مشیدـنا و  یم  نآ  رد  مدرگ و  یمزاب.تسا  رظن  نآ  رد  ارم  هک  تسا  یراک  نیا  : تفگ عمـسم  نب  کـلام 
.درک مهاوخ  رادید 

شلد هک  یزیچ  دایز  یلو.داد  میهاوخن  تنمـشد  تسد  هب  تشاذـگ و  میهاوخن  ورف  ار  وت  درک و  میهاوخ  تیرای  ام  : تفگ رذـنم  نب  نیـضح  اما 
: تفگ داتسرف و  سک  یدزا  نامیش  نب  ةربص  دزن  هک  دوب  نیا.درکن  ساسحا  دریگ  مارآ  نادب 

وا ناـمه  ، تسناد دوخ  موق  نیرتگرزب  ار  وا  ناوتب  هک  دـشاب  یـسک  رگا.یتسه  رهـش  نیا  ناـگرزب  زا  یکی  دوخ و  موق  رورـس  وت  نامیـش  رـسپ  یا 
.متسه لاملا  تیب  نیما  نم  ؟ ینک یمن  عافد  ناناملسم  لاملا  تیب  نم و  زا  یهد و  یمن  هانپ  ارم  ایآ.ییوت 

رب لاملا  تیب  و.منک  نینچ  : تفگ دایز.درک  مهاوخ  عافد  وت  زا  یناسرب  نم  یارـس  هب  ار  دوخ  هک  درک  یناوت  یرادیاپ  ردق  نآ  رگا  ، یرآ : تفگ هربص 
دوخ ردارب  ار  دایز  زونه  نامز  نآ  رد  هیواـعم  هتبلا  ) تشون هماـن  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  هب  تفر و  نامیـش  نب  ةربص  یارـس  هب  ماـگنه  بش  تفرگ و 

( .تفرگ تروص  ( مالسلا هیلع  ) یلع تافو  زا  سپ  راک  نیا.دوب  هدناوخن 

: تسا نینچ  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  دایز  ۀمان 

.داب وت  رب  مالس.دیبع  نب  دایز  زا  سابع  نب  هّللا  دبع  ریما  هب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

هب ار  مدرم  هدنکفا و  رد  نامثع  یهاوخنوخ  ۀزاوآ  هدمآ و  دورف  میمت  ینب  رب  تسا و  هدمآ  هیواعم  یوس  زا  یمرـضح  نب  رماع  نب  هّللا  دبع  ، دعب اما 
دناوخ و یمارف  گنج 
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.نیش فرح  هباصالا  کر  دوب  دزا  ۀلیبق  نادرم  رورس  لمج  گنج  رد  ، یدزالا نامیش  نب  ةربص  - 1
رد دوب  هلاس  هدزون  یناوج  ماگنه  نآ  رد.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رکـشل  رادمچرپ  نیفـص  گنج  رد.تشاد  هینک  ناساس  وبا  رذنم  نب  نیـضح  - 2

.بیذهتلا بیرقت  کر  تشذگرد  لاس 100  زاغآ 
لاس 38. ثداوح  یربط  خیرات  کر.دوب  لیامتم  هیما  ینب  هب  عمسم  نب  کلام  - 3
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ار ناناملسم  لاملا  تیب  ارم و  ات  ، وا موق  نامیش و  نب  ةربص  هب  مدش ، هدنهانپ  دزا  ۀریشع  هب  مدید  نانچ  نوچ.دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هرصب  مدرم  رتشیب 
لیابق رگید  زا  نینمؤملا  ریما  نایعیش  دنا و  نم  اب  نایدزا  نونکا.ما  هتفر  اهنآ  نایم  هب  ما و  هدمآ  نوریب  تراما  رصق  زا  و.دنشاب  هتـشاد  دوخ  هانپ  رد 

رد ات  ناسرب  نینمؤملا  ریما  هب  ارجام  نیا.اهنآ  هن  میتسه و  تراما  رصق  رد  ام  هن.یمرـضح  نبا  اب  مه  نامثع  ناوریپ  دننک و  یم  دش  دمآ و  نم  دزن 
.دناهاگایب نآ  زا  ارم  اروف  دناد  یم  حالص  هچ  ره  دنک و  میمصت  نآ 

.مالسلا و 

.داتفا اهنابز  رس  رب  هفوک  رد  هرصب  یارجام  داد و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  همان  سابع  نبا 

نبا نوچ.دور  اجنآ  هب  هتـشاذگ  یلاخ  ار  تراما  رـصق  دایز  هک  نونکا  هک  دـنتفگ  ار  یمرـضح  نبا  ، دـندوب ناـمثع  نارادـفرط  هک  سیق  میمت و  ینب 
- دنگوس ادخ  هب  - ام : هک دنداتـسرف  مایپ  سیق  میمت و  ینب  دزن  وا و  دزن  دندش و  راوس  نایدزا  ، دناوخارف ار  دوخ  نارای  دش و  تکرح  ۀدامآ  یمرـضح 

راک رس  رب  امش  زا  ای  ام  زا  یدرم  رگم.میراد  یم  شوخان  ار  وا  میهاوخ و  یمن  ام  هک  دیناشنب  اجنآ  رد  ار  یـسک  دییآرد و  رـصق  هب  هک  میراذگ  یمن 
.میشاب هداد  اضر  ودب  ود  ره  هک  دیآ 

نارای هب  دش و  راوس  سیق  نب  فنحا.دنتشاذگ  یمن  نایدزا  دنوش و  لخاد  تراما  رصق  هب  هک  دندرشف  یم  یاپ  نانچمه  یمرـضح  نبا  باحـصا 
تراما ناشیا  رب  دنهاوخ  یمن  نانیا  هک  ار  یسک  دوخ  لیم  هب  هک  دسرن  ار  امش  دیتسین و  رتراوازس  رـصق  نیا  هب  نانیا  زا  امـش  : تفگ یمرـضح  نبا 

تسب دهاوخن  تروص  دیدنسپن  امش  هک  یراک  هک  دیدرگزاب  ، دانک تمحر  ناتیادخ  : تفگ دمآ و  نایدزا  دزن  سپس   . دیدرگزاب هک  تسا  رتهب.دیهد 
 . دنتشگزاب اهنآ  و 

دوخ دزن  هب  ار  رـضم  زا  یتاعامج  میمت و  ینب - دش و  لخاد  لبنـس  یارـس  رد  میمت  ینب  رب  دمآ و  رد  هرـصب  هب  یمرـضح  نبا  نوچ  : دـیوگ یبلک 
وبا.تسین یدیما  دزا  ۀلیبق  هب  ارم  ،و  دنراپـس یم  شوگ  هیواعم  نخـس  هب  هنوگچ  هرـصب  مدرم  هک  ینیب  یمن  : تفگ ار  یلئد  دوسالا  وبا  دایز  ، دـناوخ

نایم هب  بش  نامه  دایز.دـنزرون  غیرد  وت  عافد  زا  ینامب  ناشیا  نایم  رد  رگا  دـننکن و  تیراـی  یورب  ناـشیا  ناـیم  زا  دوخ  وت  رگا  شتفگ  دوسـالا 
ار ام  ، دایز یا  :» تفگ ار  وا  هربص  نادادماب.دروآ  رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  دایز.داد  شهانپ  هربص.دمآ  دورف  نامیـش  نب  ةربص  ۀناخ  رد  تفر و  نایدزا 
رب وا  زا  تظاـفح  هب  یناگطرـش  داد و  بیترت  (1) ناّدـح دجـسم  رد  یتخت  یربنم و  وا  یارب  سپ.مینک  یفخم  ار  وت  زور  کـی  زا  شیب  هک  دـیاشن 

.دروآ یاج  هب  هعمج  زامن  مدرم  اب  ناّدح  دجسم  رد  دایز  تشامگ و 

هب دنوادخ  یانث  دمح و  ، دش ربنم  رب  وا  دندمآ و  درگ  دایز  رب  نایدزا.دتسب  لاوما  دروآ و  فرـصت  رد  هرـصب  زا  دوب  شرـسیم  هچ  ره  یمرـضح  نبا 
: تفگ سپس  دروآ و  یاج 

یمرضح نبا  مدوب و  میمت  ینب  نایم  رد  نم  رگا.رتکیدزن  نم  هب  مدرم  ۀمه  زا  دیناتسود و  نونکا  دیدوب و  نم  نانمشد  شیپ  نیز  امش  ، نایدزا یا  »
دناوتن یمرضح  نبا  مه  نونکا  ، متسب یمن  دیما  - دیدرک یم  عافد  وا  زا  امش  هک  یلاح  رد  ار- وا  رب  ۀبلغ  زگره  ، دوب هدمآ  دورف  امش  نایم  رد 

ص:146

.ناّدح ینب  مان  هب  لیابق  زا  یکی  هب  بوسنم  تسا  هرصب  تالحم  زا  یکی  مان  ناّدح  - 1
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بازحا و یایاقب  یقاب  نایم  رد  ،(1) راوخرگج نز  نآ  دنزرف  هک  تسا  لاحم.دیتسه  نم  ناعفادم  امش  هک  یلاح  رد  ، دزپ رـس  رد  ارم  رب  هبلغ  عمط 
تنامـض امـش  مراد و  یاج  امـش  نایم  رد  نم.درک  دناوت  هبلغ  دنا  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  راصنا  نارجاهم و  هک  نینمؤملا  ریما  رب  ، ناطیـش ناتـسود 

دـیدیزرو و یرادـیاپ  هنوگچ  لمج  دربن  رد  هک  میدـید.درک  دـیهاوخ  ادا  یگتـسیاش  هب  ار  نآ  هک  متـسه  یتناما  نم  ارم و  تشادـهاگن  ، دـیا هدرک 
یارب دیوش و  هدوتس  ناتیاهیروالد  هب  اریز.دیـشاب  راوتـسا  قح  زا  عافد  رد  نونکا  دیدرک  یم  یرادیاپ  لطاب  یرای  رد  هک  ناس  نآ.دیدرک  اهیروالد 

« .دیاین هتفریذپ  امش  رذع  ساره  سرت و 

یارب هدوتـسان  یماجنارـس  زج  لمج  دربن  رد  تکرـش  نایدزا  تعامج  یا  :» تفگ -و  دوب هدیدن  ار  لمج  گنج  وا  - تساخ رب  ، هربص ردپ  ، نامیش
هک ار  یسک  رگا  دنگوس  ادخ  هب.دیراذگ  نادیم  رد  مدق  وا  دوس  هب  زورما  ، دیدوب هتساخرب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع فالخ  هب  زورید  تشاذگن  یقاب  امش 

تعامج یا.دـیا  هدـیرخ  ناج  هب  گرزب  یگنن  دـینکن  یرای  ار  وا  رگا  ،و  تسامـش تلذ  ناـشن  دـینک  میلـست  شنمـشد  هب  هتـسج  هاـنپ  امـش  هب 
زین امـش  ، دندمآ تکرح  رد  دربن  یارب  دوخ  رادرـس  هارمه  نانآ  رگا.تسا  دهع  هب  یافو  امـش  ماجنارـس  تسا و  ییابیکـش  امـش  هاگنادیم  ، نایدزا

تسد ارادم  شزاس و  هب  رگا.دیهاوخ  ددم  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  مه  امش  ، دنتساوخ ددم  هیواعم  زا  نانآ  رگا  دییآ و  تکرح  رد  دوخ  رادرس  هارمه 
« .دینک ارف  تسد  زین  امش  دندرک  ارف 

نامرف - هشیاع - نامردام زا  مینک و  یم  عافد  نامرهش  زا  ، میتفگ ام  لمج  دربن  رد  ، نایدزا تعامج  یا  : تفگ تساخ و  رب  نامیش  نب  ةربص  هاگ  نآ 
نتشک هب  ار  یناسک  ات  میدرک  یرادیاپ  ام  دنتخیرگ  مدرم  نوچ  میدمآ و  رد  گنج  هب  سپ.مییامن  یم  یرای  ار  شیوخ  ۀدیدمتـس  ۀفیلخ  میرب و  یم 

نآ ام.تسا  تنامض  رد  ، دوش هدنهانپ  هک  یسک  هدش و  هدنهانپ  امـش  هب  زورما  هک  تسا  دایز  نیا.مینیب  یمن  یریخ  ایند  رد  اهنآ  زا  سپ  هک  میداد 
عافد هدروآ  هانپ  امش  هب  هک  درم  نیا  زا  دیراد و  ینازرا  ام  هب  دوخ  یاهناج  سپ.میـسرت  یمن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  میـسرت  یم  هیواعم  زا  هک  ناس 

.دیناسر شنما  ییاج  هب  ار  وا  ای  دینک 

.دیهد هانپ  ار  وا  ، میتسه امش  ناوریپ  کنیا  ام  : دنتفگ نایدزا 

رب هربص  وبا  اب  دـنروایب  ام  رـس  رب  ار  فنحا  رگا  : تفگ هربص  ؟ دـیناوتن یرادـیاپ  میمت  ربارب  رد  هک  دـیراد  نآ  میب  ایآ  ، هربص یا  : تفگ دـیدنخ و  داـیز 
یرایـسب ناناوج  زین  ام  دـنلاب  یم  ناشناناوج  هب  رگا  ، تفر مهاوخ  ناشیا  یوس  هب  دوخ  نم  دـنروایب  ار  (2) تاتح رگا  ،و  تفاتـش میهاوخ  ناشرس 

.مدوب هدرک  حازم  : تفگ دایز.میراد 

گنرد ،و  مینک یم  نوریب  زین  ام  دینک و  نوریب  ار  ناتریما  امـش  هک  دنداتـسرف  سک  نانآ  دزن.تساخرب  دایز  یرای  هب  دزا  هک  دـندید  میمت  ینب  نوچ 
یمن نتـشک  هب  ار  مدرم  رگید  مییآ و  یم  وا  نامرف  رد  دـندش  زوریپ  ود  نیا  زا  کی  ره  ، هیواـعم اـی  دوش  زوریپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اـی  اـت  مینک  یم 

تسا و نامه  دایز  ندنار  نوریب  - دنگوس مدوخ  ناج  هب  - .میدوب هدادن  هانپ  ار  وا  رگا  یرآ  : تفگ هربص  وبا.میهد 
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.دروخ دروآ و  نوریب  وا  تداهش  زا  سپ  ار  هزمح  رگج  هک  تسا  هیواعم  ردام  نایفس و  وبا  نز  دنه  دارم  راوخرگج  نز  - 1
.تفر ترضح  نآ  دزن  میمت  ینب  دفو  اب  دوب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ باحصا  زا  یمیمت  ۀمقلع  نب  دیز  نب  تاتح  - 2
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.دینک رد  هب  رس  زا  هشیدنا  نیا  سپ.میا  هداد  هانپ  یدرمناوج  یور  زا  ار  دایز  ام  هک  دیناد  یم  امش  و.نامه  وا  ندش  هتشک 

تعاطا هب  ار  نانآ  تسرف و  سک  میمت  ینب  زا  هریشع  نیا  هب  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع (2) یعبر نب  ثبش  : دیوگ (1) دونکلا وبا 
زا ار  وت  وت  موق  زا  نت  کی  هنیآره  و.دننازوت  هنیک  هناگیب و  هک  یامنم  طلـسم  نانآ  رب  ار  نامع  دزا  دـنراد و  هگن  وت  تعیب  ات  هاوخب  نک و  توعد  دوخ 
اب دننک و  نایصع  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ییوگ  هک  زوت  هنیک  ناگناگیب  نآ  : تفگ ار  وا  (3) یدزا میلس  نب  فنخم.تسا  رتهب  ناشیا  ریغ  نت  هد 

یرای ار  نینمؤملا  ریما  دنرب و  یم  نامرف  ار  ادخ  هک  نانآ  ، کیدزن نابوبحم  هنیآره  و.دنتـسه  وت  موق  ینعی  دنریگ  شیپ  رد  فالخ  هار  نینمؤملا  ریما 
سب مدرم  یا  ، دیـشاب شوماخ.دـندومرف  نینمؤملا  ریما  هاـگ  نآ.دنتـسه  وت  موق  زا  نت  هد  زا  رتـهب  ناـشیا  زا  نت  کـی  هک  دـنا  نم  موق  ، دـنیامن یم 

هک دیشاب  ادخ  نید  هارمه.دزاس  ناتسادمه  ار  امش  درادزاب و  ییوگ  ازسان  زا  رگیدکی و  رب  متس  زا  ار  امـش  مالـسا  تیثیح  مالـسا و  هک  دیاب.دینک 
.دینام رادیاپ  ، نارفاک رب  تسادخ  تجح  تسا و  نید  ماوق  هک  صالخا  ۀملک  رب  و.دیاین  هتفریذپ  سک  چیه  زا  نآ  زج 

نایم مالـسا  ۀلیـسو  هب  یلاعت  یادخ  دیدوب ، نمـشد  مه  اب  دیدوب و  هدنکارپ  دـیدوب و  کرـشم  دوب و  کدـنا  ناترامـش  هک  ار  نامز  نآ  دـیرآ  دای  هب 
دندیرب رگیدکی  زا  مدرم  هک  هاگره  .دیدیزرو  یتسود  رگیدکی  اب  دیتفای و  ییاهر  یگدنکارپ  زا  دیدرگ و  نوزفا  ناترامـش  سپ  دنکفا  تفلا  ناتیاهلد 

ادخ و باتک  ادخ و  هب  ات  دیزاس  ریشمش  همعط  ار  ناشیاهتروص  اهرـس و  ، دندناوخ یرای  هب  ار  اه  هلیبق  اه و  هریـشع  دندیـشک و  یهاوخنوخ  غیت  و 
راگتسر ات  دیزیهرپب  نآ  زا  راهنز.تسا  ناطیش  یاه  هسوسو  زا  نیقی  هب  دشاب  ادخ  یارب  هن  رگا  یریلد  تیمح و  نآ  اما.دنروآ  یور  شربمایپ  تنس 

.زوریپ دیوش و 

هدش و تسدمه  یمرضح  نبا  اب  تموق  هک  یرادن  ربخ  ، نیعا یا  : تفگ دناوخ و  شیپ  ار  (4) یعشاجم ةعیبض  نب  نیعا  ( مالسلا هیلع  ) یلع هاگ  نآ 
.دنهد یم  یرای  نم  ّدض  رب  ار  قساف  ناهارمگ  دنناوخ و  یم  ارف  نم  زا  ییادج  هب  ار  مدرم  نونکا  ؟ دنا هدیروش  نم  لماع  رب  هرصب  رد 

هب ار  همه  هک  منک  یم  دـهعت  نم  هک  تسرفب  نانآ  یوس  هب  ارم.یراد  یم  شوخان  ار  نآ  هچنآ  دابم  دابم و  تدـنزگ  ، نینمؤملا ریما  اـی  :» تفگ نیعا 
«. یآ تکرح  رد  تعاس  نیمه  » شتفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع « .منارب هرصب  زا  ای  مشکب  ای  ار  یمرضح  نبا  منکارپب و  ناشعمج  مرآ و  وت  نامرف 

رانک رد  تفگ و  دماشوخ  ار  وا.دوب  نایدزا  نایم  رد  دایز.دیدرگ  لخاد  دایز  رب  سپـس  دش  هرـصب  راپـسهر  دـمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  نیعا 
وا اب  هک  ، دراد میمصت  هچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  تفگ  و.ار  نافلاخم  نانخس  زین  تفگب و  وا  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نانخـس  نیعا.داد  شیاج  دوخ 

.تسا هتشون  وا  یارب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  یا  همان  نیا  هدرک و  وگتفگ  باب  نیا  رد 
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.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش  هک  دشاب  یلئاو  دونکلا  وبا  تسا  نکمم  ، دونکلا وبا  - 1
درک و یم  تفلاخم  نامثع  اب  هک  دوب  یناسک  زا.دروآ  مالسا  سپس  ، دوب هدرک  یربمغیپ  یاعدا  هک  دوب  حاجس  نذؤم  تسخن  ، یعبر نب  ثبـش  - 2

هاگ نآ  ، دوب رضاح  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نتشک  رد  یلو  درک  هبوت  هاگ  نآ  ، دش جراوخ  زا  سپس.دمآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  ۀرمز  رد 
.تشذگرد لاس 80  دودح  رد  هفوک  رد.تشاد  روضح  راتخم  لتق  رد  ماجنارس  تساخ و  رب  نیسح  ماما  نوخ  بلط  هب  راتخم  اب 

لاس 64 رد.تشاد  شود  رب  ار  دزا  ۀلیبق  مچرپ  نیفص  گنج  رد  دمآ و  هفوک  هب  ، دوب ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ باحـصا  زا  ، میلـس فنخم  - 3
هباغلا 339/3. دسا  کر.دش  هتشک  هدرولا  نیع  رد 

لاس 38. ثداوح  یربط  خیرات  کر  هدرمش و  نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش  ار  هعیبض  نب  نیعا  - 4
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.داب وت  رب  مالس.دیبع  نب  دایز  هب  نینمؤملا  ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  ۀدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.دنکارپب یمرضح  نبا  درگ  زا  ار  دوخ  موق  هک  ما  هداتسرف  ار  هعیبض  نب  نیعا  ، دعب اما 

ینمشد هب  راک  رگا  و.وکین  روخ و  رد  تسا  یراک  دنک  هدنکارپ  ار  شابوا  نآ  تسناوت  دیـسر و  درادنپ  یم  هچنآ  هب  درک و  رگا.دنک  یم  هچ  هک  رگنب 
تسا نامه  ، ددرگ وت  بیصن  یزوریپ  رگا.زاتب  دنا  هتساخرب  وت  فالخ  هب  هک  هورگ  نآ  رب  دنتسه  وت  رادربنامرف  هک  هورگ  نامه  اب  دیـشک  نایـصع  و 
دنهاوخ رد  ناناملـسم  هاپـس  جاوفا  یدوز  هب  هک  راد  نانآ  هب  شوگ  مشچ و  یلو  نک  گنرد  راک  رد  نک و  ارادـم  نانآ  اب  ، هن رگا  مراد و  نآ  مشچ  هک 

.مالسلا و.دنک  یرای  ار  قح  رب  نانمؤم  درک و  دهاوخ  دوبان  ار  راکمتس  نادسفم  ادخ  دیسر و 

زا سپس.یشاب  هدنسب  - دهاوخ ادخ  رگا  ار- مهم  نیا  دوخ  وت  هک  مراودیما  : تفگ نیعا.دناوخ  مه  هعیبض  نب  نیعا  یارب  دناوخ و  دوخ  ار  همان  دایز 
.تفر دوخ  هاگیاج  هب  دمآ و  نوریب  وا  دزن 

: تفگ سپس  ، دروآ یاج  هب  ادخ  یانث  دمح و  نیعا.دیوگ  یم  هچ  ات  ، دنتفرگ ار  وا  درگ  شموق  نادرم 

دنگوس ادخ  هب  ؟ رارشا ناهیفس و  یتشم  اب  لطاب و  یرما  یارب  مه  نآ.دیزیر  یم  نیمز  رب  دوخ  نوخ  دیهد و  یم  نتشک  هب  نتشیوخ  ارچ  موق  یا  »
امـش زا  تسد  دنریذپ و  یم  امـش  زا  دیدرگزاب  رگا  نونکا.دنزات  امـش  رـس  رب  ات  دـنا  هدرک  هیبعت  اهرکـشل  هک  مدـید  مدـمآ  یم  امـش  دزن  هب  یتقو 

« .تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ناتیدوبان  گرم و  هّللا  دیباترب و  رس  رگا  تشاددنهاوخزاب و 

زین یمرضح  نبا  نارای.دروآ  یمرضح  نبا  تعامج  دزن  هب  ار  نانآ  نیعا.دیزیخرب  ادخ  تکرب  هانپ  رد  : تفگ ، میرب یم  نامرف  میونـش و  یم  : دنتفگ
تفگ و نخس  شنارای  یمرضح و  نبا  اب  زور  مامت  رد  داتسیا و  ولج  وا  دندیشک و  فص  یمرضح  نبا  ربارب  رد  نیعا  نارای.دندمآ  نوریب  وا  هارمه 
هک دیدومزآ  دـیدید.دینکن و  یراک  شیوخ  نایز  هب  دـینکم و  تفلاخم  دوخ  ماما  اب  دینکـشم و  دوخ  تعیب  موق  یا  :» تفگ یم.داد  ناشدـنگوس 

یلو تفرگن  رد  یگنج  ناشنایم  »و  .دیراد رب  تسد  راک  نیا  زا  سپ  ؟ درک هچ  امـش  اب  ادخ  دـیتفرگ  شیپ  رد  تفلاخم  هار  دیتسکـش و  تعیب  نوچ 
.دوب هتسب  دیما  نانآ  فاصنا  هب  هک  یلاح  رد   ، دیدرگزاب ناشدزن  زا  نیعا.دنتفگ  یم  شیازسان  دندوشگ و  شمانشد  هب  نابز 

نانچ هک  درک  یمن  روصت  نیعا.دندز  ریشمش  شرتسب  رد  ار  وا  دندمآ و  شا  یپ  زا  ، دندوب جراوخ  زا  ایوگ  هک  نت  هد  دیدرگزاب  دوخ  هاگیاج  هب  نوچ 
.شدنتشک دندیسر و  وا  هب  هار  رد  نانآ.تخیرگب  تسج و  نوریب  هناخ  زا  نت  هنهرب  سپ.دتفا  یقافتا 

( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  رگید  یعمج  نایدزا و  تعامج  اب  تساوخ  یم  دایز  دش  هتشک  نیعا  نوچ 
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شلام هب  هن  ، میدشن دیدوب  هداد  شهانپ  امـش  هک  یـسک  ضرعتم  ام  دنگوس  ادـخ  هب  » هک دـنداد  مایپ  دنداتـسرف و  سک  اهنآ  دزن  میمت  ینب.دـنک  مایق 
هداد هانپ  ار  وا  هک  یسک  ام و  گنج  هب  دیهاوخ  یم  هنوگچ  امش  سپ  ، دوبن هدیقعمه  ام  اب  هک  یسک  ناج  لام و  هب  هن  وا و  ناج  هب  هن  میدرک و  زواجت 

: تشون نینچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  دایز  و.دندیدنسپن  ار  نانآ  اب  رازراک  ، دندینشب نخس  نیا  نوچ  نایدزا  دییایب ؟ میا 

نایم زا.دمآ  ام  دزن  هب  نیقی  قدص و  یهاوخکین و  تیدج و  اب  امـش  یوس  زا  هعیبض  نب  نیعا  ، نینمؤملا ریما  ای  ، دعب اما  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
.تشاد رذح  رب  تفلاخم  ییادج و  زا  درک و  ضیرحت  داحتا  تعاطا و  هب  ار  نانآ  دروآ و  درگ  دندرب  یم  نامرف  وا  زا  هک  ار  یناسک  دوخ  ۀریشع 

رب داتـسیا و  ناشلباقم  رد  زور  ماـمت.دومن  تضهن  ، دـندوب هدـش  نادرگ  یور  وا  زا  هک  هورگ  نآ  یوس  هب  ، دـندروآ یور  وا  هب  هک  هورگ  نآ  اـب  سپس 
.دوبب لاح  نامه 

دوب لاونم  نیا  رب  لاح.دنتفگ  کرت  ار  وا  ، دنتشاد ، شیرای گنهآ  هک  یمرضح  نبا  نارای  زا  یرایـسب  دندش و  کانمیب  شندمآ  زا  ناهارمگ  تعامج 
.دازرمایب شیادخ  - شدنتشک دندز و  نوخیبش  وا  رب  ، هدش نوریب  نید  زا  جراوخ  زا  نت  دنچ.تشگزاب  دوخ  یارس  هب  نیعا  دیسر و  رد  بش  ات 

حرـشب نینمؤملا  ریما  یارب  تسا  هدروآ  نم  ۀـمان  نیا  هک  یـسک  هک  داد  خر  یا  هثداح  یلو  موش  یورایور  یمرـضح  نبا  اب  هک  دوب  نآ  گـنهآ  ارم 
ۀریشع نایم  رد  تسا و  ریصب  یدرم  هک.دتـسرفب  ار  (1) همادق نب  ةیراج  دـنادب  حالـص  نینمؤملا  ریما  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  : تفگدـهاوخزاب

.تخاس دهاوخ  هدنکارپ  ناشیا  عمج  دنوادخ  نذا  هب  دیایب  هیراج  رگا.نمشد  تخس  نینمؤملا  ریما  نمشد  رب  عاطم و  شیوخ 

.هتاکرب هّللا و  ةمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

هانپ ارم  لاملا  تیب  نم و  لماع  نایدزا  همادق  رـسپ  یا  شتفگ  دناوخارف و  ار  همادق  نب  ةیراج  ، دـناوخ رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دیـسر و  همان  هک  یتقو 
تشاد ینازرا  تمارک  ار  نانآ  راب  نیتسخن  ام  ۀلیسو  هب  دنوادخ  هکنآ  لاح  دننک و  یم  ینمشد  نم  اب  هتساخرب و  نم  فالخ  هب  رـضم  یلو  دنا  هداد 

دننک شوماخ  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  دنزرو و  یم  ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  دـنا  هتـسویپ  یتعامج  هب  هکنیا.دومنارف  ناشیا  هب  تیادـه  هار  و 
.دیسر دنهاوخ  تکاله  هب  نارفاک  تفای و  دهاوخ  التعا  قح  نخس  یلو 

رب متسرف و  یم  ار  وت  یرآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.میوج یم  یرای  نانآ  عفد  رب  ادخ  زا  ، تسرفب نانآ  یوس  هب  ارم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ هیراج 
.میوج یم  یرای  ادخ  زا  نانآ  عفد 

میمت ینب  زا  درم  هاجنپ.مدمآ  نوریب  هفوک  زا  هیراج  اب  زین  نم  : دیوگ نیعق  نب  بعک 
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.دوب راوتسا  یتدیقع  عیشت  رد  ارم  دوبن و  وا  هارمه  نم  زج  یسک  نمی  مدرم  زا  دوب و  وا  هارمه 

ادـخ هب.یآ  دورف  میآ  یم  دورف  نم  هک  اجنآ  رد  ایب و  نم  اب  : تفگ.مور یم  دوخ  موق  دزن  هب  یهاوخن  رگا  میاـیب و  وت  اـب  یهاوخ  رگا  : متفگ هیراـج  هب 
.نایمدآ هب  دسر  هچ  ات  دننک  یرای  نانآ  دض  رب  ارم  مه  ارحص  تاناویح  اوه و  ناگدنرپ  مراد  تسود  هک  دنگوس 

تسخن هیراج.میدمآ  رد  هرـصب  هب  ات  میتفر.دناوخب  شباحـصا  یارب  ار  نآ  تفگ  داد و  هیراج  هب  یا  همان  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ نیعق  نب  بعک 
نوریب وا  دزن  زا  هیراج.دیـسرپ  یم  ییاـهزیچ  درک و  یم  اوجن  وا  اـب.داد  یاـج  شیوـخ  راـنک  رد  تفگ و  دـماشوخ  ار  وا  داـیز.تفر  داـیز  شیپ 
هدـمآ وت  زا  شیپ  هک  درم  نآ  هب  هک  دـسر  نآ  مه  وت  هب  داـبم  سرتب ، شیوخ  ناـج  رب  : تفگ هک  دوب  نیا  درک  وا  هب  داـیز  هک  یـشرافس  نیرتهب.دـش 

امش یالتبا  تسا و  گرزب  هچ  امش  جنر  ، داهد ریخ  یازج  ناتیادخ  : تفگ درک و  زاغآ  نخـس.تفر  نایدزا  نایم  هب  دایز  دزن  زا  هیراج.دیـسر  ، دوب
کرت ار  تیاده  هار  هب  توعد  نارگید  نوچ  دیتخانـش و  امـش  دندرک  عیاض  شنارکنم  هک  ار  قح  نآ.دیرب  یم  نامرف  کین  هچ  ار  ناتریما  وکین و  هچ 
هدمآ همان  نآ  رد.دناوخب  نارگید  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  نانآ و  رب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀمان  هاگ  نآ.دیدرک  توعد  تیاده  هار  هب  امش  ، دنتفگ

: دوب

.داب امش  رب  مالس.ناناملسم  نانمؤم و  زا  ، دوش یم  هدناوخ  وا  رب  همان  نیا  هک  هرصب  نانکاس  زا  سک  ره  هب  ، نینمؤملا ریما  یلع  ، ادخ ۀدنب  زا 

راکهانگ هلهو  نیتسخن  رد  دنکن و  باتـش  تبوقع  رد  سک  تنیب  تجح و  زا  شیپ.هدننک  گنرد  تبوقع  رد  تسا و  رابدرب  ادخ  هنیآره  دعب ، اما 
.ددرگ یم  دونشخ  تشگزاب  هبوت و  اب  دنک و  یم  گنرد  تبوقع  رد  نانچمه  تسا و  ریذپ  هبوت  دنوادخ.دنک  یمن  تساوخزاب  ار 

قحتـسم ناگمه  دیا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  ینمـشد  ییوج و  هزیتس  نیا  اب  ، مدرم یا.دنهاوخ  شزوپ  رتهب  ناگدنهاوخ  شزوپ  دوش و  مامت  تجح  ات 
یم یور  نم  هب  هک  ار  نآ  متـشاد و  رب  ریـشمش  دنا  هدنادرگ  رب  یور  نم  زا  هک  ناسک  نآ  زا  مدرک و  وفع  ار  ناتراکهانگ  نم  یلو  دـنا  هدـش  تبوقع 

تنس ادخ و  باتک  مکح  هب  دینک  لمع  نم  نامرف  هب  دیریذپب و  نم  زردنا  دینک و  افو  نم  تعیب  هب  رگا.ما  هتفرگ  تعیب  امـش  زا.ما  هدمآ  اریذپ  دروآ 
یلـص ) دمحم هک  نامز  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب.دومن  مهاوخ  هماقا  امـش  نایم  رد  ار  تیاده  قیرط  درک و  مهاوخ  راتفر  امـش  اب  قح  قیرط  ربمایپ و 

رب ماگ  نم  زا  رتهب  هار  نیا  رد  دسانش و  نم  زا  رتهب  شور  هار و  نیا  هک  مسانـش  یمن  ار  ییاورنامرف  هدیـشک  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  ( هلآ هیلع و  هللا 
فوصوم صقن  هب  ار  ناـنآ  لاـمعا ، رد  مهاوخب  اـی  مشاـب  هتـشاد  ناگتـشذگ  شهوکن  دـصق  هکنآ  یب  تسا  تسار  ینخـس  میوگ  یم  هکنیا.دراد 

نیز و اب  ار  میاهبـسا  هک  دـینادب  ، دراداو نم  اب  تفلاخم  ینمـشد و  هب  ار  امـش  قح  زا  رود  هنادرخبان و  یاه  هشیدـنا  اوران و  یاهاوه  رگا  یلو.مراد 
هب هک  دیزاس  راچان  ارم  رگا  ، دنگوس ادخ  هب.مروآ  تمیزع  باکر  رد  یاپ  ما و  هتخاس  راکیپ  یاّیهم  ماتس 
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هک دیهاوخن  - دهاوخ ادخ  رگا  - امش هک  مرادنپ  نانچ  نم  دیآ و  یا  هناکدوک  یزاب  نآ  ربارب  رد  لمج  ۀعقاو  هک  مروآ  ناترس  رب  یراک  میآ  امش  یوس 
رگا تشون  مهاوخن  یا  همان  رگید  نآ  زا  دعب  دنک و  یم  مامت  امـش  رب  ار  تجح  دـسر  یم  امـش  تسد  هب  هک  همان  نیا.دـیهن  راک  نیا  رـس  رب  ناج 

.مالسلا و.منک  نتخات  امش  رس  رب  - دهاوخ ادخ  رگا  - گنرد یب  دیرازایب  ارم  لوسر  دیدنبن و  راک  هب  نم  زردنا 

ار نینمؤملا  ریما  سک  ره  اب  ام.درک  میهاوخ  تعاطا  میدینـش و  : تفگ تساخ و  رب  نامیـش  نب  ةربص  ، دش هدناوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ۀمان  نوچ 
موق زا  رگید  هورگ  نآ  اب  یا  هدمآ  هک  دوخ  موق  زا  هورگ  نیمه  اب  رگا  ، هیراج یا.مینک  یم  حلـص  دشاب  حلـص  سک  ره  اب  میگنج و  یم  دشاب  گنج 
کی چیه  هب  هیراج  دنتفگ  نانخس  نینچ  زین  موق  ناگرزب  رگید.مییآ  یم  تیرای  هب  یشاب  هتشاد  تسود  هچنانچ  هنرگو  نک  نینچ  دمآ  رب  یناوت  دوخ 

.دمآ تکرح  رد  میمت  ینب  یوس  هب  هیراج.دنوش  هارمه  وا  اب  هک  دادن  تزاجا  نانآ  زا 

دنا و گنج  رس  رب  زورما  دندوب و  یتشآ  قیرط  رد  زورید  نانیا  ، نایدزا تعامج  یا  : هک درک  زاغآ  نخـس  تساخ و  رب  دوب  نایدزا  نایم  رد  هک  دایز 
رد رگا  ،و  تسا هدوبن  تبرجت  ، یور زا  زج  ما  هدرک  رایتخا  ار  امش  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب.یتشآ  قیرط  رد  زورما  دیدوب و  گنج  رـس  رب  زورید  امش 
ادن دیدیزگرب و  نابهگن  هطرش و  دیدرک و  ایهم  مه  ربنم  تخت و  میارب  هک  دیداد  اضر  نم  نداد  هانپ  هب  اهنت  هن.لمأت  یور  زا  زج  ما  هدنام  امش  نایم 

مروآ و درگ  ما  هتـسناوتن  هک  جارخ  نامه  زج  ما  هدادن  تسد  زا  چیه  ما  هتفرگ  مارآ  امـش  نایم  هب  هک  نامز  نآ  زا.دیدرب  ما  هعمج  زامن  هب  دیداد و  رد 
ییایند ینید و  ظاحل  زا  امـش  یارب  هیواعم  اب  ندـیگنج  زورما  هک  دـینادب  و.دروآ  مهاوخ  درگ  ادرف  ما  هدرواین  درگ  یجارخ  زورما  رگا  ، تسین یمغ 

هک درگنب  ات  هداتسرف  ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تسا هدمآ  امـش  دزن  همادق  نبا  ةیراج  (. مالـسلا هیلع  ) یلع اب  ناتزورید  راکیپ  زا  تسا  رتناسآ  یـسب 
هک تسین  یبولغم  درم  زین  دشاب و  اورنامرف  یریما  امـش  یارب  هک  تسا  هدماین  هیراج  هک  دنگوس  ادخ  هب.دنهاوخ  یم  هچ  دنیوگ و  یم  هچ  شموق 
نم نامرف  عبات  ای  ددرگ  یمزاب  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  دنک  لصاح  دهاوخ  یم  شموق  زا  هچنآ  دسرب و  دوخ  دوصقم  هب  رگا.دـشاب  هدـمآ  هثاغتـسا  هب 

شیرای داتفا  شزاین  امـش  یرای  هب  رگا  دیرب و  شموق  دزن  هب  ار  وا  ، هتخورفا یاهرگخا  نانوچ  گرزب و  ناگدرکرـس  نارـس و  دییامـش  و.دوب  دهاوخ 
.دیدنسپ یم  یأر  نیا  رگا  دینک 

یمن ( مالـسلا هیلع  ) یلع اـب  هـک  اـسب  مدوـب  دوـخ  موـق  هارمه  لـمج  راـکیپ  زور  رد  نـم  رگا  ، داـیز یا  : تـفگ تساـخ و  رب  نامیـش  نـب  ةربـص 
رفیک زا  رتدوز  ار  یکین  شاداپ  ادخ  یراک و  ربارب  رد  یراک  یزور و  ربارب  رد  دوب  یزور.تسا  هتـشذگ  شثداوح  ۀمه  اب  زور  نآ  نونکا.دـندیگنج 
اهراک نتفرگ  رس  زا  اهنوخ و  لاطبا  هب  میدناوخ  یمارف  ار  موق  دوب  یم  یا  هنتف  نیا  رگا  ینامیـشپ  هارمه  وفع  تسا و  قح  هارمه  هبوت.دهد  یم  یدب 
ماجنا هب  تسوت  یاوه  هچنآ  ، میتسه وت  اب  ام.تسا  یپ  رد  صاصق  ار  ناشندرک  حورجم  تسا و  مارح  ناشنوخ  نتخیر  هک  دنتـسه  یتعاـمج  یلو 

تسود وت  ار  هچ  ره  هک  ناسر 
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.میراد یم  تسود  زین  ام  یرادب 

ادخ هب  : تفگ تساخ و  رب  شرـسپ  هربص  سپـس  .دشاب » یدـننامه  ار  وا  مدرم  نایم  رد  هک  مرادـنپن  » تفگ دـش و  تفگـش  رد  وا  نخـس  زا  دایز 
هدـشن راچد  ، میا هدـش  راچد  نادـب  لـمج  راـکیپ  زور  رد  هک  یتبیـصم  زا  رت  بعـص  یتبیـصم  هب  دوخ  یاـیند  رد  دوخ و  نید  رد  زگره  ، دـنگوس

نایم رد  وت  دایز  یا  اما  و.مینک  ناربج  نینمؤملا  ریما  زا  یرادربنامرف  ادخ و  زا  یرادربنامرف  اب  ار  زورید  یاطخ  هک  تسا  نیا  نامدـیما  زورما.میا 
یادخ رگا  مینادرگزاب و  تتراما  یارس  هب  ار  وت  هک  زور  نآ  رگم  تفای  میهاوخن  میا  هتسب  وت  رد  هک  وزرآ  نآ  زین  ام  دیـسر و  یهاوخن  تیوزرآ  هب  ام 

نآ ینک  هدعو  فالخ  وت  رگا  دشاب و  رتکیدزن  وت  هب  ام  زا  یسک  دیابن  هاگ  نآ  ، میدرک نینچ  رگا  تسب و  دهاوخ  تروص  راک  نیا  ادرف  ، دهاوخ یلاعت 
زا میسرت  یم  ترخآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  گنج  زا  هک  ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب  ام  و.تسا  هدوبن  راوازس  ییوت  نوچ  زا  هک  یا  هدرک  یراک  تقو 

.مییوت تعاطا  رد  وت و  اب  ام  هک  راد  مدقم  ام  تساوخ  رب  دوخ  تساوخ  نونکا.میرادن  میب  ایند  رد  هیواعم  اب  گنج 

ببـس هک  یوش  یم  دونـشخ  اـم  زا  یزیچ  هب  وت  رگا  ، ریما یا  : تفگ و.دوب  موـق  یاـیوگ  ناـبز  وا  -و  تساـخ یاـپ  رب  (1) ینامعلا رفیج  هاـگ  نآ 
ار ام  اریز.میا  هدرک  تنایخ  وت  هب  میشاب  دونـشخ  هزادنا  نامه  هب  وت  قح  رد  رگا  و.میتسین  دونـشخ  نادب  دوخ  ام  دوش  یم  نارگید  زا  وت  یدونـشخ 

.ربب موق  نیا  رس  رب  ار  ام  ، یهاوخ رگا.میا  هدوب  شیاتس  دروم  هراومه  تسا و  نیرید  یا  هقباس  نامیپ  رد 

زور ینعی  - زورید رگم.میا  هتـشاد  مدـقم  زیتس  گنج و  رب  شیوخ  شیاشخب  وفع و  میا  هدـش  یورایور  نمـشد  اب  هک  هاگره  اـم  هک  ادـخ  هب  مسق 
.دشن نینچ  هک  - لمج

.دندرب تراما  یارس  هب  ار  دایز  زین  دایز  نارای.دور  نمشد  رس  رب  شیوخ  نارای  اب  هک  دندرک  تراشا  ار  هیراج  نایدزا  ، دیسر رد  رگید  زور  نوچ 

دندش و وا  کیدزن  هب  شابوا  زا  یهورگ  هکلب.دندومنن  شتباجا  موق  یلو  ، دنوش هدنکارپ  یمرـضح  نبا  درگ  زا  هک  داد  رد  ادن  ار  دوخ  ۀریـشع  ، هیراج
راکیپ ۀدامآ  زین  یمرـضح  نبا.دـنیآ  تکرح  رد  وا  یوس  هب  هک  داد  نامرف  دایز  تساوخ  یراـی  داتـسرف و  سک  داـیز  دزن  هیراج.دـنداد  شمانـشد 

هیلع ) یلع نایعیـش  زا  هک  یثراح  (2) روعا نبا  کیرـش.دوب  دربن  فرط  ود  نایم  یتعاس.دوب  شناراوس  هدـنامرف  یملـس  مزاـخ  نب  هّللا  دـبع.دش 
.مهاوخ یم  یرآ  : تفگ هیراج.منک  دربن  تنمشد  اب  وت  هارمه  یهاوخ  یمن  : تفگ دمآ و  شیپ  دوب  هیراج  ناتسود  )و  مالسلا

نآ رد  ار  یمرضح  نبا  بش  ات  زور  نآ  ، هیراج.دندرب هانپ  یدعس  لبنس  ۀناخ  هب  راچان  هب  دنتخیرگ و  دندروخ و  تسکـش  میمت  ینب  یکدنا  زا  سپ 
.دوب وا  اب  زین  مزاخ  نبا.درک  هرصاحم  هناخ 

یم هچ  شردام  هک  درگنب  ات  دمآ  ماب  رـس  رب  رـسپ.داد  ادن  شیوخ  دنزرف  دـمایب و  یلجع  مان  هب  - دوب نایـشبح  زا  هایـس و  ینز  هک  - مزاخ نبا  ردام 
هک تفگ  دیآ و  نوریب  اجنآ  زا  هک  تساوخ  رسپ  زا  تفرگ و  رب  دنب  یور  تخاس و  هنهرب  رس  نز  تفاترب  رس  رسپ.ایب  اجنآ  زا  ، مرسپ : تفگ نز.دیوگ 

زا دید  نانچ  مزاخ  نبا  نوچ  دنک  نوریب  نت  زا  هماج  هک  درب  تسد  دش و  دهاوخ  نایرع  مدرم  ربارب  رد  دیاین  رگا 

ص:153

هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  هاگ  نآ  صاع  نب  ورمع  تسد  هب  هّللا  دـبع  شردارب  اب.دوب  نامع  ناگدازهاش  زا.یدزا  ینامع  یدـنلج  نب  رفیج  - 1
هباغلا 313/1. دسا  باعیتسا 261/1 و  کر.دندش  ناملسم  اهنآ  اب  زین  یریثک  عمج  دندروآ و  مالسا  ، دوب هداتسرف  نامثع  هب  ار  وا  ( هلآ

2ص  / تاراغلا ج رب  ثدحم  ناورداش  یشاوح  کر.دوب  هارمه  وا  اب  نیفص  لمج و  گنج  رد  دوب و  یلع  نارای  نایعیش و  زا  ، روعا نب  کیرش  - 2
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.درب هناخ  هب  ار  ردام  دمآ و  دورف  ماب 

وت دناوت و  موق  نانیا.مینز  هناخ  رد  شتآ  هک  میتسین  نآ  قفاوم  هک  دنتفگ  نایدزا.دیروایب  شتآ  : دز دایرف  هیراج.دنتفرگ  نایم  رد  ار  هناخ  ، دایز هیراج و 
نبا نمحرلا  دـبع  نانآ  زا  یکی.دـش  کاله  تخوسب و  دوخ  نادرم  زا  نت  داتفه  اب  یمرـضح  نبا  دیـشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  هیراج  اـما.یناد  رتهب 

.تفرگ مان  ( هدننازوس «) قّرحم » زور نآ  زا  هیراج.دوب  یمیت  یشرق  نامثع  نب  ریمع 

تیگدنهانپ باب  رد  مه  زونه  ایآ  : دنتفگ ار  وا  دنداد  یاج  تراما  یارس  رد  ار  لاملا  تیب  ار و  دایز  نایدزا  تخوسب و  شتآ  رد  یمرضح  نبا  نوچ 
دندیدرگزاب و شیوخ  راید  هب  سپ.یرآ  : تفگ دایز  ؟ میا هتفای  تئارب  رگید  ، وت نداد  هانپ  زا  ایآ  : دنتفگ نایدزا  هن  : تفگ دایز  ؟ تسه یقح  ام  ندرگ  رب 

.تشگزاب تراما  رصق  هب  زین  لاملا  تیب  تفرگ و  رارق  دایز  رب  هرصب  راک 

: دیوگ یم  یمرضح  نبا  نتخوس  دایز و  باب  رد  یذوع  سدنرعلا  وبا 

هراد یلا  ادایز  انددر 

بجّشلا یدانی  میمت  راج  هدنهانپ و  میدینادرگزاب و  شیارس  هب  ار  دایز 

.دسر یم  تکاله  هب  هک  دیشک  یم  دایرف  ، میمت هب 

مهراج اووش  اموق  هّللا  احل 

بصشلا نیمهرّدلاب  ءاشلل  ار و  دوخ  ۀدنهانپ  هک  ار  یموق  دانک  تنعل  دنوادخ 

اهناّمح قابحلا و  یدانی  بابک  یارب  مهرد  ود  اب  دندرک و  بابک 

.بهتلاف هسأر  اوقّرح  دق  یاه و  هریشع  درم  نآ.دننکب  دنفسوگ  تسوپ  ندرک 

.دیشک یم  هلعش  دندوب و  هدز  شتآ  ار  شا  هلک  هک  یلاح  رد  داد  یم  ادن  ار  نامح  قابح و  شیوخ 

: دوب نینچ  همان  نآ  مناسرب و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  هک  داد  نم  هب  دوب  هتشون  هک  یا  همان  دناوخارف و  ارم  دایز  : دیوگ (1) هرامع نب  نایبظ 

مه رد  ار  وا  دروآ و  نتخات  یمرضح  نبا  رـس  رب  دندمآ  درگ  شیرای  هب  هک  نایدزا  زا  یعمج  اب  دمآ و  وت  دزن  زا  همادق  نب  ةیراج  ، حلاص ۀدنب  ، دعب اما 
ود نآ  نایم  یادخ  ات  دماین  نوریب  اجنآ  زا  یمرضح  نبا.دور  هرـصب  یاه  هناخ  زا  یکی  هب  شنارای  زا  یریثک  عمج  اب  هک  درک  شروبجم  تسکش و 

بارخ هناخ  یضعب  رـس  رب  دش و  هدنکفا  راوید  یـضعب  رـس  رب  دنتخوس و  شتآ  رد  یـضعب.دندش  هتـشک  شنارای  یمرـضح و  نبا  درک و  یرواد 
هک یسک  داب  رود  ادخ  تمحر  زا.میدرک  وفع  ناشهانگ  زا  دندرک و  هبوت  ، دندوب هدنام  یقاب  هک  یرفن  دنچ.دندش  ریشمش  ۀمعط  زین  یضعب  ، دیدرگ

.هتاکرب هّللا و  ةمحر  نینمؤملا و  ریما  یلع  مالسلا  و.دوش  یم  هارمگ  دنک و  یم  نایصع 

همادق نب  ةیراج  رب  دندش و  نامداش  زین  شنارای  دش  نامداش  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دناوخب مدرم  یارب  ار  نآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دیسر دایز  ۀمان  نوچ 
: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندرک شهوکن  ار  نایرصب  دنتفگ و  انث  دزا  و 
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یتـشک ۀنیـس  نوـچ  دـنامب  یقاـب  شدجـسم  طـقف  اـت  شتآ  رد  نتخوـس  هب  اـی  بآ  رد  قرغ  هب  اـی  دوـش  ناریو  هک  تسا  یدـلب  نیلوا  هرـصب  نیا 
هرصب یاجک  رد  : تفگ ار  نایبظ  سپس.رادومن 

ص:154

لادتعالا نازیم  .تسا  هدومن  اهتداشر  نیفص  گنج  رد.دنک  یم  تیاور  ترضح  نآ  زا  تسا و  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  ، هرامع نب  نایبظ  - 1
.348/2
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.ورب رهش  ۀموح  هب  ، ورب رهش  هموح  هب  راهنز  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.اج نالف  رد  : تفگ ؟ یراد هناخ 

.دمآ نایاپ  هب  یمرضح  نبا  ربخ 

هفوک ۀرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس 

دنچ هک  متفگ  ؟ تسا دـنچ  هفوـک  دجـسم  وـت و  ۀـناخ  ناـیم  ۀلـصاف  : تفگ ارم  ( مالـسلا هیلع  ) دـمحم نـب  رفعج.دـیوگ  (1) هجراخ نب  نوراـه 
رد ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.تسا  هدناوخ  زامن  اجنآ  رد  هک  رگم  ، تسین یحلاص  ۀدنب  لسرم و  ربمایپ  بّرقم و  کلم  چـیه  : تفگ.تسا

ربارب دجسم  نآ  رد  بجاو  زامن  تعکر  ره.دروآ  یاج  هب  زامن  تعکر  ود  دش و  لخاد  تساوخ و  تزاجا  تشذگ و  هفوک  دجسم  رب  جارعم  بش 
ور هفوک  دجسم  هب  سپ  تسا  تدابع  - نآرق توالت  نودب  - دجـسم نآ  رد  نتـسشن.تعکر  دصناپ  ربارب  هلفان  زامن  تعکر  ره  تسا و  تعکر  رازه 

.یشک نیمز  رب  ار  دوخ  هچ  رگا 

ما و هدرک  هیهت  هار  ۀشوت  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  یدرم  : دنتفگ هک  هدش  تیاور  (3) راّمت مثیم  (2)و  ینرع ۀّبح  زا 
روخب و ار  تا  هشوت  هار  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مور سدقملا  تیب  ترایز  هب  ات  ، ما هدروآ  ناماس  هب  دوخ  یاهراک  ۀـمه  ما و  هدـیرخ  ییاپراچ 

اجنآ رد  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نیمز  یور  دجـسم  راهچ  زا  یکی  نآ  هک  - هفوک دجـسم  ینعی  - دجـسم نیا  هب  داب  وت  رب  شورفب و  ار  تیاـپراچ 
هدش و هداهناو  عارذ  رازه  نآ  یانب  یپ  زا  دشاب و  تکرب  لیم  هدزاود  ات  ییآ  دجـسم  نیا  هب  هک  وس  ره  زا.اهدجـسم  رگید  رد  تسا  تعکر  هد  ربارب 

ربمغیپ یصو  رازه  ربمغیپ و  رازه  هدناوخ  زامن  ( مالـسلا هیلع  ) لیلخ میهاربا  نآ  مجنپ  نوتـس  رانک  رد  تسا و  هدرک  ناروف   (4) رونت ، نآ ۀیواز  رد 
قح ۀدنهد  زیمت  دجـسم  نآ  دنا و  هدش  کاله  اجنآ  رد  (6) ثوغی قوعی.تساجنآ و  (5) ودک تخرد  یـسوم و  یاصع.دنا  هدرازگ  زامن  اجنآ  رد 

دنوش روشحم  اجنآ  زا  نت  رازه  داتفه  تمایق  زور  رد  هدناوخ و  زامن  دجسم  نآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) حون.داتفا هار  هب  اجنآ  زا  زاوها  هوک.لطاب  زا  تسا 
یاه هتـسد  نآ  هک  لالز  ناشخرد و  تسا  همـشچ  هس  اجنآ  رد  و.تشهب  یاهغاب  زا  تسا  یغاب  نآ  طـسو  رد.باذـع  هن  دـنراد و  باـسح  هن  هک 

شتسار بناج  رد.بآ  زا  یا  همشچ  نغور و  زا  یا  همشچ  ریش و  زا  یا  همـشچ  دینادرگ  هزیکاپ  ار  نانمؤم  دربب و  ار  یدیلپ  هک  دینایور  ار  (7) هکرت
.دنورب هار  تسد  وناز و  رب  هچ  رگا  دنیآ  نآ  یوس  هب  تسا  نآ  رد  یتلیضف  باوث و  هچ  دننادب  مدرم  رگا.رکم  شپچ  بناج  رد  تسا و  رکذ 
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ةاورلا 305/2. عماج  کر.تسا  هدوب  قداص  ماما  باحصا  زا  نسح  وا  دنزرف  یفریص  ۀجراخ  نب  نوراه  نسحلا  وبا  - 1
تکرـش ترـضح  نآ  یاـهگنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  هّبح  هلیجب  زا  تسا  ینطب  هک  هنرع  هب  تسا  بوـسنم  ینرع  ۀّـبح  - 2

ةاورلا 177/1. عماج  دعس 123/6 و  نبا  تاقبط  کر.تسا  هتشذگرد  ناورم  نب  کلملا  دبع  تفالخ  زاغآ  رد  لاس 76  هب.تشاد 
هیلع ) یلع صاـخ  باحـصا  زا  مثیم.درک  دازآ  دـیرخ و  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـسا ینب  زا  دوـب  ینز  مـالغ  تسخن  ، یدـسا راّـمت  مـثیم  - 3

دیدحلا 210/1. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  میم  فرح  ، هباصالا کر.دوب  ( مالسلا
ۀروس ۀیآ 42 و  ۀروس 11  : کر.تسا هتفر  تراشا  نآ  هب  زین  میرک  نآرق  رد.حون  ناـفوط  ماـگنه  هب  یلازریپ  رونت  زا  بآ  ناروف  هب  تسا  هراـشا  - 4

هیآ 17.  23
ۀیآ 146. ۀروس 37  کر.دنکفا  هیاس  وا  رس  رب  ییودک  تخرد  داتفا  ایرد  لحاس  رد  دوب  هدیعلب  ار  وا  هک  ییهام  مکش  زا  ربمایپ  سنوی  نوچ  - 5

.برع ناتب  زا  تب  ود  مان  - 6
هب بویا  دزن  رد  ار  نز  ناطیش  اریز.دشاب  هتسکشن  دنگوس  ات  دز  اهنآ  اب  ار  دوخ  نز  بویا  هک  تسا  یکیراب  یاهبوچ  ، هکرت یاه  هتـسد  زا  روظنم  - 7
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زا یا  هتسد  دشاب  هدرکن  فالخ  دوخ  مسق  ات  دش  راکشآ  وا  رب  تقیقح  نوچ.دنزب  تخـس  ار  وا  هک  دوب  هدروخ  دنگوس  بویا  دوب و  هدرک  دای  یدب 
ات 43. تایآ 40  38  / ۀروس کر.دز  نز  رب  راب  کی  تفرگ و  رب  کیراب  یاه  هکرت 
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سیق نب  کاّحض  نتخات 

کاّحض تمیزه  وا و  اب  ّیدع  نب  رجح  ییورایور  و 

.دوب سیق  نب  کاحض  ۀلمح  ، قارع هب  هلمح  نیتسخن  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  یدزا  بدنج 

دیسر ربخ  هیواعم  هب  هک  رارق  نیا  زا.نایناورهن  نتـشک  زا  شیپ  دوب و  مکح  ود  نآ  نداد  یأر  زا  دعب  هعقاو  نیا  و.دمآ  قارع  مدرم  گنج  هب  کاحض 
یاپ رب  هاگرکشل  قشمد  نوریب  رد  دیسرتب و  هیواعم.دوش  یم  ماش  راپسهر  هدرک و  دربن  جیسب  مکح  ود  نآ  نداد  یأر  زا  دعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک 

نامرف تشون و  - اج همه  یارب  ناسکی   - یا همان  هاگ  نآ  تسا  ماش  راپـسهر  یلع  کنیا  هک  دروآ  رب  دایرف  داتـسرف و  نایدانم  ماش  فارطا  هب  درک و 
: تسا نینچ  همان  : شدنناوخب مدرم  یارب  هک  داد 

نآ زا  دـننک و  مکح  ادـخ  باتک  قبط  رب  ام  ۀرابرد  هک  میدـیزگرب  ار  درم  ود  میدوب و  هتـشاذگ  یطورـش  هتـشون و  یرـضحم  یلع  ام و  ، دـعب اـما  »
هدومنن ارجا  مکح  نآ  ای  تسا  هدرک  ضقن  ار  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هک  تسا  ناـنچ  دـنک  ضقن  ناـمیپ  نآ  سک  ره  هک  میتشاد  ررقم  دـنرذگنرد و 

یم امـش  یوس  هب  هناراکمتـس  یلع  نونکا.درک  علخ  ار  یلع  ، دوب هدیزگرب  یلع  هک  رواد  نآ  درک و  تابثا  ارم  مدوب  هدـیزگرب  نم  هک  رواد  نآ.تسا 
گنج دیوش  ایهم  دربن  یارب  گرب  زاس و  نیرتهب  اب  ، تسا لاونم  نیا  رب  راک  نوچ  و.تسا  هتـسسگ  دوخ  نایز  هب  دلـسگ  نامیپ  هک  سک  ره  سپ  دیآ 
یارب دنوادخ  ، دیباتش رازراک  هب  هنامداش  هچ  یلیم و  یب  یور  زا  هچ  ، رابکبـس ای  راب  نارگ.تسا  شیپ  رد  یگنج  هک  دیزاس  هدامآ  شیوخ  یاهرازفا 

« .دراد رسیم  ار  کین  یاهراک  ماجنا  امش  ام و 

یم هفوک  زا  یلع  هک  تفگ  و.دز  یأر  نانآ  اب  هیواعم  و.دنوش  نیفص  راپسهر  دنتساوخ  دمآ و  درگ  یقلخ  ، دنداهن یور  ودب  دالب  یوس  همه  زا  مدرم 
.هدمآ نوریب  هلیخن  زا  وا  هک  تسا  هتفگ  دراد  ربخ  ارجام  زا  هک  یسک  دیآ و 

یلزنم اجنآ  هک  ، مییآ دورف  ( نیفـص ینعی  ) میا هدوب  اجنآ  رد  البق  هک  یلزنم  نامه  رد  ات  مییآ  تکرح  هب  هک  مدقتعم  نم  : تفگ (1) هملسم نب  بیبح 
.دتسب نامنانمشد  زا  ام  داد  تخاس و  دنم  هرهب  ار  ام  ادخ  هک  دوب  اجنآ  رد  تسا و  کرابم 

ص:157

نامز رد.دندناوخ  یم  مورلا  بیبح  ار  وا  دوب  هدیگنج  مور  رد  رایسب  نوچ  تسیز و  یم  ماش  رد  دوب و  هکم  مدرم  زا  یرهف  ۀملـسم  نب  بیبح  - 1
.دوب دالب  نآ  ریما  ماگنه  نآ  رد  تشذگرد  لاس 42  هب  هینیمرا  رد  هیواعم 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  نمشد  رتدنمورین و  ار  وت  هاپس  راک  نیا  ، هریزج نیمزرـس  رد  مییآرد  وا  ورملق  هب  ات  مینارب  شیپ  ار  رکـشل  هک  منآ  رب  نم  : تفگ صاع  نب  ورمع 
.درک دهاوخ  رتراوخ 

.دنمجرا تسا  ینیمزرس  هریزج  : تفگ صاع  نب  ورمع.تسین  نآ  ناوت  بات و  ار  مدرم  یلو  ، ییوگ یم  هچ  هک  مناد  یم  : تفگ هیواعم 

.دنسرب - نیفص ینعی  - دنا هدوب  اجنآ  رد  شیپ  نیز  هک  یهاگیاج  هب  تسا  نیا  ناشیعس  مدرم  یلو  : تفگ هیواعم 

وا زا  یهورگ  دنا و  هتساخرب  وا  فالخ  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  هک  دندروآ  ربخ  دندیسرب و  ناسوساج  ات  دندوب  وگتفگ  رد  نانچمه  زور  هس  ود 
هیلع ) یلع فارـصنا  زا.تسا  هداـهن  اـهنآ  هب  یور  نونکا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع و.دنرامـش  یم  رکنم  یرما  ار  تیمکح  عوضوم  دـنا و  هدـش  ادـج 

.دندش نامداش  یسب  ماش  مدرم  ، دوب هداتفا  وا  نارای  نایم  هب  هک  فالتخا  نآ  )و  مالسلا

رود زا  شهاپـس  ناراد  هیالط  ایآ  هک  دوب  شنارای  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع مادـقا  هار  هب  مشچ  تشاد و  یم  یاپ  رب  شیوخ  هاگرکـشل  نانچمه  هیواعم 
؟ هن ای  ، دنوش یم  ادیوه 

وا یوس  هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  اهنآ  لتق  زا  سپ  تسا و  هتـشک  ار  جراوخ  نآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دندروآ  ربخ  هیواعم  یارب  هک  تشذگن  ینامز 
هک یمدرم  دـش و  نامداش  مه  ربخ  نیا  زا  هیواعم.دـنزرو  یم  تفلاـخم  وا  اـب  دـنهاوخ و  یم  تلهم  وا  زا  ناـنچمه  مدرم  یلو  دروآ  تکرح  رد 

.دندش داش  دندوب  هتفرگ  ار  شدرگ 

ناسرت و همه  میدوب و  هاگرکـشل  رد  هیواعم  هب  ام  دمآ و  هفوک  زا  (2) طیعم یبا  نب  ةبقع  نب  ةرامع  ۀمان  : دیوگ (1) یرازفلا ةدعسم  نب  نمحرلا  دبع 
ییاج نیرتهب  ، دمآ یلع  رگا  هک  میتفگ  یم  دوخ  اب.دیآ  ام  یوس  هب  دوش و  غراف  ، دـندوب هدرک  جورخ  وا  رب  هک  تعامج  نآ  زا  یلع  دـنکن  هک  نازرل 

: دوب هدمآ  نینچ  هرامع  ۀمان  رد  ( نیفص ینعی  ) میدرک راکیپ  وا  اب  شیپ  لاس  رد  هک  تسا  ییاج  نامه  میوش  یم  یورایور  وا  اب  هک 

شرکشل و نونکا.تسا  هتشک  ار  اهنآ  هدرب و  ناشرس  رب  رکشل  زین  یلع  ، دنا هدرک  جورخ  وا  رب  یلع  نارای  داّهز  نآرق و  نایراق  زا  یرامش  ، دعب اما  »
یاج هب  یادخ  ساپس  ات  مهد  ربخ  ار  وت  هک  متشاد  تسود.دنا  هدش  هدنکارپ  تخس  هداتفا و  ینمـشد  ناشنایم  دنا و  هدیروش  وا  رب  شرهـش  لها 

« .مالسلا و.یروآ 

ار دـیلو  تسیرگن و  هبقع  نب  دـیلو  ، هراـمع ردارب  هبتع و  دوخ  ردارب  هب  سپـس.دناوخ  یملـس  روـعا  وـبا  دوـخ و  ردارب  نم و  یارب  ار  هماـن  هیواـعم 
.دنک یسوساج  ام  یارب  هک  هدش  یضار  تردارب  : تفگ

.تسا یدوس  مه  راک  نیا  رد  : تفگ دیدنخ و  دیلو 

: دنک یم  ضیرحت  ار  وا  ،و  تسا هدورس  طیعم  یبا  نب  ةبقع  نب  ةرامع  شردارب  ۀرابرد  هبقع  نب  دیلو  هک  مدینش 

اقداص یّما  نباب  یّنظ  کی  ناف 

دشاب قداص  هرامع  مردارب  ۀرابرد  نم  نامگ  رگا 

ص:158
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هیواعم هب  اهدعب  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ناقفاوم  زا  ادتبا.نمحرلا  دبع  هن  تسا  هّللا  دبع  صخش  نیا  مان  هک  تسا  دقتعم  ثدحم  ناورداش  - 1
دبع نامز  ات  زین  تسا و  هتفر  ریبز  نب  هّللا  دبع  گنج  هب  وا  بناج  زا  دیزی  نامز  رد.دیدرگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تخـسرس  نانمـشد  زا  تسویپ و 

.م .- ثدحم ص 418 پاچ  تاراغلا  کر.هدوب  هدنز  ناورم  نب  کلملا 
.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نافلاخم  زا  هک  تسا  هبقع  نب  دیلو  ردارب  وا.دروآ  مالسا  هکم  حتف  رد  طیعم  یبا  نب  ةبقع  نب  ةرامع  - 2
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رتو لحذب و ال  بلطی  ةرامع ال 

.ماقتنا هن  تسا و  نوخ  بلط  رد  زگره  هن  هرامع  هک  میوگب  دیاب 

هدنع ناّفع  نب  رات  وا  تیبی و 

رصقلا قنروخلا و  نیب  ةمیخم  باوخ  هب  رصق  قنروخ و  نایم  هک  ماگنه  بش 

.هدز همیخ  وا  رس  رب  نافع  رسپ  نوخ  دور  یم 

یودقلا ارزشتسم  لابلا  ّیخر  یّشمت 

ورمع یبا  لتقب  رعشت  مل  کّناک  هک  ییوگ  ینز  یم  مدق  لایخ  یب  رطاخ و  هدوسآ 

.یربخ یب  نافع  نب  نامثع  رمع و  وبا  لتق  زا 

هب رگا.یاب  رب  یاج  ره  زا  ، یناوت هچ  ره  یسرب و  هفوک  ۀیحان  هب  ات  یآ  تکرح  رد  : شتفگ دناوخب و  ار  یرهف  سیق  نب  کاحض  ماگنه  نیا  رد  هیواعم 
نوچ و.روآ  نتخات  اهنآ  رب  یدیسر  یلع  رکشل  حلـسم  ناراوس  هب  هار  رد  رگا  نک و  ناشرامورات  ، دندوب یلع  تعاطا  رد  هک  یدرک  دروخ  رب  یبارعا 

دنا هدرک  هناور  وت  گنج  هب  ناراوس  زا  یا  هتـسد  هک  دـنتفگ  ار  وت  هاگره  .نک  نانچمه  ور و  رگید  یاـج  هب  نکم و  گـنرد  ، یدرک نینچ  ییاـج  رد 
.درک هناور  زات  هّکی  نارادرس  رازه  راهچ  ای  رازه  هس  اب  ار  وا  سپ.تسیاب  نآ  اب  ییورایور  یارب 

جاوفا.دیـسر هّیبلعث  هب  ات  تشکب  ار  وا  دیـسر  یودـب  بارعا  زا  سک  ره  هب  دتـسب و  دوب  یا  هتـساوخ  لام و  ار  هک  ره  دـمآ  هفوک  یوس  هب  کاـحض 
- دوعـسم نب  هّللا  دبع  هدازردارب  - دوعـسم نب  سیمع  نب  ورمع  ، دمآ یم  هک  هار  رد.دـندوبرب  ناشعاتم  دـندرک و  هلمح  نایجاح  ۀـلفاق  رب  شهاپس 

.تشکب دندوب  شهارمه  هک  هباحص  زا  یعمج  اب  ار  وا  هیناطقطق  رد  ، جاجح هار  رد.دید  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  یباحص 

هفوک مدرم  یا  هک  داد  ادن  تفگ و  نخس  دش و  ربنم  رب  دمآ و  مدرم  نایم  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  درک  تیاکح  نم  یارب  مردپ  : دیوگ (1) قور وبا 
دیوش و نوریب.دیوش  نوریب  دنا  هدیسر  تکاله  هب  یضعب  هک  ناتیاهرکـشل  یرای  هب  هدش و  هتـشک  سیمع  نب  ورمع  ادخ  حلاص  ۀدنب  هک  ییاج  هب 

.دینک یراک  هک  دیهاوخ  رگا  ، دینک ظفح  شیوخ  میرح  دیگنجب و  ناتنمشد  اب 

: دومرف لاح  نیا  رد.درک  هدهاشم  نانآ  دوجو  رد  ار  یتسس  یناوتان و  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دنداد وا  هب  یلاح  یب  یتسس و  یور  زا  یخساپ 

نامیشپ رگا  سپس  دییآ و  نوریب  گنج  هب  نم  اب  امش  رب  یاو.دوب  نم  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  امش  زا  درم  دص  ره  یاج  هب  مراد  تسود  ، دنگوس ادخ  هب  »
.دیزیرگب نم  درگ  زا  ، دیدش

تسا نم  ییاهر  تسا و  نم  گرزب  ینامداش  نآ  رد  هک.مرادن  شوخان  تسارم  هک  تریـصب  تین و  نیمه  اب  ار  مراگدرورپ  اب  رادید  ، دنگوس ادخ  هب 
یمن هدهاشم  یجنر  رهاظ  هب  ناشناهوک  رد  هک  ناوج  نارتشا  نآ  دننامه.مشک  یم  امـش  زا  هک  یجنر  منک و  یم  امـش  اب  هک  ییارادم  همه  نیا  زا 

.دوش هراپ  شرگید  یاج  زا  دنزودب  ار  نآ  یاج  کی  نوچ  هک  هنهک  ۀماج  نآ  دننامه  ای  تسا  کاندرد  نورد  زا  یلو  دوش 

.دمآ دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا 
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دوخ ناراوس  نایم  زا  ار  یدنک  ّیدع  نب  رجح  اجنآ  رد  ، دیسر (2) نییرغ هب  ات  تفرب  هاگ  نآ 

ص:159

ةاورلا 538/1. عماج  کر  (. مالسلا هیلع  ) تیب لها  تیالو  هب  نادقتعم  زا  تسا و  نیعبات  زا  ، ینادمه ثراح  نب  ةیطع  ، قور وبا  - 1
ود روگ  رـس  رب.رذنم  لآ  ناهاشداپ  زا  یکی  ار  اهنآ  دـنتفگ  یم  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دهـشم  یکیدزن  رد  یا  هعموص  نوچ  انب  ود  مان  ، نییرغ - 2

.هتخاس دوب  هتشک  یتسم  ماگنه  هب  هک  دوخ  میدن 
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نب ّیدع  نب  سیقلا  ؤرما.دوب  بالک  ینب  نیمزرس  اجنیا.دیسر  هوامس  هب  ات  تفرب  رجح  .دومن  هناور  رازه  راهچ  اب  تسب و  یملع  شیارب.دناوخارف 
هار رد  ار  وا  نانیا  درک  رادید  وا  اب  رجح  دوب  اجنآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نز  ردپ  ، یبلک میلع  نب  بعک  نب  رباج  نب  سوا 
زا ، دندرک دربن  یتعاس  تخاس و  فقوتم  ار  وا.دیسر  وا  هب  رمدت  ۀیحان  رد  ات  تفر  یم  کاّحض  یپ  رد  ناباتش  رجح.دندومن  یم  هار  بآ  نتفایرد  و 

دربن ۀنحـص  زا  کاحـض  دنکفا و  هدرپ  بش.دـندش  هتـشک  یدـماغ  هّللا  دـبع  نمحرلا و  دـبع  : نت ود  رجح  نارای  زا  رفن و  هدزون  کاحـض  نارای 
: تفگ یم  اهدعب  کاحض.دندیدن  شنارای  وا و  زا  یناشن  دیمدرب  زور  نوچ.تخیرگب 

سینا وبا  انا  کاحضلا و  انا 

سیمع نبا  وه  ورمع و  لتاق  سیق و و  نب  کاحض  نم 

.متسه سیمع  نب  ورمع  ۀدنشک 

یم سارف  ینب  زا  نت  رازه  ، دوخ باحـصا  ربارب  رد  ای  هفوک  مدرم  ربارب  رد  مراد  تسود  هک  تفگ  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) مادک نب  رعسم 
.متشاد

وا دض  رب  هتشاذگاو و  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هفوک  مدرم  هک  تفای  ربخ  هک  یماگنه  (، ضر ) بلاط یبا  نب  لیقع  : دیوگ بهو  نب  دیز 
: تشون وا  هب  دنا  هدرک  نایصع 

.بلاط یبا  نب  لیقع  زا  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  هب   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

.تسین وا  زج  ییادخ  چیه  هک  مروآ  یم  یاج  هب  ار  ییادخ  ساپس.داب  وت  رب  مالس 

.ناما رد  هورکم  زا  لاح  ره  رد  درادهگن و  یدب  زا  ار  وت  یلاعت  یادخ  ، دعب اما 

هرهچ رد  راکنا  ناشن  مدید و  (2) ءاقلط نادنزرف  زا  ناوج  لهچ  دودح  اب  ار  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع.مدوب  هتفر  هکم  هب  هرمع  ندرازگ  یارب 
.مدرک هدهاشم  ناشیا  یاه 

یم ایآ.ریذپانراکنا  تسا و  هنیرید  امـش  ینمـشد  دنگوس  ادـخ  هب.دـیراد  هیواعم  هب  نتـسویپ  گنهآ  ایآ  ؟ دـیور یم  اجک  هب  ناگدازراکبان  یا  : متفگ
.متفگ ناشیازسان  زین  نم  دندرک و  دای  یتشز  هب  ارم  نانآ  ؟ دیزاس نوگرگد  وا  راک  دینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  دیهاوخ 

یبیسآ چیه  یب  هدرک و  جارات  ار  مدرم  لاوما  زا  هتـساوخ  هچ  ره  هدرک و  هلمح  هریح  هب  سیق  نب  کاحـض  هک  مدینـش  شمدرم  زا  مدوب  هک  هکم  رد 
رد شزرا  یب  یچراق  نوچ  یا  هشیر  یب  نوبز  ؟ تسیک کاحض  نیا  و.دنادرگ  هریچ  وت  رب  ار  کاحض  نوچ  یسک  هک  یراگزور  ادب.تسا  هتـشگزاب 
یم رگا  ، سیونب نم  هب  شیوخ  میمـصت  ردارب  یا.دـنا  هتـشاذگاو  ار  وت  وت  نارای  نایعیـش و  رگم  متفگ  دوخ  اـب  مدینـش  ربخ  نیا  هک  یتقو.یناـبایب 

وت زا  دعب  یتعاس  دسر  رد  گرم  ار  وت  نوچ  میـشاب و  هدـنز  زین  ام  یا  هدـنز  ات  هک  مرآ  وت  دزن  هب  ار  تناردارب  ناگدازردارب و  یهد  گرم  هب  نت  یهاوخ 
ایند رد 

ص:160
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.تسا هتشذگرد  ای 53  لاس 55  هب.هقث  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  تشاد و  هینک  هملس  وبا  ، مادک نب  رعسم  - 1
زا نایفس  وبا  نادناخ.درک  دازآ  ار  نانآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دندش و  ریـسا  هکم  حتف  رد  هک  تسا  یناسک  دارم  ، ناگدشدازآ ءاقلط  - 2

.دندوب هورگ  نیا 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


« .هتاکرب هّللا و  ةمحر  کیلع و  مالسلا  و.دیاین  ریذپلد  دشابن و  اراوگ  ام  ماک  هب  زگره  وت  زا  دعب  یگدنز  هک  دنگوس  ّلج  زع و  یادخ  هب.میشابن 

: تشون وا  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع و 

.بلاط یبا  نب  لیقع  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  یادخ  ۀدنب  زا  »

.میاتس یم  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  هک  ار  یدنوادخ.داب  وت  رب  مالس 

دبع هارمه  تا  همان.گرزب  تسا و  هدوتـس  ییادـخ  ، تسا کانمیب  لد  هب  وا  زا  هک  یـسک  نانوچ  دراد  هگن  دـب  زا  ار  وت  ار و  اـم  دـنوادخ  ، دـعب اـما 
دیدق زا  ءاقلط  نادنزرف  زا  ناوج  درم  لهچ  دودح  اب  هک  یا  هدید  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نبا  هّللا  دبع  هک  یدوب  هتفگ.دیـسر  یدزا  دیبع  نب  نمحرلا 
هدرک فرحنم  هتـشادزاب و  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هدـیزرو و  ینمـشد  شباتک  شربمایپ و  ادـخ و  اب  اهتدـم  حرـس  یبا  نبا.هدوب  ( ماش ) برغم راپـسهر 
برع هنیآره  .ناود  فالخ  ینمشد و  رد  دنـشاب و  ناور  شیوخ  یهارمگ  رد  نانچمه  ات  لهب  زین  ار  شیرق  راذگاو و  ار  حرـس  یبا  نبا  سپ.تسا 

مه هب  داحتا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  گنج  یارب  مه  هتـشذگ  رد  هک  نانچمه  ، دـنا هداد  مه  هب  داحتا  تسد  تردارب  اب  گنج  یارب 
دندیشوک و تخس  دندیشوک و  دنتسویپ و  رد  وا  اب  گنج  دنداهن و  زاغآ  وا  اب  ینمشد  دندرک و  راکنا  ار  شلضف  دنتخانشن و  ار  وا  قح  دندوب و  هداد 

.دندروآ تکرح  رد  وا  یوس  هب  ار  بازحا  یاهرکشل 

رود متـشاد  هک  یقح  زا  ارم  دندش و  تسدمه  نم  دض  رب  دندیرب و  ارم  اب  یدنواشیوخ  هتـشر  هک  هد  دوخ  یاهرفیک  زا  یرفیک  ار  شیرق  ایادخ  راب 
یدنواشیوخ رد  هن  هک  دنداد  یسک  هب  ار  نآ  دندوبر و  نم  زا  دوب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  مردارب - ثاریم  هک  ار  ییاورنامرف  نآ  دنتخاس و 

دشابن و یهاگآ  نآ  زا  ارم  هک  دنک  یزیچ  یاعدا  یدرم  یعّدم  رگم.مالسا  رد  شا  هقباس  هن  دوب و  نم  دننامه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  اب 
.ار یادخ  ساپس  لاح  ره  رد.دشاب  فرتعم  نادب  مه  ادخ  هک  مرادنپن 

کیدزن نآ  هب  یتح  ای  دنک  یاج  هریح  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتریقح  رتمک و  یسب  کاحـض  ، یتفگ هریح  مدرم  رب  سیق  نب  کاحـض  ۀلمح  زا  هچنآ  اما 
رب ناناملـسم  زا  نارگ  یهاپـس  نم  تشذگ  نآ  یلاوح  هناطقطق و  فارـش و  هصقاو و  رب  تشاد و  هوامـس  گنهآ  ، دـمآ راوس  دـنچ  اب  وا  هکلب  ، دوش

کدنا هورگ  ود  نایم.دوب  بورغ  هب  کیدزن  دیـشروخ  دندیـسر و  وا  هب  دوب  هدـش  رود  هکنآ  اب  تخیرگب و  دیـسر  وا  هب  ربخ  نوچ.مداتـسرف  شرس 
.دندوب هدش  هتشک  شنارای  زا  نت  هدزون  هک  یلاح  رد  دنداهن  زیرگ  هب  اپ  دندرواین و  ام  یاهریشمش  بات  شنارای  کاحض و  یلو  تفرگ  رد  یراکیپ 

.دنتفای تاجن  رایسب  شالت  جنر و  زا  سپ  ، دنتشادن شیب  یقمر  زج  دوب و  هدیسر  ناج  هب  ناشراک  هکنآ  زا  سپ  هتسخ  نت  هتسخ و  لد  یقاب 

ینامز ات  تسا  نانکش  نامیپ  اب  داهج  نم  یأر  مسیونب ، تیارب  متسه  نآ  رد  هک  یعـضو  باب  رد  ار  شیوخ  یأر  هک  یا  هتـساوخ  نم  زا  هکنیا  اما 
منارای رامش  رگا  هار  نیا  رد.منک  رادید  ادخ  اب  هک 
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ادخ هب.دشاب  قح  رب  هک  تسا  یـسک  هارمه  ادخ  مقح و  رب  نم  هک  اریز  موشن  ناساره  دننکارپب  نم  درگ  زا  رگا  دـیازفین و  نم  تزع  رب  دـشاب  نوزفا 
.مقح رب  نم  تسا و  قح  رب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  دشاب  هک  ریخ  ره  گرم  زا  سپ  هک  مرادن  شوخان  ار  گرم  قح  هار  رد  هک  دنگوس 

هتفای و هر  نامب  یتسه  هک  یاج  ناـمه  رد  تسین و  یزاـین  نادـب  ارم  ییاـیب  نم  یراـی  هب  تناردارب  نادـنزرف و  اـب  هک  یدوب  هدرک  داهنـشیپ  اـما  و 
شدنراذگاو مدرم  دنچ  ره  تردارب  هک  رادنپم  و.دیسرب  تکاله  هب  زین  امش  موش  یم  کاله  نم  رگا  هک  مرادن  تسود  هک  دنگوس  ادخ  هب.هدیدنسپ 

مخ تشپ  نارگید  یراوس  یارب  ای  دراپـس  یرگید  تسد  هب  دوخ  راک  مامز  ای  دـیآ  رد  متـس  راب  ریز  هب  اـی  دـنک  عرـضت  عوشخ و  راـهظا  دـنورب  و 
: دیوگ میلس  ینب  رعاش  نآ  هک  مسک  نآ  دننامه  نم.دنک 

ینّناف تنا  فیک  ینیلأست  ناف 

بیلص نامزلا  بیر  یلع  روبص  نم  ، یا هنوگچ  هک  یسرپب  نم  زا  رگا 

ةبآک یب  یرت  نا  ّیلع  ّزعی  میابیکش و  راگزور  یتخس  ربارب  رد 

بیبح ءاسی  وا  داع  تمشیف  کانهودنا  هک  تسا  راوشد  نم  رب  رادیاپ 

.ددرگ کانهودنا  تسود  دنک و  تتامش  منمشد  ات  موش  هدید 

وبا نم  مسیق و  رسپ  نم  : تفگ یم  و.تفگ  یم  نخـس  نامیا  رب  هفوک  ربنم  رب  هعقاو  نیا  زا  سپ  یدنچ  سیق  نب  کاحـض  : دیوگ فنخم  نب  دمحم 
.مسیمع نب  ورمع  ۀدنشک  نم  مسینا و 

زا دنیوگ و  یم  ازسان  ار  نامثع  اراکشآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  هفوک  رد  هک  شدندوب  هتفگ  هک  دوب  نیا  ، دوب هتشاداو  نخس  نیدب  ار  وا  هچنآ  : دیوگ یوار 
حلاص ناینیشیپ  دنهد و  یم  مانشد  ار  تیاده  نایاوشیپ  امش  ناهارمگ  زا  یمدرم  هک  ما  هدینش  » تفگ یم  سیق  نب  کاحـض.دنیوج  یم  یرازیب  وا 

رب ار  دایز  ریشمش  نوچ  یریـشمش  ، دینکن سب  ما  هدینـش  هچنآ  زا  رگا  هک  تسین  یزابنا  ییاتمه و  ار  وا  هک  ییادخ  هب  دنگوس.دنریگ  یم  بیع  ار  ام 
.دنک ارم  ریشمش  هن  تفای و  دیهاوخ  تسس  ارم  توطس  هن  امش  مرآ و  دورف  امش  رس 

امش نیمزرس  یازغ  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  مالسا  ۀطلـس  نامز  رد  و.مدروآ  هلمح  ناتدالب  رب  هک  میامـش  دربن  مه  نامه  نم  دنگوس  ادخ  هب 
یم وا  رب  مهاوخب  ار  هک  ره  مشک و  یم  هجنکـش  هب  مهاوـخب  ار  هک  ره.مدرپـس  یپ  ریز  ار  تارف  لـحاوس  هیبـلعث و  ناـیم  یاهنیمزرـس  ما و  هدـمآ 

.میاشخب

هتشگ شوماخ  هدیسرت و  هدینش  ارم  مان  نوچ  هدرک  یراز  شدنزرف  یارب  ینز  رگا  دنا و  هدیزرل  نم  میب  زا  شیوخ  یاهارس  هدرپ  رد  نیشن  هدرپ  نانز 
« .مسیق نب  کاحض  نم  هک  دینادب  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  ، قارع مدرم  یا.تسا 

کین یتـفگ  هچنآ  هب  زین  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب.دـیوگ  یم  وکین  دـیوگ و  یم  تسار  ریما  » هک درک  رـس  نخـس  تساـخرب و  دـیبع  نب  نمحرلا  دـبع 
هب ایآ  : تفگ تسـشن و  سپـس  «. میتفای یا  هدومزآ  گنج  رادـیاپ و  ریلد و  یدرم  ار  وت  قحلا.میدـش  یم  یورایور  وت  اب  رمدـت  برغم  رد  ! میهاـگآ

نیلوا رد  هک  یراک 
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کدنا دینشب  نوچ  کاحـض.مدروآ  شدای  هب  ار  شلامعا  نیرت  هنازوت  هنیک  ، دنگوس ادخ  هب  ...؟ دنک یم  تاهابم  هدش  بکترم  ام  رهـش  رد  شدورو 
زا دروآ و  نابز  رب  یراوشد  هب  نخس  نیا  دش و  نانچ  ماجنارس  زور  نآ  ، یلب : تفگ سپـس  دش و  شوماخ  ناراسمرـش  ناگدشاوسر و  نوچ  ینامز 

.دمآ دورف  ربنم 

رد مه  دوخ  زور  نآ  رد  هک  یدرک  فارتعا  یدروآ و  شدای  هب  ار  زور  نآ  هک  یتقو  یدرک  یریلد  هچ  ( دـش هتفگ  وا  هب  اـی  ،) متفگ نمحرلا  دـبع  هب  نم 
ادخ هچنآ  رگم  دیـسر  دهاوخن  ام  هب  ُههراشّاللا (1)» َبَتَک  اهراشام  هراشاّالِإ  اهراشانَبیِصُی  ْنَل  : » تفگ ! یا هدوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رکـشل  نایم 

.هتشاد رّرقم  ام  یارب 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  شمع  زا  وا  شردپ و  زا  فنخم  یبا  نب  دمحم 

زگره هک  مدید  امـش  نایم  رد  یدرم  ، میدرک یم  راکیپ  رمدت  برغم  رد  هک  زور  نآ  : تفگ ار  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع.دمآ  هفوک  هب  کاحـض  نوچ 
مدرک و هلمح  وا  رب  نم   ، ددرگزاب هک  تفر  نوچ  تفوک و  مه  رد  مدوب  نآ  رد  نم  هک  ار  یجوف  هک  ناـس  نآ  درک  هلمح  اـم  هب.ما  هدـیدن  یدرم  ونچ 

نامه هب  مهزاب  دیدرگزاب و  ینامز  کدنا  زا  سپ.تفرب  ، دوب هدـیدن  یبیـسآ  ییوگ  هکنانچ  ، تساخ یاپ  رب  سپـس  ، داتفا نیمز  رب.مدز  وا  رب  یا  هزین 
رب یتبرـض  ریـشمش  اب  مدرک و  هلمح  وا  رب  نم  ، دومن تشگزاب  گنهآ  نوچ  دـنکفا  کاله  کاخ  هب  ار  یکی  دروآ و  نتخات  مدوب  نآ  رد  نم  هک  جوف 

.مدز شرس 

ددرگ یمنزاب  رگید  هک  متفگ  دوخ  اب.تفرب  نادیم  زا  دماین و  رگراک  هک  دز  یتبرض  ارم  زین  وا.تفرگ  یاج  شرس  ناوختـسا  رد  نم  غیت  هک  یرادنپ 
زا ار  وت  تبرض  ود  نآ  ایآ  ، دنک یراز  تیارب  تردام  : متفگ.دیآ یم  هتسب و  رس  رب  یدنبرس  هک  مدید  هک  یتقو  دوب  کانمهـس  هچ  دنگوس  ادخ  هب  یلو 
رب زین  شنارای  مدز  یتبرض  ار  وا  دز و  یتبرض  ارم  دروآ  نتخات  ام  رب  سپ.مناد  یم  ادخ  هار  رد  داهج  ار  گنج  نیا  هک  ، هن : تفگ  . تشادنزاب ام  راکیپ 

.دوب هدنکفا  نوگریق  ۀدرپ  ام  نایم  بش  هک  میدش  ادج  مه  زا  ام  دندرک و  هلمح  ام 

نادناخ ریلد  راوس  وا.دوب  رـضاح  هصرع  نآ  رد  - دجان نب  ةـعیبر  ینعی  - درم نیا  هک  تسا  یزور  نامه  نیا  : تفگ ار  وا  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع 
.دسانشن ار  درم  نآ  هک  مرادنپن  تسا و 

.نم : تفگ ؟ تسیک : دیسرپ ، یرآ : تفگ ؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ  : دیسرپ هعیبر  زا  کاحض 

ایآ ؟ ییوگ یم  هچ  ام  ۀرابرد  زورما  : تفگ ار  وا.هدرک  یاج  ناوختـسا  رد  دوب  یتبرـض.داد  ناشن  وا  هب  هعیبر.یامنب  نم  هب  ار  اه  هبرـض  یاج  : تفگ
ینامز ات  تسین و  یکاب  امش  رب  زورما  : تفگ سیق  نب  کاحض.تسا  ناگمه  یأر  زورما  یأر  : تفگ یتفگ ؟ یم  زور  نآ  هک  ییوگ  یم  نامه  زونه 

هک ناـسک  نآ  اـب  ار  وـت  یا و  هتفاـی  ییاـهر  داـیز  زا  هنوـگچ  هـک  تـسا  نـیا  رد  تفگـش  یلو.دـیتسه  ناـما  رد  هدزن  رـس  امـش  زا  یفـالخ  هـک 
.داد تاجن  وا  تسد  هب  ندش  هتشک  زا  ارم  ادخ  یلو  دنار  یرآ ، : تفگ ؟ دنارن نارگید  نوچ  ار  وت  ؟و  تشکن ، تشک

هب هار  زا  متفر و  باوخ  هب  زین  دوخ.دش  مگ  میدوب  هداهن  بآ  نآ  رب  هک  یرتشا  اریز  ، مدش هنـشت  تخـس  هار  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ کاحض 
زا نت  دنچ  اهنت  مدش  رادیب  نوچ.مداتفا  رود 
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هک مدینـش.متفرگ  شیپ  رد  ار  نآ  مدیـسر و  یهار  هب.دبایب  بآ  ییاج  زا  هک  مداتـسرف  ار  یکی.تشادـن  هارمه  هب  بآ  سک  دـندوب و  نم  اب  نم  نارای 
: دناوخ یم  یسک 

امّبر اقوش و  تددزاف  یوهلا  یناعد 

بیجاف ةعاس  نم  یوهلا  یناعد  دوزفا  رد  نم  قوش  رب  دناوخارف و  ارم  قشع 

.میوگ خساپ  تعاس  نامه  رد  ار  قشع  توعد  اسب  هچ 

هب : تفگ ؟ یهد یم  دنچ  هب  : مدیـسرپ.یهد نم  هب  نآ  یاهب  هکنآ  رگم  ، ادـخ هب  هن  : تفگ.هد یبآ  ارم  ، ادـخ ۀدـنب  یا  : متفگ.دـمآ نم  یوس  هب  درم  نآ 
: متفگ.تیاهبنوخ یاهب 

زگره هک  مرادنپن  : متفگ لخب و  هاگ  میزرو و  یم  تواخـس  هاگ  : تفگ ؟ ینک مارکا  یهد و  بآ  نان و  ار  نامهم  هک  تسا  بجاو  وت  رب  ، یرادـنپ یمن 
.هد بآ  یکدنا  ارم.دشاب  هدز  رس  یکین  راک  وت  زا 

راـنید دـص  زا  رتـمک  یا  هعرج  هب  بآ  ادـخ  هب  هن  : تـفگ.داد مهاوـخ  هماـج  ار  وـت  درک و  مهاوـخ  یکین  وـت  یاـج  هـب  : متفگ.مناوـت یمن  : تـفگ
نآ یاهب  ات  ایب  نم  اب  سپـس  هد و  بآ  ارم  وت  مرادن  چیه  نونکا  هک  ادخ  هب  : متفگ.هدـب نآ  یاهب  وت  رب  یاو  : تفگ.هد بآ  ارم  وت  رب  یاو  : متفگ.مهدـن
هار هب  نم  شیپاشیپ  و.داب  نینچ  : تفگ.مهد یم  نآ  یاهب  دعب  مراذگ و  یم  ورگ  هب  وت  دزن  ار  مبـسا  ، هدـب نم  هب  بآ  : متفگ.ادـخ هب  هن  : تفگ.مهدـب

زا.میآ یم  مدرم  نآ  دزن  وت  اب  ، هن : متفگ.مروایب بآ  تیارب  ات  تسیاب  اجنیا  : تفگ.دندوب هدمآ  درگ  یبآ  رس  رب  مدرم  میدیـسر و  ییاه  همیخ  هب  ات  داتفا 
هب دوخ  مهاوخ و  یمن  : متفگ.شونب : تفگ دـمآ و  یبآ  ۀـساک  اب  دـش و  لخاد  یا  هناخ  هب  اـت  تفر  دـش و  لولم  مدوب  هدـید  ار  بآ  ار و  مدرم  هکنیا 
یا هساک.مدوب  هدـیدن  وا  زا  رتابیز  ینز.تساخ  یاپ  رب  رتخد.هدـب  شبآ  : تفگ شرتخد  هب  یدرمریپ.دـیهد  بآ  ارم  متفگ  متفر و  مدرم  نآ  کـیدزن 

هب ؟ یهد یمن  ارم  دزم  نونکا  ، مداد تاجن  یگنشت  زا  ار  وت  : تفگ دمآ و  شیپ  دوب  هدادن  مدوب و  هتساوخ  بآ  وا  زا  هک  درم  نآ.دروآ  میارب  ریـش  بآ و 
هزیـشود نآ  تسد  زا  ریـش  بآ و  مدمآ و  دورف  زین  نم.تسـشن.مهدب  وت  دزم  ات  نیـشنب  : متفگ.یهدب مامت  نم  دزم  ات  منک  یمن  تیاهر  مسق  ادخ 

نیا و.تسا  هدرک  نانچ  نینچ و  نم  اب  تسا و  نامدرم  نیرت  هیامورف  درم  نیا  : متفگ.دندمآ درگ  ام  رب  دندوب  اجنآ  رد  هک  یمدرم.مدروخب  مدتسب و 
نم هدهع  رب  رانید  دص  نیا  درم.دهد  بآ  ارم  هک  داد  نامرف  شیوخ  رتخد  هب  یتشاد  مشچ  چیه  یب  متساوخ و  بآ  وا  زا  هک  تسوا  زا  رتهب  درمریپ 

دیسرتب درم  نآ.دنتفگ  مالس  ریما  ناونع  هب  ارم  دندیسرب و  نم  نارای  زا  یعمج  لاح  رد.دندرک  شهوکن  دنداد و  مانشد  ار  لیخب  درم  نآ  مدرم.دراد 
.دوب هتفرگ  ارم  بسا.منک  ادا  مهدب  وت  هب  دیاب  هک  رانید  دص  نآ  ات  ورم  اجنیا  زا  : متفگ.دورب هک  دزیخرب  تساوخ  درک و  یراز  و 

ار درم  نآ.دـندروایب  ، دـنروآ کیدزن  ارم  راـب  اـت  متفگ  ، دـندمآ درگ  نم  ناراـی  زا  یرایـسب  نوچ.درک  مهاوخ  هچ  وا  اـب  هک  تسناد  یمن  تسـشن و 
بآ رـس  رب  هک  ار  مدرم  نآ  زا  کی  ره  مداد و  هماج  تسد  دنچ  رز و  رانید  دص  مدناوخ و  شیپ  ار  شرتخد  درم و  ریپ.مدز  هنایزات  دص  مدناوخارف و 

یریخ نینچ  ۀتـسیاش  زین  وت  دوب و  رفیک  نیا  راوازـس  وا  ریما  یا  : دنتفگ دندوب  بآ  رـس  رب  هک  مدرم.مدادن  چـیه  وا  هب  مدیـشخب و  یا  هماج  دـندوب 
.یدرک هک  یتسه 

ص:164

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


.یا هدید  بیجع  یزیچ  رفس  نیا  رد  : تفگ دش و  تفگش  رد  متفگب  دوخ  ناتساد  متشگزاب و  هیواعم  دزن  هب  نوچ 

ص:165

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:166

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ تداهش  باب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نخس 

نیگنر مرس  نوخ  زا  نم  نساحم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  : تفگ هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  (1) هزمح وبا 
.دوش یم 

نیرت یقش  نآ.دش  دهاوخ  نیگنر  مرـس  نوخ  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ یم  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  دوخ  نساحم  هک  مدید  ار  یلع  : دیوگ (2) نزام
.هتشادزاب شراک  زا  یسک  هچ  درک  دهاوخ  نینچ  هک  ار  مدرم 

ما هدینش  وا  نخس  زا  هچنآ  ایآ  : متفگ مدمآ و  مردپ  دزن.تفگ  یم  نخس  مدرم  یارب  هک  مدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (3) یناّمح دیزی  نب  ةبلعث 
دینایور و ار  هناد  هکنآ  هب  دنگوس  : تفگ یم  هک  مدینـش  : متفگ ؟ تفگ یم  هچ  رگم  : تفگ مردپ  دش ؟ دهاوخ  هتـشک  یدوز  هب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 

.ما هدینش  ار  نخس  نیا  مه  نم  : تفگ مردپ.دش  دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  زا  منساحم  نیا  هک  دیرفایب  ار  نارادناج 
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دوب هرصب  مدرم  زا  تسا  هقث  نایوار  زا  وا.تسا  یعبض  نارمع  نب  رصن  وا  مان  هک  دشاب  هرمج  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  ، هزمح وبا  - 1
تاراغلا ص کر.ثیدح  نایوار  زا.باصقلا  هب  فورعم  ، دشاب یطـساو  ءاطع  یبا  نب  نارمع  هزمح  وبا  تسا  نکمم  ای.تسیز  یم  ناسارخ  رد  و 

.443
.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  ار  یو  دوخ  لاجر  رد  خیش.هلظنح  نب  نز  ام  - 2

لادتعالا 371/1. نازیم  کر.وا  ۀتسبلد  تخس  نایعیش  زا  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀطرش  بحاص  ، یناّمح دیزی  نب  ةبلعث  - 3
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یبحرا بعک  نب  کلام  رمت و  نیع  رب  یراصنا  ریشب  نب  نامعن  هلمح 

ملـسم وبا  ندمآ  زا  دعب  نیا  دندمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  هب  هیواعم  دزن  زا  هریره  وبا  ریـشب و  نب  نامعن  : دیوگ (1) تباث نب  فسوی  نب  دمحم 
دریگ و یـشوماخ  گنج  شتآ  هک  دشاب  ، دـشکب نامثع  نوخ  صاصق  هب  ات  دتـسرف  هیواعم  دزن  ار  نامثع  نالتاق  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و.دوب  ینالوخ 

هکنآ نودـب  دـندرگزاب ،  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  هریره  وبا  ناـمعن و  نوچ  یناـسک  هک  دوب  نآ  دـصق  ار  هیواـعم.دوش  رارق  رب  حلـص  مدرم  ناـیم 
روذعم ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  گنج  زا  ار  هیواعم  ماش  مدرم  هک  دوش  ببس  رما  نیا  دشاب و  هداد  اهنآ  تسد  هب  ار  نامثع  نالتاق  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

هیلع ) یلع هتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  هیواعم  هک  دنهد  تداهش  ماش  مدرم  دزن  رد  زین  ود  نیا  دننک و  تمالم  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دنراد و 
.دنک یم  تیامح  ار  نامثع  نالتاق  ( مالسلا

دوخ دزن  ار  اهنآ  یلع  اریز  - دراپـس ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیهد و  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وا  دـیور و  یلع  دزن  : تفگ ار  ود  نآ  هیواعم 
ادخ یارب  وا  دض  رب  امش  تفاترب  رـس  رگا  و.دوب  دهاوخن  یزیتس  گنج و  ام  نایم  رگید  دنک  نینچ  رگا  هک  - دنک یم  تیامح  نانآ  زا  هداد و  یاج 

هریره وبا.دندش  لخاد  ( مالسلا هیلع  ) یلع رب  دندمایب و  ود  نآ.دیناهاگایب  ار  اهنآ  ، دیا هدینش  دیا و  هدید  هچ  ره  زا  دییآ و  مدرم  دزن  دیهد و  تداهش 
وت ّمع  رسپ.یتسه  ناناملسم  رورس  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ّمع  رسپ  وت.هداد  فرـش  تلیـضف و  مالـسا  رد  ار  وت  ادخ  نسحلا  وبا  یا  : تفگ

نالتاق هک  تسا  نیا  نآ  دتفا و  حلـص  مدرم  نایم  دریذـپ و  نایاپ  گنج  نیا  ینک  نانچ  رگا  هک  هتـساوخ  یزیچ  وت  زا  هداتـسرف و  وت  دزن  ارم  هیواعم 
یتسود هب  لدب  ینمشد  دروآ و  دیدپ  یداحتا  امش  نایم  دنوادخ  دوخ ، لمع  نیا  اب  سپس.دشکب  ار  اهنآ  ات  یراپس  شّمع  رـسپ  تسد  هب  ار  نامثع 

.دیاسایب هقرفت  هنتف و  گنج و  زا  مه  تما  نیا  دنک و 

.تفگزاب تسد  نیا  زا  ینانخس  مه  نامعن  هاگ  نآ 

وت ایآ  هک  یوگب  ارم  نامعن  یا.دینک  اهر  باب  نیا  رد  نخس  : دومرف ، ود نآ  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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زا زین  وت  ایآ.نت  راهچ  ای  هس  زج  دنتسه  نم  ناوریپ  وت  موق  ۀمه  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.هن : تفگ یتسه ؟ - راصنا ینعی  - دوخ موق  نیرت  هتفای  هار 
نخس نیا  هک  تسا  هتساوخ  نم  زا  هیواعم.مشاب  وت  هارمه  مشاب و  وت  اب  هک  ما  هدمآ  نم  ، درادب تتمالس  ادخ  : تفگ نامعن.یتسه  کدنا  رامش  نآ 

نم دشاب  نیا  زج  وت  یأر  رگا  دنکفا و  حلص  نت  ود  امش  نایم  ادخ  هک  مراد  وزرآ  منیبب و  ار  وت  هک  دیآ  شیپ  یعـضو  هک  متـشاد  یم  دیما  منک و  ادا 
.دنام مهاوخ  وت  اب  دوب و  مهاوخ  وت  هارمه 

وبا دـنک و  هاگآ  ار  مدرم  تسا  هتفر  هچنآ  زا  دورب و  هک  داد  نامرف  هیواعم.تفگزاب  وا  هب  ربخ  تفر و  هیواعم  دزن  دـیدرگزاب و  ماـش  هب  هریره  وبا  اـما 
- تفرگ ار  وا  یبحرا  بعک  نب  کلام  رمتلا  نیع  رد.تخیرگ  وا  دزن  زا  سپـس  ، دنام مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  یهام  دنچ  نامعن.درک  نینچ  هریره 

: تفگ.تسا هدمآ  اجنیا  راک  هچ  هب  دیسرپ  دتسرف و  شنادنز  هب  تساوخ  - دوب اجنآ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع لماع  کلام 

.مدرگ یمزاب  هداتسرف  ارم  هک  یسک  دزن  هب  کنیا  ما و  هدرازگ  شیوخ  تلاسر  هک  متسه  یلوسر  نم 

داد دنگوس  ار  وا  نامعن.مسیون  همان  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  وت  باب  رد  نم  ات  شاب  اجنیا  رد  : تفگ سپـس.درک  نادنز  هب  ار  نامعن  ، بعک نب  کلام 
.منامب وت  دزن  ات  ما  هدمآ  هک  دوب  هتفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  اریز.تشاد  میب  راک  نیا  زا  هک  دسیونن  همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  وا  باب  رد  هک 

شیوخ یارجام  تشون و  همان  دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع جارخ  رازگراک  رمتلا  نیع  یلاوح  نامه  رد  هک  یراصنا  بعک  نب  ةظرق  دزن  ریشب  نب  نامعن 
یادـخ زا  هک  تفگ  کلام.نک  دازآ  ار  درم  نیا.دانک  تمحر  تیادـخ  : تفگ ار  وا  دـمآ و  بعک  نب  کلام  دزن  هب  ناباتـش  بعک  نب  ةـظرق.تفگب 

یمن نیقفانملا  ریما  دزن  هب  تخیرگ و  یمن  نینمؤملا  ریما  زا  زگره  دوب  یم  راصنا  ناراگزیهرپ  نادـباع و  زا  رگا  هک  یوگم  چـیه  وا  ۀرابرد  سرتب و 
نیا زا  دـعب  رگا  ، تسا ناما  ار  وت  ادرف  بشما و  زورما و  ، نـالف یا  : تفگ ار  وا  درک و  شدازآ  ناـمعن  اـت  داد  یم  شدـنگوس  ناـنچمه  هظرق.تفر 
یمن دوخ  هک  یلاح  رد  تفرب  دش و  راوس  دوخ  رتشا  رب  دزادرپ  یزیچ  هب  هکنآ  یب  ، دمآ نوریب  ریشب  نب  نامعن.منز  یم  ار  تندرگ  منیبب  ار  وت  تلهم 

.تساجک رد  تسناد  یمن  دومیپ و  هار  زور  هس.دور  یم  اجک  هب  هک  تسناد 

: درک یم  درآ  مدنگ  دناوخ و  یم  هک  مدینش  ار  یسک  زاوآ  ات  متسه  اجک  رد  متسناد  یمن  : دیوگ نامعن 

ةّیور اسأک  ءازوجلا  عم  تبرش 

تّلقتسا ام  اذا  یرعّشلا  عم  یرخا  مدیشون و  رپ  یماج  درک  عولط  ازوج  نوچ 

اهنوصت شیرق  تناک  ةقتعم  دش  رادیدپ  ینامی  یارعش  هک  هاگ  نآ  رگید  ماج  و 

تّلح نامثع  لتق  اوّلحتسا  اّملف  درک  یم  زیهرپ  نآ  زا  شیرق  هک  نهک  یبارش 

.دش لالح  زین  نآ  دنتسناد  لالح  ار  نامثع  نوخ  نتخیر  نوچ  یلو 

.ما هدیسر  نما  ییاج  هب  نونکا  تسا و  نیقلا  ینب  نآ  زا  یبآ  اجنیا  متسه و  هیواعم  نارای  لزانم  زا  یکی  دزن  هک  متسناد 
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یم یزوت  هنیک  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  دنامب و  وا  دزن  رد  نانچمه  تفگزاب و  حرش  هب  وا  یارب  دوب  هدید  هچنآ  تفر و  هیواعم  دزن  هب  ریـشب  نب  نامعن 
نیا زا  شیپ  هام  هس  ای  ود  هیواعم.دیدرگزاب  هیواعم  دزن  هب  و.دمآ  قارع  گنج  هب  سیق  نب  کاحض  هک  هاگ  نآ  ات  ، دوب نامثع  نالتاق  بیقعت  رد  درک و 
ریشب نب  نامعن.دناسرتب  ار  قارع  مدرم  وا  ۀلیسو  هب  ادخ  ات  ، دهن یور  تارف  لحاوس  هب  ات  متـسرفب  دنچ  یراوس  اب  هک  مهاوخ  یدرم  ، دوب هتفگ  هعقاو 

هیواعم.دیزگرب درم  رازه  ود  نامعن.نک  جیسب  ادخ  مان  هب  : تفگ هیواعم  - دوب ینامثع  نامعن  -و  مناشیا اب  مزر  یوزرآ  رد  نم  هک  تسرفب  ارم  : تفگ
دمآ تکرح  رد  ریشب  نب  نامعن.ددرگزاب  مه  دوز  دنک و  هلمح  اهناگداپ  رب  طقف  دزیهرپب و  تاعامج  زا  دنک و  بانتجا  اهرهـش  زا  هک  درک  شرافس 
نامه رد  کلام  یلو.درم  رازه  اب  دوب  اجنآ  رد  میدرک  لقن  نامعن  اـب  ار  شیاـهارجام  هک  ناـمه  یبحرا ، بعک  نب  کلام.دیـسر  رمتلا  نیع  هب  اـت 

.دندوب وا  هارمه  نت  دص  دودح  رد  اهنت  کنیا  دندرگزاب و  هفوک  هب  هک  دوب  هداد  هزاجا  ار  نانآ  یکیدزن 

: تشون همان  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  بعک  نب  کلام 

یراوتـسا ار  وت  یلاعت  یادخ.منک  نانچ  ات  یامرفب  تسوت  یأر  هچ  ره  سپ.تسا  هتخات  نم  رـس  رب  گرتس  یهاپـس  اب  ریـشب  نب  نامعن  ، دعب اما  »
« .مالسلا و.تابث  دشخب و 

یلاوح لئاو و  نب  رکب  ات  دوب  تارف  نیمزرس  وا  ورملق.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع تاقدص  رازگراک  میلـس  نب  فنخم  : دیوگ فنخم  نب  نمحرلا  دبع 
نب کلام.دروآ  نتخات  رمتلا  نیع  رب  دـمایب و  درم  رازه  اب  دوخ  ریـشب  نب  نامعن.دوب  هداتـسرف  رمتلا  نیع  هب  ار  یبحرا  بعک  نب  کلام  ، فنخم.نآ

.دندوب وا  هارمه  هدنکارپ  یلو  ریثک  یعمج.دیبلط  یرای  میلس  نب  فنخم  زا  بعک 

هب ارم  نت  هاجنپ  نیا  اب  مردپ.دندوب  هدرکن  تقفاوم  وا  اب  نیا  زا  شیب  زور  نآ  رد.درک  نم  هارمه  درم  هاجنپ  فنخم  مردپ  ، دیوگ فنخم  نب  هّللا  دـبع 
هارمه هک  هشوت  بآ و  اب  ام.دـبای  یم  هبلغ  ریـشب  نامعن  راـکیپ  نیا  رد  هک  دوب  ملـسم.تشاد  هارمه  نت  دـص  زین  وا  داتـسرف  بعک  نب  کـلام  دزن 
سپاو یمک  دـندرک و  اـهر  شیوـخ  یاـهیاج  سپ.میراد  یپ  رد  یرکـشل  هک  دنتـشادنپ  دـندید  ار  اـم  نوـچ  میدیـسر  اـهنآ  یکیدزن  هـب  میتـشاد 

هک دندوب  نامگ  نآ  رد  زونه  دنکفا و  هدرپ  ام  نایم  دیـسر و  رد  بش  ات  میتسویپ  رد  گنج.تفرگ  رد  دربن  ییورایور و  نمـشد  ام و  نایم.دنتـسشن 
وا رس  رب  ، یدزا ورمع  نبا  ملسم.دش  هتـشک  یدماغ  مرح  نب  نمحرلا  دبع  ، بعک نب  کلام  نارای  زا.دنتـشگزاب  ور  نیا  زا  دسر  یم  یپ  زا  رکـشل 

.دیدرگزاب هتسکش  ریشب  نب  نامعن.دوب  هتسکش  ار  شرس  دوب و  هدز 

: تفگ سپس  دروآ و  یاج  هب  یادخ  یانث  دمح و  دمآ و  رب  ربنم  رب  دیسر  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ 

هک ناس  نآ  ، دـیزخ یم  ناتیاه  هناخ  رد  دوخ  دـیدنب و  یم  ناـتیاه  هناـخ  یاـهرد  دوش  رادومن  ماـش  رکـشل  یاـه  هـیالط  نوچ  ، هفوک مدرم  یا  »
هکنآ دیزیخرب و  شیرای  هب  امـش  هکنآ  تسا  لیلذ  راوخ و  دنگوس  ادـخ  هب.دوش  یم  ناهنپ  شمانک  رد  راتفک  ،و  دزخ یم  دوخ  خاروس  هب  رامـسوس 

لد رد  رایسب  هودنا  امش  زا  هک  امش  زا  ما  هجنر.دگنج  یم  رافوس  یب  ریت  اب  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دنکفا  نمـشد  رب  ریت  نوچ  ار  امـش  هک  دهاوخ 
ناتیادن یزور  مدناوخارف و  هتسهآ  ار  امش  یزور  ، امش رب  یاو.مراد 
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هدش راتفرگ  امـش  تسد  هب  - مسق ادخ  هب  - نم.دیا هدوبن  قداص ، یتسود  رد  یناردارب  زگره  امـش  یرآ.دادن  خساپ  نم  یادن  هب  سک  چـیه  مداد  رد 
هب ، امش رب  یاو.نایناهج  راگدرورپ  ار  یادخ  ساپس  .دیناوتن  ندید  هک  یناروک  دییوگ و  یمن  نخس  هک  ینالال  دیونـش و  یمن  هک  دیتسه  ینارک.ما 

هدمآ وا  گنج  هب  - تسین نوزفا  ناشرامـش  مه  نادنچ  هک  - ماش مدرم  زا  یعمج  اب  ریـشب  نب  نامعن  هک  دـیزیخرب  بعک  نب  کلام  ناتردارب  یرای 
« .دربب ار  ناراکمتس  تسد  امش  یورین  هب  ادخ  دیاش  ، دینک دربن  جیسب  دیزیخرب.تسا و 

هک داد  نامرف  داتسرف و  سک  ناشناگرزب  نارس و  دزن  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دیبنجن یاج  زا  یسک.دمآ  دورف  ربنم  زا  تفگب و  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دندرکن یراک  زین  نانآ.دننک  ضیرحت  گنج  هب  ار  مدرم  دنزیخرب و  یاج  زا 

: درک زاغآ  نخس  تساخ و  رب  متاح  نب  ّیدع 

: تفگ تساخ و  یاپ  رب  متاح  نب  ّیدع  دمآ  رد  دوخ  رقم  هب  یلع  نوچ  : دیوگ (1) هفیلخ نب  ّلحم 

ار وا  هک  میدرکن  تعیب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  ام  تسا  هدیهوکن  ینالذخ  مسق  ادخ  هب  نیا  تسا  تشز  ینالذـخ  مسق  ادـخ  هب  نیا 
راپـسهر نانآ  اب  هک  ییامرف  رگا.دننک  یمن  یچیپرـس  نم  نامرف  زا  هک  دنتـسه  یط  ۀلیبق  زا  درم  رازه  نم  اب  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ سپ.میراذگاو 

.دش مهاوخ  موش ، دربن 

ّیدع.نک یاپ  رب  هاگرکشل  اجنآ  رد  ور و  هلیخن  هب  وت  یلو.متـسرفب  گنج  هب  ار  برع  لیابق  زا  هلیبق  کی  مهاوخ  یمن  ، هن : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
- متاح نب  یدع  نارای  - یط ۀلیبق  زج  اعمج  درک و  ررقم  مهرد  دـصتفه  درم  ره  یارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع.درک اپرب  هاگرکـشل  تفرب و  متاح  نب 

.تشگزاب درک و  ییاه  هلمح  ماش  تسد  نییاپ  یضارا  هب  درب  تارف  لحاوس  هب  ار  نانآ  متاح  نب  یدع.دمآ  درگ  وا  رب  راوس  رازه 

نت دص  زا  شیب  ام  دروآ و  نتخات  ام  رـس  رب  رازه  ود  اب  ریـشب  نب  نامعن  هک  یماگنه  ، مدوب بعک  نب  کلام  اب  نم  : دـیوگ یدزا  ۀزوج  نب  هّللا  دـبع 
رب ار  نت  هد  یلاعت  یادـخ  هک  دـینادب.دینکفیم  تکاله  هب  نتـشیوخ  و.اهراوید  تشپ  رد  دـینک و  راکیپ  هیرق  نیمه  رد  ، تفگ ام  هب  کلام.میدوبن 

هیلع ) یلع نایعیـش  زا  هیحان  نیا  رد  : تفگ سپـس.تسادخ  یاهراک  زا  نیا  و.دـهد  هبلغ  رایـسب  رب  ار  کدـنا  نت و  رازه  رب  ار  نت  دـص  نت و  دـص 
یوگب یوگب و  ناشیا  اب  ام  لاح  باتشب و  ناشیا  دزن  هب.تسا  میلـس  نب  فنخم  بعک و  نب  ةظرق  ام  هب  رتکیدزن  ، وا نارازگراک  نارای و  )و  مالـسلا

یم ریت  مه  یوس  هب  نانچمه  نانآ  ، مدرک کرت  نمـشد  ربارب  رد  ار  شنارای  وا و  متفرب و  ناباتـش  نم.دـنیآ  ام  یرای  هب  دـنراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  هک 
فنخم دزن  سپ.منک  هارمه  وت  اب  هک  مرادن  ار  یـسک  مجارخ و  رازگراک  نم  : تفگ ةظرق.متـساوخ  یرای  وا  زا  متفر و  بعک  نب  ةظرق  دزن.دنتخادنا 

اب رـصع  ات  دوخ  شنارای  بعک و  نب  کلام.داتـسرفب  نم  اب  یگنج  درم  هاجنپ  اب  ار  فنخم  نب  نمحرلا  دبع  وا.مدیناهاگایب  ار  وا  مدش و  میلـس  نب 
یاهفالغ شنارای  بعک.میدیسر و  ام  هک  دندوب  هدیگنج  نانآ 
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یوس هب  هک  دندید  ار  ام  نایماش  نوچ.دندوب  هدش  کاله  همه  میدیسر  یم  رید  یکدنا  رگا  ، دندوب هداهن  کاله  رب  لد  هتسکش و  دوخ  یاهریشمش 
رود هیرق  زا  ار  ناشیا  هک  ناسنآ  دندش  ریلد  نانآ  رب  دندید و  ار  ام  شنارای  کلام.دنتسشن و  بقع  یکدنا  دنتـشاد و  رب  تسد  نانآ  زا  میزات  یم  اهنآ 

.دندرک

دنتشادنپ و یمن  نینچ  هاگره  .دسر  یم  ددم  ام  یارب  هک  دنتشادنپ  دندیـسرتب و  نارگید.میدنکفا  کاله  کاخ  رب  ار  درم  هس  میدرک و  هلمح  زین  ام 
.دنتشگزاب شیوخ  نیمزرس  هب  نانآ  دیسر و  رد  بش  دندرک  یم  کاله  ار  ام  ۀمه  دندوب  هدز  ام  رب 

: تشون ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  یزوریپ  ۀمان  بعک  نب  کلام 

هدنکارپ فارطا  رد  نم  نارای  رتشیب.دنوش  یم  زوریپ  ام  رب  هک  دومن  یم  نانچ  ،و  دنتخات ام  رـس  رب  ماش  مدرم  زا  یعمج  اب  ریـشب  نب  نامعن  ، دعب اما 
ام نایم  هاگماش  ات  هتخآ و  یاهریـشمش  اب  هدایپ و  میدمآ  نوریب  ناشدربن  هب  ماجنارـس.میتسناد  یم  ناما  رد  نمـشد  بیـسآ  زا  ار  دوخ  اریز  دندوب 
ام یرای  هب  شرـسپ  اب  هارمه  ار  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  وجگنج  ینادرم  زین  وا.میتساوخ  یرای  میلـس  نب  فنخم  زا  هاـگ  نآ.دوب  زیوآ  لادـج و 
ام بیـصن  دوخ  یزوریپ  ، دنوادخ.میتفرگ تخـس  نانآ  رب  میدرک و  هلمح  نمـشد  رب  ! ینارای هچ  !و  یناوج هچ  میدرک  راکیپ  هاگماش  ات  ام.داتـسرف 

هّللا و ةمحر  نینمؤملا و  ریما  ای  کیلع  مالـسلا  و.ار  نایناهج  یادخ  ساپـس.دش  زوریپ  وا  رکـشل  دـیدرگ و  مزهنم  نینمؤملا  ریما  نمـشد  درک و 
.هتاکرب

هتسشن اجنآ  رد  هک  یناسک  هب  سپس.دروآ  یاج  هب  ادخ  یانث  دمح و  دناوخب و  هفوک  مدرم  رب  ار  نآ  ، دیسر ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  هب  همان  نوچ 
.دندش نامیشپ  ناشیا  زا  یرایسب.هّلل  دمحلا  : تفگ تسیرگن و  دندوب 

امش متشادن و  (2) هّرد زج  یزیچ  ندز  یارب  هکنآ  لاح  مدمآ و  رد  امش  رهـش  هب  نم  ، هفوک مدرم  یا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) لیفط وبا 
متس معط  ار  یا  هتسد  تخاس و  هدنکارپ  هتسد و  هتـسد  ار  امـش  ادخ.دیدرک  راداو  نهآ  ای  گنـس  اب  ندز  هب  ارم  سپـس.دیدرک  انـشآ  هنایزات  اب  ارم 

.دزادنا ریت  رافوس  یب  ریت  اب  هک  تسا  یسک  نوچ  دوش  زوریپ  امش  یرای  هب  دهاوخب  هکنآ  دیناشچ  رگید  هتسد 

: تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دیوگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

ینایلاو نم  زا  سپ  هک  دینادب.دیدرک  هدـنام  هتـسخ و  ارم  مدز  هّرد  هب  ار  امـش  ، دـیدش نادرگ  یور  نم  زا  ، مدـناوخ ارف  قح  هب  ار  امـش  نم  مدرم  یا 
هک ره  هک.منکن  هجنکش  ود  نیا  هب  ار  امش  نم  ریشمش و  ای  دنریگرب  هنایزات  امش  نداد  هجنکش  یارب  هک  دنوشن  یـضار  رادقم  نیدب  هک  دمآ  دنهاوخ 

یاج امـش  نایم  رد  ات  دیایب  نمی  یاورنامرف  هک  تسا  نیا  رما  نآ  ناشن.درک  دهاوخ  شا  هجنکـش  ترخآ  رد  ادخ  ، دـنک هجنکـش  ایند  رد  ار  مدرم 
یم مایق  ام  نادـناخ  زا  یدرم  ماگنه  نیا  رد.زین  ار  اهنآ  نارازگراـک  دریگب و  ار  نارازگراـک  دـیایب و  دـنیوگ  ورمع  نب  فسوی  ار  وا  هک  یمدرم.دـنک 

.دنک یم  توعد  قح  هب  ار  امش  وا  هک  دینک  یرای  ار  وا  ، دنک

.تسا دیز  نامه  درم  نیا  هک  دنتفگ  یم  رگیدکی  اب  مدرم  : دیوگ
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وا یاهگنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  هرمز  رد  دمآ و  هفوک  هب  هدـش  دـلوتم  یرجه  لوا  لاس  رد  ینانک  هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  - 1
.تفگ دوردب  ار  ناهج  لاس 100  رد  ات  دوب  اجنآ  رد  دیدرگزاب و  هکم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع تداهش  زا  سپ.تشاد  تکرش 
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نآرق قرو  هک  مدید  دوخ  هک  ناسنآ  دوب  هداهن  رس  رب  ار  نآرق.دنار  یم  نخس  مدرم  یارب  هک  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یفنح حلاص  وبا 
باتک نیا  رد  هچنآ  ارم  وت  دندرک  عنم  تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  زا  ارم  ایادـخ  راب  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.درک یم  شخ  شخ  شرـس  یور 

.نک اطع  تسا 

.نم زا  نانیا  ما و  هدش  لولم  نانیا  زا  نم  ، ارم نانیا  مراد و  یم  شوخان  ار  نانیا  نم  ، ایادخ راب 

نانیا زا  رتهب  ینارای  ارم  ایادـخ  راب.ما  هتخانـش  یمن  نونک  ات  هک  یقالخا.تسا  نم  تعیبط  قلخ و  فالخ  هک  دـنراد  یماو  یلاـمعا  هب  ارم  ناـنیا 
.نم زا  رتدب  ییاورنامرف  ار  نانآ  راد و  ینازرا 

.دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  ناسنآ  نک  بآ  ار  ناشلد  ایادخ  راب 

راب : تفگ.دندرک نینوخ  ار  شیاهاپ  هک  دندوب  هدرک  ماحدزا  وا  رب  نانچ  مدرم  هک  مدـید  ار  یلع  : تفگ یم  عفار  یبا  نیا  : دـیوگ (2) میهاربا نب  دعس 
.نم زا  ار  نانآ  نک و  تحار  نانآ  زا  ارم  ایادخ  راب.دنراد  تهارک  نم  زا  زین  نانیا  مراد  تهارک  نانیا  زا  ایادخ 

ص:174

بیذهتلا 256/6. بیذهت  کر  (. مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  دوب و  نیعبات  زا  تسا  هقث  نایوار  زا  یفنح  نمحرلا  دبع  حلاص  وبا  - 1
.م .- تاراغلا ص 459 کر  تسا  هتخانشن  ار  وا  هک  دیوگ  ثدحم  ناورداش  - 2
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لدنجلا ةمود  ۀیضق 

هبشع نبا  ناتساد  و 

نامرف رد  هن  ، دندوب ( مالـسلا هیلع  ) یلع نامرف  رد  هن  - بالک ینب  زا  - لدـنجلا ةـمود  مدرم  هک  دـنک  تیاور  شردـپ  زا  بدـنج  نب  نمحرلا  دـبع 
ار یّرم  ۀبقع  نب  ملـسم  داتفا و  نانآ  دای  هب  هیواعم  یزور.دنوش  یأرمه  یماما  باب  رد  مدرم  ات  مینام  یم  یقاب  لاح  نیمه  هب  ام  دنتفگ  یم.هیواعم 

نز ردپ  هک  ّیدع  نب  سیقلا  ءرما  شوگ  هب  مه  دیسر و  ( مالسلا هیلع  ) یلع شوگ  هب  نخـس  نیا.دیبلط  تاکز  نانآ  زا  ملـسم  داتـسرف و  ناشرـس  رب 
.دوب ( مالسلا هیلع  ) نیسح نسح و 

نب کـلام.دور  وا  دزن  هب  دوـخ  دراذـگ و  رمتلا  نیع  رد  دوـخ  یاـج  هب  ار  یکی  هک  تفگ  داتـسرف و  سک  بعک  نب  کـلام  دزن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
راوس رازه  اب  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دمآ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  داهن و  دوخ  یاج  هب  ار  یبحرا  بعک  نب  هّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  ، بعک

دندومن و زاغآ  گنج  سپس  ، دندرک گنرد  یکدنا.دید  دوخ  لباقم  رد  ار  بعک  نب  کلام  ، دمآ دوخ  هب  هبقع  نب  ملسم  ات.دومن  لدنجلا  ةمود  ۀناور 
رد بعک  نب  کلام.دیدرگزاب  دـناوخ و  زامن  شنارای  اب  ملـسم  زور  رگید.دومنن  خر  یزوریپ  فرط  چـیه  زا  یلو  دـندرک  راکیپ  بش  ات  ار  زور  نآ 

 . دیدرگزاب ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  زین  وا  تبقاع.دیشخبن  یدوس  درک و  توعد  حلص  هب  ار  مدرم  زور  هد  دنامب و  لدنجلا  ةمود 

نب رفعج  زین  -و  دندوب بالک  ینب  زا  ود  ره  هک  - هبـشع نب  کلام  نب  ورمع  ریمع و  نب  سالج  دزن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) یبلک یانثم  نبا 
هب ریهز  نبا.تشاد  ناور  دندناوخ  یم  - رماع ینب  زا  - بلک نب  لوحکم  نب  ریهز  ار  وا  هک  یدرم  گنج  هب  ار  نانآ  داتسرف و  سک  یعجـشا  هّللا  دبع 

ار دوخ  سالج.تخاس  مزهنم  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  ریهز  تفرگ و  رد  تخس  یدربن  ناشنایم.دناتس  یم  تاکز  مدرم  زا  دوب و  هدمآ  هوامس 
.دنتشاد شا  هناور  دندناروخ و  شریش  شدنتخانش و  نانآ  ، دیناسر بلک  ینب  نانارچرتش  هب 

درگ دربن  یارب  نوچ  هک  درک  یم  شرافس  نارای  هب  هبشع  نبا  هرابرد  ( مالسلا هیلع  ) یلع دندمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  یعجشا  هبـشع و  نب  ورمع 
وا رب  مشچ  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نوچ.دشاب  هبشع  نبا  امش  رادرس  دیدمآ 

ص:175

هب ار  یدهم  دوخ  دنزرف  یسابع  روصنم.دوب  باسنا  ناملاع  رابخا و  نایوار  زا  نیـصح  نب  دیلو  وا  مان  یبلک  یماطق  نب  قرـش  ینثم  وبا  ای  نبا  - 1
لادتعالا 268/2. نازیم  کر.دزومآ  شبدا  ات  درپس  وا 
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یلع.تفر هیواعم  دزن  هب  دمآ و  نوریب  مالسلا ) هیلع  ) یلع دزن  زا  نوچ.دش  تکاس  ورمع.دز  وا  رس  رب  هّرد  اب  ؟و  یدروخ تسکش  ایآ  : دیسرپ داتفا 
.دننک شبارخ  ات  داتسرف  شا  هناخ  هب  ار  یعمج 

: تفگ یم  هبشع  نب  ورمع 

یدعلا اناقال  موی  انیف  تنک  ول 

ءاشحالا سفّنلا و  کیلا  تناج  وت  میدش  ور  هبور  نمشد  اب  هک  یزور  رد  رگا 

.دمآ یم  شوج  هب  یراد  مکش  رد  هچنآ  تناج و  یدوب  یم 

ص:176
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رابنا رب  یدماغ  فوع  نب  نایفس  ۀلمح 

وا اب  سیق  نب  دیعس  یرکب و  ناّسح  نب  سرشا  ییورایور  و 

زاس و اب  نارگ  یرکـشل  اب  ار  وت  مهاوخ  یم  : تفگ دناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  هیواعم  هک  تفگ  ارم  یدماغ  فوع  نب  نایفـس  هک  دـیوگ  (1) دونکلا وبا 
.منک رازراک  ۀناور  ناوارف  گرب 

رابنا رب  یـسر و  رابنا  هب  ات  ورب  نانچمه  یتفاین  رگا  نک و  هلمح  نآ  رب  یتفای  یرکـشل  اـجنآ  رد  رگا.یـسرب  تیه  هب  اـت  ریگ  شیپ  رد  ار  تارف  راـنک 
دزن هب  درگزاب و  هاگ  نآ  ، جارات نک و  هلمح  اجنآ  یسرب و  نیادم  هب  ات  ورب  دوبن  ، دیاب هکنانچ  یعفادم  مه  رابنا  رد  رگا  سپـس  ، یامن جارات  رب و  هلمح 

یا.یا هدرک  هلمح  هفوک  هب  هک  تسا  نانچ  ینک  جارات  لتق و  یزاتب و  نیادـم  رابنا و  مدرم  رب  رگا  هک  نادـب.یوش  کیدزن  هفوک  هب  اداـبم  یآ و  نم 
یم ریلد  دوخ  راک  رد  دـنراد  ییادـج  هب  میمـصت  ای  ، دـنا نافلاخم  ۀرمز  رد  هک  ار  یناسک  دـناسرت و  یم  ار  قارع  مدرم  اهجارات  لـتق و  نیا  ناـیفس 

فلاخم دوخ  ۀدیقع  اب  ار  هک  ره  نک و  شناریو  یدیـسر  هک  اتـسور  ره  هب.دناوخ  یم  ارف  ام  دزن  هب  دنکانمیب  اهـشکاشک  نیا  زا  هک  ار  نانآ  و.دنادرگ 
.دروآ یم  درد  هب  ار  اهلد  تسا و  لتق  دننامه  زین  راک  نیا  هک  نک  جارات  یتفای  هچ  ره  شکب و  یتفای 

: تفگ یلاعت  یراب  یانث  دمح و  زا  سپ  دنار و  نخس  مدرم  یارب  هیواعم  مدرک و  جیسب  رکشل  مدمآ و  نوریب  هیواعم  دزن  زا  هک  دیوگ  نایفس 

یاه هناخ  هب  یدوز  هب  دراد و  یپ  رد  گرزب  یباوث  تسا و  دنمجرا  سب  یتکرح  هک  دیوش  گنج  بلطواد  فوع  نب  نایفـس  اب  مدرم  یا  ، دـعب اما  »
.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  و  -.« هّللا ءاش  نا  - دیدرگ یمزاب  دوخ 

تیه هب  ات  متخات  یم  نانچمه  متفرگ و  شیپ  رد  تارف ، لحاس  مدمآ  نوریب  یهاپـس  رازه  شـش  اب  هک  دوب  هتـشذگن  زور  هس  زونه  : دـیوگ نایفس 
مدمآ رد  رهش  هب  هک  یتقو.دندوب  هتفر  بآ  یوس  نآ  هب  هتـشذگ و  تارف  بآ  زا  ، ور نیا  زا  میآ  یم  ناشرهـش  هب  نم  هک  دیـسر  ربخ  مدرم  هب  مدیـسر 

.هتسیز یمن  اجنآ  رد  یسک  زگره  ییوگ  هکنانچ  ، دوبن اجنآ  رد  سک  چیه 

ص:177

رامـش هب  ناـیوار  تاـقث  نیعباـت و  زا  وا.ار  مالـسا  مه  درک و  کرد  ار  تیلهاـج  مه.دوب  رماـع  نب  هّللا  دـبع  شماـن  یفوک  یدزا  دونکلا  وـبا  - 1
.ینکلا باب  فاک  فرح  هباصالا.تسا 
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هدـناسرت نم  زا  ار  رابنا  مدرم.رابنا  حـتف  دـصق  هب  مدـنار  شیپ  مهزاب.مدـیدن  ار  سک  چـیه  دـندوب و  هتخیرگ  زین  اـجنآ  مدرم  ، متـشذگ ادودنـص  رب 
دییوگب : ناشمدیـسرپ متفرگ و  ار  اتـسور  لها  ناناوج  زا  نت  دنچ  ات  مداهنن  شیپ  مدق  نم.داتـسیاب  نم  ربارب  رد  دمایب و  اجنآ  ناگداپ  هدنامرف.دندوب 

یمن دنا و  هتـشگزاب  هفوک  هب  هدش و  هدنکارپ  مه  اهنآ  دنتـسه  رفن  دصناپ  یلع  ناگداپ  دارفا  همه  دنتفگ.دنتـسه  یلع  نارای  زا  نت  دـنچ  رابنا  رد  هک 
.دنشابن نت  تسیود  زا  شیب  همه  ایوگ  ، دنا هدنام  یقاب  نت  دنچ  نونکا  میناد 

یم رد  گـنج  دـنتفر و  یم  ناـنیا  ، مداتـسرف یم  رگید  جوـف  زا  سپ  یجوـف  مدرک و  میـسقت  یجاوـفا  هب  دوـخ  ناراـی  مدـمآ و  دورف  اـجنآ  رد  نم 
شیپ هدایپ  رفن  تسیود  دودح  تسخن  مدید  نینچ  نوچ  ، دنداد یم  رارف  اه  هچوک  نورد  رد  ار  نانآ  دنتشاد و  یم  یاپ  ار  گنج  نم  نارای.دنتسویپ 

هدنامرف.دنداهن زیرگ  هب  یاپ  ناگمه  مصخ  هاپس  هک  دییاپن  یرید  دندرک  هلمح  ناراوس  ناگدایپ.متشاد و  هناور  ار  ناراوس  ناشیا  زا  سپ  مداتسرف و 
میدرک و راب  ار  همه  مدرم  لاوما  زا  دوب  رابنا  رهـش  رد  هچ  ره.دندوب  درم  دـنچ  یـس و  ، میتفر ناشرـس  رب.دـندش  هتـشک  نادرم  زا  یرامـش  اب  نانآ 
هک ما  هتفای  ربخ  و.نامداش  لدشوخ و  مشاب و  هدمآ  نوریب  تسردنت  گنج  نیا  دننام  هک  ما  هدرکن  یگنج  نونک  ات  دـنگوس  ادـخ  هب   . میدـیدرگزاب

.دنا هدیسرت  تخس  مدرم 

دراو نم  یاهرهـش  زا  یرهـش  هب  مدرب  یم  نامگ  وت  هب  هک  یتسه  یزیچ  نامه  تسرد  : تفگ ، متفگ تهفاشم  هب  ارجام  مدـمآ و  هیواـعم  دزن  نوچ 
یتسه و نم  نیما  یـشاب  هک  اج  ره  رد  وت  مهد  تراما  یهاوخ  هک  اج  ره  هب  ار  وت.درک  یهاوخ  لمع  گرتس  ییاورنامرف  دـننامه  هکنآ  زج  یوشن 

.داد دهاوخن  نامرف  وت  هب  نم  زج  مدرم  زا  سک  چیه 

هتخیرگ یلع  هاگرکـشل  زا  نانیا.دنیآ  یم  ام  یوس  هب  نارتش  رب  راوس  قارع  مدرم  زا  ینادرم  میدـید  هک  میدرکن  گنرد  یکدـنا  زج  ، دـنگوس ادـخ  هب 
.دندوب

هک یگنج  نادرم  زا  یجاوفا  اب  فوع  نب  نایفس  هاگان  هب  هک  ، یرکب ناّسح  نب  سرشا  اب  مدوب  رابنا  هاپس  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ فیفع  نب  دنج 
دمآ نوریب  وا  گنج  هب  ام  رادرس.تسین  اهنآ  ربارب  رد  نامیرادیاپ  ناوت  هک  میتسناد.دندیناسرت  تخس  ار  ام  دمآ و  زارف  دیـشخرد  یم  ناشنت  رب  هرز 

هب دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات.میدیگنج  وکین  میتسویپ و  رد  گنج  دنگوس  ادخ  هب.دنک  راکیپ  نانآ  اب  دش  رـضاح  ام  زا  یمین  اهنت  ، میدـش هدـنکارپ  ام  و 
ناج شیوخ  نامیپ  رـس  رب  ناشیا  زا  یـضعب  :» دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دـمآ و  دورف  بسا  زا  اـم  رادرـس  لاـح  نیا  رد.میور  تمیزه 

راتساوخ دنک و  رادید  ادخ  اب  دهاوخ  یمن  هک  ره  : تفگ ار  ام  سپـس  «(1) دنا هدرکن  نوگرگد  دوخ  نامیپ  چیه  دنهار و  هب  مشچ  یـضعب  دنتخاب و 
راتـساوخ هک  ره  و.دراد  یمزاب  نایرارف  بیقعت  زا  ار  ام  گنج  هب  ام  ندـش  مرگرـس  اریز  ، دور رد  هب  هیرق  نیا  زا  میدربن  رد  اهنآ  اب  ام  اـت  ، تسین گرم 

دـصق تسخن  زین  نم.دش  هدایپ  درم  یـس  اب  سپـس.تسا  رتهب  ناراکوکین  یارب  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  هک  دنادب  تسادخ  دزن  رد  هک  تسا  یزیچ 
ادعب یلو  مگنجب  وا  هارمه  موش و  هدایپ  هک  مدرک  نآ 

ص:178

بازحا 23. - 1
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زین ام  دـندش  هتـشک  اهنآ  نوچ  - دانک تمحر  ار  ناشیا  دـنوادخ  - دـندش هتـشک  همه  ات  دـندیگنج  دـنتخات و  شیپ  شنارای  وا.مدـش و  فرـصنم 
.میتخیرگب

هاـگآ هعقاو  زا  ار  وا  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  راـبنا  ناـمجع  زا  یکی  ، درک هلمح  راـبنا  رب  نوچ  فوع  نب  نایفـس  : دـیوگ فنخم  نب  دـمحم 
: تفگ دش و  ربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک

نیا رب  دوب  ییادخ  هک  ار  هچنآ.تشادن  میب  یدماشیپ  چیه  زا  هک  دوب  تزع  بحاص  یدرم  وا  هدـش و  هتـشک  رابنا  رد  امـش  یرکب  ردارب  مدرم  یا  »
قارع زا  ار  نانآ  دبا  ات  دیوش  زوریپ  نانآ  رب  رگا.دیوش  یورایور  نانآ  اب  ات  دیباتـشب  نمـشد  یوس  هب  دـیوش و  ایهم  ماقتنا  یارب.دـیزگرب  یناف  یایند 
چیه یلو  دیآ  یریخ  یوب  نآ  زا  هک  دیوگ  ینخس  یـسک  ای  دنرآ  نابز  رب  یفرح  ای  ، دنیوگ شخـساپ  هک  دیما  نیدب  ، دش شوماخ  سپـس  «. دیا هدنار 

رد هلیخن  یوس  هب  هدایپ  نانچمه  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ، درذگ یم  هچ  ناشلد  رد  هک  تسناد  درک و  هدـهاشم  نانآ  توکـس  نوچ.تفگن  چـیه  ، سک
یم تیرای  ام  درگزاب و  نینمؤملا  ریما  ای  : دنتفگ دـندز و  هقلح  وا  درگ  ناشناگرزب  زا  یعمج  لاح  نیا  رد.دـنتفر  یم  وا  یپ  زا  مدرم  دـمآ و  تکرح 

.میا هدنسب  ار  وت  مینک و 

نیگهودنا و ( مالسلا هیلع  ) یلع  . دندینادرگزاب شیارس  هب  ار  وا  ات  دندرک  یم  رارصا  نانآ  و.ار  دوخ  هن  دییآ و  راک  هب  ارم  هن  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
یعمج اب  موق  نآ  هک  دوب  هدینـش  اریز  داتـسرف  هلیخن  هب  درم  رازه  تشه  اب  ار  وا  دناوخب و  ار  ینادمه  سیق  نب  دیعـس  سپ   . دـیدرگزاب رطاخ  هدرزآ 

هار هب  تارف  لحاس  رب  سیق  نب  دیعـس.ینارب  قارع  زا  ات  نک  بیقعت  ار  رکـشل  نآ  مداتـسرف  نت  رازه  تشه  اب  ار  وت  : تفگ ار  وا  سپ.دنا  هدـمآ  ریثک 
دندوب هتفر  نانآ.دیسر  نیرسّنق  دودح  هب  ات  تفرب  نانآ  یپ  زا  وا  درک و  ناور  شیپ  زا  ار  ینادمه  باطخ  نب  یناه  اجنآ  زا  دیـسر و  تاناع  هب  ات  داتفا 

 . دیدرگزاب مه  وا  و 

یمن دوب و  رامیب  اهزور  نیا  رد  وا  تشون و  یا  همان  ( مالـسلا هیلع  ) یلع  . دمآزاب سیق  نب  دیعـس  ات  دنامب  نیگهودنا  نانچمه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
نسح.تسـشن و دـنتفگ  یم  شا  هّدـسلا  باـب  هک  هفوـک  دجـسم  رد  نآ  رب  ور  نیا  زا  دـیوگب  مدرم  یارب  دـهاوخ  یم  هچ  ره  دتـسیاب و  تسناوـت 
هب همان  دناوخارف و  ، دوب وا  ۀدرک  دازآ  مالغ  هک  ار  دعس.دندوب  وا  رانک  رد  مه  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع  )و  مالسلا هیلع  ) نیسح
هب ، دـنهد یم  شباوج  هچ  مدرم  دـناوخ و  یم  هچ  هک  دونـشب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  یا  هنوگ  هب  تساـخ و  رب  دعـس.دناوخب  مدرم  یارب  هک  داد  وا 

.تخادرپ ندناوخ 

: دوب نینچ  همان  نآ  و 

.داب امش  رب  مالس.دوش  هدناوخ  وا  رب  همان  نیا  هک  ناناملسم  زا  سک  ره  هب  ادخ  ۀدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

)و هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم رب  دورد  تسین و  یکیرش  ار  موّیق  دنوادخ.ناربمایپ  رب  مالس  ار و  نایناهج  یادخ  شیاتس  ساپس و  سپس  ، دعب اما 
.داب وا  رب  ناهج  مدرم  مالس 
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حازم و هب  هتخیمآ  ینخـس  اب  امـش  دیا  هدـش  فرحنم  تیادـه  ۀداج  زا  هک  مدرک  شنزرـس  ار  امـش  هک  راب  ره  ، مدرم یا  دورد  مالـس و  زا  سپ  اما 
لامعا تسین و  یتدیاف  نآ  رد  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  زیمآ  هرخـسم  نانخـس.مدش  گنتلد  لولم و  امـش  زا  هک  یا  هنوگ  هب  دیداد  مخـساپ  هرخـسم 
ینخـس زگره  ، مهدن رارق  دوخ  باتع  باطخ و  دروم  ار  امـش  مدنبورف و  بل  هک  متفای  یم  یا  هراچ  رگا.دهدن  یزوریپ  تزع و  ار  یـسک  هناقمحا 

لمع نآ  هب  هک  مرادـنپن  دـنچ  ره.دـینک  لمع  نآ  هب  دـیهد و  شخـساپ  کین  ، دوش یم  هدـناوخ  امـش  رب  هک  تسا  نم  ۀـمان  نیا  کـنیا.متفگ  یمن 
.میوج یم  یرای  ادخ  زا  سپ.دینک 

هرز تسا و  یراگزیهرپ  هماـج  نآ  تسا و  هدوشگ  دوخ  صاـخ  ناتـسود  یور  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تشهب  یاـهرد  زا  تسا  یرد  داـهج  ، مدرم یا 
زا هک  ناسنآ  دشک  وا  رـس  رب  اهالب  دشوپ و  وا  رب  تلذ  ۀماج  دنوادخ  ، دراذگاو ار  ادخ  هار  رد  داهج  سک  ره.تسا  دـنوادخ  نیتسار  رپس  مکحم و 

دباترب و یور  وا  زا  قح  دراذـگ  عیاض  داهج  رما  نوچ.دـنامب  تلذ  تراقح و  رد  دـنکایب و  ههبـش  کش و  زا  ار  شلد  دـننک و  شا  هطاحا  وس  ره 
.ددرگ بوجحم  وا  زا  فاصنا  تلادع و  ۀرهچ  دوش و  هریچ  وا  رب  یراوخ 

امـش گنج  هب  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  راکـشآ و  هچ  ناهن و  هچ  زور  رد  هچ  بش و  رد  هچ  مدناوخارف  ناتنمـشد  راکیپ  هب  ار  امـش  نم  هک  دـینادب 
راتفرگ تسکش  تلذ  هب  هکنآ  رگم  دندرکن  هزیتس  نمشد  اب  ناشیاه  هناخ  ۀناتسآ  رد  یموق  چیه  زگره  دنگوس  ادخ  هب.دیور  اهنآ  گنج  هب  امش  ، دنیآ

دروم ناتدالب  ات  دیدنکفا  تشپ  سپ  ار  نآ  دیدرک و  ینامرفان  دمآ و  نارگ  امـش  رب  نم  نخـس  دیدرک و  راکـشآ  ینوبز  یناوتان و  امـش  سپ.دـندمآ 
هتشک و ار  ناّسح  نب  سرـشا  هدروآ و  نتخات  رابنا  رب  هک  تسا  یدماغ  نیا  کنیا.دیدرگ  مصخ  رخـسم  ناتیاههاگ  نطو  دش  عقاو  نمـشد  ۀلمح 

ینز هناخ  هب  امش  نانمـشد  زا  یدرم  هک  ما  هدینـش  یتح.تسا  هدنکفا  کاله  کاخ  هب  ار  حلاص  ینادرم  هدرک و  تراغ  ار  شیاهحالـس  ناگداپ و 
هاگ نآ.هدـشن  وا  عنام  سک  چـیه  شیاهـشوگ و  زا  هراوشوگ  تسا و  هدرک  نوریب  یاپ  زا  ار  شیاـهلاخلخ  هدـمآرد و  همذ  لـها  زا  ینز  ناملـسم و 

ششنزرس نم  رظن  هب  دریمب  هودنا  تدش  زا  یراوخ  نیا  ببس  هب  یناملـسم  درم  رگا.دشاب  هتـشادرب  یتحارج  نت  کی  یتح  هکنآ  یب  دنا  هتـشگزاب 
.دریمب هک  تسا  راوازس  اریز  ، درک دیابن 

گنهامه ناشلطاب  رد  موق  نیا  منیب  یم  هک  یتقو  دزورفا  یم  لد  رد  مغ  ۀلعش  دنیشن و  یم  ناج  رب  هودنا  دوش و  یم  بآ  لد.اتفگـش  ، اتفگـش یا 
هلمح امش  رب.دیا  هتخاس  ثداوح  یاهناکیپ  فده  نتشیوخ  هک  ، ناتریگیاپ هودنا  تنحم و  داب و  امش  رب  تحابق.هدنکارپ  دوخ  قح  رد  امش  دنا و 

اب ، دیبنج یمن  یاج  زا  امش  دنروآ و  یم 
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.دیدونشخ دننک و  یم  تیصعم  ار  ادخ  ، دینک یمنارف  تسد  امش  دنگنج و  یم  امش 

.دیشک یمن  مهرد  یور  امش  دنراد و  یم  اور  زواجت  امش  رب 

هک ناتسمز  رد.دورب  امرس  زا  امرگ  نیا  ات  لهب  ار  ام  ؟ زوس تقاط  یامرگ  نیا  رد  : دیتفگ ، مدناوخارف ناتنمشد  داهج  هب  ار  امـش  دوب  هک  ناتـسبات  رد 
زا مه.دورب  ام  رس  زا  امرـس  ات  لهب  ار  ام  تسا  ییامرـس  زوس  نینچ  لمحت  بات  ار  یـسک  هچ  دیتفگ  ، مدناوخارف ناتنمـشد  داهج  هب  ار  امـش  دوب 

یبا رسپ  ناج  هک  یسک  هب  ، هن.دیزیرگ یم  رتشیب  ریشمش  تبرـض  شزوس  زا  هک  دیزیرگ  یمن  امرـس  امرگ و  زا  ، هن ، امرگ زا  مه  دیزیرگ و  یم  امرس 
؟ یک ات  رخآ.دینک  یم  رذح  هک  تسا  ریشمش  زا  تسوا  تسد  هب  بلاط 

هک دناد  ادخ.دینام  ار  نیـشن  هلجح  ناسورع  تیارد  لقع و  رد  هک  ناکدوک  نوچ  نادرخ  یب  هتـسد  راد و  یا.دینادرم  هن  هک  نادرم  تروص  هب  یا 
ار امش  زگره  هک  شاک  یا  و.درب  دوخ  تمحر  ناتـسآ  هب  دریگ و  رب  امـش  نایم  زا  ارم  ادخ  هک  مراد  تسود  ما  هدش  لولم  امـش  نایم  رد  نتـسیز  زا 
دیتخیر و مماک  هب  مغ  گنرـش  دیدرک و  زیربل  مشخ  زا  ارم  ۀنیـس  هک  دـناد  ادـخ.دیماجنا  فسأت  هب  ییانـشآ  نیا  هک  متخانـش  یمن  مدوب و  هدـیدن 

نونف زا  یلو  تسا  ریلد  یدرم  بلاط  وبا  دنزرف  هک  دنتفگ  شیرق  زج  شیرق و  هک  اجنآ  ات.اهنتـشاذگورف  اهینامرفان و  نیا  اب  دیتخاس  هابت  ما  هشیدـنا 
ادخ هب.دشاب  هتخودنا  تبرجت  هدرب و  جنر  رازراک  یاهنادیم  رد  نم  زا  شیب  هک  تسه  یدرم  نانآ  نیب  رد  ایآ  ! دزرمایب ار  ناشردپ  ادخ.ربخ  یب  دربن 

نامرف وا  زا  هک  یسک  یلو.ما  هتشذگ  رد  تصش  زا  نونکا  هکنآ  لاح  و.دوب  هدیـسرن  تسیب  هب  ملاس  زونه  مدش و  هاگدروآ  راپـسهر  نم  هک  دنگوس 
« .دیآ شراک  هچ  هب  هشیدنا  یأر و  دنربن 

هیلع ) یلع دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  فیفع  نب  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  دوخ  ردارب  رـسپ  تسد  ، تشاد مان  فیفع  نب  بدـنج  هک  دزا  ۀـلیبق  زا  یدرم 
ره ات  هد  نامرف  ار  ام  ، متسین مردارب  دوخ و  کلام  زج  هک  منم  نیا  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تسشن و  وناز  ود  رب  سپس  ، دروآ هّدسلا  باب  هب  ( مالـسلا
یم ارجا  ار  وت  نامرف  اـی  میریم  یم  هار  نیا  رد.نـالیغم  راـخ  همه  دـشاب  یناـبایب  اـم  دـصقم  اـم و  ناـیم  هچ  رگا  میرآ  یاـج  هب  ار  نآ  ییوگ  هچ 

؟ دیروآرب ام  زاین  دیناوت  یم  هنوگچ  نت  ود  امش  تفگ  درک و  اعد  نانآ  قح  رد  یلع.مینک 

دـهد و یم  ار  ایند  دـشورف و  یم  شراگدرورپ  هب  دوخ  ناج  هکنآ  تساجک  : هک دـهد  ادـن  مدرم  نایم  رد  هک  تفگ  ار  ینادـمه  روعا  ثراح  سپس 
رضاح تین  قداص  نادرم  زج.میور  یم  نمـشد  اب  داهج  یارب  هک  ادرف  دهاوخ و  ادخ  رگا  ، دییآ درگ  هبحر  رد  ادرف  ، مدرم یا  ؟ دناتـس یم  ار  ترخآ 

اهنآ ۀرابرد  ، دندوب نت  رازه  رگا  : تفگ سپس  داد و  ضرع  هورگ  نآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندمآ درگ  هبحر  رد  نت  دصیـس  هب  کیدزن  زور  رگید.دنوشن 
دنتساوخ و شزوپ  دندمآ و  یعمج.متشاد  یم  یرظن 
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دنچ یزور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دندنام هناخ  رد  ناگدننک  بیذکت  دندمآ و  ناگدنهاوخ  رذع  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دندنام ، هناخ  رد  یعمج 
.دوب ادیوه  شا  هرهچ  رب  هاکناج  یمغ  ناشن  ، درک گنرد  نانچمه 

دروآ و یاج  هب  یدنوادخ  یانث  دمح و  سپ.دیوگ  نخـس  هک  تساخ  یاپ  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دنیآ درگ  مدرم  ات  دنهد  ادن  هک  داد  نامرف  سپس 
: تفگ

اب هک  زور  نآ  رد  نانآ  و.تسا  رتشیب  دندرک  یرای  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  هنیدم  مدرم  رامـش  زا  امـش  رهـش  مدرم  رامـش  ، مدرم یا 
ۀلیبق ود  نانآ.درازگب  ار  شراگدرورپ  تلاسر  لوسر  ات  ، دنزیخرب نارجاهم  تیامح  وا و  یرای  هب  هک  دندرک  دهع  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر 

دنداد و یاج  دوخ  دزن  ار  شباحـصا  ربمایپ و  نوچ.رتشیب  رامـش  هب  هن  دندوب و  رت  نهک  برع  لیابق  رگید  زا  هن  هلیبق  ود  نیا.دـندوبن  شیب  کچوک 
زا هلیبق  ره  دندش و  تسدمه  اهنآ  دض  رب  نایدوهی.دنتخاس  دوخ  ریت  ۀمعط  دنتساخرب و  اهنآ  فالخ  هب  برع  ۀمه  ، دندرک یرای  ار  وا  نید  ادخ و 

برع دوخ و  نایم  دنویپ  یاه  هتشر  و.دنداتسیا  رد  دج  هب  ار  ادخ  نید  یرای  دندز و  رمک  رب  مزع  نماد  نانآ  یلو  دندمآ  ناشگنج  هب  رگید  ۀلیبق  سپ 
و.دنداهن زاغآ  گنج  راسهوک  تشد و  مدرم  ،و  همامی هکم و  هماهت و  دجن و  مدرم  اب  دـندز و  مه  رب  دنتـشاد  دوهی  اب  هک  نامیپ  ره  دنتخیـسگ و  ار 

هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دـمآ و  رد  ادـخ  ربمایپ  نید  هب  برع  ات  دـندرک  یرادـیاپ  تخـس  مزر  رد  دنتـشارفا و  رب  اـه  هزین  نید  زا  عاـفد  یارب 
نآ مدرم  نایم  رد  تساهنآ  زا  رتشیب  ناترامـش  نامز  نیا  مدرم  نایم  رد  امـش  و.دناتـسب  شناج  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  ، اهنآ زا  دـش  لدـشوخ  ( هلآ

.نامز

نامتقاط زا  رتنوزف  هب  ار  ام  دـنوادخ.یدرک  دای  هک  مدرم  نآ  اـم  هن  یتسه و  دـمحم  وت  هن  :» تفگ تساـخ و  رب  هدرچ  هایـس  تماـق و  دـنلب  یدرم 
هب زج.دـننک  یراز  تیارب  هدرم  دـنزرف  نانز  ، یهد خـساپ  یتسرد  هب  یناوتب  ات  هدـب  شوگ  تسرد  لوا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع « .هتخاسن فّلکم 
نآ هب  هک  دوب  نآ  مدیما  مدز و  هک  دوب  یلثم  نیا  ؟ دیتسه راصنا  امـش  متـسه و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم نم  هک  متفگ  ایآ.یدوزفین  نم  هودـنا 

.دینک یسأت 

دنمزاـین - دـندش هتـشک  ناورهن  رد  هک  یمدرم   - ناورهن لـها  هب  رایـسب  هچ  زورما  شناـهارمه  نینمؤملا و  ریما  : تفگ تساـخ و  رب  یرگید  درم 
.داتفا مهرد  اهادص  تفگ و  ینخس  ییوس  زا  سک  ره  هاگ  نآ.تسا 

مدرم دوب  هدنز  رتشا  رگا  هک  مهد  یم  یهاوگ.هدش  راکـشآ  رتشا  نادقف  نایز  قارع  مدرم  یارب  زورما  : دز دایرف  دـنلب  یادـص  اب  تساخ و  رب  یدرم 
امـش رب  نم  قح  ، دـنیرگب ناتیازع  رد  ناـتناردام  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـیوگب هچ  هک  تسناد  یم  سک  ره  دـندرک و  یمن  لاـجنج  هنوگ  نیا 

.دمآ دورف  دش و  نیگمشخ  سپ  تشاد ؟ امش  رب  یرگید  قح  یشیک  مه  یناملسم و  قح  زج  رتشا  ایآ.تسا  رتشا  قح  زا  رت  بجاو 

رد رگا  هّللا  و.میرب  یم  نامرف  هک  هد  نامرف  یهاوخ  هچ  ره  ، داسرم تدب  ، نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ ینادمه  سیق  نب  دیعس  یدنک و  ّیدع  نب  رجح 
ای دوش  هابت  ناملاوما  وت  یرادربنامرف 
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.میور نمشد  یوس  هب  هک  دینک  دربن  جیسب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.میرادن کاب  دور  داب  رب  نامیاهنادناخ 

دینک داهنشیپ  نم  هب  ار  هاوخکین  رادیاپ و  ریلد و  یدرم  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.دندمآ رد  هناخ  هب  وا  اب  زین  باحصا  ناگرزب  ، دمآ رد  هناخ  هب  نوچ 
سیق نب  لقعم  هب  ار  وت  یهاوخ  رادـیاپ  ریلد و  بیدا و  هاوخکین و  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ سیق  نب  دیعـس.دروآ  درگ  داوس  زا  ار  مدرم  دورب و  ات 

.دیسر تداهش  هب  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  ات  دیدرگنزاب  یلو  تفرب  وا.درک  اعد  وا  قح  رد  و.یرآ  : تفگ یلع.منک  یم  تراشا  یمیمت 

.دیدش یم  کاله  امش  ، دندوبن ناناملسم  ۀیقب  رگا  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  مدینش  : دیوگ ملسم  وبا 

: دومرف یلاعت  یراب  یانث  دمح و  زا  سپ  ،و  دنار نخس  ناشیارب  راتفگ  نیا  زا  دعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یدیبز  ءاجر  نب  لیعامسا 

شریگنابیرگ امش  هکنآ  دوشن و  زوریپ  دناوخارف  یرای  هب  ار  امش  هکنآ.دیا  هدنکارپ  تدیقع  یأر و  هب  دیا و  هدمآ  درگ  اجکی  رد  نت  هب  هک  یمدرم  یا  »
رگا.دزادنا امش  رب  نتفای  تسد  عمط  هب  ار  ناتنانمشد  امش  لامعا  دنادرگ و  تسس  ار  تخس  یاه  هرخص  امش  نخس.دنیبن  یگدوسآ  یور  دیوش 

رد ناشیا  یوس  هب  ناتـسمز  رد  هک  متفگ  رگا  دراد و  رب  ام  رـس  زا  تسد  امرگ  ات  راذـگب  : دـیتفگ ، دـییآ تکرح  رد  ناشیا  یوس  هب  امرگ  رد  هک  متفگ 
زا هک  تسا  یسک  نانوچ  دیوج  یزوریپ  امش  زا  هکنآ.دهاوخ  تلهم  یپرد  یپ  هک  یرادماو  نوچ  ، دیآ رس  ناتـسمز  ات  راذگب  : دیتفگ ، دییآ تکرح 
هک نونکا.دنکفا  ییادج  امش  ام و  نایم  ادخ.مدنب  یمن  دیما  امـش  یرای  هب  مراد و  یمن  رواب  امـش  نخـس  رگید.دیوج  یم  یزوریپ  رافوس  یب  ریت 

راتفرگ یدادبتـسا  هب  نم  زا  سپ  هک  دینادب.دیور  یم  داهج  هب  ماما  مادک  هارمه  نم  زا  دعب  ؟و  دـینک یم  عافد  هناخ  مادـک  زا  دـیرادن  یا  هناخ  رگید 
نآ رد.دریگ  یاج  ناتیاهندرگ  رب  هدنرب  ریـشمش  دیآ و  رد  ناتیاه  هناخ  هب  رقف  و.تخاس  دنهاوخ  شیوخ  تریـس  هویـش و  ار  نآ  ناهارمگ  هک  دـییآ 

« .دش دهاوخ  نانچ  متفگ  ار  امش  هچنآ  یرآ.دیدش  یم  هتشک  دیدرک و  یم  گنج  نم  هارمه  دیدید و  یم  ارم  شاک  هک  دیراد  نآ  یاّنمت  ماگنه 

دجاـسم زا.هدـش  تنعل  تسا  ییاهدجـسم  کراـبم و  تسا  ییاهدجـسم  هفوک  رد  :» تفگ یم  ناـشیا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ (1) هّیطع
نیمز فان  رد  نآ  یاج.تسا  هدرک  انب  دجـسم  نآ  نمؤم  یدرم  ، تسین یژک  شا  هلبق  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.تسا  ّینغ  ۀـلیبق  دجـسم  ، کراـبم

.تسا

.دوش یم  هدوشگ  اجنآ  رد  یا  همشچ  هکنآ  زج  درذگ  یمن  یزور  یبش و  ، تسا فیطل  شنیمزرس 

.هرهب یب  دجسم  نآ  زا  دنا و  نوعلم  شمدرم.تسا  غاب  ود  شبناج  ود  رد 

تسا یدجـسم  ، رفظ نبا  دجـسم  رگید  دنناوخ  زامن  ،و  دنیآ درگ  اجنآ  رد  بیغ  زا  یمدرم  هک  اسب  ، کرابم تسا  یدجـسم  ، یفعج دجـسم  رگید 
دجـسم نآ  و.تسا  شقن  هرخـص  نآ  رد  شریوصت  هدرک  ثوعبم  ادخ  هک  یربمایپ  ره  هک  تسا  یزبس  ۀرخـص  نآ  ریز  رد  دنگوس  ادـخ  هب  کرابم 

.تسا هلهس 
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یراـج نآ  یلاوح  رازکمن و  رب  هک  هدروآ  دـیدپ  نآ  رد  یا  همـشچ  دـنوادخ  ، تسا ( مالـسلا هیلع  ) یتم نب  سنوی  دجـسم  هک  ءارمح  دجـسم  رگید 
.تسا

یکی ربق  یور  رب  هک  کامس  دجسم  فیقث و  دجسم  یلجب و  هّللا  دبع  نب  ریرج  دجسم  تسا و  سیق  نب  ثعشا  دجـسم  ، هدش تنعل  دجـسم  اما 
« .هدش انب  نانوعرف  زا 

.دوب هفوک  یاهیکیدزن  رد  هراومه  هیواعم  یاهجارات  اه و  هلمح 

مه نیا  مدرم  یا  هک  درک  زاغآ  نخـس  تساخ و  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـندز هلمح  جاراـت و  هب  تسد  داوس  رد  ناـنآ  هک  دـیوگ  یـسیع  نب  رکب 
.دندرک یم  عافد  نآ  زا  دندوب  یا  هیرق  رد  نانمؤم  زا  نت  تفه  رگا  هک  دوب  ینامز  ، دنگوس ادخ  هب.منیب  یم  هک  تسا  یراگزور 

: دیوگ یناّمح  دیزی  نب  ةبلعث 

میدمآ رد  دجـسم  هب.دندیود  یم  مه  نامدرم  رگید  ، مدیود دجـسم  هب  نم.دـییآ  درگ  دجـسم  رد  داد  رد  ادـن  یدانم  هاگان  هب  هک  میدوب  رازاب  رد  ام 
یم هک  مدینش.دنا  هتخات  داوس  رب  یموق  هک  دوب  هدینش  اریز  نیگمـشخ  ، دوب هتـسشن  دوب  هدش  هتخاس  چگ  لگ و  زا  هک  یربنم  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

: تفگ

هب نم  تما  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  هب  مهزاب  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس  ، ناه »
« .درک دهاوخ  ردغ  وت  اب  یدوز 

دنچ هب  دـنریگ  تسد  هب  امـش  راک  مامز  موق  نیا  هک  مراد  میب  نآ  زا  :» تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  مدینـش  : دـیوگ (1) یرازف هبجن  نب  بّیـسم 
دنروآ و یم  یاج  هب  تناما  قح  نانآ  هکنآ  رگید  و.دینک  یم  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  امـش  دنتـسه و  دوخ  یاوشیپ  رادربنامرف  نانآ  هکنآ  یکی  ، ببس

ناشلطاب رب  نانآ  هکنآ  مراهچ  داسف و  دوخ  نیمز  رد  امش  دننک و  یم  حالـصا  دوخ  نیمز  رد  نانآ  هکنآ  رگید  هس  ، دینک یم  تنایخ  تناما  رد  امش 
هکنآ زج  دشابن  یمارح  هک  اجنآ  ات  دریگ  تدم  ناشتلود  دنریگ و  تسد  هب  امش  راک  مامز  یرآ.هدنکارپ  ادج و  ناتقح  زا  امش  دندحتم و  عمتجم و 

یم هک  ینیب  ار  نت  ود  هک  اجنآ  ات.دوش  لخاد  نآ  رد  ناشمتـس  ملظ و  هکنیا  رگم  دـشابن  رهـش  رد  یا  هناخ  هیداب و  رد  یا  همیخ  دـنراد و  شحابم 
لاح هب  دـنمدوس  یهورگ  دـنوش  میـسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  و.شیایند  یارب  یکی  دـیرگ و  یم  شنید  یارب  یکی  ، دـنیرگ

.نایز یب  یهورگ  تموکح و 

شدـنیبب نوچ  هنوگ  نیدـب  ، دـنک یم  تمدـخ  دوخ  رورـس  هب  یا  هدرب  هک  ناسنآ  دـننک  تمدـخ  ار  ناگماکدوخ  هک  دـنروبجم  مدرم  نامز  نآ  رد 
ناـتیالتبم ـالب  هب  رگا  شدـیریذپب و  درک  اـطع  تیفاـع  ناتیادـخ  رگا  اـهزور  نآ  رد.دـهد  شمانـشد  دوش  رود  شرظن  زا  نوچ  دـنک و  شتعاـطا 

.تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  وکین  تبقاع  هک.دینک  ربص  ، تخاس

ار مدرم  تفرگ  رارق  جارات  هلمح و  دروم  داوس  یحاون  هک  یماگنه  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  باحـصا  زا  حـلاص  نب  ییحی 
هناور رکـشل  هاگ  نآ.داد  نانآ  یرادرـس  ار  یراصنا  ۀدابع  نب  دعـس  نب  سیق  سپ.دـش  راکیپ  بلطواد  سیمخلا  ةطرـش  دـناوخارف و  گـنج  یارب 

.دندیسر ماش  دودح  هب  ات  دنتفرب  نانآ  تخاس و 
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وت و راتفگ  نایم  یلو  تسا  نامثع  نوخ  ماقتنا  هتشاداو ، دربن  نیا  باکترا  هب  ار  وت  هچنآ  هک  یا  هتشادنپ  وت  » هک تشون  هیواعم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع
یم زیاج  دوخ  یارب  ار  ناناملـسم  زا  جارخ  نتفرگ  هناهب  هچ  هب.دوب  هچ  نامثع  لتق  رد  همذ  لها  هاـنگ  ، وت رب  یاو  ! تسا یرایـسب  ۀلـصاف  تلاـمعا 

.یرامش

« .سرتب روج  متس و  تبقاع  زا  نکم و  نینچ  رگید  نک و  سب 

: تشون وا  خساپ  رد  هیواعم  و 

یاهوزرآ نیرتهب  هب  راک  نآ  رد  نم  یدوب و  هدـش  رود  قح  زا  هک  یلاح  رد  ، دومن لوزعم  نآ  زا  ار  وت  هک  دروآ  رد  یراک  هب  ارم  دـنوادخ  ، دـعب اـما  »
« .ناگمه دییأت  دروم  متسه  یا  هفیلخ  نم  مدیسر و  دوخ 

همه یتلذ  یراوخ.دـمآ و  دـیهاوخ  راـتفرگ  ـالب  هس  هب  نم  زا  دـعب  هک  دـینادب  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یلئاو  هّللا  دـبع  نب  بدـنج 
.ناراکمتس یگماکدوخ  دادبتسا و  هدنشک و  یریشمش  ، ریگ

یم کاخ  رب  نم  زا  عافد  یارب  دوخ  یاهنوخ  دـیدرک و  یم  میرای  دـیدید و  یم  ارم  شاـک  هک  دـینک  وزرآ  درک و  دـیهاوخ  داـی  ارم  تـالاح  نآ  رد 
.درادن رود  دوخ  تمحر  زا  ار  راکمتس  زج  ادخ  و.دیتخیر 

.درادن رود  دوخ  تمحر  زا  ار  راکمتس  زج  ادخ  : تفگ یم  داتفا  یم  دنسپان  ار  وا  هک  دید  یم  یزیچ  هاگره  بدنج  و 

یاج زا  ناـنآ  یلو  دـنیآ  تکرح  رد  گـنج  هب  نتفر  یارب  هک  دـناوخارف  ار  ناـنآ  زور  دـنچ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یدزا  هّللا  دـبع  نب  بدـنج 
: دنار نخس  نینچ  مدرم  یارب  تساخ و  رب  سپ.دندیبنجن 

ناتزردـنا.دیدیبنجن دوـخ  یاـج  زا  امــش  دـییآ و  تـکرح  رد  دـیوش و  جیــسب  دربـن  یارب  هـک  متــساوخ  امــش  زا  نـم  ، مدرم یا  ، دــعب اـما  »
هب مدـناوخ و  زیمآ  تمکح  نانخـس  ناتیارب.دیونـش  یمن  نخـس  یلو  دـیراد  ییاهـشوگ.بیاغ  لد  هب  دیرـضاح و  نـت  هـب  امـش.دیتفریذپن  ، مداد

هدنکارپ فارطا  هب  نانچ  منیب  یم  هک  ما  هدرواین  نایاپ  هب  نخس  زونه  ، مدناوخ ارف  نات  هشیپ  متس  نانمـشد  داهج  هب  مداد و  ناتزردنا  وکین  یاهزردنا 
یم لیکشت  هناتسود  یاه  هقلح  دیدرگ و  یمزاب  شیوخ  یاهیاج  هب  زاب  مراد  یمزاب  تسد  امـش  زا  نوچ  و.دندش  هدنکارپ  ابـس  موق  هک  دیوش  یم 

یارب ندش  ایهم  هک  ناس  نآ.دیهد  یم  ربخ  دـیریگ و  یم  ربخ  اجنآ  اجنیا و  زا  دـیناوخ و  یم  اهرعـش  دـیروآ و  یم  اهلثم  رگیدـکی  یارب  دـیهد و 
.تسد رب  ناتکاخ.دیراپس  یم  لیطابا  هب  لد  دیرب و  یم  دای  زا  ار  گنج 

یراوخ هب  هکنیا  زج  دندرکن  گنج  ناشیاه  هناخ  ناتـسآ  رب  یموق  چیه  دنگوس  ادخ  هب.دـیور  ناشیازغ  هب  دـنیآ و  ناتیازغ  هب  موق  نیا  هکنیا  زا  شیپ 
تریـصب تین و  یاضتقم  هب  هک  مراد  تسود.دنکب  دهاوخ  هک  راک  ره  نمـشد  ات  دـینز  یمن  یراک  هب  تسد  هک  دـیتسه  امـش  نیا  هّللا  و.دـنداتفا 

هاگره دنا و  هدرک  مگ  شیوخ  نابراس  هک  دینارتشا  همر  نآ  دننامه  امش.مدرگ  هدوسآ  دیهد  یم  نم  هب  هک  یجنر  زا  موش و  یورایور  نانآ  اب  شیوخ 
راکیپ رونت  دوش و  هتخورفا  گنج  شتآ  نوچ  هک  منیب  یم  ار  امـش  ییوگ  ادـخ  هب  دـنگوس.دنوش  هدـنکارپ  وس  رگید  زا  دـندنویپ  مه  هب  وس  کـی  زا 

« .دیوش یم  هدنکارپ  بلاط  یبا  رسپ  درگ  زا  دیآ  هتخادگ 

نب نامثع  هک  یدرکن  نانچ  ارچ  نینمؤملا  ریما  ای  هک  درک  زاغآ  نخس  تساخ و  رب  سیق  نب  ثعشا 
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هک دوب  یسک  قح  رد  نآ  دوب و  ییاوسر  درک ، نافع  نب  نامثع  هچنآ  ، وت رب  یاو  نایخزود  رورس  یا  » هک داد  شخساپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک نافع 
رد قح  منک و  یم  لمع  مراگدرورپ  یوس  زا  یتنیب  یاضتقم  هب  هکنآ  لاـح  ،و  درک مناوت  ناـنچ  هنوگچ  نم.تسد  رد  یتجح  هن  دوب و  نید  ار  وا  هن 
درخ ار  شناوختـسا  دنک و  هکت  هکت  ار  شتـشوگ  نمـشد  نامه  ، دوش هریچ  وا  رب  ات  دراذگاو  ار  نمـشد  هک  یـسک  دنگوس  ادـخ  هب.تسا  نم  تسد 

ارم.منانچ هن  نم  اما  ، شاب نانچ  یراد  تسود  رگا  وت.فیعض  تسس و  تسا  یلد  ار  یـسک  نینچ.دزیرب  ار  شنوخ  درد و  رب  ار  شتـسوپ  دیامن و 
« .دنک نانچ  دهاوخ  هچ  ره  ادخ  دنزیرب و  اهدعاس  اهتسد و  دنوش و  هدنارپ  فارطا  هب  رس  یاه  هساک  نآ  تبرض  زا  هک  ناّرب  تسا  یریشمش 

: تفگ دوب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هناخبحاص  هک  یراصنا  دیز  نب  دلاخ  بویا  وبا 

یتمارک ار  امش  دنوادخ.دیناسر  ، نخس رادهگن  یاهلد  دشاب و  ناشیاونش  یاهـشوگ  هک  یناسک  شوگ  هب  شیوخ  نخـس  نینمؤملا  ریما  ، مدرم یا  »
رارق امش  نایم  رد  ناتربمایپ  زا  سپ  ار  ناناملسم  رورس  ناتربمایپ و  ّمع  رسپ  وا.دیتفریذپن  ار  نآ  تسا  نآ  راوازس  هک  نانچ  نآ  امش  تشاد و  ینازرا 

باجح رد  ناتیاهلد  دیونش و  یمن  نارک  نوچ  امش  یلو  دراد  لیـسگ  دنا  هدرک  لالح  یادخ  مارح  هک  یموق  داهج  هب  دزومآ و  نید  ار  امـش  ات  داد 
؟ دیا هداد  تسد  زا  زین  ار  ایح  مرش و  ایآ  ؛ دیناوتن ندیشیدنا  مدرم ، یا.هداهن  رب  رهم  هتسب و  ورف  تسا و 

رب دـندرگ و  مورحم  قح  نابحاص  ددرگ و  عیاش  دالب  رد  دوش و  ریگ  همه  الب  هک  دـیدش  ببـس  دـیتسب و  نامیپ  زواجت  متـس و  اب  زورید  ، مدرم یا 
امرس امرگ و  زا  ار  اهنآ  زیچ  چیه  دزیر و  ناور  گیر  اهنآ  رب  هدنز  یاهداب و  دتفا و  نابایب  رد  ناشرکیپ  دنبوک و  ناشمکش  رب  یاپ  دننز و  ناشتروص 
هیلع ) نینمؤملا ریما  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  ، هدوسرف هنهک و  نییوم  یاه  همیخ  سردـنم و  یاـه  هماـج  زج  دـهدن  هاـنپ  دیـشروخ  نازوس  وترپ  و 
موق یا  دومن  لمع  تسا  هدمآ  ادخ  باتک  رد  هچنآ  هب  دنکارپب و  لدع  موسر  داد و  هلـصیف  قح  یور  زا  ار  اهراک  وا  درک و  اطع  امـش  هب  ار  ( مالـسلا
یمن هک  یلاح  رد  میدینش  : دنتفگ هک  دیـشابم  یناسک  نوچ  و  ،» دیباتمرب خر  دیروآ و  یاج  هب  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  ادخ  هک  یتمعن  ساپس 

دیونشب دنهد  یم  ناتنامرف  نوچ  دییوگ و  خساپ  دنهد  یم  رد  ادن  ار  امش  نوچ.دیوش  دوخ  نمشد  داهج  یایهم  دیراد و  هتخآ  اهریشمش  « دنونش
« .دیشاب نایوگتسار  رامش  رد  ات  دشاب  نامه  زین  ناتلد  رد  هک  دیاب  دیروآ  یم  نابز  رب  یزیچ  هک  یتقو.دیرب  نامرف  و 

نب ةعصعص  دنار و  یم  نخس  رجآ  زا  هتخاس  یربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع مدوب و  هتسشن  دجسم  رد  یا  هنیدآ  زور  : دیوگ یدسا  هّللا  دبع  نب  دابع 
رب یور  خرس  یلاوم  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ سپ.تفر  یم  شیپ  داهن و  یم  مدرم  رس  رب  یاپ  دمآ  دجسم  هب  ثعشا.دوب  اجنآ  رد  مه  ناحوص 

ار برع  هک  دش  دهاوخ  مولعم  زورما  : تفگ ناحوص  نبا  دش و  نیگمشخ  نخـس  نیا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.ینیب یم  دوخ  وت  دنا و  هتفای  هبلغ  ام 
روذعم دنتلغ  یم  دوخ  رتسب  رب  زورمین  ات  هک  مادناربتس  مدرم  نیا  هب  نداد  رفیک  زا  ارم  یسک  هچ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.تسا تلزنم  هیاپ و  هچ 

یموق هک  یلاح  رد  دراد  یم 
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ار هناد  هک  یـسک  هب  دـنگوس.مدرگ  ناراکمتـس  زا  منک و  درط  ار  ناـنآ  هک  ییوگ  یم  ارم  ؟ دـننک یم  یهت  ولهپ  دوخ  رتسب  زا  یراد  هدـنز  بش  یارب 
نید هب  ات  دز  دنهاوخ  ار  [ اهبرع ] امـش نانآ  مسق  ادخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم زا  هک  دیرفایب  ار  نارادـناج  دـینایور و 

.دنیآرد نید  هب  ات  دیدز  یم  زاغآ  رد  ار  ناشیا  امش  هک  نانچمه  دیدرگزاب 

.درک یم  یرود  دوب و  رازیب  نانآ  زا  رمع  یلو  دوب  نابرهم  نانآ  هب  دیزرو و  یم  هقالع  یلاوم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یّبض  ۀریغم 

یتشم سپ.دیـشک  رـس  ثعـشا  ؟ تساجک یدومث  : تفگ یم  دنار و  یم  نخـس  ربنم  رب  هک  مدـید  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ دعـس  نب  نامعن 
داب کاله  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـنتخیرگ و  وا  اـب  زین  مدرم  تخیرگب و  وا  دـش و  نینوخ  هکناـنچ  دز  وا  تروص  رب  تشادرب و  هزیرگنس 

.هرهچ نیا  بحاص  داب  کاله  ، هرهچ نیا  بحاص 

: تفگ یم  دنار و  یم  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع : تفگ هک  دنک  تیاور  دوخ  ردپ  زا  دیعس  نب  ییحی 

امش زا  دعب  هک  مه  ار  یناسک  درک و  کاله  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  زین  ار  یناسک  تلصخ  ود  نآ  دیناسر و  تکاله  هب  تلصخ  ود  ار  مدرم  هنیآره 
.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  سپس.دزاس  هارمگ  ار  ناسنا  هک  یسوه  اوه و  دربب و  دای  زا  ار  ترخآ  هک  ییوزرآ  : دنک کاله  دنیآ 

: تفگ ربمایپ  رب  مالس  دورد و  دنوادخ و  یانث  دمح و  زا  سپ  درک و  زاغآ  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ هتابن  نب  غبصا 

یم دنمنایز  وا  تیصعم  زا  شنانمـشد  دنرب و  یم  دوس  وا  تعاطا  زا  شناتـسود  هک  ییادخ.منک  یم  شرافـس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  امـش  ، دعب اما  »
و.دیاین هتفریذپ  دیوگ  کرت  تسا  تلالـض  هکنیا  ۀناهب  هب  ار  قح  درادنپ و  تیاده  ار  تلالـض  دمع  یور  زا  هک  یـسک  رذـع  هک  دـینادب  و.دـندرگ 

هک تسام  رب  دزاس و  انـشآ  ناش  ینید  فیاظو  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  دریگ  هدهع  رب  شتیعر  باب  رد  دـیاب  ربهر  هک  یزیچ  نیرت  هتـسیاش  ، هنیآره
نایم رد  ادخ  نامرف  و.مییامن  یهن  تسا  هدرک  یهن  یلاعت  یادخ  هچنآ  زا  تسا و  هدرک  رما  ادخ  هک  هنوگ  نامه  مینک  رما  ضیارف  ماجنا  هب  ار  امش 

دوخ نید  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  هک  میناد  یم  ام  میرادن و  کاب  هدیدرگ  رداص  وا  هرابرد  یمکح  هک  یـسک  زا  میراد و  یاپ  رب  کیدزن  رود و  مدرم 
لمحت مینک و  یم  داهج  ، ناگدننک داهج  اب  هارمه  میرازگ و  یم  زامن  نارازگزامن  اب  ام  هک  دنیوگ  یم  دنتسه و  نتشیوخ  یاهاوه  اهوزرآ و  یپ  رد 

.دنناسر یم  ماجنا  هب  مه  رگید  مدرم  هک  تسا  ییاهراک  اهنیا  همه.میشک  یم  ار  نمشد  مییامن و  یم  ترجه  جنر 

سپ.دـشابن تسرد  زامن  تقو  نآ  رد  زج  هدرک و  ررقم  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتقو  ار  زامن.تسین  ندرورپ  لد  رد  وزرآ  یزاـسرهاظ و  هب  ناـمیا 
تسا یتقو  ناتسبات  یامرگ  رد  رهظ  زامن  تقو  و.دوش  مارح  راد  هزور  رب  ندیماشآ  ندروخ و  ددرگ و  یرپس  بش  هک  تسا  یتقو  حبص  زامن  تقو 

هک تسا  ینامز  نیا  کلف و  زا  تسا  دیشروخ  لاوز  تقو  زا  ناتسمز  رد  دوش و  وت  ردق  هب  وت  ۀیاس  هک 
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کانبات دیفس و  زونه  دیشروخ  هک  تسا  یتقو  رصع  تقو  .دوجس  عوکر و  رد  هدرک  ررقم  ادخ  هک  یطورش  اب.ینیب  دوخ  تسار  یوربا  رب  ار  باتفآ 
دیـشروخ هاگ  نآ  تفر و  دناوت  خسرف  ود  نیگنـس  یرتشا  رب  یدرم  هک  تسا  ینامز  تدـم  ردـق  هب  نآ  تدـم  تسا و  هدـییارگن  یدرز  هب  تسا و 

یخرـس دسر و  ارف  بش  هک  تسا  ینامز  زا  یرخآ  ءاشع  تقو  دنک و  یم  راطفا  راد  هزور  هک  تسا  دیـشروخ  بورغ  زا  برغم  تقو.دنک  بورغ 
.دربب شنامشچ  زا  باوخ  ادخ  دباوخب  ماگنه  نیا  رد  هدناوخان  ءاشع  زامن  سک  ره.بش  زا  یثلث  ات  دورب  قفا 

.« (1) تسا هتشگ  بجاو  نیعم  یاهتقو  رد  نانمؤم  رب  زامن  » زامن تاقوا  دوب  اهنیا 

یم یرود  دـننک و  یم  ترجاهم  اهیدـب  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نارجاهم.تسا  هدرکن  ترجاهم  هک  یلاح  رد.ما  هدرک  ترجاهم  : دـیوگ یم  یکی 
 . دندرگ یمنزاب  اهنآ  هب  زگره  دننیزگ و 

گنج هب  یمدرم  هاگ.تسا  نمشد  اب  تدهاجم  تساهمارح و  زا  بانتجا  داهج.تسا  هدرکن  داهج  هک  یلاح  رد  ، ما هدرک  داهج  : دیوگ یم  یکی 
ره زا  تسوا و  رد  هک  یریلد  تلـصخ  ببـس  هب  دگنج  یم  یدرم.دنهاوخ  یمن  یورخا  رجا  ادخ و  رکذ  زج  دنگنج و  یم  مه  وکین  دنور و  یم 

شردپ لاح  نیا  رد  ددرگ  یمن  راکیپ  درگ  هب  تسوا  رد  هک  سرت  تلصخ  ببس  هب  یدرم.دسانشن  هچ  دسانشب و  ار  وا  هچ  دنک  یم  تیامح  سک 
راکیپ نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یزیچ  رد  یرگراکیپ  ره  شزرا  ،و  دشاب گرم  شا  هرمث  اسب  ندرک  راکیپ.دنک  یم  میلـست  نمـشد  هب  مه  ار  شردام  و 

.دگنج یم  شیاه  هچب  هنال و  زا  عافد  هب  مه  گس  هنرگو  دنک  یم 

هب هتـشاد  ررقم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  ار  یتاکز.درک  بانتجا  دـیاب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هک  نانچمه  ، تساهمارح زا  باـنتجا  هزور 
هدوبر وا  زا  ار  شنید  هک  تسا  یسک  هدز  تراغ  ؛ دیبایرد کین  مهد  یم  امش  هب  هک  ار  یزردنا.دیآرس  نآ  رب  لاس  دیراذگم  دیزادرپب و  رطاخ  بیط 

دیهاوخن ادخ  ربارب  رد  یا  هناهب  رگید  مدومن  یهاوخکین  مدرک و  هظعوم  ار  امش  هک  دینادب.دریگ  دنپ  نارگید  زا  هک  تسا  یـسک  تخبکین  دنـشاب و 
.مبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  امش  دوخ و  یارب  منز و  یم  ار  دوخ  فرح.تشاد 
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هکم مدرم  رب  یواهر  ۀرجش  نب  دیزی  ۀلمح 

وا اب  هیلع  هّللا  ةمحر  یحایر  سیق  نب  لقعم  ییورایور  و 

ات ینک  هاگآ  نآ  زا  ار  یسک  ادابم  مهن  یم  نایم  رد  وت  اب  ار  یزار  : تفگ دناوخارف و  ار  یواهر  ۀرجش  نب  دیزی  هیواعم  : دیوگ نیعق  نب  ورمع  نب  رباج 
نآ - ما هدمآ  نوریب  نانآ  نایم  زا  هک  دوخ  ۀریشع  نادناخ و  ادخ و  مرح  هّللا و  تیب  نانکاس  رس  رب  ار  وت  یور  نوریب  ماش  نیمزرس  ۀمه  زا  هک  ینامز 
زا ماقتنا.هتخیر  نیمز  رب  وا  نوخ  هک  یناسک  زا  نامثع و  نالتاق  زا  تسا  یدرم  اجنآ  یلاو.متسرف  یم  - دیآ یم  نوریب  غرم  مخت  زا  هجوج  هک  ناس 

یارب هک  ار  یمدرم  اجنآ  رد  ییآ  دورف  هکم  رد  ات  - داهد تکرب  تیادخ  - یآ تکرح  رد  سپ.دوش  ادخ  هب  یکیدزن  وت و  لد  ام و  لد  یافش  ببس  وا 
هب دنتفاترب  خر  رگا  و.ریذپب  نانآ  زا  رادب و  نانآ  زا  تسد  ، دندرک تباجا  رگا.نک  توعد  ام  یوریپ  تعاطا و  هب  ار  اهنآ.دید  یهاوخ  دنا  هدـمآ  جـح 

ناهاوخ نم  دنتـسه و  نم  ۀریـشع  لصا و  نانآ  اریز.یـشاب  هتفگ  ییوگب  نانآ  هب  هک  ما  هتفگ  هچنآ  ات  زادرپم  گنج  هب  یلو  نک  هّجاحم  نانآ  اب  ناـبز 
.ریگ هدهع  رب  ار  جح  روما  ناوخب و  زامن  مدرم  رب  سپس.مرادن  شوخ  ار  ناشندنکرب  مناشیا و  یاقب 

.یروآرب ارم  زاین  یونشب و  نم  نخس  هک  هاگنآ  ات  تفر  مهاوخن  یتسرف  یم  ارم  هک  ییاج  هب  نم  هک  : تفگ ار  هیواعم  یواهر  ۀرجش  نب  دیزی 

.یوگب ییوگب  دیاب  هچ  ره  نونکا  ، داب نینچ  : تفگ هیواعم 

نایناهج راگدرورپ  هّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  تسا و  شیاتس  ساپس و  راوازس  هک  ار  ییادخ  شیاتس  ساپس و  : تفگ هرجـش  نب  دیزی 
یدنـسپ یم  رگا  ، یتسرف یم  ناحلاص  عمجم  ادخ و  موق  یوس  هب  ارم  وت  ، دعب اما.تسوا  ربمایپ  وا و  ۀدنب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم و.تسین 

رگا ،و  تفر مهاوخ  هک  دشاب  وت  هب  اهنآ  نتسویپ  دیما  نآ  رد  هک  منک  یراک  مدنسپ و  یم  دوخ  هک  منک  راتفر  هنوگ  نادب  اهنآ  اب  مور و  اهنآ  یوس  هب  هک 
دیاین نم  زا  راک  نیا  ، مریذپن سک  چیه  زا  یرذع  چیه  دشاب و  ناهانگ - یب  لد  رد  فوخ  داجیا  اهنآ و  نتشک  مدرم و  رب  متـس  نم  راک  یهاوخ  یم 

.یامن نآ  دزمان  ار  یرگید  و 
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.مدونشخ وت  شور  هار و  زا  هک  دیامنب  هار  تیادخ  هک  ور  دوخ  هار  هب  : تفگ هیواعم 

هک قشمد  ناگرزب.ناباتش  دمآ  نوریب  قشمد  زا.دوب  هیواعم  اب  نیفص  گنج  رد  دوب و  ینامثع  یلو.دوب  سرت  یادخ  دباع و  یدرم  هرجـش  نب  دیزی 
ادـخ رگا  - یدوز هب  : تفگ یم  وا  ؟و  یور یم  اـجک  هب  دندیـسرپ  یم  وا  زا  ،و  دـندومن یم  ریخ  یاـعد  هباحـص  قح  رد  دـندرک و  یم  شتعیاـشم 

هار سپس.دیتسناد  هک  دیرادنپ  لاح  « هدش هدیرفآ  باتش  زا  یمدآ  » هّللا ناحبس  : تفگ ، دندشن یضار  خساپ  نیدب  نوچ  و.تسناد  دیهاوخ  دهاوخ -
: تفگ تفرگ و  شیپ  رد  شیوخ 

هداتـسرف اـهنآ  یوس  هب  ار  رکـشل  نیا  هک  تمرح  لـها  ناـیم  دور و  یم  هکم  بوـص  هب  هک  رکـشل  نیا  ناـیم  هک  یا  هدرک  ررقم  رگا  ، ایادـخ راـب  »
ار وا  هک  یناسک  اب  گنج  ،و  دندش کیرـش  مولظم  ۀفیلخ  نامثع  لتق  رد  هک  یناسک  اب  گنج  زا  نم  هک.رادرانکرب  نآ  زا  ارم  ، دوش ریگرد  یلادج  ، دنا

ررقم ام  رب  ار  نآ  تمرح  هک  وت  مرح  رد  گنج  زا  یلو  مرادن  ما و  هتـشادن  کاب  دنتـشادن  هگن  شتمرح  دـندماین و  رد  وا  تعاطا  رد  ای  دنتـشاذگاو 
« .مسرت یم  یا  هتشاد 

دندش و هفحج  راپسهر  اجنآ  زا  دندیسر و  یرقلا  یداو  هب  ات  دنتفرب  نانیا  ، داتسرفب همدقم  رب  ار  یخونت  ریمن  نب  ثراح  دنارب و  هرجـش  نب  دیزی  سپ 
.دندمآ رد  هکم  هب  هّجحلا  یذ  مهد  رد  ات  دنتفر 

هدماین نوریب  هفحج  زا  زونه  دنوش و  یم  کیدزن  هکم  هب  نانآ  هک  دینش  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  مثق  : دیوگ یراصنا  دعـس  نب  لهـس  نب  سابع 
دمح.دنار و نخـس  ناشیا  یارب  دروآ و  درگ  ار  هکم  مدرم  مثق.دوب  یرجه  لاس 39  ، لاس نیا  دوب و  هکم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع  مثق.دندوب 

: تفگ سپس  ، دروآ یاج  هب  یلاعت  یراب  یانث 

ره ، هن رگا  میور و  هلباقم  هب  ات  دینک  جیسب  دیزیخرب و  دیراد  افو  دوخ  تعیب  تعاط و  رب  رگا.دیآ  یم  امش  رـس  رب  ماش  زا  میظع  یرکـشل  ، دعب اما  »
چیه دندنام و  شوماخ  ینامز  مدرم  «. دنز یم  نیمز  رب  ار  یأر  بحاص  دناریم و  یم  ار  هشیدنا  بیرف  اریز  دیبیرفن  ارم  دـییوگب و  دـیراد  لد  رد  هچ 

هب دب  ۀشیدنا  ریما  یا  - دزرمایب تیادخ  :- تفگ نامثع  نبا  ةبیش.دیآ  ریز  هب  هک  تساوخ  دیدرک و  نایب  دیتشاد  لد  رد  هچنآ  ، یرآ : تفگ مثق.دنتفگن 
رگا مییوگ و  تخـساپ  یناوخب  ار  ام  رگا.یتسه  ام  ۀفیلخ  ّمع  رـسپ  ام و  ریما  وت  میدنبیاپ و  شیوخ  تعیب  تعاط و  رب  ام.نکم  دب  نامگ  ربم و  ام 

یرانک هکم  زا  هک  تساوخ  داهن و  نآ  رب  دوخ  راب  دروایب و  شیوخ  ناروتـس  مثق  سپ.ناـمناوت  تقاـط و  ردـق  هب  یلو  میرب  تناـمرف  یهد  ناـمرف 
.دریگ

اهنآ رب  راب  هدروآ و  دوخ  ناروتس  : دنتفگ.دوب یتسود  ناشنایم  ؟و  تساجک مثق  هک  دیسرپ  دمآ و  یردخ  دیعس  وبا  : دیوگ دعس  نب  لهـس  نب  سابع 
ارم یا و  هدینـش  هک  هدـمآ  شیپ  هثداح  نامه  : تفگ ؟ یراد گنهآ  هچ  : تفگ درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  وا  دزن  دیعـس  وبا.دور  نوریب  هکم  زا  ات  هد 

.مورب هکم  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  مدید.تسین  ، منک عافد  رهش  زا  دوخ و  زا  مناوتب  نآ  اب  هک  یرکشل 

: تفگ دیعس  وبا.مهد  یم  تاجن  شیوخ  ناج  هنرگو  مگنج  یم  دمآ  درگ  یهاپس  نم  یارب  رگا 

یرادرس هب  هفوک  زا  یرکشل  هک  دنتفگ  دندمآ و  یقارع  ناناگرزاب  نایجاح و  هک  مدوب  هنیدم  رد  زونه 
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هدنام هدنز  ام  نادنزرف  زا  یسک  دسر  ام  یرای  هب  رکـشل  نآ  ات  هک  ، دیعـس وبا  یا  تسا  دیعب  : تفگ مثق  .دیآ  یم  وت  یرای  هب  یحایر  سیق  نب  لقعم 
یزیوآ لادج و  هکنآ  یب  هک  یلاح  رد  یهاوخ  شزوپ  هچ  برع  دزن  یروآرذع و  هچ  تّمع  رسپ  دزن  ، دانک تمحر  تیادخ  : تفگ دیعـس  وبا.دشاب 

اب ینک  عافد  دوخ  میرح  زا  یهد و  تسکـش  ار  تنمـشد  یناوت  یمن  زگره  ، دیعـس وبا  یا  : تفگ مثق.یـشاب  هداهن  زیرگ  هب  یاپ  وت  دـشاب  هتفرگ  رد 
: دوب هدمآ  نآ  رد  دناوخب  دتسب و  همان  دیعس  وبا.ناوخب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  تسود  ۀمان.دیما  هدعو و 

.داب وت  رب  مالس.سابع  نب  مثق  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  ۀدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

دنتسه یمدرم  نانیا.دنا  هداتـسرف  هکم  هب  جح  مسوم  رد  ار  مدرم  زا  یتعامج  هک  هداد  ربخ  هتـشون و  نم  هب  یبرغ  یحاون  رد  نم  سوساج  ، دعب اما 
ار نید  دنرب و  نامرف  ار  قولخم  ات  دننک  یم  تیـصعم  ار  هدننیرفآ  دنزیمآ و  یم  لطاب  هب  قح.انیب  مشچ  هن  تسه و  ناشیاونـش  شوگ  هن  هک  لدروک 

ریخ راک  هک  دبای  یم  تسد  ریخ  هب  یـسک  هکنآ  لاح  دروآ و  رد  ناکین  راوج  رد  ناشیادخ  هک  دنراد  وزرآ  تقو  نآ  دننک  بلط  ار  ایند  ات  دنهد  یم 
اب ینعی  هدیدنسپ  ییاوقت  عرو  الاو و  یرهوگ  اب  یدرم  هارمه  ار  ناملسم  نادرم  ریلد  زا  یعمج  نم.دنهدن  رفیک  یدب  هب  زج  ار  راکدب  دشاب و  هدرک 

رـسارس زا  ار  نانآ  ات  دزادـنارب  ناشراثآ  دـنک و  بیقعت  ار  نامجاهم  هک  مداد  نامرف  ار  لـقعم  و.مداتـسرف  امـش  یوس  هب  یحاـیر  سیق  نب  لـقعم 
عافد تسا  تما  هاوخکین  هک  دوخ  یاورنامرف  زا  نک و  یرادیاپ  نمـشد  لباقم  رد  زیخرب و  تسوت  کیدزن  رد  هک  ره  اب  وت.دنک  رب  زاجح  نیمزرس 
ۀمه رد  یرادیاپ  ربص.یا و  هدیشارت  یا  هناهب  رذع و  ای  یا  هدومن  یناوتان  راهظا  ای  یا  هدرک  یتسـس  دوخ  راک  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  ادابم.یامن 

« .مالسلا و.زاس  رود  دوخ  زا  زرل  سرت و  ثداوح  ربارب  رد  شابم و  نتشیوخ  یب  نکم و  یتسس  دشاب  وت  ۀویش  اهیتخس 

هتفرگ یشیپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع رکشل  رب  ماش  رکشل  هک  ما  هدینش.لصاح  هچ  همان  نیا  زا  : تفگ سابع  نب  مثق  ، دروآ نایاپ  هب  همان  دیعـس  وبا  نوچ 
؟ دسر هکم  هب  جح  مسارم  نتفای  نایاپ  زا  شیپ  وا  رکشل  ، تسا نکمم  ایآ.دنا 

نانآ تمالم  زا  دنسانش و  یم  ار  وت  قح  دننیب و  یم  ار  وت  راک  نیا  مدرم  یا  هدنکفا  جنر  هب  نتـشیوخ  تماما  یهاوخکین  یارب  وت  : تفگ دیعـس  وبا 
.هداد رارق  نما  ناکم  یلاعت  یادخ  ار  مرح  انامه  یشاب  مرح  رد  وت  دنسرب و  نایماش  رگا.یا  هدرازگ  یا  هتشاد  هدهع  رب  هک  هفیظو  نآ  یا و  هتسر 

.مینک نانچ  زین  هک  تسا  راوازس  زورما  میتشاد و  یم  مرتحم  ار  مرح  مالسا  زا  شیپ  ام 

ات تفگ  ار  یدانم  هاگ  نآ.دش  لخاد  هکم  هب  ات  دمایب  یواهر  ۀرجش  نب  دیزی.دنام  هکم  رد  مثق 
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دش نینچ  نوچ.دوب  هیورت  زور  زا  شیپ  زور  کی  وا  ندمآ.دوش  ام  ۀطلس  ام و  راک  ضرعتم  هک  یـسک  رگم  دنناما  رد  یگمه  مدرم  هک  دهد  رد  ادن 
حلص نیا  زا  فرط  ود  ره  دننک و  هحلاصم  هک  دنتساوخ  دنتخادرپ و  دش  دمآ و  هب  فرط  ود  نایم  ناحلاص  هباحص و  زا  هورگ  نآ  راصنا و  شیرق و 

.دندش لدشوخ 

یرش وا  زا  هبعک  مرح  رد  تساوخ  یمن  دوب و  اسراپ  یدرم  هرجـش  نب  دیزی  اما  ، تشادن دامتعا  نانآ  یهاوخکین  هکم و  مدرم  هب  سابع  نب  مثق  اما 
.دیاز

: تفگ سپس  ، دروآ یاج  هب  قح  یانث  دمح و  تساخ و  رب  هرجش  نب  دیزی  : دیوگ نصحم  نب  ورمع 

هب رما  مرازگب و  هعمج  زامن  منک و  تماما  زامن  رد  امـش  رب  هک  دـنا  هداتـسرف  ارم  ، دـیا هدـمآ  جـح  هب  هک  یناسک  یا  مرح و  نانکاس  یا  ، دـعب اما  »
وا اب  ندرازگ  زامن  زا  زین  ام  دناوخب و  زامن  ام  اب  دـهاوخ  یمن  تسا و  جـنر  رد  ام  ندـمآ  زا  رهـش  نیا  یلاو  هک  مدـید.منک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

.میراد تهارک 

نیا زا  وا  رگا.دـنیامن  ادـتقا  وا  هب  زامن  رد  دـننک و  رایتخا  ار  یکی  ات  میراذـگاو  ار  هکم  مدرم  ام و  هن  دـنک و  تماما  زاـمن  رد  وا  هن  دـهاوخ  یم  رگا 
ار شنارای  همه  ار و  وا  مرازگ و  یم  زامن  مدرم  رب  مهاوخب  رگا  ، تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب   . دز میهاوخزاب  رـس  زین  ام   ، دنززابرـس داهنـشیپ 

« .منکشب ار  مرح  نیا  تمرح  هک  مهاوخ  یمن  دنگوس  ادخ  هب.مرب  یم  ماش  هب  منک و  یم  ریگتسد  دننک  یم  عافد  وا  زا  هک 

یم رانک  زامن  زا  نم  مه  هک  یوگب  ار  وا  نک و  تاقالم  ار  درم  نیا  ، دانک تمحر  تیادخ  : تفگ دمآ و  یردخ  دیعس  وبا  دزن  ، هرجش نب  دیزی  سپس 
ناشیا ار و  وت  مهاوخب  رگا  دنگوس  ادخ  هب.دننیزگ  رب  شیوخ  زامن  تماما  هب  دنهاوخ  یم  ار  هک  ره  ات  راذـگاو  ار  هکم  مدرم.یوجب  وت  مه  میوج و 

هب راک  نیا  اریز  دوبن  وا  مرح  تمرح  تشادـهگن  یادـخ و  یدونـشخ  زج  یدینـش  هک  تشاداو  ینخـس  هب  ارم  هچنآ  یلو  مراد  لیـسگ  ماـش  هب  ار 
.دراد رتهب  ینایاپ  تسا و  رتکیدزن  یراگزیهرپ 

.وت ۀشیدنا  زا  رتهب  شا  هشیدنا  دشاب و  رتکیدزن  باوص  هب  وت  زا  شراتفگ  هک  ما  هدیدن  ماش  مدرم  زا  یدرم  : تفگ ار  وا  دیعس  وبا 

هرانک زامن  تماما  زا  ود  ره  سپ.تفگب  دوب  هتفر  هچنآ  ؟و  دومن وت  قح  رد  یگرزب  یکین  هچ  ادخ  هک  ینیب  یمن  : تفگ تفر و  مثق  دزن  هب  دیعـس  وبا 
نیا رد   . دیدرگزاب ماش  هب  هرجش  نب  دیزی  دندرازگب  شیوخ  جح  مدرم  نوچ.دروآ  یاج  هب  زامن  وا  دندیزگ و  رب  ار  نامثع  نب  ةبیش  مدرم  دنتـسج و 

هک دیسر  وا  هب  ینامز  و.دنار  وا  یپ  زا  دوب  سیق  نب  لقعم  هاپس  رادرس.تسا  هتشگزاب  ماش  هب  هک  دنتسناد  و.دیسر  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هاپس  لاح 
هیلع ) یلع  . دنتـشگزاب ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  دزن  دـنتفرگ و  دوب  نانآ  اـب  هچ  ره  دـندرک و  ریـسا  ار  یرفن  دـنچ.دوب  هتفر  مه  یرقلا  یداو  زا 

.دومن دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  دوب  هیواعم  دزن  رد  وا  نارای  زا  هک  یناریسا  ۀیدف  ار  ناریسا  ( مالسلا

هریچ امش  رب  - نایماش ینعی  - موق نیا  هک  منیب  یم  : تفگ ار  هفوک  مدرم  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما 
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یـشوماخ هب  یور  امـش  شتآ  هتفرگ و  ـالاب  ناـشراک  هک  منیب  یم  اریز  : تفگ ؟ ییوگ یم  تجح  هچ  هب  نیا  نینمؤـملا  ریما  اـی  : دـنتفگ .دـنا  هدـش 
هک منیب  یم  ار  نانآ  ، هدنکارپ امـش  دندحتم و  هک  منیب  یم  ار  نانآ  ، ناوتان تسـس و  امـش  دنـشوک و  تخـس  دوخ  راک  رد  هک  منیب  یم  ار  نانآ  ، هداهن
یم دوب  دنهاوخ  راکبان  ینارورس  ار  امش  نم  زا  سپ  هک  دینیب  یم  دنوش  زوریپ  امـش  رب  رگا  دنگوس  ادخ  هب.نامرفان  امـش  و.دندوخ  ماما  رادربنامرف 

دیناوت یمن  دیلول و  یم  مه  رد  اهرامسوس  نوچ  هک  منیب  یم  ار  امش.دننک  یم  جارات  ار  امش  دالب  عفانم  ،و  دنا هدش  کیرش  امـش  دالب  رد  هک  منیب 
دنراد یم  مورحم  ناتقح  زا  دنشک و  یم  ار  امـش  ءاّرق  هک  منیب  یم  نایع  هب.دییامن  ظفح  ار  ادخ  مرح  تمرح  دیناوت  یمن  دینک و  عافد  دوخ  قح  زا 

هک ماگنه  نآ  رد.دنراد  یم  برقم  ار  ماش  لها  دنراد و  یم  شغیرد  امش  زا  تسه  هک  یتلزنم  ماقم و  ره  و.دنهد  یمن  ارف  شوگ  ناتیهاوخداد  هب  و 
نآ.دیدرک یتسس  داهج  رد  ارچ  هک  دش  دیهاوخ  نوزحم  تفرگ و  دیهاوخ  نادند  هب  تمادن  تشگنا  دیرگنب  ار  ریـشمش  دادبتـسا و  تیمورحم و 

.دنکن ناتدوس  سپ  ناز  ینامیشپ  هک  یلاح  رد.دوب  عفانم  هچ  داهج  رد  هک  دروآ  دیهاوخ  دای  هب  هاگ 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نانمشد  نایوجبیع و  ۀرابرد 

.دوب صاع  نب  ورمع  یکی  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایوجبیع  نانمشد و  زا 

دمح و تفر و  ربنم  هب  ( مالسلا هیلع  - ) یلع.تسا هتفرگ  بیع  وا  زا  هدش و  ربنم  رب  ماش  رد  صاع  نب  ورمع  هک  دیـسر  ربخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب 
: تفگ دروآ و  یاج  هب  دنوادخ  یانث 

هراومه دـنک و  یم  ثبع  یاهراک  هک  هچیزاب  بعل و  لها  تسا و  عبط  خوش  یدرم  یلع  هک  تسا  هتفگ  ماـش  مدرم  هب  .(1) هغبان رسپ  زا  اتفگش  »
نیا زا  ار  وا  رامـش  زور  ادـخ و  زا  سرت  گرم و  ندرک  دای  ایآ.هدوشگ  نابز  دولآ  هاـنگ  ینخـس  هب  هتفگ و  غورد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.دـنک  یم  نینچ 
هدعو فالخ  دهد و  یم  هدعو  ، دیوگ یم  غورد  دیوگ و  یم  وا  تسا و  غورد  نخس  ، نانخـس نیرتدب  هک  دینادب   . دراد یمنزاب  دنـسپان  یاهرادرک 

یم یدـنواشیوخ  دـنویپ  دنکـش و  یم  ناـمیپ  دزرو و  یم  لـخب  دـنهاوخ  یزیچ  وا  زا  نوـچ  دـهاوخ و  یم  هزیتـس  اـب  دـهاوخ و  یم.دـنک  یم 
تدیکم دسر  ارف  راتـشک  نوچ  دـنک و  یم  ناوارف  یهن  رما و  هتـسشنن  اهقرف  رب  اهریـشمش  زونه  هک  هاگ  نآ  ات  ، دـسر ارف  گنج  نامز  نوچ.دلـسگ 

.دنادرگ تشز  ار  شتروص  ادخ  داب و  وا  رب  تحابق.دیامنب  شیوخ  تروع  دیاشگب و  راولش  زا  دنب  دتفا و  افق  رب  دنک و  راکشآ  شیوخ 

ةبعش نب  ةریغم  : دوب ناشیا  زا  و 

یم بیع  ار  یلع  هراومه  هریغم  منک و  یم  راسگنس  ار  هریغم  مروآ  تسد  هب  یتردق  رگا  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  : دیوگ (2) نامعن نب  یلع 
.درک

.دمآ نایم  هب  هیواعم  اب  وا  دجو  هبعش  نب  ةریغم  زا  نخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  : دیوگ هّللا  دبع  بدنج 

هیلع هللا  یلص  ) هّللا لوسر  دزن  هب  دوبر و  یلام  دش و  بکترم  یلتق  دوخ  موق  نایم  رد  هک  دوب  ببس  نیا  هب  وا  ندروآ  مالـسا  ؟ تسیچ هریغم  : تفگ
زا وا.تسا  هدیدن  یعوشخ  عوضخ و  وا  رد  سک  چیه  هدروآ  مالـسا  هک  نامز  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب.دش  هدنهانپ  وا  هب  دروآ و  مالـسا  دـمآ و  ( هلآ و 

: دوب فیقث  ۀلیبق 

نارگیرای دنگنج و  نازورفا  شتآ  دنیوج و  یرود  قح  زا  هک  تمایق  زور  ندیسر  زا  شیپ  نانوعرف 

ص:195

.تسا صاع  نب  ورمع  ردام  مان  هغبان  - 1
هب ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  باحـصا  زا  تسا  فورعم  تلالج  قوثو و  هب  هعیـش  دزن  رد.تسا  یعخن  ملعا  ناـمعن  نب  یلع  نسحلا  وبا  دارم  - 2

.دور یم  رامش 
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رد هتبلا.دنتـسین  برع  دوخ  ییوگ  هکنانچ  ، دنراد نمـشد  ار  برع  دنـسانش و  یمن  نامیپ  دهع و  هک  دنرادغ  یمدرم  فیقث  هک  دـینادب.ناراکمتس 
دش هتشک  تارف  لحاس  رب  فطانلا  سق  رد  هک  (2) دوعسم نب  دیبع  وبا  (1)و  دوعسم نب  ةورع  هلمج  زا  ، دنا هدوبن  مک  مه  حلاص  نامدرم  نانآ  نایم 

.دیامن یم  بیجع  فیقث  ۀلیبق  نایم  رد  حلاص  درم  دنچ  ره 

.هبقع نب  دیلو  رگید  و 

هدعو شتآ  هب  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) ربمایپ هک  دوب  یناکدوک  زا  یکی  هدـیمان و  «(3) قساف ار« وا  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا 
تیاده دینک ، یوریپ  ( یلع ) وا زا  رگا  :» دومرف هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع قح  رد  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نخس  نیا  هک  تسا  یرعش  ار  وا.داد 

: تسا نیا  تیب  نآ  دنک و  یم  در  « .درک دهاوخ  یربهر  تسار  هار  هب  ار  امش  تفای و  دیهاوخ  شا  هدش  تیاده  هدننک و 

هلمحب ریعبلا  لض  دق  کی  ناف 

ایداه ناک  ایدهم و ال  کی  ملف  دشاب  هدش  مگ  هدرک  یم  لمح  ار  وا  هک  یرتش  رگا 

.(4) هدننک تیاده  هن  دوب و  هدش  تیاده  هن  وا  سپ 

رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نامرف  هب  شردپ  (. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نانمـشد  زا  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمـشد  زا  هبقع  نب  دیلو 
.دش هتشک  ( مالسلا هیلع  ) یلع تسد  هب  - هنیدم ردب و  نایم  - ءارفص مان  هب  ییاج  رد  دش و  ریسا  ردب  گنج 

هدـش راـمیب  تخـس  دیلو.دنتـشذگ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نـسح  رب  دـنتفر  یم  هـبقع  نـب  دـیلو  تداـیع  هـب  هـک  یعمج  : دـیوگ یّبـض  ۀریغم 
مدرک هبوت  ادخ  دزن  ما  هدرک  رگید  مدرم  اب  هچ  ره  زا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  - ) نسح هب  دیلو.تفر  وا  تدایع  هب  نانآ  اب  زین  ( مالـسلا هیلع  ) نسح.دوب

( منک یمن  هبوت  ما  هدرک  یلع  قح  رد  هک  دب  ره  زا  ینعی   ) ما هدرک  وت  ردپ  قح  رد  هچنآ  رگم 

هیلع و هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دـیرفایب  ار  مدرم  دـینایور و  ار  هاـیگ  هکنآ  هب  دـنگوس  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  مدینـش  : دـیوگ شیبح  نب  ّرز 
.دنکن ینمشد  وت  اب  قفانم  زج  درادن و  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  : تفگ یم  نم  ۀرابرد  ( هلآ

نمشد ارم  هک  قفانم  ره  زا  درادب و  تسود  ارم  هک  هتفرگ  نامیپ  نمؤم  ره  زا  یلاعت  یادخ  : تفگ هک  دنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ینرع  هّبح 
.درادن تسود  ارم  دنهد  قفانم  هب  ار  ایند  رگا  دنکن و  ینمشد  نم  اب  دننز  یور  رب  ریشمش  اب  ار  نمؤم  رگا.دراد 
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راک نیمه  رس  رب  ناج  درب و  دوخ  موق  نایم  هب  مالسا  تراشب  دوب و  رضاح  هیبیدح  حلص  رد  تشاد  هینک  دوعـسم  وبا  ، یفقث دوعـسم  نب  ةورع  - 1
.ع فرح  هباصالا  باعیتسالا 112/3  کر  داهن 

فرح ینکلا  باب  هباصالا  کر.داهن  یاپ  وا  رـس  رب  لیپ  دنیوگ.دش  هتـشک  نایناریا  اب  دربن  رد  هک  تسا  راتخم  ردپ  یفقث  دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  - 2
.نیعلا

زین ۀیآ 18 و  هدجس  ۀروس  هدش  لزان  وا  ۀرابرد  َنوُوَتْسَی  هراشاال  ًاقِساهراشاف  َناهراشاک  ْنَمَک  ًانِمْؤُم  َناهراشاک  ْنَمَف  ۀیآ َأ  هک  دنیوگ  نارـسفم  - 3
دیدحلا 364/1. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  : کر.تارجح هروس  زا  ۀیآ 6  تسوا  باب  رد  اوُنَّیَبَتَف  ٍإَبَنِب  ٌقِساهراشاف  ْمُکَءاهراشاج  ْنِإ  ۀیآ 
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یتوبات کی  ره  هک  زین  رتشا  دنچ  یلو  دندرک  نفد  فجن  رد  ار  وا  کرابم  رکیپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع تداهش  زا  سپ  هک  تسا  هعقاو  نیا  هب  هراشا  - 4
دش و جراخ  هار  زا  نارتش  نیا  زا  یکی.دنا  هدرب  رگید  یاج  هب  ای  هنیدم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رکیپ  هک  دنرادنپ  مدرم  ات  دنداتسرف  ییوس  هب  تشپ  رب 

تاراغلا ص 519. رب  ثدحم  ناورداش  هیشاح  هب  : کر.داتفا نارگید  تسد  هب 
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دندش ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک 

هراشا

ادج نم  زا  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره  هدش و  ادج  ادـخ  زا  دوش  ادـج  نم  زا  سک  ره  : دومرف یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  : دـیوگ ّرذ  وبا 
.هدش

: دندوب هورگ  نیا  زا.دنتسویپ  هیواعم  هب  دندش و  ادج  وا  زا  یناسک  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  نایم  زا 

.رگید نت  دنچ  رعاش و  یشاجن  هّللا و  دبع  نب  قراط  روش و  نب  عاقعق  هریبه و  نب  ةلقصم  یمرضحلا و  رجح  نب  لئاو  هّیجح و  نب  دیزی 

فرصت قحان  هب  ار  جارخ  لاوما  تنایخ و  دندیزرو و  یم  ردغ  دندرک و  یم  لیم  ایند  هب  درک و  یم  نایـشآ  ناشلد  رد  هنتف  الب و  نوچ  وا  باحـصا 
.دنتخیرگ یم  هیواعم  دزن  هب  دندرک  یم 

.دنتخیرگ یم  هیواعم  دزن  هب  دندوبر و  یم  ار  لاوما  اهنآ  یلو  داد  یم  تراما  لامعا  تایالو و  هب  ار  اهنآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ شمعا 

یدبع دوراج  نب  رذنم 

مهرد رازه  دص  راهچ  دنیوگ  درک  عانتما  نآ  تخادرپ  زا  دروآ و  درگ  جارخ  زا  فازگ  یلام  وا.دوب  هداد  سراف  تراما  ار  رذـنم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
شدازآ ات  داتسیاب  دج  هب  وا  راک  رد  درک و  تعافـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  ناحوص  نب  ةعـصعص.درک  نادنز  هب  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دوب

.درک

: دنک یم  دای  درک  لمحت  وا  راک  رد  هعصعص  هک  یجنر  زا  یّنش  روعا 

یتف ّیا  دوراجلا  ینب  ةارس  لئاس 

اناحوص نبا  بابلا  ةعافشلا و  دنع  یدرمناوج  هچ  هک  سرپب  دوراج  ینب  نارس  زا 

.داتسیا رد  رب  تعافش  یارب  هک  ناحوص  نیا.دوب 

ادلو تعضرا  ّماک  ّالا  ناک  ام 

اناسحا ناسحالاب  زجت  ملف  تّقع  یلو.دهد  ریش  ار  یدنزرف  هک  دوب  یردام  دننامه  وا 

.دهدن یکین  ار  یکین  یازج  دنک و  شینامرفان  دنزرف 

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع هاوخکین  نارای  زا  هعصعص  و 

: تفگ دش  دراو  نوچ.دمآ  هعصعص  تدایع  هب  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : دیوگ سیق  نب  دوسا 
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روخ رد  یتمعن  ار  نآ  هکلب  ، نینمؤملا ریما  ای  ادـخ ، هب  هن  : تفگ.یروآ باسح  هب  دوخ  موق  تمظع  لیلد  دوخ  زا  ارم  تداـیع  اداـبم  هعـصعص  یا 
و.نارگید رگیراـی  یا و  هدوب  هنیزه  کدـنا  یدرم  وت  مناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  هعـصعص  یا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مروآ یم  باـسح  هب  ساـپس 

ینابرهم و ناـنمؤم  رب  یراد و  یم  گرزب  لد  رد  ار  ادـخ  ییاـناد و  ادـخ  باـتک  هب  مناد  یم  هک  اـجنآ  اـت  نینمؤملا  ریما  یا  وت  :و  تفگ هعـصعص 
.یروآ یم  تمحر 

هّیجح نب  دیزی  ناتساد 

.دوب هیجح  نب  دیزی  مه  یکی  دنتسویپ  هیواعم  هب  دندیرب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک  هلمج  زا 

یم وت  دزن  ار  وا  یتسرف  هّیجح  نب  دیزی  یپ  زا  ارم  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، یمیت ةفصخ  نب  دایز  : دیوگ یمیت  تلـصلا  وبا 
.مروآ

نادنز هب  ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک فرصت  دوخ  ار  همه  دروآ و  درگ  جارخ  دیزی.داد  یبتشد  یر و  تراما  ار  هّیجح  نب  دیزی  ( مالسلا هیلع  ) یلع
زا و.تسویپ  هیواعم  هب  تخیرگب و  تفر  باوخ  هب  دعس  نوچ  دروآ و  کیدزن  دوخ  نارتشا  دیزی.تشامگ  وا  ینابهگن  هب  ار  مان  دعـس  یمالغ.درک 

: دنک یم  دای  نینچ  رارف  نیا 

یبئاکر یب  تمترا  ادعس و  تعداخ  و 

لضفا وه  یذّلا  ترتخا  ماشلا و  یلا  ارم  منارتشا  مداد و  بیرف  ار  دعس 

ةبایغ یف  امئان  ادعس  ترداغ  دوب و  رترب  هک  مدیزگرب  ار  یسک  دندرب و  ماش  هب 

للضم لهتسم  مالغ  دعس  مدرک و  اهر  نارگ  باوخ  رد  ار  دعس 

.هارمگ نوبز و  تسا  یمالغ  دعس  و 

وا دزن  هک  دـهد  تزاجا  هیواعم  اـت  دـنتفر  یم  هقر  هب  تسخن  ، دـنزیرگ هیواـعم  دزن  هب  دنتـساوخ  یم  هک  یمدرم  ناـمز  نآ  رد.تفر  هقر  هب  تسخن 
دـمآ و اراد و  نیبیـصن و  تاناع و  تیه و  و.دوب  سیق  نب  کاحـض  یحاون  نآ  ریما  دـندوب و  هیواعم  ورملق  رد  ناّرح  ایـسیقرق و  اهر و  هقر.دـنور و 

.دوب گنج  هام  ره  رد  رتشا  کاحض و  نایم.شندش  کاله  زا  شیپ  دوب  رتشا  کلام  یحاون  نآ  ریما  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ورملق  رد  راجنس 

نیا رد  سپ   . دنادرگ یمزاب  ار  وا  دهد  تزاجا  رگا  هک  تسا  هتفگ  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هفـصخ  نب  دایز  تفای  ربخ  هک  دوب  هّقر  رد  هّیجح  نب  دیزی 
: دیاتس یم  ار  ماش  مدرم  هنوگ  نیدب  یرگید  رعش  رد  و.تفرگ  رخسمت  داب  هب  ار  هفصخ  نب  دایز  یوعد  دورس و  یرعش  باب 

یمّلسف کوملسا  کموق  دنه  ای 

ناطوالا نم  انطو  یلدبتسا  وت و  دندرک و  میلست  ار  وت  وت  موق  ، دنه یا 

مهیف اموق  ةسدقم و  اضرا  یارب  ار  یرگید  یاج  وش و  میلست  مه 
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ناقرفلا اوعبات  هقفتلا  لها  سدقم و  ینیمزرس  نیزگب  شیوخ  نطو 

.دننآرق ، ناعبات هقف و  لها  همه  هک  یموق 

مهتئج امل  ماشلا  لها  تببحا 

ناشدزن هب  نوچ  مراد  تسود  ار  ماش  مدرم 
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نامثع یلع  عزج  نم  تیکب  و 

.متسیرگ نامثع  رب  درد  رس  زا  اجنآ  رد  مدمآ و 

تنعل شیادـخ.تسا  هدـمآ  رد  شنانمـشد  ۀرمز  رد  نونکا  هک  داد  ربخ  ار  وا  درک و  شهوکن  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نآ  رد  دورـس و  یرعـش  زین  و 
هیلع ) یلع ، دندرک ارف  اهتسد  نانآ.دیراد  رب  نامسآ  هب  اهتسد  : تفگ ار  دوخ  باحصا  درک و  نیرفن  ار  وا  دیسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ  نیا.دانک 

.دنتفگ نیمآ  نانآ  درک و  نیرفن  ( مالسلا

: تفگ دوخ  یاعد  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یمیت  تلصلا  وبا 

نوچ هد  یرفیک  ار  وا  نک و  ظفح  وا  ۀلیح  رکم و  زا  ار  ام.تسویپ  نیقساف  موق  هب  تخیرگب و  دوبرب و  ار  ناناملـسم  لام  هّیجح  نب  دیری  ایادخ  راب 
.ناراکمتس رفیک 

رجح دض  رب  اهدعب  درم  نیا.دوب  اجنآ  رد  مه  ادخ  نمشد  نآ  یمیت  مهر  یبا  نب  لیبحرش  نب  قافع.دنتفگ  یم  نیمآ  هتشادرب  اعد  هب  اهتـسد  نارای 
.دش وا  لتق  بجوم  داد و  تداهش  ّیدع  نب 

نارای ؟ دننک یم  نیرفن  ار  ام  فارشا  ایآ.داب  کاخرپ  ناشیاهتسد  : تفگ.ار هّیجح  نب  دیزی  دنتفگ  ؟ دننک یم  نیرفن  ار  یسک  هچ  موق  نیا  دیسرپ  قافع 
تسج و رب.دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاوخکین  نارای  زا  هک  هفـصخ  نب  داـیز.دوش  کـاله  دوب  کـیدزن  هک  ناـسنآ  دـندز  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
زا تفرگ و  ار  شتـسد  دایز.دنتـشاد  رب  تسد  وا  زا  مدرم  دینک و  اهر  ار  درم  نیا  ّمع  رـسپ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دینک اهر  ارم  ّمع  رـسپ  : تفگ

.دودز یم  شا  هرهچ  زا  کاخ  تفر  یم  وا  اب  هک  نانچمه  درب و  نوریب  دجسم 

قرف ات  تشاد  مهاوخن  تسود  ار  امـش  تشاد و  مهاوخن  تسود  ار  امـش  مناوت  نتفر  هار  ندیود و  ما و  هدـنز  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یم  قافع 
.تسا رتدب  وت  یارب  نیا  تسوت و  نایز  هب  رتشیب  نیا  : تفگ یم  هتسویپ  دایز  و.نارتشا  نداد  ریش  ندرک و  راوخشن  نایم  تسا 

: دورس ار  رعش  نیا  سپ  نآ  زا  دایز 

یدهشم قافع و  نع  یعافد  ول ال  و 

برغم ءاقنع  ضوع  قافعب  توه  نم  روضح  قافع و  زا  نم  عافد  دوبن  رگا 

انعابتا یف  یدهلا  ّنا  هئبنا  یاقنع  تشونرس  نوچ  یتشونرس  قافع 

بقشیف ءارملا  هیرضیف  یبایف  هک  مدرک  هاگآ  ار  وا  تشاد  شیپ  رد  برغم 

.دیدب ار  یتخسرس  نیا  نایز  تفاترب و  رس - وا  تسام و  تعباتم  هار  تیاده  هار 

هک مرادنپن  هابتشا  هس  نآ  دوجو  اب  مهد و  یم  ربخ  دیا  هدرک  هک  هابتشا  هس  زا  ار  وت  یلو  مداد  یم  ار  تخـساپ  مدوب  یم  رعاش  رگا  : تفگ ار  وا  قافع 
.دیسرب ییاج  هب 
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.دیدیگنج نانآ  اب  دیدش و  لخاد  ناشدالب  هب  ات  دیدرب  ماش  مدرم  رس  رب  رکشل  هکنآ  نیتسخن  اما 

ناترسیم زگره  دنگوس  ادخ  هب  دندینادرگزاب  دنتفیرف و  ار  امش  راک  نیا  اب  دنتشارفا و  رب  اهنآرق  دیبای  یم  هبلغ  نانآ  رب  امش  هک  دنتفایرد  نایماش  نوچ 
.دش دیناوت  لخاد  رگید  راب  دیدش  لخاد  ماش  هب  هک  رامش  تیدج و  تّدح و  نآ  اب  هک  دوشن 
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بقل اب  اهنآ  رورس.دومن  ناشتابثا  اهنآ  مکح  درک و  علخ  ار  امش  امش  مکح  ، دندرک نیعم  یمکح  مه  اهنآ  دیدرک و  نیعم  یمکح  امش  : هکنآ مود 
دیهاوخ ناشیا  تسد  ریز  امـش  دنراد و  ار  الاب  تسد  موق  نآ  هراومه  دنگوس  ادخ  هب   . دیتشگزاب مشخ  تنعل و  اب  امـش  دیدرگزاب و  نینمؤملا  ریما 

.دوب

دنگوس ادخ  هب  دیتشک  ار  اهنآ  شیوخ  تسد  هب  دیدروآ و  تخات  ناشرس  رب  امش  دنتساخرب و  امش  فالخ  هب  ناتناراوس  ریلد  نارق و  ءاّرق  : هکنآ موس 
.دوب دیهاوخ  ریقح  زجاع و  هتسویپ  سپ  نآ  زا 

.دنداد شمانشد  شنارای  تفرب و  اجنآ  زا  دوب و  اهنآ  زا  یکی  تسارف  ببس  هب  نایماش  یاهیزوریپ  نیا  ۀمه  : تفگ هاگ  نآ 

.مراد یم  تسود  ار  ناّفع  رسپ  مرازیب و  یلع  زا  نم  ایادخ  راب  : تفگ یم  تشذگ  یم  نانآ  رب  راب  ره  اهدعب 

.مرازیب قافع  یا  وت  زا  نافع و  رسپ  زا  مراد و  تسود  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع نم  ایادخ  راب  : تفگ یم  یمیت  لأو  نب  هّللا  دبع  وبا  و 

نوچ عّجسم  یتارابع  تسناوت  یم  هک  دوب  یوگ  (1) عجس یدرم  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحـصا  نایم  رد.تشاد  یمن  رب  دوخ  راک  زا  تسد  قافع 
یم نینچ  ، یرآ : تفگ.هد ییاهر  درم  نیا  ناـبز  زا  ار  اـم  دوخ  عجـسم  تاراـبع  اـب  یناوت  رگا  : دـنتفگ دـندروایب و  ار  وا.دـیوگب  ناـنهاک  تاراـبع 

: تفگ دادن و  شتلهم  درم  نآ  تفاب  مهرد  نانخس  نانچ  تشذگ و  نانآ  رب  قافع  نوچ.منک 

! شکب ، قالخا ار  وا  تسا  نّولتم  قارف و  دهد  جاور  قاقش و  درآ  دیدپ  شنخس  قافن و  دراد  لد  رد  هک  ار  قافع  ایادخ  راب 

؟ هتخاس طلسم  نم  رب  ار  درم  نیا  یسک  هچ  امش  رب  یاو  : تفگ دینشب  نوچ  قافع 

.مناراتب تسا  هدرک  هنال  وت  نت  رد  هک  ناطیش  نآ  منک و  رب  تناهد  زا  ار  تیاهنادند  مربب و  ار  تنابز  هک  هدرک  طلسم  وت  رب  ارم  ادخ  : تفگ درم  نآ 

.تفر یم  هنیزم  ینب  دزنب  هکلب  تشذگن  ( مالسلا هیلع  ) یلع نارای  رب  رگید  سپ  نآ  زا  قافع 

.دوب نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  عّنجه  رگید 

.دوب نیفص  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هارمه  یفقث  ثیغم  نب  سیوا  نب  دوعسم  نب  نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع 

عّنجه ار  وا  ( مالـسلا هیلع  - ) یلع و.تشگزاـب  هیواـعم  دزن  رگید  راـب  تسوـیپ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هـب  سپـس  دوـب  هیواـعم  ناراـی  زا  زاـغآ  رد 
.رنه یب  زارد  : ینعی.دیمان

.دوب روش  نب  عاقعق  رگید 

وا مداتسرف و  رکسک  تراما  هب  ار  روش  نبا  عاقعق  هک  یلاح  رد  ؟ دیبلط یم  لام  نم  زا  امش  ایآ  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ ینابیش  قاحـسا  وبا 
.داد یمن  نیباک  غلبم  نیا  هب  ار  نز  نآ  ، دوب روخ  رد  یرسمه  رگا  مسق  ادخ  هب.درک  نیباک  مهرد  رازه  دص  هب  ار  ینز 
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لاـس 147 هب.اـنیبان  دوب و  حیـصف  یدرم  باـسنا  رعـش و  هب  ملاـع  راـبخا و  یوار  دوب و  هفوک  یاـملع  زا  یبـلک  مکح  نب  ةـناوع  مکحلا  وبا  - 1
میدن ص 134. نبا.تسرهف  : کر تشذگرد 
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.دوب رعاش  یشاجن  رگید  و 

تسویپ و هیواعم  هب  دش و  مشخ  رد  یشاجن  دز و  دح  ار  وا  ( مالسلا هیلع  ) یلع دروخ و  بارش.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رعاش  نیفـص  رد  یـشاجن 
.دومن وجه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع

لاّمـس وبا.تسا  هتـسشن  دوخ  ۀناخ  رد  رب  هک  دید  ار  (1) یدسا لاّمـس  وبا  هار  رد.دمآ  نوریب  هناخ  زا  یـشاجن  ، دوب ناضمر  لوا  زور  : دـیوگ هناوع 
.دور یم  اجک  هب  دیسرپ 

هدـش هتخپ  نونکا  ما و  هتـشاذگ  رونت  رد  بش  لوا  زا  هک  یدنفـسوگ  ۀـبند  هلک و  زا  یهاوخ  یم  : تفگ لاّمـس  وبا.هسانک  هّلحم  هب  : تفگ یـشاجن 
؟ ناضمر لوا  زور  رد  ایآ  ، وت رب  یاو  : تفگ یشاجن  ؟ یروخب

.شاب شوماخ  : تفگ یشاجن.روایم  ام  دای  هب  میرادن  ربخ  نآ  زا  هک  ار  یزیچ  : تفگ لاّمس  وبا 

هب نابز  دراوگب و  ماعط  دـیازفیب و  توق  دودـب و  اهگر  رد  دـنک و  شوخ  ار  رطاخ  هک  مهد  یم  اراوگ  فاص و  یبارـش  وت  هب  سپـس  : تفگ لاّمـس  وبا 
یگیاسمه رد.دندرک  دنلب  ادص  هک  دوب  زور  رخاوا  رد.دندیـشون  دروآ و  دیبن  لاّمـس  وبا  دندروخ و  تشاچ  دمآ و  دورف  یـشاجن.دنک  ایوگ  نخس 

 . تفگزاب ارجام  تفر و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن.تسیز  یم  وا  نایعیش  )و  مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  یکی  اهنآ 

دسا ینب  هلحم  هب  ار  دوخ  دید  نانچ  ار  عضو  نوچ  لاّمس  وبا  دندرک  هرصاحم  ار  هناخ  دندمایب.داتسرف و  نانآ  رس  رب  ار  یعمج  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
داتـشه تشادب و  تشاد  یاپ  رب  یراولـش  اهنت  هک  ار  وا  رگید  زور.دندرب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  دـنتفرگ و  ار  یـشاجن  یلو.دـش  ناهنپ  دـنکفا و 

هچ یدوزفا  هک  تسیب  نیا  یلو  دوـب  دـح  هناـیزات  داتـشه  نآ  نینمؤـملا  ریما  اـی  : تـفگ یـشاجن.دوزفا  نآ  رب  رگید  ۀـنایزات  تـسیب  دز و  هناـیزات 
.ناضمر هام  رد  تنتشادن  هزور  تراگدرورپ و  ربارب  رد  تیخاتسگ  یارب  : تفگ ؟ دوب

گناب و وا  فارطا  رد  اه  هچب.تشاد  هاگن  مدرم  دید  ربارب  رد  یاپ  هب  یراولـش  اهنت  اب  نانچمه  ار  یـشاجن  دـح  یارجا  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دراد مکحم  یدنبرس  تسا و  ینمی  کشم  نآ  ، ادخ هب  هن  : تفگ یم  یشاجن  »و  هدرک هدولآ  ار  دوخ  یشاجن  » هک دندرک  یم  شورخ 

نینچ وا  و.دش  نوزفا  ناشرامـش  ات  دنکفا  وا  یور  رب  دوخ  یادر  سک  ره  سپـس.دنکفا  وا  رب  دوخ  یادر  تشذگ و  وا  رب  یلولـس  مصاع  نب  دنه 
: دورس

هدابع نم  احلاص  اّیح  هّللا  اذا 

مصاع نب  دنه  هّللا  اّیحف  اّیقت  ناگدنب  زا  یکی  رب  دهاوخب  ادخ  هاگره 

هتوعد ام  اذا  یلولس  لک  رب و  داب  دورد  سپ  ، دتسرف دورد  دوخ  حلاص 

مراکملا یلعلا و  یعاد  یلا  عیرس  ارف - هک  یلولس  ره.مصاع  نب  دنه 

.تسا هتفر  دنک  یم  توعد  مراکم  یرترب و  هب  هک  یسک  یوس  هب  ناباتش  ، ما هدناوخ 

: تفگ درک و  وجه  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع تسویپ و  هیواعم  هب  یشاجن 
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.نیس فرح  : هباصالا کر.تسیز  لاس  دنیوگ 167  درک  لزنم  هفوک  رد.تشاد  مان  ةریبه  نب  ناعمس  دوب و  فارشا  زا  لامس  وبا  - 1
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ایلع یّنع  غلبم  نم  الا 

فاخا الف  تنما  دق  یّناب  درب  یم  مایپ  یلع  هب  نم  زا  یسک  هچ  ناه 

اّمل قحلا  رقتسمل  تدمع  گنهآ.مسرت  یمن  رگید  متفای و  ینمیا  هک 

.فالتخا اهیف  ةیضق  تیار  مدید  ار  یا  هّیضق  نوچ  مدرک  قح  هاگیاج 

.دینک یم  فالتخا  نآ  رد  امش  هک 

رد یـشاجن  و.ناوخب  ار  یـشاجن  : تفگ ار  دوخ  بجاح  سپ.دوب  هداد  ماع  راب  هیواعم  هک  دوب  یزور.دمآ  رد  هیواعم  رب  یـشاجن  : دیوگ (1) دانز وبا 
مـسج هب  نادرم  یگرزب.ماوت  دزن  متـسه و  یـشاجن  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ یـشاجن.تسا  هدیدن  ار  وا  هک  دومن  نانچ  هیواعم  یلو  دوب  وا  دزن 

.نابز لد و  : تساهنآ وضع  کدرخ  ود  هب  لب  تسین  اهنآ 

: تسوت زا  رعش  نیا  ایآ  : تفگ هیواعم 

ةلالع وذ  حباس  برح  نبا  یّجن  و 

ناود حامرلا  میزه و  ّشجا  هیواعم ) ینعی  ) برح نبا  : ینعم لصاح 

هشونت حامرلا  فارطا  : تلق اذا  رد  ، دیناهرب هکرعم  زا  کتزیت  یبسا  ار 

.دوب اه  هزین  تبرض  ضرعم  رد  هک  یلاح 

.نامدقلا ناقاسلا و  هل  هترم 

.درب رد  هب  نادیم  زا  ار  وا  کتزیت  بسا  نآ  یاهاپ  اهتسد و  تفرگ  نایم  رد  ار  وا  اه  هزین  رس  میتفگ  دوخ  اب  هک  نیمه 

نیا نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ یـشاجن.دربن  رد  هب  گنج  نادـیم  زا  بسا  ار  ینم  نوچ  ، وت رب  یاو  تفگ  دز و  وا  ۀنیـس  رب  تسد  اب  هیواعم  سپس 
.ما هتفگ  نایفس  یبا  نب  ةبتع  یارب  ما  هتفگن  وت  یارب  اهرعش 

ۀماـسا نب  بعک  نب  هّللا  دـبع  نبا  قراـط  هژیوـب  ، دـندمآ مشخ  هب  دـندوب  ( یلع ) وا اـب  هک  یناـینمی  دز  دـح  ار  یـشاجن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نوـچ 
هک نانآ  نانکفا و  هقرفت  نارادربنامرف و  نارگنایـصع و  هک  میدوب  هدـیدن  ام  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ دـمآ و  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  قراط.یدـهن 

یتشابنا مشخ  زا  ام  یاهلد  یدرک و  نانچ  ثراح  مردارب  اب  وت  هک  هاگ  نآ  ات  ، دننیبب رفیک  ناسکی  لضف  نداعم  لداع و  ماکح  زا  دنداحتا  راتـساوخ 
.تسا خزود  شماجنارس  هک  یتخادنا  یهار  هب  ار  ام  یتخاس و  ناشیرپ  مه و  رد  ام  یاهراک  و 

کته هک  تسا  یناناملـسم  زا  یکی  وا  هک  تسا  نـینچ  هـن  اـیآ  یدـهن  درم  یا  «. (2) ناعـشاخ رب  رگم  دیآ  یم  نارگ  :» تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ینمشد :» دیامرف یلاعت  یادخ  یدهن  درم  یا.میدرک  یراج  وا  رب  تسوا  هانگ  ۀرافک  هک  ار  یدح  زین  ام  ؟ هدش مارح  بکترم  هدرک و  نید  تمرح 

.« (3) تسا رتکیدزن  اوقت  هب  هک  دیزرو  تلادع  ، دیزرون تلادع  هک  دنکن  ناتراداو  رگید  هورگ  اب 
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دید و ار  وا  یعخن  رتشا.تشاد  یم  روذعم  راک  نیا  زا  ار  وا  تسا و  هتفریذپ  هتفگ  یلع  هچ  ره  هک  دومن  یم  نانچ  دـش و  جراخ  یلع  دزن  زا  قراط 
؟ یتخاس ناشیرپ  مه و  رد  ام  یاهراک  یتشابنا و  مشخ  زا  ام  یاهلد  هک  یا  هتفگ  نینمؤملا  ریما  هب  وت  ایآ  قراط  یا  : هک دیسرپ 

ص:202

هبیتق نبا  فراعم  کر  .تشذگرد  لاس 130  ناضمر  هام  رد.دوب  ناشیا  هاگتـسد  بتاک  هیما و  ینب  نارادفرط  زا.ناوکذ  نب  هّللا  دبع  دانّزلا  وبا  - 1
لادتعالا 418/4. نازیم  ص 204 و 

45 هرقب - 2
8 هدئام - 3
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.یا هتفگ  هک  تسین  نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ رتشا.ما  هتفگ  نم  ، یرآ : تفگ قراط 

فالخ هک  تسناد  یهاوخ  رتشا  یا  : تفگ دش و  بضغ  رد  قراط.تسوا  تعاطا  ریسم  رد  همه  ام  یاهراک  هداهن و  وا  نامرف  هب  شوگ  ام  یاهلد 
.ییوگ یم  هک  تسا  یزیچ  نآ 

رد ماش  ناگرزب  زا  یعمج.درک  شهاگآ  ود  نآ  ندمآ  زا  هیواعم  بجاح.دنتفر  هیواعم  دزن  هب  گنرد  یب  یـشاجن  قراط و  دـش  کیرات  بش  نوچ 
: تفگ داتفا  قراط  رب  مشچ  ار  هیواعم  نوچ.دندش  لخاد  یشاجن  قراط.یفیص و  نب  ورمع  ینهج و  هّرم  نب  ورمع  هلمج  زا  ، دندوب وا  دزن 

هداژن هتفاین و  یرورس  وا  رب  سک  هک  یرورـس  نآ  ، هدش ورف  نیمز  رد  ییاه  هشیر  گربرپ و  یاه  هخاش  اب  تسا  یتخرد  نوچ  هک  یدرم  دمآ  شوخ 
.تفر دناوتن  ارف  وا  عیفر  هاگیاپ  هب  سک  هک  دنمجرا  یا 

بکرم باکر  رد  یاپ  هکنآ.تسا  ههبش  یهارمگ و  رس  هک  داد  یدرم  زیگنا  هنتف  یوریپ  هب  نت  دز و  رس  ییاطخ  دمآ و  دیدپ  یـشزغل  وا  زا  هک  یدرم 
شا یپ  رد  زین  اپورـس  یب  ناگلفـس  زا  یعمج  تخادرپ و  زاـتو  تخاـت  هب  کـیرات  یداو  نآ  رد  هتـسب  مشچ  تسـشن و  نآ  تشپ  رب  داـهن و  هنتف 

.« (1) هدش هداهن  لفق  ناشیاهلد  رب  ای  دنشیدنا  یمن  نآرق  رد  ایآ  :» دنا هرهب  یب  یباوص  هشیدنا  ره  زا  دنگوس  ادخ  هب.دنداتفا 

داد و هیکت  شیوخ  ریشمش  هب  هاگ  نآ.دروآ  مشخ  هب  ار  وت  نم  نخس  هک  دابم  یلو  میوگ  یم  نخـس  نم  هیواعم  یا  : تفگ تساخ و  یاپ  رب  قراط 
یم ناشنخس  دنیب و  یم  ار  نانآ  هک  شناگدنب  ۀمه  زارف  تسا  یراگدرورپ  تسا  شیاتس  دمح و  روخ  رد  لاح  ره  رد  هکنآ  :» درک رس  نخس  نینچ 

لطاب لها  دوب  نینچ  هن  رگا  نتـشون و  هن  تسناوت و  یم  ندـناوخ  هن  شیپ  ناز  ربمایپ  نآ  تشاد و  ثوعبم  ناشدوخ  رب  ناشدوخ  زا  یربمایپ.دونش 
« .دروآ یم  تمحر  نانآ  رب  درک و  یم  یکین  نانمؤم  قح  رد  هک  یربمایپ  رب  داب  مالس.دنداتفا  یم  کش  هب 

هک ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  باحـصا  زا  یعمج  اب  هارمه  رگداد  تسا و  راگزیهرپ  هک  ار  یماما  میدوب  هداتـسیا  رد  تمدخ  هب  ام  ، دعب اما 
لها.ناگدیـسر تیاده  هب  نارـسپ  مه  ناردـپ و  مه  ، نید ربهر  دـنا و  هدوب  تیادـه  غارچ  هراومه  هک  ینادرم.ناگتفای  هار  دـنا و  ناراگزیهرپ  همه 

فرش و ناداز  هناخ  نارورس و  ناهاشداپ و  مدرم  نایم  زا  دننک  ناشیا  یوریپ.تفای  ناوت  اهنآ  رد  تفای  ناوت  هک  ریخ  ره.ترخآ  لها  ایند و  هن  ، نید
نآ لمحت  نانآ  تسا و  خلت  قح  هک  دوب  ببس  نیدب  اهنت  دندش  نادرگ  یور  ناشیا  زا  هک  یناسک.ناراکمتـس  هن  دننالـسگ و  نامیپ  هن.یدنمجرا 
یب تسا  ینامرف  ادخ  نامرف  دومنن و« اهر  ناشنابیرگ  سوه  اوه و  تفای و  هبلغ  ایند  هب  لیم  نانیا  رب.تسا  راوشد  دنور  یم  هک  یهار  دنتـسناوتن و 

هکنیا زا  هیواعم  یا.دهد  رد  نت  صاصق  تلذم  هب  دوب  هتساوخن  اریز  تفاترب  خر  مالسا  زا  (3) مهیا نب  ةلبج  ام  زا  شیپ  «(2) ناصقن هدایز و  چیه 
.ینز ینادان  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  یسانش  یم  ار  ام  دوخ  وت  هک  یلابب  دوخ  رب  ادابم  میا  هدمآ  وت  دزن  هب  هتسب و  راب 

وت یاج  اجنیا  : تفگ درک و  یـشاجن  هب  یور  سپـس  .ناناملـسم » ۀمه  یارب  دوخ و  یارب  مبلط  یم  شزرمآ  گرزب  یادخ  زا  متفگ و  دوخ  نخس 
نانخس نیا.شکب  نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  تسین 

ص:203

24 دمحم - 1
38 بازحا - 2

دوش و صاصق  هک  دش  ررقم  ، درب رمع  هب  تیاکـش  درم  نآ  دز و  ار  تیعر  زا  یکی  هنیدم  رد.دروآ  مالـسا  هک  دوب  ماش  یارما  زا  مهیا  نب  ةـلبج  - 3
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.تسویپ لقره  هب  تفر و  مور  هب  دیدرگزاب و  مالسا  زا  هلبج.دروخب  یلیس 
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کشخ ۀمـشچ  رـس  هب  ار  وت  میتساوخن  ام  ، ادخ ۀدنب  یا  : تفگ سپـس  .تخاسن  راکـشآ  شیوخ  مشخ  یلو  دش  نیگمـشخ.دمآ  نارگ  هیواعم  رب 
رد ار  وا  سپـس.دنکن  نانچ  لمع  رد  هک  دیوگ  ییاهزیچ  هدنیوگ  دورب و  تسد  زا  نخـس  نانع  هاگ  یلو.مینارب  راشرـس  یروخـشبآ  زا  ای  میروآرد 

نایاپ هب  سلجم  ات.تفگ  نخس  وا  اب  درک و  وا  یوس  هب  ور  سپـس  ، دیـشوپ وا  رب  دندروآ و  اهدرب  اه و  هماج  داد  نامرف  دناشن و  تخت  رب  دوخ  رانک 
.دمآ

نآ هک  دندوشگ  شتمالم  هب  نابز  دـندمآ و  نوریب  وا  اب  - دـندوب ینهج  ود  ره  هک  - یفیـص نب  ورمع  هّرم و  نب  ورمع  دـش  جراخ  رد  زا  قراط  نوچ 
؟ یتفگ هیواعم  یور  رد  هک  دوب  هچ  نخس 

نتسیز زا  رتاراوگ  یسب  نیمز  ریز  رد  نتفخ  هک  دیسر  مرظن  هب  هک  ینامز  رگم  مدشن  ضیرحت  دیدینش  هک  نانخس  نآ  هب  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ قراط 
هب ار  یسک  دوشگ و  نانآ  صقن  بیع و  هب  نابز  درک و  ییوگ  دب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم باحـصا  زا  همه  نآ  هک  هاگ  نآ.تسا  نیمز  یور  رب 

هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  باحـصا  دـیلابب و  دوخ  یهاشداپ  رب  دوخ و  رب  تسین و  ییوا  زا  رتهب  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  هک  درک  دای  ازـسان 
هچ.تفگ دیاشن  قح  زج  ماقم  نآ  رد  دوب و  هدرک  بجاو  نم  رب  ار  نآ  ماجنا  یلاعت  یادخ  هک  مدز  یراک  هب  تسد  وا  ربارب  رد  نم.درک  بیع  ار  ( هلآ

؟ دوب دهاوخ  هچ  شماجنارس  ادرف  هک  درگنن  هک  یسک  رد  تسا  یریخ 

ۀرمز رد  ، دوب هدش  هتشک  زور  نآ  رد  قراط  رگا  تفگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.تفگ هچ  هیواعم  اب  قراط  هک  دیسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ارجام  نیا  ربخ 
.دوب نادیهش 

.دوب وا  اب  مه  یشاجن  دیدرگزاب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هّللا  دبع  نب  قراط  هک  دنیوگ  یضعب 

.درک شوخ  لد  هیواعم  اب  دش و  هدودز  شلد  زا  ترودک  نآ  مک  مک  ات  دومن  یم  شمیرکت  درک و  یم  تلامتسا  ار  قراط  نانچمه  هیواعم 

هاگرکـشل هب  درک و  یم  ناهنپ  نابـسا  نانع  رد  تشون و  یم  ار  هیواعم  راـبخا  وا  نز.یولع  شنز  دوب و  یناـمثع  دوخ  ، دوسا نب  مثیه  ناـیرعلا  وبا 
.دندیناسر یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  ار  رابخا  دنتفرگ و  یم  ار  اهبسا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای.داد  یم  رس  نیفص  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع

قارع مدرم  : تفگ مثیه  ؟ نم هاوخکین  ماش  مدرم  ای  دنتسه  یلع  هاوخکین  رتشیب  قارع  مدرم  ایآ.تفگ  ار  مثیه  هیواعم  یزور  تیمکح  هّیضق  زا  سپ 
: تفگ ؟ ییوگ یم  اجک  زا  نیا  : تفگ هیواعم.دندوب  ناشریما  هاوخکین  ماش  مدرم  زا  رتشیب  دنوش  الب  راتفرگ  هنوگ  نیدب  هکنآ  زا  شیپ 

.دنارصب تریصب و  لها  همه  هک  دنراد  تسود  ناشیراد  نید  ببس  هب  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع قارع  مدرم  اریز 

- دنگوس ادخ  هب  - سپس.دنوش دیمون  دنباین  یزیچ  نوچ  دنا و  عمط  لها  ناتسرپایند  هک  دنراد  تسود  ایند  زا  عتمت  ببـس  هب  ار  وت  ماش  مدرم  یلو 
.دنتسویپ وت  هب  هک  دنتفرگ  هرهب  نآ  زا  یناسک  اهنت  دنتخود و  وت  تسد  هب  مشچ  دندنکفا و  تشپ  سپ  ار  نید  قارع  مدرم 

دشاب گنن  راع و  ۀدرک  رس  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ثعشا  : تفگ ؟ درب یا  هرهب  میراد  هچنآ  زا  ات  دیآ  یمن  ام  دزن  سیق  نب  ثعـشا  ارچ  : تفگ هیواعم 
تسرد ایآ  : دیسرپ هیواعم.نادنمزآ  ور  هلابند  ای 

ص:204
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ار وا  هیواعم.دـمآ  مشخ  هب  لاؤـس  نیا  زا  یلو.یرآ  : تفگ مثیه  ؟ تخورف یم  یلع  هب  تشوـن و  یم  اهبـسا  راـسفا  رب  ار  راـبخا  وـت  نز  هک  تـسا 
.داد هلص  ۀدعو  تخاس و  راودیما  داد و  یرادلد 

یا : تفگ هیواعم  هک.دوبن  یرگید  نایماش  زج  دندوب و  مه  ماش  مدرم  زا  یعمج  مدوب  نایفـس  یبا  نب  ةیواعم  دزن  : دیوگ یدایا  ۀدعاس  نب  براحم 
هیلع ) یلع هک  دـیا  هتفای  ربخ  امتح.منک  یم  راتفر  هنوگچ  امـش  اب  هک  دـیناد  یم  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  دـح  هچ  اـت  هک  دـیناد  یم  ماـش  مدرم 

: تفگ نایماش  زا  یکی.درامش  یم  ربارب  ردق  مک  مانمگ و  مدرم  اب  ار  فیرش  مدرم  دنک و  یم  هچ  قارع  مدرم  اب  ( مالسلا

.مینیبن ار  وت  نادقف  داب و  ترانک  رد  هراومه  تدنزرف  دنکشن و  تتردق  یاهلاب  داب  هدنیاپ  تتلود 

ناورم صاع و  نب  ورمع.دوب  شوماخ  هیواعم  تفگب و  دمآ  شنابز  رب  هچ  ره  نارـضاح  زا  یکی  ؟ دییوگ یم  هچ  بارت  وبا  باب  رد  : دیـسرپ هیواعم 
.دنتفگ ینانخس  قحان  هب  دندوشگ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع شهوکن  هب  نابز  زین  مکح  نب 

باـب رد  هیواـعم  یا  :» تفگ تسج و  رب  سلجم  رخآ  زا  دوب  هدـمآ  رد  سلجم  هب  هداد و  یاـج  ناـیماش  ناـیم  رد  ار  دوخ  هک  هفوـک  مدرم  زا  یکی 
رگا ار  نانیا  دنگوس  ادخ  هب  ، دنا هداد  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  دننادرگ و  رس  شیوخ  یهارمگ  رد  هک  یسرپ  یم  نخس  یناسک  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع

میوگب ات  هد  ارف  شوگ  نم  هب  نونکا.دنـسانشب  ار  وا  لیاضف  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع دـنناوت  هنوگچ  ، دـننامرد باوج  رد  یـسرپب  ناـشنید  لـئاسم  زا 
هیلع ) یلع - صاع نب  ورمع  ینعی  - تسا هتسشن  تتسار  تسد  رب  هکنآ  هن  درک و  یناوت  راکنا  وا  لیاضف  وت  هن  هک  ناسنآ  تسیک  ( مالسلا هیلع  ) یلع

دیلام و ورف  ار  وا  ناتسود  ناطیش و  دیدرونرد و  کرش  ساسا  دنکفا و  رب  داسف  داینب  وا  دوجو  هب  ادخ.زارفرس  لصالا و  میرک  تسا  یدرم  ( مالسلا
ار ناگدیدمتس  دومن و  نشور  ار  اهیکیرات  تخاس و  ریذپلد  نآ  راس  همشچ  داشگ و  رب  نید  نابز  درتسگب و  لدع  طاسب  دومن و  نوگنرس  متس  خاک 

هانپ تسا و  قح  ۀتشارفارب  مچرپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.دینادرگ زوریپ  ار  ناناملسم  تفرگ و  ماقتنا  ناملاظ  زا  تخیر و  ورف  ار  قافن  یانب  درک و  یرای 
.تسا ناگتخیرگ  روای  تسود و  تسا و  ناگدنهاوخ  أجلم  تسا و  حور  راهب  تسا و  ناهانپ  یب 

دریگ رارق  شیوخ  یاج  رد  هاگ  نآ  ، دنوش هچراپکی  دندنویپب و  رگیدکی  هب  ات  دروآ  درگ  یاج  کی  رد  ار  هدـنکارپ  یاهربا  هک  تسا  تمحر  داب  نوچ 
اهرازتشک اهناتسب و  دهد و  بآ  ار  اهرهش  دنایورب و  اهغاب  دنک و  باریس  ناگنـشت  دزیر و  ورف  شناراب  درغب و  شدعر  دشخردب و  شیاهـشخرذآ  و 

نیرترب تسا و  تما  ماما  تسا و  برع  رورـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.تسا ربا  نیا  دننامه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یرآ.دزاس  لگرپ  دـنادرگ و  زبسرس 
.اهنآ ۀمه  نیرتدنمدرخ  اهنآ و  ۀمه  نیرتابیز  اهنآ و  ۀمه  نیرتاناد  اهنآ و  ۀمه 

.دندوب تکاله  ۀطرو  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  تفگزاب  حرشب  تیاده  شور  هار و  مدرم  یارب 

شوختـسد ناگمه  دنیـشن و  نوخ  هب  هناخ  مشچ  رد  اهمـشچ  دنتفا و  تشحو  هب  روسج  نادرم  دوش و  زیگنا  ههبـش  اهراک  نوچ  ، دنگوس ادخ  هب 
ناگدنسرت هک  دننامه  یب  یتوطس  تبیه و  راوتـسا و  یلد  اب  ینیب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع یتلاح  نینچ  رد  دشخردب  اهریـشمش  دنوش و  بارطـضا 

رد مصخ  ناراوس  هک  هماگنه  نآ  رد  ماگنه و  نادب  دریگ و  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  ار  نانآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دنیوج و  هانپ  ودب 
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زاین یب  یدرخ  بحاص  ره  تروشم  زا  دوخ  ۀنادنمدرخ  یرابدرب  راوتـسا و  ۀشیدنا  یدرمیاپ  هب  یلع  ، دیاشگب لاب  ثداوح  باقع  دنیآ و  زاتو  کت 
َقَهَز ُّقَحْلا َو  َءاهراشاج  ْلُق  َو  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  درم  نآ  و.دنرب  نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  نامرف  هیواعم  دندنام و  شوماخ  نارـضاح  « دیآ

.دش نوریب  سلجم  زا  ًاقوُهَز » َناهراشاک  َلِطاهراشابْلا  َّنِإ  ُلِطاهراشابْلا 

.دیآ نایاپ  هب  شنخس  ات  دنام  یم  شوماخ  دوشگ  یم  تحاصف  نابز  هدنیوگ  نوچ  تشاد و  یم  تسود  ار  حیصف  نخس  هیواعم 

.دوب بلاط  یبا  نب  لیقع  ، دنتفر یلع  دزن  زا  هک  یناسک  زا  رگید 

مهس هچنآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع ، دش ششخب  راتساوخ  وا  زا  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هفوک  هب  بلاط  یبا  نب  لیقع  : دیوگ (1) ءالع نب  ورمع  وبا 
هعمج زور  ات  لـیقع  و.یاـپب  هعمج  زور  اـت  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.یهد یزیچ  لاـملا  تیب  زا  ارم  مهاوخ  یم  : تفگ لـیقع.داد  وا  هب  دوب  وا 
لیقع ؟ دنک تنایخ  مدرم  همه  نیا  هب  هک  یـسک  قح  رد  ییوگ  یم  هچ  : تفگ ار  لیقع  ، دروآ یاج  هب  هعمج  زامن  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه.دییاپب 

اطع ار  وت  لاـملا  تیب  زا  منک و  تناـیخ  مدرم  همه  نیا  هب  نم  هک  یهاوخ  یم  اـیآ  تفگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.یدرم نینچ  تسا  یدرم  دـب  : تفگ
؟ مهد

تشاد و میدـقت  وا  هب  مهرد  رازه  دـص  هیواعم  دـش  دراو  هک  زور  ناـمه  رد.تفر  هیواـعم  دزن  هب  دـمآ و  نوریب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  زا  لـیقع 
نم رکف  رد  وت  دشاب و  نم  ۀـشیدنا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دوخ  ۀـیتآ  رکف  رد  هک  مدـید  ار  یلع  : تفگ ؟ یلع ای  مرتهب  نم  وت  یارب  لیقع  یا  : تفگ

.شیوخ ۀیتآ  ۀشیدنا  رد  هک  یتسه  نآ  زا  رتشیب 

تلـصخ مادـک  نآ  : تفگ لیقع.مدنـسپ  یمن  ار  نآ  هـک  تـسا  یتلـصخ  - مشاـه ینب  یا  - امـش رد  : تـفگ ار  لـیقع  هیواـعم  : دـیوگ ورمع  وـبا 
یتزع یناوتان و  زا  یراع  تسا  یشمرن  ام  رد  یلب  : تفگ لیقع.متفگ  ار  وت  هک  نامه  : تفگ هیواعم  شمرن ؟ مادک  : تفگ لیقع.شمرن  : تفگ ؟ تسا

لیقع.ّدح نیا  هب  ات  هن  دیزی  وبا  یا  : تفگ هیواعم.تسا  رفک  امش  شزاس  تسا و  ردغ  امش  شمرن  ، رخـص دنزرف  یا  اما.تنوشخ  زا  یراع  تسا 
: تفگ

اصعلا عرقت  ام  مویلا  لبق  ملحلا  یذل 

املعیل ّالا  ناسنالا  مّلع  ام  اصع و  دوش  هاگآ  شیاطخ  زا  میلح  درم  نآ  ات 

مکقئالخ نم  شیط  ةهافسلا  ّنا  یزیچ  ات  ار  یمدآ  دنبوک و  نیمز  رب  ار 

نیعالملا قالخا  هّللا  سّدق  تهافس.دوشن و ال  ملاع  دنزوماین 

.دانادرگن هزیکاپ  ار  نانوعلم  دنوادخ  تسامش  لاصخ  تافص و  زا  یدرخ  یب 

: تفگ لیقع  ؟ تسیچ هط » : » ۀملک نیا  ینعم  : تفگ ، دنک عطق  ار  شمالک  تساوخ  هیواعم 

.درم یا  : ینعی یربع  نابز  هب  هط »  » .تنادناخ هرابرد  هن  تردپ و  ۀرابرد  هن  هدش  لزان  ام  ۀرابرد  نیا  میتسه و  ام 

ار وت  تخادنا و  گنچ  دوب  تورث  هچ  ره  رب  تردارب  دیزی  وبا  یا  : تفگ ار  لیقع  هبقع  نب  دیلو 
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لادتعالا 556/4. نازیم.تسا  هتشذگرد  لاس 154  رد  هرصب  لها  ملاع  دوب و  نآرق  یراق  ، ینزام ءالع  نب  ورمع  وبا  - 1
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هتـشغآ ناـمثع  نوـخ  هب  یلع  ناـهد  : تفگ دـیلو.وت  رب  مه  تفرگ و  یـشیپ  نم  رب  مه  تشهب  هب  ندیـسر  هار  رد  یرآ و  : تـفگ .تـشاد  مورحم 
دمآ و مشخ  هب  وا  نخس  زا  دیلو.دشاب  هدز  خاش  ار  وا  یا  هلاغزب  هک  یتسه  یسک  دننامه  ام  نایم  رد  وت  ؟ راک هچ  شیرق  اب  ار  وت  : تفگ لیقع.تسا 

: تفگ

تما نیا  ۀمه  باذع  زا  باذع  دندش و  یم  باذع  قحتـسم  همه  دنتـشاد  یم  تکرـش  نامثع  لتق  رد  مه  نیمز  لها  ۀمه  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب 
یبا نب  ةـبقع  تردـپ  اب  تبحاصم  زا  تسا  رتشیب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناگدـنب  زا  یا  هدـنب  هب  ام  تبغر  شوماـخ ، : تفگ لـیقع.تسا  رت  تخس 

.طیعم

مالـس لـیقع  نوچ.میدـنخب  لـیقع  هب  اـیب  : تفگ هیواعم.دـمآ  لـیقع  هک  دوب  هیواـعم  دزن  رد  صاـع  نب  ورمع  یزور  : دـیوگ ءـالع  نب  ورمع  وبا 
یِف ِبَطَحْلا  َةَـلاهراشاّمَح   » شا همع  هـک  یدرم  اـشوخ  : تـفگ لـیقع.تسا  بـهل  وـبا  شیوـمع  هـک  یدرم  دـمآ  شوـخ  : تـفگ هیواـعم  ، درک
وبا زا  لیقع  یا  : تفگ هیواعم.دش  یم  هیواعم  همع  هک  دوب  بهل  وبا  نز  برح و  رتخد  لیمج  ما  وا  دارم  تسا   (1)« ٍدَسَم ْنِم  ٌلْبَح  اهراشاهِدیِج 
ریز هب  ار  بطحلا  ةـلامح  تا  همع  هک  تفاـی  یهاوخ  ار  بهل  وبا  ورب  پچ  تسد  هب  یور  خزود  هب  هک  یتقو  : تفگ لـیقع  ؟ یراد ربـخ  هچ  بهل 

.دندب ود  ره  هک  ادخ  هب  : تفگ هیواعم  ؟ ریز رد  هکنآ  ای  تسا  رتهب  تسا  هدیباوخ  ور  هب  شتآ  رد  هکنآ  ایآ.تسا  هدنکفا 

.دوب بتاک  ۀلظنح  رگید 

بیع ار  نامثع  هک  یرهـش  رد  دنتفگ  یم.دنتفر  ایـسیقرق  هب  هفوک  زا  بتاک  ۀلظنح  یلجب و  هّللا  دبع  نب  ریرج  متاح و  نب  ّیدع  : دـیوگ یبض  ۀریغم 
.دنام میهاوخن  دننک 

.دنتسویپ هیواعم  هب  هک  یلع  نارای  زا  رگید 

هّللا هنعل  ةاطرا  یبا  نب  رسب  ۀصق  رد  وا  ربخ  یمرضح و  رجح  نب  لئاو  دوب و  هبـشع  نبا  دنتـسویپ  هیواعم  هب  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  رگید 
.تسا هدمآ 

دیسر و هیواعم  هب  ار، ( مالسلا هیلع  ) یلع نانآ  نتشاذگورف  ندرک و  کرت  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نارای  ندش  هدنکارپ  ربخ  نوچ  : دیوگ یـسیع  نب  رکب 
هنیدم هب  ماش  مدرم  زا  یرکشل  اب  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  ، دنا هتفات  رب  رس  دتـسرف و  داوس  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  هتـساوخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دینش 

زا ناشیا  ریغ  راصنا و  یاه  هناخ  زا  هناخ  دنچ  رـسب.دندرک  تباجا  ، دناوخ ارف  هیواعم  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  دیـسر و  هنیدـم  هب  ات  دـمایب  رـسب.داتسرف 
شوخ یرظن  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  هک  ار  یموق  ره  هار  رد.دنار  نمی  یوس  هب  اجنآ  زا  دش و  هکم  راپـسهر  دز و  شتآ  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نایعیش 

هب راگدرورپ  یانث  دمح و  تسخن  دـنار و  نخـس  مدرم  یارب.دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ.درک  یم  جارات  ار  ناشلاوما  تشک و  یم  دنتـشاد 
نآ ببس  هب  همه  نیا  هک  تفگ  هتفر و  نمی  هب  ةاطرا  یبا  نب  رسب  هنوگچ  هک  تفگ  داتـسرف و  دورد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) دمحم رب  دروآ و  یاج 

: داد نخس  ۀمادا  نینچ  ،و  دنا هتفگ  کرت  ار  قح  دنا و  هتشاذگ  ورف  ار  وا  شنارای  هک  تسا 

یمن یگریچ  امـش  رب  ، دـنرب یم  نامرف  ، تسا لـطاب  رب  هک  دوخ  یاورناـمرف  زا  ناتنانمـشد  هک  دـیدوب  هدرب  ناـمرف  هنوگ  نآ  مقحرب  هک  نم  زا  رگا  »
« .دنتفای

هب رتشیب  و.دوب  هدرک  هنخر  یزیگنا  هنتف  کش و  ناشدوجو  رد  دنتشاد و  یمن  شوخ  ار  یلع  مدرم 
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.دراد ندرگ  رب  امرخ  فیل  زا  یبانط  تسا و  شک  مزیه  وا  نز  ینعی.ّدسم  هروس  زا  تایآ 4 و 5  - 1
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هفوک لها  رتشیب  زین  دندرورپ و  یم  لد  رد  وا  ۀنیک  دندوب و  وا  فالخ  هب  مه  هرصب  مدرم.دوب  هدش  کدنا  وا  ناهاوخکین  نارای و  دندوب و  هدییارگ  ایند 
.دندوب هدرک  دب  لد  وا  اب  شیرق  ۀمه  ماش و  لها  زاجح و  لها  ناشءاّرق و  و 

هب یرهش  زا  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ دمایب و  رفـس  ۀماج  رد  یدرم  هک  مدوب  هتـسشن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  : دیوگ یناه  ما  مالغ  (1) هتخاف وبا 
دنتسناوت یم  اهنآ  رگا  : تفگ.هرـصب زا  : تفگ ؟ یا هدمآ  اجک  زا  : دیـسرپ ( مالـسلا هیلع  - ) یلع اجنآ.تسین  یتسود  چیه  رد  ار  وت  هک  ما  هدمآ  وت  دزن 

نت کی  هن  دوش و  هدوزفا  ام  رامش  رب  نت  کی  هن  تمایق  زور  ات  مییادخ  نامیپ  دهع و  رد  نم  نایعیش  نم.دنتشاد و  یم  تسود  دنرادب ، تسود  ارم 
.ددرگ مک 

ۀنیک هک  دوب  ریّخـش  نب  هّللا  دـبع  نب  فّرطم  مه  یکی  ( دنتـسویپ هیواـعم  هب  دـندیرب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یتعاـمج  ینعی  ) ناـشیا داّـبع  زا 
.تسویپ هیواعم  هب  درک و  اهر  ار  وا  داد و  یاج  لد  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

زیاج هک  درک  دای  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یا  هنوگ  هب  ریّخـش  نبا.دوب  وا  دزن  ریّخـش  نبا.دش  لخاد  دوعـسم  وبا  رب  رـسای  نب  راّمع  : دیوگ نیریـس  نبا 
.تسا نم  نامهم  درم  نیا  ، ادخ هب  ار  وت  ناطقی  وبا  یا  : تفگ دوعسم  وبا  ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  وت  ، قساف یا  : تفگ رسای  نب  رامع.دوبن 

نب هّللا  دبع  نب  فّرطم  : دـندوب هدـیقعمه  تسدـمه و  بلاط  یبا  نب  یلع  ینمـشد  رد  هرـصب  مدرم  زا  نت  هس  : تفگ یم  (2) یریرج دوعسم  وبا 
.قیقش نب  هّللا  دبع  دایز و  نب  ءالع  ریّخش و 

)و مالـسلا هیلع  ) یلع هب  تبـسن  یزوت  هنیک  ناشراک  هک  درک  انب  هرـصب  رد  یدـجاسم  - هّللا هنعل  - دایز نب  هّللا  دـیبع  : دـیوگ (3) یرصب ناّسغ  وبا 
.دزا هّلحم  رد  یدجسم  لحاس و  رب  دوب  نافّالع  رازاب  رد  هک  یدجسم  عشاجم و  ینب  دجسم  ّیدع و  ینب  دجسم  نوچ  ، دوب وا  شهوکن 

زا - تشاد هبلغ  هفوک  رد  عیـشت  دنچ  ره  - دندش جراخ  وا  تعاطا  زا  دندرک و  کرت  ار  وا  دندیزرو و  ینمـشد  یلع  اب  هک  دندوب  ییاهقف  زین  هفوک  رد 
یسوم وبا  رسپ  ۀدرب  وبا  یضاق و  ثراح  نب  حیرش  هملس و  نب  قیقش  لئاو  وبا  دیزی و  نب  دوسا  عدجا و  نب  قورسم  ینادمه و  ۀّرم  : دندوب هلمج  نآ 

یملـس و نمحرلا  دبع  وبا  و.دنتـسج  یم  یرود  وا  زا  مدرم.تخیرگ  هکم  هب  سیق  نب  هّللا  دبع  دوب و  سیق  نب  هّللا  دبع  نب  رماع  وا  مان  یرعـشا و 
.نانیا زا  سپ  یبعش  یرهز و  فیرط و  نب  مهس  مزاح و  نب  سیق  میکع و  نب  هّللا  دبع 

دوب یراک  نیا  زا  رتهب  وا  یارب  ، دندیـشک یم  بآ  نآ  اب  شنادناخ  هک  دوب  یم  یرتش  یلع  رگا  : تفگ یم  (5) هّرم هک  مدینش  : دیوگ (4) هفیلخ نب  رطف 
.هتفرگ شیپ  رد  هک 

)؟( میدمآ راتفرگ  شتائیس  هب  ام  تفرگ و  یشیپ  ام  رب  شتانسح  اب  یلع  : تفگ یم  هرم 

.دندوب عدجا  نب  قورسم  دیزی و  نب  دوسا  : دنتسویپ هیواعم  هب  دندیرب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  یناسک  زا  رگید 

یم شهوکن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  دـنتفر و  یم  هشیاـع  دزن  قورـسم  دوـسا و  : تفگ هک  دـنک  تیاور  شردـپ  زا   (6) لیهک نب  ةملـس  نب  ییحی 
ات درمن  قورسم  یلو  درمب  یزوت  هنیک  نیا  اب  دوسا  اما.دندرک 
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.دوب دیعس  وا  مان  تسا  رامش  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  - 1
.تشذگرد لاس 144  رد  تسا  نایوار  زا  یرصب  سایا  نب  دیعس  ، یریرج دوعسم  وبا  - 2

ۀحفص ثدحم  ناورداش  ۀیـشاح  تاراغلا  کر  تسا  رابخا  نایوار  زا  ، هتـشذگرد لاـس 206  رد  یربنع  مهرد  نب  ریثک  نب  ییحی  ناّـسغ  وبا  - 3
.557

.تشذگرد نآ  زا  دعب  ای  لاس 76  هب.تسا  هعیش  نایوار  زا  یموزخم  هفیلخ  نب  رطف  - 4
.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ینادمه  ۀّرم  - 5

.عیشت ناگتسبلد  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، تشاد هینک  رفعج  وبا  ، لیهک نب  ةملس  نب  ییحی  - 6
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.داتسرف یم  دورد  ( مالسلا هیلع  ) یلع رب  تفرگ و  هشوگ  دوخ  ۀناخ  رد  هک  هاگ  نآ 

تیاکح ام  یارب  نز.قورـسم  گرم  زا  سپ  ، میدش دراو  قورـسم  نز  ریمق  رب  یمایا  دیبز  نم و  : تفگ هک  دنک  یم  تیاور  مهزاب  شردـپ  زا  ییحی 
رد هک  زامن  ره  رد  هک  هاگ  نآ  ات  درمن  قورسم  یلو.دندوب  هدینارذگ  دح  زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  نداد  مانـشد  دیزی  نب  دوسا  قورـسم و  هک  درک 
زا جراوخ  شهوکن  رد  هک  دوب  هدینـش  هشیاع  زا  یزیچ  : تفگ ؟ دوب هچ  ببـس  مدیـسرپ.داتسرف  یم  دورد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  دـناوخ  یم  هناخ 

.تفرب ایند  زا  تشاد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀرابرد  هک  رواب  نامه  اب  دوسا  یلو.دوب  هدرک  تیاور  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

.دوب یرعشا  یسوم  وبا  رسپ  ، هدرب وبا  رگید 

.بلاط یبا  نب  یلع  رفک  نانوچ  دوب  رفاک  ادخ  هب  ّیدع  نب  رجح  هک  مهد  یم  تداهش  : تفگ ار  دایز  هدرب  وبا  : دیوگ بدنج  نب  نمحرلا  دبع 

یاشگب ار  تتسد  : تفگ.یرآ : تفگ ؟ یا هتشک  ار  راّمع  وت  : تفگ رسای  نب  راّمع  لتاق  ینهج  هیداعلا  وبا  هب  یرعشا  یسوم  وبا  رسپ  هدرب  وبا  : دیوگ و 
.دنازوسن خزود  شتآ  زگره  ار  تسد  نیا  : تفگ داد و  هسوب  نآ  رب  دوشگ  نوچ 

.دوب یملس  نمحرلا  دبع  وبا  رگید 

سپـس  . ییوگزاـب نم  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هچنآ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  : تفگ نمحرلا  دـبع  وـبا  هب  یدرم  : دـیوگ (1) بئاس نب  ءاطع 
ارم هک  لاح  : تفگ ؟ دیسرن زیچ  چیه  تتیب  لها  وت و  هب  درک و  یم  میسقت  یلام  هفوک  مدرم  هب  وا  هک  دوبن  یزور  نآ  زا  یلع  اب  وت  ینمـشد  ایآ  : تفگ

.تسا نینچ  ، یرآ ، یا هداد  دنگوس  ادخ  هب 

درک و ناّیح  هب  یور  نمحرلا  دبع  وبا.تفر  ینانخس  ( مالسلا هیلع  ) یلع باب  رد  یملـس  نمحرلا  دبع  وبا  ناّیح و  نایم  : دیوگ (2) هدیبع نب  دعس 
نوـخ هب  ار  وا  زیچ  هچ.منادـب  اـت  وـگب  : تفگ ار- بلاـط  یبا  نب  یلع  ینعی  -؟ درک ریلد  نتخیر  نوـخ  هب  زیچ  هچ  ار  ترورـس  هک  یناد  یم  : تفگ

ای.تسا هدیزرمآ  ار  امش  ادخ  ، دینکب دیهاوخ  هچ  ره  : تفگ ردب  باحصا  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  میا  هدینـش  : تفگ ؟ درک ریلد  نتخیر 
.نومضم نیمه  هب  ینخس 

تباث و نب  دیز  ریبز و  نب  هّللا  دبع  رمع و  نب  هّللا  دبع  دوب و  هریره  وبا  ، زاجح رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نافلاخم  زا 

.بّیسم نب  دیعس  ریبز و  نب  ةورع  بیؤذ و  نب  ةصیبق 

.دندوب وا  فلاخم  هرسکی  هیما  ینب  شیرق و 

.میوج یم  یرای  وت  زا  شیرق  ربارب  رد  ایادخ  راب  : تفگ یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یناه  نب  حیرش 

نم فالخ  هب  هدش  تسدمه  ناگمه  دندرمـش و  کچوک  نم  تلزنم  تمظع  دنتـشاد و  مورحم  ارم  دـندیرب و  ارم  اب  یدـنواشیوخ  دـنویپ  نانیا 
.دنتساخرب

شهاگن بآ  رد  نانچمه  دینک و  ورف  بآ  رد  ار  شرس  دیتفای  ار  هیما  ینب  زا  سک  ره  هک  تفگ  یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ یرازف  ۀبجن  نب  بّیسم 
.دوش بآ  زا  رپ  شنوردنا  ات  دیراد 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_209_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9311/AKS BARNAMEH/#content_note_209_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:209

لادتعالا 70/3. نازیم  کر  هدرک  تافو  لاس 137  رد  دوب  ءارق  زا  نیعبات و  یاملع  زا  یفقث  یفوک  بئاس  نب  ءاطع  - 1
.تسب رب  ناهج  زا  هدید  دعس  هفوک  رب  هریبه  نب  رمع  تموکح  رد.تسا  ثیدح  ۀقث  نایوار  زا  هدیبع  نب  دعس  - 2
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نانچمه راک  نایاپ  رد  دینک  لاتق  ناشیا  اب  هک  میدناوخ  یمن  ایآ  : تفگ دید و  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ، باطخ نب  رمع  : دیوگ (1) همرخم نب  روسم 
: تفگ ؟ راک زاغآ  رد  دیدرک  یم  لاتق  هک 

.موزخم ینب  زا  ناریزو  دنشاب و  هیما  ینب  زا  ناریما  هک  تسا  یماگنه  هب  نیا  ،و  یلب

لاـح هچ  رد  مدرم  شیرق و  یدـمآ  هک  یتـقو  : تفگ ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ، دـمآ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  هکم  زا  یدرم  : دـیوگ (2) یرتخبلا وبا 
ار شیرق  دنوادخ  هک  مبای  نامز  رمع  زا  ردق  نآ  مراد  تسود  ، دنگوس ادخ  هب  تفگ.دندوب  هچیزاب  مرگرس  هورم  افـص و  نایم  رد  شیرق  : متفگ ؟ دندوب

.دزاس اوسر  نوبز و  راوخ و 

.دنرادب تسود  ار  ام  هک  تسین  نت  تسیب  هنیدم  هکم و  ۀمه  رد  : تفگ یم  نیسحلا  نب  یلع  هک  مدینش  : دیوگ ریبز  نب  هّللا  دبع 

.دوب بیؤذ  نب  ةصیبق  رگید 

درب و ناورم  نب  کلملا  دبع  دزن  هب  دروآ و  دوخ  اب  ار  نایقارع  زا  یدرم  هک  مدید  ار  بیؤذ  نب  ةصیبق  اجنآ  رد  ، متفر ماش  هب  : دیوگ ریثک  یبا  نب  نارمع 
داد رانید  هماج و  ار  وا  کلملا  دبع.دنهدن  مسق  ار  هفیلخ  : تفگ هک  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  هریغم  زا  شردـپ  زا  درک  نایب  یثیدـح  وا  یارب 

ار هصیبق  ادـخ  : تفگ دز و  مه  رب  اهتـسد  دیعـس.متفگب  وا  هب  ارجاـم  مدـید و  هّللا  لوسر  دجـسم  رد  ار  بیـسم  نب  دیعـس  مدـمآ  هنیدـم  هب  نوچ 
هب ار  یعازخ  ملاس  نب  ورمع  ۀتفگ  نیا  رگم  تسین  هعازخ  زا  ینیشن  هناخ  نز  چیه  مسق  ادخ  هب  ؟ دشورف یم  یناف  یایند  هب  دوخ  نید  هنوگچ  ، دشکب

: دیوگ یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ۀرابرد  هک  دراد  دای 

هنوگچ دشکب  ار  هصیبق  ادخ  ؟ ناوتن ار  هفیلخ  داد و  ناوت  دنگوس  ار  ربمایپ  ایآ  مهد  یم  مسق  ار  دمحم  نم  ایادخ  راب  : ینعی ادمحم  دـشان  ّینا  ّمه  ال 
.دشورف یم  یناف  یایند  هب  شیوخ  نید 

.دوب ریبز  نب  ةورع  رگید 

زا مدرم  دنگوس  ادخ  هب  ، مرسپ : تفگ یم  و.دوشگ  یم  شـشهوکن  هب  نابز  دندرک  یم  دای  مردپ  دزن  ار  یلع  نوچ  : دیوگ  (3) ریبز نب  ةورع  نب  ییحی 
مه نم  یتفر  یم  ریش  ماک  هب  رگا  هک  یناد  یم  وت  و.تسرفب  نم  یارب  ارم  یاطع  هک  داتسرف  وا  دزن  دیز  نب  ةماسا.ایند  لام  یارب  رگم  دنتـشگن  رب  وا 

هنیدـم رد  نم  لاوما  یلو  دـنا  هدرک  داهج  نآ  یارب  هک  تسا  یناسک  یارب  تساجنیا  رد  هک  لام  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تشون  وا  هب  یلع.مدوب  وت  اـب 
.ریگرب یهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  تسا 

.دوب یرهز  رگید 

نب یلع  هب  ربخ  نیا.دـندرک  یم  شهوکن  ار  یلع  دـندوب و  هتـسشن  ریبز  نب  ةورع  یرهز و  هک  مدوب  هنیدـم  دجـسم  رد  : دـیوگ (4) هبیش نب  دمحم 
هب ادخ  دندرب و  ادخ  دزن  هب  یرواد  تردپ  )و  هّللا لوسر  ینعی  ) مردپ هورع  یا  : تفگ دیسر و  ناشیا  دزن  هب  ات  دمایب.دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا

.مداد یم  ناشن  وت  هب  ار  تردپ  یرگنهآ  ۀروک  میدوب  هکم  رد  وت  نم و  رگا  ، یرهز یا  وت  اما.درک  مکح  تردپ  نایز  مردپ و  دوس 

ص:210

هنیدـم هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  تاـفو  زور  رد  ار  وا  شردـپ  یتـقو  ، دـش هداز  هکم  رد  یرجه  مود  لاـس  رد  ، همرخم نـب  روـسم  - 1
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باعیتسا 416/3 و کر.دش  هتشک  ریمن  نیـصح  تسد  هب  لاس 64  رد.دوب  هکم  رد  هبعک  نارابگنـس  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  ثداوح  رد  یلو.دروآ 
.میم فرح  ةباصإلا 

.تسب رب  ناهج  زا  هدید  لاس 83  رد  ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  زوریف  نب  دیعس  یرتخبلا  - 2
رد ای  لاس 95  رد  .تسا  هدرک  لقن  هشیاع  دوخ  ۀلاخ  زا  یرایـسب  ثیداحا.تسا  ماّوع  نب  ریبز  رـسپ  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  ردارب  ، ریبز نب  ةورع  - 3

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 100  دودح 
لادتعالا 581/3. نازیم  کر.رابخا  نایوار  زا  تسا و  هفوک  مدرم  زا  هماعن  نب  ةبیش  نب  دمحم  - 4
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.دوب بّیسم  نب  دیعس  رگید 

منیب یمن  مردارب  رسپ  یا  : تفگ دیعس.دمایب  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  هک  مدوب  بیسم  نب  دیعـس  دزن  : دیوگ (1) ینادمه دواد  وبا 
هک تقو  ره  یهاوخ  یم  ایآ  : تفگ رمع.دنیآ  یم  وت  ناّمع  رسپ  ناردارب و  هک  نانچ  نآ  ، ییایب ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  دجسم  هب  ناوارف  هک 
دزن ارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ یم  هک  مدینـش  یلع  تردپ  زا  هک  یوش  نیگمـشخ  هک  مرادن  تسود  : تفگ دیعـس  ؟ مریگ یهاوگ  هب  ار  وت  میآ  یم 

ره : تفگ یم  هک  یا  هدینـش  مه  مردپ  زا  : تفگ رمع.تسا  رتهب  تسا  نیمز  یور  رب  هچ  ره  زا  بلطملا  دبع  نادنزرف  یارب  هک  تسا  یماقم  ادخ 
یم ناقفانم  ۀرمز  رد  ارم  اـیآ  ، مردارب رـسپ  یا  : تفگ دیعـس  ؟ دروآ دـهاوخ  ناـبز  رب  ار  نآ  تسا  هدرمن  اـت  دـشاب  قفاـنم  لد  رد  هک  تمکح  نخس 

.تشگزاب متفگ و  وت  هب  هک  دوب  یزیچ  : تفگ رمع.یروآ 

ناراکمتس و نارای.هارمگ  یوج و  افج  دندوب و  لذر  یمدرم.وا  لوسر  تیب  لها  وا و  لوسر  وا و  باتک  نانمشد  دندوب و  ادخ  نانمشد  ماش  مدرم 
.میجر ناطیش  ناتسود 

.دینک راکیپ  ماش  مدرم  اب  دیآ  نم  زا  دعب  هک  یماما  ره  اب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ هرسیم 

.دوب تباث  نب  رمع  رگید 

یم اهاتـسور  رد  دـش و  یم  راوس  ماش  رد  هدرک  تیاور  ار» لاوش  زا  زور  شـش  » ثیدـح یراصنا  بویا  وبا  زا  هک  تباـث  نب  رمع  : دـیوگ یدـقاو 
یم هبقع  بش  رد  ، تسا قفانم  یدرم  بلاـط  یبا  نب  یلع  ، مدرم یا  : تفگ یم  درک و  یم  عمج  ار  مدرم  ، دـمآ یم  رد  ییاتـسور  هب  نوچ.دـیدرگ 
یم رگید  یاتـسور  هب  وا  دندرک و  یم  تنعل  اتـسور  نیا  مدرم.دـینک  شتنعل  سپ  دـناسرب  بیـسآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هب  تساوخ 

.دوب هیواعم  مایا  رد  وا.تفر 

.دوب لوحکم  رگید 

دش و مرن  ات  متفگ  نخس  وا  اب  هراومه  نم  )و  مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ضغب  زا  هدنکآ  لد  دوب  یدرم  ، مدید ار  لوحکم  : دیوگ رح  نب  نسح 
.داتفیب ششوج  زا  شا  هنیک  گید 

.دش هیرگ  رد  سپس.دیدن  راگزور  مدرم  زا  کی  چیه  مدید  نم  هچنآ  : تفگ یم  هک  مدینش  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  : دیوگ هرکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع 

هب -و  متسه نامشچ  ینیب و  نانوچ  ار  تیاده  نم  مدرم  یا  : تفگ یم  دنار و  یم  نخس  مدرم  یارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (2) فنحا نب  تارف 
درگ یماعط  ناوخ  رب  مدرم  اریز  ، دیوشم کانمیب  دنتـسه  کدـنا  تیادـه  هار  نایهار  رگا  مدرم  یا  - دومرف تراشا  دوخ  تروص  هب  شیوخ  تسد 

یزیچ زا  مشخ  یدونشخ و  ار  مدرم  مدرم ، یا.میوج  یم  یرای  ادخ  زا  و.زارد  شا  یگنسرگ  نامز  تسا و  هاتوک  شا  یریـس  تدم  هک  دنا  هدمآ 
راتساوخ لد  رد  اریز  ، تفرگ رب  رد  باذع  ار  موق  نآ  ۀمه  یلو  دوب  نت  کی  دومث  موق  رتش  هدام  ۀدنشک  هک  دینادب  دزاس و  یم  کیرـش  نآ  بقاوع  رد 

نانآ هب  ادخ  یوس  زا  ادـخ  ربمایپ  «(3) درک یپ  ار  نآ  تفرگ و  رب  ریـشمش  وا  دنداد و  ادـن  ار  ناشرای  :» دـیامرف یلاعت  یادـخ  دـندوب و  نآ  نتـشک 
ار رتش  دندرک و  شبیذکت.دیراذگاو  شروخشبآ  هب  ار  ادخ  رتش  هدام  :» تفگ
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.دوب ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هتسبلد  تخس  عیشت  هب  ثراح  نب  عیفن  ینادمه  دواد  وبا  - 1
.تسا هدوب  عیشت  هب  هتسبلد  رایسب  نایعیش  زا  فنحا  نب  تارف  - 2

/. 29 رمقلا - 3
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دور تسرد  هار  هب  هک  ره  مدرم  یا.تسا  کیرش  نم  لتق  رد  زین  وا  تسا  نمؤم  نم  ۀدنـشک  هک  درادنپ  هک  ره  هک  دینادب  ، مدرم یا  « (1) دندرک یپ 
نامزلا رخآ  رد  یرآ  ؟ مهدن ربخ  تلالض  هاگرد  نابجاح  زا  ار  امـش  مدرم  یا.دیآ  راتفرگ  نابایب  بارـس  هب  دریگ  شیپ  جک  هار  هک  ره  دسر و  بآ  هب 

.دوش راکشآ  ناشاهییاوسر 

نیا رد  زین  نایدوهی  دندرک و  فالتخا  رگیدکی  اب  هلأسم  نیا  رد  هلأسم و  نیا  رد  نایحیـسم  : تفگ هک  دنک  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  لیقع  وبا 
دینادب دوزفا  دیهاوخ  رد  هقرف  کی  درک و  دیهاوخ  فالتخا  رگیدکی  اب  ییاهزیچ  رد  زین  امـش  هک  منیب  یم  مالـسا  تما  یا.هلأسم  نیا  رد  هلأسم و 

.دننک یم  تعباتم  نم  زا  هک  یناسک  نم و  رگم  دنهارمگ  اه  هقرف  ۀمه  هک 

بـش هـب  هنوـگچ  ار  زور  ، نینمؤـملا ریما  اـی  : مـتفگ مـتفر و  ( مالـسلا هـیلع  ) یلع دزن  هفوـک  دجــسم  نحــص  رد  : دـیوگ (2) رمتعم نـب  شیبـح 
یم ادخ  تمحر  هب  ام  یتسود  ببس  هب  هک  مدید  ار  دوخ  تسود.نامنمشد  نمشد  مدوب و  نامرادتـسود  رادتـسود  هک  یتلاح  رد  ؛ تفگ ؟ دیدروآ

منهج شتآ  رد  هک  منیب  یم  نانچ  هداهن و  هتسش  ار  نآ  ریز  بآ  هک  یهاگلیـس  رانک  رب  دوخ  ناینب  هک  مدید  ار  دوخ  نمـشد  دوب و  نآ  رظتنم  دیلاب و 
داب یتخبدـب  ناشتمحر و  ار  تمحر  لها  داب  اراوگ.تسا  هداشگ  نایتشهب  یور  رب  هک  منیب  یم  ار  تشهب  یاهرد  هک  تسا  نانچ  هدـش و  نوگنرس 

تسود ار  ام  ادخ  ناگدنب  زا  سک  چیه.دیامزایب  ام  تبحم  هب  شیوخ  لد  ، ام مصخ  ای  تسام  رادتسود  هک  دنادب  هک  دهاوخ  هکنآ.شتآ  لها  یارب 
ام ینمـشد  یارب  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  درادن  نمـشد  ار  ام  ادخ  ناگدنب  زا  سک  چیه  دـشاب و  هدـیزگرب  ام  یتسود  یارب  ار  وا  ادـخ  هکنآ  رگم  درادـن 

لوسر هورگ  زا  میادخ و  هورگ  زا  نم  ، میایـصوا ۀمه  رورـس  نم  تسا و  ناربمایپ  همه  یاوشیپ  ام  نادناخ  زا  ییاوشیپ  مییابجن و  ام.دشاب  هدیزگرب 
.تسا ناشیا  زا  ناطیش  دنناطیش و  هورگ  نارگمتس  تعامج  اما  وا و 

لها : تفگ یم  هک  مدینش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  زا  : تفگ یم  هک  مدینش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دیوگ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح 
.تسین ییادج  ناشنایم  -و  دنابسچ مه  هب  هبابس  ناتشگنا  -و  دنوش دراو  نم  رب  نینچنیا  نم  تما  زا  اهنآ  نارادتسود  نم و  تیب 

تخت یور  رب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع و  دندش ، لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع رب  هبحر  رد  هک  دـنک  تیاکح  ، هدرب مان  وا  زا  هک  یدرم  زا  (3) فاّحجلا وبا 
: دنتفگ ؟ دیا هدمآ  هزیگنا  هچ  هب.دیسرپ  ناشیا  زا.دوب  هتسشن  یهاتوک 

.ادخ هب  : دنتفگ ؟ ادخ هب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع.نینمؤملا ریما  ای  ، وت نخس  ندینش  وت و  بح  هزیگنا  هب 

ارم درادـن  تسود  هک  اـجنآ  دـنیبب  ارم  دراد  نمـشد  ارم  هکنآ  دـنیبب و  ارم  دراد  تسود  هک  اـجنآ  ، دـنیبب ارم  دراد  تسود  ارم  هکنآ  هک  دـینادب  : تـفگ
وا نم و  دمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نم و  رـس  رب  بلاط  وبا.دیتسرپن  ار  ادخ  ، ادخ ربمایپ  هارمه  ، نم زا  شیب  ، سک چیه  : تفگ سپـس.دنیبب 

.میدوب هدجس  رد 

.درک یم  ضیرحت  وا  یراکددم  یرای و  هب  ارم  نانچمه  نک و  شیرای  ، نک شیرای  : تفگ ارم  سپس  ؟ دینک یم  هدجس  ایآ  : تفگ بلاط  وبا 

زامن بش  همه  یرادب و  هزور  رمع  همه  رگا  : تفگ یم  هک  دنک  تیاور  یلع  زا  ینرع  ۀّبح 
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سمشلا 13 و 140. - 1
ثدحم ص 585. ناورداش  پاچ  تاراغلا  کر.دشن  هتخانش  دیاب  هک  نانچنآ  - 2
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ةاورلا 249 و 262. عماج  کر.تسا  هقث  نایوار  زا  یمجرب  نوع  یبا  نب  دواد  فاحجلا  وبا  - 3
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لیم و رگا  ، دنک هدنز  ، دشاب هچ  ره  یراد  هک  اوه  لیم و  نامه  اب  تمایق  زور  رد  ار  وت  دـنوادخ  ، یـسر تداهـش  هب  ماقم  نکر و  نایم  رد  یرازگب و 
.یور یم  خزود  هب  دشاب  یخزود  وت  یاوه  لیم و  رگا  یور و  یم  تشهب  هب  دشاب  یتشهب  وت  یاوه 

تکاله هب  نم  ببـس  هب  هورگ  ود  : تفگ و.دـشاب  ییاهالب  یاـیهم  دـیاب  ، درادـب تسود  ار  تیب  لـها  اـم  هک  سک  ره  : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دشک ارتفا  هب  شراک  نم  ینمشد  رد  هکنآ  یکی  دنک و  طارفا  نم  تبحم  رد  هکنآ  یکی  : دنسر

یم تنعل  ارم  هکنآ  یکی  ، دنوش کاله  هک  هورگ  هس  نآ.دـنبای  تاجن  هورگ  هس  دـنوش و  کاله  نم  ببـس  هب  هورگ  هس  : دـیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
دنریگ و وا  هب  برقت  ۀلیسو  ارم  هب  تنعل  مدرم  هک  تسا  یراوخداش  هاشداپ  نآ  هانگ و  لماع  موس  دروآ و  یم  رارقا  دونـش و  یم  هکنآ  رگید  ود.دنک 
هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  بح  نم  بح  هکنآ  لاح  دننک و  یم  نعط  وا  دزن  نم  بح  رد  دنیوج و  یم  تئارب  نم  تدیقع  نییآ و  زا  وا  دزن  رد 
هس نم و  نمشد  نمشد  مود  نم و  هب  ۀتسباو  رادتـسود  یکی  دنبای ، یم  تاجن  نم  ببـس  هب  هک  هورگ  هس  نآ  اما.تسوا  نید  نم  نید  تسا و  ( هلآ
یم یوریپ  نم  زا  یسک  نینچ  ، دراد نمشد  ارم  نمشد  دراد و  تسود  زین  ارم  تسود  دراد و  تسود  ارم  یا  هدنب  نوچ.نم  تسود  تسود  رگید 

یکی اـب  درادـب و  تسود  یکی  اـب  هک  تسا  هدادـن  یاـج  بلق  ود  سک  چـیه  نورد  رد  دـنوادخ  دـیامزایب  ار  دوخ  بلق  دـیاب  سک  ره  سپ.دـنک 
وا نمـشد  لیئاکیم  لیئربج و  ادخ و  هک  دـنادب  ، دزیگنا رب  ام  دـض  رب  ار  مدرم  دوش و  هتخیمآ  یرگید  تبحم  اب  ام  تبحم  شلد  رد  هک  ره.نمـشد 

.تسا نارفاک  نمشد  ادخ  دنتسه و 

یـسیع دـننامه  زین  وت  یلع  اـی  : تفگ دـناوخارف و  ارم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ دـجان  نب  ةـعیبر 
زا هن  هک  دنداهن  یتلزنم  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دندیزرو  یتسود  وا  اب  نایحیسم  دندز و  تمهت  شردام  هب  هک  اجنآ  ات  دندرک  ینمشد  وا  اب  نایدوهی  : یتسه

.دوب وا  نآ 

ببس نم  اب  شتموصخ  هک  هدننزارتفا  ینمشد  دزرو و  طارفا  نم  یتسود  رد  هک  یرادتـسود  دوش  کاله  نم  ببـس  هب  : دیوگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع
امش هچنآ.منک  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  مناوتب  هک  اجنآ  ات  یلو  دوش  یمن  لزان  یحو  نم  رب  متسین و  ربمایپ  نم  هک  دینادب.دنز  ناتهب  نم  هب  هک  دوش 

یرگید ای  نم  رگا  اما.دیآ  شوخان  هچ  دیآ و  شوخ  ار  امـش  هچ  دینک  تعاطا  نم  زا  هک  تسامـش  رب  ، یلاعت یادخ  تعاطا  رد  مهد  یم  نامرف  ار 
.تسا کین  راک  رد  تعاطا  : هک تفگ  راب  هس  هاگ  نآ.دیاشن  تعاطا  تیصعم  رد  ، دهد نامرف  ادخ  تیصعم  هب  ار  امش  نم  زج 

.دشاب ریسا  ملید  رد  هچ  رگا  دناسر  وا  هب  نآ  دوس  دنوادخ  درادب  تسود  ار  ام  هک  ره  : دیوگ هّیفنح  نب  دمحم 
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لها ناناملسم و  رب  وا  جارات  هلمح و  ةاطرا و  یبا  نب  رسب  تکرح 

هراشا

ماش هب  شتشگزاب  ار و  لاوما  وا  نتفرگ  هّمذ و 

نامثع ناوریپ  زا  ءاعنص  رد  دندوب  یموق  هک  دوب  نیا  دراد ، هناور  نمی  زاجح و  هب  ار  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  هک  دش  ببـس  هچنآ  : دیوگ قور  وبا 
هیلع ) یلع اب  دنتـشاد  نامثع  اب  لد  رد  هک  یا  هقالع  دوجو  اب  نانیا.دـندوبن  یـسیئر  ماـظن و  یاراد  یلو  دنتـشادنپ  یم  رکنم  یرما  ار  وا  نتـشک  هک 

.نارمن نب  دیعس  دنج  رد  وا  لماع  دوب و  سابع  نب  هّللا  دیبع  ، ءاعنص رد  راگزور  نیا  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع لماع.دندوب  هدرک  تعیب  ( مالسلا

نانیا ، دندرک زاغآ  جارات  هلمح و  قارع  رب  ماش  مدرم  دش و  هتشک  رصم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  دندرک و  فالتخا  یلع  باب  رد  قارع  رد  مدرم  نوچ 
سابع نب  هّللا  دیبع  هب  ربخ  نیا.دندومن  راکـشآ  فالخ  دندادن و  تاکز  دنتـساخرب و  نامثع  نوخ  بلط  هب  دندمآ و  نابز  هب  دندوب  نمی  رد  هک  زین 

یم رکنم  ار  نامثع  لتق  نانچمه  : دنتفگ هدیسر ؟ نم  هب  امش  زا  هک  تسا  ییاهربخ  هچ  نیا  : تفگ داتسرف و  سک  ناشنارس  زا  یتعامج  دزن  دیـسر 
ءاعنـص رد  هک  نانیا.درک  نادنز  هب  ار  نانآ  سابع  نب  هّللا  دیبع.مینک  تدهاجم  دنا  هدرک  یعـس  وا  نوخ  رد  هک  یناسک  دـض  رب  هک  مینآ  رب  میراد و 

مدرم زا.دندرک  راکـشآ  شروش  دندنار و  نوریب  دنج  زا  ار  وا  دندیروشب و  نارمن  نب  دیعـس  رب  زین  دنج  مدرم  دنتـشون  دنج  رد  دوخ  نارای  هب  دندوب 
.دنتسویپ ناشیا  هب  دندوب  هدیقعمه  نانآ  اب  هک  یناسک  ءاعنص 

.دندش هارمه  نانآ  اب  تاکز  ندادن  یادوس  هب  دنتشادن  رس  رد  نامثع  نوخ  ماقتنا  یادوس  هک  مه  یتعامج 

دحتم ام  دض  رب  هنوگچ  هک  ینیب  یم  : تفگ ار  دیعس  سابع  نبا  دندش  یورایور  نانآ  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناوریپ  نارمن و  نب  دیعـس  هّللا و  دیبع 
میسیونب ارجام  نینمؤملا  ریما  هب  ایب.دش  دهاوخ  هچ  تشونرس  مینک  راکیپ  نانآ  اب  رگا  هک  مناد  یمن  نم  دنتـسه و  ام  یکیدزن  رد  کنیا  دنا و  هدش 

: دنتشون نینچ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  سپ.مینک  شهاگآ  ناشهاگیاج  نانآ و  رامش  زا  و 

دنراد یم  راهظا  دنا و  هدیروش  ام  رب  نامثع  ناوریپ  هک  میهد  یم  ربخ  نینمؤملا  ریما  هب  ، دعب اّما  »
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هب دنتـسه  وا  تعاطا  رد  هک  یناسک  نینمؤملا و  ریما  ناوریپ  اب  ام  .دـنا  هداهن  ندرگ  رب  وا  تعاط  ۀـقبر  مدرم  رتشیب  هتفرگ و  الاب  شراک  هیواعم  هک 
هک اج  ره  زا  ار  سک  ره  دندرک و  ییارآ  فص  ام  لباقم  رد  سپ.درک  ضیرحت  تمواقم  رب  دروآ و  مشخ  هب  رتشیب  ار  نانآ  راک  نیا.میتفر  نانآ  یوس 
رب تفلاـخم  ملع  اـم  دـض  رب  - تاـکز ینعی   - ادـخ ضورفم  قـح  ندادـن  ۀزیگنا  هب  دـندوبن  یأرمه  ناـنآ  اـب  هک  مه  یناـسک  دـندناوخارف و  دوـب 
رب ناطیـش  ، یرآ.میتفرگ یمن  یزیچ  ررقم  قح  زا  شیب  زین  ام  دنتفات و  یمن  رب  رـس  دوب  هدـش  ررقم  ناشیا  رب  هچنآ  یادا  زا  نونک  ات  نانیا.دنتـشاد 

هّزع و هّللا  مادا  - تسا نینمؤملا  ریما  ام  یالوم  نامرف  راظتنا  دراد  یمزاب  راکیپ  زا  ار  ام  هچنآ.تساـهنآ  زا  رتهب  اـم  عضو  نونکا.هتفاـی  هبلغ  ناـنآ 
« .مالسلا و.دروآ  شیپ  تسا  نینمؤملا  ریما  ریخ  هچنآ  اهراک  ۀمه  رد  دنوادخ  - هدّیأ

: تشون ناشخساپ  رد  تفرگ و  مشخ  دمآ و  نارگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع رب  ، دیسر ود  نآ  ۀمان  هک  یتقو 

.داب امش  رب  مالس.نارمن  نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  هب  نینمؤملا  ریما  ( یلع ) هّللا دبع  زا  »

.منک یم  دمح  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  اتکی  یادخ 

کدـنا نیع  رد  دـیدوب و  هداد  هولج  ناشگرزب  یدرخ  نیع  رد  دـیدوب و  هدرک  داـی  نارگـشروش  نیا  شروش  زا  ، دیـسر نم  هب  امـش  ۀـمان  ، دـعب اـما 
هدوب امش  دصرتم  هراومه  هک  ار  یتعامج  هک  تسامش  ریبدت  ءوس  امش و  یأر  یگدنکارپ  امش و  تراقح  امش و  یلدزب  هک  متسناد   . رامشرپ ، یگیام

رب دیایب  نم  لوسر  نوچ.تسا  هداد  رارق  ناتربارب  رد  دنتـشادن  ار  امـش  اب  ییورایور  تئرج  هک  ار  یتعامج  تسا و  هدیناروش  امـش  رب  نینچنیا  دنا 
دندرک تباجا  رگا  سپ.دـینک  توعد  ناشراگدرورپ  زا  سرت  تساهنآ و  ریخ  هک  یزیچ  هب  ار  نانآ  دـیناوخب و  اهنآ  رب  نم  ۀـمان  دـیور و  موق  نآ  رس 

ار نانئاخ  دنوادخ  هک  ، مینک یم  راکیپ  هنالداع  مییوج و  یم  یرای  ادخ  زا  ، دنتشاد راکیپ  رس  رگا  میریذپ و  یم  اهنآ  زا  مییوگ و  یم  ساپس  ار  ادخ 
« .امکیلع مالسلا  و.درادن  تسود 

موق هب  - نینمؤملا ریما  ای  نم  : تفگ دیزی  دنا ؟ هدرک  هچ  ام  اب  وت  موق  هک  ینیب  یمن  : تفگ ار  یبحرا  سیق  نب  دـیزی  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : دـیوگ یبلک 
سیونب و یا  همان  ناشیا  هب  یهاوخ  رگا  مزاسب و  ناشراک  مورب و  دوخ  نم  ییامرف  تزاجا  رگا.دنتـسه  وت  تعاط  رد  هک  مراد  شوخ  ناـمگ  دوخ 

: تشون ناشیا  هب  همان  نیا  ( مالسلا هیلع  ) یلع سپ.دنهد  خساپ  هچ  هک  رگنب 

.دنا هدرک  ردغ  دنا و  هدیزگ  ییادج  هک  ءاعنص  دنج و  مدرم  زا  یناسک  رب  نینمؤملا  ریما  یلع  ، ادخ هدنب  زا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

زا نامرجم  ددرگنزاب و  شیاضق  دتفین و  ریخأت  هب  شمکح  هک  یدنوادخ.تسین  وا  زج  ییادخ  چـیه  هک  ار  اتکی  یادـخ  منک  یم  دـمح  ، دـعب اّما 
نامیپ هکنآ  زا  سپ  دیا و  هدرک  ضارعا  شیوخ  نید  زا  دیا و  هدومیپ  قاقش  هار  دیا و  هتخاس  نارگید  زا  ادج  یهورگ  هک  دیسر  ربخ.دنهرن  شمشخ 

شروش هب  تسد  دیا و  هتسب  یرادربنامرف 
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دیا و هدرک  ناهن  لد  رد  هچنآ  امـش و  شروش  زاغآ  باب  رد  رادرک  تسار  راتفگ و  تسار  نایاسراپ  هبئاش و  یب  نارادـنید  ،و  درخ لها  زا  .دـیا  هدز 
راکشآ و یرذع  یارب  ییاج  دنک و  یمن  هیجوت  ار  امش  ۀنارگشروش  لامعا  دنتفگ  هک  ییاهزیچ  ، مدیسرپ نخس  هتـشگ  امـش  نایـصع  بجوم  هچنآ 

وفع ار  امش  ، دیور دوخ  یاه  هناخ  هب  دیوش و  هدنکارپ  لاح  رد  دمآ  امش  دزن  هب  نم  لوسر  نوچ.دراذگ  یمن  یقاب  نشور  یلیلد  روخ و  رد  یمالک 
مرتسگب و لدع  طاسب  امش  نایم  رد  مراد و  هگن  وکین  ار  ارجام  زا  نارود  میاشخبب و  ناتنالهاج  رب  ات  دییآزاب  تعاطا  هب  دیـسرتب و  ادخ  زا.منک  یم 
رب نشک  یرکـشل  رد  نم  یوجگنج  ناراوس  هک  دیـشاب  راکیپ  ۀدامآ  سپ  درک  ناتدیاب  هچنآ  دیدرکن  دیتفاترب و  رـس  رگا  و.منک  لمع  ادخ  باتک  هب 

یکین هک  ره.درک  دنهاوخ  ناشدرخ  گنج  بایسآ  یاهگنـس  ریز  رد  داد و  دنهاوخ  لامـشوگ  ار  نایـصع  نایغط و  لها  دمآ و  دنهاوخ  امـش  رس 
ار شراگدرورپ  زج  هدنیاتس  چیه  هک  دینادب.درادن  اور  متـس  دوخ  ناگدنب  رب  وت  راگدرورپ  و.تسوا  نایز  رب  دنک  یدب  هک  ره  تسوا و  دوس  هب  دنک 

« .مکیلع مالسلا  دنکن و  تمالم  ار  دوخ  زج  رگتمالم  چیه  دیاتسن و 

ریما مدمآ  یم  هک  یتقو  : تفگ.شدندادن خساپ  یدنچ  یلو  دروایب  همان  دمایب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع لوسر.داتـسرف  نادمه  ۀلیبق  زا  یدرم  اب  ار  همان 
خـساپ رظتنم  هک  تسا  نیا  هدـش  وا  گـنرد  ببـس  هچنآ.داتـسرف  یم  امـش  یوـس  هب  هوـبنا  یهاپـس  اـب  ار  سیق  نب  دـیزی  هک  مدـید  ار  نینمؤـملا 

نب دیعـس  سابع و  نبا  هّللا  دیبع  هک  یطرـش  هب  یلو  میتسه  وا  نامرف  هب  شوگ  ام  : دـنتفگ.دش عیاش  نامثع  ناوریپ  نایم  رد  نخـس  نیا.تسامش 
 . تفگزاب موق  ربخ  دیدرگزاب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هب  لوسر.دنک  لزع  ام  دالب  زا  ار  نارمن 

هیلع ) یلع هک  دندینش  نایـشروش  نوچ  : دیوگ  (1) مـصاع نب  هّللا  دبع.داتـسرف  نمی  هب  ار  هّللا  هنعل  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  : ناتـساد یقاب  اـما 
: دش یم  زاغآ  رعش  نیا  اب  هک  دنتشون  وا  هب  یا  همان  رد  ارجام  دنداتسرف و  سک  هیواعم  دزن  ، دتسرف یم  ار  سیق  نب  دیزی  ( مالسلا

ییاین ام  یوس  هب  ناباتش  رگا  هیواعم  یا  انوحن  ریسلا  عرست  الا  یواعم 

اینامیلا دیزی  وا  ایلع  عیابن 

.ینمی دیزی  اب  ای  مینک  یم  تعیب  یلع  اب  ای 

زا هک  داد  نامرف  دومن و  نمی  یهار  دناوخارف و  ، - دوب محر  یب  زیرنوخ و  لد و  تخس  یدرم  هک  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  ، دیـسر هیواعم  هب  همان  نوچ 
یاشگرب و نابز  تسخن  ، دـندوب یلع  تعاطا  رد  شمدرم  هک  یدیـسر  یناکم  هب  نوچ  هک  تفگ  دـسر و  نمی  هب  ات  دور  هنیدـم  هکم و  زاجح و  هار 
،و نک توعد  نم  اب  تعیب  هب  رادب و  تسد  نانآ  زا  یکدنا  سپس  - دش یهاوخ  هریچ  اهنآ  رب  وت  دنباین و  ییاهر  وت  زا  دننک  نیقی  هک  نک  دیدهت  نانچ 

هک اج  ره  ار  یلع  نایعیش  شکب و  تفاترب  رس  هک  سک  ره 
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.شکب یتفای 

هک مدینش  هدعسم  نب  نمحرلا  دبع  زا  ناورم  نب  کلملا  دبع  تفالخ  رصع  رد  : تفگ هک  هدش  تیاور  (1) یدزا رباج  نب  دیزی  زا  رگید  بناج  زا 
هتفرن وا  هاگرکشل  هب  یسک  یلو  هدرک  جیسب  گنج  هب  ار  قارع  مدرم  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنتفگ  یم  ماش  مدرم  دیـسر  ارف  یرجه  ملهچ  لاس  نوچ 
مدرم هک  میتفگ  میتفر و  هبقع  نب  دیلو  دزن  ماش  مدرم  زا  یعمج  اب  نم.هداتفا  هقرفت  ناشنایم  هدش و  نوگرگید  تدیقع  ار  مدرم  هک  دنتفگ  یم  تسا و 
روما دناوتب  یلع  ای  ، دنوش دحتم  رگید  راب  هکنآ  زا  شیپ  ات  ور  هیواعم  دوخ  رورس  دزن  نونکا  هداتفا ، هقرفت  یلع  نارای  نایم  قارع  رد  هک  دنرادن  کش 

دش و لولم  هک  ناسنآ  دیـشک  تمالم  شنزرـس و  هب  راک  یتح  ، ما هدرک  وگتفگ  وا  اب  یرآ  : تفگ دربب  قارع  هب  ار  ام  ، دـهد ناماس  شیوخ  ۀدیـشیرپ 
.مناسرب وا  هب  دیا  هدمآ  نم  دزن  هب  نآ  یارب  هچنآ  ات  منکن  اهر  دنگوس  ادخ  هب  تشادنپ و  شوخان  ارم  رادید 

هچ نیا  : تفگ میدش  لخاد  نوچ.میوش  لخاد  هک  داد  تصخر  ار  ام  هیواعم.داد  ربخ  ام  نخـس  ام و  ندـمآ  زا  ار  وا  دـش و  لخاد  هیواعم  رب  سپ 
تـصرف یاـمن و  مصخ  گـنهآ  نز و  رمک  رب  دربن  یارب  مزع  نماد.دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  مدرم  ۀـمه  میتفگ.دروآ  امـش  زا  دـیلو  هک  دوب  یربخ 

.هن ای  دهد  تسد  یتصرف  نینچ  رگید  راب  یناد  یمن  هک  ربب  دوس  نمشد  تلفغ  زا  رامشب و  تمینغ 

نادب هک  هاگره  متسین و  زاین  یب  امش  اب  ینز  یار - یأر و  زا  نم  : تفگ هیواعم.دزاتب  وت  رـس  رب  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یزاتب  نمـشد  رـس  رب  وت  رگا 
زونه هداتفا  فالخ  ناشنایم  دـنیامیپ و  یم  هقرفت  قیرط  شیوخ  یاورناـمرف  اـب  دـییوگ  یم  هک  ناـسک  نیا  یلو.ناـتمناوخ  یمارف  دـتفا  تجاـح 

نم اسب  هچ  مور  نانآ  گنج  هب  منکفا و  هرطاخم  هب  دوخ  رکشل  مناوتن  نم  ،و  دنوش هدنک  یاج  زا  یا  هلمح  اب  هک  هدیسرن  تجرد  نآ  هب  ناشفالتخا 
ار امـش  مه  هک  تفرگ  مهاوخ  ورف  ار  نانآ  یقیرط  زا  دوخ  نم  هک  ، دـیهد تبـسن  اهراک  رد  گنرد  هب  ارم  دابم  نیاربانب.ناشیا  اسب  هچ  موش و  زوریپ 

دنا هریزج  رد  یزور  نم  نایهاپس  ما  هداد  رارق  هلمح  جارات و  دروم  ار  نانآ  وس  همه  زا  نونکا.دشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار  نانآ  کاله  مه  دیآ و  رتشوخ 
مه قارع  ناگرزب.دنداتفا  تلذم  هب  ام  نانمشد  دنتفای و  تزع  ام  ناتـسود  نآ  حتف  اب  میدرک  حتف  ار  رـصم  رادوریگ  نیمه  رد  زاجح و  رد  یزور  و 

نتـساک امـش و  ینوزفا  ببـس  نیا  دنباتـش و  یم  ام  یوس  هب  یعمج  زور  ره  ، هتـسشن دوخ  نارتشا  تشپ  رب  تسام  اـب  ادـخ  هک  دـننیب  یم  یتقو 
ره نم  هک  دینکم  باتـش  دینک و  ربص  سپ.لیلذ  ار  نانآ  دنادرگ و  یم  زیزع  ار  امـش.دشخب  یم  یناوتان  ار  نانآ  دـهد و  یم  ورین  ار  امـش  ، تساهنآ

.مهنن ورف  شگنچ  زا  متفای ، بسانم  تصرف  تقو 

ةاطرا یبا  نب  رـسب  یپ  زا  هیواعم  ام  ندمآ  نوریب  زا  سپ.میتسـشن  یکیدزن  نامه  رد  ییاج  رد  میتخانـش و  وا  رظن  یرترب  میدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا 
رد.یسر هنیدم  هب  ات  ورب  نانچمه  : تفگ ار  وا  درک و  دربن  راپسهر  یهاپس  رازه  هس  اب  ار  وا  دمایب  نوچ  داتسرف  ، دوب ّیؤل  نب  رماع  ینب  زا  یدرم  هک 
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جارات شلاوما  دوبن  ام  تعاطا  رد  رگا  یسر  هک  سک  ره  هب  نک و  اپرب  تشحو  یسر  هک  اج  ره  هب  نارب و  ناشیاه  هناخ  زا  ار  مدرم  یور  یم  هک  هار 
رذع دنتسین و  هانگ  یب  وت  دزن  رد  رهش  مدرم  زا  کی  چیه  هک  نک  مالعا  یراد و  ناشراتشک  گنهآ  هک  یامنب  نانچ  یدمآرد  هنیدم  هب  هک  یتقو  .نک 
یلو وشم  سک  ضرعتم  هکم  رد.وش  هکم  راپـسهر  هنیدم  زا  رادرب و  ناشیا  زا  تسد  سپ.تشک  یهاوخ  ار  اهنآ  هک  دننک  نیقی  ات  یریذپ  یمن  سک 
همان تسا و  یناوریپ  اجنآ  رد  ار  ام.یسر  دنج  ءاعنص و  هب  ات  ور  یم  نانچمه  و.زاس  هراوآ  وس  ره  هب  ناسرتب و  تخـس  ار  هنیدم  هکم و  نایم  مدرم 

.تسا هدمآ  نم  دزن  هب  اهنآ  یاه 

دصشش رازه و  ود  اب.دندوب  هدنامزاب  نتفر  زا  نانآ  زا  نت  دص  راهچ  ، داد ضرع  دوخ  هاپس.دیسر  ناّرم  رید  هب  ات  دمآ  تکرح  رد  ةاطرا  یبا  نب  رـسب 
.داد همادا  شیوخ  هار  هب  نت 

نامه وا  ام و  لثم  ، دتسرف یم  رکـشل  هنیدم  هب  وا  درب  رکـشل  هفوک  هب  هک  میدوب  هدرک  هیـصوت  هیواعم  هب  ام  تفگ  دینـشب  ارجام  نوچ  هبقع  نب  دیلو 
هک ار  قمحا  نیا  هک  مهاوخ  یم  : تفگ دمآ و  مشخ  هب  دینش  هیواعم  نوچ  « دنایامن یم  نم  هب  ار  هام  وا  میوگ و  یم  اهـس  زا  نم  » دنا هتفگ  هک  تسا 

.تشذگرد شیاطخ  زا  یلو.مهد  لامشوگ  دنادن  روما  تسایس  تسا و  هرهب  یب  ریبدت  نسح  زا 

نارای تفرگ و  یم  دندوب  هدروآ  نداد  بآ  یارب  هک  ار  ینارتشا  دیسر  یم  هک  یبآ  ره  رس  رب.تفر  یم  نانچمه  شهاپـس  یقاب  اب  ةاطرا  یبا  نب  رـسب 
یم نینچ  هراومه  دندناتـس و  یم  نانیا  نارتشا  دـندینادرگ و  یمزاب  نارتشا  نآ  هاگ  نآ  ، دندیـسر یم  یرگید  بآ  هب  ات.درک  یم  راوس  اـهنآ  رب  دوخ 

.دیسر هنیدم  هب  ات  درک 

.دندش لخاد  هنیدم  هب  اهنآ  دنتشک و  ناشیارب  ییاهدنفسوگ  دندرک و  لابقتسا  هعاضق  ۀلیبق 

نخس مدرم  یارب  دمآ و  رد  رهش  هب  رسب.تخیرگب  رهش  زا  دینـش  ربخ  ات  دوب  یراصنا  بوّیا  وبا  اهزور  نیا  رد  هنیدم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع لماع 
نمیا و دوب  یهد  » هک تسا  هدز  یلثم  دنوادخ  ، داب تشز  ناتیور  : تفگ و.داد  روآ  تشحو  یاه  هدعو  درک و  ناشدیدهت  داد و  ناشمانـشد  دنار و 

یاج امـش  رهـش.دیا  هدش  باذع  جنر و  راتفرگ  کنیا  هک  دیتسه  هد  نیا  مدرم  دـننامه  امـش  ...« (1) دیـسر یم  یناوارف  هب  ناشیزور  هک  نئمطم 
قح دیتفگن و  ساپس  ار  ناتراگدرورپ  تمعن.وا  زا  دعب  یافلخ  لزانم  وا و  ربق  ناکم  دوب و  وا  ۀناخ  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ترجاهم 

شیرای هب  دیتشاذگ و  ورف  ار  وا  یخرب  دیتشاد و  تسد  وا  لتق  رد  یخرب  امش.دیسر  لتق  هب  ادخ  ۀفیلخ  امـش  ربارب  رد.دیدرکن  تیاعر  دوخ  ناماما 
امش اب  مه  ام  ایآ  دییوگب  دوش  مامت  نانمؤم  دوس  هب  رگا  ات  دیدوب  وا  لتق  دصرتم  یـضعب  دیدش و  لدشوخ  دیدرک و  تتامـش  یـضعب.دیتساخنرب 

مانشد ار  راصنا  رسب  هاگ  نآ  ؟ میدرکن عفد  امش  رس  زا  نانمؤم  ّرش  و  میدادن ؟ یرای  ناتراک  رد  ار  امـش  ایآ  دییوگب  دوب  نارفاک  دوس  هب  رگا  ؟و  میدوبن
هک نانچنآ  ناتمبوک  یم  ورف - دنگوس  ادـخ  هب.لهـشالا  دـبع  ینب  ملاس و  ینب  راّجن و  ینب  قیرز و  ینب  ناگداز  هدرب  یا  نادوهج ، یا  تفگ  داد و 

دنگوس ادخ  هب.ددرگ  کنخ  نامثع  لآ  نانمؤم و  نازوس  هنشت و  یاهلد 
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هک دندیسرتب  مدرم  هک  دیناسر  ییاج  هب  دیدهت  دیعو و  ةاطرا  یبا  نب  رسب  .دنیوگ  نخس  امـش  زا  نیـشیپ  یاهتما  نوچ  هک  منک  یم  ناتدوبان  نانچ 
لوسر راصنا  وت و  ۀریشع  رسب  یا  : تفگ تفرگ و  رارق  ربنم  رب  بطیوح.دوب  شردام  یوش  وا  دنیوگ  دندرک و  هثاغتسا  یزعلا  دبع  نب  بطیوح  دزن 

دناوخارف و هیواعم  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  سپس.تفرگ  مارآ  رسب  ات  تفگ  یم  نانچمه  بطیوح  دنتسین و  نامثع  نالتاق  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا
عفار نب  ةعافر  ۀناخ  فوع و  نب  ورمع  ینب  زا  یکی  لورج  نب  ةارز  ۀناخ  هلمج  زا.دیشک  شتآ  هب  ار  ییاه  هناخ  دمآ و  دورف  رـسب.دندرک  تعیب  مدرم 
یمن ناما  ار  امش  ؟ منیب یمن  ار  رباج  ارچ  هملس  ینب  : تفگ ، دیدن تعیب  زور  رد  ار  یراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  نوچ.یراصنا  بویا  وبا  ۀناخ  یقرز و 

.دیروایب ار  هّللا  دبع  نب  رباج  ات  مهد 

ار رباج  هملس  ما.مهد  شناما  ات  دنک  تعیب  رگم  : تفگ رسب  دنک و  تعافش  ات  داتسرف  سک  رسب  دزن  هملس  ما.دوب  هدرب  هانپ  ( ضر ) هملـس ما  هب  رباج 
.دندرک تعیب  دنتفر و  ود  ره  سپ.نک  تعیب  ورب و  : تفگ رمع  دوخ  رسپ  هب  نک و  تعیب  ورب و  رباج  یا  : تفگ

وا دزن  هملـس  ینب.دریگب  تعیب  ناگمه  شمدرم  زا  ات  داتـسرف  هنیدـم  هب  ار  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  : تفگ رباج  هک  دـیوگ  (1) ناسیک نب  بهو 
رـضاح مه  رباج  ات  مریگن  تعیب  سک  زا  نم  هک  دیدرگزاب  سپ  : تفگ.هن : دـنتفگ ؟ تسه نایم  نآ  رد  مه  رباج  ایآ  : تفگ ةاطرا  یبا  نب  رـسب.دندمآ 

رگا هک.دزیر  نیمز  رب  تموق  نوخ  وت و  نوخ  یراذگن  ینک و  تعیب  ییایب و  ام  اب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  : دـنتفگ دـندمآ و  نم  دزن  نم  موق.دوش 
ۀجوز هملـس  ما  دزن  ،و  متـساوخ تلهم  ار  بش  نآ  نانآ  زا  : دیوگ رباج.تراسا  هب  ار  نامنادنزرف  نز و  یهد و  نتـشک  هب  ار  نامنادرم  ینکن  نینچ 

زین نم.دوش  هتخیر  تموق  وت و  نوخ  راذگم  نک و  تعیب  ورب و  مرـسپ  : تفگ هملـس  ما   . متفگزاب ارجام  متفر و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر 
.تسا تلالض  تعیب  نیا  هک  مناد  یم  دنچ  ره  ، دنک تعیب  دورب و  هک  مهد  نامرف  ار  مردارب  رسپ 

.دنتسین وفع  نیا  نایاش  دنچ  ره  مدرک  وفع  ار  مدرم  : تفگ سپس  ، درک گنرد  زور  دنچ  رسب 

.دوش هتشادزاب  ناشیا  زا  باذع  هک  دنتسین  نآ  ۀتسیاش  دوش  هتشک  ناشربارب  رد  ناشماما  هک  یموق 

دوخ ینیشناج  هب  ار  هریره  وبا  نونکا.دنام  دیهاوخ  مورحم  یلاعت  قح  تمحر  زا  هک  تسا  نیا  مدیما  ، منک وفع  ار  امـش  ایند  نیا  رد  نم  هک  اضرف 
.دش هکم  راپسهر  سپس.دینک  وا  فالخ  هکنآ  دابم  منیزگ  یم  رب 

درم نآ.دشکب  تسا  ( مالسلا هیلع  ) یلع وریپ  هک  ار  سک  ره  ات  داتسرف  ار  ّیؤل  نب  رماع  ینب  زا  یکی  ةاطرا  یبا  نب  رسب  هیواعم  : دیوگ ماشه  نب  دیلو 
: تفگ تفر و  ارف  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ربنم  رب  دمآ و  هنیدم  هب 

ار ششیر  هک  ار  سک  ره  دجسم  نیا  رد  ، دنگوس ادخ  هب  ، دیتخاس نیگنر  شنوخ  هب  ار  نامثع  شیر  دیدرک و  باضخ  دوخ  یاهشیر  هنیدم  مدرم  یا 
.دشکب یشسرپ  چیه  نودب  ار  همه  تساوخ  یم  دندنبرب و  ار  دجسم  یاهرد  هک  تفگ  ار  دوخ  نارای  سپس.تشک  مهاوخ  تسا  هدرک  باضخ 

.دنکن نینچ  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنتساخرب و  ّیؤل  نب  رماع  ینب  زا  یدرم  سیق  وبا  ریبز و  نب  هّللا  دبع 
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لماع وا  و.تخیرگب  سابعلا  نب  مثق  دیـسر  هکم  یکیدزن  هب  هک  یتقو.دش  هکم  یهار  دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  تشادب و  تسد  ناشنتـشک  زا  زین  وا 
یبجح نامثع  نب  ةبیش  دمآ و  نوریب  هکم  زا  درک و  ناشدیدهت  دوشگ و  ناشمانشد  هب  نابز  دمآ و  رد  هکم  هب  رسب.دوب  هکم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

.داد تراما  نانآ  رب  ار 

هکم مدرم  هب  ربخ.درک  جاراـت  ار  یرایـسب  لاوما  تشک و  ار  نادرم  زا  یرامـش  هار  رد  دـش  یم  هکم  راپـسهر  هنیدـم  زا  رـسب  نوچ  : دـیوگ یبـلک 
سپ.دندیزگرب شیوخ  تراما  هب  ار  نامثع  نب  ةبیش  مدرم  تفر و  نوریب  رهش  زا  زین  سابع  نب  مثق.دنتخیرگ  دنتشاذگاو و  ار  رهـش  ناگمه  ، دیـسر

راک هب  امش  ۀرابرد  شیوخ  ۀدیقع  دنراذگب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ ،و  تفگ ازسان  داد و  مانشد  ار  نانآ  رسب.دنتفر  رسب  رادید  هب  شیرق  زا  یتعامج 
.تفگن چیه  رسب.نک  محر  دوخ  ۀریشع  نادناخ و  هب  میهد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  : دنتفگ.دورب هار  نیمز  یور  رب  هک  مراذگن  یقاب  نت  کی  مدنب 

: درک زاغآ  نخس  نینچ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درک و  فاوط  هناخ  درگ  دش و  لخاد  هکم  هب  سپس 

درط ار  یعمج  تشک و  ار  یعمج  هک  هنوگ  نیدب  دینادرگ  نوبز  ام  نمشد  دنکفا و  تفلا  ام  نایم  دینادرگ و  زوریپ  ام  توعد  هک  ار  یادخ  ساپـس  »
شنارای.هدرک شهانگ  میلست  ار  وا  هدومن و  التبم  شیاطخ  هب  ار  وا  دنوادخ.تسا  هداتفا  انگنت  هب  قارع  ۀیحان  رد  هک  تسا  بلاط  وبا  رـسپ  نیا.درک 

تـسد رد  تموکح  مامز  دریگب  ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  دـهاوخ  یم  هک  هیواعم  نونکا.دـنا  هدرورپ  لد  رد  وا  ۀـنیک  دـنا و  هدـش  هدـنکارپ  وا  درگ  زا 
« .دینک تعیب  وا  اب  دیهدم و  داب  رب  شیوخ  ناج  دینک و  تعیب  وا  اب.دراد 

هب دینک  رذح  تفلاخم  زا.مدرک  وفع  ار  امش  هکم  مدرم  یا  :» تفگ نینچ  سپس  درک و  گنرد  زور  دنچ.دیدن  ار  صاع  نب  دیعس  تسیرگن و  رـسب 
« .ددرگ ناریو  ناتیاه  هناخ  دور و  جارات  هب  ناتلاوما  دوش و  هدنک  رب  امش  ۀشیر  هک  منک  یم  یراک  دینکن  نینچ  رگا  دنگوس  ادخ 

.دومن وگتفگ  درک و  رادید  وا  اب  هبعش  نب  ةریغم.تفر  فئاط  هب  هکم  زا  رسب 

: تشون وا  هب  هریغم  دیدرگ  فئاط  راپسهر  هکم  زا  رسب  نوچ  هک  ما  هدینش  رگید  قیرط  زا  زین  و 

وفع ناراکهانگ  زا  یا و  هتفرگ  تخـس  هدوب  دـیدرت  گنز  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  رب  یا و  هتفر  هکم  هب  یا و  هدـمآ  زاجح  هب  هک  متفای  ربخ  ، دـعب اما  »
ریخ شاداپ  ار  ریخ  لها  دنوادخ  هک  تسوکین  یهار  هک  هدب  همادا  هار  نیمه  هب  میاتـس  یم  ار  وت  شور  یأر.یا و  هتخاون  ار  نادـنمدرخ  یا و  هدرک 

.دهد

« .دهد رارق  ادخ  زا  ناگدننک  دای  رایسب  قح و  هار  ناگدنور  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن  فورعم و  هب  ناگدننک  رما  ۀرمز  رد  ار  وت  ار و  ام  دنوادخ 

.منک کاله  ار  وت  موق  هک  مراد  نآ  دصق  هریغم  یا  : تفگ درک و  رادید  ار  هریغم  رسب  رفس  نیا  رد 

نینمؤملا ریما  نانمشد  اب  ار  وت  یریگتخس  ربخ  یا  هدمآ  رد  تکرح  هب  هک  تقو  نآ  زا  هک  یرب  هانپ  ادخ  هب  راک  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  : تفگ هریغم 
بکترم ادخ  هاگرد  هب  هاگ  نآ  دنیآ  ناسکی  ترظن  رد  وت  تسود  وت و  نمشد  رگا  اما.یا  هتشاد  هدیدنسپ  یلمع  هشیدنا و  نونکات.ما  هدینـش  نامثع 

هانگ
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.یا هدرک  بیغرت  دوخ  دض  رب  ار  نمشد  یا و  هدش 

جارات ناشلاوما  دشکب و  ار  همه  هک  داد  نامرف  رسب  دندوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  زا  یرامش  اجنآ  رد  ، داتـسرف هلابت  هب  ار  شیرق  زا  یدرم  رـسب 
یهار یلهاب  عینم.میروایب  ناما  ۀمان  رسب  زا  رگم  ات  رادب  ناشیا  زا  تسد  ، دناوت موق  نانیا  هک  دنتفگ  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  دروم  نیا  رد  یـضعب.دنک 
بلط ناشیا  یدازآ  ۀـمان  دـنتفگ و  نخـس  وا  اب  باب  نیا  رد  ات  تشاداو  مه  ار  فئاـط  مدرم  زا  یتعاـمج.درک  تعافـش  رـسب  دزن  دـش و  فئاـط 

تبقاع.دنشاب هتخاب  رس  اهنآ  هک  دسرب  یتقو  همان  دنوش و  هتـشک  اهنآ  هک  لایخ  نیا  هب  درک  یم  هلطامم  همان  نتـشون  رد  یلو.تفریذپ  رـسب.دندرک 
نز ار  اضق.دوب  وا  دزن  رد  شا  هنبوراب  دوب و  هدمآ  دورف  فئاط  مدرم  زا  یکی  ۀـناخ  رد  وا.دـمآ  هناخ  هب  عینم.داد  یلهاب  عینم  هب  تشون و  ناما  ۀـمان 
چیه دـمایب و  تخات  هب  نانچمه  ار  هبنـش  بش  هعمج و  زور  دـش و  راوس  نآ  رب  دـنکفا و  شرتشا  تشپ  رب  شیوخ  یادر  مه  عینم  ، دوبن هناخ  رد 

ریشمش نایماش  زا  یدرم  دندروآ و  شیپ  ار  یکی.دندوب  هدروآ  نتشک  یارب  ار  مدرم  نآ  دوب و  هدیسر  رید  رـسب  ۀمان.دیـسر  هلابت  هب  زورمین  ات  دوساین 
هب باتفآ  ربارب  رد  دوخ  یاهریـشمش  سپ.دوش  مرن  ات  دـینک  مرگ  باتفآ  اب  دوخ  یاهریـشمش  هک  دـنتفگ  نایماش.تسکـشب  شریـشمش  یلو  دز  وا 
ات دندرک  ربص.دروآ  یم  یربخ  راوس  نیا  هک  دینک  گنرد  : دنتفگ موق.داد  ناکت  اوه  رد  دوخ  ۀماج  دیدب و  ار  اهریـشمش  قرب  عینم  دندروآ و  شبنج 
وا ردارب  دوب  هتسکش  ریشمش  هدز و  ریشمش  وا  رب  دندوب و  هدروآ  شیپ  نتشک  یارب  هک  یدرم.داد  اهنآ  هب  همان  تسج و  ورف  رتشا  زا.دوب  عینم.دیسرب 

.دنوش دازآ  همه  هک  دش  نامرف.دوب 

نامیلس و - سابع نب  هّللا  دیبع  نارسپ  دنتخیرگ  رهش  زا  دندیسرتب و  دیسر  ربخ  رـسب  یاهراک  زا  ار  هکم  مدرم  نوچ  : دیوگ (1) نانس یبا  نب  نانس 
یم هکم  مدرم  اب  ود  نیا  ، هرهز ینب  نافیلخ  زا.دوب  ینانک  ظراـق  نب  دـلاخ  تخد  هیریوج  میکح  ما  ود  نیا  ردام.دـندمآ  نوریب  رهـش  زا  زین  - دواد

راتفرگ رسب  تسد  هب  ار  اضق.دوب  یمرضح  نب  ءالع  ردارب  هاچ  نیا  بحاص  یمرـضح  نومیم.دندرک  مگ  ار  ود  نآ  نومیم  هاچ  یکیدزن  رد  دنتفر و 
: تفگ یم  نینچ  ود  نآ  ۀیثرم  رد  ناشردام  دیرب و  رس  ار  ود  ره  رسب  دندمآ و 

امه نیذّللا  ّینباب  ّسحا  نم  اه 

فدصلا امهنع  یّظشت  نیتردلاک  رسپ  ود  نآ  زا  دراد  ربخ  یسک  هچ  ، ناه

امه نیذلا  ّیبنب  سحا  نم  اه  هدنام  ادج  فدص  زا  دندیراورم  ود  نوچ  هک  ، نم

فطتخم مویلا  یبلق  یبلق و  یعمس و  نم  رسپ  ود  نآ  زا  دراد  ربخ  یسک  هچ  ناه 

امه نیذلا  یتّین  ّسحا  نم  اه  لد  ، دندوب نم  لد  نم و  شوگ  دننامه  هک 

فهدزم مویلا  یّخمف  ماظعلا  حفم  دراد  ربخ  یسک  هچ  ناه.نم  ۀدوبر  فک  زا 

.نم ناوختسا  ۀدیشاپ  مه  زا  زغم  دندوب  نم  ناوختسا  زغم  هک  نم  رسپ  ود  زا 

اجنآ رد  ار  بش  رسب.یدومن  یهاوخکین  یتفگ و  نخس  یتسار  هب  نم  اب  : تفگ وا  خساپ  رد  ، تفگ نخس  وا  اب  هریغم  دمآ و  رد  فئاط  هب  رـسب  نوچ 
یتعاس هریغم.دمآ  نوریب  دادماب  دروآ و  رس  هب 
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.هتشذگرد لاس 105  رد.دنک  یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  زا  یندم  یلئد  نانس  یبا  نب  نانس  - 1
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 . دیدرگزاب درک و  عادو  وا  اب  سپس  ، درک شتعیاشم 

نب دلاخ  تخد  تشاد و  مان  هیریوج  ناشردام.دندوب  اهنآ  دزن  رد  مثق  نمحرلا و  دبع  ، سابع نب  هّللا  دیبع  نارسپ  ، دیسر هنانک  ینب  هب  ات  تفرب  رسب 
، درب رکـشل  ناشرـس  رب  رـسب  نوچ.دوب  هتـشاذگ  هنانک  ینب  زا  یدرم  دزن  ار  شنارـسپ  هّللا  دـیبع.دوب  هرهز  ینب  نافیلخ  زا  ظراق  دوب و  ینانک  ظراـق 

.دمآ نوریب  هتخآ  ریشمش  اب  تفر و  هناخ  هب  دید  نانچ  ینانک  درم  نوچ.دومن  ار  ود  نآ  لتق  گنهآ 

هانپ نم  هب  هک  یناسک  زا  عافد  یارب  : تفگ ؟ یهد نتشک  هب  نتشیوخ  یور  هچ  زا  میا  هتشادن  وت  لتق  دصق  ام  ، دیرگب تیازع  رد  تردام  شتفگ  رـسب 
: دناوخ یم  دومن و  هلمح  وا  نارای  رسب و  رب  دشاب  هتشاد  یدوخ  هالک  رپس و  هکنآ  یب  وا.مشاب  روذعم  مدرم  ادخ و  دزن  رد  ات  ما  هدمآ  ، دنا هدروآ 

رادلا تافاح  عنمی  تیلآ ال 

راجلا نود  اتلصم  تومی  و ال  نابحاص - زا  دنکن  عافد  هک  مروخ  یم  دنگوس 

رادغ ریغ  عورا  یتف  ّالا  هناخ  هب  دنا  هدروآ  هانپ  هک  نانآ  زا  هناخ و 

.نامیپ دهع و  دنبیاپ  هتخآ و  غیت  اب  یدرم  زج 

ناشیا زا  یکی  ، دندمآ نوریب  اه  هناخ  زا  هنانک  ینب  نانز  زا  یعمج.تشکب  دروآ و  شیپ  رـسپ  ود  نآ  رـسب.دش  هتـشک  ات  دز  یم  ریـشمش  هراومه  و 
رد هـن  دـنا و  هتـشک  یم  ار  ناـکدوک  زگره  تیلهاـج  رد  هـن  دـنگوس  ادـخ  هـب  ؟ یـشک یم  ار  ناـکدوک  ارچ  ، یــشک یم  هـک  ار  نادرم  نـیا  : تـفگ

راکبان و تموکح  هچ  دشاب  راوتسا  یدنواشیوخ  عطق  یمحریب و  هدروخلاس و  ناریپ  ناوتان و  ناکدوک  نتشک  رب  شیاه  هیاپ  هک  یتموکح.مالـسا 
هک مراد  تسود  ردقچ  : تفگ نز  مراذگن  هدنز  امش  زا  نت  کی  مراذگب و  نانز  امـش  رد  ریـشمش  هک  مراد  نآ  دصق  ادخ  هب  : تفگ رـسب.تسا  یدب 

.دورسب دوخ  تایبا  هیریوج  و.ینک  نینچ 

فدصلا امهنع  یظشت  نیتردلاک  امه  نیذلا  ینباب  ّسحا  نم  اه 

.دیاشخبن رسب  رب  ادخ.دیرب  رس  ءاعنص  هار  رد  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  نارسپ  رسب  هک  دنیوگ  و.میدروآ  اهرعش  نیا  شیپ  نیز  ام  و 

.تشک ار  نادملا  دبع  نب  رغصا  هّللا  دبع  اجنآ  رد  تفر و  نارجن  هب  فئاط  زا  رسب  : دیوگ ینانک 

زا رگید  یدرم  تشک و  ار  کلام  هکلب  تشکن  ار  هّللا  دـبع  هک  دـنیوگ  یـضعب.دروآ  لتق  هب  زین  ار  کـلام  شرـسپ  دـنتفگ و  یم  رجحلا  دـبع  ار  وا 
.ار نادملا  دبع  نادنزرف 

: دیوگ هیثرم  نینچ  ار  اهنآ  شیرق  زا  یرعاش 

شیرق ینفّنعت  نآ  ول ال  و 

نادملا دبع  ینب  یلع  تیکب  دوب  شیرق  شنزرس  زا  میب  هن  رگا 

ّدعم تملع  دق  ناوبا  مهل  متسیرگ  یم  نادملا  دبع  نارسپ  رب 
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نالضفتم مهئابنا  یلع  هک  دوب  یناردام  ناردپ و  ار  نانآ 

.دندوب دوخ  نادنزرف  زا  رترب  یسب 

دوب ردپ  زا  رترب  یتح  نمی  رد  هک  ار  کلام  شرـسپ  سپـس  و.تشک  تفرگ و  ار  وا  رـسب.دوب  سابع  نب  هّللا  دیبع  نز  ردپ  نادملا  دبع  نب  هّللا  دـبع 
.دزب ار  شندرگ  دناوخب و 

: تفگ تخادرپ و  زیگنا  تشحو  زیمآدیدهت و  ینانخس  هب  دروآ و  درگ  ار  نارجن  مدرم  ۀمه  رسب 
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عطقنم ناتلسن  هک  منک  یم  نانچ  مدرگ و  یمزاب  دسر  نم  هب  دنیاشوخان  یربخ  امش  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دینادب  ، ناگداز هنیزوب  یا  ، نایحیـسم یا 
.دیهدم تسد  زا  طایتحا  بناج  دیناوت  یم  ات  ، دوش ناریو  ناتیاهرهش  ددرگ و  دوبان  ناتعرازم  دوش و 

شیپ ار  وا.دوب  نادمه  لیابق  نانیشن  هیداب  رورس  وا  دنیوگ  تشکب و  درک  یم  عیشت  راهظا  هک  ار  برک  وبا  اجنآ  رد  تفر و  بحرا  هب  نارجن  زا  رسب 
دبع نب  ةکارا  نب  ورمع  ، هّللا دیبع.دندوب  هتفر  رهـش  زا  نارمن  نب  دیعـس  سابع و  نب  هّللا  دیبع.دمآ  ءاعنـص  هب  تشکب و  زادگلد  یا  هنوگ  هب  دروآ و 

ار وا  رسب  گنج  نیا  رد.تسویپ  رد  گنج  وا  اب  دش و  عنام  رهش  هب  لوخد  زا  ار  رـسب  وا.دوب  هداهن  دوخ  یاج  هب  ار  یفقث  بیبح  نب  ثراح  نب  هّللا 
.تشکب ار  یعمج  دمآ و  رد  ءاعنص  هب  دروآ و  لتق  هب 

ات ریپ  زا  دنتـشک  ار  همه  هک  تشاد  رب  گناب  دیدرگزاب و  شموق  دزن  تفای و  ییاهر  نت  کی  طقف  تشکب و  ار  همه  ، دندمآ وا  دزن  برأم  زا  یتعامج 
.ناوج

تکرح رد  ءاعنـص  مدرم  یوس  هب  دومن و  سابع  نب  هّللا  دیبع  اب  گنج  گنهآ  رـسب  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  لفون  نب  کلملا  دـبع 
نایعیش زا  یتعامج.دنار  ناشیارس  رب  زین  رسب  دندمآ و  درگ  وا  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  زا  یعمج.دش  عافد  یایهم  ءاعنص  رد  هّللا  دیبع  ، دمآ

.دندش ءاعنص  راپسهر  رسب  اب  دندمآ و  درگ  مه  نامثع 

.دمآ وا  دزن  هب  دش و  هفوک  دراو  نارمن  نب  دیعس  هک  مدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  : دیوگ کاّدولا  وبا 

.دنا هدشن  یورایور  ةاطرا  یبا  نب  رسب  اب  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  وا و  ( مالسلا هیلع  ) یلع

وا هب  تولخ  رد  نم  دش  یم  کیدزن  ام  هب  رـسب  یتقو.دگنجب  تساوخن  تشاذگ و  اهنت  ارم  سابع  نبا  یلو  مدرک  زاغآ  ندیگنج  نم  : تفگ دـیعس 
تقاط ارم  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ.میرواین رذـع  میتسیا و  رد  ّدـجب  ار  گنج  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  دونـشخ  نم  زا  وت و  زا  تّمع  رـسپ  هک  متفگ 

رد ام و  تعاطا  رد  سک  ره  نمی  مدرم  یا  : متفگ مدرک و  رـس  نخـس  راگدرورپ  یانث  دـمح و  زا  سپ  متفر و  مدرم  ناـیم  هب  نم.تسین  یرادـیاپ 
زا نم  نارای  همه.میدرک  یدربن  کدـنا.متفر  گنج  هب  نانآ  اب  نم  دـندمآ و  یهورگ.دـیآ  نم  یوس  هب  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  اب  تعیب 

میریگ و یم  راصح  رهـش  رد  سپ  متفگ  مدیناسرت و  وت  مشخ  زا  ار  وا  متفر و  سابع  نب  هّللا  دیبع  دزن  متـشگزاب و  زین  نم  دندش و  هدنکارپ  نم  درگ 
ربارب رد  ، هن : تفگ وا  یلو.دـیآ  رت  هتفریذـپ  ام  رذـع  زاب  مینک  نینچ  رگا  هک.میهاوخ  یم  ددـم  میتسرف و  یم  سک  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  دزن 

.مسر تکاله  هب  هک  مسرت  یم  تسین  یناوت  بات و  چیه  ارم  هدروآ  رکشل  ام  رس  رب  هکنیا 

وا هاگنآ  ، درک یرادیاپ  یکدنا  وا  دندرک و  یا  هلمح  دیعس  نارای  رب  دمآ  نوریب  عافد  هب  یعمج  اب  نارمن  نب  دیعس  ، دش کیدزن  ءاعنص  هب  رـسب  یراب 
نایعیش زا  ناشیا.دیسر  ناشیج  مدرم  هب  ات  تفرب  دش و  جراخ  رهـش  زا  رـسب.دندنام  رهـش  رد  دندیدرگزاب و  سابع  نب  هّللا  دیبع  دزن  هب  شنارای  و 

هانپ دوخ  ژد  هب  نانآ  زا  یـضعب  دنکفا  تکاله  کاخ  رب  ار  یرایـسب  تخاس و  هدنکارپ  وس  ره  هب  دروآ و  تخات  نانآ  رب.دندوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
 . دیدرگزاب ءاعنص  هب  زاب  رسب  دنتفرگ و 
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.داهن تراما  هب  اجنآ  رد  ار  نامثع  نب  ةبیش  ، دمآ نوریب  هکم  زا  رسب  : دیوگ ماشه  نب  دیلو 

.تفای هبلغ  نآ  رب  دیدرگزاب و  هکم  هب  سابع  نب  مثق  دش  رود  هکم  زا  نوچ.درک  نمی  گنهآ  سپس 

یم درک و  یم  مالـس  درم  نآ  ، داتـسرف یم  دـندوب  هدـمآ  درگ  بآ  رـس  رب  هک  یمدرم  دزن  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  دیـسر  یم  هک  یلزنم  ره  هب  رـسب 
یم رگا  ، دش یمن  اهنآ  ضرعتم  دش  هتشک  مولظم  : دنتفگ یم  رگا  ؟ دیراد رظن  هچ  ، نامثع ینعی  ، دش هتشک  شیپ  یدنچ  هک  یدرم  نآ  ۀرابرد  : دیـسرپ

: دنتفگ

رب ( مالسلا هیلع  ) یلع یلاو  سابع  نب  هّللا  دیبع.دیسر  ءاعنص  هب  ات  دوب  لاونم  نیمه  رب  وا  و.دینک  غیت  ۀمعط  ار  نانیا  : تفگ یم  ، دوب نتـشک  راوازس 
هار رد  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  نارـسپ  دز و  ندرگ  تفرگب و  ار  وا  رـسب  ، داهن دوخ  یاج  هب  ار  هکارا  نب  ورمع  ، سابع نب  هّللا  دـیبع  تخیرگب  ءاعنص 

تخد ناـمعن  ما  ۀـناخ  رد  رـسپ  ود  نآ  اریز.دـیرب  رـس  دـندوب  ناـگداز  یناریا  زا  همه  هک  ار  خـیاشم  زا  نت  دـص  اـهنآ  یپ  زا  دـیرب و  رـس  ءاـعنص 
.دندوب هدش  ناهنپ  دوب  نایناریا  زا  یکی  نز  هک  ( گرزب ) جرزب

هّللا همحر  همادق  نب  ةیراج  تکرح 

ربخ رـسب  جورخ  زا  ار  وا  دمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  - نادمه ۀلیبق  یاهنادـناخ  زا  - یذاش ۀرارز  نب  سیق  نبا  : دـیوگ (1) یدزا ییحی  نب  طول 
هورگ اب  دوخ  نم  دیهاوخ  یم  ایآ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دندرک تلالم  راهظا  مدرم  یلو  درک  توعد  گنج  هب  ار  مدرم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.داد

هک ینادرم  ، دنا هتفر  امـش  نایم  زا  تلیـضف  نابحاص  دـنمدرخ و  نادرم  مسق  ادـخ  هب.میامیپب  ار  اهنابایب  اههوک و  نانآ  یپ  زا  میآ و  نوریب  یکدـنا 
ات مورب و  امـش  نایم  زا  هک  تسا  نیا  مدصق.دندرک  یم  تعاطا  مداد  یم  نامرف  ار  نانآ  نوچ  دنداد و  یم  خساپ  دندش  یم  هدناوخ  راکیپ  هب  نوچ 

.منکن زارد  امش  شیپ  یرای  تسد  ما  هدنز 

هتسجخ یدرم  وت  ، دنگوس ادخ  هب  : تفگ مالـسلا ) هیلع  ) یلع.مهد یم  خساپ  وت  یادن  هب  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  همادق  نب  ةیراج 
دور هرصب  هب  تفگ  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دش راکیپ  ۀدامآ  وا  اب  یهاپـس  نت  رازه  ای  نت  رازه  ود  هاگ  نآ.حلاص  ینادناخ  زا  یتین و  کاپ  تریس و 

.دش نوریب  رهش  زا  وا  تعیاشم  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دمآ و  تکرح  رد  هیراج.ددرگ  هدوزفا  وا  رب  رامش  نیمه  ات 

ای ار  یسک  لام  هک  دابم  یرامـشب و  راوخ  ار  یدهاعم  ای  ناملـسم  هک  دابم.سرتب  تسوا  دزن  هب  تماجنارـس  هک  ییادخ  زا  : شتفگ عادو  ماگنه  هب 
.نک ادا  تقو  هب  ار  اهزامن  یشاب و  هدایپ  ای  یاپ  هنهرب  دنچ  ره  یناتسب  روز  هب  ار  یسک  روتس  ای  ار  یسک  دنزرف 

.تفرگ شیپ  رد  زاجح  هار  اجنآ  زا  دوزفیب و  وا  هاپس  رب  شهاپس  دنچمه  تفر و  هرصب  هب  هیراج 

شتآ هب  تشک و  ار  ناـنآ  هک  دـندوب  هدـش  دـترم  نمی  رد  هک  ار  یتعاـمج  رگم  تشک  ار  یـسک  هن  درک و  بصغ  ار  یـسک  لاـم  هـن  هار  رد  هیراـج 
دنناوت عافد  دوخ  زا  هک  تسا  هتفر  یموق  نایم  هب  تفگ.میمت  ینب  دالب  هب  دنتفگ  تسا ، هتفر  وس  مادـک  هب  رـسب  هک  دیـسرپ  مدرم  زا  هیراج  : تخوس

.درک ماقم  شرج  رد  تشگزاب و  هیراج.درک 
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.داد ربخ  رسب  رکشل  رامش  زا  ار  وا  دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  یذاش  سیق  نب  ةرارز  : دیوگ کاّدو  وبا 

: تفگ سپس  ، دروآ یاج  هب  یدنوادخ  یانث  دمح و  تفر و  ربنم  رب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

یزیچ رگا  هک  نانآ.دنتفر  امش  نایم  زا  یأر  لها  نادنمدرخ و  هک  دوب  ینامز  زا  امش  ناصقن  یادتبا  امش و  یگدنکارپ  زاغآ  رـس  ، مدرم یا  ، دعب اما  »
رد ، راکـشآ ناهن و  رد  ، اهراب اهراب و  ار  امـش  نم.دندرک  یم  تباجا  مدـناوخ  یم  یرای  هب  ار  نانآ  نوچ  هنالداع و  دـنتفگ و  یم  تسار  دـنتفگ  یم 

زردنا ایآ.دیداهن  زیرگ  رد  ور  دیدش و  هدنکارپ  رتشیب  هچ  ره  هک  دیدادن  خساپ  نم  توعد  هب  اهنت  هن  مدناوخارف  هاگماش  دادـماب و  رد  ، زور رد  بش و 
یم یتـسار  ار  ناـتیژک  دروآ و  یم  حالـص  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  هک  مناد  یم  کـین  نم  دـنک ؟ یمن  دوس  ار  امـش  تمکح  تیادـه و  هب  توـعد  و 

هک منیب  یم  ار  یدرم  ییوگ  ، دیراذگاو ارم  یکدنا.مروآ  حالص  هب  ار  امش  شیوخ  ندیشک  داسف  هب  اب  مهاوخ  یمن  - دنگوس ادخ  هب   - نم یلو.دشخب 
.دنک یم  باذع  ار  امـش  وا  هک  نانچنآ  دنک  یم  باذع  ار  وا  مه  دنوادخ  ، دـهد یم  نات  هجنکـش  دراد و  یم  ناتمورحم  هک  دـیآ  یم  امـش  رـس  رب 

ار امش  نم  دنهد و  شخساپ  نانآ  دناوخارف و  ار  رارشا  لذارا و  نایفس  وبا  رسپ  هک  تسا  نید  کاله  تسا و  ناناملسم  یراوخ  تلذ و  نیا  هنیآره 
راپـسهر ةاطرا  یبا  نب  رـسب.تسین  ناراگزیهرپ  لمع  ، لمع نیا.دیزرو  فاکنتـسا  دینز و  نت  امـش  مناوخارف و  دیتسه  رایخا  لضافا و  یمدرم  هک 

ۀمه  . دنرادزاب شجارات  راتـشک و  زا  ار  وا  ات  دنوش  راکیپ  ۀدامآ  امـش  زا  یعمج  هک  دیاب.دانک  تنعل  شیادخ  ؟ تسیک رگم  رـسب  نیا  ، هدـش زاجح 
« .رتشیب یکدنا  ای  تسا  نت  دصشش  وا  هاپس 

نتفگ نخـس  هک  دیا  هدش  لال  ایآ  ؟ دوش یم  هچ  ار  امـش  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.دـنتفگن چـیه  دـندنام و  شوماخ  نانچمه  زارد  یتدـم  مدرم 
.دیناوتن

هیلع ) یلع.مییآ یم  وت  اب  یوش  راکیپ  راپسهر  دوخ  وت  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  (1) یدزا فوع  نب  ةدرب  وبا  : دیوگ فیفع  نب  رفاسم 
نوریب رهـش  زا  نم  دیاب  نینچنیا  یراک  یارب  ایآ  ؟ دـنروآ یمن  نابز  رب  تسرد  نخـس  یور  هچ  زا.دـنیوگ  یم  هچ  نانیا  ! ایادـخ راب  : تفگ ( مالـسلا

عمج لاملا و  تیب  کلم و  روما  رکشل و  راک  نم  هک  تسین  هتسیاش.تسا  یفاک  دیهد  اضر  نادب  هک  ار  ناتریلد  ناراوس  زا  یکی  راک  نیا  یارب.میآ 
نآ هب  نابایب  نیا  زا  رگید  هتسد  کی  یپ  رد  ناراوس  زا  هتـسد  کی  اب  منک و  اهر  ار  مدرم  قوقح  رد  رظن  ناناملـسم و  نایم  رد  یرواد  جارخ و  یروآ 
هک ما  هتـسب  نآ  رد  دیما  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب.تسا  دنـسپان  یا  هشیدـنا  نیا  ادـخ  هب.میآ  زاتو  تخات  رد  نابایب  نیا  هب  هوک  نآ  زا  هوک و 
یم بونج  لامش و  داب  ات  - زگره متفر و  یم  امش  نایم  زا  مدرک  یم  باکر  رد  یاپ  هنیآره  موش  ور  هب  ور  ( هیواعم هاپس  ) ناشیا اب  رگید  راب  یراگزور 

.نت شیاسآ  تسا و  ناج  تحار  ارم  امش  زا  یرود  اریز  مدرک  یمن  امش  زا  دای  - دزو

راکیپ ۀدامآ  نم.دنکن  التبم  تقارف  هب  ار  ام  ادخ  ، دناتسن ام  زا  ار  وت  ادخ  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  - هّللا همحر  - یدعس ۀمادق  نب  ةیراج 
یاپ رب  مه  دوعسم  نب  بهو  یا  هدوب  تریس  هتسجخ  یدرم  وت  مناد  یم  ات  هک  نک  جیسب  : شتفگ مالسلا ) هیلع  ) یلع.راد هناور  ارم  ، متسه موق  نآ 
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ریز هب  ربنم  زا  نک و  دربن  جیسب  زین  وت  دنک  اطع  تکرب  ار  وت  ادخ  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.مراکیپ ۀدامآ  زین  نم  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و 
.دمآ

هفوک زا  نت  رازه  ود  زین  یمعثخ  دیآ  نوریب  نت  رازه  ود  اب  دوش و  هرـصب  راپـسهر  هک  دومرف  دناوخ و  شیپ  ار  همادـق  نب  ةـیراج  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
مزع نوچ  دینک و  زاغآ  ار  راکیپ  دیدیسر  وا  هب  هک  اج  ره  رد.دیور  نوریب  ةاطرا  یبا  نب  رسب  بلط  رد  : تفگ ار  ود  نآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع.درک جیسب 

زا تفر و  هرصب  هب  هیراج  دش و  نوریب  هفوک  زا  دوعسم  نب  بهو.دندمآ  نوریب  رـسب  بلط  رد  ود  نیا.دشاب  هدنامرف  همادق  نبا  ةیراج  دیدرک  راکیپ 
.دندمآ تکرح  رد  رسب  بلط  هب  دندیسر و  مه  هب  زاجح  نیمزرس  رد.دش  دربن  راپسهر  هرصب 

دبع ار و  سابع  نب  هّللا  دیبع  نارسپ  هدش و  لخاد  زاجح  نیمزرس  هب  رسب  هک  دیسر  ربخ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  نوچ  : دیوگ دیبع  نب  نمحرلا  دبع 
ءاعنـص و رب  رـسب  ندش  هریچ  ربخ  زونه  داتـسرف و  همادق  نب  ةیراج  یپ  رد  یا  همان  اب  ارم  ، تسا هتـشک  ار  هّللا  دبع  نب  کلام  نادملا و  دبع  نب  هّللا 

: دناوخ نینچ  دوشگ و  ار  همان  هیراج.متسویپ  هیراج  هب  متفرگ و  رب  ار  همان  نم.دوب  هدینشن  ار  نارمن  نبا  هّللا و  دیبع  ندمآ  نوریب 

ۀمه هعومجم  هک  نامراگدرورپ  زا  سرت  منک و  یم  تیـصو  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت.ما  هداتـسرف  یا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نامه  هب  ار  وت  ، دعب اما  »
یرای تکرب و  هب.شا  یبایرد  هک  دشاب  مهد  یم  حرش  ار  اهنآ  نونکا  متفگن و  وت  یارب  انیع  ار  زیچ  همه  نیا  زا  شیپ.یراک  ره  رـس  تسا و  تاریخ 

یاپ هنهرب  هدایپ و  هچ  رگا  یناتسب  روز  هب  ار  یسک  رخ  رتش و  ای  ینک  ریقحت  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یسک  دابم.یـسرب  نمـشد  هب  ات  ورب  شیپ  هب  دنوادخ 
هدم و مانشد  ار  یناملسم  نز  درم و  شونم و  ناشبآ  زا  دنشابن  دونشخ  ات  هنم و  حیجرت  بآ  نآ  نابحاص  رب  ار  دوخ  یسر  یبآ  رس  رب  نوچ  یـشاب و 
هب دیراد  هچ  ره  زا  نک و  راوس  ار  دوخ  ناگدایپ.نک  دای  زور  بش و  رد  ار  ادخ  رازگب و  تقو  هب  دوخ  زامن  رادم و  اور  متس  دهاعم  ریغ  ای  دهاعم  رب 
ءاش نا   - نادرگزاب نوبز  راوخ و  نارب و  نمی  دالب  زا  ار  نانآ.یوش  یور  هب  ور  تنمشد  اب  ات  نک  باتش  نتفر  رد  و.دیهد  یمهس  دنرادن  هک  نارگید 

« .هتاکرب هّللا و  ةمحر  کیلع و  مالسلا  و  هّللا -

یمرضح رجح  نب  لئاو  ناتساد 

وت رب  هار  هک  یسک  اجنآ  رد.باتـشب.دنتسه  یلع  نایعیـش  تومرـضح  مدرم  زا  یمین  هک  تشون  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  هب  رجح  نب  لئاو  : دیوگ یبلک 
.دش تومرضح  راپسهر  رسب.یباین  ، دریگ

ره زا  مهاوخ  یم  : تفگ ؟ ینک هچ  تومرـضح  مدرم  اب  یهاوخ  یم  دیـسرپ  وا  زا  دیـسرب و  رایـسب  گرب  زاس و  اب  رجح  نب  لئاو  دش  کیدزن  نوچ 
هب رـسب.تسا  مدرم  همه  عبر  ییاهنت  هب  وا  هک  شکب  ار  هباوث  نب  هّللا  دـبع  تسخن  تسا  یدـصق  نینچ  ار  وت  رگا  : تفگ لئاو.مشکب  ار  یکی  راهچ 

هکنآ اب  دیشک و  ورف  تشاد  هک  یهاگیاج  زا  دیدب و  ار  هباوث  نب  هّللا  دبع  دمآ و  رد  تومرضح 
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زا رسب.دور  یم  زاجح  یوس  هب  هک  تسناد  دنداد و  ربخ  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هیراج  هک  یهار  زا  ار  رـسب.دروآ  لتق  هب.دوش  هتـشک  هک  تشادنپ  یمن 
.دمآ تکرح  رد  همامی  یوس  هب  دمآ و  نوریب  نمی 

.دوب نامثع  ناوریپ  زا  وا  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هفوک  رد  رجح  نب  لئاو  : دیوگ جیدخ  نب  لیضف 

- هّللا ءاـش  نا  - یگنرد کدـنا  زا  سپ  مرآ و  حالـص  هب  شیوخ  یاـهراک  مور و  شیوـخ  راـید  هب  یهد  تصخر  رگا  : تفگ ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
 . مدرگزاب

نانوچ دوخ  موق  نایم  رد  وا  تفر و  دوخ  موق  نایم  هب  لئاو.دـیوگ  یم  هک  دـنک  یم  ناـمه  تشادـنپ  یم  داد و  تصخر  ار  وا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
رسب ات  دنامب  اجنآ  رد  لئاو  (. مالسلا هیلع  ) یلع نارای  زا  یا  هتسد  دندوب و  نامثع  نارادفرط  یا  هتسد  دندوب  هتـسد  ود  اجنآ  رد  مدرم.دوب  یهاشداپ 

: تشون وا  هب  یا  همان  سپ.دش  لخاد  ءاعنص  هب 

تفای و یهاوخن  دوخ  هار  رـس  رب  یعنام  تومرـضح  رد.نادرگ  وس  نیدب  مزع  نانع  ، دنتـسه مدرم  زا  یمین  ام  دالب  رد  نامثع  نارادفرط  ، دعب اما  »
« .دنکفا دهاوخن  جنر  هب  ار  وت  یسک 

رد داد و  وا  هب  رانید  رازه  ود  درک و  لابقتسا  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  رجح  نب  لئاو  هک  دنیوگ.دش  لخاد  دنار و  تومرـضح  هب  شیوخ  نارای  اب  رـسب 
تفگ رجح  نب  لئاو.تشک  مهاوخ  ار  شمدرم  عبر  : تفگ رسب  ؟ درک دهاوخ  هچ  تومرضح  رد  هک  دیـسرپ  تفگ و  نخـس  وا  اب  تومرـضح  باب 

یم تفلاخم  تخس  وا  اب  لئاو  ،و  نمی ناگرزب  زا  تسا و  گرزب  یدرم  اجنآ  رد  هک  شکب  ار  هباوث  نب  هّللا  دبع  ، یشکب ار  مدرم  عبر  یهاوخ  یم  رگا 
.تفرگ هرصاحم  رد  وا  ژد  ات  دمایب  رسب.دیزرو 

نآ دننامه  نامز  نآ  رد  سک  هک  تشاد  تفگـش  ییانب.دـندوب  هتخاس  ، دـندوب هدـمآ  دالب  نآ  هب  هک  یماگنه  هب  هک  دوب  نایـشبح  یاهانب  زا  ژد  نیا 
.دننزب ار  شندرگ  : تفگ رسب  ، دمایب نوچ.دمآ  دورف  تسناد  یم  ناما  رد  نتشک  زا  ار  دوخ  هک  زین  وا  دناوخارف  ار  هّللا  دبع  ، رسب.دوب هدیدن 

رسب.مناوخب زامن  تعکر  ود  مزاسب و  ییوضو  هک  هد  تصخر  ارم  تسا  نینچ  هک  لاح  : تفگ.یرآ : تفگ یـشکب  ارم  یهاوخ  یم  : تفگ هّللا  دبع 
سپـس ، دروآ یاج  هب  زامن  تعکر  ود  دیـشوپ و  دیفـس  یا  هماج  تخاسب و  ییوضو  دروآ و  رب  یلـسغ  هّللا  دبع.نک  نانچ  یهاوخ  هچ  ره  : تفگ

.دزب شندرگ  داهن و  شیپ  یاپ  رسب.یهاگآ  نم  راک  هب  وت  ایادخ  راب  : تفگ شدشکب و  ات  دمآ  شیپ 

.دوب رهاوخ  نآ  زا  نآ  ثلث  ینعی  ، دوب کیرش  نآ  رد  زین  شرهاوخ  هک  تشاد  رز  هعطق  هاجنپ  دص و 

یم ار  لوتقم  یاهبنوخ  یـسک  هچ  لاح  : نومـضم نیدب  تفگ  یترابع  ناشدوخ  نابز  هب  شرهاوخ  دنتفرگ  ار  شلام  دـش و  هتـشک  هّللا  دـبع  نوچ 
 . دینادرگزاب نز  نآ  هب  ار  لام  ثلث  دیسر و  هیواعم  هب  نخس  نیا  ؟ دهد

هیلع ) یلع.هتـشاد هبتاکم  رـسب  اـب  تسا و  هدرک  یراـی  وا  ۀعیـش  دـض  رب  ار  ناـمثع  ۀعیـش  رجح  نب  لـئاو  هک  دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربخ 
.درک سبح  ار  وا  دنزرف  ود  زین  ( مالسلا

تـشذگ یم  اجنآ  زا  هک  ژد  چیه  رهـش و  چیه  هب  هار  رد  دمآ  تکرح  هب  رـسب  بلط  رد  ناباتـش  همادـق  نب  ةـیراج  : دـیوگ دـیبع  نب  نمحرلا  دـبع 
نایاپ هب  هشوت  ار  شناهارمه  هک  نامز  ره.تخادرپن 
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ات تفگ  یم  ار  نارگید  دییاس  یم  مس  ار  شبکرم  ای  دنام  یم  هار  رد  رتسا  ار  یسک  هاگره  دنهد و  ودب  دوخ  ۀشوت  زا  تفگ  یم  ار  نارگید  دیـسر  یم 
زا تفرب و  ناشیا  یپ  زا  هیراج.دندوب  هدیـسر  اهناتـسهوک  هب  هتخیرگ  نامثع  ناوریپ.دیـسر  نمی  دالب  هب  ات  تفرب  سپ  - دنناشن دوخ  بکرم  رب  ار  وا 

.تشکب ار  یعمج  تخات و  نانآ  رب  وس  ره 

هاپس هک  دینش  نوچ  تفرب و  تومرـضح  زا  رـسب.تخات  یم  رـسب  یپ  رد  نانچمه  دماین و  رد  یرهـش  چیه  هب  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  هیراج 
رـسارس زا  ار  وا  ات  تخاتب  وا  یپ  زا  تفای و  ربخ  هیراج.دوب  هدمآ  نآ  زا  هک  یهار  زا  هن   ، دیدرگزاب فوج  هار  زا  دینادرگب و  هار  تسوا  یپ  رد  هیراج 

دوخ و درک و  گنرد  شرج  رد  داد  نینچ  یلامـشوگ  ار  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  نوچ  هیراج.تخیوآرد  وا  اب  اجنآ  رد  دـنار و  زاجح  نیمزرـس  هب  نمی 
.دندوسایب شنارای 

نارمن نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  ندمآ 

هفوک رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن 

: تفگ یم  رایسب  دوخ  یاه  هبطخ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  موق  ناریپ  زا  (1) میعن نب  نمحرلا  دبع 

یم ارف  کنیا  هک  دهد  یم  ادـن  دـنلب  ییاج  زا  دراد و  ندـمآ  رد  یور  ترخآ  هداد و  رد  عادو  زاوآ  ار  ایند  مدرم  دراد و  نتفر  رد  یور  ایند  ، مدرم یا  »
هک دینادب.دور  منهج  هب  دناماو  هک  ره  تسا و  تشهب  هقباسم  نیا  ۀزیاج.هقباسم  زور  ادرف  تسا و  نابسا  نتـشاد  ایهم  زور  زورما  هک  دینادب.دسر 
دنک یراک  لجا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  تلهم و  یاهزور  رد  هک  سک  ره  دسر  یمارف  ناتگرم  اهزور  نیا  زا  سپ  دیتسه و  تلهم  یاهزور  رد  نونکا 
یم نوزفا  ار  تلفغ  درامـش و  یم  غورد  ار  ادخ  ۀدعو  دزادـنا و  یم  تلفغ  هب  ار  لد  وزرآ.دـناسرن  نایز  شزارد  یوزرآ  دـنک و  دوس  ار  وا  شراک 
ۀدرپ ار  نارادایند  تسا و  بیرف  رـسارس  ایند  اریز.دییوج  یرود  رتشیب  دیناوت  هچ  ره  دـییوج و  یرود  ایند  زا.دوش  یم  ترـسح  بجوم  دزاس و 
عوشخ دییامن و  یراز  ادخ  ربارب  رد  دیهد و  عقوم  هب  ار  تاکز  ددرگ و  امش  نید  ماوق  ببـس  ات  دیرازگب  تقو  هب  ار  زامن.هدیـشوپ  ورف  ناگدید  بیرف 

لمع نآ  هب  دیریگارف و  ار  نآرق  دیراد و  یمارگ  ار  نامهم  دیهد و  یزیچ  نالئاس  هب  دیسرتب و  زیخاتسر  زور  زا  دیروآ و  یاج  هب  محر  هلـص  دینک و 
رد دینادرگزاب و  ناشنابحاص  هب  دنا  هدرپس  امـش  تسد  هب  هک  ار  تاناما  دییامن و  افو  نآ  هب  دیتسب  نامیپ  نوچ  دـییوگ و  تسار  نخـس  رد  دـینک و 
زا هک  یـسک  دور و  تلفغ  باوخ  هب  نآ  بلط  زا  تشهب  راتـساوخ  هک  متفگـش  رد  نم  دیـسرتب و  ادخ  باقع  زا  دـینک و  تبغر  ییادـخ  یاهباوث 

تمایق رد  هک  دـیراد  رب  یا  هشوت  ایند  نیا  زا  ، ایند نیا  رد.دـهدن  ماجنا  یریخ  لـمع  نیـسپزاب  زور  یارب  دور و  شوخ  باوخ  هب  دزیرگ  یم  خزود 
« .دنبایب دوخ  یراکوکین  شاداپ  ناراکوکین  هک  یزور  رد  ، دیبای کین  شاداپ  ات  دینک  کین  راک.دنک  ظفح  ادخ  باذع  شتآ  زا  ار  امش 
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وا لماع  دیعس  دوب و  ءاعنص  رد  وا  لماع  هّللا  دیبع.دندمآ  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  نارمن  نب  دیعـس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  : دیوگ (1) دیلو نب  مساق 
تفایب و ، دندوب هدیـسرن  غولب  دـح  هب  زونه  هک  ار  سابع  نب  هّللا  دـیبع  رـسپ  ود  رـسب  و.دـندوب  هتخیرگ  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  زا  ود  نیا.دـنج  رد  دوب 

.تشکب

نوچ.دز یم  رـس  باتفآ  ات  تفگ  یم  حیبست  تسـشن و  یم  مظعا  دجـسم  زا  ییاج  رد  حبـص  زامن  زا  دعب  زور  ره  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما 
تـسا نم  اب  نآ  داشگ  تسب و  هک  هفوک  نیا  زج  : تفگ دز و  شیوخ  تسد  فک  رب  دوخ  تشگنا  ود  اب  دـش و  ربنم  رب  تساخ و  رب  دز  رـس  باتفآ 

.تسا هدنامن  نم  یارب  یزیچ 

یننا ورمع  ای  ریخلا  کیبا  رمعل 

لیلق ءانالا  اذ  نم  رض  یلع و  هک  دنگوس  تردپ  ناج  هب  ، ورمع یا 

.تسین یبیصن  ارم  رگید  دوارت  یم  هک  یا  هدیدنگ  بآ  کدنا  زج  هزوک  نیا  زا 

ریما سپـس.دانادرگ  یور  تشز  تیادـخ  ، دـشابن درغ  یم  وت  رد  ثداوح  ناـفوط  هک  وت  زج  رگا  هفوک  یا  : تفگ ترـضح  نآ  هک  دـنیوگ  یـضعب 
سابع نب  هّللا  دیبع  ود  نیا  هدش و  هریچ  نمی  رب  رسب  هک  دینادب  ، مدرم یا  :» تفگ تخادرپ و  ةاطرا  یبا  نب  رسب  یارجام  هب  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا
تسد شیوخ  لطاب  ۀدیقع  یرای  رد  نانآ  اریز  تفای ، دنهاوخ  هبلغ  امش  رب  موق  نیا  نیقی  هب.دنا  هدمآ  نم  دزن  هتخیرگ و  هک  دنا  نارمن  نب  دیعـس  و 

اهنآ ، دیرب یمن  نامرف  دوخ  یاوشیپ  زا  امـش  دننک و  تعاطا  دوخ  یاوشیپ  زا  اهنآ  ، دیا هدش  هدنکارپ  تیناقح  نیع  رد  امـش  دنا و  هداد  مه  هب  داحتا 
رهـش نالف  رد  ار  نالف.دـینک  یم  تنایخ  نم  هب  نآ  یادا  رد  امـش  دـننک و  ادا  کین  دوخ  یاورنامرف  هب  دـنا  هدرک  دـهعت  نآ  ظفح  هب  هک  ار  یتناما 
نیمه رگید  یاج  رد  یرگید.درب  یم  هیواعم  دزن  هب  دـیابر و  یم  ار  ناناملـسم  جارخ  دزرو و  یم  ردـغ  دـنک و  یم  تنایخ  یلو  مهد  یم  تراما 

.دنک یم  تنایخ  هنوگ 

راذگب ، دییوگ ، مناوخ یم  ناتراکیپ  هب  ناتسبات  رد  رگا.مراپـسب  امـش  تسد  هب  مه  ار  یا  هنایزات  شزرا  یب  دنب  هک  منک  یمن  دامتعا  رگید  هک  ناسنآ 
لولم ناشیا  زا  نم  ایادخ  راب.دیآ  نایاپ  هب  امرـس  ات  هد  تلهم  ار  ام  دـییوگ  مناوخ  یم  گنج  هب  ار  امـش  ناتـسمز  رد  رگا  دورب و  ام  رـس  زا  امرگ  ات 

ییاورنامرف نم  یاج  هب  ار  نانیا  نانیا و  زا  رتهب  هد  ینارای  نانیا  یاج  هب  ارم.نم  زا  ناشیا  ما و  هتـشگ  هتـسخ  ناشیا  زا  نم  ، نم زا  ناشیا  ما و  هدش 
.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  سپس  « .دیاسرف بآ  رد  کمن  هک  ناسنآ  یاسرفب  ناشیاهلد  ایادخ.نم  زا  رتدب  هد 

هکنآ اب  امـش  اریز  دنبای  هبلغ  امـش  رب  موق  نیا  نیقی  هب  : تفگ یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع : تفگ هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  نامیلـس  نب  ثراح  هّللا  دبع 
هاگ دنک و  یم  اطخ  هاگ  زین  وا  تسامـش  دننامه  - میرذگب هک  تماما  هصیـصخ  زا  - یلاو دندحتم  دنا  لطاب  رب  هکنآ  اب  نانآ  دیا و  هدنکارپ  ، دیقحرب

دیهد و ارف  شوگ  وا  نخس  هب  سپ  ، دنک میسقت  یواست  هب  ار  لاوما  دزرو و  تلادع  تیعر  هب  تبسن  هک  دشاب  ییلاو  امش  نایم  رد  رگا.تسا  بیصم 
دوس هب  مه  تسوا و  دوخ  دوس  هب  مه  دشاب  ییلاو  وکین  رگا  دب  هچ  دـشاب و  کین  هچ  یلاو  نآ  زج  درواین  حالـص  هب  ار  نامدرم  اریز  دـیرب  شنامرف 

دب رگا  شتیعر و 
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زا دیهد و  مانشد  ارم  ات  دنراداو  نم  زا  دعب  ار  امش.دشاب  دوخ  گرم  هار  راپـسهر  راکدب  نآ  دنک و  تدابع  شراگدرورپ  وا  ۀیاس  رد  نمؤم  ۀدنب  دشاب 
.ممالسا نییآ  رب  نم  هک  دییوج  یّربت  نم  زا  هک  دابم  یلو  منک  یم  لحب  ار  وا  دهد  مانشد  ارم  هکنآ.دییوج  تئارب  نم 

مدرم فارـشا.دنتفر  رگیدکی  دزن  هب  نایعیـش  دندوشگ و  رگیدکی  تمالم  هب  نابز  دندرک و  رادید  رگیدکی  اب  مدرم  : دیوگ یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا 
: دنتفگ دندش و  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  دندمآ و  درگ 

یهاوخ هچ  ره  هب  نآ  زج  و.دنک  هرـسکی  وا  راک  رگم  ات  راد  هناور  یهاپـس  درم  نیا  یوس  هب  وا  هارمه  نیزگرب و  یدرم  ام  نایم  زا  نینمؤملا  ریما  ای 
یمنزاب زگره  هک  متـسرف  یم  وا  راکیپ  هب  ار  یدرم  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.درک میهاوخن  وت  لیم  فالخ  هب  یراک  میاوت  اب  ات  هک  هد  نامرف  ار  اـم 

یم ارف  نآ  هب  مهد و  یم  نامرف  ماش  مدرم  ماش و  گنج  هب  ار  امـش  هک  نامز  نآ  رد  یلو  دـنارب  رهـش  زا  اـی  دـشکب  ار  رگید  ود  نآ  زا  یکی  اـت  ددرگ 
.دیزرو یرادیاپ  هک  دیشوکب  مناوخ 

هب یا  هشوت  دزم و  چیه  یب  یاپ  هنهرب  هدایپ و  هک  یهد  نامرف  ارم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ تساخ و  رب  ینادمه  سیق  نب  دـیعس 
ریخ شاداپ  تیادخ  ییوگ  یم  تسار  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.نم موق  زا  کی  چـیه  هن  منک و  فالخ  وت  نامرف  دوخ  هن  مور  مور  ای  هینطنطـسق 

.داهد

هن مینک و  تینامرفان  هن  هک  ینایعیـش  ، نینمؤملا ریما  ای  میتسه  وت  نایعیـش  ام  : دـنتفگ دنتـساخرب و  عودـخم  نب  ةـلعو  هفـصخ و  نب  داـیز  سپس 
هیلع ) یلع.میدرک تعاطا  میدینـش و  : دنتفگ مدرم.دیوش  ایهم  ماش  یازغ  یارب  سپ.دـیتسه  نینچ  امـش  ، یرآ : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع.فالخ

.دروآ درگ  دنتسه  هک  اج  ره  زا  اهاتسور و  داوس و  زا  ار  مدرم  هک  دییامنب  نم  هب  ار  یدرم  : تفگ مالسلا )

یلع.تسوت هاوخکین  تخـس  وت  نانمـشد  ربارب  رد  تسا و  برع  ریلد  راوس  هک  منک  یم  یدرم  هب  تراشا  دنگوس  ادـخ  هب  : تفگ سیق  نب  دـیعس 
.یحایر سیق  نب  لقعم  : تفگ ؟ تسیک : تفگ

تاولـص نینمؤملا  ریما  هک  دیدرگزاب  ینامز  سیق  نب  لقعم  یلو.داتـسرف  فارطا  زا  رکـشل  یروآدرگ  یارب  دـناوخارف و  ار  وا  سپ  یرآ  : تفگ یلع 
.دوب هدیسر  تداهش  هب  هیلع  همالس  هّللا و 

ریسم زا  دندوسایب و  زین  شنارای  دوسایب و  درک و  ماقم  شرج  رد  هام  کی  ، دمآ هیراج  نوچ   . میدرگ یمزاب  رسب  همادق و  نب  ةیراج  ناتساد  هب  نونکا 
مدرم ضرعت  دروم  شتسیاشان  راتفر  ببس  هب  تفر  یم  هار  رد  هک  رسب.دش  هکم  راپـسهر  هیراج.تسا  هکم  رد  : دنتفگ.دیـسرپ ةاطرا  یبا  نب  رـسب 
نانآ رب  درزآ و  یم  ار  مدرم  رـسب  اریز.دنتخیرگ  یم  وا  زا  دـندرک و  یم  زیهرپ  وا  اب  ییورایور  زا  دـندمآ  یم  درگ  اهبآ  رـس  رب  هک  یمدرم.تفرگ  رارق 

هچ رب  هکم  مدرم  یا  :» تفگ دش و  ربنم  هب  هکم  رد  هیراج  تفر  یم  همامی  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  رسب  دیـسر ، هکم  هب  ات  دمایب  هیراج.درک  یم  متس 
.میا هدرک  امش  اب  هک  تعیب  نامه  تسار و  امش  هک  یأر  نامه  : دنتفگ ؟ یسک هچ  اب  دیتسه و  ییأر 

رب نانآ  یلو  دوب  ام  ندرگ  رب  اهنآ  ندمآ  زا  یشیپ  هک  میتسه  تعیب  نامه  رب  دوبن  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  یارای  ار  ام  دندروآ  موجه  ام  رـس  رب  موق  نآ 
اب نوچ  میا و  هدروآ  نامیا  : دنتفگ ، دندرک رادـید  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  ، یناسک نوچ   » هک تساهنآ  لثم  امـش  لثم  : تفگ هیراج  « .دـندرک رهق  ام 

نارای
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تیادخ : دنتفگ.دینک تعیب  دیزیخرب و  نونکا  « (1) میریگ یم  هرخـسم  هب  ار  نانآ  ام  میتسه و  امـش  اب  ام  دنتفگ  ، دندنام اهنت  دوخ  تفـص  ناطیش 
: تفگ هیراج.دنا  هدرک  هچ  مدرم  هک  میناد  یمن  زونه  ام  -و  دانک تمحر  شیادخ  - هدش دیهش  نینمؤملا  ریما  هک  ، مینک یمن  تعیب  دانک  تمحر 

.دینک تعیب  دیزیخرب و  ؟ دنا هدرک  تعیب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  اب  هکنآ  زج  دنا  هدرک  هچ  هک  دیرادنپ  یم 

.دندرک تعیب  دندمآ و  درگ  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  سپس 

هب هیراج  ندمآ  ربخ  نوچ.دنک  تماما  زامن  رد  مدرم  رب  هریره  وبا  هک  دندوب  هدرک  هحلاصم  هنیدم  مدرم.دش  هنیدـم  هب  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  هیراج 
هیلع هللا  یلص  ) لوسر رب  دروآ و  یاج  هب  راگدرورپ  یانث  دمح و  تفر و  ارف  ربنم  رب  دمآ و  رد  رهش  هب  هیراج  دش و  یراوتم  هریره  وبا  دیـسر  هنیدم 

: تفگ سپس  داتسرف ، دورد  ( هلآ و 

یا هدنب  ، دوش هدـنز  نیـسپزاب  زور  یارب  هک  زور  نآ  رد  دـیناریم و  شیادـخ  هک  زور  نآ  رد  دـش و  هداز  هک  زور  نآ  رد  - هّللا همحر  - یلع ، مدرم یا  »
دابم اراوگ  ناگدننک  تتامش  رب.دیشک  رگید  ناهج  هب  تخر  دمآ  رس  شنامز  نوچ  تسیزب و  دوب  وا  رّدقم  هک  ردق  نآ.ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  دشاب 

تتامش نینچ  منادب  رگا  تسین  وا  زج  ییادخ  هکنآ  هب  دنگوس  (. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ّمع  رسپ  نارجاهم و  نیرترب  ناناملسم و  رورـس  گرم 
یم شخزود  راپــسهر  رتدوز  هـچ  ره  مزیر و  یم  ار  شنوـخ  مشاـب ، هتفاـی  برقت  لـج  ّزع و  یادـخ  هـب  اـت  تـسه  امــش  ناـیم  رد  یا  هدـننک 
هفوک هب  ادرف  دنام و  هنیدم  رد  ار  زور  نآ  هیراج.دندرک  تعیب  دنتـساخرب و  مدرم  « .دینک تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  اب  دـیزیخرب.میامن و 

هیواعم دزن  نوچ.تفر  ماش  هب  تفرگ و  شیپ  رد  هوامـس  هار  تشگرب و  زین  رـسب.دنک  تماما  مدرم  رب  زامن  رد  ات  دش  راکـشآ  هریره  وبا   . دـیدرگزاب
نیا زا.متشک  نتشگزاب  رد  مه  نتفر و  رد  مه  ار  تنانمشد  و.متفر  یدوب  هداد  ارم  هک  رکشل  نیا  اب  هک  ار  ادخ  ساپس  نینمؤملا  ریما  ای  : تفگ دیسر 
یس دوب  هتشک  تشگزاب  تفر و  رفس  نیا  رد  رسب  هک  یناسک  رامش.وت  هن  دوب  ادخ  تساوخ  نیا  هک  تفگ  هیواعم.دیدن  بیـسآ  نت  کی  یتح  هاپس 

: دیوگ رعاش  غرفم  نبا  تخوس و  شتآ  هب  زین  ار  یموق.دوب  نت  رازه 

هشیجب رسب  ءرملا  راس  ثیح  یلا 

اقّرح عاطتسا و  ام  رسب  لتقف  تکرح  رد  ار  شرکشل  رسب  هک  اج  ره  هب 

.دیشک شتآ  هب  تشک و  تسناوت  ات  دروآ 

دـمآ و رد  هکم  هب  سپ.دینـش  ار  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  لـتق  ربخ  هک  دوب  شرج  رد  همادـق  نب  ةـیراج  هک  دـیوگ  یوار 
هدومرف اهنآ  قح  رد  دنوادخ  هک  دیـشاب  هورگ  نآ  زا  مسرت  یم  : تفگ هیراج.دنتـشاداو  هارکا  هب  ار  ام  : دـنتفگ ؟ دـیا هدرک  تعیب  هیواعم  اب  ایآ  : دیـسرپ

ریما امـش  نایم  رد  نم  : تفگ ار  مدرم  تفر و  هنیدم  هب  هکم  زا  سپـس.میدروآ  نامیا  دنتفگ  دـندرک  رادـید  دـنروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نوچ  : تسا
.دینک تعیب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  اب  سپ  ، مدرک یم  زاغآ  وا  اب  تعیب  هب  دوخ  متخانش  یم  رگا  ، مسانش یمن  نینمؤملا 

.دوب هدرک  نیرفن  ار  هّللا  هنعل  ةاطرا  یبا  نب  رسب  دوخ  تافو  زا  شیپ  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  میا  هدینش 
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رب ار  رجاف  قولخم  کی  تعاطا  درمـش  زیچان  وت  یاهتمرح  تخورف و  شیایند  هب  ار  شنید  رـسب  ایادـخ  راب  :» تفگ وا  ۀرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
ساوسو راچد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تداهـش  زا  دعب  یکدـنا  رـسب  « .یناتـسب وا  زا  ار  شلقع  ات  ناریمن  ار  وا  ایادـخ.داهن  یرترب  تسوت  دزن  رد  هچنآ 

.دش هناوید  دیدرگ و 

یمن تمایق  زور  زا  نانیا  ایآ.نک  تنعل  ار  رسب  ار و  ورمع  ار و  هیواعم  ایادخ  راب  : تفگ ( مالسلا هیلع  ) یلع : دیوگ (1) فیس یبا  نب  دمحم  نب  یلع 
دندوب و هتخاس  نیبوچ  یریشمش  شیارب  تساوخ  یم  ار  دوخ  ریـشمش  راب  ره  تفگ و  یم  نایذه.دش  راتفرگ  نونج  هب  نیا  زا  سپ  رـسب  ؟ دنـسرت
ات درک  یم  نانچ  ردق  نآ  دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  نآ  نانز  ریشمش  نوچ  رسب.دنداد  یم  وا  هب  نیبوچ  ریـشمش  نامه.تساوخ  یم  ریـشمش  نوچ 

دش و یم  شوهیب  ات  درک  یم  نانچ  مهزاب  دنداد و  یم  شتسد  هب  ار  نامه  درک و  یم  بلط  ریـشمش  زاب  دمآ  یم  شوه  هب  نوچ.داتفا  یم  شوهیب 
.دازرماین شیادخ.دش  شگرم  ببس  نیا 

تسرفب و ناشیا  رب  دوخ  بضغ  نک و  تنعل  ار  ورمع  ار و  رسب  ایادخ  راب  تفگ.تفر  رسب  زا  نخس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  رد  هک  دنا  هدروآ  زین  و 
.روآ دورف  نانآ  رب  یراد  یمنزاب  ناراکمتس  زا  هک  باذع  مشخ و  نآ  نادرگ  ناشبیصن  شیوخ  مشخ 

تفگ یم  تفگ و  یم  نایذه  رـسب.دوب  هیواعم  اب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  حلـص  زا  دعب  نیا  دش و  ساوسو  یرامیب  راتفرگ  رـسب  دعب  یکدنا 
رب نآ  اب  تفرگ و  یم  رب  نیبوچ  ریشمش  رسب.دنتشاذگ  وا  یتشپ  کیدزن  دنتخاس و  بوچ  زا  یریشمش  شیارب.مشکب  نآ  اب  ات  دیروایب  ارم  ریـشمش 

.دازرماین شیادخ  درمب  ات  دوب  لاح  نیمه  رب  داتفا و  یم  شوهیب  ات  دز  یم  دز و  یم  یتشپ  نآ 

هتـسشن هچ  زا  : تفگ و.تفگ  شتیزعت  هاگ  نآ  درک  تعیب  دز و  وا  تسد  رب  تسد  دـش و  لخاد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  رب  ات  دـمایب  هیراـج 
ۀمه رگا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) نسح.دیآ وت  یوس  هب  نمـشد  هکنآ  زا  شیپ  ربب  تنمـشد  یوس  هب  ار  ام  و.یآ  تکرح  هب  دانک  تمحر  تیادخ  ، یا

.دنا هدرکن  راک  نم  یأر  هب  اهنآ  رشع  یتح  ای  اهنآ  زا  یشخب  هکنآ  لاح  مدرک و  یم  جیسب  گنج  هب  ار  نانآ  دندوب  وت  دننامه  مدرم 

هتسج لازتعا  همه  زا  هکلب.دندوب  هدماین  رد  سک  تعاطا  هب  نامثع  زا  دعب  همامی  مدرم.دمآ  دورف  یبآ  رس  رب  اجنآ  رد.دیسر  همامی  هب  ات  تفرب  رـسب 
ةعاّجم دهد  ناشلامـشوگ  تساوخ  تشذگ و  نانآ  رب  رـسب  نوچ.دندوب  هتخاس  ریما  دوخ  رب  ار  وا  دندوب و  هتفرگ  ار  هربو  نب  مساق  دوخ  ریما  درگ  و 

دزن دوخ  اب  ار  وا  رـسب.منک  هحلاصم  وا  اب  مموق  ۀراب  رد  ات  مور  یم  هیواعم  دزن  نم.وشم  ناـشیا  ضرعتم  نک و  اـهر  ارم  موق  : تفگ دـمآ و  هرارم  نب 
.داد طخ  شموق  یوس  زا  وا  درک و  هحلاصم  وا  اب  هیواعم.درب  هیواعم 

هیواعم.دمآ رد  هیواعم  تعاطا  هب  دوب و  نکـسم  رد  سابع  نب  هّللا  دـیبع  ، درک حلـص  وا  اب  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  دزن  هیواعم  نوچ 
دمآ هلیخن  هب  هیواعم  نوچ.تخادرپب  وا  هب  دوب  هتفرگ  هدهع  رب  هک  ار  یلام  درک و  افو  وا  اب  حلص  ۀدعو  هب  درک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  درک و  شمارکا 

وا اب  ( مالسلا هیلع  ) نسح
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نیعم ار  دوخ  نارازگراک  هیواعم  درک  تعیب  ( مالسلا هیلع  ) نسح نوچ  .دوب  وا  رکـشل  ۀمدقم  هدنامرف  ةاطرا  یبا  نب  رـسب  ماگنه  نیا  رد  درک  تعیب 
هرـصب هب  ار  نایفـس  یبا  نب  ةـبتع  دوب و  هدـمآ  هفوک  هب  فیاـط  زا  نیا  زا  شیپ  بش  هدزاود  هریغم.داد  هفوـک  تراـما  ار  هبعـش  نب  ةریغم  سپ.دوـمن 

لام نم  درک  لزع  ارم  یلع  مدوب و  هرصب  لماع  نم  دش و  کاله  نامثع  ، نینمؤملا ریما  ای  : تفگ ار  هیواعم  تساخ و  رب  رماع  نب  هّللا  دبع.داتـسرف 
ار وا  هیواعم  تفگب  نیا  نوچ.دور  یم  متـسد  زا  مراد  مدرم  تسد  رد  هک  یلام  یهدـن  هرـصب  تراما  ارم  رگا  ما  هداـهن  مدرم  دزن  شیوخ  عیادو  و 
دـش و ربنم  رب  دـمآ  رد  هرـصب  هب  رماع  نبا  نوچ.درک  وا  هارمه  یرکـشل  اب  ار  ةاـطرا  یبا  نب  رـسب  هیواـعم.تفر  هرـصب  هب  وا  و.داد  هرـصب  تراـما 

یجنر ربارب  رد  ار  ام  دتسب و  دوب  هتخیر  ام  زا  هک  ار  ینوخ  ماقتنا  دینادرگ و  یأرمه  ناگمه  دروآ و  حالص  هب  تما  راک  هک  ار  یادخ  ساپـس  :» تفگ
یرگید یاج  هب  ار  یـسک  تسین و  یا  هنیک  سک  زا  ام  لد  رد.دـنا  هدونغ  ناما  نما و  رد  مدرم  نونکا.درک  تیافک  دیـسر  یم  اـم  هب  نمـشد  زا  هک 

« .مینکن تذخاؤم 

نوخ ماقتنا  ادخ  هک  دینادب  تسا و  ئرب  وا  زا  ادخ  هّمذ  دنک  تعیب  دیاین و  سک  ره  هک  داد  ادن  دنلب  زاوآ  هب  تفرگ و  رارق  ربنم  مود  ۀلپ  رب  رسب  سپس 
.دندرک تعیب  دندمایب و  وس  ره  زا  مدرم.درپس  شلها  هب  ار  راک  تشکب و  ار  وا  نالتاق  سپ.درک  بلط  ار  نامثع 

دـناوخ و دوخ  دزن  هب  ار  وا  تشون و  همان  وا  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناـمز  رد  هیواـعم  هک  میا  هدینـش.دوب  یلع  رازگراـک  سراـف  رد  دـیبع  نب  داـیز 
: دوب نینچ  هیواعم  ۀمان  .دوشگب  وا  اب  تبتاکم  باب  دنا  هتشون  نایرصب  زا  یخرب  هکنانچ  زین  دایز  درک و  شدیدهت 

« .داد مهاوخ  وت  یازس  منامب  هدنز  رگا  ادخ  هب  دنگوس.دیسر  تا  همان  ، دعب اما  »

: دوب نینچ  نایفس  یبا  نب  ةیواعم  هب  دیبع  نب  دایز  ۀمان  و 

یلص ) هّللا لوسر  ّمع  رسپ  هک  یلاح  رد  ایآ.دیسر  نم  هب  راوخرگج  دنه  دنزرف  یا  قافن و  ساسا  رـسپ  یا  بازحا و  ۀدنامیقاب  یا  وت  ۀمان  ، دعب اما  »
ریـشمش ینک  نم  گنهآ  رگا  ادخ  هب  دنگوس  ؟ ینک یم  دـیدهت  ارم  هتفرگ  رارق  وت  نم و  نایم  ، نز ریـشمش  یگنج  درم  رازه  داتفه  اب  ( هلآ هیلع و  هللا 

« .تفای یهاوخ  ناکچنوخ  ارم 

.ارجام هب  میدرگ  یمزاب 

نارسپ رسب.داهن  یور  دنیوگ  دایز  ۀعلق  ار  نآ  زورما  هک  سراف  یاهژد  زا  یکی  هب  تفای  ربخ  هرصب  تراما  هب  رماع  نب  هّللا  دبع  ندمآ  زا  دایز  نوچ 
داتفا وا  رب  مشچ  ار  هیواعم  نوچ  تفر  هیواعم  دزن  هب  هدمآ  نوریب  هرـصب  زا  هرکب  وبا  ناشّمع.تشادزاب  ار  دمحم  ملاس و  هّللا و  دـیبع  ینعی  ار  دایز 

.هدمآ ام  دزن  هب  شردارب  راک  حالصا  یارب  هرکب  وبا  : تفگ

سرتب و یادخ  زا  هیواعم  یا.ادـخ  تاکرب  تمحر و  نینمؤملا و  ریما  ای  وت  رب  مالـس  : تفگ دـش  لخاد  هیواعم  رب  هرکب  وبا  نوچ  هک  دـنیوگ  زین  و 
وت لاـبند  هب.یوش  رتـکیدزن  ترخآ  هب  یدرگ و  رود  اـیند  زا  رتـشیب  هچ  ره  وت  دوش و  هتـساک  وـت  زا  درذـگ  یم  وـت  رب  هک  بش  زور و  ره  هک  نادـب 

هک تسا  یراکبلط 
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وت رد  راکبلط  نآ  دوز  هچ  یـسرب و  عناـم  نآ  هب  دوز  هچ  تشذـگ  یناوتن  نآ  زا  وت  هک  هداد  رارق  یدـح  وت  یارب  درادـن و  رود  رظن  زا  یا  هظحل  ار  وت 
هچ دسر و  ریخ  ار  ام  نآ  زا  هچ.تسا  یقاب  میور  یم  نآ  یوس  هب  هک  ناهج  نآ  دریذـپ و  لاوز  تسوت  نم و  هاگیاج  هک  ناهج  نیا  هک  نادـب.دسر 

.میرب هانپ  ودب  رش  زا  میبلط و  یم  ریخ  ادخ  زا  ام.رش 

هب هن  : تفگ ؟ یراد اـم  هب  یزاـین  اـی  هدـناشک  تیاـجنیا  هب  اـم  رادـید  هرکب  وبا  یا  : تفگ هیواعم.تسـشن  شوماـخ  یتعاـس  تفگب و  نیا  هرکب  وبا 
: تفگ.میزاس لدشوخ  ار  وت  میراد  تسود  هک  یوگب  دوخ  زاین  : تفگ.دیآ یم  رب  وت  تسد  هب  هک  هدمآ  شیپ  یزاین  ، میوگن لطاب  نخس  ، ادخ

تسا و ناناملـسم  جارخ  نآ  تسوا و  دزن  رد  سراف  لاوما  یلو.تسا  نمیا  ناج  هب  یدنزگ  ره  زا  وا  : تفگ.یهد ناما  ار  دایز  مردارب  مهاوخ  یم 
هب لاوما  نآ  هک  دهاوخ  یمن  دایز  : تفگ هرکب  وبا.درک  اهر  کیدزن  هچ  رود و  هچ  یـسک  دزن  ار  ناناملـسم  قوقح  دیاشن  اریز.دنراذگن  وا  یارب  ار  نآ 
وا رب  ناناملـسم  لام  ندروخ  هک  تسا  دـقتعم  دزادرپب و  دـیاب  تسوا  تسد  رد  ناناملـسم  قوقح  زا  هچ  ره  هک  تسا  دـقتعم  ینک و  حلـص  وا 

هرکب وبا.مدـش  یـضار  نامه  هب  مداد و  شناما  : تفگ هیواعم.رازه  جـنپ  : تفگ هرکب  وبا.تسا  غلبم  هچ  لام  نآ  هک  دیـسرپ  هیواعم.تسین  لـالح 
: تشون رسب  هب  هیواعم.دنک  دازآ  تسا  هدرک  سبح  هک  ار  مردارب  نارسپ  ات  سیونب  ةاطرا  یبا  نب  رسب  هب  : تفگ

نونکا.دوش هحلاصم  وا  اب  تسوا  تسد  رد  هک  لاوما  زا  رادقم  ره  هب  دش  ررقم  هتساوخ و  ناما  دوخ  ردارب  یارب  هدمآ و  نم  دزن  هرکب  وبا  ، دعب اما  »
.نک دازآ  ار  شردارب  نارسپ  دیآ  یم  وت  دزن  هب  هک 

« .مالسلا و 

نیا رد.تفرگ  هانپ  ژد  رد  دایز.تشاد  دایز  دصق  دمآ و  رد  سراف  هب  تشذگ و  ایرد  زا  ات  داهن  یور  برع  دالب  قرشم  هب  رسب  : دیوگ ماشه  نب  دیلو 
.دوب هدش  دیهش  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماگنه 

شوماخ مدرم  ؟ قفانم دوب و  رفاک  یلع  هک  دیناد  یم  ایآ.دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : تفگ درک و  دای  یلع  زا  دـش و  ربنم  رب  دـیدرگزاب و  هرـصب  هب  رـسب 
؟ دیناد یمن  ، ادخ هب  ار  امش  : تفگ درک و  رارکت  دوخ  نخس  رسب.دندنام 

هک ناسنآ  دنبوک  مه  رد  ار  وا  داد  نامرف  رسب.هدوب  قفانم  ای  رفاک  وا  هک  میناد  یمن  یهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  ام  هک  لاح  : تفگ تساخ و  رب  هرکب  وبا 
.دندیناهرب ار  وا  دنتسج و  رب  هبض - ینب  زا  - دیس ینب.دوش  هتشک  دوب  کیدزن 

ره تفای  یهاوخن  تسد  نم  رب  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب.میآ  یمن  ، هن.داد خساپ  دایز.مشک  یم  ار  تنادـنزرف  ای  یآ  نم  دزن  ای  هک  تشون  دایز  هب  رـسب 
.هانگ یب  دنا و  لاسدرخ  نانآ  هکنآ  لاح  یشکب و  مه  ارم  نادنزرف  دنچ 

هک میدرک  تعیب  نینچ  وت  اـب  هیواـعم  یا  : تفگ تفر و  هیواـعم  دزن  هب  دوب و  هفوک  رد  هیواـعم  ، دـمآ هفوک  هب  دـش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  هرکب  وـبا 
؟ ناکدوک مادک  : تفگ هیواعم  ؟ یشکب ار  ناکدوک 
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.دراد دایز  نادنزرف  نتشک  گنهآ  رسب  هک  تفگ 

 . دیدرگزاب هرکب  وبا.دوشن  نانآ  ضرعتم  دشکن و  ار  دایز  نادنزرف  هک  تشون  رسب  هب  هیواعم 

نامرف رسب.داد  رـسب  هب  هیواعم  همان.دوب  دش  دمآ و  رد  نانچمه  هک  دوب  زور  هس  وا.درمب  شبکرم  دیـسر  هک  دبرم  هب   ، دیدرگزاب رـسب  دزن  هب  هرکب  وبا 
.تشادب ناشیا  زا  تسد  سپ.دوب  هدرکن  راد  رب  ار  نانآ  زونه  یلو  دنراد  یاپ  رب  اهراد  هک  دوب  هداد 

هناخ رسب.دندرک  یم  گنرد  تعیب  رد  ای  دنا  هدوب  وا  باحصا  زا  ای  دنا  هتشاد  یا  هطبار  ( مالسلا هیلع  ) یلع اب  هک  دوب  یناسک  یریگتسد  یپ  رد  رـسب 
.دومن یم  جارات  ناشلاوما  دز و  یم  شتآ  ار  ناسک  نینچ  یاه 

سیق نب  هّللا  دبع  فئاط و  زا  هبعش  نب  ةریغم  زاجح و  زا  هریره  وبا  دمآ و  هرـصب  زا  هرکب  وبا.دندمآ  درگ  وا  دزن  هلیخن  رد  هیواعم  ناوریپ  ناراداوه و 
.هکم زا  یرعشا 

.تشاد تسد  رد  هایس  ییاصع  رس و  رب  هایس  یسنرب  رب و  رد  هایس  یا  هبج  تفاتش  شرادید  هب  یرعشا  یسوم  وبا  ، دمآ هلیخن  هب  هک  هیواعم 

هیواعم.نینمؤملا ریما  اـی  وت  رب  مالـس  : تفگ دـش و  لـخاد  وا  رب  یـسوم  وبا  هک  مدوب  هیواـعم  دزن  رد  نم  : دـیوگ براـق  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم 
.تفگ دیدرگزاب  یسوم  وبا  نوچ.وت  رب  مالس  : تفگ

.دریمب ات  تفای  دهاوخن  تموکح  مه  نت  ود  رب  یتح 

یم اجک  هب  دیسرپ.دور  یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع دزن  هک  دید  ار  (1) نسحلا یبا  نب  نسح  هرکب  وبا  ، دوب هدمآ  هرصب  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  یماگنه 
هکنآ هک  دـیآ  دـیدپ  یا  هنتف  نم  زا  دـعب  : تفگ یم  هک  ما  هدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  زا  : تفگ ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  : تفگ ؟ یور

.مدنام دوخ  ۀناخ  رد  نآ  زا  سپ  تفگ  نسح.تسا  هداتسیا  هکنآ  زا  تسا  رتهب  هتسشن  هکنآ  هتسشن و  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  هدیباوخ 

ادخ : دنتفگ.مدرک تیاکح  ناشیارب  دوب  هتفگ  هرکب  وبا  هچنآ  ؟ یا هدوب  اجک  زورید  دندیسرپ.مدید  ار  دیعس  وبا  هّللا و  دبع  نب  ةیراج  رادید  نیا  زا  سپ 
هک دیآ  دیدپ  یا  هنتف  نم  زا  دعب  هک  تسا  هتفگ  ار  یسوم  وبا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هنیآره  .هداد  خساپ  دب  هدینـش و  دب.دنک  تنعل  ار  هرکب  وبا 

.یورب هار  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یشاب  هتسشن  رگا  یشاب و  هتسشن  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یشاب  هدیباوخ  رگا  هنتف  نآ  رد  وت 

وبا تفگ و  نینچ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هک  ، تفگ یم  ثیدح  هریره  وبا.دش  لخاد  دجـسم  هب  هریره  وبا  ، دمآ رد  هفوک  هب  هیواعم  نوچ 
.تفگ نینچ  ( ربمایپ ینعی  ) نم تسود  تفگ و  نینچ  مساقلا 

یا هدینـش  ربمایپ  زا  دوخ  وت  ار  نآ  رگا  ، مسرپ یم  وت  زا  یثیدـح  : تفگ ار  وا  دیـسر و  وا  یکیدزن  هب  اـت  دـمآ  شیپ  مدرم  ناـیم  زا  راـصنا  زا  یناوج 
تـسود ایادخ  راب.تسوا  یالوم  یلع  میوا  یالوم  نم  سک  ره  :» دـشاب هتفگ  یلع  ۀرابرد  هک  یا  هدینـش  ربمایپ  زا  ایآ  ، مسق ادـخ  هب  ار  وت.یوگب 

»؟ دنک ینمشد  وا  اب  هک  ار  سک  ره  شاب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب 

یم ( مالـسلا هیلع  ) یلع ۀراـبرد  هک  ما  هدینـش  ربماـیپ  زا  نخـس  نیا  هک  تسین  ییادـخ  چـیه  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  ، یرآ : تفگ هریره  وبا 
ایادخ راب.تسوا  یالوم  یلع  میوا  یالوم  نم  سک  ره  : تفگ
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هیلع ) یلع نمـشد  اب  وت  هک  یلاح  رد  : تفگ ناوج.دنک  ینمـشد  وا  اب  هک  ار  سک  ره  شاب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود 
هب رگید  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  هریره  وبا  دندرک و  نارابگنس  ار  ناوج  نآ  نارـضاح  زا  یـضعب.ینمشد  وا  تسود  اب  ینک و  یم  یتسود  ( مالـسلا

.تفرب هفوک  زا  ات  دیدرگنزاب  دجسم 

قحلم نایفـس  وبا  دوخ  ردپ  هب  دناوخ و  دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  درک و  لماک  وا  اب  دوخ  حلـص  تسویپ و  هیواعم  هب  وا  : دایز ربخ  اما  و 
.داد هفوک  تراما  هبعش  نب  ةریغم  زا  دعب  ار  وا  دیدرگزاب و  ، دومن

.دمآ هیواعم  دزن  هب  و.دتسب  مدرم  زا  یمامت  هب  ار  رماع  نب  هّللا  دبع  لاوما  ات  دنام  هرصب  رد  رسب 

زا رود  محر  یب  درم  نیا  وت  : تفگ ار  هیواعم  سابع  نبا.دـندوب  هتـسشن  هیواعم  دزن  - نسح ماـما  حلـص  زا  دـعب  - ساـبع نب  هّللا  دـیبع  وا و  یزور 
ریشمش دش و  نیگمشخ  رسب.ما  هتـساوخ  یزیچ  نینچ  هن  ما و  هداد  ینامرف  نینچ  هن  : تفگ هیواعم  ؟ دشکب ارم  رـسپ  ود  هک  یداد  نامرف  ار  تقفش 

یم نونکا.یا  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  نونکا  ات  بوکورف  نآ  اـب  ار  مدرم  یتفگ  یتخیوآ و  ندرگ  هب  ریـشمش  نیا  وت  : تفگ تخادـنا و  نیمز  رب  شیوخ 
.ما هداد  نامرف  نآ  هب  هن  ما و  هتساوخ  یم  یزیچ  نینچ  هن  ییوگ 

هتـشک ار  شیاه  هچب  زورید  هک  فانم  دبع  ینب  زا  یدرم  ربارب  رد  ار  تریـشمش  هک  یماگنه  ، مسق مدوخ  ناج  هب.ریگرب  ار  تریـشمش  : تفگ هیواعم 
.دیاینرب تتسد  زا  راک  چیه  رگید  ینکفا  یم  یا 

دوب رـضاح  سلجم  رد  هک  سابع  نب  هّللا  دیبع  نادـنزرف  زا  یکی  ؟ تشک مهاوخ  منارـسپ  نوخ  ماقتنا  هب  ار  وا  یرادـنپ  : تفگ سابع  نب  هّللا  دـیبع 
هدرک یهانگ  هچ  هّللا  دبع  دیزی و  : تفگ دـیدنخ و  هیواعم.تشک  میهاوخن  ار  هیواعم  نارـسپ  هّللا  دـبع  دـیزی و  زج  ود  نآ  نوخ  ماقتنا  هب  ام  : تفگ

هّلل دمحلا  و.دمآ  نایاپ  هب  تارارکت  تادایز و  فذح  اب  تاراغلا  باتک.دوب  رتمک  لاس  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  شردارب  زا  سابع  نب  هّللا  دیبع  دـنا ؟
.نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هّللا  یلص  هدحو و 
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لّوا شخب  یشاوح 

نوچ تسا  یدالب  نآ  رد  دادـغب و  هب  تسا  لصتم  نآ  یالاب  ّدـح  هلجد  یقرـش  بناج  رد  طـساو  دادـغب و  ناـیم  عیـسو  تسا  یناـکم  : ناورهن
( نادلبلا مجعم  ) .داتفا قافتا  ناکم  نیا  رد  جراوخ  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  گنج.ّینق  رید  هیفاصو و  ای  ارجرج  فاکسا و 

رادـید هب  یلو  هدرک  کرد  ار  تیلهاج  نامز.دـنناد  تاقث  زا  ار  وا  ناگمه  هفوک و  مدرم  زا.تسا  هشاـبح  نب  ّرز  اـی  شیبح  نب  ّرز  دارم  : شیبح نبا 
.درک تافو  لاس 83 ه  هب  یگلاس  تسیب  دص و  رد.دوب  لضاف  نآرق و  هب  ملاع  یدرم.هدشن  لئان  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ

(. مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  باحصا  زا  هعیش و  نایوار  زا.تسا  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دارم  : یلیل یبا  نبا 

و 62. / 61 بازحا

.نافطغ ۀلیبق  یاه  هریت  زا  یکی  : ّینغ

.نالیع سیق  زا  یا  هلیبق  : هلهاب

.هقث نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، یرعشالا یسوم  یبا  نب  ةدرب  یبا  نب  دیعس  : یرعشالا دیعس 

.تاور تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا  یملید  زوریف  نب  هّللا  دبع  : یمور هّللا  دبع 

ةاورلا 424/2) عماج  هب  دیرگنب  ) .تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ، یفنح دیعس  نب  مکح  یوق  لامتحا  هب  : ییحی وبا 

دیرگنب ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  )و  مالسلا هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  زا.نیعبات  زا.یفوک  ّیدزا  نامعن  وبا  : هریصح نب  ثراح 
(. ةاورلا 172/1 عماج  هب 

زا شردپ  تیاور  نیاربانب  هدرمـش  رب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  خیـش  ، یفوک یفنح  نجحم  نب  ریمع  نب  ورمع 
.دشاب هداتفا  دنس  زا  یزیچ  دیاش.دیامن  یم  دیعب  ( مالسلا هیلع  ) یلع

.تسا هدمآ  باتک  نیا  یاهدانسا  رد  ررکم  وا  مان  بیذهتلا 125/1) بیرقت  ) .هفوک مدرم  زا  ، یلاکب ینادمه  فون  نب  ربج  : کاّدو وبا 

ترضح نآ  لتق  رد.وا  ناهاوخ  دب  زا  دوب و  ناقفانم  رس  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  مایا  رد.دوب  برک  یدعم  شمان  ، یدنک سیق  نب  ثعشا 
تداهش زا  دعب  لاس 40 ه  رد.دمآ  رد  جراوخ  رامش  رد  نیفص  ۀعقاو  زا  دعب  دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  تسخن  دنچ  ره.تشاد  تکرش 

.درمب ( مالسلا هیلع  ) یلع

.تشذگرد لاس 70 ه  زا  شیپ  دوب و  تاقث  زا  سیق  هک  تسا  هدمآ  بیذهتلا 129/2  بیرقت  رد  ، دوب هفوک  مدرم  زا  ، یدسا نکس  نب  سیق 

.قیلثاج رید  کیدزن  ، لیجد رهن  لحاس  رب  اناوا  کیدزن  تسا  یعضوم  ( دجسم نزو  رب  ) نکسم

/. 21 هدئام
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بیذهتلا بیرقت  ، یـسوط لاجر  ) .تفگ دوردب  ار  ناهج  لاس 82 ه  رد  دوب و  نینمؤملا  ریما  باحـصا  زا.تشاد  هینک  هیح  وبا  : باهـش نب  قراط 
بیذهتلا 3/5) بیذهت  376/1 و 

.هفوک کیدزن  تسا  یعضوم  : هلیخن

تاراغلا ص 24) ، ثدحم ) .تسا تاور  زا  هک  دشاب  ینادمه  ۀلعو  نب  ریمن  تسا  لمتحم 

تیاور ( مالسلا هیلع  ) یلع رمع و  زا.تسا  نیعبات  زا.درک  کرد  ار  تیلهاج  رصع  یدزا  یقرابلا  : نیصح نب  لظتسم 

ص:239
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(. هباغلا 353/4 دسا  دعس 88/6. نبا  تاقبط  ) دنک یم 

(. لادتعالا 160/2 نازیم  ) تسا هدرک  تافو  نآ  زا  شیپ  ای  لاس 90  رد.تاور  تاقث  زا  تسا و  نیعبات  هّلجا  زا  ینهج  بهو  نب  دیز 

/. 60 لافنالا

/. 45 ءاسنلا

/. 37 ةبوتلا

.بازحا 19  / ۀیآ زا  هتفرگ  رب 

بیذهتلا 187/2) بیرقت  ) .تسا نایوار  تاقث  زا.تسا  نوع  وبا  وا  ۀینک.یفوک  یفقث  دیعس  یبا  نب  هّللا  دیبع  نب  دمحم 

ثدحم ، تاراغلا کر  رتشیب  یهاگآ  یارب  بیذهتلا 127/2 و  بیرقت  ) .هقث تاور  زا  دوب و  هّللا  دـبع  وبا  شا  هینک  ، یفوک ّیلجب  مزاح  یبا  نب  سیق 
ۀحفص 41) لیذ 

قدـنخ گنج  نامه  بازحا  گنج  دـندمآ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  گنج  هب  هدـش  قفتم  هک  تسا  هکم  رافک  یاههورگ  دارم  بازحا 
.م - .تسا

هحفص 42) لیذ  ، ثدحم ) .دشن هتخانش  دیاب  هکنانچ  ، دقرف نب  عیفر 

.هبوت 29  / یاه 28 و هیآ  زا  هتفرگ  رب  (- و(31

بیذهتلا 269/10) بیذهت  بیذهتلا 270/2 و  بیرقت  ) .تفگ دوردب  ار  ناهج  لاس 136  رد  ، یفوک هیقف  ، یبض مسقم  نب  ةریغم 

دوب یلع  نب  دیز  مایق  زا  شیپ  بش  کی  وا  تافو.تسا  هدروآ  (ج 60/3) ةوفصلا ةفص  رد  یزوج  نبا  ار  وا  لاوحا.یمیت  راسی  نب  عّمجم  هزمح  وبا 
.ه لاس 122  هب  ینعی 

نب یلع  باحـصا  زا.تسیز  یم  اراخب  ورم و  خـلب و  رد  یلو  دوب  هفوک  زا  شلـصا.رسفم  دوب و  نیعبات  زا  ، یلاله محازم  نب  کاحـض  مساقلا  وبا 
نیرـسفملا تاـقبط  ) تسا هدرک  تاـفو  خـلب  رد  لاـس 102  رد.ریغـصلا  ریـسفتلا  ریبکلا و  ریـسفتلا  تسار  وا.دوب  زین  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا

رب راوس  نادرگاش  ترثک  دوخ و  یناوتان  ببـس  هب  وا  دندناوخ و  یم  سرد  کدوک  رازه  هس  شا  هناخبتکم  رد  دوب و  لافطا  ملعم  دـنیوگ  (216/1
.تشگ یم  ناشیا  نایم  ، رخ

دوخ دنتفای  یم  هک  یتامک  نیرتهب  وا  ناراکمه.دنک  یم  ( چراق ) ةامک نیمز  زا  ، شربالا ةمیذج  هداز  رهاوخ  ورمع  هک  دـنیوگ.تسا  لثم  تیب  نیا 
رد مه  شیاهبوخ  ما  هدیچ  نم  هک  تسا  یزیچ  نیا  : دناوخ تیب  نیا  و.دروآ  دوخ  ییاد  یارب  ات  داهن  یم  نیتسآ  رد  ار  اهنآ  ورمع  یلو  دندروخ  یم 

.دوب ناشنهد  هب  ناشتسد  هشیمه  نانیچةامک  رگید  هک  یلاح  رد  ، تساهنآ نایم 

(. بیذهتلا 57/5 و 455/8 بیذهت  ) تسا هتشذگ  رد  روصنم  تفالخ  زاغآ  رد  لاس 137  هب  ، یفوک یمرج  بیلک  نب  مصاع 
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دصارم ) .هدش یم  قالطا  اهنآ  نایم  دالب  یر و  رونید و  نادمه و  نیوزق و  ناجنز و  ات  ناهفصا  نایم  یاهنیمزرس  هب  هک  تسا  یمان  ، لابج ای  لبج 
1ص 309 و 312)  / عالطالا ج

ۀرامش 35. هب  کر 

ۀلیبـق زا  تـسا  یا  هریت  هـک  بعــش  هـب  بوـسنم  ، لیحارــش نـب  هّـللا  دــبع  نـب  رماـع  اـی  دــبع  نـب  لیحارــش  نـب  رماـع  ورمع  وـبا  ، یبـعش
(. ةاورلا 427/1 عماج  بیذهتلا 65/5 و  بیذهت  ) .دنک یم  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  )و  مالسلا هیلع  ) یلع زا  هیقف.یفوک  ، یریمح ، نادمه

(. دعس 124/6 نبا  تاقبط  کر  ) تفای تافو  هفوک  رد  جاجح  مایا  رد.تسا  هقث  نایوار  زا.یدنک  ورمع  وبا  ای  هّللا  دبع  وبا  ، ناداز

.دش هتشک  قارع  رب  جاجح  تراما  مایا  رد  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  مالغ  ، ربنق

ص:240
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هرامش 35. هب  کر 

(. هحفص 59 لیذ  ، تاراغلا ثدحم.کر ، ) .تسا هقث  نایوار  زا  نالجع  نب  نمحرلا  دبع  ، میمت ینب  لیابق  زا  مجرب  تسا  هب  بوسنم  یمجرب 

باحـصا زا  دوـخ  وا  دوـب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هباحـص  ۀرمز  رد  ثیرح  نب  ورمع  شردـپ  ، یموزخم ثـیرح  نـب  ورمع  نـب  رفعج 
( یسوط خیش  لاجر  زین  بیذهتلا 101/2 و  بیذهت  بیذهتلا 131/1 و  بیرقت  ) تشذگرد لاس 85  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع

.دنهدب مر  هبقع  رد  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ۀقان  دنتساوخ  یم  ناقفانم  زا  یتعامج  هک  تسا  یبش  هبقع  بش  زا  دارم 

لادـتعالا نازیم  ) دـنک یم  تیاور  (... مالـسلا هیلع  ) داجـس ماما  نیـسح و  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع زا  دوب  هفوک  هیقف  ، یفوک ناـسح  نب  بیبح 
(. 454/1

.دوب رفعج  نب  هّللا  دبع  ّمع  ( مالسلا هیلع  ) یلع

نبا تاقبط  بیذـهتلا 50/2 و  بیرقت  ) تسا هدرک  تافو  نآ  زا  شیپ  لاس  ود  یکی  ای  مدـص  لاس  رد.دوب  تاقث  زا  یفوک  یمیتلا  ریمع  نب  ةرامع 
(. دعس 201/6

هیلع ) یلع دیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  یگنج  میانغ  میـسقت  رد  هک  هدوب  یا  هیرق.هنیدم  تاذاحم  هب  خرـس  یایرد  ۀرانک  رد  تسا  یردنب  زورما 
(. نیرحبلا عمجم  () همشچ ینعم  هب  عوبنی  زا  ) .دنتفگ عبنی  ار  اجنآ  سپ  نآ  زا  دروآ  نوریب  بآ  درک و  رفح  ار  نیمز  اجنآ  رد  ( مالسلا

.دنیوگ هنیل  ار  نآ  لخن  هنیدم و  یامرخ  زا  تسا  یبوخ  عون 

بیذهتلا بیرقت  ) هدرک تافو  لاس 129  رد.دوب  هفوک  نیثدحم  نارـس  نیعبات و  نایعا  زا.یفوک  ینادمه  یعیبس  هّللا  دـبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا 
(. 73/2

/. 11 دوه

/. 249 هرقب

ۀحفص 74) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  دشاب  یدسالا  ذجان  نب  ةعیبر  تسا  لمتحم 

هرامش 48. هب  : کر

بیذهتلا 355/1) بیرقت  ) تسا هتشذگ  رد  لاس 112  هب  تسا  قداص  تاور  زا  یماش  یرعشا  ، بشوح نب  رهش 

.تسپ ، هداد وب  مدنگ  درآ  ای  وج  درآ  قیوس 

.تسا هقث  نایوار  زا  هک  تسا  یندـم  یراصنالا  یّلعم  نب  دیعـس  یبا  نب  ثراح  نب  دیعـس  ، وا و.دـشاب  دیعـس  ، دـیوس یاـج  هب  تسا  لـمتحم 
ۀحفص 82) لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا یومرا  ثدحم  ناورداش  زا  لامتحا  نیا  ( بیذهتلا بیرقت  )
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زمره نب  ملـسم  نب  نوراه  هدمآ  بیذهتلا  بیرقت  رد  هکنانچ  وا  تسا و  یلجع  فیحـصت  ، یلجب هک  دنا  هداد  لامتحا  یومرا  ثدحم  ناورداش 
(. ۀحفص 83 لیذ  تاراغلا  ، ثدحم ) تسا یلجع 

بیذهتلا بیذهت  ) .دنک یم  تیاور  زین  وا  زا  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع هاپس  رد  لمج  گنج  رد.تشاد  هینک  بونجلا  وبا  ، یرکشی ۀمقلع  نب  ةبقع 
(. لادتعالا 67/3 نازیم  247/7 و 

ۀرامش 50. هب  : کر

هب ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نفد  زور  رد  دیورگ  مالـسا  هب  دش و  دلوتم  لیفلا  ماع  رد  نیعبات  ناگرزب  زا  دوب و  هیما  وبا  وا  ۀینک  ، هلفغ نب  دـیوس 
رد 128 ای 82  لاس 81  رد  درک و  زارد  رمع.تشاد  تکرش  نیفص  کومری و  گنج  رد  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  رامـش  رد.دمآ  هنیدم 

(. یسوط خیش  لاجر  بیذهتلا 341/1 و  بیرقت  زین  هباصالا و  هب  دینک  هاگن  ) .تشذگرد یگلاس  ای 130  یگلاس 

(. بیذهتلا 16/2 بیرقت  لادتعالا 61/3 و  نازیم  ) تشذگرد لاس 116  رد.تاقث  زا  دوب و  هعیش  ملاع  یفوک  ، یراصنا تباث  نب  ّیدع 

لادتعالا 304/2) نازیم  () مالسلا هیلع  ) یلع زا  شا  هدج  دنک و  یم  تیاور  دوخ  ۀدج  زا  ، شورف سابل  ای  ، زازب حلاص 

ص:241
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.دوه ۀروس  ۀیآ 20  زا  هتفرگ  رب 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  دارم  ، نسح نب  هّللا  دبع 

بیذهتلا بیرقت  ندیل 235/6 و  ط.دعـس  نبا  تاقبط  ) .تشذگرد لاس 136  رد.دوب  ناـیوار  تاـقث  زا  اـنیبان و  یدرم  یّبض  مسقم  نب  ةریغم 
(. 270/2

.دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  یفوک  باّتع  نب  ةمادق 

(. توقای نادلبلا  مجعم  هب  دیرگنب  ) تسا هفوک  یاه  هلحم  زا  هسانک 

دعـس نبا  تاقبط  ) .تشذگرد قارع ، رب  یرـسقلا  هّللا  دبع  نب  دلاخ  تراما  نامز  رد.دوب  هقث  تاور  زا  ، یفوک لیذه  یبا  نب  هّللا  دـبع  هریغملا  وبا 
بیذهتلا 62/6) بیذهت  بیذهتلا 458/1 و  بیرقت  78/6 و 

ۀرامش 70 هب  کر.تشذگ  نآ  رکذ  هک  تسا  لیذه  یبا  نب  هّللا  دبع  رسپ  یزنع  ثعشالا  وبا 

هب دیرگنب  زین  بیذهتلا و  بیرقت  ) .تشذـگرد لاس 129  رد  دـباع  یدرم  دوب و  هقث  نایوار  زا  یعیبس  ینادـمه  هّللا  دـبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا 
.م (.- ۀحفص 702 ، ثدحم ، تاراغلا

(. لادتعالا نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک یدسا  هّللا  دبع  نب  دابع 

(. بیذهتلا 339/1 بیرقت  ) تسا قداص  هقث و  نایوار  زا  یرصب  یریشق  ۀلظنح  نب  ةداوس 

(. هغالبلا 51/1 جهن  رداصم  هب  دیرگنب  ) .دنا هدرک  عمج  ار  وا  تاملک  یلع و  یاه  هبطخ  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  بهو  نب  دیز 

ۀحفص 715) تاراغلا  ؛ ثدحم ، کر ) دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا.یمیت  رانید  دیعس  وبا 

هب نایناریا  ترجاهم  ببس  هب  رما  نیا  هتشاد و  جاور  یسراف  نابز  هفوک  رد  نامز  نآ  رد  دوش  یم  مولعم.یرد  یسراف  تسا  یبیکرت  « هبنکـش درم  »
.م - .تسا هدوب  رهش  نآ 

تاقبط ) .تسا هدومن  لقن  زین  ار  هبطخ  دنچ  هدرک و  تیاور  رایـسب  یلع  زا.دوب  یلع  باحـصا  زا  نیعبات و  زا.ینادمه  روعا  هّللا  دـبع  نب  ثراح 
(. هدیناسا 48/1 هغالبلا و  جهن  رداصم  دعس 116/6 و  نبا 

.ندیرب رس  زا  سپ  نآ  تسوپ  ریز  رد  ندیمد  اب  ، تسا دنفسوگ  نداد  هولج  هبرف  دارم 

لادتعالا 265/4) نازیم  ) .دنک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  ، یفوک یراصنا  رتبح  ای  هتبح  نب  دعس  نب  نامعن 

یلع.دندوب ( مالسلا هیلع  ) یلع بتاک  ود  ره  عفار  یبا  نب  یلع  شردارب  وا و  (. هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  مالغ  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع 
ریما عم  دهـش  نم  باتک  نینمؤملا و  ریما  ایاضق  باـتک  : تسا هّللا  دـیبع  راـثآ  زا.دنتـسه  هیلوا  ناـفّلؤم  زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دـیبع  عفار و  یبا  نب 
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رداصم یسوط ص 107.و  خیش  تسرهف  ) هالصلا ءوضولا و  باتک  : تسا عفار  یبا  نب  یلع  تافیلأت  زا  ةباحـصلا و  نم  ةثالثلا  هبورح  نینمؤملا 
(. هدیناسا 196/3 هغالبلا و  جهن 

(. دعس 155/6 نبا  تاقبط  ) .تسا هقث  نایوار  زا.درک  تافو  هفوک  رد  ، ناورم تراما  دهع  رد.دنک  یم  تیاور  یلع  زا  ، یلولس ۀرمض  نب  مصاع 

نع یبضلا  مسقم  نب  ةریغملا  نع  شایع  نب  رکب  یبا  نع  :» هدوب نینچ  لصا  رد  هداد و  خر  یفیرحت  تیاور  رد  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش 
«. یبضلا مسقم  هیبأ 

نکر جنپ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  رکـشل  ینعم  هب  سیمخ  داد و  شیوخ  ۀعیـش  ۀـقبط  راهچ  زا  یکی  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک  یمان 
(. همان تغل  ) .هقاس هرسیم و  ، هنمیم بلق  ، همدقم : دراد

( بیذهتلا بیرقت  () مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحصا  زا  تسا و  نایوار  تاقث  زا  یندم  یراصنا  ، یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع 

ۀرامش 39. هب  کر 

بیذهتلا 279/1) بیرقت  ) .تشذگرد لاس 100  هب  دوب  هقث  نایوار  زا  یعجشا  ینافطغ  عفار  دعجلا  یبا  نب  ملاس 

(. لادتعالا 109/2 نازیم  ) ینانخس تایدهز  رد  دراد و  راهتشا  دهز  هب  دنک و  یم  تیاور  هفینح  وبا  زا.یقر  یربربلا  هّللا  دبع  نب  حلاص 
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.متخاس ار  سّیخم  نادنز  ، عفان زا  سپ  هک  ینیب  یمن  شوهاب  کریز و  ارم  ایآ.دوب  ین  زا  هک  هفوک  نادنز  مان  « عفان » .نادنز « سّیخم »

ار ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ یگدنز  زا  لاس  هدجه  لیمک.وا  ّرس  بحاص  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  باحـصا  زا  یعخن  دایز  نب  لیمک 
.دش هتشک  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب.دوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع رانک  رد  نیفص  گنج  رد.درک  کرد 

لیذ ، ثدحم ، تاراغلا کر  ) دشاب یـصمح  یطاخ  حلاص و  نب  ییحی  تسا  نکمم  دـشن  هتخانـش  تسرد  حـلاص  نب  ییحی  ، یریرح یایرکز  وبا 
(. ص 114

بیذهتلا بیرقت  ) .تسا هقث  نایوار  زا.تشذـگرد  لاس 84  هب  درک و  کرد  ار  مالـسا  تیلهاـج.یفوک و  یبراـحملا  لـاله  نب  دوسا  مّالـس  وبا 
.تسا هدوب  یفوکلا  فیرحت  وا  تبسن  رد  یدنکلا  دیاش  (77/1

.دوب یرگریت  شا  هشیپ.لئاو  نب  رکب  نب  رکشی  هب  تسا  بوسنم  ، یرکشی لیعامسا  نب  میهاربا 

ۀرامش 40. هب  کر 

عمج رس  رب  هکم  رد  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دروآ و  مالسا  هک  دوب  یسک  نیمشش.ردقلا  لیلج  یباحـص  ، یلذه دوعـسم  نب  هّللا  دبع 
وا ار  لهج  وبا  تشاد و  تکرش  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تاوزغ  ۀمه  رد.هنیدم  هب  راب  کی  درک و  ترجه  هشبح  هب  راب  کی.درک  توالت 
لاس رد  - داد تشهب  ۀدعو  ار  اهنآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هک  نت  هد  نآ  ینعی  - دوب زین  هرشبم  ۀرشع  زا  دوعـسم  نبا.تشک  دوخ  تسد  هب 

( دوعسم نبا  ادخهد ، ۀمان  تغل  زا  هتفرگ  رب  ) .م - .درک تافو  یگلاس  تصش  زا  شیب  رد  ، هنیدم رد   32

هـس رد  هذبر  هب  ار  وا  هیواعم  یاوغا  هب  نامثع.دروآ  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیمراهچ  ، ربمایپ راوگرزب  باحـصا  زا  هدانج  نب  بدـنج  یرافغ  رذ  وبا 
( ذخأم نامه  ) .درک دیعبت  هنیدم  یلزنم 

راصنا و ای  دیآ  رد  نارجاهم  ۀرمز  رد  هک  درک  ریخم  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر.دش  هنیدم  هب  دوخ  ردپ  اب  هّللا  دبع  وبا  ، نامی نب  ةـفیذح 
گنج رد  رمع  نامز  رد.دوب  هتفگ  وا  هب  ار  نیقفانم  یاهمان  ترضح  دوب و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  رادزار  وا.تفریذپ  ار  ندوب  یراصنا  وا 

.تفای رکشل  یهدنامرف  نّرقم  نب  نامعن  ندش  هتشک  زا  سپ  تشاد و  تکرش  دنواهن 

.م (.- ذخأم نامه  )

مان.دوب زمرهمار  زا  دنیوگ  یج و  ۀیحان  دوب  ناهفصا  زا  وا  لصا  دنیوگ  ، مالسا گرزب  یاهتیصخش  زا  ربمایپ و  گرزب  ۀباحـص  زا  ، یـسراف ناملس 
صاخ باحـصا  زا  ناملـس.دروآ  مالـسا  دمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  هنیدم  رد.دییارگ  یوسیع  شیک  هب  یکدوک  رد.تسا  هبزور  ای  وهام  وا  یلـصا 

.م (.- ذخأم نامه  ) .تشذگرد یرجه  ای 36  لاس 35  رد.دش  بوصنم  نیادم  تموکح  هب  رمع  نامز  رد  تسا  ( مالسلا هیلع  ) یلع

هیلع و هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  رامع.دندیورگ  مالـسا  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  زا  شردـپ  وا.تشاد و  هینک  ناظقیلا  وبا.رماع  نب  رـسای  نب  راّمع 
رد نیفـص  گنج  رد.دوب  ترـضح  نآ  رانک  رد  نیفـص  لمج و  گنج  رد  دوب و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع صاخ  نارای  زا.درک  ترجاهم  هنیدـم  هب  ( هلآ

.دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 93  یرجه  لاس 37 

/. 11 یحّضلا
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نآ رگم  دوب  داـنع  یور  زا  رتـشیب  اـهلاؤس  نیا  درک و  یم  رایـسب  لاؤس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا.دوـب  رکـشی  ینب  زا  ، ورمع نب  هّللا  دـبع  ، ءاّوـکلا نبا 
.دش هتشک  جراوخ  ۀرمز  رد  ناورهن  گنج  رد  و.دش  جراوخ  ءزج  سپس.دنامرد  باوج  رد  ترضح 

/. 12 ءارسا

و 104. / 103 فهک

بیرقت ) .تسا هتـشذگرد  یگلاس  داـتفه  زا  شیب  رد  لاس 150  رد  فورعم  هیقف  هیما و  ینب  یلاوم  زا  زیزعلا  دـبع  نب  کـلملا  دـبع  ، حـیرج نبا 
بیذهتلا 520/1)

/. 28 میهاربا
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ۀرامش 39. هب  کر 

.سیمخلا ةطرش  زا  )و  مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  صاخ  باحصا  زا  تسا و  نیعبات  ناگرزب  زا  یفوک  یعشاجم  هتابن  نب  غبصا 

هدیناسا 49/1 هغالبلا و  جهن  رداصم  ) .تسا هتشذگرد  مود  نرق  لیاوا  رد  دنیوگ  تسیزب  یتدم  یلع  زا  دعب  تخومآ و  رایـسب  نینمؤملا  ریما  زا 
لادتعالا 271/1) نازیم  و 

و 2. / 1 لحن

و 4. / 3 ردق

/. 31 ءابن

و 72. ص71 /

/. 78 میرم

و 196. / 193 ءارعش

ۀرامش 124) هب  کر  ) .تسا بیسملا  نبا  وا  زا  دارم  دشاب و  دیعس  ، دعس یاج  هب  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش 

/. 12 قالط

/. 3 کلم

/. 44 رجح

/. 43 فسوی (- و(119

/. 261 هرقب

/. 87 رجح

/. 57 فهک

/. 44 رجح

یگلاـس داتــشه  زا  شیب  رد  یرجه  زا 90  دـعب  یاـهلاس  رد  هنیدـم  یاـهقف  زا  دوب و  نیعباـت  زا  ، یموزخم یـشرق  نزح  نآ  بیـسم  نب  دـیعس 
.دش ادج  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  اهدعب  دیعس  هتبلا.تشذگرد 
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.دشن هتخانش  لاح  ره  رد.هریح  وبا  هزمح و  وبا  رگید  خسن  رد 

ۀحفص 192) لیذ  ، تاراغلا ، ثدحم ) .تسا راصنا  یلاوم  زا  یندملا  دعس  نب  لیبحرش  روظنم  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  موحرم 

ۀحفص 193) لیذ  ، تاراغلا ، ثدحم ) .دشن هتخانش  ، رکب نب  نسح 

نیبیـصن و نیع و  سأر  هّقر و  اـهر و  ناّرح و  نوـچ  ییاهرهـش  دراد و  رارق  تارف  هلجد و  ناـیم  یا  هریزج  نوـچ  هک  نیرهنلا  نیب  یلامـش  ۀـیحان 
.تساجنآ رد...لصوم 

/. 68 صصق

/. 59 ءاسن

/. 40 بازحا

/. 144 نارمع لآ 

/. 40 هرقب

/. 54 ءاسن

/. 55 ءاسن

/. 24 نونمؤم

/. 246 هرقب
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/. 247 هرقب

/. 101 سنوی

/. 68 نارمع لآ 

/. 60 بازحا

.بازحا ۀروس  زا  ۀیآ 33  ، ریهطت ۀیآ  هب  تسا  هراشا 

/. 128 هرقب

/. 129 هرقب

/. 34 نارمع لآ 

/. 132 هرقب

/. 36 میهاربا

.تسا هدش  هتفرگ  / 92 لحن و  / 105 نارمع لآ  و  / 7 هدئام یاه  هروس  زا  زتنارپ  ود  نایم  تارابع 

/. 21 لافنا

/. 111 ءارسا

/. 33 ءارسا

و 30. / 29 دمحم

/. 41 لافنا

/. 38 مور

.نارمع لآ  ۀروس  زا  ۀیآ 33  هب  تسا  هراشا 

(. بیذهتلا 397/1 بیرقت  ) دوب ریبز  نبا  ناکیدزن  زا  هتشذگرد  لاس 120 ه  دودح  رد  یدعسلا  لهس  نب  سابع 

(. مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  نارای و  زا  دوب و  هیواعم  ییاد  رسپ  ، هفیذح یبا  نب  دمحم  مساقلا  وبا 

ۀرامش 81. هب  کر 
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یبا نب  دمحم  تفرگ و  ینز  هب  ار  وا  رکب  وبا  وا  زا  سپ  دروآ  ار  رفعج  نب  هّللا  دـبع  دوب و  بلاط  یبا  نب  رفعج  ۀـجوز  تسخن  سیمع  تنب  ءامـسا 
هیلع ) یلع دمآ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀناخ  هب  ردام  اب  ءامسا  دنزرف  رکب  یبا  نب  دمحم.درک  یوش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  رکب  وبا  زا  سپ.دروآ  ار  رکب 

یردام ردارب  مه  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ( ۀدناوخ رسپ  ) بیبر رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دنیوگ  ور  نیا  زا.داد  شرورپ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ( مالـسلا
.رفعج نب  هّللا  دبع 

رد 87 لاس 147  رد  هدـش و  دـلوتم  یرجه  لاس 61  رد.تسا  هدـمآ  وا  لاح  حرـش  بیذـهتلا 48/11  بیذـهت  رد  ، ریبز نب  ةورع  نبا  ماشه 
.تسا هتشذگرد  یگلاس 

.تسا هدرمش  رب  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  باحصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش.دوب  هفوک  مدرم  زا  یدزا  بعک  نب  ثراح 

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  هدمآ  یسوط  خیش  تسرهف  رد  هکنانچ  یراصنا  عفار  نب  ةعافر  نب  ةیابع 

ۀرامش 161. هب  کر 

/. 30 لحن

/. 27 توبکنع

/. 10 رمز

/. 26 سنوی

/. 114 دوه
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/. 114 ءابن

ۀیآ 37. لیذ  / رهد

/. 32 فارعا

/. 32 لحن

و 29. / 28 لحن (- و(174

ۀیآ 10. لیذ  / رهد

ۀیآ 7. لیذ  / رهد

ۀیآ 37. لیذ  / نمحرلا

/. 20 ءابن

/. 68 رمز

/. 156 فارعا

/. 133 نارمع لآ 

هب ( مالسلا هیلع  ) یلع ۀمان  نیمه  زا  هدروآ  وضو  باب  رد  دوخ  یلاما  رد  دیفم  خیـش  هچنآ  لقن  یومرا و  ثدحم  ناورداش  یـشاوح  هب  دینک  عوجر 
هماع فیحـصت  هدمآ  تاراغلا  رد  هک  یتروص  دوش  یم  مولعم  سپ.تسا  هدمآ  « اهاپ حـسم  » اهاپ نتـسش  یاج  هب  اجنآ  رد  رکب و  یبا  نب  دـمحم 

(. ،ص 245 ثدحم ، تاراغلا ) .تسا

.هیواعم ردام  نایفس و  وبا  نز  دنه 

.مروآ درگ  هدنکارپ  یاهراک  درک و  مهاوخ  یکریز  سپ  نآ  زا  تسین و  یشزوپ  نآ  زا  ارم  هک  یشزغل  ، مدرک یشزغل  : ینعم لصاح 

.ینیادم فیس  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  ، ینیادم

.هدش هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  یسوط  خیش  تسرهف  رد  ( میج مض  هب  ) ناهمج نب  ثراح 

ۀرامش 128. هب  کر  نیرهنلا  نیب  لامش  رد  تسا  یدالب  هریزج 

یاه هناریو  زورما.دنا  هتفگ  یم  مزلق  یایرد  رهش  نیا  تبسانم  هب  ار  ایرد  نیا  ، رمحا رحب  لامش  رد  مزلق  جیلخ  سأر  رب  رصم  رد  هدوب  یرهش  مزلق 
.تسا یقاب  زئوس  رهش  یکیدزن  رد  نآ 
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.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع ردقلا  لیلج  باحصا  زا  یدبع  ناحوص  نب  ةعصعص 

.م (. توقای نادلبلا  مجعم  ) .دنسر ندرا  هب  دنیآ  نییاپ  هندرگ  نآ  زا  نوچ  مان  نیمه  هب  یا  هندرگ  لوا  رد  ، روغ هار  رد  ناروح  زا  تسا  یا  هیرق  ، قیفا

ۀرامش 36. هب  کر  ، بیلک نب  مصاع 

ۀرامش 67. هب  کر  ، یبض ۀریغم 

.درک تافو  هفوک  رد  لاس 67  هب  دوب  فورعم  یرابدرب  ملح و  هب  تشاد و  هینک  رحب  وبا  دوب  هرصب  ناگرزب  زا  هک  تسا  سیق  نب  فنحا  دارم  ، فنحا

بیرقت ) .تشذـگرد یگلاس  داتفه  ای  یگلاس  رد 60  دـباع  هیقف و  دوـب  یدرم  دوـب و  هقث  ناـیوار  زا  یفوـک  یعخن  هّللا  دـبع  نب  سیق  نب  ةـمقلع 
بیذهتلا 21/2)

.دوب هباحص  زا  وا.تشذگرد  ماش  رد  لاس 58  رد  دیزگ و  تنوکس  ندرا  رد  تشاد  هینک  هلاوح  وبا  ، هلاوح نب  هّللا  دبع 

(. هباغلا 143/3 دسا  )

.نیلاعف زا  تیمکح  ۀیضق  رد  دوب و  هیواعم  نارای  زا  ینادمه  دیزی  نب  عیبس 

/. 148 نارمع لآ 

میهد و یم  وا  هب  دشاب  یناهج  نیا  باوث  ناهاوخ  سک  ره.تسا  بوتکم  تدم  ، دریم یمن  ادخ  نامرف  هب  زج  سک  چیه 

ص:246
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/. 145 نارمع لآ.داد  میهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  میهد و  یم  وا  هب  دشاب  یناهج  نآ  باوث  ناهاوخ  سک  ره 

مجعم ) .دوب هدومن  انب  ، درک حتف  ار  رـصم  هک  یرجه  لاس 20  رد  صاعلا  نب  ورمع  ار  رهش  نیا.لین  یقرش  لحاس  رد  رصم  رد  یرهـش  ، طاطـسف
( توقای نادلبلا 

گنج رد.دروآ  مالسا  اهدعب  هک  دوب  رافک  ۀرمز  رد  ردب  گنج  رد.دوب  هشیاع  ردارب  ردام  ردپ و  زا.دوب  نامور  شردام  مان  ، رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع 
.تشذگرد هکم  رد  ای 56  لاس 55  رد.دوب  هشیاع  دوخ  رهاوخ  رانک  رد  لمج 

/. 44 رمق

.دیآ یم  نوریب  منهج  لها  مکش  زا  هک  تسا  یدیلپ  کرچ و  نیلسغ  ناشوج و  بآ  میمح 

.هدئام ۀروس  تایآ 44،45 و 47  زا  هتفرگ  رب 

لاجر بیذهتلا و  بیرقت  ) تسا ( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  باحـصا  زا  هعیـش و  نایوار  زا  ، فاّحجلا وبا  یمیمت  دیوس  فوع  یبا  نب  دواد 
( یسوط خیش 

جاجح رب.دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رانک  رد  ناورهن  گنج  رد  ناشیا  تاقث  نیعبات و  ناگرزب  زا.تشاد  هینک  دیلولا  وبا.داهلا  نب  دادش  نب  هّللا  دبع 
.دیسر لتق  هب  لاس 81  هب  لیجد  دربن  رد  درک و  جورخ  فسوی  نب 

.مشاه ینب  یلاوم  زا  یسود  قاحسا  وبا  ای  ۀرامش 37) هب  کر  ) .دشاب یعیبس  قاحسا  وبا  هک  هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش  ، قاحسا وبا 

.اه هویم  رگید  امرخ و  هتسه  ینعی  اون  ۀدنشورف  ءاّون 

.تسا ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  یدزا  هّللا  دبع  نب  بدنج 

.تسا صاع  نب  ورمع  ردام  مان  هغبان 

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نارازگراک  نارای و  زا 

هحفص 300) لیذ  / ثدحم تاراغلا  کر  ) .دننک یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) یلع زا  هک  تسا  یناسک  زا  ( نیوج ای  روج  ای  ) نوج نب  کلام 

/. 106 فسوی

/. 2 هعمج

/. 128 هبوت

/. 164 نارمع لآ 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


/. 4 هعمج

.تسا جراوخ  دارم 

هیلع و هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هکم  حتف  زا  سپ  دنا  هرمز  نآ  رد  زین  وا  نادـناخ  هیواعم و  ردـپ  نایفـس  وبا  هک  تسا  « ءاقلط » ینعم رد  ، ناگدـشدازآ
.درک ناشدازآ  دنک  ناشریسا  هکنآ  یاج  هب  داهن و  تنم  نانآ  رب  ( هلآ

ۀرامش 128. هب  کر  هریزج  دالب 

.یلاله سیق  نب  میلس  ای  یرازف  جلب  نب  میلس  ای  دشاب  دوسا  نب  میلس  تسا  نکمم.تسیک  هک  دشن  مولعم  میلس  نبا  هک  هتشون  ثدحم  ناورداش 

( عالطالا دصارم  ) .صمح ۀیحان  رد  بلح  ءارق  زا  ، نیراوح

.تسا هدوبن  لصا  یاه  هخسن  رد  هداتفا و  تیاور  لوا  زا  دنچ  یا  هلمج  هک  دیآ  یم  رب  ترابع  زا 

،ص تاراغلا ثدحم  کر  (.) مالسلا هیلع  ) نسح ماما  باحـصا  زا  وا  زا  سپ  )و  مالـسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  باحـصا  زا.یمیت  ۀفـصخ  نب  دایز 
(336

رد دش و  نیباوت  زا  اهدعب  یلو  دمآ  نیسح  ماما  گنج  هب  هفوک  مدرم  اب  هک  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع باحـصا  زا  هعیـش و  هوجو  زا  لأو  نب  هّللا  دبع 
(. لاس 64 رد  ) دش هتشک  هار  نیا 
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تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


رانک رد  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  هس  ره  رد  دوب و  یلع  نارای  زا  اهدعب.یرجه  لاس 23  رد  یر  حتاف  ، یجرزخ بعک  نب  ةظرق  ورمع  وبا 
.دوب ترضح  نآ 

.هدئام ۀروس  71  / هیآ زا  هتفرگ  رب 

هتفرگ مان  نینچ  شزبس  یاهرازتشک  اهناتـسلخن و  ببـس  هب  هداتفا و  ناناملـسم  تسد  هب  باـطخ  نب  رمع  دـهع  رد  هک  قارع  زا  یا  هیحاـن  ، داوس
(. نادلبلا مجعم  زا  ) تسا

.م - .دندنام اجنآ  رد  دنتفر و  نمی  هب  نایشبح  ندنار  یارب  ناوریشونا  ورسخ  نامز  رد  هک  دنتسه  ینایناریا  دارم  ( نارسپ ) ءانبا

.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا  ار  نآ  یسوط  خیش.نآ  لاطبا  هفوک و  لاجر  زا  ، یحایر یمیمت  سیق  نب  لقعم 

.دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش.دشاب  لفغم  نب  دیزی  نب  هّللا  دبع  دیاب  « لفغم نب  دیزی  » هک هداد  لامتحا  ثدحم  ناورداش 

.لحن ۀروس  ۀیآ 96  زا 

دسا ، ریثا نبا  ) .دنا هدرمـش  هباحـص  زا  ار  وا.درک  یم  تیاور  ربمایپ  زا  تفرگ و  تنوکـس  هفوک  رد  هبـض  ینب  زا  یدرم  مرـصا  نب  دشار  نب  باجنم 
( هباغلا

(. لادتعالا 539/4 نازیم  بیذهتلا و  بیرقت  ) تسا هتشذگرد  لاس 180 ه  رد.هقث  نایوار  زا  دوب و  هرصب  مدرم  زا  ، ورمع نب  رکب  ، قیدّصلا وبا 

.تسا هدرمش  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ار  وا  لاجر  یسوط  خیش  ، یبسار نابهص  نب  نامعن 

(. لاس 76 ثداوح  یربط 241/6. خیرات  ) دش هتشک  جراوخ  تسد  هب  هفوک  رد  یلهذ  ثراح  نب  لهذ 

.ناریش یاج  هفوک و  کیدزن  تسا  یناکم  ناّفخ 

دوخ ریما  ار  وا  ناورهن  جراوخ.درک  جورخ  وا  رب  تیمکح  ۀـعقاو  زا  دـعب  ، دوـب ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناراـی  زا  تسخن  یبـسار  بهو  نب  هّللا  دـبع 
( نیع فرح  ، هباصالا ) .دش هتشک  ناورهن  رد.دوب  هتسب  هنیپ  شیاهتسد  اهوناز و  یناشیپ و  هک  ناسنآ  دناوخ  یم  زامن  رایسب  هّللا  دبع.دنتخاس 

.دوب یلع  نارای  زا  نیرجاهم و  زا  یملسا  نیصح  نب  دیز 

مّود شخب  یشاوح 

یلیس دوش و  صاصق  هک  دش  ررقم  ، درب رمع  هب  تیاکش  درم  نآ  دز و  ار  تیعر  زا  یکی  هنیدم  رد.دروآ  مالـسا  هک  دوب  ماش  یارما  زا  مهیا  نب  ةلبج 
.تسویپ لقره  هب  تفر و  مور  هب  دیدرگزاب و  مالسا  زا  هلبج.دروخب 

لادتعالا 556/4. نازیم.تسا  هتشذگرد  لاس 154  رد  هرصب  لها  ملاع  دوب و  نآرق  یراق  ، ینزام ءالع  نب  ورمع  وبا 

.دراد ندرگ  رب  امرخ  فیل  زا  یبانط  تسا و  شک  مزیه  وا  نز  ینعی.ّدسم  هروس  زا  تایآ 4 و 5 
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.دوب دیعس  وا  مان  تسا  رامش  هب  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  زا 

.تشذگرد لاس 144  رد  تسا  نایوار  زا  یرصب  سایا  نب  دیعس  ، یریرج دوعسم  وبا 

ۀحفص 557. ثدحم  ناورداش  ۀیشاح  تاراغلا  کر  تسا  رابخا  نایوار  زا  ، هتشذگرد لاس 206  رد  یربنع  مهرد  نب  ریثک  نب  ییحی  ناّسغ  وبا 
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.تشذگرد نآ  زا  دعب  ای  لاس 76  هب.تسا  هعیش  نایوار  زا  یموزخم  هفیلخ  نب  رطف 

.دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  ینادمه  ۀّرم 

.عیشت ناگتسبلد  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  ، تشاد هینک  رفعج  وبا  ، لیهک نب  ةملس  نب  ییحی 

لادتعالا 70/3. نازیم  کر  هدرک  تافو  لاس 137  رد  دوب  ءارق  زا  نیعبات و  یاملع  زا  یفقث  یفوک  بئاس  نب  ءاطع 

.تسب رب  ناهج  زا  هدید  دعس  هفوک  رب  هریبه  نب  رمع  تموکح  رد.تسا  ثیدح  ۀقث  نایوار  زا  هدیبع  نب  دعس 

رد یلو.دروآ  هنیدم  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  تافو  زور  رد  ار  وا  شردپ  یتقو  ، دش هداز  هکم  رد  یرجه  مود  لاس  رد  ، همرخم نب  روسم 
فرح ةباصإلا  باعیتسا 416/3 و  کر.دش  هتشک  ریمن  نیـصح  تسد  هب  لاس 64  رد.دوب  هکم  رد  هبعک  نارابگنـس  ریبز و  نب  هّللا  دبع  ثداوح 

.میم

.تسب رب  ناهج  زا  هدید  لاس 83  رد  ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هفوک  مدرم  زا  زوریف  نب  دیعس  یرتخبلا 

.تسا هدرک  لقن  هشیاع  دوخ  ۀلاخ  زا  یرایسب  ثیداحا.تسا  ماّوع  نب  ریبز  رسپ  ریبز و  نب  هّللا  دبع  ردارب  ، ریبز نب  ةورع 

.تسا هتفر  ایند  زا  لاس 100  دودح  رد  ای  لاس 95  رد 

لادتعالا 581/3. نازیم  کر.رابخا  نایوار  زا  تسا و  هفوک  مدرم  زا  هماعن  نب  ةبیش  نب  دمحم 

.دوب ثیدح  نایوار  زا  دوب و  هتسبلد  تخس  عیشت  هب  ثراح  نب  عیفن  ینادمه  دواد  وبا 

.تسا هدوب  عیشت  هب  هتسبلد  رایسب  نایعیش  زا  فنحا  نب  تارف 

/. 29 رمقلا

سمشلا 13 و 140.

ثدحم ص 585. ناورداش  پاچ  تاراغلا  کر.دشن  هتخانش  دیاب  هک  نانچنآ 

ةاورلا 249 و 262. عماج  کر.تسا  هقث  نایوار  زا  یمجرب  نوع  یبا  نب  دواد  فاحجلا  وبا 

.قثوم نایوار  زا  دوب و  هرصب  مدرم  زا.تشاد  هینک  دیعس  وبا  ، یناّمح مصاع  نب  هّللا  دبع 

ثدحم ص 598. ناورداش  پاچ  تاراغلا  کر.دشن  هتخانش  یدزا  رباج  نب  دیزی 

/. 112 لحن
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.هتشذگرد لاس 127  هب  تسا و  ثیدح  نایوار  زا  ناسیک  نب  بهو  میعن  وبا 

.هتشذگرد لاس 105  رد.دنک  یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  زا  یندم  یلئد  نانس  یبا  نب  نانس 

.تسا هتشذگرد  لاس 175  رد  تسا و  رابخا  نایوار  ریهاشم  زا  هک  تسا  فنخم  وبا  دارم  یدزا  ییحی  نب  طول 

.دمآ رد  دیزی  هیواعم و  صاوخ  ۀرمز  رد  تبقاع  دوب و  ناقفانم  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع باحصا  نایم  رد  هدرب  وبا 

.یشاجن لاجر  کر.تسا  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  باحصا  زا  ، میعن نب  نمحرلا  دبع 

ةاورلا 22/2. عماج  کر.دنک  یم  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  یناسک  زا  یشرق  دیلو  نب  مساق 

/. 14 هرقب

.تسا ینئادم  دارم 

.تسا یرصب  نسح  دارم 

ص:252
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مالعا تسرهف 

هراشا

( اهیاج اهمان و  )

آ

68،70 (: مالسلا هیلع  ) مدآ

93،134: ناجیابرذآ

68: میهاربا لآ 

68،69: دواد لآ 

219: نامثع لآ 

68،69،94،95: نارمع لآ 

68،69: طول لآ 

68،69،86: دمحم لآ 

68،69: یسوم لآ 

68،69: نوراه لآ 

68،69: بوقعی لآ 

198: دمآ

فلا

71،104،110،155-68 (: مالسلا هیلع  ) میهاربا

59: یرکشی لیعامسا  نب  میهاربا 

59: بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  میهاربا 

10: دیدحلا یبا  نبا 
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13،74: حرس یبا  نبا 

69،108: ینیادم فیس  یبا  نبا 

23،47: یلیل یبا  نبا 

13: طیعم یبا  نبا 

65: یربیخلا نبا 

63-13،61: ءاوکلا نبا 

63: حیرج نبا 

208: نیریس نبا 

183: دجسم ، رفظ نبا 

سابع نب  هّللا  دبع  - زین :134؛ سابع نبا 

225: یذاشلا ةارز  نب  سیق  نبا 

175: یبلک یانثم  نبا 

9: یفقث دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

43،104: یعیبس قاحسا  وبا 

200: ینابیش قاحسا  وبا 

37: ینادمه قاحسا  وبا 

104: ءاونلا ریثک  لیعامسا  وبا 

146: یلؤد دوسالا  وبا 

43: یزنع ثعشالا  وبا 

97،158: یملس روعالا  وبا 

210: یرتخبلا وبا 
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212: فاحجلا وبا 

130: یجان قیدصلا  وبا 

198،199: یمیت تلصلا  وبا 

209: ینهج هیداعلا  وبا 

154: یذوع سدنرعلا  وبا 

204،205: دوسا نب  مثیه  نایرعلا  وبا 

148،177: دیبع نب  نمحرلا  دبع  یلئاو  دونکلا  وبا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) هّللا دبع  نب  دمحم  - زین مساقلا 236: وبا 

سیق نبا  کاحض  - زین :118،161،162؛ سینا وبا 

14،186،211،219،220: یراصنا بویا  وبا 

208،209: یرعشا یسوم  یبا  نب  ةدرب  وبا 

226: فوع نب  ةدرب  وبا 

ص:253
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4؛111-1،105،109 ، 10،33،80،81،92: هفاحق یبا  نب  رکب  وبا 

45: سابع نب  رکب  وبا 

236-234: هرکب وبا 

( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  - زین :91،92،205؛ بارت وبا 

134: یفنح ۀرح  وبا 

167: هزمح وبا 

211: ینادمه دواد  وبا 

61،197: یرافغ رذ  وبا 

35: ءاجر وبا 

159،215: قور وبا 

51،56،57: یریرح ایرکز  وبا 

202: دانز وبا 

192،236-190: یردخ دیعس  وبا 

44: رانید دیعس  وبا 

36: برح نب  نایفس  وبا 

58: یدنک مالس  وبا 

201: یدسا لامس  وبا 

174: یفنح حلاص  وبا 

147: هربص وبا 

212: بلطملا دبع  نب  بلاط  وبا 

173: هلئاو نب  رماع  لیفط  وبا 
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208،209،231: یملس نمحرلا  دبع  وبا 

196: دوعسم نب  دیبع  وبا 

212: لیقع وبا 

206،207: ءالع نب  ورمع  وبا 

61: یدنک ورمع  وبا 

208: یرصب ناسغ  وبا 

208: هتخاف وبا 

80: هفاحق وبا 

220: سیق وبا 

224: برک وبا 

207: بهل وبا 

36: میرم وبا 

208: یریرج دوعسم  وبا 

169،183: ینالوخ ملسم  وبا 

44: یرصب رطم  وبا 

91: طیعم وبا 

80: رذنم وبا 

13،14،35،97،236: یرعشا یسوم  وبا 

124-122: رید ، یسوم وبا 

208: هملس نب  قیقش  لئاو  وبا 

29،224،226-28: کادو وبا 
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237 ، 169،170،209،220،232،236: هریره وبا 

26: دیعس نب  مکح  ییحی  وبا 

بلاط یبا  نب  لیقع  - زین :35،36؛ دیزی وبا 

208: رسای نب  رامع  ناظقی  وبا 

95،143،146: سیق نب  فنحا 

147: سیق نب  کاحض  ، فنحا

224: هلیبق ، بحرا

133: هرخ ریشدرا 

12: ندرا

154،181،208-141،146-139: هلیبق ، دزا

210: دیز نب  ةماسا 

37: میهاربا نب  قاحسا 

104،105: سیمع تنب  ءامسا 

71-37،69: میهاربا نب  لیعامسا 

183: یدیبز ءاجر  نب  لیعامسا 

80: یلب دوسا 

197: سیق نب  دوسا 

208،209: دیزی نب  دوسا 

175: یعجشا

177،178: یرکب ناسح  نب  سرشا 

187،204-27،134،185: سیق نب  ثعشا 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


184: دجسم ، سیق نب  ثعشا 

63،65،187: هتابن نب  غبصا 

9،33،41: ناهفصا

197: شمعا

197: ینشروعا

150-148: یعشاجم هعیبض  نب  نیعا 

94: هندرگ ، قیفا

222،223: هیریوج / میکح ما 

ص:254
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160،175: سوا نب  یدع  نب  سیقلا  ؤرما 

142: لضفلا ما 

220: هملس ما 

225: نامعن ما 

208: یناه ما 

179-177: رابنا

66: یلامث رجح  نب  سوا 

155،126،127،129: زاوها

41: ناریا

118: کتاف نب  میرخ  نب  نمیا 

ب

179،181: هدسلا باب 

25،26: هلهاب

24،91،196،209: ردب

65: توهرب

237-217 ، 10،97،207،215: یرماع ةاطرا  یبا  نب  رسب 

،143،146،151،154،208،225،227 ، 141-128،134،139-120،122،126 ، 11،12،14،37،107،108،112،117: هرصب
234،237

30،36،117،184،207: یسیع نب  رکب 

43،122،133،171: لئاو نب  رکب 

80: نیقلب
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80: هلیبق ، یلب

45،117: دسا ینب 

68: لیئارسا ینب 

170: نیقلا ینب 

24،25،92،209،210: هیما ینب 

134،135: بلغت ینب 

152،225 ، 148،150-43،133،141،144: میمت ینب 

197: دوراج ینب 

219: قیرز ینب 

222،223: هرهز ینب 

219: ملاس ینب 

135: ةانم هدیز  نب  دعس  ینب 

220: هملس ینب 

162: میلس ینب 

128،235: دیس ینب 

135: نابیش ینب 

235: هبض ینب 

73،175،218،220: یؤل نب  رماع  ینب 

219: لهشالا دبع  ینب 

237: فانم دبع  ینب 

30: سبع ینب 
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208: دجسم ، یدع ینب 

160: سارف ینب 

160،175: بالک ینب 

75،92،223: هبالک ینب 

208: دجسم ، عشاجم ینب 

210: موزخم ینب 

200: هنیزم ینب 

136 ، 119،120،129،130،133،135: هیجان ینب 

219: راجن ینب 

94،206: مشاه ینب 

155: سدقملا تیب 

ت

222: هلابت

84: کوبت

160،162،163: رمدت

182: هماهت

ث

144: یدبع دابع  نب  ةبلعث 

167،184: ینامح دیزی  نب  ةبلعث 

159،162: هیبلعث

142،195،196: هلیبق ، فیقث
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184: دجسم ، فیقث

122،211: دومث

ص:255
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ج

220: یراصنا هّللا  دبع  نب  رباج 

189: نیعق نب  ورمع  نب  رباج 

236: هّللا دبع  نب  ةیراج 

233 - 229،231-154،225-150: همادق نب  ةیراج 

63،64: لیئربج

33: هیحان ، لبج

190: هفحج

225،229،231،232: شرج

105: هعرج

207: یلجب هّللا  دبع  نب  ریرج 

184: دجسم ، یلجب هّللا  دبع  نب  ریرج 

93،117،158: هیحان ، هریزج

44: هجعن نب  دعج 

175: یعجشا هّللا  دبع  نب  رفعج 

34: ثیرح نب  ورمع  نب  رفعج 

155 ، 43،48-35،41 (: مالسلا هیلع  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج 

183: دجسم ، یفعج

175: ریمع نب  سالج 

153 ، 12،23،25،76،120،147،152: دربن ، لمج

215،230: دنج
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135: نمحرلا دبع  نب  بدنج 

105،157،195: یدزا هّللا  دبع  نب  بدنج 

185: یلئاو هّللا  دبع  نب  بدنج 

178،181: فیفع نب  بدنج 

229: فوج

میکح ما  :- هیریوج

224: ناشیج

153: ینامع یدنلجلا  نب  رفیج 

ح

92: یولب ناهمج  نب  ثراح 

26: هریصح نب  ثراح 

45،109،181: ینادمه روعالا  هّللا  دبع  نب  ثراح 

82،84: بعک نب  ثراح 

190: ریمن نب  ثراح 

228: نایشبح

109،155،196،212: ینرعلا ةبح 

36: تباث یبا  نب  بیبح 

13،97،157: یرهف هملسم  نب  بیبح 

212: رمتعم نب  شیبح 

147: تاتح

106: یراصنا ۀیزغ  نب  جاجح 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


238 ، 76،93،209،215،225،227،236: زاجح

182،199،209 ، 109،157،159،160: یدنک یدع  نب  رجح 

146: دجسم ، نادح

61: نامی نب  ةفیذح 

117،198: نارح

118،207: هیما نب  برح 

13: ءارورح

81: تباث نب  ناسح 

236: نسحلا یبا  نب  نسح 

66: یلجب رکب  نب  نسح 

234،237-232 179،196،212 ، 35،78،81،104،175 (: مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح 

78،160،175،179 (: مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح 

229-227: تومرضح

145: رذنم نب  نیضح 

44: تیمص نب  میکح 

134،135: ناولح

207: بطحلا ةلامح 

36: همامح

184: دجسم ، ءارمح

97: ینادمه کلام  نب  ةزمح 

207: بتاک ۀلظنح 
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24: نینح

119: نیراوح

رثوک :- رثوک ضوح 

ص:256
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220: یرماعلا یزعلا  دبع  نب  بطیوح 

209: نایح

105،160،161: هریح

خ

یراصنا بویا  وبا  :- دیز نب  دلاخ 

128: ییاط نادعم  نب  دلاخ 

119،227: هلیبق ، معثخ

93: ناسارخ

136 ، 132-120،121،124: یجان دشار  نب  تیرخ 

135: نافخ

130،149،150،158،209 ، 29،44،48-11،13،14،23،27: جراوخ

159: قنروخ

81: یبض همثیخ 

د

198: اراد

222: سابع نب  هّللا  دبع  نب  دواد 

104: فوع نب  دواد 

130: سراف یایرد 

198: یبتشد

10،12،74،157،190: قشمد

14،175: لدنجلا ةمود 
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ذ

63: نینرقلا وذ 

133،134: ثراح نب  لهذ 

ر

128: زمرهمار

141-38،66،139: هلیبق ، هعیبر

163،213 (: ذجان ) دجان نب  ةعیبر 

34،65،66،181،212: هبحر

220: عفار نب  ةعافر 

30،31: دقرف نب  عیفر 

117،198: هقر

132: روصنم نب  سحامر 

64 (: هکلم ) حور

65،231: مور

198: یر

ز

123: خرف ناداز 

34،63: یدنکلا رمع  وبا  ، ناذاز

209: یمایا ثراح  نب  دیبز 

11،112،141: ماوعلا نب  ریبز 

220: لورج نب  ةرارز 
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226: یداش سیق  نب  ةرارز 

23،25،96: شیبح نب  رز 

208،210: یرهز

175: لوحکم نب  ریهز 

198،199،231 ، 124،126،127-122: یمیت هفصخ  نب  دایز 

151،154،234،236،237 ، 144،145،149: هیبأ نب  دایز  / دیبع نب  دایز 

209: تباث نب  دیز 

13،136: نیصح نب  دیز 

173: نیسحلا نب  یلع  نب  دیز 

29،44،160: ینهج بهو  نب  دیز 

س

49: یربرب قباس 

49: دعجلا یبا  نب  ملاس 

234: دایز نب  ملاس 

185: أبس

99: ینادمه دیزی  نب  عیبس 

106،175 (: مالسلا هیلع  ) یلع یدانم  دعس 

174: میهاربا نب  دعس 

209: هدیبع نب  دعس 

25: یرعشالا یسوم  یبا  نب  ةدرب  یبا  نبا  یرعشا  دیعس 

ص:257
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221: صاع نب  دیعس 

231 ، 177،179،182،183: ینادمه سیق  نب  دیعس 

211-65،209: بیسم نب  دیعس 

230 217،224،227،229-215: نارمن نب  دیعس 

179-10،177: یدماغ فوع  نب  نایفس 

یملس 65

61: یسراف ناملس 

222: سابع نب  هّللا  دبع  نب  نامیلس 

184: دجسم ، کامس

117: همرخم نب  کامس 

160،161،175،232: هوامس

222: نانس یبا  نب  نانس 

153: یدعس لبنس 

198: راجنس

44: هلظنح نب  ةداوس 

126 (: دیز مالغ  ) دیوس

41: ثراح نب  دیوس 

42: هلفغ نب  دیوس 

81: فینح نب  لهس 

74: دعس نب  لهس 

183: دجسم ، هلهس
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208: فیرط نب  مهس 

ش

،205-191،195،198،199،203-189 ، 107،112،157،158،161-95،97،105 ، 30،65،76،79،92،94-12،23،27: ماش
207،208،215،218،231

148: یعبر ثبش 

93: یدزا رماع  نب  بیبش 

43: عمزا نب  دادش 

161: فارش

66،97: طمس نب  لیبحرش 

47،63،208: یضاق ثراح  نب  حیرش 

209: یناه نب  حیرش 

34،47،48،94،208: یبعش

38: بشوح نب  رهش 

190،192،221،225: نامثع نب  ةبیش 

147 (: هربص ردپ  ) نامیش

ص

42: زازب حلاص 

147،152،153-145: یدزا نامیش  نب  ةربص 

144: یدبع نب  سابع  نب  راحص 

206: رخص

94،95،186،197،198: ناحوص نب  ةعصعص 

تاراغلا یسراف  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 372زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


210: افص

196: ءارفص

201،204 ، 120،130،140،157،158،190،200 ، 12،13،47،76،81،92،93،95،97: نیفص

178: ادودنص

228،230 ، 225،227-10،215،216،219،223: اعنص

ض

141: یلاله هّللا  دبع  نب  کاحض 

163،171،198-118،143،157،159 ، 10،13،35،97،117: یرهف سیق  نب  کاحض 

33: محازم نب  کاحض 

ط

223،236-221: فئاط

27: باهش نب  قراط 

204،206-197،202: هّللا دبع  نب  قراط 

68: تولاط

11،12،112،141: هّللا دیبع  نب  ةحلط 

160،161: ءاقلط

172: هلیبق ، یط

ص:258
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ظ

10: هناخباتک ، هیرهاظ

135،154: هرامع نب  نایبظ 

ع

45: هرمض نب  مصاع 

33،94: بیلک نب  مصاع 

63: یبعش لیحارش  نب  رماع 

179،191: تاناع

209 ، 11،12،104،147،208: رکب یبا  تنب  هشیاع 

44،186: یدسا هّللا  دبع  نب  دابع 

73،190: لهس نب  سابع 

142: بلطملا دبع  نب  سابع 

84،85: هعافر نب  ةیابع 

223: رجحلا دبع 

10: بیطخ ، ءارهزلا دبع 

218: ناورم نب  کلملا  دبع 

224: لفون نب  کلملا  دبع 

43: لیذه یبا  نب  هّللا  دبع 

227،228: هباوث نب  هّللا  دبع 

36،78،79،179: بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع 

230: نامیلس نب  ثراح  نب  هّللا  دبع 
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42: نسح نب  هّللا  دبع 

هزوح نب  هّللا  دبع  - زین :97؛ یدزا ةلاوح  نب  هّللا  دبع 

172: یدزالا ةزوح  نب  هّللا  دبع 

142،153: یملس مزاخ  نب  هّللا  دبع 

26: یمور نب  هّللا  دبع 

209،210،220: ریبز نب  هّللا  دبع 

109: ابس نب  هّللا  دبع 

73،74،160،161: حرس یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع 

92: هملس نب  هّللا  دبع 

104: دادش نب  هّللا  دبع 

208: قیقش نب  هّللا  دبع 

217: مصاع نب  هّللا  دبع 

155،234،237-146،148،149،153 142،144-10،139: یمرضح رماع  نب  هّللا  دبع 

217،227،229،230،232،237-215 ، 146-107،108،127،144: سابع نب  هّللا  دبع 

200: نمحرلا دبع  نب  هّللا  دبع 

223،227: نادملا دبع  نب  هّللا  دبع 

208: میکع نب  هّللا  دبع 

209: رمع نب  هّللا  دبع 

119: مالظ نب  ورمع  نب  هّللا  دبع 

120،121،127،131-105: نیعق نب  هّللا  دبع 

یرعشا یسوم  وبا  زین - :228،236؛ یرعشا سیق  نب  هّللا  دبع 
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61،159: دوعسم نب  هّللا  دبع 

237: هیواعم نب  هّللا  دبع 

123،124،200: یمیت لأو  نب  هّللا  دبع 

14،136: یبسار بهو  نب  هّللا  دبع 

160: یدماغ هّللا  دبع 

نادملا دبع  نب  هّللا  دبع  :- رجحلا دبع 

103،211: رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع 

109،135: بدنج نب  نمحرلا  دبع 

171: یدماغ مرح  نب  نمحرلا  دبع 

97،117: دیلو نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع 

107: حیرش نب  نمحرلا  دبع 

181: فیفع نب  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

175: یبحرا بعک  نب  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

161،228: یدزا دیبع  نب  نمحرلا  دبع 

223: سابع نب  هّللا  دیبع  نب  نمحرلا  دبع 

34: نالجع نب  نمحرلا  دبع 

154 ، 142: یشرق نامثع  نب  ریمع  نب  نمحرلا  دبع 

210: فوع نب  نمحرلا  دبع 

160: یدماغ نمحرلا  دبع 

171 163: فنخم نب  نمحرلا  دبع 

158،218: یرازفلا ةدعسم  نب  نمحرلا  دبع 
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229: میعن نب  نمحرلا  دبع 

106: یرازف بیسم  نمحرلا  دبع 

10: ءارهزلا دبع 

ص:259
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130: سیقلا دبع 

211: بلطملا دبع 

45،75،82،174: عفار یبا  نب  هّللا  دیبع 

208،234: دایز نب  هّللا  دیبع 

225،237-10،222: سابع نب  هّللا  دیبع 

43: یلع نب  هّللا  دیبع 

202،234: نایفس یبا  نب  ةبتع 

11،12: فینح نب  نامثع 

،171-169 141،143،146،159-139 ، 93،99،97،101،102،104،130،134 12،13،70،73،76،77،92: نافع نب  ناـمثع 
229،233،234 ، 185،186،189،190،199،220،224

153: یلجع

42: تباث نب  یدع 

172،207: متاح نب  یدع 

171،177،182،179،204،215،218،221 ، 12،23،66،92،97،135،157،162: قارع

76: نیقارع

209،210: ریبز نب  ةورع 

196: دوعسم نب  ةورع 

209: بئاس نب  ءاطع 

183: یفوع دعس  نب  ةیطع 

199: لیجرش نب  قافع 

134،143: نافع
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35،211: هبقع

207: طیعم یبا  نب  ةبقع 

41: همقلع نب  ةبقع 

161،206،207 35،36،160: دیزی وبا  ، بلاط یبا  نب  لیقع 

222: یمرضح نب  ءالع 

208: دیز نب  ءالع 

51: نمحرلا دبع  نب  ءالع 

208: دجسم ، نافالع

95: سیق نب  ةمقلع 

85،-65،67،70،73،74،76،80 ، 49،51،56،59-44،47-30،33،34،41 ، 28-15،23،25-9 (: مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع 
144،147،149،151،152،154، ، 136،140،142-124،127،128،133 ، 122-108،117،120-100،104-97 - 92،95
،209،211،213،216،217،222،225 ، 201،207-182،185،191،192،195 - 158،161،163،167،171،175،178 ، 155

236-231،234-226،228

210: نیسحلا نب  یلع 

80،95،119: فیس یبا  نب  دمحم  نب  یلع 

195: نامعن نب  یلع 

158: طیعم یبا  نب  ةبقع  نب  ةرامع 

36،38: ریمع نب  ةرامع 

61،95،208،209: رسای نب  رامع 

69: نارمع

210: ریثک نب  نارمع 

211: تباث نب  رمع 
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12،33،81،109،111،210: باطخ نب  رمع 

92: زیزعلا دبع  نب  رمع 

211: بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع 

224،225: هکارا نب  ورمع 

109: قمحلا نب  ورمع 

210: یعازخ ملاس  نب  ورمع 

203،204: یفیص نب  ورمع 

159،205،207،233 ، 141،158-106،109،119،139-100 ، 9،12،14،35،95،97،98: صاع نب  ورمع 

26: ریمع نب  ورمع 

159،160،162: دوعسم نب  سیمع  نب  ورمع 

175،176: هبشع نب  کلام  نب  ورمع 

139،141،192: نصحم نب  ورمع 

203،204: ینهج ۀرم  نب  ورمع 

201: مکح نب  ةناوع 

45: دادش نب  ةجسوع 

65،213: میرم نب  یسیع 

171،175-169: رمتلا نیع 
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غ

159: نییرغ

25،26،183: هلیبق ، ینغ

183: دجسم ، ینغ

ف

19،234،235: سراف

25 (: مالسلا هیلع  ) همطاف

179،196 ، 12،43،123،162،171،172،177: تارف

211: فنحا نب  تارف 

14: لفون نب  ةورف 

65: هرازف

103: طاطسف

42: هضف

228: جیدخ نب  لیضف 

208: هفیلخ نب  رطف 

73،100،119: نیطسلف

ق

68: لیباق

104: رکب یبا  نب  دمحم  نب  مساق 

233: هربو نب  مساق 

230: دیلو نب  مساق 
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209،210: بیؤذ نب  ةصبق 

192،221،225-190: سابع نب  مثق 

223: سابع نب  هّللا  دیبع  نب  مثق 

43: باتع نب  ةمادق 

45: یبض مدق 

161: دیدق

170،172-123: بعک نب  ةظرق 

117،118،198،207: ایسیقرق

80: هبیرق

223-210،221-192،207 ، 97،100،111،161-12،25،38،66: شیرق

196: فطانلا سق 

231: هینطنطسق

219: هلیبق ، هعاضق

159،161: هیناطقطق

197،200: روش نب  عاقعق 

93،94: مزلق

9: مق

209: زیمق

34: ربنق

146: هلیبق ، سیق

30،208: مزاح یبا  نب  سیق 
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184 ، 81،92،93،117-73: هدابع نب  دعس  نب  سیق 

27: نکس نب  سیق 

93 (: رایس نب  رصن  نارای  زا  ) ینامرک

129،150،151-127: نیعق نب  بعک 

69،103: هبعک

92: هلیبق : بلک

146،216،221،227: یبلک

33: یمرجلا بیلک 

55،56: دایز نب  لیمک 

43،201: هسانک

103،105-101: رشب نب  ةنانک 

102: هلیبق ، هدنک

26: ضوح ، رثوک

،123،127،130،133،134،144،146 ، 42،44،49،76،80،81،105،106،117 ، 37-31،33،35-14،25،27-9،12: هفوک
237-230،232،234-219،224،227 ، 209-179،183،184،192،205-177 ، 160،162،171،173-150،155،157

44،155،179،212: دجسم ، هفوک

ل

45: یمیمت ءاطع  نب  دیبل 

ص:261
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61: نامقل

69: طول

225: ییحی نب  طول 

43 (: یلشهن دوعسم  تخد  ) یلیل

م

224: برأم

167: هلظنح نب  نزام 

198 ، 96،117،118،182-10،13،93: رتشا کلام 

108: یمرضحلا نوج  نب  کلام 

175 ، 173-106،107،169: یبحرا بعک  نب  کلام 

145: حمسم نب  کلام 

45: بعثم

144: یدبع ۀبرخم  نب  ینثم 

233: هرارم نب  ةعاجم 

10: یسلجم

33: یمیت عمجم 

205: هدعاس نب  براحم 

10،58: یومرا ثدحم 

172: هفیلخ نب  لحم 

144،215 ، 109،117،118،139،140-96،97،99 ، 93-85،89،91-10،79: رکب یبا  نب  دمحم 

73،119: ةفیذح یبا  نب  دمحم 
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78،213: هیفنح نب  دمحم 

234: دایز نب  دمحم 

210: هبیش نب  دمحم 

179،182،187،189، ، 71،74،109،110،142،151،169-69 ، 58،62-38،42،56 (: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) هّللا دـبع  نب  دـمحم 
204،207،210،237

236: براق نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 

30: هّللا دیبع  نب  دمحم 

42،43 (: مالسلا هیلع  ) یلع نب  دمحم 

162،163،179: فنخم نب  دمحم 

169: تباث نب  فسوی  نب  دمحم 

43: هدیبع یبا  نب  راتخم 

173-148،171: میلس نب  فنخم 

49: سیخم

14،125،126،177: نیادم

102 ، 94،95: فیس یبا  نب  دمحم  نب  یلع  ، ینیادم

121،129: نایرلا نب  کردم 

221،232 - 104،182،190،196،207،210،217 ، 11،12،36،41،42،74،80،81،84: هنیدم

96: هلیبق ، جحذم

219: رید ، نارم

117،118: انیرم جرم 

205: مکح نب  ناورم 
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210: هورم

208: ینادمه هرم 

226: فیفع نب  رفاسم 

28: نیصح نب  لظتسم 

13،230: مظعا دجسم 

208،209: عدجا نب  قورسم 

13: کدف نب  رعسم 

160: مادک نب  رعسم 

43: یلشهن دوعسم 

27،233: نکسم

41: یلجب ملسم 

175: یرم هبقع  نب  ملسم 

76،79،99: دلخم نب  ةملسم 

210: همرخم نب  روسم 

184،209: هبجن نب  بیسم 

117،119،139،144،215،218 ، 109-101،105-85،90-10،58،73: رصم

43: ریبز نب  بعصم 

135،197-120،133: هریبه نب  ةلقصم 

141،145،146،150-139: لیابق ، رضم

208: هّللا دبع  نب  فرطم 

،78،91،92-38،65،67،68،70،71،76 - 9،12،13،23،30،35: نایفس یبا  نب  ةیواعم 
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ص:262
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،160،165،169،171،175،176،178 ، 130،134،139-143،153،157،158 ، 94،95،97-101،104،107،117-119
218،232-236 - 184،185،189،197،201،208،215

9،93،99،103،104: جیدح نب  ةیواعم 

192،231 ، 133،183،189،191-126: سیق نب  لقعم 

237 ، 195،221،222،234،236: هبعش نب  ةریغم 

210 ، 31،43،94،95،187،196،207: یبض هریغم 

211: لوحکم

232،236 ، 222،225،231-208،210،217،219 ، 192،207-11،112،160،182،189: هکم

128،131: دشار نب  باجنم 

197: دوراج نب  رذنم 

222: یلهاب عینم 

155: رامت مثیم 

211: هرسیم

222: یمرضح نومیم 

ن

12: هلئان

105،195 (: صاع نب  ورمع  ردام  ) هغبان

204-197،201 (: رعاش ) یشاجن

182: دجن

223،224: نارجن

25،95: هلیبق ، عخن
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233،236 ، 14،28،29،113،157،172،179: هلیخن

93: رایس نب  رصن 

93،198: نیبیصن

173-169: ریشب نب  نامعن 

45،187: دعس نب  نامعن 

132: یبسار نابهص  نب  نامعن 

45: هجاجد نب  میعن 

134: هریبه نب  میعن 

123،124: رغن

104: دورمن

28: یسبع ریمن 

68،70،155 (: مالسلا هیلع  ) حون

157،182 ، 29،48،62-10،14،23،25،27: ناورهن

و

197،207،227،228: یمرضح رجح  نب  لئاو 

190،192: یرقلا یداو 

126: رکب نب  دقاو 

211: یدقاو

161: هصقاو

231: عودخم نب  ةلعو 

218،219 ، 91،92،158،196،206،207: هبقع نب  دیلو 
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220،225،235: ماشه نب  دیلو 

220: ناسیک نب  بهو 

226،227: دوعسم نب  بهو 

ه

68: لیباه

155: هجراخ نب  نوراه 

108: صاقو یبا  نب  ةبتع  نب  مشاه 

179: ینادمه باطخ  نب  یناه 

25: هذوه نب  یناه 

80،81: هورع نب  ماشه  نمحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  :- عنجه

142: لاله

28،217،224،225: هلیبق ، نادمه

135،147،234 (: هیواعم ردام  ) دنه

201: یلولس مصاع  نب  دنه 

68 (: مالسلا هیلع  ) دوه

177،198: تیه

ص:263
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ی

218: یدزا رباج  نب  ییحی 

208،209: لیهک نب  ةملس  نب  ییحی 

187: دیعس نب  ییحی 

45،184: حلاص نب  ییحی 

210: هورع نب  ییحی 

75،92: ثراح نب  دیزی 

199-197: هیجح نب  دیزی 

192-10،189: هرجش نب  دیزی 

216،217: سیق نب  دیزی 

35: یمیت نجحم  نب  دیزی 

237: هیواعم نب  دیزی 

127،128،131،132: لفغم نب  دیزی 

69 (: مالسلا هیلع  ) بوقعی

155: قوعی
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